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ප්රශ්නනවල  වාිකක ිළිතුරරු 
 

විසර්ජන පනත් දකටුම්පත, 2022 – [විසිවැනි දවන් කළ 

දිනය] : 

 [ශීර්ෂය 160 (පරිසර); ශීර්ෂය 161 (වනජීවී හා වන 
සංරක්ෂණ); ශීර්ෂ 424, 283, 284, 294 (වනජීවී 
රැකවරණය, අලිවැට හා අගල් ඉදිකිරීම ඇතුළු ආරක්ෂිත 
වැඩපිළිශවළවල් හා කැලෑ නැවත වගා කිරීම හා වන 
සම්පත් සංවර්ධන); ශීර්ෂ 151, 290 (ධීවර); ශීර්ෂය 405 
(විසිතුරු මසුන්, මිරිදිය මත්සය හා ඉසසසන් ඇි  කිරීම, 
ධීවර වරාය සංවර්ධන, බහුදින ධීවර කටයුතු හා මත්සය 
අපනයන)] - කාරක සභාශේදී සලකා බලන ලදී. 

අන්තර්ගත ප්රධාාන කරුු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
APPROPRIATION BILL, 2022 – [Twentieth Allotted 

Day]: 

Considered in Committee – [Head 160 (Environment); 
Head 161 (Wildlife and Forest Conservation); Heads 
424, 283, 284, 294 (Wildlife Protection, Adoption of 
Safety Measures Including the Construction of 
Electrical Fences and Trenches and Reforestation 
and Forest Resource Development); Heads 151, 290 
(Fisheries); Head 405 (Ornamental Fish, Inland Fish 
and Prawn Farming, Fishery Harbour Development, 
Multiday Fishing Activities and Fish Exports)] 

 

PRINCIPAL  CONTENTS 

வினாக்களுக்கு வாய்மூல விகடகள் 
 

ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூலம், 2022 - [ஒதுக்கப்பட்ட இருபதாம்  

நாள்]:  
[தகலப்பு 160 (சுற்றாடல்); தகலப்பு 161 (வனசீவ 

ராசிகள் மற்றும் வனப் பாதுகாப்பு); தகலப்புக்கள் 

424, 283, 284, 294 (வனசீவராசிகள் பாதுகாப்பு, 

யாகன வவலி மற்றும் அகைிககள நிர்மாணித்தல் 

உள்ளிட்ட பாதுகாப்பு நடவடிக்கககள் மற்றும் 

மீள்காடாக்கம், வனவள அபிவிருத்தி); தகலப் 

புக்கள் 151, 290 (கடற்தறாைில்); தகலப்பு 405 

(அலங்கார மீன்கள், நன்னீர் மீன்கள், இறால் 

ககள வளர்த்தல், கடற்தறாைில் துகறமுகங்கள் 

அபிவிருத்தி, பலநாள் கடற்தறாைில் அலுவல்கள் 

மற்றும் மீன் ஏற்றுமதி)] – குழுவில் ஆராயப் 

பட்டது.   

අතයාවශ්ය හහජන දස වා පනත: 

     ශයෝජනා සම්මතය 
 

වන සත්ව හා වෘක්ෂලතා ආරක්ෂක ආඥාපනත: 

     නියමය 
 

ධීවර සහ ජලජ සම්පත් පනත: 

     නිශයෝග 
 

 කල් තැබීදම් දයෝජනාව: 

     ඖෂධීය සහ අපනයන ශභෝගයක් ශලස කංසා වගා කිරීමට 
අව ය ීති  සම්පානනය 

 

அத்தியாவசிய தபாதுமக்கள் வசகவ சட்டம்:  

தீர்மானம்  
 

தாவர, விலங்கினப் பாதுகாப்புக் கட்டகளச் சட்டம்:  

கட்டகள 
 

கடற்தறாைில், நீர்வாழ் உயிாின வளங்கள் சட்டம்:  

ஒழுங்குவிதிகள் 
 

ஒத்திகவப்புப் பிவரரகண: 

     மூலிகக மற்றும் ஏற்றுமதிப் பயிராக கஞ்சாகவப் 

பயிாிடுவதற்கான சட்டப் பிரகடனம் 

ESSENTIAL PUBLIC SERVICES ACT:  
   Resolution 

 

FAUNA AND FLORA PROTECTION ORDINANCE: 
  Order 

FISHERIES AND AQUATIC RESOURCES ACT: 
Regulations 

 ADJOURNMENT MOTION:  
Promulgation of Laws for Cultivating Cannabis as a  

Herbal and Export Crop    
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පූ.භා. 9.30  පාර්ලිදම්න්ුරව රැසන විය.   

කථානායකුරහා [ගරු හහින්ෙ යාපා අදේවර්ධාන හහතා] 

මූලාසනාරූඪ විය. 
 

பாராளுமன்றம் மு.ப. 9.30 மணிக்குக் கூடியது.  

சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண்புமிகு மஹிந்த யாப்பா அவபவர்தன] 

தகலகம வகித்தார்கள். 
 

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

ABEYWARDANA] in the Chair. 
 

 

 
ලිිළ දල්ඛනාදිය ිළිතගැන්වීහ 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 

ගරු දිදන්ෂන ගුණවර්ධාන හහතා (අධායාපන අහාතය සහ 

පාර්ලිදම්න්ුරදේ සභානායකුරහා) 
(மாண்புமிகு திவனஷ் குணவர்தன - கல்வி அகமச்சரும் 

பாராளுமன்றச் சகப முதல்வரும்)  

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

ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් වාර්තා ඉදිරිපත් 

කරමි. 
 

(i) 2019 වර්ෂය සඳහා ඌව ශවල්ලසසස වි සවවිනයාලශ  
වාර්ෂික වාර්තාව; සහ 

(ii) 2019 වර්ෂය සඳහා ශ්රී ලංකා නැශගනර ර වි සවවිනයාලශ  
වාර්ෂික වාර්තාව. 

 ශමම වාර්තා අධයාපන කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාං  ය 
උපශේ ක කාරක සභාව ශවත ශයොමු කළ යුතුයැයි මම 
ශයෝජනා කරමි. 

 

ප්රශ්නනය විහසන ලදින්, සභා සම්හත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

 
දපත්සම් 
மனுக்கள் 
PETITIONS 

 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් වීරදස කර හහතා (හහජන ආරක්ෂක 

අහාතයුරහා) 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சரத் வீரவசகர - தபாதுமக்கள் 

பாதுகாப்பு அகமச்சர்)  

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekera - Minister of Public 
Security)   
ගරු කථානායකතුමනි, පදියතලාව, ශසේරංකඩ, පල්ශල්ගම, 

අංක 59 නරන සසථානශයර  පදිංචි ඒ.එම්. ශසෝමසිරි මහතාශගන් 

ලැබුණු ශපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

ගරු කථානායකුරහා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු විජිත ශහේරත් මහතා - [සභා ගර්භය තුළ නැත.] 
 

ගරු සංජීව එදිරිහාන්න හහතා 
(மாண்புமிகு சஞ்ஜீவ எதிாிமான்ன)  

(The Hon. Sanjeeva Edirimanna) 

ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ශපත්සම් ශනක 

පිළිගන්වමි. 

(1) නෑශබොඩ, වරකාශගොඩ, උයන්වත්ත, අංක 90/1 නරන 
සසථානශයර  පදිංචි ශනවිල් දිලිප් කුමාර කහටපිටිය 
මහතාශගන් ලැබුණු ශපත්සම; සහ 

(2) ශහොරණ, බැල්ලපිටිය, මහාමාර්ග අධිකාරි වැඩ ඒකකය 
අසල යන ලිපිනශයර  පදිංචි සුබ්රමනියම් යශසෝධා 
මහතාශගන් ලැබුණු ශපත්සම. 

 

ගරු වසන්ත යාපාබණ්ඩාර හහතා 
(மாண்புமிகு வசந்த யாப்பாபண்டார)  

(The Hon. Wasantha Yapabandara) 

ගරු කථානායකතුමනි, ශකන්ගල්ල, පංචිශබෝගහපිටිය, අංක 
24 නරන සසථානශයර  පදිංචි ආර්.පී.එසස. රාජපක්ෂ මහතාශගන් 
ලැබුණු ශපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.  

 

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

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மனுக்ககளப் தபாதுமனுக் குழுவுக்குச் சாட்டக் 

கட்டகளயிடப்பட்டது. 

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

 
 

ප්රශ්නනවල  වාිකක ිළිතුරරු 
வினாக்களுக்கு வாய்மூல விகடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
 

2015-2019 ෙක්වා උත්පාදිත රැකියා සහ විරැකියා 

අනුපාතය: විසනතර 
2015-2019 வகரயான புதிய ததாைில்வாய்ப்புக்களின் 

உருவாக்கமும் ததாைிலின்கம விகிதமும் : விபரம்  
EMPLOYMENT OPPORTUNITIES GENERATED AND 
UNEMPLOYMENT RATE FROM 2015-2019: DETAILS 

466/2020 

1.  ගරු දහොහහඩ් මුසම්මිල් හහතා 
      (மாண்புமிகு தமாஹமட் முஸம்மில்)  

     (The Hon. Mohamad Muzammil) 

අග්රාමාතයතුමා සහ ආර්ිකක ්රි පත්ි  හා සැලසුම් ්රියාත්මක 

කිරීශම් අමාතයතුමාශගන් ඇූ  ්ර සනය - (3):  

(අ) (i) වර්ෂ 2015 සිට 2019 නක්වා වූ එක් එක් වර්ෂශ  ශ්රී 
ලංකාශේ උත්පානනය වූ නව රැකියා  සංඛ්යාව 
ශවන් ශවන් ව ශයන් ශකොපමණන; 

 (ii) ඉහත එක් එක් වර්ෂශ  ශ්රී ලංකාශේ විරැකියා 
අනුපාතය ශවන් ශවන් ව ශයන් ශකොපමණන; 

 (iii) 2014 වර්ෂයට සාශප්ක්ෂව ඉහත කාලය තුළදී සිදු 
වූ විරැකියා අනුපාතශ  ශවනස කවශර්න;  

 (iv) වර්ෂ 2015 සිට 2020 නක්වා ශ්රී ලංකාශේ දිකාකානන 
නිෂසපානන ධාරිතාශේ සිදු වූ ශවනස කවශර්න; 

 යන්න එතුමා ශමම සභාවට නන්වන්ශන්න? 

(ආ) ශනො එශසේ නම්, ඒ මන්න? 

2073 2074 



පාර්ලිශම්න්තුව 

 

பிரதம அகமச்சரும் தபாருளாதாரக் தகாள்கககள் மற்றும் 

திட்டச் தசயற்படுத்துகக அகமச்சருமானவகரக் வகட்ட 

வினா: 

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

வகர ஒவ்வவார் ஆண்டிலும் இலங்ககயில் 

உருவாக்கப்பட்ட புதிய ததாைில்வாய்ப்புக்களின் 

எண்ணிக்கக ஆண்டு வாாியாகத் தனித்தனிவய 

எத்தகனதயன்பகதயும்; 

 (ii) வமற்படி ஒவ்வவார் ஆண்டிலும் இலங்ககயின் 

ததாைிலின்கம விகிதம் தனித்தனிவய யாததன் 

பகதயும்; 

 (iii) 2014ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடுககயில், வமற்படி 

காலப்பகுதியில் ஏற்பட்ட ததாைிலின்கம விகிதத் 

தின் வவறுபாடு யாததன்பகதயும்; 

 (iv) 2015ஆம் ஆண்டு ததாடக்கம் 2020ஆம் ஆண்டு 

வகர இலங்ககயின் நீண்டகால உற்பத்தி இயல 

ளவில் நிகழ்ந்த வவறுபாடு யாததன்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்வறல், ஏன்? 

 

asked the Prime Minister and Minister of Economic 
Policies and Plan Implementation : 

 

(a) Will he inform this House - 

 (i)  the number of new employment 
opportunities that got generated in Sri 
Lanka in each of the years from 2015 to 
2019, separately; 

 (ii) the rate of unemployment in Sri Lanka in 
each of the above years, separately; 

 (iii) the difference of the rate of unemployment 
in Sri Lanka during the above period in 
comparison to 2014; and 

 (iv) the difference of the long-term production 
capacity of Sri Lanka from 2015 to 2020? 

(b)     If not, why? 
 

ගරු දශ්හාන් දස හසිංහ හහතා (සහෘද්ධි, ගෘහ ආර්ථික, 

ක්ෂුද්ර මූලය, සනවයං රැකියා හා වයාපාර සංවර්ධාන රාජය 

අහාතයුරහා) 
(மாண்புமிகு தசஹான் வசமசிங்க - சமுர்த்தி, உள்ளக 

தபாருளாதார, நுண்நிதிய, சுயததாைில், ததாைில் அபிவிருத்தி 

இராஜாங்க அகமச்சர்) 

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

ගරු කථානායකතුමනි, අග්රාමාතය සහ ආර්ිකක ්රි පත්ි  හා 

සැලසුම් ්රියාත්මක කිරීශම් අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා එම 

්ර සනයට පිළිතුර ලබා ශනනවා. 

(අ) (i)   රාජය අං ශ න, ශප ේගලික අං ශ න යන්න 
පැහැදිලි ශනොශේ.  

  නමුත්, අපට මූලික ව ශයන් රාජය අං ය පිළිබඳව 
ශතොරතුරු ලබා ශනන්න පළුවන්, ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

  රාජය ශසේවා, පළාත් පාලන හා පළාත් සභා 
අමාතයාං ශයන් ලබා ගන්නා ශතොරතුරු අනුව 
2015 සිට 2019 වර්ෂය නක්වා කාල සීමාව තුළ 
රාජය අං ය තුළ සිදු කර ඇි  බඳවා ගැීතම් 
සම්බන්ධ ශතොරතුරු පහත පරිදි ශේ. 

 

(ii)   

මූලාශ්රය: ජනශල්ඛ්න හා සංඛ්යාශල්ඛ්න ශනපාර්තශම්න්තුව,           

ශ්රී ලංකා ශ්රම බලකා සීකක්ෂණය 
 

 

 (iii)   2014 වසශර්දී ශසේවා වියුක්ි  අනුපාි කය සියයට 
4.3ක් වූ අතර, එය 2019 වසශර්දී සියයට 4.8ක් 
නක්වා ඉහළ යන ලදී. 2015 සිට 2019 වසර නක්වා 
කාලය තුළ ශසේවා වියුක්ි  අනුපාි කය, 2014 
වසශර්දී වාර්තා වූ සියයට 4.3ට වඩා වැඩි වූ අතර, 
2017 වසශර් පමණක් ශසේවා වියුක්ි  අනුපාි කය 
සියයට 4.2 නක්වා පහත වැටුණි. 

දස වා 

ගණය 

  2015 2016 2017 2018 2019 

ශ්රී ලංකා  

පරිපාලන 

ශසේවය 

විවෘත 172 - 104 - 175 

  සීමිත 45 - 28 - 46 

රාජය 

කළමනා

කරණ 

සහකාර 

ශසේවය 

විවෘත 2,677 395 1,050 4,127 1 

  සීමිත - 1,251 - 1,300 8 

  අධි 

ශශ්රේණිය 

- 278 - - 279 

රජශ  

භාෂා 

පරිවර්ත

ක ශසේවය 

  69 27 - - - 

ශ්රී ලංකා 

පසසතකා

ලයාධිපි  

  - - - 33 13 

ශතොරතු

රු 

තාක්ෂණ 

ශසේවය 

  - 2 (II) 

- 134 

3 (III) 

- 83 

1 

(III) - 

31  2 

(II) - 

04  3 

(III) - 

17 

1 (III) 

- 09 

1 (III) 

- 5  2 

(II) - 

90  3 

(III) - 

408 

සංවර්ධන 

නිලධාරි 

ශසේවය 

  794 - 1,922 

පහුණු 

- 23 

- - 

කාර්යාල 

ශසේවක 

ශසේවය 

  982 1,009 936 1,076 1,273 

රියැදුරු 

ශසේවය 

  270 270 379 143 209 

  වර්ෂය 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ශසේවා 

වියුක්ි  

අනුපාි කය 

(%) 

4.3 4.7 4.4 4.2 4.4 4.8 

2075 2076 

[ගරු  ශමොහමඩ් මුසම්මිල් මහතා] 
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 (iv)   දිකාකානන නිෂසපානන ධාරිතාව නිල ව ශයන් 
ඇසසතශම්න්තු කරනු ශනොලැශේ. ශකශසේ වුවන, 
යම්කිසි කාල සීමාවක් තුළදී යම් ආර්ිකකයක සිදු 
කරන ලන අවසන් නිෂසපානනශයර  (භාණ්ඩ හා 
ශසේවා) වටිනාකම නළ ශේශීය නිෂසපාදිතය 
(න.ශේ.නි.) මඟින් ඇසසතශම්න්තු කරනු ලබන අතර, 
අනුරූප කාල පරිච්ශේන ශනකක් තුළ සසථාවර මිල 
ගණන් යටශත් ඇසසතශම්න්තු කරනු ලබන නළ 
ශේශීය නිෂසපාදිතශයර  ්රි  තාත්මක ශවනස 
මඟින් ගණන ය කරනු ලබන "ආර්ිකක වර්ධන 
ශේගය" එම කාලය තුළ ආර්ිකකශ  ්රගි ය 
මැීතමට භාවිත කළ හැකිය.  

  ජනශල්ඛ්න හා සංඛ්යාශල්ඛ්න ශනපාර්තශම්න්තුශේ 
ඇසසතශම්න්තුවලට අනුව, 2015-2020 අතර වසර 
පහක කාලය තුළ දී 2010 සසථාවර මිල යටශත් 
ඇසසතශම්න්තු කළ නළ ශේශීය නිෂසපාදිතය 2015 
වසශර්දී වාර්තා කළ රුපියල් බිලියන 8,648 සිට 
2020 වසශර්දී රුපියල් බිලියන 9,531ක් නක්වා 
ඉහළ යන ලදී.  

  2015 වසශර්දී ශ්රී ලංකා ආර්ිකකය සියයට 5කින් 
වර්ධනය වුවන, ඉන් අනතුරුව ආර්ිකක වර්ධනය 
ක්රමශයන් මන්නගාීක වී ඇත. ඒ අනුව 2016, 2017, 
2018 සහ 2019 වසරවලදී ආර්ිකකය පිළිශවළින් 
සියයට 4.5, සියයට 3.6, සියයට 3.3 සහ සියයට 
2.3කින් වර්ධනය විය. 2020 වසශර්දී COVID -19 
වසංගතය ශහේතුශවන් ආර්ිකක කටයුතු ශකශරර  
ඇි  වූ අවර රතා හමුශේ ආර්ිකක වර්ධනශයර  
සියයට 3.6ක පහත වැටීමක්  නක්නට ලැබුණි.  

(ආ)  පැන ශනොනඟී. 
 

ගරු දහොහහඩ් මුසම්මිල් හහතා 
(மாண்புமிகு தமாஹமட் முஸம்மில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

ගරු කථානායකතුමනි, මශේ පළමුවැනි අතුරු ්ර සනය ශමයයි.  

ගරු රාජය ඇමි තුමනි, අපි ආණ්ුවව භාර ගත්තාට පසුව 
ශම් ශකොවිඩ්-19 වසංගතය පවි න කාලය තුළත් රැකියා 
30,000ක් ලබා දුන්නා. ඒ වාශේම, උපාධිධාරින් 54,000කට 
ආසන්න පිරිසකට රැකියා ලබා දුන්නා. ඔබතුමා ඉදිරිපත් කළ 
සංඛ්යා ශල්ඛ්න අනුව, පසුය ය වසර පහ තුළ සමසසතයක් ශලස 
රාජය අං ශ  රැකියා ශකොපමණ දීලා ි ශබනවාන, එක් වසරක් 
තුළ එර  සාමානයය  ීයයන කියලා මම නැනගන්න කැමැි යි. 

 

 

ගරු දශ්හාන් දස හසිංහ හහතා 
(மாண்புமிகு தசஹான் வசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ගරු කථානායකතුමනි, විරැකියාව සහ ආර්ිකක වර්ධන ශේගය 

පිළිබඳවයි ශම් ්ර සනශයන් විමසා ි ශබන්ශන්.  

ගරු කථානායකතුමනි,  2019 අවුරුේන ශවේදි  කිසිම 
ශගෝනය අර්බුනයක් නැි ව, අශප් රට තුළ කිසිදු අර්බුන 
තත්ත්වයක් නැි ව රශේ  ආර්ිකක වර්ධන ශේගය සියයට 2.3යි.  
2020 අවුරුේන ශවේදි, COVID-19 වසංගත තත්ත්වය තුළත් 
අපි සියයට 3.6ක ආර්ිකක වර්ධන ශේගයක් ලබලා ි ශබනවා.  
ගරු කථානායකතුමනි, 2015-2019 කාල පරිච්ශේනය තුළ 
සමසසත රාජය ශසේවශ  රැකියා අවසසථා 22,145යි ලබා දීලා 
ි ශබන්ශන්.  ඒශක් සාමානයය ගත්ශතොත්, වාර්ෂිකව 4,429යි. 
ඒ වාශේම 2015-2019 කාලශ  සංවර්ධන නිලධාරි ශසේවයට 
බඳවා ගැීතම් සිදු කරලා ි ශබනවා. ඒ අනුව, 2015 අවුරුේශේ 
794ක් හා 2017 අවුරුේශේ 1,922ක් ව ශයන් බඳවාශගන 

ි ශබනවා. ගරු කථානායකතුමනි,  ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ 
මැි තුමා බලයට පත් වුණාට පසසශසේ ශම් ශවන  ශකොට 
සංවර්ධන නිලධාරි ශසේවයට උපාධිධාරින් විතරක්  60,000ක් 
බඳවාශගන ි ශබනවා. ශම් පත්වීම් 60,000 ලබා දීලා, පහුණු 
කාලය අවසන් කරලා ශම් වන විට ඔවුන් සසිකර කරන්න අව ය 
වැඩ කටයුතු පවා කරලා ි ශබනවා. ඊට අමතරව, සාමානය 
ශපළ නක්වා ඉශගන ගත්ත, එශහම නැත්නම් සාමානය ශපළ 
කඩඉම පහු කරන්න බැරිවුණු සශහෝනර-සශහෝනරියන් 
ලක්ෂයක් රාජය ශසේවයට එකතු කර ගැීතශම් වැඩ පිළිශවළ 
්රියාත්මක කරලා, ඒ සඳහා අව ය පහුණු වැඩසටහන්  
පවත්වලා ශම් ශවනශකොට 45,000ක පමණ පිරිසක් ශසේවයට 
බඳවා ශගන ි ශබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපි තුමා 
ඉතාම දුර්වල තත්ත්වයක ි බුණු ආර්ිකකයක් තමයි භාර ගත්ශත්. 
ඒ වාශේම මාරාන්ි ක ශකොවිඩ්-19 වසංගතයට අශප් රට ඇතුළු 
මුළු ශලෝකයම ශගොදුරුශවලා ි ශබන අවසසථාවක උපාධිධාරින් 
60,000කට රැකියා අවසසථා ලබා ශනන්නත්, අශපොස සාමානය 
ශපළ නිසි ආකාරයට සමත් ශනොවුණු සශහෝනර සශහෝනරියන් 
45,000කට රැකියා ලබා ශනන්නත් අශප් ආණ්ුවවට පළුවන් වුණා. 
අපි ඒ ගැන සතුටු ශවනවා. ඉදිරිශ  දී ඒ ්රමාණය ලක්ෂයක් නක්වා 
වැඩි කිරීමට අව ය වැඩ කටයුතු ටික අපි කරනවා, ගරු 
කථානායකතුමනි. 

 

ගරු දහොහහඩ් මුසම්මිල් හහතා 
(மாண்புமிகு தமாஹமட் முஸம்மில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

ගරු කථානායකතුමනි, මශේ ශනවැනි අතුරු ්ර සනය ශමයයි.  

ගරු රාජය ඇමි තුමනි, අපි පැහැදිලිව නැක්කා ශන්, පසුය ය 

ආණ්ුවව කාලශ  විශ්රාම වැටුප් කප්පාදුවක් කළ ආකාරය. 

විපක්ෂය ශම් නවසසවල කෑ ගහනවා, අශප් ආණ්ුවවත් විශ්රාම වැටුප් 

කප්පාදුවක් සිදු කිරීමට ්රියා කරනවා කියලා. ශම්ශක් සතය 

අසතයතාව ශමොකක්න? මුනල් අමාතයාං ය පැත්ශතන් ඔබතුමා වග 

ීයශමන් ඒ පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. 
 

ගරු දශ්හාන් දස හසිංහ හහතා 
(மாண்புமிகு தசஹான் வசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

2015 රජය බලයට පත් වුණාට පසසශසේ රාජය ශසේවයට බඳවා 
ගැීතම්වලදී ඒ අයට විශ්රාම වැටුප් ලබා දීම සම්බන්ධශයන් වි ාල 
කි කාවක් ඇි  වුණා. හැබැයි, එනා ඒ කප්පාදුව කරන්න බැරි 
වුණා. ඒකාබේධ විපක්ෂය හැටියට අපි එනා ඒ ආණ්ුවවට විරුේධව 
හඬ නඟලා ඒ විශ්රාම වැටුප් කප්පාදුව නතර කර ගත්තා. ඒ වාශේම 
ගරු මන්ත්රීතුමනි, විශ්රාම වැටුප් විෂමතාව නැි  කරන්න මුනල් 
ශවන් කළා කියලා යහ පාලන ආණ්ුවව දිය න් දිගටම ්රකා  
කළත්, කිසිම අවසසථාවක එශහම මුනල් ශවන් කිරීමක් සිදු කර 
නැහැ. හැබැයි, විශ්රාම වැටුප් විෂමතාව යම්තාක් දුරකට ශහෝ මඟ 
හැරවීම සඳහා -ගැළපීම සඳහා- මුනල් අමාතය ගරු බැසිල් 
රාජපක්ෂ මැි තුමා  2022 අය වැශයන් යම් මුනල් ්රමාණයක් 
ශවන් කර ි ශබනවා. 

 

 

ගරු කථානායකුරහා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්ර සන අංක 2 -794/2020- (1), ගරු ශරෝර ණී කුමාරි 

විශේරත්න මහත්මිය - [සභා ගර්භය තුළ නැත.] 

්ර සන අංක 3 -841/2020- (1), ගරු ෂාණක්කියන් 

රාජපත්ි රන් රාසමාණික්කම් මහතා - [සභා ගර්භය තුළ නැත.] 

්ර සන අංක 4 -1104/2020- (1), ගරු ශේ.සී. අලවතුවල මහතා 

- [සභා ගර්භය තුළ නැත.] 

්ර සන අංක 5 -2610/2021- (1), ගරු මර්ජාන් ෆනල් මහතා. 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගරු හර්ජාන් ෆලීල් හහතා 
(மாண்புமிகு மர்ஜான் பளீல்) 

(The Hon. Marjan Faleel) 

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම ්ර සනය අහනවා. 
 
 

ගරු දජොන්සන න් ප්රනාන්ු  හහතා (හහාහාර්ග අහාතය සහ 

ආණ්ඩු පාර්ශ්නවදේ ප්රධාාන සංවිධාායකුරහා) 
(மாண்புமிகு வஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து - தநடுஞ்சாகலகள் 

அகமச்சரும் அரசாங்கக் கட்சியின் முதற்வகாலாசானும்) 

(The Hon. Johnston  Fernando - Minister of Highways and 
Chief  Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, ්රවාහන අමාතයතුමිය ශවනුශවන් මා 

එම ්ර සනයට පිළිතුර ලබා දීම සඳහා සි  ශනකක කාලයක් ඉල්ලා 

සිටිනවා. 
 

 

ප්රශ්නනය හුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිීමහ  නිදයෝග කරන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

 

 

ගරු කථානායකුරහා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශනවන වටය. 

්ර සන අංක 2 -794/2020- (1), ගරු ශරෝර ණී කුමාරි වි ශේරත්න 

මහත්මිය. 

 

 

ගරු දහොහහඩ් මුසම්මිල් හහතා 
(மாண்புமிகு தமாஹமட் முஸம்மில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ශරෝර ණී කුමාරි විශේරත්න 

මන්ත්රීතුමිය ශවනුශවන් මා එම ්ර සනය අහනවා. 

ඒ ගමන්ම මම point of Order එකකුත් ඉදිරිපත් කරනවා. 

ආණ්ුව පක්ෂශ ත්, විපක්ෂශ ත් මන්ත්රීවරු වාචික පිළිතුරු 

අශප්ක්ෂාශවන් ්ර සන වි ාල සංඛ්යාවක් භාර දී ි ශබන බව අපි 

නන්නවා. ගරු කථානායකතුමනි,  ඒ නිසා ්ර සන ශතෝරාශගන 

ශබොශහොම අමාරුශවන්  තමයි ශම්වා නයාය පරයට ඇතුළත් 

කරන්ශන්. තවත් වි ාල පිරිසකට අවසසථාව අර මි කරමින් තමයි 

ශම් ්ර සන ඇතුළත් කර ි ශබන්ශන්. නයාය පරයට ශම් ්ර සන 

ඇතුළත් ශවලා අමාතයාං ය විසින් උත්තරත් ලැහැසසි  කර 

ි බුණත්,  අන ශම් ්ර සන අහන්න විපක්ෂශ  මන්ත්රීවරුන් ඇවිල්ලා 

නැහැ. මන්ත්රීවරුන් වි ාල පිරිසකශේ අයිි වාසිකම් නැි  කරලා, 

ජනතාව ශවනුශවන් ්ර සන අහන්න ි ශබන අවසසථාවත් අර මි 

කරලා,  එතුමන්ලා නයාය පරයට තමන්ශේ ්ර සන ඇතුළත් කර 

ශගන එම ්ර සන අහන්න එන්ශන් නැි ව මඟහරින එක 

සනාචාරාත්මක නැහැ කියා මම ර තනවා, ගරු කථානායකතුමනි. 
 
 
 

ගරු වාසුදද්ව නානායක්කාර හහතා (ජල සම්පාෙන 

අහාතයුරහා)  
(மாண்புமிகு வாசுவதவ நாணாயக்கார - நீர் வைங்கல் 

அகமச்சர்) 

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

ගරු කථානායකතුමනි,  ගරු ශරෝර ණී කුමාරි විශේරත්න 

මන්ත්රීතුමියශේ ්ර සනයට පිළිතුර ලබා දීම සඳහා මම සි යක 

කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 
 

 
 
 

ප්රශ්නනය හුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිීමහ  නිදයෝග කරන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

හඩකළපුව, හණ්ඩූර් උළු කර්හාන්තශ්ාලාව: යිත 

ආරම්භ කිීමහ 
மட்டக்களப்பு, மண்டூர் ஓட்டுத் ததாைிற்சாகல: மீள 

ஆரம்பித்தல்  
TILE FACTORY IN MANDUR, BATTICALOA: 

RECOMMENCEMENT 

  841/2020 
 

3. ගරු දහොහහඩ් මුසම්මිල් හහතා (ගරු ෂාණක්කියන් 

රාජපුත්තිරන් රාසහාණික්කම් හහතා දවනුව )  
      (மாண்புமிகு தமாஹமட் முஸம்மில் - மாண்புமிகு சாணக்கியன் 

ராஜபுத்திரன் இராசமாணிக்கம் சார்பாக)  

      (The Hon. Mohamad Muzammil on behalf of the Hon. 
Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam) 
කර්මාන්ත අමාතයතුමාශගන් ඇූ  ්ර්නය - (1): 
 

(අ) (i) මඩකළපව දිසසත්රික්කශ , මණ්ර්ර් ්රශේ ශ  
පිර ටා ඇි  උළු කර්මාන්ත ාලාව දීර්ඝ කාලයක් 
ි සසශසේ ්රියාත්මක තත්ත්වශ  ශනොපවි න බවත්; 

  (ii) එම උළු කර්මාන්ත ාලාශේ නිෂසපානන කටයුතු 
නැවත ආරම්භ කිරීශමන් මණ්ර්ර් ්රශේ ශ  
ජීවත්වන රැකියා විරර ත ජනතාවට රැකියා අවසසථා 
උත්පානනය කළ හැකි බවත්; 

 එතුමා නන්ශන්න? 

(ආ) එම උළු කර්මාන්ත ාලාශේ නිෂසපානන කටයුතු නැවත 
ආරම්භ කිරීම සඳහා ගනු ලබන ්රියාමාර්ග කවශර්න යන්න 
එතුමා ශමම සභාවට නන්වන්ශන්න? 

(ඇ) ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්න? 

 

ககத்ததாைில் அகமச்சகரக் வகட்ட வினா: 

( அ) (i) மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் மண்டூர்ப் பிரவதசத் 

தில் அகமந்துள்ள ஓட்டுத் ததாைிற்சாகல மிக 

நீண்ட காலமாகத் ததாைிற்படும் நிகலயில் 

இல்கல என்பகதயும்; 

 (ii) குறித்த ஓட்டுத் ததாைிற்சாகலயில் உற்பத்தி 

நடவடிக்ககககள மீள ஆரம்பிப்பதன்மூலம் 

மண்டூர்ப் பிரவதசத்தில் ததாைில்வாய்ப்பின்றி 

இருக்கின்ற மக்களுக்குத் ததாைில்வாய்ப்புககள 

உருவாக்க முடியும் என்பகதயும்; 

 அவர் அறிவாரா? 

( ஆ) குறித்த ஓட்டுத் ததாைிற்சாகலயில் உற்பத்தி நடவடிக்  

ககககள மீள ஆரம்பிப்பதற்காக எடுக்கப்படும் 

நடவடிக்கக யாததன்பகத அவர் இச்சகபயில் 

அறிவிப்பாரா? 

( இ) இன்வறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of  Industries: 

(a) Is he aware that - 

 (i) the tile factory situated at Mandur area in 
Batticaloa District has become inoperative 
for a  long period of time; and 

 (ii) employment opportunities can be created 
for the unemployed people living in 
Mandur area by commencing the 
production activities of the aforesaid tile 
factory? 
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(b) Will he inform this House of the measures taken 
to recommence the production activities of the 
aforesaid tile factory? 

(c) If not, why ? 
 

ගරු දජොන්සන න් ප්රනාන්ු  හහතා   
(மாண்புமிகு வஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු කථානායකතුමනි, කර්මාන්ත අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා 

එම ්ර සනයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 
 

* සභාදම්සය හත තබන ලෙ ිළිතුරර: 
* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட: 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i) ඔේ. 

 (ii) එම උළු කර්මාන්ත ාලාව පැවි  ඉඩම ශප ේගලික ඉඩමක් 
වන බැවින්, නැවත ආරම්භ කිරීම සම්බන්ධව හැකියාව අවම 
තත්ත්වයක පවතී. 

(ආ) 1979 වර්ෂශ  මණ්ර්ර් ්රශේ ශ  ආරම්භ කරන ලන ශමම උළු 
කර්මාන්ත ාලාව පිර ටි ඉඩම, ර ටප පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රී .. 
ගශන්ෂලිංගම් මහතාට අයත්ව ි බූ ශප ේගලික ඉඩමකි. එය 1979 
වසශර් සිට  1989 වසර නක්වා ්රියාකාරී තත්ත්වශ  පැවත ඇත. ශමම 
ඉඩම ශප ේගලික ඉඩමක් වන අතර, වර්තමාන අයිි කරු විශේ ගත වී 
ඇත. එබැවින් එම කර්මාන්ත ාලාව නැවත ආරම්භ කිරීශම් 
හැකියාවක් ශනොමැත. 

 ඉහත උළු කර්මාන්ත ාලාශේ නිෂසපානන සඳහා මැටි ලබා ගන්නා ලන 
ඉඩම් වර්තමානශ  කුඹුරු ශලස භාවිත කරන අතර, ඒවාන එම 
්රශේ ශ  ජීවත් වන ජනතාවට අයත් ශප ේගලික ඉඩම් ශේ.  

 නමුත්, ශමම ්රශේ ශ  මැටි භාවිත කර ආරම්භ කළ හැකි නිෂසපානන 
පිළිබඳව ශතොරතුරු ලබා ශගන ජනතාවශේන කැමැත්ත අනුව, ග්රාීකය 
කර්මාන්තයක් ආරම්භ කළ හැකි නම්, ඒ සඳහා ්රාශේශීය ශල්කම් 
සමඟ ඉදිරි කටයුතු කරනු ලැශේ. 

(ඇ) අනාළ ශනොශේ. 
 

හාවතගහ - බරන්ෙන හාර්ගය කාපට් කිීමදම් 

වයාපෘතිය: විසනතර  
மாவத்தகம - பரந்தன வீதிக்கு 'காபட்' இடும் 

கருத்திட்டம்: விபரம்  
PROJECT TO CARPET MAWATHAGAMA-BARANDANA ROAD: 

DETAILS  
      

    1104/2020 
 

4.  ගරු දහොහහඩ් මුසම්මිල් හහතා (ගරු දේ.සී. අලවුරවල 

හහතා දවනුව ) 
      (மாண்புமிகு தமாஹமட் முஸம்மில் - மாண்புமிகு வஜ.சீ. 

அலவத்துவல சார்பாக)  

      (The Hon. Mohamad Muzammil on behalf of the Hon. J.C. 
Alawathuwala) 

 මහාමාර්ග අමාතයතුමාශගන් ඇූ  ්ර සනය - (1): 

(අ) (i) මාවතගම - බරන්නන මාර්ගය කාපේ කිරීශම් 
වයාපෘි ශ  වැඩ ආරම්භ කරන ලන දිනය කවශර්න; 

 (ii) එම වයාපෘි ශ  ඇසසතශම්න්තුගත මුනල 
ශකොපමණන; 

 (iii) එම වයාපෘි ය ්රියාත්මක කරනු ලබන  
ආයතනශ  නම කවශර්න; 

 (iv) එම වයාපෘි ශ  වර්තමාන තත්ත්වය කවශර්න; 

 (v) එම වයාපෘි ය නිම කරනු ලබන දිනය කවශර්න; 

යන්න එතුමා ශමම සභාවට නන්වන්ශන්න? 

(ආ)  ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්න?   

தநடுஞ்சாகலகள் அகமச்சகரக் வகட்ட வினா:  

(அ) (i)  மாவத்தகம - பரந்தன வீதிக்கு 'காபட்' இடும் 

கருத்திட்டப் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்ட திகதி 

யாததன்பகதயும்; 

 (ii) வமற்படி கருத்திட்டத்தின் மதிப்பீட்டுத் ததாகக 

எவ்வளதவன்பகதயும்; 

 (iii) வமற்படி கருத்திட்டம் தசயற்படுத்தப்படுகின்ற 

நிறுவனத்தின் தபயர் யாததன்பகதயும்; 

 (iv) வமற்படி கருத்திட்டத்தின் தற்வபாகதய 

நிகலகம யாததன்பகதயும்; 

 (v) வமற்படி கருத்திட்டம் நிகறவுதசய்யப்படும் 

திகதி யாததன்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

( ஆ) இன்வறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Highways: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the date on which the work of the project to 
carpet the Mawathagama-Barandana Road 
was commenced; 

 (ii) the estimated amount of that project; 

 (iii) the name of the institution that implements 
the said project; 

 (iv) the current situation of the said project; and 

 (v) the date by which the said project would be 
completed? 

(b) If not, why? 
 

ගරු දජොන්සන න් ප්රනාන්ු  හහතා   
(மாண்புமிகு வஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු කථානායකතුමනි, එම ්ර සනයට පිළිතුර මම  සභාගත* 

කරනවා. 
 

* සභාදම්සය හත තබන ලෙ ිළිතුරර: 
* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட: 

* Answer tabled: 
 

(අ)  (i) ශමම මාර්ගය කාපේ කිරීම වයාපෘි  02ක් යටශත් සිදු කර 
ඇත.  

  ඒ අනුව කි.ීක.0+000 සිට 2+000 නක්වා ශකොටශසර  වැඩ 
ආරම්භ කරන ලන දිනය - 2020.02.15 

  කි.ීක. 2+000 සිට 4+700 නක්වා ශකොටශසර  වැඩ ආරම්භ 
කරන ලන දිනය - 2020.01.04 

 (ii) වයාපෘි  02ර  ඇසසතශම්න්තුගත මුනල - රුපියල් මිලියන 
167 

 (iii) මඟනැකාම යන්ශරෝපකරණ හා මාර්ග ඉදිකිරීම් ආයතනය 

 (iv) වැඩ නිම කර ඇත. 

 (v) පැන ශනොනඟී. 

(ආ) පැන ශනොනඟී. 
 

ගරු කථානායකුරහා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්රධාන වැඩකටයුතු ආරම්භශ දී ශයෝජනා.  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

පාර්ලිදම්න්ුරදේ ක යුුර 
பாராளுமன்ற அலுவல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 
 
ගරු දිදන්ෂන ගුණවර්ධාන හහතා 
(மாண்புமிகு திவனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ශයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"නයාය පරශ  ්රධාන කටයුතුවල අංක 2 නරන විෂයය පිළිබඳ 

වැඩ අන දින රැසසවීශම්දී  පාර්ලිශම්න්තුශේ සසථාවර නිශයෝග 27ර  

විධිවිධානයන්ශගන් නිනහසස විය යුතු ය."  

 
ප්රශ්නනය විහසන ලදින්, සභා සම්හත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගරු රනිල් වික්රහසිංහ හහතා 
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
ගරු කථානායකතුමනි, කාරණා ීයපයක් කියන්න ි ශබනවා. 

මට ශපොඩි ශවලාවක් ශනන්න.   

මම පළමුශවන්ම මියන්මාරශ  තත්ත්වය ගැන ආණ්ුවශේ 
අවධානය ශයොමු කරවන්න ඕනෑ. අවුන් සාන් සුීය මැි නියට සහ 
අනික් අයට නැන් සිර නඬුවම් දීලා ි ශබනවා. ඡන්නශ දී එතුමියශේ 
පක්ෂය තමයි දිනුශේ. එතුමිය තමයි, ්රජාතන්රවානය ශමහාට 
ශගනාශේ. එතුමිය, මියන්මාරශ  පළමු අගමැි  අවුන් සාන් 
මැි තුමාශේ දියණිය. ශම් අවසසථාශේදී අපට නි ස ේන ශවලා 
ඉන්න බැහැ. ශමොකන, ASEAN රටවල් නැන් ශම් ගැන ්රියා කරලා 
ි ශබනවා. ASEAN රටවල් මියන්මාරශ  ජනාධිපි ට ආරාධනා 
කශළේ නැහැ, තමන්ශේ රැසසවීම්වලට. මම කියන්ශන් නැහැ, අපි 
්රසිේධිශ  ශම් ගැන ්රියා කරන්න ඕනෑ කියලා. අ්රසිේධිශ  ශහෝ 
අශප් අවධානය විශ ේෂශයන් ඒ ශකශරර  ශයොමු කරන්න ඕනෑ, 
ශබ ේධ රටක් හැටියට. මම කැමැි යි, අශප් ගරු සභානායකතුමාට 
කියන්න, ඒ ගැන ආණ්ුවශේ අවධානය ශයොමු කරවන්න කියලා.  

ශනවන කාරණය ශම්කයි. මට වර්රසාන ්ර සනයක් ි ශබනවා. 
ය ය සි යට ඉසසශසල්ලා සි ශ  අපට ශපොශරොන්දු වුණා, ලංකාශේ 
විශේ  විනිමය සංචිතය පිළිබඳ කරුණු භාර ශනනවා කියලා. 
නමුත්, අන ශවනතුරු ඒ විසසතර භාර දීලා නැහැ. ශම් සභාවට භාර 
ශනනවා කියා එනාම කිේවා. මම කිේවා සඳුනා ශනන්න කියලා. 
සඳුනාත් නැහැ; අඟහරුවානාත් නැහැ; බනානාත් ශනන එකක් නැහැ 
වාශේ. නමුත්, ඒ කරුණු ටික ඉන්දියාවට ය ර න් කියලා ි ශබනවා. 
ඒත් අපට කියන්ශන් නැහැ. ඇයි, ශම් සභාවට ඒ කරුණු ටික 
ශනොශනන්ශන්? [බාධා කිරීමක්] ශපොඩ්ඩක් ඉන්න, මම අවසාන 
කරන තුරු. ඇයි, ඊශ  ි බුණු තත්ත්වය, ශපශර්නා තත්ත්වය ගැන 
අපට කියන්න බැරි? ර ටප මහ බැංකු අධිපි තුමා online 
සාකච්ඡාවකදී කිේවා, මම කියූ කරුණු. සංචිත ි ශබන්ශන් 
බිලියන එකහමාරයි කියා එතුමා කිේවා. 

ඒ ඇත්ත තත්ත්වය අපට කියන්න. ඒක අපි නැනගන්න 

කැමැි යි.  

 
ගරු දශ්හාන් දස හසිංහ හහතා 
(மாண்புமிகு தசஹான் வசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ගරු කථානායකතුමනි, ර ටප අගමැි තුමාට මම එනා නි සචිත 

දිනයක් ලබා දුන්ශන් නැහැ.  ඒ වාශේම ඒ සම්බන්ධශයන් 

්ර සනයකුත් ශයොමු ශවලා ි ශබනවා. එම ්ර සනයට සවිසසතර 

පිළිතුර අපි ශම් වන විට ූ නානම් කරනවා. ශම් අය වැය විවානය 

අවසානශ දී ගරු මුනල් ඇමි තුමා විසින් සමසසත ආර්ිකකය 

පිළිබඳව පැහැදිලි විග්රහයකුත්, ඒ අව ය සංශ ෝධනත් ඉදිරිපත් 

කිරීම සිදු කරනවා. ඒ පිළිතුරත් එක්ක අපි ඔබතුමාට පැහැදිලි 

උත්තරයක් ලබා ශනන්නම්, ර ටප අගමැි තුමනි. ශම් 

සම්බන්ධශයන් විරුේධ පක්ෂය තවත් කාරණා කිර පයක් මතු කර 

ි බුණා. ශම් වන විට අපි ඒ පිළිතුර සකසස කරනවා. ඒක 

ඔබතුමන්ලාට ලැශබන්න සලසසවන්නම්. [බාධා කිරීමක්]  ඔේ, ශම් 

කාරණයත් එක්ක තමයි. 
 

ගරු රනිල් වික්රහසිංහ හහතා 
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
අපි සභාශේදී ඉල්ලුවාම එනා ශනන්න එකඟ වුණා ශන්. ඇයි, ඒ 

ශතොරතුරු ශනොශනන්ශන්? අනික, ශම්කට තව සමාශලෝචන වැඩක් 
නැහැ. නැන් ඔක්ශකෝම සකසස කරලා IMF එකට දීලා ි ශබනවා, 
Article IV consultationවලට. ඒවා IMF එකට ශනන්න පළුවන්; 
ඉන්දියානු ආණ්ුවවට කියන්න පළුවන්; මහ බැංකුශේ ර ටප 
අධිපි තුමාත් ඒ ගැන කියනවා. ඒත් ඒ කරුණු ශම් සභාවට 
ඉදිරිපත් කරලා නැහැ. ශම් සභාවට තමයි රශේ මූලය පාලනශ  
අයිි ය ි ශබන්ශන්. Public finance is under this House. ඇයි, 
ශම් සභාවට ඒවා ශනොශනන්ශන්? ඇත්ත ව ශයන්ම ශම්ක වර්රසාන 
කඩ කිරීමක්. ඒ කරුණු ශමම ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරන එක 
යුතුකමක්. ශම් කරුණු අපට කියන එක යුතුකමක්. අපි සිකුරානා 
විශ ේෂශයන්ම මුනල් අමාතයාං ශ  වැය ශීර්ෂය පිළිබඳ විවානයට 
සහභාය  ශවනවා නම්, ඊට ඉසසශසල්ලා අපට ශම් කරුණු ටික 
ශනන්න ඕනෑ. අපට කියනවා, ශකොමිටි එකට එන්න කියලා. ගරු 
සභානායකතුමාශගනුත් මම අහනවා, ශම් ශපොශරොන්දුව ඉෂසට 
කරලා නැත්ශත් ඇයි කියලා. රාජය ඇමි තුමා  ශනොශවයි ශමතැන 
ඉන්න ඕනෑ, මුනල් ඇමි තුමා. හැමනාම මතු කරන ශම් 
කාරණාවලට පිළිතුරු ශනන්න එතුමායි ශම් සභාශේ ඉන්න ඕනෑ. 
මුනල් ඇමි වරයකු නැි  විවානයක් ්රථම වතාවටයි  මම ශම් 
නැකලා ි ශබන්ශන්. චන්ද්රිකා කුමාරතුංග ර ටප ජනාධිපි නිය 
මුනල් ඇමි නිය විධියටත්, මර න්න රාජපක්ෂ ර ටප ජනාධිපි තුමා 
මුනල් ඇමි  විධියටත් කටයුතු කරප කාලශ  ඒ අය ඉඳලා ර ටලා 
ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට එනවා.   

අගමැි කම් කළත්, ජනාධිපි කම් කළත් ඒ අය ශම් සභාවට 

ආවා. ඒත් ශමතැන ඒක නැහැ. ඒකයි මම කියන්ශන්. අපට ශම් 

ශතොරතුරු ලබා ශනන්න ඕනෑ. 
 

ගරු දිදන්ෂන ගුණවර්ධාන හහතා 
(மாண்புமிகு திவனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Sorry to intervene, Sir.  

ගරු මුනල් ඇමි තුමා විටින් විට පාර්ලිශම්න්තුවට ඇවිල්ලා 

ි ශබනවා, ගරු රනිල් වික්රමසිංහ මැි තුමනි. එතුමා ඊශ ත් ශම් 

සභාශේ ර ටියා. ඒ වාශේම විශ ේෂ රැසසවීම් පවත්වනශකොට 

පාර්ලිශම්න්තුශේ ශකරීශගන යන කටයුත්ත ඒ ශවලාශේම මුනල් 

ඇමි තුමා එතුමාශේ කාමරශ දී නකිනවා. මම පිළිගන්නවා, 

ශබොශහෝ මුනල් ඇමි වරු එශහම ර ටප බව. එශහම ර ටප නැි  

මුනල් ඇමි වරුත් ඉන්නවා. මමත් ර ටියා ශන්, පසුය ය 

පාර්ලිශම්න්තු කාලශ . What you are requesting for, the 
Finance Minister will accommodate as soon as possible. 
He is busy with the present situation. What you are  
requesting is that that information be made available prior 
to the Votes of the Finance Ministry are taken up. We will 
convey that to the Hon. Minister. 
 

ගරු රනිල් වික්රහසිංහ හහතා 
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
තව එක ශනයක් මම කියන්න ඕනෑ, ගරු කථානායකතුමනි. 

මුනල් ඇමි වරු ර ටියා, ශම් සභාවට ආශේ නැි . ඒත් ඒ අය කිසි 
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නවසක ඉන්දියාවට ය ශ  නැහැ. ශම් අය වැය විවානය මැනදී මුනල් 

ඇමි තුමා ඉන්දියාවට ය ර න් ආවා. එතුමා කුසිනාරාව වඳින්න 

ය යාන? ශමොකටන ය ශ ? ඒකයි මම අහන්ශන්. ඇයි, එතුමා 

ඉන්දියාවට ය ශ ? මුනල් ඇමි තුමා ශම් විවානය ශවලාශේ ගරු 

සභාශේ ඉන්න ඕනෑ. ඇයි, එතුමා ඉන්දියාවට ය ශ  කියලා අපට 

කියන්න. ගරු සභානායකතුමනි, මට කියන්න මුනල් ඇමි තුමා 

ඉන්දියාවට ය ශ  ඇයි කියලා.  
 

ගරු දිදන්ෂන ගුණවර්ධාන හහතා 
(மாண்புமிகு திவனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මුනල් ඇමි තුමා ඒ පිළිබඳ ්රකා යක් කරයි. 

 

ගරු රනිල් වික්රහසිංහ හහතා 
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
නැන් කියන්න, මුනල් ඇමි තුමා ඉන්දියාවට ය ශ  ඇයි කියලා. 
 

ගරු දශ්හාන් දස හසිංහ හහතා 
(மாண்புமிகு தசஹான் வசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ගරු කථානායකතුමනි, අපට ශලෝකශ  ඕනෑම රටක් එක්ක 

විශේශීය සබඳතා පැවැත්වීශම් කිසිම බාධාවක් නැහැ. ර ටප 

අගමැි තුමා අහන්ශන්, මුනල් ඇමි තුමා  ඉන්දියාවට ය ශ  ඇයි 

කියලා ශන්. ඔබතුමන්ලාශේ ආණ්ුවව ි බුණු කාලශ  

ඔබතුමන්ලාට පළුවන් වුශණ්, හම්බන්ශතොට වරාය 99 අවුරුේනකට 

බදු දීලා ඒශකන් ගත්ත ශඩොලර් මිලියන 1,200ක මුනල ඍජු විශේ  

ආශයෝජනයක් හැටියට ශපන්වන්න පමණයි. අශප් මුනල් 

ඇමි තුමා එතුමාශේ වගීයම නිසියාකාරව ඉටු කර ි ශබනවා 

වාශේම එතුමා ශම් ගරු සභාවටත් එනවා.  

ගරු රනිල් වික්රමසිංහ මැි තුමනි, ඔබතුමා ශම් සභාශේ නිතරම 

නැහැ. ශම් විවානය පැවැත්ශවන කාලශ  ඔබතුමා නිතරම 

පාර්ලිශම්න්තුශේ ර ටියා නම් බැසිල් රාජපක්ෂ මැි තුමා ඉන්න 

ශේලාව ඔබතුමාට නැක ගන්න ි බුණා. ශම් අය වැය විවානය 

අවසාන ශවන කල් පාර්ලිශම්න්තුශේ සභා ගර්භය තුළ ඉන්න 

කියලා මම ඉතාම ශග රවශයන් ඔබතුමා  ආරාධනා කරනවා. 

එතශකොට ඔබතුමාට කරුණු ශගොඩක් පැහැදිලි කරගන්න පළුවන් 

ශවයි.  
 

ගරු රනිල් වික්රහසිංහ හහතා 
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
මම අගමැි  හැටියට ඉන්න ශකොට කාමරශ  ර ටියාන, ශමතැන 

ර ටියාන කියන කාරණය ශනොශවයි මම කථා කරන්ශන්. මම 

අහන්ශන්, ශම් කාලශ , අය වැය විවානය මැන ඇයි මුනල් 

ඇමි තුමා ඉන්දියාවට ය ශ ? [බාධා කිරීමක්] අය වැය ශහොඳ නම්? 
මම අහන්ශන් ඒකයි. අශප් මහ බැංකු අධිපි තුමාශේ Road Map 

එශක් කිේශේ නැහැ ඉන්දියාවට යන්න කියලා. ඊශ ත් කියනවා, 

"ය ර න් නණ ගහලා, කාශගන්වත් සල්ලි ඉල්ලන්ශන් නැහැ" 

කියලා. එශහම නම් ඉන්දියාවට ය ර න් ශමොකක්න කශළේ? එතුමා 

කියනවා ශම් අවසසථාශේදී - 
 

ගරු දශ්හාන් දස හසිංහ හහතා 
(மாண்புமிகு தசஹான் வசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ගරු කථානායකතුමනි, - 
 

ගරු රනිල් වික්රහසිංහ හහතා 
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
මම කථා කළාට පසසශසේ ඔබතුමා පිළිතුරු ශනන්න.  

මහ බැංකුශේ අධිපි තුමා කියනවා, "අපි ය ර න් කාටවත් 

වැඳලා සල්ලි ඉල්ලන්ශන් නැහැ" කියලා. ඉි න් අහන්න ශකෝ   

ඔබතුමාශේ ඇමි තුමාශගන් ඉන්දියාවට ය ර ල්ලා ශමොකක්න 

කශළේ කියලා. එශහම නම් එතුමා බුේධගයාව වඳින්න ය යාන? ඒ 

ආණ්ුවවට වඳින්න ය යාන? ඒකයි අපි අහන්ශන්. ඒ කරුණු ශම් 

සභාවට කියන්න. ඇයි ශම් සභාවට ඒවා ශනන්ශන් නැත්ශත්? 

ඒකයි මම අහන්ශන්. 

 

ගරු දශ්හාන් දස හසිංහ හහතා 
(மாண்புமிகு தசஹான் வசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ගරු කථානායකතුමනි, යහ පාලන ආණ්ුවව කළා වාශේ අශප් 

රශේ සසවවරීභාවයට, සභයත්වයට කිසිම ආකාරයකට බාධා 

ශවන විධිශ  වැඩ අපි කරන්ශන් නැහැ. අපි කිසිම රටකට අශප් 

ශේපළක් විකුණන්න ය ර ල්ලා නණ ගහලාත් නැහැ. අපි නැක්කා 

ශන්,  යහ පාලන ආණ්ුවව කාලශ  ශලෝකශ  ි ශබන හැම 

රටකටම ය ර ල්ලා නණ ගහලා කිේශේ ශම් රශේ ි ශබන ජාි ක 

සම්පත් එකින් එක මිලදී ගන්න කියලා. ඒ අව ය ශකොමිසස මුනල් 

ගන්න ක්රමශේනය තමයි හැදුශේ. අපි ඉන්දියාව එක්ක විතරක් 

ශනොශවයි, ඇශමරිකාව, චීනය, ජපානය ශහෝ ශවනත් ඕනෑම රටක් 

එක්ක ජාතයන්තර සම්බන්ධතා පවත්වා ගන්නවා. ඒ විතරක් 

ශනොශවයි. අශප් ආර්ිකකය කළමනාකරණය කර ගනිේදී ඒ රටවල් 

එක්ක ි ශබන සුහනත්වය, මිරත්වය, ඔවුන්ශේ  ක්ි ය අශප් රශේ 

ආර්ිකකය ශගොඩනඟන්න අපි භාවිත කරනවා. 

නැන් ්ර සනය ශවලා ි ශබන්ශන් ශම්කයි, ගරු 

කථානායකතුමනි. ජාතයන්තර රටවල් අශප් රටට සහශයෝගය 

නැක්වීම අන යහ පාලන ආණ්ුවශේ කණ්ඩායමට ්ර සනයක් ශවලා 

ි ශබනවා. ගරු රනිල් වික්රමසිංහ මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා ර ටප 

විපක්ෂ නායකතුමා හැටියට, ර ටප අගමැි තුමා හැටියට විරුේධ 

පක්ෂශ  කාර්යභාරය අන තනිශයන් කරන්ශන්. ඒ නිසා ඔබතුමා 

අශනක් කණ්ඩායමටත් ආරාධනා කළා නම් ශහොඳයි, ශබොරුවට 

එළිශ  කථා කර කර ඉන්ශන් නැතුව, විකල්ප පාර්ලිශම්න්තු 

ි යන්ශන් නැතුව ශමතැනට ඇවිල්ලා ජනතාවශේ ්ර සන ඉදිරිපත් 

කළා නම් ශහොඳයි කියලා. අන විපක්ෂයට බැරි ශවලා ි ශබනවා, 

ජනතාවට මුහුණ ශනන්න. ඒ නිසා ඔවුන් පාර්ලිශම්න්තුශවන් පලා 

ය ර න් ි ශබනවා, ගරු කථානායකතුමනි.  

අපි ඉතා පාරනෘ ය ආණ්ුවවක් හැටියට සෑම කාරණාවකදීම 

පාර්ලිශම්න්තුශේ වගීයමත් හඳුනාශගන ි ශබනවා, 

පාර්ලිශම්න්තුශේ බලයත් හඳුනාශගන ි ශබනවා. ඒ අනුව අව ය 

ශතොරතුරු සියල්ල අපි ලබා ශනන්න කටයුතු කරනවා.  

 

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධා දහ රත් හහතා (ග්රාමීය ය නිවාස හා 

ඉදිකිීමම් හා දගොඩනැගිලි ද්රවය කර්හාන්ත ප්රවර්ධාන රාජය 

අහාතයුරහා)   
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த வஹரத் - கிராமிய வீடகமப்பு 

மற்றும் நிர்மாணத்துகற மற்றும் கட்டிடப்தபாருள் ககத் 

ததாைில் இராஜாங்க அகமச்சர்)  

(The Hon. Indika Anuruddha Herath - State Minister of 
Rural Housing and Construction and Building Material 
Industries) 
Sir, I rise to a point of Order. 
ගරු කථානායකතුමනි, ඇත්ත ව ශයන්ම අපි පැහැදිලිවම 

කියනවා, ශම් දින ටිශක්ම ගරු මුනල් ඇමි තුමා නිතර නිතර 

පාර්ලිශම්න්තුවට සම්බන්ධ ශවලා අව ය කටයුතු කළ බව. මම 

ර තන විධියට අශප් රනිල් වික්රමසිංහ මන්ත්රීතුමා ඒ අවසසථාවල 

ශනොර ටියාට, එතුමා පාර්ලිශම්න්තුවට සම්බන්ධ ශවලා කටයුතු 

කළා. හැබැයි මම සතුටු වනවා, ර ටප අගමැි තුමා  පරිණත 

විධියට ශමවැනි ්ර සනයක් අන ඉදිරිපත් කිරීම ගැන. රාජය 

මුනල්වලට වග කියන සසථානය සම්බන්ධශයන් එතුමා ඒ 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

අවශබෝධය අරශගන අන ඒ ්ර සනය මතු කළා. නමුත්, ශමච්චර 

කාලයකට විපක්ෂ නායකවරයාට ශම් වාශේ වැනගත් ්ර සනයක් 

ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ මතු කරන්න පළුවන්කමක් ි බුශණ් නැහැ. 

ඒ නිසා අපි ගරු රනිල් වික්රමසිංහ මන්ත්රීතුමාට සසතුි වන්ත වනවා. 

හැබැයි අපි වගීයශමන් කියනවා, අපි කිසිම නවසක රාජය මුනල්වල 

වගීයම පැහැර හරින රජයක් ශනොශවයි කියලා.  

ර ටප අගමැි තුමනි, අන අපට ඉන්දියාවට විතරක් ශනොශවයි, 

තූත්තුකුඩියට හරි යන්න සිේධ ශවලා ි ශබනවා. ශමොකන, සියයට 

7.5ට ි බුණු ආර්ිකක වර්ධන ශේගය ඔබතුමා යේදී සියයට 2.5ටත් 

අුවයි. ඒ නිසා අපි ශබොශහොම අමාරුවක වැටිලා ි ශබන්ශන් කියන 

එක ඔබතුමා නන්නවා. හැබැයි, ශම් රට ශගොඩ ගන්න පළුවන් 

රාජපක්ෂවරුන්ට විතරයි කියන එක අපි ඔබතුමාට පැහැදිලිව 

කියනවා.  

 

ගරු රනිල් වික්රහසිංහ හහතා 
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
රාජපක්ෂවරු ශනොශවයි, මහ බැංකුශේ අධිපි තුමා ශගනැල්ලා 

ි ශබනවා Road Map එකක්. ඒ Road Map එශක් ය ශයොත්, මහ 

බැංකුශේ අධිපි තුමාශේ මාර්ගශ  යන්ශන්. [බාධා කිරීමක්] හරි, 
හරි. මම කියන්ශන් ආණ්ුවව කියප එකක් ශන්. මට ශපොඩ්ඩක් 

අවසසථාව ශනන්න. ඒ Road Map එශක් යනවා නම් යන්ශන්, 

නිවාඩ් කේරාල්ශේ මාර්ගශ ; රාජපක්ෂවරුන්ශේ මාර්ගශ  

ශනොශවයි. ඒවා ඔබතුමන්ලා විසඳා ගන්න. මට ්ර සනයක් නැහැ.  

පළමුශවන්ම, ඔබතුමා කියප කාරණා ශනකකට මම පිළිතුරු 

ශනන්න කැමැි යි. ඉසසසර ශවලාම ශමොකක්න සිදු වුශණ්? 

යුේධශයන් පසසශසේ වි ාල ඉදිකිරීම් වයාපෘි  ගණනාවක් 

්රියාත්මක වුණා, හම්බන්ශතොට වරාය, නකුණු අධිශේ ම මාර්ගය, 

කටුනායක අධිශේ ම මාර්ගය වාශේ. ඒවා ඉවර ශවනශකොට -2017 

වනශකොට- අර්ිකකය පහළ බැසසසා. මුනල් ශගවන්න බැරි වුණා. අපි 

ඒවා ශගවලා, අි රික්තයක් ඇි  කළා  ්රාථමික අය වැශ . 

අි රික්තයක් ඇි  කරලා යනශකොට, ශඩොලර් බිලියන හතක්-අටක් 

ි බුණා, විශේ  විනිමය සංචිත. ඊට අමතරව බැංකුවල තවත් 

විශේ  විනිමය ශඩොලර් බිලියන තුනක් ි බුණා. අන ඒ එකක්වත් 

නැහැ. ඒ කරුණ මම කියන්න කැමැි යි.  

ඊළඟට, මම විපක්ෂශ  ශනොශවයි. ඇත්ත ව ශයන්ම මම 
පාර්ලිශම්න්තුශේ පක්ෂ නායකවරුන්ශේ කමිටුශවත් නැහැ. මම 
ආශේ ශම් ්ර සනය ගැන අහලා යන්න. එශහත් මම ගරු 
කථානායකතුමාශගන් එක ඉල්නමක් කරනවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, මට ශම් පක්ෂය ශවනුශවන් කථා කරන්න 
ශනන්න.   

මන්ත්රීවරශයක් ශචෝනනාවක් කළා, තමන්ට හානියක් වුණා  
කියලා.  

මම ර තන විධියට, පත් කරන කමිටුශේ නම් ටික දීලා ඊට පසුව 
පක්ෂ නායකයන් ශමහාට කැඳවලා සාකච්ඡාවක් කරනවා නම් 
ශහොඳයි. ඊශ  දිනශ  ගරු අනුර දිසානායක මන්ත්රීතුමාත් ඒ 
කාරණය කිේවා. ඒක නම් කරන්න. අුවම ගණශන් රැසසවීශම් 
අන්ි ම නවශසේදී  ඔක්ශකෝම ඉන්න ඕනෑ. ශනපැත්ශතන්ම ඉන්න 
ඕනෑ, මුනල් අමාතයාං ය ගැන කථා කරනශකොට. ඒ පැත්ශතත් 
ඉන්නවා මුනල් රාජය ඇමි වරු හැටියට වැඩ කටයුතු කරප අය. 
ශම්ශක් පැි  ගණනාවක් ි ශබනවා. කමිටුවක්  ඉල්ලනවා නම්, ඒ 
කමිටුව පත් කරන්න. අපි සිකුරානාට ඇවිල්ලා කරුණු කියන්න 
ලැහැසසි යි.  ශම් කරුණු  ඉදිරිශ දී ශනන්න ඕනෑ. ශම්, අජිත් නිවාඩ් 
කේරාල්ශේ පාශර්න, කාරු පාශර්න, මඩ පාශර්න යන්ශන්? ශකොශහේන 
යන්ශන් කියලා මට කියන්න. එච්චරයි මට නැන ගන්න ඕනෑ.   

ගරු දශ්හාන් දස හසිංහ හහතා  
(மாண்புமிகு தசஹான் வசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe)  

ගරු කථානායකතුමනි, අපි යන්ශන් ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ 

ජනාධිපි තුමා ඉදිරිපත් කරප ්රි පත්ි  ්රකා ශ  පාර තුළ මිසක්, 

ශවන කාශේවත් පාරවල්වල ශනොශවයි. ශමොකන, අපිට නායකශයෝ 

ශගොඩාක් නැහැ. අශප් ජනාධිපි තුමා ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ 

මැි තුමා. ඒ වාශේම අශප් අග්රාමාතයතුමා ගරු මර න්න රාජපක්ෂ 

මැි තුමා. ඒ චින්තය තුළ අපි ඉන්නවා. ඒ වාශේම ගරු 

කථානායකතුමනි, අශප් රශේ විශේ  විනිමය අර්බුනය විසඳීම 

සඳහා අව ය සියලු පියවර අපි ශම් ශවනශකොට ගනිමින් සිටිනවා. 

විරුේධ පක්ෂය නන්නවා, අපි ආර්ිකකය නැවත  ක්ි මත් කර 

ගත්ශතොත්, විශේ  විනිමය සංචිතය  ක්ි මත් කර ගත්ශතොත් 

ශේ පාලන ව ශයන් එතුමන්ලාට අවාසියක් ශවන බව. එම නිසා 

විශේ  විනිමය  ක්ි මත් කිරීමට විරුේධව අන විරුේධ පක්ෂය මත 

්රකා  කරනවා. ඒ ගැන මම කනගාටු ශවනවා.  

 

ගරු වාසුදද්ව නානායක්කාර හහතා   
(மாண்புமிகு வாசுவதவ நாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු කථානායකතුමනි, අශප් ර ටප අගමැි තුමා ඊශ  රෑ 

හීනයක් නැකලාන ශකොශහේශනෝ, අන උශේ හදිසිශ ම ශම් සභාශේ 

නැඟිටලා ්ර සන කිර පයක් මතු කළා. එශහම ්ර සන මතු කරන්න 

පළුවන්න, අශනක් පැත්තට නැනුම් ශනොදී?  එතුමා එශහම නැනුම් 

දුන්නා නම්, මුනල් ඇමි තුමා ශම් ශවලාශේ සභාශේ ඉන්නවා.  

එවැනි නැනුම් දීමක් ශනොකර ශම් සභාවට ඇවිල්ලා මුනල් 

ඇමි තුමා ඉලක්ක කරශගන ශම් විධියට ්ර සනයක් නැඟීම ශකොයි 

තරම් අසාධාරණන? ඒ එක්කම, එතුමා ශම් සභාශේ ශනොසිටීම 

ගැනත් එතුමා ශචෝනනා කළා.  

ශනවන කාරණය ශම්කයි. අවුන් සාන් සුීය මැි නිය ගැන 

එතුමා කිේවා. අපි කවුරුත් කනගාටු ශවනවා, එතුමියට සිර නඬුවම් 

ලබා දීම ගැන. ශකශසේ වුණත්, හමුනා පාලනය කියනවා, ඒ හමුනා 

පාලනය යටශත් ඇය කරප වැරැදි නිසායි, ඇය නැන් සිර භාරශ  

ඉන්ශන් කියලා. ශමොන රශේ වුණත් හමුනා ආණ්ුවවකට අපි 

කවනාවත් කැමැි  නැහැ. නමුත් ඒ රශේ ඒ ශේවල් සිදු වුණු ශහේතුව 

ශහෝ එයට පසුබිම් වූ කරුණු අපි නන්ශන් නැහැ. ඒ සම්බන්ධශයන් 

අපි ශසොයාශගන යනවා. නැන් ි ශබන ්ර සනය ශම්කයි. 

උසාවියකින් නඬුවමක් දුන්නාය කියලා, අශප් සභාශේ එයට 

විරුේධව නැඟී සිටින්න අයිි යක් නැහැ. එම නිසා, ඒ කාරණය ශම් 

සභාශේ මතු කරන්ශන් ශමොකටන? 

 
ගරු රනිල් වික්රහසිංහ හහතා 
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු වාසුශේව නානායක්කාර 

ඇමි තුමා වැනගත් ්ර සනයක් මතු කශළේ. මම පළමුශවන්ම 

කියන්න ඕනෑ,  අවුන් සාන් සුීය මැි තුමියශේ පක්ෂය 

මැි වරණශයන් දිනලා ආණ්ුවව බලයට පත් ශවන්න 

ඉසසශසල්ලායි ශම් කටයුත්ත කශළේ කියලා. It is a military 

takeover of the Myanmar Government. ශනවනුව, ඒ ශගොල්ලන් 

පත් කරප military අධිකරණශයන් තමයි නඬුවම දීලා ි ශබන්ශන්. 

එතුමිය චීනය පිළිගන්නවා; ඇශමරිකාව පිළිගන්නවා; ඉන්දියාව 

පිළිගන්නවා; ජපානය පිළිගන්නවා. ශවන එකක් ි යා, ASEAN 

රටවලිනුත් කියනවා, මියන්මාරයට එන්න එපාය කියලා. ශථේරවාන 

බුේධාගම ි ශබන තවත් රටක් ගැන ්රසිේධිශ  කියන්න වැඩක්  

නැහැ. අපි ශථේරවාන බුේධාගම පවි න රටවල් ශන්. අපට එක 

සම්බන්ධයක් ි ශබනවා. ඒ සම්බන්ධශයන් ඔබතුමාටයි, මටයි 

විරුේධ මත ි ශබන්ශන්. අ්රසිේධිශ  ශම් කාරණය ගන්න කියලා 

විතරයි මා කියන්ශන්.  

2087 2088 

[ගරු   ඉන්දික අනුරුේධ මහතා] 
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ශනවනුව, මා ඔබතුමාට කියන්න කැමි යි මම ශමතැනට ආශේ  

අපට ලබා ශනන්න ශපොශරොන්දු වුණු සංඛ්යා ශල්ඛ්න ශනොදුන්න 

නිසා බව. ඇත්ත ව ශයන්ම ශම්ක පක්ෂ අතර ි ශබන ශේනයක්. 

ශම්ක, ශම් රට මුහුණ ශනන උග්රම ආර්ිකක ්ර සනය. අපි 

ශකොශහොමන ශමතැනින් එළියට එන්ශන්? ජනතාව ශමොකක්න 

කියන්ශන්? ජනතාවට ශම් පැත්තත් එපා ශවලා, ඒ පැත්තත් එපා 

ශවලා ි ශබන්ශන්. අපි ඔක්ශකෝටම බණිනවා. ඒක මතක ි යා 

ගන්න. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමාට ශනොශවන්න පළුවන්. වාසුශේව 

නානායක්කාර ඇමි තුමාට හැර පාර්ලිශම්න්තුශේ අපි ඔක්ශකෝටම 

බණිනවා. කමක් නැහැ. ඔබතුමන්ලා ශම්ක මතක ි යා ගන්න. 

අවුරුදු 40ට අුව අය අපිව ්රි ක්ශෂේප කරනවා. අවුරුදු ි ශහේ අය 

අපි කවුරුවත් දිහා බලන්ශන් නැහැ. අපි නැකලා ි ශබනවා   social 

mediaවල ශමොනවාන ි ශබන්ශන් කියලා. එශහම උග්ර අවසසථාවක් 

ි ශබන්ශන්. පාර්ලිශම්න්තුව ගැන ි ශබන වි සවාසය නැි  

වුශණොත් රශේ ි ශබන ක්රමය කැශඩනවා. ඒ නිසා මම හැම 

ශවලාශේම කියන්ශන්, අපි ශම්කට අවුරුදු 20ක් විතර යන්න 

පළුවන් මූලික ්රි පත්ි යකට එකඟ ශවමු කියලායි. ඒ ්රි පත්ි ය 

ඇතුශළේ අපි මැි වරණවලට තරග කරමු. පළුවන් තැන්වලදී අපි 

එක තැනකට එමු. එච්චරයි කියන්ශන්. අශප් තරුණ පරපරට 

අනාගතයක් ි ශබන්න ඕනෑ. ඒකයි ඒ අය රට යන්න හනන්ශන්. 

අගමැි තුමාත් කිේවා, එනා තාප්පවල චිර ඇන්න අය රට යනවා 

කියලා. අපි ඒක මතක ි යාශගන වැඩ කරන්න ඕනෑ. එච්චරයි. 

මම ඒ කරුණු ටික තමයි ඉල්ලුශේ. අපට ශත්ශරනවා ශමතැන 

වි ාල ්ර සනයක් ි ශබනවා කියලා. ඒ ගැන අපි ශවනම සාකච්ඡා 

කරමු. කරුණු ඔක්ශකොම නැන ගත්තාම ශහොඳයි. නැත්නම් ශම් රට 

නැි  ශවනවා. අපි ශමතැනින් වැටුශණොත් ශලශහසිශයන් ශගොඩ 

ගන්න බැහැ. ඒක මතක ි යාගන්න ඕනෑ. රශේ ජනතාවත් එක 

මතයක ඉන්ශන්. අපිත් එක තැනකට ඇවිල්ලා ඒ අයට  පිළිතුරු 

ශනන්න ඕනෑ කියලා විතරයි මම කියන්ශන්. මම ඒකයි ශම් කරුණු 

ටික ඉල්ලුශේ. [බාධා කිරීමක්] ශමතුමා කියනවා මට යන්න 
කියලා. මම යන්නම්. එත ශකොට, පාර්ලිශම්න්තු ශේ වැඩ කටයුතු 

එතැනින් අවසන් කරන්න ශවනවා. 

 
ගරු සී.බී. රත්නායක හහතා (වන ජීවී හා වන සංරක්ෂණ 

අහාතයුරහා) 
(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க - வனசீவராசிகள் மற்றும் வனப் 

பாதுகாப்பு அகமச்சர்) 

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

ගරු කථානායකතුමනි, මටත් ශපොඩි ශවලාවක් ශනන්න. අන 

විපක්ෂය ශම් අය වැය විවානයට සහභාය  ශවන්ශන් නැහැ කිේවත් 

ර ටප අගමැි තුමා පරිණත ශේ පාලනඥශයකු විධියට ශම් ගරු 

සභාවට පැමිණ කරුණු-ක ාාරණා සහ තර්ක-විතර්ක ශගනහැර 

පෑවා. ඒ පිළිබඳව ඔබතුමාට සසතුි වන්ත ශවනවා, ගරු රනිල් 

වික්රමසිංහ මැි තුමනි. ශම්ක තමයි පාර්ලිශම්න්තුශේ විය යුත්ශත්. 

එශහම නැි ව, පාර්ලිශම්න්තුව මග හැරලා ජනතාවශේ ්ර සනවලට 

පිළිතුරු ශනොදී සිටීම වැරදියි.  

ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා අවුන් සාන් සුීය මැි නිය ගැන 

කථා කළා. මියන්මාරයට සම්බාධක පනවන ශවලාශේදී එතුමිය ඒ 

සම්බාධක නාප රටවලට ඇඟිල්ල දිකා කරලා කිේවා, "අශප් රශේ 

්ර සන අපි විසඳන්නම්. පක්ෂ-විපක්ෂ ගැන ශනොශවයි අපි කථා කළ 

යුත්ශත්. රට ගැන සිතීමයි පළමු ශේ වන්ශන්" කියලා.  එතුමියශේ 

ඒ .ර්වානර් ය අපි ඉසසසරහට ශගනයන්න ඕනෑ. ශම් විධිශ  

ආර්ිකක අවපාතයක්, වැටීමක් ි ශබන ශවලාවක පක්ෂ විපක්ෂ 

එකිශනකාට ඇඟිල්ල දිකා කර ගන්නවාට වඩා, රට ශගොඩ ගැීතම 

සඳහා එකට එකතු ශවලා වැඩ කළ යුතුයි කියන කාරණය අපි 

විශ ේෂශයන් මතක් කරනවා.  

අය වැය ශල්ඛ්නයට අනාළ වාර්තාවල සංඛ්යා ශල්ඛ්න, නත්ත 

සියල්ල ි ශබනවා. ඒ සංඛ්යා ශල්ඛ්න, නත්ත අනුව  කථා කරලා 

අපිට ඉසසසරහට අව ය කටයුතු කරශගන යන්න පළුවන්. අව ය 

ශනයක් ි ශබනවා නම් අපට උපශේ ක කාරක සභාශේදී සාකච්ඡා 

කරන්නත් පළුවන්. මුනල් ඇමි තුමා ඒ පිළිබඳව අව ය කටයුතු 

කරන්න ූ නානම්. මහ ශපොශළොශේ පවි න යථාර්ථය අනුව අපි 

කටයුතු කරමු.   

 

ගරු දිදන්ෂන ගුණවර්ධාන හහතා 
(மாண்புமிகு திவனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු රනිල් වික්රමසිංහ මැි තුමා කිේවා 

එතුමාට සභාශවන් ඉවත් ශවලා යන්න පළුවන් කියලා. අපි 

කවුරුත් එතුමාට ඉවත් ශවලා යන්න කියන්ශන් නැහැ. ගරු රනිල් 

වික්රමසිංහ මැි තුමනි, ඔබතුමාට ශප්නවා ශන්, එළියට ය ය අය 

කවුන කියලා. විපක්ෂශ  කවුරුවත් නැන් සභාශේ නැි  නිසා 

ඔබතුමා තමයි විපක්ෂ නායක හැටියට ඉන්ශන්. විපක්ෂ නායක 

ඇතුළු සියලුශනනා සභාශවන් ඉවත් ශවලා ය ර න් ි ශබනවා. 

ඔබතුමාශගනුත් ඉවත් ශවලා ය ර ල්ලා ි ශබනවා. පාර්ලිශම්න්තු 

ක්රමය පිළිබඳ ඔබතුමා ශපොඩ්ඩක් එතුමන්ලාට අවශබෝධයක් ලබා 

ශනන්න කියලාත් මම  විශ ේෂශයන්ම ශම් අවසසථාශේ කියනවා.  

ශමොකන, ඒක ඉතාම වැනගත්.  

ශනවැනි කාරණය ශම්කයි. මට තව ශනයක් මතක් වුණා, ගරු 

රනිල් වික්රමසිංහ මැි තුමනි. 1970 ගණන්වල ඔබතුමා 

ඇමි වරශයකු ව ශයන් කටයුතු කළ කාලශ  ඔබතුමාශේ 

අමාතයාං යට අනාළ වැය ශීර්ෂය විවානයට ගත් නවශසේත් ශමශහම 

ශනයක් ශවලා ි ශබනවා. වැය ශීර්ෂය සම්මත වුණා. එය සම්මත 

කරගන්න ශවලාශේ ඔබතුමා නැඟිටලා කළ ්රකා ය ඔබතුමාට 

මතක ඇි . මම ඒක ශම් ශවලාශේ සිර පත් කරන්ශන් නැහැ. 

අලුත් අය යම් යම් ශේවල් සම්බන්ධව ශජයෂසඨ අයශගන් අසා 

නැනශගන කටයුතු කරනවා නම් ශහොඳයි. ශම් ශේලාශේ සජබයට 

උපශනසස ශනන්න සිටින ශහොඳම එක්ශකනා රනිල් වික්රමසිංහ 

මැි තුමායි කියා මා ර තනවා.   

 

ගරු  කංචන විදේදස කර හහතා (විසිුරරු හසුන්, මිරිදිය 

හත්සය හා ඉසනසන් තති කිීමහ, ධීවර වරාය සංවර්ධාන, 

බහුදින ධීවර ක යුුර හා හත්සය අපනයන රාජය 

අහාතයුරහා) 
(மாண்புமிகு கஞ்சன விவஜவசகர - அலங்கார மீன்கள், நன்னீர் 

மீன்கள், இறால்ககள வளர்த்தல், கடற்தறாைில் துகற 

முகங்கள் அபிவிருத்தி, பலநாள் கடற்தறாைில் அலுவல்கள் 

மற்றும் மீன் ஏற்றுமதி இராஜாங்க அகமச்சர்)  

(The Hon. Kanchana Wijesekera - State Minister of 
Ornamental Fish, Inland Fish and Prawn Farming, Fishery 
Harbour Development, Multiday Fishing Activities and Fish 
Exports) 
ගරු කථානායකතුමනි, - 
 

ගරු කථානායකුරහා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔේ, ගරු කංචන විශේශසේකර රාජය ඇමි තුමා. 
 

ගරු කංචන විදේදස කර හහතා 
(மாண்புமிகு கஞ்சன விவஜவசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ගරු කථානායකතුමනි, පසුය ය නවසක වුණු සිදුවීමක් පිළිබඳව 

වර්රසාන ්ර සනයක් මතු කිරීමට අවසසථාවක් ශනන්න කියලා මම 

ඔබතුමාශගන් ඉල්නමක් කර ි ශබනවා. ඒ සඳහා ඉදිරිශ දී 

කටයුතු කරයි කියලා මම ර තනවා. 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමනි, ර ටප අගමැි තුමාටත්, ඒ වාශේම 

ශනමළ ජාි ක සන්ධානය නිශයෝජනය කරන චාල්සස නිර්මලනානන් 

මන්ත්රීතුමාටත්, ඒ වාශේම ඩයනා ගමශේ මන්ත්රීතුමියටත් ශම් 

අවසසථාශේ මම සසතුි වන්ත ශවනවා. ඩයනා ගමශේ 

මන්ත්රීතුමියශේ පක්ෂ සාමාජිකයන් සිටිශ  නැි  වුණාට, පක්ෂශ  

නායිකාව හැටියට එතුමිය සභාශේ ඉන්නවා.  මම ඒ සියලු 

ශනනාටම සසතුි වන්ත ශවනවා, විපක්ෂය නිශයෝජනය කරමින් 

පැමිණීම පිළිබඳව.  

ර ටප ගරු අගමැි තුමා  ශම් ශවලාශේ සභාශේ සිටින නිසාත්, 

එතුමා රශේ  ආර්ිකකය පිළිබඳව අහප නිසාත් මම එතුමාශගන් 

ශනයක් අහන්න කැමැි යි. ගරු රනිල් වික්රමසිංහ මැි තුමනි, 

ඔබතුමා පසුය ය අවුරුදු පහක පමණ කාලය තුළ ආර්ිකකය 

කළමනාකරණය කළ නායකයා; ආර්ිකක කමිටුවක සභාපි වරයා.  

ඒ නිසා, 2015 සිට 2019 නක්වා හැම අවුරුේශේම ශම් රශේ ආර්ිකක 

වර්ධන ශේගය එන්න එන්නම අුව කශළේ ශකොශහොමන, ඒක පේගල 

ආනායම අවුරුදු පහක් ඇතුළත තුන් වතාවක් ආපසසසට ශගන ය ශ  

ශකොශහොමන කියන එක ගැන ශම් පාර්ලිශම්න්තුව නැනුවත් කරන්න 

කියලා මම ඔබතුමාශගන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒකට ඔබතුමා 

උත්තරයක් ශනන්න. ඒ වාශේම රශේ නිල සංචිතය ශඩොලර් 

බිලියන අශේ සිට අුව කශළේ ශකොශහොමන කියන එක පිළිබඳවත්, 

එය කළමනාකරණය කශළේ ශකොශහොමන  කියන එක පිළිබඳවත් 

ඔබතුමා උත්තරයක් දුන්ශනොත් ශහොඳයි. 
 

ගරු රනිල් වික්රහසිංහ හහතා 
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
ගරු කථානායකතුමනි, මම එතුමාට පළමුශවන්ම කියන්න 

ඕනෑ, නිල සංචිතය අුව වුශණ් නැහැ, එය වැඩි වුණා කියලා. ඒත් 

අපි භාර ගත්ශත් නිල සංචිතය බිලියන හතට පහත වැටිලා, ණය 

බරකුත් ි බුණු ආර්ිකකයක්. අපට ඒ ණය බර ශගවන්න ි බුණා. ඒ 

ණය බර ශගවන්න තමයි අපි ්රියා කශළේ. ඒක අවුරුදු 60කට සිදු 

ශනොවුණු ශනයක්. අපිට 2017 ශවනශකොට ්රාථමික අය වැය 

අි රික්තයක් ලැබුණා. 2018 දී ්ර සන ි බුණා. ඒවාත් ඉදිරියට ය යා. 

ඇත්ත ව ශයන්ම එනා ශම් රශේ ඒක පේගල ආනායම අුව 

වුශණ් නැහැ. මිනිසුන්ට තුන් ශේලක් කන්න පළුවන් විධියටයි අපි 

ආර්ිකකය හැදුශේ. මිනිසුන්ට තුන් ශේලක් කන්න පළුවන් වුණා. 

[බාධා කිරීම්] මම කියන ශේ අහන්න. අපි රාජය ශසේවකයශන් ේ 
පඩි වැඩි ක ළා; ශගනර ආර්ිකකය ආරක්ෂා කළා. අපි ශගනර 

ආර්ිකකය ආරක්ෂා කරන ගමන්, කුසසසිශ  ආරක්ෂාවත් බලා 

ගත්තා. ඒ නිසා කුසසසිශ  ශමොනවත්  ්ර සන ි බුශණ් නැහැ. ඒ නිසා 

ගමට, ශගනරට ්ර සනයක් වුශණ්ත් නැහැ. ආනායම වැඩි වුණා; 

රැකියා වැඩි වුණා.  

 

ගරු හන්ත්රීවරදයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 

වැේ එක වැඩි කළා.  
 

 

ගරු රනිල් වික්රහසිංහ හහතා 
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
ඔේ, වැේ එක වැඩි කළා. ඒත් අපි ආර්ිකකය ශහොඳට අරශගන 

ය යා.  

ශනවනුව, ඒ කාලශ  තමයි ශතල් මිල වැඩි වුශණ්. එක 

අවුරුේනක් ඒ ්ර සනය ි බුණා. ඔබතුමන්ලා ශමොන ශේ කිේවත් 

මිනිසසසු එනා ශහොඳින් ර  ටියා. මිනිසසසු අන කියන්ශන්, ඒ කාලශ  

වාශේ අපට ජීවත් ශවන්න පළුවන් නම් ඇි  කියලා. ඔච්චර ශන් 

ි ශබන්ශන්, සංඛ්යා ශල්ඛ්න අනුව.  ශ හාන් ශසේමසිංහ රාජය 

ඇමි තුමාට මම සසතුි වන්ත ශවනවා. එතුමා කිේවා, අර Road 

Map පාශර් යන්ශන් නැහැ, ජනාධිපි තුමාශේ ්රි පත්ි  ්රකා ය 

අනුවයි යන්ශන් කියලා. එශහම නම්, ඒ අනුව අපි වාන විවාන කරමු. 

ශමොකන, අපිත් නැනශගන ර ටිශ  නැහැ, ජනාධිපි තුමාශේ 

්රි පත්ි  ්රකා ය අනුව යනවාන, නැත්නම් ශවනත් විධියකට 

කටයුතු කරනවාන කියලා.  

සභානායක ගරු දිශන්ෂස කාණවර්ධන මැි තුමා කියප 

කාරණයක් පිළිබඳවත් මම කියන්න ඕනෑ. ජනතා විමුක්ි  

ශපරමුශණ් නායක අනුර දිසානායක මන්ත්රීතුමා ඊශ  කිේව 

කරුණුත් මම සම්.ර්ණශයන් අනුමත කරනවා. නැන් කරන්න 

ි ශබන්ශන් අය වැශ  ඊළඟ නවසස ීයපයට විපක්ෂශ  

මන්ත්රීතුමන්ලා ශම් සභාවට ශගන්වා ගැීතමයි. ගරු 

කථානායකතුමනි, ඒ නිසා අපි ඔබතුමාට කියන්ශන්, Committee 

එක නම් කරන්න කියලායි. ඊට පසසශසේ අපි වැඩ කටයුතු කරශගන 

යමු. ඒ ඉල්නම ඉටු කර ශනන්න. මම ශම් ගරු සභාවට ආශේ ඒ 

ඉල්නම ඉටු කරන්න කියන්නයි. මට බැහැ, විපක්ෂය ශවනුශවන් 

කථා කරන්න. මට පළුවන්, මා ශවනුශවන් කථා කරන්න විතරයි. 

ශමොකන, අන ශවන කවුරුවත් නැහැ. ඒ ඉල්නම ඉටු කරන්න. 

විපක්ෂශ  මන්ත්රීවරු ශම් සභාවට එන්න ඕනෑ. ශමොකන, නියම අය 

වැය සාකච්ඡාවක් පැවැත්ශවන්න ඕනෑ. අපි ඒ ඉල්නමට එකඟ 

ශවන්ශන් නැත්නම් එවැනි සාකච්ඡාවක් පැවැත්ශවන්ශන් නැහැ. 

මා කියන්ශන් ඒ අයශේ ඉල්නම ඉෂසට කරලා ශම් ගරු සභාවට 

එන්න කියන්න කියලායි. එතශකොට අය වැය විවානශ  අන්ි ම 

 නවසස ශනක තුශන් අපට සම්.ර්ණ සාකච්ඡාවක් ශගන යන්න 

පළුවන්. මමත් රට ය ර ල්ලා ර ටිශ . අන ආශේ, ශමොකක්න 

ශවන්ශන් කියලා බලන්න. 

 

ගරු (ආචාර්ය) බන්ු ල ගුණවර්ධාන හහතා (දවදළඳ 

අහාතයුරහා) 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன - வர்த்தக 

அகமச்சர்) 

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

Sir, I rise to a point of Order. 

ර ටප අග්රාමාතයතුමා, ශම් ආර්ිකකශ  ඇි  ශවලා ි ශබන 

ශඩොලර් අර්බුනය පිළිබඳව කරුණු කිේවා. ර ටප ගරු අගමැි තුමනි, 

ඔබතුමා හෘනය සාක්ෂියට එකඟවත්, අවංකවත් ඒ කරුණු කිේවත් 

ඒ රජශ  ර ටප මුනල් අමාතයවරුන් ඔබතුමා ශනොමඟ යැවීමක් කර 

ි ශබන බවක් තමයි ඔබතුමා කරප ්රකා  අනුව මට 

ශත්ශරන්ශන්. මක් නිසාන යත්, 2014 වර්ෂය වන විට -මර න්න 

රාජපක්ෂ යු ගශ දී- යුේධය නිම කරලා ඕනෑම නර් කයකට අනුව 

ආර්ිකකය ඉහළට ශගනැවිත් ි බුශණ්; සියලු ආර්ිකක සංවර්ධන 

නර් ක ඉහළම අගයට ශගනැවිත් ි බුශණ්. ර ටප ගරු 

අගමැි තුමනි, ඔබතුමන්ලා රජය බාර ගත් අවසසථාශේදී ශලෝක 

ශවශළඳ  ශපොශළේ ඛ්නිජ ශතල් මිල අසාමානය ශලස අුව වුණා. 

ඛ්නිජ ශතල් මිල අුව වීම නිසා පමණක් ඇශමරිකානු ශඩොලර් 

බිලියන ශනකක් 2015 වර්ෂශ දී ඉි රි වුණා. ඒ ඉි රි ශවච්ච 

මුනල්වලට ශමොකන වුශණ් කියන එක ඔබතුමාට වසන් කරලා, 

රුපියශල් අගය ශපොඩ්ඩක් ශහල්ශලන ශකොට මුනල් අමාතයවරයා 

2015, 2016 වර්ෂ ශනශක්දී පමණක් ශවශළඳ ශපොළට නැම්මා, 

ඇශමරිකානු ශඩොලර් මිලියන තුනකට ආසන්න ්රමාණයක්.  

ශඩොලර් පිච්චුවා. ඊට පසසශසේ ශම් තත්ත්වය වසන් කරශගන 

යෑම සඳහා එතුමා උත්සාහ නැරුවත් එය කරගන්න බැරි ශවච්ච 

නිසා තමයි Sovereign Bonds issue කරලා ලංකා ඉි හාසශ  

කිසිම රජයක් ලබා ශනොගත් ආකාරයට market එකට ය ර ල්ලා 

අධික ශපොලියට ඇශමරිකානු ශඩොලර් බිලියන 13ක් ණය ව ශයන්  

2091 2092 

[ගරු  කංචන විශේශසේකර  මහතා] 
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ගත්ශත්. ලංකාශේ ආණ්ුවවක් කවනාවත් එශහම කරලා නැහැ. ඊට 

පසසශසේ, ශම් අර්බුනය තව උත්සන්න වන  ශකොට  තමයි හම්බන්ශතොට 

වරාය විකුණලා ඇශමරිකානු ශඩොලර් බිලියන 1.4ක් ලබා ගත්ශත්. 

ඒකත් නැි  වනශකොට තමයි Millennium Challenge 

Corporation Agreement එක ගහලා, ශවනම ආර්ිකක 

කලාපයකුත් ඇි  කරලා, ඇශමරිකානු ශඩොලර් මිලියන 480ක් 

ගන්න කටයුතු කශළේ. ගරු ර ටප අගමැි තුමනි,  ඔබතුමාශේ 

ආර්ිකක කළමනාකරණ කමිටුවටත් ඉතා වි ාල වගීයමක් ි බුණා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ශම් ශනන ඉලක්කම් අනුව ශන් අප 

කාටත් කටයුතු කරන්න ශවන්ශන්. ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව සහ මුනල් 

අමාතයාං ශ  නිලධාරින් විසින් ශනනු ලබන ඉලක්කම්වලට අනුව 

කටයුතු කළත්, ශම් රට අවුරුේශනන් අවුරුේන කඩාශගන වැටිලා 

ි ශබන්ශන්. ඒ නිසා මම පිළිගන්නවා, ඔබතුමා කියන කාරණය. 

රටට ජාි ක වැඩ පිළිශවළක් හනන්න ඕනෑ. ශම් ගරු සභාවට 

ඇත්ත සඳහන් කරලා, පළුල් සංවානයක් ඇි  කරලා, ඇත්තටම 

ශකොශහේන වැරැදුශණ්, ශකොශහොමන වැරැදුශණ්, ශමොකන වැරැදුශණ් 

කියන එක ගැන කල්පනා කරලා, ශම් රට පිළිබඳ අනාගත වැඩ 

පිළි ශවළක් ඇි  කර ගැීතම වැනගත්. ඒ සඳහා ගරු මුනල් 

අමාතයතුමාත්, මහ බැංකුවත් උත්සාහයක් නරනවා. ගරු මුනල් 

ඇමි තුමා අය වැය විවානශ  අවසාන දිනශ දී ඒ පිළිබඳව 

පැහැදිලි කිරීමක් කරයි. අපි බලමු. 

  

ගරු දශ්හාන් දස හසිංහ හහතා 
(மாண்புமிகு தசஹான் வசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ගරු කථානායකතුමනි, මම විනාඩියක් පමණයි ගන්ශන්.  

මර න්න රාජපක්ෂ යුගශ  -2007 සිට 2015 නක්වා- අප 

ජාතයන්තර සසවවරීත්ව බැඳුම්කර නිකුත් කරලා ි ශබන්ශන් 

ඇශමරිකානු ශඩොලර් මිලියන 5,500යි, ගරු කථානායකතුමනි. ඒ 

කාලශ  නිකුත් කළ ජාතයන්තර සසවවරීත්ව බැඳුම්කර 

ඇශමරිකානු ශඩොලර් මිලියන 5,500ක් ශවේදී අපි අශප් සංචිත 

ඇශමරිකානු ශඩොලර් බිලියන 8 නක්වා වැඩි කරශගන ි ශබනවා. 

හැබැයි ර ටප ගරු අගමැි තුමනි, ඔබතුමාශේ කාල පරිච්ශේනය 

තුළ, එනම් 2015-2019 කාලය තුළ විතරක් ඇශමරිකානු ශඩොලර් 

මිලියන 12,000ක සසවවරීත්ව බැඳුම්කර නිකුත් කර ි ශබනවා. ඒ 

එක්කම, සංචිත ්රමාණය  ඇශමරිකානු ශඩොලර් බිලියන 6න් පහළට 

ඇවිත් ි ශබනවා. ඒක නිසා, ශම් ආර්ිකක කළමනාකරණශ  

දුර්වලතාව ි ශබන්ශන් ශකොශහේන කියන කාරණාව අපි සියලු 

ශනනාටම ඉතා පැහැදිලියි.   
 

ගරු රනිල් වික්රහසිංහ හහතා 
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
ගරු කථානායතුමනි, මම පළමුශවන්ම අශප් ශවශළඳ 

ඇමි තුමා කියප කාරණයට අවධානය ශයොමු කරන්න කැමැි යි. 

2001 දී එතුමාත් අපිත් එක්ක ර ටියා. එතුමා නන්නවා අපි 

ශකොශහොමන ශම් ආර්ිකකය ශගොඩ ගත්ශත් කියලා. ශතල් මිල අුව 

වුණු නිසා ලැබුණු වාසිය අපට ආපහු ශනන්න සිදු වුණා, අශප් ණය 

ශගවන ශකොට.  

අපි ගත්ශත් මුනල් ශකොටසස ශනකක්. වර්තමානයට -ඉදිරි 

අවුරුේනට - වුවමනා මුනල් ගත්තා. ඒක එකක්. අශනක් මුනල් 

ගත්ශත් පරණ ණය ශගවන්න. පරණ ණය ශගවන්න තවත් ණයක් 

ගත්තාම, ඒ ණයට අමතරව අප ගත් ණයත් ශගවන්න ි ශබනවා. 

ශකොශහොම හරි ඒ ණය ශගවන තත්ත්වයට අපි ආර්ිකකය ශගනාවා. 

ඉසසශසල්ලා ඒ ණය ශගවන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇි  වුණා. ඒකයි 

2014 වර්ෂශ දී ජනාධිපි වරණය හදිසසසිශ  පැවැත්වූශ . එශහම 

නැත්නම් ජනාධිපි වරණය 2014 වර්ෂශ දී ශනොශවයි පවත්වන්න 

ි බුශණ්. හදිසසසිශ  2014 වර්ෂශ  ජනාධිපි වරණය පැවැත්වූවා. 

ඇයි? ණය ශගවන්න  ක්ි යක් ි බුශණ් නැහැ. අපි ඉසසශසල්ලාම 

ඇි  කශළේ ණය ශගවන  ක්ි යක්. ණය ශගවන  ක්ි යක් ඇි  

කරේදී බැංකුවලත් සල්ලි ි බුණු බව මම විශ ේෂශයන් කියන්න 

ඕනෑ. අන බැංකුවල සල්ලි නැහැ. අන බැංකුවලින් ශඩොලරයක් 

ගන්නවා නම්, රුපියල් 240යි. විශේ  රැකියා කරන අයට 

ශඩොලරයට ශනන්ශන් රුපියල් 196යි. එශහත්, බැංකුවලින් 

ශඩොලරය විකුණන්ශන් රුපියල් 240ට. That has become the de 
facto exchange rate. එනා ශමවැනි තත්ත්වයක් ඇි  වුශණ් නැහැ. 

එනා ශතල් ර ඟයක් ඇි  වුශණ්ත් නැහැ; වාහන ශගශනන්න 

පළුවන් වුණා; ඉතා ශහොඳින් ජීවත් ශවන්න පළුවන් වුණා. ශම් 

ි ශබන එක ්ර සනයක්වත් එනා ි බුශණ් නැහැ. අන ඇයි ශම් ්ර සන 

ි ශබන්ශන්? ශම් ඔක්ශකොම එනාට වඩා සාර්ථක නම්, ඇයි අපට 

ශපොශහොර ශගශනන්න බැරි, ඇයි අපට ශතල් ශගශනන්න බැරි, 

ඇයි අපට ඉදිරියට යන්න බැරි? ඇයි ශම් ඔක්ශකොම ආනයන සීමා 

කරලා ි ශබන්ශන්? අන්න ඒ ටික කියන්න.  

මම කියන්ශන් ශම්කයි. නැන් අපි ශම් ගැන වාන කළා ඇි . 

ශවශළඳ ඇමි තුමාත් කියප හැටියට විපක්ෂශ  අශනක් 

මන්ත්රීවරුත් පැමිණියාට පසසශසේ රශේ ආර්ිකක තත්ත්වය ගැන අපි 

ශහොඳ විවානයක් පවත්වමු. මා ර තන්ශන් ඒක කරන්න ඕනෑ 

කියලායි. ගරු කථානායකතුමනි, මම ආශයත් ඔබතුමා ශගන් 

ඉල්ලා සිටිනවා, Committee එක නම් කරලා අවසන් කරන්න 

කියලා. ඊට පසසශසේ ඒ Committee එකට රැසස ශවන්න පළුවන්. ශම් 

සභාශේ වැඩ කටයුතු ටික අපි කරශගන යමු.   

 
ගරු දජොන්සන න් ප්රනාන්ු  හහතා  
(மாண்புமிகு வஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando ) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි ර ටප අගමැි තුමාට සසතුි වන්ත 

ශවනවා. එතුමා කියනවා, Committee එක පත් කරන්න කියලා. 

Committee එක පත් කරනවා කියලා ඔබතුමා ඊශ  කිේවා, ගරු 

කථානායකතුමනි. පරීක්ෂණයක් කරන්න කියලා අපිත් ඉල්ලුවා. 

ඉි න්, ර ටප අගමැි තුමාත් කිේවා, Committee  එක පත් කරලා 

කටයුතු කශළොත් අශනක් අයත් සහභාය  ශවයි කියලා. හැබැයි, මට 

නැන් දුරකථන ඇමතුමක් ආවා, සජබ මන්ත්රී ශකශනකුශගන්. 

ශ්රේමනාස මහත්මයා ශහොඳටම බය ශවලා ලු. කථානායකතුමා අනම 

හමු ශවලා අනම එන තත්ත්වයක් ලු, ි ශබන්ශන්. ඒ, ඔබතුමාශේ 

පැමිණීම නිසා, ර ටප අගමැි තුමනි. ඊටත්  වඩා එතුමා බය ශවලා 

ි ශබන්ශන් ඔබතුමා පිටරට ඉඳන් ඉක්මණින් පැමිණීම නිසා 

එතුමාශේ විපක්ෂ නායක ධුරය නැි  ශවයි කියලායි.  

 

ගරු රනිල් වික්රහසිංහ හහතා 
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
ඔබතුමා කියන විධියට මට විපක්ෂ නායකකම,-  [බාධා 

කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකුරහා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ඒක අනව ය විවානයකට කාරණයක්.  ඒක අව ය නැහැ.  
 

ගරු එසන.එම්. චන්ද්රදස න හහතා (ඉඩම් අහාතයුරහා) 
(மாண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரவசன - காணி அகமச்சர்) 

(The Hon. S.M. Chandrasena - Minister of Lands) 
ගරු කථානායකතුමනි, අශප් ර ටප අගමැි තුමා ්රකා  කළා, 

ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමි තුමා ඉන්දියාශේ කළ සංචාරය 

පිළිබඳව. ඒ ගැන වචනයක් කියන්න මමත් කල්පනා කළා. ඊශ  

කැබිනේ මණ්ඩලශ  දී අපව නැනුවත් කළා, එතුමාශේ ඉන්දීය 

2093 2094 



පාර්ලිශම්න්තුව 

සංචාරය පිළිබඳව. එතුමා රටට ඉතාම වාසිනායක කරුණු කිර පයක් 

මත අශප් රටට අව ය ්රි ලාභ ලබාශගන ි ශබනවා.  

එතුමා සඳහන් කළා, ඉන්දීය සංචාරශ දී එතුමා ලබාගත් 

්රි ලල අය වැය අවසාන දිනශ දී ඉදිරිපත් කරනවා කියලා.  අපි 

නන්නවා, ර ටප ගරු අගමැි තුමාශේ කාලය තුළ "ළඟම  පාසල, 

ශහොඳම පාසල" කියලා ශන් කිේශේ. ඒ වාශේම, අපට ළඟම 

රාජයය තමයි ඉන්දියාව. ගරු මුනල් ඇමි තුමා ඉන්දියාවට 

ය ර ල්ලා එතුමාශේ කාර්ය භාරය හරියට ඉෂසට කරලා ි ශබනවා.  

කඩා වැටුණු ආර්ිකකයක් ි ශබන ශවලාවක, ශකොවිඩ් වසංගතය 

පැි රී ි ශබන ශවලාවක ඉන්දියාවට ශහෝ ඇශමරිකාවට ශනොශවයි 

ශවන ශකොයි ශලෝ ශකකට හරි ය ර ල්ලා  ශම් රට වැටී ි ශබන 

තත්ත්වශයන් ශගොඩ ගන්න කටයුතු කිරීම පිළිබඳව අපි ගරු මුනල් 

ඇමි තුමාට සසතුි වන්ත ශවනවා. 

පරිණත ශේ පාලනඥශයක් වන ර ටප අගමැි  ගරු රනිල් 

වික්රමසිංහ මැි තුමාට අපි සසතුි වන්ත ශවනවා. අපි නැක්කා, 

ශමතැනදී  මන්ත්රීවරු ගහගත්ත හැටි. අපි විපක්ෂශ  සිටියදීත් 

ගහගත්තා. හැබැයි, ගහගත්තාට පසසශසේ අපි ය ර න් අශප් ආසනවල 

වාඩි වුණා. එශහම ශනොකර, නැන් අලුත් .ර්වානර් යක් ලබා 

දීශමන් කියන්ශන්, විපක්ෂ නායකතුමා එතුමාශේ වගීයම හා 

යුතුකම ඉටු ශනොකරන විපක්ෂ නායකශයක් කියන එකයි, ගරු 

කථානායකතුමනි.   

 
ගරු (පූජය) අුරරලිදේ රතන හිමි 
(மாண்புமிகு (வண.) அத்துரலிவய ரதன வதரர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 

ගරු කථානායකතුමනි, මටත් කරුණු ීයපයක් කියන්න 

ි ශබනවා. ර ටප අග්රාමාතය ගරු රනිල් වික්රමසිංහ මැි තුමා මුනල් 

සංචිත සහ ණය ගැීතම් සම්බන්ධශයන් අනහසස කිර පයක් ඉදිරිපත් 

කළා. වටිනාකම - value - කියන එක උත්පානන සහ ශවශළඳ 

ශපොළ ඉලක්ක කරශගන තමයි ශලෝකශ  ආර්ිකක විනයාව තුළ 

සාකච්ඡා කරලා ි බුශණ්. අශප් ගරු බන්දුල කාණවර්ධන 

ඇමි තුමාත් ශම් ශවලාශේ ගරු සභාශේ  ඉන්නවා. ගරු 

ඇමි තුමනි, වටිනාකම පිළිබඳව පළමු වතාවට අලුත් 

අර්ථකථනයක් දුන්ශන් කාල් මාක්සස. ඊට පසසශසේ ආර්ිකක විනයාශේ 

අලුත් කියවීමක් ඇි  වුණා. ඒ කියන්ශන්, එශතක් මහ ශපොශළොව 

කියන එකට වටිනාකමක් ි බුශණ් නැහැ. මහ ශපොශළොශේ 

වටිනාකම ි බුණා, අයිි කාරයාට. ඒකට ශපොදු වටිනාකම කියලා 

එකක් නිර්ණය කරලා ි බුශණ් නැහැ. ඊට පසසශසේ තමයි, ආර්ිකක 

විනයාශේ ්රාේධනය කියන කාරණයට ශම් සියල්ලම සංගත කරලා 

අලුත් විධියකට සාකච්ඡා කරන්න පටන් ගත්ශත්. 

විශ ේෂශයන්ම කාර්මික විප්ලවශයන් පසසශසේ, මුනල කියන එක 

භූමිශ  ි ශබන ්රධාන වටිනාකමක් සර ත හුවමාරු භාණ්ඩයක් 

බවට පරිවර්තනය වුණා. ඊට ශපරත් මුනල් භාවිතය ි බුණා. නමුත්, 

කාර්මික විප්ලවශයන් පසසශසේ තමයි මුනල කියන එක ශලෝකශ  

්රධාන වටිනාකමක් ි ශබන හුවමාරු භාණ්ඩයක් බවට පත් වුශණ්. 

ආර්ිකක විනයාශේ අලුශතන් සාකච්ඡා කරන නියැදි සහ නිර්ණායක 

පිළිබඳව කිසිම සාකච්ඡාවක් ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ ශකශරන බව 

ශපශනන්නට නැහැ. 

උනාහරණයක් හැටියට ගත්ශතොත්, අන ්රවණතා කිර පයක් 

ි ශබනවා. මම නිනසුනක් කියන්නම්. ශපොශහොේටුශේ, නැත්නම් ශ්රී 

ලංකා ශපොදුජන ශපරමුශණ් ආර්ිකක නයාශ  ්රධාන කියැවීශම් 

ි ශබනවා "ජනතා ආර්ිකකයක්" කියලා. ජනතා ආර්ිකකයක් කියන 

එශක් නිර්වචනය ශමොකක්න කියලා ශපොශහොේටුශේ 

සාමාජිකශයකුශගන් ඇහුශවොත්, සියයට අනූවක් ඒ ගැන කියන්න 

නන්ශන් නැහැ කියලා මම ර තනවා. හැශමෝම කියලා මම 

කියන්ශන් නැහැ. ඒකට විශේචනයක් එල්ල කරන්න විපක්ෂය 

පැත්ශත්  කිසි ශකශනකුට අනහසක් නැහැ.  

ඊළඟට, මට මතකයි 2015දී රනිල් වික්රමසිංහ මැි තුමා 

අගමැි වරයා ව ශයන් කටයුතු කරනශකොට, "සමාජ, ශවශළඳ 

ශපොළ ආර්ිකකය" කියලා අලුත් සංකල්පයක් ඉදිරිපත් කළ බව. 

ඇත්ත ව ශයන්ම ජර්මනිශ  Christian Democratsලා තමයි ඒ 
මතය සමාජගත කශළේ. ඊට පසු ශලෝකශ ම වි ාල සංවානයක් ඇි  

වුණා social market economy කියන සංකල්පය ගැන. නමුත්, 

එර  වටිනාකම් නිර්ණය කළ ආකාරය අලුත් විධියකට නිර්වචනය 

කරන්න උත්සාහ කළා.  

ගරු කථානායකතුමනි, එක්සත් ජාතීන්ශේ ශේ කාණික 

විපර්යාස පිළිබඳ සමුළුව මෑතකදී පැවැත්වූවා. ඒ, 26වැනි සමුළුව. 

ණය ගැීතම් ගැන කිේශවොත්,  "අපි අතැනින් අරශගන ශමතැනට 

ශනනවා, අපි ඉන්දියාවට ය යා මාර ගමනක්, මුනල් ඇමි තුමා 

ඉන්දියාව මාර විධියට පිළිගත්තා, ඉන්දියාව මාර විධියට සල්ලි 

ශේවි, හරි ශෂෝක්" වාශේ නිකම් ශජෝක් කථා තමයි අන කියන්ශන්. 

ඇත්ත ්ර සනය ගැන අන කවුරුවත් සාකච්ඡා කරන්ශන් නැහැ. 

ඇත්ත ්ර සනය ශම්කයි. ශලෝකශ  වායුව කියන එකට 

වටිනාකමක් ි බුශණ් නැහැ. කවුරුවත් ශම් වායුව ගණන් ගන්ශන් 

නැහැ ශන්. අන ශලෝකශ  වටිනාම සම්පත වන්ශන් අශප් 

වායුශගෝලයයි. ඒ වායුශේ ි ශබන වටිනාකමට ආර්ිකක 

විනයාත්මක නිර්ණායකයක් ශනන්ශන් ශකොශහොමන කියන එක 

පිළිබඳව අන අලුි න් සාකච්ඡා ශවමින් පවි නවා. ඒ වාශේම 

ජලශ  වටිනාකම කියන එක ගත්ශතොත්, ජලය දූෂණය ශනොකිරීම, 

විධිමත්ව පවත්වාශගන යාම පිළිබඳ අලුත් ආර්ිකක විනයාත්මක 

නිර්ණායක ඇවිල්ලා ි ශබනවා. ඊළඟට, පස පිළිබඳ කථා 

කිරීශම්දී, ශමශතක් පස කියන එකට වටිනාකමක් ි බුශණ් නැහැ. 

අන ආර්ිකක විනයාශේ පස කියන එකට අලුත් නිර්ණායකයක් දීලා 

ි ශබනවා. ඊළඟට, සම්පත් ක්ෂය වීම සහ මතු පරම්පරාශේ 

සම්පත් පවත්වා ගැීතම පිළිබඳ අලුත් නිර්ණායකයක් ඇවිත් 

ි ශබනවා. ඊළඟට තමයි, "social justice" කියන වචනය 

ඇවිල්ලා ි ශබන්ශන්. සමාජශ  ආර්ිකක වර්ධන ශේගය 

ශනොශවයි, ඒ සමාජය තුළ සමාජ විෂමතාව ශකොයි තරම් 

සාධාරණීකරණය ශවලාන කියන ්ර සනය මත තමයි, අන ආර්ිකක 

විනයාශේ අලුත් ආර්ිකක මිනුම් ඒකකයක් ඇි  ශවලා ි ශබන්ශන්.      

ඊළඟට ඒක ඇතුශළේ එනවා, මිනිසුන්ශේ ආයු කාලය, 

සාක්ෂරතාව, මානුෂීය ශබනා හනා ගැීතම්, මිනිසුන්ශේ 

සංතෘප්තභාවය. ඒක තමයි අලුශතන්ම සාකච්ඡා කරන්න ගත්ත 

මාතෘකාව. අසහනය, අවිශේකය හා සංතෘප්තභාවය කියන එක 

ගැන අන ශලෝකශ  වි ාල ව ශයන් සාකච්ඡා කරනවා. සරල 

උනාහරණයක් ගත්ශතොත්, යම් කාරණාවලට ශලෝකශ  ආර්ිකක 

විනයාශවන් නිර්ණායකයක් ශනන්න පළුවන්න?  ශමොකන, අන වි ාල 

ව ශයන්ම මිනිසුන් තේටුවලින් පැනලා මැශරන්ශන් ජපානශ .  

 
ගරු කථානායකුරහා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු සසවාීකන් වහන්ස, කාලය සීමිතයි.  නැනටත්  විනාඩි 21ක් 

්රමාන ශවලා ි ශබනවා. 

 
ගරු (පූජය) අුරරලිදේ රතන හිමි 
(மாண்புமிகு (வண.) அத்துரலிவய ரதன வதரர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 

ගරු කථානායකතුමනි, මම ඉක්මනින් අවසන් කරන්නම්. 
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[ගරු  එසස.එම්. චන්ද්රශසේන  මහතා] 
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ශම් කියන ්ර සනයට අලුත් සාකච්ඡාවක් අව යයි. කිසිම 

සාකච්ඡාවක් විධිමත්ව ශකශරන්ශන් නැහැ. අශප් රශේ සම්පත් 

මත, අශප් භූමිය මත, අශප් වටිනාකම් පේධි යට ශලෝකශ  දීප 

අලුත් ආර්ිකක විනයාත්මක නිර්ණායක යටශත් නව සාකච්ඡාවක් 

කශළොත් අන ශලෝකශ  අංක එශක් රට බවට අපට පත් ශවන්න 

පළුවන්. ඒ නිසා නව සාකච්ඡාවකින් අශප් ගමන ආරම්භ කරන්න 

ඕනෑ. ශඩොලර් ණය ශනනවා, අරශහන් ශනනවා, ශමශහන් ශනනවා 

කියන ඒවා ශබොරු කථා. අපි මත පනනම් ශවලා,  ශම් ආර්ිකක 

වටිනාකමට ්රාේධනශ  අලුත් විභවයන් ශමොනවාන කියා 

හඳුනාශගන, ඒකට නිර්වචනයක් දීම තුළින් පමණයි අන 

උත්තරයක් ශසොයා ගන්න පළුවන් ශවන්ශන්.  [බාධා කිරීමක්] 

 

ගරු (හහාචාර්ය) රංජිත් බණ්ඩාර හහතා 
(மாண்புமிகு (வபராசிாியர்) ரஞ்சித் பண்டார)  

(The Hon. (Prof.) Ranjith Bandara) 

ගරු කථානායකතුමනි, මට ශපොඩි කාරණයක් පැහැදිලි 

කරන්න ඕනෑ.  ශ්රී ලංකා ශපොදු ජන ශපරමුණ ජනතා ශක්න්රීය 

ආර්ිකකයක් කියන එක අර්ථ නැක්වූශ  අශප් ශග රවීතය 

සසවාීකන්වහන්ශසේ අර්ථ නක්වප ආකාරයට ශනොශවයි. ශපොදුජන 

ශපරමුණ එය අර්ථ නැක්වූශ  ජනතාවට වඩා ශහොඳින් ්රි ලාභ 

ගලා යන ආර්ිකක ක්රමශේනයක් විධියට. ශමොකන, මම ආර්ිකක 

විනයාව පිළිබඳ ශජයෂසඨ මහාචාර්යවරශයකු විධියටයි කටයුතු 

කශළේ. උන්වහන්ශසේ ඔය කියන ආර්ිකක නයාය පිළිබඳ හැනෑරීමට 

වඩා ශවනසස ආකාරයට අපි එය කළ යුතුයි. [බාධා කිරීමක්] 

 

ගරු කථානායකුරහා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු සසවාීකන් වහන්ස, ඔබවහන්ශසේ බාධා කළ යුතු නැහැ. 

 

ගරු (හහාචාර්ය) රංජිත් බණ්ඩාර හහතා 
(மாண்புமிகு (வபராசிாியர்) ரஞ்சித் பண்டார)  

(The Hon. (Prof.) Ranjith Bandara) 

ශමොකන, අශප්ම වූ ක්රමයක් ශලෝකශ  නැහැ. ශම් වි සවය එකම 

ගම්මානයක් ශවලා ි ශබන්ශන්.  අශප්ම වූ ක්රම ශසොයා ගන්න ය ය 

අයට වැරදුණු අවසසථා ි ශබනවා. ඒ නිසා ආර්ිකක විනයාව පිළිබඳ 

අලුත් අර්ථ නැක්වීම් ශනනවාට වඩා,  වැඩිපර අවසසථාවක් මිනිසුන්ට 

ලබා ශනන ආර්ිකකයක් ශගොඩනගන්න අපි උත්සාහ කරන්න ඕනෑ, 

මානව ශක්න්රීය ආර්ිකකයක් ශගොඩනැ මම සඳහා. 

 

ගරු කථානායකුරහා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශම් සම්බන්ධශයන් කල් තැබීශම් ශයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර  

විවාන කරමු, ගරු මන්ත්රීතුමා. 

මම ශම් අවසසථාශේ ්රකා  කරන්න කැමැි යි, ශයෝජිත 

කමිටුවට ශයෝජනා කර ි ශබන ශජයෂසඨ මන්ත්රීවරුන්ශගන් කිර ප 

ශනශනක් ඒ පිළිබඳ කැමැත්ත පළ කර ි ශබන බව. ඉි රි 

කණ්ඩායම අපට සම්බන්ධ කර ගන්න බැරි වුණා. අන ඒ උනවියශේ 

කැමැත්ත අරශගන ශහට උශේට ඒ මන්ත්රීවරු කණ්ඩායම නම් 

කරන්න මම බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. එශතක් මම සියලුම 

මන්ත්රීවරුන්ට ආරාධනා කරනවා, පැමිණ ශම් කටයුතුවලට 

සහභාය  ශවන්න කියලා.  

 
ගරු රනිල් වික්රහසිංහ හහතා 
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා පක්ෂ නායකයන්ටත් කථා 

කරලා ඒ කරුණු නැනුම් ශනන්න. 

ගරු කථානායකුරහා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

විසර්ජන පනත් ශකටුම්පත - 2022, කාරක සභාව. 
 
 

විසර්ජන පනත් දකටුම්පත, 2022 
ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூலம், 2022 

APPROPRIATION BILL, 2022 
 
 

කාරක සභාශේදී තවදුරටත් සලකා බලන ලදී.-  
[්රගි ය: ශනසැම්බර් 06] 

[ගරු කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 
 

குழுவில் வமலும் ஆராயப்தபற்றது.- [வதர்ச்சி: டிசம்பர் 06] 

[மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள்.] 
 

Considered further in Committee.- [Progress: 06th December] 
[THE HON. SPEAKER in the Chair.] 

 

160 වන ශීර්ෂය.- පරිසර අහාතයවරයා 
01 වන වැඩසටහන.- ශමශහයුම් වැඩසටහන - පනරාවර්තන වියනම, 

රු. 373,500,000 
 

தகலப்பு 160.- சுற்றாடல் அகமச்சர் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - 

மீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபாய் 373,500,000 
 

HEAD 160.-  MINISTER OF ENVIRONMENT 
Programme 01. - Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 373,500,000 
 
 

161 වන ශීර්ෂය.- වනජීවී හා වන සංරක්ෂණ අහාතයවරයා 
01 වන වැඩසටහන.- ශමශහයුම් වැඩසටහන - පනරාවර්තන වියනම, 

රු. 207,000,000  
 
 

தகலப்பு 161.- வனசீவராசிகள் மற்றும் வனப் பாதுகாப்பு 

அகமச்சர் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - 

மீண்டுவருஞ் தசலவு, ரூபாய் 207,000,000 
 

 

HEAD 161.- MINISTER OF WILDLIFE AND FOREST 

CONSERVATION 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 207,000,000 
 

424 වන ශීර්ෂය.- වනජීවි රැකවරණය, අලිවැ  හා අගල් 

ඉදිකිීමහ තුරළු ආරක්ෂිත වැඩිළිතදවළවල් හා කැලෑ නැවත 

වගා කිීමහ හා වන සම්පත් සංවර්ධාන රාජය අහාතයවරයා 
01 වන වැඩසටහන.- ශමශහයුම් වැඩසටහන - පනරාවර්තන වියනම, 

රු. 76,000,000 
 

தகலப்பு 424.- வனசீவராசிகள் பாதுகாப்பு, யாகன வவலி மற்றும் 

அகைிககள நிர்மாணித்தல் உள்ளிட்ட பாதுகாப்பு நடவடிக்கககள் 

மற்றும் மீள்காடாக்கம், வனவள அபிவிருத்தி இராஜாங்க 

அகமச்சர் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - 

மீண்டுவருஞ் தசலவு, ரூபாய் 76,000,000 

 

HEAD 424.- STATE MINISTER OF WILDLIFE PROTECTION, 
ADOPTION OF SAFETY MEASURES INCLUDING THE 

CONSTRUCTION OF ELECTRICAL FENCES 
 AND TRENCHES AND REFORESTATION AND FOREST 

RESOURCE DEVELOPMENT 
 

Programme 01. - Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 76,000,000 

2097 2098 



පාර්ලිශම්න්තුව 

151 වන ශීර්ෂය.- ධීවර අහාතයවරයා 
01 වන වැඩසටහන.- ශමශහයුම් වැඩසටහන - පනරාවර්තන වියනම, 

රු. 231,450,000 
 

தகலப்பு 151.- கடற்தறாைில் அகமச்சர் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - மீண்டுவருஞ் 

தசலவு, ரூபாய் 231,450,000 
 

HEAD 151.-  MINISTER OF FISHERIES 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 231,450,000 
 

405 වන ශීර්ෂය.- විසිුරරු හසුන්, මිරිදිය හත්සය හා ඉසනසන් 

තති කිීමහ, ධීවර වරාය සංවර්ධාන, බහුදින ධීවර ක යුුර හා 

හත්සය අපනයන රාජය අහාතයවරයා 
01 වන වැඩසටහන.- ශමශහයුම් වැඩසටහන - පනරාවර්තන වියනම, 

රු. 61,450,000 
 

தகலப்பு 405.- அலங்கார மீன்கள், நன்னீர் மீன்கள், இறால்ககள 

வளர்த்தல், கடற்தறாைில் துகறமுகங்கள் அபிவிருத்தி, பலநாள் 

கடற்தறாைில் அலுவல்கள் மற்றும் மீன் ஏற்றுமதி இராஜாங்க 

அகமச்சர் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - மீண்டுவருஞ் 

தசலவு, ரூபாய் 61,450,000 
 

HEAD 405.- STATE MINISTER OF ORNAMENTAL FISH, INLAND 
FISH AND PRAWN FARMING, FISHERY HARBOUR 

DEVELOPMENT, MULTIDAY FISHING ACTIVITIES AND FISH 
EXPORTS 

Programme 01. - Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 61,450,000 

 
ගරු සභාපතිුරහා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

පරිසර අමාතයාං ය - වැය ශීර්ෂය අංක 160; වනජීවී හා වන 

සංරක්ෂණ අමාතයාං ය - වැය ශීර්ෂය අංක 161; වනජීවී 

රැකවරණය, අලිවැට හා අගල් ඉදිකිරීම ඇතුළු ආරක්ෂිත 

වැඩපිළිශවළවල් හා කැලෑ නැවත වගා කිරීම හා වන සම්පත් 

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

294; ධීවර අමාතයාං ය - වැය ශීර්ෂ අංක 151 සහ 290; විසිතුරු 

මසුන්, මිරිදිය මත්සය හා ඉසසසන් ඇි  කිරීම, ධීවර වරාය 

සංවර්ධන, බහුදින ධීවර කටයුතු හා මත්සය අපනයන රාජය 

අමාතයාං ය - වැය ශීර්ෂය අංක 405. 

සලකා බැනම, ..භා. 10.00 සිට අ.භා 12.30 නක්වා සහ අ.භා. 

1.00 සිට අ.භා. 5.00 නක්වා. 

කපා හැරීශම් ශයෝජනාව ගරු මන්ත්රීවරයකුට ඉදිරිපත් කළ 

හැකියි. එවැනි නම් කළ මන්ත්රීවරයකු ශම් ගරු සභාශේ ඉන්නවා 

න? 
 

ගරු චාල්සන නිර්හලනාෙන් හහතා 
(மாண்புமிகு சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 

ගරු සභාපි තුමනි, මම ඊශ  මහ ශල්කම්තුමාට කථා කළා. 

Cut එක move කරන්න 33 ශනශනකුශේ නම් දීලා ි ශබනවා. ඒ 

නම් අතශර්  TNA එශක් එක මන්ත්රීවරශයකුශේවත් නමක් නැහැ.  

මම විපක්ෂ නායක කාර්යාලයට නැන් ය ර ල්ලා ඒ ගැන ඇහුවා. ඒ 

අය එශහම නම් නමලා නැහැ. ඒක අසාධාරණයි. ඒ සම්බන්ධව ගරු 

සභාපි තුමාශගන් මම ඉල්නමක් කරනවා. JVP එශක් 

මන්ත්රීතුමන්ලා 3 ශනශනක් පාර්ලිශම්න්තුශේ ඉන්නවා. ඒ පක්ෂශ  

ශනශනශනකුත් අර 33ශනනා අතශර් සිටිනවා. TNA එශක් තව 

ශනතුන් ශනශනක් එක්ක ඔක්ශකෝම 13ශනශනක් ඉන්නවා. ඒ 13 

ශනනාශගන් එක නමක්වත් අර 33ශනනාශේ නම් අතරට ඇතුළු 

කරලා නැහැ. සජබශ  මන්ත්රීතුමන්ලා සභාවට ශනොපැමිණීම 

ශවනම කථාවක්. නැන් අපට Cut එක move කරලා අශප් උතුර-

නැ ශඟනර ර පළාත්වල ි ශබන ්ර සන ටික අන නවශසේ වැය ශීර්ෂ 

ඇතුශළේ කථා කරන්න ශවලාව ශනන්න, ගරු සභාපි තුමනි. 
 

ගරු සභාපතිුරහා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් අවසසථාශේදී ඒ සම්බන්ධශයන් ගත හැකි 

තීරණයක් නැහැ. ශම් සම්බන්ධශයන් අපට ීකට කලින් කල්ශේලා 

ඇි ව නැන්විය යුතුව ි බුණා. ඒ කටයුත්ත ඔබතුමන්ලාශගන් සිේධ 

ශවලා නැහැ.  
 

ගරු චාල්සන නිර්හලනාෙන් හහතා 
(மாண்புமிகு சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 

ගරු සභාපි තුමනි, මම ඊශ  ඔබතුමාශගන් ඉල්නමක් කළා, 

අපිට Cut එක move කරලා ශම් ි ශබන ්ර සන ටික කථා කරන්න 

අවසසථාව ශනන්න කියලා.  අන Ministry of Wildlife and Forest 

Conservation ශමන්ම Ministry of Fisheries ගැනත් සාකච්ඡා 

ශවනවා. Forests, wildlife, ඒ වාශේම ධීවර ක්ශෂේරය  

සම්බන්ධවත්  අශප් ්රශේ වල වැඩි ව ශයන් ්ර සන ි ශබනවා. 

අශප් ්රශේ යට Cabinet Ministersලා නැහැ. අපට ි ශබන ්ර සන 

අපි කථා කරන්ශන් ශම් ගරු සභාශේදී තමයි.  
 

ගරු සභාපතිුරහා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

අමාතයවරයා සංශ ෝධන ඉදිරිපත් කරන අවසසථාශේදී 

ඔබතුමාත් සම්බන්ධ ශවලා ඒ ගැටලු ගැන කථා කරන්න. 

 

ගරු ඩිලාන් දපදර්රා හහතා 
(மாண்புமிகு டிலான் தபவரரா) 

(The Hon. Dilan Perera) 
Sir, I rise to a point of Order. - [Interruption.]  
ගරු සභාපි තුමනි, ගරු මන්ත්රීතුමා මතු කරන්ශන් ඉතාම 

වැනගත් කාරණයක්. 

පාර්ලිශම්න්තුශේ විරුේධ පාර් සවශ  පක්ෂ ගණනාවක් 
ඉන්නවා. ඒශකන් වැනගත් පක්ෂයක් තමයි, TNA එක. ශමොකන, ඒ 
මන්ත්රීවරු නිශයෝජනය කරන්ශන් ්රශේ  විතරක් ශනොශවයි. 
එතුමන්ලා ජන ශකොේඨාසයකුත් නිශයෝජනය කරනවා. Cut එක 
move කරන්න නම් කර ි ශබන මන්ත්රීවරු ි සසතුන්ශනනා අතරට 
ඒ ජන ශකොේඨාසය නිශයෝජනය කරන එක් මන්ත්රීවරයකුශේවත් 
නම ඇතුළු කර නැහැ. එතුමන්ලාට ඒ අවසසථාව දීලා නැහැ 
කියන්ශන් විපක්ෂ නායකතුමා ඒ ජන ශකොේඨාසයටම නැඩි 
අසාධාරණයක් කර ි ශබනවා කියන එකයි.  

ගරු සභාපි තුමනි, අපි Standing Orders follow කරන්න 

ඕනෑ. ඒක ඇත්ත. හැබැයි, ඒ හැම Standing Order එකක්ම ශම් 
House එශක් අශප් තීන්දුවට යටයි. විපක්ෂ නායකතුමා ඇතුළු 
කණ්ඩායශම් විශරෝධය පැත්තකට නමන්න. ඒ ශගොල්ලන් ශම් 
සභාශේ ර ටියත්, ශම් සභාව තීන්දුවක් ගත යුතු ශවනවා, ශම් 
මන්ත්රීවරුන්ට වූ අසාධාරණය සම්බන්ධශයන්. ඒ නිසා අන 
ඔබතුමාට සහ අපට හැකියාවක් ි ශබනවා, ඒ අසාධාරණය 
නිවැරැදි කරලා ඒ කණ්ඩායමටත් ඒ අවසසථාව ලබා ශනන්න. ගරු 
සභාපි තුමනි, නැත්නම් ශමොකක්න ශම් පාර්ලිශම්න්තුශවන් ඇි  
වැශඩ්? [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු සභාපතිුරහා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඒක ශම් ශවලාශේ සසථාවර නිශයෝග අනුව,- [බාධා කිරීමක්] 
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2021 ශනසැම්බර්  07 

ගරු ඩිලාන් දපදර්රා හහතා 
(மாண்புமிகு டிலான் தபவரரா) 

(The Hon. Dilan Perera) 
අන ශම් අවසසථාව දුන්ශන් නැත්නම්, ඒක එතුමන්ලාට කරන 

අසාධාරණයක්.  

 

ගරු (ආචාර්ය) සුදර්න්  රාඝවන් හහතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுவரன் ராகவன்) 

(The Hon.(Dr.) Suren Raghavan)  
්රජාතන්රවානශ  මූලික ලක්ෂණය වන්ශන්,- [බාධා කිරීමක්] 

විවාන කරන්න අකැමැි  අය එළිශ  ඉන්න ශමොශහොතක මම 

ර තන්ශන් ශම් අවසසථාශේදී  TNA මන්ත්රීවරයාට,-  [බාධා කිරීමක්]  
ශම්ක, අශප් රශේ  ්රජාතන්රවානය පිළිබඳව මුළු ශලෝකයම බලා 

ඉන්න ශමොශහොතක්. ්රජාතන්රවානය අර මි කරන්න, ඒක 

අශපොශහොසත් කරන්න සජබ බැහැලා ඉන්න ශමොශහොතකදී ඒ 

්රජාතන්රවානය රැක ගන්න මන්නාරම සහ වවුනියාව ්රශේ  

නිශයෝජනය කරමින් ඇවිත් ඉන්න ශම් මන්ත්රීතුමාට කාලය ලබා 

ශනන ශමන් මා ඉතා ඕනෑකමින් ඉල්ලා සිටිනවා. එය, අශප් 

්රජාතන්රවානශ  මූලික ලක්ෂණය ආරක්ෂා කිරීමක් ශවනවා, ගරු 

සභාපි තුමනි. 
 

ගරු සභාපතිුරහා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

සංශ ෝධන ඉදිරිපත් කරන අවසසථාශේදී එතුමාට කාලය ලබා 

ශනනවා. 
 

ගරු දජොන්සන න් ප්රනාන්ු  හහතා   
(மாண்புமிகு வஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු සභාපි තුමනි, චාල්සස නිර්මලනානන් මන්ත්රීතුමා 

විපක්ෂශ  ්රජාතන්රවානය ගැන අන ශහොඳට ශපන්වා දී ි ශබනවා. 

ශම් අය වැය විවානය තුළ කපා හැරීශම්  ශයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරන්න මන්ත්රීවරු ි සසතුන් ශනශනකුශේ නම් ශනනශකොට ජනතා 

විමුක්ි  ශපරමුශණ් මන්ත්රීවරු තුන්ශනනාශගන් ශනශනශනකුශේම 

නම් දීලා ි ශබනවා. නැවැන්ත අසාධාරණයක් කර ි ශබනවා, 

උතුර-නැශඟනර ර නිශයෝජනය කරන TNA එකට. ඒ අයශගන් 

අුව පිරිසක් තමයි අපට ඡන්නය දුන්ශන්. වැඩි පිරිසක් ඡන්නය 

දුන්ශන් සජිත් ශ්රේමනාස මහත්මයාට. ඉි න්, සජිත් ශ්රේමනාස 

මහත්මයා විපක්ෂ නායකවරයා හැටියට ශම් විධියට තමයි ඒ අයට 

සලකන්ශන්. ඊළඟට, එතුමන්ලා ශලෝකයට ශපන්වන්න හනනවා, 

“්රජාතන්රවානය නැහැ, පාර්ලිශම්න්තුශේ ආරක්ෂාව නැහැ“ 

කියලා. ගරු සභාපි තුමනි, එතුමන්ලා කෑම කාලා යන්න 

ඇවිල්ලා ි ශබනවා, පාර්ලිශම්න්තුශේ කැන්ටිමට. එතශකොට 

එතුමන්ලා ආරක්ෂාව ගැන කථා කරන්ශන් නැහැ. සම්.ර්ණ 

ශබොරුවක් ශම් කරන්ශන්.  

ගරු සභාපි තුමනි, ඊශ  මම Facebook එශක් නැක්කා, 

ඔබතුමාට අමානුෂික ශලස පහර ගහමින්, "්රජාතන්රවානය නැහැ, 

නැහැ" කියා ශලෝකයට පණිවුඩයක් යවන්න හැදූ ආකාරය. ඊශ  

නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාතයාං ශ  වැය ශීර්ෂය පිළිබඳව 

විවාන කරන ශවලාශේ එතුමාශේ කාලශ දී ඒ අමාතයාං ශ  සිේධ 

වුණු දූෂණ ගැන ආණ්ුව පක්ෂශයන් කරුණු ඉදිරිපත් කරප නිසා 

තමයි එතුමා ඉතාම උපක්රමශීනව පැනලා ය ශ . මට වි සවාසයක් 

ි ශබනවා, එතුමා ඉක්මනින් ඒවි කියලා. ශමොකන, රනිල් 

වික්රමසිංහ මහත්මයා ශම් සභාශේ ඉන්න නිසා.  
  
ගරු ඩයනා ගහදේ හහත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) டயனா கமவக)  

(The Hon. (Mrs.) Diana Gamage)  

ගරු සභාපි තුමනි, අශනක් අය ගැන මම නන්ශන් නැහැ. මම 

තවම සජබශ  සාමාජිකාවක්. ඒ පක්ෂය අයිි  මට; ඒ පක්ෂශ  

අයිි කාරයා මම.  මට කථා කරන්න අවසසථාව ලබා ශනන්න කියා 

මම ඔබතුමාශගන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඔබතුමාට ඒ අයිි ය 

ි ශබනවා. ශමතැන ඉන්න අයට ්රජාතන්රවාදීව කථා කරන්න 

අවසසථාව ලබා ශනන්න, ගරු සභාපි තුමනි. සජබශ  සමහර 

මන්ත්රීවරු තවම ශපන්වන්ශන් ළමා ගි ය. රශේ මහ 

ජනතා වශගන් ඡන්නය අරශගන ආ ශකොටසක් තමයි ඒ විධියට 

හැසිශරන්ශන්. මහ ජනතාව ගැන ඒ ශගොල්ලන්ට වගීයමක් නැහැ. 

ඒ අය ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට ඇවිල්ලා ි ශබන්ශන් ශමොනවාටන 

කියා මට ර තාගන්න බැහැ. සමය  ජන බලශේගය ගැන මටත් එක 

අතකට ලේජයි. මම තවමත් සමය  ජන බලශේගශ  

සාමාජිකාවක්. ඒක මශේ පක්ෂය. ඒක නිසා ශම් විවානශ දී කථා 

කරන්න මට අයිි යක් ි ශබනවා. ඒක නිසා ඔබතුමාශගන් ඉල්ලා 

සිටිනවා, මට ඒ අවසසථාව ලබා ශනන්න කියලා, ගරු 

සභාපි තුමනි. 

 

ගරු සභාපතිුරහා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඔබතුමියට ඒ අවසසථාව ශනනවා, සංශ ෝධන ඉදිරිපත් කරන 

අවසසථාශේදී. [බාධා කිරීමක්] ඔේ, ගරු එසස.එඑම්.එම්. මුෂාරෆස 
මන්ත්රීතුමා. 

 

ගරු එසන.එම්.එම්. මුෂාරෆන හහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம்.எம். முஸ்ஸாரப்) 

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

ගරු සභාපි තුමනි, මම  සමසසත ලංකා මහජන ශකොංග්රසස 

පක්ෂශයන් දිගාමඬුල්ල දිසසත්රික්කය නිශයෝජනය කරන 

පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීතුමා. අන විවාන කරන්ශන් wildlife සහ 

forestsවලට සම්බන්ධ වැය ශීර්ෂ. නැ ශඟනර ර පළාශත් ශගොඩාක් 

land issues ි ශබනවා. ඒ සම්බන්ධශයන්, නැ ශඟනර ර පළාශත් 

Governor හරහා commission  එකක් පත් කරලා ඒ කටයුතු 

කරනවා.  

 

ගරු සභාපතිුරහා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඔබතුමාට ඒකට අවසසථාව ශනන්නම්, සංශ ෝධන ඉදිරිපත් 

කරන ශවලාවට. තවම විවානය පටන් ගත්ශත් නැහැ.  

ශීර්ෂ අංක 160, පරිසර අමාතයාං ය . සංශ ෝධන ඉදිරිපත් 

කිරීමට, ගරු අමාතයතුමා . 
 

පරිසර අහාතයාංශ්ය 
சுற்றாடல் அகமச்சு  

MINISTRY OF ENVIRONMENT 

 

පනරාවර්තන  1,123,500,000 

මූලධන      475,000,000 
 

ගරු දජොන්සන න් ප්රනාන්ු  හහතා   
(மாண்புமிகு வஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු සභාපි තුමනි, මුනල් අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා විසර්ජන 

පනත් ශකටුම්පත, 2022 කාරක සභා අවසසථාශේදී පරිසර 

අමාතයාං ය සඳහා පහත සඳහන් සංශ ෝධනය ඉදිරිපත් කරනවා: 
 

"43 වන පිටුශේ, 12 වන ශප්ළිය ඉවත් කර ඒ ශවනුවට පහත සඳහන් 

අයිතමය ආශේ  කළ යුතු ය: 

 'මූලධන 2,475,000,000' " 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගරු සභාපතිුරහා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

කාරක සභාව එකඟන? 
 

 

ගරු හන්ත්රීවරු  
(மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 

Aye. 
 
 

“මූලධන වියනම සඳහා රු. 2,475,000,000ක් නක්වා වැඩි කළ මුනල 
උපශල්ඛ්නයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන ්ර සනය විමසන ලදින් සභා 
සම්මත විය. 

මූලධන වියනම සංශ ෝධිතාකාරශයන් උපශල්ඛ්නශයර  ශකොටසක් 
හැටියට ි බිය යුතුයයි නිශයෝග කරන ලදී. 

 
“மூலதனச் தசலவுக்கான அதிகாிக்கப்பட்ட ரூபாய் 

2,475,000,000 அட்டவகணயிற் வசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

மூலதனச் தசலவு திருத்தப்பட்டவாறு அட்டவகணயின் 

பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 
Question, “That the increased sum of Rs. 2,475,000,000, for Capital 

Expenditure, be inserted in the Schedule” put and agreed to. 

Capital Expenditure, as amended, ordered to stand part of the 
Schedule. 
 

“160 වන ශීර්ෂශයර  01 වන වැඩසටහන, පනරාවර්තන වියනම 
සඳහා රු. 373,500,000ක මුනල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන ්ර සනය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

160 වන ශීර්ෂශයර  01 වන වැඩසටහන, පනරාවර්තන වියනම 
උපශල්ඛ්නශයර  ශකොටසක් හැටියට ි බිය යුතුයයි නිශයෝග කරන ලදී. 

 
01   වන වැඩසටහන.- ශමශහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියනම,  

රු. 6,900,000 

“160  වන ශීර්ෂශයර  01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියනම සඳහා, 
රු. 6,900,000ක මුනල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
්ර සනය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

160 වන ශීර්ෂශයර  01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියනම 
උපශල්ඛ්නශයර  ශකොටසක් හැටියට ි බිය යුතුයයි නිශයෝග කරන ලදී. 

 
“தகலப்பு 160, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபாய் 373,500,000 அட்டவகணயிற் வசர்க்கப் 

படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

தகலப்பு 160, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபாய் 6,900,000 

“தகலப்பு 160, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபாய் 6,900,000 அட்டவகணயிற் வசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

தகலப்பு 160, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 
Question, “That the sum of Rs. 373,500,000, for Head 160, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to.  

 
Head 160, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 6,900,000 

Question, “That the sum of Rs. 6,900,000, for Head 160, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to.  

 
Head 160, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

02 වන වැඩස හන.- සංවර්ධාන වැඩස හන -   පුනරාවර්තන 

වියෙහ, රු. 750,000,000; මූලධාන වියෙහ, රු. 468,100,000 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச் தசயற்பாடுகள் - மீண்டுவருஞ் 

தசலவு, ரூபாய் 750,000,000; மூலதனச் தசலவு, ரூபாய் 

468,100,000 
 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 750,000,000; Capital Expenditure, Rs. 468,100,000 

 
ගරු දජොන්සන න් ප්රනාන්ු  හහතා   
(மாண்புமிகு வஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු සභාපි තුමනි, මුනල් අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා විසර්ජන 

පනත් ශකටුම්පත, 2022 කාරක සභා අවසසථාශේදී, 160 වන වැය 

ශීර්ෂශ  02වන වැඩසටහන සඳහා සංශ ෝධනය ඉදිරිපත් 

කරනවා. 
 

ගරු සභාපතිුරහා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

කාරක සභාව එකඟන? 
 

ගරු හන්ත්රීවරු  
(மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 

Aye. 
 

හුර පළ වන දයෝජනාව සභා සම්හත විය: 
தீர்மானிக்கப்பட்டது: 

Resolved: 

 
"43 වන පිටුශේ, 16 වන ශප්ළිය ඉවත් කර ඒ ශවනුවට පහත සඳහන් 

අයිතමය ආශේ  කළ යුතුය: 

'වැඩසටහන 02   

සංවර්ධන වැඩසටහන     750,000,000     2,468,100,000' " 

[ගරු ශජොන්සසටන් ්රනාන්දු මහතා] 

(ශමම සංශ ෝධනශ  අභි්රාය වනුශ  අයවැය ශයෝජනා අංක 26 - පරිසර 

සංරක්ෂණය යටශත් ශවන් කරන ලන ්රි පානන ඇතුළත් කරමින්             

රු. 2,000,000,000කින් මූලධන ්රි පානන වැඩි කිරීමයි) 

 
“160 වන ශීර්ෂශයර  02 වන වැඩසටහන, පනරාවර්තන වියනම 

සඳහා රු. 750,000,000ක මුනල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන ්ර සනය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
 

160 වන ශීර්ෂශයර  02 වන වැඩසටහන, පනරාවර්තන වියනම 
උපශල්ඛ්නශයර  ශකොටසක් හැටියට ි බිය යුතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

 
“160  වන ශීර්ෂශයර  02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියනම සඳහා, 

රු. 2,468,100,000ක් නක්වා වැඩි කළ මුනල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළත් 
කළ යුතුය” යන ්ර සනය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

160 වන ශීර්ෂශයර  02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියනම 
සංශ ෝධිතාකාරශයන් උපශල්ඛ්නශයර  ශකොටසක් හැටියට ි බිය 
යුතුයයි නිශයෝග කරන ලදී. 
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“தகலப்பு 160, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபாய் 750,000,000 அட்டவகணயிற் வசர்க்கப் 

படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

தகலப்பு 160, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 

“தகலப்பு 160, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவுக்கான 

அதிகாிக்கப்பட்ட ரூபாய் 2,468,100,000 அட்டவகணயிற் 

வசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப் 

பட்டது. 

தகலப்பு 160, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவு 

திருத்தப்பட்டவாறு அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் 

கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 
Question, “That the sum of Rs. 750,000,000, for Head 160, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to.  

Head 160, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

Question, “That the increased sum of Rs. 2,468,100,000, for Head 
160, Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule” 
put and agreed to.  

Head 160, Programme 02, Capital Expenditure, as amended, 
ordered to stand part of the Schedule. 

 

ගරු සභාපතිුරහා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු පරිසර ඇමි තුමනි, ශම්  සම්බන්ධශයන් පැහැදිලි කිරීමක් 

කරන්න ි ශබනවාන? 

 

 

[..භා. 10.34] 

 

ගරු හහින්ෙ අහරවීර හහතා (පරිසර අහාතයුරහා) 
(மாண்புமிகு மஹிந்த அமரவீர - சுற்றாடல் அகமச்சர்) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera- Minister of Environment) 

ගරු සභාපි තුමනි, ආණ්ුව පක්ෂශ  ්රධාන සංවිධායකතුමා 

ඉදිරිපත් කළ කරුණුවලට අමතරව මම පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න 

බලාශපොශරොත්තු වනවා. 

අන දිනශ  අපි ඇත්තටම බලාශපොශරොත්තුශවන් ර ටියා විරුේධ 

පක්ෂයත් ඇවිල්ලා පරිසර අමාතයාං ය පිළිබඳව අනහසස ඉදිරිපත් 

කරයි කියලා, ගරු සභාපි තුමනි. ශමොකන, අපට අව ය නැහැ, 

ශහොඳ විතරක් කථා කරන්න. අුව පාුව ි ශබනවා නම් ශපන්වා 

ශනන්න ි බුණු අවසසථාවක් තමයි එතුමන්ලා ශම් මඟ හැර 

ි ශබන්ශන්. නමුත්, මම නැක්කා කාලයකට පසසශසේ රනිල් 

වික්රමසිංහ මහත්මයා ඇවිල්ලා ශමශතක් කළ කථාවලට වඩා 

ශවනසස විධියකට කථා කරනවා. ර ටප අග්රාමාතයවරශයකු 

වාශේම, ර ටප විපක්ෂ නායකවරශයකු විධියට ශබොශහෝ අත් නැීයම් 

ඇි  එතුමා අන ඉතා ශහොඳින් විපක්ෂ නායකවරයාශේ කාර්ය භාරය 

නම් ඉෂසට කළා. ශමශතක් කලක් අපි විපක්ෂ නායකවරයාශේ 

කාර්ය භාරය ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ ඉෂසට වන බවක් නැක්ශක් නැහැ. 

වර්තමාන විපක්ෂ නායකවරයා හැම නාම උශේට ඇවිල්ලා නිකම් 

පැය ගණන් කථා කරනවා, රූපවාර නිශයන් රෑට එතුමාශේ මුහුණ 

ශපන්වා ගන්න.  

ගරු චාල්සස නිර්මලනානන් මන්ත්රීතුමා නම් ධීවර ්ර සන පිළිබඳව 

නිරන්තරශයන් කථා කළා, පරිසරය පිළිබඳවත් කථා කළා. එතුමා 

අනත් කථා කළා. අන ඉතා පැහැදිලිව අප ා ට ශපනුණු කාරණය 

තමයි, මන්ත්රීවරු 13ක් ඉන්න එතුමන්ලාශේ කණ්ඩායමට, ශවනම 

ජන ශකොේඨාසයක් නිශයෝජනය කරන එතුමන්ලාශේ 

කණ්ඩායමට, නිරන්තරශයන්ම විපක්ෂශ  ඉඳශගන  කටයුතු 

කරන ඒ කණ්ඩායමට, සජිත් ශ්රේමනාස මහත්මයාට ඡන්නය දුන් 

බහුතරයක් ජනතාව නිශයෝජනය කරන ඒ කණ්ඩායමට ශම් අය 

වැය විවානශ  එක නවසකවත් Cut එක move කරන්න අවසසථාවක් 

ලබා දී ශනොමැි  බව. ඒශකන් ශප්නවා, ්රජාතන්රවානය ගැන 

විපක්ෂය ශකොශහොමන කටයුතු කරන්ශන් කියලා.  

ගරු සභාපි තුමනි, මම නැන් අශප් අමාතයාං ය පිළිබඳව 

කියන්නම්.  2022 අය වැය කාරක සභා අවසසථාශේදී, ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ නැන ගැීතමටත්, රශේ ජනතාව ශවනුශවනුත් 

පරිසර ක්ශෂේරශ  ්රගි ය සහ එර  දි ානි ය පිළිබඳව යම් 

අනහසක් ්රමාණයක් ඉදිරිපත් කරන්න මම බලාශපො ශරොත්තු 

ශවනවා. අි ගරු ජනාධිපි  ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැි තුමාශේ 

"ශස භාගයශ  නැක්ම" ්රි පත්ි  ්රකා ය ්රකාරව, ි රසර පරිසර 

්රි පත්ි ය මඟින් පරිසර සංරක්ෂණය පමණක් ශනොව, සමබර වූ 

සමාජ හා ආර්ිකක පරුදු ්රියාවට නැංවීමට ශයෝජනා කර 

ි ශබනවා. පරිසරය යනු, ගහ-ශකොළ පමණක් යැයි ශබො ශහෝ 

ශනශනක් වරනවා වටහා ශගන ි ශබනවා. පරිසරය කිේවාම 

ශබොශහෝ ශනශනක් කථා කරන්ශන්  ගහ-ශකොළ ගැන. ගහ-ශකොළ 

පමණක් ශනොශවයි, පරිසරය කියන්ශන්. සතා සිේපාවා, පක්ෂීන්, ඒ 

වාශේම ඇළ ශනොළ, ගංගා, කාන්තාර, විල්, ශපොකුණු හා ගල් 

පර්වත කියන සියල්ල පරිසරයට අයිි යි. ශබොශහෝ  අය අන ඒ 

පිළිබඳව කථා කරනවා අුවයි. ශබොශහෝ අය  'පරිසරය', 'පරිසරය' 

කියලා කථා කරන්ශන් ගහ-ශකොළ ගැන පමණයි. ගහ ශකොළ අපට 

ඉතාම වටිනවා. අපි ඒවා ආරක්ෂා කර ගන්න ඕනෑ; ්රමාණය වැඩි 

කර ගන්න ඕනෑ. නමුත් අශනක් සියලු අං ත් පරිසරයට අනාළ වන 

බවයි අපි ශම් අවසසථාශේදී සඳහන් කරන්ශන්.  

ශ්රී ලංකාව යනු අතීතශ  සිටම පරිසරයට ආනරය කළ මිනිසුන් 

වාසය කරන රටක්. එවැනි උරුමයක් සර ත රටක මිනිසුන්ට අන 

පාරිසරික සංරක්ෂණය පිළිබඳව උපශනසස දීමට සිදු වීම 

ශේනවාචකයක් බව මා ශම් අවසසථාශේදී කියන්න කැමැි යි. අශප් 

රජ නරුවන්ශගන් පටන් ගත්තාම, අතීතශ  ඉඳලාම අශප් රට 

පරිසරය ආරක්ෂා කළ පේගලයන් සිටින රටක්. ඒ වාශේම 

බුදුරජාණන් වහන්ශසේත් පරිසරය ගැන ශේ නා කරලා ි ශබනවා. 

උන්වහන්ශසේශේ උපත, බුදුවීම,  පරිනිර්වාණය යන සියල්ල සිේධ 

වුශණ් ගසක් මූලික කරශගන, ශබෝ ගසක් යට. පරිසරයට ආනරය 

කළ  ාසසතෘවරශයකුශේ නහම අනහන ජනතාවක් සිටින ශේ යක 

ඉඳශගන තමයි අපි අන ශම් කථා කරන්ශන්. නමුත් අවාසනාවට,  

නැන් ඉන්න පරපර ශම් පිළිබඳ නිසි අවධානයකින් යුතුව කටයුතු 

කරනවාන කියන කාරණය ගැන අපට ර තන්න සිේධ ශවලා 

ි ශබනවා. ශශ්රේෂසඨ රතු ඉන්දියානු නායක සියැටල් මැි තුමා තමයි 

පරිසරය පිළිබඳ ශබොශහෝ අනහසස ශම් ශලෝකයට ඉදිරිපත් කරලා 

ි ශබන්ශන්. එතුමා අන ජීවතුන් අත නැි  වුණත්, එතුමා පිළිබඳව 

අවුරුදු ගණනාවක් ි සසශසේ කථා කරනවා; අනාගතශ දීත් කථා 

කරාවි. එතුමාශේ ්රකා යක් ශම් අවසසථාශේදී ශම් සභාවට ඉදිරිපත් 

කරන්න මම කැමැි යි.  

"ශම් මිර තලශ  සෑම බිම් අඟලක්ම මශේ පරපරට ශුේධ වූ 

වසසතුවකි. දිලිශසන ශේවනාර ගසක හැම කිනිත්තක්ම, වැලි 

තලාවලින් පිරී ය ය හැම ශවරළක්ම, අඳුරු වනාන්තරවල ි ශබන 

හැම මිර දුම් වලාවක්ම, සිර න් හඬින් ගයන හැම ්රාණිශයක්ම 

මශේ මිනිසුන්ශේ මතකශ  හා අත්නැීයම් සමුනාශ  .ජීතය වසසතු 

වන්ශන්ය. තුරුලතා අතරින් විර න යන හැම අඩි පාරක්ම මිනිසා 

පිළිබඳ සසමරණය රැශගන යන්ශන්ය."  

එශහම තමයි සියැටල් මැි තුමා සඳහන් කරලා ි ශබන්ශන්. ඒ 

වාශේම අශප් රශේත් සියැටල් විධියට යම් ආකාරයකට 

හඳුන්වන්න පළුවන් ශකශනකු ඉන්නවා. ඒ තමයි ආදිවාසී නායක 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ඌරුවරිශේ වන්නිල ඇත්ශතෝ. සියැටල් මැි තුමා කළ ආකාරශ  

ශේවල් ශනොකළා වුණත්, එතුමා කරන ්රකා , එතුමා පරිසරය 

පිළිබඳව කටයුතු කරන ආකාරය දිහා බැලුවාම ඌරුවරිශේ 

වන්නිල ඇත්ශතෝ පරිසරයට ආනරය කරන නායකශයකු විධියට 

මශේ පිළිගැීතමක් ි ශබනවා.  මම එතුමා, ජාි ක පරිසර සභාශේ 

සාමාජිකශයකු ශලස පත් කළා. එතුමා කැමැත්ශතන් ඒ පත්වීම 

භාර ගත්තා. පත්වීම භාර ගත් නවශසේ එතුමා අශප් අමාතයාං යට -

පරිසර අධිකාරියට- ඇවිල්ලා කරප කථාව මම ශම් අවසසථාශේදී 

උපටා නක්වන්නට කැමැි යි. එතුමාශේ භාෂාවට වඩා අපට 

ශත්ශරන ආකාරශයන් ඒ කථාව මම කියන්න කැමැි යි.  

ගරු සභාපි තුමනි, ඌරුවරිශේ වන්නිලඇත්ශතෝ  කිේශේ ශම් 

වාශේ කථාවක්. 

''ශකොවිඩ් වසංගතයට ශපර ඒ ්රශේ යට සංචාරකයන් 1,000ක් 

2,000ක් විතර එනවා. සමහර නවසසවලට ඊටත් වැඩිය එනවා; එයින් 

වැඩි ශනශනක් තරුණ අය. තරුණ අය ආවාම එතුමාත් සමඟ කථා 

කරන්න ශලොකු උනන්දුවක් නක්වනවා.''   

එතුමා, ඒ හැම ශකශනකුශගන්ම ශම් විධිශ  ්ර සනයක් අහලා 

ි ශබනවා.  

"පරිසරය පිළිබඳව ඔබට ඇි  නැනුම ගැන බලන්නට කැමැි යි. 

එම නිසා ශමයට පිළිතුරක් ලබා ශනන්න. ඔබට ජීවත් ශවන්නට 

වැඩිශයන්ම උනේ ශවන්ශන් කවුන?"  

ඒ  ්ර සනය තමයි එතුමා අහන  ්ර සනය. ඒ ්ර සනය ඇහුවාම 

විවිධ අය විවිධ ශේවල් කියනවාලු. "අශප් අම්මලා, තාත්තලා තමයි 

අපට උනේ කරන්ශන්" කියලා වැඩි ශනශනක් කියනවා ලු. එතුමා 

ඒක කිේශේ, "අම්මිල ඇත්ශතෝ හා අප්පිල ඇත්ශතෝ" කියලායි.  ඒ 

අය තමයි වැඩිශයන්ම අපට උනේ කරන්ශන් කියලා වැඩි ශනශනක් 

කියනවා ලු.  

එතශකොට එතුමා ශමශහම කියනවා ලු.  

"ඒ ශනන්නා ඔබට උගන්වනවා ඇි ; අඳින්න, ඇඳුම් ශනනවා 

ඇි ; අව ය ආවාහ, විවාහ කරලා ශනනවා ඇි ; ඔබට ධනය ලබා 

ශනනවා ඇි ; ඔබ රැක බලා ගන්නවා ඇි ; නමුත්, ඔබට ජීවත් 

ශවන්න උනේ ශවන්ශන් කවුන කියලා මම ආශයත් අහනවා"   

එතුමා  තවදුරටත් ඒ අයට ශමශහම කියනවා ලු. 

"පණ ශකන්න මන්ශනො කරන්නට උනේ ශවන්ශන් කවුන කියලා 

ඒ අය නන්ශන් නැහැ, ඒ අය  කට ඇරශගන මශේ දිහා බලා ශගන 

ඉන්නවා. ඔබට ජීවත් ශවන්න හුසසම ශනන්ශන් ශම් මහ ශපොශළොශේ 

ගහ ශකොළ. ඔබට ි බහට ශබොන්න දිය ශනන්ශන් මහ ශපොශළොව. 

ඔබට කෑමට අව ය ආහාර සකසස කරලා ශනන්ශන් මහ ශපොශළොව. 

එම නිසා මම ඔශබන් කරුණු ශනකක් ඉල්ලා සිටිනවා. එකක් 

තමයි, මහ ශපොශළොවට ආනරය කරන්න. තමන්ශේ උපන් දිනයට 

පැළයක් ශරෝපණය කරන්න. ඒ පැළය රැක බලා ගන්න කටයුතු 

කරන්න. ඔබ මිය ය ය පසු සිරුර ආනාහනය කරන්න එපා. සිරුර 

ආනාහනය කරනශකොට වායු ශගෝලයට අපිරිසිදු වාතය මිශ්ර 

ශවනවා. එම නිසා ඔශේ සිරුර භූමනානය කරන්න."  

ඌරුවරිශේ වන්නිල ඇත්ශතෝ කරන ්රකා ය දිහා බැලුවාම 

අපට ර ශතනවා අපි ශකොතැනන ඉන්ශන් කියලා. පරිසරශේදීන් 

වැනි පරිසරයට ආනරය කරන ශබොශහෝ කණ්ඩායම් ඉන්නවා. 

නමුත්, ඌරුවරිශේ වන්නිල ඇත්ශතෝ කරන ්රකා ය දිහා අපි 

අවධානය ශයොමු කළ යුතුයි. පරිසරය ආරක්ෂා කර ගැීතශම් 

වගීයම පිළිබඳව පාසල් විෂය මාලාශේ සඳහන් ශවනවා; ශම් ගැන 

උගන්වනවා. ඒ පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් ශයොමු කරලා, 

නරුවන්ට අධයාපනය ලබා ශනනශකොට පරිසරය පිළිබඳව ශවනම 

පරිච්ශේනයක් සකසස කරලා ඒ නැනුම ලබාශනයි කියලා අපි වි සවාස 

කරනවා.  

පරිසර අමාතයාං ය ශපර ි බුණු තත්ත්වයට වඩා නැන් 

ශවනසසශවලා ි ශබනවා. පරිසර අමාතයාං ය යටශත් අමාතයවරු 

කිර පශනශනක් කටයුතු කරනවා. මා ර තමිර සී.බී. රත්නායක 

මැි තුමා 1994දී මාත් සමඟ පළමුවරට පාර්ලිශම්න්තුවට ආප 

ශකශනක්. ගරු සභාපි තුමනි, 1994දී අපි හා හා පරා කියලා ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුවට එනශකොට අපි ඉතාම බශයන් තමයි ආශේ 

කියලා මම අනත් කියන්න කැමැි යි. පාර්ලිශම්න්තුශේ කථා කරන 

විධිය, පාර්ලිශම්න්තුශේ හැසිශරන විධිය  වැඩිර ටි මන්ත්රීවරු, 

ශජයෂසඨ මන්ත්රීවරු අපට කියලා දුන්නා. ඒ අවසසථාශේ අපි 

ශබොශහොම කල්පනාශවන් පාර්ලිශම්න්තුශේ කටයුතු කළා. මම 

අනත් කියන්න කැමැි යි, 1994දී ි බුණු පාර්ලිශම්න්තුව වැනි 

පාර්ලිශම්න්තුවක් අපට ලබා ගන්න පළුවන් නම්, ඒක ඉතාම  

ශහොඳ තත්ත්වයක් කියලා.  

ගරු සභාපි තුමනි, පසුය ය නවසසවල පාර්ලිශම්න්තුශේ යම් යම් 

සිේධි ඇි  වුණා. ඒ සිේධි පිළිබඳව ශසොයා බලන්න ශජයෂසඨ 

මන්ත්රීවරුන්ශගන් සමන්විත කමිටුවක් පත් කරන බව සඳහන් 

වුණා. ඒ ගැන අපි සතුටු ශවනවා. එවැනි ශජයෂසඨ කමිටුවක් මඟින් 

ශම් පාර්ලිශම්න්තුව ජනතාවශේ ්ර සන පිළිබඳව කථා කරන 

පාර්ලිශම්න්තුවක් බවටත් පත් කරන්න. ගරු සභාපි තුමනි, 

ඔබතුමාශේ නායකත්වය යටශත් ශම් පාර්ලිශම්න්තුව, 

එකිශනකාට මඩ ගහගන්ශන් නැි , එකිශනකා විශේචනය කර 

ගන්ශන් නැි , ්රි පත්ි  පිළිබඳව කථා කරන පාර්ලිශම්න්තුවක් 

බවට පත් කර ගන්න හැකි ශවයි කියලා අපි වි සවාස කරනවා. අපි 

බලාශපොශරොත්තු ශවනවා, අනිවාර්යශයන්ම ඒ කාර්යය සිේධ 

ශවයි කියලා. පාර්ලිශම්න්තුශේ  මන්ත්රීවරු 225ශනනාටම  ාප 

කරන තත්ත්වයක් අන රශේ ඇි ශවලා ි ශබනවා. ඡන්නය දුන්න 

ජනතාවම පාර්ලිශම්න්තුශේ ඉන්න අපට  ාප කරන මේටමට 

ඇවිල්ලා ි ශබනවා. ඒ නිසා ගරු සභාපි තුමනි, ඒ තත්ත්වය නැි  

කරන  කටයුත්තට ඔබතුමා මූලිකත්වය ගන්න.  

මා මිර ගරු සී.බී. රත්නායක මැි තුමා ශම් අමාතයාං ශ ම 
තවත් ශකොටසක් වන,  වනජීවී හා වන සංරක්ෂණ කැබිනේ 
අමාතයවරයා විධියට කටයුතු කරනවා. ගමක ඉඳලා පළාත් 
සභාවට පත්ශවලා, පළාත් සභාශවන් ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට පැමිණ 
සිටින, අත්නැීයම් රාශියක් ි ශබන අශප් ගරු විමලවීර දිසානායක 
මැි තුමා ගරු සී.බී. රත්නායක ඇමි තුමාශේ අමාතයාං ශ  
රාජය අමාතයවරයා විධියට කටයුතු කරන අතර, එතුමාට වගීයම් 
රාශියක් පැවරී ි ශබනවා.  ඒ ඒ කාර්යයන් එක් එක්ශකනාට 
පවරමින්, ඒක එයාශේ, ශමයාශේ කියලා අපි පැත්තකට ශවන්ශන් 
නැහැ. පරිසරය පිළිබඳ ්ර සනයක් ඇි  වුණාම එතුමන්ලා මැදිහත් 
ශවනවා; මශේ අමාතයාං ය ශනොශවයි කියලා පැත්තකට 
ශවන්ශන් නැහැ. එතුමන්ලාශේ අමාතයාං ශ  ්ර සනයක් ඇි  
වුණාම මාත් ය ර න් මැදිහත් ශවනවා. අපි කැබිනේ පත්රිකාවකින් 
අන්තර් අමාතය කමිටුවක් සකසස කරලා ි ශබනවා. මා ඒ කැබිනේ 
පත්රිකාව ඉදිරිපත් කළාම, කැබිනේ මණ්ඩලශ දී  ඒකට 
සහශයෝගය ලබා දුන්ශන් සී.බී. රත්නායක ඇමි තුමා. අපි වාන 
විවාන කරන්ශන් නැතුව, එකට රැසසශවලා ඒ කටයුතු කරශගන 
යනවා. ඒ කටයුතුවලදී තවත් මැි  ඇමි වරුන් රාශියක් අපට 
එකතු ශවනවා. 

ම ශේ ආසනයට අල්ලප ආසනශ  ඉන්න වාසුශේව 

නානායක්කාර ඇමි තුමා  ඒ කමිටුවට ඇවිත් ශබොශහොම වටිනා 

අනහසස ඉදිරිපත් කළා. ඒ වාශේම, අශප් පරිසර පේධි ය ආරක්ෂා 

කිරීශම් වැඩ පිළිශවළ දියත් කරන්න රාජය අමාතයවරු ශබොශහොම 

සහශයෝගශයන් සෑම විටම ්රියාත්මක වන බවත් මම කියන්න 

කැමි යි.  
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[ගරු  මර න්න අමරවීර  මහතා] 
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මම පරිසර අමාතයාං ය භාර ගන්නවිට ඉලක්ක  කිර පයක් 

ි බුණා. අි ගරු ජනාධිපි තුමාශේ "ශස භාගයශ  නැක්ම" 

්රි පත්ි  ්රකා ශ  සඳහන් ශවලා ි බුණා, 2025දී අශප් රශේ 

වනගහනය සියයට 30 නක්වා ඉහළ නැීකමට කටයුතු කරනවා 

කියලා. නැනට අශප් රශේ  වනගහනය  සියයට 29.2යි. එතශකොට, 

අපි තව න ම අටකින් ශමය වැඩි කළ යුතුයි.  සියලු ශනනාම එකතු 

ශවලා ශම් අභිශයෝගය ජයග්රහණය කිරීම තමයි අශප් ඉලක්කය 

ශවලා ි ශබන්ශන්. න ම අටක් කිේවාම ශපොඩි ්රමාණයක් කියලා 

ශබොශහෝශනශනක් ර තන්න පළුවන්. භූමි ්රමාණශයන් බැලුශවොත් 

ශහක්ශටයාර 16,000ක් විතර අපට අලුශතන් වගා කරන්න සිේධ 

ශවනවා. ඒ පිළිබඳව නැන් වැඩ පිළිශවළක් ්රියාත්මක ශවනවා. 

වන ජීවී හා වන සංරක්ෂණ අමාතයතුමාත් සමඟ සාකච්ඡා කරලා 

අපි ඒ පිළිබඳ සැලැසසමක් සකසස කරශගන ි ශබනවා. එක 

පැත්තකින්, වන භූමිවල ි ශබන අර තකර  ාක  ඉවත් කරනවා. 

නැනට ි ශබන පයිනසස වගාව ඉවත් කරලා ඒවාශ  උචිත ශේශීය 

 ාක සිටුවීශම් වැඩ පිළිශවළක් ්රියාත්මක කරනවා. ඊට 

අි ශර්කව, ර සස  භූමි ශතෝරාශගන ඒවාශ  ්රශයෝජනයට ගත හැකි 

 ාක සිටුවීමට අපි කටයුතු කරනවා. වනය කිේවාම ශබොශහෝ අය 

ර තාශගන ඉන්ශන් කැශල් ි ශබන ගසස ටික විතරයි ඒකට අනාළ 

ශවන්ශන්, ඒ වර්ග ටික විතරයි කියශවන්ශන් කියලා. නැහැ. අපට 

ශකොසස කැලයක් හනන්න පළුවන්. අපි ඉදිරිශ දී ශකොසස කැලයක් 

හනන්න බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. අපි නැන් එකතු ශවලා  කථා 

කරලා ි ශබනවා ශකොසස පැළ ශරෝපණය කරන්න; ශනල් පැළ 

ශරෝපණය කරන්න; දූරියන් වගා කරන්න; රබර් වගා කරන්න. ශම් 

පිළිබඳව ජනාධිපි තුමා  සාකච්ඡා කරලා ි ශබනවා, අපට අව ය 

උපශනසස ලබා දීලා ි ශබනවා. අශප් බලාශපොශරොත්තුව ලල නරන 

 ාක වැඩි ්රමාණයක්  වන භූමියට එකතු කිරීමයි.  

එක පැත්තකින් අපට රිළවුන්ශේ, වඳුරන්ශේ ්ර සනයත් 

ි ශබනවා. ශම්ක මහ බරපතළ ශේනවාචකයක්. අශප් ශගොවීන්ශේ 

නිෂසපානනවලින් සියයට 30කට වැඩි ්රමාණයක් රිළවුන්, වඳුරන්, 

වල් ඌරන්, ශමොනරුන් ඇතුළු වන සතුන් නිසා විනා  ශවනවා. 

ශවන ශමොනවා නැි  වුණත් ශමන්න ශම් සත්ව හානිය අවම කර 

ගැීතමට වැඩ පිළිශවළක් සකසස කර ගැීතමට පළුවන් වුශණොත්, 

අපට ඒ ආරක්ෂා කරගන්නා නිෂසපානන ටිශකන්ම ශම් රට 

ආහාරවලින් සසවයංශපෝෂිත කර ගන්න පළුවන් ශවනවා. අන අපි 

ගම්වලට ය යාම මිනිසසසු අපට කියන්ශන් රිළවුන්, වඳුරන් ටික 

අයින් කරලා ශනන්න කියලායි.  

සතුන්ශගන් වන ඒ හානිය නවත්වලා ශනන්න කියන එක තමයි 

කියන්ශන්. ශම් පිළිබඳව තමයි අපි වැඩි අවධානයක් ශයොමු කළ 

යුත්ශත්. එර දී වන ජීවී විෂයභාර ඇමි තුමාට එක ශකෝණයකින් 

බලන්න ශවනවා, කෘෂිකර්ම ඇමි තුමාට තවත් ශකෝණයකින් 

බලන්න ශවනවා. අපිට ජනතාවශේ පැත්ශතන් බලන්න ශවනවා. 

ශමතුමන්ලාශේ අමාතයාං වලට සහය වීම සඳහා මම "හුසසම ශනන 

තුරු" කියලා වැඩසටහනක් ආරම්භ කළා. ජනාධිපි තුමාශේ 

්රධානත්වශයන් යුන හමුනා මූලසසථානය අසල සඳුන් පැළ ශරෝපණය 

කරමින් අපි එම වැඩසටහන ආරම්භ කළා. අපි ඉලක්ක කළා ශම් 

අවුරුදු 5 ඇතුළත පැළ මිලියනයක් ශරෝපණය කරන්න. පසසශසේ, 

පැළ මිලියන 2කටවත් යන්න ඕනෑ කියන අනහස අපට ආවා. 

ශමොකන, වන ජීවී හා වන සංරක්ෂණ අමාතයාං ශයනුත් ශවනම 

වන වගා සිදු කරනවා. අශප් පැත්ශතන් ඒ නායකත්වය ලබා ශනන්න 

කටයුතු කරන්නයි අනහසස කශළේ. මම ආඩම්බරශයන් කියන්නට 

කැමැි යි, ඒ වැඩසටහන යටශත් පළමුවන අවුරුේශේ පැළ 

මිලියන 1.5ක්, ඒ කියන්ශන් පැළ ලක්ෂ 15ක්  සිටුවන්න අපට 

හැකිශවලා ි ශබන බව. ඒක වැඩසටහන් රාශියක් යටශත්  

්රියාත්මක කළා.  

අපි පළමුවැනි වතාවට සිංහල අලුත් අවුරුේන ශවනුශවන් 

නැකතට පැළයක් සිටුවීශම් කටයුත්ත ආරම්භ කළා. එය සාර්ථක 

කර ගන්නට අපට ශබොශහෝ මාධය ආයතන සහශයෝගය ලබා 

දුන්නා. විශ ේෂශයන්ම සිරස මාධය ආයතනය නැකතට පැළයක් 

සිටුවීම ශවනුශවන්ම ශවනම වැඩසටහනක් සකසස කරලා තෑය  

ලබා දීශම් වැඩ පිළිශවළකුත් ්රියාත්මක කළා.   මිලියනයකට 

ආසන්න පැළ ්රමාණයක් ඒ දිනශ  එකම නැකතකදී ශරෝපණය 

වුණා කියන එක තමයි අශප් වි සවාසය. අපි බලාශපොශරොත්තු 

ශවනවා, 2022 අවුරුේශේ අශ්රේල් 18වන නාට නැවත ඒ 

වැඩසටහන ්රියාත්මක කරලා  ශම් වාශේ රටක ්රියාත්මක වුණු 

ශලෝකශ  සාර්ථකම වැඩසටහන බවට එය පත් කරන්න. අපි 

නැනටමත් ලිතට නැකත් සකසස කරන අයශගන් ඉල්නම් කරලා 

ි ශබනවා, පැළ සිටුවීශම් ඒ නැකත ලිතට ඇතුළත් කරන්න 

කියලා. ඒ අය ශම් වන විටත් ඒ සඳහා කැමැත්ත ්රකා  කරලා 

ි ශබනවා.  

ගරු සභාපි තුමනි, අපි පසුය ය කාලශ  සසවර්ණවාර ීත 

ආයතනයත් සමඟ එකතු ශවලා ීක පැළ ලක්ෂයක් ශරෝපණය 

කිරීශම් වැඩසටහනක් ්රියාත්මක කළා. ඒ වැඩසටහන 

ි සසසමහාරාමශයන්  ආරම්භ කළා. ශකොවිඩ් තත්ත්වය නිසා ඒ 

වැඩසටහන දිගටම ්රියාත්මක කර ගන්න බැරි වුණත් ඒක 

සාර්ථක කර ගන්නට නැනටමත් ඔවුන් එකඟතාව පළ කරලා 

ි ශබනවා. ඉදිරි කාලශ දී අපි ඒ වැඩ පිළිශවළ රට පරා 

්රියාත්මක කරන්නට කටයුතු කරනවා. ීකට අි ශර්කව, අපි යුන 

හමුනා දිනශ දී ීක පැළ සහ කුඹුක් පැළ ශරෝපණය කිරීශම් 

වැඩසටහනක් ්රියාත්මක කළා.  

ගරු සභාපි තුමනි, ශම්වාට අමතරව අපි තව ආකර්ෂණීය 

වැඩසටහන් ගණනාවක් ්රියාත්මක කළා. ආනරවන්තයින්ශේ 

දිනය නවශසේ අපි "ආනරයට පැළයක්" කියලා පැළ ශරෝපණය 

කිරීශම් වැඩ පිළිශවළකට ජනතාව සම්බන්ධ කර ගත්තා. ඒ 

සඳහාත් රශේ ජනමාධය ආයතන අපට  සහශයෝගය ලබා දුන්නා. 

ශම් වැඩසටහන් ්රියාත්මක කරන්න අපි රජශ  මුනල් ශයොනා 

ගත්ශත් නැහැ. ඒක තමයි විශ ේෂත්වය වන්ශන්. ශම් වැඩසටහන් 

සඳහා අපිට පැළ ලබා ශනන්න  ශප ේගලික ආයතන ගණනාවක් 

කැමැත්ත පළ කර ි බුණා. ඒ ආයතන එක්ක එකතු ශවලා තමයි 

අපි ශම් වැඩසටහන් ්රියාත්මක කශළේ. ඒක තමයි ශමර  ි ශබන 

විශ ේෂත්වය. ශම් සඳහා අපිට සහශයෝගය ලබා දුන් සියලුම විනුත් 

මාධය ආයතනවලට මම සසතුි වන්ත ශවනවා. මම ඒවා  නම් 

ව ශයන් කියන්න යන්ශන් නැහැ. අපශේ වැඩසටහන් ශනකකට 

මාධය නායකත්වය නැක්වූ ආයතන ශනක ගැන පමණයි මම කිේශේ. 

නමුත් පරිසරය ආරක්ෂා කර ගැීතමට අප ශගනයන වැඩ පිළිශවළ 

්රියාත්මක කිරීම සඳහා සියලුම විනුත් මාධය, ඒ වාශේම මුද්රිත 

මාධය අපට නිරන්තර සහශයෝගයක් ලබා දී ි ශබනවා. 

අපි ආගමික මධයසසථාන මුල් කරශගන තව වැඩ පිළිශවළක් 

ආරම්භ කළා. ඒ තමයි ඔසු වන නිර්මාණය කිරීශම් වැඩ පිළිශවළ. 

ශමර දී එක පැත්තකින් කියන්න පළුවන්, ඒක ශේශීය ශවනකම් 

්රවර්ධන රාජය අමාතයාං ශ  කාර්ය භාරයක් කියලා. අන 

පන්සල්වලට අයත් වි ාල ඉඩම්  ි ශබනවා. ඒ වාශේම අශනක් 

ආගමික මධයසසථානවලට අයත් වි ාල ර සස ඉඩම් ි ශබනවා. අපි ඒ 

ඉඩම්වල සිටුවීමට ඒ අව ය පැළ වර්ග ලබා ශනනවා. ඒ අනුව අපි 

ශම් වනවිට එවැනි සසථාන 147ක ඔසු වන සකසස කර ි ශබනවා. 

ශම්වාත් අශප් රට සතු කැලෑ ්රමාණයට එකතු කරගන්න පළුවන්. 

අන කැලෑ ඝනත්වය පිළිබඳව ගණන් හනන ශකොට, ශම් ඔසු වන 

එකතු කර ගණන් හැදුශේ නැි  වුණත්, අශප් පරිසරය ආරක්ෂා 

කර ගැීතශම් අරමුණ සහ අපට අව ය ඖෂධ ටික අශප් රශේ 

නිෂසපානනය කර ගැීතශම් අරමුණ ඇි ව තමයි අපි එම වැඩ 

පිළිශවළ ්රියාත්මක කශළේ.  ශමොකන, අශප් ශේශීය වවනය අං යට 

අව ය ඖෂධ වර්ග අපි පිටරටින් තමයි ශගශනන්ශන්. ඒ සඳහා අපි 

වාර්ෂිකව බිලියන ගණනක මුනලක් වැය කරනවා. නමුත් අශප් 

භූමිශ  ශම් හැම ඖෂධයක්ම හනාගන්න පළුවන්; අරළු, බුළු, 

ශනල්ලි කියන ශම් සියලු ඖෂධ වර්ග අපට හනාගන්න පළුවන්. 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ඒවා ශලොකු ගසස බවට පත් ශවනවා. ඊට අි ශර්කව කටුවැල් බටු, 

බිං ශකොශහොඹ වැනි  ාක වර්ග පවා වවාගන්න පළුවන්. එශසේ වගා 

කශළොත් ඒවා රටින් ශගශනන එක නවත්වා ගන්නත් පළුවන් 

ශවනවා. ඒ නිසා අපි ඒ කටයුත්තට මුල් ශවලා ි ශබනවා. අපි ඒ 

කටයුත්තටත් රාජය මුනල් ්රශයෝජනයට ශනොගැීතම 

විශ ේෂත්වයක්. ශම් වැඩසටහන් සඳහා අපි රජශ  මුනල් ශයොනා 

ශගන නැහැ. ඒ නිසා තමයි අශප් අමාතයාං ශයන් අන ඔබ ශවත 

ලබා දී ි ශබන ශපොශත් මම ශම් කියන ශබොශහෝ ශේවල් සඳහන් 

ශවලා නැත්ශත්. ශමොකන, අපි ශම් වැඩසටහන් ශබොශහොමයක් 

්රියාත්මක කශළේ රජශ  මුනල් වැය කර ශනොශවයි. 

ඊළඟට,  මහවැලි ගං ඉවුර ශනපස ීක පැළ හා කුඹුක් පැළ 

සිටුවීම සඳහා ශප ේගලික සමාගමක් සම්බන්ධ කරශගන අපි 

නැනට ඒ කටයුතු කරශගන යනවා. ඒ අය නැනට එම වැඩසටහන 

්රියාත්මක කර ි ශබනවා. ශම් වනවිට පැළ 187,000ක් ශරෝපණය 

කිරීශම් වැඩ පිළිශවළ සැලකිය යුතු මේටමකට ්රියාත්මක ශවලා 

ි ශබනවා. ශම් අවුරුේන අවසාන ශවනශකොට මහවැලි ගඟ ශනපස 

පැළ සිටුවීශම් වැඩ පිළිශවළ රාජය මුනල් භාවිතයකින් ශතොරව 

්රියාත්මක කරන්න පළුවන් ශවයි කියා අපට වි සවාසයක් 

ි ශබනවා.  

ගරු සභාපි තුමනි, ීකට අි ශර්කව අපි හරිතාගාර වායු 

විශමෝචනය අවම කිරීශම් එක්සත් ජාතීන්ශේ සංවිධානශ  ඉලක්ක 

ජය ගැීතශම් ශයෝජනාවලට උපරිම සහශයෝගය නක්වා ි ශබනවා. 

එම කටයුත්තට අපි ්රමුඛ්තාව ශනනවා. ගරු සභාපි තුමනි, 

ශනොවැම්බර් මාසශ  ේලාසසශගෝවල ි බුණු COP26 සමුළුවට 

අි ගරු ජනාධිපි තුමා සහභාය  වුණා. ඊට අමතරව මමත්, අශප් 

ගරු විශේ  ඇමි තුමාත්, ගරු දුමින්න දිසානායක රාජය 

ඇමි තුමාත් එයට සහභාය  වුණා. එර දී අි ගරු ජනාධිපි තුමා 

පරිසරය පිළිබඳව කළ කථාවට සහ පරිසර වැඩසටහශන්දී එතුමාට 

ලැබුණු සැලකිල්ලත් මම නන්නවා. ්රධාන ව ශයන්ම පරිසර 

පේධි ය ආරක්ෂා කර ගන්න එතුමා ඉදිරිපත් කර ි ශබන වැඩ 

පිළිශවළටත්, ඒ වාශේම පනර්ජනීතය බල ක්ි ය නිර්මාණය 

කිරීශම් වැඩ පිළිශවළට එතුමා නක්වන නායකත්වය පිළිබඳවත් 

ජාතයන්තරශ  වි ාල ්රසානයක් ලැබුණා. ශලෝකශ  කිසිදු රටක් 

පරිසරය සම්බන්ධව ශනොගත් ආකාරශ  තීන්දු එතුමා අරශගන 

ි ශබනවා. එයින් එකක් මම කියන්නම්. ශම් රශේ තවත් ගල් අඟුරු 

බලාගාර හනන්ශන් නැහැ කියන ්රි ඥාව එතුමා ලබා දීලා 

ි ශබනවා. මම නන්නා විධියට ගල් අඟුරු බලාගාරයක් හනන්න 

අව ය මූලය ්රි පානන සියල්ල ශවන් කර ි බුණත්, ඉන් පරිසර 

පේධි යට ඇි  ශවන හානිය පිළිබඳව සැලකිලිමත් ශවලා  2050 

වනවිට පනර්ජනීතය බල ක්ි ය ඉහළ මේටමට ශගන ඒශම් 

අනහසින් එතුමා අන එම  වැඩ පිළිශවළ ආරම්භ කර ි ශබනවා. 

ඒ අනුව ගල් අඟුරු බලාගාර තවත් අශප් රශේ හනන්ශන් නැහැ. 

ඒ වාශේම ඩීසල් බලාගාර හනන්න තවත් උනන්දු කරවන්ශන් 

නැහැ. අප බලාශපොශරොත්තු වන්ශන් සසවාභාවිකව අපට ලැශබන 

ර රු එළිශයන් විදුලිය නිෂසපානනය කිරීමටයි. ර රු එළිය 

්රශයෝජනයට ශගන; solar පේධි  මඟින් - ූ ර්ය බලශයන් - 

විදුලිය ලබා දීශම් වයාපෘි  ගණනාවක් ්රියාත්මක කරන්න අපි 

අනුබල දීලා ි ශබනවා; ඒ සඳහා ජනතාව උනන්දු කර ි ශබනවා.  

ගරු සභාපි තුමනි,  සුළං බලශයන් විදුලිය නිෂසපානනය කිරීශම් 

කාර්යයටත් අන ්රමුඛ්තාව දී ි ශබනවා. මම විදුලිබල හා බල ක්ි  

අමාතයවරයා හැටියට ර ටප අවධිශ  ඒ සඳහා ශටන්ඩර් 

කැ ශඳේවා. පළමු වතාවටයි ඒ ශටන්ඩර් කැශඳේශේ. ඉසසසර ූ ර්ය 

බලශයන් විදුලිය නිෂසපානනය කිරීම ලබා දුන්ශන්ත් ශටන්ඩර් 

මඟින් ශනොශවයි. කවුරු ශහෝ ඒ ලයිසන් එක ගත්තා. පසසශසේ, ඒ 

ලයිසන් එක විකුණුවා. ඒ වාශේ ශේවල් තමයි සිදු වුශණ්.  වැ ඩ 

්රියාත්මක වුශණ් නැහැ. නමුත් අපි ඒ ශවලාශේ ආරම්භ කරප 

වැඩ පිළිශවළ වර්තමාන ඇමි තුමා යටශත් අඛ්ණ්ඩව ්රියාත්මක 

වනවා. ශම් අවුරුේශේ වි ාල ූ ර්ය බල සංග්රාමයක් ශම් ර ට තුළ 

සිේධ වනවාය කියන කාරණය මට බය නැි ව කියන්න පළුවන්. 

ඒ වාශේම, සුළං මඟින් විදුලිය නිෂසපානනය කිරීශම් වැඩ පිළිශවළ 

්රියාත්මක කරන්නත් අපි පියවර ගන්නවා, ගරු සභාපි තුමනි.   

ඊට අමතරව, අශප් භූමිය ඉතුරු කර ගැීතම සඳහා ජලා  මත 

ූ ර්ය බල පේධි  - floating solar - ඉදිකරමින් විදුලිය නිෂසපානනය 

කිරීශම් වැඩ පිළිශවළ ්රියාත්මක කරනවා. ශම් සියල්ල පරිසරයට 

අනාළ කාරණා. නැත්නම් විදුලිය සම්බන්ධව මම කථා කරන්ශන් 

ඇයි කියා සමහර අය බලයි. ගල් අඟුරු නහනය වනශකොට පිටවන 

වායුව නිසා වාශේම ඩීසල් බලාගාරවලින් පිටවන වායුව නිසාත් 

පරිසර පේධි යට මහා විනා යක් සිේධ ශවලා ි ශබනවා. ඒ 

කාරණය පිළිබඳව අන අපි අවධානය  ශයොමු කර ි ශබනවා වාශේම 

අශප් අි ගරු ජනාධිපි තුමා පරිසරය සුවපත් කිරීම සඳහා  අව ය 

පියවර ගන්නවාය කියන කාරණයත් මා මතක් කරන්න කැමැි යි. 

කාබන් මඟින් සිදු වන වායු දූෂණය වැළැක්වීමට විදුලි 

බලශයන් ්රියාත්මක කරන වාහන ්රචලිත කිරීම සඳහා මම 

කැබිනේ පත්රිකාවක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ සඳහා කැබිනේ මණ්ඩලය 

අපට ඒකමි කව අනුමැි ය ලබා දුන්නා. අපි නැන් ඒ සඳහා වැඩ 

පි ළිශවළක්  සකසස කරශගන යනවා.  එර  පළමු අදියර විධියට ශම් 

අවුරුේශේම ශම් රටට බසස රථ ්රමාණයක් ශගන්වනවා. ළඟදී low-

floor බසස රථ 100ක් ශගන්වනවා. ඒ කියන්  ශන්, පතුල පහත් බසස 

රථ ශගන්වන්න ූ නානම් කර ි ශබනවා. ඒ බසස රථ සියල්ල 

විදුලිශයන් ධාවනය වන බසස රථ. අදියර ීයපයකින්  එන අවුරුේන 

ඇතුළතම දිග, පතුල පහත් බසස රථ ශගශනනවා. ඊළඟට  

බලාශපොශරොත්තු  වන්ශන් එම බසස රථ ශයොනා ශගන shuttle 

service එකක්  ්රියාත්මක කරන්නයි.  

ගරු සභාපි තුමනි, සාමානය නවසක උශේ traffic ි ශබන 
ශවලාවට පාර්ලිශම්න්තුශේ ඉඳලා ශකොළඹට යන්න ශවන්ශන් 
පැයට කිශලෝීකටර 12ක ශේගශයන් .  වාහන ශගන්වීම ශපර පරිදිම 
ආරම්භ වුශණොත් -ශම් ආකාරශයන්ම වාහන ධාවනය කරන්න 
වුශණොත්- තව අවුරුදු නහයකින් පැයට කිශලෝීකටර 6ක විතර 
ශේගශයන් තමයි පාර්ලිශම්න්තුශේ ඉඳලා ශකොළඹට වාහනයකින් 
යන්න ශවන්ශන්. එතශකොට මිනිසුන්ට වාහනවලින් යනවාට වඩා 
ශේගශයන් පයින් යන්න පළුවන් ශවයි. ඒක තමයි ඇි  වන 
තත්ත්වය. ඒ නිසා නැන් රජය කල්පනා කර ි ශබනවා, ශමශලස 
එන ශප ේගලික වාහන යම් ආකාරයකින් මඟ නතර කර shuttle 
service එකකින්;  ශහොඳ පහසුකම් සර ත බසසවලින් ඒ අයශේ 
ගමනාගමන කටයුතු කරන්න. ඒ සඳහා  අව ය පියවර ගනිමින් 
ි ශබනවා. ඒ තුළින් එක පැත්තකින් පරිසර පේධි යට 
ආරක්ෂාවක් ලැශබනවා වාශේම ඉන්ධන නහනය අුවකර ගන්නත් 
අපට අවසසථාවක් ලැශබනවා.  

ගරු සභාපි තුමනි, මම කැබිනේ පත්රිකාවකින් ශයෝජනා 

කළා, නැවත වාහන ශගන්වන අවසසථාවකදී -නැනට වාහන 

ශගන්වීම නතර කර ි ශබනවා.- විදුලිය සහ ඉන්ධන භාවිතශයන් 

ධාවනය වන වාහන ්රවර්ධනය කරන්ශන් නැි ව අනිකුත් පරිසර 

ර තකාීක වාහන ්රවර්ධනය කිරීම සඳහා අනුබල ගැන්වීම්, 

දිරිගැන්වීම් කරන්න කියලා. ඒ සඳහා යම් ආකාරයකින් බදුවලින් 

සහනයක් ලබා ශනන්න කියන  ශයෝජනාව කැබිනේ මණ්ඩලයට 

ඉදිරිපත් කරලා නැන් ඒක පිළිශගන ි ශබනවා.  

හරිතාගාර වායු විශමෝචනය අවම කරනශම් අරමුණින් මින්පසු 

ගල් අඟුරු බලාගාර ඇි  කරන්ශන් නැහැ කියා මම කිේවා. අපි 

ඒවා කිසිවක් ්රවර්ධනය කරන්ශන් නැහැ. ඒ වාශේම තව විශ ේෂ 

වැඩ පිළිශවළක් අපි ශයෝජනා කළා. අි ගරු ජනාධිපි තුමා එය 

ඉතාම ඉහළින් පිළිගත්තා.  
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පසුය ය අය වැය ශල්ඛ්නශයන්, මුනල් අමාතයවරයා විධියට 

ගරු මර න්න රාජපක්ෂ අගමැි තුමා අපිට රුපියල් මිලියන 200ක් 

ශවන් කරලා දුන්නා "සුරකිමු ගංගා" වැඩසටහන ්රියාත්මක 

කරන්න.  මම මුනල් අමාතය ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ මැි තුමාට 

සසතුි වන්ත ශවනවා, ශම් අවුරුේශේ ඒ මුනල රුපියල් මිලියන 

2,000 නක්වා වැඩි කරලා අපට ලබා දීම පිළිබඳව. ශම් 

වැඩසටහනින් අපි බලාශපොශරොත්තු ශවන්ශන් ශමොකක්න? අශප් 

රශේ ගංගා 103ක් මුහුනට ගලා බසිනවා. ඒ ගංගා 103ර ම ජලය 

ඉතා පිරිසිදු ජලය බවට පත් කරන්න අව ය පියවර ගත යුතුව 

ි ශබනවා.  අන ඒ ගංගා වැඩි ්රමාණයක් අපවිර ශවලා ි ශයනවා. 

ඒවාශයර  ජලය පාවිච්චියට ගන්න බැහැ. ශම් වැඩ පිළිශවළට ජල 

සම්පානන ඇමි තුමා විධියට අශප් ගරු වාසුශේව මැි තුමා අපිත් 

එක්ක සම්බන්ධ ශවනවා. ශමොකන, පානය කිරීම සඳහා වැඩි 

පිරිසක් ජලය ගන්ශන් ඒ ගංගාවලින්. ශම් ගංගා 103 පිළිබඳව 

මධයම පරිසර අධිකාරිය ශම් ශවනශකොට සීකක්ෂණයක් කර 

ි ශබනවා. ඒ අනුව ශම් ගංගා 103ර  ජලය අපවිර කරන සසථාන 

10,733ක් ඔවුන් හඳුනාශගන ි ශබනවා.  ඒ අනුව  ඔබතුමන්ලාට 

පැහැදිලි ඇි , සසථාන 10,733කදී ඒ ගංගාවලට අපජලය 

බැහැරකිරීම්, අපවිර කිරීම් සිේධ වන බව.   

අශප් ගංගා පේධි ශ  දූෂිතම ගංගාව විධියට අපි හඳුනාශගන 

ි ශයන්ශන් කැලණි ගඟයි. කැලණි ගඟ තමයි දූෂිතම ගඟ.  

කැලණි ගශේ වතුර පානය කිරීමට තබා අල්ලන්නවත් නුසුදුසු 

තත්ත්වයකයි ි ශබන්ශන්. ඒ තරමට ඒ ජලය අපිරිසිදු ශවලා 

ි ශබනවා. ශකොළඹ නගරය ආශ්රිතව කැලණි ගඟ දූෂණය වන 

සසථාන 797කුත්, ගම්පහ දිසසත්රික්කය ආශ්රිතව සසථාන 577කුත් 

ව ශයන් අපි එම සසථාන 1,374ක් හඳුනාශගන ි ශබනවා. ඒ 

කියන්ශන්, කැලණි ගඟට පමණක් අපජලය මුසු වන, එර  ජලය 

දූෂණය වන සසථාන.  ඒ නිසා "සුරකිමු ගංගා" වැඩසටහන යටශත් 

ලබන වසශර්දී කැලණි ගඟ ඇතුළු ්රධාන ගංගා කිර පයක් ඉතා 

ශහොඳ තත්ත්වයට, පාවිච්චියට ගත හැකි ජලය ි ශබන මේටමට 

ශගශනන වැඩ පිළිශවළට ්රමුඛ්තාව  ශනන්න අව ය උපශනසස ශම් 

වන විටත් අපි ලබා දීලා ි ශබනවා. "සුරකිමු ගංගා" වැඩසටහන 

ආරම්භ කශළේ මැණික් ගශඟන්. එතැනින් පටන් ශගන  මහවැලි 

ගඟ, වලශේ ගඟ, නිල්වලා ගඟ, ය ං ගඟ යන ශම් ්රධාන ගංගා ටික 

මුල් කරශගන ශම් ගංගා 103ම පිරිසිදු කිරීශම් වැඩ පිළිශවළ අපි 

ආරම්භ කරනවා, ගරු සභාපි තුමනි.   

අපට මතකයි, අපි කුඩා කාලශ  අශප් ශගවල්වලට එහා 

පැත්ශත් ි බුශණ් ඇළවල්.  ඒවා අවට ි ශබන්ශන් කුඹුරු යායවල්. 

ඉසසසර කුඹුශර් වැඩ කරන මිනිසුන්ට කෑම ශගනයන ශකොට බත් 

ශපේටිය අරශගන යනවා. බත් ශපේටිය ශගන ය යාට  වතුර 

අරශගන ය ශ  නැහැ; වතුර ශබෝතල් අරශගන ය ශ  නැහැ.  

කුඹුශර් ඉන්න ශගොවියා ශහවණට ඇවිල්ලා එතැන ි ශයන 

ඇශළන් අත ශසෝනාශගන, එතැන ි යාශගන බත් ටික කාලා,  

ඇළටම ය ර ල්ලා අත ශසෝනාශගන  ඒ ඇශළන්ම තමයි වතුර ටිකක් 

අරශගන බිේශේ. අන එශහම බිේශවොත් ශමොකක්න ශවන්ශන්? අන 

ඇශළේ වතුර පානය කශළොත්, මිනිසසසු මැශරයි. එනා ශබෝතල් කළ 

වතුර ි බුශණ් නැහැ. ශගනරින් වතුර ශගන ය ශ ත් නැහැ. 

ඇශළන්ම තමයි ඒ කටයුත්ත කර ගත්ශත්. හැබැයි, එනා කිසිම 

මිනිශහකුට ශලඩක් හැදුශණත් නැහැ; මැරුශණත් නැහැ. ඒ අය 

ශහොඳින් ජීවත් වුණා. නමුත් අන ඒ පේධි යම දූෂණය ශවලා 

ි ශබන්ශන්. කාබනික ශපො ශහොර වැඩ පිළිශවළ පිළිබඳව යම් යම් 

අනහසස ඉදිරිපත් වුණත්, ශම් කාරණශ දී අපට ඒ තුළින් යම් 

සාර්ථක ්රි ලල අත් කරගන්න පළුවන්. නමුත් මම ඒ ගැන කථා 

කරන්ශන් නැහැ. ඒ පිළිබඳ විවිධ මත ි ශබනවා. අපි ඒ පිළිබඳව 

ශවනත් අවසසථාවක අනහසස ඉදිරිපත් කරන්න කැමැි යි.  

ගරු සභාපි තුමනි, ඉන්දියාශේ ශමෝදි අගමැි තුමාත් ශම් 

වාශේ වැඩසටහනක් ආරම්භ කළා, "නමාමි ගංගා" කියලා.  එතුමා 

ඒ වැඩ පිළිශවළ ආරම්භ කශළේ ගංගා නම් ගඟ මූලික කරශගනයි. 

ඒ වාශේම, සිංගප්පරුශවත් ඒ වශේ වැඩ පිළිශවළක් ආරම්භ කළා. 

ඒකටත් මූලික කර ගත්ශත් එක ගඟයි. හැබැයි අශප් 

බලාශපොශරොත්තුව ශම් වැඩ පිළිශවළ හරහා අශප් රශේ ගංගා 

103ම ශහොඳ තත්ත්වයට ශේන්නයි. ඒ රටවලට තවම සියයට 

සියයක් ඒ තත්ත්වය ළඟා කර ගන්න බැරි වුණත්, අපට අශප් 

ඉලක්කය සම්.ර්ණ කරගන්න අව ය මූලය ්රි පානන ලබා 

ශනනවා; ශහොඳ, නිවැරැදි නායකත්වයක් ලැබී ි ශබනවා.  අපට 

ශහොඳ කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. ඒ නිසා අපට එකතු ශවලා ශම් 

කටයුත්ත කරන්න පළුවන් ශවයි කියලා මම ර තනවා.  

ගරු සභාපි තුමනි, පසු ය ය දිනවල අශප් රටට නැවැන්ත 

වර්ෂාපතනයක් ලැබුණා. ඒ  වර්ෂාපතනය නිසා ශබොශහෝ ඇළ 

ශනොළවල් පිටාර ගැලුවා. ඒ වාශේම ශගොඩබිම ි බුණු ශබොශහෝ 

ශේවල් මුහුනට එකතු වුණා. සමුරීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිශ  

සභාපි තුමිය ්රකා යක් කරලා ි ශබනවා මම නැක්කා, 

"ශපොලිතීන් ශමට්රික් ශටොන් ලක්ෂ ශනකහමාරක් අශප් සාගරයට 

එකතු වුණා" කියලා. බලන්න! ශපොලිතීන් එපමණ ්රමාණයක් 

සාගරයට එකතු වුණා කියන එක අපට අමතක කරන්න පළුවන් 

ශනයක් ශනොශවයි. ඒක තමයි අශප් සාගර පරිසරය. එක්ශකෝ ඒවා 

නැවත අශප් භූමියට ශගොඩ ගසනවා; නැත්නම් ඒවා නිසා අශප් 

සාගර සම්පත් විනා  ශවනවා. සාගර පරිසරශ  ි ශබන පැළෑටි, 

ශකොරල් පර, ඒවාශ  ඉන්න මාළු, මුහුදු පක්ෂීන් යනාදී සියල්ල 

විනා  ශවනවා. එතශකොට ශමොන තරම් සමුරීය හානියක් සිේධ 

ශවනවාන? පරිසරයට ශම් හානිකර ද්රවය එකතු කරන රටවල් අතර 

අපි ්රමුඛ් තැනකට ඇවිත් ි ශබනවා. සමහරු කියනවා, අශප් රට 

'6වැනි තැන' කියලා. සමහරු කියනවා, '5වැනි තැන' කියලා. 

නමුත් ශම් පිළිබඳ නිසියාකාර ක්රමශේනයක් නැහැ. ශකොශහොම 

වුණත්, අප ඉන්ශන් නරක තැනක. අපි ශමන්න ශම්කයි නිවැරැදි 

කරන්න ඕනෑ. ඒ නිවැරැදි කිරීම කරන්න අපි ශම් වනශකොට 

පැහැදිලි සැලැසසමක් සර ත වැඩ පිළිශවළක් ආරම්භ කර ි ශබනවා. 

අශප් රශේ පරිසරයට වි ාල හානියක් සිදු කරන, වි ාල 

්රමාණශයන් භාවිත කරන, එක්වරක් පමණක් භාවිත කරන - 

single-use -  ප්ලාසසටික් සහ ශපොලිතීන් පාවිච්චිය අවම කිරීම 

සඳහා කටයුතු කරන්න මම කැබිනේ පත්රිකාවක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ 

අනුව, පළමුවැනි වටශ  දී එවැනි භාණ්ඩ හයක් තහනම් කරන්න 

අනුමැි ය ගත්තා. මම ර තුවා ඒකට ශලොකු විශරෝධයක් එයි 

කියලා. මට කේටිය එශහම කිේවා; "ශලොකු විශරෝධතා ඇි  ශවයි" 

කිේවා. සමහර ශකොම්පැනි ඒ වැඩ පිළිශවළ ආපසසසට හරවන්න ඒ 

ශවනුශවන් මුනල් වියනම් කරන බවත් අපි නැනගත්තා. විවිධ විධිශ  

බලපෑම් ඇි  වුණා. නමුත් මම සසිකර අධිෂසඨානයක ර ටියා, 

ජනාධිපි තුමා ඇතුළු කැබිනේ මණ්ඩලය අපට දුන්නු අනුමැි ය 

අනුව ්රියාත්මක ශවන්න ඕනෑ කියලා. මම මාධය ආයතනවලටත් 

සසතුි වන්ත ශවනවා. ශමොකන, ඒ පිළිබඳ වැරැදි ්රවෘත්ි  ්රචාරය 

ශනොකිරීමට ඔවුන් කටයුතු කළ නිසා ඒ වර්ග 6 ම නැන් ශවශළඳ 

ශපොශළන් ඉවත් කරලා ි ශබනවා.  

මම තව එක කාරණයක් කියන්න කැමැි යි. ඒ, සැශෂේ පැකේ 

පිළිබඳව, ගරු සභාපි තුමනි. සැශෂේ පැකේ පිළිබඳ වැඩ පිළිශවශළේ 

දී පවත් පත්වල ශලොකු පිටු ලියැවුණා; විවිධ ශේවල් කියැවුණා. 

නමුත්, ඒ අයට ඒක දිගට කරශගන යන්න බැරි වුණා. ශමොකන, අපි 

එර දී ්රියාත්මක් වුණා. අපි මුලින්ම මිලිනටර් 20 ්රමාණශ  සැශෂේ 

පැකේ තහනම් කළා. ඒ ශකොම්පැනියම ඊට පසසශසේ ඒවා හතරක් 

එකතු කරලා එකක් නිෂසපානනය කරන්න ගත්තා. ඒක ශවශළඳ 

ශපොශළේ ශබදුවා. අපි ඒක ආශයත් එකතු ශකශරේවා. අපි ඒ 

විකිණීම කරන්න ඉඩ දුන්ශන් නැහැ; ඒ සිදුශරන් පනින්න ඉඩ 

තැබුශේ නැහැ. අපි ඒ අය ශගන්වා ඒක නතර කළා. ඒ කිසිම 

ශකොම්පැනියකට ඒක කරශගන යන්න බැරි වුණා. අපි යම් සහන 

කාලයක් දුන්නා. ඒ දීප දිනයටත් ශපර ඔවුන් ඒවා සම්.ර්ණශයන් 

ශවශළඳ ශපොශළන් ඉවත් කරගත්තා. ඒ අය කිේවා, අවුරුේනකට 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

රුපියල් මිලියන 960ක සැශෂේ පැකේ ඒ අයශේ ආයතනවලින් 

විකුණනවා කියලා. එතශකොට ඒ ඔක්ශකොම ශකොශහේටන ය ශ ? 

අශප් වැේවල පතුලට, අශප් ගංගාවලට, අශප් මුහුනට තමයි ඒවා 

ය ශ . ශම්ක ශපොඩියට ර තන්න පළුවන්, ශපොඩි ශනයක් ශවන්න 

පළුවන්. හැබැයි, ශම්වායින් ශලොකු විනා යක් ශවලා ි ශබනවා. 

ශම් ශපොලිතීන්, ප්ලාසසටික් අශප් පරිසරයට එකතු වුණාම අවුරුදු 

100කටවත් දිරන්ශන් නැහැ. තවත් සමහර අය ර තනවා, ය නි 

ි යලා නැම්මාම ශපොලිතීන් හා ප්ලාසසටික් ්ර සනය ඉවරයි කියලා. 

ඒක තමයි ශලොකුම විනා ය. ඒ නිසා ීකට පසසශසේ, එක් වරක් 

පමණක් පාවිච්චි කරන ශපොලිතීන්, ප්ලාසසටික් සියල්ල අපි 

ක්රමානුූලලව නතර කරනවා. මම ශනවැනි කැබිනේ පත්රිකාවත් 

ඉදිරිපත් කළා. ඒශකන් තවත් වර්ග 18ක් තහනම් කරලා 

ි ශබනවා. නැන් ඒ සහන කාලයයි යන්ශන්. ඉදිරිශ  දී අපි ඒවාත් 

ශවශළඳ ශපොශළන් ඉවත් කරනවා. සමහර අය ර තනවා, ඒවා 

ශවශළඳ ශපොළට ය යාට කමක් නැහැ කියලා. හැබැයි, ඒවා 

ශපොශළොශේ අවුරුදු සිය ගණනක් යන කල් දිරන්ශන් නැත්නම්, 

ඒවා පළුසසසන ශකොට වි ාල විෂ වායුවක් අශප් වා තලයට එකතු 

ශවනවා නම් අපි ඒ පිළිබඳ සැලකිලිමත් ශවන්න ඕනෑ. ඒ නිසා අපි 

ඒ අයට කියා ි ශබනවා, "ීකට පසුව ශමවැනි නිෂසපානන ශවශළඳ 

ශපොළට එවනවා නම් කිර ප වරක් පාවිච්චි කරන්න පළුවන් ඒවා 

එවන්න. එශහම නැත්නම් ඒවා නැවත එකතු කරගන්න පළුවන් 

වැඩ පිළිශවළක් සකසස කරන්න" කියලා. ඒවා ්රි ච්රීකරණය 

කරන්න පළුවන්. එය කළ හැකි කර්මාන්ත ාලා ි ශබනවා. 

නමුත්, ඒවා ශගන යන්ශන් නැහැ; ඒකට උනන්දුවක් නැහැ. ඒ 

නිසා අපි ඒවා සම්බන්ධශයන් නැනටමත් ්රියාත්මක ශවමින් 

සිටිනවා.  

ගරු සභාපි තුමනි, 2021 අශගෝසසතු මාසශ  අපි තවත් 

කටයුත්තකට මුල පිරුවා. 2017 වර්ෂශ  ගැසේ එකක් ගහලා 

ි බුණා, lunch sheets තහනම් කරමින්. ඒ කියන්ශන්, ශනොදිරන 

ලන්ච් ෂීේ තහනම් කරමින් 2017 වර්ෂශ දී ගැසේ එකක් නිකුත් 

කළා. නමුත් ඒක ්රියාත්මක කරන්න බැරි වුණා. ගරු 

සභාපි තුමනි, ඔබතුමාත් නන්නවා, ඒක ්රියාත්මක කරන්න ය ය 

ශවලාශේ ඒ නිෂසපානකශයෝ පාරට ඇවිල්ලා ශපළපාළි ය ය බව. 

ඔවුන් ඒ කර්මාන්ත ාලාවල වැඩ කරන අය පාරට බැසසසුවා. ඒ 

සම්බන්ධශයන් ශේ පාලන ව ශයන් නැවැන්ත විශරෝධයක් ආවා. 

ර ටප ජනාධිපි තුමා තමයි ඒ ගැසේ එක ගැහුශේ. මට මතකයි, ඒ 

ශවලාශේ ආණ්ුවව ඇතුශළන්ම ඒකට ශලොකු විශරෝධයක් ආවා. ඒ 

නිසා ඒක හරියාකාරව ්රියාත්මක කරන්න බැරි වුණා. නමුත් මම 

ර තුවා, ශම්ක අනිවාර්යශයන්ම ්රියාත්මක කරන්න ඕනෑ කියලා. 

2021 අශගෝසසතු මාසශ  අපි ඒ කටයුත්ත ආරම්භ කළා. අපි නැවත 

නිෂසපානකයන් ශගනාවා; විකල්ප නිෂසපානකයන් ශගනාවා. මම 

කියන්න කැමැි යි, අන වන විට එම අර තකර ලන්ච් ෂීේ සියයට 

90ක්ම ශවශළඳ ශපොශළන් අයින් ශවලා ි ශබන බව. නැන් ි ශබන 

ලන්ච් ෂීේ ශබොශහොමයක් දිරන අමු ද්රවයවලින් හනලා ි ශබන්ශන්. 

අපි නැන් අශනක් ඒවාත් අල්ලන්න වැටනම් සිය ගණනක් 

අඛ්ණ්ඩව කරනවා. විශ ේෂ කාර්ය බලකාය, ඒ වාශේම ශපොනසිය, 

මධයම පරිසර අධිකාරිශ  නිලධාරින් එක්ක එකතු ශවලා එම 

වැටනම්වලට සම්බන්ධ ශවනවා. ඒ අනුව අපි අන ඒ විස සියයට 

90ක්ම අයින් කර ි ශබනවා. අපි ඉදිරි මාස කිර පය ඇතුළත එම 

නිෂසපානන සියයට 100ක්ම අයින් කරනවා.  ඒ නිෂසපානකයන්, 

අශළවි කරන්නන් කියන සියලුශනනා අත් අඩංකාවට ගැීතම නක්වාම 

අපි ්රියාත්මක ශවනවා. ශම්ක තමයි අශප් වැඩ පිළිශවළ, ගරු 

සභාපි තුමනි.  

පරිසර පනත සංශ ෝධනය කරන්නත් අප නැනට කටයුතු 

කරශගන යනවා. අව ය සංශ ෝධන ඇතුළත් කරලා එය සකසස 

කරලා නැනට ීති පි තුමාට ශයොමු කර ි ශබනවා. එයට 

ීති පි තුමාශේ අනුමැි ය ලැබුණාම ශම් සියල්ලට අව ය ීති  

රාමුව අපි හනනවා. සමහර ඒවාශ  නඩ මුනල වි ාල ව ශයන් වැඩි 

කරන්න අපි බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. ශමොකන, ශකොච්චර එපා 

කිේවත් අහන්ශන් නැහැ. අශප් අය පරුදු ශවලා ඉන්ශන් එශහම 

ශන්. නඩ ගැසීශමන්ම තමයි, ීති ශයන්ම තමයි ඒවා වළක්වන්න 

පළුවන් ශවන්ශන්. ඒ නිසා, අපි ඒ ීති ය ්රියාත්මක කරන්න 

පසුබට වන්ශන් නැහැ.  

ශලෝකශ  ශකොශහේවත් ලන්ච් ෂීේ පාවිච්චි කරන්ශන් නැහැ. 

අශප් රශේ විතරයි ඒවා පාවිච්චි කරන්ශන්. හැබැයි ලන්ච් ෂීේ 

තහනම් කරන්න ය යාම නම් හැම පැත්ශතන්ම ශහේතු නක්වනවා; 

"ශකොශහොමන කෑම එක ශගනියන්ශන්?" කියලා අහනවා. ලන්ච් 

ෂීේ එන්න ඉසසශසල්ලා -ඉසසසර- මිනිසසසු වැඩට ය ශ  නැේන? කෑම 

ශගනිච්ශච් නැේන? එනා වාශේ ක්රමශේන නැනුත් පාවිච්චි කරන්න 

පළුවන් ශන්. ශම් කාරණශ දීත් සියලු මාධය ආයතනවලින් අපට 

සහශයෝගය ලැබුණා. ඒ පිළිබඳව මම ඇත්තටම සතුටු ශවනවා. 

ශගොඩක් කේටිය මට කිේවා, "මිනිසසසු ඇවිල්ලා කියාවි, බත් 

ශගනියන්න බැහැ, ලන්ච් ෂීේ නැහැ කියලා. එක එක ඒවාශ  

කෑම ඔතාශගන ය ර ල්ලා ශපන්වයි. ඒ සම්බන්ධශයන් විශරෝධයක් 

නක්වයි" කියලා. සමහර කණ්ඩායම් ඒ ශේවල් කරන්න ය යා. 

ලන්ච් ෂීේ නිෂසපානකශයෝම මාධය සාකච්ඡා පැවැත්වූවා. නමුත්, ඒ 

කාරණශ දීත් අශප් මාධය වගීයශමන් හැසිරුණා. මාධයවල ඒ 

සියලුශනනාටත් ශම් අවසසථාශේ අශප් සසතුි ය පිරිනමන්නට මා 

කැමැි යි. 

ශපොලිතීන් හා ප්ලාසසටික් ආශ්රිත නිෂසපානන ශවනුවට විකල්ප 

නිෂසපානන දිරි ගැන්වීශම් වැඩ පිළිශවළත් අපි ්රියාත්මක කරනවා. 

අපි ඉදිරි කාලශ දී ප්ලාසසටික් ඉඳි ආප්ප වේටි තහනම් කරනවා. 

නැන් ඉඳි ආප්ප වේටි හනන්ශන් ප්ලාසසටික්වලින්. ඒවා ඉතාම විසයි. 

එක පැත්තකින්, ඒක ප්ලාසසටික්; අශනක් පැත්ශතන්, ඒවාශ  

තම්බන ඉඳි ආප්ප  රීරයටත් ශහොඳ නැහැ. අපි ඒ තහනමත් 

ඉදිරිශ දී ්රියාත්මක කරනවා. අශප් නිලධාරින් විවිධ ්රශේ වලට 

ය ර ල්ලා ශේවැල් කර්මාන්තශ , බට කර්මාන්තශ  ශයශනන අය 

එක්ක සාකච්ඡා කළා. ඒ අය ඒ නිෂසපානන ශගශනනවා. ශපොලිතීන් 

බෑේ පාවිච්චිය අවධර්යවත් කරන ශකොට ඒ ශවනුවට නැවත 

පාවිච්චි කරන්න පළුවන්, ශරදිවලින් නිෂසපාදිත බෑේ, ඒ වාශේම 

අප පැත්තකට නමන කඩනාසිවලින් නිෂසපානනය කරන බෑේ ආදී 

ශබොශහොමයක් නිෂසපානන ්රවර්ධනය කරන්න අපි කටයුතු 

කරනවා. එමඟින් අශප් රටට ශඩොලර් ඉි රි කරගන්න හැකි 

ශවනවා වාශේම, අශප් නිෂසපානකයන්ශේ ආනායම වැඩි 

කරගන්නත් පළුවන්කම ලැශබනවා. 

ගරු සභාපි තුමනි, ශපොලිතීන්වලින් නිෂසපානනය කරන මල් 

මාලා වැනි ශේවලුත් අපි තහනම් කරනවා. ඒවා තහනම් කරන්න 

කැබිනේ අනුමැි ය නැන් අරශගන ි ශබන්ශන්. එශසේ තහනම් 

කරන්ශන්, මල් මාලා අරශගන ය ර න් .ජා වේටියට ි යන එක 

නවත්වන්න ශනොශවයි. ශනවියන් වහන්ශසේලාට තමයි පලතුරු 

වේටි එක්ක ඒ මල් මාලා .ජා කරන්ශන්. කතරගම ශේවාලයට 

ශවන්න පළුවන්, අශනකුත් ශේවාලවලට ශවන්න පළුවන්, 

ශපොලිතීන්වලින් හනප මල් මාලා ශගන යන්ශන් නැි ව සසවාභාවික 

මල් මාලා ශගන යන තත්ත්වයක් අපි ඇි  කරන්න ඕනෑ. එශහම 

නැත්නම් අුවම ගණශන් ශතල් කඩනාසිශයන් හරි ඒ කටයුත්ත 

කරන්න ශවනවා. මම කතරගම ශේවාලශ  බසසනායක 

නිලශම්තුමා එක්ක සාකච්ඡා කළා. අවුරුේනකට බැි මතුන් 

මිලියන තුනක් විතර කතරගමට එනවා කියලා එතුමා කිේවා. ඒ 

අය එර  රැශගන යන ශපොලිතීන් ්රමාණය බැලුවාම, ශපොලිතීන් 

කිශලෝ 2,000ක් විතර පාවිච්චි ශවනවා වාශේ අනහසක් තමයි 

එතැනදී මතු වුශණ්. ඒ ඔක්ශකොම ශකොශහේටන යන්ශන්? 

අවසානශ දී ඒ ඔක්ශකොම එක්ශකෝ ශපොශළොව යට වළ නමනවා; 

එක්ශකෝ මැණික් ගඟට නමනවා. එශහමත් නැත්නම් තව ශකොශහේ 

හරි නාලා ය නි ි යනවා. අපි ඒක නවත්වන්න ඕනෑ. කතරගම 

ශේවාලයට ආසන්න පවුල් ්රමාණයක් ශතෝරාශගන අප ඒ අයට 
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[ගරු  මර න්න අමරවීර  මහතා] 
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මල් වගා කරන්න පහසුකම් ලබා දුන්නා; ඒ අයට උනේ කළා. 

ඔවුන් ඉේන මල් වගාව කරනවා. ශප ේගලික අං ශ  

ආයතනවලින් උනේ අරශගන අපි ඒ අයට මල් පැළ ලබා දුන්නා. ඒ 

පැළ අරශගන ඒ අය නැන් ඒ කටයුත්ත කරනවා. ඒ සසවාභාවික 

මල්වලින් හනප මල් මාලයක් ශගන යන එක ශකොච්චර වටිනවාන? 

එතශකොට අශප් භක්ි යත් වැඩි ශවනවා. ඒක ඉතාම ශහොඳයි. අපි ඒ 

කටයුත්තට ඔවුන් ශපොළඹවනවා. 

වැල්ලවත්ශත් ි ශබන්ශන් සසවාභාවික මල්. හැබැයි, ඒවා පිට 

රටින් ශගශනන ඒවා. 

ඒ ්රශේ වල ජනතාව  මල් වගාවට උනන්දු කරවලා,  

සසවාභාවික මල් මාලා පළඳවන්නට ජනතාව හුරු කරන්න අපි 

ඉදිරිශ දී බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. දූෂණය වන අශප් නගරවල 

පරිසරය අපි ආරක්ෂා කර ගන්න ඕනෑ. ඔබතුමන්ලා නන්නවා, අපි 

නගර ්රශේ  අලංකරණය කිරීශම් කටයුතු, පරිසරය ආරක්ෂා 

කරන වැඩසටහන් ්රියාත්මක කළ බව. ශේශර් වැශේ ඉසසසර 

ි බුණු තත්ත්වය ඔබතුමන්ලා නන්නවා. එක කාලයක ශේශර් 

වැශේ වතුර ගණනටම ප්ලාසසටික්, ශපොලිතීන් මුසුශවලා ි බුණා. 

නැන් ඒ පරිසරය ආරක්ෂා  කර ගැීතශම් කටයුතු අපි  යම් 

ආකාරයකින් සිදු කර ශගන යනවා. ගරු ජනාධිපි තුමා නගර 

සංවර්ධනය සඳහා ශගන යන වැඩ පිළිශවශළේ, අග්රාමාතයතුමා 

නාගරික සංවර්ධන අමාතයවරයා විධියට ශගන යන වැඩ 

පිළිශවශළේ ශබොශහොමයක් කටයුතු  පරිසර ර තකාීක විධියට සිදු 

කිරීමට තමයි බලාශපොශරොත්තු වන්ශන්.  

ගරු සභාපි තුමනි,  ශස ඛ්යයට අර තකර,  ඒ වාශේම 

පරිසරයට අර තකර ඇසසබැසසශටෝසස ෂීේ අවධර්ය කරමින් අශප් 

ශේශීය නිෂසපානනය දිරිගැන්වීම සඳහා කටයුතු කරන්න අපි 

කැබිනේ පත්රිකාවක් ඉදිරිපත් කළා.  අපි රටක් එක්ක ්ර සන ඇි  

කර ගන්නට ශම්ක කරනවා ශනොශවයි, අපි ඒක එකවර කරනවාත් 

ශනොශවයි. ශම්කට මම තහනමක් කියන වචනය කියන්නත් 

කැමැි  නැහැ. නමුත්, ශම් ඇසසබැසසශටෝසසවලින් අවසානශ  

වන්ශන් ශමොකක්න කියා කවුරුත් නන්ශන්ත් නැහැ. ඒවා 

්රි ච්රීකරණය කිරීමක් සිදු වන්ශන්ත් නැහැ. ඒ නිසා අපි ශම්වා 

අවධර්ය කරන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා අපි කැබිනේ පත්රිකාවක් 

ඉදිරිපත් කරලා අනුමැි ය අරශගන ි ශබනවා. ශම් වන විටත් අපි 

අධයාපන අමාතයාං ශ  අනාළ අං වලට නන්වා ි ශබනවා, 

පාසල්වල සහ ශපර පාසල්වල වහල ශසවිලි කිරීම සඳහා ශේශීය 

උළු ලබා ගන්න කියලා. නැන් ශම්වා ලබා ගන්න පළුවන්. අශප් 

මැටි නිධි ි ශබනවා. අපට මැටි නිධි වි ාල ්රමාණයක් හමුශවලා 

ි ශබනවා. ඒ සඳහා අපි නිෂසපානකශයෝ ශගනැල්ලා ි ශබනවා. ඒ 

ශගොල්ලන් කැමැි යි, ඒ කටයුත්තට. අපට ශඩොලර් පිටරට යවන්න 

ඕනෑ නැහැ. ඒ කර්මාන්ත දිරිගන්වලා ඒවාට ශයොමුවන වැඩ 

පිළිශවළකට අපි යන්න ඕනෑ. එක පැත්තකින් ශස ඛ්යමය 

ව ශයන් තර්ජනයක් ි ශබන, පරිසර තර්ජනයක් ි ශබන ශම් 

වාශේ ශේවල් පාලනය කරන්න  අපි ක්රමානුූලලව අව ය පියවර 

ගන්නවා. අනාගතශ දී අපි ශම් වහලවල් සඳහා ශේශීය නිෂසපානන 

භාවිත කිරීම සියයට සියයක් නක්වා යන ඉලක්කයකට යා යුතු 

ශවනවා. මැටි කර්මාන්තය දියුණු කිරීම සඳහා අන ශවනම රාජය 

අමාතයවරශයක් පත්කර ි ශබනවා. එතුමා සමඟ කථා කර අපි ඒ 

සඳහා වැඩ පිළිශවළක් හනනවා. ඒවාට අව ය ශවනම මැටි නිධි අපි 

ශම් වන විටත් ශසොයාශගන ි ශබනවා. .  

ගරු සභාපි තුමනි, අශප් රශේ ශමශතක් වැඩි අවධානයක් 

ශයොමු ශනොකළ කාරණයක් තමයි ඉවත නමන පෑන් ්රමාණය 

පිළිබඳ ගැටලුව. පාසල්වලින්, කාර්යාලවලින් පෑන් වි ාල 

්රමාණයක් පරිසරයට මුනා හරිනවා. ශම්ශකන් ශලොකු පරිසර 

හානියක් සිදු ශවනවා. අපි ඒ සඳහා "ීති යක් ශනොව විනයක්" කියා 

වැඩසටහනක්  ආරම්භ කළා. ශම් සඳහා අපි රජශ  මුනල් ගත්ශත් 

නැහැ.  අපි ඒ අව ය ශපේටි සකසස කරලා ශම් වන විට රාජය 

ආයතන ගණනාවකට ඒවා ලබා දීලා ි ශබනවා. අපි ශයෝජනා කර 

ි ශබනවා  පෑන් විතරක් ශනොශවයි, ඉවත ලන නත් බුරුසුත්  ඒවාට 

නමන්න කියලා. අපි ජනාධිපි තුමාටත් ඒවා භාර දුන්නා. 

අග්රාමාතයතුමාට, ඒ වාශේම කථානායකතුමා විධියට ඔබතුමාටත් 

ඒවා භාර දුන්නා. ශම් ශපේටි සියල්ල පිශරනශකොට ශප ේගලික 

ආයතනයක් විසින් ශම්වා ශගනශගොසස  ්රි ච්රීකරණය කරන වැඩ 

පිළිශවළක්, නැත්නම් පරිසරයට හානි ශනොවන ආකාරයට ඒවා 

විනා  කිරීශම් වැඩ පිළිශවළක් ්රියාත්මක කරනවා. ශමොකන, 

පාසල් පේධි ය තුළ පමණක් ප්ලාසසටික් පෑන් බට කිශලෝග්රෑම් 

90ත්, 100ත් අතර ්රමාණයක් පරිසරයට බැහැර කරනවා කියලා 

අපට වාර්තා ශවලා ි ශබනවා. ශම්වා දිරාපත් ශවන්න, 

ශපොශළොශවන් මැකිලා යන්න අවුරුදු 100 සිට 400 නක්වා කාලයක් 

ගතශවනවා කියා තමයි අපට නන්වා ි ශබන්ශන්. ශකොශහේවත් ශම් 

කාබන් පෑන් එකතු කිරීමක් සිේධ ශවන්ශන් නැහැ ශන්. ශම්වා 

ඔක්ශකොම ශපොශළොවට තමයි යන්ශන්. එශහම නැත්නම් ශම්වා 

ය නි ි යන එක තමයි සිදු ශවන්ශන්. ශම්ක නතර කරන්න තමයි  

අපි ශම් වැඩසටහන ්රියාත්මක කරන්ශන්.  ඉදිරිශ  දී පාසල් 

ආරම්භ ශවනවා. අපි ඒ සියලුම පාසල්වලට ශම් ශපේටි ලබා 

ශනනවා. පළමුශවන්ම ළමයින් වැඩි පාසල්වලට ඒවා ලබා ශනනවා. 

නැනටමත් අපි ්රධාන පාසල් කිර පයකටම එම ශපේටි ලබා  දීලා 

ි ශබනවා. ඒ වාශේම ්රාශේශීය ශල්කම් කාර්යාල, ශපොලිසස 

සසථාන, සියලු අමාතයාං වලට අපි නැනටමත් සැලකිය යුතු 

මේටමකින් ඒවා ලබා දීලා ි ශබනවා. ඉදිරි කාලශ දීත් ඒවා ලබා 

ශනන්න අපි කටයුතු කරනවා.  

පරිසර ්රියාකාරී සැලැසසම අනුව ලබන වසශර්දී - 2022දී - අපි 

"Resilient Villages" වැඩසටහන ්රියාත්මක කරන්න 

බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. ඒ වාශේම "Zeroplastic" eco-friendly 

වැඩසටහන, ecotourism වැඩසටහන, ආදී වැඩසටහන්වලදී 

අමාතයාං ය විධියට අශප් පැත්ශතන් උනේ කරන්නත් අපි කටයුතු 

කරනවා.   

ඊළඟට, සංශේදී පරිසර කලාප අප නැන් හඳුනාශගන 

ි ශබනවා.  ලබන වසශර් සිට කාලකාණ වාර්තාව සමඟ නගර 

කිර පයක වායු තත්ත්ව වාර්තා සැප මටත් අපි කටයුතු කරනවා. 

අන වායුශගෝලශ  ි ශබන තත්ත්වය පිළිබඳව මැීතම් කටයුතු 

කරන්න අවසසථා කිර පයයි ි ශබන්ශන්.  වාහනවලින් පිටවන වායු 

තුළින් තමයි ්රධාන නගරවල වායු දූෂණය වන්ශන්. ඒ හරහා 

කාබන්ඩශයොක්සයිඩ් වි ාල ්රමාණයක් අශප් පරිසර පේධි යට 

මිශ්ර ශවනවා. ඒ අනුව ශකොළඹ, නුවර, ගාල්ල, කුරුණෑගල වශේ 

්රධාන නගරවලට ශම්වා මැීතම සඳහා අව ය උපකරණ  ලබා 

ශනන්න අපි කටයුතු කරනවා.  ඊට පසුව අපට ශම් තත්ත්වය 

කියන්න පළුවන්.  ශප්රාශනණිය වි සවවිනයාලශ   කණ්ඩායමක් 

පසුය ය දිනවල  නුවරදී මාව මුණ ගැසුණා. ඒ අය ්රකා  කළා 

වායුශගෝලය ඉතාම දූෂිත තත්ත්වයට පත්ශවමින් ි ශබන බව. 

්රධාන පාසල් පිර ටා ි ශබන සසථානවල වායුශගෝලශ  තත්ත්වය 

ගැන කිේවාම අපි චකිතයට පත් වුණා. ශම්වා අවම කර ගැීතශම් 

වැඩසටහන් අපි අනාගතශ දී ්රියාත්මක කළ යුතු ශවනවා.  

ගරු සභාපි තුමනි, මුතුරාජශවල ගැනත් මම කියන්න 

කැමැි යි. ශම් කාරණය ශකළින්ම අශප් අමාතයාං යට අනාළ 

ශනොවුණත්, මුතුරාජශවල අභය භූමිය සම්බන්ධශයන් විවිධ 

අවසසථාවල ශම් පාර්ලිශම්න්තුශවත්, ඒ වශේම මාධයවලත් 

නිරන්තරශයන් කථා වුණා. ‘මුතුරාජශවල ඔක්ශකෝම ඉඩම් ටික 

UDA එකට ගන්නවා, ශම්වා අරශගන ශහෝටල් හනනවා; helipads, 

golf courses හනනවා; සංචාරක පරවර හනනවා’ කියා තමයි කථා 

වුශණ්. ශම් පිළිබඳව අපි පළුල්ව, ශවනම විසසතරයක් කරන්න 

ූ නානමින් ඉන්නවා. නමුත් මම ශකටිශයන් කියන්න කැමැි යි, 

අපි  කිසිම සංචාරක ශහෝටලයකට ශහෝ ඒ කිසිම කටයුත්තකට 

මධයම පරිසර අධිකාරිශ  අනුමැි ය ශනන්ශන් නැි  බව. ඒ වාශේ 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

සංශේදී පරිසර ්රශේ යක එවැනි කටයුතු කිරීමට අනුමැි ය 

ශනන්ශන් නැහැ කියන එක මම පැහැදිලිව කියනවා. ඒ වශේම එම 

භූමිය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින් ගැසේ කරනවා. එර  

මුල් ගැසේ එශක් ්ර සන ි බුණා. ශම් ශවලාශේ මහජන 

නිශයෝජිතයන් සහ ්රාශේශීය කමිටු සමඟ ඒ පිළිබඳ සාකච්ඡා 

කරනවා. ශතත් බිම් ආරක්ෂා කර ගැීතශම් වැඩ පිළිශවළක් අපි 

්රියාත්මක කරනවා.  මුතුරාජශවල ඒ සසවාභාවික භූමිය ශකොළඹ 

නගරය ආසන්නශ  ි ශබන රැම්සා ශතත් බිමක් විධියට අපට 

හඳුන්වන්න පළුවන්. එය ආරක්ෂා කර ගන්න අපි පියවර ගන්නවා. 

ශම් ශතත් බිම විනා  ශවන්න අපි ඉඩ ශනන්ශන් නැහැ. ශම්වාශ  

ශගොඩකිරීම්  සිේධ ශවන්ශන් ශගොඩක් ශවලාවට පාතාලශ , 

නැත්නම් සමහර ශවලාවට ශේ පාලන හයිය භාවිත කරමින්. 

නමුත් අපි ඒ කිසිශේකට ඉඩ ි යන්ශන් නැි ව, අනාගතශ දී ශම් 

භූමි ්රමාණය පවරා ශගන රැම්සා ශතත් බිමක් විධියට සංරක්ෂණය 

කරලා වනජීවි ශනපාර්තශම්න්තුවට පවරන්න කටයුතු කරනවා 

කියන එකත් මම ශම් අවසසථාශේ මතක් කරන්න කැමැි යි. ශම්වා 

විනා  ශවන්න කිසිශසේත්ම අපි ඉඩ ශනන්ශන් නැහැ.  අපි ඒකට 

අනුමැි ය  ලබා ශනන්ශන් නැහැයි කියන එකත් මම ඉතාම 

පැහැදිලිව සඳහන් කරනවා. 

ගරු සභාපි තුමනි, ි රසර සංවර්ධන ්රි පත්ි  ්රියාත්මක 

කිරීශම්දී සංවර්ධනය හා පරිසර සුරක්ෂිතතාව කියන්ශන් 

එකිශනකට පරසසපර මාතෘකා ශනකක්. සංවර්ධනශ දී පරිසරය 

රැක ගැීතම පහසු නැහැ. විශ ේෂශයන්ම ශමම රජය යටශත් ඉදිරි 

පසස වසර තුළ ්රධාන සංවර්ධන වයාපෘි  13ක් ්රියාත්මක ශවනවා. 

අධිශේ ම මාර්ග, මංතීරු සංවර්ධනය, මාර්ග කිශලෝීකටර ලක්ෂයක් 

සංවර්ධනය කිරීශම් වැඩ පිළිශවළ, ඒ වශේම වි සවවිනයාල සහ 

පාසල්වල ශන්වාසිකාගාර, ශරෝහල්වල ශගොඩනැය ලි ඉදිකිරීම 

වාශේ වයාපෘි  ගණනාවක් ්රියාත්මක ශවනවා. ශම් වයාපෘි  

සඳහා අව ය කළු ගල්, පසස හා වැලි සපයා ගැීතම පහසු නැහැ.  

විශ ේෂශයන්ම අි ගරු ජනාධිපි තුමා කමිටුවක් පත් කර 

ි ශබනවා,  ි රසර ආර්ිකක සංවර්ධනය උශනසා හරිත ආර්ිකකයක් 

සඳහා වන ජනාධිපි  කාර්ය සාධක බලකාය නමින්. එර  

සභාපි වරයා විධියට මම සියලු ශනනා සමඟ ඒ කටයුතු කරශගන 

යනවා.  

ශම් ගල්, වැලි, පසස සම්බන්ධ ගැටලුවට විසඳුමක් ශනන්න අශප් 

මහාමාර්ග ඇමි තුමාත් ශවනම සම්බන්ධ වුණා. ඒ සඳහා 

ජනාධිපි  කාර්ය සාධක බලකායක් පත් කළා. ඒශක්  චක්රශල්ඛ්ය 

නිකුත් ශවලා ි ශබනවා. ඒශකදි ලබා ගත් ශතොරතුරු අනුව අපට 

අව ය පසස සහ ගල්  සපයා ගැීතශම් යම් හැකියාවක් ි ශබනවා. 

ආසන්න ්රශේ වලින් ශනොශවයි වුණත්, ශකොශහන් හරි 

ශගනැල්ලා ඒවා ගන්න පළුවන්. නමුත් අපට අව ය වැලි ්රමාණය 

නැහැ කියන එක තමයි වාර්තා කරලා ි ශබන්ශන්. ශම් පිළිබඳව 

ශවනම විකල්ප වැඩ පිළිශවළක් සකසස කරන්න ඕනෑ. එක්ශකෝ 

ඈත මුහුශනන් ශගශනන්න ශහෝ ශවනත් විකල්ප ්රියාමාර්ග 

ඉදිරිශ දී සංවර්ධනය ශවනුශවන් ගත යුතු ශවනවා. අශප් ි ශබන 

වැලි ්රශයෝජනයට ගන්න,  අනාළ  රාජය ආයතන සියල්ල අපි ඒ 

සඳහා උපශයෝය  කර ගන්නවා. එර දී අශප් අමාතයාං ය යටශත් 

ි ශබන GSMB Technical Services ආයතනයට, ඒ වශේම 

BMC ආයතනයට අපි ්රමුඛ්තාව ලබා ශනනවා.  ඒ වාශේම ශ්රී 

ලංකා ඉඩම් සංවර්ධනය කිරීශම් සංසසථාව හරහා මුහුදු වැලි 

විකිණීශම් කටයුත්ත සිේධ ශවනවා.  එම රාජය ආයතනවලට 

්රමුඛ්තාව දීලා ශම්වා අව ය අයට යම් සහන මිලකට ලබා 

ශනන්නත්, ඒ වාශේම අුව ආනායම්ලාභීන් ශම් කටයුතුවලට ශයොනා 

ගන්නත් තමයි අනාගතශ දී අප බලාශපොශරොත්තු වන්ශන්. ශම් 

කටයුත්ශත්දී අපිට විවිධ අභිශයෝගවලට මුහුණ ශනන්න සිේධ ශවයි 

කියන කාරණයත් මම මතක් කරන්න කැමැි යි.  

ගරු සභාපි තුමනි, අශප් ශපොශළොශේ වටිනා සම්පත් රාශියක් 

ි ශබනවා. අපට ශඩොලර් නැහැ, විශේ  වත්කම් නැහැ කියන 

ශවලාශේ, අපි අශප් මහ ශපොශළොශේ ි ශබන සම්පත් පිළිබඳවත් 

නැන් අධයයනය කරමින් යනවා. අශප් කැල්සයිේ නිධියක් 

බලන්ශගොඩ ි ශබනවා. ඒ සම්බන්ධශයන් අපි වි සවවිනයාලයක් 

සමඟ සාකච්ඡා කරලා නැන් ඒ කටයුතුවල අවසාන අදියරට 

ඇවිල්ලා ි ශබනවා. අපි ලබන අවුරුේශේ අනිවාර්යශයන්ම ශම් 

කැල්සයිේ නිධිය ශයොනාශගන කර්මාන්ත ාලාවක් පටන් ගන්න 

කටයුතු කරනවා. ඊට අමතරව වැල්ලවාය, ශකොටිගංශබොක්ක 

්රශේ ශ  ි රුවානා නිධියක් ි ශබනවා. එම ි රුවානා නිධියත්, 

අශනක් ි රුවානා නිධිත් නිසියාකාරව ්රශයෝජනයට ශගන, අගය 

එකතු කරලා විශේ ගත කිරීම කළ යුතුයි. ශමම ද්රවය විශේ වලින් 

ශගන්වන එක සීමා කරලා, ඒ ආශ්රිත කර්මාන්ත ශම් රශේ 

්රියාත්මක කළ යුතුයි. ඒ වාශේම, ශම්වා ඒ විධියටම රට යවන 

එකත් අප ඉදිරිශ දී නවත්වනවා. නැනට සිේධ ශවන්ශන් ශම් 

සියලුම ඛ්නිජ ද්රවය ගත්තු විධිශයන්ම, ශපොඩි පිරිසිදු කිරීමක් කරලා 

රට යවන එකයි. Value addition එකකට ය ශයොත්, ශම් රශේ 

ි ශබන ඛ්නිජ ද්රවය එකතු කරලා නිවැරැදි නිෂසපානනයකට 

ය ශයොත්, නැන් ශසොයනවා වාශේ සිය කාණයක විතර මුනලක් අපට 

ශසොයා ගන්න පළුවන්.  ඒ පිළිබඳව අපි වැඩි අවධානයක් ශයොමු 

කරලා, ඒ සඳහා අව ය පියවර ගන්නවා, ගරු සභාපි තුමනි.   

අශප් පරිසර පේධි යට ඇි ශවන හානි පිළිබඳවත් පසුය ය 

කාලශ  නිතරම කථා වුණා. ගරු සභාපි තුමනි, ශම් ආණ්ුවව 

බලයට පත් වුණු නවශසේ ඉඳන් පරිසර හානි සිේධ ශවනවා කියා 

්ර සන ගණනාවක් ආවා; ශචෝනනා ගණනාවක් ආවා. ඒ ශවලාශේ 

අපට කිේවා, ශම් ආණ්ුවශවන් ගසස කපනවා, පරිසරය විනා  

කරනවා කියලා. ඒ විධිශ  ශලොකු සේනයක් ය යා. ගරු 

සභාපි තුමනි, ඔබතුමාටත් ඒවා මතක ඇි . ඒ නවසසවල ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ ඒ ගැන කථා කරනවා. ඒ සම්බන්ධශයන් 

හැමනාම මාධය වාර්තා පළ ශවනවා. ශම් පිළිබඳව ශලොකු සිේධීන් 

ආරම්භ ශවමින් ි බුණා. ඒක අපි කියන්න ඕනෑ. යම් මේටමක 

එවැනි ්රවණතාවක් ි බුණා. නමුත්, අි ගරු ජනාධිපි තුමා එක්ක 

කරප සාකච්ඡාශේදී එතුමා කිේවා, කිසිදු ශකශනකු පිළිබඳව 

විශ ේෂත්වයක් ශනොනක්වා ශම් කටයුත්ත කරන්න කියලා. ඒ අනුව 

අපි ඒ වැටනම් කළා. ඒකට අපට විශ ේෂ කාර්ය බලකාශ  

සහශයෝගය ලැබුණා. [බාධා කිරීමක්] කියන්න, ගරු මන්ත්රීතුමා. 
 

ගරු චාල්සන නිර්හලනාෙන් හහතා 
(மாண்புமிகு சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 

ගරු සභාපි තුමනි, මට ගරු ඇමි තුමාට කියන්න ශනයක් 

ි ශබනවා.  

தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கவள, மன்னார் தீவுப் பிரவதசத் 

தில் 'வபசாகல' என்ற கிராமத்தில் கனியவள அகழ்வுக்கான 

ஆராய்ச்சி நடவடிக்கககள் இடம்தபறுகின்றன. 
 

ගරු සභාපතිුරහා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
Order, please! The Hon. Deputy Speaker will now 

take the Chair.  

 
අනුරරුව ගරු කථානායකුරහා මූලාසනදයන් ඉවත් වූදයන්, 

නිදයෝජය කථානායකුරහා [ගරු රංජිත් සියලලාිළියය හහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்று அகலவவ, 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. 
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[ගරු  මර න්න අමරවීර  මහතා] 
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ගරු චාල්සන නිර්හලනාෙන් හහතා 
(மாண்புமிகு சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 
மன்னார் தீவின் நிலப்பரப்பானது ஏறக்குகறய கடற் 

பரப்வபாடு சமாந்தரமான அளவில் காணப்படுகின்றது. 

கனியவளத் திகணக்களத்தினால் இலங்ககயில் கனிய வள 

ஆய்கவச் தசய்கின்ற 4 நிறுவனங்களூடாக அவுஸ் 

வரலியாவில் இருக்கின்ற Titanium Sands Limited என்ற ஒரு 

தனியார் நிறுவனத்தின்மூலமாக ‘இல்மகனட்’ அகழ்வு தசய்வ 

தற்கு அங்கிருந்து மண் எடுக்கப்பட்டிருக்கிறததன நான் 

அறிகின்வறன். இம்முகற வைகமக்கு மாறாக அதிக மகை 

தபய்ததன் காரணத்தினால் இவ்வாறான அகழ்வு நடவடிக் 

கககள் மூலம் அந்தப் பிரவதசங்கள் அதிகம் பாதிப்பகடந் 

துள்ளன. 

தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கவள, மன்னார் மாவட்டத்தில் 

வஜாசப் வாஸ் நகர், ஓகலத் ததாடுவாய் வபான்ற கிராமங் 

களுக்கு - ஓகலத் ததாடுவாயில் கடல் அட்கட உற்பத்தி 

நிகலயம் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருந்தது; அதற்கு நீங்கள் வந்திருக் 

கின்றீர்கள் - அதற்கு அருகில்தான் வபசாகலக் கிராமம் 

அகமந்துள்ளது. இந்தக் கிராமங்களில் ‘இல்மகனட்’ ஆராய்ச் 

சிக்காக மண் அகழ்வு தசய்யப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது, 

அவுஸ்வரலியாவில் இருக்கின்ற Titanium Sands Limited இன் 

official websiteஇல் மன்னார் மாவட்டத்தின் வபசாகலயில் 

தாங்கள் இல்மகனட் அகழ்வு வமற்தகாள்ளவிருப்பதாகப் 

பதிவிட்டிருக்கின்றார்கள். தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கவள, 

இந்த ‘இல்மகனட்’ ஆராய்ச்சிக்குத் தங்களுகடய அகமச்சு 

அனுமதி தகாடுத்ததா? என்பகத நான் வகட்க விரும்பு 

கின்வறன். இந்த விடயம் ததாடர்பாக உங்களுகடய 

அகமச்சினுகடய நிகலப்பாடு என்ன? மன்னார் மாவட்ட 

அபிவிருத்திக் குழுக் கூட்டத்தில் முற்றாக இதற்கு எதிரான 

தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டது; மக்கள் இதகன எதிர்க்கின்றார்கள். 

ஏதனன்றால், ‘இல்மகனட்’ அகழ்வு தசய்வதன்மூலம் அந்தத் 

தீவவ அைிந்துவபாகின்ற ஒரு சூழ்நிகல இருக்கின்றது. 

மன்னார் தீகவ அண்டியதாக 2 பக்கமும் 2 கிவலா 

மீற்றருக்குள்ளாகத்தான் அந்த நிலங்கள் இருக்கின்றன. 

இதகன நான் முழுகமயாக எதிர்க்கின்வறன். இதற்கு உாிய 

அகமச்சு என்ன நடவடிக்கக எடுத்தது என்பகதக் கூற 

முடியுமா? எனக் வகட்டுக்தகாள்கின்வறன்.  
 
ගරු හහින්ෙ අහරවීර හහතා  
(மாண்புமிகு மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගරු සභාපි තුමනි, ගරු මන්ත්රීතුමා සඳහන් කළ ඒ කාරණයට 

මම පිළිතුරක් ශනන්නම්. ඕසසශේලියානු සමාගමකට එශහම කැණීම් 

කටයුතු කරන්න අපි අවසර දීලා නැහැ. අශප් අමාතයාං යට, 

නැත්නම් GSMB එකට ඉදිරිපත් කරලා ගශේෂණ බලපරය 

ඉල්ලනවා. ඒ සඳහා ශතෝරා ගන්නා ක්රමශේනය අනුව, සැලකිය යුතු 

්රමාණයකට ශම් ශවනශකොට දීලා ි ශබනවා. මම ර තන විධියට ඒ 

ගැන තමයි ඔබතුමා ඔය කියන්ශන්. අශප් අමාතයාං ශ  

නිලධාරින් රාජය නිලධාරින්ශේ මැදි රි ශ  සිට අන ශමතැනට 

සම්බන්ධ ශවන නිසා  ඔබතුමා කිේව කාරණයට නි සචිත පිළිතුරක් 

ශනන්න මට පළුවන් ශවයි. මශේ නැීතශම් හැටියට කැණීම් 

බලපරයක් දීලා නැහැ, ඔය කියන සමාගමට. ඒ වාශේම ඔබතුමා 

කිේව කාරණයට අනාළව යම් කාරණාවක් මම කියන්න කැමැි යි. 

ශම් භූමිශ  යම් සම්පතක් ි ශබනවා නම්, අපි ඒවා ගන්න ඕනෑ. 

හැබැයි, ඒවා ගන්න ඉසසශසල්ලා සියලු පරිසර වාර්තා ගන්න ඕනෑ. 

එශහම අරශගන තමයි ඒ කටයුත්ත කරන්ශන්. ශකොතැන ගත්තත්, 

ලංකාව වශේ මුහුදු තීරශ  වුණත් ඔය සම්පත් හැම තැනම නැහැ. 

සමහර තැන් ි ශබනවා, ශම්වා ආපසසසට මුහුනටත් යන. ශම්වා 

ශබොශහොම වටිනා ශේවල්. ශම්වා ි ශබන්ශන් සුළු ්රමාණයක්. අපි 

ශම් සම්පත් යම් විධියකට ගන්නවා නම්, ඒකට ශවරළ සංරක්ෂණ 

ශනපාර්තශම්න්තුව, සමුරීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය, මධයම 

පරිසර අධිකාරිය වාශේ සියලු ආයතනවල නිර්ශේ  ලබා ගනිමින්, 

මහ ජනතාවශේ අනහසුත් ගනිමින් තමයි තීන්දුවක් ගන්ශන්. ඒකයි 

මම කියන්ශන්, ගරු මන්ත්රීතුමා.  

ශපොශළොව යට ි ශබන ඒවා අපි ගන්න ඕනෑ, හැබැයි ඒවා 

ගන්නවා නම් ගන්ශන් නියම විධියට. යම් විධියකින් එශහම 

ශකොතැනක හරි ගත්තත්,- [බාධා කිරීමක්] ශපොඩ්ඩක් ඉන්න, මම 
කියනතුරු. ශකොතැනකවත් තවම එශහම ගන්න තීන්දු කර නැහැ. 

එශහම ගත්තත්, අවසාන ව ශයන් ඒ ි බුණු තත්ත්වයටම එතැන 

සකසස කර දීශම් වගීයමත් එක්ක තමයි එශහම කරන්ශන්. ශම් 

පැත්තටවත් එන්න එපා, අශප් ශපොශළොශේ ශකොශහන්වත් ගන්න 

එපා කියලා කවුරු හරි කිේශවොත්, ශම් ශපොශළොව යට ි ශබන 

කිසිම ශනයක් ගන්න බැරි ශවනවා. සමහර තැන්වල වටිනා ඛ්නිජ 

නිධි ි ශබන සසථාන ඔශහොම ර ර කරශගන ි ශබනවා. නැවත 

ය ර න් ඒවා ගැන බැලුවාම ඒවාශ  උඩින් ශගවල් හනලා. එතැනදි, 

අපි නිධානයක් උඩ ශගයක් හනාශගන ඉන්නවා වාශේ වැඩක් 

ශවලා ි ශබන්ශන්. අපට විශේ  විනිමය අව යයි. ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා කිේවාට මශේ නැීතශම් හැටියට එශහම 

අවසර දීලා නැහැ. එශහම අවසර ශනනවා නම්, අපි මහජනයාශේ 

සියලු අනහසස අරශගන ඒ ්රශේ යටත් ශසේවයක් වන ආකාරයට 

තමයි එය ්රියාත්මක කරන්ශන්.    

ගරු සභාපි තුමනි, මම කථා කරමින් ර ටිශ  පරිසර 

පේධි යට වන හානි පිළිබඳව. ඒවා පිළිබඳ වාර්තා වුණා. ඒ 

ශවලාශේදී මැදිහත්වීම් ි බුණා. ජනාධිපි තුමා ඒ අවසසථාවලදී 

අව ය උපශනසස ලබා දුන්නා. ඒ නිසා ඔබතුමන්ලා නන්නවා, 

ශමශතක් කල් සිේධ වුශණ් ශේ පාලනඥයන් කරප වැරැදිවලට,- 

 

ගරු සභාපතිුරහා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු ඇමි තුමනි, ඔබතුමා පැයක විතර කාලයක් අරශගන 

ි ශබනවා. නැන් කථාව ටිකක් ශකටි කරන්න. 
 
ගරු හහින්ෙ අහරවීර හහතා  
(மாண்புமிகு மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

මම අවසන් කරන්නම්, ගරු සභාපි තුමනි. ශමොකන, අන කාලය 

ි ශබන නිසා, විපක්ෂයත් නැි  නිසා මම කථා කශළේ. නැත්නම් 

මට ශමච්චර කාලය ඕනෑ නැහැ. 

ගරු සභාපි තුමනි, ශම් කටයුතුවලදී සමහර ශවලාවට 

ආණ්ුවවට උනවු කරප අයත් ඒවාට සම්බන්ධ වුණා. ඒත් කිසිම 

ශකශනකුට අගි යක් ශනොවන විධියට, කිසිම ශකශනකුට 

ගැටලුවක් ශනොවන විධියට අපි ීති ය ්රියාත්මක කළා. අපි ඒ 

පේගලයාශේ තත්ත්වය බැලුශේ නැහැ, තනතුර බැලුශේ නැහැ, 

ආණ්ුවවට උනවු කළාන කියා බැලුශේ නැහැ, ඒ අයට අපි ීති ය 

්රියාත්මක කළා. ඒ අයට පරිසරය විනා  කරන්න කිසි 

ශලසකින්වත් අපි ඉඩ දුන්ශන් නැහැ. අපි ඒ අය අත්අඩංකාවට 

ගත්තා, නුව පැවරුවා, ර ශර් නැම්මා. ඒක තමයි ශවනස. ශවනනා 

ආණ්ුවශේ අය වැරැදි කළාම ශේශරනවා, අශනක් අය අත්අඩංකාවට 

ගන්නවා. ශම් සැශර් ඒ ශවනස ඇි  කරලා අපි පරිසරය ආරක්ෂා 

කරන්න කටයුතු කළා කියන එකත් මම ශම් අවසසථාශේදී මතක් 

කරන්න කැමැි යි. 

අවසාන ව ශයන්. මම ශම් කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. භූ 

චලන පිළිබඳවත් පසුය ය දිනවල කථා වුණා. ඒ පිළිබඳව යම් යම් 

සිදුවීම් වාර්තා වුණා. අපි ඒවා ගණනය කිරීමට, මැීතමට අව ය 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

උපකරණ ශම් වන විට සකසස කර ි ශබනවා. ඒවා ලබා දීලාත් 

ි ශබනවා. අපට චීන රජශයන් ශනොමිලශ  පරිතයාග ලැබී 

ි ශබනවා. අශනක් රටවලත් පරිතයාග අරශගන ශම් කටයුත්ත 

කරන්න  අපි පියවර ගන්නවා.  

ශම් කාරණයත් මම කියන්නම ඕනෑ. අපි ඔබතුමන්ලාශේ 

සහශයෝගය ඉල්ලා සිටිනවා, ශම් පාර්ලිශම්න්තුව paperless 

පාර්ලිශම්න්තුවක් බවට පත් කරන්න. ඒ සඳහා අශප් සුශර්න් 

රාඝවන් මන්ත්රීතුමාත් අපිත් එක්ක සාකච්ඡා පවත්වමින් සිටිනවා. 

අන පාර්ලිශම්න්තුශේ වැඩ කටයුතු අවසන් වුණු ගමන් අපි ඒ 

පිළිබඳව ශවනම සාකච්ඡාවක් පවත්වනවා. එතුමා ඇතුළු ඒ සඳහා 

උනන්දු වන මන්ත්රීවරු ඒකට සම්බන්ධ වන්න. බලන්න, නවසකට 

ශම් සභා ගර්භශ  ශම්ස මත තබන ශකොළ ්රමාණය. අපි උශේට 

සභාවට එනශකොට අශප් ශම්ස මත අපි වැශහන්න තරම් ශකොළ මිටි 

ි ශබනවා.  [බාධා කිරීමක්] 

 

ගරු දරෝහණ දිසානායක හහතා 
(மாண்புமிகு வறாஹண திஸாநாயக்க)   

(The Hon. Rohana Dissanayaka)  

ගරු සභාපි තුමනි, මට ඇමි තුමාශගන් ශපොඩි පැහැදිලි 

කිරීමක් කරගන්න ි ශබනවා. ගරු ඇමි තුමනි, ඔබතුමාශේ 

කථාශේදී පරිසරය ගැන කථා කළා.  

ඇල්බේ අයින්සසටයින් මහාචාර්යතුමා කියලා ි ශබනවා, 

"තමන් හැර අශනක් සියල්ල පරිසරය" කියලා. ශම් පරිසරය අං ක 

360ක් කියලා ගත්ශතොත්, මා ර තන විධියට ඔබතුමාශේ ්රකා ය 

තුළ අං ක 360න් අං ක 300ක් විතර ආවරණය වන පරිදි ඉතාම 

සවිසසතරාත්මක ්රකා යක් ඒ කථා  තුළ සිේධ වුණා, සෑම 

ශෂේරයකට අනාළවම.  

ගරු සභාපි තුමනි  මට ගැටලුවක් ි ශබනවා, මහනුවරට සහ 

මාතශල්ට අයත් වන නකල්සස රක්ෂිතය පිළිබඳව, නකල්සස 

කඳුවැටිය පිළිබඳව. ශම් කඳුවැටිශ  ශහක්ශටයාර 21,000ක් පමණ 

භූමියක් ි ශබනවා. 1995දී අඩි 3,000ට වඩා උන්නතාං ය ි ශබන 

ශම් භූමිය පවරාශගන ශම් වනාන්තර ආරක්ෂා කරගන්න එනා 

කටයුතු කළා. එනා ශම් වනාන්තරය ඒ විධියට ආරක්ෂා කිරීශම් 

වැඩ කටයුතු ආරම්භ කළා. හැබැයි, මම නන්නා විධියට ඒ ආරම්භ 

කරප වයාපෘි ශ  ශම් වන විට සියයට 10ක් පමණයි ්රියාත්මක 

ශවලා ි ශබන්ශන්. එශහම නම් තවත් වි ාල භූමි ්රමාණයක් 

ආරක්ෂා කර ගැීතමට ්රියාත්මක විය යුතුව ි ශබනවා. ඒ වාශේම, 

මම නන්නා විධියට ඇල්කුවව වැවිලි සමාගමට සහ රාජය වැවිලි 

සංසසථාවට ඒ ්රශේ ශ  ි ශබන භූමිවලින් අක්කර 20,000ක් විතර 

තවම ි ශබනවා. ගරු ඇමි තුමනි, ඒ වනාන්තරවල ශනොශයක් 

පලතුරු වර්ගත් ි ශබන බව ඔබතුමා නැන් කිේවා. විශ ේෂශයන්ම 

ශම් භූමිශ  ශත් අක්කර 20,000ක් විතර ි ශබනවා. නැන් ශම් 

භූමිශ  ශබොශහෝ ශේවල් හනන්න පළුවන්. කැලෑව සංරක්ෂිත 

කරලා සැබෑ ශලස ශම් රශේ වනඅරණ ආවරණය හනන්න පළුවන් 

වි ාල භූමි ්රමාණයක් ශමයට ඇතුළත් ශවලා ි ශබනවා. ඔබතුමා 

ශම් සම්බන්ධශයන් නැනටමත් ්රියාත්මක ශවලා ඇි  කියලා මම 

ර තනවා.  

අශප් ්රශේ  ගත්තාම කඳු, ශහල් සර ත භූමියක්. මහනුවර, 

මාතශල් කියන්ශන් කඳුවැටි, ශහල් ි ශබන ්රශේ යක්. ඒ 

්රශේ ශ  ක්ුදද්ර ජීවීන්, ජල ජීවින් ඉන්නවා.  රිවසසටන් වාශේ 

තැන්වල ශලෝකශ  ශකොශහේවත් නැි  මත්සය වර්ග ඉන්නවා. ඒ 

වාශේම  ාක වර්ග ි ශබනවා. ඒ සියල්ල දිහා බැලුවාම මාතශල් 

ජීවත් ශවන අපට පදුම ආඩම්බරයක් නැශනනවා. ඒ වජව 

විවිධත්වය ආරක්ෂා කරන වැඩ පිළිශවළකට අපි යා යුතුයි. ගරු 

ඇමි තුමනි, ඔබතුමාශේ අමාතයාං ය යටශත් ඒ ්රශේ  යම් 

ආවරණයක්   වුණත්, එනසාල් වගාව ්රියාත්මක ශවන අක්කර 

3,000ක භූමි ්රශේ ය  තවම ආරක්ෂා ශවලා නැහැ. ඒ වගාව 

ආරක්ෂා කරන අතශර් අක්කර 20,000ක් පමණ වන ඌන 

සංවර්ධිත, එශහම නැත්නම් වගා ශනොකර අත්හරින ලන ශත් බිම් 

ඇතුළු සියලු ඉඩම් දිහා බලපවාම මාතශල් ජනතාවට වි ාල 

පාුවවකුත් ශවලා ි ශබනවා; අුවවකුත් සිේධ ශවලා ි ශබනවා.  

එනසාල් වගාව නිසාත් ඒක ශවලා ි ශබනවා. ඒ නිසා ඒ 

්රශේ ශ  වැසි වනාන්තර ආරක්ෂා කර ගන්න ඔබතුමාට සිේධ 

ශවනවා. ශම් ්රශේ ශ  දූරියන් වාශේ පලතුරු වර්ග ි ශබනවා . ඒ 

වාශේම කරනමුංකා, කරාබු නැටි, සාදික්කා වැනි සුළු අපනයන 

ශභෝග ි ශබනවා. ඒ භූමිය ආවරණ කරන්න ඒ ශභෝග වවන්න 

පළුවන් කියලා මම ර තනවා. ඒශකන් ශලොකු ආර්ිකක හයියකුත් 

රටටත්, විශ ේෂශයන් මම ජීවත් ශවන මාතශල්, මහනුවර 

ජනතාවටත් ලබා ගන්න පළුවන්.   ශම් ජීවීන් ආරක්ෂා කිරීම 

සඳහා, ජල වයාපෘි  ආරක්ෂා කිරීම සඳහා, කඳු, ශහල්වලින් 

ගලාබසින ඒ ජල ධාරා  ආරක්ෂා කිරීම සඳහා විශ ේෂ වයාපෘි යක් 

ආරම්භ කරනවා නම් ඉතාම වැනගත්. අපි පංචි කාලශ  පාසල් 

යන්න උශේ ශපොත් බෑේ එක අරශගන මිදුලට ආවාම නැක්ශක් 

මාතශල්, මහනුවර කඳුවැටි.  
 

ගරු සභාපතිුරහා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, ශකටිශයන් කාරණය කියන්න. 
 

ගරු දරෝහණ දිසානායක හහතා 
(மாண்புமிகு வறாஹண திஸாநாயக்க)   

(The Hon. Rohana Dissanayaka)  

හැබැයි, එනා ඒ කඳුවැටිවල නැකප රිදී කඳන් වාශේ ජල ධාරා 

අන අපට නකින්න ලැශබන්ශන් නැහැ. ඒ  නිසා ඒවා ආරක්ෂා කර 

ගන්නත් වැඩ පිළිශවළක් සකසස කරනවාන? එශහම නම් ඒ 

පිළිබඳවත් ඔබතුමාශගන් මම ශම් ශේලාශේ අනහසක් 

බලාශපොශරොත්තු ශවනවා, ගරු අමාතයතුමනි. පරිසර 

අමාතයාං ශ  වයාපෘි  ගැන ඔබතුමා ඉදිරිපත් කරප සම්.ර්ණ 

කථාශවදි අපි නැක්කා ශබොශහෝ ශේ කර  ි ශබන බව. ගරු 

සභාපි තුමනි, ශලෝකශ  රටවලට පරිසරය ආරක්ෂා කිරීමට 

ලැශබන මුනල් unlimited. ලැශබන මුනල් ගැන ඇහුවාම අහස 

උසට තරම් කියලා කියනවා. ඒ මුනල්  ශම් රටටත් ශගනැල්ලා, ශම් 

රශේ පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ශයොනන්න පළුවන් නම් ඉතා 

වැනගත් ශවනවා. ශබොශහොම සසතුි යි, ගරු සභාපි තුමනි. [බාධා 

කිරීමක්] 

 

ගරු සභාපතිුරහා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු ජයරත්න ශහේරත් මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමා කියන කාරණය 

ශමොකක්න? 

 
ගරු ජයරත්න දහ රත් හහතා 
(மாண்புமிகு ஜயரத்ன வஹரத்)  

(The Hon. Jayarathna Herath) 
ගරු සභාපි තුමනි, අපිට පරිසර අමාතයතුමාශගන් ශපොඩි 

පැහැදිලි කර ගැීතමක් කරගන්න ශවනවා. එතුමාශේ කරුණු 

පැහැදිලි කිරීශම්දී සියලු පැි කඩ  ආවරණය වන විධියට සාකච්ඡා 

කළා; පැහැදිලි කිරීමක් කළා. නමුත් කුරුණෑගල දිසසත්රික්කශ  

අපට බලපාන කාරණයක් පිළිබඳවයි මා එතුමාශේ අවධානය 

ශයොමු කරවන්ශන්.  

පසු ය ය අවුරුදු 25, 30 තුළම කුණු ්ර සනය විසඳන්න ආණ්ුව 

සියල්ලම විවිධ ශයෝජනා ්රියාත්මක කළා; විවිධ වයාපෘි  ආරම්භ 

කළා. අපි විවිධ විධිශ  කටයුතු සම්පානනය කළත් තවමත් ඒ 

2123 2124 

[ගරු  මර න්න අමරවීර මහතා] 
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සඳහා නි සචිත විසඳුමක් ලැබිලා නැහැ.  මම ශම් මතු කරන්ශන්, 

කුරුණෑගල නගරය ආසන්නශ  ි ශබන සුන්නරාශපොළ මහා කුණු 

කන්න පිළිබඳ ්ර සනය, ගරු ඇමි තුමනි. කුරුණෑගල නගර සභාව, 

්රාශේශීය සභාව සහ ඊට පරිබාර ර විවිධ අය ඒ කුණු කන්නට කුණු 

ශගනැල්ලා නානවා. ඒක අක්කර 15ක, 20ක වි ාල බල්රශේ යක් 

තුළ පැි රුණු කුණු කන්නක්. ඒ අවට පදිංචිකරුවන් 2,500ක් විතර 

ඉන්නවා. ශන්වාසික ්රශේ යක් තමයි ඒ කන්න වශේට  

ි ශබන්ශන්. ගරු සභාපි තුමනි, ඉතාම ශසෝචීතය තත්ත්වය  

ශම්කයි. නවසකට ගලිබවුසර් 10ක් විතර කිසිම ර රිකිතයක් නැතුව 

ඒ කුණු කන්නට හලලා යනවා. නගර සභාශේ, ්රාශේශීය සභාශේ 

ගලිබවුසර්වලින් ශනොශවයි එතැනට හලන්ශන්. ශප ේගලික 

ආයතනවල ගලිබවුසර් තමයි එතැනට ශගනැල්ලා හලන්ශන්. ඒක 

වයාපාරයක් විධියට පවත්වාශගන යන ආයතන ි ශබනවා.  ඒ 

ශගොල්ලන් ඇවිල්ලා ගලිබවුසර් පහකට, නහයකට ආසන්න 

්රමාණයක් ශම් කුණු කන්න ආශ්රිතව කුණු හලලා යනවා. එර  පහත් 

බිම් ්රශේ ශ  වි ාල කුඹුරු යායක් ි ශබනවා.  

අන ඒ කුඹුරු යාශ  වගා කරන්න පළුවන්කමක් නැහැ. ඒ 

වාශේම, ඒ ්රශේ ශ  ජීවත් වන කිසිම නිවැසිශයකුට කෑම ශේලක් 

කන්න පළුවන්කමක් නැහැ. ඒ ශගවල්වල මැසි මදුරුශවෝ පිරිලා. 

ඒ නිසා පදුම කරනරයක් ඒ පළාත්වල ජීවත් වන මිනිසසසුන්ට 

ි ශබන්ශන්. ශම් කාරණය ගැන අපි විවිධ අවසසථාවල කථා කරලා 

ි ශබනවා. අපි ශම් ගැන පහුය ය රජය  එක්ක කථා කළා. ඊළඟට, 

දිසසත්රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු ශේ කථා කළා. ර අපි විවිධ 

අවසසථාවල විවිධ අශප්ශා ්රාශේශීය සංවර්ධන කමිටුවලදී කථා 

කළා. ඒ අනුව විවිධ වයාපෘි  පහුය ය කාල සීමාව තුළ හඳුන්වා 

දුන්නා. නමුත් ගරු සභාපි තුමනි, ්රාශයෝය කව කිසිම ්රි ලලයක් 

අපට තවම අත්පත් කර ගන්න පළුවන් ශවලා නැහැ. ඒ නිසා ගරු 

අමාතයතුමාශේ අවධානය ශයොමු කරවනවා, එතැනට කුණු නාන 

එක පැත්තකින් ි යලා, කඩිනම් වැඩ පිළිශවළක් හනලා, අුවම 

තරමින් ගලි බවුසර් හලන එකවත් නතර කරලා ශනන්න කියලා. 

ශම් ්රශේ යම බරපතළ විධියට විනා යට පත් ශවලා නැන් 

අවසානයි.  ශම් කාරණය ශකශරර  මම ඔබතුමාශේ අවධානය 

ශයොමු කරවනවා.  

අපි කැමැි  වුණත්, අකැමැි  වුණත් සුදු මහත්වරු ශම් රට 

පාලනය කරප කාලශ  අශප් රශේ  වන ගහනයට අව ය බිම් 

්රශේ  සැලසුම් සහගතව ශවන් කරලා, වන වගා කරලා ඒ සියල්ල 

ූ නානම් කළා. නමුත්, 1948 ලබා ගත්ත නිනහශසන් පසසශසේ බලයට 

පත් ශවච්ච සියලු ආණ්ුව එකිශනකා පරයමින් ශේ පාලන 

මි මතාන්තර මත කැලෑ කපන්න පටන් ගත්තා. ඒශක් ්රි ලලය 

තමයි අන සියයට 29.2කට වනගහනය ශකොටු ශවලා ි බීම. ඒ නිසා 

මම විශ ේෂශයන්ම ගරු අමාතයතුමාට ශම් කාරණය මතක් 

කරන්න කැමැි යි. වන ගහනය අුව වීම හා කැලෑ කැපීම් අශප් 

පළාත්වල සිදු වනවා. විශ ේෂශයන්ම ශම් නවසසවල කුරුණෑගල 

මැි වරණ බල ්රශේ ශ  ශබොරලු කඳු පිටින්  කපලා වි ාල පරිසර 

හානියක් ශවනවා. ඒ සමහර අයට බලපරත් නැහැ. ර තුවක්කාර 

විධියට කටයුතු කරන්ශන්. ගරු ඇමි තුමනි, ශම් සියල්ල පිළිබඳව 

ඔබතුමා මැදිහත් වුශණොත් ඉතා ශහොඳයි.   
 
ගරු හහින්ෙ අහරවීර හහතා  
(மாண்புமிகு மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගරු සභාපි තුමනි, එතුමා ඉදිරිපත් කළ ගැටලු සම්බන්ධශයන් 

මම ශකටි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්.  

 

ගරු සභාපතිුරහා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු ඇමි තුමනි, .ජය අතුරලිශ  රතන සසවාමින් වහන්ශසේටත් 

පැහැදිලි කර ගැීතමක් ි ශබනවා කිේවා. ඒ පැහැදිලි කර 

ගැීතමටත් අවසසථාව දීලා, ඔබතුමා ඒවාට පිළිතුරු දීලා අවසන් 

කරන්න.  

ගරු  අතුරලිශ  රතන සසවාමින් වහන්ස, කථා කරන්න.  

 
ගරු (පූජය) අුරරලිදේ රතන හිමි 
(மாண்புமிகு (வண.) அத்துரலிவய ரதன வதரர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 

ගරු සභාපි තුමනි, අශප් මර න්න අමරවීර අමාතයතුමා දීර්ඝ 

පැහැදිලි කිරීමක් පරිසරය සම්බන්ධශයන් සිදු කළා. ජනාධිපි තුමා 

විසින් ගත්ත වැනගත් තීන්දු, තීරණ පිළිබඳව එතුමා නැනුවත් කළා. 

විශ ේෂශයන්ම සියලු වාහන ඉදිරිශ දී ඉශලක්ට්රික් වාහන බවට 

පරිවර්තනය කරන්න අනහසක් ි ශබන බව ඔබතුමා කිේවා. මම 

ර තන්ශන් 2030 වන ශකොට ශලෝකශ  සියලු වාහන විදුලිශයන් 

පාවිච්චි වන ඒවා බවට පරිවර්තනය කරනවා. මම සරල 

උනාහරණයක් කියන්නම්. නැනට ි ශබනවා බයිසිකලයක්. ඒක 

ශමෝටරශයන් දුවන්න පළුවන් බයිසිකලයක්. කඳුවලත් ඒ 

බයිසිකලශයන් යන්න පළුවන්. නමුත්, ලංකාශේ නැන් ි ශබන 

ීති ය යටශත් ඒ බැටරිය ශගන්වන්න බැහැ. ඒ බැටරිය 

ශගනාශවොත් මධය කඳුකරය ඇතුළු ඕනෑම ්රශේ යක pushbike 

එක පාවිච්චි කරන්න පළුවන්. ශමොකන ඒක ශමෝටරයකින් වැඩ 

කරන්ශන්. ඒ සම්බන්ධශයන් ඔබතුමාශේ අනහස කියනවා නම් 

ඉතා වැනගත්. මම ර තනවා, ඒ පිළිබඳව ඔබතුමා අනහසක් ්රකා  

කරයි කියලා.  

ගරු ඇමි තුමනි, අපි ඉසසශකෝශල් යන කාශල් ඉඳලාම 

ඉශගනශගන ි ශබන්ශන්, "මිනිසා අවට පරිසරය" කියලා. එශහම 

එකක් නැහැ; මිනිසා අවට පරිසරයක් නැහැ. පරිසරය කියන්ශන්ම, 

මිනිහා. මිනිහා කියන්ශන්ම, සසවභාව ධර්මය. ශමොකන, අශප් 

අධයාපන ක්රමශ  මිනිහා අධිපි යා. එයාශේ වශේ ශපශනනවා -

ඇහැට ශපශනනවා- පරිසරය. ඒ චින්තන ක්රමයම වැරදියි. ගරු 

ඇමි තුමනි, විශ ේෂශයන්ම ශලෝකශ  නැන් ඇි  ශවලා ි ශබන 

පාරිසරික අර්බුනයට නාර් නික මතවාදී කියැවීමක් නැහැ; සංකල්ප 

ි ශබන්ශන්. අනහසස උනහසස ි ශබනවා. එක්සත් ජාතීන්ශේ 

සංවිධානශ  පරිසරය සම්බන්ධව කරුණු 17ක් ි ශබනවා. ඒ 

කරුණු 17 රකින්න අපි ්රඥප්ි යකට එකඟ ශවලා ි ශබනවා. 

ඔබතුමා ශමවර ේලාසසශගෝ නුවර සමුළුවට ය යා. ඒ සමුළුශේදී අපි 

ඒ ශයෝජනාවලට එකඟ වනවා. එකඟ ශවලා අත්සන් කරනවා. 

නමුත්, ඒවා කරුණු විධියට පමණයි ි ශබන්ශන්. ඒ ගැන 

නාර් නික කියැවීමක් නැහැ.  පරිසර ඇමි තුමා හැටියට 

ඔබතුමාත්, සී.බී. රත්නායක ඇමි තුමාත්, විමලවීර දිසානායක 

රාජය ඇමි තුමාත් එකතු ශවලා, ශමයට නාර් නික කියවීමක් 

සමාජගත කරනවා නම්, ඒකට ශලෝකශයන් ශලොකු ඉල්ලුමක් ලබා 

ගන්න පළුවන්. 

උනාහරණයක් හැටියට ගත්ශතොත්, පාරිසරික ්ර සනයක් 

ශලෝකශ  පැන නඟින්න ශහේතුව තමයි ශප ේගලික ශේපළ ක්රමය. 

ශප ේගලික ශේපළ ක්රමය නැි  කිරීම සම්බන්ධශයන් ශලෝකය 

පරාම මතවාන ි බුණා. 'සමාජවානය' කියලා ි බුණා, මාක්සසවානය 

එන්න ශපර. "අපි සාමූර කව එක්කාසු ශවලා තමයි පරිසරය බුක්ි  

විඳින්න ඕනෑ" කියලා වි ාල මතවානයක් ි බුණා. ඒක එකක්. 

විශ ේෂශයන්ම කාල් මාක්සසශගන් පසුව භූමිය, ශපොශළොව හා 

පරිසරය ශපොදු වසසතු හැටියට - ඒවා ශප ේගලික properties 

හැටියටයි - ි බුශණ්. "යම් ශකශනකු පරිසරය අත්පත් කර 

ගත්ශත්න, ඔහු එර  අයිි කාරයා, ඔහු තමයි මිල තීරණය කරන්ශන්" 

කියන මතය තමයි ි බුශණ්. ඒ ශවනුවට කාල් මාක්සස 

විශ ේෂශයන්ම ඔහුශේ ්රාේධන කෘි ශ දී කියවීමක් ලබා දුන්නා. 

මා ර තනවා, අන ඇි  ශවලා ි ශබන අර්බුනශ දී මහ ශපොළව සහ 

භූමිය පිළිබඳ නිර්ණායකය සකලවිධ ජනතාවශේ කියලා. ඒක 

සියලු ජනතාවට අයිි  ශනයක් කියන පිළිගැීතමට නාර් නික 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

කියවීමක් ි ශබනවා. ගරු ඇමි තුමනි, ඒ කියවීම ලැශබන්ශන් 

ආධයාත්මික අවශබෝධයකින්. කැලයට ය ර ල්ලා භාවනා කරලා 

කැ ලශ  මැරිලා යන එක බුේධාගම කියලා කේටිය ර තාශගන 

ඉන්නවා. නමුත් එශහම ශනොශවයි. යම් කිසි ශකශනකුට 

ධර්මාවශබෝධය ලැබුණාය කියන්ශන් මමත්වය බිඳීමයි. මමත්වය 

බිඳීම කියන්ශන්, ශසොබානහම හා තමන් අතර ි ශබන නෑකම 

හඳුනා ගැීතමයි. යම් කිසි ශකශනකු ධර්මානුූලලව, ආධයාත්මික 

අවශබෝධයට ආවා නම්, ඔහුට ගසස ශකොළන් තමන්ශේ ජීවිතය 

හැටියට ශපශනනවා. නැන් අශප් අයට ශපශනන්ශන් ගසස ශකොළන් 

තමන්ශේ ජීවිතය හැටියට ශනොශවයි, කපා ගන්න ි ශබන වසසතු 

හැටියටයි.  'ශම්ක මම හම්බ කර ගත්ශත්, මශේ පතාටත් බිම් 

අඟලක් ඕනෑ, පතාටත් ටිකක් ශහොරකම් කරලා ි  යන්න ඕනෑ, 

ශම්ක මශේ අම්මාශේ ඥාතීන්ශේ වසසතුවක්' කියලා තමයි 

සලකන්ශන්. ඒ ශනස සම්.ර්ණශයන් ධර්මානුූලලව බැලුශවොත් ඒ 

ආකල්පශයන් මිශනන්න පළුවන් වන්ශන් පෘථේජනභාවය ඉවත් 

කිරීශමන්. සි පේඨාන ූ රශ  අපි කියනවා, "අේතත්තබර ේධා 

වා කාශ  කායානුපසසසී විහරි " කියලා. ශසොබානහමයි තමනුයි 

එකක් වුණු තැන තමයි රහත්භාවය ි ශබන්ශන්. රහත්භාවය 

කියන්ශන් ශසොබානහම සහ තමා අතර කිසිම ශවනසක් නැහැ 

කියලා පරි.ර්ණව අවශබෝධ කර ගැීතම. මා තුළ ඇි  වන කාමය, 

මශේ ආ ාව, මමත්වය යන සෑම ශනයක්ම අවිනයාශේ ්රි ලලයක්. 

අන ශලෝක ක්රමය හැදිලා ි ශබන්ශන් අවිනයාව මත. අවිනයාව 

බිඳීශමන් තමයි අපට සසවභාව ධර්මශ  ි ශබන නෑකම හඳුනා 

ගන්න පළුවන් වන්ශන්. ගරු ඇමි තුමනි, ඔබතුමා බුේධ ධර්මශ  

කාරණාවලින් පටන් ගත්තා. ශම් නාර් නික කියවීම අපි ලබා 

ශනනවා නම් ඉතාම වැනගත්. ඒ වාශේම මා ශම් ගැනත් අහන්න 

කැමැි යි. පරිසරය සම්බන්ධශයන් ජනාධිපි තුමා කැබිනේ 

පත්රිකාවක් සම්මත කරලා ි ශබනවා. ඒ කැබිනේ පත්රිකාවට අනුව, 

ි රසර සංවර්ධනය .ර්ණ ව ශයන් අභයාස කරන්න, implement 

කරන්න එකඟ ශවලා ි ශබනවා. එතශකොට ඒකට අනාළ ගැඹුරු 

සාකච්ඡාවක් ි බුණාන? පසුය ය ආණ්ුවව කාලශ  එශහම  

ි බුණාන? මමත්  අවුරුදු පහශළොවකට වැඩි කාලයක් ි සසශසේ 

පාර්ලිශම්න්තුශේ ඉන්නවා.  

 
ගරු සභාපතිුරහා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු සසවාීකන් වහන්ස, තවත් මන්ත්රීවරු ශනපළක් ඉන්නවා, 

පැහැදිලි කිරීම් කරන්න. තවත් අමාතයාං  කිර පයක් ගැන කථා 

කරන්නත් ි ශබනවා.   

 
ගරු (පූජය) අුරරලිදේ රතන හිමි 
(மாண்புமிகு (வண.) அத்துரலிவய ரதன வதரர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 

ගරු සභාපි තුමනි, මම  අවසන් කරනවා. කාලය ි ශබනවා 

නම් ම ට තව ශපොඩි ශවලාවක් ශනන්න.   

මම අහන්න කැමැි යි, සමසසත පරිසරය පිළිබඳව අනහස 

ශමොකක්න කියලා. උනාහරණයක් හැටියට කියනවා නම්, අවුරුදු 

2,500ක අශප් ශිෂසට ාාචාරය තුළ අපි කවනාවත් මධය කඳුකරයට 

අත තැබුශේ නැහැ. බ්රිතානය යටත් විජිත යුගශ  අශප් රශේ 

අක්කර ලක්ෂ තුනකට වඩා එළිශපශහළි කළා. අපි පණ ශමන් 

රැකප අශප් ජල ශපෝෂක ්රශේ  විනා  වුණා. නාය යෑම් සිදු වුණා. 

වජව විවිධත්වය නැි   වුණා. ගංගා ධාරා පළුල් වීම, ශසෝනා 

පාළුව යන ඔක්ශකොම ඇි  වුශණ් ඒ ්ර සනය පනනම් කරශගන. අන 

වනශකොට බ්රිතානයයන් ශත් වගා කළ අක්කර ලක්ෂයක් නිකම් 

ි ශබනවා. ඒවාට කරන්ශන් ශමොකක්න කියලා කවුරුවත් නන්ශන් 

නැහැ. කම්කරුවන් නහසස ගණනක් ඉන්නවා. මිලියන නාහකට වඩා 

සල්ලි ශගවන්න ශවලා ි ශබනවා. ඒ වාශේ ශුෂසක, යළි ශත් වගා 

කළ ශනොහැකි, ශවනත් වගාවක් කළ ශනොහැකි වි ාල බිම් 

්රමාණයක් ි ශබනවා. ඒ සම්බන්ධශයන් ජාි ක ්රි පත්ි යක් 

ි බිය යුතුයි. මධය කඳුකරය පිළිබඳව සසථාවරයක් ි ශබනවාන? 

ඊළඟට, මිනිසුන්ශේ ජීවන ක්රමය ගනිමු. අපි ශගවල් හනන්න 

ඕනෑ ශකොශහොමන? ඔබතුමන්ලා නන්නවා, බ්රිතානයශ  ඔක්ශකෝම 

ශගවල්වල බිත්ි වල ගශඩොල් ශපශනන්න ි ශබන්ශන්. ශම් 

ශගොඩක් මැි  ඇමි වරු බ්රිතානයයට ය ර ල්ලා ි ශබනවා ශන්. 

බ්රිතානයශ  ශගවල්වල බිත්ි  කපරාරු කරන්ශන් නැහැ. ඒශකන් 

වැලි පාවිච්චිය, සිශමන්ි  පාවිච්චිය ශකොච්චර අුව කරන්න 

පළුවන්න? ඒ වාශේ පරිසර ර තකාීක ක්රමශේන ි ශයන්න ඕනෑ. 

ඔබතුමන්ලා නන්නවා, භූ විනයා සීකක්ෂණ සහ පතල් කාර්යාං ය 

හැදුශේ මැටි ගශඩොල්වලින් බව. ඒ බිත්ි  කපරාරු කරන්න අව ය 

වුශණ් නැහැ. එම නිසා සිශමන්ි  පාවිච්චිය සියයට 90කින් 

අුවකරගන්න පළුවන් වුණා. ඒ වාශේ ්රවණතා තුළින් පරිසර 

ර තකාීක නිෂසපානන ්රියාවලියක් ගැන රශේ ශකොච්චර මතවාන අපි 

හනලා ි ශබනවාන කියන ්ර සනය අන ි ශබනවා. ඒ වාශේම අන 

සමාජවානයට අලුත් අර්ථයක් අව ය ශවලා ි ශබනවා. ඒ තමයි 

බහු භාණ්ඩික, ඒ කියන්ශන් අන ශලෝකශ  ශනෝ ර්ශේ වාශේ 

රටවල්, විශ ේෂශයන්ම එංගලන්තය වාශේ බටර ර ශබොශහෝ 

රටවල් මහා ශගයක් හනනවා නම් ඒකට අධිභාර බදු අය කරනවා; 

පාරිසරික tax එකක් අය කරනවා.  

ශ්රී ලංකාශේ පරිසර tax එකක් ි ශබනවාන කියලා මම අහන්න 

කැමැි යි. එශහම tax එකක් නැහැ. මාළිගා ශහෝ කාමර 50ක් ඕනෑ 

නම්, එශහම හනා ගන්න පළුවන්. ඒ විධියට මිනිසුන්ට ර ශතන 

ර ශතන විධියට ශගවල් හනන්න ශනන්න පළුවන්කමක් නැහැ. 
 

 

ගරු සභාපතිුරහා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Order, please! ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා කරුණාකර අසුන්වලට 

යන්න. ඔබවහන්ශසේ කථාව නිමා කරන්න. 
 

 

ගරු (පූජය) අුරරලිදේ රතන හිමි 
(மாண்புமிகு (வண.) அத்துரலிவய ரதன வதரர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 

ගරු සභාපි තුමනි, අල්ශප්ච්ඡ, සරල, සාමූර ක ජීවන ක්රමයක් 

තමයි අන  අව ය ශවලා ි ශබන්ශන්. එයින් ශතොරව මානව 

සංහි යට විසඳුමක් නැහැ. ඒක තමයි එක්සත් ජාතීන්ශේ 

්රඥප්ි ශයන් කියන්ශන්. නමුත්, අන එශහම නර් නයක් අපි 

පිළිගන්න බව ශප්නවාන? මම ජනතා ආර්ිකකයක් ගැන කිේවාම, 

ගරු මහාචාර්යතුමා මශගන් ්ර සන කළා. ඒ පිළිබඳව 

ජනාධිපි තුමාශේ ්රි පත්ි  ්රකා නශ ත් ි ශබනවා. හැබැයි, 

ජනතා ආර්ිකකය කියන්ශන්, මිනිසුන් මත පනනම් වුණු, ගහ 

ශකොළ,- [බාධා කිරීමක්] ගරු රංජිත් බණ්ඩාර මහාචාර්යතුමා 

මශගන් ්ර සන කළා. මම පටු ශවන්න හනනවා කිේවා. ජනතා 

ආර්ිකකයක් ගැන ශකොශහේවත් නිර්වචනය කර නැහැ. ජනතා 

ආර්ිකකයක් කියන්ශන්, පරිසරය, ශසොබානහම එකතුශේ 

චින්තනයක්. ඒ චින්තනය මතු කර ගන්ශන් නැි ව, නිකම් කරුණු 

විධියට අරශගන කථා කරලා ශම්කට උත්තරයක් හම්බ ශවන්ශන් 

නැහැ. අනාගතය තීරණය කරන්න නර් නයක් අව යයි. 

ශසොබානහමත්, අපට පාරම්පරිකව උරුම වුණු ශබ ේධ නාර් නික 

පනනමත් යන ශම් සියල්ල එකතු කර ශගන අපට ගමනක් යන්න 

අව යයි. අන අපි ගමන් කරන්ශන්, expressway -අධිශේ ම මාර්ග- 

වැනි මහා කාර්ීකකරණයක් තුළ ඉඳාශගනයි. ගරු ඇමි තුමනි, 

ශම්වා ඇතුශළේ ඔබතුමා ර තන පරිසර නර් නය ්රියාවට නඟන්න 

බැහැ.   

2127 2128 

[ගරු (.ජය) අතුරලිශ  රතන ර මි] 
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ගරු සභාපතිුරහා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු ශගෝවින්නන් කරුණාකරම් මන්ත්රීතුමා. ශකටිශයන් 

ඔබතුමාශේ පැහැදිලි කිරීම කරන්න, ගරු මන්ත්රීතුමා. 

 

ගරු දගෝවින්ෙන් කරුණාකරම් හහතා 
(மாண்புமிகு வகாவிந்தன் கருணாகரம்)  

(The Hon. Govindan Karunakaram)  
நன்றி, தகௌரவ தவிசாளர் அவர்கவள!  தகௌரவ அகமச்சர் 

அவர்களிடம் ஒரு வகள்விகயக் வகட்க விரும்புகிவறன். கடந்த 

வரவு தசலவுத்திட்ட விவாதத்தின்வபாதும் நான் இந்த 

வினாகவ எழுப்பியிருந்வதன். அதாவது, மண் அகழ்வு என்பது 

இந்த நாட்டிவல பாாியததாரு தகாள்களச் சம்பவமாகவவ 

நகடதபற்றுக்தகாண்டிருக்கின்றது. அந்தவககயில், மட்டக் 

களப்பு மாவட்டத்திலிருந்து ஒரு நாகளக்கு 500க்கு வமற்பட்ட 

தலாறிகளில் மண் எடுத்துச் தசல்லப்படுவது மாத்திரமல்லாமல், 

புககயிரதம் மூலமாகவும் மண் எடுத்துச் தசல்லப்படுகின்றது. 

மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திவல புவிச்சாிதவியல் திகணக் 

களத்தின் முகாகமயாளராக 10 வருடங்களுக்கு வமலாக ஒருவர் 

கடகமயாற்றிக்தகாண்டிருக்கின்றார். அரச திகணக்களங் 

களிவல கடகமயாற்றும் உயரதிகாாிகள் ஐந்து வருடங்களுக் 

தகாருமுகற சுைற்சி முகறயிவல இடமாற்றம் தசய்யப்படுவது 

இந்த நாட்டின் வைகமயாக இருக்கின்றது.  

ஆனால், இந்தப் புவிச்சாிதவியல் திகணக்களத்தின் 

மாவட்ட முகாகமயாளர் எப்படிப் பத்து வருடங்களுக்கு 

வமலாக ஓாிடத்திவலவய கடகமயாற்றுகின்றார்? அவர் 

அரசியல் தசல்வாக்குடன் கடகமயாற்றுகின்றாரா? அரசியல் 

தசல்வாக்ககச் தசலுத்துபவர்கள் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் 

10க்கு வமற்பட்ட மண் அனுமதிப்பத்திரங்ககள கவத்துக் 

தகாண்டிருப்பது கண்கூடாகத் ததாிகின்றது. அந்தவககயில், 

10 வருடங்களுக்கு வமற்பட்ட காலம் அங்கு கடகமயாற்றும் 

அந்த உத்திவயாகத்தகர ஏன் ததாடர்ந்து அங்கு கவத்திருக் 

கின்றீர்கள் என்பதில் மட்டக்களப்பு மாவட்ட மக்களுக்கு ஒரு 

சந்வதகம் இருக்கின்றது. கடந்த வரவு தசலவுத்திட்டத்தின் 

வபாதும் நான் இது சம்பந்தமாக உகரயாற்றியிருந்வதன். 

நீங்கள் அகத விசாாித்து, உாிய நடவடிக்கக எடுப்பதாகக் 

கூறியிருந்தீர்கள். ஆனால், இதுவகர அங்கு எந்தவிதமான 

முன்வனற்றமும் நகடதபறவில்கல என்பகதத் ததாிவித்து, 

இதற்தகாரு தீர்க்கமான நடவடிக்கக எடுக்கவவண்டுதமன்று 

உங்களிடம் வகட்டுக்தகாள்கின்வறன்.   

 

ගරු සභාපතිුරහා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු ශමොහමඩ් මුසම්මිල් මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමාත් පැහැදිලි 

කිරීමක් කරන්න අවසසථාවක් ඉල්ලුවා ශන්න? 

 

ගරු දහොහහඩ් මුසම්මිල් හහතා 
(மாண்புமிகு தமாஹமட் முஸம்மில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

ඔේ, ගරු සභාපි තුමනි.  

වැඩිවන ජනගහනයත් සමඟ පරිසර සංරක්ෂණය කියන එක 

අන වි ාල අභිශයෝගයක් බවට පත්ශවලා ි ශබනවා, ගරු 

ඇමි තුමනි. නමුත්, පරිසරය ආරක්ෂා කර ගැීතමකින් ශතොරව, 

මානව සමාජයක පැවැත්මක් ගැන අපට හීශනකින්වත් ර තන්න 

බැහැ.  දියුණු මිනිසාශේ පරම, .ජීතය වගීයම වන්ශන්, සියලු 

සතුන්ට -ජීවීන්ට-  ජීවත්වීම ශවනුශවන් පරිසරය ආරක්ෂා කිරීමයි. 

නමුත්, ශලෝකශ  දියුණු කාර්මික රටවලින් දිනපතාම පරිසරයට 

නිකුත් කරන අපද්රවය මඟින් වායුශගෝලය ශමන්ම ජල ශගෝලයත්, 

පසත් සියලු සත්ත්වයන්ට හා  ාකවලටත් ජීවය පවත්වා ගැීතමට 

ශනොහැකි සසථාන බවට පත් කරමින් ි ශබනවා. විශ ේෂශයන් 

කාබන්ඩශයොක්සයිඩ්, සල්ෆර්ඩශයොක්සයිඩ් වැනි වායු නිසා 

වායුශගෝලශ  උෂසණත්වය වැඩිවීම, මුහුශේ ජල මේටම ඉහළ යාම 

වැනි අභිශයෝග ගණනාවකට අපට මුහුණ ශනන්න සිදුවී ි ශබනවා. 

ගරු ඇමි තුමනි, ඔබතුමාශේ කථාශේදී පරිසර ක්ශෂේරය 

සම්බන්ධශයන් රජයක් විසින් ගත් විවිධ ්රියාමාර්ග පිළිබඳව 

කරුණු ඉදිරිපත් කළා. නමුත් ශම් කාරණය පිළිබඳවත් ඔබතුමාශේ 

අවධානය ශයොමු කරවන්න මම කැමැි යි. ශකොවිඩි වසංගතයත් 

සමඟම ශලෝකය පරාම භාවිත කරන ලන PPE kits සහ මුව 

ආවරණ, එන්නත්කරණය සඳහා පාවිච්චි කරන සිරින්ජර වාශේ 

ශේවල් ඉවත ලෑශම්දී වි ාල අභිශයෝගයකට මුහුණ ශනන්න සිදු 

ශවලා ි ශබනවා. විශ ේෂශයන්ම, ශම්වා පරිසරයට මුනා හැරීම,  

ජල මූලාශ්රවලට සහ විවිධ තැන්වලට ඒක රාශි වීම වැළැක්වීම 

සම්බන්ධශයන් ශහොඳ ක්රමශේනයක් සකසස කළයුතු ශවනවා. 

ප්ලාසසටික් සම්බන්ධශයන් ගත් තීරණය න ඉතාම වැනගත්. එය 

සමාගම් එක්ක හැප්ශපන තීරණයක්. ඒ තීරණය ගැීතම 

සම්බන්ධශයන් අශප් ශග රවය සහ සසතුි ය රජයට පන කරනවා. ඒ 

වාශේම එම තීරණය කිසිදු සසථානයකදී කඩ ශනොකර ආරක්ෂා 

කිරීම වැනගත් කියන එකත් ශම් ගරු සභාශේ අවධානයට ශයොමු 

කරනවා. 

ගරු සභාපි තුමනි, ශකොවිඩ් වසංගතයත් සමඟම 

smartphones, computers වැනි භාණ්ඩවල පාවිච්චිය වැඩි වුණා. 

ශම්වාශ   බැටරි සහ වයර් වාශේ ශේවල් පරිසරයට එකතුවීම 

තුළත්  වි ාල අභිශයෝගයකට මුහුණ ශනන්න සිදුවී ි ශබනවා. 

ඇත්ත ව ශයන්ම, වැඩි වන ජනගහනයත් සමඟ කාර්ීකකරණශ  

විවිධ අව යතා වැඩි ශවලා ි ශබනවා.  එවැනි තත්ත්වයක් තුළ  -

අශප් රශේ වුණත් කර්මාන්ත කලාප, ආශයෝජන කලාප වැඩිපර 

හනන්න කටයුතු කරන නිසා- ශම් සඳහා නි සචිත පරිසර 

ක්රමශේනයක්, ්රි පත්ි යක් එළි නැක්වීම අි  යින්ම වැනගත් කියන 

කාරණය ඔබතුමාට මතක් කරනවා. ඒ වාශේම යම් කර්මාන්තයක් 

සඳහා අනුමැි ය ලබා දීශම්දී, -විශ ේෂශයන් විදුලිය නිෂසපානනය 

කිරීශම්දී- ූ ර්ය බලය සහ ශවනත් බලයන් උපශයෝය  කරගැීතම 

සඳහා විශ ේෂත්වයක් ලබා ශනන ක්රමශේනයක් හනන්න, ගරු 

ඇමි තුමනි. අවසාන ව ශයන්, පරිසර අමාතයාං ය 

සම්බන්ධශයන් ඔබතුමා ගන්නා වූ ්රියාමාර්ගවලට මශේ සුබ 

පැතුම් පිරිනමනවා. 

 

ගරු සභාපතිුරහා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු  අමාතයතුමනි, එම පැහැදිලි කිරීම් සම්බන්ධශයන් ශකටි 

පිළිතුරු ලබා දීලා ඔබතුමාශේ කථාව අවසන් කරනවා නම් 

ශහොඳයි. 

 
ගරු හහින්ෙ අහරවීර හහතා  
(மாண்புமிகு மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගරු සභාපි තුමනි, මශේ කථාශේ අවසාන භාගයට පැමිණ 

ි ශබන නිසා, ඒ ඉදිරිපත් කරප කරුණු කාරණාවලට මම 

ශකටිශයන් පිළිතුරු ලබා ශනන්නම්.  

පළමුශවන්ම, ගරු ශරෝහණ දිසානායක මන්ත්රීතුමා කියූ 

කාරණාවලට මම පිළිතුරු ලබා ශනන්නම්. එතුමා අශප් කඳු 

පේධි වල ආරක්ෂාව වාශේම, මාතශල්, නුවර, නුවරඑළිය 

්රශේ වල ි ශබන පාරිසරික තත්ත්වයන් සහ රිවසසටන් කඳු 

පේධි ශ  ි ශබන වැනගත්කම ගැනත් කරුණු රාශියක් කිේවා.  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ඒ කරුණු අපි ඉතාම අගය කරනවා. ඒ පිළිබඳව ශවනම 

සාකච්ඡා කරලා වැඩ පිළිශවළක් සකසස කරන්න අමාතයාං ය 

බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. පසු අවසසථාවක ගරු ශරෝහණ 

දිසානායක මන්ත්රීතුමා ශේ අනහසස දීර්ඝව ලබා ශනන්න කියලාත් මා 

ඉල්නමක් කරනවා.  

අශප් ගරු ජයරත්න ශහේරත් මන්ත්රීතුමා ශබොරලු ්ර සනය ගැන 

කිේවා. ඒ පිළිබඳවත් අපි අවධානය ශයොමු කරනවා. රජශ  

සංවර්ධන කටයුතුවලට ඒවා අව ය වන නිසා තමයි ගන්ශන්. 

නමුත් බලපර නැතුව, පරිසරයට හානියක් වන ආකාරයට ඒ 

කටයුතු සිේධ ශවනවා නම්, ඒවා වැළැක්වීම සඳහා අපි කටයුතු 

කරනවා.  

කසළ කළමනාකරණය පිළිබඳ කටයුතු සිේධ ශවන්ශන් 

ශවනම අමාතයාං යක් යටශත්යි. ඒ අමාතයාං ය සමඟත්, රාජය 

අමාතයතුමා සමඟත් ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරලා අශප් අනහසුත් 

ඉදිරිපත් කරලා ඒ කටයුතු නිවැරැදි කරන්න අව ය මැදිහත්වීම 

කරන්නම්.  
 

ගරු ජයරත්න දහ රත් හහතා 
(மாண்புமிகு ஜயரத்ன வஹரத்)  

(The Hon. Jayarathna Herath) 
ගරු ඇමි තුමනි, ගලි බවුසර්වලින් මල අපද්රවය ශගනැත් 

නැීකම  පිළිබඳ කාරණය, -  [බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු හහින්ෙ අහරවීර හහතා  
(மாண்புமிகு மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ඒ කාරණය සම්බන්ධශයන් මධයම පරිසර අධිකාරිය හරහා 

අපට මැදිහත් ශවන්න පළුවන්. ඒ සම්බන්ධශයන් අශප් නිලධාරින් 

වහාම නැනුවත් කරන්නම්. හැබැයි ඔබතුමාශේ ්රශේ ය අයත් 

වන්ශන් පළාත් පරිසර අධිකාරියටයි. ඒ යටශත් තමයි වැඩි 

ව ශයන් ඒ කටයුතු ්රියාත්මක වන්ශන්. නමුත් ශකොළන්න් ශහෝ 

අශප් කණ්ඩායම් ශයොමු කරලා ඒ කටයුත්තට මැදිහත් ශවන්නම්. 

ගරු .ජය අතුරලිශ  රතන සසවාීකන් වහන්ශසේත් වැනගත් 

කරුණු රාශියක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ සියල්ලටම උත්තර ශනන්න මට 

ශවලාව නැහැ. ශමෝටර් සයිකල් සම්බන්ධශයන් උන්වහන්ශසේ 

කිේව කාරණය පිළිබඳව අශප් අවධානය ශයොමු කරනවා. ඊළඟට, 

ශම් පිළිබඳව රජශයන් අනුමැි යක් ඉල්ලා සිටින්නත්, ඉදිරිශ දී 

අව ය නම් කැබිනේ පත්රිකාවක් සකසස කරන්නත් අපි කටයුතු 

කරනවා. ඔබ වහන්ශසේ ඒ පිළිබඳව - [බාධා කිරීමක්]  

 

ගරු (පූජය) අුරරලිදේ රතන හිමි 
(மாண்புமிகு (வண.) அத்துரலிவய ரதன வதரர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 

මධය කඳුකරශ  අක්කර 1,000ක් පමණ,- [බාධා කිරීමක්]  
 

ගරු හහින්ෙ අහරවීර හහතා  
(மாண்புமிகு மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

මා පිළිගන්නවා. [බාධා කිරීමක්] පළුවන්. ඒ කටයුත්ත සඳහා 
අපි ඔබ වහන්ශසේ එක්ක ශවනම සාකච්ඡා කරන්න 

බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. [බාධා කිරීමක්] කියන්න, ගරු 

මන්ත්රීතුමියනි. 
 

ගරු ඩයනා ගහදේ හහත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) டயனா கமவக)  

(The Hon. (Mrs.) Diana Gamage)  

ගරු ඇමි තුමනි, වැනගත් කාරණයක් ගැන මම ශම් 

කියන්ශන්. ශම් පාර්ලිශම්න්තුව paperless කළ යුතුයි කියලා කථා 

කරනවා මට යන්තම් ඇහුණා. ශම් සභාශේ ි ශබන අශප් ශම්ස 

මත print කරන ලන ශපොත් ශගොඩ ගහලා ි ශබනවා, අශප් 

ඔළුවටත් වඩා උසට. ශම්කත් පරිසර හානියක්. ශම් ශපොත් 

අරශගන ය ර න් අපට තබන්න තැනකුත් නැහැ. අපට ශම්වා 

CDsවලින් ශනනවා නම් ශහොඳයි. ශම් සභාශේ අශප් ශම්සය මත 

laptop එකක් ි ශබනවා.  අපට laptop එක පාවිච්චි කර ඒ CDs 

බලන්න පළුවන්.  

අශනක තමයි ප්ලාසසටික් ශබෝතල් පිළිබඳ කාරණය. මා ර තන 

හැටියට ලංකාශේ වැඩිශයන්ම අශළවි වන්ශන් වතුර. ප්ලාසසටික් 

ශබෝතල් ශවනුවට නැන් පිටරටවල cartons හනනවා. අශේශවල 

කිරි නමන cartons ි ශබනවා අපි නකිනවා. පිට රටවල, වතුර 

නමන්නත් නැන් ඒවා හනනවා. ඒවා නැවත පාවිච්චියටත් ගත 

හැකියි. මා ර තනවා, රජයක් හැටියට එය introduce කළා නම් 

ශහොඳයි කියලා, ශම් ප්ලාසසටික් ශබෝතල්වලින් මිශනන්න.  
  

ගරු හහින්ෙ අහරවීර හහතා  
(மாண்புமிகு மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගරු සභාපි තුමනි, අනහසස ඉදිරිපත් කළ සියලුම ගරු 

මන්ත්රීතුමන්ලාටත්, ගරු මන්ත්රීතුමියටත් මම සසතුි වන්ත ශවනවා. 

අශප් ගරු .ජය අතුරලිශ  රතන සසවාීකන් වහන්ශසේශේ සඳහන් 

කළ කාරණය සම්බන්ධශයන් අපි ජාි ක ්රි පත්ි යක් සකසස 

කරනවා. එර දී උන්වහන්ශසේට වැඩිදුර කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න 

පළුවන්. ජාි ක වැනගත්කමක් ි ශබන කාරණා සම්බන්ධව අපි 

පාර්ලිශම්න්තුශේ ආණ්ුව පක්ෂශ ත්, විරුේධ පක්ෂශ ත් සියලුම 

මන්ත්රීවරුන්ශේ, මහජන නිශයෝජිතයන්ශේ අනහසස ලබාශගනයි 

්රියා කරන්ශන්.   

ීකට අි ශර්කව අශප් ගරු ශමොහමඩ් මුසම්මිල් මන්ත්රීතුමා face 

masks ගැන කාරණා රාශියක් කිේවා. ඒවාට උත්තර ශනන්න තරම් 

ශවලාවක් නැහැ. නිලධාරින් සහභාය  කරශගන එතුමන්ලා සමඟ 

ශප ේගලිකව ඒ සම්බන්ධශයන් සාකච්ඡා කරන්න මම  

බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. Face masks සහ අනිකුත් PPE kits 

වැනි ශේවල් සම්බන්ධශයන් යම් වැඩ පිළිශවළක් සකසස කරන්න 

අපි නැනටමත් ශස ඛ්ය අමාතයාං ය සමඟ සාකච්ඡා කරමින් 

සිටිනවා. ඒවායින් පරිසර හානියක් ශවනවා. එය වළක්වාගන්න 

කටයුතු කරනවාය කියන එකත් මම මතක් කරන්න කැමැි යි.  

ගරු ඩයනා ගමශේ මන්ත්රීතුමිය ඉතාම වැනගත් ශයෝජනාවක් 

ඉදිරිපත් කළා. Paperless Parliament එකක් සඳහා නැනට අපි 

්රියාත්මක කරන්න යන ශයෝජනාවට එතුමියශේ සහශයෝගය 

ලබා ශනන බව කිේවා. ඒ වාශේම එතුමිය ප්ලාසසටික් වතුර 

ශබෝතල් ගැනත් කිේවා. අපි නැනටමත් වතුර ශබෝතල් 

නිෂසපානකයන් සමඟ සාකච්ඡා ගණනාවක් පවත්වා ි ශබනවා. අපි 

ඒ සියලු කාරණා නිවැරැදි කරනවා. ඒ අයට යම් කාල සීමාවක් 

දීලා ි ශබනවා. අුවම ව ශයන් ශම් ශනන ශබෝතල් නැවත එකතු 

කර ගැීතශම් වගීයම ශහෝ ඔවුන්ට පවරනවා. එශහම නැත්නම්, 

අපට ශම්වාට යම් සීමා පනවන්න සිේධ ශවනවා. ඒ කටයුත්තට 

ඔබතුමන්ලා සියලුශනනාශේම සහශයෝගය අශප්ක්ෂා කරනවා. 

මම ීකට වඩා කථා කරන්න බලාශපොශරොත්තු වන්ශන් නැහැ. 

ශම් කටයුතු ්රියාත්මක කිරීම සඳහා සහශයෝගය ලබාශනන අශප් 

අමාතයාං ශ  ශල්කම්තුමා ්රමුඛ් සියලුම නිලධාරින්ට මම 

විශ ේෂශයන් සසතුි වන්ත ශවනවා. අශප් ආයතනවල නිලධාරින් 

කරන ශසේවය ගැන කියන්න මට නැන් ශවලාව නැහැ. ගරු 

සභාපි තුමනි, මා නන්නවා,  ශවලාව පිළිබඳ ්ර සනයක් ි ශබනවා 

කියලා. 

ඒ සියලුශනනාට මම සසතුි වන්ත ශවනවා ශම් කාර්යයන් 

සාර්ථක කර ගැීතමට ශම් අවුරුේශේ උත්සාහ නැරීම පිළිබඳව. 
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[ගරු මර න්න අමරවීර  මහතා] 
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ලබන අවුරුේශේ අපි ීකටත් වඩා මහන්සි ශවලා කටයුතු කරමු. 

අපට ලැබුණු මුනල් ්රමාණය වැඩියි. ඒ මුනල් ්රමාණය 

්රශයෝජනයට අරශගන කටයුතු කරන්න කියන ඉල්නමත් මා 

කරනවා. අපි පරිසර සංවිධාන සියල්ලටත් ආරාධනා කරනවා. 

අපට ඔබශේ අනහසුත් වටිනවා. ඒ වාශේම, මාධය ආයතන අපට 

නඟන විශේචන අපි භාරගන්නවා. මම ඒ ්රවෘත්ි  සියල්ල 

බලනවා. අපි ඒවාට මැදිහත් ශවනවා.  [බාධා කිරීමක්]  

 

ගරු ගීතා සහන්හලී කුහාරසිංහ හහත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ)  

(The Hon.(Mrs.) Geetha Samanmale Kumarasinghe) 

ගරු සභාපි තුමනි, මට ශමොශහොතක් ශනන්න, ශපොඩි කරුණක් 
පැහැදිලි කිරීම සඳහා. අප සියලුශනනා පරිසරය ගැන කථා කරේදී 
මම කියනවා, ශම් රශේ සියලුශනනාශේ ආකල්පමය ශවනසක් 
අව ය බව. අපි සියලු ජනතාව නැනුවත් කළ යුතුයි; 'රශේ පරිසරය 
සුන්නරව ආරක්ෂා කර ගැීතම අශප් පරම යුතුකමක්' කියන 
ආකල්පමය ශවනස ඇි  කළ යුතුයි. මා ගරු ඇමි තුමා ඇතුළු 
සියලුශනනාශගන් ඉල්ලන්ශන් එයයි.  

පරිසරය පිළිබඳ කථා කරේදී මම තවත් විශ ේෂ ශනයක් 
කියන්න කැමැි යි. එක පැත්තකින්, වැලි ශගොඩ නැීකම සිේධ 
ශවනවා, බරපතළ විධියට. වැලි ශගොඩ නමන අයට ඒ අනාළ 
ආයතනශයන් permits දුන්නාට පසසශසේ කාටවත් ඒ කටයුතු නතර 
කරන්න බැහැ. වැලි ශගොඩ නැීකම නිසා ශබොශහෝ තැන්වල වි ාල 
වළවල් ඇි  ශවනවා; පරිසරය සම්.ර්ණශයන් දූෂණය ශවනවා. 
මා නිශයෝජනය කරන ශබන්තර - ඇල්පිටිය ආසනය ගැන කථා 
කරේදී, ගාල්ල දිසසත්රික්කශ  ි ශබන, අි  යින් වටිනා, 
සංචාරකයන්ශේ ඉමහත් පැසසුමට ලක් ශවච්ච කශඩොලාන අප 
රැක ගත යුතුයි. ඒවා රැකගැීතම සඳහා අශප් රජය ශනොශයක් 
්රියාමාර්ග ගන්නවා.   ඒ පිළිබඳව මම සසතුි වන්ත ශවනවා. නමුත් 
තවදුරටත් සසිකරසාර ශලස කශඩොලාන රැක ගැීතමට කටයුතු 
කරන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. 

 

ගරු හහින්ෙ අහරවීර හහතා  
(மாண்புமிகு மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගරු සභාපි තුමනි, ගරු ශගෝවින්නන් කරුණාකරම් මන්ත්රීතුමා 
කාරණා රාශියක් කිේවා. පසස, වැලි ශගොඩ නැීකමට නිලධාරින්ශේ 
සම්බන්ධතාවක් ි ශබනවා කිේවා. දීර්ඝ කාලයක් එකම තැන 
ශසේවශ  සිටින නිලධාරින් සම්බන්ධශයන් යම් ශවනසක් කරන්න 
අපි නැනටමත් කටයුතු කරශගන යනවා. ජනවාරි මාසය පටන් 
ගන්න ශකොට අපි ශම් ශබොශහෝ  ශේවල් ශවනසස කරලා යම් 
මේටමකට ශගශනනවා. සමහර ්රශේ වල අශප් සමහර 
නිලධාරින්ශගන් යම් යම් අුව පාුව සිේධ වන බවත්, ඒ වාශේම 
අකටයුතුකම් සිේධ වන බවත් මම පිළිගන්නවා. අපි ශම් වන විටත් 
ඒ සමහර නිලධාරින් සම්බන්ධශයන් විනය කටයුතු කර 
ි ශබනවා. ඉදිරිශ දීත් විනය කටයුතු කරන්න අව ය පියවර අපි 
ගන්නවා. ඔබතුමන්ලා සතුව ි ශබන ශතොරතුරුත් අපට ලබා 
ශනන්න, ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

ගරු සභාපි තුමනි, රතු ඉන්දියානු නායක සියැ ටල් මැි තුමා 
කළ ්රකා යක් ඉදිරිපත් කරමින් මම මශේ කථාව අවසාන 
කරනවා. එතුමාශේ ්රකා  තමයි පරිසරය සම්බන්ධශයන් 
වැනගත්ම ්රකා  විධියට ශලෝකයම පිළිශගන ි ශබන්ශන්. එතුමා 
කියනවා, “Only when the last tree has died, the last river has 
been poisoned and the last fish has been caught will we 
realize that we cannot eat money” කියලා. ශම් කියන්ශන් 
ශමොකක්න? ඒ තමයි, "අවසානශ  අන්ි ම ගසත් මැරී ය ය පසු, 
අවසාන ගංගාවත් වස විශසන් දූෂණය වූ පසු, අවසන් මාළුවාත් 
අල්ලාගත් පසු මිනිසාට ශත්රුම් යයි මිල මුනල් ආහාරයට ගැීතමට 
ශනොහැකි බව." ශමන්න ශම් කාරණය ශකශරර  අවධානය ශයොමු 
කිරීම ඉතාම වැනගත්. පරිසරය ආරක්ෂා කර ගැීතමට පක්ෂ, 
විපක්ෂ ශේනයකින් ශතොරව අපට සහාය ලබා ශනන්න කියලා සියලු 

ශනනාටම ආරාධනා කරමින්, ඔබතුමාටත් සසතුි වන්ත ශවමින් මම 
නිහඬ ශවනවා, ගරු සභාපි තුමනි. 

 

ගරු දරෝහණ දිසානායක හහතා 
(மாண்புமிகு வறாஹண திஸாநாயக்க)   

(The Hon. Rohana Dissanayaka)  

ගරු සභාපි තුමනි, මශේ කථාශේදී ම ශගන් ශපොඩි වරනක් සිදු 

වුණා. එය නිවැරැදි කරන්න අවසසථාවක් ශනන්න. 
 

ගරු සභාපතිුරහා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

නැන් ශවලාව ඉවරයි. ඔබතුමා ඊළඟ අමාතයාං ය ගැන කථා 

කරනශකොට අවසසථාව ගන්න.  
 

ගරු දරෝහණ දිසානායක හහතා 
(மாண்புமிகு வறாஹண திஸாநாயக்க)   

(The Hon. Rohana Dissanayaka)  

මට විනාඩියක් ශනන්න, ගරු සභාපි තුමනි.  මට 

සංශ ෝධනයක් කරන්නයි ඕනෑ. මශේ අි න් ශලොකු වරනක් වුණා. 

මම ීකට ශපර කථා කරේදී "ඇල්බේ අයින්සසටයින්" කියලා නම 

විතරක් කිේවා. එතුමා නූතන ශභ ි ක විනයාශේ පියා; ඔක්සසෆර්ඩ් 

සරසවිශ  මහාචාර්යවරශයකු ව ශයන් අවුරුදු 30ක් කටයුතු කළ 

ශකශනක්. මම එතුමාශේ නම නිකම්ම කිේවා. එය නිවැරැදි කරලා 

හැන්සාඩ් එශක් පළ කරන්න කියා මම ඉල්ලා සිටිනවා. 

 

ගරු සභාපතිුරහා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ශීර්ෂ අංක 160 සංශ ෝධන සර තව කාරක සභාව එකඟන?  

 

ගරු හන්ත්රීවරු  
(மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 
Aye. 
 

ගරු සභාපතිුරහා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ශීර්ෂ අංක 161, වනජීවී හා වන සංරක්ෂණ අමාතයාං ය . 

සංශ ෝධන ඉදිරිපත් කිරීම, ගරු අමාතයතුමා . 

 
 

වනජීවී හා වන සංරක්ෂණ අහාතයාංශ්ය 
வனசீவராசிகள் மற்றும் வனப் பாதுகாப்பு அகமச்சு  

MINISTRY OF WILDLIFE AND FOREST CONSERVATION 

 

පනරාවර්තන වියනම          207,000,000 

මූලධන වියනම 1,075,000,000 
 

 

ගරු දජොන්සන න් ප්රනාන්ු  හහතා   
(மாண்புமிகு வஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු සභාපි තුමනි, මුනල් අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා විසර්ජන 

පනත් ශකටුම්පත, 2022 කාරක සභා අවසසථාශේදී, වනජීවී හා වන 

සංරක්ෂණ අමාතයාං ය සඳහා පහත සඳහන් සංශ ෝධනය 

ඉදිරිපත් කරනවා: 
 
 

"43 වන පිටුශේ, 19 වන ශප්ළිය ඉවත් කර ඒ ශවනුවට පහත සඳහන් අයිතමය 
ආශේ  කළ යුතුය: 
  
 'මූලධන  3,075,000,000' " 

2133 2134 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ගරු සභාපතිුරහා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

කාරක සභාව එකඟන? 
 

 

ගරු හන්ත්රීවරු  
(மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 
Aye. 

 

"මූලධන වියනම සඳහා රු. 3,075,000,000ක් නක්වා වැඩි කළ මුනල 
උපශල්ඛ්නයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන ්ර සනය විමසන ලදින් සභා 
සම්මත විය. 

මූලධන වියනම සංශ ෝධිතාකාරශයන් උපශල්ඛ්නශයර  ශකොටසක් 
හැටියට ි බිය යුතුයයි නිශයෝග කරන ලදී. 

 

மூலதனச் தசலவுக்கான அதிகாிக்கப்பட்ட ரூபாய் 

3,075,000,000 அட்டவகணயிற் வசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

மூலதனச் தசலவு திருத்தப்பட்டவாறு அட்டவகணயின் 

பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 
Question, “That the increased sum of Rs. 3,075,000,000, for Capital 

Expenditure, be inserted in the Schedule” put and agreed to. 
Capital Expenditure, as amended, ordered to stand part of the 

Schedule. 

 
"161 වන ශීර්ෂශයර  01 වන වැඩසටහන, පනරාවර්තන වියනම් 

සඳහා රු. 207,000,000ක මුනල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන ්ර සනය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

161 වන ශීර්ෂශයර  01 වන වැඩසටහන, පනරාවර්තන වියනම 
උපශල්ඛ්නශයර  ශකොටසක් හැටියට ි බිය යුතුයයි නිශයෝග කරන ලදී.  

 
01 වන වැඩසටහන.- ශමශහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියනම, රු. 

6,000,000 

"161 වන ශීර්ෂශයර  01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියනම සඳහා 
රු. 6,000,000ක මුනල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
්ර සනය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

161 වන ශීර්ෂශයර  01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියනම 
උපශල්ඛ්නශයර  ශකොටසක් හැටියට ි බිය යුතුයයි නිශයෝග කරන ලදී. 

 

“ தகலப்பு 161, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபாய் 207,000,000 அட்டவகணயிற் வசர்க்கப் 

படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

தகலப்பு 161, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபாய் 6,000,000 

“ தகலப்பு 161, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபாய் 6,000,000 அட்டவகணயிற் வசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

தகலப்பு 161, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

Question, “That the sum of Rs. 207,000,000, for Head 161, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to.  

Head 161, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,              
Rs. 6,000,000 

Question, “That the sum of Rs. 6,000,000, for Head 161, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to.  

Head 161, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 

02 වන වැඩස හන.- සංවර්ධාන වැඩස හන - මූලධාන වියෙහ, 

රු. 1,069,000,000 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச் தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு, ரூபாய் 1,069,000,000 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,          
Rs. 1,069,000,000 

 

ගරු දජොන්සන න් ප්රනාන්ු  හහතා   
(மாண்புமிகு வஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු සභාපි තුමනි, මුනල් අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා විසර්ජන 

පනත් ශකටුම්පත, 2022 කාරක සභා අවසසථාශේදී 161 වන වැය 

ශීර්ෂශ   02 වන වැඩසටහන සඳහා සංශ ෝධනය ඉදිරිපත් 

කරනවා. 
 
 

ගරු සභාපතිුරහා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

කාරක සභාව එකඟන? 
 

 

ගරු හන්ත්රීවරු  
(மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 
Aye. 
 

 

හුර පළ වන දයෝජනාව සභා සම්හත විය: 
தீர்மானிக்கப்பட்டது: 

Resolved: 

 
"43 වන පිටුශේ, 23 වන ශප්ළිය ඉවත් කර ඒ ශවනුවට පහත සඳහන් අයිතමය 
ආශේ  කළ යුතු ය: 
 
 'වැඩසටහන 02  
 සංවර්ධන වැඩසටහන       -        3,069,000,000' " 
 

[ගරු ශජොන්සසටන් ්රනාන්දු මහතා] 
 

(ශමම සංශ ෝධනශ  අභි්රාය වනුශ  අය වැය ශයෝජනා අංක 27 - වන 
සංරක්ෂණය යටශත් ශවන් කරන ලන ්රි පානන ඇතුළත් කරමින් රු. 
2,000,000,000කින් මූලධන ්රි පානන වැඩි කිරීමයි) 

 
"161 වන ශීර්ෂශයර  02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියනම සඳහා 

රු. 3,069,000,000ක් නක්වා වැඩි කළ මුනල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළත් 
කළ යුතුය" යන ්ර සනය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

161 වන ශීර්ෂශයර  02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියනම  
සංශ ෝධිතාකාරශයන් උපශල්ඛ්නශයර  ශකොටසක් හැටියට ි බිය 
යුතුයයි නිශයෝග කරන ලදී. 

 

“ தகலப்பு 161, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவுக்கான 

அதிகாிக்கப்பட்ட ரூபாய் 3,069,000,000 அட்டவகணயிற் 

வசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக் தகாள்ளப் 

பட்டது. 

தகலப்பு 161, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவு 

திருத்தப்பட்டவாறு அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் 

கட்டகளயிடப்பட்டது. 

2135 2136 



2021 ශනසැම්බර්  07 

Question, “That the increased sum of Rs. 3,069,000,000, for Head 
161, Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule” 
put and agreed to.  

Head 161, Programme 02, Capital Expenditure, as amended, 
ordered to stand part of the Schedule. 

 

ගරු සී.බී. රත්නායක හහතා (වන ජීවී හා වන සංරක්ෂණ 

අහාතයුරහා) 
(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க - வனசீவராசிகள் மற்றும் வனப் 

பாதுகாப்பு அகமச்சர்) 

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

ගරු සභාපි තුමනි, මශේ රාජය අමාතයතුමා පැහැදිලි කිරීම 

කරයි. 
 

 

[අ.භා. 12.13] 

 

ගරු විහලවීර දිසානායක හහතා (වනජීවී රැකවරණය, අලි 

වැ  හා අගල් ඉදිකිීමහ තුරළු ආරක්ෂිත වැඩ ිළිතදවළවල් 

හා කැලෑ නැවත වගා කිීමහ හා වන සම්පත් සංවර්ධාන 

රාජය අහාතයුරහා)  
(மாண்புமிகு விமலவீர திசாநாயக்க - வனசீவராசிகள் 

பாதுகாப்பு, யாகன வவலி மற்றும் அகைிககள நிர்மாணித்தல் 

உள்ளிட்ட பாதுகாப்பு நடவடிக்கககள் மற்றும் மீள் காடாக்கம், 

வனவள அபிவிருத்தி  இராஜாங்க அகமச்சர்)   

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

ගරු සභාපි තුමනි, රටක, ශේ යක ඉදිරි ගමන් මඟ ශපන්නුම් 

කරන කැඩපත තමයි ඒ රශේ ජාි ක අය වැය ශල්ඛ්නය. 

විශ ේෂශයන්ම ශ්රී ලංකා පාර්ලිශම්න්තුශේ 76වැනි අය වැය 

ශල්ඛ්නය ඉදිරිපත් කරන්ශන් අශප් පරම්පරාශේ අප නන්නා 

ඉි හාසශ  ශම් රටත්, ශලෝකයත් නැවැන්තම ජාි ක, ජාතයන්තර 

අර්බුනයක ය න සිටින අවසසථාවක. ශම් දුෂසකරම අවසසථාශේදී, 

අි  යින් බැරෑරුම් අවසසථාශේදී ශම් අය වැය ශල්ඛ්නය තම මංගල 

අය වැය ශල්ඛ්නය විධියට ඉදිරිපත් කරන අශප් ගරු බැසිල් 

රාජපක්ෂ ඇමි තුමා කරන්ශන්ත් අි  යින් දුෂසකර, ඉතාම කටුක, 

ි ත්ත කටයුත්තක්. අප කිසිශවකුත් ජන්රසානයට, ජන්රියත්වයට 

පත් ශවලා සිටින ශමොශහොතක ශනොශවයි ආණ්ුවවක් විධියට අපි 

ශම් අය වැය ශල්ඛ්නය ඉදිරිපත් කරන්ශන්. අය වැය ශල්ඛ්නයක 

වැනගත්ම අං ය වන්ශන් එර  අංක ගණිතමය ශකොටස ශනොශවයි; 

එර  හරයාත්මක නර් නයයි. ශම් අය වැය ශල්ඛ්නශ  .ච්චානම් 

කථා නැහැ. ඒ වාශේම අි  ශයෝක්ි ශයන් වර්ණනා කරන ශේවල් 

නැහැ. ශම් අය වැය ශල්ඛ්නය පරා ි ශබන්ශන් දුෂසකරතා, 

අභිශයෝගතා, ගැටලු. අපි ි ත්ත වූ, අමිර රි වූ ඇත්ත පිළිශගන තමයි 

හරයාත්මක නර් නයක් සර ත ශම් අය වැය ශල්ඛ්නය ඉදිරිපත් 

කරලා ි ශබන්ශන්. අපි නන්නා ඉි හාසශ  ශම් දුෂසකරම 

අවසසථාශේදී, බැරෑරුම්ම අවසසථාශේදී තමන්ශේ මංගල අය වැය 

ශල්ඛ්නය ඉතා පරිසසසමින් ඉදිරිපත් කළ අශප් මුනල් ඇමි  ගරු 

බැසිල් රාජපක්ෂ මැි තුමාට මම සසතුි වන්ත ශවනවා.  

ඒ වාශේම අි ගරු ජනාධිපි තුමාට, ගරු අග්රාමාතයතුමාට, 

අශප් කැබිනේ අමාතය සී.බී. රත්නායක මැි තුමාට, මුනල් 

අමාතයාං ශ  ශල්කම්තුමාට, මශේ අමාතයාං ශ  සහ කැබිනේ 

අමාතයාං ශ  ශල්කම්තුමන්ලා ශනපළට, අශප් අධයක්ෂ 

ජනරාල්තුමන්ලාට, සියලු නිලධාරින්ට මම සසතුි වන්ත ශවනවා. ඒ 

වාශේම, ශම් දුෂසකරම ශමොශහොශත්, අමාරුම ශමොශහොශත් වනජීවී 

අමාතයාං ය ශවනුශවන් බහුකාර්ය සංවර්ධන කාර්යසාධන බලකා 

ශනපාර්තශම්න්තුව හරහා 5,000ක බලකායක් අපට පිරිනැීකමට 

මූලිකත්වය ශගන කටයුතු කළ අශප් අි ගරු ජනාධිපි තුමාටත්, ඒ 

වාශේම බහුකාර්ය සංවර්ධන කාර්යසාධන බලකා 

ශනපාර්තශම්න්තුශේ අධයක්ෂ ජනරාල් ශම්ජර් ශජනරාල් විශ්රාමික 

නන්න මල්ලවආරච්චි මැි තුමාටත්, ශජනරාල් දුමින්න ගමශේ 

මැි තුමාටත්, ශජනරාල් මුනලිශේ මැි තුමාටත් මම සසතුි වන්ත 

ශවනවා. ඉතාම වැනගත් ජාි ක කාර්තවයය සඳහා 5,000ක පිරිසක් 

අමාරුම ශමොශහොශත් එතුමන්ලා අපිට නිනහසස කර දුන්නා. ශම් 

සසතුි  කිරීම මා මුලින්ම කශළේ, අවසාන ශ  කිසියම් විධියකින් එය 

අමතක වුවශහොත් එය මා ඒ අයට කරන අශග රවයක් විධියට 

සලකන නිසා.  

අන නිකම් පාර්ලිශම්න්තුව පාළුයි වශේ. ශමොකන, අශප් අලි 

බබාලායි, ශතොත්ත බබාලායි ශපොල්කටු අසසශසේ හැංය ලා වාශේ මට 

ශප්න්ශන්. ආණ්ුව පක්ෂයට මුහුණ ශනන්න බැරිව ඒ අය හැංය ලා 

ඉන්නවා. 

ශ්රී ලංකා පාර්ලිශම්න්තුශේ පළමුවැනි වතාවට, ආණ්ුවවට 

බශ , ්ර සනවලට බශ  පැන යන විපක්ෂයක් අන සිටිනවා. මම 

නැක්කා අන අනුර දිසානායක මැි තුමා ඇවිත් සිටියා. ඒ වාශේම 

ර ටප අග්රාමාතය ගරු රනිල් වික්රමසිංහ මැි තුමාත් උශේ ආවා. 

එතුමාට අපි සසතුි වන්ත ශවන්න ඕනෑ. නැන් විපක්ෂශ  අය 

ආණ්ුවවට බයයි. ඒ නිසා ශම් සභා ගර්භයට එන්ශන් නැහැ. 

හැබැයි,  කැන්ටින් එශක් ඉඳශගන කෑම කන්න එතුමන්ලා බය 

නැහැ. [බාධා කිරීමක්]  ඔබතුමන්ලාට ශනොශවයි, මම ශම් 
කියන්ශන්. අර හැංය ලා ඉන්න කේටියට මම කියන්ශන්. - [බාධා 
කිරීමක්] ශපොල් කටු අසසශසේ හැංය ලා ඉන්න කේටියට මම ශම් 
කියන්ශන්. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා ශමතැන ඉන්නවා ශන්.   

 

ගරු හන්ත්රීවරු  
(மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 

සජබය; සජබය. 
 

ගරු විහලවීර දිසානායක හහතා  
(மாண்புமிகு விமலவீர திசாநாயக்க)   

(The Hon. Wimalaweera Dissanayake) 

ඔේ, ඒ අය. හැංය ලා ඉන්නා අයට මම ශම් කියන්ශන්. [බාධා 
කිරීමක්] ඔබතුමා හැංය ලා නැහැ ශන්, ශමතැන ඉන්නවා ශන්න? 
[බාධා කිරීමක්] එශහම නම් ඉන්න. ඔබතුමාට ශනොශවයි, මම ශම් 
කියන්ශන්. ජනතාවශේ ඡන්නශයන් ශම් අය පාර්ලිශම්න්තුවට  
ඇවිල්ලා ි ශබන්ශන්. ශම් අමාරු, දුෂසකර ශමොශහොශත් ජනතාවශේ 
්ර සන පිළිබඳව කථා කරලා,  ඒවාට මුහුණ ශනමින් කටයුතු කළ 
යුතු  කණ්ඩායම අන  එළියට ය ර ල්ලා හැංය ලා  ඉන්නවා.  මට 
ි ශබන ්ර සනය තමයි ඒ අය  කැන්ටින් එකට එන්ශන් ඇයි කියන 
එක. කෑමට, බීමට එනවා. හැබැයි, තමන්ට ඡන්නය දීප ජනතාව 
ශවනුශවන් පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජනය කරන්ශන් නැහැ.  
 

ගරු ඉෂාක් රහුහාන් හහතා 
(மாண்புமிகு இஷாக் ரஹுமான்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 

ගරු රාජය ඇමි තුමනි, මට පැහැදිලි කිරීමක් කරගන්න ඕනෑ. 
 

ගරු සභාපතිුරහා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඔබතුමන්ලාට පැහැදිලි කරගැීතම්වලට අවසසථාව ි ශබනවා, 

ගරු මන්ත්රීතුමා. ඒ නිසා නැන් ගරු රාජය ඇමි තුමාට කථා 

කරන්න අවසසථාව ශනන්න.   

 

ගරු විහලවීර දිසානායක හහතා  
(மாண்புமிகு விமலவீர திசாநாயக்க)   

(The Hon. Wimalaweera Dissanayake) 

ගරු සභාපි තුමනි, ශම්වා පසුය ය කාලශ  බරපතළ ශලස 

විශේචනයට ලක් වුණු විෂයන්. පරිසර, වන ජීවී, වන සංරක්ෂණ 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

කියන විෂයන් බරපතළ විශේචනවලට ලක් වුණු විෂයන් තුනක්. 

ශමොකන, ශකොශහේ හරි ගහක් කැපශවොත්, එශහම නැත්නම් අත්තක් 

කැපශවොත්, එශහමත් නැත්නම් කවුරු හරි තමන්ශේ ඉඩම ශුේධ 

කර ගත්ශතොත්,  ඒ ගැන මාධය තුළින් පළ කරන්ශන්  මහා නැව 

විනා යක්. වන විනා යක් කරනවා කියලායි. විශ ේෂශයන් 

විපක්ෂශ  මන්ත්රීවරුන් පාර්ලිශම්න්තුවට ඇවිල්ලා බරපතළ ශලස 

විශේචනය කළා, අතැන කැලය කපනවා, ශමතැන කැලය 

කපනවා, ශමතැන විනා  ශවනවා, ශමතැන අලි ගහනවා කියලා.  

මමත්, අශප් ගරු කැබිනේ ඇමි තුමාත් ශමම අමාතයාං  භාර 

ශගන තවම ගත වී ි ශබන්ශන් අවුරුේනයි, මාස තුනයි. ීකට කලින් 

ඉි හාසශ  වන ජීවී, වන සංරක්ෂණ ඇමි කම් කළ, පරිසර 

ඇමි කම් කළ ඇමි වරු කිර ප ශනශනක් අන විරුේධ පක්ෂශ  

වාඩි ශවලා ඉන්නවා. අන ඒ ශගොල්ලන් අපිව විශේචනය කරනවා. 

අපි ශම් අමාතයාං වලට ඇවිල්ලා තවම අවුරුේනයි, මාස තුනයි. 

ශම් කාල සීමාව තුළ ශකොශරෝනා වසංගතය පැවතුණා. සමහර 

නවසසවලට මශේ රාජය අමාතයාං ශ  සිටිශ  මමයි, අශප් 

ශල්කම්තුමායි විතරයි. නිලධාරින් වැඩට එන්ශන් නැහැ. ඒ 

්රශේ වල වැඩ කරන්ශන් නැහැ. ඒ තරම් ර රවීමක අපි සිටිශ .   

ගරු සභාපි තුමනි, ශමතුමන්ලා විශ ේෂශයන්ම මාධය හරහා 

අපට කරන ශචෝනනා ශමොනවාන බලන්න.   මාධයත් එකතු ශවලා, 

පරිසර සංවිධාන, සත්ව සංවිධාන, විවිධ ශක්න්ද්ර එකතු ශවලා අපට 

විරුේධව නුව නමනවා; බණිනවා; අපහාස කරනවා. හැබැයි, මතක 

තබා ගන්න අපි කරන ශහොඳ වැඩ ශම් කිසිම ශකශනක් වාර්තා 

කරන්ශන් නැි  බව. හුඟ ශනශනක් ර තාශගන ඉන්නවා, නැන් 

වි ාල විනා යක් ශවලා ි ශබනවා කියලා. මම නැන් සංඛ්යා 

ශල්ඛ්න සර තව ඒ යම් යම් ශේවල් පැහැදිලි කරන්නම්. 

අපි පළමුශවන්ම ගනිමු, අලින්ශේ මරණ පිළිබඳව. අලින්ශේ 

මරණ කිේවාම ගණන් හනා ගන්ශන්, මිනිසුන් විසින් ඝාතනය 

කරනු ලබන අලින් කියලායි. නැහැ. අලින් සසවාභාවිකව 

මැශරනවා. ඊශ  ශපශර්නා පානම වැශේ අලිශයක් මැරී සිටියා. ඒ 

අලියා උඩ ඉඳලා වැවට වැටී ි බුණා. ඒ අලියා වැශේ එරිලා තමයි 

මැරිලා ි බුශණ්. ඒකත් අලි මරණයක්. ඒ, කවුරු හරි මරප 

අලිශයක් න? නැහැ. එශසේ  සසවාභාවිකව මිය යන අලින්ශේ මරණ 

ගණනය කරන්ශන්ත් මිනිසුන් විසින් කරන ඒවා හැටියටයි. මම 

සංඛ්යා ශල්ඛ්න තුනක් සංසන්නනාත්මකව ශපන්වන්නම්. 2019දී 

අලි මරණ 407ක් සිදු ශවලා ි ශබනවා. 2020දී අලි මරණ 328ක් 

සිදු ශවලා ි ශබනවා. 2021දී ශම් නක්වා සිදු වුණු අලි මරණ 

සංඛ්යාව 333යි. ඒ සංඛ්යාව  2019 සිදු වුණු අලි මරණ සංඛ්යාවට 

වඩා තවම අුව මේටමක ි ශබන්ශන්. ශම්ශකන් අපි සන්ශතෝෂයට 

පත් ශවනවාන?  හක්ක පටසස තබනවා; ශවඩි ි යනවා. එාස   වාශේ, 

විවිධාකාරශයන් සමහර අය අලින් මරා නමා ි ශබනවා. 

 ගරු සභාපි තුමනි, ශම් රශටන්ම,  ශම් ජාි ශයන්ම, 

විශ ේෂශයන්ම මාධය සහ සත්ව සංවිධානවලින් මම ශම් කාරණය 

අහන්න කැමැි යි. ශම් අය අලින්ශේ මරණ ගැන කථා කරනවා. 

අලිශයක් ශනොන්ඩි ගැහුශවොත් ඒක වීඩිශයෝ කර පළ කරලා, ඒවා 

ගැන බලන්ශන් නැහැ කියනවා.  

රැයක් එළි වනතුරු ශම් රශේ මුශවෝ, ශගෝන්නු  වැනි අර ංසක 

වන සතුන් නසනහසස ගණනක් මරනවා; ඒ සතුන් හම ගහලා කනවා. 

සතුන් හම ගහලා කන ගමන් අලියා ගැන අනුකම්පා කරනවා. 

සමහර අය ගම් කුකුළාශේ කුකුල් ගාතය කශේ ි යාශගන වළි 

කුකුළාට ලේ කරනවා; වළි කුකුළාට ලේ. හැබැයි, ගම් කුකුළාශේ 

ගාතය කශේ. සමහර පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරුන්ශේ අත් ශනශක්ම 

කුකුළු මසස කෑලි. හැබැයි, ශම් ගරු සභාවට ඇවිල්ලා සත්ව 

කරුණාශවන් කථා කරනවා.  

ශනර වල සත්ශවෝනයානශ  සිංහශයකුට ශකොශරෝනා හැදුණා. 

හැමනාම මට මාධයශයන් ශේශරන්න බැහැ, "සිංහයාශේ නැන් 

තත්ත්වය ශකොශහොමන? හුසසම වැශටනවාන? නාඩි වැශටනවාන? 

ශබශහත් ශනන්ශන් ශකොශහොමන? පයිප්ශපන්න වතුර ශපොවන්ශන්?" 

කියලා අහනවා.  සත්ව උනයානශ  රිළශවකුට ශකොශරෝනා හැදිලා 

ර ටියා. මම කිේවා, රිළශවකුටත් ශකොශරෝනා හැදිලා ි ශබනවා 

කියලා. ඒකට කන් ශනන්ශන්ම නැහැ. ඇයි, ඒ? සතා ශලොකු  

ශවන්න ඕනෑ. ශලොකු සත්තු ගැන විතරයි කේටිය කථා කරන්ශන්. 

ශපොඩි සත්තු ගැන කථා කරන්ශන් නැහැ. මට වාර්තාවක් ආවා, 

යාල අභය භූමිය එහා පැත්ශත් ඊශ  රෑ මුශවෝ ශනන්ශනකු හම 

ගහශගන කාලා කියලා. ඒ කෑලි ටික පාශර් ි ශබනවා. කවුරුවත් 

ඒ ගැන අහන්ශන් නැහැ. අලින් ගැන විතරයි කථා කරන්ශන්.   

ඊළඟට අපි අලින් පහර දීම නිසා සිදුවන මිනිසස මරණ ගැන 

ශහොයලා බලමු. මතක ි යා ගන්න, අලි-මිනිසස ගැටුම නිසා සිදු වූ 

මරණවලින් භාගයකට වැඩිය සිදුශවලා ි ශබන්ශන් කැශල් 

ඇතුශළේ දී. කැශල් ඇතු ශළේ ඉන්න අලි එළවන්න අපට බැහැ. 

කැ ශල් ඇතු ශළේ මිනිසසසු මැරුණා කියා අපට වගීයමක් ගන්න 

බැහැ. කැශලන් එළිශ දී සිදු වන මරණ ගැන තමයි අපි 

සැලකිලිමත් ශවන්න ඕනෑ. අලියාට කැශල් ඉන්න තැනක් 

නැත්නම් අපි ඒ සතුන්ට ශකොශහේ යන්න කියලාන කියන්ශන්? ඒ 

නිසා කැශල් ඇතුශළේ සිදුවන මිනිසස මරණ අපට ගණන් ගන්න 

බැහැ.  ශම් ශනකම සිදුශවලා ි ශබන ආකාරය අපි බලමු. 2019දී 

අලින් පහර දීලා මිනිසස මරණ 122ක් සිදුශවලා ි ශබනවා. ඒශකන් 

කැශලන් පිටතදී 98 ශනශනකු මැරිලා ි ශබනවා. 24 ශනශනක් මිය 

ය ර ල්ලා ි ශබන්ශන් විවිධ ශේවල්වලට කැශල් ඇතුළට ය ර ල්ලා. 

2020දී මිනිසස මරණ 112ක් සිදුශවලා ි ශබනවා. පවත් පත් වාර්තා  

ගත්තාම 1,500ක්, 2,000ක්  මැරුණා වාශේ ශන් ි ශබන්ශන්.  

නමුත් 2020දී මිනිසස මරණ 112යි සිදුශවලා ි ශබන්ශන්. ඒශකන් 

කැශලන් පිටතදී මිය ය ර ල්ලා ි ශබනවා, 79 ශනශනක්. ඒ 

කියන්ශන් තවත් කිර ප ශනශනක් කැශල් ඇතුශල්දී මිය ය ර ල්ලා 

ි ශබනවා. 2021 සිට ශම් නක්වා මිය ය ර ල්ලා ි ශබනවා, 129 

ශනශනක්. ඒශකන් 17 ශන ශනක් කැශල් ඇතුශල්දී තමයි මරා නමා  

ි ශබන්ශන්.  ශම් විධියට ශම් සංඛ්යා සහ සිදුවීම් ඔක්ශකොම ශලොකු 

චිරයක් මවමින් තමයි ශපන්වන්ශන්.   

පරිසර හානිය ගැන කථා කරප ගරු මර න්න අමරවීර 

ඇමි තුමාත් ශම් ශවලාශේ ගරු සභාශේ ඉන්නවා. ගහක් කපන 

එක, පාරක් හනන එක, කුඹුරක් ශකොටන එක, ශම් ඔක්ශකොම 

පරිසර හානි තමයි.  ශගවල් හනන එකත් පරිසර හානියක්. ගරු 

.ජය අතුරලිශ  රතන හාමුදුරුශවෝ කිේවා වාශේ ශලොකු ශගවල් 

හන නශකොට ශලොකු බේනක් අය කර ගන්න එක ශහොඳයි, ශම් 

විනා ය අුව කර ගන්න.  ශම් හැම ශනයක්ම පරිසර හානි. සිගරැේ 

එකක් ශබොන එකයි, අරක්කු බීලා ශබෝතශල් කැශල්ට විසි කරන 

එකයි, ගහක් කපන එක -ශම් ඔක්ශකොම- පරිසර හානි. අ්රිකාශේ 

කැ ශල් කපන එක ලංකාශේ සිදු වුණා කියලා තමයි 

රූපවාර නිශයන් ශපන්වන්ශන්. ශම් අලි-මිනිසස ගැටුම පණ්ුවකාභය 

රේජුරුවන්ශේ කාලශ  ඉඳලා ි ශබන ශනයක්. ඒ කාල ශ  මිනිසසසු 

ය ර ල්ලා කියන්න ඇි , "මහ රජතුමනි, අපශේ ජීවිත ශේරා ශනනු 

මැනවි" කියලා. නැන් මිනිසසසු ශමොකක්න කියන්ශන්?  මට රෑට 

සමහරු telephone calls දීලා "විමලවීර ඇමි තුමා" කියලා කථා 

කරනවා. මම ඉි න් "ඔේ, ශකොශහොමන?" කියලා ඇහුවාම "ශතෝ 

බුදි ශන්න?" කියලා තමයි මශගන් අහන්ශන්. මශගන් අහනවා, 

" ශතෝ බුදි ශන්න?" කියලා. එශහමයි මිනිසසසු මශගන් අහන්ශන්. 

එශහමයි මිනිසසසු අපහාස කරන්ශන්. මම ඇහැරශගන ඉඳලා ශම් 

්ර සනය විසඳන්න බැහැ. ශම් ගැටුම විසඳන්ශන් ශකොශහොමන? 

ඔක්ශකොම අලි  ශවේදු; ඔක්ශකොම විශේචකශයෝ; ඔක්ශකොම 

උපශේ කශයෝ. මට කියා ශනන්න, ශම් ්ර සනය විසඳන හැටි.  නැන් 

අපි අලි වැටවල් ගහලා ි ශබනවා, කිශලෝීකටර 4,600ක්. ලබන 

16 වැනිනා   තව කිශලෝීකටර 1,500ක් අලි වැට ගහන්න පටන් 
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ගන්නවා. නමුත් ශම් ්ර සනය විස ශඳන්ශන් නැහැ. ඒ නිසා අපි නැන් 

ඒකට විශ ේෂ පර්ශ ෂණාත්මක වැඩ පිළිශවළක් ශවනම 

්රියාත්මක කරනවා. නැන් අලි අගල් කපන්න පටන්ශගන 

ි ශබනවා.   ආණ්ුවශවන් සත පහක්වත් වියනම් කරන්ශන් නැහැ.  

පරිසර ඇමි තුමනි, අපි ආණ්ුවශේ සත පහක්වත් වියනම් 

ශනොකර තමයි අලි අගල් කපන්ශන්. ආණ්ුවවට සල්ලි නැහැ, ඒවා 

කරන්න. අපට දුන් සල්ලිවලින් භාගයක් ආපහු භාණ්ඩාගාරයට 

භාර දුන්නා. ආණ්ුවශේ සත පහක්වත් ගන්ශන් නැතුව අලි අගල් 

කපලා ශම් පත්වීම් කරලා ි ශබනවා. ශකොච්චර අලි වැට ගැහුවත් 

කුුව තමයි. සිවිල් ආරක්ෂක බලකාශයන් භටයන් 4,600ක් නාලා 

ි ශබනවා, අලි වැට ආරක්ෂා කරන්න. මම කලින් කිේව විධියට 

අලි වැට ආරක්ෂා කරන්න අපි තව 5,000ක පිරිසක් අරශගන 

පහුණු කරනවා. හැබැයි, ශම්ක සාර්ථක පියවරක් ශනොශවයි. රට 

ශේරා ගත් ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ශෆොන්ශසේකා මැි තුමාත් ශම් 

ඇමි කශම් ර ටියා. තව ඇමි වරු ගණනාවක් ර ටියා. උසම 

මන්ත්රීතුමා වන චම්පික රණවක මන්ත්රීතුමාත් ශම් ඇමි කම 

නැරුවා. ශම් ්ර සනයට එතුමන්ලා ශමොනවා හරි විසඳුමක් ශහොයා 

දීලා ි ශබනවාන? නැහැ. අපි බලයට ආ ශවලාශේ ඉඳලා 

ශකොශරෝනා. ඒ නිසා අපි ර ර ශවලා. නමුත්, අපි විසඳුමක් 

ශහොයන්න උත්සාහ නරනවා. සිවිල් ආරක්ෂක බලකාශයන් භටයන් 

10,000ක් අලි වැට ආරක්ෂා කරන්න නාලා, අලි අගලුත් කපලා, 

ඔක්ශකොම කළාට පසසශසේත් අලි ගමට එනවා නම් ශමොකක්න 

කරන්ශන්? කවුරු හරි ශම්කට විසඳුමක් කියලා ශනන්න. ශම් 

්ර සනය සනහටම විසඳන්න පළුවන් එකම ශේ, බැම්මක් ගහන එක. 

ඒ සඳහා රුපියල් ශකෝටි 75,000ක් අපට ශනන්න, අපි ශම්ක 

විසඳනවා.  වනජීවී හා වන සංරක්ෂණ ඇමි තුමා ඇතුළු හැශමෝම 

කියනවා, වඳුරන්ශේ ්ර සනය ගැන. වඳුරන්ශේ ්ර සනයට 

ඉසසශසල්ලා ශම් ්ර සනය විසඳුශේ නැත්නම් මිනිසසසුත් මැශරනවා; 

අලිත් මැශරනවා. ජාි ක ආහාර නිෂසපානනශයන් සියයට 20ක් 

අලින් විසින් විනා  කරනවා; ශගවල් විනා  කරනවා. එතශකොට 

මිනිසසසු දිනපතා දුප්පත්කමට වැශටනවා.  

මම ීකට කලින් නවසකත් ශම් කාරණය කිේවා. අවුරුදු 25ක් 

මහඔය ශපොශළේ බණ්ඩක්කායි, බටුයි විකුණලා ශසෝමා අක්කා 

ශගයක් හැදුවා. ශම් මශේ ළඟ ඉන්න අශප් ගරු මන්ත්රීතුමාත් ඒ 

ගැන නන්නවා. විනාඩි 10යි ගත වුශණ්. අලියා ඒ ශේ බිමට සමතලා 

කර නැම්මා. ඒ, විසිපසස අවුරුේනක් බණ්ඩක්කා විකුණප ශසෝමා 

අක්කාශේ ශේ. ශම් නිසා හැම නාම මිනිසසසු දුප්පත්කමට 

වැශටනවා.  ශම් ්ර සනය විසඳන්ශන් නැතුව ජාි යකට ඉසසසරහට 

යන්න පළුවන්කමක් නැහැ.  ශම් ්ර සනය විසඳන්න අපි නැඩි 

උත්සාහයක් නරනවා, රෑ නවල් ි සසශසේ. අශප් අධයක්ෂ ජනරාල්වරු, 

අශප් අමාතයාං ශ  ශල්කම්වරු ශම් සඳහා නැඩි උත්සාහයක් 

නරනවා. ශම් ශවනුශවන් අශප් නිලධාරින්ශේ ජීවිත ගණනාවක් 

.ජා කරලා ි ශයන්ශන්. ශම්වා විශේචනය කරනවා වාශේ 

ශලශහසි නැහැ, කරන්න ය යාම. ඔක්ශකොම ඉන්ශන් පරිසර 

ර තකාීකන්. හැබැයි, වැලි ඕනෑ, පසස ඕනෑ, ගල් ඕනෑ, පාර 

හනන්නත් ඕනෑ. හැබැයි, පසස කපන්නත් බැහැ, ගල් කඩන්නත් 

බැහැ, වැලි අදින්නත් බැහැ. එශහම ශකොශහොමන ශකොන්ශේසි 

නාන්ශන්?  ශම් ඔක්ශකොමත් විසඳන ගමන්, ශම් ්ර සනය සමබර කර 

ගන්ශන් ශකොශහොමන කියලා අපි නැන් කල්පනා කරනවා. අපි 

කරන්ශන් අමාරුම කාර්යයක්. 

ශම් සිදුවීම්වල අුවවීමක් නැන් අපි නකිනවා. වල්අලින්ශගන් සිදු 

වූ ශේපළ හානි ගත්තාම, 2019දී එවැනි සිේධි 2,143යි; 2020දී 

1,887යි; ශම් අවුරුේශේ ශම් නක්වා 1,320යි. ඒ කියන්ශන් ශේපළ 

හානි ්රමාණය අුව කර ශගන ි ශයනවා. සිවිල් ආරක්ෂක 

බලකාශ  භටයන් 5,000ත් පහුණු කරලා ශම් කටයුතුවලට 

ශයොනවා, අලි අගල් ටිකත් කැපවාම ශම්ක තව සියයට 50කින්වත් 

අුව කර ගන්න පළුවන් ශවයි. සියයට 50කින් අුව කර ගන්න බැරි 

වුශණොත්, ලබන 2022 අශගෝසසතු මාසශ  20වැනි නාට විමලවීර 

දිසානායක වන මම ශම් රාජය ඇමි කශමන් අයින් ශවනවා. 

හැබැයි, ඉසසශසල්ලා ර ටප ඇමි වරු එශහම කිේශේ නැහැ.   

 

ගරු සභාපතිුරහා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Order, please! ගරු රාජය ඇමි තුමනි, ඔබතුමාශේ ඉි රි 

ශවලාව දිවා ආහාර විශේකශයන් පසුව ගන්න.  

පසසවරු 1.00 නක්වා සභාශේ කටයුතු තාවකාලිකව 

අත්ර ටුවනවා.  
 

රැසනවීහ ඊ  අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, අ. භා. 
1.00  නිදයෝජය කාරක සභාපතිුරහාදේ [ගරු අංගජන් රාහනාෙන් 
හහතා] සභාපතිත්වදයන් නැවත පවත්වන ලදී. 

அதன்படி, அமர்வு பி.ப. 1.00 மணிவகர இகடநிறுத்தப்பட்டு 

மீண்டுந் ததாடங்கிற்று. குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 

[மாண்புமிகு அங்கஜன் இராமநாதன்] தகலகம வகித்தார்கள்.   

Sitting accordingly suspended till 1.00 p.m. and then resumed, 
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. ANGAJAN 
RAMANATHAN] in the Chair. 

 

ගරු නිදයෝජය සභාපතිුරහා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. State Minister Wimalaweera Dissanayake, 

please continue with your speech.  

 

ගරු විහලවීර දිසානායක හහතා  
(மாண்புமிகு விமலவீர திசாநாயக்க)   

(The Hon. Wimalaweera Dissanayake) 

ගරු නිශයෝජය සභාපි තුමනි, අපි  පසුය ය කාලශ  -2019දී-  

සිවිල් ආරක්ෂක බලකාශයන් භටයන් 2,193ශනශනක් බඳවා 

ගත්තා, ශම්  අලි -මිනිසස   ගැටලුව විසඳන්න.  2020දී සිවිල් 

ආරක්ෂක බලකාශයන් භටයන් බඳවා ගැීතම 3,156ශනශනක් 

නක්වා වැඩි කළා. 2021 වන විට සිවිල් ආරක්ෂක බලකාශයන් 

4,504ශනශනක්  බඳවාශගන ි ශබනවා. අපි අලි වැට ගැහුවත්, 

සිවිල් ආරක්ෂක බලකාය ශයොනා ගත්තත් වන අලි ගමට එන එක 

වළක්වා ගන්න බැරි ශවලා ි ශබනවා. ඒ නිසා  අලුි න් 5,000ක 

පිරිසක් අරශගන පහුණු කරලා අපි උත්සාහ නරනවා, ශම් 

තත්ත්වයට කිසියම් විධියක විසඳුමක් ශනන්න. ඒ වාශේම මම අර 

මුලින් කිේවා වාශේ  කිශලෝීකටර 1,500ක නව අලි වැටක් 

ඉදිකිරීශම් කටයුතු ශම් මාසශ  16ශවනි නා අපි ආරම්භ කරනවා, 

අම්පාශරන්, හම්බන්ශතොටින්, අනුරාධපරශයන්.  අපි වැඩිම අලි 

වැට  ්රමාණයක් දීලා ි ශබන්ශන් අනුරාධපර දිසසත්රික්කයට. 

ශමොකන, පසුය ය වසශර් අලින්ශේ පහරදීම් නිසා වැඩිම මිනිසස 

මරණ සිදු ශවලා ි ශබන්ශන් අනුරාධපර දිසසත්රික්කශ . අලි අගල් 

කැපීශම්දී අපට ආණ්ුවශවන් සල්ලි ශවන් කරන්ශන් නැහැ. මම 

නැක්කා Facebook එශක් නාලා ි බුණා, "අලි අගල් කැපීම යනු 

නූතන පසස ශවශළඳාශම් අලුත්ම සංකල්පය" කියලා. මම ඒ  

හැශමෝටම කියනවා, තමන් යමක් පළ කරනශකොට ඒ ගැන 

වගීයමක් ඇි ව ශහොයලා බලලා කටයුතු කරන්න කියලා. 

Facebook  කියන්ශන් අපහාස, අවමාන, ශචෝනනා, ශබොරුව, 

වංචාව රජ කරන සසථානයක්. ශම් සමාජ මාධයවලින් කරන්ශන් 

ශචෝනනා ඉදිරිපත් කිරීම.  ශම් අලි අගල් අපි කපන් සත පහක්වත් 

ශගවන්ශන් නැි ව. ඒ පසස ටික වයපාරිකයන්ට අරශගන යන්න 

ශනනවා. ඒක කරන්ශන්ත් වයාපාරිකශයන්ට වැඳලා වාශේ. හුඟක් 

අමාරුශවන් අපි ශම්ක කරන්ශන්. මුනල් නැහැ. මුනල් නැි  නිසා 

ඒකට විසඳුමක් කවුරුවත් දීලා ි බුශණ් නැහැ. අපි විසඳුම දුන්නාම 

ඒක විශේචනය කරනවා. විවිධ සංවිධාන, සමාජ මාධය. සමහර 

ශවලාවට අශප්ම නිලධාරින් පවා විශේචනය කරනවා. නමුත්, 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

විසඳුමක් කවුරුවත් ශනන්ශන් නැහැ. නමුත් විශේචකශයෝ, 

උපශේ කශයෝ ඇි  ශවන්න  ඉන්නවා. ගරු නිශයෝජය 

සභාපි තුමනි,  අපි ශම් ්ර සනයට විසඳුමක් විධියට, එල්ශලන අලි 

වැටක් අලුි න් නිර්මාණය කරලා ි ශබනවා. ශම් ්ර සනය 

නකින්ශන්, ශත්ශරන්ශන්, නැශනන්ශන් ශම් වන අලි ්රශේ  

නිශයෝජනය කරන මහජන නිශයෝජිතයන්ට.  
 

ගරු ඉෂාක් රහුහාන් හහතා 
(மாண்புமிகு இஷாக் ரஹுமான்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 
ගරු නිශයෝජය සභාපි තුමනි,- 

 

ගරු විහලවීර දිසානායක හහතා  
(மாண்புமிகு விமலவீர திசாநாயக்க)   

(The Hon. Wimalaweera Dissanayake) 
මම කථා කරලා ඉවර ශවනකන් ර ටිශයොත් ශහොඳයි, ගරු 

මන්ත්රීතුමනි. මම ඔබතුමාට උත්තර ශනනවා. 
 

ගරු නිදයෝජය සභාපතිුරහා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Member, you can ask for your clarification after 

the Hon. State Minister's speech.  
 

ගරු විහලවීර දිසානායක හහතා  
(மாண்புமிகு விமலவீர திசாநாயக்க)   

(The Hon. Wimalaweera Dissanayake) 
ගරු නිශයෝජය සභාපි තුමනි, අපි විවිධ පර්ශ ෂණ  තවමත් 

කරමින් ි ශබනවා. අශප් අමාතයාං ශ  පර්ශ ෂණ ඒකකයක් 

නැහැ. අවුරුදු 50ක්, 60ක්, එශහමත් නැත්නම් ඊටත් වැඩි කාලයක් 

ි සසශසේ ශම් ්ර සනය ි බුණත්, කිසිම පර්ශ ෂණ ඒකකයක් හනලා 

නැහැ. ඒ නිසා අපි විවිධ පර්ශ ෂණ කරනවා ශකොශහොමන  ශම් 

්ර සනය විසඳන්ශන් කියලා.  උනාහරණයක් විධියට ගත්ශතොත්, 

සමහර ගම්වල මිනිසසසු  වන අලි ්ර සනය නිසා ශගවල් අත්හැර 

ය ර ල්ලා; වගාව අත්හැර ය ර ල්ලා; ගම් පාළු ශවමින් ි ශබනවා. 

ශම් මහා ශේනවාචකය ශවනුශවන් ශවන් කරන මුනල්වලින් අපට 

ශම් කටයුත්ත කරන්න බැහැ.  ඒත් අපි පළුවන් ශේවල් කරනවා. 

ඉසසසර වනජීවී ශනපාර්තශම්න්තුශවන් වි ාල ආනායමක් අපි  

ගත්තා. අපි  වනසතුන් -අලි ශපන්වලා, වලසසසු ශපන්වලා, දිවිශයෝ 

ශපන්වලා- ශපන්වලා විශේශිකයන්ශගන් වි ාල ආනායම් 

්රමාණයක් ගත්තා. හැබැයි, ශකොශරෝනා කළ හදිය නිසා ශම් 

ආනායම් අන අි වි ාල  ්රමාණයකින් අුව ශවලා.  

මම කැමි යි, ශම් සංඛ්යාශල්ඛ්න සංසන්නනාත්මකව  

ශපන්වන්න ශම් අුව වීම සිදු ශවලා ි ශබන්ශන් ශකොශහොමන 

කියලා.  2016දී වනජීවී ශනපාර්තශම්න්තුව ශම් වනසතුන් 

ශපන්වලා රුපියල් මිලියන 2,060ක් උපයලා ි ශබනවා;  2017දී 

රුපියල් මිලියන 2,372ක් උපයලා ි ශබනවා; 2018දී රුපියල් 

මිලියන 2,865ක් උපයලා ි ශබනවා; 2019දී රුපියල් මිලියන 

2,654ක් උපයලා ි ශබනවා;  2020දී රුපියල් මිලියන 812ක් 

උපයලා ි ශබනවා. 2021දී රුපියල් මිලියන 263යි.  

ශකොශරෝනා කළ හදියක්!  විරුේධ පක්ෂශ  අය හැම 

ශවලාශේම කෑ ගහනවා "රට ආර්ිකක ව ශයන් බංශකොශලොත්, 

බංශකොශලොත්, අශප් කළමනාකරණය දුර්වලයි, සර් ශෆේල්" කියලා. 

ශමන්න ශෆේල්  ශවච්ච ශහේතුව. විශේශිකශයෝ ලංකාවට එනවා නම්, 

ශම් ශලෝකශ  ශකොශරෝනා නැත්නම්, අපටත් ශකොශරෝනා 

නැත්නම් ශමලහකටත් වන ජීවී  ශනපාර්තශම්න්තුශේ ආනායම අුවම 

තරමින් මිලියන 3,500 මිලියන 4,000 නක්වා වැඩි කරනවා; වැඩි 

කරන්න පළුවන්කම ි ශබනවා. හැබැයි, විශේශිකයන්ශේ 

ශබල්ශලන් අල්ලලා ලංකාවට අරශගන එන්න අපට බැහැ. 

ශමොකන, ශම් ශකොශරෝනා තත්ත්වය අපට විතරක් බලපාන එකක් 

ශනොශවයි. සමහරු ර තාශගන ඉන්නවා, ශ්රී ලංකාවට විතරයි 

ශකොශරෝනා ි ශබන්ශන් කියලා. විරුේධ පක්ෂශ  සමහර 

මන්ත්රීවරු එශහම කථා කරනවා. හැබැයි, මුළු ශලෝකයටම 

ශකොශරෝනා ි ශබනවා. මුළු ශලෝකශ ම ශකොශරෝනා ශහොඳ වුශණ් 

නැත්නම් ශ්රී ලංකාශේත් ශහොඳ කරන්න බැහැ. චීනශ  මාළු 

ලෑල්ලකින් පටන් ගත්ත ශකොශරෝනා වසංගතය සි යක් 

යනශකොට මුළු ශලෝකයටම වයාප්ත වුණා. ය ය සි යට එපිට 

සි ශ  නකුණු අ්රිකාශවන් තමයි ඔමිශක්රෝන් කියන  ශකොවිඩ් 

්රශේනය ආශේ. නැන් ලංකාශේත් ඔමිශක්රෝන් ආසාදිතශයක් 

ඉන්නවා. ඒ නිසා ශලෝකශ  අශනක් රටවල ශකොශරෝනා 

ි ශබනවා නම්, ලංකාශේ ශකොශරෝනා ශහොඳ කරන්න බැහැ. 

ලංකාශේ ි ශබනවා නම්, ශලෝකශ  ශකොශරෝනා ශහොඳ කරන්නත් 

බැහැ. ශම්ක තමයි ඇත්ත තත්ත්වය. ඒ නිසා ශම් ි ශබන්ශන් 

ශකොශරෝනා තත්ත්වය නිසා ඇි  වුණු ගැටලුවක්.  

ඉසසසර මින්ශන්රිය ජාි ක වශනෝනයානශ  දිනක ආනායම 

රුපියල් ලක්ෂ 42යි. මම ය ය මාසශ  ය ර ල්ලා ඇහුවා නැන් නවශසේ 

ආනායම ීයයන කියලා. රුපියල් 10,000යි කිේවා. ඉි න් 

ශකොශහොමන ශම් රට ශගනියන්ශන්? කියන්න. ශම්ක ආණ්ුවශේ 

කළමනාකාරණශ  ්ර සනයක්න, ශකොශරෝනාවල ්ර සනයක්න? ඇයි 

අපි ශම් ි ත්ත ඇත්ත පිළිගන්ශන් නැත්ශත්? ශම් ආණ්ුවශේ 

වැරැේනක්න ඒක? 

අශප් ආණ්ුව තමයි ශම් රට හැදුශේ. ඈත එපිට අම්පාර 

දිසසත්රික්කශ  බින්තැන්න පත්තුශේ, වැේගම් පත්තුශේ, පානම් 

පත්තුශේ අර ංසක නරුශවෝ හුළු අත්ත පත්තු කරශගන තමයි 

උශේට ඉසසශකෝශල් යන්න පටන් ගත්ශත්. ඒ නරුශවෝ අන ශේ 

ඉසසසරර න් යන බසස එකට අත නාලා ඒශක් නැගලා ඉසසශකෝශල් 

යන තැනට පත් කශළේ අශප් ආණ්ුව; වික්රමසිංහ ආණ්ුවශවන් 

ශනොශවයි. ශමශහම කිේවාට මශේත් එක්ක තරහා ශවන්න ඕනෑ 

නැහැ. වමත්රීපාල සිරිශසේන මහත්මයාශේ ආණ්ුවව ශනොශවයි 

ඒවා හැදුශේ; ශ්රේමනාසශේ ආණ්ුවව ශනොශවයි; ශේආර්ශේ 

ආණ්ුවවත් ශනොශවයි. මර න්න රාජපක්ෂ ආණ්ුව තමයි ගැමියාශේ, 

ශගොවියාශේ, ශගොවි පරපශර්, නරු පරපශර්, අශත් කරගැට ි ශබන 

මිනිසුන්ශේ ජීවිත ඉරණම ශවනසස කරලා අඳුශරන් එළියට 

අරශගන ආශේ. ඒ අශප් ආණ්ුව. හැබැයි, අපි අන අමාරුශේ වැටිලා 

ඉන්ශන්. ඒක අපි පිළිගන්න ඕනෑ. ශකොශරෝනා ශනොි බුණා නම් 

අපි ඉන්ශන් ීකට එහා ශහොඳ තැනක. හැබැයි, ශමතරම් බිර සුණු 

තත්ත්වයක් ි බියදීත් අපි ශකෝටි 3,000ක පාරවල් හනනවා. එන්න 

අම්පාරට, එන්න දිගාමුවල්ලට, ඇවිල්ලා බලන්න. මහාමාර්ග 

ඇමි තුමායි, රාජය ඇමි තුමායි ශම් ශවලාශේ ශම් සභාශේ නැහැ. 

අපි ශකෝටි 3,000ක පාරවල් හනනවා. වතුර ලබා ශනන්න ශකෝටි 

1,500ක් වැය කරනවා. වැේ සිය ගණනක් හනනවා. ශම් 

ශකොශරෝනාත් එක්කම අපි ඒවා ශගොඩනඟනවා.  හැබැයි,  ශම් 

රශේ මාධය ආයතනවල  කිසි ශකශනක් ඒවා වාර්තා කරන්ශන් 

නැහැ. උනාහරණයක් විධියට අපි වන සංරක්ෂණ 

ශනපාර්තශම්න්තුව අරශගන බලමු. 

මම පසුය ය නවසසවල නිකම්ම ි බුණු වනාන්තර අක්කර 

170,000 රක්ෂිත වනාන්තර බවට පත් කළා. ගහක් කැපවත්, 

අත්තක් කැපවත් ඒක පවත් පත්වල පළ කරනවා, ටීවී එශක් 

නානවා. අක්කර 170,000ක් ආරක්ෂා කරන්න රක්ෂිත වනාන්තර 

බවට පත් කළා කියලා මම මාධය ශගනැල්ලා කිේවා. නමුත්, 

කිසිම මාධයයකින් ඒක පළ කශළේ නැහැ. ශපොනසිශ  හැර, 

යුේධශ දී  ශම් රශේ ත්රිවිධ හමුනාශේ රණ විරුශවෝ 25,930ක් මිය 

ය යා. අශප් අමාතයාං ශ  ශල්කම් ශජනරාල් පාලිත ්රනාන්දු 

මැි තුමාශේ සංවිධානත්වශයන්  ඒ ශවනුශවන් අපි පත්තලශම්, 

තේශබෝශේදී පැළ 25,930ක් එක නවශසේ ඉන්දුවා. නමුත්, ඒක 
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කිසිම මාධයයකින් වාර්තා කශළේ නැහැ. ගසස ශනකක් කැපශවොත් 

"වන විනා ය" කියලා මාධයවල පළ කරනවා. ලංකා ඉි හාසශ  

පළමුවැනි වතාවට පැළ 25,930ක් ර ටවප ශවලාශේ ඒක 

මාධයශයන් වාර්තා කශළේ නැහැ. එශහම කුහකකම් කරන්න එපා. 

වමත්රීපාල සිරිශසේන ජනාධිපි තුමා පරිසර ඇමි  විධියට 

වනාන්තර 69යි රක්ෂිත බවට පත් කරලා ි ශබන්ශන්. අවුරුදු 

එකහමාරක්වත් ය ශ  නැහැ, අපි ඒ කාල සීමාව තුළ කැශළේ 

ආරක්ෂා කරන්න රක්ෂිත 66ක් ඇි  කළා. මම ශමොනරාගල 

දිසසත්රික්කශ  අක්කර 20,000ක් ආරක්ෂා කරලා දුන්නා. හැබැයි 

මට මතකයි, පසුය ය කාලශ  ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේත් හුඟ 

ශනශනක් මට විරුේධවයි කථා කශළේ. කවුරුවත් මශේ පැත්තට 

කථා කශළේ නැහැ. "වන නා කයා", "වන විනා කයා", "පරිසර 

නා කයා" කියලා මාධයවලින් මට පණ යනකල් පහර ගැහුවා. 

එක ගහක, එක අත්තක් කපප නැි , උනලු මිටකටවත් න කෑල්ලක් 

කපප නැි  විමලවීර දිසානායකට එශහම කියනශකොට,  ඒ වාශේ 

මිනිශහකුට මාධය ආයතන එශහම කියනශකොට එතැන ශමොකක්න 

ි ශබන සාධාරණය?  

මාධය, මිථයාව මවනශකොට ඇත්ත නැන ගන්ශන් ශකොශහොමන? 

ර රු එකට, ශනරණට, සසවර්ණවාර නියට, සිරසට ශම් ඔක්ශකෝම 

නාළිකාවලට තමයි මම කියන්ශන්. මාධය වාර්තා අලු ි න් හනලා -

්රි නිර්මාණය කරලා- මට විරුේධව නැම්මා. බලන්න, උම්බලකඩ 

කෑල්ලක් කන්ශන් නැි , ඇ ශේ වහන මදුරුශවක්වත් මරන්ශන් 

නැි , අරක්කු ටිකක් ශබො න්ශන් නැි  මිනිහාට පහරශනන විධිය. ඒ 

නිසා මාධය ඔබ ඇත්ත කියන්න. මශේ ශම් කථාව රූපවාර නිශ  

නමන්නත් එපා; ශකොශහේවත් නමන්න එපා. හැබැයි, ඔබ ඇත්ත 

කියන්න. මදුරුශවක් මරන්ශන් නැි  මිනිශහක් ශ්රී ලංකා 

පාර්ලිශම්න්තුශේ ඉන්නවා කියලා කියන්න; උම්බලකඩ 

කෑල්ලක්වත් කන්ශන් නැි  මිනිශහක් ශ්රී ලංකා පාර්ලිශම්න්තුශේ 

ඉන්නවා කියලා කියන්න. හැශමෝම කියන්ශන්  මන්ත්රීවරු 

225ශනනාම එපාශවලා කියලා. අශන්! උම්බලකඩ කෑල්ලක් 

කන්ශන් නැි  එකාත් එපා ශවලාන? මදුරුශවක් මරන්ශන් නැි  

එකා, අරක්කු ටිකක් ශබොන්ශන් නැි  එකා, ශහොරකම් කරන්ශන් 

නැි  එකාත් එපා ශවලා ශන්. සමහරවිට ඔය ශේවල් කියන අයට 

වැඩිය ශහොඳ අය ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ ඉන්නවා; ශම්ක ය නි 

ි යන්නයි හනන්ශන්. ශම්ක ය නි ි ේශබොත් මහජන ගැටලු 

විසඳන්ශන් ශකොශහොමන?  මිනිසසසු මන්ත්රීවරු ළඟට ඇවිල්ලා 

කියන්ශන් නැත්ශත් ශමොනවාන? ශබශහත් ගන්න සල්ලි ඉල්ලනවා;  

මිීත ශපේටිය ගන්න සල්ලි ඉල්ලනවා; ්රීඩා සමිි ය හනන්න සල්ලි 

ඉල්ලනවා; නරුවා ක්ලිනික් එක්කශගන යන්න සල්ලි ඉල්ලනවා; 

ශපොත් පත් අරශගන ශනන්න සල්ලි ඉල්ලනවා. ශම් හැම ශනයක්ම 

මන්ත්රීවරුන්ට කරන්න පළුවන්න?  

2006 වර්ෂශ දී ශජයරාේ ්රනාන්දුපල්ශල් මැි තුමා, -එතුමා 

මිය ය යත් අපි එතුමාට ගරු කරන්න ඕනෑ.- මහාධිකරණ 

විනි සචයකාරවරශයකුශේ වැටුපට සමාන කළා පාර්ලිශම්න්තු 

මන්ත්රීවරශයකුශේ මාසික දීමනාව. අන මහාධිකරණ 

විනි සචයකාරවරශයකුශේ වැටුප ීයයන? රුපියල් 173,000යි. 

පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරශයකුශේ මාසික දීමනාව රුපියල් 

54,000යි. මම ඇමි වරශයක් විධියටයි ශම් කථා කරන්ශන්. ශම්වා 

මන්ත්රීවරුන් කථා කරන්ශන් නැහැ. ඒක ශනන එක සාධාරණ න, 

අසාධාරණ න? ඒ පනත ්රියාත්මක කරන්ශන් නැත්ශත් ඇයි? 

මන්ත්රීවරුන් ජීවත් ශවන්ශන් ශකොශහොමන? ඒ මහජන දුක් ගැනවිලි 

විසඳන්නයි, මළ ශගනර, මඟුල් ශගනර, ශකොටහළු ශගනර, බණ 

ශගනර යන්නයි, ඒ ඔක්ශකෝම කරන්න පළුවන්න ශම් දීමනාව 

අරශගන? ඇයි, ඒ ගැන කථා කරන්න බැරි? මන්ත්රීවරු ඔක්ශකෝම 

නිහඬයි. ඇත්ත කථා කරන්න ඔක්ශකෝම භයයි. මම භය නැහැ. 

මම භය නැහැ, මම ඇත්ත කියන්ශන්. ශ්රී ලංකා පාර්ලිශම්න්තුශේ 

සිටින ශගයක් නැි  එකම මිනිහා මමයි. මම කාටවත් භය නැහැ. 

මම කියන්ශන් ඇත්ත. ඒ නිසා කරුණාකර, ඇත්ත කියන්න. 

ඇත්ත කථා කරන්න පරුදු ශවන්න.  
 

ගරු හන්ත්රීවරදයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
எங்களுக்கும் வீடு இல்கல.  
 

ගරු විහලවීර  දිසානායක හහතා  
(மாண்புமிகு விமலவீர திசாநாயக்க)   

(The Hon. Wimalaweera Dissanayake) 
உங்களுக்கு மட்டுமல்ல, நம்மளுக்கும் அதுமாதிாிதான்; 

எல்வலாருக்கும் அதுமாதிாிதான்.  

 ශකොශරෝනා තත්ත්වය නිසා වන සංරක්ෂණ 

ශනපාර්තශම්න්තුශේත් ආනායම අුව වුණා. වර්ෂශයන් වර්ෂය 

අරශගන මම ඒක  ශපන්වන්නම්. 2018දී අපි වන සංරක්ෂණ 

ශනපාර්තශම්න්තුශවන් අවුරුේනකට රුපියල් මිලියන 1,070ක් 

උපයා ි ශබනවා. 2019දී රුපියල් මිලියන 1,916ක් උපයා 

ි ශබනවා. හැබැයි, 2020දී රුපියල් මිලියන 1,327යි ලැබිලා 

ි ශබන්ශන්. ශම් අවුරුේනට රුපියල් මිලියන 591යි ලැබිලා 

ි ශබන්ශන්. එන්න එන්නම ආනායම අුව ශවනවා. ශකොශරෝනා 

අපිව ර ර කර ශගන ඉන්ශන්. ශම් ආර්ිකකය ශම් විධියට වැටුශණ් ඒ 

නිසායි. එශහම නැි ව, ශම් ආණ්ුවශේ අය ශහොරකම් කරලා 

ශනොශවයි. අරශකන් ශහොරකම් ශකරුවා, සුදු ලූනු බිශකන් 

ශහොරකම් ශකරුවා, සීනි ඇශටන් ශහොරකම් ශකරුවා, හැම නාම 

ශහොරකම් ශකරුවා කියලා තමයි කියන්ශන්. ශහේවිසි, ශහොරණෑ, 

පාවඩ, පාංශුූලල, මතක වසසර කිසිත් නැි ව, ශම් රශේ 60,000ක් 

අර ංසක තරුණ, තරුණිශයෝ ටයර් එශක් ශතල් ගැලුශම් මහ මඟ 

නවා හළු කළ මිීතමරුශවෝ රැළක් , වධකශයෝ රැළක්  
 
[මූලාසනදේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
අපට උපශනසස ශනනවා, ්රජාතන්රවානය ගැන. තමුන්නාන්ශසේලාට 

මතක නම් කල්පනා කර බලන්න, 1988-89 කාලශ  ශම් රශේ 

සිේ මහා ගංගාවල -මහවැලි, කැලණි, කළු, වලශේ ගංගාවල- 

ගලාශගන ය ශ  ජලය ශනොශවයි; ජාි ශ  නරුවන්ශේ රක්ත වර්ණ 

රුධිරයයි. ඒ මිීතමරු වධකශයෝ, ඔවුන්ශේ පත්තු  
 
[මූලාසනදේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
අන අපට කියලා ශනනවා, ්රජාතන්රවානය කරන්ශන් ශකොශහොමන 

කියලා. පළාත් සභා මැි වරණය කල් නමලා, ්රාශේශීය සභා 

මැි වරණය කල් නමලා, ්රජාතන්රවානය විනා  කරප අය අපට අන 

්රජාතන්රවානය ගැන කියලා ශනනවා. ශමතැන කේටිය නැහැ ශන්. 

කේටිය ර ටියා නම් ශහොඳයි.  

ගරු නි ශයෝජය සභාපි තුමනි, වන අලි සහ වනජීවි ්ර සනශ දී 

අපි ශමශතක් කල් වන්දි ශගේශේ වන අලි ්රහාරයකින් මිය ය ය 

අයට සහ අලින්ශගන්  හානි වුණ අයටයි. අපි ඒක ශවනසස 

ශකරුවා. වන අලියාශගන්, කිඹුලාශගන්, ීක හරකාශගන්, 

දිවියාශගන් ජීවිතයක් නැි  වුශණොත්, අපි නැන් රුපියල් නස 

ලක්ෂයක් ශගවනවා. ඉසසසර වන අලි හානියකට රුපියල් ලක්ෂ 

5යි ශගේශේ.       

ඒක අපි රුපියල් ලක්ෂ 10 නක්වා වැඩි කළා. ශේපළ වන්දිය 

ශගේශේ රුපියල් ලක්ෂයයි. ඒක අපි රුපියල් ලක්ෂ ශනකක් කළා. 

බරපතළ අකර්මණය තත්ත්වයට පත් වුශණොත් ලක්ෂ 10ක් නක්වා 

ශගවන්න තීරණය කළා. ඒ පවුල්වල නරුශවෝ ඉශගන ගන්නවා 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

නම්, ඒ නරුවන්ට ඉශගන ගන්න උනවු කරන්න අපි කැබිනේ 

මණ්ඩලය ට ශයෝජනාවක් ශගනාවා. අශප් ගරු සී.බී. රත්නායක 

ඇමි තුමා හරහා අපි කැබිනේ පත්රිකාව ඉදිරිපත් කරලා ි ශබනවා. 

එතශකොට අපි ශමශහම සාධාරණය ඉෂසට කරනවා කියලා මාධය 

කියනවා න? නැහැ. Facebook එශක් කියනවාන? නැහැ. ඒවා ගැන 

කවුරුත් ශමොකුත් කියන්ශන් නැහැ. ශම් රශේ අන ඇි  කරලා 

ි ශබන සංසසකෘි ය ශමොකක්න? විරුේධ වීම. එකඟවීම ශනොශවයි, 

විරුේධ වීම. විග්රහ කිරීම ශනොශවයි, විචාරය කිරීම ශනොශවයි, 

විශේචනය කිරීම. එකට එකතු කිරීම ශනොශවයි, පහර දීම. මාධය 

තමයි ශම් සංසසකෘි ය ඇි  ශකරුශේ.  හැන්නෑවට රූපවාර නිශ  

ශපන්වන්ශන් ශමොනවාන? මම ශමොන ශේවල් කළත්, රුපියල් පන් 

ලක්ෂය නස ලක්ෂය නක්වා වැඩි ශකරුවා කියලා පත්තශර් නානවාන? 

Facebook එශක් නානවාන? නැහැ. මම කාට ශහෝ කුණුහරුශපන් 

බැන්ශනොත් එශහම නවසස පහක්  TV එශක් ශපන්වනවා; නවසස 

පහක් ශපන්වනවා. වැනගැම්මක් නැි  පල්හෑලි ටික ශපන්වනවා. 

අර ඕපාදූප ටික ඔක්ශකෝම TV එශක් යනවා. හැබැයි, ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ කවුරු ශහෝ වැනගත් කථාවක් කශළොත් ඒක 

නානවාන? නාන්ශන් නැහැ. කාට හරි  "පර බල්ශලෝ" කියලා 

බැන්ශනොත් නවසස ශනකක් විතර ඒක ්රචාරය කරනවා. ඉි න්, 

මාධය රටකට ඉදිරි මඟ ශපන්වන්ශන් ශමශහම න? මාධය තමයි ශම් 

විනා ය ඇි  කරන්න මුල් ශවන්ශන්. අනික් පැත්ශතන්, 

Facebook එශක් ඉන්න අය. අශප් ආණ්ුව කරන අයට, අශප් 

නායකයන්ට මම කියන්න කැමැි යි, Facebook එශක් මතවානයට 

ආණ්ුව හනන්න යන්න එපා; මාධය ්රචාරයට ගැළශපන්න ආණ්ුව 

හනන්න යන්න එපා කියලා. ඒකත් එක්ක ආණ්ුව කරන්න බැහැ. 

ඩඩ්ලි සිරිශසේන හාල් මිලයි, වී මිලයි ශනකම නියම කරනවා. නැන් 

ඔහු ශවළඳ ඇමි න? අපි ශම්වාට ඉඩ දීලා බලා ඉන්න ය යාම 

නිවටශයෝ විධියටයි සලකන්ශන්. ඒ නිසා අපි ළඟ නැඩිකමක් 

ි ශබන්න ඕනෑ; සසථාවරයක් ි ශබන්න ඕනෑ. කවුරු තරහ වුණත් 

මම ශම් ටික කියන්න ඕනෑ. එක එක්ශකනාට හාල් මිලයි, වී මිලයි 

තීරණය කරන්න ශනන්න බැහැ. ශම්ක ආණ්ුවවක්. පසුය ය කාලශ  

මතක ශන්, කුනලාශගන යනවා. 
 

ගරු නිදයෝජය සභාපතිුරහා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. State Minister, please wind up now. We have 

more interventions and more clarifications regarding the 
Ministry.  

 
ගරු විහලවීර දිසානායක හහතා  
(மாண்புமிகு விமலவீர திசாநாயக்க)   

(The Hon. Wimalaweera Dissanayake) 

Okay, Sir, give me five more minutes please. 

අශප් රාජපක්ෂවරු ඔක්ශකෝම ශගනිර ල්ලා රිමාන්ඩ් ශකරුවා. 

ශයෝෂිත රාජපක්ෂ රිමාන්ඩ් කරලා ර ටියා. මුරා කරන්න ටින් 

එකක්වත් දුන්ශන් නැහැ. ඒවා මතක නැහැ. බැසිල් රාජපක්ෂ 

මැි තුමා ශනපාරක්  ගාල් කරලා ර ටියා, බන්ධනාගාරශ . නාමල් 

රාජපක්ෂ ඇමි තුමාත් ි යාශගන ර ටියා, බන්ධනාගාරශ . 

මර න්නානන්න අලුත්ගමශේ ඇමි තුමා,  ශජොන්සසටන් ඇමි තුමා 

ි යාශගන ර ටියා, බන්ධනාගාරශ . අපි විරුේධ පක්ෂශ  

ඉන්නතුරු උසාවිවල ශපොනසිවල ර ටිශ . නැන් එනවා, අපට 

්රජාතන්රවානය උගන්වන්න. ඔක්ශකෝම එනවා, ්රජාතන්රවානය 

උගන්වන්න. හැබැයි, එශහම කශළේ අපි ශමොන වරනක් කළාට න? 

නැන් ඔය නිනහසස ශවන්ශන්? ඊශයත් එක්ශකශනක් නුව 11කින් 

නිනහසස ශකරුවා. අපි අධිකරණයට ඇඟිලි ගහනවාන? ඒ නවසසවල 

අරලියගහ මන්දිරයට ශගන්වලා ශන් ීති පි ට උපශනසස දුන්ශන්. 

්රජාතන්රවානය කියලා ශනන්න එන්ශන්, ඒ ශගොල්ශලෝ. ශකොමිෂන් 

සභා ි බුණා ලු. ශකොමිෂන් සභා ි බුණා, ඒවාශ  ඔක්ශකෝම ඒ 

ශගොල්ලන්ශේ කේටිය ර ටිශ . විරුේධ පක්ෂශ  අපි 50ශනශනක් 

ර ටියා. අශප් එක්ශකශනක් ශකොමිසම නිශයෝජනය ශකරුවා න ? 

සසවාධීන ශකොමිෂන් සභා. සසවාධිනයි, තමන්ට. ශම්වා ගැන 

කියන්න ශගොඩක් ශේවල් ි ශබනවා. නමුත් මම ීකට වඩා ඒ ගැන 

කථා කරන්න බලාශපොශරොත්තු ශවන්ශන් නැහැ. 

ගරු නිශයෝජය සභාපි තුමනි, අශප් සත්ශවෝනයාන 

ශනපාර්තශම්න්තුව යටශත් ි ශබන රිදියගම සෆාරි උනයානය 

ජන්රිය සසථානයක්.  ඒකට ය යාම නිනහශසේ හැසිශරන සතුන් 

බලන්න පළුවන්. අපි ඒක නවීකරණය කරනවා. ඒ වාශේම 

ශනර වල සත්ශවෝනයානය නවීකරණය කරනවා. අපට ශකොශරෝනා 

ි බුශණ් නැත්නම්, ඒවාශ  ආනායම වැඩිකර ගන්න පළුවන්කම 

ි බුණා. වන සංරක්ෂණ ශනපාර්තශම්න්තුව, වන ජීවි 

ශනපාර්තශම්න්තුව, සත්ශවෝනයාන ශනපාර්තශම්න්තුව මුල් කාලශ  

මිලියන 2,200ක ආනායමක් ලබාශගන ි ශබනවා. නමුත් අන ඒ 

්රමාණය එන්න එන්න පහළට බර නවා. ඇයි? නරඹන්ශනෝ නැහැ. 

ශේශීය ශනොශවයි, විශේශීය නරඹන්නන්ශගන් තමයි අපි වි ාල 

මුනලක් ඉපයුශේ. ඒ ඉපයූ මුනල එන්න එන්න හීන ශවලා යනවා, 

ශකොශරෝනා වසංගතයත් එක්ක. ඒ නිසා ආණ්ුවව ශෆේල් නැහැ; සර් 

ශෆේල් නැහැ; ශපොදුජන ශපරමුණ ශෆේල් නැහැ; ශකොශරෝනා නිසා 

අපි ශෆේල්. ශමොකන, එය අපට පාලනය කරන්න බැරි ශනයක්.  ධවල 

ආධිපතයශ  මහා ශලොක්ශකෝ ශවච්ච ඇශමරිකාවට, 

එංගලන්තයට පාලනය කරන්න බැරි ශවච්ච ශේ අපි පාලනය 

කරලා අශප් රට පසසශවනි තැනට ශගනැල්ලා ි ශබනවා.  ඒකට 

සසතුි යක් නැහැ. එක්සත් ජාි ක පක්ෂශ  ආණ්ුවවක් ි බුණා 

නම්, ශමලහකටත් ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේත් භාගයක් විතර මැරිලා. 

ශම් ජීවිත ආරක්ෂා කර දුන්ශන් අශප් ආණ්ුවවයි. මම ආපහු 

කියන්න කැමැි යි, 60,000ක් මරප අයශගන් අපට උපශනසස එපා, 

අපට උපශනසස එපා කියලා.  

සසතුි යි.   
 

ගරු ඉෂාක් රහුහාන් හහතා 
(மாண்புமிகு இஷாக் ரஹுமான்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 
 

නැඟී සිියදේය. 
எழுந்தார். 

rose. 

 
ගරු දක්.පී.එසන. කුහාරසිරි හහතා 
(மாண்புமிகு வக.பி.எஸ். குமாரசிறி)  

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

ගරු නිශයෝජය සභාපි තුමනි, ගරු  රාජය ඇමි තුමාශගන් 

මට පැහැදිලි කිරීමක් කරගන්න ඕනෑ.  

 
ගරු නිදයෝජය සභාපතිුරහා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
The Hon. Ishak Rahuman rose first.  I will come back 

to you, Hon. Member. Hon. Ishak Rahuman, do you need 
a clarification from the Hon. State Minister? 

 
ගරු ඉෂාක් රහුහාන් හහතා 
(மாண்புமிகு இஷாக் ரஹுமான்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 

ගරු ඇමි තුමනි, ගරු රාජය ඇමි තුමනි, ඔබතුමන්ලා 

ශනශනනාම ශම් ගරු සභාශේ ඉන්න ශවලාශේ මට පැහැදිලි කිරීමක් 

කරන්න අවසසථාව ලබා දීප එක ගැන ගරු නිශයෝජය 

සභාපි තුමාට මම සසතුි වන්ත ශවනවා.  
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[ගරු  විමලවීර  දිසානායක  මහතා] 
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අශප් රාජය ඇමි තුමා කිේවා, ශම් අවුරුේශේ අලි වැටවල් 

වැඩිම ්රමාණයක් ඉදිකශළේ අනුරාධපර දිසසත්රික්කශ  කියලා. 

ඔබතුමා කිේවා නිවැරදියි, ගරු රාජය ඇමි තුමනි. නමුත් අපි 

ඉතාම කනගාටුශවන් කියන්න ඕනෑ කාරණයක් ි ශබනවා. 

අලිවැටවල් ඉදිකිරීම අව යයි තමයි. හැබැයි, ශම් අලි වැටවල් 

නමනශකොට අශප් පළාශත් ගම්වල ි ශබන සමහර ශගවල් මැදින්, 

සමහර අයශේ toilets රක්ෂිතයට අහුශවන විධියට, සමහර අයශේ 

කුසසසිය රක්ෂිතයට අහුශවන විධියට, සමහර අයශේ මිදුල 

රක්ෂිතයට අහුශවන විධියට තමයි අලිවැට ඉදිකරන්ශන්.  ගරු 

ඇමි තුමනි, ගරු රාජය ඇමි තුමනි, ශම් සම්බන්ධශයන් ඔබ 

ශනපළශේම විශ ේෂ අවධානයක් ශයොමු කරලා, ශම් අලිවැටවල් 

ඉදිකිරීම සඳහා ඒ අයට නිර්ණායකයක් සකසස කරලා ශනන්න. ඒ 

්රශේ වල පදිංචිශවලා ඉන්න අයශේ නිවාසවලට හානියක් වන 

විධියට අලිවැට හනන්න එපා කියලා ඉතාම  කාරුණිකව 

ඔබතුමන්ලාශගන් මම ඉල්ලා සිටිනවා. ශම් නිසා අන වන විට ශම් 

අලිවැට ඉදිකිරීශම්දී ඉතාම කනගාටුනායක තත්ත්වයක් ඇි ශවලා 

ි ශබනවා.  

ගරු ඇමි තුමනි, ශම් නවසසවල ඔබතුමාශේ අමාතයාං ය 

මඟින් වි ාල ව ශයන් border post එක නානවා. හැබැයි, 

ඔබතුමන්ලා ශනශනශනොම නන්නවා ලංකාව කෘෂිකාර්මික රටක් 

බව. හැබැයි, අශප් රට කෘෂිකාර්මික රටක් කියලා අපි නමට 

විතරක් කියලා හරි යන්ශන් නැහැ. ශම් කටයුතු අත්තලාශේ, 

මුත්තලාශේ, රජවරුශන් ේ කාලශ  ඉඳලා කරශගන ආවා. හැබැයි, 

අන අශප් අයට ශගොවිතැන් කරගන්න බිමක් නැි ශවලා ි ශබනවා. 

එක පැත්තකින් ජනාධිපි තුමා කියනවා, අපි ලංකාශේ නිෂසපානන 

වැඩි කරන්න ඕනෑ කියලා. අශනක් පැත්ශතන්, නිලධාරින් 

ජනාධිපි තුමාශේ ඒ කියමන පැත්තකට නාලා, අලිවැට ඉදිකරනවා 

වාශේම කෘෂිකාර්මික වගා කටයුතු කරප ඉඩම්වලට border post 

එක නානවා. ඒ ්රශේ වල ශම් නිසා නැන් කිසිම ශනයක් කර ගන්න 

බැහැ, ගරු ඇමි තුමනි. බඩඉරිඟු වගා කරන බිම්වලට, වී වගා 

කරන බිම්වලට, සමහර අය ශේ කුඹුරුවලටත් ය ර ල්ලා border 

post එක නාලා, වගා කටයුතු කරන්න එපා කියනවා. එම නිසා ඔබ 

ශනපළශගන්ම මම ඉල්නමක් කරනවා, ශම් ගැන ශසොයා බලන්න 

කියලා. ගරු සී.බී. රත්නායක ඇමි තුමාටත්, ගරු විමලවීර 

දිසානායක රාජය ඇමි තුමාටත් මම සසතුි වන්ත ශවන්න ඕනෑ. 

ශමොකන, මම ීකට කලින්   ඔබතුමන්ලාට ඉඩම් ්ර සනයක් ගැන 

කිේවා. ඔබ ශනපළම ඒ සම්බන්ධශයන් අනාළ නිලධාරින් කැඳවූවා. 

ඒ අය ක ශාාාළඹ සිට අනුරාධපරයට ආවා. ඇවිල්ලා ශම් ගැන 

ශසොයා බැලුවා, ගරු ඇමි තුමනි. ඔවුන් ඇවිල්ලා බැලුවාට තවම 

විසඳුමක් ලබා දුන්ශන් නැහැ. විශ ේෂශයන්ම අනුරාධපර 

දිසසත්රික්කශ  ශහොශරොේපතාන ආසනයට ය ර ල්ලා තමයි ශම් 

සම්බන්ධශයන් ශසොයා බලා කටයුතු ශකරුශේ. හැබැයි, ශමතැනදී 

මම කියන්න ඕනෑ ශනයක් ි ශබනවා. ගරු ඇමි තුමනි, 

ජනාධිපි තුමාශේ සංකල්පය තමයි රශේ නිෂසපානන වැඩි කරන්න 

ඕනෑ කියන එක. හැබැයි, එතුමාශේ සංකල්පය අනුව ශම් රශේ 

නිෂසපානන වැඩි කරන්න නම් අපි හැම ශකනාම ඒ සඳහා උනේ 

කරන්න ඕනෑ. නමුත් බලන්න, නිවැරදි ්රි පත්ි යක් නැි ව 

ලංකාශේ අපි විඳින දුක. ඉන්දියාව අපට අල්ලප රට. ඉන්දියාව 

කියන්ශන් ශලෝකශ  කිසිම නායකශයකුට, රටකට යටත් 

ශවන්ශන් නැි  රටක් කියලා කිේශවොත් නිවැරදියි. ඇයි ඒ? 

ඉන්දියාව තමශන් ේ රශේ සියලුම නිෂසපානන කරනවා. හැබැයි, අපි 

වචනශයන් විතරක්, ශම් රට කෘෂිකාර්මික රටක් කියලා කියනවා. 

කිසිම නිෂසපානනයක් ලංකාශේ නැහැ. අපි ලංකාශේ නිෂසපානන වැඩි 

කරන්න ඕනෑ. අශප් රශේ නිෂසපානන වැඩි කරන්න නම්, අශප් 

ඇමි වරු ශනශනනාම ශම් කෘෂි කර්මාන්තශ  ශයදී සිටින ශගොවි 

මහත්වරුන්ට උනේ කරන්න ඕනෑ.  

 කනගාටුශවන් වුණත් මම තව කාරණයක් ගැන කියන්න 

ඕනෑ. අි ගරු ජනාධිපි තුමා ගත්ත තීන්දුව අනුව  අශප් රශේ 

කාබනික ශපොශහොර වැඩ පිළිශවළක් කරශගන ය යා. හැබැයි, මාස 

කිර පයකට පසසශසේ එතුමා ආපහු රශේ ඉන්න ජනතාව ගැන, ශගොවි 

මහත්වරු ගැන ර තලා ශහොඳ තීන්දුවකට ඇවිල්ලා, රසායනික 

ශපොශහොර නැවත ශගන්වීමට තීන්දුවක් අරශගන ි ශබනවා. ගරු 

නිශයෝජය සභාපි තුමනි, උනාහරණයක් ගත්ශතොත්, මඩකලපව, 

මුලි ේ, කුරුණෑගල වැනි දිසසත්රික්කවල වගා කටයුතු පටන් අරන් 

නැන් මාස 2ක් ශවනවා. ඒ වාශේම, අනුරාධපරය දිසසත්රික්කශ  වගා 

කරන්න පටන් අරන් නැන් නවසස 15ක්, 20ක්, මාසයක් විතර 

ශවනවා; තවම ශපොශහොර නැහැ. ශම්කයි ි ශබන කනගාටුව. ශම් 

සඳහා සසථීර විසඳුමක් නැහැ; සසථීර ්රි පත්ි යක් නැහැ. අශප් රශේ 

පාලකශයෝ විතරක් මාරු ශවනවා. හැබැයි, අපට සසිකර 

්රි පත්ි යක් නැහැ. 

අපි ශලෝකශ  අශනක් රටවල් දිහා බැලුශවොත්, ඒ අයට සසිකර 

්රි පත්ි යක් ි ශබනවා. පාලකශයෝ විතරයි ශවනසස ශවන්ශන්. 

නමුත් ලංකාශේ එශහම නැහැ. 1948 අපිට නිනහස ලැබුණු කාලශ  

ඉඳලා අන වනකල් පාලකශයෝ ශවනසස ශවලා ි ශබනවා. නමුත්, 

අපිට කිසිදු සසිකර විසඳුමක් නැි  නිසා අශප් රට විනා  ශවලා 

ි ශබනවා.  

අන අපිට ශඩොලර් ්ර සනයක් ි ශබනවා කියන්න ශනයක් නැහැ. 

ඉන්දියාවට වඩා අශප් ලංකාශේ සම්පත් ි ශබනවා. හැම 

පැත්ශතන්ම සම්පත් ි ශබනවා, ගරු ඇමි තුමනි. හැබැයි, අපිට 

ඉදිරියට යන්න බැරි ශහේතුවක් ි ශබනවා. ඒ ශමොකක්න? අපිට සසිකර 

්රි පත්ි යක් නැි කම. 
 

ගරු නිදයෝජය සභාපතිුරහා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Member, can you make your intervention short? 

 

ගරු ඉෂාක් රහුහාන් හහතා 
(மாண்புமிகு இஷாக் ரஹுமான்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 

මට විනාඩියක් ශනන්න, ගරු නිශයෝජය සභාපි තුමනි.  

පාලකශයෝ මාරු වුණාට කමක් නැහැ. හැබැයි, සසිකර 

්රි පත්ි යක් ඇි ව නැන් ශහෝ අපි තීන්දුවකට එන්න ඕනෑ. 1948 

නිනහසින් පසු සුේනා භාරදීලා ය යාට පසු එනා ඉඳලා අශප් රශේ 

ි බුණු ණය බරයි, අන ි ශබන ණය බරයි, අන රශේ ි ශබන ්ර සනයි 

සම්බන්ධශයන් ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ ඉන්න අපි 225ශනනාම එකතු 

ශවලා තීන්දුවක් ගන්ශන් නැත්නම් ශමොකන ශවන්ශන්? අපි 

225ශනනා එකතු ශවලා කාලා බීලා, ශමතැන ඇවිල්ලා ජනතාව 

මුළා කරලා, ශබොරු කරලා, ඊළඟ මැි වරණය දිනන්ශන් 

ශකොශහොමන කියලා බලමින් කටින් බතල ර ටවන එක විතරයි  

ශමතැන කරන්ශන්. අපිට සසිකර විසඳුමක් නැහැ.  

 ගරු නිශයෝජය සභාපි තුමනි, අි ගරු ජනාධිපි තුමා 

ශගනැවිත් ි ශබන වැඩ පිළිශවළට අපි 225ශනනාම උනවු කරන්න 

ඕනෑ. අශප් ලංකාව කෘෂි කාර්මික රටක් කියා නමින් විතරක් 

හඳුන්වා දීලා වැඩක් නැහැ. සසිකර විසඳුමක් ව ශයන්, සියලුම 

ශේවල් ලංකාශේ නිෂසපානනය කරන්න ඕනෑ. එනා 1972දී සිරිමාශවෝ 

බණ්ඩාරනායක මැි නිය ශගනාප වැඩ පිළිශවළ හකුළා නැීකම 

නිසා තමයි, අන අපි ශලෝකශ  ර ඟන්ශනක් ව ශයන්, 

ණයකාරශයක් ව ශයන් ඉන්ශන්.  

ගරු නිශයෝජය සභාපි තුමනි, ඉි ශයෝපියාශේ මිනිසසසු නම් 

කන්ශන් නැි ව, ශබොන්ශන් නැි ව ඉන්න පරුදු ශවලා ි ශබනවා. 

හැබැයි, ශමශහම ය ශයොත් තව අවුරුදු කිර පයක් තුළදී අපි 

ශලෝකශ  ඉි ශයෝපියාවටත් වඩා අන්ත තත්ත්වයකට පත් වනවා. 

ඒක කාටවත් වළක්වන්න බැහැ. ඒ නිසා අපි 225ශනනා 

2149 2150 



පාර්ලිශම්න්තුව 

එකතුශවලා නැන් හරි සසිකර විසඳුමකට එන්ශන් නැහැ.  ඊළඟ 

වතාශේ පාර්ලිශම්න්තුවට එන්න ඕනෑකමට ශබොරු කරලා රශේ 

ජනතාව මුළා කරන්ශන් නැි ව, කටින් බතල ර ටවන්ශන් නැි ව 

අපි ඔක්ශකෝම එකතු ශවලා සසිකර විසඳුමක් අරශගන ලංකාව 

ශලෝකශ  දියුණු රටක් විධියට ඉදිරියට ශගන යමු කියන අනහස 

ඉදිරිපත් කරමින්  මා නිහඬ ශවනවා.  

 

ගරු නිදයෝජය සභාපතිුරහා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Thank you. Next, the Hon. Shantha Bandara. You can 

make your intervention. Please make it brief.  
 

ගරු ශ්ාන්ත බණ්ඩාර හහතා 
(மாண்புமிகு சாந்த பண்டார) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

ශබොශහොම සසතුි යි, ගරු නිශයෝජය සභාපි තුමනි. 

විශ ේෂශයන්ම පැහැදිලි කර ගැීතමක් කරගන්නයි මට ඕනෑ. 
 

ගරු සී.බී. රත්නායක හහතා  
(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
 

නැඟී සිියදේය. 
எழுந்தார். 

rose. 
 

ගරු නිදයෝජය සභාපතිුරහා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Yes, Hon. C.B. Rathnayake? 
 

ගරු සී.බී. රත්නායක හහතා  
(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
ගරු නිශයෝජය සභාපි තුමනි, ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මන්ත්රීතුමා 

කියප කාරණාවලට පිළිතුරු දුන්ශනොත් ශහොඳයි කියා මා ර තනවා. 

ශමොකන, අනාළ විෂයයට වඩා එතුමා කථා කශළේ ශලෝකය ගැන සහ

-  [බාධා කිරීමක්] 
 

ගරු නිදයෝජය සභාපතිුරහා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
There are quite a few interventions to be made. If you 

speak after all those interventions, then you can answer 
everyone. 
 

ගරු සී.බී. රත්නායක හහතා  
(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
Okay, Sir. 

 

ගරු නිදයෝජය සභාපතිුරහා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Thank you, Hon. Minister. 
 

ගරු ශ්ාන්ත බණ්ඩාර හහතා 
(மாண்புமிகு சாந்த பண்டார) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

ගරු නිශයෝජය සභාපි තුමනි, වන අලි ්ර සනය සහ ඒ 

සම්බන්ධ කාරණා රාශියක් ගැන අශප් ගරු රාජය අමාතයතුමාත් 

ඉතා මැනවින් පැහැදිලි කළා. විශ ේෂශයන් මම නිශයෝජනය කරන 

කුරුණෑගල දිසසත්රික්කශ  ශම් වන විට වන අලින්ශේ තර්ජනයට 

ලක්ව ි ශබන ්රශේ  ි  ශබනවා. නිකවැරටිය, යාපහුව, ගල්ගමුව 

මැි වරණ ශකොේඨාසවල ්රශේ  ගණනාවක් වි ාල ව ශයන් වන 

අලි තර්ජනයට ලක් ශවනවා.  අශප් ගරු ශජොන්සසටන් ්රනාන්දු 

ඇමි තුමාත් මැදිහත් ශවලා, ගරු අගමැි තුමාශේ  ක්ි යත් 

එක්ක ඔබතුමන්ලාශේ අමාතයාං ය හරහා වි ාල ්රි පානන 

්රමාණයක් ශවන් කරලා නැන් ඒ සම්බන්ධශයන් ඉදිකිරීම් කටයුතු 

කරශගන යනවා. 

ශම් ශවලාශේ  මම එක කාරණයක් මතු කරන්න කැමැි යි. 

එනම්, ඒ කරන ඉදිකිරීම්වල කාණාත්මකභාවය,   ක්ි මත්භාවය 

මදි කියලා ඒ ්රශේ වල ජනතාව අප ට පැමිණිලි කරනවා, ගරු 

අමාතයතුමනි. තාක්ෂණය පැත්ශතනුත් ඊට වඩා  ක්ි මත් 

ශවන්න ඕනෑය කියන කාරණය විශ ේෂශයන්ම ඒ ්රශේ වල වන 

අලි තර්ජනයට මුහුණපාන ගම්වල ජනතාව අපිත් එක්ක නිතරම 

පවසනවා. 

ශම් ශකොවිඩ් වසංගතය ශවලාශේ අි ගරු ජනාධිපි තුමා, අශප් 

රජය ඉතා අමාරුශවන් තමයි මුනල් ්රි පානන ශවන් කර දීලා 

ි ශබන්ශන්. අමාතයවරුන් හැටියට ඔබතුමන්ලාත් ඉතාම 

සේභාවශයන් ඒ කටයුත්තට නායකත්වය දීලා ි ශබනවා. නමුත් ඒ 

ඉදිකිරීම් කටයුතු පිළිබඳව විශ ේෂශයන් අමාතයාං ශ  ඒ විෂය 

පථයට අනාළ නිලධාරින් ශයොනවා, ශකොළන්න් හරි යවලා පරීක්ෂා 

කර බලා ඒ කටයුතු නියමාකාරව සිදු වනවාන කියන කාරණය 

ශසොයා බලන්න කියලා මම  ශග රවශයන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ 

වාශේම තව වි ාල ්රශේ යක් ආවරණය කරන්න ි ශබනවා. වන 

අලි ්ර සනය ගත්තාම, එම ්ර සනයට වනජීවී ශනපාර්තශම්න්තුවට 

විතරක්, ගරු අමාතයතුමාශේ අමාතයාං යට විතරක් උත්තරයක් 

ශනන්න බැහැ කියන එකයි මශේ නම් ශප ේගලික හැඟීම. ශම් 

සම්බන්ධශයන් ි රසර විසඳුමකට යන්න අව යයි.  

වන අලින්ශේ ්රධානම අව යතාවන්ශගන් එකක්, ආහාර; 

අශනක, ජලය. ලිංය ක කටයුතු ඇතුළු තව අව යතා ි ශබනවා. 

නමුත්, ්රධාන ව ශයන්ම ආහාර සපයා ගැීතමත් ඒ වාශේම ජලය 

අව යතාව පිරිමසා ගැීතමත් සඳහා තමයි වන අලි ගම් ඇතුළට 

එන්ශන්. එශහම නැි ව වන අලින්ට කවනාවත් අව යතාවක් 

නැහැ, මිනිසුන් මරන්න; ශේපළවලට හානි කරන්න; ශගවල් කුුව 

කරන්න. තමන්ශේ මූලික අව යතා ඉටු කරගන්න අව ය ශේවල් 

වනය තුළ නැි  නිසා අලින්ට සිදු ශවලා ි ශබනවා, ගම් වදින්න.  

අලි වැට ගහලා අපට යම් ්රමාණයකට ඒක පාලනය කරන්න 

පළුවන් ශවයි, ගරු ඇමි තුමනි. හැබැයි, ඒකත් ි රසාර විසඳුමක් 

ශනොශවයි කියන එක අපි නන්නවා.   මට ඉසසශසල්ලා කථා කරප 

අනුරාධපරශ  ගරු මන්ත්රීතුමාත් කිේවා වාශේ, මමත් ශම් 

සම්බන්ධව හත්වැනි පාර්ලිශම්න්තුශේ කථා කරලා ි ශබනවා; 

අටවන පාර්ලිශම්න්තුශේත් කථා කරලා ි ශබනවා; නැන් නවවන 

පාර්ලිශම්න්තුශේත් කථා කරනවා. ඊට ඉසසශසල්ලා පළාත් සභාශේ 

ර ටප කාලශ ත් අපි ශම් සම්බන්ධව කථා කළා. ඇත්තටම 

ශම්වාට විසඳුම් ි ශබනවා. ඒ විසඳුම් ලබා දීම එක ආයතනයකට, 

ශනකකට කරන්න බැහැ. ඒ නිසායි මා ීකට කලිනුත් ශම් ගරු 

සභාශේදී ශයෝජනා කශළේ, අි ගරු ජනාධිපි තුමාශේ 

නායකත්වශයන් ජනාධිපි  කාර්ය සාධක බලකායක් ඇි  කරලා, 

වනජීවී හා වන සංරක්ෂණ අමතයාං ය එර  මූලික අමාතයාං ය 

බවට පත් කරලා, අමාතයාං  ගණනාවක සහශයෝගය ගන්න 

අව ය ශවනවා කියලා. එශහම වුශණොත් තමයි ශම් ්ර සනයට 

ි රසාර විසඳුමක් දිය හැකි වන්ශන්.  

ගරු නිශයෝජය සභාපි තුමනි, සමහර ්රශේ වල ශර්ල් පාර 

හරහා අලිමංකඩ වැටිලා ි ශබනවා. අශප් කුරුණෑගල 

දිසසත්රික්කශ ත් එවැනි තැන් ි ශබනවා. අපි මාධය තුළිනුත් නැක්කා 
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ශබොශහෝ ශසයින් වන අලි ශකෝච්චිවල වැදිලා -දුම්රිශ  වැදිලා- 

ජීවිතක්ෂයට පත් ශවලා ි ශබන ආකාරය. වන අලි කියන්ශන් 

අපට වි ාල සම්පතක්. ගරු ඇමි තුමා කියප විධියටම අපි අන ඒ 

සතුන් ශපන්වලා සල්ලි ශහොයනවා. සසවශේශිකයන්ශගන් සහ 

විශේශිකයන්ශගන් අපට වි ාල මුනල් ්රමාණයක් ශහොයා ගන්න 

පළුවන්කම ලැබිලා ි ශබනවා, අශප් අලි ටික ශපන්නලා; අශප් 

සතුන් ටික ශපන්නලා. අප ඒ සතුන් ආරක්ෂා කරනවා වාශේම 

ජන ජීවිතය යථාවත්ව පවත්වාශගන යෑම සඳහා ඒ ජනතාවශේ බිය 

තුරන් කරන එකත් කළ යුතුයි. ඒ ජනතාව වි ාල බියකින් 

ඉන්ශන්. ඉසසසර වන අලි ආශේ කැලෑ ශරොශනන්. ඊළඟට වන අලි 

කාරු පාශර් ආවා; ඊට පසසශසේ තාර පාශර් ආවා. නැන් කාපේ පාශර් 

ඇවිල්ලා ශගවල්වලට ගහලා, ජනතාව විනා  කරලා යනවා. 

ඉි න් ශම් ්ර සනයට ි රසාර විසඳුමක් ශනන්න. මම ශයෝජනා 

කරනවා, ජනාධිපි  කාර්ය සාධක බලකායක් ඇි  කරලා ශම් 

සියලු ආයතනවල ඒකාබේධ ශමශහයුමක් තුළින් දීර්ඝ කානන 

සැලැසසමක් ඔසසශසේ  ය ර න් ශම් ්ර සනයට විසඳුම් ශසවිය යුතුය 

කියලා. මම ඒ ඉල්නම ශග රවශයන් කරනවා.  

ගරු නිශයෝජය සභාපි තුමනි, ශම් වැය ශීර්ෂය යටශත් ශමවර 

ආශයත් කථා කරන්න බැරි නිසා අවසාන ව ශයන් තවත් 

කාරණයක් කියා මා කථාව අවසන් කරනවා. ඒ තමයි, අශනකුත් 

සතුන්ශගන් ශගොවිතැන් බත්වලට සිදු වන හානිය. එක පැත්තකින් 

වන අලි ්ර සනය. අශප් අශනකුත් ගම් ්රශේ  ගත්තාම ඒ හැම 

ගමකම ශගොවීන්ට ි ශබන වි ාල ්ර සනයක් තමයි, ශවනත් වන 

සතුන්ශගන් සිදු වන හානිය. අප ඒ සම්බන්ධව කථා කළාට ගරු 

ඇමි තුමාට වුණත් ශම්කට ශකළින්ම උත්තරයක් ශනන්න බැහැ 

කියන එක අපි නන්නවා. ශම්ක ඉතා අපහසු තත්ත්වයක්. ශම් වාශේ 

කාරණාවලට අපි පාර්ලිශම්න්තු කාරක සභා පත් කර ගනිමු. අපි 

ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට ආශේ, ශම් ්ර සන ශවනුශවන්, ජනතාවශේ 

නැශවන ්ර සන ශවනුශවන් පැහැදිලි වැඩ පිළිශවළක් 

අනිවාර්යශයන් ්රියාත්මක කරන්න. ඒක අශප් වගීයම. ඒක අප 

සියලු ශනනාශේ -ශම් 225ශනනාශේම- වගීයම. ්රි පත්ි  හනන 

තැන, ීති  හනන තැන සිටින අපට පළුවන් ශවනවා, ඒ ්ර සනය 

විසඳන්න අලුත් වැඩ පිළිශවළක් හනන්න. කරුණාකර ශම් 

කාරණය සම්බන්ධශයන් කටයුතු කරන්න විශ ේෂ කාරක සභාවක් 

පත් කරන්න. ශම් පිළිබඳ නැනුම ි ශබන අය, තාක්ෂණික 

පැත්ශතන් සහය ලබාගත හැකි අය එම විශ ේෂ කාරක සභාවට 

ශගන්වාශගන, විශේ  රටවල් ශම් වාශේ තත්ත්වයන් මර්නනය 

කරලා ි ශබන්ශන් ශකොශහොමන, පාලනය කරශගන ි ශබන්ශන් 

ශකොශහොමන කියන කාරණා කථා කරලා යම් සැලැසසමක් හනන්න 

පළුවන්කම ි ශබනවා.  

අශප් ගරු සී.බී. රත්නායක ඇමි තුමා ශජයෂසඨ ඇමි වරශයක්; 
නක්ෂ ඇමි වරශයක්; බිම් මේටම ශහොඳට ශත්ශරන ශකශනක්.  
ගරු රාජය ඇමි තුමාත් එශහමයි. එතුමා වන අලි තර්ජන හමුශේ 
පාර්ලිශම්න්තුවට ආ නායකශයක්. ඒ නිසා එතුමන්ලාට ශම්වා 
අලුි න් කියලා ශනන්න අව ය නැහැ. හැබැයි ශම්වාට වැඩ 
පිළිශවළක් ි ශබන්න ඕනෑ. ඒ නිසා කරුණාකර ශම් ශයෝජනා 
ශනක ශකශරර  අවධානය ශයොමු කරන්න කියලා මා ශග රවශයන් 
ඉල්ලනවා.  

 

ගරු නිදයෝජය සභාපතිුරහා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
The Hon. A.L.M. Athaullah. Please make your 

intervetion brief.  
 

ගරු ඒ.එල්.එම්. අතාඋල්ලා හහතා 
(மாண்புமிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 

බිසසමිල්ලාර ර් රහසමානිර් රහීම්. නහසමතුහූ වනුසල්න අලා රූ ලිර ල් කරීම්. 
අම්මාබඅේ!  

ගරු නිශයෝජය සභාපි තුමනි, අන නවශසේ පරිසර අමාතයාං ය, 

වනජීවී හා වන සංරක්ෂණ අමාතයාං ය ඇතුළු අමාතයාං  හා 

රාජය අමාතයාං  ීයපයක් ගැන අපි කථා කරනවා. ගරු 

ඇමි තුමාශගන් පිළිතුරක් බලාශපොශරොත්තුශවන් තමයි මම ශම් 

පැහැදිලි කිරීම කරන්ශන්. ශම් අවසසථාව ලබා දුන්නාට සසතුි යි, 

ගරු නිශයෝජය සභාපි තුමනි 

අපි සියලු ශනනා විශ ේෂශයන්ම වන අලි ගැන කථා කරනවා. 

රට පරාම ජීවත් වන ජනතාව ශවනුශවන් හැම දිසසත්රික්කයකම 

ජනතාවශේ නිශයෝජිතයන් -මහජන නිශයෝජිතයන්- ඇවිල්ලා වන 

අලි සහ අලි වැට සම්බන්ධව නිතරම කථා කරනවා. අශප් මර න්න 

අමරවීර ඇමි තුමා, සී.බී. රත්නායක ඇමි තුමා සහ විමලවීර 

දිසානායක රාජය ඇමි තුමා ශජයෂසඨත්වය ි ශබන මන්ත්රීවරු. ඒ 

වාශේම, එතුමන්ලා අශප් මිරශයෝ.  

ගරු ඇමි තුමනි, අපට වගීයමක් ි ශබනවා, අශප් ලංකාශේ 

ඉඩ ්රමාණය අනුව, නැත්නම් වනය ි ශබන ්රමාණය අනුව අලි 

ඉන්නවාන, එශහම නැත්නම් වැඩිශයන් ඉන්නවාන, ශම් රටට අලි 

ශගොඩක් ඕනෑන කියලා ශසොයා බලන්න. නැන් සමහර ශවලාවට 

නිලධාරින් කටයුතු කරන ක්රමය බලන ශකොට මිනිසුන්ට වඩා අලි 

වැනගත් වශේ ශපශනනවා. අලින්ට ගම දීලා මිනිසුන්ට වන 

අඩවියකට යන්න ශවනවා වාශේ තත්ත්වයක් ි ශබනවා. අපි අලි 

ආරක්ෂා කරනවා නම් ශම් රශේ වන අඩවිය අනුව අලි ශකොච්චර 

විතර ි යා ගන්න පළුවන්න? මම ඉල්ලනවා, ඒකට ්රි පත්ි යක් 

හනන්න කියලා. ශම් අමාතයාං යට ශකොච්චර නිලධාරින් 

ඉන්නවාන? ශම් අමාතයාං ය නැන් ශකොටසස තුනකට ශවන් ශවලා 

ි ශබනවා. නැන් ශල්කම්වරු ීය ශනශනක් ඉන්නවාන? නිලධාරින් ීය 

ශනශනක් ඉන්නවාන? මිනිසුන්ට ආරක්ෂාව ශනනවාන, අලින්ට 

ආරක්ෂාව ශනනවාන? ඒ ්ර සනය නැන් මතු ශවලා ි ශබනවා. ශම් 

සම්බන්ධව අපි සැලසුමකට යන්න ඕනෑ. 

මම මශේ මිර ගරු සී.බී. රත්නායක ඇමි තුමාව පසුය ය 

මාසශ  01 වැනි නා -ශනොවැම්බර් මාසශ  01 වැනි නා- එතුමාශේ 

අමාතයාං ශ දී හම්බ වුණා. ඒ අවසසථාශේ අමාතයාං  ීයපශ ම 

ශල්කම්වරු, නිලධාරිවරු සියලු ශනනා ර ටියා. මම එර දී කථා කළා.   

අශප් ර ටප ජනාධිපි  වර්තමාන අග්රාමාතය මර න්න රාජපක්ෂ 

මැි තුමා ශම් රශේ පැවැි  යුේධය නිමා කරලා රසසතවානය නැි  

කරලා ශම් රශේ ශගොවි නිෂසපානන වැඩිදියුණු කරන්නට ශගොඩක් 

උත්සාහ කළා. ශගොවීන්ට අව ය ශේවල් දුන්නා. ඉි රි ශවච්ච 

ඉඩම් ටික වී වගා කරන්න දුන්නා. එල්ටීටීඊ රසසතවාදිශයෝ 

ි යාශගන සිටි සියලුම ඉඩම් නිනහසස කරලා වගා කරන්න දුන්නා. 

මට මතක හැටියට 1970-1975 වාශේ කාලශ  අක්කශරයිපත්තු, 

ශපොතුවිල් වාශේ ්රශේ වල කැශල් කපලා වී වගා කරන්න 

අම්පාශර් දිසාපි තුමා ්රි පත්ි මය තීරණයක් අරශගන, ඒ ඉඩම් 

දීලා ි බුණා; permits දීලා ි බුණා. ඒ, 1970න් පසසශසේ. හැබැයි, ඒ 

නවසසවල අක්කශරයිපත්තුව ්රශේ යට ි බුශණ් DRO Division 

එකක් විතරයි කියලා ඔබතුමා නන්නවා. ඒ තමයි, Akkaraipattu 

DRO Division එක. 1976 වාශේ කාලශ  - period  එශක් -   

Akkaraipattu and Addalachchenai AGA කාර්යාලයක් - 

්රාශේශීය ශල්කම් කාර්යාලයක් - ඇි  කළා කියා ඔබතුමා 

නන්නවා. ඊට පසසශසේ ඒශකන් ශවන් කරලා Tirukovil AGA 

Division එක ඇි  කළා. ඊටත් පසසශසේ -1987න් පසසශසේ- 

Alayadiwembu DS Division එක ඇි  කළා. එශහම ීයපයකට 

ශබනන්ශන් නැි ව එකට ි ශයේදී ශනමළ, මුසසලිම් සහ සිංහල සියලු 

ශනනා තමන්ට අව ය ශගොවි බිම් හනන්නට දිසාපි  කාර්යාලශයන් 

ීතතයනුූලලව permits අරශගන අවුරුදු ගණනාවක් ඒ තැන්වල වී 

වගා කරශගන ආවා. යුේධය ආවාට පසසශසේ ි රුක්ශකෝවිල් ශවනම 

ශවන් ශවලා යන ශකොට ි රුක්ශකෝවිල් මහජන නිශයෝජිතයා ශහෝ 

සමහර අය ර තනවා, 'ශම් ඉඩම් ටික නැන් ි රුක්ශකෝවිල්වලට 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ශන්න අයිි . ශම් ඉඩම් ඔක්ශකෝම ශනමළ අයට අයිි  නිසා 

අක්කශරයිපත්තුවල ඉන්න මුසසලිම් අයට ශම් ඉඩම් ශනන්න බැහැ' 

කියලා. එශහම ර තලා ඒ permits ඔක්ශකොම ය නි ි යනවා.  

අම්පාශර් දිසාපි තුමා දීප permitsවල copies නැහැ. Tirukovil 

DS එකට ය ර න් බැලුවාම ඒවා ඔක්ශකොම ය නි ි යලා. නැන් මම 

ර තන විධියට අක්කර නාහට වැඩි ්රමාණයක්- 

 

ගරු නිදයෝජය සභාපතිුරහා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

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

 

ගරු ඒ.එල්.එම්. අතාඋල්ලා හහතා 
(மாண்புமிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 

Sir, please, මට ශම් ගැන පැහැදිලි කරන්න ඕනෑ. 

මම ර තන විධියට අක්කර නාහකට වැඩි ්රමාණයක නැන් 

ශගොයම් හනන්ශන් නැහැ.  රසසතවානය තුරන් කරලා නිනහස ලබා 

දුන්නාට පසුවත් අක්කශරයිපත්තු ශගොවීන්, වේටමාුව ්රශේ ශ  

ශගොවීන් වගා කරන්ශන් නැතුව ශබොශහොම අසරණව ඉන්නවා. 

නිලධාරින් ඒකට ඉඩ ශනන්ශන් නැහැ. අන්ි මට, වන ජීවී හා වන 

සංරක්ෂණ අමාතයාං ය යටශත් ඒක ගැසේ කරලා ි ශබනවාය 

කියලා  විසඳුමක් ශනන්ශන්  නැතුව තවම ි යාශගන ඉන්නවා. 

අපට නැන් ශඩොලර් ්ර සනය ි ශබනවා; කිරිපිටි ්ර සනය ි ශබනවා; 

හාල් ්ර සනය ි ශබනවා; තවත් ආර්ිකක ්ර සන ි ශබනවා. 

අලුශතන් කැලය කපන්න කියලා අපි කිේශේ නැහැ. වනය අපට 

අතයව යයි. වන සම්පත නැත්නම් වැසසස ලැශබන්ශන් නැහැ. 

හැබැයි, 1970 කාලශ  ඒ ශගොවි ජනතාව ශගොවිතැන් කරප ඉඩම්, 

දිසාපි තුමා ීතතයනුූලලව දීප ඉඩම් නිනහසස කරලා ශනන්න කියලා 

පසුය ය ශනොවැම්බර් මාසශ  පළමුවැනිනා ඔබතුමා හම්බ ශවලා මම 

කිේවා. ඒකට කමිටුවකුත් පත් කළා. අන ඔබතුමන්ලා තුන්ශනනාම 

ශම් සභාශේ ඉන්නවා. ශම් තුන්ශනනාම මිරශයෝ. විමලවීර 

දිසානායක රාජය ඇමි තුමා නන්නවා, අම්පාර දිසසත්රික්කශ  

කරන්ශගෝවල මිනිසුන්ශේ ඉඩම් ්ර සන ි ශබන බව. වේටමුවශේ 

ඉඩම් ්ර සන ි ශබනවා. ඒ ශගොවි ඉඩම්වලින් අපි උපරිම ආනායම 

ගන්න ඕනෑ. ශම් ඒකට ශහොඳම අවසසථාව. කෑම බීම නැි  ශවලාව.  

අපට වැේ ි ශබනවා නම්, ඒශකන් උපරිම ආනායම ගන්න ඕනෑ. 

එක එක මිනිහා ර තන විධියට කටයුතු කරන්න  ඉඩ ශනන්න බැහැ. 

මට ශම් අවසසථාව ලබා දීම සම්බන්ධව මා සසතුි වන්ත ශවනවා.   

 ගරු මර න්න අමරවීර ඇමි තුමාටත් ශම් සම්බන්ධශයන් 

කරුණු කිර පයක් කියන්න ි ශබනවා. නමුත් ශවලාව නැහැ. 

"පරිසරය" කියන්ශන් අවංකවම අපට ශගොඩක් කථා කරන්න 

ශේවල් ි ශබන මාතෘකාවක්, ගරු ඇමි තුමනි. කරුණාකර 

ශගොවීන්ශේ ශම් ්ර සනය විසඳා ශනන්න කියලා ගරු සී.බී. 

රත්නායක ඇමි තුමාශගන් මා ඉල්ලා සිටිනවා. 

 

ගරු නිදයෝජය සභාපතිුරහා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Next, the Hon. Dharmalingam Sithadthan. Please 

make your intervention brief. 

 
ගරු ධාර්හලිංගම් සිද්ධාාර්ථන් හහතා 
(மாண்புமிகு தருமலிங்கம் சித்தார்த்தன்) 

(The Hon. Dharmalingam Sithadthan) 
நன்றி, தகௌரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கவள! 

இன்கறய விவாதத்துடன் ததாடர்புகடய இரண்டு 

அகமச்சுக்களினது தகௌரவ அகமச்சர் அவர்களும் தகௌரவ 

இராஜாங்க அகமச்சர்களும் இங்கு இருக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில், 

நான் வனசீவராசிகள் திகணக்களம் மற்றும் வனப் 

பாதுகாப்புத் திகணக்களம் ததாடர்பாகச் சில விடயங்ககளத் 

ததாிவிக்கலாதமன நிகனக்கின்வறன். உண்கமயிவல இந்த 

இரண்டு திகணக்களங்களும் வனப்பாதுகாப்புக்காக அல்லது 

வனசீவராசிகளின் பாதுகாப்புக்காகத்தான் இருக்கின்றதா? 

என்கின்ற ஒரு வகள்வி எங்களுகடய மக்கள் மத்தியிவல 

மிகப்பரவலாக எழுந்திருக்கின்றது. இந்த இரு திகணக்களங் 

களினாலும் அங்கு நகடதபறுகின்ற விடயங்ககளப் 

பார்க்கின்றவபாது, அந்தக் வகள்வி  நியாயமாகவவ இருக் 

கின்றது.  

அந்தவககயில், 2001 மற்றும் 2005ஆம் ஆண்டுகளில் 

தவளிவந்த வர்த்தமானி அறிவித்தல்களின் அடிப்பகடயிவல 

சில விடயங்கள் நகடதபறுகின்றன. ஒன்று, 6 அடிக்கு 

வமற்பட்ட உயரமான மரங்கள் ஓர் இடத்திவல இருக்கும் 

என்றால் அது காடாக ஒதுக்கப்பட வவண்டிய ஓர் இடமாகப் 

பார்க்கப்படுகின்றது. அவதவபால, Google Mapஇன் ஊடாகப் 

பார்த்து, ஓாிடத்தில் ஓரளவு பச்கச வட்டமாகத் ததாிந்தால் 

அதுவும் ஒரு காட்டுப் பிரவதசமாக ஒதுக்கப்படுகின்றது. 

இப்படியான நடவடிக்கககள் எங்கு நகடதபறுகின்றததன்று 

பார்த்தால் வட, கிைக்கில் மாத்திரந்தான் நகடதபறுகின்றன. 

வடக்கு, கிைக்கிவல, யாழ்ப்பாணத்தில் இந்த நடவடிக்கககள் 

குகறவாக இருந்தாலும் வன்னியிவல பல இடங்களில் LDO 

permits, MCC - middle class colony என்றும் long 

leaseஇலும் பல காணிகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. 

குறிப்பாக 1983ஆம் ஆண்டுக் காலகட்டத்திலும் யுத்தம் காரண 

மாகவும் தபருந்ததாககயான மக்கள் இடம்தபயர்ந்து நாட்கட 

விட்டு அல்லது அந்த இடங்களில் இருந்து வவறு 

பாதுகாப்பான இடங்களுக்குச் தசன்றிருந்த மக்கள், யுத்தம் 

முடிந்த பின்பு மீண்டும் அந்த இடங்களுக்குச் தசல்லுகின்ற 

வபாது அவர்ககள அங்கு தசல்ல அனுமதிக்காமல் தடுக்கின்ற 

நடவடிக்கககள் இன்றுவகர நகடதபறுகின்றது. முக்கியமாக 

இந்த இரண்டு திகணக்களங்களும் அந்தக் காணிககள 

தயல்லாம் அரசாங்கத்திற்குச் சுவீகாிக்கின்ற நடவடிக்கக 

ககளச் தசய்கின்றன. 

காடுகள் பாதுகாக்கப்படவவண்டும் என்பதிவல இரண்டாம் 

கருத்து இல்கல. இருக்கின்ற காட்கடப் பாதுகாக்க 

வவண்டுவமதயாைிய, காடாக இல்லாமல் மக்கள் 

வாழ்ந்ததற்கான சான்றுகள் இருக்கின்ற பல இடங்ககளக் 

காடுகள் என்றவககயில் இந்தத் திகணக்களங்கள் சுவீகாித் 

திருக்கின்றன. முக்கியமாக, தநடுங்வகணியில், மணலாற்றில், 

பூவரசங்குளத்தில் இப்படியாகப் பல இடங்கள் சுவீகாிக்கப் 

பட்டிருக்கின்றன. இவ்வாறான பல இடங்ககள இப்வபாது 

கூறலாம். அந்த இடங்களிவல ததன்கன மரம் முகளத்திருக் 

கின்றது; கமுகு மரம் முகளத்திருக்கின்றது; இடிந்த 

கட்டடங்கள் இருக்கின்றன. ஓாிடத்திவல இடிந்த தமிழ்ப் 

பாடசாகல ஒன்றிருக்கின்றது. இந்த இடங்கள் எல்லாம் 

காட்டுப் பிரவதசங்கள் என்று ஒதுக்கப்படுகின்றன. இது 

மிகவும் பாரதூரமான ஒரு விஷயம். இடம்தபயர்ந்த 

பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் இந்தியாவிவல இருக்கின் 

றார்கள். அவர்கள் திரும்பி வந்து குடியிருப்பதற்குக் 

காணிகளில்கல. ஏதனன்றால், காணிகள் எல்லாம் இவ்வாறு 

பிடிக்கப்படுகின்றன. அவதவபால, இலங்ககக்குள்வளவய 

தவளியிடங்களுக்குச் தசன்றிருக்கின்றவர்கள்கூடத் திரும்பி 

வந்து அந்தக் காணிககள மீட்தடடுப்பதற்கு முடியாமலிருக் 

கின்றது. இந்தக் காணிகள் எல்லாம் இப்படி காடுகள் என்று 

ஒதுக்கப்படுவது நியாயமல்ல.  
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இருக்கின்ற காட்கட அைிக்கக்கூடாவத ஒைிய, புதிதாக 

நாங்கள் காட்கட உருவாக்குகிவறாம் என்று அல்லது பற்கற 

களாக உருவாகியிருக்கின்ற இடங்கதளல்லாம் காடுகதளன்று 

கூறி அந்த நிலங்ககள எடுப்பதனால் மக்கள் மத்தியில் 

சந்வதகம் எழுகின்றது. அதாவது, வடக்கு, கிைக்கின் குடிப் 

பரம்பகல இன்னும் மாற்றுவதற்காக அந்த நிலங்கள் ஒரு 

காலத்திவல அந்த மாவட்டங்களுக்கு தவளியிவல இருக்கின்ற, 

மாகாணத்துக்கு தவளியிவல இருக்கின்ற மக்களுக்குப் 

பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டுவிடுமா? என்ற சந்வதகம் எழுகின்றது. 

ஏதனன்றால், இன்று அவ்வாறுதான் நிலங்கள் பகிர்ந்தளிக்கப் 

படுகின்றது. தநடுங்வகணியிவல 3,000 ஏக்கர் காணி 

பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அவதவபால, பல வர்த்தகர்கள், 

பணம் பகடத்தவர்கள், அரசியல்வாதிகள், அரச அதிகாாிகள் 

வபான்றவர்களுக்தகல்லாம் 10-15 ஏக்கர் காணிகள் leaseஇவல 

தகாடுக்கப்படுகின்றது. அது நீண்டகால lease என்று 

தகாடுக்கப்படுகின்றது; பின்னர் அப்படிவய தசாந்தமாகிவிடும்; 

அது வவறு விஷயம். ஆனால், வறிய மக்கள் தங்களுகடய 

காணிககள இைந்து, தசய்வதறியாமல் இருக்கின்றார்கள். 

ஆகவவ, தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கள் இகதக் கட்டாயம் 

கவனத்தில் எடுத்து, சாியான முகறயிவல அந்த நிலங்ககள 

உாியவர்களுக்குக் தகாடுக்கவவண்டும்.  

வடக்கிவல நீண்டகாலமாகக் காணிக் கச்வசாி 

நடத்தப்படவில்கல என்பகத ஞாககத்தில் கவத்துக்தகாள்ள 

வவண்டும். இப்தபாழுது, அந்த மக்கள் அந்தக் காணிகய 

உாிகம வகாருகின்றதபாழுது காணி உறுதிப்பத்திரம் 

வகட்கின்றார்கள். நீண்டகாலமாகக் காணிக் கச்வசாி நடத்தப் 

படவில்கல என்பதனால் அவர்களிடம் நிச்சயமாக அந்தக் 

காணி உறுதி இருக்க முடியாது. அவர்களிடம் இருக்கின்ற LDO 

permits வபான்றவற்கற ஏற்றுக் தகாள்கின்றார்களில்கல. 

நீண்டகாலமாக அடிக்கடி இடம்தபயர்ந்து தசன்றகமயினால் 

சிலர் அதகனயும் ததாகலத்துவிட்டார்கள். ஆனால், காணியில் 

குடியிருந்தகமக்கான சான்றுககள அவர்களால் தசால்லக் 

கூடியதாக இருக்கின்றது; அதகன அவர்கள் ஏற்றுக் 

தகாள்ளவில்கல. அவதவநரத்தில், அந்த நிலங்கள் மாகாணத் 

துக்கு தவளியிவல இருக்கின்றவர்களுக்கு, சிலர் மாகாணத்துக் 

குள்வள இருந்தாலும்கூட, வவறு யாருக்வகா தகாடுக்கப் 

படுகின்றது.  

  

ගරු නිදයෝජය සභාපතිුරහා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

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

 

 

ගරු ධාර්හලිංගම් සිද්ධාාර්ථන් හහතා 
(மாண்புமிகு தருமலிங்கம் சித்தார்த்தன்) 

(The Hon. Dharmalingam Sithadthan) 
இப்தபாழுது நான் முடித்துக்தகாள்கின்வறன்.  

தசல்வாக்குள்ளவர்கள் அரச அதிகாாிகளின் உதவியினால் 

அந்தக் காணிககளப் பிடிக்கப் பார்க்கின்றார்கள். ஆகவவ, 

தயவுதசய்து தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கள் இதில் கவனம் 

தசலுத்தி, அந்த மக்கள் மீண்டும் தங்களுகடய காணிகளுக்குச் 

தசல்வதற்கு நடவடிக்கக எடுக்கவவண்டுதமன்று வகட்கிவறன். 

நன்றி.  
 

 

 

ගරු නිදයෝජය සභාපතිුරහා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Next, the Hon. Jagath Pushpakumara.  

 

ගරු ජගත් පුෂනපකුහාර හහතා 
(மாண்புமிகு ஜகத் புஷ்பகுமார) 

(The Hon. Jagath Pushpakumara)  

ගරු නිශයෝජය සභාපි තුමනි, එක කාරණාවක් ශපන්වා 

ශනන්න විතරයි මා අවසසථාව ගන්ශන්. මම  බුත්තල ්රාශේශීය 

සම්බන්ධීකරණ කමිටුශේ සභාපි වරයා හැටියට කටයුතු කරනවා.  

බුත්තල ි ශබනවා, ශපොරමැඩිල්ල කියලා රක්ෂිතයක්. අලි නවල්ට 

රැඳී සිටින්ශන් ඒ රක්ෂිතය තුළ. රෑට ඒ අලි එළියට එනවා. ඒ 

රක්ෂිතය තමයි අලින්ට ආරක්ෂාවට ි ශබන්ශන්. විවිධ වයාපෘි  

ශපන්වමින්, එම රක්ෂිතය විවිධ වයාපෘි වලට ගන්න වයාපාරික 

පිරිසක් උත්සාහ කරනවා. ඒ නිසා, එය රක්ෂිතයක් හැටියට නම් 

කරලා අලින්ශේත්, ජනතාවශේත් ආරක්ෂාව සලසා ශනන්න 

කියලා මම ගරු ඇමි තුමාශගන් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 

ගරු නිදයෝජය සභාපතිුරහා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Next, the Hon. (Prof.) Tissa Vitarana. Please make 

your intervention brief.  

 

ගරු (හහාචාර්ය) තිසනස විතාරණ හහතා 
(மாண்புமிகு (வபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)  

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)  

Thank you, Sir.  

මම ඉතාම වැනගත් කරුණක් ඉදිරිපත් කරන්න 

බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. ඒ සඳහා යම් ශවලාවක් ශනන්න කියලා 

මම කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. ශම් අලි මිනිසස ගැටුම නැන් 

නවත්වන්න පළුවන්. නැන් ඒකට විසඳුමක් ි ශබනවා. ඒ විසඳුම 

්රියාත්මක ශනොකිරීම ගැන මට කනගාටුයි. මා මිර ඒ.එල්.එම්. 

අතාඋල්ලා මන්ත්රීතුමා අහප ්ර සනයට මම පිළිතුරු ශනන්නම්.  

නකුණු අ්රිකාව වාශේ සමහර රටවල මැීතම් කරනවා, 

කැලෑවක සතුන් ශකොපමණ ්රමාණයකට ඉන්න පළුවන්න කියලා 

බලන්න. වැඩි සංඛ්යාවක් ඉන්නවා නම් පමණක් ඒ වැඩිපර සතුන් 

්රමාණය නැි  කර නමනවා. නැන් ි ශබන ්ර සනය ඒක ශනොශවයි. 

නැන් ි ශබන්ශන්, මිනිසා සහ අලියා අතර ි ශබන වවරය, 

ශක්රෝධය, හැප්පීම, ජීවිත නැි  වීම කියන ්ර සනයි. ඒ මේටමට අන 

ශම් ්ර සනය වර්ධනය ශවලා ි ශබනවා. මම උතුරුමැන පළාශත් 

ආණ්ුවකාරවරයා හැටියට කටයුතු කරේදි, කිර ප ශනශනකු 

ඇවිල්ලා ශම් ්ර සනය මතු කළා. ඒ පිළිබඳව මම ඒ ගම්වලට 

ය ර ල්ලා බැලුවා.  සතුටුයි කියන්න, අනුරාධපරය සහ ගල්ගමුව 

කියන ්රශේ වල කිසිම හැප්පීමක්, ්ර සනයක් නැි ව අලි සහ 

මිනිසුන් ජීවත් ශවනවා. ඒක ්රියාත්මක කරන්න පළුවන් ශවලා 

ි ශබන්ශන් Dr. Prithiviraj Fernandoශේ ්රි පත්ි ය ්රියාත්මක 
කිරීම තුළින්. අනුරාධපරශ  ජනතාව අවුරුදු 3ක පමණ කාලයක් 

ඒ විධියට කිසිම ගැටුමක් නැි ව සිටියා. මම ය ර ල්ලා ඒ ගශම් 

ජනතාව එක්ක සාකච්ඡා කළා. Dr. Prithiviraj Fernandoශේ 
්රි පත්ි ය ්රියාත්මක කරප නිසා නැන් කිසිම ්ර සනයක් නැහැ 

කියලා ඔවුන් කිේවා. Dr. Fernandoශේ ශම් ්රි පත්ි ය 
ශමොකක්න? එතුමා කියනවා, "කැලෑව තුළ අලි ගාල් කරන්න එපා. 

නමුත්, ගම වශේ වැට නමන්න, වගා කරප ්රශේ ය වශේටත් වැට 

නමන්න" කියලා. එපමණයි කරන්න ි ශබන්ශන්. ඒ විධියට කළාම 

මුළු කැලෑවම අලින්ටත් විවෘතයි; මිනිසුන්ටත් විවෘතයි.  

අනුරාධපරශ  ි ශබන ඒ ගශම් නම මට නැන් මතක නැහැ. මම 

ඒ ගමටත් ය ර ල්ලා ශසොයා බැලුවා. ඒ ගශම්ත් කිසිම ්ර සනයක් 

නැහැ, අවුරුදු 3කට කිේටු කාලයක් ි සසශසේ ඒ ්රශේ ශ  සාමකාීක 

තත්ත්වයක් ි ශබනවා.  නමුත්, අමාතයාං ශ  ්රි පත්ි ය තමයි 

අලි ගාල් කරන එක. අලි ගාල් කරනශකොට ශමොකක්න ශවන්ශන්? 

හානි කරන අලි ඒ තැන්වලට යන්ශන් නැහැ. මව සහ පැටියා 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

පමණයි එතැනට යන්ශන්. සීමිත ඉඩ ්රමාණයකට ඔවුන් ය යාම 

ඉක්මනින් කෑම ඉවර ශවනවා. අන්ි මට ඔවුන් සාය න්ශන් 

මැශරනවා. ශම් තත්ත්වය ශවනුවට Dr. Prithiviraj Fernandoශේ 
්රි පත්ි ය පිළිබඳව මම ශසෝදිසි කර බැලුවා. හැබැයි, නැන් 

්රියාත්මක කරන ්රි පත්ි ය අනුව අවුරුදු 10ක කාලයක් තුළ 

අවුරුේශනන්, අවුරුේන අමාතයාං ශ  වියනම වැඩි ශවලා 

ි ශබනවා. ඒ වාශේම අලින් මිය යාමත් වැඩි ශවලා ි ශබනවා; 

මිනිසසසු  මිය යාමත් වැඩි ශවලා ි ශබනවා.  

අනුරාධපරයට විතරක් ශනොශවයි, මම ගල්ගමුවටත්  ය යා. 

ගල්ගමුශේ තමයි වැඩිශයන්ම ශම් ගැටලුව ි බුශණ්. නමුත්, නැන් 

කිසිම ්ර සනයක් නැහැ. ඒ ගශම් අයශගන් මම ඒ පිළිබඳව ඇහුවා. 

ඒ ගශම් අවුරුදු 7ක් ශම් ්රි පත්ි ය සාර්ථකව ්රියාත්මක ශවලා 

ි ශබනවා. ඒ ්රි පත්ි ය  ්රියාත්මක කරන්න කියා මා ඉතාම 

ඕනෑකමින් විෂය භාර ඇමි තුමාශගන් සහ රාජය ඇමි තුමාශගන් 

ඉල්ලා සිටිනවා. Dr. Prithiviraj Fernandoශේ ්රි පත්ි ය අනුව, 
ගමට සහ වගාවලට පමණක් වැට ගැහුශවොත් වියනමත් අුව 

ශවනවා, ්ර සනයත් විසශඳනවා. එතැනින් එහාට අලිත් රැශකනවා; 

මිනිසසසුත් රැශකනවා.  

ශබොශහොම සසතුි යි, ගරු නිශයෝජය සභාපි තුමනි. 

 

ගරු නිදයෝජය සභාපතිුරහා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
The next speaker is the Hon. H.M.M. Harees. Please 

make your intervention very brief.  
 

ගරු එච්.එම්.එම්. හීමසන හහතා 
(மாண்புமிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்) 

(The Hon. H.M.M. Harees) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

தகௌரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கவள, இன்கறய 

விவாதத்தில் வனசீவராசிகள், வனப் பாதுகாப்பு அகமச்சு 

மற்றும் அதனுகடய இராஜாங்க அகமச்சுடன் ததாடர்புகடய 

சில விடயங்ககள நான் ததளிவுபடுத்த விரும்புகின்வறன். 

தகௌரவ வனசீவராசிகள் பாதுகாப்பு, யாகன வவலி மற்றும் 

அகைிககள நிர்மாணித்தல் உள்ளிட்ட பாதுகாப்பு நடவடிக் 

கககள் மற்றும் மீள் காடாக்கம், வனவள அபிவிருத்தி  

இராஜாங்க அகமச்சர் அவர்கள் எங்களுகடய அம்பாகற 

மாவட்டத்கதச் வசர்ந்தவர். அந்த மாவட்டத்தில், குறிப்பாக 

திருக்வகாயில் - லகுககலப் பிரவதசத்தில் satellite image 

ஊடாகப் தபறப்பட்ட தரவின்படி வனப் பாதுகாப்புத் 

திகணக்களம், 60 வருட காலமாக விவசாயம் தசய்த விவசாயி 

களுகடய சில காணிககள  உள்ளடக்கி 2010.10.01ஆந் 

திகதியன்று 1673/45ஆம் இலக்கமுகடய ஒரு வர்த்தமானி 

அறிவித்தகல வமற்தகாண்டிருந்தது.  

அதன் பிரகாரம் தமண பிரவதசத்தில் 200 வருட காலமாக 

இருந்த குடியிருப்புப் பகுதிகள் உட்படப் பல பிரவதசங்கள் வன 

இலாகாவுக்குச் தசாந்தமானதாகப் பிரகடனப்படுத்தப் 

பட்டுள்ளன. இதனால் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் பாதிக்கப் 

பட்டிருக்கின்றார்கள். இந்தத் தவகற உணர்ந்த வன இலாகா, 

திருக்வகாவில் - லகுகல பிரவதசத்திற்கு உட்பட்ட வதாணிக்கல், 

தபாியதுளாவ, கஞ்சிக்குடிச்சாறு, தாரம்பகல, பக்மிடியாவ 

வபான்ற பிரவதசங்களில் மீண்டும் அந்த விவசாயிகள் பயிர் 

தசய்வதற்கு அனுமதி வைங்கியிருந்தது. ஆனால், திருக்வகாவில் 

பிரவதசத்திற்குட்பட்ட வதாணிக்கல் வயற்காணி - 370 ஏக்கர் 

மற்றும் வட்டமடு புதுக்கண்டத்தில் 185 ஏக்கர், அவதவபால 

வட்டமடு வவப்கபயடியில் 195 ஏக்கர் நிலங்கள் இதுவகர 

விடுவிக்கப்படவில்கல. இந்தக் காணிச் தசாந்தக்காரர்கள் 

கிட்டத்தட்ட 40 வருடங்களாக LDO உாிகமப்பத்திரம் 

தபற்றிருந்ததுடன், அக்ககரப்பற்று கிைக்கு கமநல வசகவ 

நிகலயத்தில் PLRஇன்கீழ் அரசினால் வைங்கப் படுகின்ற 

விவசாய மானியத் ததாககள் மற்றும் பசகள மானியம் 

என்பவற்கறப் தபற்று அவர்கள் இந்த வயற் காணிகளில் 

விவசாயம் தசய்துவந்திருந்தார்கள்.  

2016ஆம் ஆண்டுக்குப் பின்பு இந்த வயற் தசாந்தக்காரர்கள் 

தங்களுகடய நிலங்களில் வவளாண்கம தசய்வதற்கு வன 

இலாகா மறுத்திருக்கின்றது. இதனால் அவர்கள் இன்று 

தங்களுகடய ஜீவவனாபாயத்திற்குத் வதகவயான 

வருமானத்கத இைந்து நடுத்ததருவில் நிற்கவவண்டிய மிகுந்த 

ஓர் இடர்பாட்கடச் சந்தித்திருக்கின்றார்கள். எனவவ, இந்த 

இலாகாவுக்குப் தபாறுப்பான எங்களுகடய தகௌரவ 

அகமச்சர் சீ.பி. ரத்நாயக்க அவர்களும் எங்களுகடய 

அம்பாகற மாவட்டத்கதச் வசர்ந்த இராஜாங்க அகமச்சர் 

விமலவீர திசாநாயக்க அவர்களும் இந்த விடயம் ததாடர்பில் 

கவனம் தசலுத்தவவண்டும் எனக் வகட்டுக்தகாள்கின்வறன்.  

විමලවීර දිසානායක රාජය ඇමි තුමනි, ඔබතුමා වේටමුව 

්ර සනය  හරියට නන්නවා. ි රුක්ශකෝවිල් ්රශේ වල ශකොවිඩ් 

මරණ භූමනානය කරන්න ඒ ශගොල්ලන්ට අවසර දීලා නැි  නිසා 

ශලොකු ්ර සනයකට මුහුණ ශනනවා. ඒ නිසා ඔබතුමා ශම් සභාශේ ඒ 

ගැන ශපොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරනවා නම් ශලොකු ශනයක්.  

 

ගරු විහලවීර දිසානායක හහතා  
(மாண்புமிகு விமலவீர திசாநாயக்க)   

(The Hon. Wimalaweera Dissanayake) 

ගරු නිශයෝජය සභාපි තුමනි, ශම් ්ර සනය ඉතාම දීර්ඝ 

කානනයි. ශමතැන කිසියම් විධියක වාර්ය ක ශවනසසකම් සර ත 

ගැටුමකුත් ි ශබනවා. ශනමළ ජනතාව කියනවා, ඒවා ඒ 

ශගොල්ලන්ශේ තණ බිම් කියලා. මුසසලිම් ජනතාව කියනවා, ඒ 

ශගොල්ලන්ශේ කුඹුරු ඉඩම් කියලා. ශම් ගැටුම විසඳන්න සි  

ශනකකට ඉසසශසල්ලා අශප් අධයක්ෂ ජනරාල්තුමා ඒ සසථානය 

බලන්න ය යා. අපි ඒ ගැන  සාකච්ඡාවක් කරලා ි ශබනවා. ඒ 

්ර සනය විසඳන්න නම්, කාට ශහෝ කිසියම් විධියක අත්හැරීමක් 

කරන්න සිේධ ශවනවා. අපි මැදිහත්ව සාධාරණ විසඳුමක් 

ශනන්නයි බලන්ශන්. ශම්කට අනාළව අභියාචනාධිකරණශ  

නුවවකුත් ි ශබනවා. ඒ නිසා  ශම් ගැන කටයුතු කරන එක ඉතා 

වගීයශමන්, ්රශේ ශමන් කරන්න ඕනෑ. ශනමළ ජනතාව 

කියනවා, ශම්වා තණ බිම් කියලා. මුසසලිම් ජනතාව කියනවා, 

ශම්වා කුඹුරු ඉඩම් කියලා. ශම් ගැටුම දීර්ඝ කාලයක් ි සසශසේ 

ි ශබනවා.  

තව එක කාරණයක් මා කියන්න ඕනෑ. පසුය ය පසස අවුරුේන 
තුළ  රිෂාඩ් බදියුදීන් මන්ත්රීතුමාත්, ගරු එච්.එම්.එම්. හරීසස 
මන්ත්රීතුමාත් ඇතුළු  සියලුශනනා  සිටිශ  ඒ ආණ්ුවව තුළ. තවත් 
අය සිටිශ ත් ඒ ආණ්ුවව තුළ. ඒ අයට  ශම් ්ර සනය විසඳා ගන්න 
බැරි වුණා. මා ඉසසශසල්ලාම කිේවා, අපි බලයට ආවාම 
ශකොශරෝනා වසංගතය ආවා කියලා.  අපි බලයට ඇවිල්ලා 
අවුරුේනයි, මාස තුනයි. ඒ කාල සීමාශවනුත් වි ාල කාලයක් ගත 
වුශණ් ශකොශරෝනා වසංගතය එක්ක. ඒ නිසා අශප් නිලධාරිශයක් 
ඒ ගමකට යවන්න බැරි වුණා; අමාතයාං ශ  නිලධාරින් ශගන්වා 
ගන්න බැරි වුණා. ඒ ්ර සන ි යාශගන, අපි ර රශවලා ඉතා 
අමාරුශවන් තමයි ශම් කටයුතු ටික කරන්ශන්. අශප් නිලධාරින් 
ය ර න් ඒ සසථානය බලලා ආවා. ඒ ශගොල්ශලෝ ඒ සම්බන්ධ  
වාර්තාවක් හනනවා. ඊට පසසශසේ අපි තීරණයක් ගන්නවා, අශප් 
මේටමින් ශමොකක්න කරන්න පළුවන් කියලා. හැබැයි, උසාවි 
තීන්දුව ශවනසස කරන්න යන්න අපට බැහැ, ගරු මන්ත්රීතුමනි. 
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ගරු එච්.එම්.එම්. හීමසන හහතා 
(மாண்புமிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்) 

(The Hon. H.M.M. Harees) 

අශප් අම්පාර දිසසත්රික්කය නිශයෝජනය කරන මන්ත්රීවරු 

ඉන්නවා ශන්. රාජය ඇමි තුමනි, ඔබතුමා මැදිහත්ශවලා ඒ 

මන්ත්රීවරුන් කැඳවලා,  කථා කරලා - 

 

ගරු විහලවීර දිසානායක හහතා  
(மாண்புமிகு விமலவீர திசாநாயக்க)   

(The Hon. Wimalaweera Dissanayake) 

ඒ මන්ත්රීවරුන් කැඳවලා සාකච්ඡා කරලා තීන්දුවක් ගන්න 

බැහැ. ඒක අධිකරණශ  ි ශබන කාරණයක්. අනික් පැත්ශතන්,   

ඒ ඒ අය අතර ගැටුමක් ි ශබනවා ශන්. ඒ ගැටුම අන ඊශ  සිට 

ි ශබන එකක් ශනොශවයි. 

 

ගරු එච්.එම්.එම්. හීමසන හහතා 
(மாண்புமிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்) 

(The Hon. H.M.M. Harees) 

සාකච්ඡා මේටමින් අපට ශම්කට  විසඳුමක් ගන්න පළුවන්. 

 

ගරු විහලවීර දිසානායක හහතා  
(மாண்புமிகு விமலவீர திசாநாயக்க)   

(The Hon. Wimalaweera Dissanayake) 

ගරු මන්ත්රීතුමා. කරන්න ඕනෑත් එශහම තමයි. ඒක අවුරුදු 

75ක් විතර පරණ ්ර සනයක්. ඒ නිසා ඒක එශහම ශල්සිශයන් 

විසඳන්න පළුවන්කමක් නැහැ. එතැනත් ගැටුමක්. එතැන සිංහල 

අයයි, මුසසලිම් අයයි අතර ගැටුමක්. ශමතැන ශනමළ අයයි, මුසසලිම් 

අයයි අතර ගැටුමක්. වාර්ය ක ගැටුමකුත් එක්ක තමයි ශම් ්ර සනය 

ි ශබන්ශන්. ඒ නිසා අපි  ්රශේ ශමන් ශම් ්ර සනය  විසඳන්න 

ඕනෑ. අපට එක පැත්තක් ගන්න බැහැ. අපි ්රශේ ශමන් මැදිහත්ව 

ශම් ්ර සනය විසඳන්න ඕනෑ. කුඹුරු වගා කළාය කියන අයට 

ඇත්තටම කුඹුරු වගා කරන්න ශනන්න ඕනෑ. ඒක මම 

පිළිගන්නවා. හරක් ඇි  කරන අය කියනවා ශම් තණබිම්  - 

grassland -  කියලා, ඒ ්ර සනය ි ශබනවා ශන්. ඒ නිසා, 'හා රයිේ, 

ඔයශගොල්ලන් ශමහාට ශවන්න, ඔයශගොල්ලන් ශමහාට ශවන්න' 

කියලා ශම් ්ර සනය විසඳන්න බැහැ.  

අශප්  ශස භාගයශ  නැක්ශම් ි ශබනවා, වනාන්නතර ්රශේ  

සියයට 29 සිට සියයට 31 නක්වා වැඩි කරන්න කියලා. සමහර අය 

කියන ශේවල්  කරන්න ය ශයොත්  වනාන්තර ්රමාණය සියයට 25 

නක්වා අුව ශවයි. අපි ශම් ශවනශකොට අක්කර 130,000ක් නිනහසස 

කරලා ි ශබනවා. අක්කර 130,000ක් වන සංරක්ෂණ 

ශනපාර්තශම්න්තුශවන් නිනහසස කරලා දීලා ි ශබනවා. තවත් 

නිනහසස කරන්න අපි සාකච්ඡා කරමින් යනවා.  අපට උසාවි ය ර න් 

නුව කියන්න බැහැ ශන්. 

 

ගරු නිදයෝජය සභාපතිුරහා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 

Hon. Member, please stop seeking any more 
clarifications. There is a long list of Hon. Members who 

want to seek clarifications. 
 

ගරු එච්.එම්.එම්. හීමසන හහතා 
(மாண்புமிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்) 

(The Hon. H.M.M. Harees) 
இது சம்பந்தமாக எங்களுகடய தகௌரவ இராஜாங்க 

அகமச்சர் சில விடயங்ககளக் கூறியிருந்தாலும், இந்த விவசா 

யிகளுகடய நன்கம கருதி இருதரப்பாகரயும் ஒற்றுகமப் 

படுத்தி, இந்தப் பிரச்சிகனகயத் தீர்க்கக்கூடிய வல்லகம 

எங்களுகடய இராஜாங்க அகமச்சருக்கு இருக்கின்றது. 

எனவவ, விகரவில் அவர்ககளயும் சம்பந்தப்பட்ட பாராளு 

மன்ற உறுப்பினர்ககளயும் அகைத்து, இந்தப் பிரச்சிகனகயத் 

தீர்த்து, அவர்களுகடய வருமானத்துக்கு வைி ஏற்படுத்துமாறு 

வகட்டு, விகடதபறுகின்வறன்.  நன்றி.   
 

ගරු නිදයෝේය සභාපතිුරහා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Next, the Hon. Govindan Karunakaram.  Please make 

your intervention brief.  
 

 

ගරු දගෝවින්ෙන් කරුණාකරම් හහතා 
(மாண்புமிகு வகாவிந்தன் கருணாகரம்)  

(The Hon. Govindan Karunakaram)  
தகௌரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கவள, எங்களுகடய 

இராஜாங்க அகமச்சர் மிகவும் விளக்கமாக மனிதர்களுக்கும் 

யாகனகளுக்கும் இகடப்பட்ட வமாதல்ககளப் பற்றி உகர 

யாற்றினார். உண்கமயிவல யாகனகள் பாதுகாக்கப்பட 

வவண்டிய அவதவநரத்தில், மனிதர்களது உயிர்களும் பாதுகாக் 

கப்பட வவண்டும் என்பகத நாங்கள் வலியுறுத்திக் 

கூறுகின்வறாம். மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் கடந்த 10 

வருடங்களில் 117 மனித உயிர்கள் யாகனகளால் காவு 

தகாள்ளப்பட்டிருக்கின்றன.  அவதவநரத்தில், இந்த 10 வருடங் 

களில் அங்கு 135 யாகனகளும் தகால்லப்பட்டிருக்கின்றன. 

மனிதர்கள் தங்களது வாழ்வாதாரத்கதயும் தங்களது 

உயிர்ககளயும் தங்களது தசாத்துக்கள் மற்றும் உகைப்புக் 

ககளயும் பாதுகாக்க வமற்தகாள்ளுகின்ற நடவடிக்கக 

களினாலும் யாகன வவலிகளிவல ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கின்ற 

மின்சாரத் தாக்கத்தினாலும் இந்த யாகனகள் பலியாகி 

யுள்ளன.  

மட்டக்களப்பில் யாகனகளுக்கும் மனிதர்களுக்கும் 

இகடப்பட்ட வமாதகலச் சிறப்பாகத் தடுப்பதற்கு வன 

சீவராசிகள் திகணக்களத்திடம் வசதி வாய்ப்புக்கள் இல்கல 

என்பகத மிகவும் மன வவதகனயுடன் இந்தச் சகபயிவல 

கூறிக்தகாள்ள விரும்புகின்வறன். கிைக்கு மாகாணத்தில் 

திருவகாணமகலயிலும் அம்பாகறயிலும் பிரவதசங்களுக்கு 2 

வன சீவராசிகள் திகணக்கள அலுவலகங்கள் வீதம் 

இருந்தாலும், மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திவல மூன்வற மூன்று 

அலுவலகங்களும் 15 உத்திவயாகத்தர்களும்தான் முழு 

மாவட்டத்துக்கும் இருக்கின்றார்கள். அதிலும் ஒவரதயாரு 

range அலுவலகமும் இரண்டு உப அலுவலகங்களும்தான் 

இருக்கின்றன. மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் கடந்த காலங் 

களில் நகடதபற்ற அந்த உயிாிைப்புக்ககளக் கருத்திற் 

தகாண்டு, வமலதிகமாக 3 அலுவலகங்ககளயாவது 

அகமத்துத் தரவவண்டும். தவல்லாதவளியிவல இருக்கின்ற 

அந்த உப அலுவலகம் தரமுயர்த்தப்பட வவண்டும் என்பதற்கு 

வமலாக, ஒவரதயாரு பழுதுபட்ட வாகனத்துடன் 15 

உத்திவயாகத்தர்கள் எப்படி அந்த யாகனகளிடமிருந்து 

மனிதர்ககளயும் மனிதர்களிடமிருந்து யாகனககளயும் 

காப்பாற்றுவார்கள்? என்பகத உணர்ந்துதகாண்டு மட்டக் 

களப்பு மாவட்டத்கதப் பாதுகாக்க வவண்டும்.     

மட்டக்களப்பிவல 176 கிவலாமீற்றர் நீளமுள்ள 16 யாகன 

வவலிகள் இருக்கின்றன. எதிர்காலத்திவல 107 கிவலாமீற்றர் 

நீளமான யாகன வவலிகள் அகமக்கப்படவிருப்பதாக 

அறிகின்வறாம். அங்கு இன்னும் கூடுதலான தூரத்திற்கு அகவ 

அகமக்கப்படவவண்டும். யாகனகள் அந்த வவலிகய 

உகதத்துத் தள்ளிவிட்டு அதகனத் தாண்டி வருகின்றன. 

அதனால், வவலி அகமக்கப்படும் கட்கடகளில் net சுற்றவும், 

யாகன வவலிகளுக்குக் தகாடுக்கப்படும் மின்சாரத்தின் 

அளகவ அதிகாிக்கவும் நடவடிக்கக எடுக்குமாறு வகட்டுக் 

தகாள்கிவறன். 
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வன இலாகாவினர் பண்கணயாளர்ககள மிகவும் 

துன்புறுத்துகின்றார்கள். பண்கணயாளர்கள் தங்களது 

பண்கணகளுக்குச் தசல்லும்வபாது அவர்ககள முகறயற்ற 

விதத்தில் ககதுதசய்து, அவர்களிடம் தண்டப்பணம் அறிவிடு 

வகத நிறுத்த வவண்டும். முல்கலத்தீவு மாவட்டத்தின் நான்கு 

பிரவதசங்களிவல உள்ள 23,000 ஏக்கருக்கும் வமற்பட்ட 

காணிகள் வன இலாகாவினால் அபகாிக்கப்பட இருக்கின்றது. 

அதகனயும் நிறுத்த வவண்டும்.   

 

ගරු නිදයෝජය සභාපතිුරහා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

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

 

ගරු දගෝවින්ෙන් කරුණාකරම් හහතා 
(மாண்புமிகு வகாவிந்தன் கருணாகரம்)  

(The Hon. Govindan Karunakaram)  
Sir, just give me a few more seconds. 

இறுதியாக, புதிய வனசீவராசிகள் சரணாலயங்ககளப் 

பிரகடனப்படுத்தல் மற்றும் பிரகடனப்படுத்தப்பட்ட சரணால 

யங்களின் எல்கலககள மீளகமத்தல் என்ற அடிப்பகடயில், 

முன்கனநாள் வனசீவராசிகள் அகமச்சர் காமினி ஜயவிக்ரம 

தபவரரா அவர்களினால் காயாங்வகணி சமுத்திர இயற்கக 

ஒதுக்கம் பிரகடனப்படுத்தப்படவவண்டுதமன்று சமர்ப்பிக்கப் 

பட்ட பிவரரகணக்கு அகமச்சரகவ அங்கீகாரம் வைங்கி 

யிருந்தது. அதகனயும் தாங்கள் இந்தப் பாதீட்டினூடாகப் 

பிரகடனப்படுத்த வவண்டுதமன்று வவண்டி, விகடதபறு 

கின்வறன். 
 

ගරු නිදයෝජය සභාපතිුරහා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Next, the Hon. K.P.S. Kumarasiri.  Please make your 

intervention brief.  
 

ගරු දක්.පී.එසන. කුහාරසිරි හහතා 
(மாண்புமிகு வக.பி.எஸ். குமாரசிறி)  

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

ගරු නි ශයෝජය සභාපි තුමනි, මට පැහැදිලි කිරීමක් කර 

ගැීතමට අවසසථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමා සසතුි වන්ත ශවනවා. 

වන ජීවී හා වන සංරක්ෂණ අමාතය ගරු සී.බී. රත්නායක 

මැි තුමනි, රාජය අමාතයතුමනි,  ඔබ ශනපළ මහ  ශපොශළොශේ 

ජීවත් වන අමාතයවරුන් හැටියට මම කියන ශම් කාරණය  ඉතා 

ශහොඳින් නන්නවා. ශම් ගැටලුව අනුරාධපරශ  පමණක් ශනොශවයි, 

මුළු ලංකාශේම ි ශබන  එකක්. අශප් දිසසත්රික්කශ  -අනුරාධපර 

දිසසත්රික්කශ - වගා කටයුතු කරන, බලපර ි ශබන ඉඩම්වලට 

පසුය ය කාලශ  මායිම් ගල් නමලා ි ශබනවා. ඒ මායිම් ගල් නිසා 

අන ඒ ඉඩම් වගා කිරීමට  ශනොහැකි තත්ත්වයට පත් ශවලා 

ි ශබනවා. මම ීකට ශපරත් ශම් පිළිබඳව අශප් සී.බී. රත්නායක 

ඇමි තුමා නැනුවත් කළා. අවුරුදු 15කට, 20කට ශපර බලපර දීප 

ඉඩම් පවා පසුය ය යහ පාලන ආණ්ුවව කාලශ  මායිම් ගල් 

නමනශකොට අහුශවලා ි ශබනවා.  ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව මම 

ඔබතුමාශගන් කාරුණික  ඉල්නමක් කරනවා. අනුරාධපර 

දිසසත්රික්කශ  හැම තැනම ශම් ගැටලුව ි ශබනවා. මශේ ආසනය 

ගත්ශතොත් කරබෑව, ගල්ශපොත්ශත්ගම, උලුක්කුලම, ශනොච්චියාගම 

වැනි ගම්මාන වි ාල ්රමාණයක ශම් ගැටලුව ි ශබනවා.  

ගරු ඇමි තුමනි, ඊළඟ කාරණාව ශම්කයි. විල්පත්තු අභය 

භූමිය මශේ ආසනශ  ි ශබන්ශන්; අනුරාධපර දිසසත්රික්කශ  

බටර ර අනුරාධපර ආසනශ . 1970 ගණන්වලින් පසසශසේ  පසුය ය 

කාලශ  buffer zone එක අලුත් කළා. නැන් ශම්  buffer zone එක 

ගම මැනට ඇවිත් ි ශබනවා, ගරු ඇමි තුමනි. විශ ේෂශයන් 

සින්නක්කර ඉඩම්, සින්නක්කර කුඹුරු, අශප් ජනතාව ජන 

ජීවිතයට පාවිච්චි කළ වැේ වි ාල ්රමාණයක් අන ශම් buffer zone 

එක ඇතුළට, වනජීවි කලාප ඇතුළට අරශගන ි ශබනවා, ගරු 

ඇමි තුමනි. උනාහරණයක් ගත්ශතොත්  ශනොච්චියාගම පිර ටි 

කුකුල්කටුව වැව, හුණුවිලගම වැව යන වැේ ශනකම ජනතාව 

භාවිත කළ වැේ ශනකක්. අන ශම් නිසා ඒවාශ  අන මාළුශවක් 

අල්ලා ගන්න, ධීවර කටයුත්තක් කර ගන්න බැරි තත්ත්වයට පත් 

ශවලා ි ශබනවා.  

 

ගරු නිදයෝජය සභාපතිුරහා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

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

 

ගරු දක්.පී.එසන. කුහාරසිරි හහතා 
(மாண்புமிகு வக.பி.எஸ். குமாரசிறி)  

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

ඊළඟට, තන්ි රිමශල් ්රශේ ශ  ගම්මාන වි ාල  ්රමාණයක් -

කටුශපොත, නාරංවිල, ශකොශහොඹගසසවැව, ආඳාගම-  ශම් buffer 

zone  එක ඇතුශළේ ි ශබනවා. ඒවාශ  පවුල් 300කට ආසන්න 

සංඛ්යාවක් ඉන්නවා. 

ගරු ඇමි තුමනි, ශම් ්ර සනය  විසඳාගත යුතු ජාි ක මේටශම්   

ීති මය රාමු ි ශබනවා. අන ශම් නිලධාරින්ශේ කුටිශ  වන ජීවී 

ශනපාර්තශම්න්තුශේ, වන සංරක්ෂණ ශනපාර්තශම්න්තුශේ අධයක්ෂ 

ශජනරාල්තුමන්ලා, ශල්කම්තුමන්ලා ඉන්නවා.  ගරු ඇමි තුමනි,   

මම ඉල්නමක් කරනවා, ශම් ්ර සනය විසඳා ශනන්න කියලා. 

මශේ ආසනශ  පවුල් 600ක් ජීවත් වන ශකොරකහවැව ගශම් 

්රීඩා පිටියක් නැහැ. ඒ වාශේම මරණාධාර සමිි  

ශගොඩනැඟිල්ලක් හනා ගන්න තැනක් නැහැ. මම අවසසථා 

ගණනාවකදී ඒ සඳහා ඉල්නම් කළා. පරිසර අමාතයාං යට අයත් 

අක්කර භාගයක් මට නිනහසස කරලා ශනන්න කියලා වන 

සංරක්ෂණ ශනපාර්තශම්න්තුශේ අධයක්ෂ ශජනරාල්තුමාශගන් 

ඉල්ලා ි ශබනවා. ශම් ගැන සලකා බලලා පවුල් 600ක් ජීවත් වන 

ඒ ශකොරකහවැව ගශම් ජනතාවට සාධාරණයක් ඉෂසට කරලා 

ශනන්න කියා ඉල්ලා සිටිනවා.  
 

ගරු නිදයෝජය සභාපතිුරහා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
The Hon. (Dr.) Upul Galappaththi. Please make your 

intervention very brief.  

 
ගරු (වවෙය) උපුල් ගල්පපත්ති හහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) உபுல் கலப்பத்தி)  

(The Hon. (Dr.) Upul Galappaththi)  

ගරු නිශයෝජය සභාපි තුමනි, ගරු කැබිනේ අමාතයතුමා සහ 

රාජය අමාතයතුමාට කාරණා ශනකකට මැදිහත් ශවන්න කියලා මා 

ඉල්ලා සිටිනවා. එකක් තමයි, හම්බන්ශතොට දිසසත්රික්කශ  

ි සසසමහාරාම ආසනශ  කිරි ශගොවීන්ට ි ශබන ්ර සනය. ඒ 

ශගොවීන්ශගන්  වි ාල  පිරිසක් අන ශවනශකොට ඒ කිරි හරක් ටික 

ඇි  කරන්ශන් ශමොනරාගල දිසසත්රික්කශ  ශකොටියාගල. 

ශකොටියාගල තමයි ඒ කිරි හරක් ටික ඇි  කරශගන යන්ශන්. 

නමුත් නැන් වන සංරක්ෂණ ශනපාර්තශම්න්තුශවන් ඒකට බාධා 

පමුණුවනවා. ශමොකන, ඒ සසථානවල ශහේන් ශගොවිතැන් කරන 

මිනිසසසුත් ඉන්නවා. ශම් ශනශගොල්ල අතර සමබරතාව ඇි  ශවන 

විධියට ඒ කිරි ශගොවීන් ටික ආරක්ෂා ශවන්න ඕනෑ. 
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"ශස භාගයශ  නැක්ම" ්රි පත්ි  ්රකා නශ ම ි ශබනවා 

කිරිවලින් සසවයංශපෝෂිත රටක් ඇි  කරනවා කියලා. ශකොටියාගල 

්රශේ ශ  කිරි ශගොවීන් 150ක් විතර ජීවත් ශවනවා. ඔවුන් දිනකට 

කිරි නටර් 5,000ක් පමණ නිෂසපානනය කරනවා. ඔවුන්ශේ කිරි 

හරක් ටික  හනාගන්න සාධාරණයක් ඉෂසට කරල ශනන්න මැදිහත් 

ශවන්න. ඒ සඳහා ඒ අවටින් ශහෝ එශහම නැත්නම් හම්බන්ශතොට 

දිසසත්රික්කශ  වන සංරක්ෂණ ශනපාර්තශම්න්තුවට අයත් ්රශේ යක් 

ශවන් කරලා ශනන ශලස ඉල්නමක් කරනවා. 

ශනශවනි කාරණය ශමයයි. පසු ය ය කාලශ  අවුරුදු 
එකහමාරක් විතරම යාල වශනෝනයානය වහලා ි බුශණ්. ඒ හරහා 
ජීවත් ශවන, tourism කරන අශප් ජීප් ඩ්රයිවර්ලා ටිකක් 
අමාරුශවන් ජීවත් වුශණ්.   ඔවුන් වශනෝනයානය ඇතුශළේදී වරනක් 
කළාම, ඩ්රයිවර් කරන වරනට ජීප් එකත් සි යක කාලයකට තහනම් 
කරනවා. ගරු ඇමි තුමනි,  මාසයක් වුණත් ශසේවය තහනම් 
කරලා ඒ ඩ්රයිවර්ට නඬුවම දුන්නාට කමක් නැහැ. නමුත්, ජීප් 
අයිි කාරයාට ඒ වැරැේන පටවලා සි යක් විතර ජීප් එක තහනම් 
කරනවා. ඒ අයට පසුය ය කාලශ  lease එක ශගවා ගන්නත් 
අමාරු වුණා. ඒ නිසා ඒකටත් මැදිහත් වීමක් කරන්න කියා ඉල්ලා 
සිටිනවා. ජීප්  තහනම් කරන්ශන් නැි ව ජීප් ඩ්රයිවර්ට නඬුවම් 
දුන්නාට කමක් නැහැ. උනයාන භාරකරුට ඒ අව ය උපශනසස ටික 
ලබා ශනන්න කියලා ගරු ඇමි තුමාශගන් මා ඉල්ලා සිටිනවා.  

 

ගරු නිදයෝජය සභාපතිුරහා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
The Hon. Faizal Cassim. Please make your 

intervention brief.  
 

ගරු ෆයිසාල් කාසිම් හහතා  
(மாண்புமிகு கபஸால் காசிம்)  

(The Hon. Faizal Cassim) 

බිසසමිල්ලාර ර් රහසමානිර් රහීම්. 

ගරු නිශයෝජය සභාපි තුමනි, මම අශප් ගරු විමලවීර 
දිසානායක ඇමි තුමාශගන් පැහැදිලි කර ගැීතමක්  තමයි 
ඉල්ලන්ශන්. නින්නවූර්වල මාස ශනකක් කුඹුරු වැඩ කරන්ශන් 
නැි  ශවලාශේ අලි රංචු ආවා. නැන් කුඹුරු කරන්න පටන් ගත්තාම 
අලි නැහැ. කුඹුරු වැඩ කරලා ඉවර වුණාට පසසශසේ නැවත අලි 
එනවා; ගම ඇතුළටම එනවා. ශම්කට විසඳුම ශමොකක්න? 
සාමානයශයන් කුඹුරු වැඩ කරනශකොට අලි එන්ශන් නැහැ, කුඹුරු 
වැඩ කරලා ඉවර වුණාට පසසශසේ අලි එනවා. ශමශහම  අලි එන 
එක නවත්වා ගන්න කියලා තමයි ඉල්නම කරන්ශන්.  

අශප් Range Office එක වරකාපිටිය. මම ඒ කාර්යාලට ය ර න් 
නිලධාරින් හම්බ ශවලා ඔබතුමාශේ අත්සනින්ම DGට ලියුමකුත් 
දුන්නා. DS Office එශකන් කිේශේ නින්නවූර් ්රශේ ශ   Range 
Office  එකක් හනා ගනිමු කියලා. ඒ සඳහා   ඉල්නමක් කළා. 
අශනක් කාරණය තමයි, මම ළඟදි වීඩිශයෝ එකක නැක්කා, අලි 
වැට යටින් අලි යනවා. තව වීඩිශයෝ එකක නැක්කා, අලි වැට 
කකුශලන් පාගලා වැටට උඩින්  අලි  යනවා. ඉි න්, අලිවැට 
හරියයින කියන ්ර සනයත් අපට මතු ශවනවා. සසතුි යි. 

 

ගරු නිදයෝජය සභාපතිුරහා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Next, the Hon.  S.M.M. Muszhaaraff. Please make 

your intervention very brief.  
  

ගරු විහලවීර දිසානායක හහතා  
(மாண்புமிகு விமலவீர திசாநாயக்க)   

(The Hon. Wimalaweera Dissanayake) 

ගරු නිශයෝජය සභාපි තුමනි, මට තව විනාඩියක් ශනන්න. මම 

අන කථා කරන්න පටන් ගත්ශත්ම, අලි වැට හරියන්ශන් නැහැ 

කියන කාරණශයන්. ඒ නිසා ඒ ගැන ආපසු කථා කරන එශක් 

ශත්රුමක් නැහැ. ඒ නිසා අපි අලි අගල් කපා ශගන යනවා. ඒ 

වාශේම අපි පර්ශ ෂණ අලි වැටක් හනලා ි ශබනවා. ඒක 

එල්ශලන අලි වැටක්. ඒක ගහන්න හුඟක් කල් ගත ශවනවා.  ඒ 

නිසා ඉක්මනින් ඒ ්ර සනය විසඳන්න බැහැ. ගරු මන්ත්රීතුමනි,  

පළුවන් නම්, අපි අලි අගල කපමු. නැන් තමුන්නාන්ශසේ සඳහන් 

කළ බීේටු කාර්යාලය  අපි නමලා ශනන්නම්. කුඹුරු වගා කරන 

ශකොට, අලි එන්ශන් නැහැ. කුඹුරු කැපවාම අලි  එනවා. ශම්ක 

හැම තැනම ි ශබන ්ර සනයක්. මම ශම් කියන ශේ 

තමුන්නාන්ශසේට ශත්ශරනවා න මම නන්ශන් නැහැ. ඒ කියන තැන 

elephant  corridor එකක් ි ශබනවා; මල්ලවපිටිශයන් යන 

elephant corridor එක. අලි 150ක්-200ක් විතර එතැනින් පාර 

මාරු ශවනවා. ඒ අලිමංකඩ - elephant corridor එක- වහන්න 

බැහැ. නමුත් නින්නවූර්වලට, ගමට අලි එන එක වළක්වන්න අපි 

වැඩ පිළිශවළක් ශයොනන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ඒකට අලි අගලක් 

කපන්න තමයි ශවන්ශන්. අලි වැට ගහලා ශේරන්න බැහැ. අලි 

150ක් විතර ආප ගමන් අලි වැට කුශඩ් කුුව. ඒකට තවම විසඳුමක් 

ශසොයා ශගන නැහැ.  

ශමතැන ඉන්න තමුන්නාන්ශසේලා හැශමෝටම මම කියන්ශන්, 

අලි වැට විසඳුමක් ශනොශවයි කියන එකයි. ශම්කට සසිකර විසඳුමක් 

මම කිේවා. බැම්මක් ගහන්න පළුවන්. ඒකට ශකෝටි 75,000ක් 

ඕනෑ. එශහම සල්ලි ශනන්න කවුරුවත් නැහැ. අපි නැන් අලි අගල 

කපන්ශන්ත් ආණ්ුවශේ සල්ලි නැතුව, අමාරුශවන් තමයි. 

පර්ශ ෂණ අලි වැට නම් සාර්ථකයි. ඒක ගහන්න වි ාල වියනමක් 

යනවා. ඒ විධියට හනන්න ය ශයොත් තව අවුරුදු 20ක් විතර යයි. 

ඒකට අව ය මුනල් අපි ශසොයා ගන්න ඕනෑ. ශකොශරෝනා වයසනය 

ශේලාශේ හුඟක් අමාරුශවන් අපි ශම් කටයුතු කරන්ශන්. ඒකත් 

ශත්රුම් ගන්න. ගරු ෆයිසාල් කාසිම් ර ටප ඇමි තුමා කියන 

කථාව ඇත්ත. අපි ඒක පිළිගන්නවා. ඒ වාශේම අශප් 

කරුණාකරම්  මන්ත්රීතුමා  කිේවා,   බීේටු කාර්යාල කිර පයක්   -  
Batticaloa two to three Beettu offices வபாடவவணும். நமக்கு 

ததாியும் அந்த விஷயம்.  நான் இந்த வருஷம் அந்த வவகலக்கு 

உதவுபண்ணுறன். சாி.  
 

ගරු නිදයෝේය සභාපතිුරහා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

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

 

ගරු එසන.එම්.එම්. මුෂාරෆන හහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம்.எம். முஸ்ஸாரப்) 

(The Hon. S.M.M. Muszhaaraff) 
தகௌரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கவள, எனக்கும் 

வாய்ப்பளித்தகமக்கு நன்றி. இன்கறய இந்த விவாதம் 

ததாடர்பான அகமச்சுக்ககள வைிநடத்துகின்ற தகௌரவ 

அகமச்சர் சீ.பி. ரத்நாயக்க மற்றும் தகௌரவ இராஜாங்க 

அகமச்சர் விமலவீர திசாநாயக்க ஆகிய இருவரும் தமது 

அகமச்சுகளின் தசயற்பாடுகள் சம்பந்தமாக வமற்தகாண்டு 

வரும் முயற்சிககள நான் பாராட்டுகின்வறன். குறிப்பாக, இந்த 

யாகன - மனித வமாதல் ததாடர்பாக அம்பாகற மாவட் 

டத்திலும் விவசட கூட்டதமான்று நகடதபற்று, அந்தக் 

கூட்டத்தின்வபாது பல தீர்மானங்கள் எடுக்கப்பட்டிருக் 

கின்றன. அந்த அடிப்பகடயிவல அகைி தவட்டுவதனூடாக 

யாகனகள் வருவகதத் தகடதசய்வது, மின்கம்பிகள் 

வபாடுவதனுடாகத் தகடதசய்வது வபான்ற நடவடிக்கககள் 

பற்றித் தீர்மானிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இதற்கான முயற்சிகள் 

நடந்துதகாண்டிருக்கின்றன. அதற்காக நான் நன்றி 

கூறுகின்வறன்.  

அவதசமயத்தில், இப்தபாழுது தபாத்துவில் பிரவதசத்கதப் 

தபாறுத்தளவில், அங்கு யாகன எந்த வைியால் வருகிறது 
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என்று தசால்லிக்தகாள்ள முடியாதளவுக்கு எல்லாப் பகுதிகளுக் 

கூடாகவும் யாகனகளின் ஊடுருவகலப் பார்க்கக்கூடியதாக 

இருக்கின்றது.  ஆரம்பத்தில் வனத்துக்கு அருகாகமயிலுள்ள 

தசங்காமம், சர்வவாதயபுரம் வபான்ற பிரவதசங்களுக்கு வந்த 

யாகனகள் இப்தபாழுது நகர்ப்புறத்துக்குள்ளும் வரத்ததாடங்கி 

யிருக்கின்றது. குறிப்பாக, நான் இருக்கின்ற வீட்டுக்கு 

அருகாகமயில் நாளாந்தம் யாகன வந்து வபாவது 

வவடிக்ககயாக மாறியிருக்கும் ஒரு சூைலிவல, மக்களுகடய 

வவலிககள உகடத்தல், வீடுககள உகடத்தல் வபான்ற 

விடயங்ககள நாங்கள் சாதாரணமாகப் பார்க்கக்கூடியதாக 

இருக்கின்றது.  மக்கள் இப்தபாழுது மிகப்தபரும் பீதியிவல - 

பயத்திவல இருக்கின்றார்கள். எனவவ, அதகனக் கட்டுப் 

படுத்துவது ததாடர்பாக எங்களுகடய இராஜாங்க அகமச்சர் 

அவர்கள் விகரவிவல ஒரு வவகலத்திட்டத்கத ஆரம்பிக்க 

வவண்டும். குறிப்பாக, இப்தபாழுது ஓாிலட்சம் வவகல 

வாய்ப்பிலும்கூட, அந்த யாகன வவலி அகமப்பதற்காகப் பலர் 

நியமிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள். தபாத்துவிலிவல இதுவகர 

வநாோ்காணல் தசய்யப்பட்ட பலர் இருக்கின்றார்கள். 

அவர்களுக்கும் அங்வக வவகலகய வைங்குவதனூடாக 

இத்தககய வவகலத்திட்டத்தில்  அவர்களும் பணிபுாிவார்கள் 

என்று நான் நம்புகின்வறன்; மிக விகரவில் இதற்கான 

தீர்மானம் எட்டப்பட வவண்டும்.  ஏதனன்றால், ஒவ்வவார் 

இரவும் யாகனகள் எங்களுகடய நகர்ப் பிரவதசங்களுக்குள்வள 

தசல்வது அபாயத்கதத் வதாற்றுவித்திருக்கின்றது என்பகத 

இங்கு ஞாபகப்படுத்திக்தகாள்ள விரும்புகிவறன்.   

அவதவபான்று, இங்கு காணி ததாடர்பாகப் வபசப்பட்டது. 

குறிப்பாக, இங்கு வபசிய அகனத்துப் பாராளுமன்ற 

உறுப்பினர்களும் ஒரு விடயத்கதத் திரும்பத் திரும்பச் 

தசான்னார்கள். கடந்த பாராளுமன்றத்திலும் அதற்கு 

முன்பிருந்த பாராளுமன்றத்திலும் ததாடர்ந்வதாோ்ச்சியாக இந்த 
Wildlife Conservation Department, Forest Department 
ஆகியவற்றால் வர்த்தமானி அறிவித்தலினூடாக விவசாயிகளி 

னுகடய பல தசாப்தங்களாகச் தசய்கக பண்ணப்பட்ட 

காணிகள் சுவீகாிக்கப்பட்டுள்ளன என்றும் அகவ மீளக் 

ககயளிக்கப்பட வவண்டுதமன்றும் வகாாிக்கக விடுக்கப் 

பட்டது.  இந்தக் காணி விடுவிப்புச் சம்பந்தமாக எமது நாட்டினு 

கடய ஜனாதிபதி வகாட்டாபாய ராஜபக்ஷ அவர்களுகடய 

‘சுபிட்சத்தின் வநாக்கு’ வவகலத்திட்டத்தின்கீழ் அவர் 

காட்டுகின்ற அக்ககற இதுவகரயிலும் எந்த ஆட்சியாளர் 

களாலும் காண்பிக்கப்பட்டதாக நான் காணவில்கல என்பகத 

நான் மிகச் சந்வதாசமாகவும் கதாியமாகவும் தசால்கிவறன்.   

குறிப்பாக, கிைக்கு மாகாணத்தினுகடய ஆளுநர்கூட, 

கிைக்கு மாகாணத்தின் சமூக அநீதிகள் ததாடர்பான ஒரு 

நிபுணத்துவக் குழுகவ  அகமத்திருந்தார்.   
 

ගරු නිදයෝේය සභාපතිුරහා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

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

 

ගරු එසන.එම්.එම්. මුෂාරෆන හහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம்.எம். முஸ்ஸாரப்) 

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

Please give me one more minute, Sir.  

அந்த நிபுணத்துவக் குழு ஏற்கனவவ LRCஆல் பாிந்துகர 

தசய்யப்பட்ட இடங்களுக்கு விஜயம் தசய்து காணிப் 

பிரச்சிகனககளக் கண்டறிந்து வருகின்றது. குறிப்பாக,  

எங்களுகடய அம்பாகற மாவட்டத்தில் 39க்கும் வமற்பட்ட 

காணிப் பிரச்சிகனகள் கண்டறியப்பட்டிருக்கின்றன. அந்தக் 

காணிககள முதலிவல பயிர்ச்தசய்ககக்காக விடுவிப்பது, 

பின்பு re-gazetting தசய்வது என்பதான சில தீர்மானங்கள் 

எட்டப்பட்டிருக்கின்றன. இது ததாடர்பில் நான் அகமச்சர் 

அவர்ககளயும் சந்தித்வதன், இராஜாங்க அகமச்சர் 

அவர்ககளயும் சந்தித்வதன். மத்திய அகமச்சினூடாகவும் இது 

சம்பந்தமாக என்ன தசய்யலாம் என்பது ததாடர்பான 

முயற்சிகள் வமற்தகாள்ளப்படுகின்றன.  

தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கவள, கிைக்கு மாகாண 

ஆளுநரால் நியமிக்கப்பட்ட பாிந்துகரக் குழுவும் மத்திய 

அகமச்சிலுள்ள அதிகாாிகளும் இகணந்து இந்த வவகலகயத் 

துாிதப்படுத்துவதற்கு உதவி தசய்தால்வபாதும். ஏதனன்றால், 

எல்லா விடயங்களிலுவம ததாடர்ந்வதர்ச்சியான இழுபறிநிகல 

இருக்கின்றது. எனவவ, ஒரு மாவட்டத்திற்குாிய பிரச்சிகனகய 

இந்தக் காலத்திற்குள் தீர்ப்பது, அடுத்த மாவட்டத்திற்குாிய 

பிரச்சிகனகய இந்தக் காலத்திற்குள் தீர்ப்பது என்று 

ஒவ்தவான்றுக்கும் ஒவ்தவாரு committee மூலம் ஒரு 

timelineஇவல இந்த வவகலகள்  தசய்யப்படுமாகவிருந்தால், 

இந்த விவசாயக் காணிககள விடுவித்துக் தகாடுத்த தபருகம 

இந்த அரசாங்கத்திற்கு வந்துவசரும். எங்களுகடய தகௌரவ 

டக்ளஸ் வதவானந்தா அகமச்சர் அவர்களும் இங்வக 

இருக்கிறார். அவருகடய பகுதிகளிலும் காணிகள் அண்கம 

யில் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளன. வவுனியாவில் 4,200 ஏக்கர் 

காணிகள் விடுவிக்கப்பட்டதாகவும் நான் அறிந்வதன். இந்த 

அரசாங்கம் விவசாயக் காணிககள விடுவிப்பது ததாடர்பாகக் 

காட்டுகின்ற அக்ககறவபான்று எந்த அரசாங்கமும் 

காண்பிக்கவில்கல. எனவவ, கிைக்கு மாகாணத்தின் அம்பாகற 

மாவட்டத்திலும் இவ்வாறான காணிகள் விடுவிப்புத் 

ததாடர்பான இந்த அரசாங்கத்தின் வவகலத்திட்டத்கதத் 

துாிதப்படுத்துமாறு சம்பந்தப்பட்ட இரண்டு அகமச்சர் 

களிடமும் நான் பணிவாக வவண்டிக்தகாள்கின்வறன்.  
 

ගරු නිදයෝජය සභාපතිුරහා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Then, the Hon. Rohana Dissanayaka. Please make 

your intervention very brief.  
 

ගරු දරෝහණ දිසානායක හහතා 
(மாண்புமிகு வறாஹண திஸாநாயக்க)   

(The Hon. Rohana Dissanayaka)  

ගරු නිශයෝජය සභාපි තුමනි,- 
 

ගරු විහලවීර දිසානායක හහතා  
(மாண்புமிகு விமலவீர திசாநாயக்க)   

(The Hon. Wimalaweera Dissanayake) 

ගරු මුෂාරෆස මන්ත්රීතුමනි, අපි ඉඩම් අක්කර 130,000කට 

ආසන්න ්රමාණයක් නිනහසස කර ි ශබනවා. තවත් ඉඩම් නිනහසස 

කරශගන යනවා. අසාධාරණ විධියට ඉඩම් අත්පත් කරශගන 

ි ශබනවා නම් ඒවා නිනහසස කරන්නත් අපි ූ නානම්. හැබැයි, 

සමහර තැන්වල එක පේගලශයකුට අක්කර 15, 20 ි ශබනවා. ඒ 

අක්කර 15, 20 අපට නිනහසස කරන්න විධියක් නැහැ. සමහර 

ශවලාවට අක්කර 350ක් විතර අල්ලාශගන ි ශබනවා. ඒ ඉඩම් 

අපට නිනහසස කරන්න බැහැ. ඒ මුනලාලිලාශේ ඉඩම් නිනහසස 

කරන්න බැහැ. ඔප්පවක්  ි ශබන, බලපරයක් ි ශබන, වගා කළා 

කියලා අපට සහි කයක් ගන්න පළුවන් ඉඩම් ටික අපි නිනහසස 

කරලා ශනනවා.  

ඔබතුමාශේ ඉල්නම පිළිබඳවත් මම ශසොයා බලනවා. ඔබතුමා 

මට කිර ප වරක් ඒ කාරණය   කිේවා. ඒකත් අපි බලලා, නිනහසස 

කරන්න උනවු කරනවා. හැබැයි, ඒවා සාධාරණ ශවන්න ඕනෑ. 
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නැත්නම් ශවන්ශන් ශමොකක්න? "ශස භාගයශ  නැක්ම" ්රි පත්ි  

්රකා නශ  ි ශබනවා, වන ආවරණ සියයට 32 නක්වා වැඩි 

කරන්න කියලා. ශම් කියන ඔක්ශකොම ඉල්නම් ඉෂසට කරන්න 

ය ශයොත් වන ආවරණ සියයට 25 නක්වා අුව කරන්නයි ශවන්ශන්. 

ඒ නිසා අපි සාධාරණ ඉල්නම්වලට ඇහුම්කන් දීලා ඉඩම් ටික 

නිනහසස කරනවා.   සමහර තැන්වල, වැසිකිළිය වන සංරක්ෂණය 

ඉඩශම්; ශගනර ි ශබන්ශන් ඉන් පිටත. එශහම   තැන් ි ශබනවා. 

අපි ඒ වාශේ තැන්වල ඉඩම් නිනහසස කරලා දුන්නා. 
 

ගරු එසන.එම්.එම්. මුෂාරෆන හහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம்.எம். முஸ்ஸாரப்) 

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

ගරු රාජය ඇමි තුමනි, පිළිතුරු ලබා දීම  ගැන ඔබතුමාට 
සසතුි වන්ත වනවා.  මමත් නැන් ඉල්ලන්ශන් සාධාරණ විධියට ඒ 
කටයුතු කරන්න කියායි.  සමහර ඉඩම් කැලෑ නැි ව කුඹුරු 
වාශේයි ි ශබන්ශන්. ඒ වාශේ ඉඩම් විතරක් අපට release 
කරන්න.  

ඒ වාශේම වේටමුව  ්රශේ ය සම්බන්ධශයන් හරීසස 
මන්ත්රීතුමාත්, ඔබතුමාත් කථා කළා. එර  පරණ වේට, අලුත් වේට 
කියලා ්රශේ  ශනකක් ි ශබනවා. පරණ වේට ්රශේ ශ   ඉඩම් 
නිනහසස කරන්න පළුවන්, එතැන කිසිම ගැටලුවක් නැහැ; අලුත් 

වේට ්රශේ ශ  තමයි- 
 

ගරු විහලවීර දිසානායක හහතා  
(மாண்புமிகு விமலவீர திசாநாயக்க)   

(The Hon. Wimalaweera Dissanayake) 

ඒකට අනාළ නුවවකුත් ි ශබනවාශන්, ගරු මන්ත්රීතුමා. 
 

ගරු එසන.එම්.එම්. මුෂාරෆන හහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம்.எம். முஸ்ஸாரப்) 

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

නුවවක් නැහැ, ගරු රාජය ඇමි තුමනි.  අ පිත් අම්පාර 

රැසසවීමකදී- 

 

ගරු විහලවීර දිසානායක හහතා  
(மாண்புமிகு விமலவீர திசாநாயக்க)   

(The Hon. Wimalaweera Dissanayake) 

ඔබතුමා කියන එක ශනොශවයි. වේටමුවව ්රශේ ය 

සම්බන්ධශයන් නුවවක් ි ශබනවා, Appeal Court එශක්. ඒ නිසා 

ඒ ගැන අපට තීන්දු ශනන්න බැහැ. නමුත් අශප් මේටමින් නිනහසස 

කර ශනන්න පළුවන් ්රමාණයට නිනහසස කර ශනනවා.  

ශම් සියලු ශනනාටම මම ශම් කාරණයත් කියන්න කැමැි යි. 

පසුය ය අවුරුදු පහ තුළ ආණ්ුවවක් ි බුණා. ඒ කාලශ  ඒවා 

නිනහසස කරගන්න ඉඩ ි බුණා. තමුන්නාන්ශසේලා ඔක්ශකොම ඒ 

ආණ්ුවශේ ර ටිශ . 
 

ගරු නිදයෝජය සභාපතිුරහා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Rohana Dissanayaka, now make your 

intervention.  

Order, please! Before that, the Hon. Ajith Rajapakse 
will take the Chair.  

 
අනුරරුව ගරු නිදයෝජය කාරක සභාපතිුරහා මූලාසනදයන් 

ඉවත් වුදයන්, ගරු  අජිත් රාජපක්ෂ හහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் 

அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்று அகலவவ, மாண்புமிகு அஜித் 

ராஜபக்ஷ அவர்கள்  தகலகம வகித்தார்கள். 
Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  

left the Chair, and  THE HON. AJITH RAJAPAKSE took the Chair. 

ගරු දරෝහණ දිසානායක හහතා 
(மாண்புமிகு வறாஹண திஸாநாயக்க)   

(The Hon. Rohana Dissanayaka)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, පරිසර අමාතයාං ය වාශේම 

වනජීවී හා වන සංරක්ෂ  ණ අමාතයාං ය පිළිබඳව කථා කරන ශම් 

ශවලාශේ විශ ේෂශයන්ම ගරු සී.බී. රත්නායක ඇමි තුමාටත්, ගරු 

විමලවීර දිසානායක රාජය ඇමි තුමාටත්, අශප් ගරු මර න්න 

අමරවීර ඇමි තුමාටත් මම සසතුි වන්ත වනවා. අවුරුදු ගණනක් 

ි සසශසේ ි බුණු ශබොශහෝ ්ර සන පසුය ය අවුරුේනක වාශේ කාලය 

තුළදී විසඳන්න අශප් ගරු අමාතයතුමන්ලා කටයුතු කරලා 

ි ශබනවා. මාතශල් දිසසත්රික්කශ  ජීවත් වන ශකනකු ව ශයන් 

මම ඒ සම්බන්ධශයන් විශ ේෂශයන් එතුමන්ලාට සසතුි වන්ත 

වනවා. අපට අලි තර්ජන  වාශේ ශබොශහෝ ගැටලු සහගත ්ර සන 

ි බුණා. වනජීවී හා වන සංරක්ෂණ අමාතයාං ශ  කටයුතු සඳහා 

මම ශපොශළොන්නරුශේ ඉඳලා ශගන්වා ගත් තරුණශයක්, 

ශගන්වාශගන පැය කිර පයක් යනශකොට අපි ඉදිරිශ දීම  මිය ය යා.  

ගරු අමාතයතුමනි, සවසට ගශම් අය එක්ක එකතුශවලා 

ය ර ල්ලා අලිශවඩි ටික නාලා, කිශලෝීකටර ගණනක් දුරට අලි 

එළවලා ආවාට පසසශසේ අපි  එන්නත් ඉසසශසල්ලා අලි ටික ආපසු 

එනවා. එවැනි තර්ජනවලට අපට පසුය ය කාලශ   මුහුණ ශනන්න 

සිදු වුණා. ඔබතුමන්ලා අපි කථා කරන, කථා කරන ශවලාවට 

අව ය පහසුකම් සැප ම, අව ය කටයුතු කිරීම සම්බන්ධශයන් 

මම  සසතුි වන්ත වනවා. 

අලින්ශගන් සිදු වන මරණවලදී ක්ෂණිකව නක්වන 

්රි චාරයක් ව ශයන් ඒ අවමංගලය ශගනරට ලබා ශනන මුනල වැඩි 

කරන්න ඔබතුමන්ලා කටයුතු කරලා ි ශබනවා. අපි ්රාර්ථනා 

කරන්ශන් නැහැ, කිසි ශකශනකු ඒ විධියට මිය යන්න කියලා. 

හැබැයි, එශහම මිය ය යාට පසු වන්දිය හැටියට ඒ කාලශ  නම් 

රුපියල් ලක්ෂ පහක් දුන්නා කිේවා. නමුත් ලක්ෂ තුනක් දීප 

අවසසථාත් ි බුණා.  ගරු ඇමි තුමනි, ඉදිරිශ දී එය ලක්ෂ නහයක් 

නක්වා වැඩි කරන්න කටයුතු කිරීම  ගැන අපි ශම් ශේලාශේ ඉතාම 

සතුටට පත් ශවනවා.  

ගරු ඇමි තුමනි, මාතශල්-මහනුවර, මාතශල්-අනුරාධපරය 

මාර්ග ගත්තාම තවමත් ශම් ගැටලුව පවි නවා. මාතශල් ්රශේ ය 

නාගරිකයි. හැබැයි, ඒ ්රශේ ය 1930 ගණන්වලදී අලිශවඩි නැමූ 

්රශේ යක්. ආර්.එල්. සසපිේල් කියන සුදු ඒජන්තවරයා ඒ කාලශ  

permits දීලා ි බුණා, අලි මරන්න.  හැබැයි, අපට ි ශබන ්ර සනය, 

තවමත් නගරය ආසන්නව සිටින අයට අලින්ශගන් හානි සිේධ 

වීමයි. විශ ේෂශයන් වගා හානිත් සිේධ ශවනවා. පසුය ය කාලශ ත් 

වගා හානි නිසා ලක්ෂ ගණනක පාුව සිේධ වුණා. මම ඒ ගැන කථා 

කළා. අලි ඒ ්රශේ ශයන් යවන්න කටයුතු කළත් ආපසු එනවා. 

මාස තුනක පමණ කාලයක් තුළ රුපියල් ලක්ෂ ගණනක පාුව 

වුණා. අක්කර 100, 200, 300 ආදී ව ශයන් සිදු වුණු හානි නැවත 

පියවා ගන්න හැකියාවක් ලැබුශණ්ත් නැහැ. සමහර ශවලාවට 

අලිශවඩි නැහැ කියලාත් අපට ශනොශයක් මැසිවිලි ඉදිරිපත් වනවා. 

ඒ වාශේම වාහන නැහැ කියනවා. හැබැයි, පසුය ය කාලශ  

ඔබතුමන්ලා තුන්-හාරසියයක් අලුි න් බඳවා ශගන ශම් කාර්යය 

කරන්න යම් ආකාරයක සහශයෝගයක් ලබා දුන් බව අපි නැක්කා. 

ඔබතුමන්ලා ගත්ත ඒ ්රියාමාර්ගය  පිළිබඳවත් මම ශම් ශේලාශේ 

මතක් කරනවා. ඒ වාශේම අලුත් තාක්ෂණය සර ත energizer 

යන්රයක් ශගනැල්ලා ි බුණා මම නැක්කා. අලින්ට එන්න බැරි 

වීමට එයින් තරංග නිකුත් කරන්න පළුවන්. එම යන්රයක් 

රුපියල් 76,000ක් පමණ ශවනවා. එක අවසසථාවකදී ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුවටත් ඒ energizer  යන්රයක් ශගනැල්ලා අපට 

ශපන්නුවා.   

ඒක එකවර ශගවලා ගන්න ඒ ශගොවියන්ට මුනල් නැහැ. ගරු 

ඇමි තුමනි, ඒ ශගොවියන්ට energizer එකක් ගන්න පළුවන් 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

අවසසථාව හනලා ශනන්න. "විදුලි පඹයා" නමැි  උපකරණයකුත් 

ි ශබනවා මම නැක්කා, ඌරන්, මුවන් ඇතුළු වන සතුන්ශගන් වන 

වගා හානි වළක්වාගන්න. ඒ වාශේ ශේවලටත් ඔබතුමන්ලාශේ 

සහශයෝගය ලබා ශනන්න කියා මා ඉල්ලා සිටිනවා.  

ගරු සී.බී. රත්නායක අමාතයතුමනි, මාතශල් ්රශේ ශ  
පයිනසස සහ ටර්පන්ටයින් වැනි ගසස ඉවත් කිරීශම් කටයුත් ශම් 
ශවලාශේ සිේධ ශවනවා. අපිත් කියන්ශන් ඒවා අයින් කරන්න 
කියලා. හැබැයි, ඒවා ශවනුවට නැව සඳහා ඒ ්රශේ වල හනන නව 
ගසස වර්ග ශමොනවාන  කියන එක ගැන අපට ගැටලුවක් ි ශබනවා. 
මධයම කඳුකරශ  පයිනසස, ටර්පන්ටයින් වැනි ගසස අයින් කළාට 
පසසශසේ අපි කාවනින් ය ර න් ඡායාරූපයක් ගත්තාම, තනිකරම 
ශකොළ පාටට ි ශයන කැලෑවක, මහා වනාන්තරයක - greenery 
එශක් - සුදු පාට ලප වාශේ ඒ ගසස ඉවත් කරප සසථාන ර සසව 
ශපශනනවා. මා ර තන විධියට, ඒ කටයුත්ත නිසා ජලය  
උත්පානනයට- වි ාල බාධාවක් ඇි  ශවනවා.  

ගරු ඇමි තුමනි, පවි න තත්ත්වය හමුශේ ඔබතුමන්ලා 

අවුරුේනකදී අපට ඉතාම වටිනා වැඩ කටයුතු ශබොශහොමයක් කර 

දුන්නා. අනාගතයට බලපාන පරිදි ශම් කටයුතු සාර්ථක කරගන්න, 

ශම් රශේ වන සම්පත ආරක්ෂා කරගන්න, වන ජීවීන් ආරක්ෂා 

කරගන්න, වජව විවිධත්වය ආරක්ෂා කරගන්න ඔබතුමන්ලාශේ 

නායකත්වය අපට ලබා ශනන්න කියන ඉල්නම මා ශම් ශවලාශේ 

ආනරශයන්, ශග රවශයන් කරනවා. ශබොශහොම සසතුි යි.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ හන්ත්රීුරහා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ශසල්වරාජා කශේන්ද්රන් මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාශේ පැහැදිලි 

කිරීම කරන්න.  
 

ගරු දසල්වරාජා කදේන්ද්රන් හහතා 
(மாண்புமிகு தசல்வராசா கவஜந்திரன்)  

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

உங்களுக்கும் வனசீவராசிகள் மற்றும் வனப் பாதுகாப்பு 

அகமச்சர் அவர்களுக்கும் மற்றும் இராஜாங்க அகமச்சர் 

அவர்களுக்கும் எனது வணக்கத்கதத் ததாிவித்துக் 

தகாள்கிவறன். இன்கறய தினம் வனசீவராசிகள், வனப் 

பாதுகாப்பு ததாடர்பான பிரச்சிகனகயக் கூறுவதற்கு 

அனுமதித் தகமக்காக நன்றிகயத் ததாிவித்துக்தகாண்டு, இந்த 

இடத்திவல, நான் சில விடயங்ககள தகௌரவ அகமச்சர் 

அவர்களின் கவனத்திற்குக் தகாண்டுவர விரும்புகிவறன்.  

1984ஆம் ஆண்டு காலங்களில் வவுனியா வடக்குப் பிரவதச 

தசயலாளர் பிாிவுக்குட்பட்ட தவடிகவத்தகல்லு கிராம 

வசகவயாளர் பிாிவிலிருந்து இராணுவம் மற்றும் ஊர்காவற் 

துகறயினாின் அச்சுறுத்தல் காரணமாக மக்கள் தமது வாழ் 

விடங்கள், விவசாய நிலங்களிலிருந்து தவளிவயறியிருந் 

தார்கள். 2009ஆம் ஆண்டு வம மாதம் யுத்தம் முடிவகடந் 

திருந்தாலும் அந்த மக்கள் மீளவும் அங்கு மீள்குடியமர்வதற்கு 

அனுமதிக்கப்படாத நிகலகமயில், ஏற்கனவவ, அரசாங்கத் 

தினால் அந்தப் பகுதியில் ‘தபாியகட்டி குளம் ஒதுக்கக் காடு’ 

என அறிவித்தல் தசய்யப்பட்டிருந்த அந்த ஒதுக்கக் காடுகளின் 

எல்கலகள் விாிவாக்கம் தசய்யப்பட்டன. அவ்வாறு விாி 

வாக்கம் தசய்யப்பட்டதன் பிற்பாடு,  அவத தபாியகட்டி குளம் 

ஒதுக்கக் காட்டுப் பகுதியில் - reserved forest area - 

இருக்கின்ற கச்சல்சமனங்குளம் என்று தசால்லப்படுகின்ற 

கிராமத்தின் தபயர் ‘சப்புமல்ததன்ன’ என்று தபயர் மாற்றம் 

தசய்யப்பட்டு, அங்கு ‘சப்புமல்கஸ்கட’ என்ற தபாியததாரு 

விகாகரயும் அகமக்கப்பட்டிருக்கின்றது.  

அது மட்டுமல்லாமல், இந்தப் தபாியகட்டிக் குளத்கதயும் 

அதற்குப் பக்கத்தில் இருக்கின்ற சிறிய குளத்கதயும் 

இகணத்து பாாிய குளம் அகமக்கப்பட்டு, அதன்கீழ் தமிைர்கள் 

விவசாயம் தசய்து வந்த நிலங்கள் உட்பட காடைிக்கப்பட்டு 

உருவாக்கப் பட்ட சுமார் 300 ஏக்கர் வயல் நிலங்களில் சிங்கள 

மக்கள் குடிவயற்றப்பட்டிருக்கின்றார்கள். இப்தபாழுது, தநடுஞ் 

சாகலகள் அகமச்சர் தகௌரவ வஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து 

அவர்களின் ஆதரவவாடு, அந்த விகாகரக்குச் தசல்வதற்காக 

ஒரு ‘கார்பட்’ வீதியும் அகமக்கப்பட்டுக் தகாண்டிருக்கின்றது. 

வடக்கு, கிைக்ககப் தபாறுத்தவகர, ஒதுக்கக் காடுகள் மற்றும் 

காடுகள் ததாடர்பான சட்ட திட்டங்களின்மூலம் தமிைர் 

களுகடய நிலங்ககளப் பறிமுதல் தசய்து அவற்கறப் தபரும் 

பான்கம இனத்தவர்களின் வதகவகளுக்காகக் தகாடுத்து ஓர் 

இனக் ககரப்பு - dismantling - தசய்வதன் ஊடாக எங்களு 

கடய இனத்கத இல்லாமல் தசய்வதற்குாிய வவகலத் 

திட்டம்தான் அங்வக நகடதபறுகின்றது.  

தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கள் நாங்கள் மதிக்கின்ற ஒருவர். 

அவர் இந்த விடயத்திவல கவனஞ்தசலுத்த வவண்டும். இந்தப் 

பகுதியில் தமிைர்கள் முழுகமயாக மீளக் குடியமர நீங்கள் 

அனுமதிக்கவவண்டும். இங்வக ஒதுக்கக் காடுகளுக்குள் 

சிங்களவர்கள் விரும்பியவற்கறச் தசய்வதற்கும், தமிைர்கள் 

கடந்தகால யுத்த அச்சுறுத்தல் காரணமாக தவளிவயறிய 

நிகலகமயிவல அங்வக மரங்கள் வளர்ந்து காடுகள் 

வபான்றிருப்பகத கவத்து, “6 அடிக்கு மரங்கள்  வளர்ந்திருக் 

கின்றன” என்று தசால்லி - அங்வக  60 அடிக்கும் மரங்கள் 

வளர்ந்திருக்கின்றன - அதகனக் காரணங்காட்டி, அவற்கற 

தயல்லாம் forest இற்குாியது என்று பிரகடனம் தசய்திருப் 

பகதயும் எந்தவககயிலும் ஏற்றுக்தகாள்ள முடியாது. இது 

மிகவமாசமான ஒரு திட்டமிட்ட சிங்கள, தபௌத்த மயமாக்கல் 

தசயற்பாடு என்பகத இந்த இடத்தில் பதிவுதசய்து 

தகாள்ளுகின்வறன். நான் கடந்தவாரம் இது ததாடர்பாகச் 

சுட்டிக்காட்டியவபாது, சுகாதாரத்துகற இராஜாங்க அகமச்சர் 

அவர்கள் இந்த விடயத்கதப் தபாய் தயன்று 

குறிப்பிட்டிருந்தார். அதனால் நான் இகத மீண்டும் இங்கு 

பதிவுதசய்கின்வறன். இது முழுக்க முழுக்க உண்கமயானது. 

வவண்டுதமன்றால், வநாில் வாருங்கள், நாங்கள் கூட்டிச் 

தசன்று அங்வக உங்களுக்கு அதகனக் காண்பிக்கின்வறாம்.  

அடுத்ததாக, முல்கலத்தீவு மாவட்டத்திவல மாந்கத 

கிைக்கு, துணுக்காய் பிரவதச தசயலாளர் பிாிவிவல ‘ஏகனய 

காடுகள்’ என்ற வகுதிக்குள் வருகின்ற 23,803 ஏக்கர் 

காடுககள ‘ஒதுக்கக் காடுகள்’ எனப் புதிதாக அறிவிப் 

பதற்கான ஏற்பாடுகள் நகடதபற்றுக்தகாண்டிருக் கின்றது. 

இது உங்களுகடய சுற்றுநிருபங்களுக்கும் தீர்மானங்களுக்கும் 

முரணானது. அகமச்சரகவத் தீர்மானத்தின்படி, 2021/2ஆம் 

இலக்க சுற்றுநிருபத்தின்  பிரகாரம்,  காணி அகமச்சினாவல 

பிரவதச தசயலகங்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது, 

‘ஏகனய காடுகள்’ என்பதகன நீங்கள் நிர்வாகம் தசய்ய 

முடியும் என்று. அந்தச் சுற்றுநிருபத்தின்படி, புதிதாக ‘ஒதுக்கக் 

காடுகள்’ என அறிவிக்கப்படுவதாக இருந்தால், அது 

ததாடர்பாக ஒரு வகரபடம் தயாாிக்கப்பட்டு, அந்த வகரபடம் 

பிரவதச தசயலாளாினால் அங்கீகாிக்கப்பட்ட பிற்பாடுதான் 

அவ்வாறு அறிவிக்கப்பட முடியும் என்று தசால்லப் 

பட்டிருக்கின்றது. ஆனால், இந்த நகடமுகறகள் எதுவும் 

இல்லாமல், அதகன மீறி வடக்கிவல பாாிய அபிவிருத்தி 

களுக்குத் வதகவப்படக்கூடிய, மக்கள் குடியிருப்பு களுக்குத் 

வதகவப்படக்கூடிய பகுதிகள் அவசர அவசரமாக ஒதுக்கக் 

காடுகளாக அறிவிக்கப்படுவது எந்தவககயிலும் ஏற்றுக் 

தகாள்ள முடியாதததான்று. இந்த இடத்திவல நான் உலக 

வங்கி, ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி, ஐவராப்பிய ஒன்றியம் 

உள்ளிட்ட உங்களுக்கு உதவி வைங்குகின்ற நிதி 
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நிறுவனங்களிடம் வகட்க விரும்புவது, நீங்கள் இலங்ககக்கு 

உதவிககள வைங்குவது இங்கு தமிைர்களுகடய இனப் 

பரம்பகல மாற்றியகமத்துத் தமிழ்த் வதசத்தினது இருப்கப 

இல்லாமல் அைிப்பதற்கான வவகலத்திட்டங்களுக் காகத் 

தானா? என்ற வகள்விகயத்தான்.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ හන්ත්රීුරහා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශකටි කරන්න, ගරු මන්ත්රීතුමනි.  
 

ගරු දසල්වරාජා කදේන්ද්රන් හහතා 
(மாண்புமிகு தசல்வராசா கவஜந்திரன்)  

(The Hon. Selvarajah Kajendren)  

Give me two more minutes, Sir. 

இன்னுதமாரு முக்கியமான விடயம், வவுனியா வடக்கு 

‘சபுமல்ததன்ன’ என்று  தபயர்மாற்றம் தசய்யப்பட்ட கச்சல் 

சமனங்குளம் கிராமத்திவல அநுராதபுரம் மாவட்டத்கதச் 

வசர்ந்த, அதாவது வட மத்திய மாகாணத்தில் இருக்கின்ற 

கமநல வசகவகள் நிகலயம் இராணுவத்தினாின் உதவிவயாடு 

அங்குள்ள குளப் புனரகமப்பு வவகலகயச் தசய்திருக்கின்றது. 

இது எந்தவககயில் நியாயமானது? எந்த வககயில் 

சட்டபூர்வமானது? நீங்கள் உங்களுகடய வதகவகளுக்காக - 

ஆக்கிரமிப்புக்காகச் சட்டங்ககள உங்களுக்கு விரும்பிய 

விதமாக எல்லாம் மாற்றியகமக்க முடியுமா? அகதத்தான் 

இங்வக தசய்துதகாண்டிருக்கின்றீர்கள்! தயவுதசய்து இந்தச் 

தசயற்பாடுககள நிறுத்துங்கள்! தமிழ் மக்களுக்கும் சிங்கள 

மக்களுக்குமிகடவய இன நல்லிணக்கம் ஏற்படுவதற்கு இகவ 

பாாிய இகடதவளிகய வளர்த்துக்தகாண்வட தசல்கின்றன 

என்பகத நான் இந்த இடத்திவல பதிவுதசய்துதகாள்கின்வறன்.  

அடுத்ததாக, ஒருசில இடங்களிவல வன சீவராசிகள் 

திகணக்களத்தினாலும் வன வளத் திகணக்களத்தினாலும் 

தடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற காணிககள விடுவிப்பதற்கு நடவடிக் 

ககதயடுக்க வவண்டுதமன்று தகௌரவ அகமச்சாிடம் 

வவண்டிக்தகாள்கின்வறன். நீங்கள் ஏற்கனவவ ஆராய்ந்திருக் 

கின்ற குருந்தூர் குளம் பகுதியிவல உள்ள 70 ஏக்கர் காடுககளத் 

தயவுதசய்து விடுவிக்கவவண்டும். அவதவபான்று, வவனியா 

மாவட்டத்திவல ஆசிகுளம் கிராம வசகவயாளர் பிாிவில் 

மக்களுக்குச் தசாந்தமான 50 ஏக்கர் நிலங்கள் வன வளத் 

திகணக்களத்தினால் தடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அவதவபான்று 

சம்மளங்குளம் பகுதியிவல இத்திக்குளத்தில் 200 ஏக்கர் காணி 

1974ஆம் ஆண்டு தமிைர்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்டது. அதகன 

இப்தபாழுது சிங்கள மக்களுக்கு  வைங்குவதற்குாிய ஏற் 

பாடுகள் தசய்யப்பட்டிருக்கின்றன.  

அவதவபான்று, வவுனியா தசட்டிக்குளம் தமனிக்பாம் 

பகுதியிலுள்ள 100 ஏக்கர் காணிகள் வனவள அபிவிருத்தித் 

திகணக்களத்தினால் தடுத்து கவக்கப்பட்டிருக்கின்றது. 

அதுமட்டுமல்லாது, வனவள அபிவிருத்தித் திகணக்களத்தின் 

தகட காரணமாக, இந்தியாவிலிருந்து வந்து வவுனியா வடக்கு 

காஞ்சிரவமாட்கடயில் மீளக்குடிவயறிய மக்களால் அங்கு 

எந்தவித அபிவிருத்திகயயும் தசய்யமுடியாமல் இருக்கின்றது. 

அவதவபான்று, வவுனியா வடக்கு அனந்தர் புளியங்குளம் 

கிராம வசகவயாளர் பிாிவின் தநாச்சிக்குளம் கிராமத்திலுள்ள 

06 வபருக்குச் தசாந்தமான 23 ஏக்கர் காணியில் 6 அடிக்கும் 

உயரமாகக் காடுகள் வளர்ந்திருக்கின்றன என்பதகனக் 

காரணம் காட்டி, அக்காணிககளத் துப்புரவுதசய்த காணியின் 

உாிகமயாளர்கள் ககதுதசய்யப்பட்டு நீதிமன்றத்திவல 

நிறுத்தப்பட்டிருக்கின்றார்கள். இதனால் அவர்கள் வதகவயற்ற 

நீதிமன்றச் தசலவுகளுக்கு முகங்தகாடுக்கிறார்கள். ஆகவவ, 

தயவுதசய்து இந்த விடயங்ககள நீங்கள் கவனத்திற் தகாள்ள 

வவண்டுதமன்று வகட்டுக்தகாண்டு, என்னுகடய கருத்துக் 

ககள நிகறவுதசய்கின்வறன்.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ හන්ත්රීුරහා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු අසංක නවරත්න මහතා.   

 

ගරු අසංක නවරත්න හහතා 
(மாண்புமிகு அசங்க நவரத்ன)  

(The Hon. Asanka Navarathna) 
ශබොශහොම සසතුි යි,  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.   

අශප්  වනජීවී රාජය ඇමි තුමාශගන්  පැහැදිලි කර ගැීතමක්  

අව යයි. කුරුණෑගල දිසසත්රික්කශ  මම නිශයෝජනය කරන 

ගල්ගමුව, යාපහුව සහ නිකවැරටිය කියන ආසනවල ජීවත්වන 

ජනතාවශගන් වැඩිම පිරිස  දීර්ඝ කාලයක් ි සසශසේ ශම් වන අලිත් 

එක්ක සටන් වදිමින් සිටිනවා.  ගරු රාජය ඇමි තුමනි, ඔබතුමා ඒ 

ගැන  නන්නවා.  ඔබතුමා කිර ප අවසසථාවක අශප් ්රශේ යට ආවා. 

ඒ වාශේම අශප් කැබිනේ අමාතයතුමාත් ආවා. ගරු අමාතයතුමනි, 

අශප් ්රශේ ශ  නැනටත් ි ශබන ්රධානම ගැටලුවක් තමයි ශම් 

වන අලින්ශගන් සිදුවන කරනර. මම ර තන්ශන් ජීවිත හානිවලට 

ශගවන වන්දි මුනල ්රමාණවත් ශනොවීම, ශේශපොළ හානි සිදු වුණාම 

ශගවන වන්දි මුනල ්රමාණවත් ශනොවීම පිළිබඳ ගැටලු ි ශබනවා. 

ීකට ශපරත් මම ඔබතුමාශගන් ඉල්නමක් කළා, ජීවිත හානිවලට 

අවම ව ශයන් රුපියල් ලක්ෂ 10ක වන්දි මුනලක් ලබා 

ශනන්නටත්, ශේශපොළ හානි සඳහා  වැඩි වන්දි මුනලක් ලබා දීමටත් 

කටයුතු කරන්න කියලා. මම ර තන විධියට ඒ ඉල්නම ඔබතුමාශේ 

පැත්ශතනුත් ඉදිරිපත් කරලා ි ශබනවා   කිේවා. අපි ඒ කාරණාව 

ගැනත් නැන ගන්න කැමැි යි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, පසුය ය නවසක ීකගලෑව 

්රශේ ශ  ගාමිණී රත්නායක මහත්මයාශේ ශකශසල් වගාව 

සම්.ර්ණශයන්ම විනා යට පත් කරලා ි බුණා. ගල්ගමුශේ  අලි 

450කට, 500කට ආසන්න ්රමාණයක් ඉන්නවා. ගල්ගමුවට 

ආසන්නව අලි වි ාල ්රමාණයක් ගම් වැදිලා ඉන්නවා කියලා 

පසුය ය නවසසවල සමාජ මාධයවලත් ඒ සම්බන්ධශයන් වීඩිශයෝ 

නර් න සංසරණය වුණා. ශම් ශකශසල් වගාශේ ශකශසල් ගසස 

1,200ක් විතර හානියට පත් ශවලා ි බුණා. එතුමාට වන්දි මුනල් 

ලබා දීමට නිර්ශේ  ශවලා ි ශබන්ශන් රුපියල් 1,500ක් වාශේ 

ශබොශහොම ශපොඩි මුනලක්.  ඒ නිසා ශම් ගැන නැවත අලුි න් 

ර තලා,  ශම් වන්දි මුනල් වැඩි කර දීම සඳහා ඔබතුමාශේ 

මැදිහත්වීම ලබා ශනන්න කියන ඉල්නම කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අලි වැට නඩත්තු කිරීශම් 

කටයුතු සඳහා නිලධාරින් ශයොමු කිරීම පිළිබඳව අපි ශම් ශවලාශේ 

අි ගරු ජනාධිපි තුමාට සසතුි වන්ත ශවනවා.  අශප් ආසනවල  

දීර්ඝ කාලයක් ි සසශසේ ශම් අලි වැට නඩත්තු කිරීම්  සිදු වුශණ් 

නැහැ. අි ගරු  ජනාධිපි තුමා රැකියා ලක්ෂශ  වැඩ සටහන 

හරහා බහුකාර්ය සංවර්ධන සහකාරවරු බඳවා ශගන ඔබතුමාශේ 

අමාතයාං යට ශයොමු කරලා, අලි වැට නඩත්තු කිරීශම් කටයුතු 

සඳහා ශයොමු කිරීමට කටයුතු කරලා ි ශබනවා. ඒ ගැන අපි 

ඇත්තටම සසතුි වන්ත ශවනවා. ශම් වනවිට අලිවැට නඩත්තු 

කිරීශම් කටයුතු ක්රමානුූලලව සිදු ශවමින් ි ශබනවා. ඒ ගත්ත 

පියවර සම්බන්ධශයන්  අි ගරු ජනාධිපි තුමා, ගරු අමාතයතුමා, 

රාජය අමාතයතුමා ඇතුළු සියලුශනනාටම අපි සසතුි වන්ත 

ශවන්නට ඕනෑ.  

අශනක් කාරණාව තමයි ශම් අලි මිනිසස ගැටුම සම්බන්ධශයන් 

අවුරුදු 20ක් ි සසශසේ පවි න තත්ත්වය. මට මතකයි, 2000 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

අවුරුේශේ මශේ පියා පාර්ලිශම්න්තුවට ඇවිල්ලා කරප පළමුශවනි 

ශයෝජනාවත් ශම් සම්බන්ධ  ශයෝජනාවක් කියන එක.  ශම් 2021 

වසර. නැන් 2021 වසරත් අවසන් ශවන්න ළඟයි. අපි ශම් කථා 

කරන්ශන්  2022 අය වැය ශල්ඛ්නය ගැනයි. අි ගරු 

ජනාධිපි තුමා 2020 වසශර් අශගෝසසතු මාසශ  27ශවනි නා ශම් 

සම්බන්ධශයන් විශ ේෂ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වූවා,   අලි මිනිසස 

ගැටුම විසඳීම සඳහා අවුරුදු ශනකක් ඇතුළත ගත යුතු කඩිනම් 

්රියාමාර්ග පිළිබඳව. මම ර තන විධියට අශප් අමාතයාං  

ශල්කම්තුමන්ලා, රාජය නිලධාරින් යනාදී ශම් සියලුශනනා එකතු 

කරශගන ඒ සාකච්ඡාව පැවැත්වූවා.  අන ශවනශකොට අවුරුේනකට 

වැඩි කාලයක් ගත ශවලා ි ශබනවා. විශ ේෂශයන්ම ශම්ක තවත් 

කල් මරන්න පළුවන්  ශනයක් ශනොශවයි. අි ගරු ජනාධිපි තුමා 

ගල්ගමුශේ සසථාන ගණනාවකට ය යා. ය රිබාව ්රශේ ශ  "ගම 

සමඟ පිළිසඳර" වැඩ සටහශන්දීත් වැඩිම කාලයක් ගත කශළේ ශම් 

විෂය ගැන කථා කරන්න. ඒ වාශේම එතුමා ීකගලෑව නගරයටත් 

ආවා.   වග කිවයුතු රජයක් විධියට ශම් ්ර සන දිය න් දිගටම ඇන 

ශගන යන්න අපට පළුවන් කමක් නැහැ.  ඒ නිසා විශ ේෂශයන්ම 

ශම් සම්බන්ධව පියවර ගන්නා ශලස මා ඔබතුමන්ලාශගන් ඉල්ලා 

සිටිනවා. විශ ේෂශයන්ම රාජය නිලධාරින්ශගන් ීකට වඩා වැඩි 

කැපවීමක් අපි බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. ශබොශහෝ අවසසථාවල ශම් 

්ර සන ගැන කථා කරන්න ය යාම සමහර රාජය නිලධාරින් අුවම 

ගණශන් අශප් දුරකථන ඇමතුමකටවත් එන්ශන් නැහැ. ්රාශේශීය 

ව ශයන් සිටින නිලධාරින්ට කථා කරපවාම ඒ ශගොල්ලන් 

කියන්ශන්, "අලි ශවඩි සීමා සර තව තමයි ලැශබන්ශන්. අලි පළවා 

හැරීම් කටයුතු නිසියාකාරව කර ගන්න අව ය නිලධාරින් 

්රමාණවත් නැහැ" කියන එක.  මශේ ගමට යාබනව ි ශබන 

ශහේරත්ගම වනජීවී කාර්යාලශ ත් ්රවාහන පහසුකම් නැහැ. වාහන 

තුනක් විතර 'ශකොට උඩ' ි ශබනවා. ඒ වාහන හනා ගන්න විධියක් 

නැහැ  කියනවා. ගරු ඇමි තුමනි, ඒ නිසා ශම් කටයුතු ටික ඉතා 

ඉක්මනින් අවසන් කරලා ශනන්න කියන ඉල්නම මම කරන්න 

කැමි යි.  

මම පසුය ය නවසක පින්නවල සත්ශවෝනයානයට ය යා. එර  

ශසේවක මණ්ඩලශ  ඉල්නමක් ි ශබනවා, පින්නවල 

සත්ශවෝනයානයයි, අලි අනාථාගාරයයි ඒකාබේධ කරන වැඩ 

පිළිශවළකට යන්න කියලා.  

ශමොකන, අලි අනාථාගාරයට  යන සංචාරකයන් පින්නවල 

සත්ශවෝනයානය නරඹන්න එන්ශන් නැහැ කියනවා.  ඒ නිසා ශම් 

සම්බන්ධශයනුත් ඔබතුමන්ලාශේ අවධානය ශයොමු කරන්න 

කියලා මා ඉල්නමක් කරනවා, ගරු රාජය ඇමි තුමනි.  ඒ වාශේම, 

ශම් වන්දි දීශම් කටයුතු පිළිබඳව ඔබතුමාශගන් අපි ශබොශහොම 

පැහැදිලි පිළිතුරක් බලාශපොශරොත්තු ශවනවා.  

ශබොශහොම සසතුි යි. 

 

ගරු විහලවීර දිසානායක හහතා  
(மாண்புமிகு விமலவீர திசாநாயக்க)   

(The Hon. Wimalaweera Dissanayake) 

මම ර තන විධියට ගරු අසංක නවරත්න මන්ත්රීතුමා ්රමාන 

ශවලායි ශමම ගරු සභාවට ඇවිල්ලා ි ශබන්ශන්. ශමොකන, මශේ 

කථාශේ මුලින්ම කිේවා, වැඩි කරප මුනල් ශමොනවාන කියලා. 

රුපියල් 1,000,000 නක්වා වන්දි මුනල වැඩි කරලා ි ශයනවා. 

පසුය ය මාසශ  28වැනි නා ඉඳලා රුපියල් 1,000,000ක් 

මරණයකට ශගවනවා. එතුමා අන ්රමාන ශවලා ගරු සභාවට 

ඇවිල්ලා ි ශබන්ශන්.  

ඊළඟට, ශේපළ වන්දිය රුපියල් 250,000 නක්වා වැඩි කළා. 

.ර්ණ ආබාධිත තත්ත්වයට පත් ශවන අයට කරන ශගවීම් රුපියල්  

300,000 ඉඳලා  රුපියල් 1,000,000 නක්වා වැඩි කළා. අලි-මිනිසස 

ගැටුම නිසා යම් පවුලකට  යම් හානියක් සිේධ වුශණොත්, ඒ පවුශල් 

නරුවන් අධයාපනය ලබනවා නම්, ඒ නරුවන්ශේ අධයාපනය 

අවසන් වන ශතක් අශප් ශනපාර්තශම්න්තුශවන් උනවු කරන්න 

අනුමැි ය ගන්න අපි කැබිනේ මණ්ඩලයට ශයෝජනාවක් ඉදිරිපත්  

කරලා ි ශබනවා. ඒකට තවම අනුමැි ය ඇවිල්ලා නැහැ. අශනක් 

ඒවාට අනුමැි ය ඇවිල්ලා ි ශබනවා. ඒ වාශේම මම මුලින් 

විසසතර කළා,  අපි ඒකට ශමොනවාන  කරන්ශන් කියලා. ශම්වාට 

විසඳුමක් ශනන්න ඕනෑ  කිේවාට, අවුරුේනක් ය යා කිේවාට, තවම 

හරිහමන් විසඳුමක් ඇවිල්ලා නැහැ. අලි වැශටන් විසඳුමක් 

ශවන්ශන්ත් නැහැ.  
 

ගරු අසංක නවරත්න හහතා 
(மாண்புமிகு அசங்க நவரத்ன)  

(The Hon. Asanka Navarathna) 
එශහනම් ශමොකටන අලි වැටවල් ගහන්ශන්?  
 

ගරු විහලවීර දිසානායක හහතා  
(மாண்புமிகு விமலவீர திசாநாயக்க)   

(The Hon. Wimalaweera Dissanayake) 

ඔේ, ඒක ්ර සනයක්. අලි වැශටන් විසඳුමක් එන්ශන් නැහැ. ඒ 

නිසා  අපි නැන් අලි අගල් කපාශගන යනවා. නමුත් ඒකට  අව ය 

මුනල් නැහැ. මුනල් නැි  නිසා අපි   ශවනත් විකල්ප වැඩසටහනක් 

ශයොනලා, අලි අගල් කැපීම ආරම්භ කළා. අපි නැන් ජීව අලි වැටක් 

හනාශගන යනවා. ඒ අලි වැට ශම් විධියට ගහශගන ය ශයොත්, තව 

අවුරුදු 15ක්, 20ක් ගත ශවයි. නමුත් ඒකට අව ය මුනල් නැහැ. 

මුනල් නැතුවයි අපි අලි අගල් කපන්ශන්.  අපට පළුවන් ශේ අපි 

කරශගන යනවා. වැශඩ් කරන්න ඕනෑය කියලා කිේවාට, කාටවත් 

විසඳුමක් ි බිලා නැහැ ශන්. අන ශමම ගරු සභාශේ නැි  වුණාට, 

ශම්වා විශේචනය කරප විරුේධ පක්ෂශ  ඒ හුඟ ශනශනක් පසුය ය 

කාලශ  ශම් ඇමි කම නරප අය. පසුය ය පසස අවුරුේනක් ි සසශසේ 

අශප් ආණ්ුවවක් ශනොශවයි ි බුශණ්. අපි බලයට ඇවිල්ලා 

අවුරුේනයි, මාස තුනයි. ඒශකන් සෑශහන කාලයක් ශකොශරෝනා 

වසංගතය පැවතුණා. ඒ නිසා නිලධාරින් ශහොයාගන්න නැහැ; 

නිලධාරින් ශම් තැන්වලට යවන්න විධියක් නැහැ. ශම් 

අමාතයාං ය ඇතු ශළේ වාහන ර ඟයක් ි ශයනවා. ීකට අවුරුදු 

පනහකට ඉසසශසල්ලාත් වාහන නැහැ, නිලධාරින් නැහැ කියලා 

පාර්ලිශම්න්තුශේ කථා කරලා ි ශයන බව හැන්සාඩ් වාර්තාවල 

ි ශයනවා. නැනුත් ඒ ්ර සනය ි ශයනවා. නමුත් අපි පළුවන් විධියට 

අමාරුශවන් ශම් කටයුතු ටික කරශගන යනවා. කාර්ය සාධක 

බලකාශයන් 5,000ක් අරශගන සිවිල් ආරක්ෂක බලකායත් 

ශයොනලා අලි වැටක් ගහන්න පටන්ශගන ි ශබනවා. පශතොක්,  

නැත්නම් විවිධ පැළ වර්ග ඉන්නලා ජීව වැටක් ගහලා තමයි අපි 

ඒක කරශගන යන්න හනන්ශන්. ඒකට කාලයක් ශනන්න. අවුරුදු 

25ක් කරන්න බැරි වුණා නම්, 50ක් කරන්න බැරි වුණා නම්, 

අවුරුේශනන් කරන්න බැහැ ශන්.  අවුරුදු ීයයක් කල් ය යාන කියලා 

මම මුලින් මශේ කථාශේදී කිේවා. අවුරුදු 500ක් ි සසශසේ ශම් 

්ර සනය විසඳන්න  බැරි ශවලා ි  ශයනවා. ඒ නිසා අවුරුේශනන් 

ශම්ක විසඳන්න බැහැ. නමුත් අපි හුඟක් ශේවල් ආරම්භ කරලා 

ි ශබනවා. ඒවාශ  ්රි ලල තවම ඇවිල්ලා නැහැ. ඒ නිසා 

ශපොඩ්ඩක් ඉවසලා අපි සහශයෝගශයන් කටයුතු කරමු. 

ඔක්ශකොටම විශේචනය කරන්න ශල්සියි. [බාධා කිරීමක්]   
විසඳුම? ඒකට කාර්ය සාධක බලකායක්  ශයදුවා. නැන් විසඳුමක් 

දීලා ි ශබනවා.  අශප් ි සසස විතාරණ මැි තුමා ශමම ගරු සභාශේ 

ඉන්නවා. එතුමා කිේවා "ශමන්න ශමශහම ශවනවා" කියලා. ගරු 

අසංක නවරත්න මන්ත්රීතුමනි, තමුන්නාන්ශසේ ඒ ආසනය 

නිශයෝජනය කරනවා. එශහම ශවලා නැහැ කියලා ශන් ඔබතුමා 

කියන්ශන්. ඔබතුමා කියනවා ශන් නැහැ කියලා. ඒක තමයි 

ඇත්ත. ඇත්ත  තත්ත්වය තමයි කවුරුවත් විසඳුමක් ශහොයාශගන 

නැි  එක. ශකොශරෝනා වසංගතය වාශේ තමයි. ශකොශරෝනා 

වසංගතයට හැශමෝම  එක එක ශබශහත් වර්ග කියනවා. ඒ වුණාට  
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[ගරු  අසංක නවරත්න  මහතා] 
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හැම තැනම ශකොශරෝනා වසංගතය ි ශයනවා. ශම්කත් එශහම 

තමයි. අලි ශවේදු එනවා; විශ ේෂඥශයෝ එනවා; විේවතුන් එනවා; 

සාකච්ඡා කරනවා. ඒ කවුරුවත් විසඳුමක් දීලා නැහැ. අපි ඒවා 

්රියාත්මක කළාම, "පසසසක්, ශබොරු කයිවාරුවක් විතරයි"  

කියනවා. ඒ .ච්චානම් කථාශවන් ශම් ්ර සන ්රාශයෝය කව 

විසඳන්න බැහැ. අපි ශම් ්ර සනය ්රාශයෝය කව විසඳන්න උත්සාහ 

කරනවා. 
  
ගරු චාල්සන නිර්හලනාෙන් හහතා 
(மாண்புமிகு சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 

Hon. Presiding Member,- 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ හන්ත්රීුරහා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු චාල්සස නිර්මලනානන් මන්ත්රීතුමනි, ඊළඟ පැහැදිලි කිරීශම් 

අවසසථාව ඔබතුමාට ි ශබනවා. එතැනදි ඔබතුමාශේ ්ර සනය 

ඉදිරිපත් කරන්න. නැන් ගරු අනුප පසසකුවල් මන්ත්රීතුමාට අවසසථාව 

ි ශබනවා. 
 

ගරු අසංක නවරත්න හහතා 
(மாண்புமிகு அசங்க நவரத்ன)  

(The Hon. Asanka Navarathna) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට විනාඩියක කාලයක් 

ශනන්න. 

 ඇත්තටම, වන්දි මුනල වැඩි කිරීම සඳහා  තීරණය ගැීතම 

පිළිබඳව ගරු රාජය අමාතයතුමාට සසතුි වන්ත ශවනවා.   ඒක අපි 

දීර්ඝ කාලයක් ි සසශසේ බලාශපොශරොත්තු වුණු ශනයක්. ඔබතුමාට 

ශබොශහොම සසතුි යි. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ හන්ත්රීුරහා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු අනුප පසසකුවල් මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමාශේ පැහැදිලි කිරීම 

කරන්න. 
 

ගරු අනුප පසනකුවල් හහතා 
(மாண்புமிகு அனுப பஸ்குவல்)  

(The Hon. Anupa Pasqual)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, වනජීවී රැකවරණය, අලි වැට 
හා අගල් ඉදිකිරීම ඇතුළු ආරක්ෂිත වැඩ පිළිශවළ  හා කැලෑ 
නැවත වගා කිරීම හා වන සම්පත් සංවර්ධන රාජය අමාතයාං යට 
තමයි මශේ ්ර සනය ශයොමු කරන්න ි ශබන්ශන්. මතුගම ආසනශ  
ීකගම කලාපශ  ශගොවීන් පරිහරණය කරප කුඹුරු කරදිය ්ර සනය 
නිසා අවුරුදු 30ක විතර කාලයක් ි සසශසේ පරන් වී ි ශබනවා. 
පසුය ය වකවානුව තුළ ශගොවීන් වගා කරප ඒ කුඹුරුවලින් 
ශකොටසක් වනාන්තර ශලස ගැසේ කරලා ි ශබනවා. ඒක 
ශගොවිශයෝ නැනශගන ඉඳලා නැහැ. ඊට පසසශසේ නව රජශ  පරන් 
කුඹුරු අසසවැේදීශම් වැඩසටහන යටශත්  ශගොවීන් ය ර ල්ලා ඒ 
ඉඩම්වල වගා කටයුතු කරන්න ලෑසසි  ශවනශකොට ඒවා වන 
සම්පත් සංවර්ධන විෂයය අයත් රාජය අමාතයාං ය යටශත් ගැසේ 
කරලා ්රකා යට පත් කර ි ශබනවා කියලා ඒ ඉඩම්වල වගා 
කිරීම තහනම් කළා. ඊට පසසශසේ අපි වන සම්පත් සංවර්ධන විෂයය 
අයත් රාජය අමාතයාං ශයන් වාර්තාවක් ඉල්ලුවා, ශකොයි ඉඩම්න, 
ශකොයි කේටින ගැසේ කර ි ශබන්ශන් කියා අපට බලා ගන්න ඕනෑ 
නිසා. නමුත්, අන ශවනකල් ඒ පිළිබඳ වාර්තාවක් සංවර්ධන 
කමිටුවට ලැබුශණ් නැහැ. එම නිසා මෑත වකවානුව තුළ ශගොවීන් 
සතුව ි බූ ඉඩම් වනාන්තර බවට පත් කරලා ි ශබනවා නම්, ඒ 
ඉඩම් නැවත ශගොවීන් සතු කර ශනන ශමන් මම ඉල්ලා සිටිනවා. 

ඒ වාශේම, ශනොඩන්ශගොඩ අක්කර 100ක විතර ගංවතුශරන් 

යටවන කලාපයක් ි ශබනවා. ඒවා ශප ේගලික ඉඩම්. හැබැයි, ඒ 

ඉඩම් වන සම්පත් සංවර්ධන විෂයය අයත් රාජය අමාතයාං යට 

භාර ශනන්න සංවර්ධන කමිටුශවන් අනුමත කළා. ඒ, එම ඉඩම 

පවරාශගන වනාන්තරයක් බවට පත් කරන්නයි. එය ගංවතුර 

පාලනය කිරීම සඳහා අව ය කලාපයක්. එම නිසා වන සම්පත් 

සංවර්ධන විෂයය අයත් රාජය අමාතයාං ශයන් ශම් පිළිබඳව 

ගැසේ කරලා එම ඉඩශමන් ශකොටසක් පවරා ගැීතම කළ යුතුයි. 

අනිත් එක තමයි, ශගොවීන් කුඹුරු වැඩ කරන්න ූ නානම් 

ශවනශකොට ඔවුන් ශනොනැනුවත්ව වනාන්තර බවට පත් කර 

ි ශබන ඉඩම් නැවතත් ශගොවීන් ශවත ලබා දීම. එය ඉතා බරපතළ 

අව යතාවක්. ගරු රාජය ඇමි තුමනි, ඒ සඳහා මම ඔබතුමාශේ 

අවධානය ශයොමු කරනවා. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ හන්ත්රීුරහා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු උනයන කිරිඳිශගොඩ මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාශේ පැහැදිලි 

කිරීම ශකටිශයන් කරන්න. 

 

ගරු උෙයන කිරිඳිදගොඩ හහතා 
(மாண்புமிகு உதயன கிாிந்திதகாட)  

(The Hon. Udayana  Kirindigoda)  
සසතුි යි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. මශේ ්ර සනය 

ශමයයි. මධයම පළාශත්, මහනුවර දිසසත්රික්කශ , මා නිශයෝජනය 

කරන ශහේවාහැට ආසනය ඇතුළු මුළු ්රශේ යම කෘෂි කාර්මික 

්රශේ . එම ්රශේ වල ජීවත් වන අශප් ශගොවි ජනතාවට සහ 

පදිංචිකරුවන්ට වන ජීවීන්ශගන් ශලොකු ්ර සනයක් ඇි  ශවලා 

ි ශබනවා. විශ ේෂශයන්ම රිළවුන්ශගන්. එම ්ර සනය අි ගරු 

ජනාධිපි තුමාශේ "ගම සමඟ පිළිසඳර" වැඩසටහන තුළදීත් මතු 

කරප ්ර සනයක්. අශප් ආසන තුළ "ගම සමඟ පිළිසඳර" 

වැඩසටහන කරේදිත් මතු කරප ්ර සනයක්. ශම්ක නැශවන 

්ර සනයක්. විශ ේෂශයන්ම පලතුරු වගාවට. ඒ වාශේම ජනතාවශේ 

නිශවසසවලට පැමිණ ඔවුන්ට හානි කරන මේටමට නැන් රිළවුන්ශේ 

්ර සනය, වසංගතයක් බවටම පත්ශවලා ි ශබනවා. ඒ 

සම්බන්ධශයන් අශප් රජය ගන්නා පියවර,  අපි ශකොශහොමන ඒ  

ජනතාවට සහන සලසන්ශන් කියන එක මම නැනගැීතමට 

කැමැි යි. 

ඒ වාශේම මධයම පරිසර අධිකාරියට අනාළවත් විසඳාගත යුතු 

ගැටලුවක් මට ි ශබනවා. මට නැනගන්න ලැබී ි ශබන විධියට 

මධයම පරිසර අධිකාරිශ  පරිසර නිලධාරින් 200කශේ පමණ 

ර ඟයක් ි ශබනවා. නමුත්, රාජය ්රි පත්ි  අනුව නැනට බඳවා 

ගැීතම් කිරීශම් හැකියාවක් නැහැ. උපාධිධාරින් බඳවා ගැීතම 

සඳහා නැනට ඉල්නමක් කරලා ි ශබනවා. නමුත්, ඒ කටයුත්ත 

සිේධ ශවලා නැහැ. එම නිසා ශම් කටයුත්ත ඉක්මන් කිරීශම් 

වැනගත්කමත් ශම් අවසසථාශේදී මම අවධාරණය කරනවා. ශම්කට  

පිළිතුරක් ලබා දිය හැකි නම් මම කෘතඥ ශවනවා. ශබොශහොම 

සසතුි යි. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ හන්ත්රීුරහා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු චාල්සස නිර්මලනානන් මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමා ශකටිශයන් 

පැහැදිලි කිරීම කරන්න. 

 
ගරු චාල්සන නිර්හලනාෙන් හහතා 
(மாண்புமிகு சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

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

இன்று, வனப் பாதுகாப்புத் திகணக்களத்திற்குப் தபாறுப்பான 

அகமச்சர் சீ.பி. ரத்நாயக்க அவர்களிடம் நான் ஒரு வகாாிக் 

கககய முன்கவக்க விரும்புகிவறன். அதாவது, முல்கலத்தீவு 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

மாவட்ட வன இலாகா அதிகாாி, துணுக்காய் மற்றும் மாந்கத 

கிைக்குப் பிரவதசங்களுக்குட்பட்ட 23,803 ஏக்கர் நிலத்கத 

ஒதுக்கக் காடுகளாக - reserved forest ஆக gazette பண்ணு 

வதற்கு முல்கலத்தீவு மாவட்ட அரசாங்க அதிபாிடம் 

ஆவலாசகன வகட்டு, 03.11.2021ஆம் திகதி ஒரு கடிதம் 

அனுப்பியிருந்தார். குறிப்பாக முல்கலத்தீவு மாவட்டத்தின் 

மாந்கத கிைக்குப் பிரவதச தசயலகப் பிாிவுக்குட்பட்ட 

சிராட்டிக்குளம் கிராமத்தில் 15,688 ஏக்கர், தநட்டாங்கண்டல் 

பகுதியில் 678 ஏக்கர், துணுக்காய் பிரவதச தசயலகப் பிாிவில் 

கல்விளானில் 5,006 ஏக்கர், அகமதிபுரத்தில் 2,437 ஏக்கர் 

என்ற வககயில் தமாத்தமாக 23,803 ஏக்கர் நிலத்கத வனப் 

பாதுகாப்புத் திகணக்களம் reserved forest ஆக gazette 

பண்ணுவதற்கு முல்கலத்தீவு மாவட்ட அரசாங்க அதிபாிடம் 

வகட்டிருக்கின்றது. தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கவள, இந்த 

விடயம் ததாடர்பாக நானும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் 

தகௌரவ சுவரன் ராகவன் அவர்களும் உங்ககள வநரடியாகச் 

சந்தித்துப் வபசி, அகத நிறுத்தும்படி வகட்டிருந்வதாம்.  

நான் இதற்கு முன்னர் உங்களிடம் பாராளுமன்றத்தில் 

வகள்வி எழுப்பியவபாது, வனப் பாதுகாப்புத் திகணக்களத்தின் 

கீழுள்ள நிலங்களின் விபரங்ககளக் வகட்டிருந்வதன். அதற்கு, 

நீங்கள், "Gazetted forest area is 3,92,164.0060 hectares. The total 

land area in the Northern Province is 8,88,400 hectares" எனப் 

பதில் தந்திருக்கின்றீர்கள். அப்படியானால், தகௌரவ அகமச்சர் 

அவர்கவள, வட மாகாணத்திலுள்ள தமாத்த நிலப்பரப்பில் 

கிட்டத்தட்ட 44 சதவீதமான நிலம் ஏற்கனவவ வனப் 

பாதுகாப்புத் திகணக்களத்தினால் ககயகப்படுத்தப் பட்டிருக் 

கின்றது. அந்த வககயில், தமாத்தமாக வட மாகாணத்திலுள்ள 

70 சதவீதத்திற்கும் வமற்பட்ட நிலங்கள் வன இலாகாவிடமும் 

வனசீவராசிகள் திகணக்களத்திடமும் மகாவலி அதிகாரசகப 

யிடமும்தான் இருக்கின்றன. அவ்வாறுள்ளவபாது வமலதிகமாக 

இந்த 23,803 ஏக்கர் நிலத்கதயும் ககயகப்படுத்துவதற்கு 

எடுக்கின்ற முயற்சிககள நீங்கள் நிறுத்தவவண்டுதமன்று நான் 

பணிவாகக் வகட்டுக்தகாள்கின்வறன். ஏதனன்றால், அந்த 

நிலங்ககள reserved forest areas ஆகக் ககயகப்படுத்தினால், 

அவற்கற வமய்ச்சல் நிலங்களாகப் பயன்படுத்தமுடியாது; 

அங்குள்ள கிராமங்ககள அபிவிருத்தி தசய்யமுடியாது. அந்தப் 

பிரவதசத்திலுள்ள காணியற்றவர்களுக்குக் காணிககளக் 

தகாடுப்பதற்கும் விவசாய நிலங்களில் விவசாயம் தசய்வ 

தற்கும் கால்நகடககள வமய்ச்சலுக்கு விடுவதற்கும் என எந்த 

நடவடிக்ககக்கும் வனவளத் திகணக்களத்தினால் தகட 

ஏற்படுத்தப்படும். அங்கு எதிர்காலத்தில் எந்தவிதமான தசயற் 

பாடுகளும் தசய்யமுடியாது.  

தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கவள, ஏற்கனவவ நீங்கள் 

வனவளத் திகணக்களத்திடம் reserved forest ஆக இருக்கின்ற 

காணிககளப் பிரவதச தசயலகங்களுக்கு ஒப்பகடப்பதற்தகன 

2020.11.04ஆம் திகதி Cabinet Paper சமர்ப்பித்திருந்தீர்கள். 

அதனடிப்பகடயில்கூட இன்றுவகர முழுகமயாக பிரவதச 

தசயலகங்களுக்கு  வனவளத் திகணக்களத்தின்கீழ் இருக்கின்ற 

காணிகள் ககயளிக்கப்படவில்கல. இது சம்பந்தமாக நான் பல 

தடகவ உங்களிடம் வகட்டிருக்கின்வறன். அதற்குாிய Gazette 

Notification என்னிடம் இருக்கின்றது. 44 சதவீத நிலம் 

வனவளத் திகணக்களத்திடம் இருப்பதாக உங்களால் 

தரப்பட்ட பதிலும் இருக்கின்றது. ஆகவவ, எதிர்காலத்தில் 

எங்களுகடய இனத்கதச் சிறியததாரு பிரவதசத்துக்குள் 

கட்டுப்படுத்துகின்ற ஒரு தசயற்பாடாகத்தான் நான் இவ் 

விடயத்கதப் பார்க்கின்வறன். தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கவள, 

நீங்கள் வனவளத் திகணக்களத்தின் பணிப்பாளர் 

நாயகத்தினூடாக இதகன உடனடியாக நிறுத்தவவண்டும். 

நான் இன்று காகலயில் இது சம்பந்தமாகத் தங்களிடம் ஒரு 

கடிதத்கதச் சமர்ப்பித்திருக்கின்வறன். அதுமாத்திரமன்றித் 

தங்களுகடய பணிப்பாளர் நாயகத்திடமும் எழுத்துமூலமான 

கடிதத்கதக் தகாடுத்திருக்கிவறன். ஆகவவ, தயவுதசய்து வன 

வளத் திகணக்களத்தின்மூலம் வமற்தகாள்ளப்படும் இவ் 

வாறான நடவடிக்ககககளக் ககவிடும்படி மீண்டும் வகட்டுக் 

தகாள்கின்வறன்.  

அடுத்து, முல்கலத்தீவு மாவட்டத்திவல ககரதுகறப்பற்று 

பிரவதச தசயலகத்திற்குட்பட்ட தண்ணிமுறிப்புக் கிராம 

அலுவலர் பிாிவில் இருக்கின்ற விவசாய நிலங்களில் கடந்த 

வருடம் விவசாயம் தசய்யப்பட்டது. ஆனால், இந்த வருடம் 

வனவளத் திகணக்களம் அதகன நிறுத்தியிருக்கின்றது. 

கடந்தமுகற இந்த அகமச்சின் ஆவலாசகனக் கூட்டத்திலும் 

நான் இதுபற்றிக் வகட்டிருந்வதன். அதற்கு நீங்கள் அகமச்சின் 

பணிப்பாளர் ஒருவாிடம் அங்குதசன்று பார்கவயிட்டு உாிய 

நடவடிக்ககககள எடுக்கும்படி பணித்திருந்தீர்கள். நீங்கள் 

பணித்தவாறு அவரும் அந்த இடத்கத வந்து பார்கவயிட்டார். 

ஆனால், இன்றுவகர அவர்களுக்கு விவசாயம் தசய்வதற்குாிய 

அனுமதி கிகடக்கவில்கல. இன்று நாட்டில் தபாருளாதார 

தநருக்கடி, உணவுத் தட்டுப்பாடு என மக்கள் இருக்கின்ற 

சூழ்நிகலயில் -  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ හන්ත්රීුරහා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශකටිශයන් අවසන් කරන්න. 
 

ගරු චාල්සන නිර්හලනාෙන් හහතා 
(மாண்புமிகு சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට තව තත්පරයක් ශනන්න.  

தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கவள, கடந்த காலங்களில் 

அவர்களால் விவசாயம் தசய்யப்பட்ட 75 ஏக்கர் நிலங்களில் 

இன்று விவசாயம் தசய்வதற்கு அனுமதி மறுக்கப் 

பட்டிருக்கின்றது. ஆகவவ, நீங்கள் இது ததாடர்பாகக் கவனம் 

எடுக்கவவண்டும்.  

அடுத்து, வன ஜீவராசிகள் திகணக்களம் ததாடர்பாகவும் 

நிகறய பிரச்சிகனகள் இருக்கின்றன. தற்வபாது வநரம் 

வபாதாகமயினால் ஒரு விடயத்கத மாத்திரம் இங்கு குறிப்பிட 

விரும்புகின்வறன். தகௌரவ அகமச்சர் மாண்புமிகு 

வஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து அவர்களுகடய அகமச்சின் கீைான 

‘ஓாிலட்சம் கிவலாமீற்றர் வீதி’ வவகலத்திட்டத்தில் மன்னார் 

மாவட்டத்தின் பரப்புக்கடந்தானில் இருந்து மடுவுக்குச் 

தசல்கின்ற பாகதக்குக் ‘கார்பட்’ இடுவதற்கு அனுமதி 

வைங்கப்பட்டிருக்கின்றது. அந்தப் பாகதயால் அதிகமான 

வாகனங்கள் தசன்று வருகின்றன; நானும் பல தடகவ அந்தப் 

பாகதயால் தசன்று வந்திருக்கின்வறன். அது மடுத் 

வதவாலயத்திலிருந்து மன்னாருக்கு தசல்வதற்கான மிகவும் 

அண்மித்த பாகதயாகும். ஆகவவ, அது கட்டாயமாகக் 

‘கார்பட்’ பாகதயாகப் வபாடப்படவவண்டும். ஆனால், வன 

ஜீவராசிகள் திகணக்களம் அதற்கு அனுமதி வைங்கவில்கல. 

தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கவள, ஏற்கனவவ பாகதயாக 

இருக்கின்ற இடங்ககளக்கூடக் கடந்த காலங்களில் GPS point 
மூலம் அகடயாளப்படுத்தி - மடுவில் ஒரு GPS point, தச்சனா 

மடுவில் ஒரு GPS point, தபாியமடுவில் ஒரு GPS point, 

பள்ளமடுவில் ஒரு GPS point, பரப்பக்கடந்தானில் ஒரு GPS 

point என - Gazette பண்ணிய காரணத்தினால் குறித்த 

வீதிககளப் புனரகமக்க முடியவில்கல.  

2179 2180 

[ගරු චාල්සස නිර්මලනානන්  මහතා] 



2021 ශනසැම්බර්  07 

தகௌரவ அகமச்சர் மாண்புமிகு வஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து 

அவர்கள் தன்னுகடய அகமச்சின்மூலம் அதற்குாிய நிதிகய 

வைங்கியிருக்கின்றார். ஓாிலட்சம் கிவலாமீற்றர் வீதிப் புனர 

கமப்புத் திட்டத்தின்கீைான அந்த வவகலகய உடனடி யாக 

ஆரம்பிக்கும்படி வட மாகாணப் பணிப்பாளருக்குப் பணித்திருக் 

கின்றார். ஆனால், வன சீவராசிகள் திகணக்களம் அந்த 

வீதிகயப் புனரகமப்புச் தசய்வதற்கு அனுமதி வைங்கவில்கல. 

தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கவள, இது ததாடர்பாக மன்னார் 

மாவட்ட ஆயர் அவர்களும் உங்களுடன் ககதத்திருப்பார் 

என்று நான் நிகனக்கின்வறன். உங்களிடம் நான் விநயமாகக் 

வகட்டுக்தகாள்வது, இந்த விடயங்கள் ததாடர்பாக நீங்கள் 

உடனடியாகக் கவனதமடுத்து, அதற்குாிய அனுமதிகய 

வைங்கவவண்டும் என்பகதத்தான். ஏதனன்றால், எங்களுகடய 

பிரவதசங்களுக்கு அபிவிருத்தி என்பவத எட்டாக்கனியாக 

இருக்கின்றவபாது, அபிவிருத்திக்தகன ஒதுக்கப்பட்ட நிதிகூடத் 

திருப்பி அனுப்பப்படுவது என்பது துரதிருஷ்டவசமானது. 

தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கவள, நீங்கள் அந்த இடத்கதப் 

பார்த்தால் கட்டாயம் அனுமதி வைங்குவீர்கள். ஏதனன்றால், 

அது அதிகமான மக்கள் தசன்று வருகின்ற ஒரு  பாகத. 

ஆனால், வன சீவராசிகள் திகணக்களத் தினுகடய தசயற்பாடு 

காரணமாக அந்த அபிவிருத்திகள் நிறுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. 

ஆகவவ இந்தப் பாகதக்குாிய அனுமதிகய வைங்க வவண்டும்.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ හන්ත්රීුරහා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, නැන් අවසන් කරන්න.  
 

ගරු චාල්සන නිර්හලනාෙන් හහතා 
(மாண்புமிகு சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 
இறுதியாக, நான் இங்கு குறிப்பிட்டவாறு முல்கலத்தீவு 

மாவட்டத்தில் மாந்கத கிைக்கு, துணுக்காய் பிரவதசங்களுக் 

குட்பட்ட நிலங்ககள reserved forestsஆக வன இலாகா 

திகணக்களத்தின்மூலம் ககயகப்படுத்துகின்ற முயற்சிகயக் 

ககவிட வவண்டும். ககரதுகறப்பற்றில் தண்ணிமுறிப்பு கிராம 

அலுவலர் பிாிவில் இருக்கின்றவர்கள் இன்கறக்கு நீங்கள் 

அனுமதி தகாடுத்தாலும் தநல் விகதப்பதற்குத் தயாராக 

இருக்கிறார்கள். அவர்கள் நித்தமும் எனக்குத் ததாகலவபசி 

அகைப்கப ஏற்படுத்தி, “வந்து பார்த்துவிட்டுப் வபானார்கள், 

அதற்குாிய பதிகல வைங்கவில்கல” என்று வகட்கிறார்கள். 

தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கவள, இந்தச் சந்தர்ப்பத்திவல குறித்த 

3 விடயங்ககளயும் உங்கள் கவனத்திற்குக் தகாண்டு 

வந்திருக்கின்வறன்.  நீங்கள் இதற்கு மக்கள் சார்ந்த சாியான 

பதிகல வைங்கவவண்டுதமன்று எதிர்பார்க்கின்வறன். நன்றி.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ හන්ත්රීුරහා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු සුනර් න ශනනිපිටිය මන්ත්රීතුමාශේ පැහැදිලි කිරීම 

කරන්න.  
 

ගරු (දම්ජර්) සුෙර්ශ්න දෙනිිළියය හහතා 
(மாண்புமிகு (வமஜர்) சுதர்ஷன ததனிபிடிய)  

(The Hon. (Major) Sudarshana Denipitiya)  

ගරු විමලවීර දිසානායක රාජය අමාතයතුමනි, මා ර තන 

හැටියට ශම් වනශකොට ්රාශයෝය කව වි ාල වැඩ ශකොටසක් කර 

ශගන යන අමාතයාං යක් බවට ඔබතුමාශේ අමාතයාං ය 

පත්ශවලා ි ශබනවා. අපට ශලොකු වි සවාසයක් ි ශබනවා, ශම් 

ි ශබන ගැටලු විසඳාගන්න අපට පළුවන් කියලා. ශමොකන, ඔබතුමා 

ශම් ගැටලු විසඳාගන්න හැකියාවක් ි ශබන ්රාශයෝය ක 

අමාතයවරශයක් නිසා.  

මම ඔබතුමාට ශම් අවසසථාශේ විශ ේෂ සසතුි යක් කරන්න 

කැමැි යි. කන්නකැටිය ්රශේ ශ  අලි වැටක අව යතාව ි බුණා. 

මම ඒක ඉල්ලලා සි  ශනකක් යනශකොට ඔබතුමා මට ඒ අලි වැට 

ලබා දුන්නා. මම ගශම් අයත් එක්ක එකතු ශවලා ඒ අලි වැට 

හනන්න කටයුතු කරලා නැන් ඒ කණු ටිකත් ර ටවලා ඉවරයි. අපි 

model fence එකක් විධියට ඒක හනන්න බලාශපොශරොත්තු 

ශවනවා. අපි ශම් වැටට හණ ගසස සහ ීක මැසි ශපේටි එකතු කරලා 

බලනවා ශකොශහොමන  ්රි ලල කියලා. ඒකට ශම් වනශකොට අපි 

හණ පැළ 10,000ක් විතර ඉල්ලුම් කරලා ි ශබනවා. ඒ හණ පැළ 

ශගනාවාට පසු model fence එකක්  හනලා ශපන්වන්න තමයි 

අශප් උත්සාහය. ඉි න්, ඒ සඳහා ඔබතුමා ලබා දුන්  ක්ි ය 

වාශේම, විශ ේෂශයන්ම අශප් අධයක්ෂ ශජනරාල්තුමා ඇතුළු 

කණ්ඩායම මට ලබා දුන්  ක්ි ය ශලොකු ශනයක්. ඒ පිළිබඳව මම 

ශම් අවසසථාශේ ශග රවීතය සසතුි ය පන කරනවා. මට ලබා දුන් ඒ 

 ක්ි ය නිසා මට ඒක කරන්න පළුවන්කම ලැබුණා.  

ගරු රාජය අමාතයතුමනි, මම ශපොඩි ශයෝජනාවක් කරනවා. 

අපි ලංකාශේ energizers පාවිච්චි කරමු. නැනට පිටරටින් 

ශගනැල්ලා ි ශබන ඒවාට තමයි Cabinet approval ි ශබන්ශන්. 

ඒ නිසා ගරු රාජය අමාතයතුමනි, අපට ලංකාශේ හනන energizer 

එකත් පාවිච්චි කරන්න පළුවන් නම්, ශම් ශබොශහෝ ගැටලු 

විසඳාගන්න  පළුවන්. ඒ නිසා මම ශයෝජනා කරනවා අපි  

කඩිනමින් ඒක ලබාශගන ඉදිරිශ දී ශම් ්ර සනශයන් ගැලශවන්න 

කටයුතු කරමු කියලා.  

ඒ වාශේම, රිළවු, වඳුශරෝ, ශමොනරු, ඉත්තෑශවෝ වැනි 

සතුන්ශේ බලපෑම නැන් වි ාල ව ශයන් අශප් ්රශේ වල 

ි ශබනවා; බදුල්ල දිසසත්රික්කශ  වි ාල ව ශයන් ි ශබනවා. 

ශම්ක අපට ශලොකු ්ර සනයක්. ශම්කටත් කඩිනමින් අව ය කටයුතු 

කරන්න අපි බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. ගරු රාජය අමාතයතුමනි, 

මම ර තන විධියට නරි නැි  එක තමයි ශම් හැම ශේකටම ්ර සනය 

ශවලා ි ශබන්ශන්. ගරු රාජය අමාතයතුමනි,  නරි තමයි no-

man's-land එශක් ඉඳලා කැ ලයයි, ගමයි පාලනය කශළේ. නැන් ඒ 

සතුන් විනා  ශවලා ය ර ල්ලා. ඇත්තටම රසායනික ශපොශහොර 

භාවිතයත් එක්ක තමයි ශම් ශේවල් වුශණ්. නරියාශේ favourite 

කෑම තමයි කක්කුේටා.  නරි සම්.ර්ණශයන්ම විනා  ශවලා ය යා. 

ඒක නිසා තමයි අපට නැන් ශම් ගැටලු ඇවිත් ි ශබන්ශන්.  ශම් no-

man's-land එශක් ර ටිශ  නරි. ශම්  නරි තමයි ගමයි, කැලයයි 

balance කශළේ. ඒ නිසා අපි කථා කරලා ඒකට ශමොකක්හරි 

විසඳුමක් ගනිමු.  

විශ ේෂශයන්ම අන නිලධාරින් අුවකම ගැන කථා කළා; 

්රවාහන පහසුකම් ගැන කථා කළා.  ඒ පහසුකම් අපි කඩිනමින් 

ලබා ශනන්න ඕනෑ. ඇත්තටම ජනතාවට ි ශබන ගැටලු තමයි 

ඔවුන් කියන්ශන්. "අලි ඇවිල්ලා ඉන්නවා, එතශකොට අපි 

කියනවා, කථා කරනවා, කවුරුවත් එන්ශන් නැහැ" කියලා ඔවුන් 

කියනවා.  අපි වනජීවී ශනපාර්තශම්න්තුශේ නිලධාරින් ඒ ගැන 

එක්ක කථා කරනශකොට ඒ ශගොල්ලන්ට අව ය පහසුකම් නැි  

නිසා තමයි ඒ ්ර සන  ි ශබන්ශන්. ඒ වාශේම නිලධාරින්ශේ 

ර ඟකමත් බලපානවා. ගරු රාජය අමාතයතුමනි, ශම් ගැන 

විශ ේෂශයන්ම සලකා බලන්න.  

ගරු රාජය අමාතයතුමනි, මම තව එක ඉල්නමක් කරනවා 

ඔබතුමාශගන්. නැන් පිටරටවලින් අශපන් අලි පැටවුන් වි ාල 

ව ශයන් ඉල්ලනවා. ඒ ගැන මම නන්නවා. මම ජපානශ  ය ය විට 

ජපානශ   Tokyo Zoo එශකන් මශගන් ඉල්ලුවා, පළුවන් නම් 

අලි පැටේ ලබා ශනන්න කියලා. මම ඒ ගැන කථා කළා. නමුත්, 

ශනන්න ක්රමයක් නැහැ. අපි අලි පැටේ ලබා දුන්ශනොත්, රටවල් 

අතර ි ශබන සහශයෝය තාව, රටවල් අතර ි ශබන අවශබෝධය, 

හඳුනා ගැීතම යන ශම් හැම ශනයක්ම කරන්න පළුවන්. ඒ 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ශගොල්ලන් අපට වි ාල ව ශයන් කරුණු කියලා අශපන් අලි පැටවු 

ඉල්ලනවා. මට ඒ documents එවලා ි ශබනවා. ගරු රාජය 

අමාතයතුමනි, ශම් ගැනත් ශපොඩ්ඩක් කරුණු පැහැදිලි කරලා, අපට 

අලි පැටේ කිර ප ශනශනක් ශහෝ ඒ රටවලට ශනන්න පළුවන් නම්, 

අශප් සහශයෝය තාව වැඩි කර ගන්න පළුවන් කියන එක 

ශයෝජනාවක් හැටියට ඉදිරිපත් කරමින්, මශේ පැහැදිලි කිරීම 

අවසන් කරනවා.   

 

ගරු මූලාසනාරූඪ හන්ත්රීුරහා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු රාජිකා වික්රමසිංහ මන්ත්රීතුමිය. ඔබතුමියශේ පැහැදිලි 

කිරීම ශකටිශයන් කරන්න. 

 

ගරු රාජිකා වික්රහසිංහ හහත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) ராஜிகா விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. (Mrs.) Rajika Wickramasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට යම් පැහැදිලි කර ගැීතමක් 

කර ගන්න ඕනෑ. විශ ේෂශයන්ම මා නිශයෝජනය කරන කෑගල්ල 
දිසසත්රික්කයට අයත් ඒ ්රශේ  තුළ වන සංරක්ෂණ 
ශනපාර්තශම්න්තුවට අයත් ඉඩම් ශබොශහෝ ්රමාණයක් ි ශබනවා. 
න ක ගණනාවක් ි සසශසේ ශම්වා ජනාවාස බවට පත්ශවලා 
ි ශබනවා. ඒ ඉඩම් නැන් ජනතාවශේ ජීවශනෝපාය මාර්ග බවට පත් 
ශවලා ි ශබනවා. ඒ ඉඩම්වල ශත් ටිකක්, රබර් ටිකක් හනා ශගන 
රටට බරක් ශවන්ශන් නැතුව, රජයට බරක් ශවන්ශන් නැතුව ජීවත් 
ශවන පිරිසක් ශම් ්රශේ වල ඉන්නවා. ඒ නිසා ඒ ශගොල්ලන්ට ඒ 
ඉඩම්වලට යම් බලපරයක් හරි ලබා ශනන්න පළුවන්න කියලා මම 
නැන ගන්න කැමැි යි. ශම් ඉඩම් ඒ මිනිසසසු අවුරුදු ගණනාවක් පරා 
ජීවත්  වූ ඉඩම්.  

ශම් වන සංරක්ෂණ ශනපාර්තශම්න්තුවට අයත් ඉඩම්වල ග්රාීකය 

මේටශම් ්රජා ජල වයාපෘි  රාශියක් ්රියාත්මක ශවනවා. එම ජල 

මූලාශ්ර රැක ගැීතමට යම් ක්රමශේනයක් ි ශබනවාන?   අශප් ්රශේ  

දුෂසකර ්රශේ ; ජලය ලබා ගැීතම ඉතාම අමාරු ්රශේ . ඒ නිසා 

විශ ේෂශයන්ම ශම් ජල මූලාශ්ර ආරක්ෂා කර ශනන්න කියන ඉල්නම 

මා කරනවා.  

ඒ වශේම   හැශමෝම කථා කළා, කෘෂිකාර්මික දිසසත්රික්කවල 
පවි න අලි මිනිසස ගැටුම ගැන. අශප් පළාශත් අලි මිනිසස ගැටුම 
නැි  වුණාට රිළවුන්ශගන් වි ාල ්ර සනයක් ඇි  ශවලා ි ශබනවා. 
ශම් නිසා කර්මාන්තයක් විධියට කෘෂිකර්මාන්තය කරශගන යන්න 
බැරි තත්ත්වයට අන පත් ශවලා ි ශබනවා.  අපි ශම් කාරණය ගැන 
දිය න් දිගටම කථා කරනවා. නමුත් කිසි ශකශනකුට ශම්කට සසිකර 
විසඳුමක් ලබා ශනන්න තවම බැරිශවලා ි ශබනවා. නවසින් නවස 
ශම් ගැටලුව වැඩි වුශණොත් අශප් රශටන් කෘෂිකර්මාන්තය කියන 
එක නැත්තට නැි  ශවලා යාවි. ශගනරක මිරිසස පැළයක් වවා ගන්න 
බැරි තත්ත්වයක් අන උනා ශවලා ි ශබනවා. ශගනර ි ශබන බත් 
මුේටිය රිළවු ටික ඇවිල්ලා උසසසාශගන යන තත්ත්වයට අන පත් 
ශවලා ි ශබනවා. ඒ නිසා දිය න් දිගටම අශප් ජනතාව ශවනුශවන් 
ඉල්ලා සිටින්ශන් ශම් ගැන නැඩි අවධානය ශයොමු කරන්න කියන 
එකයි.  

සසතුි යි. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ හන්ත්රීුරහා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member)ශා 
ක ශලයි අරසන් ගරු මන්ත්රීතුමා, පැහැදිලි කිරීම් ගණනාවක් 

සිේධ වුණා. ඒ නිසා ඔබතුමාශේ පැහැදිලි කිරීම ශකටිශයන් 

කරන්න. 

ගරු තවරාජා කදලයි අරසන් හහතා 
(மாண்புமிகு தவராஜா ககல அரசன்)   

(The Hon. Thavaraja Kalai Arasan) 
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கவள, 

தபாத்துவில் பிரவதசத்திவல யாகனகளின் அட்டகாசம் மிகவும் 

அதிகாித்துக்தகாண்டிருக்கின்றது. ஊறணி என்ற கிராமத்திவல 

ததாடர்ச்சியாக இரவுவநரங்களில் யாகனகள் தசன்று அங்கி 

ருக்கின்ற குடியிருப்புகளுக்கும் மக்களுகடய பயிர் நிலங் 

களுக்கும் மிகவும் வமாசமான பாதிப்புககள ஏற்படுத்திக் 

தகாண்டிருக்கின்றன. அந்த வககயில், 23 வயதுகடய 

துகரயப்பா கவஜந்திரன் என்ற ஓர் இகளஞன் கடந்த 3ஆம் 

திகதி யாகனயின் தாக்குதலுக்குள்ளாகி மரணித்திருக்கின்றார். 

தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கவள, ததாடர்ச்சியாக அந்தப் 

பிரவதசத்தில் யாகனகளின் ததால்கல அதிகாித்துக் தகாண்டி 

ருக்கின்றது. எனவவ,  விகரவாக அந்தப் பிரவதசங்களுக்கு 

நீங்கள் வன சீவராசிகள் திகணக்கள அதிகாாிககள அனுப்பி, 

அந்த மக்களுகடய பாதுகாப்கப உறுதிப்படுத்தித் தருமாறு 

நான் தயவன்பாகக்  வகட்டுநிற்கின்வறன்.  

அதுமாத்திரமல்ல, இன்று வன சீவராசிகள்  மற்றும் வனப் 

பாதுகாப்பு அகமச்சு மற்றும் கடற்தறாைில் அகமச்சுக்கான 

இந்த விவாதத்திவல ஒரு விடயத்கதக் குறிப்பிட விரும்பு 

கின்வறன். எங்களுகடய தபாத்துவில், திருக்வகாவில் 

பிரவதசங்களிவல அதிகமான காணிகள் இன்னும் வன 

பாிபாலனத் திகணக்களத்தின் ஆளுககக்குள் இருக்கின்றன. 

அந்த வககயில், கிைங்குச்வசகன மற்றும் ‘முதகலத்தீவுக் 

கண்டம்’ என்று தசால்லப்படுகின்ற தபாத்துவில் பிரவதசத் 

திலும் திருக்வகாவிலிலும் உள்ள கிட்டத்தட்ட 2,163 ஏக்கர் 

காணி சம்பந்தமான விபரங்ககள நான் எழுத்துமூலமாக 

அகமச்சர் அவர்களிடம் தகாடுத்திருக்கின்வறன். இந்தக் 

காணிககள எங்களுகடய மக்களுக்கு மீளவும் ஒப்பகடக்கக் 

கூடிய நடவடிக்ககககள அகமச்சரவர்கள் விகரவுபடுத்த 

வவண்டும். ஏதனன்றால், அந்தப் பிரவதசங்களில் எங்களுகடய 

மக்கள் காடுககள தவட்டிப் புதிதாகக் காணி பிடிக்கச் தசல்ல 

வில்கல. இகவ யுத்தம் நடந்த பிரவதசங்கள்! அதற்குமுன் 

கிட்டத்தட்ட 35 வருடங்களுக்கும் வமல் அந்த மக்கள் அங்வக 

குடியிருந்து, பயிர்தசய்த - வவளாண்கம தசய்த இடங்ககளத் 

தான் இப்தபாழுது வனபாிபாலன இலாகா எல்கலக் கற்கள் 

இட்டிருக்கின்றது. எனவவ, அந்தக் காணிகளில் எங்களுகடய 

மக்கள் மீளவும் தங்களுகடய ததாைில்ககளச் தசய்வதற்கு 

நீங்கள் அனுமதியளிக்கவவண்டும். வன சீவராசிகள், வனவள 

அபிவிருத்தி  இராஜாங்க அகமச்சர் அவர்கள் எங்களுகடய 

மாவட்டத்கதச் வசர்ந்தவர். அவருக்கு அது நன்கு புாியுதமன்று 

நிகனக்கின்வறன். எனவவ, அந்த விடயங்களில் அவரும் 

கவனதமடுத்து, எங்கள் மக்களின் காணிககள விடுவித்து, 

அவர்களுக்கு வைங்கவவண்டுதமன்று  நான் பணிவாக 

வவண்டிநிற்கின்வறன்.  

அதுமாத்திரமல்ல, கிைக்கு மாகாணத்கத எடுத்துக் 

தகாண்டால், அங்கு அதிகமாவனார் கடகல நம்பி வாழுகின்ற 

வர்களாகவவ உள்ளனர். ஆனால், கிைக்கு மாகாணத்கதப் 

தபாறுத்தவகர மத்திய அரசின் மீன்பிடித்துகற வவறு, கிைக்கு 

மாகாண மீன்பிடித்துகற வவறு என்ற அடிப்பகடயிவலதான் 

தசயற்பாடுகள் நகடதபற்றுக்தகாண்டிருக்கின்றன. ஒரு 

பணிகயச் தசய்கின்றவபாது மத்திய அரசும் மாகாண அரசும் 

இகணந்து தசய்கின்றதபாழுதுதான் - 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ හන්ත්රීුරහා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, ධීවර අමාතයාං ශ  වැය ශීර්ෂය පිළිබඳව 

කථා කිරීම තවම ආරම්භ කශළේ නැහැ. වනජීවී හා වන සංරක්ෂණ 

2183 2184 

[ගරු  ශම්ජර්) සුනර් න ශනනිපිටිය  මහතා] 
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අමාතයාං ශ  වැය ශීර්ෂය පිළිබඳවයි ශම් අවසසථාශේදී සාකච්ඡා 

කරන්ශන්. ඒ නිසා වනජීවී හා වන සංරක්ෂණ අමාතයාං ය 

පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීම ශකටිශයන් අවසන් කරන්න, ඊළඟ 

විෂයයට යන්න අව ය නිසා. 

 

ගරු තවරාජා කදලයි අරසන් හහතා 
(மாண்புமிகு தவராஜா ககல அரசன்)   

(The Hon. Thavaraja Kalai Arasan) 
எனவவ, நான் இங்கு குறிப்பிட்டவாறு திருக்வகாவில், 

தபாத்துவில் ஆகிய பிரவதசங்களிவல இருக்கின்ற காணிகள்  

ததாடர்பில் எங்களுகடய மக்களுக்கு விகரவாக ஒரு தீர்கவப் 

தபற்றுத்தர வவண்டுதமன்று வகட்டுக்தகாள்கின்வறன். நன்றி.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ හන්ත්රීුරහා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු සී.බී. රත්නායක අමාතයතුමා. 
 

ගරු සී.බී. රත්නායක හහතා (වන ජීවී හා වන සංරක්ෂණ 

අහාතයුරහා) 
(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க - வனசீவராசிகள் மற்றும் வனப் 

பாதுகாப்பு அகமச்சர்) 

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අන වනජීවී හා වන සංරක්ෂණ 

අමාතයාං ය ඇතුළු තවත් අමාතයාං  කිර පයකත් වැය ශීර්ෂ 

පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන ශම් අවසසථාශේ ඒ සම්බන්ධ විවිධ අනහසස, 

විවිධ ශයෝජනා අශප් මන්ත්රීතුමන්ලා සහ මන්ත්රීතුමියන්ලා ඉදිරිපත් 

කළා.  

කපා හැරීශම් ශයෝජනාව ඉදිරිපත්  කරන්න විපක්ෂශ  

මන්ත්රීතුමන්ලා ශම් සභාශේ නැි වීම පිළිබඳවත්, විපක්ෂය 

පාර්ලිශම්න්තුව වර්ජනය කිරීම පිළිබඳවත් මම කනගාටු ශවනවා. 

ජනතාවශේ අභිවෘේධිය ශනොව, ශප ේගලික අශප්ක්ෂා මුදුන්පත් 

කර ගැීතමට රශේ ජනතාව රැවැේටීම සඳහා ඔවුන් කටයුතු 

කරනවා. ඔවුන් රශේ ජනතාවට කියනවා, පාර්ලිශම්න්තුශේදී 

ඔවුන්ශේ ආරක්ෂාව නැහැ කියලා. හැබැයි, අපි අන ආපන  ාලාවට 

ය යාම  ඒ ශගොල්ලන් ආහාර භුක්ි  විඳින ආකාරය නැක්කාම අපට 

ර තුණා, ඒ අයට එතැන ආරක්ෂාව ි ශබනවාන කියලා.  

අශප් රශේ ඊළඟ වර්ෂශ දී ්රියාත්මක කරන්න යන අය වැය 

ගැන කථා කරන ශම් අවසසථාශේ  අපි සියලු ශනනාම සමඟිය 

ශපරනැරි කරශගන ශම් ගමන යා යුතු ශවනවා. අන වන විට 

ශලෝකශ  හැම රටකම අර්බුන  තත්ත්වයක් ි ශබනවා. ආර්ිකක 

ව ශයනුත්, සමාජීය ව ශයනුත්, ශේ පාලන ව ශයනුත් හැම 

රටකම ්ර සන ි ශබනවා. ඒ ්ර සන ි ශබන්ශන් ශ්රී ලංකාශේ විතරක් 

ශනොශවයි. අපට අශප් රට ඉන්දියාවට සම කරන්න බැහැ. අපි දූපත් 

රාජයයක්. අපට අයත් භූමි ්රමාණය ඉතාම කුඩායි.  ඒ කුඩා භූමි 

්රමාණය තුළ අපට ජීවත් ශවන්න සිේධ ශවනවා වාශේම ඒ භූමි 

්රමාණය තුළ ජනගහනයත් එන්න එන්නම වැඩි ශවනවා. අශප් 

රශේ අලි-මිනිසස ගැටුම වැඩිශවලා ි ශබන්ශන්ත් වනඅලි 

සංඛ්යාවත් වැඩිශවලා ි ශබන නිසායි. නමුත්, අශප් රශේ ඉඩම් 

්රමාණය වැඩි වුශණ් නැහැ. අශප් රශේ වනගහනය එනා සියයට 

47ක් ි බුණා. ඒක නැන් සියයට 29.2ක් බවට පරිවර්තනය ශවලා 

ි ශබන්ශන් වැඩිවන ජනගහනයත් එක්කයි.  

ඒ වාශේම, ශම් ශගොඩක් කාරණාවලට බලපාලා ි ශබශන් න් 

රශේ පැවි  ි සස අවුරුදු යුේධයයි. ඒ යුේධය ි ශබනශකොට උතුරු-

නැ  ශඟනර ර පළාත්වල ඉන්න ශබොශහෝ මිනිසසසු තමන්ශේ ජීවිත 

ශේරා ගැීතම සඳහා ගම්නනේ අතහැර නාලා විවිධ ්රශේ වලට ය යා. 

රට හැර ය යා; ඉන්දියාවට ය යා. ඔවුන් ශගවල් ශනොරවල්, ඉඩකඩම් 

සියල්ල අත හැරලා ය යා. ඒවා අත් හැරලා ය ශ   ජීවිතය ශේරා 

ගැීතම සඳහායි. ඒ තත්ත්වය නිර්මාණය කරප උනවියම නැන් 

පාර්ලිශම්න්තුවට ඇවිල්ලා ශවනත් කතන්නර කියන්න ූ නානම් 

ශවනවා. අපි ඒ ගැන කනගාටු ශවනවා.  

අන බලන්න, පාකිසසතානශ  සිදුවීම පිළිබඳව. ඕනෑම 

ශකශනකුට ආගමක් ි ශබනවා. ආගමකින් ශතොර මිනිසා 

ි රිසශනක් කියන එක තමයි සමාජගත ශවලා ි ශබන්ශන්; 

නාර් නිකයන් පවා කියලා ි ශබන්ශන්.  අශප් ඒ ඉංජිශන්රු 

මහත්මයා පාකිසසතානශ  ආයතනයක් තුළ වි ාල රාජකාරියක් 

කරලා ි බුණා. නමුත්, අන්ත මූලධර්මවාදීන්, ආගම්වාදීන් ඒ 

ජීවිතය උදුරාශගන ි ශබනවා. අන ඒ ශේහය ලංකාවට ශගනැල්ලා 

ි ශබනවා. මිනිශසකුට ශනොශවයි, ි රිසශනකුටවත් ශනොශනන  

නරුණු විධියට වධ දීලායි එතුමා මරා නමා ි ශබන්ශන්. එතුමා 

ශවනුශවන් වනජීවී හා වන සංරක්ෂණ අමාතයාං ශ  ශ ෝකයත්, 

නුවරඑළි ය දිසසත්රික්කය ඇතුළු රශේ සියලු  ජනතාවශේ  සහ මශේ 

ශප ේගලික ශ ෝකයත් පළ කර සිටිනවා.  මම අනහන ආගශම් 

හැටියට එතුමාට නිවන් සුව ලැශේවා  කියා ්රාර්ථනා කරනවා. 

ඒක මශේ යුතුකමක් හා වගීයමක්. ඒ වාශේම මම මතක් කරන්න 

ඕනෑ, ඒ රශේ අග්රාමාතයවරයා ඒ සිදුවීම සම්බන්ධ  නැඩි ්රියා 

මාර්ග ගැීතමට අව ය කටයුතු ූ නානම් කරලා ි ශබන බව.  

පාකිසසතාන ජාි ක අක්ෂි විශ ේෂඥ වවනයවරශයක් කියා ි බුණා, 

"ශ්රී ලාංකිකයන් අපට ඇසස 35,000ක් පරිතයාග කරලා ි බුණ න, 

අපට ශපීතම නැි වී ි ශබනවා." කියලා. එක්ශකශනක් 

ශනන්ශනක් කරන වැරදිවලට සමසසත රටම පළි නැහැ; ශම් කරන 

වැරදිවලට ඒ සමසසත ජනතාවම වැරදියි කියන්න පළුවන්කමක් 

නැහැ.  

එල්ටීටීඊ  ීයප ශනශනක් එකතුව භයංකර විධියට මිනිසසසු 

රඳවාශගන ර ටියා.   භයට කාලිශවලා ර ටප  ඒ මිනිසසසු  රට අත්හැර 
ය යා, භූමිය අත්හැර ය යා. ඒ පළාත්වල අවුරුදු 30ක් කැලෑව 

වැවුණා. එශහම වැවිලා කුඹුරු, ඉඩකඩම් අර මි වුණා. නැන් අපට ඒ 
කටයුතු නිවැරදි කරන්න සිේධ ශවලා ි ශබනවා. ඒ අතරතුර 

ශබොරදිශ  මාළු බාන්න උත්සාහ ගන්නා උනවිය ඉන්නවා. ආර්ිකක 

අි න් අපි ඉතා අමාරු තත්ත්වයකට පහළට වැටිලා ි ශබන්ශන්. 
ඒ විධිශ  අමාරු තත්ත්වයකින් පහළට වැටිලා ි ශබන ශේලාවක 

ශම් රශේ සමහර අය බලාශපොශරොත්තු ශවනවා, ඔවුශනොවුන්ශේ 
ශේ පාලනය නැත්නම් ඔවුන්ශේ අභි්රාය, ඩයසසශපෝරාශේ 

ඕනෑකම් ඉෂසට කරන්න. ඒ නිසා ශලෝක බැංකුවට, ආධාර ශනන 
රටවලට කියනවා, අනිත් ජාතීන්ට අුව සැලකිල්ලක් ි ශබනවා 

නම්,  උඹලා ඇයි ආධාර ශනන්ශන්  කියලා. රට වැශටනකම්න 

බලාශගන ඉන්ශන්? මම කියන්න ඕනෑ, අශප්  අසල්වැසි රට 
ඉන්දියාව අපට උනවු කරන්න ූ නානම් ශවලා ි ශබන බව. අපි 

ඉන්දියාවට ය ශ  ඒ ගැන කථා කරන්න. අශප් ළඟම ි ශබන 
රටින් අපට උනවු කරන්න කියලා කියන්න ය ශ . ඔවුන් එක සිි න් 

උනවු කරන්න ූ නානම් ශවලා ඉන්නවා. එතුමන්ලාට එක 
ශවලාවක වැරදුණා. ඒ වැරදුශණ් ශවන ශමොකක්වත් නිසා 

ශනොශවයි, අපි දීර්ඝ කානනව ්රියාත්මක කරප කාර්ය නිසායි. 

චීනයත් එක්ක අපි ගනුශනනු කරනශකොට එතුමන්ලාට ශපොඩි 
ර ශත් අමාරුවක් ි බුණා. ඒ ර ශත් අමාරුව නිසාම  2015දී අප 

පරාජය කිරීම සඳහා මූලික ශවලා කටයුතු ශකරුවා. අශප් 
ආර්ිකකය එක්තරා මේටමකට ශගනැල්ලා ්රියාත්මක කරශගන 

යනශකොට අශප් ආර්ිකකය පහළට වැටුණා. ඒ වැටිච්ච 
අවසසථාශේත් අපි ශේ පාලන ව ශයන් පිල්වලට ශබදිලා කටයුතු 

කරනවා. ඒ ආණ්ුවශේ ඇමි කම් අරශගන   කටයුතු කරලා ආපසු 

සැරයක් ශමතැනට ඇවිල්ලා කටයුතු කරනවා.   සමාජය රවේටන 
එක ශනොශවයි  අපට කරන්න අව ය ශවන්ශන්. අපට අව ය 

ශවන්ශන් ශම් රශේ ජන ජීවිතය යහපත් කිරීමයි.  අපට විවිධාකාර 
ශචෝනනා එල්ල කරන්න පළුවන්. අපි ශමොනවාන කරන්ශන් කියන 

එක ගැන විවිධාකාර විධියට අපට ශචෝනනා එල්ල කරන්න පළුවන් 
ශවයි. හැබැයි, ශම් සියලු ශනයින් සමසසත රටම තමයි බිමට 

වැශටන්ශන්.  

2185 2186 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ගරු රනිල් වික්රමසිංහ ර ටප අග්රාමාතයවරයා  අවුන් සාන් ූ  ීය 

මහත්මිය ගැන කිේවා. එනා ඒ රටට ආර්ිකක සම්බාධක නානශකොට, 

ශලෝකශයන් අත ශනන්න ූ නානම් ශවනශකොට එතුමිය පැහැදිලිව 

කිේවා, "උඹලාශේ ආධාර අපට අව ය ශවන්ශන් නැහැ. උඹලාශේ 

උපශනසස අපට අව ය ශවන්ශන් නැහැ. පක්ෂ විපක්ෂ ශනකම එකට 

එකතුශවලා අශප් රට ශගොඩගැීතශම් වගීයමක් අපට ි ශබනවා" 

කියලා. 

කාශේ ශහෝ ඕනෑ එපාකමකට කටයුතු කරලා ඇය ර ර ශගනර 

නමන්න ූ නානම් කරලා ි ශබනවා. සමහර අය කියන්න පළුවන්, 

ශහොර ඡන්න නමලා ි බුණා කියලා. "ලාම්ප කළශගඩි ශසල්ලම" 

ශවලාශේ ශමොන තරම් ශහොර ඡන්න නැම්මාන? එනා අපට ඡන්නයක් 

පාවිච්චි කරන්න පළුවන් වුණාන? අපට ඡන්නයක් පාවිච්චි කරන්න 

බැරිව ි බියදී, හශයන් පහක බලයක් ගත්තා කියලා පරාශේරු 

කථා කරලා, අශප් රශේ ආර්ිකකය පරශේසක්කාරයන්ට ලබා 

දුන්ශන් නැේන? ඒ නිසා ශගනර වත්ශත් ි බුණු රම්ශප් පැළය, 

කරපිංචා පැළය ගලවා නමලා අපි ඒවා කශඩන් ශගශනන්න 

ූ නානම් වුශණ් නැේන? ඒ වාශේම අශප් අධයාපන ක්ශෂේරයටත් 

ජාි ක ව ශයන්, ජාතයන්තර ව ශයන් ශනොශයක් කාරණා වුණා. 

නැන් අපි රට ශගොඩ නැඟීම සඳහා උත්සාහ ගන්නශකොට ඒ ආර්ිකක 

අමාරුකම් එක්ක තමයි කටයුතු කරන්න ශවලා ි ශබන්ශන්. 

එවැනි පසුබිමක සිටිමින් තමයි අපට කටයුතු කරන්න ශවලා 

ි ශබන්ශන්. 

වනජීවී, වන සම්පත් කාර්යය පිළිබඳව, විෂයානුබේධව 

තමුන්නාන්ශසේලාශේ ශයෝජනා ඉදිරිපත් වීම ගැන මම අන සතුටු 

ශවනවා. විපක්ෂය ර ටියා නම් අන කතා කරන්ශන්, මැසිවිලි 

නඟන්ශන් ශවනත් ශවනත් කාරණා ගැන. චාල්සස නිර්මලනානන් 

මන්ත්රීතුමාට මම සසතුි වන්ත ශවනවා, ඊශ  සහ අන -දින ශනශක්ම- 

ශම් ගරු සභාශේ රැඳී සිටීම ගැන. ශගෝවින්නන් කරුණාකරම් 

මන්ත්රීතුමාත් ර ටියා. මශේ මිරයා, ශසල්වම් අවඩක්කලනානන් 

මන්ත්රීතුමාත් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ගශේන්ද්ර කුමාර් ශපොන්නම්බලම් 

මන්ත්රීතුමා ඇවිල්ලා ශපොඩ්ඩක් ශබොර දිශ  මාළු බාන්න  බැලුවා. 

එතුමා ජාතයන්තරයට කියන්න පටන් ගත්තා, අපට උනවු කරන්න 

එපා, සුළු ජාතීන්ට වැඩක් කරන්ශන් නැහැ කියලා. එශහම කථා 

කරන එක වැරැදියි. ඔබත්, මමත් ශ්රී ලංකාශේ. උතුරු පළාශත් 

ශේවා, නකුණු පළාශත් ශේවා, මධයම පළාශත් ශේවා අපි 

සියලුශනනාම ශ්රී ලාංකිකශයෝ. ශවනම රාජයයක් හනන එක 

ශනොශවයි අශප් වැශඩ්. ඒවා හනන්න කශඩ් යන එක ශනොශවයි 

අශප් වැශඩ්. රට ගැන සිතා වැඩ කිරීමයි විය යුත්ශත්. 

ශම් සියලු ශේ කරන්න අපි අශප් හුසසම ශපොන රැකගන්න ඕනෑ. 

ඒ සඳහා අශප් වන සම්පත ආරක්ෂා ශවන්න ඕනෑ; වන 

සංරක්ෂණය ි ශයන්න ඕනෑ. ඒවා කාටවත් උදුරාගන්න ශනන්න 

පළුවන්කමක් නැහැ. අපි කාරණා අවශබෝධ කරශගනයි ඉන්ශන්. 

ි සස අවුරුදු යුේධය නිසා ගම් බිම් අතහැරලා ය ය මිනිසුන්ට ඒ 

ඉඩකඩම් නැවත ලබාදීම සඳහා අව ය කටයුතු කරන්න අපට 

කාලය අව ය ශවනවා. ඒ කාලය තුළ ඒ අව ය කටයුතු 

්රියාත්මක කරන්න  ූ නානම් ශවන්න ඕනෑ. එතැනදී අඩි 6ක් උස 

න, අඩි 8ක් උස න, මහ රූසසස කැලය න කියන එක ශනොශවයි 

බලන්න ඕනෑ.   

ඩේලසස ශේවානන්නා ඇමි තුමා එක්කත් අපි ශම් ගැන 

සාකච්ඡා කළා. පසුය ය නවසසවල ශකොශරෝනා ්ර සනයත් එක්ක අපි 

බලාශපොශරොත්තු වුශණ් උතුරට ය ර ල්ලා, නකුණට ය ර ල්ලා කථා 

කරලා, පළාත් මේටමින් කථා කරලා, ජාි ක මේටශම් වැඩ 

පිළිශවළක් ්රියාත්මක කරන්නයි. මශේ අමාතයාං ය හරහා ඒ 

කාර්යභාරය කරන්න මට වගීයමක් භාර දීලා ි ශබනවා. ජාි ක 

ව ශයන් ඒ කාර්යභාරය ්රියාත්මක කළ යුතු වනවා. 

නිලධාරිවානශයන් ඒවා ්රියාත්මක කරන්න බැහැ. අවුරුදු පහකට 

තමයි අපට වරම දීලා ි ශබන්ශන්. රත්නායකයි, දිසානායකයි 

ශනශනනාම නායකශයෝ තමයි. අපි ශනන්නා පැරදුශණොත් ශගනර 

යයි. හැබැයි, නිලධාරින් ඉන්නවා. නිලධාරින් එහාට ශමහාට 

කරලා, ශකොටවලා වැඩ කටයුතු කරන්න පළුවන්කමක් නැහැ. 

පාර්ලිශම්න්තුශේ පනත් හැදුශේ අපි. ඒවාට අත ඉසසසුශේ අපි. ඒ  

පනත් අනුවයි ඔවුන් ්රියා කරශගන යන්ශන්. ඒ පනත් අනුව, 

වනජීවී සහ වන සංරක්ෂණ කටයුතු ්රියාත්මක කරන්න අවසසථාව 

සලසා දීලා ි ශබනවා. 

අන  සමහර ශවලාවට අපට පිරිසස බලය අුව ශවලා ි ශබනවා.  

පිරිසස බලය අුව ශවනශකොට සමහර අය අප -විමලවීර දිසානායක 

රාජය ඇමි තුමායි, සී.බී රත්නායකයි ශනශනනා- ශබනා ශවන් 

කරන්න ූ නානම් ශවනවා. අග මුල නන්ශන් නැි  උනවිය, 

පරිපාලනය ගැන නන්ශන් නැි  උනවිය ලියුම් ගහනවා, අරක 

කරන්න, ශම්ක කරන්න කියලා. ඒ ලියුම් ගැර ලි හරියන්ශන් 

නැහැ. අවුරුදු 30ක අත්නැීයමක් එක්ක තමයි අපි ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුව තුළ කථා කරන්ශන්. ශම් ්ර සන එහාට ශමහාට 

තල්ලු කරන්න පළුවන් ඒවා ශනොශවයි. ශම්ක ජනතාවශේ හුසසම 

ශපොන හා බැඳුණු කාර්යයක්. අනාගත පරපශර් හුසසම ශපොන 

ශවනුශවන් කාර්යභාරයක් කරන්නයි අපි ශම් ූ නානම් ශවන්ශන්. 

ඒ කටයුතුවලදී කකුශලන් අදිනවා නම්  සාප ශවනවා.  

මහාචාර්ය ි සසස විතාරණ මැි තුමා කිේවා, ආචාර්ය ්රනාන්දු  

මැි තුමා අලි වැට සම්බන්ධශයන් කළ ්රකා යක් ගැන. අශනක් 

අතට අසංක නවරත්න මැි තුමා කියනවා ඒක අසාර්ථකයි 

කියලා. එර දී කුමන ආකාරශයන් න කටයුතු ්රියාත්මක කරන්න 

ූ නානම් විය යුත්ශත් කියන කාරණය මතු වනවා. 

ශකශසේ ශවතත්, අපි ඒ කටයුතු නිසියාකාරශයන් ්රියාත්මක 

කරන්න ූ නානම්. විමලවීර දිසානායකත්, සී.බී . රත්නායකත් ශම් 

මහ ශපොශළොශේ පය ගහලා  ඉන්න ශනශනශනක්. ඒ වාශේම, 

බහුවාර්ය ක දිසසත්රික්ක ශනකකින් තරග කරලා ආප ශනශනශනක්. 

ලංකාශේ ශවන ශකොශහේවත් ඒ තත්ත්වය නැහැ. ශහොඳ, නරක 

ශනකම අවශබෝධ කරශගනයි අපි කටයුතු කරන්ශන්. ඒ නිසා ශම් 

කටයුත්ශත්දී කකුශලන් අදින්න ූ නානම් ශවන්න එපා කියන 

එකයි මම ඉල්ලන්ශන්. චක්රශල්ඛ් ශවනසස කරන්න ඕනෑ තැන්වලදී 

ඒවා ශවනසස කරන්න ඕනෑ; ශවනසස කරලා තීන්දු ගන්න ඕනෑ. 

ූලුවවකට නාලා - box එකකට නාලා - කථා කරන්න බැරි විධියට 

ි යලා අපි ශම් තීන්දු ගන්නවා ශනොශවයි. ඒක පැහැදිලිව කියන්න 

ඕනෑ.  අශප් අමාතයාං ය යටශත් සිදුවන හැම ශනයකටම සී.බී 

රත්නායකයි, විමලවීර දිසානායකයි වග කියන්න ඕනෑ. අපි තමයි  

ඒ සෑම ශේකටම උත්තර ශනන්න ඕනෑ. ශම් කාරණය අන අපි රටට 

කියන්න ඕනෑ.  

කාලයක් ි සසශසේ එක ශම්සයක ඉඳලා අශනක් ශම්සයට ලියුම 

යවන්නත් සි යක්, ශනකක් ගත වුණා. පිළිතුරු අශප්ක්ෂාශවන් 

මම ලියුම් 150ක් විතර යවන ශකොට ලිපි 125කටම පිළිතුර විධියට 

ආශේ ගරු ඇමි තුමනි, "ඒක කළ ශනොහැකියි" කියලා විතරයි. 

කාලයක් ලිපිවලට උත්තර ආශේත් නැහැ.   

අපි ්රාශයෝය ක ශවන්න ඕනෑ. ්රාශයෝය ක ශවලා කටයුතු 

කරන්න ඕනෑ. ඒකට තමයි ශල්කම්වරු ඉන්ශන්. එශහම කටයුතු 

ශනොකශළොත් රටක් ඉදිරියට ශගන යන්න පළුවන්කමක් නැහැ. 

රට හමුශේ ි ශබන අභිශයෝගයට මුහුණ දීමට ජනතාවාදීව කටයුතු 

කරන්න ඕනෑ. ඒ කාර්යභාරය කිරීශම් වගීයම අපට ි ශබනවා. 

ශම් සියලු කටයුතු කිරීම සඳහා ූ නානම් ශවන ශකොට ශකොශරෝනා 

වසංගතය ආවා. ශකොශරෝනා වසංගතය නිසා රට අකර්මනය වුණා 

වාශේම, රශේ ජන ජීවිතය අඩාළ වුණා. වැඩ කරගන්න 

පළුවන්කමක් වුශණ් නැහැ.  
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ගරු ශපොන්නම්බලම් මන්ත්රීතුමනි, අපි ර තුවා 

තමුන්නාන්ශසේලාත් විපක්ෂශ  ඒ කණ්ඩායමත් එක්ක එකතු 

ශවලා අන ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට එන්ශන් නැි  ශවයි කියලා. නමුත් 

අශප්  නිර්මලනානන් මන්ත්රීතුමා පැහැදිලිව කිේවා, කාරක සභාව 

අවසසථාව තුළ කථා කරන්න 33ශනශනකුට අවසර දීලා ි ශබනවා, 

එතුමන්ලාට ඒ අවසසථාව ශහෝ විපක්ෂශ  කාර්යභාරය කරන්නවත් 

අවසසථාව දීලා නැහැ කියලා. ශකොශහොමන සජිත් ශ්රේමනාස 

මහත්තයා සලකන සැලකිල්ල කියලා මතක ි යා ගන්න.  

ශප ේගලිකව ්ර සන ි ශබනවා නම්  ඒ ්ර සන ගැන අපි කථා 

කරමු. අභිමතාර්ථය, අරමුණ ශවනත් එකක් නම් අපි ඒ ගැන කථා 

කරමු. හැබැයි, ශ්රී ලංකා මාතෘ භූමිය ඉසසසරහට ශගන යෑශම් 

වගීයමක් අපි සෑම ශනනාටම ි ශබනවා. ජාතයන්තරයට කථා 

කරන එක ශනොශවයි අපි කළ යුතුව ි ශබන්ශන්. අපි කථා 

කරන්න ඕනෑ අශප් මාතෘ භූමිය -ශම් දූපත් රාජය- ඉසසසරහට ශගන 

යෑම ශවනුශවන්.  ශහොරා කන මිනිසසසු ඉන්නවා නම් පැහැදිලිව 

කියන්න. අපි කැමැි යි, ඒ අය අයින් කරන්න. ශම් නෑත්වල ශල් 

තවරාශගන නැහැ. අපි ශහොරකම් කරලා, වංචා කරලා, පගා ගහලා, 

කුණු ශවලා ශමතැනට ඇවිල්ලා නැහැ. රට හනලා ඉසසසරහට 

ශගනයන්න වග ීයශමන් කටයුතු කරන්නයි අපි ූ නානම් 

ශවන්ශන්. හැම ශේලාශේම මන්ත්රීවරු 225ශනනාම ශහොරු, 

මංශකොල්ලකාරශයෝ කියන්න ූ නානම් ශවන තත්ත්වයට අන රට 

ශගනැල්ලා ි ශබනවා.  

අපට අවුරුදු පහකට තමයි බලය ලබා දීලා ි ශබන්ශන්. ඒ 

අයිි කාරශයෝ විධියට ශනොශවයි,  තාවකාලික භාරකාරශයෝ 

හැටියට. අපි තාවකාලික භාරකාරශයෝ හැටියට වැඩ කටයුතු 

කරශගන යන ශකොට ජනතාව අකැමැි  නම් අප ශගනර යවයි. අපි 

විපක්ෂශ ත් ඉඳලා ි ශබනවා, ආණ්ුව පක්ෂශ ත් ඉඳලා 

ි ශබනවා. ආණ්ුව පක්ෂශ  ඉන්න ශකොට සැලකිල්ල එක විධියක්. 

විපක්ෂශ  ඉන්න ශකොට සැලකිල්ල තව විධියක්. සමහර ශවලාවට 

ශපොලිසස සසථානාධිපි වරු ශපොනසිශ  transfers ගැන කථා 

කරන්න අපි ළඟට එනවා. විපක්ෂශ  ඉන්න ශකොට අපි ය යාම 

බලන්ශන්වත් නැි  තත්ත්වයක් ි ශබනවා. ශම් රට එශහම රටක් 

ශවන්න ඕනෑ නැහැ. රටක එක ීති යක් ්රියාත්මක කරන්න 

ජනාධිපි තුමා ූ නානම් ශවලා ි ශබනවා. හැශමෝටම එක ීති යක් 

්රියාත්මක කරන්න ූ නානම් ශවලා ි ශබනවා.  ඒකට ශනොශයක් 

ආකාරශ  මඩ ්රහාර එල්ල ශවනවා. විෂයානුබේධව කථා කශළේ 

නැතත් රශේ පවි න තත්ත්වය පිළිබඳව අවශබෝධ කරගත යුතු 

ශවනවා. ශම් කටයුතු ්රියාත්මක කරන්න  සමහර නිලධාරින් අපට 

ඉඩ ශනන්ශන් නැහැ. ඔවුන් ඒවා ්රියාත්මක කරන්න ූ නානම් 

ශවන්ශන් නැහැ. ඔවුන්ට සමහර ශවලාවට පරිපාලනය ගැන 

අත්නැකිමක් නැහැ. AR එක, FR එක  නන්ශන් නැහැ. මුනල් 

අමාතයාං ශයන් ආවා කියලා සමහර අය ශලොකුවට කථා 

කරනවා. ඒ අමාතයාං වලින්  ආවා කියලා ඒ අයට ඕනෑ ඒවා 

ශනොශවයි ්රියාත්මක කරන්න ඕනෑ. ඕනෑම තැනක ට පසස අවුරුදු 

සැලැසසමක් අපට අව යයි.  ජාි ක ්රි පත්ි යක් නැත්නම් ඒ 

සැලැසසම හනන්න ඕනෑ.  ඒ සැලැසසම හනන්න ඕනෑ කවුන? එර දී ය ය 

සැශර් හනප එකට ඌන .ර්ණ නමන එක ශනොශවයි කළ යුත්ශත්. 

විෂයානුබේධව  කටයුතු කරන ශකශනක්  ඒක හනලා දුන්නාම ඒක 

්රියාත්මක කිරීමයි අපට අව ය ශවන්ශන්. එශහම නැතුව ශම් වැඩ 

තැනින් තැනට ඇ නශගන ය යාම ශමොකක්න ශවන්ශන් කියලා 

බලන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, වනජීවී සංරක්ෂණ 

ශනපාර්තශම්න්තුව, වන සංරක්ෂණ ශනපාර්තශම්න්තුව, රාජය නැව 

සංසසථාව, ජාි ක සත්ශවෝනයාන ශනපාර්තශම්න්තුව අපශේ 

අමාතයාං  යටශත් ්රියාත්මක ශවනවා.  

අශප් ශනර වල සත්ශවෝනයානයට ඕසසශේලියාශවන් ශගන ආ 

කළු හංසයන් අතර සිටි හංස ශේනුවක් පසුය ය නවසසවල පැටවුන් 

පසසශනශනකු බිර  කර ි ශබනවා, ගරු ඇමි තුමනි. ඒ පසසශනනාත් 

කළු හංස පැටවුන්. ඒක රට නන්ශන් නැහැ. ශකොශරෝනා වසංගතය 

නිසා සත්ශවෝනයාන වසා ි බූ කාලය තුළ සතුන් ශබෝ වීමත් වැඩි 

ව ශයන් සිදු වී ි ශබනවා.  

අන ජාතයන්තර සහ ශේශීය සත්ව ශලෝනන්ශේ මතය තමයි 

ූලුවශේ නාලා, ර ර කරලා සතුන් රැක බලාගන්න බැහැ, සතුන්ශේ 

්රියා කලාපය නිරීක්ෂණය කරන්න පළුවන්කමක් නැහැ කියන 

එක. ශමන්න ශම් කාරණාව නැනශගන අපි නිවැරැදිව කටයුතු 

කරන්න ඕනෑ. යාල අභය භූමිය ආදි තැන්වලට අපි වාහනවලින් 

ය ර ල්ලා සතුන් බලනවා. අප සත්ශවෝනයානයක් හනනවා නම් 

සතුන් ූලුව ශනොකළ යුතුයි. මිනිසා ූලුව කරලා, එනම් නැරඹුම් 

කුටිවල සිටිමින්, සත්ශවෝනයානය තුළ නිනහශසේ ඉන්න සතුන් 

බලන්න අව ය කටයුතු සලසසවන්න ඕනෑ. ඒ වාශේම, "අලි 

අනාථාගාරය" කියන නම ශවනසස කිරීම සඳහා අව ය කටයුතු 

කරන්න ඕනෑ. "අනාථාගාරය" කියන වචනය  හරි යන්ශන් නැහැ. 

ඒ නිසා ඒ සඳහා ශවනත් වචනයක් පාවිච්චි කරන්න ඕනෑ. ඒ 

වාශේම සත්ව ශරෝහලට අනාළ කටයුතු කරන්නත් ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අශප් ශසේවකයන් 

344ශනශනකු සසිකර කර ගන්න තවම අපට බැරි ශවලා ි ශබනවා. 

ඔවුන් අවුරුදු ගණනාවක් ි සසශසේ ශසේවය කරනවා. ඔවුන් උශේ 

නාගත්තු සපත්තු ගලවන්ශන් නැි ව පැය 24ම එක දිගට ශසේවශ  

ශයදී ඉන්නවා. ත්රිවිධ හමුනාශේ, ශපොනසිශ  අය වාශේම ඒ අයත් 

කැප වී වැඩ කරනවා. අරශහේ ගංජා අල්ලන්න ි ශබනවා කියනවා. 

ශමශහේ සත්තු මරනවා කියනවා. අරශහේ කැශල් කපනවා කියනවා. 

තවත් තැනක ශහේන් ශගොවිතැන් කරන්න කැශල් කපනවා 

කියනවා. දිවියා අල්ලන්න යන්න කියනවා. තවත් තැනක අලි 

ගැහුවා කියනවා. නමුත් අපට ඉන්ශන් සීමිත පිරිසක්.  ඒ සීමිත 

පිරිසත් එක්ක තමයි ඒ හැම ශේම කරන්න ඕනෑ. ශචෝනනා 

ලබන්ශන් අපි. අපට නිලධාරින් මහ ශගොඩක් අව ය  නැහැ. නමුත් 

අපට අව යයි ඒ යාන්රණය ්රියාත්මක කිරීමට ්රමාණවත් 

පිරිසක්. අපි භාණ්ඩාගාරයට බරක් ශනොශවයි. අපි භාණ්ඩාගාරයට 

ශසොයා ශනන මුනල් ගැන ගරු රාජය අමාතයතුමා කිේවා. ශකන්යාව 

ආදී රටවල ්රධාන ආනායම් මාර්ගය ශමොකක්න? ගරු සංචාරක 

ඇමි තුමාත් නැන් ශම් ගරු සභාශේ ඉන්නවා. එතුමා ඒ ගැන 

නන්නවා. ශකන්යාව ආදි රටවල ්රධාන ආනායම් මාර්ගය වන්ශන්, 

ඒ රටවල වන සම්පත ආශ්රිතව එන ආනායම. ඒ ආකාරයට කටයුතු 

කරන්න අපිත් ූ නානම් ශවන්න ඕනෑ.  

අශප් වනජීවී සංරක්ෂණ සහ වන සංරක්ෂණ 

ශනපාර්තශම්න්තුවලට අයත් සංචාරක බංගලා 48ක් විතර 

ි ශබනවා. ඒවා නවීකරණය කිරීශම් කාලය එළන්ලා ි ශබනවා. 

ඒවා කරන්න අව ය පසුබිම සකසස කරගන්න නම් සංචාරක 

අමාතයාං යත් එක්ක එකතු ශවලා, බේධ ශවලා කටයුතු කිරීශම් 

අවකා ය අපි සලසා ගත යුතු ශවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මා විශ ේෂශයන් සඳහන් 

කරන්න ඕනෑ කාරණයක් ි ශබනවා. පයිනසස වගාව අයින් 

කරන්න, ඒ වාශේම වර්ග අඩි 5,000ට වැඩි කැලෑ කැපීම නතර 

කරන්න කියලා නැන් වාචිකව උපශනසස දීලා ි ශබනවා. ඒ නිසා 

එක පැත්තකින් රාජය නැව සංසසථාව ්ර සනයකට මුහුණ දීලා 

ි ශබනවා. රාජය නැව සංසසථාව පිර   ටුවූශ  සිරිමාශවෝ 

බණ්ඩාරනායක මැි නිය. එතුමිය, පයිනසස වගාව සහ අශනකුත් 

 ාක වගා කරවා ඒවා ආනායම් උත්පානනය කරන මාර්ග බවට 

පරිවර්තනය කරලා ි බුණා. ඒ ගසස කපලා ඒශකන් ආනායම් 

උත්පානනය කර ගන්න තමයි අවසසථාව සලසා දීලා ි බුශණ්. 

ආනායම් උත්පානනය කර ගැීතම සඳහා ඒවා කපලා අයින් කරන 

ශකොට නැවත වන වගා කරන්න ඕනෑ. මශේ රාජය ඇමි තුමා 

කිේවා වාශේ, සියයට 25ක් විතර තමයි වන වගාව ි ශබන්ශන්. 

නැවත වන වගාව කශළේ නැත්නම් දිසානායකයි, රත්නායකයි 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ශනශනනාම වනය විනා  කළා කියලා ශකොයි ශවලාවක හරි 

කියන්න පළුවන්. හුසසම ශපොනක් ගන්නා විට, ඒ හුසසම ශපොන ගැීතම 

සඳහා අව ය පසුබිම සකසස කිරීශම් වගීයම අපට ි ශබනවා. අපි ඒ 

කාර්ය භාරය කරන්න ඕනෑ. අප කථා කරන විලාසශ  අුව පාුව 

ි ශබන්න පළුවන්. නමුත්, අශප් කාල පරිච්ශේනය තුළ වන සම්පත 

ආරක්ෂා කරලා, වැඩිදියුණු කරලා ඉදිරියට ශගන යන්න අව ය 

ශවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මායිම් ගල් නාන සීමා කියලා 

ි ශබන්ශන් Google mapsවලින්, එශහම නැත්නම් GPS 

තාක්ෂණය භාවිතශයන් ගත් විසසතරවලට අනාළ නිර්ණායක අනුව. 

එර දී යම් ශකශනකුට අසාධාරණයක් ශවලා ි ශබනවා නම් 

සාධාරණය ඉටු කර දීශම් වගීයමක් අපට ි ශබනවා. ර ත් පිත් ඇි  

නිලධාරින් විධියට සාකච්ඡා මේටමින් ඒ කටයුතු කරන්න පළුවන්. 

අභයභූමි සංකල්පය කියන්ශන් ශමොකක්න කියන එක පැහැදිලිව 

වටහා දීලා එය ්රියාත්මක කරන්න පළුවන්කම ි ශබනවා. ශම් 

අණ පනත් හනලා ි ශබන්ශන් අපි පාර්ලිශම්න්තුශේදී අත ඔසවලා. 

ඒ නිලධාරින් ඒවා ්රියාත්මක කරනවා. සමහර ශවලාවට ීති ය 

නවන තැනුත් ි ශබනවා. ීති ය නවලා, බලපළුවන්කාරකම් 

ි ශබන අයට වාසි ලබා ශනන්න පළුවන්කමකුත් ි ශබනවා. 

ඒවා වැරැදියි. ඒ වැරැේන කරලා ි ශබන බවත් අපි අවංකවම 

පිළිගන්න ඕනෑ. ඒවා නිවැරැදි කරශගන ඉසසසරහට යන්න අව ය 

පසු බිම අපි සකසස කරන්න ඕනෑ; ශම් කාරණා සියල්ල  එක්ක 

ඉසසසරහට යන්න ඕනෑ.  

ශමර දී ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මන්ත්රීතුමා කියප කාරණයටත්, ඒ 

වාශේම අශප් සශහෝනර ඒ.එල්.එම්. අතාඋල්ලා ර ටප 

ඇමි තුමාශේ ්ර සනයටත් ගරු විමලවීර දිසානායක රාජය 

ඇමි තුමා උත්තර දුන්නා. ර ටප ්රීඩා නිශයෝජය අමාතයවරයාශේ 

්ර සනයටත් උත්තර දුන්නා. අපි ඒ කාරණා ගැන විශ ේෂශයන් 

ශසොයා බලන්න කටයුතු ූ නානම් කරනවා. අශප් ගරු මන්ත්රීතුමනි, 

ගරු රාජය ඇමි තුමාත් මමත් එකට ඉඳන් සාකච්ඡා කරලා 2022 

වර්ෂශ දී ඒ වගීයම ඉටු කරන්න කටයුතු කරනවා. ගරු 

ධර්මලිංගම් සිේධාර්ථන් මන්ත්රීතුමනි, තමුන්නාන්ශසේශේ ඉල්නම 

පිළිබඳවත් සාධාරණව සලකා බලා කටයුතු කරන්න මා ූ නානම් 

බව කියන්න ඕනෑ. ගරු චාල්සස නිර්මලනානන් මන්ත්රීතුමනි, 

ඔබතුමා එනා ඉඳන්ම ඉල්ලා සිටින කාරණය පිළිබඳව අපි ඉතා 

ඉක්මනින් -ඉතා කඩිනමින්- පියවර ගන්න කටයුතු ූ නානම් 

කරනවා. ඒ වාශේම, ඒ ශේවල් බලන්න අවසසථාව සලසාශගන 

උතුරට යන්න අප ූ නානම්. ඒ ශයොමු කර ි බුණු කාරණය 

සම්බන්ධශයන් ්රියා කරලා ඉතා ඉක්මනින් ්රි ලල ලබා දීම 

සඳහා, ඉතා ඉක්මනින් -ඉතා කඩිනමින්- ඒ වාර්තාව ලබා දීම 

සඳහා වන සංරක්ෂණ ශනපාර්තශම්න්තුශේ අධයක්ෂ ජනරාල්තුමා 

්රමුඛ් අශප් නිලධාරින් යුහුසුලු ශවන්න ඕනෑ; මන්නගාීකව ශබෝලය 

එහාට ශමහාට පාසස කරන්ශන් නැතුව අව ය කටයුතු ූ නානම් 

කරන්න ඕනෑ. ගරු එච්.එම්.එම්. හරීසස මන්ත්රීතුමා කියප කාරණයට 

වාශේම ගරු ශගෝවින්නන් කරුණාකරම් මන්ත්රීතුමාශේ ්ර සනයටත් 

අශප් ගරු රාජය ඇමි තුමා උත්තර දුන්නා. අනුරාධපරශ  අශප් 

ගරු ශක්.පී.එසස. කුමාරසිරි මන්ත්රීතුමනි, ශකොරකහවැව ්රශේ යට 

්රීඩා පිේටනියක් සඳහා ඉඩම් කැබැල්ලක් ඔබතුමා ඉල්ලුවා. අපි ඒ 

ශවනුශවන් අව ය කටයුතු කරන්නම්. ගරු රාජය ඇමි තුමනි, අපි 

ශනශනනා අශප් මන්ත්රීතුමන්ලා කරන ඉල්නම් ඉටු කරන්න අව ය 

කටයුතු ූ නානම් කරමු. මහජන නිශයෝජිතයන් හැටියට 

එතුමන්ලාට ජනතාවට මුහුණ ශනන්න  ශවනවා. ඒ නිසා ශමර දී 

අපට කළ හැක්කක් ි ශබනවා නම්, ඒ කළ හැකි ශේ අපි කරමු. 

කළ ශනොහැක්කක් ි ශබනවා නම්, "කරන්න බැහැ" කියන එක 

එතුමන්ලාට ශත්රුම් කර ශනමින් අපි වගීයශමන් කටයුතු කරමු.  

ගරු වවනය උපල් ගලප්පත්ි  මන්ත්රීතුමා හම්බන්ශතොට 

්රශේ ශ  ි සසසමහාරාම ආසනශ  කිරි  ශගොවීන්ශේ ්ර සනය 

පිළිබඳව කථා කරමින් ඒ  කිරි හරකුන් සඳහා භූමි ්රමාණයක් 

ශවන් කර ශනන ශලස ඉල්ලා සිටියා. ඒ සඳහා හම්බන්ශතොට 

දිසසත්රික්කශයන් ඉඩ කඩ ලබා දීම සඳහා, වන සංරක්ෂණ 

ශනපාර්තශම්න්තුව සහ වනජීවී සංරක්ෂණ ශනපාර්තශම්න්තුව 

කියන ආයතන ශනක සමඟ කථා කරලා අව ය කටයුතු ූ නානම් 

කරන්න කියන ඉල්නම මම කරනවා. ගරු අනුප පසසකුවල් 

මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා කියප කාරණය සම්බන්ධශයන් අව ය 

කටයුතු කරන්න ූ නානම් කරන බවත් මා විශ ේෂශයන් ශම් 

ශවලාශේ සඳහන් කරන්න ඕනෑ. ඒ එක්කම, ගරු සුනර් න 

ශනනිපිටිය මන්ත්රීතුමා රිළවුන්, වඳුරන් ආදි සතුන් පිළිබඳව කථා 

කළා. ඇතැම් සතුන් කෘෂි කර්මාන්තයට හානි කරන 

පළිශබෝධකයන් හැටියට හඳුන්වා දීලා ි ශබනවා. එශසේ හඳුනාගත් 

පළිශබෝධකයන් ඉවත් කරන්න පළුවන් ගැසේ එකක් ි ශබනවා. 

ඒ අනුව කටයුතු කරන්න පළුවන්කම ි ශබනවා. ඒ සඳහා ්රියා 

කරන්න අව ය පසු බිම සකසස කරන්න ඕනෑ. සතුන් මැරීම ශනෝෂ 

නර් නයට ලක් කළත්, පවක් හැටියට සැලකුවත් ශගොවියා ජීවත් 

කරවීම සඳහා, මිනිසා ජීවත් කරවීම සඳහා ගත යුතු ්රියාමාර්ග අප 

ගත යුතු ශවනවා. මිනිසා ජීවත් කරවන්න ඕනෑ, අශනක් හැම 

එකක්ම කරන්න නම්. යුේධයක් ි ශබන ශවලාවකදී මිනිසුන් 

මරන්න ශනොවුණත්, රට ශේරා ගැීතම සඳහා ඒ කාර්ය භාරය 

කරන්න ශවනවා. ඒ නිසා ගරු සුනර් න ශනනිපිටිය මන්ත්රීතුමා ීය 

කාරණය සම්බන්ධශයන් න අව ය කටයුතු කළ යුතුය කියා මා 

විශ ේෂශයන් සඳහන් කරන්න ඕනෑ. ගරු ශක්.පී.එසස. කුමාරසිරි 

මන්ත්රීතුමා කිේවා විල්පත්තුව අභය භූමිශ  වැේ  වනජීවී 

කලාපයට ඇතුළත් කර ි ශබන බව. අනුරාධපරශ  වණ 

සංරක්ෂණ ඉඩම්වලට අනාළ මායිම් ගල් නැීකම ගැනත් කිේවා. ඒ 

ගැන වහාම ශසොයා බලා ඔබතුමාට කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න 

ූ නානම් බවත් මා විශ ේෂශයන් සඳහන් කරන්න ඕනෑ.  

ඒ එක්කම, මා කියන්න ඕනෑ, ඉදිරිශ දී "වන ගම්මාන" කියන 

සංකල්පය ශගන එන්නත්, 2022දී එය ්රියාත්මක කරන්නත් අපි 

ූ නානම් බව. අලි-මිනිසස ගැටුමට වඩා අලි-මිනිසස මිරත්වය ඇි  

කරන වැඩ පිළිශවළකට යන්න ඕනෑ; ඒ සඳහා අනාළ පාර් සව 

එක්ක එකතු ශවලා ්රියා කරන්න ඕනෑ. අලි වැට මත හැම නාම 

යැශපන්න බැහැ. අලි අගල් කැපීශම් විසඳුමට අපට හැම නාම 

යන්න බැහැ. ඒ සතුන්ට අව ය පාීතය ජලය, කෑම බීම ලබා ශනන 

පසු බිම නිර්මාණය කරමින්, එයට අවසසථාව සලසා දීම සඳහා 

අව ය කටයුතු කරන්න සිදු වන බවත් මා විශ ේෂශයන්ම සඳහන් 

කරන්න ඕනෑ.  

ඒත් එක්කම මම කියන්න කැමැි යි, අලි වැට සසථාපිත කිරීම, 

අලි මංකඩ සසථාපිත කිරීම, වන උනයාන  ආශ්රිත ්රශේ වලට කසළ 

බැහැර කිරීම තුළින් අලි ගම් වැදීම වැනි ශේවල් ශකශරර  විශ ේෂ 

අවධානයක් ශයොමු කිරීශම් වැඩ පිළිශවළක් ්රියාත්මක කරන්න 

අපි ූ නානම් ශවන බව. පැළ සිටුවනවා කියලාත් අපි සමහර 

ශවලාවට කියලා ි ශබනවා. මම ර තනවා, හැම අමාතයාං යක් 

මඟින්ම පැළ සිටුවීශම් වැඩසටහනක් පටන් ගන්න අව යයි 

කියලා. වන සංරක්ෂණ ශනපාර්තශම්න්තුව මඟින් ඒ කාලශ  

ඉඳලාම අනුරාධපර දිසසත්රික්කශ  පැළ සිටුවා ි බුණා නම් නැන් 

ශම්ඝ වනයක් ශවන්න ඕනෑ ශන්න, එසස.එම්. චන්ද්රශසේන 

ඇමි තුමා? අනුරාධපරය ශම්ඝ වනයක් ශවලා ි ශබන්න එපායැ.  

හරකා කෑවා කියනවා, ර රු එළියට පැළ ටික මැරුණා කියනවා.  

එශසේ ශනොවන ආකාරයට, ශතෝරා ගත් ්රශේ වල අව ය කටයුතු 

කරන්න ූ නානම් කළ යුතු ශවනවා. ඒ සඳහා පැළ තවාන් ලියා 

පදිංචි කරලා තවාන්කරුවන්ට ලබාදී අව ය කටයුතු කරන්න 

ූ නානම් කළයුතුව ි ශබනවා. ශම් පිළිබඳව වන සංරක්ෂණ 

ශනපාර්තශම්න්තුවට නැනුම් දීලා නැන් අවුරුදු එකහමාරක් විතර 

ශවනවා. නමුත්, ශම් ශවනකල්, අුවම ගණශන් පාර්ලිශම්න්තුවට 
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එන පාශර් ි ශබන පැළ තවානවත් සංරක්ෂණය කර ගන්න බැරි 

වුණා.  දියත උනයානයට පැළ ගන්න එන අය අපි නකිනවා. අශප් 

ජනාධිපි තුමා, ර ටප ආරක්ෂක ශල්කම් ව ශයන් කටයුතු කරන 

කාලශ  ඒ උනයානය ලසසසනට හනලා ි ශබනවා. ඒ උනයානශයන් 

පැළ ගන්න ශකොපමණ අය යනවාන? නමුත්, වන සංරක්ෂණ 

ශනපාර්තශම්න්තුශේ පැළ තවානට නැන් අවුරුදු එකහමාරක් -

අවුරුේනකුයි, මාස ගණනක්- පමණ ශවනවාය   කියනවා. නමුත් 

ඒක තවම නිසි පරිදි සකසස කර ගන්න බැහැ. ඒක සකසා  ගන්න 

බැරි නිලධාරින්  පිරිසක් තමයි ඉන්ශන්. ඒක තමයි මම කියන්ශන්,  

අලුත් විධියට ්රියාත්මක ශවන්න අව ය පසුබිම සකසස කර ගන්න 

ඕනෑ කියලා.  ශම් ශපොත්වල ඕනෑ තරම් සංඛ්යා ශල්ඛ්න, නත්ත 

ි ශබනවා. ඒ නත්ත  අනුව ගත්ශතොත්, ශස භාගයශ  සංශක්තය 

ශවන්න පළුවන්. ශම් නත්ත  අනුව ශස භාගයශ  සංශක්තය නක්වා 

ය යාම රට සුඛිත, මුදිත ශවනවා. අශප් ඉලක්කවලට යන්න නම් 

ශම්වා පිළිබඳව පසු විපරමකින් බලා කටයුතු කිරීශම් වග ීයමක් 

ි ශබනවා. ගරු රාජය ඇමි තුමනි, ඒ සඳහා  ්රියාත්මක ශවන්න 

අපි ූ නානම් ශවමු. ශමර දී රැවශටන්ශන්, අපි ශනශනනා  ශනොශවයි. 

ජනතාව අප ්රි ක්ශෂේප කරයි. ශහට නවශසේ ශම් අමාතයාං ය 

අත්හැර යන්න වුශණොත් අත්හැරලා යනවා. ඒශක් කිසිම ගැටලුවක් 

නැහැ. හැබැයි, මම නුවරඑළිය දිසසත්රික්කශ  ජනතාවට වග 

කියන්න ඕනෑ. වනජීවී හා වන සංරක්ෂණ ඇමි වරයා හැටියට, 

මම රශේ සමසසත ජනතාවටම වග කියන්න ඕනෑ. කැබිනේ 

මණ්ඩලශ දී, මට ශනන ලියුම්වලට අත්සන් කරන්නවත්, 

පාර්ලිශම්න්තුවට උත්තර ශනන්නවත් විතරක් ශම් කැබිනේ 

ඇමි කම මට වැඩක් නැහැ. වැඩ කරන්න පළුවන් නම් වැඩ 

කරන්න ඕනෑ. ගැසේ පරශ   ි ශබන විධියට අරයාට බලතල, 

ශමයාට බලතල ශනොශවයි. අපි ශනශනනා සාමූර කයි. ඒකයි මම 

කිේශේ, දිසානායකයි, රත්නායකයි කියන්ශන් ශනශනනකු 

ශනොශවයි, එක් ශකශනක් කියලා. ඒ අනුව කටයුතු කරන්න 

ූ නානම් ශවන ශකොට කකුශලන් අදින්න ඕනෑ නැහැ. ඒක ශම් 

අමාතයාං ශ  ි ශබන එක ශරෝගයක්. අපි නන්නවා,  එක 

ශවලාවක  වනජීවී අමාතයාං ය දුන්නා, සරත් ශෆොන්ශසේකා 

මැි තුමාට. නි ශයෝජය ඇමි කම දුන්නා, කලුතර දිසසත්රික්කශ  

පාලිත ශතවරප්ශපරුම මන්ත්රීතුමාට. අන්ි මට ශම් ශනශනනා මරා 

ගත්තා. නැන් ඒ ශනශනනාශගන් එක් ශකශනක් පාර්ලිශම්න්තුශේ. 

පාලිත ශතවරප්ශපරුම මැි තුමා ශගනර. හැබැයි, නිලධාරින් 

එශහමමයි. ශම් අමාතයාං ශ  අමාතයවරු ය යත් නිලධාරින් 

ඉන්නවා. ඒ ශගොල්ලන් යන්ශන් නැහැ. ඒක රශේ පවි න ශනයක්. 

ඒ නිසා අපි ශනශගොල්ලන් ශකොටාගන්න එක ශනොශවයි කළ 

යුත්ශත්.  සමහර තැන්වලදී,  යම් යම් ආකාරශයන්  සමහර ශේවල් 

්රියාත්මක වන එකයි ශමතැන ි ශබන්ශන්.   ශවන ශමොකක්වත් 

ශනොශවයි.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම එක උනාහරණයක් 

කියන්නම්. වනජීවී හා වන සංරක්ෂණ අමාතයාං ශ  website 

එකට ය ර න් බලන්න. හදිසියට ශමොකක්වත් ගන්න පළුවන්න? 

සශතක් ගැනවත්, ශමොකක් ගැනවත් කථා කරන්ශන් නැහැ. 

මාධයයට දීලා ි ශබනවා, රුපියල් ලක්ෂ 50කට වඩා වටිනා 

උපකරණ. ඒශක් අධයක්ෂවරියක් ඉන්නවා, අවුරදු 15ක් විතර. 

තවම ඒශක් ්රචාරණයක් නැහැ. ශප ේගලික ආයතනයකට දුන්නා 

නම් ශම් කාර්ය ශකොශහොම කරයින?  ශම්වා ගැන කථා 

කරනශකොට, එය වැරදියි කියලා කියන්න ූ නානම් ශවනවා. වන 

සංරක්ෂණය ගත්ශතොත්,   ි ශබන ශහක්ටයාර් ගණන බලන්න. 

නැන් ශමර දී කථා කළා, අලින්ශේ සංඛ්යාව ශකොපමණන කියලා. 

2007  ශහෝ 2008 පමණ සංඛ්යා ශල්ඛ්න ගත්තාට පසසශසේ තවම 

සංඛ්යා ශල්ඛ්න අරශගන නැහැ. නමුත්, සංඛ්යා ශල්ඛ්න ි ශබන්න 

ඕනෑ. ඒ සංඛ්යා ශල්ඛ්න නැහැ. දිවියන් ශකොපමණන ඉන්ශන් 

කියලා ගණනය කරලා නැහැ. වි සවවිනයාලශ  ළමයින්   ශහෝ 

අරශගන අපට ශම් කටයුතු කරන්න පළුවන් ශවන්න ඕනෑ. ශම් 

ගැන අපි රටට ඇත්ත කථා කරන්න ඕනෑ. 

ඇත්ත කථා කරන්ශන් නැතුව ශම් සංඛ්යා ශල්ඛ්න වහශගන 

කථා කරලා වැඩක් නැහැ. හැම නාම බැණුම් අහන්ශන් 

ශේ  පාලනඥශයෝ. කකුශලන් ඇේනත්, අපි ශම් කාර්යයන් 

්රියාත්මක කරන්න ූ නානම්. අපි ශම් තත්ත්වය අවශබෝධ 

කරශගන යා යුතු ශවනවා. ඒ නිසා 2022 දී ඉලක්කයක් කරා 

යන්න වැඩ කරන්න, අරමුණක් කරා යන්න වැඩ කරන්න. 

"ශස භාගයශ  නැක්ම" ්රි පත්ි  ්රකා යත් එක්ක ඉදිරියට යන්න 

නම්  කාර්යක්ෂමව වැඩ කරන්න ඕනෑ. වැඩ කරන්න බැරි 

නිලධාරින් ය යාට කමක් නැහැ. වැඩ කරන්න පළුවන් නිලධාරින් 

එක්ක ශම් ගමන යන්න ඕනෑ. පක්ෂ, විපක්ෂ ශේනයක් ශනොශවයි. 

අපි යම් ශහොඳ ශනයක් කළා නම් ඒක කාශේත් මතකශ  ි ශේවි. 

මහවැලිය ි ශබන තාක් කල් දිවංගත ගාමිණී දිසානායක මැි තුමා 

අමතක කරන්න පළුවන්කමක් නැහැ. වරාය සහ මහශපොළ 

ශිෂයත්ව අරමුනල ි ශබන තාක් කල් දිවංගත ලලිත් ඇතුලත්මුනලි 

මැි තුමා අමතක කරන්න පළුවන්කමක් නැහැ. ශම් කල්පය 

ි ශබන තාක් කල් ගරු මර න්න රාජපක්ෂ මැි තුමා අමතක 

කරන්න පළුවන්කමක් නැහැ, එතුමා රටක රාජය නායකයකු 

හැටියට, ඇමි වරයකු හැටියට  ්රියා කළ ආකාරය   වැඩ කළ 

ආකාරය නිසා.   වනගහනය වැඩි කරමින් හුසසම ශපොනක් ගන්න 

අව ය කටයුතු කරන්න, ආනායම් උත්පානනය කරන මාර්ගයක්  

බවට  පරිවර්තනය කර ගන්න,  ඒ සඳහා අව ය  වැඩ කටයුතු 

්රියාත්මක කරන්න  කවුරු කකුශලන් ඇේනත් ශම් 

අමාතයධුරවලින් ඉවත් කරන ශතක්  විමලවීර දිසානායකත්, සී.බී. 

රත්නායකත් ඒ කාර්ය භාරය කරන්න නිරන්තරශයන්ම ූ නානම්. 

ඒ සඳහා අපි අත්වැල් බැඳශගන ඉදිරියට යනවා. වැඩ කරන්න 

පළුවන් නිලධාරින් වැඩ කරන්න. වැඩ කරන්න බැරි නිලධාරින් 

යන්න. අපි එශතක්  වැඩ කරමු.  

ශම් තාක් කල් ආප ගමශන්දී මට උනවු කළ මශේ 

අමාතයාං ශ  ශල්කම්තුමා  ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලශ  සියලු 

ශනනාටත්, වන සංරක්ෂණ ශනපාර්තශම්න්තුශේ සියලුශනනාටත්, 

වනජීවී සංරක්ෂණ ශනපාර්තශම්න්තුශේ සියලුශනනාටත්, 

සත්ශවෝනයානශ  සියලුශනනාටත් සහ රාජය නැව සංසසථාශේ 

සියලුශනනාටත් මශේ ශග රවීතය සසතුි ය පන කරනවා.  

පිළිගන්න ශකශනක් පිළිගත්තශනන්, පිළිගන්ශන් නැි  අය 

අත හැරපශනන්. වැඩ කිරීශම් වග ීයමක් ි ශබනවා. මට අවංකව 

කථා කරන්න පළුවන්කම ි ශබන නිසා තමයි මා කථා කරන්ශන්.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ හන්ත්රීුරහා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඇමි තුමනි, ඔබතුමාශේ කථාව නැන් අවසන් කරන්න. 

 
ගරු සී.බී. රත්නායක හහතා  
(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
මට තව තත්පරයක් ශනන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

වන ජීවීන් වාශේම සමුද්ර ජීවීන් පවා අශප් විෂය පථයටයි අයත් 

වන්ශන්. මිනිසසසු තල්මසුන් බලන්න යනවා, කැසසබෑවන් බලන්න 

යනවා. ධීවර අමාතයාං ය යටශත් ි ශබන රාජය අමාතයාං ශ  

රාජය ඇමි තුමා ව ශයන් කටයුතු කරන අශප් ගරු කංචන 

විශේශසේකර මැි තුමා තරුණ, ජවය ි ශබන ඇමි වරශයක්. 

එතුමාශේ ආසනශ , දිසසත්රික්කශ  ්ර සනයක් ි ශබනවා. ඒ 

්ර සනය විසඳා ගන්න ඕනෑ. හරිහැටි වැඩ කරනවා නම් ඔබතුමා 

ශකොයි ශවලාවකවත් සැශලන්න එපා. ඔබතුමාශේ පියා වැඩ කරප 

නිසා තමයි, මනුෂ නානායක්කාර ඔබතුමාට ඒ   විධියට කථා 

කරන්න ූ නානම් වුශණ්. අන හුවා නක්වන්න යන්ශන්, අපි 

අඩන්ශත්ේටම් කරන්න ය යා  කියලායි. ගරු රාජය ඇමි තුමනි, 

ඔබතුමා ජවශයන් වැඩ කරනවා; ඕනෑකමින් වැඩ කරනවා. 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ඔබතුමාට දීර්ඝ ගමනක් යන්න ි ශබනවා. ඒ ගමන යන්න  ක්ි ය 

ලැශේවායි කියා මා ්රාර්ථනා කරනවා. කිසි ගැටලුවක් නැහැ, ඒ 

සඳහා කටයුතු කරන්න අපි ූ නානම්.  

යුේධය පැවි  කාලශ දී විප්ලවවාදියා, එල්ටීටීඊ එක 

ශනොශවයි. මශේ මිර ඩේලසස ශේවානන්නා ඇමි තුමායි. ඒ 

විප්ලවවාදියා ශගනාප විප්ලවයත් එක්ක තමයි, කෑලිවලට කඩලා 

ශවනත්-ශවනත් විධියට යුේධ කරන්න ය ශ . [බාධා කිරීමක්]  
තමුන්නාන්ශසේ  උපාධිය ගත්ශත් ශකොශහොමන කියලා මා නන්නවා; 

ර නා වුණාට මම නන්නවා. ඔබතුමාට ඇඟිල්ල දිකා කළ අයට කථා 

කරන්න එපා. ඔබතුමා වැඩ කරන්න ූ නානම්ශවලා ඉන්නවා. 

ඔබතුමාට ඒ හයිය ශනන්න අපි ූ නානම්. ඔබතුමා ශකොතැනකදීවත් 

ශම් ලංකාව පාවා දීලා නැහැ. ඔබතුමා ශකොතැනකදීවත් 

ඩයසසශපෝරාවට ඕනෑ විධියට වැඩ කරලා නැහැ. ඒ නිසා අපි 

ඔබතුමාට ගරු කරන්න ඕනෑ. නමිළ ජනතාව මශේ සශහෝනරශයෝ. 

නමිළ ජනතාව අශප් මිරයන් ශවන්න පළුවන්. ඒ අයට අව ය 

පහසුකම් වනජීවී හා වන සංරක්ෂණ අමාතයාං ශයන් ලබා 

ශනන්න අපි ූ නානම්.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ හන්ත්රීුරහා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඇමි තුමනි, ඔබතුමාශේ කථාව නැන් අවසන් කරන්න. 
 

ගරු සී.බී. රත්නායක හහතා  
(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
මා අවසන් කරන්නම්.   ඒ නවසසවල මුසසලිම් ජනතාව ශ්රී 

ලංකාවට එනශකොට ගැහැනු ශගනාශේ නැහැ. අශප් ගැහැනු 

අරශගන ශමොේටැක්කිලි නමාශගන එක එක්ශකනාශේ නම් නමා 

ගත්තා. ඒ නිසා ඒ අය සමඟත් අශප් මිරකමක් ි ශබනවා.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ හන්ත්රීුරහා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඇමි තුමනි, ඔබතුමාශේ කථාව නැන් අවසන් කරන්න. 
 

ගරු සී.බී. රත්නායක හහතා  
(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
මා අවසාන කරන්නම්. කරුණාරත්න අශේශසේකර සින්දුව 

ලියනවා නම්, ශරොක්සාමි සං මතය හනනවා නම්, ශමොර දීන් ශබේ 

සින්දුව කියනවා නම් අපට තාශලට අත්පඩි ගහන්න පළුවන් නම්, 

ශ්රී ලංකාශේ ආර්ිකකය ශගොඩ ගැීතම සඳහා අපට එකමුතුව ඒ ගමන 

යන්න බැරි ඇයි කියන කාරණය මා අහනවා. හුසසම ශපොනක් ගන්න 

වනය සංරක්ෂණය කරන්නත්, අපට ශේශීය සම්පතක් හැටියට 

ි ශබන වන ජීවීන් ටික ආරක්ෂා කර ගන්නත්,   නැව සංසසථාව 

ආරක්ෂා කර ගන්නත්, අව ය කටයුතු කරන්න අපි ූ නානම්. ඒ 

වාශේම සත්ශවෝනයානය අශප් විෂය පථයට එකතු කරලා 

්රියාත්මක කරන්නත් ූ නානම්. 

ශබොශහොම සසතුි යි. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ හන්ත්රීුරහා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශීර්ෂ අංක 161 සංශ ෝධන සර තව සභාව එකඟන? 
 

ගරු හන්ත්රීවරු  
(மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 
Aye. 

වනජීවී රැකවරණය, අලි වැ  හා අගල් ඉදිකිීමහ තුරළු 

ආරක්ෂිත වැඩ ිළිතදවළවල්  හා කැලෑ නැවත වගා කිීමහ 

හා වන සම්පත් සංවර්ධාන රාජය අහාතයාංශ්ය 
வனசீவராசிகள் பாதுகாப்பு, யாகன வவலி மற்றும் 

அகைிககள நிர்மாணித்தல் உள்ளிட்ட பாதுகாப்பு 

நடவடிக்கககள் மற்றும் மீள்காடாக்கம், வனவள 

அபிவிருத்தி இராஜாங்க அகமச்சு 

STATE MINISTRY OF WILDLIFE PROTECTION, ADOPTION OF 
SAFETY MEASURES INCLUDING THE CONSTRUCTION OF 

ELECTRICAL FENCES  
AND TRENCHES AND REFORESTATION AND FOREST 

RESOURCE  DEVELOPMENT 
 

 
පනරාවර්තන               3,951,000,000 

මූලධන  1,700,000,000  

 
ගරු දජොන්සන න් ප්රනාන්ු  හහතා   
(மாண்புமிகு வஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මුනල් අමාතයතුමා ශවනුශවන් 

මා විසර්ජන පනත් ශකටුම්පත, 2022 කාරක සභා අවසසථාශේදී 

වනජීවී රැකවරණය, අලි වැට හා අගල් ඉදිකිරීම ඇතුළු ආරක්ෂිත 

වැඩ පිළිශවළවල් හා කැලෑ නැවත වගා කිරීම හා වන සම්පත් 

සංවර්ධන රාජය අමාතයාං ය සඳහා පහත සඳහන් සංශ ෝධනය 

ඉදිරිපත් කරනවා: 
 

 

"44 පිටුශේ, 4 වන ශප්ළිය ඉවත් කර ඒ ශවනුවට පහත සඳහන් අයිතමය 

ආශේ  කළ යුතු ය: 
 

 'මූලධන 2,700,000,000' " 

 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ හන්ත්රීුරහා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

කාරක සභාව එකඟන? 

 

ගරු හන්ත්රීවරු  
(மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 
Aye. 

 
 
"මූලධන වියනම සඳහා රු. 2,700,000,000ක් නක්වා වැඩි කළ 

මුනල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන ්ර සනය විමසන ලදින් 
සභා සම්මත විය. 

මූලධන වියනම සංශ ෝධිතාකාරශයන් උපශල්ඛ්නශයර  ශකොටසක් 
හැටියට ි බිය යුතුයයි නිශයෝග කරන ලදී. 

 
 
"மூலதனச் தசலவுக்கான அதிகாிக்கப்பட்ட ரூபாய் 

2,700,000,000 அட்டவகணயிற் வசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

மூலதனச் தசலவு திருத்தப்பட்டவாறு அட்டவகணயின் 

பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 
 
 

Question, “That the increased sum of Rs. 2,700,000,000, for Capital 

Expenditure, be inserted in the Schedule” put and agreed to. 

Capital Expenditure, as amended, ordered to stand part of the 
Schedule. 

2195 2196 

[ගරු  සී.බී. රත්නායක  මහතා] 



2021 ශනසැම්බර්  07 

01 වන වැඩස හන.- දහදහයුම් වැඩස හන - පුනරාවර්තන වියෙහ, 

රු. 76,000,000; මූලධාන වියෙහ, රු.6,000,000 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் தசலவு, ரூபாய் 76,000,000; மூலதனச் தசலவு, 

ரூபாய் 6,000,000 

Programme 01. - Operational Activities - Recurrent Expenditure,        
Rs. 76,000,000; Capital Expenditure, Rs. 6,000,000 

 

ගරු දජොන්සන න් ප්රනාන්ු  හහතා   
(மாண்புமிகு வஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මුනල් අමාතයතුමා ශවනුශවන් 

මා විසර්ජන පනත් ශකටුම්පත, 2022 කාරක සභා අවසසථාශේදී 

424 වන වැය ශීර්ෂශ  01වන වැඩසටහන සඳහා සංශ ෝධනය 

ඉදිරිපත් කරනවා. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ හන්ත්රීුරහා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

කාරක සභාව එකඟන? 
 

ගරු හන්ත්රීවරු  
(மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 
Aye. 
 

හුර පළ වන දයෝජනාව සභා සම්හත විය: 
தீர்மானிக்கப்பட்டது: 

Resolved: 
 

"44 වන පිටුශේ, 8 වන ශප්ළිය ඉවත් කර ඒ ශවනුවට පහත සඳහන් 
අයිතමය ආශේ  කළ යුතු ය: 

  
 'වැඩසටහන 01   
 ශමශහයුම් වැඩසටහන        76,000,000         1,006,000,000 ' " 
  

[ගරු ශජොන්සසටන් ්රනාන්දු මහතා] 
 
(ශමම සංශ ෝධනශ  අභි්රාය වනුශ  අය වැය ශයෝජනා අංක 28 වන ජීවී 
ආරක්ෂණය යටශත් ශවන් කරන ලන ්රි පානනය ඇතුළත් කරමින් රු. 
1,000,000,000කින්  මූලධන ්රි පානන වැඩි කිරීමයි)  
 

“424 වන ශීර්ෂශයර  01 වන වැඩසටහන, පනරාවර්තන වියනම 
සඳහා රු. 76,000,000ක මුනල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන ්ර සනය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

424 වන ශීර්ෂශයර  01 වන වැඩසටහන, පනරාවර්තන වියනම 
උපශල්ඛ්නශයර  ශකොටසක් හැටියට ි බිය යුතුයයි නිශයෝග කරන ලදී.  

 

“424 වන ශීර්ෂශයර  01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියනම සඳහා 
රු. 1,006,000,000ක් නක්වා වැඩි කළ මුනල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළත් 
කළ යුතුය” යන ්ර සනය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

424 වන ශීර්ෂශයර  01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියනම 
සංශ ෝධිතාකාරශයන් උපශල්ඛ්නශයර  ශකොටසක් හැටියට ි බිය 
යුතුයයි නිශයෝග කරන ලදී. 

 

“தகலப்பு 424, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபாய் 76,000,000 அட்டவகணயிற் வசர்க்கப் 

படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

தகலப்பு 424, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 

 

“தகலப்பு 424, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கான 

அதிகாிக்கப்பட்ட ரூபாய் 1,006,000,000 அட்டவகணயிற் 

வசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப் 

பட்டது. 

தகலப்பு 424, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

திருத்தப்பட்டவாறு அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் 

கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 

Question, “That the sum of Rs. 76,000,000, for Head 424, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to.  

Head 424, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 

Question, “That the increased sum of Rs. 1,006,000,000, for Head 
424, Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule” 
put and agreed to.  

Head 424, Programme 01, Capital Expenditure, as amended, 
ordered to stand part of the Schedule.  

283 වන ශීර්ෂය.- වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තදම්න්ුරව 

01 වන වැඩසටහන.- ශමශහයුම් වැඩසටහන - පනරාවර්තන වියනම, 
රු. 1,486,000,000 

“283 වන ශීර්ෂශයර  01 වන වැඩසටහන, පනරාවර්තන වියනම 
සඳහා රු. 1,486,000,000ක මුනල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන ්ර සනය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

283 වන ශීර්ෂශයර  01 වන වැඩසටහන, පනරාවර්තන වියනම 
උපශල්ඛ්නශයර  ශකොටසක් හැටියට ි බිය යුතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

01 වන වැඩසටහන.- ශමශහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියනම,         
රු. 866,000,000  

“283 වන ශීර්ෂශයර  01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියනම සඳහා 
රු. 866,000,000ක මුනල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
්ර සනය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

283 වන ශීර්ෂශයර  01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියනම 
උපශල්ඛ්නශයර  ශකොටසක් හැටියට ි බිය යුතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

284 වන ශීර්ෂය.- වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තදම්න්ුරව 

01 වන වැඩසටහන.- ශමශහයුම් වැඩසටහන - පනරාවර්තන වියනම, 
රු. 1,862,000,000 

“284 වන ශීර්ෂශයර  01 වන වැඩසටහන, පනරාවර්තන වියනම 
සඳහා රු. 1,862,000,000ක මුනල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන ්ර සනය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

284 වන ශීර්ෂශයර  01 වන වැඩසටහන, පනරාවර්තන වියනම 
උපශල්ඛ්නශයර  ශකොටසක් හැටියට ි බිය යුතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

01 වන වැඩසටහන.- ශමශහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියනම,         
රු. 593,000,000  

“284 වන ශීර්ෂශයර  01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියනම සඳහා 
රු. 593,000,000ක මුනල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
්ර සනය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

284 වන ශීර්ෂශයර  01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියනම 
උපශල්ඛ්නශයර  ශකොටසක් හැටියට ි බිය යුතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

294 වන ශීර්ෂය.- ජාතික සත්දවෝෙයාන දෙපාර්තදම්න්ුරව 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පනරාවර්තන වියනම, 
රු. 527,000,000 

“294 වන ශීර්ෂශයර  02 වන වැඩසටහන, පනරාවර්තන වියනම 
සඳහා රු. 527,000,000ක මුනල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන ්ර සනය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

294 වන ශීර්ෂශයර  02 වන වැඩසටහන, පනරාවර්තන වියනම 
උපශල්ඛ්නශයර  ශකොටසක් හැටියට ි බිය යුතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

2197 2198 



පාර්ලිශම්න්තුව 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියනම,         
රු. 235,000,000  

“294 වන ශීර්ෂශයර  02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියනම සඳහා 
රු. 235,000,000ක මුනල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
්ර සනය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

294 වන ශීර්ෂශයර  02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියනම 
උපශල්ඛ්නශයර  ශකොටසක් හැටියට ි බිය යුතුයයි නිශයෝග කරන ලදී. 

 

தகலப்பு 283.- வன பாதுகாப்புத் திகணக்களம் 

 நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபாய் 1,486,000,000 

“தகலப்பு 283, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபாய் 1,486,000,000 அட்டவகணயிற் வசர்க்கப் 

படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

தகலப்பு 283, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபாய் 866,000,000 

“தகலப்பு 283, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபாய் 866,000,000 அட்டவகணயிற் வசர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

தகலப்பு 283, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 284.- வனசீவராசிகள் பாதுகாப்புத் திகணக்களம் 

 நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபாய் 1,862,000,000 

“தகலப்பு 284, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபாய் 1,862,000,000 அட்டவகணயிற் வசர்க்கப் 

படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

தகலப்பு 284, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபாய் 593,000,000 

“தகலப்பு 284, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபாய் 593,000,000 அட்டவகணயிற் வசர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

தகலப்பு 284, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 

தகலப்பு 294.- வதசிய மிருகக்காட்சிசாகலகள் திகணக்களம் 

 நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச் தசயற்பாடுகள் - மீண்டுவருஞ் 

தசலவு ரூபாய் 527,000,000 

“தகலப்பு 294, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபாய் 527,000,000 அட்டவகணயிற் வசர்க்கப் 

படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

தகலப்பு 294, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச் தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபாய் 235,000,000 

“தகலப்பு 294, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபாய் 235,000,000 அட்டவகணயிற் வசர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

தகலப்பு 294, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

HEAD 283.-  DEPARTMENT OF FOREST CONSERVATION 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,          
Rs. 1,486,000,000 

Question, “That the sum of Rs. 1,486,000,000, for Head 283, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to.  

Head 283, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,             
Rs. 866,000,000 

Question, “That the sum of Rs. 866,000,000, for Head 283, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to.  

Head 283, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 

HEAD 284.-  DEPARTMENT OF WILDLIFE CONSERVATION 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,         
Rs. 1,862,000,000 

Question, “That the sum of Rs. 1,862,000,000, for Head 284, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to.  

Head 284, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,             
Rs. 593,000,000 

Question, “That the sum of Rs. 593,000,000, for Head 284, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to.  

Head 284, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 

HEAD 294.-  DEPARTMENT OF NATIONAL ZOOLOGICAL 
GARDENS 

 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,       
Rs. 527,000,000 

Question, “That the sum of Rs. 527,000,000, for Head 294, 
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to.  

Head 294, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 

 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,           
Rs. 235,000,000 

Question, “That the sum of Rs. 235,000,000, for Head 294, 
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to.  

Head 294, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ හන්ත්රීුරහා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශිර්ෂ අංක 151 සඳහා සංශ ෝධන ඉදිරිපත් කිරීමට, ගරු 

අමාතයතුමා. 
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ධීවර අහාතයාංශ්ය 
கடற்தறாைில் அகமச்சு 

MINISTRY OF FISHERIES  
 

පනරාවර්තන 871,900,000 

මූලධන        300,000,000  
 

 

ගරු දජොන්සන න් ප්රනාන්ු  හහතා   
(மாண்புமிகு வஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මුනල් අමාතයතුමා ශවනුශවන් 

මා විසර්ජන පනත් ශකටුම්පත, 2022 කාරක සභා අවසසථාශේදී 

ධීවර අමාතයාං ය සඳහා  පහත සඳහන් සංශ ෝධනය ඉදිරිපත් 

කරනවා: 
 

"41 වන පිටුශේ, 18 වන ශප්ළිය ඉවත් කර ඒ ශවනුවට පහත සඳහන් 

අයිතමය ආශේ  කළ යුතු ය: 
 

 'මූලධන  1,300,000,000' " 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ හන්ත්රීුරහා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

කාරක සභාව එකඟන? 
 

ගරු හන්ත්රීවරු  
(மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 

Aye. 
 

"මූලධන වියනම සඳහා රු. 1,300,000,000ක් නක්වා වැඩි කළ මුනල 
උපශල්ඛ්නයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන ්ර සනය විමසන ලදින් සභා 
සම්මත විය. 

මූලධන වියනම සංශ ෝධිතාකාරශයන් උපශල්ඛ්නශයර  ශකොටසක් 
හැටියට ි බිය යුතුයයි නිශයෝග කරන ලදී. 

"மூலதனச் தசலவுக்கான அதிகாிக்கப்பட்ட ரூபாய் 

1,300,000,000 அட்டவகணயிற் வசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

மூலதனச் தசலவு திருத்தப்பட்டவாறு அட்டவகணயின் பகுதி 

யாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question, “That the increased sum of Rs. 1,300,000,000, for Capital 

Expenditure, be inserted in the Schedule” put and agreed to. 

Capital Expenditure, as amended, ordered to stand part of the 
Schedule. 
 

“151 වන ශීර්ෂශයර  01 වන වැඩසටහන, පනරාවර්තන වියනම 
සඳහා රු. 231,450,000ක මුනල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන ්ර සනය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

151 වන ශීර්ෂශයර  01 වන වැඩසටහන, පනරාවර්තන වියනම 
උපශල්ඛ්නශයර  ශකොටසක් හැටියට ි බිය යුතුයයි නිශයෝග කරන ලදී.  

 

01 වන වැඩසටහන.- ශමශහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියනම,                  
රු. 98,000,000 

“151 වන ශීර්ෂශයර  01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියනම සඳහා 
රු. 98,000,000ක මුනල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
්ර සනය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

151 වන ශීර්ෂශයර  01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියනම 
උපශල්ඛ්නශයර  ශකොටසක් හැටියට ි බිය යුතුයයි නිශයෝග කරන ලදී. 
 

“தகலப்பு 151, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவுக் 

கான ரூபாய் 231,450,000 அட்டவகணயிற் வசர்க்கப்படுமாக” 

எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

தகலப்பு 151, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

“தகலப்பு 151, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபாய் 98,000,000 அட்டவகணயிற் வசர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

தகலப்பு 151, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 
 

Question, “That the sum of Rs. 231,450,000, for Head 151, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to.  

Head 151, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure, 
98,000,000 

Question, “That the sum of Rs. 98,000,000, for Head 151, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to.  

Head 151, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 

 02 වන වැඩස හන.- සංවර්ධාන වැඩස හන -  මූලධාන 

වියෙහ, රු. 176,200,000 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச் தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு, ரூபாய் 176,200,000 
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,           

Rs. 176,200,000 

 

ගරු දජොන්සන න් ප්රනාන්ු  හහතා   
(மாண்புமிகு வஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මුනල් අමාතයතුමා ශවනුශවන් 

මා විසර්ජන පනත් ශකටුම්පත, 2022 කාරක සභා අවසසථාශේදී 

151 වන වැය ශීර්ෂශ  02වන වැඩසටහන සඳහා සංශ ෝධනය 

ඉදිරිපත් කරනවා. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ හන්ත්රීුරහා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

කාරක සභාව එකඟන? 

 

ගරු හන්ත්රීවරු  
(மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 
Aye. 
 
හුර පළ වන දයෝජනාව සභා සම්හත විය: 
தீர்மானிக்கப்பட்டது: 

Resolved: 
 

 

"41 වන පිටුශේ, 22 වන ශප්ළිය ඉවත් කර ඒ ශවනුවට පහත සඳහන් 

අයිතමය ආශේ  කළ යුතු ය: 
 

 'වැඩසටහන 02  

 සංවර්ධන වැඩසටහන       - 1,176,200,000' " 
   

[ගරු ශජොන්සසටන් ්රනාන්දු මහතා] 
 

(ශමම සංශ ෝධනශ  අභි්රාය වනුශ  අය වැය ශයෝජනා අංක 4 - ධීවර හා 

ජලජ ජීවී අං ය සංවර්ධනය යටශත් ශවන් කරන ලන ්රි පානනය ඇතුළත් 

කරමින් රු. 1,000,000,000කින්  මූලධන ්රි පානන වැඩි කිරීමයි)  

2201 2202 



පාර්ලිශම්න්තුව 

“151 වන ශීර්ෂශයර  02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියනම සඳහා 
රු. 1,176,200,000ක් නක්වා වැඩි කළ මුනල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළත් 
කළ යුතුය” යන ්ර සනය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

151 වන ශීර්ෂශයර  02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියනම 
සංශ ෝධිතාකාරශයන් උපශල්ඛ්නශයර  ශකොටසක් හැටියට ි බිය 
යුතුයයි නිශයෝග කරන ලදී. 

 

“தகலப்பு 151, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவுக்கான 

அதிகாிக்கப்பட்ட ரூபாய் 1,176,200,000 அட்டவகணயிற் 

வசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப் 

பட்டது. 

தகலப்பு 151, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவு 

திருத்தப்பட்டவாறு அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் 

கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question, “That the increased sum of Rs. 1,176,200,000, for Head 
151, Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule” 
put and agreed to.  

Head 151, Programme 02, Capital Expenditure, as amended, 
ordered to stand part of the Schedule. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ හන්ත්රීුරහා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සංශ ෝධන පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීම, ගරු ඩේලසස ශේවානන්නා 

ඇමි තුමා.  
 

 

[பி.ப. 3.55] 
 

ගරු ඩේලසන දද්වානන්ො හහතා (ධීවර අහාතයුරහා) 
(மாண்புமிகு டக்ளஸ் வதவானந்தா - கடற்தறாைில் அகமச்சர்) 

(The Hon. Douglas Devananda - Minister of Fisheries) 
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கவள, 

2022ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு - தசலவுத்திட்டக் குழுநிகல 

விவாதத்தில் கடற்தறாைில் அகமச்சுத் ததாடர்பில் எனது 

உகரகய நிகழ்த்துவதற்தகன வாய்ப்பிகன வைங்கியகம 

ததாடர்பில் முதலில் எனது நன்றிகயத் ததாிவித்துக் 

தகாள்கின்வறன். “நீங்கள் என்னிடம் சவால்மிக்க பாாிய 

தபாறுப்தபான்கற ஒப்பகடத்திருக்கின்றீர்கள்” என 

வமன்கமதங்கிய ஜனாதிபதி வகாட்டாபய ராஜபக்ஷ அவர்கள் 

2019ஆம் ஆண்டு தனது 'சுபிட்சத்தின் வநாக்கு' தகாள்ககப் 

பிரகடனத்தில் குறிப்பிட்டிருந்தார். அவ்வாறு எமது மக்களால் 

ஒப்பகடக்கப்பட்ட அப்பாாிய தபாறுப்பின் சவால்ககள 

தவன்றுதகாண்வட எமது நாட்டின் முன்வனற்றத்திற்தகன மிகச் 

சாியான வநாக்குடன், கதாியமாகச் தசயற்பட்டுவருகின்ற 

வமன்கமதங்கிய ஜனாதிபதி வகாட்டாபய ராஜபக்ஷ 

அவர்களது தகலகமத்துவத்திலும் தகௌரவ பிரதமர் மஹிந்த 

ராஜபக்ஷ அவர்களின் வைிகாட்டலிலும் தகௌரவ நிதி 

அகமச்சர் தபஸில் ராஜபக்ஷ அவர்களால் சமர்ப்பிக்கப் 

பட்டுள்ள 'காலத்கத தவன்ற மக்கள் வநய' வரவு - 

தசலவுத்திட்டமானது அகனத்துத் துகறககளயும் வசர்த்த 

வககயில் கடற்தறாைில் துகறக்தகனவும் ஒரு பலமான 

கதாியத்கதத் தந்திருக்கின்றது.  

'சுபிட்சத்தின் வநாக்கு' தகாள்ககப் பிரகடனத்தில் 

கடற்தறாைில் சார்ந்து முன்கவக்கப்பட்டிருக்கின்ற 16 

இலக்குககளச் தசயற்படுத்துவதற்கு ஏதுவான நடவடிக்கககள் 

முன்தனடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. அதற்ககமவாக, 2021ஆம் 

ஆண்டு ஜனவாி மாதம் முதல் தசப்தரம்பர் மாதம் வகரயிலான 

காலப்பகுதிக்குள் கடற்ககரகய அண்டியதான கடற்பரப்பில் 

129,600 தமற்றிக்ததான் மற்றும் ஆழ்கடலில் 115,315 

தமற்றிக்ததான் என்ற வககயில் 244,915 தமற்றிக்ததான் கடல் 

மீனின அறுவகடகயயும் நன்னீர் வவளாண்கமயில் 76,660 

தமற்றிக்ததான் அறுவகடகயயும் - தமாத்தம் 3,21,575 

தமற்றிக்ததான் மீனின அறுவகடயிகன - நாம் எட்டி 

யுள்வளாம். ஒரு மாதத்திற்கான தனிநபர் மீனின நுகர்கவ 36.7 

வீதமாக உயர்த்தி, அகனத்து மீனின ஏற்றுமதியின்மூலம் 

43,106.1 மில்லியன் ரூபாயிகனத் வதசியப் தபாருளாதாரத்தில் 

உள்ளடக்கியுள்வளாம்.  

மீன் மற்றும் மீன் வகக சார்ந்த உற்பத்திகளின் 

இறக்குமதியிகன நாம் கட்டுப்படுத்தியுள்ளவபாதிலும், வதசிய 

அளவில் நுகர்வுத் வதகவகளுக்குக் கிகடக்காத அவசியமான 

சில மீன் வகக மற்றும் மீன் வகக சார்ந்த உற்பத்திகளின் 

இறக்குமதிக்தகன இக்காலப்பகுதியில் 78,808.5 மில்லியன் 

ரூபாய் தசலவிடப்பட்டுள்ளது. எமது வதசிய உற்பத்தியின் 

வமம்பாடு கருதி இறக்குமதி ததாடர்பில் நாம் மிகவும் 

அவதானமாகச் தசயற்பட்டு வருவதுடன், வதசிய அளவில் 

கிகடக்காத மீன் வகக மற்றும் மீனின உற்பத்திககள 

மாத்திரம் வதகவ கருதி இறக்குமதி தசய்வது குறித்தும் வதசிய 

ாீதியில் மீனின அறுவகடயில் பற்றாக்குகற நிலவுகின்ற, 

குறிப்பாக மார்ச் முதற்தகாண்டு ஜூன் வகரயான காலப்பகுதி 

யிலும் ஏகனய காலப்பகுதிகளிலும் நுகர்வவாருக்கும் 

உற்பத்தியாளர்களுக்கும் இகடயில் நியாயமான விகல 

யிகனப் வபணும் வநாக்கில் வதகவயான மீனினங்கள் மற்றும் 

மீன் சார்ந்த உற்பத்திககள வகரயகறக்குட்பட்டு இறக்குமதி 

தசய்வது குறித்தும் உாிய தரப்புகளுடன் கலந்துகரயாடி நாம் 

மீளாய்வுககள வமற்தகாண்டு வருகின்வறாம் என்பகதயும் 

இங்கு ததாிவிக்க விரும்புகின்வறன்.  

இவத காலப்பகுதியில் அலங்கார மீன்கள் ஏற்றுமதியின் 

மூலம் 2,754.1 மில்லியன் ரூபாய் அந்நியச் தசலாவணிகய 

நாம் தபற்றுள்வளாம். தசவனபிட்டிய பகுதியில் அலங்கார 

மீன்கள் கருத்தாிப்பு நிகலயதமான்கற அகமத்துள்ளதுடன், 

பங்கததனிய பகுதியில் இத்தககயததாரு நிகலயத்கத 

நிர்மாணித்தும் வருகின்வறாம். வமலும், அலங்கார கடல் 

தாவரங்கள் தசய்ககயில் 2021ஆம் ஆண்டு ஜனவாி மாதம் 

முதல் ஆகஸ்ட் மாதம் வகரயிலான காலப்பகுதிக்குள் 26,910 

தாவரங்கள் உற்பத்தி தசய்யப்பட்டு, ஏற்றுமதியின்மூலம் 5.40 

மில்லியன் ரூபாய் தபறப்பட்டுள்ளது. அவ்வாவற, 1,069.80 

தமற்றிக்ததான் உவர்நீர் இறால் உற்பத்தியில் 1,874.60 

மில்லியன் ரூபாயும், 57.38 தமற்றிக்ததான் நன்னீர் இறால் 

உற்பத்தியில் 156.94 மில்லியன் ரூபாயும் தபறப்பட்டுள்ளன. 

கடற்தறாைில் சார்ந்த மக்ககளப் பலப்படுத்துகின்ற 

வவகலத்திட்டத்தின்கீழ் 05 வவகலத்திட்டங்கள் முன்தனடுக் 

கப்பட்டு வருவதுடன், புதிதாகக் கடற்தறாைிகல ஆரம்பித் 

துள்ள கடற்தறாைில் அகமப்புகளின் பிரதிநிதிகளுக்கு நவீன 

படகுகள் மற்றும் கடற்தறாைில் உபகரணங்ககள 

வைங்குகின்ற வவகலத்திட்டத்தின்கீழ் தபற்றுக்தகாடுப்பதற் 

தகன வகரயறுக்கப்பட்ட ‘சீவநார்’ நிறுவனத்துடன் இகணந்து 

04 மாதிாிப் படகுகள் தயாாிக்கப்பட்டு, அகவ ததாடர்பிலான 

ஏகனய தசயற்பாடுகளும் முன்தனடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.  

சிறிய பாிமாணக் கடற்தறாைில் படகுகளின் அறுவகட 

யின் பின்னரான பாதிப்புககளக் குகறக்கும் வககயில், மீன் 

தபட்டிகள் வைங்கும் நடவடிக்ககயும் அகனத்துக் கடற் 

தறாைில் பகுதிகளும் உள்ளடங்கும் வககயில் வமற்தகாள்ளப் 

பட்டு வருகின்றது. கடல்சார் பல்ககலக்கைகத்கதப் பயன் 

படுத்தி இகளஞர், யுவதிகளுக்குக் கடற்தறாைில் ததாடர்பி 

லான ததாைில்நுட்பம் மற்றும் பயிற்சிககள வைங்கும் 

வவகலத்திட்டத்தின்கீழ் தற்வபாது 04 பயிற்சித் திட்டங்கள் 

தசயற்படுத்தப்படுவதுடன், இதற்தகன இதுவகரயில் 

மாத்தகற மற்றும் யாழ்ப்பாணத்கதச் வசர்ந்த 75 வபர் 

வதர்ந்ததடுக்கப்பட்டுள்ளனர்.  
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மகளிர் கடற்தறாைில் அகமப்புககளப் பலப்படுத்தும் 

வநாக்கில் சிலாபம், புத்தளம், கிளிதநாச்சி, யாழ்ப்பாணம் 

வபான்ற மாவட்டங்களிலிருந்து 70 வபர் வதர்ந்ததடுக்கப்பட்டு, 

அவர்களுக்கு தலா 55,000 ரூபாய் தபறுமதியிலான கருவாடு 

உற்பத்தி உபகரணங்கள் வைங்கப்பட்டுள்ளதுடன், இதற்தகன 

வமலும் கிளிதநாச்சி மாவட்டத்தில் இரகணமடு மற்றும் 

தபாலன்னறுகவ மாவட்டத்தில் தசாரவில, மாதுருஓயா 

பகுதிகளிலிருந்து 60 பயனாளிகளும் வதர்ந்ததடுக்கப்பட 

வுள்ளனர். வமலும், தற்வபாது தசயற்பாடுககள இைந்துள்ள 

300 கடற்தறாைில் கூட்டுறவுச் சங்கங்ககளப் பலப்படுத்தும் 

தசயற்பாடுகள் முன்தனடுக்கப்பட்டு வருவதுடன், 

கடற்தறாைில் சார்ந்த புதிய ததாைில்நுட்பத்திற்கான பங்களிப்பு 

திட்டத்தின்கீழ் 06 வவகலத்திட்டங்கள் தசயற்படுத்தப்பட்டு 

வருகின்றன. 

மீனினங்கள் பரவலாக இருக்கக்கூடிய இடங்கள் பற்றிய 

தரவுககளப் பாிமாறுவதற்தகனத் தற்வபாதுள்ள தமன் 

கருவிககள வமம்படுத்தும் ஏற்பாடுகள் மற்றும் தசயற்கக 

மீனினங்கள் ஒன்று வசாோ்க்கப்படும் கருவிப் பயன்பாட்டின்மூலம் 

மீன் குஞ்சுககளப் தபருக்கும் வவகலத்திட்டம் என்பன 

முன்தனடுக்கப்பட்டு வருவதுடன், சூைலுக்கு நன்கம 

பயக்கின்ற மாற்று எாிதபாருள் மற்றும் மின்சக்திப் பயன் 

பாட்டில் கடற்தறாைில் மற்றும் சுற்றுலாத் துகறக்தகனக் 

களப்புகள் மற்றும் நீர்நிகலகளில் தசயற்படுத்தத்தக்க புதிய 

படகுககள அபிவிருத்தி தசய்கின்ற வவகலத்திட்டத்தின்கீழ், 

தற்வபாது விக்வடாாியா, ரன்ததனிகல, வமல் தகாத்மகல, 

ாிதியகம, முருத்ததவல வபான்ற நீர்நிகலகளும் மட்டக்களப்பு, 

தரக்கவ, புத்தளம் வபான்ற களப்புப் பகுதிகளும் 

இனங்காணப்பட்டு, நடவடிக்கககள் வமற்தகாள்ளப்பட்டு 

வருகின்றன.   

அைிந்து வருகின்ற கடல் வளங்களிகடவய மீனினப் 

தபருக்கத்கத வநாக்கமாகக்தகாண்டு, ஆழ்கடலில் தசயற்கக 

பவளப் பாகறககள உருவாக்கும் வககயில் பயன்பாட்டுக்கு 

உதவாத பகைய பஸ் வண்டிகள், படகுகள் மற்றும் ரயில் 

தபட்டிககளக் கடலில் இடுகின்ற ஏற்பாட்டின் பிரகாரம் 

இதுவகரயில் பகைய பஸ் வண்டிகள் வடக்கு, கிைக்கு மற்றும் 

ததன்பகுதிக் கடலில் இடப்பட்டுள்ளன. இந்த நடவடிக்கக 

ததாடர்ந்து வமற்தகாள்ளப்பட்டு வருகின்றது. இச்தசயற்பாடு 

ததாடர்பிலான சூைலியல் தசயற்பாடுககள ஆராய்வதற்தகன 

உாிய கருவியிகனக் தகாள்வனவு தசய்கின்ற ஏற்பாடுகளும் 

முன்தனடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.  

அாிதாகி வருகின்ற மீனினங்களுக்கு மாற்றீடாக மீன் 

குஞ்சுககள மீள்கவப்பிலிடுகின்ற வவகலத்திட்டங்கள், 

மீனினங்களின் பற்றாக்குகற மற்றும் கடல் வளங்களின் 

பாதுகாப்புத் ததாடர்பில் மக்களிகடவய விைிப்புணர்வுககள 

ஏற்படுத்தும் வவகலத்திட்டங்கள் என்பன நாடளாவிய ாீதியில் 

முன்தனடுக்கப்பட்டு வருவதுடன், வதாோ்ந்ததடுக்கப்பட்ட 

தரக்கவ, பாணம, வகாமாாி, தபாிய உப்பு வபான்ற களப்பு 

களில் மீன் குஞ்சுககள கவப்பிலிட்டு, அாிதாகி வருகின்ற 

மீனினங்களின் தபருக்கம் ததாடர்பில் ஆய்வுகள் வமற் 

தகாள்ளப்பட்டு வருகின்றன. அவ்வாவற, தற்வபாது அறுவகட 

தசய்யப்படாதுள்ள மீனினங்ககள அறுவகட தசய்வது குறித்த 

ஆய்வுகளும் திக்ஓவிட்ட கடற்தறாைில் துகறமுகத்தின் பலநாட் 

கலங்ககள அடிப்பகடயாகக் தகாண்டு வமற்தகாள்ளப்பட்டு 

வருகின்றன. 

களப்பு அபிவிருத்தி வவகலத்திட்டத்கதப் தபாறுத்தவகர 

யில், தற்வபாகதக்கு நந்திக்கடல், நாயாறு, தரக்கவ, 

அறுகம்கப வபான்ற களப்புகளின் அபிவிருத்தித் திட்டங்கள் 

வமற்தகாள்ளப்பட்டு வருகின்றன. களப்பிகன அண்டிய 

அபிவிருத்தித் திட்டத்துக்கு அகமவாக, யாழ்ப்பாண மாவட் 

டத்கத அடிப்பகடயாகக் தகாண்டு 17 திட்டங்களுக்தகன 26 

மில்லியன் ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. யாழ்ப்பாணத்தில் 

ததாண்கடமானாறு களப்புப் பகுதியில் 2.2 மில்லியன் ரூபாய் 

தசலவில் 4 மில்லியன் இறால் குஞ்சுகள் கவப்பிலிடப் 

பட்டுள்ளன. மட்டக்களப்புக் களப்பில் 0.825 மில்லியன் ரூபாய் 

தசலவில் 1.5 மில்லியன் இறால் குஞ்சுகள் கவப்பிலிடப் 

பட்டுள்ளன.  

வமலும், நீர்தகாழும்புக் களப்புப் பகுதிகளின் அபிவிருத் 

திகள் 7 கட்டங்களாக முன்தனடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.  

அறுகம்கப, லங்காபட்டுன, சிலாபம், முந்தலம், தரக்கவ, 

தகாக்கிளாய் வபான்ற களப்புகளில் எல்கலயிடல் 

நடவடிக்கககள் வமற்தகாள்ளப்பட்டு வருகின்றன.   

அவதவநரம், கூடுகளில் தகாடுவா மீன் வளர்ப்புத் திட்டம் 

ததாடர்பிலும் நாம் அதிக அவதானம்தசலுத்தி வருகின்வறாம். 

இதனடிப்பகடயில், தற்வபாது புத்தளம் களப்பில் 14,000 

தகாடுவாக் குஞ்சுகள் கவப்பில் இடப்பட்டுள்ளதுடன், 200 

பயனாளிகள் இனங்காணப்பட்டு, அவர்களுக்கான ததாைில் 

நுட்ப மற்றும் நிதி உதவிகளும் வைங்கப்பட்டு வருகின்றது. 

அத்துடன், தபாிய நீர்த்வதக்கங்களில் கூண்டுமுகற வளர்ப் 

பிகனயும் நாம் முன்தனடுக்கவுள்வளாம்.  

களப்புககள அண்டி வாழுகின்ற கடற்தறாைிலாளர்களது 

வாழ்வாதாரங்ககள உயர்த்தும் வககயில், யாழ்ப்பாண 

மாவட்டக் களப்புககள அடிப்பகடயாகக் தகாண்டு 104.4 

மில்லியன் ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீட்டில் நண்டு, தகாடுவா, இறால், 

கடலட்கட வபான்ற உற்பத்திகள் வமற்தகாள்ளப்பட்டு 

வருகின்றன.  

கடற்தறாைில் துகறமுகங்ககளப் தபாறுத்தவகரயில், 

தற்வபாது தசயற்பாட்டில் உள்ள 22 கடற்தறாைில் 

துகறமுகங்களுக்கு வமலதிகமாக, கலதமட்டிய கடற்தறாைில் 

துகறமுகத்தின் பணிகளும் முடிவகடயும் நிகலயில் உள்ளன. 

தவல்லமன்கர கடற்தறாைில் துகறமுகத்தில் வமலும் 03 

இறங்குதுகறகள் அகமக்கப்படவவண்டியுள்ளன. மயிலிட்டி 

கடற்தறாைில் துகறமுகத்தின் இரண்டாம் கட்டப் பணிகள் 

ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன. வமலும், பருத்தித்துகற, குருநகர், 

வபசாகல, வபான்ற பகுதிகளில் கடற்தறாைில் துகறமுகங் 

ககள நிர்மாணிக்கும் திட்டங்கள் முன்தனடுக்கப்பட்டு 

வருகின்றன. அத்துடன், பசுகம கடற்தறாைில் துகறமுகங்கள் 

அபிவிருத்தித் திட்டத்தின்கீழ் வபருவகள, காலி, 

புராணதவல்ல, குடாதவல்ல வபான்ற கடற்தறாைில் துகற 

முகங்கள் அபிவிருத்தி தசய்யப்படவுள்ளன. வமலும், தற்வபாது 

தசயற்பாட்டில் இருந்துவருகின்ற கடற்தறாைில் துகற 

முகங்களில் தசயற்பாடுகளின்றித் தாித்து கவக்கப்பட்டுள்ள 

படகுககள அப்புறப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கக ககளயும் 

நாம் முன்தனடுத்து வருகின்வறாம். இதன்மூலம் வமலும் பல 

படகுகளுக்கான வசதிககள வைங்குவவத எமது வநாக்கமாகும்.  

அத்துடன், பலநாள் கலங்களில் படகுகள் தசல்கின்ற திகச 

கண்காணிப்புக் கருவிககள - VMS - தபாருத்துகின்ற 

நடவடிக்ககககளயும் நாம் முன்தனடுத்து வருகின்வறாம். 

இதற்தகன அவுஸ்வரலிய அரசாங்கம் 5.2 மில்லியன் தடாலர் 

தசலவில் 4,200 கருவிககள வைங்க உடன்பட்டிருக்கின்றது. 

ஏற்கனவவ வைங்கப்பட்டு, தற்வபாது தசயற்பாடுககள 

இைந்துள்ள 1,200 கருவிகளுக்குப் பதிலாகவும் நாம் புதிய 

கருவிககள வமலதிகமாகக் வகாாியுள்ளதுடன், இந்தக் கருவி 

களுடன் இகணந்தவாறு திகரமூலமாக எமது தகவல் 

ஒலிபரப்பு நிகலயத்திலிருந்து பலநாள் கலங்களுடன் 
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தகவல்ககளப் பாிமாறிக்தகாள்வதற்கான தசய்மதி ததாைில் 

நுட்பத்தினாலான நவீன கருவிககளயும் மீனினங்கள் 

அதிகமாகக் காணப்படுகின்ற இடங்ககளக் காட்டக்கூடிய 

கருவிககளயும் நாம் அவுஸ்வரலிய அரசிடம் வகாாியுள்வளாம்.  

இந்தியக் கடற்தறாைிலாளர்களது சட்டவிவராத, நியாய 

மற்ற கடற்தறாைிகலத் தடுப்பது குறித்து, அரசியல் ாீதியிலான 

இராஜதந்திர முகறகமயிலும் விகனத்திறன்மிக்க சட்ட 

அமுலாக்கல் மூலமாகவும் விஞ்ஞான ததாைில்நுட்ப ாீதியிலும் 

நாம் முயற்சிககள வமற்தகாண்டு வருகின்வறாம். இந்தியக் 

கடற்தறாைிலாளர்கள் 60 முதல் 75 அடி நீளமானதும் 250 முதல் 

350 வகரயிலான குதிகர வலு தகாண்ட இரட்கடமடி 

இழுகவ வகலப் படகுககளப் பயன்படுத்திக் கடல் வளத்கத 

அைித்துவருவதுடன், எமது கடற்தறாைிலாளர்களின் வாழ்வா 

தாரங்களான ததாைில் உபகரணங்ககளயும் அைித்து 

வருகின்றனர். இந்தத் ததாைில் முகறகமயானது சர்வவதச 

மட்டத்தில் தகடதசய்யப்பட்ட சட்டவிவராத, பதிவு 

தசய்யப்படாத மற்றும் கண்காணிக்கப்படாத கடற்தறாைில் 

முகறகமயாகும்.  

வமன்கமதங்கிய ஜனாதிபதி அவர்களும் தகௌரவ பிரதமர் 

அவர்களும் கடந்த வதர்தல் காலங்களில் கிைக்கு மாகாண 

மக்களுக்கு வைங்கியுள்ள வாக்குறுதிகளுக்கு அகமவாகவும், 

‘சுபிட்சத்தின் வநாக்கு’ தகாள்ககப் பிரகடனத்திற்கு 

அகமவாகவும் ஒலுவில் துகறமுகத்திகன கடற்தறாைில் 

அகமச்சின்கீழ் தகாண்டுவருகின்ற ஏற்பாடுகள் தற்வபாது 

முன்தனடுக்கப்பட்டு வருகின்றது. அதன் முதற்கட்டமாக 

குளிரூட்டி மற்றும் அதிவிகறப்பான் கிடங்கு வசதிகள் 

தகாண்ட பகுதிகய நாம் ககவயற்றுள்வளாம். கடற்தறாைில் 

படகுககள அங்கு தாித்து கவப்பதற்கான அடுத்த கட்ட 

நடவடிக்கககள் ததாடர்பில் தற்வபாது ஆய்வுககள 

வமற்தகாண்டு வருகின்வறாம் என்பகதயும் இங்கு ததாிவித்துக் 

தகாள்ள விரும்புகின்வறன்.  

அத்துடன், 'எக்ஸ்பிரஸ் வபர்ள்' கப்பல் அனர்த்தம் 

ததாடர்பில் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நீர்தகாழும்பு, தகாழும்பு, 

களுத்துகற மாவட்டங்ககளச் வசர்ந்த வநரடி மற்றும் முகறமுக 

கடற்தறாைிலாளர்கள் 12,229 வபருக்கு இதுவகரயில் 

முதற்கட்டமாக 2,255,425 மில்லியன் ரூபாய் இைப்பீடு 

வைங்கப்பட்டுள்ளது. பாதிப்பகடந்த வகல உள்ளடங்கலான 

கடற்தறாைில் உபகரணங்களுக்குப் பதிலாகப் புதிய வகல 

மற்றும்  உபகரணங்களும் பயனாளிகளுக்கு வைங்கப் 

பட்டுள்ளன.  

அவதவநரம், கப்பல் அனர்த்தத்திற்குள்ளான சுமார் 459 

கிவலாமீற்றர் கடல் பகுதி கடற்தறாைிலாளர்களினது பாது 

காப்புக் கருதி தகடதசய்யப்பட்ட வலயமாகப் பிரகடனப் 

படுத்தப்பட்டது. இந்தப் பகுதி ததாடர்பில் ததாடர்ந்து 

ஆய்வுகள் வமற்தகாள்ளப்பட்டு வருகின்றன. அதன் தபறு 

வபறுகளின்படி இத்தகட குறித்த தீர்மானங்ககள எடுக்க 

முடியும் என்பகதயும் ததாிவித்துக்தகாள்ள விரும்புகின்வறன்.   

அவதவநரம், கடந்த வருடம் டிசம்பர் மாதம் ஏற்பட்டிருந்த 

‘புரவி’ புயல் காரணமாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ள கடற்தறாைில் 

படகுகள் மற்றும் உபகரணங்களுக்கு இைப்பீடுககள வைங்கு 

முகமாக நாம் சமர்ப்பித்திருந்த அகமச்சரகவப் பத்திரத்திற்கு 

அகமச்சரகவயின் அனுமதி கிகடத்துள்ளதுடன், தற்வபாது 

அடுத்தகட்ட ஏற்பாடுகள் முன்தனடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. 

தவகுவிகரவில் இந்த இைப்பீககள வைங்கமுடியும் என்பகத 

யும் இங்கு ததாிவித்துக்தகாள்ள விருமபுகின்வறன்.  

'வநார்த் சீ' நிறுவனத்தின் மூலமாகத் தரமான மீன்பிடி 

வகலகளின் உற்பத்திச் தசயற்பாடுகள் முன்தனடுக்கப்பட்டு 

வருகின்றன. கடந்த ஆட்சிக் காலத்தில் இடம்தபற்றிருந்த 

முகறவகடுகள் காரணமாக இந்த நிறுவனத்தின் உற்பத்திகள் 

தரம் குன்றியிருந்ததாகக் கடற்தறாைிலாளர்கள் மத்தியில் 

முகறப்பாடுகள் எழுந்திருந்தன. நாங்கள் இந்த நிறுவனத்கத 

மீண்டும் தபாறுப்வபற்றதன் பின்னர் அந்த நிகலகமககள 

மாற்றி, வீரவில, லுணுவில மற்றும் குருநகர் ஆகிய மூன்று 

ததாைிற்சாகலகளிலும் தரமான வகல உற்பத்திககள 

வமற்தகாண்டு வருகின்வறாம். தகாவரானா அனர்த்தம் 

காரணமாக மூலப்தபாருட்ககளப் தபற்றுக்தகாள்வதில் சில 

தகடகள், தாமதங்கள் ஏற்படுகின்றவபாதிலும், அவற்கறச் 

சமாளித்து இந்நிறுவனத்கதச் தசயற்படுத்தி வருகின்வறாம்.  

நன்னீர் வவளாண்கமகயப் தபாறுத்தமட்டில், கடந்த 

வருடம் ஜனவாி மாதம் முதல் தசப்தரம்பர் மாதம் வகரயில் 

நன்னீர் நிகலகளில் 82.4 மில்லியன் மீன் குஞ்சுகளும், 39.6 

மில்லியன் இறால் குஞ்சுகளும் கவப்பில் இடப்பட்டுள்ளன. 

இறால் உற்பத்திகயப் தபருக்கும் வநாக்கில் மன்னார், 

யாழ்ப்பாணம், மட்டக்களப்பு மற்றும் அம்பாந்வதாட்கட 

வபான்ற மாவட்டங்களில் தகுந்த காணிகள் இனங்காணப் 

பட்டுள்ளன. அத்துடன், கடலட்கட உற்பத்திக்தகன மன்னார், 

யாழ்ப்பாணம், கிளிதநாச்சி, புத்தளம் ஆகிய மாவட்டங்களில் 

ஆைமற்ற கடல் பகுதிகள் சுமார் 5,000 ஏக்கர் அளவில் 

இனங்காணப்பட்டுள்ளன. ஏற்கனவவ கிளிதநாச்சி, இரகண 

தீவு பகுதியில் கடலட்கட ஏற்றுமதிக் கிராமம் ஒன்றிகன நாம் 

ஆரம்பித்துள்வளாம்.  

கடல் தாவரங்கள் வளர்ப்பில் வடக்கு மாகாணத்தில் சுமார் 

117 வபர் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். வமலும், 200 வபருக்கு  

அதற்குாிய ததாைில்நுட்பப் பயிற்சி மற்றும் நிதி உதவிகள் 

வைங்கப்படவுள்ளன. அவதவநரம் சமுர்த்தி அகமச்சுடன் 

இகணந்து  வாழ்வாதாரத் திட்டத்திற்ககமவாக நன்னீர் 

வவளாண்கமயில் 11 வவகலத்திட்டங்கள் முன்தனடுக்கப் 

பட்டு, இதுவகரயில் 2,038 பயனாளிகள் இனங்காணப்பட்டு, 

அவர்களுக்கான முதற்கட்ட நிதியுதவிகள் வைங்கப்பட்டு 

வருகின்றன.  அந்தவககயில், இதுவகரயில் இதற்தகன 151.3 

மில்லியன் ரூபாய் நிதி உதவிகள் வைங்கப்பட்டுள்ளன.  

கடற்தறாைில் அகமச்சர் என்கின்ற கடற் பயணத்தில், 

தாகத்கதக்கூட தீர்த்துக்தகாள்வதற்கு வநரம் ஒதுக்காது, இந்த 

நாட்டின் தபாருளாதாரநிகல குறித்தும் கடற்தறாைில் 

துகறயின் அபிவிருத்தி, எமது கடற்தறாைில் மக்களின் 

வாழ்வாதாரங்கள், நாட்டு மக்களின் வபாசாக்கின் தன்னிகறவு 

வபான்றகவ குறித்தும் நாளாந்தம் உகைத்து வரவவண்டிய 

கடப்பாடு எனக்கிருக்கின்றது.  

இம்முகற கடற்தறாைில் மற்றும் நன்னீர் வவளாண்கமக் 

தகன 300 மில்லியன் ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதுடன், இதற்கு 

வமலதிகமாக 1,000 மில்லியன் ரூபாகய ஒதுக்குவதற்கும் 

இணக்கம் காணப்பட்டு இன்று அதற்குாிய அனுமதி 

தபறப்பட்டுள்ளது. வமலும் வதகவகள் கருதி அகமச்சரகவப் 

பத்திரம் சமர்ப்பித்து, நாடாளுமன்றத்தின் ஊடாகத் வதகவ 

யான வமலதிக நிதிகயக் குகறநிரப்புப் பிவரரகணமூலம் 

தபற்றுக்தகாள்ள முடியும் என்று நான் நம்புகின்வறன்.  

நாம் அதிகளவில் தனியார் துகறயுடனும் இகணந்ததாக 

விஸ்தாித்துச் தசல்லும்வககயிவலவய எமது வவகலத்திட்டங் 

ககள வகுத்துவருவது குறிப்பிடத்தக்கது. 'சுபிட்சத்தின் 

வநாக்கு' தகாள்ககத் திட்டத்தின் மக்ககள கமயப்படுத்திய 

தபாருளாதாரத்திற்கு அகமவாக கடற்தறாைில் ததாடர்பிலும் 
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நன்னீர் வவளாண்கம ததாடர்பிலும் வமலும் பல்வவறு 

வவகலத்திட்டங்ககள எதிர்வரும் வருடங்களில் முன்தனடுப் 

பதற்கும் எதிர்பார்ப்புக் தகாண்டுள்வளாம். அந்தவககயில், 

தகடதசய்யப்பட்ட உபகரணங்ககளக் தகாண்ட சட்டவிவராத 

கடற்தறாைில் மற்றும் நன்னீர் வவளாண்கமச் தசயற்பாடுககள 

முழுகமயாகத் தகடதசய்வதற்கான ஒழுங்குவிதிககளக் 

தகாண்டுவருவதுடன், அதகன விகனத்திறன் மிக்கதாகச் 

தசயற்படுத்துவதற்குக் கடல் வராந்து நடவடிக்ககககளக் ககர 

வயாரப் பாதுகாப்புப் பகடயினருடன் இகணந்த ஒரு கூட்டு 

ஏற்பாடாக வமற்தகாள்வது, கடல் வளத்கதப் வபணப் 

பாதுகாப்புக் காவலர்கள் மற்றும் உயரதிகாாிககள நியமிப்பது 

வபான்ற நடவடிக்கககள் குறித்தும் வமன்கமதங்கிய 

ஜனாதிபதி அவர்களுடன் கலந்துகரயாடியுள்வளாம்.  

கண்டல் தாவரங்களின் அைிவிகனக் கட்டுப்படுத்து 

வதற்கும் அவற்கற நடுகக மற்றும் மீள்நடுகக தசய்வதற்கும் 

அதில் அந்தந்தப் பகுதிககளச் வசர்ந்த இகளஞர், யுவதிககளப் 

பணிகளில் அமர்த்துவதற்கும் உத்வதசித்துள்வளாம்.  

நாட்டு மக்கள் அகனவரும் தரமான மீன் வககககள 

நியாயமான விகலகளில் இலகுவாகப் தபற்றுக்தகாள்வதற் 

தகன மத்திய மீன் சந்கதககள ஆரம்ப கட்டமாகக் கண்டி, 

இரத்தினபுாி, தம்புள்கள, குருநாகல் மற்றும் பண்டாரவகள 

வபான்ற பகுதிகளில் அகமப்பதற்கான ஏற்பாடுககள வமற் 

தகாண்டு வருகின்வறாம். கடந்தகால உதாசீனப் வபாக்குகள் 

காரணமாக மூடப்பட்டுள்ள குளிரூட்டித் ததாைிற்சாகலகள், 

அதிக விகறவிப்பான் ததாைிற்சாகலகள் வபான்றவற்கற 

மீளத் திறப்பதற்கும் வதகவக்வகற்பப் புதிய ததாைிற்சாகல 

ககள நிறுவுவதற்கும் ஏற்பாடுககள முன்தனடுத்து 

வருகின்வறாம்.  

சூாிய மின்சக்தியின்மூலம் இயக்கக்கூடிய இயந்திரங்களின் 

மூலம் உலர்த்தும் வககயில், கருவாடு மற்றும் மாசி 

உற்பத்தியிகன ஏற்றுமதித் தரத்துக்வகற்ப வமற்தகாள்வதற்கும் 

இதற்தகனத் வதாோ்ந்ததடுக்கப்படுகின்ற பகுதிகளில் கருவாடு 

மற்றும் மாசி உற்பத்திக் கிராமங்ககள உருவாக்குவதற்கும் 

நடவடிக்கக எடுத்துவருகின்வறாம். அவதவநரம், சிறியள 

விலான மீன் வகல உற்பத்தித் ததாைிற்சாகலகள், படகு 

இயந்திரம் பழுதுபார்க்கும் பயிற்சிகள் வைங்கப்பட்டு, அது 

சார்ந்த ககத்ததாைில் நிறுவனங்கள், சிறியளவிலான மீன் 

பதப்படுத்தப்படும் நிகலயங்கள் வபான்றவற்கறத் தகுந்த 

இடங்களில் அகமப்பதற்கும் அதற்தகன முன்வருபவர்களுக்கு 

வங்கிக் கடன் வசதிககளப் தபற்றுக்தகாடுப்பதற்கும் 

நடவடிக்கக எடுக்கவுள்வளாம். 

ஆழ்கடல் கடற்தறாைில் ததாடர்பில் பங்களிப்புகள் காட்டப் 

படாதுள்ள பகுதிகளிலும் பங்களிப்புகள் குகறந்து 

காணப்படுகின்ற பகுதிகளிலும் அதற்கான பயிற்சிகள் 

வைங்கப்பட்டு, அத்ததாைிற்துகறகய ஊக்குவிப்பதற்கும் கக 

மூலமான நீள்வாித் தூண்டில் கடற்தறாைில் முகறகமகய 

அறிமுகப்படுத்துவதற்கும் நடவடிக்கக எடுக்கவுள்வளாம்.  

இதன்மூலம் அறுவகடக்குப் பின்னரான பாதிப்புககளத் 

தவிர்த்துக்தகாள்ள முடியும்.   

தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கவள, வநரம் 

வபாதாகமயினால் நான் எனது எஞ்சிய உகரகய ஹன்சாட் 

பதிவுக்காகச் சகபக்குச் *சமர்ப்பிக்கின்வறன்.   

தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கவள, 

இன்னும் இரண்டு விடயங்ககளப் பற்றிக் கூற விரும்பு 

கின்வறன். இந்தச் சகபயில் நான் இல்லாத வநரம் இரண்டு 

நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இரு விடயங்கவளாடு 

சம்பந்தப்படுத்தி எனது தபயகரக் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள். 

ஒருவர், எதிர்த்தரப்பில் இருக்கின்ற பாராளுமன்ற உறுப்பினர் 

சுமந்திரன் அவர்கள்; மற்றவர் எதிர்த்தரப்பில் இருக்கின்ற 

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அநுர திஸாநாயக்க அவர்கள்.   

சுமந்திரன் அவர்களுகடய அந்தப் வபச்கச ஹன்சாட் 

அறிக்ககயிலிருந்து நீக்கவவண்டுதமன நான் வகட்டுக் 

தகாள்கின்வறன்.  ஏதனன்றால், அது முற்றிலும் தபாய்யானது.  

அவர் தவளியில் ஒரு ககதகயக் கூறிக்தகாண்டு, 

நாடாளுமன்றில் தன்னுகடய சிறப்புாிகமகயப் பயன்படுத்தி 

ஒரு தபாய்யான குற்றச்சாட்கட முன்கவத்திருக்கின்றார். 

அதாவது, தாங்கள் முண்டுதகாடுத்துக் தகாண்டுவந்த 

ஆட்சியில் 2017ஆம் ஆண்டிலும் 2018ஆம் ஆண்டிலும் 

இரண்டு சட்டங்ககள - ஒன்று இழுகவ வகலப் படகுத் தகடச் 

சட்டம், இரண்டாவது தவளிநாட்டுப் படகுகள் ததாடர்பான 

திருத்தச் சட்டம் - தகாண்டுவந்ததாகக் கூறியிருந்தார். இந்தச் 

சட்டங்ககளச் சம்பந்தப்பட்டவர்களுடன் கலந்துகரயாடாமல் 

தகாண்டுவந்ததால், குழுநிகல விவாதத்தில் அந்தச் சட்டங்கள் 

ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டாலும், அகவ ஒத்திகவக்கப் 

பட்டிருக்கின்றன. ‘நாரா’ நிறுவனத்துக்கு அன்கறய 

அகமச்சரகவயால் இந்தச் சட்டங்ககள நகடமுகறப்படுத்த 

வவண்டாம் என்று தசால்லப்பட்டது. அதாவது, வட 

மாகாணத்தில் 500க்கும் வமற்பட்ட இழுகவ வகலப் படகுகள் 

இருக்கின்றன. ஒரு மாற்றுத் ததாைில் கிகடக்கும்வகர 

அவர்ககளத் தற்காலிகமாகப் பாீட்சார்த்த அடிப்பகடயில் 

ததாைில் தசய்ய அனுமதிக்குமாறு கூறப்பட்டு, அன்கறக்கு 

அவர்கள் அகத நகடமுகறப்படுத்தியிருந்தார்கள். 

அந்தவககயில், நாங்கள் அதகனத் ததாடருகின்வறாம். 

நாங்கள் ஆய்வுககளச் தசய்து தகாண்டிருக்கின்வறாம். 

விகரவில் அது ததாடர்பான சட்டத்தில் திருத்தங்ககளக் 

தகாண்டுவரவிருக்கின்வறாம். அதுவகரயில் அவர்கள் 

தற்காலிகமாக அந்தத் ததாைில்ககளத் ததாடர்ந்து 

தசய்வார்கள்.   

ஆனால், உறுப்பினர் திரு. சுமந்திரன் அவர்கள் 

உண்கமக்குப் புறம்பாக, நான் ஓர் இரவுக்கு ஒரு படகுக்கு 

5,000 ரூபாய் வீதம் 500 படகுகளிடமிருந்தும் கப்பம் 

தபறுவதாகவும் அதனால்தான் அந்த அனுமதி வைங்கப் 

படுவதாகவும் தனது பாராளுமன்றச் சிறப்புாிகமகயப் 

பயன்படுத்தி இங்வக கூறியிருந்தார். அதற்கு அந்தக் கிராம 

மக்கள் அவருக்கு தகுந்த பாடத்கதப் படிப்பித்திருந்தார்கள்; 

அந்த கிராமத்தில் ஹர்த்தால் நடத்தி, அவாின் உருவப் 

தபாம்கமகய எாித்துத் தங்களுகடய எதிர்ப்கபக் 

காட்டியிருந்தார்கள். தங்களது பாராளுமன்றச் சிறப்புாிகம 

யினூடாக இங்வக எகதயும் தசால்லலாம் என்று சிலர் 

நிகனக்கின்றார்கள். நான் அவாிடம் தவளிப்பகடயாகக் 

வகட்கின்வறன், நாகள அவர் தபாதுதவளியில் இந்தக் 

கருத்கத ஊடகங்களுக்கு தசால்வாரா? என்று. அவ்வாறு 

தசால்வாராக இருந்தால், நீதிமன்றத்திற்கூடாக என்னால் 

உண்கமகய நிரூபிக்க முடியும். கடந்த காலத்தில், இங்கு 

எதிர்க்கட்சியில் இருக்கின்ற சில தமிழ் உறுப்பினர்கள் 

அவ்வாறான வைக்குககள தாக்கல் தசய்து, அதில் வதால்வி 

கண்டிருக்கின்றார்கள்.   

அடுத்தது, எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர் தகௌரவ அநுர 

திஸாநாயக்க அவர்கள் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னர் ஒரு 

கருத்கதச் தசால்லியிருந்தார். அதாவது, எனது ஊடகவிய 
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*  உகரயினிறுதியில் தரப்பட்டுள்ளது. 

* Produced at end of speech. 



පාර්ලිශම්න්තුව 

லாளர் தநல்சன் எதிாிசிங்க அவர்கள் சக அகமச்சர் (கலாநிதி) 

சரத் வீரவசகர அவர்களுகடய ஒருங்கிகணப்பாளருடன் 

முல்கலத்தீவு மாவட்டத்தின் புதுக்குடியிருப்புப் பகுதிக்குச் 

தசன்று அங்கு சட்டவிவராதச் தசயலில் ஈடுபட்டதாகப் 

பத்திாிகககளில் தசய்தி வந்ததாகச் தசால்லியிருந்தார். அது 

முற்றிலும் தபாய்யான தசய்தியாகும். என்கனத் தனிப்பட்ட 

ாீதியில் சந்தித்து அவர் என்னிடம் அதுபற்றிக் வகட்டிருந்த 

வபாது, நான் அது ததாடர்பில் அவருக்கு விளக்கியிருந்தாலும் 

அவர் நாடாளுமன்றத்தில் ஒரு பதிவுக்காக அகதக் 

கூறியிருந்தகமயால் என்னுகடய கருத்கதயும் பதிவுக்காக 

முன்கவக்க விரும்புகின்வறன்.  

திரு. தநல்சன் எதிாிசிங்க அவர்கள் 35 வருடங்களுக்கும் 

வமலாக ஊடகத்துகறயில் தசயலாற்றி வருகின்றார். அவர் 

கடந்த 30 வருடங்களுக்கும் வமலாக என்னுகடய ஊடகச் 

தசயலாளராக இருந்து என்னுகடய வவகலககளக் 

கவனித்துவருகின்றார்.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ හන්ත්රීුරහා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඇමි තුමනි, අවසන් කරන්න.  

 

ගරු ඩේලසන දද්වානන්ො හහතා 
(மாண்புமிகு டக்ளஸ் வதவானந்தா)  
(The Hon. Douglas Devananda) 
அந்தப் பத்திாிககச் தசய்தியும் இங்கு தசால்லப்பட்ட 

தசய்தியும் முற்றிலும் உண்கமக்குப் புறம்பானது. அவர் 

என்னுகடய வவகலயின் நிமித்தம் நாடு தழுவிய ாீதியில் 

தசன்று வருகின்றவர். புதுகுடியிருப்புப் தபாலிஸ் நிகலய OIC 

அவருகடய உறவினர் ஒருவராவார். அவர் தநல்சன் 

எதிாிசிங்க அவாிடம், தான் அங்கு பதவிப்பிரமாணம் 

தசய்யும்வபாது அதில் கலந்துதகாண்டு வாழ்த்துக்ககளத் 

ததாிவிக்குமாறு வகட்டிருந்தார். அந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் அவரால் 

அங்கு வபாக முடியவில்கல. இரண்டு நாள் கைித்து, 

என்னுகடய வவகல நிமித்தம் அங்கு வபாகும்வபாது 

அவாிடமும் வபாயிருந்தார். அங்குள்ள சில காணிப் 

பிரச்சிகனகள் சம்பந்தமாகவும் ககதத்திருந்தார்கள். அதாவது, 

கிளிதநாச்சி மாவட்டத்திலும் முல்கலத்தீவு மாவட்டத்திலும் 

உள்ள காணிப் பிரச்சிகனகள் ததாடர்பாக நான் வமதகு 

ஜனாதிபதி அவர்கவளாடு ககதத்திருந்வதன். வமதகு ஜனாதிபதி 

அவர்கள், உடனடியாக அந்த விடயத்கதக் கவனதமடுக்கும்படி 

வன சீவராசிகள் இராஜாங்க அகமச்சுச் தசயலாளர் தஜனரல் 

பாலித அவர்களுக்கு பணிப்புகர வைங்கியிருந்தார். எனவவ, 

அதன் நிமித்தம் அந்த இடங்ககளப் பார்ப்பதற்காகத்தான் திரு. 

தநல்சன் எதிாிசிங்க அங்கு வபாயிருந்தாவரதயாைிய வவறு 

எந்தச் சட்டவிவராதச் தசயல்களிலும் ஈடுபடச் தசல்லவில்கல 

என்பகத இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் நான்  உறுதிபடக் கூற 

விரும்புகின்றவறன். சக அகமச்சர் (கலாநிதி) சரத் வீரவசகர 

அவர்கள் தனது ஒருங்கிகணப்பாளர் சம்பந்தமாக அவரது 

விளக்கத்கதக் தகாடுப்பார். நன்றி, வணக்கம். 

 
සභාදම්සය හත තබන ලෙ කථාදේ ඉතිරි දකො ස: 
சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட உகரயின் எஞ்சிய பகுதி:: 

Rest of the speech tabled: 

அறுவகடக்குப் பின்னரான பாதிப்புக்ககளக் குகறப் 

பதற்கு வமலும் சூாிய மின்சக்திப் பயன்பாட்கடக் தகாண்ட 

கடல் நீர்க் குளிரூட்டி ஏற்பாடுககளப் படகுகளுக்தகன 

அறிமுகஞ் தசய்வதற் கான ஏற்பாடுககள நாம் அடுத்த 

வருடத்தில் ஆரம்பிக்கவுள்ளதுடன், புதிதாகப் படகுககளத் 

தயாாிக்கின்றவபாது இந்த நவீன முகறகயப் படகுகளில் 

உட்படுத்துவதற்கும் நடவடிக்கக எடுத்துள்வளாம்.  அது 

வகரயில் பலநாட் கலங்களின் அறுவகடககளக் காலதாமத 

மின்றிக் ககரக்குக் தகாண்டுவருவதற்தகனத் தாய்க் 

கலதமான்றின் வதகவ ததாடர்பிலும் உணரப்பட்டுள்ளகதயும் 

இங்கு சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்வறன். 

கடற்தறாைில் கிராமங்களில் வீடகமப்புத் திட்டங்கள், 

ஏகனய உட்கட்டகமப்பு வசதிகள், ததாைில் சார்ந்த 

உட்கட்டகமப்பு வசதிகள் வபான்றவற்கறயும் இனங்கண்டு, 

படிப்படியாக அவற்கற வமற்தகாள்வதற்கும் கடற்தறாைில் 

சமூகத்தினருக்கு ஏகனய சமூகத்தினர் அனுபவித்து வருகின்ற 

அகனத்து வசதி வாய்ப்புககளயும் தபற்றுக் தகாடுப்பதற்கான 

ஏற்பாடுககள வமற்தகாள்வதற்கும் அவர்களது பிள்களகளின் 

ஈடுபாடுககள அவதானத்திற்தகாண்டு அதற்வகற்ற வாய்ப்புக் 

ககள உருவாக்கிக் தகாடுப்பதற்கும் அவர்களது கல்வித் 

தரத்திகன உயர்த்துவதற்கும் நாம் நடவடிக்ககககள 

வமற்தகாள்கின்வறாம்.   

அவதவநரம், மீனின உற்பத்திக் குகறவுக் காலங்கள் 

மற்றும் இயற்ககயினால் ஏற்படுகின்ற ததாைில் பாதிப்புக் 

காலங்களில் கடற்தறாைிலாளர்களுக்தகன நியாயமான ஒரு 

ததாககக் தகாடுப்பனகவ வைங்கக்கூடிய வககயில் 

கடற்தறாைிலாளர்களது வசமிப்பின் ஊடாக விவசட திட்ட 

தமான்கற அரச வங்கிகளின் ஊடாக வமற்தகாள்வதற்கும் 

ததாைில் மற்றும் உயிர் ததாடர்பிலான நிகலயான காப்புறுதித் 

திட்டதமான்கற ஏற்படுத்துவதற்கும் ஓய்வூதியத் திட்டத்கத 

அமுல்படுத்துவதற்கும் நடவடிக்கக ககள எடுத்து 

வருகின்வறாம்.  

கடல்சார் அனர்த்த முகாகமத்துவ நிகலயதமான்றிகன 

நிறுவுவதற்கும் நான் உத்வதசித்துள்வளன். இது இன்கறய 

தபரும் வதகவயாக இருப்பகதச் சுட்டிக்காட்டுவதுடன், இது 

ததாடர்பில் வமன்கமதங்கிய ஜனாதிபதி அவர்களுடன் 

கலந்துகரயாடியுள்வளன். கூடிய விகரவில் இதற்கான 

நடவடிக்கககய எடுப்வபன் என்பகதயும் இங்கு ததாிவித்துக் 

தகாள்ள விரும்புகின்வறன். 

அத்துடன், விரால் மீனினத்கதச் சார்ந்த பாம்புத்தகல மீன் 

எனப்படும் சன்னா மீன்வகக இனப்தபருக்க நிகலயங்ககளப் 

தபாலன்னறுகவ, கிளிதநாச்சி ஆகிய மாவட்டங்களில் 

அகமப்பதற்கும் ‘நாரா’ நிறுவனம் மற்றும் கடல்சார் 

பல்ககலக்கைகங்களின் உதவியுடன் கடற்தறாைில்சார் 

அலுவலர்களின் ததாடர் பணி வளர்ச்சி கருதிக் கடற்தறாைில் 

வமலாண்கமக் கற்ககயில் முதுககல டிப்வளாமா பட்டம் 

வைங்குவதற்கும் அகமச்சின்மூலம் நடவடிக்கக எடுக்கப்பட்டு 

வருகின்றது. அவதவநரம், எமது நாட்டில் பரவலாகக் 

காணப்படுகின்ற குளங்கள், சிறு குளங்கள், நீர்த்வதக்கங்கள், 

பருவகால நீர்த்வதக்கங்கள் என அகனத்கதயும் 

பயன்படுத்தியும் கிராமத் ததாட்டிகள் மூலமாகவும் நன்னீர் 

வவளாண்கமகயப் பரவலாக வமற்தகாள்வதற்கான 

நடவடிக்ககககள எடுத்துவருகின்வறாம். இதனூடாகக் 

கிராமப்புறங்களின் தபாருளாதார நிகலககள வமம்படுத்து 

வதும் மக்களுக்குப் வபாசாக்கான உணவிகன எட்டச் 

தசய்வதும் வவகல வாய்ப்புககளப் தபருக்கி மக்களது 

வாழ்வாதாரங்ககள உயர்த்துவதும் எமது வநாக்கமாகும்.   

அவதவநரம், ஏற்றுமதி இலக்குக்தகாண்ட உற்பத்திககளப் 

தபருக்கி, எமது நாட்டின் வதசியப் தபாருளாதாரத்துக்கு 

அதிகளவிலான பங்களிப்பிகனச் தசய்வதற்கான அதிகபட்ச 

நடவடிக்ககககளயும் நாம் வமற்தகாண்டு வருகின்வறாம் 

என்பகதயும் ததாிவித்துக்தகாள்ள விரும்புகின்வறன். இத் 

தககய திட்டங்களுக்கு வன சீவராசிகள் மற்றும் வனப் 

பாதுகாப்பு அகமச்சினது ஒத்துகைப்பு இன்றியகமயாததாகும். 
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நாங்கள் வமற்தகாள்கின்ற நீர் வவளாண்கமச் தசய்கககள் வன 

சீவராசிகளுக்வகா அல்லது சூைலுக்வகா தீங்கு விகளவிப்பதாக 

அகமயாது. அந்தவககயில், எமது தசயற்பாடுகளுக்கு இந்த 

அகமச்சினது ஒத்துகைப்புத் ததாடரவவண்டும் எனக் வகட்டுக் 

தகாள்கின்வறன்.   

அண்கமயில் கிளிதநாச்சி மாவட்டத்தில் பயிர்ச்தசய்கக 

வமற்தகாள்ளப்படாதிருந்த காணிகளில் பயிர்ச் தசய்ககக்கும் 

வமய்ச்சல் தகரக்கும் தபாருத்தமான காணிககள விடுவிக்க 

வமன்கமதங்கிய ஜனாதிபதி அவர்கள் பணிப்புகர விடுத் 

துள்ளார். அந்தவககயில், அவருக்கு எமது மக்கள் சார்பாக 

எனது நன்றிகயத் ததாிவித்துக் தகாள்கின்வறன். 

அத்துடன், எமது அகமச்சின் இந்தச் தசயற்பாடுகளுக்கு 

உறுதுகணயாக இருந்து வருகின்ற எமது இராஜாங்க 

அகமச்சர் தகௌரவ கஞ்சன விவஜவசகர, அகமச்சின் 

தசயலாளர் திருமதி இந்து ரத்நாயக்க, இராஜாங்க அகமச்சின் 

தசயலாளர் திரு. ஜயந்த சந்திரவசாம, கடற்தறாைில் மற்றும் 

நீாியல் வளத்துகறத் திகணக்களப் பணிப்பாளர் நாயகம் திரு. 

சுசந்த கஹவத்த, ஏகனய திகணக்களங்களின் தகலவர்கள், 

முகாகமத்துவப் பணிப்பாளர்கள், தபாது முகாகமயாளர்கள், 

திகணக்களத்தின் உதவிப் பணிப்பாளர்கள், ஏகனய 

அகனத்து அதிகாாிகள், பணியாளர்கள் அகனவருக்கும் எனது 

நன்றிகயத் ததாிவித்து, விகடதபறுகின்வறன்.     

 
ගරු මූලාසනාරූඪ හන්ත්රීුරහා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඇමි තුමනි, ඔබතුමාශේ ඉල්නම ගරු කථානායකතුමා 

ශවත නන්වා යවන්න කටයුතු කරනවා.  

ගරු කංචන  විශේශසේකර ගරු රාජය අමාතයතුමා. 
 
 

[අ.භා. 4.26] 

 

ගරු කංචන විදේදස කර හහතා (විසිුරරු හසුන්, මිරිදිය 

හත්සය හා ඉසනසන් තති කිීමහ, ධීවර වරාය සංවර්ධාන, 

බහුදින ධීවර ක යුුර හා හත්සය අපනයන රාජය 

අහාතයුරහා) 
(மாண்புமிகு கஞ்சன விவஜவசகர - அலங்கார மீன்கள், நன்னீர் 

மீன்கள், இறால்ககள வளர்த்தல், கடற்தறாைில் துகறமுகங்கள் 

அபிவிருத்தி, பலநாள் கடற்தறாைில் அலுவல்கள் மற்றும் மீன் 

ஏற்றுமதி இராஜாங்க அகமச்சர்)  

(The Hon. Kanchana Wijesekera - State Minister of 
Ornamental Fish, Inland Fish and Prawn Farming, Fishery 
Harbour Development, Multiday Fishing Activities and Fish 
Exports) 

ශබොශහොම සසතුි යි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. ධීවර 

අමාතයාං ශ ත්, ධීවර රාජය අමාතයාං ශ ත් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව 

සාකච්ඡා කරන ශවලාශේ, ඒවාට සංශ ෝධන ඉදිරිපත් කරන 

ශවලාශේ විශ ේෂශයන් මතක් කළ යුතු කාරණා කිර පයක් 

ි ශබනවා. 

ශම් සංශ ෝධන තුළින් මිරිදිය මත්සය වගාව, ජලජීවී වගාව 

එශහමත් නැත්නම් ජීවශනෝපාය වැඩසටහන් සංවර්ධනය කිරීම 

සඳහා ගරු මුනල් අමාතයවරයා විසර්ජන පනත් ශකටුම්පි න් ශවන් 

කරප මුනලට අමතරව ධීවර රාජය අමාතයාං යට රුපියල් මිලියන 

1,000ක මුනලකුත්, ශ්රී ලංකා ජාි ක ජලජීවී වගා සංවර්ධන 

අධිකාරියට රුපියල් මිලියන 491ක මුනලකුත් මත්සය පැටවුන් 

තැන්පත් කිරීශම් කටයුත්තටත්, අශනකුත් ජීවශනෝපාය 

වැඩසටහන් කිරීමටත්, ධීවර ශතොටුශපොළවල් සහ වරායවල   

සංවර්ධන වැඩ කටයුතු සිදු කිරීම සඳහාත් මුනල් ශවන් කර 

ි ශබනවා. ඒ නිසා පළමුශවන්ම අි ගරු ජනාධිපි තුමාටත්, ගරු 

අග්රාමාතයතුමාටත්, ගරු මුනල් ඇමි වරයාටත් අපි සසතුි වන්ත 

ශවනවා, පසුය ය වර්ෂශ ත්, ශම් වර්ෂශ ත් අශප් අමාතයාං  

ශනකට අව ය මුනල් ්රි පානන ලබාදීම සම්බන්ධශයන් හා අව ය 

්රි පත්ි මය තීරණ ගන්න අවසසථාශේ සියලු සහශයෝගය, 

මැදිහත්වීම ලබාශනමින් ලංකාශේ ධීවර කර්මාන්තය හැරවුම් 

ලක්ෂයක් කරා ශගනයාමට අව ය මැදිහත්වීම ලබාදීම පිළිබඳව.  

ඒ වාශේම මා ගරු ඩල්ගසස ශේවානන්නා මැි තුමාටත් 

සසතුි වන්ත ශවනවා, ශම් අමාතයාං ශ  කැබිනේ අමාතයවරයා 

හැටියට සියලු කටයුතුවලදී අව ය නායකත්වය, මඟ ශපන්වීම 

ලබාශනමින් කටයුතු කිරීම පිළිබඳව. උතුශර් පමණක්  ශනොව 

නකුශණ් සියලු ්රශේ වල, ශවරළාසන්නශ , අශප් අභයන්තර 

ජලා  පේධි ය තුළ ජලජීවී වගාව සංවර්ධනය කිරීම සඳහාත්, 

ජීවශනෝපාය සංවර්ධනය කිරීශම් වැඩසටහන් තුළින් ශම් රශේ 

ධීවර කර්මාන්තය නව මාර්ගයකට ශගන යෑම සඳහාත්  අව ය 

මැදිහත්වීම, නායකත්වය ලබා දීම ශවනුශවන් එතුමාට 

සසතුි වන්ත ශවනවා.  එශමන්ම, ධීවර අමාතයාං ශ  

ශල්කම්තුමිය, ධීවර රාජය අමාතයාං ශ  ශල්කම්තුමා ඇතුළු 

සියලු ආයතන ්රධාීතන්ට සහ ශනපාර්තශම්න්තුශේ අධයක්ෂ 

ජනරාල්වරයා ඇතුළු සියලු නිලධාරින්ට අශප් සසතුි ය පන 

කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, පසුය ය අවුරුේන තුළ ධීවර 

අමාතයාං ය ධීවර කර්මාන්තශ   ජයග්රහණ රාශියක් ලබාශගන 

ි ශයනවා. අි ගරු ජනාධිපි තුමාත්, ගරු අග්රාමාතයතුමාත්,  ගරු 

මුනල් ඇමි තුමාත් අපට ලබා දීප ඉලක්කවල ි බුශණ්, අශප් 

අපනයන  ක්ි මත් කරශගන, ආනයන ශවනුවට ශම් රට තුළ 

ආශේ ක, නිෂසපානන  ලබා ගන්නා ක්රමශේනය නිර්මාණය කරන්න 

කියලායි. මම සතුටු ශවනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් 

අවුරුේශේ ඔක්ශතෝබර් මාසශ  31වැනි නා වන විට පමණක් 

පසුය ය සම්.ර්ණ අවුරුේශේ  අපනයන ආනායම හැටියට අපි ලබප 

 ඇශමරිකානු ශඩොලර් මිලියන 215ක ්රමාණය,  ඇශමරිකානු 

ශඩොලර් මිලියන 246 නක්වා වැඩිකර ගැීතමට හැකි වීම ගැන. 

පසුය ය අවුරුේශේ සමසසත අපනයන ආනායම වුශණ් රුපියල් 

මිලියන 39,874යි.  ඒක ඔක්ශතෝබර් මාසය අවසන් ශවනශකොට 

රුපියල් මිලියන 48,732 නක්වා වැඩි ශවලා ි ශබනවා. ඒ වාශේම 

ඉි හාසය තුළ ධීවර ක්ශෂේරශ  වැඩිම ශවශළඳ ශ ේෂය 2021 

ඔක්ශතෝබර් මාසය ශවනශකොට අපි ලබාශගන ි ශබනවා. ීකට 

ශපර මර න්න රාජපක්ෂ මැි තුමාශේ නායකත්වශයන් යුත් 2014 

අවුරුේශේ තමයි  ධීවර ක්ශෂේරශ  ශවශළඳ ශ ේෂය ඇශමරිකානු 

ශඩොලර් මිලියන 122ක් බවට පත් කරලා ි බුශණ්. පසුය ය අවුරුේන 

ශවන ශකොට ඒක ඇශමරිකානු ශඩොලර් මිලියන 20 නක්වා අුව 

ශවලා ි බුණා. නමුත් ශම් අවුරුේශේ ඔක්ශතෝබර් මාසය අවසානය 

වන විට ඇශමරිකානු ශඩොලර් මිලියන 139.8ක් නක්වා නැවත 

වතාවක්  වර්ධනය ශවලා ි ශයනවා. අපි වි සවාස කරනවා 

ශනසැම්බර් මාසශ  අවසානය වන විට ලංකා ඉි හාසශ  වැඩිම 

අපනයන ආනායම ර මිවන වර්ෂය බවටත්, ශවශළඳ ශ ේෂය 

ර මිවන වර්ෂය බවටත් ශම් අවුරුේන පත් කර ගන්න අපට 

පළුවන්කම ලැශබයි කියලා.   

ගරු ඇමි තුමා සඳහන් කළ ආකාරයට ඉසසසන් වගාශවන් 

වි ාල අපනයන ආනායමක් අපි ලබාශගන ි ශයනවා. පසුය ය 

වර්ෂයට සාශප්ක්ෂව සියයට 182ක වැඩිවීමක් ඉසසසන් 

අපනයනශයන් ලබාශගන ි ශයනවා. ඒ වාශේම, පසුය ය වර්ෂයත් 

එක්ක  සංසන්නනය කරනශකොට විසිතුරු මසුන් අපනයනශයනුත් 

සියයට 48කට වැඩි ආනායම් ්රමාණයක් අපි ලබාශගන ි ශයනවා. 

මම ශම් ශවලාශේ විශ ේෂශයන්ම සසතුි වන්ත ශවන්න ඕනෑ, ගරු 

මුනල් ඇමි තුමාට. අශප් ජනාධිපි  කාර්ය සාධක බලකාශ  

්රධානියා හැටියට එතුමා අපට ලබා දීප ඉලක්කයක් වුශණ් 

2213 2214 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ජීවශනෝපාය වැඩසටහන් සංවර්ධනය කිරීමයි. ඒ අරමුණ ඔසසශසේ 

ඉදිරියට ය ර ල්ලා, රාජය අමාතය ගරු ශ හාන් ශසේමසිංහ මැි තුමා 

සමඟ සම්බන්ධ ශවලා, සමෘේධි අමාතයාං ශයන් අපට ලැබිච්ච 

මූලය ්රි පානන තුළ ජීවශනෝපාය වැඩසටහන් 3,608ක් ශම් 

අවුරුේන තුළ ආරම්භ කරන්න අපට පළුවන්කම ලැබුණා.  

ඒ සඳහා මූලික ව ශයන් රුපියල් මිලියන 350කට වැඩි 

මුනලක් අශප් ජාි ක ජලජීවී වගා සංවර්ධන අධිකාරියට ශවන් කර 

ි ශබනවා. එර  ශනවන අදියශර් ශකොටසත් අපි ්රියාත්මක කරනවා. 

ලබන වර්ෂය සඳහා මන්ත්රීවරුන්ට ලැබිච්ච විමධයගත ්රි පානන 

සහ අශප් අමාතයාං යට ලැබිච්ච ්රි පානන තුළින් විසිතුරු මත්සය 

කර්මාන්තය පමණක් ශනොශවයි මිරිදිය මත්සය කර්මාන්තය, 

ශපොකුණු තුළ මත්සය පැටවුන් ඇි  කිරීම, ආහාර සඳහා අව ය 

නිෂසපානන කටයුතු සිදු කිරීම, මුහුදු පැළෑටි නිෂසපානනය වැනි 

නිෂසපානන ්රියාවලි, ජීවශනෝපාය වැඩසටහන් 11ක් ්රියාත්මක 

කරන්න අපි බලාශපොශරොත්තු ශවනවා.  

විශ ේෂශයන්ම ශම් අය වැය ශල්ඛ්නය තුළ සඳහන් කර 

ි ශබනවා ධීවර ක්ශෂේරශ  ආශයෝජන කලාප නම් කිරීමක් ගැන. 

පළමුශවනි වතාවට තමයි ධීවර ක්ශෂේරශ  ආශයෝජන කලාප 5ක් 

ගැන අය වැය ශල්ඛ්නයක් මඟින් නැනුවත් කරලා ි ශබන්ශන්. අපි 

ඉදිරිශ දී බලාශපොශරොත්තු ශවනවා විශ ේෂශයන් ත්රිකුණාමලය 

දිසසත්රික්කය, යාපනය දිසසත්රික්කය, මන්නාරම දිසසත්රික්කය, 

පත්තලම දිසසත්රික්කය සහ හම්බන්ශතොට දිසසත්රික්කය ආදි දිසසත්රික්ක 

ශක්න්ද්ර කරශගන ඉසසසන් ඇි   කරන්නට. ඒ වාශේම උතුරු 

පළාශත් යාපනය, කිළිශනොච්චිය, මන්නාරම යන දිසසත්රික්ක සහ 

පත්තලම දිසසත්රික්කශ  කල්පිටිය කියන ්රශේ ය ශක්න්ද්ර 

කරශගන මුහුදු අක්කර 5,000ක් තුළ මුහුදු ූලඩැල්ලන් ඇි  කිරීශම් 

කටයුත්ත ජාි ක ජලජීවී වගා සංවර්ධන අධිකාරිශ ත්, නාරා 

ආයතනශ ත්, ධීවර ශනපාර්තශම්න්තුශේත් මැදිහත් වීම තුළ 

කරන්න බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. ඒ සඳහා  ශම් වන විටත් 

අක්කර 2,500කට වැඩි භූමි ්රමාණයක් අපි හඳුනාශගන ි ශබනවා. 

එර  මුල් අදියශර් ශකොටසක් ශවනුශවන් නැනටමත් මූලය ්රි පානන 

ලබා දීලා ි ශබනවා. ඉදිරිශ දී ඔවුන්ශේ කර්මාන්ත ාලාවට 

අව ය පහසුකම් වැඩි දියුණු කරලා ඒ තුළින් අපනයන ආනායශමන් 

වැඩි ශකොටසක් ලබා ගැීතම සඳහා ශම් ක්ශෂේරය දියුණු කරන්නත් 

අපි බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, විසිතුරු මත්සය 

කර්මාන්තකරුවන් දිරි ගැන්වීම සඳහා නැනට කර්මාන්තශ  ශයදී 

සිටින පිරිසස ශවනුශවන් රුපියල් 250,000ක් නක්වා ආධාර මුනල් 

ලබා දීමට අපි කටයුතු කර ි ශබනවා. ඒ වාශේම, මූලික අදියශර් 

කර්මාන්තවලට අලුි න් එකතු වන පිරිසස සඳහා රුපියල් 

100,000ක මූලය ආධාර න ලබා ශනනවා. විශ ේෂශයන්ම ගරු 

ශ හාන් ශසේමසිංහ රාජය ඇමි තුමාශේ නායකත්වශයන් සමෘේධි 

විෂයය අයත් රාජය අමාතයාං ශයන් ලැේචච මූලය ්රි පානන තුළ 

ලංකාශේ හැම දිසසත්රික්කයකම ශම් කටයුත්ත කරන්න අපට 

පළුවන් ශවලා ි ශබනවා. විශ ේෂශයන්ම විසිතුරු මත්සය 

කර්මාන්තයට ්රමුඛ්ත්වයක් දී ි ශබන ශපොශළොන්නරුව, 

කුරුණෑගල වැනි දිසසත්රික්කවල ශම් කර්මාන්තකරුවන් වැඩි 

ව ශයන් බිර  කරලා, ඒ සඳහා අව ය මැදිහත් වීම ලබා ශනන්නත් 

අපට පළුවන්කම ලැබිලා ි ශබනවා. 

පසුය ය කාලශ  ධීවර අමාතයාං ය හැටියට අපට අභිශයෝග 

ශනකක් ි බුණා. සුනාමියට පසුව බැරෑරුම්ම අභිශයෝග ශනකකට 

අපි පසුය ය අවුරුේශේ මුහුණ දුන්නා. එක පැත්තකින්, ශකොවිඩ් 

වසංගතය නිසා සීමා පැනවීම් සිදු වුණා. පෑලියශගොඩ මත්සය 

ශවශළඳ සංීයර්ණය ආශ්රිතව ශකොවිඩ් ශපොකුරක් බිර  වීම නිසා 

රශේ ජනතාව තුළ මත්සය පරිශභෝජනයට බියක් ඇි  වුණා. ඒ 

අවසසථාශේ ඉල්නමක් කරලා වර්තමාන මුනල් ඇමි වරයාශේ 

මැදිහත් වීම තුළ අි ගරු ජනාධිපි තුමාශේ නායකත්වශයන් අශප් 

පෑලියශගොඩ මත්සය ශවශළඳ සංීයර්ණය නවීකරණය කරන්න අපි 

කටයුතු කළා. මර න්න රාජපක්ෂ ජනාධිපි තුමාශේ සමශ යි එය 

විවෘත කශළේ. විවෘත කරලා අවුරුදු 10කට පසුව රුපියල් ලක්ෂ 

530කට වැඩි මුනලක් ශයොනවා එය පළමුවැනි වතාවට නවීකරණය 

කිරීශම් කටයුත්ත කරන්න අපට පළුවන් වුණා කියන එක ශම් 

ශවලාශේ ඉතාම ශග රවශයන් සිර පත් කරනවා.  

පෑලියශගොඩ මත්සය ශවශළඳ සංීයර්ණය ආශ්රිතව ශකොවිඩ් 

ශපොකුරක් බිර  වීම නිසා පමණක් ශනොශවයි, ඉන් පසුව මැයි 

මාසශ  එක්සස්රසස පර්ල් ශන කාව නිසා ඇි  ශවච්ච ආපනා 

තත්ත්වය ශහේතුශවන් න ජනතාව තුළ මත්සය පරිශභෝජනය 

පිළිබඳව නැවත වතාවක් බියක් ඇි  වුණා. ලංකාශේ ධීවර 

කර්මාන්තය පිළිබඳව න අවිනි සචිතතාවක් ඇි  වුණා. නමුත් අපට 

පළුවන් වුණා, එම තත්ත්වය මඟ හරවන්න.  

ශම් ශවලාශේ විශ ේෂශයන්ම අධිකරණ අමාතය ජනාධිපි  

ීතතීඥ ගරු අලි සේරි මැි තුමාට, ගරු ශරෝර ත අශේකාණවර්ධන 

අමාතයතුමාට, ීති පි වරයා ඇතුළු නිලධාරි කණ්ඩායම්වලට, 

ගරු ඩේලසස ශේවානන්නා ඇමි තුමාට, අශප් අමාතයාං වල සියලු 

නිලධාරින්ට මම සසතුි වන්ත ශවනවා. විශ ේෂශයන්ම අශප් 

නිලධාරින් ඒ කටයුත්ශත්දී ධීවර ජනතාවට අව ය පහසුකම් 

සැප ම සඳහා වි ාල කැප කිරීමකින් කටයුතු කළා. එය 

නිශරෝධායන ීති ය පැවැි , ශකොවිඩ් වසංගත උවදුර වැඩිම වූ 

අවසසථාවක්. අපි ශම් ශවලාශේ ඉතාම ශග රවශයන් සිර පත් කළ 

යුතුයි, ශකොළඹ දිසසත්රික්කශ , ධීවර හා ජලජ සම්පත් 

ශනපාර්තශම්න්තුශේ ර ටප සහකාර අධයක්ෂවරයා. එතුමාට 

තමන්ශේ ජීවිතය පවා පරිතයාග කරන්න සිදු වුණා ශකොවිඩ් 

උවදුරට ලක් ශවලා. එක්සස්රසස පර්ල් ශන කාශේ අනතුර 

ශහේතුශවන් ආනායම් අර මි වූ පිරිසස ශවනුශවන් වන්දි ලබා දීශම් 

කටයුත්ත කරන්න තමන්ශේ රාජකාරි ශවලාශවන් පසුව පවා 

ඔවුන් ය යා. ඔවුන් ඒ ශවනුශවන් වි ාල කැප කිරීමක් කළා. එර දී 

ඒ සහකාර අධයක්ෂවරයාට තම ජීවිතය පවා පරිතයාග කරන්න 

සිේධ වුණා.  

එක්සස්රසස පර්ල් ශන කාශේ අනතුර නිසා ශකොළඹ දිසසත්රික්කය, 

ගම්පහ දිසසත්රික්කය සහ කළුතර දිසසත්රික්කය කියන සීමා තුන 

ඇතුළත් කලාපය තමයි ධීවර කටයුතු කිරීම සඳහා තහනම් 

කලාපයක් හැටියට නාරා ආයතනයත්, ධීවර හා ජලජ සම්පත් 

ශනපාර්තශම්න්තුවත් හඳුනා ගත්ශත්. එශසේ හඳුනාගත් කලාපශ  

ධීවර කටයුතු කිරීශම් අවසසථාව අර මි වීම නිසා ඍජුවම  ආනායම් 

මාර්ග අර මි වූ ්රි ලාභීන් 15,032ක් අපි හඳුනාශගන ි ශබනවා. 

ඒ 15,032න් ගම්පහ දිසසත්රික්කශ , විශ ේ ෂශයන්ම ීකගමුව 

කලාපශ  10,175ක්, ශකොළඹ දිසසත්රික්කශ  2,956ක් හා කළුතර 

දිසසත්රික්කශ  701ක් ව ශයන් ්රි ලාභීන් 13,832කට අනාළව 

මූලික අදියශර් -පළමුවැනි අදියශර්- වන්දි මුනල් ඔවුන්ශේ බැංකු 

ය ණුම්වලම තැන්පත් කිරීම සඳහා අපි ශම් වන විටත් කටයුතු කර 

ි ශබනවා. තවත් 1,200කට ආසන්න පිරිසක් ඉන්නවා. ඔවුන්ශේ 

බැංකු ය ණුම් සහ ඔවුන්ශේ ශතොරතුරු තහවුරු කර ගැීතශමන් 

පසුව ඔවුන්ට අනාළ මූලික අදි යශර් වන්දි මුනල් තැන්පත් කිරීමටත් 

අපි කටයුතු කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශකොවිඩ් වසංගතයත් එක්ක 

ඇි  ශවච්ච තත්ත්වය ධීවර කර්මාන්තයටත් තදින් බලපෑවා. අන   

ශම් පාර්ලිශම්න්තුව තුළත් කථා කළා, කඩනාසි භාවිත කිරීම නිසා 

සිදු වන පරිසර විනා ය පිළිබඳව; විශ ේෂශයන්ම ශම් ශපොත් 

මුද්රණය කිරීම සඳහා, අශනකුත් කඩනාසි මුද්රණය කිරීම සඳහා වැය 
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වන වියනම් පිළිබඳව. ශමශතක් කල් ධීවර ශනපාර්තශම්න්තුශේ 

ශල්ඛ්න කටයුතු ශබොශහොමයක් පාශහේ සිේධ වුශණ් ශකොළ භාවිත 

කරමින්. නමුත්, යම් යම් බලපර ලබා දීම ඇතුළු සියලු ශේවල් අන 

ඩිජිටල්කරණයට ලක් කර ි ශබනවා. 50,000කට වැඩි ධීවර යාරා 

්රමාණයක් පිටත් වීශම්දීත්, නැවත පැමිණීශම්දීත් ඒ ධීවරයන්ට 

අව ය පහසුකම් online platform එකක් මය න් ලබා දීමට අන 

කටයුතු කර ි ශබනවා. අපි බලාශපොශරොත්තු ශවනවා, ලබන 

අවුරුේන අවසන් වන ශකොට, සියලු ධීවර යාරා ර මියන්ට ධීවර හා 

ජලජ සම්පත් ශනපාර්තශම්න්තුශේ නිලධාරින් මුණ ගැශසන්ශන් 

නැි ව, ශවරළ ආරක්ෂක බලකාය, නාවික හමුනාශේ, ලංකා ධීවර 

වරාය ීති ගත සංසසථාශේ  නිලධාරින් හමු වන්ශන් නැි ව 

තමන්ශේ හැඳුනුම් පත එකම සසථානයකදී ඩිජිටල් පහසුකම් 

යටශත් ලබා ගැීතම සඳහා අව ය පරිසරය නිර්මාණය කිරීමට.  

ඒ වාශේම VMS පිළිබඳත් කථා කරන්න ඕනෑ. කාලයක් 

ි සසශසේ අශප් රටට යුශරෝපා මත්සය තහනම පැනශවන්න ්රධාන 

ශහේතුවක් බවට පත් වී ි බුණා, ධීවර යාරා නිරීක්ෂණ යන්ර. ගරු 

මර න්න රාජපක්ෂ මැි තුමා 2013 අවුරුේශේ ජනාධිපි වරයා 

හැටියට කටයුතු කළ අවධිශ  බහුදින යාරා 1,200ක් සඳහා ඒ 

යන්ර ශනොමිශල් ලබා දීමට කටයුතු කළත්, එවකට පරිපාලන 

කටයුතුවල ි බුණු දුර්වලතා නිසා එනා අපට යුශරෝපා මත්සය 

තහනම පැනවුණා. ඊට අවුරුදු හතරකට පසුව පැවැි  ආණ්ුවවටත් 

පළුවන්කමක් ි බුශණ් නැහැ, විශ ේෂශයන්ම VMS සඳහා ශවච්ච 

ඒ මූලික එකඟතාව සම්.ර්ණ කිරීමට. නමුත් ගරු ධීවර 

අමාතයතුමාත්, අපිත් යුශරෝපා සංගමශ  නිශයෝජිතයන් සමඟ 

සාකච්ඡා කළා. ඒ ශවනුශවන් වි ාල කැප කිරීමක් කළ ධීවර 

ශනපාර්තශම්න්තුශේ අධයක්ෂ ජනරාල්වරයා ඇතුළු නිලධාරින්ටත් 

මම සසතුි වන්ත ශවනවා. ඒ අනුව නැවත වතාවක් මත්සය තහනම 

වළක්වාශගන ඕසසශේලියානු රජශ  ආධාරයක් හැටියට VMSs 

4,200ක් ලබාශගන ඒවා සම්.ර්ණශයන් ශනොමිශල් ධීවර යාරාවල 

සවි කිරීමට අන පියවර ශගන ි ශබනවා. අපි බලාශපොශරොත්තු 

ශවනවා, ලබන අවුරුේන අවසාන වනශකොට ජාතයන්තර මුහුනට 

යන ශම් රශේ සියලු ධීවර යාරා සඳහා -බහුදින ධීවර යාරා සඳහා- 

අව ය පහසුකම් සපයන්න.  

අශප් අමාතයාං ය යටශත් ි ශබන ලංකා ධීවර වරාය ීති ගත 

සංසසථාව කියන්ශන් පසුය ය කාලය පරා ශබොශහෝ  පාුව ලැබූ 

ආයතනයක්. විශ ේෂශයන්ම ශසේවා සපයන ආයතනයක් හැටියට 

අපට රුපියල් බිලියන 1.2ක පමණ වගීයම් ්රමාණයක් ි ශබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අවුරුදු පහක් පැවැි  පසු ය ය 

ආණ්ුවව එර  ශසේවකයන්ට ර මි විය යුතු අර්ථසාධක අරමුනල් 

ශවනුශවන් අව ය මුනල් තැන්පත් කරලා ි බුශණ් නැහැ. අපි නැන් 

තමයි ඒ තැන්පත් කිරීම් කටයුතු ආරම්භ කර ි ශබන්ශන්. ීකට මාස 

කිර පයකට ශපර ධීවර සංසසථාශේ ශසේවකයන්ශේ පඩි නඩි ශගවීම 

සඳහා අපි හැම මාසයකම මහා භාණ්ඩාගාරශයන් මුනල් ලබා 

ගන්න කටයුතු කර ි ශබනවා. එශහම නැත්නම් අපි ඒ සඳහා ණය 

පහසුකම් ලබාශගන ි ශබනවා. නමුත් අපි කියන්න සතුටුයි, 

සැප්තැම්බර් මාසය අවසන් වන විට ධීවර සංසසථාශේ 

ශසේවකයන්ශේ පඩි නඩි ශගවීම සඳහා අව ය ආනායම් මාර්ග අන 

අප -ධීවර සංසසථාව- සකසස කරශගන ි ශබන බව.  

විශ ේෂශයන්ම අශප් ධීවර සංසසථාව සතුව ගාල්ශල් ටින් මාළු 

කර්මාන්ත ාලාවක් ි ශබනවා. ඒ කර්මාන්ත ාලාව දීර්ඝ කානන 

බේනකට ලබා දීලා ි බුශණ්, මාසයකට ලක්ෂ අටක් වාශේ 

මුනලකට. මාසිකව ලක්ෂ අටක් වැනි මුනලකට බදු දීලා ි බුණු, 

ධීවර සංසසථාශේ ටින් මාළු කර්මාන්ත ාලාශේ විදුලිය, ජලය වැනි 

අශනක් අව ය සියලු පහසුකම් සඳහා ශගවීම් කටයුතු කර 

ි බුශණ්ත් ධීවර සංසසථාවයි. ඒ නිසා ලක්ෂ හයක් පමණ බිල් 

ශගේවාට පසුව අශප් ධීවර සංසසථාවට ලැබුශණ් ලක්ෂ අශටන් 

ලක්ෂ ශනකක මුනලක් පමණයි. නමුත් අපි ධීවර සංසසථාශේ ඒ ටින් 

මාළු කර්මාන්ත ාලාව ශටන්ඩර් ක්රමයට ලබා දුන්නා. ලක්ෂ 

අටකට බදු දීලා ි බුණු එම කර්මාන්ත ාලාව ලක්ෂ ි හක මාසික 

බේනකට ලබා ශනන්න අපට පළුවන්කම ලැබුණා. ඒ වාශේම 

විදුලිය, ජලය ඇතුළු අශනක් සියලු බිල්පත් ඒ කර්මාන්ත ාලාව 

බදු ගත් සමාගම විසින්ම ශගවීම සඳහාත් එකඟතාව පළ 

කරවාශගන ි ශබනවා. ඒ නිසා හැම අවුරුේශේම වැඩි වන 

්රි  තයක් මත ඒ ආනායම අන ධීවර සංසසථාවට ලැශබනවා.  

ගරු ඇමි තුමා කියප ආකාරයට මහා භාණ්ඩාගාරශයන් 

යැශපන්ශන් නැි ව ශප ේගලික අං ය එක්ක ඉදිරියට යන්න 

තමයි අපි බලාශපොශරොත්තු වන්ශන්.  

ඒ සියලු  වගීයම්වලින් නිනහසසශවලා,  රුපියල් මිලියන 

500කට ආසන්න ශසේවක අර්ථසාධක අරමුනල්, ධීවර ජනතාවට 

ර මිවිය යුතු මුනල් සියල්ලම පියවීම සඳහා ලබන අවුරුේන අවසාන 

වන විට  අපි කටයුතු කරනවාය කියන කාරණයත් මම මතක් 

කරන්න කැමැි යි. ඒ විතරක් ශනොශවයි.  ධීවර අමාතයාං ය මහා 

භාණ්ඩාගාරශයන් මුනල් ගන්නවා ශවනුවට, ලබන අවුරුේශේ අය 

වැයට ශපර ලංකා ධීවර සංසසථාශවනුත් අපි මුනලක් මහා 

භාණ්ඩාගාරයට   ලබා දීම සඳහා සැලැසුම් සකසස කරමින් 

ි ශබනවා. ලංකා ධීවර වරාය ීති ගත සංසසථාශවන් වි ාල වැඩ 

ශකොටසක් සිේධ වනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම නිශයෝජනය කරන මාතර 

දිසසත්රික්කශ  න ක පහක පමණ කාලයක් ි සසශසේ වි ාල 

ඉල්නමක්ව පැවි  ගන්නර ධීවර වරාශ  කටයුතු මර න්න රාජපක්ෂ 

අගමැි තුමාශේ නායකත්වශයන් 2020 ශනසැම්බර් මාස ශ  

06වැනි නා -ඊශ  වාශේ නවසක- තමයි අපි ආරම්භ කශළේ. රුපියල් 

බිලියන 9ක පමණ මුනලක් වියනම් කර, රාජය ආශයෝජනයක් 

හැටියට ශම් රශේ ඉදි වන වි ාලතම ධීවර වරාශ  ඉදිකිරීම් 

කටයුතු කිරීශම් පළමුවැනි අවුරුේන අවසන් කර ි ශබනවා. තව 

අවුරුදු ශනකකින් අපි ධීවර ජනතාවශේ අයිි යට ගන්නර ධීවර 

වරාය පත් කරනවා. එපමණක් ශනොශවයි, අපි ආරම්භ කළ රැකව, 

මාවැල්ල වැනි ධීවර නැංකාරම් ශපොළවල්වල වැඩ කටයුතු මාර්තු 

මාසය වනශකොට අවසන් කරනවා. ගරු ඇමි තුමාත් සඳහන් කළ 

පරිදි නව ධීවර වරායන් හැටියට කලමැටිය ධීවර වරායත්, 

ශවල්ලමංකරය ධීවර වරායත් ජනවාරි, මාර්තු මාසය වනශකොට 

ධීවර ජනතාවශේ අයිි යට පත් කරන්න අපි බලාශපොශරොත්තු 

වනවා. විශ ේෂශයන්ම ධීවර වරායන් නිර්මාණය කිරීශම්දී ඔළුවිල් 

වරාය, ධීවර වරායක් හැටියට නවීකරණය කළ යුතු බව අපි 

හඳුනාශගන ි ශබනවා. ගරු ඇමි තුමාශේ නායකත්වය තුළ, 

අි ගරු ජනාධිපි තුමා අපට උපශනසස දුන්නා, උතුරු-නැ ශඟනර ර 

පළාත්වල ශම් ධීවර කටයුතු සඳහා පහසුකම් සලසන්න කියලා. 

ඉදිරි කාලශ   ධීවර වරාය හයක් ලංකාව වශේටම හනන්න අපි 

සැලැසුම් කර ි ශබනවා. ඒ ධීවර වරාය හශයන් පහක්ම පිර ටලා 

ි ශබන්ශන් උතුරු පළාශත් කියන කාරණය අපි ශම් ශවලාශේ 

සිර පත් කරනවා. ශප්දුරුතුුවව ධීවර වරාය, ශප්සාශලයි ධීවර 

වරාය, මයිලිඩ්ඩි ධීවර වරාය, කාරුනගර් ධීවර වරාය වාශේම, 

නකුශණ් පිර ටි බලපිටිය ශයෝජිත ධීවර වරායත් ශම් වනවිට 

පාරිසරික ඇග ම් වාර්තාවක් ශවනුශවන් ඉදිරිපත් කර ි ශබනවා. 

එම පාරිසරික ඇගැ ම් කටයුතු අවසන් වුණාට පසසශසේ අපි ඒවාශ  

ඉදිකිරීම් කටයුතු කරන්න බලාශපො ශරොත්තු වනවා.  

වි ශ ේෂශයන්ම අපි රටක් හැටියට ලබා ගත් තව ජයග්රහණයක් 

පිළිබඳව මම ශම් ශවලාශේ මතක් කරන්න ඕනෑ. ශකොවිඩ් 

වසංගතයත් එක්ක ශම් රශේ පැවි  ආර්ිකක දුෂසකරතා හමුශේ 

අි ගරු ජනාධිපි තුමා වාශේම මුනල් ඇමි වරයාත් අපට 

ඉලක්කයක් ලබා දුන්නා, ශම් රශේ නිෂසපානන ්රියාවලිය වැඩි කර, 

ආනයන සීමා කරන්න කියලා. අපි ශම් අමාතයාං ය භාර ගන්න 

අවසසථාශේ -පසුය ය අවුරුේන වනශකොට- ශමරට සැමන් 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

නිෂසපානනය ගත්ශතොත්, ශම් කර්මාන්ත  ාලා පශහේම වනනික 

නිෂසපානනය වුශණ් මාළු  ටින් 90,000යි, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි. අශප් රටට සාමානයශයන් වනනිකව මාළු  ටින් 

250,000ක්, 275,000ක් අතර ්රමාණයක් අව ය වනවා. අපි 

වනනිකව  මාළු ටින් 90,000ක් නිෂසපානනය කරනශකොට  

160,000ක් ශම් රටට ආනයනය කළා.  

පසුය ය අවුරුේශේ අපට පළුවන්කම ලැබුණා, ශම් 

කර්මාන්තකරුවන් එක්ක සාකච්ඡා කරලා, ඔවුන්ශේ ධාරිතාව 

වැඩි කිරීමට. එපමණක් ශනොශවයි, අලුි න් කර්මාන්ත  ාලා 

ශනකකුත් එකතු කරලා, ශම් රශේ වනනිකව 90,000ක්  

නිෂසපානනය වුණු ටින් මාළු ්රමාණය 220,000 නක්වා ශම් මාසය 

වනශකොට  වැඩි කර ගන්න අපට පළුවන්ශවලා ි ශබනවා. අපට 

තව ි ශබනවා, මාළු ටින්  50,000ක පමණ ඉලක්කයක්. එය ශම් 

අවුරුේන තුළ අවසන් කරන්න අපි බලාශපොශරොත්තු වනවා. ලබන 

අවුරුේන වනශකොට ටින් මාළු අි රික්තයක් ඇි  කරලා , 

350,000ක් වනනිකව මාළු  ටින් නිෂසපානනය කරන රටක් බවට 

ශම් රට පත් කර, ්රමිි ශයන් යුතු ටින් මාළු නිෂසපානනය කිරීමට අපි 

බලාශපොශරොත්තු වනවා. හුඟ ශනශනක් සමහර ශවලාවට පටලවා 

ගන්නවා, ශම් ආනයනික ටින් මාළු ශේශීයව නිෂසපානනය කරන 

ඒවාන කියලා. ඒකටත් අපි වැඩ පිළිශවළක් සකසස කරනවා. 

ශේශීයව නිෂසපානනය කරන ටින් මාළු සඳහා ශවනමම 

අනනයතාවක් ලබා දීමටත් අපි වැඩ පිළිශවළක් සකසස කරනවා.  

පසුය ය අවුරුේනක කාලය තුළ ධීවරයන් ආනායම් බේශනන් 

සම්.ර්ණශයන් නිනහසස කිරීම වාශේම,  ටින් මාළු කර්මාන්තයත් 

හරහා ඔවුන්ට මාළු සඳහා ශහොඳ මිලක් ලබා ගන්නත් අවසසථාව 

ලැබිලා ි ශබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාශේ  

හම්බන්ශතොට දිසසත්රික්කශ   කුඩාවැල්ල වැනි ්රශේ වල රුපියල් 

90ට අශළවි කර ගන්න බැරිශවලා ි බුණු ලින්නා මාළු කිශලෝවට 

අන රුපියල් 350ක, රුපියල් 400ක  ශහොඳ සසථාවර මිලක් ලැබිලා 

ි ශබනවා. ඒ නිසා අන ධීවරයන්ට ශහොඳ කාලයක් උනාශවලා 

ි ශබනවා. විශ ේෂශයන්ම අන වනශකොට මිරිදිය මත්සය වගා 

නිෂසපානනය වැඩිශවලා ි ශබනවා. පැටේ මිලියන 160ක් තැන්පත් 

කිරීම ශම් අවුරුේන තුළ සිදු කළා වාශේම ලබන අවුරුේශේ පැටේ 

මිලියන 196ක් තැන්පත් කරන්න අපි බලාශපොශරොත්තු වනවා. ඒ 

සඳහා ශප ේගලික අං යත් නායක කරශගන, ශ්රී ලංකා ජාි ක 

ජලජීවී වගා සංවර්ධන අධිකාරිය එක්ක කටයුතු කරන්න අපි 

බලාශපොශරොත්තු වනවා.  

සීශනෝර් ආයතනය තුළින් නවීන තාක්ෂණශයන් යුක්ත 

ශබෝේටු නිෂසපානනය  කරන්නත්, ශනෝත් සී ආයතනය තුළින් කරන 

නැල් නිෂසපානනය කිරීශම් කටයුතුවලදී ශප ේගලික අං යත් එක්ක 

සහශයෝගශයන් වැඩ කරන්නත් අපි බලාශපොශරොත්තු වනවා. 

විශ ේෂශයන්ම ලංකා ධීවර වරාය ීති ගත සංසසථාශේ 

බලාශපොශරොත්තුව වන්ශන් මහා භාණ්ඩාගාරයට බරක් ශවන්ශන් 

නැි ව රාජය හා ශප ේගලික හවුල් ශයෝජනා හැටියට ශම් 

වරායවල් අලුි න්  ඉදි කරන්නයි. ශමම වරායවල් සංචාරක 

කර්මාන්තයටත්, ධීවර කර්මාන්තයටත්, අශනක් කර්මාන්තවලටත් 

පහසුකම් සැපශයන ආයතන හැටියට ඉදිරියට ශගන යන්න අපි 

බලාශපොශරොත්තු වනවා. 

විශ ේෂශයන්ම පසුය ය කාලශ  අපට ි බුණු වි ාල 

ශචෝනනාවක් තමයි ශම්  ධීවර වරායවල එකතු ශවන වැලිවලට 

අනාළ වැලි මාෆියාව පිළිබඳව. විශ ේෂශයන්ම අි ගරු 

ජනාධිපි තුමාට  අපි ශම් සම්බන්ධශයන් සසතුි වන්ත ශවන්නට 

ඕනෑ.  එතුමා කැබිනේ මණ්ඩලශ දී මහාමාර්ග අමාතයතුමාත් 

සමඟ සාකච්ඡා කරලා ශම් සම්බන්ධ විශ ේෂ තීන්දුවක් අරශගන 

ි ශබනවා. පසුය ය අවුරුදු පශහේ දී වැලි ඉවත් කිරීම සඳහා වූ 

ක්රමශේනය ශමොකක්න කියලා ශසොයා බැලුවාම අපට ශපීත ය ය 

ශනයක් තමයි ඇමි වරුන්ශේ ර තුමශත්ට විවිධ පේගලයන් 

ශවනුශවන් ශකොන්රාත් ලබා දීශම් කටයුත්තක් කරලා ි බුණ බව. 

ඒ ලබා දීලා ි බුණු සමහර ය විසුම් අවසන් ශවන කාලයක් 

ි බුශණ් නැහැ. නමුත්, අපි ඒ සියලු ය විසුම් අවසන් කරලා අන වන 

විට ශම් වැලි ශතොග සියල්ල මහා මාර්ග අමාතයාං යට ලබා දීලා 

අශප් අධිශේ ම මාර්ග පේධි යත්,  මාර්ග පේධි යත් දියුණු කිරීම 

ශවනුශවන් අව ය පහසුකම් සැප ම සඳහා කටයුතු කරශගන 

යනවා.  

අලුත් ආශයෝජන කිර පයක් අශප් රටට ඇවිල්ලා ි ශබන බවත් 

කියන්න ඕනෑ. ශනොර්ශේ ආධාර හැටියට ශඩොලර් මිලියන 15ක් 

අපට ලැබිලා ි ශබනවා. ත්රිකුණාමලශ  ගැඹුරු මුහුශේ ූලුව තුළ 

සිදු කරනු ලබන මත්සය වගාවට  අපි අනුමැි ය ලබා දීලා 

ි ශබනවා. අපි ජනවාරි ශවනශකොට එර  කටයුතු ආරම්භ කිරීමට 

බලාශපොශරොත්තු ශවනවා.  අපි එවැනි තවත් ආශයෝජන 

ගණනාවක්   කරන්නට බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. විශ ේෂශයන්ම  

ඉසසසන් වගාශවන්   අපි සියයට 182ක ආනායමක් වර්ධනය කර 

ගත්තා වාශේම,  අලුත් කලාපවල ශමම කටයුතු  ආරම්භ කිරීමටත්  

බලාශපොශරොත්තු ශවනවා.  යාපනශ  දිසසත්රික්කශ , මන්නාරම 

දිසසත්රික්කශ , මඩකලපව දිසසත්රික්කශ  අක්කර 3,000ක 

්රමාණයක් ශම් සඳහා ශවන් කරශගන ශම් කටයුතු  කිරීමට 

බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. ඒ ගැන  අශප් පිල්ශලයාන් මන්ත්රීතුමා,  

අශප් රාජය අමාතය  ගරු වියාශල්න්ද්රන් මැි තුමා සමඟ අපි 

සාකච්ඡා කළා. අන හම්බන්ශතොට දිසසත්රික්කශ  ජනතාව 

පළමුශවනි වතාවට ඉසසසන් වගාව ශවනුශවන් ශයොමු ශවලා 

ි ශබනවා. අපි ඒ සඳහා ශම් වන විටත් රැකව භූමිය ලබා දීලා 

ි ශබනවා. ඒ තුළින් වයාප්ත කළ ඉසසසන් වගාශවන් ශඩොලර් 

මිලියන 700ක ආනායමක් රටට ලබා ගැීතම සඳහා අවුරුදු තුනක 

සැලසුමක් නිර්මාණය කරලා ි ශබනවා. ඒ වාශේම, බංගශනනිය, 

ශසවණපිටිය වැනි අශප් විසිතුරු මත්සය මධයසසථාන  රාජය සහ 

ශප ේගලික හවුල් වයාපාර හැටියට ශගන යන්නත් අපි 

බලාශපොශරොත්තු ශවනවාය කියන එකත් මතක් කරන්න 

කැමැි යි. මම තවත් දීර්ඝව කථා කරන්න බලාශපොශරොත්තු 

ශවන්ශන් නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම අශනකුත් 

ශතොරතුරු සියල්ල සභාගත* කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජනය 

කරන සියලුශනනාම අපි ධීවර ්රි පත්ි ය පිළිබඳ නැනුවත්  කළා. ඒ 

සියලු ශනනාටම ධීවර ්රි පත්ි ශ  පිටපතක් අපි දීලා ි ශබනවා.  

පාර්ලිශම්න්තුශේ පළමුශවනි මහශල්  ඇි  පසසතකාලශ  දී ඒ 

ශල්ඛ්න  පරිශීලනය කිරීශම් අවසසථාව ඔබතුමන්ලාට ලබා දීලා 

ි ශබනවා. හැබැයි, නැන් මාසයකට වැඩි කාලයක් ගත ශවලා 

ි ශබනවා. කිසිම ශේ පාලන පක්ෂයකින්, මන්ත්රීවරයකුශගන් 

අනහසක් ශහෝ ශයෝජනාවක් ශහෝ සංශ ෝධනයක් ඒ සඳහා  

ඉදිරිපත් ශවලා නැහැ. ඒ ගැන මම කනගාටු ශවනවා. ඒ නිසා ධීවර 

්රි පත්ි ය ශවනුශවන් ශයෝජනා, සංශ ෝධන හා අනහසස ි ශබනවා 

නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන්න කියලාත් ඉල්නමක් කරන්න කැමි යි.  

ගරු අමාතයතුමා අපට ලබා ශනන  මඟශපන්වීමට නැවත 

වතාවක් මා  සසතුි වන්ත ශවනවා.  සියලු රාජය නිලධාරින්ටත් 

සසතුි වන්ත ශවනවා. අශප් අමාතයාං ශ  නක්ෂ නිලධාරින් 

කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. සියලු ආයතන එකට වැඩ කරන ආයතන 

බවට අන පරිවර්තනය ශවලා ි ශබනවා. නක්ෂ ්රියාකාරි 

2219 2220 

[ගරු  කංචන විශේශසේකර  මහතා] 

————————— 
*  පුසනතකාලදේ තබා තත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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නිලධාරින් ගණනාවකශේ නායකත්වය තුළ ශම් අමාතයාං ය 

විශ ේෂශයන්ම මහා භාණ්ඩාගාරශයන් මුනල් ගන්නා 

අමාතයාං යක් ශවනුවට, මහා භාණ්ඩාගාරයට මුනල් උපයා ශනන 

අමාතයාං යක් බවට පරිවර්තනය කරනවා. අි ගරු 

ජනාධිපි තුමාශේත්, ගරු අග්රාමාතයතුමාශේත්, ගරු මුනල් 

අමාතයතුමාශේත් බලාශපොශරොත්තුව ඉෂසට කරන අය වැයක් බවට 

ශම් අය වැය  පරිවර්තනය කරන්නට අපි කටයුතු කරනවාය කියන 

එකත් ශම් ශවලාශේ මතක් කරන්න කැමි යි.  

විශ ේෂශයන්ම ශම් කටයුතු පිළිබඳව අනහසස හා ශයෝජනා 

ඉදිරිපත් කරන්න බලාශපොශරොත්තුශවන් ර ටප මන්ත්රීවරුන්ට සහ 

මන්ත්රීවරුන් ඉදිරිපත් කළ   ඒ අනහසස හා ශයෝජනාවලට අපි 

ඇහුම්කන් දීලා ඒ අව ය මැදිහත්වීම ලබා ශනනවාය කියන එකත් 

සඳහන් කරමින් මශේ කථාව අවසන් කරනවා.  

  

ගරු ඒ.එල්.එම්. අතාඋල්ලා හහතා 
(மாண்புமிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට අනහසස කිර පයක් ්රකා  

කරන්න විනාඩි 2ක් ශනන්න.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ හන්ත්රීුරහා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, තවත් විනාඩි 10යි ි ශබන්ශන්. නැනට 

කිකකයන් 7ශනශනක්  කථා කරන්න ඉල්ලා ි ශබනවා. ඒ 

කිකකයන් 7ශනනාටත් විනාඩිය, විනාඩිය  වාශේ තමයි ශනන්න 

ශවන්ශන්.  

ඒ නිසා  අනුපිළිශවළ අනුව ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මන්ත්රීතුමා, 

මිනින්තු ශනකකින් ඔබතුමාශේ අනහසස නැක්වීම අවසන් කරන්න.  

 

ගරු ෆයිසාල් කාසිම් හහතා  
(மாண்புமிகு கபஸால் காசிம்)  

(The Hon. Faizal Cassim) 

பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கவள, இன்று 

நகடதபறுகின்ற கடற்தறாைில் அகமச்சின் குழுநிகல 

விவாதத்திவல கலந்துதகாண்டு எனக்கும் வபசுவதற்குச் 

சந்தர்ப்பம் கிகடத்தகதயிட்டு நான் மகிழ்ச்சியகடகிவறன். 

கடற்தறாைில் அகமச்சு சம்பந்தமாகப் வபசுவதற்கு முதல் நான் 

இங்கு ஒரு விடயத்கதக் கூற வவண்டும்.  

දිවංගත අශප් ර ටප අමාතය ගරු අෂසශරොෆස මැි තුමා තමයි 

ඔලුවිල් වරාය ඉදිකිරීමට ශයෝජනා කශළේ.  හැබැයි, එතුමා ඒ 

වරාය ඉදි කිරීමට ශයෝජනා කළාට,  ඒක ආරම්භ කරන්න 

ලැබුශණ් නැහැ.  එතුමා 2000 වසශර්දී මිය ය යා. ඊට පසුව තමයි 

ඔලුවිල් වරාය ඉදි කිරීමට පටන් ගත්ශත්.  සමහර අය අෂසශරොෆස 

මැි තුමාට ශචෝනනා කරනවා, එතුමා ඒ වරාය ඉදිකළ නිසා තමයි 

ශම් ්ර සනය ඇි ශවලා ි ශබන්ශන් කියලා.  ඒ නිසා මම ආශයත් 

කියන්න කැමි යි,  ර ටප අමාතය අෂසශරොෆස මැි තුමා වයාපෘි ය 

ශයෝජනා කළා විතරයි,  එර  කටයුතු ආරම්භ කශළේ නැහැ කියන 

එක. ඒකට loans ගත්ශත්ත් නැහැ. එතුමා ඉදි කශළේ  අන ි ශබන 

lighthouse එක සහ Maritime Training Institute එක. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ හන්ත්රීුරහා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්ත්රීතුමනි, තවත් මිනිත්තුවකින් අවසන් කරන්න.  

ගරු ෆයිසාල් කාසිම් හහතා  
(மாண்புமிகு கபஸால் காசிம்)  

(The Hon. Faizal Cassim) 
ශහොඳයි. 

එතුමා ඊට අමතරව ශවන ශමොකුත් ඉදි කිරීම් පටන් ගත්ශත් 

නැහැ   කියන  එකත්    මම   ශම්   ශවලාශේ   කියන්න  කැමැි යි.   

தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கவள, நீங்கள் எமது பகுதிகளுக்கு 

வந்திருக்கிறீர்கள். எனக்கு இன்னும் ஒரு நிமிடம் மாத்திரவம 

எஞ்சியிருப்பதால், என்னால் எல்லாவற்கறயும் இங்கு கூற 

முடியாது. எனவவ, மக்களின் வகாாிக்ககககள உங்களுக்கு 

எழுத்துமூலம் தரலாம் என்று நிகனக்கிவறன்.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මශේ කථාව අවසන් 

කරන්න කාලය මදි නිසා ශමර  ඉි රි ශකොටස සභාගත* කරනවා. 

ඒත් එක්කම මම තව කාරණයක් කිව යුතුයි. ඉන්දියාශේ 

biofloc tanks තමයි නැන් ශගන්වන්න ශයෝජනා කරලා  

ි ශබන්ශන්. ඒ ටැංකි ලංකාශේ ගන්න නැහැ. එම නිසා duty 

නැත්නම්, cess ටික අයින් කරලා ඒවා ශගන්විය යුතුයි. ඒවා 

ශගනාශවොත් අපට ශපොශළොව හාරලා  ධීවර කර්මාන්තය කරන්න 

ඕනෑ නැහැ කියලා මම ර තනවා. ඒක  සාමානය ශපොශළොශේම 

අපට කරන්න පළුවන්. එම නිසා එවැනි ශයෝජනාවලට උනේ 

කරලා ධීවර කර්මාන්තය දියුණු කරමු කියන ඉල්නම කරමින්  

මශේ කථාව අවසන් කරනවා.  

ශබොශහොම සසතුි යි. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ හන්ත්රීුරහා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ශසල්වරාජා කශේන්ද්රන් මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට මිනිත්තු 

2ක කාලයක් ි ශබනවා. 

 

ගරු දසල්වරාජා කදේන්ද්රන් හහතා 
(மாண்புமிகு தசல்வராசா கவஜந்திரன்)  

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

இன்கறய தினம் கடற்தறாைில் அகமச்சு ததாடர்பாக 

இடம்தபறும் விவாதத்தில் கருத்துத் ததாிவிக்க வாய்ப்பிகனத் 

தந்தகமக்கு நன்றி கூறுகின்வறன். வடக்கு, கிைக்ககப் 

தபாறுத்தவகரயிவல எங்களுகடய மீன்பிடித் துகறயானது 

கடந்த 13 வருடங்களாகத் திட்டமிட்ட முகறயிவல 

அைிக்கப்பட்டுக்தகாண்டிருக்கின்றது. குறிப்பாக, ததன்னிலங் 

ககயிலிருந்து வருகின்ற மீனவர்களின் சட்ட விவராத மீன்பிடி 

முகறகள், மீன்பிடி நடவடிக்கககள் மற்றும் இந்திய 

மீனவர்களின் அத்துமீறிய நடவடிக்கககள் வபான்றகவ 

கடற்தறாைில் மற்றும் நீரக வளமூலங்கள் திகணக்களத் 

தினதும் கடற்பகடயினதும் முழுகமயான ஒத்துகைப்புடவன 

வமற்தகாள்ளப்படுகின்றன.  

குறிப்பாக, யுத்தத்தினால் தபரும் பாதிப்புக்ககளச் சந்தித்த 

வட மாகாணத்திலுள்ள யாழ்ப்பாணம், முல்கலத்தீவு, 

வவுனியா மற்றும் மன்னார் பிரவதச மீனவர்கள் அரசாங் 

கத்தின் உதவி இல்லாமல் தங்கள் தசாந்த முயற்சியினால் 

கடன்ககளப் தபற்று படகுகள் மற்றும் வகாடி ரூபாய் தபறுமதி 
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————————— 
*  පුසනතකාලදේ තබා තත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්න්තුව 

யான வகலககள வாங்கிக் கடற்தறாைிலுக்குச் தசல்லுகின்ற 

வபாது, அகவ ஒரு நாளிவலவய தவட்டி அைிக்கப்படுகின்றன. 

இது கடற்தறாைிலிருந்து தமிைர்ககள தவளிவயற்ற 

வவண்டுதமன்ற வநாக்கத்வதாடு திட்டமிட்ட ாீதியிவல 

அரசாங்கத்தினால் வமற்தகாள்ளப்படுகின்ற நடவடிக்கக. இந்த 

நடவடிக்ககக்கு முற்றுப்புள்ளி கவக்கவவண்டும். கடற்தறாைில் 

அகமச்சர் அவர்கள் இதகனத் ததாிந்துதகாண்வட சட்ட 

விவராத மீன்பிடி முகறககள அனுமதித்துக் தகாண்டிருப்பது 

கவகலக்குாிய விடயம். அட்கடத் ததாைிலானது வட மாகாண 

மீன்பிடித்துகறகய வமாசமாகப் பாதிக்கின்றவபாதும் அதற்கு 

அனுமதி வைங்கப்படுகின்றது. இவ்வாறான தசயற்பாடு 

களினால் மீன்பிடித்துகற அைிந்துதகாண்டிருக்கின்றது. வட 

பகுதிக் ககரவயாரத்திலிருந்து தமிழ் மீனவாின் ஆதிக்கத்கத 

இல்லாமல் தசய்யவவண்டுதமன்ற வநாக்கத்வதாடு இது 

திட்டமிட்டு வமற்தகாள்ளப்படுகின்றது.  

அடுத்ததாக, மயிலிட்டித் துகறமுகத்தின் முதலாங்கட்ட 

அபிவிருத்திப் பணிகள் முடிவகடந்திருக்கின்றது. இப்தபாழுது 

இரண்டாங்கட்ட அபிவிருத்திப் பணிகள் ததாடங்கியிருப்ப 

தாகச் தசால்லப்படுகின்றது. முதலாங்கட்ட அபிவிருத்திக்குப் 

பிற்பாடு அந்தத் துகறமுகம் தமிைர்களுகடய கககளிலிருந்து 

பறிக்கப்பட்டு, நூறு சதவீதம் ததன்னிலங்கககயச் வசர்ந்த 

தபரும்பான்கம மீனவர்களின் கககளுக்குச் தசன்றிருக் 

கின்றது. ஆழ்கடலுக்கு மீன்பிடிக்கச் தசல்கின்றவர்கள் அங்கு 

வந்து ஓய்தவடுத்து, அந்தத் துகறமுகத்கத முழுகமயாக 

ஆக்கிரமித்துக்தகாண்டிருக்கின்றார்கள். நாங்கள் ததன்பகுதி 

தபரும்பான்கமயின மீனவர்களுக்கு எதிரானவர்கள் அல்லர். 

ஆனால், அபிவிருத்தி என்ற தபயாில் வமற்தகாள்ளப்படுகின்ற 

நடவடிக்கககள் வடபகுதி மீனவர்களின் இருப்கப அைிப்பதாக 

இருந்தால், நாங்கள் அதற்கு முழுகமயாக எதிராகவவ 

இருப்வபாம். ஒருவவகள மீன்பிடி அகமச்சர் அவர்களுக்கு 

இந்த விடயம் ததாடர்பாக அரசாங்கத்வதாடு வபசுவதற்கு 

அச்சம் இருக்கலாம். ஆகவவ, தயவுதசய்து தகௌரவ இராஜாங்க 

அகமச்சராவது இந்த விடயம் ததாடர்பாகக் கவனம் 

தசலுத்தவவண்டுதமன்று வகட்டுக்தகாள்கின்வறன். தமிழ் 

மீனவர்களின் மீன்பிடித்ததாைில் முற்றாக அைிக்கப்படுகிறது.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ හන්ත්රීුරහා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, නැන් අවසන් කරන්න. 
 

ගරු දසල්වරාජා කදේන්ද්රන් හහතා 
(மாண்புமிகு தசல்வராசா கவஜந்திரன்)  

(The Hon. Selvarajah Kajendren)  
இறுதியாக ஒரு விடயத்கதக் கூறி முடிக்கிவறன். 

யாழ்ப்பாணம் மாநகர சகபயினால் கல்லுண்டாய் தவளியிவல 

கைிவுகள் தகாட்டப்படுகின்றது. அந்தக் கைிவுகள்  தகாட்டப் 

படுகின்ற இடம் யாழ்ப்பாணம், அராலி, காகரநகருக்குள் 

அடங்குகின்ற ஒரு கடல் நீவராிப் பகுதியில் உள்ள தாழ்நிலச் 

வசற்றுப் பகுதியாகும். அதற்குள் மருத்துவக் கைிவுகளும் மிக 

ஆபத்தான நச்சுக் கைிவுகளும் அடங்குகின்றன. அந்தக் 

கைிவுகள் மகை தவள்ளத்வதாடு வசர்ந்து அப்படிவய கடல் 

நீவராிக்குள் வசர்ந்துவிடுகின்றது. அந்தக் கடல் நீவராியிவல 

ஆயிரக்கணக்கான மீனவர்கள் மீன்பிடியில் ஈடுபடுகின் 

றார்கள். அந்த மீன்கள் யாழ்ப்பாணம், நல்லூர், வலிகாமம் 

வபான்ற பகுதிகளிவல உள்ளவர்களால் உட்தகாள்ளப் 

படுகின்றன. இது பாாிய ஆபத்தான ஒரு விடயம். ஆகவவ, 

இந்த விடயம் ததாடர்பாகச் சுற்றாடல் அகமச்வசாடு 

ததாடர்புதகாண்டு, யாழ்ப்பாணத்திற்தகனப் தபாதுவான ஒரு 

நில நிரவுகக இடதமான்கற ஒதுக்கி, குப்கபகள் தகாட்டப் 

படுவதற்கு நடவடிக்ககதயடுக்கப்பட வவண்டும். யாழ்ப் 

பாணத்தில் இருக்கின்ற 17 உள்ளூராட்சி மன்றங்களுவம 

இப்படிப்பட்ட நீவராிகவளாடு கலக்கக்கூடிய வககயில்தான் 

கைிவுககளக் தகாட்டுகின்றன. அவ்வாறான அகனத்து 

நீவராிகளிலும் மீன் பிடிக்கப்படுகின்றது. இது மிக ஆபத்தான 

ஒரு விடயம் என்பகத மீண்டும் ததாிவித்துக்தகாள்ள 

விரும்புகின்வறன். ஆகவவ, இதுததாடர்பாக உடனடியாகக் 

கவனம் தசலுத்தப்பட வவண்டுதமன்று நான் இந்தச் 

சந்தர்ப்பத்திவல வகட்டுக்தகாள்ள விரும்புகின்வறன்.  
  

ගරු ඩේලසන දද්වානන්ො හහතා 
(மாண்புமிகு டக்ளஸ் வதவானந்தா)  
(The Hon. Douglas Devananda) 
நன்றி, தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கவள!  

இங்வக தகௌரவ உறுப்பினர் கபஸால் காசிம் அவர்கள் 

ஒலுவில் துகறமுகத்கதப்பற்றிக் குறிப்பிட்டிருந்தார். நிச்சய 

மாக நாங்கள் அகத விகரவில் தபாறுப்தபடுத்து அந்த 

மக்களுக்கு, அந்தப் பிரவதசத்திற்குப் பயனுள்ளதான ஒரு 

துகறமுகமாக அதகன மாற்றுவவாம்.  

இங்கு தகௌரவ உறுப்பினர் தசல்வராசா கவஜந்திரன் 

அவர்கள் வைகமவபால ஒரு தபாய் மூட்கடகய அவிழ்த்து 

விட்டிருந்தார். எங்களுகடய அரசாங்கத்கதப் தபாறுத்த 

வகரயில், அது இனவாதமற்ற வககயில் சகல மக்ககளயும் 

சமமான முகறயில் கருதி தனது நடவடிக்ககககள 

முன்தனடுத்துவருகின்றது. வட மாகாணத்தில் எங்களுகடய 

கணக்கின்படி கடலட்கட வளர்ப்பினூடாகப் பலநூறு 

மில்லியன்ககள வாழ்வாதாரமாகப் தபறக்கூடிய நிகலகம 

யிருக்கின்றது. அந்தப் பிரவதசத்கத, அந்த மாவட்டத்கதச் 

வசர்ந்தவர்களுக்குத்தான் அதில் முன்னுாிகம தகாடுக்கப் 

பட்டிருக்கின்றது. அத்துடன் விஞ்ஞானபூர்வமாகத்தான் 

நாங்கள் அகத முன்தனடுத்து வருகின்வறாம். ஆனபடியினால் 

இது வைகமயான தபாய்களில் ஒன்று.  

அடுத்து, யாழ். மாநகர சகப bicycle என்று தசான்னால், 

ஒரு சில்லு இவாிடம், மற்கறய சில்லு மணியிடம், handle 

கவஜந்திரகுமாாிடம். ஆககயால், மாநகர சகபபற்றி அவாிடம் 

தான் வகட்க வவண்டும். ஆகவவ, தயவுதசய்து இந்தச் 

சகபகயத் தவறாக வைிநடத்த வவண்டாம் என்று நான் 

அவாிடம் வகட்டுக்தகாள்கின்வறன். நன்றி.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ හන්ත්රීුරහා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 Order, please! පාර්ලිශම්න්තුව යළි රැසස ශේ. 
 

ඊ  අනුකූලව පාර්ලිදම්න්ුරව එක්රැසන විය.  
அதன்படி பாராளுமன்றம் மீண்டும் கூடியது. 

Accordingly, Parliament resumed. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ හන්ත්රීුරහා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

අන දිනට නියමිත කටයුතු අවසන් වනතුරු කාලය ලබා 

ගැීතමට සභාව එකඟන? 

 

ගරු හන්ත්රීවරු  
(மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 

Aye. 
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[ගරු ශසල්වරාජා කශේන්ද්රන්  මහතා] 
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කාරක සභාදේදී තවු ර ත් සලකා බලන ලදී -  
[මූලාසනාරූඪ ගරු හන්ත්රීුරහා මූලාසනාරූඪ විය.] 

 

குழுவில் வமலும் ஆராயப்பட்டது.-                    

[மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள் தகலகம 

வகித்தார்கள்.] 

Considered further in Committee. - 
[THE HON. PRESIDING MEMBER in the Chair.] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ හන්ත්රීුරහා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු ශසල්වම් අවඩක්කලනානන් මන්ත්රීතුමා. ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, ශකටිශයන් ඔබතුමාශේ අනහසස ඉදිරිපත් කරන්න. 
 

ගරු දසල්වම් අවඩක්කලනාෙන් හහතා 
(மாண்புமிகு தசல்வம் அகடக்கலநாதன்)  

(The Hon. Selvam Adaikkalanathan)  
நன்றி, தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கவள! 

இன்கறய தினம் விவாதத்திற்கு எடுத்துக்தகாள்ளப் 

பட்டிருக்கின்ற முக்கிய அகமச்சான கடற்தறாைில் அகமச்சு 

சார்பாகச் சில கருத்துக்ககளச் தசால்ல விகைகின்வறன். 

முதலாவதாக, இந்திய - இலங்கக trawler பிரச்சிகன 

சம்பந்தமாக ஓர் ஆவலாசகனகய வைங்கலாதமன்று நிகனக் 

கின்வறன். ஆழ்கடல் ததாைிகலச் தசய்வதற்கான சாியான 

வைிமுகறககளக் ககயாண்டால் இந்தப் பிரச்சிகன தீரும். 

எங்களுகடய மக்களும் ஆழ்கடலிவல தசன்று ததாைில் தசய்ய 

வவண்டும். அவதவபான்று இந்திய மீனவர்களும் ததாைில் 

தசய்ய வவண்டும். ஆகவவ, இந்திய அரசாங்கத்வதாடு வபசி 

அகதச் தசய்வீர்களாகவிருந்தால் இந்த trawler முகற 

மீன்பிடிகய நிறுத்தமுடியுதமன்று நான் நிகனக்கின்வறன். 

அடுத்து, நீங்கள் வருமானம் தரக்கூடிய கடலட்கட, நண்டு, 

இறால் வளர்ப்பு ததாடர்பான விடயங்ககளச் தசய்து 

வருகிறீர்கள். ஆனால், அந்த இடங்களிவல சிற்சில 

பிரச்சிகனகள் எழுகின்றன. அதாவது, பண வசதி உள்ளவர் 

களுக்குத்தான் அந்த  வசதிகளும் தபற்றுக்தகாடுக்கப் 

படுவதாகப் தபாதுவாகச் தசால்லுகிறார்கள். ஆகவவ,  நீங்கள் 

கிராம ாீதியாகச் சாமானிய ததாைிலாளர்களுக்கும் அந்த 

வசதிககளப் தபற்றுக்தகாடுத்தால் நன்றாக இருக்கும்.  

அடுத்தபடியாக, இப்தபாழுது நீங்கள் இறுதியாக 

உங்களுகடய பதிலிவல trawlers பற்றிக் குறிப்பிட்டிருந்தீர்கள். 

உண்கமயிவலவய, உள்ளூாிவல கடற்தறாைிலில் ஈடுபடுகின்ற 

எங்களுகடய மக்கள் அந்த trawlers இற்காகப் பல இலட்சம் 

ரூபாகய முதலீடு தசய்திருக்கின்றார்கள். இந்திய trawlersஇன் 

வருககயிகன நாங்கள் தடுத்து நிறுத்தவவண்டும். ஏதனன் 

றால், இதனால் எங்களுகடய ததாைிலாளர்கள் பாதிக்கப் 

படுவது உண்கமயாகும். ஆனால், உள்ளூாிவல trtrawlers 

இற்காக முதலீடு தசய்த எங்களுகடய ததாைிலாளர்களுக்கு 

நீங்கள் தசான்னதுவபால ஒரு பாீட்சார்த்த முகறகயக் 

ககயாண்டு பார்த்து, அதன் பின்பு என்ன தசய்யலாம் என்று 

வயாசிக்கலாவம ஒைிய trawlers பயன்பாட்கட உடனடியாக 

நிறுத்துவததன்பது உண்கமயிவலவய ஏற்றுக்தகாள்ள 

முடியாது. ஆனாலும் trawlers பயன்பாட்டில் எந்ததந்த 

முகறகயக் ககயாள வவண்டும் என்ற அறிவுறுத்தல் 

அவர்களுக்கு வைங்கப்படவவண்டும். ஏதனன்றால், எங்களு 

கடய ஏகனய மீனவர்களும் கட்டுவகல வபான்ற சாதாரண 

முகறயில் சிறிய அளவில்தான் ததாைில் தசய்கின்றார்கள். 

ஆகவவ, அவர்களுகடய உகடகமககளப் பாதிக்காத 

வககயில் அதகனச் தசயற்படுத்தவவண்டும் என்பதுதான் 

என்னுகடய கருத்தாக இருக்கின்றது. 

அதகனவிட, இன்னுதமாரு விடயத்கத நான் உங்களு 

கடய கவனத்திற்குக் தகாண்டுவருகின்வறன். எனது கிராம 

மான  விடத்தல் தீவுக் கிராமத்தினுள்வள கடல் நீர்  உட்புகுந் 

திருக்கின்ற ஒரு நிகலகம இப்தபாழுது ஏற்பட்டிருக்கின்றது. 

ஏதனன்றால், அங்வகயுள்ள அகண மண்ணால் கட்டப் 

பட்டிருக்கின்றது. ஆனால் துருசுகள் எல்லாம் சீதமந்திவல 

கட்டப்பட்டிருக்கின்றது. மண்ணால் வபாடப்பட்ட அந்த 

அகண கடலாிப்புக் காரணமாக அைிவகடந் திருக்கின்றது. 

அதனால், இம்முகற ஏற்பட்ட இயற்கக அனர்த்தத்தினால் - 

தவள்ளப்தபருக்கினால் விடத்தல்தீவு முற்றாக மூழ்கிப் 

வபாயிருந்தது. அதாவது, மகைநீருடன் கடல் நீரும் உள்வள 

புகுந்த நிகலயில் இவ்வாறு ஏற்பட்டிருக்கின்றது. அந்த 

அகணகயச் சீதமந்தினால் கட்ட அல்லது கடல் தண்ணீர் 

அைிக்காத வககயில் வவறு ஏதாவது ஒரு முகறயில் சீரகமக்க 

உடனடியாக நடவடிக்கக எடுக்கவவண்டும் என்று நான் 

உங்களிடம் வவண்டுவகாள் விடுக்கின்வறன்.  

எங்களுகடய தமிழ் இனத்கதச் வசர்ந்த அகமச்சரான 

நீங்கள் எமது மீனவ சமூகத்தினுகடய பாடசாகலகளின் 

அபிவிருத்தி மற்றும் அவர்களுகடய சமூக முன்வனற்றத் 

கதயும் கவனத்தில் எடுக்கவவண்டும். அத்துடன்,  உங்களு 

கடய வபச்சிவல மீன்ககளச் சந்கதப்படுத்துவது பற்றியும் 

தசான்னீர்கள். ஆனால், மன்னார், முல்கலத்தீவு மாவட்டங் 

ககளப் தபாறுத்தமட்டிவல அங்குள்ள சந்கத முகறயானது 

உள்ளூர் மக்களுக்கு நன்கம பயக்கக்கூடியதாகக் 

காணப்படவில்கல. ஏதனன்றால், இப்தபாழுது கூடுதலாகத் 

தனியார் விகலகூறி மீன்ககள வாங்கிக்தகாண்டு 

வபாகின்றார்கள். அவர்கள் அவ்வாறு விகலகூறி 

வாங்கிக்தகாண்டுவபாவது நல்ல விடயமாகும். ஆனால், 

வடக்கு, கிைக்கிவல எங்களுகடய மீனவ சமூகத்திற்கு நன்கம 

பயக்கக்கூடிய வககயிலான தசயற்பாடுகள் ததாடர்பில் 

உங்களுகடய கவனத்கதச் தசலுத்தவவண்டும் எனக் 

வகட்டுக்தகாள்கின்வறன். வமலும், ஆரம்பத்தில் pass முகற 

இருந்தது; இப்பவும் அது ததாடர்கின்றது. அதகன நான் 

பிகைதயன்று தசால்லவில்கல. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ හන්ත්රීුරහා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, නැන් අවසන් කරන්න. 
 

ගරු දසල්වම් අවඩක්කලනාෙන් හහතා 
(மாண்புமிகு தசல்வம் அகடக்கலநாதன்)  

(The Hon. Selvam Adaikkalanathan)  
எனக்கு இன்னும் ஒரு நிமிடம் தாருங்கள்! 

காகலயில் 5 மணிக்குத் ததாைிலுக்காகப் வபாகின்ற 

ததாைிலாளர்ககள check பண்ணி முடியும்வபாது 9 மணி 

ஆகின்றது. இதனால் அவர்கள் உாிய வநரத்தில் கடலுக்குப் 

வபாக முடியாமலிருக்கின்றது. அந்த நிகலகமகய மாற்றி, 

அவர்கள் இலகுவாகச் தசன்று ததாைில் தசய்வதற்கான 

வாய்ப்கப உண்டுபண்ணவவண்டும் என்று வகட்டு, 

விகடதபறுகின்வறன். நன்றி.  

  

ගරු ඩේලසන දද්වානන්ො හහතා (ධීවර අහාතයුරහා) 
(மாண்புமிகு டக்ளஸ் வதவானந்தா - கடற்தறாைில் அகமச்சர்) 

(The Hon. Douglas Devananda - Minister of Fisheries) 
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கவள, 

என்னுகடய நண்பரும் எதிர்க்கட்சி உறுப்பினருமான தகௌரவ 

தசல்வம் அகடக்கலநாதன் அவர்களுகடய வகள்விகளுக்கு 

நான் ஒவ்தவான்றாகப் பதில் வைங்குகின்வறன். ஆழ்கடல் 

மீன்பிடி இந்தியத் தரப்பிலும் இலங்ககத் தரப்பிலும் 
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ஊக்குவிக்கப்படவவண்டும் என்று தசால்லியிருந்தீர்கள். 

இந்தியத் தரப்பில் அது ஊக்குவிக்கப்படுகின்றது. அவதவபால, 

எங்களுகடய தரப்பிவலயும் அதற்கான ஆரம்ப முயற்சிககள 

நாங்கள் எடுத்திருக்கின்வறாம். "திருடனாகப் பார்த்துத் திருந்தா 

விட்டால் திருட்கட ஒைிக்கமுடியாது" என்று எம்.ஜி.ஆர். படப் 

பாடதலான்று இருக்கின்றது. தமிழ் நாட்டில் கடற்தறாைிலில் 

ஈடுபடுகின்ற முதலாளிகள் திருட்டு வவகலகளில் ஈடுபடுகின்ற 

படியால்தான் அதகன எங்களால் தடுக்க முடியாதிருக்கின்றது. 

இருந்தாலும், ஓர் இராஜதந்திர ாீதியாகவும், சட்ட நடவடிக்கக 

ஊடாகவும் ஓரளவு கட்டுப்படுத்தலாம் என்று சிந்தித்திருக் 

கின்வறன். அதற்கான வபச்சுவார்த்கதகள் ததாடரும்.  

அடுத்ததாக, நீங்கள் அட்கட வளர்ப்புப் பற்றிச் 

தசான்னீர்கள். அதாவது, அட்கட வளர்ப்வபா அல்லது இறால் 

வளர்ப்வபா சாதாரண மக்களுக்குக் கிகடப்பதில்கல 

என்பதாகச்  தசான்னீர்கள். அது உண்கமதான். மன்னாாில் 

அப்படிதயாரு பிரச்சிகன இருக்கிறது. ஆனபடியால்,  கஷ்டப் 

பட்ட ஆட்ககளத் ததாிவுதசய்து வங்கிக் கடனுக்கூடாக 

அல்லது சமுர்த்தித் திட்டத்துக்கூடாக அடுத்தமுகற நாங்கள் 

அகத முன்தனடுக்கலாம். அகமச்சிலும் அதற்கான ஒரு 

நிதியிருக்கிறது. எனவவ, நாங்கள் அகத முன்தனடுக்கலாம். 

நான் உங்களுடன் இது ததாடர்பில் ககதக்கின்வறன். அடுத்து, 

நீங்கள் உங்களுகடய வகாந்தப்பிட்டிகயப் பற்றிக் 

கூறினர்கள். [இகடயீடு] இல்கல, இல்கல. நீங்கள் வகட்க 

வில்கல. ஆனாலும், அகதயும் எப்படியும் இந்த வருடத்துக்குள் 

முடிக்கப் பார்க்கின்வறன்.  

அடுத்ததாக, இந்த உள்ளூர் இழுகவப் படகுககளப் பற்றிச் 

தசான்னீர்கள். பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சுமந்திரன் அவர்கள், 

தான்தான் அந்தச் சட்டத்கதக் தகாண்டுவந்ததாகவும், தான் 

தமிழ்த் வதசியக் கூட்டகமப்பின் தகலவர் என்றும், இந்தச் 

சட்டத்கத நாங்கள் நகடமுகறப்படுத்தவில்கல என்றும் 

தசால்லிக்தகாண்டிருக்கின்றார். ஆனால், நீங்கள் தசால்வது 

முற்றிலும் உண்கம. அவர்களுக்கு ஒரு மாற்று ஏற்பாடு 

தசய்யப்படும்வகர, ஒரு மாற்றுத் ததாைில் கிகடக்குமட்டும் 

அது ததாடரும்.  நாங்கள் அதற்குாிய முகறயில் சட்டத்கதத் 

திருத்தவிருக்கின்வறாம்.   

அடுத்து, விடத்ததல்தீவு அகணகயப் பற்றிச் தசான் 

னீர்கள். அகத நான் கருத்திதலடுத்துக் தகாள்கின்தறன். 

அதுவபால் வடக்கில் இருக்கின்ற கடற்தறாைிலாளர்களுகடய 

பிள்களகளின் கல்வி ததாடர்பில் குறிப்பிட்டிருந்தீர்கள். 

சமீபத்தில்கூட, தகௌரவ கல்வி அகமச்சர் திவனஷ் குணவர்தன 

அவர்களுடன் கலந்துகரயாடி, வடக்கிலிருக்கின்ற கடவலார 

மாணவர்களுக்கு ஒரு special education for - [Interruption] No, 

we have already discussed about the fishing community. அவருடன் 

ககதத்தவபாது, ஒரு விவசட திட்டதமான்கறக் தகாண்டு 

வருவதற்கு அவர் இணங்கியிருக்கின்றார்.  

சந்கத அகமப்பது ததாடர்பாகவும் நாங்கள் பார்ப்வபாம். 

Pass நகடமுகற பற்றியும் பல குகறபாடுகள் இருக்கின்றன. 

அகதப்பற்றியும் ககதக்கலாம். எதிர்க்கட்சியில் இருப்பவர்கள் 

இப்படியான ஆவராக்கியமான கருத்துக்ககள முன்கவப்பகத 

வரவவற்கின்வறன்; பாராட்டுகின்வறன்.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ හන්ත්රීුරහා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඇමි තුමනි, අවසන් කරන්න.  

ගරු ඩේලසන දද්වානන්ො හහතා 
(மாண்புமிகு டக்ளஸ் வதவானந்தா)  
(The Hon. Douglas Devananda) 
ஒரு நிமிடம்! 

இந்தக் கடற்தறாைில் அகமச்சு முன்வனாக்கிச் தசல்வதற்கு 

எங்களுகடய தகௌரவ இராஜாங்க அகமச்சர் கஞ்சன 

விவஜவசகர பலவைிகளிலும் ஒத்துகைத்து வருகின்றார். 

அவருக்கு எனது நன்றிகள். அத்துடன், அகமச்சின் தசயலாளர் 

திருமதி இந்து ரத்நாயக்க அவர்களுக்கும் இராஜாங்க 

அகமச்சின் தசயலாளர் திரு. ஜயந்த சந்திரவசாம 

அவர்களுக்கும் கடற்தறாைில் மற்றும் நீாியல் வளத்துகறத் 

திகணக்களப் பணிப்பாளர் நாயகம் திரு. சுசந்த கஹவத்த 

அவர்களுக்கும் ஏகனய திகணக்களங்களின் தகலவர்களின் 

தபயர்கள் உடனடியாக ஞாபகத்துக்கு வராவிட்டாலும் 

அவர்கள் அகனவருக்கும் என்னுகடய சார்பாகவும் 

இராஜாங்க அகமச்சர் கஞ்சன விவஜவசகர சார்பாகவும் 

நன்றிகயத் ததாிவித்துக் தகாள்கின்வறன்.  நன்றி, வணக்கம். 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ හන්ත්රීුරහා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ශ්රේම්නාත් සී. ශනොලවත්ත මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා මතු 

කරන කාරණය නැන් ඉදිරිපත් කරන්න. 

 
ගරු දප්ර ම්නාත් සී. දෙොලවත්ත හහතා 
(மாண்புமிகு பிவரம்நாத் சி. ததாலவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)  

සසතුි යි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

ගරු අමාතයතුමනි, ගරු රාජය අමාතයතුමනි. විශ ේෂශයන්ම 

පසුය ය කාලය පරාවටම ශකොළඹ ශේශර් වැව මිරිදිය ග්රාීකය ධීවර 

සංවිධානශ  සාමාජිකයන්ශේ ගැටලු ගණනාවක් මම 

ඔබතුමන්ලාට ඉදිරිපත් කළා. 

ශකොළඹ දිසසත්රික්කශ  ශේශර් ජලා ශ  ධීවර කර්මාන්තශ  

නියැළී සිටින ධීවරයන් වසර 70ක පමණ කාලයක සිට 

පාරම්පරිකව ධීවර කර්මාන්තශ  නියැළී සිටින පිරිසක්. ශේශර් 

වැව අවට පවුල් වි ාල ්රමාණයක් නඩත්තු වන්ශන් ශමම ධීවර 

කටයුතු ආශ්රිතවයි. එබැවින්, ශමම ධීවරයන් විසින් ජාි ක ධීවර 

මහා සම්ශම්ලනශ  අංක COL/FW-3 යටශත් ධීවර සමිි යක් 

ලියා පදිංචි කර ි ශබනවා. 

ශබදුම්වාදී යුේධය සමඟ හදිසි ීති ය යටශත් අධිආරක්ෂිත 

කලාපයට ශකොටසක් අයිි  වීම ශහේතුශවන් මිරිදිය ධීවර ශතොටුපළ 

බල ්රශේ ශයන් අඩක් පමණ ඔවුන්ට අර මිශවලා ි ශබනවා. 

එශමන්ම ශකොළඹ නගරය අලංකරණය හා සංවර්ධනය මඟින්න 

ශේශර් වැශේ පිර ටි මිරිදිය ධීවර ශතොටුපළ සහ ධීවර රැකියා 

ඔවුන්ට අර මි ශවමින් පවි නවා. එබැවින්, ධීවර ඔරු, නැල්, 

ආරක්ෂක කබා, ධීවර ආම්පන්න තබා ගැීතමට ි බූ සසථානන 

ශීඝ්රශයන් අර මිශවලා ි ශබනවා. 

තවන, ශනලුම් කුලුන ඉදිකිරීම සමඟ සිදු කරනු ලැබූ සංවර්ධන 

කටයුතු ශහේතුශවනුත් ඔවුන්ට යම් ශකොටසක් අර මිශවලා 

ි ශබනවා. නමුත්, ඒ අයශගන් පවුල් 35ක් පමණ තව දුරටත් අනාළ 

ධීවර කර්මාන්තශ  ශයශනනවා. ඒ  පවුල් නවසකට රුපියල් 

3,000ත් රුපියල් 5,000ත් අතර ්රමාණයක් උපයනවා. නමුත්, 

අවාසනාවකට නැන් ශවලා ි ශබන්ශන් ශමොකක්න? ශේශර් වැව 

වශේ එක ශකොටසකට "අලංකරණය" කියලා වැටක් ගහනවා. එම 

වැට ගහන නිසා සමහර ශවලාවට ලණු ආධාරක මඟින් තමයි 

ඔවුන්ට ශේශර් වැවට බර න්න ශවන්ශන්. ඉි න්, ඒ ජනතාවට ඒ 
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සඳහා කුඩා ඉඩක් ශහෝ ශවන් කර ශනන්න කියලා තමයි අපි 

ඔබතුමන්ලාශගන් ඉල්ලා සිටින්ශන්.  ඔබතුමන්ලාශේ 

අමාතයාං ශයන් පසුය ය කාලශ  මාළු පැටේ ලක්ෂ ගණනක් ශම් 

වැවට නාලා ි ශබනවා; මාළුත් අහුශවනවා. හැබැයි, ජීවශනෝපාය 

ක්රම දියත් කරලා මිනිසුන්  ක්ි මත් කරන්න අපි ශමොන තරම් 

උත්සාහ කළත්, මිනිසුන්ශේ අව යතා ශමොන තරම් ඉටු කළත් 

්රශයෝජනයක් ගන්න අමාරුයි. ඒ ඔරු ටික ි ශබනවා, උශේ ඉඳලා 

ඒ මිනිසසසු මාළු අල්ලනවා. නමුත් අලංකරණ කටයුතු ශහේතුශවන් 

ඒ ශකොටසක් වහලා නමනවා නම්, ඒ මිනිසුන්ට එතැනට යන්න 

ඉඩක් නැත්නම් ඒ කටයුත්ත ්රාශයෝය කව සිේධ ශවන්ශන් නැහැ. 

එම නිසා ගරු රාජය අමාතයතුමනි, එක් පැත්තකින් අලංකරණ 

කටයුතු කරන ගමන්ම, ශබොශහොම අලංකාරවත් ශලස ශම් වැවට 

බර න්න පළුවන් විධියට  පංචි ශතොටුශපොළක් හනලා දීලා ධීවර 

කටයුතු   කරන්න පළුවන් තත්ත්වයක් නිර්මාණය කර ශනන්න 

කියන  ඉල්නම තමයි මම කරන්ශන්. 
 

ගරු කංචන විදේදස කර හහතා 
(மாண்புமிகு கஞ்சன விவஜவசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගරු ශනොලවත්ත මන්ත්රීතුමා   

විශ ේෂශයන්ම ශේශර් වැව ආශ්රිත ධීවර කටයුතු පිළිබඳව නක්වන ඒ 

උනන්දුව පිළිබඳව මම සසතුි වන්ත ශවනවා. අපි ඔබතුමාත්, 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියත්, ජලජීවී වගා සංවර්ධන 

අධිකාරියත් සමඟ ඉදිරිශ දී ඒකාබේධ හමුවක් පවත්වා ශම් ගැන 

සාකච්ඡා කරමු. ඔබතුමා කිේවා වාශේ, විශ ේෂශයන්ම  අලුත් 

නගර අලංකරණ වැඩ පිළිශවළත් එක්ක ශම් ශතොටුශපොළ ශවනසස 

ශවලා ි ශබනවා. නමුත්, ශතොටුශපොළක් සඳහා ඉඩක් ශවන් කරලා 

තමයි පසුය ය කාලශ   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිශයන් ඒ 

කටයුතු කරලා ි ශබන්ශන්. ඒ වාශේම මම නන්නවා, ඔබතුමාට 

රාජය අමාතය ශ හාන් ශසේමසිංහ මැි තුමාශේ මැදිහත් වීම තුළ 

"ශස භාගයා නිෂසපානන ගම්මාන" වැඩසටහන තුළිනුත් රුපියල් 

ලක්ෂ 30ක මුනලක් ලැබී ි ශබන බව. ඔබතුමාශේ  ඒ මුනලට අපිත් 

යම්කිසි මුනලක් නමලා ඒ  ශතොටුශපොළ නවීකරණය කර ශනන්න 

කටයුතු කරන්නම් කියලා ශම් ශවලාශේ මම මතක් කරනවා. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ හන්ත්රීුරහා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ශ හාන් ශසේමසිංහ රාජය අමාතයතුමනි, ඔබතුමාටත් 

කරුණු පැහැදිලි කිරීමට ශවලාව අව යන? 

 

ගරු දශ්හාන් දස හසිංහ හහතා 
(மாண்புமிகு தசஹான் வசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට ්රධාන කාරණා ශනකක් 

මතු කරන්න අව යයි. ගරු ඩේලසස ශේවානන්නා ඇමි තුමාටත්, 

ගරු කංචන විශේශසේකර රාජය ඇමි තුමාටත් මම සසතුි වන්ත 

ශවනවා. ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ මැි තුමා  නරිද්රතාව තුරන් කිරීම 

සහ ජීවශනෝපාය සංවර්ධනය සඳහා වන කාර්ය සාධක බලකාශ  

සභාපි වරයා හැටියටත්, ගරු මර න්න රාජපක්ෂ මැි තුමා මුනල් 

ඇමි වරයා හැටියටත්, පසු ය ය අවුරුේශේ අශප් අමාතයාං යට 

රුපියල් මිලියන 10,000ක මුනලක් ජීවශනෝපාය සංවර්ධන 

වැඩසටහන් සඳහා ශවන් කර ි බුණා. මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, අපි ඒ ඒ ක්ශෂේරවල ආශයෝජනය කරේදී  සෑම 

අමාතයාං යක් සමඟම සාකච්ඡා කරලා, අමාතයාං ශ  උපශනසස, 

ඒ විශ ේෂඥ නැනුම අනුව තමයි  කටයුතු කශළේ. එතශකොට අපි ධීවර 

අමාතයාං ය එක්ක ඉතාම කිේටුශවන් කටයුතු කළා.  

මම කියන්න සතුටුයි, සමෘේධි  සංවර්ධන ශනපාර්තශම්න්තුව 

එක්ක ගරු කංචන විශේශසේකර රාජය ඇමි තුමා කටයුතු කළාට 

අමතරව,  "ශස භාගයා නිෂසපානන ගම්මාන" වැඩසටහන යටශත් 

ගම්මාන 49ක වැඩ එතුමාශේ අමාතයාං ය එක්ක සිදු කර ි ශබන 

බව. එතැනින් ගම්මාන 30ක් විසිතුරු මත්සය කර්මාන්තයට  

ආශයෝජනය කර ි ශබනවා වාශේම, විවිධ ධීවර අං  සඳහා වි ාල 

්රශේ වල ගම්මාන 19ක්  -විශ ේෂශයන්ම කරවල හා ජාඩි 

නිෂසපානනයට-  අපි ආශයෝජනය කර ි ශබනවා. ශම් ගම්මාන 49ම 

ශම් වනශකොට ඉතාම සාර්ථකව ්රියාත්මක ශවනවා.  ශම් 

නිෂසපානන ගම්මාන වැඩසටහන හරහා සසවයං රැකියා 3,009ක් අපි 

ශගොඩනඟා ි ශබනවා. විශ ේෂශයන්ම 2021 අවුරුේශේ අපිත්, 

ධීවර අමාතයාං යත් ඉතාම සහශයෝගශයන් ඒ කටයුතු කළා.  ශම් 

වගීයම ඉටු කරේදී අපට වඩා සහශයෝගයක් ලැබුණු අමාතයාං ය 

තමයි ධීවර රාජය අමාතයාං ය. එක පැත්තකින් ශම් අමාතයාං ය 

තුළින් ජාි ක නිෂසපානනයට අගය එකතු කිරීමත්, අශප් 

අපනයනවලට අගය එකතු කිරීමටත්, ශේශීය නිෂසපානනය වැඩි 

කිරීම සඳහා කාණාත්මකභාවශයන් ඉහළ නිෂසපානන ශගන ඒමටත් 

කටයුතු කරේදී සමෘේධි අමාතයාං ය හැටියට අපට පළුවන් වුණා 

අශප් වගීයම ඔවුන් එක්ක ඒකාබේධව ඉටු කරන්න. ඒ ගැන අපි 

සතුටු ශවනවා. අශප් දිසසත්රික්කවලට ඇවිල්ලා ඒවාට සුදුසු තැන් 

ශසොයා බලා, සුදුසු ්රි ලාභීන් ශතෝරාශගන  ඒ වැඩසටහන 

අසාර්ථක ශනොශවන්න ්රියාත්මක කිරීම ගැන ගරු කංචන 

විශේශසේකර රාජය ඇමි තුමාටත්, එතුමාශේ අමාතයාං ය යටශත් 

ි ශබන සියලු ආයතනවල ්රධාීතන් සහ අධයක්ෂ ශජනරාල්වරු 

ඇතුළු නිලධාරින්ටත්  සසතුි ය හා ශග රවය පන කරමින්, 2022 

අවුරුේන තුළත් අපි ශම් වැඩසටහන ්රියාත්මක කරන්න 

බලාශපොශරොත්තු ශවනවා කියන කාරණාවත් මතක් කරමින් මම 

නිහඬ ශවනවා.  

සසතුි යි.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ හන්ත්රීුරහා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඒ.එල්.එම්. අතාඋල්ලා මැි තුමනි, ඔබතුමාට කරුණු 

පැහැදිලි කර ගැීතමට නැන් අවසසථාව ලැශබනවා.     

 
ගරු ඒ.එල්.එම්. අතාඋල්ලා හහතා 
(மாண்புமிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 
நஹ்மதுஹு வநுஸல்லி அலா ரஸூலிஹில் காீம்  

தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கவள, 

இலங்ககயில் இருக்கின்ற மிகப்தபாிய வளங்களில் ஒன்று 

கடலாகும். நாம் இவ்வளவு இறுமாப்வபாடு இருப்பதற்குக் 

காரணம், எங்களுகடய நாட்டிவல நிகறய வளங்கள் 

இருக்கின்றகமயாகும். இலங்ககத் தீகவச் சுற்றிக் கடல் 

இருக்கின்றது. அந்தக் கடலிலிருக்கின்ற மீன்ககள நமது 

மக்களுக்குப் பிரவயாசனமான வககயிலும் குகறந்த 

விகலயிலும் கிகடக்கச் தசய்வகத உறுதிப்படுத்துவது 

இன்கறய காலத்தின் வதகவயாகும். முன்னாள் ஜனாதிபதியும் 

இன்கறய பிரதம அகமச்சருமான மாண்புமிகு மஹிந்த 

ராஜபக்ஷ அவர்கள் மீன்பிடித்துகறக்தகன ஒரு கலா 

சாகலகய உருவாக்கியது மாத்திரமல்லாமல், மீனவர் சமுதாய 

வீடகமப்பு அபிவிருத்தி அகமச்சு என்று ஓர் அகமச்கசவய 

உருவாக்கியகமகய ஞாபகப்படுத்த விரும்புகின்வறன். 

அவதவபான்று இன்று எங்களுகடய தகௌரவ அகமச்சர் 

டக்ளஸ் வதவானந்தா அவர்களும், எங்களுகடய நண்பர்களில் 

ஒருவரும் பிரதானமான ஓர் அகமச்சராகவுமிருந்த எங்களு 

கடய  மஹிோ்ந்த விவஜவசகர அவர்களின் மகன் கஞ்சன 

விஜயவசகரவும் இந்த அகமச்சுப் தபாறுப்கப ஏற்றிருப்பது 

மிகவும் மகிழ்ச்சிக்குாியதாகும்.   
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පාර්ලිශම්න්තුව 

இன்று ஒலுவில் துகறமுகத்கதப் பற்றிப் வபசினார்கள். 

ஒலுவில் துகறமுகம் எங்களுகடய தபருந்தகலவரும் 

முன்னாள் அகமச்சருமான மகறந்த அஷ்ரஃப் அவர்களுகடய 

ஒரு துகறமுகக் கனவில் உருவாகியிருந்தாலும், அன்கறய 

ஜனாதிபதி சந்திாிகா அவர்களின் காலத்தில் அது 

அங்கீகாிக்கப்பட்டுவிட்டாலும், தகலவர் அஷ்ரஃப் அவர்கள் 

மரணித்ததன் பின்பு அதகனக் கட்டுவது ததாடர்பாகப் 

பிரச்சிகனகள் ஏற்பட்டவபாதிலும், தகாடுத்த வாக்குறுதிகயக் 

காப்பாற்றுவதற்காக அன்கறய ஜனாதிபதி சந்திாிகா பண்டார 

நாயக்க குமாரதுங்க, அவதவபான்று மஹிந்த ராஜபக்ஷ 

அவர்கள், நாங்கள் எல்வலாரும் வசர்ந்து முதற்கட்டமாக 

மீன்பிடித்துகற அகமகின்ற பகுதிகய மாத்திரம் கட்டுவதற்கு 

முயற்சித்வதாம். நான் கிைக்கு மாகாண உட்கட்டகமப்பு 

அபிவிருத்தி அகமச்சராக இருந்ததபாழுது அந்தத் துகறமுகம் 

கட்டப்பட்டது. அப்தபாழுது நான் ஒலுவில் கட்டுமானப் 

பணிக்குப் தபாறுப்பாக இருந்வதன். அவதவநரம் அதனுகடய 

இரண்டாவது அங்கம் இல்லாமல், முதலாவது கட்டத்வதாடு 

அகத முடித்து மக்களினுகடய பயன்பாட்டுக்கு 

ஒப்பகடக்கப்பட்டது. ஆனால், கடந்த அரசாங்கக் காலத்தில் 

கவனிப்பாரற்ற நிகலயில் அந்தத் துகறமுகம் உகடந்து, மண் 

நிரம்பி, யாருக்கும் பயனில்லாமல் இருந்த சூழ்நிகலயில், 

கடந்த ஜனாதிபதித் வதாோ்தலின்வபாது தகௌரவ மஹிந்த 

ராஜபக்ஷ அவர்கள் எங்களுக்குத் தந்த வாக்குறுதியின் 

அடிப்பகடயில், அந்த ஒலுவில் துகறமுகத்கத நாங்கள் 

மீன்பிடியாளர்களுக்கு வைங்குவதற்கு எடுத்த தீர்மானத்துக் 

வகற்ப, எங்களுகடய அகமச்சர் டக்ளஸ் வதவானந்தா, 

இராஜாங்க அகமச்சர் கஞ்சன விவஜவசகர ஆகிய இருவரு 

மாகச் வசாோ்ந்து அதகன மீன்பிடித் துகறமுகமாக மாற்றுவதற்கு 

எடுத்திருக்கின்ற முயற்சிக்காக அவர்ககள நான் 

பாராட்டுகின்வறன்.   

 

ගරු මූලාසනාරූඪ හන්ත්රීුරහා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නැන් අවසන් කරන්න, ගරු මන්ත්රීතුමා. 
 

ගරු ඒ.එල්.එම්. අතාඋල්ලා හහතා 
(மாண்புமிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 

කරුණාකර මට තව විනාඩියක් ශනන්න.  

ஆனால், காலங்கைித்துவிடக் கூடாது.  මාළු මිල වැඩියි. අපි 

නිකම් කථා කරලා වැඩකුත් නැහැ. හාල්, කිරි, මාළු, මසස ශන් ඕනෑ 

ශවන්ශන්. ඒවා අපි අුව මිලට ශනන්න නම් අශප් technology එක 

වැඩි දියුණු කරලා මාළු අල්ලන්නම ඕනෑ. ඒ විතරක් ශනොශවයි, - 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ හන්ත්රීුරහා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශබොශහොම සසතුි යි, ගරු මන්ත්රීතුමා. 

 
ගරු ඒ.එල්.එම්. අතාඋල්ලා හහතා 
(மாண்புமிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 

ශනන්න, මට විනාඩියක්. පැහැදිලි කිරීමක් ි ශබනවා.  

අශප් ජනාධිපි තුමා අශප් ඇමි වරු ශනන්ශනකුටම උතුර, 

නැ ශඟනර ර බලන්න කියලා ි ශබනවා. ශමොකක්න  ශහේතුව? 

වශේටම ි ශබන කළපව සහ මුහුන කියන ශනකම අත්හැරිලා 

ි ශබන නිසා. 

ගරු මූලාසනාරූඪ හන්ත්රීුරහා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

අවසන් කරන්න, ගරු මන්ත්රීතුමා, කාලය අවසන්. 

 

ගරු ඒ.එල්.එම්. අතාඋල්ලා හහතා 
(மாண்புமிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 
எங்களுகடய தகௌரவ அகமச்சர் டக்ளஸ் வதவானந்தா 

அவர்கள் கடற்ககர ஓரங்களில் கண்டல் தாவரங்ககள 

நாட்டுவதற்கு முயற்சிக்க வவண்டும். ஏதனன்றால், எந்த 

மீனாக இருந்தாலும் அது குஞ்சு தபாாிப்பதற்கு அல்லது 

இனத்கதப் தபருக்குவதற்குக் கண்டல் தாவரங்கள் 

இருக்கவவண்டும். எங்களுகடய பிரவதசங்களிவல கண்டல் 

தாவரங்கள் இல்லாமற் வபாயிருக்கின்றன. ஆகவவ, களப்பு 

களில் கண்டல் தாவரங்ககளக் கூடுதலாக உருவாக்க நீங்கள் 

முயற்சி தசய்யவவண்டும். அத்துடன், தவளிநாட்டுக்கு 

அனுப்புகின்ற மீன்கள், அலங்கார மீன்கள் வபான்றவற்றின்  

வளர்ப்புத் ததாடர்பில் இராஜாங்க அகமச்சர் காஞ்சன 

விவஜவசகர அவர்கள் கருத்வதாடு இருப்பதற்காக அவருக்கு 

நன்றி கூறி, விகடதபறுகின்வறன்.   

 

ගරු කංචන විදේදස කර හහතා 
(மாண்புமிகு கஞ்சன விவஜவசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, එතුමා ශයොමු කරප ්ර සනයට 

අපි ඉදිරිශ දී  පිළිතුරු ලබා  ශනනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් සභාශේ අවධානය ශයොමු 

කරවනවා, අන ශම් සභාශේ විපක්ෂය නැි  වුණත් ඔවුන් 

ශමතැනින් පිට ශවනම පාර්ලිශම්න්තුවක්, විකල්ප 

පාර්ලිශම්න්තුවක් සඳහා සැලසුම් සකසස කරලා ඒ තුළින් යම් යම් 

කාරණා මතු කරලා ි ශබනවා කියන කාරණය ශකශරර . මට නැන් 

දුරකථනයට ලැබිච්ච පණිවුඩය විශ ේෂශයන් "ර රු නිවුසස" ශවේ 

අඩවිශ    නාලා ි ශබන ්රවෘත්ි යක්.  ර ටප ධීවර රාජය 

ඇමි වරයා ශචෝනනාවක් එල්ල කරලා ි ශබනවා, "ධීවර 

සංසසථාශේ ශකෝටි අටක අලාභයක් ගැන මන්ත්රී දිලිප්ශගන් 

ශහළිනරේවක්." කියලා.  එර දී  ශචෝනනාවක් එල්ල කරලා 

ි ශබනවා. ශම්කත් ශහොඳයි. ශමොකන,  මනූෂ නානායක්කාර 

මන්ත්රීතුමා වර්රසානවලට මුවා ශවලා පාර්ලිශම්න්තුව ඇතුශළේදී 

එල්ල කරප ශචෝනනාව නැන් එළිශ දී කියා ි ශබනවා.   එළිශ  

එල්ල කරප ඒ ශචෝනනාව සම්.ර්ණශයන් අපි ්රි ක්ශෂේප කරනවා. 

ධීවර සංසසථාව ශමොනම විධියකින්වත් මත්සය ශතොග ආනයනය 

කරලා නැහැ. ශප ේගලික ආයතනයක් විසින් ආනයනය කරප 

මත්සය ශතොග ධීවර සංසසථාවට මිලදී ගැීතම තමයි සාමානය 

ක්රමශේනය. අපි අරශගන තමයි  විකිණීශම් කටයුතු කරන්ශන්.  

ආනයනය කරප එවැනි මත්සය ශතොග ධීවර සංසසථාවට ලබා ශගන 

ජනතාවට ලබාදීමට අපි උත්සාහයක් ගත්තා. නමුත් ඒ ආනයනික 

සමාගම කියප මුනලට අපට එකඟ ශවන්න බැරි වුණා. ශමොකන, 

අශප් ්රසම්පානන ක්රමය තුළ ඔවුන් කියන මිල ගණන්වලට   ඒ 

කටයුත්ත කරන්න ය ශයොත් අපට අලාභයක් සිදු ශවනවා කියලා 

අශප් ශල්කම්වරු, අශප් ධීවර සංසසථාශේ මූලය සාමානයාධිකාරි 

ලිඛිතව අපිව නැනුවත් කළා. ඒ නිසා එක පැත්තකින් ධීවර 

සංසසථාවට ශවන්න ය ය අලාභයක් අපි නැි  කර ගත්තා. නමුත් 

කාශේ ශහෝ ලණුවක් කාලා අන ඒක  වැරදියට ඒ අය කියනවා.  

දිලිප් ශවනආරච්චි මන්ත්රීතුමා මනූෂ නානායක්කාර මන්ත්රීතුමාශේ  

ලණුව කාලා එළියට ය ර ල්ලා  ඒක කිේවා. ඒ නිසා ශහට  

අධිකරණශ  ශම් පිළිබඳ අපහාස නුවවක් නැීකමට ධීවර 

සංසසථාවත්, අමාතයාං ය හැටියටත් අපි පැමිණිල්ලක් කරනවා.  

ශම් පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් කරන්න කියලාත් මතක් කරනවා.  

මම ඒ කාරණය ගැන නැනුවත් කශළේ ශමය ්රධාන නාළිකාවක 
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[ගරු ඒ.එල්.එම්. අතාඋල්ලා  මහතා] 
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්රවෘත්ි යක් බවට පත් කරශගන ි ශබන නිසා.   එතුමන්ලා එශහම 

කළ එක ශහොඳයි. ශමොකන, පාර්ලිශම්න්තුශේ අසතය කියනවාට 

වඩා එළිශ  අසතය කියනශකොට අපට නුව නාන්න ශලශහසියි.  

ශහටත් එතුමන්ලා පාර්ලිශම්න්තුශවන්  එළිශ  ඉඳශගන ශම් 

කටයුත්ත කරනවා නම් ශහොඳයි. එතුමන්ලාට ඊශ ත් විවානයට 

මුහුණ ශනන්න බැරි වුණා. අන විවානයට මුහුණ ශනන්නත් බැරි 

වුණා. එතුමන්ලා ශමතැන ර ටියා නම් ශහොඳයි; ර ටප ධීවර රාජය 

ඇමි වරයා ර ටියා නම් ශහොඳයි. එර  ශවච්ච වංචා ගනුශනනු එකින් 

එකට එකින් එකට මට ශමතැන ශනොශවයි, එළිශ  වුණත් කථා 

කරන්න පළුවන්කම ි ශබනවාය කියන එකත් ශම් ශවලාශේ  

සඳහන් කරනවා. [බාධා කිරීමක්] 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ හන්ත්රීුරහා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මර න්නානන්න අලුත්ගමශේ අමාතයතුමා, ඔබතුමාටත් 

පැහැදිලි කර ගැීතමක් ි ශබනවාන? 

 

ගරු හහින්ොනන්ෙ අලුත්ගහදේ හහතා (කෘෂිකර්හ 

අහාතයුරහා) 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமவக - கமத்ததாைில் 

அகமச்சர்) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage -  Minister of  
Agriculture) 

ඔේ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

උතුශර්  අශප් නායක ගරු ඩේලසස ශේවානන්නා ඇමි තුමා 

අශප් ධීවර අමාතයාං යට නායකත්වය ලබා ශනනවා. ඒ වාශේම, 

ධීවර ක්ශෂේරය ශවනුශවන් නැවැන්ත ශමශහවරක් කරන නකුශණ් 

තරුණ රාජය අමාතයවරයකු වන ගරු කංචන විශේශසේකර 

මැි තුමාශේ රාජය අමාතයාං ය පිළිබඳව පැහැදිලි කර ගැීතමකුත් 

මට අව යයි. 

එම පැහැදිලි කර ගැීතමට කලින් මම එක කරුණකට ගරු 

අමාතයතුමාශේ අවධානය  ශයොමු කරවනවා. අන  රශේ ධීවර 

ක්ශෂේරය භාර අමාතයාං ශ  වැය ශීර්ෂයත් විවානයට ශගන 

ි ශබනවා.  හැබැයි, අන විපක්ෂය ශම් ගරු සභාශේ නැහැ. 

විපක්ෂශ  කිසිම මන්ත්රීවරශයක් පරා දින තුනක් ි සසශසේ ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ නැහැ. ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට විපක්ෂශ  

මන්ත්රීවරු පරා දින තුනක් ි සසශසේ එන්ශන් නැත්ශත්, ඒ අයට 

පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරශයක් තර්ජනය කළා කියලායි. 2015 ඉඳන් 

2020 වනතුරු අපට කරප තර්ජන ගැන, අපි නාප ර ර ශගවල් ගැන, 

අපට දුන්නු පහරදීම් ගැන, අපට නාප නුව ගැන කල්පනා කශළොත්, 

අපි අවුරුදු පහම පාර්ලිශම්න්තු නෑවිත් ඉන්න ඕනෑ.  

අපි එනා මහනුවර ඉඳලා ශකොළඹට පා ගමනින් එනශකොට අපට  

වධ දුන්නා. එනා ශපොනසිවලින් ඒවාට විරුේධව අධිකරණ තීන්දු 

ගත්තා. එශහම තීන්දු අරශගන අපට ශනන්න පළුවන් සියලු වධ 

දුන්නා.  අපට නුව නැම්මා; නුව හැදුවා; ර ශර් නැම්මා; විශ ේෂ 

අධිකරණවල නුව නැම්මා. හැබැයි, අපි පාර්ලිශම්න්තුව මඟ හැරිශ  

නැහැ. ශම්ක තමයි අශප් රශේ උත්තරීතර ආයතනය. ශම් රශේ 

ආණ්ුවවක් හනන්න යන විපක්ෂශ  මන්ත්රීවරශයක් ළඟට අශප් 

ශකශනක් ආවා කියලා  ශමශහම බය වුණා නම්, ඒ වාශේ 

මිනිසසසුන ආණ්ුව හනන්න බලාශගන ඉන්ශන් කියලා අපි  අහනවා. 

පාර්ලිශම්න්තුශේ විපක්ෂශ  මන්ත්රීවරශයකුශේ ළඟට ආණ්ුවශේ 

මන්ත්රීවරශයක්  එනශකොට බයශවලා පාර්ලිශම්න්තුවට එන්ශන් 

නැි  විපක්ෂයකට ආණ්ුවවක් කරන්න පළුවන්න කියලා අපි 

අහනවා. අවුරුදු පහකින් පසු අපි ආණ්ුවව හැදුශේ එවැනි  සියලු 

අභිශයෝගවලට මුහුණ දීලායි. අපට නුව පිට නුව නැම්මා. මට 

විශ ේෂ අධිකරණශ  එකම ශචෝනනාවට නුව ශනකක් නැම්මා. 

හැබැයි, අපි අතහැරිශ  නැහැ, නරාශගන ර ටියා. ඒකට තමයි 

විපක්ෂය කියන්ශන්. ඒ නිසා ශකොන්න පණ නැි  විපක්ෂයක් තමයි 

අන ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ ඉන්ශන් කියන එක කනගාටුශවන් 

වුණත් මම කියන්න ඕනෑ.   

ගරු රාජය අමාතයතුමනි, මට පැහැදිලි කර ගැීතමක් 

කරගන්න ි ශබනවා. ගරු රාජය අමාතයතුමනි, ධීවර සංසසථාව 

ි ශබන්ශන් ඔබතුමා  යටශත්යි. ධීවර සංසසථාශේ ්රියාකාරකම් 

පිළිබඳව මා ශම් අවසසථාශේ ඔබතුමාශේ අවධානය ශයොමු 

කරවනවා. ඔබතුමන්ලා නගරයට ඇවිල්ලා ධීවර සංසසථාශේ 

අශළවි සැල් නමනවා. ආශයෝජනය කරලා කඩයක් හනලා, ධීවර 

සංසසථාශේ අශළවි සැල නමනවා. එතශකොට, ඒ ටවුශම් ශමශතක් 

මාළු විකුණප මුනලාලි ය ර ල්ලා සල්ලි දීලා ඒ අශළවි සැල අල්ලා 

ගන්නවා. මම ශම් ඔබතුමාට ඇත්ත කියන්ශන්. පගාව දීලා ධීවර 

සංසසථාශේ අශළවි සැල අල්ලා ගන්නවා. පගාව දීලා අල්ලා 

ගත්තාට පසසශසේ ශමොකක්න  ශවන්ශන්? ධීවර සංසසථාවට බිසසනසස 

නැහැ; මාළු කශඩ්ට බිසසනසස ි ශබනවා. ධීවර සංසසථාශේ අශළවි 

සැශලන් උශනන්ම ය ර ල්ලා මාළු ටික ශේන්ශන් නැහැ; 

පරක්කුශවලා මාළු ටික ශේන්ශන්. ධීවර සංසසථාවාශේ අශළවි 

සැලට මාළු ටික එනශකොට, අර මාළු කශඩ් මාළු විකුණලා ඉවරයි. 

ඒ නිසා ගරු රාජය ඇමි තුමනි, ධීවර සංසසථාව  ක්ි මත් කරන්න 

ඕනෑ.  ධීවර සංසසථාශේ අශළවි සැල්වල මාෆියාවක්  ශවනවා. ඒ 

අශළවි සැල්වල කටයුතු කරන අය එක එක ශවශළන්නන්ට 

යටශවලා කටයුතු කරනවා. ඔබතුමා ශම්ක නවත්වන්න පසුය ය 

කාලය තුළ වි ාල වැඩ පිළිශවළක් හනලා ි ශබනවා.  නැන් 

යම්තාක් දුරට   සමථයකට පත්ශවලා ි ශබනවා. ගරු රාජය 

අමාතයතුමනි, ඔබතුමා ශම් පිළිබඳව සීකක්ෂණයක් කරන්න.  

උනාහරණයකට මා නිශයෝජනය කරන නාවලපිටිය ගන්න. 

නාවලපිටිය නගරශ  ි ශබන ශප ේගලික ධීවර ශවශළන්නාශේ 

නවසක බිසසනසස එක කියන, ධීවර සංසසථාශේ අශළවි සැශල් නවසක 

බිසසනසස එක ීයයන කියලා බලන්න. ශවන ශමොකුත් ඕනෑ නැහැ, 

ඔබතුමා මා නිශයෝජනය කරන නාවලපිටිය උනාහරණයට ගන්න. 

එර  ධීවර සංසසථාශේ අශළවි සැල නවසකට රුපියල් 10,000ක 

බිසසනසස කරන්ශන් නැහැ. නමුත් නාවලපිටිශ  ශප ේගලික මාළු 

කඩ හතරක් ි ශබනවා. එක මාළු කඩයක් නවසකට ලක්ෂ පහක් 

විතර උපයනවා.  එතශකොට මාළු කඩ හතශරන් නවසකට ලක්ෂ 

20ක් විතර උපයනවා. ඒ කඩවල් එශහම බිසසනසස  කරනශකොට, 

ධීවර සංසසථාශේ අශළවි සැලට නවසක ට රුපියල් 10,000ක 

බිසසනසස කරගන්න බැහැ.  

ගරු රාජය ඇමි තුමනි, ඔබතුමා තරුණ ඇමි වරශයක්; 

ශකළින් වැඩ කරන ඇමි වරශයක්. ඒ නිසා මම ඔබතුමාශගන් 

ඉල්නමක් කරනවා, ශම් පිළිබඳව නැඩි තීන්දුවක් ගන්න කියලා. 

ගරු මර න්න රාජපක්ෂ අගමැි තුමා ධීවර ඇමි වරයා ව ශයන් 

සිටි කාලශ  ධීවර සංසසථාශේ කඩ ලසසසනට හනලා, සාමානය 

මිනිහාට මාළු මිලදී ගන්න පළුවන් ක්රමශේනය හැදුවා.  ඒ නිසා මම 

ඔබතුමාට ශයෝජනා කරනවා, ධීවර සංසසථාව ශම් හනාශගන ඉන්න 

ඒකාධිකාරය  ගැන  ඔබතුමාශේ අවධානය ශයොමු කර කටයුතු 

කරන්න කියලා. 

ගරු රාජය අමාතයතුමනි, වතුකරශ  වි ාල නමිළ ජනතාවක්  

ඉන්න බව ඔබතුමාත් නන්නවා. වතුකරශ  රැකියා විරර ත තරුණ 

තරුණියන් වි ාල ්රමාණයක් ඉන්නවා. ජනතා වතු සංවර්ධන 

මණ්ඩලය ි ශබන්ශන් මශේ අමාතයාං ය යටශත්යි. ඒ වාශේම, 

රාජය වැවිලි සංසසථාව ි ශබන්ශන් ගරු රශම්ෂස පි රණ  ඇමි තුමා 

යටශත්යි. අපි ඔබතුමාට ශයෝජනාවක් කරන්නම්. අපට පළුවන් 

ශම් රජශ  වතුවලින් ඔබතුමන්ලාට යම් ඉඩ ්රමාණයක් ලබා 

ශනන්න,  මාළු  ඇි  කිරීමට. ඒ අනාළ රාජය ආයතන අපි කැඳවලා 

ශනන්නම්. අශප් හැම වත්තකටම divisions පහක් විතර ි ශබනවා. 

මශේ අමාතයාං යට වතු 18ක් අයත්ව ි ශබනවා.  එතශකොට අපට 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

පළුවන් ගරු රාජය ඇමි තුමනි, divisions සීයක් විතර ශනන්න.  ඒ 

නිසා මම ඔබතුමාශගන් ඉල්නමක් කරනවා, ඒ කටයුත්තත් 

කරන්න කියලා. ඒ වාශේම, වගා කරන්ශන් නැි  පරන් කුඹුරු 

ි ශබනවා. කිසිම ශේකට ්රශයෝජනයකට ගන්ශන් නැි  භූමි 

ි ශබනවා. ඔබතුමන්ලා අමාතයාං ය හැටියට ඉල්ලුශවොත් ඒවාත් 

ලබාගන්න පළුවන්. ශම් මත්සය සම්පත වැඩි කරගැීතම සඳහා 

අපට පළුවන් ඒ ආකාරශයනුත් ඔබතුමන්ලාට උනේ කරන්න. 

 

ගරු කංචන විදේදස කර හහතා 
(மாண்புமிகு கஞ்சன விவஜவசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ගරු මර න්නානන්න අලුත්ගමශේ ඇමි තුමාට මම සසතුි වන්ත 

ශවනවා ශම් කරුණු කාරණා ඉදිරිපත් කිරීම ගැන. ඔබතුමාට 

නාවලපිටිශ  ධීවර සංසසථාශේ අශළවි සැල් සම්බන්ධශයන් 

ි ශබන ්ර සනයම මටත් මාතරත් ි ශබනවා. ඔබතුමා කියන එක 

හරි. ඒක අපි නැන් නිවැරැදි කරමින් යනවා. අපි ධීවර සංසසථාශේ 

සියලු  අශළවි සැල් නවීකරණය කිරීශම් වයාපෘි යක් ආරම්භ 

කරලා ි ශබනවා. ඒ වාශේම,  කාර්යක්ෂමව වැඩ කරන්න පළුවන් 

පිරිසස අපි හඳුනාශගන ඒ සඳහා සසථානගත කරමින් වැඩකටයුතු 

කරශගන යනවා.  

විශ ේෂශයන්ම ශමර  ඒකාධිකාරයක් ි ශබනවා. ඔබතුමා 

කිේවා හරි. ර ටප ආණ්ුවශේ විවිධ ඇමි වරු තමයි සමහර 

ශවලාවට මත්සය ශතොග සමහර කඩවලට ලබාදීශම් කටයුත්ත 

කරන්ශන්. සමහර තැන්වල එශහම ි ශබනවා. තර්ජනයට ලක්වූ 

අවසසථාත් ි ශබනවා. ශමය එක පැත්තකින් ධීවර සංසසථාශේ 

නිලධාරින්ශේ වැරැේනක් ශනොශවයි. ඔවුන්වත් යටපත් කරශගන, බලය පාවිච්චි 

කරලා කාලයක් ි සසශසේ කරශගන ආප වැඩ පිළිශවළක්,  ශම්ක. අපි නැන් ඒක 

ශවනසස කරශගන යනවා.  

ඊළඟට, වතු ආශ්රිතව අශප් වැඩ පිළිශවළක් ි ශබනවා, ශ්රී ලංකා 

ජාි ක ජලජීවි වගා සංවර්ධන අධිකාරිශ . විශ ේෂශයන්ම  සමෘේධි 

අමාතයාං යත් එක්ක ඒ වැඩ පිළිශවළ අපි ආරම්භ කරශගන ආවා. 

ඔබතුමා ඒ වතුවල විසසතර ටික ශනන්න. අපි ඒවාශ  ඒ අව ය කටයුතු 

කරලා මත්සය පැටේ තැන්පත් කිරීම කරන්නම්.  

ජානක වක්කුඹුර රාජය ඇමි තුමාශේ අමාතයාං යට අනාළ ශසවනගල, 

පැලවත්ත වාශේ ්රශේ වලත් අපි ඒ කටයුත්ත ආරම්භ කළා. ඒ 

වාශේම ඔබතුමාශගන් අපි විශ ේෂශයන්ම ඉල්නමක් කරනවා, 

ශගොවිජන ශසේවා ශකොමසාරිසසවරයා සම්බන්ධ කරශගන ශම් 

කටයුත්ත කරශගන යාම සම්බන්ධව. ශගොවි සංවිධානවලටම අපිට 

ශනන්න පළුවන්, ශම්  කටයුත්ත කරශගන යන්න. ඒ සඳහා 

ඒකාබේධ වැඩ පිළිශවළක් හැදුශවොත් ශහොඳයි කියා මමත් ර තනවා. 

සමහර දිසසත්රික්කවල ඉතාම ශහොඳින්  ශම් සඳහා අවසසථාව ශනනවා. 

සමහර දිසසත්රික්කවල ගැටලු ි ශබනවා. අම්පාර දිසසත්රික්කය 

ගත්තාම විසිතුරු මත්සය වයාපාරය ශවනුශවන් ශම් අවුරුේශනත් 

අපි ඒ ආධාර ලබාදුන් සමහර තැන්වල ගැටලු මතු ශවලා 

ි ශබනවා. ඒ සඳහාත් ඒකාබේධව කටයුතු කරලා ශමය 

නිරාකරණය කරගන්න පළුවන් කියා මා වි සවාස කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ හන්ත්රීුරහා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශීර්ෂ අංක 151 සංශ ෝධන සර තව කාරක සභාව එකඟන? 

 
ගරු හන්ත්රීවරු  
(மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 
Aye. 

290 වන ශීර්ෂය.- ධීවර හා ජලජ සම්පත් දෙපාර්තදම්න්ුරව 
 

01 වන වැඩසටහන.- ශමශහයුම් වැඩසටහන - පනරාවර්තන වියනම, 
රු. 640,450,000 

"290 වන ශීර්ෂශයර  01 වන වැඩසටහන පනරාවර්තන වියනම 
සඳහා රු. 640,450,000ක මුනල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන ්ර සනය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

290 වන ශීර්ෂශයර  01 වන වැඩසටහන, පනරාවර්තන වියනම 
උපශල්ඛ්නශයර  ශකොටසක් හැටියට ි බිය යුතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

 

01 වන වැඩසටහන.- ශමශහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියනම,        
රු. 25,800,000  

"290 වන ශීර්ෂශයර  01 වන වැඩසටහන මූලධන වියනම සඳහා 
රු. 25,800,000ක මුනල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
්ර සනය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

290 වන ශීර්ෂශයර  01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියනම 
උපශල්ඛ්නශයර  ශකොටසක් හැටියට ි බිය යුතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

தகலப்பு 290.- கடற்தறாைில் மற்றும் நீரக வளமூலங்கள் 

திகணக்களம் 

 நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபாய் 640,450,000 

“ தகலப்பு 290, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவுக் 

கான ரூபாய் 640,450,000 அட்டவகணயிற் வசர்க்கப்படுமாக” 

எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

தகலப்பு 290, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபாய் 25,800,000 

“ தகலப்பு 290, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபாய் 25,800,000 அட்டவகணயிற் வசர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

தகலப்பு 290, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 

HEAD 290.-  DEPARTMENT OF FISHERIES AND AQUATIC 
RESOURCES 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,         
Rs. 640,450,000 

Question, “That the sum of Rs. 640,450,000, for Head 290, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to.  

Head 290, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,             
Rs. 25,800,000 

Question, “That the sum of Rs. 25,800,000, for Head 290, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to.  

Head 290, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 

"405 වන ශීර්ෂශයර  01 වන වැඩසටහන, පනරාවර්තන වියනම් 
සඳහා රු. 61,450,000ක මුනල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන ්ර සනය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

405 වන ශීර්ෂශයර  01 වන වැඩසටහන, පනරාවර්තන වියනම 
උපශල්ඛ්නශයර  ශකොටසක් හැටියට ි බිය යුතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී.  

2235 2236 

[ගරු  මර න්නානන්න අලුත්ගමශේ  මහතා] 



2021 ශනසැම්බර්  07 

01 වන වැඩසටහන.- ශමශහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියනම,        
රු. 4,000,000 

"405 වන ශීර්ෂශයර  01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියනම සඳහා 
රු. 4,000,000ක මුනල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
්ර සනය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

405 වන ශීර්ෂශයර  01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියනම 
උපශල්ඛ්නශයර  ශකොටසක් හැටියට ි බිය යුතුයයි නිශයෝග කරන ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පනරාවර්තන වියනම, 

රු. 1,395,000,000 

"405 වන ශීර්ෂශයර  02 වන වැඩසටහන, පනරාවර්තන වියනම 
සඳහා රු. 1,395,000,000ක මුනල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන ්ර සනය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

405 වන ශීර්ෂශයර  02 වන වැඩසටහන, පනරාවර්තන වියනම 
උපශල්ඛ්නශයර  ශකොටසක් හැටියට ි බිය යුතුයයි නිශයෝග කරන ලදී. 

 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියනම,         
රු. 371,000,000 

"405 වන ශීර්ෂශයර  02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියනම සඳහා 
රු. 371,000,000ක මුනල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
්ර සනය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

405 වන ශීර්ෂශයර  02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියනම 
උපශල්ඛ්නශයර  ශකොටසක් හැටියට ි බිය යුතුයයි නිශයෝග කරන ලදී. 
 

 

“ தகலப்பு 405, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபாய் 61,450,000 அட்டவகணயிற் வசர்க்கப் 

படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

தகலப்பு 405, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபாய் 4,000,000 

“ தகலப்பு 405, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபாய் 4,000,000 அட்டவகணயிற் வசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

தகலப்பு 405, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச் தசயற்பாடுகள் - மீண்டுவருஞ் 

தசலவு ரூபாய் 1,395,000,000 

 “ தகலப்பு 405, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபாய் 1,395,000,000 அட்டவகணயிற் வசர்க்கப் 

படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

தகலப்பு 405, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச் தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபாய் 371,000,000 

“ தகலப்பு 405, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபாய் 371,000,000 அட்டவகணயிற் வசர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

தகலப்பு 405, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 
Question, “That the sum of Rs. 61,450,000, for Head 405, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to.  

Head 405, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,             
Rs. 4,000,000 

Question, “That the sum of Rs. 4,000,000, for Head 405, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to.  

Head 405, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,      
Rs. 1,395,000,000   

Question, “That the sum of Rs. 1,395,000,000, for Head 405, 
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to.  

Head 405, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,           
Rs. 371,000,000 

Question, “That the sum of Rs. 371,000,000, for Head 405, 
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to.  

Head 405, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 

එකල්හි දේලාව අ.භා. 5.00 පසු කර තිබුදණන්, 
පාර්ලිදම්න්ුරව  ප්රගතිය වාර්තා කරනු  ිළණිස මූලාසනාරූඪ ගරු 
හන්ත්රීුරහා මූලාසනදයන් ඉවත් විය. 

කාරක සභාව ප්රගතිය වාර්තා කරයි; නැවත රැසනවීහ 2021 
දෙසැම්බර් 08 වන බොො. 

அப்தபாழுது வநரம் பி.ப. 5.00 மணிக்குப் பிந்திவிட்டகமயால், 

குழுவின் பாிசீலகன பற்றி அறிவிக்கும்தபாருட்டு மாண்புமிகு 

தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்று 

அகன்றார்கள். 

குழுவினது பாிசீலகன அறிவிக்கப்பட்டது;  மீண்டும் கூடுவது 

2021 டிசம்பர் 08, புதன்கிைகம. 

And it being past 5.00 p.m., the Presiding Member left the Chair to 
report Progress.  

Committee report Progress; to sit again on Wednesday, 08th 
December, 2021.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ හන්ත්රීුරහා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශීර්ෂ අංක 160, 161, 424 සහ 151 සංශ ෝධන සර තව න, 

ශීර්ෂ අංක 283, 284, 294, 290 සහ 405 සංශ ෝධන රර තව න 

කාරක සභාශේදී සම්මත වූ බව ගරු සභාවට නැනුම් දීමට 

කැමැත්ශතමි. 

 
අතයාවශ්ය හහජන දස වා පනත: දයෝජනා 

සම්හතය  
அத்தியாவசிய தபாதுமக்கள் வசகவ சட்டம்: 

தீர்மானம்  
ESSENTIAL PUBLIC SERVICES ACT: RESOLUTION 

 

ගරු දිදන්ෂන ගුණවර්ධාන හහතා 
(மாண்புமிகு திவனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අග්රාමාතය, ආර්ිකක ්රි පත්ි  

හා සැලසුම් ්රියාත්මක කිරීශම් අමාතය, බුේධ ාසන, ආගමික හා 

සංසසකෘි ක කටයුතු අමාතය සහ නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස 

අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා පහත සඳහන් ශයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

2237 2238 



පාර්ලිශම්න්තුව 

"1979 අංක 61 නරන අතයාව ය මහජන ශසේවා පනශත් 2 වගන්ි ය 

්රකාරව ජනාධිපි වරයා ශවත පැවරී ඇි  බලතල අනුව, 2021 

ශනොවැම්බර් 29 දිනැි  අංක 2256/10 නරන අි  විශ ේෂ ගැසේ පරශ  හා 

එර  උපශල්ඛ්නශයර  පළ කරනු ලැබ, 2021.12.04 දින ඉදිරිපත් කරන ලන 

්රකා නය අනුමත කළ යුතු ය." 
 

ප්රශ්නනය විහසන ලදින්, සභා සම්හත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

වන සත්ව හා වෘක්ෂලතා ආරක්ෂක 

ආඥාපනත: නියහය 
தாவர, விலங்கினப் பாதுகாப்புக் கட்டகளச் 

சட்டம்: கட்டகள  
FAUNA AND FLORA PROTECTION ORDINANCE: 

ORDER 
 

ගරු දිදන්ෂන ගුණවර්ධාන හහතා 
(மாண்புமிகு திவனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, වනජීවී හා වන සංරක්ෂණ 

අමාතයතුමා ශවනුව ශාන් මා පහත සඳහන් ශයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"(469 අධිකාරය වූ) වන සත්ව හා වෘක්ෂලතා ආරක්ෂක ආඥාපනශත් 2

(2) වගන්ි ය ය ටශත් වනජීවී රැකවරණය, අලිවැට හා අගල් ඉදිකිරීම ඇතුළු 

ආරක්ෂිත වැඩ පිළිශවළවල් හා කැලෑ නැවත වගා කිරීම හා වන සම්පත් 

සංවර්ධන රාජය අමාතයවරයා විසින් සානන ලදුව, 2021 අශ්රේල් 09 දිනැි  අංක  

2222/62 නරන අි  විශ ේෂ ගැසේ පරශ  පළ කරනු ලැබ, 2021.10.07 දින 

ඉදිරිපත් කරන ලන නියමය අනුමත කළ යුතු ය. 

 (අමාතය මණ්ඩලශ  අනුමි ය නන්වා ි ශේ.)" 

 
ප්රශ්නනය විහසන ලදින්, සභා සම්හත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

 

ධීවර සහ ජලජ සම්පත් පනත: නිදයෝග 
கடற்தறாைில், நீர்வாழ் உயிாின வளங்கள் 

சட்டம்: ஒழுங்குவிதிகள்  
FISHERIES AND AQUATIC RESOURCES ACT: 

REGULATIONS  
 

ගරු දිදන්ෂන ගුණවර්ධාන හහතා 
(மாண்புமிகு திவனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ධීවර අමාතයතුමා ශවනුශවන් 

මා පහත සඳහන් ශයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"1996   අංක 2 නරන ධීවර සහ ජලජ සම්පත් පනශත් 61(1)(ණඅ) සහ 

(ණආ) වගන්ි ය යටශත් කෘෂිකර්ම, ග්රාීකය ආර්ිකක කටයුතු, පශු සම්පත් 

සංවර්ධන, වාරිමාර්ග සහ ධීවර සහ ජලජ සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ 

අමාතයවරයා විසින් සානන ලදුව, 2019 ජුනි 03 දිනැි  අංක 2126/6 නරන අි  

විශ ේෂ ගැසේ පරශ  පළ කරනු ලැබ,  2021.10.22 දින ඉදිරිපත් කරන ලන 

නිශයෝග අනුමත කළ යුතු ය. 

 (අමාතය මණ්ඩලශ  අනුමි ය නන්වා ි ශේ.)" 
 
 

ප්රශ්නනය විහසන ලදින්, සභා සම්හත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

II 
 

ගරු දිදන්ෂන ගුණවර්ධාන හහතා 
(மாண்புமிகு திவனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ධීවර අමාතයතුමා ශවනුශවන් 

මම පහත සඳහන් ශයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"1996 අංක 2 නරන ධීවර සහ ජලජ සම්පත් පනශත් 61(1)(න) වගන්ි ය 

යටශත් ධීවර අමාතයවරයා විසින් සානන ලදුව, 2021 මාර්තු 12 දිනැි  අංක 

2218/64 නරන අි  විශ ේෂ ගැසේ පරශ  පළ කරනු ලැබ, 2021.10.22 දින 

ඉදිරිපත් කරන ලන නිශයෝග අනුමත කළ යුතු ය. 

(අමාතය මණ්ඩලශ  අනුමි ය නන්වා ි ශේ.)" 

 

ප්රශ්නනය විහසන ලදින්, සභා සම්හත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

 

කල්තැබීහ 
ஒத்திகவப்பு 

ADJOURNMENT 

 

 

ගරු දිදන්ෂන ගුණවර්ධාන හහතා 
(மாண்புமிகு திவனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, "පාර්ලිශම්න්තුව නැන් කල් 

තැබිය යුතුය" යි මා ශයෝජනා කරනවා. 
 
ප්රශ්නනය සභාිමමුඛ කරන ලදී. 
வினா எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ හන්ත්රීුරහා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සභාව කල් තබන අවසසථාශේ ශයෝජනාව, ගරු ඩයනා ගමශේ 

මන්ත්රීතුමිය. 
 

ඖෂධීය සහ අපනයන දභෝගයක් දලස කංසා වගා 

කිීමහ  අවශ්ය ීතති සම්පාෙනය 
 மூலிகக மற்றும் ஏற்றுமதிப் பயிராக கஞ்சாகவப் 

பயிாிடுவதற்கான சட்டப் பிரகடனம்   
 PROMULGATION OF LAWS FOR CULTIVATING CANNABIS AS 

A HERBAL AND EXPORT CROP   

 

 
[අ.භා. 5.30 ] 

 

ගරු ඩයනා ගහදේ හහත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) டயனா கமவக)  

(The Hon. (Mrs.) Diana Gamage)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, නැනට ශම් රශේ ි ශබන 

ආර්ිකක තත්ත්වයත් එක්ක අන දින සභාව කල් තබන අවසසථාශේ 

ඉදිරිපත් කරන ශමම ශයෝජනාව කාශලෝචිතයි කියා මා වි සවාස 

කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අන දින සභාව කල් තබන 

අවසසථාශේ මා පහත සඳහන් ශයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

2239 2240 

[ගරු දිශන්ෂස කාණවර්ධන  මහතා] 



2021 ශනසැම්බර්  07 

"කංසා  ාකය ඖෂධීය සහ වාණිජමය වටිනාකමක් ඇි  ශභෝගයක් 

වුවන අධිරාජයවාදීන් කංසා වගාව තහනම් කිරීමත් සමඟ අන වන විටත් එම 

තහනශමර  ශවනසක් සිදුව නැත.  

එශසේ වුවන, ශලෝකශ  ශබොශහෝ රටවල් කංසා අපනයන ශභෝගයක් 

ශලස වගා කරමින් අි වි ාල ආනායමක් උපයා ගන්නා අතර, ඖෂධවලට 

අමතර කංසා  ාකශ  විවිධ ශකොටසස ශයොනා ගනිමින් සිදු කරන නිෂසපානන 

හරහා න සැලකිය යුතු ආනායමක් උත්පානනය කරයි. යුශරෝපීය ආශයෝජන 

බැංකුව ශගෝනය කංසා ශවශළඳ ශපොළ සියයට නහසකින් ඉහළ යන බවට 

පශරෝකථනය කර ඇි  අතර, 2027 වසර වන විට එම ශවශළඳ ශපොශළර  

වටිනාකම ශඩොලර් බිලියන 140ක් බවට ඇසසතශම්න්තු ශකොට ඇත. 

අශප් රශේ ි ශබන කාලකාණ ශේ කාණ තත්ත්වයත්, පිර ටීමත්, වගාව 

සඳහා රසායනික ශපොශහොර සහ ජලය අව යතාව අවම වීමත්, වන 

සතුන්ශගන් සහ දිනරවලින් සිදුවන බලපෑම අවම වීමත් ශකශරර  අප 

සැලකිල්ල ශයොමු කළ යුතු ශේ. 

ශම් නිසා වරශලෝක විජයපර ශලස හඳුන්වන කංසා  ාකය ඖෂධීය 

සහ අපනයන ශභෝගයක් ශලස වගා කිරීමට අව ය ීති  කඩිනමින් 

සම්පානනය කිරීමට අව ය පියවර ගත යුතු යැයි ශමම ගරු සභාවට 

ශයෝජනා කරමි." 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, " කංසා වගාව" කියන 

මාතෘකාව මම ීකට ඉසසශසල්ලාත් ශම් ගරු පාර්ලිශම්න්තුව තුළ 

සාකච්ඡාවට ශගනාවා. කංසා වගාව සම්බන්ධශයන් අන අප 

නකින්ශන් කනගාටුනායක තත්ත්වයක්. කංසා ීති ගත කරලා නැි  

ශමොශහොතක වුණත් ඒවා වගා කරන ශගොවීන් ශකොටසක් ඉන්නවා. 

ශපොනසිය ඒවාට ය නි ි යලා විනා  කර නමන ආකාරය අපි 

මාධයවලින් නකිනවා. ඒක මහා ජාි ක අපරාධයක්. ශබොශහෝ 

වටිනාකමක් ි ශබන වාණිජ ශභෝගයක් හැටියට රටට ලැබී ි ශබන 

ශම් සම්පත රශේ දියුණුවට පාවිච්චි කළ හැකි ශමොශහොතක ශම්වා 

ය නි ි යලා විනා  කිරීම නකින ශකොට පිට රටවල ඉන්න මිනිසසසු 

අපට ඇත්තටම ර නා ශවනවා. ශහේතුව, අප ශම් විනා  කරන්ශන් 

ශඩොලර් නිසා. අුවම ගණශන් ීති ගත කරන තැනට ශගශනනතුරු 

හරි ශම් කංසා කපලා ආයුර්ශේන ශනපාර්තශම්න්තුවට දීලා අශප් 

ඖෂධ සඳහා පාවිච්චි කරන්න ගන්න පළුවන්. මම අි ගරු 

ජනාධිපි තුමාට, මහජන ආරක්ෂාව භාර, ශපොනසිය භාර ගරු 

ඇමි තුමාට ශයෝජනා කරනවා, ශම්වා විනා  කරන එක 

නවත්වන්න කියලා ශපොනසියට කියන ශලස. ශම් විනා ය 

කරන්න එපා. ශම්වා කපලා අශප් ආයුර්ශේන ඖෂධවලට ගන්න 

ලබා ශනන්න.  අශප් ආයුර්ශේන ඖෂධ සඳහා අන කංසා 

ඉන්දියාශවන් ශගශනනවා. හැම ආයුර්ශේන ඖෂධයකටම වාශේ 

කංසා පාවිච්චි කරනවා. අපි ශම් අල්ලන කංසා විනා  කරනවා 

අශප් ඇසස පනා පිටම. විනා  කරලා අපි කංසා නැවත 

ඉන්දියාශවන් ආනයනය කරනවා.  

ඊළඟ න කය තුළ කංසාවලට  ශඩොලර් බිලියන ගණනක 

වටිනාකමක් ලැශබනවා. එර  වටිනාකම අපට ර තාගන්නවත් 

බැහැ. අපට ඕනෑ ඒශකන් ශකොටසයි. චීනශ  නැනටත් කංසා වි ාල 

ව ශයන් වගා කරලා ඖෂධීය නිෂසපානන හැටියට පිට රටවලට 

යවනවා. අශප් අල්ලප රට වන ඉන්දියාවත් ඒ කටයුත්ත පටන් 

ගැීතමට නියමිතයි. අශප් රශේත් අනාළ ීති ය හරියාකාරව 

සම්පානනය කරලා, කංසා ීති ගත කරලා රජශ  අනුග්රහශයන් 

කංසා අපනයනය සඳහා කටයුතු කළ යුතුයි කියා මම ශයෝජනා 

කරනවා. අශප් රටට ශඩොලර් ශගන ඒශම් ක්රමයක් ශම්ක. අශප් 

රශේ ආර්ිකක තත්ත්වය, විශේ  විනිමය පහත වැටිලා ි ශබන ශම් 

ශවලාශේ අපට පළුවන් ශම් වගාව ශඩොලර්වලට හරවා ගන්න. 

ශමය අශප් රටට ලැබිලා ි ශබන සම්පතක්. ශම්  ාකශයන් 

කැලිශෆෝනියා ්රාන්තය විතරක් වසරකට ශඩොලර් බිලියන 11ක 

ආනායමක් ලබනවා. ශම්  ාකශයන් කරන්න බැරි ශනයක් නැහැ. 

ශමය නැේ අදින කඹ හනන්න තරම්  ක්ි මත් ශභෝගයක්. ශම්ක, 

 ාකයක්.  

අශනක් එක තමයි, ශම් වගාශේ සසවභාවය. වසරකට තුන් 

වතාවක් අසසවැන්න ශනළා ගන්න පළුවන්. ශම්වාට දිනර ශරෝග 

හැශනන්ශන් නැහැ; අලින්ශගන් ්ර සන නැහැ. අලි-මිනිසස ගැටුම් 

ඇි  වන්ශන් නැහැ. ශමොකන, අලි කැමැි  නැහැ, කංසා පැළයට. ඒ 

වාශේම ශමම වගාවට ශපොශහොර සහ වතුර සඳහා වි ාල 

ආශයෝජනයක් කරන්න අව ය නැහැ. ඒ නිසා මම ශයෝජනා 

කරනවා, ශම් රශේ දියුණුවට ශමය පාවිච්චි කරන්න කියලා. අපි 

ශම් සම්පත් උඩ වාඩි ශවලා, සම්පත් විනා  කරශගන ර ඟන 

තත්ත්වයට පත් ශවලා. රටරටවලට ණය ශවලා අශප් අනාගත 

පරපර අපට  ාප කරන තැනට ශගශනන්න එපා. ශම් රටට 

තවදුරටත් ශම් විධියට යන්න බැහැ. ඒ ර න්නා කංසා වගාව ීති ගත 

කරලා එමඟින් අශප් රටට විශේ  විනිමය ලබා ගන්නා හැටියට 

මම ශම් සභාශවන්, අශප් අි ගරු ජනාධිපි තුමාශගන්, අශප් ගරු 

අගමැි තුමාශගන් සහ ගරු මුනල් ඇමි තුමා ඇතුළු ශම් 

සියලුශනනාශගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

සසතුි යි. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ හන්ත්රීුරහා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශයෝජනාව සසිකර කිරීම, ගරු  ාන්ත බණ්ඩාර මන්ත්රීතුමා. 

ඔබතුමාට විනාඩි 3ක කාලයක් ි ශබනවා.  

 
 

[අ.භා. 5.36] 
 

ගරු ශ්ාන්ත බණ්ඩාර හහතා 
(மாண்புமிகு சாந்த பண்டார) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගරු ඩයනා ගමශේ 

මන්ත්රීතුමිය විසින් අන දින සභාව කල් තබන අවසසථාශේ ඉදිරිපත් 

කළ ශයෝජනාව මා  සසථීර කරනවා. එයට ශහේතුව ශම්කයි. කංසා, 

ඖෂධීය  ාකයක්. ඉි හාසශ  විවිධ අවසසථාවල විශේශිකයන් 

අශප් රට ආක්රමණය කළා. නමුත්, ඔවුන් අශප් ශ්රී ලාංකිකයන් 

එක්ක කුමන කටයුත්තක් කරන්න ය යත්  ක්ි  සම්පන්නභාවය 

අි න් ඔවුන් පරයා අශප් අයට ඉදිරියට එන්න පළුවන්කම ලැබී 

ි ශබනවා. ඔවුන් පරීක්ෂණයක් කරලා ි ශබනවා, ශ්රී 

ලාංකිකයන්ශේ -සිංහල ජාි කයන්ශේ-  රීර තුළ ශමපමණ 

ජවයක්,  ක්ි යක් වර්ධනය ශවන්න ශහේතු කාරණා ශමොනවාන 

කියලා. එක පැත්තකින්, අශප් අය  වත්ශත් පිටිශ  වැඩ කළා; වගා 

කටයුතු කළා. ඒ වාශේම, සමහර අය කංසා  ාකශයන් වැරැදි 

විධියට ශනොව ඖෂධීය විධියට ්රශයෝජනයක් ගන්න කටයුතු කර 

ි ශබනවා. 

එය හඳුනාගත් ඒ විශේශිකයන් ශ්රී ලාංකිකයන්ශේ -

සිංහලයන්ශේ-  ක්ි ය දුර්වල කිරීම පිණිස විශේශීය මත්පැන් 

වහාම ශම් රටට ශගන ඒම සඳහාත්, වඩාත් අර තකර අබිං වැනි 

මත් ද්රවය ශම් රටට ශගනැවිත් අශප් ශ්රී ලාංකික ජනයාශේ  රීර 

 ක්ි ය හීන කිරීම සඳහාත් වැඩ පිළිශවළක් දියත් කළා.  ඒ  හරහා 

තමයි කංසා  ාකය සම්.ර්ණශයන් තහනම්  ාකයක් බවට පත් 

කරමින් ආඥා පනතක් සම්මත කරන්න කටයුතු කශළේ. එනා සිට 

ආ ගමශන්දී අපට ආර්ිකකමය ව ශයන් ්රශයෝජනයක් ගන්න 

ි බුණු සහ ඖෂධීය ව ශයන් ්ර ශයෝජනයට ගන්න ි බුණු 

 ාකයක් අශප් රශේ තහනමට ලක් වූ  ාකයක් බවට පරිවර්තනය 

ශවලා ි ශබනවා.  

ශම් කියන කාරණා කවුරුවත් වරනවා වටහා ගැීතම සුදුසු 

නැහැ. අශප් ශ්රී ලාංකිකයන්ට දුම් පානය සඳහා කංසා පාවිච්චි 

කිරීමට අවසසථාව ලබා ශනනවාට අපි හැම විටම විරුේධයි. අපි එය 

ශබොශහොම පැහැදිලිව කියනවා. ඒ කාරණයට අපි විරුේධයි.  

හැබැයි, ශම් ඖෂධීය  ාකය අපනයනය කිරීම තුළින් අශප් රටට 

වි ාල විශේ  විනිමය ්රමාණයක් ලබා ගැීතශම් අවසසථාව උනා 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ශවනවා. ඒ  ාකශයන් එක් ්රශයෝජනයක් ශනොශවයි, ්රශයෝජන 

ගණනාවක් ලැශබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, නැන් බලන්න, අශප් රශේ 
ආයුර්ශේනශ  අව යතා ශවනුශවන් පිට රටින් අශප් රටට කංසා 
ශගශනනවා. අශප් කංසා ටික ට ය නි ි යලා, අශප් රශේ ශඩොලර් 
දීලා පිට රටින් කංසා ශගශනනවා. නැනට පවි න ීති ය අනුව ඒ 
සම්බන්ධශයන් ශපොනසියටවත්, කාටවත් වරනක් කියන්න අපට 
බැහැ. ශම් ගැන අපි ශම් ගරු සභාශේ කථා කළා කියා ශමය 
ීති යක් බවට පත් වන්ශන්ත් නැහැ. ශම් ශගනා ශයෝජනාව අන 
සම්මත ශවයි. ඒ ශකශසේ ශවතත්, අශප් රශේ පාවිච්චියට ශනොව 
කංසා අපනයනය කරලා අපට විශේ  විනිමය ලබා ගැීතශම් 
අරමුණින් ඉදිරි කාලය තුළ පනත් ශකටුම්පතක් ශගන එන්න සහ 
ඒ අරමුණින් ශම් වැඩ පිළිශවළ ඉදිරියට ශගන යන්න කියා 
ආයුර්ශේනය ඇතුළු ශේශීය ශවනකම් ්රවර්ධන විෂය භාර රාජය 
අමාතයතුමාශගන් මා ශම් අවසසථාශේදී ශග රවශයන් ඉල්ලා 
සිටින්න කැමැි යි.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ හන්ත්රීුරහා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු ශරෝහණ දිසානායක මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

ශනකක කාලයක් ි ශබනවා. 
 

 

[අ.භා. 5.39] 
 

ගරු දරෝහණ දිසානායක හහතා 
(மாண்புமிகு வறாஹண திஸாநாயக்க)   

(The Hon. Rohana Dissanayaka)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගරු ඩයනා ගමශේ 
මන්ත්රීතුමිය ශගනා ශයෝජනාව පිළිබඳව ගරු  ාන්ත බණ්ඩාර 
මන්ත්රීතුමා කරුණු කාරණා රාශියක් සඳහන් කළා. එතුමා කිේවා 
වාශේ, සුදු අධිරාජයවාදීන්ට විරුේධව 1818 කැරැල්ල ආදි කැරැලි 
පැවැි  යුගවල ශම්  ාකය අශප් වැසියන්ට මහා හයියක් දුන්නා. 
කංසා ඖෂධීය  ාකයක්. ශම් ඖෂධීය  ාකයට  "වරශලෝක 
විජයපර" කියලාත් කියනවා. ආහාර ජීර්ණයට, ූ පශේනයට -මසස 
මාංස පිසින ශකොට-, කායික සුවතාවට, වාජිකරණයට සහ අජීරණ 
ශරෝග සඳහාත් ශමය ශයොනා ගන්නවා. ඒ වාශේම යුේධශ දී 
 ාරීරික උත්ශත්ජනයටත් ශම්වා පාවිච්චි කළ බවයි සඳහන් 
වන්ශන්. අශප් ශසබළුන් විශ ේෂශයන්ම කුවගන්නාව, බලන වාශේ 
ආරක්ෂක කශපොලුවල රෑ එළිවන කල් ඇහැරිලා ඉන්න ශකොට 
ශම්වා පාවිච්චිය තුළින් ඔවුන්ට යම් ආකාරයක  ක්ි යක් ලැබී 
ි ශබනවා. එනා අශප් රශේ ි බුණා අංගම් ශපොර සටන් කලාව. 
අධිරාජයවාදින් ඒ අංගම් ශපොර සටන් තහනම් කළා. ඒ වාශේම 
කංසාත් තහනම් කළා. ඒවා තහනම් කරලා ඔවුන් පිට රට ශේවල් 
අශප් රටට ශගනාවා; අයිසස ශගනාවා, හෂීසස ශගනාවා, මරිජුවානා 
ශගනාවා. ඒවාශයන් තමයි අශප් ජනතාව විනා  ශවන්ශන්. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, හැබැයි කංසා  ාකය අශප් ශේශීය 
ආර්ිකකය දියුණු කිරීම සඳහා ශබොශහෝ වටිනවා. ඒ නිසා මම එක 
ශනයයි ඉල්ලන්ශන්. කංසා වගාව ීති ගත කරන්න. ීති ගත 
කරලා, ඒ ශවනුශවන් ීති  පේධි යක් ඇි  කරලා, රාජය අං ය 
ශයොනාශගන එම වැඩ පිළිශවළ ඉදිරියට ශගන යන්න කියා මා 
ඉල්ලා සිටිනවා. ශම් රට අන ි ශබන ආර්ිකක තත්ත්වශයන් ශගොඩ 
ගන්නත් එම වැඩ පිළිශවළ  සියයට ගණනක ශහේතුවක් ශවයි කියා 
මා වි සවාස කරනවා. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ හන්ත්රීුරහා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු (ශම්ජර්) සුනර් න ශනනිපිටිය මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි ශනකක කාලයක් ි ශබනවා. 

[අ.භා. 5.41] 

 

ගරු (දම්ජර්) සුෙර්ශ්න දෙනිිළියය හහතා 
(மாண்புமிகு (வமஜர்) சுதர்ஷன ததனிபிடிய)  

(The Hon. (Major) Sudarshana Denipitiya)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගරු ඩයනා ගමශේ 

මන්ත්රීතුමිය ශගනා ශයෝජනාව ඉතාම ශහොඳ ශයෝජනාවක්. රටට 

විශේ  විනිමය ලබාගන්න පළුවන්  මාර්ගයක් ශපන්වන ශහොඳ 

ශයෝජනාවක්.  කාන්තාවක ව ශයන් එතුමිය ශම් ශයෝජනාව කළ 

එකත් ශහොඳයි. ශමර දී අශප් රශේ ආකල්ප ශවනසස කරන්න 

ශවනවා. ශම් ශයෝජනාව පිරිමි අප කවුරු හරි ශගනාවා නම් අපට 

ශවනත් ශවනත් ශේවල් කියන්න ගීතවි. එතුමිය ශමම ශයෝජනාව 

ශගනාශේ ශමය රටට වැනගත් ශයෝජනාවක් වන නිසා. ශම්ක 

ඉතාම වැනගත් ශයෝජනාවක්. ශමොකන, ශම් ශවලාශේ අපට US 

Dollars ඕනෑ. ශමය, ඒ ශවනුශවන් වන ශහොඳම ශයෝජනාවක්. 

ශමය පාරම්පරික ශබශහතක්. මම නැන් ටිකකට කලින් Prof. 
Piyal Marasinghe සමඟ ශම් ගැන කථා කළා. එතුමා කිේශේ, 

ශම්ක කරන්න පළුවන් නම් ඉතා ශහොඳයි, ශම්ක කරන්න උත්සාහ 

කරන්න, නමුත් ශම්ක කරන්න ශනොශනන්න විශේ  කුමන්රණත් 

බලපානවා කියලායි. කලින් කථා කළ අශප් ගරු මන්ත්රීතුමා 

කිේවා වාශේ අශප් ආයුර්ශේන අව යතා සඳහා ශකෝටි ගණනක් 

මුනල් ශගවලා අශප් රටට කංසා ශේනවා. ශමම  ාකය  විනයාත්මක 

ශලස හඳුන්වන්ශන්, cannabis sativa ශලස. අශප් රශේ හැශනන 
ශම්  ාකය අපි විනා  කරනවා. කංසා වගාවට සතුන් හානි 

කරන්ශන්ත් නැත්නම්, ශම්  ාකය export කරන්න පළුවන් 

විධියට ීති  හනාශගන, ීති ගත කිරීම සුදුසුයි. ආයුර්ශේන විෂයය 

භාර අශප් ගරු රාජය අමාතයතුමා නැන් ශම් ගරු සභාශේ ඉන්නවා.  

ඔබතුමාට පළුවන් ඒක කරන්න. ඒ වාශේම කංසා 

අසසවැන්ශනන් oil එකක් extract කර ගන්න පළුවන්, සංශයෝග 
ශනකක් විධියට. ඒ oil එක අරශගන export කරන්න පළුවන්. ඒවා 

ශහොඳට හනා ගන්න පළුවන්; ආයුර්ශේන නිෂසපානනවලට ශයොනා 

ගන්න පළුවන්. පැරණි ශිෂසටාචාරවලත් කංසා ඖෂධයක් ශලස 

පාවිච්චි කරලා ි ශබනවා. සුේශනෝ කංසා වගාව නැවැත්වූශේ, අශප් 

ි ශබන හයිය නැකලා. ඒ ශගොල්ලන් ශහොයා බැලුවා, ශ්රී 

ලාංකිකයන්ට ි ශබන හයිය ශමොකක්න කියලා. ඒක නැි  කරන්න 

තමයි සුේශනෝ කංසා වගාව විනා  කශළේ. සුේනාශේ ීති ය තමයි 

තවම ශම් රශේ ්රියාත්මක ශවන්ශන්. ඒ තත්ත්වයට පත් කශළේ 

සුේශනෝ. කංසා ලංකාශේ ඕනෑම තැනක වැශවනවා. ඉන්දියාශේ 

කා සීකරශ ත් හැශනනවා. ලංකාශේ ඕනෑම තැනක හැශනන නිසා 

ීති යක් සර තව අවසර ශනනවා නම්, අපට වි ාල විශේ  

විනිමයක් ලබා ගන්න පළුවන්; ශහොඳ ආනායමක් ලබා ගන්න 

පළුවන්. ඒ නිසා ගරු ඩයනා ගමශේ මන්ත්රීතුමියශේ ශමම 

ශයෝජනාව අපි අනුමත කරනවා. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ හන්ත්රීුරහා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මුදිතා ්රි ාන්ි  මහත්මිය. ඔබතුමියට විනාඩි ශනකක 

කාලයක් ි ශබනවා. 

 

 

[අ.භා. 5.43] 

 

ගරු මුදිතා ප්රිශ්ාන්ති හහත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) முதிதா பிாிஸான்தி)  

(The Hon. (Mrs.) Muditha Prishanthi)  

 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අන  සභාව කල් තබන 

අවසසථාශේ ඩයනා ගමශේ මන්ත්රීතුමිය ඉදිරිපත් කළ ශයෝජනාව 

පිළිබඳ අනහසස නක්වන්න අවසසථාවක් ලැබීම ගැන මා සතුටු 

ශවනවා.  ඇත්තටම කංසා කියන්ශන් ආයුර්ශේනයට අනුව 

2243 2244 

[ගරු   ාන්ත බණ්ඩාර  මහතා] 
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ශබශහත් පැළෑටියක්; ඖෂධීය කාණයක් ි ශබන පැළෑටියක්; 

ශේශීය ව ශයන් හා අන්තර්ජාි ක ව ශයන් ඉතාම වටිනා 

 ාකයක්. ඒ වාශේම ලංකාශේ ඉතා බහුලව වැශඩන  ාකයක්. 

ශපොශහොර භාවිත කිරීමකින් ශතොරව ඉතාම යසට වැශඩන ශමම 

 ාකය අශප් රශේ නැනට ඖෂධයක් වාශේම මත්ද්රවයයක් ශලසත් 

භාවිත කරනවා. මම ශම් කියන්ශන් කංසා සුරුේටු ඉරීම වාශේ 

 ඒවා කළ යුතුයි කියන එක ශනොශවයි.  යම් නියාමනයක් කරලා  

ශම් කංසා වැවීම කළ යුතුයි කියලායි මා ශයෝජනා කරන්ශන්. 

්රාශේශීය ව ශයන් වගා කළ හැකි ශමම  ාකශ  නියාමන 

කටයුතු ග්රාම නිලධාරිවරුන් මාර්ගශයන් කළ හැකි බවයි මශේ 

අනහස.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අශප් රශේ ආයුර්ශේන 

ක්ශෂේරය, ශේශීය වවනය ක්ශෂේරය අන වන විට වි ාල දියුණුවක් 

ලබා ි ශබනවා. ඒ නිසා ශනොශයක් ශේශීය ඖෂධ වර්ග 

අපනයනශ , ශේශීය ව ශයන් භාවිත කිරීශම් වි ාල ්රවණතාවක් 

ඇි  ශවලා ි ශබනවා. විශ ේෂශයන්ම අපනයනය ඉලක්ක කර 

ගත්ත ශේශීය ඖෂධවලට  වඩා වැඩි ඉඩ්රසසතාවක් සපයන්න 

කටයුතු කර ි ශබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,  සාම්්රනායික ීති  රීි  

රාමුවලට අපි ර ර ශවලා ි ශබනවා.  විශ ේෂශයන්ම යටත් විජිත 

පාලකයන් විසින් අශප් රශේ ශේශීය ඖෂධයක් වන කංසා තහනම් 

කරනු ලැබුවා. ඖෂධීය කාණශයන් යුතු කංසා පිළිකා  සුව කිරීම 

සඳහාත්, සසනායු ශරෝග සුව කිරීම සඳහාත්, මන්න මානසිකභාවය 

අුව කිරීම සඳහාත්, ශේනනා නා කයක් ශලස හා රූපලාවනය 

කටයුතු සඳහාත් භාවිත කරනවා. ඒ වාශේම ආහාර පිසීශම්දී මසස 

මාං වලට එකතු කරනවා. ශම්වාට අනාළව මාස තුනක් ඇතුළත 

අපනයනය සම්බන්ධශයන් පමණක් අනාළ ීති  රීි  

පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න අනහසස කරන බව ගරු රාජය 

ඇමි තුමා කියා ි ශබනවා.  ඒ සම්බන්ධශයන් කටයුතු කරන 

ශලස අපි එතුමාශගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  ශම් අවසසථාව ලබා දීම 

සම්බන්ධශයන් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමාට සසතුි වන්ත 

ශවමින් මශේ වචන සසවල්පය අවසන් කරනවා. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ හන්ත්රීුරහා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු එසස.එම්.එම්. මුෂාරෆස මන්ත්රීතුමා. - [සභා ගර්භය තුළ නැත.] 

 ගරු එච්. නන්නශසේන මන්ත්රීතුමා,  ඔබතුමාට විනාඩි ශනකක 

කාලයක් ි ශබනවා. 

 
[අ.භා. 5.46] 
 

ගරු එච්. නන්ෙදස න හහතා 
(மாண்புமிகு எச். நந்தவசன)  

(The Hon. H. Nandasena) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, කංසා කියනශකොට හැම 

ශකශනකුශේම  විඥානයට එන්ශන්, සුරුේටුවක් ඔතලා දුම් උරන, 

ශස ඛ්යයට අර තකර ශනයක්. ඇත්තටම දුම් බීම ශස ඛ්යයට 

අර තකරයි. ඒ ගැන කිසිම තර්කයක් නැහැ. දුම් බීම ශනොශවයි, 

කංසා සම්බන්ධශයන් කථා කරන්න ි ශබන වැනගත්ම ශේ. 

පාරම්පරික වවනය ක්රම තුනක් ි ශබනවා. ඒ තමයි, සිංහල 

පාරම්පරික ශහළ ශවනකම, ශනමළ පාරම්පරික සිේධි ශවනකම සහ 

මුසසලිම් පාරම්පරික යුනානි ශවනකම. ශම් වවනය ක්රම තුශන්දීම 

සියලු  වයසස කාණ්ඩවල ශරෝග සඳහා ලබා ශනන ඖෂධ නාහකට 

වඩා නිෂසපානනය කරන්න ශයොනා ගන්නා ඖෂධයක් තමයි කංසා 

කියන්ශන්. හැබැයි, ්රමිි යට ශේළප කංසා ලබා ගන්න ඕනෑ. 

එශහම නැත්නම් අමු කංසා ගන්න ඕනෑ.  අමු ඖෂධයක් 

හැටියටත්, ්රමිි යට ශේලන ලන ඖෂධයක් හැටියටත් කංසා ලබා 

ගන්න පළුවන්. 

නමුත් නැනට කංසා ලබා ගන්ශන් අන්තරායකර ඖෂධ පාලක 

මණ්ඩලය හරහා. කංසා විතරක් ශනොශවයි. අබිං, මශනෝසීල, 

රනිර රිඅල් වාශේ ඖෂධ වර්ග ඒ ආයතනය හරහා තමයි මුනා 

හරින්ශන්. හැබැයි, ඒ ශබනා හරින ්රමාණය අශප් වවනයවරුන්ට 

කිසිශසේත් ්රමාණවත්   නැහැ; අව ය ්රමාණය නියමාකාරශයන් 

ලැශබන්ශන් නැහැ. 

දින තුනක්, හතරක් පමණ ශේළා ගත් කංසා,  අමු කංසා ලබා 

ගැීතම සඳහා වවනයවරුන් ශවනුශවන් ක්රමයක් සෑදිය යුතුයි. ඒ 

වාශේම විධිමත් ආකාරයට, රජයට පාලනය කරගන්න පළුවන් 

ආකාරයට වවනයවරුන්ට වගා කර ගැීතම සඳහා අව ය ීති  

සම්පානනය කර දිය යුතුයි. එශහම නැත්නම් රජශ  

ශගොවිශපොළවල් සහ ආයතන ඇි  කරලා කංසා වගා කිරීම සඳහා 

ක්රමයක් සානා දිය යුතුයි.  ඒ ආකාරශයන් වගා කර ගත හැකි 

ක්රමයක් හනා ගත්ශතොත්, සිංහල වවනය ක්රමයට විතරක් 

ශනොශවයි, පාරම්පරික වවනය ක්රමයට විතරක් ශනොශවයි, 

ආයුර්ශේන වවනය ක්රමයට විතරක් ශනොශවයි,  ශම් හැම වවනය 

ක්රමයකටම ශම් ඖෂධය ලබා ගන්න පළුවන්කම ි ශබනවා.  

රාජය අනුග්රහය ඇි ව, ආරක්ෂාව ඇි ව, දුම්පානය සඳහා 

ශනොශයශනන විධියට ශම් ඖෂධය අපි නිෂසපානනය කළ යුතුයි.  

අශප් ඩයනා ගමශේ ගරු මන්ත්රීතුමිය සඳහන් කළ ආකාරයට 

ශම්වා පිටරටට විකුණා විශේ  විනිමය උපයා ගැීතශම් ක්රමයක් 

හනා ගන්නත් අපට පළුවන්. එම නිසා ශම් ඖෂධය වගා කිරීම 

සඳහා වවනයවරුන්ට අවසසථාවක් ලබා ශනන්න කියා මම 

විශ ේෂශයන් ඉල්ලා සිටිනවා. 

සසතුි යි. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ හන්ත්රීුරහා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු සමන්්රිය ශහේරත් මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි ශනකක 

කාලයක් ි ශබනවා. 
 

 

[අ.භා. 5.48] 

 

ගරු සහන්ප්රිය දහ රත් හහතා 
(மாண்புமிகு சமன்பிாிய வஹரத்)  

(The Hon. Samanpriya Herath)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,  ගරු ඩයනා ගමශේ ගරු 

මන්ත්රීතුමිය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලන සභාව කල් තබන 

අවසසථාශේ ශයෝජනාවට ඇත්ත ව ශයන්ම අශප් .ර්ණ 

සහශයෝගය ලබා ශනනවා. අපි නන්නවා, Cannabis sativa කියන 

විනයාත්මක නාමශයන් යුතු ශම්  ාකය මුලින්ම  ීකට අවුරුදු 

12,000කට පමණ ඉහත චිනශ  අල්තායි කඳුවැටිශයන් හමු  වූ 

බව. ඒ කාලශ  අශප් රටටත් ශම් කංසා  ාකය ශගනැවිත්  ඒ 

හරහා වි ාල වැඩ ශකොටසක් කර ගන්න හැකියාව ලැබුණා. 

සුේනන්ශේ පැමිණීමත් සමඟම ඒ  සියලු  ක්රමශේන  අපට අර මි 

වුණා.  

ඇත්ත ව ශයන්ම, අශප් හැම ශගනරකම  කංසා භාවිත කළා. 

හැම වයංජනයකටම අපි කංසා නැම්මා. කංසා දුම් ඉරීම 

සම්බන්ධශයන් නම් මම කථා කරන්ශන් නැහැ. ගරු ඇමි තුමනි, 

එනා ි බුණු පැරැණි ක්රමශේනවලට අනුගත ශවමින්, ශමම  ාකය 

අපනයනයට වාශේම ආයුර්ශේනය සඳහාත්, නිශවසසවල භාවිත 

කිරීම සඳහාත් අව ය නායකත්වය ලබා දිය යුතුයි.   

2245 2246 



පාර්ලිශම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, කංසාවලින් ්රශයෝජන 

රාශියක් ි ශබනවා. කංසා ඇටවලින් ශතල් සහ පිටි ගන්න 

පළුවන්.  ක ශඳන් නූල්, ලණු, කඹ, ශරදි කැන්වසස, ප්ලාසසටික් 

වාශේ ශේවල් හනන්න පළුවන්. අරටුශවන් කඩනාසි, චිප්සස ශබෝඩ් 

වාශේ ශේවල් හනන්න පළුවන්. ශකොම්ශපෝසසේ ශපොශහොර විධියට 

පාවිච්චි කරන්නත් පළුවන්. ශගොඩනැඟිලි ක්ශෂේරශ දී වැලි සඳහා 

ආශේ කයක් ව ශයන් ශමය පාවිච්චි කරන්නත් පළුවන්. ශම් 

වාශේ ්රශයෝජන ගණනාවක්  ි ශබන  ාකයක් තමයි කංසා 

කියන්ශන්.  

 ශමර  ඉි හාසය ගත්ශතොත්, 1882දී සැමුශවල් බීල් නැමැි  

ශල්ඛ්කයා විසින් චීන භාෂාශවන් ශපොතක් ලියනවා, "The Fo-Sho

-Hing-Tsan-King" කියලා' ඒක ඉංග්රීසියට පරිවර්තනය කරනවා 

"A Life of Buddha" කියලා. ඉි හාසය දිහා බැලුවාමත් අපට 

ශපශනනවා ශම්ක  වි ාල ්රශයෝජනයක් ි ශබන  ාකයක් කියලා. 

ශම් සම්බන්ධශයන් කථා කරන්න ශගොඩක් ශේවල් ි ශබනවා. ශම් 

ගැන යළිත් වතාවක් කල්පනා කර බලා අව ය ීති මය රාමුවක් -

ීති මය ක්රමශේනයක්- සකසස කර ශනන්න කියන ශග රවීතය 

ඉල්නම කරනවා.  

සසතුි යි. 
 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ හන්ත්රීුරහා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

  ගරු ශ්රේම්නාත් සී. ශනොලවත්ත මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

එකහමාරක කාලයක් ි ශබනවා. 
 

 

 

[අ.භා. 5.50] 

 

ගරු දප්ර ම්නාත් සී. දෙොලවත්ත හහතා 
(மாண்புமிகு பிவரம்நாத் சி. ததாலவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අශප් රශේ ආයුර්ශේන 

වවනයවරුන්ට පවා අව ය ්රමාණයට කංසා නිපනවා ගන්න අන 

බැරි ශවලා ි ශබනවා. ඒ කාරණය බැලුවාම,  ශකෝටි ගණනක 

මුනල් අපි නිරපරාශේ පිටරටට  වැය කරනවා.  එම නිසා අපට 

අව ය  ්රමාණයට කංසා වගා කිරීමට අමතරව, අන ි ශබන ශම් 

ශඩොලර් ර ඟයත් එක්ක නව ශලෝකය තුළ අපි ශකොශහොමන ඉදිරියට 

යන්ශන් කියන කාරණය ගැන ර තුශේ නැත්නම්, අපි එකතැන 

පල්ශවන ජාි යක් බවට පත් ශවනවා. එම නිසා සීමා මායිම් කඩා 

බිඳ නමා, රටක් හැටියට වගාශවන් ඉදිරියට යන්ශන් ශකොශහොමන  

කියන කාරණය අපි හමුශේ ි ශබනවා.  

සාමානයශයන්, කාණාත්මකභාවශයන් යුත් ඖෂධීය කංසා 

මඟින් පිළිකා ශරෝග සුව කිරීම, සසනායු ශරෝග සුව කිරීම, මන්න 

මානසිකත්වය වැනි ශරෝග තත්ත්ව  අුව කිරීම  සිේධ ශවනවා. 

යටත්විජිත පාලනය හමුශේ තමයි ශම්  ාකය තහනම් කශළේ. අන 

ශවනශකොට ඉන්දියාව, වියේනාමය, අ්රිකාව වාශේ රටවල්  කංසා 

ශවළඳශපොළ ආක්රමණය කර ි ශබනවා. උතුරු හා නකුණු 

ඇශමරිකානු රටවල කංසා සඳහා වි ාල ඉල්ලුමක් ි ශබනවා. 

වවනය අරමුණු සඳහා කංසා භාවිතය ශේගවත් වීම ශහේතුශවන් 

ශලෝකශ  රටවල් කිර පයකම අන කංසා වගාව ීති ගත කර 

ි ශබනවා. 

 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, 2028 ශවන ශකොට කංසා 

ශවළඳශපොළ ඇශමරිකානු ශඩොලර් බිලියන 91.5ක් ශවන්න 

පළුවන්. ශලෝකය දිනන්න නම් අපි ශම් ශවළඳශපොළ අල්ලා ගත 

යුතුයි. ඒ සඳහා අව ය ීති මය වැට කශඩොළු කඩා බිඳ නමා නව 

ක්රමයකට යෑශම් අව යතාව අපට ි ශබනවාය කියන කාරණය 

මම ශම් අවසසථාශේ මතක් කරනවා. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ හන්ත්රීුරහා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු සුනත් මංජුල මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට මිනිත්තුවක කාලයක් 

ි ශබනවා.  

 
[අ.භා. 5.52] 

  

ගරු සුෙත් හංජුල හහතා 
(மாண்புமிகு சுதத் மஞ்சுல)  

(The Hon. Sudath Manjula) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඖෂධීය ව ශයනුත්, 

ආහාරමය ව ශයනුත්, විවිධ වාණිජමය ව ශයනුත් සුවිශ ේෂී 
වටිනාකමක් ි ශබන කංසා, එශහම නැත්නම් වරශලෝක විජය 
පර කියන ශම් ඖෂධීය  ාකය බ්රිතානය අධිරාජයවාදින් විසින් 
තහනම් කශළේ ඇයි කියන එක පිළිබඳව අන වන ශතක් 
අධයයනයක් කරලා නැහැ. විවිධ කාර්යයන්වලට විවිධ ශකොමිෂන් 
සභා පත් කරනවා, විවිධ කමිටු පත් කරනවා. නමුත්, ශම් ඖෂධීය 
 ාකය තහනම් කශළේ ඇයි කියන එක පිළිබඳව තවමත් අශප් රශේ 
කමිටුවක් පත් කරලා, පළුල් අධයයනයක් කරලා නැහැ.  ඒ නිසා 
ශම් සම්බන්ධශයන් පළුල් අධයයනයක් කළ යුතුයි. සිංහලයාශේ, 
එශහම නැත්නම් ශහළයාශේ කායික  ක්ි ය, ීතශරෝ මකම, 
ඥානය, ශික්ෂණය යන ශම් සියල්ලටම ශම් සුවිශ ේෂී ඖෂධීය 
 ාකශ  කාණය බලපා ි ශබනවා. ශම් ඖෂධීය  ාකය තහනම් 
කරන්න ්රධානම ශහේතුව වුශණ්, ඒ සියලු  ක්තීන් විනා  කරලා, 
බටර ර රටවලින් එන ශවනත් මත් ද්රවය අශප් ජනතාවශේ  රීරගත 
කරලා ජනතාව විනා  කරන්න කටයුතු කිරීමට අව ය වූ නිසායි.   
ඒ නිසා  ගරු රාජය අමාතයතුමනි, ශම් සඳහා පැහැදිලි වැඩ 
පිළිශවළක් ්රියාත්මක කරලා, ඒ ඖෂධීය කාණය ශේශීය 
ජනතාවට ලබා ශනන ගමන්, ශම් සුවිශ ේෂී  ාකය අපනයනය 
කිරීම තුළින් ශඩොලර් උපයන්න   අවසසථාව සලසන්න කියන 
ඉල්නම කරමින්, ශමවන් ශයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීම ගැන  ගරු 
ඩයනා ගමශේ මන්ත්රීතුමියටත් සසතුි වන්ත ශවමින් මම නිහඬ 
ශවනවා. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ හන්ත්රීුරහා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු ජානක වක්කුඹුර රාජය අමාතයතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

3ක කාලයක් ි ශබනවා. 

 
[අ.භා. 5.53] 
 

ගරු ජානක වක්කුඹුර හහතා (උක්, බඩඉරිඟු, කජු, 

ගම්මිරිසන, කුරුඳු, කරාබුනැිය, බුලත් තුරළු කුඩා වැවිලි 

දබෝග වගා සංවර්ධානය, ආශ්රිත කර්හාන්ත හා අපනයන 

ප්රවර්ධාන  රාජය අහාතයුරහා) 
(மாண்புமிகு ஜானக வக்கும்புர - கரும்பு, வசாளம், மர 

முந்திாிகக, மிளகு, கறுவா, கராம்பு, தவற்றிகல உள்ளிட்ட 

சிறு தபருந்வதாட்டப் பயிர்ச்தசய்கக அபிவிருத்தி மற்றும் 

அதுசார்ந்த ககத்ததாைில்கள் மற்றும் ஏற்றுமதி வமம்பாட்டு 

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) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගරු ඩයනා ගමශේ 

මන්ත්රීතුමිය ශගනා ශම් ශයෝජනාව වැනගත් ශයෝජනාවක්. 

ආයුර්ශේන ඖෂධවලට අනටත් අපි ඉන්දියාශවන් කංසා 

ශගන්වනවා. ඒ වාශේම අශප් ගම්වල ඉන්න ආයුර්ශේන 
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[ගරු  සමන්්රිය ශහේරත්  මහතා] 
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වවනයවරුන්ටත් බලපර දීලා ි ශබනවා, කංසා ළඟ තබා ගන්න. 

අපි අහලා ි ශබනවා, ශලෝකශ  ශහොඳම කංසා වැශවන්ශන් අශප් 

රශේ කියලා. ශම්වා ශේන්නත් වි ාල මුනලක් වැය ශවනවා. ඒ 

එක්කම අපට කංසා  අපනයනය කරන්න පළුවන් නම්, ඒ තුළිනුත් 

වි ාල ආනායමක් අපට ලබා ගන්න පළුවන්. ඒ නිසා අශප් 

අපනයන ආනායම වැඩි කර ගැීතමට ශම් ි ශබන ීති  රාමුව තුළ 

ශම්වා වගා කරන්න පළුවන් නම්, එය කරන්ශන් ශකොශහොමන කියා 

මා ශසොයා බලනවා. මශේ රාජය අමාතයාං ය යටශත් තමයි 

අපනයන කෘෂි  ශභෝග ි  ශබන්ශන්. අපනයන කෘෂි  ශභෝගයක් 

හැටියට රජශ  මැදිහත්වීම තුළින් හමුනාව එක්ක එකතු ශවලා ශම් 

 ාකය වගා කරලා, ශ්රී ලංකා ආයුර්ශේන ඖෂධ සංසසථාවට අව ය 

්රමාණය ලබා දීලා, ඉි රි ්රමාණය රට යවා ශම් රටට මුනල් 

ශේන්න ක්රමශේනයක් ි ශබනවා නම්, අපි ඒ  සඳහා කටයුතු 

කරනවා. එතුමියශේ ශයෝජනාව ශහොඳයි. ශබොශහෝශනනකුශේ 

බයක් ි ශබනවා, ශම්වා ශේන්න. ශලෝකශ  ශබොශහෝ රටවල 

ශම්වා වගා කරන්න අවසර දීලා, නැන් ඒ වගා කටයුතු කරනවා. 

ශහොඳම කංසා වැශවන්ශන් අශප් රශේ බව කියනවා. අපි 

බලාශපොශරශත්තු ශවනවා, ඉදිරි කාලශ දී අව ය  ීති  සකසස 

කරලා, හමුනාශේ මැදිහත් වීශමන්, හමුනාවත් එක්ක එකතු ශවලා 

ඒක වගාවක් හැටියට ශහෝ අත්හනා බැනමක් ව ශයන් ශහෝ කරලා 

අපනයනය කරන්න. ඒ නිසා ශම් ශයෝජනාවට මශේ රාජය 

අමාතයාං ය පැත්ශතන් කරන්න පළුවන් කටයුතු ඉදිරි කාලශ දී 

කරන්න මම බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. රශේ ි ශබන ීති  

පේධි යත්,  අශප් රශේ ි ශබන ආගම් සම්බන්ධශයනුත් සලකා 

බලා, ඖෂධීය  ාකයක් හැටියට ශම් තුළින් යමක් කරන්න පළුවන් 

නම් ඒ කටයුතු කරන්න අව ය පියවර අපි ගන්නවා.  

සසතුි යි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ හන්ත්රීුරහා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ීකළඟට, ගරු සිසිර ජයශකොඩි රාජය අමාතයතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි 4ක කාලයක් ි ශබනවා. 
 

[අ.භා. 5.56] 

 

ගරු සිසිර ජයදකොඩි හහතා (දද්ශීය දවෙකම් ප්රවර්ධාන, 

ග්රාමීය ය හා ආයුර්දේෙ දරෝහල් සංවර්ධාන හා ප්රජා දස ඛය 

රාජය අහාතයුරහා)   
(மாண்புமிகு சிசிர ஜயதகாடி - சுவதச கவத்திய முகறகளின் 

வமம்பாடு, கிராமிய மற்றும் ஆயுர்வவத கவத்தியசாகலகள் 

அபிவிருத்தி மற்றும் சமூக சுகாதார இராஜாங்க அகமச்சர்)  
(The Hon. Sisira Jayakody - State Minister of Indigenous 
Medicine Promotion, Rural and Ayurvedic Hospitals 
Development and Community Health) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් ශයෝජනාව ඉදිරිපත් කළ 

ගරු ඩයනා ගමශේ මන්ත්රීතුමිය ඇතුළු ඒ පිළිබඳව අනහසස නැක්වූ 

සියලු මන්ත්රීවරුන්ට අශප් ආනරය, ශග රවය හා සසතුි ය පන 

කරනවා වාශේම, ඒ සඳහා අශප් එකඟතාවත් පළ කරනවා. 

අි ගරු ජනාධිපි තුමා  ශම් රාජය අමාතයාං ය අපට භාර දීමත් 

සමඟම අපි විමසා බැලුවා, කංසා ඇතුළු ශමවැනි ශේශීය 

ඖෂධවලට ඇි  කර ි ශබන සීමා ශමොනවාන කියලා. ඒ අනුව 

අපට ශපීත ය යා, විෂ වර්ග, අබිං සහ අන්තරායනායක ඖෂධ වර්ග 

ආඥා පනත අනුව "කැනබීසස සැටීවා" නම් ඖෂධීය කංසා  ාකය 

වගා කිරීම, ආනයනය කිරීම, අපනයනය කිරීම, විකිණීම, 

සන්තකශ  තබා ගැීතම ශම් වන විට තහනම් කර ි ශබන බව. 

කිසිම නවසක අශප් රටට කංසා ආනයනය කර නැහැ. ඒ සඳහා 

ශඩොලර් වැය කරලා නැහැ. ඒ වාශේම අි ගරු ජනාධිපි තුමා 

්රමුඛ් රජශ ත්, ශපොලිසසපි තුමාශේත් මැදිහත් වීශමන්, ීති  

විශරෝධී කංසා ශහේන් වැටනම් සිදු කර, අත්අඩංකාවට ගන්නා 

කංසාවලින් ශ්රී ලංකා ආයුර්ශේන ඖෂධ සංසසථාවට අව ය ්රමාණය 

ලබා ශනන්න කටයුතු කරනවා. විෂ වර්ග, අබිං සහ 

අන්තරායනායක ඖෂධ වර්ග ආඥා පනත මඟින් ඇි  කර ි ශබන 

සීමා ශකොශහොමන ශවනසස කරන්ශන්? ඒ සඳහා අශප් සශහෝනර 

ීති ඥයන් සහ ආයුර්ශේන වවනයවරුන්ශගන් සමන්විත කමිටුවක් 

පත් කළා. එම කමිටුශවන් ඉදිරිපත් කරන ලන නිර්ශේ  වුශණ්, 

1961 අංක 31 නරන ආයුර්ශේන පනශත් ්රි පානන යටශත් 

ආයුර්ශේන ීති  සංග්රහය බලාත්මක කරලා, ඉදිරිපත් කරන 

වනි ක නියාමන මඟින් එය සිදු කරන්න පළුවන් කියායි. 

ඒ අනුව, අපි ආයුර්ශේන ශනපාර්තශම්න්තුශේ විශ ේෂඥ 

කමිටුවක් පත් කරලා ඒ ීති මය නියාමන සහ ශරකාලාසි පැනවීමට 

අව ය ශකටුම්පත සම්පානනය කරලා ශම් වනවිට ගරු අධිකරණ 

අමාතයතුමා ශවත භාර දීලා ි ශබනවා. විශ ේෂශයන්ම                    

ීති පි  ශනපාර්තශම්න්තුවත්, ීති  ශකටුම්පත් සම්පානක 

ශනපාර්තශම්න්තුවත් විසින් ඉදිරිපත් කරලා අනුමත කිරීමත් එක්ක 

තමයි එය පාර්ලිශම්න්තුවට සහ කැබිනේ මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් 

කිරීමටත්, ගැසේ පරයක් මඟින් නිශේනනය කිරීමටත් අපට බලය 

ලැශබන්ශන්. එය ඉටු කිරීමට අපි සම්.ර්ණශයන් කැප ශවලා 

කටයුතු කරනවා. අපි විශ ේෂශයන් කංසා ධූම පානය ්රි ක්ශෂේප 

කරනවා. ඒ වාශේම බීජ සහ කංසා කිසිශසේත්ම ආනයනය කිරීම, 

්රි අපනයනය කිරීම යන සියල්ල තහනම් කරමින් තමයි අපි 

අනාළ ීති  ශරකාලාසි සකසස කර ි ශබන්ශන්. විශ ේෂශයන්ම ගරු 

ජානක වක්කුඹුර මැි තුමා ්රකා  කළා වාශේම අපි ආරක්ෂක 

අං වල සහාය අරශගන තමයි ශම් කටයුතු  කරන්න 

බලාශපොශරොත්තු වන්ශන්. ඒ නියාමනය යටශත්, ආයුර්ශේන 

ශනපාර්තශම්න්තුශේ ඍජු අධීක්ෂණය යටශත්, තාක්ෂණික කමිටු 

තුනක් මඟින් කරන අනුමත කිරීමත් එක්ක තමයි ශම් ශේවල්  

කරන්න අපි කටයුතු කර ි ශබන්ශන්. ශප ේගලික අං ශ  සහ 

රාජය අං ශ  සියලු ආයතන එකට එකතු ශවලා ඉදිරි කාල 

පරිච්ශේනය තුළ ශම් කටයුත්ත ්රාශයෝය කව ්රියාත්මක කරන්න 

අපි නායකත්වය නරන බව ඉතා වගීයශමන් ්රකා  කරනවා. ඒ 

සඳහා ඩයනා ගමශේ මන්ත්රීතුමියශේ ශයෝජනාව ඉතා සුදුසු 

ශවනවා වාශේම, ඒ සඳහා ශම් ගරු පාර්ලිශම්න්තුශේ සියලු මැි  

ඇමි වරුන්ශේ සහාය ආයුර්ශේන ශනපාර්තශම්න්තුවටත්,  ශේශීය 

ශවනකම් ්රවර්ධන අමාතයාං යටත් ලබා ශනන්න කියන ඉල්නම 

කරමින්, ඉදිරි ශකටි කාලයක් තුළ ශම් අණ පනත් සම්මත කරන 

බවත් සඳහන් කරමින්, ඔබ සැමට සසතුි ය පළ කරමින් මා නිහඬ 

ශවනවා.  

 
එකල්හි දේලාව අ.භා. 5.30 පසු කර තිබුදණන් මූලාසනාරූඪ 

ගරු හන්ත්රීුරහා විසින් ප්රශ්නනය දනොවිහසා පාර්ලිදම්න්ුරව කල් තබන 
ලදී. 

පාර්ලිදම්න්ුරව ඊ  අනුකූලව, අ.භා. 5.59  2021 දනොවැම්බර් 
20 වන දින සභා සම්හතිය අනුව, 2021 දෙසැම්බර් 08 වන බොො 
පූ.භා. 9.30 වන දතක් කල් ගිදේය. 

 
 

அப்தபாழுது வநரம் பி.ப. 5.30 மணிக்குப் பிந்திவிட்டகமயால், 

மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள் வினா 

விடுக்காமவலவய பாராளுமன்றத்கத ஒத்திகவத்தார். 

இதன்படி, பி.ப. 5.59க்கு, பாராளுமன்றம் அதனது 2021 

நவம்பர் 20ஆந் வததிய தீர்மானத்திற்கிணங்க, 2021 டிசம்பர் 08, 

புதன்கிைகம மு.ப. 9.30 மணிவகர ஒத்திகவக்கப்பட்டது. 

 

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

Parliament adjourned accordingly at 5.59 p.m. until 9.30 a.m. 
on Wednesday, 08th December, 2021, pursuant to the Resolution of 
Parliament of 20th November, 2021.  
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සැ.යු. 
 

ශමම වාර්තාශේ අවසාන මුද්රණය සඳහා සසවීයය කථාවල නිවැරදි කළ යුතු තැන් නක්වනු රිසි මන්ත්රීන් මින් පිටපතක් ශගන 
 නිවැරදි කළ යුතු ආකාරය එර  පැහැදිලිව ලකුණු ශකොට, පිටපත ලැබී ශනසි යක් ශනොඉක්මවා  

හැන්සාඩ් සංසසකාරක ශවත ලැශබන ශසේ එවිය යුතුය. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

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

அதகனப் பிகை திருத்தப்படாத பிரதி கிகடத்த இரு வாரங்களுள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாியருக்கு அனுப்புதல் வவண்டும். 
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හැන්සාඩ් වාර්තා  

දකොළල 5, දපොල්දහ න්දගොඩ, කිරුළපන පාර, අංක 163 ෙරන සනථානදයහි ිළහිිය 

රජදේ ප්රවෘත්ති දෙපාර්තදම්න්ුරදේ ිළහිිය රජදේ ප්රකාශ්න කාර්යාංශ්දයන්  

මිල දී ගත හැක. 
 

දහහ හැන්සාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk දවේ අඩවිදයන්  

බාගත හැක. 

 

 

 

 

ஹன்சாட் அறிக்ககயின் பிரதிககள  

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

அரசாங்க தகவல் திகணக்களத்தின் அரசாங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பணம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகாள்ளலாம். 

 
 

இந்த ஹன்சாட் அறிக்கககய www.parliament.lk எனும் இகணயத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும். 
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ශ්රී ලංකා රජශ  මුද්රණ ශනපාර්තශම්න්තුශේ මුද්රණය කරන ලදී. 


