
 

(හැන්සාඩ්) 

பாராளுமன்ற விவாதங்கள் 
(ஹன்சாட்) 

 
PARLIAMENTARY  DEBATES 

(HANSARD) 

அதிகார அறிக்கக 

OFFICIAL REPORT 

(අශ ෝධිත පිටපත /பிகை திருத்தப்படாதது /Uncorrected) 

2022 පෙබරවාරි 22 වන අඟහරුවාදා 
2022  பபப்ருவாி 22, பசவ்வாய்க்கிைகம 

Tuesday, 22nd February, 2022 

288 වන කාණ්ඩය - 9 වන කලාෙය  
பதாகுதி 288 - இல - 9 

Volume 288 - No - 9 





 

ජනාධිෙතිතුමාපෙන් ලත් සංපේශය: 
     මහජන ආරක්ෂක ප්රකශ න  

නිපේදන: 
විශ ේෂ භශණ්ඩ හශ ශ ේවශ බදු පනත් ශකටුම්පත:  ශරේෂාධශධිකරේශත රණරේ  
කථශනශ කතුමශශේ  හතික  
ත්ර ාතවශය  වළැළක්ීමශම් (තශවකශිකක විධිවිාශන  ( ශශ ෝාන  පනත් ශකටුම්පත: ශරේෂාධශධිකරේ ට  ශපත් ම් 
වනජීීම හශ වන  ශරක්ෂේ කටයුතු පිළිබඳ අමශතශශ  උ  ේපශ  ක කශරක  භශව:  ශමශයකක  ආ  ආශ    කිරීම 
පරි ර කටයුතු පිළිබඳ අමශතශශ  උ  ේපශ  ක කශරක  භශව:  ශමශයකක  ආ ආශ   කිරීම 
වව ාථශයශ ක  ාථශවර කශරක  භශව: අතිශකක  ශමශයකක ් 

අමාත්ාංශ උය ේෙපේශක කාරක සවා වාාත්ා 

රජපේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සවාපේ වාාත්ාව 

ප්රශනනවල  වාිකක පිළිතුරු 

පෙෞේෙලිකව දැනුම් දීපමන් ඇසූ ප්රශනනය: 
     මශාශදීන්ට හශ සිවිල් ක්රි ශකශරික ්ට ්ල්ව වන තකජන 

අධිවාර බේද ෙනත් පකටුම්ෙත්: 
     පැමුවන වර කි වන වීන. 
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පූ.වා. 10.00  ොාලිපම්න්තුව ැවසන විය.   

කථානායකතුමා [ෙරු මහින්ද යාො අපේවාධන මහත්ා]  

මූලාසනාරූඪ විය. 

பாராளுமன்றம் மு.ப.10.00 மணிக்குக் கூடியது.  
சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண்புமிகு மஹிந்த யாப்பா அசபவர்தன] 

தகலகம வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 10.00 a.m.,  

MR. SPEAKER [THE HON. MAHINDA YAPA 
ABEYWARDANA] in the Chair. 

 

ජනාධිෙතිතුමාපෙන් ලත් සන්පේශය 
சனாதிபதியிடமிருந்து வந்த பசய்தி 

MESSAGE FROM THE PRESIDENT 
 

මහජන ආරක්ෂක ප්රකාශනය 
பபாதுசனப் பாதுகாப்புப் பிரகடனம் 

PUBLIC SECURITY PROCLAMATION 
 

ෙරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
පහත  ඳහ්  ්ශ    අතිගරු ජනශධිපතිතුමශශග් මශ 

ශවත වළබී තිශබනවශ. 

නිපේදන 
அறிவிப்புக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 
 

විපශේෂ වාණ්ඩ හා පසේවා බදු ෙනත් පකටුම්ෙත්: 

පරේෂනධාධිකරේපේ රණරේය 
விசசட பண்டங்கள் மற்றும் சசகவகள் வாி 

சட்டமூலம்: உயர் நீதிமன்றத் தீர்ப்பு  
SPECIAL GOODS AND SERVICES TAX BILL: DETERMINATION 

OF THE SUPREME COURT 

 
 

ෙරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
I wish to inform Parliament that I have received the 

Determination of the Supreme Court in respect of the Bill 
titled “Special Goods and Services Tax” which was 
challenged in the Supreme Court in terms of Article 121
(1) of the Constitution. 

The Supreme Court makes the following 
Determination in terms of Article 120 read with 123 of 
the Constitution:- 

(i) Clauses 2, 3 and 4 of the Bill are jointly and 
severally inconsistent with Article 148 read with 
Article 76(1) of the Constitution. 

(ii) Clauses 2, 3 and 4 of the Bill are inconsistent with 
Article 3, read with Article 4(a) and 4(d) of the 
Constitution. 

(iii) Clauses 2, 3 and 4 of the Bill are inconsistent with 
Article 12(1), read with Article 3 and 4 (d) of the 
Constitution. 

(iv)  Clauses 2 and 3 of the Bill are inconsistent with 
Article 152 of the Constitution. 

(v) Clause 9(1) of the Bill is inconsistent with Article 
148 of the Constitution.  

(vi) Clause 9(1) of the Bill is inconsistent with Article 
149(1) and 150(1) of the Constitution.  

(vii) Clauses 11(1) and 11(3) of the Bill are 
inconsistent with Article 4 (c), read with Article 3 
of the Constitution.  

(viii) The Supreme Court has further stated that in view 
of the analysis contained in this Determination 
and the foregoing conclusions, and- 

 (a) in view of the inseparable nature of Clauses 
2, 3 and 4 of the Bill; 

 (b) the compelling need to consider such 
Clauses of the Bill both individually and as 
a whole; 

 (c) as it is necessary to view Clauses 2,3 and 4 
of the Bill in conjunction with the 
remaining Clauses of the Bill; and 

  (d)   the finding arrived at by the Supreme Court 
in Clauses 2,3, and 4 of the Bill are 
irremediably inconsistent with Article 3 
read with 4(a) and 4(d) of the Constitution 
and Articles 12(1), 76(1) and 148 of the 
Constitution,  
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පශකිකශම්්තුව 

acting in terms of Article 123(2)(c) of this 
Constitution, this Court holds that the “Special Goods and 
Services Tax” Bill requires to be passed as required by 
Article 84(2) of the Constitution, by not less than two-
thirds of the whole number of Members of Parliament, 
including those not present, voting in favour thereof and 
approved by people at a Referendum by virtue of the 
provisions of Article 83 of the Constitution.  

The Court has further stated that since it would be 
impracticable to suggest clause-specific amendments to 

the Clauses of the Bill that have been found to be 
inconsistent with the Constitution as it would 
fundamentally alter the basic  nature and structure of the 
Bill and become inconsistent with the declared objectives 
of the Bill, the Court while exercising discretion 
conferred on it by the Constitution will refrain from 
determining the manner in which the aforestated Clauses 
2,3,4,5 and 9(1) could be amended so as to alter such 
Clauses to become consistent with the Constitution.  

I order that the Determination of the Supreme Court 
be printed in the Official Report of today’s Proceedings.   
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II 
 

කථානායකතුමාපේ සහතිකය 
சபாநாயகரது சான்றுகர 

SPEAKER'S CERTIFICATE 
 

 

ෙරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ්රී වශකශ ප්රජශතශ්්රික  මශජවශීන ජනරජශත ආණ්ක්රම 

වව ාථශශද 9  වව ාථශව ප්රකශරව  2222 ශපබරවශරි  4  ිනන 

මහශපොැ ේ  ා අාශපන ෂ්ෂත්ව භශර අරමුයව ( ශශ ෝාන  

නමළති පනත් ශකටුම්පශතහි ය  2222 ශපබරවශරි 49 ිනන අපරශා 

නක් විාශන  ශග්රහ  ( ශශ ෝාන   ුද ගවනශ ක ිමම්ශබෝම්බ 

තහනම් කිරීම  අධිකරේ  ශවිාශන ( ශශ ෝාන   සිවිල් නක් 

විාශන  ශග්රහ  ( ශශ ෝාන   හ පැශත්  භශ (මු යර ගශ ාතු මශරු 

කිරීශම්  ( ශශ ෝාන  නමළති පනත් ශකටුම්පත්වව ය මවිසි් 

 හතික   ටහ් කරන වය බව ය්වනු කළමළත්ශතමි. 
 

 
 

III 
 

්රසනත්වාදය වැැැක්ීමපම් තත්ාවකාලික විධිවිධාන  

තසංපශෝධන  ෙනත් පකටුම්ෙත්: පරේෂනධාධිකරේය  

පෙත්සම් 
பயங்கரவாதத் தடுப்பு (தற்காலிக ஏற்பாடுகள்) 

(திருத்தம்) சட்டமூலம்: உயர் நீதிமன்றுக்கு மனுக்கள்  PREVENTION OF TERRORISM (TEMPORARY PROVISIONS) 

(AMENDMENT) BILL : PETITIONS TO THE SUPREME COURT 

 
 
 
 

ෙරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ආණ්ක්රම වව ාථශශද 424(4  වව ාථශව ප්රකශරව  

"ත්ර ාතවශය  වළැළක්ීමශම් (තශවකශිකක විධිවිාශන  ( ශශ ෝාන " 

නමළති පනත් ශකටුම්පත  ම්බ්ාශ ් ශරේෂාධශධිකරේ  ශවත 

ඉිනරිපත් කරන වය ශපත් ම් හ ක පිටපත් මශ ශවත වළබී ඇති බව 

පශකිකශම්්තුවට ය්වනු කළමළත්ශතමි. 
 
 

IV 
 

වනජීීම හා වන සංරක්ෂේ ක යුතු පිළිබඳ 

අමාත්ාංශ උය ේෙපේශක කාරක සවාව: 

සාමාජිකයකු ආපේශ කිරීම  
வனசீவராசிகள் மற்றும் வனப் பாதுகாப்பு 

அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆசலாசகனக் 

குழு: உறுப்பினர் பதிலீடு 
MINISTERIAL CONSULTATIVE COMMITTEE ON WILDLIFE 

AND FOREST CONSERVATION : SUBSTITUTION OF MEMBER  

 
ෙරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
පශකිකශම්්තු ම්ත්රී ගරු තුෂශර ඉනිනිල් අමරශ ේන මහතශ 

වනජීීම හශ වන  ශරක්ෂේ  කටයුතු පිළිබඳ අමශතශශ  උ  

ේපශ  ක කශරක  භශශව් ඉල්වශ අ ාීමම ශහේතුශව් ඇති වූ 

ුදරප්පශක්ව  ඳහශ පශකිකශම්්තුශද  ාථශවර නිශ ෝග 429(3  හි 

විධිවිාශන ප්රකශරව 2222 ශපබරවශරි 49 ිනන ශත්රීම් කශරක  භශව 

විසි් පශකිකශම්්තු ම්ත්රී ගරු කිශ ා ශනල් ් මහතශ ්ම කශරක 

 භශශද ශ ේව  කිරීම  ඳහශ නම් කරන වය බව ය්වනු 

කළමළත්ශතමි. 

 
 

V 
 

ෙරිසර ක යුතු පිළිබඳ අමාත්ාංශ උය ේෙපේශක 

කාරක සවාව: සාමාජිකයකු ආපේශ කිරීම 
 சுற்றாடல் அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் 
ஆசலாசகனக் குழு : உறுப்பினர் பதிலீடு 
MINISTERIAL CONSULTATIVE COMMITTEE ON 

ENVIRONMENT : SUBSTITUTION OF MEMBER  
 

 

ෙරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
පශකිකශම්්තු ම්ත්රී ගරු කිශ ා ශනල් ් මහතශ පරි ර 

කටයුතු පිළිබඳ අමශතශශ  උ  ේපශ  ක කශරක  භශශව් 

ඉල්වශ අ ාීමම ශහේතුශව් ඇති වූ ුදරප්පශක්ව  ඳහශ 

පශකිකශම්්තුශද  ාථශවර නිශ ෝග 429(3  හි විධිවිාශන ප්රකශරව 

2222 ශපබරවශරි 49 ිනන ශත්රීම් කශරක  භශව විසි් 

පශකිකශම්්තු ම්ත්රී ගරු තුෂශර ඉනිනිල් අමරශ ේන මහතශ ්ම 

කශරක  භශශද ශ ේව  කිරීම  ඳහශ නම් කරන වය බව ය්වනු 

කළමළත්ශතමි. 
 
 
 

VI 

 
වවසනථාදායක සනථාවර කාරක සවාව: අතිපාක 

සාමාජිකයන්  
சட்டவாக்க நிகலயியற் குழு: சமலதிக 

உறுப்பினர்கள் 
LEGISLATIVE STANDING COMMITTEE: ADDITIONAL 

MEMBERS  
 

 

ෙරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

"ශ්රී  ශකසිශහශරශම විහශර ාථ කශක    ශාක  ශවිාශන  

( ශ ාථශගත කිරීශම්  පනත් ශකටුම්පත"  වකශ බළලීම පිණි  

පශකිකශම්්තුශද  ාථශවර නිශ ෝග 443(2  ප්රකශරව  

වව ාථශයශ ක  ාථශවර කශරක  භශවට මතු පැවන ම්ත්රීවර ් 

අතිශකක  ශමශයකක ් ව ශ ් මිවිසි් නම් කරන වය බව 

ය්වනු කළමළත්ශතමි. 

  
 

 ගරු ග ්ත කරුේශතිවක මහතශ 

 ගරු ති ා  අත්තනශ ක මහතශ 

 ගරු බු ධික පතිරේ මහතශ 

 ගරු සුයත් මශජුව මහතශ 

 ගරු ව ්ත  ශපශබණ්ඩශර මහතශ 

 ගරු බී.වයි.ජී. රත්නශ ේකර මහතශ 

 ගරු ශගවිනි  ආමශරතුශග මහතශ 

 ගරු විකත් වකේ  ආමශර මහතශ 

1053 1054 



පශකිකශම්්තුව 

ලිපි පල්ඛනාදිය පිළිෙැන්ීමම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

 

 
 

ෙරු පජොන්සන න් ප්රනාන්දු මහත්ා තමහාමාාෙ අමාත් සහ 

ආණ්ඩු ොාශනවපේ ප්රධාන සංවිධායකතුමා  
(மாண்புமிகு ச ான்ஸ்டன் பர்னாந்து - பநடுஞ்சாகலகள் 

அகமச்சரும் அரசாங்கக் கட்சியின் முதற்சகாலாசானும்) 

(The Hon. Johnston  Fernando - Minister of Highways and 
Chief  Government Whip) 
ගරු කථශනශ කතුමනි  අග්රශමශත   ආකිකක ප්රතිපත්ති හශ 

 ළවසුම් ක්රි ශත්මක කිරීශම් අමශත  බු ා ශ න  ආගමික හශ 

 ශ ාකෘතික කටයුතු අමශත  හ නශගරික  ශවකාන හශ නිවශ  

අමශතතුමශ ශවනුශව් මම රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කශරක  භශව 

පශකිකශම්්තුවට ඉිනරිපත් කරන වය වශකතශශද බු ා ශ න  

ආගමික හශ  ශ ාකෘතික කටයුතු අමශතශශ    ම්බ්ා කරුණු 

පිළිබඳ පශකිකශම්්තුශද  ාථශවර නිශ ෝග 44 (   ප්රකශරව 

නිරීක්ෂේ  හ ගනු වළබූ ක්රි ශමශකග පිළිබඳ වශකතශව ඉිනරිපත් 

කරමි. 

   ශමම වශකතශව රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කශරක  භශව ශවත 

ශ ොමු කැ යුතු  ළයි මම ශ ෝජනශ කරමි. 
 

ප්රශනනය විමසන ලදින්  සවා සම්මත් විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ෙරු පජොන්සන න් ප්රනාන්දු මහත්ා   
(மாண்புமிகு ச ான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු කථශනශ කතුමනි  ප්රවශහන අමශතතුමි   ශවනුශව් මම 

2249 වකෂ   ඳහශ මශකග ආරක්ෂශව පිළිබඳ ජශතික  භශශද 

වශකෂික වශකතශව ඉිනරිපත් කරමි. 

ශමම වශකතශව ප්රවශහන කටයුතු පිළිබඳ අමශතශශ  උ  

ේපශ  ක කශරක  භශව  ශවත ශ ොමු කැ යුතු  ළයි මම ශ ෝජනශ 

කරමි.    
 

ප්රශනනය විමසන ලදින්  සවා සම්මත් විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ෙරු පජොන්සන න් ප්රනාන්දු මහත්ා   
(மாண்புமிகு ச ான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු කථශනශ කතුමනි  ශ ෞඛ් අමශතතුමශ ශවනුශව් මම 

224  වකෂ   ඳහශ විජ   ආමශරතුශග අනු ාමරේ ශරෝහශල් 

වශකෂික වශකතශව ඉිනරිපත් කරමි. 

ශමම වශකතශව ශ ෞඛ් කටයුතු පිළිබඳ අමශතශශ  උ  

ේපශ  ක කශරක  භශව  ශවත ශ ොමු කැ යුතු  ළයි මම ශ ෝජනශ 

කරමි.    
 

ප්රශනනය විමසන ලදින්  සවා සම්මත් විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ෙරු පජොන්සන න් ප්රනාන්දු මහත්ා   
(மாண்புமிகு ச ான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු කථශනශ කතුමනි  ජනමශා අමශතතුමශ ශවනුශව් මම 

224  වකෂ   ඳහශ ශ්රී වශකශ ුදවත්පත් මණ්ඩවශත වශකෂික 

වශකතශව  හ ගිණුම් ප්රකශ න  ඉිනරිපත් කරමි. 

ශමම ව ාශකතශව ජනමශා කටයුතු පිළිබඳ අමශතශශ  උ  

ේපශ  ක කශරක  භශව ශවත ශ ොමු කැ යුතු ළයි මම ශ ෝජනශ 

කරමි.    
 

ප්රශනනය විමසන ලදින්  සවා සම්මත් විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

 
අමාත්ාංශ උය ේෙපේශක කාරක සවා 

වාාත්ා 
அகமச்சுசார் ஆசலாசகனக் குழு 

அறிக்கககள் 
MINISTERIAL CONSULTATIVE COMMITTEE 

REPORTS 
 

ෙරු  කනක පහේරත් මහත්ා තසමාෙම් වතු ප්රතිසංසනකරේ  

පත් හා රබා  වතු ආශ්රිත් පවෝෙ වො සහ  කාමාන්ත්ශාලා 

නීමකරේය හා පත් හා රබා අෙනයන ප්රවාධන  රාජ 

අමාත්තුමා  
(மாண்புமிகு கனக சஹரத் - கம்பனித் சதாட்டங்ககள மறுசீர 

கமத்தல், சதயிகல மற்றும் இறப்பர் சதாட்டங்கள் சார்ந்த 

பயிர்ச்பசய்கக, பதாைிற்சாகலககள நவீனமயப்படுத்தல் 

மற்றும் சதயிகல மற்றும் இறப்பர் ஏற்றுமதி சமம்பாட்டு 

இரா ாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. Kanaka Herath - State Minister of Company 
Estate Reforms, Tea and Rubber Estates  Related Crops 
Cultivation and Factories Modernization and Tea and 
Rubber  Export Promotion) 
ගරු කථශනශ කතුමනි  වළවිික කටයුතු පිළිබඳ අමශතශශ  උ  

ේපශ  ක කශරක  භශශද  භශපතිතුමශ ශවනුශව් මම  ්ම 

කශරක  භශව ශවත ශ ොමු කරන වය පහත  ඳහ් නිශ ෝග  හ 

වශකතශ  ම්බ්ාශ ් ්කී කශරක  භශශද වශකතශව ඉිනරිපත් 

කරමි. 

(i) (437 අධිකශර  වූ  රබක නළවත වගශ කිරීශම්  හනශාශර 
පනශත් 8 වළනි වග්ති   ටශත් වළවිික අමශතවර ශ 
විසි  ්  ශයන වදුව 2224 අශගෝ ාතු ම  48 ිනනළති අශක 
22 4/36 යරන අති විශ ේෂ ගළ ට් පත්රශත පැ කරන වය 
නිශ ෝග; 

(ii) 1979 අශක   යරන නිෂාපශයන ද්රව තළැවදකරුව්ට බවපත්ර 
ීනශම් පනශත්   වන වග්ති   මඟ කි වි  යුතු ්කී 
පනශත් 2වන වග්තිශත (   වන  හ (6  වන ේපවග්ති 
 ටශත් වළවිික අමශතවර ශ විසි  ්  ශයන වදුව 2224 
අශප්රේල් ම  28 ිනනළති අශක 2222/   යරන අති විශ ේෂ 
ගළ ට් පත්රශත පැ කරන වය නිශ ෝග; 

(iii) 2018 වකෂ   ඳහශ ේක් පකශතෂේ ආ තනශත වශකෂික 
වශකතශව; 

(iv) 2019 වකෂ   ඳහශ ශපොල්  ශවකාන අධිකශරිශත වශකෂික 
වශකතශව; 

(v) 2019 වකෂ   ඳහශ ශපොල් වගශ කිරීශම් මණ්ඩවශත 
වශකෂික වශකතශව; 

(vi) 2019 වකෂ   ඳහශ සී/  හවශවත වළවිික  මශගශම් වශකෂික 
වශකතශව; 

(vii) 2017/2018 වකෂ   ඳහශ සී/  ගල්ඔ  වළවිික (ුද ගිකක  
 මශගශම් වශකෂික වශකතශව;  හ 

(viii) 2019 වකෂ   ඳහශ ශ්රී වශකශ ශත් මණ්ඩවශත වශකෂික 
වශකතශව.  

 

සවාපම්සය මත් තිබිය යුතුයයි නිපයෝෙ කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

1055 1056 
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රජපේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සවාපේ වාාත්ාව 

அரசாங்க நிதி பற்றிய குழுவின் அறிக்கக 

PUBLIC FINANCE COMMITTEE REPORT 

 
ෙරු ප්රමිතත් බණ්ඩාර පත්න්නපකෝන් මහත්ා 
(மாண்புமிகு பிரமித்த பண்டார பதன்னசகான்)  

(The Hon. Premitha Bandara Tennakoon) 
ගරු කථශනශ කතුමනි, රජශත මුයල් පිළිබඳ කශරක  භශශද 

 භශපතිතුමශ ශවනුශව් මම, ්ම  භශව ශවත ශ ොමු කරන වය 

4 6  අශක 4 යරන ආන න හශ අපන න (පශවන  පනත  ටශත් 

ශරගුවශසි  ම්බ්ාශ ් වූ ්කී කශරක  භශශද වශකතශව ඉිනරිපත් 

කරමි. 
 

සවාපම්සය මත් තිබිය යුතුයයි නිපයෝෙ කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 

ෙරු රනිල් වික්රමිංංහ මහත්ා 
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
ගරු කථශනශ කතුමනි  මට ශපොඩි ශවවශවක් ශය්න.   

රජශත මුයල් පිළිබඳ කශරක  භශව ගළන කි ළශවන  ාථශවර 

නිශ ෝග 424 ේුදටශ යක්ව්න මම කළමළතියි. ඒ  ටශත් 424(2 (ඊ  

හි  ඳහ් වනවශ  "පවත්නශ වකෂ   ඳහශ වි කජන පනත 

ක්රි ශත්මක කිරීම" කි වශ. ඒ  ටශත් පශකිකශම්්තුවට වශකතශවක් 

ශය්න කි වශ මම ඉල්වශ සිටිනවශ.  

ඊශත රශ්රිශත රුසි ශව යුක්ශකන ට ඇතු ව ීම තිශබනවශ. ශම් 

නි ශ ශබොරශතල් බළරව ක මිව ඇශමරිකශනු ශඩොවක 445ක් 

පමේ ශව්න ුද වව්  ගරු කථශනශ කතුමනි. ්ම නි ශ අපි  

පැමුශව්ම පළමිේ තිශබන ශතල් නළද ශයකට  මුයල් ශගවන ්ක 

ශහොඳයි. ශයවනුව  ශඩොවක ්කයි  බ්රිතශන පුමමයි  යුශරෝ ්කයි 

යළ් රූබල් ්කක පවතින මිව පිළිග්ශ් නළත්නම්  

 ම්පූකේශ ්ම මුයල් අතර තිශබන - the whole balance will 

change. තු්වළනි කශරේ  ශම්කයි. යළ් යුශරෝපශ රටවල් 

රුසි ශශව් LNG ග්ශ් නළත්නම් කටශකවව LNG යුශරෝප ට 

 ව්න ශවනවශ . 

්තශකොට අපිට LNG අක් වනවශ. ආපසු LNG මිවත් වළඩි 

වනවශ. ඒ නි ශ අශප් ආකිකක ට වි ශව ප්ර ාන ක් ඇතිශව්න 

ුද වව්.  ශහට විපක්ෂ  විසි් සිදු කරන විවශය ට ශපර මුයල් 

ඇමතිතුමශ ප්රකශ  ක් කරනවශ නම් මම කළමතියි. ඊට අමතරව  අර 

රුපි ල් ිමික න 22 ක ශ ෝජනශවවට මුයල් වබශ ග්න ්කත් 

නළහළ. ඒ වශශේම අධිභශර බ ශය් ශ ේවක අකථ ශාක අරමුයව 

නියහ ා කරනවශ නම් තවත් රුපි ල් ිමික න 52ක් නළති වනවශ.  ඒ 

නි ශ ශම් කශරේශ ශයශක්ම වි ශව ප්ර ාන ක් අපට ඇති ශව්න 

ුද වව්. ශම් ගළන මම ශම් ගරු  භශශද අවාශන  ශ ොමු 

කරව්න කළමතියි. විශ ේෂශ ්ම විශ   අමශතශශ  ට අයිති 

ශකොට  විශ   ඇමතිතුමශ කරයි. ්ශහත්  ශම් නි ශ ආකිකක ට 

සිදු වන බවපෑම පිළිබඳව ශහට ේශ  ුද වව් නම් මුයල් ඇමතිතුමශ 

ශම් ගරු  භශවට වශකතශවක් ඉිනරිපත් කරනවශ නම් ශහොඳයි. 

්ත ශකොට අපට ුද වව් ඒ විවශය  ශහට  වඩශත් ශහොඳට 

පවත්වශශගන  ්න. 

මම වි ශ ේෂශ ්ම අශප් ගරු  භශනශ කතුමශශග් ඉල්ලීමක් 

කරනවශ. ශම් ශතල් නළද තුනම පරේ මිවට අපි අරශගන 

තිශබ්ශ්. ශකශ ේ ශහෝ ඒ ශතල් නළද තුනට මුයල් ශගව්න. 

ශමොකය  ඊැඟ වතශශද ශම්වශ අලුත් මිවට ්්ශ්. ශම් ශතල් නළද 

තුනට ශකොශහ් හරි ශහො ශශගන අපි මුයල් ශගවමු. මම ය්ශ් 

නළහළ  ශකොශහ්ය ඒ මුයල් ශහො ්ශ් කි වශ. ඒ ුමේත්  පරේ 

මිවට ආුද ඒ ශතල් නළද තුනට අපි ශගවවශ යමමු. අපි තවත් 

අරශගන තිශබනවශ  පරේ මිවට. ඒ හළම ්කකටම අපි ශගවවශ 

යමමු. ඊට ප ාශ ේ අනික් ඒවශ ගළන අපි බවමු. 
 

 

ෙරු වාසුපේව නානායක්කාර මහත්ා තජල සම්ොදන 

අමාත්තුමා   
(மாண்புமிகு வாசுசதவ நாணாயக்கார - நீர் வைங்கல் 

அகமச்சர்) 

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

ඔබතුමශ ආණ්ක් පක්ෂ ට ්්නය හය්ශ්? 

 
 

ෙරු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහත්ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු කථශනශ කතුමනි  රශට් මූව පශවන  පිළිබඳ බව  

තිශබ්ශ් පශකිකශම්්තුවට. ඇත්ත ව ශ ්ම අශප් රශට් 

ආකිකක ව න  ගළන මුයල් ඇමතිතුමශ අ්තිමට කථශ කශැේ 

පසුගි  ශය ළම්බක 42 වන යශ -මීට මශ  ශයකකට කික්. ශම් රට 

ශමච්චර ව න කට පත්ශවවශ තිබුේත් ්තුමශ පශකිකශම්්තුව 

යළනුවත් කරවශ නළහළ. ඒක හරිම අ ශාශරේයි. අපිට ශම් 

ශතොරතුරු පත්තරවික් වළශබ්ශ්.  මුයල් ඇමතිතුමශ ශම් රශට් 

ආකිකක තත්ත්ව  ගළන මශ  ශයකකි් පළහළිනික කිරීමක් කරවශ 

නළහළ.  
 
I think, it is very unfair. Parliament has the control 

over finance and we have the right to know what is 
happening. 

 

ෙරු වාසුපේව නානායක්කාර මහත්ා   
(மாண்புமிகு வாசுசதவ நாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

You  bring in  a Motion.  
 
 

පෙත්සම් 
மனுக்கள் 
PETITIONS 

 
ෙරු ජයන්ත් සමරීමර මහත්ා තගුදම් ෙහසුකම්  බහාලුම් 

අංෙන  වරාය සැෙයුම් ෙහසුකම් හා පබෝට්ටු හා නැේ 

කාමාන්ත් සංවාධන රාජ අමාත්තුමා  
(மாண்புமிகு  யந்த சமரவீர - களஞ்சிய வசதிகள், பகாள்கலன் 

முகனயங்கள், துகறமுக வைங்கல் வசதிகள், இயந்திரப் 

படகுகள் மற்றும் கப்பற்பறாைில் அபிவிருத்தி இரா ாங்க 

அகமச்சர்)  

(The Hon. Jayantha Samaraweera - State Minister of 
Warehouse Facilities, Container Yards, Port Supply 
Facilities and Boats and Shipping Industry Development) 

ගරු කථශනශ කතුමනි  මම පහත  ඳහ් ශපත් ම් ශයක 

පිළිග්වමි.  

 

(1)  පශනදුර  වවශන  ගළමුණු මශවත  අශක 292/බී/24 යරන 
 ාථශනශ හි පිනශචි ික නශේ සුරශග ශපශකරශ මහතශශග් 
වළබුණු ශපත් ම;  හ 

(2)   අගවවත්ත   ඳගිරික්ය  ඕමත්ත පශර  න ිකපිනශ හි 
පිනශචි ් ා.්ච්. රත්නපශව මහතශශග  ්වළබුණු ශපත් ම. 
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පශකිකශම්්තුව 

ෙරු ආා.එම්. රංජිත් මේදුම බණ්ඩාර මහත්ා  
(மாண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ் ித் மத்தும பண்டார) 

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

ගරු කථශනශ කතුමනි  ශව්නප්ුදව  හවශවත පශර  අශක 248 

යරන  ාථශනශ හි පිනශචි ඩී.ඒ. අනිල් නි ශ්ත ිනනරත්න 

මහතශශග්  හ තවත් 43ශයශන ආශග් වළබුණු ශපත් මක් මම 

පිළිග්වමි.  

 

ෙරු දිලිප් පවදආරච්ික මහත්ා  
(மாண்புமிகு திலிப் பவதஆரச்சி) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 

ගරු කථශනශ කතුමනි  ශපො ආණුවිට  වළිකගම්පිටි   අශක 

452/4 යරන  ාථශනශ හි පිනශචි  ම්ත තුෂශර ගල්පශ ශේ 

මහතශශග් වළබුණු ශපත් මක් මම පිළිග්වමි. 

 

ෙරු මුජිබුා රහුමාන් මහත්ා  
(மாண்புமிகு மு ிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ගරු කථශනශ කතුමනි  ප්නිපිටි   පළව්වත්ත  කනත්ත 

පශර  අශක 249/4/  යරන  ාථශනශ හි පිනශචි ්ම්.ජී.  රත් 

මහතශශග් වළබුණු ශපත් මක් මම පිළිග්වමි.  
 
 

ෙරු ලලිත් එල්ලාවල මහත්ා   
(மாண்புமிகு லலித் எல்லாவல)  

(The Hon. Lalith Ellawala)  

ගරු කථශනශ කතුමනි  ක්තශල්  පරශරම මශවත  අශක 45 

යරන  ාථශනශ හි පිනශචි ්ම්.ශක්.ඒ. මශවනී ගුේවකාන 

මහත්මි ශග් වළබුණු ශපත් මක් මම පිළිග්වමි.  

 
ඉදිරිෙත් කරන ලද පෙත්සම්  මහජන පෙත්සම් පිළිබඳ කාරක 

සවාව  ෙැවරිය යුතු යයි නිපයෝෙ කරන  ලදී. 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மனுக்ககளப் பபாதுமனுக் குழுவுக்குச் சாட்டக் 

கட்டகளயிடப்பட்டது. 

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

 

ෙරු ශාන්ත් බණ්ඩාර මහත්ා 
(மாண்புமிகு சாந்த பண்டார) 
(The Hon. Shantha Bandara)  

Sir, I rise to a point of Order. 
  
ගරු කථශනශ කතුමනි  මහජන ශපත් ම් පිළිබඳ කශරක  භශව 

 ම්බ්ාශ ් මම ශම් කශරේ  මීට මශ  6කට කිකනුත් 

ඔබතුමශශේ අවාශන ට ශ ොමු කැශ. 

අශප් ගරු පශකිකශම්්තු ම්ත්රීතුම්වශ හරහශ මහජන 

ශපත් ම් පිළිබඳ කශරක  භශවට ශපත් ම් ඉිනරිපත් කර්ශ් 

ඉතශම අ රේ තත්ත්ව ට පත්ුමණු අ . තම්ශේ ප්ර ාන  ගළන 

කි ්න ශවන  ්නම තළනක් නළති  මිනි ාසු තමයි  ශාශරේ ක් 

ඉටු කර ගළනීශම් අරමුණි් ශම් කශරක  භශවට ශපත් ම් ඉිනරිපත් 

කර්ශ්.  හළබළයි  ඒ අ   ම්බ්ාශ ් අශප් ශපත් ම් පිළිබඳ 

කශරක  භශශව් නිකශ   වබශ දු්නශට ඒ නිකශ   ක්රි ශත්මක 

කර්න කිසිම ආ තන ක් යුහුසු ව ශව්ශ් නළහළ  ගරු 

කථශනශ කතුමනි. කශව  නළති නි ශ මම ්ක ේයශහරේ ක් 

විතරක් කි ්නම්. ශමම කශරක  භශශව් මීට මශ  හ කට 

කික් දු් නිකශ   ක් තවම ක්රි ශත්මක ශවවශ නළහළ. ඒ 

ුද ගව ශ හළම යශම අශප් මහජන හමුවට ඇවිල්වශ නළවත ඒ ගළන 

කථශ කරනවශ. ්ම නිකශ   ක්රි ශත්මක ශව්ශ් නළහළ.  

ගරු  භශනශ කතුමශ ්යශ පළහළිනිකව  ප්රකශ  කැශ  ශම් 

 ම්බ්ාශ ් නි ාචිත වළඩ පිළිශවැක්  ක ා කරනවශ කි වශ. 

නමුත් තවම ්  ක්රි ශත්මක වන බවක් ශපශන්න නළහළ. 

්ක්ශකෝ  මහජන ශපත් ම් පිළිබඳ කශරක  භශශද කටයුතු 

අශහෝසි කර්න ඕනෑ. ්ශහම නළත්නම්   ්ම කශරක  භශශද 

කටයුතු කරශගන  නවශ නම්   ඒ ුද ගව ්ට  ශාශරේ ක් 

ශවන වළඩ පිළිශවැක් ක්රි ශත්මක ශව්න ඕනෑ  ගරු 

කථශනශ කතුමනි.  මට විතරක් ශනොශවයි  ශම්ක අශප් ම්ත්රීවරු 

ගේනශවකටම තිශබන ප්ර ාන ක්. ඒ නි ශ කරුේශකර ශම් ගළන 

අවාශන  ශ ොමු කර්න කි වශ මම ඔබතුමශශග් ඉතශ 

ශගෞරවශ ් ඉල්වශ සිටිනවශ. 

 

ෙරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමශ ඒ ආ තනශත නම කි ්න. මහජන ශපත් ම් 

පිළිබඳ කශරක  භශශද නිශ ෝග  ක්රි ශත්මක ශනොකරන ඒ 

ආ තනශත නම  ඳහ් කැශ නම් ශහොඳයි. 

 

ෙරු ශාන්ත් බණ්ඩාර මහත්ා 
(மாண்புமிகு சாந்த பண்டார) 
(The Hon. Shantha Bandara) 

ශයොඩම්ග ාව්ශ  සිරිල් මහත්ම ශ ඉිනරිපත් කැ ශපත් ම 

 ම්බ්ාශ ්  මහජන ශපත් ම් කශරක  භශව නිකශ   ක් වබශ 

දු්නශ  නිවශ  අමශතශශ  ට. නමුත් තවම ්  ක්රි ශත්මක ශවවශ 

නළහළ. මම ශම් ්ක ේයශහරේ ක් විතරයි කිදශද  ගරු 

කථශනශ කතුමනි. මම කළමළති නළහළ  ්ක් ්ක් අමශතශශ  ගළන 

කි ්න. ශමොකය  ගරු අමශතතුම්වශට  හ ඒ අමශතශශ වවට 

්  ශහොඳ නළති නි ශ. මම කි ්ශ් ශමච්චරයි. ශපොදුශද 

ගත්තශම  ශම්ක ්ක ආ තන කට විතරක් බවපශන ප්ර ාන ක් 

ශනොශවයි. ශම් ගළන  මශශවෝචන ක් ශකශර්න ඕනෑ. 

ශකොශහ්ය ශම්වශ ගළන පසු විපරම් කර්ශ්? ශම් නිකශ   

ක්රි ශත්මක ශවනවශය  නළ ය කි වශ ශකොතළනි්ය පසු විපරමක් 

කර්ශ්? නමුත්  ්ශහම කටයුත්තක් ශකශර්ශ් නළහළ.  

ඒ නි ශ මම කි ්ශ්  ශම් ේත්තරීතර පශකිකශම්්තුවට 

ම්ත්රීවරු  ඉිනරිපත් කරන ශපත් ම්  ම්බ්ාව මහජන ශපත් ම් 

පිළිබඳ කශරක  භශශව් වබශ ශයන නිකශ   ක්රි ශත්මක කර්න 

නනතික වළඩ පිළිශවැක් කරුේශකර හය්න කි වශ  ගරු 

කථශනශ කතුමනි.   

 

ෙරු බුේධික ෙතිරේ මහත්ා 
(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ගරු කථශනශ කතුමනි  - 

 

ෙරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔද  ගරු බු ධික පතිරේ ම්ත්රීතුමශ. 

 

ෙරු බුේධික ෙතිරේ මහත්ා 
(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ගරු කථශනශ කතුමනි   ාථශවර නිශ ෝග 2  හශ 25 ශකශරහි 

මම ඔබතුමශශේ අවාශන  ශ ොමු කරවනවශ. ඒ වශශේම  ශම් ගළන 

ගරු  භශනශ කතුමශශේත්  ආණ්ක් පක්ෂශත ප්රාශන 

 ශවිාශ කතුමශශේත් අවාශන  ශ ොමු කරවනවශ.  

ගරු කථශනශ කතුමනි  ශපෞ ගිකක ම්ත්රී ශ ෝජනශ ගරු 

 භශවට ශගශන්ශ් නළතුව ශවනම කමිටුවකට ශ ොමු කර්න 

පශකිකශම්්තු  පක්ෂ නශ ක ැව ාීමශම්ීන  ශකච්ඡශවක් ුමේශ   ඒ 

 ම්බ්ාශ ් රණ්දුවක් ග්නවශ  කි වශ යළන ග්න වළබුේශ. 

ඒක ඔබතුම්වශ ග්න රණ්දුවක්. ්ශහම කමිටුවකට ශ ොමු 
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කරනවශ නම්  ඒ කමිටුව තුැ  ශකච්ඡශ කරවශ ඒ ශ ෝජනශ ටික 

අයශැ ම්ත්රීවර ශට ශම්  භශ ගකභ  තුැ විවශය ට ග්න ඉඩ 

වළශබන විධි ට රමශදය ක් හය්න කි වශ මම ශ ෝජනශ 

කරනවශ. ශමොකය  ශපෞ ගිකක ම්ත්රී ශ ෝජනශ හළම යශම ඉිනරිපත් 

ශව්ශ් නළහළ.  ශමශනශ ් මශ ශත පශකිකශම්්තුව ැව ාශවන 

පැමුවළනි  තිශත; පැමු Sitting week ්ශක්   සි ආරශයශ තමයි 

ශපෞ ගිකක ම්ත්රීත ශ ෝජනශ ගළශන්ශ්. ඒ ග්ශනත්  ශ ෝක 

ප්රකශ  ශ ෝජනශ ඉිනරිපත් ශව්ශ් නළත්නම් විතරයි. හුඟක් 

ශවවශවට ඒ ශයක මශරුශව් මශරුවට ග්ශ්. හළබළයි  යළ් ශම් 

පශකිකශම්්තුවට අුමරුදු ශයකකට ආ ්න කශව ක් ගතශවවශත්  

තවම ්කම ශපෞ ගිකක ම්ත්රී ශ ෝජනශවක්වත් විවශය ට 

අරශගන නළහළ. ශපෞ ගිකක ම්ත්රී ශ ෝජනශවව තිශබන 

වළයගත්කම තමයි  පසු ශපැ ම්ත්රීවරු්ට තිශබන ජශතික අරමුණු 

ශහෝ ප්රශශ ය,   පැශත්  ම්බ්ාශ ් තිශබන යළක්ම  හ වළඩ 

පිළිශවැ පිළිබඳව ජශතික අවාශන ක් ශ ොමු කරීමම. ඒක  භශව 

කල් තබන අව ාථශශද ඉිනරිපත් කරන ශ ෝජනශවකට වඩශ ශවන ා 

ශය ක්. ශම් ගළන මම ශ ො ශ බළලුවශ. ශව ාමිනි ාටක පශකිකශම්්තු 

රම  ක්රි ශත්මක වන පශකිකශම්්තුවවත් ශම් කටයුත්ත ශවන ා 

රම කට ක්රි ශත්මක වනවශ. පවතින රමශදය  ශවන ා කරනවශ 

නම්  අශප් පරමශයක   වන ශව ාමිනි ාටක පශකිකශම්්තු 

රමශදය   හ අශන ආත් ශපොදු රශජ මණ්ඩලී  පශකිකශම්්තුවව 

රමශදයත් අා න  කරවශ ඒ  ශවත්කශලීන කිරීම  කැශට කිසි 

ගළටලුවක් නළහළ  ගරු කථශනශ කතුමනි. 

ශමොකය  ශම්ක ීනකඝ කශව ක් ති ාශ ේ පසුශපැ ම්ත්රීවරු්ට 

තිශබන අව ාථශවක්. මම නම් අුමරුදු 42ක් පමේ පශකිකශම්්තුව 

නිශ ෝජන  කරනවශ. හළබළයි  ශයපළත්ශත්ම නවක ම්ත්රීවරු්ට 

 හ අනශගතශත පත්වන ම්ත්රීවරු්ට ශ ෝජනශවක් ඉිනරිපත් 

කරන විධි  ඉශගන ග්න ුද වව් ශම් හරහශ. විශ ේෂශ ්ම 

ශපෞ ගිකක ම්ත්රී්ශේ පනත් ශකටුම්පත් ඉිනරිපත් කිරී ම 

ගත්තශම   ඒක නම් ශම් ප්ර ාතුත කශරේ ට අයශැ ව්ශ් නළහළ. 

නමුත්  ඒ තුළි් පවශ ම්ත්රීවරු්ට ්ක් පළත්තකි් ුදහුණුවක් 

වළශබනවශ. අශනක් පළත්ශත්  ජශතික මත ඉිනරිපත් කර්න 

අව ාථශවක් වළශබනවශ. ශම්  ම්බ්ාව ශවෝකශත අශන ආත් 

පශකිකශම්්තුවව තිශබන  ම්ප්රයශ නුත්  වකශ බවශ ිනයුණු 

රමශදය කට  ෑම ගළටලුවක් නළහළ. හළබළයි  ශම් රම  නළති 

කර්න ්පශ කි න ්කයි මශේ ශ ෝජනශව.   

 

ෙරු ජයන්ත් සමරීමර මහත්ා 
(மாண்புமிகு  யந்த சமரவீர) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු කථශනශ කතුමනි  මහජන ශපත් ම් පිළිබඳ කශරක 

 භශවට ම අයශැව කශරේ ක් කි ්න -  [බශාශ කිරීමක්] 

 
ෙරු දිපන්ෂන ගුේවාධන මහත්ා තඅධාෙන අමාත් සහ 

ොාලිපම්න්තුපේ සවානායකතුමා  
(மாண்புமிகு திசனஷ் குணவர்தன - கல்வி அகமச்சரும் 

பாராளுமன்றச் சகப முதல்வரும்)  

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

ගරු කථශනශ කතුමනි  ගරු බු ධික පතිරේ ම්ත්රීතුමශ මතු 

කශැේ ඉතශම වළයගත් කශරේ ක්. පශකිකශම්්තුශද වශර අව ශන 

කිරීමට ශපර ශපෞ ගිකක ම්ත්රී්ශේ ශ ෝජනශ වි ශව 

 ශඛ්ශවකට විවශය කිරීමට ිනන ක් ගළනීමට බළරිව ගි ශ. ගරු 

කථශනශ කතුමශත්  ඔබතුම්වශත් ය්නශ පරිින අශප් පක්ෂ නශ ක 

කමිටුශව් තමයි පශකිකශම්්තුව ැව ා වන ිනන  පිළිබඳ රණරේ  

ග්ශ්.  භශව කල් තළබීශම් ශ ෝජනශ වි ශව ප්රමශේ කට අපි 

ඉඩ වබශ දු්නශ. තවමත් අපට ශ ෝක ප්රකශ  ශ ෝජනශ සි ල්ව 

පිළිබඳ කටයුතු හමශර කර ග්න බළරි ීම තිශබනවශ. ඊට 

අතිශකකව  ්තුමශ  යහ් කැ පරිින  ාථශවර නිශ ෝග  ටශත් 

ශපෞ ගිකක ම්ත්රී ශ ෝජනශවවට ්ක් ිනනයි වළශබ්ශ්. ගරු 

කථශනශ කතුමශශේ ්කඟතශශව් පක්ෂ නශ ක නුත් ්කඟ 

ශවවශ ඒ අුමරුදු ශයශක්ම ඉතිරි ශවවශ තිබුණු වශචික පිළිතුරු 

අශප්ක්ෂශ කරන ප්ර ානවවට පිළිතුරු වබශ ීනම අපි ිනන ශයකකීන 

 ම්පූකේශ ් අව ් කැශ. යළ් ශම් පිළිබඳවත් අලුත් 

රමශදය ක් ගළන අපි  ශකච්ඡශ කරමි් ඉ්නවශ.  

ඒ ගළන ශකටුම්පතක් ඉිනරිපත් කරවශ තිශබනවශ  ශල්කම් 

මණ්ඩවශ ්. අපි ඒ පිළිබඳව  ශකච්ඡශ කරනවශ. විශ ේෂ කශරක 

 භශවක් ැව ාශවවශ ශපෞ ගිකක ම්ත්රීවර ්ශේ ශ ෝජනශ 

 ම්බ්ා විවශය  රටට යළනග්න ුද වව් ආකශර ට ඒ කශරක 

 භශශදීන පවත්ව්න ුද වව් ය කි වශ අපි  ශකච්ඡශ කරනවශ. ඒ 

ගළන අව ් නිගමන කට පළමිණීශම්ීන ඔබතුම්වශශේත් අයහ ා 

වබශ ග්න ගරු කථශනශ කතුමශ කටයුතු කරයි. යළනට ඒක 

 ශකච්ඡශ ශවමි් තිශබනවශ. ගරු බු ධික පතිරේ ම්ත්රීතුමනි  

ශපෞ ගිකක ශ ෝජනශ ඉිනරිපත් කර ඇති ම්ත්රීතුම්වශ 

සි ලුශයනශට ීනකඝ කශව ක්  නතුරු බවශ ශනොසිට අුමරු යක් 

තුැීන හරි තම්ශේ ශ ෝජනශ  ඉිනරිපත් කිරීමට ුද වව් වළඩ 

පිළිශවැක්  ක ශ ශය්න අපි කටයුතු කරනවශ.  

 

ෙරු ජයන්ත් සමරීමර මහත්ා 
(மாண்புமிகு  யந்த சமரவீர) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු කථශනශ කතුමනි  මම ශම් කශරේ ත් මහජන ශපත් ම් 

පිළිබඳ කශරක  භශවට අයශැයි. පශකිකශම්්තු ම්ත්රීවරු් 
හළටි ට අපට ශවනත් මශකගවික් වි නිමක් ශ ො ශ ග්න බළරි 
ුමණු මහජන ශපත් ම්  මහජන ශපත් ම් පිළිබඳ කශරක  භශවට 
ඉිනරිපත් කිරීශම් අවකශ   තිබුේශ. ඒවශ විභශග කරවශ ශබොශහෝ 
අව ාථශවව  ශාශරේ ත් ඉටු ුමේශ. නමුත්  මෑතකීන මහජන 
ශපත් ම් පිළිබඳ කශරක  භශව රණ්දුවක් අරශගන තිශබනවශ  
ව ර 42කට අක් කශරේශ පමේක් ඒ ශපත් ම් කශරක  භශවට 
ඉිනරිපත් කර්න කි වශ. ඒ කි ්ශ් ගරු කථශනශ කතුමනි  
ව ර යහ යි යව ක් පහුුමේත් ඒ ශපත් ම  වකශ බව්ශ් 
නළහළ කි න ්ක. මම කි ්ශ්  ්ශහම රණ්දුවක් ග්ශ් 
නළතිව  ඉිනරිපත් කරන ශපත් ම් හළම ්කක්ම විභශග කරවශ 
ුද වව් ඒවශට වි නිම් ශය්න ුද වව් ආකශර ට ඒ කශව  
විවෘතව තබ්න කි වශයි.  

ගරු  ශ්ත බණ්ඩශර ම්ත්රීතුමශ මතු කරුද කශරේ ත් 
ශමතළනට අයශැයි. ශපත් ම් විභශගශ ් පසුව ශයන රණරේ 
ක්රි ශත්මක ශවනවශය කි වශ පසු විපරම් කිරීශම් ක්රි ශවික  ආත් 
මහජන ශපත් ම් පිළිබඳ කශරක  භශවට ඇතුැත් කර්න කි වශ 
මම ශම් ශවවශශද ශ ෝජනශ කරනවශ. ව ර 42කට වඩශ පළැවණි 
ශපත් ම් ුමේත්  වකශ බළලීශම් අවකශ  ත් ඉතුරු කර්න 
කි න ශ ෝජනශවත් ශම් අව ාථශශදීන කරනවශ. 
 

ෙරු ජෙත් කුමාර සුමිත්රාආරච්ික මහත්ා 
(மாண்புமிகு  கத் குமார சுமித்ராரச்சி)  

(The Hon. Jagath Kumara Sumithraarachchi) 

ගරු කථශනශ කතුමනි - 
 

ෙරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ම්ත්රීතුමශ  ඔබතුමශශේ අයහ  ශකටිශ ් ඉිනරිපත් 

කර්න. 
 

ෙරු ජෙත් කුමාර සුමිත්රාආරච්ික මහත්ා 
(மாண்புமிகு  கத் குமார சுமித்ராரச்சி)  

(The Hon. Jagath Kumara Sumithraarachchi) 

ගරු කථශනශ කතුමනි  මමත් මහජන ශපත් ම් පිළිබඳ කශරක 

 භශශද  ශමශයකකශ ක්.  අශප් ගරු  ශ්ත බණ්ඩශර ම්ත්රීතුමශ 

ඉිනරිපත් කැ කශරේශව ඇත්තයි. මහජන ශපත් ම් කශරක 
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පශකිකශම්්තුව 

 භශශව් විවිා ආ තනවවට දු්නු නිශ ෝග පිළිබඳව අයශැ 

අමශතශශ ශත අමශතවර ශ ය්ශ්වත් නළතුව ඇති. ඒ විවිා 

ආ තනවවට දු්නු නිශ ෝග ක්රි ශත්මක කරවශ නළහළ. අපි පසුගි  

ිනනවව  ශකච්ඡශ කශැේ  ඔබතුමශත්  මඟ ශම් ගළන  ශකච්ඡශ 

කරවශ  ඒ ග්නශ රණ්දු හෑල්ලුවට  විහි වවට වක් ශනොීම 

ක්රි ශත්මක කර්න ඔබතුමශ හරහශ විධිමත් වළඩ පිළිශවැක් 

ක්රි ශත්මක කර්න ඕනෑ  කි න ්ක. ඒ ජනතශව රට ුදරශ විවිා 

ආ තනවවට ගිහි් ඉතශ පීඩශවට පත්ශවවශ  අව ශනශත තමයි 

මහජන ශපත් ම් පිළිබඳ කශරක  භශවට ඒ  ශපත් ම ඉිනරිපත් 

කර්ශ්. ඒ ශපත් ම් විභශග කර්නත් වි ශව කශව ක් 

ගතශවනවශ.  මහර ශපත් ම්වව ඇති  ම්  ම් කශරේශ 

 ම්බ්ාශ ් ්කඟතශවකට ්්න පළ  9ක් ශහෝ පළ  8ක් 

ගතශවනවශ. ්ශ ේ ්කඟතශවකට පළමිණි රණ්දු පවශ හරි ශකශරව 

ක්රි ශත්මක කර්ශ් නළත්නම් ්තළන ප්ර ාන ක් තිශබනවශ   ගරු 

කථශනශ කතුමනි.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි. අනික් පළත්ශත්  කශව  පිළිබඳව 

ප්ර ාන  ආත් අපට තිශබනවශ. ඒ  මහර ශපත් ම්වවට අුමරුදු 22ක් 

ශහෝ අුමරුදු 25ක් ගතශවවශ තිශබනවශ. ඒවශට රණ්දු ීනශම්ීන ඒ ඒ 

අයශැ ආ තනවව වි ශව ගළටලු තිශබනවශ. 
 

ෙරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ගළන තමයි ඒ ගරු ම්ත්රීතුමශත් කථශ කශැේ. ඒ නි ශ ඒ 

කශරේ  ශයවරක් කි ්න අව  නළහළ. 
 

ෙරු ජෙත් කුමාර සුමිත්රාආරච්ික මහත්ා 
(மாண்புமிகு  கத் குமார சுமித்ராரச்சி)  

(The Hon. Jagath Kumara Sumithraarachchi) 

ගරු කථශනශ කතුමනි  ඒ කශරේශත අනික් පළත්ත ගළනයි මශ 

කි ්ශ්. ඒ රණ්දු ග්න ශහේතු ුමශණ්  විවිා ගළටලු මතු ුමණු 

නි ශයි. ඒ නි ශ ඔබතුමශ මහජන ශපත් ම් පිළිබඳ කශරක  භශශද 

 ශමශයකක ්  මඟ ශම් ගළන  ශකච්ඡශ කරවශ  ශම් කටයුතු තවත්  

විධිමත් කර්න  කි න ඉල්ලීමයි  මශ ඉිනරිපත් කර්ශ්. 

 
ෙරු දිපන්ෂන ගුේවාධන මහත්ා 
(மாண்புமிகு திசனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු ම්ත්රීතුම්වශ ඉිනරිපත් කැ ශම් කශරේ    ෑම 

පශකිකශම්්තුවකම ඇති ීම තිශබන   ශකච්ඡශ ීම තිශබන  ් ට 

ප්රතිකකම ක් ගළනීමට හරි ශකශරව පි වර ශනොගත් කශරේ ක්. 

ශම් කශරේ  ආණ්ක්රම වව ාථශවට  ම්බ්ායි. ඒ බවතව 

අනුව රණරේ ක් අරශගන ඒක ක්රි ශත්මක කර්න රශජ 

නිවාශරි්ට භශර දු්නශම  ඒ ්කඟතශ පරිින ක්රි ශත්මක ීමම අපි 

බවශශපොශරොත්තු ශවනවශ. 

ඇත්ත ව ශ ්ම ්  ඉටු වි  යුතුයි. ්කඟතශවක් නළතිව 

නිවාශරි් ඉවත්ව  නවශ නම්  ඒ පිළිබඳව කටයුතු කර්ශ් 

ශකොශහොමය? ගරු කථශනශ කතුමනි  ේයශහරේ ක් ගත්ශතොත්  

ශකෝප් වශකතශ  ෑම පශකිකශම්්තුවකීනම ඉිනරිපත්ශකොට තිශබනවශ. 

ඒ වශකතශවික් නිකශ  ත් ඉිනරිපත්ශකොට තිශබනවශ. නමුත්  ඒ 

නිකශ   ක්රි ශත්මක ව්ශ් නළහළ. ඒ ශමොකය?  ම්කිසි නීතිම  

 හ වව ාථශම  බවතව ප්රමශේ ක් අක් නි ශ. ශම්ක හළම 

පශකිකශම්්තුවකම ිනගටම ආ ප්ර ාන ක්. ඒ නි ශ ඒ ගළන   

අලුශත් අශප් අවාශන  ශ ොමු කර්න ඕනෑ. ශම් තත්ත්ව  

වි ඳ්න 4 98 ආණ්ක්රම වව ාථශශව් විශ ේෂශ ් 

'ඔම්බුඩ් ාම්වරශ  ආ' පත් කැශ. ඒ අනුව  ඔම්බුඩ් ාම් ශවනම 

ැව ාවනවශ. පශකිකශම්්තුශද මහජන ශපත් ම් පිළිබඳ කශරක 

 භශවට ඉිනරිපත් වන  මහර ශපත් ම් ඔම්බුඩ් ාම්වර ශට 

 වනවශ.  මහර ශපත් ම් ඔම්බුඩ් ාම්වර ශට මුික්මත් 

 වනවශ. ඒ නි ශ නිවාශරිශ  ආ හළටි ට ඔම්බුඩ් ාම්වර ශට 

 ම්කිසි බවතව ප්රමශේ ක් ආණ්ක්රම වව ාථශශව් වබශ ීනවශ 

තිශබනවශ. අපි යළනට ශම් ප්ර ාන   ශකච්ඡශ කරමි් සිටිනවශ. ගරු 

කථශනශ කතුමනි  ඔබතුමශ ්ක්කත් අපි ඒ ගළන  ශකච්ඡශ කැශ. ඒ 

නි ශ ශම් ප්ර ාන ට ඒ ආකශරශ ් මළිනහත්ීමමක් කරමි් තමයි 

අපට කටයුතු කර්න ශව්ශ්.  

 
ප්රශනනවල  වාිකක පිළිතුරු 

வினாக்களுக்கு வாய்மூல விகடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
මධම අධිපේී  මාාෙපේ තුන්වන අදියර ඉදිකිරීම: 

පකොන්්රාත් ලබා දීම 
மத்திய அதிசவக பநடுஞ்சாகலயின் மூன்றாம் கட்ட 

நிர்மாணம்: ஒப்பந்தம் வைங்கல் 
 CONSTRUCTION OF THIRD PHASE OF CENTRAL HIGHWAY: 

AWARD OF CONTRACT 
 

4/2022 
 

1. ෙරු ෙයන්ත් කරුේාතිලක මහත්ා 
(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

මහශමශකග අමශතතුමශශග් ඇූ  ප්ර ාන  - (4  : 

(අ  මාම අධිශදී  මශකගශත  ශපොතුහළර සිට ගවශගයර යක්වශ 
වූ තු්වන අින ර ඉිනකිරීශම් ශකෝත්රශත්තු පිරිනමශ තිශ ය 
 ්න ්තුමශ ශමම  භශවට ය්ව්ශ්ය? 

(ආ  ්ශ ේ නම්  ්ම ්ක් ්ක්- 

 (i)  ශකෝත්රශත්තුශද වටිනශකම ශකොපමේය;  

 (ii)  ශකෝත්රශත්තුව පිරිනළමීශම්ීන  අනුගමන  කරන 
වය රමශදය  කවශකය; 

 (iii)  ශකෝත්රශත් ආ තනශත නම කවශකය; 

 (iv)  ශකෝත්රශත්තුව අව ් කිරීමට ශ ෝයකත ිනන  
කවශකය; 

  ්නත් ශව  ් ශව  ් ව ශ  ් ්තුමශ ශමම  භශවට 
ය්ව්ශ්ය? 

(ඇ  (i) ්ම ශකෝත්රශත්තු  ඳහශ මුයල් ශගීමශම්ීන 
අනුගමන  කරනු වබන මූවම  රමශදය ; 

 (ii) ්ම ශගීමම්  ඳහශ ප්රතිපශයන  ප ශ ගනු වබන 
ආකශර ; 

  කවශකය  ්න තවදුරටත් ්තුමශ ශමම  භශවට 
ය්ව්ශ්ය? 

(ඈ  ශනෝශ ේ නම්  ඒ ම්ය?   
 

பநடுஞ்சாகலகள் அகமச்சகரக் சகட்ட வினா: 

( அ) மத்திய அதிசவக பநடுஞ்சாகலயின் பபாத்துபஹர 

பதாடக்கம் கலபகதர வகரயிலான மூன்றாம் கட்ட 

நிர்மாணப் பணிகளுக்கான ஒப்பந்தங்கள் வைங்கப் 

பட்டுள்ளனவா என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப் 

பாரா? 
 

( ஆ) ஆபமனில், அந்த ஒவ்பவாரு - 

 ( i )  ஒப்பந்தத்தின் பபறுமதி எவ்வளவு என்பகதயும்; 
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 ( i i) ஒப்பந்தம் வைங்கப்படும்சபாது பின்பற்றப்பட்ட 

முகறயியல் யாபதன்பகதயும்; 

 ( i ii) ஒப்பந்த நிறுவனத்தின் பபயர் யாபதன்பகதயும்; 

 ( i v) ஒப்பந்தத்கத நிகறவுபசய்வதற்கு உத்சதசிக்கப் 

பட்டுள்ள திகதி யாபதன்பகதயும்; 

 அவர் பவவ்சவறாக இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

( இ) (i) சமற்படி ஒப்பந்தங்களுக்காக நிதி பசலுத்தப்படும் 

சபாது பின்பற்றப்படுகின்ற நிதிசார் முகறயியல் 

யாபதன்பகதயும்; 

 ( i i) சமற்படி பசலுத்தல்களுக்கான நிதிகயப் பபற் 

றுக்பகாள்ளும் விதம் யாபதன்பகதயும்; 

 அவர் சமலும் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

( ஈ) இன்சறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Highways: 

(a) Will he inform this House whether the contract 
relevant to the third phase constructions of the 
Central Highway from Pothuhera to Galagedara 
has been awarded? 

(b) If so, will he also inform this House, separately- 

 (i) the value of the contract; 

 (ii) the methodology followed with regard to 
awarding the contract; 

 (iii) the name of the contract company; and 

 (iv) the date proposed for the termination of the 
contract? 

(c) Will he further inform this House- 

 (i) the financial methodology followed with 
pertinence to releasing money for the 
aforesaid contracts; and 

 (ii) the manner in which funds would be 
procured for the aforesaid payments? 

(d)     If not, why? 

 
ෙරු පජොන්සන න් ප්රනාන්දු මහත්ා   
(மாண்புமிகு ச ான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු කථශනශ කතුමනි  ්ම ප්ර ාන ට පිළිතුර ශමශ ේයි. 

 

(අ  2222.42.48 වන ිනන ඉිනරිපත් කරන වය අශක 
22/2292/34 /224 යරන අමශත මණ්ඩව  ටහන හශ ් ට 
2224.24.44 වන ිනන වබශ දු  ් අමශත මණ්ඩව 
අනුමළති ට අනුව මාම අධිශදී  මශකග 23 වන අින ශක 
ආරම්භ ශකොට  වන ශපොතුහළර සිට රඹුක්කන යක්වශ වූ 
(කි.මී. 2+8 2  - කි.මී. 42+8 2  4 වන පළශක්ජ   මශකග 
 ශවකාන අධිකශරි  මඟි් ඍජුවම ශහෝ ේප 
ශකෝත්රශත්කරුව  ්මඟි  ්ඉිනකිරීම් ආරම්භ කරන වීන.  ඒ 
අනුව  ්ම ශකොට  ේප ශකෝත්රශත් පළශක්ජ 49කට ශබයශ 
්ම පළශක්ජවව ප ා පිරීමම හශ වුහ ඉිනකිරීම  ඳහශ 
ශකෝත්රශත්කරුව  ්4  ශයශන ආට ප්රයශන  කර ඇත. 

 

 ගරු ම්ත්රීතුමනි  (ආ  (i), (ii)  හ (iii) ප්ර ානවවට අයශැ 
පිළිතුරු ්කම වගුවක යක්වශ තිශබනවශ. 

(ආ   (i) 

 

 
 

 (ii) සි ලුම ේප ශකෝත්රශත් පළශක්ජ ශ ය,  
තරගකශරී වශසු රම   ටශත් ප්ර ම්පශයන  කර 
ශකෝත්රශත්කරුව  ්ශතෝරශ ග්නශ වීන.  

ශකෝත්රශත් 
පළශක්ජ  

වටිනශකම 
රු.මිික න  

ශකෝත්රශත්කරු අව ් කිරීමට 
නි මිත ිනන  

1A 859.3 Edward and 

Christie (Pvt) 

Ltd 

19.08.2022 

1B 743.6 Edward and 

Christie (Pvt) 

Ltd 

19.08.2022 

1C 912 Edward and 

Christie (Pvt) 

Ltd 

19.08.2022 

1D 3,587.3 K.D.A. We-

erasinghe & 

Company (Pvt) 

Ltd 

23.06.2023 

1E 997.5 Edward and 

Christie (Pvt) 

Ltd 

05.12.2022 

1F 992.8 Tudawe Broth-

ers (Pvt) Ltd 

05.12.2022 

1G 944.7 Senura Civil 

Engineering 

(Pvt) Ltd 

05.12.2022 

1H 872.5 PND Construc-

tion (Pvt) Ltd. 

02.12.2022 

1I 938.4 K.D. Ebert 

And Sons 

Holdings (Pvt) 

Ltd. 

05.12.2022 

1J 3,963.4 NEM Con-

struction (Pvt) 

Ltd 

23.06.2023 

1K 961.4 Ruhunu Devel-

opment Con-

tractors &  

Engineering 

(Pvt) Ltd 

22.11.2022 

1L 621.4 Nawaloka Con-

struction Com-

pany (Pvt) Ltd 

29.11.2022 

1M 3,884.1 Access Engi-

neering PLC 

02.07.2023 

1N 4,497.8 International 

Construction 

Consortium 

(Pvt) Ltd 

22.06.2023 

1O 851.9 RR Construc-

tion (Pvt) Ltd 

02.01.2023 

1P 508.8 Selltec Group 

(Pvt) Ltd 

22.11.2022 

1Q 2,757.9 Maga Engi-

neering (Pvt) 

Ltd 

26.06.2023 

1065 1066 



පශකිකශම්්තුව 

 (iii) අයශැ වි ාතර (ආ  i  ටශත් ඇත. 

 (iv) අයශැ වි ාතර (ආ  i  ටශත් ඇත. 

(ඇ  (i)  හ (ii) ශකොට ා   ඳහශ ්ක පිළිතුරක් තිශබ්ශ .්  

 ශමම ශකෝත්රශත්තු  ඳහශ ශ ය,  අරමුයල් භශවිත කර 
ශගීමම් කටයුතු කිරීමට නි මිත . තවය  මශකග  ශවකාන 
අධිකශරි  මඟි  ් ශ ය,  බළශ ආ ේ  මුයවක් ය වබශශගන 
ඇති අතර  ශකෝ ත්රශත් පළශක්ජවව මූිකක ශගීමම් ්මඟි් 
සිදුකර ඇත. 

(ඈ  පළන ශනොනඟී. 
 

 

ෙරු ෙයන්ත් කරුේාතිලක මහත්ා 
(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

ශබොශහොම  ාතුතියි  ගරු ඇමතිතුමනි.  

ගරු කථශනශ කතුමනි  මම ශම් ඔක්ශකොටම ග්ශ් විනශඩි 

්කහමශරයි. මුික්ම  ගරු ඇමතිතුමශශග් මම ඉල්ලීමක් 

කරනවශ. ශම් ප්ර ාන ට වළබුණු ේත්තර  අනුවත් අපිට 

ශපශනනවශ  අධිශදී  මශකග කි ්ශ් වි ශව මුයල් ප්රමශේ ක් 

වළ  වන වශපෘති බව.  අධිශදී  මශකග හයනවශට අපි  විරු ා 

නළහළ. නමුත්  ශම් ශමොශහොශත් ජනතශවට තිශබන ප්ර ානත් ්ක්ක 

ශබොශහෝ ශයශන ආ නඟන ප්ර ාන ක් තමයි  අධිශදී  මශකග ක්න 

ය කි න ්ක. අය ශතල් නළහළ; විදුික  නළහළ; ගෑ ා නළහළ; සිශම්ති 

නළහළ;  ශචිත නළහළ; ශඩොවක නළහළ. ඒ වශශේ ප්ර ාන ගේනශවක් 

තිශබනවශ. ඒ නි ශ අපි ඉ ා ර කැශ වශශේ  ශම්  ම්බ්ාශ ් 

කථශ කර්න ිනන ක විවශය ක් අපිට වබශ ශය්න. ශමොකය  

අධිශදී  මශකග ගළන අතුරු ප්ර ාන අහවශ අරශහ් ශමශහ් 

ේත්තර ග්න බළරි නි ශ.  

මම ඔබතුමශශග් අහන පැමුවළනි අතුරු ප්ර ාන  ශම්කයි  
ගරු ඇමතිතුමනි. ඔබතුමශ ජනවශරි මශ ශත 46වන යශ කළිමනට් 
ප්රිකශවක් ඉිනරිපත් කැශ  ජශත්තර ශට්ඩක ක්රි ශවික  
අවවශගු කරවශ -ශමම මශකග ශත ශයවළනි ශකොට  කැශ වශශේ- 
ශ ය,  ශකෝත්රශත්කරුව්ට ශම  පිරිනම්න කි වශ. ඊට 
ප ාශ ේ ිනන යහ ක්  නශකොට ඒක ්ශහමම reverse කරවශ 
ඔබතුමශ ජනවශරි 29 වනයශ කළිමනට් අනුමළති  ඉල්වනවශ  "නළවත 
ජශත්තර ශට්ඩක ක්රි ශවික ට  ්න ඕනෑ" කි වශ. ශම් ගළන 
අය රශට් ආ්ශයෝවන ක් ඇති ශවවශ තිශබනවශ. ඔබතුමශත් 
ේත්තර ශයනවශ  තව අ ත් ප්ර ාන කරනවශ. ශම්ශක් තශක්ෂේ 
කමිටුශද  ශමශයකක ් පවශ ඒ ටික කශව  ඇතුැත ශවන ා කැශ. 
ශම් ගළන ඔබතුමශශේ පළහළිනික කිරීම ශමොකක්ය කි න ප්ර ාන  
විතරක් මම අහනවශ.  

 ශයවන අතුරු ප්ර ාන  ගරු ශරෝහිණී  ආමශරි විශරරත්න 

ම්ත්රීතුමි  අහනවශ  ගරු කථශනශ කතුමනි.  
 
 

ෙරු පජොන්සන න් ප්රනාන්දු මහත්ා   
(மாண்புமிகு ச ான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු කථශනශ කතුමනි  අශප් ග ්ත කරුේශතිවක 

ම්ත්රීතුමශ පැමුශව්ම අහුද ප්ර ාන ට මම ේත්තර ශය්නම්. 

්තුමශ ඇහුවශ  අධිශදී  මශකග ක්න ය කි වශ.  

 
ෙරු ෙයන්ත් කරුේාතිලක මහත්ා 
(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

මම කිදශද ජනතශව අහනවශ කි වශ. 

ෙරු පජොන්සන න් ප්රනාන්දු මහත්ා   
(மாண்புமிகு ச ான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ජනතශව අහන ශ  තමයි ්තුමශ ඇහුශද  ගරු 

කථශනශ කතුමනි. හළබළයි  විවිා පක්ෂවව ශ  පශවනඥ ශ ෝ 

කි න ශ වලුත් අපි අහවශ තිශබනවශ. ඊශතත් මම යළක්කශ 

ශ  පශවනඥශ ක් ්ශහම අහනවශ.  

මහි්ය රශජපක්ෂ ජනශධිපතිතුමශශේ යුගශතීන තමයි අධිශදී  

මශකග  ශ ාකෘති  ශම් රටට හනි්වශ ීනවශ ඒවශ ඉිනකශැේ. මම ඒක 

ඔබතුමශට ඉතශම ශගෞරවශ ් මතක් කර්න ඕනෑ  ගරු 

ම්ත්රීතුමනි. ඔබතුම්වශත් ඒවශ ආරම්භ කැශ; හළදුවශ. අපි ඒ 

ශ වල් විශදචන  කර්ශ් නළහළ. ඒවශ අව  ශ වල්. 

ඉතිහශ ශත ශබොශහෝ අ  කිදවශ කිරි  පළණි ශේ්න  ඇඹුල්ති ල් 

ශේ්න තමයි අධිශදී  මශකග හළදුශද කි වශ. ඔබතුමශ නම් 

්ශහම කිදශද නළහළ. ශකොයි පළත්ශත් හිටි ත් ග ්ත ම්ත්රීතුමශ 

කි ්ශ් ශබොශහොම වළයගත් ශ  පශවනඥශ ක්; මම ශබොශහොම 

ගරු කරන ශ  පශවනඥශ ක්. අපිට ආකිකක ප්ර ාන තිශබනවශ. 

හළබළයි  අශප් රශට්  ශවකාන  අපි නතර කරවශ නළහළ  ගරු 

කථශනශ කතුමනි. ගරු ම්ත්රීතුමනි  වළඩ වක්ෂශත වළඩ පිළිශවැ 

ආරම්භ කර්න අශප් මුයල් ඇමතිතුමශ තමු්නශ්ශ ේවශශේ 

ම්ත්රීවරු්ටත්  ල්ික ශව් කරවශ ීනවශ තිශබනවශ.  

ගරු කථශනශ කතුමනි  ශකොවිඩ් ව ශගත  ආවත් අධිශදී  

මශකග විතරක් ශනොශවයි  මශකග කිශවෝමීටර වක්ෂශත වළඩ ටහන 

විතරක් ශනොශවයි  අශනක්  ශවකාන කටයුතු පවශ අපි නතර 

කශැේ නළහළ කි න ්ක මම ඉතශම ශගෞරවශ ් ශම් ශදවශශද 

මතක් කරනවශ. අශප් රජ  'ශකොවිඩ්  ශකොවිඩ්  ශකොවිඩ්" කි වශ 

ආප ා ට  න රජ ක් ශනොශවයි. අශප් ජනශධිපතිතුමශ vaccine 
ශග්වවශ  ජනතශවට ඒ vaccine වබශ ීනවශ ඔුම් ආරක්ෂශ 

කරශගන ශම් ර ට ඉිනරි ට ශගන  නවශ. හළබළයි  අපිට ආකිකක 

ප්ර ාන තිශබනවශ. අපි නළහළ කි ්ශ් නළහළ. අපිට තිශබ්ශ් 

ශඩොවක ප්ර ාන ක්.  අපි ඒක නළහළ කි ්ශ් නළහළ. ශවෝකශත 

අශනක් රටවල් ්ක්ක ගත්තශම  අය හළම අති්ම  ශකථක වළඩ 

පිළිශවැක් අතිගරු ශගෝධශභ  රශජපක්ෂ ජනශධිපතිතුමශ ශගන 

 නවශ කි න ්ක අපි පිළිග්න ඕනෑ.  

ගරු ම්ත්රීතුමනි  ඔබතුමශ කිදවශ,  ශ ය,  ශකෝත්රශත්කරුව් 
ශට්ඩක ශයනවශ කි වශ ප ාශ ේ ඒවශ ශවන ා කැශ කි වශ. ඔද. 
අපිට  ල්ික ශහො ශ ග්න බළරි නම් අපි ඒවශ ශවන ා කරනවශ. 
ඒකට තමයි රජ ක් තිශබ්ශ්. ඒවශ ශවන ා කර්න කළිමනට් 
්කට  ්න ඕනෑ නම්  කළිමනට් මණ්ඩවශත ්කඟතශව අරශගන 
ශවන ා කැ යුතුයි. ඔබතුමශ ඒ ගළන කථශ කර්න යව ක 
විවශය ක් ඉල්ලුවශ ශ්. මම ඔබතුමශට ්ක ශය ක් කි ්නම්. 
ඊශත ජශතික ුදවත් පත්වව පැ කර තිබුණු කශරේශවවට මම ඊශත 
හව  ේත්තර දු්නශ. මම ඒවශට ේත්තර ශය්න ශනොශවයි 
සිටිශත.  ති ශයකක් ති ාශ ේ ශම්වශ පැ ුමේශ. මම ේත්තර දු්ශ් 
නළත්ශත් ශම්  ම්බ්ාශ ් ප්ර ම්පශයන කටයුතු සිදුවන නි ශයි. 
්තශකොට අපි ඇවිල්වශ ේත්තර ශයනවශ නම්  ඒක වළරිනයි. 
ශමොනවශය  ඒවශශත කි ශ තිබුශණ්? ශකෝටි ්ක්යහ ාහ සි  
ගේනක් ශහොරකම් කරවශ ලු. මම යළක්කශ  ්ක 
ශ  පශවනඥශ ක් කි වශ තිබුේශ  ශම් ඇ ාත ශම්්තු අනුව 
රත්තර්වික් පශරවල් හය්න ුද වව් කි වශ. [බශාශ කිරීමක්]  
ඔබතුමශ ශනොශවයි  ඔබතුමශශේ ින ා්රික්කශත නශ ක ශ හළටි ට 
ඉඳවශ  අය පළරිනවශ ශගයර ඉ්ශ්. මම නම කි ්ශ් නළහළ. 
ඔබතුමශ ශම් වශශේ ඒවශට ශබල්ව ති ්න ්පශ. ්තුම්වශ කරුද 
හළටි මතකයි ශ්. ඔබතුමශ ය්නවශ ශ්  මීරිගම ඉඳවශ කඩවතට  
නළත්නම් කඩවත ඉඳවශ මීරිගමට ඉිනකිරීම් කශැේ කුමය කි වශ. 
ශම් කි ්ශ් ඒ  මශගම ගළන ශ්. ඔබතුම්වශ මහි්ය 
රශජපක්ෂ ජනශධිපතිතුමශශේ කශවශත ශකොශහොමය කිදශද?  මශ 
රණරු හ ක්  හිත වටරුමම් පශර ිමික න 66කට ශයනවශ කිදවශ. ශම් 
ඇ ාතශම්්තු අනුව රත්තර්වික් පශරවල් හය්න ුද වව් ශ්ය 
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කි වශ ්යශ මඩ ගළහුවශ. ්ශහම මඩ ගහවශ ශ්  ඡ්ය  ිනනශ 
ගත්ශත්. හළබළයි  ඔබතුම්වශශේ ආණ්ක්ව ඇවිල්වශ ශමොනවශය 
කශැේ? ඔබතුම්වශශේ ආණ්ක්ව ඇවිල්වශ ිමික න 66කට මශ රණරු 
හ ක් ව ශ ් ීනවශ තිබුණු ්ක මශ රණරු ශයකක් අක් කරවශ 
ිමික න 66ට දු්නශ.  

 

ෙරු මහින්දානන්ද අලුත්ෙමපේ මහත්ා තකෘෂිකාම 

අමාත්තුමා  
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமசக - கமத்பதாைில் 

அகமச்சர்) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage -  Minister of  
Agriculture) 

අර   ඇමතිතුමශ ඉ ා රහශ ඉ්ශ්. 
 

 

ෙරු පජොන්සන න් ප්රනාන්දු මහත්ා   
(மாண்புமிகு ச ான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

මම හිටුද ඇමතිවරු කශටවත් ඇඟිල්ව ිනගු කර්ශ් නළහළ  

ඇමතිතුමශ. ශම්වශට හුඟශක් අ  හුමල්. ග ්ත කරුේශතිවක 

ම්ත්රීතුමශ හුමල් නළහළ. ්තුමශ පිරිසිදු ශ  පශවනඥශ ක්. ඒක 

මම කි නවශ. ්තුමශ ශකොයි පළත්ශත් හිටි ත් මම ඒක කි නවශ. 

මම ඒක හළම යශම කි ුද ශය ක්. ගරු ම්ත්රීතුමනි  ශමතළන හිටි ශ 

නම් අය ශම්ක අහ්ශ් වයකර අශ වකාන මහත්ම ශ  ඔබතුමශ 

ශනොශවයි. ශකොශහොමය දු්ශ්? වක්ෂ 25 222 ශට්ඩක ්ක 

වක්ෂ  3 222ට දු්ශ් කඩවත ඉඳවශ මීරිගම යක්වශ ශකොට  

හය්න. වක්ෂ 48 222ක් ශහොරශ ගළහුවශ මශ  තුනක්  ්න 

ඉ ාශ ල්වශ.  හ පශවන ආණ්ක්ව ඇවිල්වශ අශගෝ ාතු මශ   

ශවනශකොට තමු්නශ්ශ ේවශ ආරම්භ කැශ  ග ්ත ම්ත්රීතුමනි. 

අයට අුමරුදු හතයි  ඒ   මශගම අරශගන. අුමරුදු හතයි! අක්ම 

ගේශ් තමු්නශ්ශ ේවශ ශම්ක ශට්ඩක ්කකි්වත් ශනොශවයි 

දු්ශ්; unsolicited දු්ශ්. ඒශක්ත් ිමික න 36ක් ශගදශද 
අශප් ආණ්ක්ශව් කි න ්ක මම මතක් කර්න කළමළතියි. 

අපිටත් ඕක cancel කර්න තිබුේශ. හළබළයි  අපි බළලුශද 

අධිශදී  මශකග  ෑීනම නතර කර්ශ් නළතුව ඉක්මනි් ශම් රශට් 

මිනිසු්ට ඒවශ හයශ ශය්නයි.  

ඊැඟට  ශමොකක්ය ුමශණ්?  ශයවළනි package ්ක ුමශණ්  

මීරිගම ඉඳවශ  ආරුේෑගව යක්වශ වන ශකොට   ෑීනමයි  ගරු 

කථශනශ කතුමනි. ගරු ම්ත්රීතුමනි  තමු්නශ්ශ ේවශ ඒකත් ීනුද 

විධි  මම කි ්නම්. ශම් බව්න  අශප් කිරිඇල්ව හිටුද 

ඇමතිතුමශ කි ුද ශය ක් ශම් ුදවත් පශත් තිශබ්ශ්. ්තුමශටත් ඒ 

තරම් ශ වල් කර්න බළරි ුමේශ. අපි කි ්නම්  ශවච්ච ශ වල් 

ඔක්ශකෝම. [බශාශ කිරීමක්] ඉ්න. ඉ්න. ඔබතුමශ අහුද ප්ර ාන ට 
මම ේත්තර ක් ශය්න ්පශ  ළ. ඔබතුමශ නම් මඩ ගළහුශද නළහළ. 

හළබළයි  මම ේත්තර දු්ශ් නළත්නම් ශම්ශක් භශග ක් තමයි 

හව  ටීීම ්ශක් ශප්ව්ශ්. 

ශමහි  ඳහ් වනවශ  "ය ශ ගමශේ හරි ට කැශ නම්  

 ආරූේෑගව අධිශදගශත වළඩ ඉවර කර්ශ් අපි" කි වශ.  ය ශ 

ගමශේ කුමය?  ය ශ ගමශේ කි ්ශ් තමු්නශ්ශ ේවශශේ 

කළිමනට් ්ශක් හිටුද ඇමතිවරශ ක්. කළිමනට් ්ශක් හිටුද ඇමතිට 

ශට්ඩක දු්නශ කි වශ කළිමනට් ්ශක් හිටුද තව ඇමති ශකශනක් 

පත්තශකට කි නවශ. මම ශනොශවයි කි ්ශ්. මමත් කිදවශ 

තමයි. 

්ශහමයි ඒ කශවශත ශහොරකම ුමශණ්. ඒ අව ාථශශද පශරක් 

හය්න දු්ශ් කී ටය? අපි ීනවශ තිබුශණ් රුපි ල් වක්ෂ 

2  222ට.  ශනොවළම්බක මශ ශත 43  හ 4  මුල්ගල් ති බශ  

ගවශගයර යක්වශ  හ ගශල්ශවව යක්වශ ශකොට ාවවට. මහි්ය 

රශජපක්ෂ හිටුද ජනශධිපතිතුමශ ඒ වළඩ ශ ය,  

ශකෝත්රශත්කරුව්ට ීනවශ තිබුශණ්. නමුත්  ඔබතුම්වශ ඒවශ 

දු්නශ  රුපි ල් වක්ෂ 33 222 ගේශ්. කිශවෝමීටර කට වක්ෂ 

8 222ක් වළඩිශ ් දු්නශ.  
 

ෙරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි  ශකටිශ ් කි ්න. 

 

ෙරු පජොන්සන න් ප්රනාන්දු මහත්ා   
(மாண்புமிகு ச ான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ශහොඳයි  ගරු කථශනශ කතුමනි. 

ගරු ම්ත්රීතුමනි  ඔබතුම්වශ අපට ඇඟිල්ව ිනගු කැශට  

ශගෝධශභ  රශජපක්ෂ ජනශධිපතිතුමශශේ නශ කත්ව   ටශත් අපි 

රශජ නිවාශරි් හරහශ ප්ර ම්පශයන කටයුතු ඉතශම නිවළරිනව 

කරන බව මම කි නවශ. ්තුමශ දූෂේ ට විරු ායි. අශප් රජ  

දූෂේ ට විරු ායි. අපි දූෂේ ට ඉඩ ශය්ශ් නළහළ. 

ගරු කථශනශ කතුමනි  ්තුම්වශ යළ් ශම් කි න ගේ් 

හිවද  ශමොනවශය? විවෘත ශනොකැ ශට්ඩර ක ගේ් හිවද 

තමයි ඒ ශ  පශවනඥ ් කි ්ශ්.  ගේ් හිවද ඉිනරිපත් 

ුමශණ් නළති  අක් ගේශ් ිකයුම් කවර වත් ගවවුද නළති 

ශට්ඩර ක් ගළන තමයි කථශ කර්ශ්. ගරු කථශනශ කතුමනි  

අපි හළම ශය ක්ම කර්ශ් දූෂේශ ් ශතොරවයි කි වශ  

පළහළිනිකව කි නවශ. විපක්ෂශත ගරු ම්ත්රීතුම්වශට මශ කි ්න 

කළමළතියි  ශම් ශට්ඩක දු්නශම ඕනෑ අභිශ ෝග ක් ඉිනරිපත් 

කර්න කි වශ. ඒවශ ගළන ේ ශවි  ්න ුද වව්  

පශකිකශම්්තුශද කථශ කර්න ුද වව්.  හළබළයි  ්යශ මීරිගම 

ඉඳවශ කඩවත යක්වශ හය්න වක්ෂ 48 222ක් වළඩිශ ් දු්න 

 මශගමක් ශවනුශව් තමයි තමු්නශ්ශ ේවශ කථශ කර්ශ් 

කි න ්ක මම ශම් ශවවශශද කනගශටුශව් ුමේත්  ඳහ් 

කරනවශ.  
 

ෙරු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහත්ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථශනශ කතුමනි - 
 

ෙරු පජොන්සන න් ප්රනාන්දු මහත්ා   
(மாண்புமிகு ச ான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 
ඔබතුමශ ගළන ශනොශවයි මම කිදශද.  
 

ෙරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
යළ් ශයවළනි අතුරු ප්ර ාන  අහ්න.  
 

ෙරු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහත්ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථශනශ කතුමනි  ්තුමශ මශේ නම  ඳහ් කැශ.[බශාශ 
කිරීම්] 

 

ෙරු පජොන්සන න් ප්රනාන්දු මහත්ා   
(மாண்புமிகு ச ான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

 ශම්  මශගම් නිශ ෝජන  කර්න  ්න ්පශ කි වශ අපි 

තමු්නශ්ශ ේවශට කි නවශ.  මහ බළශ ආ ශහොරකමට වළඩි  

ශහොරකමක්ලු යළ් ශව්ශ්. මහ බළශ ආව ශහොරශ කෑවශ. අය ඒ අ  

ඒ  මශගම් නිශ ෝජන  කරනවශ. ඒ පක්ෂ ත් ඉවර ුමේශ. ඒ 

පක්ෂශත පශකිකශම්්තු නිශ ෝජන  ්කට බළ ා ශ. ඒ නි ශ 

1069 1070 



පශකිකශම්්තුව 

කල්පනශ කර බවශ කටයුතු කර්න.  ශහොරු් නිශ ෝජන  

කර්න ්පශ කි වශ මම තමු්නශ්ශ ේශග් ඉල්වනවශ. අපි 

ඉතශම නිවළරිනව කටයුතු කරනවශ. කිසිම අකටයුත්තක් කර්න 

අපි ඉඩ ශය්ශ් නළහළ. හරි ශ  කරන නිවාශරි් අපි රකිනවශ. 

තමු්නශ්ශ ේවශ නිවාශරි් හිශක යමවශ කරුද විනශ   අපට 

මතකයි. ඒ නි ශ තමු්නශ්ශ ේවශ කරුද ශහොරකම් ගළන කථශ 

කර්න යව ක් ශනොශවයි  මශ  ක් ශහෝ ගනිමු. ්තශකොට අපි 

කි ්නම්  තමු්නශ්ශ ේවශ ශහොරකම් කරුද ඒවශ ්කි් ්ක. 

මිකක්  මරවිරමවශ බෑේවව යමවශ  ල්ික දු්ශ් ශකොශහොමය 

කි වශ අපි කි ්නම්.  අපි කි ්නම්  ඒ කශවශත හිටුද ඇමතිවරු 

වළඩ කටයුතු කරුද ආකශර . ඒ නි ශ කරුේශකර මඩ ගහ්න 

්පශ.  

තමු්නශ්ශ ේවශ ඊැඟට ශමොනවශය කි ්ශ්? "ආණ්ක්වක් 

තිබුේශ  ඒ ආණ්ක්ව  ශමොනවශය ශකරුශද" කි වශ අහයි. ්ශහම 

ශ්ය? ඡ්ය ක් ආුදවශම ්ශහම අහයි. ආණ්ක්ව ශමොනවශය 

ශකරුශද කි වශ අහයි.අපි ශගෝධශභ  රශජපක්ෂ ජනශධිපතිතුමශශේ 

නශ කත්ව   ටශත් රශට්  ශවකාන  නළති කර්ශ් නළහළ. 

ගරු කථශනශ කතුමනි  ශමොන අභිශ ෝග ආවත් 

ජනශධිපතිතුමශශේ නශ කත්වශ ් ශම් රශට් ජනතශවට අව                 

ඒ  ශවකාන  අනිවශක ශ ්ම අපි ඉටු කරන බව ඉතශ 

ශගෞරවශ ් මම  ඳහ් කරනවශ.  

 

ෙරු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහත්ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථශනශ කතුමනි  ශජෝ ාට් ප්රනශ්දු ඇමතිතුමශ මශේ 

නම  ඳහ් කැශ. ඒ නි ශ මට ශම් කශරේ  කි ්න ටිකක් 

ශවවශව ඕනෑ.  

ගරු කථශනශ කතුමනි  2245ීන අපි බව ට පත් ශවනශකොට 

මහි්ය රශජපක්ෂ මහත්ම ශ මාම අධිශදී  මශකගශත කඩවත- 

මීරිගම ශකොට  MCC ්කට ශය්න ගිවිසුම අත් ් කරවශයි 
තිබුශණ්.  අපි ශනොශවයි ඒක කශැේ. 

 

ෙරු මන්ත්රීවරපයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 
(An Hon. Member) 
ශම්න ශහොරු. 
 

ෙරු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහත්ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Please, do not disturb.  MCC ්ශක් ශ ය,  නිශ ෝයකත ් 

ශයශයනශ කුමය? ්ක්ශකශනක් ප්රභශත් නශනශ ක්කශර. අශනක් 

ශකනශ ඩිල් ශ් විරමසිශහ. කුමය ඩිල් ශ් විරමසිශහ කි ්ශ්? 

ගරු ඇමතිතුමනි  ඔබතුමශ ය්නවශ ශ්? ඩිල් ශ් විරමසිශහ 

කි ්ශ් කුමය කි වශ ඔබතුමශ ය්නවශ ශ්ය? [බශාශ කිරීම්] 
 

ෙරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ම්ත්රීතුමනි  විවශය කට  ්ශ් නළතුව ඔබතුමශට 

කි ්න තිශබන ශ  කි ්න. [බශාශ කිරීම්] 
 

ෙරු පජොන්සන න් ප්රනාන්දු මහත්ා   
(மாண்புமிகு ச ான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු කථශනශ කතුමනි - 

ෙරු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහත්ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

නළහළ. නළහළ. Please! 
 

ෙරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඊැඟ අතුරු ප්ර ාන  අහ්න ගරු ශරෝහිණී  ආමශරි විශරරත්න 

ම්ත්රීතුමි  බවශශගන  ඉ්නවශ. ඔබතුමශට කි ්න තිශබන ශ  

කි ්න. 
 

ෙරු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහත්ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථශනශ කතුමනි  අපි 2245ීන බව ට පත් ුමේශම චීනශත 

අ  ඇවිල්වශ "මහි්ය රශජපක්ෂ  ශම්ක අපට ශය්න ශපොශරෝදු 

ශවවශ තිබුේශ" කි වශ ිකයුමක් ශප්නුවශ. ්ත ශකොට අපට මාම 

අධිශදී  මශකගශත කඩවත - මීරිගම ශකොට  ශය්න සි ා ුමේශ.  

ඒ ගිවිසුම අත් ් කරවශ තිබුශණ් නළත්නම් අපි ශ ය,  

ශකෝත්රශත්කරුව් යශවශ  කඩවත-මීරිගම ශකොට  හයනවශ. 

ශමොකය  අපට ඒ කශවශත ශහොඳට  ල්ික තිබුේශ. [බශාශ කිරීම්] 
ඊැඟට  ගරු ශජෝ ාට් ප්රනශ්දු ඇමතිතුමශ කිදවශ  මාම 

අධිශදී  මශකගශත මීරිගම- ආරුේෑගව ශකොට  ගළන. [බශාශ 
කිරීම්] ්තුම්වශ තමයි ්තුම්වශශේ ආණ්ක් කශවශත හළම යශම 

චී්නු ප ාශ ේ ගිශත. අපි තමයි මීරිගම -  ආරුේෑගව- [බශාශ 
කිරීම්]  

 
ෙරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

හරි හරි. ඔබතුමශ ඒකට ශවනම විවශය ක් ඉල්ව්න. 

්ත ශකොට ඉවරයි ශ්. [බශාශ කිරීම්]  

 

ෙරු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහත්ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශපොඩ්ඩක් ඉ්න. [බශාශ කිරීම්]  ශපොඩ්ඩක් ඉ්න.  මම කථශ 
කරනශකොට ඔබතුමශට හිනසියි.  

 
ෙරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මට හිනසි නළහළ. තව ම්ත්රීවරු කථශ කර්න ඉ්නවශ.  

 
ෙරු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහත්ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මීරිගම-  ආරුේෑගව ශකොට  ශ ය,  ශකෝත්රශත්කරුව්ට 

දු්ශ් අපි. වශකශ ඉතිහශ ශත ප්රථම වතශවටයි ඒක කශැේ.  ගරු 

කථශනශ කතුමනි  ්තුම්වශ හළම පශරක්ම ඉින කර්න දු්ශ් 

චීනු්ට. [බශාශ කිරීම්] ්තුමශ හිටුද අමශත ය ශ ගමශේ ගළන 
කිදවශ. මම ඒ කශරේ  පශකිකශම්්තුශදීන පිළිශගන ති ශබනවශ. 

අපි 46 ශයශන ආට ඒ ශකෝත්රශත් දු්නශ. ඒ ්ක්ශකශනක් වළඩ 

කශැේ නළහළ. අශප් රජ  කශවශත මීරිගම -  ආරුේෑගව මශකගශත 

කිශවෝමීටර  4්  39ක් හළදුවශ.  ඔබතුම්වශ පසුගි  අුමරුදු 

ශයකටම හළදුශද කිශවෝමීටර  යි. [බශාශ කිරීම්] කිශවෝමීටර  ක් 
හයවශ ේත් ව ක් පළවළත්වූවශ. ඔබතුමශට MCC ්ක ගළන අහ්න 

ඕනෑ නම් ඩිල් ශ් විරමසිශහශග් අහ්න. ඩිල් ශ් විරමසිශහ 

කි ්ශ්  ෂ්ර්ති රශජපක්ෂ මහත්මි ශේ අයි ශශේ ුදතශ. [බශාශ 
කිරීම්]  
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[ගරු ශජෝ ාට් ප්රනශ්දු මහතශ] 
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ෙරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒවශ ගළන කථශ කර්න ශවනම විවශය ක් ග්න.   

 

ෙරු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහත්ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

MCC ්කට දු්ශ් ඒ ශගොල්ව්  අපි ශනොශවයි. [බශාශ 
කිරීමක්] ශපොඩ්ඩක් ඉ්න  please. අශප් රජ  බව ට පත් ුමේශම 

චීනශත අ  ඇවිල්වශ ිකයුම ශප්නුවශ. ්තශකොට අශප් 

අගමළතිතුමශත් කිදවශ  අත් ් කර තිශබනවශ නම් ශකොට ක් 

ශය්න කි වශ. ගරු කථශනශ කතුමනි   ශම් ශගොල්ව් බව ට 

ආවශට පසු මහශමශකග අමශතශශ ශත ශ වල් ගළන මශ  ක් 

ශහදවශ ශමොකක් හරි පටවවශ ග්න. කිසිම ශය ක් ශහො ශ ග්න 

බළරි ුමේශ. අශප් ශහේරත්  භශපතිතුමශ ඉ්නවශ. කිසිම 

අරමිකතශවක් සිදු කර නළහළ  audit query ්කක් නළහළ.  

ශමොනවශ හරි තිශබනවශ නම් ඉිනරිපත් කර්න. නිකම් මඩ ගහ්න 

්පශ.    
 

ෙරු පජොන්සන න් ප්රනාන්දු මහත්ා   
(மாண்புமிகு ச ான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 ගරු කථශනශ කතුමනි  ්තුමශශේ නම කි වශ මම ්ක 

කශරේ ක් ගළන විතරයි කිදශද. ්තුමශ ඊට වඩශ ශ වල් කිදවශ  

විනශඩි නව ක් අරශගන. ඉති් මමත් රජ  හළටි ට ේත්තර ින  

යුතුයි. ඊට පසුව ශයවන අතුරු ප්ර ාන  අහ්න අව ාථශව ශය්න. 

[බශාශ කිරීම්] ඇයි  අහශගන ඉ්න භ ය? [බශාශ කිරීම්] ඇයි  
අහශගන ඉ්න බළරිය?  

ගරු කථශනශ කතුමනි  කිරිඇල්ව ම්ත්රීතුමශ ඉ්ශ්  'බබශ 

ේ ආශ' පශට් ්ශක් වශශේ. ්තුමශ කි නවශ  ඒ කශශල් දු්නු 

මහි්ය රශජපක්ෂ මහත්ම ශශේ ශකොැ ක් ශගනළල්වශ දු්නශ ලු   

ඒ ශකොැ  බවවශ ශට්ඩක ්ක දු්නශ ලු; ශකෝත්රශත් ්ක 

දු්නශ ලු. [බශාශ කිරීම්] අශ්  ඔ  වශශේ ශමෝඩ කථශ කි ්න 
්පශ.  ඕනෑ ශගොශන ආට යු ා කර්න ුද වව් කිදශදත් ඔබතුමශ 

ශ්.  ශමෝඩ කථශ කි ්න ්පශ. ය ශ ගමශේ හිටුද ඇමතිතුමශට 

ශකෝත්රශත් දු්නශ කි වශ ශයවළනි වතශවටත් කිදවශ. ගරු 

කථශනශ කතුමනි  ්තුමශ කිදවශ  අපි මහශමශකග අමශතශශ ශත 

ශ වල් ගළන මශ  ක් ති ාශ ේ ශහදවශ කි වශ. ්ක යව ක්වත් අපි 

ශහො වශ නළහළ.  අපි පළිග්න කටයුතු කශැේ නළහළ. නමුත්  අපි 

යළක්කශ ශ් ්තුම්වශ අශප් පළිගත්ත හළටි.  අපි ්ක file 

්කක් ගළනවත් ශහො වශ නළහළ. ඔබතුම්වශ ශබොරු කත්යර 

කි ්න ්පශ.  
 

ෙරු මන්ත්රීවරපයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 
(An Hon. Member) 
ඇයි  ශහො ්ශ් නළත්ශත්? 
 

ෙරු පජොන්සන න් ප්රනාන්දු මහත්ා   
(மாண்புமிகு ச ான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ශහො නවශ. ශහො ්නම්. ඔබතුම්වශ ඉල්වනවශ නම් අපි 

ශහො නවශ. [බශාශ කිරීම්] අපි ිමික න 66ට දු්නු ශකෝත්රශත් ්ක 

ශකොශහොමය දු්ශ්?  මශ රණරු  ශයකක් අක් කරවශත්  මහි්ය 

රශජපක්ෂ මහත්ම ශ කි ුද නි ශය ිමික න 66ට දු්ශ්. [බශාශ 

කිරීම්]   ෂ්ර්ති රශජපක්ෂ මළඩම්ශේ නම ඇයශගන නිකරුශණ්  

ශබොරුවට මඩ ගහනවශ. මතකයි ශ්ය  තමු්නශ්ශ ේවශ කිදව 

රත්තර් අ ාවශ ෝ  ශහිකශකොප්ටක  වළම්ශබොගිනි ගළන? ඒවශ 

ගළනශ් කිදශද.  අහග්න ඕනෑ නම් අපි කි ්නම්. [බශාශ 

කිරීම්]  

ගරු කථශනශ කතුමනි   වක්ෂාම් කිරිඇල්ව ම්ත්රීතුමශ 
කිදවශ  අපි  මිරිගම-  ආරුේෑගව අධිශදී  මශකගශත කිශවෝමීටර 
හතරයි හළදුශද කි වශ. ්තුම්වශ ීනවශ අුමරුදු හතයි. අක්ම ගශශ් 
සි  ට පහශැොවවත් දු්ශ් නළහළ  MCC ්කට. යළ් කි නවශ  
"චී්නු-චී්නු-චී්නු" කි වශ. අපට කි නවශ  චීන ශකොවනි ක් 
කර්න හයනවශ කි වශ.  වක්ෂාම් කිරිඇල්ව ම්ත්රීතුමනි  
ඔබතුම්වශ අය නිශ ෝජන  කර්ශ් කශවය? ශ ය,   මශගම්ය? 
අපි වළහළ ාතියි ඕනෑම විවශය කට. අපි කි ්නම් ගත්ත තළ්  
ශහොරකම් කරුද විධි   කිශවෝමීටර ගේන  ශමොන තරම් 
ශහොරකමක්  කරවශ තිශබනවශය කි වශ.  හළබළයි  අභිශ ෝග කරවශ 
නිකම් අ ත කි ්න ්පශ. මහශමශකග අමශතශශ ශත ශ වල් 
ගළන මශ  ක් ශහදවශ කි වශ අ ත කි ්න ්පශ.  

ශජෝ ාට් ප්රනශ්දු ඒ වශශේ ුද ගවශ ක් ශනොශවයි. 

හළබළයි  ඔබතුමශ අභිශ ෝග කරනවශ නම් අපි ඒවශ පිළිබඳවත් 

ශහො ්න වළහළ ාතියි  ගරු ම්ත්රීතුමශ.  

 

ෙරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ශරෝහිණී  ආමශරි විශරරත්න ම්ත්රීතුමි   ඔබතුමි  

ශයවළනි අතුරු ප්ර ාන  අහ්න. [බශාශ කිරීම්] ගරු වක්ෂාම් 
කිරිඇල්ව ම්ත්රීතුමනි  ඔබතුමශ යළ් නළවතත් විවශය කට  නවශ. 

[බශාශ කිරීම්]  ශමොකක්ය ඔබතුමශ කි ්ශ්? 
 

ෙරු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහත්ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථශනශ කතුමනි  ්තුමශ මශේ නම කිදවශ. ආණ්ක්ව 

ඇවිල්වශ අුමරුදු ශයකක් ගි ශට ප ාශ ේ තමයි කි ්ශ්  

ශහො ්න පට් ග්නවශ කි වශ. COPE ්ක මශ  ක් ති ාශ ේ 

ශහදවශ. 
 

ෙරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ශරෝහිණී  ආමශරි විශරරත්න ම්ත්රීතුමි   ඔබතුමි  යළ් 

ශයවළනි අතුරු ප්ර ාන  අහ්න. [බශාශ කිරීම්]  

 

ෙරු පරෝහිණී කුමාරි විපේරත්න මහත්මිතය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) சராஹினி குமாாி விச ரத்ன)  

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

ගරු ඇමතිතුමනි  ශම් පශකිකශම්්තුශද ඉතිහශ   අරශගන 

බළලුවශම  අපි අුමරුදු 93ක් ති ාශ ේ ශයපළත්තට ශචෝයනශ කර 

ග්නවශ  "් ශ ශහොරශ  ශම ශ ශහොරශ" කි වශ. හළබළයි  අය 

තමු්නශ්ශ ේවශට බව  තිශබනවශ ශ්  ගරු ඇමතිතුමනි. ඒ 

නි ශ  ඔබතුමශ ශහොරශ කුමය කි වශත් ය්නවශ නම්  ශහොරකම් 

කරුද විධි ත් ය්නවශ නම්  ශම් පශකිකශම්්තුශද කශව  ග්ශ් 

නළතුව ඒ අ ට නීති  ක්රි ශත්මක කරනවශ නම් ශහොඳයි කි වශ 

මම හිතනවශ. හළබළයි  ඒ වරයකරුව් නිශයො ා ශකොට නියහ ා 

කර්න නම් ්පශ. ශහොරකම් කරුද මිනි ාසු ඉ්නවශ නම්  ශකොයි 

කශවශත කැත් ඒ ශහොරකමට යඬුවම වළශබ්න ඕනෑ. ගරු 

ඇමතිතුමනි  කුමරු ශහොරකම් කැත්  කුමරු ග ශ කෑවත්  අධිශදී  

මශකග ඉිනකිරීම නි ශ වි්ිනත ් ුමණු අ ට  පීඩශවට පත් ුමණු 

අ ට  අවතළ් ුමණු අ ට අ ශාශරේ ක් සි ාශවවශ තිශබනවශ. 

මම මීට කිකනුත් යඹුල්ව අධිශදී  මශකග  ඉිනකිරීශම්ීන වි්ිනත ් 

වූ අ ශේ තක්ශ ේරුව පිළිබඳව තිශබන ගළටලු ඔබතුමශට ඉිනරිපත් 

කරවශ තිශබනවශ. යඹුල්ව නගර සීමශශද සිදු වන අත්පත් කර 

ගළනීම්වව තක්ශ ේරුව ශම් ශවනකල් ඇවිල්වශ නළහළ. 
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පශකිකශම්්තුව 

ගරු ඇමතිතුමනි  ඊැඟ කශරේශව ශම්කයි. ශම් ශවනශකොට 

හත්අක්ක් ආව  හ ශබිකගමුව කි න ග්රශම නිවාශරි ව ම්වව 

තක්ශ ේරු කිරීම් කරවශ අවතළ් වන අ   ම්බ්ාශ ් 

 මීක්ෂේ ක් කරනවශ  ඒ අ  කළඳවවශ කථශ කරනවශ. ්තළනීන 

ශම්න ශමශහම අ ශාශරේ ක් ශවනවශ. ඉවත් කරන ගම්මිරි ා 

වළවක්  ඳහශ රුපි ල් 498යි  ්ශහම නළත්නම් රුපි ල් 222යි 

වළිමවශ තිශබ්ශ්. ගරු ඇමතිතුමනි  ගම්මිරි ා වළවකි් ්ක් 

වරකට කිශවෝ 5ක් කළක්වත් - ශම් යව ාවව නම් අමු ගම්මිරි ා 

කිශවෝ ්කක් රුපි ල්  52යි.- ්ක  ළශකකට රුපි ල් 2 252ක් 

වළශබනවශ. අුමරුදු 22කීන වබන පශක්ව  වකවශ තක්ශ ේරුව 

කරනවශ  කි නවශ. ්ශහම නම් ්ක ගම්මිරි ා වළවක්  ඳහශ 

රුපි ල්  5 222ක් හම්බශව්න ඕනෑ. ශපොල් ගහක් ශවනුශව් 

රුපි ල් 3 522ක ව්ින ක් තමයි ීනවශ තිශබ්ශ්.  ආරුේෑගව 

ශපොල් තිශබන නි ශ ඔබතුමශ ය්නවශ  අුමරු යකට හතර ප ා 

 ළර ක් ශපොල් කඩ්න ුද වව් බව.  ්ක ග කි් ්ක  ළශකකට 

ශපොල් ශගඩි 42ක් කළක්වත් කිහිප වතශවක් කඩන විට වි ශව 

ප්රමශේ ක් කඩ්න ුද වව්.  අුමරුදු 22කට තක්ශ ේරු කැශම ්ක 

ශපොල් ගහක් ශවනුශව් රුපි ල් 92 222ක්වත් වළශබ්න ඕනෑ. 

මම හිතන විධි ට  ශම් ගහක් යළව  ඳහශ වි ආණුවත් රුපි ල් 

3 522කට වඩශ ග්න ුද වව්.  ශම් හත්අක්ක් ආව කි න ප්රශ    

ශහොඳ  ශ්රීක ප්රශ   ක්  ගරු ඇමතිතුමශ. ඒ ප්රශ  ශත ශහොඳට 

වවවශ තිශබනවශ. ඒ ප්රශ  ශත පකච ා ්කක්  ඳහශ ීනවශ 

තිශබ්ශ් රුපි ල් 25 222යි.  මහර ඉඩම්වවට -අල්වුද 

ඉඩමටයි  අශනක් ඉඩමටයි- ඉවක්කම් ශයකක් -තක්ශ ේරු ශයකක්- 

තිශබ්ශ්.   

මම තවත් කශරේ ක් කි ්න ඕනෑ. මම ්ක ඉඩමක් 

ේයශහරේ කට ග්නම්. ගම්මිරි ා  හ ශපොල්වවට අමතරව 

ශවනත් ග ා වකග 22ක් තිශබන ඉඩමක් තිශබනවශ. නමුත් ඒ ්ක 

ගහකටවත් තක්ශ ේරුවක් ීනවශ නළහළ. ඒ ප්රශ  වව ජනතශවට ශම් 

වශශේ අ ශාශරේ ක් ිනගි් ිනගටම  සිදු වනවශ. ඒ අ  ට ඒ වළශබන 

මුයික් තමයි තව ඉඩමක් ග්න ශව්ශ්. ශමොකය  ඔබතුම්වශ 

ඒ අ ට ඉඩම් ශය්ශ් නළහළ. ඒ ජනතශව යළ් ශවො ආ ගළටලුවකට 

මුහුේ ීනවශ ඉ්ශ්. ඒ නි ශ  ඔබතුමශශේ අමශතශශ     ටශත් සිදු 

වන ශම් කශක    ම්බ්ාශ ් ග්නශ ක්රි ශ මශකග  ශමොකක්ය 

කි වශ තමයි මම ශයවළනි අතුරු ප්ර ාන  විධි ට අහ්ශ්  ගරු 

ඇමතිතුමනි. 

 

ෙරු පජොන්සන න් ප්රනාන්දු මහත්ා   
(மாண்புமிகு ச ான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු කථශනශ කතුමනි . ඇත්ත ව ශ ්ම 2245ට කික් 

මහි්ය රශජපක්ෂ හිටුද ජනශධිපතිතුමශශේ යුගශතීන තමයි අුමරුදු 

32ක් යක්වශ කශව කට ඵවයශව තක්ශ ේරු කරවශ ව්ින වබශ 

ශය්න කටයුතු කශැේ. ජනතශ විශරෝා ක් නළතිව අධිශදී  මශකග 

හය්න ේයුම කශැේ ්තුමශශේ කශවශත. පසුව ඒ තත්ත්ව  

 ම්පූකේශ ්ම ශවන ා ුමේශ.  ආරුේෑගව අධිශදී  මශකග  

විවෘත කරුද යව ට කික් යවශ ේත් සි ශයශන ආ විතර මශ 

හමුශවවශ කිදවශ  "ශම් තක්ශ ේරුකිරීම් කර තිශබ්ශ් ඉතශ අක් 

ගේ්වවට. නළවත ඒවශ නිවළැවින කර ශය්න" කි වශ. මම ඒ 

කශරේ  පිළිග්නවශ. ගරු ම්ත්රීතුමි නි  ඔබතුමි  කි ුද 

කශරේ   ම්බ්ාශ ් අමශතශශ   හළටි ට කර්න ුද වව්  

හළම ශය ක්ම මම කරනවශ. රජශත තක්ශ ේරු ශයපශකතශම්්තුශද 

නිවාශරිනුත්  වශපෘති අාක්ෂතුමශ  හ ශල්කම්තුමශත්  

ඔබතුමි ශේත් -අශප් ආණ්ක් පක්ෂශත ම්ත්රීවරු කීප ශයශන ආත් 

ශම් ගළන කථශ කරවශ තිශබනවශ.-  හභශගිත්වශ ් ැව ාීමමක් 

පවත්වවශ  අපි ඔ  ප්ර ාන ටික ්තළනීන කථශ කරමු  ගරු 

ම්ත්රීතුමි නි. 

ෙරු පරෝහිණී කුමාරි විපේරත්න මහත්මිතය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) சராஹினி குமாாி விச ரத்ன)  

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

ගරු කථශනශ කතුමනි  මට ශපොඩි පළහළිනික කිරීමක් කර 
ග්න ඕනෑ. ගරු ඇමතිතුමනි  ගවශගයර ප්රශ     ම්බ්ාශ ් 
ීනුද තක්ශ ේරු ප්රිකශවක් මශ ැඟ තිශබනවශ. ඒ ප්රිකශවට අනුව 
ශපොල් ගහකට රුපි ල්  2 222ක් ීනවශ තිශබනවශ. ශයපළත්තක 
්ශහම ශයවිධි ක් ශව්න විධි ක් නළහළ. 

 

ෙරු පජොන්සන න් ප්රනාන්දු මහත්ා   
(மாண்புமிகு ச ான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

්ශහම ශව්න බළහළ. ඔබතුමි  කි න කශරේ ට මම ්කඟ 

වනවශ. රජශත තක්ශ ේරු ශයපශකතශම්්තුව -Government 

Valuation Department- තමයි ඒ තක්ශ ේරු කටයුතු කර්ශ්  
ගරු ම්ත්රීතුමි නි.  ඒක කර්ශ් අමශතශශ ශ ් ශනොශවයි. ඒ 

නි ශ මම ඊැඟ පශකිකශම්්තු  තිශතීන ැව ාීමමක් කළඳව්නම්. අපි 

ඒ නිවාශරි් කළඳවවශ  වශඩිශවවශ  ඔබතුමි ශේ ඔ  ප්ර ාන  

පිළිබඳව ශකළි් කථශ කරමු.  ජනතශවට අ ශාශරේ ක් වනවශට 

ශපෞ ගිකකවම අකළමළති ශ  පශවනඥශ ක්  මම. 

ගරු කථශනශ කතුමනි  අශප් වක්ෂාම් කිරිඇල්ව 
ම්ත්රීතුමශශේ නම කි ්නත් බළහළ. ශමොකය  ්තුමශ ආපසු 
නළඟිටින නි ශ. ඔක්ශකොම අ  කිදවශ  "ඇයි  ශම් බවශශගන 
ඉ්ශ්  පරීක්ෂේ කර්න" කි වශ.  

අශප් ගරු ම්ත්රීතුමි ත් කිදශද ඒකමයි. "පරීක්ෂේ කරවශ 
යඬුවම් කර්න" කි වශ ්තුමි ත් කිදවශ. වක්ෂාම් කිරිඇල්ව 
ම්ත්රීතුමශ  ඔබතුම්වශට විරු ාව තමයි කථශ කර්ශ්. හරි ය? 
අපි යළ් අුමරුදු ශයකක් ති ාශ ේ ශකොවිඩ්-4  ව ශගත ට මුහුේ 
ශයමි් ඉ්ශ්. මිනි ාසු කරුද වළරින ශහො වශ ඒ අ ශේ ප ාශ ් 
හඹශ  ්න අපට අව  නළහළ. අපට ඕනෑ  ශම් රශට් ජනතශව 
ජීවත් කරව්න. විපක්ෂශත ගරු ම්ත්රීවරුනි  හළබළයි  
ඔබතුම්වශ අපට අභිශ ෝග කරනවශ නම්  2245ට ශපර කශව  
ගළන කි මි් ආපහු අපට මඩ ගහ්න හයනවශ නම්  ඔබතුම්වශ 
කරන ඉල්ලීමට අනුව අපිත් වළහළ ාතියි ශම්වශ ගළන ශහො ්න. 
හළබළයි  වක්ෂාම් කිරිඇල්ව ම්ත්රීතුමනි මම ඔබතුමශට කි ්න 
ඕනෑ  ඔබතුමශ ඒ කශවශත ර ා ශ දු්නු ඔබතුමශශේ හිතවත් අ ත් 
තවම ඉ්න බව. අපි ඒ අ  ඉවත් කශැේ නළහළ. තවම ඒ අ  
ැවකි ශ කරනවශ. ඔබතුමශ ැවකි ශ වබශ දු්නු අ  තමයි තවම 
reception ්ශක් ඉ්ශ්. ඒ නි ශ ශම්වශ ගළන ශහො ්න ඕනෑ 
නම් ඒ ශගොල්ව්ශග් අහ්න. නිකම් ශබොරු ශචෝයනශ කර්න 
්පශ. අශප් තිශබන මනු ා කම  ජනශධිපතිතුමශශේ තිශබන 
මනු ා කම ප්රශ ෝජන ට අරශගන තමු්නශ්ශ ේවශ නිකම් 
ීමරශ ෝ ශව්න  චණ්ඩි ශව්න හය්න ්පශ කි වශ මම ශම් 
ශවවශශද මතක් කරනවශ.  

 

ෙරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ාන අශක 2 -33/2222- (4   ගරු බු ධික පතිරේ මහතශ. 
 

ෙරු බුේධික ෙතිරේ මහත්ා 
(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  

ගරු කථශනශ කතුමනි  මශ ්ම ප්ර ාන  අහනවශ. 
 

ෙරු පජොන්සන න් ප්රනාන්දු මහත්ා   
(மாண்புமிகு ச ான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු කථශනශ කතුමනි  කෘෂිකකම අමශතතුමශ ශවනුශව් මශ 
්ම ප්ර ාන ට පිළිතුර වබශ ීනම  ඳහශ  ති ශයකක කශව ක් ඉල්වශ 
සිටිනවශ. 

 

ප්රශනනය මතු දිනකදී ඉදිරිෙත් කිරීම  නිපයෝෙ කරන ලදී. 
வினாகவ மற்பறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

1075 1076 

[ගරු ශරෝහිණී  ආමශරි විශරරත්න මහත්මි ] 
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ෙරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ප්ර ාන අශක 3 -2 6/2222- (4   ගරු ශහේෂශ විතශනශේ මහතශ. 
 

ෙරු පහේෂා විත්ානපේ මහත්ා 
(மாண்புமிகு சஹசா விதானசக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ගරු කථශනශ කතුමනි  මශ ්ම ප්ර ාන  අහනවශ. 
 

ෙරු පජොන්සන න් ප්රනාන්දු මහත්ා   
(மாண்புமிகு ச ான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු කථශනශ කතුමනි  ප්රවශහන අමශතතුමි  ශවනුශව් මශ 

්ම ප්ර ාන ට පිළිතුර වබශ ීනම  ඳහශ  ති ශයකක කශව ක් ඉල්වශ 

සිටිනවශ. 
 

ප්රශනනය මතු දිනකදී ඉදිරිෙත් කිරීම  නිපයෝෙ කරන ලදී. 
வினாகவ மற்பறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

 

ප්රාේධන සමුෙකාර බැංකුව සතු වාහන: විසනත්ර  
மூலதன கூட்டுறவு வங்கிக்குச் பசாந்தமான 

வாகனங்கள்: விபரம் 
VEHICLES BELONG TO CAPITAL COOPERATIVE BANK : 

DETAILS 

 

567/2022 

4.  ෙරු චමිතන්ද වි පේිංරි මහත්ා 
( மாண்புமிகு சமிந்த விச சிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ශවැඳ අමශතතුමශශග් ඇූ  ප්ර ාන  - (4 : 

(අ  (i) ප්රශේාන  මුපකශර බළශ ආව  තු වශහන  ශඛ්ශව 
ශකොපමේය; 

 (ii) ්ම වශහන අතරි  ් ඉහත බළශ ආශද හශ 
නිවාශරි්ශේ කටයුතු  ඳහශ  ශ ොයවශ ඇති වශහන 
 ශඛ්ශව ශකොපමේය; 

 (iii) ඉහත බළශ ආව  තු වශහන බශහිර ුද ගව  ්ශවත 
වබශ ීන තිශ  නම්  ්ම ්ක් ්ක් ුද ගව ශශේ නම 
හශ ිකපින  ශව් ශව් ව ශ  ්කවශකය; 

  ්න ්තුමශ ශමම  භශවට ය්ව්ශ්ය? 

(ආ   ශනෝශ ේ නම්   ඒ ම්ය?   

 
வர்த்தக அகமச்சகரக் சகட்ட வினா: 

( அ) (i) மூலதன கூட்டுறவு வங்கிக்குச் பசாந்தமான 

வாகனங்களின் எண்ணிக்கக எத்தகனபயன் 

பகதயும்; 

 (ii) அவ்வாகனங்களில் சமற்குறிப்பிட்ட வங்கியி 

னதும் உத்திசயாகத்தர்களினதும் நடவடிக்கக 

களுக்காக ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ள வாகனங் களின் 

எண்ணிக்கக எத்தகனபயன்பகதயும்; 

 (iii) சமற்படி வங்கிக்குச் பசாந்தமான வாகனங்கள் 

பவளியாட்களுக்கு வைங்கப்பட்டிருக்கும் 

பட்சத்தில், அந்த ஒவ்பவாரு நபாினதும் பபயர் 

மற்றும் முகவாி என்பன பவவ்சவறாக யாகவ 

என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

( ஆ) இன்சறல், ஏன்? 

asked the Minister of Trade: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) of the number of vehicles that belong to the 
Capital Cooperative Bank; 

 (ii) of the number of vehicles, out of the above 
vehicles, that have been deployed for the 
use of the above bank and its officers; and 

 (iii) if vehicles belonging to the above bank 
have been given to outside persons, the 
name and address of each such person? 

(b) If not, why? 
 

ෙරු ලසන්ත් අලගියවන්න මහත්ා තසමුෙකාර පසේවා  

අපැවි සංවාධන හා ොරිපවෝගික ආරක්ෂේ  රාජ 

අමාත්තුමා  
(மாண்புமிகு லசந்த அலகியவன்ன - கூட்டுறவுச் சசகவகள், 

சந்கதப்படுத்தல் அபிவிருத்தி மற்றும் நுகர்சவார் பாதுகாப்பு 

இரா ாங்க அகமச்சர்) 

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

ගරු කථශනශ කතුමනි  ශවැඳ ඇමතිතුමශ ශවනුශව් මශ කි ශ 
සිටිනවශ  චමි්ය විශරසිරි ම්ත්රීතුමශශේ ප්ර ාන ට අයත් පිළිතුර 
ශව  වබශ ශය්න සි ා ශව්ශ් "අයශැ ශනොශද" කි වශයි. ගරු 
ම්ත්රීතුමනි  ඔබතුමශ ශම්  මුපකශර  මිතිශත නම නිවළරිනව 
 ටහ් කරවශ නළවතත් ශහට ිනනශතීන ශම්  ම්බ්ාශ ් 
ප්ර ාන ක් ඉිනරිපත් කර තිශබනවශ. ඒ කි ්ශ්  "ප්රශේාන 
 මුපකශර  මිති " නමි් තමයි ශම  ික ශ පිනශචි ශවවශ 
තිශබ්ශ්. නමුත්  ඔබතුමශ අය ශම් ප්ර ානශ ් අ ශ තිශබ්ශ්  
"ප්රශේාන  මුපකශර බළශ ආව" කි වශ.  ශකය   අමශතශශ ශත ශහෝ 
පැශත් නවශතම "ප්රශේාන  මුපකශර බළශ ආව" නමි් ආ තන ක් 
ික ශ පිනශචි කර නළහළ. නමුත්  මම ශහට ිනනශතීන ඔබතුමශ කික් 
අහුද ප්ර ාන ටත්  අය අහුද ප්ර ාන ටත්  වි ාතරශත්මක පිළිතුරක් 
වබශ ශය්නම්.  ඔබතුමශ  ශම් ආ තනශත නිවළරින නමි් ශම් 
ප්ර ාන  ඉිනරිපත් කර තිශබ්ශ් ශහට ිනනශතීනයි.   

 

ෙරු චමිතන්ද වි පේිංරි මහත්ා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விச சிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු කථශනශ කතුමනි  මට අතුරු ප්ර ාන අහ්න තිශබනවශ.  
 

ෙරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ම්ත්රීතුමනි  ගරු රශජ ඇමතිතුමශ ශහට පිළිතුර වබශ 

ශයනවශ කිදවශ ශ්.  ඔබතුමශ අතුරු ප්ර ාන අහ්න ඕනෑ රශජ 
ඇමතිතුමශ ප්ර ාන ට ේත්තර ක් දු්නශ නම් ශ්. [බශාශ කිරීමක්]  

 

ෙරු චමිතන්ද වි පේිංරි මහත්ා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விச சிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ශම් ප්ර ාන  ඉිනරිපත් කශැේ ඇයි කි න ්ක කි ්නම්. 
 

ෙරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි  ඉක්මනට  කි ්න. 
 

ෙරු චමිතන්ද වි පේිංරි මහත්ා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விச சிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු රශජ ඇමතිතුමනි  ඔබතුමශ කි නවශ වශශේ රශට් 

වව ාථශපිත නීති  අනුව ික ශ පිනශචි ශවච්ච ශමවළනි බළශ ආ නළහළ. 
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පශකිකශම්්තුව 

හළබළයි  ශම් වශශේ නම තිශබන බළශ ආ  ශඛ්ශ 432ක් රට ුදරශ 

තිශබනවශ. හළබළයි  "බළශ ආව" කි වශ නම යශවශ තිබුේශට ශම්වශ 

 මුපකශර  මිති  ගරු රශජ ඇමතිතුමනි. 

මම ශම් ප්ර ාන  ඉිනරිපත් කශැේම  රශට් පවතින නීති  අනුව 

"බළශ ආව" නමි් ්ශහම ආ තන ක්  ක්රි ශත්මක කර්න බළරි 

නි ශ  ගරු රශජ ඇමතිතුමනි. අ්න ඒකයි ශහො ්න කි ්ශ්. 

ඒශක්  ශඛ්ශ ඔබතුමශශේ ගශම්ත් තිශබනවශ; ගරු 

කථශනශ කතුමශශේ ගශම්ත් තිශබනවශ. ගරු රශජ ඇමතිතුමනි  

අ්න ඒකයි වළයගත් කශරේ .   මිති ක් විසි් නීතනුූලව 

ශනොවන ආකශර ට  ශහොර ජශවශරමක් කරන විධි ට "බළශ ආව" 

කි ශ නම ගහවශ ශම් ආ තන පවත්වශ ශගන  නවශ. හළබළයි  ්  

බළශ ආවක් ශනොශවයි. ඔබතුමශ කි න ්ක හරි  ගරු රශජ 

ඇමතිතුමනි. ඒකයි මම ශම් ප්ර ාන  ශම් විධි ටම ඇහුශද. රශට් ඒ 

වශශේ බළශ ආ  ශඛ්ශ 432ක් තිශබනවශ. ගරු කථශනශ කතුමනි  මම 

අය අහවශ තිශබ්ශ් ඒ  ශඛ්ශ 432  තු වශහන  ම්බ්ාව. ඌව 

පැශත් ප්රශේාන ශකෝප් ශ ො යිටි ිකමිටඩ්. [බශාශ කිරීමක්] අ්න 
හරි   මිති . ්හි නීතනුූලව නශම  ශම්ක. හළබළයි  "බළශ ආව" 

නමි් තමයි පවත්වශශගන  ්ශ්.  
 

ෙරු ලසන්ත් අලගියවන්න මහත්ා 
(மாண்புமிகு லசந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ඔබතුමශ ්ම ප්ර ාන  ශහට ිනනශතත් අහ්න ඉිනරිපත් කර 

තිශබනවශ. 
 

ෙරු චමිතන්ද වි පේිංරි මහත්ා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விச சிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ඒක තමයි. ශහට අහන ප්ර ානශතීන මම ඒ කශරේ  අහ්නම්. 

මට අය යළන ග්න ඕනෑ ශව්ශ් ශම්කයි. ගරු 

කථශනශ කතුමනි  ඔබ අප සි ලු ශයනශ රශට් සිටි ීන  2224 සිට 

්ම  මුපකශර  මිතිශත කශක භශර  වශචශ හගතව  බළශ ආවක් 

හළටි ට කරශගන  නවශ. ්හි බරපතැ කශරේ  ශම්කයි. 

බළශ ආවක් හළටි ට පවත්වශශගන ගි ශම ශපොික ට  ල්ික ශයනවශ; 

මිනිසු්ශග්  ල්ික ග්නවශ. ශම්ක බළශ ආවක් ශනොවන නි ශ ්ාා  

අව ාථශවවීන වශචනික වළඩ ශවනවශ. ගරු කථශනශ කතුමනි  

්ශහම කරන නි ශ තමයි මම ඒ ආ තනශත යළ් පවතින නම 

යශවශ  ශම් ප්ර ාන  ඇහුශද. මම වගකීශම් කි නවශ  බළශ ආව 

කි න නම  ඳහ් කරුද ශමවළනි  මුපකශර  මිති  432ක් රට ුදරශ 

තිශබන බව. ගරු රශජ ඇමතිතුමනි  ශම  ශහොර බළශ ආවක් කි න 

කශරේ  මම අය ඔප්ුද කර තිශබනවශ නම්  ඔශ  ආණ්ක්ව ඒකට 

විරු ාව ග්නශ ක්රි ශමශකග  ශමොකක්ය? 

 
ෙරු ලසන්ත් අලගියවන්න මහත්ා 
(மாண்புமிகு லசந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ගරු ම්ත්රීතුමනි ඔබතුමශ පසුගි  2  වළනියශත් ශම් ප්ර ාන  

ශ ොමු කර තිශබනවශ.  අයත් -22 ිනනටත්-  ශ ොමු කර තිශබනවශ; 

23 වළනියශත් අහ්න ශම් ප්ර ාන  ශ ොමු කර තිශබනවශ; 2  වළනියශ 

අහ්නත් ශ ොමු කර තිශබනවශ. ශම් ආ තන  පිළිබඳව නම් 

 කි් තමයි ප්ර ාන  ශ ොමු කර තිශබ්ශ්.  ටිකක් ශහෝ ැඟි් 

ග්න ුද වව් නම තිශබ්ශ් ශහට ිනන ට අහ්න නි මිත 

ප්ර ානශත. ඒක තමයි  "ප්රශේාන  මුපකශර  මිති " කි න නම 

ඇතුැත් ප්ර ාන .  යව ා හතශරම ශ ොමු කර තිශබන ප්ර ානවවට 

ශහට ිනනශත මම පිළිතුරු වබශ ශය්නම්.  ආමන ශහෝ වශචශවක් 

සි ා ශවවශ තිශබනවශ නම්  ඔබතුමශ කරුේශකර කි ්න. ඒ 

 ම්බ්ාශ ් අනිවශක ශ ්ම ක්රි ශමශකග ගළනීමට කටයුතු 

කරනවශ. අපට ශමහි හශග්න කිසිම ශය ක් නළහළ. ඔබතුමශ අහන 

ඕනෑම ප්ර ාන කට පිළිතුරු වබශ ශය්න ුද වව්.  ඕනෑම ශය ක් 

තිශබනවශ නම් කි ්න. ඒවශට අව  ක්රි ශමශකග ගළනීශම් 

වගකීම අපි භශර ග්නවශ. 
 

ෙරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රශජ ඇමතිතුමශ වගකීශම් කිදවශ  ශහට ිනනශත ේත්තර ක් 

ශයනවශ කි වශ. ඒ නි ශ ශහට ිනනශත අහ්න  ගරු ම්ත්රීතුමශ. 
 

ෙරු චමිතන්ද වි පේිංරි මහත්ා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விச சிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු කථශනශ කතුමනි   මශේ ශයවන අතුරු ප්ර ාන  

අහ්නම්. 
 

ෙරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අතුරු ප්ර ාන අහ්න ප්ර ාන ට ේත්තර ක් දු්ශ් නළහළ.

[බශාශ කිරීමක්] හරි කි ්න ශකෝ. [බශාශ කිරීමක්] නළහළ  නළහළ. 
ඔබතුමශ අහග්න. මට ශහොරකම් වහ්න අව  නළහළ. 

 

ෙරු චමිතන්ද වි පේිංරි මහත්ා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விச சிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

පැමු අතුරු ප්ර ාන  අහවශ ඉවරයි. ශයවළනි ්ක අහ්න 

අව ාථශව ශය්න. 
 

ෙරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අහ්න. 
 

ෙරු චමිතන්ද වි පේිංරි මහත්ා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விச சிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු රශජ ඇමතිතුමනි  ශමම ප්රශේාන  මුපකශර  මිති 

පිළිබඳව නීතනුූලව ිකපි ශල්ඛ්න තිශබනවශ. ඔබතුමශට ඒ වි ාතර 

ශය්න ුද වව්. ්වළනි බළශ ආ  ශඛ්ශ 432ක් ඇති කරවශ   මිතිශත 

ශපොත නි ආත් කරවශ   ල්ික ග්න බළශ ආ පිළිබඳව තමයි මම ශම් 

ුදන ුදනශ කි ්ශ්. ්වළනි  මිති ක තිශබන වශහන ක් 

පිළිබඳව තමයි මම යළ් ඔබතුමශට කිදශද. ්ම වශහනශත අශක  

up PI - 4008. වශහන  ික ශ පිනශචි කර තිශබන ිකපින   අශක 

489  ප්රාශන ීමින   බණ්ඩශරශවව. ්ම වශහනශත පි්ූරර   හිත 

ඡශ ශ පිටපතක් මම සවාෙත්* කරනවශ.  

ගරු කථශනශ කතුමනි  ප්රශේාන  මුපකශර  මිතිශත 

අරමුයික් වබශගත් ශම් ජීප් රථ  තිශබ්ශ්  අශක    ටශත් 

ශපොශහොට්ටුශව් ඡ්ය  ඉල්වුද ම්ත්රීවරශ  ආ ැඟ. ්තුමශ ශම් 

වශහනශ ් තමයි ඡ්ය  කශවශත ගම් ිමම් ගිශත; පසුගි  

කශවශත ශම් පශකිකශම්්තුවට ආශද-ගිශත. ශම්වශ තමයි වශචනික 

කටයුතු. ්වළනි වශචශ තව ශබොශහෝ තිශබනවශ. මම ඒවශ ශහළි 

කරනවශ. ගරු කථශනශ කතුමනි  ශම් වශහන  ශ  පශවන කටයුතු 

 ඳහශ පශකිකශම්්තු ම්ත්රීවර  ආ පශවිච්චි කරවශ තිශබනවශ. 

බළශ ආව විධි ට වශජ නම් යශශගන   මිතිශත කටයුතු ශකශරනවශ. 

්වළනි ශහොර බළශ ආ පවත්වශශගන  න අ ට යඬුවම් ශය්න 

ුද වව්  රමශදය ක් ඔබතුමශශේ අමශතශශ   තුැ තිශබනවශය? 

1079 1080 

————————— 
*  පුසනත්කාලපේ ත්බා ඇත්. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 

[ගරු   චමි්ය වි ශරසිරි  මහතශ] 
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ෙරු ලසන්ත් අලගියවන්න මහත්ා 
(மாண்புமிகு லசந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ගරු ම්ත්රීතුමනි   ශම් සි ලු බළශ ආ පැශත් ශකොම ශරි ාවර ශ 

 ටශත් ික ශ පිනශචිශවවශ තිශබනවශ. යහතු්වන ආණ්ක්රම 

වව ාථශ  ශශ ෝාන   ටශත්  මුපකශර විෂ    ම්පූකේශ ් 

අයිති පැශත්  භශවවට. ්ම විෂ   තිශබ්ශ් ශකය   

අමශතශශ    ටශත් ශනොශවයි. ්හි  ම්කිසි අකටයුත්තක්  

වශචශවක්  වළැව යක් සිදුශවවශ තිශබනවශ නම් ඒ පිළිබඳව පැශශත් 

ගරු ආණ්ක්කශරතුමශ යළනුවත් කිරීම පමේයි අපට කර්න 

ුද වව්.  ඊට අමතරව ඔබතුමශට ශහෝ ශම් පිළිබඳව ේන්දුවක් 

යක්වන තවත් පශක ාව කට රශට් නීති ට අනුව ශපොික ාපතිතුමශට 

ශහෝ ශපොලීසි කට පළමිණිල්වක් කරවශ  ඒ පළත්ශත් 

පරීක්ෂේ ක් කර්න ුද වව්කමක් තිශබනවශ.  

 
ෙරු චමිතන්ද වි පේිංරි මහත්ා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விச சிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු කථශනශ කතුමනි  යළනුවත් ීමමක් කර ග්නයි ශම්ක 

අහ්ශ්. මට ශපොඩි ශවවශවක් ශය්න. 

 

ෙරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

යළ් ඇති  කශව  ගත වනවශ. ්තුමශ ශහට ේත්තර ශයනවශ 

ශ්. ඔබතුමශ ශහට අහ ග්න.  
 

 

බිංගිරිය ප්රාපේය ය පල්කම් පකොට්ධාසය: ජල 
පයෝජනා ක්රමය 

பிங்கிாிய பிரசதச பசயலகப் பிாிவு: நீர் விநிசயாகத் 

திட்டம்  
BINGIRIYA DIVISIONAL SECRETARY’S DIVISION:  WATER 

SUPPLY SCHEME   
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5. ෙරු ශාන න් ත් බණ්ඩාර මහත්ා 
(மாண்புமிகு சாந்த பண்டார) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

ජව  ම්පශයන අමශතතුමශශග  ්ඇූ  ප්ර ාන  - (4 : 

(අ  (i)   ආරුේෑගව ින ා්රික්කශත  ිමශගිරි  ප්රශශ ය,  
ශල්කම් ශකොට්ධශ ශත ජීවත්වන ජනතශව ේග්ර 
පශනී  ජව හිඟ කි් පීඩශ විඳින බවත්; 

 (ii)  ශම් වනවිට ිමශගිරි  - හවශවත ජව ශ ෝජනශ 
රම ක් ක්රි ශත්මක කරනු වබන බවත්; 

 ්තුමශ ය්ශ්ය? 

(ආ  (i)  ඉහත ජව ශ ෝජනශ රමශත ජව  ශගන  නු 
වබන නැ මශකග  ශයප  පිහිටි ගම්මශන  ඳහශ 
්ම ජව ශ ෝජනශ රමශ  ් ජව  වබශ ීනමට 
කටයුතු කර්ශ්ය; 

 (ii) ශනෝශ ේ නම්  ්ම ගම්මශන  ඳහශ ජව  වබශ 
ීනමට ශවනත් ජව ශ ෝජනශ රම ක් ආරම්භ 
කිරීමට පි වර ග්ශ්ය; 

  ්න ්තුමශ ශමම  භශවට ය්ව්ශ්ය? 

(ඇ   ශනෝශ ේ නම්  ඒ ම්ය? 

நீர் வைங்கல் அகமச்சகரக் சகட்ட வினா: 

(அ) (i) குருநாகல் மாவட்டத்தின் பிங்கிாிய பிரசதச 

பசயலகப் பிாிவில் வசிக்கும் மக்கள் கடும் குடிநீர் 

தட்டுப்பாடு காரணமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் 

என்பகதயும்; 

 (ii) இன்றளவில் பிங்கிாிய - சிலாபம் நீர் விநிசயாகத் 

திட்டம் பசயற்படுத்தப்படுகின்றபதன்பகதயும்; 

அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) சமற்குறிப்பிட்ட நீர் விநிசயாகத் திட்டத்துக்கான 

நீகரக் பகாண்டுபசல்லும் குைாய் பாகதயின் 

இருமருங்கிலும் அகமந்துள்ள கிராமங்களுக்கு 

சமற்படி நீர் விநிசயாகத் திட்டத்தின்மூலம் நீர் 

வைங்குவதற்கு நடவடிக்கக எடுக்கப்படுமா 

என்பகதயும்; 

 (ii) இன்சறல், சமற்படி கிராமங்களுக்கு நீர் 

வைங்குவதற்காக சவறு நீர் விநிசயாகத் 

திட்டபமான்கற ஆரம்பிப்பதற்கு நடவடிக்கக 

எடுக்கப்படுமா என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

( இ) இன்சறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Water Supply: 

(a) Is he aware that - 

 (i) the people in the Bingiriya Divisional 
Secretary's Division in  Kurunegala District 
suffer due to a severe dearth of  drinking 
water; and 

 (ii) at present Bingiriya - Chilaw water supply 
scheme is being implemented? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether measures will be taken to provide 
water from the aforesaid water scheme to 
the people who reside in villages on both 
sides of the pipeline which carries water of 
the above water scheme; and 

 (ii) if not, whether steps will be taken to start 
another water supply scheme to provide 
water to the aforesaid villages? 

(c) If not, why? 

 
ෙරු වාසුපේව නානායක්කාර මහත්ා   
(மாண்புமிகு வாசுசதவ நாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු කථශනශ කතුමනි  ්ම ප්ර ාන ට පිළිතුර ශමශ ේයි. 

(අ  (i)  ආරුේෑගව ින ා්රික්කශත ිමශගිරි  ප්රශශ ය,  
ශල්කම් ශකොට්ධශ ශත ජීවත් වන ජනතශව ේග්ර 
පශනී  ජව හිඟ කි  ් පීඩශ විඳින බව පිළිබඳ 
යළනුවත් . 

 (ii) ශම් වන විට ිමශගිරි -හවශවත ජව ශ ෝජනශ 
රම ක් ක්රි ශත්මත කරනු වබන බව පිළිබඳ  
යළනුවත් . 

(ආ  (i) ඔද. 

  යළනට ක්රි ශත්මක වන හවශවත-ිමශගිරි  ජව 
ශ ෝජනශ රම  මඟි  ්ප්රාශන නැ මශකග  ශයප  

1081 1082 



පශකිකශම්්තුව 

ශබොශහෝ ප්රශ   ආවරේ  කර ඇති අතර ජව  
ඉල්වශ ඇති  පයිප්ප ශනොමළති මීටක 522ට අක් දුර 
ප්රමශේ ක පිනශචිකරුව  ්  ඳහශ ජව ම්පශයන 
මණ්ඩවශත ප්රතිපශයන මඟි් ජව නැ ීනකඝ කිරීම් 
සිදු කර ජව  වබශ ීනම ශම් වන විට ඉටු කරමි  ්
පවරණ. 

 (ii) අශන ආත් ප්රශ   ආවරේ  කිරීම  ඳහශ 
ඇමුණුශමහි  ඳහ  ්පරිින ජව වශපෘති ක්රි ශත්මක 
කිරීමට  ළවසුම් කර ඇත.  

   ඇමුණුම සවාෙත්* කරමි.   

  ගරු ම්ත්රීතුමනි  මශ ්ම ඇමුණුම ඔබතුමශට 
වළශබ්න  ව ාව්නම්. ්ම ඇමුණුශම් 
තිශබනවශ   ආමන  ශ ෝජනශ රම  අනුවය 
අශන ආත් ප්රශ  වව ජව  ම්පශයන  සිදු ව්ශ් 
කි වශ.  

(ඇ  අයශැ ශනොශද. 

 
* සවාපම්සය මත් ත්බන ලද ඇමුුම: 
   சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட இகணப்பு : 

   Annex tabled: 
 

   

 Water Supply Project 

Bingiriya Divisional Secretary's Division 

No Grama Niladhari 
Division 

GND 
No. 

Covered Project 

01 Madulupitiya 1428 Bingiriya - 
Udubaddawa IWSP 
(Phase II) 

02 Konkadawala 1429   

03 Hamannapahuwa 1430   

04 Kurundupotha 1431   

05 Kelegedara 1432   

06 Thorabichchiya 1433   

07 Tharana 1434   

08 Udawela 1435   

09 Padiwela 1436   

10 Meladeniya 1437   

11 Kudaklawa 1438 Chilaw Stage II 

12 Nithalawa 1439   

13 Hendiyapura 1440   

14 Karandanayagama 1441   

15 Kosgama 1442 Chilaw Stage III 

16 Manelembuwa 1443   

17 Bandarigalgoda 1444   

18 Weerapokuna 1445   

19 Pahala Thalampola 1446   

20 Puwakgahakadawala 1447   

21 Ihala Konkandawala 1448   

22 Pahala Kiniyama 1449   

23 Kiniyama East 1450   

24 Kiniyama West 1451   

25 Pahala Galwewa 1452   

26 Ihala Galwewa 1453   

27 Koshenagara 1454   

28 Molaeliya 1455   

29 Getulawa 1456   

 

ෙරු ශාන්ත් බණ්ඩාර මහත්ා 
(மாண்புமிகு சாந்த பண்டார) 
(The Hon. Shantha Bandara) 

ගරු කථශනශ කතුමනි  මම ගරු ඇමතිතුමශට  ාතුතිව්ත 

ශවනවශ.  ඇත්තටම ශම් ජව ශ ෝජනශ රම  ක්රි ශත්මක කිරීම 

පිළිබඳව අපි  තුටු ශවනවශ. 

විශ ේෂශ ්ම ිමශගිරි   ේක්බ යශව ප්රශ    කි ්ශ් ඉතශ 

යළඩි පශනී  ජව හිඟ ක් තිශබන ප්රශ   ක්. ගරු අමශතතුමනි  

යළ් තිශබන ප්ර ාන  ශම්කයි. ඔබතුමශ ප්රකශ  කැශ  ්ම ජව 

ශ ෝජනශ රමශ ් මීටක 522ක පමේ දුර ප්රමශේ කට ජව 

 ම්පශයන මණ්ඩව   ටශත් ජව  වබශ ශයනවශ කි වශ.  
 

ෙරු වාසුපේව නානායක්කාර මහත්ා   
(மாண்புமிகு வாசுசதவ நாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ජව  ම්පශයන මණ්ඩවශත වි යමි්. 
 

ෙරු ශාන්ත් බණ්ඩාර මහත්ා 
(மாண்புமிகு சாந்த பண்டார) 
(The Hon. Shantha Bandara) 

නමුත්  ශම් වන විට වළල්අරශව  කදුරුගහවත්ත  මූකව්ශහේන  

ශබෝවත්ත ආීන ප්රශ   ගේනශවකට ජව  වබශ ගළනීම  ඳහශ 

ඉල්ලීම් වි ශව ප්රමශේ ක් සිදු කර තිශබනවශ  ගරු අමශතතුමනි. 

 Water Supply Project 

Bingiriya Divisional Secretary's Division 

No Grama Niladhari 
Division 

GND 
No. 

Covered Project 

30 Brahmanayagama 1457 Chilaw Stage II 

31 Urapotta 1458 Chilaw Stage III 

32 Bingiriya 1459 ADB 5th (Chilaw) 
Project 

33 Murukandiya 1460   

34 Mukalanhena 1461   

35 Maunawa 1462 Chilaw Stage II 

36 Bowaththa 1463 ADB 5th (Chilaw) 
Project 

37 Panawewa 1464   

38 Pahala Koswaththa 1465 Chilaw Stage II 

39 Ihala Koswaththa 1466 Bingiriya-
Udubaddawa IWSP - 
Phase II 

40 Wandurassa 1467 Chilaw Stage II 

41 Wellarawa 1468 Bingiriya-
Udubaddawa IWSP - 
Phase II 

42 Bakmeeruppa 1469   

43 Horagasagara 1473   

44 Pahala 
Mandakondana 

1474   

45 Hiruwalpola 1475   

46 Ihala Kalugama 1476   

47 Kaduruwewa 1477   

48 Vilattawa pahala 1478 ADB 5th (Chilaw) 
Project 

49 Aluthgama 1479 Bingiriya-
Udubaddawa IWSP - 
Phase II 

50 Ihala Kadigamuwa 1480   

51 Heenpannawa 1481   

52 Pahala Kadigamuwa 1482   

1083 1084 

[ගරු වශසුශ ව නශනශ ක්කශර  මහතශ] 
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ඒකට ජව  ම්පශයන මණ්ඩවශත ප්රතිපශයන අව  නළහළ. ජව 

 ම්පශයන මණ්ඩවශත ප්රතිපශයන නළතිව  අශප් ම්ත්රීවරු්ශේ 

ප්රතිපශයන  ටශත් ශහෝ ්ශහම නළත්නම් ඒ ප්රශ  ශත ජනතශවශේ 

ප්රතිපශයනවික් ඒ ඉල්ලීම් ඉටු කර්න. නමුත්  ප්ර ාන  ව්ශ් 

ශම් අවට ප්රශ   ගේනශවකටම ජව  වබශ ගළනීමට ඉල්ලීම් කර 

තිබුේත් තවම ඒවශට ප්රතිචශර යක්වශ නළති ්ක. ඒ නි ශයි මම ශම් 

ප්ර ාන  ඉිනරිපත් කශැේ. ේයශහරේ ක් හළටි ට ගත්ශතොත්  ිමශගිරි  

ආ ්නශතම තිශබනවශ ශබෝවත්ත ප්රශ   . ශම් ප්රශ  වව 

ජනතශව ීනකඝ කශව ක සිට පශනී  ජව  වබශ ග්න 

බවශශපොශරොත්තුශව් ඉ්නවශ. ඔබතුමශශේ නශ කත්වශ ් 

ඒකට රමශදය ක්  ක ා කර ශය්න කි න ඉල්ලීම කරනවශ. ඒ 

 ඳහශ කටයුතු කර්න ුද වව් ශ්ය  ගරු ඇමතිතුමනි? 

 

ෙරු වාසුපේව නානායක්කාර මහත්ා   
(மாண்புமிகு வாசுசதவ நாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ශබෝවත්ත අයශැ වන ප්රශශ ය,  ශල්කම් ශකොට්ධශ   

ශමොකක්ය? 

 

ෙරු ශාන්ත් බණ්ඩාර මහත්ා 
(மாண்புமிகு சாந்த பண்டார) 
(The Hon. Shantha Bandara) 

ගරු අමශතතුමනි  ශබෝවත්ත කි ්ශ් ිමශගිරි  ආ ්නශත 

තිශබන ඊැඟ ප්රාශන නගර සීමශව. 

 
ෙරු වාසුපේව නානායක්කාර මහත්ා   
(மாண்புமிகு வாசுசதவ நாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ිමශගිරි -ේක්බ යශව ජව ශ ෝජනශ රම   ටතට ශබෝවත්ත 

ඇතුැත් ශවනවශ. ඒ වශශේම වළල්අරශව ඇතුැත් ශවනවශ  ිමශගිරි -

ේක්බ යශව ශයවළනි අින රට.    

 
ෙරු ශාන්ත් බණ්ඩාර මහත්ා 
(மாண்புமிகு சாந்த பண்டார) 
(The Hon. Shantha Bandara) 

ශම් ගළන අවාශන  ශ ොමු කර ශම් ප්ර ාන ටික කඩිනමි් 

වි ඳශ ශය්න කි ශ මශ නළවතත් ඔබතුමශශග් ඉල්වශ සිටිනවශ.  

මශේ ශයවළනි අතුරු ප්ර ාන  ශම යි  ගරු අමශතතුමනි. 

විශ ේෂශ ් ජව ිමල්පත්වව විනිවියභශව  පිළිබඳ ශවො ආ 

ප්ර ාන ක් තිශබනවශ. ඒ ගළන  මශජ කතිකශවක් තිශබනවශ. ශම් 

ිමල් ශගවුදවශම ඊැඟ මශ ශත ්න ිමල්පත්වව ඒ ශගීමම  ම්බ්ා 

ශතොරතුරු ඇතුැත් ශවවශ නළහළ. අපි ය්නවශ  අය තශක්ෂේශත 

ිනයුණුවත් ්ක්ක බළශ ආ ගනුශයනුවක් කශැොත්  ඒ ගනුශයනුව 

සිදුවන ශවවශශදම ඒ ගනුශයනුව සිදු ුමේශ කි වශ අශප් ජශගම 

දුරකථන ට ඒ පිළිබඳ පණිුමඩ ක් වළශබන බව.  

ඒ වශශේ  ජව  ම්පශයන මණ්ඩව ටත් පශරිශභෝගිකශ ක් මුයල් 

බළ්යශට පසු  ඒ මුයල් බළඳීම  ම්බ්ාව  හ හිඟ මුයල්  ම්බ්ාව 

නිවළැවින රමශදය ක් ඔ ාශ ේ ජශගම දුරකථන  මඟි් ක්ෂණිකව 

යළනුවත් කිරීශම්  ම්කිසි වළඩ පිළිශවැක්  ක ා කර්න 

අමශතශශ   හළටි ට මළිනහත් ීමමක් කර්න ුද වව් ය කි න 

කශරේ  මම අහනවශ. 

 
 

ෙරු වාසුපේව නානායක්කාර මහත්ා   
(மாண்புமிகு வாசுசதவ நாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු ම්ත්රීතුමශ කි න කශරේ  මම පිළිග්නවශ.  ිමල්පත් 

ශගීමශම්ීන ්ම ශගීමම් වහශම නිශදයන  කිරීශම් රම ක්   ක ා 

කර්න අපි ූ යශනම් බව මම  පිළිතුරු ව ශ ් වබශ ශයනවශ. 

ෙරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ාන අශක 6 -4496/2222- (4   ගරු ජගත්  ආමශර 

සුමිත්රශආරච්චි මහතශ. 

 

ෙරු ජෙත් කුමාර සුමිත්රාආරච්ික මහත්ා 
(மாண்புமிகு  கத் குமார சுமித்ராரச்சி)  

(The Hon. Jagath Kumara Sumithraarachchi) 

ගරු කථශනශ කතුමනි  මශ ්ම ප්ර ාන  අහනවශ. 

 

ෙරු පජොන්සන න් ප්රනාන්දු මහත්ා   
(மாண்புமிகு ச ான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු කථශනශ කතුමනි  මම හිතන විධි ට ශම් ප්ර ාන  ශ ොමු 

කර තිශබ්ශ් වළැවින අමශතශශ  කට. ඒ නි ශ ්  නිවළරින කර  

ශමම ප්ර ාන  වළවිික අමශතශශ  ට ශ ොමු කැශ නම් ශහොඳයි 

කි වශ මම හිතනවශ. 
 
ප්රශනනය මතු දිනකදී ඉදිරිෙත් කිරීම  නිපයෝෙ කරන ලදී. 
வினாகவ மற்பறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 
 
 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සතු සූාය බල හා සුැං 

බල විදුලි බලාොර: විසනත්ර  
இலங்கக மின்சார சகபக்கு உாித்தான சூாிய சக்தி 

மற்றும் காற்றாகல மின்னுற்பத்தி நிகலயங்கள்: 

விபரம் 
SOLAR POWER AND WIND POWER PLANTS OWNED BY 

CEYLON ELECTRICITY BOARD: DETAILS  

 
1190/2022 

7. ෙරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහත්ා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார  யமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

විදුිකබව අමශතතුමශශග් ඇූ  ප්ර ාන  - (4 : 

(අ  (i) වශකශ විදුිකබව මණ්ඩව   තු ූ ක  බව හශ සුැශ 
බව විදුික බවශගශර  ශඛ්ශව  හ ඒවශශත ාශරිතශව; 

 (ii) ශම් වනවිට ඉිනකරමි් පවතින ූ ක  බව හශ සුැශ 
බව විදුික බවශගශර  ශඛ්ශව  හ ඒවශශත ාශරිතශව; 

 (iii) ඉිනරිශතීන ඉිනකිරිමට ශ ෝයකත ූ ක  බව හශ සුැශ 
බව විදුික බවශගශර  ශඛ්ශව  හ ඒවශශත ාශරිතශව; 

 ශව  ් ශව  ් ව ශ  ් ශකොපමේය  ්න ්තුමශ ශමම 
 භශවට ය්ව්ශ්ය? 

(ආ  ශනෝශ ේ නම්  ඒ ම්ය? 
 

மின்சக்தி அகமச்சகரக் சகட்ட வினா: 

(அ) (i) இலங்கக மின்சார சகபக்கு உாித்தான சூாிய 

சக்தி மற்றும் காற்றாகல மின்னுற்பத்தி நிகல 

யங்களின் எண்ணிக்கக மற்றும் அவற்றின் 

பகாள்ளளவு; 

 (ii) தற்சபாது நிர்மாணிக்கப்பட்டு வருகின்ற சூாிய 

சக்தி மற்றும் காற்றாகல மின்னுற்பத்தி நிகல 

யங்களின் எண்ணிக்கக மற்றும் அவற்றின் 

பகாள்ளளவு; 

 (iii) எதிர்காலத்தில் நிர்மாணிக்க உத்சதசித்துள்ள 

சூாிய சக்தி மற்றும் காற்றாகல மின்னுற்பத்தி 

1085 1086 



පශකිකශම්්තුව 

நிகலயங்களின் எண்ணிக்கக மற்றும் அவற்றின் 

பகாள்ளளவு; 

 தனித்தனிசய யாகவ என்பகத அவர் இச்சகபக்கு 

அறிவிப்பாரா? 

( ஆ) இன்சறல், ஏன்?   

 

 

asked the Minister of Power: 

(a) Will he inform this House, separately - 

 (i) the number of solar power and wind power 
power plants owned by the Ceylon 
Electricity Board and the capacity of those 
power plants; 

 (ii) the number of solar power and wind power 
power plants that are being constructed at 
present and their capacity; and 

 (iii) the number of solar power and wind power 
power plants proposed to be constructed in 
future and their capacity? 

(b) If not, why? 

 

 

ෙරු  දුමිතන්ද දිසානායක මහත්ා තසූායබල  සුැං හා ජල 

විදුලි ජනන වාෙෘති සංවාධන රාජ අමාත්තුමා   
(மாண்புமிகு துமிந்த திசாநாயக்க - சூாிய சக்தி, காற்று மற்றும் 

நீர் மின்னுற்பத்திக் கருத்திட்ட இரா ாங்க அகமச்சர்)  

(The Hon. Duminda Dissanayake -State Minister of Solar 
Power, Wind and Hydro Power Generation Projects 
Development) 
ගරු කථශනශ කතුමනි  විදුිකබව අමශතතුමශ ශවනුශව් මශ 

්ම ප්ර ාන ට පිළිතුර වබශ ශයනවශ.  

(අ  (i) ූ ක  බව විදුික බවශගශර කිසිවක් ශනොමළත. 

  සුැශ බව විදුික බවශගශර 24කි. ්හි ාශරිතශව  
ශමගශශවොට් 423කි. 

 (ii) ූ ක  බව විදුික බවශගශර 99කි. (ිමම  විකර ඇති  
ඒවශශත ාශරිතශව ශමගශශවොට් 239කි. 

  සුැශ බව විදුික බවශගශර 25කි. ඒවශශත ාශරිතශව 
ශමගශශවොට් 35කි. 

 (iii) සි ඹවශණ්ක්ව  ම්නශරම  හ ුදනරී  ්  න 
ප්රශ  වව ුදනකජනනී  බව ක්ති ේයශන 
 ාථශපන  කිරීම ඇතුැත්ව  2222 ව ශක සිට 2232 
යක්වශ වන ඉිනරි ව ර 28ක කශව  තුැ 
ුදනකජනනී  බව ක්තිශ ් ශමගශශවොට් 
  222කට වඩශ වළඩි ප්රමශේ ක් (ූ ක  බව : 
ශමගශශවොට් 5 222  සුැශ බව : ශමගශශවොට් 3 522 
හශ අශන ආත් ප්රභව: ශමගශශවොට් 522  පමේ  
ජශතික ප ාති ට ්කතු කර ගළනීමට  ළවසුම් කර 
ඇත. 

  ඒ  ඳහශ ශ ය,  හශ විශ ය,  ආශ ෝජක ්ශග් 
ශ ෝජනශ කළඳවන වය අතර  ඊට ප්රතිචශර ව ශ ් 
ශ ෝජනශ 522කට අධික ප්රමශේ ක් වළබී ඇත. 

(ආ  පළන නඟි්ශ  ්නළත. 

ෙරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහත්ා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார  யமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු කථශනශ කතුමනි  ශම් ිනනවව විදුික  වි ්ධි කරනවශ 

බව ඔබතුමශ ය්නවශ. කනගශටුවට කශරේ   ඔබතුමශශේ ය ආණු 

පැශශත් වළඩිුදර විදුික  වි ්ධි කරන ්ක. අශප් රශට් 

ශමගශශවොට්   222කට වළඩි විදුිකබව ප ාති ක් තිශබනවශ. 

ඒශක් සි  ට 52ක් පමේ thermal oilවික් ක්රි ශත්මක 

ශවනවශ. සි  ට 22ක් පමේ ගල් අඟුරුවික් ක්රි ශත්මක 

ශවනවශ. සි  ට 32ක් ඉ්ානවික් ක්රි ශත්මක ශවනවශ. සි  ට 

 2. ක් hydropower  හ සි  ට  ක විතර ප්රමශේ ක් renewable 

energyවික් ්කතු කරනවශ. අපි ය්නශ කශරේ  හළටි ට  අය 

ශවන ශකොට විදුික  වි ්ධි කිරීමට ශහේතුශවවශ තිශබ්ශ්  විදුික 

බවශගශරවව  ම් අක් පශක්වක් නි ශ ශනොශවයි.  

 ශමශනශ ් විදුික ඉල්ලුම වශකෂිකව සි  ට 6කි් පමේ  

වළඩි ශවනවශ. නමුත් 2222 වකෂශතීන  හ 2224 වකෂශතීන විදුික 

ඉල්ලුම වළඩි ීමම ඉතශම අවම ුමේශ. මශ හිතන හළටි ට ් ට 

ශහේතුව  රශට් තිබුණු ශකොවිඩ් ව ශගත . 2222 වකෂ ට 

 ශශප්ක්ෂව 2222 වකෂ  වන විට රශට් විදුික අව තශව බරපතැ 

විධි ට වළඩිශවවශ නළහළ. අය විදුික  කප්න ශහේතුශවවශ 

තිශබ්ශ්  අශප් රශට් තිශබන thermal විදුික බවශගශරවවට  හ 

ඉ්ානවික් ක්රි ශත්මක වන විදුික බවශගශරවවට කවට 

ශදවශවට ඉ්ාන වබශ ීනමට ශනොහළකි ීමමයි. ආණ්ක්ව හළම 

ති ාශ ේම අපට ඇඟිල්ව ිනගු කරනවශ  "බවශගශර හයවශ නළහළ" 

කි වශ. බවශගශර තිශබනවශ. විදුිකබව අමශතශශ ශත රශජ 

ඇමතිවර ශ වන ඔබතුමශශග් මශ අහනවශ  විදුික  කප්පශදුවට 

අමශතශශ   විධි ට ඔබතුම්වශ ඉිනරිශතීන කඩිනම්ව ග්නශ 

වි නිම ශමොකක්ය කි වශ. ශම් යව ාවව අා න ශපොදු  හතික පත්ර 

ේ  ා ශපැ විභශග  පළවළත්ශවනවශ. ්ශ ේ තිිම ීනත් විදුික  

කපනවශ. ඔබතුම්වශ ශම්  ම්බ්ාශ ් ග්නශ ක්රි ශමශකග  

 ශමොකක්ය කි වශ මම අහනවශ. 

 

ෙරු දුමිතන්ද දිසානායක මහත්ා 
(மாண்புமிகு துமிந்த திசாநாயக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
ගරු කථශනශ කතුමනි  ්තුමශශේ මුල් ප්ර ාන ට ශම් අතුරු 

ප්ර ාන  අයශැ ව්ශ් නළහළ. ්ම නි ශ ඔබතුමශ විදුික  කප්පශදුව 

 හ ඉ්ාන පිළිබඳව ශවනම ප්ර ාන ක් ඇහුශවොත් ් ට ේත්තර 

ශය්න ුද වව්  ගරු ම්ත්රීතුමනි.  
 

ෙරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහත්ා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார  யமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු කථශනශ කතුමනි  අතුරු ප්ර ාන ශ් මශ අහ්ශ්. අතුරු 
ප්ර ාන අහනශකොට අමශතශශ  ට අයශැ ඕනෑම කශරේ ක් ගළන 
අහ්න ුද වව්. ගරු රශජ ඇමතිතුමනි  ඔබතුමශ ගි  වතශශදීනත් 
ශම් ප්ර ාන  ශම් විධි ටම මඟ හළරි ශ. මශ ය්නවශ  ශම ට කර 
ගහ්න ඕනෑ ඔබතුමශ ශනොශවයි  ඔබතුමශශේ ඇමතිවර ශ වන 
ගශමිණී ශවො ආශේ මහත්ම ශ බව. ්තුමශ ශම් ිනනවව 
පශකිකශම්්තුවට ්්ශ් නළහළ. ්තුමශ හළශගිවශ ඉ්ශ්. ්තුමශ 
ඇඳ  ට ඉ්ශ්; ක වවශක ඉ්ශ්. ඔබතුමශ ශම් ප්ර ාන  මඟ 
හරි්න ්පශ. ඔබතුමශ ශම් ප්ර ාන  ගශමිණී ශවො ආශේ 
ඇමතිතුමශශේ කශක ශහෝ ගහ්න. 

 

ෙරු දුමිතන්ද දිසානායක මහත්ා 
(மாண்புமிகு துமிந்த திசாநாயக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
ගරු ම්ත්රීතුමශ  අහන ප්රාශන ප්ර ාන ට අයශැවයි අතුරු ප්ර ාන 

අහ්න ුද වව්කම තිශබ්ශ්. විදුික  කප්පශදුව  ම්බ්ාව  

ඉ්ාන  ම්බ්ාව ඔබතුමශ ශවනම ප්ර ාන ක් ඇහුශවොත් අපට 

් ට පිළිතුරක් ශය්න ුද වව්. 
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[ගරු  නික් බණ්ඩශර ජ මහ  මහතශ] 
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ෙරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහත්ා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார  யமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු කථශනශ කතුමනි  ක වවශක ඉ්න ්ක කශටත් අයශැයි. 

ඒක අයශැ නළහළයි කි ්න බළහළ. ඔබතුමශටත් ක වවශක ඉ්න 

බළහළ  මටත් ක වවශක ඉ්න බළහළ  රශට් ජනතශවටත් ක වවශක 

ඉ්න බළහළ. අශප් ගශමිණී ශවො ආශේ ඇමතිතුමශට විතරයි 

ක වවශක ඉ්න ුද වව්. පශකිකශම්්තුශද තිශබනවශ වශශේ රශට් 

මිනිසු්ට generators නළහළ ශ්.  

ගරු කථශනශ කතුමනි  මශේ ශයවන අතුරු ප්ර ාන  ශම යි. 

ගරු රශජ ඇමතිතුමනි  ඔබතුමශ ය්නවශ  අශප් ජව විදුික බවශගශර 

ප ාති ට අයශැ වි ශව ජවශ  ප ාති ක් තිශබන බව. 

විශ ේෂශ ්ම මහවළික ජවශ  ප ාති ට අයශැව ශකොත්මශල් 

ජවශ    ර්ටළශේ ජවශ    ර්ශයනිගව ජවශ   හශ වික්ශටෝරි ශ 

ජවශ   තිශබනවශ. ජව  කැමනශකරේ  කිරී ශම්ීන ප්රමුඛ්තශව් 

තිශබනවශ.  

ජව  කැමනශකරේශතීන පැමු ප්රමුඛ්තශව ශය්ශ් පශනී  

ජව ට. ශයවළනි ප්රමුඛ්තශව ශය්ශ් කෘෂිකකම ට. තු්වළනි 

ප්රමුඛ්තශව ශය්ශ් ජව විදුික බව ට. නමුත්  අය ශම් ප්රමුඛ්තශ 

පළත්තකට යමශ තිශබනවශ. මහවළික ගඟ ආශ්රිත ජව මූවශර 

ප ාතිශත තිශබන ජව  කැමනශකරේ  කිරීශම්ීන මහ 

ක්න ට   ව ක්න ට  හ අශප් වළද ප ාති  ඇතු ව වශරි 

ප ාති ට අව  ජව ට ප්රමුඛ්තශව ීනවශ තමයි විදුික  නිෂාපශයන  

කිරීමට ජව  ශ ොයශ ග්ශ්. මට මතකයි  මීට මශ  හතරකට  

පහකට කික් වික්ශටෝරි ශ ජවශ    ර්ශයනිගව ජවශ    හ 

ශකොත්මශල් ජවශ   වළනි ජවශ  වශ් යළම්මශ. ඒ කි ්ශ්  ්ම 

ජවශ වව ාශරිතශව සි  ට සි  ක් ේපරිම තත්ත්ව ට ආවශ. 

නමුත්  අය ආණ්ක්වට යළවි ශතල් ඇතු ව ඉ්ාන ශේ්න ශඩොවක 

නළති නි ශ වික්ශටෝරි ශ ජවශ   ඇතු ව මහශ පරිමශේ ජවශ  

ප ාති  අවභශවිත කරනවශ. ඔබතුම්වශ කෘෂිකකම ට ප්රමුඛ්තශව 

ශය්ශ් නළතිව තම්ට තිශබන ශඩොවක හිඟ  නි ශ ජව විදුික 

බවශගශර ප ාති  ේපරිම ාශරිතශශව් ක්රි ශත්මක කරනවශ  අශප් 

ජවශ  ටික හි ා කරමි්. ඒ නි ශ තමයි අය වික්ශටෝරි ශ  

ර්ශයනිගව  ශකොත්මශල්   මනව වළව ආීන ජවශ  ටික හි ා 

ශවමි් තිශබ්ශ්.  ශම් විධි ට ප්රමුඛ්තශවකි් ශතොරව ජවශ  

පරිහරේ  කිරීම නි ශ ඉිනරිශතීන අශප්  ව ක්න ට අව  වතුර 

ටික නළතිශවවශ කෘෂි කකමශ්ත  කර ශගන  ්න බළරිවනවශ. 

ශම් ආණ්ක්ව අශප් කෘෂි කකමශ්ත  යළනටත් වැ පල්වට යමවශ 

තිශබ්ශ්  ගරු කථශනශ කතුමනි. ශගෝධශභ  රශජපක්ෂ 

මහත්ම ශ කෘෂි කකමශ්ත ට කරවශ තිශබන ශ  ශපශනනවශ 

ශ්.  ගරු කථශනශ කතුමනි   ඒ ජවශ  ප ාති  අවභශවිත කිරීම 

නි ශ අපට ඊැඟ ක්න ට අව  ජව  නළති ශවනවශ. ශම් 

ක්නශතත් ශපොශහොර ටික නළති ශවවශ අශප් ශගොවි ශ විනශ  

ුමේශ. ඒ අනුව  කෘෂි කකමශ්ත ම විනශ  ශවවශ ගි ශ. වබන 

ක්නශතත් ජවශ වව වතුර නළතිව  වළද ටිකට වතුර ශය්න 

බළරිව වශරි ප ාති  කඩශ වළටිවශ අශප් කෘෂි ක ාශකමික කටයුතු 

අඩශැ ශවනවශ. ගරු රශජ ඇමතිතුමනි  ඒකට ඔබතුමශ වබශශයන 

වි නිම ශමොකක්ය? ශම් ප්ර ාන ත් අයශැ නළහළයි කි ්න ්පශ.  
 

ෙරු දුමිතන්ද දිසානායක මහත්ා 
(மாண்புமிகு துமிந்த திசாநாயக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
ගරු කථශනශ කතුමනි  ගරු නික් බණ්ඩශර ජ මහ 

ම්ත්රීතුමශ ්තුමශට ඕනෑ ශ  පශවන කථශව කර ගත්තශ. නමුත් 

ආණ්ක් කරුද  හිටුද නිශ ෝජ අමශතවරශ  ආ විධි ට ්තුමශත් 

ය්නවශ  අපට ජව විදුික බවශගශරවව අයිති  තිබුේශට 

ජවශ වික් ජව  නි ආත් කිරීශම් අයිති   ම්පූකේශ ්ම 

තිශබ්ශ් වශරිමශකග ශයපශකතශම්්තුවට බව. අපි ශකොච්චර 

ඉල්ලුවත්  ඒ අ  ශමොනම ශහේතුවක් නි ශවත් කෘෂිකකම ට අව  

ප්රමශේ   පශනී  ජව ට අව  ප්රමශේ  ති ශශගන තමයි අපට 

ජව  නි ආත් කර්ශ්. ශමතුමශ කි න විධි ට අපට ජව  

පශවිච්චි කර්න ුද වව්කම වළබුේශ නම්  ශම් යව ා ටිශක්ත් අපට 

විදුික  කප්න අව  ශව්ශ් නළහළ. ගරු කථශනශ කතුමනි  ඒ 

නි ශ කෘෂි කකමශ්ත ට හශනි ක් වන විධි ට ජව විදුික බවශගශර 

 ඳහශ ජව  නි ආත් කිරීමක් ශහෝ ්මඟි් විදුික  නිෂාපශයන  

කිරීමක් ශහෝ අපි කිසිදු විටක සිදු කර නළහළයි කි න ්ක ශම් 

අව ාථශශදීන මම ඉතශම පළහළිනිකව මතක් කරනවශ. 

 

 

ශ්රී ලංකාපේ වාවිත් කරන ෙෘහසනථ ේසන ිංලින්ඩර:  
විසනත්ර 

இலங்ககயில் பாவகனயிலுள்ள சகமயல் எாிவாயு 

‘சிலிண்டர்’: விபரம் 
DOMESTIC GAS CYLINDERS USED IN SRI LA1NKA : DETAILS  
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8.  ෙරු පමොහමඩ් මුසම්මිතල් මහත්ා 
(மாண்புமிகு பமாஹமட் முஸம்மில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

ශවශැඳ අමශතතුමශශග් ඇූ  ප්ර ාන  - (4 : 

(අ  (i) ශ්රී වශකශශද ගෘහ ාථ ගෑ ා පරිශභෝගික ් 
 ශඛ්ශව ශකොපමේය; 

 (ii) 2020 හශ 2224 වකෂවව ගෘහ ාථ ගෑ ා 
සිික්ඩර ක පළවති මිව  හ සිික්ඩරශත 
ාශරිතශව ්ක් ්ක් වකෂ  අනුව ශව  ් ශව් 
ව ශ  ්ශකොපමේය; 

  ්න ්තුමශ ශමම  භශවට ය්ව්ශ්ය? 

(ආ  (i) ගෘහ ාථ ගෑ ා සිික්ඩර ක අඩශගු ්ල්.පී.ගෑ ාවව 
තිිම  යුතු බවට පිළිගත්  ශයුති  කවශකය; 

 (ii)  ්ම  ශයුති  රණරේ  කරනු වබන ආ තන  
කවශකය; 

  ්නත් ්තුමශ ශමම  භශවට ය්ව්ශ්ය? 

(ඇ  (i) ගෘහ ාථ ගෑ ා සිික්ඩර ක අඩශගු ්ල්.පී. ගෑ ාවව 
ප්රමිති  රණරේ  කරනු වබන ආ තන  කවශකය; 

 (ii) ඒ අනුව  නිසි ප්රමිති කි  ්යුක්ත බවට පරීක්ෂශ කර 
බවශ තහුමරු කරනු වබන ආ තන  කවශකය; 

  ්න තවදුරටත් ්තුමශ ශමම  භශවට ය්ව්ශ්ය? 

(ඈ  ශනෝශ ේ නම්  ඒ ම්ය? 

 
வர்த்தக அகமச்சகரக் சகட்ட வினா: 

(அ) (i) இலங்ககயிலுள்ள சகமயல் எாிவாயு பாவகன 

யாளர்களின் எண்ணிக்கக எத்தகன என்ப 

கதயும்; 

 (ii) 2020 மற்றும் 2021ஆம் ஆண்டுகளில் காணப் 

பட்ட சகமயல் எாிவாயு ‘சிலிண்டர்’ ஒன்றின் 

விகல மற்றும் அதன் பகாள்ளளவு என்பன 

ஒவ்சவார் ஆண்டின் அடிப்பகடயில் பவவ் 

சவறாக எவ்வளபவன்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) சகமயல் எாிவாயு சிலிண்டாில் உள்ளடங்கி 

யுள்ள எல்.பீ. எாிவாயுவில் காணப்பட சவண்டு 

பமன ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட்ட சசர்மானம் 

யாபதன்பகதயும்; 
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පශකිකශම්්තුව 

 (ii) சமற்படி சசர்மானத்கத தீர்மானிக்கும் நிறுவனம் 

யாபதன்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) சகமயல் எாிவாயு சிலிண்டாில் உள்ளடங்கி 

யுள்ள எல்.பீ. எாிவாயுவின் தரத்கத தீர்மா 

னிக்கும் நிறுவனம் யாபதன்பகதயும்; 

 (ii) அதற்ககமவாக, உாிய தரத்கதக் பகாண்டுள்ளது 

என்பகதச் சசாதகன பசய்து உறுதிப்படுத்தும் 

நிறுவனம் யாபதன்பகதயும்; 

 அவர் சமலும் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

( ஈ) இன்சறல், ஏன்? 
 

 

asked the Minister of Trade: 

(a) Will he inform this House-  

 (i) the number of domestic gas consumers in 
Sri Lanka; and 

 (ii) separately, the price and the capacity of a 
domestic gas cylinder in year 2020 and 
2021, according to each year? 

(b) Will he also inform this House-  

 (i) the standard L.P.G. composition of a gas 
cylinder; and 

 (ii) the institution that determines the aforesaid 
composition? 

(c) Will he further inform this House-  

 (i) the institution that declare the standard of 
the LP Gas content in a domestic gas 
cylinder; and 

 (ii) accordingly, the institution that test and 
verify the standard of the LP Gas cylinder? 

(d) If not, why?  

 

ෙරු ලසන්ත් අලගියවන්න මහත්ා 
(மாண்புமிகு லசந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ගරු කථශනශ කතුමනි  ශවැඳ අමශතතුමශ ශවනුශව් මශ ්ම 

ප්ර ාන ට පිළිතුර වබශ ශයනවශ. 
 

(අ  (i) ශ්රී වශකශශද ගෘහ ාථ ගෑ ා පශරිශභෝගික ් 
 ශඛ්ශව පිළිබඳ  ශගේන ක් සිදු කර ශනොමළත. 
නමුත්  යැ ව ශ  ් ශ්රී වශකශශද ගෘහ ාථ ගෑ ා 
පශරිශභෝගික ් වක්ෂ 3 ක් පමේ වන බවට 
ගේ  ්බවශ ඇත. 

 

 (ii) 2020.01.01 සිට 2222.42.34 යක්වශ ගෘහ ාථ ගෑ ා 
සිික්ඩර මිව  හ ාශරිතශව අනුව:  

(ිකට්ශරෝ ගෑ ා හශ වශෆා ගෑ ා  

 
ාශරිතශව කි. ග්රෑම් 42.5 කි. ග්රෑම් 5.2 කි. ග්රෑම් 2.3 

මිව රු. 4   3.22 රු. 5 8.22 රු. 28 .22 

2020.01.01 සිට 2222.42.34 යක්වශ ගෘහ ාථ ගෑ ා සිික්ඩර මිව 
 හ ාශරිතශව අනුව:  

          ිකට්ශරෝ ගෑ ා  

 
 

වශෆා ගෑ ා 
 

 
 

(ආ  (i)  ශ්රී වශකශ ප්රමිති 942 අනුව ්ල්.පී. ගෑ ා  ශයුති  
2224.42.46 ිනනට ශපර ඇමුණුම I ශව ය  
2224.42.46 ිනශන් පසු ඇමුණුම II ශවසි්ය 
ඉශග්රීසි භශෂශශව  ්යක්වශ ඇත.  

 

    ඇමුණුම් I, II සවාෙත්* කරමි. 
 

 (ii) 2224.42.46 ිනනට ශපර ගෑ ා  ළපයුම්කරු  

  2021.12.16 ිනන සිට ශ්රී වශකශ ප්රමිති ආ තන  

(ඇ  (i) ශ්රී වශකශ ප්රමිති ආ තන  

 (ii) ශ්රී වශකශ ප්රමිති ආ තන  
 

(ඈ  අයශැ ශනොශද. 

 
ෙරු පමොහමඩ් මුසම්මිතල් මහත්ා 
(மாண்புமிகு பமாஹமட் முஸம்மில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 
ගරු කථශනශ කතුමනි  මශේ පැමුවළනි අතුරු ප්ර ාන  

ශම යි.  

ිනන  ගෑ ා ාශරිතශව / මිව 

  කි. ග්රෑම් 42.5 කි. ග්රෑම් 5.2 කි. ග්රෑම් 2.3 

2021.01.01 

ිනන සිට 

2224.42.42 

යක්වශ 

රු. 4   3.22 රු. 5 8.22 රු. 28 .22 

2021.10.11 

ිනන සිට 

2224.42.34 

යක්වශ 

රු. 2 695.22 රු. 4 294.22 රු. 526.22 

ිනන  ගෑ ා ාශරිතශව / මිව 

  කි. ග්රෑම් 42.5 කි. ග්රෑම් 5.2 කි. ග්රෑම් 2.3 

2021.01.01 

ිනන සිට 

2224.28.44 

යක්වශ 

රු. 4   3.22 රු. 5 8.22 නළත 

2021.08.12 

ිනන සිට 

2224.42.42 

යක්වශ 

රු. 4 856.22 රු. 9 3.22 නළත 

2021.10.11 

ිනන සිට 

2224.42.34 

යක්වශ 

රු. 2 8 2.22 රු. 4 436.22 නළත 

1091 1092 

[ගරු ශමොහමඩ් මු ම්මිල්  මහතශ] 

————————— 
*  පුසනත්කාලපේ ත්බා ඇත්. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ගරු ඇමතිතුමනි  පශරිශභෝගික ් මුයල් ශගවවශ ශ් ගෑ ා 

සිික්ඩර වබශ ග්ශ්.  මුයල් ශගවශ වබශ ග්නශ නි ශ ඒ 

සිික්ඩර අයිති ශව්ශ් පශරිශභෝගික ශට. නමුත්  අව ශනශතීන 

පශරිශභෝගික ශට බව කරනවශ අයශැ  මශගශම්ම ගෑ ා ග්න 

කි වශ. සිික්ඩර  අයිති මට නම්  මට හළකි ශවක් තිශබ්න ඕනෑ 

වශෆා ්ශක් ශහෝ ිකට්ශරෝ ්ශක් ගෑ ා වබශ ග්න. අපි පසුගි  

කශවශත යළක්කශ ශ්  ්ක  මශගමක් ගෑ ා ආන න  නවළත්තුවශම 

වි ශව අකබුය ක් ඇති ුමණු  හළටි. ඒක නි ශ පශරිශභෝගික ්ට 

වි ශව ප්ර ාන කට මුහුේ ශය්න සිදු ුමේශ. මුයල් ශගවවශ 

සිික්ඩර ක් වබශශගන තිශබනවශ නම්  ඒ සිික්ඩර  ගත්ත 

ශකනශට තම් කළමළති  මශගමකි් - මශගම්වව ප්ර ාන  අපට 

වි ඳ්න බළහළ.  නමුත්  පශරිශභෝගික ශශේ ප්ර ාන  ඊට වඩශ 

ශවො ආයි. - ගෑ ා මිවීන ගළනීමට තිශබන නීතිම  බශාශව ශමොකක්ය? 

ඒක ඔබතුමශට වි ඳ්න ුද වව්ය?  

ඒ ගම්ම මම ගරු රශජ ඇමතිතුමශශග් මම ශම් කශරේ ත් 

යළනග්න කළමළතියි. පසුගි  කශවශත ගෑ ා පිපිරීම් වි ශව 

ප්රමශේ ක් වශකතශ ුමේශ. ඒවශට ව්ින වබශ ශය්නම් කි වශත් 

ප්රකශ  කැශ. ඒ ව්ින වබශ ීනම  ක්රි ශත්මක කරනවශය? ඒ වශශේම  

ඒ පරීක්ෂේ වශකතශ අනුව ඒ පිපිරීම්  ඳහශ වගකිව යුතු නිවාශරි් 

හනිනශශගන තිශබනවශය කි වශත් මම ඔබතුමශශග් යළනග්න 

කළමළතියි.  

 

ෙරු ලසන්ත් අලගියවන්න මහත්ා 
(மாண்புமிகு லசந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ගරු කථශනශ කතුමනි  පශරිශභෝගික ශ මුයල් ශගවවශ ගෑ ා 

සිික්ඩර ක අයිති  වබශ ග්නශ බව ඇත්ත. මීට ශපර ්ක් 

 මශගමකි් වබශ ග්නශ ගෑ ා සිික්ඩර ට අශනක්  මශගශම් 

ගෑ ා පිරීමම පිළිබඳව ප්ර ාන ක් මතු ශවවශ  ඒ  ම්බ්ාව 

අධිකරේ  නක් රණ්දුවක් වබශ ීනවශ තිශබනවශ. ඊට අමතරව  වබශ 

ශයන ගෑ ාවව ආරක්ෂශව පිළිබඳ ප්ර ාන නි ශ තමයි සිික්ඩරවවට 

ශවනම වකේ පවශ ශ ොයශ තිශබ්ශ්. ්ක්  මශගමක 

සිික්ඩර කට අශනක්  මශගශම් ගෑ ා වබශ දු්නශට ප ාශ ේ 

පිපිරීමක් වළනි ශය ක් සි ා ුමශේොත්  ්හි වගකීම පිළිබඳව 

ප්රශශ ෝගික ප්ර ාන ක් මතු ශවනවශ. පසුගි  යශ ඇති ුමණු 

සි ධී්වවීන වශෆා  මශගශම් ගෑ ා පිපිරිම්  හ ිකට්ශරෝ  මශගශම් 

ගෑ ා පිපිරීම් ශව  වකී කරේ ක් කර්න ුද වව්කම වළබුශණ් 

්වළනි ශබීනමක් තිශබන නි ශ. ඒක පශරිශභෝගික ශශේ 

ආරක්ෂශවටත්  ම්කිසි ආකශර ක රු ආවක් ශවනවශ.  

ශම් වන විට ිකට්ශරෝ  මශගම අයශැ අ ට ව්ින වබශ ීනශම් 

කටයුතු ආරම්භ කරවශ තිශබනවශ. ඒ කටයුත්ත කඩිනමි් නිම 

කරනවශ කි වශ අපව යළනුවත් කරවශ තිශබනවශ. ේත් ව ති වශ ඒ 

අ ට ව්ින වබශ ීනමක් සිදු ශව්ශ් නළහළ. ශපොික ා බව ප්රශ   

අනුව ඒ නිශව ාවවට ගිහි් ශචක්පත වබශ ීනම තමයි සිදු 

කර්ශ්. ඒ අනුව අයශැ ව්ින වබශ ීනශම් කටයුත්ත සිදු කරමි් 

පවතිනවශ.  

ඒ  ම්බ්ාශ ් ශ ො ශ බව්න අතිගරු ජනශධිපතිතුමශ 

කමිටුවක් පත් කැශ. ඒ කමිටුශද වශකතශව ජනශධිපතිතුමශට වබශ 

ීනශම් අනතුරුව  නිුදේතශ  ශවකාන  වෘත්රණ  අාශපන  

පකශතෂේ හශ නව නිපළයුම් රශජ අමශතශශ   හශ  ප්රමිති 

ආ තන  ගෑ ාවව ප්රමිති  පිළිබඳ  ම්පූකේ වගකීම භශරශගන ඒ 

ක්රි ශවික  සිදු කරනවශ. 

පසුගි  කශවසීමශව තුැීන ගෑ ා  ම්බ්ාශ ් පශරිශභෝගික 

ආරක්ෂේ රශජ අමශතශශ   විධි ට  හ පශරිශභෝගික කටයුතු 

පිළිබඳ අධිකශරි  විධි ට අපි   ඒ වගකීම භශරශගන කටයුතු කශැේ 

අශප් රශට් ගෑ ා පිළිබඳව ප්රමිති ක්  හ නි ශමන ක් තිබුශණ් නළති 

නි ශයි. පශරිශභෝගික ශ ආරක්ෂශ කිරීම ශවනුශව් තමයි අපි 

ඉිනරිපත් ශවවශ ඒ වගකීම භශර ගත්ශත්. ඒ නි ශ යළ් ශම් වන විට 

නීති  ක ා ශවවශ  ගළ ට් පත්ර පැ කරවශ  වියශ  තශක්ෂේ හශ 

පකශතෂේ අමශතශශ  ත්  ශ්රී වශකශ ප්රමිති ආ තන ත් ්ක්ව ගෑ ා 

සිික්ඩර රටට ඇතු ව වනශකොට  ම්පූකේශ ් ඒවශ නි ශමන 

කරවශ  පරීක්ෂේ කරනවශ. ඒ වශශේම ගෑ ා සිික්ඩර  regulators, 

ගෑ ා  හ සි ලු  ේපශශග පිළිබඳව ශ්රී වශකශ ප්රමිති ආ තන  මඟි් 

අඛ්ණ්ඩ අධීක්ෂේ කටයුතු සිදු කිරීශම් කටයුතු ආරම්භ කරවශ 

තිශබනවශ. යළ් ඒ  ම්පූකේ වගකීම පළවශර්ශ් ශ්රී වශකශ ප්රමිති 

ආ තන ට. 

 

ෙරු පමොහමඩ් මුසම්මිතල් මහත්ා 
(மாண்புமிகு பமாஹமட் முஸம்மில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

ගරු ඇමතිතුමනි  මශේ ශයවන අතුරු ප්ර ාන  ශම යි.  

ගෑ ා සිික්ඩර ්ක තළනකි් ුදරවවශ ඒවශ ශබයශ හළරවශ 
නළවත ඒ හි ා සිික්ඩර ුදරවන තළනට ශගශන්න ඕනෑ. ශමහිීන 
ප්රවශහන   ඳහශ වළ  වන ගශ ාතු  හ මශකගශතීන ඇති වන තත්ත්ව 
සි ල්ව  ළවකිල්වට ගනිමි් අපට වළඩ පිළිශවැක් හය්න බළරිය 
ගරු ඇමතිතුමනි? රට ුදරශ සිටින පශරිශභෝගික ්ට ගෑ ා වබශ 
ග්නශ අව ාථශශදම ඒ සිික්ඩර  ුදරවශ  ගළනීමට ුද වව් විධිශත 
රමශදය ක් හය්න බළරිය?   වශෆා  මශගශම් ශමශහයුම් කටයුතු 
හම්බ්ශතොට වරශ  තුළි් සිදු කරනවශ. අපට ආරශචි ක් ආවශ  
ිකට්ශරෝ  මශගමට අ ත් හම්බ්ශතොට තිශබන ශමශහයුම් 
පක ්ත ත් ශකොැඹට ශගශන්න හයනවශ කි වශ. මු ව ිනවයින 
ුදරශම පශරිශභෝගික ්ට ඒ ඒ  ප්රශ  වික්ම ගෑ ා ුදරවශග්න 
ුද වව් වළඩ පිළිශවැක් හය්න බළරිය? ්ශහම කශැොත්  හි ා 
සිික්ඩක ්හශ ශමහශ ශගන  න ්ක  ගෑ ා ප්රවශහන ට වන වි ශව 
වි යම  හ මශකගවව සිදුවන අවහිරතශ මඟ හරවශ ග්න අපට 
පහසු ශවයි. 

 

ෙරු ලසන්ත් අලගියවන්න මහත්ා 
(மாண்புமிகு லசந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

මම හිතන විධි ට ශවෝකශත ිනයුණු රටවව ගෑ ා නැ මඟි් 

තමයි නිවශ වවට වබශ ීනශම් කටයුත්ත කරනු වබ්ශ්. නමුත්  

අපි රටක් විධි ට ්වළනි ිනයුණු තත්ත්ව කට තවම පත් ශවවශ 

නළහළ. ඒ නි ශ ශවෝකශත ිනයුණු රටවව වශශේ  ඔබතුමශ කි නවශ 

වශශේ නිවශ වවට නැ මඟි් ගෑ ා වබශීනශම් කටයුත්ත 

ක්රි ශත්මක කශැොත් ශහොඳයි. යළ් ශකොැඹ නගරශත අලුති් 

ඉිනවන නිවශ  ශ ෝජනශ රමවව මශ හිතන විධි ට ශම් තශක්ෂේ   

භශවිත ශවනවශ. 
 

ෙරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ප්ර ාන අශක   -4 69/2222- (4   ගරු ශරෝහේ බණ්ඩශර 

මහතශ. 
 

ෙරු පරෝහේ බණ්ඩාර මහත්ා 
(மாண்புமிகு சராஹண பண்டார)  

(The Hon. Rohana Bandara) 

ගරු කථශනශ කතුමනි  මශ ්ම ප්ර ාන  අහනවශ. 
 

ෙරු පජොන්සන න් ප්රනාන්දු මහත්ා   
(மாண்புமிகு ச ான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු කථශනශ කතුමනි  රශජ ශ ේවශ  පැශත්  භශ හශ පැශත් 

පශවන අමශතතුමශ ශවනුශව් මශ ්ම ප්ර ාන ට පිළිතුර වබශ ීනම 

 ඳහශ  ති ශයකක කශව ක් ඉල්වශ සිටිනවශ. 
 

ප්රශනනය මතු දිනකදී ඉදිරිෙත් කිරීම  නිපයෝෙ කරන ලදී. 
வினாகவ மற்பறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
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10. ෙරු කිංසන පනල්සන් මහත්ා 
 (மாண்புமிகு கிங்ஸ் பநல்சன்) 

 (The Hon. Kins Nelson) 

 වනජීීම හශ වන  ශරක්ෂේ අමශතතුමශශග් ඇූ                  

ප්ර ාන  - (4 : 

(අ  (i) ශපොශැෝනරුව ින ා්රික්ක  තුැ පිහිටශ ඇති වන 
රක්ෂිතවව නම් කවශකය; 

 (ii) ්ම වන රක්ෂිතවවට අ ත්වන මු ව භූමි ප්රමශේ  
ශකොපමේය; 

 (iii) ්ම වන රක්ෂිත තුැ පරි ර ට හශනිකර විවිා 
අ ථශ කටයුතු සිදු කරනු වබන බව පරි ර 
 ශවිාශන විසි  ්ශප්වශ ීන තිශබන බව ය්ශ්ය; 

  ්න ්තුමශ ශමම  භශවට ය්ව්ශ්ය? 
(ආ  ශනෝශ ේ නම්  ඒ ම්ය? 
 

 

வனசீவராசிகள் மற்றும் வனப்பாதுகாப்பு அகமச்சகரக் 

சகட்ட வினா: 

( அ) (i) பபாலன்னறுகவ மாவட்டத்தில் அகமந்துள்ள 

வன ஒதுக்குப் பிரசதசங்களின் பபயர்கள் யாகவ 

என்பகதயும்; 

 (ii) சமற்படி வன ஒதுக்குப் பிரசதசங்களுக்குாிய 

பமாத்த  நிலப்பரப்பு யாபதன்பகதயும்; 

 (iii) சமற்படி வன ஒதுக்குப் பிரசதசங்களில் சுற்றா 

டகல மாசாக்கும் முகறயற்ற பல்சவறு நடவடிக் 

கககள் சமற்பகாள்ளப்படுவதாக சூைல் அகமப் 

புக்கள்  சுட்டிக்காட்டியுள்ளன என்பகத அறி 

வாரா என்பகதயும்;  

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

( ஆ) இன்சறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Wildlife and Forest 
Conservation: 

(a) Will he inform this House -  

 (i) the names of forest reserves situated within 
Polonnaruwa District; 

 (ii) the total extent of land belonging to those 
forest reserves; and  

 (iii) whether he is aware that the environmental 
organizations have pointed out various 
irregular acts that are harmful to the 
environment are committed within these 
forest reserves? 

(b)   If not, why?  

 

ෙරු සී.බී. රත්නායක මහත්ා තවන ජීීම හා වන සංරක්ෂේ 

අමාත්තුමා  
(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க - வனசீவராசிகள் மற்றும் வனப் 

பாதுகாப்பு அகமச்சர்) 

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

ගරු කථශනශ කතුමනි  ්ම ප්ර ාන ට පිළිතුර ශමශ ේයි. 

(අ  (i), (ii)   
 

  Reserve Forests List in Polonnaruwa District 

 

 
Conservation Forests List in Polonnaruwa District 
 

 
  

 (iii) පරි ර  ශවිාශන මඟි  ් ශපොශැෝනරුව 
ින ා්රික්කශත වනශ්තර තුැ සිදු වන  ම් පරි ර 
හශනි  ම්බ්ාව ශප්වශ ීන ඇති අතර   ඒ 
 ම්බ්ාව අව  නීතිම  පි වර ශගන ඇත. 

 

DISTRICT 
 

NAME 
 

AREA 
(Ha) 

 

GA-
ZETT
E NO 

 

GAZET-
TED 
DATE 

POL-
ONNARUWA 

MORAGASWEWA 
F.R. 

699.11 1589/9 17.02.2009 

POL-
ONNARUWA 

WEERALANDA 
F.R. 

604.02 1589/9 17.02.2009 

POL-
ONNARUWA 

GALOYA  
F.R. 

14,038.29 1589/9 17.02.2009 

POL-
ONNARUWA 

GIRITHALE  
F.R. 

350.20 1572/10 21.10.2008 

POL-
ONNARUWA 

RALAPANAWA 
F.R. 

2,002.41 1583/22 09.01.2009 

POL-
ONNARUWA 

ULPATHWEWA-
KALE  
F.R. 

124.32 1583/22 09.01.2009 

POL-
ONNARUWA 

KELAGAMA  
F.R. 

5,424.00 1759/1 21.05.2012 

POL-
ONNARUWA 

BORAWEWA  
F.R. 

983.00 1759/1 21.05.2012 

POL-
ONNARUWA 

RATMALE 
F.R. 

1,110.00 1759/1 21.05.2012 

POL-
ONNARUWA 

UNAGOLLEWA 
F.R. 

662.83 1589/9 17.02.2009 

POL-
ONNARUWA 

PALUDENIYA 
F.R. 

68.11 1731/12 08.11.2011 

POL-
ONNARUWA 

WEHERAGAL 
GALELIYA  
F.R. 

26.07 1731/12 08.11.2011 

POL-
ONNARUWA 

ELAHERA  
F.R. 

9,360.00 1834/13 28.10.2013 

POL-
ONNARUWA 

PALLIYA GODEL-
LA  
F.R. 

2,014.83 1850/32 19.02.2014 

POL-
ONNARUWA 

PIMBURATHTHE-
WA  
F.R. 

14.04     

POL-
ONNARUWA 

MADURUOYA 
F.R. 

398.08     

POL-
ONNARUWA 

BUDURU-
WAYAYA  
F.R. 

164.74     

TOTAL 
EXTENT 

  38,044.04     

DISTRICT NAME AREA 
(Ha) 

GA-
ZETTE 
NO 

GAZET-
TED 
DATE 

POL-
ONNARUWA 

HURULU OYA 
C.F. 

18,268.56 1767/3 16/07/2012 

POL-
ONNARUWA 

ANAWULAND-
AWA  
C.F. 

4,757.80 1572/10 21.10.2008 

POL-
ONNARUWA 

MUWANPA-
LASSAKALE 
C.F. 

5.17 1566/36 12.09.2008 

POL-
ONNARUWA 

ULPATHWE-
WA  
C.F. 

124.32 1583/22 09.01.2009 

TOTAL 
EXTENT 

  23,155.84     

1095 1096 
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  ඒ අනුව  2222.22.42 ිනන සිශහගම  අලුත්ඔ  
පරි ර  සුැවකීශම්  ශවිාශන  විසි  ් බුරුත ග ා 
කපශ වශශගඩි  ශයශ වි ආේනු වබන ජශවශරමක්  
පිළිබඳව වළබුණු පළමිණිල්වක් අනුව  වන අපරශා 
අශක 25/2222  ටශත් ශචෝයනශ ශගොනු කර 8     
යරන නක් අශක   ටශත් හිඟුරක්ශගොඩ 
මශහ ාත්රශත් අධිකරේශත නක් පවරනු වළබ ඇත.  

  2021 වකෂශත ගල් ඔ  රක්ෂිතශත තිඹිරිග ාවළව 
ශකොටශ ේ ුද ගව  ් ප ා ශයශන ආ විසි් 
ශහක්ශට ශර 2.5ක භූමි ශකොට ක් ්ළි කිරීම 
 ම්බ්ාශ  ් වන අපර ාශා අශක 23/2224  
2 /2224  25/2224  26/2224  29/2224  ටශත් 
ශචෝයනශ ශගොනු කර නක් අශක 84985  84986  
84989  84988  8498   ටශත් හිඟුරක්ශගොඩ 
මශහ ාත්රශත් අධිකරේශත නක් පවරනු  වළබ 
ඇත. 

 

(ආ  අයශැ ශනොශද. 
 

ෙරු කිංසන පනල්සන් මහත්ා 
(மாண்புமிகு கிங்ஸ் பநல்சன்) 

(The Hon. Kins Nelson) 

ගරු කථශනශ කතුමනි  මශේ පැමුවළනි අතුරු ප්ර ාන  ශම යි.  

ගරු ඇමතිතුමනි  ශපොශැෝනරුව ින ා්රික්කශත ිනඹුවශගව 
ප්රශශ ය,  ශල්කම් ශකොට්ධශ ශත බඳනශගව ගම්මශනශත 
අිකමශකඩක් තිශබනවශ. ශම් වනවිට බඳනශගව සිට මශදුරු ඔ  
ජශතික වශනෝයශන ට  න මශකගශත බඳනශගව ගශම් වි ශව භූමි 
ප්රමශේ ක් අත්පත් කරශගන තිශබනවශ. ඒ නි ශ අික ගම් විනන 
ප්රමශේ  වළඩි ශවවශ තිශබනවශ. ශමොකය  අික ගම් කරන මශකග  
තමයි ශු ා කරකර ශපෞ ගිකක ආ තනවවට වබශ ීනවශ 
තිශබ්ශ්. අක්කර ශයක  තුන ශනොශවයි  අක්කර 252  අක්කර 
522 වශශේ වබශ ීනවශ තිශබනවශ. පමේක් තළ්වව වළද ආශ්රිත 
ඉඩම් පවශ ශව් කර ීනවශ තිශබනවශ. ගරු ඇමතිතුමනි  ඔබතුමශට 
ගිශ ොත් බව්න ුද වව්  ිනඹුවශගව ප්රශශ ය,  ශල්කම් 
ශකොට්ධශ ශත ඇල්ශල් වළව කි න වළව ආශ්රිත ඉඩම් අක්කර 52  
52 ශව් කර ීනවශ තිශබනවශ ශම් ශවනශකොට. ශම් ශහේතුව නි ශ 
යළ් වි ශව ප්ර ාන ක් ඇති ශවවශ තිශබනවශ. ඒ නි ශ ගම්වවට අික 
්න ප්රමශේ   වළඩි ශවවශ තිශබනවශ. ඒ වශශේම මී ග ා   ආඹුක් ග ා  
ශබශහත් ඖෂාවවට ග්නශ ග ා පවශ ශම් ශවනශකොට විනශ  
ශවවශ තිශබනවශ. ඒ  ම්බ්ාව ඔබතුමශශේ අමශතශශ   
ශමොනවශ ශහෝ පි වරක් අරශගන තිශබනවශය? 

 
ෙරු සී.බී. රත්නායක මහත්ා  
(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  

ගරු ම්ත්රීතුමනි  ශම් පිළිබඳව විශ ේෂ අවාශන  ශ ොමු 
කරමි් ඒ කටයුතු අා න  කරමි් පවතිනවශ. මහවළික කවශප 
ආශ්රිත රශජ අමශතශශ  ට තමයි ්ම භූමි ප්රමශේ  අයිති 
ශව්ශ්. ඒ භූමි  වන ජීවි හශ වන  ශරක්ෂේ අමශතශශ  ට 
අ ති නළහළ. නමුත් ඒවශශත වගශ කිරීම  ඳහශ අව  කටයුතු 
 ව ශ ීනමට මහවළික කවශප භශර අාක්ෂ ජනරශල් විසි් 
අව ාථශව වබශ ීනවශ තිශබනවශ. ්හිීන වන අික්ශග්  වන හශනි 
අවම කිරීමට අව  පසුිමම  ක ා කැ යුතුයි කි න කශරේ  අපි 
ඔුම්ට ය්වශ තිශබනවශ. ඒ අනුව  අික වළට ඉිනකිරීමට අව  
කටයුතු කිරීමට පහසුකම්  ව ශ ීනමට ්කඟතශව පැ කර 
තිශබනවශ. ඔබතුමශ කි න කශරේ   ත ක් හළටි ට මම 
යකිනවශ.  

ශකශ ේ නමුත්  ඊශත   ශවකාන කමිටුශදත් කථශ කර 

තිශබනවශ  මී ගව ්  කිරි  ගව ් තෘේ භූමිවවට ඇතු ව කිරීමට 

අව ර වබශ ශය්ශ් නළහළ කි න කශරේ . පසුගි  කශවවවීන ඒ 

භූමිවවට අනව  විධි ට  තු් ඇතු ව කිරීම නි ශ  අික්ට  හ 

ඒ  තු්ට හක්ක පට ා යමශ තිබුේශ. ඒ වශශේම යර කළපීශම් 

මුවශශව් කළැ  ඇතුැට ගිහිල්වශ රක්ෂිතශත තිශබන ග ා ටික 

කපශ ශගන ්නවශ. ඒ කටයුතු කරන ේයවි  අල්වශගළනීම   ඳහශ 

අපි කටයුතු කරශගන  නවශ.    අපි ඒවශට  ම්  ම් තහශචි ටිකක් 

යමශ තිබුේශ. නමුත් අපි කිසිශ ේත්ම ේවශශගන කෑමට තිශබන 

තෘේ භූමිවවට ගව ් ඇතු ව කිරීම තහනම් කරවශ නළහළ. 

විශ ේෂශ ්ම ඒ  තු්ට ක්යකශක්ව කි න ප්රශ    තුැ 

අක්කර ශයයහ ා ගේනක භූමි ප්රමශේ ක් තෘේ භූමි හළටි ට 

ශව්කර තිශබනවශ. නමුත් ඒ ශගොීම් ඒ තළ්වවට  ්න 

කළමති ශවවශ නළහළ. ශම්න ශම් වශශේ ශහේතු නි ශ 

ශපො ශැෝනරුව ින ා්රික්කශත ගළටලු මතු ශවවශ තිශබනවශ. අපි 

තෘේ භූමි  ඳහශ  සුදුසු භූමි හනිනශ ශගන ඒ අව  කටයුතු කරමි් 

පවතිනවශ.  

ඔබතුමශ කි න  මහවළික කවශප  තුැ පළන නඟින ගළටලු 

 ම්බ්ාශ ් අව  කටයුතු කර්න වන ජීවි 

ශයපශකතශම්්තුව ූ යශනමි් සිටිනවශ.  
 

 
ෙරු කිංසන පනල්සන් මහත්ා 
(மாண்புமிகு கிங்ஸ் பநல்சன்) 

(The Hon. Kins Nelson) 

ගරු කථශනශ කතුමනි  මශේ ශයවළනි අතුරු ප්ර ාන  ශම යි.  

ගරු ඇමතිතුමනි  මශදුරුඔ  ජශතික වශනෝයශනශත මී ගව ් 

වි ශව ප්රමශේ ක් ඉ්නවශ.  ජශතික වශනෝයශන ක් ඇතුැට 

තමයි ශම් හරක් ශගනළවිත් යමවශ තිශබ්ශ්. අය ශම්න ශම්ක 

තමයි වි ශව ප්ර ාන ක් ශවවශ තිශබ්ශ්.  ශම්  ශපොශැෝනරු 

ින ා්රික්කශත ශගොීම්ට අයිති හරක් ශනොශවයි. ඒ හර ආ්ශේ 

අයිතිකරුව් ඉ්ශ් හම්බ්ශතොට ින ා්රික්කශත 

ති ා මහශරශමශත. ශම් ගළන විශ ේෂ අවාශන ක් ශ ොමු කර්න 

ශවනවශ. ශමොකය  යළ් ශම් නි ශ වි ශව ප්ර ාන ක් ඇති ශවවශ 

තිශබන නි ශ. ්තළන අික්ට ඉ්න ඉඩක් නළහළ  හරක් 2 222ක්  

3 222ක් විතර ඉ්න නි ශ. ගම්වශසී් ිනගි් ිනගටම ශම් ප්ර ාන  

වන ජීීම නිවාශරි්ට මතු කර තිශබනවශ. 

ගරු ඇමතිතුමනි  ශ ෝමශවති  රක්ෂිත  ආශ්රිතව සිටින කිරි 

ශගොීම්ශේ හර ආ් ශ ෝමශවති  රක්ෂිත ට ඇතු ව ශවනවශ  

ශවන  ්න තළනක් නළති නි ශ. ඔබතුමශ කිදවශ  ක්යකශක්ව 

කි න ප්රශ  ශත තේ ිමම් ඒ ශගොීම්ට වබශ ශයනවශ කි වශ. 

හළබළයි  තම්කක්ව ප්රශශ ය,  ශල්කම් ශකොට්ධශ ශත ඉ්න කිරි 

ශගොීම්ශේ හරක් ්හශට ශගනි ්න බළහළ. ශමොකය  කිශවෝමීටර 

52ක් විතර දුර ශගනි ්න ඕනෑ නි ශ. ඒ නි ශ මම හිතන විධි ට 

ශ ෝමශවති  රක්ෂිත ට ඇතු ව ශවන කිරි හරක් අයිති ශගොීම් ඒ 

වන ට හශනි කරනවශය  වන  තු් ඝශතන  කරනවශය  කි වශ 

බව්න වන ජීවි නිවාශරි්  ම්බ්ා කරශගන ඒ ප්රශ  ශත 

බීට්ටු කශක ශව ශයක තුනක් යම්න ුද වව්. ්ශහම කශැොත් 

ඇත්තටම ශම් ප්ර ාන  වි  ශඳයි. 

ගරු ඇමතිතුමනි  2244 ව ශක අික ඇතු් 5 89 ක්  සිටි බවට 

ගේන  කරවශ තිශබනවශ. ඉ් අුමරුදු 42කට පසුව අික ඇතු් 

ශකොපමේ  ශඛ්ශවක් ඉ්නවශය කි න ්ක ගේන  කරවශ 

නළහළ. ගම්වවට ගි ශම ඔබතුමශටත් ශපශනනවශ ඇති ශම් අික-

මිනි ා ගළටුම කි න ්ක ිනගි් ිනගටම ඇති ශවවශ තිශබන 

ප්ර ාන ක් බව. ශම්ශක් අිකත් මළශරනවශ  මිනි ාසුත් මළශරනවශ.  

ගරු ඇමතිතුමනි   අ ාවළ්න  ගත්තශම ශගවල්වව ීම ටික 

ති ශශගන ඉ්නවශ. අික් ුදරුදු ශවවශ තිශබනවශ  ශගවල් කඩවශ 

1097 1098 



පශකිකශම්්තුව 

ීම ටික ශබෝන. ීම ශබොනවශ කි වශ තමයි කි ්ශ්. ඒ වශශේ 

විනශ  කරනවශ. මට මතකයි  වත්ම් අගමළතිතුමශ මුයල් 

ඇමතිතුමශ විධි ට අ  වළ  කථශව කරනශකොට කිදවශ  "ීම ගබඩශ 

කර්න ක්ශට්නක වබශ ශයනවශ" කි වශ. මම හිත්ශ් ඒක 

ඉතශම ශහොඳ වළඩ ටහනක්. ඒක ක්රි ශත්මක කශැොත් ශහොඳයි.  

්තශකොට ශම් ප්ර ාන  අවම කර ග්න ුද වව්.  

ගරු ඇමතිතුමනි  මම ඉ ාශ ල්වශත් කිදවශ   අික්  න මශකග 

-අිකමශකඩ- තමයි ශම් ශවනශකොට සු ය කරවශ ශගොීම්ට වබශ 

ශය්ශ් කි වශ. ශම් අ  ශගොවිශ ොත් ශනොශවයි.  ශකොශහ් ආුද 

අ ය කි වශ නම් මම ය්ශ් නළහළ.  ශම් ගළන අමශතශශ   

පළත්ශත් විශ ේෂ අවාශන ක් ශ ොමු කරවශ කටයුතු කර්න  

ගරු ඇමතිතුමනි. මශදුරු ඔ  ජශතික වශනෝයශන ට ශවවශ 

තිශබන අපරශා  පිළිබඳවත්  ම් ක්රි ශමශකග ක් ග්න මළිනහත් 

ශව්න කි ශ මම ඔබතුමශශග් ඉල්වශ සිටිනවශ.  

 
 

ෙරු සී.බී. රත්නායක මහත්ා  
(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
ගරු කථශනශ කතුමනි  ගරු කිශ ා ශනල් ් ම්ත්රීතුමශ 

පැමුශව්ම මී ගවයි් පිළිබඳව ප්ර ාන ක් මතු කැශ.  ඒාා  

පිළිබඳව  කථශ කර ීන  අපි ඒ ප්රශ    හනිනශශගන  ශ ෝමශවති  

රක්ෂිත   ඳහශ භූමි ක් හනිනශශගන ඒ අව තශව ඉෂාට කර්න 

ූ යශනම් කරනවශ. ්තුමශ අහුද ශයවළනි ප්ර ාන ට ේත්තර  ශම්කයි. 

ශම් මී ගව ්ශග් වි ශව  ශඛ්ශවක් ශපොශැෝනරුශද ඉ්න 

 ත්තු ශනොශවයි. ඒ  තු් ශපොශැෝනරුවට ශගනළත් යමනවශ. ඒ 

 තු් ක්යකශක්ව වළනි ප්රශ  වවට ශගනළත් යම්න කි වශ  

කි ්න තමයි අපි යළ් ූ යශනම් ශව්ශ්.  

මම විශ ේෂශ ්  ඳහ් කැ යුතු තවත් කශරේ ක් 

තිශබනවශ. ශමොන ශයපශකතශම්්තුවකට  ශමොන ආ තන කට 

අයිති ුමේත් අිකමශකඩ තිශබන ප්රශ    ශමොනම ශහේතුවක් 

නි ශවත් වබශ ීනම සුදුසු නළහළ. ඒ  ඳහශ අව  ක්රි ශමශකග වනජීීම 

ශයපශකතශම්්තුව විසි් ග්න ූ යශනම් ශවනවශ.  

පසුගි  කශව වකවශනුශදීන අපි අික  ශගේන  පවත්ව්න 

ූ යශනම් ුමේශ. ශකෝකටත් නතව  හළටි ට මම ශම් ශකොවිඩ්-4  

ගළන කථශ කරනවශ ශනොශවයි. නමුත්. නිවාශරි් හශ පිරි ා බව  

අක් නි ශ ඒක කර්න බළරි ුමේශ. යළ් අපට අක් ආයශ ම්වශභී් 

5 222කශේ පිරි ා බව ක්  ම්බ්ා කර ග්න ුද වව් ුමේශ. 

්යි්  ළදුම්වත් ශකොට ක් අරශගන  ශම් පිළිබඳ විශ ේෂඥ ්ශේ 

යශ කත්ව ත් වබශශගන  ඒ වශශේම වි ාවවියශව සිසු්ශේ 

යශ කත්ව ත් වබශශගන ශම් වකෂශත මළය භශගශත සිට අික 

 ශගේන   ඳහශ  ්න අපි ූ යශනම් ශවනවශ. අපට අික ඇතු් 

ශකොච්චර  ශඛ්ශවක් ඉ්නවශය කි න කශරේ  රටට ශහළි 

කර්න  ඒක ක්රි ශත්මක කර්න අපි කටයුතු ූ යශනම් කරනවශ. 

ඒ වශශේම මශදුරු ඔ  රක්ෂිතශත ඉතිහශ ශත සිටම සි ා ුමණු 

ශ වල් තමයි තවමත් ඔ  සි ා ශව්ශ්. ඒ  ඳහශ යළඩි 

ක්රි ශමශකග ග්නත්  අේපනත්  ශශ ෝාන  කරවශ යළඩි නීති රීති 

ක්රි ශත්මක කර්නත් කටයුතු ූ යශනම් කරනවශ.  

 
ෙරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 ාථශවර නිශ ෝග 29(2   ටශත් ප්ර ාන    ගරු  යකත් ශප්රේමයශ  

මළතිතුමශ. 

පෙෞේෙලිකව දැනුම් දීපමන් ඇසූ ප්රශනනය 
தனி அறிவித்தல் மூல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
මාධපේදීන් හා ිංවිල් ්රියාකාරීන්  එල්ල වන 

ත්ාජන  
ஊடகவியலாளர்கள் மற்றும் சிவில் ஆர்வலர்களுக்கு 

விடுக்கப்படும் அச்சுறுத்தல்கள் 
THREATS AGAINST MEDIA PERSONNEL AND CIVIL 

ACTIVISTS 
 

 

ෙරු සජිත් පප්රේමදාස මහත්ා තවිරුේධ ොාශනවපේ 

නායකතුමා   
(மாண்புமிகு ச ித் பிசரமதாஸ - எதிர்க்கட்சி முதல்வர்) 

(The Hon. Sajith Premadasa -Leader of the Opposition) 
ගරු කථශනශ කතුමනි   ාථශවර නිශ ෝග 29(2   ටශත් ශමම 

ප්ර ාන  ඉිනරිපත් කිරීමට අව ාථශව වබශීනම පිළිබඳව ඔබතුමශට 

 ාතුතිව්ත ශවනවශ.   

ගරු කථශනශ කතුමනි  භශෂේශත හශ ප්රකශ නශත නියහ  ශ්රී 

වශකශ ආණ්ක්රම වව ාථශශව්  හතිකශකොට ඇති මූිකක 

අයිතිවශසිකමක් ශවනවශ. රටක ජනතශවට නිවළරින ශතොරතුරු වබශ 

ශයමි්  පශවක ්ට නිසි මඟ ශප්වන ජනමශා රටක සිදවන 

ආණ්ක්ව ව්ශ් ඒ නි ශයි. විවිා අව ාථශවව විවිා රජ ් 

 ටශත් භශෂේශත නියහ ටත්  මශාශදීන්ටත් තකජන ් සිදුවූ 

බව හළශමෝම ය්නශ කශරේශවක්. ශකශ ේ ශවතත්  මෑත 

ඉතිහශ ශත භශෂේශත නියහ ට හශ මශාශදීන්ට බරපතැම 

තකජන ්ල්ව වූශත පසුගි  2225-2245  ආප්රකට ආණ්ක්  මශත 

 . ඒ අනුව අපරශාකරුශවක් ශනොමළතිව අතුරුයහ්ීමම්වවට  

පහරීනම්වවට  හ තකජන ්ට වක් වූ මශාශදීන් හශ සිවිල් 

ක්රි ශාර ්  ශබොශහොම ක් සිටියි. 

ව ්ත විරමතුශග ඝශතන   ාකමරත්නම් සිවරශම් ඝශතන   

ප්රීනප් ්ක්නළිකශගොඩ පළහළර ගළනීම  ශපෝ යව ජ ්ත පළහළරශගන 

ශගො ා වාහිශ ශ කිරීම  ම්යනශ ඉ ාමයිල්ට තකජන  කිරීම  

සුබ්රමනි ම් රශමච්ද්ර් අතුරුයහ් කිරීම  කීත් ශනො ශක පළහළර 

ගළනීම  ේපශික ශතෝනශකෝ්ට පහර ීනම ශම්ම සිර   සි ත 

මශා ජශව ්ට  හ ේය ් ුදවත්පත් ආ තන ට පළහළරීනම හශ 

ගිනි තළබීම  විනශ  කිරීම  නශින  ඒ අතරි් කිහිප ක් පමේයි. 

ගරු කථශනශ කතුමනි   224 ීන නළවතත් බව ට පත් වූ ශමම 

අ් මත  ශනොඉව න හශ විරු ා මත  මකයන  කිරීම තම 

ඒකශ න ප්රතිපත්ති  ශකොටගත් ආණ්ක්ව  මශා හශ මශාශදීන් 

මකයන ත්  මිනිසු්ශේ භශෂේශත නියහ   සීමශ කිරීමත් වඩශත් 

 ශවිාශනශත්මකව සිදු කරන බව යළකි  හළකි . ්නම්  

 

  •  හනිනශ ශනොගත් කණ්ඩ ම් හශ අ්තවශීන කල්ික විසි් 
මශාශදීන්ට  හ මශා ආ තනවවට තකජන හශ 
පහරීනම් සිදු කිරීම  

  • අපරශා පරීක්ෂේ ශයපශකතශම්්තුව වළනි නීතිම  හ ාත 
භශවිතශ  ් මශාශදීන  ්  හ  මශජ ක්රි ශකශරී  ් ිම  
වළ යීමම  

  • වව ාථශනුූලව නීති  ශශ ෝාන මඟි  ්භශෂේශත නියහ  
සීමශ කිරීම   

ඉහත ආකශරශ ් රජශත නිව හශ ශනොනිව හ ාත ේපශ ෝගි 

කර ගනිමි් මශාශදීන්ටත්  භශෂේශත නියහ ටත් සිදු කරන 

තකජනවව වළඩිීමමක් පසුගි  කශව සීමශශදීන යකි්නට 

1099 1100 

[ගරු කිශ ා ශනල් ්  මහතශ] 
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වළශබනවශ. ශම  ආරම්භ වූශත  ශල්ක් හුම ා මශාශදීන මුකක 

තක්ෂව ප්රනශ්දුට සිදු කැ පහර ීනශමනි. ඉ්පසු රම්සි රශසික් නම් 

තරුේ ශ  මශජ මශාවව අයහ ා යළක්ීමම  ම්බ්ාශ ් 

අත්අඩශගුවට ගළනීම  මශාශදීන චතුරශග අල්වි ා අත්අඩශගුවට 

ගළනීම  ්හන ෆා ජසීම් කවි ශ අත්අඩශගුවට ගළනීම  චිර්ත 

අමරසිශහ  සුයත්ත තිවක්සිරි  ඊ නිුම ා මශාශදීන කීකති රත්නශ ක  

අශ ේව  ම්පත්  ශ හශ් මශවක  හ  මශනෝරම ීමරසිශහ වළනි 

 මශජ ක්රි ශකශරී් හනිනශගත් හශ ශනොගත් ශහේතුවවට රහ ා 

ශපොලීසි ට කළඳීමම. ශජෂාධ නිශ ෝජ ශපොික ාපතිවර  ආ විසි් 

මශාශදීන තරිනි ජ වකානට තකජන  කිරීම. මශාශදීන චමුිනත 

 මරවිරමශේ නිව ට ප්රහශර ්ල්ව කිරීම ආීන ශබොශහෝ සි ධි 

වශකතශ ුමේශ. 

ගරුතකජනවවට වක් ුමණු ඒ මශාශදීන්ශේ  නශම 

ශල්ඛ්න ක් ශම් අව ාථශශද මම සවාෙත්* කරනවශ. 

ගරු කථශනශ කතුමනි  ශම් අව ාථශශද මශ මතක් කර්න 

කළමළතියි  චමුිනත  මරවිරම මහත්ම ශශේ නිව ට ්ල්ව කැ ඒ 

ප්රහශර ට මුල් ුමණු  ළකකරුව් තවමත් අත්අඩශගුවට අරශගන 

නළති බව.  ්තුමශට ආරක්ෂශව වබශ ශය්න ේ ශවි නිශ ෝග ක් 

වබශ ීන තිශබනවශ. නමුත් ඒ ේ ශවි නිශ ෝග ත් ශම් වන විටත් 

ක්රි ශත්මක කරවශ නළහළ.  

තමශ  කථශනශ කතුමනි  ්ව් අඩ්ශත්ට්ටම්  හිරිහළර  මළර 

ප්රහශර  ශනොකැ වළරිනවවට අත්අඩශගුවට ගළනීමක් ශහෝ 

තකජන ක් සිදු ශද  ළයි ිමශ ් ශම් වන විටත් මද ිමශම් බළහළර 

ීම සිටින මශාශදීන් ශබොශහෝ . මීට අමතරව ේතුරු - 

නළ   ශඟනහිර ජනමශාශදීන්ට  මශජ මශා පරිය,වක ්ට හශ 

ශව  අඩවි ක්රි ශකරුව්ට බරපතැ තකජන ඇති බවට පළමිණිික 

රශෂ් ක් වළබී ඇත.  

වෘත්රණ   මිති හශ  ශගම් නශ ක ්ශේ අයහ ා විවිා අයුරි් 

මකයන ට ආණ්ක්ව කටයුතු කරමි් සිටිනවශ. ්ශම්ම ශව  

අඩවි ජනමශා අමශතශශ ශත ික ශපිනශචි කිරීශම්ීන ඊට පූකවශ ් 

ආරක්ෂක අමශතශශ ශ ්  ආරක්ෂක නිෂාකශ න වශකතශ 

කළඳීමමට ය ක්රි ශ කරන බව යකි්නට ුද වව්.   

ගරු කථශනශ කතුමනි  ශමහි ්ක් ේච්චතම අව ාථශවක් 

වනුශත  ජනමශා නියහ  ීනන කරන අේපනත් ශගන ඒමට 

කටයුතු කිරීමයි. යත්ත ආරක්ෂේ පනත් ශකටුම්පත ශම් වන විට 

පශකිකශම්්තුවට ඉිනරිපත් කර ඇති අතර  ්මඟි් 

ජනමශාශදීන්ශේ වෘත්රණ  කටයුතුවවට යළඩි බශාශ ්ල්ව වි  

හළකි . ශවනත් රටවව යත්ත ආරක්ෂේ නීතිවව 

ජනමශාශදීන්ශේ නියහ ට බශාශ ශනොවන බවට වූ වග්ති  

ඇතුැත් කර තිබුේ ය  ශමම පනශත් ්ශ ේ ඇතුැත් කර නළහළ. 

ශමම පනත මඟි්  ාවශධීන ශනොවූ ආ තන ක් යත්ත ආරක්ෂේ 

අධිකශරි  ශව  පිහිටුවන අතර  රුපි ල් ශකෝටි ක් යක්වශ යඩ 

නි ම කිරීශම් බව  ්ම ආ තන ට  හිමි ශවනවශ. 

්ශම්ම  තවදුරටත්  මශජ මශා පශවන  කිරීම  ඳහශ ය 

අේපනත් ශගන ආ යුතු  ළයි බරපතැ මත ක් රට තුැ ශගොඩ 

නළඟීමට ආණ්ක්ශද  මහර අමශතවරු විසි් කටයුතු කරමි් 

සිටිනවශ. ශම් සි ල්ව සිදු වනුශත හිටුද ජනමශාශදිනශ  ආ මශා 

අමශතවර ශ ව ශ ් කටයුතු කරන අවධි කයි. 

ඒ අනුව  ශම  ජශතික වළයගත්කමකි් යුතු ගළටලුවක් 

ව ශ ්  වකශ පහත  ඳහ් ප්ර ානවවට නි ාචිත පිළිතුරු හශ 

පළහළිනික කිරීම් රජශ ් බවශශපොශරොත්තු ශවනවශ. 

 

1.  ජනමශා නියහ   භශෂේශත හශ ප්රකශ නශත නියහ  
ශ ෞභශගශත යළක්මට අනුව තවදුරටත් සුැවකි  යුතු 
ශය ක් ශව  රජ  ප්රමුඛ්ශකොට  වක්ශ්ය? 

2.  පසුගි  කශව සීමශව තුැීන ශමවළනි සිදුීමම්වව වකාන ක් 
සිදුව ඇති බව රජ  පිළි ශනොග්ශ් ය? 

3.  2015ට ශපරත්  වකතමශනශතත් මශාශදීන්ට  හ සිවිල් 
ක්රි ශකශරී්ට ්ශරහිව මකයන  ින ත් ීම ඇති අතර  ්  
්ශ ේ සිදු වශ් ්  ආණ්ක්ව අ  ්මත ශනොඉව න නි ශය? 
සි ලු මශාශදීන  ්  හ සිවිල් ක්රි ශකශරී  ් ආණ්ක්ශද 
මත ම නිශ ෝජන  කැ යුතු  ළයි ආණ්ක්ව සිතනවශය? 

4.  2015ට ශපර සිදු වූ හශ 224  වන විටත් අව  ් ශනොවූ 
මශාශදීන්ට හශ  මශජ ක්රි ශාර ්ට ්ශරහිව සිදු වූ 
අපරශා  ම්බ්ාශ  ් වන පරීක්ෂේ තවදුරටත් සිදු 
කර්ශ්ය? 

5. මෑතකශලීනව නළවතත් වකාන  වන මශාශදීන් හශ 
සිවිල් ක්රි ශකරුව්ශේ භශෂේශත නියහ  සීමශ කිරීම  
බවපෑම් කිරීම හශ ප්රහශර  ම්බ්ාශ  ්රජ  විසි  ්ශගන 
ඇති  ශානී  පි වර කවශකය? 

6.  ශපෞ ගිකක යත්ත ආරක්ෂේ පනත හශ  ළවසුම් කරමි් 
තිශබන  මශජ මශා පශවන පනත් ශකටුම්පත් වළනි 
නීතිම  රශමු තුැ ශකොටු කරමි් ජනමශාශදීන  ්  හ 
සිවිල් ක්රි ශකරුව්ශේ අයහ ා ප්රකශ  කිරීම සීමශ කිරීම 
ජනමශා අමශතවරශ  ආ ශව  නුසුදුසු  ළයි ඔබතුමශ 
පිළිග්ශ්ය? ්ශ ේ නම්  ්වළනි පනත්  ඳහශ නිකශ   
ඉිනරිපත් කශැේ ම්ය?  

 
ෙරු තආචාාය  සරත් ීමරපසේකර මහත්ා තමහජන ආරක්ෂක 

අමාත්තුමා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சரத் வீரசசகர - பபாதுமக்கள் 

பாதுகாப்பு அகமச்சர்)  

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekera - Minister of Public 
Security)   
ගරු කථශනශ කතුමනි  ජනමශා අමශතතුමශ අය පළමිේ 

නළති නි ශ ශපොලීසි  පළත්ශත්  ම් පළහළිනික කිරීමක් කර්න 

මට අව ර ශය්න.  

ශම්  ම්බ්ාශ ් වළශබන සි ලු පළමිණිික ගළන ශපොලීසි  

ඉතශ ශහොඳි් විමක න  කරනවශ. ඒ පළමිණිික බරපතැ නම්  ඒවශ 

අපරශා පරීක්ෂේ ශයපශකතශම්්තුශද  හ ශකොැඹ අපරශා 

විමක න ඒකක  මඟි් විමක න  කරනවශ. විමක න  කර ඒ 

පිළිබඳ සි ලු යත්ත  සි ලු කරුණු අධිකරේ ට ඉිනරිපත් කරනවශ. 

ඊට පසුව අධිකරේ  විසි් තමයි ඉිනරි කටයුතු කර්ශ්. 

්තුමශ යළ් චමුිනත කි න මශාශදින ශශේ ප්ර ාන  ගළන 

කිදවශ. ඔහුශේ නිව ට ගල් ප්රහශර  හ අූ චි ප්රහශර ්ල්ව කර 

තිශබනවශ. ඔහුට  ශරීරික හිශ ශ සිදු කර නළහළ. ශම්  ම්බ්ාශ ් 

්තුමශ කියූ පරිින පිළි ්යව ගරු මශහ ාත්රශත් අධිකරේශත 

ඉල්ලීමකට අනුව  ්මඟි් අපරශා ක වි්ිනත ්  හ 

 ශක්ෂිකරුව්හට  හශ  ීනශම්  හ ආරක්ෂශ කිරීශම් පනත 

ප්රකශරව කටයුතු කරන ශව ට ශපොික ාපතිතුමශට ේපශය ා ීනවශ 

තිශබනවශ. ඒ නිශ ෝග  ශපොික ාපතිතුමශ ශවත වළබීශම් පසුව 

අයශැ පනත අනුව කටයුතු කර්න ේපශය ා පතශ මහජන 

ආරක්ෂක අමශතශශ ශත ශල්කම් විසි්  ශක්ෂිකරුව් හශ 

වි්ිනත ් ආරක්ෂශ කිරීශම් ජශතික අධිකශරි  ශවත ශ ොමු කරවශ 
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————————— 
*  පුසනත්කාලපේ ත්බා ඇත්. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පශකිකශම්්තුව 

තිශබනවශ. ඒ ේපශය ා වළශබනකල් ්ම නිවශ   ශකීකේ ට ඇතු ව 

වන තළන ශපොික ා නිවාශරි් ශ ොයවශ  ෑශහන ආරක්ෂශවක්  ප ශ 

තිශබනවශ.  

 ගරු කථශනශ කතුමනි  චමුිනත කි න මශාශදින ශශේ ශගයර 

ශේට්ටුශද ශබොශහෝ කවක සිට ශපොලීසිශත ශපොතක් යමවශ 

තිශබනවශ. ශමම සි ධි  සිදුවූ ිනන රශ්රිශතත් 42. 5ට ශපොික ා 

නිවාශරි් ගිහිල්වශ විමක න  කරවශ ශපොලීසිශත ඒ ශපොත 

අත් ් කරවශ තිශබනවශ. ඒ සි ධි  ශවවශ තිශබ්ශ් 2.22ට. ඒ 

වශශේම තවත් ජශගම මුර  ශචශරවික් ඔහුශේ නිව  අවට ප්රශ    

ආවරේ  කරනවශ. ඒ වශශේම රශජ බු ධි ශ ේව  මඟි් අපි 

වශකතශවක් කළඳවශ තිශබනවශ  ඔහුශේ ජීවිත ට තකජන ක් 

තිශබනවශය කි වශ බව්න.  

ශම් සි ධි  සිදු ුමණු හළටිශතම ශජෂාධ ශපොික ා 

අධිකශරිවරශ ක් ඔහුශේ නිව ට ගි ශ. ඊට පසුව SOCO විශ ේෂඥ 

කණ්ඩශ මක් ගි ශ. ඒ වශශේම සුනඛ්යි් යළම්මශ  ඉව අල්ව්න. 

CCTV කළමරශ  2ක් වි ාශල්ෂේ  කරනවශ. අපළහළිනික ඒවශ 

පළහළිනික කර ග්න වශශේම  මහර වශහනවව තිශබන අශක තහක් 

පරීක්ෂශ කර බව්න අපි ශමොරටුව වි ාවවියශව ට  වශ 

තිශබනවශ.  

ඒ වශශේම දුරකථන  ආලුනු හරහශ යළනටමත් දුරකථන වි ශව 

 ශඛ්ශවක් වි ාශල්ෂේ  කරශගන  නවශ. ඒ සි ධි  

 ම්බ්ාශ ් ශතොරතුරු වබශශයන ශකශන ආට හිරු මශා 

ආ තන  විසි් රුපි ල් වක්ෂ 5ක තශග ක් පිරිනමන බව කි ශ 

තිශබනවශ. හිරු මශා ට ඒ ශතොරතුරු වළබීශම් පසු ඒවශ 

ශපොලීසි ට දු්ශනොත් ඒවශ පිළිබඳවත් විමක න  කර්න 

ුද වව්. 

ගරු විපක්ෂ නශ කතුමශ කිදවශ  අපරශා පරීක්ෂේ 

ශයපශකතශම්්තුව  හ රජශත නිව  හ නිව ශනොවත් හ ාත 

ේපශ ෝගි කරශගන මශාශදීන්ට තකජන  කරනවශ කි වශ. අපි 

ඒක පිළිග්ශ් නළහළ. ඒක  ම්පූකේශ ් අ ත ක්.  යකනීවශ 

මශනව හිමිකම්  ළසි වශර  ඉවක්ක කරශගන කරුද දුෂාට 

ප්රකශ  ක් හළටි ටයි අපි ඒ ප්රකශ   යකි්ශ්. ඒ පිළිබඳව අපි 

ඉතශම කනගශටු ශවනවශ. අශප් රශට් හමුයශව යුය අපරශා කශැේ 

නළහළයි කි වශ Sir Desmond de Silva, Prof. Sir Geoffrey Nice, 
Prof. Michael Crane, Prof. Michael Newton, Major General 

John Holmes, Rodney Dixon කි න යුය විශ ේෂඥශ ෝ 

හ ශයනශම කි ශ තිිම ීන  ඔබතුම්වශශේ ආණ්ක්ව කශවශත තමයි 

යකනීවශවවට ගිහිල්වශ 32/4 ශ ෝජනශවට  ම අනුග්රශහකත්ව  ීනවශ 

යුය අපරශා කැශ  කි ශ පිළිගත්ශත්  ගරු විපක්ෂ නශ කතුමනි. 

ඉති් ශම් වශශේ කශව ක ශම් කරන ශචෝයනශ ්ම  ළසිවශර  

ඉවක්ක කරශගන කරනවශ කි ශයි අපි හිත්ශ්. ්ම නි ශ මීට 

පසුවවත් රට පශවශශයන ආකශරශත ප්රකශ  කර්න ්පශ කි වශ මම 

ඔබතුමශශග් ඉල්වශ සිටිනවශ. ශපොලීසි  පළත්ශත් වන 

කශරේශවවටයි මම ශම් පළහළිනික කිරීම කශැේ. ඔබතුමශ අ ශ 

තිශබන අශනක් ප්ර ානවවට ජනමශා අමශතවර ශ ේත්තර වබශ 

ශයයි. 

 

ෙරු දිපන්ෂන ගුේවාධන මහත්ා 
(மாண்புமிகு திசனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථශනශ කතුමනි  විපක්ෂ නශ කතුමශ නඟුද ප්ර ාන ට 

ගරු ජනමශා අමශතතුමශ විසි් ශම්  තිශත ඉිනරි ිනනකීන 

පිළිතුරු වබශ ශයනවශ ඇති. ශපොලීසි  විෂ   භශර අමශතවර ශ 

හළටි ටයි ගරු  රත් ීමරශ ේකර මළතිතුමශ ඒ පළහළිනික කිරීම කශැේ.  

ෙරු සජිත් පප්රේමදාස මහත්ා  
(மாண்புமிகு ச ித் பிசரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථශනශ කතුමනි  මම ශම  විවශය ක් කර ග්න 

 ්ශ් නළහළ. නමුත්  ගරු ආචශක   රත් ීමරශ ේකර 

අමශතතුමශට මම  ම් පළහළිනික කිරීමක් කර්න ඕනෑ. මශේ 

ක්රි ශකවශප  තුැ මමවත්   මඟි ජන බවශදග වත් කිසිම යව ක 

ශමොනම ජශත්තර  භශවකීනවත් රට පශවශ ශය්න කටයුතු 

කරවශ නළහළ. ්ම නි ශ කරුේශකර චමුිනත  මරවිරම මළතිතුමශ 

ප්රමුඛ් ජනමශා ක්ශෂේත්ර ට ්ල්ව වන ප්රහශර ශම් විධි ට ඉතශ පටු 

ආකශරශත අකථ කථන කට වක් කර්න ්පශ  කි ශ මම ගරු 

ඇමතිතුමශශග් ඉල්වශ සිටිනවශ. 

ගරු ඇමතිතුමනි  ඔබතුමශ යළ් කරුණු කශරේශ ගේනශවක් 

කිදවශ. ඒවශ  ම්බ්ාශ ් පළහළිනික කිරීම් අව යි. චමුිනත 

මහත්ම ශට පූකේ ශව  ආරක්ෂශව වබශ ශය්න කි ුද ේ ශවි 

නිශ ෝග  ක්රි ශත්මක ශනොකර්ශ් ඇයි? යළ් ඔබතුමශ කිදවශ  

හරි ටම රශ්රි 42. 5ට ශපොත අත් ් කැශට ප ාශ ේ තමයි ්ම 

ප්රහශර  ්ල්ව ශවවශ තිශබ්ශ් කි වශ. ්තශකොට  ශපොත 

අත් ් කරන ශදවශව් පිළිබඳවත් ප්රහශර  ්ල්ව කරුද 

කණ්ඩශ ම ශහොඳි් අවශබෝා කරශගන ඉ්න ඇති. ශම් කශරේශ 

පිළිබඳව  මශජශත ශවො ආ  ආතුහව ක්  ශවො ආ කථශ බහක් 

නිකමශේ  ශවවශ තිශබනවශ. තමු්නශ්ශ ේවශශේ ක්රි ශකශරකම් 

තුැ තමයි අය රජ  ප්රමුඛ්ව මශා මකයන ක් ක්රි ශත්මක වනවශ  

කි න කශරේ  ශපනී  ්ශ්. ්ම වළඩ පිළිශවැට වග කි ්න 

ඕනෑ විපක්ෂශත අපි ශනොශවයි  ඔබතුම්වශයි. ශම් රශට් මශා 

නියහ  තිශබනවශ කි ශ ඔබතුම්වශ ක්රි ශශව් ඔප්ුද කර 

ශප්ව්න ඕනෑ. ්ශහම නළතිව ශම් අව ාථශශද අපි යකනීවශ මුල් 

කරශගන  ප්රකශ  නි ආත් කරනවශ  කි න ඒ ශබොැඳ ප්රකශ    ඒ 

පහත් ප්රකශ   සිදු කිරීම ශබොශහොම වළැවිනයි. ඒක ඉතශම නි්ිනත  

තුච්ඡ ප්රකශ  ක් හළටි ටයි මම යකි්ශ්. ශමොකය  අපි 

ජශත්තර ත් ්ක්ක  ශකච්ඡශ කරනශකොට කිසිම යව ක  

ශමොනම ආකශර කි්වත් රට පශවශශයන විධි ට කථශ කරවශ 

නළහළ. ඒක ශහොඳට මතක ති ශග්න. අපි කිසිම යව ක ්ශහම 

කරවශ නළහළ. ්ම නි ශ විශ ේෂශ ්ම ශම් අව ාථශශද මම 

ඔබතුමශශග් ඉල්ලීමක් කරනවශ  කරුේශකර ශම් ප්ර ානශ ් 

පළනවශ  ්ශ් නළතුව චමුිනත  මරවිරම මහත්ම ශට වබශ ින  

යුතු ආරක්ෂශව වබශ ශය්න කි වශ. ඔබතුමශ ය්නවශ ශ්  මම 

ශම් ප්ර ාන  අහුද නි ශ ශ් කවබශල්ට ඊශත ෑ  ඉඳවශ ඒ නිවශ  

 ශකීකේ ට ශපොික ා ආරක්ෂශව වබශ දු්ශ්. ශම් ප්ර ාන  

අහ්න ඉ ාශ ල්වශ මම චමුිනත මහත්ම ශ ්ක්ක කථශ කැශ. 

කථශ කරවශ තමයි මම ශම් ප්ර ාන  ඇහුශද. මම ඒක ්ළිපිටම 

කි නවශ. ේ ශවි නිශ ෝග  ක්රි ශත්මක ුමේශය  ආරක්ෂශව 

වළබුේශය කි වශ මම ්තුමශශග් ඇහුවශ. ශම් ප්ර ාන  අහුද නි ශ 

කවබවශ ් මීට පළ  කිහිප කට ශපර ්ම නිවශ   ශකීකේ ට 

ආරක්ෂශව වබශ දු්නශ කි ශ මට යළනග්න වළබුේශ. 

 ගරු ඩව ා අවහප්ශපරුම මළතිතුමශශේ නම  ඳහ් ුමණු නි ශ 

මම තව කශරේ ක් මතක් කර්න කළමළතියි. ප්රවෘත්ති 

 ශකච්ඡශවකීන ්තුමශ කි ශ තිශබනවශ  ශම් ප්රහශර ට රජ  

 ම්බ්ා නළහළ කි වශ. හළබළයි  ශම් ප්රහශර  ්ල්ව කරුද 

කණ්ඩශ ම අත්අඩශගුවට ග්න අශපොශහො ත් ුමශේොත් රජ  

ශම්කට  ම්බ්ායි කි ශ ්තුමශත් නිගමන කට ්න බව කි ශ 

තිශබනවශ. 

ඔබතුමශ ඒකත් ශහොඳට හිශත් ති ශ ග්න. ඒ නි ශ කරුේශකර 

ප්ර ාන ක් ඇහුවශම ්ම ප්ර ාන  නිකම් ශබොරුවට යකනීවශවවට නතු 

කර්න  ්න ්පශ. අපි යකනීවශවවට රට පශවශ ශයන ශ   
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ශද්රෝීන් ශනොශවයි. ශපශනනවශ ශ්  ශ   ශප්රේමී ආණ්ක්ශද තරම? 

තමු්නශ්ශ ේවශට රට ැවක ග්න ශඩොවක ටික නළහළ; ශතල් ටික 

නළහළ; අක් ගේශ් A/L විභශග  පවත්වන  මශත විදුික   ප ශ 

ග්නත් බළරි ආණ්ක්වක්  ශම්ක. වළඩ බළරි  අයක්ෂ ආණ්ක්වක්. 

හළම ශය කි්ම ශ ශර්න "යකනීවශ  යකනීවශ" කි න ම්තර  

කි ්න  ්න ්පශ.  

 
ෙරු තආචාාය  සරත් ීමරපසේකර මහත්ා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சரத் வீரசசகர)  

(The Hon.(Dr.) Sarath Weerasekera) 

ගරු කථශනශ කතුමනි  ඔ  හළම ්කකටම ේත්තර ශය්න 

ගිශ ොත් ශම්ක විවශය ක් වනවශ. නමුත් මම ්ක කශරේ ක් කිව 

යුතුයි. ේ ශවි නිශ ෝග  ීනවශ තිශබ්ශ්  ශක්ෂිකරුව්  හ 

වි්ිනත ් ආරක්ෂශ කිරීශම් ජශතික අධිකශරි  ප්රකශරව කටයුතු 

කර්න කි ශයි. ඒ අධිකශරි ට අපි  වවශ තිශබනවශ. ඔුම්ශේ 

ේපශය ා ්නතුරු තමයි අපි ශම් කටයුතු ටික කර්ශ්.  

 
 

ෙරු පක්.  සුජිත් සංජය පෙපාරා මහත්ා  
(மாண்புமிகு சக. சு ித் சஞ் ய பபசரரா) 

(The Hon.K.  Sujith Sanjaya  Perera)  

ගරු කථශනශ කතුමනි - 
 

 

ෙරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ම්ත්රීතුමනි  ඔබතුමශශේ ප්ර ාන ත් ශකටිශ ් ඉිනරිපත් 

කර්න. 
 

 

ෙරු පක්.  සුජිත් සංජය පෙපාරා මහත්ා  
(மாண்புமிகு சக. சு ித் சஞ் ய பபசரரா) 

(The Hon.K.  Sujith Sanjaya  Perera)  

අශප් ක්රීඩශ ඇමතිතුමශට තමයි මම ශම් ප්ර ාන  ශ ොමු 

කර්ශ්. ක්රිකට් ක්රීඩක භශනුක රශජපක්ෂ මහත්ම ශට සිදු ීම 

තිශබන අ ශාශරේ ක්  ම්බ්ාශ ් මම ශම් කි ්ශ්. අපිට 

යළනග්න තිශබන ආකශර ට  ්තුමශ ඉ්ීන   ශචශර ටත් ්කතු 

කර ග්න කටයුතු කර නළහළ. අපි ය්නවශ  ජශත්තර ව ශ ් 

වි ා යි වි ා  තරග  ඳහශ තිශබන ප්රාශන තරගශවික    ඉ්ින ශශද 

IPL ක්රිකට් තරගශවික  බව. ්ම තරගශවික ට සුදු ාශ ක් ශව්න 

ුද වව්කම තිශබනවශ නම්  ඔහුට වශකශව නිශ ෝජන  කරමි් 

ක්රීඩශ කර්න අව ාථශව නළත්ශත් ඇයි කි න ්කයි අපට තිශබන 

ගළටලුව  ගරු කථශනශ කතුමනි. 
  
 

ෙරු නාමල් රාජෙක්ෂ මහත්ා තත්රුේ හා ක්රීඩා අමාත්  

සංවාධන සම්බන්ධීකරේ සහ අධීක්ෂේ අමාත් සහ 

ඩිජි ල් ත්ාක්ෂේ හා වවසාය සංවාධන රාජ 

අමාත්තුමා  
(மாண்புமிகு நாமல் ரா பக்ஷ - இகளஞர் மற்றும் 

விகளயாட்டுத்துகற அகமச்சரும் அபிவிருத்தி ஒருங்கிகணப்பு 

சமற்பார்கவ அகமச்சரும் டி ிட்டல் பதாைில்நுட்பம் மற்றும் 

பதாைில்முயற்சி அபிவிருத்தி இரா ாங்க அகமச்சரும்) 

(The Hon. Namal Rajapaksa - Minister of Youth and Sports, 
Minister of Development Coordination and Monitoring and 
State Minister of Digital Technology and Enterprise 
Development) 

ගරු කථශනශ කතුමනි  ප්රථමශ ්ම මම ගරු ම්ත්රීතුමශට 

 ාතුතිව්ත වනවශ  රශජපක්ෂ ශකශන ආ ශවනුශව් ශපනී සිටීම 

පිළිබඳව. ක්රිකට් ක්රීඩශව  ම්බ්ාශ ් ශත්රීම් කමිටුවක් 

තිශබනවශ  ගරු කථශනශ කතුමනි. ක්රිකට් කමිටුවක් පත් කර 

තිශබනවශ  administrationවවට. ඒ වශශේම   මශහේව ජ වකාන 

මහත්ම ශ Consultant Coach විධි ට පත් කරවශ තිශබනවශ. 

ශත්රීම් කමිටුවවට ඇඟිික ගළසීම් කරවශ  ක්රිකට් පශවක 

මණ්ඩව ට ඕනෑ විධි  ට  හ තව ශවනත් ශහේතු මත කණ්ඩශ ම් 

ශතෝරශගත්ත නි ශ තමයි පසුගි  කශව  තුැ අශප් ක්රිකට් ක්රීඩශව 

වළටුශණ්. 

ගරු ම්ත්රීතුමනි  භශනුක රශජපක්ෂ කි ්ශ් යක්ෂ  ශහොඳ 

අනශගත ක් තිශබන ක්රීඩකශ ක්. ඒ වශශේම ඔහු අශප් රට 

 නිශ ෝජන  කැ යුතු ක්රීඩකශ ක් කි වශ අපි වි ාවශ  කරනවශ. 

හළබළයි  ශ්රී වශකශ ක්රිකට් ශත්රීම් කමිටුව  හ ුදහුණුකරුව්ශේ 

නිකශ   මත තමයි ශමවර ඉ්ීන   ශචශර ට කණ්ඩශ ම 

ශතෝරශශගන තිශබ්ශ්. ඒ අනුව ඔුම් භශනුක රශජපක්ෂ ශතෝරශ 

ශනොගළනීමට ශහේතු ශමොනවශය කි ශ ඔහුව යළනුවත් කර තිශබනවශ. 

අමශතවර ශ විධි ට ඒ  ම්බ්ාශ ් මශවත් යළනුවත් කැශ. 

ක්රීඩකශ  ආශේ ශපෞ ගිකක කශරේශ පිළිබඳව මශා  තුැ කථශ 

ශනොකැ යුතුයි කි ශ මම හිතනවශ  ගරු කථශනශ කතුමනි. ඒ නි ශ 

්ම  ශහේතු  පිළිබඳව මම ශම් අව ාථශශදීන කථශ කර්ශ් නළහළ. 

හළබළයි  ශම්ක ඔහුශේ ක්රිකට් ජීවිතශත අව ශන  ශනොශවයි. ඔහුට 

ඕනෑ තරම් ව   තිශබනවශ; හළකි ශව තිශබනවශ; යක්ෂතශව 

තිශබනවශ. මම වි ාවශ  කරනවශ  ඔහු නළවත ක්රිකට්වවට ශහොඳ 

comeback ්කක් ශවයි කි වශ. 
 

 

ෙරු සජිත් පප්රේමදාස මහත්ා  
(மாண்புமிகு ச ித் பிசரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථශනශ කතුමනි  මට තවත් කශරේ ක් අහ්න 

තිශබනවශ. ශපබරවශරි මශ ශත 28 වළනියශ -යළනට  ති ශයකකට 

පමේ ශපර- මම ඉතශ වළයගත් ප්ර ාන ක් ඇහුවශ  මුයල් 

ඇමතිතුමශශග්. ශම් වන ශතක් ඒ ප්ර ාන ට පිළිතුරක් වබශ ීන 

නළහළ. මම ය්ශ් නළහළ  ශමොකක්ය ශහේතුව කි වශ.        
 

 

 

ෙරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහට ඒ  ම්බ්ාශ ් විවශය ක් තිශබනවශ ශ්. 
 

 

ෙරු සජිත් පප්රේමදාස මහත්ා  
(மாண்புமிகு ச ித் பிசரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඒ විවශය  පිළිබඳව ශනොශවයි මම කි ්ශ්. මම  ාථශවර 

නිශ ෝග 29(2   ටශත් ශබොශහොම පළහළිනික ප්ර ාන ක් ්යශ ඉිනරිපත් 

කැශ. නමුත්  ඒ ප්ර ාන  ට තවම පිළිතුරක් වබශ ීනවශ නළහළ. ඒ 

ප්ර ාන ට පිළිතුරු වබශ ශනොශය්ශ් ඇයි කි ශ මම යළනග්න 

කළමතියි. 
 

 

 

ෙරු පශහාන් පසේමිංංහ මහත්ා තසමෘේධි  ෙෘහ ආාථික  

ක්ෂුද්ර මූල  සනවයං ැවකියා හා  වාොර සංවාධන රාජ 

අමාත්තුමා  
(மாண்புமிகு பசஹான் சசமசிங்க - சமுர்த்தி, உள்ளக 

பபாருளாதார, நுண்நிதிய, சுயபதாைில், பதாைில் அபிவிருத்தி 

இரா ாங்க அகமச்சர்) 

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

ගරු කථශනශ කතුමනි  අපි ශම්  තිශත ්ම ප්ර ාන ට පිළිතුරු 

වබශ ශයනවශ. විපක්ෂ නශ කතුමශට ඕනෑ ශ වල් ්තුමශට 

ඇශහනවශ. හළබළයි ්තුමශට වළයගත්කමක් නළති ශ වල් 

ඇශහ්ශ් නළහළ.  
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පශකිකශම්්තුව 

ෙනත් පකටුම්ෙත් පිළිෙැන්ීමම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்டமூலங்கள் 

BILLS PRESENTED 
 
 

අධිවාර බේද ෙනත් පකටුම්ෙත් 
மிககக் கட்டண வாி சட்டமூலம் 

SURCHARGE TAX BILL  
 

 

"අධිභශර බ ය පළනීමම  ඳහශ විධිවිාශන  ළවළ ාීමම පිණි   හ ඊට 

 ම්බ්ා  හ ආනුෂශගික කරුණු  ඳහශ විධිවිාශන  ළවළ ාීමම පිණි  වූ 

පනත් ශකටුම්පතකි."  

 
පිළිෙන්වන ලේපේ  මුදල් අමාත්තුමා පවනුව  ෙරු දිපන්ෂන 

ගුේවාධන මහත්ා විිංනි. 
2022 මාාතු 08වන අඟහරුවාදා පදවන වර කියවිය යුතුයයි ද  

එය මුද්රේය කැ යුතුයයි ද  රජපේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සවාව  
පයොමු කැ යුතුයයි ද නිපයෝෙ කරන ලදී.    

 
நிதி அகமச்சர் சார்பாக மாண்புமிகு திசனஷ் குணவர்தன 

அவர்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. 

2022 மார்ச் 08, பசவ்வாய்க்கிைகம இரண்டாம் முகற 

மதிப்பிடப்பட சவண்டுபமனவும் அச்சிடப்பட சவண்டுபமனவும் 

அரசாங்க நிதி பற்றிய குழுவுக்கு ஆற்றுப்படுத்தப்பட சவண்டு 

பமனவும் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 
Presented by the Hon. Dinesh Gunawardena on behalf of the 

Minister of Finance; to be read a Second time upon Tuesday,  
08th March, 2022 and to be printed and to be referred to the 

Committee on Public Finance.  

 
ෙරු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහත්ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

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

අධිභශර බ ය පනත් ශකටුම්පත යළ් ගරු  භශනශ කතුමශ 

ඉිනරිපත් කැශ.  ශ ේවක අකථ ශාක අරමුයික් - [බශාශ කිරීමක්] 

 
ෙරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ  ම්බ්ාශ ් විවශය ක් තිශබනවශ ශ්. 

 
ෙරු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහත්ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථශනශ කතුමනි. ශ ේවක අකථ ශාක අරමුයික් සි  ට 

25ක tax ්කක් අ  කිරීම ඉවත් කර ග්නවශ කි වශ ආණ්ක්ව 

කිදවශ. නමුත් ශම් පනත් ශකටුම්පශත් ඒක ඉවත් කරවශ නළහළ.  

 
ෙරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ පිළිබඳව විවශයශතීන කථශ කර්න. 

 
ෙරු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහත්ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඒක අය පනත් ශකටුම්පති් ඉවත් කර්න තිබුේශ ශ්.  

ෙරු දිපන්ෂන ගුේවාධන මහත්ා 
(மாண்புமிகு திசனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථශනශ කතුමනි  ඉතශ පළහළිනිකව මුයල් ඇමතිතුමශ 

ප්රකශ  ක් කැශ  ඒක අ්තකගත ව්ශ් නළහළ කි වශ. අපි ඒ 

වගකීම ඉෂාට කරන රජ ක්. විපක්ෂශත ප්රාශන  ශවිාශ කතුමනි  

ඔබතුමශ ශම් ප්ර ාන   ළි නඟ්ශ් ශමොකටය? පනත් 

ශකටුම්පතක් පශකිකශම්්තුවට ඉිනරිපත් කැශම  කශරක  භශ 

අව ාථශශදීන ශවන ාකම් රශෂ් ක් සිදු වන බව ඔබතුමශ ය්නවශ. 

ඒක ශනොය්න නවකශ  ආ හළටි ට ඔබතුමශ හළසිරීම ගළන මම 

කනගශටු වනවශ. [බශාශ කිරීමක්] ශමොකය නළත්ශත්?  

යළ් ශරේෂාධශධිකරේශත රණරේ ත් ප්රකශ  කැශ.  
 

ෙරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කරුේශකරවශ ඒ ගළන ශහට විවශයශතීන  ශකච්ඡශ කර්න. 

[බශාශ කිරීමක්] 
 

ෙරු දිපන්ෂන ගුේවාධන මහත්ා 
(மாண்புமிகு திசனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු ම්ත්රීතුමනි  ඔබතුමශ යළ් ඒ ගළන අහවශ හරි ්ශ් 

නළහළ ශ්.  
 

ෙරු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහත්ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථශනශ කතුමනි  ඒ පනත් ශකටුම්පත අය 

පශකිකශම්්තුවට ඉිනරිපත් කරවශ තිශබනවශ. ඒශක් තිශබනවශ 

සි  ට 25ක් කපනවශ කි වශ.  සි  ට 25 කප්ශ් නළහළ කි වශ 

ඒශක්  ඳහ් ශවවශ නළහළ.  
 

ෙරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක ශහට පළවළත්ශවන විවශයශතීන  ශකච්ඡශවට ග්න.  

 ිනනට නි මිත කටයුතු.  නශ  පත්රශත ශ ෝජනශ අශක 4  හ 2 

ඉිනරිපත් කිරීම  ගරු රශම්ෂා පතිරේ අමශතතුමශ. 

 

නිෂනොදන ද්රව ත්ැැවේකරුවන්  බලේර 

දීපම් ෙනත්: නිපයෝෙ 
விகளபபாருட் தரகர்களுக்கு உாிமமளித்தற் சட்டம்: 

ஒழுங்குவிதிகள் 
LICENSING OF PRODUCE BROKERS ACT : 

REGULATIONS  
 

[අ.භශ. 42.22] 
 

ෙරු තවවද  රපම්ෂන ෙතිරේ මහත්ා තවැවිලි අමාත්තුමා  
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரசமஷ் பதிரண - 

பபருந்சதாட்ட அகமச்சர்) 

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

ගරු කථශනශ කතුමනි  මශ පහත  ඳහ් ශ ෝජනශව ඉිනරිපත් 

කරනවශ: 

"4 9  අශක   යරන නිෂාපශයන ද්රව තළැවදකරුව්ට බවපත්ර ීනශම් 

පනශත්   වග්ති   මඟ කි වි  යුතු 2(   (6  වග්ති   ටශත් වළවිික 

අමශතවර ශ විසි්  ශයනු වදුව  2224 අශප්රේල් 28 ිනනළති අශක  2222/   

යරන අති විශ ේෂ ගළ ට් පත්රශත පැ කරනු වළබ  2222.24.22 ිනන ඉිනරිපත් 

කරන වය නිශ ෝග අනුමත කැ යුතු  ." 

1107 1108 
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ගරු කථශනශ කතුමනි  නශ  පත්රශත අය ිනනට නි මිත 

කටයුතුවවට අයශැ විෂ  අශක 2 යරන ශ ෝජනශව ය මශ ඉිනරිපත් 

කරනවශ. 

ශමම ශ ෝජනශ  ම්බ්ාශ ් අයහ ා කීප ක් ප්රකශ  කර්න 

මම බව ාශශපොශරොත්තු ශවනවශ  ගරු කථශනශ කතුමනි. ශ්රී 

වශකශශද ශත් කකමශ්ත   හ රබක කකමශ්ත ට අයශැ වන 

නිශ ෝග තමයි අය ශම් ඉිනරිපත් කරවශ තිශබ්ශ්. විශ ේෂශ ්ම 

2224 ව ර ශ්රී වශකශශද වළවිික කකමශ්ත ට  ම් පමේක 

අභිශ ෝගශත්මක ව රක් ුමේශ. හරිත කෘෂිකශකමික ප්රතිපත්ති  

 මඟ අව ් කශකතුශදීන  ම් පමේක ර ශ නික ශපොශහොර 

හිඟ ක් ශම් රශට් ඇතිීමමත්  මඟයි ඒ තත්ත්ව  ඇති ුමශණ්. ගරු 

කථශනශ කතුමනි  නමුත් වළවිික කකමශ්ත අපන න අශ ශ ් ශ්රී 

වශකශ ඉතිහශ ශත අපි වබුද වළඩිම අපන න ආයශ ම වශකතශ 

කරවශ තිශබ්ශ් 2224 ව ශකීන කි න කශරේ  මම ඉතශම 

 ්ශතෝෂශ ් ශම් අව ාථශශදීන මතක් කරනවශ. ශත්  රබක  

ශපොල්  හ අශන ආත් ශභෝග අපන නශ ් අපි ශඩොවක ිමික න 

3.8ක මුයවක් ේප ශශගන තිශබනවශ.  හපත් ශ යුමම්  හ  හපත් 

කෘෂිකශකමික පිළිශවත්  මඟ 2223 ව ර වන විට ශ්රී වශකශශද 

වළවිික කකමශ්ත ක්ශෂේත්රශත අපන න ආයශ ම ශඩොවක ිමික න 5 

යක්වශ වළඩි කර ගළනීමට අපට හළකි ශව වළශබයි කි වශ වි ාවශ  

කරනවශ.  

වකතමශනශත ීනත් ශත් කකමශ්ත   ම්බ්ාශ ් අයහ ා 

රශෂ් ක් ප්රකශ  ශවන බව අපි ය්නවශ. ගරු කථශනශ කතුමනි  

ඔබතුමශත් ශම් කකමශ්ත  ගළන ශහොඳි් ය්නශ ශකශනක්.  අපි 

ය්නවශ  පසුගි  ව ශක අව ් කශකතුශදීන ශම් ක්ශෂේත්ර  තුැ අපි 

 ම් අපහසුතශවවට මුහුේ දු් බව. හළබළයි  යළ් නළවතත් ශවශැඳ 

ශපොැට සුවභව ශපොශහොර වබශ ීනවශ තිශබනවශ. නමුත්  ඒ 

ශපොශහොරවව මිව  ම්බ්ාශ ්  ම් ගළටලුවක් තිශබන බව අපි 

පිළිග්න අව යි. ඒ මිව ඇත්තටම ඉතශම ඉහැ මට්ටමකට 

ගිශත ශවෝක ශවශැඳ ශපොශැේ යූරි ශ හශ අශන ආත් ර ශ නික 

ද්රවවව මිව ඉතශ ඉහැ මට්ටමකට ගි  නි ශයි. ගරු 

කථශනශ කතුමනි  ශමට්රික්ශටෝ ්කක් ශඩොවක 322ක පමේ 

මිවකට තිබුණු යූරි ශ ඇතු ව අශන ආත් ර ශ නික ද්රවවව මිව  

පසුගි  ශනොවළම්බක  ශය ළම්බක මශ  ශවනශකොට ශමට්රික්ශටෝ 

්කක් ශඩොවක  22ක් යක්වශ තු් ගුේ කි් වළඩි ුමේශ. ඒ නි ශ 

අශප් රටට යළනට ශග්වශ තිශබන ශපොශහොරවව මිව වළඩියි. 

හළබළයි  යළනට ශවෝක ශවශැඳ ශපොශැේ ශපොශහොර මිව 

රමශනුූලවව අක් ශවමි් තිශබනවශ. අශප්රේල් මශ ශ ් පසුව ශම් 

ශපොශහොරවව මිව  ෑශහන ප්රමශේ කි් අක්ශවයි කි ශ අපි 

වි ාවශ  කරනවශ. විශ ේෂශ ්ම  ්ම අ්තක කශවසීමශව තුැ 

2222 ව රට  ශශප්ක්ෂව 2224 ව ශකීන ශත් නිෂාපශයන  

කිශවෝග්රෑම් මිික න 24කි් වළඩිශවවශ තිශබනවශ. 2222 ව ශකීන 

ශම් රශට්  ම ාත ශත් නිෂාපශයන  කිශවෝග්රෑම් මිික න 29 යි. ගි  

අුමරු ශ  කිශවෝග්රෑම් මිික න 322ක් යක්වශ  කිශවෝග්රෑම් මිික න 

24කි් නිෂාපශයන  වළඩිශවවශ තිශබනවශ. ගරු කථශනශ කතුමනි  

 ම් පමේකට ශපොශහොර අක් ුමේත්   හපත් කශවගුේ තත්ත්ව  

නි ශ  නිෂාපශයන  වළඩි ුමේශ.  

ගරු කථශනශ කතුමනි  ශම් රශට් ශගොවි ජනතශවට අපි පළහළිනික 

කැ යුතු කශරේ  තමයි  නිෂාපශයන  අක්ීමම ශපොශහොර හිඟීමම 

නි ශ ඇති වූ ප්ර ාන ක්ම ශනොශවයි කි න ්ක. ගරු 

කථශනශ කතුමනි  ඔබතුමශත් ශබොශහොම පළහළිනිකව ය්නවශ  ශම් 

රටට වළඩිම ශපොශහොර ප්රමශේ ක් ආන න  කරවශ තිශබ්ශ් 

2222 වකෂශතීන බව. ්ම ව ශකීන ශම් රටට ශපොශහොර 

ශමට්රික්ශටෝ 839 222ක් ආන න  කරවශ තිශබනවශ. නමුත්  ඒ 

ව ශකීන තමයි වශකශශද ශත් නිෂාපශයනශත අක්ම අග  වශකතශ 

ව්ශ්. ඊට  ශශප්ක්ෂව බව ීන 2243 ව ශකීන වශකශවට ශග්වශ 

තිශබ්ශ් ශපොශහොර ශමට්රික්ශටෝ  35 222යි.  ්ම ව ශකීන 

ශපොශහොර ආන න  භශග කට වඩශ අක් ුමේශට  වශකශශද ශත් 

අ ාවළ්ශ් වළඩිම නිෂාපශයන ක් සි ා ුමශණ් ්ම ව ශකීනයි. 

2243 ව ශකීන අපි ශත් කිශවෝග්රෑම් මිික න 3 2ක් නිෂාපශයන  

කරවශ තිශබනවශ. ඒ නි ශ ශම්ක ශපොශහොර  ම්බ්ාශ ් 

විතරක්ම සි ා ුමණු කශරේ ක් ශනොශවයි. අපට ශපොශහොර 

අව යි. අපි ශපොශහොර වබශීනමට කටයුතු කරනවශ. ඒ වශශේම  

අශන ආත්  ශමෝාශනික කටයුතු   පශශශු  ශරක්ෂේ   ේ ා 

ශ වේ  මිටි ශ වේ  ශක වබශීනම  පශ හි ආම්ිකකතශව අක් 

කිරීමට ශඩොවමයිට් වබශීනම  ජව  ළපයුම ඇතු ව කරුණු කශරේශ 

රශෂ් ක් ශම්කට බවපශනවශ. ්ම නි ශ රජ  හළටි ට අපි  ආඩශ ශත් 

වතු  ශවකාන අධිකශරි  හරහශ වළවිික කකමශ්ත අමශතශශ  ත්  

රශජ අමශතශශ  ත් ශම්  හන ජනතශවට වබශ ශය්න අව  

කටයුතු කරනවශ. අපි යළනටමත් ශම් ව ශකීන ශඩොවමයිට් සි ල්ව 

ශනොමිවශත වබශ ශය්නට අව  කටයුතු  ක ා කරවශ 

තිශබනවශ.  

 

ෙරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

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

අනතුරුව ෙරු කථානායකතුමා මූලාසනපයන් ඉවත් වූපයන්  
නිපයෝජ කථානායකතුමා [ෙරු රංජිත් ිංයලලාපිියය මහත්ා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்று அகலசவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண்புமிகு 

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

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

 

ෙරු තවවද  රපම්ෂන ෙතිරේ මහත්ා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரசமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

ගරු නිශ ෝජ කථශනශ කතුමනි  ශම් ව ර තුැ  ආඩශ ශත්වතු 

හිමි ්ට අව  ශඩොවමයිට් ටික ශනොමිවශත වබශ ශය්නත්  

සි්ක්  ල්ශෆේට් ශනොමිවශත වබශ ශය්නත්  ේ ා ශ වේ  මිටි 

ශ වේ  ශක  ඳහශ අව  කෘෂිකශකමික ශ යුමම්  පළැ සි ල්ව 

වබශ ශය්නත් අපි කටයුතු කරනවශ. ඒ වශශේම ජව  ළපයුම 

ශවනුශව් වි ශව  හනශාශර රම කීප ක්ම ශ ෝජනශ කර්නත් 

අපි බවශශපොශරොත්තු ශවනවශ. ජව  ළපයුම ශවනුශව් සි  ට 

52ක ආාශර ක්  ආඩශ ශත්වතු හිමි ්ට වබශ ශය්නත් අපි 

කටයුා තු කරනවශ. ඒ ආාශර  වබශ ීනශම්ීන රුපි ල් 452 222ක 

ේපරිම ක් යක්වශ ගම් කර්නත් අපට ුද වව්කම තිශබනවශ. 

ඊට අමතරව  ආසි ශනු  ශවකාන බළශ ආ ේ  ශ ෝජනශ රම 

 ටශත් සි  ට  ක වශශේ  හන ශපොික කට ේ  පහසුකම් වබශ 

ශය්නත් අපි වළඩ ටහ් කීප ක් වෑ ාති කර තිශබනවශ. 

ශම් සි ල්වත්  මඟ  ශ්රී වශකශශද ශත් කකමශ්තශත 

ුදනකජීවන  ශවනුශව් ඍජු පළැ කිරීශම් රමශදය ක් ශම් 

අුමරු ශ  හනි්වශ ශය්නටත් අපි බවශශපොශරොත්තු ශවනවශ. 

පශශශු පරීක්ෂේ  කිරීශම් පසුව  නළවත ීනකඝ කශව ක් පශශශු 

 ශරක්ෂේ වළඩ ටහ්වවට   න ගම් මශකගශ ්  ම් 

තරමකට බළහළර ශවවශ   වගශ කර්න සුදුසු ඉඩම් තිශබන  වගශ 

කර්න කළමළති  ුද ගව ්ට  ඍජු පළැ කිරීශම් රමශදය ක්  

හනි්වශ ශය්න අපි බවශශපොශරොත්තු වනවශ.  ඒ අනුව අක්කර 

කශවක්  ඳහශ ශත් පළැ  හ ශකොම්ශපෝ ාට් ශපොශහොර ශනොමිශල් 

වබශ ශය්න අපි බවශශපොශරොත්තු ශවනවශ.  භූමි   ක ා කර 

ගළනීශම් පසුව රුපි ල් 32 222ක් වටිනශ කශබනික ද්රව ්කතු 

කිරීමත්   තවත් රුපි ල් 35 222ක් පමේ වටිනශ පළැ ශනොමිශල් 

වබශ ීනමටත් අපි කටයුතු කරනවශ. ආ ්න ව ශ ් ශත් අක්කර 
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පශකිකශම්්තුව 

කශවක නළවත ශත් වගශව  ඳහශ -අලුත් ශත් වගශව  ඳහශ-  රුපි ල් 

95 222ක් පමේ වටිනශ ශ යුමම් ශනොමිශල් වබශ ීනමට මූව 

ප්රතිපශයන ශම් අුමරු ශ  ශව් කර තිශබනවශ. ඒ හරහශ  ශත් 

කකමශ්ත  ිනයුණු කිරීමට අපි බවශශපොශරොත්තු ශවනවශ.  

ඉතිහශ   ුදරශම ශත් කකමශ්තශත නළවත වගශ ප්රමශේ  සි  ට 

3ක් හළටි ට  ඳහ් කරවශ තිශබනවශ. නමුත් පසුගි  ව ර 42ක 

කශව  තුැ කවයශවත් නළවත වගශව සි  ට 3ක් සිදුශවවශ නළහළ. 

ශම් අුමරු ශ  ඍජු පළැ කිරීශම් රමශදය   ටශත්  ආාශර වබශ 

ීනම මඟි් අක් ගේශ් සි  ට 2ක්වත් නළවත වගශව -අලුත් වගශව

-  පට් ග්න අපට ුද වව් ශවයි කි වශ අපි බවශශපොශරොත්තු 

ශවනවශ. ්ශහම ුමශේොත්  ශ්රී වශකශශද යළනට වි ශව ගළටලුවක් 

ශවවශ පවතින ්ක මට්ටශම් පවතින නිෂාපශයන ාශරිතශව  වකාන  

කැ හළකි වනවශ. 2242 සිට 2222 ශවනතුරුම  ශමශන ක් 

හළටි ට නිෂාපශයන ාශරිතශව තිශබ්ශ් කිශවෝ මිව න 322යි. 

ඒක වළඩි ශවවශ නළහළ.  ඍජු ආාශර රම   ටශත් අක් ගේශ් 

තව සි  ට 2කි් ශත් වගශව  වකාන  කර ගළනීමට හළකි ශවයි 

කි වශ අපි බවශශපොශරොත්තු ශවනවශ.  

ඒ හශ  මගශමීව   ආඩශ ශත් වතුහිමි ් යළනුවත් කිරීශම් කටයුතු 

ැව ක් අපි ආරම්භ කරවශ තිශබනවශ. ශම් රශට් ශත් කකමශ්තශත  

 ශමශනශ ්  අක්කර කි් ම කට යලු කිශවෝ 352ක පමේ 

අක් මට්ටමකයි තිශබ්ශ්. ඒකට ශහේතුව  ශ්රී වශකශශද වගශ 

ිමම්වව තත්ත්ව යි. ිමම්වව පළරණිකම නි ශ පශශශු තත්ත්ව  

දුකවව ශවවශ තිශබනවශ. නමුත් ශක් ශශවත්  ඉ්ින ශශවත් ශම් 

ප්රමශේ  කිශවෝ  52  522 යක්වශ වළඩි ශවවශ තිශබනවශ. 

ශක් ශශද අලුත් වගශව  නි ශ මීට වඩශ ශගොඩක් ශහොඳ මට්ටමට 

තිශබනවශ. හළබළයි  අපි ශබොශහොම පළහළිනිකව කි ්න අව යි 

පශශශු  ශරක්ෂේ රමශදය  කශබනික ශකොට ා ්කතු කිරීම  ේ ා 

ශ වේ - මිටි ශ වේ රමශදය ඇති කිරීම  ජව  ළපයුම වබශීනම 

කශැේ නළත්නම් ඵවයශ උතශව වළඩි කිරීමට අපට හළකි ව්ශ් නළති 

බව. අක්කර කි් ම කට  කිශවෝ 352ක් වළශබන යලු ප්රමශේ    

කිශවෝ  52කට 522කට ශගනගිශත නළත්නම් ඉිනරි කශවශතීන අපට 

වි ශව ගළටලුවක්  මතු ශවනවශ.  

හළබළයි  ඒ ්ක්කම  හපත් කෘෂිකශකමික භශවිතශ   මඟ ශ්රී 

වශකශශද  මහර  ආඩශ ශත් වතු හිමි ් තම්ශේ ශත් 

අක්කරශ ් ම කට යලු කිශවෝ 522  622 වබශ ග්නවශ  කි න 

කශරේ ත් අපි කි ්න අව යි.  යලු කිශවෝ 4 222ක්  වබශ 

ග්නශ තළ් තිශබනවශ. ඒ ශගොවි මහත්වරු් ආයක  ට 

අරශගන   ්ම  ළපයුම් වබශීනම හරහශ ශ්රී වශකශශද ශත් 

කකමශ්තශත පරිවකතනී  ශවන ක් කිරීශම් හළකි ශව වළශ වි 

කි වශ අපි වි ාවශ  කරනවශ. ශකශ ේ ුමවත්  ශම් සි ලු අභිශ ෝග 

හමුශද ගි  අුමරු ශ  ශමොන බශාක තිබුේත්  වශකශශද ශත් 

නිෂාපශයන  කිශවෝ මිික න 322ක් යක්වශ ඉහැ යළමීමට කටයුතු 

කරුද  ආඩශ ශත් වතු හිමි ්ටත්  වි ශව වතු හිමි ් ඇතු ව ඒ  ෑම 

ශකශන ආටම අශප් ේපහශර  පිරිනම්න කටයුතු කරනවශ. ්හි 

ප්රතිඵව ක් හළටි ට ගි  අුමරු ශ   ශත් අපන නශ ් ශඩොවක 

ිමික න 4.32ක මුයවක් වබශ ශගන තිශබනවශ. ඒක 2222ට 

 ශශප්ක්ෂව ගත්ශතොත් වළඩි ප්රමශේ ක්. 2222ීන අපට ශඩොවක 

ිමික න 4.2යි වළිමවශ තිශබ්ශ්. අපි අය වළඩිුදර අපන න 

ආයශ මක් ේප ශශගන තිශබනවශ.  

ගරු මශනෝ ගශ් ් ම්ත්රීතුමශ  ඳහ් කරුද කශරේ  

පිළිබඳව අපි ේපරිම ේත් ශහ ක් යළරුවශ.  ශම් රශට් වතු කම්කරු 

ජනතශවට  ශමුහික ගිවිසුම හරහශ රුපි ල් 4 222 ීනමනශව 

වබශීනමට ේපරිම ේත් ශහ කැශ. නමුත් වතු  මශගම් ඊට කළමළති 

ුමශණ් නළහළ. කළමළති ශනොුමණු නි ශ තමයි නිමල් සිරිපශව ය සිල්වශ 

ඇමතිතුමශට සි ා ුමශණ්  පඩි පශවක  භශව හරහශ නිශ ෝග ක් 

පනවශ රුපි ල් 4 222 ීනමනශව වබශ ශය්නට. ගරු නිශ ෝජ 

කථශනශ කතුමනි  ශගෝධශභ  රශජපක්ෂ මළතිතුමශශේ රජ  ඉතශම 

  භශවශ ් වතු කම්කරු ජනතශව ගළන ඇති හළඟීශම්  

කළක් ආශම් රුපි ල් 4 222 ීනමනශව ශය්න ශ ෝජනශ කැශ. 

නමුත් වතු  මශගම් කළමළති ුමශණ් නළහළ. ඒ නි ශ අපි පඩි පශවක 

 භශව හරහශ නිශ ෝග පනවශ තිශබනවශ. ජනතශ වතු  ශවකාන 

මණ්ඩව ත්  රශජ වළවිික  ශ ාථශවත් ඒ මුයව ශගවනවශ. වළවිික 

 ශ ාථශව පමේක් 2224 ව ශකීන වළඩිුදර මිික න 62ක් භශවිත 

කරවශ තිශබනවශ  රුපි ල් 4 222 පඩි  ශය්නට. හළබළයි  වතු 

 මශගම් ශම්කට විරු ාව යළ් ේ ශවි ගිහිල්වශ තිශබනවශ. අපි 

බවශශගන ඉ්නවශ. අපි ඒ පශක ාව ශයකටම -වතු වෘත්රණ   මිති 

ක්ශෂේත්ර ටත්  වතු හිමි ්ටත්- ශ ෝජනශ කරවශ තිශබනවශ  

ුද වව් නම් නළවත  ශමුහික ගිවිසුමට ප්රවිෂාට ශව්න කි වශ. 

ඔුම් ශ ෝජනශ කශැේ  රුපි ල් 822 වළටුපක්  හ productivity-

based incentive ්ක රුපි ල් 422යි  attendance incentive  ්ක 

රුපි ල් 422යි කි න කශරේ ට. ඔබතුමශ ශහොඳි් ය්නවශ   

රජ  හළටි ට අපට ඒ  ාථශන ට  ්න ුද වව්කම තිබුශණ් නළති 

බව. ශමොකය  වෘත්රණ   මිති පළත්ශත් ිනගි් ිනගටම කිදවශ  අපට 

ිනනකට රුපි ල් 4 222ක මූිකක වළටුපක් අව යි කි වශ. අපි 

රජ  හළටි ට අශප් යුතුකම ේපරිමශ ් ඉෂාට කර තිශබන බවත්  

අනශගතවශීනවත් වතු කම්කරු ජනතශවශේ සුබ සි ධි  ශවනුශව් 

ේපරිමශ ් කළප ශවවශ කටයුතු කරන බවත්  ඉතශ වගකීශම් 

මම ශම් අව ාථශශදීන සිහිපත් කරනවශ. [බශාශ කිරීමක්]  

 

ෙරු මපනෝ ෙපන්සන් මහත්ා  
(மாண்புமிகு மசனா கசணசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

මම ශම් ඔබතුමශට ශයො ා කි නවශ ශනොශවයි. [බශාශ කිරීමක්]  

 

ෙරු තවවද  රපම්ෂන ෙතිරේ මහත්ා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரசமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

ඔද.  නමුත් අපි ශ ෝජනශව දු්නශ  ගරු මශනෝ ගශ් ් 

මළතිතුමනි. [බශාශ කිරීමක්] නළහළ  අපි ය්නවශ. නමුත් ශම්ක යළ් 
ේ ශවි  ඉිනරිපිට තිශබන කශරේ ක්.  

රජ  හළටි ට ශම්  ශමූහික ගිවිසුමට ඇතුැත් ශව්න  - 

 

ෙරු මපනෝ ෙපන්සන් මහත්ා  
(மாண்புமிகு மசனா கசணசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 ගරු ඇමතිතුමනි  ඔබතුමශ කටයුතු කර්ශ්   භශවශ ්. 

ඔබතුමශ ගළන වි ාවශ   තිශබනවශ. ඔබතුමශ නිහතමශනි 

ශ  පශවන නශ කශ ක් බව අපි ය්නවශ. ඔබතුමශ කටයුතු කරන 

ආකශර  අපි බවශශගන ඉ්නවශ; ප්ර ාන ක් නළහළ. ගරු 

ඇමතිතුමනි  වතු කම්කරුව්ට රුපි ල් 4 222ක ීනමනශව ශයනවශ 

කි වශ ශපොශරෝදු ශවවශ යළ් අුමරු යකට වළඩියි. නමුත්  තවම 

හරි ශකශරව ඔුම්ට ්  වළබුශණ් නළති බව ඔබතුමශ ය්නවශ 

ශ්. අුමරුදු ගේනක් ගි ත් ඉටුශවවශ නළහළ ශ්. ශම්ක 

ඔබතුම්වශශේ ආණ්ක්ව. අශප් ශනොශවයි ශ්. ඒ නි ශ ඒ 

ශකොම්පළනිකශර ්ට ්්න කි ්න. ්ක ශම්  ක වශඩි කරවශ 

ඔුම්  මඟ  ශකච්ඡශ කර්න. ඒ ශගොල්ව්ට ්්න කි ්න. 

ඔබතුමශ ශ්  ඇමතිවර ශ. 
 

ෙරු තවවද  රපම්ෂන ෙතිරේ මහත්ා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரசமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

ඔුම් ශය්ශ් නළත්නම්  රජ  හළටි ට කර්න ුද වව් ශ  

තමයි අපි කශැේ  ගරු ම්ත්රීතුමශ. ඒ නි ශයි අපි පඩි පශවක  භශව 
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හරහශ ඒ ශ ෝජනශව කශැේ. යළ් ්  ේ ශවි  ඉිනරිපිට තිශබන 

කශරේ ක්. ඒ නි ශ අපි ශ ෝජනශ කර තිශබනවශ  ුද වව් නම් 

නළවත  ශමූහික ගිවිසුමකට ඇතුැත් ශවවශ ශයපශක ාව  ශම්ක 

ශහොඳි් වි ඳශ ගනිමු කි වශ.  

ගරු මශනෝ ගශ් ් ම්ත්රීතුමනි  යළ් අපට කර්න 

ුද වව් ශ  තමයි ඒක. අපි ඉිනරි ටත් ඔුම්  මඟ අඛ්ණ්ඩව 

කටයුතු කරනවශ. තම්ශේ ජීවිත කශව ම ශත් වගශව ශවනුශව් 

කළප කරුද  දුක් විඳුද  ශම් රශට් අහිශ ක වතු කම්කරු ජනතශවට 

 ශාශරේ  ඉෂාට කැ යුතුයි කි න යළඩි මතශත වළවිික කකමශ්ත 

අමශතශශ  ත්  ශම් රජ ත් සිටිනවශ  කි න කශරේ  ඉතශ වග 

කීශම් මම ප්රකශ  කරනවශ. වතු කම්කරු ජනතශවට  ශාශරේ  

ඉෂාට කරනවශ වශශේම  ශත් වගශව ප්රවකාන  කිරීම  ඳහශ අපට 

කර්න ුද වව් කටයුතු සි ල්වක්ම අපි ඉිනරි කශවශත කරනවශ. 

හළබළයි  යළනටමත් රජශත  මශගම්  හ තවත්  මශගම් කීප ක් 

රුපි ල් 4 222 ීනමනශව වබශ ශයනවශ  කි න කශරේ ත් මම ශම් 

ශවවශශද මතක් කර්න ඕනෑ  ගරු නිශ ෝජ කථශනශ කතුමනි.  

ශම් ඍජු පළැ කිරීශම් රමශදය   මඟ ඉිනරි කශව  තුැ ශ්රී 

වශකශශද ශත් යලු අ ාවළ්න වළඩිශවවශ  හපත් කෘෂි කශකමික 

තත්ත්ව ක්  මඟ ශ්රී වශකශශද ශත් වගශවට වඩශත්  හපත් 

කශව ක් ේයශශවයි කි වශ අපි වි ාවශ  කරනවශ. යළනටමත් -ගි  

අුමරු ශ -  ආඩශ ශත් වතු හිමි ්ශග් සි  ට 96ක් ඒ 

ශවනුශව් යශ කත්ව  වබශ ීන තිශබනවශ. ඔුම්ශේ යශ කත්ව  

රමශනුූලවව ඉිනරිශතීන ඉහැ  යි. 

ගරු නිශ ෝජ කථශනශ කතුමනි  රබක වගශව පළත්ශතනුත් ශ්රී 

වශකශශද පරිවකතනී  ශවන ක් සිදු ශවමි් තිශබනවශ. ශ්රී වශකශ 

ඉතිහශ ශත සිට ගත්තශම රබක අපන නශ ් වබශගත් ඉහැම 

ආයශ ම ගි  අුමරු ශ  අපි ේප ශශගන තිශබනවශ. ඒ ශඩොවක 

ිමික න ක මුයවක්.  ඉතිහශ ශත සිට ගත්තශම ඒක තමයි අපි 

වබශගත් වළඩිම ආයශ ම. අශප් ආණ්ක්ව බව ට පත් වන ශකොට 

ශම් රශට්  රබක කකමශ්ත  මි ළශයමි් තිබුශණ්. RSS - 1 ගළන 

ඔබතුමශ ශහොඳි් ය්නවශ. ඔබතුමශශේ ප්රශ  ශතත් වි ශව 

ව ශ ් ඒ නිෂාපශයන  සිදු වනවශ. RSS - 1 කිශවෝ ්කකට 

දු්ශ් රුපි ල් 235යි. යළ් රුපි ල්   2ක් වළශබනවශ. ඒ  මඟම 

නළවත රබක වගශවට ජනතශව රමශනුූලවව ශ ොමු ශවමි් 

තිශබනවශ. ඒ නි ශ අපට පසුගි  අුමරු ශ  ශමට්රික් ශටෝ 

99 222ක වශශේ ප්රමශේ ක් නිෂාපශයන  කර ග්න ුද වව් ුමේශ. 

හළබළයි  ඒක ප්රමශේවත් නළහළ. ශවෝකශත  rigid tyres මහශ 

පරිමශේශ ් නිෂාපශයන  කරන ශක්්ද්ර ාථශන ක් බවට ශ්රී 

වශකශව පත් ශවමි් තිශබනවශ. අලුශත් කකමශ්ත ශවශ ශයකක් 

ආරම්භ කර්න අපි කටයුතු කැශ. ්කක් ගි  අුමරු ශ  විවෘත 

කැශ.   වි ශව ඉල්ලුමක් රබකවවටත් තිශබනවශ. ඒ නි ශ රබක 

වගශකරුව් ශම් පිළිබඳව අවාශන  ශ ොමු කරමි්  නළවත 

වගශවට ශ ොමු ශවමි් සිටිනවශ. අම්පශර  හ ශමොනරශගව 

ප්රශ  වව අලුත් රබක වගශව් ඉතශ ශහොඳි් ශකශරනවශ. ඒවශට 

ආාශර ශය්නත් රජ  වළඩ ටහ් කීප ක්  ක ා කර තිශබනවශ. 

රබක වගශශද අනශගත  පිළිබඳවත් අපට වි ශව වි ාවශ  ක් 

තිශබනවශ.  

ශ්රී වශකශ ඉතිහශ ශත  රබක අපන නශ ් වළඩිම ආයශ ම ගි  

අුමරු ශ  වළබුේශ වශශේම  ශපොල් අපන නශ නුත්  ඉතිහශ ශත  

වළඩිම ආයශ ම ගි  අුමරු ශ  වබශ ග්න අපට ුද වව් ුමේශ. ඒ 

ප්රමශේ  ඇශමරිකශනු ශඩොවක මිික න 836ක්. ඒ වශශේම අශප් 

ජශනක වක් ආඹුර රශජ අමශතතුමශ භශරව සිටින  ආඩශ වළවිික 

ශභෝග ක්ශෂේත්ර  ගත්ශතොත්   ඉතිහශ ශත වළඩිම අපන න ආයශ ම 

අපට වළබුශණ් ගි  අුමරු ශ . අපට ්ම අශ ශ ් ශඩොවක 

මිික න 566ක් ේප ශ ග්න ුද වව් ුමේශ. ඒක 2222 ව රට 

 ශශප්ක්ෂව සි  ට 32ක වළඩි ීමමක්. ශපොල්  රබක වශශේම  ආරුනි 

ඇතු ව  අපන න ශභෝගවිකනුත් අපි ශහොඳ ආයශ මක් වබශ ගත්තශ. 

ඉතිහශ  ත් ්ක්ක ගත්තශම  වළවිික කකමශ්ත ක්ශෂේත්රශත  වළඩිම 

අපන න ආයශ ම 2224 ව ශක වළබී තිශබනවශ. ඒ ප්රමශේ  

අනිවශක ශ ්ම 2222 ව ශක වඩශත් වකාන  වන බව සිහිපත් 

කරමි්  ඒ ශවනුශව් වි ශව මුයල් ප්රමශේ ක් වබශ ීනම පිළිබඳව 

අතිගරු ජනශධිපතිතුමශටත්  ආශ ෝජන  ඳහශ අව ාථශව වබශ දු් 

මුයල් අමශතතුමශ ඇතු ව සි ලු ශයනශටත්  ාතුති කරමි් මශ නිහ  

වනවශ. 

 

 ාතුතියි. 
 
ප්රශනනය සවාිමමුඛ කරන ලදී. 
வினா எடுத்தியம்பப்பபற்றது. 

Question proposed. 
 

ෙරු නිපයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු (ආචශක   හකෂ ය සිල්වශ ම්ත්රීතුමශ. ඔබතුමශට විනශඩි 

45ක් තිශබනවශ. 

 

 

[අ.භශ. 42.46] 

 

ෙරු තආචාාය  හාෂ ද ිංල්වා මහත්ා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

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

ගරු නිශ ෝජ කථශනශ කතුමනි   ශමශනශ ් විශදචන 

ඉිනරිපත් කර්න බළරි ඇමතිවරු ඉ්ශ් ටික ශයනශයි. ඒ අතර 

අශප් රශම්ෂා පතිරේ ඇමතිතුමශ සිටින බව මශ කි ්න කළමළතියි. 

ශමතුමශශේ කශක  භශර  ගළන අපි  තුටු වනවශ. හළබළයි  ්කක් 

කි ්න ඕනෑ.  ේවයිශෆොශ ට් තහනම් කැශට  licence ්කක් 

හරහශ මශ  36ක් ශගශන්න හළකි ශව තිබුේශ. යළ් ඒ මශ  36 

ඉවර ශවවශ ේවයිශෆොශ ට් ශග්ීමම  ම්පූකේශ ්ම තහනම් 

කර තිශබනවශ.  ආඩශ ශත් වතු හිමිශ ෝ  රබක වතු හිමිශ ෝ ඇතු ව 

සි ලු වගශකරුව්ට ශම  බවපශනවශ. කරුේශකර ඒ ගළන 

ප්රතිපත්ති රණරේ ක් ග්න ශවයි. ශමොකය  ඒ  ම්බ්ාශ ් 

විශ ේෂඥ කණ්ඩශ ම් ්ක මත ක නළති නි ශ.  

 නිෂාපශයන ද්රව තළැවදකරුව්ට බවපත්ර ීනශම් පනත  ටශත් 

අය ඉිනරිපත් කර තිශබන නිශ ෝග  ම්බ්ාශ ් අපට ගළටලුවක් 

නළහළ. නමුත්  මූිකක කශරේශ ශයකක් මම ඉිනරිපත් කර්න 

කළමළතියි. 

අධිභශර බ ය පනත් ශකටුම්පත අය පශකිකශම්්තුවට ඉිනරිපත් 

කර තිශබනවශ  ගරු නිශ ෝජ කථශනශ කතුමනි. ශමහි ඉතශම 

පළහළිනිකව  "ශම් පනශත් මතු  ඳහ් විධිවිාශනවවට  ටත්ව  

"බ ය"  නුශව්  ඳහ් කරනු වබන අධිභශර බ ය  නුශව් 

හනි්වනු වබන බ යක්  2249 අශක 2  යරන ශ ය,  ආයශ ම් 

පනශත් විධිවිාශන ප්රකශරව ගේන  කරනු වබන"  නුශව් 

 ඳහ් කර  "රුපි ල් මිික න ශයයහ ට වළඩි නම් ුද ගවශ ක්  

හුමල් වශපශර ක් ශහෝ  මශගමක් ශගව්න ඕනෑ" කි වශ 

කි නවශ.  

ගරු නිශ ෝජ කථශනශ කතුමනි  ශමතළන තිශබන ගළටලුව 

තමයි  " මශගම" කි න ්ශක් අකථ නිරූපේ  ශමොකක්ය කි න 

්ක. ශමහි ඉතශම පළහළිනිකව කි නවශ   මශගම කි ්ශ් 2249 

අශක 2  යරන ශ ය,  ආයශ ම් පනශත් අකථ නිරූපේ  කි වශ. 

්හි  මශගම කි න අකථ නිරූපේ   ටශත් තිශබනවශ  විරශම 

වළටුප් අරමුයවත්  ශ ේවක අකථ ශථක අරමුයවත්  විරශම 

අරමුයවත්  විරශම පශරිශතෝෂිත අරමුයවත් කි න සි ලු ආ තන 

1113 1114 



පශකිකශම්්තුව 

ශම්  මශගම  ටතට ඇතුැත් ශවනවශ කි වශ. බළසිල් රශජපක්ෂ 

මුයල් ඇමතිතුමශ කි වශ තිබුේශ ශ ේවක අකථ ශාක අරමුයවට ශම් 

බ ය ගහ්ශ් නළහළ කි වශ. ්තුමශ ඒක තළ් තළ්වව කි වශ 

හරි ්ශ් නළහළ. ්තුමශට බළහළ නීති  ශවන ා කර්න. නීති  

ශවන ා කර්න ුද වව් ශම් පශකිකශම්්තුශදීන පමේයි. ්ශහම 

කි වශ  ති කි් පසු අය  භශගත කර තිශබන ශම් අධිභශර බ යට 

ශ ේවක අකථ ශාක අරමුයව  ටත් කර තිශබනවශ. ඇත්ත 

ව ශ ්ම ්තුමශ කි න කථශව  ත ක් නම්  ඒ ශවන ා කිරීම 

ශම් පනත් ශකටුම්පත පශකිකශම්්තුවට ඉිනරිපත් කර්න කික් 

කර්න තිබුේශ. යළ්  කි වශ වළඩක් නළහළ  අපි ශම් ගළන විවශය 

කරනවශ කි වශ. ඒ නි ශ  වහශම ඒ ගළන අවාශන  ශ ොමු කර්න 

කි වශ මශ කි නවශ.  

අශනක් කශරේ  හළටි ට තවත් ගළටලුවක් මතු ශවනවශ. 

යළනටත් ශ ේවක අකථ ශාක අරමුයශල් ආශ ෝජන ආයශ මට 

සි  ට 4 ක බ යක් ගහනවශ. හළබළයි  අකථ ශාක අරමුයශල් 

 3වන වග්තිශත තිශබනවශ  ශ ේවක අකථ ශාක අරමුයශල් 

ආයශ ම්වවට බදු ගහ්න බළහළ කි වශ. ්තශකොට ශමතළන 

පර ාපර ක් තිශබනවශ. ශ ේවක අකථ ශාක අරමුයශල් 

ආයශ ම්වවට බදු ගහ්න බළරි නම්  ගි  අුමරු ශ  සි  ට 4 ක් 

බදු ගළහුශද ශකොශහොමය? ගි  අුමරු ශ  විතරක් ශනොශවයි. අුමරුදු 

22ක්  25ක් ති ාශ ේ ශම් බ ය ගහවශ තිශබනවශ. ඒ ගළනත් 

අවාශන  ශ ොමු කර්න කි වශ මශ ඉල්වශ සිටිනවශ.  

ශයවළනි කශරේ  ශම යි. අය රශට් තත්ත්ව  ගළන මම අලුති් 

කථශ කර්න ඕනෑ නළහළ. ඒ ගළන කුමරුත් ය්නවශ කි ශ මශ 

හිතනවශ. ක රශල් මළතිතුමශ ශම් යව ාවව කි නවශ  "කිසි 

ගළටලුවක් නළහළ   ති කිහිප කි් ශම් ප්ර ාන  නිරශකරේ  කර 

ග්න ුද වව්" කි වශ. හළබළයි   ථශකථ  ඊට වඩශ ශගොඩක් 

ශවන ා. ශඩොවක ිමික න 9.8ක් තිබුණු  ශචිත ජනවශරි අග 

වනශකොට ශඩොවක ිමික න 2.3ට අක්ශවවශ තිශබනවශ. ඒශක් 

ශඩොවක ිමික න 4.6ක් Chinese Yuan. ්තශකොට අශත් තිශබන 

ශඩොවක මිික න 922ක් පමේ තමයි වි යම් කර්න ුද වව්. ඒ 

අතරම බවශශපොශරොත්තු ුමණු ශප්රේෂේ වළශබ්ශ් නළහළ. ගි  

අුමරු ශ  ජූික  අශගෝ ාතු මශ වව වශශේ සිට ශප්රේෂේ වළබීම 

සි  ට 32කි්   2කි්  52කි් අක් ශව්නට පට් ගත්තශ. 

2224 ශය ළම්බක ශවනශකොට සි  ට 62කි් පමේ මශසික 

ශප්රේෂේ අක් ුමේශ. 2222 ශඩොවක මිික න 845ක් වළබුණු ්ක  

2224 ශය ළම්බක මශ ශත වළබුශණ් ශඩොවක මිික න 325යි. ශම්කට 

ශහේතුව හළටි ට ඔුම් ශනොශ  ආත් කශරේශ ඉිනරිපත් කරනවශ. 

නමුත්  අශප් කවශපශත අශනක් රටවල්  මඟ බළලුවශම ඒ සි ලු 

රටවව ශප්රේෂේ වළඩිශවවශ තිශබනවශ. වශකශශද විතරයි අක් 

ශව්ශ්. ඒකට ශහේතුව තමයි  රජ  ඒ ශප්රේෂේ වශකශවට ්වන 

අ ට ශඩොවර කට රුපි ල් 228ක් ශගවනවශ.  ඇත්තව ශ ්ම 

රුපි ල් 4 8ක්. ඒකට තව රුපි ල් 42ක් ්කතු කරනවශ. 

්තශකොට රුපි ල් 228ක්. රජශ ් ්ශහම ශගව්න ූ යශනම් 

ුමේශට ශඩොවර කට රුපි ල් 252කට අධික ගේනක් ේ්ඩි ල් 

 හ හවශවශ රම  ටශත් ඔුම්ට වළශබනවශ. ශම් තරම් ශවන ක් 

තිශ  ීන කිසිම පෘථේජන ුද ගවශ ක් අක් ගේනට මුයල් 

්ව්ශ් නළති බව රජ  ශත්රුම් ග්න ඕනෑ. ඒක අයකත් නිවශඩ් 

ක රශල් මළතිතුමශත් ශත්රුම් ග්න ඕනෑ  බළසිල් රශජපක්ෂ 

මළතිතුමශත් ශත්රුම් ග්න ඕනෑ. මම ඒ ගළන ශ ො ශ බළලුවශ. ඊශත 

වනශකොට පිටශකොටුශද රුපි ල් 259ට පවශ ශඩොවක විකිණිවශ 

තිශබනවශ.  

රජ  යළ් කි නවශ  ශචශරක කකමශ්ත  නළවතත් 

ප්රති ාථශපන  ශවවශ ්නවශ කි වශ.  ශචශරක ් 452 222ක්ය 

ශකොශහේය ආවශ. මමත් යළක්කශ  මිරි ා   පළත්ශත්  ඇල්ව පළත්ශත් 

 ශචශරක ් ඉ්නවශ. නමුත්  ්ශහම  ශචශරක ් ප්රමශේ ක් 

ආවශ කි වශ ශම් ප්ර ාන  වි ඳ්න හළකි ශවක් නළහළ.  

අශනක් කශරේ  තමයි ුද ගිකකකරේ ආයශ ම. ්යශ ක රශල් 

රශජ ඇමතිතුමශ  ූමම්බකේ ආ තන ට කි වශ තිබුේශ   මශ  

හ ක් තුැ ශ ශව්ිනවශ ඉ්ශව ාට්ම්ට් ආ තන   හරහශ රශට් 

වත්කම් වි ආේවශ -ඉඩම් වි ආේවශ- ශඩොවක ිමික න ක් වබශ 

ග්න ්තුමශ බවශශපොශරොත්තුශව් හිටි ශ කි වශ. නමුත් ්වළනි 

මුයවක් ඇවිල්වශත් නළහළ. අශනක් කශරේ   අතමශරු රම ට  

swap රම ට ඉ්ින ශශව්  චීනශ ්  බශේවශශ  ශ ්  

පශකි ාතශනශ ් මුයල් වබශ ශගන ශම් ප්ර ාන වි ඳ්න ුද වව් 

කි වශ ්තුම්වශ හිතනවශ. නමුත් ්ශහම ශව්ශ්ත් නළහළ. 

ශම්ක අපි ශත්රුම් ග්න ඕනෑ.  

මම ශකටිශ ් කි ්නම්. ්තුම්වශ හිතන විධි ට ශම් 

තිශබ්ශ් ද්රවය,වතශශද-liquidity- ප්ර ාන ක්. ඇත්ත ව ශ ්ම 

ද්රවය,වතශශද ප්ර ාන  වශශේම ශම   බු්වත් ීමශම් ප්ර ාන ක් - 

solvency ප්ර ාන ක් - බශශකොශවොත් ීමශම් ප්ර ාන ක්. ්  ීනකඝ 

කශලීන ප්ර ාන ක්.  

අය අපට භශණ්ඩ ආන න  කර්න ශඩොවක නළති කථශව 

කුමරුත් ය්නවශ. අය  ගල් අඟුරු නළහළ  කිරි පිටි නළහළ  ශබශහත් 

නළහළ  ශපට්රල් නළහළ  ඩී ල් නළහළ  ගෑ ා නළහළ  සිශම්ති නළහළ  

 කඩ නළහළ. ශම් සි ලු ශ  නළහළ. ඒ ගළන නළවත කි ්න ඕනෑ 

නළහළ. නමුත්  ඊටත් ්හශට ගිහිල්වශ අපට වි ශව ව ශ ් ශඩොවක 

ේ  ශගව්න සි ා ශවවශ තිශබනවශ. ගරු නිශ ෝජ 

කථශනශ කතුමනි  මම හළමයශම කි නවශ පසුගි  කශවශත වි ශව 

ේ  ප්රමශේ ක් ගත්තශ  ඒක තමයි ශම්කට ශහේතුව  පසුගි  රජ ට 

ශචෝයනශවක් ්ල්ව ශවනවශ කි වශ. Verité Research  කි න 

ආ තන   ාවශධීන ආකිකක පකශතෂේ ආ තන ක්. ඒ 

ආ තනශ ් මීට මශ  3කට කික් භශණ්ඩශගශර ටත්  මහ 

බළශ ආවටත් වශකතශවක් ඉිනරිපත් කරවශ තිබුේශ  2245 සිට 224  

යක්වශ ගත්ත මු ව ේ  ප්රමශේශ ් සි  ට 8 .8ක් අරශගන 

තිශබ්ශ්  කික් රජ  ගත්ත ේ වව ශපොික  ශගව්න 

කි වශ. ඒ වශකතශව පශකිකශම්්තුවටත් ්වවශ තිබුේශ.  ඒ 

මුයල්වික් සි  ට 44.2ක් පමේයි  ශවකාන කටයුතුවවට 

පශවිච්චි කර්න ුද වව් ුමශණ්. ශම්ක තමයි තිත්ත ඇත්ත. කුමරු 

ශමොනවශ කිදවත්  අපි ේ  ේගුවක හිරශවවශ ඉ්න බව අපට 

ශත්රුම් ග්න ශවනවශ.  

යළ් අපට ශමොකක්ය කර්න තිශබ්ශ්? ශකොශහොමය ශම් 

ේගුශව් ්ළි ට  ්ශ්?  මහරු කි නවශ ඒ  ඳහශ IMF ්කට 

 ්න ඕනෑ කි වශ.  මහරු කි නවශ IMF ්කට  ්න ඕනෑ 

නළහළ කි වශ. ේය  ගම්ම්පිව ඇමතිවර ශ කිදවශ  කළිමනට් 

මණ්ඩවශත ශබොශහෝ ශයනශත් යළ් IMF ්කට  නවශට කළමළතියි 

කි වශ. ඇත්ත ව ශ ්ම අපි 2222 ශනොවළම්බක මශ ශත පළ ක 

පමේ කථශවක් කරවශ කිදවශ  IMF ්කට ගිශ ොත් ශම් ප්ර ාන  

ශ රශ ග්න ුද වව් කි වශ. හළබළයි  අය අපි වි ාවශ  කර්ශ් 

නළහළ  IMF ්ශක්  ේයද අරශගන පමේක් ශම් ප්ර ාන වි ඳ්න 

ුද වව් කි වශ. ඒකට ශහේතුව ශම්කයි. අශප් රශට් ේ  පිළිබඳව  

ේ  තිර ශරත්ව  පිළිබඳව වි ාශල්ෂේ ක් කරනවශ. ඒ ේ  

තිර ශරත්ව වි ාශල්ෂේශත ප්රතිඵව අනුව  ේ  තිර ශර නම් 

පමේයි ජශත්තර මුව අරමුයව හරහශ ේ  ප්රතිවුහගත කර 

ග්ශ් නළතිව අපට ශම් ප්ර ානශ ් ශගොඩ ්්න ුද වව් 

ව්ශ්. ේ  තිර ශර නළතිනම් අපට IMF ්ශක්  හශශ ් 

පමේක් ශගොඩ ්්න බළහළ. අපට ේ  ප්රතිවුහගත කර ග්න 

ශවනවශ.  ම්කිසි විධි කට  ේ  ශනොශගවශ ඉ්න  හන 

කශව ක් අපට වබශ ග්න ශවනවශ. ඒක technical default ්කක් 

කි වශත් කි නවශ.  
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[ගරු (ආචශක   හකෂ ය සිල්වශ  මහතශ] 
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ගරු නිශ ෝජ කථශනශ කතුමනි  ඒ පිළිබඳ වශකතශවක් ශම් 

සි ආරශයශ ජශත්තර මුව අරමුයශල් අාක්ෂ මණ්ඩව ට 

ඉිනරිපත් කරනවශ. අපි බව කරවශ කි නවශ ඒ වශකතශව 

පශකිකශම්්තුශද  භශගත කර්න කි වශ. ්තශකොට අපට 

ආණ්ක්ශද හිටි ත්  විපක්ෂශත හිටි ත්  ථශකථ  ශමොකක්ය කි වශ 

යළන ග්න ුද වව්. අයකත් නිවශඩ් ක රශල් ශමොකක්ය කි ්ශ් 

කි න ්ශක් අපට වළඩක් නළහළ. ඇත්ත ව ශ ්ම අපට අව  

ශව්ශ් තශක්ෂණික ේ  තිර ශර වි ාශල්ෂේ වශකතශව. ගරු 

නිශ ෝජ කථශනශ කතුමනි  224  ේ  තිර ශර වි ාශල්ෂේ 

වශකතශව මම ශම් අව ාථශශදීන සවාෙත්* කරනවශ. ්ම වශකතශශද 

ිනන  ශව   ඳහ් ව්ශ්  224  ශනොවළම්බක ම  24වළනි යශ.  
 

 
ෙරු නිපයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු ම්ත්රීතුමශ යළ් කථශව අව ් කර්න. 

 
 

ෙරු තආචාාය  හාෂ ද ිංල්වා මහත්ා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

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

ගරු නිශ ෝජ කථශනශ කතුමනි  මට තව විනශඩි ක කශව ක් 

වබශ ශය්න. 

ශම් වශකතශව හළ් ශඩ් ගත කර්න කි වශ මම ඉල්වශ 

සිටිනවශ. ශමොකය ශම් වශකතශව ඉතශ වළයගත්. ්හි ශමශ ේ  ඳහ් 

ශවනවශ:  

"External debt remains sustainable, though with high currency 
and rollover risks." 

ශමොකක්ය ශම් කි ්ශ්? 224 ීන ශගෝධශභ  රශජපක්ෂ 

මළතිතුමශ ජනශධිපතිවර ශ ව ශ ් පත් කරනශකොට අශප් 

විශ ය,  ේ  තිර ශරයි. ේ  ශගවශ ශගන ඉ ා රහට  ්න 

හළකි ශවක් අපට තිබුේශ. ශම් වශකතශශද ශම් පිළිබඳ ශනොශ  ආත් 

ශහේතු ඉිනරිපත් කරවශ තිශබනවශ. නමුත්  ේ  තිර ශර නළතිනම් 

අපට ජශත්තර මුව අරමුයශල්  හශ ෝගශ ් පමේක්  ශගොඩ 

්්න බළහළ. 

විපක්ෂ නශ කතුමශ කිදවශ වශශේ ්තුමශ ඉිනරිපත් කරුද 

 ාථශවර නිශ ෝග 29 (2  ප්ර ාන ටවත් ේත්තර ශය්න මුයල් 

ඇමතිතුමශ අය ශම් ගරු  භශවට ඇවිල්වශ නළහළ. ඉතශ වරජයි. 

්තුමශ ඒ ප්ර ානශ ් පළනවශ ගිහිල්වශ තිශබනවශ. අපට ශම් 

 ම්බ්ාශ ් ීනකඝව  ශකච්ඡශ කර්න අව  නි ශ ජශත්තර 

මුව අරමුයශල් අාක්ෂ මණ්ඩව ට ඉිනරිපත් කරන වශකතශව  

සි ආරශයශට පසුව ශම් පශකිකශම්්තුශද  භශගත කර්න කි වශ 

ඉල්වමි් මශේ වචන  ාවල්ප  අව ් කරනවශ.  

ශබොශහොම  ාතුතියි. 

 

 

ෙරු නිපයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු කනක ශහේරත් රශජ අමශතතුමශ.  

[අ.භශ.42.26] 
 

ෙරු  කනක පහේරත් මහත්ා තසමාෙම් වතු ප්රතිසංසනකරේ  

පත් හා රබා  වතු ආශ්රිත් පවෝෙ වො සහ  කාමාන්ත්ශාලා 

නීමකරේය හා පත් හා රබා අෙනයන ප්රවාධන  රාජ 

අමාත්තුමා  
(மாண்புமிகு கனக சஹரத் - கம்பனித் சதாட்டங்ககள 

மறுசீரகமத்தல், சதயிகல மற்றும் இறப்பர் சதாட்டங்கள் 

சார்ந்த பயிர்ச்பசய்கக, பதாைிற்சாகலககள நவீனமயப் 

படுத்தல் மற்றும் சதயிகல மற்றும் இறப்பர் ஏற்றுமதி 

சமம்பாட்டு இரா ாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. Kanaka Herath - State Minister of Company 
Estate Reforms, Tea and Rubber Estates  Related Crops 
Cultivation and Factories Modernization and Tea and 
Rubber  Export Promotion) 
 ාතුතියි  ගරු නි ශ ෝජ කථශනශ කතුමනි.  

වළවිික කකමශ්ත ක්ශෂේත්රශත අභි ශ ෝග තිබුේත්  ඒ අභිශ ෝග 

ජ ග්රහේ  කරවශ  මෑත ඉතිහශ ශත ඒ ක්ශෂේත්රශ ් වළඩිම 

ආයශ මක් වබශගත් වකෂ ක් හළටි ට පසුගි  වකෂ  හනි්ව්න 

ුද වව්. විශ ේෂශ ්ම ඉතිහශ ශත වළඩිම විශ   විනිම  

ප්රමශේ ක්  ්නම් ඇශමරිකශනු ශඩොවක ිමික න  ක් පසුගි  

වකෂශත වබශ ග්න හළකි ශවක් වළබුේශ. ඒ නි ශ අය  ඉිනරිපත් 

කර තිශබන ශම් නිශ ෝග රබක  හ ශත් ශගොවි ශ ආරක්ෂශ කර 

ගළනීම  ඳහශ ඉතශම  වළයගත් බව ශම් අව ාථශශද  ඳහ් කර්න 

ඕනෑ.  

ශම්  නිශ ෝග අය පශකිකශම්්තුශද  ම්මත ුමේශට ප ාශ ේ  

රබක නළවත වගශ කිරීම  ඳහශ වබශශයන  හනශාශර  වළඩි 

කර්නත්   රබක  ඳහශ වබශ ශයන වශරික 8කි් ශගවනු වබන 

 හනශාශර   වශරික 5 යක්වශ අක් කර්නත් අපි බවශශපොශරොත්තු 

ශවනවශ.  ඒ තුළි් තමයි ශගොවි ශ  ක්තිමත් කර්න ුද වව් 

ව්ශ්. විශ ේෂශ ්ම  ආඩශ රබක වතු හිමි ්ට  ශමශනශ ් 

ශහක්ශට ශර ක් වගශ කිරීම  ඳහශ රුපි ල් මිික න 4.2ක්   4.6ක් 

පමේ මුයවක් වළ  ශවනවශ. ්යි් සි  ට 22ක් පමේ මුයවක් 

තමයි අපි වබශ ශය්ශ්. ඒ මුයවත් වශරික 8කි් ශගවනශකොට 

ශගොවි ශට අපහසුතශවවට පත්ශව්න සි ා ශවනවශ. ඒ නි ශ 

තමයි ්  වශරික 5කට අක් කිරීම  ඳහශ කටයුතු කර්න 

බවශශපො ශරොත්තු ව්ශ්.  

අමශතශශ   හළටි ට අශප් ප්රාශනම අරමුේ තමයි  

නිෂාපශයන  වළඩි කර ගළනීම. පසුගි  වකෂ කිහිප  තුැීන නළවත 

වගශව   හ නව වගශව  කශැේ නළති නි ශ අය වනවිට නිෂාපශයන  

වළඩි කර ග්න බළරිශවවශ තිශබනවශ. ඒක තමයි මූිකකම 

කශරේ . ඉතිහශ     බළලුශවොත්  නළවත වගශව   හ නව වගශව 

කශවශ ් කශව ට අක් වළඩි කරවශ තිශබනවශ. නමුත් ව ර 6කට 

ප ාශ ේ ශහක්ට ශර 2 566ක පමේ රබක නළවත වගශ කිරීම  හ 

නව වගශ කිරීම  ඳහශ හළකි ශව වළබී තිශබනවශ. ශම් වකෂශත අශප් 

ප්රාශන ඉවක්ක  ව්ශ්  ශත්  හ රබක වගශ කිරීමට  හනශාශර 

වබශ ීනවශ   වළඩිුදර නළවත වගශවට  හ නව වගශවට ශත්  හ රබක 

ශගොවි ශ ශ ොමු කිරීමයි. ඒ තුළි් තමයි  තව ව ර 3කි් ශත් 

නිෂාපශයන ත්  තව ව ර 6කි් රබක නිෂාපශයන ත් වළඩි කර 

ග්න හළකි ශව වළශබ්ශ්.  

ගරු නිශ ෝජ කථශනශ කතුමනි  රබක  ඳහශ අය අපට වි ශව 

ඉල්ලුමක් තිශබනවශ. අශප් ගරු අමශතතුමශ  ඳහ් කැ 

ආකශර ට 2222ීන අශප් ආණ්ක්ව ආරම්භශතීන රබකවවට වළබුශණ් 

රුපි ල් 235ක් පමේයි. අය ්  රුපි ල් 522 යක්වශ ඉහැ ගිහි් 

තිශබනවශ. ඒ වශශේම  ශරේප් රබක  ඳහශ අය රුපි ල් 922කට වළඩි 

මිවක් වළශබනවශ. අපි නිෂාපශයන  වළඩි කර ගත්ශත් නළත්නම් 

ඉිනරිශතීන අශප් රශට් ඇතිවන නව කකමශ්තවවට වි ශව 
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————————— 
*  පුසනත්කාලපේ ත්බා ඇත්. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පශකිකශම්්තුව 

අභිශ ෝග කට මුහුේ ශය්න සිදු ශවනවශ. අපට වළඩි රබක 

ප්රමශේ ක් නළවතත් ආන න  කර්න ශවනවශ. ඒ නි ශ අශප් 

ප්රමුඛ්තශව  මූිකක අරමුේ ශවවශ තිශබ්ශ් වගශව වළඩි කිරීමයි. 

වගශව වළඩි කර්න නම් ශගොවි ශ ආරක්ෂශ කැ යුතුයි; ශගොවි ශ 

 ක්තිමත් කැ යුතුයි. ඒ  ඳහශ නළවත වගශව   හ නව වගශව  

 ඳහශ අව   වළඩ පිළිශවැ ක්රි ශත්මක කරනවශ  කි න ්ක ශම් 

අව ාථශශදීන  ඳහ් කර්න ඕනෑ.  

විශ ේෂශ ්ම රබක ශගොවි ශ රබක වගශව අත්හරි්ශ්  ශහොඳ 

ආයශ මක් වළබුශණ් නළත්නම් තමයි. ශම් වකෂ කිහිප  තුැ රබක 

ශගොවි ශට ශහොඳ ආයශ මක් වළශබනවශ.  මහර විට වළඩිුදර රබක 

කපන තත්ත්ව ටත් පත්ශවවශ තිශබනවශ.  
 

ෙරු නිපයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු රශජ ඇමතිතුමනි  ඔබතුමශශේ කථශව යළ් අව ් 

කර්න. 
 

ෙරු කනක පහේරත් මහත්ා 
(மாண்புமிகு கனக சஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

තව විනශඩි ශයකකි් අව ් කර්නම්  ගරු නිශ ෝජ 

කථශනශ කතුමනි.  

රජ ක් හළටි ට ගරු මුයල් අමශතතුමශ අය  ආඩශ රබක වතු 

හිමි ශශේ   ආඩශ ශත් වතු හිමි ශශේ ජීවශනෝපශ   ශවකාන  කිරීම 

 ඳහශ වි ශව වළඩ පිළිශවැක් ක්රි ශත්මක කරවශ  ඔුම්ට අමතර 

අයශ මක් වබශ ගළනීම  ඳහශ රුපි ල්  2 222ක පමේ මුයවක් 

ශව් කරවශ තිශබනවශ. කශවශ ් කශව ට අක් වළඩිවන මිව  

නි ශ පශක්වක් ශවනවශ නම් තවත් අමතර ආයශ මක් වබශ ගළනීමට 

හළකිවන ශම් වළඩ පිළිශවැ තුළි් ශගොවි ශ  ක්තිමත් ශවයි කි න 

බවශශපොශරොත්තුව අපට තිශබනවශ.  

අශප් ගරු අමශතතුමශ ශත් පිළිබඳව කථශ කැ නි ශ මම ශත් 

පිළිබඳව කථශ කර්ශ් නළහළ. අපට තිශබන අභිශ ෝග  

නිෂාපශයන  වළඩි කිරීමයි. ඒ  ඳහශ ීනකඝ කශලීන වළඩ පිළිශවැක් 

හළටි ට නළවත වගශව  නව වගශව  හ පශ ව සිටුීමම  ඳහශ වළඩ 

පිළිශවැක් ක්රි ශත්මක කරනවශ. විශ ේෂශ ් පසුගි  වකෂශත 

වි ශව අභිශ ෝග තිබුේත්  ශපොශහොර ප්ර ාන  තිබුේත් ශගොවි ශ 

ආරක්ෂශ කර ග්න අපි කටයුතු කැශ වශශේම  ශම් වකෂ  තුැීනත් 

අශප් වළඩ පිළිශවැ ක්රි ශත්මක කරවශ නළවත වගශව  හ නව 

වගශව  වළඩි කරවශ  ආඩශ රබක වතු හිමි ්ට  හ  ආඩශ ශත් වතු 

හිමි ්ට  හන වබශ ශය්න කටයුතු කරන බවත්  ඳහ් කරමි් 

මශ නවතිනවශ.  

 

ෙරු නිපයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ිනවශ ආහශර විශදක   ඳහශ ප ාවරු 4.32 යක්වශ  භශශද 

වළඩකටයුතු තශවකශිකකව අත් හිටුවනවශ. 

 
ැවසනීමම ඊ  අනුකූලව ත්ාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්  අ.වා. 

1.30  නිපයෝජ කාරක සවාෙතිතුමාපේ [ෙරු අංෙජන් රාමනාදන් 
මහත්ා] සවාෙතිත්වපයන් නැවත් ෙවත්වන ලදී. 

அதன்படி, அமர்வு பி.ப. 1.30 மணிவகர இகடநிறுத்தப்பட்டு 

மீண்டுந் பதாடங்கிற்று. குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 

[மாண்புமிகு அங்க ன் இராமநாதன்] தகலகம வகித்தார்கள்.   

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

ෙරු නිපයෝජ කාරක සවාෙතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Sivagnanam Shritharan, you have seven 

minutes.  
 

ෙරු ිංවඥානම් ශ්රීත්රන් මහත්ා 
(மாண்புமிகு சிவஞானம் சிறீதரன்)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  
பகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கசள, எனக்கு 

10 நிமிடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது.  

 

ෙරු නිපයෝජ කාරක සවාෙතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Your time has been reduced to seven minutes due to 

time constraints.  

 
 

[பி.ப. 1.30] 

 

ෙරු ිංවඥානම් ශ්රීත්රන් මහත්ා 
(மாண்புமிகு சிவஞானம் சிறீதரன்)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  
பகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கசள, 

இன்கறய தகலப்புகளுக்குக் கீசை உகரயாற்றுவதற்கு 

முன்னர், மிக முக்கியமாக 2022ஆம் ஆண்டிசல நகடபபறு 

கின்ற 2021ஆம் ஆண்டுக்கான க.பபா.த. உயர்தரப் பாீட்கசக் 

கான வினாத்தாள்களில் இடம்பபற்ற சில பிகைகளால் தமிழ் 

பமாைிமூல மாணவர்கள் எவ்வளவு தூரம் பாதிக்கப்படப் 

சபாகின்றார்கள் என்பகத நான் இந்த இடத்திசல பதிவுபசய்ய 

விரும்புகிசறன். 

2022.02.07ஆம் திகதி நகடபபற்ற உயிாியல் வினாத்தாள் 

பகுதி 1இல் பல தவறுகள் - பிகைகள் காணப்படுகின்றன. 

அகவயாவன:  2ஆவது வினாவில் “பிரதானமாக” என்பதற்குப் 

பதிலாக “முக்கியமாக” எனவும், 5ஆவது வினாவில் “விகள 

திறனானது” - effective - என்பதற்குப் பதிலாக “விகனத்திற 

னானது” - efficient எனவும், 7ஆவது வினாவில் “பபறப்பட்ட” 
என்பதற்குப் பதிலாக “பபற்ற” எனவும், “கடத்தப்படுகின்றன” - 

passed - என்பதற்குப் பதிலாக “ஊடுகடத்தப்படுகின்றன” - 
transmission எனவும், “மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன” 

என்பதற்குப் பதிலாக “மாற்றம்  ஏற்படுகின்றது” எனவும், 

9ஆவது வினாவில் “பகாம்புருத் தாவரங்கள்” என்பதற்குப் 

பதிலாக “பகாம்புத் தாவரங்கள்” எனவும், 12ஆவது வினாவில் 

“முதிர்ச்சியின்சபாது” என்பதற்குப் பதிலாக  “முதிர்ச்சிப் 

பருவத்தில்” எனவும், 13ஆவது வினாவிலும் 39ஆவது வினா 

விலும் “விகனத்திறனாக” என்பதற்குப் பதிலாக “திறகமயாக” 

எனவும், 13ஆவது வினாவில் “திகசசகாட் சசர்க்கக” 

என்பதற்குப் பதிலாக “திகசமுகப்படுத்தல்” எனவும், 16ஆவது 

வினாவில் “ஒளித்பதாகுப்புச் பசய்யும்” என்பதற்குப் பதிலாக 

“ஒளித்பதாகுப்பி” எனவும், 17ஆவது வினாவில் “விடுவிக்கத் 

தூண்டப்படும்” என்பதற்குப் பதிலாக “தூண்டப்படும்” எனவும், 

18ஆவது வினாவில் “அகமவிடம்” என்பதற்குப் பதிலாக 

“இருக்கும்  இடம்” எனவும், 21ஆவது வினாவிலும் 44ஆவது 

வினாவிலும் “சமிக்கஞ” என்பதற்குப் பதிலாக “கசகக” 

எனவும், 22ஆவது வினாவில் “இயற்ககயாக பகால்லும்” 

என்பதற்குப் பதிலாக “இயற்ககக் பகால்லும்” எனவும், 

24ஆவது வினாவில் “பார்கவப் புலன் பரப்பு” என்பதற்குப் 

பதிலாக “கட்புலப் புலன் பரப்பு” எனவும், 31ஆவது வினாவில் 

“சதகவயானகவயாகும்” என்பதற்குப் பதிலாக “சபாதியன 

வாகும்” எனவும், 40ஆவது வினாவில் “படுக்கக” என்பதற்குப் 
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பதிலாக “படுகக” எனவும், 44ஆவது வினாவில் “சுரப்பிககள” 

என்பதற்குப் பதிலாக “சுரப்பிககளயும்” எனவும், 47ஆவது 

வினாவில் “தகலகீைாகக் காணப்படலாம்” என்பதற்குப் 

பதிலாக “தகலகீைாக்கப்படலாம்” எனவும், 48ஆவது வினாவில் 

“தத்திகளினுள்ளும் தாவரங்களினுள்ளும்” என்பதற்குப் பதிலாக 

“தத்திகளிலும் தாவரங்களிலும்” எனவும் குறிப்பிடப் 

பட்டுள்ளன. 

இவ்வாறாக பசாற்கள் மாறியிருப்பதும் பசாற்பதங்கள் 

மாறியிருப்பதுமான பிகைகள் ஏற்படுவதற்குக் காரணம், 

சிங்கள பமாைிமூலம் தயாாிக்கப்படுகின்ற வினாத்தாள்கள் 

தமிழுக்கு பமாைிபபயர்க்கப்படுகின்றசபாது, தமிழ் பமாைி 

மூலமான சம்பந்தப்பட்ட பாடத்துகற வல்லுநர்கள் அல்லது 

அந்த வினாத்தாள்ககளத் திருத்துபவர்கள் அல்லது சம்பந்தப் 

பட்ட பாட ஆசிாியர்களின் உதவிககளப் பபறாகமயாகும். 

இதனால், இலங்கக பூராவும் தமிழ் பமாைிமூலம் பாீட்கசக்குத் 

சதாற்றுகின்ற மாணவர்கள் meritஇல் பல்ககலக்கைக 

அனுமதிகயப் பபறக்கூடிய சந்தர்ப்பம் உட்பட பல்ககலக்கைக 

அனுமதிக்கான சந்தர்ப்பத்கத இைக்கிறார்கள். பகௌரவ  கல்வி 

அகமச்சர் அவர்கள் இங்கு இல்கலபயன்றாலும்,  தயவுபசய்து 

இந்த விடயத்கத அவருக்குத் பதாியப்படுத்த சவண்டுபமன 

நான் வலியுறுத்துகின்சறன்.  

இந்த விடயம் பதாடர்பாக 2022 பபப்ருவாி 15ஆம் திகதிய 

“வீரசகசாி” பத்திாிககயிசல ரூபசிங்கம் என்ற ஓர் ஆசிாியரால் 

எழுதப்பட்ட ஆக்கபமான்றும் பிரசுாிக்கப்பட்டிருந்தது. அதில் 

எவ்வாறு இந்தப் பிகைகளால் வினாக்களிசல பாதிப்புக்கள் 

ஏற்பட்டிருக்கின்றன என்று அவரால் பதளிவாகச் பசால்லப் 

பட்டிருக்கிறது. இவ்வாறான பிகைகள் உயிாியல் பாட வினாத் 

தாளில் மட்டுமல்ல, பல பாட வினாத்தாள்களிலும் இடம்பபற் 

றிருக்கின்றன. பபாதுவாக வினாத்தாள்கள் சிங்கள பமாைியில் 

தயாாிக்கப்பட்ட பிற்பாடு, எவ்வாறு கணித, விஞ்ஞானப் பாட 

வினாத்தாள்கள் தமிழுக்கு பமாைிபபயர்க்கப்படுகின்றசதா, 

அவ்வாறு பமாைிபபயர்க்கப்படுகின்றபபாழுது இவ்வாறான 

தவறுகள் ஏற்படுத்தப்படுகின்றன. இதனால், தமிழ் மாண 

வர்கள் பபருமளவில் பாதிக்கப்படுகிறார்கள். க.பபா.த. உயர் 

தரப் பாீட்கசப் பபறுசபறுகளின் அடிப்பகடயில், இலங்கக 

யிசல கிட்டத்தட்ட 1,000க்கும் சமற்பட்ட தமிழ் மாணவர்கள் 

meritஇல் பல்ககலக்கைகத்துக்குத் பதாிவுபசய்யப்படக்கூடிய 

வாய்ப்புகள் இருந்தாலும், கடந்த வருடம் 200 சபர்தான் 

பதாிவுபசய்யப்பட்டிருந்தார்கள். ஆகசவ, இந்த விடயத்திசல 

அரசாங்கமும் கல்வி அகமச்சரும் அதிக கவனத்கதச் பசலுத்த 

சவண்டுபமன நான் இந்த இடத்திசல பதிவுபசய்கிசறன்.   

அடுத்து, பவளிநாட்டுப் பிரக களுக்கும் இலங்ககயர் 

களுக்கும் இகடயிலான விவாகத்கதப் பதிவுபசய்தல் 

பதாடர்பான விடயத்கதயும் நான் இங்கு பதிவுபசய்ய 

விரும்புகிசறன். இலங்ககயின் விவாகம் (பபாது) பதிவு 

பசய்தல் கட்டகளச் சட்டத்தின் 112ஆவது அத்தியாயத்தில் 

குறித்துகரக்கப்பட்ட நியதிககள மாற்றத்துக்கு உட்படுத்தும் 

வககயிலும் 2022.01.01ஆம் திகதி முதல் நகடமுகறப் 

படுத்தப்படும் வககயிலும் பதிவாளர் நாயகத்தால் பவளியிடப் 

பட்டுள்ள 2021.10.18ஆம் திகதிய 18/2021ஆம் இலக்க 

சுற்றறிக்ககயானது, இலங்ககயிலிருந்து சபார்ச் சூைலாலும் 

பபாருளாதாரக் காரணிகளாலும் புலம்பபயரசவண்டிய நிர்ப்பந் 

தத்தின் அடிப்பகடயில், பவளிநாடுகளில் வாழும் இலங்ககத் 

தமிைர்களின் திருணம் மற்றும் குடும்ப உறவுகளில் அதிகூடிய 

பாதிப்கப ஏற்படுத்தியிருப்பதாக நாம் உணர்கிசறாம்.  

இச்சுற்றறிக்கககய நகடமுகறப்படுத்துவதன்மூலம் பவளி 

நாடுகளில் வசிக்கும் இலங்ககயர்கள், அதிலும் குறிப்பாக 

வடக்கு, கிைக்கு, மத்திய மற்றும் சமல் மாகாணங்களிலிருந்து 

புலம்பபயர்ந்து பவளிநாடுகளில் வாழும் இகளஞர், யுவதிகள் 

தத்தம் பண்பாடு, கலாசார, மரபியல் அகடயாளங்ககள 

ஒத்தவர்ககள திருமணம் பசய்யமுடியாத அபாய நிகலசய 

உருவாக்கப்படும். இச்சுற்றறிக்ககயின்மூலம் இலங்ககயின் 

விவாகம் (பபாது) பதிவுபசய்தல் கட்டகளச் சட்டத்தின்கீழ் 

விவாகப் பதிகவ சமற்பகாள்வதற்கு உாித்துப்பபற்ற, மாதாந்த 

சவதனமற்ற பகௌரவ பதவிகயயுகடய கிராமிய விவாகப் 

பதிவாளர்கள் பவளிநாட்டுப் பிரக களுக்கான விவாகப் 

பதிகவ சமற்பகாள்ள முடியாபதன தகடபசய்து, அதற்கான 

அதிகாரத்கத சமலதிக மாவட்டப் பதிவாளர்களுக்கு வைங்கி 

யிருப்பது, கிராமிய விவாகப் பதிவாளர்ககள அபகௌரவப் 

படுத்தி, உளவியல் தாக்கங்களுக்கு உட்படுத்துவதாகவும் 

மாதாந்த சவதனசமா, நிகலயான வருமானசமா அற்ற 

அவர்களுக்கு விவாகப் பதிவின்சபாது வைங்கப்படும் சிறு 

வருமானத்கத இல்லாமற் பசய்வதாகவும் அகமந்துள்ள 

சமசநரத்தில், நிரந்தரமான மாத சவதனத்துக்கு உாித்துகடய 

அரச உத்திசயாகத்தர்களான சமலதிக மாவட்டப் பதிவா 

ளர்கள் பிறிபதாரு வைியில் வருமானத்கத ஈட்டுவதற்கான 

வாய்கபயும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.  

 

ෙරු නිපයෝජ කාරක සවාෙතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

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

 

ෙරු ිංවඥානම් ශ්රීත්රන් මහත්ා 
(மாண்புமிகு சிவஞானம் சிறீதரன்)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  
ஒரு நிமிடம் தாருங்கள்! பவளிநாடுகளிலிருந்து விவாகப் 

பதிவுக்காக இலங்ககக்கு வருககதரும் தமிழ் இகளஞர், 

யுவதிகள் இலங்ககயின் சதசிய பாதுகாப்கபக் காரணங் 

காட்டி, தமது விவாகப் பதிவுககள சமலதிக மாவட்டப் 

பதிவாளர்மூலசம சமற்பகாள்ள சவண்டுபமன்பதும் ஆறு மாத 

காலத்தினுள் தாம் வதியும் நாட்டின் பாதுகாப்புப் பிாிவு 

அதிகாாியால் குறித்த நபர் குற்றவாளியல்லர் என்பகத 

சான்றுறுதிப்படுத்தி வைங்கப்படும் பாதுகாப்புத் தகடநீக்கல் 

அறிக்கககய  - Security Clearance Report - கட்டாயமாகச் 

சமர்ப்பிக்க சவண்டுபமன்பதும் இந்தியாவிலிருந்து வருகக 

தந்து இலங்ககயின் மத்திய மற்றும் சமல் மாகாண 

உறவுககளத் திருமணம் பசய்பவர்ககளசய அதிகம் 

பாதிப்பதாக அகமந்துள்ளன. இச்சுற்றறிக்ககயில் குறிப்பிடப் 

பட்டுள்ள நிபந்தகனகள் எகவயும் சிங்கள மக்களின் 

திருமணச் சடங்குகளில் எவ்விதத் தாக்கத்கதயும் ஏற்படுத்தப் 

சபாவதில்கல. மாறாக, இலங்ககயில் வாழும் தமிைர்ககளயும் 

புலம்பபயர் நாடுகளில் வதியும் தமிைர்ககளயுசம பாதிப்பதாக 

அகமந்துள்ளன.  

தமிைர்ககளப் பபாறுத்தமட்டில் தனிமனித வாழ்வின் 

பிரதான அங்கமாகவுள்ள திருமணம் என்பது மத, பமாைி, 

கலாசார, பண்பாட்டு விழுமியங்களின் அடிப்பகடக் கூறாக, 

அக்கூறுகளிலிருந்து பிாித்துப் பார்க்க முடியாத ஓர் அகடயாள 

மாகசவ காலங்காலமாக பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது. 

இந்நிகலயில் சமற்படி சுற்றுநிருபத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

“பிரசதச பசயலகத்தில் கடகமயாற்றும் சமலதிக மாவட்டப் 

பதிவாளர்மூலசம திருமணத்கதப் பதிவு பசய்ய முடியும்” என்ற 

விடயமானது, முகூர்த்த தினபமான்றில் குறிக்கப்பட்ட சுப 

சநரத்தில் அதிக எண்ணிக்ககயிலான திருமணங்ககளப் 

பதிவுபசய்ய முடியாத நிகலக்கு வைிசகாலுவசதாடு, தமிைர் 

களின் மத, பண்பாட்டு வகரயகறகளில் பிறழ்கவ 

ஏற்படுத்தும் வககயிலான நகடமுகறச் சிக்கல்ககளயும் 

சமபலைச் பசய்வதாக உள்ளது. ஏற்கனசவ, மத்திய மற்றும் 

1121 1122 



පශකිකශම්්තුව 

சமல் மாகாணங்களில் வாழும் தமிைர்கள் பிறப்பு, இறப்பு, 

விவாகப் பதிவுகளில் பமாைி ாீதியான ஆதிக்கத்துக்கு உள்ளாக் 

கப்பட்டு வருகிறார்கள் என்று கூறி, சநரம் இடம்பகாடுக் 

காகமயால் எனது உகரகய நிகறவுபசய்கிசறன்.  

 

ෙරු නිපයෝජ කාරක සවාෙතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

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

have seven minutes.  
 
 
[අ.භශ. 4.3 ] 

 

ෙරු විජිත් පහේරත් මහත්ා 
(மாண்புமிகு வி ித சஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු නිශ ෝජ කශරක  භශපතිතුමනි  වළවිික ඇමතිතුමශ කිදවශ  

ශත් වගශව ිනයුණු කරවශ ශඩොවක මිික න 5 222ක් වශභ ශහො ්න 

බවශශපොශරොත්තු වනවශ කි වශ. නමුත්  යළ් තත්ත්ව  ඊට වඩශ 

 ම්පූකේශ ් ශවන ා. අය වනශකොට ශපොශහොර නළතිව ශත් 

ශගොවි ශට වි ශව අකබුය කට මුහුේ ශය්න සිදුශවවශ තිශබනවශ. 

පසුගි  කශව  ුදරශවටම ආණ්ක්ව නිසි ප්රමිතිශ ් යුක්ත 

ශපොශහොර ශත් වගශකරුව්ට වබශ දු්ශ් නළහළ. අයටත් ඒ 

ප්ර ාන  ්ශහමම තිශබනවශ.  ශමශනශ ් අය වනවිට ශත් 

ශපොශහොර මිටි ක් රුපි ල් 9 222ක්  රුපි ල් 8 222ක් පමේ 

වනවශ. ශපොශහොර මිව වළඩිීමම නි ශ යළ් ශත්වවට ශපොශහොර 

ශ ීනම අක් ීමම ශහේතුශකොටශගන ශත් ඵවයශවත් අක් ශවවශ 

තිශබනවශ. ශවනයශ ශත් යලු කිශවෝ 522ක් කඩුද තළනකි් අය 

කඩ්ශ් ශත් යලු කිශවෝ 222ක් පමේයි. ජනශධිපතිතුමශ 

ඉිනරිපිටීනම ශත් වගශකරුව් ඉතශ පළහළිනිකව ඔුම්ශේ ශම් 

දුක්ගළනවිල්ව කිදවශ.  ඇ ාතශම්්තු හයවශ ඉවක්ක ගළන කථශ 

කැශට ඇත්තටම අශප් රශට් ශඩොවක ේප න ප්රාශන අපන න 

ආයශ මක් වූ ශත් වගශවටත් යළ් කේ ශකොකශ හ ශ තිශබ්ශ්. ඒ 

නි ශම බරපතැ ගළටලු  තත්ත්ව කට ශත් ශගොවි ශ මුහුේ ීනවශ 

තිශබනවශ. ඒ විතරක් ශනොශවයි. ශම් තත්ත්ව  නි ශම අය 

වනශකොට ශත් ශගොවි ශ ශත් වගශශව් ඉවත් ව්න පට් ශගන 

තිශබනවශ. අය වනවිට ්්න ්්නම ශත් වගශකරුව්ට ශත් 

වගශව ්පශ ශවවශ ්තළනි් ඉවත් වන තත්ත්ව ට ඇවිල්වශ 

තිශබනවශ. ්ම නි ශ අපට ශඩොවක ේප ්න ුද වව් ප්රාශනම 

ආකිකක මශකග  අය වනශකොට ශම් ආණ්ක්ව විසි් විනශ  කරවශ 

තිශබනවශ.  

රබක වගශ කිරීමට  රබක වගශව ප්රවකාන  කිරීමට අේ පනත් 

ශගශනන ්ක ශහොඳයි. නමුත්  ප්රශශ ෝගිකව ශම් යව ාවව තිශබන 

තවත් ප්ර ාන ක් තමයි  පළැ ශබීනම. විශ ේෂශ ්  ආරුනි පළැ ශබයශ 

ශයනශකොට අපි යළකුද ශ  තමයි ම්ත්රීශේ ික ාට් ්කට ඒ පළැ 

ශබයශ ීනම. ම්ත්රීශේ ික ාට්  ්ශක් නම නළත්නම්  ආරුනි පළැ හම්බ 

ව්ශ් නළහළ. ්වළනි තත්ත්ව කට අය ශම් රට වට්ටවශ 

තිශබ්ශ්.  

වළවිික ඇමතිතුමශ කිදවශ  වතු කම්කරුව්ට රුපි ල් 4 222ක 

නයනික වළටුප වබශ ශයනවශ කි වශ. නමුත්  අක්ම ගේශ් රජශත 

 මශගම්වව වළඩ කරන වතු කම්කරුව්ටවත් තවම රුපි ල් 

4 222ක නයනික වළටුප වබශ ශය්ශ් නළහළ. ්ම නි ශ 

ශපෞ ගිකක වතු  මශගම් ඒ නයනික වළටුප වබශ ශනොශයන ්ක 

පිළිබඳ ප්ර ාන  ්ශහමම තිිම ීන රජශත  මශගම් ය තවම ්ම 

නයනික වළටුප වබශ ශනොීන ඉ්නවශ. ්  වබශ ශය්න 

ප්රතිපත්තිම  රණ්දුවක් ගත්තශ නම්  ආයක  ක් විධි ට ශහෝ අක්ම 

ගේශ් රජ   තු  මශගම්වව වළඩ කරන වතු කම්කරුව්ටවත් 

රුපි ල් 4 222ක නයනික වළටුප වබශ ශය්න රජ ට වගකීමක්   

බළඳීමක් තිශබනවශ. නමුත්  ඒකවත් තවම ක්රි ශත්මක ව්ශ් 

නළහළ. වතු කම්කරුව්ට රුපි ල් 4 222ක නයනික වළටුපක් 

ශයනවශ කි වශ මහශ ශවො ආවට රජ  පම්ශපෝරි ගළහුවශ තමයි. 

හළබළයි ඒ යව ාවවම අපි කිදවශ   ඒ කශක   නි මශනුූලවව 

ශව්ශ් නළහළ කි වශ.  මහරු ශම  ශයනවශ කිදව  තුටට 

කිරිබත් පවශ කෑවශ. යළ් නම්  පිටිත් ගේ් ගිහිල්වශ  හශලුත් 

ගේ් ගිහිල්වශ  සීනිත් ගේ් ගිහිල්වශ  පරිප්ුදත් ගේ් 

ගිහිල්වශ. ්ම නි ශ වතු කම්කරුව්ට ශරොටි යි  පරිප්ුද ටිකයි 

ක්නවත් ුද වව් තත්ත්ව ක් යළ් නළහළ. ඇත්තටම යළ් 

රුපි ල් 4 222ක නයනික වළටුපක් වළඩක් නළහළ. රුපි ල් 

4 222ක් ශනොශවයි  යළ් රුපි ල් 2 222කවත් නයනික වළටුපක් 

වතු කම්කරුව්ට ශය්න ඕනෑ. ශමොකය  බක් මිව වළඩි ශවවශ -

වළඩිම ේ ාමන ත් ඇති ශවවශ- ජීවන වි යම වළඩි වනශකොට 

රුපි ල් 4 222ක නයනික වළටුපක් ප්රමශේවත් නළහළ. නමුත්  

ශපොශරෝදු ශවච්ච රුපි ල් 4 222ක නයනික වළටුපවත් තවම වතු 

කම්කරුව්ට වබශ දු්ශ් නළහළ. ඒක ශනොශය්න තමයි ශවන 

ේපරම ක් පශවිච්චි කශැේ. ඉතශ පළහළිනිකවම ශ ේවක ්ශේ 

ජශතික අවම ශදතන  පිළිබඳ පනත  ශශ ෝාන  කර්න 

ශ ෝජනශවක් ශම් පශකිකශම්්තුවට ශගනළල්වශ  ම්මත කැශ නම්  

අය වනශකොට වතු කම්කරුව්ට රුපි ල් 4 222ක නයනික වළටුප 

වළශබනවශ. නමුත්  ඔබතුම්වශ ඒ ුදශචි ශ වත් කශැේ නළහළ. 

ඔබතුම්වශ කශැේ   ශප්ුද හශ කශක ශව උ  ශ ේවක ් 

 ම්බ්ාශ ් වූ පනත  ශශ ෝාන  කර්න කටයුතු කරුද 

්කයි. නමුත්  යළ් ඒකටත් ේ ශවි ට ගිහිල්වශ තිශබනවශ.   

අුමරුදු ශයකක් ති ාශ ේ තවම වතු කම්කරුව්ට රුපි ල් 4 222ක 

 නයනික වළටුප ශය්න බළරි ුමේශ.  ජනශධිපතිතුමශ මහශ ශවො ආවට 

ශපොශරෝදු දු්නශ  මශකතු පැමුශවනි යශ ඉඳවශ වතු කම්කරුව්ට 

රුපි ල් 4 222ක  නයනික වළටුප වබශ ශයනවශ කි වශ. නමුත් යළ් 

අුමරුදු ශයකක් වනවශ  තවමත් අශප් රශට් වතු කම්කරුව්ට 

රුපි ල් 4 222ක නයනික වළටුප වබශ ීනවශ නළහළ. ශත් වගශව 

ිනයුණු කරවශ ්ශහම නළත්නම් වතු වගශව ිනයුණු කරවශ රටට 

ශඩොවක ශේ්න ුද වව්කම තිිම ීන අය ඔබතුම්වශශේ ආණ්ක්ව 

කර්ශ් ශම් කටයුතු  ම්පූකේශ ්ම අකබුය ට පත් කිරීමක්.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි. මට මතකයි  ්ක   හල් ඇට ක් අපි පිට 

රටි් ශේ්ශ් නළහළ කි වශ කෘෂිකකම ඇමතිවර ශ කිදවශ.  

 හල් ඇට ක් ශහෝ පිට රටි් ශගනශශවොත් කෘෂිකකම 

ඇමතිකශම් ඉවත් වනවශ කි වශ ්තුමශ කිදවශ. නමුත්  පසුගි  

මශ  තුන ඇතුැතීන පිට රටි්  හල් කිශවෝග්රෑම් ශකෝටි 35ක් 

ශගනළල්වශ තිශබනවශ.  

ඇත්තටම අශප් නයනික  හල් අව තශව  කිශවෝග්රෑම් වක්ෂ 

62යි. ඒ කිශවෝග්රෑම් වක්ෂ 62් කිශවෝග්රෑම් වක්ෂ  2ක්ම පිට 

රටි් ශගශනන  හල්. විශ ේෂශ ් ඉ්ින ශශව්  

බශේවශශ  ශ ්  හ පශකි ාථශනශ ් ශගශනන  හල්. 
 

 
ෙරු නිපයෝජ කාරක සවාෙතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, you have two more minutes.  
 

 

ෙරු විජිත් පහේරත් මහත්ා 
(மாண்புமிகு வி ித சஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
අය ශවනශකොට සු ව හශ මා පරිමශේ ශමෝල් හිමි ් 

 ම්පූකේශ ් කඩශ වළටිවශ. ශමෝල් හිමිශ ෝ 522කට විතර 

තම්ශේ කකමශ්ත  පවත්වශශගන  ්න බළරි තත්ත්ව ට පත් 

1123 1124 

[ගරු සිවඥශනම් ශ්රීතර්  මහතශ] 



2022 ශපබරවශරි 22  

ශවවශ තිශබනවශ.  ල්ික ේපයවන අ  - ශම් රශට් ශගොවි ජනතශව 

 ක්තිමත් කරන ශමෝල් හිමි ් කඩශ වළශට්ශ් ඔබතුම්වශ 

 හල් ආන න  කිරීමට ගත්ත ප්රතිපත්ති  නි ශ. අය  මහර බශව 

වකගශත  හල් පවශ පශරිශභෝගික ්ට ආහශර ට ග්න සිදු ශවවශ 

තිශබ්ශ් ශම් වළරින ප්රතිපත්ති ත් ්ක්කයි.  

ගරු නිශ ෝජ කශරක  භශපතිතුමනි  ඒ වශශේම අය රශට් 

තිශබන ශවො ආම ප්ර ාන   අකබුය  ශතල් අකබුය යි. යළ් ශතල් 

නළහළ. ශතල් නළති නි ශ ශෂඩ්වව ශපෝිකම. කර්ට්  කපනවශ. අය 

හළ්යෑ ශවනශකොට ශකරවවපිටි ට අව  ශතල් ටික ීන ග්න 

බළහළ. නළවක් ඇවිල්වශ තිශබනවශ  යව ා තුනක සිට. නමුත්  ඒ 

ශතල්වවට  ල්ික ශගවනතුරු ශගොඩ බශ්ශ් නළහළ. යළ් යව ා 

තුනක විතර  සිට ශතල් ටික නළශද තිශබනවශ. තවම ඒ ටික ශගොඩ 

බශවශ නළහළ. ්තශකොට රශට් ශතල් නළහළ. යළ් හළම තළනම ශතල් 

ශපෝිකම් ගළහිවශ. ඉති් ඒ ප්ර ාන ට තවම ේත්තර ක් නළහළ. ඒකට 

හිනසි කළිමනට් ැව ාීමම් ති නවශ කි නවශ. ඒවශයි් ශමොන රණ්දු 

ගත්තත් පසුගි  කශව  ුදරශවටම ඇත්ත ප්ර ාන ට ේත්තර ක් 

ඇවිල්වශ නළහළ. ශතල් විෂ   භශර ඇමති ්කක් කි නවශ  විදුික  

විෂ   භශර ඇමති තව ්කක් කි නවශ. ඒ ඇමතිවරු්ශේ රණ්ක්ව 

තමයි අපට බව්න ශවවශ තිශබ්ශ්. ක රශල් බළශ ආවවට 

කි නවශ   ේ  ශය්න ්පශ කි වශ. ේ  ශය්න ්පශ කිදවශම  

ශතල් ග්න  ල්ික නළති ශවනවශ. රුපි ල් මිික න 2 2ක් 

ශගව්න තිශබනවශ. ඒක ශගවශ ග්න බළරි නි ශ ශතල් ටික 

ශය්ශ් නළහළ; ශගොඩ බශ්ශ් නළහළ. ඒ නි ශ ඒ ටික ්තළන හිර 

ශවවශ තිශබනවශ. ඒකට ේත්තර ක් නළහළ.  

විශ ේෂශ ්ම ශම් යව ාවව අශපො  (ේ  ා ශපැ  විභශග  

පළවළත්ශවනවශ. අය ෑ  වයිට් කපන ශකොට ශකොශහොමය ැමයි් 

පශඩම් කර්ශ්? ශහට ශකොශහොමය විභශග  ික ්ශ්? ශම්කට 

ආණ්ක්ශද ේත්තර  ශමොකක්ය? ශඩොවක මිික න 5 222ක 

ආයශ මක් වබ්න ුද වව්  ශමච්චර ශමච්චර ආයශ මක් වබ්න 

ුද වව් කි වශ කටි් බතව හිශටදවශට ඔබතුම්වශ ඇත්ත 

ප්ර ානවවට ේත්තර ීනවශ නළහළ. ශම් ශවනශකොට රශට් තිශබන 

ප්රාශනම අකබුය   අය යවශ ේ තිශබන ප්රාශනම අකබුය  ශතල් 

අකබුය   හ විදුික  අකබුය යි. ශම් ප්ර ාන  නි ශ  ම ාත 

කකමශ්ත කඩශ වළටිවශ තිශබනවශ. රබක කකමශ්ත ත් කඩශශගන 

වළශටනවශ  ශත් කකමශ්ත ත් කඩශශගන වළශටනවශ. ශහට 

අනි යශ ශවනශකොට අනිවශක ශ ්ම තවත් වට කි් ශතල් මිව 

ඉහැ  නවශ. නමුත් ශම් ප්ර ානවවට ේත්තර ක් වබශ ීනවශ නළහළ. 

ශම්ක තමයි ආණ්ක්ශද බළරිකම ඔප්ුද කිරීම.   

ශබොශහොම  ාතුතියි. 
 
 

ෙරු නිපයෝජ කාරක සවාෙතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you. The next speaker is the Hon. (Dr.) 

V.Radhakrishnan. You have five minutes.   
 

 

ෙරු තආචාාය  ීම. රාධා්රිෂනේන් මහත්ා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) வீ. இராதாகிருஷ்ணன்)  
(The Hon. (Dr.) V.Radhakrishnan) 
No, I have been allotted eight minutes.  

 

 

ෙරු නිපයෝජ කාරක සවාෙතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Your time has been reduced to five minutes because of 

the delay occured earlier.  

[பி.ப. 1.46] 

 

ෙරු තආචාාය  ීම. රාධා්රිෂනේන් මහත්ා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) வீ. இராதாகிருஷ்ணன்)  
(The Hon. (Dr.) V.Radhakrishnan) 
பகளரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கசள, 

விகளபபாருட் தரகர்களுக்கு உாிமமளித்தற் சட்டத்தின் 

கீைான ஒழுங்குவிதிகள் பதாடர்பான இன்கறய விவாதத்கத 

ஆரம்பித்துகவத்த பகௌரவ பபருந்சதாட்ட அகமச்சர் 

அவர்கள்  பபருந்சதாட்டங்ககள அபிவிருத்தி பசய்வதற்கான 

நடவடிக்கககள் பற்றி  இங்கு சபசினார். அகமச்சர் அவர்கள் 

பபருந்சதாட்ட அபிவிருத்தி சம்பந்தமாகப் சபசியசபாது, 

எனக்கு மிகவும் சந்சதாஷமாக இருந்தது. ஆனாலும், 

பபருந்சதாட்டத்திசல சவகலபசய்கின்ற மக்களுகடய 

ஊதியத்கதப் பற்றிப் சபசசவண்டிய அவசியம் எங்களுக்கு 

இருக்கின்றது. பகௌரவ அகமச்சர் அவர்கள் சபசும்சபாது, 

“1,000 ரூபாய் சம்பள உயர்வு பதாடர்பாக பபருந்சதாட்டக் 

கம்பனிகள் இப்பபாழுது நீதிமன்றத்துக்குச் பசன்றிருக் 

கின்றன; நீதிமன்றத் தீர்ப்பு வரும்வகரக்கும் எங்களால் 

ஒன்றும் பசய்யமுடியாது” என்று பசான்னார். இது ஒரு 

பநாண்டிச்சாட்டாகும். அந்த பநாண்டிச்சாட்கட கவத்துக் 

பகாண்டு, காலத்கத இழுத்தடிப்பதற்கான நடவடிக்கககயத் 

தான் இப்பபாழுது இந்த முதலாளிமார் சம்சமளனம் 

பசய்துபகாண்டிருக்கின்றது. ஆகசவ, அரசாங்கம் இதில் 

தகலயிட்டு, உடனடியாக நடவடிக்ககபயடுக்க சவண்டும் 

என்பகத நாங்கள் இந்த சநரத்திசல பசால்லிக்பகாள்ள 

விரும்புகின்சறாம்.  

இன்று விகலவாசி மிகவும் அதிகாித்திருக்கின்ற சூழ் 

நிகலயில், சதாட்டத் பதாைிலாளர்களுக்கு இந்த நிகலகம 

ஏற்பட்டிருப்பது மிகவும் விசனத்துக்குாிய ஒரு விஷயமாகும். 

அந்த மக்ககளச் சமாதானப்படுத்துவதற்காக  மாதாந்தம் 

சலுகக விகலயில் 15 கிசலாகிராம் சகாதுகம மா 

விநிசயாகிக்கப்பட்டு வருகின்றது. இந்தக் சகாதுகம மா 

விநிசயாகம் என்பது, சதாட்டத் பதாைிலாளர்ககளத் 

பதாடர்ந்தும் மந்த சபாசகண நிகலயிசல கவத்திருக்கின்ற 

ஒரு நிகலகமகய உறுதிப்படுத்துவதற்கான நிகழ்ச்சிநிரசல 

தவிர, அந்த மக்களுகடய சபாசாக்கு மட்டத்கத அதிகாிப் 

பதற்கான நடவடிக்கக அல்ல. 

 “ தமிழ் முற்சபாக்குக் கூட்டணியினர் 50 ரூபாய் சம்பள 

உயர்கவக்கூடப் பபற்றுக்பகாடுக்கவில்கல; ஆனால், 

நாங்கள் இப்பபாழுது சகாதுகம மா பகாடுக்கின்சறாம்; 

அதற்கு 120 மில்லியன் ரூபாய் பசலவைித்திருக்கிசறாம்” 

என்பறல்லாம் நுவபரலியா மாவட்ட மக்கள் பிரதிநிதிகள் 

பசான்னார்கள். தமிழ் முற்சபாக்குக் கூட்டணி மகலயக 

மக்களுக்கு என்பனன்ன பசய்திருக்கின்றது என்பகதப் 

பட்டியல் சபாட்டுச் பசால்லமுடியாது. கடந்த நல்லாட்சிக் 

காலத்தில் - 4 வருட காலத்தில் - தமிழ் முற்சபாக்குக் கூட்டணி 

நுவபரலியா மாவட்ட மக்களுக்கு அரசியல் ாீதியான 

உாிகமககளப் பபற்றுக்பகாடுத்தது. அதாவது, பிரசதச 

சகபகளிள் எண்ணிக்கககய அதிகாித்துக் பகாடுத்சதாம்; 

புதிய பிரசதச பசயலகங்ககள உருவாக்க நடவடிக்கக 

பயடுத்சதாம். அதுமாத்திரமன்றி, அங்குள்ள பாடசாகலககள 

அபிவிருத்தி பசய்ய நடவடிக்ககபயடுத்சதாம்; சதாட்டங் 

களிசல வீடுககளக் கட்டிக்பகாடுத்சதாம்.   

இவ்வளவு விஷயங்ககளயும் பசய்த நாங்கள், இப்பபாழுது 

ஒட்டுபமாத்த தமிழ் மக்களின் பிரச்சிகனகள் பதாடர்பில் 

கவனஞ் பசலுத்தி வருகின்சறாம். அந்த அடிப்பகடயில், ஒரு 

குழுவினுகடய ஆசலாசகனககளப் பபற்று, 13ஆவது 

1125 1126 



පශකිකශම්්තුව 

திருத்தச் சட்டம் இந்த நாட்டிசல பதாடர்ந்தும் இருக்க 

சவண்டுபமன்றும் அது முழுகமயாக நகடமுகறப்படுத்தப்பட 

சவண்டுபமன்றும் சகாாி தமிழ் முற்சபாக்குக் கூட்டணி சார்பில் 

ஓர் ஆவண அறிக்கயகயத் தயார்பசய்து இலங்கக அரசாங்கத் 

துக்கும் எதிர்க்கட்சித் தகலவருக்கும் இந்திய அரசாங்கத்துக்கும் 

பிாித்தானிய அரசாங்கத்துக்கும் பகாடுப்பதற்கு நடவடிக்கக 

எடுத்திருக்கிசறாம். சதாட்டத் பதாைிலாளர்களுகடய அல்லது 

மகலயக மக்களுகடய அல்லது இந்திய வம்சாவளி மக்களு 

கடய பிரச்சிகனககளத் தீர்ப்பதற்கு இந்தக் காலகட்டத் 

திசலயாவது இந்த அரசாங்கம் நடவடிக்கக எடுக்க 

சவண்டுபமன்று நாங்கள் சகட்டுக்பகாள்கிசறாம்.   

இன்று கச்சதீவிலுள்ள புனித அந்சதானியார் சகாவிலுக்கு 

இந்திய மக்களும் இலங்கக மக்களும் தனியாகப் சபாய் 

சுயாதீனமாக பதய்வ வைிபாடு பசய்வதற்குக்கூட முடியாம 

லிருக்கின்றது. கச்சதீவு என்பது, முதலிசல இந்தியாவுக்குச் 

பசாந்தமாக இருந்தது. அதன் பின்னர் அது இலங்ககக்குத் 

தாகரவார்த்துக் பகாடுக்கப்பட்டது. ஆனால், இன்று இரண்டு 

சாராராலும் அங்கு சபாய் நிம்மதியாக சாமி கும்பிடுவதற்குக் 

கூட முடியாது நிகலகம ஏற்பட்டிருக்கின்றது. ஆகசவ, அங்கு 

மக்கள் சபாய் முகறயாக வைிபடுவதற்கான சந்தர்ப்பத்கத 

உருவாக்கிக்பகாடுக்க சவண்டும் என்பகத நாங்கள் 

பதாிவித்துக்பகாள்ள விரும்புகின்சறாம்.   

அடுத்து, இன்று சில கம்பனிகள் சதாட்டத் பதாைிலாளர் 

களின் சம்பளத்கத 1,500 ரூபாய் வகரக்கும் உயர்த்துவதற்கு 

நடவடிக்கக எடுத்து வருகின்றன. குறிப்பாக, LOLC 
Company இன்று 1,500 ரூபாய் வகரக்கும் சம்பளம் 

பகாடுப்பதற்குத் தயாராக இருக்கின்றது. ஆனால், இது 

சம்பந்தமாக நீதிமன்றத்தில் பதாடரப்பட்டுள்ள வைக்கக 

கவத்துக்பகாண்டு, இன்று முதலாளிமார் சம்சமளனம் இந்த 

மக்களின் சம்பளத்கத உயர்த்தாமல் இழுத்தடிப்புச் பசய்வகத 

நாங்கள் வன்கமயாகக் கண்டிக்கிசறாம் என்பகதயும் நான் 

இந்த சநரத்திசல பதாிவித்துக்பகாள்ள விரும்புகின்சறன்.  

 
ෙරු නිපයෝජ කාරක සවාෙතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

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

 
ෙරු තආචාාය  ීම. රාධා්රිෂනේන් මහත්ා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) வீ. இராதாகிருஷ்ணன்)  
(The Hon. (Dr.) V.Radhakrishnan) 
Please give me one more minute, Sir. இன்று இந்த நாடு 

வங்குசராத்து நிகலகய அகடந்துவிட்டது என்று பசால்கி 

றார்கள்.  

අය අපි සි ලුශයනශම කි නවශ  රට බශශකොශවොත් ශවවශ 

කි වශ. රට බශශකොශවොත් ශවවශ ශනොශවයි  රශට් ශ  පශවන  

බශශකොශවොත් ශවවශ තිශබනවශ. රශට් ආකිකක  බශශකොශවොත් 

ශවවශ තිශබනවශ. රශට් system ්ක බශශකොශවොත් ශවවශ 

තිශබනවශ. කවයශවත් අශප් රට බශශකොශවොත් ශව්ශ් නළහළ. ශම් 

රටට අව   ක්ති  තිශබනවශ. නමුත්  ආණ්ක්ව ශම් කටයුතු 

හරි ට කර්ශ් නළති නි ශ තමයි  අය අපි ශම් තත්ත්ව ට වළටිවශ 

තිශබ්ශ් කි න ්ක ශම් අව ාථශශදීන මම කි ්න කළමළතියි.  

 ාතුතියි. 

ෙරු නිපයෝජ කාරක සවාෙතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you. The next speaker is the Hon. Ashok 

Abeysinghe. You have six minutes.  
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ෙරු අපශෝක් අපේිංංහ මහත්ා  
(மாண்புமிகு அசசாக் அசபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ගරු නිශ ෝජ කශරක  භශපතිතුමනි  අය තිශබ්ශ් වළවිික 

කකමශ්ත අමශතශශ   පිළිබඳ කථශ කර්න. ්හිීන  

රබක නළවත වගශ  කිරීශම්  හනශාශර පනත  ටශත් ශගශනන 

නිශ ෝග පිළිබඳ කථශ කරනවශ. වළවිික කකමශ්ත  ගළන කථශ 

කර ීන අය රට මුහුේ පශ තිශබන බව ක්ති අකබුය  ගළන කථශ 

ශනොකරම බළරි තත්ත්ව කට පත්ව තිශබනවශ. ශකශ ේ ශවතත්  

වළවිික කකමශ්ත  ගළන වචන කිහිප ක් ශම් අව ාථශශදීන මම 

කථශ කර්න ඕනෑ. 

2018 ව ශක රබක නිෂාපශයන  තිබුශණ් කිශවෝග්රෑම් මිික න 

8 යි. 2222 ව ර වනශකොට ඒ ප්රමශේ  කිශවෝග්රෑම් මිික න 

98කට අක් ශවවශ තිශබනවශ. ඒ වශශේම 2248 ව ශක ශත් 

නිෂාපශයන  කිශවෝග්රෑම් මිික න 325ක් පමේ ප්රමශේ ක් තමයි 

තිබුශණ්. ශම් වන විට කිශවෝග්රෑම් මිික න 295 යක්වශ ඒ ප්රමශේ  

අක් ශවවශ තිශබනවශ. ශපොල් ශගඩි මිික න 3 222කට වළඩි  

තිබුණු ශපොල් ඵවයශව ශමවර මිික න 2 922ට වඩශ අක් ශවවශ 

තිශබනවශ. ශමට්රික්ශටෝ වක්ෂ 54ක් තිබුණු ීම නිෂාපශයන  ශම් 

ව ශක අක් ශවවශ තිශබනවශ. ශම් සි ල්වටම ශපොශහොර ප්ර ාන  

තමයි බවපශ්ශ්.  

ඊශත-ශපශකයශ ශත් නිෂාපශයන  කරන පළත්තකට 

ජනශධිපතිතුමශ ගි ශම ශගොීම් කි නවශ මම යළක්කශ  කිශවෝග්රෑම් 

522ට තිබුණු අශප් නිෂාපශයන  යළ් කිශවෝග්රෑම් 222ට අක් ශවවශ 

තිශබනවශ කි වශ. ශම් පිළිබඳව කි  ීන ජනශධිපතිතුමශ කි නවශ  

"අපි අුමරුදු ශයකක් ශපොශහොර නිකම් දු්නශ" කි වශ. ඒ නි ශ 

ජනශධිපතිතුමශ යළනුවත් කර්න ඕනෑ  ශත්වවට ශපොශහොර නිකම් 

දු්ශ් නළහළ කි වශ. ශත් වගශව  ඳහශ රුපි ල් 4 222ක මිවකට 

තමයි ශපොශහොර බෑේ ්කක් දු්ශ්. ඒ නි ශ ශත් වගශ කරන 

පළත්තකට ගිහිල්වශ ශපොශහොර නිකම් දු්නශ කිදවශම ඒක 

විහි වවකට වක් ශවනවශ. ඒ නි ශ ශමවළනි ශ වල් පිළිබඳ 

ජනශධිපතිතුමශ යළනුවත් කර්න ඕනෑ.  

ඊශත වශකශශද ප්රාශන ශපශැේ වශපශරික ් කළඳවශ 

ජනශධිපතිතුමශ  ශකච්ඡශවක් පළවළත්වූවශ අපි යළක්කශ. ඒ අව ාථශශද 

්තුමශ ඒ වශපශරික ්ට ආරශානශ කැශ  අශප් රශට් නිෂාපශයන 

ආකිකක ක් ඇති කර්න ඒ ක්ශෂේත්රවවට ආශ ෝජන  කර්න 

කි වශ. බව ක්ති ක්ශෂේත්ර ට -සුැශ විදුික බවශගශර  ූ ක  විදුික 

බවශගශර  ඳහශ- ආශ ෝජන  කර්න කිදවශ. හළබළයි  ්තුමශට 

අමතක ශවවශ තිශබනවශ  ශම් අ  වළශ ් ප්රාශන ශපශැේ 

වශපශරික ්ට අවම  මිික න 522ක -ශකෝටි 52ක- අධිභශර ක් 

පනවශ තිශබනවශ  කි න ්ක. ඒ ශගොල්ව්ශේ වශභ ට අවම 

ශකෝටි 52ක අධිභශර ක් පනවවශ තිශබනවශ.  වශභ  රුපි ල් 

මිික න 2 222කට තමයි අධිභශර ක් පනවනවශ කි වශ 

කි ්ශ්. රුපි ල් මිික න 2 222ක් කි ්ශ්   රුපි ල් ිමික න 

ශයකක්.  රුපි ල් ිමික න ශයශක් සි  ට 25ක් කි ්ශ්  

ශකෝටි 52ක්. අ  වළශ ් ශකෝටි 52ක අධිභශර ක් ඒ අ ට 

පනවවශ  ඒ අ  ශග්වවශ කි නවශ  අශප් රශට් නිෂාපශයන  වළඩි 

කර්න  බව ක්ති ක්ශෂේත්ර  ශවනුශව් ආශ ෝජන  කර්න 
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කි වශ. ඒක ශමොන විහි වවක්ය? ජනශධිපතිතුමශ ය්ශ් නළ ය  

අවම  ශකෝටි 52 ගේශ් ඒ වශපශරික ්ශග් බදු අ කර 

තිශබනවශ කි වශ? ්වළනි තත්ත්ව ක් තිශබ ීන මුයල් ඇමතිවර ශ 

කි නවශ අපි යළක්කශ  අතව  ආහශර ද්රව හිඟ ක් නළහළ  

කි වශ. නමුත්  ්තුමශ ්ශහම කි නශකොට අශප් රශට් ශයමදපි ් 

කිරි පිටි ග්න ශපෝිකශම් ඉ්නවශ. අතව  ආහශර ද්රව හිඟ ක් 

නළත්නම් කිරිපිටි ග්න ශපෝිකශම් ඉ්ශ් ශකොශහොමය?  

ඉ්ාන හිඟ ක් තිශබනවශ. ඉ්ාන කි ්ශ්ත් අතව  

ද්රව ක්. ඉ්ාන හිඟ ක් තිශබන නි ශ ජනතශව ඉ්ාන ග්න 

ශම් යව ාවව ශපෝිකම්වව ඉ්නවශ. ්තශකොට මුයල් ඇමතිවර ශ 

කි නවශ  රශට් අතව  ද්රව හිඟ ක් නළහළ කි වශ. රශට් හළම 

තළනකම ශපෝිකම් තිශබ ීන ජනශධිපතිවර ශ ඉිනරිපිට මුයල් 

ඇමතිවර ශ කි නවශ  අතව  ද්රව හිඟ ක් නළහළ කි වශ. 

හළබළයි  පශරට ගිහිල්වශ බවනශකොට හළම තළනම ශපෝිකම් යකි්න 

තිශබනවශ. ඒ වශශේම හළම ශවවශශදම හිනශ ශවවි කථශ කරන 

අශප් මහ බළශ ආ අධිපතිවර ශ කි නවශ  "අපට ශඩොවක ප්ර ාන ක් 

නළහළ. අශප් රටට ඕනෑ තරම්  ශචශරකශ ෝ ්නවශ   ශචශරකශ ෝ 

්න නි ශ ප්ර ාන ක් ශවන ්කක් නළහළ." කි වශ. මම නම් ්තුමශට 

කි ්ශ් ආකිකක ඝශතක ශ කි වශ. හළබළයි  ්ශහම තිශබ ීන 

ේය  ගම්ම්පිව ඇමතිතුමශ කි නවශ  "අපට ඉ්ාන නළද ශයකක් 

ඇවිල්වශ තිශබනවශ  ඒක ග්න ශඩොවක මිික න 35ක් ශහො ශ 

ග්න බළහළ" කි වශ. බළශ ආවවට ේපශය ා ීනවශ තිශබනවශ   

ඉ්ාන ග්න බව ක්ති අමශතශශ  ට  ල්ික ශය්න ්පශ 

කි වශ.  

්වළනි තත්ත්ව ක් තමයි ශම් රශට් තිශබ්ශ්. ්ක 

පළත්තකි් ජනතශව රවට්ටනවශ. තවත් පළත්තකි් ජනශධිපතිතුමශ 

ඉ ා රහ රට පිළිබඳ ශවනම චිත්ර ක් මවනවශ.  ඒ නි ශ තමයි ශම් 

ප්ර ාන ඇති ශවවශ තිශබ්ශ්. මහ බළශ ආ අධිපතිවර ශ කි නවශ 

නම්  "කිසිම ප්ර ාන ක් නළහළ  ඕනෑ තරම්  ශචශරකශ ෝ වශකශවට 

්නවශ  අපට ශඩොවක තිශබනවශ" කි වශ  ්ශහම නම් ඉ්ාන 

නළව මුයශ ග්න ශඩොවක මිික න 35ක් ශහො ශ ග්න බළරි ශවවශ 

තිශබ්ශ් ශකොශහොමය? ශඩොවර ට ශගවන මුයව  ාථශවර 

තත්ත්වශත ති ශ ග්න ශඩොවක මිික න 322ට වළඩි ප්රමශේ ක් 

පසුගි  මශ ශත වි යම් කර තිශබන බව මශාශ ් අපි යළක්කශ. ඒ 

ශඩොවක ුදච්චනවශ.  

 

ෙරු නිපයෝජ කාරක සවාෙතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, you have two more minutes.  
 

ෙරු අපශෝක් අපේිංංහ මහත්ා  
(மாண்புமிகு அசசாக் அசபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ඒ කි ්ශ්  ශඩොවර   ඳහශ ශගවන මුයව  ාථශවර 
තත්ත්වශත ති ශ ග්න වි ශව ශඩොවක ප්රමශේ ක් වි යම් කර 
තිශබනවශ. ශම් වන විට අශප්  ශචිත ශඩොවක ිමික න කට වඩශ 
අක් ශවවශ තිශබනවශ. තව මශ  කිහිප කි් බව ක්ති   -විදුික  
 හ ඉ්ාන- ශම් රටට නළති ුමශේොත් ශමොකය ශව්ශ්? 
යළනටමත් ශම් රශට් බව ක්ති අකබුය ක් නිකමශේ  ශවවශ 
තිශබනවශ. බව ක්ති ඇමතිවර ශම කි නවශ  තව මශ  
්කහමශරකි්  ශයකකි් අපට ඉ්ාන ශගශන්න බළරි ශවනවශ 
කි වශ. හළබළයි   මහර ඇමතිවරු කි නවශ  "නළහළ කිසිම 
ප්ර ාන ක් නළහළ  තව මශ  ශයක තුනකි් ශම් ප්ර ාන  වි ඳනවශ" 
කි වශ. ශමොකක්ය ශම් කි ්ශ්? රශට් ජනතශවට ඇත්ත 
කි ්න. රට ආකිකක අකබුය කට ගිහිල්වශ තිශබනවශ. ඒ නි ශ 
වි ශව ප්ර ාන රශෂ් ක් මතුව තිශබනවශ. අය ජනතශවට ජීවත් 
ශව්න විධි ක් නළතිව තු්ශදව ක්න බළරි වන තත්ත්ව කට 
පත්ව තිශබනවශ. රටට අව  ඉ්ාන ටික ග්න බළරි ුමශේොත් 
ශමොකක්ය ශව්ශ්? 

අය ේ  ා ශපැ විභශග ට ශපනී සිටින යරුව්ට කරුවශල් 

පශඩම් කර්න සි ා ශවවශ තිශබනවශ. අය රශට් විදුික  නළහළ; 

ඉ්ාන නළහළ. ශමශහම තත්ත්ව ක් තිශබ ීන ශම් රශට් ආකිකක 

අශහේනි ක්  ආකිකක අකබුය ක් නළහළ කි වශ කි ්ශ් 

ශකොශහොමය? 

රශට් ජනශධිපති රවට්ට්න ්පශ . හළම තළනම ැවවටීමයි 

තිශබ්ශ්. ශගොීම්ශේ ප්ර ාන  ගළන කථශ කරනශකොට 

කි නවශ  අපි අුමරුදු ශයකක් ශපොශහොර නිකම් දු්නශ කි වශ. 

අුමරුදු ශයකක් ශපොශහොර නිකම් දු්නශ කිදවශට  ශත් වගශවට  

නිකම් ශපොශහොර ීනවශ නළහළශ්.  

ශම් සි ල්ව ආණ්ක්ව විසි්ම ඇති කර ගත්ත ප්ර ාන. ආණ්ක්ව 

බව ට පත් ුමණු වහශම රුපි ල් ිමික න 622කි් රශජ ආයශ ම 

අක් කර ගත්තශ. ඒ ආයශ ම අක් කර ගළනීශම් ප්රතිඵව  නි ශ අශප් 

රටට විශ   ේ  ග්න බළරිව ගි ශ. අපට අය ේ  ශගවශ ග්න 

බළරි ශවවශ තිශබනවශ. අය ශව ීන අශප් රශජ ආයශ ම මින ශවවශ 

තිශබනවශ ේ  වශරික  හ ශපොික  ශගව්න. රශජ ආයශ ම 

ිමික න 4 522ක් ශව ීන ිමික න 2 522ක් ේ  වශරික  හ ශපොික  

තිශබනවශ.   රශජ වි යමි් සි  ට 94ක් ශපොික  ශව  ශගව්න 

සිදු ශවවශ තිශබනවශ. ශම්ක වි ශව ප්ර ාන ක්.  

අපට ිනනපතශ අව  ශමගශශවොට් 2 622ක විදුිකබව ප්රමශේ  

අය ශවනශකොට  ප ශ ග්න බළරි ශවවශ තිශබනවශ. නමුත් අපට 

ශමගශශවොට්   222ක විදුිකබව ාශරිතශවක් තිශබනවශ. පසුගි  

ිනනවව නම් කිදශද  අපි ඉ්ින ශවටත් විදුික  ශයනවශ කි වශයි. 

ඉ්ින ශවටත් විදුික  ශයනවශ කිදවශට  යළ් වශකශශද පළ  තුන 

හතරක් විදුික  කපන තත්ත්ව ට පත් ශවවශ තිශබනවශ. ්ම නි ශ 

අපි කි ්ශ් රශට් ජනතශවට ඇත්ත කි ්න ජනශධිපතිතුමශ 

රවට්ට්න ්පශ කි වශයි. ඇමතිවරු ඇත්ත කි වශ   ත 

තත්ත්ව  පළහළිනික කරවශ ීනවශ ශම් අකබුය  වි ඳශ ග්න වළඩ 

පිළිශවැක් හය්න කි වශ අපි විශ ේෂශ ්ම කි නවශ. ්ශහම 

කර්න බළරි නම් කර්න ුද වව් ශකශන ආට ආණ්ක් බව  ීනවශ 

 ්න.  මගි ජන බවශදග ට ශම් රට  ශගොඩ නඟ්න  ආකිකක  

ශගොඩ නඟ්න ුද වව් බව මශ ප්රකශ  කරනවශ.  

 

ෙරු නිපයෝජ කාරක සවාෙතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you. The next speaker is the Hon.  Vijitha 

Berugoda. You have ten minutes.  

 
[අ.භශ.4.59] 
 

ෙරු විජිත් පේරුපෙොඩ මහත්ා තදහම් ොසල්  පිරිපවන් හා 

ිමක්ෂු අධාෙන රාජ අමාත්තුමා  
(மாண்புமிகு வி ித சபருபகாட - அறபநறிப் பாடசாகலகள், 

பிாிசவனாக்கள் மற்றும் பிக்குமார் கல்வி இரா ாங்க 

அகமச்சர்)  

(The Hon. Vijitha Berugoda -State Minister of Dhamma 
Schools, Pirivenas  and Bhikkhu Education) 
ගරු නිශ ෝජ කශරක  භශපතිතුමනි  අය විවශයශතීන රබක 

නළවත වගශ කිරීශම්  හනශාශර පනත  ටශත් ශගශනන නිශ ෝග 

පිළිබඳ අයහ ා යක්ව්න මශ බවශශපොශරොත්තු ශවනවශ. අපි 

ය්නවශ  ඉතිහශ ශත ඉඳවශම අශප් රට කෘෂි කශකමික රටක් බව. 

ඒ කෘෂි කකමශ්ත  ප්රාශන ශකොට ා ශයකකට ශබශයනවශ. ්කක්  

වශපශරික කෘෂි කකමශ්ත . අශනක් ්ක  පශරිශභෝගික කෘෂි 

කකමශ්ත . 

වශපශරික කෘෂි කකමශ්ත  ගළන කථශ කරන ශකොට  ශත්  

ශපොල්  රබක තමයි ප්රාශන අපන න ශභෝග විධි ට අපි පශ ල්  න 
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පශකිකශම්්තුව 

කශවශත ඉඳවශම ඉශගන ගත්ශත්. පසු කශලීනව ශවශැඳ ශපොැ 

ආකිකක රම  තුළි් අශප් රට ශවෝක  හශ  ම්බ්ාීමමත්  මඟ 

වළවිික කකමශ්ත  කි න විෂ  ුද වල් ුමේශ. ශත්  ශපොල් හශ 

රබකවවට ්හශ ගි   ශම්ප්රයශයික ශනොවන අපන න පිළිබඳව 

විශ ේෂ අවාශන ක් ශ ොමු ුමේශ. ඒ අනුව අපන න ක්ශෂේත්ර ත් 

ුද වල් ුමේශ. නමුත් ශත්  ශපොල්  රබක කි න ඒවශ තමයි තවම අශප් 

රශට් ප්රාශන අපන න ආයශ ම් අතරට ්ක් ශවවශ තිශබ්ශ්. ්හි 

ප්රති ත  ශවන ා ශව්න ුද වව්.  

රබක කි න වළවිික ශභෝග  ඉතශ වළයගත්. රබක නිෂාපශයනශත 

ශ ශයන ශගොීම්ට ්යි් වි ශව ආයශ මක් වබශ ග්න 

ුද වව්කම වළශබනවශ. අපි ය්නවශ  2245 යක්වශ හිටුද ජනශධිපති 

අතිගරු මහි්ය රශජපක්ෂ මළතිතුමශශේ යුගශත  රබක වගශව  ඳහශ 

විශ ේෂ අවාශන ක් ශ ොමු කැ බව. ඒ විතරක් ශනොශවයි  ්යශ 

රබක ශගොීම්ට වි ශව ආයශ මක් වළබුේශ; ඒ නිෂාපශයනවවට 

 ශාශරේ වටිනශකමක් වළබුේශ. හළබළයි  අපි අමතක කර්න 

ශහොඳ නළහළ  2245-2246 කශවශත රබක  ශාශරේ මිවකට වි ආේශ 

ග්න බළරුව ශගොීම් අ රේ තත්ත්ව කට පත් ුමණු බව.  මහර 

අ  නයනිකව කිරි කපන ්ක පවශ නතර කැශ. ඒ වශශේම රබක 

අලුති් වගශ කිරීම පවශ හරි ශකශරව කශැේ නළහළ. ශමොකය  ඒ 

නිෂාපශයන ට  ශාශරේ වටිනශකමක්  ඒ රම ට වටිනශකමක් 

වළබුශණ් නළති නි ශ.  හපශවන ආණ්ක්ශද ක්රි ශ පිළිශවත නි ශ 

තමයි ්ශහම ුමශණ්. ඒක රබක වගශවට විතරක් ශනොශවයි  

ගම්මිරි ා වගශවටත් සි ා ුමේශ.  224 ීන අතිගරු ජනශධිපති 

ශගෝධශභ  රශජපක්ෂ මළතිතුමශ ශම් රශට් ජනශධිපති ුකර ට 

පත්ීමමත්  මඟ පීඩන ට පත් ශවවශ හිටුද ඒ ජනතශවට  හන ක් 

වබශ ශය්න  විශ ේෂශ ්ම වශපශරික කෘෂි කකමශ්තශත රබක 

වගශශද ශ ීන සිටින ඒ ශගොීම්ශේ නිෂාපශයනවවට නළවත 

 ශාශරේ මිවක් වබශ ශය්න අව  කටයුතු කැශ. ඒ අනුව 

අතරමග නතර ශවවශ තිබුණු රබක ආශ්රිත නිෂාපශයන  කැ 

කකමශ්ත ශවශ නළවත ආරම්භ කැශ. ඒ නි ශ අය ශවනශකොට 

අශප් රබක නිෂාපශයන ට ශවෝකශත ශහොඳම මිවක් වළශබනවශ. ෂීට් 

රබක නම්බක 24  කිශවෝ ්කකට රුපි ල්  82ක් වළශබනවශ. ඒක  

ඒ  ඳහශ වළශබන ශහොඳ මිවක්. ්ශහම බළලුවශම  අ්ත අ රේ 

තත්ත්ව ට පත් ශවවශ සිටි රබක වගශවට  ම්බ්ා නිෂාපශයක ්ට 

අය වනවිට වි ශව  හන ක් වළබී තිශබනවශ. හළබළයි  ඒවශ ගළන 

හුඟක් අ  කථශ කර්ශ් නළහළ.  

 ම් ව ශගත ක් ්ක්ක   ාවශභශවික විපතක් ්ක්ක  ම් 

ප්ර ාන ක් මතු ුමේශම  ඒක ආකිකක ට බවපශනවශ;  මශජ 

තත්ත්ව ට බවපශනවශ; අශප්  ශ ාකෘතික  මශජ ශ හ ට 

බවපශනවශ. ්තශකොට ඒ පිළිබඳව කතිකශවක් ඇති ශවන ්ක 

 ශමශන ශය ක්. හළබළයි  අපි ශම් ප්ර ාන ට මුහුේ දු්නශ ශ්  

ආණ්ක්වක් විධි ට. අපි ය්නවශ  ශවෝකශත ඕනෑම රටක විටි් 

විට ආකිකක අකබුය මතු ශවන බව. ඔුම් ඒවශට මුහුේ ශයනවශ. 

ඇත්තටම අපි  තුටු ශව්න ඕනෑ  ශම් රශට් මිනිසු්ශේ ජීවිත 

ශ රශ ගළනීමට හළකිීමම පිළිබඳව. අපට සි ල්වට වඩශ 

පැමුශව්ම වළයගත් ශව්ශ් මිනිසු්ශේ ජීවිත ආරක්ෂශ කර 

ගළනීමයි.  මහර ශ  පශවන නශ ක ් තම්ට යළනුමක් නළති 

විෂ ් ගළන  ඳහ් කරමි් ශබශහත් නි ම කරන ශකොට  

අතිගරු ජනශධිපතිතුමශ ඒ ශබශහත් ශය්න  කිදශද නළහළ. ්තුමශ 

කිදශද ශවෝක ශ ෞඛ්  ශවිාශනශත නිකශ   අනුව  නවය 

නිකශ   අනුව කටයුතු කර්න කි ශයි. ඒ අනුව තමයි ්්නත් 

වබශ ීනම  ඳහශ කටයුතු කශැේ. අපට ශමොන ප්ර ාන තිබුේත්  

ශඩොවක අකබුය  නශීන ශමොනවශ තිබුේත් අව  ්්නත් වකග 

ශගනශවශ; ්්නත් වබශ දු්නශ; තු්වළනි මශත්රශවත් දු්නශ. 

තු්වළනි මශත්රශව වබශ ගළනීමට සිටින ඉතුරු පිරි ට වබශ ීනම  ඳහශ 

්ම ්්නත් ආරක්ෂිතව ශ ෞඛ් අශ    තුව තිශබනවශ. ශම් නි ශ 

ඇත්තටම ශම් ව ශගත තත්ත්ව ට මුහුේ ීනවශ මිනිසු්ශේ ජීවිත 

ආරක්ෂශ කරග්න අපට ුද වව්කම වළබුේශ.  ඒක ඒ තරම් 

වටි්ශ් නළ ය? මිනිසු්ශේ ජීවිත ශනොශවයි ය වටි්ශ්?  

අපට ආකිකක ප්ර ාන ගේනශවක් ආවශ. අුමරුදු ශයකක් ති ාශ ේ 

වරි් වර රට වහන ශකොට  ආකිකක ක්රි ශකශරකම්වව නිරත 

ශනොශවන ශකොට  විවිා ප්ර ාන ඇති ුමේශ. රජශත ආ තන ව ශ 

තිබුේශ; පශ ල් ව ශ තිබුේශ. මිනිසු් වළඩට ගිශත නළහළ. විශ   

රටවව හිටුද අ ශග් වක්ෂ ශයකක් පමේ ආපසු ශමරටට 

ශග්වශ ගත්තශ. කශටත් අමතකයි  ්යශ විශ   රටවව සිටි  මහර 

මිනිසු් අතිගරු ජනශධිපතිතුමශට video calls ගත්ත බව. "අපි 

අ රේ ශවවශ ඉ්ශ්. විශ   රටවව  ශ ේව  කරන අපි අ රේ 

ශවවශ ඉ්ශ්. අපි ශග්වශ ග්න  අතිගරු ජනශධිපතිතුමනි" 

කි වශ මිනිසු් ආ ශචනශ කැශ. අතිගරු ජනශධිපතිතුමශ ඒ 

මිනිසු්ට ඇහුම් ක් ීනවශ වක්ෂ ශයකක් පමේ  පිරි  -ඒ කථශ 

කැ සි ලු ශයනශම වශශේ- ශම් රටට ශග්වශ ගත්තශ. මශනුෂික 

ශමශහයුමක් විධි ටයි ඒ කටයුතු  කශැේ.  

ආකිකක ක්රි ශකශරකම් අක්ීමම  නිෂාපශයන අක්ීමම   ආයශ ම් 

අක්ීමම   ශචශරක ් ශනොපළමිණීම වළනි කශරේශ අපි කුමරුත් 

ය්නවශ. ඒ වශශේම අපි ය්නවශ  අුමරුදු ගේනශවක් ති ාශ ේ 

ගත්ත විශ   ේ ත් වරි් වර ශගීමමට සි ා ශවන බව. ඒ ේ  

වශරික  හ ශපොික  ශගව්න සි ා ශවනවශ.  අශප් රටට තවම ඒ 

ේ  වශරික  හ ශපොික  ශගව්න බළරි ශවවශ නළහළ ශ්. 

විපක්ෂ  ශමොනවශ කිදවත්  අපි ඒවශ ශගවනවශ ශ්. විපක්ෂශත 

 ආහකකමට  "ඔ්න ශම් රට වළශටනවශ  ආකිකක  

බශශකොශවොත්" කි වශ පසුගි  යව ාවව කි ුද ආකශර  අපි යළක්කශ 

ශ්. ඊැඟට  විශ    ශචිත ප්රමශේ  ්කයි ය ම ගේනට අක් 

ුමේශම ශබොශහොම  තුටු ුමේශ රට වළශටයි කි වශ. හළබළයි  රට 

වළටුශේොත් ශම් රශට්ම තමයි ඒ අ ත් ඉ්ශ්; ශම් රශට්ම තමයි 

 ම ාත ුදරවළසි ්ම ඉ්ශ් කි වශ ඒ අ  හිත්ශ් නළහළ. 

හළබළයි   ආහකත්ව  ප්රයක න  කරනවශ. ශකොශහොම හරි 

අව ශනශත ශය ළම්බක 34 ශවනශකොට අශප් රශට් විශ    ශචිත 

ප්රමශේ  ශඩොවක ිමික න 3.6ක්  යක්වශ  වළඩි ුමේශ.  ඔ්න   ඊට 

ප ාශ ේ ශම් අ  මශා ට ඇවිල්වශ කි නවශ  "ආ  ඒක කික් 

හිටුද මහ බළශ ආ අධිපතිතුමශ අත් ් කැ ගිවිසුමක් අනුව චීනශත 

යුආ්වික් ආශද" කි වශ. ඒ වශශේ ශබොැඳ ශ වල් තමයි 

විපක්ෂ  ප්රකශ  කර්ශ්. ශම් ශවවශශද අපි පක්ෂවවට  

පශටවවට ශබිනවශ   ශේයභි්න ශවනවශට වළඩි   අපි කුමරුත් 

්කතු ශවවශ ශම් රට ශගොඩ නඟ්න ේත් ශහ කර්න ඕනෑ.  

ශයවළනි ශවෝක යුය කශවශත ජපශනශත හිශරෝෂිමශ  නශග ශකි 

නගරවවට ශබෝම්බ වළටිවශ විනශ  ශවනශකොට  ඒ රශට් මිනිසු්ට 

නළවත ඒ රට ශවෝකශත තු්වළනි ආකිකක   හිත තත්ත්ව ට  

ශගොඩ නඟ්න ුද වව් ුමශණ් මිනිසු් ශේය කි් ශතොරව ්කතු 

වූ නි ශයි. ඒ ජනතශව ුද වව් විධි ට පරිතශග කැශ.  මහර 

කශ්තශව් කශ් තිබුණු රත්රශ ටික  ශබල්ශල් තිබුණු රත්රශ ටික 

පවශ පරිතශග කැශ. ඒ අවශක කළපීමම නි ශ ඒ රට ශගොඩනඟශ 

ග්න ුද වව් ුමේශ. ඇයි අශප් රටට ්ශහම කර්න බළරි? අශප් 

රටටත් ඒ ශ  කර්න ුද වව්. යළ් අශප් රට නව 

 ශමශනකරේ ට ඇවිත් තිශබන බව අපි ය්නවශ. රශජ ආ තන 

විවෘත කැශ. මිනිසු් ආකිකක ක්රි ශකශරකම්වව ශ ශයනවශ; 

නිෂාපශයනවව ශ ශයනවශ.  ශඩොවක අකබුය ටත්  මුහුේ ශයමි් අපි 

ශම් රට පවත්වශ ශගන  නවශ.  ඒ නි ශ ශම් අුමරු ය ඇතුැත ශම් 

රට ශගොඩනඟන වළඩ පිළිශවැ අපට  ශකථකව ක්රි ශත්මක 

කර්න ුද වව් ශවයි කි වශ අපි වි ාවශ  කරනවශ.   

මිනිසු් අපහසු අව ාථශවක සිටි ීන   ඒ පිළිබඳව   වකශ බවශ 

මිනිසු්ට අව   හන  ව ශ ශය්න රුපි ල් මිික න 85 222ක 

1131 1132 

[ගරු  වියකත ශ රුශගොඩ  මහතශ] 
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මුයවක් අ  වළශ ් ශව් කැශ.  ්ශහම කරවශ නිෂාපශයන  වළඩි 

කර්න  නිෂාපශයන ආකිකක  ශගොඩ නඟ්න අතිගරු 

ජනශධිපතිතුමශ ප්රමුඛ් ශම් ආණ්ක්ව විවිා පි වර රශෂ් ක් අරශගන 

තිශබනවශ. අපි ඇත්තටම ඒ ගළන  තුටු ශවනවශ.  අපි  කුමරුත් 

කල්පනශ කර්න ඕනෑ  ශම් ශවවශශද අශප් නිෂාපශයන ආකිකක  

ශගොඩනඟ්නයි.  ඒ  ඳහශ අව  කටයුතු කර්න ඕනෑ.  

ඒ අනුව තමයි විශ ේෂශ ්ම  රබක නිෂාපශයන  වළඩි කිරීම 

 ඳහශ  හනශාශර වළඩි කරවශ තිශබ්ශ්. රබක නළවත වගශ කිරීම 

 ඳහශ වබශ දු් රුපි ල් 495 222ක මුයව රුපි ල් 352 222 යක්වශ 

වළඩි කර තිශබනවශ. ශම්  හනශාශර  නි ශ මිනිසු් වළඩි 

වළඩිශ ් රබක නිෂාපශයන ට ශ ොමු ශවනවශ. ඒ ්ක්කම  අලුති් 

රබක වගශ කරන ශගොීම්ට වබශ දු් මුයව රුපි ල් 452 222 සිට 

322 222 යක්වශ වළඩි කරවශ තිශබනවශ. ඒක පසුගි  කශවශත සිට 

ක්රි ශත්මක වන විධි ට  අනුමළති  වබශ ග්න තමයි ශම් ශ ෝජනශ 

ඉිනරිපත් කරවශ තිශබ්ශ්. ඒ නි ශ කශටත්  තුටු ශව්න 

ුද වව්කම තිශබනවශ. 224  සිට ක්රි ශත්මක ශවන ශම් 

වළඩ ටහනට නනතික ආවරේ ක් තිබුශණ් නළහළ. නනතික 

ආවරේ ක් වබශ ගළනීම  ඳහශ තමයි අය ශම් නිශ ෝග 

පශකිකශම්්තුවට ඉිනරිපත් කරවශ තිශබ්ශ්. මම  ශමොේරශගව 

ින ා්රික්කශත ුදරවළසි  ආ විධි ට  ඒ ගළන විශ ේෂශ ්  තුටු 

ශවනවශ.  

 

ෙරු නිපයෝජ කාරක සවාෙතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, you have only two more minutes. 

 
ෙරු විජිත් පේරුපෙොඩ මහත්ා 
(மாண்புமிகு வி ித சபருபகாட) 
(The Hon. Vijitha Berugoda) 

මම හිතන විධි ට ශමොේරශගව ින ා්රික්කශත රබක නිෂාපශයන  
 ඳහශ වි ශව වළඩ  ශකොට ක් කරවශ තිශබනවශ. යළනටම අශප් 
ින ා්රික්කශත ශහක්ශට ශර 43 222ක පමේ  රබක වගශවට මූිකක 
තළන ීනවශ තිශබනවශ. සුදු අධිරශජවශීන් ශම් රට පශවන  කැ 
කශවශත සිට රබක වගශව වශප්ත ශවවශ ශම් ශවනශකොට 
ශමොේරශගව ින ා්රික්කශතත්  රබක වතු ශ වල් යළ්  යකි්න 
ුද වව්. විශ ේෂශ ් අය ිමිමවවත්ත වතු ශ   ශමොේරශගව 
ජීශවෝ් වතු ශ  ඇතු ව  වතු ශ  ගේනශවක් රබක නිෂාපශයනශත 
ශ ිනවශ තිශබනවශ. ඉ ා ර වශපශරික ්  හ රජ  රබක වගශවට 
ශ ොමු ුමේත්  අය  ශමශන මිනිසු් රබක වගශව  ඳහශ ශ ොමු 
ශවවශ තිශබනවශ. ශම් ශවනශකොට ශගොීම් 48 222ක් පමේ ශම්  
වගශශද ශ ිනවශ ඉ්නවශ. අපි ශමොේරශගව ින ා්රික්කශත 
ශහක්ශට ශර 43 222ක පමේ ශම් වගශව ආරම්භ කරවශ 
තිශබනවශ. 2224 වකෂශත ශමොේරශගව ින ා්රික්කශත රබක 
ශමට්රික්ශටෝ 95 222ක් පමේ නිෂාපශයන ක් කැශ.  ශමොේරශගව 
ින ා්රික්කශත ුදරවළසි ් අශප් රශට් ජශතික නිෂාපශය ට යශ ක 
ුමේශ.  

අපි විශ ේෂශ ් මතක් කර්න ඕනෑ  IFAD ්ශක් අරමුයල් 

 ප න වව ශ කත්ව  ශවකාන වළඩ ටහන 2228 සිට 224  

යක්වශ ක්රි ශත්මක වූ බව. ඒශක් ශහක්ශට ශර 5 222ක් වළදවශ.  

2246 සිට 2224 යක්වශ කශවශත අශප් ින ා්රික්ක  තුැ STARR 

Project  ්ශක් ශහක්ශට ශර 2 222ක වගශ කටයුතු කර්න 

ුද වව්කම වළබුේශ. 2222 ව රට රජශත  හනශාශරවික්  

ශහක්ශට ශර 262කට මුයල් ශව් කරවශ තිශබනවශ.  ඉති්  ඒ 

ගළන අපි  තුටු ශවනවශ.  ම ාත ක් ව ශත වශකශශද ශගොීම් 

වක්ෂ 2ත්  5ත් අතර ප්රමශේ ක් ශම් වගශ කටයුතුවව ශ ිනවශ 

ඉ්නවශ. වශකශශද රබක නිෂාපශයන   ශමට්රික්ශටෝ  2 222 - 

422 222 අතර ප්රමශේ ක් ශවනවශ. විශ ේෂශ ් ඒක මතක තබශ 

ගළනීම ඉතශ වළයගත්.  

ඊට අව  තශක්ෂේ  හශ  රබක  ශවකාන ශයපශකතශම්්තුව 

වබශ ශයනවශ. ඒ  ඳහශ ප්රශශ ය,  ශල්කම් ශකොට්ධශ  කට ්ක් 

නිවාශරි  ආ බළගි් පත් කරවශ තිශබනවශ.  තශක්ෂණික  හශ   

අව  ේපශය ා  හ අව  මූව පහසුකම් වබශ ශය්න  මහර 

ප්රශශ ය,  ශල්කම් ශකොට්ධශ වවට නිවාශරි් ශයශයනශ  

තු්ශයනශ බළගි් පත් කරවශ තිශබනවශ. ශම් තුළි් අපට අව  

ශඩොවක ේප ශ ග්න හළකි ශවනවශ. ඒ  නි ශ ජශතික නිෂාපශයන ට 

යශ කීමශම් මිනිසු්ශේ ආකිකක වටිනශකම වළඩි ශවවශ  ආයශ ම 

වළඩි ශවවශ  නිෂාපශයන  වළඩි ශවවශ අශප් රශට් ආකිකක 

 ශවකානශත අව ශන ඉවක්ක  කරශ  ්න ුද වව් ශවයි කි වශ 

අපි වි ාවශ  කරනවශ.  විශ ේෂශ ්ම අය  ඉිනරිපත් කැ ශම් 

ශ ෝජනශව ඉතශ වළයගත් ශ ෝජනශවක්.  ශම් මඟි් ඒ කටයුතුවවට 

අව  අව  නීතිම  ආවරේ   වළශබනවශ.     

 

ෙරු නිපයෝජ කාරක සවාෙතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

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

 

ෙරු විජිත් පේරුපෙොඩ මහත්ා 
(மாண்புமிகு வி ித சபருபகாட) 
(The Hon. Vijitha Berugoda) 

ශම් ශවවශශද හළටි ට රටක් විධි ට අපි සි ලුශයනශ ්කතු 

ශවවශ  ජශතික නිෂාපශයන  වළඩි කර ගළනීම  ඳහශ වළවිික 

කකමශ්ත  තුැ ශඩොවක ේප න වශපෘති විධි ට ශම්වශ තව 

තවත්  ක්තිමක් කරශගන රටක් විධි ට ඉිනරි ට  ්න කටයුතු 

කරමු කි න පණිුමඩ  වබශ ශයමි් මශේ කථශව අව ් කරනවශ. 

 ාතුතියි.  

 

ෙරු නිපයෝජ කාරක සවාෙතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Waruna Liyanage. You 

have three minutes. 
 
 

[අ.භශ. 2.28] 

 

ෙරු වරුේ ලියනපේ මහත්ා  
(மாண்புமிகு வருண லியனசக) 
(The Hon. Waruna Liyanage) 

 ාතුතියි  ගරු නිශ ෝජ කශරක  භශපතිතුමනි. මට කථශ 

කර්න විනශඩි 6ක කශව ක් වබශ ීනවශ තිබුේශ. නමුත්  විනශඩි 

තුනයි යළ් තිශබ්ශ්. ඒ නි ශ ශබොශහෝ අයහ ා ප්රකශ  කර්න 

තිබුේත්   ඒකට අව ාථශවක් නළහළ.  

වළවිික කකමශ්ත අමශතශශ    ටශත් තිශබන රබක 

කකමශ්ත  ශවනුශව් වචන ක් ශහෝ කථශ කර්න අව ාථශව 

වළබීම ගළන මශ  ්ශතෝෂ ශවනවශ.  ශමොනරශගව වියකත 

ශ රුශගොඩ රශජ ඇමතිතුමශ කිදවශ වශශේ ශමොනරශගව 

ින ා්රික්ක ට ප ාශ ේ රත්නුදර ින ා්රික්කශතත්  වි ශව ව ශ ්  

රබක  හ ශත් කකමශ්තශත  නි ළශැන වි ශව ජනතශවක් 

සිටිනවශ.  

ගරු නිශ ෝජ කශරක  භශපතිතුමනි  රබක කකමශ්ත  ගළන 

කථශ කරනශකොට පසුගි  ආණ්ක්ශව් ශමොනවත්ම කශැේ නළහළ 

වශශේ තමයි අශප් රශජ ඇමතිතුමශ කථශ කශැේ. හළබළයි ්තුමශ 

කථශ කැශ  අර STARR Project ්ක ගළන. ශම් STARR Project 

්ක තුළි් ්තුමශශේ ින ා්රික්කශත -ශමොනරශගව ින ා්රික්කශත- 

රබක කකමශ්ත  ිනයුණු ුමේශ කි වශ ්තුමශම පිළිගත්තශ. ඒ 

1133 1134 



පශකිකශම්්තුව 

වශශේම තමයි අශප් ින ා්රික්කශතත් STARR Project ්ශක් 

රබක කකමශ්තශත වි ශව ිනයුණුවක් ඇති කරගත්තශ.   ශත් 

කකමශ්ත  ශවනුශවනුත් ශම් STARR Project ්ක  ටශත් 

වි ශව වළඩ ශකොට ක් කැශ. ගරු නිශ ෝජ කශරක  භශපතිතුමනි  

රබක කකමශ්ත   ශවනුශව්  ශනොශ  ආත් රජ ්  ශනොශ  ආත් 

ආකශර ට ඒ ඒ කශව වකවශනුවවීන ේයද කරවශ ති ශබන බව අපි 

ය්නවශ. හළබළයි  2245් ප ාශ ේ  පළවළති අශප් ආණ්ක්ශව් රබක 

කකමශ්ත  ආශ්රිත නිමි කකමශ්ත ක් විධි ට ශහොරේ ට ක 

ෆළක්ටරි ්කක් පට් ග්නත් කටයුතු කැ බව අපට මතකයි. ඒ 

නි ශ වශකශවට වි ශව  ක්ති ක් වබශ ශය්න ්වළනි කශවවවින 

කටයුතු සිදුශවවශ තිශබනවශ කි වශත් මම ශම් අව ාථශශදීන 

කි ්න ඕනෑ.   

වළ ා  වළඩිශ ්ම තිශබන ින ා්රික්ක ක් තමයි රත්නුදර 

ින ා්රික්ක . රබක කකමශ්තශතීන වළසි ආවරේ  ඳහශ ආාශර 

විධි ට වබශ ශය්ශ් රුපි ල් 92ක් වළනි සු ව මුයවක්.  ශම් 

රුපි ල් 92ක මුයව ශවනුවට රුපි ල් 422ක්වත් වබශ ශය්න 

ුද වව් නම්  රබක කකමශ්ත  නඟශසිටුීමම  ඳහශ කටයුතු 

කර්න ුද වව් කි න ්ක අශප් ගරු ඇමතිතුමශට  කි ්න 

කළමළතියි.  

ගරු නිශ ෝජ කශරක  භශපතිතුමනි  ශත් කකමශ්ත  ගළනත්  

මම කථශ කර්න ඕනෑ. අශප් කෘෂිකකම අමශතතුමශ  වගශ 

පශලුීමම නි ශ ීම ශගොවි ශට ආාශර වබශ ශයන වළඩ ටහනක් අපි 

යළක්කශ. මම වළවිික කකමශ්ත ඇමතිතුමශශගනුත් ඉල්ලීමක් 

කර්න කළමළතියි. කෘෂිකකම අමශතශශ  ත් යළනුවත් කරවශ  

ශපොශහොර නළතිීමම නි ශ  ශත් වගශවට සිදු වූ හශනි  ශවනුශව් 

ශත් ශගොවි ශටත් ආාශර වබශ ශයන වළඩ ටහනක් ඇති කර්න 

කි වශ ඉල්වනවශ. ෆළක්ටරි ට වබශ දු් ය ව ප්රමශේ  ඒ කශවශතීන 

අක් ුමේශය  වළඩි ුමේශය කි වශ ය ව වබශ ීනශම්ීන වළශබන 

රිසිට්පශත් නීතනුූලවව බවශග්න ුද වව් රම ක් තිශබනවශ.  

ඒ නි ශ  වගශ හශනි  ශවනුශව්  ම්කිසි මුයවක් වබශ ීනවශ   ශත් 

ශගොවි ශශේ ආකිකක ත්  ක්තිමත් කර්න කටයුතු කර්න කි ශ 

මශ ඉල්වශ සිටිනවශ.  තවත් කශරේශ කි ්න තිබුේත්  ඔබතුමශ ඒ 

 ඳහශ අව ාථශව වබශ ශනොීනම  ම්බ්ාශ ්  කනගශටු වන 

අතරම  රබක කකමශ්තශත ිනයුණුව  ඳහශ අපට වබශ ශය්න 

ුද වව් ේපරිම  ක්ති  අනශගතශතීනත් අපි වබශ ශයන බව  ඳහ් 

කරමි් මශ නිහ  ශවනවශ.   

 ාතුතියි.  

 

ෙරු නිපයෝජ කාරක සවාෙතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Mahinda Amaraweera. 

You have 13 minutes. 
 
 

[අ.භශ. 2.44] 

 

ෙරු මහින්ද අමරීමර මහත්ා තෙරිසර අමාත්තුමා  
(மாண்புமிகு மஹிந்த அமரவீர - சுற்றாடல் அகமச்சர்) 

(The Hon. Mahinda Amaraweera - Minister of  
Environment) 

ගරු නිශ ෝජ කශරක  භශපතිතුමනි  අය අපි වළවිික 

අමශතශශ  ට අයශැ නිශ ෝග කිහිප ක්  පිළිබඳව  ශකච්ඡශ 

කරනවශ. රබක වගශව  ම්බ්ාශ ් රජ  රණ්දුවක් ශගන 

තිශබනවශ  රබක වගශ කිරීම  ඳහශ ශමශතක් වබශ දු් රුපි ල් 

495 222ක  හනශාශර  රුපි ල් 352 222ක් යක්වශ ශයගුේ ක් 

බවට පත් කර්න.  ශම්ක ඉතශ ශහොඳ ප්රශද  ක් කි න ්ක අපි 

පළහළිනිකව  ඳහ් කර්න ඕනෑ.   රටක් විධි ට ගත්තශම රජ ක්  

ශම් වශශේ ශ වල්වවට මළිනහත්ීමම ඉතශ වළයගත් ශවනවශ.   ශම්වශ 

ශ  පශවන වළඩ ටහ් ශහෝ ශවනත් කිසිම ශය ක් ශනොශවයි. 

 මහර ශවවශවට අය ඉ්යවන රබක ගශහේ කිරි කප්න ශව්ශ් 

ආපසු මහජන ඡ්ය කටත් ගි ශට පසුවයි. ඊට ප ාශ ේ තමයි 

ශම්වශශත කිරි කප්න ශව්ශ්; ශම්වශශත ආයශ මක් වබශ 

ග්න ශව්ශ්. නමුත් අපි ීනකඝ කශලීනව හිතවශ   ශම් ගළන 

කළිමනට් මණ්ඩවශත  ශකච්ඡශ කරවශ  වළවිික කකමශ්ත 

අමශතතුමශශේ ඉල්ලීම අනුව ශම්  ආාශර රම  ක්රි ශත්මක කැශ.  

ඒ වශශේම  ශම් රශට් ආකිකක   ක්තිමත් කර්න තවත් 

ආාශර රම ගේනශවක්  ටශත් ශත් වගශව ශවනුශව්   ආරුනි 

වගශව ශවනුශව්  අපන න ශභෝග  ශවකාන  ශවනුශව් වි ශව 

මුයල් ප්රමශේ ක් ශගොීම්ට  හනශාශර විධි ට වබශ ශය්න 

කටයුතු කර තිශබනවශ. ශම් සි ල්ව ආශ ෝජන විධි ට තමයි අපි 

යකි්ශ්. ක්න - ශබෝන ශයන ශ වල්   මෘ ධි  හනශාශර  

වළනි  හනශාශරවවට වඩශ ්වළනි ශ වල්වවට ශයන  හනශාශර 

හළම ශය ක්ම නළවත රටට වළශබනවශ. ඒ  ශබොශහෝ ශ වල් නළවත 

ශඩොවක විධි ට අපට වළශබනවශ. අය ශඩොවක ප්ර ාන කට මුහුේ 

ීනවශ තිශබන අපට ඒශක් මිශය්න නම්  ඒශක් ශගොඩ ්්න 

නම්  ඒකට  ශකථකව මුහුේ ශය්න නම්  ශම්න ශම් වශශේ 

ශකටි කශලීන  හ ීනකඝ කශලීන වළඩ පිළිශවැවවට තමයි මූව 

ප්රතිපශයන ශව් කිරීශම් අව තශව තිශබ්ශ්. ඒ නි ශ ශම් 

නිශ ෝග අශප් රබක කකමශ්ත  ිනයුණු කර ග්න ගත්ත යළවළ්ත 

ශවන ක් කි න ්ක මශ ශම් අව ාථශශද  ඳහ් කර්න 

කළමළතියි.  

කෘෂිකකම ක්ශෂේත්ර  ගත්තත් ්ශහමයි. ඊශත කළිමනට් 

මණ්ඩව ට කළිමනට් ප්රිකශවක් ඉිනරිපත් ුමේශ  ශගොීම් ිනරි 

ග්වන ීනමනශවක් වබශ ීනශම් වළඩ පිළිශවැක්  ම්බ්ා. පසුගි  

ක්නශත වළඩ පිළිශවැක් ක්රි ශත්මක කැශ. ඒ තමයි ශගොීම් 

ශවත කශබනික ශපොශහොර වබශ ීනශම් වළඩ පිළිශවැ. ්හි  ම්  ම් 

අක්පශක් ුමේශ. අපි රජ  විධි ට පිළිග්නවශ  ඒක ්ක වර 

ක්රි ශත්මක කර්න ගිහිල්වශ අපට ්  සි  ට 422ක්  ශකථක 

කර ග්න බළරි ුමේශ කි වශ.  මහර ප්රශ  වව නම් ක්රි ශත්මක 

කරවශ තිශබනවශ. ඒක කර්න බළරි ශය ක් ශනොශවයි. මම මීට 

අුමරුදු තුනකට ඉ ා ර කශබනික ශපොශහොරවික්  ආඹුරක් 

අ ාව යවශ   ශකථක අ ාවළ්නක් ගත්ත ශකශනක්. කශබනික 

ශපොශහොර ශ ොයවශ ශගවත්ත  ශකථක කර ගත්ත ශකන ආ 

විධි ටයි මශ ශම් කරුණු කි ්ශ් . ශම්ක කර්න බළරි වළඩක් 

ශනොශවයි . ශම්ක නරක වළඩ ආත් ශනොශවයි. ශම්ක ඉතශම ශහොඳ 

ශය ක්. කර්න ුද වව් ශය ක්. හළබළයි  ඒක රමශනුූලවව  

සි ලුශයනශශේ  හශ ෝග  අරශගන කර්න ඕනෑ ශය ක්. 

හිනසිශත කරුද නි ශ  මශ හිතන විධි ට ඒ වළඩ පිළිශවැට 

නිවාශරි්ශේ පළත්ශතනුත් නිසි  හශ ෝග  වළබු ශණ් නළහළ  ඒ 

අ  යළනුවත් කර්න හළකි ශවක් වළබුශණ් නළහළ කි න කශරේ  

තමයි අපට යළන ග්න තිශබ්ශ්. ්ශහම නළතුව නිවාශරි් 

හරි ට යළනුවත් කරවශ ඒ අ  ශම් කශක  ට ප්රශද  ුමේශ නම්  ශම් 

කටයුතු  ශකථක කර ග්න තිබුේශ. ඒ වශශේම අශප් ශගොවි 

 ශවිාශන  හ ශගොවි ජනතශව හරි විධි ට යළනුවත් කැශ නම්  ඒ 

තුළිනුත් අපට ශහොඳ ප්රතිඵව ක් වබශ ග්න ුද වව්කම තිබුේශ. 

යළ් ඒ සිදුීමම ශවවශ ඉවරයි. ඒ ක්නශත අ ාවළ්ශ්  ම් 

අක්වක් තිශබන බව රජ  පිළිශගන  අ ාවළ්න අක් ුමණු හළම 

ශකශන ආටම ීමවවට ඉහැ  හතික මිවක් වබශ ීනවශ  ඒ අ ට 

රුපි ල් අනූවකට වළඩි මිවකට ීම වි ආේශ ග්න අව ාථශවක් වබශ 

ීනවශ තිශබනවශ. ඒ වශශේම ඒ අ ාවළ්න අක් ුමණු ්ක පිළිබඳවත් 

 ළවකිල්වට අරශගන ිනරි ීනමනශවක් විධි ට  ම් මුයවක් වබශ 

ශය්න ඊශත කළිමනට් මණ්ඩව ට ශ ෝජනශව ඉිනරිපත් කැශ. අපි 

1135 1136 

[ගරු  වරුේ ික නශේ  මහතශ] 
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රජ  විධි ට ඒක ඉිනරිශතීන ක්රි ශත්මක කරනවශ. ශගොවි ජනතශව 

පළත්තක ති වශ  ශගොවි ජනතශව අනාක  ට පත් කරවශ අපට 

රටක් ිනයුණු කර්න බළහළ. හළම රජ ක්ම වශශේම ශම් රජ ත් 

ඒක ඉහළි්ම පිළිග්නශ කශරේ ක්.  

අය අශප් රශට් තිශබන තවත් ප්ර ාන ක් තමයි ශඩොවක ප්ර ාන ; 

විශ    ශචිත ප්ර ාන . ඒ වශශේම රටි් ආහශර ද්රව ශගශන්න 

තිශබන ගළටලුව. ඒකට මුහුේ ශය්න ශව්ශ්ත් අශප් ශගොවි 

ජනතශවත් ්ක්ක; අශප් ධීවර ජනතශවත් ්ක්ක. අශප් ශගොවි 

ජනතශවට  ක්ති  තිශබනවශ  ශම් රටට අව  ආහශර ටික 

 ම්පූකේ කර ග්න. ඒක ගළටලුවක් ශනොශවයි. ඒක කර්න 

ුද වව්. කෘෂිකකම අමශතවර ශ විධි ට මමත් මශ  නව ක විතර 

කශව ක් හිටි ශ. 2248 ව ශක මශ ා ක්නශත ඒ කටයුතුවවට 

අයශැව මම තමයි අමශතවර ශ විධි ට කටයුතු කශැේ. අුමරුදු 

හතළිහකට පසුව වළබුණු වළඩිම ීම අ ාවළ්න ඒ ශවවශශද 

වළබුේශ. අපි ඒක හරි ට කැමනශකරේ  කැශ වශශේම ුදර්  

 ආඹුරු අක්කර 38 222ක් වගශ කර්න කටයුතු කැශ. ඒ වශශේම 

ශගොවි ශට වි ාවශ  ක් ඇති කැශ  භ  නළතුව වගශ කර්න 

කි වශ.  

මම රක්ෂේ රම ක් හනි්වශ දු්නශ  රුපි ල් හතළි ායහ ක. 

ීම  බඩ ඉරිඟු  අකතශපල්  බී ූමනු ඇතු ව වගශ  කිහිප කට හශනි ක් 

ුමශේොත්  රුපි ල් හතළි ායහ ක ව්ින ක් වබශ ීනශම් රම ක් 

හනි්වශ දු්නශ. ඒ නි ශම මිනි ාසු වගශ කර්න පට් ගත්තශ. 

ඒශක් ප්රතිඵව  විධි ට ුදර්  ආඹුරුත් වගශ කැශ. ඒවශශත ීම 

අ ාවළ්න  ශකථකව වළබුේශ. ශ ේනශ යැඹුවශශේ බවපෑම මත  ම් 

විනශ  ක් සිදු ුමේත්  අුමරුදු ගේනශවකට පසුව වළබුණු ඉහැම 

බඩ ඉරිඟු අ ාවළ්න වබශ ග්නත් අපට ඒ ශවවශශද ුද වව්කම 

වළබුේශ. ඉති් ඒ විධි ට අශප් ශගොවි ජනතශව නාක වත් 

කශැොත්  ශගොවි ජනතශව ගළන වි ාවශ   ති වශ කටයුතු කශැොත්  

අපට  අව   ක්ති  ඒ අ  ශයනවශ.  

ඒ අ ට මිවක් ඕනෑ; ආරක්ෂශවක් ඕනෑ. ්තශකොට අපි 

කිදවත්  ශනොකිදවත් ඒ අ  වගශ කරනවශ. ඒ ශගොල්ශවෝ ඒකට 

ප්රශද  ශවනවශ. ්තශකොට ්හි  ශකථක ප්රතිඵව ක් අත්කර ග්න 

අපට ුද වව්කම තිශබනවශ.  අශප් නිෂාපශයන ආකිකක  ප්රමශේවත් 

නළති නි ශ අය අපට අව  සි ලු ශ  පිට රටි්  ශේ්න ශවවශ 

තිශබනවශ. ශඩොවක ප්ර ාන  පිළිබඳව අපි කළිමනට් මණ්ඩව  

තුැීනත් කථශ කරනවශ; පශකිකශම්්තුශදීනත් කථශ කරනවශ; ආණ්ක් 

පක්ෂ ැව ාීමම්වවීනත් කථශ කරනවශ. අපට අව  නිෂාපශයනවික් 

ශබොශහොම ක් ශම් රට තුැ හයශග්න ුද වව්. 4 92-4 99 යුගශත 

-මළතිනි ශේ කශවශත- ශම් රට කෘෂිකකමශ ්  ාව ශශපෝෂිත 

ශව්න ආ ්න මට්ටමටම පළමිණි ශ. තව අුමරු යක් ශයකක් ඒ 

රශජ පශවන  තිබුේශ නම් ශම් රටට අව  ආහශර ටික ශම් රට 

තුැම නිෂාපශයන  ශවනවශ. ඒ වශශේම තමයි  අපට අව  

කකමශ්ත ටිකත් ශම් රට තුැම ආරම්භ ශවනවශ.  අපට අව  

ශබොශහෝ ශ වල් අශප් රශට්ම නිෂාපශයන  කරන තත්ත්ව ක් ඒ 

ශවවශශද තිබුේශ. 

ඇඹිිකපිටි  කඩයශසි කකමශ්ත ශවශව  ක්ක ්තුශක 

කඩයශසි කකමශ්ත ශවශව  පර්ත්වව තිබුණු ර ශ නික 

කකමශ්ත ශවශව  පිඟ් කකමශ්ත ශවශ ටික  ට්රළක්ටක  ශ ාථශව  

ඒ වශශේම ට ක  ශ ාථශව -කළවණි ට ක- නිෂාපශයන කටයුතු කැශ. 

අපට අව  ශරින නිෂාපශයන  කරන කකමශ්ත ශවශ පූශගොඩ  

තුල්හිරි   මත්ශත්ශගොඩ ප්රශ  වව තිබුේශ. ඒ වශශේම  ගම් 

මට්ටමි්  ශකථකව ක්රි ශත්මක ුමණු අත් ්ත්ර ශප්ෂකකමශ්ත 

තිබුේශ. Weaving centres කි න ඒවශ ගම්වව තිබුේශ. ඒවශයි් 

අපට අව  ශරින ටික ශදගශ ් නිෂාපශයන  ශව්න ගත්තශ. ඒ 

වශශේම  අපට අව  ශබොශහොම ක් ශ වල් පිට රටි් ශේ්ශ් 

නළතුව ශම් රට තුැ නිෂාපශයන  කර්න ශම් රශට් 

වශපශරිකශ ෝත් ශපවඹුේශ. ඒ ශවවශශද ඩියුශරෝ ේණු වතුර 

ශබෝතව   මදුරු යළල් අශප් රශට් තමයි හළදුශද. ඒවශ පිට රටි් 

ශගනශශද නළහළ. Unique Radio ්ක වශශේම අශප් රට තුැ 

ේපශික ෆි ට් කශක ්කත් නිෂාපශයන  ශවමි් තිබුේශ. හළබළයි  

අව ශනශත ශමොකක්ය ුමශණ්? 4 99 ආණ්ක් ශපරළි ත් ්ක්ක ඒ 

ශවවශශද බව ට පත් ුමණු රජ  ශමොකක්ය හිතුශද?  

1977 බව ට පළමිණි ආණ්ක්වට ශපර තිබුණු ආණ්ක්ශව්  ම් 

අක් පශක්වක් සි ා ුමේශ. අපි ඒක පිළිග්නවශ. හශල් ටික ග්න  

මිරි ා ටික ග්න ශපෝිකශම් ඉ්න ුමේශ  කි න ශචෝයනශවත් 

්ක්ක ්යශ තිබුණු ආණ්ක්ශද ම්ත්රී ුකර ප්රමශේ  අටට බ ා වශ 

නව රජ ක් බව ට පත් ුමේශ. 4 99ීන බව ට ආුද රජ  ඒ 

ආකිකක   ම්පූකේශ ්ම අශනක් පළත්තට හළශරදවශ; විවෘත 

ආකිකක  පට් ගත්තශ. අශප් ආකිකක   ම්පූකේශ ්ම විවෘත 

කරවශ යළම්මශ. ඒශක් අව ශන ප්රතිඵව  ුමශණ් ශමොකක්ය? 

ආකිකක  විවෘත කිරීශම් ප්රතිඵව ක් විධි ට අපට අව  සි ලු ශ  

පිට රටි් ශගනශවශ. කන ශබොන ශ  සුවභ ුමේශ. හළම ශය ක්ම 

ඇති ශව්න තිබුේශ. අඳි්න පවඳි්න අව  ශ වල් ඕනෑ 

තළනක තිබුේශ; සි ලු භශණ්ඩ තිබුේශ. ඒක ඇත්ත. හළබළයි  ේ ට 

තමයි ශගොඩක් ශ වල් ශගනශශද. ්තළනි් ප ාශ ේ අශප් රශට් 

ශගොවි ශ වළශට්න පට් ගත්තශ. අශප් ධීවර ශ තුැ පිිමීනමක් ඇති 

කර ග්න බළරි ුමේශ. ඒ වශශේම අශප් කකමශ්තකරුශවෝ 

කකමශ්තවික් අයි් ුමේශ. රජශත කකමශ්ත ශවශ ්කි් ්ක 

වළහිවශ ගි ශ. අව ශන ප්රතිඵව  ුමශණ් ශමොකක්ය? අපි රටි් 

ශගනළල්වශ ක්න පට්  ගත්තශ.  අශනක් ශ වලුත් රටි් 

ශගනළල්වශ පශවිච්චි කර්න පට් ගත්තශ. 

 

ෙරු නිපයෝජ කාරක සවාෙතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, you have three more minutes. 
 
ෙරු මහින්ද අමරීමර මහත්ා  
(மாண்புமிகு மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ඒ නිෂාපශයන යුග  තිබුේශ නම් අය වන විට අපිට පිට රටි් 

බක් ශග්වන රටක් ශනොශවයි  පිට රටට බක්  වන රටක් බවට 

පත් ශව්න තිබුේශ. ්යශ ඒ වළඩ පිළිශවැ ඉ ා රහට ගි ශ නම් අය 

අපට ශඩොවක ශහො මි්  ්න ඕනෑ නළහළ. ශඩොවර ට 

 ශශප්ක්ෂව රුපි ව මීට වඩශ ශගොඩක්  ක්තිමත් ශව්න තිබුේශ. 

නමුත්  විවෘත ආකිකක රම ත් ්ක්ක අවශ නශව්ත විධි ට ිනගි් 

ිනගටම සිදු ුමශණ් ශමොකක්ය? අශප් ආකිකක  පරිහශනි ට ගි ශ. 

රටි් ශගනළල්වශ ක්න  රටි් ශගනළල්වශ අඳි්න  රටි් 

ශගනළල්වශ ්ිනශනයශ අව තශ  ම්පූකේ කර ග්න තමයි 

අව ශනශත අපට සි ා ුමශණ්. 

ජනශධිපතිතුමශ ඊශත වශපශරික ් මුේ ගළහුේශ. ඒ වශශේම 
ආශ ෝජක ් මුේ ගළහුේශ. ශම් රටට අව  ශ  ශම් රට තුැම 
නිෂාපශයන  කර ගළනීම  ඳහශ ිනරි ග්වන වළඩ පිළි ශවැ 
හරි ශකශරව ක්රි ශත්මක කශැොත්  අපට නළවත නිෂාපශයන 
ආකිකක ක්  හිත  ක්තිමත් ආකිකක ක් තිශබන යුග කට  ්න 
ුද වව්කම තිශබනවශ. අශප් ශගොවි ශ ගළන  අශප් ධීවර ශ ගළන  
අශප් නිෂාපශයක ශ ගළන  අශප් සු ව පරිමශේ කකමශ්තකරුවශ 
ගළන වි ාවශ   ති වශ කටයුතු කශැොත්  ශම් රශට් ඇති ශවනවශ  
කි න ආකිකක අකබුය ටත් ඒ වශශේම විශ   විනිම  අකබුයට ත් 
මුහුේ ශය්න අපට අනිවශක ශ ්ම   අව ාථශවක් කර ග්න 
ුද වව් ශවයි කි න වි ාවශ   මශ තුැ තිශබනවශ. ගරු නිශ ෝජ 
කශරක  භශපතිතුමනි  ්ම නි ශ ඒ වළඩ පිළිශවැ  ශකථක කර 
ග්න අපි  ළශවොම ්කතුශවවශ කටයුතු කරමු  කි න 
ආරශාන ත් කරමි්  ඔබතුමශට  ාතුතිව්ත ශවමි් මශේ වචන 
කිහිප  අව ් කරනවශ. 
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පශකිකශම්්තුව 

ෙරු නිපයෝජ කාරක සවාෙතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thak you, Hon.Minister. The next speaker is the Hon. 

J.C. Alawathuwala.  You have six minutes. 
 
 

[අ.භශ. 2.22] 

 

ෙරු පේ.සී. අලවතුවල මහත්ා 
(மாண்புமிகு ச .சீ. அலவத்துவல) 
(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

ගරු නිශ ෝජ කශරක  භශපතිතුමනි  අය වළවිික අමශතශශ  ට 

අයශැ පනත් ශයකක්  ටශත් වූ නිශ ෝග පිළිබඳව  ශකච්ඡශ වනවශ. 

රබක නළවත වගශ කිරීශම්  හනශාශර පනශත් 8 වළනි වග්ති  

 ටශත් වළවිික අමශතවර ශ විසි්  ශයන වය නිශ ෝග  ට ශත් 

subsidy  වළඩි කිරීම  ම්බ්ාශ ් වූ ශ ෝජනශව තිශබනවශ. වගශ 

කටයුතු ගළන කථශ කිරීශම්ීන අපි කශටවත් අමතක කර්න බළහළ  

ශපොශහොර පිළිබඳ කශරේ . පසුගි  ව ශක වශශේම ශමම ව ශක 

ශම් වනතුරුම වගශවට අව  ශපො ශහොර අශප් ශගොීම්ට වළිමවශ 

නළහළ. ශම්ක ප්රාශන කශරේ ක්. රබක  ශත්  සු ව අපන න ශබෝග  

ීම  -ශම් හළම වගශවක්ම- කරන ශගොීම් ශපොශහොර නළතිව 

අ රේභශව ට පත්ශවවශ ඉ්න බව අපි පළහළිනිකවම කි ්න 

ඕනෑ. යළ් ඒ කශරේ  පළහළිනිකව අපට ශපශන්න තිශබනවශ. ශම් 

වනශකොට ශගොවිතළ් කරුද අ  අ ාවළ්න ශනැනවශ. ර ශ නික 

ශපොශහොර තහනම් කරවශ ්ක ැව කි් කශබනික ශපොශහොරවික් 

වගශ කර්න  රණ්දු කැ නි ශ අය ශගොඩක් ප්රශ  වව ශගොීම්ශේ 

අ ාවළ්න සි  ට  2කි්  සි  ට 52කි් -භශග ක්ම- අක්ශවවශ 

තිශබනවශ.  මහර තළ්වව ඊට වඩශ අක්ශවවශ තිශබනවශ. වළවිික 

ඇමතිතුමශ  හ කෘෂිකකම ඇමතිතුමශ ඇතු ව රජ  ගත් වළැවින රණ්දු 

රණරේ නි ශ අය ව්ින ශගව්න ශවවශ තිශබ්ශ් ශගොවි ශට බව 

අපි පළහළිනිකවම කි ්න ඕනෑ. අය ශගොවි ශශේ ආයශ ම අක්ශවවශ 

තිශබනවශ; අ ාවළ්න අක්ශවවශ තිශබනවශ.  

ශත් ගළන කථශ කශැොත්. ශම් වනශකොට ශත් වගශව  ම්බ්ා 

ඉතශ භ ශනක තත්ත්ව ක් ඇතිශවවශ තිශබනවශ. ඊශත-ශපශකයශ  

ජනශධිපතිතුමශ ගශල්වට ගි  අව ාථශශද ශත් ශගොවිශ ෝ ශමොනවශය 

කිදශද කි වශ අපි යළක්කශ. ශගොවිශ ෝ ්තුමශටම කිදවශ  ඒ අ ශේ 

තත්ත්ව ; ඒ අ ශේ අ ාවළ්නට ශමොකක්ය ශවවශ තිශබ්ශ් 

කි වශ. ඒ නි ශ අපි ශම් කශරේශ ගළන අ ත කථශ කරවශ වළඩක් 

ශව්ශ් නළහළ. ශම්වශට අව  ප්රතිකකම කර්න අපි වහිවහිශත 

ක්රි ශත්මක ශව්න ඕනෑ. ්ශහම නළති ුමශේොත් ඊැඟට ඇති 

ශව්ශ්ත්  මීටත් වඩශ භ ශනක තත්ත්ව ක්.  

රබක වගශ කරන ශගොීම්ට වබශ ශයන ආාශර  වළඩි කිරීම 

ගළන අපි  තුටු වනවශ. හළබළයි  ඒ ආාශර   වළඩි කැශට විතරක් 

මින.  සු ව පරිමශේශත ශගොීම් තමයි ශගොඩක් රබක වගශ 

කර්ශ්. මහශ පරිමශේව රබක වගශ කරන අ ට වඩශ සු ව 

පරිමශේව රබක වගශ කරන අ ට ප්ර ාන ගේනශවක් තිශබනවශ. ඒ 

අ ට තමයි  ශගොඩක් ශවවශවට ශම් ආාශර  ශය්ශ්. වගශකරුවශ 

වත්ත සු ය කරවශ  වැවල් කපවශ  පළැ හිශටදවශට ප ාශ ේ තමයි 

ශම් ආාශර  ශය්ශ්. ඒක තමයි ඇත්ත. 

කෑගල්ව ින ා්රික්කශත අශප් තශරක බශවූ රි  රශජ 

ඇමතිතුමශත් ශම් කශරේ  ය්නවශ ඇති. ශගොීම්ට තිශබන 

ප්රාශනම ප්ර ාන  ශම්කයි. රබක වගශ කර්න වතු සු ය කරවශ  

වැවල් කපවශ  පළැ හිටවවශ ඊට ප ාශ ේ ශම් මුයල් ග්න ුද වව් 

තරශම් ආයශ මක් අය ශම් ශගොවි ශට නළහළ. ඒ නි ශ ශම් ආාශර  

ශයනශකොට ඒ ආාශර  ශම් වළඩ කරශගන  න අතරතුර කඩි් 

කඩ වබශ ශය්න කි වශ අපි කි නවශ. වත්ත සු ය කැශම 

ප්රමශේ ක්  වැවල් කළුදවශම ප්රමශේ ක්  පළැ සිශටදවශම 

ප්රමශේ ක් ව ශ ් ්ම ආාශර  වබශ ශයන විධි ශත වළඩ 

පිළිශවැක් හයශ ශය්න කි වශ අපි ඉල්වශ සිටිනවශ.  

 
ෙරු ජානක වක්කුඹුර මහත්ා තේක්  බඩඉරිඟු  කජු  

ෙම්මිතරිසන  කුරුඳු  කරාබුනැිය  බුලත් ඇතුළු කුඩා වැවිලි 

පබෝෙ වො සංවාධනය  ආශ්රිත් කාමාන්ත් හා අෙනයන 

ප්රවාධන  රාජ අමාත්තුමා  
(மாண்புமிகு  ானக வக்கும்புர - கரும்பு, சசாளம், மர 

முந்திாிகக, மிளகு, கறுவா, கராம்பு, பவற்றிகல உள்ளிட்ட 

சிறு பபருந்சதாட்டப் பயிர்ச்பசய்கக அபிவிருத்தி மற்றும் 

அதுசார்ந்த ககத்பதாைில்கள் மற்றும் ஏற்றுமதி சமம்பாட்டு 

இரா ாங்க அகமச்சர்)  

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

්ශහම තමයි ශය්ශ්.  

 
ෙරු පේ.සී. අලවතුවල මහත්ා 
(மாண்புமிகு ச .சீ. அலவத்துவல) 
(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

්ශහම රම ක් කික් තිබුශණ් නළහළ ශ්. ්තශකොට තමයි 

ශම් ආාශරශ ් ප්රශ ෝජන ක් වළශබ්ශ්. ්තශකොට තමයි 

ශගොවි ශට ශම් ආාශර  ප්රශ ෝජනවත් විධි ට පශවිච්චි කර්න 

ුද වව් ව්ශ්. ඒ නි ශ ඒ ආාශර  ්ශහම ශයනවශ නම් ශහොඳයි. 

ජශනක වක් ආඹුර රශජ ඇමතිතුමශ කි නවශ  ්ශහම තමයි 

ශය්ශ් කි වශ. ්ශහම නම් ඒක ශහොඳයි. ඒ විධිශත වළඩ 

පිළිශවැක් ක්රි ශත්මක කර්න කි වශ මම කි නවශ. ශම් හළම 

ප්ර ාන ටම වඩශ තිශබන ප්රාශන ප්ර ාන  තමයි ශපොශහොර පිළිබඳ 

ප්ර ාන . ශපොශහොර ප්ර ාන ට වහශම වි නිම් වබශ දු්ශ් නළත්නම් 

ශම් ශමොනවශ කැත් ශම් වගශ කටයුතු ඉ ා රහට ශගන ්න බළරි 

වනවශ.  

අශප් රශට් ශත් වගශව  ගළන කථශ කරන ශකොට මම කි ්න 

කළමතියි  අපට ඒ  ම්බ්ාශ ් ශවො ආ ඉතිහශ  ක් තිශබන බව. 

අශප් රශට් ශත්වවට “Ceylon Tea” කි න  ්නශම නශම  

තිශබනවශ. අය ඒ  ්නශම  පවශ අශප් රට ට අහිමි වන තරමට  

ශම් ශපොශහොර ප්ර ාන  බවපශ තිශබනවශ. ශත් පළැ තවශ් 

ශපොශහොර නළතිකම නි ශ  ම්පූකේශ ්ම අය හශනි ට පත්ශවවශ 

තිශබනවශ. ඒ තත්ත්ව  බවපශ්ශ් තව ඉ ා රහට. වබන 

අුමරු ශ  ඉඳවශ ශම් කරුණු සි ල්ව ශම් වගශවට බවපශනවශ. ඒ 

නි ශ කරුේශකරවශ ශම් රශට් ීනකඝ කශව ක් ති ාශ ේ කරශගන 

ආුද ශගොවිතළන කර්න  වගශ කටයුතු කර්න අව  වළඩ 

පිළිශවැ ක්රි ශත්මක කර්න කි වශ මශ ඉල්වශ සිටිනවශ. වගශවට 

අව  ශපොශහොර වබශ ශයන වළඩ පිළිශවැ  හළදුශද නළත්නම් ශම් 

්ක වගශවකි්වත් ප්රශ ෝජන ක් ශව්ශ් නළහළ. පසුගි  

කශවශත ගත්  ඔැශමොට්ටැ රණ්දු රණරේ නි ශ අය ශගොවි ශට ව්ින 

ශගව්න සිදුශවවශ තිශබනවශ.  

රටක් හළටි ටත් අය අපි ශඩොවක නළතිව ඉ්න ශවවශවක් තමයි 

ශම් ශවවශව. ශත් කි ්ශ් ශඩොවක. රබක කි ්ශ් ශඩොවක. 

සු ව අපන න ශභෝග කි ්ශ් ශඩොවක. අපට වි ශව ප්රමශේ ක් 

ශඩොවක වළශබන අශප් ආයශ ම් මශකග වි ශව ප්රමශේ කට 

ඉිනරිශතීන හශනි ශවන තත්ත්ව ක් ේයශශවවශ තිශබනවශ. 

විශ ේෂශ ්ම ඒ තත්ත්ව  වැක්වශ ගළනීම  ඳහශ අව  පි වර 

ග්න කි වශ ශම් ශවවශශදීන මම කි නවශ. මට කථශ කර්න 

ශවවශව වබශීනම පිළිබඳව ගරු නිශ ෝජ කශරක  භශපතිතුමශට 

 ාතුතිව්ත ශවමි් මශේ වචන  ාවල්ප  අව ් කරනවශ. 
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ෙරු නිපයෝජ කාරක සවාෙතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you. The next speaker is the Hon. Tharaka 

Balasuriya.  Before he starts, will an Hon. Member 
propose the Hon. (Mrs.) Kokila Gunawardene to the 
Chair? 
 

ෙරු ත්ාරක බාලසූරිය මහත්ා  
(மாண்புமிகு தாரக பாலசூாிய )  
(The Hon. Tharaka Balasuriya )  
Sir, I propose that the Hon. (Mrs.) Kokila 

Gunawardena do now take the Chair. 

 
ෙරු පජෝන් පසපනවිරත්න මහත්ා 
(மாண்புமிகு ச ான் பசனவிரத்ன)  

(The Hon. John Seneviratne) 

 
විිංන් සනථිර කරන ලදී. 
ஆசமாதித்தார். 
Seconded. 

 
ප්රශනනය විමසන ලදින්  සවා සම්මත් විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ෙරු නිපයෝජ කාරක සවාෙතිතුමා මූලාසනපයන් 

ඉවත් වූපයන්  ෙරු පකෝකිලා ගුේවාධන මහත්මිතය මූලාසනාරූඪ 
විය. 
அதன்பிறகு, மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் 

அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்று அகலசவ, மாண்புமிகு (திருமதி) 

சகாகிலா குணவர்தன அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள். 
Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES 

left the Chair, and  THE HON. (MRS.) KOKILA GUNAWARDENE took 
the Chair. 
 

 
[අ.භශ. 2.28] 

 

ෙරු ත්ාරක බාලසූරිය මහත්ා තකලාපීය සහපයෝගිත්ා 

ක යුතු රාජ අමාත්තුමා   
(மாண்புமிகு தாரக பாலசூாிய - பிராந்திய உறவு 

நடவடிக்கககள் இரா ாங்க அகமச்சர்)  
(The Hon. Tharaka Balasuriya - State Minister of Regional 
Co-operation)  

මූවශ නශරූඪ ගරු ම්ත්රීතුමි නි  මට ඉ ාශ ල්වශ කථශ කරුද 

ම්ත්රීතුමශ කෑගල්ව ින ා්රික්කශත රබක වගශව  හ ශත් වගශව 

පිළිබඳව ්තුමශශේ අයහ ා ඉිනරිපත් කැශ. හළබළයි  මම ්තුමශට 

මතක් කර්න කළමළතියි   හ පශවන ආණ්ක්ව කශවශත  රබක 

කිශවෝවක්  තිබුශණ් රුපි ල් 482 සිට රුපි ල් 222 වශශේ 

ගේනකට බව. ශත් ය ව කිශවෝවක් රුපි ල් 92කට වළඩිශ ් 

ගිශත නළහළ. නමුත්  ශමම රජ  බව ට පත්ශවවශ ප්රතිඅපන න  

 ම්පූකේශ ්ම නවත්වුද නි ශ අය රබක කිශවෝවක්  රුපි ල් 

 52ට වඩශ වළඩිශ ් අශැවි වනවශ. මීට මශ  කට  ශයකකට 

විතර ඉ ා ර රබක කිශවෝවක වි ආණුම් මිව රුපි ල් 522ත් පළනවශ 

තිබුේශ. ඒ වශශේම  අය වන විට අශප් පළතිවව ශත් ය ව කිශවෝවක්  

රුපි ල්  2ත්  442ත් අතර මිවකට අශැවි වනවශ. අය වන විට 

 ආරුනිවවටත් ශහොඳ මිවක් තිශබනවශ. අශනක් ශභෝගවවටත් අය 

ශහොඳ මිවක් තිශබනවශ.  මට කික් කථශ කරුද ගරු ම්ත්රීතුමශශේ 

කථශශදීන ශම් ගළන කථශ කශැේ නළහළ. ඒ ම්ත්රීතුමශ කිදශද නළහළ  

ඒ රජශ ් ශකොශහොමය ශගොවි ශට  ළව ආශද කි වශ. ශගොවිතළ් 

කරන භූමිශ ් අක්කර වක්ෂ ශයකක් අක් කර්න ඕනෑ කි වශ 

පසුගි   හ පශවන ආණ්ක්ශව් කිදවශ. ශගොීම්ට අ්න ඒ 

විධි ට  වකුද ආණ්ක්වක් යළ් අපට ේපශය ා ශය්න ්නවශ  

රබක වගශවත්  ශත් වගශවත් ිනයුණු කර්ශ් ශකොශහොමය කි වශ. 

ශකශ ේ ශවතත්  අය  ශම් ඉිනරිපත් කර තිශබන නිශ ෝග ශයක 

පිළිබඳව මම  තුටු ශවනවශ.  

අශප් ගරු රශම්ෂා පතිරේ ඇමතිතුමශත්  අශප් කනක ශහේරත් 

රශජ ඇමතිතුමශත්  ජශනක වක් ආඹුර රශජ ඇමතිතුමශත් 

කෘෂිකකම ක්ශෂේත්ර  හරහශ ආකිකක  නඟශ සිටුව්න වි ශව 

ශ ේවශවක් කරවශ තිශබනවශ. ඒ වශශේම  අය ශවෝක ශවශැඳ 

ශපොශැේ රබකවවට තිශබන ඉල්ලුම ඇශමරිකශනු ශඩොවක ිමික න 

 22ක් කි වශ  ම්කිසි විධි ක වි ාවශ  ක් තිශබනවශ. හළබළයි  

ශම්ක 2225 ශවනශකොට ිමික න 622කට විතර වකාන  ශවනවශ 

කි වශ තමයි හිත්ශ්.  හළබළයි  අය අපට තිශබන ප්ර ාන  

ශම යි.  ශවෝක ශවැඳ ශපොශැේ සි  ට 2.5ක වශශේ සු ව 

ප්රමශේ ක් තමයි වශකශශද රබකවික් ශය්ශ්. අය අශප් රබක 

නිෂාපශයන  ිනහශ බළලුශවොත් ශමට්රික්ශටෝ 96 222ක් විතර 

නිෂාපශයන  ශවනවශ. නමුත්  වශකශව ඇතුශැ්ම ශමට්රික්ශටෝ 

4 2 222ක විතර ඉල්ලුමක් තිශබනවශ. ඒවශශ ් බහුතර ක්  ්ාා  

කි ්ශ් සි  ට 62ක් විතර අපි ග්ශ් ට ක නිෂාපශයන  

කර්න. සි  ට 32ක් විතර ේවුම ා නිෂාපශයන ට ග්නවශ. 

ඉතශම සු ව ප්රමශේ ක් තමයි රබක කිරි හළටි ට අපි පිට රට 

 ව්ශ්. හළබළයි  අශප් රබක ශගොීම් ්ක්ක කථශ කරනශකොට 

ඔුම් ශපොඩි ශචෝයනශව ආත් කරනවශ. යළ් DSI වශශේ ශ ය,  

ආ තනවික් රබකවවට ශහොඳ මිවක් දු්නශට   මහර ශවො ආ 

ජශත්තර ආ තනවික් ඒ මිව  ම්කිසි විධි කට අක් කර්න 

ශකොයි ශවවශශදත් ේත් ශහ ක් තිශබනවශ කි වශ.  

 රබක ආශ්රිත නිෂාපශයන ිනහශ බළලුශවොත්  2222ීන ඇශමරිකශනු 

ශඩොවක මිික න 986ක පමේ  රබක ප්රමශේ ක් තමයි අපි 

අපන න  කශැේ. හළබළයි  2224 ශවනශකොට රබක 

අපන නශ ් වළබූ ආයශ ම ඇශමරිකශනු ශඩොවක මිික න 

4 252ක් යක්වශ වකාන  කර ග්න අපට ුද වව් ුමේශ. ඒ  

කශරේශ සි ල්ව ශය  බළලුවශම  ශමම රජ   ම්කිසි විධි කි් 

ශ ය,  ආකිකක  නඟශ සිටුව්න වි ශව ේන්දුවක්  ේත් ශහ ක් 

ශගන තිශබන බව අපට කි ්න ුද වව්.  

අය අශප් විපක්ෂ ම්ත්රීවරු ශඩොවක ප්ර ාන  ගළන කථශ කැශ. 

ඇත්ත ව ශ ්ම අය අපි ශත්රුම් ග්න ඕනෑ  අශප් රශට් ගෑ ා 

ප්ර ාන  ශහෝ ශවනත් ශමොනවශ හරි ප්ර ාන ක් තිශබනවශ නම්  ශම් 

ඔක්ශකෝම ප්ර ාන ශඩොවක ප්ර ාන ත් ්ක්ක බ ා ශවවශ තිශබන 

බව.  ශචශරක වශපශරශ ්  විශ   රමික ්ශග්  හ 

අශන ආත් රමවික් අශප් රටට ගවශ ආ ශඩොවක ආයශ ම ිමික න 

43ක් විතර වශකෂිකව අපට අහිමි ුමේශ. ඒ අහිමිීමම පසුගි  අුමරුදු 

3ක පමේ කශව ක සිට ඇති ුමණු ශය ක්. ඒ වශශේම  ශකොවිඩ්-4  

ව ශගත  ශහේතුශව් මළය ශපරිනග ැවකි ශ කරුද වක්ෂ 

්කහමශරක් වශශේ පිරි ක් නළවත වශකශවට ආවශ. ගි  අුමරු ශ  

42  222ක පමේ රමික ් පිරි ක් නළවත පිට රට  ව්න අපට 

ුද වව් ශවවශ තිශබනවශ. ඒ නි ශ අපි වි ාවශ  කරනවශ  ශ ය,  

ආකිකක  නඟශ සිටුවන වළඩ පිළිශවැ තවදුරටත් ඉිනරි ට 

ශගනිශච් චොත් අපට වි ශව ශව   ප්රතිවශභ ක් වබශ ග්න ුද වව් 

ශවයි කි වශ.  

ශමතළනීන යළ් ශපොශහොර ප්ර ාන  ගළනත් කථශ කැශ. ඇත්ත 

ව ශ ්ම කෑගලු ින ා්රික්කශත ආ නවවට  නශකොට අපි 

යකිනවශ  ීම ශගොීම්ට කිසිම ප්ර ාන ක් නළති බව. අය ීම අ ාවළ්න 

ිනහශ බළලුශවොත්  පසු ගි  අුමරු ශ  අ ාවළ්නට වඩශ ීම අ ාවළ්න 

ශහොඳයි කි වශ ඔුම් කි නවශ. අපි ශපොඩ්ඩක් භ  ශවවශ හිටි ශ. 

ශමොකය    ීම කරව ශපොඩ්ඩක් කහ පළහළ ුමේශ. නමුත් ශපොශහොර 

ටික යළම්මශම ශබොල් ීම ප්රමශේ  අක් ශවවශ තිශබනවශ කි වශ 

ශගොීම් කි නවශ. ඒ වශශේම ීම කරශල් බර වළඩියි කි ශත් 
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පශකිකශම්්තුව 

කි නවශ. මම හිත්ශ් ශම් අුමරු ය ශවනශකොට තවදුරටත් 

ශගොීම් ේන්දු ශවයි. හළබළයි  විපක්ෂ  අය  කි ්ශ් 

ශකොශහොමය? ශපොශහොර ටික ශය්න  ශපොශහොර ටික ශය්න 

කි නවශ. නමුත් ඒ අ  ශමහි අනික් පළත්ත ගළන කථශ කර්ශ් 

නළහළ. අපි ිනගටම කෘ්රිම ශපොශහොර -ර ශ නික ශපොශහොර- පශවිච්චි 

කශැොත් අ්තිමටම ශමොකක්ය ශව්ශ්? තව ටික කශව ක් 

 නශකොට අපට ශපොශැෝනරුශද විතරක් ශනොශවයි හළම 

පළත්තකම  හළම ින ා්රික්ක කම ව ආගක් ඉ ාපිරිතශව හය්න 

ශවනවශ. ශම්කට  වි නිම ශමොකක්ය කි වශ අශප් විපක්ෂශත අ  

කි ්ශ් නළහළ.  ඇත්ත ව ශ ්ම ශම් අුමරුදු ශයක තුැීන 

විපක්ෂ  ඉතශම  ආහක ශ  පශවන ක් කශැේ. ඒ අ  අක්පශක් 

ශප්ව්න හයනවශ  කිදවශට කිසිම විධි කට ඒ අයුරි් ශනොශවයි 

කටයුතු කශැේ. මූවශ නශරූඪ ගරු ම්ත්රීතුමි නි  ශම් අ  අක්ම 

ගේශ්  ්්නත් කර ග්නවත්  ජනතශව ේන්දු කශැේ නළහළ. 

විපක්ෂශත ඉ්න ්ක නශ කශ ක්වත් රශට් යරුව්ට කිදශද 

නළහළ  ගිහිල්වශ ්්නතක් වබශ ග්න කි වශ. අශප්  යකත් 

ශප්රේමයශ  මහත්ත ශ කිදවශ  ්්නත අ්තිමට වබශ ග්නවශ 

වශශේ කථශවක්. අනුර ින ශනශ ක මහත්ත ශ කිදවශ  ්්නත ගහ 

ග්ශ් නළහළ වශශේ කථශවක්. හළබළයි  අ්තිම ශමොශහොශත් 

ශය්නශම ශමොකක්ය කශැේ? ජනතශවට කි ්ශ් නළතුවම 

ශහොශර් ගිහිල්වශ ඒ ්්නත ගහ ගත්තශ. ශම්න ශමවළනි අ  

සිටින විපක්ෂ ක් තමයි අය කෘෂිකකම  ගළන කථශ කර්ශ්. 

නමුත්  හ පශවන කශවශත  කෘෂිකකම ට ශමොකක්ය ුමශණ් කි න 

්ක අය ශගොීම්ට මතක් ශවවශ තිශබනවශ.  

මූවශ නශරූඪ ගරු ම්ත්රීතුමි නි  ශමතළනීන  අපි ශත්රුම් 

ග්න ඕනෑ අපි ශම් ඉ්ශ් ශගෝලී  ප්ර ාන ක බව. ශකොවිඩ් 

ව ශගත  තවම ඉවර නළහළ.  ශශප්ක්ෂව බළලුශවොත් ඔමිශරෝ් 

වයිර ශ ් ශවශඩ් යරුණු නළති ුමේත් ඉිනරිශතීන තව වයිර ා 

ප්රශේය ්්න ශබොශහෝදුරට ඉඩ කඩ තිශබනවශ.  මහර විට 

ශකොවිඩ් ව ශගත ත් ්ක්ක තව  ෑශහන කශව ක්  ජීවත් ශව්න 

ඉඩ කඩ තිශබනවශ. හළබළයි  ශම් අපහසු වකවශනුවක් ුමවත්  ශමම 

රජශත නිසි කැමනශකරේ  නි ශ අපට  ම්කිසි මට්ටමකට ඔ වව 

ේ ා ්න යළ් ුද වව් ශවවශ තිශබනවශ. මම කි ්ශ් නළහළ  

අය තිශබන ශඩොවක අකබුය  යරුණු ප්ර ාන ක් ශනොශවයි කි වශ. 

ඇත්තටම ්  යරුණු ප්ර ාන ක්. ඒක වශකශවට විතරක් ශනොශවයි 

අනික් රටවවත් තිශබනවශ. නමුත් ශමම ප්ර ානශ ් ශගොඩ ්්න 

නම් අපි ්ක විධි කට කටයුතු කර්න ුමවමනශ ශවනවශ. ඒ 

කි ්ශ් සි ලුශයනශම ්කතු ශවවශ ශම් රට ශගොඩග්ශ් 

ශකොශහොමය කි වශ කල්පනශ කරවශ  ඒකට වි නිම් ශ ො ්න 

ුමවමනශවක් තිශබනවශ.  

විශ ේෂශ ්ම රබක කකමශ්ත  ගළන කථශ කරනශකොට අය 

රබකවවට ශහොඳ මිවක් තිශබන බව කි ්න ඕනෑ. නමුත් අපි 

අශප් ඇමතිතුම්වශට ශමතළනීන කි ්න ඕනෑ  විශ ේෂශ ්ම 

රබක නිෂාපශයන ට අව  ඇසිඩ්වව මිව යළ්  ෑශහන වළඩි ශවවශ 

තිශබන බව. රුපි ල් 8 222ට තිබුණු ඇසිඩ් අය ශවනශකොට 

රුපි ල් 22 222ට මිව වළඩි ශවවශ තිශබනවශ. රබක නිෂාපශයනශ ් 

නි ම ප්රතිවශභ ක් වබශ ග්න අව  නම් මූවශ නශරූඪ ගරු 

ම්ත්රීතුමි නි  ඇසිඩ්වවටත්  ම්කිසි මිව පශවන ක් ශගන ඒශම් 

අව තශව තිශබනවශ.  

ඒ වශශේම  අපි යළක්කශ රබක  ශත් විතරක් ශනොශවයි වි ශව 

ශව  කෘෂි කශකමික වගශව ිනයුණු කර්නත් රජශත ේන්දුව 

තිශබන බව. හළබළයි  පසුගි  අුමරුදු 5 ගත්ශතොත් ඒ  හ පශවනශත 

නශ  ශමොකක්ය?   ශගොවිතළන  ම්පූකේශ ්ම නවත්වවශ 

ඉ්පසු  පිටරටි් ඒ භශණ්ඩ ටික ආන න  කර්න ඕනෑ කි න 

්කයි  ඒ නශ  ුමශණ්.  

ශමතළන ඉ්න මළති ඇමතිවරු්  ආකිකක අපහසුතශ ගළන 

කථශ කැශ. හළබළයි  ඒ ්ක්ශකශනක්වත් මතක් කශැේ නළහළ  අපට 

තිශබන ජශත්තර බළනිම්කර ගළන. ජශත්තර බළනිම්කර 

ිමික න 49.5ක් තිබුේශ. ඒශක් 42.5ක්ම  හ පශවන ආණ්ක් 

කශවශත ගත්ත බළනිම්කර කි වශ කුමරුවත් කිදශද නළහළ. 

ශගෝධශභ  රශජපක්ෂ මහත්ත ශශේ ආණ්ක්ව විතරයි ශම් 

බළනිම්කරවවට ශගව්න කටයුතු කරවශ තිශබ්ශ්. මහි්ය 

රශජපක්ෂ ජනශධිපතිතුමශශේ කශවශත බළනිම්කර ශව  ඇශමරිකශනු 

ශඩොවක ිමික න 5ක් ගත්තශ. හළබළයි  ිමික න 42.5ක්ම ගත්ශත් 

 හ පශවන ආණ්ක්ශව්කි න ්ක  හ පශවන ආණ්ක්ශද හිටුද  

අ ට අය අමතක ශවවශ තිශබනවශ.  

මම හිතන හළටි ට යළ් ශම් ව ශගතශත  ම්කිසි මට්ටමක 

අක්ීමමක් තිබුේත්  අපි රටක් හළටි ට හිට ග්න නම් තවදුරටත් 

අශප් ආකිකක   ක්තිමත් කර්න ඕනෑ. ආකිකක   ක්තිමත් 

කරනවශ  කි න ්ක ශම්  තිශබන පසුිමමත් ්ක්ක ්ච්චරම 

ශවශහසි පහසු ශය ක් ශනොශවයි.  

ශම් අව ාථශශද අපි  ආහක ශ  පශවනශ ් ඉවත්ශවවශ රශට් 

ආකිකක   ක්තිමත් කිරීමට කටයුතු කිරීම ඉතශ වළයගත්. ඒ නි ශ 

මම අශප් විපක්ෂශත ගරු ම්ත්රීවරු්ශග් ඉල්වශ සිටි්ශ්  

ශපොශහොර ප්ර ාන ය  අර ප්ර ාන ය  ශම් ප්ර ාන ය කි මි් මිනිසු් 

වළරින මශකගවවට ශපොවඹව්ශ් නළතුව ශම් රජ  කරන ශහොඳ 

ශ වල්වවට  හශ ෝග  ශය්න කි වශයි. කශබනික ශපොශහොර 

භශවිතශ ් ජ ග්රහේ  අත් කර ග්න ුද වව් කි වශ අය 

බහුතර කශේ මත ක් තිශබනවශ. ්වළනි වළඩ පිළිශවැ  ඳහශ 

තමු්නශ්ශ ේවශශේ  හශ ෝග  වබශ ශයන ශව  ඉල්වශ සිටිමි්  

මශේ වචන  ාවල්ප  නිම කරනවශ. 

 
ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිතය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මුිනතශ ප්රි ශ්ති ම්ත්රීතුමි . ඔබතුමි ට විනශඩි  ක 

කශව ක් තිශබනවශ. 

 

 

 

[අ.භශ.2.38] 

 

ෙරු මුදිත්ා ප්රිශාන්ති මහත්මිතය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) முதிதா பிாிஸான்தி)  

(The Hon. (Mrs.) Muditha Prishanthi)  

මූවශ නශරූඪ ගරු ම්ත්රීතුමි නි  මට ශම් අව ාථශව වබශ ීනම 

පිළිබඳව ඔබතුමි ට  ාතුතිව්ත ශවනවශ. 

අය වළවිික කකමශ්ත   ම්බ්ාශ ් කථශ කරන ශකොට 

මුික්ම මතක් කැ යුතුයි  ශ්රී වශකශශද ප්රාශන අපන න ශබෝග 

තුන අතරට රබක ්ක්ව තිශබන බව. රබක ශබෝග  ශ්රී වශකශවට 

පැමුවරට හනි්වශ ශය්ශ්   ක ශහ්රි වික් හළම් මහතශ විසි්. 

මූවශ නශරූඪ ගරු ම්ත්රීතුමි නි  රබක වගශව ආරම්භ කැ 

ශවෝකශත පැමු ආසි ශතික රට ශ්රී වශකශවයි.  ාවශභශවික රබක 

කකමශ්ත  අති් ශවෝකශත ප්රාශන තළනක් අප රටට හිමිව 

තිශබනවශ. බ ානශහිර   බරගමුව  මාම හශ ය ආණු පැශත්වව 

ඇතළම් ින ා්රික්කවව හශ ශමොනරශගව ින ා්රික්කශත රබක වගශව 

ය,ඝ්රශ ් පළතිර තිශබනවශ. රබක ග ක ආයු කශව  ව ර 422ක් 

පමේ වනවශ. පළැ ක් සිටුවශ ව ර පහකි් අ ාවළ්න වබශගත 

හළකි අතර  අුමරුදු තිහක කශව ක් ්ක රබක ග කි් අ ාවළ්න 

වබශ ග්න ුද වව්. ්  ආකිකකම  ව ශ ් ඉතශ ප්රශ ෝජනවත්. 

වි ළි කවශපශත නම් ශබොශහෝ විට මූිකක අ ාවළ්න වබශ ගළනීම 

 ඳහශ අුමරුදු හ ක පමේ කශව ක් ගත වනවශ. 
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[ගරු  තශරක බශවූ රි  මහතශ] 
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මූවශ නශරූඪ ගරු ම්ත්රීතුමි නි  මශ ශම් අව ාථශශද 

විශ ේෂශ ් කි ්න ඕනෑ  අශප් රශට් රබක වගශකරුව්ට අය 

ශහොඳ ආයශ මක් වළශබන බව. පසුගි   හ පශවන ආණ්ක්ව 

කශවශත රබක ශගොවි ශට දු්න  හන ශමොනවශය කි වශ අපි 

කුමරුත් ය්නවශ. ඒ කශවශත රබක කිශවෝවකට රුපි ල් 492 ආත්  

ඔට්ටපශලු කිශවෝ ්කකට රුපි ල් 82 ආත් තමයි වගශකරුව්ට 

වළබුශණ්. ඒ නි ශ තමයි රබක වගශකරුව් පශරට බළ ාශ ේ. ඒවශ 

අමතක කර යමවශයි අය විපක්ෂ  කථශ කර්ශ්. අතිගරු 

ශගෝධශභ  රශජපක්ෂ මළතිතුමශ 224  ව ශක බව ට පත්ුමේශට 

පසුව රබක කකමශ්තශත ිනයුණුව  ඳහශ රබකවවට ඉතශ ශහොඳ 

මිවක් දු්නශ. ශම් වන විට රබක ෂීට් කිශවෝ ්කකට රුපි ල් 

 45ක්   22ක් වළනි ශගීමමක් කරනවශ. ඒ වශශේම ඔට්ටපශලු 

කිශවෝ ්කක්  ඳහශ රුපි ල් 222ක් ශගවනවශ. අමුකිරි කිශවෝ 

්කක්  ඳහශ රුපි ල්  62ක් ශගවනවශ. ශම් වශශේ  හන අශප් 

ආණ්ක්ව තුළි් හළශර්න ශවනත් කිසිදු ආණ්ක්වකි් වබශ 

දු්ශ් නළහළ. අශප් ආණ්ක්ව බව ට පත් ුමේශට පසුව තමයි 

ශමවළනි මිවක්  රබක වගශකරුව්ට වබශ දු්ශ්.  

රබක නළවත වගශ කිරීශම්  හනශාශර  හළටි ට රුපි ල් වක්ෂ 

තුනහමශරක් වබශ ශයනවශ. ්ම  හනශාශර  ඉ ා ර මශ  අටක් 

ති ාශ ේ ශගවනවශ. යළ් මශ  පහක් තුැ ඒ සි ලු ශගීමම් කටයුතු 

අව ් කර්න අප රජ  මඟි් කටයුතු කර තිශබනවශ. ඒ 

වශශේම අතුරු ශබෝග වගශ කරන රබක ශගොවි ශට අක්කර ්කකට 

රුපි ල්   222ක මුයවක්  හනශාශර ව ශ ් වබශ ශයනවශ. ඒ 

වශශේම දුම්ශගවල්  හනශාශර  ශව  452 222ක් වබශ ශයනවශ. 

ශරෝල් ශජෝක්  ඳහශ ශගීමමට අව  මුයික් සි  ට පනහක 

 හනශාශර ක් ශයනවශ. කිසිදු අ  කිරිමකි් ශතොරව කම්ිම 

ශකෝප්ප වබශ ශයනවශ. අතිගරු ජනශධිපතිතුමශ  ශමවළනි  හනශාශර 

වබශ ීනවශ තිශබනවශ. ්ක් ග ක් වළසි ආවරේ  කිරීම  ඳහශ 

රුපි ල් 92ක මුයවක් වබශ ශයනවශ. ඒ වශශේ  හන රශෂ් ක් වබශ 

ශයනවශ. 

ශ්රී වශකශශද  ආඩශ වතු හිමි ්  හ වතු  මශගම් ශහක්ශට ශර 

428 89 ක රබක වගශ කරනවශ. ඒ අතරි් ශහක්ශට ශර 83 253ක 

වගශ කටයුතු  ආඩශ රබක වතු හිමි ් කර්ශ්. මශ නිශ ෝජන  

කරන රත්නුදර ින ා්රික්කශතත්  ආඩශ වතු හිමි ් තමයි වි ශව 

ව ශ ් ඉ්ශ්. ඔුම්ට වබශ ශයන විශ ේෂ  හන ක් ශව  ගරු 

ඇමතිතුමශශග් මශ ඉල්වශ සිටි්ශ්  ශහොඳ රබක ශවශැඳ 

ශපොැට ශගශනන ශගොවි ශට ්කම මිවක් තහුමරු ශනොකර මිව 

පරශ  ක් ති වශ රුපි ල් පනහක් ශහෝ රුපි ල් සි  ක්වත් 

වළඩිශ ් ශය්න ුද වව් රමශදය ක් හය්න කි වශයි. 

ඒ වශශේම  මිති  මශගම් හරහශ  ආඩශ කකමශ්ත ආරම්භ 

කිරීමටත්  රබක ෂීට්  ඳහශත් අමතර  හනශාශර ක් වබශ ශය්නත් 

කටයුතු කර්න කි වශ මශ ්තුමශශග් ඉල්වශ සිටිනවශ.  අය 

ඇසිඩ් මිව  ම්බ්ාශ නුත් ගළටලුවක් තිශබනවශ. ගරු තශරක 

බශවූ රි  රශජ ඇමතිතුමශ කිදවශ වශශේ  ඇසිඩ්  ඳහශ වි ශව 

මුයවක් අ  කරනවශ. ඇසිඩ් මිව වළඩි නි ශ යළ් රබක වගශ 

කර්ශ් නළහළ. ඒ නි ශ ඇසිඩ්  ඳහශ  ශාශරේ මිවක් වබශ ශයන 

ශව ත් මශ ඉල්වශ සිටිනවශ.   අශප් ින ා්රික්කශත ශත් වගශකරුව් 

වි ශව පිරි ක් සිටිනවශ. ඒ අ ටත් ශම් වනශකොට ප්ර ාන  මතු ශවවශ 

තිශබනවශ.  අශප් ගරු ඇමතිතුම්වශ හරහශ ඒවශටත් නිවළැවින 

වි නිම් වබශ ශය්න කි වශ මශ ඉල්වශ සිටිනවශ.  

මූවශ නශරූඪ ගරු ම්ත්රීතුමි නි  ශම් රජ   ට ශත් අපි  ආඩශ 

ශත් වතු හිමි ්ට  රබක වතු හිමි ්ට  හනශාශර රශෂ් ක් වබශ 

ීනවශ තිශබනවශ. තවදුරටත් ශම් වගශකරුව්  ක්තිමත් කර්න 

වළඩ පිළිශවැක් ශ ොය්න  කි වශ ගරු ඇමතිතුම්වශශග් 

ඉල්වශ සිටිමි් මශ නිහ  ශවනවශ.  

 ාතුතියි.  

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිතය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ශහක්ටක අප්ුදහශමි ම්ත්රීතුමශ. ඔබතුමශට විනශඩි හ ක 

කශව ක් තිශබනවශ.  

 

 

[අ.භශ.2.  ] 

 

ෙරු පහක් ා අප්පුහාමිත මහත්ා 
(மாண்புமிகு பஹக்டர் அப்புஹாமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

මූවශ නශරූඪ ගරු ම්ත්රීතුමි නි  මට ශම් අව ාථශව වබශ ීනම 

ගළන ඔබතුමි ට  ාතුතිව්ත ශවනවශ. කික් කථශ කැ ගරු 

තශරක බශවූ රි  රශජ අමශතතුමශ ඉතශම වළයගත්  ශහොඳ රශජ 

අමශතවරශ ක්. ්තුමශ කිදවශ  විපක්ෂ   ආහක විධි ට කථශ 

කර්න ශහොඳ නළහළ කි වශ. හළබළයි  ්තුමශට ුදශචි වළැව යක් 

ුමේශ. ශකොවිඩ්-4  පශවන  කිරීම  ඳහශ ්්නත ගහන ්ක ගළන 

ශම් ේත්තරීතර  භශශදීන මුික්ම ඉල්ලීම කශැේ  අශප් නශ ක ගරු 

 යකත් ශප්රේමයශ  මළතිතුමශ. "කවයශය  ශම් ්්නත ශගනළල්වශ 

ගහ්ශ්" කි වශ ඇහුශද අශප් නශ කතුමශයි. ්්නත ගහ්න 

්පශ  කි වශ අපි කිදවශය?  අපි තමයි ්්නත ගහ්න කි වශ 

මුික්ම කිදශද.  හළබළයි  ්තුමශ ඒක ශවන ා කරමි් කථශ කිරීම 

ගළන අපි ශබොශහොම කනගශටු ශවනවශ. [බශාශ කිරීම්]  

නිෂාපශයන ද්රව තළැවදකරුව්ට බවපත්ර ීනශම් පනත  ටශත් 

පනවන නිශ ෝග  හ රබක නළවත වගශ කිරීශම්  හනශාශර පනත 

 ටශත් පනවන නිශ ෝග පිළිබඳව කථශ කරන ශම් ශමොශහොශත් 

මම ශම් කශරේ ත් කි ්න කළමළතියි. ශම් කරුණු සි ල්ව 

ආකිකක ට තමයි බවපශ්ශ්. අය ආකිකක ට බවපශන ප්රාශනම 

 ශාක ශයක තමයි ශතල්  හ විදුික  කි ්ශ්. යළ් ශතල්  හ 

විදුික ට ශමොකක්ය සි ා කරවශ තිශබ්ශ්?  ශතල් ප්ර ාන  නි ශ 

අය  ම ාත රටම ආකිකක ව ශ ් කඩශ වළටී තිශබනවශ. 

තමු්නශ්ශ ේවශ ශම් රට ශගොඩනඟ්න ශකොපමේ ේත් ශහ 

කරනවශ කිදවත්  තමු්නශ ් ශ ේවශශේ ්ිනශනයශ ක්රි ශවික  අනුව 

සි ා වන ශ  තමයි   ිනශන් ිනන රට කඩශශගන වළශටන ්ක; 

ජනතශව බවශශපොශරොත්තු වන ජීවිත  නළති ශවන ්ක.  

ඒ වශශේම තමයි විදුික  පිළිබඳ ප්ර ාන ත්.  තවම ශම් ප්ර ාන 

ශයක හරි ට වි ඳශ ග්න ශම් ආණ්ක්ශද කණ්ඩශ ම්වවට බළහළ. 

වි ත්මඟ කිදවශ  අර මඟ කිදවශ  ඉණිමඟ කිදවශ. හළබළයි  ඒ ්ක 

මඟක්වත් නළතිව අය ශහේමඟ තමයි ජනතශවට තිශබ්ශ්.  

තමු්නශ්ශ ේවශ ඉ ාශ ල්වශම ශම් වළටිවශ තිශබන තත්ත්වශ ් 

රට නළඟිට්ටව්න. ශම් පනත් ශකටුම්පත්  නිශ ෝග ඔක්ශකොම 

අපට  ම්මත කර ග්න ුද වව්.  ම්මත කරවශ ජනතශවට 

ශම්වශයි් වළඩ කර්න ුද වව්. හළබළයි  ්ශහම වළඩ කර ීන රටට 

අව  මූිකකශශග ටික නළතිව ගිශ ොත් ශමොකක්ය ශව්ශ්?  

මම ශම් ේත්තරීතර  භශශව් ප්ර ාන ක් අහනවශ  කරුේශකර  

පිළිතුරු ශය්න. විදුික  ගළන කථශ කිරීශම්ීන ශම් කශරේ  

කි ්න ඕනෑ. ගරු අමශතවරශ ක් රුපි ල් ්ශක් කෝටි 

විසිවක්ෂ ක පමේ විදුික ිමවක් ශගව්න තිශබනවශ. ඒක 

තිශබ්ශ් හමුයශ නිවාශරිශ  ආශේ නමක්  ටශත්  කිදවශ. ඒ 

විදුික ිමව ශගවවශ නළත්නම් ඒක මහශ ශහේ ගහන අපරශා ක්. 

ශම් රශට් ආප්ප කශඩ්  කඩව කශඩ්  වශඩ් කශඩ් කරන දුප්පත්  

අහිශ ක මිනිසු්ට විදුිකබව මණ්ඩවශ ් පශට් ්ක ආත් යශවශ 

කර්ට් ්ක කපවශ  නවශ. හළබළයි  ඇමතිවරශ  ආශේ ්ක්ශකෝටි 

විසි වක්ෂ ක පමේ ිමවක් තිශබනවශ නම්  ඒක ශගවවශ නළත්නම් 

වහශම ඒක ශගව්න ඕනෑ. ඒක ශගවවශ නළත්නම් ඒක මහශ පශප 

කකම ක්. ඉ ා ර ශවවශ ඒක කර්න කි වශ අපි ඉල්වනවශ.  ශම් 

1145 1146 



පශකිකශම්්තුව 

ගරු  භශවට කි ්න ්ශහම ශය ක් තිශබනවශය  නළ ය කි වශ. ඒ 

වශශේම අනික් සි ලු ඇමතිවරු්ශග් අපි ඉල්වනවශ කරුේශකර 

ඔබතුම්වශශේ වක්ෂ ගේ්  ශකෝටි ගේ් විදුික ිමල් තිශබනවශ 

නම් වහශම ඒවශ ශගව්න කි වශ. ශමොකය  ශම් රශට් මිනි ාසු 

අනිශක ඉ්ශ් ඒ විධි ට ිමල් ශගව්න තිශබන මිනි ාසු ඒවශ 

ශගව්ශ් නළති නි ශයි. ඒ නි ශ පශකිකශම්්තු ම්ත්රීවරු 

හළටි ට  ජනතශව ශවනුශව් ශපනී සිටින කණ්ඩශ ම හළටි ට 

අපට වගකීමක් තිශබනවශ නම්  ඒ වගකීම පැමුශව් ඉෂාට 

කර්න ඕනෑ. අපි සි ලුශයනශම ශම් ේත්තරීතර පශකිකශම්්තුවට 

ශහෝ ශගනළල්වශ ශප්වශ ශයමු  අශප් විදුික ිමල් ශමශහමයි  ඒවශ 

අපි ශගවශ තිශබනවශය නළ ය කි වශ. ඒක පශඩමක් හළටි ට කි වශ 

ශය්න ඕනෑ.  

ශතල් මිව  ම්බ්ා කශරේ  ගළනත් මම කථශ කර්න ඕනෑ. 

අය හිතශ මතශම petrol shedවවට ශතල් ්ව්ශ් නළහළ. ්ශහම 

්ව්ශ් නළත්ශත් ජනතශවශේ ගම් ිමම් අක් කර්නයි.  

ජනතශවශේ ගම් ිමම් අක් කරනවශ කි ්ශ්  අතව  

ගම් ිමම් ටික අක් ශවනවශ කි න ්කයි. අය ශවශල් හශන 

ට්රළක්ටර  ශතල් ටික නළතුව නතර ශවවශ තිශබනවශ; ශගො ම් 

කපන මළෂි් ්ක ශතල් ටික නළතුව නතර ශවවශ තිශබනවශ. ඒ 

අ  අය ිමශ ් ඉ්නවශ. ශපොශහොර නළතුව ්ක පළත්තකි් 

ශගොීම් කඩශ ශගන වළටුේශ. ඉ්පසුව ඒ අ ශේ අ ාවළ්න නළති 

ශවවශ තිශබනවශ. යළ් තිශබන අ ාවළ්නත් ශනැශ ග්න රම ක් 

නළහළ  ශම් ශතල් ප්ර ාන  නි ශ.  

ශම් ් බශ ාශේ  වක් බශ ාශේ ඉඳවශ සි ලුශයනශට සිශම්ති 

නළතිව ශහේ ශගඩි  ක් ඔ වවට වළටිවශ තිශබන ශවවශවක  ශතලුත් 

නළතිව ගි ශම  කිසිදු වළඩකටයුත්තක් කර ග්න බළහළ. සි ලු ජන 

ශකොට ාවවට  සි ලු  වශපශරවවට ශම් ශතල් ප්ර ාන  වි ශව 

ව ශ ් බවපශනවශ. ඒ නි ශ තමු්නශ්ශ ේවශශේ ආණ්ක්වට ශම් 

ප්ර ාන  වි ඳ්න බළරි නම් ශයයි ශ්  කථශ කරවශ කි ්න. අපි 

ඔක්ශකෝම ්කට වශඩිශවවශ ශම් රශට්  ම් කිසි වළඩ පිළිශවැක් 

හයමු. තමු්නශ්ශ ේවශ යළ් අයක්ෂයි; ශෆේල්. තමු්නශ්ශ ේවශ 

අය ශම් රශට්  බව ට පත් ශවවශ හිටි ශට  ශමොන විධි කි් ශහෝ 

 ශපවත් කණ්ඩශ මක්; රශට් ජනතශවට  ශප ක් ශවවශ තිශබනවශ. 

රශට් ජනතශව අය  petrol shed ්කට ගි ත්  කශඩ්ට ගි ත්  කිරි 

පිටි ටික ග්න ගි ත්  ගෑ ා ටික ග්න ගි ත් -ශම් හළම තළනකීනම- 

කි ්ශ්  "ශම්ක මහශ  ශප ක්. ේඹවශට ශහේ ගහපල්වශ  

ම්ත්රීවරු්ට ශහේ ගහපල්වශ" කි වශයි. ශම් ශයපළත්තටම ඒක 

කි නවශ. ඇයි ඒ? ශම්ක අපි  විපක්ෂ   හළටි ට ශමතළන ඇවිල්වශ 

කි න ශය ක් ශනොශවයි. හළමයශම නිුම ා බව්නශකෝ; නිුම ාවව 

ශමොනවශය කි ්ශ් කි වශ බව්නශකෝ. ජනතශව  ශප 

ඉල්වනවශ.  ශමොනවශ හරි  ශප ක් ශමතළන තිශබනවශ. ්ක්ශකෝ 

ශල් තළවරිච්ච කණ්ඩශ මක් ශම් රශට් ඉ්නවශ. ශම් රමශදය  

ශවන ා කශැේ නළති නම් ශම් රට ගළන  ආණ්ක් ගළන  ශම් 

පශකිකශම්්තුව ගළන තඹ ශයොයිතුවකවත් වි ාවශ  ක් ශම් රශට් 

මහ ජනතශව තබ්ශ් නළහළ. ඒ නි ශ අපි ඔක්ශකෝම ්කට ්කතු 

ශවවශ අශප් වගකීම ඉෂාට කරමු. තමු්නශ්ශ ේවශට විතරක් 

ශනොශවයි බණි්ශ්. ශම් පශකිකශම්්තුශද ඉ්න ම්ත්රීවරු 

225ශයනශටම බණිනවශ. ඒ නි ශ තමු්නශ්ශ ේවශත් ්ක්ක ්කතු 

ශවවශ අශප් වගකීම ඉෂාට කර්න අපි ූ යශනම්. ශම් රශට් 

මිනිසු්ට ක්න  අඳි්න  හ ශතල් ටික  ගෑ ා ටික  සිශම්ති 

ටික  විදුික  නළතිීමම වළනි ප්ර ාන වි ඳීම  ඳහශ තමු්නශ්ශ ේවශ  

්ක්ක වශඩි ශවවශ  ශකච්ඡශ කර්න අපි කළමළතියි. ශම් රශට් ප්ර ාන 

ටික වි ඳමි් රශට් ජනතශව ජීවත් කරව්න අව  වළඩ 

පිළිශවැට අපටත් කථශ කර්න. කථශ කරවශ රටක් හළටි ට අපි 

්ක වි නිමකට ්මු. ශඩොවක ටික ශකොශහොමය ශහො ්ශ්  රට 

ශකොශහොමය ඉ ා රහට ශගනි ්ශ්  ජනතශවට ක්න ශය්ශ් 

ශකොශහොමය කි න ප්ර ාන පිළිබඳව අපි ්ක වි නිමකට ්මු. ඒ 

පණිුමඩ  තමයි අය  අපි වබශ ශය්ශ්. 

 

 ාතුතියි. 

 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිතය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු විකත් වකේ  ආමශර ම්ත්රීතුමශ. ඔබතුමශට විනශඩි  ක 

කශව ක් තිශබනවශ.  

 

 

[අ.භශ. 2.52] 

 

ෙරු ලලිත් වාේ කුමාර මහත්ා 
(மாண்புமிகு லலித் வர்ண குமார) 

(The Hon.Lalith Varna Kumara)  

ශබොශහොම  ාතුතියි මූවශ නශරූඪ ගරු ම්ත්රීතුමි නි. අපත් 

 මඟ ීනකඝ කශව ක් පැශත්  භශශද හිටුද ම්ත්රීතුමි ක් අය 

මූවශ නශත ඉ්න ශවවශශද කථශ කර්න වළබීම ගළන ශගොඩක් 

 තුටුයි.  

ශම් රශට් ජනතශව ශවනුශව්  අතව  කශරේශ කිහිප ක් 

අය  ශකච්ඡශවට ඉිනරිපත් කර තිශබනවශ. ශම් තුළි් ශම් රශට් 

ජනතශවට සුබවශීන අනශගත ක්  නිකමශේ  කිරීම වශශේම රට 

ශගොඩ නඟන වළඩ පිළිශවැට  ශකථක රණ්දු රණරේ ගළනීශම්   

අව ාථශව  ළවශ නවශ. 

අය ඉිනරිපත් කර තිශබන නිෂාපශයන ද්රව තළැවදකරුව්ට 

බවපත්ර ීනශම් පනත  ටශත්  ශගශනන නිශ ෝග හරහශ වශකශශද 8 

ශයශන ආ පමේ ඉ්න ක්ශෂේත්ර ට අලුති් තව අ ට ඇතුැත් 

ශව්න ඉඩ ප්ර ාථශව හයශ ීනවශ තිශබනවශ. ඒ තුළි් ශගොවි ශශේ 

නිෂාපශයන කිහිප ශයශන ආ අතර ැව ශඳ්ශ් නළතිව  ශාශරේව 

සුවිශ ේෂී මිවකට  තරගකශරී මිවකට වි ආේශ ගළනීම  ඳහශ 

අව ාථශවක් ේයශ ශවනවශ.    

ඊැඟට   වළවිික  අමශතතුමශ විසි් රබක නළවත වගශ කිරීශම් 

 හනශාශර පනත  ටශත් නිශ ෝග ඉිනරිපත් කර තිශබනවශ. ඇත්ත 

ව ශ ්ම ්  ඉතශ වටිනවශ. වළවිික අමශතතුමශ කි ්ශ් ශම් 

රශට් යක්ෂ ශව  වළඩ කරන  ේගත්  බු ධිමත් ඇමතිවරශ ක්. 

රශජ ඇමතිතුමශත් ්ශහමයි.  

මූවශ නශරූඪ ගරු ම්ත්රීතුමි නි  ශත්  රබක  ශපොල් තමයි 

අශප් රශට් ප්රාශන අපන න ශභෝග හළටි ට මුික්ම හනි්වශ ීන 

තිබුශණ්. පසුගි  කශව  තුැ පළවළති රබක මිව නි ශ ඒ ශවනුවට 

ශවනත් ශ වල් වගශ කර්න ශගොඩක් අ  ේත් ශහ කැශ. අපට 

මතකයි  මහි්ය රශජපක්ෂ හිටුද ජනශධිපතිතුමශශේ පශවන කශව  

තුැ රබක කිශවෝ ්කකට රුපි ල් 622කට ්හශ ගි  මිවක් වළබුණු 

බව. ඒ නි ශම රබක වගශව සුරක්ෂිත ුමේශ.  

නමුත් ඊට පසු කශවශත ඒ  ශාශරේ  ඉටු ශනොුමණු අතර ඒ 

ශවනුවට වශකශශද මිවට වඩශ අක් මිව ගේ්වවට පිටරටි් රබක 

ශග්වුද නි ශ ඒ කකමශ්ත ත් පහැට වළටුේශ. ඒ විතරක් 

ශනොශවයි. රබක යර ආශ්රිතව ආරම්භ කැ කකමශ්ත තුළිනුත් අශප් 

ප්රශ  වව තිශබන රබක ග ා ටික විනශ  වන තත්ත්ව ට පත්වන 

අව ාථශ  නළතුව ාශ ශනොශවයි. ඒ ශකශ ේ ශවතත්  අය  ඉිනරිපත් 

කරන නිශ ෝග තුළි් නළවත රබක වගශ කිරීම  ඳහශ ්යශ 

ශහක්ට ශර කට වබශ දු් රුපි ල් 4 95 222 මුයව ශවනුවට අය 

රුපි ල් වක්ෂ 3ක් රබක ශගොවි ශ ශවනුශව් වබශීනම පිළිබඳව අය 

1147 1148 

[ගරු  ශහක්ටක අප්ුදහශමි  මහතශ] 
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අපි  තුටු ශවනවශ. ශම් නි ශ ඒ අ  රබක වගශව ශවනුශව් ඉතශම  

කළප ීමශම් කටයුතු කරනවශ.  

මීට ශපර කථශ කැ අශප් ම්ත්රීතුමි  කිදවශ වශශේ රජශ ් 

තවත් ශනොශ ක්  හනශාශර ශයනවශ. රබක ගහ වළක්ේශට ප ාශ ේ 

රබක කිරි නිෂාපශයන  කරනශකොටත්  හනශාශර වි ශව ප්රමශේ ක් 

ශයනවශ. ඇත්තටම ශම් තුළි් ශගොවි ශට ශවො ආ වශභ ක් 

වළශබනවශ.  ශම් ශයන ශ වල් රජ  නළවත ග්ශ් නළහළ. අපට 

වටි්ශ්  "ශඩොවක නළහළ. ශඩොවක නළහළ"යි කි ශ කෑ ගහනවශ 

ශවනුවට අශප් නිෂාපශයන පිටරටවවට  වවශ ශඩොවක වබශ ග්න 

්කයි. ශඩොවක ීනවශ ශඩොවක ශ ො න රම  ශනොශවයි  අශප් ද්රව 

ීනවශ ශඩොවක වබශ ග්නශ රම  ඒ තුළි් ඉ ාමතු ශවනවශ. හළබළයි  

ශම  ජනප්රි  ශනොශව්න ුද වව්. තව අුමරුදු කිහිප ක්  න කල් 

ශමහි ඵවයශව ග්න බළරි ශව්න ුද වව්. නමුත් අපි අය   ශහෝ ඒ 

ගළන හිතුශද නළත්නම්  ඒ ශවනුශව් ක්රි ශ කශැේ නළත්නම්  අපට 

ශම් කටයුතු ඉිනරි ට ශගන  ්න ුද වව්කමක් නළහළ.  

1977 කශව  අපට මතකයි. අය  මහර අ  කි නවශ  "්යශ 

සිරිමශශවෝ බණ්ඩශරනශ ක මළතිනි  ක්රි ශත්මක කැ රම  ඉතශ 

ශහොඳයි. ඒ රම  ක්රි ශත්මක ුමේශ නම්  අය ශම් රට කශටවත්  ටත් 

නළති රටක් හළටි ට ශගොඩ නළ ශඟනවශ" කි වශ.  මහරු අය ්  

ශත්රුම් ශගන තිශබනවශ. නමුත් ඇත්තටම ඒ යව ාවවත් අය 

වශශේම ්යශ ආණ්ක්ව ශපරැ්න වළඩ පිළිශවැ ක්රි ශත්මක කැශ. 

විපක්ෂ  අය කරන වළඩ පිළිශවැ  වශශේම වළඩ පිළිශවැ  කරවශ 

තමයි ්යශත් ජනතශව ශනොමඟ  ළදශද. අයත් කර්ශ් ජනතශව 

ශනොමඟ  ළීමමක්.  

අය  මහරු කි නවශ  ඉ්ාන ශපෝිකම් තිශබනවශ  කි වශ. 

ඉ්ාන ශපෝිකම් තිශබනවශ තමයි.   ්යශ රුපි ල් 522ක ශපට්රල් 

ගහුද ශකනශ  අය රුපි ල් 2 222ක  රුපි ල් 3 222ක ශපට්රල් 

ගහශගන  නවශ. ඒ ශපට්රල්  ශෂඩ්   ්කක් ැඟට බට ිනශේ ්්ශ් 

නළහළ.  ආමන ශහෝ ප්රවශහන රම ක් තුළි් තමයි ශෂඩ් ්කට 

ඉ්ාන ්්ශ්. ඉ්ාන පිරිපහදු කරන රම ක් තිශබනවශ. රශට් 

ජනතශවට ශයන පණිුමඩ  තුළි් ජනතශව ඉක්ම් ීමම නි ශ 

්වළනි අව ාථශවව හිඟ ක් ඇති ශවනවශ.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි. මීට ශපර කථශ කැ ම්ත්රීවර  ආ කිදවශ  

ර ශ නික ද්රව තහනම් කැශ කි වශ. ර ශ නික ද්රව තහනම් 

කැශ තමයි. ඒ තහනම් කශැේ ශම් අුමරු යට. ගි  අුමරු යට අව  

ප්රමශේ  වශකශවට ශගනශවශට ප ාශ ේ තමයි තහනම් කශැේ. 

හළබළයි  ශමොකක්ය ුමශණ්? ශ  පශවන  ආහකකමත් ්ක්ක  

විපක්ෂ  ශව්න ුද වව්  ්ශහම නළත්නම් වශපශරික ් 

ශව්න ුද වව්  වශපශරික ් කපටි කමට තම්ට වළශබන 

වශභ  ශයගුේ  ශතගුේ කර ග්න ඒ ශපොශහොර ටික හශගශ ගත්තශ. 

ආණ්ක්ව අපහසුතශවට පත් කර්න ඕනෑ  කි වශ විපක්ෂ  ඒ අ ට 

 හශ ෝග  දු්නශ. අයත් ශපොශහාශර නළතුවශ ශනොශවයි. අය ඕනෑ 

තළනක ශපොශහොර තිශබනවශ. හළබළයි  අ්තිමට ුමශණ්  මිවක් 

නළතුව ශපොශහොර ශහොරට වි ආේන ්ක. ශම්වශ අලුති් ශගනශුද 

ශපොශහොරය? නළහළ. ශම් ඔක්ශකොම හශගශ ගත්ත ශපොශහොර. ශම්ක 

තමයි  විපක්ෂ  කරන වළඩ පිළිශවැ.  

යළ් විදුික  නළහළ  විදුික  නළහළයි කි  කි ශ මීට ශපර කථශ 

කැ ම්ත්රීතුමශත් කෑ ගළහුවශ. ආණ්ක්ව අපහසුතශවට පත් කර්න 

්තුම්වශ ූ ක්ෂාම වළඩ පිළිශවැ රශෂ් ක් කරන බව අපි ය්නවශ. 

 මහර විට ශගවල්වව තිශබන CFL bulbs, LED bulbs ගවවවශ  

තම්ශේ විදුික ිමව වළඩිුමේත්  current ්ක වළඩිශ ්    න 

bulbs යමවශ  මු ව ශගයරම තිශබන ඔක්ශකොම bulbs ්ළි වන කල් 

යල්වශ තබන ූ ක්ෂාම වළඩ පිළිශවැවල් ක්රි ශත්මක කරනවශ. ්යි් 

කර්ශ් ශම් රටට හශනි ක්. ්වළනි වළඩ පිළිශවැවල් 

ශනොකරනවශ ශනොශවයි. ්වළනි වළඩ පිළිශවැ  කරවශ තමයි 

ආණ්ක්ව අපහසුතශවට පත් කර්න කටයුතු කර්ශ්.  

්තුම්වශ කි නවශ  ්්නත් ශගශන්න ඉල්ලීමක් කශැේ 

 යකත් ශප්රේමයශ  විපක්ෂ නශ කතුමශ ලු. ඒක ඇත්ත ශව්න ඇති. 

හළබළයි ශගශන්න බළරිශවයි කි වශ හිතුවශ. ්්නත් ශගනශවශම 

කර්න ශය ක් නළති නි ශ කිදවශ  "මම ්්නත විින්ශ් නළහළ"  

කි වශ. අයටත් කර්ශ් ඒකයි. අය ශම් රශට් ජනතශව 

අපහසුතශවට පත් කරනවශ. "තු්වන ්්නත විින්න ්පශ.  

ශමශහම ශවනවශ  ශමශහම ශවනවශ"  කි වශ කි නවශ. ඒ 

්්නත් වියවශ ශම් ව න ට  ශකථකව මුහුේ දු්නශම ශම් අ ට 

කි ්න  කර්න ශය ක් නළහළ. ඒ ශගොල්ශවෝ හළම යශම 

බව්ශ් ජනතශව අපහසුතශවට පත් කර්නයි.  

2015ීන අශප් හිටුද අතිගරු ජනශධිපති මහි්ය රශජපක්ෂ 

මළතිතුමශ පරශජ ට පත්ශවවශ ශගයර  නශකොට ශම් රශට් තිබුණු ීම 

ප්රමශේ  යම්න තළනක් නළතුව  ශම් අ  ඒ ීම ශගන ගිහි් 

මත්තව ගුව් ශතොටුශපොශැේ තමයි ගබඩශ කශැේ.  

ඒ තරම් ීම තිබුේශ  අපි 2245ීන ආණ්ක්ව භශර ශයනශකොට. ඒ 

විතරක් ශනොශවයි.  ශඛ්ශ ශල්ඛ්න අරශගන බව්න  

අනුරශාුදරශත  ශපොශැෝනරුශද ශගොවිශ ෝ කී ශයශන ආ 2245් 

ප ාශ ේ වහ බීවශ මළරුේශය කි වශ. අශප් ආණ්ක්ව තරම් ශගොවි 

ජනතශවට  ්ශහම නළත්නම් කෘෂිකකම ට හළම යශම ශ ේවශවක් 

කරුද ශවනත් ආණ්ක්වක් නළහළ.   

විපක්ෂ   මහර ශවවශවට බළනිම්කර  පිළිබඳවත් කථශ 

කරනවශ.  මහි්ය රශජපක්ෂ හිටුද ජනශධිපතිතුමශශේ කශව  තුැීන 

-ඒ අුමරුදු පහටම-    ම්පූකේශ ්ම ේ  අරශගන තිශබ්ශ් 

ිමික න 5 222යි. හළබළයි   හ පශවන ආණ්ක්ශද අුමරුදු පහට   

ිමික න 42 522ක් ේ  අරශගන තිශබනවශ. අපි ගත් ඒවශ අය 

යක්වශ වශප්ත ශවවශ  පරිහරේ  වනවශ. ඒ මුයල්වික් හයුද 

අධිශදී  මශකග  ගුව් ශතොටුශපොැවල් තමයි අය ආශ ෝජන බවට 

පත් ශවවශ තිශබ්ශ්. හළබළයි   හ පශවන ආණ්ක්ශද අුමරුදු 

පහට ගත් ිමික න 42 522ට ශමොනවශය ුමශණ් කි න ්ක අපි 

ශහො ්න ඕනෑ. ේ  ශගදවශය  ්ශහම නළත්නම් ඒ මුයල්වික් 

කරුද වළඩවව ප්රතිඵව  ශමොකක්ය  ඒ තුළි් රටට ආුද 

ආශ ෝජන  ශමොකක්ය කි වශ අපට ශයවරක් සිතශ බව්න 

වනවශ.  

මූවශ නශරූඪ ගරු ම්ත්රීතුමි නි  මට අව ාථශව වබශ දු්නශට 

ඔබතුමි ට ශබොශහොම  ාතුතියි. 
 

 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිතය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Vadivel Suresh. You 

have six minutes.  
 

 

ෙරු වඩිපේල් සුපාෂන මහත්ා 
(மாண்புமிகு வடிசவல் சுசரஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 
Madam Chair, I have nine minutes.  

 
 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිතය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
No, you have got only six minutes. 
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පශකිකශම්්තුව 

[பி.ப. 2.59] 

 
ෙරු වඩිපේල් සුපාෂන මහත්ා 
(மாண்புமிகு வடிசவல் சுசரஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 
பகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கசள, இன்று 

நகடபபறுகின்ற இறப்பர் மீள்நடுகக மானியச் சட்டத்தின் 

கீைான ஒழுங்குவிதிகள் சம்பந்தமான விவாதத்திசல கலந்து 

பகாண்டு, என்னுகடய பதாப்புள்பகாடி உறவுகளான 

மகலயக மக்கள் சார்பாக ஒரு சில விடயங்ககள முன்கவக்க 

விரும்புகின்சறன். 

இறப்பர் மானியம், சதயிகல மானியம் வைங்குவது 

அவசியம்தான். அதிசல எந்தவிதமான சந்சதகமும் கிகடயாது. 

ஆனால், இந்த இறப்பர் பதாைிற்றுகறகய அல்லது சதயிகலத் 

பதாைிற்றுகறகய அல்லது பபருந்சதாட்டத் பதாைிற் 

றுகறகயக் காப்பாற்றுவதற்கு மனித உயிர்கள் இன்றியகம 

யாதது. இன்று இறப்பர் மரங்ககளயும் சதயிகலச் பசடி 

ககளயும் பாதுகாப்பதற்கு அக்ககறப்படுகின்ற இந்த 

அரசாங்கம், அவற்கறப் பராமாிக்கும் சதாட்டத் பதாைிலாளர் 

ககள - மனித உயிர்ககள - மறந்து பசயற்படுகின்றது. 

சதாட்டத்பதாைிலாளர்களுக்கு 1,000 ரூபாய் சம்பள உயர்வு 

வைங்குவது பதாடர்பில் தாக்கல் பசய்யப்பட்டுள்ள வைக்கு 

எதிர்வரும் 24ஆம் திகதி விசாரகணக்கு வரவிருக்கின்றது. 

அந்தவககயில், 1,000 ரூபாய் சம்பள உயர்வு வைங்குவதாகக் 

கூறப்பட்ட காலத்துக்கு முன்பிருந்த வாழ்க்ககச் பசலவுக்கும் 

இன்கறய வாழ்க்ககச் பசலவுக்கும் இகடயில் பாாிய 

வித்தியாசம் காணப்படுகின்றது என்பகத நான் பபருந் 

சதாட்டக் ககத்பதாைில் அகமச்சர் அவர்களுக்கும் பதாைில் 

அகமச்சர் அவர்களுக்கும் பதாிவித்துக்பகாள்ள விரும்பு 

கின்சறன். இன்று அவர்களுக்கு நாட் சம்பளமாக 1,000 ரூபாய் 

அல்ல, 2,500 ரூபாய் பகாடுக்கப்பட சவண்டும்.  

பபருந்சதாட்டக் கம்பனிகள் தாக்கல் பசய்திருக்கின்ற 

வைக்ககக் காரணங்காட்டி, நாகள மறுதினமான எதிர்வரும் 

24ஆம் திகதி இடம்பபறவிருக்கின்ற வைக்கு விசாரகணயின் 

பின்னரும் இதகன வைங்காது சமலும் இழுத்தடிப்புச் 

பசய்வார்கசளயானால், அது இந்த நாட்டிசல வாழ்கின்ற 

சதாட்டத்பதாைிலாளர்களுக்குச் பசய்கின்ற பாாியசதார் அநீதி 

என்பகத நான் இந்த உயாிய சகபயிசல கூறிகவக்கின்சறன். 

தற்பபாழுது, இச்சகபயில் பபருந்சதாட்ட அகமச்சர் ரசமஷ் 

பதிரண அவர்களும் பதாைில் அகமச்சர் நிமல் சிறிபால த 

சில்வா அவர்களும் நீதி அகமச்சர் அலி சப்ாி அவர்களும் 

இருக்கிறார்கள். எதிர்வரும் 24ஆம் திகதி நீதிமன்றத்தில் 

விசாரகணக்கு எடுக்கப்பட இருக்கின்ற சதாட்டத் 

பதாைிலாளர்களின் 1,000 ரூபாய் சம்பள உயர்வுடன் சம்பந்தப் 

பட்ட வைக்கக உடனடியாக முடிவுக்குக் பகாண்டுவந்து, 

அவர்களுக்கு இன்கறய வாழ்க்ககச் பசலவுக்கு ஏற்றவககயில் 

சம்பள நிர்ணய சகபயினூடாக 2,500 ரூபாகயக் 

பகாடுப்பதற்குாிய ஏற்பாட்கட நீங்கள் மூவரும் இகணந்து 

பசய்ய சவண்டுபமனக் சகட்டுக்பகாள்கின்சறன். அவ்வாறு 

நீங்கள் பசய்தால், "ஒசர நாடு, ஒசர சட்டம்" என்ற 

எண்ணக்கருகவ நாங்கள் ஏற்றுக்பகாள்சவாம்.  

இந்திய வம்சாவளி மக்களான மகலய மக்ககளப் 

புறக்கணித்துவிட்டு, இந்தியாவிலிருந்து வருகின்ற எாிபபாருள் 

கப்பகல வரசவற்பதற்கு அகமச்சர் பசல்கின்றார். இந்தியா 

வால் வைங்கப்படுகின்ற உதவிககள இந்த அரசாங்கம் 

பபற்றுக்பகாள்கின்றது. இந்த நாடு கஷ்டத்தில் விழும்சபாது, 

இந்திய அரசாங்கத்தால் வைங்கப்படுகின்ற உதவிககள இந்த 

அரசாங்கம் ஏற்றுக்பகாள்வதாக இருந்தால், இந்திய 

வம்சாவளித் சதாட்டத்பதாைிலாளர்ககளப் பபருந்சதாட்டக் 

கம்பனிகள் வஞ்சிப்பகத ஏன்  நிறுத்த முடியாது? ஒரு நாளில் 

பறிக்க முடியாத அளவு சதயிகலக் பகாழுந்கதப் பறிக்குமாறு 

பபருந்சதாட்டக் கம்பனிகள் பசால்கின்றன. அதாவது, 30 

நாட்களில் பசய்யசவண்டிய சவகலகய 15 நாட்களில் 

பசய்யச் பசால்கின்றன; 15 கிசலாகிராம் பகாழுந்து பறிக்கும் 

சநரத்தில் 30 கிசலாகிராம் பறிக்கச் பசால்கின்றன; 150 

இறப்பர் மரத்திலிருந்து பால் எடுக்கசவண்டிய சநரத்தில் 350 

மரத்திலிருந்து பால் எடுக்குமாறு பசால்கின்றன. இதகன 

எவ்வாறு அவர்களால் பசய்ய முடியும்? யட்டியாந் சதாட்கட 

யிலுள்ள ஒரு சதாட்டத்தில் குறிப்பிட்ட சநரத்துக்குள் 350 

இறப்பர் மரத்திலிருந்து பால் எடுக்கச் பசால்கிறார்கள். 

அவ்வாறு எடுப்பபதன்றால், ஒரு நாகளக்கு ஒரு பதாைிலாளி 7

-8 கிசலாமீற்றர் தூரம் நடக்க சவண்டும். இகவ எல்லாம் 

நகடமுகறயில் சாத்தியப்படாத விடயங்கள்! அவர்கள் robot 

அல்லர், மனிதர்கள்! நாங்கள் rupees and centsஐப் பற்றிப் 

சபசவில்கல. மாறாக, human rightsஐப் பற்றிப் சபசுகின்சறாம்.  

இன்று மகலயகத்தில் மனித உாிகம மீறப்பட்டுக் 

பகாண்டிருக்கின்றது. உடனடியாக இந்தப் பாராளுமன்றமும் 

சம்பந்தப்பட்ட அகமச்சர்களும்  மகலயகத்திலுள்ள மனித 

உயிர்ககளக் காப்பாற்றுவதற்கு முன்வர சவண்டும். நீங்கள் 

அந்த மக்ககள வஞ்சித்து  Ceylon Teaஐ உற்பத்தி பசய்வதாக 

இருந்தால், இறப்பாிலும் சதயிகலயிலும் இலாபம் சதடுவதாக 

இருந்தால், அது எப்படி நியாயமாகும்? அதகன நாங்கள் 

வன்கமயாகக் கண்டிக்கின்சறாம். அகமச்சர்களும் மக்கள் 

பிரதிநிதிகளும் மகலயகத்திலுள்ள 10’ x 8’ சதுரஅடி 

அளவுகடய 'லயன்' அகறககளச் பசன்று பார்த்தால், 

அவர்களுகடய அருகம புாியும்! இந்தப் பாராளுமன்றத்தில் 

இருக்கின்ற எந்தசவார் அகமச்சாினது அல்லது எந்த ஒரு 

பாராளுமன்ற உறுப்பினரது மகனவிக்காவது ஒரு நாளில் 350 

இறப்பர் மரத்திலிருந்து பால் எடுக்க முடியுமா? அல்லது 22 

கிசலாகிராம் சதயிகலக் பகாழுந்து பறிக்க முடியுமா? உரமும் 

இல்கல; கிருமிநாசினியும் இல்கல. ஆனால், அந்தத் 

பதாைிலாளர்கள் நாபளான்றுக்கு 22 கிசலாகிராம் சதயிகலக் 

பகாழுந்து பறிக்க சவண்டும். அப்படிபயன்றால், எங்களுகடய 

மக்கள் robotஆக மாற சவண்டும். எங்களது சதாட்டத் 

பதாைிலாளர்களுகடய உயிர்ககளக் காப்பாற்றுவதற்கு 

நீங்கள் நடவடிக்கக எடுத்தால், நாட்கட முன்சனற்றுவதற் 

குாிய திட்ட முன்பமாைிவுககள நீங்கள் பாராளுமன்றத்துக்குக் 

பகாண்டுவரும்சபாது, அவற்றுக்கு நாங்கள் எங்களுகடய 

இரண்டு கரங்ககளயும் உயர்த்தி முழு ஆதரவு வைங்குசவாம். 

ஆனால், மகலயக மக்கள் வஞ்சிக்கப்படுவகதயும் 

பாதிக்கப்படுவகதயும் அனுமதிக்க முடியாது.  

மகலயகப் பபண்கள் எவ்வளசவா கஷ்டங்களுக்கு 

மத்தியில் பகாழுந்து பறிக்கின்றார்கள். குறிப்பாக, அட்கட 

களின் பதால்கலகளுக்கு மத்தியில் காகலயிசல பசன்று 

பகாழுந்து பறிக்கின்றார்கள். பபருந்சதாட்டக் கம்பனிகள் 

அவர்களது இரத்தத்கத உறிஞ்சி அவர்களிடம் சவகல 

வாங்குகின்றன. தங்களது இரத்தத்கத வியர்கவயாகச் சிந்தி 

அவர்கள் உகைக்கிறார்கள். அவ்வாறு உற்பத்தி பசய்கின்ற 

சதயிகலக்கு 'Ceylon Tea' என்று நாமம் சபாட்டுக்பகாண்டு, tie, 
coat அணிந்து பகௌரவம் சபசுவதில் எவ்வித அர்த்தமும் 

இல்கல. இந்த முழுப் பாராளுமன்றமுசம பவட்கித் 

தகலகுனிய சவண்டும். ஏபனனில், சதாட்டத்பதாைிலாளர் 

களுக்கு அநீதி! 1,000 ரூபாய் சம்பள உயர்வு இழுத்தடிப்பு! 

அபிவிருத்தி என்ற சபாில் மகலயகத்திலுள்ள காணிகள் 

சுவீகாிப்பு! மகலயகம் எங்களுகடய தாய் நாடு. மகலயகத்தில் 

இருக்கின்ற காணிககள பவளியாட்கள் அபகாிப்பதற்கு 

இடமளிக்க முடியாது.  

1151 1152 
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විශ ේෂශ ්ම රබක වගශව ගළන බළලුශවොත්  2245 වකෂ  වන 

විට අශප් රශට් ශහක්ශට ශර 436 222ක පමේ ප්රමශේ ක රබක 

වගශව තිබුේශ. හළබළයි  අය වන විට අශප් රශට් රබක 

පකශතෂේශ තනශත වශකතශ අනුව ශහක්ශට ශර 442 222ක 

වශශේ ප්රමශේ ක තමයි රබක වගශ  කර්ශ්.  ශම් රශට් රබක 

වගශව වළඩිශ ්ම කරන ින ා්රික්ක  මශ නිශ ෝජන  කරන 

කෑගල්ව ින ා්රික්ක යි.  මශ නිශ ෝජන  කරන කෑගල්ව 

ින ා්රික්කශත විතරක් ශම් වන විට ශහක්ශට ශර 3  422ක රබක 

වගශ  කරනවශ.  ඒ ප්රමශේශ ් කිරි කපන  කිරි කප්න ුද වව් 

ශහොඳ මට්ටශම් රබක වගශව තිශබ්ශ් ශහක්ශට ශර 99 522ක් 

විතරයි මූවශ නශරූඪ ගරු ම්ත්රීතුමි නි. පළැ ව ශ නුත් 

ශහක්ශට ශර 42 522ක් විතර තිශබනවශ. ඒ වශශේම කිරි කප්න 

බළරි  ආයු කශව  අව ් වන වකවශනුශද තිශබන රබක 

ශහක්ශට ශර 22 222ක් විතර තිශබනවශ.  

රජ  අය ශම් නිශ ෝග තුළි් ශහක්ශට ශර ක්  ඳහශ 

ශමශතක් වබශ දු් ආාශර මුයව සි  ට 422කි් වළඩි කරවශ 

තිශබනවශ. විශ ේෂශ ්ම නළවත වගශව  ඳහශ  නව වගශව  ඳහශ 

 හ  මශගම් හරහශ ක්රි ශත්මක කරන වගශව  ඳහශ වන 

 හනශාශර ත් සි  ට 422කි් වළඩි කර්න කටයුතු කරවශ 

තිශබනවශ. ශම් යක්වශ   හනශාශර දු්ශ් අින ර 8කි්.  නව වළඩ 

පිළිශවැත් ්ක්ක අින ර 5කි් ශගොවි ශට  හනශාශර මුයල් වබශ 

ශය්න කටයුතු කර තිබීමත් අපි අග  කැ යුතුයි. 

්යශ  හ පශවන  කශවශත  රබක ෂීට් කිශවෝ ්කක් රුපි ල් 

222ට අක්යි. හළබළයි  අය අපි  තුටු ශවනවශ. ශමොකය  අය අපට 

ශනොම්බර 4 රබක ෂීට් කිශවෝ ්කක් රුපි ල්  52ක  මිවකට 

වි ආේශග්න ුද වව් ශවවශ තිශබන නි ශ.  මූවශ නශරූඪ ගරු 

ම්ත්රීතුමි නි  අශප් රශට්  රබක වගශශව්  වබශ ග්නශ කිරි ින ර 

ව ශ ් අශැවි කරනවශ වශශේම   ශපෞ ගිකක ඉඩම් හිමි  ආඩශ 

වගශකරුව්  තම නිෂාපශයන අශැවි කර්ශ් රබට් ෂීට් 

හළටි ටයි.  හළබළයි   ශවශැඳ ශපොැට  නශකොට ශනොම්බර 4 රබක 

ෂීට් කිශවෝ ්කකට තමයි රුපි ල්  52ක මිවක් වළශබ්ශ්.  ශම් 

රබක ෂීට් නිෂාපශයන   ඳහශ ශ ොයශ ග්නශ ප්රමිතිශ ් යුතු දුම් 

ශගවල්  අය ශබොශහෝ දුරට යකි්නට අක්යි. නමුත් රජශත මළිනහත් 

ීමම තුළි් නව තශක්ෂේ  ශ ොයශ ගනිමි් නව වළඩ පිළිශවැක්  

හරහශ දුම් ශගවල් ඇති කිරීමට ක්රි ශ කරන බව අපි යළක්කශ.  

මශේ ින ා්රික්කශත  නශ කතුමශ අය ශත් හශ රබකවව වගකීම 

යරන රශජ ඇමතිතුමශ හළටි ට කටයුතු කිරීම ගළන මම  තුටු 

ශවනවශ. කෑගල්ව ින ා්රික්කශත  රබක වගශව  ශම් රශට් ශ ය,  

රබක වගශශව් සි  ට 35ක් ශවනවශ. ශහක්ශට ශර ව ශ ් 

බළලුශවොත් 3  422ක පමේ ප්රමශේ ක් කෑගල්ව ින ා්රික්ක  තුැ 

රබක වගශ කරනවශ.  බරගමුව පැශත හළටි ට බළලුවත් ්ශහමයි. 

මශ නිශ ෝජන  කරන රුව්වළල්ව මළතිවරේ ශකොට්ධශ ශත 

තමයි වශකශශද වළඩිම රබක වගශවක් කරන ප්රශශ ය,  ශල්කම් 

ශකොට්ධශ  ශයක තිශබ්ශ්. රුව්වළල්ව  හ ශයහිඕවිට තමයි 

වශකශශද වළඩිශ ්ම රබක වගශව සිදු කර්ශ්. රුව්වළල්ව  

ශයහිඕවිට  යළරණි ගව   ටි ්ශතොට  බුවත්ශකොහුපිටි   

ගිකගමුව  හ යළිනගමුව කි න ශම් කවශප  තුැ තමයි කෑගල්ව 

ින ා්රික්කශත වළඩිශ ්ම රබක වගශව වශප්ත ශවවශ තිශබ්ශ්.  

රබක මිව  ආජීත ශවවශ රබක ශගොවි ශශේ  රබක වගශකරුවශශේ 

ආකිකක  ඉතශම පහැට වළටුණු ශවවශවක අතිගරු 

ජනශධිපතිතුමශශේ නශ කත්ව  තුැ රබක වගශකරුවශ නඟශ 

සිටුවන වළඩ පිළිශවැකට ඇවිල්වශ තිබීම ගළන මම අය  තුටු 

ශවනවශ. අපි ඒක අග  කැ යුතුයි.  

විශ ේෂශ ් අතිගරු ජනශධිපතිතුමශ  ගරු අග්රශමශතතුමශ  

වළවිික අමශතතුමශ  රශජ ඇමතිතුමශ  ගරු මුයල් අමශතතුමශ 

ඇතු ව රජශ ් මම ඉල්ලීමක් කරනවශ. රබක වගශව ආරක්ෂශ කර 

1153 1154 

மகலயக மக்கள் பல தசாப்த காலமாக - 200 வருட 

காலமாக - இந்த நாட்டினுகடய பபாருளாதாரத்கதப் 

பாதுகாத்து வருபவர்கள். அவர்கள் ஆயுதம் ஏந்திப் 

சபாராடவில்கல; இனவாதம் சபசவில்கல. இந்த நாட்டில் 

விடுதகலப் புலிகளின் ஆயுதப் சபாராட்டம் இருந்தது; மக்கள் 

விடுதகல முன்னணியின் ஆயுதப் சபாராட்டம் இருந்தது. 

என்றாலும், மகலயக மக்கள் இந்த நாட்டுக்கு எதிராக 

ஒருசபாதும் ஆயுதம் ஏந்தவில்கல. பதாைிலாளர்ககளக் 

பகௌரவிக்கசவண்டிய இந்த அரசாங்கம், அவர்ககள ஒரு 

சதத்துக்சகனும் கணக்பகடுக்காமல் பபருந்சதாட்டக் கம்பனி 

கள் அவர்ககள வஞ்சித்துக்பகாண்டிருப்பகதப் பார்த்துக் 

பகாண்டிருக்கின்றது. பபருந்சதாட்டக் கம்பனிகளுக்கு இந்தள 

வுக்கு அதிகாரம் பகாடுத்தது யார்? ஏன், பபருந்சதாட்டக் 

கம்பனிகள் இந்தத் சதாட்டத் பதாைிலாளர்ககள இவ்வாறு 

வஞ்சிக்கின்றன?  இதற்கு முடிவு என்ன? அவர்களின் ஆயிரம் 

ரூபாய் சம்பள உயர்வுக்கு முடிவு என்ன? வாழ்க்ககச் பசலவு 

அதிகாிப்புக்கு முடிவு என்ன? மகலயக மக்களின் காணி 

உாிகம எங்சக? வீட்டுாிகம எங்சக? அவர்களுக்கான 

பல்ககலக்கைகம் எங்சக? ஒன்றுசம இல்கல!  

மகலயக மக்கள் இந்த நாட்டினுகடய பிரக கள்! இந்த 

நாட்கட சநசிக்கின்றவர்கள்! அவர்ககள இந்த அரசாங்கமும் 

நாடும் முழுகமயாக நிராகாித்திருப்பதன் சநாக்கம் என்ன? 

என்னுகடய பதாப்புள்பகாடி உறவுகள் சார்பாக, என்னுகடய 

பாட்டாளி மக்கள் சார்பாக நான் இந்த உயாிய சகபயிசல 

இறுதியாகவும் உறுதியாகவும் ஒன்கறக் சகட்டுக் 

பகாள்கின்சறன். அதாவது, சதாட்டத்பதாைிலாளர்களின் 

ஆயிரம் ரூபாய் சம்பள உயர்வு சம்பந்தமான வைக்கக 

எதிர்வருகின்ற 24ஆம் திகதி நீதிமன்றத்தில் முடிவுக்குக் 

பகாண்டுவருவதற்கு அதனுடன் சம்பந்தப்பட்ட அகமச்சர்கள் 

முன்வர சவண்டுபமன்று சகட்டுக்பகாண்டு, சந்தர்ப்பத்துக்கு 

நன்றிகூறி விகடபபறுகின்சறன்.   
 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිතය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු සුයත් මශජුව ම්ත්රීතුමශ. ඔබතුමශට විනශඩි  ක කශව ක් 

තිශබනවශ. 

 
[අ.භශ. 3.25] 

  

ෙරු සුදත් මංජුල මහත්ා 
(மாண்புமிகு சுதத் மஞ்சுல)  

(The Hon. Sudath Manjula) 

මූවශ නශරූඪ ගරු ම්ත්රීතුමි නි  මශ නිශ ෝජන  කරන 
කෑගල්ව ින ා්රික්ක ටත්  රටටත් ඉතශම වළයගත් ශභෝග ක්  
්ශහම නළත්නම් යළනට ව ර 32කට පමේ ශපර ශම් රශට් 
ආකිකක  ශපෝෂේ  කර්න වළඩිම යශ කත්ව  දු් ශභෝග ක් 
හළටි ට  වකන රබක පිළිබඳව සුවිශ ේෂී නිශ ෝග කිහිප  ආත් අය 
ශම් ේත්තරීතර පශකිකශම්්තුවට ඉිනරිපත් කර තිශබනවශ.  
නිෂාපශයන ද්රව තළැවදකරුව්ට බවපත්ර ීනශම් පනත  ටශත්  
ශගන ්න නිශ ෝගත්  රබක නළවත වගශ කිරීශම්  හනශාශර පනත 
 ටශත් ශගන ්න නිශ ෝගත් පිළිබඳව  ශකච්ඡශවට වක්වන 
ශවවශශද ශම් ේත්තරීතර පශකිකශම්්තුවට මම මුික්ම මතක් 
කර්න ඕනෑ  අශප් රශට් රබක වගශව  ම්  ම් වකවශනුවව 
පසුබෑමකට වක් ුමණු බව. හළබළයි    හ පශවන යුග  තුැ රබක 
මිව  ආජීත ශවවශම ගි ශ. ඒශක් ප්රතිඵව ක් හළටි ට විකල්ප වගශ 
කටයුතු  ඳහශ රබක වගශකරුව් ශ ොමුව්න පට් ගත්තශ. අපි 
යළක්කශ  ඒ වකවශනුව තුැ ශත්  ගම්මිරි ා  ශකෝපි  කරශබුනළටි 
වශශේ අශප් රශට් තිශබන විවිා ශභෝගවව  ්ශහම නළත්නම් 
අපන න ශවශැඳ ශපොැ ජ  ගත් විශ   විනිම  ේප න ශභෝග 
ගේනශවක මිව පහැ වළටුණු බව.   



පශකිකශම්්තුව 

ග්න නම් රබක ආශ්රිත නිෂාපශයන කකමශ්ත ශවශ ිමහි වි  යුතුයි. 

අය  ම්  ම් තළ්වව කකමශ්ත ශවශ ිමහි  ශවවශ තිශබනවශ. ඒ 

ුමේත් කෑගල්ව ින ා්රික්ක  ශක්්ද්ර කරශගන රබක ආශ්රිත 

නිෂාපශයන කකමශ්ත ශවශවක්  ්ශහම නළත්නම් ට ක 

කකමශ්ත ශවශවක් ිමහි ශවවශ නළහළ. අතිගරු ජනශධිපතිතුමශ  ගරු 

අග්රශමශතතුමශ  මුයල් අමශතතුමශ  හ වළවිික විෂ  භශර  

අමශතතුම්වශශේ මළිනහත් ීමම තුැ රබක වගශවට ේචිතම 

ින ා්රික්ක ක් වන කෑගල්ව ින ා්රික්ක  ශක්්ද්ර කරශගන රබක 

වගශව තව තවත් වකාන  කර්න ුද වව් විධි ට  රබකවව මිව 

තවත් ඉහැට යම්නට හළකි වළඩ පිළිශවැක්  හ නිෂාපශයන 

ආකිකක  තුැ ඉිනරි ට  ්න ුද වව් වළඩ පිළිශවැක් ක්රි ශත්මක 

කර්න කි න ශ ෝජනශව මම ශම් ශවවශශද ඉිනරිපත් කරනවශ.  

මූවශ නශරූඪ ගරු ම්ත්රීතුමි නි  ඒ වශශේම ශම් කශරේ ත් 

මම මතක් කර්නට ඕනෑ.  රබක වි න නි ශ පරි ර  ආරක්ෂශ 

ශවනවශ. ඒ හරහශ පශශශු ඛ්ශයන  අවම ශවනවශ වශශේම භූගත 

ජව ත් ආරක්ෂශ ශවනවශ.  

පසුගි  වකවශනුව තුැ රබක මිව පහත වළශටනවශත් ්ක්ක  

කනිකරශත රබක ගවවනවශත් ්ක්ක භූගත ජව  හිඟශවවශ  අශප් 

කනිකර ප්රශ  වව පශනී  ජව පහසුකමට පවශ තකජන ක් ්ල්ව වූ 

බව අපි යළක්කශ. ඒ වශශේම තමයි  වන  තු්ට ජීවත් ශව්න 

අව  පරි ර  රබක වි නත් ්ක්ක තිබුේශ. රබක මිව අක් ුමේශම 

රබක ග ා ේදුරවශ ඒ ිමම් මුක් භූමි බවට පත් ුමේශම වන  තු් 

ජනතශව ජීවත් වන ප්රශ  වවට ඇවිල්වශ  ජනතශවශේ අව තශ 

 ඳහශ වගශ කරන  භූමිවවට තකජන ක් වන තත්ත්ව ට පත් ුමේශ. 

රබක වගශව නඟශසිටුව්න අශප් රජ  ශගන න වළඩ පිළිශවැ 

අග  කරන ගම්  මට කථශ කර්න ශම් අව ාථශව වබශ ීනම 

ශවනුශව් ඔබතුමි ට  ාතුතිව්ත ශවමි් මශ නිහ  ශවනවශ.   

 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිතය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු (නවය  කවි්ය ශහේෂශ් ජ වකාන ම්ත්රීතුමශ. 

ඔබතුමශට විනශඩි හ ක කශව ක් තිශබනවශ. 
 
 

[අ.භශ. 3.43] 
 

ෙරු තවවද  කවින්ද පහේෂාන් ජයවාධන මහත්ා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) கவிந்த சஹஷான் 

 யவர்தன)  

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

මූවශ නශරූඪ ගරු ම්ත්රීතුමි නි   මට කථශ කර්න කශව  

වබශීනම පිළිබඳව ඔබතුමි ට ශබශහවි්ම  ාතුතිව්ත ශවනවශ. 

ඇත්තටම මූවශ නශරූඪ ගරු ම්ත්රීතුමි නි  මට මතක් ශවනවශ  

"අටුව කඩවශ ුදටුව හළදුවශ වශශේ" කි න සිශහව කි මන. ඒ වශශේ 

ශය ක් තමයි ශම් ආණ්ක්ව අය කරවශ තිශබ්ශ්. ශම් රශට් 

ශඩොවක හිඟ ක් තිශබන අව ාථශවක  ශඩොවක නළති නි ශ 

ශපොශහොර ශග්ව්ශ් නළහළයි කි න  ාථශවර  මත ශබොරු 

ශප්රෝඩශවක් කරවශ රශට් ජනතශවට කිදවශ  කශබනික 

ශපොශහොරවික් බත  ප නවශ කි වශ. ඒ නි ශ අ්තිමට අපට 

ක්න ුමශණ් චීනශශේ බත් කි න ්ක කි ්න සි ා ශවනවශ. 

ඒකත් ්ක්කම අය ශම් කථශ කරන ශත් කකමශ්ත   රබක 

කකමශ්ත   හමුික්ම කඩශශගන වළටුණු බවත් මශ කි ්න 

ඕනෑ. පශ ල්  න කශවශත අපි ඉශගන ගත්ශත් ශත්  ශපොල්  රබක 

අපන න  කිරීශම් ශම් රටට ශඩොවක ආයශ ම වළබුේශ කි වශයි. 

හළබළයි  මූවශ නශරූඪ ගරු ම්ත්රීතුමි නි  යළ් ශපොශහොර නළති 

නි ශ ශත් කකමශ්ත   රබක කකමශ්ත   හමුික්ම කඩශශගන 

වළටිවශ තිශබනවශ. ඒකත් ්ක්ක රටට වළශබ්න තිබුණු ශඩොවක 

විනිම  කඩශශගන වළටීම නි ශ යළවළ්ත ශඩොවක හිඟ කට අය අපි 

මුහුේ පශ තිශබනවශ. ශම් තත්ත්ව  ශම් රටට බවපශනවශ. අය 

ශඩොවක නළති නි ශ ශම් රටට ඛ්නිජ ශතල් ශගශන්න  ල්ික 

නළහළ. ඒ නි ශ අය ඛ්නිජ ශතල් මිව ඉහැ යමශ තිශබනවශ. ඛ්නිජ 

ශතල් මිව ඉහැ යළමීශම් ශහේතුව නි ශ පීඩන ට පත් ශව්ශ් 

කුමය? වතුකරශත සිටින අහිශ ක වතු කම්කරුවශ  ධීවර ශ තමයි 

ඒශක් පීඩන ට පත් ශව්ශ්.  

මශ නිශ ෝජන  කරන මීගමුව ආ නශත ධීවර ශට වශම්ුද 

ශතල්  ඩී ල්  ශපට්රල් ග්න ශපෝිකශම් ඉ්නත්  වළඩි මිවක් 

ශගව්නත් සි ා ශවවශ තිශබනවශ. ඔුම්ශේ ජීවිත  ගළට 

ගහග්න බළරි තත්ත්ව කට අය පත්ව තිශබනවශ. ආකිකක වි යම 

ඉහටත් වඩශ ේඩට නළඟවශ තිශබනවශ. අය වතු කම්කරුවශට 

රුපි ල් 4 222ක් වළටුප හළටි ට වළශබ්ශ් නළහළ. හළබළයි  

වි යම වළඩියි. ශතල් මිව වළඩියි. ්යශ විපක්ෂ  නිශ ෝජන  කැ 

වකතමශනශත ආණ්ක් පක්ෂ  නිශ ෝජන  කරන ඇමතිවරු 

ඉ්ින ශවට බළ්ශ් ශකොශහොමය? ඉ්ින ශව තමයි වශකශශද 

ඉ්න ශවො ආම හතුරශ කි වශ ්යශ ඉ්ින ශවට ඇඟිල්ව ිනගු කැශ. 

නමුත්  අය ඉ්ින ශව ශනොහිටි්න අපට ශතල් නළහළ. අපට 

ශඩොවක මිික න 522ක ශතල් දු්ශ් ඉ්ින ශශව්.  

We must thank the Indian Government for supporting 
not only the Sri Lankan Government but also the people 
of Sri Lanka by giving us crude oil and oil. The former 
Opposition - the current Government Members - used to 
attack the Indian Government and the people of India.  

ඉ්ින ශවට ශකොශහොමය බළ්ශ් කි න ඒ ඉතිහශ   අපට 
මතකයි. But, today, the Indian Government has come 
forward to support the Sri Lankans and the Sri Lankan 
Government. What have we done? 

අපි ශමොනවශය කරවශ තිශබ්ශ්? අපි අයටත් හිඟශ ශනොකශ 

හිඟශ කනවශ  මූවශ නශරූඪ ගරු ම්ත්රීතුමි නි. ඒ විතරක් 

ශනොශවයි  ශම් ආණ්ක්ව බව ට ඇවිල්වශ ශම් රශට් අහිශ ක 

මිනිසු්ට වබශ දු් ශපොශරෝදු ඉෂාට කශැේ නළහළ. ඒ ශපොශරෝදු 

ඉෂාට කර්න ශබොරු පිට ශබොරු කිදවශ. අය කල්පනශ කරවශ 

බව්න  ශම් රශට් විදුිකබව ක්ශෂේත්ර ට ශමොකක්ය ශවවශ 

තිශබ්ශ් කි වශ. විදුිකබව ක්ශෂේත්ර  භශරව ඉ්න ගශමිණී 

ශවො ආශේ ඇමතිතුමශ කි නවශ  අපට ඛ්නිජ ශතල් වබශ ශය්ශ් 

නළති නි ශ විදුික  කප්පශදු කර්න ශවනවශ කි වශ. 

හත්ශයයි ශ්! ගශමිණී ශවො ආශේ ඇමතිතුමශ ඉ්න කළිමනට් 

මණ්ඩවශතම තමයි ඛ්නිජශතල් අමශත ේය  ගම්ම්පිව 

මළතිතුමශ ඉ්ශ්ත්. ්තශකොට ේය  ගම්ම්පිව ඇමතිතුමශ 

කි නවශ  ශවො ආශේ ඇමතිතුමශශේ අමශතශශ ශ ් -විදුිකබව 

අමශතශශ ශ ්- ඛ්නිජ ශතල්  ඳහශ  ල්ික දු්ශ් නළත්නම්  

ඛ්නිජ ශතල් ශය්න ශව්ශ් නළහළ කි වශ. හත්ශයයි ශ්! ශම් 

්කම කළිමනට් මණ්ඩවශත ඇමතිවරු.  

අයකත් නිවශඩ් ක රශල් මහත්ත ශ ශමොකක්ය කි ්ශ්? රශජ 

බළශ ආවවට ක රශල් මහත්ම ශ කි නවශ  ශතල්  ශ ාථශවට ේ  

ශය්න ්පශ කි වශ. ්තශකොට ශතල්  ශ ාථශව කි ්ශ් ශවන 

 ශ ාථශවක් ය? ඒකත් ආණ්ක්ශදම ආ තන ක්. ශම් රශට් මිනි ාසු 

ශතල් ගහවශ තිශබ්ශ් ේ ට ය? නළහළ  ශම් රශට් මිනි ාසු ශම් 

රජ ට ශගව්න තිශබන බදු ශගවවශ  ශම් රජ ට ශය්න ඕනෑ 

මුයව ීනවශ තමයි CEYPETCO ්ශක් ශතල් ගළහුශද. අය රශට් 

මිනිසු් "ිමික ශබෝයි"වශ බවට පත් කරවශ තිශබනවශ  

මූවශ නශරූඪ ගරු ම්ත්රීතුමි නි. 
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ආණ්ක්ව ශයපළත්තට ශවවශ කඹ අිනනවශ. අශප් මිනිසු් මහ 

පශශක අදශද පිච්ශචමි්  ශදික ශදලී ශතල් ටිකක් ගහග්න 

ශපෝිකම්වව ඉ්නවශ. ්වළනි තත්ත්ව කට අය රට පත් කරවශ. ශම් 

රශට් ශමොන ශපෝිකම්ය නළත්ශත්? ඒ නි ශ අපි රජ ට කි නවශ   දු් 

ශපොශරෝදු ඉෂාට කර්න කි වශ. ශම් රජ ට අය ශපොශරෝදු 

ඉෂාට කිරීම  ති ශ  රජ  කරශගන  ්න විධි ක්වත් නළහළ. 

රජශතම ඉ්න මළති ඇමතිවරු් යළ් ආණ්ක්ව අත්හරින 

තත්ත්ව ට පත් ශවවශ තිශබනවශ. යළ් ‘හළටනව වක්ෂ ‘ සීසී කඩ 

ගිහිල්වශ තිශබ්ශ්  මූවශ නශරූඪ ගරු ම්ත්රීතුමි නි.  

්ක පළත්තකි් රශට් ආකිකක  කඩශශගන වට්ටනවශ. අශනක් 

පළත්ශත් අශප් ජශඇව ආ නශත මහ විනශ  ක් සිදු ශවමි් 

පවතිනවශ. අපි යළක්කශ  ඒකව ප්රශ  ශත ජනතශව ේ ශඝෝෂේ ක් 

කරනවශ. මමත් ්තළනට ගි ශ. Radio Ceylon ආ තන ට  ශම් 

රජ ට අ ත් ඉඩමක් ශපෞ ගිකක ආ තන කට ීනවශ. 

මූවශ නශරූඪ ගරු ම්ත්රීතුමි නි  ඒ  ම්බ්ාව ප්රශශ ය,  

 ම්බ්ධීකරේ කමිටුවට වශකතශ ඉිනරිපත් කරවශ නළහළ. ප්රශශ ය,  

 ම්බ්ධීකරේ කමිටුශව් ඒ ශ ෝජනශව  ම්මත කරශගන නළහළ. 

ඔබතුමි ත් නිශ ෝජන  කරන ින ා්රික්  ම්බ්ධීකරේ කමිටුවට 

ඒ කරුණු කිසිවක් ඉිනරිපත් කරවශ නළහළ. නමුත් ශපෞ ගිකක 

ආ තන කට ඉඩම ීනවශ  ්තළන වළවක් කපනවශ; වළික හශරනවශ. 

ශම් වළිකවවට ශව්ශ් ශමොකක් ය කි වශ අපි ය්නවශ. අපි ශම් 

 ම්බ්ාව ප්රශශ ය,  ශල්කම්වර ශට කථශ කැශ. ප්රශශ ය,  

ශල්කම්වර ශ ය්ශ්ත් නළහළ ඒ වශපෘති  ශමොකක් ය කි වශ. 

හළබළයි  ප්රශශ ය,  ශල්කම්වර ශට තමයි රජශත ඉඩම් අයිති. නමුත් 

නශගරික  ශවකාන අධිකශරි ට ඉඩම ීනවශ තිශබනවශ. නශගරික 

 ශවකාන අධිකශරි  ඒ ඉඩම ශපෞ ගිකක ආ තන කට ීනවශ 

තිශබනවශ. යළ් ්තළන වළික කළණීම් සි ා ශවනවශ  ග ා 

කළශපනවශ කි න ්ක තමයි ඒ ප්රශ  ශත ජනතශව අපට 

කි ්ශ්. ජනතශ නිශ ෝයකත ශ හළටි ට මම ්තළනට  න ශකොට  

ඔබතුමි ශේ ආණ්ක්ව නිශ ෝජන  කරන ම්ත්රීතුමශ වන නික් 

ම්ත්රීතුමශත් ්තළනට ආවශ. ්තුමශ තමයි ප්රශශ ය,  

 ම්බ්ධීකරේ කමිටුශද  ම භශපතිතුමශ. නමුත් ්තුමශත් ඒ ගළන 

ය්ශ් නළහළ කිදවශ. ඉති් ශම්ක හතර බීරි ආණ්ක්වක්. අපට 

ශත්ශර්ශ් නළහළ  ශව්ශ් ශමොකක්ය කි වශ. ්ක පළත්තකි් 

ශතල්  ප ්න බළරි ආණ්ක්වක්. තව පළත්තකි් විදුික   ප ්න 

බළරි ආණ්ක්වක්. අශනක් පළත්ශත් ශම් රශට්  ම්පත් ටික 

වි ආේන ආණ්ක්වක් බවට අය පත් ශවවශ. අශප් ප්රශ  වව ජනතශව 

ශම් පිළිබඳව  ශවාශනශ ් කටයුතු කරමි් සිටිනවශ.  

අපි ශම් රජ ට පළහළිනිකව කි නවශ  ශම් විධි ට රජ  

අත්තශනෝමතික ආකශරශ ් කටයුතු කරනවශ නම්  ශම් රශට් 

ජනතශව පශරට බහි්න ූ යශනම් කි න කශරේ . ශම් රශට් 

ජනතශව පශරට බළ ාශ ොත් ශව්ශ් ශමොකක් ය? ඔබට මතක ඇති 

්යශ රතුප ාවවීන ුමශණ් ශමොකක් ය කි වශ. ශරොශෂේ් චශනකවශට 

ශමොකක් ය ුමශණ්? හවශවත ඇ්ටනි මහත්ම වශට ශමොකක් ය 

ුමශණ්? ශම් රජ  ඒ තත්ත්ව ට ශම් රශට් අහිශ ක ජනතශව පත් 

කරයි කි න බ  අපට තිශබනවශ  මූවශ නශරූඪ ගරු 

ම්ත්රීතුමි නි. ඒ නි ශ අපි රජ ට කි නවශ  ශපෝිකම් යුග  

අව ශන කර්න  ආකිකක  කැමනශකරේ  කර්න කි වශ. 

ශවෝක බළශ ආවට  ්ශ් නළත්නම්  IMF ්කට  ්ශ් නළත්නම් 

ශම් ආකිකක  ශගොඩග්ශ් ශකොශහොම ය  ශම් රටට අව   

ශඩොවක ටික රටට ශගශන්ශ් ශකොශහොම ය කි වශ   රට යළනුවත් 

කර්න කි ශ අපි ශම් අව ාථශශදීන කි නවශ. 

අව ශන ව ශ ් මම තව කශරේ ක්  ඳහ් කර්න 

කළමළතියි.  මශේ ජශගම දුරකථන ට 'ශයරේ' ප්රවෘත්ති SMS ්කක් 

ආවශ. පශ ා ආ ඉරු ිනන ්ල්ව ුමණු ත්ර ාත ප්රහශර  පිළිබඳ ශ ො ශ 

බළලීමට පත් කැ ජනශධිපති විමක න ශකොමි ශම් වශකතශව ගරු 

කථශනශ කතුමශට වබශ දු්නශ කි වශ ්හි  ඳහ්ව තිබුේශ. ්  

පශකිකශම්්තුශද  භශගත කර්න කි වශ අපි ඉල්ලීමක් කරනවශ. 

පක්ෂ-විපක්ෂ පශකිකශම්්තු ම්ත්රීවරු්ට ඒ ගළන යළනග්න  

කි ව්න ්  වබශ ශය්න කි න ඉල්ලීමත් අපි ශම් අව ාථශශදීන 

කරනවශ.  

 ාතුතියි. 

 
ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිතය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ීමරසුමන ීමරසිශහ ම්ත්රීතුමශ.  ඔබතුමශට විනශඩි නව ක 

කශව ක් තිශබනවශ. 
 
 

[අ.භශ. 3.24]  

 

ෙරු ීමරසුමන ීමරිංංහ මහත්ා 
(மாண்புமிகு வீரசுமன வீரசிங்ஹ)  

(The Hon. Weerasumana Weerasinghe) 

ශබො ශහොම  ාතුතියි  මූවශ නශරූඪ ගරු ම්ත්රීතුමි නි.  

අශප් රශට් වළවිික කකමශ්ත ක්ශෂේත්රශත ව ර 452කට වළඩි 

කශව ක් ති ාශ ේ පවතින ශත් කකමශ්ත  තමයි වළවිික 

කකමශ්ත ක්ශෂේත්ර ට වළඩිම යශ කත්ව  වබශ ශයන කකමශ්ත  

ව්ශ්. ශම් ව ර 452ක කශව සීමශව තුැ වි ශව අභිශ ෝග ැව ක් 

තුැ තමයි ශම් වළවිික කකමශ්ත  පළවත ශගන ්්ශ්. ්යශ 

විශ ෂ්ක ්ශග් අපට ශහොඳ  හ නරක කි න ශයකම ේරුම 

ුමේශ. ඒ අනුව ේඩරට තිබුණු  කනිකරශත තිබුණු වන  ම්පත 

පළත්තකට යමවශ  විනශ  කරවශ  ශහැශ යමවශ ශත් වගශවට ගි ශ. 

ඉ් පසුව ගත ුමණු අුමරුදු 452ක කශව සීමශව තුැ අශප් රශට් 

ආකිකක ට යළවළ්තම  ක්ති ක් ්කතු කැ වළවිික ශභෝග  ශ ේම  

ශම් රශට් මිනිසු්ශග් වි ශව ප්රමශේ ක් ජීවශනෝපශ   ප ශ 

ග්නශ කකමශ්ත  බවට අය ශත් කකමශ්ත  පත් ශවවශ 

තිශබනවශ. ශත් කකමශ්තශත අභිවෘ ධි  ශවනුශව් පසුගි  

ඉතිහශ   තුැ  ම්  ම් රණ්දු-රණරේ අරශගන තිශබනවශ. 

වකතමශනශත වළවිික අමශතශශ   ග්නශ රණ්දුවික් ්ක් 

රණ්දුවක් ශව ට 4 9  අශක   යරන නිෂාපශයන ද්රව 

තළැවදකරුව්ට බවපත්ර ීනශම් පනත  ටශත් නිශ ෝග අය ඉිනරිපත් 

කර තිශබනවශ.  

 
ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිතය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ශම් අව ාථශශදීන කුමරු් ශහෝ ගරු 

ම්ත්රීවර  ආ මූවශ න    ඳහශ ගරු ෂශේක්කි ් රශජුදත්තිර් 

රශ මශණික්කම් ම්ත්රීතුමශශේ නම ශ ෝජනශ කර්න. 

 
ෙරු ඉන්දික අනුරුේධ පහේරත් මහත්ා තග්රාමීය ය නිවාස හා 

ඉදිකිරීම් හා පෙොඩනැගිලි ද්රව කාමාන්ත් ප්රවාධන රාජ 

අමාත්තුමා    
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த சஹரத் - கிராமிய வீடகமப்பு 

மற்றும் நிர்மாணத்துகற மற்றும் கட்டிடப்பபாருள் 

ககத்பதாைில் இரா ாங்க அகமச்சர்)  
(The Hon. Indika Anuruddha Herath - State Minister of 
Rural Housing and Construction and Building Material 
Industries) 
මූවශ නශරූඪ ගරු ම්ත්රීතුමි නි  "ගරු ෂශේක්කි ් 

රශජුදත්තිර් රශ මශණික්කම් ම්ත්රීතුමශ යළ් මූවශ න  ගත 

යුතු " යි මශ ශ ෝජනශ කරනවශ. 
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පශකිකශම්්තුව 

ෙරු පේ.සී. අලවතුවල මහත්ා 
(மாண்புமிகு ச .சீ. அலவத்துவல) 
(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

 
විිංන් සනථිර කරන ලදී. 
ஆசமாதித்தார். 
Seconded. 

 
ප්රශනනය විමසන ලදින්  සවා සම්මත් විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ෙරු පකෝකිලා ගුේවාධන මහත්මිතය මූලාසනපයන් 

ඉවත් වූපයන්  ෙරු ෂාේක්කියන් රාජපුත්තිරන් රාසමාණික්කම් 
මහත්ා මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு (திருமதி) சகாகிலா குணவர்தன 

அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்று அகலசவ, மாண்புமிகு 

சாணக்கியன் ரா புத்திரன் இராசமாணிக்கம் அவர்கள்  தகலகம 

வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. (MRS.) KOKILA GUNAWARDENE left the 
Chair, and THE HON. SHANAKIYAN RAJAPUTHIRAN 
RASAMANICKAM took the Chair. 

 

ෙරු ීමරසුමන ීමරිංංහ මහත්ා 
(மாண்புமிகு வீரசுமன வீரசிங்ஹ)  

(The Hon. Weerasumana Weerasinghe) 

මූවශ නශරූඪ ගරු ම්ත්රීතුමනි  අභිශ ෝග රශෂ් ක් ්ක්ක ව ර 

452ක කශව ක් ති ාශ ේ පළවත ්න අශප් ශත් කකමශ්ත   අය 

ශවනශකොට රණරේශත්මක තළනකට ඇවිල්වශ තිශබනවශ.  

්ශ ේ රණරේශත්මක තළනකට ්නශකොට  ශත් කකමශ්ත  හශ 

බළනිණු ශත් ශගොවි ශශේ -්ශහම නළත්නම් පහත රට ශදවශ  ේඩරට 

ශදවශ ශත් කකමශ්තශත නි ළශැන ශත්   ශගොවි ශශේ  

නිෂාපශයනවවට නිසි වටිනශකමක් වබශ ශය්න කටයුතු කර්න 

ඕනෑ.  අශප් රශට් රම  තුැ ප්රාශන ව ශ ්ම  රශජ අශ ශත 

මළිනහත් ීමම තිශබ්ශ් අමශතශශ  මට්ටමි් ශමවළනි ප්රතිපත්ති 

 ම්පශයන ට විතරයි. හළබළයි  ශම් ව ර 452ක කශව පරිච්ශේය  

තුැ ශම් නිෂාපශයනවව මිව රණ්දු කිරීශම් ප්රාශන කශක  භශර  සි ා 

ශව්ශ්  තළැවදකශර  මශගම්  broker companies  හරහශ.  

ශබ්රෝකක  මශගම් තමයි මිව පිළිබඳ කශරේශශද ප්රාශන වගකීම 

යර්ශ්. අශන ආත් ශබෝගවවට  අශන ආත් නිෂාපශයනවවට  

අශන ආත් ක්ශෂේත්රවව රශජ ශකොට ට  රශජ මළිනහත්ීමම සි ා 

ුමේත්  අවශ නශවට ශම් තළැවදකශර  මශගම්වව ආධිපත   හ 

ඔුම්ශේ මළිනහත්ීමම තුැ තමයි මිව  රණ්දු ශව්ශ්. ඒ නි ශ 

තළැවදකශර  මශගම්  හ ශත් ශගොවි ශ අතර තිශබන 

 ම්බ්ධීකරේ   ශත් කකමශ්ත ශවශ අතර තිශබන 

 ම්බ්ධීකරේ  ඉතශ වළඩි ශව්න ඕනෑ යුග ක් තමයි ශම්ක. 

ශමශතක් කශව ක් ඒ තළැවදකශර  මශගම්වව  ික ශ පිනශචි ගශ ාතුව 

වූ රුපි ල් 4 522 රුපි ල් මිික න ක් යක්වශ වළඩි කර්න 

නිෂාපශයන ද්රව තළැවදකරුව්ට බවපත්ර ීනශම් පනත  ටශත් 

නිශ ෝග ශගනළත් තිශබනවශ. ඒ වශශේම වශකෂිකව අ  කරන 

ගශ ාතුව රුපි ල් 452 222 සිට 252 222 යක්වශ වළඩි කර්නත්  

සු ව හශ මා පරිමශේ තළැවදකශර  මශගම්වික් රුපි ල් 

425 222ක වශකෂික මුයවක් අ  කර්නත්  රණ්දු ගළනීම තමයි ශම් 

නිශ ෝග  ටශත් සි ා ශව්ශ්. හළබළයි  ශම් නිශ ෝග ඉිනරිපත් 

කරනවශ වශශේම ශම් තළැවදකශර  මශගම් ්ක්ක තවත් කශරේශ 

ගේනශවක් ඉෂාට කර ගළනීම අමශතශශ ශතත්  ශත් මණ්ඩවශතත්  

 ආඩශ ශත් වතු  ශවකාන අධිකශරිශතත් වගකීමක් බවට පත් 

ශවනවශ. ශමොකය  ශම් තළැවදකශර  මශගම්වවට පළවරුණු වගකීම් 

ගේනශවක් තිශබනවශ. ශත්වව මිව රණ්දු කරන ශබ්රෝකක  මශගම් 

විසි් ශව්ශ සිවික් ශත් අරශගන විශ  ගත කරන -

අපන න  කරන-  ශත්වව මිව රණ්දු කිරීම වශශේම   ශත්වව 

ගුේශත්මකභශව  ැවක ගළනීම  ඳහශ වන මළිනහත්ීමම වබශ ීනමත් 

ප්රාශන වගකීමක් බවට පත් ශවනවශ.  ශමොකය   ්යශට වඩශ අය ශත් 

කකමශ්තශත වි ශව තරගකශරි තත්ත්ව ක්  තිශබ්ශ්. අය  ශත් 

වගශ කරන භූමි ප්රමශේ  රම රමශ ්  ම් ප්රමශේ කි් වළඩි  

ුමේත්  ඊට  ශශප්ක්ෂව පසුගි  ය ක කිහිප  තුැ ශත් 

කකමශ්ත ශවශ වි ශව ප්රමශේ ක්  ඇති ුමේශ.   ශම් 

කකමශ්ත ශවශ අතර තිශබන තරග  නි ශ   ළබෑ ශවසි්ම ශත් 

ශගොවි ශට ප්රතිවශභ   නවශය  නළ ය කි න කශරේශව පසුවිපරම් 

කරවශ බව්න ඕනළ. ඒ ප්රතිවශභ  ශත් ශගොවි ශට ශනො ්න 

බවපශන ප්රාශනම ශහේතුවක් තමයි  ශත්වව ගුේශත්මකභශව  

පිළිබඳ වන කශරේශවවට මළිනහත්ීමම් අවම ීමම.  ඒ වශශේම  ශම් 

ව ර 452 කශව සීමශව තුැ අපි අ මත් ශවවශ තිශබනවශ  ශත් 

කකමශ්ත  අග  ්කතු කරන කකමශ්ත ක් බවට පත් කිරීමට. 

්  ඉතශම  ම්යගශමිව  ම්ශයෝත් ශහි විධි ට තමයි ක්රි ශත්මක 

ශව්ශ්.  

 මහර විට ශත් ගහක්වත්  නළති රටවල්  ේයශහරේ ක් 

ව ශ ් කිදශවොත් ්ක් ත් අරශිම ්මික රශජ   ක්බශයි වළනි 

රටවල් ශත් ආන න  කරවශ ප්රතිඅපන න  කිරීශම්  අපි 

වශකෂිකව ශත් අපන න  කරවශ හම්බ කරන ශඩොවක ිමික න 4.2 

වශශේ යහපහශැො ා ගුේ ක් හම්බ කරන තත්ත්ව ක් තිශබනවශ. 

ඒ නි ශ ශත්වව ගුේශත්මකභශව  වළඩි කිරීමත්  අග  ්කතු කැ 

නිෂාපශයනවවට  value-added productsවවට   ෑමත් පිළිබඳව ශම් 

තළැවදකශර  මශගම්වව  හ ඒ ආ තනවව මළිනහත්ීමම අව යි. 

 ශම්ප්රයශ ක විධි ට මීට ව ර 422කට  452කට කික් සිදුකැ 

ආකශර ටම කකමශ්ත ශවශවව  ශත් ටික අපන න  කිරීමට 

 ෑම තුැ  ශාශරේ ශවශැඳ ශපොැක් ශගොවි ශට වළශබ්ශ් 

නළහළ.  

මූවශ නශරූඪ ගරු ම්ත්රීතුමනි   ශත්වව ගුේශත්මකභශව  - 

quality - පරීක්ෂශ කිරීශම් ප්රාශන වගකීම පළවශර්ශ්ත් 

තළැවදකශර  මශගම්වවට. ශම් තරග  නි ශ අශප් ශත් 

කකමශ්ත ශවශවවට ප්රාශන  ප්ර ාන ක් ඇති ශවවශ තිශබනවශ. 

ශත්වව ක ව පළහළ  වකාන  කර ග්න  ්ශහම නළත්නම් ර   

පවත්වශශගන  ්න  ශත්වව නිෂාපශයන බර වළඩි කර ග්න 

ශවශැඳ ේපරම පශවිච්චි කරනවශ.  ්ක ේපරම ක් තමයි 

ශත්වවට  ම්  ම් ද්රව  ආශ  ක  ්කතු කිරීම. සීනි  ේූම ශකෝ ා 

වළනි ශ වල් ශත්වවට ්කතු කිරීම නි ශ ශමශතක් කශව ක් 

ශත්වව  තිබුණු  ශම්ප්රයශයික ගුේශශග   ශත්වව ගුේශත්මකභශව  

පිළිබඳව  ම් අභිශ ෝග  ඇති ශවවශ තිශබනවශ. ඒ නි ශ අපි ගරු 

වළවිික කකමශ්ත ඇමතිතුමශශග්  හ ශත් මණ්ඩවශ ් 

ශගෞරවශ ් ඉල්ලීමක් කරනවශ. ශම් තළැවදකශර  මශගම් ්ක්ක 

්කඟතශවක් ඇති කර ගත යුතුයි  ඔුම්ට බවකැ යුතුයි  

ශව්ශ සිශතීන ශමවළනි ගුේශත්මකභශවශ ් අක් ශත් මිවීන 

ශනොගළනීම  ම්බ්ාව. ්  ප්රාශන වගකීමක් බවට පත් ශවනවශ. 

ඒ ්කඟතශව ඇති ශනොවන තශක්කල් ගුේශත්මක ශත් 

නිෂාපශයන ට ශත් කකමශ්ත ශවශ හිමි ් ශපැශඹ්ශ් නළහළ. 

ශම් නි ශ ිනගු කශලීනව බවනශකොට වශකශවට නරක තත්ත්ව ක් 

නිකමශේ  ශවමි් තිශබනවශ. පසුගි  කශවශත විශ ය,  ශත් 

අශැවි ප්රයක නවවීන වශකශශද ශත්වවට තිබුණු වටිනශකම   ළක 

 හිත ශවවශ තිශබනවශ. ්ශහම ශව්න ශහේතුව  ඔුම් ශත්වව 

ගුේශත්මකභශව  ශ ො න  ශකොට ශවනත් ද්රව  ්කතු කර තිබීමයි. 

සීනි ශව්න ුද වව්  ේූමශකෝ ා ශව්න ුද වව් ්වළනි බශහිර 

ශ වල් ්කතු කිරීම තුළි් ගුේශත්මකභශව  ීනනීමම නි ශ ීනකඝ 

කශලීනව ශත් කකමශ්ත ට ශවො ආ ප්ර ාන ක් ඇති ශවනවශ.  
 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ම්ත්රීතුමනි  ඔබතුමශට තව විනශඩි ශයකක කශව ක් 

තිශබනවශ. 
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ෙරු ීමරසුමන ීමරිංංහ මහත්ා 
(மாண்புமிகு வீரசுமன வீரசிங்ஹ)  

(The Hon. Weerasumana Weerasinghe) 

මුවශ නශරූඪ ගරු ම්ත්රීතුමනි  මට වළිමච්ච ශකටි කශව සීමශව 

තුැ  ශම් කශරේ ත් කි ්න ඕනෑ. අපි ශත් අපන න  කරන 

රටවල් ගත්ශතොත්  මළය ශපරිනග කවශප   රුසි ශව  හ තව රටවල් 

කිහිප ක් අතර තමයි අපි ශත් අපන න  කර්ශ්. 

මූවශ නශරූඪ ගරු ම්ත්රීතුමනි  ඔබතුමශ ය්නවශ මළය ශපරිනග 

අකබුය ක් තිිමච්ච හළම ශමොශහොතකීනම  යුාම  තත්ත්ව ක් 

තිිමච්ච හළම ශමොශහොශත්ීනම අශප් රශට් ශත් කකමශ්ත  බරපතැ 

අකබුය කට පත් වූ බව. ශම් කථශ කරන ශමොශහොශත් අශප් ප්රාශනම 

පශරිශභෝගි  ආ වන  අශප් ප්රාශනම අපන නකරුව ආ  වන 

රුසි ශශද ඇති ඒ ශ  පශවන තත්ත්ව   නි ශ අශප් ශත් 

කකමශ්ත  බරපතැ ශේයනී  තත්ත්ව කට පත් ශව්න 

ුද වව්. ඒ නි ශ ශත් කකමශ්ත  ැවක ගළනීම   ම්බ්ාවත් ශම් 

ශමොශහොශත් විකල්ප වළඩ ටහ්වවට  ෑම අශප් වගකීමක් බවට 

පත් ශවනවශ.  

පසුගි  කශවශත අශප් රජ  ගත්ත ප්රතිපත්තිම  රණ්දු නි ශ 
 ආඩශ ශත් වතු හිමි ්ට  හ ශත් කකමශ්ත ට ප්ර ාන ැව ක් ඇති 
ශවවශ තිශබනවශ. ර ශ නික ශපොශහොර ආන න  නතර කිරීමට ඒ 
කශවශත ගත්ත රණ්දුව යළ් ශවන ා කරවශ තිශබනවශ. යළ් 
ර ශ නික ශපොශහොර ආන න  කරන බව ඇත්ත. හළබළයි ඒ ගත්ත 
රණ්දුව නි ශ ප්ර ාන රශෂ් ක් නිකමශේ  ශවමි් තිශබනවශ. ඒ නි ශ 
ශම් ශත් කකමශ්ත  අය අවිනි ාචිත තත්ත්ව කට පත් ශවවශ 
තිශබනවශ. ්යශ රුපි ල් 4 222ට තිබුණු ශපොශහොර ශහෝඩර  අය 
ග්න ශවවශ තිශබ්ශ් රුපි ල් 9 222ට  8 222ට. ඒ නි ශ  ආඩශ 
ශත්වතු හිමි ් ඇතු ව ශත් කකමශ්තශත ශ ශයන අ  ඒ 
ශපොශහොර ශ ීනම නතර කරවශ තිශබනවශ.  ශත් ගහට ශපොශහොර 
අව යි. මශ කි ්ශ් නළහළ  ්යශ යශුද ශපොශහොර ප්රමශේ ම 
යශ්න ඕනෑ කි වශ. නමුත් ශත් ගශහේ යල්ව කඩ්න නම්  ඒ යල්ව 
වකාන  ශව්න අව  නයිට්රජ් ප්රති ත  නිසි ශකශරශ ් 
ශපොශැොවට වළශබ්න ඕනෑ; ශත් ගහට වළශබ්න ඕනෑ. ඒ නි ශ 
ශපොශහොර ශ ීනම අතව  ශවවශවක ශම් ශපොශහොර ප්ර ාන  ඇති 
ශවවශ තිශබනවශ. වළවිික කකමශ්ත අමශතශශ  ත්  
ජනශධිපතිතුමශත් මළිනහත් ශවවශ ශත් කකමශ්ත   ඳහශ අව  
ශපොශහොර ආන න  කර්න රණ්දු කැශ ුමේත්  ඒ ශපොශහොරවව 
මිව ප්ර ාන ක් බවට පත් ශවවශ තිශබනවශ. ඒක නි ශ අපි                      
ගරු අමශතතුමශශගනුත්  අමශතශශ ශ නුත්  රජශ නුත්  
ජනශධිපතිතුමශශගනුත් ශගෞරවශ ් ඉල්වනවශ ශම්  ඳහශ  ම් 
වළඩ පිළිශවැක් ක්රි ශත්මක කර්න;  හනශාශර ක් වබශ ශය්න 
කි වශ. ර ශ නික ශපොශහොරවවට  හනශාශර ක් ශය්න. ඒකට 
 ම් ප්ර ාන ක් තිශබනවශ නම්  ඒ  ඳහශ අව  නිසි ප්රමිතිශ ් 
යුක්ත කශබනික ශපොශහොරවවට  හනශාශර ක් වබශ ශය්න. ඒ 
ර ශ නික ශපොශහොරවවට ශහෝ කශබනික ශපොශහොරවවට 
 හනශාශර වබශීනම  ඳහශ අව  මුයල්  ම්පශයන  කර ගත යුතු 
ශවනවශ. ශත් කකමශ්තශ ් ේප ුද මහශ වි ශව මුයල් 
ප්රමශේ ක් ශ  ා අරමුයව තුැ තිශබනවශ. ඒ අරමුයව තුැ  තිශබන 
මුයල් ශහෝ පශවිච්චි කරවශ ශම්  හනශාශර වබශ ශය්න ුද වව්කම 
වළබුශේොත්  ශම් තිශ න අකබුය  ජශත්තර ශවශැඳශපොැ තුැ 
තිශබන අකබුය  ශතල්  හ ශවනත් අකබුයත් ්ක්ක තිශබන ශත් 
කකමශ්ත  පවත්වශශගන  ෑශම් අකබුය  ජ ග්රහේ  කර්න 
ුද වව්කම වළශ වි. මූවශ නශරූඪ ගරු ම්ත්රීතුමනි  ්ශතක් ශත් 
නිෂාපශයන   ඳහශ ශකටිකශලීන  හන ක්වත් වබශ ශය්න කි ශ 
ඉල්වශ සිටිනවශ.   

ශම් ශදවශව වබශ ීනම ගළන මූවශ නශරූඪ ගරු ම්ත්රීතුමශට 
මශේ ශගෞරවනී   ාතුති   ුදය කරනවශ. අශප් රශට් වළවිික 
කකමශ්ත  තුැ ්යශ ඉහළි්ම තිබුණු ශත් කකමශ්ත  නළවතත් 
ඒ  ාථශන ට ඔ වශ තබ්න වළවිික කකමශ්ත අමශතශශ  ට 
හළකි ශව වළශ වශ  කි ශ ප්රශකථනශ කරමි් මශ නිහ  ශවනවශ.   

ශබොශහොම  ාතුතියි. 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ව ්ත  ශපශ බණ්ඩශර ම්ත්රීතුමශ. ඔබතුමශට විනශඩි 8ක 

කශව ක් තිශබනවශ.  
 
 

[අ.භශ. 3.32] 

 

ෙරු වසන්ත් යාොබණ්ඩාර මහත්ා 
(மாண்புமிகு வசந்த யாப்பாபண்டார)  

(The Hon. Wasantha Yapabandara) 

මූවශ නශරූඪ ගරු ම්ත්රීතුමනි    ශත් කකමශ්ත  පිළිබඳව  

වළයගත් වන පනතක්  ටශත් වූ නිශ ෝග පිළිබඳවත් අය  ශකච්ඡශ 

කරනවශ. ඒ 4 9  අශක 2  යරන නිෂාපශයන ද්රව තළැවදකරුව්ට 

බවපත්ර ීනශම් පනත  ටශත් වූ  නිශ ෝග පිළිබඳවයි. ශමහිීන 

පළහළිනික කැ යුතු කශරේශ කිහිප ක් තිශබනවශ.  

මුික්ම මශ  ඳහ් කැ යුතුයි  විපක්ෂ  ේයෑ න ඉඳවශ ශම් 

 භශ ගකභ  තුැ  ශකච්ඡශ කරුද කශරේ ක් ගළන. ශවෝක 

පරිමශේශ ් සිදු ශවවශ තිශබන  ළපයුම් යශම කඩශ වළටීශම් 

ගළටලුව නි ශ ශකොශරෝනශ ව ශගත ත් ්ක්ක ශ්රී වශකශවටත්  ඒ 

 ළපයුම් යශම කඩශ වළටීශම් ගළටලුවට මුහුේ ශය්න සි ා ශවවශ 

තිශබනවශ. ශම්  ළපයුම් යශම කඩශ වළටීශම් ගළටලුව ශ්රී වශකශවට 

පමේක් අශදණික ගළටලුවක් බවට ශප්වශ ීනම  ඳහශ  මහරු 

විවිා විධි ට ේත් ශහ  ග්න බව අපි යළක්කශ.  

මූවශ නශරූඪ ගරු ම්ත්රීතුමනි  ශවෝකශත වළඩිම කශව ක් 

රටක් වහවශ තිබුේශ නම්  මම ය්න විධි ට ඕ ාශේික ශව තමයි 

වළඩිම කශව ක් වහවශ යශවශ තිබුශණ්; අුමරු යක වශශේ කශව ක් 

වහවශ යළමුවශ. ඕ ාශේික ශව  නවසීව්ත  වශශේ රටවල් තමයි 

කිරිපිටි නිෂාපශයනශත ප්රමුඛ් ් විධි ට ඉ්ශ්. ශෆෝශටරශ 

 මශගම වශශේ ආ තන තමයි ්හි අපන නකරුව් ව ශ ් 

ඉ්ශ්. ඕ ාශේික ශශද ඉඳවශ  නවසීව්තශත ශෆෝශටරශ 

 මශගශම් ඉඳවශ කිරිපිටි අපන න  කර්න බළරුව  ඒ 

කකමශ්ත ශවශවවට කම්කරුශවෝ ශග්වශ ග්න බළරුව ඒ 

රටවව නිෂාපශයන  අඩපේ ශවවශ තිශබන ශවවශවක   මහර 

රටවල් lock down   ශවවශ තිශබන ශවවශවක  ශ්රී වශකශවට 

කිරිපිටි වළිමවශ තිශබනවශය කි වශ ශහො ශ බවවශ රශට් 

මහජනතශවට ඒ පිළිබඳව වි ශව අවවශය ක් නඟනවශ.  

ඔබතුම්වශ ය්නවශ  ශවෝකශත  හුණු ගල් නිෂාපයන  කරන 

රටවල් අය ඒ ආකරවව හුණු ගල් නිෂාපශයන  කර්න බළරි 

තත්ත්ව ට ඇවිල්වශ තිශබන බව. ශකොශරෝනශ ව ශගත  ඒ තරම් 

යරුණු ශවවශ  තිශබනවශ. ඒ නි ශ ශ්රී වශකශවට වළශබන 

සිශම්තිවව ප්රමශේ  සීමශ හිත ශවනවශ. ශවෝක ට අපන න  

කරන සිශම්ති ප්රමශේ  සීමශ හිත ශවනවශ. ශවෝකශත ගෑ ා  

ඩී ල්  හ ශපට්රල් ආීන සි ලුශ වල්  ශවනත් ආහශර ද්රව පවශ 

අපන න  කිරීම ශම් විධි ට යළඩි ශව  සීමශ ශවවශ තිශබන 

තත්ත්ව ක් තුැ අශප් රශට්ත් ඒවශ වබශ ගළනීශම් ප්ර ාන  අපි 

කශටත් තිශබනවශ.  

නමුත් මූවශ නශරූඪ ගරු ම්ත්රීතුමනි   ළපයුම් යශම 

කැමනශකරේ   ම්බ්ාශ ් රජ ක් විධි ට යළඩිව කටයුතු 

කරන බව මශ කි ්න ඕනෑ. ශම් අ  හිතශශගන ඉ්නවශ  ශම්න 

ශම් විධි ට.  

"ශම් රජ  ශවන ා කැශට පසුව වශක ාශශද ිමහිවන අලුත් 

ජනශධිපතිතුමශ ඕ ාශේික ශවට  නවශ. ඕ ාශේික ශශද ශකොශරෝනශ 

නතර කරනවශ. ඕ ාශේික ශශද  නවසීව්තශත ශකො ශරෝනශ නතර 

කරවශ  ශෆෝශටරශ ්ශක් කිරි පිටි නිෂාපශයන  ආරම්භ කරනවශ. 
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පශකිකශම්්තුව 

ඒ කිරි පිටි ඒ රටවල්  වශකශවට අපන න  කරනවශ. වශකශශද කිරි 

පිටි  ළපයුම  ම්බ්ාශ ් ඊට පසුව ගළටලුවක් ඇති ව්ශ් 

නළහළ. ්තශකොට වශකශශද මහජනතශවට කිරි පිටි ඉතශම වශශභට 

වබශ ග්න ුද වව්. ඒ වශශේම වශකශශද අලුත් ජනශධිපති 

ශකශනක් බව ට පත් ශවනවශ. ඒ ජනශධිපති ඉ්ින ශවට  

නළත්නම් චීන ට  නවශ. ඒ රටවව හුණුගල් නිෂාපශයන  කරනවශ 

නම්  ඒ ආකරවව ශකොශරෝනශ ගළටලුවක් තිශබනවශ නම්  වහශම 

අශප් රශට් අලුති් බව ට පත් වන ජනශධිපතිවර ශ ඒ රටවවට 

ගිහිල්වශ ශකොශරෝනශ නතර කරනවශ. නතර කරවශ  ඒ රටවික් 

වශකශවට සිශම්ති අපන න  කරනවශ. වශකශශද සිශම්ති 

ප්ර ාන  වි   ශඳනවශ."  

ශවෝකශත ශකොශරෝනශ ව ශගත  නතර කරවශ ශම් රශට් ප්ර ාන 

වි ඳ්න  න ආකශරශත අපූරු ශ  පශවන විපක ශ  ක්  

පශවන ක් පිළිබඳව තමයි ශම් අ  සිහින මව්ශ්.  

මූවශ නශරූඪ ගරු ම්ත්රීතුමනි  අය ශත් කකමශ්ත  ප්ර ාන 

ැව කට මුහුේ ීනවශ තිශබනවශ. අපි ය්නවශ  සි  ට 32ක පමේ 

ප්රමශේ ක් මිර කරවශ ශත් අපන න  කරන බව. මූවශ නශරූඪ 

ගරු ම්ත්රීතුමනි  "මළය රට ශත්  ේඩ රට ශත්  පහත රට ශත්" 

කි න ප්රශේයවවට ශවෝකශත රටවල් ආ ශ කරනවශ. වශකශශද ේඩ 

රට ශත්වවට රුසි ශශද මහජන ශ වළඩි ප්රමුඛ්තශවක් ශයනවශ. 

සි  ට 32ක පමේ ප්රමශේ ක් මිර කිරීම නි ශ ඒ ප්රශේය ශවන ා 

ශවනවශ. ඒ නි ශ ගරු අමශතතුමශට මශ කි නවශ  බවාශරි්ට 

කි නවශ  ශම් නි ශ වශකශශද ශත්වවට තිශබන කීකති නශම ට වන 

හශනි  පිළිබඳව අපි  ළි  වකශ බළික  යුතුයි කි වශ.  

මූවශ නශරූඪ ගරු ම්ත්රීතුමනි  ඔබතුමශත් ය්නවශ  ශත් 

කම්හල් වශශේම ශත් වතුවව නීමකරේ කටයුතු සිදු ව්ශ්ම 

නළති බව. ශත් කකමශ්ත ශවශ ආශ ෝජක ් ශගොඩක් ශවවශවට 

තිශබන ශත් වබශ ග්නවශ මි ක් නළවත වගශ කිරීම  

ගුේශත්මකභශව  වකාන  කිරීම පිළිබඳව යක්ව්ශ් ඇල් 

මළරුණු  ාවභශව ක්. ේයශහරේ ක් විධි ට කි නවශ නම්  මශ ජීවත් 

වන මහනුවර ින ා්රික්කශත ශත් වතු ගේනශවක නළවත වගශව 

 ක්තිමත්ව සි ා ව්ශ් නළහළ. ඒ ශවනුවට ඒ අ  ශමොනවශය 

වගශ කර්ශ්? ේඩ රට ශ  ගුණික තත්ත්ව   ආරුනි වගශවට 

ගළැශපනවශය කි වශ  ළි  වකශ බව්න ශවනවශ. "ගිරශගම" 

කි න ශත් වත්ත  Pussellawa Plantations Limited ්කට බදු 

අරශගන තිශබන ශත් වත්ත  යම්ශරෝ  මශගම විසි්  තමයි 

පශවන  ශගන  ්ශ්. කශවශ්ත ර ක් මු වල්ශල් ශත් වගශ 

කරවශ තිබුණු ගිරශගම වතු  ශ  අය වනශකොට  ආරුනි වගශ කරන 

තළනක් බවට පත් ශවවශ තිශබනවශ. ශත් වගශ කරුද භූමිවව  ආරුනි 

වගශ කිරීම තුළි් අ ාවළ්න  ආයශ ම අති්  ශ්රික තත්ත්ව ක් 

ේයශ ශවනවශ  කි වශ මශ වි ාවශ  කර්ශ් නළහළ. අපි ය්නවශ  

ශත් වතුවව වළඩ කරන කම්කරු ජන ශට  මහර ශවවශවට 

ආයශ ම අක් නි ශ වත්ශත් වළඩ කර්න ශය්න ුද වව්කමක් 

නළහළ. ඔුම්ට අඛ්ණ්ඩව ිනන 25ක්වත් වළඩ වළශබ්ශ් නළහළ. ඒ 

නි ශ ඔුම්ට වත්ශත් වළශබන ආයශ ම ප්රමශේවත් නළහළ. 

මහනුවර ින ා්රික්කශත කිරිමළටි   අවගල්ව  ගිරශගම ප්රශ  ශතත්  

වතුකරශත ප්රශ  වවත් කම්කරුව් ඒ කකමශ්තශ ් ඉවත් 

ීමමක්  නගර ට පිවිසීමක්  ශවනත් කකමශ්ත කරශ පිවිසීමක් අපට 

යකි්න තිශබනවශ. ශම් තත්ත්ව  නි ශ ශත් වතුවව වළඩ කරන 

කම්කරුව් වි ශව අවයශනමක ඉ්ශ්. ඒ අ  ශත් කකමශ්ත ට 

ආකකෂේ  කර ග්න නම්  අශප් රශට් ශත්  ඳහශ කීකති නශම ක් 

ඇති කර ග්න ඕනෑ.  

ශක් ශව  හ ශවනත් තරගකශරි රටවල් අය ඉිනරි ට ඇවිල්වශ 

තිශබනවශ. ඒ අ ශේ ශත් නශම  ඉතශම ඉහැ මට්ටශම් 

ජනප්රි තශවකට ශගනළල්වශ තිශබනවශ. මූවශ නශරූඪ ගරු 

ම්ත්රීතුමනි  අශප් රශට් නිෂාපශයන  කරන ශත්වික් ශ්රී වශකශව 

භශවිත කර්ශ් සි  ට 3ක් පමේයි. සි  ට  9ක් අපන න  

කරනවශ. ඒ නි ශ අශප්  ්කතු කැ අග  වළඩි කර ගළනීම  ඳහශ 

ක්රි ශ කැ යුතුයි. ශත් තළැවදකරුව්ශේ  brokersවශශේ  

කතිප ශධිකශරි බව  අක් කැ යුතුයි. යළ් ඒ  ඳහශ  ශශ ෝාන 

ගේනශවක් ශගනළල්වශ තිශබනවශ. මූවශ නශරූඪ ගරු 

ම්ත්රීතුමනි  ශත්  මශගම්   ශත් කකමශ්තකරුව්  

ආශ ෝජක ් කිසිවක් කර්ශ් නළත්නම් ශත් කකමශ්ත ශවශ 

ආශ්රිත මුක් ිමම් පවතින ප්රශ  වව ශවනත් ආශ ෝජන කට  ශ 

යුතුයි කි වශ මශ වි ාවශ  කරනවශ. 

්ම නි ශ ශම් ශවනශකොට  මහර ශත්  මශගම්වවට ූලට 

ේපරම ගේනශවක් තිශබනවශ. අපි ය්නවශ  4  2ීන ගිරශගම ශත් 

වත්ත අුමරුදු   ක්  ඳහශ බදු ීනම ආරම්භ කැ බව. නමුත්  පසුව 

ආුද  ශශ ෝාන ක් නි ශ ඒ කශව සීමශව ව ර 33 යක්වශ අක්ශවවශ 

තිශබනවශ. ඒ අනුව  4  2ීන බදු ගත්ත ශත් ඉඩශම් බදු කශව  

2225 ශවනශකොට අව ් ශව්න ඕනෑ. නමුත්  අයත් ්හි නළවත 

වගශ කිරීම්   ආරුනි වගශ කිරීම්  හ ශවනත් වගශ කටයුතු සි ා 

ශවනවශ. මම ය්නශ නීතිශත හළටි ට ශත් වත්තක් බදු ගත්තශට 

ප ාශ ේ ඒ ශත් වත්ශත් ශත් කම්හල් sublease කර්න 

ුද වව්කමක් නළහළ. ්ශහම කරනවශ නම්  ඒ  ම්බ්ා  නීතිම  

ප්රතිපශයන තිශබනවශ. බදු ගත්ශත් ශත් වත්තක් නම්   ළි  ආරුනි 

වත්තක් භශර ශය්න ුද වව්කමක් නළහළ. බදු ගත් ඉඩශම් 

බළම්මක් ශවන ා කරනවශ නම්  ශගොඩනළඟිල්වක් ශවන ා කරනවශ 

නම් ඒ පිළිබඳව නීති තිශබනවශ. ්ම නි ශ   ගිරශගම ශත් වත්ශත්  

සිදු වන යෑ පිළිබඳව මම කථශ කර්න ඕනෑ. 

International Football Federation ්ක, FIFA,  ශ්රී වශකශවට 

ජශත්තර මට්ටශම් පශප්දු තරග පළවළත්ීමම  ඳහශ ක්රීඩශශගේ 

ශයකක් වබශ ීනමට ්කඟ ශවවශ තිශබනවශ. ්කක් Port City 

්කටත්  අනිත් ්ක ගිරශගම වතු ශශත මුක් ිමම් ප්රශ   ටත් වබශ 

ීනමට ඔුම් ්කඟතශව පැ කර තිශබනවශ. ්ම නි ශ ගරු 

අමශතතුමශශග්  බවාශරි ඔශබ් ඉල්ලීමක් කරනවශ  අපට 

ජශත්තර  ශවිාශන කි් වළශබන ශම් ේයදව වබශශගන 

ආශ ෝජන ක් කර්න  නළත්නම් ක්රීඩශ ආකිකක ක් හය්න ගරු 

නශමල් රශජපක්ෂ ඇමතිතුමශ ග්නශ ශම් ේත් ශහ ට මුක්ව 

පවතින වතු ිමම් ප්රමශේ  වබශ ශය්න කි වශ.   

 ාතුතියි. 
 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ශබොශහොම  ාතුතියි. அடுத்து, மாண்புமிகு தவரா ா ககல 

அரசன் அவர்கள்! உங்களுக்கு 07 நிமிடங்கள் ஒதுக்கப் 

பட்டிருக்கின்றது.  

 
[பி.ப. 3.39] 

 

ෙරු ත්වරාජා කපලයි අරසන් මහත්ා 
(மாண்புமிகு தவரா ா ககல அரசன்)   

(The Hon. Thavaraja Kalai Arasan) 
பகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கசள, இன்று 

பபருந்சதாட்டத்துகற அகமச்சின்கீழ் வருகின்ற விகள 

பபாருட் தரகர்களுக்கு உாிமமளித்தற் சட்டத்தின் கீைான 

ஒழுங்குவிதிகள் மற்றும் இறப்பர் மீள்நடுகக மானியச் 

சட்டத்தின் கீைான ஒழுங்குவிதிகள் சம்பந்தமாக இங்சக வாதப் 

பிரதிவாதங்கள் நகடபபற்றுக்பகாண்டிருக்கின்றன. அதிசல 

எனக்கும் சபசுவதற்குச் சந்தர்ப்பம் வைங்கியகமக்கு நான் 

உங்களுக்கு நன்றிகயத் பதாிவித்துக்பகாள்கின்சறன்.  

1163 1164 

[ගරු  ව ්ත  ශපශබණ්ඩශර  මහතශ] 
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உண்கமயிசல இந்த நாட்டுக்கு அதிகளவு அந்நியச் 

பசலாவணிகய ஈட்டித்தருகின்ற துகறயாக இது இருந்தாலும்,  

இந்தத் துகறயிசல பணியாற்றுகின்ற மக்ககள  நாட்டிசல 

யிருக்கின்ற எந்தசவார் அரசியல் தகலவரும் பகௌரவப்படுத்த 

வில்கல; அவர்களுக்குாிய ஊதியங்ககள வைங்கவில்கல 

என்கின்ற ஓர் அடிப்பகடக் கருத்து இந்த நாட்டிசல வாழுகின்ற 

பபரும்பாலான மக்கள் மத்தியிசல இருந்துபகாண்டிருக் 

கின்றது. எனசவ, இந்த விடயத்கதயும் கருத்திற்பகாண்டு 

பசயற்படுவது பபாருத்தமாக இருக்குபமன்று நான் நிகனக் 

கின்சறன்.  

பபருந்சதாட்டத்துகறயாக இருக்கலாம்; விவசாயத் 

துகறயாக இருக்கலாம், தற்காலத்தில் இந்தத் துகறகள் 

வீழ்ச்சிப் பாகதயில் பசன்றுபகாண்டிருப்பகத நாம் 

காண்கின்சறாம். அதற்குக் காரணம், இந்த நாட்டிசலயிருக் 

கின்ற அரசியல் தகலவர்களால் ககடபிடிக்கப்படுகின்ற 

பகாள்கககள்தான். குறிப்பாக, விவசாயத்துகறகய எடுத்துக் 

பகாண்டால், எங்களுகடய அம்பாகற மாவட்டத்திசல 

விவசாயிகளுக்குக் பகாடுக்கப்படசவண்டிய 2021ஆம் 

ஆண்டுக்குாிய மானியக் பகாடுப்பனவானது, 13,000 விவசாயி 

களுக்கு இதுவகரயும் பகாடுக்கப்படவில்கல. இந்த நாட்டிசல 

விவசாயத்கத சமம்படுத்த சவண்டும்; மக்கள் சார்ந்த நல்ல 

விடயங்ககள சமம்படுத்த சவண்டுபமன்று பசால்லு கின்ற 

இந்த அரசாங்கம், இந்த விடயத்திசல தவறிகைத்திருக் கின்றது 

என்றுதான் பசால்ல சவண்டும். 2021ஆம் ஆண்டுக்கான 

அறுவகடகள் முடிவுறுகின்ற இந்தச் சந்தர்ப்பத்திசல, அந்த 

விவசாயிகளுக்குாிய மானிய அடிப்பகடயிலான உதவிகள் 

கிகடக்கப்பபறவில்கல என்பகத நான் இந்த உயாிய 

சகபயிசல கூறிகவக்க விரும்புகின்சறன்.  

இந்த அரசாங்கம் உர மானியத்கதயும் இரசாயனப் 

பசகளப் பாவகனகயயும் நிறுத்திவிட்டு, சசதனப் பசகள 

யூடாக இயற்கக விவசாயத்கத சமம்படுத்த சவண்டு பமன்ற 

திட்டத்கத சமபலடுத்ததன் காரணமாக இப்பபாழுது இந்த 

நாசட ஒரு வீழ்ச்சிப் பாகதயில் பசன்றுபகாண்டிருப்பகத 

நீங்கள் அறிவீர்கள்!  இந்த சசதனப் பசகள விடயத்கத நான் 

ஒட்டுபமாத்தமாக எதிர்க்கவில்கல. இந்த நாட்டுக்குச் 

சாதகமான ஒரு விடயமாக அது இருந்தாலும், கட்டங் 

கட்டமாகசவ பகாண்டுவரப்பட்டிருக்க சவண்டும். இங்குள்ள 

அதிகமான உறுப்பினர்கள் விவசாயம் சம்பந்தமாகப் 

சபசுகின்றார்கள். ஆனால், இவர்களில் எத்தகன சபருக்கு  

விவசாயம் சம்பந்தமான சபாதிய அறிவு இருக்கும் என்பது 

எனக்குத் பதாியவில்கல. நான் ஒரு விவசாயியாக இருந்தவன் 

என்ற அடிப்பகடயில்தான் இது சம்பந்தமாகப் சபசுகின்சறன்.  

விவசாயத்கதப் பபாறுத்தமட்டில், இம்முகற விவசாயி 

களுக்கு ஓர் ஏக்கருக்கு 7-10 மூகடகள் என்ற அடிப்பகடயில் 

தான் விகளச்சல் கிகடத்திருக்கிறது. ஆனால், கடந்த 

காலங்களில் விவசாயிகள் 40-50 மூகடகள் என்ற அடிப் 

பகடயில் அறுவகடககளப் பபற்றார்கள்.  இப்பபாழுது, இந்த 

உயாிய சகபயிசல அகமச்சர்கள், ஆளுந்தரப்பில் இருக்கின்ற 

அதிகமான பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பநல்லுக்கான விகல 

உயர்ந்திருப்பதாக மார்தட்டுகின்றார்கள். இப்பபாழுதிருக் 

கின்ற விகலயின் அடிப்பகடயில், 7-10 மூகடகளுக்குக் 

கிகடக்கும் வருமானத்தினால் எவ்வாறு இந்த விவசாயிகள் 

தங்ககளக் காப்பாற்றிக்பகாள்ள முடியும் என்ற விடயத்கதயும் 

நீங்கள் சயாசிக்க சவண்டும். இந்த நாட்டிசல உற்பத்தி 

இல்லாமல் விகல உயர்ந்து என்ன பயன்? அது பதாடர்பிலும் 

சற்றுச் சிந்தியுங்கள்! ஆகசவ, நீங்கள் இந்த அரசாங்கத்கத 

மட்டும் துதிபாடுவகத விட்டுவிட்டு, உண்கமயான விடயங் 

ககள ஆைமாகச் சிந்தித்து, இந்த நாட்டுக்குப் பபாருத்தமான 

திட்டங்ககள நகடமுகறப்படுத்துவதற்கு முன்வரசவண்டும். 

அவ்வாறு முன்வராவிட்டால், எதிர்காலத்திசல இந்த நாடு 

வறுகமயான நாடுகளின் பட்டியலுக்குள் வந்துவிடும் 

என்பதில் எந்தவித சந்சதகமும் இல்கல. இன்று 'பசுகமப் 

புரட்சி' என்று பசால்லி, மக்கள் பட்டினிப் புரட்சிகயச் 

சந்தித்துக்பகாண்டிருக்கின்றார்கள். இதுதான் உண்கம!  

விவசாயத்துகற மாத்திரமல்ல, கால்நகட வளர்ப்புக்கூட 

இன்று மிகவும் சமாசமாகப் பாதிக்கப்படக்கூடிய ஒரு 

சூைல்தான் இருந்துபகாண்டிருக்கின்றது. இந்த நிகலகமகய 

மாற்றசவண்டுமானால், உங்களுகடய பசுகமப் புரட்சித் 

திட்டத்திசல சில மாற்றங்ககளக் பகாண்டுவாருங்கள்! 

அவ்வாறு பகாண்டுவந்து, இந்த நாட்கடயும் இந்த நாட்டு 

மக்ககளயும் காப்பாற்றக்கூடிய வைிவககககளச் பசய்ய 

சவண்டும் என்று நான் இவ்விடத்திசல சவண்டிநிற்கின்சறன்.   

எங்களுகடய அம்பாகற மாவட்டத்திசல நாங்கள் 

அரசியல் ாீதியாக மிகவும் சமாசமாகப் பாதிக்கப்பட்டவர் 

களாகத் பதாடர்ந்தும் இருந்துபகாண்டிருக்கின்சறாம். இந்த 

அரசாங்கத்துடன் இருந்துபகாண்டு, அபிவிருத்திககளயும் 

முன்பனடுப்புக்ககளயும் சில அகமச்சர்களும் பாராளுமன்ற 

உறுப்பினர்களும் முன்பனடுத்துக்பகாண்டிருக்கின்ற இந்தக் 

காலகட்டத்தில், ஆகலயடிசவம்புப் பிரசதசத்தில் மிக 

சமாசமான,  மனசவதகனயான ஒரு விடயம் நடந்சதறியிருக் 

கின்றது.  

அதாவது, அக்ககரப்பற்று, ஆகலயடிசவம்பு Police 

Stationக்கு முன்னால் இருக்கின்ற வீதிக்கு அருகாகமயிலுள்ள 

மகைக்காலங்களில் நீர் வைிந்சதாடுகின்ற ஆைமான 

கால்வாய்ப் பகுதிகய மண் சபாட்டு நிரப்பிய சம்பவம் கடந்த 

வாரம் நகடபபற்றிருக்கிறது. நான் அந்த இடத்துக்குச் பசன்று 

பார்கவயிட்சடன். பிரசதச சகபக்குச் பசாந்தமான அந்த 

வீதிக்கு அருகாகமயிலுள்ள மிகவும் ஆைமான கால்வாகய 

இலங்கக நில அளகவத் திகணக்களம் நில அளகவ 

பசய்திருக்கின்றது. எந்த அடிப்பகடயில் அது நில அளகவ 

பசய்யப்பட்டிருக்கின்றது? என்பகதத்தான் இந்தச் சகபயிசல 

நான் சகட்க விரும்புகிசறன். அதுமாத்திரமல்ல, சதசிய நீர் 

வைங்கல் வடிகாலகமப்புச் சகபகூட அதற்கு எந்தவிதமான 

ஒரு கட்டணமும் அறவிடாது, மனிதர்கள் வாை முடியாதவாறு 

பாதிப்கப ஏற்படுத்தக்கூடிய வககயில் அந்த அனுமதிகய 

வைங்கியிருக்கின்றது. இவ்வாறு சமாசமான, சமாசடியான 

சவகலகள் இந்த மாவட்டத்திசல நடந்து பகாண்டிருக் 

கின்றன. அந்தப் பிரசதச மக்ககளத் துன்புறுத்துகின்ற 

வககயிசல இவ்வாறான சபாலியான  சவகலத்திட்டங்ககள 

முன்பனடுப்பவர்களுக்கு எதிராக இந்த அரசாங்கத்தினால் 

உாிய நடவடிக்கக எடுக்கப்பட சவண்டும். அவ்வாறான 

சவகலத்திட்டங்ககளத் தடுத்து நிறுத்த சவண்டும். அந்தப் 

பகுதிகய மண் சபாட்டு நிரப்புவதனால் எதிர்காலத்திசல 

ஆகலயடிசவம்புப் பிரசதசம் நீாில் மூழ்கக்கூடிய சூழ்நிகல 

உருவாகும். அவ்வாறு ஓர் ஆபத்தான சூைகல இந்த 

ஆலயடிசவம்புப் பிரசதசத்திசல ஏற்படுத்தக்கூடிய சவகல 

கயச் சில தனிநபர்கள் பசய்துபகாண்டிருக்கிறார்கள். 

இவர்களின் இந்த சவகலயால் அந்தப் பிரசதசத்திசல 

இனாீதியான முரண்பாடு உருவாகக்கூடிய ஒரு சூைல் 

இருக்கின்றது. ஆகசவ, அதகன உடனடியாக நிறுத்த 

சவண்டும். நீர் வைிந்சதாடும் அந்தப் பகுதியிசல எந்த 

அடிப்பகடயில் நில அளகவத் திகணக்களம் அதற்குாிய நில 

அளகவகயச்  பசய்திருக்கின்றது என்பகதத்தான் நான் 

சகட்கின்சறன்.  

அதுமாத்திரமல்ல, கடந்த காலங்களிசல ஆகலயடிசவம்பு 

பிரசதசத்திலும் எங்களுகடய ஏகனய தமிழ்ப் பிரசதசங் 

களிலும் அரசியல் ாீதியான நடவடிக்ககககளசயா அல்லது 

நிருவாக ாீதியான நடவடிக்ககககளசயா எங்களால் சிறப்பாக 
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முன்பனடுக்க முடியாதுசபானது. அவ்வாறான சூைலிலும்கூட 

கருங்பகாடித்தீவு என்கின்ற பிரசதசத்கத கமயமாக கவத்து 

ஒரு சில தனிநபர்கள் கட்டடங்ககளக் கட்டி அந்தப் பிரசதசத் 

கதயும் ஆக்கிரமித்த வரலாறுககளயும் நான் இவ்விடத்திசல 

பசால்லிகவக்க விரும்புகிசறன். இவ்வாறான சவகலத் 

திட்டங்கள் எமது பிரசதசத்திசல பாாிய இனப் பிரச்சிகனகய 

அல்லது இன ாீதியான முரண்பாடுககள உருவாக்கும் 

என்பதில் ஐயமில்கல. எனசவ, அந்தப் பிரசதசத்தின் 

நிருவாகக் கட்டகமப்கபச் பசய்து பகாண்டிருக் கின்ற பிரசதச 

பசயலாளர், பிரசதச சகப மற்றும் ஏகனய திகணக்களங் 

களின் அனுமதிசயாடும் அவர்களுகடய ஆசலாசகனக 

சளாடும் இந்தப் பணிகள் முன்பனடுக்கப் படுமானால் 

சிறப்பாக இருக்கும். இவ்வாறான சவகலத் திட்டங்கள் 

அம்பாகற மாவட்டத்தின் ஆகலயடி சவம்பு பிரசதசத்தில் 

மாத்திரமல்ல, ஏகனய எங்களுகடய தமிழ்ப் பிரசதசங்களிலும் 

முன்பனடுக்கப்படு கின்றன. அந்த விடயங்ககள நிறுத்த 

சவண்டுபமன்பசத எனது அன்பான சகாாிக்ககயாகும்.  

தமிைராக இருப்பவர் இந்த நாட்டின் தகலவராக 

வரமுடியாது; அசதசபான்று பிரதமாரகவும் வரமுடியாது. 

ஆயினும், நியாயத்தின் அடிப்பகடயில் பசயற்படுகின்ற ஒரு 

கட்சியாக எங்களுகடய தமிழ் சதசியக் கூட்டகமப்பு 

இருந்துபகாண்டிருக்கின்றது. கடந்த வரவு பசலவுத்திட்ட 

உகரயின்சபாது நிதி அகமச்சர் அவர்கள், “அரசாங்கம் 

முன்பனடுக்கின்ற அபிவிருத்தி சவகலகளுக்குத் தமிழ்த் 

சதசியக் கூட்டகமப்பு ஒத்துகைப்பு வைங்க சவண்டும்” என்ற 

ஒரு கருத்கத முன்கவத்திருந்தார். நாங்கள் எந்தச் சந்தர்ப் 

பத்திலாவது தமிழ்ப் பிரசதசங்களிசல நகடபபறுகின்ற 

அபிவிருத்திகளுக்குத் தகடயானவர்களல்லர். நீங்கள் எங்களது 

பிரசதசங்ககளப் புறந்தள்ளிவிட்டுதான் ஏகனய பிரசதசங் 

களிசல அபிவிருத்திககளச் பசய்கின்றீர்கள் என்பதற்காகத் 

தான் எங்களுகடய குரல்ககள ஓங்கி ஒலிக்கின்சறாம்.  

அகமச்சர்களாக இருக்கலாம் அல்லது அரசாங்கத் தரப்புப் 

பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களாக இருக்கலாம் யாராவது 

பநஞ்கசத்பதாட்டு பசால்லட்டும், தமிைர் பிரசதசங்களிசல ஒரு 

சமத்துவமான அபிவிருத்திகள் நகடபபறுகிறது என்று! 

அவ்வாறு நகடபபறுவது இல்கல. நீங்கள் வைங்கிய 

ஓாிலட்சம் பதாைில்வாய்ப்பில்கூட எங்ககளப் புறக்கணிக் 

கின்றீர்கள். அசதசபான்று வீதி அபிவிருத்தியிசல எங்களு 

கடய பிரசதசங்ககளப் புறக்கணிக்கின்றீர்கள். இகதத்தான் 

நாங்கள் பசால்கின் சறாசம தவிர சவறு எகவயுமல்ல.   

அதுமாத்திரமல்ல, இந்த நாட்டில் 1983 - 1990 கால 

கட்டத்தில் வடக்கு, கிைக்குப் பிரசதசங்களிசல பல ககத் 

பதாைில் சபட்கடகள், தனியார் நிறுவனங்கள் சபான்றகவ 

மிகவும் சிறப்பாக இயங்கியதனால் அந்தப் பிரசதசங்கள் ஓர் 

அபிவிருத்தி அகடந்த, சிறந்த வளமிக்க பிரசதசங்களாக 

இருந்தன. அதன் பின்னர், வடக்கு, கிைக்குப் பிரசதசங்களிசல 

பல இடங்கள் திட்டமிட்டு அைிக்கப்பட்டன. அந்த அடிப் 

பகடயில், கிைக்கு மாகாணத்திசல வாகைச்சசகன காகிதத் 

பதாைிற்சாகல, மண்டூர் ஓட்டுத் பதாைிற்சாகல, இறக்காமம் 

ஓட்டுத் பதாைிற்சாகல அசதசபான்று, வடக்கு மாகாணத்திசல 

காங்சகசன்துகற சீபமந்துத் பதாைிற்சாகல, பரந்தன் 

இரசாயனத் பதாைிற்சாகல சபான்ற பதாைிற்சாகல ககளக் 

கூறலாம். மட்டக்களப்பு காகித ஆகல தற்பபாழுது இயங்கி 

னாலும் இன்னும் முழுகமயாக இயங்கவில்கல. இவ்வாறு 

எங்களுகடய வடக்கு, கிைக்குப் பிரசதசங்களிசல பல விடயங் 

ககளச் சுட்டிக்காட்ட முடியும்.  

இறக்காமத்திசல இயங்கிய ஓட்டுத் பதாைிற்சாகலகய 

கமயமாககவத்துதான் அந்தப் பிரசதசத்தில் இருக்கின்ற 

குடும்பங்கள் வாழ்ந்தன. ஆனால், அந்தப் பிரசதச மக்களுக்கு 

அந்த ஓட்டுத் பதாைிற்சாகலயில் சவகல பசய்ய முடியாத 

நிகல ஏற்பட்டுள்ளது. ஏபனன்றால், இப்பபாழுது அதகனச் 

சிவில் பாதுகாப்பு பகடயினர் பபாறுப்பபடுத்திருக்கிறார்கள். 

அதனால் அந்தப் பிரசதசத்திசல அந்தத் பதாைிற்சாகலயில் 

பதாைில்பசய்து வாழ்ந்து வந்த அந்த மக்கள் இன்று வாை 

முடியாமல் தத்தளித்துக் பகாண்டிருக்கிறார்கள். இதுதான் 

அங்குள்ள எங்களுகடய தமிழ் மக்களின் நிகலகமயாக 

இருக்கின்றது.  

அசதசபான்று, கந்தளாயிசல இயங்கிய சீனித் பதாைிற் 

சாகலயும் இப்பபாழுது இயங்க முடியாத நிகலயில் இருப் 

பதால் அங்குள்ள மக்களும் தத்தளித்துக்பகாண்டிருக் 

கின்றார்கள்.  இதுதான் எங்களுகடய தமிைர்களின் நிகலகம 

யாக இருக்கின்றது. நீங்கள் நீண்டகாலமாகத் தயாாித்த agenda 

- நிகழ்ச்சிநிரலின் அடிப்பகடயிசல, இப்பபாழுது காாியம் 

நகடபபற்றுக்பகாண்டிருப்பதால் இன்று எங்களுகடய மக்கள் 

அநாகதகளாக்கப்பட்டு, பபாருளாதார ாீதியாகவும் பின்ன 

கடகவச் சந்தித்துக்பகாண்டிருக்கிறார்கள். ஒரு நிகலயான 

அரசியல் தீர்சவாடு இகணந்த அபிவிருத்திகய இந்த நாட்டி 

லிருக்கின்ற தகலவர்கள் எங்களுகடய மக்களுக்கும் 

முன்னிறுத்தி, தமிைர்ககளயும் இந்நாட்டின் பிரக களாக 

ஏற்று அவர்ககள வைி நடத்த சவண்டும் என்பசத எமது 

அவாவாகும். இறுதியாக, இந்தச் சந்தர்ப்பத்கத வைங்கிய 

பகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களுக்கு நன்றி 

கூறி அமர்கின்சறன்.   
 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The Thank you. The next Speaker is the Hon. 

Selvarajah Kajendren. - [Not in the Chamber.] 

ගරු ජශනක වක් ආඹුර රශජ අමශතතුමශ. Before he starts 

his speech, will an Hon. Member propose the Hon. 

Wasantha Yapabandara to the Chair? 
 

ෙරු ඉන්දික අනුරුේධ පහේරත් මහත්ා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த சஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මූවශ නශරූඪ ගරු ම්ත්රීතුමනි  "ගරු ව ්ත  ශපශබණ්ඩශර 

ම්ත්රීතුමශ යළ් මූවශ න  ගත යුතු " යි මශ ශ ෝජනශ කරනවශ. 
 

ෙරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහත්ා 
(மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

 

විිංන් සනථිර කරන ලදී 
ஆசமாதித்தார். 

Seconded. 
 

ප්රශනනය විමසන ලදින්  සවා සම්මත් විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ෙරු ෂාේක්කියන් රාජපුත්තිරන් රාසමාණික්කම් 

මහත්ා මූලාසනපයන් ඉවත් වූපයන්  ෙරු වසන්ත් යාොබණ්ඩාර 

මහත්ා මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு சாணக்கியன் ரா புத்திரன் இராச 

மாணிக்கம் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்று அகலசவ, மாண்பு 

மிகு வசந்த யாப்பாபண்டார அவர்கள்  தகலகம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. SHANAKIYAN RAJAPUTHIRAN 

RASAMANICKAM left the Chair, and  THE HON. WASANTHA 
YAPABANDARA took the Chair. 

1167 1168 

[ගරු තවරශජශ කශවයි අර ්  මහතශ] 
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[අ.භශ. 3.52] 

 

ෙරු ජානක වක්කුඹුර මහත්ා තේක්  බඩඉරිඟු  කජු  

ෙම්මිතරිසන  කුරුඳු  කරාබුනැිය  බුලත් ඇතුළු කුඩා වැවිලි 

පබෝෙ වො සංවාධනය  ආශ්රිත් කාමාන්ත් හා අෙනයන 

ප්රවාධන  රාජ අමාත්තුමා  
(மாண்புமிகு  ானக வக்கும்புர - கரும்பு, சசாளம், மர 

முந்திாிகக, மிளகு, கறுவா, கராம்பு, பவற்றிகல உள்ளிட்ட 

சிறு பபருந்சதாட்டப் பயிர்ச்பசய்கக அபிவிருத்தி மற்றும் 

அதுசார்ந்த ககத்பதாைில்கள் மற்றும் ஏற்றுமதி சமம்பாட்டு 

இரா ாங்க அகமச்சர்)  

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

මූවශ නශරූඪ ගරු ම්ත්රීතුමනි  අය නශ  පත්රශත  විෂ  අශක 

4  හ 2 පිළිබඳවයි අපි කථශ කර්ශ්. මුික්ම මම රබක නළවත 

වගශ කිරීශම්  හනශාශර පනත  ටශත් වූ නිශ ෝග ගළන කථශ 

කර්න කළමළතියි. ශම් නිශ ෝගවව තිශබ්ශ්  224 .24.24 සිට 

ක්රි ශත්මක කර තිශබන අශප් රශට් රබක නළවත වගශ කිරීම  ඳහශ 

වබශ ශයන  හනශාශර මුයව වළඩි කිරීමත්  අලුති් කරනු වබන 

වගශව   ඳහශ වන  හනශාශර මුයව වළඩි කිරීමත්  ඒ වශශේම ්ම 

 හනශාශර  වශරික 8කි් වබශ ීනම  න කරුණු. විපක්ෂශත ගරු 

ම්ත්රීවරු කිහිපශයශනක් කිදවශ  ්ම  හනශාශර  වබශශයන 

වශරික ගේන අක් කර්න කි වශ. ්ම වශරික ගේන 5 යක්වශ අක් 

කර්න තමයි ගරු රශම්ෂා පතිරේ මළතිතුමශත්  ගරු කනක 

ශහේරත් මළතිතුමශත් 2224.42.22වළනි යශ කළිමනට් ප්රිකශවක් 

ඉිනරිපත් කශැේ. ්ශ ේ අක් කර්න නම්  කික් වශරික 8කි් 

ශගීමම  ඳහශ රණරේ  කරුද ගළ ට් නිශදයන  පශකිකශම්්තුවට 

ඉිනරිපත් කරවශ  ම්මත කර්න ඕනෑ. ඒ කටයුත්ත තමයි අය 

කර්ශ්. නළවත වරක් වශරික 5 යක්වශ අක් කරන කටයුත්ත අපි 

ඉිනරිශතීන කර්න බවශශපොශරොත්තු ශවනවශ. පසුගි  කශවශත 

අශප් රශට් රබක වගශ කිරීම ශගොඩක් ශයශන ආ  අත් හළරි ශ.  

මූවශ නශරූඪ ගරු ම්ත්රීතුමනි  මටත් රබක වතු තිශබනවශ. 

2245් ප ාශ ේ 2222 වනතුරු රබක වතු කළශල්ට ගි ශ. ඒකට 

ශහේතුව තමයි රුපි ල් 222ටවත් රබක කිශවෝව වි ආේ්න බළරි 

ීමම. අශප් රජ  බව ට පත් ුමේශට ප ාශ ේ රබක මිව වළඩි කිරීම 

 ඳහශ වළඩ කටයුතු රශෂ් ක්  කැ නි ශ අය ්කට ්කක් මිව 

වළඩිශවවශ තිශබනවශ. ්යශ රුපි ල් 222 ක ේපරිම මිවක්ව පළවති 

රබක කිශවෝව අය වනශකොට රුපි ල්   2ට වඩශ වළඩිශවවශ 

තිශබනවශ. ්කට ්කක් මිව වළඩි ීමම තුැ 2224 අුමරු ය 

වනශකොට ශම් රශට් රබක වගශ කර්න  වි ශව ශගොවි ජනතශවක් 

ශපවඹුේශ. ඒකට ශහේතුව තමයි  හනශාශර වළඩි කිරීම  හ රබක 

මිව වළඩිීමම.  

රබක වගශව ශම් රශට් පරි ර ට හිතකර ශය ක්. අය වන 

 ශරක්ෂේ ශයපශකතශම්්තුවට අ ත් කළවෑ ශගොඩක් තිශබනවශ. ඒ 

කළවෑවික් පරි ර ට වශසි ක් නළහළ. අපි ය්නවශ  පසුගි  

කශවශත -92 ගේ්වව- වගශ කරුද කළවෑ තිශබන බව. ඒ 

කළවෑවව ශමොකක්වත් - ටි වගශවක්වත්- වළශව්ශ් නළහළ. යළ් 

ඒ ශවනුවට රබක වගශ කර්න  නවශ. ඒ අනුව රබක වගශව වන 

ගහන ටත්  ම්කිසි පිළි මක් වනවශ. ඒ වශශේම රබක කිරි කපවශ 

ඉවර ුමේශට ප ාශ ේ ඒ ග ා ශවො ආ මිවකට වි ආේශ ග්නත් 

ුද වව්. ්ශහම තිිම ීනත් පසුගි  කශවශත රබක වගශශව් 

ජනතශව ඈත් ුමේශ. යළ් නළවත වරක් ජනතශව වි ශව  ශඛ්ශවක් 

රබක වගශ කරනවශ.  

රශට් පවතින ශඩොවක ප්ර ාන   ම්බ්ාශ ් ආණ්ක්ව වළඩ 

කර්ශ් නළහළ  කි නවශ අපි යළක්කශ. 2224 අුමරු ශ  අශප් රශට් 

වළඩිම මුයව රබක අපන නශ ් වබශශගන තිශබනවශ. ඒ අනුව 

රුපි ල් ිමික න කට වළඩි මුයවක් රබක අපන නශ ් ශම් රටට 

ශගශන්න ුද වව්කම වළිමවශ තිශබනවශ. ඒ නි ශ ශම් 

ක්ශෂේත්රශත ශ ිනවශ ඉ්න ශගොවි ජනතශව අය ශපරට වඩශ 

ේන්දුශව් කටයුතු කරනවශ. ඒ වශශේම අශප් ශයපශකතශම්්තු 

ඒ  ඳහශ අව   හශ ෝග  වබශ ශයනවශ. අපි බවශශපොශරොත්තු 

වනවශ  වගශ කර්න ුද වව්  ෑම ප්රශ   කම රබක වගශ කරවශ  

වගශකරුව්ට  හනශාශර වශශේම යළනුම වබශ ීනවශ  වගශවට 

අව  පහසුකම් වබශ ශය්න.  

රබක වශශේම තමයි ශත් වගශවත්. අශප් රශම්ෂා පතිරේ 

ඇමතිතුමශ ශම් කටයුත්ත නීතනුූලව කර්න ශම් ගළ ට් 

නිශදයන  ශගනළල්වශ තිශබනවශ. 2242 අුමරු ශ  තමයි ්ක 

බවපත්ර ක් වබශ ග්න ශකොට බවපත්ර ගශ ාතුව රුපි ල් 

මිික න ක් කශැේ. යළ් අුමරුදු 42ක් වනවශ. ශම් කටයුත්ත 

කර්න අය ශහෝ ක්රි ශ කිරීම  ම්බ්ාශ ් මම  තුටු වනවශ. ඒ 

වශශේම මහශ පරිමශේ බවපත්ර ක් අලුත් කිරීම  ඳහශ රුපි ල් 

වක්ෂ ශයක හමශර ආත්  මාම හශ  ආඩශ පරිමශේ බවපත්ර ක් 

අලුත් කර්න ්ක්වක්ෂ විසිප්යශහ ආත් වළ  වනවශ. ශත් 

ක්ශෂේත්රශ ් වළඩි ආයශ මක් වබශ ග්ශ් නළහළ කි වශ ශගොඩක් 

අ  බණිනවශ. පසුගි  අුමරු ශ ත් අපි 2222 අුමරු යට වඩශ වළඩි 

ප්රමශේ ක් වි ආේවශ  ශම් රටට මුයල් ශගනළල්වශ ීනවශ තිශබනවශ. 

ශත් වගශව  ම්බ්ාශ ් ප්ර ාන ක් තිශබනවශ. අය  ආඩශ ශත් වතු 

හිමි ්ට ශපොශහොර ගළටලුව තිශබනවශ. අශප් රශම්ෂා පතිරේ 

මළතිතුමශ ඒ ගළටලුවවට වි නිමක් හළටි ට කළිමනට් මණ්ඩව ට 

ශ ෝජනශවක් ශගනශවශ  අමු ශත් ය ව කිශවෝවක්  ඳහශ 

 හනශාශර ක් වබශ ශය්න. ඒ ශ ෝජනශව ශම් වනශකොට 

අනුමතශවවශ තිශබනවශ. ඉිනරි කශවශතීන අමු ශත් ය ව කිශවෝවක් 

 ඳහශ රජශ ්  හනශාශර ක් වබශ ශය්නත්  තම්ට කළමති   

ශපොශහොරක් ශත් වගශවට ශ ොය්න අව  කටයුතු කර්නත් අපි 

බවශශපොශරොත්තු වනවශ. 

ශම් අුමරු ශ  නළවත වගශ කිරීම  ඳහශ වූ  හනශාශර  වළඩි 

කරවශ තිශබනවශ. නළවත වගශ කිරීම  ඳහශ රුපි ල් 522 222 

තිබුණු  හනශාශර  රුපි ල් 652 222 යක්වශ වළඩි කර තිශබනවශ. 

ඒ වශශේම ගුේශත්මකභශවශ ්  ඉහැ ශත් පළැ වබශ ීනම  ඳහශ 

2224 අුමරු ශ  විතරක් ශත් පළැ තවශ් 522ක් හය්න 

අමශතශශ ශ ් මුයල් ීනවශ තිශබනවශ. අලුති් ශත් පළැ තවශ් 

522ක් හයවශ  ගුේශත්මකභශවශ ් ඉහැ ශත් පළැ ක් ඒ 

ප්රශ  ශත ශගොවි ජනතශවට වබශ ශය්න අමශතශශ   කටයුතු 

කර තිශබනවශ. ඒ වත්තක වළඩි හරි ක් තිශබ්ශ් පශ ව. ඒ පශ ව 

පළැ ක් හිටව්න රුපි ල් 422ක  හනශාශර ක් දු්නශ.  ඒ 

ඉඩශම් වළඩි ආයශ මක් වබශ ග්න ුද වව් ආකශර ට ්ම 

 හනශාශර  වබශ දු්නශ. මට මතකයි  මීට ශපර තිබුණු 

ආණ්ක්ශව් රුපි ල් 422ක  හනශාශර ක්  ශයනවශ කි වශ 

ේත් ව ති බශට ඒක වබශ දු්ශ් නළහළ. මූවශ නශරූඪ ගරු 

ම්ත්රීතුමනි   ආඩශ ශත්වතු හිමි ්ට  හන වබශ ශය්න තිබුණු 

ශ  ා බ ශය් නුවර්ළිශත ්ැවලු ශගොීම්ට ශමෝටක ශබයුද 

්කයි කශැේ. අපි ඒක යළක්කශ. ඒ ශගනළල්වශ තිශබන ශමෝටක 

ටිකක් තවමත් තිශබනවශ. හළබළයි  ඒ ශ  ා බ ශය් ශයන  හන  

 ආඩශ ශත්වතු හිමි ්ට හිමි ශව්න ඕනෑ. ඒක ශවනත් ශභෝග ක් 

වගශ කරන අ ට ශනොශවයි හිමි ශව්න ඕනෑ. ශම් ශ  ා බ ශය් 

ග්නශ මුයික් තමයි  ශවෝක ශවශැඳ ශපොශැේ වළඩි මිවකට අශප් 

ශත් වි ආේශ ග්න අපි කටයුතු කර්ශ්. ඒ වශශේම  ශගොවි ශට 

 හන වබශ ශය්නත් අපි ඒක ේපශ ෝගි කර ග්නවශ.   

 ආඩශ ශත්වතු හිමි ශ ශවනුශව් අශප් ආණ්ක්ව වළඩ කටයුතු 

රශෂ් ක් කරවශ තිශබනවශ. ඒ  ඳහශ රජ  මළිනහත්ශවවශ කටයුතු 

කරවශ තිශබනවශ. ඒ වශශේම ඉිනරි කශවශතීන   ආඩශ ශත්වතු 

හිමි ්ට තිශබන ප්ර ාන පිළිබඳව මීට වඩශ ශ ො ශ බව්න අපි 

බවශශපොශරොත්තු ශවනවශ. ප්රති ත ක් විධි ට වශකශශද වළඩිම 

1169 1170 



පශකිකශම්්තුව 

 ආඩශ ශත්වතු හිමි ් ප්රමශේ ක් මශේ මළතිවරේ ශකොට්ධශ ශත 

සිටිනවශ. මශේ ආ නශත සිටින ශත්වතු හිමි ්ශග් සි  ට 

  ක්ම  ආඩශ ශත්වතු හිමි ්. ඒ අ ට ප්ර ාන ක් තිශබනවශ. 

ශබොශහෝ ශවවශවට පශ න කශව  ්නශකොට ඒ ප්රශ  වවට වතුර 

නළහළ. ඒ නි ශ අශප් ඇමතිතුමශ ශ ෝජනශ කැශ   ආඩශ ශත්වතු 

හිමි ්ට ජව  වබශ ගළනීම  ඳහශ මුයවක් වබශ ශය්න. ඒක ගි  

අුමරු ශ  ක්රි ශත්මක ුමේශ. යළ් ශම් අුමරු ශ ත් ඒක ක්රි ශත්මක 

කරනවශ. ඒ වශශේම  අශප් ගම්වව  ආඩශ ශත්වතු  මිති තිශබනවශ. 

 මිති ක් තිබුේශට ඒ ශගොල්ව්ට ය ව ටික ්කතු කරවශ  ය ව ටික 

යශ ග්න තළනක් නළහළ. ගුේශත්මකභශවශ ් ඉහැ ශත් හය්න 

නම් ඒවශට අව  පහසුකම් ශය්න ඕනෑ.  

ශම් ශවන ශකොට අමශතශශ   මළිනහත් ශවවශ    මිික න  කට 

වළඩි මුයවක් වබශ ශයමි්  ආඩශ ශත්වතු හිමි ්ශේ  මිති හරහශ 

අව  මා ාථශන හයවශ ශය්න කටයුතු කරනවශ.  ආඩශ ශත්වතු 

හිමි ශශේ ය ව ටික පශරට ශගශන්න ුද වව් ශව්න 

අමශතශශ   මළිනහත්ශවවශ පශරවල් හයවශ ශයනවශ. අපි පශර 

හය්ශ් ශකෝත්රශත්කරුශව ආට ීනවශ ශනොශවයි. ගශම්  ආඩශ 

ශත්වතු හිමි ශශේ  මිති  හරහශ ඒ ශගොල්වනුත් සි  ට 42ක් රම 

යශ කත්ව  ීනවශ තමයි  ගශම් පශර හයශ ග්ශ්. ඒ වශශේ වළඩ 

කටයුතු රශෂ් ක්  ආඩශ ශත්වතු හිමි ශ ශවනුශව් අශප් ආණ්ක්ව 

ශම් ශවනශකොට ක්රි ශත්මක කරවශ තිශබනවශ.  

මූවශ නශරූඪ ගරු ම්ත්රීතුමනි  අය වළවිික අමශතශශ  ට අයශැ 

ගළ ට් නිශදයන ශයකක් පිළිබඳව  ශකච්ඡශ කරනවශ. ශගොඩක් අ  

කි නවශ  පසුගි  කශවශත අපන න ආයශ ම් වළඩි කර්න රජ  

කටයුතු කශැේ නළහළ කි වශ. අශප් අමශතශශ    ටශත් තිශබන 

 ෑම ශභෝග කටම  ශාශරේ ක් ඉෂාට කරවශ තිශබනවශ. ශපොල් 

 ඳහශ අශප් රශට් වළඩිම මිවක් වබශ ශය්න ුද වව්කමක් වළිමවශ 

තිශබනවශ.  ආරුනි වගශශව් වළඩිම ආයශ මක් ශගශන්න ුද වව් 

ශවවශ තිශබනවශ. සු ව අපන න ශභෝගවික් මිික න 63 222ක් 

ශවනුවට මිික න 422 222ක් අපි ශම් රටට ශගනළවිත් ීනවශ 

තිශබනවශ. ඒ නි ශ ඒ  ෑම ශභෝග ක්ම අපි ප්රවකාන  කරවශ 

තිශබනවශ. පිට රටට ඇීන ගි  මුයල් අපි නතර කරවශ තිශබනවශ. අය 

ශම්  ෑම ම්ත්රීවර  ආම මට කි ්ශ්  අශප් රශට් ජනතශව කහ 

වගශ කැශ  ඔුම්ශග් ඒ කහ ටික මිවට ග්න කි වශයි.  අපි 

ඕනෑම ශභෝග ක්  වගශ කරනවශ.  හළබළයි  මිවීන ග්න කුමරුවත් 

නළහළ. අතිගරු ජනශධිපතිතුමශ කිදවශම කහ වගශ කර්න කි වශ  

අශප් රශට් මිනි ාසු කහ වගශ කැශ. අපි කහවික්  ාව ශශපෝෂිත 

ුමේශ. අය ශවනශකොට අශප් අමශතශශ   මළිනහත් ශවවශ වශකශශද 

හළම ප්රශ   කටම ගිහිල්වශ කහ අ ාවළ්න මිවීන ශගන ඒ 

ශගොවි ශට  ශාශරේ ක් ඉෂාට කර්න කටයුතු කරවශ තිශබනවශ. 

ඒ නි ශ ශගොවි ශ ආරක්ෂශ කිරීශම් වළඩ පිළිශවැ ක්රි ශත්මක 

කර්න වළවිික අමශතශශ   මළිනහත්ශවවශ තිශබනවශ. යළ් 

ශගොඩක් අ  කි නවශ  වළවිික ක්ශෂේත්රශ ් ශගොවි ජනතශව අයි් 

ශවනවශ කි වශ. නමුත් ශගොවි ශ ්ශහම අයි්ීමමක්  ශවවශ නළහළ. 

වළවිික ක්ශෂේත්ර  තුළි් ිමික න 5කට වඩශ වළඩි ආයශ මක් අශප් 

අමශතශශ  ට වබශ ග්න අය ුද වව්කම වළිමවශ තිශබනවශ. ශම් 

රශට් සි ලු කකමශ්තවවට අව   රබක කිරි ටික අශප් රශට් 

නිෂාපශයන  කර්න අපි බවශශපොශරොත්තු ශවනවශ.  

අය ශවනශකොට ට ක කකමශ්ත ශවශ කීප ක් ශම් රශට් 

තිශබනවශ. ඒ කකමශ්ත  ශවශවවටත් අශප් රශට් රබක කිරි ටික 

තමයි අපි ශය්ශ්. ශම් රබක ක්ශෂේත්ර  තුැ ශවො ආ වළඩ 

පිළිශවැක් ක්රි ශත්මක කර්න අපි කටයුතු කරවශ තිශබනවශ. 

ශගොඩක් ශවවශවට අශප් ප්රශ  වවට වළ ා  වළඩි නි ශ රබක කිරි 

කපශ ග්න අමශරුයි. යළ් ඒකටත් රමශදය ක් තිශබනවශ.  

ශවෝකශත ශගොඩක් රටවල් රබක කිරි කප්න අපට වඩශ 

තශක්ෂේ  භශවිත කර තිශබනවශ. අපිත් බළලුවශ  ඒ රම  

කර්න. නමුත් ්  ටිකක් අමශරුයි. ශමොකය  අශප් රශට් ඒ  ඳහශ 

 න වි යම වළඩියි. හළබළයි  අපි ආයක  ක් විධි ට ්ක ප්රශ   ක 

හරි ඒක කරවශ බවමු කි වශ අශප් ඇමතිතුමශ කිදවශ. නීමන 

තශක්ෂේ ත් ්ක්ක ඉ ා රහට ගිහිල්වශ  අශප් ශගොවි ශට අක් 

වි යමකි් වළඩි මිවක් වබශ ග්න ුද වව් වළඩ පිළිශවැක්  ක ා 

කර ශය්න අපි කල්පනශ කරනවශ. ඉිනරිශත  ීන  ෑම වගශවකටම 

තශක්ෂේ  ේපශ ෝගි කරශගන කටයුතු කර්න අපි 

බවශශපොශරොත්තු ශවනවශ. වි ට්නශම  ගත්ශතොත්  අපි ්ක 

ගම්මිරි ා වළවක් සිටුවනශකොට ඒ ශගොල්ව් ්ක තළනක ගම්මිරි ා 

වළල් හතරක් සිටුවනවශ; හතර පළත්තට වළවක් වශේ අිනනවශ. 

නමුත් අපි ්ක කණුවකට ්ක පළැ ක් සිටුවනවශ. අපි ඒ රම 

ශවන ා කරවශ අලුත් විධි ට ශම් ක්ශෂේත්ර  ිනයුණු කර්න අව  

කරන කටයුතු කරනවශ. අය යවශ ේ  ශකච්ඡශ කරන ශමම 

නිශ ෝගවවට අයශැ ශ වල් යළනටත් ක්රි ශත්මක වනවශ.  

මූවශ නශරූඪ ගරු ම්ත්රීතුමනි  මම මුික් කිදවශ වශශේම 

ඉිනරිශතීන ශම් ක්ශෂේත්ර  ිනයුණු කිරීම  ඳහශ මීට වඩශ ශහොඳ වළඩ 

පිළිශවැක් ක්රි ශත්මක කර්න අශප් ඇමතිතුමශ බවශශපොශරොත්තු 

ශවනවශ.  අශප් බවශශපොශරොත්තුව  වශකශශද රබක වළශවන  ෑම 

ප්රශ   කම රබක වගශ කිරීමයි. අපි ශපොශැෝනරුව ප්රශ   ට 

ගිහිල්වශ බළලුවශ  රබක වගශ කර්න ුද වව්ය කි වශ. ඒ 

ප්රශ  ශත අත්හයශ බළලීමක් කරවශ තිශබනවශ. හළබළයි  ඒ අත්හයශ 

බළලීම  ශකථක ශවවශ නළහළ. නමුත් අශප් රශට් ශගොඩක් ප්රශ  වව 

රබක වගශ කර්න ුද වව්.  අශප් රශජ ඇමති කනක ශහේරත් 

මළතිතුමශ ශම් ශවනශකොටත් රබක වගශව ප්රචිකත කිරීම  ඳහශ 

අව  කටයුතු කරනවශ. රශට් රබක වව්න ුද වව්  ෑම 

ප්රශ   ක් ගළනම ශ ො ශ බවශ ඒ  ඳහශ අව  කටයුතු කරනවශ. 

ශමොනරශගව ින ා්රික්කශතත්  රබක වගශ  වි ශව ව ශ ් 

තිශබනවශ. ඒ වශශේම  ශහොරේ ප්රශ  ශතත් වි ශව ව ශ ් 

රබක වගශව තිශබනවශ; කෑගල්ව ින ා්රික්කශතත්  රබක වගශව 

වි ශව ව ශ ් තිශබනවශ.  මම ඉ ාශ ල්වශ කිදවශ වශශේ  අශප් 

රශට් ශගොඩක් ඉඩම් වනශ්තර බවට පත් කරවශ තිශබනවශ. 

නමුත්  ඒවශශත තිශබන  ශකවික් ප්රශ ෝජන ක් නළහළ. 

රත්නුදරශත ඉඳවශ බණ්ඩශරශවව පළත්තට  නශකොට   බවශශගොඩ 

- 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු රශජ ඇමතිතුමශ  ඔබතුමශට ප ාවරු . .32 යක්වශ කශව  

තිශබනවශ. 
 

ෙරු ජානක වක්කුඹුර මහත්ා 
(மாண்புமிகு  ானக வக்கும்புர) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

ශහොඳයි  මූවශ නශරූඪ ගරු ම්ත්රීතුමනි. 

අපි වන  ශරක්ෂේ ශයපශකතශම්්තුවට කි වශ තිශබනවශ  

මුක් ඉඩම් වශශේ තිශබන  ෑම ඉඩමක්ම කළවෑ බවට පත් කර්න  

ඒ  ගශම් ජනතශවට ආයශ මක් ග්න ුද වව් වන විධි ට ඒවශශත  

රබක වගශ කර්න අව ර ශය්න කි වශ. ශම් ශවනශකොට වන 

 ශරක්ෂේ ශයපශකතශම්්තුව  ශකොට ා ව ශ ් රබක වගශ 

කර්න අව ර ක් ශයනවශ. අශප් බවශශපොශරොත්තුව ශම් රශට් 

වන ගහන  වළඩි කරනවශ වශේම ශම් ක්ශෂේත්ර  ිනයුණු කරවශ 

රටට ආයශ මක් ශගශනන වළඩ පිළිශවැක් ඇති කිරීමයි.  ඒ අනුව 

ශගොඩක් ප්රශ  වව අය ශවනශකොට රබක වගශව  අත්හයශ බවවශ 

තිශබනවශ.  පසුගි  කශවශත  රත්නුදර ින ා්රික්කශත  ශගොඩක් අ  

ශම් වගශශව් ඈත් ශවවශ තිශබනවශ. අශප් පතල් කපන අ ට 

තමයි  පසුගි  කශවශත රබක ටික වික්ශක්. හළබළයි  යළ් ඒ අ  

නළවත වරක් ශම් වගශව  ඳහශ මහ්සි ශවවශ කටයුතු කරනවශ.  
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[ගරු ජශනක වක් ආඹුර  මහතශ] 
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රබක කිරි කප්න අුමරුදු පහක්  නවශ. අුමරුදු පහක් ගි ශට   

වශරික අටකි් අපි මුයල් ශය්න ගි ශම ඔුම්ට ශම් මුයල් ශගොඩක් 

ප්රමශය ශවවශ  තමයි හම්බ ශව්ශ්.  ශමශනශ ්  මූිකක 

වි යශම්  සි  ට 24ක විතර ප්රමශේ ක් අපි වබශ ශයනවශ. ඒ 

නි ශ පැමු වශරික  ව ශ ් අපි යළ්  වක්ෂ ්කහමශරක් විතර 

වබශ ශයනවශ. අපි ඒශක් බවශශපොශරොත්තු ශව්ශ් ඒ අ ට ශම් 

කටයුත්ත කරශගන  ෑම පහසු කිරීම. ඒ වශේම රබක සිටුවශ 

අුමරුදු පහක්  නතුරු බවශශගන ඉ්ශ් නළතුව  ටි වගශවක් 

කර්නත් ඔුම්ට ුද වව්. ්ශ ේ  ටි වගශවක් කර්න පහසුකම් 

 ප ්නත් අපි යළ් කටයුතු කරශගන  නවශ. අශප් රශට් ශගොඩක් 

ඉඩම්වව වගශවක් කැශම අුමරුදු තුන හතරක්  නතුරු ඒ භූමිශත 

තව වගශවක් කර්න ුද වව්. හළබළයි  අපි ්ශහම ප්රශ ෝජන ට 

ග්ශ් නළහළ. ශම් ැඟීන මශේ අමශතශශ    ටශත්  ම්නශරශම් 

අක්කර   222ක තිශබන කජු වගශවක අපි අතුරු ශභෝග ක් 

සිශටදවශ. ඒ අතුරු ශභෝගශ ් ඒ වශේම මුයවක් ග්න ුද වව්. 

ඒ නි ශ අපි බවනවශ  අතුරු ශභෝග ඒ ්ක්කම සිටුව්න. කජු 

වගශව ඇතුශැේ අක්කර 422ක අපි වට්ටක්කශ සිශටදවශ. ්ම 

ශභෝග ත් ශබොශහොම ශහොඳට හළිනවශ තිශබනවශ. අපි බවනවශ  

අතුරු ශභෝගත් ඒ ශගොවි මහත්වරු්ට වබශ ශය්න. ඒ රබක 

වතුවව ප  බවවශ කහ වගශ කර්නත් ුද වව්; ඉඟුරු වගශ 

කර්නත් ුද වව්.  බඩඉරිඟු වගශ කර්නත් ුද වව්. ශමොකය  

ඒවශ ශකටි කශලීන ශභෝග. ්ම ශභෝග මශ  කීප යි තිශබ්ශ්. 

ශකටි කශලීන ශභෝග වගශ කශැොත් ඒ අ ට ආයශ මක් ශනොවළබ 

සිටින අුමරුදු පහක විතර කශව  තුැ ආයශ මක් වබශ ග්න 

ුද වව්. ්වළනි  ටි වගශවකි් ආයශ මක් ග්න අව ාථශව  ව ශ 

ශය්න අපි බවනවශ. ්ශහම ශනොුමශේොත්   ශමශනශ ් 

අක්කර ශයකක්  තුනක් තිශබන ශකශන ආට අුමරුදු පහක්  න 

කල් ආයශ මක් හම්බ ශව්ශ් නළහළ. ඒ නි ශ ඔුම් නළවත රබක 

වගශවට ශපවශඹ්ශ් නළහළ. අශප් රශට් ශහක්ශට ශර කි් 

රබක කිරි කිශවෝ 4 222ක් ග්න ුද වව්කමක් තිබුේ නමුත්  අය 

කිශවෝග්රෑම් 522ක් ග්න ුද වව්කමක් නළහළ. ඒකට ශහේතුව 

ශම යි.  ශමශනශ ් ශහක්ශට ශර ක රබක ග ා 546ක් 

තිශබ්න ඕනෑ. හළබළයි  පළැ 325ක්වත් සිටුව්ශ් නළහළ. ඒ 

නි ශ යළ් ශයපශකතශම්්තුව  හනශාශර වබශ ශයන ශකොට 

හරි ටම  ග ා ටික තිශබනවශය කි වශ බවවශ තමයි  හනශාශර  

වබශ ශය්ශ්. ඒ වශශේම  ශගොඩක් ශවවශවට පශ ව සිටුව්ශ් 

නළහළ. ඒ නි ශ ශම්  හනශාශර  වබශ ීනමත් ්ක්ක අපි 

බවශශපොශරොත්තු වනවශ  පශ ව සිටුීමමත්  ඒ ඉඩශම් ඒ අව  පළැ 

ප්රමශේ  සිටුීමමත්.  අපි හළම ශවවශශදම ඒ භූමිශ ් වළඩි ඵව 

ප්රශ ෝජන ක් ග්න  අ ාවළ්න වළඩිශ ් ග්න අව  කටයුතු 

ශයපශකතශම්්තුව හරහශ කි වශ ශයනවශ. ්ශහම නළත්නම් 

ශවෝකශත අශනක් රටවව ශහක්ශට ශර කි් රබක කිරි කිශවෝ 

4 222ක් ග්නවශ නම්  අශප් රශට් කිශවෝග්රෑම් 522යි ග්ශ්. 

ශහේතුව තමයි  අපි ඒ වගශශද පශ ව පළැ සිටුව්ශ් නළති ීමම. යළ් 

අපි ඒ වළඩ පිළිශවැත් කරශගන  නවශ. අපි බවශශපොශරොත්තු 

ශව්ශ් ශම්  ෑම ක්ශෂේත්ර කම ේපරිමශ ් කටයුතු කරවශ ශම් 

අුමරු ශ  අපන න ආයශ ම වළඩි කර ග්න. පසුගි  අුමරු ශ  

අපි ශඩොවක මිික න පහකට වළඩි අපන න ආයශ මක් ශම් රටට 

ශගනශවශ. ඊටත් වළඩි ප්රමශේ ක් ශම් අුමරු ශ  ශගශන්න අපි 

බවශශපොශරොත්තු වනවශ. 

මූවශ නශරූඪ ගරු ම්ත්රීතුමනි  වළවිික අමශතශශ   මළිනහත් 

ශවවශ අය  ශම් පශකිකශම්්තුවට ඉිනරිපත් කර තිශබ්ශ් ශම් 

රශට් ශත් ශගොවි ශටත්  රබක ශගොවි ශටත් ශ ත  ළවශ න 

නිශ ෝග ශයකක්. අශප් ගරු ම්ත්රීතුම්වශ ශම් ක්ශෂේත්ර  

 ම්බ්ාව කි ුද සි ලු කරුණු අරශගන අපි ඉිනරිශතීන අව  

කටයුතු කරන බවත්  ඳහ් කැ යුතුයි. ශම් ක්ශෂේත්ර ට  ම්බ්ා 

ේගතු් අක් නි ශ ඩිප්ශවෝමශ පශධමශවශවක් හනි්වශ ීනවශ අය ඒ 

ඩිප්ශවෝමශාශරි්ට  හතික පිරිනළමීශම් ේත් ව ක් ශනලුම් 

ශපො ආේ රඟහශල් පවත්වනවශ. අශප් රශම්ෂා පතිරේ 

ඇමතිතුමශත්  කනක ශහේරත් රශජ ඇමතිතුමශත් ශම් ශමොශහොශත් 

අතිගරු ජනශධිපතිතුමශත් ්ක්ක ඒකට  ම්බ්ාශවවශ සිටිනවශ. 

්තුම්වශ ශයශයනශම තම්ට භශර ීන ඇති අමශතශශ  තුළි් ශම් 

ක්ශෂේත්ර  ශවනුශව් මළිනහත්ශවවශ කටයුතු කරන බව මතක් 

කරමි්  ශම් කටයුතුවවට  හශ ෝග  වබශ දු් මළති ඇමතිවරු 

සි ලුශයනශටත්  අමශතශශ ශත අශප් ශල්කම්තුම්වශ  හ 

ශයපශකතශම්්තුව  ශත් පකශතෂේ ආ තන  ඇතු ව අශප් 

ආ තනවව සි ලුශයනශටත්  ාතුතිව්ත ශවමි් මශ නිහ  වනවශ. 
 
ප්රශනනය විමසන ලදින්  සවා සම්මත් විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

 
 

රබා නැවත් වො කිරීපම් සහනාධාර ෙනත්: 

නිපයෝෙ 
இறப்பர் மீள்நடுகக மானியச் சட்டம்: 

ஒழுங்குவிதிகள்  
RUBBER REPLANTING SUBSIDY ACT: 

REGULATIONS 
 
 

ෙරු පජොන්සන න් ප්රනාන්දු මහත්ා   
(மாண்புமிகு ச ான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

මූවශ නශරූඪ ගරු ම්ත්රීතුමනි  වළවිික අමශතතුමශ 

ශවනුශව් මශ පහත  ඳහ් ශ ෝජනශව ඉිනරිපත් කරනවශ: 
 

"( 39 අධිකශර  වූ  රබක නළවත වගශ කිරීශම්  හනශාශර පනශත් 8 

වග්ති   ටශත් වළවිික අමශතවර ශ විසි්  ශයනු වදුව  2224 අශගෝ ාතු 

48 ිනනළති අශක 22 4/36 යරන අති විශ ේෂ ගළ ට් පත්රශත පැ කරනු වළබ  

2222.24.22 ිනන ඉිනරිපත් කරන වය නිශ ෝග අනුමත කැ යුතු  ." 

 
ප්රශනනය විමසන ලදින්  සවා සම්මත් විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
කල්ත්ැබීම 
ஒத்திகவப்பு 

ADJOURNMENT 
 

ෙරු පජොන්සන න් ප්රනාන්දු මහත්ා   
(மாண்புமிகு ச ான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

මූවශ නශරූඪ ගරු ම්ත්රීතුමනි  "පශකිකශම්්තුව යළ් කල් 

තළිම  යුතු " යි මශ ශ ෝජනශ කරනවශ. 
 
ප්රශනනය සවාිමමුඛ කරන ලදී. 
வினா எடுத்தியம்பப்பபற்றது. 

Question proposed. 
 

කල්ත්ැබීපම් ප්රශනන 
ஒத்திகவப்பு வினாக்கள் 

ADJOURNMENT QUESTIONS  

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 භශව කල් තබන අව ාථශශද ප්ර ාන  ගරු ් ා.්ම්. මරික්කශක 

මහතශ. 

1173 1174 



පශකිකශම්්තුව 

ෙරු එසන.එම්. මරික්කාා මහත්ා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

මූවශ නශරූඪ ගරු ම්ත්රීතුමනි  මශ ශමම ප්ර ාන  ශ ොමු 

කර්ශ් මහශමශකග අමශත ගරු ශජෝ ාට් ප්රනශ්දු මළතිතුමශ 

ශවතයි. 

මාම අධිශදී  මශකගශත CEP3 රඹුක්කන සිට ගවශගයර 

යක්වශ කිශවෝමීටර 22ක මශකග   ඉිනකිරීශම්ීන රුපි ල් ශකෝටි 

46   2ක ්නම්  රුපි ල් ිමික න 46 ක වශචශවක් සිදු කැ බවට 

ශතොරතුරු වළබී ඇත. 

1. ශමම ශකෝත්රශත්තුව වබශ ීනමට අයශැව අමශත මණ්ඩව 

අනුමළතිශ ් මුික් පත් කැ CANC කමිටුශද ුද ගව ් මශරු 

කර නව කමිටුවක් පත් කශැේ ඇයි? ් ට ශහේතු ශමොනවශය? 

2. ශමම ශකෝත්රශත්තුව  ඳහශ වළ  ශවතළයි කළිමනට් ප්රිකශ 

ඉිනරිපත් කැ ිමික න 82 හශ පැමු CANC කමිටුශද නිකශ   

ශනොකතශ හරිමි් නව CANC කමිටුව විසි් ශ ය,                   

 මශගමක් ශතෝරශ ගත්ශත්  ආමන පයනමකි්ය? මූවශ නශරූඪ ගරු 

ම්ත්රීතුමනි  ශම් ප්ර ාන ට  මශ්තර ප්ර ාන ක් අය ේශ  ඉිනරිපත් 

ුමේ අව ාථශශද ශජෝ ාට් ප්රනශ්දු ඇමතිතුමශ පසුගි  රජ  

කශවශත මහශමශකග  ශවකානශතීන සිදු වූ ශ වල් පිළිබඳව  ඳහ් 

කැශ. ඒ නි ශ මම ඉල්ලීමක් කරනවශ  ඒ ආණ්ක්ව කශවශත 

සිදුශවවශ තිශබන වළරින  ම්බ්ාව පරීක්ෂේ කරවශ  ්වකට හිටුද 

ඇමතිවරු වළරිනකරුව් නම් ඔුම්ට නක් පවරශ යඬුවම් කර්න 

කි වශ. ඒ ආණ්ක්ව කශවශත  ම්කිසි වරයක් ශවවශ තිශබනවශ නම්  

ශම් ආණ්ක්ව කශවශත වරයක් ශව්න ඒක ශහේතුවක් ශනොශවයි. 

මාම අධිශදී  මශකග  පිළිබඳව කථශ කර ීන  පසුගි  

යව ාවව මශාවික් වශකතශ ශවවශ තිශබන ශ වල් නිවළරින නම්  ඒ 

නිවළරිනභශව  ප්රකශ  කර්න ශම්ක අව ාථශවක් කර ග්න කි වශ 

මම ඔබතුමශශග් ඉල්වශ සිටිනවශ. හළබළයි  යළනට වශකතශ ශවවශ 

තිශබන ශතොරතුරු අනුව මාම අධිශදී  මශකගශත තු්වන 

අින ශක වළඩ කටයුතු  ඳහශ ගි  අුමරු ශ  ජශත්තර 

ශට්ඩර ක් ශකෝල් කරවශ ඒ අනුව  මශගම් ගේනශවක් ් ට 

apply කරවශ තිශබනවශ. අපට නම් කිසිම  මශගමක් ශවනුශව් 
ශපනී සිටි්න අව තශවක් නළහළ  මූවශ නශරූඪ ගරු 

ම්ත්රීතුමනි.  ශමොකය  ශම් ප්ර ානශත අරමුේ ශ්රී වශකශ ජනරජ ට 

 ම්කිසි පශක්වක් ශවනවශ නම් ඒක වැක්වශ ගළනීම. ඒකට අපට A 

ය  B ය  C ය  Sri Lankan ය  American ය  Chinese ය  Indian ය  
ශවෝකශත ශවන රටක් ය කි න ්ක  අයශැ නළහළ.   ඒ ශට්ඩක 

්ශක් ප ාශ ේ ජනවශරි මශ ශත 46 වළනි යශ කළිමනට් ප්රිකශවක් 

ඉිනරිපත් කරනවශ. නීතිපති ශයපශකතශම්්තුශව් විමසීමක් 

කර්න ඕනෑ කි වශ Cabinet Appointed Negotiating 

Committee ්ශක් recommend කරවශ තිශ  ීන ශම්ක ශවන ා 

කර්න ඕනෑ  කි වශ  ඒ procurement process ්ක අව ් 
කරවශ 29වළනි යශ නළවත Cabinet Paper ්කක් යමවශ Cabinet 

Appointed Negotiating Committee ්ක මශරු කරනවශ. 

්ශහම මශරු කැශම ්හි  ශමශයකක ් මශරු ශවවශ ශම් process 

්ක ශවන ා ශවනවශ.  ගේ් හයවශ තිශබන විධි ට  මුල් පි වර 

අනුව ගි ශ නම්   ම්පූකේ වි යම  ්ශ් ශඩොවක ිමික න 

4.895යි. ඒ කි ්ශ් ශ්රී වශකශශද මුයික් රුපි ල් ිමික න 382ක්. 

ශම් ශවන ා කිරීම අනුව යළ් වි යම  නවශ ශඩොවක මිික න 

4 252ක්. ඒ අනුව ශවන  ශඩොවක මිික න 825ක් ශවනවශ. ශම්ක 

තවම award කරවශ නළහළ කි වශ තමයි කි ්ශ්. ශම් ගළන 
negotiate කර්න කළිමනට් අනුකමිටුවට  ශ ොමු කරවශ 

තිශබනවශ. ඒ අනුව ශම් වශපෘති  ශම් විධි ට ුමශේොත් ඒ ශවන  

ශඩොවක මිික න 825ක් -ශ්රී වශකශ රුපි ල් ිමික න 469ක්- 

ශවනවශ. යළ් ආන න   ඳහශ ශඩොවක පශවිච්චි කරන ේ්ඩි ල් 

රම ට කශැොත්  ශම්ශක් රුපි ල් ිමික න 226ක පශක්වක් 

ශවනවශ කි වශ  ඳහ්  කරවශ තිශබනවශ. ශම් කථශව වළරිනයි නම් 

්  නිවළරින කිරීශම් අයිති  ්තුමශට තිශබනවශ.  

ඊැඟට   LOLC  මශගශම් funding  ඳහශ ශ  ශව්ිනවශ 

 මශගම හරහශ ශ්රී වශකශ භූමිශත ඉඩම් ටික වි ආේ්න 

ේත් ශහ ක් තිශබනවශ කි වශ කථශවක් තිශබනවශ. ශම් කශරේශ 

වළරින නම් නිවළරින කිරීම ගරු  ඇමතිතුමශශේ වගකීමක්. ශම් 

ශතොරතුරු වළරින විධි ට කි වශ තිශබනවශ නම්  ්තුමශ ඒ 

 ම්බ්ා  නිවළරින කරුණු ඉිනරිපත් කශැොත් අපි ඒකත් 

පිළිග්නවශ  මූවශ නශරූඪ ගරු ම්ත්රීතුමනි.  

අශප් ප්රාශනම තකක  තමයි  ශම් ශකෝත්රශත් ශ ය,  

 මශගම්වවට වබශ ශයනවශ නම් මිව අක් ශව්න ඕනෑ කි න ්ක. 

නමුත්  ශ ය,   මශගම්වවට ශම්වශ වබශ ීනශම්ීන මිව වළඩි ශවනවශ 

නම් රටටයි ්යි් පශක් සිදු ශව්ශ්. ශමොන ශකොම්පළනි ය  

ශමොන රටය කි න ්ක අපට අයශැ ව්ශ් නළහළ. ශමොන රට ය  

ශමොන ශකොම්පළනි  ය කි න ්කට වඩශ  ශම් ශවවශශද ශඩොවක 

මිික න 825ක පශක්වක් ශවනවශ නම්  ඒක වැක්ව්නයි අපි 

බවශශපොශරොත්තු ව්ශ්. ඇත්ත ව ශ ්ම අපි පශකි ාතශනශ ් 

ශඩොවක මිික න 222ක් ේ ට ඉල්වනවශ කෑම ටික ශගශන්න. 

බශේවශශ  ශ ් ශඩොවක මිික න 222ක් ේ ට ඉල්වනවශ  

අමුද්රව ශගශන්න. ඉ්ින ශශව් ශඩොවක මිික න 522ක් 

ඉල්වනවශ  ඛ්නිජ ශතල් ටික ශගශන්න. ඒ මු ව ගේන ගත්තශම 

ශඩොවක මිික න  22ක් පමේ ශවනවශ. ශම් විධි ට කටයුතු 

කශැොත්  අශප් රශට්  ම ාත ජනතශවට ක්න  ශබශහත් ටික 

ශය්න  ඛ්නිජ ශතල් ටික ශගශන්න  අමුද්රව ශගශන්න  න 

තරම් මුයල් ප්රමශේ ක් ශම් හරහශ නශ ාති ශවනවශ කි න ්ක 

ගළනයි අපි ශම් කරුණු ශහළි කර්ශ්. ්ශහම ශවනවශ නම් ඒක 

ජශතික අපරශා ක්. ඒ ජශතික අපරශා  වැක්වශලීම මහජන 

නිශ ෝයකත ් හළටි ට අශප් වගකීමක්. 

 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ම්ත්රීතුමනි   ප්ර ාන  අහවශ අව ් කර්න. 

 

ෙරු එසන.එම්. මරික්කාා මහත්ා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

මශේ විනශඩි පහ ඉවර වනශකොට අව ් කරනවශ  

මූවශ නශරූඪ ගරු ම්ත්රීතුමනි.  

ශම් අව ් වූ procurement process  ්ක අනුව ඒ  විධි ටම 

ශට්ඩක ප්රයශන  කරනවශය  නළත්නම් ශකොයි විධි ටය ශම්ක 

කර්ශ් කි න ්ක පළහළිනික කර්න කි වශ මම ගරු 

ඇමතිතුමශශග් ඉල්වශ සිටිනවශ.  

 

ෙරු පජොන්සන න් ප්රනාන්දු මහත්ා   
(மாண்புமிகு ச ான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

  ගරු මරික්කශක ම්ත්රීතුමනි  අපි  ශකච්ඡශ කරවශ  අශප් 
රජශ ් තමයි පශකිකශම්්තුශද ප්රාශන වළඩකටයුතු අව ් 
ුමේශට පසු කල්තළබීශම් ප්ර ාන අහ්න අව ාථශව ඔබතුම්වශට 
වබශ දු්ශ්. ඔබතුමශ මශේ මිත්රශ ක්. ්තුමශ ශම් විනශඩි 5 
ඇතුැත ශබොශහොම අ ශකථක ප්ර ත්න ක ශ දුේශ  
පශකි ාතශනශ ් ගත්තශ  බශේවශශ  ශ ් ගත්තශ කි වශ කශඩ් 
ගිහිල්වශ මශා ට කථශවක් කර ග්න. ්තුමශ ප්ර ාන ශයකක් 
අහවශ තිශබනවශ. ්තුමශ අහවශ තිශබන ප්ර ාන ශයක ගළන අපට 
කි ්න තිශබ්ශ් ශමච්චරයි.  විවෘත කරුද නළති ශට්ඩර ක 
ගේ් ශකොශහ්ය ඔබතුමශ ගත්ශත් කි න ්ක තමයි අපට 
තිශබන ප්ර ාන . ඔබතුමශ කි නවශ ශ් ඔබතුමශ   මශගමක් 
නිශ ෝජන  කර්ශ් නළහළ කි වශ. ඒ ශතොරතුර දු්න අ ශග් 
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ගිහිල්වශ අහ්න මශ  9ක් ති ාශ ේ ශම් ශට්ඩක ්ක ඉවර කර 
ග්න බළරි ුමශණ් ඇයි කි වශ. තමු්නශ්ශ ේවශ කථශ කරනවශ 
MCC කි න  මශගමක් ගළන. ඒ MCC  මශගම ශට්ඩර කට 
ඉිනරිපත්ශවවශත් නළහළ. ඒ නි ශ ශම් කර්ශ් අනි ම් බවපෑමක්. 
ශම්  හය්ශ් නිවාශරි් බ  කර්න; ආණ්ක්ව බ  කර්න. 
තමු්නශ්ශ ේවශශේ කශවශත අධිශදී  මශකගශත ්ක 
කිශවෝමීටර ක් හය්න වක්ෂ 48 222කට වළඩිශ ් වළ  ුමේශ. 
කිශවෝමීටර  2ක් වක්ෂ 48 222් වළඩි කරවශ බව්න. ඔබතුමශ 
ශහොඳ යක්ෂශ ක්. මම ය්නවශ. මරික්කශක ම්ත්රීතුමශ  ඔබතුමශශේ 
වරයක් නළහළ. හළබළයි  ඔබතුම්වශ ශේ ශවොක්ශකෝ  ඒවශ කැශ. 
යළ් ඒ යූ්්පී කි ්න ්පශ. යූ්්පී   ජබ ඔ  ශයකම ්කයි. 
ඔබතුමශශේ නශ ක ශ -ශප්රේමයශ  මහත්ම ශ- හිටිශතත් ඒ කළිමනට් 
මණ්ඩවශත වශඩි ශවවශ. ශවන ශකොශහේවත් ශනොශවයි.  ශප්රේමයශ  
මහත්ත ශ හිටුද කළිමනට් මණ්ඩව  තමයි අත ේ ා වශ  ඒශක් 
හිටුද ඇමති ය ශ ගමශේට ශකෝත්රශත් දු්ශ්.  

අශප් ජනශධිපතිතුමශ දූෂේශ ් ශතොරව තමයි ශම් රට 
පශවන  කර්ශ්. ඒක අපි පළහළිනිකව කි නවශ. ඔබතුමශට මම 
කශරේ ක් මතක් කර්නම්.  රුව්ුදර මශකගශත අක්ම ශට්ඩක 
්ශක් ශම් රටට රුපි ල් ිමික න 45ක් ඉතුරු කරශගන 
තිශබනවශ. නමුත්  තමු්නශ්ශ ේවශශේ පළත්ශත් 
්ක්ශකශනක්වත් ඒ ගළන ශහොඳ කිදශද නළහළ; ්ක වචන ක් 
කිදශද නළහළ. තමු්නශ්ශ ේවශශේ ඉිනරි ශපශැේ ජනශධිපති 
අශප්ක්ෂක ශ ශමොකක්ය කිදශද? ්තුමශ කිදවශ  අක්ම මුයවට  
මශගශ  ආ තන ට ීනවශ ශහොරකම්  කැශ කි වශ. මම 
ඔබතුම්වශශග් අහනවශ තවම ශට්ඩක කටයුතු ප්ර ම්පශයන  
කරශගන   ීන  ශකෝටි 4 622 ගේනක් ශහොරකම් කර්න 
ුද වව්ය කි වශ. ඔබතුමශ නම් ්ශහම කිදශද නළහළ. කුමරු හරි 
කි ුද ශය ක් තමයි ඔබතුමශත් ඇවිල්වශ ශම් පශකිකශම්්තුශද 
කිදශද. ශම් තමයි ඒ කශවශත "දූෂේ විශරෝධී ශපරමුේ" කි වශ 
 ශවිාශන අටවශ ශගන මිකක්  මරවිරමශේ  ශක් ආශද හිටුද පූ ා 
පළටද ටික  බලු පළටද ටික.  

 

[මූලාසනපේ අේ ෙරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ඔබතුමශ හිටිශත නළහළ.  ඒක තමයි ඇත්ත. ්ශහම අ  තමයි අය 

ශම්  මඩ ගහ්ශ්.  

ශගෝධශභ  රශජපක්ෂ ජනශධිපතිතුමශශේ නශ කත්ව   ටශත් 

දූෂේශ ් ශතොරව ශම් රට පශවන  කරනවශ කි වශ අපි 

ශපොශරෝදු ුමේශ. ඒ ශපොශරෝදුව අනුව තමයි ජනශධිපතිතුමශත්  

රජ ත්  වළඩ කටයුතු කර ශගන  ්ශ්. තමු්නශ්ශ ේ කි නවශ 

යඬුවම් කර්න කි වශ. ඒ කශවශත  වට රුමම් පශශක මශරණරු හ   

හතරට බ ා වශ ිමික න 66කට දු්නශ. හළබළයි  ඔබතුමශ ්යශ 

නළඟිටවශ ඒ ගළන කථශ කශැේ නළහළ. ජනතශවශීන ශ  පශවනඥ  ආ 

හළටි ට ඔබතුමශට  කථශ කර්න  බළහළ ඒ කශවශත. ්ශහම කථශ 

කැශ නම් ඔබතුමශ අයි් කරනවශ. මහ බළශ ආව කඩුද පට්ට ශහොරු 

ටිකක් තමයි ගි  ආණ්ක්ශද හිටිශත. ඒ නි ශ තමයි ඔබතුමශ ආයර  

කරුද ්ක් ත් ජශතික පක්ෂ  යශවශ ඔබතුමශටත්  ජබට  ්න 

ුමශණ්. නළත්නම් ඔබතුමශ කවයශවත් ්ක් ත් ජශතික පක්ෂ  යශවශ 

 ්ශ් නළහළ. අපි ඔබතුමශ ගළන ය්නවශ. ඔබතුමශ අශප් මිත්ර ශ. 

අශප් මිත්රකම අුමරුදු 25කට  අුමරුදු 32කට වළඩියි. ශ  පශවන 

ව ශ ් ශමොනවශ කැත් ශපෞ ගිකකව අපට ඔබතුමශ  මඟ 

ප්ර ාන ක් නළහළ. ඒ කරුද පට්ට ශහොරකම් නි ශ තමයි ඩී.් ා. 

ශ ේනශනශ ක මහත්ම ශ හයුද ්ක් ත් ජශතික පක්ෂ  ින  ශවවශ 

ගිශත. ්යශ හිටුද වශමශශෂ්ක අ ත්  විපක්ෂ නශ කතුමශත් ඒ  

පළත්ශත්. විපක්ෂශත  ශවිාශ කත් ඒ පළත්ශත්. ඔක්ශකෝම ශහොරු 

ටික ්කතු ශවවශ ශහොරකම්  
[මූලාසනපේ අේ ෙරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

කරුද ්ක තමයි ශකරුශද. අය කි නවශ ආකිකක  වළටිවශ  

බශේවශශ  ශ ් ේ  ග්නවශ  අරශහ් ේ  ග්නවශ කි වශ. 

ඔද. මහි්ය රශජපක්ෂ මළතිතුමශ 2245ීන පරින්ශ් නළතුව හිටි ශ 

නම් ශකොවිඩ් - 4  ව ශගත  තිශබන ශම් ශවවශශදත්  රශට් 

ආකිකක ට ශමශහම ශව්ශ් නළහළ. තමු්නශ්ශ ේවශ මහ 

බළශ ආව ශහොරකම් කැශ විතරක් ශනොශවයි  අධිශදී  මශකගවික් 

ශහොරකම් කැශ. ඔබතුමශශේ හිටුද ඇමතිතුමශ නළඟිටවශ කි නවශ 

පරික්ෂේ කර්න කි වශ. අපට ඕනෑ ුමශණ් ඒ පරික්ෂේ කරවශ 

තමු්නශ්ශ ේවශ කරුද ශ වල් කර්න ශනොශවයි. අපට ඕනෑ 

ුමශණ්  ඔබතුම්වශ කඩශ වට්ටුද  විනශ  කරුද ශම් රශට් 

ආකිකක  නළවත වශර ක් ශගොඩ නඟ්න;  මු ව ශවෝකශතම 

අභිශ ෝග ට වක් ශවච්ච ශකොවිඩ් - 4  ව ශගතශ ් ශම් රශට් 

මිනි ාසු ටික ශ රශ ග්න.  

ඒකයි ශගෝධශභ  රශජපක්ෂ ජනශධිපතිතුමශට තිබුණු ්කම 

පරමශකථ . ඔබතුම්වශ බව  අරශගන යශුද නක් යළක්කශ ශ්. 

ශහට  ඔබතුම්වශ  භශව කල් තබන අව ාථශශද ශ ෝජනශවක් 

ඉිනරිපත් කරනවශ. අය කි නවශ නක් අයි් කර ග්නවශ ලු. අපි 

නක් කිදශද ඔබතුම්වශශේ ආණ්ක්ව තිශ  ීන. ඒවශ අ ශාශරේ 

නක්; අ ශාශරේ ශචෝයනශ. ඒවශට  ශක්ෂි හළදුවශ;  ශක්ෂිකරුව් 

මළදවශ. තමු්නශ්ශ ේවශට ුමවමනශ පරිින අල්ව ා ශහෝ දූෂේ 

ශචෝයනශ විමක න ශකොමි මට අාක්ෂවර  ආ පත් කර ගත්තශ. ඒ 

අාක්ෂවරි  ඇව්ට් ගශකඩ් ්ශක් ්ක් ශකනශට කථශ කශැේ 

ශකොශහේ ඉඳවශය  කශශේ ශගයර ඉඳවශය කි වශ යළක්කශ ශ්. අපි 

පළහළිනිකව කි නවශ  අශප් රජ  කිසිශ ේත්ම ප්ර ාන ක් ඇති 

ශව්න ඉඩ ශය්ශ් නළහළ  කි වශ.  

ඒ වශශේම ශමහි ප්ර ම්පශයන කටයුතු ඉවර  ුමේශට ප ාශ ේ අපි 

ඒ ගළන කථශ කරමු.  

 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඇමතිතුමනි  ඔබතුමශට නි මිත කශව  අව ශනයි. 
 

ෙරු පජොන්සන න් ප්රනාන්දු මහත්ා   
(மாண்புமிகு ச ான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

මට තව විනශඩි ක් ශය්න  මූවශ නශරූඪ ගරු ම්ත්රීතුමනි.  

ගරු මරික්කශක ම්ත්රීතුමනි  වරයක් තිශබනවශ නම් අපි 

ශබොශහොම ශගෞරවශ ් ඒවශ ගළන ශ ො ශ බවනවශ. හළබළයි  

මතක තබශ ග්න  ශම් ශට්ඩක  ම්බ්ාශ ් 

ශ  පශවනඥ ් ශනොශවයි ඉ්ශ්  කළිමනට් මණ්ඩවශ ් 

අනුමත කරුද ශට්ඩක මණ්ඩව තමයි තිශබ්ශ් කි වශ. ඒ 

ශට්ඩක මණ්ඩව  හරි ට ඒ කටයුතු කරනවශය කි වශ අපි 

ඔක්ශකොම ඇහළ ඇරවශ බවමු. ඔබතුමශත්  මමත්  අපිත් බවමු 

ශම්වශ තුළි් ශහොරකම් ශවනවශය කි වශ. ඒ වශශේම මශ ඉල්ලීමක් 

කරනවශ  ශම් පශකිකශම්්තුශද තිශබන වරප්ර ශයවවට මුවශශවවශ 

ශම් පශකිකශම්්තුව ඇතුශැේ ඒ  මශගම් නිශ ෝජන  කර්න ්පශ  

කි වශ. ගරු ම්ත්රීතුමනි  ඔබතුමශ ශනොශවයි  ශබොශහෝ අ  ්ශහම 

කරනවශ. ඉතශම ශගෞරවශ ් මශ ඒ ඉල්ලීම කරනවශ. ඒක වළැවින 

ශය ක්. ඒ ශ  කර්න ්පශ. ඒක වළැවිනයි. ගරු ම්ත්රීතුමනි  

ශ  පශවනඥ  ආ හළටි ට ඔබතුමශටත් ඒක ශහොඳ නළහළ. අපි 

කශටත් ඒක ශහොඳ නළහළ. ඒක තමයි ශම් රටට  ශවවශ තිශබ්ශ්.  

2015ට   ඉ ාශ ල්වශ රටක් වටිනශ නශ ක  ආ වන මහි්ය 

රශජපක්ෂ මළතිතුමශට මඩ ගළහුවශ  අශගෞරව කැශ. ්තුමශ ශම් රටට 

 ශම  ශගනශුද නශ ක ශ. ්තුමශශේ පුමවට මඩ ගළහුවශ. රත්ර් 

අ ාව ්  වළශම් බෝගිනි  ශහිකශකොප්ටක ගළන ශ් කිදශද. රත්ර් 

අ ාවශ ෝ  ඉ්නවශ කි වශ ශ් කිදශද. Buckingham Palace  
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පශකිකශම්්තුව 

්කක් ඇශමරිකශශද තිශබනවශ  කි වශ ශ් කිදශද. මූවශ නශරූඪ 

ගරු ම්ත්රීතුමනි  ශගෝධශභ  රශජපක්ෂ ජනශධිපතිතුමශ ඉතශම  

විනිවියභශව කි්  ඉතශම  පිරිසිදු විධි ට වළඩ කරන නශ කශ ක්. 

විනිවියභශව කි් කටයුතු කර තිශබන ශම් ශට්ඩර    ම්බ්ාව 

අපි බවමු.   ශම් ශතොරතුර ඔබතුමශට කුමරු් ශහෝ දු්නු ්කක්. 

ඔබතුමශ companies  ප ාශ ේ  ්ශ් නළහළ.  අශනක් හුඟක් අ  
නම්  නවශ. හුඟක් අ  ඉ්ශ් ඒ  ශක් ආවව. ඔබතුමශ ඒ  මශගම් 

ප ාශ ේ  ්ශ් නළහළ. ඒ කශවශත ශහොරකශම් ගි  පට්ට ශහොරු 

ටික යළ් ඒ  මශගම් ප ාශ ේ  නවශ. අශප් රජ  විනිවියභශව ක් 

ඇතිව තමයි වළඩ කර්ශ්. ශම් ශට්ඩර  දු්නශට ප ාශ ේ අපි ඒ 

ගළන ශ ො ශ බවමු. ශමොනවශ ශහෝ ප්ර ාන ක් තිශබනවශ නම් ්යශට 

අපි වශඩිශවවශ   ශකච්ඡශ කරවශ වි ඳශ ගනිමු. අපි කිසිම ප්ර ාන ක් 

ශව්න ඉඩ ශය්ශ් නළහළ. ගරු ම්ත්රීතුමනි  ඔබතුමශ කි ුද 

ශට්ඩක මණ්ඩවශත  ශමශයකකයි් 3ශයන ආ හිටුද ්ක 5ශයන ආ 

යක්වශ වළඩි කැශ. ඒක ඉතශම ශහොඳ ශය ක්. ඒක අපි ඉතශ අග  

කරනවශ. ඒක කැ යුතු ශය ක්. ශමොනවශ  ශහෝ ුමශේොත් අපි ඒ 

ගළන ශ ො ශ බවමු. හළශගිවශ වළඩ කර්න බළහළ ශ්.  

 ාතුතියි.  

 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

කල්තළබීශම් ප්ර ාන අශක 2  ගරු නශවක බණ්ඩශර 

ශකෝට්ශට්ශගොඩ ම්ත්රීතුමශ.  

 

ෙරු නාලක බණ්ඩාර පකෝට්පට්පෙොඩ මහත්ා 
(மாண்புமிகு நாலக பண்டார சகாட்சடபகாட)  

(The Hon. Nalaka Bandara Kottegoda)  

මූවශ නශරූඪ ගරු ම්ත්රීතුමනි  මශ මුික්ම  ාතුතිව්ත 

ශවනවශ  ශම් අව ාථශශද  ශමම ප්ර ාන  ඇසීම  ඳහශ අව ාථශව 

වබශීනම පිළිබඳව.  

විශ ේෂශ ්ම ශකොවිඩ් - 4  ව ශගත  නි ශම අශප් රටට 

වළශබන විශ   විනිම  සීමශශවවශ තිශබන ශවවශවක  ඒත් 

්ක්කම අශප් ආකිකක   ම් අපහසුතශවකට මුහුේ ශයමි් සිටින 

ශවවශවක රජ ක් විධි ට ඉතශම අසීරු ගමනක ශම් රශට් 

ආකිකක  ශගන  නවශ. මූවශ නශරූඪ ගරු ම්ත්රීතුමනි  පසුගි  

යව ක මශාශත පැ ුමේශ  "ශකෝටිපති ් අගරු ශචක්වික් 

ආණ්ක්වට බදු ශගවවශ. ශ ය,  ආයශ ම් ශයපශකතශම්්තුවට අගරු 

ශචක් හරහශ ශකෝටි 3 222කට අධික ප්රමශේ ක් බදු ආයශ ම 

අහිමිශවවශ" කි වශ. අපි ආණ්ක්ව භශරශගන  අතිගරු 

ජනශධිපතිතුමශශේ ප්රතිපත්ති  ටශත් ජනතශවට තිබුණු අධික බදු 

ප්රති ත අක් කරවශ  ජනහිතකශමී ශව  අක් ප්රති ත කි් බදු 

පනවමි්   ආකිකක  ශගන  න ශවවශවක  ඉතශම  රව 

ආකශරශත බදු අ  කර ගනිමි් සිටින අව ාථශවක ශමව් 

අතිවි ශව මුයවක් රශට් ආයශ මට  මහශ භශණ්ඩශගශරට  ශ ය,  

ආයශ ම් ශයපශකතශම්්තුවට අහිමි කැශ  කි වශ මශාශත වශකතශ 

ශවනවශ.  

ඒ නි ශ මුයල් රශජ අමශතතුමශශග් මම පහත  ඳහ් 

ප්ර ානවවට පිළිතුරු යළන ග්න කළමළතියි. 

1. ශම් ආකශරශත ශ ය,  ආයශ ම් ශයපශකතශම්්තුවට ශගීමම් 
සිදුකැ ශචක්පත් අගරුීමශම් සිදු ීමමක් වශකතශ ීම තිශ ය?  

2. ්ශ ේ නම් ශකොපමේ ශචක්පත් ප්රමශේ ක්ය? ්හි 
වටිනශකම ශකොපමේය?  

 ්ශහම ශවවශ තිශබනවශ නම්  ශම් මුයව ශම් රටට අහිමි 
කරවශ තිශබ්ශ  ්කුමය? ශම් මුයව ශගවශ නළත්ශත් කුමය?  

3.  ්ම අගරු ශචක්පත්වවට  ම්බ්ා ුද ගව ් පිළිබඳව 
ශම් වන විට රජ  විසි  ් ශගන ඇති ක්රි ශ මශකග 
ශමොනවශය? 

 

ෙරු පශහාන් පසේමිංංහ මහත්ා තසමෘේධි  ෙෘහ ආාථික  

ක්ෂුද්ර මූල  සනවයං ැවකියා හා  වාොර සංවාධන රාජ 

අමාත්තුමා  
(மாண்புமிகு பசஹான் சசமசிங்க - சமுர்த்தி, உள்ளக 

பபாருளாதார, நுண்நிதிய, சுயபதாைில், பதாைில் அபிவிருத்தி 

இரா ாங்க அகமச்சர்) 

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

මූවශ නශරූඪ ගරු ම්ත්රීතුමනි  මුයල් අමශතතුමශ ශවනුශව් 

මම ගරු නශවක බණ්ඩශර ශකෝට්ශට්ශගොඩ ම්ත්රීතුමශ විසි් අ න 

වය පළන ට  පිළිතුර වබශ ශයනවශ. 

ශ ය,  ආයශ ම් ශයපශකතශම්්තුවට බදු ශගවන රම ශයකක් 

තිශබනවශ. ්කක්  මුයික් ශගීමම. අනික  ශචක්පත්වික් ශගීමම.  

 ශමශනශ ් ශචක්පත් මඟි් බදු ශගීමම්  කර ින 

ශචක්පත්වව පවතින ශයෝෂ  බළශ ආව මඟි් සිදුවන ශයෝෂ   බදු 

ශගව්න් විසි් ග්නශ ක්රි ශ මශකග ශහේතුශව් ්ම ශචක්පත් 

අගරු ීමම සි ාශවවශ තිශබනවශ.  

ඒ ්ක්කම ශකොවිඩ් ව ශගත තත්ත්ව  නි ශ  බදු ශගව්න්ට 

බළශ ආව ශවත ශගො ා ශගීමම්  කිරීම දුෂාකර වූ බළවි්  හ ශචක්පත් 

අගරුීමම අවම කිරීම  ඳහශ 2222.2 .28 ිනන සිට මශකගගත -

online- රම ට බදු ශගීමශම් අව ාථශව  ව ශ ීනවශ තිශබනවශ.  

යළනට රශජ බළශ ආ ඇතු වව වශණිජ බළශ ආ 8ක් ශම් online system  
 ටශත් බදු අ  කරගළනීමට යශ ක වනවශ වශශේම  ශ ය,  ආයශ ම් 

ශයපශකතශම්්තුශද පවතින ඒ ප ාති ත් ශම් වනශකොට ඒ  ඳහශ 

 ම්බ්ා කර ශගන තිශබනවශ.  

ශම් ප්ර ානශත තව  මූිකක කශරේ ක් ශව්ශ් අගරු ශවවශ 

තිශබන ශචක්පත් ප්රමශේ   හ ඒ වටිනශකම කී ක්ය කි න 

්කයි. මූවශ නශරූඪ ගරු ම්ත්රීතුමනි  විශ ේෂශ ්ම 2224.42.34 

වන විට  ම්පූකේ ව ශ ් රුපි ල් මිික න 3 242ක් වටිනශ 

ශචක්පත් 6 924ක්   අගරු ශවවශ තිශබනවශ. මශ ැඟ තිශබන වකෂ 

අනුව ශව් ශව්ව ඒ අගරු වූ ප්රමශේ  ඳහ් ශල්ඛ්න  මම 

සවාෙත්* කරනවශ.  

ශකොශහොම ුමේත් මූවශ නශරූඪ ගරු ම්ත්රීතුමනි   2228 

අුමරු ශ  ඉඳවශ තමයි අපට යත්ත වළබී තිශබ්ශ්. 2228 සිට 

2245 යක්වශ වූ   මහි්ය රශජපක්ෂ හිටුද ජනශධිපතිතුමශශේ ුකර 

කශව  තුැ ප්රාශන ව ශ ් ශචක්පත් 2 42 ක් අගරු ශවවශ 

තිශබනවශ. ඊැඟට   හ පශවන  කි ුද 2245 සිට 224  කි න 

කශව පරිච්ශේය  තුැ ශචක්පත් 3 842ක් අගරු ශවවශ තිශබනවශ. 

2228 සිට 2245 යක්වශ වූ කශව පරිච්ශේයශතීන ඇති වූ  ම්  ම් 

ශයෝෂ  හ  ම්  ම් ප්ර ාන නි ශ ශචක්පත් 2 42 ක් අගරු ශවවශ 

තිශබනවශ. හළබළයි   හ පශවන  කශවශත ශචක්පත් 3 842ක් 

අගරු ශවවශ තිශබනවශ විතරක් ශනොශවයි   හ පශවන  කශවශත  

අගරු වූ ශචක්පත්වව වටිනශකම රුපි ල් මිික න 4 534ක් පමේ 

වනවශ.  

ශහට විපක්ෂ  විසි් ආකිකක  පිළිබඳව  භශව කල් තළබීශම් 

විවශය  ආත් ඉිනරිපත් කර්න නි මිතයි. පශකිකශම්්තුවට 

ඇවිල්වශ ආකිකක  පිළිබඳව ප්ර ාන කරන විපක්ෂ 

1179 1180 

[ගරු ශජෝ ාට් ප්රනශ්දු  මහතශ] 

————————— 
*  පුසනත්කාලපේ ත්බා ඇත්. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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නශ කතුමශශග් අපට අහ්න ශවනවශ  2228 සිට ශම් යක්වශ 

අගරු ශවවශ තිශබන ශචක්පත් ප්රමශේශ ් සි  ට 52ක 

වටිනශකමක් තිශබන ශචක්පත් අගරු ීමමම ඒ 2245-224  කශව  

තුැ ආකිකකශත ඇති වූ  ශශකෝචන  පිළිිමඹු කිරීමක් ශනොශවයිය 

කි වශ. මහි්ය රශජපක්ෂ හිටුද ජනශධිපතිතුමශශේ යුගශත යු ා  

තිබුේශ. මූවශ නශරූඪ ගරු ම්ත්රීතුමනි  2228 අුමරු ය   

ගත්ශතොත් මු ව ශවෝක ම ආකිකක අකබුය කට මුහුේ දු් 

අුමරු යක්. ඊැඟට  අශප් රශට් පළවළති ත්ර ාතවශීන යු ා  අව ් 

කර්න පයනම යළමූ අුමරු යත් ් යි. ්තශකොට ශවෝක ආකිකක 

අකබුය  ආත් තිිමවශ  අශප් රශට් බරපතැම ත්ර ාතවශීන අකබුය  ආත් 

තිිමවශ  ශවෝක ශවශැඳ ශපොශැේ ඉහැම ශතල් මිවත් වශකතශ ශවවශ 

තිබුණු අව ාථශවකීනත් ඇති වූ තත්ත්ව ට වඩශ දුකවව ආකිකක 

රටශවක් 2245-224  කශව  තුැීන යක්නට වළබුේශ. 

ඊැඟට  2222-2224 අුමරුදුවව අපි COVID -19 ්ක්ක  ට් 

කැශ. මූවශ නශරූඪ ගරු ම්ත්රීතුමනි  ශ ය,  ආයශ ම් 

ශයපශකතශම්්තුශද  ශඛ්ශ ශල්ඛ්න තුළි්ම ඉතශම පළහළිනිකව  

ශප්නුම් කරනවශ  2245-224  කශව පරිච්ශේයශත ශකොතරම් 

ආකිකක  ශශකෝචන ක්  හ දුකවව පරිපශවන ක් ුමේශය කි න 

කශරේශව. 

 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 භශව කල් තබන අව ාථශශද ශ ෝජනශව  ගරු අනූප ප ා ආවල් 

ම්ත්රීතුමශ. 

 
පඩංගු පරෝෙය ෙැතිරීම ොලනය 

படங்குப் பரவகலக் கட்டுப்படுத்துதல் 
CONTROL OF DENGUE OUTBREAK  
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ෙරු අනුෙ ෙසනකුවල් මහත්ා 
(மாண்புமிகு அனுப பஸ்குவல்)  

(The Hon. Anupa Pasqual)  

මූවශ නශරූඪ ගරු ම්ත්රීතුමනි  අය ිනන  භශව කල්තබන 

අව ාථශශද මම පහත  ඳහ් ශ ෝජනශව ඉිනරිපත් කරනවශ: 

"ශඩශගු ශරෝග  ශහේතුශව් වශකෂිකව ජීවිත ගේනශවක් අහිමි වන අතර  

ශම් ිනනවවය ශකොැඹ  ගම්පහ  ක වතර  ගශල්ව   ශපන   මඩකැුදව  

ුදත්තවම  හ රත්නුදර  න ින ා්රික්කවව ශ ෞඛ් නිවාශරි ශකොට්ධශ  

62ක් ශඩශගු අධි අවයශනම් කවශප ශව  ව ශගත ශරෝග වියශ අශ   

ප්රකශ  ට පත් ශකොට ඇත. පසුගි   තිශත ශඩශගු ශරෝී ් 8 6  ක් හමු ීම 

ඇති අතර  ්යි් සි  ට 54ක් බ ානශහිර පැශත තුළි් වශකතශ ීම ඇත. 

්ම නි ශ ශඩශගු ශරෝග මකයන  කිරීමට අව  සුදුසු වළඩ පිළිශවැක් 

ශ ෞඛ් අමශතශශ    ශ ෞඛ් ශයපශකතශම්්තුව  පැශත් ශ ෞඛ් අශ   

පැශත් පශවන ආ තන ්ක්ව කඩිනමි් ක්රි ශත්මක කරන ශව  ශමම ගරු 

 භශවට ශ ෝජනශ කර සිටිමි." 

අපි ය්නවශ  ශඩශගු ශරෝග  කි ්ශ් වයිර  ක් මඟි් 

වශප්ත වන ශරෝග ක් බව. ශම් ශරෝග ත් මීට ව ර 4 522කට 

පමේ ශපර චීනශ ්ම තමයි ආරම්භ ුමශණ්. අශප් රටම 

ශවැශශගන තිශබන ශකොවිඩ් ව ශගත  චීනශත යූහශ් නගරශ ් 

වශප්ත ුමේශ වශශේම මීට ව ර 4 522කට පමේ ශපර ශඩශගු 

ව ශගත ත් චීනශ ්ම තමයි ආරම්භ ුමශණ්.  

මූවශ නශරූඪ ගරු ම්ත්රීතුමනි  අපි වශකශශද ඉතිහශ   විම ශ 

බළලුශවොත් 4 62ීන තමයි ප්රථම වරට ශඩශගු ශරෝගිශ  ආ වශකතශ 

ුමශණ්. ඉ් පසුව  4 65-4 66ීන අපි ශම්ක ව ශගත ශරෝග ක් 

ශව  හනිනශ ගත්තශ. ව ශගත ශරෝග ක තිශබන සුවිශ ේෂතශව 

තමයි අපි ඒ ගළන අනිවශක ශ ්ම ශ ෞඛ් ශයපශකතශම්්තුවට 

යළනුම් ින  යුතු ීමම.  

ශඩශගු ශරෝග  මදුරුවශශග් ශබෝ ශව්ශ්. ඒ මදුරුවශ ශරෝී  

ුද ගව ශශේ සිට නිශරෝී  ුද ගව ශ කරශ ශගන  න වයිර   මත 

පයනම් ුමණු ව ශගත තත්ත්ව  අය රට ුදරශ පළතිශරමි් තිශබනවශ. 

 ති කට ශරෝී ් 8 6  ක් කි ්ශ්  වි ශව  ශඛ්ශවක්. අපි 

යළ් අති යරුණු ශකොශරෝනශ ව ශගත ට මුහුේ ීනවශ කටයුතු 

කරමි් ඉ්න ශම් ශමොශහොත තුැ ශහමි්  ළශක ශම් භ ශනක 

ේවදුරත් නළඟිටිමි් සිටින බව ශපශනනවශ.  

2017ීන පසුගි  ආණ්ක්ශව්  ්ශහම නළත්නම්  හ පශවන 

ආණ්ක්ශව් පැශත් පශවන ආ තන  හමුික්ම ව ශ යමශ තිශබන 

අවධිශත තමයි රට ුදරශ වළඩිම ශඩශගු ව ශගත තත්ත්ව ක් ඇති 

ුමශණ්. ඒ වකෂ  තුැ 486 424ක ශරෝී ්  ශඛ්ශවක් වශකතශ 

ුමේශ. අපි ය්නවශ  IDH ්ශක් ඇඳ්  ටත් ශරෝී ්ට ඉ්න 

සි ා ුමේ බව. 2249ීන ඒ වශශේ තත්ත්ව ක් ඇති ුමේශ. ඒක නි ශ 

අපි ශම් අව ාථශශදීන ශම් ශරෝී  තත්ත්වශ ් රට ශ රශ ග්න 

සුවිශ ේෂී අවාශන ක් ශ ොමු කර්න ඕනෑ. ශම් තත්ත්ව  

වකාන  ුමශේොත් ඇති වන ශ  අපි ය්නවශ. අපි ය්නශ පළරණි 

කි මනක් තිශබනවශ  "ගිනි ශපශනල්ශව් බළට කශුද මිනිහශ 

කේශමළිනරි ්ළි ටත් භ යි" කි වශ.  

මූවශ නශරූඪ ගරු ම්ත්රීතුමනි  විශ ේෂශ ්ම ශඩශගු මදුරුවශ 

ශබෝ ශව්න කරුණු ගේනශවක් බවපශනවශ. ප්රාශනම කරුේ 

තමයි කළළි ක ැ; කළළි ක ැ මතට විටි් විට වළ ා  ඇති ීමම. 

අඛ්ණ්ඩ වළ ා   නි ශ තත්ත්ව  ශනොශවයි  විටි් විට වළ ා  ඇති 

ීමම තුැ තමයි  ශඩශගු ව ශගත  පළතිශර්ශ්. ඒ නි ශ  ක ැ 

කැමනශකරේ   ඳහශ පැශත් පශවන ආ තන  හ ප්රශශ ය,   භශ 

ම්ත්රීවරු් සුවි ශව වළඩ ශකොට ක් කැ යුතුයි. 

 ෑම ශගයරකම ක ැ කැමනශකරේ ට විශ ේෂ තළනක් ීනවශ 

 තිපතශ ශම් කටයුත්ත සිදු කිරීම ඉතශම අතව යි.  ශඩශගු 

ශරෝී ් අටයහ ා ගේනි් සි  ට 54ක්ම හනිනශශගන 

තිශබ්ශ් බ ානශහිර පැශත තුළි්.  ඒ නි ශ ශම් ශඩශගු 

ව ශගත  නිසි පරිින පශවන  කිරීම  ඳහශ ුද වල් වළඩ පිළිශවැක් 

ක්රි ශත්මක කර්න කි වශ මම ශ ෝජනශ කරනවශ.  

 ාතුතියි. 
 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The Hon.  Premnath C. Dolawatte,  please. You have 

three minutes.   
 
 

[අ.භශ. .3 ] 

 

ෙරු පප්රේම්නාත් සී. පදොලවත්ත් මහත්ා 
(மாண்புமிகு பிசரம்நாத் சி. பதாலவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)  
 ාතුතියි  මූවශ නශරූඪ ගරු ම්ත්රීතුමනි.  

ක වතර ින ා්රික් පශකිකශම්්තු ම්ත්රී  අශප් හිතවත් ගරු අනුප 

ප ා ආවල් මළතිතුමශ විසි් අය   භශව කල් තබන අව ාථශශද ශගන 

ආ ශ ෝජනශව  මම  ාිකර කරනවශ.  

ශම් අව ාථශශදීන පළහළිනිකව ප්රකශ  කර්න ඕනෑ  ශමවළනි 

වශතශවරේ ක් ඇති ශවනවශ කි වශ ය්නශ නි ශ අපි ූ යශනම් 

ශවවශ ඉ්න ්ක වඩශත් සුදුසුයි කි වශ. ඒ මුල්  ාවරූප  යළක්ක 
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පශකිකශම්්තුව 

ගම් අශප් ූ යශනම් ීමම වඩශත් ේචිතයි.  ඒ නි ශ තමයි අශප් ගරු 

අනුප ප ා ආවල් ම්ත්රීතුමශ ශම් අව ාථශශද  ශම් වළයගත්  කශලීන 

ශ ෝජනශව ශගශන්ශ්. අපි යළනටමත් ශගෝලී  ව ශගත කි් 

බළට කන ජශති ක්.  

විශ ේෂශ ් මීට ය ක ශයකකට පමේ ශපර කශවශත  ශඩශගු 

ශරෝගශත මුල් කශවශත  අශප් රශට් අහිශ ක මිනි ාසු ය  යහ කට 

්හශ පිරි ක් ශඩශගු ශරෝගශ ් මි  ගි ශ. ඒ වශකතශ අනුව  

 ශශප්ක්ෂව බළලුවශම  අය ශඩශගු ශරෝග  නි ශ මි   න  ශඛ්ශව 

අක් ශව්න ුද වව්. අශප් ශ ෞඛ් ක්ශෂේත්රශත ඇති ශවච්ච 

ිනයුණුවත් ්ක්ක ඒ අක්ීමම පිළිබඳ  ම්  තුටක් අපට තිශබනවශ. 

හළබළයි  ඒ පිළිබඳ අපට  ශශප්ක්ෂව බවශ  තුටු ශව්න 

ුද වව්කමක් නළහළ. ඒ නි ශ ශම  වැක්වශ ගළනීම  ඳහශ ගත යුතු  

ක්රි ශමශකග අපි කඩිනමි් ග්න ඕනෑ.  

විශ ේෂශ ් පැශත් පශවන ආ තන  අශප් රශට් ශ  පශවන 
අධිකශරි   රජ   ජනශධිපතිතුමශශේ කශක   ශාක බවකශ -ශම් 
සි ල්වම- ්කතු ශවවශ ශම්  ඳහශ  ක්රි  යශ කත්ව ක් වබශ 
ශය්න ඕනෑ. අපි ශම් කශරේ  අය පශකිකශම්්තුශද කථශ කිරීශම් 
වළයගත්කමක් තිශබනවශ. ශමොකය  ශගෝලී  ශකොවිඩ් ව ශගත  
ශහේතුශව් ශ ෞඛ් ක්ශෂේත්රශත අවාශන  වබශ ින  යුතු අශන ආත් 
තළ්වවට ඒ අවාශන  ශ ොමු ශනොීම   ගිිකීන ගි  තත්ත්ව ක් 
තිශබ්න ුද වව් නි ශ. ඒ නි ශ තමයි අපි නළවත ශම් කරුණු  
අවාශරේ  කරවශ  අව  සි ලු පශක ාව ශපර ූ යශනමකට වක් 
කරවශ  ඒ අව  කටයුතු කිරීශම් අව තශව ශප්වශ ශය්ශ්. 
විශ ේෂශ ්  රජ   පැශත් පශවන ආ තන  අශප් පැශත්බය 
නවයවරු -ශම් සි ලුශයනශ  හ සි ලු ක්ශෂේත්ර- ්කතුශවවශ 
අව  ක්රි ශ මශකග ගළනීශම් තමයි අපට ශම් කශක   ජ ග්රහේ  
කරග්න ුද වව් ව්ශ්.  ජනතශව හළටි ට ශබොශහෝ ශවවශවට 
ශ  පශවනඥ ්ට  පරිපශවන අධිකශරිශත රශජ ශ ේවක ්ට 
විශදචන ්ල්ව කරනවශ අපි යකිනවශ. අපි ්කිශනකශට -
ඔුමශනොුම්ට- විශදචන කරග්නවශ විනශ   ුද ගව  ආ හළටි ට 
අප විසි්  මශජ ට ින  යුතු යශ කත්ව   වබශ ශයනවශය? අශප් 
ශගවත්ත අපි පිරිසිදු කරග්නවශය? ඒ වගකීම අපි කශටත් 
තිශබනවශ. ඒ වගකීශම් අපි කශටවත් බළහළර ශව්න බළහළ.  

ශම් අව ාථශශද ගරු අනුප ප ා ආවල් ම්ත්රීතුමශ විසි් 

ශගශනන වය ශ ෝජනශව  ාිකර කරන ගම්  ජශති ක් හළටි ට අපි 

සි ලුශයනශ ්කතු ශවවශ අශප් ශගවත්ත  වටපිටශව පිරිසිදු කරවශ 

අපට ුද වව් ේපරිමශ ් ශඩශගු ශරෝග  වළැළක්ීමම  ඳහශ 

කටයුතු කැ යුතුයි කි න ්ක මතක් කරනවශ. ඒ වශශේම ශ ෞඛ් 

අශ වව යශ කත්ව  අරශගන  රජශත යශ කත්ව  අරශගන ශම් 

ශරෝග  පිටුයකි්න අව  කටයුතු අපි ඉෂාට කර්න ඕනෑ.  

 ාතුතියි. 
 

 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ශර.සී.අවවතුවව ම්ත්රීතුමශ. ඔබතුමශට විනශඩි හතරක 

කශව ක් වළශබනවශ. 
 

 
[අ.භශ. . 2] 

 

ෙරු පේ.සී. අලවතුවල මහත්ා 
(மாண்புமிகு ச .சீ. அலவத்துவல) 
(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

මූවශ නශරූඪ ගරු ම්ත්රීතුමනි   ගරු අනුප ප ා ආවල් 

ම්ත්රීතුමශ විසි් ශගන ආ  භශව කල් තබන අව ාථශශද 

ශ ෝජනශව ඉතශ කශශවෝචිත  වළයගත් ශ ෝජනශවක්. පසුගි   තිශත 

ශඩශගු ශරෝී ්  ශඛ්ශව අටයහ ා ගේන ඉක්මවශ තිශබනවශ. 

ඇත්තටම ශම  භ ශනක තත්ත්ව ක්. ශකොශරෝනශ ව ශගත 

තත්ත්ව  තුැ ශ ෞඛ් අශ වව  හ අශනක් සි ලුශයනශශේ 

අවාශන  වළඩිශ ් ශ ොමු ශවවශ තිශබ්ශ්  මූිකකත්ව  වබශ ීන 

තිශබ්ශ් ශකොශරෝනශ ශරෝග  පශවන  කිරීම  ඳහශයි. ඒ 

තත්ත්ව  තුැ ශඩශගු ශරෝග   ම්බ්ාශ ් ශ ොමු කැ යුතු 

අවාශන   ම් ප්රමශේ කි් අක් ශවවශ තිශබනවශ කි ශ අපි 

වි ාවශ  කරනවශ  ගරු රශජ ඇමතිතුමි නි.  ශ ෞඛ් ක්ශෂේත්රශත 

 ෑම අශ  ක්ම ශකොශරෝනශ ව ශගත තත්ත්ව ත් ්ක්ක කශක  

බහුව ීම තිශබන නි ශ ශඩශගු ව ශගත   ම්බ්ාශ ් යක්වන 

අවාශන  අක් ශවවශ ඇති කි ශ අපි වි ාවශ  කරනවශ.  

ඒ නි ශ ශම්  ම්බ්ාශ ් අවාශන  ශ ොමු කර  පැශත් 

පශවන ආ තන  හ ප්රශශ ය,  ශ ෞඛ් ශ ේවශ කශක ශව ්කතු 

ශවවශ  ම් විශ ේෂ වළඩ පිළිශවැක්  ක ා කැ යුතු ශවනවශ.  ම් 

 ම් පැශත් පශවන ආ තන  ප්රශශ ය,  ශ ෞඛ් ශ ේවශ කශක ව 

්ක්ක ්කතු ශවවශ  ම්  ම් වළඩ පිළිශවැ  ක්රි ශත්මක කරනවශ. 

නමුත් ශම් තිශබන තත්ත්ව ත් ්ක්ක ්ශහම කැශට මින.  

 ති කට ශරෝී ් 8 222    222  42 222 වළනි ප්රමශේවික් 

වශකතශ ශව්න පට් ගත්ශතොත් ඒක වි ශව ප්ර ාන ක් ශවනවශ.  

 ආඩශ ැමයි්ශේ සිට වළඩිහිටි ් යක්වශ වූ ශම් පිරිශ ්  ම් 

ප්රමශේ ක් ජීවිතක්ෂ ට පත් ශවනවශ. ශම් තත්ත්ව  පශවන  

කිරීම  ඳහශ විශ ේෂ වළඩ පිළිශවැක් අව  තළනට ශම් ශරෝග  

යළ් ේත් ්න ශවවශ තිශබනවශ කි න ්ක තමයි අපට 

ශපශන්න තිශබ්ශ්.  

රශයකත ශ ේනශරත්න හිටුද ශ ෞඛ් ඇමතිතුමශශේ කශවශත 

ශඩශගු මකයන   ඳහශ ශවනම බවකශ ක් බඳවශ ගත්තශ. මම හිතන 

විධි ට 2 222කට වළඩි තරුේ ් පිරි ක් ශඩශගු මකයන ක්ශෂේත්ර 

නිවාශරි් හළටි ට සිටිනවශ. ඒ නිවාශරි් බඳවශ ශගන ශම් 

වනවිට ව ර හතරකට වළඩි කශව ක් ගත ශවවශ තිශබනවශ . ඒ 

අ ට  ම් ීනමනශවක් වබශ ශයනවශ. මම හිතන විධි ට ඒ අ  ශඩශගු 

මකයන   ඳහශ වි ශව වළඩ පිළිශවැක් ක්රි ශත්මක කරනවශ. ඒ 

පිරි  ශකො ශරෝනශ තත්ත්ව  මකයන  කිරීම  ඳහශත් ශ ෞඛ් 

ක්ශෂේත්ර ට වි ශව  හශ ෝග ක් වබශ දු්නශ.  

අපි පළහළිනිකවම ඉල්ලීමක් කරනවශ  ශඩශගු ශරෝී  තත්ත්ව  

ේත් ්න ශවවශ තිශබන ශම් ශදවශශද ශඩශගු මකයන වළඩ 

පිළිශවැ  ඳහශ ශම් ක්ශෂේත්ර නිවාශරි්ශේ  හශ ෝග ත් වබශ 

ග්න කි වශ. ඒ අ ට ශ ේවශ ගළටලු ගේනශවක් තිශබනවශ. ඒ අ  

තවම රුපි ල් 22 222ක වශශේ ීනමනශවක් ග්ශ්. ඒ නි ශ ඒවශ 

වි ඳශ  ඒ අ  ශ ේව   ාිකර කරවශ ශම් වළඩ පිළිශවැට ඒ අ  

 ාිකරව ශ ොයවශ ග්නවශ නම්  මම හිතන විධි ට ඉතශම  ශකථක 

ශව  ශම් කටයුත්ත කර්න ුද වව්.  

අපි ය්නවශ  මළශල්රි ශව අශප් රටි් තුර් කර්න අශප් 

ශ ෞඛ් ක්ශෂේත්ර  වි ශව කශක භශර ක් සිදු කැ බව. මළශල්රි ශ 

ශරෝග  අශප් රටි් තුර් කිරීම  ඳහශ ශ ේවක කණ්ඩශ ම් බඳවශ 

ශගන ඒ  ඳහශ අුමරුදු ගේනශවක් ති ාශ ේ වළඩ පිළිශවැක් 

ක්රි ශත්මක කැශ. ඒ තුළි් අපට  ශකථක ප්රතිඵව වබශ ග්න 

ුද වව් ුමේශ. ඒ අනුව අය අශප් රටි් මළශල්රි ශව තුර් ශවවශ 

තිශබනවශ. ඒ විධි ටම ශඩශගු මකයන ක්රි ශවික   ඳහශ බඳවශ 

ශගන සිටින ශම් කණ්ඩශ මට අමතරව තවත් කණ්ඩශ ම් ඇතු ව 

කරශගන ශවනම අශ  ක් පිහිටුවශ -මළශල්රි ශ මකයන වශපශර  

වශශේම- නිසි ආකශරශ ් වළඩ පිළිශවැක් ක්රි ශත්මක කශැොත්  

අශප් රටි් මළශල්රි ශව තුර් කැශ වශශේම ශම් මශරශ්තික 

ශඩශගු ශරෝග ත් අශප් රටි් තුර් කර්න අශප් ශ ෞඛ් 

ක්ශෂේත්ර ට ුද වව් ශවයි කි න ්ක අපට පළහළිනිකයි. ඒ නි ශ ගරු 

රශජ ඇමතිතුමි  ශම්  ම්බ්ාශ ් විශ ේෂ අවාශන  ශ ොමු 

කරවශ කටයුතු කර්න.  

1183 1184 

[ගරු ශප්රේම්නශත් සී. ශයොවවත්ත  මහතශ] 
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විශ ේෂශ ් ශ ෞඛ් අමශතශශ   පළත්ශත් ශකොශරෝනශ 

මකයන ට යක්වන ේන්දුව නි ශම  ඒ කශක  බහුව තත්ත්ව  

නි ශම ශඩශගු ශරෝග  මකයන   ම්බ්ා කටයුතුවව  ම් මඟ 

හළරීමක් ශවවශ තිශබනවශ නම්  ඒ  ම්බ්ාශ ් නළවත 

ක්රි ශත්මක වන ශව ත් ඉල්වශ සිටිමි් මට ශම් ශදවශව වබශ ීනම 

පිළිබඳව මූවශ නශරූඪ ගරු ම්ත්රීතුමශට  ාතුතිව්ත ශවමි් මශේ 

වචන  ාවල්ප  අව ් කරනවශ. 

 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ශක්. සුයකත්  ශජ  ශපශකරශ ම්ත්රීතුමශ. ගරු ම්ත්රීතුමනි  

ඔබතුමශට විනශඩි හතරක කශව ක් වළශබනවශ. 
 
 

[අ.භශ. . 9] 

 

ෙරු පක්.  සුජිත් සංජය පෙපාරා මහත්ා  
(மாண்புமிகு சக. சு ித் சஞ் ய பபசரரா) 

(The Hon.K.  Sujith Sanjaya  Perera)  

මූවශ නශරූඪ ගරු ම්ත්රීතුමනි  අය   භශව කල්තබන 

අව ාථශශදීන ගරු අනුප ප ා ආවල් ම්ත්රීතුමශ ශගන ්න වය 

කශශවෝචිත ශ ෝජනශව  ම්බ්ාශ ් අයහ ා කිහිප ක් ප්රකශ  

කර්න අව ාථශවක් වළබීම ගළන මශ ඉතශම  තුටට පත් ශවනවශ. 

මීට කික් ශම්  ම්බ්ාව අයහ ා යළක්වූ ගරු ම්ත්රීවරු ප්රකශ  

කැශ වශශේම ශඩශගු ශරෝග  ීනප වශප්තව ඉතශම ශදගශ ් 

පළතිර  න තත්ත්ව ක් පවතින බව අපි ය්නවශ. මම හිතන 

විධි ට ශම් වනවිට ශරෝී ් 42 222ක් පමේ  හ මරේ කිහිප ක් 

වශකතශ ශවවශ තිශබනවශ.  

අපි ශම් අව ාථශශදීන මතක් කර්න ඕනෑ  පසුගි  අුමරුදු 

ශයශක්ම අපි ශකොශරෝනශ ව ශගතශ ් බළට කෑ බව. ශකොශරෝනශ 

ව ශගත  පශවන   ඳහශ අවාශන  ශ ොමු කර්න සි ා ශවච්ච 

නි ශ තමයි ශඩශගු ශරෝග  මකයන   ඳහශ  ම් කිසි ක්රි ශ මශකග ක් 

ගළනීශම් ප්රමශය  ඇති ීම තිශබ්ශ්. අය වනවිට ජනතශව හළම 

පළත්ශත්ම බළට කනවශ. විශ ේෂශ ් ආකිකකම  පළත්ශත් 

ගත්තත්  බක් මිව පළත්ශත් ගත්තත්  අශන ආත් අතව  ද්රව 

වබශ ගළනීම පළත්ශත් ගත්තත් ජනතශවට ගළටලු හගත 

තත්ත්ව ක් ඇති ීම තිශබනවශ.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි  ඊශත ශපශකයශ ඉඳවශ ඉ්ාන ප්ර ාන ත් 

අශප් ජනතශවට වි ශව ව ශ ් බවපශ තිශබනවශ. ඊට අමතරව 

ශරෝී ්ට අව  ඖෂා ටික වබශ ගළනීශම්ීනත් වි ශව ගළටලුවකට 

මුහුේ පශ තිශබන වකවශනුවක් හළටි ට තමයි ශම් වකවශනුව 

හනි්ව්න ශව්ශ්. ශකොවිඩ් ව ශගතශ ් පසුව ශඩශගු ශරෝී  

තත්ත්ව ට අශප් රශට් ජනතශව මුහුේ පශ තිශබන ශම් අව ාථශව 

අපි යකි්ශ් ගශහ් වළටුණු මිනිහශට ශගොනශ ඇ්නශ වශශේයි. 

මූවශ නශරූඪ ගරු ම්ත්රීතුමනි  ශඩශගු ශරෝග  ුමේත්  ශවනත් 

ව ශගත ක් ුමේත් ඒවශ ්න අව ාථශශද තමයි ඒ  ඳහශ ප්රතිකකම 

ශ ො ්න  ්ශහම නළත්නම් ්ම ශරෝග වශප්ති  නවත්ව්න 

අව  කරන ක්රි ශ මශකග ග්න ඕනෑ කි වශ හුඟක් අප ශදවශවට 

කල්පනශ කර්ශ්.  

පසුගි  කශව වකවශනුශද නම් ශකොශරෝනශ ව ශගත  තිබුණු 

නි ශ ශම්  ම්බ්ාව අවාශන  ශ ොමු ශනොශව්න ඇති. නමුත් 

ඈත අරණතශත සිටම අපි යකිනවශ  පශ ශල් තිශබන  ආණු ටික අයි් 

කර්න   නගර පිරිසිදු කර්න  අපිරිසිදු ජව  තිශබන  ාථශන 

 පිරිසිදු කර්න හුඟක් ශවවශවට අපට මතක් ශව්ශ් ව ශගත 

තත්ත්ව වළඩි වන අව ාථශශද පමේක් බව.  ඒ නි ශ මම ශම් 

අව ාථශශද ශ ෞඛ් අමශතශශ ශ නුත්  අයශැ නිවාශරි්ශගනුත් 

ඉල්ලීමක් කර්න කළමළතියි. ශම් කටයුතු ්ක කශව කට විතරක් 

සීමශ කර්න ශහොඳ නළහළ. හළම යශමත් ශම් අවයශනම තිශබනවශ  

කි න ්ක අපි කල්පනශ කර්න ඕනෑ. අපි අශප් නගර ටික  

පශ ල් ටික පිරිසිදු කරවශ ශහොඳ තත්ත්වශ ් පවත්වශ ගත්ශතොත් 

ශම  මකයන  කරග්න  ුද වව්කම වළශබනවශ  කි න ්ක 

මම ශම් අව ාථශශදීන කි ්න ඕනෑ.  

ඊට අමතරව  තවත් කශරේ ක් කි ්න තිශබනවශ. පසුගි  

රජ  විසි්  විශ ේෂශ ් ගරු රශයකත ශ ේනශරත්න මළතිතුමශශේ 

මූිකකත්වශ ් ශඩශගු මකයන   ඳහශ බවකශ ක් පිහිටුීමමට 

කටයුතු කැශ. මම හිතන හළටි ට වශකශව ුදරශ තිශබන සි ලු 

ශ ෞඛ් නවය නිවාශරි කශක ශවවවට  MOH   කශක ශවවවට  

ඒ අ  අනුයුක්ත කරවශ  තිබුේශ. ්ශ ේ අනුයුක්ත කැ 2 222ක 

පමේ පිරි ක් ඉ්නවශ. යළනට ඒ අ  අුමරුදු හතරක ශ ේවශ 

කශව ක්  ම්පූකේ කරවශයි තිශබ්ශ්. ශඩශගු මකයන  කර්න 

විතරක් ශනොශවයි  ශම් පසුගි  අුමරුදු ශයක තුැ ශකොවිඩ් ව ශගත 

තත්ත්ව  මකයන  කර්නත් හුඟක් ශවවශවට ඒ ශඩශගු මකයන 

 හශ කවරු ශ ෞඛ් නවය නිවාශරි කශක ශවවවට  ඒ වශශේම 

මහජන ශ ෞඛ් පරීක්ෂකවරු්ට වි ශව  හශ ෝග ක්  වබශ 

දු්නශ. නමුත් වකතමශන රජ  බව ට පත් ශවවශ අුමරුදු 

ශයකහශමශරක් විතර ගත  ශවවශ තිශබනවශ. ශමච්චර ශ ේවශවක් 

කරන ශඩශගු මකයන  හශ කවරු  ාිකර කර්න  ම් කිසි වළඩ 

පිළිශවැක් ක්රි ශත්මක කරවශ නළහළ කි න ්ක කනගශටුශව් 

ුමවත් කි ්න ශවනවශ. ශම් ශවවශශද ඒ අ ශග් වි ශව 

ශ ේව ක් අරග්න ුද වව්. පසුගි  යව ාවව ඒ අ  වි ශව 

කශක භශර ක් ඉටු කැශ. මූවශ නශරූඪ ගරු ම්ත්රීතුමනි  ගරු 

රශජ අමශතතුමි ත් ශම් අව ාථශවට  ම්බ්ා ීම සිටින නි ශ ඒ 

කශරේ ට කඩිනමි් අවාශන  ශ ොමු කර්න කි ශ මම ඉල්වශ 

සිටි්න කළමළතියි. ඒ අ ට සු ව ීනමනශවක් තමයි යළනට වබශ 

ශය්ශ්. ඒ අ ශේ ශ ේව   ාිකර කර ශය්න අව  කටයුතු 

කර්න කි ශ ඉල්වශ සිටිමි්  මශේ වචන  ාවල්ප  අව ් 

කරනවශ.  

ශබොශහොම  ාතුතියි.  

 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු සුයක න ශයනිපිටි  මළතිතුමශ. ඔබතුමශට විනශඩි තුනක 

කශව ක් වළශබනවශ. 

 
 
[අ.භශ. .54] 

 

ෙරු තපම්ජා  සුදාශන පදනිපිියය මහත්ා 
(மாண்புமிகு (சம ர்) சுதர்ஷன பதனிபிடிய)  

(The Hon. (Major) Sudarshana Denipitiya)  

මූවශ නශරූඪ ගරු ම්ත්රීතුමනි, ගරු අනුප පළ ා ආවල් 

මළතිතුමශ ඉතශම කශශවෝචිත ශ ෝජනශවක් තමයි ශම් ශවවශශද  

ශගනශශද. මම බදුල්ව ින ා්රික්  ම්බ්ධීකරේ කමිටුශද 

 භශපතිවර ශ හළටි ට ශම් ප්ර ාන ට කඩිනම් වි නිමක් හළටි ට 

 ම් වළඩපිළිශවැක් ක්රි ශත්මක කර්න පට් ගත්තශ. සි ලු 

පැශත් පශවන ආ තන, සි ලු රශජ ආ තන යළනුවත් කරවශ 

රමයශන වශපශර කරවශ ශකශ ේ ශහෝ ශඩශගු ශරෝග  මකයන  

කර්න අව  කටයුතු ක්රි ශත්මක කැශ. ශකොශහොම ුමේත් 

යළනට ශරෝී ් 8,649ක් විතර වශකතශ ශවවශ තිශබන ්ක ශවො ආ 

ප්ර ාන ක්. ශමතළනීන මම යකින ප්ර ාන  තමයි, ශගොඩක් ජනතශවට 

ශමොකක්ය ශරෝග  කි වශ ශහො ශ ග්න බළරිකම. ශම් අව ාථශශද 

ශකොවිඩ්-4  තිශබනවශ. තව viral flu ්කක් තිශබනවශ. ඊැඟට  

ශඩශගු ශරෝග ත් ආවශම ශම් ඔක්ශකෝම ප්ර ාන ්ක්ක  ජනතශව 
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පශකිකශම්්තුව 

confusion ්කක ඉ්ශ්. ඒ ශගොල්ව්ට හිතශග්න බළහළ 

ශමොකය කර්ශ්  ශමොකය ශව්ශ් කි වශ.  මහර  doctorsවශ 

ැඟට ගි ශම doctorsවශ කි ්ශ් තව යව ා ශයක තුනක් බව්න 

කි වශයි.  මහර අ  ශකොවිඩ්-4  කි වශ හිතවශ ශගයරට ශවවශ 

ඉ්නවශ. ශම් ප්ර ානත් ්ක්ක තමයි ශම් ගළටලුව ඇවිත් 

තිශබ්ශ්. ශම් තත්ත්ව  ශහේතුශව් ශඩශගු ශරෝග  ේත් ්න 

ශවනවශ. ඒ නි ශ යළනුවත් ීමම මින කි ශයි මම නම් යකි්ශ්. 

ජනමශා මඟි් ශමොන රම කට ශහෝ ජනතශව මීට වඩශ යළනුවත් 

කර්න ඕනෑ. 

මීට කික් නම් postersවික් ජනතශව යළනුවත් කරනවශ අපි 

යළක්කශ. ශඩශගු මකයන  කර්න අව  කටයුතු කර්න කි වශ 

මශා මඟි් ශහොඳ ප්රචශර ක් මීට ශපර වබශ ීනවශ තිබුේශ. නමුත් 

යළ් ඒක නළහළ. ඒ නි ශ අපි කඩිනමි් ඒකට අව  කටයුතු 

කර්න ඕනෑ.  ජනතශව යළනුවත් කිරීශම්ීන පශ ල් හරහශත් ඒ 

කටයුත්ත කර්න ුද වව්. ශම් පිළිබඳ පශ ල් යරුව් යළනුවත් 

කැශ නම්  ශගයර ශයොර පිරිසිදුකමි් ති ශග්න ්ක කරයි. යළනට 

ඒ ශ වල් සිදු ශවන බවක් අපි යකි්ශ් නළහළ. ශම  

අනිවශක ශ ්ම අාශපන අමශතශශ  ත් මළිනහත් ශවවශ  

අශනක් සි ලු අමශතශශ ත් මළිනහත් ශවවශ කැ යුතු ශය ක්.  ඒ 

කටයුත්ත කඩිනමි් කර්න ඕනෑ. ජනතශව හිත්ශ්  "ශකොවිඩ් 

 ඳහශ ්්නත්කරේ  කරශගන ඉ්නවශ නම් ප්ර ාන ක් නළහළ. 

අපට ශකොවිඩ් හළිනවශ තිශබ්ශ්. ප්ර ාන ක් නළහළ." කි වශයි. 

නිකම් ේේක් කි වශ හිතමි් ඉඳවශ අ්තිමට ේත් ්න ුමේශම 

මි   න තත්ත්ව ටම පත් ශවනවශ. ශම්ක යරුණු තත්ත්ව ක්.  

ඒ වශශේම අපි වශකශශද තිශබන සි ලු  පැශත් පශවන ආ තන 

්කතු කරශගන  ග්රශමී  කමිටු ්කතු කරශගන  ගශම් සි ලුශයනශ 

්කතු කරශගන ශම් ශරෝග  නවත්ව්න අව  වළඩ පිළිශවැ 

 ක ා කර්න ඕනෑ. ්ක යව ක් යශශගන  weekend ්කක් 

යශශගන ගශම් සි ලුශයනශ ්කතු කරශගන කර්න ුද වව් වළඩක් 

ශම්ක. අපි  ආඩශ කශවශත ගශම් රමයශන වශපශර තිබුේශ. ගශම් 

සි ලුශයනශ ්කතු ශවවශ ්කමුතුකමි් ශම් ශයවල් කැශ. අය නම් 

අපි ඒ ශ වල් යකි්ශ් නළහළ. ගම්වව රමයශන ක්වත් ශවනවශ 

යකි්ශ් නළහළ. අපි පශරවල් හයනවශ  ශනොශ  ආත් වශපෘති 

කරනවශ. නමුත් කුමරුත් ඒවශට ේයද කරන තත්ත්ව ක්වත් අපි 

යකි්ශ් නළහළ. ඒවශ රජශ ් කැ යුතු ශ වල් විධි ට හිතවශ 

පළත්තකට ශවවශ ඉ්නවශ. පශරක් හයවශ දු්නශම ඒ ශයප  ශු ා 

පවිත්ර කර ග්ශ්වත් නළති තත්ත්ව ක් තිශබ්ශ්.   කශනුවකට 

ශමොනවශ හරි වළටිවශ තිබුේත් ඒකවත් අයි් කර්ශ් නළති 

තත්ත්ව ක් තිශබ්ශ්. මශා මඟි් තමයි ශම් යළනුවත්ීමම 

කර්න ුද වව් ශව්ශ්. ඒ නි ශ  සි ලුශයනශ ්කතු ශවවශ ඒ 

කටයුත්තට  යශ ක ශව්න කි ශ මම ඉල්වශ සිටිනවශ.  

මූවශ නශරූඪ ගරු ම්ත්රීතුමනි  ශඩශගු මකයන ට අව  වළඩ 

පිළිශවැ අපි ශ ෞඛ් අමශතශශ   තුළි් කර්න 

බවශශපොශරොත්තු ශවනවශ. ශ ෞඛ් අමශතශශ   ශම් කශක  ට 

මළිනහත් ශවවශ කටයුතු කරනවශ.  අපි බදුල්ව ින ා්රික්කශත හළම 

ආ තන ක්ම යළනුවත් කැශ ආ තන පිරිසිදු කර ගළනීම 

 ම්බ්ාශ ්. ආ තන ප්රාශනී්ට ඒ වගකීම භශර ශය්න 

කි වශ යළනුවත් කැශ.  මු ව රශට්ම  ඒ ආකශරශ ් කටයුතු 

කශැොත්  අපිට ශඩශගු ශරෝග  මකයන  කරග්න ුද වව්. ්ශහම 

නළති ුමශේොත්  ඉිනරිශත ්න වළසි කශව ත් ්ක්ක නළවත වතශවක් 

ශඩශගු ශරෝග  මීට වඩශ හි  ඔ ව්න ුද වව්.  අපිට ශඩශගු 

ශරෝග  මකයන  කැ හළකි ශහොඳම අව ාථශව ශම්කයි. යළනට 

 ශමශන මට්ටශම් තිශබන නි ශ මකයන  කරග්න පහසුයි. ගරු 

අනුප ප ා ආවල් මළතිතුමශ අය  භශව කල් තබන අව ාථශශද ඉතශ 

කශශවෝචිත ශ ෝජනශවක් ශගනශශද. මම ්තුමශට  ාතුතිව්ත 

ශවනවශ  අශප් රශට් ජනතශව ශ රශ ගළනීම  ඳහශ අව  කටයුතු 

කිරීම ශවනුශව් හළශමෝම ේන්දු කරව්න ශම් ශ ෝජනශව 

ශගන ඒම පිළිබඳව.  

 ාතුතියි. 
 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ෂශේක්කි ් රශජුදත්තිර් රශ මශණික්කම් ම්ත්රීතුමශ. 

ඔබතුමශට විනශඩි  ක කශව ක් තිශබනවශ. 
 

 
[අ.භශ.  .55] 

 

ෙරු ෂාේක්කියන් රාජපුත්තිරන් රාසමාණික්කම් මහත්ා 
(மாண்புமிகு சாணக்கியன் ரா புத்திரன் இராசமாணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

 ාතුතියි  මූවශ නශරූඪ ගරු ම්ත්රීතුමනි.  

මූවශ නශරූඪ ගරු ම්ත්රීතුමනි  අය ිනන  භශව කල් තබන 
අව ාථශශද ගරු අනුප ප ා ආවල් ම්ත්රීතුමශ ඉතශම කශශවෝචිත 
ශ ෝජනශවක් ඉිනරිපත් කර තිශබනවශ. හළබළයි  මම ්ක 
කශරේ ක් ගළන කනගශටු ශවනවශ. ශම් ශ ෝජනශව 
 ම්බ්ාශ ් ආණ්ක් පක්ෂශත ම්ත්රීවරු තු්ශයශනක් ශමම 
ගරු  භශශද කථශ කැශ.  මීට ශපර ශඩශගු මකයන   ඳහශම පත් 
කරුද  ඒ කි ්ශ් වශකශව තුැ ශඩශගු ශරෝග  මකයන  කර්න 
ඕනෑ  කි වශ ඒ ශවනුශව් පත් කරුද කශක   ශාක බවකශශත 
තරුේ තරුණි ් පසුගි   ති ශයක ඇතුැත ශකොැඹ Health 

Ministry ්ක ඉිනරිපිටීන ඒ ශගොල්ව්ශේ ැවකි ශව  ාිකර 
කරශය්න කි වශ කරුද ේ ශඝෝෂේ  ගළනවත්  ඒ 
ශගොල්ව්ශේ ැවකි ශව  ාිකර කරීනම පිළිබඳවවත් ඒ ්ක ගරු 
ම්ත්රීවර  ආ ශහෝ වචන ක්වත් කථශ කශැේ නළහළ. ඒ ගළන මම 
කනගශටු ශවනවශ. 

ඇත්තටම ඒ කශක   ශාක බවකශ  පත් ශවනශකොට -2248 
වකෂශතීන - වශකශශද ජනගහනශ ් වක්ෂ කට ශඩශගු ශරෝී ් 
238ක් පමේ තමයි හනිනශ ගත්ශත්. ඒ ශගොල්ව්ශේ ඒ 
programme ්ක අනුව 2223 ශවනශකොට වශකශශද ජනතශවශග් 
වක්ෂ කට ශඩශගු ශරෝී ් 422ක් යක්වශ වන මට්ටමකට අක් 
කරන වළඩ පිළිශවැක් තමයි ින ත් කර තිබුශණ්. ශකොැඹ  
ගම්පහ  ක වතර   වළනි ින ා්රික්ක රශෂ් ක ශඩශගු මකයන  ගළන 
කිදවශ. ශම් ින ා්රික්කවව ශඩශගු ශරෝග  පශවන  කිරීම 
ශවනුශව්ම පත් කරුද ඒ නිවාශරි් හිශත් අ තුටි් වළඩ කරන 
තත්ත්ව ක් තමයි යකි්න තිශබ්ශ්. හළබළයි  අපි ඔුම්ට 
ප්ර ශ ශ කර්න ඕනෑ  ඔුම්ශේ හිශත් ශකොච්චර අ තුට තිබුේත්  
ින ා්රික්ක මට්ටමි් ඒ ශගොල්ව්ශේ වළඩ රශජකශරී අතපසු 
ශනොශකොට සිදු කිරීම ගළන. ිනගි් ිනගටම ඒ රශජකශරි  කරන 
ගම් තමයි ඒ ශගොල්ව්  ාිකර කර්න කි ශ ඉල්ව්ශ්.  මීට 
 ති ශයකකට ශපර  පශකිකශම්්තු  තිශතීන අඟහරුවශයශ රශත්රී 
්ළිශවනතුරු -ඊැඟ යවශ ේ ේශ  ශවනතුරු- positive reply 
්කක් බවශශපොශරොත්තුශව් ඒ ශගොල්ව් හිටි ශ අපි යළක්කශ. 
2224ිනත් ඒ ශගොල්ව් හිටුද ඇමතිතුමශ හම්බ ශවවශ ශම් 
 ම්බ්ාශ ් කථශ කැශ. ඒ ශගොල්ව්ට ශම්  ම්බ්ාශ ් 
වි නිමක් වබශ ශයනවශ කි න ශපොශරෝදුව මත ඔුම් ඔුම්ශේ 
රශජකශරි  නිසි ශව  ඉෂාට කැශ. ඇත්තටම ශකොවිඩ්-4  ව ශගත  
ආුද මුල් කශවශතීන PPE   -Personal Protective Equipment- 
පවශ නළතුව තම්ශේ ජීවිත  පරදුවට ති වශ රුපි ල් 22 222ක 
වශශේ පඩි කට තමයි ඔුම් වළඩ කශැේ. අයටත් ඔුම් ඒ පඩි ට 
තමයි වළඩ කර්ශ්. ඒ නි ශ ශම් පිරි  permanent කර්න 
කි වශ මම ගරු රශජ ඇමතිතුමි ශග් ඉතශ කශරුණිකව ඉල්වශ 
සිටිනවශ. ඒ පිරි  අතර 8 ව ර  මත් ුමණූ අ  4 46 ශයශන ආ 
ඉ්නවශ. O/Level  පශ ා ුමණු 322ක පිරි ක් ඉ්නවශ. ැවකි ශ 

1187 1188 

[ගරු (ශම්ජක  සුයක න ශයනිපිටි   මහතශ] 
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වක්ෂශත වළඩ ටහන  ටශත් ශහෝ ඒ 4 46 ශයනශට ැවකි ශ වබශ 
ීනවශ තිබුේශ නම්  ඔුම් තම්ශේ ශ ේව  අය කරනවශටත් වඩශ 
ශහොඳි් කර්න ඉඩ තිබුේශ.  ්ශහමයි කි වශ මම කිසිශ ේත්ම 
කි ්ශ් නළහළ  ඔුම් පසුගි  කශවශත  රශජකශරි  අතපසු කරවශ  
වළඩ කැශ කි වශ. හළබළයි ඔුම්ට හිශත්  තුශට් වළඩ කර්න 
ුද වව් වශතශවරේ ක් ශම් පශකිකශම්්තුව හරහශ අපි  ව ාවශ 
ශය්න ඕනෑ. ශමොකය  ැවකි ශ වක්ෂශත වළඩ ටහන  ටශත් 
ආණ්ක් පක්ෂශත ම්ත්රීවරු්ට ැවකි ශ ශයසි    තු්සි   
ගේශ් වබශ දු්නශ. මම ය්නවශ  රශජකශරි ට බඳවශ ගත්ත ඒ 
 මහර තරුේ තරුණි ්  ැවකි ශවටවත්  ්ශ් නළති බව. ඔුම් 
රුපි ල් වක්ෂ 2  3 පගශව ීනවශ  ැවකි ශව අරශගන ශගවල්වවට 
ශවවශ ඉ්නවශ. ඒ නි ශ ශම් 4 46 ක පිරි  ශම් ැවකි ශ වක්ෂශත 
වළඩ ටහන  ටශත් ශහෝ බඳවශශගන  ඒ ශගොල්ව්ට හිශත් 
 තුශට් ශම් රශජකශරි  කරශගන  ්න අව ාථශව  ව ශ 
ශය්න. ශමොකය  ව ශගත කි න ඒවශ ශමතළනි් නවති්ශ් 
නළහළ.  අනශගතශතීනත් තව ව ශගත ්්න ුද වව්. ශඩශගු 
මකයන  ඉවර ුමේශට ප ාශ ේ තව ව ශගත තත්ත්ව ්්න ුද වව්. 
ඒ  අව ාථශවවීන  ශහෝ ඒ ශගොල්ව්ට වළඩ කර්න ුද වව් 
අව ාථශව අපි වබශ ශය්න ඕනෑ.  

ඒ වශශේම  O/L  මත් තු්සි  විසිශයශයනශට ශ ෞඛ් 

අමශතශශ   හරහශ  ම් රමශදය ක්  ටශත් ැවකි ශව වබශශය්න 

කි ශ අපි ඉල්වශ සිටිනවශ.  අශප් ේතුරු පැශශත් O/L  මත් ශවච්ච 

අ  අූ ශයශයශනක් ඉ්නවශ; නළ ශඟනහිර පැශශත් ්කසි  

හ ශයශනක් ඉ්නවශ. ඒ තරුේ තරුණි ් ිනගි් ිනගටම 

ේ ශඝෝෂේ කරනවශ; පශරට බළහළවශ කෑ ගහනවශ. අය වශකශව තුැ 

ශඩශගු මකයන  කර්න ඕනෑ බව ඇත්ත. හළබළයි  ශඩශගු මකයන  

කර්නම කි වශ පත් ුමණු අ ට අපි ඉ ා ර ශවවශ  ශාශරේ ක් 

ඉෂාට කර ශය්න ඕනෑ කි ශ මශ ගරු රශජ ඇමතිතුමි ට ශ ෝජනශ 

කරනවශ.  

இன்கறய நாளிசல இந்த உயாிய சகபயிசல படங்கு 

சநாய்த் தடுப்புத் பதாடர்பாகக் பகாண்டுவரப்பட்டிருக்கின்ற 

இந்த ஒத்திகவப்புசவகள மீதான பிசரரகணயின் விவாதத் 

திசல, படங்கு சநாய்த் தடுப்புக்காக நியமிக்கப்பட்டவர்களுக்கு 

நிரந்த நியமனத்கத வைங்குமாறு பகௌரவ அகமச்சாிடம் நான் 

விநயமாகக் சகட்டுக்பகாள்கின்சறன். உண்கமயிசல, இந்த 

படங்கு ஒைிப்புத் திட்டத்தின்கீழ் கிட்டத்தட்ட 1,169 சபர் 8ஆம் 

தரம் கல்வி கற்ற நிகலயில் சவகலக்கு இகணந்திருக்கின்ற 

அசதசநரத்திசல, 322 சபர் O/Level வகர கல்வி கற்ற 

நிகலயில் இகணந்திருக்கின்றார்கள். இந்த 8ஆம் ஆண்டு 

சித்தியகடந்தவர்களுக்கு ஓாிலட்சம் சவகலவாய்ப்பின் கீசை 

யாவது உடனடியாக நிரந்தர சவகலவாய்ப்கப வைங்க 

சவண்டும். ஏபனன்றால், கடந்த வாரம் அவர்கள் தங்களுக் 

கான பதாைில் வாய்ப்கபப் பபறுவதற்காகக் பகாழும்புக்கு 

வந்து இரவு முழுவதும் இங்கு தங்கியிருந்தும் முழுகமயான ஒரு 

தீர்கவ அகடயமுடியாத நிகலயிசல கவகலயுடன் வீட்டுக்குச் 

பசன்றிருந்த நிகலகய நாங்கள் பார்த்திருந்சதாம். இவர்கள் 

பகாவிட்- 19 பதாற்று ஏற்பட்ட காலப்பகுதியிலும்கூடத் 

தங்களுகடய கடகமக்கு முதன்கமயளித்துச் பசயற் 

பட்டவர்கள். அதாவது, தங்களுகடய பாதுகாப்கபப் பற்றிக் 

காிசகன எடுக்காமல், தங்களுகடய குடும்பத்கதப் பற்றிச் 

சிந்திக்காமல்,  அந்தந்தப் பிரசதச மக்களுக்காகத் தங்களுகடய 

கடகமகயச் சாியாகச் பசய்ய சவண்டும் என்ற அடிப் 

பகடயிசல 22,000 ரூபாய் சம்பளத் திற்கு மிகக் கஷ்டப்பட்டு 

அவர்கள் தங்கள் கடகமகயச் பசய்திருக்கின்றார்கள்.  

இன்று நாட்டிசல பல்சவறு இடங்களிசல பல்சவறு 

நபர்களுக்கு அரசியல் சிபாாிசின் கீழ் சவகலவாய்ப்புகள் 

வைங்கப்படுகின்றது. ஓாிலட்சம் சவகலவாய்ப்பு என்ற திட்டத் 

தின் கீழ், அரசாங்கத்துடன் இருக்கின்ற பாராளுமன்ற 

உறுப்பினர் ஒருவருக்கு 200 சபருக்குத் பதாைில் வாய்ப்கபப் 

பபற்றுக்பகாடுக்கக்கூடிய சலுகக வைங்கப்பட்டது எங்களுக் 

குத் பதாியும். அவ்வாறு வைங்கப்பட்ட பதாைில் வாய்ப்புக் 

களின்கீைாவது இவர்ககள உள்வாங்கியிருக்க சவண்டும். 

ஏபனன்றால், இந்தக் பகாவிட் பதாற்று அசதசபால படங்கு 

சபான்ற சநாய்கள் இனிவருங்காலங்களிசல நிச்சயமாக 

ஏற்படும். உண்கமயிசல, இந்த படங்கு சநாய் தடுப்புத் 

பதாடர்பான திட்டத்தின் கீழ், 2018ஆம் ஆண்டிசல கிட்டத் 

தட்ட ஓாிலட்சம் சபருக்கு 238 என்றிருந்த படங்கு சநாயாளி 

களினுகடய எண்ணிக்கககய 2023ஆம் ஆண்டாகும்சபாது 

ஓாிலட்சத்திற்கு 100 என்ற அளவில் குகறப்பதற்கான 

சவகலத்திட்டம் முன்கவக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகசவ, 

அவர்கள் சந்சதாசமாக சவகலபசய்யக்கூடிய ஒரு சூைகல 

நாங்கள் அகமத்துக்பகாடுக்கசவண்டும்.  

இன்று படங்கு சநாய் அதிகாித்திருக்கின்றது என்ற 

வககயில், பகௌரவ உறுப்பினர் அவர்கள் தனது முன்பமாைி 

கவக் பகாண்டுவந்திருக்கிறார். அவ்வாறு அதிகமாசனார் 

இந்த படங்கு சநாயினால் பாதிக்கப்படுகின்றபபாழுதும்கூட, 

படங்கு சநாகயக் கட்டுப்படுத்துகின்ற கடகமகயச் 

பசய்கின்றவர்ககளக் காிசகனயில் எடுக்காமல் அவர்களுக்கு 

நிரந்தர நியமனம் வைங்காமல் இருப்பது உண்கமயிசலசய 

கவகலயான ஒரு விடயமாகும். வட மாகாணத்திசல கிட்டத் 

தட்ட 82 சபர் - விசசடமாக யாழ். மாவட்டத்திசல 51 சபர், 

எங்களுகடய கிளிபநாச்சி மாவட்டத்திசல 09 சபர், 

மன்னாாிசல 07சபர், வவுனியாவிசல 05 சபர், முல்கலத் 

தீவிசல 10 சபர்.  அசதசபால் கிைக்கு மாகாணத்திசல 106 

சபர் - மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் 38 சபர், எங்களுகடய 

கல்முகனயிசல 47 சபர் திருசகாணமகலயிசல 15 சபர் என்ற 

வககயில் அந்த நியமனங்கள் வைங்கப்பட்டிருக்கின்றன. 

இவ்வாறு வடக்கு, கிைக்கு முழுவதுமாக அந்த நியமனங்கள் 

சாியான முகறயில் வைங்கப்படவில்கல என நான் 

நிகனக்கின்சறன். வடக்கு, கிைக்கு பாாிய நிலப்பரப்பாகும். 

இந்த வடக்கு, கிைக்கு  முழுவதும் கிட்டத்தட்ட 188 சபர் தான் 

நியமிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள். அந்த அடிப்பகடயிசல 

இவர்களுக்கான நிரந்தர நியமனம் வைங்குவது பதாடர்பில் 

உடனடியாக நீதிகயப் பபற்றுத்தரசவண்டும் எனக் பகௌரவ 

அகமச்சாிடம் சகட்டு, என்னுகடய உகரகய முடித்துக் 

பகாள்கின்சறன். நன்றி. 

 
ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු චමි්ය විශරසිරි ම්ත්රීතුමශ. ඔබතුමශට විනශඩි හතරක 

කශව ක් තිශබනවශ. 
 

 

 

[අ.භශ. 5.22] 

 

ෙරු චමිතන්ද වි පේිංරි මහත්ා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விச சிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

 ාතුතියි  මූවශ නශරූඪ ගරු ම්ත්රීතුමනි.  

ගරු රශජ ඇමතිතුමි නි  අපි ය්නවශ  ශඩශගු ශරෝග  

හළශය්ශ් මදුරුව් මඟි් කි වශ. ශඩශගු ශරෝග  නිට්ටශවට 

තුර් කර්න නම්  වියශත්මකව ්ම කීට ශ  හ මදුරුවශ රශට් 

තුර් කර්න ඕනෑ. ඒ නි ශ තමයි හිටුද ආණ්ක්ව ශඩශගු මදුරුවශ 

 හ කීට ශ මකයන  කිරීම  ඳහශම විශ ේෂිත කශක  මණ්ඩව ක් 

බඳවශ ගත්ශත්. අය ඒ කශක  මණ්ඩව  ඉ්ශ් මහ පශශක. ඒ නි ශ 

මශ ඔබතුමි ට ශ ෝජනශ කරනවශ  ශඩශගු ශරෝග  නිට්ටශවට තුර් 
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පශකිකශම්්තුව 

කර්න නම් ශම් පටු ශ  පශවන අරමුණුවික් ්හශට ගිහිල්වශ  

වියශත්මකව ශගන තිබුණු  රණ්දුව  අනුව කටයුතු කරමි්   ශම්  

නිවාශරි් හරහශ - මහ පශශක ශම් විධි ට කරන ේ ශඝෝෂේ 

නළතිව - ශම් ප්ර ාන  වි ඳ්න කි වශ. ඔබතුමි ට ඒක කර්න 

ුද වව්. ඔබතුමි  ආණ්ක්ව තුැ කටයුතු කරන විධි  අපි ය්නවශ. 

ඒ නි ශ ඒ අ ට  ශාශරේ  ඉටු කරනවශ හළරුණු විට ශවන 

කශරේ ක් නළහළ. ශඩශගු  ශරෝග  මකයන   ඳහශ ශම්ම 

ධූමශ න   හ කීට මකයන   ඳහශ ශ ොයවශ සිටි ශ ේවක ් අය 

බරපතැ ප්ර ාන ක ඉ්ශ්. මූවශ නශරූඪ ගරු ම්ත්රීතුමනි  

ශඩශගු වශප්ති  නතර කර්න අව  වි නිම තමයි ්යශ ආණ්ක්ව 

ගත්ශත්. ඒ නි ශ තමයි ශඩශගු වශප්ති  අක් ුමශණ්. හළබළයි  යළ් 

්  වකාන  ශවවශ තිශබනවශ.  

මූවශ නශරූඪ ගරු ම්ත්රීතුමනි  මට තවත්  ළක ක් තිශබනවශ. 

අය ශකොශරෝනශ මරේ වළඩි වන බව අපි ය්නවශ. හළබළයි  

ශකොශරෝනශ මරේ වළඩි ීමම  "ශඩශගු මරේ" කි වශ කි ්න  "ශම් 

ශකොශරෝනශ මරේ ශනොශවයි සිදු ව්ශ්  ශඩශගු මරේ" කි න 

කශරේ  කි ්න ආණ්ක්ව  ම් ේත් ශහ ක ශ ශයන බව 

ශපශනනවශ. ේපරමය,ලීව ශම් කශරේ  පශවිච්චි කරවශ ්ක 

පළත්තකි් ආණ්ක්ව ිනගි් ිනගටම රශට් ජනතශව ශනොමඟ  වනවශ. 

අපට ශපශනනවශ  ශ ෞඛ් අමශතශශ   ්වළනි මත ක් ඇති කිරීම 

 ඳහශ තමයි ශම් කටයුතු කර්ශ් කි වශ.  ්තශකොට රශට් 

ජනතශව ශත්රුම් ග්නවශ  "යළ් ශකොශරෝනශ ඉවරයි  යළ් ශඩශගු 

තිශබ්ශ්  ශඩශගුවික් තමයි ශම් මළශර්ශ්" කි වශ. ්වළනි 

මත ක් ඇති කිරීම  ඳහශ  තමයි ශම් වළඩ පිළිශවැ ශ ොයශශගන 

තිශබ්ශ්.  ම් ශ  පශවන ුමවමනශවකට ්ශ ේ කටයුතු 

කරනවශය කි වශත්  ළක ක් තිශබනවශ. ශකශ ේ ශවතත්  ශම් 

ශරෝග ශයකම ඉතශ භ ශනකයි. ්  වළඩි ව ශ ් වළව ශඳ්ශ් 

අශප් රශට් ජනතශවට. ්යශ බදුල්ව  බණ්ඩශරශවව ප්රශ  වව ශඩශගු 

 ශරෝග  තිබුශණ් නළහළ  ගරු රශජ ඇමතිතුමි නි. ඒ ප්රශ  වව 

තිශබන ය,ත කශවගුේ ත් ්ක්ක මදුරු කීට ් වකාන  ීමමක් සිදු 

ුමශණ් නළහළ. නමුත් අය අනුවකතන  ීමමක් ශවවශ  බදුල්ව  

බණ්ඩශරශවව වළනි ය,ත ප්රශ  වවත් ශඩශගු මදුරුව් වකාන  

වන තත්ත්ව ක්  තිශබනවශ. අපරශශ   ඒක වැක්වශ ග්න 

තිබුේශ.  ්ශ ේ වැක්වශ ග්න ශනොහළකි ීමමට ප්රාශන ශහේතුව 

තමයි ඒ  ඳහශ -ප්රමශේවත් ශනොුමේශ ුමේත්- වියශත්මකව පත් 

කර තිබුණු කශක  මණ්ඩව  ශවනත් කශක ්වවට ශ ොයවවශ   

'්යශ ආණ්ක්ව ීනුද පත්ීමම්' කි වශ ඔුම්ශේ පත්ීමම්  ාිකර ශනොකර 

ශ  පශවන ව  ශ ් ගත්තශ වූ ක්රි ශමශකග . ්හි ප්රතිඵව  නි ශ 

අය ආණ්ක් පක්ෂශතම ම්ත්රීවර  ආට ශම් ශ ෝජනශව ඉිනරිපත් 

කර්න සිදුශවවශ තිබීම ඉතශම ශේයනී යි. ගරු රශජ 

අමශතතුමි නි  ශම් අ ශේ ප්ර ාන ට වි නිමක් ශය්න  මළිනහත් 

ශව්න ඔබතුමි ට ුද වව්. ඔුම්ට පත්ීමම් ිකපි ක් ීනවශ 

තිශබනවශ. මූවශ නශරූඪ ගරු ම්ත්රීතුමනි  යළ් ඒ තනතුර ැවකි ශ 

වක්ෂ ට අනුයුක්ත කරවශ  ඒ හරහශ බඳවශ ගළනීශම් කටයුතු 

කර්න හයනවශ. ඒක කර්න  ්න ්පශ. ඔුම් යළනටමත් 

වළටුපක් වබන  ඒ වළශබන වළටුපට ්හශ ගි  මහශ යළවළ්ත කළප 

කිරීමක් කරන  ඒ වළශබන වළටුපට ්හශ ගි   මශජ උ  වගකීමක් 

ඉටු කරන ශ ේවක මක්ල්වක්. අ්න ්තළන  ම් වි නිමක් තිශබන 

බව  අපට ශපශනවශ. ඊට ්හශ ගි   අමශතශශ  උ  මට්ටශම් විවිා 

ක්රි ශකශරකම් ඇති. ඒ  ඳහශ  ශානී ව මළිනහත් ශනොීමශම් 

ප්රතිඵව  තමයි අය ශම් ේග්ර ශවවශ තිශබ්ශ් කි න කශරේ  

හුවශ යක්ව්න   ම් කිසි ේත් ශහ ක ශ ශයනවශ.  

ශකොශරෝනශ මරේ  හ ශඩශගු මරේ ්කිශනක  ශ ්යන  

කිරීම ශකොයි තරම් සුදුසු ය කි වශ හිත්න ශවනවශ. ශම් ශඩශගු 

මරේ හශ ශකොශරෝනශ මරේ   ශ ්යන  කරනශකොට  

ශකොශරෝනශවවට ්හශ ගිහිල්වශ ශඩශගු මරේ වළඩි ශවවශ 

තිශබනවශ  කි න කශරේ  තමයි යළ් නවයවරුත් නිතරම 

කි ්ශ්. අපට ඒ ගළන  ම්  ළක ක් තිශබනවශ. ගරු 

ඇමතිතුමි නි  විශ ේෂශ ්ම ආණ්ක්ව ශම් කර්න හය්ශ්  

ජනතශව ශනොමඟ  වවශ  "ශකොශරෝනශ සි  ට 422ක් ඉවරයි  යළ් 

ශම් සිදු ශව්ශ් ශඩශගු මරේ" කි න කශරේ  ශප්වශ ශයමි් 

ශවනත් වූ වළඩ පිළිශවැක් කි න කශරේ  තමයි අපි යකි්ශ්. 

්ශහම කරනවශ නම් ඒක නවත්ව්න. ්ශහම ශනොීම  මශජ ට  

 ථශකථ  ශප්වශ ශය්න. ්ශහම කශැොත් කශලීනව ඔශ  

ආණ්ක්ව ග්නශ වූ ඒ වළඩ පිළිශවැ තුැ ශම් රට  හපත් මඟකට 

ග්න ුද වව්. ්තශකොට  මශජශත පිරි ා ඒ පිළිබඳව වි ාවශ   

ති ශශගන කටයුතු කරයි. කුමය ඇත්ත කි ්ශ් කි න ්ක 

තමයි අය රටට තිශබන බරපතැ ප්ර ාන .  

ගරු රශජ ඇමතිතුමි නි  වකතමශන ආණ්ක්ව ිනහශ බළලුවශම 

ශපශනන කශරේ ක් තමයි   මහර ඇමතිවරු්ශේ ශයිමඩි 

පිළිශවත් - මහර හළසිරීම් - නි ශ රශට් මහ ජනතශව තුැ ශවො ආ 

අවි ාවශ  ක් ශගොඩනළඟී තිබීම. විදුික  අකබුය  ගත්තත්  විදුිකබව 

ඇමතිවර ශ ්කක් කි නවශ; බව ක්ති ඇමතිවර ශ තව ්කක් 

කි නවශ. අව ශනශත ඒශක් රශට් ජනතශව දුක් විඳිනවශ;  

පීඩන ට පත් ශවනවශ. රශට් ජනතශව තමයි ක වවශක ඉ්ශ්. 

හළබළයි  අපි ටීීම ්ශක් ආණ්ක්ශද අ ශේ කථශ ටික බවනශකොට 

හිශතනවශ  ්ශහම ශව්ශ් නළහළ කි වශ. ්ම නි ශ  ශම් 

ආණ්ක්ව නිශ ෝජන  කරන රශජ ඇමතිවරි ක් හළටි ට ඔබතුමි  

ඉතශම කශශවෝචිතව ඇත්ත කි ්න. ඇත්ත කි වශ  ඒ ඇත්ත 

රශට් ජනතශවට ශත්රුම් කරවශ ීනවශ  රශට් ජනතශවට 

 හශ ෝග ක් ීනවශ  ඒ  ඳහශ ඔුම්ශේ මළිනහත් ීමමක් වබශ ගළනීම 

 ඳහශ කටයුතු කශැොත් ඕනෑම ව ශගත කි්  ඕනෑම 

ශරෝග කි් ශම් රශට් ජනතශව ශ රශ ග්න ුද වව් තළනට අපට 

 ්න ුද වව්.  ශම් විධි ට කරුණු ව ් කරවශ ග්නශ වූ 

ක්රි ශමශකග තුැ අව ශනශත වඩ වඩශත් ප්ර ානවවට මුහුේ 

ශය්ශ් ශම් රශට් ජනතශව  හ ශ ෞඛ් අමශතශශ  යි.  

මට ශම් අව ාථශව වබශ දු්නශට  ාතුතියි  මූවශ නශරූඪ ගරු 

ම්ත්රීතුමනි. 

 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු (නවය  සුයකෂ්නී ප්රනශ්දුුදල්ශල් රශජ අමශතතුමි . 

පිළිතුරු කථශව කිරීම  ඳහශ ඔබතුමි ට විනශඩි 42ක කශව ක් 

තිශබනවශ. 
 

 

[අ.භශ. 5.29] 
 
 

ෙරු තවවද  සුදාශිනී ප්රනාන්දුපුල්පල්  මහත්මිතය 

තප්රාථමිතක පසෞඛ පසේවා  වසංෙත් පරෝෙ හා පකොවිඩ් පරෝෙ 

ොලන ක යුතු රාජ අමාත්තුමිතය  
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) (திருமதி) சுதர்ஷனி 

பர்னாந்துபுள்சள - ஆரம்ப சுகாதார சசகவகள், பதாற்று 

சநாய்கள் மற்றும் பகாவிட் சநாய்க் கட்டுப்பாட்டு அலுவல்கள் 

இரா ாங்க அகமச்சர்) 

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

 ාතුතියි  මූවශ නශරූඪ ගරු ම්ත්රීතුමනි. ගරු අනුප ප ා ආවල් 

ම්ත්රීතුමශ අය ඉතශ වළයගත් ශ ෝජනශවක් ඉිනරිපත් කරවශ 

තිශබනවශ. ශමොකය  අපි අුමරුදු ශයකක් ති ාශ ේ ශකොවිඩ් 

ව ශගත ත් ්ක්ක ඔට්ටු ුමේශ. විශ ේෂශ ්ම අතිගරු 

ජනශධිපතිතුමශශේ ඍජු මළිනහත්ීමම  ටශත් ඉතශම  ශකථක 

්්නත්කරේ වළඩ පිළිශවැක් හරහශ අය අපිට ශකොවිඩ් ව ශගත  

1191 1192 

[ගරු චමි්ය වි ශරසිරි  මහතශ] 
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මකයන  කර ග්න හළකි ශව වළබී තිශබන  බව මම  තුටි් 

මතක් කර්න ඕනෑ. 

 පසුගි  අුමරුදු ශයකක කශව  ුදරශ විවිා ශකොවිඩ් ප්රශේයත් 

්ක්ක රට lock down කරවශ  ජන  ශචරේ  සීමශ ීමම තුැ ශඩශගු 

වශප්තිශතත්  ම් කිසි අක් ීමමක් අපි යළක්කශ. විශ ේෂශ ්ම අපි 

ය්නවශ  ශඩශගු ශරෝග  ශබෝ ශව්ශ් මදුරුවශ හරහශ බව. 

මදුරුව් ශබෝ වන  ාථශනවව ක ැ ඒක රශෂ් ීමශම්  ම් කිසි අක් 

ීමමක් ුමේශ  ීනකඝ කශලීනව රට ව ශ තිබීම තුැ. ඒ නි ශ ශව්න 

ඇති ශඩශගු ශරෝී ්ශේ ප්රමශේ  අක් ුමශණ්. හළබළයි අපි ය්නවශ  

ඊශත  ශවනශකොට -2222 ශම් යක්වශ- ශඩශගු ශරෝී ් 

   59ශයශනක් වශකතශශවවශ තිශබන බව. ්යි් 9 922ශයශනක් 

ජනවශරි මශ ශතත්  2 255ශයශනක් ශපබරවශරි මශ ශතත් වශකතශ 

ශවවශ තිශබනවශ.  මශ ැඟ තිශබනවශ  2222 ව ශක  තිපතශ 

වශකතශ වූ ශඩශගු ශරෝී ්  ශඛ්ශව  ම්බ්ාශ ් වි ාතර. ජනවශරි 

3 ඉඳවශ ජනවශරි   යක්වශ  ති  තුැ ශරෝී ් 2 259ශයශනක් 

වශකතශ ශවවශ තිශබනවශ. 2224 ීන  ඒ  ශඛ්ශව  8 යි. හළබළයි  ්යශ 

ඉඳවශ යළ් ශවනශකොට ශරෝී ් වශකතශ ීමම  තිපතශ අක් ීමමක් අපි 

යකිනවශ. මම ශම් වශකතශව ඇමුණුම 4 ව ශ ් සවාෙත්* 

කරනවශ. 

ශම් ශවනශකොට ඩ ශාශගු ශරෝී ්ශග් සි  ට 52. ක් 

බ ානශහිර පැශශත් තමයි වශකතශ ශව්ශ්. සි  ට 42.6ක් ව ඹ 

පැශශත් වශකතශ ශවනවශ. ඊැඟට ය ආණු පැශශත් සි  ට 8.6ක් 

වශකතශ ශවනවශ. ින ා්රික්ක අනුව වශකතශ ුමණු ශරෝී ්  ශඛ්ශවත්  

්හි ප්රති ත පිළිබඳ වි ාතරත් මම   භශගත කැ වශකතශශද 

තිශබනවශ. 

 වකෂ 224  ීන ශඩශගු ශව   ළක කරන ශරෝී ් 

425 2  ශයශනක් වශකතශ ුමේශ. 2222  හ 2224 වකෂවව 

පිළිශවළි් ශරෝී ් 34 462ශයශනක්  හ 35  2 ශයශනක් වශකතශ 

ශවවශ තිශබනවශ. මට කික් කථශ කරුද ම්ත්රීතුම්වශ කිදවශ  

මළශරන ශරෝී ්ශේ ප්රමශේ  වළඩි නි ශ අපි ශතොරතුරු ව ් 

කරනවශ කි වශ. ශම් අුමරු ශ  මරේ 6ක් වශේ තමයි වශකතශ  

ශවවශ තිශබ්ශ්. ගි  අුමරු ශ  මරේ 26ක් වශකතශ ශවවශ 

තිශබනවශ. මම කික් කිදවශ වශේ  අපි ශගෝලී  ව ශගත කට -

ශකොවිඩ් ව ශගත ට- මුහුේ දු්නශ. පසුගි  ශයව ර තුැ වශකතශ 

වන ශඩශගු ශරෝී ්ශේ පළහළිනික අක්වක් නිරීක්ෂේ  ුමේශ. නමුත් 

2224 වකෂශත  ළප්තළම්බක මශ ශත  ඉඳවශ වශකතශ වන ශරෝී ්ශේ 

පළහළිනික  හ ය,ඝ්ර වකාන ක් නිරීක්ෂේ  ුමේශ. 2224 අුමරු ශ  

ින ා්රික්ක මට්ටමි් ගත්ශතොත් මශසිකව වළඩිශ ්ම ශරෝී ් 

වශකතශ ුමශණ් ශකොැඹ ින ා්රික්කශ ්. ්ශව  වශකතශ ුමණු 

ශරෝී ්  ශඛ්ශව 44 666ක්. ශයවනුව ගම්පහ ින ා්රික්කශ ් 

6 628 ආත්  තු්වනුව මඩකවුදව ින ා්රික්කශ ් 3 522 ආත්  

හතරවනුව ක වතරි් 2  22 ආත්  ප ාවනුව  ආරුේෑගික් 

4 892 ආත්  හ වනුව නුවරි් 4 52  ආත් ව ශ ් ශරෝී ් වශකතශ 

ුමේශ. ඒ  ම්බ්ා ශතොරතුරු ඇතුැත් ශල්ඛ්න  ඇමුණුම 2 

ව ශ ්   ඔබතුම්වශශේ යළනගළනීම  ඳහශ මශ ශම් අව ාථශශද  

සවාෙත්* කරනවශ.  

ඒ විධි ට ින ා්රික්ක මට්ටමි් ශඩශගු ශරෝී ් වශකතශ ශවවශ 

තිශබනවශ . ශඩශගු මකයන   ඳහශම ජශතික ශඩශගු මකයන 

ඒකක ක් මීට ව ර ගේනශවකට කික්  ාථශපිතශවවශ 

තිශබනවශ. ශම් ජශතික ශඩශගු මකයන ඒකකශත ශහොඳ ආශදක්ෂේ 

ප ාති ක්   

-surveillance system- තිශබනවශ. ඔුම්ට ග්රශම නිවාශරි 

ව ම් මට්ටමි් වශකතශ වන ශරෝී ්  හ වළඩිශ ්ම ශරෝී ් 

වශකතශ වන  ාථශන නි ශමන  කිරීශම් හළකි ශව තිශබනවශ. ඒ 

අනුව තමයි ඔුම්  තිශ ්  ති  ශරෝී ්ශේ වළඩිීමම පිළිබඳව 

කි ්ශ්. ඒ අනුව ශ ෞඛ් නවය නිවාශරි මට්ටමි්, ග්රශම 

නිවාශරි ව ම් මට්ටමි් ශතොරතුරු ග්න ශහොඳ ප ාති ක් 

තිශබනවශ. 

ශම් ශඩශගු වශහක මදුරුව් ශබෝ ශව්ශ් පළහළිනික ජව  

 හිත  ාථශනවව. ඒ වශශේම කීට වියශ  මීක්ෂේ අනුව නිවශ   

රජශත  හ ශපෞ ගිකක ආ තන  හ ශපොදු  ාථශනවව ඇති ජව  

ඒක රශෂ් වන විවිා භශජන  හ ශවනත්  ාථශනවව ශම් ශඩශගු 

වශහක මදුරු කීට ්  සිටින  බව තමයි ශහො ශ ශගන තිශබ්ශ්. 

ශම් අතර නිවශ වික් ඉවත යමන ද්රව  ජව  ැව ා කර තබශ 

ග්නශ භශජන  ේයශන අවශකරේ   ඳහශ භශවිත කරන ද්රව  

තශවකශිකකව ඉවත් කැ ද්රව  ට ක  නශින  ප්රමුඛ් වනවශ. ඒ 

ශතොරතුරු ඇතුැත් සිති මක් ඇමුණුම 3 ශව  ගරු 

ම්ත්රීතුම්වශශේ යළනගළනීම  ඳහශ මශ ශම් අව ාථශශදීන 

සවාෙත්* කරනවශ.  

ඉිනකිරීම් පරිර  ආගමික සි ා ාථශන  ධීවර වරශ  ආශ්රිත 

පශවිච්චි ශනොකරන ශහෝ අයිතිකරුව් ශනොමළති ශබෝට්ටු  හ 

ශවනත් ශපොදු  ාථශන ශඩශගු මදුරුව් ශබෝ වි  හළකි වළයගත් 

 ාථශන ශව  හනිනශ ශගන තිශබනවශ . ශඩශගු ශරෝග    වයිර ා 

ශරෝග ක්. ඊට නි ාචිත ප්රතිකශර ක් නළහළ.  අය ශවෝක  විවිා 

අත්හයශ බළලීම් කැශට ශඩශගු ශරෝග  වළැළක්ීමම  ඳහශ  ශකථක 

්්නතක් තවම ශහො ශ ශගන නළහළ  ශකොවිඩ් - 4  වයිර  ට 

්්නතක් ශහො ශ ගත්තශට. ශඩශගු ශරෝග  වළැළක්ීමම  හ 

පශවන   ඳහශ පවතින  ශකථකම ේපරම  ව්ශ් ශඩශගු 

ශරෝග  ශබෝ කරන මදුරුව් ශබෝ ීමම වළැළක්ීමමයි.  

මළශල්රි ශ මකයන  කැශ වශශේ insecticides spray කරවශ, 

ශඩශගු ශරෝග  පශවන  කර්න බළහළ. ශමොකය, ශඩශගු මදුරුවශ 

ශබෝ ව්ශ් ජව  ැව ශඳන  ආඩශ  ාථශනවව. විශ ේෂශ ්ම ඉවත 

යමන අපද්රව තුැ ශඩශගු මදුරුව් ශබෝ වනවශ. ඒ නි ශ ශඩශගු 

ශරෝග වශහක මදුරුව් ශබෝ වන  ාථශන  වකශ බළලීශම්ීන ්වළනි 

මදුරු පශවන ක් ශ ෞඛ් අශ වව මළිනහත් ීමශම් පමේක් 

 ශකථක කර ග්න බළහළ. ශඩශගු ශරෝගශත ආරම්භක අව ාථශවවීන 

අපි යළක්කශ, මරේ හුඟක් වශකතශ ශවනවශ. හළබළයි, අය වනශකොට 

clinical management ඉතශ ශහොඳට ශකශරන නි ශත්, ශඩශගු 

මකයන   ඳහශම ශව් ශවච්ච ශරෝහල් තිශබන නි ශත්, ඒ  ඳහශ 

අව   ුදහුණුව අශප් විශ ේෂඳ නවයවරු්ට වබශ ීනවශ තිශබන 

නි ශත් අය ශඩශගු ශරෝගශ ් මළශරන  ශඛ්ශව හුඟක් අක්ශවවශ 

තිශබනවශ  .  

මට කික් කථශ කැ ගරු චමි්ය විශරසිරි ම්ත්රීතුමශ කරුණු 

ගේනශවක් කිදවශ. ශඩශගු ශම්ම යළ් ශකොවිඩ්වික් සිදු වන 

මරේත් අක්ශවවශ තිශබනවශ. යළනට මරේ 22ත්  32ත් අතර 

ප්රමශේ ක් තමයි වශකතශ ශව්ශ්.   ශ ෞඛ් අමශතශශ   කිසිදු 

විටික අ ත ශතොරතුරු ඉිනරිපත් කර්න ූ යශනම් නළහළ.  ශමොකය  

අපි ජීවිතත් ්ක්ක තමයි කටයුතු කර්ශ්. ඒ නි ශ ශම් 

ශතොරතුරු -යත්ත-  තයි කි න ්ක මම වගකීශම් ශම් 

අව ාථශශදීන ප්රකශ  කර්න ඕනෑ. 

ශ ෞඛ් අශ වවට විතරක් බළහළ  ශම් මදුරුවශ ශබෝ වන  ාථශන 

පශවන  කර්න. ඒ නි ශ තමයි 2224 ශනොවළම්බක ම  2  වළනි 

1193 1194 

————————— 
*  පුසනත්කාලපේ ත්බා ඇත්. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 

————————— 
*  පුසනත්කාලපේ ත්බා ඇත්. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පශකිකශම්්තුව 

ිනන ජනශධිපති ශල්කම්තුමශශේ ප්රාශනත්වශ ් පළවළත්වූ ශඩශගු 

 ශරෝග  මකයන   ඳහශ වන ජනශධිපති කශක   ශාක බවකශශතීන 

ඒ ගළන ීනකඝ ව ශ ්  ශකච්ඡශ කරවශ  ්හි ප්රතිඵව ක් ශව  

අතිගරු ජනශධිපතිතුමශශේ අත් නි් යුතුව "ශඩශගු ශරෝග  

වළැළක්ීමම  හ පශවන   ඳහශ බහු පශක ාවික ප්රශද    ක්තිමත් 

කිරීම"  න මශතෘකශව  ටශත් අමශත මණ්ඩව  ්ශ   ක් 

ඉිනරිපත් ුමශණ්. ්  2224 ශය ළම්බක මශ ශත 43වළනි ිනන පළවති 

අමශත මණ්ඩව රු ාීමශම්ීන අනුමත ුමේශ. අනතුරුව ශම් 

 ම්බ්ාශ ් 2222 ජනවශරි ම  42වළනි ිනන ජනශධිපති 

ශල්කම්තුමශ විසි් "ශඩශගු ශරෝග  වළැළක්ීමම  හ පශවන   ඳහශ  

බහුපශක ාවික ප්රශද    ක්තිමත් කිරීම"  න මළශ ් 

චරශල්ඛ් ක් නි ආත් කරවශ තිශබනවශ. මම ඒ චරශල්ඛ්  

ඇමුණුම   හළටි ට ශම් අව ාථශශදීන සවාෙත්* කරනවශ.  

මම කික් කිදවශ වශශේ නයනික ශඩශගු ශරෝී ් වශකතශ ීමම 

 හ ශඩශගු වශහක මදුරුව් ශබෝ ීමම පිළිබඳව ජශතික ශඩශගු 

මකයන ඒකක  විසි් නිතිපතශ නි ශමන  කරනවශ. ඒ අනුව 

ශඩශගු ශරෝග  පළතිරීශම් අවයශනම වළඩි ින ා්රික්ක  ශ ෞඛ් 

නවය නිවාශරි ශකොට්ධශ   හ ගම් ව ශ ් හනිනශශගන අව  

අව ාථශවවීන විශ ේෂ මදුරු මකයන වළඩ ටහ් ක්රි ශත්මක 

කරනවශ. ඒ අනුව 2224 වකෂශත ශනොවළම්බක ම  8 සිට 43 

යක්වශත්  2222 වකෂශත ජනවශරි ම  2  ිනන සිට 42 යක්වශත් 

ශතෝරශ ගත් ශ ෞඛ් නවය නිවාශරි ශකොට්ධශ වව විශ ේෂ මදුරු 

මකයන වළඩ ටහ් ින ත් කරවශ තිශබනවශ. ඉහත  ඳහ් කැ 

ජනශධිපති ශල්කම්ශේ චරශල්ඛ් ට ප්රතිචශර ශව  පැශත්  භශ  හ 

පැශත් පශවන කටයුතු පිළිබඳ රශජ අමශතශශ   විසි් විශ ේෂ 

මදුරු මකයන වළඩ ටහනක් මු ව ිනවයිනම ආවරේ  වන පරිින 

2222 ජනවශරි ම  22  හ 24 ිනනවව ින ත් කැ අතර  ඒ  ඳහශ 

ජශතික ශඩශගු මකයන ඒකකශත  හ පැශත්  හ ප්රශශ ය,  ශ ෞඛ් 

ශ ේවශ අාක්ෂ කශක ශව  හ ශ ෞඛ් නවය නිවාශරි කශක ශව 

හරහශ ශ ෞඛ් අශ ශත  ක්රි  යශ කත්ව    වබශ ීනවශ තිශබනවශ. 

ශඩශගු ශරෝගකශරක මදුරුව්ශේ ජීවන රටශව  හ හළසිරීම 

 වකශ බවන කැ ශම් ආකශරශත මදුරු මකයන වළඩ ටහ් ශඩශගු 

ශරෝග අවයශනම අධික ප්රශ  වවට විශ ේෂ අවාශන  ශ ොමු 

කරමි් මු ව ිනවයිනම ආවරේ  වන පරිින ව ර ුදරශ පළවළත්ීමශම් 

අව තශව තිශබන බව අපි මතක් කර්න ඕනෑ.  ශම් මදුරුවශ 

යෂාට කර්ශ් විශ ේෂශ ්ම ේශ  කශවශත  යවල් කශවශත  හ 

 ව ා කශවශත. රශ්රි ට ඒ මදුරුවශ යෂාට කර්ශ් නළහළ.  

ඊැඟට  නිශව ාවව  හ ශවනත්  ාථශනවව ්ක්ැව ා වන ක ව 

 හ අබික ද්රව ඉවත් කිරීශම්  ාථශවර රමශදය ක් පැශත් පශවන 

මට්ටමි්  ාථශපිත කිරීශම් අව තශවක් තිශබන බව ශම් 

අව ාථශශද මතක් කර්න ඕනෑ. ඒ වශශේම  ශම් අව ාථශශදීන 

මතක් කර්න ඕනෑ තවත් කරුේක් තිශබනවශ. අතිගරු මහි්ය 

රශජපක්ෂ හිටුද ජනශධිපතිතුමශශේ රජ  කශවශත ග්රශම නිවාශරි 

ව ම් මට්ටමි්  ග්රශම නිවාශරිශේ නශ කත්වශ ්  ාශදච්ඡශශව් 

ජනතශව ඒක රශෂ් ශවවශ ශගයි් ශගට ගිහිල්වශ  මදුරුව් ශබෝ 

වන තළ් හනිනශශගන ඒ මදුරුව් විනශ  කිරීශම් ඉතශම  ශහොඳ 

වළඩ පිළිශවැක් ක්රි ශත්මක කැශ.  

පසුගි  රජ  කශවශත   ශඩශගු මකයන   ඳහශ ශඩශගු මකයන 

 හශ ක හළටි ට  ම් පිරි ක් බඳවශ ගත්තශ. ශමතළන ති ශබන 

ගළටලුව තමයි  ශම් අ ශග් බහුතර කට ඒ  ඳහශ අව  

සුදුසුකම් නළති ්ක. මම ශ ෞඛ් අමශතශශ ශත ශල්කම්තුමශ 

්ක්කත් යළ් කථශ කැශ. ශම් අ ශග් අාශපන සුදුසුකම්  ුදරන 

අ  ශ ෞඛ් අමශතශශ  ට බඳවශ ග්නත් අව  කටයුතු 

කර්න අපි බවශශපොශරොත්තු ශවනවශ. ඒ වශශේම  ශම් අ  අතර 

GCE (O/L) අ මත් අ  තමයි බහුතර ක් ඉ්ශ්. ඒ අ  බහු 

කශක   ශාක බවකශ ට බඳවශශගන ඒ හරහශ ශඩශගු මකයන ට 

ශ ොයශ ග්නත් අමශතශශ  අනුමළති  වළිමවශ තිශබනවශ කි වශ 

ශ ෞඛ් අමශතශශ ශත ශල්කම්තුමශ කිදවශ. ඒකත් මම ශම් 

ශවවශශදීන මතක්  කරනවශ.  

ශඩශගු මදුරුවශ මකයනශතීන රශට් ජනතශව ශේ  හශ ෝග  
ඉතශම වළයගත් ශවනවශ. පැශත් පශවන ආ තනවව  හශ ෝග ත් 
ශම්  ඳහශ වළයගත් ශවනවශ. හළම ආ තන ක්ම  ති කට යව ක් 
තම්ශේ පරිරශත මදුරුව් ශබෝ වන තළ් ශ ො ශ බවශ ඒවශ 
විනශ  කිරීම තුළි් අපට ශම් ශඩශගු ශරෝග  පශවන  කර 
ගළනීශම් හළකි ශව තිශබන බවත් මතක් කර්න ඕනෑ.  

ගරු ම්ත්රීතුමශට  ාතුතිව්ත ශවනවශ  ඉතශම  වළයගත් කශලීන 
ශ ෝජනශවක් ඉිනරිපත් කරමි් රශට් ජනතශවශේ අවාශන  ශම් 
 ඳහශ ශ ොමු කිරීමට මළිනහත්ීමම පිළිබඳව. ඒ වශශේම  ශම් 
පිළිබඳව ශ ෞඛ් අමශතශශ ශත අවාශන  ශ ොමු කරීමමට 
කටයුතු කිරීම පිළිබඳවත් මශේ  ාතුති  ුදය කරනවශ.  ශඩශගු 
මකයන   ඳහශ  හශ ෝග  යක්වන ජශතික ශඩශගු මකයන 
ඒකකශත සි ලු ශයනශටත්  විශ ේෂශ ්ම ශ ෞඛ් ශනොවන අශ   
පැශත් පශවන ආ තන ඇතු ව ඒ ශවනුශව්  හශ ෝග  වබශශයන 
සි ලු ශයනශ ටමත් හයපිරි  ාතුති  පිරිනළමීමට මශ ශම  අව ාථශවක් 
කර ග්නවශ. අපි නළවතත් බහු පශක ාීම  ප්රශද   හරහශ ග්රශම 
නිවාශරි ව ම් මට්ටමි්  ග්රශම නිවාශරි ඇතු ව ඒ ව ම භශරව 
සිටින රශජ නිවාශරි්  හ  ාශදච්ඡශ කණ්ඩශ ම් ්ක්ක නිශව ා 
කරශ ගිහිල්වශ  ශම් මදුරුව් ශබෝ වන තළ් විනශ  කිරීම හරහශ 
ුද වව් ශවනවශ ශඩශගු ශරෝග  මකයන  කර්න. ඒ බවත් මතක් 
කරමි්  මට ශම් කශව  ශව් කරීනම පිළිබඳව මූවශ නශරූඪ ගරු 
ම්ත්රීතුමශට  ාතුතිව්ත ශවමි් මශ නිහ  ශවනවශ. 

 
ප්රශනනය විමසන ලදින්  සවා සම්මත් විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

ොාලිපම්න්තුව ඊ  අනුකූලව අ. වා. 5.19   2022 පෙබරවාරි 
23 වන බදාදා පූ. වා. 10.00 වන පත්ක් කල් ගිපේය. 

அதன்படி பி.ப. 5.19 மணிக்கு பாராளுமன்றம், 2022 

பபப்ருவாி 23,  புதன்கிைகம மு. ப. 10.00  மணிவகர ஒத்திகவக் 

கப்பட்டது. 

Parliament adjourned accordingly at 5.19 p.m. until 10.00 a.m. on 
Wednesday, 23rd, February, 2022.  
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[ගරු (නවය  සුයකෂ්නී ප්රනශ්දුුදල්ශල්  මහත්මි  ] 

————————— 
*  පුසනත්කාලපේ ත්බා ඇත්. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



 

සැ.යු. 
 

ශමම වශකතශශද අව ශන මුද්රේ   ඳහශ  ාවකී  කථශවව නිවළරින කැ යුතු තළ් යක්වනු රිසි ම්ත්රී් මි් පිටපතක් ශගන 
 නිවළරින කැ යුතු ආකශර  ්හි පළහළිනිකව ව ආණු ශකොට  පිටපත වළබී ශය ති ක් ශනොඉක්මවශ  

හැන්සාඩ්  ශ ාකශරක ශවත වළශබන ශ ේ ්වි  යුතු . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர்   தமது உகரயின்  இறுதிப் பதிப்பிற் பசய்யவிரும்பும் பிகை திருத்தங்ககள தமது பிரதியில் பதளிவாகக் குறித்து 

அதகனப் பிகை திருத்தப்படாத பிரதி கிகடத்த இரு வாரங்களுள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாியருக்கு அனுப்புதல் சவண்டும். 
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හැන්සාඩ් වාාත්ා  

පකොැල 5  පෙොල්පහේන්පෙොඩ  කිරුැෙන ොර  අංක 163 දරන සනථානපයහි පිහිිය 

රජපේ ප්රවෘත්ති පදොාත්පම්න්තුපේ පිහිිය රජපේ ප්රකාශන කාායාංශපයන්  

මිතල දී ෙත් හැක. 
 

පමම හැන්සාඩ් වාාත්ාව  www.parliament.lk පවේ අඩවිපයන්  

බාෙත් හැක. 

 

 

 

 

ஹன்சாட் அறிக்ககயின் பிரதிககள  

இல. 163, கிருலப்பகன வீதி, பபால்சஹன்பகாட,  பகாழும்பு 5இல் அகமந்துள்ள  

அரசாங்க தகவல் திகணக்களத்தின் அரசாங்க பவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பணம் பசலுத்திப் பபற்றுக்பகாள்ளலாம். 

 
 

இந்த ஹன்சாட் அறிக்கககய www.parliament.lk எனும் இகணயத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் பசய்ய முடியும். 
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ශ්රී වශකශ රජශත මුද්රේ ශයපශකතශම්්තුශද මුද්රේ  කරන වීන. 


