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     උක් වගාව සඳහා බහුජාතික සමාගමකට ඉඩම් පැවරීම 
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පූ. වා. 10.00  පාාලිපම්්දුරව රැ්ප විය.   
කථානායකුරමා [ගු මහි්දා යාපා අපේවාධාන මහසත්ා]  

මූලා්නාරූඪ විය. 
ெொரொளுைன்றம் மு.ெ. 10.00 ைணிக்குக் கூடியது.  

செொநொயகர் அவர்கள் [ைொண்புைிகு ைஹிந்த யொப்ெொ அலெவர்தன] 

தமலமை வகித்தொர்கள். 

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

ABEYWARDANA] in the Chair. 
 

ලිිළ පල්ඛනාදිය ිළිතගැ්දවීම 
சைர்ப்ெிக்கப்ெட்ட ெத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

2020 වර්ෂය සඳහා මුසවලිම් ආගමික හා ස සවකෘතික කටයුතු 

ශදපාර්තශම්න්තුශේ කාර්ය සාධන වාර්තාව.- [අග්රාමාතය, ආර්ථික 

්රතිප්තති හා සැ්ුමම් ්රියා්තමක ියරීශම් අමාතය, ුදේධ ාසන, ආගමික හා 

ස සවකෘතික කටයුතු අමාතය සහ නාගරික ස වර්ධන හා නිවාස 

අමාතයතුමා ශවුවවට ගු  ශජොන්සවටන් ්රනාන්ු  මහතා  
 

්වාපම්්ය මත් ිනබිය යුුරයයි යමපයෝග කරන ලදී. 
செொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்ெட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

ගු පජෝද්ප ්ද ප්රනා්දු  මහසත්ා (මහසාමාාග අමාත් ්හස 
්ණ්ඩු පාාශයීයපවපප ප්රධාාන ්ාංවිධාායකුරමා) 
(ைொண்புைிகு லஜொன்ஸ்டன் ெர்னொந்து - தநடுஞ்சொமலகள் 

அமைச்சரும் அரசொங்கக் கட்சியின் முதற்லகொலொசொனும்) 

(The Hon. Johnston  Fernando - Minister of Highways and 
Chief  Government Whip) 
ගු  කථානායකතුමනි, ජනමාධය අමාතයතුමා ශවුවශවන් මම   

2019 වර්ෂය සඳහා ශ්රී ් කා පදනශම් වාර්ක ක වාර්තාව හා ණුම්ම් 

ඉදිරිප්ත කසමි. 
 

ශමම වාර්තාව ජනමාධය කටයුතු පිිබබඳ අමාතයා   ය 

උපශේ ක කාසක සභාව ශවත ශයොමු කෙ යුතු යැයි මම ශයෝජනා 

කසමි.    
 

ප්රශයීයපනය විම්න ලදි්ද  ්වා ්ම්මත් විය. 
வினொ விடுக்கப்ெட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ගු පජෝද්ප ්ද ප්රනා්දු  මහසත්ා   
(ைொண்புைிகு லஜொன்ஸ்டன் ெர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගු  කථානායකතුමනි, මුදල් අමාතයතුමා ශවුවශවන් මම ශ්රී 

් කා ්රජාතාන්්රික සමාජවාදී ජනසජශආ ආඩුව ව සහ තුර්ිය 

ජනසජශආ ආඩුව ව අතස ආදායම් මත වූ බු  සම්බන්ධශයන් 

ේවි්තව බු කසණය වැෙැක්වීම සහ බු  ශනොශගවා මඟහැරීම 

වැෙැක්වීම සඳහා 2022 ජනවාරි 28 දින ඇතිකස ග්ත ණුවිුමම 

ඉදිරිප්ත කසමි. 
 

ශමම ණුවිුමම සජශආ මුදල් පිිබබඳ කාසක සභාව ශවත ශයොමු 

කෙ යුතු යැයි මම ශයෝජනා කසමි.    
 

ප්රශයීයපනය විම්න ලදි්ද  ්වා ්ම්මත් විය. 
வினொ விடுக்கப்ெட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது. 

Question put, and agreed to. 

අමාත්ාාංශයීය උය ේපප ශයීයක කාරක ්වා 
වාාත්ා 

அமைச்சுசொர் ஆலலொசமனக் குழு 

அறிக்மககள் 
MINISTERIAL CONSULTATIVE COMMITTEE 

REPORTS 
 

ගු සී.බී. රත්නායක මහසත්ා (වන ජීවී හසා වන ්ාංරක්ෂණ 
අමාත්ුරමා) 
(ைொண்புைிகு சீ.ெி. ரத்நொயக்க - வனசீவரொசிகள் ைற்றும் வனப் 

ெொதுகொப்பு அமைச்சர்) 

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

ගු  කථානායකතුමනි, වනජීවී හා වන ස සක්ෂණ කටයුතු 

පිිබබඳ අමාතයා   ය උපශේ ක කාසක සභාව ශවත ශයොමු 

කසන ්ද වන ස්තව හා වෘක්ෂ්තා ආසක්ෂක (ස ශ ෝධන) පන්ත 

ශකටුම්පත සම්බන්ධශයන් වූ එකී කාසක සභාශේ වාර්තාව මම 

ඉදිරිප්ත කසමි.  
  

්වාපම්්ය මත් ිනබිය යුුරයයි යමපයෝග කරන ලදී. 
செொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்ெட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

ගු මහි්දාාන්දා අලුත්ගමපේ මහසත්ා (කිෂිකාම 
අමාත්ුරමා) 
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைலக - கைத்ததொழில் 

அமைச்சர்) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage -  Minister of  
Agriculture) 

ගු  කථානායකතුමනි, කෘක කර්ම කටයුතු පිිබබඳ 

අමාතයා   ය උපශේ ක කාසක සභාව ශවත ශයොමු කසන ්ද 

පහත සඳහන් නියමය සහ වාර්තා සම්බන්ධශයන් එකී කාසක 

සභාශේ වාර්තාව මම ඉදිරිප්ත කසමි.   

(i)  (452 අධිකාසය වූ) ගසව ශහළීම (පා්නය ියරීශම්) පනශ්ත 
2 වගන්තිය යටශ්ත නියමය; 

(ii)  2016 වර්ෂය සඳහා මිල්ශකෝ (පුේ) සමාගශම් වාර්ක ක 
වාර්තාව; 

(iii)  2016 වර්ෂය සඳහා ජාතික පශු සම්ප්ත ස වර්ධන 
මණ වඩ්ශආ වාර්ක ක වාර්තාව; 

(iv)  2018 වර්ෂය සඳහා ශ්රී ් කා කෘක කාර්මික පර්ශආෂණ 
්රතිප්තති සභාශේ වාර්ක ක වාර්තාව; 

(v) 2015 වර්ෂය සඳහා වී අශ්වි මඩුඩ්ශආ වාර්ක ක 
වාර්තාව; 

(vi)  2018 වර්ෂය සඳහා සී/ස ශකොෙඹ ශකොමර්ෂල් ශපොශහොස 
සමාගශම් වාර්ක ක වාර්තාව; 

(vii) 2018/2019 වර්ෂය සඳහා සී/ස ශකොෙඹ ශකොමර්ෂල් 
ශපොශහොස සමාගශම් වාර්ක ක වාර්තාව; 

(viii)  2017 වර්ෂය සඳහා වී අශ්වි මඩුඩ්ශආ වාර්ක ක 
වාර්තාව; 

(ix)  2019 වර්ෂය සඳහා ශ්රී ් කා කෘක කාර්මික පර්ශආෂණ 
්රතිප්තති සභාශේ වාර්ක ක වාර්තාව; 

(x) 2019/2020 වර්ෂය සඳහා සී/ස ් කා ශපොසවශේට් සමාගශම් 
වාර්ක ක වාර්තාව; 

(xi)  2018 වර්ෂය සඳහා ජාතික පුම අසවවුව කෙමනාකසණ 
ආයතනශආ වාර්ක ක වාර්තාව; සහ 

(xii)   2019 වර්ෂය සඳහා ශහක්ටර් ශකොබ්බෑකව ව ශගොවි 
කටයුතු පර්ශආෂණ හා පුහුම් ියරීශම් ආයතනශආ වාර්ක ක 
වාර්තාව. 

 

්වාපම්්ය මත් ිනබිය යුුරයයි යමපයෝග කරන ලදී. 
செொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்ெட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

පපත්්ම් 
ைனுக்கள் 
PETITIONS 

 
ගු නාමල් රාජපක්ෂ මහසත්ා (ත්ුණ හසා ක්රීඩා අමාත්  
්ාංවාධාන ්ම්බ්දධීකරණ ්හස අධීක්ෂණ අමාත් ්හස 
ඩිජි ල් ත්ාක්ෂණ හසා වව්ාය ්ාංවාධාන රාජ 
අමාත්ුරමා) 
(ைொண்புைிகு நொைல் ரொஜெக்ஷ - இமளஞர் ைற்றும் 

விமளயொட்டுத்துமற அமைச்சரும் அெிவிருத்தி ஒருங்கிமணப்பு 

லைற்ெொர்மவ அமைச்சரும் டிஜிட்டல் ததொழில்நுட்ெம் ைற்றும் 

ததொழில்முயற்சி அெிவிருத்தி இரொஜொங்க அமைச்சரும்) 

(The Hon. Namal Rajapaksa - Minister of Youth and Sports, 
Minister of Development Coordination and Monitoring and 
State Minister of Digital Technology and Enterprise 
Development) 
ගු  කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ශප්තසම් තුන 

පිබගන්වමි. 

(1) නාකුළුගමුව, ග්ගම, "විජය නිවස" යන ලිපිනශයහි පදි චි 
ජී.එච්.එම්.ඩී. ඕෂනී අශ ේලිකා මහ්තමියශගන් ්ැුදම් 
ශප්තසම; 

(2) නාකුළුගමුව, සීනිශමෝදස, ්ැබීම, අ ක 12/04 දසන 
සවථානශයහි පදි චි එල්.ඒ. නි ාන්ත මහතාශගන් ්ැුදම් 
ශප්තසම; සහ 

(3) අම්බ්න්ශතොට, චිත්රාග්, මිපුපුසගම යන ලිපිනශයහි 
පදි චි සමසවික්රම ආසච්චිශ  නිමල් මහතාශගන් ්ැුදම් 
ශප්තසම. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු  ශ්ොහාන් ස්තව්තශ්ත මහතා - [සභා ගර්භය තුෙ නැත.  

 
ගු අනුර දි්ානායක මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

ගු  කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ශප්තසම් පහ 

පිිබගන්වමි. 
 

(1) මාතශල්, වාරියශපෝ ව්තත, අ ක 23/13 දසන සවථානශයහි 
පදි චි ඒ. ුමන්දසලි ගම් මහතාශගන් ්ැුදම් ශප්තසම; 

(2) ප්ාප්තව්, ශකෝන්ගහමු්, වික්ටර් පාර්ක්, අ ක 12 දසන 
සවථානශයහි පදි චි ශදනගමශ  ශසෝමසිරි මහතාශගන් 
්ැුදම් ශප්තසම; 

(3) මුල්ශල්රියාව නව නගසය, කැ්පුමුල්්, අ ක 130/බී දසන 
සවථානශයහි පදි චි ශක්.ඒ.ඩී. ස ජි්ත මහතාශගන් ්ැුදම් 
ශප්තසම; 

(4) ශදකටන, පැ්හැ්, අ ක 275/1 දසන සවථානශයහි පදි චි 
පී.ජී.ඒ.ඒ. බා්සූරිය මහ්තමියශගන් ්ැුදම් ශප්තසම; සහ 

(5) නාකුළුගමුව, ග්ගම, "සිරි ශසවන" යන ලිපිනශයහි පදි චි 
යූ.ඩබ්ලිේ.ඒ. පියසිරි මහතාශගන් ්ැුදම් ශප්තසම. 

 
ගු විජිත් පහස රත් මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு விஜித லஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගු  කථානායකතුමනි, ්රිකුණාම්ය, ධානයගම, අ ක 09 

දසන සවථානශයහි පදි චි ටී.ඒ. ජීවා ගනී මහ්තමියශගන් ්ැුදම් 

ශප්තසමක් මම පිිබගන්වමි. 

ගු අමරකීාින අුරපකෝරළ මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு அைரகீர்த்தி அதுலகொரல)   

(The Hon. Amarakeerthi Athukorala)  
ගු  කථානායකතුමනි, හිඟුසක්ශගොඩ, හිඟුසක්දමන, අක්කස 

100 පාස, 5 කම්ව යන ලිපිනශයහි පදි චි ශේ.ඒ. සමය්තා 

ජයසි හ මැපුශක් මහ්තමියශගන් ්ැුදම් ශප්තසමක් මම 

පිිබගන්වමි. 

 
ගු පකෝකිලා ගුණවාධාන මහසත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) லகொகிலொ குணவர்தன)  

(The Hon. (Mrs.) Kokila  Gunawardene) 

ගු  කථානායකතුමනි, මීරිගම, විජය සජදහන, අ ක 26 දසන 

සවථානශයහි පදි චි එම්. ුමමි්ත නාසද මහතාශගන් ්ැුදම් 

ශප්තසමක් මම පිිබගන්වමි. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු  මි්ාන් ජයති්ක මහතා - [සභා ගර්භය තුෙ නැත.  

 

ඉදිරිපත් කරන ලා පපත්්ම්  මහසජන පපත්්ම් ිළිතබඳ කාරක 
්වාව  පැවරිය යුුර යයි යමපයෝග කරන  ලදී. 

 

சைர்ப்ெிக்கப்ெட்ட ைனுக்கமளப் தெொதுைனுக் குழுவுக்குச் சொட்டக் 

கட்டமளயிடப்ெட்டது. 

 
Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 
 

 

 
 

ප්රශයීයපනවල  වාිකක ිළිතුරු 
வினொக்களுக்கு வொய்மூல விமடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්ර වන අ ක 1 -6/2022- (1), ගු  ගයන්ත කු ණාති්ක 

මහතා. 

 
ගු ගය්දත් කුණාිනලක මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

ගු  කථානායකතුමනි, මා එම ්ර වනය අහනවා. 

 
ගු පජෝද්ප ්ද ප්රනා්දු  මහසත්ා   
(ைொண்புைிகு லஜொன்ஸ்டன் ெர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගු  කථානායකතුමනි, එම ්ර වනයට පිිබතුස ්බා දීම සඳහා 

මම සති ශදකක කා්යක් ඉල්්ා සිටිනවා. 

 
ප්රශයීයපනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීම  යමපයෝග කරන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்ெிக்கக் கட்டமளயிடப்ெட்டது. 

Question ordered to stand down. 
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2.  ගු බු ධික පිනරණ මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு புத்திக ெத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
කෘක කර්ම අමාතයතුමාශගන් ඇසූ ්ර වනය - (1): 

(අ) (i) ශ්රී ් කාශේ ඇති මානව පරිශභෝජනයට ුමු ුම ප්ා 
වර්ග ස ඛ්යාව ශකොපමණද; 

 (ii) එම ප්ා වර්ගව් ඇති ශපෝෂණ ත්ත්තවය පිිබබඳ 
විධිම්ත පරීක්ෂණයක් සිු  කස තිශබ්ද; 

 (iii) එශසේ නම්, එම ආයතනශආ නම කවශර්ද; 

 (iv) එම ප්ා වර්ග අතස ඇති ඒක ශේශික ප්ා වර්ග 
ස ඛ්යාව ශකොපමණද;   

 (v) ඒවාශආ නම් කවශර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කසන්ශන්ද? 

(ආ) (i) ශේශීය ප්ා වර්ගව් ශපෝෂණ හා ඖෂධීය ගුණය 
ඉහෙ බව්ත; 

 (ii) වන විනා ය හා සසායනික ශපොශහොස භාවිතය 
ශහේතුශවන් එම ප්ා වර්ග ු ර්්භ වී ඇති බව්ත; 

  (iii) ඒ අතරින් ඇතැම් ප්ා වර්ග ශම්  වනවිට වඳ වී 
ඇති බව්ත; 

 එතුමා පිිබගන්ශන්ද? 

(ඇ) (i) ශේශීය ප්ා වර්ග ්රචලලිත ියරීමට ්රියාමාර්ග ශගන 
තිශබ්ද; 

 (ii) එශසේ නම්, එම ්රියාමාර්ග කවශර්ද; 

 යන්න්ත එතුමා සඳහන් කසන්ශන්ද? 

(ඈ) ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්ද?   
 

கைத்ததொழில் அமைச்சமரக் லகட்ட வினொ: 

(அ) (i) இலங்மகயில் கொணப்ெடும் ைனித நுகர்வுக்கு 

உகந்த கீமர வமககளின் எண்ணிக்மக எத்தமன 

என்ெமதயும்;  

 (ii) லைற்ெடி கீமரகளில் கொணப்ெடும் லெொசொக்குத் 

தன்மை ததொடர்ெில் முமறயொன ெொிலசொதமன 

லைற்தகொள்ளப்ெட்டுள்ளதொ என்ெமதயும்; 

 (iii) ஆதைனில், அதமன லைற்தகொண்ட 

நிறுவனத்தின் தெயர் யொததன்ெமதயும்;  

 (iv) லைற்ெடி கீமர வமககளுள் இலங்மகக்லக 

தனித்துவைொன கீமர வமககளின் எண்ணிக்மக 

எத்தமன என்ெமதயும்; 

 (v) அவற்றின் தெயர்கள் யொமவ என்ெமதயும்; 

 அவர் குறிப்ெிடுவொரொ? 

(ஆ) (i) உள்ளூர் கீமரகளில் லெொசொக்கு ைற்றும் 

மூலிமகத் தன்மை அதிகம் என்ெமதயும்; 

 (ii) கொடழிப்பு ைற்றும் இரசொயனப் ெசமளப் 

ெயன்ெொட்டின் கொரணைொக லைற்ெடி கீமர 

வமககள் அொிதொகி உள்ளததன்ெமதயும்; 

 (iii) அவற்றுள் சில கீமர வமககள் தற்லெொது 

அழிந்துவிட்டனதவன்ெமதயும்; 

 அவர் ஏற்றுக்தகொள்வொரொ? 

(இ) (i) உள்ளூர் கீமர வமககமளப் 

ெிரெல்யப்ெடுத்துவதற்கு நடவடிக்மககள் 

லைற்தகொள்ளப்ெட்டுள்ளனவொ என்ெமதயும்; 

 (ii) ஆதைனில், அந்நடவடிக்மககள் யொமவ 

என்ெமதயும்; 

 அவர் குறிப்ெிடுவொரொ? 

(ஈ) இன்லறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Agriculture:  

(a) Will he state - 

 (i) the number of varieties of green leaves that 
are suitable for human consumption in Sri 
Lanka; 

 (ii) whether a systematic investigation has been 
conducted into the nutritional condition of 
the aforesaid varieties of green leaves; 

 (iii) if so, the name of that institution; 

 (iv) the number of varieties of endemic green 
leaves among the aforesaid varieties of 
green leaves; and 

 (v) the names of the aforesaid varieties of 
green leaves? 

(b) Will he admit that - 

 (i) the nutritional and  medicinal quality of the 
aforesaid varieties of  green leaves is high; 

 (ii) the aforesaid varieties of  green leaves have 
become rare due to the use of chemical 
fertilizer and the destruction of forests; and 

 (iii) some varieties of green leaves among the 
varieties mentioned above have become 
extinct by now? 

(c) Will he also state - 

 (i) whether any courses of action have been 
taken to popularize the varieties of 
domestic green leaves; and 

 (ii) if so, the aforesaid courses of action? 

(d)   If not, why?  
 
ගු මහි්දාාන්දා අලුත්ගමපේ මහසත්ා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைலக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගු  කථානායකතුමනි, එම ්ර වනයට පිිබතුස ශමශසේයි. 

(අ) (i) ශ්රී ් කාශේ මානව පරිශභෝජනයට ුමු ුම ප්ා වර්ග 
100කට අධික ්රමාණයක් වාර්තා වී ්ැයිසවතුගත 
කස ඇත. 

 (ii) බහු්ව භාවිත වන ශබොශහොමයක් ප්ා වර්ගව් 
ශපෝෂණ ත්ත්තවය පිිබබඳ විධිම්ත පර්ශආෂණ සිු  
කස ශල්ඛ්නගත කස ඇත. 

 (iii) පර්ශආෂණ සිු  කස ඇති ආයතන, 

  1.    කෘක කර්ම ශදපාර්තශම්න්තුව 

  2.    වි වවවිදයා් 

  3.    ශ්රී ් කා ආයුර්ශේද ශදපාර්තශම්න්තුව 

1363 1364 



පාර්ලිශම්න්තුව 

  එශමන්ම මානව ශපෝෂණය සඳහා ජජව 
විවිධ්තවය යන වයාපෘතිය යටශ්ත ශම්                   
පිිබබඳ විශ ේෂශයන් අධයයනය කස ඇත. 
(www.bfnsrilanka.org) 

 (iv) ඒකශේශික සහ ආශේපුක ප්ා වර්ග ස ඛ්යාවක් 
ශ්ස ගණනය කස නැත. ශම්වා ්රශේ ය අුවව 
ශවනසව ශේ.  

 (v) මැල්්, පුපු්, ණුරි තිල්්, ශකකටිය, බු ල්් 
ඒකශේශික ප්ා වර්ග සමහසිය. 

(ආ) (i) ශේශීය ප්ා වර්ග ශපෝෂණීය හා ඖෂධීය 
ගුණශයන් ඉහෙයි. ශම් පිිබබඳව අධයයනය කස 
ශල්ඛ්නගත කස ඇත. 

 (ii) සවවාභාවිකව වයාේත වන ශකොෙ එෙවලු ව ශයන් 
භාවිත ශකශසන  ාක වර්ග පාරිසරික හා 
කා්ගුපුක ශවනසවකම් නිසා ද, ඉඩම් පරිහසණ 
සටාශේ ඇතිවන ශවනසවකම් ශහේතුශවන් ද වඳවීශම් 
තර්ජනයට ්ක්ව ඇත. ඒකශේශික වර්ග වඳවී යාම 
සඳහා සසායනික ශපොශහොස භාවිතය ඍජුවම ශහේතු 
වන බවට ශතොසතුු  ශනොමැත. 

  (iii) ශේශීය ප්ා වර්ග වැඩි ව ශයන් ග්රාමීය ්රශේ ව් 
වයාේතව පවතින බැවින් ඉහත කු ම්ව්ට 
අමතසව ඒ පිිබබඳව ඇති පාසම්පරික දැුවම අව වීම 
හා ආහාස සටා ශවනසවවීම ශහේතුශවන් ශමම 
ශේශීය ශකොෙ එෙවලු භාවිතශයන් ඉව්ත ශවමින් 
පවතී. ශමය මඟ හසවා ගැනීමට කෘක කර්ම 
ශදපාර්තශම්න්තුව සහ පරිසස අමාතයා  ශආ 
ජජව විවිධ්තව ශල්කම් කාර්යා්ය වැනි ආයතන 
පාසම්පරික දැුවම ශල්ඛ්නගත ියරීමට පියවස 
ශගන ඇත. 

(ඇ) (i) ඔේ. 

  (ii) කෘක කර්ම ශදපාර්තශම්න්තුව බහු් ව ශයන් 
වගාවන් සඳහා ශයොදා ගන්නා ප්ා වර්ගව් 
වගාවට ුමු ුම වර්ග නිර්ශේ  කස ඇත. නිර්ශේ  
කෙ ශකොෙ එෙවලු වර්ගව් එකතුවක් 
පව්තවාශගන යන අතස පර්ශආෂණ, දැුවව්ත ියරීම් 
හා වයාේති කටයුතු සිු  කසයි. 

  කෘක කර්ම ශදපාර්තශම්න්තුව මඟින් ශකොෙ 
එෙවලු වගාව සම්බන්ධශයන් නිකු්ත කස ඇති 
්රකා න මහජනතාව ශවත ්බා ගැනීමට 
පහුමකම් ස්සා ඇත. 

  පවු්ට අව ය ශපෝෂණය ශකොෙ එෙවළු වගාව 
තුිබන් සපුසා ගැනීම සඳහා ශගවතු තුිබන් දිරි 
ගැන්වීම සිු  කසයි. 

  ශකොෙ එෙවලුව් ජජව විවිධ්තව වටිනාකම් 
හඳුනා ගැනීමට කටයුතු කස ඇත. 

  අගය එකතු කෙ ආහාස නිෂවපාදන හඳුන්වා දීම 
තුිබන් ශකොෙ එෙවලු භාවිතය ඉහෙ නැ වීම සඳහා 
පියවස ශගන ඇත. 

  මීට අමතසව ශකොෙ එෙවලු වගාශේ  ෂය 
විදයා්තමක ක්රම, නිවැසදි ශපොශහොස භාවිතය සහ 
ආසක්ක ත ශසෝග පිබශබෝධ පා්න ක්රම පිිබබඳව 
පර්ශආෂණ සිු  කසන අතස, එම ශතොසතුු  වයාේති 
අ  ය හසහා ශගොවීන්ට ්බාදීමට කටයුතු කස 
ඇත. ඒ සඳහා ්රකා න ද මුද්රණය කස ඇත. 

(ඈ) අදාෙ ශනොශේ.  

ගු  මන්ත්රීතුමනි, සියලු ශල්ඛ්න අව ය කටයුතු සඳහා අපි 

ඉදිරිප්ත කස තිශබනවා.  

ගු බු ධික පිනරණ මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு புத்திக ெத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ගු  ඇමතිතුමනි, එම ්ර වනයට පිිබතුු  ්බා දීම පිිබබඳව 

ඔබතුමාට සවතුතිවන්ත ශවනවා. ගු  කථානායකතුමනි, මශ  

පෙමුවන අතුු  ්ර වනය ශමයයි.  

අද ශකොශසෝනා ශබෝවන ශසෝගයක් ව ශයන් තිුදණ්ත, මීට 

කලින් අපට තිුදම් ශ්ොකුම අර්ුදදය තමයි, ශබෝවන ශසෝගව්ට 

වඩා ශබෝ ශනොවන ශසෝග වයාේතිය. එම නිසා බ්ත ශහෝ පාන් පිටි 

පරිශභෝජනයට වඩා ප්ා වර්ග, ප්තුු  සහ එෙවලු පරිශභෝජනය 

අතයව යයි ියයන එක තමයි ජවදය මතය වුශඩු. ඒ සන්දර්භය 

තුෙ ශ්ෝකශආ අනික් සටවල් එක්ක බ්නශකොට ප්ා වර්ග 

පරිශභෝජනය වැඩිම සටක් තමයි, ් කාව. හැබැයි, ඒ ශවුවශවන් 

තිශබන උනන්ු ව සහ දක්වන දායක්තවය ඉතා අව යි. අපි දන්නවා, 

් කාශේ ශ්ත පර්ශආෂණායතනය ග්තශතෝත, එය නි වචිත තැනක 

පිහිටා තිශබන බව. වී පර්ශආෂණායතන්ත එශහමයි. අශේ සශට් වී 

පර්ශආෂණායතන ගණනාවක් තිශබනවා.  

ඒ වාශ ම, ප්ා වර්ග, අ් වර්ග හා ු ර්්භ ප්තුු  වර්ග 

නිෂවපාදනය කසන්න අව ය ශසෝපණ ද්රවය හා ඒවා සකසව කසන 

පර්ශආෂණාගාස්ත අපට අව යයි. ගු  ඇමතිතුමනි, වැඩි 

වපසරියක පිහිටා තිශබන ඒ එක් එක් ක්ශෂේත්ර ශවුවශවන් ශවන් වූ 

ආයතන  ක්තිම්ත ියරීම්ත, ඒ ආයතනව්ට වැඩි ව ශයන් 

සම්ප්ත ්බා දීම්ත කෘක කර්ම අමාතයා  ශආ ්රතිප්තතියක් විධියට 

ඔබතුමා පිිබගන්නවාද? විශ ේෂශයන්ම මශ  ්ර වනයට ්රමුඛ් වන 

ප්ා වර්ග සම්බන්ධශයන් පර්ශආෂණ කසන්න යම්ියසි නි වචිත 

්රශේ යක ශවනම සවථානයක්, ශවනම ආයතනයක් -එය 

ආයතනයකම ශකොටසක් ශවන්න්ත පුළුවන්.- තිශබනවාද? 

එතශකොට එම සවථානශආ, එශහම නැ්තනම් එම ආයතනශආ තමයි 

අපි ශම් ගැන පර්ශආෂණ කසන්ශන්, ඕනෑම ශකශනකුට එම 

සවථානශයන් samples ගන්න පුළුවන්, ඒ වාශ ම යම් 

පුේග්ශයකුට හම්බවන samples ශමතැනට ්බාදීශමන් පුම, ඒ 

බීජ වර්ධනය කස්ා සශට් විසසණය කසන්න පුළුවන්. එශහම 

ක්රමශේදයක් ඔබතුමාශ  අමාතයා  යට තිශබනවාද? 

 
ගු මහි්දාාන්දා අලුත්ගමපේ මහසත්ා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைலக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගු  මන්ත්රීතුමනි, අපට එශහම ක්රමශේදයක් තිශබනවා. 

හැබැයි, ඔබතුමා ියයන ආකාසයට ප්ා වර්ග පිිබබඳව පර්ශආෂණ 

ියරීශම්දී අශේ අවධානය ශයොමු වීම මදි. එම නිසා ශම් අලු්ත ්රශදද 

පිිබබඳව විශ ේෂ අවධානයක් ශයොමු කෙ යුතුයි ියයා අපි 

පිිබගන්නවා. එම නිසා  අපි අනිවාර්යශයන්ම ශම් සම්බන්ධශයන් 

කටයුතු කසන්නම්. 

ගු  මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා්ත ියේවා වාශ  අශේ සශට් අ් වර්ග 

ගණනාවක් තිශබනවා. නමු්ත, අපට අ්වලින් සවවය ශපෝක ත 

ශවන්න බැහැ. ශමොකද, අශේ සශට් තිශබන භූමිය තුෙ අ් වගා 

කසන්න පුළුවන් වන්ශන් සියයට 65ක විතසයි. අපි දැන් ඒ සඳහා 

කෑගල්් දිසව්රික්කය හඳුනාශගන තිශබනවා. ගු  මන්ත්රීතුමනි, අපි 

ශම් ශවනශකොට අ් වර්ග පනසව ගණනක් හඳුනාශගන තිශබනවා. 

නමු්ත, ඒවා සට පුසා වයාේත ශව්ා නැහැ. දැන් අපි කෘක කර්ම 

ශදපාර්තශම්න්තුශේ පර්ශආෂණ ආයතන හසහා කෑගල්් 

දිසව්රික්කය හඳුනාශගන අශේ භූමිශආ ඉතුු  සියයට 35 තුේත අ් 

වර්ග වව්ා අ් වගාශවන් සට සවවය ශපෝක ත ියරීශම් වැඩසටහන් 

්රියා්තමක කසනවා. ගු  මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා ඉදිරිප්ත කශෙේ 

ඉතා ශහොඳ ශයෝජනාවක්. අපි ශම් පිිබබඳව අනිවාර්යශයන්ම 

අවධානය ශයොමු කසනවා. 

1365 1366 

[ගු  මහින්දානන්ද අලු්තගමශ  මහතා   
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ගු බු ධික පිනරණ මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு புத்திக ெத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
අශේ ගු  කථානායකතුමා්ත ූල්ාසනශආ ඉන්න ශව්ාශේ ශම් 

ගැන කථා කසන්න ්ැබීම ගැන මා සතුටු වනවා. ශමොකද, අ් 

වර්ග පිිබබඳව ් කාශේ වැඩිශයන්ම පර්ශආෂණ කශෙේ ඔබතුමා 

උදවු කෙ ශතලිේජවි්, ශජොනිශඩ්ල් ව්තශ්ත පිහිටි කෘක කර්ම 

පර්ශආෂණ ආයතනයයි. මම හිතන විධියට, දැනට්ත ් කාශේ 

තිශබන අ් වර්ගවලින් වැඩිම ඝන්තවයක් හා ස යුතියක් 

තිශබන්ශන් ශතලිේජවි් කෘක කර්ම පර්ශආෂණ ආයතන ය 

නිෂවපාදනය කසන බීජව්. ඒ නිසා ඔබතුමන්්ා අ් වර්ග 

සම්බන්ධශයන් යම්ියසි වැඩ පිිබශවෙක් ්රියා්තමක කසනවා නම්, 

එය එම සවථානශආදීම කසන්න ියයා මා ඉල්ලීමක් කසනවා. 

මශ  ශදවැනි අතුු  ්ර වනය්ත මම අහනවා, ගු  

කථානායකතුමනි.  ශම් දිනව් වැසදි මතයක් සමාජගත ශවනවා. 

හියාශර් දී ජනාධිපතිතුමාට ශ්ත ශගොවීන් ියයනවා, "ශවනදා 

්ැුදම් ශ්ත අසවවැන්න අව  ශව්ා, ශවනදා ්ැුදම් ශ්ත ආදායම 

අව ශව්ා" ියය්ා. ඒ ශව්ාශේදී ජනාධිපතිතුමා ියයනවා, "ඇයි? 

අවුු ු  ශදකක් අපි ශපොශහොස නිකම් ු න්නා. ඒ නිසා ශ්ත 

අසවවැන්නට ඒක බ්පෑමක් නැහැ" ියය්ා. ශම් ගු  සභාශේ සිටින 

ඔබතුමා ඇතුළු අපි කවුු ්ත දන්නවා, එක්තසා වකවාුවවක ශම් 

සශට් කුඹුු  ශගොවියා ශවුවශවන් ශනොමි්ශආ ශපොශහොස ්බා 

ු න්ුව බව. හැබැයි, මා දන්නා තසමින් එෙවලු ශගොවියාට, ප්තුු  

ශගොවියාට, ශ්ත ශගොවියාට, සබර් ශගොවියාට, කුු ඳු ශගොවියාට සහ 

එවැනි ශබෝගව්ට ශපොශහොස ශනොමි්ශආ ්බා දීමක් සිේධ වුශඩු 

නැහැ. ඔබතුමන්්ා ශ්ත ශගොවියාට ශනොමි් ශආ ශපොශහොස ු න්නාය 

ියේවාට, ඉතිහාසශආ කවදාව්ත ඒක සිු  ශව්ා නැහැ. ් කාශේ 

වැඩිශයන්ම කුඩා ශ්ත වතු තිශබන දිසව්රික්ක ියහිපය අතස ගාල්් 

දිසව්රික්කය හැු ණාම මාතස දිසව්රික්කය ඉහිබන්ම තිශබනවා. ඒ 

නිසා මම ඔබතුමාශගන් දැනගන්න කැමැතියි, ජනාධිපතිවසයා සහ 

ඔබතුමන්්ාශ  සජය ශම් වාශ  අසතය කාසණා හිතා මතා 

ශච්තනාන්විතව සමාජගත කසන්ශන් ඇයි ියය්ා. මා දන්නා 

තසමින් ඉතිහාසශආ කවදාව්ත ශ්ත ශගොවියාට ශනොමි්ශආ 

ශපොශහොස දී්ා නැහැ.  

 
ගු මහි්දාාන්දා අලුත්ගමපේ මහසත්ා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைலக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගු  මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමා මශගන් ඕක ශපොශහොස සම්බන්ධ 

්ර වනයක් හැටියට ඇහුශවෝත මට උ්තතස ශදන්න පුළුවන්. අපි ශ්ත 

සඳහා සහනාධාස දී්ා නැහැ ියයන එක වැසදියි. අපි ශ්ත සඳහා  

ු පියල් 6,000 ශපොශහොස මිටිය ු පියල් 1,500ට ්බා ු න්නා. 

සියයට  සියයක් ශනොමි්ශආ දී්ා නැහැ. හැබැයි, අපි ශ්ත ශගොවියා 

සඳහා සහනාධාසයක් ්බා ු න්නා. ඒ වාශ ම ශම් වනවිට වැවිලි 

අමාතයතුමා කැිනනට් ප්රිකාවක් ඉදිරිප්ත කස තිශබනවා ශසසව 

බේද පාවිච්චි කස්ා ශ්ත සඳහා සහනාධාසයක් ්බා ශදන්න. ශම් 

අවුු ේශේ්ත අපි ශ්ත සඳහා සහනාධාසයක් ්බා ශදන්න කටයුතු 

කසනවා. ු පියල් 6,000ක ශපොශහොස මිටිය අපි ු පියල් 1,500ට 

ු න්ශන්. අපි එයින් ු පියල් 4,500ක් පාව  ්ැුදවා. ඒ නිසා වි ා් 

මුද්ක් සජයට පාව  වුණා.  හැබැයි, අපි සහනාධාසයක් ු න්නා. එහි 

වසදක් නැහැ. ඔබතුමා ඒ ගැන ශවනම ්ර වනයක් ඇහුශවෝත මම 

උ්තතස ශදන්නම්.   

 
 

ගු බු ධික පිනරණ මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு புத்திக ெத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  

ගු  කථානායකතුමනි, ශම්ක ්ර වනයක් ශනොශවයි. ගු  

ඇමතිතුමාශගන් මට ශපොඩි ඉල්ලීමක් කසන්න තිශබනවා. ඒ සඳහා 

ශපොඩි ශව්ාවක් ශදන්න. 

ගු  ඇමතිතුමනි, සහනාධාසයක් දීම සහ ශනොමි්ශආ දීම 

ියයන්ශන් ශදකක්. දැන් ශම්  සමාජගත කසන්ශන් නිකම් 

ශපොශහොස ු න්නා ියය්ායි. ඒක ඉතා වැැකදි සහගත කාසණයක්. ඒ 

වාශ ම  ඔබතුමා ියයන ගණන් එකකටව්ත දැන් ශපොශහොස ගන්න 

බැහැ. විපක්ෂ නායකතුමායි, මමයි උතුස, නැ ශඟනහිසට ණුයාම ඒ 

සමහස ්රශේ ව් මිනිුමන් අපට ියේශේ, ශපොශහොස මිටිය ු පියල් 

25,000ට, ු පියල් 30,000ට ගන්නවා ියය්ායි. එතශකොට 

ු පියල් 6,500ට දීපු එක ු පියල් 1,500ට ගැනීම ශකශසේ ශවත්ත, 

දැන් ශපොශහොස මිටියක් ු පියල් 8,000යි, ු පියල් 20,000යි, 

ු පියල් 15,000යි. අද එවැනි ත්ත්තවයක් තමයි  තිශබන්ශන්. 

ඒකට පිිබයමක් ශයොදන්න ියය්ා තමයි අතිශර්ක කාසණයක් 

විධියට මම ඔබතුමාශගන් ඉල්්න්ශන්.  

 
 

රත්නපුර කම්කු කාායාලය  විත්ැ්ද කිරීම 
இரத்தினபுொி ததொழில் அலுவலகம்: இடைொற்றம்  

LABOUR OFFICE IN RATNAPURA: RELOCATION  

     248/2022 

3. ගු පහස ෂා විත්ානපේ මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு லஹசொ விதொனலக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

කම්කු  අමාතයතුමාශගන් ඇසූ ්ර වනය - (1): 

(අ)     (i)    ස්තනපුස නගසශආ කම්කු  කාර්යා්ය සවථාපනය 
කස ඇති සවථානශආ ලිපිනය කවශර්ද; 

   (ii) එම කාර්යා්ය එම සවථානශආ සවථාපිත කසන ්ද 
දිනය කවශර්ද; 

    (iii) එම කාර්යා්ය අවිසවසාශේල්්ට ශගන යාමට 
තීසණයක් ශගන තිශබ්ද; 

   (iv) ස්තනපුස දිසව්රික් ජනතාවට වි ා් ශසේවයක් 
සපයන එම කාර්යා්ය එම සවථානශආම 
පව්තවාශගන යාම සඳහා පියවස ගන්ශන්ද;  

 යන්න එතුමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ආ) ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්ද?   
 
ததொழில் அமைச்சமரக் லகட்ட வினொ: 

(அ) (i) இரத்தினபுொி நகொில் ததொழில் அலுவலகம் 

தொெிக்கப்ெட்டுள்ள இடத்தின் முகவொி 

யொததன்ெமதயும்; 

 (ii) லைற்ெடி அலுவலகம் அவ்விடத்தில் 

தொெிக்கப்ெட்ட திகதி யொததன்ெமதயும்; 

 (iii) லைற்ெடி அலுவலகத்மத அவிசொவமளக்குக் 

தகொண்டுதசல்வதற்குத் 

தீர்ைொனிக்கப்ெட்டுள்ளதொ என்ெமதயும்; 

 (iv) இரத்தினபுொி ைொவட்ட ைக்களுக்குப் ெொொிய 

லசமவமய வழங்கும் லைற்ெடி அலுவலகத்மத 

அவ்விடத்திலலலய லெணிச்தசல்வதற்கு 

அமைச்சினொல் நடவடிக்மக எடுக்கப்ெடுைொ 

என்ெமதயும்; 

 அவர் இச்சமெக்கு அறிவிப்ெொரொ? 

(ஆ) இன்லறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Labour: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the address of the premises where the 
Labour Office is located in Ratnapura 
Town; 

1367 1368 



පාර්ලිශම්න්තුව 

 (ii) the date on which the said office was 
established at that location; 

 (iii) whether a decision has been taken to shift 
that office to Avissawella; and 

 (iv) whether steps will be taken to maintain the 
said office that provides a great service to 
the people of Ratnapura District at the same 
location? 

(b) If not, why? 
 
 

ගු යමමල් සිරිපාල ා සිල්වා මහසත්ා (කම්කු අමාත්ුරමා) 
(ைொண்புைிகு நிைல் சிறிெொல த சில்வொ - ததொழில் அமைச்சர்) 

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

ගු  කථානායකතුමනි, එම ්ර වනයට පිිබතුස ශමශසේයි. 

(අ) (i) ස්තනපුස දිසව්රික් කම්කු  කාර්යා්ය අ ක 243, 
බණඩාසනායක මාවත, ස්තනපුස යන සවථානශආ 
සවථාපනය කස ඇත. 

 (ii) 2015 වර්ෂශආ අශ්රේල් මස 30 වන දින ස්තනපුස 
දිසව්රික් කම්කු  කාර්යා්ය එම සවථානශආ 
සවථාපිත කස ඇත. 

 (iii) ස්තනපුස නගසශආ සවථාපිත ශමම දිසව්රික් කම්කු  
කාර්යා්ය අවිසවසාශේල්් නගසයට ශගන යාමට 
ියසිු  තීසණයක් ශගන ශනොමැත. 

 (iv) ස්තනපුස දිසව්රික් කම්කු  කාර්යා්ය දැනට අ ක 
243, බඩුඩාසනායක මාවත, ස්තනපුස දසන 
සවථානශආ පිහිටි කුලී ශගොඩනැඟිල්්ක පව්තවා 
ශගන යුව ්බයි. එශසේ වුවද, මීට ශපස  ශමම 
දිසව්රික් කම්කු  කාර්යා්ය ස්තනපුස නගසශආ 
ධර්මපා් මාවශ්ත පිහිටා තිබූ කම්කු  
ශදපාර්තශම්න්තුවට අය්ත ශගොඩනැඟිල්්ක 
සවථාපිත කස තිුදපු. එම ශගොඩනැඟිල්ශල් පැවති 
අනාසක්ක තභාවය ශහේතුශවන් කුලී පදනම මත 
්බා ග්ත ශගොඩනැඟිල්්ක් ශවත 2015 වර්ෂශආදී 
ශමම දිසව්රික් කම්කු  කාර්යා්ය විතැන් ියරීමට 
සිු විය. ශම් වන විට  කම්කු  ශදපාර්තශම්න්තුවට 
අය්ත ධර්මපා් මාවශ්ත පිහිටි පැසපු 
ශගොඩනැඟිල්් නවීකසණය කසමින් පවතින අතස, 
එම කටයුතු අවසන් අදියශර් පවතී.  එම නවීකසණ 
කටයුතු නිම වූ වහාම හා ජාතික ශගොඩනැඟිලි හා 
පර්ශආෂණ ස විධානශආ නිර්ශේ  හා 
උපශේ ක්තවය ්බා ගැනීශමන් අනතුු ව 
ආසක්ක තභාවය සනාථ ියරීශමන් පුම කම්කු  
ශදපාර්තශම්න්තුව සතු එම ශගොඩනැඟිල්් ශවත 
ස්තනපුස දිසව්රික් කම්කු  කාර්යා්ය ශගන යෑමට 
කටයුතු කසන බව ශමම ගු  සභාවට දන්වුව 
කැමැ්තශතමි. 

(ආ) පැන ශනොනඟී. 
 
 

ගු පහස ෂා විත්ානපේ මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு லஹசொ விதொனலக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

පිිබතුස ්බා ු න්නාට සවතුතියි, ගු  ඇමතිතුමනි. මම ඔය 

්ර වනය අහ්ා ටිකක් කල්. ගු  කථානායකතුමනි, අශේ ගු  

ඇමතිතුමාශගන් පැහැදිලි කස ගැනීමක් තමයි මට ඕනෑ වුශඩු. 

ගු  ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කම්කු  අමාතයවසයා ව ශයන් ප්ත 

ශවන්න ශපස ස්තනපුස කම්කු  කාර්යා්ය අවිසවසාශේල්් 

නගසයට ශගන යනවාය ියය්ා ශ්ොකු කතිකාවක් තිුදණා; ඒ 

සඳහා උ්තසාහයක් තිුදණා. එම තීන්ු ව ශවනසව ියරීම පිිබබඳව 

ඔබතුමාට මශ  ශගෞසවනීය සවතුතිය පුද කසනවා. ශමොකද, 

ස්තනපුස දිසව්රික්කශආම ජනතාවට තමන්ශ  කම්කු  ගැටලු 

පිිබබඳ කථා කසන්න එන්න තිශබන එකම සවථානය තමයි, එම 

කම්කු  කාර්යා්ය.  

ගු  කථානායකතුමනි, මශ  පෙමුවන අතුු  ්ර වනය ශමයයි. 

අශේ සශට් කම්කු වන්ට තමන්ශ  අමාු කම්, ්ර වන ගැන 
ියයන්න තිශබන එකම තැන තමයි ශම් කම්කු  කාර්යා්. එම 
කාර්යා්වලින් ්ැශබන ශසේවාව තුිබන් තමයි කම්කු වාට 
තමන්ශ  ්ර වනව්ට උ්තතස ශසොයා ගන්න හැියයාව 
්ැශබන්ශන්. ඒ වාශ ම ශසේවා ශයෝජකයාට්ත පුළුවන්, යම් යම් 
පැහැදිලි කසවා ගැනීම් කසගන්න; යම් යම් අව යතා ඉටු 
කසගන්න. ගු  ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ශකශසහි්ත මශ  ශ්ොකු 
ශගෞසවයක් තිශබනවා. ශමොකද, පුමණුය කා් සීමාව තුෙ EPF හා  

ETF සම්බන්ධශයන් ්ර වනයක් මතු ශව්ා, ශම් සශට් කම්කු  
ජනතාවට තිශබන ඒ අයිතිය අහිමි වනවා ියය්ා සමාජය තුෙ මහා 
හඬක් නැඟූ ශව්ාශේ, භයක් ඇති ශව්ා තිුදම් ශව්ාශේ, ආඩුව  
පක්ෂශආ තිුදම්  මර්දනය මධයශආ ඍජුව හිටග්ත ඇමතිවසශයක්, 
ඔබතුමා. ඒ ශවුවශවන් ඔබතුමා ඉදිරිප්ත වුණා; මහා වි ා් හඬක් 
නැඟුවා. ආඩුව ශේ ශජයෂවඇ ඇමතිවසයකු වන ඔබතුමාශගන් මම 
පැහැදිලි කස ගන්න කැමැතියි, ශසේවක අර්ථසාධක අසමුද්ට 
එල්් වී තිුදම් ඒ තර්ජනය ශම් වන ශකොට ඇ්තතටම ණුලිහී ණුහින් 
තිශබනවාද ියය්ා. 

ඒ පිිබබඳව ඔබතුමාට සහතිකයක් ශදන්න පුළුවන්ද? එශහම 

නැ්තනම් ඔබතුමා්ත උදය ගම්මන්පි් ඇමතිතුමා වාශ  සේද 
නැතිව, අමාු ශවන් ශම්ක විඳ දසාශගන ඉන්නවාද ියයන 
කාසණාව මම දැනගන්න කැමැතියි. 

 
 

ගු යමමල් සිරිපාල ා සිල්වා මහසත්ා  
(ைொண்புைிகு நிைல் சிறிெொல த சில்வொ) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

එශහම ්ර වනයක් නැහැ, ගු  මන්ත්රීතුමා. අධිභාස බේද පන්ත 

ශකටුම්පත යටශ්ත ඒ බේද අර්ථසාධක අසමුදශ්න් අය කස 

ගන්ශන් නැහැයි ියයන සහතිකය මුදල් ඇමතිතුමා ඉතා පැහැදිලිව 

කැිනනට් මඩුඩ්යට ්බා දී්ා තිශබනවා. එම පන්ත ශකටුම්පත 

දැනට ශරේෂවඇාධිකසණශආ අයෝශයෝගයට ්ක් ශව්ා තිශබනවා. 

ඒක පාර්ලිශම්න්තුවට ආවාට පුමව අව ය නම් සජය මඟින් අව ය 

ස ශ ෝධන්ත ඉදිරිප්ත කස්ා අර්ථසාධක අසමුද් ුමසක්ක ත 

කසන්න අපි කටයුතු කසනවා.  
 
 

ගු පහස ෂා විත්ානපේ මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு லஹசொ விதொனலக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ගු  කථානායකතුමනි, ශදවැනි අතුු  ්ර වනය ගු  හර්ෂ ද 

සිල්වා මන්ත්රීතුමා අහනවා. 
 

 

ගු (්චාාය) හසාෂ ා සිල්වා මහසත්ා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

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

ශබශහොම සවතුතියි, ගු  මන්ත්රීතුමා. 

ගු  ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාශගන් මම ශම් කාසණය අහන්න 

කැමැතියි.  ශමතැන ශ්ොකු පසසවපසයක් තිශබනවා. ඒ ියයන්ශන් 
ශසේවක අර්ථසාධක අසමුදල් පනශ්ත තිශබනවා,  අර්ථසාධක 
අසමුදශල් ආදායමට ියසිම විධියකට බු  ගහන්න බැහැ ියය්ා.  
හැබැයි, අවුු ු  ගණනාවක් තිසවශසේ ශම් බු  ගහ්ා තිශබනවා. 
ඔබතුමන්්ා ණුය අවුු ේශේ්ත අර්ථසාධක අසමුදශල් ආදායමට 
සියයට 14ක බේදක් ගැහුවා. සාජපක්ෂ සජයවල් දිගටම ඒ බේද 
පැශනේවා. කම්කු  ඇමතිතුමා වන  ඔබතුමාශගන් මම ශමච්චලසයි 

අහන්ශන්. ඊශආ ශපශර්දා ඔබතුමා සාකච්ඡා කස්ා ියේවා, කලින් 
වියදම් කසන්න අර්ථසාධක අසමුදලින් සියයට 30ක් ගන්න පුළුවන් 
ියය්ා.  අර්ථසාධක අසමුද්ට නීතයුවූල්ව පනවන්න බැරි බු  
ගැසීම සම්බන්ධශයන් ඔබතුමා ගන්නා පියවස ශමොකක්ද? 
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[ගු  ශහේෂා විතානශ  මහතා  
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ගු යමමල් සිරිපාල ා සිල්වා මහසත්ා  
(ைொண்புைிகு நிைல் சிறிெொல த சில்வொ) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ගු  මන්ත්රීතුමා, අර්ථසාධක අසමුද්ට බු  ගහන එක ඊශආ 

ශපශර්දා ඉඳ්ා සිු  වුම් ශදයක් ශනොශවයි. එම අසමුද් ආදායම් 

බේද දිගටම ශගවාශගන ආවා.  අර්ථසාධක අසමුදලින් බු  ශගවීම 

නීති විශසෝධියි ියය්ා ඔබතුමා ියයනවා නම්,  අධිකසණශයන් 

තීන්ු වක් ගන්න ඕනෑ, ඒක නීති විශසෝධියි ියය්ා.  

නමු්ත, අධිභාස බේද පන්ත ශකටුම්පත යටශ්ත සියයට 25ක 
අධිභාසයක් අර්ථසාධක අසමුද් ශවත පැවරීම ගැන අපි විු ේධ 
වුණා. ඒකට වෘ්තතීය සමිති්ත විු ේධ වුණා, අපි්ත විු ේධ වුණා. ඒ 
අුවව දැන් ඒක ශවනසව කස තිශබනවා.  

 

ගු (්චාාය) හසාෂ ා සිල්වා මහසත්ා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

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

ගු  කථානායකතුමනි, මට තව එක ්ර වනයක් අහන්න 

අවසවථාව ශදන්න.  

ගු  ශහේෂා විතානශ  මන්ත්රීතුමා ියේවා වාශ , ඔබතුමාශ  
සවථාවසය අපි්ත අගය කසනවා, ගු  ඇමතිතුමනි. ඇ්තත 
ව ශයන්ම ගු  විපක්ෂ නායකතුමා තමයි, ඉසවශසල්්ාම ශම් 

කථාව පාර්ලිශම්න්තුවට ශගනාශේ. ඊට පසවශසේ  ඔක්ශකෝම ඒකට 
එකතු වුණා. ඒක ශවනම ශදයක්. හැබැයි, දිණුන් දිගටම නීති 
විශසෝධි ශ්ස බු  ගහන්න බැහැ ශන්. එශහම නම්, පනත ශවනසව 
කසන්න ඕනෑ; ශසේවක අර්ථසාධක අසමුදල් පනත ශවනසව කස්ා, 
ඒකට ස ශ ෝධනයක් ශගශනන්න ඕනෑ.  අර්ථසාධක අසමුදල් 
පනත අධිභාස බේද ශේවා, ශවන බේදක් ශේවා ඒ බේදට යට 
කසන්න පාර්ලිශම්න්තුශවන් අුවමැතිය ගන්න ඕනෑ. එශහම 
නැතිව, ඔබතුමාට ශම් ගු  සභාශේ ියයන්න හැියයාවක් නැහැ, 
"ඔේ නීති විශසෝධියි, නමු්ත, ඒක කසශගන යන නිසා අපි අශනක් 

පැ්තත බ්ාශගන ඉන්නවා" ියය්ා. 
 

ගු යමමල් සිරිපාල ා සිල්වා මහසත්ා  
(ைொண்புைிகு நிைல் சிறிெொல த சில்வொ) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ගු  හර්ෂ ද සිල්වා මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමා ියයන කථාව වැසදියි. 

ශමොකද, අර්ථසාධක අසමුද්,-  [බාධා ියරීමක්  
 

ගු පශයීයහසා්ද ප් මසිාංහස මහසත්ා (්මි ධි  ගිහස ්ාකයක  
ක්ෂුද්ර මූල  ්පවයාං රැකියා හසා  වාපාර ්ාංවාධාන රාජ 
අමාත්ුරමා) 
(ைொண்புைிகு தசஹொன் லசைசிங்க - சமுர்த்தி, உள்ளக 

தெொருளொதொர, நுண்நிதிய, சுயததொழில், ததொழில் அெிவிருத்தி 

இரொஜொங்க அமைச்சர்) 

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

ගු  කථානායකතුමනි, මම ඉතාම ශකටිශයන් පැහැදිලි 

ියරීමක් කසන්න ඕනෑ. හර්ෂ ද සිල්වා මන්ත්රීතුමා ියේවා, 

සාජපක්ෂවු  ශසේවක අර්ථසාධක අසමුදශ්න් සියයට 14ක බේදක් 

අය කසන්න කටයුතු කො ියය්ා. 2018 අශ්රේල් මාසශආ 

එතුමන්්ා ශගනාපු ආදායම් බු  පනතින් තමයි, සියයට 10ක් ශ්ස 

තිුදම් බේද  සියයට 14 දක්වා වැඩි කශෙේ. එශහම නැතිව, අශේ 

සජය කා්ශආ සියයට 14ක් අය කශෙේ නැහැ. මට ශම් නිවැසදි 

ියරීම තමයි කසන්න ඕනෑ වුශඩු. 

 
ගු (්චාාය) බ්දු ල ගුණවාධාන මහසත්ා (පවපළඳ 
අමාත්ුරමා) 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ெந்துல குணவர்தன - வர்த்தக 

அமைச்சர்) 

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

Sir, I rise to a point of Order. 
ගු  කථානායකතුමනි, හර්ෂ ද සිල්වා මන්ත්රීතුමා සභාව 

ශනොමඟ යවනුමලු ්රකා යක් ශම් කසන්ශන්. ගු  මන්ත්රීතුමනි, 

2017 ශේශීය ආදායම් පනත සම්පූර්ණශයන් ශවනසව කස්ා 

තමුන්නාන්ශසේ්ා අලු්ත පනතක් ශගනාවා.  

එම පනත ශගශනන අවසවථාශේ දී, 'සමාගම' ියයන 

නිර්වචලනයට අර්ථසාධක අසමුද්්ත ඇතුේත කස්ා, අර්ථසාධක 

අසමුද් සමාගම් යටතට අසශගන බු  පැනවීශම් කටයු්තශ්ත  හා 

එම නිර්්ේජිත ්රියාව ියරීම පිිබබඳ සම්පූර්ණ වගකීම හර්ෂ ද 

සිල්වා මන්ත්රීතුමා ඇතුළු හිටපු ආඩුව ව භාස ගන්න ඕනෑ. [බාධා 
ියරීම්  ඒ පන්ත ශකටුම්පත සම්මත කසන්න පක්ෂව ඡන්දය දී්ා, 
දැන් විිබ්ේජා නැතුව ඒ ගැන ියයනවා. කලින්, ඒක සමාගම් 

යටශ්ත තිුදශඩු නැහැ. [බාධා ියරීම්  ඇයි, ඒ යටතට දැම්ශම්? 
[බාධා ියරීම්  අර්ථසාධක අසමුද් පෙමුශවන්ම සමාගම් යටතට 
දැම්ශම් - [බාධා ියරීමක්   

 
 
ගු (්චාාය) හසාෂ ා සිල්වා මහසත්ා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

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

අශන්! බන්ු ් ආචලාර්යතුමා, සමාගමක් ශදවිධියකට 

නිර්වචලනය කසන්න පුළුවන්. [බාධා ියරීමක්  ශපොඩ්ඩක් අහශගන 
ඉන්න.  2017  පනතට අුවව එක නිර්වචලනයක් කසන්න පුළුවන්. 

අශනක් එක, 2007 සමාගම් පනතට අුවව කසන්න පුළුවන්. 

අර්ථසාධක අසමුද් ශම් අධිභාසශයන් අයින් කසන්න 

ඔබතුමන්්ාට ඕනෑකමක් තිුදණා නම්, 2007 සමාගම් පනතට 

අුවව ශම් බේද ශගශනන්න තිුදණා. [බාධා ියරීම්  2017 
තිශබන්ශන් ශේශීය ආදායම් පනත. ඔබතුමන්්ා අර්ථසාධක 

අසමුද් ගැන ඒ නිර්වචලනය හරියට කසන්න. ඔය ගැසට් එක 

reverse කසගන්න. [බාධා ියරීම්  ඔය ගැසට් එක reverse 

කසශගන නිවැසදි ගැසට් එකක් නිකු්ත කසන්න. [බාධා ියරීම්  

 
 
ගු (්චාාය) බ්දු ල ගුණවාධාන මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ெந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ගු  කථානායකතුමනි, මම ගු  හර්ෂ ද සිල්වා මන්ත්රීතුමාට 

ියයනවා, 'සමාගම්' ියයන එක සම්බන්ධශයන් තිශබන නිර්වචලනය 

දැනගන්න 2017 ශේශීය ආදායම් පනශ්ත 195 වැනි වගන්තිය 

ියයවා බ්න්න ියය්ා.  ගු  මන්ත්රීතුමනි, එම පනශ්ත 195 වැනි 

වගන්තිශයන් තමුන්නාන්ශසේ්ා තමයි ශසේවක අර්ථසාධක 

අසමුද්, විරාම වැටුේ වැනි බු වලින් නිදහසවව තිුදම් අසමුදල් 

සියල්ශල් ඒ ත්ත්තවය සම්පූර්ණශයන් නැති කස්ා, ඒවා 

companies විධියට නම් කස්ා බු  ගහන්න සැ්ුමශේ.  
 
 

ගු පශයීයහසා්ද ප් මසිාංහස මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு தசஹொன் லசைசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ගු  කථානායකතුමනි, 2017 ශේශීය ආදායම් පනත 

ස ශ ෝධනය වනවිට හර්ෂ ද සිල්වා මැතිතුමා එයට පක්ෂව 

ඡන්දය්ත දී්ා තිශබනවා, එය හැන්සාඩ්ගත ශව්ා තිශබනවා. ගු  

කථානායකතුමනි, එතැනදී තමයි ශම් බු  අය ියරීම සහ බු  වැඩි 

ියරීම සිු  කශෙේ. අද ඒ කටයු්තත අශේ පැ්තතට දම්ා ඒකට 

විු ේධව කථා ියරීම සාධාසණ නැහැ.  

 
 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔය කාසණය සම්බන්ධශයන් ශවනම විවාදයක් ගන්න.  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගු ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසත්ා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ගු  කථානායකතුමනි, ඔය ියයන පන්ත ශකටුම්පත මම 
තමයි එවකට සභානායකවසයා හැටියට ඉදිරිප්ත කශෙේ. ඒ පනශ්ත 
නැහැ, අර්ථසාධක අසමුදශ්න් සියයට 25ක් බු  ගහනවා ියය්ා.  

එශහම තිශබනවා නම් ශපන්වන්න. ගු  කථානායකතුමනි, ඒ 
පනශ්ත එශහම නැහැ. [බාධා ියරීම්  ගු  කථානායකතුමනි, 
සභානායක හැටියට මමයි එදා 2017 ශේශීය ආදායම් පන්ත 
ශකටුම්පත පාාාර්ලිශම්න්තුවට ඉදිරිප්ත කශෙේ. අර්ථසාධක 
අසමුදශ්න් සියයට 25ක් බු  ගහනවා ියය්ා ඒ පනශ්ත නැහැ. 
එශහම තිශබනවා නම් ශපන්වන්න. [බාධා ියරීම්  ශපන්වන්න.  

 

 

ගු දිප්දෂප ගුණවාධාන මහසත්ා (අධාාපන අමාත් ්හස 
පාාලිපම්්දුරපේ ්වානායකුරමා) 
(ைொண்புைிகு திலனஷ் குணவர்தன - கல்வி அமைச்சரும் 

ெொரொளுைன்றச் சமெ முதல்வரும்)  

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

Sir, I rise to a point of Order. 

ගු  කථානායකතුමනි, හිටපු සභානායකතුමා ියයනවා, 

අර්ථසාධක අසමුදශ්න් සියයට 25ක බේදක් අය කසනවා ියය්ා 

එතුමන්්ා ශගනාපු පනශ්ත නැහැ ියය්ා. එශහම නම් මම 

අහනවා,  එතුමන්්ා අත උසවස්ා ඒ පන්ත ශකටුම්පත සම්මත 

කසනශකොට, කීයක් අය කසනවා ියය්ාද ඒශක් තිුදශඩු ියය්ා. 

[බාධා ියරීම්   
 
 

ගු ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසත්ා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ගු  කථානායකතුමනි, පාර්ලිශම්න්තුව ශමශහම ශනොමඟ 
යවන්න ඉඩ ශදන්න එපා. අපි ඒ පනශතන් ියය්ා නැහැ 
අර්ථසාධක අසමුදශ්න් සියයට 25ක් බු  ගහනවා ියය්ා.  

 

 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔය ්ර වනය සඳහා ශවනම විවාදයක් ගන්න.  
 
 

ගු දිප්දෂප ගුණවාධාන මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு திலனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

එතුමන්්ා එදා කථා කස්ා, නීතිය සම්මත කසපු ආකාසය 

හැන්සාඩ් වාර්තාශේ සටහන් ශව්ා තිශබනවා. නීතිය හද්ා දැන් 

්ේජා නැතිව ියයනවා නීතිය හැු ශේ නැහැ ියය්ා. නීතිය හැු ශේ 

තමුන්නාන්ශසේ්ා.  
 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කු ණාකස්ා ඔය කාසණය ගැන කථා කසන එක දැන් නතස 

කසමු.  
 

ගු (්චාාය) හසාෂ ා සිල්වා මහසත්ා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

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

ගු  කථානායකතුමනි. 2017 අ ක 24 දසන ශේශීය ආදායම් 

පනශ්ත ියසිම තැනක නැහැ, අර්ථසාධක අසමුද්ට සියයට 25ක් 

බු  ගහන්න ඕනෑ ියය්ා. ඒ පනශ්ත ියසිම තැනක එශහම ශදයක් 

නැහැ. ඒක සම්පූර්ණශයන් අසතයයක්. ඒ නිසා ආඩුව ව ගහපු 

අධිභාස බේද අයින් කස ගන්න ශවනවා. ඉදිරිප්ත කස තිශබන 

අධිභාස බේද පන්ත ශකටුම්පශ්ත තිශබනවා, ශසේවක අර්ථසාධක 

අසමුද්ට සියයට 14 බේදට අමතසව සියයට 25ක බේදක් ගහනවා 

ියය්ා. 
 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ඔය කාසණය දැන් නතස කස්ා, අව ය නම් ශවන්ත දිනයකදී  

ඔය ගැන ශවනම විවාදයක් ගනිමු. [බාධා ියරීම්  ගු  බන්ු ් 
ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා, ඔය කාසණය ගැන කථා කසන එක දැන් 

නැවැ්තවූවා නම් ශහොඳයි. 

 
ගු (්චාාය) බ්දු ල ගුණවාධාන මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ெந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

ගු  කථානායකතුමනි, ඒශක් ශවන කසන්න ියසිම ශදයක් 

නැහැ. පන්ත ශකටුම්පශ්ත කාසක සභා අවසවථාශේදී ‘සමාගම්’ 

ියයන නිර්වචලනය යටශ්ත ඇතුේත කස තිශබන විරාම වැටුේ 

අසමුද්, ශසේවක අර්ථසාධක අසමුද් යනාදියට ශම් අධිභාස බේද 

අයිති ශවන්ශන් නැහැ ියයන ස ශ ෝධනය මුදල් ඇමතිවසයා ශමම 

ගු  සභාවට ඉදිරිප්ත කසාවි. එතශකොට ශම් ්ර වනය ඉවසයි.  
 

ගු පශයීයහසා්ද ප් මසිාංහස මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு தசஹொன் லசைசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ගු  හර්ෂ ද සිල්වා මන්ත්රීතුමනි, සියයට 10ට තිුදම් අධිභාස 

බේද සියයට 14 දක්වා වැඩි කශෙේ තමුන්නාන්ශසේ්ා. ඔබතුමන්්ා 

එදා ඒකට පක්ෂව  ඡන්දය දී්ා අද ඔය විධියට කථා කසන්න එපා.  
 

ගු චමි්දා වි පේසිරි මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விலஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ගු  කථානායකතුමනි, බන්ු ් ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා හැම 

දාම ශම් සභාව ශනොමඟ යවනවා. ගු  ඇමතිතුමා, යහ පා්න 

ආඩුව ශේ ඒ ගැසට් එක පිිබබඳව, පනත පිිබබඳව ඔබතුමන්්ා 

දිණුන් දිගටම කථා කසනවා.  වර්තමාන ආඩුව ව තුශනන් ශදකක 

බ්යක් තිශබන ආඩුව වක් ශන්. ඉතින්, ඒ කා්ශආ සිේධ ශව්ා 

තිශබන වැසදි සහ අක්රමිකතා නිවැසදි කස ගන්න පුළුවන් ශහොඳම 

අවසවථාව තිශයේදි එය එශසේ ශනොකස, තමුන්නාන්ශසේ්ා ඒ 

ආඩුව වටම වසද පටව්ා ශම් ශහොසා  කෑම කසශගන යන්න 

හදනවා.   
 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එතැන රීති ්ර වනයක් නැහැ. අපි නයාය පත්රශආ ඊෙඟ 

ශයෝජනාවට යමු. 
 

ගු රයමල් වික්රමසිාංහස මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு ரணில் விக்கிரைசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  

ගු  කථානායකතුමනි, මට්ත තිශබනවා කාසණයක් පැහැදිලි 

කසගන්න.  ගු  ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ියයපු ආකාසයට 2017 

අ ක 24 දසන ශේශීය ආදායම් පනශ්ත තිශබන ්ර වනය ශමොකක්ද?  
 

ගු (්චාාය) බ්දු ල ගුණවාධාන මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ெந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

හිටපු ගු  අගමැතිතුමනි, 2017 ශේශීය ආදායම් බු  පනශ්ත 

195(1) අුවවගන්තිශආ තිශබනවා  සමාගම් ගැන නිර්වචලනය. එම 

පනශ්ත ‘සමාගමක්’ යන්න නිර්වචලනය ියරීශම්දී ඒ නිර්වචලනව්ට 

1373 1374 
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ශමම අසමුදල් ඇතුේත කස්ා තිශබනවා. පනශ්ත අර්ථ නිරූපණය 

යටශ්ත තිශබනවා, සමාගම් යන්නට විරාම වැටුේ අසමුද්, ශසේවක 

අර්ථසාධක අසමුදල්, ශසේවා නියුක්තයන්ශ  භාස අසමුදල් ආදී 

සියල්් ඇතුේත ශවනවා ියය්ා. අධිභාස බේද පනවන ශකොට 

සමාගම්ව්ට තමයි ඒක පනවන්ශන්. එතශකොට, අස නිර්වචලනය 

නිසා  ශසේවක අර්ථසාධක අසමුද්ට්ත ඉශබ්ම ශම් අධිභාස බේද 

පැනශවනවා. මුදල් ඇමතිවසයා කැිනනට් මඩුඩ්යට දැුවම් 

ු න්නා, එය ඉව්ත ියරීම සඳහා පන්ත ශකටුම්පශ්ත කාසක සභා 

අවසවථාශේදී ස ශ ෝධනයක් ඉදිරිප්ත කසනවා ියය්ා. ඒ අුවව, 

එම නිර්වචලනශයන් ශසේවක අර්ථසාධක අසමුද් ඉව්ත කසනවා.  

 
ගු රයමල් වික්රමසිාංහස මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு ரணில் விக்கிரைசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
ගු  ඇමතිතුමා, 2017 දී ශගනාශේ, ශේශීය ආදායම් පනත. ඒ 

ියයන්ශන් Income Tax. ශමතැන තිශබන්ශන් Surcharge Tax 

එකක්. කාටද බු  පනවන්ශන් ියය්ා ඒ අවසවථාශේ පැහැදිලිව 

ියයන්න තිුදණා. ඒක පැහැදිලි කස්ා නැති නිසා දැන් 

ස ශ ෝධනය ශගන එන්න. හැබැයි, 2017 දී ශගනාපු පනතට ශම්ක 

සම්බන්ධ කසන්න එපා. ශම්ක ආදායම් බේදක් ශනොශවයි. ශම්ක 

අධිභාසයක්. කාටද අධිභාසය බ්පාන්ශන් ියයන එක ඒ ශව්ාශේ 

ියයන්න තිුදණා; Fundsව්ට ඒක බ්පාන්ශන් නැහැ ියයන එක 

ියයන්න තිුදණා. ඒක අව පාව වක්. ශකොශහොම හරි කමක් නැහැ 

අපි ඔක්ශකොම එකඟ ශවන්නම්, ශම්ක දැන් ඉව්ත කසන්න.  

 
ගු එ්ප.එම්. මරික්කාා මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ගු  ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්්ාට දැන් අතයව ය භාඩුඩ 

ටිකව්ත ශදන්න විධියක් නැතිව ඉන්නවා. ගු  කථානායකතුමනි, 

ශමතුමාශ  විසිල් විතසයි; බල්ටි නැහැ. අද සීනි නැහැ; 

ශපොල්ශතල් නැහැ.  

 
ගු චමි්දා වි පේසිරි මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விலஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගු  කථානායකතුමනි,

 

[මූලා්නපප අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்ெடி அகற்றப்ெட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
හක්ක පූට්ටු ශව්ා, ශබොක්ක එිබයට පැන්ා, දැන් ශසේශේ අසූචි 

ණුහිල්්ා තිශබන්ශන්.  

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 ්ර වන අ ක 4-569/2022-(1), ගු  චලමින්ද විශේසිරි මන්ත්රීතුමා.   
 

 
ගු චමි්දා වි පේසිරි මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விலஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගු  කථානායකතුමනි, මා එම ්ර වනය අහනවා. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු  බන්ු ් ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා, ඒ ්ර වනයට උ්තතස 

ශදන්න. 

ගු (්චාාය) බ්දු ල ගුණවාධාන මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ெந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

ගු  කථානායකතුමනි, ඒ ්ර වනය ඉවසයි. මුදල් ඇමතිතුමා 

කැිනනට් මඩුඩ්යට පැහැදිලිවම ියේවා, ශසේවක අර්ථසාධක 

අසමුද්, ශසේවක භාසකාස අසමුද් ශම් අධිභාස බේදට යට්ත 

ශවන්ශන් නැහැ ියය්ා.  
 
 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ගැන ශනොශවයි  ශම් අහන්ශන්. [බාධා ියරීම්   නයාය පත්රශආ 
4වැනි ්ර වනය චලමින්ද විශේසිරි මන්ත්රීතුමා ඇහුවා. එතුමා 

ඔබතුමාශගන් අහපු ඒ ්ර වනයට උ්තතස ශදන්න.   
 
 

ගු (්චාාය) බ්දු ල ගුණවාධාන මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ெந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

ගු  කථානායකතුමනි, එම ්ර වනයට පිිබතුස ්බා දීම සඳහා 

මම සති ශදකක කා්යක් ඉල්්ා සිටිනවා.  

 
ප්රශයීයපනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීම  යමපයෝග කරන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்ெிக்கக் கட்டமளயிடப்ெட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්ර වන අ ක 5 -1022/2022- (1), ගු   ාන්ත බඩුඩාස මහතා. 

 
ගු ශයීයා්දත් බණ්ඩාර මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு சொந்த ெண்டொர) 

(The Hon. Shantha Bandara)  

ගු  කථානායකතුමනි, මා එම ්ර වනය අහනවා.  

 
ගු පජෝද්ප ්ද ප්රනා්දු  මහසත්ා   
(ைொண்புைிகு லஜொன்ஸ்டன் ெர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගු  කථානායකතුමනි, කර්මාන්ත අමාතයතුමා ශවුවශවන් මා 

එම ්ර වනයට පිිබතුස ්බා දීම සඳහා සති ශදකක කා්යක් ඉල්්ා 

සිටිනවා. 
 

ප්රශයීයපනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීම  යමපයෝග කරන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்ெிக்கக் கட்டமளயிடப்ெட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 
 

ගු ශයීයා්දත් බණ්ඩාර මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு சொந்த ெண்டொர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

ගු  කථානායකතුමනි, ජාතික වැදග්තකමියන් යුතු විශ ේෂ 

්ර වනයක් ගැන ියයන්න මම ඔබතුමාශගන් අවසස ඉල්්ා 

සිටිනවා. ඒකට මට ශපොඩි ශව්ාවක් ශදන්න.  

දඹශදපුය ියයන්ශන්, අශේ සශට් තුන්වන සාජධානිය. 

දඹශදපුය සාජධානිශආ මාිබගා ග් සහ වව වා ශකටූ ග් තමයි 

ඓතිහාසික, ශපෞසාපුක ්රශේ . පුසාවිදයා ශදපාර්තශම්න්තුශේ 

අවසසයක් නැතුව ඒ ්රශේ ශආ ියසිම කැණීමක් කසන්න 

ශදන්ශන් නැහැ. නමු්ත, ශම් වන විට මහා පරිමාණශයන් එවැනි 

කටයු්තතක් සිු  ශවනවා.  
 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු  මන්ත්රීතුමා, ඔය ්ර වනය ශවන්ත ශව්ාවක මතු කො නම් 

ශහොඳයි. 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගු ශයීයා්දත් බණ්ඩාර මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு சொந்த ெண்டொர) 

(The Hon. Shantha Bandara)  

පුසාවසවතුව්ට හානි කසමින් තමයි එය සිු  කසන්ශන්. මා 

සවතුතිවන්ත ශවනවා, “Hiru CIA” තුිබන් ් කාවටම එය ශපන්වීම 

පිිබබඳව. ගු  කථානායකතුමනි, අපි නි්ධාරින්ට ියේවාට ඒ ියසි 

ශකශනක් ඒක ගණන් ගන්ශන් නැහැ. ශකොෙඹින්, අදාෙ 

ආයතනවලින් ඒකට සම්පූර්ණ අුවමැතිය ්බා දී්ා තිශබනවා. ශම් 

සශට් ඉතාම ඓතිහාසික, ශපෞසාපුක සවථානයක් ඒ විනා  

ශවන්ශන්. ඒ ්රශේ ශආ ජනතාව ශවුවශවන් විතසක් ශනොශවයි, 

ශම් සශට්ම ජනතාව ශවුවශවන් පරිසස අමාතයතුමාශගන් මා 

ශගෞසවශයන් ඉල්්ා සිටිනවා, විධිම්ත පරීක්ෂණයක් පව්තව්ා, ඒ 

සම්බන්ධශයන් කටයුතු කසන්න ියය්ා.   

 
 

ගු චමි්දා වි පේසිරි මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விலஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගු  කථානායකතුමනි, - 
 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු  මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමාශ  ්ර වනයට උ්තතස ු න්නා. [බාධා 
ියරීම්   

 
 

ගු චමි්දා වි පේසිරි මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விலஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගු  කථානායකතුමනි, මට කාසණයක් ියයන්න තිශබනවා.  

ගු  කථානායකතුමනි, මශ  ්ර වනව්ට දිණුන් දිගටම පිිබතුු  

ු න්ශන් ගු  සාජය ඇමතිතුමා. එතුමා ශම් ශව්ාශේ ශම් සභාශේ 

ඉන්නවා. ගු  බන්ු ් ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා හිටිශආ ශවන්ත 

්ර වනයක. ඒ ශව්ාශේ ශනොමඟ ණුය නිසා ඒක නිවැසදි කස්ා 

මශ  ්ර වනයට උ්තතස දීමට අවසවථාව ්බා ශදන්න. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්ර වනයට උ්තතස ශදන්න එතුමා කල් ග්තතාශන්. 

 
ගු චමි්දා වි පේසිරි මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விலஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

නැහැ, එතුමා දන්ශන් නැහැ. එතුමා ශනොශවයි උ්තතස 

ශදන්ශන්, ගු  සාජය අමාතයතුමා. ශමොකද, ඒ ශව්ාශේ ශමතැන 

ශ්ොකු අවු්ක් ශව්ා ශන් තිුදශඩු. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්ර වනයට උ්තතස ශදන්න එතුමා කල් ග්තතා. ඒකට පුමව 

උ්තතස ශදයි. 

 
ගු (්චාාය) බ්දු ල ගුණවාධාන මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ெந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

සාජය ඇමතිතුමා පිිබතුස ශදන්න ඇවිල්්ා ඉන්ශන්. සාජය 

ඇමතිතුමා ඉන්නවා. අපි සාකච්ඡා කස්ා තව සති ශදකියන් 

හරියට උ්තතසය ශදන්නම්. එශතක් ඉවසාශගන ඉන්න 
 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්ර වන අ ක 6 -1178/2022- (1), ගු  ජග්ත කුමාස 

ුමමිත්රාආසච්චි මහතා. 

 
ගු ජගත් කුමාර බෑමිත්රා්රචිික මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு ஜகத் குைொர சுைித்ரொரச்சி)  

(The Hon. Jagath Kumara Sumithraarachchi) 

ගු  කථානායකතුමනි, මා එම ්ර වනය අහනවා. 

 
ගු පශයීයහසා්ද ප් මසිාංහස මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு தசஹொன் லசைசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ගු  කථානායකතුමනි, මුදල් අමාතයතුමා ශවුවශවන් මා එම 

්ර වනයට පිිබතුස ්බා දීම සඳහා සති ශදකක කා්යක් ඉල්්ා 

සිටිනවා. 
 

ප්රශයීයපනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීම  යමපයෝග කරන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்ெிக்கக் கட்டமளயிடப்ெட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 
ගු මහි්දා අමරවීර මහසත්ා (පරි්ර අමාත්ුරමා) 
(ைொண்புைிகு ைஹிந்த அைரவீர - சுற்றொடல் அமைச்சர்) 

(The Hon. Mahinda Amaraweera - Minister of  
Environment) 
ගු  කථානායකතුමනි, මට ශකටි අවසවථාවක් ශදන්න. 

ගු   ාන්ත බඩුඩාස මැතිතුමා දැන් ටිකකට කලින් ්ර වනයක් 
මතු කො, ඊශආ 'හිු ' නාිබකාශේ පෙ වූ ්රවෘ්තතියකට අදාෙ 
දඹශදපුශආ ගල් ශකොරියක් සම්බන්ධව. මම අද උශේම කථා 
කස්ා වහාම ඒක තහනම් කො. ඒ පිිබබඳව සම්පූර්ණ 
පරීක්ෂණයක් කස්ා තමයි නැවත ඒ කටයු්තතට අවසන් තීන්ු ව 
්බා ශදන්ශන්. ඒ තීන්ු ව පිිබබඳව පාර්ලිශම්න්තුව දැුවව්ත 
කසන්න්ත අපි කටයුතු කසනවා. 

 
ගු රයමල් වික්රමසිාංහස මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு ரணில் விக்கிரைசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
ගු  කථානායකතුමනි, මට එක පැහැදිලි ියරීමක් වුවමනායි.  

ශම් නව බේශදන් ශසේවක අර්ථසාධක අසමුද්යි, ශසේවා 

නියුක්තයන්ශ  භාස අසමුද්යි ඉව්ත කොම ු පියල් ිනලියන 

50ක් නැති ශවනවා. ඒ ිනලියන 50 ශහොයනවාද, නැේද ියය්ා අපට 

පැහැදිලි කසන්න. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒකට ශවනම විවාදයක් ග්තතා නම් ශහොඳයි ශන්ද? 

 
ගු නලි්ද බණ්ඩාර ජයමහස මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு நலின் ெண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගු  කථානායකතුමනි, අපි ගු  පරිසස ඇමතිතුමාට 

සවතුතිවන්ත ශවනවා, දඹශදපුශආ ඒ ඓතිහාසික සවථානශආ  සිු  

කසුව ්බන අනවසස කටයුතු නතස ියරීම පිිබබඳව. ්ර වනය 

තිශබන්ශන්, එය නතස කසපු එක ශනොශවයි. දැනටම්ත ඒ 

සවථානයට වි ා් හානියක් ශව්ා තිශබනවා. ඒ හානිය කශෙේ 

කවුද, ඒකට වගියව යු්තශ්ත කවුද, ඒ සඳහා අවසස පත්ර දී්ා 

තිශබන්ශන් කවුද ියයා ශසොයා බැලිය යුතුයි. ශමොකද, එය 

දඹශදපුය පුසවසශආ තිශබන ඉතා ශෙතිහාසික සවථානයක්. කවුද 

ඒක කශෙේ ියය්ා ඔබතුමා ශසොයා බ්ා ශම් ගු  සභාවට ියයන්න 

ඕනෑ. 
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ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ගැන තමයි එතුමා ියේශේ. එතුමා ශසොයා බ්ා උ්තතසයක් 

ශදන්නම් ියේවාශන්.  [බාධා ියරීමක්   ගු  මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමා අද 

්ර වනයක් අහ්ා තිශබනවා ශන්, අධිකසණ ඇමතිතුමාශගන්.  දැන් 

අපි ඒකට යමු. 
 

්ර වන අ ක 7 -1192/2022- (1), ගු  නලින් බඩුඩාස ජයමහ 

මන්ත්රීතුමා.  
 

ගු නලි්ද බණ්ඩාර ජයමහස මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு நலின் ெண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගු  කථානායකතුමනි, මා එම ්ර වනය අහනවා. 
 

ගු මහි්දා අමරවීර මහසත්ා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்த அைரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ගු  කථානායකතුමනි,- 
 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔේ, ගු  අමාතයතුමා. 
 

ගු මහි්දා අමරවීර මහසත්ා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்த அைரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ගු  කථානායකතුමනි, ශම් ්ර වනය අද මතු කොම මම 

ශමතැනදී පිිබතුසක් ්බා දිය යුතු ශවනවා. ඒ නිසායි මම කථා 

කසන්ශන්. ඒ කටයු්තත මම අද තාවකාලිකව තහනම් කො. 
 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමා කලින් ියේවා, ශම් ්ර වනයට සති ශදකියන් උ්තතස 

ශදනවා ියය්ා. 
 

ගු මහි්දා අමරවීර මහසත්ා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்த அைரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ශම්කට අුවමැතිය දී්ා තිශබන්ශන් කවුද,  එතැන පරිසස 

හානියක් ශවනවාද ියයන එක පිිබබඳව ශසොයා බ්ා ියසියම් 

නි්ධාරිශයක් වැැකේදක් කස තිශබනවා නම් ඒ නි්ධාරියාට 

එශසහිව අනිවාර්යශයන්ම කටයුතු කසනවාය ියයන එක මම ශම් 

අවසවථාශේ සඳහන් කසනවා. 
 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමා ඒ කාසණය ශදවැනි වතාවට ියයන්ශන්.  
 

්ර වන අ ක 7ට පිිබතුස දීම සඳහා ගු  අධිකසණ ඇමතිතුමා 

කල් ග්තතාද? 
 

 

ගු පජෝද්ප ්ද ප්රනා්දු  මහසත්ා   
(ைொண்புைிகு லஜொன்ஸ்டன் ெர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගු  කථානායකතුමනි, අධිකසණ අමාතයතුමා ශවුවශවන් මා 

එම ්ර වනයට පිිබතුස ්බා දීම සඳහා සති ශදකක කා්යක් ඉල්්ා 

සිටිනවා. 
 

ප්රශයීයපනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීම  යමපයෝග කරන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்ெிக்கக் கட்டமளயிடப்ெட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 
 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්ර වන අ ක 8 -1311/2022- (1), ගු  ශමොහමඩ් මුසම්මිල් 

මහතා - [සභා ගර්භය තුෙ නැත.  

බෑළු හසා මහසා වාරිමාාග පයෝජනා ක්රම: අනුරාධාපුර 
දි්පත්රික්කය 

சிறிய ைற்றும் ெொொிய நீர்ப்ெொசன திட்டங்கள்: 

அநுரொதபுர ைொவட்டம் 
 MINOR AND MAJOR IRRIGATION SCHEMES: 

ANURADHAPURA DISTRICT   

1469/2022 

9.  ගු පරෝහසණ බණ්ඩාර මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு லரொஹண ெண்டொர)  

 (The Hon. Rohana Bandara) 

වාරිමාර්ග අමාතයතුමාශගන් ඇසූ ්ර වනය - (1): 

(අ) (i) අුවසාධපුස දිසව්රික්කශආ වාරිමාර්ග අමාතයා   ය 
යටශ්ත ඇති ුමළු වාරිමාර්ග ස ඛ්යාව හා මහා 
වාරිමාර්ග ස ඛ්යාව;  

 (ii) එම එක් එක් වාරිමාර්ගශආ නම; 

 (iii) එම එක් එක් වාරිමාර්ගශයන් ්රති්ාභ ්බන පවුල් 
ස ඛ්යාව; 

  ශවන් ශවන් ව ශයන් කවශර්ද යන්න එතුමා ශමම 
සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ආ) අුවසාධපුස දිසව්රික්කශආ වාරිමාර්ග පේධතිය තවු සට්ත 
ස වර්ධනය ියරීම සඳහා ගුව ්බන ්රියාමාර්ග කවශර්ද 
යන්න්ත එතුමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද?  

(ඇ)  ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

நீர்ப்ெொசன அமைச்சமரக் லகட்ட வினொ: 

(அ) (i) அநுரொதபுர ைொவட்டத்தில் நீர்ப்ெொசன அமைச் 

சின்கீழ் கொணப்ெடும் சிறு நீர்ப்ெொசனங்கள் 

ைற்றும் ெொொிய நீர்ப்ெொசனங்களின் எண்ணிக்மக 

எத்தமன என்ெமதயும்; 

 (ii) அவ்தவொவ்தவொரு நீர்ப்ெொசனத்தின் தெயர் 

யொததன்ெமதயும்; 

 (iii) அவ்தவொவ்தவொரு நீர்ப்ெொசனத்திலிருந்து ெயன் 

கமளப் தெறுகின்ற குடும்ெங்களின் 

எண்ணிக்மக எத்தமன என்ெமதயும்; 

 தவவ்லவறொக அவர் இச்சமெயில் ததொிவிப்ெொரொ? 

(ஆ) அநுரொதபுர ைொவட்டத்தின் நீர்ப்ெொசன முமறமைமய 

தைன்லைலும் அெிவிருத்தி தசய்வதற்கொக லைற் 

தகொள்ளப்ெடும் நடவடிக்மககள் யொமவ என்ெமதயும் 

அவர் இச்சமெயில் ததொிவிப்ெொரொ? 

(இ) இன்லறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Irrigation: 

 (a) Will he inform this House, separately - 

 (i) the number of minor irrigation schemes and 
the number of major irrigation schemes 
maintained under the Ministry of Irrigation 
in Anuradhapura District; 

 (ii) the name of each of the aforesaid irrigation 
schemes; and 

 (iii) the number of families that are benefited 
from each of the aforesaid irrigation 
schemes? 

  (b) Will he also inform this House of the measures 
that will be taken to further develop the irrigation 
system in Anuradhapura District? 

  (c) If not, why? 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගු  අනුරාධා ජයරත්න මහසත්ා (ග්රාමීය කුරුු හසා ්රිත් 
වැේ  ජලාශයීය හසා වාරිමාාග ්ාංවාධාන  රාජ අමාත්ුරමා) 
(ைொண்புைிகு அனுரொத ஜயரத்ன - கிரொைிய வயல் நிலங்கள் 

ைற்றும் அண்டியுள்ள குளங்கள், நீர்த்லதக்கங்கள் ைற்றும் 

நீர்ப்ெொசன அெிவிருத்தி இரொஜொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. Anuradha Jayaratne - State Minister of Tanks, 
Reservoirs and Irrigation Development Related to Rural 
Paddy Fields) 
ගු  කථානායකතුමනි, වාරිමාර්ග අමාතයතුමා ශවුවශවන් මා 

එම ්ර වනයට පිිබතුස ්බා ශදනවා. 

 

(අ) (i) වාරිමාර්ග ශදපාර්තශම්න්තුව අුවසාධපුස ක්ාපය 
යටශ්ත ුමළු වාරිමාර්ග කර්මාන්ත නඩ්තතු 
ශනොවන අතස, මහා වාරිමාර්ග වයාපාස 13ක් සහ 
මධය වාරිමාර්ග වයාපාස 87ක් ඇත. 

 

 (ii) අභය වැව, හුු ළු වැව, මහකනදසාව, 
මානන්කට්ටිය, මහවි්ච්චිය, නාච්චලාදූව, ුවවස 
වැව, පදවිය, සාජා ගණය, තුු වි්, තිසා වැව, 
වාහල්කඩ, යාන්ඔය වම් ඉවුස හා තුු වි් හා 
ශපෝක ත ඇෙ වයාපාසය. 

 (iii)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ආ)  වාරි ශසෞභාගයා ග්රාමීය වැේ හා අමුම් පුනු ්තථාපනය 
ියරී ශම් ජාතික වැඩසටහන 

 

 ඉහත වැඩසටහන යටශ්ත දිසව්රික්කය තුෙ සමසවත ුමළු 

වාරිමාර්ග පේධතිය නවීකසණය ියරීම සඳහ ාා (පෝත 

වාරිමාර්ග ශදපාර්තශම්න්තුවට හා ශගොවිජන ශසේවා 

ශදපාර්තශම්න්තුවටද අය්ත ුමළු වාරිමාර්ග වැේ ඇතුළුව) 
අප ශදපාර්තශම්න්තුව විසින් ඇසවතශම්න්තු සකසා වැඩ 

ආසම්භ කසන ්දී. එහි වර්තමාන ්රගතිය පහත පරිදි ශේ. 

ශම් වනවිට 2021 වර්ෂය සඳහා වියදම ු පියල් මිලියන 
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417ිය. 

අනු 
අාංකය 

වාරිමාාග වාපාරය ප්රිනලාව ලබන 
පවුල් ්ාංඛාව 

01 අභය වැව   648 

02 හුු ළු වැව 7500 

03 මහකනදසාව 5237 

04 මානන්කට්ටිය   450 

05 මහවි්ච්චිය   915 

06 නාච්චලාදූව 2715 

07 ුවවස වැව 1122 

08 පදවිය 5850 

09 සාජා ගණය 4550 

10 තිසා වැව   635 

11 වාහල්කඩ 1890 

12 යාන්ඔය 4266 

13 තුු වි් හා ශපෝක ත 

ඇෙ වයාපාසය 
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 වාරි ශසෞභාගයා ග්රාමීය වැේ හා අමුම් පුනු ්තථාපනය 
ියරීශම් ජාතික වැඩසටහන අුවසාධපුස ක්ාපය  

  

 

  

 2022 වර්ෂය තුෙ වාරිමාර්ග ශදපාර්තශම්න්තුවට අය්ත 
මධය වාරිමාර්ග වයාපාස ියහිපයක්ද උක්ත වැඩසටහනට 
ඇතුේත ියරීමට අව ය කටයුතු සිු  කස ඇති අතස ඒ 
සම්බන්ධ ශතොසතුු ද ඉහත වගුශේ අන්තර්ගත ශේ. 

 මීට අමතසව විශ ේෂ වයාපෘති ශ්ස, 

 පදවිය හා වාහල්කඩ වයාපාස 

ජනපති ගම සමඟ පිිබසඳසක් - කැිනතිශගොල්්ෑව 
වැඩසටහන යටශ්ත පදවිය වයාපාසශආ ජයන්ති 
වැශවන් ඉහෙ ශකොටසට අය්ත වාරි ඉඩම් අක්කස 
8,700ක ්රමාණයකට සහ වාහල්කඩ වාරි 
වයාපාසශආ අක්කස 2,000ක වාරි ඉඩම්ව්ට 
සරි්න වාරි පේධතිශආ අතයව ය පුනු ්තථාපන 
කටයුතු සඳහා ු පියල් මිලියන 630ක වයාපෘතියක් 
සැ්ුමම් කස 2021 වර්ෂශආ වැඩ කටයුතු ආසම්භ 
කස තිශබන අතස ඒ සඳහා ු පියල් මිලියන 72ක 
වියදමක් දසා ඇත. ශමම වර්ෂය සඳහා ු පියල් 
මිලියන 300ක ්රතිපාදන ශවන් වී ඇත. ඉහත 
වයාපාස ශදකම වි ා් කා්යක් පුසාවටම අවම 
නඩ්තතු කටයුතු ත්ත්තවයක් යටශ්ත පව්තවාශගන 
ණුය අතස ශමම වයාපෘතිය සාක්ෂා්ත කස ගැනීම 
තුිබන් සමසවත වයාපාසයම ්රති්ාභ ්බා ගුව ඇත. 

 

 පදවිය වයාපාසය 

පදවිය වයාපාසශආ ජයන්ති වැශවන් පහෙ අක්කස 
5,300ක ්රමාණයකට වූ වාරි පේධතිය පුමණුය යුද 
ගැටුම් සමශආදී අවධානය ශයොමු ශනොවූ හුදක්ා වූ 
වාරි පේධතියිය. එම පේධතිය පුනු ්තථාපනය කස 
ගැනීමට ු පියල් මිලියන 1,300ක ්රමාණයක් යාන් 
ඔය වයාපාසය යටශ්ත ශවන් කස ඇත. ඒ                  
යටශ්ත වාරිමාර්ග පේධතිය නවීකසණය හා 
කෘක කර්ම පේධතිය නවීකසණය ියරීශම් 
බ්ාශපොශසෝතතුශවන් මිුවම් කටයුතු අවසන් කස 
ඇසවතශම්න්තු පිිබශය් කසමින් ඇති අතස 2022 
වර්ෂශආ මාර්තු මස සිට වැඩ ආසම්භ ියරීමට 
බ්ාශපො ශසෝතතු ශේ.   

අනු 
අාංකය 

පකොට්ඨා්ය 2021 
වාෂපයහි 
ප්රින්ාං්ප 
කරණය 
කළ වැේ 

2021 
වාෂපයහි 
වැඩ අරඹා 
ප්රින්ාං්ප 
කරණය 
කර 2022 
වාෂපයහි 
අව්්ද 
කිරීම  
යමයමිත් 

වැේ 

2022 
වාෂපයහි 
ප්රින්ාං්පකර

ණය 
කිරීම  
පයෝජිත් 

වැේ 

1 අුවසාධපුස 10 12   7 

2 හුු ළු වැව 12   3   9 

3 සාජා ගණය   1   3   7 

4 පදවිය   2   6   8 

5 නාච්චලාදූව   1   1   4 

එකතුව 26 25 35 

1381 1382 
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 මහකනදසාව වයාපාසය 

 ජාතික ජ් සම්පාදන මඩුඩ්ය හා ඒකාබේධව 
්රියා්තමක වන ජ් සම්පාදන ශයෝජනා පවතින 
මහකනදසාව හා සාජා ගනය යන වයාපාස තුෙ 
විශ ේෂශයන් ජ් කාර්යක්ෂමතාව වැඩිදියුම් ියරීම 
ූලලික කසශගන ඇෙ මාර්ග පේධති නවීකසණ 
වැඩසටහනක් ්රියා්තමක ශේ. ඒ යටශ්ත 
මහකනදසාව වයාපාසශආ ඇෙ පේධති සඳහා 
ු පියල් මිලියන 380ක පමණ වියදම් ඇසවතශම්න්තු 
කස 2021 වසශර් වැඩ ආසම්භ කස ු පියල් මිලියන 
106ක පමණ වියදම් ශම් වන විට දසා තිශබ්.  

 ජ් සම්ප්ත මඩුඩ්ශආ ද ්රතිපාදන ඇතිව ඒු  වැව 
- මහකනදසාව ශපෝක ත ඇෙ (ශමය වි ා් කා්යක් 
මුළුල්ශල් අතහැස දමා තිුදණිය.) නැවත බාධක 
ඉව්ත කස ස්රිය මට්ටමට ශගන ඒමට හැියයාව 
්ැුදම් අතස, ඉන් මහකනදසාව වාරිමාර්ග 
වයාපාසයට ජ් පා්න කටයුතුව්දී වි ා් 
පිටුබ්යක් ්ැශබන බව වැඩිු සට්ත කාු පුකව 
දන්වා සිටිමි. 

 සාජා ගනය වයාපාසය 

 සාජා ගනය වයාපාසය ශක්න්ද්ර ශකොටශගන එහි 
්රධාන ඇෙ මාර්ගශආ පේධති ධාරිතාව වැඩි ියරීම 
අසභයා අ ගමුව aqueduct structure නිර්මිතය ඉදි 
ියරීමට අව ය සියලු කටයුතු සූදානම් කස ඇති අතස, 
ශමම වසශර් වැඩ ආසම්භ ියරීමට බ්ාශපොශසෝතතු 
ශේ. එහි ඇසවතශම්න්තුගත මුද් ු පියල් මිලියන 
220ිය.  

 සාජා ගනය වාරිමාර්ග වයාපාසය පිහිටුවන ්ද මුල් 
අවධිශආදී සවථාපනය කසන ්ද උසවසාන වාරිමාර්ග 
පේධති ශම් වන විට දැඩි අබ්න් ත්ත්තවයට ප්තව 
ඇති අතස, ඒවා නවීකසණය ියරීම සඳහා ු පියල් 
මිලියන 3,120ක ූලලික ඇසවතශම්න්තුවක් පිිබශය් 
කස ඇති අතස, "ජනපති ගම සමඟ පිිබසඳසක් - 
ණුරිබාව" යන වැඩසටහන මඟින් ්රතිපාදන ්බා 
ගැනීම සඳහා ශයොමු කස ඇත. ශමම කාර්යය ියරීම 
තුිබන් පවතින උසවසාන වාරිමාර්ග පේධතිය වඩා්ත 
ේදා  එකක් බවට ප්තවුව ඇත. 

 මල්වතුඔය වයාපාසය 

 උතුු  මැද පොශ්ත අුවසාධපුස දිසව්රික්කය සහ 
උතුු  පොශ්ත වේනියාව දිසව්රික්කය යා කසමින් 
තන්තිරිමශල් ශබෝශගොඩ දී මල්වතුඔය හසසව කස 
පහෙ මල්වතුඔය ජ්ා ය ඉදිියරීම ආසම්භ කස 
ඇත. ශමමඟින් මල්වතුඔය පහෙ නිම්නශආ ග්රාමීය 
ස වර්ධනය හා කෘක  කාර්මික නිෂවපාදනය ශකශර් 
බ්පාන ්රධාන සාධකයක් වන ජ් හිඟය මග 
හැසවීම සමඟ, තන්තිරිමශල් ්රශේ ශආ අක්කස 
2,500ක නව ස වර්ධන ්රශේ යක් ිනහි ියරීම 
ූලලිකම අසමුණ ශේ. තවද, කෘක  කාර්මික ්රති්ාභ 
යටශ්ත මන්නාසම් දිසව්රික්කශආ ශයෝධ වැව සහ 
අියතමුු ේපු වැව යටශ්ත අක්කස 30,681ක් වන 
කුඹුු  ඉඩම්ව් සමසවත ශබෝග වගාශේ වගා තීව්රතාව 
2.0ක් දක්වා ඉහෙ නැ වීමට කටයුතු ියරීම, විු ලිබ් 
්රති්ාභ යටශ්ත ශමගාශවොට් 1ක ධාරිතාවියන් යු්ත 
ජ් විු ලි ජනනයියන් ද යුක්ත වන අතස, පානීය ජ් 
සම්පාදනය සඳහා වාර්ක කව ඝන මීටර් මිලියන 27ක් 
පමණ වූ ජ් ධාරිතාවක් අුවසාධපුස, වේනියාව සහ 
මන්නාසම යන දිසව්රික්ක සඳහා ්බාදීමට සැ්ුමම් 
කස ඇති අතස, අලුතින් කෘක  කාර්මික ඉඩම් අක්කස 
2,000ක් ස වර්ධනය කස බ්පෑමට ්ක්වන්නනට 
ජාතික ්රතිප්තතියට අුවව ඉඩම් ්බාදීමට 
ශයෝජිතය.  

 ශමම වයාපෘතිශආ මුළු පිරිවැය ඇසවතශම්න්තුව 
ු පියල් මිලියන 22,900ිය. 2021 වසශර් වැඩ 
ආසම්භ කස 2024 වසශර් වැඩ නිම ියරීමට සැ්ුමම් 
කස ඇති අතස, 2021 පුමණුය වසශර් ු පියල් 
මිලියන 325ක වියදම් දසා 2022 වසස සඳහා 
ු පියල් මිලියන 3,700ක මුදල් ්රතිපාදන ශවන් කස 
ඇත. 

 ශදමටගල්් වයාපාසය 

 උතුු  මැද පොශ්ත අුවසාධපුස දිසව්රික්කශආ 

සාජ ගනය ්රාශේශීය වාරිමාර්ග කාර්යා්යට හා 

ප්ාග් ්රාශේශීය ශල්කම් ශකොට්ඇාසයට අය්ත 

කහල්් ්රශේ ශආ ශදමටග් ජ්ා  වයාපෘතිය සිු  

ියරීමට සැ්ුමම් කස ඇත. උතුු  දි ාශවන් බ්ලු 

වැව ද, ණුනිශකොණ ශදසින් ශේවහුව ජ්ා ය ද 

මායිම් ශ්ස පිහිටයි. ්රධාන ජීවශනෝපාය 

ශගොවිතැන වන අතස, පවතින ජ් හිඟය ශහේතුශවන් 

ය්-මහ ශදකන්නශයන් මහ කන්නය පමණක් වගා 

කටයුතු සිු  කසයි. ශගොවි පවුල් 1,246ක් අක්කස 

1,350ක පමණ ගා කටයුතු සිු  කසන අතස, වගා ිනම් 

්රමාණය අක්කස 3,000 දක්වා වැඩි ියරීමට 

බ්ාශපොශසෝතතු ශවයි. පැසපු ශදමටග් ජ්ා  

නැවත ඉදිකස ඇෙ මාර්ගය ඔසවශසේ ශදපස පවතින 

කුඩා වැේ සඳහා ජ්ය ්බාදීම, දැනට අබ්න්ව 

පවතින හවාන් ඇල්් අමුණ නැවත ඉදිකස වම් 

ඉවුස ඇෙ මාර්ගය ්රතිස සවකසණය ියරීම, ඇෙ 

මාර්ගය ශදපස පවතින කුඩා වැේ 32ක් සඳහා ජ්ය 

සැප ම හා කුඩා වැේ ්රතිස සවකසණ ියරීම ූලලික 

අසමුණ ශේ.  

 ු පියල් මිලියන 2,230කට ඇසවතශම්න්තු කෙ 

වයාපෘතිය සඳහා 2021 වසශර් ඔක්ශතෝබර් මස වැඩ 

ආසම්භ කස ූලලික වැඩ සඳහා ු පියල් මිලියන 05ක 

මුද්ක් වියදම් කස ු පියල් මිලියන 50ක් 2022 

වසස සඳහා ශවන් කස ඇත. 
 

 කුඩාවි්ච්චිය වයාපාසය 

 උතුු  මැද පොශ්ත අුවසාධපුස දිසව්රික්කශආ 

මහවි්ච්චිය ්රාශේශීය ශල්කම් ශකොට්ඇාසශආ 

කුඩාවි්ච්චිය ජ්ා  වයාපෘතිය ඉදිියරීම ආසම්භ 

කස ඇත. ු පියල් මිලියන 6,000ක ඇසවතශම්න්තු 

ගත මුද්ක් යටශ්ත වසස තුනියන් නිම ියරීමට 

සැ්ුමම් ශකොට ඇත. මහවි්ච්චිය ්රා ශේශීය 

ශල්කම් ශකොට්ඇාසශආ උග්ර ගැටලුවක් පවතින 

පානීය ජ් හිඟයට පිිබයමක් සැප ම ශමහි ්රධාන 

අසමුණ ශේ. මීට අමතසව කෘක  කාර්මික කටයුතු 

සඳහා අව ය ජ්ය සැප ම හා ජාතික වන 

උදයානශආ ජීව්ත වන වනසිවුපාවන්ශ  ජ් හිඟය 

විසඳීම මඟින් අලි-මිනිසව ගැටුම් අවම ියරීම ශමහි 

අශනකු්ත අසමුණ ශේ.  ියශ්ෝමීටස 2.5ක දිග සහිත 

්රධාන ශේල්් ඉදිියරීම, අරිය ශදොසටු 5ක් සහිත 

වාන් ඇෙ ඉදිියරීම හා ියශ්ෝමීටස 3.2ක දිග  

්රමාණයක් වූ සැපයුම් ඇෙ ඉදිියරීම ශමහි ්රධාන 

කාර්යයන් ශේ. ශමම වයාපෘතිය 2021 මාර්තු මස 

වැඩ ආසම්භ කස 2024 වැඩ අවසන් ියරීමට 

නියමිතය. ඒ අුවව මාර්ග ඉදිියරීම් හා ශමහි 

අශනකු්ත ූලලික වැඩ සඳහා 2021 වසශර් ු පියල් 

මිලියන 98ක් වියදම් දසා 2022 වසස සඳහා ු පියල් 

මිලියන 1,000ක ්රතිපාදන ශවන් කස ඇත. 
 

(ඇ)   අදාෙ ශනොශේ. 

1383 1384 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ගු පරෝහසණ බණ්ඩාර මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு லரொஹண ெண்டொர)  

(The Hon. Rohana Bandara) 

පිිබතුස ්බාු න්නාට සවතුතියි, ගු  සාජය අමාතයතුමනි. මශ  

පෙමුවන අතුු  ්ර වනය ශමයයි.   

අද වන විට අපට මතු ශව්ා තිශබන තව්ත කාසණයක් තමයි 

ඉන්ධන ්ර වනය. ශම් ්ර වනය නිසා විු ලි බ්ාගාසව් ඉන්ධන 

පරිශභෝජනය අව  ියරීශම් අසමුපුන්, එම බ්ාගාස ආශ්රිතව 

නිෂවපාදනය වැඩි කස්ා තිශබනවා. ශම් වන විට ඒ බ්ාගාස ආශ්රිත 

ජ්ා ව් ජ් මට්ටම ශීඝ්රශයන් පහෙ බැහැ්ා තිශබනවා ියයන 

කාසණය අපට ඇශහන්න තිශබනවා. ඒ කාසණාව් සතයතාවක් 

තිශබනවා ද ියය්ා මම දැනගන්න කැමැතියි. ශම් නිසා ය් 

කන්නයට සහ බීමට අව ය ජ් ්රමාණය හිඟශව්ා යම්ියසි 

්ර වනයක් මතු ශවයි ද, ගු  සාජය ඇමතිතුමනි? 

 
ගු  අනුරාධා ජයරත්න මහසත්ා  
(ைொண்புைிகு அனுரொத ஜயரத்ன) 

(The Hon. Anuradha Jayaratne) 
දැනට වික්ශටෝරියා ජ්ා ශආ සහ සන්ශදනිග් ජ්ා ශආ 

ජ්ය සම්පූර්ණශයන්ම සඳවා ගැනීම සඳහා අව ය කටයුතු කස්ා 

තිශබනවා, ගු  කථානායකතුමනි. ශම්ක ශපොු ශේ  කාට්ත 

බ්පාන ්ර වනයක්. විු ලි බ්ය අතයව යම කාසණාව ශමොකක්ද 

ියයන එකට ්රමුඛ්තාව ්බාදීම තුෙ අපට මුහුණ ශදන්න ශවච්චල 

්ර වනයක්, ශම්ක. හැබැයි, ශම් අව යතා සැ්ියල්්ට ශගන ජ් 

කෙමනාකසණයට අව ය වැඩ කටයුතු අපි ශම් වන විට කසශගන 

යනවා. ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධශයන් ගැටලුවක් මතු ශවන්ශන් නැහැ. 

ඒ කන්නයට අව ය වතුස නිකු්ත ියරීම සඳහා මහවැලි 

අධිකාරිය්ත, වාරිමාර්ග ශදපාර්තශම්න්තුව්ත  ශම් ශවනශකොට 

සැ්ුමම් සකසව කස්ා තිශබනවා. 

 
ගු පරෝහසණ බණ්ඩාර මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு லரொஹண ெண்டொர)  

(The Hon. Rohana Bandara) 

ගු  සාජය ඇමතිතුමනි, ශම් දවසවව් ශබොශහෝ ්රශේ ව් අලි 

අගල් කැපීම සිේධශවනවා. හැබැයි, ඒ හසහා පසව ජාවාසම් පවා 

සිේධ ශවනවා. ඒ ගැන මම ඔබතුමා එක්ක කථා කසන්ශන් නැහැ.   

විශ ේෂශයන්ම අපට දැන ගන්න ්ැින්ා තිශබනවා, වැේව්ට 

ජ්ය ්ැුදම් ජ් ශපෝෂක ්රශේ  හසහා අගල් කැපීම ශහේතුශවන් 
වැේව්ට ඇතුළු ශවන්න තිුදම් වතුස ශවන්ත තැන්වලින් පිටාස 
ග්න ත්ත්තවයක් නිර්මාණය ශව්ා තිශබනවා ියය්ා. වැේ 
ආශ්රිතව ශමවැනි ්ර වන ගණනාවක් ඇති ශව්ා තිශබනවා. ඔබතුමා 
ඒ ගැන දැුවව්ත ද, ගු  සාජය ඇමතිතුමනි?  

 
ගු  අනුරාධා ජයරත්න මහසත්ා  
(ைொண்புைிகு அனுரொத ஜயரத்ன) 

(The Hon. Anuradha Jayaratne) 
ගු  කථානායකතුමනි, වනජීවි ඇමතිතුමා්ත, අපි්ත 

ඒකාබේධව තීසණය කසපු ආකාසයට, වනජීවි සාජය ඇමතිතුමා 

මැදිහ්ත ශව්ා අව ය කඩුඩායම් ශයොදව්ා අතයව යම ්රශේ  

ශවුවශවන්  ඒ අගල් ටික කැපීමට කටයුතු කස තිශබනවා. ශමොකද, 

පුමණුය කා්ය පුසා වන අලි තර්ජනය්ත එක්ක ගම්මාන බසපතෙ 

අර්ුදදයකට ්ක් වුණා. ඒ නිසා අපි ඒ කටයු්තතට යම් අවසවථා 

්බා ු න්නා. ඒ වාශ ම තමයි පාරිසරික ඇග මක් කසන්න ියය්ා 

ශයෝජනා කසපු  සවථාන සම්බන්ධශයන් එම ඇග ම් කස්ා,  ඊට 

පුමව යම් ශකොටසක් කසන්න ියයා්ත තීසණය කස්ා තිශබනවා. ඒ 

නිසා දැනට යම් ්රමාණයක් අපි ්රියා්තමක කො නම්, ඒ සියල්් 

අතයව ය ටික. හැබැයි, එතැනින් එහාට කසන අගල් කැපීම් 

කටයුතු අපි සාකච්ඡා කස්ා, පාරිසරික ඇග මක් කස්ා තමයි  

කසන්න බ්ාශපොශසෝතතු ශවන්ශන්. 

පපොපළෝදනුව දි්පත්රික්කපප වැලි කැම:ම  යමකුත් 
කළ බලපත්ර   

தெொலன்னறுமவ ைொவட்டத்தில் ைணல் அகழ்வு: 

வழங்கப்ெட்ட  அனுைதிப்ெத்திரங்கள் 
 SAND MINING IN POLONNARUWA DISTRICT: PERMITS 

ISSUED   
 

1729/2022 

10. ගු කිාං්ප පනල්්්ද මහසත්ා 
 (ைொண்புைிகு கிங்ஸ் தநல்சன்) 

  (The Hon. Kins Nelson) 

  පරිසස අමාතයතුමාශගන් ඇසූ ්ර වනය - (1): 

(අ) (i) ශපොශෙොන්නු ව දිසව්රික්කශආ වැලි කැණීම සඳහා 
භූ විදයා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යා  ය ශවතින් 
බ්පත්ර ්බාශගන ඇති පුේග්යන් ස ඛ්යාව 
ශකොපමණද; 

 (ii) ඔවුන්ශ  නම් හා ලිපිනයන් කවශර්ද; 

 (iii) එම බ්පත්ර ්බා දීශම්දී ස්කා බ්න ්ද 
නිර්ණායක කවශර්ද; 

 යන්න එතුමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ආ) වැලි කැණීශම්දී ග ගා, ඇෙ ශදොෙ ඇතුළු පරිසස පේධතියට 
සිු වන හානිය අවම ියරීම සඳහා ගුව ්බන ්රියාමාර්ග 
කවශර්ද යන්න්ත එතුමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද?  

(ඇ) ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
 

சுற்றொடல் அமைச்சமரக் லகட்ட வினொ: 

(அ) (i) தெொலன்னறுமவ ைொவட்டத்தில் ைணல் அகழ்வ 

தற்கொக புவிச்சொிதவியல் அளமவ, சுரங்கப் 

ெணியகத்திடைிருந்து அனுைதிப்ெத்திரம் தெற் 

றுள்ள ஆட்களின் எண்ணிக்மக யொததன் 

ெமதயும்; 

 (ii) அவர்களின் தெயர்கள் ைற்றும் முகவொிகள் 

யொமவ என்ெமதயும்; 

 (iii) லைற்ெடி அனுைதிப்ெத்திரங்கள் வழங்கப்ெடும் 

லெொது கவனத்தில்தகொள்ளப்ெட்ட அளவு 

லகொல்கள் யொமவ என்ெமதயும்; 

அவர் இச்சமெக்கு அறிவிப்ெொரொ? 

(ஆ) ைணல் அகழும்லெொது நதிகள், நீலரொமட கொல்வொய்கள் 

உள்ளிட்ட சூழல் முமறமைக்கு ஏற்ெடும் ெொதிப்மெக் 

குமறப்ெதற்கொக லைற்தகொள்ளப்ெடுகின்ற நடவடிக் 

மககள் யொமவ என்ெமதயும் அவர் இச்சமெக்கு 

அறிவிப்ெொரொ? 

(இ) இன்லறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Environment: 
 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the number of persons who have obtained 
permits from the Geological Survey and 
Mines Bureau for mining sand within 
Polonnaruwa District;  

 (ii) their names and addresses; and 

 (iii) the criteria considered in granting them 
permits; and 

1385 1386 
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(b) Will he also inform this House what courses of 
action are taken to mitigate the damage caused to 
the ecosystem including rivers, canals and streams 
when mining sand? 

(c) If not, why?  
 
ගු මහි්දා අමරවීර මහසත්ා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்த அைரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ගු  කථානායකතුමනි, එම ්ර වනයට පිිබතුස ශමශසේයි. 

(අ) (i) භූ විදයා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යා  ශආ 
ශපොශෙොන්නු ව ්රාශේශීය කාර්යා්ශආ ග ගා 
වැලි කැණීම් බ්පත්ර ්බාශගන ඇති, දැනට ව් ගු 
බ්පත්ර ස ඛ්යාව 373ක්  බව භූ විදයා සමීක්ෂණ හා 
පතල් කාර්යා  ය විසින් වාර්තා කස ඇති අතස, 
ඉන් බ්පත්ර 130ක් පුේග්යින් ශවත සහ බ්පත්ර 

243ක් GSMB තාක්ෂපුක ශසේවා ආයතනය 
ශවත ්බා දී ඇති බව වාර්තා කස ඇත. 

 (ii) භූ විදයා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යා  ය විසින් 
ඉදිරිප්ත කස ඇති බ්පත්ර්ාීනන්ශ  නම් හා 
ලිපිනයන් ඇමුම්ම ශ්ස ඉදිරිප්ත කසමි. 

   ඇමුම්ම ්වාගත්* කසමි. 

 (iii) භූ විදයා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යා  ශයන් 
වාර්තා කස ඇති පරිදි ග ගා වැලි කැණීම් බ්පත්ර 
්බා දීශම්දී ස්කා බ්න ්ද නිර්ණායක පහත 
පරිදි ශේ.  

  ග ගා වැලි කැණීම් බ්පත්ර ්බාදීම සඳහා ඉඩම් 
හිමි ආයතනය මඟින් නිර්ශේශිත පුේග්යින් 
ඉදිරිප්ත කසන අයු ම්පත්ර පමණක් ස්කා බ්න 
අතස, බ්පත්ර නිකු්ත ියරීමට ශපස ක්ශෂේත්ර 
පරීක්ෂණයක් සිු  කස වැලි කැණීම් බ්පත්රය 
සඳහා ඉල්ලුම් කෙ ්රශේ ශආ ශයෝගයතාව ස්කා 
බ්ුව ්බයි. එහිදී වැලි ස චිතව් ්රමාණය, ගඟට 
්රශේ  වන මාර්ගය හා වැලි ගබඩා කස තබා 
ගැනීමට ඇති ඉඩකඩ පිිබබඳව අවධානය ශයොමු 
කසුව ්බයි. 

  කුඩා ග ගා ඇෙ ශදොෙ සඳහා කුඩා ්රමාණයක් 
(ියයුබ් 35ක් පමණ) කැණීම් සිු ියරීමට අවසස 
්බා දී ඇති අතස, වි ා් වැලි ස චිත ්රමාණයක් 
ඇ්තනම් එම වැලි නිධි  සමීක්ෂණය කස කැණීම් 
සිු  කෙ හැිය ්රමාණය  තීසණය කසුව ්බයි. 

  තව ද, ග  ඉවුසට අවම හානියක් ශවන පරිදි වැලි 
ශගොඩ දැමීමට අව ය උපශදසව ද ්බා ශදන අතස, 
කැණීම් කටයුතු නිසන්තස අධීක්ෂණයට ්ක් 
කසුව ්බයි. 

(ආ) වැලි බ්පත්ර නිකු්ත ියරීශම්දී භූ විදයා සමීක්ෂණ හා පතල් 
කාර්යා  ය විසින් ග ගා, ඇෙ ශදොෙව්ට වන හානිය අවම 
ියරිම සඳහා හරිත වැලි ස කල්පය යටශ්ත උපශදසව ්බා 
ශදන අතස, එහිදී 

 *  ගඟට බහින ්රශේ  මාර්ගශආ සිට මීටර් 10ක් 
පමණ ඈතින් ම කඩ සෑදිය යුතුය. 

 *  ගඟට බහින ්රශේ  මාර්ගය (පේ) මීටර් එකකට 
ශනොවැඩි විය යුතු අතස, එය ඉනි වැටියන් මායිම් 
කෙ යුතුය. 

 *  ග  ඉවුසට හානි ශනොවන ශසේ ගඟ මැදින් වැලි 
කැණීම් සිු  ියරීමට්ත දැුවව්ත කස ඇත. 

 *  ග  ඉවුස ආශ්රිත ශයෝගයතාව, ශසෝපණය කස 
ැකකබ්ා ගැනීම සිු  කෙ යුතු බව දන්වා ඇත. 

 *   තව ද, ගඟට වන හානිය ශහෝ හානි වීමට ඇති 
හැියයාව අුවව එම ශතොටුපිබන් ඉව්ත කෙ හැිය 
උපරිම වැලි ්රමාණය සීමා ියරීම ද සිු  කසුව 
්බයි. 

(ඇ) පැන ශනොනඟී. 
 

 
ගු කිාං්ප පනල්්්ද මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு கிங்ஸ் தநல்சன்) 

(The Hon. Kins Nelson) 

ගු  කථානායකතුමනි, මශ  පෙමුවන අතුු  ්ර වනය ශමයයි. 

ගු  ඇමතිතුමනි, ශපොශෙොන්නු ව දිසව්රික්කශආ මාු ු ඔය 

"D" ශගොවි ස විධානයට, මනම්පිටිය මහවැලි ගඟ ආශ්රිතව වැලි 

කැණීම සඳහා ශම් වන ශකොට අලුශතන් බ්පත්ර දී්ා තිශබනවා. 

නමු්ත, ්රශේ ශආ ජනතාවට ඒශකන් ියසිම සහනයක් 

්ැශබන්ශන් නැහැ. ්රශේ ශආ ජනතාවට තමන්ශ  වැසිියිබය 

හදා ගන්න, නිවස හදා ගන්න ශහෝ විහාසසවථානය හදන්න වැලි 

ටිකක් අව ය වුශණෝත ඒ වැලි ටික ්බා ගන්න විධියක් නැහැ. 

ශමොකද, ඒ සඳහා ශපොශසෝතතු ශල්ඛ්නශආ ඉන්න ශවනවා; 

waiting list එක අුවව මාස හයක් විතස ඉන්නශව්ා තිශබනවා. 

එශහම නැ්තනම් ු පියල් 35,000ක් 40,000ක් විතස යනවා 

කු ු ශව් නගසයට වැලි ටිපර් එකක් ශ න්න.  ශම් ත්ත්තවය 

නිසා ්රශේ ශආ තිශබන සම්පත අශේ ජනතාවට ුකක්ති විිනන්න 

විධියක් නැහැ. ඒ ජනතාවට අව  ගණශන් වැසිියිබයක්ව්ත හදා 

ගන්න විධියක් නැහැ. ගු  ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ශම් සම්බන්ධව 

දැුවව්ත ද? ශම් ්ර වනය ගැන විශ ේෂ අවධානයක් ශයොමු කස්ා 

කටයුතු කසනවාද? 
 
 
ගු මහි්දා අමරවීර මහසත්ා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்த அைரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ගු  කථානායකතුමනි, වැලි කැණීම් ආකාස ශදකියන් සිු  

වනවා. එකක් තමයි, ඒ ්රශේ ශආ පුේග්යින් විසින් කසන වැලි 

කැණීම. වැලි කැණීම ඒ ්රශේ යටම දිය යුතුයි ියය්ා අපට 

නීතියක් පනවන්න බැහැ. ශපොශෙොන්නු ව දිසව්රික්කශආ 

පදි චිකු වන්ට තමයි ඒ අවසවථාව ්බා දී්ා තිශබන්ශන්. ඒ අය 

වැලි ශකොෙඹට එවනවා නම්, තව්ත ්රශේ ව්ට එවනවා නම් 

අපට කසන්න ශදයක් නැහැ. එය නීතිශයන් පා්නය ියරීශම් 

හැියයාවක් අපට නැහැ. ඒක තමයි පෙමුවැනි කාසණය. 

ශදවැනි කාසණය ශම්කයි. තාක්ෂපුක ශසේවා ආයතනශයන් - 

TS එශකන් - මනම්පිටිශආ වැලි ශගොඩ දැමීම අධිකසණ තීන්ු වක් 

මත තමයි ්රියා්තමක ශවන්ශන්. ශරේෂවඇාධිකසණය තමයි ඒ 

අවසසය ්බා දී තිශබන්ශන්. ශරේෂවඇාධිකසණ නිශයෝගශආ්ත 

පැහැදිලිව සඳහන් කස්ා තිශබනවා, ශකොෙඹ සහ තදාසන්න 

්රශේ ව් වැලි මි් අධික ශ්ස ඉහෙ යාම වැෙැක්වීම සඳහා ශම් 

වැලි පාවිච්චි කසන්න ියය්ා. ශකශසේ ශවත්ත, ශපොශෙොන්නු ව 

දිසාපතිවසයා නිර්ශේ  කසන සියලු ඉදිියරීම් සඳහා වැලි ්බා දීම 

එතැනින් සිු  කසනවා. 

ඊට අතිශර්කව, ආගමික සවථානව්ට සහ සජශආ කටයුතුව්ට 

අව ය වැලි ්බා දීම්ත එතැනින් සිේධ ශවනවා. දැනට එම 

වැලිවලින් සියයට 50කට ආසන්න ්රමාණයක් ශපොශෙොන්නු ව 

දිසව්රික්කයට්ත, ඉතිරි ශකොටස දිසව්රික්කශයන් පිට අශනක් 

1387 1388 

————————— 
*  පු්පත්කාලපප ත්බා ඇත්. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்ெட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්න්තුව 

්රශේ ව්ට්ත ්රවාහනය කසනවා. ගු  මන්ත්රීතුමනි, ශම් 

සම්බන්ධශයන් මම ඔබතුමාට නිවැසදි ශතොසතුු  ්බා ශදන්නම්. 

එක් පැ්තතියන් බැලුශවෝත, ශරේෂවඇාධිකසණ නිශයෝගශආ 

තිශබන්ශන්ම ශකොෙඹ සහ තදාසන්න ්රශේ ව් වැලි ්ර වනයට 

විසඳුමක් ශ්ස ශම් වැලි භාවිත කසන්න ියය්ායි. 
 
 

ගු කිාං්ප පනල්්්ද මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு கிங்ஸ் தநல்சன்) 

(The Hon. Kins Nelson) 

ගු  කථානායකතුමනි, මශ  ශදවැනි අතුු  ්ර වනය ශමයයි.  

ගු  ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ියේවා, ශපොශෙොන්නු ව 
දිසව්රික්කශආ අයට පමණයි ශම් සවථානශආ වැලි ශගොඩ දැමීමට 
බ්පත්ර ්බා දී තිශබන්ශන් ියය්ා. ගු  ඇමතිතුමනි, දිවුල්දමන, 

අු ණපුස, යාය 4, අස්ග වි් ශගොවි පවුල් 7,000ක් පමණ භාවිත 
කසන මාර්ගයක් තිශබනවා. ශම් වනශකොට හම්බන්ශතොට 
දිසව්රික්කශආ පිරිසක් ඇවිල්්ා බැශකෝ යන්ත්ර පාවිච්චි කසමින් ඒ 
මාර්ගය අස් ඇති ග  ඉවුශර් වැලි  ශගොඩ දමනවා. ඒ ශගොල්්න් 
ශම් බැශකෝ යන්ත්ර දමා වැලි ශගොඩ දමන්ශන් GPS තාක්ෂණය 
අුවව ශපන්වා දී තිශබන තැන්ව් ශනොශවයි. ඒ වාශ ම බැශකෝ 
යන්ත්ර පාවිච්චි කසන්න එපා ියයා ශ්රී ් කා මහවැලි අධිකාරිශයන් 
නිශයෝග කස තිුදණ්ත, ඔවුන් ඒ අුවව කටයුතු කසන්ශන් නැහැ. ශ්රී 
් කා මහවැලි අධිකාරිය අුවමැතිය දී්ා තිශබන්ශන් වැලි ශගොඩ 
දමන ූලඩවලින් එම කටයු්තත කසන්න ියය්ා. හැබැයි, ශම් 

වනශකොට්ත බැශකෝ යන්ත්ර ශදකක් පාවිච්චි කසමින් ඔවුන් වැලි 
ශගොඩ දැමීශම් වයාපාසශආ ශයදී සිටිනවා. ඒ වාශ ම ශමම 
මාර්ගශආම කුඩාවැව ්රශේ ශආ පවුල් 7,000ක් පමණ භාවිත කසන 
පා්මක් තිශබනවා, ගු  ඇමතිතුමනි. මම හිතන හැටියට තව 
සතියක් පමණ ගතශවේදි ශම් පා්ම සම්පූර්ණශයන්ම ණු්ා බැස 
කැඩී යන ත්ත්තවයක් ඇති ශවයි. ශමොකද, වැලි ශගොඩ දමන්න 
ශමම සවථානය අඩි 20ක් පමණ යටට හාසා තිශබන බව අද මට 
දැනගන්න ්ැුදණා. ශම් සම්බන්ධව පරීක්ෂා ියරීමට මම එම 
සවථානයට ණුයා. ඒ ශව්ාශේ මම එතැන සිට ශ්රී ් කා මහවැලි 

අධිකාරිශආ අධයක්ෂ ජනසාල්තුමාට ු සකථනශයන් කථා කස 
ියේවා, "ශම් නිසා ඉවුසට බ්පෑම් ඇති ශව්ා තිශබනවා, ඉවුස 
කඩාශගන ණුශයෝත පවුල් 7,000ක් පමණ ජීව්ත වන ගම්මානයක් 
අපට නැතිවනවා" ියය්ා. ගු  ඇමතිතුමනි, ශම් සම්බන්ධශයන් 
ඔබතුමා දැුවව්ත ද? ශම් සම්බන්ධව වි ා් උේශඝෝෂණ පවා 
පැවැ්තවුණා.    

 
 
ගු මහි්දා අමරවීර මහසත්ා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்த அைரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ගු  මන්ත්රීතුමනි, ග  ශඟන් පරිබාහිසවද ඔය කටයු්තත සිු  

වන්ශන්? 
 
 

ගු කිාං්ප පනල්්්ද මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு கிங்ஸ் தநல்சன்) 

(The Hon. Kins Nelson) 

ගඟ ඇතුශෙේ. ගඟ ඇතුෙට බැශකෝ යන්ත්ර දමා ශම් වනශකොට 

අඩි 20ක් පමණ හාසා තිශබනවා.  
 
 

ගු මහි්දා අමරවීර මහසත්ා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்த அைரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ගු  කථානායකතුමනි, මම්ත හම්බන්ශතොට දිසව්රික්කය 

නිශයෝජනය කසමින් ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට ඇවිල්්ා ඉන්ශන්. 

හම්බන්ශතොට දිසව්රික්කශයන් ඇවිල්්ා වැලි ශගොඩ දමනවා 

ියේවාට, මම ියසිම ශකශනකුට ඔය වැලි ජාවාසමට සම්බන්ධ 

ශවන්න ඉඩ දී්ා නැහැ. ඒ වාශ ම GSMB ආයතනශයුව්ත 

එවැනි අුවමැතියක් දී්ා නැහැ. මම හම්බන්ශතොට දිසව්රික්කය 

නිශයෝජනය කසනවා ියය්ා, හම්බන්ශතොට දිසව්රික්කශආ 

පුේග්යන්ට ශපොශෙොන්නු ශේ වැලි ශගොඩ දමන්න විශ ේෂ 

permit එකක් දී්ා නැහැ, මා දන්නා පරිදි. මම අදම ශම් ගැන 

ශසොයා බැලීමක් කසන්නම්. ඒ හැු ණාම ගඟට ශඩෝසර් බසවසන්න 

ියසිු  අයිතියක් නැහැ. එශහම කසනවා නම්, එය සම්පූර්ණශයන් 

නීතිවිශසෝධියි. එශහම කටයු්තතක් සිේධ ශවනවා නම්, 

අනිවාර්යශයන්ම ශ්රී ් කා මහවැලි අධිකාරිය්ත, ඒ වාශ ම භූ 

විදයා සමීක්ෂණ සහ පතල් කාර්යා  ය්ත ශම්කට මැදිහ්ත ශවන්න 

ඕනෑ. මම ඒ සම්බන්ධව කටයුතු කසන්නම්. ශ්රී ් කා මහවැලි 

අධිකාරියට්ත ග ගා සම්බන්ධශයන් යම් අයිතියක් තිශබනවා. ඒ 

වාශ ම ශපොලීසියට සම්පූර්ණ බ්ය ්බා දී තිශබනවා, ගඟට 

ියසිු  යන්ත්රයක් ඇතුළු කසන්න ඉඩ ්බා ශනොදීමට. එශහම 

සිේධියක් ශවනවා නම්, එය ශපොලීසිය දැුවව්තව සිේධ ශවන 

කාර්යයක් ශවන්න ඕනෑ. එශහම නැ්තනම්, අනවසසශයන් ශම් 

කටයු්තතට සම්බන්ධ වීමක් ශවන්න ඕනෑ ියය්ා තමයි මට 

හිශතන්ශන්.   
 
 

ගු කිාං්ප පනල්්්ද මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு கிங்ஸ் தநல்சன்) 

(The Hon. Kins Nelson) 

ගු  කථානායකතුමනි, මට ගු  ඇමතිතුමාශගන්  පැහැදිලි 

කස ගැනීමක් කසගන්න ඕනෑ. 
 

 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු  මන්ත්රීතුමනි, දැන් ගු  ඇමතිතුමා ශම් සම්බන්ධව ඇති 

තසම් පැහැදිලි කො ශන්ද? 
 
 

ගු කිාං්ප පනල්්්ද මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு கிங்ஸ் தநல்சன்) 

(The Hon. Kins Nelson) 

ගු  කථානායකතුමනි, මට විනාඩියක් ්බා ශදන්න.  
 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ියයන්න, ියයන්න. 

 
ගු කිාං්ප පනල්්්ද මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு கிங்ஸ் தநல்சன்) 

(The Hon. Kins Nelson) 

ගු  ඇමතිතුමනි, එශහම සිේධියක් ශව්ා නැහැ ියයා ඔබතුමා 

දැන් ියේවා. [බාධා ියරීමක්  මට ඒ ආයතනශආ නම ියයන්න 
අව යතාවක් නැහැ. හම්බන්ශතොට දිසව්රික්කශආ හිටපු පෝත සභා 

මන්ත්රීවසයකුශ  ශකොම්පැනියක් හසහා තමයි ශම් කටයු්තත 

්රියා්තමක ශවන්ශන්. ඔබතුමා වහාම ශම් ගැන ශසොයා බ්න්න. 

RPM්ත ශම් සම්බන්ධව දන්නවා. ශමොකද, ශම් සම්බන්ධශයන් 

ගශම් ශ්ොකු උේශඝෝෂණයකු්ත තිුදණා.  
 

ගු මහි්දා අමරවීර මහසත්ා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்த அைரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ගු  කථානායකතුමනි, ශම් සම්බන්ධව අශේ අමාතයා  ශයන් 

ියසිු  අවසසයක් ්බා දී්ා්ත නැහැ, ඔය ියයන පුේග්යා එක්ක 

මශ  ියසිු  සම්බන්ධයකු්ත නැහැ. ඒක ඉතා වගකීශමන් මම 

ියයනවා. 
 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශදවන වටය. 

්ර වන අ ක 8 -1311/2022- (1), ගු  ශමොහමඩ් මුසම්මිල් 
මහතා. 
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[ගු  මහින්ද අමසවීස මහතා   
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ගු (වවා) ේපුල් ගල්පපත්ින මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) உபுல் கலப்ெத்தி)  

(The Hon. (Dr.) Upul Galappaththi)  

ගු  කථානායකතුමනි, ගු  ශමොහමඩ් මුසම්මිල් මන්ත්රීතුමා 

ශවුවශවන් මා එම ්ර වනය අහනවා. 
 

ගු පශයීයහසා්ද ප් මසිාංහස මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு தசஹொன் லசைசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ගු  කථානායකතුමනි, මුදල් අමාතයතුමා ශවුවශවන් මා එම 

්ර වනයට පිිබතුස ්බා දීම සඳහා සති ශදකක කා්යක් ඉල්්ා 

සිටිනවා. 
 

ප්රශයීයපනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීම  යමපයෝග කරන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்ெிக்கக் கட்டமளயிடப்ெட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

ගු දිප්දෂප ගුණවාධාන මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு திலனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ගු  කථානායකතුමනි, බසපතෙ ්ර වනයක් ඔබතුමාශ  
අවධානයට ශගන ඒම සහ ඒ පිිබබඳව වහා මැදිහ්තවීමක් කස 

තිශබනවාද, නැේද ියයන එක්ත, එශහම නැ්තනම් එයට යුක්තිය 
ඉටු කසනවා ද ියයන කාසණය්ත සම්බන්ධවයි මම ශම් ්ර වනය 
නඟන්ශන්. ශමොකද, වස්රසාදයක් යටශ්ත වුව්ත ශමවැනි ශදයක් 
කශෙෝත එය පාර්ලිශම්න්තුශේ ආසක්ෂාවට්ත තර්ජනයක් විය 
හැියයි.  

අද උශේ පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවු  ඇතුළු වන පිවිුමශම්දී 
ශපොලීසිය විසින්, යම් ියසි මන්ත්රීවසයකු ැකශගන ආ භාඩුඩයක් -
උපකසණයක්- පරීක්ෂා ියරීමට ඉල්්ා සිටියදී, ඒ පිිබබඳව වි ා් 
වාද විවාදයක්, එශහම නැ්තනම් ගැටුම්කාරී ත්ත්තවයක් ඇති 
ශව්ා තිශබනවා. ගු  කථානායකතුමනි, පාර්ලිශම්න්තුව ඇතුෙට 
ශගන ඒමට අුවමැතිය ්බා දී ඇති උපකසණ ශල්ඛ්නශආ එවැනි 
උපකසණ  ශගන එන්න අවසස ්බා දී නැහැ. ඒ නිසා, අදාෙ 

ශල්ඛ්නශආ ඇතුේත ශනොවූ උපකසණයක් පාර්ලිශම්න්තුව ඇතුෙට 
ශගන ඒශමන් සිු  විය හැිය හානිය බසපතෙයි.  

ශමොකද, එවැනි උපකසණව් අන්තර්ගතය සසායනික 
විපර්යාසයකට පරිවර්තනය කසන්න පුළුවන්, ශගනැවි්ත ශවනම 
ස ශයෝග කශෙෝත. [බාධා ියරීම්  හිනාවන අය තමයි පාසවකු ඉරිදා 
දින මහා ්රහාසය කශෙේ. [බාධා ියරීම්  ඒ ්රහාසවලින් 300ක පමණ 
පිරිසක් මිය ණුයා. ඒ විතසක් ශනොශවයි. පුමණුය දවසක ශබොැකල්ශල් 
පල්ලියකට ණුහිල්්ා කසන්න හදපු ශේ බ්න්න. ගු  
කථානායකතුමනි, ඒ නිසා ශම් පරීක්ෂණය හරියාකාසව සිේධ 
වුණාද, ශම් උපකසණ ශගන ඒම සඳහා ඉඩ දීමට පුළුවන් ියයා ඒ 
ශල්ඛ්නශආ සඳහන් ශව්ා තිශබනවාද, එශහම නැ්තනම් ඒ 
උපකසණ ශගනැවි්ත ඒවා ස ශයෝගශකොට යම්ියසි සසායනික 
ද්රවයයක් බවට පරිවර්තනය ියරීමට ඇති හැියයාව ශපොලීසිය 

්රතික්ශෂේප කසනවාද ියයා මා අහනවා. ශමය මශ  ශපෞේගලික 
්ර වනයක් ශනොශවයි, මුළු පාර්ලිශම්න්තුශේම ආසක්ෂාව පිිබබඳ 
්ර වනයක්. ඒ නිසා ශම් සම්බන්ධශයන් ඔබතුමාශ  දැඩි අවධානය 
ශයොමු කස, ඉක්මන් මැදිහ්තවීමක් සිු කස ශම් පිිබබඳව වහාම 
පාර්ලිශම්න්තුවට යම් පැහැදිලි ියරීමක් කසන්ශන් නම්, එය 
වැදග්ත ශවනවා. ශමොකද, ශමය කල් දැමිය හැිය ්ර වනයක් 
ශනොශවයි. 

 
 
 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු  සභානායකතුමනි, පාර්ලිශම්න්තු කටයුතු පිිබබඳ කාසක 

සභා ැකසවවීශම්දී ග්ත තීසණය ඔබතුමාට මතක ඇති. එදා සියලුම 

පක්ෂ නායකයන් එකතු ශව්ා තීසණයක් ග්තතා, ියසිම 

මන්ත්රීවසයකුට ශහෝ ියසි ශකනකුට ශම් සභාවට ්රශයෝජනයක් 

නැති අනව ය උපකසණ ශගන ඒම සම්පූර්ණශයන්ම නතස ියරීම 

ශපොලීසියට භාස ියරීමට. ඒ අුවව තමයි, ඒ තීසණය ්රියා්තමක 

කස තිශබන්ශන්. ඉදිරියට්ත ඒ තීසණය ඒ ආකාසශයන්ම 

්රියා්තමක කසයි. 
 
 

ගු හසරි්ද ප්රනා්දු  මහසත්ා  
(ைொண்புைிகு ஹொின் ெர்னொந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගු  කථානායකතුමනි, ඒ ්ර වනය ඇති වුශඩු මශ  බෑ  
එශක් ශටෝච් තුනක් තිුදණාය ියය්ා. මම ශටෝච් එකක් අ සශගන 
ආශේ විු ලිය කපන නිසා. මම ඒ උපකසණය -ශටෝච් එක- 

අසශගන ඒම වැැකදි නැහැ. Toilet එකට ණුය ශව්ාවක කසන්ට් 
ණුශයෝත ඒ කටයු්තත කසන්ශන් ශකොශහොමද? ඒකයි මම ශටෝච් 
එකක් අසශගන ආශේ. 

 
 

ගු දිප්දෂප ගුණවාධාන මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு திலனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගු  කථානායකතුමනි, පාර්ලිශම්න්තුශේ පූර්ණ අන්ධකාසයක් 

ියසි ශ්සියන්ව්ත ඇති ශවන්ශන් නැහැ. පූර්ණ අන්ධකාසයක් 

ඇති වන බව දැන-දැන නම් ආශේ, ඒ පිිබබඳව ශදවන 

පරීක්ෂණයකු්ත කසන්න ඕනෑ. ඔබතුමා දන්නවා, අශේ 

පාර්ලිශම්න්තුව විු ලි බ්ය විසන්ධි වුණ්ත- [ශඝෝෂා ියරීම්   
 
[පම් අව්පථාපේ විු ධා පාාශයීයපවපප ම්දත්රීවු ිළරි්ක් පුවු 

ප්රාාශයීයනය කරමි්ද  විු ලි ප්දාම් ාල්වමි්ද නැී  සිියයහස.] 
[இச்சந்தர்ப்ெத்தில் எதிர்க்கட்சி உறுப்ெினர்கள் சிலர் ெதொமககமளத் 

தொங்கியவொறும் ைின்சூள்கமள ஒளிரச் தசய்தவொறும் எழுந்து நின்றனர்.] 

[At this stage, some Members of the Opposition rose displaying 
placards and flashing torches.] 

 

සම්පූර්ණශයන් ශපශනනවා- [ශඝෝෂා ියරීම්  ශම් සැ්ැසවම 
සම්පූර්ණශයන් ශපශනනවා. [ශඝෝෂා ියරීම්  නීති විශසෝධි 
්රියාවක්. [ශඝෝෂා ියරීම්  ශම්ක සම්පූර්ණශයන් පාර්ලිශම්න්තුවට 

බාහිස ්රියාවක්. ශම්ක වහාම තහනම් ියරීමට කටයුතු කසන්න 

ියය්ා මම ඉල්්ා සිටිනවා. [බාධා ියරීම්  ශම්ක වහාම තහනම් 
කසන්න. ගු  කථානායකතුමනි, ශම්ක තහනම් ශනොකශෙෝත, 

අශේ ආසක්ෂාව බසපතෙ ත්ත්තවයකට පරිවර්තනය ශවනවා.  
 
 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
මම කනගාටු ශවනවා. එශහම උපකසණ ශගනාශේ කුමන 

අසමුණක් සඳහා ද ියයන එක දැන් ශහොඳටම පැහැදිලියි. [ශඝෝෂා 
ියරීම්    

 
 

ගු ම්දත්රීවරපයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்ெினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
්ේජයි! [ශඝෝෂා ියරීම්   
 
 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමන්්ාශ  විශසෝධය ්රකා  කො නම්, දැන් කු ණාකස 

ඉඳගන්න. [ශඝෝෂා ියරීම්  ඔබතුමන්්ා ඉඳගන්න.  

මීෙඟට, ගු  සජි්ත ශ්රේමදාස මැතිතුමා සවථාවස නිශයෝග 27 
(2) යටශ්ත අසුව ්බන ්ර වනය. එය මීට වඩා වැදග්ත ශවනවා. 
[ශඝෝෂා ියරීම්  ඔබතුමන්්ා දැන් ඔබතුමන්්ාශ  ඒ විශසෝධය 
්රකා  කො. කු ණාකස දැන් ඉඳගන්න. දැන් ගු  විපක්ෂ 
නායකතුමාශ  ්ර වනය අහන්න. [ශඝෝෂා ියරීම්  ඒක අහන්න. 
ඒක්ත එපා නම් ඊෙඟ ්ර වනයට අපට යන්න ශවනවා. [ශඝෝෂා 
ියරීම්   

1391 1392 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ගු ම්දත්රීවරපයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்ெினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
එශහම කසන්න බැහැ.  

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එශහම නම්, සභාව කල් තිය්ා යමු. එතශකොට ඒ ඔක්ශකොම 

යනවා. [ශඝෝෂා ියරීම්   

 
ගු දිප්දෂප ගුණවාධාන මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு திலனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගු  කථානායකතුමනි, ශමශහම ශවන්න ඉඩ තියන්න එපා. 

[ශඝෝෂා ියරීම්  ශම් උපකසණ කු ණාකස ඉව්ත කසන්න. 

කු ණාකස ඉව්ත කසන්න. [ශඝෝෂා ියරීම්  ශම්වා ඇතුශෙේ 
ශමොනවා තිශබනවාද දන්ශන් නැහැ. [ශඝෝෂා ියරීම්  

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමන්්ාශ  විශසෝධය පෑවා ශන්. දැන් කු ණාකස 

ඉඳගන්න. දැන් සාමකාමී ශවන්න. [ශඝෝෂා ියරීම්   

ඔබතුමන්්ා එශහම කසන්න සූදානම් නැති නිසා සභාශේ 

කටයුතු විනාඩි 10කට තාවකාලිකව අ්තහිටුවනවා.   

 
රැ්පවීම ඊ  අනුකූලව ත්ාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදි්ද  පූ.වා. 

11.11  නැවත් පවත්වන ලදී. 
அதன்ெடி, அைர்வு மு.ெ. 11.11 ைணிவமர இமடநிறுத்தப்ெட்டு 

ைீண்டுந் ததொடங்கிற்று.  

Sitting accordingly suspended till 11.11 a.m. and then resumed. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සවථාවස නිශයෝග 27(2) යටශ්ත ්ර වනය, ගු  සජි්ත ශ්රේමදාස 

මැතිතුමා.  
 

පපෞ ගලිකව ාැනුම් දීපම්ද ඇසූ ප්රශයීයපනය 
தனி அறிவித்தல் மூல வினொ 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
ඉ්දධාන හිඟය යම්ා මුරව ඇින ගැ ලු 

எொிதெொருள் ெற்றொக்குமற கொரணைொக எழுந்துள்ள 

ெிரச்சிமனகள்  
ISSUES ARISEN DUE TO FUEL SHORTAGE  

 
ගු ්ජිත් පප්ර මාා් මහසත්ා (විු ධා පාාශයීයපවපප නායකුරමා)  
(ைொண்புைிகு சஜித் ெிலரைதொஸ - எதிர்க்கட்சி முதல்வர்) 

(The Hon. Sajith Premadasa - Leader of the Opposition) 
ගු  කථානායකතුමනි, සශට් විශේ  විනිමය හිඟවීම 

කෙමනාකසණය කස ගැනීමට ශනොහැිය ආඩුව ව අද වන විට සට 

බසපතෙ බ් ක්ති අර්ුදදයක් කසා ශගන ශගොසව තිශබනවා. 

පුමණුය මාස ියහිපශආම මුළුතැන්ශගයි ගෑසව සිලින්ඩසය 

පිපිශසේදී්ත ගෘහසවථ ගෑසව සිලින්ඩසයක් මි්දී ගැනීමට පැය ගණන් 

ශපෝලිම්ව් සිටීමට ජනතාවට සිේධ වුණා. වර්තමානශආ සිු  ශව්ා 

තිශබන්ශන්, තමන්ශ  වාහනයට ඉන්ධන පුසවා ගැනීමට 

පිසවුම්හල් ඉදිරිපිට ශපෝලිම් ගැසීමටයි. ඒ වාශ ම ඇතැම් 

පිසවුම්හල් ශම් වන විට තමා විසින්ම පනවා ග්ත ස්ාක ක්රමයන්ට 

ඉන්ධන නිකු්ත ියරීම ආසම්භ කස තිශබනවා.  

මම ශමන්න ශම් කාසණාව ගු  අමාතයතුමාශ  අවධානයට  

ශයොමු කසන්න කැමැතියි. ඊශආ දවශසේ්ත, අද දවශසේ්ත 

කර්මාන්ත ා්ා හිමියන් වි ා් ස ඛ්යාවක් ු සකථනශයන් මා 

අමතා ියේවා, එම කර්මාන්ත ා්ාව් ශසේවය කසන මහ්තම 

මහ්තමීන් ්රවාහනය කස ගැනීමට ශනොහැියව, ඒ බසව සථ 

්රවාහනය ශනොවීම තුෙ ඒ කර්මාන්ත ා්ා අකර්මණය ශව්ා 

තිශබන බව. ඒ වාශ ම ඒ කර්මාන්ත ා්ාව් ශජනශර්ටර් 

්රියා්තමක කසන්න අද ඉන්ධන නැහැ. ගු  කථානායකතුමනි, 

් කාශේ - 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! කු ණාකස ගු  මන්ත්රීතුමන්්ා තමන්ශ  

ආසනව් වාඩිවුණා නම් ශහොඳයි, හරින් ්රනාන්ු  මන්ත්රීතුමා 

කු ණාකස තමන්ශ  ආසනයට යන්න. 

 
ගු ්ජිත් පප්ර මාා් මහසත්ා  
(ைொண்புைிகு சஜித் ெிலரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
් කාශේ විු ලි ඉල්ලුශම් වි ා් වර්ධනයක් පුමණුය කා්ශආ 

සිු  ශනොවූ අතස, සශට් ජදනික විු ලි අව යතාව වන ශමගාශවොට් 

2,700ක් නිපදවීමට අව ය ඉන්ධන සැප මට ශනොහැිය වීම විු ලි 

අර්ුදදයට ූලලික ශහේතුව වී තිශබ්. උසසව ශපෙ දු වන්ට සිය 

විභාගයට මුහුණදීමට සිු  ශව්ා තිශබන්ශන් විු ලි ිනඳ වැටීම් 

මැදයි. එශහම නැ්තනම් අඳුශර්. අඛ්ඩුඩව විු ලිය ශනොමැතිවීම 

කුඩා හා මධය පරිමාණශආ කර්මාන්ත හා නැඟී එන ස චලාසක 

කර්මාන්තය ශවත බසපතෙ බ්පෑමක් ඇති කසමින් පවතිනවා. 

මහජන උප ශයෝගීතා ශකොමිෂන් සභාශේ සභාපති, බ් ක්ති හා 

විු ලිබ් අමාතයවු න් විසින් සිු  කසුව ්බන තසගකාරී මාධය 

්රකා  හැු ම්ශකොට ශම් ්ර වනයට ියසිු  සාධනීය විසඳුමක් 

ශසොයා ගත ශනොහැිය ආඩුව ව ශම් වන විට්ත සශට් ශබොශහෝ 

්රශේ  දිනකට පැය පහක් පමණ අඳුශර් තබනවා.  

ගු  කථානායකතුමනි, අර්ුදදය තවු සට්ත වයාූල් කසමින් 

ඛ්නිජශතල් නීතිගත ස සවථාවට මුදල් සැප ශම්දී ණය සීමාවන් 

සම්බන්ධශයන් සැ්ියලිම්ත වන ශ්ස මහ බැ කු අධිපති වාපුජ 

බැ කු ශවත නිශේදනයක් නිකු්ත කස තිශබනවා. ශ්ෝක ශබොස 

ශතල් බැස්යක මි් ශම් ්ර වනය ඉදිරිප්ත කසන විට ඇශමරිකාුව 

ශඩෝර් 97කට පමණ පැමිණ ඇති අතස, එය අද දවශසේ ශඩෝර් 

100 ඉක්මවා ණුහින් තිශබනවා. එය තවු සට්ත ඉහෙ යෑශම් 

අවදානමක් තිශබනවා. 

ගු  කථානායකතුමනි, ශම් ශමොශහොත වනවිට ු සියාව 

යුක්ශර්නයට විු ේධව යුද ්රකා  කස්ා ඒ ආක්රමපුක ්රියාදාමය 

්රියා්තමක කස තිශබනවා. මම අහන්න කැමැතියි, ශම් නිර්මාණය 

වන ත්ත්තවය තුෙ අශේ සටට එල්් විය හැිය ආර්ථික, සමාජ ය, 

ශේ පා්නික හා සාජය තාන්්රික බ්පෑම් කවශර්ද, ඒවා මඟ 

හසවා ගන්ශන් කුමන ආකාසයටද ියය්ා.  ඒ වාශ ම ඒ සඳහා ශම් 

සජයට වැඩ පිිබශවෙක් තිශබනවාද, යම් ියසි සැ්ැසවමක් 

තිශබනවාද ියයන එක්ත මම අහන්න කැමැතියි.  

ගු  කථානායකතුමනි, විශ ේෂශයන්ම සඳහන් කසන්න ඕනෑ 

අශේ ශ්ත අපනයනය ගැන. ශ්ත මඩුඩ්යට අුවව ණුය වසශර් 

යුක්ශර්නයට ශ්ත ියශ්ෝග්රෑම් මිලියන 4.8ක්, ු සියාවට 

ියශ්ෝග්රෑම් මිලියන 27.3ක් අපනයනය කස තිශබනවා. ඒ 
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ියයන්ශන් යුක්ශර්නයට සියයට 1.49කු්ත, ු සියාවට සියයට 

9.57කු්ත අපි ශ්ත අපනයනය කස තිශබනවා. අද වනවිට විවිධ 

සටවල් ු සියාවට එශසහිව සම්බාධක පැනවීශම් ත්ත්තවයක් 

නිර්මාණය ශව්ා තිශබනවා. ශම් ත්ත්තවය තුෙ අශේ සශට් 

දැනටම්ත බසපතෙ වී තිශබන, උග්ර වී තිශබන ්ර වනයට ශම් 

ආඩුව වට විසඳුම් තිශබනවාද, නැේද ියයන එක මම 

විශ ේෂශයන්ම ගම්මන්පි් ඇමතිතුමාශගන් අහන්න කැමැතියි. 

ශමම ්ර වනව්ට විසඳුම් ශසවීමට අසම්ත අමාතයවු න් සිු  

කසන්ශන් ශතල් නැවක් වසායට පැමිශණන විට, එය පිිබගැනීමට 

උ්තසව තැබීමයි. තවද, ඉන්ධන මි්දී ගැනීම සඳහා විශේ  විනිමය 

්රමාණව්ත පරිදි සපයා ගැනීශම් ශනොහැියයාව මහ ජනතාව ශවතම 

පටවමින් අධික ශ්ස විු ලි පාරිශභෝජනය හා වාහන ධාවනය සිු  

කසන බව ්රකා  කසමින් මහ ජනතාවට ශචලෝදනා නඟනවා.  

සමහු  ශම් කා්ය පාවිච්චි කසනවා, වාහන භාවිතයට වඩා 

බයිසිකල් මඟින් යන ක්රමශේදය පරිසස හිතකාමියි ියයන්න. මම 

්රතිප්තතියක් හැටියට පිිබගන්නවා, එහි යම් යම් ධනා්තමක පැති 

තිශබන බව. නමු්ත ගු  කථානායකතුමනි, මම මතක් කසන්න 

කැමැතියි, මීට වසස ියහිපයකට ශපස ඉතාම ශසොච්චලම් ගණනියන් 

ශතල් මි් ඉහෙ දමන ශකොට, බයිසික්ශයන්ම ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුවට ආපු කට්ටිය ගැන. ඒ ගැන ඔබතුමාට මතකද 

ියය්ා මම අහන්න කැමැතියි. අද ඒ ියසිම ශකශනකුට අව ම 

ගණශන් ශම් සභාවට ඇවිල්්ා ශම් සට මුහුණ ශදන ්ර වන ගැන 

කථා කසන්න ශකොන්දක් නැහැ; කශ ේු කාවක් නැහැ. හැබැයි, 

මහ ශ්ොකුවට ියේශේ විය්ත, වීස, ශූස, දක්ෂ, ශේ ායෝමානි, 

ශේ ාුවසාගශයන් පිු ම් කඩුඩායමක් ියය්ා. අපට දැන් 

ශපශනනවා, ශේ ායෝමානය ශදෝශර් යන හැටි.  

සශට් බ් ක්ති ුමසක්ක තතාව සම්බන්ධශයන් ්රමුඛ්තාවක් 

්බා දීම ශහෝ අවම කෙමනාකසණ දැුවමක්ව්ත ඒ සඳහා ශයු ශේ 

නම් සිු  කෙ යුතුව තිුදශඩු සශට් බ් ක්ති අව යතාව 

සම්බන්ධශයන් නිසි පුශසෝකථනයක් මත පිහිටු වූ, සැ්ුමම් සහගත 

ඉන්ධන මි්දී ගැනීමකට ශයොමු වීමයි.  

ගු  අමාතයතුමනි, ඔබතුමා ඊශආ දවශසේ ්රකා  කො, ශම් 

සශට් ඩීසල් හිඟයක් නැහැ, ශපට්රල් හිඟයක් නැහැ, භූමි  ශතල් 

හිඟයක් නැහැ, ියරිපිටි හිඟයක් නැහැ, තිශබන්ශන් ශඩෝර් හිඟයයි 

ියය්ා. ඒක ඔබතුමා ියේවා. ගු  අමාතයතුමනි, මම ඔබතුමාශගන් 

අහන්න කැමතියි, ශම් හැමශේටම මු් ශමොකක්ද ියය්ා. 

ඔබතුමන්්ා බ්යට ආපු හැටිශආම ු පියල් ිනලියන 600 සිට 800 

දක්වා ශකෝටිපතියන්ට බු  සහන ු න්නා. ඒ බු  සහන දීම නිසා 

සශට් ූල්ය කෙමනාකසණය අතින්, Fitch Ratings, Moody's, 

Standard & Poor's ශරේපුගත ියරීම්වලින් අපි පහෙ දැම්මා. එශසේ 

පහෙ දැමීම නිසා අශේ සටට ජාතයන්තස capital marketsව්ට 

ණුහින් අව  ශපොලියට ශඩෝර් ණය ්බා ගැනීශම් ඉඩ්රසවථාව අහිමි 

වුණා. ශම්ක තමයි විෂම චලක්රය. ශම් විෂම චලක්රය නිර්මාණය වීම 

ගැන ශම් ආඩුව ව වගියයන්න ඕනෑ. ඊට පුමව ියේවා, ශම් සට 

ශහොඳටම හදන්න, ශහොඳටම කසන්න විසිවන ආඩුව ක්රම වයවසවථා 

ස ශ ෝධනය ඕනෑ ියය්ා. ශම් ගැන ඔබතුමාට්ත ශහොඳට මතක 

ඇති. දැන් විසිවන ආඩුව ක්රම වයවසවථා ස ශ ෝධනය සිු  කස 

තිශබනවා. හැබැයි, විසිවන ආඩුව ක්රම වයවසවථා ස ශ ෝධනය්ත 

එක්ක ශඩෝර් හිඟයකු්ත නිර්මාණය ශව්ා තිශබනවා. විසිවන 

ආඩුව ක්රම වයවසවථා ස ශ ෝධනශආ බ්ත් පාවිච්චි කස්ා ශම් 

සට පා්නය කසන්නශකෝ. අද ශම් සට ඉබාගාශ්ත යන්ශන්. අද ශම් 

සට අඳුශර්. 

ගු  කථානායකතුමනි, ඒ අුවව ශමය ජාතික වැදග්තකමියන් 

යුතු ගැටලුවක් ව ශයන් ස්කා පහත සඳහන් ්ර වනව්ට නි වචිත 

පිිබතුු  හා පැහැදිලි ියරීම් සජශයන්, ගු  අමාතයතුමාශගන් මම 

බ්ාශපොශසෝතතු ශවනවා.  

(1) විශේ  විනිමය ශනොමැති නිසා ඉන්ධන ශනොමැතිව සට 

බසපතෙ අර්ුදදයකට ප්තව ඇති බව සජය පිිබගන්ශන්ද?  

 එය එශසේ පිිබගන්ශන් නම්, ඒ සඳහා ගන්නා වූ පියවස 

කු ණාකස සටට්ත, ජනතාවට්ත ියයන්න. 'එදා ශේ් 

ටුවර්සව' ගමන් යන්ශන් නැතිව කටයුතු කසන්න. 

ශව්ාවකට ඉන්දියාවට ණුහිල්්ා වැඳ වැශටනවා. 

ශව්ාවකට පාියසවතානයට ණුහින් වැඳ වැශටනවා. 

ශව්ාවකට කටාර් සාජයයට ණුහින් වැඳ වැශටනවා; හිඟා 

කනවා. ශඩෝර් ඕනෑ ියයනවා, පි ශසඩුව   ශවනවා. සශට් 

ආ්තම ගු ්තවය තුට්ටු ශදකට විකුණනවා. ශම් බසපතෙ 

අර්ුදදයට විසඳුම් ්බා ශදන තමුන්නාන්ශසේ්ාශ  ජාතික 

්රතිප්තතිය ශමොකක්ද ියය්ා  මම දැනගන්න කැමතියි.  

(2)  වාහන සඳහා භාවිත ියරීමට අද දිනට අප සතුවන ශපට්රල් 

සහ ඩීසල් ස චිතය ශමට්රික් ශටොන් ශකොපමණද? එය දින 

කීයක් සඳහා ්රමාණව්තද? ඉදිරි කා්ශආදී වාහන සඳහා 

අව ය ඉන්ධන ්රමාණයන් හිඟයියන් ශතොසව අඛ්ඩුඩව 

සැප මට හැිය යැයි අමාතයවසයාට සහතික විය හැියද?  

 ගු  අමාතයතුමනි, ශමන්න ශම් කාසණය ඔබතුමාශ  

විෂය පථය ශනොවුණ්ත, මම මතක් කසන්න කැමැතියි, අද 

සශට් බසපතෙ ඖෂධ හිඟයක් තිශබන බව. පිිබකා 

ශසෝගයට අව ය ශබශහ්ත නැහැ; හෘදය ශසෝගව්ට අව ය 

ශබශහ්ත නැහැ; වකුගව  ශසෝගව්ට අව ය ශබශහ්ත 

නැහැ; තයිශසොයිඩ් ග්රන්ථිශආ ශසෝගව්ට ශබශහ්ත නැහැ. 

අශේ සශට් ශසෞඛ්ය ක්ශෂේත්රශආ ධනා්තමක පරිවර්තනයක් 

කසපු සාජිත ශසේනාස්තන මැතිතුමා ශසෞඛ්ය ඇමතිවසයාව 

සිටියදී ශම් වාශ  ත්ත්තවයක් තිුදශඩු නැහැ ියයන එක්ත 

මම මතක් කසන්න ඕනෑ.  

(3)  තාප බ්ාගාස පව්තවාශගන යාමට ඩීසල් හා දැවිශතල් 

ශකොපමණ ්රමාණයක් ජදනිකව අව යද? එම 

්රමාණයන් තව ශකොපමණ කා්යක් සැප මට ් කා 

ඛ්නිජ ශතල් නීතිගත ස සවථාවට හැියද?  

(4)  ඉදිරි මාස තුන සඳහාව්ත ශමසටට අව ය ඉන්ධන ්බා 

ගැනීමට ශකොතසම් මුද්ක් අව ය ද යන්න පුශසෝකථනය 

කස තිශබ්ද? ඒ ශකොපමණද? ඒ සඳහා අව ය විශේ  

විනිමය ්බා ගන්ශන් ශකශසේද? ඒ සඳහා ඔබතුමන්්ාට 

තිශබන වැඩ පිිබශවෙ ශමොකක්ද?  ශකොයි ආකාසයට ද 

ශඩෝර් ටික සපයා ගන්ශන්?  

(5)  විු ලිය අඛ්ඩුඩව සැප ශම් සැ්ැසවමක ව ශනොමැති නම්, 

අව ම තසශම් ඉදිරි මාසයක කා්ය තුෙ දී විු ලිය විසන්ධි 

ියරීශම් නි වචිත සැ්ැසවමක්ව්ත සජය සතුශේද? එශසේනම් ඒ 

කුමක්ද?  

 ගු  අමාතයතුමනි, අද headline එක ශව්ා තිශබන්ශන් 

"අද දිනශආ පැය 18ක්, පැය 19ක් විු ලිය ්බා ශදුව ්ැශබ්" 

යන්නයි. ශමන්න ශම්ක තමයි සශට් headline එක. පැය 

24ම ශනොශවයි. පැය 18ක් ශහෝ 19ක් ්බා ශදනවා ලු. 

්ේජයි!  

(6)  ශකොවිඩ් වස ගතය්ත සමඟ අගාධයට වැටුම් ස චලාසක 

කර්මාන්තය, කුඩා හා මධය පරිමාණ කර්මාන්ත අඛ්ඩුඩ 

විු ලි සැපයුමක් ශනොමැතිවීම නිසා තවු සට්ත කඩා 

වැටීමකට ්ක්විය හැිය බව සජය ශනොදන්ශන්ද? එම 

කර්මාන්ත පව්තවාශගන යාම සඳහා අඛ්ඩුඩ විු ලි 

සැපයුමක් ්බාදීමට සජශආ ඇති වැඩ පිිබශවෙ කුමක්ද? 

තව්ත ශකොපමණ කා්යක් ජනතාවට අඳුශර් සිටීමට 

සිු වුව ඇතිද?  

1395 1396 



පාර්ලිශම්න්තුව 

මම විශ ේෂශයන්ම බ් ක්ති ඇමතිතුමාට ශම් කාසණය මතක් 

කසන්න ඕනෑ. ශම් සශට් ්ර වනව්ට ඔබතුමන්්ා සපයනවා ියයපු 

විසඳුම් එශසේ ශමශසේ විසඳුම් ශනොශවයි. විය්ත විසඳුම් ්බා ශදනවා  

ියේවා; Oracle එශකන් ්බා ශදනවා ියේවා; Internet of 

Thingsවලින් ්බා ශදනවා ියේවා; biotechnologyවලින් ්බා 

ශදනවා ියේවා; Artificial Intelligenceවලින් ්බා ශදනවා ියේවා. 

ගු  ඇමතිතුමනි, මම කාු පුකව ඔබතුමාශගන් ඉල්ලීමක් 

කසනවා, ශම් ්ර වනයට ්බා ශදන විසඳුම සටට්ත, ශමම ගු  

සභාවට්ත ඉදිරිප්ත කසන්න ියය්ා.  සවතුතියි.  

 
ගු ේාය ගම්ම්දිළල මහසත්ා (බලශයීයක්ින අමාත්ුරමා) 
(ைொண்புைிகு உதய கம்ைன்ெில - வலுசக்தி அமைச்சர்) 

(The Hon. Udaya  Gammanpila - Minister of Energy) 

ගු  කථානායකතුමනි, සවථාවස නිශයෝග 27(2) යටශ්ත ගු  

විපක්ෂ නායකතුමා අසන ්ද ්ර වනව්ට පිිබතුු  ශමශසේයි.  
 

(1)  ඔේ.  

 1978 සිටම අපනයන ආදායම ඉක්මවා ආනයන වියදමක් 
දැරීම්ත, දැවැන්ත ශ්ස විශේ  ණය ්බා ගැනීම්ත 
ශහේතුශවන් වර්තමාන විශේ  විනිමය අර්ුදදය ඇති වී තිශබ්. 
එබැවින්, ශමම ්ර වනය අසන විපක්ෂ නායකතුමා  ශපස සිටි 
ආඩුව  ද ඇතුළුව 1978 සිට පැවැති සෑම ආඩුව වක්ම 
ව්තමන් විශේ  විනිමය අර්ුදදයට දායක වී ඇති බැවින්, ඒ 
සෑම අශයකුම ශම් අර්ුදදයට වගියව යුතුය. 

 මා බ් ක්ති අමාතයවසයා ශ්ස ප්ත වීශමන් පුම ් කා 

ඛ්නිජ ශතල් නීතිගත ස සවථාශේ- [බාධා ියරීම්  ගු  
කථානායකතුමනි, අපි නිහඬව ්ර වනය අහශගන සිටියා. 

නමු්ත උ්තතසය දසා ගන්න එතුමන්්ාට අමාු යි. [බාධා 
ියරීම්   

 මා බ් ක්ති අමාතයවසයා ශ්ස ප්ත වීශමන් පුම ් කා 

ඛ්නිජ ශතල් නීතිගත ස සවථාශේ ූල්ය ත්ත්තවය 

2019.12.31 දිනට සකසව කෙ ශ ේෂ පත්රයට අුවව පරීක්ෂා 

කශෙමි. ඊට අුවව එදිනට ඛ්නිජ ශතල් ආනයනය සඳහා 

සාජය බැ කු ශදශකන් ්බාග්ත ණය සහ ණයවස ලිපි බැඳීම් 

ශවුවශවන් තවු සට්ත ඇශමරිකාුව ශඩෝර් මිලියන 
3,100ක් පමණ ශගවිය යුතු බව නිරීක්ෂණය වූ අතස, ශමම 

ත්ත්තවය ඉදිරියට පව්තවාශගන යෑම සශටහි ඉන්ධන 

ුමසක්ක තතාවට ශමන්ම ් කා ඛ්නිජ ශතල් නීතිගත 

ස සවථාව සහ සාජය බැ කු ශදශකහි තිසසස පැවැ්තමට 

තර්ජනයක් විය හැිය බවට නිරීක්ෂණය කශෙමි. ඒ අුවව 

2020 වර්ෂය ආසම්භශආදීම සාජය බැ කු ශදකට පව්තනා 

ශමම ණය ්රමාණයන් ්රතිූල්යනය ියරීශම් පහුමකමක් 

ස්සා ගැනීම ශකශසහි අවධානය ශයොමු කශෙමි. 

 මා අමාතයවසයා ශ්ස ගත කෙ මාස 18 විශේ  විනිමය 
අර්ුදදශආ උග්රතම අවසවථාව වුවද වර්තමානශආ ද සාජය 
බැ කු ශදකට ශගවිය යුතු ණය ්රමාණය 2019.12.31 දිනට 
සාශේක්ෂව වැඩි වී ඇ්තශ්ත ශඩෝර් මිලියන 256ියනි. ඒ 
අතස ශඩෝර් මිලියන 611ක් වටිනා ු පියල් බැ කු ශදකට 
ශගවා ශඩෝර් බවට පරිවර්තනය කස ගැනීමට -ශඩෝර් 
හිඟය ශහේතුශවන්- ශනොහැියව බැ කු සතුව පවතියි. එම 
මුද් ද අව  කෙ විට බැ කුව්ට ඇති වගකීම ශඩෝර් 
මිලියන 2,745 දක්වා පහත වැටී ඇත. ඒ අුවව, ශමතසම් 
දැවැන්ත ආර්ථික අර්ුදදයක් තිිනය දී විපක්ෂ 
නායකතුමාශ  ආඩුව ව විසින් ශඩෝර් මිලියන 3,100ක් 
දක්වා ඉහෙ දමා තිබූ, ශතල් ස සවථාශේ, සාජය බැ කු 
ශවුවශවන් ණය ශඩෝර් මිලියන 355ියන් පහත දැමීමට 
කටයුතු කස ඇත. 

 විශේ  විනිමය ඉපැ ම් සහ වියදම් අතස දිගු කා්යක් පුසා 

පව්තවා ශගන පැමිපු පසතසය තවු සට්ත බැරෑු ම් වීමට 

පාසවකු ඉු  දින ්රහාසශයන් ශමසට ස චලාසක වයාපාසයට 

එල්් වූ දැඩි බ්පෑම වියැකී යෑමට ම්තශතන් 2020 වසස 

මු් සිට ක්රමශයන් වයාේත වී මුළු සටම ශවොග්ත ශකොවිඩ් 

19 වස ගත ත්ත්තවය ද ශහේතු විය. ස චලාසක වයාපාසශයන් 

වසසකට උපයාගත හැියව තිබූ ඇශමරිකාුව ශඩෝර් 

ිනලියන 4ක ්රමාණය ශමසටට අහිමි වූ අතස, විශේ යන්හි 

ශසේවය කසන ්ා ියක රමික ්රජාවශ  ද ැකියයා අහිමි වීම 

ශහේතුශවන් ඔවුන් එවන ශ්රේෂණයන් ද පුමණුය වසස ශදක 

තුෙ බසපතෙ ශ්ස පහත වැටිපු. විශ ේෂශයන් සමසවත 

ආනයන වියදශමන් සියයට 20කට්ත වැඩි ්රමාණයක් අ්ත 

කස ගන්නා ඛ්නිජ ශතල් ආනයනය ශකශසහි උග්ර වූ විශේ  

විනිමය අර්ුදදය ඍජුවම බ්පෑම් කසන ්දී. සට තුෙ 

විශේ  විනිමය අර්ුදදය උග්ර ව්තම සැපයුම්කු වන් ් ුම 

සඳහා සහභාණු වීම ද සීමා සහිත විය. මීට ශපස මාස 9ක් 

සහ මාස 6ක් වැනි දිගු කා්යියන් මුදල් ශගවීශම් පදනම 

මත ඛ්නිජ ශතල් සැපයූ සැපයුම්කු වන් ශම් වන විට 

ඉල්්ා සිටින ශගවීම් ශකොන්ශේසිය වුවශආ පූර්ව ශගවීම් - 

prepayment - ශකොන්ශේසියයි. ශමම ත්ත්තවය මත 

විශේ  විනිමය සටින් පිටතට ග්ා යෑම සැ්ුමම් දිනයන්ට 

ශහෝ ශපස සිු වීම වර්තමාන ත්ත්තවය ශම් ශ්ස උග්ර වීමට 

ශහේතු වී ඇත.  

(2)  

  

 

 ඉදිරිශආදී්ත ශතොග ්ැබීමට නියමිතයි.  
 

(3)  ඩීසල් ශමට්රික් ශටොන් 1,120 

 දැවිශතල් ශමට්රික් ශටොන් 1,020 

 දැනට ශගොඩ බාමින් පවතින ඩීසල් ශතොගශයන් විු ලිබ් 
මඩුඩ්ය සඳහා ශමට්රික් ශටොන් 6,000ක් ද, ශසොජිට්සව 
බ්ාගාසය සඳහා ශමට්රික් ශටොන් 4,200ක් ද ව ශයන් දින 
06ක් සඳහා අව ය ඩීසල් සැප මට  පියවස ශගන ඇත.  

  

 තවද, දැවිශතල් සඳහා ්රදානය කස ඇති ශටන්ඩසයකට 
අුවව ශමට්රික් ශටොන් 30,000ක දැවිශතල් ශතොගයක් 
2022.03.03 වන දින ්ැබීමට නියමිතය.  නියමිත දිනට 
ණයවස ලිපිය විවෘත කෙශහෝත දැවිශතල් බ්ාගාස සඳහා 
මාර්තු මාසය තුෙ අඛ්ඩුඩ සැපයුමක් ්බා දීමට හැිය ශේ.  

 මීට අමතසව, සපුගසවකන්ද ශතල් පිරිපහු ශේ ජදනිකව 
දැවිශතල් ශමට්රික් ශටොන් 900ක් නිෂවපාදනය ශේ. 

 

(4) ඉදිරි මාස තුන සඳහා ඉන්ධන ආනයනය කසන්න අපට 
ඇශමරිකාුව ශඩෝර් මිලියන 1,285.50ක් අව ය ශවනවා. 
ඇ්තතටම අපි මාස 6කටම අදාෙව පුශසෝකථනය කස්ා 

ඉන්ධන 

වර්ගය 

2022.02.

23 දිනට 

ස චිතය 

(ශම.ශටො.) 

වාහන 

සඳහා 

ජදනික 

අව යතාව 

(ශම.ශටො.) 

්රමාණ

ව්ත දින 

ගණන 

මීෙඟ නැේ 

ශතොගය 

්ැබීමට 

නියමිත 

දිනය 

මීෙඟ නැේ 

ශතොගශයහි 

ඇතුේත 

්රමාණය 

(ශම.ශටො.) 

ශපට්රල් 

92 

38,500 3,850 10 25.02.2022 38,400 

ශපට්රල් 

95 

15,600 390 40 - - 

් කා 

ඔශටෝ 

ඩීසල් 

45,600 5,700 08 (අ) 

27.02.2022 

(ආ) 

27.02.2022 

28,500 

30,300 

ුමපර් 

ඩීසල් 

1,100 138 08 27.02.2022 7,000 

1397 1398 

[ගු  සජි්ත ශ්රේමදාස මහතා  
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තිශබනවා. ගු  විපක්ෂ නායකතුමා අහ්ා තිුදශඩු ඉදිරි 
මාස තුන ගැනයි. එයින් ශඩෝර් මිලියන 500ක් ඉන්දියාුව 
ණය පහුමකම යටශ්ත ්බා ගන්න අපි බ්ාශපොශසෝතතු 
ශවනවා. අශනකු්ත ණය ්බා ගැනීම සඳහා ශවන්ත ූල්ාර 
ගණනාවක් සමඟ ශම් වන විට සාකච්ඡා කසමින් 
පවතිනවා. ඒවා පිිබබඳ අවසාන නිගමනයන්ට පැමිපු පුම 
පාර්ලිශම්න්තුව දැුවව්ත කසන්න බ්ාශපොශසෝතතු 
ශවනවා. 

  

 

 
 ඉතිරි ්ර වන සඳහා වැඩ බ්න විු ලිබ් අමාතය ගු  ු මින්ද 

දිසානායක මැතිතුමා උ්තතස ශදනවා ඇති.  

ගු  කථානායකතුමනි, ඒ අතසම මම ශම් කාසණය්ත සඳහන් 

කසන්න ඕනෑ. ගු  විපක්ෂ නායකතුමා පූර්විකාවක් ඉදිරිප්ත 

කස්ායි ්ර වන ටික නැඟුශේ. මා ඒ පූර්විකාවට්ත පිිබතුු  ්බා දිය 

යුතුයි. 

ගු  කථානායකතුමනි, මම ඊශආ්ත කථා කසමින් 

අනාවැියයක් පෙ කො, අද දවශසේ ශබොස ශතල් බැස්යක මි් 

අනිවාර්යශයන් ශඩෝර් 100 ඉක්මවා යාවි ියය්ා. අප කථා කසන 

ශම් ශමොශහොශ්ත ශබොස ශතල් බැස්යක මි් බැලුශවෝත, එය 

ඇශමරිකාුව ශඩෝර් 101.41යි. අඛ්ඩුඩ මි් ඉහෙ යෑමක් සිු  

ශවනවා.  

ගු  කථානායකතුමනි, එතුමා සඳහන් කො, ඖෂධ හිඟයක් 

තිශබනවා ියය්ා. ගෑසව හිඟයක් ගැන්ත කථා කො. ඒ වාශ ම, 

විු ලිය කැපීම ගැන්ත කථා කො. මා ඊශආ පැහැදිලි කෙ ආකාසයට 

ශම් සියල්්ට මු් ශසොයන්න ඕනෑ. ු කක් තිශබන විට, ු කට 

ශහේතුව ශසොයන්න ඕනෑ. ශහේතුවටයි ්රතිකාස කසන්න ඕනෑ, ු කට 

ශනොශවයි. ු කට ශහේතුව, විශේ  විනිමය අර්ුදදයයි. එශහම නම්, 

විපක්ෂ නායකතුමා ්ර වන ඇසිය යු්තශ්ත; විපක්ෂ නායකතුමා 

විවාදයක් ඉල්ලිය යු්තශ්ත ශම් විශේ  විනිමය අර්ුදදශයන් ජාතියක් 

විධියට අප හැශමෝම ශගොඩ යන්ශන් ශකොශහොමද ියයන එක ගැන 

කථා කසන්නයි. ශමතැන අර්ුදදයක් තිශබන බව අපි පිිබගන්නවා. 

එම අර්ුදදය ගැන මම දිණුන් දිගටම ජනතාවට ්රකා  කස 

තිශබනවා. විශේ  විනිමය අර්ුදදයක් එනවා ියයන එක පිිබබඳව 

අපි වසසකට වැඩි කා්යක් තිසවශසේ අනතුු  අඟවා තිශබනවා. දැන් 

ශම්ක සශට් ්ර වනයක් මිස, ආඩුව ශේ ්ර වනයක් ශනොශවයි. ගු  

විපක්ෂ නායකතුමනි, එශහම නම්, අප ඔබතුමන්්ාශගන් 

බ්ාශපොශසෝතතු වන ශදයක් තිශබනවා. මා ඉතාම ශගෞසවශයන් 

ඔබතුමාශගන් ඉල්ලීමක් කසනවා. සටන් පාඇ තිශබන පුවු  

ඔසවා, ශමොන්ටිශසෝරි වැඩ කස්ා ශම් ්ර වනය විසඳාගන්න බැහැ.  

හිටපු අග්රාමාතය සනිල් වික්රමසි හ මැතිතුමා පරිණත 

නායකශයකු විධියට ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේදී විසඳුම් ගැන කථා 

ියරීම මම අගය කසනවා. ඒ වාශ ම, මා්ත සමඟ විසසක ශව්ා 

සිටිය්ත, අද හුශදක්ා වී සිටිය්ත පාඇලී චලම්පික සණවක හිටපු 

ඇමතිතුමා එතුමාට පුළුවන් මට්ටමින් විසඳුමක් සමාජයට ඉදිරිප්ත 

මාසය 
මුළු 

අව යතාව 

ඉන්දියාුව ණය 

පහුමකම යටශ්ත 

ශවන්ත 

ූල්ාර / 
CBSL 

මාර්තු 370.90 122.6 248.3 

අශ්රේල් 442.50 183.8 158.7 

මැයි 470.10 185.7 184.4 

එකතුව 1,283.50 492.10 791.40 

කස තිශබනවා. ශම් ආඩුව ව කසන ශේ වැැකදි නම්, කෙ යු්තශ්ත 

ශමොකක්ද ියය්ා අපට ියයන්න. අප වැැකේදක් කසනවා නම්, ඒ 

වැැකේද පිිබශගන ඒක හදාගන්න එතශකොට පුළුවන් ශවනවා. 

වැටුශණෝත අමාු ශේ වැශටන්ශන් ආඩුව ව ශනොශවයි, අප 

හැශමෝටම තිශබන අශේ ආදසණීය මේ ිනමයි ියයන එක අප 

හැශමෝම සිහිශආ තබා ගන්න ඕනෑ. 

ගු  කථානායකතුමනි, විසිවන ආඩුව ක්රම වයවසවථා 

ස ශ ෝධනශආ බ්ත් පාවිච්චි කස්ා ශම් ්ර වනය විසඳන්න 

කටයුතු කසන්න ියය්ා එතුමා මශගන් ඉල්ලීමක් කො. ගු  

විපක්ෂ නායකතුමනි, ඔබතුමාශ  ඒ ඉල්ලීම තුෙ ගැබ් ශව්ා 

තිශබන්ශන්, ඔබතුමා ්ර වනය ශමොකක්ද ියය්ා දන්ශන්්ත නැහැ, 

විසිවන ආඩුව ක්රම වයවසවථා ස ශ ෝධනශයන් කසන්න පුළුවන් 

ශමොකක්ද ියය්ා දන්ශන්්ත නැහැ ියයන එකයි. බ්රිතානය සම්්රදාය 

අුවව විපක්ෂ නායකතුමා ියයන්ශන්, the Prime Minister-in-

waiting; විපක්ෂ නායකතුමා ියයන්ශන්, අනාගත අගමැතිතුමා. 

එවැනි නායකශයකුශගන් අපි ශමවැනි ්රකා , ශමවැනි 

ශනොදැුවව්තභාවයක් බ්ාශපොශසෝතතු වන්ශන් නැති බව 

කනගාටුශවන් ියයන්න ඕනෑ. ගු  විපක්ෂ නායකතුමනි, අප 

ඉන්ශන් අර්ුදදයක. අප හැශමෝම අශේ සටට ආදශසයි නම්, ශම්ශක් 

ශේ පා්න වාසියක්  අව ය නැහැ. ඔබතුමන්්ාට ආඩුව  

කසන්න්ත, අපට ආඩුව  කසන්න්ත සටක් ඉතිරි ශවන්න ඕනෑ. ශම් 

සට ශබ්සා ගන්න කටයු්තත ගැන අපි කථා කසමු. 

ගු  කථානායකතුමනි, එතුමා මශගන් ඇහුවා, ඉන්දියාශවන් 

ආ නැව පිිබගන්න නැවට නැ ශ  ඇයි ියය්ා. ශමන්න, එතුමාට 

තිශබන ්ර වන! ශම් සට ණුනි ගනිේදී සශට් විපක්ෂ නායකතුමාට 

තිශබන ්ර වනය ඒක. මම ඒකට්ත උ්තතසයක් ශදන්නම්. ගු  

විපක්ෂ නායකතුමනි, ඔබතුමාට ශ්තශසන භාෂාශවන්ම 

උ්තතසයක් ශදන්නම්. මට නම් ඒ නැවට යන්න ියසි වුවමනාවක් 

තිුදශඩු නැහැ. ගු  විපක්ෂ නායකතුමනි, ඛ්නිජ ශතල් ආනයනය 

ියරීම සඳහා වසසියන් ආපුම ශගවීශම් පදනම මත සියයට 2.5 

ශපොලියට ඉන්දියාව අපට ශඩෝර් මිලියන 500ක් ශදනවා. 

ඉන්දියාුව මහ ශකොමසාරිසවතුමාට ඕනෑ වුණා, ඒ නැව ආවාම, මා්ත 

එක්ක ණුහිල්්ා ඒ නැව පිිබගන්න. මම ඒ ගැන ඔබතුමාට ශ්තශසන 

භාෂාශවන් ියයන්නම්. ඔබතුමා "සුමනට අු ණ" ියය්ා 

පන්සල්ව්ට ු පියල් 50,000ක ශචලක්පත ශදනශකොට ඒක 

රූපවාහිනිශආ පෙ කස ගන්න වුවමනා ශවන්ශන් ශචලක්පත ්බා 

ගන්නා සවවාමින්වහන්ශසේට ශනොශවයි; ඔබතුමාටයි. හම්බන්ශතොට 

ඈත ගමක ු ේප්ත පවු්කට ඔබතුමා ශසවිලි තහව  5ක් බාස ශදන 

ශකොට ඒශක් ඡායාරූපයක් ගහ්ා ප්තතශර් දමාගන්න ඕනෑ 

ශවන්ශන් ඒවා ්බන ු ේප්ත ශකනාට ශනොශවයි; ්බාශදන 

ඔබතුමාටයි. ශතල් නැවට මා නැඟීශම් සිේධියට ශහේතුව්ත අන්න ඒ 

වාශ මයි.  

ඔබතුමාශ  ඉතිරි ්ර වනව්ට පිිබතුු  ්බා දීම සඳහා වැඩ 

බ්න විු ලිබ් අමාතය ගු  ු මින්ද දිසානායක මැතිතුමාට මම 

ආසාධනා කසනවා. 

 
ගු  ු මි්දා දි්ානායක මහසත්ා (සූායබල  බෑළාං හසා ජල විු ලි 
ජනන වාපිින ්ාංවාධාන රාජ අමාත්ුරමා)  
(ைொண்புைிகு துைிந்த திசொநொயக்க - சூொிய சக்தி, கொற்று ைற்றும் 

நீர் ைின்னுற்ெத்திக் கருத்திட்ட இரொஜொங்க அமைச்சர்)  

(The Hon. Duminda Dissanayake -State Minister of Solar 
Power, Wind and Hydro Power Generation Projects 
Development) 
ගු  කථානායකතුමනි, ගු  විපක්ෂ නායකතුමා අහපු තුන්වන 

්ර වනයට මම්ත පිිබතුසක් ශදන්නම්.  

1399 1400 



පාර්ලිශම්න්තුව 

 

 

ගු  කථානායකතුමනි, විපක්ෂ නායකතුමා අහපු 4වන 

්ර වනයට ගු  ඇමතිතුමා පිිබතුු  ්බා ු න්නා. මට උ්තතස 

ශදන්න තිශබන්ශන් එතුමාශ  5වන සහ 6වන ්ර වනව්ටයි. 

(5)   තාප විු ලි බ්ාගාස සඳහා අඛ්ඩුඩව ඉන්ධන සැපයුමක් 
පව්තවා ගත හැිය වන ත්ත්තවයකදී වුවද පව්තනා වියිබ 
කා්ගුණය ශහේතුශවන්   වර්ෂා කා්ය එෙැශඹන ශතක් 
විු ලිය ශකටි කා් සීමාවකට ශහෝ විසන්ධි ියරීමට සිු  වුව 
ඇත.  එම ත්ත්තවය තුෙ විු ලිය විසන්ධි ියරීමට සිු  වන 
ආකාසය පිිබබඳව සැ්ැසවමක් සකසව ශකොට දැනට මහජන 
උපශයෝගීතා ශකොමිෂන් සභාව ශවත අුවමැතිය සඳහා 
ඉදිරිප්ත කස ඇත. එශමන්ම ඉන්ධන සැපයුම අඩාෙ වන 
ත්ත්තවයක් තුෙ තවු සට්ත විු ලිය විසන්ධි ියරීමට සිු  වන 
කා් සීමා සහ ්රශේ  දැක්ශවන සැ්ැසවමක්ද ඒ සමඟම 
මහජන උපශයෝණුතා ශකොමිෂන් සභාශේ අුවමැතියට 
ඉදිරිප්ත ශකොට ඇත.  

(6)   ශ්රී ් කා ආශයෝජන මඩුඩ්ය විසින් පව්තවා ශගන යුව 
්බන කර්මාන්ත ක්ාපව් විසන්ධි ියරීමියන් ශතොසව 
අඛ්ඩුඩ විු ලිබ් සැපයුමක් පව්තවාශගන යෑමට ් කා 
විු ලිබ් මඩුඩ්ය (් විම) විසින් දැනටම්ත කටයුතු කස 
ඇත.  

 එශමන්ම ශපෞේගලික විු ලි ජනන යන්ත්ර - generators - 
හිමි කර්මාන්තකු වන් සඳහා විු ලි විසන්ධි කසන කා් 
සීමාවට අදාෙව ඒකකයක් සඳහා ු පියල් 36ක ශගවීමක් 
සිු  ියරීමටද, ් කා විු ලිබ් මඩුඩ්ය විසින් වැඩ 
පිිබශවෙක් සකසව ශකොට ඇත. එම වැඩ පිිබශවෙ සඳහා 
ශපෞේගලික විු ලි ජනන යන්ත්ර හිමි කර්මාන්තකු වන් 
තවු සට්ත ඒක සාශි කස ගැනීමටද ් කා විු ලිබ් 
මඩුඩ්ය විසින් ඉදිරිශආදී කටයුතු කසුව ඇත.  

 සවතුතියි.  

 
ගු ්ජිත් පප්ර මාා් මහසත්ා  
(ைொண்புைிகு சஜித் ெிலரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගු  කථානායකතුමනි, මශ  නම සඳහන් කෙ නිසා මම 

ශබොශහොම ශකටිශයන් ගම්මන්පි් ඇමතිතුමාට ශම් කාසණය 

බ්ාගාසය ජදනිකව අව ය ඩීසල් 

ශහෝ දැවි ශතල් ්රමාණය 

(ශමට්රික්ශටොන්) 

බ්තත් මත ඉදිවන විු ලි 

බ්ාගාසය - Barge mounted 

280 (දැවිශතල්) 

සපුගසවකන්ද විු ලි බ්ාගාසය - A 300 (දැවි ශතල්) 

සපුගසවකන්ද විු ලි බ්ාගාසය - B 300 (දැවි ශතල්) 

උතුු  ජනනි විු ලි බ්ාගාසය 120 (දැවි ශතල්) 

කැෙපුතිසවස ේවි්තව චල්රිය විු ලි 

බ්ාගාසය 

650 (නැේතා) 

කැෙපුතිසවස GT 7 400 (ඩීසල්) 

ශවසවට් ශකොසවට් පවර් විු ලි 

බ්ාගාසය 

1400 (දැවි ශතල්) ශහෝ 

1500 (ඩීසල්) 

Sojitz බ්ාගාසය (ශපෞේගලික) 600 (ඩීසල්) 

ශවන්ත කුඩා බ්ාගාස 

(ශපෞේගලික) 

120 (ඩීසල්) 

ියයන්න ඕනෑ. ඉන්දියාශවන් ණයට ශතල් ගන්න ශකොට ඒවා බාස 

ගන්න ඔබතුමා ණුයාට ්ර වනයක් නැහැ. නමු්ත මම මතක් කසන්න 

කැමතියි, ඉන්දියාශවන් ආධාස දී්ා, ශම් සශට් ශගවල් හදනශකොට 

කළු ශකොඩි දමන්න ියය්ා ඔය ඇ්තශතෝ ටික විපක්ෂශආ හිටපු 

කා්ශආ ්රකා  කෙ බව. ඒක තමයි ඇ්තත කථාව. අන්න ඒකයි 

මම ශම් මතක් කසන්ශන්. ණයට ශතල් ගන්න ශකොට ඒවා බාස 

ගන්න ඔබතුමා ණුයාට මට ගැටලුවක් නැහැ, ගු  ඇමතිතුමනි. 

නමු්ත ශමෝදි අගමැතිතුමා ශම් සටට ඇවිල්්ා, ඉන්දියාුව ආධාස 

යටශ්ත ්රියා්තමක වුම් නිවාස ශයෝජනා ක්රම විවෘත කසන්න 

යනශකොට එදා විපක්ෂය සශට්ම කළු ශකොඩි දැමීශම් වයාපාසය 

්රියා්තමක කෙ බව මට මතකයි. අන්න ඒ ශවනසයි මම ශම් 

ශපන්වන්න හැු ශේ. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු  ඇමතිතුමා, උ්තතස ශදනවාද? 

 

ගු ේාය ගම්ම්දිළල මහසත්ා  
(ைொண்புைிகு உதய கம்ைன்ெில) 

(The Hon. Udaya  Gammanpila) 

අනිවාර්යශයන්ම උ්තතස ශදන්න ඕනෑ ශන්, ගු  

කථානායකතුමනි. ශමොකද, විපක්ෂ නායකතුමා තමයි ්ර වනය මතු 

කසන්ශන්. 

ගු  කථානායකතුමනි, විපක්ෂ නායකතුමා ෙඟ ඉන්න කාර්ය 

මඩුඩ්ය එතුමා සවටනවා. ුදු සජාණන් වහන්ශසේ කා්ාම සූත්රශආ 

ශේ නා කස්ා තිශබනවා, "ශකශනක් ියේව පලියට වි වවාස 

කසන්න එපා. ශසොයා බ්ා සතය යැයි ියය්ා ඒ්තතු ණුශයෝත 

පමණක් වි වවාස කසන්න" ියය්ා. මම තවම්ත වි වවාස කසනවා 

ඔබතුමා ශබෞේධශයක් ියය්ා, ගු  විපක්ෂ නායකතුමනි. ඒ නිසා 

ඔබතුමාට මම ියයන්න ඕනෑ, මම කවදාව්ත ශමෝදි අගමැතිතුමා 

එනශකොට කළු ශකොඩි එශසේශේ නැති බව. සිේධ වුශඩු ශම්කයි. 

කළු ශකොඩි කවුු ව්ත එශසේශේ නැහැ. [බාධා ියරීමක්   
අහගන්න, මම ශම් ියයන කථාව. 

තමුන්නාන්ශසේ්ාශ  ආඩුව වට 2016 ජනවාරි 08 වැනිදා 

අවුු ේදක් පිු ණාම මම ියේවා, සශට් කළු ශකොඩි ඔසව්ා, 

ආඩුව ශේ පෙමුවැනි වසස සැමරීමට විු ේධ ශවන්න ියය්ා.  ඒ 

අවසවථාශේ  මම මශ  වාහනශආ කළු ශකොඩිය ගහන ආකාසය්ත 

ශගදස ඒවා ගහපු ඡායාරූප ටික්ත සමාජ මාධයව් පෙ වී තිුදණා. 

තමුන්නාන්ශසේට පක්ෂව සමාජ මාධය කසන අය ශම් ඡායාරූප 

අසශගන අසතය ්රචලාසයක්  යැේවා, "ශමෝදි එනශකොට කළු ශකොඩි 

දාපු අය ශතල් නැව බාස ගන්න යනවා" ියය්ා.  

අශන්! සජි්ත ශ්රේමදාස මැතිතුමනි, ඔබතුමාශ ම ශබොු වට 

ඔබතුමාම ැකවටි්ා. ශගොශබල්සව වසක් ියේවා, "එකම ශබොු ව සිය 

වසක් පවසන විට ශබොු ව අසන්නා ශමන්ම ශබොු ව ියයන්නා ද 

එය සතයයක් ශ්ස වි වවාස කසුව ඇත" ියය්ා. ශගොශබල්සව 

ියේව ශදයයි අද ඔබතුමාට සිු  ශව්ා තිශබන්ශන්. ගු  විපක්ෂ 

නායකතුමනි, ඔබතුමාශ ම ශබොු වට ඔබතුමාම ැකවටි්ා ියය්ා 

තමයි මට ියයන්න සිු  වන්ශන්. ඔබතුමා ශහොඳට ශහොයා බ්න්න, 

අපි ඔය  කළු ශකොඩි එශසේශේ නශර්න්ද්ර ශමෝදි අගමැතිතුමා අශේ 

සටට එනවාට විු ේධව ශනොශවයි, තමුන්නාන්ශසේ්ාශ  

ආඩුව වට විු ේධවයි. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දැන්  ඔබතුමාශ  උ්තතසය ්රමාණව්ත, ගු  ඇමතිතුමා. ශම් 

අවසවථාශේදී තමුන්නාන්ශසේ්ා සියලු ශදනාටම මම ශම් කාසණය 

්රකා  කසන්න ඕනෑ. අද ශම් ගු  සභාශේ ්ර වනයක් වුම් විු ලි 
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පන්දම්ව් තිශබන cadmium batteries ආසක්ෂාවට තර්ජනයක් 

විය හැිය බැවින් ඔබතුමන්්ා හවස යනශකොට ආපුම 

ශගවල්ව්ටම ඒවා ශගන ණුශයෝත ශහොඳයි. ශමොකද, සාත්රීශආදී එය 

වඩා ්ර ශයෝජනව්ත විධියට පාවිච්චි කසන්න පුළුවන්. 

සවථාවස නිශයෝග 27(2) යටශ්ත ඊෙඟ ්ර වනය, ගු  අුවස 

දිසානායක මන්ත්රීතුමා. 

 
II 
 

ේක් වගාව ්ඳහසා බහුජාිනක ්මාගමක   ඉඩම් 
පැවරීම 

 ென்னொட்டு நிறுவனத்துக்கு  கரும்புச் தசய்மகக்கொக  

கொணி ஒதுக்கீடு  
ALLOCATION OF LAND  TO A MULTINATIONAL COMPANY 

FOR SUGARCANE CULTIVATION  

 
 

ගු අනුර දි්ානායක මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

ගු  කථානායකතුමනි, සවථාවස නිශයෝග 27(2) යටශ්ත ශමම 

්ර වනය ඉදිරිප්ත ියරීමට අවසවථාව දීම පිිබබඳව ඔබතුමාට 

සවතුතිවන්ත ශවනවා. 

ගු  චලමල් සාජපක්ෂ ඇමතිතුමනි,  ශමම ්ර වනයට පිිබතුස 

්බා ශදන්ශන් ඔබතුමා ශවන්න ඇති.   

ගු  කථානායකතුමනි, බු ල්් දිසව්රික්කශආ, රිදීමාලියැේද 

්රාශේශීය ශල්කම් ශකොට්ඇාසශආ, ශදහිගම, ඇියරියන්කුඹුස 

්රශේ ශආ ශහක්ශටයාස 149.3ක භූමිය බහුජාතික සමාගමකට 

පැවරීම සම්බන්ධශයන් උේගත වී ඇති ගැටලුකාරී ත්ත්තවය ශමම 

සභාශේ අවධානයට ශයොමු කසුව කැමැ්තශතමි. 

බු ල්්, අම්පාස, ශමොනසාග් දිසව්රික්ක තුනට අය්ත 

්රශේ වලින් සක්ක ත වනාන්තස, අවශ ේෂ වනාන්තස, ජ් ශපෝෂක 

්රශේ , ජනාවාස, ශගොවිිනම්,  ඓතිහාසික හා පුසාවිදයා්තමක 

වටිනාකම් සහිත සවථාන ඇතුේත අක්කස 65,000ක ්රශේ යක් 

උක් වයාපෘතියක් සඳහා සමාගමකට පවසා දීමට ආඩුව ව සැ්ුමම් 

කස තිශබනවා. උක් වගාවක් ශවුවශවන් ශම් භූමිය මුළුමනින්ම 

එිබකස දැමීම ශහේතුශවන් පාරිසරික ව ශයන් ශමන්ම 

පදි චිකු වන් ශ්ස මහ්ත විනා කාරී බ්පෑම්ව්ට මුහුණපෑමට 

සිු  වුව ඇති බවට ජනතාව මහ්ත ීනතියකට ප්තව සිටිනවා. ශම් 

වන විට මහිය ගනය, රිදීමාලියැේද, ශදහිගම, ඇියරියන්කුඹුස 

්රශේ ව් ශහක්ශටයාස 149.3ක භූමියක ජනතාවශ  ශගොවිිනම් 

හා පාසම්පරික ඉඩම් ශම් සඳහා පවසා ගැනීමට කටයුතු ශයොදා 

තිශබනවා. 

අයිඑම්එසව ශහෝල්ඩින් සහ සි ගේපූු ශේ ගැසල් ශවන්චලර්සව 

සමාගම ආශයෝජකයින් ව ශයන් සිටින ිනින් සීනි සමාගම 2013 

වසශර් අසම්පූර්ණ පරිසස වාර්තාවක් පදනම් කස ගනිමින් උක් 

වගා වයාපෘතියකට සහ සීනි කම්හ්කට ඉඩම් අක්කස තුන්සියයක් 

ඉල්්ා තිුදණා. එශහ්ත, 2017දී කම්හ් ඉදිියරීම ශවුවශවන් වසස 

තුනක කා්යකට අවසස ්බාදී තිබූ නමු්ත, එම කා්ය තුෙ 

ඉදිියරීම් සිු  ියරීමට සමාගම අසම්තව තිුදණා. ඒ අුවව එම 

සමාගම නැවත්ත ශගොවි ජනතාවශ  ඉඩම් පැහැස ගැනීමට 

සැසශසන්ශන් කල් ඉකු්තවූ අවසසයක් මත බව පැහැදිලියි. 

රිදීමාලියැේද, ශදහිගම, ඇියරියන්කුඹුස ගම්වාසීන්ශ  වගා ඉඩම් 

හා පාසම්පරික ඉඩම් අනවසසශයන් බහුජාතික සමාගමකට පැවරීම 

හා එම ජනතාව තමන්ශ  උපන් ිනශම්ම අවතැන්වූවන් බවට ප්ත 

කසලීම බ්ව්ත අසාධාසණයක් වනවා. එශසේම, ඒකීය ශභෝග 

වගාවක් ශ්ස වි ා් ්රශේ යක උක් වැවීශමන් පාරිසරික ගැටලු, 

ආර්ථික ගැටලු, පුසාවිදයා්තමක සවථාන විනා ය ශමන්ම සමාජීය 

්ර වන උග්ර කසවුව ඇති බවට ජනතාව ිනය පෙ කසනවා. 

සමසවත වයාපෘතිය අක්කස 65,000කට අදාෙ වුවද, ඊට අදාෙව 

පාරිසරික බ්පෑම් ඇග ම් තක්ශසේු  වාර්තාවක් සිු  කස නැහැ. 

කර්මාන්ත ා්ාවට අදාෙ ශහක්ශටයාස 149.3ක ්රශේ යට අදාෙව 

පමණක් සකසන ්ද පාරිසරික ඇග ම් වාර්තාවක් පදනම් 

කසශගන අක්කස 65,000කට අදාෙ තීන්ු  ගැනීම ියසිශසේ්ත 

සාධාසණ වන්ශන් නැහැ. ශමොකද, ශම් පරිසස ඇග ම් වාර්තාව 

සකසව කස තිශබන්ශන් කර්මාන්ත ා්ාවට ්බාශදන භූමි 

්රශේ යට අදාෙ වන පරිදි පමණයි. එශසේම, ශහක්ශටයාස 149.3ක 

්රශේ යට අදාෙ පාරිසරික බ්පෑම් ඇග ම් වාර්තාශේ කල් 

ඉකු්තවී ම ශනොස්කා ඉදිරි ්රියා මාර්ග ගනිමින් තිබීම ද ගැටලු 

සහගත වනවා. ගු  ඇමතිතුමනි, ෆැක්ටරිය තිශබන ්රශේ යට 

පවා පරිසස ඇග ම් වාර්තාව අසශගන සැ්ියය යුතු කා්යක් 

ශවනවා. දැන් ඒක කල් ඉකු්ත ශව්ා තිශබනවා. පුසාවිදයා 

ශදපාර්තශම්න්තුව විසින් පුසාවිදයා ඇග ම් තක්ශසේු  වාර්තාවක් 

නිකු්ත ශනොකස තිිනයදී පාරිසරික බ්පෑම් ඇග ම් තක්ශසේු  

වාර්තාව අුවමත කස තිබීම ද වැසදියි. ශම් අුවව ශමම වයාපෘතිය 

මඟින් ජාතික පාරිසරික පනත, වනජීවී හා වන ස සක්ෂණ පනත 

සහ පුසාවිදයා ආඥා පනත උල්් ඝනය ියරීමක් ද වනවා. 

කර්මාන්ත ා්ාවට ශයෝජිත භූමිය තුෙ පාසම්පරිකව වගා කටයුතු 

කසන ශගොවි පවුල් 163ක් සිටිනවා. ශම් භූමිශආ ශගොවි ජනතාව 

පාසම්පරිකව වගා කසනවා. 1988 දී ජනාධිපති කාර්ය සාධක 

බ්කාය යටශ්ත ශමම ශගොවීන්ට ඉඩම් කට්ටි කස වගාවට ්බාදී 

තිශබනවා. එශහ්ත ඊට අදාෙ සාජකාරි කටයුතු නිසි පරිදි ශනොියරීම 

නිසා ශගොවි ජනතාවට බ්පත්ර ශහෝ ඔේපු නිකු්ත කස නැහැ.  

නමු්ත ශමොවුන් 1988 ඉඳ්ා පාසම්පරිකව ශමම ්රශේ ව් වගා 

කටයුතුව් නිසත ශවනවා. මහවැලි අධිකාරිය විසින් ශගොවීන් 

49ශදශනකුට එශසහිව නව  පැවරීශමන් පුම අධිකසණය විසින් 

ශනසපීශම් නිශයෝග ්බාදී තිශබනවා. ඉන් ශගොවීන් 10 ශදශනකු 

ශම් නිශයෝගයට එශසහිව අයෝයාචලනාධිකසණශආ පිහිට පතා 

තිශබනවා. ඉතිරි ශගොවීන් 39ශදනාශ  ඉඩම්වලින් ඔවුන් ඉව්ත 

ියරීමට පුමණුයදා කටයුතු කස තිුදණා. ඔවුන්ට අය්ත ශනොවන 

ඉඩම්ව් වගාවන් ද ඇතුළු පැල්ප්ත නිවාස ශඩෝසර් කස විනා  කස 

තිුදණා. ගු  ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දියන්න ඇති, වගාවට මාස 

ශදකක් පමණ ගතශව්ා තිශබන, අසවවැන්න ශනළීමට ඉතා ශකටි 

කා්යක් තිශබන වගාවන් පවා ශඩෝසර් කස විනා යට ප්ත කස 

තිුදම් ආකාසය. එම වගාවන් ආසක්ෂා කස ගැනීම සඳහා 

ශගොඩනඟා තිුදම් පැල්ප්ත පවා එම ශඩෝසර් මඟින් විනා  කස 

දමුව ්ැුදවා. අව ම තසමින් ශගොවි ජනතාව දීර්ඝ කා්යක් වගා 

කසමින් තිුදම් පාසම්පරික ිනම්ව් අසවවැන්න ශනො 

ගන්නාතුු ව්ත හිටිශආ නැහැ. උසාවි නිශයෝගයට අුවව වගාවන් 

එක්කම එම ිනම් සියල්් ශඩෝසර් කො. අධිකසණ නිශයෝග ්ැබී 

නැති ශගොවීන්ශ  වගා හා ශේපෙ ද ශමශසේ විනා වීශමන් ඔවුන් 

බ්ව්ත අසාධාසණයකට ්ක්ව තිශබනවා.  ඔවුන්ට සිු  වූ හානි 

ශවුවශවන් වන්දි ්ැිනය යුතුව තිශබනවා. ශමොකද, ඔවුන් වගා 

ණය ශව්ා තිුදණා.  ඔබතුමා දන්නවා, සමහස අය ශපොශහොස 

මිටියක් ු පියල් 20,000ට, 24,000ට වාශ  තමයි අසශගන 

තිුදශඩු.  ඔවුන්ශ  මුළු වගාවන්ම මහවැලි අධිකාරිශආ නි්ධාරින් 

මැදිහ්ත ශව්ා ශඩෝසර් කො. 

ශමම ත්ත්තවය තුෙ මතුවන පහත ගැටලුව්ට ගු  ඇමතිතුමා 

පිිබතුු  ්බා ශදුව ඇතැයි මා බ්ාශපොශසෝතතු වනවා. 

01. ශයෝජිත කර්මාන්ත ා්ාව ඇතුේත භූමි ්රශේ ය තුෙ 
ශකොපමණ ශගොවීන් ස ඛ්යාවක් වගා කටයුතු සිු  කස 
තිශබ්ද? එයට ශකොපමණ භූමි ්රමාණයක් ඇතුේතශේද? 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

 ඒ ශයෝජිත ෆැක්ට්රිය ඇතුේත වන භූමිශආ ශගොවීන් 
ශකොපමණ ්රමාණයක් ඉන්නවාද? ඔවුන්ශ  වගා ිනම් 
්රමාණය ශකොපමණද? 

02. පුමණුයදා පැල්ප්ත කඩා ිනඳ දමා ුදල්ශඩෝසර් ශයොදා 
වගාවන් ඉව්ත කෙ ිනම් ්රමාණය ශකොපමණද? ශමහිදී සිු  
වූ වගා හානිව්ට අදාෙ වන්දි ්බා ශදනවාද? ශමොකද, එය 
සාධාසණ වන්දියක්. 

03. පුසාවිදයා ආඥා පනතට අුවව ශම් ්රශේ යට අදාෙව ්බා 
දිය යුතු තාක්ෂණ වාර්තාව ශමශතක් නිකු්ත කස නැ්තශ්ත 
ඇයි? 

04. ිනින් සීනි සමාගමට ඉඩම් අ්තප්ත කස ගැනීම සඳහා 
පාරිසරික බ්පත්රයක් නිකු්ත කසුව ්ැබ තිශබ්ද? ඒ 
කවදාද? ශකොපමණ කා්යකටද? 

05. අක්කස 65,000කට ආසන්න භූමියකට පාරිසරික බ්පෑම් 
ඇග ශම් වාර්තාවක් සිු  ශනොකස ශම් සඳහා අුවමැතිය 
්බාදීම නීතිමය වසදක් ශනොවන්ශන්ද?  

06. 'ගම සමඟ පිිබසඳස' හල්ු ම්මුල්් වැඩසටහශන්දී ශගොවි 
ජනතාවට ශමම ඉඩම් වගා කස ගැනීම සඳහා ඉඩ ශදන 
ශ්ස්ත, ශගොවීන්ට දැූල නව  ඉව්ත කස ගන්නා ශ්ස්ත 
ජනාධිපතිවසයා විසින් ශදන ්ද නිශයෝගය සහ ශමම නව 
ත්ත්තවය අතස පසසවපසයක් ශනොවන්ශන්ද? එම වාචික 
නිශයෝග ශනොස්කා කටයුතු කස ඇ්තශ්ත කවුද? 

 

ශමම ්ර වනව්ට ගු  ඇමතිතුමා ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට 

පිිබතුු  ්බා ශදුව ඇතැයි මා බ්ාශපොශසෝතතු වනවා. ගු  

කථානායකතුමනි, ශම් අවසවථාව ්බා ු න්නාට ඔබතුමාට සවතුතියි. 

 
 
ගු චමල් රාජපක්ෂ මහසත්ා (වාරිමාාග අමාත්  රාජ 
්රක්ෂක හසා ්පාා කළමනාකරණ රාජ අමාත් ්හස 
්පවප ශයීය ක යුුර රාජ අමාත්ුරමා) 
(ைொண்புைிகு சைல் ரொஜெக்ஷ - நீர்ப்ெொசன அமைச்சரும் அரச 

ெொதுகொப்பு ைற்றும் அனர்த்த முகொமைத்துவ இரொஜொங்க 

அமைச்சரும் உள்நொட்டலுவல்கள் இரொஜொங்க அமைச்சரும்) 

(The Hon. Chamal Rajapaksa - Minister of Irrigation, State 
Minister of  National Security and  Disaster Management 
and State Minister of  Home Affairs) 
ගු  කථානායකතුමනි, ගු  අුවස දිසානායක මන්ත්රීතුමා 

සවථාවස නිශයෝග 27(2) යටශ්ත අසන ්ද ්ර වනයට පිිබතුස 

ශමශසේයි. 

බු ල්් දිසව්රික්කශආ රිදීමාලියේද ්රාශේශීය ශල්කම් 

ශකොට්ඇාසයට අය්ත ශදහිගම, ඇියරියන්කුඹුස ග්රාම නි්ධාරි 

වසමට අය්ත ශහක්ශටයාස 149ක භූමියක් ිනින් ෂුගර් ඉන්ඩසවට්රීසව 

ලිමිටඩ් ආයතනය ශවත සීනි කර්මාන්ත ා්ාව ඉදිියරීම සඳහා 

2018.08.16 දිනැති ණුවිුමම ්රකාසව ්බා දී ඇත. 

 

01. ශමම සමාගම ශවත නිදහසව ියරීමට නියමිතව තිබූ ඉඩම 
ස විධානා්තමකව අනවසසශයන් අල්්ා ගැනීමට ්ක් වූ 
අතස, වගා කසමින් සිටි ශගොවීන් පිිබබඳ විසවතස පහත පරිදි 
ශේ. 

 1. අනවසසශයන් වගා කසමින් සිටි බවට හඳුනා ග්ත 
ස ඛ්යාව -  50 

 2. සවවකැමැ්තශතන් ඉව්ත වූ ශගොවීන් ස ඛ්යාව - 04 

 3. නව  පවසන ්ද ස ඛ්යාව   -   46 

 4. ශම් වන විට ශනසපීම් නිශයෝග නිකු්ත කස ඇති 
ස ඛ්යාව -  36 

 5. අයෝයාචලනා ඉදිරිප්ත කස ඇති ශගොවීන්                    
ස ඛ්යාව - 10 

 වගා කස ඇති භූමි ්රමාණය ශහක්ශටයාස 133.15ිය. 

 අද වන විට ශම් සියලුශදනා ශම් ඉඩම්වලින් ඉව්තවීමට 
කැමැ්තත ්රකා  කස ඇති අතස, ශම් හැම ශදශනකුටම 
විකල්ප ඉඩම් ්බාදීමට අව ය කටයුතු කස තිශබනවා.  

02. අධිකසණ තීන්ු ව අුවව ශනසපීම් නිශයෝග ්රියා්තමක කෙ 
්රශේ ය අක්කස 46ිය. 

03. පුසාවිදයා ආඥා පනතට අුවව පුසාවිදයා බ්පෑම් ඇග ම් 
සමීක්ෂණ වාර්තාව මත පදනම්ව එම ශදපාර්තශම්න්තුශේ 
නිර්ශේ ය 2008.05.29 දිනැති ලිපිය මඟින් පුසාවිදයා 
ශදපාර්තශම්න්තුශේ අධයක්ෂ ජනසාල් ආචලාර්ය ශසනස්ත 
දිසානායක මහතා විසින් 2008.05.29 දිනැති අ ක 1/10/
AIA/UP/2007 දසන ලිපිය මඟින් ්බාදී ඇත. 

04. පාරිසරික ඇග ම් වාර්තාශේ අවසන් අතිශර්ක වාර්තාව 
සඳහා 2017.06.12 දින මධයම පරිසස අධිකාරිශආ 
අුවමැතිය ්බා දී ඇති අතස, බ්ා්තමක කා්ය 
2017.06.12 දිනට වසස 03ක් ශේ. ඉන්පුමව ඒ අය ඒක 
දීර්ඝ කස ගන්න ඕනෑ. 

05. අක්කස 65,000ක භූමියක් සඳහා ශ්රී ් කා මහවැලි 
අධිකාරිශආ අුවමැතියක් ්බාදී ශහෝ ස වර්ධන 
කටයු්තතක් සඳහා ්රශේ යක් ශහෝ සපයා ශනොමැත. 

 ගු  මන්ත්රීතුමනි, ඕනෑ නම් මම එහි වැඩි විසවතස 
ියයන්නම්. ්බා ු න් ඉඩශම් ්රමාණය ශහක්ශටයාස 149යි. 
එය 24TP63 දසන පිඹුශර් අ ක 1795, 1806, 1808, 1809, 
1812, 1819, 1821, 1831, 1835 යටශ්ත තිශබනවා. ශමහි 
අක්කස 65,000ක් නැහැ. 

06. හල්ු ම්මුල්ශල් පැවැති 'ගම සමඟ පිිබසඳස' වැඩසටහශන්දී 
ශගොවි ජනතාව විසින් ඉදිරිප්ත කසන ්ද ගැටලුව 
සම්බන්ධශයන් වාරිමාර්ග අමාතයා  ශආ ශල්කම් විසින් 
තවු සට්ත ජනාධිපති ශල්කම්තුමාශගන් විමසන ්ද අතස, 
අනවසස ඉඩම් අල්්ා ගැනීම් පා්නයශකොට කෘක  
ආශයෝජන වයාපෘති සඳහා ්බා දීමට අතිගු  
ජනාධිපතිතුමාශ  එකඟතාව ්බා ගැනීමට කටයුතු කසන 
්දී. 

 "ශසෞභාගයශආ දැක්ම" ්රතිප්තති ්රකා ය යථාර්ථයක් 
කසුව වසව, ශේශීය සීනි අව යතාව ශමසට නිෂවපාදනය 
ියරීශම් සාජය ්රතිප්තතිය අුවව සීනි නිෂවපාදනයට උචිත 
පාරිසරික ත්ත්තවයන්ට අුවූල්ව මධයම පරිසස 
අධිකාරිශආ පාරිසරික නිර්ශේ ව්ට හා අශනකු්ත ශර්ඛීය 
ආයතන නිර්ශේ ව්ට අුවගතව සජශආ ඉඩම් ස වර්ධනය 
ියරීශම් නීතයුවූල් සාමුව තුෙ වයාපෘතිය ්රියා්තමක 
ියරීමට කටයුතු කසමින් සිටී.  

 

ශම් වන විට ශ්රී ් කාශේ මාසික සීනි නිෂවපාදනය 

ශමට්රික්ශටොන් 5,000ක් පමණ වනවා. ඒ අුවව, වාර්ක ක සීනි 

නිෂවපාදනය ශමට්රික්ශටොන් 60,000ක් පමණ වනවා. නමු්ත, අශේ 

මාසික සීනි අව යතාව ශමට්රික් ශටොන් 50,000ක් පමණ වනවා. ඒ 

අුවව දැනට මසකට සීනි ශමට්රික්ශටොන් 45,000ක් පමණ 

ආනයනය කසන අතස, ඒ සඳහා වැය වන මුද් ු පියල් මිලියන 

4,815ක් පමණ වනවා. ශමම ආනයන වියදම අව  ියරීමට නම්, ශ්රී 

් කාව තුෙ මහා පරිමාණශයන් සීනි නිෂවපාදනය ්රවර්ධනය කෙ 

යුතු අතස, ඒ සඳහා ශයෝජිත සීනි කර්මාන්ත ා්ාව මඟින් මහා 

පරිමාණ වයවසායකයන් ශවත පහුමකම් ්බා දිය හැියය. තව ද, 

ශමම ්රශේ ශආ සිටින අව  ආදායම්්ාීන සහ සමෘේධි්ාීන පවුල් 

ශවත ශමමඟින් ැකියයා අවසවථා ්බා දිය හැිය අතස, ්රශේ ශආ 

සිටින අනවසස වගාකු වන්ට ද ඉඩම් ්බා දීම සහ ඒ තුිබන් නව 

ැකියයා අවසවථා ජනනය ියරීම ද සිු  ශේ.  

1405 1406 

[ගු  අුවස දිසානායක මහතා  
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ඒ අුවව, ශයෝජිත සීනි කර්මාන්ත ා්ාව මඟින් පහත පරිදි 

පහුමකම් සැ්ශසේ. 

 ්රශේ ශආ පවුල් 10,000ක් සඳහා සවථිස ජීවශනෝපාය මාර්ග 

හඳුන්වා දීම. 

 අදාෙ ්රශේ ශආ යටිත් පහුමකම් දියුම් ියරීම. 

 අතිු ෂවකස මහවැලි බ්්රශේ යක් වන සඹකැන් ඔය ආශ්රිත 

මහවැලි ක්ාපශආ රිදීමාලියේද ශකොට්ඇාසශආ ශදහිගම 
සහ ඇියරියන්කුඹුස ග්රාම නි්ධාරි වසම්ව් සහ යාබද 
්රාශේශීය ශල්කම් ශකොට්ඇාසව් ජනතාවශ  ජීවන 
ත්ත්තවය ඉහෙ දැමීම. 

 වාර්ක කව ුමු  සීනි ශමට්රික්ශටොන් 114,000ක් නිෂවපාදනය. 

 දිනකට උක් දඬු ශටොන් 6,000ක් අඹසා පිරිසිු  කසන සීනි 

කර්මාන්ත ා්ාව සහ ශමගාශවොට් 16ක සමගාමී විු ලි 
බ්ාගාසය ඉදිියරීම. (බැගැසව ශයොදා) 

  ලිරිසීඩියා දස මඟින් යැශපන ශමගාශවොට් 10ක විු ලි 

බ්ාගාසයක් ද එම සවථානශආ ඉදිියරීමට නියමිතව 

තිශබනවා. 

ගු  මන්ත්රීතුමනි, වගා හා ශේපෙ හානි වූ ශගොවීන්ට වන්දි 

ශගවීම ගැන්ත ඔබතුමා ියේවා. ඒ ගැන මට ශතොසතුු  ්ැින්ා 

නැහැ. මම ඒ ගැන ශසොයා බ්න්නම්. වගාවට හානියක් ශව්ා 

තිශබනවා නම්, අපි අනිවාර්යශයන්ම ඒ අයට ඒ වගාශේ වන්දිය 

්බා ශදන්නම්.  
 
ගු මහි්දා අමරවීර මහසත්ා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்த அைரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ගු  කථානායකතුමනි, පරිසස අුවමැතිය පිිබබඳව්ත ගු  

මන්ත්රීතුමා ශමම ්ර වනශයන් විමසා තිුදණා. ඒ අක්කස 149ක භූමි 

්රමාණයට 2017 ජුනි 12 වැනි දා පාරිසරික අුවමැතියක් ්බා දී 

තිශබනවා. අවුු ු  තුනියන් පුම එය නැවත දීර්ඝ කසන්න ඉල්්ා 

තිශබනවා. නමු්ත, දැනට නැවත ියසිු  දීර්ඝ ියරීමක් කස නැහැ. 

අක්කස 65,000ක් ශවුවශවන් ියසිම ආකාසයක පාරිසරික 

අුවමැතියකු්ත ශම් වන විට ඉල්්ා නැහැ. ඒ වාශ ම එවැනි 

අුවමැතියක් දී්ා්ත නැහැ. 
 

ගු අනුර දි්ානායක මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

ගු  කථානායකතුමනි, පරිසස ඇමතිතුමා ියයන විධියට 2017 

ජුනි මාසශආ නම් ශම් අුවමැතිය ්බා දී තිශබන්ශන්, 2020 ජුනි 

මාසය වනශකොට ඒ පරිසස ඇග ම් වාර්තාශේ කා්ය අවසන් 

වනවා. ඒ නිසා ඔවුන් එම කර්මාන්ත ා්ාව ඉදිියරීමට නම්, 

පරිසස ඇග ම් වාර්තාවක් නැවත ්බාගත යුතු වනවා, ඒ 

ශහක්ශටයාස 149.3ට. ගු  වාරිමාර්ග ඇමතිතුමනි, දැන් පරිසස 
ඇමතිතුමාම ියයනවා, අවුු ු  තුන ඉක්මවා ණුහින් තිශබන්ශන්, 

නැවත පරිසස ඇග ම් වාර්තාවක් අසශගන නැහැ ියය්ා. ඒ නිසා 

ඉතා පැහැදිලියි, පරිසස ඇග ම් වාර්තාවක් නැතිව තමයි දැන් ඒ 

ඉදිියරීම් කසන්ශන් ියය්ා.  

ගු  කථානායකතුමනි, දැන් ශහක්ශටයාස 149.3ක භූමිශආ ඒ 

factory එක ඉදිකසනවා. එතශකොට ඒ factory එකට උක් අව යයි 

ශන්. උක් ්බා ගැනීමට තව වගා ිනම් අව ය වනවා. එශහම 

නැතිව, ඇඟලුම් කර්මාන්ත ා්ාවක වාශ  අමුද්රවය පිටින් 

ශගනැල්්ා සීනි නිෂවපාදනය කසන්ශන් නැහැ ශන්. ඒකට උක් 

වගාවක් අව යයි. එශහම නම්, factory එක ආසම්භ කසනශකොට 

තමුන්නාන්ශසේ්ාට අවශබෝධයක් තිශබන්න ඕනෑ, ඒ factory එක 

නියමිත ධාසාශවන් ශගන යාම සඳහා ශකොච්චලස වගා ිනම් අව ය ද, 

ඒ වගා ිනම් ශමොනවාද ියය්ා.  

ගු  කථානායකතුමනි, නැ්තනම් අවසානශආදී ියයාවි, "දැන් 

factory එක හද්ා තිශබනවා. ඒක නිකම් තිශබන එක අපසාශේ. 

ශමොන පාරිසරික හානියක් වුණ්ත කමක් නැහැ, ඉඩම් ශදමු" 

ියය්ා. ඒ නිසා factory එක පිිබබඳ කු ම් වාර්තා වන ශකොට, 

එය ඉදිියරීම සඳහා අවසස ්බා ශදන ශකොට -දැන් නම් පරිසස 

ඇග ම් වාර්තාවකු්ත නැහැ.- ඒ factory එක පව්තවාශගන යෑම 

සඳහා ශකොච්චලස ඉඩම් ්රමාණයක් අව ය ද ියයන එක්ත, ඉඩම් 

හඳුනාශගන තිශබන්ශන් ශමොන ශමොන ්රශේ ව් ද ියයන එක්ත 

ස්කා බ්න්න ඕනෑ. ගු  කථානායකතුමනි, මා හිතන විධියට, ඒ 

සමසවතය පිිබබඳව තමයි පරිසස ඇග ම් වාර්තාවක් සකසව ශවන්න 

ඕනෑකම තිශබන්ශන්. නමු්ත, එශහම එකක් සිේධ ශව්ා නැහැ. 

ගු  ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ියයනවා, එම ්රමාණය අක්කස 

65,000ක් ශනොශවයි ියය්ා. එශහම නම්, ශකොච්චලස භූමි 

්රමාණයක උක් වගා කසනවාද? ඒ භූමි ශමොනවාද? කවස 

්රශේ වලින්ද ඉඩම් ශදන්ශන්? ශගොවි ජනතාව දැනට වගා කසන 

ිනම්වලින් ද ශදන්ශන්? ඒ පිිබබඳ පැහැදිලි ියරීමක් අතයව යයි. 

එශහම නැතිව, factory එක හද්ා වගා කසන්ශන් නැතිව ඉන්න 

බැහැ ශන්, ගු  කථානායකතුමනි.  

 
ගු චමල් රාජපක්ෂ මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு சைல் ரொஜெக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksa) 

පරිසස වාර්තාව දීර්ඝ කස ගැනීම පමණයි අව ය වන්ශන්. ඒ 

ශගොවි ජනතාව දැනට ුකක්ති විිනන ඉඩම්ව් තමයි ඒ අය වගා 

කසන්ශන්. ඒවා සමාගමට ශදන්ශන් නැහැ. සමාගමට ශදන්ශන්, 

කලින් ියයපු ්රමාණය විතසයි. 

 
ගු මහි්දා අමරවීර මහසත්ා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்த அைரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ගු  කථානායකතුමනි, ගු  ඇමතිතුමා ියයපු කාසණය 

නිවැැකදියි. පරිසස වාර්තාවක් අලුතින් ගැනීම ශනොශවයි 

තිශබන්ශන්; දීර්ඝ කස ගැනීමක්. හැබැයි, ඒ දීර්ඝ කස ගැනීමට ශ්රී 

් කා මහවැලි අධිකාරිශයන් අපට ඉල්ලීම ආශේ නැහැ. ඒකයි 

ශව්ා තිශබන්ශන්. ඒ ශකොම්පැනිශයන් ඉල්ලීමක් කස තිශබනවා. 

අපි ඒකට ඉඩ දී්ා නැහැ. ශ්රී ් කා මහවැලි අධිකාරිශයන් ඉල්ලීම 

්ැුදණාම නැවත පරීක්ෂා කස්ා ඒ කටයු්තත කසන්න පුළුවන්. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඊෙඟ ්ර වනය, ගු  (පූජය) අතුසලිශආ සතන සවවාමින් 

වහන්ශසේ. 
 
 

III 
 

පකොවිඩ්-19 ්ඳහසා ්යුාපේා ්හස ප ශීය ඖෂධා 
'தகொவிட்-19'இற்கொன ஆயுர்லவத ைற்றும் சுலதச  

ைருந்துகள் 
AYURVEDIC AND INDIGENOUS MEDICINES FOR COVID-19  

 

ගු (පූජ) අුරරලිපප රත්න හිමි 
(ைொண்புைிகு (வண.) அத்துரலிலய ரதன லதரர்) 

(The (Hon. Ven) Athuraliye Rathana Thero) 

ගු  කථානායකතුමනි, මම ශම් ්ර වනය ශයොමු කසන්ශන් 

ශසෞඛ්ය අමාතයතුමා ශවතයි.  

ශකොවිඩ්-19 ශහව්ත ශකො ශසෝනා වයිසසව වස ගත ත්ත්තවය 

ඇති වී වසස ශදකක කා්යක් ගතවී තිශබනවා. මුළු මහ්ත 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ශ්ෝකශආ සෑම ිනම් ශකොටසක්ම ශමම වස ගතයට ශගොු ු  වුණා. 

අප දන්නා තසමින් මෑත වකවාුවශේ ශම් තසම් කා්යක් වස ගත 

ශසෝග ත්ත්තවයක් පැවති්ා තිුදශඩු නැහැ. විශ ේෂශයන්ම ශමම 

වස ගතය පා්නය ියරීශම් එකම ්රතිකර්මය හැටියට සජය 

ශතෝසාශගන ඇ්තශ්ත එන්න්තකසණය යැයි අපට හැ ශඟනවා.  

අසල්වැසි ඉන්දියාශේ දිල්ලි නගසශආ වැසියන් සියයට 100කට 

ආසන්නව එන්න්තකසණය කස ඇති බව වාර්තා  ශවනවා. එශහ්ත 

තුන්ශවනි එන්නත ශහව්ත වර්ධක එන්නත - booster - ්බාග්ත 

අයට පවා ශකොශසෝනා වයිසසශආ නව ්රශදදය වැ්ඳී ඇති බව 

වාර්තා වී තිශබනවා. ඒ වාශ ම හයිද්රාබාේ, මුම්බායි, කල්කටා 

වැනි ්රශේ ව්්ත ශමම ත්ත්තවය ඇති වී තිශබනවා. ශ්ෝකශආ 

මෑතකදී ඇති වූ ැකල්් ශදස බ්න විට අපට ශපනී යන්ශන් 

ශකොවිඩ් වස ගත ත්ත්තවය ඇශමරිකාශේ ද යිබ බසපතෙ ශ්ස 

හිස ඔසවා ඇති බවයි. ඒ අුවව ශපනී යන්ශන් බටහිස ජවදය 

විදයාව මඟින් ශකොශසෝනා වස ගත ත්ත්තවය පා්නයට සාර්ථක 

විසඳුමක් ්ැබී  ශනොමැති බවයි. එන්න්ත ්බාග්ත කී ශදශනක් 

මිය ශගොසව තිශබ්ද? ඉදිරියට ශකොතසම් ්රශදද එනවාද? ඊෙඟට, 

අශේ වැදග්තම ්ර වනය වන්ශන්, අප බූසවටර් එන්නතක් හැටියට 

තුන්වන එන්නත ්බාශගන තිශබන නමු්ත තව්ත එන්නතක් ්බා 

ශදන්න සිු  වනවාද යන්නයි.  

ශකොවිඩ්-19 වැ්ඳී මිය යන ්රමාණය සියයට එකක් පමණ 

වනවා. ඒ අතරින් ද තු ණ වයශසේ පුමවන්නන්ශගන් මිය 

යන්නන්ශ  ්රමාණය 1,000කට එකකට්ත අව  බව වාර්තා ශව්ා 

තිශබනවා. ශමවැනි ත්ත්තවයක් තුෙ අප ගත යුතු ්රියා මාර්ගය 

වන්ශන් ශේශීය ජවදය ක්රම මඟින් පිිබතුසක් ශසොයා ගැනීමයි. 

ගු  කථානායකතුමනි, අද චීනය විශ ේෂ වාර්තාවක් -ඔවුන්ශ  

පා්න ත්ත්තව වාර්තාව- ඉදිරිප්ත කස තිශබනවා. ඒ වාර්තාව්ත, 

ශ්ෝක ශසෞඛ්ය ස විධානය්ත -ඒ සියල්්- ශපන්වා දී තිශබන්ශන් 

්රති ක්තිකසණශආ වැදග්තකමයි. ්රති ක්තිකසණය තබා ගන්න 

පුළුවන් නම්, ශම් ශකොශසෝනා වයිසසය අයෝශයෝගයක් ශනොශවයි.  

ශල් පරීක්ෂාවියන් ඕනෑම ශකශනකුශ   රීසශආ තිශබන 

්රති ක්තිකසණ ්රමාණය ශකොපමණද යන්න අපට  තක්ශසේු  

කසන්න පුළුවන්.   

මා කැමැතියි ශම් අවසවථාශේදී ශසෞඛ්ය ඇමතිතුමාශගන් ්ර වන 

කීපයක් ඇසීමට. නාවින්න ආයුර්ශේද ශසෝහශල් වස ගත ශසෝගීන් 

වි ා් ්රමාණයක් ්රතිකාස ්බා තිශබනවා. විශ ේෂශයන්ම ශම් 

ශකොශසෝනා  වයිසසව ත්ත්තවය යටශ්ත නාවින්න ආයුර්ශේද 

ශසෝහශල් ශසෝගීන් කී ශදශනක් ්රතිකාස ්ැුදවාද, ශසෝගීන් කී 

ශදශනක් ුමව වූවාද? ඒ පිිබබඳව තබා අව  ගණශන් ශකොවිඩ් 

ශසෝගයට ශේශීය ්රතිකාස කෙ බවව්ත සශට් ජනතාව දන්ශන් 

නැහැ. මම දන්නවා, විශ ේෂශයන්ම ගු  සිසිස ජයශකොඩි සාජය 

ඇමතිතුමා ශම් සම්බන්ධශයන් කථා කෙ බව. අන්තිම ශමොශහොශ්ත 

තමයි ්රතිකාස සඳහා ආයුර්ශේද ජවදයවු න් ශවත ශසෝණුන් 

ශයොමු ියරීමක් සිු  කශෙේ. ශමය සාජය ්රතිප්තතිය හැටියට 

ශතෝසාශගන තිශබනවාද ියයා මා දැනගන්න කැමැතියි. 

අපට ශපශනනවා ශකොවිඩ්-19 වස ගතයට සාර්ථක පිිබතුසක් 

ආයුර්ශේදය හා ශේශීය ශවදකම තුෙ තිශබන බව. ශම්  ්ර වනයට 

පිිබතුසක් ශසොයා ගැනීමට ශ්රී ් කාවට ද හැියයාව තිශබනවා. 

නමු්ත අශේ අය තුෙ තිශබන බටහිස ගැතිභාවය නිසා ශම් සඳහා 

විසඳුමක් ශසොයා ගැනීමට ශනොහැිය වී තිශබනවා. විශ ේෂශයන්ම 

පාසම්පරික හා ආයුර්ශේද ජවදයවු න් විවිධ ශසොයාගැනීම් කස 

සාර්ථකව අ්තහදා බැලීම් කස තිශබනවා.  

චීන සජය්ත, ශ්ෝක ශසෞඛ්ය ස විධානය්ත දැනට පිිබශගන 

ඇති ්රධාන ක්රමශේදය වන්ශන් එන්න්ත ්බා දීම ශනොව  රීසශආ 
්රති ක්තිකසණය ඉහෙ නැ වීමයි; ශේශීය ශවදකම තුෙ ම 

්රති ක්තිකසණ මට්ටම්, lymphocytes පව්තවාශගන යෑමයි. 
ඔවුන් ඒ බව පැහැදිලිව ්රකා  කස තිශබනවා. ඒ සඳහා 
ආයුර්ශේදශආ ුමවිශ ේෂ ජවදය ක්රම පවතිනවා. ්රති ක්තිකසණ 
මට්ටම පරීක්ෂා කස එම ජවදය ක්රම මඟින් ්රති ක්තිකසණය 
ඉහෙ න වා ශබොශහෝ ශසෝග ව්ක්වා ගන්න හැියයාව තිශබනවා. 

ගු  කථානායකතුමනි, මා විශ ේෂශයන්ම තව්ත කාසණයක් 
ියයන්න කැමැතියි. අපි ියයනවා උණට, ශහම්ිනරිසවසාවට ගන්න 
දැන් පැනශඩෝල් නැහැ, ඇසවප්රීන් නැහැ ියය්ා. විශ ේෂශයන්ම 
උණට, කැසවසට, ශහම්ිනරිසවසාවට ්රධාන ශබශහ්ත වර්ග 
ආයුර්ශේදශආ තිශබනවා. නමු්ත, ඒ එකක්ව්ත මිනිුමන් අතස 
්රචලලිතභාවයට ප්ත ශව්ා නැහැ. ඒ සම්බන්ධශයන් අපට වැඩ 
පිිබශවෙක් අව ය ශවනවා. ශසෞඛ්ය ඇමතිතුමා ශම් පිිබබඳ 
අවධානය ශයොමු කස තිශබනවාද? ඒ සඳහා ්රියා්තමක කසන වැඩ 
පිිබශවෙ කුමක්ද?  

ආයුර්ශේදය හා ශේශීය පාසම්පරික ශවදකශම් 
්රති ක්තිකසණය ්රවර්ධනය කසන ඖෂධ තිශබනවා. එශසේ තිිනය 
දී ියසිු  පිිබග්ත සම්මතයියන් ශතොසව මිථයාව මත පදනම් වූ පැපු 
වර්ග ්රවර්ධනශයන් ආයුර්ශේදශආ හා පාසම්පරික  ශවදකශම් 
ශගෞසවය්ත පුම ණුය කා්ශආ ශකශ්ුමණා.  

ගු  කථානායකතුමනි, දැන් බූසවටර් එන්නත්ත ගන්න ියය්ා 
ියයනවා. මම නම් ගන්ශන් නැහැ. විශේ  සටව් යන්න තිබීම ආදි 
විවිධ ්ර වන නිසා අපි එන්න්ත මාත්රා ශදකක් ්බා ග්තතා. ගු  
අමාතයතුමනි, තුන්වැනි මාත්රාව ග්තතාම හතසවැනි එක්ත ගන්න 

සිු  ශවනවාද? අපට බූසවටර් එන්න්ත කීයක් ගන්න ශවනවාද? ඒ 
වාශ ම බූසවටර් එන්න්ත ග්ත අයශගන් කී ශදශනකු මැරි්ා 
තිශබනවාද? සමහස අය අතුු  ආබාධව්ට ්ක් ශව්ා තිශබනවා. 
ශම් සම්බන්ධශයන් මා ියයන කු ම් සතයද? එශසේ නම් ශම්වා 
පිිබබඳ වාර්තා තිශබනවාද? ශම් සම්බන්ධශයන් ශසෞඛ්ය 
ඇමතිතුමා විසවතසයක් කසනවාද ියය්ා දැනගන්න කැමැතියි.  

ශකශසේ ශවත්ත, අවසාන ව ශයන් මම ශම් කාසණය්ත 

ියයන්න ඕනෑ. ගු  ඇමතිතුමනි, අපි පිිබගන්නවා ආඩුව ව ශම් 

අර්ුදද සියල්් මැේශේ ් කාව තුෙ ්රති ක්තිකසණ වැඩ පිිබශවෙ 

සාර්ථකව සිේධ කෙ බව. ඒ ගැන ියසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඉහත 

කු ම් අුවව, මම පහත ්ර වනව්ට පිිබතුු  බ්ාශපොශසෝතතු 

ශවනවා. 

1. ශකොවිඩ් -19 වස ගතය පිිබබඳව සජය ශමශතක් ග්ත 
්රියාමාර්ග සාර්ථකද? 

2. ශේශීය ජවදය විදයාව මඟින් ්රති ක්තිකසණය වර්ධනය 
කෙ හැිය බව ශ්රී ් කා සජය පිිබගන්ශන් ද? ඒ සඳහා 
වැඩසටහනක් ්රියා්තමක කස ඇ්තශ්ත ද? 

3. ආයුර්ශේදය හා පාසම්පරික ශවදකම බටහිස ශවදකම  
සමඟ ඒකාබේධ ියරීම සඳහා සජය මැදිහ්ත වී කටයුතු 
කසන්ශන් ද? 

 

සවතුතියි.  

 
ගු පකපහසිතය රරුක්වැල්ල  මහසත්ා (ප්ෞඛ අමාත්ුරමා) 
(ைொண்புைிகு தகதஹலிய றம்புக்தவல்ல - சுகொதொர அமைச்சர்) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella - Minister of Health)  

ගු  කථානායකතුමනි, පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රී ගු  (පූජය) 

අතුසලිශආ සතන හිමියන් විසින් අසන ්ද ්ර වනව්ට 

සවිසවතසා්තමක පිිබතුසක් තිශබනවා. ඒ ්ර වනව්ට තිශබන 

පිිබතුු  නම් ශබොශහොම ශකටියි. නමු්ත යම් විසවතසයක් 

බ්ාශපොශසෝතතු වන නිසා ඒ සම්බන්ධව සවිසවතසව කු ම් 

ඉදිරිප්ත කසන්න මම බ්ාශපොශසෝතතු ශවනවා.  

01. ශ්ෝක වස ගතයක් ශ්ස පුමණුය වසස ශදකක කා්ය තුෙ 
පැතිස ණුය ශකොවිඩ් - 19 පා්නය ියරීශම් ්රධාන 
ූලශ්ෝපාය ශ්ස බ්ව්ත සටවල් පවා එන්න්තකසණය 
ශයොදාශගන ඇත. ශම් සඳහා ශ්ෝක ශසෞඛ්ය ස විධානශආ 
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[ගු  (පූජය) අතුසලිශආ සතන හිමි  
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මඟ ශපන්වීම් හා උපශදසව නිසන්තසශයන් නිකු්ත කසුව 
්බයි. ඒ අුවව අප සජය ද ශකොශසෝනා වස ගතය පා්නය 
ියරීශම් ූලශ්ෝපාය ශ්ස එන්න්තකසණයට ්රමුඛ්්තවය 
්බා දී ඇත. 

02. එන්න්තකසණශආ සාර්ථක්තවය ශකොශසෝනා ශසෝගශයන් 
මිය ණුය අයශ  ද්තත වි වශල්ෂණය ියරීශමන් පැහැදිලි වුව 
ඇත. 2022 ශපබසවාරි 20 දින දක්වා මිය ණුය ශසෝගීන්ශගන් 
සියයට 65.9ක් එක් එන්න්ත මාත්රාවක්ව්ත ්බා ශනොග්ත 
අය ශවති. එක් එන්න්ත මාත්රාවක් ්බාග්ත අය අතරින් 
ශකොශසෝනා මසණ සියයට 18.2ක් ද, එන්න්ත මාත්රා ශදකම 
්බා ග්ත අය අතරින් ශකොශසෝනා මසණ සියයට 15.7ක් ද 
ව ශයන් වාර්තා වී ඇත.  එන්න්තකසණය මසණ ස ඛ්යාව 
අව  කස ඇති බව ශමයින් පැහැදිලිවම ශපනී යයි.  

03. එන්න්ත මාත්රා තුනම ්බාග්ත අය අතරින් ශකොශසෝනා 
මසණ සියයට 0.2ක ඉතා අවම මට්ටමක පවතී. මසණ අවම 
ියරීමට බූසවටර් මාත්රාව ශයොදා ගැනීම සාධනීය කු ණක් 
බව ශම් අවසවථාශේදී සඳහන් කසන්නට කැමැ්තශතමි. ඒ 
අුවව සමසවත සට වැසියාශගන් ඉල්ලීමක් ියරීමට ද මම ශම් 
අවසවථාව ශයොදා ගනිමි. ඔබ බූසවටර් මාත්රාව ශම් දක්වා ්බා 
ශනොග්ත අශයකු නම් කු ණාකස හැිය ඉක්මනින් ෙඟම 
එන්න්තකසණ මධයසවථානයට ශගොසව බූසවටර් මාත්රාව ්බා 
ගන්නා ශ්ස මම ඉතා ශගෞසවශයන් ඉල්්ා සිටිමි.  

 

04. 2022.02.20 දින වන විට ශකොශසෝනා ශසෝගීන් 15,925 
ශදශනක් මියශගොසව ඇති බව සඳහන් ශවයි. එම ස ඛ්යා 
පහත පරිදි ශේ.  

  

 

මසණ ස ඛ්යාව්ත එක්ක ස සන්දනය ියරීශම් දී බූසවටර් 

මාත්රාශේ ්රතිේ අපට ශබොශහොම පැහැදිලිව දියන්න පුළුවන්.  
 

05. අති යින් කනගාටු විය යුතු කාසණාව වන්ශන් ශතවැනි 

එන්නත ්බාග්ත ඇතැම් අය විවිධ අතුු  ආබාධව්ට 

්ක්වූ බවට පැතිස යන කට කථාය. ශ්රී ් කාව, එන්න්ත 

්බාදීශමන් පුමව ඇතිවන අතුු  ආබාධ සම්බන්ධව 

ආශේක්ෂණ පේධතියක් ්රියා්තමක කසන සටිය. 

 ඕනෑම එන්නතියන් පුමව ඇතිවන අතුු  ආබාධයන් සඳහා 
විමර් නයක් සිු  ශේ. සිු  වූ සමහස අතුු  ආබාධ 
සම්බන්ධශයන් තවම්ත විමර් න සිු ශවමින් පවතී. දැනට 
අනාවසණ වී ඇති පරිදි ියසිු  අතුු  ආබාධයක් තුන්වන 
බූසවටර් මාත්රාව සමඟ ඍජු සම්බන්ධතාවක් ශනොමැති බව 
විදයා්තමක පුමිනමයි. 

06. ශකොශසෝනා වයිසසශආ විවිධ ්රශදද පැතිස ණුයා. ඉදිශආදීද 

නව ්රශදද ඇති විය හැක. එය ශකතසම් මට්ටමකට 

ඇතිශේද යන්න ශසෝගය පැතිශසන ්රමාණය අුවව තීසණය 

ශේ. ඒ පිිබබඳ සවථිසව ්රකා යක් දැනට ියරීමට ශනොහැියය.  

07. බ්ව්ත, දියුම් සටවලින් දිනකට ශසෝගීන් ්ක්ෂයක් පමණ 

වාර්තාවන හා මසණ ස ඛ්යාව වැඩිවන පුමිනමක අප සට 

තුෙ වාර්තාවන ශසෝගීන් ්රමාණය පා්න මට්ටමියන් 

ශසෝහල්ගතවීම්ත, ස ූල්තා ඇති වීම්ත, දැඩි ස්තකාස 

එක් එන්න්ත 

මාත්රාවක්ව්ත ්බා 

ශනොසිටි ගණන 

 

10,487 

 

සියයට 65.9 

එක් එන්න්ත මාත්රාවක් 

්බා සිටි ගණන 

 

2,900 

 

සියයට 18.2 

එන්න්ත මාත්රා 2ක් ්බා 

සිටි ගණන 

 

2,505 

 

සියයට 15.7 

එන්න්ත මාත්රා 3ක් 

(බූසවටර් මාත්රාව ඇතුළුව) 
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සියයට 0.2 

ඒකකව්ට ඇතුළු වීශම් ්රමාණය පා්නය වී තිබීම්ත, 

ඔක්සිජන් අව යතාව අවම මට්ටමක පව්තවා ගැනීමට 

හැිය වී තිබීම්ත  ශකොවිඩ් - 19 වස ගතය සාර්ථක ශ්ස 

පා්නය ියරීමට හැිය වූ බවට ශපන්වන විදයා්තමක සාධක 

හැටියට ස්කන්න පුළුවන්.  

08. ආයුර්ශේද ජවදය විදයාව දියුම් ියරීම සඳහා වූ සාජය 
්රතිප්තතිය ්රියා්තමක ියරීම පිපුස සජය ශේශීය ශවදකම් 
්රවර්ධන, ග්රාමීය හා ආයුර්ශේද ශසෝහල් ස වර්ධන සහ ්රජා 
ශසෞඛ්ය සාජය අමාතයා  යක් ශවනම ම ඇති කස එම 
විෂයය පවසා ඇත. 

09. ශකොවිඩ් - 19 පා්න කටයුතුව්දී සජයක් ශ්ස අපි 
ආයුර්ශේද ක්ශෂේත්රශආ ශයොදවාශගන කටයුතු කෙ බව 
්රකා  කසන්න කැමැතියි. 

10. නාවින්න, බඩුඩාසනායක අුවසවමසණ ආයුර්ශේද 
පර්ශආෂණායතනශආ ශකොවිඩ් - 19 ශන්වාසික ශසෝගීන් 
861ශදනකු ්රතිකාස ්බා ඇති අතස,  එයින් 798ශදනකු 
ුමවය ්ැබූ බව වාර්තා ශේ. ශමහිදී ඔවුන්ශ  ස ූල්තා 
සැ්ියල්්ට ශගන ජීවිත හානි ශනොවන පරිදි ශවන්ත 
සජශආ ශසෝහල්ව්ට මාු  කස යවා ඇත. ඒ අුවව 
ස ූල්තා වැඩි ශසෝගීන් 63ශදනකු මාු  කස යැවීම නිසා 
ියසිු  ශසෝණුයකුශ  ජීවිත හානි වී ශනොමැත. 

 ගු  සවවාමීන් වහන්ස, ආයුර්ශේද ශසෝහල්ව් ්රතිකාස 
්බන ශසෝගීන්ශ  ත්ත්තවය උ්තසන්න වන විට ඔවුන්ට 
ඔක්සිජන් ්බාදීමට සහ අනිකු්ත වැඩ පිිබශවෙවල් සඳහා 
ඒ සියලුශදනාම සජශආ ්රධාන ආශසෝගය ා්ාව්ට මාු  
කසන්න අපට සිේධ වුණා. ඒ නිසා මසණ ස ඛ්යාව අව  
වුණා. මසණයට යම්ියසි විධිශආ ශහේතු පාදක වන කු ම් 
දැකපු ගමන් ඔවුන් සජශආ ්රධාන ශසෝහල්ව්ට මාු  කො. 
ඒ නිසා ඒ ්ර වනය ඒ ආකාසශයන් විසඳුණා. 

11. තවද, සමසවත ආයුර්ශේද ශසෝහල්ව් ට ශසෝගීන් 
13,262ශදශනක් ඇතුේත වී ඇති අතස ඉන් ුමවය ්ැබූ 
ස ඛ්යාව 12,418ශදශනිය. ශවන්ත ශසෝහල් සඳහා 713 
ශදනකු මාු  කස යවා ඇති අතස, ශදශදනකුශ  මසණ 
වාර්තා වී ඇත. එශසේ යවා ඇ්තශ්ත අමාු  ශසෝගීන්. ඒ  
ශසෝගීන්ට අමාු  වුණාම, හුසවම ගන්න බැරි වුණාම 
ඔක්සිජන් ්බාදීශම් වැඩ පිිබශවෙවල් කසන්න වුශඩු 
සජශආ ශසෝහල්වලින්. දැනටම්ත 129 ශදශනක් එම 
ශසෝහල්ව් ්රතිකාස ්බනවා. 

12. ශකොවිඩ් - 19 ඇතුළු සියලු ශසෝගවලින් ආසක්ෂා වීමට 

ශ්ෝක ශසෞඛ්ය ස විධානශආ උපශේ යක් වන්ශන්, 

 ාරීරික ්රති ක්තිය පව්තවාශගන යාමයි.  

 ශම් සඳහා ශේශීය ජවදය අමාතයා  ය වැඩ පිිබශවෙක් 
්රියා්තමක කස ඇත. ආයුර්ශේද ්රජා ශසෞඛ්ය ජවදය 
නි්ධාරින් මඟින් පෝත මට්ටමින් ශ්රී ් කාව පුසා 
නිශවසවගත නිශසෝධායනය සඳහා ශයොමු කසන ්ද 
පුේග්යන්ට ුමවධසණී ්රති ක්තිකසණ වර්ධක පානය 
ඇතුළු ්රති ක්තිකසණ ඖෂධ ්බා දීමට කටයුතු කස ඇති 
අතස, අව  ආදායම්්ාීන පවුල්ව්ට ුමවධසණී ඖෂධ 
ම ජුසාව ශබදා දීම සිු  කසන ්දී. නිශවසවගත ශකොවිඩ් - 19 
ශසෝගීන් සඳහා ශම් වන විට්ත ශේශීය ්රති ක්තිකසණ 
ඖෂධ ්බා දීම සිු  කසයි. 

13. ආයුර්ශේදය හා පාසම්පරික ශවදකම ඒකාබේධ ියරීම සඳහා 

සජය මැදිහ්ත වී කටයුතු කසයි. පාසම්පරික ජවදයවු න් 

සඳහා ආයුර්ශේද ජවදය සභාශේ ලියාපදි චිය ්බා දී 

ජනතිකව පිිබගැනීම සිු  කසන අතස, ශකොවිඩ් 19 සඳහා 

පාසම්පරික ජවදයවු න් හඳුන්වා ශදන ්ද ඖෂධ වර්ග 

14ක් සඳහා ද ලියා පදි චිය ්බා දී ජනතාව අතස ්රචලලිත 

ියරීමට උ්තසාහ කසයි. 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

දැනට ශම් ත්ත්තවය තමයි තිශබන්ශන්, ගු  සවවාමින් වහන්ස. 

විශ ේෂශයන්ම viral එන්නතක් අවම ව ශයන් අවුු ු  10ක්ව්ත 

පරීක්ෂණව්ට -clinical testsව්ට- ්ක් කස්ා තමයි පාවිච්චියට 

ගන්ශන්. ශ්ෝකශආ ඇති වුම් ශම් වස ගතය්ත එක්ක ඒ ශේ 

කසන්න හැිය වුශඩු නැහැ. ඒ නිසා ඔබ වහන්ශසේශ  වාශ ම 

සාමානය ජනයාශ ්ත මතයක් තිශබනවා, ශම්ශකන් after-effects 

ඇති ශවයි ියය්ා. අපි පැනශඩෝල් එකක් ග්තත්ත යම් මට්ටමක 

after-effects තිශබන්න පුළුවන්. හැබැයි, අපට තිශබන ඊට වඩා 

ශ්ොකු වාසියක් තමයි ශම් එන්නත භාවිත ියරීශමන් මසණ 

ස ඛ්යාව අව  කස ගැනීමට හැිය වීම. අද ශබොශහොම පැහැදිලිව 

ශපශනන ශදයක් තමයි, බූසවටර්  එන්නතට විු ේධව වි ා් 

්රචලාසයක් ශගන යේදී්ත ශම් ශවනශකොට සියයට 60කට ආසන්න 

්රමාණයක් බූසවටර්  එන්නත ්බාශගන තිබීම.  එයින් සියයට 0.2යි 

මසණව්ට ්ක් ශව්ා තිශබන්ශන්. මසණය වැෙැක්වීමට සහ 

ශසෝගය උ්තසන්න වීම වැෙැක් වීමට ශම් ශවනශකොට බූසවටර්  

එන්නත උදේ ශව්ා තිශබන බව තහවුු  කසන්න ඒක ශහොඳ 

සාක්ක යක් ශවනවා.  

සවතුතියි. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අමාතයා   නිශේදන. ගු  බන්ු ් ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා. 
 

 

පරි්ර හිත්කාමී පානීය ජල පබෝත්ල් 
වාපිිනය  පවළඳ අමාත්ුරමාපේ ප්රකාශයීයය 
சூழல்லநய குடிநீர் லெொத்தல் கருத்திட்டம்: 

வர்த்தக அமைச்சொினது கூற்று 
ECO-FRIENDLY DRINKING WATER BOTTLE 

PROJECT: STATEMENT BY MINISTER OF TRADE 

 
ගු (්චාාය) බ්දු ල ගුණවාධාන මහසත්ා (පවපළඳ 
අමාත්ුරමා) 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ெந்துல குணவர்தன - வர்த்தக 

அமைச்சர்) 

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

ගු  කථානායකතුමනි, අශේ ශවෙඳ අමාතයා  ය්ත, පරිසස 

අමාතයා  ය්ත, ශපෞේගලික අ  ශආ ආයතනයකු්ත එකතු ශව්ා 

පරිසස හිතකාමී පානීය ජ් ශබෝතල් වයාපෘතියක් ්රියා්තමක 

කසනවා. ඒ පිිබබඳව  ශම් ගු  සභාව දැුවව්ත ියරීමට විනාඩි 

ියහිපයක් ්බා දීම ගැන ඔබතුමාට සවතුතිවන්ත ශවනවා.  

ගු  කථානායකතුමනි, අශේ සශට් දීර්ඝ කා්යක සිට 

ේ්ාසවටික් ශබෝතල්ව් ඇසිරූ ජ්ය පරිශභෝජනය සඳහා දීප 

වයාේතව ශබදා හැශසනවා; එය ්රචලලිත ශව්ා තිශබනවා. 2020 

වර්ෂශආදී ශපට් ශබෝතල් ශමට්රික් ශටොන් 19,000ක් පමණ 

පරිසසයට මුදා හැස තිශබනවා. එයින් ්රතිචල්රීකසණය සඳහා 

ශයශදන්ශන් සියයට 15යි. ශම් ජ් ශබෝතල්වලින් සියය ට 85ක්ම 

්රතිචල්රීකසණය ශනොියරීම නිසා ඉතා වි ා් පරිසස හානියක් සිු  

වනවා.  

එවකට මිලි ලීටර් 400 පානීය ජ් ශබෝත්යක පැවති උපරිම 

සිල්්ස මි් ු පියල් 35යි. ශම් ශබෝතල් නැවත එකතු ියරීමක් 

කසන්ශන් නැ්තශ්ත ඒ ශබෝත්යට මි්ක් ශනෝැශබන නිසායි. 

එම නිසා ේ්ාසවටික් තහනම්කසණය ශවුවවට අපි මි්ක් ්බා දීම 

සඳහා වැඩ පිිබශවෙක් ඇති කස්ා පානීය ජ්ය හිසව 

ශබෝත්යකට ු පියල් 10ක් ශගවනවා. ු පියල් 10 ගණශන් 

ශගව්ා සශතොස විසින් ආපුම ඒ හිසව ශබෝතල් ්බා ගන්නවා. 

සශතොස SLS ්ා ඡන සහිත ජ් ශබෝත්යක් ු පියල් 35කට 

අශෙවි කෙ විට එය පරිශභෝජනශයන් පුම නැවත ආපුම 

ශගනැල්්ා භාස ු න් පුම ු පියල් 10ක් ශගවනවා. එවිට 

පාරිශභෝණුකයාට ජ් ශබෝත්යක පිරිවැය ව ශයන් දසන්න 

ශවන්ශන් ු පියල් 25යි. එයින් පාරිශභෝණුකයාට ු පියල් 10ක 

වාසියක් සිු  වන අතස, පරිසසයට මි් කෙ ශනොහැිය ශසේවාවක් 

සිේධ ශවනවා. අපි ඒ ජ් ශබෝතල් එකතු කස්ා ්රතිචල්රීකසණය 

සඳහා ශයොදා ගන්නවා. අමාතයා  ය ව ශයන් අපි සාජය 

ආයතනව්ට, පාර්ලිශම්න්තුවට, අධිකසණයට, සාජය ස සවථා, 

වයවසවථාපිත මඩුඩ්ව්ට විශ ේක ත ්ාභ පසමාර්ථය මුල් කස 

ශනොග්ත වැඩ පිිබශවෙක් ්රියා්තමක කසන්නට සූදානම් කස්ා 

තිශබනවා. ශම් පානීය ජ් ශබෝත්යක සිල්්ස මි් ු පියල් 35යි. 

අපි ශතොග ව ශයන් ්බා ගන්නවා නම්, -පාර්ලිශම්න්තුව ශහෝ 

ශවන්ත සාජය ආයතනයක්- සියයට 17.22ක වට්ටමක් ශදනවා. 

එතශකොට ු පියල් 35 ජ් ශබෝත්ය ු පියල් 29යි ශවන්ශන්.  

ඒ ශබෝත්ය ආපුම භාස ු න් විට තව ු පියල් 10ක් ශදනවා. 

එතශකොට, ඇ්තත ව ශයන්ම ජ් ශබෝත්යට පිරිවැය ශවන්ශන් 

ු පියල් 19යි. අපි ඒ ශබෝතල් සියල්් එකතු කසශගන ණුහිල්්ා 

්රතිචල්රීකසණය කසනවා. එම නිසා මම ඔබතුමාශගුව්ත, සාජය 

ස සවථා, වයවසවථාපිත මඩුඩ් හා සාජය ආයතනවලිුව්ත, අනික් 

සියලුශදනාශගුව්ත ඉල්්ා සිටිනවා, පරිසසයට ආදසය කසන අය 

ශ්ස පරිසස ස සක්ෂණයට දායකවීමක් ව ශයන් ශම් සශතොස 

පරිසස හිතකාමී පානීය ජ් ශබෝතල් වයාපෘතියට එකතු ශවන්න 

ියය්ා. ඒ තුිබන්, සාජය වියදම් අව  කසගන්න පුළුවන් ශවනවා 

වාශ ම, පරිසසයට වන වි ා් හානිය්ත වෙක්වා ගන්න හැිය 

ශවනවා. 

 

ගු සිවඥානම් ශ්රීත්ර්ද මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு சிவஞொனம் சிறீதரன்)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Sivagnanam Shritharan, what is the point of 
Order? 

 

ගු සිවඥානම් ශ්රීත්ර්ද මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு சிவஞொனம் சிறீதரன்)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  
தகௌரவ அமைச்சர் அவர்கலள, நீங்கள் உமரதெயர்ப்மெக் 

லகட்டொல் நல்லது. இன்று ‘சததொச’ நிறுவனத்துக்கூடொக தநல் 

தகொள்வனவு தசய்யப்ெடுகின்றது. இவ்வொறு தநல் தகொள் 

வனவு தசய்யப்ெடுகின்றலெொது, வவுனியொ ைொவட்டத் திலல 

தனியொொிடைிருந்து ஒரு கிலலொகிரொம் தநல் 92 ரூெொய்க்கு 

தகொள்வனவு தசய்யப்ெடுகின்ற அலதலநரம், தவளியிலல 

அதற்கு முகவர்களொக இருக்கின்றவர்களிடமும் 

வியொெொொிகளிடமும் 112 ரூெொய்க்கு தகொள்வனவு தசய்யப் 

ெடுகின்றது. தயவுதசய்து, - 

 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Member, there is no point of Order in that. You 
can discuss it personally with the Hon. Minister.  

ගු  ශ හාන් ශසේමසි හ සාජය ඇමතිතුමා. 
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[ගු  ශකශහිබය සඹුක්වැල්්  මහතා   
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ශ්රී ලාංකා ්ාකයකපප පබෑබ ම  ්මි ධි  ගිහස 
්ාකයක  ක්ෂුද්ර මූල  ්පවයාං රැකියා හසා 

වාපාර ්ාංවාධාන රාජ අමාත්ුරමාපේ 
ප්රකාශයීයය 

இலங்மகயின் தெொருளொதொரப் ெின்னமடவு:  

சமுர்த்தி, உள்ளக தெொருளொதொர, நுண்நிதிய, 

சுயததொழில், ததொழில் அெிவிருத்தி 

இரொஜொங்க அமைச்சொினது கூற்று 
ECONOMIC DOWNTURN IN SRI LANKA: 

STATEMENT BY STATE MINISTER OF SAMURDHI, 
HOUSEHOLD ECONOMY, MICRO FINANCE, SELF-
EMPLOYMENT AND  BUSINESS DEVELOPMENT 

 
ගු පශයීයහසා්ද ප් මසිාංහස මහසත්ා (්මි ධි  ගිහස ්ාකයක  
ක්ෂුද්ර මූල  ්පවයාං රැකියා හසා  වාපාර ්ාංවාධාන රාජ 
අමාත්ුරමා) 
(ைொண்புைிகு தசஹொன் லசைசிங்க - சமுர்த்தி, உள்ளக 

தெொருளொதொர, நுண்நிதிய, சுயததொழில், ததொழில் அெிவிருத்தி 

இரொஜொங்க அமைச்சர்) 

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

ගු  කථානායකතුමනි, සවථාවස නිශයෝග 27(2) යටශ්ත ගු  

විපක්ෂ නායකතුමා විසින් 2022 ශපබසවාරි  08වන දින විමසන 

්ද ්ර වනයට මුදල් අමාතයතුමා ශවුවශවන් මම පිිබතුු  ්බා 

ශදනවා.  

සාර්ව ආර්ථික සාධක සහ ගැටලු සම්බන්ධව මුදල් නීති 

පනශ්ත 64 සහ 68 වගන්ති යටශ්ත, ශ්රී ් කා මහ බැ කුශේ 

අධිපතිතුමා හා මුදල් මඩුඩ්ය විසින් ගු  මුදල් අමාතයතුමා ශවත 

වරින් වස වාර්තා ්බා ශදුව ඇත. එම වාර්තා තුෙ ආර්ථිකයට 

අදාෙ ද්තත, ශතොසතුු , මුහුණ දීමට සිු  වන ත්ත්තවයන් සහ 

්රතිප්තතිමය ශයෝජනා ද ඉදිරිප්ත ශකශර්.  

ආර්ථිකය හැසිසවීශම්දී මහ බැ කු වාර්තා තුෙ අඩ ගු කු ම් 

සහ ශ්ෝක ආර්ථිකශආ COVID-19 මාසාන්තික වස ගත ත්ත්තවය 

හා අශනකු්ත ්රවණතා ස්කා බ්ා ආර්ථිකය සවථාවසව පව්තවා 

ගැනීමට සහ කඩිනමින් යහප්ත දි ාවකට ගමන් කසමින් 2022 

වර්ෂය තුෙ සියයට පහක ආර්ථික වර්ධනයක් ශවත ගමන් ියරීමට 

අව ය ්රියා මාර්ග මහ බැ කුව විසින් ශම් වනශකොට ශයෝජනා කස 

තිශබනවා. 

ගු  කථානායකතුමනි, ශම් වනශකොට අශේ සට වාශ ම 

ශ්ෝකශආ සියලු සටවල් උේධමනයකට මුහුණ දී තිශබනවා. 

වර්තමානශආ COVID-19 වස ගත ත්ත්තවය තුෙ බ්පෑමට ්ක් 

ශනොවුම් සටක් නැහැ. ඒ සෑම ආර්ථිකයකටම ශම් නිසා අව  වැඩි 

ව ශයන් බ්පෑම් ඇති ශව්ා තිශබනවා.  

ගු  කථානායකතුමනි, BBC, CNN, Reuters ආදී සියලුම 

මාධය ආයතන්ත, එක්ස්ත ජාතීන්ශ  ස විධානය්ත පුමණුය ද කය 

තුෙ මි් ගණන් ඉහෙ ම ණුය අවුු ේදක් හැටියට තමයි, 2021 

අවුු ේද හඳුන්වා තිශබන්ශන්. ඒ අුවව ඔවුන් ගණනය කස 

තිශබනවා, සියයට 35්ත, සියයට 40්ත අතස ්රමාණයියන් මි් 

ගණන් ඉහෙ ණුහිල්්ා තිශබනවා ියය්ා. ශම් ආකාසයට මි් 

ගණන් ඉහෙ යාමට ශහේතු වූ කු ම් සාශියක් තිශබනවා. ඉන් 

්රධානතම කු ණක් වන්ශන්, ඉන්ධන ආනයනයට යන වියදම. 

අශේ සශට් ආනයන වියදමින් සියයට 20ක් ඉක්ම වූ ශකොටසක් වැය 

යන්ශන් ඉන්ධන ආනයනය සඳහායි.  

2020 තුෙ ඇති වූ දැඩි ශකොවිඩ් බ්පෑම තුෙ ශ්ෝක ශවශෙඳ 

ශපොශෙේ ඉල්ලුම පහෙ යාම ශහේතුශකොටශගන ශතල් බැස්යක් 

ඇශමරිකාුව ශඩෝර් 40්ත, 45්ත අතස සාමානය මි්ක පැවතුණා. 

ඒ වාශ ම 2021 වර්ෂය ග්තශතෝත, එය ශඩෝර් 55්ත, 65්ත අතස 

සාමානය අගයක පැවතුණා. නමු්ත, ගු  කථානායකතුමනි, 2022 

අවුු ේද බැලුශවෝත ආසන්න ව ශයන් ශම් වන ශතක් -ඊශආ දිනය 

වන ශතක්- ඇශමරිකාුව ශඩෝර් 90්ත, 100්ත අතස මි්ක තමයි, 

ශතල් බැස්යක් තිුදශඩු. නමු්ත,  අද ශපසවු ශේ වාර්තා වූ 

සිේධියක්,- 
 
 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු  සාජය ඇමතිතුමනි, විපක්ෂ නායකතුමා දන්වනවා, එතුමා 

අහපු ්ර වනයට ශනොශවයි ඔබතුමා උ්තතස ශදන්ශන් ියය්ා. 

ශමොනවා හරි පට්ැවිල්්ක් තිශබනවාද? 
 
 
 

ගු පශයීයහසා්ද ප් මසිාංහස මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு தசஹொன் லசைசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ගු  කථානායකතුමනි, විපක්ෂ නායකතුමා අහන ්ර වනව්දී 

එතුමා පූර්විකාවක් එක්ක ඒවා අහනවා වාශ ම අපට්ත අයිතියක් 

තිශබනවා, පූර්විකාවක් එක්ක උ්තතසයක් ශදන්න. එතුමා අහන 

හැම ්ර වනයකටම පිිබතුසක් තිශබනවා, ගු  කථානායකතුමනි. ඒ 

වාශ ම තමයි එතුමා එකම කාසණය ශදතුන් වතාවක් අහපු 

අවසවථා්ත තිශබනවා. ඒ නිසා ඒ ඒ අවසවථාව්දී ඒවාශආ 

අන්තර්ගතය ශමොකක්ද ියයන කාසණාව එතුමාට අවශබෝධ 

කසගන්න පුළුවන් ශවයි ියයා මා හිතනවා. 

ගු  කථානායකතුමනි, ඊශආ දිනශආ ඇති වුම් ත්ත්තවය නිසා 
-විශ ේෂශයන්ම ු සියාව්ත, යුක්ශර්නය්ත අතස ඇති වුම් 
ගැටලුව්ත එක්ක- ශම් වනවිට ශබොසශතල් බැස්යක මි් 
ඇශමරිකාුව ශඩෝර් 100 ඉක්මවා ණුහින් තිශබනවා. ගු  
කථානායකතුමනි, ඒක නිසා ් කාවට්ත දැඩි බ්පෑමක් ශේවි.  
ගු  කථානායකතුමනි, එතුමන්්ා ආඩුව  කසන කා්ශආ 

්රියා්තමක කෙ ඉන්ධන මි් සූත්රය ඉව්ත ියරීම සම්බන්ධශයන් 
අපට ශචලෝදනාවක් එල්් කස තිුදණා. අපි ඉන්ධන මි් සූත්රය ඉව්ත 
කස්ා COVID-19 වස ගත ත්ත්තවය තුෙ ආපු බ්පෑම්ත එක්ක 
ඉන්ධන මිශල් වැඩිවීම සජයක් හැටියට දසා ග්තතා. දැන් ඒක දසා 
ගැනීමට අපහුම මට්ටමකට ඇවි්ත තිශබනවා. නමු්ත, ශමශතක් අපි 
එය දසා ශගන ඉන්නවා.  

 පුමණුය සජය ආනයන මත පවතින ආර්ථිකයක් වර්ධනය 
ියරීම තුෙ අශේ සශට් නිෂවපාදනය සැ්ියය යුතු අවදානම් 
මට්ටමකට වැටී තිුදණා. අද වනවිට ශකොවිඩ් නිසා අශේ සටට 
ආනයන ශගන ඒශම්දී නාවික ්රවාහනයට බාධා ඇති වී තිශබනවා. 

විශ ේෂශයන්ම බහලුම් සැපයුම්ව්ට සාමානය පරිදි කටයුතු 
කසගන්න බැරි වුණා. ඒ වාශ ම නාවික ්රවාහන ගාසවතු සියයට 
300කට ආසන්න ්රමාණයියන් ඉහෙ යෑම දැඩිව බ්පෑවා. ඒ 
එක්කම ශබොශහෝ සටවල් ශවන්ත සටව්ට කසන අපනයන සීමා 
කො. ආනයන මත යැශපන ශ්රී ් කාව වාශ  සටකට එහි ඍජු 
බ්පෑමක් තිශබනවා. ඒ තුෙ සශට් උේධමනය්ත, භාඩුඩ මි් 
ගණන් ඉහෙ යෑම්ත වාර්තා ශව්ා තිශබනවා. 

ගු  කථානායකතුමනි, ශගෝඇාභය සාජපක්ෂ මැතිතුමා ශම් 
සශට් ජනාධිපතිතුමා ශ්ස ප්ත ශවේදී, ශකොවිඩ් අවදානමක් 

ශනොතිුදණ්ත, ඒ පිිබබඳව අසා ශනොතිුදණ්ත, ශ්ෝකය 
එවැන්නකට සූදානම් ශව්ා ශනොතිුදණ්ත එතුමාශ  වැඩ පිිබශවෙ 
තුෙ සට නිෂවපාදන ආර්ථිකයක් ශවත ගමන් ියරීමට අව ය සියලු 
පියවස අසශගන තිුදණා.  විපක්ෂය ඒවා අමිහිරි ශ්ස සමාජගත 
කසන්න උ්තසාහ කොට, මු්දී තිුදම් ත්ත්තවය ශවනසව ශව්ා අද 
වනවිට ක්රමාුවූල්ව යහප්ත ්රතිේ ්ැශබමින් පවතිනවා.  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

පැවති සජය අවිධිම්ත ශ්ස සහ සැ්ුමමක් ශනොමැතිව, 

විශ ේෂඥ උපශදසවව්ට පිටුපා හිතුවක්කාස අව යතා මත 

ජාතයන්තස සවජවරී්තව බැඳුම්කසවලින් ණය ැකසව ියරීම අශේ 

සශට් අද ඇති ශව්ා තිශබන විශේ  මුදල් අර්ුදදයට එක ්රධාන 

කාසණයක් ශව්ා තිශබනවා. 2007 සිට 2014 දක්වා වර්ෂ හතක 

කා්ය තුෙ මහින්ද සාජපක්ෂ මැතිතුමාශ  සජය ජාතයන්තස 

බැඳුම්කස තුිබන් ්බා ග්තශ්ත ඇශමරිකාුව ශඩෝර් මිලියන 

5,500යි. ඒ විධියට ශඩෝර් මිලියන 5,500ක් ගන්නා අවසවථාශේ 

අශේ ස චිත ්රමාණය ඇශමරිකාුව ශඩෝර් මිලියන 8,200ක් දක්වා 

වර්ධනය කසගන්න අපට පුළුවන් වුණා.  

ගු  කථානායකතුමනි, ඇශමරිකාුව ශඩෝර් මිලියන 24,000 

සිට ඇශමරිකාුව ශඩෝර් මිලියන 79,000 දක්වා -සියයට 300කට 

වැඩිශයන්- අශේ සශට් ආර්ථිකශආ ්රමාණය, -වි ා්්තවය- 

නිෂවපාදනය වැඩි කසගැනීශම් හැියයාවක් අපට තිුදණා. නමු්ත 

2015-2019 දක්වා තිුදම් පා්නය විසින් ජාතයන්තස සවජවරී්තව 

බැඳුම්කස තුිබන් ඇශමරිකාුව ශඩෝර් මිලියන 12,500ක් ්බා 

ශගන තිශබනවා. ඒ ශමොශහොශ්ත ස චිත ්රමාණය පව්තවා ශගන 

ණුශආ ඇශමරිකාුව ශඩෝර් මිලියන 7,200ට. ඒ ස චිත ්රමාණය 

අව  ශව්ා තිශබනවා. නමු්ත එම ස චිතව් අන්තර්ගත වුශඩු විවිධ 

ආයතන සහ සටවලින් ්බා ග්ත ණය ්රමාණයන්, ගු  

කථානායකතුමනි. විශ ේෂශයන්ම ඒ අවුු ු  පහක කා්ය තුෙ අශේ 

සශට් ආර්ථිකශආ වර්ධනය -්රසාසණය- සිු  වුශඩු ඇශමරිකාුව 

ශඩෝර් මිලියන 3,000ියන් බව කනගාටුශවන් වුණ්ත අපි ියයන්න 

ඕනෑ, ගු  කථානායකතුමනි. යහ පා්නයට පුළුවන් වුශඩු, 

ඇශමරිකාුව ශඩෝර් මිලියන 79,000කට තිුදම් ආර්ථිකයක් 

අවුු ු  හතසහමාසක කා්යක් තුෙ ඇශමරිකාුව ශඩෝර් මිලියන 

82,000 දක්වා වැඩි කසන්න විතසයි; එතුමන්්ා මිලියන 

3,000ියන් විතසයි වැඩි කශෙේ. හැබැයි, මිලියන 3,000ියන් අශේ 

සශට් ආර්ථිකය ්රසාසණය කසන්න ජාතයන්තස සවජවරී්තව 

බැඳුම්කස ශඩෝර් මිලියන 12,500ක් ්බා ගන්න ඔවුන්ට සිු  

වුණා. ඒ වැඩිවීම අශේ විශේ  විනිමය අර්ුදදයට දැඩි ශසේ බ්පා 

තිශබනවා.  

ඒ වාශ ම, ගු  කථානායකතුමනි, right from 2017 
onwards, all international banks advised the then 
Government not to borrow in the way they planned. They 
were advised from 2017 and 2018 onwards that if they 
borrowed like that, in time to come, the economy of Sri 
Lanka would be under unacceptable, tremendous 
pressure; they were advised by all the international banks 
that there will be tremendous pressure on the economy. 
The reason why they were told not to borrow like that was 
because there would be a bundling impact in 2021 and 
2022.  

So, all financial experts made them certain 
suggestions. The first suggestion was, for the then 
Government to extend the maturities of ISBs to ensure 
that there would be no bundling impact in 2021 and 2022, 
but the then Government neglected that advice. Then, the 
second advice was, if they really wanted to borrow 
money, to borrow at lengthy maturity periods so that there 
would be a less impact on the economy. But, all those 
advices which were given at that time were neglected by 
the Yahapalana Government.  

ගු  කථානායකතුමනි, අපි සජය භාස ගන්නශකොටම COVID-

19 වස ගතයට මුහුණ ශදන්න සිු  වුණා.  

ගු කබීා හසෂීම් මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

Can I intervene, Hon. State Minister?   
 
ගු පශයීයහසා්ද ප් මසිාංහස මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு தசஹொன் லசைசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

Let me finish this first. Then, I will reply to you.  

ඒ තුෙ 2020 වර්ෂශආ අපනයනයට බාධා ආවා, ගු  
කථානායකතුමනි. 2020 ජුනි මාසය ශවේදී අශේ සශට් අපනයන 
ඇශමරිකාුව ශඩෝර් මිලියන 282 දක්වා අව  වුණා.  ශමොකද, සට 
වහන්න සිු  වුණ නිසා. ශම් වස ගතය පිිබබඳ අපට අවශබෝධයක් 
ගන්න සිු  වුණා. අපට සශට් ජනතාව ආසක්ෂා කස ගන්න සිු  

වුණා. ශම් සියල්් ජනාධිපතිතුමා විසින්  කො. එශසේ වුව්ත, අශේ 
සජශආ උපාය මාර්ණුක සැ්ුමම් තුෙ ඇශමරිකාුව ශඩෝර් මිලියන 
13,000කට ආසන්න  ඉතිහාසශආ වාර්තාගත අපනයන ආදායමක් 
2021 වර්ෂශආදී අපි ්බා ග්තතා, ගු  කථානායකතුමනි.  

ස චලාසක වයාපාසශයන් අපට ්ැුදම් ඇශමරිකාුව ශඩෝර් 
මිලියන 4,000 සම්පූර්ණශයන්ම නැති වුණා. අපට විශදසවගත 
රමිකයන්ශගන් ්ැුදම් ශ්රේෂණ  අව  වුණා.  ඔවුන් ශසේවය කෙ 
සටව් ඇති වුම් ශකොවිඩ් අවදානම් අනතුස තුෙ, ඔවුන්ට ැකියයා 
කසශගන යෑශම් අපහුමතා මතු වුණා. එශ්ස බ්පෑමට ්ක් වූ 
්ක්ෂයකට ආසන්න අශේම සශහෝදස ජනතාව  නිු පද්රිතව නැවත 
් කාවට ශගන්වා ගැනීමට ශගෝඇාභය සාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා 
වග බ්ා ග්තතා.  

ගු  කථානායකතුමනි,  ශ්ෝකශආම ග්තශතෝත ආශයෝජන 
සියයට 30්ත, සියයට 40්ත ්රමාණයියන් ස ශකෝචලනය වුණා. 
අපට්ත ඒකට මුහුණ ශදන්න සිු  වුණා. ඒ වාශ ම ශම් ඇති වූ 

සියලු ්ර වන නිසා ඇශමරිකාුව ශඩෝසයට සාශේක්ෂව ු පිය් 
දැඩි පීඩනයකට ්ක් වුණා. ු පියශල් අගය පව්තවාශගන යෑම 
දැඩි පීඩනයකට ්ක් වුණා. විශේ  විනිමය ග්ා ඒශම් සියලු මාර්ග 
අවහිස වුණා. නමු්ත අශේ සටින් විශේ  විනිමය ග්ාශගන යෑමට  
අවහිස වීමක් සිු  වුශඩු නැහැ. අපි ශම් දැඩි පීඩනය තුෙ ු පියශල් 
වටිනාකම කෙමනාකසණයට කටයුතු කසශගන යනවා. අපි ශම් 
වනවිට තීන්ු , තීසණ සාශියක් අසශගන ු පියශල් අගය 
පව්තවාශගන යන්න, කෙමනාකසණය කසන්න අව ය කටයුතු 
කසනවා.  

ශම් වර්ෂය තුෙ විශදසවගත වීම් ්ක්ෂ 3 දක්වා ඉහෙ න වන්න 
අපි සැ්ුමම් කස්ා තිශබනවා. ශම් වර්ෂය අවසාන ශවේදී 
ඇශමරිකාුව ශඩෝර් මිලියන 7,500කට ආසන්න විශේ  විනිමය  

විශදසව ශ්රේෂණ තුිබන් අශේ සටට ්බා ගන්න අපි බ්ා ශපොශසෝතතු 
ශවනවා. ශම් අතසතුස තිශබන කනගාටුදායක ත්ත්තවය තමයි 
විපක්ෂය විවිධ කාසණා මතු කසමින් ජනතාව උේශඝෝෂණ, 
ශපෙපාිබ හා වැඩ වර්ජන ැකල්්කට ශයොමු ියරීම. 
එන්න්තකසණය ු ර්ව් කසන්න්ත විපක්ෂය විසින් උපරිම 
්රියාමාර්ග ග්තතා, ශේ පා්නික ව ශයන්.  එන්නත ගැන 
අවි වවාසයක් ඇති කස්ා, එන්න්තකසණය අජධර්යව්ත කො. 
මුලින් ශම් ත්ත්තවය ජනතාවට ශනොශ්තු ණ්ත, පුමව ජනතාව 
සතය අවශබෝධ කසශගන ඉතාම වගකීශමන් කටයුතු කො. 
විපක්ෂය එමඟින් බ්ාශපොශසෝතතු වුශඩු ශම් සශට් ශකොවිඩ් 

පා්නය අසාර්ථක කස්ා පා්නය අසීු  කසන්නයි. ඒ වාශ ම, 
අශේ සශට් ආර්ථිකය සම්පූර්ණශයන්ම අඩපණ කසන්නයි. ශම් 
කාසණා සශට් උේධමනයට දැඩි ශසේ බ්පෑමක් ඇති කො. සට 
ආසක්ෂා කසන්න lock down කොම, සට අරින්න ියය්ා 
උේශඝෝෂණය කො. සට ඇරියාම සට වහන්න ියය්ා 
උේශඝෝෂණය කො. එශහම ශේ පා්නයකට මුහුණ ශදමින් 
ජනාධිපතිතුමා ශම් අයෝශයෝග ජය ගන්න කටයුතු කො. අපි 
ශකොශසෝනා වස ගතය සාර්ථකව පා්නය කස්ා, අද ශ්ෝකය 
පිිබග්ත සටක් බවට ශම් සට ප්ත ශව්ා තිශබනවා. අපි එන්න්ත 

්බා දීම සිු  කො. සජය මුදල් වියදම් කස්ා ඒ එන්න්ත ්බා 

1417 1418 

[ගු  ශ හාන් ශසේමසි හ මහතා  



2022  ශපබසවාරි  24 

ගැනීම කො. ශම් අතසතුස අපි ස වර්ධනය නැවැ්තතුශේ්ත නැහැ.  
අපි ස වර්ධනය සම්පූර්ණශයන් නව්තවන්ශන් නැහැ ියය්ා 
විපක්ෂය අපට ශදෝෂාශසෝපණය කො. අපි ස වර්ධනය 
නැවැ්තතුශේ නැ්තශ්ත සශට් ආර්ථිකශආ මුදල් ස සසණය වැඩි 
ියරීම සහ විශ ේෂශයන්ම ැකියයා අවසවථා අහිමිවීම වෙක්වා ගන්න 

අපට අව ය වුම් නිසායි. ඒ  වාසිය ජනතාවට යන්න අව ය 
කටයුතු ටික කො. අපි සජය හැටියට අතයව ය ශනොවන වියදම් 
පා්නය කො; ආනයන සීමා කො. 2022 වර්ෂය තුෙ අපට 
සාඩම්බස සටක් ශ්ස නැවත නඟා සිටින්න පුළුවන් ියයන 
අධිෂවඇානය තුෙ අපි අශේ සියලු සැ්ුමම්  ්රියා්තමක කො.  

අපි ශම් වනවිට මිත්ර සටවල් සමඟ  සහශයෝගශයන් කටයුතු 

කසනවා. ඉන්ධන මි්දී ගැනීමට ඉන්දියාුව සජය ශම් වනවිට ූල්ය 

පහුමකම් ්බා දී තිශබනවා. ශම් අතසතුස තව්ත ඇශමරිකාුව 

ශඩෝර් ිනලියනයක ූල්ය පහුමකම් ්බා ගැනීමට ඉන්දියාව්ත 

සමඟ අපි එකඟතා ියහිපයකට එෙශඹන්න සූදානමින් ඉන්නවා. ඒ 

සඳහා මුදල් ඇමතිතුමා ඉතාම ුවු ු  දිනයකදී ඉන්දියාව බ්ා 

ශගොසව සාකච්ඡා ියරීමට අව ය වැඩ කටයුතු  කස්ා තිශබනවා. ඒ 

අතස මැදශපසදිග බැ කු සමඟ ඇශමරිකාුව ශඩෝර් ිනලියන 

ශදකක මු්ය පහුමකම් සඳහා සාකච්ඡා කස්ා අපට සාර්ථක 

්රතිේ ්බාගන්න පුළුවන් ශවමින් තිශබනවා. ඒ වාශ ම අපි ශම් 

වනවිට debt reprofile ියරීම සඳහා චීනය ඇතුළු සටවල් ියහිපයක් 

සමඟ සාජය තාන්්රික මට්ටමින් සාකච්ඡා පව්තවා සාර්ථක ශවමින් 

තිශබනවා.  

2021 වර්ෂශආ අශේ අපනයන ආදායම ඇශමරිකාුව ශඩෝර් 

මිලියන 15,000 ඉක්මවීම සඳහා අව ය වැඩ කටයුතු ්රියා්තමක 

කසනවා වාශ ම, පවතින ත්ත්තවය තුෙ අපට අහිමි ශවච්චල 

ඇශමරිකාුව ශඩෝර් ිනලියන 2.5ක ආදායමක් ස චලාසක වයාපාසය 

තුිබන් ඉහෙ න වාගන්න අප කටයුතු කසනවා.  

ඒ වාශ ම, ශම් ශවන  ශකොටම අපි ආශයෝජකයන් සමඟ  

සාකච්ඡා කස තිශබනවා.  අශේ වැඩ පිිබශවෙ ්රියා්තමක කස්ා 

තිශබනවා.  2021 වර්ෂය සඳහා  ඇශමරිකාුව ශඩෝර් මිලියන 

700්ත, ිනලියනය්ත අතස ්රමාණයක ආශයෝජන  ශගන එන්න අපි 

බ්ාශපොශසෝතතු ශවනවා. ශම් සියල්් සිු  කසේදී භාඩුඩාගස 

ිනල්ප්තව් වර්ධනයකු්ත සිු  ශව්ා තිශබනවා. ඒක අශේ සට 

අුවගමනය කසපු ආර්ථික ්රියාවලියක් ශනොශවයි. ගු  

කථානායකතුමනි, සෑම සටක්ම එය අුවගමනය කො. ඒශක් සහන 

අශේ සශට් ජනතාවට ්බා ශදන්න අප කටයුතු කො.  

 
 

පාාලිපම්්දුරපේ ක යුුර 
ெொரொளுைன்ற அலுவல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 

 
ගු දිප්දෂප ගුණවාධාන මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு திலனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගු  කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ශයෝජනාව ඉදිරිප්ත 

කසනවා: 

 
"නයාය පත්රශආ  ්රධාන කටයුතුව් අ ක 1 දසන විෂයය පිිබබඳ වැඩ 

අද දින ැකසවවීශම්දී පාර්ලිශම්න්තුශේ සවථාවස නිශයෝග 27හි 

විධිවිධානයන්ශගන් නිදහසව විය යුතු ය." 

 
ප්රශයීයපනය විම්න ලදි්ද  ්වා ්ම්මත් විය. 
வினொ விடுக்கப்ெட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது. 

Question put, and agreed to. 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අද දිනට නියමිත කටයුතු. නයාය පත්රශආ  විෂය අ ක 1 සිට 9 

දක්වා ඉදිරිප්ත ියරීම, ගු  සී.බී.ස්තනායක ඇමතිතුමා. 

 

අත්වශයීය මහසජන ප් වා පනත්  පයෝජනා 
්ම්මත්ය 

அத்தியொவசிய தெொதுச் லசமவ சட்டம்: 

தீர்ைொனம் 
ESSENTIAL PUBLIC SERVICES ACT: RESOLUTION 

 
[අ.භා. 12.31  

 
ගු සී.බී. රත්නායක මහසත්ා (වන ජීවී හසා වන ්ාංරක්ෂණ 
අමාත්ුරමා) 
(ைொண்புைிகு சீ.ெி. ரத்நொயக்க - வனசீவரொசிகள் ைற்றும் வனப் 

ெொதுகொப்பு அமைச்சர்) 

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

ගු  කථානායකතුමනි, අග්රාමාතය, ආර්ථික ්රතිප්තති හා 

සැ්ුමම්  ්රියා්තමක ියරීශම් අමාතය, ුදේධ ාසන, ආගමික හා 

ස සවකෘතික කටයුතු අමාතය, නාගරික ස වර්ධන හා නිවාස 

අමාතයතුමා ශවුවශවන් මා පහත සඳහන් ශයෝජනාව ඉදිරිප්ත 

කසනවා: 

"1979 අ ක 61 දසන අතයව ය මහජන ශසේවා පනශ්ත 2 වගන්තිය 

්රකාසව ජනාධිපතිවසයා ශවත පැවරී ඇති බ්ත් අුවව, 2022 ශපබසවාරි 

21 දිනැති අ ක 2268/3 දසන අති විශ ේෂ ගැසට් පත්රශආ  හා එහි 

උපශල්ඛ්නශයහි පෙ කසුව ්ැබ, 2022.02.23 දින ඉදිරිප්ත කසන ්ද 

්රකා නය අුවමත කෙ යුතු ය. 

 

ගු   කථානායකතුමනි, අද දින නයාය පත්රශආ දිනට නියමිත 

කටයුතුව්ට අදාෙ විෂය අ ක 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 සහ 9 දසන 

ශයෝජනා ද මම ඉදිරිප්ත කසනවා. 
 
ප්රශයීයපනය ්වාිමුඛඛ කරන ලදී. 
வினொ எடுத்தியம்ெப்தெற்றது. 

Question proposed. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දිවා ආහාස විශේකය සඳහා සභාශේ කටයුතු පසවවු  1.30 

දක්වා තාවකාලිකව අ්තහිටුවුව ්බනවා. 

 
රැ්පවීම ඊ  අනුකූලව ත්ාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදි්ද  අ.වා. 

1.30  යමපයෝජ කාරක ්වාපිනුරමාපේ [ගු අාංගජ්ද රාමනාා්ද 
මහසත්ා] ්වාපිනත්වපය්ද නැවත් පවත්වන ලදී. 

அதன்ெடி, அைர்வு ெி.ெ. 1.30 ைணிவமர இமடநிறுத்தப்ெட்டு 

ைீண்டுந் ததொடங்கிற்று. குழுக்களின் ெிரதித் தவிசொளர் அவர்கள் 

[ைொண்புைிகு அங்கஜன் இரொைநொதன்] தமலமை வகித்தொர்கள்.   

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

 
ගු යමපයෝජ කාරක ්වාපිනුරමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் ெிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. C.B. Rathnayake, please continue with your 

speech. You have 12 minutes.  

1419 1420 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ගු සී.බී. රත්නායක මහසත්ා  
(ைொண்புைிகு சீ.ெி. ரத்நொயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
ගු  නිශයෝජය කාසක සභාපතිතුමනි, නයාය පත්රශආ අ ක 8 

දසන ශයෝජනාව වන වන ස්තව හා වෘක්ෂ්තා ආසක්ෂක 

(ස ශ ෝධන) පන්ත ශකටුම්පත පිිබබඳව අදහසව දැක්වීමටයි මා 

බ්ාශපොශසෝතතු ශවන්ශන්. ශම් අවසවථාව ්බාදීම පිිබබඳව මශ  

ශගෞසවනීය සවතුතිය ඔබතුමාට පුද කසනවා. මුලින්ම ශම් පිිබබඳව 

හැිනන්වීමක් කශෙෝත ශහොඳයි ියයා මා හිතනවා.  

ශමම සම්මුතිය CITES යන නමින් හඳුන්වමින් ්රියා්තමක 

කසශගන ණුය්ත, එම වචලනශආ අු ත වන්ශන්, "වඳවීශම් 

තර්ජනයට ්ක් ව ඇති විශ ේෂව් ජාතයන්තස ශවශෙඳාම පිිබබඳ 

සම්මුතිය" යන්නයි. ශමය සටවල් 184ක් පාර් වවකු වන්ව සිටින 

ජාතයන්තස සම්මුතියිය. ශමම සම්මුතිශආ පසමාර්ථය වුවශආ, වන 

සතුන් සහ  ාක නිදර් කව් ජාතයන්තස ශවශෙඳාමට, වන ස්තව 

විශ ේෂව් පැවැ්තමට තර්ජනයක් ශනොවන බව සහතික ියරීම වන 

අතස, එය ස්තව හා  ාක විශ ේෂ 35,000කට වැඩි ්රමාණයකට 

විවිධ මට්ටශම් ආසක්ෂාවක් ්බා ශදයි. ශමම සම්මුතිය මඟින් 

අපනයන, ආනයන, ්රතිඅපනයන සහ මුහුශදන් හඳුන්වා ශදන 

නිෂවපාදන සඳහා ශවශෙඳ බ්පත්ර ක්රමයක් හසහා නීති විශසෝධී 

වනජීවී ශවෙඳාම වැෙැක්වීම හා  ස්තව හා වෘක්ෂ්තා පදනම් වූ 

නිෂවපාදන නීතයුවූල්ව අපනයනය සහ ආනයනය ියරීමට අව ය 

පුමිනම සපයයි.  

ශමම CITES සම්මුතිය ශකටුම්ප්ත කසන ්ේශේ 1963දී  

ශ්ෝක ස සක්ෂණ ස ගමශආ - IUCN එශක් - සාමාජිකයන්ශ  

ැකසවවීමකදී සම්මත කසන ්ද ශයෝජනාවක ්රතිේයක් ව ශයනි. 

එම ශකටුම්පතට 1973 මාර්තු 3වන දින ඇශමරිකා එක්ස්ත 

ජනපදශආ ශවොක න්ටන්හිදී සටවල් 80ක නිශයෝජිතයන්ශ  

ැකසවවීමකදී එකඟ වූ අතස, 1975 ජූලි 1වන දින  CITES බ්ා්තමක 

විය. ශ්රී ් කා සජය 1979  මැයි 04වන දින සම්මුතියට එකඟ වූ 

අතස, එය 1979 අශගෝසවතු  2වන දින සිට බ්ා්තමක විය.  

ශම් වන විට ශ්රී ් කාව CITES ශවශෙඳ බ්පත්ර නිකු්ත කසුව 

්බන්ශන් 1934 අ ක 2 දසන වන ස්තව හා වෘක්ෂ්තා ආසක්ෂක 

ආඥාපනශ්ත සාමානය අපනයන සහ ආනයන සම්බන්ධ විධිවිධාන 

භාවිත කසමිනි. ශමම සම්මුතිය ශමශතක් ස්රිය වයවසවථාදායක 

්රතිපාදනයක් හසහා ශේශීය නීති පේධතියට ඇතුේත කස 

ශනොමැත. ුමු ුම පරිදි නීතිය ස ශ ෝධනය ියරීශම් අව යතාව 

CITES ශල්කම් කාර්යා්ය විසින් දැුවම් දීමට අමතසව ශවන්ත 

විවිධ අවසවථාව්දී ද අවධාසණය වී ඇත. 

CITES ශල්කම් කාර්යා්ය විසින් 2016/025 අ ක, 2016 

මාර්තු 21 වැනි දින අුවූල්තා කාසණා සම්බන්ධශයන් පාර් වව 

ශවත නිශේදනයක් නිකු්ත කසමින් ජාතික නීති සම්පාදනය ියරීශම් 

අව යතාව ශ්රී ් කාව ඇතුළු සටවල් ියහිපයක් ශවත අවධාසණය 

කස ඇත. CITES වර්ගීකසණයට අුවව ශ්රී ් කාව ්රතිපාදන 

ඇතුේත ියරීම සඳහා ශේශීය නීතිව් ුමළු ශවනසවකම් ියරීම මඟින් 

" I කාඩුඩයට ඇතුේත කෙ හැිය" සටක් ශ්සද ස්කුව ්බන 

III කාඩුඩශආ සටිය. (ස්රිය ියරීශම් නීති ශනොමැති ශහෝ අවම 

කාඩුඩය) CITES සම්මුතිශආ COP 17 සමුළුව අතසතුස, 2016 

අශගෝසවතු 10 වන දින වන විට අුවූල් වීමට අව ය ජනතික 

්රතිපාදන ඇති ියරීමට ශ්රී ් කා සජය එකඟ වූ අතස, ඒ සම්බන්ධ 

්රියාකාරී සැ්ැසවමක්ද ්බා දී ඇත. 

CITES සම්මුතිශආ විධිවිධාන ජාතික නීති පේධතියට ඇතුේත 

ියරීශම් අව යතාව ශ්රී ් කාශේ ජාතික මානව හිමිකම් ්රියාකාරී 

සැ්ුමමටද ඇතුේත කස ඇති අතස, එය යුශසෝපා ස ගමශආ GSP 

Plus ්රියා්තමක ියරීශම් අධීක්ෂණ දූත මඩුඩ්ව් නයාය පත්රශආ 

අයිතමයිය. මෑත කාලීන EU GSP Plus ්රියා්තමක ියරීශම් 

අධීක්ෂණ සැසිශආදීද CITES සම්මුතිය ස්රිය ියරීම සඳහා ශේශීය 

නීති ස ශ ෝධනය ියරීශම් ්රියාවලිය කඩිනම් ියරීමට ශ්රී ් කා 

සජය එකඟ විය.  

ශමහි අසමුණ ගැන්ත මම සඳහන් කසන්නම්, ගු  නිශයෝජය 

කාසක සභාපතිතුමනි. ශම් වන විට ශ්රී ් කාව විසින් වනස්තව හා 

 ාක නිෂවපාදන ආනයනය සහ අපනයනය සඳහා බ්පත්ර නිකු්ත 

කසුව ්බන්ශන් වනස්තව හා වෘක්ෂ්තා ආසක්ෂක ආඥා 

පනශ්ත විධිවිධාන යටශ්තය. ශමම පනශ්ත විධිවිධාන ්රධාන 

ව ශයන් අවධානය ශයොමු කස ඇ්තශ්ත ස්තව හා  ාක විශ ේෂ 

වාපුජමය සහ ශවන්ත අයථා පරිහසණයන්ශගන් ආසක්ෂා ියරීම 

ශකශසහිය. ශමම පනශතහි විධිවිධාන යටශ්ත වනජීවී ස සක්ෂණ 

විෂය භාස අමාතයවසයාට ආඥා පනශ්ත ්ැයිසවතුගත කස ඇති 

විශ ේෂ සම්බන්ධශයන් ආනයන හා අපනයන සම්බන්ධ ශසගු්ාසි 

සැකසීමට බ්ය පවසා ඇත. එශසේ වුවද, CITES සම්මුතිශආ 

සියලුම අ ගයන් ආවසණය කසමින් ශසගු්ාසි සම්පාදනය ියරීම 

සඳහා එය ශමම ආඥා පනශ්ත විශ ේෂ ්රතිපාදනයක් ශ්ස 

ඇතුේත ියරීමට අව ය ශේ. එබැවින්, ශමම ස ශ ෝධනශආ 

පසමාර්ථය වන්ශන් CITES සම්මුතිශආ පාර් වවකු වන්ශ  

සමුළුශේ තීසණ මත පදනම්ව ආනයන අපනයන බ්පත්ර ්බා 

දීශම් ්රියා පටිපාටි විධිම්ත ියරීමට අව ය ශසගු්ාසි සම්පාදනය 

ියරීමට අමාතයවසයාට හැිය වන පරිදි වනස්තව හා වෘක්ෂ්තා 

ආසක්ෂක ආඥා පනශ්ත 71 වැනි වගන්තිය ස ශ ෝධනය ියරීමයි. 

ශම් තුිබන් සිු  වන සමාජ ආර්ථික බ්පෑම ශකශසේද ියය්ා 

මම ියයන්නම්. CITES බ්පත්ර සහ සහතික, වඳවීශම් තර්ජනයට 

්ක්ව ඇති  ාක හා සතුන් ශවෙඳාම නියාමනය ියරීම සඳහා 

CITES සම්මුතිය විසින් භාවිත කසුව ්බන යන්ත්රණයයි. ශේශීය 

අපනයනකු වන් සඳහා ශ්රී ් කා සජය විසින් නිකු්ත කසන ්ද 

අපනයන බ්පත්ර මඟින් ඔවුන්ශ  නිෂවපාදන විශේ  ශවශෙඳ 

ශපොෙ තුෙ අශෙවි ියරීමට පිටිවහ්ක් ද ්ැශබ්. GSP Plus 

ශයෝජනා ක්රමය වැනි විශ ේෂ ආර්ථික සහන ්බා ගැනීම සඳහා 

CITES සම්මුතීන් පිිබපැදීම අව ය ශේ. ධීවස අ  ය, විසිතුු   ාක 

ශවශෙඳාම සහ ුමසතල් සතුන්ශ  අපනයන කර්මාන්තය CITES 

්රියාවට නැ වීශමන් ්රති්ාභ ්බන ක්ශෂේත්ර ියහිපයිය. 

ස ශ ෝධනශආ අන්තර්ගතය ගැන මම විශ ේෂශයන් සඳහන් 

කසන්න ඕනෑ, ගු  නිශයෝජය කාසක සභාපතිතුමනි. ශම් 

ස ශ ෝධන මඟින් වඳවීශම් තර්ජනයට ්ක්ව ඇති විශ ේෂව් 

ජාතයන්තස ශවශෙඳාම පිිබබඳ සම්මුතිය බ්ා්තමක ියරීම සඳහා 

1934 අ ක 2 දසන වනස්තව හා වෘක්ෂ්තා ආසක්ෂක ආඥා 

පනශ්ත දීර්ඝ නාමය ස ශ ෝධනය කස ඇත. 

අමාතය මඩුඩ්ශආ පූර්ණ අුවමැතියට යට්තව CITES 

සම්මුතිශආ විධිවිධාන ්රියා්තමක ියරීමට, ශසගු්ාසි සැකසීමට 

සහ CITES යටශ්ත බ්පත්ර නිකු්ත ියරීම පිිබබඳ නිර්ශේ  සහ 

විදයා්තමක උපශදසව ්බා ගැනීම සඳහා තාවකාලික කමිටු ප්ත 

ියරීමට අමාතයවසයාට හැිය වන පරිදි ශමහිදී 71වැනි වගන්තියට 

නව උප වගන්ති ශදකක් එකතු කස ඇත. 

පනත සඳහා ඇතුළු වන කාසණා පිිබබඳව ග්තතාම, අද 

ශමන්න ශම් කාසණය තමයි ඇතුේත ශවන්ශන්. ශම් කාසණය 

පිිබබඳව අපි වසස තිසව ගණනක් දිණුන් දිගටම සම්මුතියට එකඟ 

ශව්ා තිශබනවා. ඒ එකඟ වීම්ත එක්ක,- 

 
 

ගු අජිත් මා්දන්පපපුම මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தெருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

Sir, I rise to a point of Order. 
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ගු යමපයෝජ කාරක ්වාපිනුරමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் ெிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, what is the point of Order? 

 

ගු අජිත් මා්දන්පපපුම මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தெருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ගු  අමාතයතුමනි, ඇ්තතටම ඔබතුමා ගැන,-  [බාධා ියරීමක්  
 

ගු යමපයෝජ කාරක ්වාපිනුරමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் ெிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, it is not a point of Order. This is your 

time, Hon. Minister. Would you like to give him time? 
 

ගු සී.බී. රත්නායක මහසත්ා  
(ைொண்புைிகு சீ.ெி. ரத்நொயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
Yes. 
 

ගු යමපයෝජ කාරක ්වාපිනුරමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் ெிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes, Hon. Ajith Mannapperuma? 

 

ගු අජිත් මා්දන්පපපුම මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தெருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ශකොසල්පස විනා  ියරීම CITES පනශතන් සියයට 100ක් 

තහනම් ශවනවා. තුන්වැනි ශවළුශම්දී ශකොසල්පස ශවශෙඳාම් 

ියරීමට ඉඩ දී්ා තිශබනවා. ශ්රී ් කාශේ තිශබන ශකොසල්පස 

අපනයනය ියරීමට සහ යම් ්රමාණයක් ශවශෙඳාම් ියරීමට CITES 

පනත තුිබන් ඉඩ දී්ා තිශබනවා. නමු්ත, ශ්රී ් කාශේ තිශබන 

වෘක්ෂ්තා පනත අුවව එය සියයට 100ක්ම කෙ ශනොහැියයි. අපි 

සියයට 100ක්ම CITES පනත ග්රහණය කස ගන්නශකොට අශේ 

ශකොසල්පස මීට වඩා නිදහසව ශවනවා. අන්න ඒකට ඔබතුමාට 

සහතිකයක් ශදන්න පුළුවන්ද, ගු  ඇමතිතුමා? මම ශම්ක 

සේභාවශයන් ියයන්ශන්. වාදයකට, විවාදයකට යන්න මට 

වුවමනාවක් නැහැ. දැනට තිශබන ටික අශේ පන්තවලින්   ආසක්ෂා 

කසනවාට වඩා, පසවසට යන්ශන් නැහැයි ියයන සහතිකය 

ඔබතුමාට ශදන්න පුළුවන් නම් ඉතාම වටිනවා. 
 
 

ගු සී.බී. රත්නායක මහසත්ා  
(ைொண்புைிகு சீ.ெி. ரத்நொயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
ඔබතුමාශ  ශයෝජනාව අුවව අපි ්රියා්තමක ශවන්න සූදානම්. 

[බාධා ියරීමක්  ශම් වාද විවාද, තර්ක විතර්ක කොට අපි ශම් 
සියල්ශල්ම තාවකාලික භාසකු ශවෝ. අපි ශම් කාර්යය ්රියා්තමක 

කස්ා, අණ පන්ත ස ශ ෝධනය කස්ා, අණ පන්ත ්රියා්තමක 

කස්ා, ඒ වාශ ම AR, FR වාශ ම, පන්ත ටික්ත එක්කමයි සාජය 

නි්ධාරින් අතසට යන්ශන්. එම නිසා ඒවා ්රියා්තමක ියරීශම්දී අපි 

හරියාකාසව ්රියා්තමක ශනොවුශණෝත ඔවුන්ට ශදොසව ියය්ා වැඩක් 

ශවන්ශන්්ත නැහැ. ගු  නිශයෝජය කාසක සභාපතිතුමනි, ශම් 

පන්ත ශකටුම්පත ශ න ශව්ාශේදී්ත ශවන කතන්දසයක් තමයි 

මාධය තුෙ  ්රචලාසය  ශව්ා තිුදශඩු. සශට් අව යතාව සඳහා 

කටයුතු කස්ා තිුදණ්ත, ඒක ශනොශවයි ශමතැනදී පිිබිනඹු 

ශවන්ශන්. ශම් කාසණය පිිබබඳව වැැකදි අර්ථකථනයක්, වැැකදි 

කාසණයක් තමයි යුක්තිශආ ශක්න්ද්රය ආදී තැන්ව්දී දී්ා තිුදශඩු. 

ශම්ක අවුු ු  තිසව ගණනක් තිසවශසේ කස ගන්න බැරි වුම් 

කාර්යයක්. ශමම ස ශ ෝධන ඇතුළු කසශගන නීතයුවූල්ව 

කටයුතු කසන්න්ත, ඒ වාශ ම වඳ වී යන  ාක හා සතුන් ආසක්ෂා 

කස ගැනීම්ත, ආනයන හා අපනයන සඳහා අව ය කටයුතු, 

ශසගු්ාසි සහ අණ පන්ත ස ශ ෝධනය ියරීම්ත තමයි අපි 

බ්ාශපොශසෝතතු ශවන්ශන්. එය ්රියා්තමක ියරීම සඳහා අව ය 

කටයුතු කසන්න්ත, ඒ වාශ ම උපශේ ක කාසක සභාවට්ත, 

කැිනනට් මඩුඩ්යට්ත, පාර්ලිශම්න්තුවට්ත ඉදිරිප්ත කස්ා 

ඒවාශආ අුවමැතිය ්බා ගැනීමට්ත අපි සූදානම් ශවනවා. යම් යම් 

ස ශ ෝධන තිශබනවා නම්, ඒ ස ශ ෝධන සඳහා අපි 

එකඟතාවියන් කටයුතු කසමුය ියයන කාසණය ්රකා  කසමින්,  

ශම් අවසවථාව ්බා දීම පිිබබඳව ඔබතුමාට්ත සවතුතිවන්ත ශවමින් 

මශ  කථාව අවසන් කසනවා, ගු  නිශයෝජය කාසක 

සභාපතිතුමනි. 
 
 

ගු යමපයෝජ කාරක ්වාපිනුරමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் ெிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Next, the Hon. Charles Nirmalanathan, please. You 

have six minutes. 
 

 

[ெி.ெ. 1.42] 
 

ගු චාල්්ප යමාමලනාා්ද මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 
தகௌரவ குழுக்களின் ெிரதித் தவிசொளர் அவர்கலள! இன்று 

நமடதெறுகின்ற தொவர, விலங்கினப் ெொதுகொப்பு (திருத்தம்) 

சட்டமூலத்தின் இரண்டொம் வொசிப்ெின்ைீதொன விவொதத்தில் 

கலந்துதகொண்டு எனக்கும் லெசுவதற்குச் சந்தர்ப்ெம் 

தந்தமைக்கு நன்றிமயத் ததொிவித்துக்தகொள்கிலறன்.  

ைகொவலி அெிவிருத்தி அதிகொரசமெ, வன இலொகொ, 

ததொல்தெொருள் திமணக்களம், வனசீவரொசிகள் ெொதுகொப்புத் 

திமணக்களம் ஆகிய நொன்கு திமணக்களங்களினூடொக 

வடக்கு, கிழக்கிலுள்ள தைிழர்களுமடய பூர்வீக நிலங்கமள - 

கொணிகமள - அெகொித்து, ைொற்று இனத்தவர்களுக்கு 

வழங்குகின்ற தசயற்ெொடு தற்தெொழுது ைிக லவகைொக 

நமடதெற்றுக் தகொண்டிருக்கிறது. அச்தசயற்ெொட்டுக்கு 

எதிர்ப்புத் ததொிவித்து, இன்று நொன் உட்ெட 12 ெொரொளுைன்ற 

உறுப்ெினர்கள் சனொதிெதி தசயலகத்துக்கு முன்ெொக 

கவனயீர்ப்புப் லெொரொட்டதைொன்மறச் தசய்திருந்லதொம். 

அதன்லெொது, நொங்கள் சனொதிெதி அவர்களுக்கு லகொொிக்மகக் 

கடிததைொன்மறயும் சைர்ப்ெிப்ெதற்குத் தயொரொக இருந்லதொம். 

ஆனொல், சனொதிெதிலயொ அல்லது  தகுதிவொய்ந்த அமைச்சரமவ 

அந்தஸ்துள்ள அமைச்சர்கலளொ எங்களிடைிருந்து அந்தக் 

கடிதத்மதப் தெற்றுக்தகொள்ளவில்மல என்ெமத நொன் இந்த 

இடத்திலல ெதிவுதசய்துதகொள்கிலறன். 

தகௌரவ அமைச்சர் அவர்கலள, லநற்று நமடதெற்ற 

தங்களது அமைச்சு சொர்ந்த கூட்டத்தில்கூட நொன் இது 

ததொடர்ெொகக் கமதத்திருந்லதன். ஏற்கனலவ, நீங்கள் இந்தப் 

ெொரொளுைன்றத்தில் ததொிவித்த தகவலின் ெிரகொரம், வட 

ைொகொணத்தில் ைகொவலி அெிவிருத்தி அதிகொரசமெ, 

Department of Wildlife Conservation ைற்றும் 

ததொல்தெொருள் திமணக்களத்திடம் இருக்கின்ற கொணிகமள 

விட, 44 சதவீதைொன கொணிகள் வன இலொகொவிடம் ைொத்திரம் 

இருக்கின்றன. வட ைொகொணத்தில் 888,400 தஹக்தடயொர் 

கொணி இருக்கின்றது. அதில், 392,164.6 தஹக்தடயொர் கொணி 

வன இலொகொவிடம் இருக்கின்றது. அதுதவிர, தற்தெொழுது 

முல்மலத்தீவு ைொவட்டத்திலுள்ள 7,091.6 தஹக்தடயொர் 

கொணிமய reserved forestஆக Gazette ெண்ணுவதற்கு 

தங்களுமடய ெணிப்ெொளர் நொயகத்தொல் ைொவட்டச் 

தசயலகத்துக்கு ெொிந்துமர அனுப்ெப்ெட்டிருக்கிறது. இது 

ததொடர்ெொக எனது எதிர்ப்மெ லநற்று நொன் 

ததொிவித்திருந்லதன். அதன்லெொது 12 ெொரொளுைன்ற 

உறுப்ெினர்கள் மகதயழுத்திட்ட கடிதத்மதயும் நொன் 

உங்களிடம் சைர்ப்ெித்திருந்லதன். தற்லெொமதக்கு இந்த விடயம் 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ததொடர்ெொக எந்தவித நடவடிக்மகயும் முன்தனடுக்க 

லவண்டொம் என்று தகௌரவ இரொஜொங்க அமைச்சர் அவர்கள் 

ெணிப்ெொளர் நொயகத்திடம் கூறியிருந்தொர்.  

தகௌரவ அமைச்சர் அவர்கலள, வட ைொகொணத்திலுள்ள 

44% கொணிகள் வன இலொகொவிடம் இருக்கின்றது. அதுதவிர, 

ைகொவலி அெிவிருத்தி அதிகொரசமெ, Department of Wildlife 

Conservation ைற்றும் ததொல்தெொருள் திமணக்களம் 

என்ெவற்றிடம் ெல்லொயிரக்கணக்கொன தஹக்தடயொர் 

கொணிகள் இருக்கின்றன. என்மனப் தெொறுத்தவமரயில், இந்த 

நொன்கு திமணக்களங்களும் அங்கிருக்கின்ற 70 சதவீதைொன 

கொணிகமள அெகொித்து மவத்திருக்கின்றன. ைிகுதி 30 

சதவீதைொன கொணிகளில்தொன் ைக்கள் இருக்கின்றொர்கள்; 

விவசொய நிலங்கள் இருக்கின்றன. அத்துடள், ெொடசொமல, 

லகொவில் லெொன்ற நடவடிக்மககமளயும் லைற்தகொள்ள 

லவண்டியிருக்கின்றது. ஏற்கனலவ, உங்களொல் அங்குள்ள 

குறிப்ெிட்டளவு நிலங்கள் reserved forestஆக Gazette 

ெண்ணப்ெட்டதொல், தங்களொல் விவசொயம் தசய்ய முடிய 

வில்மலதயன்றும் தங்களுமடய லைய்ச்சல் நிலங்கள் 

ெறிக்கப்ெடுவதொகவும் அங்குள்ள ைக்கள் முமறப்ெொடு 

தசய்கிறொர்கள். இதுலெொன்ற ெல்லவறு விதைொன ெிரச்சிமனகள் 

இருக்கின்றன.   

அண்மையில் நீங்கள் ைன்னொர் ைொவட்டத்துக்கு வருமக 

தந்திருந்தீர்கள். அதற்கொக நொன் உங்களுக்கு நன்றிமயத் 

ததொிவித்துக்தகொள்கிலறன். அலதலெொல், முல்மலத்தீவு, 

வவுனியொ ைொவட்டங்களுக்கும் வருவதொகக் கூறி இருக்கிறீர் 

கள். ஏற்தகனலவ இருக்கின்ற ெிரச்சிமனகமளத் தீர்த்து 

மவக்கொைல், தைன்லைலும் அங்குள்ள நிலங்கமள reserved 

forestஆக Gazette ெண்ணுவது என்ெது ஏற்றுக்தகொள்ள 

முடியொத ஒரு விடயைொகும். எனலவ, இந்த விடயத்தில் இந்த 

நொட்டினுமடய சனொதிெதி அவர்கள் உடனடியொக தமலயிட 

லவண்டும். ஏதனன்றொல், 1988ஆம் ஆண்டு ைகொவலி 

அெிவிருத்தி அதிகொரசமெயினூடொக ைகொவலி “L”  வலயம் 

Gazette ெண்ணப்ெட்டு 34 வருடங்கள் கடந்துள்ளலெொதிலும், 

அதில் ஒரு தைிழருக்குக்கூட கொணி அனுைதிப்ெத்திரம் 

வழங்கப்ெடவில்மல. ஆனொல், ைகொவலி “L”  வலயத்துக்கொக 

வவுனியொ, முல்மலத்தீவு ைொவட்டங்களிலுள்ள 8,000 ஏக்கர் 

கொடுகள் அழிக்கப்ெட்டு, அங்கு சிங்கள ைக்கள் குடிலயற்றப் 

ெட்டிருக்கிறொர்கள்.  

தகௌரவ அமைச்சர் அவர்கலள, நொங்கள் சிங்கள ைக்களுக்கு 

எதிரொனவர்கள் என்று ெலர் நிமனக்கலொம். எங்களுமடய 

ைக்களுக்கு 1956ஆம் ஆண்டு வழங்கப்ெட்ட கொணி 

அனுைதிப்ெத்திரத்மத இரத்துச்தசய்து, அவற்மற ைகொவலி 

அதிகொரசமெயினூடொக சிங்கள ைக்களுக்கு வழங்குவமதத் 

தொன் நொங்கள் எதிர்க்கின்லறொம் என்ெமத நொன் இந்த லநரத்தில் 

இந்த சமெயிலல ெதிவுதசய்துதகொள்ள விரும்பு கிலறன். 

எனலவ, இந்த விடயத்தில் நொட்டினுமடய சனொதிெதி அவர்கள் 

லநரடியொகத் தமலயிட்டு, சொதகைொன ெதிமல 

வழங்கலவண்டும். ஏதனன்றொல், அங்கிருக்கின்ற நிலங்கள் - 
 

ගු යමපයෝජ කාරක ්වාපිනුරමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் ெிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

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

 

[පම් අව්පථාපේදී විපක්ෂපප ද්රවිඩ පක්ෂ ම්දත්රීවු ිළරි්ක්  නැී  
සි  පුවු ප්රාාශයීයනය කරමි්ද පෂෝෂා කර්දන  ූහහස.] 

[இச்சந்தர்ப்ெத்தில், எதிர்க்கட்சிமயச் லசர்ந்த தைிழ் கட்சிப் ெிரதிநிதிகள் சிலர் 

ெதொமதகமளத் தொங்கியவொறு எழுந்துநின்று லகொஷதைழுப்ெினொர்கள் .] 
[At this stage, some Members of the Tamil Political Parties of the 

Opposition rose displaying placards and created an uproar.] 

ගු යමපයෝජ කාරක ්වාපිනුරමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் ெிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Shehan Semasinghe. 

You have nine minutes.      

 

ගු ම්දත්රීවු  
(ைொண்புைிகு உறுப்ெினர்கள்) 

(Hon. Members) 
ெறிக்கொலத! ெறிக்கொலத! கொணிகமளப் ெறிக்கொலத! தைிழர் 

நிலங்கமளப் ெறிக்கொலத! 

 
ගු යමපයෝජ කාරක ්වාපිනුරමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் ெிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Allow the Hon. State Minister to speak.  

- [Interruption]-  
 

ගු පශයීයහසා්ද ප් මසිාංහස මහසත්ා  
(ைொண்புைிகு தசஹொன் லசைசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe)  

ගු  නිශයෝජය කාසක සභාපතිතුමනි, විෂයයන් කීපයක් 

පිිබබඳව විවාද කසන අද දවශසේ පාර්ලිශම්න්තුව විහිළුවට ්ක් 

කසන්න විු ේධ පක්ෂශආ සමහස කඩුඩායම් සූදානම් වන බව 

අපට ශේන්න තිශබනවා. අද ශම් ගු  සභාශේ ඉන්න ශම් 

කඩුඩායම් පැහැදිලිව ශ්තු ම් ගන්න ඕනෑ, එතුමන්්ා,- [බාධා 
ියරීම්  

 
ගු සී.බී. රත්නායක මහසත්ා  
(ைொண்புைிகு சீ.ெி. ரத்நொயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
 
නැී  සිියපපය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 
ගු යමපයෝජ කාරක ්වාපිනුරමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் ெிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes, Hon. Minister? 
 
 

ගු සී.බී. රත්නායක මහසත්ා  
(ைொண்புைிகு சீ.ெி. ரத்நொயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
චලාල්සව නිර්ම්නාදන් මන්ත්රීතුමනි, ශම් සියලු ශේ වන 

ස සක්ෂණයට සහ,- [බාධා ියරීම්  
 
 

ගු යමපයෝජ කාරක ්වාපිනුරමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் ெிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Members, please allow the Hon. Minister to 

speak. He is trying to answer your questions.  
 
 

ගු සී.බී. රත්නායක මහසත්ා  
(ைொண்புைிகு சீ.ெி. ரத்நொயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
කු ණාකස්ා මට උ්තතස ශදන්න ඉඩ ශදන්න ියයන්න, ගු  

නිශයෝජය කාසක සභාපතිතුමනි. 

 
ගු යමපයෝජ කාරක ්වාපිනුරමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் ெிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Members, allow the Hon. Minister to speak. - 

[Interruption] - Hon. Minister, you can speak.  
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[ගු  චලාල්සව නිර්ම්නාදන් මහතා  
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ගු ම්දත්රීවු  
(ைொண்புைிகு உறுப்ெினர்கள்) 

(Hon. Members) 
ெறிக்கொலத! ெறிக்கொலத! கொணிகமளப் ெறிக்கொலத! தைிழர் 

நிலங்கமளப் ெறிக்கொலத! 
 

 

 

ගු සී.බී. රත්නායක මහසත්ා  
(ைொண்புைிகு சீ.ெி. ரத்நொயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
ශම්ක නතස කස ශදන්න, ගු  නිශයෝජය කාසක 

සභාපතිතුමනි. 
 

 

ගු යමපයෝජ කාරක ්වාපිනුරමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் ெிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Hon. Members, please allow the Hon. 

Minister to speak and give an answer to your questions. 
 

 

ගු සී.බී. රත්නායක මහසත්ා  
(ைொண்புைிகு சீ.ெி. ரத்நொயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  

වන ස සක්ෂණය මුවාශවන් ියසිම ඉඩමක් ්බා ගන්න අපි 

සූදානම් වන්ශන් නැහැ. ඒ වගකීම අපි භාස ගන්නවා. උතුු  

පොශ්ත හිටිය්ත, දකුම් පොශ්ත හිටිය්ත, මධයම පොශ්ත හිටිය්ත, 

එශහම නැ්තනම් වතුකසශආ හිටිය්ත අපි සියලු ශදනා ශම් සශට් 

මිනිසවුම. හැබැයි, ඔබතුමන්්ා ඒ මිනිුමන්ශ  අව යතා ඉෂවට 

කසන්ශන් නැතිව ශේ පා්නය මුවාශවන් ජාතයන්තසයට ණුහිල්්ා 
ඔවුන්ශගන් යැශපන්නන් බවට පරිවර්තනය වනවා නම්, මම 

ඒකට්ත ඉඩ තියන්ශන් නැහැ. ජනතාවට අයිති ඉඩම් අ්තප්ත කස 

ගන්න වන ජීවී හා වන ස සක්ෂණ අමාතයා  ය විධියට අපි 

ියසිශසේ්තම සූදානම් වන්ශන් නැහැ. මම වගකීශමන් ියයනවා, ඒ 

කාර්ය භාසය භාස ගන්න මම ්ෑසවති බව.  

චලාල්සව නිර්ම්නාදන් මන්ත්රීතුමනි, එදා මම මන්නාසමට 

ණුහිල්්ා, ශම් කාසණය පිිබබඳව සාකච්ඡා කස්ා එකඟතාවකට 

ආවා. ඒ එකඟතාවට අුවව අව ය කටයුතු කසන්න තමයි දැන් අපි 

සූදානම් වන්ශන්. [බාධා ියරීමක්  මට කථා කසන්න ඉඩ ශදන්න, 
ගු  මන්ත්රීතුමනි. ඒ කාර්යය ්රියා්තමක ියරීශම්දී අපි බ්න්න 

ඕනෑ, ශකොච්චලස ඉඩම් ්රමාණයක් තිුදණාද, ඒ සම්බන්ධශයන් 

ශකොශහොමද කටයුතු කස්ා තිශබන්ශන් ියය්ා.  

ගු  නිශයෝජය කාසක සභාපතිතුමනි, ූල්ාසනශආ ඉන්න 

ඔබතුමා්ත නිශයෝජනය කසන්ශන් යාපනය දිසව්රික්කය. 

තමුන්නාන්ශසේ්ත දන්නවා, ශමොකක්ද ශම් ශවන්ශන් ියය්ා. 

තමුන්නාන්ශසේට නම් ජාතයන්තසශයන් ආධාස ගන්න වුවමනාවක් 

නැතිව ඇති. අපි ජනතාව ැකක ගැනීශම් කටයු්තතක් පමණයි 

්රියා්තමක කසන්න සූදානම් වන්ශන්. ඒ නිසා මන්නාසම ඇතුළු 

උතුු කසශආ ජනතාවට අකටයු්තතක් ශහෝ අසාධාසණයක් 

ශවන්න අපි ඉඩ තියන්ශන් නැහැ ියයන සහතිකය මම ශම් 

ශව්ාශේ ්බා ශදනවා.   

 
ගු චාල්්ප යමාමලනාා්ද මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 

ගු  නිශයෝජය කාසක සභාපතිතුමනි, මට කාසණයක් ියයන්න 

තිශබනවා. එයට අවසවථාව ්බා ශදන්න. 

 
ගු යමපයෝජ කාරක ්වාපිනුරමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் ெிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, we cannot make this a debate. The 

Hon. Minister has already given you an answer. Thank 
you.  

Hon. Shehan Semasinghe, you may continue.  

ගු පශයීයහසා්ද ප් මසිාංහස මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு தசஹொன் லசைசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ගු  නිශයෝජය කාසක සභාපතිතුමනි, ශම් ශේවල් තුිබන් අද 

අපට එක ශදයක් පැහැදිලියි. හැම අවුු ේශේම ජිනීවාව් 

පැවැ්තශවන මානව හිමිකම් ශකොමිසම තුෙ,- [බාධා ියරීමක්  
 
 

ගු චාල්්ප යමාමලනාා්ද මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 
 

නැී  සිියපපය. 
எழுந்தொர். 

rose. 
 
 

ගු යමපයෝජ කාරක ්වාපිනුරමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் ெிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes, Hon. Charles Nirmalanathan? 
 
 

ගු චාල්්ප යමාමලනාා්ද මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 

ගු  සී.බී. ස්තනායක ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා මන්නාසමට ආවා. 

ඊට පසවශසේ, වන ස සක්ෂක ජනසාල්තුමා ලියුමක් ශදනවා, 

මු්තිේව් ශහක්ශටයාස හ්තදහසව ගණනක් අලුතින් ගැසට් 

කසන්න ියය්ා. 

 
ගු යමපයෝජ කාරක ්වාපිනුරමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் ெிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Charles Nirmalanathan, we cannot make this a 

debate. Thank you very much.  
 

Hon. State Minister, you may continue with your 
speech.   

 
 

ගු පශයීයහසා්ද ප් මසිාංහස මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு தசஹொன் லசைசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 
ගු  නිශයෝජය කාසක සභාපතිතුමනි, ශමතුමන්්ා දිණුන් 

දිගටම මට බාධා කසනවා. එතුමන්්ාට ශදන කා්ය අව  කස්ා, ඒ 

කා්ය අපට ්බා ශදන්න ියය්ා මම ඉතා ශගෞසවශයන් 

ඔබතුමාශගන් ඉල්්ා සිටිනවා.  
 

 

ගු චාල්්ප යමාමලනාා්ද මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 

එශහම ශදන්න බැහැ. 
 
 

ගු පශයීයහසා්ද ප් මසිාංහස මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு தசஹொன் லசைசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

එශහම ශදන්න බැරි නම් පාර්ලිශම්න්තුශේ සම්්රදාය               

ආසක්ෂා කසන්න. ඔතැන ුමමන්තිසන් මන්ත්රීතුමා ඉන්නවා ශන්. 

හැම ශදයක් සම්බන්ධශයන්ම ඔබතුමන්්ා ුමමන්තිසන් 

මන්ත්රීතුමාශගන් උපශදසව ගන්නවා ශන්. ඉතින් එතුමාශගන් 

උපශදසව ගන්නශකෝ. ුමමන්තිසන් මන්ත්රීතුමා ණුය ආඩුව ව්ත 

ශමශහයවූවා.  
 

ගු යමපයෝජ කාරක ්වාපිනුරමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் ெிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. State Minister, the time will be deducted from 

them. 
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ගු පශයීයහසා්ද ප් මසිාංහස මහසත්ා (්මි ධි  ගිහස ්ාකයක  
ක්ෂුද්ර මූල  ්පවයාං රැකියා හසා  වාපාර ්ාංවාධාන රාජ 
අමාත්ුරමා) 
(ைொண்புைிகு தசஹொன் லசைசிங்க - சமுர்த்தி, உள்ளக 

தெொருளொதொர, நுண்நிதிய, சுயததொழில், ததொழில் அெிவிருத்தி 

இரொஜொங்க அமைச்சர்) 

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

Thank you.  

ගු  නිශයෝජය කාසක සභාපතිතුමනි, එක්ස්ත ජාතීන්ශ  

මානව හිමිකම් ශකොමිසම ැකසවවන අවසවථාව්දී ශමතුමන්්ා ශම් 

ගු  සභාව උපශයෝණු කසශගන ජාතයන්තසයට කථා කසන්න 

හදනවා.  අවුු ු  පහක් ශමතුමන්්ා ශ  ආඩුව වක් තිුදණා ශන්. 

ශම් ගු  සභාශේ ඉන්න ශදමෙ සන්ධානශආ මන්ත්රීවු  තමයි ඒ 

ආඩුව ව ශමශහයවූශේ. මැතිවසණව්ට අදාෙව ශම් සශට් තිශබන 

පන්ත පවා හකුෙන්න පුමණුය කා්ශආ පැවැති ආඩුව ව කටයුතු 

කශෙේ ශමතුමන්්ා සතුටු කසන්නයි. ශමතුමන්්ා  ට එාව ආඩුව ව 

යටශ්ත ශමතුමන්්ාශ  ්ර වනව්ට විසඳුම් ශ න්න බැරි වුම් 

එකට අපි වග ියයන්න ඕනෑ නැහැ. ශමතුමන්්ා අද ජනාධිපතිතුමා 

මුණ ගැශහන්න ියය්ා ණුයාට ශමතුමන්්ා දැනගන්න ඕනෑ, 

ජනාධිපතිතුමා ශගන් කා්ය ශවන් කසවාශගන යන්න. 

ශමතුමන්්ා වාශ  නිකම් ඉන්න අය ශනොශවයි අශේ ආඩුව ශේ 

ඉන්ශන්. ශහොඳට වැඩ කසන, ජනතාව  ශවුවශවන් තම කා්ය කැප 

කසන ජනාධිපතිවසශයක් තමයි අපට ඉන්ශන්. ශමතුමන්්ාට 

හිශතන හිශතන ශව්ාවට ජනාධිපති ශල්කම් කාර්යා්යට යනවා. 

ජනාධිපතිතුමා නැති ශව්ාවක ජනාධිපති ශල්කම් කාර්යා්යට 

ණුයාට එතුමා හමුවන්න ්ැශබන්ශන් නැහැ. හැබැයි, 

ජනාධිපතිතුමාශ  ශල්කම්තුමා හමුශව්ා, එතුමාට පැහැදිලිව ශම් 

කාසණය ශයොමු කශෙෝත ශමතුමන්්ාට අව ය විසඳුමක් ්බා 

ශදයි. එදා ත්රසවතවාදී කඩුඩායම් ශමශහයවපු, ඒ ත්රසවතවාදී 

කඩුඩායම්ව් බ්පෑම අව ය වන කඩුඩායම්ව් වුවමනාව 

තමයි ශමතුමන්්ා ශම් ්රියා්තමක කසන්න හදන්ශන්, ගු  

නිශයෝජය කාසක සභාපතිතුමනි. 

ශමතුමන්්ාට තමන් නිශයෝජනය කසන ශම් සශට් දමිෙ 

ජනතාව පිිබබඳව අබමල් ශර්ම්වක තසම්ව්ත කැක්කුමක් නැහැ. 

ශමතුමන්්ාට එශහම කැක්කුමක් හදා ගන්න අව යතාවකු්ත 

නැහැ. ශමොකද, ත්රසවතවාදීන් විසින් ශමශහයවුව ්බන කඩුඩායම් 

ශමතුමන්්ා ශහොඳට ැකක බ්ා ගන්නවා. ඒ හින්දා තමයි 

ශමතුමන්්ා කථා කසන හැම අවසවථාවකදීම ජාතිවාදය 

අවුසවසන්ශන්; ආගම්වාදය අවුසවසන්ශන්. ආගම්වාදය, ජාතිවාදය 

ඇවිසවුමශවෝත විතසයි ශමතුමන්්ාශ  පැවැ්තම තිශබන්ශන්. ඒ 

හින්දා ශම් සශට් ්රජාතන්ත්රවාදය ශවුවශවන්ව්ත, ශම් සශට් අහි සක 

දමිෙ ජනතාව ශවුවශවන්ව්ත, ඔවුන් ජීව්ත වන ්රශේ ය 

ශවුවශවන්ව්ත ශනොශවයි ශමතුමන්්ා කථා කසන්ශන්, ගු  

නිශයෝජය කාසක සභාපතිතුමනි. ශමතුමන්්ා කථා කසන්ශන්, 

ශමතුමන්්ාට ගතමනාවක් එන්ශන් ශකොශහොමද ියයන කාසණාව 

සම්බන්ධශයන් විතසයි.  

ගු  නිශයෝජය කාසක සභාපතිතුමනි, ගැසට් පත්ර කීපයක පෙ 

වූ ශසගු්ාසි, නියම ආදිය පිිබබඳව අද අපි සාකච්ඡා ශවනවා. පුම 

ණුය දා අශේ සශට් විශ ේෂශයන්ම ගෑසව සම්බන්ධ සිු වීම් ියහිපයක්ම 

විවිධ අවසවථාව්දී වාර්තා වුණා. හැබැයි, අතිගු  ජනාධිපතිතුමා 

ශකසව්පිටියට ණුහිල්්ා ලි ශට්රෝ ගෑසව සමාගශම් අසවසක් මුල්්ක් 

නෑස ඇවිද්ා, ශසේවකයන් එක්ක සාකච්ඡා කස්ා, ගැටලු පිිබබඳව 

විමර් නය කස්ා, නැශේ ඉඳ්ා ගබඩාවට එන ගෑසව ගබඩාශවන් 

ශබදා හැරීම දක්වා පරීක්ෂා කොට පසවශසේ, ගෑසව සම්බන්ධ පිපිරීම් 

වාර්තා වුශඩු නැහැ, ගු  නිශයෝජය කාසක සභාපතිතුමනි. ශම් 

සශට් සිු  වූ එම සිු වීම් එක්ක ගෑසව සම්බන්ධ උපකසණ, උපා ග 

සඳහා ත්ත්තව සහතික ගන්නා ත්ත්තවයට ප්ත ියරීම ඉතාම ශහොඳ 

කාර්යයක් ශ්සයි මම දියන්ශන්. එදා අතිගු  ජනාධිපතිතුමා 

ලි ශට්රෝ ගෑසව සමාගමට්ත ියේවා, එම උපා ග ්රමිතිකසණය සඳහා 

අව ය වැඩ පිිබශවෙ සකසව කසන්න ියය්ා.  

ගු  නිශයෝජය කාසක සභාපතිතුමනි, අවාසනාවට අද ශම් 

සශට් හැම ්ර වනයක්ම ශේ පා්නීකසණය කසශගනයි 

තිශබන්ශන්. ශම් සශට් ආර්ථිකය කඩා වැටීම්ත අද 

ශේ පා්නීකසණය කසශගනයි තිශබන්ශන්. හැබැයි, කවුද එය 

ශේ පා්නීකසණය කසන්ශන්?  ශම් සශට් සමසවත ආර්ථිකය කඩා 

ිනඳ දැමීම සම්බන්ධශයන් වග ියයන්න ඕනෑ කඩුඩායම් තමයි එය 

ශේ පා්නීකසණය කසන්ශන්.  

අද පාර්ලිශම්න්තුව ජනතාව අතස විහිළුවකට ්ක් ශව්ා 

තිශබන්ශන් ඇයි? පාර්ලිශම්න්තුව තුෙ ජනතාවශ  ්ර වන කථා 

කසන්ශන් නැති මට්ටමට පාර්ලිශම්න්තුව තුෙ හැසිශසන්න 

විපක්ෂය පටන් ශගන තිශබනවා. ඊශආ දිනශආ පැවැති සභාව කල් 

තබන අවසවථාශේ විවාදශආදී සිු  වූ ශේ අපි දැක්කා ශන්. ඒ 

විවාදයට දවසව ශදකක් ඕනෑ ියය්ා ්ක්ෂවමන් ියරිඇල්් 

මන්ත්රීතුමා සටන් කො. ඒ සඳහා දින වකවාුව ශවන් කස්ා 

ශව්ාව ු න්නා. අවසානශආදී ඒ සම්බන්ධශයන් සාකච්ඡා 

කසන්නව්ත, ඒ කු ණ ගැන කථා කසන්නව්ත, ඉදිරිප්ත කසපු 

කල් තැබීශම් ශයෝජනාශේ අන්තර්ගතය ගැන සාකච්ඡා 

කසන්නව්ත එතුමන්්ා එම විවාදය පාවිච්චි කශෙේ නැහැ. 

එතුමන්්ා දැන් හදන්ශන් එතුමන්්ාශ  මඩ ටික විු ේධ 

පක්ෂශආ ඉඳ්ා ශසෝදා ගන්න.  

විශ ේෂශයන්ම, අශේ සශට් ඇති ශව්ා තිශබන ශම් ආර්ථික 

අර්ුදදය ට ශකොවිඩ් වස ගතය ්රධානම කාසණය වුණා වාශ ම, 

අපට පුමණුය ආඩුව ශවන් ්බා දීපු විසඳාගන්න ශනොහැිය අමාු  

්ර වන සාශියකු්ත තිුදණා. මම අද උශේ සජි්ත ශ්රේමදාස මැතිතුමාට 

ශම් පිිබබඳව විසවතස කො. ශමොකද, එතුමන්්ා ශම් සශට් ආර්ථික 

අර්ුදදශආ නිර්මාතෘවු . අව ම ගණශන් එතුමන්්ාට ඒ පිිබබඳව 

ඇහුම්කන් ශදන්නව්ත ඕනෑකමක් තිුදශඩු නැහැ. හැබැයි, අපට 

වගකීමක් තිශබනවා ඒ ්ර වනය විසඳන්න. ඒ හින්දා අපි ශකොවිඩ්-

19 වස ගතය සට තුෙ පා්නය කො. ශම් සශට් හැම කාසණාවක්ම 

ශදස බැලුවාම අප ඉතාම විශිෂවට අන්දමින් ශම් ශකොවිඩ්-19 

වයිසසය පා්නය කො. අපි ඒ සෑම ශදයක්ම කශෙේ, ශම් සට 

නැවත ශගොඩ නැඟීම සඳහා අව ය පදනම සකසව කසන්න. එශහම 

කසේදී අපි දැක්කා, විපක්ෂය කෙ ශේවල්. විපක්ෂය උේශඝෝෂණ 

ස විධානය කො; ශපෙපාිබ ස විධානය කො; අතයව ය 

ශසේවාව්, ජනතාවට වඩා්තම සමීප ශසේවාව් වැඩ වර්ජන 

ස විධානය කො. ඒ හසහා සජයට අනිසි බ්පෑමක් ඇති කො. 

ජනතාව දැඩි පීඩාවකට ප්ත කො. ඒ ඇති ශවච්චල පීඩාවන් තමයි 

අද ජනතාවට ශම් විිනන්න ශව්ා තිශබන්ශන්.  

ගු  නිශයෝජය කාසක සභාපතිතුමනි, ශම් ස ට ශගොඩ නැඟීමට 

සජයක් හැටියට අපි වැඩ පිිබශවෙක් ඉදිරිප්ත කස තිශබනවා. ඒ 

තුෙ අපට පා්නය කසගන්න බැරි ්ර වන ඇති ශවනවා. දැන් 

තිශබන ශතල් අර්ුදදය ග්තශතෝත, ශතල් සැපයුම සහ ශතල් මි් 

සම්බන්ධශයන් අනාගතශආදී්ත බසපතෙ ගැටලුවක් ඇති ශවනවා. 

ශමොකද, ඊශආ දිනශආ ඉඳ්ා අද ශවේදී ඇශමරිකාුව ශඩෝර් 

ශදකකට ආසන්න මුද්ියන් ශතල් බැස්යක මි් ඉහෙ ණුහින් 

තිශබනවා. ශම් නිසා අශේ සශට් ආර්ථිකයට, ශතල් සැපයුමට 

බ්පෑමක් ඇති ශවනවා. අප ශම් ්ර වන නිසාකසණය කස ගන්නා 

ආකාසය ියයේදී විු ේධ පක්ෂයට ඒක අහශගන ඉන්න අමාු යි.  
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2015 සිට 2019 දක්වා කා්ය තුෙ ශම් සශට් ආර්ථිකය කඩා 

වැටුණා, ගු  නිශයෝජය කාසක සභාපතිතුමනි. අද ආර්ථිකශආ 

කඩා වැටීමක් ගැන කථා කසන අය කඩුණාඩියක් ඉසවසසහට 

ණුහිල්්ා බ්න්න ඕනෑ, 2015-2019 කා්ශආ  ශකොශහොමද ශම් සට 

තිුදශඩු ියය්ා. ඊට පසවශසේ, එතුමන්්ා බ්න්න ඕනෑ 2015-2019 

කා්යට ශපස ශම් සට තිුදශඩු ශකොශහොමද ියය්ා. 2015ට ශපස 

ශම් සශට් සියයට 7කට ආසන්න ආර්ථික වර්ධන ශේගයක් තිුදණා; 

ජනතාව තුෙ මුදල් ස සසණය වුණා; සශට් ස වර්ධන කටයුතු සිු  

වුණා; අශේ සටට ණය ගැනීම්ව්දී පිට සටින් ණය ගැනීම අව  

වුණා; ශේශීය ණය ගැනීම් වැඩි කස්ා ශඩෝර් ශවුවශවන් අප 

කසන්න ඕනෑ වියදම් අව  කසග්තතා. ඒ සියල්් මඟින් අපි 

ආර්ථිකය කෙමනාකසණය කස ග්තතා.  

ගු  නිශයෝජය කාසක සභාපතිතුමනි, නමු්ත 2015-2019 

කා්ශයන් පුමව අපට ඉතිරි වුශඩු සියයට 2.2ක ආර්ථික වර්ධන 

ශේගයක් විතසයි. ශමන්න ශම්ක තමයි අද අප මුහුණ ශදන ආර්ථික 

ගැටලුවට බ්පාන ශකොවිඩ්ව්ට අමතසව තිශබන අශනක් ්රධාන 

කාසණය. ඇයි ශම් කාසණය ගැන විවෘතව කථා කසන්න බැරි? ශම් 

කාසණය කථා කසන්ශන් නැතිව ශමතුමන්්ා ශම් කසන්ශන් 

ජනතාව තව්ත පීඩාවට ප්ත ියරීම. ජනතාව පීඩාවට ප්ත ියරීමට 

ශමතුමන්්ා ගන්නා උපාය මාර්ග ශමොනවා ද? පෙමුශවනි එක 

තමයි, එන්න්තකසණය පිිබබඳ අවි වවාසය ඇති ියරීම. ඊෙඟ එක 

තමයි ආර්ථිකයට බ්පෑම් ඇති ියරීම. සට විනා  කො මදිවාට 

ශමතුමන්්ා දැන් හිතාශගන ඉන්නවා, ශම් බ්පෑම කශෙෝත 

ශමතුමන්්ාට නැවත ආඩුව වක් ගන්න පුළුවන් ශවයි ියය්ා. 

නමු්ත ශම් සශට් ජනතාව ුදේධිම්ත. අපි ඒ ජනතාවශ  ්ර වන ටික 

විසඳනවා. ඒ ්ර වන විසඳීමට අපට ගතවන කා්ය අපි සැ්ුමම් 

කස්ා තිශබනවා. ඒ තුෙ එන බාහිස බ්පෑම්ව්ට්ත මුහුණ 

ශදන්න සූදානමින් අපි අව ය සැ්ුමම් ටික හදනවා. ඉදිරි අවුු ු  

තුනක කා්ය ශම් සට නැවත ඉදිරියට ශගන යෑම සඳහා වූ වැඩ 

පිිබශවෙ අතිගු  ජනාධිපතිතුමාශ  නායක්තවය යටශ්ත අපි 

්රියා්තමක කසනවා ියයන එක මම ඉතාම වගකීශමන් ්රකා  

කසනවා, ගු  නිශයෝජය කාසක සභාපතිතුමනි.  

සවතුතියි.  

 
 
ගු යමපයෝජ කාරක ්වාපිනුරමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் ெிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Thushara Indunil 

Amarasena. You have six minutes.  
 
 

[අ.භා. 1.59  

 

ගු ුරෂාර ඉඳුයමල් අමරප් න මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரலசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

සවතුතියි, ගු  නිශයෝජය කාසක සභාපතිතුමනි.  

වැදග්ත පන්ත ශකටුම්පතක්, ශසගු්ාසි සහ නියමයන් කීපයක් 

පිිබබඳව සාකච්ඡා කසන ශම් අවසවථාශේ වන ස්තව හා වෘක්ෂ්තා 

ආසක්ෂක (ස ශ ෝධන) පන්ත ශකටුම්පත සම්බන්ධශයන් අදහසව 

ියහිපයක් ඉදිරිප්ත කසන්න මම බ්ාශපොශසෝතතු ශවනවා. ගු  

සී.බී. ස්තනායක අමාතයතුමා එම පන්ත ශකටුම්පත පිිබබඳව 

අදහසව සාශියක් ඉදිරිප්ත කො. සජයක වගකීම තමයි සශට් තිශබන 

ගහ ශකොෙ, සතා සිවුපාවුන් ඇතුළු සියලු සවවාභාවික සම්ප්ත 

ආසක්ෂා ියරීම. සී.බී. ස්තනායක අමාතයතුමා ජාතයන්තස 

සම්මුතීන් පිිබබඳ්ත කථා කො. ඒවා්ත ශහොඳයි. හැබැයි, ඒවාට 

අුවව ශම් මහ ශපොශෙොශේ කටයුතු ශවනවාද ියයන කාසණය ගැන 

අපට හිතන්න සිු  ශවනවා, ගු  ඇමතිතුමනි.  

තමුන්නාශසේ්ාශ  ආඩුව ව ආ ගමන් තමුන්නාන්ශසේ්ා 

ඉසවශසල්්ාම කසපු කාර්යය තමයි ශබොසළු, ගල්, පසව අදින්න 

තිිනච්චල බ්පත්ර ක්රමය සම්පූර්ණශයන් අශහෝසි කස්ා තමන්ශ  

ගජමිතුසන්ට ඕනෑ ඕනෑ විධියට, ඕනෑ ඕනෑ ශව්ාවට ඒවා ඇද 

ගන්න අවසස දීම. බැඳ්ා තිිනච්චල සියලු බැමි ලිහා දා්ා, ඒවා ටික 

ඕනෑ විධියකට ඇද ගන්න තමුන්නාන්ශසේ්ා අවසසය ්බා ු න්නා; 

ඒ නීති ටික ිනන්දා. ඊෙඟට කශෙේ ශමොකක්ද? වන අලි අල්්ාශගන 

ආවා ියයා සවවාමීන්වහන්ශසේ්ා ඇතුළු කඩුඩායමකට ශචලෝදනා 

තිුදණා. ඒ වන අලි ටික්ත ආපුම ඒ අයිතිකාසයන් ශවත නිදහසව 

කසන්න තමුන්නාන්ශසේ්ා කටයුතු කො. ඒක තමයි යථාර්ථය. 

ඊෙඟට, තමුන්නාන්ශසේ්ා 05/2001 චලක්රශල්ඛ්ය අව් ගු කස්ා 

අවශ ේෂ කැ්ෑ පිිබබඳ නීතිය ්රාශේශීය ශල්කම්වු න් යටතට 

පැවු වා. පැවැති නීති රීති ටික ලිහා දැම්මා, ගශම් ඉන්න තමන්ශ  

ශගෝ්යන්ට, ශහ චලයියන්ට, සශපෝටර්සව්ාට ඕනෑම ශදයක් ඕනෑ 

විධියකට කසන්න හැිය වන ශ්සට.  

ඒ එක්කම අපට දැන් අහන්න ්ැශබන ශදයක් තිශබනවා. අලි 

පැමිණීම වෙක්වා ගැනීම ියයන කාසණය මුවාශවන් 

අුවසාධපුසශආ දැන් පසව වැටියක් දමනවා. හැබැයි ඒ පසව වැටිය 

පිටුපස සම්පූර්ණශයන් තිශබන්ශන් පසව ජාවාසමක්, වැලි 

ජාවාසමක් ියයන එක දැන් ඉතාම ්රසිේධ කාසණයක්. ියසිු  

්රමිතියියන් ශතොසව ඒ කටයුතු කසනවා. දැන් අව ය ශව්ා 

තිශබන්ශන්, අලි වැට හදන එක ශනොශවයි, අලි බාධකය දමන එක 

ශනොශවයි. වැලි තිශබන්ශන් ශකොශහේද, වැලි තිශබන ඒ තැන් 

හාසාශගන අලින්ශගන් මිනිුමන් ශබ්සා ගන්න යන තැනට ශම් 

කටයු්තත අවිධිම්ත ශව්ා තිශබනවා. දැන් ශම් මහ ශපොශෙොශේ 

තිශබන යථාර්ථය ඒකයි.  

වන ස්තව හා වෘක්ෂ්තා ආසක්ෂක ආඥා පනශ්ත 71 

වගන්තිය යටශ්ත අමාතයවසයාට තිිනච්චල බ්ත් කැිනනට් 

මඩුඩ්යට විමධයගත වන ත්ත්තවයක් තමයි දැන් තිශබන්ශන්. 

එශහම නම්,   කවුද ශම්කට වග ියයන්ශන්? විෂයය භාස 

ඇමතිවසයා සී.බී. ස්තනායක මැතිතුමා නම්, ශමොනවා හරි 

අක්රමිකතාවක් වුශණෝත, එහි ශචලෝදනාව ශකිබන්ම සී.බී. 

ස්තනායක ඇමතිවසයාට එල්් කසන්න අපට පුළුවන්. හැබැයි, 

දැන් ඒ බ්ය තිශබන්ශන් සූලහයකට.   

ඊෙඟට බ්න්න, යුගදනවි බ්ාගාසය ගැන. යුගදනවි 

බ්ාගාසය සම්බන්ධශයන් ණුවිුමමක් අ්තසන් කො. නමු්ත එයට 

වග ියයන්න ශකශනක් නැහැ; අම්ශමක් නැහැ; තා්තශතක් නැහැ. 

එහි වගකීම භාස ගන්ශන් කවුද ියයන ්ර වනය අපි ශම් අවසවථාශේදී 

අහන්න කැමැතියි.  

ශදහිගම ්රශේ ශආ අක්කස 65,000ක භූමි ්රමාණයක් සීනි 

කර්මාන්ත ා්ාවක් සඳහා සි ගේපූු  සමාගමකට ශදන්න යනවා. 

කවුද, ඒ කටයු්තශ්ත අේපච්චි? ඒ වාශ ම, ශමොනසාග් අක්කස 

300ක් හිතවතුන්ට ශදන්න යනවා. ඒ බව අපි ශනොශවයි ියයන්ශන්. 

තමුන්නාන්ශසේ්ාශ  ආඩුව  පක්ෂශආම ඉන්න ජග්ත පුෂවපකුමාස 

මන්ත්රීවසයා ශම්ක ියයන්ශන්. 

ඇඹිලිපිටිශආ ස ඛ්පා් විහාසසවථානයට එහා පැ්තශ්ත ජජව 

විවිධ්තවශයන් අනූන වි ා් භූමියක් දැන් ඛ්නිජ කැණීමකට 

ශදන්න හදනවා. මම කුු ණෑග් දිසව්රික්කශආ මන්ත්රීවසශයක්. 

අශේ දිසව්රික්කශආ සාජධානි හතසක්, පහක් තිශබනවා. දඹශදපුය 

සාජධානිය තුෙ තිශබන මාිබගා ග් සහ වව වා ශකටූ ග් 

ියයන්ශන් ශපෞසාපුක උු ම. ඒ යුග්ය තමයි මුළු දඹශදපුයම 

අ් කාසව්ත කසන්ශන්. ගු  නිශයෝජය කාසක සභාපතිතුමනි, ශම් 

ආඩුව ශේ ශහන්චලයිය්ා අන්න අද වව වා ශකටූ ග් කඩන්න 

පටන් අසශගන. දැවැන්ත excavators ශගනැල්්ා ඒක කඩනවා. 

එතැන කාර්යා්්ත - offices්ත - හද්ා. ශම් මහින්ද සාජපක්ෂ 

මැතිතුමා මහ මැතිවසණශආදී ඡන්දය ඉල්්පු දිසව්රික්කය. මහින්ද 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

සාජපක්ෂ මහ්තමයා ශම් භූමියට -ශම් මහ ශපොොවට- ආදශසයි 

ියයනවා. නමු්ත, අන්න දඹශදපුශආ වව වා ශකටූ ග් ආඩුව ශේ 

ශහන්චලයිය්ා කඩනවා. ඒ නිසා මහා ස ඝස්තනය කුපිතශව්ා. 

ජනතාව කසන්න ශදයක් නැතුව නිහඬව බ්ාශගන ඉන්නවා. 

මහින්ද සාජපක්ෂ මහ්තමයා කුු ණෑගලින් ඡන්දය ඉල්්්ා 

පාර්ලිශම්න්තු ආවා. හැබැයි සාජපක්ෂ්ාට හම්බන්ශතොට ගැන 

කැක්කුමක් තිුදණාට, කුු ණෑග් ගැන කැක්කුමක් තිශබනවාද 

ියය්ා අපි දන්ශන් නැහැ. අපට නම් ඒ ගැන කැක්කුමක් 

තිශබනවා. අන්න දඹශදපුය පූජා භූමිශආ වව වා ශකටූ ග් කඩ්ා 

මහ විනා යක් කසනවා. ඒ විධියට තමයි කුු ණෑග් දිසව්රික්කශආ 

පිහිටි ුදවශනකබාහු සජු විසින් ඉදිකෙ සාජ සභා මඩුඩපය කඩා 

විනා  කශෙේ.  

 
ගු යමපයෝජ කාරක ්වාපිනුරමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் ெிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

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

 
ගු ුරෂාර ඉඳුයමල් අමරප් න මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரலசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

මට තව විනාඩි ශදකක් ශදන්න, ගු  නිශයෝජය කාසක 

සභාපතිතුමනි.     

 
ගු යමපයෝජ කාරක ්වාපිනුරමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் ெிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up now. You had only six 

minutes. 

 
ගු ුරෂාර ඉඳුයමල් අමරප් න මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரலசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

්ක්ෂවමන් ියරිඇල්් මැතිතුමා මට විනාඩි ශදකක් ශදනවා. මම 

ශම් විනාඩි ශදක විපක්ෂශආ ශව්ාශවන් ඉල්්්ා ශදන්නම්, ගු  

නිශයෝජය කාසක සභාපතිතුමනි. 

 ඊශආ ගු  බන්ු ් ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා කවියක් ියේවා, ගු  

නිශයෝජය කාසක සභාපතිතුමනි. මම ඒ කවිය ියය්ා කථාව 

අවසන් කසනවා. ගු  බන්ු ් ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා ියයපු කවිය 

ශම්කයි. 

  

 "පිසවසන් සජ වුණ්ත එකයි - සජුන් පිසවශසො වුණ්ත එකයි. 

 කාශග ගෑුව කාට ණුය්ත - අශේ නමට ්ැශබයි ෙමයි" 

එතශකොට ඒ ගල් කඩපු තා්තත්ා කවුද? අද විු ලිය, ඉන්ධන, 

ගෑසව නැහැ. ජීවන වියදම ඉහෙ ණුහින්. පරිසසය විනා යි. දැන් 

බබා්ා හම්බශව්ා ඉන්ශන්. ඒ බබා්ාශ  තා්තතා කවුද? 

සාජපක්ෂ්ාද ශම් බබා්ාශ  තා්තතා? ශගෝඇාභය සාජපක්ෂ ද, 

මහින්ද සාජපක්ෂ ද, එශහම නැ්තනම් බන්ු ් ගුණවර්ධන ද? දැන් 

ශම් හම්බශව්ා ඉන්න බබා්ාශ  තා්තතා කවුද? 

සවතුතියි, ගු  නිශයෝජය කාසක සභාපතිතුමනි. 

 
ගු යමපයෝජ කාරක ්වාපිනුරමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் ெிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Kanchana Wijesekera. 

You have nine minutes. 
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ගු  කාංචන විපේප් කර මහසත්ා (විසිුරු මබෑ්ද  මිරිදිය 
මත්් හසා ඉ්ප්්ද ඇින කිරීම  ධීවර වරාය ්ාංවාධාන  
බහුදින ධීවර ක යුුර හසා මත්් අපනයන රාජ 
අමාත්ුරමා) 
(ைொண்புைிகு கஞ்சன விலஜலசகர - அலங்கொர ைீன்கள், நன்னீர் 

ைீன்கள், இறொல்கமள வளர்த்தல், கடற்தறொழில் 

துமறமுகங்கள் அெிவிருத்தி, ெலநொள் கடற்தறொழில் 

அலுவல்கள் ைற்றும் ைீன் ஏற்றுைதி இரொஜொங்க அமைச்சர்)  

(The Hon. Kanchana Wijesekera - State Minister of 
Ornamental Fish, Inland Fish and Prawn Farming, Fishery 
Harbour Development, Multiday Fishing Activities and 
Fish Exports) 
ගු  නිශයෝජය කාසක සභාපතිතුමනි, අද දවශසේ විශ ේෂශයන්ම 

ආනයන හා අපනයන (පා්න) පනත යටශ්ත  වූ ශසගු්ාසි, 

වනස්තව හා වෘක්ෂ්තා ආසක්ෂක (ස ශ ෝධන) පන්ත 

ශකටුම්පත සහ  තව්ත නියමයන් ශදකක් පිිබබඳව අපි කථා 

කසනවා. ශමම විවාදයට සම්බන්ධ වීමට අවසවථාව ්ැබීම ගැන මා 

සතුටු වනවා. මුලින්ම, මට ශපස කථා කසපු ගු  මන්ත්රීතුමාට මම 

මතක් කෙ යුතුයි, එතුමන්්ාශ  යුගශආ ශම් සශට් පුසා විදයා භූමි, 

අශේ උු මව්ට සිු  වූ හානිය පිිබබඳව වාර්තාව්්ත තිශබන බව. 

එතුමන්්ාශ  සජශආ හිටපු ඇමතිවසයකු වන සවි කු ණානායක 

මැතිතුමා විු ලිබ් ඇමතිවසයා හැටියට සිටිේදී ියේවා, වර්තමාන 

විපක්ෂ නායකතුමා එදා  ූලසග් පූජා භූමියට විු ලිය ්බා ශදන්න 

පවා අකැමැති වුශඩු ශකොශහොමද ියය්ා; ඒ කටයු්තතට හසසව 

කැපුශේ ශකොශහොමද ියය්ා. ගු  මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමන්්ාශ  

සජය කා්ය තුෙ නිවාස ශයෝජනා ක්රම හදනවාය ියයන මුවාශවන් 

පුසා විදයා භූමි, පුසා වසවතු තිුදම් භූමි ුමේද කස්ා කටයුතු කසපු 

ආකාසය අපට මතකයි. නමු්ත, ශම් ආඩුව ව යටශ්ත අශේ 

උු මයන් ආසක්ෂා ියරීම සඳහා අතිගු  ජනාධිපතිතුමා්ත, 

අගමැතිතුමා්ත වැඩ කස්ා තිශබනවා. ඒ සම්බන්ධව 

ඔබතුමන්්ාට ශචලෝදනාවක් තිශබනවා නම් ඉදිරිප්ත කසන්න.  

ඔබතුමන්්ා හැමදාම කසන්ශන් පාර්ලිශම්න්තු වස්රසාදව්ට මුවා 

ශව්ා අසතය ියයන එක. එම නිසා  ඔබතුමන්්ා එිබයට ණුහින් ඒ 

පැමිපුල්් කසන්න. යම් පැමිපුල්්ක් තිශබනවා නම් ඒ ගැන 

අපට කටයුතු කසන්න පුළුවන්. 

ගු  නිශයෝජය කාසක සභාපතිතුමනි, ශදමෙ ජාතික 
සන්ධානය නිශයෝජනය කසන ගු  මන්ත්රීතුමන්්ා ශම් සභා 
ගර්භය තුෙ උේශඝෝෂණයක් කො. එතුමන්්ා ියේවා, ජනාධිපති 
ශල්කම් කාර්යා්යට ණුයාම අව ම තසශම් නි්ධාරිශයක්ව්ත 
එතුමන්්ා මුහුණ ගැශහන්න ආශේ නැහැ ියය්ා. මම ජනාධිපති 
ශල්කම් කාර්යා්ශයන් විමසා බැලුවා. ජනාධිපති ශල්කම් 
කාර්යා්ශආ ශජයෂවඇ අතිශර්ක ශල්කම්වසශයක් සහ කාර්ය 
මඩුඩ්ශආ නිශයෝජිතයන් ශමතුමන්්ා උේශඝෝෂණ කසපු 
සවථානයට ණුහින් තිශබනවා. ශමතුමන්්ා ඉල්ලීමක් කස 

තිශබනවා, ජනාධිපතිතුමා මුණ ගැශහන්න ඕනෑ ියය්ා. 
 
 

ගු චාල්්ප යමාමලනාා්ද මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 

ගු  සාජය ඇමතිතුමා,- 
 
 

ගු කාංචන විපේප් කර මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு கஞ்சன விலஜலசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ගු  මන්ත්රීතුමා, මම කථා කස්ා ඉවස වුණාම ඔබතුමා 

උ්තතස ශදන්න.  

ගු  නිශයෝජය කාසක සභාපතිතුමනි, ශමතුමන්්ා ඉල්ලීමක් 

කස්ා තිශබනවා, ජනාධිපතිතුමා හමු ශවන්න ඕනෑ ියය්ා. ඒ 

නි්ධාරින් දන්වා තිශබනවා, "අද ජනාධිපතිතුමා නැහැ, ඒ නිසා 
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හමු ශවන්න බැහැ" ියය්ා. ශමතුමන්්ා ියයා තිශබනවා, ඒ 

ඉල්ලීම් ලිපිය ශදන්න ඕනෑ ජනාධිපතිතුමාශ  අතටම ියය්ා. 

ජනාධිපතිතුමා නැති නිසා ඒ ශව්ාශේ නි්ධාරින් ියයා තිශබනවා, 

ඕනෑ නම් අගමැතිතුමාව සම්බන්ධ කස ශදන්නම් ියය්ා. ඒ අුවව 

අගමැතිතුමාට කථා කොම එතුමා එකඟ ශව්ා තිශබනවා, අද 

අසලියගහ මන්දිසශආදී ශමතුමන්්ාශ  මන්ත්රීවු  සියලුශදනා 

එක්ක සාකච්ඡා කසන්න. 

නමු්ත, එතුමන්්ා ඒක ්රතික්ශෂේප කස තිශබනවා. 

අගමැතිතුමාට ආසාධනා කස තිශබනවා මහ පාසට ඇවිල්්ා කථා 

කසන්න ියය්ා. ඔබතුමන්්ා සාධාසණ ශවන්න. සශට් 

අගමැතිවසයකුට පාසට ඇවිල්්ා සාකච්ඡා කසන්න ියයන එක 

ශනොශවයි කසන්න ඕනෑ. ඒ ශමොශහොශ්තම අගමැතිවසයා 

ඔබතුමන්්ා එක්ක සාකච්ඡාවකට කැමැ්තත ු න්නා; ඒ අවසවථාව 

්බා ු න්නා. නමු්ත  තමුන්නාන්ශසේ්ා ඒක පාවිච්චි කශෙේ නැහැ. 

ඒශකන්ම ශපශනනවා, තමුන්නාන්ශසේ්ාශ  අව යතාව. 

තමුන්නාන්ශසේ්ාශ  අව යතාව සැබෑවට ශම් ්ර වනව්ට විසඳුම් 

්බා ගැනීම ශනොශවයි. තමුන්නාන්ශසේ්ාශ  අව යතාව සටන් 

පාඇ තුිබන්, එශහම නැ්තනම් වැසදි මත ඇති කසමින් ශම් සටට 

අහිතකස බ්පෑම් ඇති ියරීමට ජාතයන්තසය පාවිච්චි කසන එක.  

ඔබතුමන්්ාට තිුදණා, අගමැතිතුමා ු න් ඒ අවසවථාව පාවිච්චි 

කසන්න. අශේ ගු  චලාල්සව නිර්ම්නාදන් මන්ත්රීතුමාශ  අ්තසනින් 

තමයි මන්ත්රීවු න් ශදොශෙොසවශදශනකුට අවසවථාව ශදන්න ියය්ා 

ඒ ලිපිය තිශබන්ශන්. ජනාධිපතිතුමා ඒ ශවුවශවන් අවසවථාවක් 

්බා ශදයි. අවසවථාව ු න්නාම ඔබතුමන්්ා ණුහිල්්ා සාකච්ඡා 

කසන්න. 

ගු  නිශයෝජය කාසක සභාපතිතුමනි,  ආනයන හා අපනයන 

(පා්න) පනත යටශ්ත ඉදිරිප්ත කස තිශබන ශසගු්ාසි පිිබබඳව 

මම මුලින්ම කථා කසන්නම්. අශේ ධීවස කර්මාන්තය ආසක්ෂා කස 

ගැනීම ශවුවශවන්, අශේ සාගස සම්ප්ත ආසක්ෂා කස ගැනීම 

ශවුවශවන් විවිධ ශයෝජනා අපි පුමණුය කා්ය තුෙ ඉදිරිප්ත කො. 

ඒ ඉදිරිප්ත කෙ ශයෝජනාව්ට අදාෙව ගැසට් නිශේදන, ශසගු්ාසි 

ශම් වන විට ඉදිරිප්ත ශව්ා තිශබනවා. විශ ේෂශයන්ම අපි 

බ්ාශපොශසෝතතු ශවනවා, පුමණුය කා්ය තුෙ තිුදම් ධීවස 

කර්මාන්තයට වඩා ශවනසව වූ, ශම් සශට් තාක්ෂණය එක්ක බේධ 

වුම්, ඒ වාශ ම අපනයන ශවශෙඳ ශපොෙ දක්වා ශගනයන්න 

පුළුවන් වන, ඒ සියලුම ආදායම් ඍජුවම ධීවසයන්ට ්ැශබන 

තිසසාස ධීවස කර්මාන්තයක් ශවුවශවන් ශම් සශට් ධීවස 

කර්මාන්තය ශමශහයවන්න. ශදමෙ සන්ධානය නිශයෝජනය කසන 

මන්ත්රීවු න්ශගුව්ත අපි ඉල්ලීමක් කසනවා. උතුු -නැ  ශඟනහිස 

පෝත අපි විශ ේෂශයන් හඳුනාශගන තිශබනවා. අශේ කැිනනට් 

අමාතයතුමා වන ඩ ්සව ශේවානන්ද මැතිතුමා්ත, අශේ 

අමාතයා  ශආ නි්ධාරිුව්ත  - ශම් සියලුශදනා- ශයෝජනා කස 

තිශබනවා, උතුස-නැ ශඟනහිස පෝතව් සිටින ධීවස ජනතාවට ඒ 

පැසපු සාම්්රදායික ධීවස ක්රම, එශහම නැ්තනම් දැනට භාවිත 

ශනොකසන ධීවස ක්රමවලින් ඈ්ත ශව්ා තාක්ෂණය්ත එක්ක බේධ 

වුම්, තව්ත ආදායම් වැඩි කස ගන්නට පුළුවන් ආකාසයට තිසසාස 

ධීවස කර්මාන්තයකට ්රවිෂවට වීම සඳහා ්රශේ යන් ශම් තුිබන් 

්බා ශදන්න.  

විශ ේෂශයන්ම  පුමණුය අවුු ේද ග්තතාම අශේ සශට් 

ඉතිහාසශආ ධීවස ක්ශෂේත්රය තුෙ අපි වාර්තා ගණනාවකට හිමිකම් 

ියයපු අවුු ේදක් බව මතක් කසන්න ඕනෑ. නිදහසින් පුමව ශම් 

සශට් ඉතිහාසශආ වැඩිම අපනයන ආදායම හිමිකස ග්ත වර්ෂය 

තමයි 2021 වර්ෂය. පෙමුශවනි වතාවට අපි ශඩෝර් මිලියන 

300කට වැඩි අපනයන ආදායමක් ්බාශගන තිශබනවා.  ගු  

නිශයෝජය කාසක සභාපතිතුමනි,  2020 වර්ෂශආදී අශේ අපනයන 

ආදායම ශඩෝර් මිලියන 215යි. 2021 අවුු ේද ශවනශකොට අපි 

එය ශඩෝර් මිලියන 318ක් දක්වා ශගන ණුයා. ඒ විතසක්  

ශනොශවයි. ශම් සශට් වැඩිම අපනයන ආදායම වාර්තා කො 

වාශ ම ආනයන සීමා කසන්න්ත අපට පුළුවන් වුණා. පුමණුය 

ද කය තුෙ අපි දැක්කා, ශම් සටට අනව ය ශේවල් වැඩි ව ශයන් 

ආනයනය කස තිශබන බව. ශම් සශට් නිෂවපාදනය කසන්නට 

පුළුවන් කසව්, උම්බ්කඩ, ම්තසය විශ ේෂ, ටින් මාළු වි ා් 

්රමාණයක් ශම් සටට ආනයනය කො. 2020 අවුු ශේ ශම් සශට් 

අපනයනය ශඩෝර් මිලියන 215ක් ශවනශකොට ආනයන වියදම 

ශඩෝර් මිලියන 196ක් දක්වා වැඩි ශව්ා තිුදණා. ශඩෝර් මිලියන 

20කට අව  ්රමාණයක් තමයි අශේ ධීවස ක්ශෂේත්රශආ ආනයන 

අපනයන අතස ශවෙඳ ශ ේෂය ශ්ස තිුදශඩු. හැබැයි, 2021 අශේ 

අපනයන වැඩිම අවුු ේද බවට ප්ත කස ගන්න අපට පුළුවන් වුණා. 

ඒ වාශ ම, 2021 ආනයන අපනයන අතස පසතසය වැඩිම අවුු ේද 

බවට ප්ත කස ශගන, අශේ ධීවස ක්ශෂේත්රශආ ශවෙඳ ශ ේෂය 

ශඩෝර් මිලියන 190කට වැඩි පසතසයක තබාගන්න්ත අපට 

පුළුවන් වුණා.  

  ටින් මාළු කර්මාන්තය ග්තතාම, පුමණුය කා්ශආම අපි කථා 

කශෙේ අශේ සට දිවයිනක් වුණ්ත සට වටා සාගසය තබාශගන ටින් 

මාළු ආනයනය කසන සටක් හැටියටයි.  ියයන්න සතුටුයි, අපි ණුය 

සතිශආ ශේශීය ටින් මාළු කර්මාන්තකු වන් එක්ක සාකච්ඡාවක් 

පැවැ්තවුවා. පුමණුය අවුු ේශේම අපි ඔවුන්ට අව ය ්රතිප්තති 

තීන්ු  අසශගන ු න්නා. ආනයනව්ට බු  පනවා ඔවුන්ශ  

නිෂවපාදන ධාරිතාව වැඩි කස ගන්නට අපි ඔවුන්ට අවසවථාව ු න්නා. 

ඒ අවුු ේද තුෙ ඔවුන් ජදනිකව නිෂවපාදනය කෙ ටින් මාළු 

90,000ක ්රමාණය අද වනශකොට 275,000 දක්වා වර්ධනය කස 

තිශබනවා. අශේ සශට් සාමානය ජදනික ටින් මාළු අව යතාව 

275,000යි. අද අපි ියයන්න කැමැතියි, අශේ සශට් සම්පූර්ණ ටින් 

මාළු අව යතාව ශේශීය ව ශයන් නිෂවපාදනය කසන්න ඒ 

කර්මාන්තකු වන්ට පුළුවන්කම ්ැබී තිශබන බව. ශම් අවුු ු  

සමය ශවුවශවන් සශතොස, ඒ වාශ ම සමුපකාස ජා්ය හසහා අපි 

ශම් ආයතනවලින් ඉතාම අව  මුද්කට, සාධාසණ මුද්කට 

්රමිතිගත ශේශීය ටින් මාළු ්බා ශදන්න කටයුතු කසනවා. පුමණුය 

කා්ශආ දිණුන් දිගටම උතුු  ්රශේ ශආ සිු වන ධීවස කටයුතු 

පිිබබඳව, විශ ේෂශයන්ම ඉන්දියාුව ආක්රමණ පිිබබඳව කථා කො. 

මම ඇ්තතටම සතුටු ශවනවා, ශදමෙ සන්ධානය නිශයෝජනය 

කසන මන්ත්රීවු න් ශම් මෑත කා්ශආ ඒ පිිබබඳව වඩා්ත හඬ 

නඟන්න පටන්ශගන තිබීම ගැන. ඔබතුමන්්ා පුමණුය අවුු ු  

පශහේ්ත මීට වඩා හඬ නැඟුවා නම්,  ඔබතුමන්්ාට බ්ය තිශබන 

කා්ශආ; ඒ ආඩුව ව එක්ක ඔබතුමන්්ා හවුල්කාසයින් හැටියට 

සිටි කා් ශආ ශම් ්ර වනය අපට විසඳාගන්න තිුදණා.   

ගු  නිශයෝජය කාසක සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා ඒ පිිබබඳව 

අවධානය ශයොමු කස තිශබනවා. නාවික හමුදාව දිණුන් දිගටම අ්ත 

අඩ ගුවට ගැනීම් කටයුතු සිු  කසනවා. ඊශආ දවශසේ්ත නාවික 

හමුදාව විසින් ධීවස යාත්රා ශදකක් සමඟ 21ශදශනකු අ්තඅඩ ගුවට 

ග්තතා. පුමණුය මාස ශදශක් පමණක්  ධීවස යාත්රා 15කට වැඩි 

්රමාණයක් සමඟ සියයට වැඩි පිරිසක් අ්ත අඩ ගුවට අසශගන 

තිශබනවා.  ඒ නිසා අපි ඔබතුමන්්ාශගුව්ත ඒ සඳහා සහශයෝගය 

ඉල්්ා සිටිනවා. ශම් කටයු්තත අපි නැවැ්තවිය යුතුයි. ඒ සඳහා අපි 

මැදිහ්ත ශවන්න ඕනෑ.  

Bottom trawling ක්රමය අශේ සශට් තහනම් ක්රමයක්. නමු්ත, 

ඒක ඉන්දියාශේ තවම තහනම් ක්රමයක් ශනොශවයි. ඒවා තහනම් 

කසන්න ියයන පීඩනය ඔබතුමන්්ා ශයොදන්න ඕනෑ, ඉන්දියාුව 

සජයට. ඔබතුමන්්ා ඒ පිිබබඳව සාකච්ඡා කසන අතසවාසශආ 

අපි්ත ඔබතුමන්්ාශගන් ඉල්ලීමක් කසනවා. අපි්ත ඒ සඳහා 

සහශයෝගය ශදන්නම්. යුශසෝපා ස ගමය ඇතුළු ජාතයන්තස 

ස විධානව්ට්ත අපි ඒ පිිබබඳව ියයා තිශබනවා. ඒ කටයු්තත 

අනිවාර්යශයන්ම කෙ යුතුයි. අපි වි වවාස කසනවා, 

ඔබතුමන්්ාශ  පොශ්ත සිටින ධීවසයන්ට්ත බහුදින යාත්රා 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

පහුමකම් ්ැිනය යුතුයි ියය්ා. ඒ නිසා තමයි ගු  ඩ ්සව 

ශේවානන්දා ඇමතිතුමාශ  නායක්තවශයන් උතුශර් ධීවස වසායන් 

ස වර්ධනය ියරීමට අපි ශයෝජනා කස තිශබන්ශන්. මයිලිඩ්ඩි ධීවස 

වසාශආ ස වර්ධන කටයුතු අපි ආසම්භ කො. ඊෙඟට, ශේු ු තුව ව 

ධීවස වසාශආ කටයුතු්ත ආසම්භ කසනවා; ගුු නගර් වසාශආ 

කටයුතු ආසම්භ කසනවා; ශේසාශල් වසාශආ කටයුතු ආසම්භ 

කසනවා. ඒ කටයුතු ආසම්භ ශවනශකොට විශ ේෂශයන්ම උතුශර් 

ඉන්න ධීවසයන්ට සහනදා  මුද්කට බහුදින යාත්රා ්බා දී්ා 

ඔවුන්ට අව ය පුහුම්ව්ත ්බා ශදන්න අපි සූදානම්. ඒ තුිබන් ධීවස 

කර්මාන්තය සඳහා උතුශර් ඉන්න ධීවසයුව්ත ්රවිෂවට කස ගන්න 

අපි බ්ාශපොශසෝතතු ශවනවා. ඒ නිසා අපි ඔබතුමන්්ාට්ත 

ආසාධනා කසනවා, අශේ වැඩ පිිබශවෙට සහශයෝගය ්බා ශදන්න 

ියය්ා. අපි්ත කැමැතියි, ඉන්දියාශවන් එන ධීවසයන් නැවැ්තවීමට. 

ඔබතුමන්්ා ඒ පීඩනය අශේ සජයට ශයොදන එක ශනොශවයි කෙ 

යු්තශ්ත. ඔබතුමන්්ා ඉන්දියාුව සජයට -තමිල්නාව  පා්න 

තන්ත්රයට- ඒ පීඩනය ශයොදන්න  කටයුතු කසනවා නම් ශහොඳයි.  

සවතුතියි. 
 

ගු යමපයෝජ කාරක ්වාපිනුරමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் ெிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Next, the Hon. Vijitha Herath. You have six minutes. 
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ගු විජිත් පහස රත් මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு விஜித லஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගු  නිශයෝජය කාසක සභාපතිතුමනි, අශේ සශට් ්රවීණ, 

ශජයෂවඇ මාධයශේදිශයකු වූ ුමනිල් මාධව ශ්රේමති්ක මහතා අද 

උදෑසන මිය ණුහින් තිශබනවා. ඇ්තත ව ශයන්ම ුමනිල් මාධව 

ශ්රේමති්කයන් ියයන්ශන්, සතයය ශවුවශවන් ශනොිනයව කථා 

කෙ ශම් සශට් හිටපු මාධයශේදිශයක්. විවිධ අයෝශයෝගා්තමක 

අවසවථාව්දී සතයය ශවුවශවන්, මුවෂය්තවය ශවුවශවන් 

නිර්ීනතව තමන්ශ  පෑන හුමසවපු ශරේෂවඇ මාධයශේදිශයක්.   

"සතයවාදිශයකුශ  දිනශපොත" තුිබන් අශේ සශට් ශේ පා්නය, 

ශේ පා්න යථාර්ථය මැනවින් ශහිබදසේ කසපු, ්ර වන කසපු 

මාධයශේදිශයක්, එතුමා. ුමනිල් මාධව ශ්රේමති්කයන්ශ  අභාවය 

පිිබබඳව අශේ ශ ෝකය මුලින්ම මා ශම් අවසවථාශේදී ්රකා  

කසනවා.  

ගු  නිශයෝජය කාසක සභාපතිතුමනි, අද දින ඉදිරිප්ත කස 

තිශබන ගැසට් නිශේදනව්ට අදාෙ ශසගු්ාසියක තිශබනවා, 

විශ ේෂශයන්ම ශකොෙඹ  වසාශආ බටහිස ජැටියට අදාෙව අවුු ු  

25ක කා් සීමාවක් සඳහා වුම් අතිවි ා් බු  සහන ්රමාණයක් 

්බා දීම පිිබබඳව. ශකොෙඹ වසාශආ බටහිස ජැටිය ඉන්දියාශේ 

අදානි සමාගමට විකුණන්න තීන්ු වක් ග්තතා. ආඩුව ව කලින් 

ියේශේ, ියසිවක් විකුණන්ශන් නැහැ, තමන් බ්යට ආවාට පුමව 

විකුණපු ශේවල් පවා නැවත පවසා ගන්නවා ියය්ායි. එශහම 

ියයපු ආඩුව ව ආසම්භශආදීම වසාශආ නැශඟනහිස ජැටිය 

විියණීශම් කටයු්තතට අත තැුදවා. වෘ්තතීය සමිති සහ ශම් සශට් 

ජනතාවශ  මැදිහ්ත වීම තුිබන් එය ශවනසව කස ගන්න පුළුවන් 

වුණා. ඉන්පුමව ආඩුව ව බටහිස ජැටිය අදානි ශකොම්පැනියට දී්ා 

තිශබනවා. අදානි ශකොම්පැනියට ු න්නා විතසක් ශනොශවයි, ඒ හදපු 

consortium එකට අවුු ු  25කට ආසන්න කා්යක් සඳහා අසීමිත 

බු  සහන්ත ්බා ශදනවා. හැබැයි, ශම් බු  සහන වසාශආ 

නැශඟනහිස ජැටියට ශදන්ශන් නැහැ. නමු්ත, නැශඟනහිස ජැටිශආ 

මීටර් 440ක සීමාව ශගොඩ කසන්ශන් වසාය අධිකාරිය මඟින්. ශ්රී 

් කාශේ වසාය අධිකාරිය තමයි නැශඟනහිස ජැටිශආ ඉදිියරීම් 

කටයුතු කසන්ශන්. නැශඟනහිස ජැටියට ඒ ියයන ියසිු  බු  

සහනයක් ්ැශබන්ශන් නැහැ. භාඩුඩ ආනයනය ියරීශම්දී, 

අමුද්රවය ආනයනය ියරීශම්දී, උපකසණ ආනයනය ියරීශම්දී ඒ 

වාශ ම තමන්ශ  ්ාභා  වලින් ්බා දිය යුතු බු  යනාදී බු  

සහන ියසිවක් නැශඟනහිස ජැටියට ්ැශබන්ශන් නැහැ. ශ්රී 

් කාශේ වසාය අධිකාරියට ඒ සහනය නැහැ. හැබැයි, ඉන්දියාශේ 

අදානි ශකොම්පැනියට තිශබනවා. ඒක ශකොශහොමද සාධාසණ 

ශවන්ශන්?  බැලූ බැල්මටම ශ්තශසනවා ශමතැන පක්ෂග්රාහිකමක්, 

යට්තභාවයක්, දීනභාවයක් තිශබනවා ියය්ා. "අපි යට්ත 

ශවන්ශන් නැහැ. දීන ශවන්ශන් නැහැ" ියය්ා ඔබතුමන්්ා 

ශකොච්චලස ියේව්ත, ඔබතුමන්්ාශ  යට්තභාවය, දීනභාවය තමයි 

ඒ තුිබන් ඔේපු කස තිශබන්ශන්.  

ජාතික ආර්ථිකශආ මර්මසවථානයක් වන වසාය විකුණනවා 

පමණක් ශනොශවයි, එය විකුණ්ා ඒ අයට අසීමිත බු  සහන්ත 

්බා ශදනවා. නමු්ත, ඒ වසාශආම නැශඟනහිස ජැටිශආ ඉදිියරීම් 

කසන අශේ වසාය අධිකාරියට ඒ බු  සහන ියසිවක් ්ැශබන්ශන් 

නැහැ. ඒක බසපතෙ අසාධාසණයක් ියයන කාසණය මම මතක් 

කසන්න කැමැතියි.  

ගු  නිශයෝජය කාසක සභාපතිතුමනි, අපි කවුු ්ත දන්නවා, 

අද සශට් ජනතාව මුහුණ ශදන බසපතෙම අර්ුදදය විු ලි අර්ුදදය 

බව. ඒ වාශ ම උශේ ඉඳ්ා ශපට්රල් ශෂඩ්ව් ශපෝලිම්.  සශට්ම 

ඉන්ධන අර්ුදදයක් තිශබනවා. විු ලි අර්ුදදය උ්තසන්න ශව්ා 

තිශබනවා. ඒවා්ත එක්ක බසපතෙ ගැටලු ගණනාවක් මතුශව්ා 

තිශබනවා. හැබැයි අපි දැක්කා, ආඩුව ශේ කැිනනට් 

අමාතයවසශයකුශ  ශගදස විු ලි ින් ු පියල් 12,000,000ක් 

ශව්ා තිශබනවා. ු පියල් 12,000,000ක් වූ එම විු ලි ින්  

ශමපමණ කා්යක් ශනොශගවා තිුදණ්ත, ් කා විු ලිබ් 

මඩුඩ්ය එතුමාශ  ශගදස විු ලිය විසන්ධි කස්ා නැහැ. ් කා 

විු ලිබ් මඩුඩ් ශආ නිශයෝජය සාමානයාධිකාරිවසයා අද තමයි 

ශකශහිබය සඹුක්වැල්් ඇමතිතුමාට ලිපියක් යවා තිශබන්ශන්, 

එතුමාශ  නිවශසේ ු පියල් 12,000,000ක් වුම් හිඟ විු ලි ින් 

ශගවන්න ියය්ා. ශමපමණ කා්යක් හිඟ මුදල් ශනොශගවා 

සිටියදී, ් කා විු ලිබ් මඩුඩ්ය ඒ ශගදස විු ලිය විසන්ධි 

ශනොකස සිටිශආ ශකොශහොමද? සාමානයශයන් ගශම් ඕනෑම 

ශකනකුශ  විු ලි ින් ු පියල් 2,000ක් ශහෝ ු පියල් 3,000ක් 

පමණ ශව්ා, මාසයක් ශහෝ මාස ශදකක් විු ලි ින් ශගේශේ 

නැ්තනම්, ් කා විු ලිබ් මඩුඩ්ශයන් ඇවිල්්ා විු ලිය විසන්ධි 

කසනවා. ඒ විතසක් ශනොශවයි, නැවත විු ලිය ්බාශදන්න තව දඩ 

මුද්කු්ත අය කසනවා. හැබැයි, ඇමතිවු න්ට ශම් වාශ  විශ ේෂ 

නි ශෂේධ බ්යක් ්ැශබන්ශන් ශකො ශහොමද? ඇමතිවු න්ශ  

ශගවල්ව් විු ලි ින් ු පියල් 12,000,000ක් ශවනවා. ඒ මුද් 

ශගවන්ශන් නැහැ. අව ම ගණශන් ඒ සම්බන්ධශයන් පරීක්ෂා 

කසන්න ් කා විු ලිබ් මඩුඩ්ශආ නි්ධාරින්ට ශගදසට ඇතුළු 

ශවන්න්ත දී්ා නැහැ. ශමශහම ශවන්ශන් ශකොශහොමද? ශම්ක එක 

සටක් ශන්. ජනාධිපතිවසයා ියයනවා, "එක සටක්, එක නීතියක්" 

ියය්ා. හැබැයි, "එක සටක්, එක නීතියක්" ියය්ා ියේවාට, 

කැිනනට් ඇමතිවසයාට තිශබන්ශන් එක නීතියක්. එතුමාට ු පියල් 

12,000,000ක විු ලි ින්ක් තිශබනවා. ඒ මුද් ශගවන්ශන් නැතුව 

ඉන්නවා. ් කා විු ලිබ් මඩුඩ්ශආ නි්ධාරින්ට ශගදසට එන්න 

ශදන්ශන්්ත නැහැ. ශපොලීසියට යන්න ශදන්ශන්්ත නැහැ. අවුු ු  

ගණනකට පසවශසේ දැන් ලියුම් යවනවා. ලියුම් යවන්ශන්්ත ශම් 

කාසණය ජනමාධය මඟින් ්රසිේධ වුණාට පසවශසේ. එශහම 

නැ්තනම් ශම් කාසණය තවම්ත සහසක් විධියටයි තිශබන්ශන්.   

ගු  නි ශයෝජය කාසක සභාපතිතුමනි,  අද ශම් සශට්  "එක 

සටක්, එක නීතියක්" ියයන ස කල්පය ්රියා්තමක ශවන්ශන් 

නැහැ. ශමොකද, අද ඇමතිවු න්ට තිශබන්ශන් එක නීතියක්. 
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[ගු  ක චලන විශේශසේකස මහතා  
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සාමානය ු ේප්ත මිනිුමන්ට තිශබන්ශන් තව නීතියක්. සශට් විු ලි 

අර්ුදදයක් ඇතිශව්ා තිශබනවා. ් කා විු ලිබ් මඩුඩ්යට පාව  

ශවන්ශන්, ් කා ඛ්නිජ ශතල් නීතිගත ස සවථාවට පාව  ශවන්ශන් 

ශමවැනි නාසවතිකාස වියදම් නිසාය ියයන එක ශම් සශට් ජනතාවට 

දැන් ඉතා පැහැදිලියි.  

සවතුතියි. 
 

ගු යමපයෝජ කාරක ්වාපිනුරමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் ெிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

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

seven minutes.  
 
[අ.භා. 2.20  
 

ගු ඩී.බී. පහස රත් මහසත්ා (පශු ්ම්පත්  පගොවිපපොළ 
ප්රවාධාන හසා කිරි හසා බිත්ත්ර ්රිත් කාමා්දත් රාජ 
අමාත්ුරමා) 
(ைொண்புைிகு டீ.ெி. லஹரத் - கொல்நமட வளங்கள், ெண்மணகள் 

லைம்ெொடு, ெொல் ைற்றும் முட்மட சொர்ந்த மகத்ததொழில் 

இரொஜொங்க அமைச்சர்)  

(The Hon. D.B. Herath - State Minister of Livestock, Farm 
Promotion and Dairy and Egg Related Industries) 
ගු  නිශයෝජය කාසක සභාපතිතුමනි, ශබශහවින්ම සවතුතිවන්ත 

ශවනවා, කථා කසන්න අවසවථාව ්බාදීම පිිබබඳව.  

අද දවශසේ අපි ශයෝජනා සම්මතයක්, ශසගු්ාසි ියහිපයක්, 

නියමයන් ශදකක් හා පන්ත ශකටුම්පතක් පිිබබඳව සාකච්ඡා 

කසනවා.  අද විපක්ෂය නිශයෝජනය කසන උතුශර් මන්ත්රීවු  

කඩුඩායමක් ජාතයන්තසය ශවුවශවන් ශපනී සිටිමින් 

එතුමන්්ාශ  වර්ගවාදී අදහසව ්රකා  කො. එයට ශහේතුව, 

එතුමන්්ාශ  සවවාමිවු න් එතුමන්්ා නඩ්තතු කසන්න අව ය 

මුදල් ්රතිපාදන ශදන්ශන් ශමවැනි සවථානව් ඒ විධියට කථා 

කොම නිසායි. එතුමන්්ා ජනාධිපතිතුමා හම්බශවන්න ණුහින් 

පාශර් උේශඝෝෂණය කස්ා, ඒ ්ර වනය ගැන සාකච්ඡා කසන්න 

සශට් අගමැතිතුමා එන්න ියේවාම ඒ සාකච්ඡාවට ණුශආ නැහැ. ගු  

ක චලන විශේශසේකස සාජය ඇමතිතුමා ියේවා වාශ  එතුමන්්ා ශම් 

කසන්ශන් සඟ දැක්වීමක්. එතුමන්්ාශ  ආර්ථිකය, එතුමන්්ාශ  

ඡන්ද බ්ය ශගොඩ නැ ශඟන්ශන් ශම් විධිශආ හැසිරීම්ත එක්කයි. 

එතුමන්්ා ජාතයන්තසශආ සවවාමිවු න් පිනවන්න ශම් විධියට 

කටයුතු ියරීම පිිබබඳව අපි අති යින්ම කනගාටු ශවනවා.  

ගු  නිශයෝජය කාසක සභාපතිතුමනි, විජිත ශහේස්ත මන්ත්රීතුමා 

ශම් සශට් ආශයෝජනව්ට හැම දාම විු ේධයි. අපි දන්නවා, 

එතුමන්්ාශ  නයාය පත්රය තුෙ සජය අපහුමතාවට ප්ත ශවනවා 

දියන්න කැමැතියි ියය්ා. ශකොෙඹ වසාය නගසශආ බටහිස ජැටිය 

ස වර්ධනය ියරීශම් වයාපෘතිය, බු  සහන ්බාශදන BOI 

වයාපෘතියක් හැටියට ඉන්දියාශේ අදානි සමාගම්ත,  ශජෝන් කීල්සව 

ආයතනය්ත, ශ්රී ් කා වසාය අධිකාරිය්ත එකතුශව්ා ්රියා්තමක 

කසනවා. ඒ කටයුතු ඒ විධියට සිේධ ශවනවා දියන්න එතුමන්්ා 

කැමැති නැහැ. ඒක එතුමන්්ාශ  සවවභාවය. එවන් පුමිනමක් තුෙ 

සජයක් හැටියට අපට වි ා් වග කීමක් තිශබනවා, ශම් සට යහප්ත 

විධියට පව්තවාශගන යන්න. ඒ ශවුවශවන් අතිගු  

ජනාධිපතිතුමා්ත, අශේ අග්රාමාතයතුමා්ත, මුදල් ඇමතිතුමා්ත, 

පාර්ලිශම්න්තුශේ ආඩුව  පක්ෂය්ත ජනතාව ශවුවශවන් ශපනී 

සිටිනවා.  

වර්තමාන සමාජ වටපිටාව පිිබබඳව පාර්ලිශම්න්තුශේ 

විවාදයක් කසන්න විපක්ෂය ඉල්ලීමක් කො. ඒ සඳහා අවසවථාව 

්බා ු න්නා. ඒ විවාදය සඳහා එතුමන්්ා දවසව ශදකක් ඉල්ලුවා. ඒ 

සඳහා ඊශආ දවස ්බා ු න්න්ත, සවසව වු ව වනශකොට විපක්ෂශආ 

සියලුම පුටු ටික හිසවශව්ා තිශබනවා අපි දැක්කා. ඇ්තතටම එය 

හාසයජනක කාසණාවක්. 

ඊෙග කාසණාව ශම්කයි. කුු ණෑග් දිසව්රික්කශආ 

දඹශදපුශආ ගල් ශකොරියක් පිිබබඳව ඊශආ "හිු "නාිබකාශේ 

"CIA" වැඩසටහශන් විකා නය කො. අශේ දිසව්රික්කය 

නිශයෝජනය කසන විපක්ෂශආ මන්ත්රීවසයකු වන තුෂාස ඉඳුනිල් 

අමසශසේන මන්ත්රීතුමා අද දිනශආ ඒ පිිබබඳව කු ම් ඉදිරිප්ත 

කො. ඒ පිිබබඳව කු ම් පැහැදිලි කසන්න මා කැමැතියි. ඒ ගල් 

ශකොරිය පිිබබඳව ඔවුන් නාගරික ස වර්ධන අධිකාරියට ඉදිරිප්ත 

කසපු ඉල්ලීම අුවමත කස්ා තිශබන්ශන් 2019 ජනවාරි මාසශආ 

21වන දා. 

ඒ කා්ශආ තිුදශඩු හය පා්න ආඩුව ව. 2019 ජනවාරි 

මාසශආ 21වන දා නාගරික ස වර්ධන අධිකාරිය ශම්කට අවසස 

ශදනවා. ඊෙඟට, පෝත පරිසස අධිකාරිය - වයඹ, 2019 අශ්රේල් 

මාසශආ 25ශවනි දා ශම්කට අවසසය ශදනවා. දැන් පෝත පරිසස 

අධිකාරිය්ත, නාගරික ස වර්ධන අධිකාරිය්ත ශම්කට අවසස  දී්ා 

තිශබනවා. ඊෙඟට, පුසාවිදයා ශදපාර්තශම්න්තුව අවසසය ්බා 

ශදන්ශන්්ත 2019.03.06ශවනි දා. මම ශම් උ්තසාහ කශෙේ ශම්ක 

යහ පා්න ආඩුව ව කා්ශආ කසපු කටයු්තතක් බව ියයන්නයි. 

අද ඒ ගල් ශකොරිය පටන් අසශගන. ඒ පටන් ග්තත  එක  තමයි 

පුසාවිදයා වටිනාකමක් තිශබන සවථානයක කැණීම් කටයුතු 

කසනවා, ගල් ශකොරියක් පව්තවාශගන යනවා ියය්ා  තුෂාස 

ඉඳුනිල් අමසශසේන මන්ත්රීතුමා අද දියන්ශන්. ශම්ක මම 

වගකීශමන් කසන ්රකා යක්. 

 
ගු ුරෂාර ඉඳුයමල් අමරප් න මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரலசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගු යමපයෝජ කාරක ්වාපිනුරමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் ெிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, what is the point of Order?  
 
ගු ුරෂාර ඉඳුයමල් අමරප් න මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரலசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

නාගරික ස වර්ධන අධිකාරිශයන් අවසස ගන්න අව යද, 

දඹශදපුශආ තිශබන ග් කඩන්න? මට මතක හැටියට අශේ 

කා්ශආ පුසාවිදයා ශදපාර්තශම්න්තුශවන් ඔය ග් උඩ පිරිතක් 

ියයන්න ්ැහැසවති වුණා. ඒ පිරිත ියයන්න්ත අවසසය ු න්ශන් 

නැහැ.  

 
ගු ඩී.බී. පහස රත් මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு டீ.ெி. லஹரத்)  

(The Hon. D.B. Herath) 
ගු  මන්ත්රීතුමා, පිරිත ියයන්න ්ැහැසවති ශව්ා ශවන්න ඇති 

ශම් වැශඩ් කසන්න ඇ්තශ්ත. භූ විදයා සමීක්ෂණ හා පතල් 

කාර්යා  ශයන් හා  නාගරික ස වර්ධන අධිකාරිශයන් ශම් අවසසය 

ු න්ශන් ඔබතුමන්්ාශ  සජය කා්ශආ. ඒ කා්ශආ ඔබතුමා යහ 

පා්න ආඩුව ශේ ඒ දිසව්රික්කශආ මන්ත්රීවසශයක්. ඒ වැැකේද 

කස්ා දැන් ඒ වැැකේද අශේ පැ්තතට හසවන්න උ්තසහා කසන්න 

එපා. අද උශේ අශේ පරිසස ඇමතිතුමා  ාන්ත බඩුඩාස 

මැතිතුමාශ  දැුවම් දීම්ත එක්ක ඒ ගැන ්රකා යක් කො. ඒ අුවව, 

ශම් ගල් ශකොරිය තහනම් කො. තමුන්නාන්ශසේ්ා බ්පත්ර දීපු, 

පුසාවිදයා වටිනාකමක් තිශබන ඒ සවථානශආ තිශබන ගල් ශකොරිය 

වහන්න කටයුතු කශෙේ අශේ ආඩුව ව. ඔබතුමා ඒක ශහොඳට මතක 

තියා ගන්න. වව වාශකටූ ග් ියයන්ශන් දඹශදපු සාජධානිශආ 

අති ය වැදග්ත  පුසාවිදයා වටිනාකමක් තිශබන තැනක්. ඒ තැන 

ගල් ශකොරියක් පටන් ගන්න, කැණීම් කටයුතු කසන්න අවසස 

ු න්ශන් ඔබතුමන්්ාශ  ආඩුව ව කා්ශආ. [බාධා ියරීමක්  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගු යමපයෝජ කාරක ්වාපිනුරමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் ெிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, you cannot make this a debate. You 

have already mentioned it. You are taking the Hon. State 
Minister's time.  

 
ගු ඩී.බී. පහස රත් මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு டீ.ெி. லஹரத்)  

(The Hon. D.B. Herath) 
එතුමා කු්ේපු ශවනවා, ගු  නිශයෝජය කාසක සභාපතිතුමනි. 

ඇ්තත ියයනශකොට කු්ේපු ශවනවා. ශම්ක තමයි යථාර්ථය. යහ 

පා්න ආඩුව ව වැසදි කස්ා, ශම් සටට කු මක්කාසකම් ශ න්න 

කටයුතු කස්ා, ආර්ථිකය කඩා වට්ට්ා එතුමන්්ා කෙ සාජකාරි 

අද එිබදසේ ශවනශකොට- 
 
 

ගු යමපයෝජ කාරක ්වාපිනුරමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் ெிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

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

ගු ුරෂාර ඉඳුයමල් අමරප් න මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரலசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 
 

ගු යමපයෝජ කාරක ්වාපිනුරමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் ெிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, what is the point of Order?  
 

 

ගු ුරෂාර ඉඳුයමල් අමරප් න මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரலசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

පෝත පරිසස අධිකාරිය තමුන්නාන්ශසේ්ාශ  යටශ්ත 

්රියා්තමක වුශඩු.   

 
 

ගු යමපයෝජ කාරක ්වාපිනුරමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் ெிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
That is not a point of Order. Hon. State Minister, 

please continue with your speech.  
 
 

ගු ඩී.බී.පහස රත් මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு டீ.ெி. லஹரத்)  

(The Hon. D.B. Herath) 
එවන් පුමිනමක් තුෙ විපක්ෂශආ දැක්ම ශම්ක තමයි. පුමණුය 

කා්ශආ එතුමන්්ාශ  ශනොහැියයාව අශේ ණුම්මට බැස කසන්න 

උ්තසාහ කසනවා. පාර්ලිශම්න්තුශේ වස්රසාදව්ට මුවා ශව්ා 

අපට අව්ාද නඟනවා. ඒකයි එතුමන්්ාශ  සවවභාවය. ශම් සශට් 

ජනතාව ුදේධිම්ත. අපි ඊශආ ්ෑසවති ශව්ා හිටියා 

තමුන්නාන්ශසේ්ා්ත එක්ක සජය කසන ්රියාකාසකම් ගැන කථා 

කසන්න. ඊශආ හවස ශවනශකොට පාර්ලිශම්න්තුශේ විපක්ෂශආ 

මන්ත්රීවු න් එක් ශකශනක්ව්ත හිටිශආ නැහැ, සභාව කල් තබන 

අවසවථාශේ ශයෝජනාව ඉල්ලුවාට. ්ේජා නැතිකමක මහත! මම 

ඒක පැහැදිලිව ියයන්න ඕනෑ. ආඩුව  පක්ෂය සජය කසවන විධිය 

ියයනශකොට විපක්ෂශආ ඔබතුමන්්ාට ඉන්න බැරි වුණා; 

මන්ත්රීවු  ටික ඔක්ශකොම ණුයා. විපක්ෂ නායකවසයාශ  

නායක්තවශආ සවවභාව පැහැදිලිව ශේනවා.  

ගු  නිශයෝජය කාසක සභාපතිතුමනි, එවන් පුමිනමක් තුෙ 

අපට ශ්ොකු වටිනාකමක් තිශබනවා. අපි කුු ණෑග් 

දිසව්රික්කශආ  -ශපොල් ්රිශකෝණශආ- ඉපදිච්චල උදවිය. අද ඉදිරිප්ත 

කස්ා තිශබන විෂයයන් අතස විශ ේෂශයන් ශපොල් ගස කපා 

ශහළීම වැෙැක්වීම සම්බන්ධ නිශයෝගයකු්ත ඉදිරිප්ත කස්ා 

තිශබනවා. ශකොසව ගස,  ශදල් ගස, තල් ගස සහ ශපොල් ගස ශම් 

සශට් ආර්ථිකයට වි ා් වටිනාකමක් එකතු කසනවා. 70 ද කශආ 

ශම් සටට විශේ  විනිමය ශගනාව ්රධානම මාර්ගයක් තමයි ශපොල් 

ආශ්රිත නිෂවපාදන. එම නිසා අපි ශපොල් ගස ආසක්ෂා කසන්න 

කටයුතු කසන්න ඕනෑ. ඉඩම් කැබැලි ියරීම වෙක්වන්නට කටයුතු 

කසන්න ඕනෑ, ශපොල් ගසව කපන එක නතස කසන්න තීන්ු -තීසණ 

ගන්න ඕනෑ. එ  ඊට අදාෙ නියමයක් අද පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදිරිප්ත 

කස්ා තිශබනවා. සජයක් හැටියට අශේ වගකීම, අශේ ආර්ථිකය 

 ක්තිමක් ියරීමයි. ශම් අවසවථාව ්බා දීම සම්බන්ධව ඔබතුමාට 

සවතුතිවන්ත ශවමින් මශ  කථාව අවසන් කසනවා.  

 
ගු සී.බී. රත්නායක මහසත්ා  
(ைொண்புைிகு சீ.ெி. ரத்நொயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
ගු  නිශයෝජය කාසක සභාපතිතුමනි, මම කථාව කසපු 

ශව්ාශේ උේශඝෝෂණයක් සහ ඉඩම් ම ශකොල්්යක් ගැන කථා 

කො. එම නිසා මට වන ස සක්ෂණ ශදපාර්තශම්න්තුවට සහ වන 

ජීවී ස සක්ෂණ ශදපාර්තශම්න්තුවට අය්ත උතුු  පොශ්ත භූමි 

්රමාණය පිිබබඳ ශල්ඛ්නයක් හැන්සාඩ්ගත කසන්නට අව ය 

කටයුතු ස්සා ශදන්න. ශම්ක තමයි සතයය, ශම්ක තමයි ඇ්තත. 

පාර්ලිශම්න්තු වස්රසාදව්ට මුවා ශව්ා අසතය ියයන්න ඉඩ 

ශදන්න බැහැ. වන ස සක්ෂණ ශදපාර්තශම්න්තුවට සහ වන ජීවී 

ස සක්ෂණ ශදපාර්තශම්න්තුවට අය්ත උතුු  පොශ්ත භූමි ්රමාණය 

පිිබබඳ ශල්ඛ්නය මම ්වාගත්* කසනවා.   
 

ගු යමපයෝජ කාරක ්වාපිනුරමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் ெிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Ajith Mannapperuma. 

You have five minutes.  
 
Before he starts, will an Hon. Member propose the 

Hon. Velu Kumar to the Chair? 
 
ගු පජෝද්ප ්ද ප්රනා්දු  මහසත්ා   
(ைொண்புைிகு லஜொன்ஸ்டன் ெர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

Sir, I propose that the Hon. Velu Kumar do now take 
the Chair. 

 
ප්රශයීයපනය විම්න ලදි්ද  ්වා ්ම්මත් විය. 
வினொ விடுக்கப்ெட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
 

අනුරුව ගු යමපයෝජ කාරක ්වාපිනුරමා මූලා්නපය්ද 
ඉවත් ූහපය්ද  ගු පේලු කුමාා මහසත්ා මූලා්නාරූඪ විය. 

 

அதன்ெிறகு, ைொண்புைிகு குழுக்களின் ெிரதித் தவிசொளர் அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலலவ, ைொண்புைிகு லவலு குைொர் அவர்கள்  

தமலமை வகித்தொர்கள்.  

 
Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES 

left the Chair, and  THE HON. VELU KUMAR took the Chair. 

1441 1442 

————————— 
*  පු්පත්කාලපප ත්බා ඇත්. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்ெட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ගු අජිත් මා්දන්පපපුම මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தெருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ූල්ාසනාරූඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි,  අද වන ස්තව හා වෘක්ෂ්තා 

ආසක්ෂක (ස ශ ෝධන) පන්ත ශකටුම්පත ස ශ ෝධනය ියරීමට 

කටයුතු ියරීම පිිබබඳව මා සතුටු ශවනවා. බැලූ බැල්මට නම් ඒක 

ශහොඳ ශදයක් ියය්ා ශපශනනවා. නමු්ත ගු  ඇමතිතුමනි, 

ඔබතුමාට තිශබන බ්ය කැිනනට් මඩුඩ්යට ශදන්න එපා ියය්ා 

මම ඔබතුමාට ියයනවා. ඔබතුමා ශකොන්ද ශකිබන් තිශයන, ශහොඳ 

ඉතිහාසයක් තිශබන ඇමතිවසශයක්. නමු්ත, සජය ශම් විධියට වැඩ 

කසන්න ණුශයෝත එශහම ඔබතුමාටව්ත විු ේධ ශවන්න බැහැ.  

යුගදනවි බ්ාගාසය සම්බන්ධව්ත ආඩුව ශේ ඇමතිවු  නව  

දමන්න ණුයාම 'සාූලහික වගකීමක්' ියය්ා ඒ නව  අහක ණුයා. අපට 

ඔබතුමා ගැන වි වවාසයක් තිශබනවා. නමු්ත, සජය ගැන 

වි වවාසයක් නැහැ, කැිනනට් මඩුඩ්ය කසන ශහොසකම් ගැන 

වි වවාසයක් නැහැ. අපි දන්නවා, ශම් සට ශම් ත්ත්තවයට ඇද 

වැටුශඩු ඉතිහාසශආ ඉඳ්ා දිණුන් දිගටම කැිනනට් මඩුඩ්ශආ 

උදවිය එකතු ශව්ා කසපු ශහොසකම් නිසාය ියයන එක. නමු්ත, 

ඔබතුමා පිරිසිු යි. මම ඔබතුමාට ියයනවා, ශම් 71 වගන්තිය 

ස ශ ෝධනය ියරීශම්දී ඒ වගකීම ඇමතිවසයා ගන්න, අමාතය 

මඩුඩ්ශආ පූර්ව ලිඛිත අුවමැතිය අව ය නැහැ ියය්ා. ශම් 

කැිනනට් මඩුඩ්ය විවිධ පක්ෂවලින් සැු ම්්්ත අමාතය 

මඩුඩ්යක්. ඒ සමහස පක්ෂ ශම්වාට විු ේධ ශවනවා.  

ඔබතුමන්්ා කසන වැඩව්ට පරිසස ස ගම් විු ේධ ශවනවා. ඒ 

අයට නව  දමන්න විධියක් නැහැ. යුගදනවි බ්ාගාසශආ සිේධිය 

තමයි ඒකට ශහොඳම උදාහසණය. ඔබතුමා ශකොන්ද පණ තිශබන 

ඇමතිවසශයක් ියය්ා මම ියයනවා. ඒ නිසා මශ  වගකීම මම 

ගන්නවා මිසක් කැිනනට් මඩුඩ්ශආ කාටව්ත මශ  වගකීම් 

ගන්න ඉඩ ශදන්ශන් නැහැ ියය්ා ඔබතුමා ියයන්න. පුළුවන් නම් 

සට ශවුවශවන්, පරිසසය ශවුවශවන් ඒ ශසේවය කසන්න ියය්ා 

ඔබතුමාට ියයනවා. 

ඔබතුමා දන්නවා, ශපොශෙොන්නු ශේ ජ් ගැලුම් නිම්න ජාතික 

වශනෝදයානශආ හසක් දමන්න ණුහිල්්ා, ඉඩම් ශබදන්න ණුහිල්්ා 

ඔබතුමාශ  සාජය ඇමතිවසයාට සිේධ ශවච්චල ශේ. වනජීවි 

නි්ධාරින්ට හසක් එෙවන්න ශනොශවයි සිේධ වුශඩු. නීතියට 

පටහැනිව හසක් දමන්නයි, ඉඩම් ශබදන්නයි ණුය සාජය 

ඇමතිවසයා එෙවන්නයි නි්ධාරින්ට සිේධ වු ශඩු. ඒ නිසා එවැනි 

ඇමතිවු  ඉන්න ඇමති මඩුඩ්යක ඒ ඇමති මඩුඩ්යට 

ඔබතුමාශ  තීන්ු ව ගන්න ශදන්න එපා. එශහම ශනොවුශණෝත 

ඔබතුමාට ශකිබන් වැඩ කසන්න බැරි ශවනවා ියයන එක 

පැහැදිලිව ියයනවා.  

ඔබතුමා CITES සම්මුතිය ගැන ්රකා  කො. ශම් CITES 

සම්මුතිශආ තිශබන සමහස නීතිව්ට වඩා අශේ නීති තදයි. CITES 

සම්මුතිය ියයන්ශන්, ශ්ෝකශආ තිශබන ශපොු  නීතියක්. ඒශක් 

ශවළුම් 1, 2, 3 ියය්ා තිශබනවා. නමු්ත, අශේ සට දූපතක් නිසා 

එය ආසක්ෂා කස ගන්න ඕනෑ නිසා ශකොසල් පස ගැන මීට වඩා තද 

නීති තිශබනවා. නමු්ත, ගු  ඇමතිතුමනි, CITES සම්මුතියට අුවව 

ඇමතිවසයාට ඕනෑ විධියට  තීන්ු  ගන්න ියයනවා. හැබැයි, 

ඔබතුමා ගැන වි වවාසය තැුදව්ත කැිනනට් මඩුඩ්ය ගැන 

වි වවාසය නැති නිසා,- 

  
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගු  මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි ශදකක කා්යක් 

තිශබනවා. 

ගු අජිත් මා්දන්පපපුම මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தெருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ශහොඳයි. 

ශම් සශට් කෘක කර්ම ඇමතිවසයාශ  කැමැ්තශතන්ද පැය 24න් 

කාබනික ශපොශහොසවලින් වගාවට ශයොමු වුශඩු? ඒ නිසා ශගොවීන් 

ශකොච්චලස අමාු ශේ වැටුණාද? ඒ වාශ  පරිසස පේධතිය්ත 

අමාු ශේ වැශටනවා. ඊ ෙඟට, ශකොසල් පස විකුණන්න පටන් 

ගන්නවා ශම්කට මුවා ශව්ා.  කැිනනට් එශකන් තීන්ු  ගන්නවා, 

ශඩෝර් නැහැ ඒ නිසා ශකොසල් අපනයනය කසන්න ඕනෑ ියය්ා. 

එත ශකොට ශකොශහොමද ශම්වා ශබ්සා ගන්ශන්? ඒ නිසා මම 

ියයනවා, කු ණාකස්ා ඇමති මඩුඩ්ය ියයන තීන්ු  අයින් 

කස්ා, 'ඇමතිවසයා' ියයන වගකීම ඔබතුමා භාස ගන්න ියය්ා. 

කවුු  ශහෝ ඉන්න ඇමතිවසශයක් තමුන්ශ  වගකීම භාස ගන්න. 

නැ්තනම් අශනක් ඇමතිවු න්ට්ත, ඔබතුමාට්ත එදාට විු ේධ 

ශවන්න බැරි ශවයි ියයන එක විශ ේෂශයන්ම මම ියයනවා. 

අද ශවනශකොට වන සක්ක තව්ට හසක් දමන්න හදනවා. අද 

සවසව වු ශේ ඒ ගැන කල් තැබීශම් ශයෝජනාවක් එනවා. ඒ 

සක්ක තව්ට හසක් දමන එක හරිද? එදා වනජීවි නි්ධාරින්,  සාජය 
ඇමතිවසයා පැන්ුවවා හසක් දමන්න ණුහිල්්ා.  ඔබතුමා දන්නවා 

ඇති, එදා කථා කසපු නි්ධාරියා ශවන්ත තැනකට -ු ෂවකස 

්රශේ යකට- මාු  කස්ා යැේවා, සාජය ඇමතිවසයාට නීතිය 

ශපන්ව්ා ු න්නාය ියය්ා. එශහම ඇමතිවු  ඉන්නවා. නමු්ත, 

ඔබතුමා එශහම නැහැ. ඔබතුමාශ  ඉතිහාසය අපි දන්නවා. නමු්ත, 

එශහම ඇමතිවු  ඉන්න අමාතය මඩුඩ්යක ඔබතුමාශ  බ්ය 

විමධයගත කසන්න ණුශයෝත ඔබතුමාශ  කීර්ති නාමයට්ත ශ්ොකු 

පලුේදක් ශවනවා.  

ශම් සශට් වනාන්තස විතසයි දැන් ඉතුු  ශව්ා තිශබන්ශන්. 

අශනක් සියලු ශේ නාසවති ශව්ා. කෘක කර්මය නාසවති ශව්ා; ගෘහ 

ජීවිතය නාසවති ශව්ා; ජීවන වියදම ඉහෙ ණුහිල්්ා; ඉදිියරීම් 

ක්ශෂේත්රය සිශමන්ති නැතිව නාසවති ශව්ා. නමු්ත, තවම පරිසසශආ 

යමක් හරි ඉතුු  ශව්ා තිශබනවා. හැබැයි, ඒක්ත නැති කසන්න 

තමයි ශම් හදන්ශන්.  
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගු  මන්ත්රීතුමා, ශකටිශයන් කථාව අවසන් කසන්න. 
 

ගු අජිත් මා්දන්පපපුම මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தெருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

අවසන් කසන්නම්, ූල්ාසනාරූඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි. ශම් ඇමති 

මඩුඩ්ශආ, ශම් ආඩුව ශේ ඉතිහාසය අපි දන්නවා. 

මුතුසාජශව් සක්ක තය නාගරික ස වර්ධන අධිකාරියට ු න්නා. 

නාගරික ස වර්ධන අධිකාරිය තිශබන්ශන් සක්ක තයක් ආසක්ෂා 

කසන්නද, ඉදිියරීම් කසන්නද? ඇයි, මුතුසාජශව් සක්ක තය 

නාගරික ස වර්ධන අධිකාරියට ු න්ශන්?  ශපොල්ශ්බැේද ඉඩශමන් 
ශහක්ශටයාස 1,500ක්, නිල්ග් ශහක්ශටයාස 800ක්, ව්තශ්තගම 

කැිනලි්තශ්ත ශහක්ශටයාස 9,960ක්, දහයියාග් අක්කස 500ක්, 

්ාහුග් අක්කස 1,000ක්, මන්නාසම දිසව්රික්කශආ ශහක්ශටයාස 

1,000ක්, වන්දම ශදමලිය අක්කස 4,000ක්, කතසගම 

තම්මැන්නාශේ අක්කස 800ක්, අුවසාධපුස ක්ා වැව ආශ්රිත ිනම් 

්රමාණය නම් ගණන් හදාගන්න බැහැ, [බාධා ියරීමක්  
නිශකොශ්ොසවගශම් ශහක්ශටයාස 2,000ක් ශම් ශකටි කා්ය තුෙ 

විනා  කස්ා තිශබනවා. ගු  ඇමතිතුමනි, ඒවා ඔබතුමාශ  

වපසරියට යට්ත ශවන්ශන් නැේද? ඔබතුමාට ශම්වා ගැන, සට 

ගැන තීන්ු  ගන්න බැරි නම්, ඔය ඇමතිකම වැඩක් නැහැ ශන්. 

1443 1444 



පාර්ලිශම්න්තුව 

කැිනනට් මඩුඩ්යටම ඒ කටයුතු කසන්න දී්ා ඔබතුමාට අයින් 

ශවන්න තමයි තිශබන්ශන්.   

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගු  ්සන්ත අ්ණුයවන්න සාජය ඇමතිතුමා.  ඔබතුමාට විනාඩි 

නවයක කා්යක් තිශබනවා. 

 

[අ.භා. 2.33  
 

ගු ල්්දත් අලගියව්දන මහසත්ා (්ුඛපකාර ප් වා  අපළවි 
්ාංවාධාන හසා පාරිපවෝගික ්රක්ෂණ  රාජ අමාත්ුරමා) 
(ைொண்புைிகு லசந்த அலகியவன்ன - கூட்டுறவுச் லசமவகள், 

சந்மதப்ெடுத்தல் அெிவிருத்தி ைற்றும் நுகர்லவொர் ெொதுகொப்பு 

இரொஜொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - State Minister of Co-
operative Services, Marketing Development and Consumer 
Protection) 
ූල්ාසනාරූඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, විශ ේෂශයන්ම අද විවාදයට 

ගැශනන කු ම් කාසණා අතරින්, වන ස්තව හා වෘක්ෂ්තා 

ආසක්ෂක (ස ශ ෝධන) පන්ත ශකටුම්පත පිිබබඳව යමක් සඳහන් 

කසන්න මා බ්ාශපොශසෝතතු ශවනවා. ශමය ඉතාම වැදග්ත පන්ත 

ශකටුම්පතක්. අපි ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේදී නීති සකසව කසුව 

්බන්ශන් අන්තර්ජාතික ශවශෙඳාමටයි. මම හිතන විධියට දැනට 

වෘක්ෂ්තා 38,000ක පමණ ශල්ඛ්නයක් තිශබනවා. ඉදිරිශආදී ශම් 

සම්බන්ධව අශේ  සශට් නීති, ශසගු්ාසි සකසව ියරීම සඳහා අව ය 

බ්ය ්බා ගැනීම තමයි විශ ේෂශයන්ම අද සිේධ කසුව ්බන්ශන්. 

අපි සටක් විධියට අන්තර්ජාතික ශවශෙඳාමට යාමට කටයුතු 

කෙ යුතුයි. අපි 2018 වසශර් සජශආ ණුම්ම් පිිබබඳ කාසක 

සභාශේදී්ත ශම් පිිබබඳව දීර්ඝ ව ශයන් සාකච්ඡා කො. සටක් 

විධියට අපි  විශ ේෂශයන්ම වන ජීවී සම්පත නිසි පරිදි ආසක්ෂා 

කසනවාද, අශේ වන ජීවී සම්පත ආසක්ෂා ශවනවාද ියයන එක 

පිිබබඳව අද දැවැන්ත ්රාශයෝණුක ්ර වනයකට මුහුණ දී්ා 

තිශබනවා. එය වර්තමාන අමාතයතුමාශ  ශහෝ සාජය 

අමාතයතුමාශ  ්ර වනයක් ශනොශවයි. විශ ේෂශයන්ම පරිසස 

අමාතයා  ශආ වෘක්ෂ්තා සම්බන්ධ ඒකකය විසින් සකසව කසන 

්ද සතු ද්තත ශපොතට අුවව 2020 වර්ෂය වනවිට අශේ සශට් 

වෘක්ෂ්තා 3,087ක් තිුදණා. ශමයින් 863ක් අශේ සටට ආශේපුක 

වෘක්ෂ්තා. ්ර වනය ශවන්ශන් ශම් 3,087න් 1,496ක්ම තර්ජනයට 

්ක් ශව්ා තිබීමයි. අශේ සටට ආශේපුක 863න් 625ක්ම 

තර්ජනයට ්ක් ශව්ා තිශබනවා. එශසේ තර්ජනයට ්ක් වුම්  ාක 

පිිබබඳව ශේසාශදපුය උේයෝද උදයානය මඟින් තමයි සමීක්ෂණය 

කස්ා ඒවා ස සක්ෂණය ියරීශම් ්රියාවලිය සිු  කසුව ්බන්ශන්. 

අපි සටක් විධියට ඉතිහාසශආ ඉඳ්ාම අශේ සශට් පුසාවිදයා 

වටිනාකම් තිශබන සවථාන ස සක්ෂණය ියරීම, ැකකබ්ා ගැනීම සිු  

කො. ඒ වාශ ම ්ර වනයක් වන ජීවී සම්පත තුේත තිශබනවා 

ියයන එක අපි විශ ේෂශයන්ම අවශබෝධ කසගත යුතුව තිශබනවා.  

 මු්ාසනාරූඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, අශේ සශට් සතුන් වර්ග 748ක් 

ඉන්නවා. එයින් වර්ග 311ක් ශ්ෝකශආ ශවන ියසිම සටක නැති, 

අශේ සශට් විතසක් ඉන්නා සතුන්. ශමයින් වර්ග 115ක් දැනට 

තර්ජනයට ්ක් ශව්ා තිශබනවා. ගු  ඇමතිතුමනි, ශමතැන 

දැවැන්ත ්ර වනයක් තිශබනවා. වෘක්ෂ්තා ස සක්ෂණය ියරීශම් 

කටයු්තත ශේසාශදපුය උේයෝද උදයානය විසින් සිු  කසනවා 

වාශ ම ස්තව සම්පත ැකක ගැනීශම් වගකීම ඉටු කසුව ්බන්ශන් 

ස්තශවෝදයානය විසින්. ස්තව හි සනය පිිබබඳව කටයුතු කසන 

සවශේච්ඡා ස විධානයක් අධිකසණයට ණුහිල්්ා වන ජීවී 

ශදපාර්තශම්න්තුවට  අධිකසණමය තීන්ු වක් ශගන තිශබනවා,  

කුමන කටයු්තතක් සඳහා ශහෝ සතුන් ශවන්ත ආයතනයකට 

ශදන්න එපා ියය්ා. ඒ අුවව දැන් ස්තව ස සක්ෂණය සිු  

ශවන්ශන් නැහැ. ඇ්තත කථාව ඒකයි. ඒකට ශහේතුව අධිකසණමය 

තීන්ු වක් තිබීම. අපි එදා ඒ කාසක සභාශේදී ියේවා, "ශම් 

සම්බන්ධව නැවත ශමෝසමක් ඉදිරිප්ත කස්ා ඒ පිිබබඳ නීතිමය 

ත්ත්තවය සකසව කස ගැනීමට කටයුතු කසන්න" ියය්ා. ඒක 

ඉතාම වැදග්ත ්රාශයෝණුක ශදයක්.  

ශ්ෝකශආ සටවල් ගණනාවකට නැති සම්පතක් අශේ සට තුෙ 

තිශබනවා. ඒ තමයි අපි හිමිකසශගන තිශබන වනජීවී සම්පත. අද 

ජාතයන්තස ස විධානයක් විසින් ශ්ෝකශආ  වනජීවී සම්පත 

තර්ජනයට ්ක්වුම් සවථාන 36ක් නම් කස්ා තිශබනවා. ඒ 36 තුෙ 

අශේ සට්ත තිශබනවා. එම නිසා විශ ේෂශයන් වර්තමානශආ අපි 

සජයක් විධියට ශම් සඳහා අව ය කසන ්රතිපාදන වැඩිශයන් ්බා 

දී්ා, ඉහෙම ්රමුඛ්තාවක් ්බා දී්ා අශේ සටට ආශේපුක 

වෘක්ෂ්තා සහ ස්තව සම්පත ැකක ගැනීම ශවුවශවන් විශ ේක ත වූ 

කාර්ය භාසයක් ඉටු කසන්න ඕනෑ. එම කාශ්ෝචිත අව යතාව අද 

සට හමුශේ තිශබනවා ියයන එක අවශබෝධ කසශගන තමයි  ශම් 

සෑම කටයු්තතක්ම ඉටු කෙ යු්තශ්ත.  

 අද දිනශආ කථා කසන කු ම් කාසණාව්ට අදාෙ නැති 

වුණ්ත, මම තව්ත කාසණයක් සඳහන් කෙ යුතුයි. විශ ේෂශයන් අද 

ස්තව හි සනය වැෙැක්වීම සම්බන්ධශයන් පුේග්යන් සහ 

සවශේච්ඡා ස විධාන ගණනාවක් දැවැන්ත ශසේවයක් කසනවා. 

සමහස සවශේච්ඡා ස විධාන සතුන් ැකක බ්ා ගන්නවා. පුමණුය 

ශකොශසෝනා සමශආදී සතුන්ට ආහාස නැති ශව්ා තිුදම් විවිධ 

අවසවථාව්දී ඒ අයට අව ය අවසස ප්ත ්බා දී්ා කටයුතු කසන්න 

අපට්ත මැදිහ්ත ශවන්න සිේධ වුණා. ශම් සවශේච්ඡා ස විධාන හා 

පුේග්යන් කසන ශසේවය අපි ඇගැයිය යුතුයි. ශම් සවශේච්ඡා 

ස විධානව්ට හා ශම් පිිබබඳ උනන්ු වක් දක්වන පුේග්යන් 

ස්තව හි සනය වැෙැක්වීම පිිබබඳව්ත කටයුතු කසනවා. ඔවුන්ට ඒ 

කටයු්තශ්තදී ්ර වන ගණනාවක් තිශබනවා. විශ ේෂශයන්ම ශසෞඛ්ය 

අමාතයා  ය විසින්,  MOH Offices විසින් සිු  කසන ුමනඛ් 

වන්ධයකසණය ියරීශම් ්රියාවලිය වැනි ්ර වන ගණනාවක් 

තිශබනවා.  අශේ ගු  ඩී.බී. ශහේස්ත සාජය ඇමතිතුමා්ත ශම් 

ශව්ාශේ සභාශේ ඉන්නවා. ඒ සෑම අමාතයා  යක්ම ඒකාබේධ 

ශව්ා,   ස්තව හි සනය වැෙැක්වීම ශවුවශවන් කටයුතු කසන 

පුේග්යින් සහ සවශේච්ඡා ස විධාන සමඟ කටයුතු කස්ා ඒ 

අයශ ්ත අදහසව හා ශයෝජනා ්බාශගන අශේ ස්තව සම්පත ැකක 

ගැනීම ශවුවශවන්  වි ා් කාර්ය භාසයක් ඉටු ියරී මට අපට 

වගකීමක් තිශබනවා.  ස්තව හි සා පනත අවුු ු  ගණනාවක් 

තිසවශසේ ශකටුම්ප්ත මට්ටශම් තිශබන්ශන්.  ඒක අවුු ු  ගණනකට 

කලින් ශකටුම්ප්ත කස්ා තිශබන්ශන්. වර්තමානශආ ශම් 

ශකටුම්පශ්ත ්ර වන තිශබනවා. ශම් සශට් ස්තව හි සන වැෙැක්වීම 

සම්බන්ධශයන් උනන්ු වක් දක්වන අය කැඳව්ා ඒ පනත 

සම්බන්ධව තවු සට්ත අදහසව, ශයෝජනා ්බාශගන, වන ස්තව හා 

වෘක්ෂ්තා ආසක්ෂක (ස ශ ෝධන) පන්ත ශකටුම්පත 

පාර්ලිශම්න්තුවට ශගනාවා වාශ , ස්තව හි සා වැෙැක්වීශම් පනත 
කඩිනමින් පාර්ලිශම්න්තුවට ශගනැල්්ා අව ය කසන නීති රීති 

සකසව කස්ා, ශම් අය සවශේච්ඡාශවන් කසන ශසේවයට  ක්තියක් 

්බා දීමට අපි සජය විධියට, පාර්ලිශම්න්තුව විධියට මැදිහ්ත වී 

කටයුතු ියරීශම්  අව යතාවක් අනිවාර්යශයන්ම තිශබනවා.  

අපි විශ ේෂශයන් වනාන්තස සහ පරිසසය පිිබබඳව කථා 

කසනවා.   අශේ සටට ආශේපුක වනජීවී සම්පත අද දැඩි ශ්ස 

විනා  වීශම් අවදානමකට ්ක් වී තිශබනවා ියයන කාසණය අපි 

අවශබෝධ කසශගන ඒ සඳහා ඉතාම කඩිනමින්, ්රාශයෝණුකව 

විසඳුම් ්බා දීමට කටයුතු කෙ යුතුයි. ඒ ශවුවශවන් අව ය  

සහශයෝගය, දායක්තවය විශ ේෂශයන් ගු  අමාතයතුමාට්ත, සාජය 

අමාතයතුමාට්ත ්බා දීමට අපි්ත කටයුතු කසන බව සඳහන් 

කසමින්  මම නිහඬ ශවනවා.  

සවතුතියි.  

1445 1446 

[ගු  අජි්ත මාන්නේශපු ම මහතා  
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ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Next, the Hon. Kabir Hashim, please. You have ten 
minutes.  
 

[අ.භා. 2.42  
 

ගු කබීා හසෂීම් මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ූල්ාසනාරූඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, ආනයන හා අපනයන  

(පා්න) පනත යටශ්ත වූ ශසගු්ාසි සහ තව්ත කු ම් කාසණා 

කීපයක් පිිබබඳව විවාද කසන ශම් ශමොශහොශ්ත, අදහසව ියහිපයක් 

ඉදිරිප්ත කසන්න අවසවථාව ්ැබීම ගැන මම සතුටු ශවනවා. සශට් 

ශඩෝර් ද්රවශී්තාව පිිබබඳ බසපතෙ ත්ත්තවයක් ඇති ශව්ා 

තිශබන අවසවථාවක, පැනශඩෝල් ශප්තත  පවා ශවශෙඳ ශපොශෙේ 

ගන්න නැති ත්ත්තවයක් පවතින අවසවථාවක , ඖෂධ නැති 

ශව්ාවක, ශතල් නැශවන් නැව  ශගොඩබාන ත්ත්තවයක් තිශබන 

අවසවථාවක ශම් සශට් උපයන සෑම ශඩෝසයක්ම ආසක්ෂා කස 

ගැනීම ඉතා වැදග්ත. 

ඒ වාශ ම, අනව ය ආනයන වියදම් පා්නය ියරීම්ත වැදග්ත. 

ශම් සජය විසින්ම සාජය ආදායම් කේපාු  කො. ඒ වාශ ම, පුමණුය 

වසස තුෙ අශේ අපනයන ආදායම් කඩාශගන වැටුණා. ඒ නිසා 

පුමණුය දිනව් මහාමාර්ග අමාතයා  ය යටශ්ත ඉදිවන මධයම 

අධිශේගී මාර්ගශආ තුන්වැනි ශකොටස පිිබබඳව ්ර වනයක් ඇති 

ශව්ා තිුදණා. ශපශර්දා පාර්ලිශම්න්තුශේදී්ත ඒ ගැන සාකච්ඡා 

කො. මධයම අධිශේගී මාර්ගශආ තුන්වැනි ශකොටශසහි ියශ්ෝමීටස 

12ක  ශකොටසක් මාර්ග ස වර්ධන අධිකාරිය විසින් ශේශීය 

සමාගම්ව්ට ්බා ශදන්න්ත, තව්ත ියශ්ෝමීටස 20ක් සඳහා 

ජාතයන්තස සමාගම් අතස ් ුම කැඳවීමක් කසන්න්ත කැිනනට් 

තීසණයක් අසශගන තිුදණා. ඔක්ශකොම එකතු වුණාම ියශ්ෝමීටස 

32ක් ඒ ශකොටශසේ තිශබනවා.  

2021 ජූලි මාසශආ 20වැනි දා ශජොන්සවටන් ්රනාන්ු  

ඇමතිවසයා විසින්  ශම් සම්බන්ධශයන් කැිනනට් ප්රිකාවක් 

ඉදිරිප්ත කස තිශබනවා. එය මා ෙඟ තිශබනවා. එම කැිනනට් 

ප්රිකාව අුවව වාර්තා කස තිශබනවා, 4ශදශනක් ඒකට සම්බන්ධ 

ශව්ා තිශබන බව්ත, ඒශකන් ියශ්ෝමීටස 12ක් ශේශීය 

සමාගමකට ්බා ශදන්න්ත, ඊෙඟ ියශ්ෝමීටස 20 ශේශීය 

සමාගම්ත එක්ක සම්බන්ධ වූ විශේශීය සමාගමකට ්බා ශදන්න්ත. 

ඇමතිතුමා ඒ කැිනනට් ප්රිකාශේම ඊෙඟට ියයනවා, ඒ ක්රම 

ශදකම අව් ගු කස්ා අලු්ත ක්රමයකට යන්න්ත ශයෝජනා කසන 

බව. ශම්, 2021 ජනවාරි මාසශආ 16 දින ඉදිරිප්ත කෙ කැිනනට් 

ප්රිකාවක්. ශම් සඳහා ් ුම කැඳවීම් කස තිුදශඩු 2021 ජූලි 

මාසශආ. 2022 ජනවාරි මාසශආ 27වැනි දා ගු  ඇමතිතුමා විසින් 

තව්ත කැිනනට් ප්රිකාවක් ඉදිරිප්ත කසනවා. ඒක්ත මා ෙඟ 

තිශබනවා. 16වැනි දා දාපු කැිනනට් ප්රිකාව අව් ගු කස්ා -ඒ 

ියයන්ශන්, දවසව 11ියන්, දාපු කැිනනට් ප්රිකාව අව් ගු කසන්න 

ආපුම තව්ත කැිනනට් ප්රිකාවක් දා්ා තිශබනවා.- 2021 ජූලි 

මාසශආ කසපු ් ුම කැඳවීශම් කැිනනට් තීන්ු වට ආපුම යන්න 

ියය්ා ශයෝජනා කසනවා. ඒ ියයන්ශන්, අලු්ත කැිනනට් 

ප්රිකාවක් දා්ා මුලින් දමපු එක reverse කසනවා.  

ූල්ාසනාරූඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, අමාතයා   ශල්කම්තුමාශ  

්රධාන්තවශයන් ප්ත කසන ්ද Cabinet Appointed Negotiating 

Committee - CANC - එශක් සාමාජිකශයෝ තුන්ශදශනක් සිටියා. 

හැබැයි, අතසමඟදී ඇමතිවසයා විසින් ඒක ස ශ ෝධනය කසනවා. 

ඒ අුවව, ඒ සාමාජිකයන් ශදශදශනකු අයින් කස්ා, තව්ත 

තුන්ශදශනකු අලුශතන් එකතු කසනවා. ඉන් පුම අලු්ත අය දා්ා 

Cabinet Appointed Negotiating Committee - CANC - එක 

පසවශදනකුශගන් යු්ත කමිටුවක් බවට ප්තකස ගන්නවා. ශම්ක 

කස්ා තිශබන්ශන් ශමොන පදනමියන්ද ියය්ා හිතාගන්න බැහැ. 

ශටන්ඩසයක් සම්බන්ධශයන් කමිටුවක් දැම්මාට පසවශසේ අතසමඟදී 

සාමාජිකයන් මාු  ියරීශම් සිරිතක් නැහැ. ශම් අලුශතන් ප්ත 

කසන අය තමයි, පී.ඩී.යූ.ශක්. මාපා පතිසණ මහතා, 

එසව.එම්.ඩී.එල්.ශක්. ද අල්විසව මහතා, එන්.එච්.එම් චිත්රානන්ද 

මහතා සහ මදාසා ද අල්විසව මහ්තමිය. ශමම කමිටුව නිශයෝජනය 

කසන්ශන් මුදල් අමාතයා  ශආ එක් නි්ධාරියකු සහ ශවන්ත 

අමාතයා  ව් තනතුු  දසන නි්ධාරින්. ශම් සාමාජිකයන් 

හතසශදනා එකතු කසන්ශන් මැද හරිශආදී.  ශම් අයට ශම් කමිටුව 

ගන්න තීන්ු  සම්බන්ධශයන් වගකීමක් තිශබනවා. ඒ වාශ ම ශම් 

මධයම අධිශේගී මාර්ග වයාපෘතිශආ අධයක්ෂවසයා්ත ඒ අතසතුස 

කා් සීමාව තුෙදී ඉව්ත කසනවා. ශම්වා ගැන සශට් කාට්ත 

සැකයක් ඇති ශවනවා ශන්. දැන් සට තුෙ යන සාවය, කුමකුුමව 

තමයි ශම් ශටන්ඩසය අව වට ඉල්්ා තිුදම් සමාගමට ශදන්න ශම් 

කමිටුව ග්ත තීසණය මාු  කස්ා ඒ කමිටුවට අලු්ත 

කඩුඩායමකු්ත ප්ත කස ශගන ශම් ශටන්ඩසය ශවන්ත 

සමාගමකට ්බා ශදන්න කටයුතු කසනවාය ියයන එක. ඒ අුවව, 

ශම් ශවනශකොට තිුදම් ශටන්ඩසයට වඩා ු පියල් ිනලියන 168ක්, 

නැ්තනම් ු පියල් ශකෝටි 16,800ක වැඩි මි්කට ශම්ක ශදන්න 

යනවා ියයන එක -ු පියල් ිනලියන 168ක පාව වක් සිු වන බව- 

දැනට වාර්තා ශව්ා තිශබනවා. ශම්ක භයානක ත්ත්තවයක්. 

ශම්ක්ත බැඳුම්කසය, සිල්්ස සල්ලි වාශ  සිු  ශවන එකක්. ඒ 

ියයන්ශන්, ශම් ශටන්ඩසය අලුශතන් ශදන්න යනවා. එශහම 

වුශණෝත, ශම් සඳහා ඇශමරිකාුව ශඩෝර් මිලියන 823ක මුද්ක් 

වැඩිශයන් යනවා. ශම් සශට් ශඩෝර් හිඟයක් තිශයේදි, ු පියල් 

හිඟයක් තිශයේදි, සාජය ආදායම් වැටි්ා තිශබේදි ශම් වාශ  

තීසණයක් ගන්න ශහේතුව ශමොකක්ද? අලුශතන් ප්ත ශවච්චල ශම් 

නි්ධාරින් හතසශදනාට ශම් සම්බන්ධශයන් වගකීමක් තිශබනවා. 

ශම් වාශ  ශදයක් සටට කසනවා නම්, ඒක හරියට ශම් සශට් 

මිනිුමන්ට පිහිශයන් ඇන මසා දානවා හා සමානයි.  ශමොකද, ශම් 

සශට් ු පියල් හිඟයක්, ශඩෝර් හිඟයක් තිශයේදි ශම් වාශ  ශදයක් 

කසනවා නම්, ශම් කමිටුශේ ඉන්න නි්ධාරින් ඒකට වග ියව 

යුතුයි.  

ශම් ත්ත්තවය තුෙ අපට ්ර වන ියහිපයක් මතුවනවා. එකක් 

තමයි, ඇමතිතුමාශ  හිතුමශ්තට CANC එ ශක් සාමාජිකයන් මාු  

කසමින්, වයාපෘතිශආ කටයුතු කසශගන යන අතස එහි ශවනසක් 

ියරීශම් අයිතියක් තිශබ්ද යන්න. අනික, සටට ශකෝටි ගණනක 

මුද්ක් පාව වන ආකාසයට ශම් කටයු්තත ශවනසව කසන්න 

පුළුවන්ද  ියයන එක. ඒ වාශ ම ඒක දු ම් අපසාධයක් 

ශනොශවයිද ියයන ්ර වනය්ත අපට ශමහිදී මතුවනවා.  

ඉන්දියාශේ, තමිල්නාව  මුදල් ඇමතිවසයා වන (ආචලාර්ය) 

ප්නිශේල් තයාගසාජන් මහතා ශහොඳ උපාධිධාරිශයක්; උගශතක්. 

මුදල් ඇමතිවසයා වන එතුමාශගන් ෙඟදී ්ර වනයක් ඇහුවා, එශහේ 

පාසවල් හදන්න, ශබෝක්කු හදන්න, පා්ම් හදන්න මුදල් ශවන් 

කසනවාද ියය්ා. ශකොවිඩ් වස ගතයට මුහුණ දීශමන් පුම මුලින්ම 

කසන්න තිශබන්ශන් මශ  සශට් මිනිුමන් ආසක්ෂා ියරීමයි ියය්ා 

එතුමා ඒ ්ර වනයට උ්තතස ශදමින් ියේවා. ඒ වාශ ම සමාජ 

ස වර්ධනයට මුදල් ශයොදවනවා මිසක්, දැන් යටිත් පහුමකම් 

ස වර්ධනයට මුදල් ශයොදවන්ශන් නැහැ ියය්ා එතුමා වැඩිු සට්ත 

ියේවා. එම නිසා අශේ ජනාධිපතිතුමාශගන් ශම් අවසවථාශේදී අපි 

අහන්ශන් ශමයයි. ශකෝටි ගණනක පාව වක් සිු වන ශම් 

වයාපෘතියට අධිශේගී මාර්ගයක ඉදිියරීශම් කටයුතු ශම් ශව්ාශේ 

්බා ශදන එක සාධාසණද? සාමානයශයන් අපි වයාපෘතියක් 

කසන ශකොට -ශේශීය වයාපාරිකයන් හසහා ශවන්න පුළුවන්, 

ශේශීය ශකොන්ත්රා්තකු වන් හසහා ශවන්න පුළුවන්-  ඒකට අව ය 

අමුද්රවය සියයට 35ක-40ක ්රමාණයක් පිට සටින්  ශඩෝර් ශගව්ා 

ශගන්වන්න සිු  ශවනවා. ඒක නිකම් අපසාශේ වැය වන මුද්ක්. 

දැන් මිනිුමන්ට පැනශඩෝල් ශප්තතක් ගන්න නැහැ; ියරිපිටි නැහැ. 

එවැනි ත්ත්තවයක් යටශ්ත ශම් ශව්ාශේ අපට ශමවැනි 

1447 1448 



පාර්ලිශම්න්තුව 

වයාපෘතියක් අව යද? ඒ වාශ ම අද ශපට්රල් නැහැ, ඩීසල් නැහැ. 

හැබැයි, අධිශේගී මාර්ග හදන්න සල්ලි ශයොදවනවා. එම නිසා ශම් 

ආඩුව ව ්රමුඛ්්තවය ගැන ශ්තු මක් තිශබන ආඩුව වක්ද ියය්ා 

අපි ජනාධිපතිවසයාශගන් අහන්න කැමැතියි. එතුමා ශම් සටට ශම් 

ගැන වග ියයන්න ඕනෑ. අශේ කා්ශආ අපි ඕනෑ තසම් ශේශීය 

ශකොන්ත්රා්තකු වන්ට වැඩ ු න්නා.  

අද මාර්ග ියශ්ෝමීටස ්ක්ෂයක් හදනවා ියය්ා වයාපෘතියක් 

තිශබනවා. ඇයි, ශේශීය ශකොන්ත්රා්තකු වන්ට ඒක ශනොශදන්ශන්? 

මාර්ග ියශ්ෝමීටස ්ක්ෂයක් හදනවා ියේවාට, 2020 වසශර් 

හැු ශේ ියශ්ෝමීටස 1,073යි. 2021 වසශර් හද්ා තිශබන්ශන් 

ියශ්ෝමීටස 3,900යි. ඒ ියයන්ශන් ියශ්ෝමීටස ්ක්ෂශයන් 

සියයට පහක්ව්ත හද්ා නැහැ. මහාමාර්ග අමාතයා  ශආ වාර්ක ක 

වාර්තාව මා ෙඟ තිශබනවා. ශම් වාර්තාව අුවව 2021 වසස 

වනශකොට හද්ා තිශබන්ශන් මාර්ග ියශ්ෝමීටස 3,900යි. ඉතින්, 

ශම් වයාපෘතිය ශකොච්චලස අසාර්ථකද? ඒ නිසා මා ියයන්න 

කැමැතියි, ශම් පිිබබඳව විධිම්ත පරීක්ෂණයක් කසන්න ියය්ා. ශම් 

ශව්ාශේ ශම් සටට ශම් වයාපෘතිය අව යද? එශහම  නැතිව ශම් 

සශට් මිනිුමන්ට ශබශහ්ත ටික අසශගන ශදන්න, ශම් සශට් 

මිනිුමන්ශ  සමාජ ස වර්ධනයට ශම් මුදල් ශයොදවනවාද ියය්ා 

අපි කල්පනා කසන්න ඕනෑ.  අපි නම් හිතනවා, ශම්ක වැසදියි 

ියය්ා. 

ශජොන්සවටන් ්රනාන්ු  ඇමතිතුමා ඊශආ-ශපශර්දා ශ්ොකු 

ශචලෝදනාවක් කො, අශේ යහ පා්න ආඩුව ව පැවැති කා්ශආ 

ශකෝටි ගණනක් ව චලා කො ියය්ා, අධිශේගී මාර්ගශආ පෙමුවන 

ශකොටශසේ OCH එ ශක්දී. එතුමන්්ා අපට නිසන්තසශයන් ශම් 

සම්බන්ධශයන් ශචලෝදනා කසනවා. ඒ වාශ ම  කඩවත සිට 

ශකසව්පිටිය පිටත වටසවුම් මාර්ගශආ ම තීු  හය ම තීු  

හතසකට අව  කස්ා, ඒ මුදල් ගසා කෑවා  ියය්ා ඊශආ්ත වාර්තා 

කස්ා තිුදණා. ඒක සම්පූර්ණ අසතයයක්. විසවතස දන්ශන් නැතුව 

කථා කසනශකොට ඒවා ියයන අයට පැටශ්නවා ඇති. 2014 

වසශර් ම තීු  හයකට පාදම සහ ශකොන්්රීට් සාමුව සකසව කො. 

ඒක ඇ්තත. හැබැයි, ඒශක් ම තීු  හතසයි හදන්න අුවමත කස්ා 

තිුදශඩු, මහින්ද සාජපක්ෂ මහ්තමයාශ  ආඩුව ශවන්. අශනක් 

ම තීු  ශදකට ශකොන්්රීට් කම් ටික විතසක් හද්ා, අවුු ු  

පහශෙොවියන්-විසවසියන් පුම ඒ ශකොටස පෙල් කසන්න ියය්ායි 

තිුදශඩු. අපි කසපු සමීක්ෂණ වාර්තාවට අුවව ඒ මාර්ගශආ වාහන 

ඇතිවන තදබදය - traffic  - බැලුවාම අවුු ු  පනහක් පමණ 

ගතවනවා, ම තීු  හයම පාවිච්චි කසන්න. අවුු ු  පනහකදී 

පාවිච්චි කසන්න ඕනෑ එකට දැන් ශකෝටි ගණනක් වියදම් කසන 

එක අපසාධයක් ියය්ා, අපි ග්තත ඒ තීසණය ්රියා්තමක ියරීම 

නතස කස්ා ම තීු  හය, ම තීු  හතසක් කො. එහිදී යටිත් 

පහුමකම්ව්ට වැයවන වියදමින් ඉතුු  වුම් මුද් ු පියල් ිනලියන 

9.9යි. -ු පියල් ශකෝටි 990යි- මහාමාර්ග අමාතයා  ශආම දැන් 

ඉන්න  නි්ධාරිශයක් තමයි එදා ඒ  වයාපෘති අධයක්ෂ හැටියට 

හිටිශආ. ඒ වයාපෘති අධයක්ෂතුමාශ  වා ර්තාශේ තිශබනවා, ඒ 

වාශ ම එතුමා සහතික කස තිශබනවා, ශම් තීසණය නිසා ු පියල් 

ිනලියන 9.9ක් ඉතුු  වුණා ියය්ා. ශම් වාර්තාවට අ්තසන් කස්ා 

තිශබන්ශන් වයාපෘති අධයක්ෂ, (ඉ ජිශන්ු ) එන්.ශක්.එල්. 

ශන්තතිකුමාස මහතා. අද ඒ අධයක්ෂතුමාම ශජොන්සවටන් ්රනාන්ු  

ඇමතිතුමාශ  අමාතයා  ශආ අධයක්ෂවසයකු හැටියට කටයුතු 

කසනවා.  

ඊෙඟට, OCH III Project එශකන් ශකෝටි 480ක් ඉතුු  වුම් 

බව මහාමාර්ග අමාතයා  ශආ ශල්කම්වසයාම ශම් ආඩුව ව යටශ්ත 

පැවැති ශකෝේ එකට ඇවිල්්ා සඳහන් කස තිශබනවා. ශකෝේ 

වාර්තාශේ තිශබනවා, ශම් තුිබන්  ශකෝටි 480ක් ඉතුු  වුම් බව. 

එශහම තිශයේදි්ත ශජොන්සවටන් ්රනාන්ු  ඇමතිතුමා ියයනවා, 

ශමහිදී ගසා කෑමක් සිු  වුණා ියය්ා. ම තීු  හය, ම තීු  හතසකට 

අව  ියරීම නිසා පැහැදිලිවම ු පියල් ශකෝටි ගණනක් ඉතුු  

ශව්ා, ඒ ඉතුු  වුම් මුදල්වලින්   අපි කඩවත අන්තර් හුවමාු ශේ 

වැඩ්ත පටන් ග්තතා. ඒක තමයි ් කාශේ තිශබන විචිත්රව්තම 

අන්තර් හුවමාු ව.  

ඔබතුමන්්ා දැන් ඒක හදාශගන යන්න කටයුතු කසනවා. ඒ 

වාශ ම, කම් මත ඉදිවන පා්ම්ව් දිග මීටර් 500ියන් වැඩි 

ියරීමක් එදා සිු  කො; ශකසව්පිටිය ශදසට මාර්ගය මීටර් 308ක් 

දීර්ඝ කො. ඒ එක්කම, කඩවත අන්තර් හුවමාු ව සමඟ මධයම 

අධිශේගී මාර්ගය ශදසට තව්ත මීටර් 500ක් අලුතින් හදන්න 

පුළුවන් ශව්ා තිශබනවා. එශහම නම්, ඒ ඉතිරි කසපු මුදල් අපි 

ශගදස අසශගන ණුශආ නැහැ. ඒ නිසා ඒවා ගසා කෑම් ශනොශවයි. ඒ 

ඉතිරි ියරීම් ටික සජයට ්ැුදණා, ඒවායින් ඉතිරි වැඩ ටික සිේධ 

වුණා ියය්ා COPE වාර්තාශේයි, එතුමාශ  අධයක්ෂකතුමාශ  

වාර්තාශේයි තිශබනවා. ශතොසතුු  දන්ශන් නැතිව අසතය ියයන 

ශකොට හිස ශවනවා; ඒවා ශහිබ ශවනවා. ඒක තමයි යථාර්ථය.  

අපි ශම් ශව්ාශේ නැවත ියයන්ශන්, ඉල්්ා සිටින්ශන්, ශකෝටි 

16,800ක වැඩි මුද්ක් -ඇශමරිකාුව ශඩෝර් මිලියන 838ක්- වැය 

වන, මධයම අධිශේගී මාර්ගශආ තුන්වැනි ශකොටශසේ ඒ ශටන්ඩර් 

මගඩිය පිිබබඳව වහාම පරීක්ෂණයක් කස්ා ඒ මගඩිය නතස 

කසන්න ියය්ායි.  

සවතුතියි.  

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

The next speaker is the Hon. Minister Johnston 
Fernando. 

 

[අ.භා. 2.54  

 
ගු පජෝද්ප ්ද ප්රනා්දු  මහසත්ා (මහසාමාාග අමාත් ්හස 
්ණ්ඩු පාාශයීයපවපප ප්රධාාන ්ාංවිධාායකුරමා) 
(ைொண்புைிகு லஜொன்ஸ்டன் ெர்னொந்து - தநடுஞ்சொமலகள் 

அமைச்சரும் அரசொங்கக் கட்சியின் முதற்லகொலொசொனும்) 

(The Hon. Johnston  Fernando - Minister of Highways and 
Chief  Government Whip) 
ූල්ාසනාරූඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, මම කථා කසන්න ශනොශවයි 

හිටිශආ. අශේ හිටපු ඇමතිතුමා කථා කසනවා දැක්ා තමයි මම 

ආපහු Chamber එක ඇතුෙට ආශේ. එතුමා කසපු හැම 

ශචලෝදනාවකටම උ්තතස ඉදිරිශආදී ්ැශබ්වි. හිටපු මහාමාර්ග 

ඇමතිතුමා හැටියට වාශ ම පුමණුය ආඩුව ශේ ්රබ් ඇමති 

ශකශනකු හැටියට කබීර් හෂීම් මන්ත්රීතුමා ශම් ගැන කථා ියරීම 

ගැන මම පුු ම ශවන්ශන් නැහැ. ගු  මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා ියේවා, 

මධයම අධිශේගී මාර්ගශආ කටයුතු කෙ ඒ වයාපෘති අධයක්ෂවසයා 

දැන් ශවන්ත තනතුසකට ප්ත කස තිශබනවා ියය්ා. ඒ වයාපෘති 

අධයක්ෂ දැන් කවුද ියය්ා ඔබතුමා දන්නවාද? ඒ වයාපෘති 

අධයක්ෂකවසයාට අපි දී්ා තිශබනවා, Director General තනතුස. 

ඔබතුමා ියයන්ශන්, එතුමා Director General තනතුරින් පහෙට 

දා්ා නැවත වයාපෘති අධයක්ෂක කසන්න ියය්ාද? කවුද ඔය 

්ම් ු න්ශන්  ඔබතුමාට? ඔබතුමා දන්නවාද, වීසශකෝන් 

මහ්තමයා? එතුමා තමයි RDA එශක් Director General. දන්ශන් 

නැතිව කථා කසන්න එපා. අසතයයක් ියයේදී,- [බාධා ියරීමක්    

 
ගු කබීා හසෂීම් මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 
 

නැී  සිියපපය. 
எழுந்தொர். 

rose. 
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[ගු  කබීර් හෂීම් මහතා  
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ගු පජෝද්ප ්ද ප්රනා්දු  මහසත්ා   
(ைொண்புைிகு லஜொன்ஸ்டன் ெர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ඔබතුමා වාඩි ශව්ා අහශගන ඉන්න. දැන් මම ශන් උ්තතස 

ශදන්ශන්. මම ඔබතුමාට බාධා කශෙේ නැහැශන්. වාඩි ශවන්න.  

 
ගු කබීා හසෂීම් මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ඕනෑ නම් උ්තතසයක් ශදන්නම්. එපා නම් වාඩි ශවන්නම්. 

 
ගු පජෝද්ප ්ද ප්රනා්දු  මහසත්ා   
(ைொண்புைிகு லஜொன்ஸ்டன் ெர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ශවන දවසක උ්තතස ශදන්න. දැන් වාඩි ශවන්න. 

 
ගු කබීා හසෂීම් මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ඔබතුමා ියයන නිසා මම වාඩි ශවන්ශන් නැහැ. 

 
ගු පජෝද්ප ්ද ප්රනා්දු  මහසත්ා   
(ைொண்புைிகு லஜொன்ஸ்டன் ெர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ඔබතුමා වාඩි ශවන්න. මම ඔබතුමාට බාධා කශෙේ නැහැශන්. 

[බාධා ියරීමක්  Sit down and listen!  

ූල්ාසනාරූඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, එතුමා කු ම් දන්ශන් නැතිව 

කථා කසනවා. එතුමා කවුද නිශයෝජනය කසන්ශන්? ඒ 

ශටන්ඩර්ව්ට අදාෙව ්රසම්පාදන කටයුතු ්රියා්තමක ශවේදී- 

[බාධා ියරීමක්  සමාගම් 4ක් තිුදණා ියය්ා ියයනවා. එතුමා 

නිශයෝජනය කසන්ශන් ශමොන සමාගමද? ිනලියන 66ක්,- [බාධා 
ියරීමක්  එතුමා දැන් ියේවා, "එදා ශකොන්්රීට් කම් විතසක් හද්ා 

තිුදණා. අපි සල්ලි ඉතිරි කො" ියය්ා. සල්ලි ඉතිරි වුශඩු අපි 

බ්යට ආ හින්දා. ඒක මතක තියා ගන්න. එදා පට්ට විධියට 

ශහොසකම් කො. එදා පක්ෂශආ මහ ශල්කම් හැටියට හිටපු ඔබතුමා 

දන්නවා ශන්. මහ බැ කුශේ සල්ලි ටික,- [බාධා ියරීමක්  ණුහිල්්ා 
ුමද්ත චලන්ද්රශසේකසශගන් අහන්න. ශ්ොරිය ඇවිල්්ා park කශෙේ 

සිරිශකොත ඇතුශෙේ. මතකයි ශන්, මලික් සමසවික්රම සල්ලි 

ශගෝනිව් අසශගන ණුය හැටි, තමුන්නාන්ශසේ අසශගන ණුය හැටි? 

ඕනෑ නම් අපි ියයන්නම්. [බාධා ියරීමක්  අස මන්ත්රීතුමන්්ා නම් 
ශගනිච්ශච් නැහැ. ඔය ඉන්ශන්- [බාධා ියරීමක්   ඒක තමයි ඇ්තත 
ත්ත්තවය. 

 

ගු කබීා හසෂීම් මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Yes, Hon. Kabir Hashim? 
 

ගු කබීා හසෂීම් මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

He made an allegation against me. ූල්ාසනාරූඪ ගු  
මන්ත්රීතුමනි, එතුමා ියයනවා, මම ශ්ොරිවලින් සිරිශකොතට 

බැඳුම්කස සල්ලි අසන් ණුයා ියය්ා. එශහම ශචලෝදනාවක් කසනවා 

නම් එතුමාට අයිතියක් තිශබනවා, ඒ ගැන පැමිපුල්්ක් කස්ා, ඒ 

ගැන පරීක්ෂණයක් කසන්න ියයන්න; ඒ සඳහා අව ය කටයුතු 

කසන්න. මම ජනාධිපති ශකොමිසමට ණුහිල්්ා සාක්ක  දී්ා 

තිශබනවා. අව ය නම් තවු සට්ත,- 

ගු පජෝද්ප ්ද ප්රනා්දු  මහසත්ා   
(ைொண்புைிகு லஜொன்ஸ்டன் ெர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ූල්ාසනාරූඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, කාසණය ශම්කයි. කබීර් හෂීම් 

මන්ත්රීතුමාට බැහැ, ශ්ොරිය ශගනිහිල්්ා සල්ලි ශගන එන්න. 

කබීර් හෂීම් මැතිතුමා ඒ තසම් ශ්ොක්ශකක් ශනොශවයි. කබීර් හෂීම් 

මැතිතුමා පක්ෂශආ හිටපු මහ ශල්කම්. එතුමා තමයි සල්ලි 

ශබු ශේ. එතුමා ණුහිල්්ා මහාමාර්ග ඇමතිකම දී්ා,-  [බාධා 
ියරීමක්   ඕනෑ නම් මම ියයන්නම්. ඔබතුමා වාශ  ශපෞේගලික 
කාසණා  ියයන්න මම කැමැති නැහැ. නමු්ත, ඔබතුමා්ත 

ශපෞේගලිකව ගහන ශකොට අපි්ත ගහන්න ඕනෑ. ඔබතුමාට 

මතකද, මහාමාර්ග ඇමතිකම ු න්ශන් නැති හින්දා පාියසවතානයට 

ණුහිල්්ා මාස කීයක් හැ ණු්ා හිටියාද ියය්ා? පාසවශපෝර්ට් එක 

අසශගන බ්න්න. [බාධා ියරීමක්  Why? ඇයි, ශමොකද? ියයන 

ශකොට අහශගන ඉන්න. ශම්ක මශ  ශව්ාව. 
 
 

ගු හසාෂණ රාජකුණා මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு ஹர்ஷன ரொஜகருணொ) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

ූල්ාසනාරූඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි,- 
 
 

ගු පජෝද්ප ්ද ප්රනා්දු  මහසත්ා   
(ைொண்புைிகு லஜொன்ஸ்டன் ெர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ශම්ක මශ  ශව්ාව. [බාධා ියරීමක්  ශම්ක මශ  ශව්ාව. 
[බාධා ියරීමක්    

ූල්ාසනාරූඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, කථිකශයකු හැටියට මා 

ආඩුව  පක්ෂශයන් ශවන් කසශගන තිශබන ශව්ාව ශම්. ගු  

මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමාට රිශදනවා, ඔබතුමන්්ාශ  නායකයන් 

කසපු ශහොසකම් ගැන ියයේදී. කබීර් හෂීම් මැතිතුමා මහ 

බැ කුශවන් ශහොසකම් කො ියය්ා මම ියේශේ නැහැ. මහ 

බැ කුශේ සල්ලි ටික ශහොසකම් කස්ා තමුන්නාන්ශසේ්ාට ඡන්දය 

කසන්න, සාජකු ණාට ඡන්දය කසන්න ශකෝටිය ගණශන්  

ශබු වා. මහ බැ කුශවන් ශහොසා කාපු සල්ලි ශ්ොරිශයන් 

ශගනැල්්ා ශබදපු හින්දා- [බාධා ියරීමක්   ශම්ක තමයි ඇ්තත. 
මම වග කීශමන් ියයන්ශන්. ණුහිල්්ා හිටපු ශල්කම් ුමද්ත 

චලන්ද්රශසේකසශගන් අහගන්න. ශම්ක තමයි ඇ්තත. 

තමුන්නාන්ශසේශ  හදවත දන්නවා. මම ියේශේ නැහැශන්, 

ඔබතුමා ශහොසකම් කො ියය්ා. මම ියේශේ, මහ බැ කුශවන් 

ශහොසකම් කසපු සල්ලි ටික ශ්ොරිශයන් සිරිශකොතට ශගනැල්්ා,- 

[බාධා ියරීමක්  ණුහිල්්ා සිරිශකොත චලන්ද්රශසේකසශගන් අහන්න.  

 
ගු ම්දත්රීවරපයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்ெினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
ශම් අපට? 

 
ගු පජෝද්ප ්ද ප්රනා්දු  මහසත්ා   
(ைொண்புைிகு லஜொன்ஸ்டன் ெர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

තමුන්නාන්ශසේ්ාට ශබු වා. ශමතුමා තමයි ශබු ශේ. මම 

ියයන්නම්. [බාධා ියරීමක්  ශගනිච්ශච් ශ්ොරිව්. [බාධා ියරීමක්  
වින්සන්ට් ශපශර්සා මැතිතුමාශ  පුතා ග්තශ්ත නැහැ ියය්ා මම 

පිිබගන්නවා. වින්සන්ට් ශපශර්සා මැතිතුමාශ  පුතා ග්තශ්ත 

නැහැ. වින්සන්ට් ශපශර්සා මැතිතුමාශ  පු්තතු ශහොු  ශනොශවයි. 

හැබැයි, ඒවා ශබු වා. ඒක තමයි ඇ්තත ත්ත්තවය. 
 
 

ගු හසාෂණ රාජකුණා මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு ஹர்ஷன ரொஜகருணொ) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

1451 1452 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Harshana Rajakaruna, what is the point of 
Order? 

 

ගු හසාෂණ රාජකුණා මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு ஹர்ஷன ரொஜகருணொ) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

ගු  ඇමතිතුමනි, ඒ ශව්ාශේ අපි්ත පාර්ලිශම්න්තු 

මැතිවසණයට ඡන්දය ඉල්ලුවා. නමු්ත, අපට නම් ශකොශහන්ව්ත 

සල්ලි හම්බ වුශඩු නැහැ. හැබැයි ඒ ගැන අශේ නම් ියයන හින්දා 

වැැකදි මතයක් ඇති ශවනවා. 
 

ගු පජෝද්ප ්ද ප්රනා්දු  මහසත්ා   
(ைொண்புைிகு லஜொன்ஸ்டன் ெர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

හර්ෂණ සාජකු ණා මන්ත්රීතුමා, මම දන්ශන් නැහැ 

පක්ෂශයන් ඔබතුමාට සල්ලි ු න්නාද නැේද ියය්ා. එශහම නම්, 

කබීර් හෂීම් මැතිතුමා ඔබතුමා්ත එක්ක ශමොකක්  හරි තසහකට 

සල්ලි ු න්ශන් නැේද දන්ශන් නැහැ. අහන්න, ඇයි ු න්ශන් 

නැ්තශ්ත ියය්ා. ඔබතුමාට සල්ලි ු න්ශන් නැ්තනම්, "ු න්ශන් 

නැ්තශ්ත ඇයි?" ියය්ා අහන්න. ශහොඳට මතක තබාගන්න, මඩ 

ගහේදී,- [බාධා ියරීමක්    
 

ගු කබීා හසෂීම් මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Yes, Hon. Kabir Hashim? 
 

ගු කබීා හසෂීම් මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ශම් මුළු සටම බ්ාශගන ඉන්න තැනදී මම ශජොන්සවටන් 

ඇමතිතුමාට ියයනවා, එශහම මුදල් ශබදා තිශබනවා ියය්ා එතුමා 

ශමච්චලසටම සහතික කස්ා ියයනවා නම්, කු ණාකස ඒ ගැන 

ශහොයන්න ියය්ා. ඇමතිතුමා, ඔබතුමන්්ා ආශේ ශ්ෝකශආ 

ශහොඳම ආසක්ෂක අ  ය හදනවා ියය්ා. 
 

ගු පජෝද්ප ්ද ප්රනා්දු  මහසත්ා   
(ைொண்புைிகு லஜொன்ஸ்டன் ெர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

Sir, there is no point in that; point එකක් නැහැශන්. 
නමු්ත point of Order එකක් නඟනවා. [බාධා ියරීමක්   ඔබතුමා 
ූල්ාසනශආ ඉන්නවා නම් සාධාසණ්තවය ඉටු කසන්න, 
ූල්ාසනාරූඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි. 

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමා එතුමාශ  නම නැවත නැවත ියයනශකොට, එතුමා 

නැවත නැවත points of Order ඉල්්නවා, ගු  ඇමතිතුමා. 

 
ගු පජෝද්ප ්ද ප්රනා්දු  මහසත්ා   
(ைொண்புைிகு லஜொன்ஸ்டன் ெர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

මම ඔබතුමා ගැන පුු ම ශවන්ශන් නැහැ, ූල්ාසනාරූඪ ගු  

මන්ත්රීතුමනි. ඔබතුමා්ත ඒ පැ්තශ්ත ශන්.  

 
[මූලා්නපප අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்ெடி அகற்றப்ெட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ඒ නිසා කු ණාකස්ා මශ  ශව්ාව මට ශදන්න. Point of Order 

එකක් ඉල්්නවා නම්, ඒක ඒ විධියට ඉල්්න්න.  ඔබතුමා 

ූල්ාසනශආ සිටියදී මම හිතනවා,- 

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මු්ුමශන් සිටියදී මශ  නමට අපහාස කසන්න එපා, ගු  

ඇමතිතුමා.  

 

ගු පජෝද්ප ්ද ප්රනා්දු  මහසත්ා   
(ைொண்புைிகு லஜொன்ஸ்டன் ெர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

මම ඔබතුමාට අපහාස කසන්ශන් නැහැ, ූල්ාසනාරූඪ ගු  

මන්ත්රීතුමනි.  

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මු්ුමශන් සිටියදී ම ට අදහසව ්රකා  කසන්න අවසවථාවක් 

නැහැ, ගු  ඇමතිතුමා.   
 

ගු පජෝද්ප ්ද ප්රනා්දු  මහසත්ා   
(ைொண்புைிகு லஜொன்ஸ்டன் ெர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ඔබතුමා්ත ඔය පුටුශේ සිටිේදී අපහාසයට ්ක් ශනොවන විධියට 

සාධාසණව කටයුතු කසන්න. එශහම නැ්තනම් අපිට්ත හිශතනවා,   

සල්ලි ශදන්න ඇති ියය්ා. ඔබතුමා්ත ඒ පක්ෂශආ ශන්. 

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමා යම් මන්ත්රීවසයකුශ  නම ්රකා  කොම, එතුමා රීති 

්ර වනයක් නඟන විට  මම එතුමාට අවසවථාව ශදන්න ඕනෑ, ගු  

ඇමතිතුමා.  
 

ගු පජෝද්ප ්ද ප්රනා්දු  මහසත්ා   
(ைொண்புைிகு லஜொன்ஸ்டன் ெர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ඔබතුමා සාධාසණව කටයුතු කසන්න, ූල්ාසනාරූඪ ගු  

මන්ත්රීතුමනි. [බාධා ියරීමක්   තව වතුස ටිකක් ශබොන්න.  ශබොු  
ියයන ශකොට, සල්ලි ගැන මතක් කොම හිස ශවනවා.  

ූල්ාසනාරූඪ ගු  මන්ත්රීතුමාට අපි හැම ශව්ාශේ දීම ගු  

කසනවා. හැබැයි, ූල්ාසනශආ සිටියදී ඔබතුමා සාධාසණ වන්න. 

මම එතුමාට මතක් කසනවා, ු පියල් ශකෝටි දහසයදාහක් 

ශහොසකම් කසනවා ියය්ා මඩ ගහන්න හදන්න එපා ියය්ා. 

ඔබතුමා නිශයෝජනය කසන්ශන් ශකොයි සමාගමද, කබීර් හෂීම් 

මන්ත්රීතුමා? ඔබතුමන්්ා මීරිගම ඉඳ්ා කඩවත දක්වා ශකොටස 
භාස ු න්ුව සමාගම තමයි නිශයෝජනය කසන්ශන්. මම 

තමුන්නාන්ශසේට ියයනවා, ශගෝඇාභය සාජපක්ෂ 

ජනාධිපතිතුමාශ  නායක්තවය තුෙ අශේ  සජය හා අමාතයා  ය  

යටශ්ත ියසිම දූෂණයක් ශවන්න ඉඩ ශදන්ශන් නැහැ ියය්ා.   
 

ගු කබීා හසෂීම් මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

අශපෝ! ශතෝතත බබා්ා. 
 

ගු පජෝද්ප ්ද ප්රනා්දු  මහසත්ා   
(ைொண்புைிகு லஜொன்ஸ்டன் ெர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ශතෝතත බබා තමුන්නාන්ශසේ. ශතෝතත බබාද? ශතෝතත බබා 

මහ බැ කුශේ සල්ලි ශබදපු තමුන්නාන්ශසේ. ශකෝටි-්රශකෝටි 

ගණනක මුදල්. මතකයි ශන්. අන්තිමට ඩී.එසව. ශසේනානායක 
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මැතිතුමා හදපු පක්ෂය විනා  වුණා; ඒ පක්ෂය විනා  ශව්ා ණුයා. 

ශහොසකම් කසපු විධියට  මුළු පක්ෂයම දියශව්ා අන්තිමට,- 
 

ගු කබීා හසෂීම් මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ඕවා ණුහිල්්ා චීනයට ියයන්න. 
 

ගු පජෝද්ප ්ද ප්රනා්දු  මහසත්ා   
(ைொண்புைிகு லஜொன்ஸ்டன் ெர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

මඩ ගහන ශකොට ඒවා අහශගන ඉන්න්ත තමුන්නාන්ශසේට පණ 

තිශබන්න ඕනෑ. තමුන්නාන්ශසේ අපට මඩ ගැහුවා ශන්. [බාධා 
ියරීමක්  ඒ නිසා ඒවා අහශගන ඉන්න්ත තමුන්නාන්ශසේට පණ 

තිශබන්න ඕනෑ.  
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගු  ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ්ැබී ඇති කා්ය අවසානයි. 

 
ගු පජෝද්ප ්ද ප්රනා්දු  මහසත්ා   
(ைொண்புைிகு லஜொன்ஸ்டன் ெர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

අපි ඔබතුමන්්ා ගැන පුු ම ශවන්ශන් නැහැ. ශම්  ඔක්ශකොම 

දඟ්න්ශන් ශම් ශගොල්්න්ශ  ශහොසකම් ශහොයපු නැති නිසායි. 

ශහොසකම් පිිබබඳව ශහේවා නම් එතුමන්්ා ශමශහම කථා 

කසන්ශන් නැහැ. ශම් ශගොල්්න්ශ  

 

[මූලා්නපප අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்ெடி அகற்றப்ெட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ගු කබීා හසෂීම් මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ඔබතුමා මශගන් ඇහුවා, කවුද නිශයෝජනය කසන්ශන් ියය්ා. 

ශපශර්දා ්ක්ෂවමන් ියරිඇල්් මන්ත්රීතුමා ියේවා, නිශයෝජනය 

කසන ශකොම්පැනිශආ ශකොටසවකු වා කවුද ියය්ා. 

 
ගු පජෝද්ප ්ද ප්රනා්දු  මහසත්ා   
(ைொண்புைிகு லஜொன்ஸ்டன் ெர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

නම ශමොකක්ද? 

 
ගු කබීා හසෂීම් මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

වික්රමසි හ ියයන මහ්තමයා, මහින්ද සාජපක්ෂ මැතිතුමාශ  

ඥාතිශයක්. එතුමාශ  ශකොම්පැනිය. ඔබතුමන්්ා තමයි ශටන්ඩසය 

award කස්ා තිශබන්ශන්, අපි ශනොශවයි. ඒ නිසා අසතය ියය්ා 

ශමතැනින් ශබ්ශසන්න බැහැ. 

 
ගු පජෝද්ප ්ද ප්රනා්දු  මහසත්ා   
(ைொண்புைிகு லஜொன்ஸ்டன் ெர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

එතුමාට ඕනෑ නම් තව්ත කථා කසන්න ශව්ාව ශදන්න, 

ූල්ාසනාරූඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි. දැන් එතුමාට කථා කසන්න 

ශව්ාව ු න්නා ඇතිද?  

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමාට ්ැබී ඇති කා්ය්ත අවසානයි,  ගු  ඇමතිතුමා.  

ගු පජෝද්ප ්ද ප්රනා්දු  මහසත්ා   
(ைொண்புைிகு லஜொன்ஸ்டன் ெர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

එතුමාට ශව්ාව ු න්නා, ඇතිද? දැන් සතුටුද?  

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමා තමයි එතුමාට කථා කසන්න අවසවථාව ු න්ශන්, ගු  

ඇමතිතුමා.  

 
ගු පජෝද්ප ්ද ප්රනා්දු  මහසත්ා   
(ைொண்புைிகு லஜொன்ஸ்டன் ெர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ූල්ාසනාරූඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට දැන් සතුටුයිද? 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගු  ඇමතිතුමා, ඔබතුමා තමයි එතුමාට ්ර වනය අහන්න 

අවසවථාව  ු න්ශන්. 

 
ගු පජෝද්ප ්ද ප්රනා්දු  මහසත්ා   
(ைொண்புைிகு லஜொன்ஸ்டன் ெர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ඔබතුමාට දැන් සතුටුයිද, ූල්ාසනාරූඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි?  

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
මට සතුටු ශවන්න අව යතාවක් නැහැ, ගු  ඇමතිතුමා.  

 
ගු පජෝද්ප ්ද ප්රනා්දු  මහසත්ා   
(ைொண்புைிகு லஜொன்ஸ்டன் ெர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ඔබතුමාට දැන් සතුටුයිද?  

ගු  මන්ත්රීතුමනි, දැන් එතුමා ියේවා වික්රමසි හ මහ්තමයාශ  

ශකොම්පැනියක් ියය්ා. ශහොඳ ආඩුව වක් ශන් තිින්ා තිශබන්ශන්. 

ඔබතුමා ියයනවා, වික්රමසි හ මහ්තමයාශ  සමාගමක් ියය්ා. 

ඔබතුමන්්ාශ  ආඩුව ශවන් වික්රමසි හ මහ්තමයාශ  සමාගමට 

ශන් ශකොන්ත්රා්ත දී්ා තිශබන්ශන්. තමුන්නාන්ශසේ්ා ඒ තසම් 

බබ්ුද. අශන්!  ශබොු වක් ියයනශකොට අහු ශවන්ශන් නැති ශවන්න 

ියයන්න. දැන් ශදයියන්ශ  හාල් කැවි්ා 
 
[මූලා්නපප අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்ெடி அகற்றப்ெட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

හැදි්ා ඉන්ශන්. [බාධා ියරීමක්   ඇයි, දැන් ඔබතුමා ියේශේ? 
ඔබතුමා ියේශේ වික්රමසි හ මහ්තමයාශ  සමාගම ියය්ා. [බාධා 
ියරීමක්  ඔබතුමා ියයන්න, ශමොන සමාගමද ියය්ා.[බාධා 
ියරීමක්   කබීර් හෂීම් මහ්තතශයෝ, ශබොු  ියයන එශක් සීමාවක් 
තියා ගන්න.  

ූල්ාසනාරූඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, අපි ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ 

කා්ය නාසවති කසන්න සූදානම් නැහැ. ශම්ක තමයි යථාර්ථය. අද 

ශහණ ගැහි්ා ණුහිල්්ා තිශබන්ශන් කසපු මිනී මැු ම් නිසා. 

මිනිුමන්ට මැශසන්න හැස්ා තිශබනවා . තමන්ශ  ශල්කම් ශබ්සා 

ගන්න  එදා තමුන්නාන්ශසේට බැරි වුණා ශන්, ඇවිල්්ා කනට 

ශවඩි තබන තුු . මතකද,  ඇවිල්්ා කනට ශවඩි තැුදශේ? ඒ 

කා්ශආ කථා නැහැ. පාියසවතානයට ණුහිල්්ා හැ ණු්ා හිටිශආ, 

මහාමාර්ග ඇමතිකම ු න්ශන් නැහැ ියය්ා. අඬ-අඬා මාස 

ගණනක් හැ ණු්ා හිටිශආ. මතකද? ඒ සිු  වුම් ඒ හැම ශදයක්ම 
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අපි දන්නවා. හරි,-[බාධා ියරීමක්  අවුසවසා ග්තශ්ත තමුන්නාන්ශසේ. 
ඒ නිසා මම වගකීශමන් ශම් කාසණය්ත ියයනවා. මහාමාර්ග 

ඇමතිකම ු න්ශන් නැහැ ියය්ා පාියසවතානයට ණුහිල්්ා හිටපු බව 

මතකද? කබීර් හෂීම් මන්ත්රීතුමා, ඒවා මතකද? පාසවශපෝර්ට් එක 

බ්න්න ශකෝ.  

ූල්ාසනාරූඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, මම මීට වැඩිය දීර්ඝව කථා 

කසන්න බ්ාශපොශසෝතතු වන්ශන් නැහැ. සතයය ජයග්රහණය 

කසයි. ශගෝඇාභය සාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාශ  නායක්තවය 

යටශ්ත ියසිම දූෂණයක් ශවන්න ශම් සජය ඉඩ ශදන්ශන් නැහැ 

ියයන කාසණය මම වගකීශමන් ියයනවා. 

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගු  හර්ෂණ සාජකු ණා මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමාට විනාඩි හතසක 

කා්යක් තිශබනවා. 

 

[අ.භා. 3.04  

 
ගු හසාෂණ රාජකුණා මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு ஹர்ஷன ரொஜகருணொ) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

ූල්ාසනාරූඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි,  ශම් සශට්  ජීව්ත ශවන 

පුසවැසියකු හැටියට මම ශම් ශව්ාශේ විශ ේෂශයන්ම ියයන්න 

ඕනෑ, ශමොන ආඩුව වියන් හරි ශහොසකමක් ශව්ා තිශබනවා නම් 

ඒ අයට දඬුවම් ්බා ශදන්න ියය්ා. ඒක යහ පා්න ආඩුව  

කා්ශආ කසපු ශහොසකමක් ද, ඊට කලින් තිුදම් ආඩුව  කා්ශආ 

කසපු ශහොසකමක් ද, නැ්තනම් ශම් ආඩුව ව කා්ශආ කසපු 

ශහොසකමක් ද ියයන එක අදාෙ නැහැ. ශකොශහන් හරි, ශමොන 

තැනියන් හරි ශහොසකමක් ශව්ා තිශබනවා නම්, කු ණාකස 

නීතිය ්රියා්තමක කසන්න. ගු  ඇමතිතුමනි, ශම් ආඩුව ශේ 

කා්ය දැන් අවුු ු  ශදකහමාසක් විතස ගතශව්ා තිශබනවා. 

ජනාධිපතිවසයා ප්ත ශව්ා්ත දැන් අවුු ු  ශදකකට වැඩියි.  ශමොන 

අමාතයා  යක හරි යම් ශහොසකමක් සිේධ ශව්ා තිශබනවා නම්, 

කු ණාකස ඒ අය නීතිය ඉදිරියට ශගන එන්න. එශහම නැතිව 

නිකම් ශමතැනට ඇවිල්්ා, "ශම් ශහොසකම කො; අස ශහොසකම 

කො; අසක කො; ශම්ක කො, මතක නැේද" ියයන ඒවා 

ශමතැනට අදාෙ ශවන්ශන් නැහැ. ශම් ශව්ාශේ පුසවැසියන් 

හැටියට අපි ියයන්ශන් ශමයයි. ගු  ඇමතිතුමනි, ඇ්තතටම දැන් 

සා්රියට ශකොයි ශව්ාශේ විු ලිය කපනවා ද ියය්ා අපි දන්ශන් 

නැහැ. ශපට්රල් ටිකක් ගහගන්න, ඩීසල් ටිකක් ගහගන්න, භූමිශතල් 

ටිකක් ගන්න අද මිනිුමන්ට පැය ගාණක් බ්ාශගන ඉන්න  ශව්ා 

තිශබනවා. ඒකයි අද ඇතිශව්ා තිශබන ත්ත්තවය. අද ියරිපිටි 

නැහැ; සිශමන්ති  නැහැ. ශසෝහ්කට ණුශයෝත ශබශහ්ත ටික නැහැ. 

එවැනි ත්ත්තවයක් අද ඇතිශව්ා තිශබනවා. එම නිසා ශම් 

ශව්ාශේ අපි ්රමුඛ්්තවය ්බා ශදන්න ඕනෑ, අශේ තිශබන 

ශසොච්චලම් මුදල්  ්රමාණය වියදම් කසන්ශන් ශමොන විධියටද ියයන 

එක ගැන. ඒ ගැන අපි අවධානය ශයොමු කසන්න ඕනෑ.  

අපට තිශබන ඒ ශසොච්චලම් මුදල් ්රමාණය අපි  වියදම් කසන්න 

ඕනෑ highwaysව්ට ද? ශමච්චලස මුදල් ්රමාණයක් අපි අධිශේගී 

මාර්ගව්ට - highways - වියදම් කසන එක සාධාසණ ද? ගශම් 

මුවසවසයාශ  ශ්ඩකට අව ය ශබශහ්ත ටික ආඩුව ශේ 

ශසෝහශ්න් ගන්න බැරි අවසවථාවක, අශේ ත්රී විල් රියැු සාට ශපට්රල් 

ටික, ඩීසල් ටිග ගහ ගන්න පැය තුන, හතස ශපෝලිශම් ඉන්න ශව්ා 

තිශබන අවසවථාවක අධිශේගී මාර්ගව්ට ශම් තසම් මුදල් 

්රමාණයක් වියදම් කසන එක සාධාසණ ද? අද ශගයක් හදන්න 

සිශමන්ති ශකොට්ටයක් ගන්න නැහැ; ියරි පිටි පැකට් එකක් ගන්න 

නැහැ; ශකොයි ශව්ාශේ විු ලිය කපනවා ද දන්ශන් නැහැ. ශම්කයි 

අද සශට් ත්ත්තවය. ශමශහම සටක මිනිසවුම ඉන්නවා ියයන එක්ත 

පුු මයි.  ශම් සශට් ජනතාව ශමශහම හරි ඉන්න එකට ඇ්තතටම ඒ 

අයට තෑ ගක් ශදන්න ඕනෑ. තමුන්නාන්ශසේ්ාශ  ශගවල්ව් 

නම් ශජනශර්ටර් තිශබනවා. විු ලිය නැති වුණා ියය්ා 

ඇමතිවු න්ශ  ශගවල්ව් ියසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඇමතිවු න්ට 

්යිට් කැශපන්ශන් නැහැ. ශමොකද, ඒ අය ශ  ශගවල්ව් 

ශජනශර්ටර් තිශබනවා. ඒක නිසා ඒ අයට ියසි ගැටලුවක් නැහැ. 

ඒක නිසා දැන් විු ලිය නැති වුණා ියය්ා ඇමතිවු න්ට ්ර වනයක් 

නැති වුණාට, ශම් සශට් ජනතාවට ඒක ශ්ොකු ්ර වනයක්. ශමොකද, 

ශම් කා්සීමාව තුෙ දු වන්ශ  A/L විභාගය තිශබනවා. 

ඇ්තතටම ශම් ආඩුව වට හදවතක් තිශබනවා නම්, දු වන්ශ  A/

L විභාගය තිශබන ශම් කා්සීමාශේව්ත විු ලිය කපන්ශන් නැතිව 

ඉන්න තිුදණා ශන්. ඒක නිසා කු ණාකස්ා තාවකාලිකව 

අවුු ේදකට, ශදකකටව්ත ශම් අධිශේගී මාර්ග හදන එක නතස 

කසන්න. අද ්රමුඛ්්තවය ්බා ශදන්න ඕනෑ, අධිශේගී මාර්ග හදන 

එකට ශනොශවයි. කු ණාකස්ා ආඩුව වක් හැටියට 

තමුන්නාන්ශසේ්ා ශම් ගැන තීන්ු වක් ගන්න. 

තමුන්නාන්ශසේ්ාශ  හදවතට තට්ටු කස්ා අහන්න, ශම් 

ශව්ාශේ අශේ සශට් අධිශේගී මාර්ග හදන්න ඕනෑ ද ියය්ා. අපි 

අධිශේගී මාර්ග හදන එකට විු ේධ නැහැ. තමුන්නාන්ශසේ්ා්ත 

අධිශේගී මාර්ග හැු වා; අශේ කා්ශආ්ත අධිශේගී මාර්ග හැු වා. 

ඒක තව්ත ඉදිරියට ශගනයන්න ඕනෑ. ඒ ගැන විවාදයක් නැහැ. ඒ 

තුිබන් සශට් ස වර්ධනයක් ඇති ශවනවා. ඒ ගැන විවාදයක් නැහැ. 

ඒ තුිබන් ශම් සශට් ජනතාවට පහුමකම් ්ැශබනවා. ඒ ගැන 

විවාදයක් නැහැ. අද ශකොෙඹ ඉඳ්ා පැය ශදකක්, තුනක් ඇතුෙත 

අධිශේගී මාර්ගය හසහා හම්බන්ශතොටට යන්න පුළුවන්. ඒක ශහොඳ 

ශදයක්. ඒ ගැන විවාදයක් නැහැ. අද අධිශේගී මාර්ගය හසහා අපට 

ඉතා ඉක්මනින්ම කටුනායකට යන්න පුළුවන්. නමු්ත, අද ශකොයි 

ශව්ාශේ විු ලිය කැශපනවා ද ියය්ා තවම දන්ශන් නැහැ. අද 

ඉන්ධන ටික මි්දී ගන්න බැරිව ඉන්නවා. ්රමුඛ්්තවය ශදන්න 

ඕනෑ ඒවාට ශන්ද? අපට ඉන්ධන ටික ගන්න බැරිව දවසව කීයක් 

බ්ාශගන ඉන්න ශවයිද?  ශඩෝර් නැතිකම නිසා අද ඉන්ධන ටික 

ගන්න බැරිව අපි බ්ාශගන ඉන්නවා. අද මුළු සටම අඳුු  ශව්ා.  

මුළු සටටම දැන් බ්ාශගන ඉන්න ශව්ා තිශබනවා. ශම් වාශ  

ශව්ාවක අශේ සශට් අධිශේගී මාර්ග ද හදන්න ඕනෑ? ඒ නිසා 

කු ණාකස්ා තමුන්නාන්ශසේ්ාශ  සජය මුදල් වියදම් කසේදී 

්රමුඛ්්තවය ්බා ශදන්න ඕනෑ ශම් සශට් ජනතාව ජීව්ත 

කසවන්නයි. ඒ ශවුවශවුවයි ්රමුඛ්්තවය ්බා දිය යු්තශ්ත. 

කු ණාකස්ා ශම් සශට් ජනතාව ජීව්ත කසවන්න ්රමුඛ්්තවය ්බා 

ශදන්න. ශම් සශට් ආර්ථිකය යථා ත්ත්තවයට ප්ත කොට පසවශසේ,  

තව අවුු ු  ශදකියන් අපි අධිශේගී මාර්ග හදමු.  

ශබොශහොම සවතුතියි. 

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගු  අනූප පසවකුවල් මන්ත්රීතුමා.  ඔබතුමාට විනාඩි 5ක 

කා්යක් තිශබනවා.  
 

[අ.භා. 3.08  

 
ගු අනුප ප්පකුවල් මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு அனுெ ெஸ்குவல்)  

(The Hon. Anupa Pasqual)  

ූල්ාසනාරූඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, අද වන ස්තව හා වෘක්ෂ්තා 

ආසක්ෂක (ස ශ ෝධන) පන්ත ශකටුම්පත පිිබබඳව්ත අපි කථා 

කසනවා. මම බ්ාශපොශසෝතතු ශවනවා, ඒ ගැන විශ ේෂ කාසණා  

කීපයක් කථා කසන්න. මුලින්ම, මට ශම් අවසවථාව ්බාදීම 

පිිබබඳව ඔබතුමාට සවතුතිවන්ත ශවනවා, ූල්ාසනාරූඪ ගු  

මන්ත්රීතුමනි. 
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[ගු  ශජොන්සවටන් ්රනාන්ු  මහතා  
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අපට වැදග්ත වනවා, වඳ වීශම් තර්ජනයට ්ක් ශව්ා තිශබන 

සතුන් සහ  ාකව් නම් ඇතුේත Red List එක පිිබබඳව පෙමුව 

මතක් කසන එක. 2012දී සතු ද්තත වාර්තාව ඉදිරිප්ත වුණා. නමු්ත 

ඒ වාර්තාව සි හ් භාෂාශවන් නැහැ; ශදමෙ භාෂාශවන් නැහැ. 

ඉ ග්රීසි භාෂාශවන් විතසයි තිශබන්ශන්. අශේ සශට් තර්ජනයට 

්ක්ශව්ා සිටින සතුන් සහ  ාක පිිබබඳ ද්තත විසවතසය මුළු 

සශට්ම ්රාශේශීය ශල්කම් කාර්යා්ව්ට ්ැශබන්නට අව යයි. ඒ 

වාශ ම එය සි හ් මාධයශයන් සහ ශදමෙ මාධයශයන් ්බාදීම්ත 

ඉතාම වැදග්ත ියය්ා මම පෙමුව ්රකා  කසනවා. ඒ වාශ ම ශම් 

කාසණය තුෙ සැඟවුම් ශදයක් තිශබනවා. ඒ තමයි, biopiracy; 

ජාන  ශකොල්්ය. අශේ ් කාවට ශම් කාසණය ඉතාම වැදග්ත. 

ශමොකද, දිනපතාම අශේ ශේශීය මාළු වර්ග, සමනල්ලු, ගැඩවිලුන් 

සහ විවිධ ආකාසශආ ජීවීන් ශහොස සහශසේ පිටසටට යනවා, ියසිු  

බ්පත්රයක්, පරීක්ෂණ ියරීමක් ් කාව තුෙ සිු  ශනොවන නිසා.  

"ුද්්ත හපයා" ියයන මාළුවා ශම් සට තුෙ කසන විසිතුු  

ම්තසය කර්මාන්තය සඳහා ශයොදා ගන්න සම්පූර්ණශයන්ම 

තහනම්. නමු්ත ඒ  මාළුවා ශහොස සහශසේ පිට සටව්ට ශගන ශගොසව 

ඒ සටව්දී යම් යම් ජාන ශවනසව ියරීම් කස්ා නැවත්ත අශේ සශට් 

ශවෙඳශපොෙට ඒ "ුද්්ත හපයා" ියයන මාළුවාම එනවා. අශේ 

සටට පමණක් අශේපුක - endemic -  ඒ මාළුවා පිටසට 

ශගනිහිල්්ා නැවත්ත අපි ෙඟටම එනවා. වි ා් ධනයක් වැය 

කස්ා නැවත්ත අශේ සටට ශ නවා. ඒ නිසා ශම් පන්ත ශකටුම්පත 

ශගන ඒම ඉතාම වැදග්ත, අපට ආශේපුක වූ  ාක හා ස්තව ්රජාව 

ආසක්ෂා කස ගැනීම සඳහා.  

බ්පත්ර ්බාදීම, ඒ පිිබබඳ පරීක්ෂණ පැවැ්තවීම සහ ආසක්ෂා 

ියරීම නියමාකාසශයන්  ශවනවා නම්, ඒ හසහා ඉතාම වැදග්ත 

කාර්යභාසයක් අපට ඉෂවට සිේධ කසන්න පුළුවන්.  අපි දන්නවා, 

කා්ාන්තසයක් තිසවශසේම සිේධ ශවන ශම් ්රියාදාමය අශේ 

අපනයනව්ට සහ ආනයනව්ට ඉතා වැදග්ත ශ්ස බ්පාන බව. 

විශ ේෂශයන් විසිතුු  ම්තසය කර්මාන්තශආදී බ්පත්ර්ාීන 

ක්රමශේදය අුවව අපට ඉතාම විශිෂවට නිර්මාණ  කසන්න්ත පුළුවන්. 

ශමය නිසි පරිදි කශෙෝත අපට විශිෂවට අපනයන ආදායමක් ්බා 

ගන්න පුළුවන් ත්ත්තවයට ප්ත කස ගන්න්ත හැිය ශවනවා. ශම් 

සට තුෙ වඳවී යෑශම් තර්ජනයට ්ක් ශවච්චල ජීවීන් පිිබබඳ 

පර්ශආෂණ කසන අයට එම ජීවීන් ආසක්ෂා කසන්න, ස සක්ෂණය 

කසන්න බ්පත්ර ්බාදීශම් ක්රමශේදයක් වනජීවි, හා වන 

ස සක්ෂණ අමාතයා  ය හසහා සකසව කෙ යුතුයි. අද ශවනශකොට 

එශහම ක්රමශේදයක් නිසි පරිදි සකසව වී නැති නිසා තමයි ශම් පන්ත 

ශකටුම්පත ඉදිරිප්ත කස්ා තිශබන්ශන් ියයා මා වි වවාස කසනවා.  

අපි දියනවා, ුද්්ත හපයා, නිල් දඩුඩියා සහ සමනල්ලු වි ා් 

්රමාණයක් ක්රමාුවූල්ව වඳවී යෑමට  ්රධාන ශහේතුවක් තමයි කෘමි 

නා ක සහ වල් නා ක භාවිතය. වසස 40ක් තිසවශසේ ශම් භූමියට 

සහ ජ්ජ පේධතියට කෘමි නා ක සහ වල් නා ක ශටොන් හතසක 

්රමාණයක් වාර්ක කව මුදා හරිනවා.  ති්තතයාශ  ඉඳ්ා අපි කථා 

කෙ ුද්්ත හපයා, නිල් දඩුඩියා, පතිසණ සා්යා ියයන මාළු වර්ග 

විනා වීම සඳහා ්රධාන ශහේතුවක් බවට ප්ත වුණා, කෘමි නා ක 

සහ වල් නා ක භාවිතය. ඒක නතස කස්ා ශගෝඇාභය සාජපක්ෂ 

මැතිතුමා හරිත කෘක  කර්මාන්තය හඳුන්වා දීපු එක පරිසසයට 

ඉතාම වැදග්ත ශදයක් වුණා. ඒ නිසා සියලු පරිසසශේදීන්ශගන් සහ 

පරිසසය ගැන මහා ශ්ොකුවට කථා කසන ශේ පා්නඥයන්ශගන් 

මම කු ණාශවන් ඉල්්ා සිටිනවා, ඒ කසපු කර්තවයයට 

සහශයෝගය ශදන්න ියය්ා. පරිසසයට ශටොන් ගණනක් කෘමි 

නා ක, වල් නා ක සහ සසායනික ද්රවය ශහේා විනා  කො. 

අශේ ් කාශේ biodiversity එක ග්තශතෝත, වර්ග 

ියශ්ෝමීටසයකට 10,000කට වඩා වැඩියි. ඒක විනා  කස්ා 

තිශබනවා. ඒක විනා  කසපු වල් නා ක, කෘමි නා ක, සසායනික 

උවු ස නැති කස්ා හරිත කෘක  කර්මාන්තය ඇති කසන අවධියක 

එය ඉතා වැදග්ත තීන්ු වක් ශ්ස ස්කා එයට්ත සහශයෝගය ්බා 

ශදන්න ියයා මා ඉල්්ා සිටිනවා. ඒ සඳහා ශම් ඉදිරිප්ත කස ඇති 

ශයෝජනා, නියම, ශසගු්ාසි හා පන්ත ශකටුම්පත්ත ඉතා වැදග්ත. 

ඒවා නිසි පරිදි, නිසි දි ාවට ශයොමු කස්ා එවැනි වයාපාස 

 ක්තිම්ත වයාපාස බවට ප්ත කසන්න ඒ නීති සම්මත ියරීම සඳහා 

අව ය සහශයෝගය ්බා ශදන්න ියයා මම ශම් ගු  සභාශවන් 

ඉල්්ා සිටිනවා. 
 

[අ.භා. 3.13  

 
ගු පක්.  බෑජිත් ්ාංජය පපපාරා මහසත්ා  
(ைொண்புைிகு லக. சுஜித் சஞ்ஜய தெலரரொ) 

(The Hon.K.  Sujith Sanjaya  Perera)  

ූල්ාසනාරූඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, අද දවශසේ වන  ස්තව හා 

වෘක්ෂ්තා ආසක්ෂක (ස ශ ෝධන) පන්ත ශකටුම්පත පිිබබඳව 

අදහසව ියහිපයක් ්රකා  කසන්න මම බ්ාශපොශසෝතතු ශවනවා.  

විශ ේෂශයන්ම අපි දන්නවා, ශම් අවුු ු  ශදකක කා් සීමාව ශදස 

බ්නශකොට වනාන්තස විනා ය්ත, ඒ වාශ ම වනජීවීන් 

සම්බන්ධව ඇති ගැටලු පිිබබඳව්ත ශම් තසම් කථා කසපු යුගයක්    

අපට දියන්න ්ැුදශඩු නැති බව. 

පුමණුය කා් සීමාව තුෙ විශ ේෂශයන්ම පුව්ත ප්ත ඇතුළු 

මාධය මඟින් නිසන්තසශයන් අපට අහන්න දියන්න ්ැුදශඩු 

පරිසසයට කසන විනා  සම්බන්ධවයි. කා්ය සීමිත නිසා 

විශ ේෂශයන්ම මා නිශයෝජනය කසන යටියන්ශතොට මැතිවසණ 

ශකොට්ඇාසය ඇතුළු කෑගල්් දිසව්රික්කශආ සිු වන වන විනා  

කීපයක් ගැන ගු  ඇමතිතුමාශ  අවධානය ශයොමු කසවන්න 

ඕනෑ. 

මීට ශපස ියතුල්ග් නගසයට පානීය ජ්ය ්බා ු න්ශන් 

ියතුල්ග් ්රශේ යට  උඩින් තිශබන -ඒ ියයන්ශන්, නාව්පිටිය 

මැතිවසණ ශකොට්ඇාසශආ මායිශම් තිශබන- ශදෝතල්ඔය කන්ද 

්රශේ ශයන්. ඒ ්රශේ ශආ ශහෝට්යක් හද්ා වි ා් වන 

විනා යක් කසන්න ණුයා. අශේ මැදිහ්ත වීම්ත, ්රශේ වාසීන්ශ  

විශසෝධතාව්ත නිසා ඒ කටයු්තත නතස කස ගන්න සිු  වුණා. ගු  

ඇමතිතුමනි, අද තව්ත සිේධියක් වනවා. ඒ තමයි, යටියන්ශතොට 

හා නාව්පිටිය මැතිවසණ  ශකොට්ඇාසව්ට යාබදව තිශබන වටිනා 

පරිසස ස ශේදී  ක්ාප යට Windsor Forest ශකොටස්ත, Saint 

Catherine ියයන ඉඩම්ත අය්ත වනවා. ඒ කාසණය ගැන  මම මීට 

කලින් ඔබතුමාට ලිපියියන් ශපෞේගලිකව දැුවම් ු න්නා. ඒ ඉඩශම් 

දැන් උණ ගසව ආශ්රිත වයාපෘතියක් පටන් ගන්න ඒ පරිසස ස ශේදී 

ක්ාපයට යම්ියසි පිරිසක් ඇතුළු ශවන්න උ්තසාහ දසනවා. ඒ 

සම්බන්ධව වයාපෘති වාර්තාවකු්ත ඉදිරිප්ත කස තිශබනවා. 

ශම් ආඩුව ශේ ශයෝජනාවක් තිශබනවා, වී ඔය වතු යාශආ 

ජ්ා යක් ඉදිකසන්න. ශයෝජිත ජ්ා ශආ ජ් ශපෝක ත ්රශේ ශආ 

තමයි Windsor Forest සහ Saint Catherine ඉඩම්ත තිශබන්ශන්. 

දැනටම්ත යම් යම් පුේග්යන් ඒ ස ශේදී ක්ාපට ඇතුළුශව්ා 

තිශබනවා. ගු  ඇමතිතුමනි, එය ඉඩම් ්රතිස සවකසණ    

ශකොමිෂන් සභාව සතු ඉඩමක්. ඒ එක්කම වන ස සක්ෂණ 

ශදපාර්තශම්න්තුවට අය්ත ශකොටසකු්ත තිශබනවා. ඉඩම් 

්රතිස සවකසණ ශකොමිෂන් සභාවට අයතියි ියේවාම, ඕනෑ 

වයාපෘතියකට ඒ ඉඩම් ්බා ගන්න පුළුවන්, ඒ ගැන  ්ර වනයක් 

නැහැ. ශවශෙඳ වයාපාස කටයුතුව්ට ්බා ශදන්න පුළුවන් ියය්ා 

තමයි සමාජශආ මතය තිශබන්ශන්. නමු්ත ගු  ඇමතිතුමනි, 

ඔබතුමා ශපෞේගලිකව පරීක්ෂා කශෙෝත ශපශනයි, ඒ ඉඩම දීර්ඝ 

කා්යක් තිසවශසේ අතහැස දමා තිින්ා දැන් රූසවස ගසව වැවි්ා, ජ් 

ශපෝෂක ්රශේ යක් හැටියට තමයි තිශබන්ශන් ියය්ා. ශම් ගැන 

ඔබතුමාශ  කාු පුක අවධානය ශයොමු කසන්න ියය්ා මා 

ඉල්්ා සිටිනවා. ඒ වයාපෘතියට එම ස ශේදී ක්ාපය ්බා ශදන්න 

එපා. එශහම කශෙෝත පහෙ ්රශේ ශආ තිශබන වී ඔය හදන 

ජ්ා ශආ ජ් ශපෝෂක ්රශේ යට ගැටලුවක් මතු වනවා. ඒ 

සම්බන්ධව ඔබතුමාශ  කාු පුක අවධානය ශයොමු කසන්න 

ියය්ා මා ඉල්්ා සිටිනවා.  

1459 1460 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ගු  ඇමතිතුමනි, උපශේ ක කාසක සභාශේදී මම 
ඔබතුමාශගන් ශම් කාසණය සම්බන්ධශයන් ඉල්ලීමක් කො. ඒ 
තමයි, ජනතා වතු ස වර්ධන මඩුඩ්යට අයිති ඉඩමක් තිශබනවා, 

යක්ශදසවස සක්ක තය ආසන්නශආ. ඒක්ත ියතුල්ග් ්රශේ යට 
උඩින් තිශබන්ශන්. ඒක්ත පරිසස ස ශේදී ්රශේ යක්. එතැන ශහොඳ 
වන ගහනයක් තිශබනවා. අධිසාජයවාදීන්ශ  කා්ශආ ඒ ඉඩශම් 
එනසාල් වගා කස තිශබනවා. ඒ වගාව අතහැස දා්ා අවුු ු  100ක් 
ගතශව්ා දැන් ඒ ඉඩම ඝන කැ්යක් බවට ප්තශව්ා තිශබන්ශන්. 
එහි දැන් කුඩා සතුන් සාශියක් ජීව්ත වනවා. ඒ ඉඩම්ත ජනතා වතු 
ස වර්ධන මඩුඩ්යට අයිති නිසා සමහස විට ශවන්ත 
වයාපෘතියකට ්බා ශදන්න පුළුවන්, ඒ ඉඩම වන ස සක්ෂණ 
ශදපාර්තශම්න්තුවට අයිති නැති නිසා. ගු  ඇමතිතුමනි, ඒ ඉඩම 

ශවන්ත වයාපෘතියකට ්බා ු න්ශනෝත ශ්ොකු අපසාධයක්. එම 
නිසා විශ ේෂශයන්ම Windsor Forest, Saint Catherine සහ 
යක්ශදසවස සක්ක තය ආසන්නශආ තිශබන ඉඩම්ත ආසක්ෂා කස 
දීශම් වැඩ පිිබශවෙක් ්රියා්තමක කසන්න ියය්ා ඉල්්ා සිටිමින්, 
මශ  වචලන සවවල්පය අවසන් කසනවා. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

The next speaker is the Hon. Jagath Pushpakumara. 
 

ගු ජගත් පුෂපපකුමාර මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு ஜகத் புஷ்ெகுைொர) 

(The Hon. Jagath Pushpakumara)  

ූල්ාසනාරූඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, මට විනාඩි කීයක් තිශබනවාද? 

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමාට විනාඩි 7ක් තිශබනවා. 

 
ගු ජගත් පුෂපපකුමාර මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு ஜகத் புஷ்ெகுைொர) 

(The Hon. Jagath Pushpakumara)  

මට විනාඩි 10ක්  තිුදණා. 

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

No, you have only seven minutes. 
 

[අ.භා. 3.17  
 

ගු ජගත් පුෂපපකුමාර මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு ஜகத் புஷ்ெகுைொர) 

(The Hon. Jagath Pushpakumara)  

ූල්ාසනාරූඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, ශම් අවසවථාව ්බා දීම  ගැන 

ඔබතුමාට සවතුතිවන්ත වනවා.  

අද අුවමැතියට ඉදිරිප්ත කස ඇති එක් ගැසට් නිශේදනයක් 
මඟින් ශපොල් ගසව කැපීම තහනම් ියරීම සම්බන්ධව ්රකා යට ප්ත 
කස තිශබනවා. එය ඉතා කාශ්ෝචිත ශයෝජනාවක්. මම ශපොල් 
ස වර්ධන අමාතයවසයා හැටියට සිටි වකවාුවශේ්ත උ්තසාහයක් 
ග්තතා, ශපොල් ගසව කැපීම පා්නය කසන්න. ශපොල් ගසව කැපීම 
නව්තවන්න මම ශ්ොකු උ්තසාහයක් ග්තතා. අද ඒ තීන්ු ව ගැනීම 
පිිබබඳව මම ගු  ඇමතිතුමාට සවතුතිවන්ත වනවා. 

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon. 
Ajith Rajapakse to the Chair? 

ගු සී.බී. රත්නායක මහසත්ා  
(ைொண்புைிகு சீ.ெி. ரத்நொயக்க) 

(The Hon. C.B. Rathnayake)  

Sir, I propose that the Hon. Ajith Rajapakse do now 
take the Chair. 

 
ප්රශයීයපනය විම්න ලදි්ද  ්වා ්ම්මත් විය. 
வினொ விடுக்கப்ெட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරුව ගු පේලු කුමාා මහසත්ා මූලා්නපය්ද ඉවත් ූහපය්ද  

ගු අජිත් රාජපක්ෂ මහසත්ා මූලා්නාරූඪ විය. 
அதன்ெிறகு, ைொண்புைிகு லவலு குைொர் அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலலவ, ைொண்புைிகு அஜித் ரொஜெக்ஷ 

அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. VELU KUMAR left the Chair, and THE 
HON. AJITH RAJAPAKSE took the Chair. 
 

ගු ජගත් පුෂපපකුමාර මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு ஜகத் புஷ்ெகுைொர) 

(The Hon. Jagath Pushpakumara)  

ූල්ාසනාරූඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, 2010 වර්ෂය වන ශකොට 

ශපොල් ආශ්රිත නිෂවපාදනවලින් අපට ු පියල් ිනලියන 46ක විශේ  

විනිමය ්රමාණයක් තමයි ්ැුදශඩු. නමු්ත, පුමණුය අවුු ේශේ 

ු පියල් ිනලියන 166 දක්වා ඒ විශේ  විනිමය ්රමාණය වැඩි කස 

ගන්න අපට හැියයාව ්ැබී තිශබනවා. 2010 සිට ශම් වන ශකොට 

ු පියල් ිනලියන 120ක ආදායමක් ඒ ක්ශෂේත්රය හසහා ශම් සටට 

ශ න්න හැියයාව ්ැුදණා. මට මතකයි, 2010 වර්ෂය අවසානශආ 

මම ශපොල් ස වර්ධන අමාතයා  ශආ වැඩ භාස ගන්න ශකොට හද්ා 

තිුදම් සමසවත ශපොල් පැෙ ස ඛ්යාව ්ක්ෂ 20යි. 

2015 සිට 2020 දක්වා ශවනශකොට්ත ශපොල් පැෙ ්ක්ෂ 20යි 

හැු ශේ. ඒ වැඩ පිිබශවෙ ආසම්භ කස්ා පෙමු අවුු ු  තුන තුෙ 

පැෙ ්ක්ෂ 40ක් හදන්න මම කටයුතු කො.  අපි ශපොල් පැෙ හද්ා 

ජනතාව අතස ශබදා ශදන්න විවිධ ක්රම උපශයෝණු කස ග්තතා. 

2012 වර්ෂශආ අපි පැෙ ්ක්ෂ 60ක් නිෂවපාදනය  කො. ඊෙඟ 

අවුු ේශේ -2013 වර්ෂශආ- අපට බීජව් අව වක් තිුදම් නිසා පැෙ 

්ක්ෂ 40යි නිෂවපාදනය කසන්න හැියයාව ්ැුදශඩු. ශම් සශට් 

ඉතිහාසශආ වැඩිම ශපොල් පැෙ නිෂවපාදනය කශෙේ 2014 වර්ෂශආ. 

2014 වර්ෂශආ අපි ශපොල් පැෙ ්ක්ෂ 90ක් නිෂවපාදනය කො. 

නිෂවපාදනය කස්ා අපි නිකම් හිටිශආ නැහැ ූල්ාසනාරූඪ ගු  

මන්ත්රීතුමනි, අක්කස 5ක් දක්වා ශනොමි්ශආ ශපොල් පැෙ ්බා 

ු න්නා. පහ වසස ශිෂය්තව විභාගය සම්ත දු වන්ට 6 වසසට 

යනශකොට අපි පාසල්ව්ට ණුහිල්්ා "කේු කයි - සිේ නැණයි" 

වැඩසටහන යටශ්ත පැෙ ශදකක් ්බා ු න්නා. අපි "කේු කයි 

පසපුසයි" ියයන වැඩසටහන හද්ා MOH කාර්යා්, පෝත 

ශසෞඛ්ය අමාතයා   එක්ක සාකච්ඡා කස්ා දු වකු ්රසූත ියරීමට 

සිටි සෑම මවකටම ශපොල් පැෙ ශදකක් ්බා දීශම් වැඩසටහන 

්රියා්තමක කො. ඒ වැඩසටහන්ව් ්රතිේයක් ව ශයන් 2010 

වර්ෂශආ ිනලියන 46ක් ආදායම් ්බා ග්තතා. 2020 ශවනශකොට 

එය ිනලියන 166 දක්වා වර්ධනය වුණා. ඒ ආකාසයට ශපොල් 

නිෂවපාදනය වැඩි කස්ා තිශබනවා. ශමච්චලසයි අවුු ේශේ 

නිෂවපාදනය කශෙේ ියය්ා ගන්න ස ඛ්යාශල්ඛ්න වැසදියි. ඒවා ගැන 

නිවැසදි ස ගණනයක් කසන්ශන් නැහැ. ඒවා නිකම් ියයනවා.  

ිනලියන 46 සිට ිනලියන 166ක් දක්වා පිටසටින් එන ආදායම වැඩි 

ශවනශකොට අනිවාර්යශයන්ම නිෂවපාදනය වැඩිශව්ා තිශබන්න 

ඕනෑ.  

ශපොල් ගසව කැපීම පා්නය කසන්න්ත අපි ශ්ොකු කටයු්තතක් 
කො. Weligama Coconut Leaf Wilt ියය්ා අපට ුමව කසන්න 
බැරි ශසෝගයක් තිුදණා. බේශේගම සිට ත ගල්්ට වනශතක් 
ියශ්ෝමීටසයක් පේ belt එකක් දම්ා ඒ ගසව ටික ඉව්ත කස්ා, 
ඒ ශවුවවට ඒ ශසෝගයට ඔශසෝතතු ශදන Green Dwarf ියයන 

පැෙ වර්ගය නිෂවපාදනය කස්ා, අපි ඒ ්රශේ ශආ ඒ වගාව වයාේත 

1461 1462 

[ගු  ශක්.  ුමජි්ත ස ජය ශපශර්සා මහතා   
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කසන්න පටන් ග්තතා. ඒ විතසක් ශනොශවයි, ටැන්සානියාව, 
ියයුබාව වාශ  සටව් සාජය නායකයන් සමඟ ඒ ගැන සාකච්ඡා 
කො. ටැන්සානියාශේ ජනාධිපතිතුමා ශපොු  සාජය මඩුඩ්ශආ 
සාකච්ඡාවට පැමිපු ශව්ාශේ එවකට ජනාධිපති ධුසය දැරූ 
වර්තමාන ගු  අග්රාමාතයතුමාශගන් ඉල්ලීමක් කස්ා එතුමා 

හමුවීමට මා සමඟ විශ ේෂඥ කඩුඩායමක් ණුයා. ඒ එක සටකටව්ත 
ශම් ශසෝගය පා්නය කසන්න හැියයාවක් ්ැුදශඩු නැහැ; සට 
පුසා වයාේත ශවමින් තිුදශඩු. දැන් ශමොකද කසන්ශන් ියය්ා 
ඇහුවාම අවසානශආදී ියේවා, "We are living with the disease." 
ියය්ා.   

අද සතු කුු මිපුයා ශසෝගය පා්නය කසන්න ඕනෑ. ඒ නිසා 
ශපොල් ගසව කඩා වැශටනවා. හරියට heart attack එකක් හැු ම් 
ශ්ශඩක් වාශගයි. ශකොයි  ශව්ාශේ ගස කඩාශගන වැශටනවාද 
ියයන්න දන්ශන් නැහැ. මම ගු  ඇමතිතුමාශ  විශ ේෂ 

අවධානයට ශයොමු කසන්න ඕනෑ, ඒ ගසට inject කසන්න අව ය 
Monocrotophos නමැති ශබශහශ්ත වි ා් හිඟයක් අද තිශබන 
බව. අද ශබොශහෝ අය කථා කසනවා ඒ ශබශහත ගන්න නැහැ 
ියය්ා. ඒ නිසා ඒවා ශගන්වා ශදන්න ඕනෑ. ඒවා ශගන්වීම 
පා්නය කේත ශම් වාශ  ුමවිශ ේෂී අවසවථාව් ඒවා උපශයෝණු කස 
ගැනීම සඳහා කටයුතු කසන්න ඕනෑ. අපි ඒ සියල්්ම නව්තව්ා 
හරියන්ශන් නැහැ.  

ඒ වාශ ම, ශපොල් වගා කසන ්රශේ ව්  මම කේු ක සමිති 

පිහිශටේවා. කේු ක සමිතිව්ට අපි බීජ ශපොල් ශගනැල්්ා ු න්නා. 

ඒ සඳහා අව ය පැකට් ු න්නා. ඒ අුවව මුළු සට පුසාම  චල්රිය 

අසමුද්ට ු පියල් 10,000ක මුද්ක් ු න්නා. සමහස සමිතිව් 

ු පියල් 50,000ක්, 75,000ක් දක්වා තිුදණා. හැබැයි, පුමණුය යහ 

පා්න ආඩුව ව කා්ශආ ඒ ු පියල් 10,000 පමණක් ශනොශවයි, ඒ 

අය උපයපු 65,000ක පමණ වුම් ඉතිරි සල්ලි ඔක්ශකොම්ත ශපොල් 

වගා ියරීශම් මඩුඩ්ශයන් ග්තතා. ඒක බසපතෙ වැසදි 

කටයු්තතක්.  

ශම් කාබනික ශපොශහොස හඳුන්වා ශදන්න ඉසවසසශව්ා මම එදා 

ශපොල් වගාවට කාබනික ශපොශහොස ්බා දීම ආසම්භ කො. 

කාබනික ශපොශහොස ශයොදන තසමට අපි ඒ අයට ශගේවා. සියයට 

15ක් muriate of potash දමන්න ියය්ා ියේවා. ඒක්ත අව යයි. 

MOP සියයට 15ක් දාන්න ඕනෑ. අනික් ඒවා කාබනික ශපොශහොස. 

ඇ්තත ව ශයන්ම   ශම් කාබනික ශපොශහොස වැඩසටහන ඉතාම 

කාශ්ෝචිත වැඩසටහනක්. ශම්  වැඩසටහන නිවැසදිව ්රියා්තමක 

කො නම්, මීට වඩා ශහොිනන් ශම් වැඩසටහන ්රියා්තමක කසන්න 

තිුදණා.  

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමාට නියමිත කා්ය අවසානයි, ගු  මන්ත්රීතුමා. කථාව 

අවසන් කසන්න. 

 
ගු ජගත් පුෂපපකුමාර මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு ஜகத் புஷ்ெகுைொர) 

(The Hon. Jagath Pushpakumara)  

මට තව විනාඩියක් ශදන්න, ූල්ාසනාරූඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි.  

ඒ වාශ ම අශේ ශපොල් වතුසව්ට ඇශමරිකා එක්ස්ත 

ජනපදශආ වි ා් ඉල්ලුමක් තිශබනවා; යුශසෝපීය සටව් වි ා් 

ඉල්ලුමක් තිශබනවා.  සින්ක්, ශසෝඩියම් වැනි ස ඝටක ශම් ශපොල් 

වතුසව් තිශබනවා. ශනොශයක් ශසෝගව්ට ඔශසෝතතු ශදන 

ත්ත්තවයක් ශපොල් වතුශසහි තිශබනවා. ශම් virgin coconut oil 

ව්ට වි ා් ඉල්ලුමක් තිශබනවා. ශමොකද, Alzheimer's Disease 

වැනි අමතක වන ශසෝග තිශබන අය උශේට ශපොල් වතුස ශ්ත 

හැන්දක් ශබොනවා, හවසට ශ්ත හැන්දක් ශබොනවා.       

ශම්වා වයාේත ියරීශම් වැඩසටහන් තිශබනවා. අශේ 

ධර්මශසේන මන්ත්රීතුමා්ත දන්නවා අපි නිශයෝජනය කසන 

ශමොනසාග් දිසව්රික්කයට ශවන දා ශපොල් ටික ආශේ 

අම්බ්න්ශතොටින්, ත ගල්ශ්න්, මිේශදනිශයන්, හක්මනින් බව. 

මම ශබොශහොම ආඩම්බසශයන් ියයනවා, අද අපි එක ශපොල් 

ශගඩියක් පිටින් ශ න්ශන් නැහැ ියය්ා. ශමොනසාග් දිසව්රික්කය 

අද ශපොල්වලින් සවවය ශපෝක ත ශව්ා තිශබනවා. ශකොෙඹ 

ශපොල්ශතල් ශබෝත්ය ු පියල් 600යි ියයනශකොට, අශේ 

දිසව්රික්කශආ -ශමොනසාග්- ු පියල් 400යි, ු පියල් 420යි. විසි 

කසපු ශපොල් කටු ියශ්ෝ එක ු පියල් 5ට  විකුණන වැඩසටහනක් 

අපි සට පුසා ආසම්භ කො. අද ශපොල් කටු ියශ්ෝ එක ු පියල් 

25යි. ඒ වාශ ම ශපොල් ශ්ල්් පැ්තතකට දම්ා තිුදණා. ශපොල් 

ශ්ල්් ු පියල් 6ට ්බා ගන්න වැඩ පිිබශවෙක් අපි හැු වා.  ශම් 

ශේශීය නිෂවපාදනව්ට තැනක් ්බා දීම සඳහා අපි සියලුශදනා 

අ්තවැල් බැඳශගන කටයුතු කසමු ියය්ා ශයෝජනා කසනවා. 

ශගොඩක් අදහසව තිශබනවා. නමු්ත මට කා්ය මදි ියයන්න.  ශම් 

අවසවථාව ්බා දීම පිිබබඳව ඔබතුමාට සවතුතිය පෙ කසමින් මම 

නිහඬ ශවනවා, ූල්ාසනාරූඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි.   

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගු  ශසල්වසාජා කශේන්ද්රන් මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

4ක කා්යක් තිශබනවා. 

 
[ெி.ெ. 3.25] 

 

ගු ප්ල්වරාජා කපේ්දද්ර්ද මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு தசல்வரொசொ கலஜந்திரன்)  

(The Hon. Selvarajah Kajendren)  
தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கலள, இன்று 

தொவர, விலங்கினப் ெொதுகொப்பு (திருத்தம்) சட்டமூலம், 

இறக்குைதி ைற்றும் ஏற்றுைதி (கட்டுப்ெொட்டு) சட்டத்தின் 

கீழொன ஒழுங்குவிதிகள் உள்ளிட்ட சில விடயங்கள்ைீதொன 

விவொதம் இங்லக நமடதெற்றுக்தகொண்டிருக்கின்றது. இன்று 

கொமலயில் எங்களுமடய கட்சித் தமலவர் கலஜந்திரகுைொர் 

தெொன்னம்ெலம் உட்ெடத் தைிழ்த் லதசியக் கூட்டமைப்பு, தைிழ் 

ைக்கள் கூட்டணி ஆகிய கட்சிகளின் ைக்களொல் ததொிவுதசய்யப் 

ெட்ட ெொரொளுைன்ற உறுப்ெினர்கள் கொலிமுகத்திடலிலல 

ஜனொதிெதி தசலயகத்திற்கு முன்ெொகக் கவனயீர்ப்புப் 

லெொரொட்டதைொன்மற நடொத்திவிட்டு வந்து, உங்களுமடய 

கவனத்மதயும் ஈர்க்கின்ற லநொக்கத்லதொடு இந்த அமவக் 

குள்ளும் நொங்கள் சில ைணித்துளிகள் லெொரொட்ட தைொன்மற 

நடத்திய ெிற்ெொடு இந்த விவொதத்திலல நொன் 

கலந்துதகொண்டிருக்கின்லறன். இந்தப் லெொரொட்டத்தின் 

லநொக்கம் என்னதவன்றொல், தைிழர்களுமடய தொயகப் 

ெிரலதசைொன வடக்கு, கிழக்கிலல அெிவிருத்தி என்ற 

லெொர்மவயில் நிலங்கள் கெளீகரம் தசய்யப்ெட்டு, அவ்விடங் 

கமளத் திட்டைிட்ட ொீதியிலல சிங்கள, தெௌத்த ையைொக்குகின்ற 

வமகயில் முன்தனடுக்கப்ெடுகின்ற தசயற்ெொடுகள் 

நிறுத்தப்ெட லவண்டுதைன்ெதுதொன். குறிப்ெொக, ைகொவலி 

அெிவிருத்தி அதிகொரசமெயினூடொகவும் வனசீவரொசிகள் 

திமணக்களம் ைற்றும் ததொல்தெொருள் திமணக்களம் 

ஆகியவற்றினூடொகவும் நிலங்கள் மகயகப் ெடுத்தப்ெட்டு, 

அந்த இடங்கமளச் சிங்கள, தெௌத்த ையைொக்குகின்ற 

தசயற்ெொடுகள் முன்தனடுக்கப்ெடுகின்றன. இமவ தடுத்து 

நிறுத்தப்ெட லவண்டும் என்ெதுதொன் எங்களுமடய 

லகொொிக்மகயொக இருக்கின்றது.  

சிங்கள லதசத்திற்கும் தைிழ்த் லதசத்திற்கும் இமடயிலொன 

இந்தப் ெிரச்சிமனதயன்ெது இன்று லநற்று உருவொனதல்ல! 

கடந்த 74 வருடங்களொகலவ நீடிக்கின்ற ஒரு ெிரச்சிமன அது! 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

அதற்கொகலவ நீங்கள் எங்கள்ைீது ஓர் இனவழிப்பு யுத்தத்மதயும் 

நடத்தியிருக்கிறீர்கள். இன்று இந்த நொட்டின் 
 

[මූලා්නපප අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்ெடி அகற்றப்ெட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

இருப்ெவர்தொன் எங்கள்ைீதொன அந்த இனவழிப்பு யுத்தத்மத 

2009இலல அரங்லகற்றியிருந்தவர் என்ெதும் உலகத்திற்கு 

நன்றொகத் ததொிந்த விடயம். இதற்குப் ெிற்ெொடு 13 

ஆண்டுகளொக நொங்கள் ததொடர்ந்தும் எைது அரசியல் 

உொிமைகளுக்கொகப் லெொரொடிவருகின்ற நிமலயிலல, இன்று 

நொங்கள் இந்தப் லெொரொட்டத்மத நடத்திவிட்டு வந்திருக்கின்ற 

தெொழுது, இங்குள்ள தெொறுப்புவொய்ந்த மூத்த அமைச்சர்கள் 

கூட எங்களுமடய லகொொிக்மககமளப் புொிந்துதகொள்ளொைல் 

நொங்கள் ஏலதொ சர்வலதச சமூகத்தினுமடய லதமவகளுக்கொக 

இங்லக லெொரொட்டம் நடத்துவதொகக் கூறி அதமனக் 

தகொச்மசப்ெடுத்துவததன்ெது எமதக் கொட்டுகின்றது என்றொல், 

இந்த நொடு தெொருளொதொர ொீதியொக அதலெொதலத்திற்குச் 

தசன்றுதகொண்டிருக்கின்ற நிமலமையில் இன்றும்கூட நீங்கள் 

உங்களுமடய கடந்த கொலத் தவறுகமளப்ெற்றிச் 

சிந்திப்ெதற்குத் தயொொில்மல என்ெமதத்தொன் தவளிப்ெடுத்து 

கின்றது. இது ைிகக் கவமலக்குொிய ஒரு விடயம். தயவுதசய்து 

இந்தக் லகொணத்தில் சிந்திப்ெமத நிறுத்துங்கள்! நீங்கள் கடந்த 

கொலத்திலல விட்ட தவறுகமளப் ெற்றிச் சிந்தித்து, அவற்மறத் 

திருத்திக்தகொள்வதற்கு என்ன வழி என்ெமத லயொசியுங்கள்! 

எங்கள் ைீதொன இந்த ஆக்கிரைிப்பு நடவடிக்மககமள 

முன்தனடுப்ெதனூடொகச் சிங்கள, தெௌத்த ையைொக்கல் 

நடவடிக்மககளின் மூலைொகப் தெரும்ெொன்மையின ைக்கமளத் 

திருப்திப்ெடுத்தி உங்களுமடய வொக்கு வங்கிகமளயும் ஆட்சி 

அதிகொரத்மதயும் தக்கமவத்துக்தகொள்ள முடியும் என்ற அந்த 

எண்ணப் ெொங்மகயும் அணுகுமுமறமயயும் தயவுதசய்து 

ைொற்றிக்தகொள்ளுங்கள்! எங்களுமடய லதசத்மத அங்கீகொித்து, 

எங்களுமடய இருப்மெ அங்கீகொித்து எங்கமள ஒரு சக 

லதசைொக ஏற்றுக்தகொண்டு ஒரு புதிய அரசியலமைப்புச் 

சட்டத்மத உருவொக்குவதற்கு நீங்கள் முன்வொருங்கள்! 

அதனூடொக ைட்டும்தொன் உங்களொல் ஒரு முன்லனற்றத்மதக் 

கொணமுடியும்.  

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගු  මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමා ට නියමිත කා්ය අවසන් ශවනවා. 

දැන් කථාව අවසන් කසන්න. 

 
ගු ප්ල්වරාජා කපේ්දද්ර්ද මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு தசல்வரொசொ கலஜந்திரன்)  

(The Hon. Selvarajah Kajendren)  

Hon. Presiding Member, please give me one more 
minute. 

நொட்டிற்குொிய சட்டங்கள் என்ெது உலகத்திலிருந்து 

நொட்மடப் ெொதுகொப்ெதற்கும் நொட்டின் ைக்கமளப் 

ெொதுகொப்ெதற்கும்தொன் உருவொக்கப்ெடுகின்றன. ஆனொல், 

இலங்மகயில் ைட்டும் சட்டங்கள் என்ெது, குறிப்ெொக ைகொவலி 

ததொடர்ெொன சட்டங்கள், வனசீவரொசிகள் ததொடர்ெொன 

சட்டங்கள் என்ென தைிழினத்மதக் கருவறுப்ெற்கொக ைட்டுலை 

உருவொக்கப்ெட்டிருக்கின்றன. இந்தப் லெொக்மக நீங்கள் 

உடனடியொக ைொற்றலவண்டுதைன்று லகட்டு, விமட 

தெறுகின்லறன்.  

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගු  දයාසිරි ජයශසේකස සාජය අමාතයතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

7ක කා්යක් තිශබනවා. 

 
[අ.භා. 3.28  

 

ගු  ායාසිරි ජයප් කර මහසත්ා (බිනක්  අත්ය්දත්ර පරදි හසා 
ප ශීය ඇඟලුම් යමෂපපාාන රාජ අමාත්ුරමා) 
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயலசகர - ெத்திக், மகத்தறி துணிகள் 

ைற்றும் உள்நொட்டு ஆமட உற்ெத்தி இரொஜொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara - State Minister of Batik, 
Handloom and Local Apparel Products) 
ශබොශහොම සවතුතියි.  

ූල්ාසනාරූඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, විශ ේෂශයන්ම ක්රශමෝපාය 

ස වර්ධන වයාපෘති පනත යටශ්ත වූ නියමය අුවව ශකොෙඹ වසාය 

පුළුල් ියරීශම් කටයුතුව්දී බටහිස බහලුම් පර්යන්තය ඉදිියරීමට 

සම්බන්ධ  අතිවිශ ේෂ ගැසට් පත්රය අද සාකච්ඡාවට ශගනැල්්ා 

තිශබනවා. ශම් සඳහා ශගෝඇාභය සාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ්බා 

ශදන සහශයෝගයට අපි පෙමුශවන්ම සවතුතිවන්ත ශවනවා. පක්ෂ 

ගණනාවකු්ත, ශම්  සටට වි ා් ව ශයන් ආදසය කසන පිරිසකු්ත 

එකතුශව්ා නැ ශඟනහිස ජැටිය ් කාව සතු කස ගන්න අව යයි 

ියය්ා එතුමාශගන් ඉල්ලීමක් කො. ඒ සඳහා අව ය  ක්තිය 

එතුමා  ු න්නා. ඒ අුවව නැ ශඟනහිස ජැටිය ශ්රී ් කාශේ සජය 

යටශ්ත තිශබන -වසාය අධිකාරියට අයිති- ජැටියක් බවට ප්ත 

ශව්ා තිශබනවා. දැන් එය ස වර්ධනය කසමින් තිශබනවා. ඉදිරි 

කා්ශආ තුෙ එහි වැඩ කටයුතු පටන් ගන්න අපට  පුළුවන්. 

අද බටහිස ජැටිය බහාලුම් පර්යන්තයක් විධියට ්රියා්තමක 

කසනශකොට කන්ශට්නර් මිලියන 2 1/2ක විතස ්රමාණයක් 

අවුු ේදකට handle කසන්න පුළුවන් විධිශආ වැඩ පිිබශවෙක් 

තමයි කසශගන යන්ශන්. ූල්ාසනාරූඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, මීට 

ශපස ශම් වාශ ම ජැටියක් චීනයට ු න්නා. ඒ වාශ ම ශජෝන් 

කීල්සව සහ තව්ත ශපෞේගලික ආයතනයකට ජයබහලුම් 

පර්යන්තය ්බා ු න්නා.   ශම් වාශ  පර්යන්ත ගණනාවක් 

අතුරින්, අපට දැන් ඉතිරි ශව්ා තිශබන්ශන් උතුු  ජැටිය්ත - pier 

එක්ත -  නැ ශඟනහිස ජැටිය්ත පමණයි. බටහිස ජැටිය ඉන්දියාශේ 

Adani Group එකට ්බා දී්ා ඒ කටයුතු කසනවා.  

ූල්ාසනාරූඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, සටක් දියුම් කසන්න පුළුවන්, 

සටක තිශබන ඉතා වැදග්ත මර්මසවථානයක් තමයි වසාය 

ියයන්ශන්. ඒ කාසණය අපි ූලලිකවම හඳුනා ගන්න ඕනෑ. ශම් 

සශට් තිශබන ජාතික සම්ප්ත ටික ආසක්ෂා කස ගැනීමට්ත, ඒවා 

දියුම් කසන්න අව ය  කටයුතු ටික සකසව ියරීම සඳහා වන 

නායකය්තවය ්බා දීමට්ත තමයි අපි ශගෝඇාභය සාජපක්ෂ 

මැතිතුමා ජනාධිපති  ව ශයන් ප්ත කස ග්තශ්ත.  

මම විශ ේෂශයන් ශම් කාසණය ියයන්න කැමැතියි.  ගාල්් 

වසාය අපට ඉතා වැදග්ත සවවාභාවික වසායක්. ූල්ාසනාරූඪ ගු  

මන්ත්රීතුමනි, ship tracker එක බැලුශවෝත අපට දැන් ශපශනනවා 

දහසව ගණන් නැේ ශම් ්රශේ ශයන් ගමන් කසන බව. 

හම්බන්ශතොටට්ත වැඩිශයන් ගාල්් මුහුු  ්රශේ ශයන් තමයි 

වි ා් ව ශයන් නැේ ගමන් කසන්ශන්. නමු්ත අපි ශමය 

්රශයෝජනයට අසශගන නැහැ.          

ඇ්තත ව ශයන්ම dock එකක් හද්ා ශ්ෝකශආ අශනක් 

සටව් වසායවල් කසන විධියට නැේව්ට අව ය පහුමකම් ටික 

ශදන්න, අව ය කෑම බීම ටික ශදන්න ගාල්් වසාය අපට පාවිච්චි 

කසන්න පුළුවන්. සාමානයශයන් දැන් කසන ක්රමය තමයි මුහුු  

1465 1466 

[ගු  ශසල්වසාජා කශේන්ද්රන් මහතා  
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ඇතුශෙේ - ශගොඩිනමට ටිකක් ු රින් - dock එකක් හද්ා ඒ dock 

එක ඇතුෙට නැව අසශගන තමයි නැශේ ශසව් ටික කඩ්ා, paint 

කස්ා ඒ වැඩ ඉවස කසන්ශන්.  

 දැන් ් කාශේ ශමවැනි ත්ත්තවයක් ඇති කසන වැඩ 
පිිබශවෙක් අපට කසන්න පුළුවන්. ඒකට තමයි අපි ශම් ආඩුව ව 

ප්ත කශෙේ. ් කාශේ ඉන්න අශේ ශේශීය වයාපාරිකශයෝ ශමයට 

අත ශදන්න කැමැතියි. ශමන්න ශම්වා තමයි share market එකට 

දමන්න ඕනෑ. සජශආ සහ ශපෞේගලික අ  ශආ ශදශගොල්්න්ම 

එකතු කස්ා ශමවැනි ශකොම්පැනියක් හද්ා, පිටසට ඉන්න අශේ 

දමිෙ ඩයසවශපෝසාවට, සි හ් ඩයසවශපෝසාවට, මුසවලිම් 

ඩයශස වපෝසාවට ියේශවෝත ශමයට ආශයෝජනය කසන්න  ියය්ා, 

ශම් ආශයෝජනය තුිබන් ශඩෝර් ිනලියන ගණනක් අශේ සටට ්බා 

ගන්න පුළුවන් වැඩ පිිබශවෙක් සකසව කසන්න පුළුවන්. ශමන්න 

ශම්ක තමයි අශේ ජනාධිපතිතුමා හසහා කසන්න අපි 

බ්ාශපො ශසෝතතු වූ ූලලික කාසණය.  

ශම් වැඩ පිිබශවෙට සහශයෝගය ශදන ගමන් අපි එකම 

ඉල්ලීමක් කසනවා. ් කාශේ ගාල්් වසාය පාවිච්චි කසමින් එක 

දවසට නැේ 100කට වැඩි ්රමාණයක් ගමනාගමනය කසන 

ත්ත්තවයක් තිශබනවා. එාවවාට අව ය  service   සපයන්න,  

ශකොම්පැනියක් හද්ා ඒවාට අව ය  පහුමකම් ටික ශදන්න, ශ්රී 

් කා වසාය අධිකාරිය්ත එක්ක සම්බන්ධශව්ා ශහෝ කමක් නැහැ, 

ජාතික ව ශයන් අපට ඒ වැඩ පිිබශවෙ සකසව කස්ා ු න්ශනෝත 

එහි වි ා් වටිනාකමක් තිශයයි ියය්ා මා ්රකා  කසන්න 

කැමැතියි. ඉතිහාසශආ ශම් සඳහා Lanka Marine Services (Pvt.) 

Ltd.  නමින් ආයතනයක් පිහිශටේවා. ඊට පසවශසේ ඒකට ශමොකක්ද 

වුශඩු? චලන්ද්රිකා කුමාසතු ග මැතිනියශ  කා්ශආ ශම්  bunkering 

කටයුතු ශජෝන් කීල්සව ආයතනයට ු න්නා. ඒකයි අද අපට 

අව යශව්ා තිශබන්ශන්. සට ශඩෝර් නැති අර්ුදදයකට ප්තශව්ා 

ඉන්නශකොට ශමවැනි ත්ත්තවයක් ඇති කස ගන්න පුළුවන් නම්, 

එය වැදග්ත ශවයි ියය්ා මා කල්පනා කසනවා. ඒ විතසක් 

ශනොශවයි.  

උතුු  පර්යන්තය හදන්න්ත  ශම් වා ශ ම ශකොම්පැනියක් 

හද්ා, විශේශීය සටව් ඉන්න ශ්රී ්ා ියකයන් -දමිෙ ශවන්න 

පුළුවන්, මුසවලිම් ශවන්න පුළුවන්, සි හ් ශවන්න පුළුවන්- 

සියලුශදනාශගන් අපට අව ය  ආශයෝජන ශගන්වා ගන්න පුළුවන් 

ශවයි ියය්ා අපි වි වවාස කසනවා. මා හිතන්ශන්, ඒ ්රියාදාමය 

තුෙ - 

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගු  සාජය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ශදකක කා්යක් 

තිශබනවා.  
 
ගු ායාසිරි ජයප් කර මහසත්ා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயலசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

මශ  ශව්ාව අව  කසන්න එපා. 
 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

එශහම කශෙේ නැහැ, ගු  සාජය ඇමතිතුමනි. 

 
ගු ායාසිරි ජයප් කර මහසත්ා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயலசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
තවම විනාඩි තුනයි ගත වුශඩු. ඒකයි මම බැලුශේ.  

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමා කථාව පටන් ග්තශ්ත 3.28 ට. 

 
ගු ායාසිරි ජයප් කර මහසත්ා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயலசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ශව්ාව අව  කසන්න එපා, ූල්ාසනාරූඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නැහැ, කවදාව්ත එශහම කසන්ශන් නැහැ. 

 
ගු ායාසිරි ජයප් කර මහසත්ා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயலசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මට විනාඩි 7ක් තිුදණා. 

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමා කථාව පටන් ග්තශ්ත 3.28ට. 3.35ට ඔබතුමාශ  

කථාව අවසන් ශවන්න ඕනෑ.  

 
ගු ායාසිරි ජයප් කර මහසත්ා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயலசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
කු ණාකස මශ  ශව්ාව ශදන්න. ඔය ආසනශආ ඉඳශගන 

මශ  ශව්ාව කපන්න හදන්න එපා. ඔබතුමන්්ා්ත ඒ වැශඩ් 

කසන්න හදන්න එපා.  
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නැහැ, අපි ශව්ාව කපන්ශන් නැහැ. 
 

ගු ායාසිරි ජයප් කර මහසත්ා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயலசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මශ  විනාඩි 7 ශදන්න. මම ඉඳ්ා හිට්ා කථා කසන්ශන්.  

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

හරි, හරි. ඔබතුමාට විනාඩි 7යි තිශබන්ශන්. 

 
ගු ායාසිරි ජයප් කර මහසත්ා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயலசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
අපි ශම් සභාවට ඇවිල්්ා බහුබූත කථා කසන්ශන් නැහැ, 

වැදග්ත ශදයක් ගැනයි කථා කසන්ශන්. ඒ ශව්ාව්ත කපනවා. 

ශමොකක්ද ශම් කසන්ශන්?  

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමාට විනාඩි 7යි තිුදශඩු.  

 
ගු ායාසිරි ජයප් කර මහසත්ා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயலசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මතක තියා ගන්න, මම්ත ඔය ූල්ාසනශආ ඉඳ්ා තිශබනවා. 

මම දන්නවා, ශව්ාව කපන්ශන් ශකොශහොමද ියය්ා. 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගු  සාජය ඇමතිතුමනි, වැැකදි විධියට ශ්තු ම් ගන්න එපා. මම 

කපපු එකක් ශනොශවයි. ආඩුව  පක්ෂශආ ්රධාන ස විධායකතුමා 

එවපු ්ැයිසවතුව තමයි ශමතැන තිශබන්ශන්. 

 
ගු ායාසිරි ජයප් කර මහසත්ා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயலசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මශ  stopwatch එක on කසශගනයි මා කථා කසන්ශන්.  

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමාශ  ශව්ා ව ශනොශවයි. ශමතැන්ත ඔසශ්ෝුමවක් 

තිශබනවා. 

 
ගු ායාසිරි ජයප් කර මහසත්ා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயலசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මා ියයන්න කැමැතියි,  මා ියයපු ්රියාදාමය ඉදිරියට ශගන 

යනවා නම්, සටක් විධියට අපට ඉදිරියට යන්න පුළුවන් 

වාතාවසණයක් සකසව ශවනවාය ියයන එක. ශජෝන් කීල්සව 

ආයතනයට දී්ා තිශබන වසාශආ කටයුතු 2028 වනශකොට අපට 

අයිති ශවනවා. ජයබහලුම් පර්යන්තය දැනට අවුු ේදකට 

කන්ශට්නර් ්ක්ෂ 4ක් ශහෝ ්ක්ෂ 5ක් පමණ handle කසනවා. 

ඊෙඟට, නැ ශඟනහිස ජැටිය හරිහැටි ්රියා්තමක වුශණෝත 

කන්ශට්නර් මිලියන ශදකහමාසක් පමණ handle කසන්න පුළුවන්. 

ඒ වාශ ම 2028දී විශක් ටෝරියා SAGT එක අපට ්ැුදශණෝත, 

තව්ත මිලියන ශදකහමාසක කන්ශට්නර් අපට handle කසන්න 

පුළුවන්. ඉන්දියාශේ වි ා්ම වසාය වන ජවහර්්ාල් ශන්ු  වසාශආ 

handle කසන්ශන් කන්ශට්නර් මිලියන හතසහමාසයි. ඒ වාශ ම 

ශසොටර්ඩෑම්ව් සාමානයශයන් මිලියන 10යි කසන්ශන්. 2030 වන 

විට අශේ capacity එක මිලියන10ක් කස ගන්න පුළුවන් 

ත්ත්තවයක් තිශබනවා. එතශකොට අපට එය Dubai Port එශක් 

ත්ත්තවයට ශගශනන්න පුළුවන්.  

ඊෙඟට, North Pier එක හැු ශවෝත, අවුු ේදකට තව්ත 

කන්ශට්නර් මිලියන 5ක් handle කසන්න පුළුවන් ත්ත්තවයට 

ශගශනන්න පුළුවන්. ශ්ෝකශආ විසිවන සවථානශආයි අපි සිටිශආ.  

හරියාකාස වැඩ පිිබශවෙක් හැු ශවෝත, 2035 වනශකොට ශ්ෝකශආ 

පසවවන සවථානයට ශම් සශට් වසාය ශගශනන්න පුළුවන්. ශම් 

සියල්් කසන්න නම්, අශේ ශගෝඇාභය සාජපක්ෂ 

ජනාධිපතිතුමාශ  වැඩ පිිබශවෙ තුෙ ශේශීය ආර්ථිකය  ක්තිම්ත 

කසන වැඩ පිිබශවෙක් ්රියා්තමක කෙ යුතුයි ියයා මා වි වවාස 

කසනවා. ඒ සඳහා අව ය   ක්තිය අපි එතුමාට ්බා දිය යුතුයි. ඒ 

සඳහා අව ය වැඩ පිිබශවෙක් එතුමා ආසම්භ කසනවා නම්, අපට 

ශදන්න පුළුවන් උපරිම සහ  ශයෝගය,  ක්තිය අපි ශදනවා. ශම්ක 

තමයි අශේ සටට අද අව ය ශව්ා තිශබන ්රධානම කාර්ය භාසය.  

අශේ සට ශඩෝර් හිඟයකට මුහුණ පා සිටින අවසවථාවක, විු ලිය 

නැහැ, ජ්ය නැහැ, ගෑසව නැහැ ියය-ියයා පාස දිශ  කෑ ගහන එක 

ශනොශවයි කසන්න ඕනෑ. අපට වැදග්ත ශවන්ශන් සටක් විධියට ශම් 

වැඩ පිිබශවෙට අව ය ූලලික සැ්ුමම් ටික හදා ගැනීමයි ියයන 

එක මතක් කසමින්, මට කා්ය ්බා දීම පිිබබඳව ඔබතුමාට 

සවතුතිවන්ත ශවමින්, මශ  වචලන සවවල්පය අවසන් කසනවා. 

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගු  නලින් ්රනාන්ු  මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 5ක 

කා්යක් තිශබනවා. 

[අ.භා. 3.37  

 

ගු නලි්ද ප්රනා්දු  මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு நலின் ெர்னொந்து)  

(The Hon. Nalin Fernando) 
ූල්ාසනාරූඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, අද විෂයයන් ියහිපයක් 

පිිබබඳව විවාද කසන ශම් ශමොශහොශ්ත මම විශ ේෂශයන්ම 

බ්ාශපොශසෝතතු ශවන්ශන් ක්රශමෝපාය ස වර්ධන වයාපෘති පනත 

යටශ්ත වන නියමය ගැන වචලන සවවල්පයක් කථා ියරීමටයි. 

මට ශපස කථා කෙ ගු  ඇමතිතුමා ියේවා වාශ , ශම් සට 

ආර්ථික ව ශයන් මුහුණ දී්ා තිශබන ගැටලුවට විසඳුම් ශසොයන 

ශම් අවසවථාශේ ශමවැනි වි ා් වයාපෘති අශේ සටට අව යයි. අශේ 

සටට අව ය ආදායම, එශහම නැ්තනම් අශේ සටට අව ය ශඩෝර් 

ආදායම ්බා ගන්න බ්පාන ූලලික කු ම් ියහිපයක් තිශබනවා. 

එකක්, අශේ අපනයන ආදායම; ශඩෝර් ිනලියන 15ක පමණ අප 

බ්ාශපොශසෝතතු වන ආදායම. ඒ වාශ ම අපි ස චලාසක වයාපාසය 

දියුම් කසන්න්ත, විශේ  රමිකයන්ශගන් ්ැශබන ආදායම වැඩි 

කස ගන්න්ත වි ා් පරිරමයක් ග්තතා.  

අපනයනය ගැන කථා කසේදී, අපනයන ස වර්ධනයට අව ය 

ූලලික පහුමකම් සටක් ව ශයන් අපි ස වර්ධනය කෙ යුතුයි ියයන 

එක පිිබගන්නවා. ඒශක් ්රධානම, අතයව යම කාසණයක් තමයි 

ගුවන් ශතොටුශපොෙ සහ වසාය ස වර්ධනය. ඒ නිසා තමයි පුමණුය 

කා්ව් පැවති සියලු ආඩුව  වසාය ස වර්ධනය ියරීම සඳහා 

කටයුතු කස්ා තිශබන්ශන්. විශ ේෂශයන්ම හිටපු ජනාධිපති 

මහින්ද සාජපක්ෂ මැතිතුමා හම්බන්ශතොට අලුතින් වසායක් 

හදන්න කටයුතු කශෙේ අනාගතශආ ඇති වන ්ර වන සහ ඇති ශවන 

බ්පෑම් දැනශගනයි. ශකොෙඹ වසාය තමයි අපට තිශබන ්රධානම 

වසාය. එය ශ්ෝකශආ ්රධාන ශක්න්ද්රසවථානයක්. අපි ශම් වන 

විට්ත සමාගම් ියහිපයක් සම්බන්ධ කසශගන ශකොෙඹ වසාශආ 

පර්යන්ත තුනක කටයුතු ශමශහයවනවා. බටහිස පර්යන්තශආ 

කටයුතු සම්බන්ධව ඉන්දියාුව සමාගමක්, ශ්රී ් කා සමාගමක් සහ 

සජය ඒකාබේධව ශගන යන වැඩ පිිබශවෙට අපි ශම් වන විට 

වි ා් සහන ්බා දී්ා තිශබනවා. බු  සහන ්බා ශදමින් අපි 

බ්ාශපොශසෝතතු ශවන්ශන් ඒ වසාය හසහා අශේ සශට් සිු  වන 

ස වර්ධනයයි. අද ශම් පර්යන්ත තුශනන් වර්ෂයකට බහලුම් 
මිලියන 7.8ක්, -්ක්ෂ 78ක ්රමාණයක්- ශමශහයවන්නට සැ්ුමම් 

කස්ා, ඒ කටයුතු   කසනවා. බටහිස පර්යන්තය්ත එකතු වුශණෝත 

අපට තව්ත බහලුම් මිලියන 3.5ියන් -්ක්ෂ 35ියන්- ඒ බහලුම් 

ශමශහයුම් ්රමාණය වැඩි කස ගන්න පුළුවන්.  සම්පූර්ණ බහලුම් 

ශමශහයුම් ්රමාණය ්ක්ෂ 135ක ්රමාණයක් දක්වා වැඩි කස 

ගන්න හැියයාව ්ැුදශණෝත අපට දකුම් ආසියාශේ තිශබන, 

එශහම නැ්තනම් ආසියාශේ තිශබන ශහොඳම වසායක් බවට 

ශකොෙඹ වසාය ප්ත කස ගන්න පුළුවන් ියය්ා මම හිතනවා. 

විශ ේෂශයන්ම අපි ඒ තුිබන් බ්ාශපොශසෝතතු ශවන්ශන් 

transshipment,  බහලුම් එහාට ශමහාට ශගනියන වැඩ 

පිිබශවෙක්. ඉන්දියාව, බ  ්ාශේ ය වාශ  සටවල් වසායන් 

සඳහා වි ා් ආශයෝජන සිු  කස්ා, ඒ සටව්ට වි ා් ආර්ථික 

 ක්තියක් ්බාශගන තිශබනවා. අපට්ත ඒ ශවශෙඳ ශපොෙ 

අව යයි. ඒ නිසා තමයි  ආශයෝජන සඳහා ශමච්චලස බු  සහන දී්ා, 

සටක් විධියට ශම් පියවස අසශගන තිශබන්ශන්. අපි සියලුශදනා 

ශමවැනි ආශයෝජන බ්ාශපොශසෝතතු වුණා.  ශම් වාශ  අපට 

අව ය මහා පරිමාණ ආශයෝජන ආශවෝත අශේ සශට් ආර්ථිකය 

 ක්තිම්ත කසන්න  පුළුවන් බව පුමණුය කා්ශආ අපි ියේවා. ඒ 

නිසා තමයි ශගෝඇාභය සාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ්රමුඛ් ශම් 

ආඩුව ව තීසණය කශෙේ, අශේ සශට් ස වර්ධනයට අව ය පහුමකම් 

දී්ා, ස වර්ධනයට අව ය ආශයෝජනව්ට මුල් තැන දී්ා කටයුතු 

කසන්න. ශම් සමාගම ඉන්දියාශේ තිශබන වි ා් සමාගමක්. 

ශමවැනි සමාගම් අශේ සශට් ආශයෝජනය කසන්න ආවාම අපට 

තව්ත සමාගම් දිරිගන්වන්නට පුළුවන් ත්ත්තවයක් ඇති ශවනවා. 
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ඒ නිසා ඔබ සියලුශදනාශගන්ම මම ඉල්්න්ශන්  ක්තිම්ත 
ආර්ථිකයක් කසා යන්න අපට උදවු කසන්න ියය්ායි. ඒ වාශ ම 
අපට  ක්තියක් ්බා ශදන ශමවැනි ආශයෝජනව්ට, ශමවැනි 
වැඩසටහන්ව්ට තමුන්නාන්ශසේ්ා  සියලුශදනාශ ම ආශීර්වාදය 
සහ  ක්තිය ්බා ශදන්නය ියයන ඉල්ලීම්ත කසමින් මා නිහඬ 

ශවනවා.  

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගු  ශේලු කුමාර් මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 6ක කා්යක් 

තිශබනවා. 

 

[අ.භා. 3.42  
 

ගු පේලු කුමාා මහසත්ා  
(ைொண்புைிகு லவலு குைொர்)  

(The Hon. Velu Kumar) 

ූල්ාසනාරූඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, මට  ශපස කථා කෙ සාජය 

අමාතය ගු  දයාසිරි ජයශසේකස මැතිතුමා සජයට උපශදසව ටිකක් 

්බා ු න්නා. එතුමා සජයට ියේවා, "එිබයට ණුහිල්්ා කයිවාු  

ගහ්ා වැඩක් නැහැ" ියය්ා. ශම් උපශදසව අුවව ශම් වැඩ පිිබශවෙ 

්රියා්තමක කසන්න ියය්ා දයාසිරි ජයශසේකස සාජය ඇමතිතුමා 

ියේවා. අපි්ත ආඩුව  වට ියයන්ශන් නිසි වැඩ පිිබශවෙක් හදාශගන 

ඉදිරියට යන්න ියය්ායි. 

இன்று இந்த நொட்டிலல இருக்கக்கூடிய ைக்கள் தங்களது 

உயிமர எவ்வொறு ெொதுகொத்துக்தகொள்வது என்று ததொியொைல் 

லயொசித்துக்தகொண்டிருக்கின்ற சூழ்நிமலயில், நொங்கள் இங்கு 

தொவர, விலங்கினப் ெொதுகொப்பு (திருத்தம்) சட்டமூலத்மதப் 

ெற்றிப் லெசிக் தகொண்டிருக்கின்லறொம்.  

இன்று இந்த அரசொங்கத்தில் இருக்கின்றவர்கள் ைரங்கமள 

தவட்டி அகற்றுவமத ஒரு லவமலயொகக் தகொண்டிருக் 

கிறொர்கள். ைத்திய ைொகொணத்தின் கண்டி, நுவதரலியொ 

ைொவட்டங்களிலுள்ள JEDB நிறுவனத்துக்குச் தசொந்தைொன 

லதொட்டங்களிலல என்றுைில்லொதவொறு ததொடர்ச்சியொக, 

தெறுவொொியொக ைரங்கள் தவட்டப்ெட்டுக் தகொண்டிருக்கின்றன. 

அங்கு அது ஒரு ததொழிலொகச் தசய்யப்ெட்டு வருகின்றது. 

லதயிமலத் லதொட்டங்களில் லதயிமலக் தகொழுந்மதப் ெறித்து, 

அதன்மூலம் வருகின்ற வருைொனத்தினூடொக அந்த நிறுவனத் 

தினுமடய இலொெத் தன்மைமயக் கொட்டுவதற்குப் ெதிலொக, 

ஆண்டொண்டு கொலைொக வளர்த்து வந்த ைரங்கமள தைொத்தைொக 

தவட்டுகின்ற லவமலமய அவர்கள் தசய்துதகொண்டிருக் 

கின்றொர்கள். நொவலப்ெிட்டிய கலதெொட லதொட்டத்திலும் 

எங்களுமடய தகௌரவ அமைச்சர் ெிரதிநிதித்துவப்ெடுத்தக் 

கூடிய நுவதரலியொ ைொவட்டத்தின் ைவுன்ட்ஜீன் லதொட்டத் 

திலும் தெருைளவொன ைரங்கள் ததொடர்ச்சியொக தவட்டி 

அகற்றப்ெட்டுக் தகொண்டிருக்கின்றன. ஆகலவ, இந்த விட 

யத்மதக் கவனத்திற்தகொண்டு, குமறந்தெட்சம் அதற்குப் 

ெதிலொக ைரங்கமள வளர்ப்ெதற்குொிய ஏற்ெொடுகமளயொவது 

லைற்தகொள்ளுைொறு நொன் உங்களிடம் லகட்டுக்தகொள் 

கின்லறன்.  

தெருந்லதொட்ட ைக்களுக்கு நிவொரணம் வழங்குவதற்கொக 

நொங்கள் ஒரு கிலலொகிரொம் லகொதுமை ைொவுக்கு 40 ரூெொய் 

விமல குமறப்புச் தசய்தும்கூட, எங்கமளக் குமற 

கூறுகின்றொர்கள் என இரொஜொங்க அமைச்சர் ஒருவர் கூறினொர்.  

அதற்கொக நொங்கள் உங்கமளக் குமறகூறவில்மல. ஆனொல், 

ைக்களுக்கு நிவொரணம் தகொடுப்ெதற்கு முன்னர், அதற்கொக 

அவர்களிடைிருந்து முற்ெணம் அறவிடுகின்ற ஓர் அரசொங் 

கத்மத நொங்கள் இந்த நொட்டிலலதொன் ெொர்க்கின்லறொம். 

முற்ெணம் தகொடுத்து நிவொரணம் தெறலவண்டிய நிமலக்கு 

ைக்கள் தள்ளப்ெட்டிருக்கிறொர்கள். லககொமல ெகுதியில் 

அமைந்திருக்கக்கூடிய நொகஸ்தன்ன லதொட்டத் ததொழிலொளர் 

களுமடய சனவொி ைொதச் சம்ெளத்திலிருந்து லகொதுமை ைொ 

நிவொரணத்துக்தகன 1,200 ரூெொய் தவட்டப்ெட்டிருக்கின்றது. 

ஆனொல், இன்றுவமர அவர்களுக்குொிய அந்த நிவொரணம் 

கிமடக்கவில்மல.  
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගු  මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට තව මිනි්තතු ශදකක කා්යක් 

තිශබනවා.  

 
ගු පේලු කුමාා මහසත්ා  
(ைொண்புைிகு லவலு குைொர்)  

(The Hon. Velu Kumar) 

அரசொங்கம் ைக்களிடைிருந்து முற்ெணத்மத அறவிட்டு, 

அவர்களுக்லக நிவொரணம் தகொடுக்கின்ற லவடிக்மகயொன 

நிமலமைமய உருவொக்கிவிட்டு, அதில் அங்கம்வகிக்கின்ற ஓர் 

இரொஜொங்க அமைச்சர் தன்மனக் குமறகூறலவண்டொம் என்று 

கூறுவது எந்த வமகயில் நியொயம்? எனக் லகட்க 

விரும்புகிலறன்.  

இன்று இந்த நொட்டிலல தடொலர் ெிரச்சிமன இருக்கின்றது. 

தடொலமர ஈட்டித்தரக்கூடிய ஒன்றொக லதயிமல ஏற்றுைதி 

இருக்கின்றது. ஆமகயொல், இந்தத் லதயிமல உற்ெத்தித் 

ததொழிமல வளர்க்கலவண்டிய கடப்ெொடு எைக்கு இருக்கின்றது.  

அந்த வமகயில், லதொட்டத்ததொழிலொளர்களுமடய வருவொய் 

அதிகொிக்கப்ெட லவண்டும். அரசொங்கம் அளித்த வொக்குறுதி 

யின்ெடி ஆயிரம் ரூெொய் சம்ெள அதிகொிப்மெப் தெற்றுக் 

தகொடுக்க முடியொைல், அதமன 800 ரூெொய் ஆக்குலவொம் என்று 

லெசிக்தகொண்டிருக்கிறொர்கள்.  

தடொலர் மூலம் கிமடக்கின்ற வருைொனத்மத இழந்து 

நிற்கின்ற இந்தச் சூழ்நிமலயில், தெொருட்களின் விமல 

அதிகொிப்ெொல் ைக்கள் தநருக்கடிக்கு உள்ளொகியிருக்கின்ற 

இந்தச் சூழ்நிமலயில், அம்ைக்களுக்குப் தெருவொொியொன 

நிவொரணங்கமளக் தகொடுத்து அந்தத் ததொழிமல வளர்த்து 

தடொலமர உமழப்ெதற்குொிய அடிப்ெமடமய ஏற்ெடுத்துவதற் 

குப் ெதிலொக,  “நொங்கள் லதொட்டத்ததொழிலொளர்களுமடய 

ஊதியத்மத 800 ரூெொய் ஆக்கப் லெொகின்லறொம்” என்று 

அரசொங்கம் கூறுவது எந்த வமகயிலல நியொயம்? அலதலெொல, 

எங்களுமடய ைக்களின் வொக்குகமளப் தெற்றுக்தகொண்டு, 

இந்தச் சமெயிலல வொய்மூடிகளொக இருந்துதகொண்டிருக் 

கின்றவர்கள் இது ததொடர்ெொகப் லெசொைல் இருப்ெது, அரசு 

தகொடுக்கின்ற சலுமககமளப் தெற்று, அந்தச் சலுமககளொல் 

லெொஷொக்கமடவதொலொ? என நொங்கள் லகட்கின்லறொம். 

ஆமகயொல், நொங்கள் இந்த அரசொங்கத்திடம் ஒரு விடயத்மதக் 

லகட்டு நிற்கின்லறொம். அதொவது, அரசொங்கம் அளித்த 

வொக்குறுதியின்ெடி ஆயிரம் ரூெொய் சம்ெள உயர்மவ 

எங்களுமடய லதொட்டத்ததொழிலொளர்களுக்குப் தெற்றுக் 

தகொடுப்ெதற்குொிய நடவடிக்மகமய லைற்தகொள்ளுங்கள்! 

அலதலெொல, நிவொரணம் தகொடுப்ெதொக இருந்தொல், அமத 

முழுமையொன நிவொரணைொகக் தகொடுங்கள்! தகொடுக்கப் 

ெடுகின்ற லகொதுமை ைொ நிவொரணத்மத இலவசைொகக் 

தகொடுப்ெதற்குொிய லவமலத்திட்டத்மதச் தசய்யுங்கள்! என 

இந்த உயொிய சமெயிலல லகட்டு, விமடதெறுகின்லறன்.   

 

நன்றி.   
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගු  එසව. වියාශල්න්ද්රන් සාජය අමාතයතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

7ක කා්යක් තිශබනවා.  
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ගු එ්ප. වියාපල්්දද්ර්ද මහසත්ා (පබෑගාමී ග්රාමීය ප්රප ශයීය 
්ාංවාධාන ්හස ගිහසාරිත් ්ත්ත්ව පාලන හසා බෑළු ්ාකයක 
පවෝග වගා ප්රවාධාන රාජ අමාත්ුරමා) 
(ைொண்புைிகு ச. வியொலழந்திரன் - ெின்தங்கிய கிரொை ெிரலதச 

அெிவிருத்தி, வீட்டு விலங்கின வளர்ப்பு ைற்றும் 

சிறுதெொருளொதொர ெயிர்ச்தசய்மக லைம்ெொட்டு இரொஜொங்க 

அமைச்சர்)  

(The Hon. S. Viyalanderan - State Minister of Backward 
Rural Areas Development and Promotion of Domestic 
Animal Husbandry and Minor Economic Crop Cultivation) 
தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கலள, வன 

சீவரொசிகள் ெொதுகொப்புத் திமணக்களைொக இருக்கலொம், வன 

இலொகொவொக இருக்கலொம், ைகொவலி அெிவிருத்தி 

அதிகொரசமெயொக இருக்கலொம், இமவயமனத்தும் ைொவட்ட 

ொீதியொக இருக்கின்ற நிருவொகக் கட்டமைப்லெொடு எந்தவிதைொன 

ததொடர்மெயும் ஏற்ெடுத்தொைல், இடங்கமள அமடயொளப் 

ெடுத்திய ஒரு துர்ப்ெொக்கிய நிமலமைதொன் கடந்த அரசொங்க 

கொலத்தில் இருந்தது. உண்மையிலல, ைொவட்டச் தசயலொளர் 

களுடன் அல்லது அந்தந்தப் ெகுதிகளுக்குொிய ெிரலதச 

தசயலொளர்களுடன் அல்லது அந்தந்தப் ெகுதிகளுக்குொிய கிரொை 

லசவகர்களுடன் எந்தவிதைொன ததொடர்மெயும் லெணொைல், 

ைக்களுமடய வொழ்வொதொரக் கொணிகள், குடியிருப்புக் கொணிகள், 

ெொடசொமலக் கொணிகள், அரச நிறுவனங்களுக்குொிய கொணிகள் 

எல்மலப்ெடுத்தப்ெட்டன. இதனொல், கடந்த அரசொங்க 

கொலத்தில் ைக்கள் ெொொிய அதசௌகொியங்கமள எதிர்லநொக்கி 

யிருந்தமை யொவரும் அறிந்த உண்மையொகும்.   

2020ஆம் ஆண்டு, 2021ஆம் ஆண்டு என நொங்கள் 

ததொடர்ச்சியொக தகௌரவ அமைச்சர் சீ.ெி. ரத்நொயக்க அவர் 

கலளொடு இவ்வொறொன விடயங்கமளப் ெகிர்ந்து வருகின்லறொம்.  

ஒரு நடவடிக்மகமய லைற்தகொள்கின்றதெொழுது, அமத 

ைொவட்ட அரச நிர்வொகத்லதொடு இமணந்து, ைக்களுக்கு 

எந்தவிதத்திலும் ெொதிப்பு ஏற்ெடொைல் லைற்தகொள்ள லவண்டு 

தைன்று அவர் தன்னுமடய வன இலொகொ அதிகொொிகமளப் 

ெணித்திருக்கிறொர். இதமன அவர் ைொவட்ட அரசொங்க அதிெர் 

உட்ெட ஏமனய உத்திலயொகத்தர்களுக்கும்   அவர் அறிவித் 

திருக்கின்றொர். அதற்கொக நொன் அவருக்கு இந்த இடத்திலல 

நன்றி கூறுகிலறன். அத்துடன், அவருமடய இரொஜொங்க 

அமைச்சர் அவர்களுக்கும் நன்றி கூறுகிலறன். அவர்கள் 

இருவரும் வடக்கு, கிழக்கு ைக்களுமடய ெிரச்சிமனகமள 

நன்கு அறிந்தவர்கள்; தைிழ் லெசக்கூடியவர்கள். இவ்வொறொன 

ஒரு சூழமல அவர்கள் ஏற்ெடுத்தியிருக்கின்றொர்கள். 

வன இலொகொ - Forest Departmentஆக இருக்கலொம், வன 

சீவரொசிகள் ெொதுகொப்புத் திமணக்களம் - Wildlife Conservation 

Departmentஆக இருக்கலொம். இவ்விரண்டு திமணக் களங்களும் 

வனத்மதப் ெொதுகொக்கின்ற நடவடிக்மககமள 

லைற்தகொள்கின்றலெொது, அது ததொடர்ெில் ஒரு ைொதத்துக்கு 

முன்லெ குறிப்ெிட்ட அதிகொொிகளுக்கு அறிவித்துவிட்டுத்தொன் 

லைற்தகொள்கின்றன. இருந்தொலும், ஆங்கொங்லக ஒருசில 

அதிகொொிகள் ைொவட்ட ொீதியொன, ெிரலதச ொீதியொன, கிரொை 

ொீதியொன நிருவொகக் கட்டமைப்புக்கலளொடு எந்தவிதைொன 

ததொடர்மெயும் லெணொைலும் இமணந்து தசயற்ெடொைலும் 

நடவடிக்மககமள லைற்தகொள்கின்ற தன்மை கொணப் 

ெடுகின்றது. உண்மையிலல அது ைிக லவதமனயொன ஒரு 

விடயம்தொன். இருந்தொலும், அதற்கொன தீர்மவப் தெற்றுக் 

தகொடுப்ெதற்கொக நொங்கள் அவ்விடயத்மத தகௌரவ அமைச்சர் 

அவர்களின் கவனத்துக்கும் சம்ெந்தப்ெட்ட திமணக்களத் 

தமலவர்களின் கவனத்துக்கும் தகொண்டுதசன்றிருக்கின்லறொம்.   

கடந்த அரசொங்க கொலத்திலல 2,800 சதுர கிலலொைீற்ற 

ருக்கும் லைற்ெட்ட ெரப்ெளமவக் தகொண்ட ைட்டக்களப்பு 

ைொவட்டத்திலுள்ள Wildlife Conservation Department - வன 

சீவரொசிகள் ெொதுகொப்புத் திமணக்களம் தைொத்தம் 16 லெொோ் 

தகொண்ட ஆளணிலயொடுதொன் இயங்கியது உங்களுக்குத் 

ததொியும்! அப்ெிரலதசத்தில் வன சீவரொசிகளொல் உயிர்ச் 

லசதங்கள், உமடமைச் லசதங்கள் என ெல்லவறுெட்ட 

லசதங்கள் ஏற்ெடுத்தப்ெட்டன.   

தற்லெொமதய அரசொங்கத்தினொல் லைன்மைதங்கிய சனொதி 

ெதினுமடய எண்ணக்கருவுக்கமைய க..தெொ.த சொதொரண தரப் 

ெொீட்மசயில் சித்தியமடயத் தவறியவர்களுக்கு வழங்கப் 

ெடுகின்ற லவமலவொய்ப்புத் திட்டத்தின்கீழ் எைது ைொவட் 

டத்திலுள்ள வன சீவரொசிகள் திமணக்களத்துக்தகன  203 லெர் 

ஒதுக்கப்ெட்டிருக்கிறொர்கள். இவ்வொறொன நடவடிக்மககமள 

அரசொங்கம் சிறப்ெொக லைற்தகொண்டு வருவமத நொன் 

ெொரொட்டுகின்லறன். ஒருசில ெிரச்சிமனகள் இருக்கத்தொன் 

தசய்கின்றன.  கள ொீதியொகச் சில ெிரச்சிமன கமள நொங்கள் 

எதிர்லநொக்குகின்லறொம். ெிரச்சிமனகமள ைொத்திரம் நொங்கள் 

ததொடர்ச்சியொகப் லெசிக்தகொண்டிருக்கொைல், அவற்றுக்கொன 

தீர்வுகமளயும் ைக்கள் ைத்தியில் முன்மவக்க லவண்டும். ஆளும் 

கட்சியினரொக இருக்கலொம், எதிர்க் கட்சியினரொக இருக்கலொம். 

இரண்டு தரப்ெினருக்கும் வொக்களித்தவர்கள் இந்த நொட்டு 

ைக்கள்! ஆகலவ, அவர்களுக்குச் சொியொன தீர்மவப் 

தெற்றுக்தகொடுக்கலவண்டிய தொர்ைீகப் தெொறுப்பும் ெொொிய 

கடமையும் எங்கள் ஒவ்தவொரு வருக்கும் இருக்கின்றது. 

அதமன நொங்கள் தசவ்வலன ைக்கள் ைத்தியில் தகொண்டு 

தசல்லக்கூடியவர்களொக இருக்கலவண்டும்.  

தற்லெொமதய ‘தகொவிட்-19’ ததொற்றுச் சூழலிலும் 

அரசொங்கம் நொட்மடப் தெொருளொதர ொீதியொகக் கட்டிதயழுப்பு 

வதற்குக் கொத்திரபூர்வைொன  ெல்லவறுெட்ட நடவடிக்மககமள 

முன்தனடுத்து வருகின்றது. 2022ஆம் ஆண்டுக்கொன வரவு 

தசலவுத்திட்டத்தில் தகௌரவ நிதி அமைச்சர் தெஸில் ரொஜெக்ஷ 

அவர்களொல் ஒதுக்கப்ெட்ட 85,000 ைில்லியன் ரூெொய் 

நிதியின்மூலம் கிரொைியப் தெொருளொதொரத்மதக் கட்டிதயழுப்பு 

வதற்கொன லவமலத்திட்டங்கள் லைற்தகொள்ளப்ெட்டு 

வருகின்றமை உங்களுக்குத் ததொியும்!  அந்த வமகயில், 

இலங்மகயில் இருக்கின்ற 09 ைொகொணங்களிலுமுள்ள 25 

ைொவட்டங்களில் கொணப்ெடும் 331 ெிரலதச தசயலகப் 

ெிொிவுகளின் 14,021 கிரொை லசவகர் ெிொிவுகளுக்கும் இந்த நிதி 

ெங்கிடப்ெட்டு கிரொை ைக்களுமடய வொழ்வொதொரத்மதக் 

கட்டிதயழுப்புகின்ற விடயத்திலல கவனம் தசலுத்தப் 

ெடுகின்றது. கடந்த அரசொங்க கொலத்திலல ைொவட்ட ொீதியொக, 

ைொகொண ொீதியொக, ெிரலதச ொீதியொக நிதி ஒதுக்கீடுகள் 

லைற்தகொள்ளப்ெட்டலெொது ெல்லவறுெட்ட குளறுெடிகள் 

கொணப்ெட்டன. 

ஒரு நொட்டினுமடய தன்னிமறவொனது, கிரொைியப் 

தெொருளொதொரம் தன்னிமறவமடகின்ற தெொழுதுதொன் சொத்திய 

ைொகின்றது. இல்லொவிட்டொல், அது தவறுைலன லெச்சளவில் 

ைட்டும் இருக்கக்கூடிய அசொத்தியைொன ஒரு விடயைொகத்தொன் 

கொணப்ெடும். எந்தளவுக்கு கிரொைியப் தெொருளொதொரத்மதக் 

கட்டிதயழுப்புகின்லறொலைொ, அந்தளவுக்கு  எைக்குத் லதமவ 

யொனவற்மற எம்ைொல் உற்ெத்தி தசய்யக்கூடியதொக இருக்கும். 

இல்லொவிட்டொல், எல்லொவற்றுக்கும் தவளிநொடுகமள 

நம்ெியிருக்கலவண்டிய ஒரு துர்ப்ெொக்கிய நிமலக்கு நொங்கள் 

எங்களுமடய அடுத்த தமலமுமறமயக் தகொண்டுதசன்று 

விடுலவொம். ஆகலவ, எைக்குத் லதமவயொனமத நொலை உற்ெத்தி 

தசய்துதகொள்ளக்கூடிய கிரொைியப் தெொருளொதொரத்தின் 

தன்னிமறவுப் ெொமதயில் நொம் எல்லலொரும் இமணந்து தசயற் 
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ெட லவண்டும். அதன்மூலம் இந்த நொட்டு ைக்கமளப் 

ெொதுகொக்க லவண்டும். அதற்கொக ஆக்கபூர்வைொன அறிவுமர 

கமளயும் தீர்வுகமளயும் எதிர்கட்சியினரொகிய நீங்களும் 

நிச்சயைொக முன்மவக்க லவண்டும் என்று கூறி, வொய்ப்புக்கு 

நன்றி கூறி விமடதெறுகின்லறன். 

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 එච්. නන්දශසේන මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 5ක කා්යක් 

තිශබනවා. 

 

[අ.භා. 3.53  

 

ගු එචි. න්දාප් න මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு எச். நந்தலசன)  

(The Hon. H. Nandasena) 

ූල්ාසනාරූඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, අතිවිශ ේෂ ගැසට් පත්ර 

ියහිපයක පෙ වූ ශසගු්ාසි, නියම ගණනාවක් විවාදයට ගැශනන 

ශම් ශමොශහොශ්ත ගු  බැසිල් සාජපක්ෂ මුදල් අමාතයතුමා ඉදිරිප්ත 

කස තිශබන, ආනයන හා අපනයන (පා්න) පනත  යටශ්ත වූ 

ශසගු්ාසි ඇතුේත ගැසට් පත්ර අතස ඇති, ඉතාම වැදග්ත, කවුු ව්ත 

කථා ශනොකසන, එශහ්ත කථා කෙ යුතුම කාසණයකට අදාෙ 

ශසගු්ාසි ඇතුේත ගැසට් පත්රයක් ගැන කථා කසන්න තමයි මා 

බ්ාශපොශසෝතතු වන්ශන්. ඒ තමයි, 2022.01.13 දිනැති අ ක 

2262/34 දසන අතිවිශ ේෂ ගැසට් පත්රය.  

සශට් ියරි නිෂවපාදනය ඉහෙ නැ වීමට සැබෑ වුවමනාවක් 

තිුදණා නම්, ශම් ගැසට් නිශේදනශආ සඳහන් පරිදි ශමකී ආනයන 

තහනම් සීමාව ඉව්ත කසන්න තිුදශඩු මීට ශබොශහෝ කා්යකට  

කලින්. නමු්ත මා හිතන විධියට, ියරි නිෂවපාදනය ඉහෙ නැ වීශම් 

සැබෑ වුවමනාව තිශබන නිසාම තමයි වර්තමාන මුදල් අමාතය, 

ගු  බැසිල් සාජපක්ෂ මැතිතුමා ශම් තීන්ු ව ශගන තිශබන්ශන්. ඒ 

පිිබබඳව අපි විශ ේෂශයන්ම ශම් ශමොශහො ශ්ත කථා කෙ යුතුමයි 

ියයන කාසණය තමයි මා දියන්ශන්.  

අපි දන්නවා, අශේ සශට් ියරි නිෂවපාදනය ඉහෙ න වන්න නම්, 

ියරි  නිෂවපාදනය කසන ශදුවන් ස ඛ්යාව අනිවාර්යශයන් වැඩි 

ියරීශම් වැඩ පිිබශවෙක් හදන්න ඕනෑ බව. හැබැයි, අද එශහම 

ක්රමයක් නැහැ. ශම් වර්ෂශආ, එනම් 2022 වර්ෂශආ අය වැය 

ශයෝජනාව්දී ජීවශනෝපාය ස වර්ධනය සඳහා ශවන් කස තිශබන 

මුදල්වලින් වි ා්ම මුදල් ්රමාණයක් ශවන් කසශගන තිශබන්ශන් 

ියරි ශදුවන් මි්දී ගැනීම සඳහායි. අුවසාධපුස දිසව්රික්කශආ විතසක් 

ියරි ශදුවන් 658ක්  සඳහා ශයෝජනා ඉදිරිප්ත කස තිශබනවා. 

හැබැයි, ඊට්ත වඩා සමෘේධි වයාපාසය හා ශවන්ත වයාපාස හසහා 

ියරි ශදුවන් ්බා දීම සඳහා වි ා් මුදල් ්රමාණයක් ඉල්ලුම් කස 

තිශබනවා. නමු්ත ් කාශේ ශකොශහන්ව්ත වැසවසි පැටවුන් ශසොයා 

ගැනීමට අපට පුළුවන්කමක් නැහැ.  

් කාශේ ශගොවි පවුල් ්ක්ෂ හතසක් පමණ ියරි ශදුවන් 

හදාගන්නවා. ඇ්තතටම තමන්ශ  ආදායම් ඉහෙ මට්ටමට 

න වාගන්න ඕනෑ හින්දා, තමන්ට්ත ශහොඳ වර්ගශආ, ශහොඳ ආසශආ 

වැසවසියන් ්බා ගැනීම සඳහා ඔවුන් වි ා් ව ශයන් ඉල්ලීම් 

කසනවා. නමු්ත ශහොඳ ආසශආ වැසවසි පැටවුන් ්බාගන්න ක්රමයක් 

නැහැ. හැබැයි, ියරි ගවයන් ්බා දීශම්  වයාපෘතියකු්ත දිගු 

කා්යක් මුළුල්ශල් ්රියා්තමක ශවනවා. නමු්ත ශගොවි ශපොෙව් 

සතුන් නැහැ. කාශ  ශහෝ ෙඟ සිටින, ියරි ශදන වැසවසියක් 

අසශගන තව ශකශනකුට ්බා ශදනවා. ශම්ක තමයි එදා ඉඳ්ාම 

්රියා්තමක ශවමින් තිශබන්ශන්. නමු්ත ඒශකන් ියරි නිෂවපාදනශආ 

වැඩිවීමක් ශවන්ශන් නැහැ. ියරි ශදන වැසවසියන් සිටින සවථාන 

ශවනසව කසන  එක විතසයි ඒශකන් කස්ා තිශබන්ශන්. හැම දාම 

කසන්ශන් ඒකයි. සල්ලි වියදම් කසනවා; ශකොශහේ හරි සවථානයක 

සිටින වැසවසියන් අසශගන ණුහින් තව තැනකට ශදනවා. ඒ 

ආකාසයට, වැසවසියන් සිටින සවථානය ශවනසව කසනවා. මා 

හිතන්ශන් ශමන්න ශම් ත්ත්තවය ශවනසව කසන්න තමයි අශේ ගු  

බැසිල් සාජපක්ෂ මුදල් ඇමතිතුමා ශම් ශසගු්ාසි මඟින් තීන්ු  

ශගන තිශබන්ශන්.  

අපි දන්නවා, දැනට සිටින ශම් සතුන් ස ඛ්යාව වැඩි කසන්න 

ක්රම ියහිපයක් තිශබන බව. විශේ  සටවලින් ශගන්වන සතුන් 

්බා ශදන්න පුළුවන්කම තිශබනවා. ඒක, එක ක්රමයක්. හැබැයි, ඒ 

සඳහා වි ා් වියදමක් දසන්න ශවනවා. පුමණුය කා්ශආ 

විශේ වලින් ියරි ශදුවන් ශගන්වා කෙ ශේවල් පිිබබඳව මම කථා 

කසන්ශන් නැහැ. ඒ ගැන අපි කවුු ්ත දන්නවා. ඒශකන් වි ා් 

හානි සිේධ ශව්ා තිශබනවා. ඒ වාශ ම, අශේ සශට්ම සිටින ශහොඳ 

ආසශආ ගවයන් පාවිච්චි කස්ා පැටවුන් ිනහි කසගන්න උ්තසාහ 

කේත ඒක්ත ඉතා සාර්ථක ක්රමයක් විධියට අපි දියන්ශන් නැහැ. 

එහිදී ශ්ොකු වියදමක් දසන්න සිේධ ශවනවා; අවදානම වැඩියි. ඒ 

වාශ ම එකම ආසශආ වැසවසියක සමඟ cross වුශණෝත ්ැශබන 

්රතිේය අහිතකස ශවන්න්ත පුළුවන්කම තිශබනවා. අන්න ඒ 

නිසා කෘ්රිම සි චලනය ියයන එක ඉතාම වැදග්ත ශවනවා. ශම් 

කාර්යය කසශගන යෑශම්දී විශ ේෂශයන්ම Friesian වාශ  ගවයන් 

අශේ ්රශේ ශආ හදන්න අමාු යි. ඒ සතුන් ශීත ්රශේ ව්යි 

හදන්න පුළුවන්. නමු්ත Sahiwal, Jersey වාශ  ගවයන් අශේ 

්රශේ ව් ශහොිනන් හදන්න පුළුවන්කම තිශබනවා. එම වර්ග ශදක 

cross වන ආකාසයට සි චලන කාර්යය කසනවා නම්, ඉතාම ඉහෙ 

මට්ටමින් ියරි ්බා ගන්න, ඉහෙ ආදායමක් ්බා ගන්න පුළුවන්. 

ශම් කාර්යය කසන්න නම් අප දැනට ස්තව ස වර්ධන උපශේ ක 

නි්ධාරින් හසහා සිු  කසන ශම් කාර්යය වැඩිදියුම් කසන්න ඕනෑ. 

එම නි්ධාරින්ට ශගවන අතිශර්ක දීමනාව වැඩි කසන්න ඕනෑ. 

විශ ේෂශයන්ම ේදා තාව පදනම් කසශගන කෑලි ක්රමයට වැඩිපුස 

දීමනාවක් ්බා ශදනවා නම් අපට එම කාර්යය සාර්ථකව කසන්න 

පුළුවන්කම තිශබනවා. අපි දන්නවා, සමහස පෝත ග්තතාම, ඒ 

ශදන දීමනාව සම්බන්ධශයන් වි ා් ශවනසවකම් පෝත අතස්ත 

තිශබන බව. ස්තව ස වර්ධන උපශේ කවු න් හසහා පුහුම් 

කසන තව්ත පිරිසක් -සහාය නි්ධාරින්- සිටිනවා. ඔවුන්ට ශදන 

දීමනාව සහ ඔවුන්ට ්බා ශදන පුහුම්ව්ත වැඩි කසන්න ඕනෑ. 

එශහම කශෙෝත අපට පුළුවන්කම ්ැශබනවා, මීට වඩා ශහොඳ 

වර්ගශආ සතුන් වි ා් ්රමාණයක් ශබෝ කසන්න. අප 

බ්ාශපොශසෝතතු වන ආකාසයට, අතිගු  ජනාධිපතිතුමාශ  

"ශසෞභාගයශආ දැක්ම" ්රතිප්තති ්රකා නය තුෙ දක්වා තිශබන 

ආකාසයට සට ියරිවලින් සවවය ශපෝක ත කසන්න නම්, ඒ සඳහා 

වන ස්තව ගහනය වැඩි කසගන්න නම්, ශම් ශසගු්ාසි යටශ්ත 

සඳහන් නිදහසව ියරීම් කසනවා වාශ ම ඉහත කී නි්ධාරින්ට ්බා 

ශදන පුහුම්ව සහ ඔවුන්ට ්බා ශදන දීමනාව ද වැඩි කෙ යුතුයි 

ියයා්ත මා විශ ේෂශයන් ශයෝජනා කස සිටිනවා.  

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගු  ිය සව ශනල්සන් මන්ත්රීතුමා. ගු  මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට 

විනාඩි 4ක කා්යක්  තිශබනවා.  

 
[අ.භා. 3.58  

 

ගු කිාං්ප පනල්්්ද මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு கிங்ஸ் தநல்சன்) 

(The Hon. Kins Nelson) 

ූල්ාසනාරූඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, වන ස්තව හා වෘක්ෂ්තා 

ආසක්ෂක (ස ශ ෝධන) පන්ත ශකටුම්පත සම්බන්ධශයන් අදහසව 

ියහිපයක් ඉදිරිප්ත කසන්න මම බ්ාශපොශසෝතතු ශවනවා. 

විශ ේෂශයන්ම ශමවැනි ස ශ ෝධන ඉදිරිප්ත කසුව ්බන්ශන් 

ඒවාට අදාෙ අමාතයා  ව් විෂයය භාස අමාතයවු න් විසින්  ඒ 

1475 1476 



පාර්ලිශම්න්තුව 

අදාෙ ක්ශෂේත්රව් ශුභ සිේධිය සඳහායි. විශ ේෂශයන්ම වනජීවි 

ක්ශෂේත්රය ියයන්ශන්්ත, අශේ සශට් ජාතික ආර්ථිකයට වි ා් 

 ක්තියක් ්බා ශදන ක්ශෂේත්රයක්. ශම් ක්ශෂේත්රශආ ශසේවය කසන 

නි්ධාරින්ට සාධාසණයක් ඉෂවට වනවා ද, නැේද ියයන කාසණය 

තමයි, අපි අ ක 1 විධියට  ස්කා බ්න්න ඕනෑ.  

දැනට අශේ සශට් තිශබන ජාතික වශනෝදයාන ග්තතාම, 
ඒවාශආ ශසේවය කසන සවශේච්ඡා මාර්ශගෝපශේ කවු  සිටිනවා. ඒ 
ජාතික වශනෝදයාන නසඹන්න යන්ශන් ශේශීය ස චලාසකයන් 
ශවන්න පුළුවන්, අශේ සටට එන විශේශීය ස චලාසකයන් ශවන්න්ත 
පුළුවන්. ඒ ස චලාසකයන් තමන්ශ  වාහනව්ට න වාශගන 
යන්ශන්, park එශක් සිටින සතුන් ගැන, උන්ශ  පුම ිනම ගැන 
විශ ේෂ පැහැදිලි ියරීමක් කසන්ශන් ඒ ශසේවකයන්. ඒ ශසේවකයන්ට 

සාධාසණයක් ඉෂවට වනවා ද නැේද ියයා ශසොයා බැලීම අප 
සියලුශදනාශ  වගකීම සහ යුතුකමයි. ඒ සවශේච්ඡා 
මාර්ශගෝපශේ කයන්ට ්බා ශදන දවසක දීමනාව ු පියල් 700යි. 
ශම් කා්ශආ සජශආ ශසේවකයන්ට ු පියල් 5,000ක දීමනාවක් 
්බා ශදනවා. හැබැයි ශම් වන ශකොට ඒ ශසේවකයන්ට එම දීමනාව 
්බා ශදන්ශන් නැහැ. අශේ ගු  ඇමතිතුමා අමාතයා   ය 
උපශේ ක කාසක සභාශේදී ශම් සම්බන්ධව ඉතා ශහොිනන් පැහැදිලි 
කො. එතුමා ඒ සම්බන්ධව කථා කසනවා ියේවා. මම එතුමාට 
සවතුතිවන්ත ශවනවා, ඒ සම්බන්ධව කථා ියරීම ගැන.  

ගු  ඇමතිතුමනි, අශේ සශට් තිශබන අඩවි වන නි්ධාරි 

කාර්යා් වාශ ම බීට්ටු කාර්යා් ගැන්ත ියයන්න ඕනෑ. 

විශ ේෂශයන් ශපොශෙොන්නු ව දිසව්රික්කය ග්තතාම, දිඹු්ාග් 

්රාශේශීය ශල්කම් ශකොට්ඇාසශආ දම්මින්න ්රශේ ශආ තිුදම් බීට්ටු 

කාර්යා් ශම් වන ශකොට වැහි්ා තිශබනවා. අලි-මිනිසව ගැටුම වැඩි 

වන ශහේතුවක් තමයි, බීට්ටු කාර්යා්, අඩවි වන කාර්යා් වැහුනාම 

ඒ සවථානවලින් අලි ගම් වැදීම. එම නි්ධාරින් ඒ කාර්යා්ව් 

සිටිනවා නම් ඔවුන් ඒ හරිශආ අව ම ගණශන් ණුනි මැ්යක් ශහෝ 

ගහගන්නවා. ඒ නිසා ශම් කාසණය සම්බන්ධශයන් විශ ේෂ 

අවධානය ශයොමු කසන්න ියයා මම ශම් අවසවථාශේදී ගු  

ඇමතිතුමාට ශයෝජනා කසනවා.  

ගු  ඇමතිතුමනි, විශ ේෂශයන්ම  අලි-මිනිසව ගැටුම ග්තතාම, 

ජනවාරි මාසශආ 01වන දා ඉඳ්ා ශපබසවාරි මාසශආ 22වන දා 

වන ශකොට ශපොශෙොන්නු ව දිසව්රික්කශආ විතසක් අලි 14ශදශනකු 

මිය ණුහින් තිශබනවා. මිනිසව ඝාතන ශදකක් සිු  ශව්ා තිශබනවා. 

ඒ, ශම් මාස ශදක ඇතුෙත. ඒ වාශ ම, ශේපෙ හානි සිු වීම් 233ක් 

වාර්තා ශව්ා තිශබනවා. ශම් හානි අවම කස ගන්ශන් ශකොශහොමද 

ියය්ා සාකච්ඡා කසන්න ශවනවා. සමහස විට ඉදිරිශආදී ශම් 

ත්ත්තවය දිණුන් දිගටම වැඩි ශවන්න පුළුවන්. ගු  ඇමතිතුමනි, මා 

දියන විධියට, ජ්ා  හිතුමතයට හැදීම ියයන කාසණය්ත ශමකී 

හානි වැඩි ශවන්න ශහේතුවක් ශ්ස බ්පා තිශබනවා. අපට වතුස 

අව ය තමයි. ශගොවිතැන් කසන්න වතුස අව යයි. ූල්ාසනාරූඪ 

ගු  මන්ත්රීතුමනි, ඒ සමහස ජ්ා  සෑදීම  නිසා අලින්ට ඉන්න 

තිුදම් වාසසවථාන තමයි නැති ශව්ා තිශබන්ශන්. ඒ නිසා ශම් 

සම්බන්ධව විශ ේෂ අවධානයක් ශයොමු කසන්න ශවනවා, ගු  

ඇමතිතුමනි.   

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගු  මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමාට නියමිත කා්ය අවසන් ශවනවා. 

 

ගු කිාං්ප පනල්්්ද මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு கிங்ஸ் தநல்சன்) 

(The Hon. Kins Nelson) 

මට තව ුමළු ශව්ාවක් ශදන්න, ූල්ාසනාරූඪ ගු  

මන්ත්රීතුමනි. 

ගු  ඇමතිතුමනි, අශේ සශට් තිශබන ජාතික වශනෝදයාන ගැන 

මා විශ ේෂශයන්ම ියයන්න ඕනෑ. ශපොශෙොන්නු ව දිසව්රික්කශආ   

තිශබනවා, අ ගම්මැඩිල්් ජාතික වශනෝදයානය. ඒ ජාතික 

වශනෝදයානය මීට වඩා තව ටිකක් ස වර්ධනය කස්ා ඒක 

ඇතුශෙේ තිශබන පාසවල් ටික ශහොඳට හැු ශවෝත, 

ශපොශෙොන්නු වට එන ස චලාසකයන් සඳවා ගන්න අපට පුළුවන්. 

ශපොශෙොන්නු වට එන ියසිම ස චලාසකශයක් දැන් 

ශපොශෙොන්නු ශේ නවතින්ශන් නැහැ. ඒ ශගොල්ශ්ෝ දඹුල්්ට 

යනවා; හබසණට යනවා. එශහම ණුයාට ්ර වනයක් නැහැ. හැබැයි, 

අපි්ත කැමැතියි, ශපොශෙොන්නු වට එන ස චලාසකයන් 

ශපොශෙොන්නු ශේ සඳවා ගන්න වැඩ පිිබශවෙක් හදනවා නම්. 

ගු  ඇමතිතුමනි, ඒ නිසා මම ශයෝජනාවක් කසනවා. අශේ ජාතික 

වශනෝදයානයක් වන අ ගම්මැඩිල්් වශනෝදයානය ශබොශහොම 

්සවසන park එකක්. ඒක ඇතුශෙේ තිශබන මාර්ග ටික හද්ා 

ු න්ශනෝත, එහි යන ස චලාසකයන්ට අලි වි ා් ස ඛ්යාවක් 

බ්ාගන්න පුළුවන්.  

ඒ වාශ ම, අශේ මින්ශන්රිය ජාතික වශනෝදයානය ගැන්ත මම 

ියයන්න ඕනෑ. 

එක සවථානයකදී අලින් 400ක්, 500ක් බ්ා ගන්න පුළුවන් 

ආසියාශේ තිශබන එකම ජාතික වශනෝදයානය මින්ශන්රිය ජාතික 

වශනෝදයානයයි.  ශමහි  ශසේවය කසන නි්ධාරින්ට ුමු ුම ඇඳුමක් 

්බා ශදන්න ශවනවා, ගු  ඇමතිතුමනි. ඒ අයට දී්ා තිශබන 

ඇඳුම ුමු ුම  නැහැ ියය්ායි මම හිතන්ශන්. කැ්ෑවට ආශේපුක 

විධිශආ ඇඳුමක් ඇඳ්ා, ්සවසන සප්තතු ශදකක් දම්ා හිටිශයෝත 

ඒ අයට්ත ශ්ොකු  ක්තියක් ඇති ශවයි ියය්ා මම ශයෝජනා 

කසනවා.  

 
ගු සී.බී. රත්නායක මහසත්ා  
(ைொண்புைிகு சீ.ெி. ரத்நொயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
ූල්ාසනාරූඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, ගු  මන්ත්රීතුමා ්රකා  කෙ 

පරිදි අපි අ ගම්මැඩිල්් ජාතික උදයානය ස වර්ධනය ියරීම 

සඳහා්ත, අශේ කාර්ය මඩුඩ්ය සඳහා අව ය ඇඳුම්, ආයි්තතම් 

්බා දීම සඳහා්ත දැනටම ්රියා කසශගන යනවා. ශම් වසශර්  

අ ගම්මැඩිල්් ජාතික උදයානය සකසව ියරීශම්දී ඔබතුමාශ ්ත 

සහශයෝගය ශදන්න. ඔබතුමා ්බා ු න් අදහසව ගැන මශ  සවතුතිය 

පුද කසනවා.  

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගු  ඩයනා ගමශ  මන්ත්රීතුමිය. ඔබතුමියට විනාඩි 5ක 

කා්යක් තිශබනවා.  

 
 

[4.04 p.m.] 
 
ගු ඩයනා ගමපේ මහසත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) டயனொ கைலக)  

(The Hon. (Mrs.) Diana Gamage)  

Hon. Presiding Member, thank you for the time 
permitted.  

I wish to bring to the attention of this House an issue 
which has arisen within the last 24 hours. We, as a 
sovereign and an independent nation that suffered a 30-
year war, know the pain and the repercussions that it 
brings to a nation, the suffering of innocent women and 
children and about the lives of the youth that were taken 
away. We are still in the process of rebuilding this nation.  
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We, Sri Lankans, are dear friends of Russia and 
Ukraine, have so many bilateral agreements and do 
trading with those two countries. Therefore, any pain or 
hurt that is being endured by those countries is a concern 
to us. Hence, I implore President Putin himself to seek a 
better way to communicate.  

Sir, so many of our societies have come such a long 
way from the days of war, but nowhere near enough not 
to remember what it truly cost us on all sides. The 
suffering continues to ripple through time like when 
dropping a stone in a pool of water. We are all a family 
on this earth and our neighbours are the ones who are, in 
many cases, closer to us than the rest, sharing many 
aspects of our cultures and traditions. I urge President 
Putin to remember this and reconsider the methods he 
chooses to send out a message to the world which is now 
so interdependent and connected, in which citizens from 
so many lands travel to other nations, sharing their 
identities, learning from their environments and coming 
together to build the future we all strive for, an effort to 
which we can put our greater strength to overcome the 
difficulties that we all inevitably face in going forward. 
Therefore, I tell President Putin, with the great power you 
hold, you take the chance here and now to find an 
alternative to war, thereby supporting the potential we 
have to build an even more established, united global 
community in future.  

It is peace that we all in this world need and peace it 
should be. As a nation, we too have gone through the pain 
and the difficulties of war and still, we are facing the 
issues that came up through that war. Therefore, being 
dear friends of those two countries, with whom we do so 
much of trading and share our friendship, I urge President 
Putin, on behalf of all Sri Lankans in this country, to 
rethink of another alternative than going into war, which 
destroys peace.  

Thank you.       
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගු  ඉෂාක් සහුමාන් මැතිතුමා. ඔබතුමාට මිනි්තතු පහක 

කා්යක් තිශබනවා.  
 

[අ.භා. 4.08  
 

ගු ඉෂාක් රහුමා්ද මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு இஷொக் ரஹுைொன்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 

ූල්ාසනාරූඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, අද   පාර්ලිශම්න්තුශේ 

විවාදයට ගන්නා විෂයයන් ියහිපයක් සම්බන්ධව  කථා කසන්න 

අවසවථාව ්ැබී තිශබනවා. අශේ සශට් තිශබන වි ා්ම සම්පතක් 

තමයි ශකොෙඹ වසාය බටහිස ජැටිය. ශම් ජැටිය ශදන්න යන්ශන් 

ශ්ෝකශආ ්රධාන සමාගමකට සහ ් කාශේ සමාගමකට. ඒ අුවව, 

සියයට 49ක  ආදායමක් ් කාවට්ත, සියයට 51ක ආදායමක් 

පිටසටකට්ත ්ැශබන විධියට තමයි ්බා ශදන්න යන්ශන්.  

ශමවැනි අවසවථාවක  පාර්ලිශම්න්තුශේ සිටින අපි  225ශදනා 

හිතන්න ඕනෑ, ශම් ශව්ාශේ ශ්ෝකශආ වි ා් අර්ුදදයක් තිශබන 

බව. ඒ ශඩෝර් ්ර වනය නිසා. ඒ්ත එක්කම පුමණුය කා්ව් ශම් 

වසාය නඩ්තතු ියරීශමන් අපි වි ා් පාව වක් ්බපු බව්ත ියයන්න 

ඕනෑ.  ඒක ශම් විධියට ්බා දීම නිසා වි ා් ආදායමක් - 

ඇමරිකාුව ශඩෝර් මිලියන 650ක ආදායමක් අපට ්ැශබනවා. 

ශම්ශකන් ආදායමක් ්ැශබන මාර්ගයක් තමයි ඇති ශවන්ශන්.  

් කාශේ ශම්වාශ  පාව  ්බන ආයතන තියාශගන අපි බ්ාශගන 

ඉන්නවාට වඩා,  ශම්වා දී්ා අශේ සටට ආදායමක් ්ැශබන 

ක්රමයක් ඇති කශෙෝත,  අශේ ් කාවට වි ා් ්ාභයක් 

්ැශබනවා ියයන එක්ත මම ශම් සභාශේදී  ්රකා  කසන්න 

කැමැතියි.  

අපි 225ශදනා, අශේ සශට් සිටින ජනතාව මු්ා කසන විධියට 

ශමොනවාද ියයන්ශන්? ් කාවට ආදායම් ්ැශබන  මාර්ග අව  නිසා 

් කාවට ආදායම් ඇති කසන්න යනශකොට, අශේ පාර්ලිශම්න්තුශේ 

විපක්ෂය හැම දාම ඒකට විු ේධ ශවනවා. හැබැයි, අපි ඒක 

ශවනසව කසන්න ඕනෑ. සටට ශහොඳ ශදයක් ශවනවා නම්, අපි 

විපක්ෂශආ ඉඳ්ා ශහෝ support කසන්න ඕනෑ. අද අපි විපක්ෂශආ 

ශවන්න පුළුවන්. අපි දැන් ශම් වාශ  ශේවල් කස්ා කවදා ශහෝ 

අපි ආඩුව  පක්ෂයට ණුයාම,  ඊෙඟ විපක්ෂය්ත අපට ඇඟිලි ගහයි. 

ඒ නිසා අපි හැමශකනාම අශේ සට ගැන, අශේ ජනතාව ගැන 

හිත්ා කටයුතු කසන්න ඕනෑ. 
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගු  මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ශදකක කා්යක් 

තිශබනවා. 
 

ගු ඉෂාක් රහුමා්ද මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு இஷொக் ரஹுைொன்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 

ූල්ාසනාරූඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, මශ  කථාව පටන් ග්තතා 

විතසයි.  

අශේ ගු  වන ජීවී හා වන ස සක්ෂණ ඇමතිතුමනි, 

ඔබතුමාශ  ස කල්පය ශම් සටට ශහොඳ ශදයක් කසන එක. 

ඔබතුමාශ  සාජය ඇමතිතුමා්ත ශමතැන ඉන්නවා. ගු  

ඇමතිතුමනි, අපට කථා කසන්න  ශව්ා තිශබනවා, ගැසට් නිකු්ත 

ියරීම ගැන.  ඒ ගැසට් ්රශයෝජනව්ත ශවන විධියට නිකු්ත කසන්න 

ඕනෑ, ගු  ඇමතිතුමනි.   ඔබතුමා අද්ත,  වන ස්තව හා වෘක්ෂ්තා 

ආසක්ෂක පනතට  ස ශ ෝධනයක් ශගශනන්න යනවා.  ගු  

ඇමතිතුමනි,  ඔබතුමා ශපොඩ්ඩක් ශම් පැ්තත ගැන්ත බැලුශවෝත 

ශහොඳයි ියය්ා මම හිතනවා. ඔබතුමා දන්නවා, අුවසාධපුස 

දිසව්රික්කය ් කාශේ  තිශබන ්රධානම දිසව්රික්කයක් බව. ් කාව 

කෘක  කාර්මික සටක් ියය්ා නම් කස්ා ශ්ෝකයට හඳුන්වා දී්ා 

තිශබනවා.  හැබැයි, අපට යම් කනගාටුවකු්ත එක්ක තමයි කථා 

කසන්න සිු ශව්ා තිශබන්ශන්, ගු  ඇමතිතුමනි. අතිගු  

ජනාධිපතිතුමා, ඒ වාශ ම ඔබතුමන්්ා ියය්ා තිශබනවා, වගා 

කටයුතු කෙ සියලු  ඉඩම් ්ර වනයක් නැතිව ඒ ශගොවි මහ්තවු න්ට 

්බා ශදනවා ියය්ා.  

හැබැයි, ගු  ඇමතිතුමනි, ගැසට් කස්ා තිශයේදි්ත අද්ත 

වනජීවී ස සක්ෂණ ශදපාර්තශම්න්තුව ණුහිල්්ා වගා කසන 

ඉඩම්ව්ට්ත ්ර වනයක් ඇතිකස්ා තිශබනවා. ශපශර්දා මම 

ඔබතුමා සමඟ සාකච්ඡා කොම්ත ඔබතුමා ියේවා, "ඒවාට විශ ේෂ 

විධියට අපි විසඳුමක් ගන්නවා" ියය්ා. ගු  ඇමතිතුමනි, අපි 

ශකොච්චලස ගැසට් නිශේදන නිකු්ත කේත වැඩක් නැහැ.  
 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගු  මන්ත්රීතුමනි, කා්ය අවසන් ශවනවා. අවසන් කසන්න. 

 
ගු ඉෂාක් රහුමා්ද මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு இஷொக் ரஹுைொன்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 

මු්ාසනාරූඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, මට තව විනාඩියක කා්යක් 

ශදන්න.  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගු  ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ශහොඳට කටයුතු කසන ඇමති 

ශකශනක්. මා නිශයෝජනය කසන අුවසාධපුස දිසව්රික්කශආ මශ  

ආදසණීය ජනතාවශ  ්රධානම ආදායම් මාර්ගය තමයි කෘක  

කර්මාන්තය. හැබැයි, වගා කසන්න යන ශකොට නි්ධාරින්  

ණුහිල්්ා   ්ර වන ඇති කසනවා. ඊට පසවශසේ නව  දානවා. ජනතාවට 

උසාවි ගණශන් ණුහිල්්ා වන්දි ශගවන්න ශවන ත්ත්තවයක් ඇති 

ශව්ා තිශබනවා. එම නිසා ගු  ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාශගන් 

ශම් ඉල්ලීම කසනවා. වගා කටයුතු කසන්න ඕනෑ ියය්ා 

ජනාධිපතිතුමාශ  ස කල්පයක් තිශබනවා.  
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

අවසන් කසන්න, ගු   මන්ත්රීතුමනි. 
 

ගු ඉෂාක් රහුමා්ද මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு இஷொக் ரஹுைொன்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 

මට තව විනාඩියක කා්යක් ්බා ශදන්න, ූල්ාසනාරූඪ ගු  

මන්ත්රීතුමනි.  

එතුමා ශගොවි මහතුන්ට ්රධාන තැනක් දී්ා තිශබනවා. 

් කාශේ කෘක  නිෂවපාදනය වැඩි කසන්න එතුමා අවසවථාව දී්ා 

තිශබනවා. ගු  ඇමතිතුමනි, ජනාධිපතිතුමාට එශහම අව යතාවක් 

තිශබේදී්ත ශමවැනි ්ර වන ඇති ශවනවා නම් ඔබතුමා සහ සාජය 

ඇමතිතුමා මැදිහ්ත ශව්ා  ඒවාට විසඳුමක් ්බා ශදන්න ඕනෑ. 

එශහම නැති වුශණෝත, ශගොවි මහතුන්ට හැම දාම උසාවි ගණශන් 

ණුහිල්්ා ්ර වන ශබ්සා ගන්න ශවයි.  සවතුතියි. 

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගු  ෂාණක්ියයන් සාජපු්තතිසන් සාසමාපුක්කම් මහතා. 

ඔබතුමාට විනාඩි 6ක කා්යක් තිශබනවා.  
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ගු ෂාණක්කිය්ද රාජපුත්ිනර්ද රා්මාණික්කම් මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு சொணக்கியன் ரொஜபுத்திரன் இரொசைொணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

ශබොශහොම සවතුතියි, ූල්ාසනාරූඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි.  

අද වන ස්තව හා වෘක්ෂ්තා ආසක්ෂක (ස ශ ෝධන) පන්ත 

ශකටුම්පත සම්බන්ධශයන් තමයි  විවාදයට ගැශනන්ශන්. පුමණුය 

සති ශදක තුෙ  ්රිකුණාම්ය දිසව්රික්කශආ ශමොසවැව ්රාශේශීය 

ශල්කම් කාර්යා්ශආ පන්කු්ම්ව් අලිශයක් මිය ණුහිල්්ා තිුදණා. 

ඒක ඉතා අවාසනාවන්ත සිේධියක්. ගු  සී.බී. ස්තනායක 

ඇමතිතුමා්ත එක්ක්ත ඒ පිිබබඳව මම ු සකථනශයන් කථා කො. 

එතුමා ඒ ගැන ශහොය්ා බ්න්නම්  ියේවා. හැබැයි, ඒ අලියා දින 

14ක්  එකම තැන ඉඳ්ා අවාසනාවන්ත ශ්ස මැරි්ා  ණුයා. ඒ 

අලියාශ  වලිගය්ත කප්ා තිශබනවා ියය්ා අපට ආස චියක් 

තිශබනවා. ඒ අලියාශ  දෙකු්ත නැති ශව්ා ියය්ා ආස චියක් 

තිශබනවා. ඊට අමතසව ඒ අලියාට හරි ්රතිකාස ්ැුදශඩු නැහැ; 

අලියා ශගනිච්ශච් නැහැ ියය්ා ශගොඩක් ශචලෝදනා එල්් ශව්ා 

තිශබනවා.   ඒ ගැන ශගොඩක් ශේවල් ියයන්න තිශයනවා.  ශව්ාව 

නැති නිසා මම ශම් නිශේදනය ්වාගත්* කසනවා.  

ගු  ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ශම්ශකන් පිටපතක් ගන්න. 

"Thalam Environment" ියය්ා ්රිකුණාම්ය දිසව්රික්කශආ 

environmentalists්ාශ  group එකියන් මු් ඉඳන් අග 

ශවනතුු  සිේධ ශවච්චල ශේවල් සඳහන් කස්ා නිශේදනයක් issue 

කස්ා තිශබනවා. මම ඔබතුමාට ඒක එවන්නම්.  

ශම් ඔක්ශකොටම මු් ශම්කයි. ශම් අලි-මිනිසව ගැටුම 

වෙක්වාගන්න අලි වැටවල් ගහනවා ියය්ා ්රතිප්තතියක් තිුදණා. 

ශම් ආඩුව ව එන ශකොට කයිවාු  ගහශගන ආශේ. [බාධා ියරීමක්  
ගු  ඇමතිතුමනි, මට විනාඩි පහයි තිශයන්ශන්. පුළුවන් නම් මශ  

කථාශවන් පසවශසේ කථා කසන්න.  ියශ්ෝමීටර් ්ක්ෂයක  අලි 

වැටවල් ගහනවා ියය්ා පම්ශපෝරි ගහශගන ආපු ආඩුව ව ශම් 

ශවනශකොට ්රිකුණාම්ය දිසව්රික්කශආ, මඩක්පුව දිසව්රික්කශආ 

අලි වැටව්ට ශවන් කස තිශබන මුදලින් ු පියල් මිලියන 24ක 

පමණයි අලි වැටවල් ගහ්ා තිශබන්ශන්. මම ශම් කථා කසන්ශන් 

Parliament එශක් Research Division එශකන් 2021.11.29  

දිනශආ මම ්බාග්ත document එකක් අුවවයි. ඒක නිසා අලි 

වැටවල් ගහන්ශන් නැතුව අලි-මිනිසව ගැටුම නව්තවන්න්ත බැහැ; 

වන ස්තව සම්පතක් වන අලි සම්පත අපට ආසක්ෂා කසන්න්ත 

බැහැ.  

මඩක්පුව වාශ  දිසව්රික්කව් ඇති  ්රශේ ව් විු ලිය 

කපනශකොට අස අලි වැටව්්ත විු ලිය කැශපනවා ියය්ා ශචලෝදනා 

තිශබනවා. ගු  ඇමතිතුමනි,  මඩක්පුශේ RDS  මහ්තමයා 

ියේවා, "පුළුවන් නම් ශහොය්ා බ්න්න. බු ල්් පාශර්, 

පුල්ලුමශල් ්රශේ ශආ අලි වැටව්්ත විු ලිය කප්ා දානවා" 

ියය්ා. එශහම කපනවා නම්, දවල් වු ශේ විු ලිය කප්ා දාන්න. 

රෑට කපන්න එපා ියය්ා එතුමා ඉල්ලීමකු්ත කස්ා තිශබනවා.  

ඊට අමතසව මම ියයන්න ඕනෑ, පුමණුය සතිශආ  social media 

 හසහා ුමු  වෑන් එකියන් අශේ තු ණශයක් පැහැස ගැනීම පිිබබඳව 

මම සමාජ මාධයව්ට ්රකා යක් ියරීම පිිබබඳව ශපොලීසිශආ 

මාධය අ  ය නිශේදනයක් නිකු්ත කස්ා තිුදණා. ඇ්තතටම මම ඒ 

ගැන කනගාටු ශවනවා. ශපොලීසිශආ මාධය අ  ය මීට වඩා 

සවවාධීනව කටයුතු කසන්න ඕනෑ. ඒ ශල්ඛ්න මම ්වාගත්* 
කසන්නම්.  

සමාජ මාධය තුෙ ඒ post එක දාන්න ශහේතුව ශම්කයි. ශ හාන් 

මා්ක ියයන තු ණයා පැහැස ගන්න පාවිච්චි කසපු ුමු  වෑන් එක 

wpGW-5849 Townace වර්ගශආ වාහනයක්.  ඒ වාශ ම තමයි, 

නිදන්ෂන් ියයන අම්පාශර් තු ණයා පැහැස ගන්න උ්තසාහ කසපු 

වෑන් එක්ත ඒ විධිශආම Townace වර්ගශආ wp  අකුු  තිශබන ුමු  

වෑන් එකක්. ඒ අවසවථාශේ ඒ තු ණයාශ  ශකෝර් එශකන් 

අල්්්ා වාහනය අසවසට දා ග්තතා. "ශම් සජශආ වාහනයක්; අපි 

සජශආ කට්ටිය" ියය්ා ියේවා. ඒක ගැන පරීක්ෂණයක් පව්තවපු 

ශපොලීසිශආ මහ්තමයාට කන් ඇශහන්ශන් නැති නිසා තමයි 

ඒශගොල්්න්ට යන්න ු න්ශන් ියය්ා්ත ියේවා. ශම් වාශ  ශගොන් 

කථා ියයන්න එපා. ශපොලිසව media අ  යට මම ියයනවා, මීට 

වඩා වැදග්ත විධියට හැසිශසන්න ියය්ා. මම දන්නවා, 

ඔයශගොල්්න් ඉහෙ නි්ධාරින් ශදන අණ පිිබපදින්න ඕනෑ බව. 

හැබැයි, ශපොලිසව මාධය අ  ය මීට වඩා වගකීශමන් කටයුතු 

කසන්න ඕනෑ. මන්ත්රීවසශයක් ්රකා යක් කස්ා තිශබනවා නම්, 

ඒ පැමිපුල්ශල් ශදපැ්තතම ියයවන්න. ුදේධි අ  ශආ නි්ධාරින්, 

"අපි ් කාශේ ුදේධි අ  ය" ියය්ා මා් එල්්ාශගන, uniform 

ඇඳශගන ශනොශවයි ඉන්ශන්. ුදේධි අ  ශආ නි්ධාරින් කසව් 

විකුණනවා; කඩ් විකුණනවා; ියරිපිටි විකුණනවා; සප්තතු 

මහනවා. ඒ විධියට තමයි ුදේධි අ  ශආ නි්ධාරින් ඉන්ශන්. ඒක 

ශන් "ුදේධි අ  ය" ියයන්ශන්.  
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————————— 
*  පු්පත්කාලපප ත්බා ඇත්. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்ெட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 

[ගු  ඉෂාක් සහුමාන් මහතා  

————————— 
*  පු්පත්කාලපප ත්බා ඇත්. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்ெட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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අද උශේ අපි ඒකට ශහොඳ උදාහසණයක් දැක්කා. පක්ෂ 
නායකයන් ඇතුළුව පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවු  දහතුන්ශදශනක් 
ජනාධිපතිතුමා හමු ශවන්න ියය්ා ජනාධිපතිතුමාශ  කාර්යා්ය 
ඉසවසසහට ණුයපු ශව්ාශේ සිවිල් ඇඳුම් ඇඳග්තතු කට්ටියක් 
ඇවිල්්ා අප වීඩිශයෝ කො. ශදන්ශනක් වීඩිශයෝ කො. ඒ 

ශදන්නාම එතැනින් ු ව්ා ණුයා. ශකොෙඹ ජනාධිපතිතුමාශ  
කාර්යා්ය ඉසවසසහ ුදේධි අ   නි්ධාරින් එශහම නම් 
හැසිශසන්ශන්, මඩක්පුව, යාපනය වාශ  ්රශේ ව් ශකොශහොමද 
හැසිශසන්ශන් ියය්ා අපට ඉතාම පැහැදිලිව හිතා ගන්න පුළුවන්.  

මම දැක්කා, අද ප්තතශර්ක තිුදණා, "ශදමෙ ජාතික 
සන්ධානශආ මන්ත්රීවු  ජනාධිපති කාර්යා්ය ඉදිරිපිට ිනම වාඩි වී 
උේශඝෝෂණය කසනවා." ියය්ා. මට මතක නැහැ, ඒ ප්තතශර් 
ශමතැන නැහැ. "මේසට" හරි, "මේිනම" හරි ියය්ා ප්තතශර්ක 
තිුදශඩු. ඒ වාශ ම Newsfirst.lk website එශක් තිුදණා, 
"Several MPs engaged in conspiracy to embarrass 
Government: PMD" ියය්ා. ඇ්තතටම අද උශේ අපි 
ජනාධිපතිතුමා හම්බ ශවන්න ණුශආ, අශේ චලාල්සව නිර්ම්නාදන් 

මන්ත්රීතුමා මාස ගණනක් තිසවශසේ "අපි ශම්ක කසමු, නැ්තනම් 
ජනාධිපතිතුමා හම්බ ශවන්ශන් නැහැ" ියය්ා ියයපු නිසායි. ශම් 
පාර්ලිශම්න්තුශේ ඉන්න අශේ පක්ෂශආ ශජයෂවඇතම මන්ත්රී 
සම්පන්දන් මහ්තමයා්ත ශම් ගැන එතුමාට  ලියුම් ලියා තිශබනවා. 
මා දන්නා තසමින් ලියුම් ශදකකට වඩා ලියා තිශබනවා. ඒ ලියුම් 
එකකටව්ත අද ශවනකල් ජනාධිපතිතුමා පිිබතුසක් දී්ා නැහැ. 
ජනාධිපතිතුමා දැක්කාම ියයනවා, හම්බ ශවනවා ියය්ා. අද 
ශවනකල් හම්බ ශව්ා්ත නැහැ. ඉතින් අපට කසන්න ශදයක් 
නැහැ. අපි දන්නවා, අද ජනාධිපතිතුමා හිටියා ියය්ා. 

ජනාධිපතිතුමාශ  diary එක බ්්ා තමයි අපි ණුශආ. 
ජනාධිපතිතුමා ඉන්නවා  ියයපු නිසා තමයි අපි ණුශආ. හැබැයි, ඊට 
පුමව අපි දැක්කා, අශේ ්රවාහන ඇමතිතුමිය්ත එක්ක 
ජනාධිපතිතුමා ශකෝචිචි බ්න්න ණුහිල්්ා තිුදණා. ජනාධිපතිතුමා 
ශකෝච්චි බ්න්න පසවශසේ තීසණය කොද දන්ශන් නැහැ, අපි එතැන 
එිබශආ හිටපු නිසා.  

ඇ්තත ව ශයන්ම ියයනවා නම් ජනාධිපතිතුමාට අද 
embarrass ශවන්න ඊට වඩා ශගොඩක් ශේවල් තිශබනවා. "Several 
MPs engaged in conspiracy to embarrass Government" 
ියය්ා ියයන්න ඕනෑ නැහැ. ජනාධිපතිතුමා embarrass කසන්න 
අපි ඕනෑ නැහැ. අද සශට් කසන්ට්  නැහැ. ශම් ආඩුව වයි, 
ජනාධිපතිතුමායි embarrass කසන්න අපි අව ය නැහැ. ඔවුන්ශ  
්රියා ක්ාපයම ශහොඳටම ඇති, ඒ ශගොල්්න්ට ඒ ශගොල්්න්ව 
embarrass කස ගන්න. අද බ්න්න, කසන්ට් නැහැ. අද 
ශජනශර්ටසයක් ගන්න නැහැ. කළු කඩයක් නිර්මාණය කස්ා 
තිශබනවා. දවසකට පැය ගණනක් කසන්ට් කපනවා. අද A/L 
ලියන ෙමයින්ට කු වශල් තමයි ඉශගන ගන්න ශව්ා 
තිශබන්ශන්. ඒ නිසා මීට වඩා embarrass ශවන්න ියසිම ශදයක් 

නැහැ ියයන එක ජනාධිපතිතුමා පැහැදිලිවම ශ්තු ම් ගන්න ඕනෑ. 
අගමැතිතුමා හමු ශවන්න අපට එන්න ියය්ා තිුදණා  ියය්ා 
මන්ත්රීවසශයක් ්රකා  කො. ශම් පාර්ලිශම්න්තුව ඇතුශෙේ අපට 
ඕනෑ ශව්ාවක අගමැතිතුමා හමු ශවන්න පුළුවන්. අපි ණුශආ 
ජනාධිපතිවසයා හමු ශවන්න. එශහම නම් ඉතින් ජනාධිපතිවසයාට 
අයින් ශව්ා අගමැතිවසයාට ඒ තනතුු  ඔක්ශකෝම ශදන්න 
ියයන්න. අපට අගමැතිවසයා හමු ශවන්න ඕනෑ නම් අපි ශමශහේදී 
අගමැතිවසයා හමු ශවනවා.  

විශ ේෂශයන්ම ියයන්න ඕනෑ, අපි ඒ ු න්න ලියුම භාස ශදනවා 

ියය්ා ියේවා. අපි ියේශේ, අද හමු ශවන්න බැරි නම් 

ජනාධිපතිවසයා හමු ශවන්න පුළුවන් ශව්ාවක් අපට ියයන්න, 

පුළුවන් නම් ජනාධිපතිතුමාට  එතැනට එන්න ියය්ායි. ශකොෙඹ 

ඉඳ්ා පැය භාගයියන් එන්න පුළුවන් ශන්. පාර්ලිශම්න්තු 

මන්ත්රීවු  දහතුන්ශදශනකු එතැන හිටියා ියයන්ශන්, ඒ අයශගන් 

නිශයෝජනය වන්ශන් ්ක්ෂ දහයක්, පහශෙොවක්, විසවසක් විතස ශම් 

සශට් ජනතාව. ශම් ශකොශසෝනා වස ගතය කා්ශආ ්ක්ෂ ගණන් 

මිනිසවුම ශගශනන්න ඕනෑ නැහැ ශන්. ජනතා නිශයෝජිතයන් 

හැටියට ජනතාව අප ප්ත කස්ා තිශබනවා. අපි ආශේ 

නිශයෝජිතයන් හැටියට. 
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගු  මන්ත්රීතුමනි, කා්ය අවසන්. කථාව අවසන් කසන්න. 
 

ගු ෂාණක්කිය්ද රාජපුත්ිනර්ද රා්මාණික්කම් මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு சொணக்கியன் ரொஜபுத்திரன் இரொசைொணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

ශහොඳයි. මට ත්තපස තිහක කා්යක් ශදන්න. මම කථාව 

අවසන් කසනවා.  

එතශකොට, ්ක්ෂ විසවසක විතස ශදමෙ ජනතාව හමුශවන්න 

තමයි  ජනාධිපතිවසයා බැහැ ියය්ා ියේශේ. ඒ නිසා ශම් සශට් 

ජනාධිපතිවසයා අශේ ජනාධිපති ශනොශවයි ියයන එක- 
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශබොශහොම සවතුතියි, ගු  මන්ත්රීතුමනි. කථාව අවසන් කසන්න. 
 

ගු ෂාණක්කිය්ද රාජපුත්ිනර්ද රා්මාණික්කම් මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு சொணக்கியன் ரொஜபுத்திரன் இரொசைொணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

මට ත්තපස තිහක් ශදන්න. ඔබතුමා අශනක් හැශමෝටම 

ශව්ාව ු න්නා. ත්තපස තිහක කා්යක් ශදන්න. මම කථාව 

අවසන් කසනවා. 
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

අශන්, එශහම නැහැ. මම ශනොශවයි ශව්ාව ශදන්ශන්. 
 

ගු ෂාණක්කිය්ද රාජපුත්ිනර්ද රා්මාණික්කම් මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு சொணக்கியன் ரொஜபுத்திரன் இரொசைொணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

මට ත්තපස තිහක් ශදන්න. ශම් කාසණය ියය්ා මම කථාව 

අවසන් කසනවා.  

ඇ්තතටම ඊට වඩා embarrass ශවන්න ඕනෑ ශදයක් 
තිශබනවා. GSMB ආයතනයට සභාපතිවසශයක් ප්ත කස්ා 
තිශබනවා. ඒ සභාපතිවසයාශ  නම ශසනස්ත ශහේවශ  ්රසාේ 

ම ජු්. ඒ මුවසවසයා Chairman හැටියට ප්ත කස්ා තිශබන්ශන්, 
2022.02.10 වැනි දින. COPE එකට GSMB ආයතනය 
ශගන්වනවා ියය්ා අටවැනි දා තීසණය කොට පුමව තමයි ඒ 
මුවසවසයා ප්ත කශෙේ. එතුමා "Uptown" ියයන ආයතනශආ - 
 ාෆිනගර් ියයන ්රශේ ශආ වැලි කැණීම් කස්ා පරිසස දූෂණය 
කො ියය්ා ශචලෝදනා එල්් වූ company එශක් -  අයිතිකාසයා. 
එතුමා GSMB ආයතනශආ සභාපතිවසයා හැටියට ප්ත කස්ා 
තිශබනවා. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගු  මන්ත්රීතුමනි, කථාව අවසන් කසන්න. 

 
ගු ෂාණක්කිය්ද රාජපුත්ිනර්ද රා්මාණික්කම් මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு சொணக்கியன் ரொஜபுத்திரன் இரொசைொணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

ජනාධිපතිතුමා ශම් ගැන ්ේජා ශවන්න ඕනෑ. තව ඕනෑ තසම් 

ශේවල් ගැන ශතොසතුු  මශ  ෙඟ තිශබනවා. ශව්ාව නැති නිසා 

මම කථාව ශමතැනින් අවසන් කසනවා.  

ශබොශහොම සවතුතියි. 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගු  විම්වීස දිසානායක මැතිතුමා. ඔබතුමාට මිනි්තතු 

නවයක කා්යක් තිශබනවා. 

 
[අ.භා. 4.20  

 

ගු විමලවීර දි්ානායක මහසත්ා (වනජීවී රැකවරණය  අලි 
වැ  හසා අගල් ඉදිකිරීම ඇුරළු ්රක්ෂිත් වැඩ ිළිතපවළවල් 
හසා කැල  නැවත් වගා කිරීම හසා වන ්ම්පත් ්ාංවාධාන  
රාජ අමාත්ුරමා)  
(ைொண்புைிகு விைலவீர திசொநொயக்க - வனசீவரொசிகள் 

ெொதுகொப்பு, யொமன லவலி ைற்றும் அகழிகமள நிர்ைொணித்தல் 

உள்ளிட்ட ெொதுகொப்பு நடவடிக்மககள் ைற்றும் ைீள் கொடொக்கம், 

வனவள அெிவிருத்தி  இரொஜொங்க அமைச்சர்)   

(The Hon. Wimalaweera Dissanayake - State Minister of 
Wildlife  Protection, Adoption of Safety Measures including 
the Construction of Electrical Fences and Trenches and 
Reforestation and Forest  Resource Development) 
ූල්ාසනාරූඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, මීට අවුු ු  31කට ඉසවසස 

ශව්ා අපි අ්තසන් කෙ ණුවිුමමකට අදාෙව අද තමයි 

පාර්ලිශම්න්තුශේදී නීතිමය විධිවිධාන සම්මත කස ගන්ශන්. ශම් 

කාසණය පුමණුය කා්ශආ GSP Plus බු  සහන ්බා ගැනීශම්දී්ත 

බ්පෑ කාසණයක්. ඒ වාශ ම විවිධ මානව හිමිකම් 

්රියාකාසකම්ව්දී්ත ශම් ්ර වනය විටින් විට ජාතයන්තසව මතු 

කස්ා තිුදණා. ශකොශහොම නමු්ත අපි අවුු ු  31කට පුමව ඒ 

වගකීම, යුතුකම ඉෂවට කසන්න යන ශව්ාශේ අශේ ගු  

මන්ත්රීතුමන්්ා වැඩි ශදශනකු ඒ ගැන ශ්ොකු අවධානයක් ශයොමු 

කශෙේ නැහැ ියය්ායි මට ශ්තු ශඩු. ඒ මාතෘකාව ඉසවසසහට 

දම්ා ශවන ශේවල් තමයි කථා කශෙේ. 

උදාහසණයක් විධියට ග්තතාම, විු ලිය කැපිල්් ගැන තමයි 

හුඟ ශදශනක් කථා කශෙේ. ශම් සභාශේ කාට හරි මතක තිශබනවා 

නම්, සජබශආ අය ඉන්නවා නම් ශම්ක ියයන්න.  අපි ඒ දවසවව් ඒ 

අයට ියේශේ "යූඑන්පීකාසශයෝ" ියය්ා. දැන් ශමොන කාසශයෝ 

ියය්ා ියයනවාද මම දන්ශන් නැහැ. ඒ ශගොල්්න්ට මතක ඇති, 

"කලුවස ජයසූරිය" ියය්ා විු ලිබ් ඇමති ශකශනක් ශම් සශට් 

හිටියා ියය්ා. ඉතිහාසය මතක නම් ඒක දන්නවා ඇති. එදා 

දවසකට පැය 10ක්, 12ක් විු ලිය කැපුවා. ජාතික වයසනයක් 

පවතින ශමොශහොශ්තදී අපි ශම් වාශ  ශදයක් අශේක්ෂා කසන්න 

ඕනෑ. අපි සටින් හැම ශදයක්ම බ්ාශපොශසෝතතු වුණාට, අපි 

ශමොනවාද සටට පරිතයාග කසන්ශන්? අපි ියසිවක් පරිතයාග 

ශනොකස ශම් ිනහිුමම් අවසවථාශේ, වයසනයක් පවතින අවසවථාශේ 

සියල්් අව වක් නැතුව බ්ාශපොශසෝතතු ශවනවා. පඩි අව  කස 

ගන්න්ත බැහැ, වස්රසාද අව  කස ගන්න්ත බැහැ, පාසවල්ව්ට 

කාපට් දාන එක නතස කසන්න්ත බැහැ, පයිේපශයන් වතු ශදන 

එක නතස කසන්න්ත බැහැ, භාඩුඩ්ත අව  මි්ට ඕනෑ, ඒ 

ඔක්ශකෝම ඕනෑ. හැබැයි, ශම් ඔක්ශකෝම කසන්න බැහැ ියය්ා අපි 

මුවසවසශයෝ විධියට කල්පනා කසන්ශන් නැේද? ජාතයන්තස 

මානව හිමිකම් මඩුඩ්යට ශේන්න දැන් ඇවිල්්ා ශබෝඩ් 

උසවසාශගන ඉන්නවා. දැන් ශමතැන ශදමෙ ජාතික සන්ධානශආ 

මන්ත්රීතුමන්්ා ඉන්නවාද ියය්ා මම දන්ශන් නැහැ. ගු  

සාසමාපුක්කම් මන්ත්රීතුමා ඉන්නවාද? ණුහිල්්ා ශන්ද? [බාධා 
ියරීමක්  ඉන්නවාද? එතුමා මම ශමහි නැති ශව්ාවක ියය්ා 
තිශබනවා, මම මඩක්පුශේ ඉඩම් ශබදනවා ියය්ා. මම එක 

දවසකු්ත එතුමාට ශමතැනදී ියේවා, "මන්ත්රීතුමා, අපි ශදශදනාම 

යමු, මම තමුන්නාන්ශසේ්ත එක්ක තසහක් නැහැ, අපි ශදන්නාම 

ණුහිල්්ා බ්මු ඒ ශබදපු ඉඩම් ටික" ියය්ා. 

දැන් ජනාධිපතිතුමා හම්බශවන්න ණුහිල්්ා මහ පාශර් ඉන්න 

ඕනෑ නැහැ. ඕනෑම ශව්ාවක ශම් සශට් ජනාධිපතිවසයා 

හම්බශවන්න පුළුවන්. ඒකට ණුහිල්්ා මහ පාසවල් ගාශන් 

්ැගශගන ඉන්න ඕනෑ්ත නැහැ, ශබෝර්ඩ් උසවසාශගන ඉන්න 

ඕනෑ්ත නැහැ. තමුන්නාන්ශසේ්ා ඇ්තතටමද ඕවා ියයන්ශන්? අද 

උශේ ඉඳ්ා ියයනවා, ඉඩම් ම ශකොල්් කනවා ලු. උතුශර් 

ඉඩම්වලින් සියයට 44ක් වන ඝන්තවය තිශබන ඉඩම් වනජීවී සහ 

මහවැලි ඉඩම් ලු. ඔේ, ශපොශෙොන්නු වට්ත එන්න. 

ශපොශෙොන්නු ශේ ඉඩම්වලිුව්ත සියයට 50ක් වන ස සක්ෂණ, 

වනජීවී සහ මහවැලි ඉඩම්. ඒ නිසා ශම්ක අලු්ත කාසණයක් 

ශනොශවයි. අපි ශදන්න පුළුවන් හැම ඉඩම් අඟ්ක්ම ශදන්නයි 

හදන්ශන්, මන්ත්රීතුමා. අශ්ත කසගැට තිශබන මිනිුමන්ශ  ජීවිත 

හිස කසන්න අපට වුවමනාවක් නැහැ. අශේ අ්තව්්ත කසගැට 

තිශබනවා. ඒ අහි සක මිනිුමන්ශ  ජීවිත හිස කස්ා ු කට ප්ත 

කසන්න ඕනෑකමක් අපට නැහැ. හැබැයි, අපට සනාථ කසගත යුතු 

කාසණා තිශබනවා, විසඳාගත යුතු කාසණා තිශබනවා. පුමණුය 

අවුු ු  එකහමාසක් අපි ශකොශසෝනාවලින් හිසශව්ා සිටියා ියය්ා 

තමුන්නාන්ශසේ්ා  පිිබගන්ශන් නැේද? සමහස දවසවව් අශේ 

අමාතයා  ශආ සිටිශආ මමයි, ශල්කම්තුමායි විතසයි. අපි පිිබගන්න 

ඕනෑ, ශකොශසෝනා නිසා අපට වැඩ ියරීශම් අවසවථාව අව  වුණා 

ියය්ා. දැන් ගු  සාසමාපුක්කම් මන්ත්රීතුමා ියේවා, අපි 

ියශ්ෝමීටස ්ක්ෂ ගණනක අලි වැටක් ගහනවා ියේවා ියය්ා. 

තමුන්නාන්ශසේට සි හ් පැටලුණා නම් මම ඒකට ශමොකු්ත 

ියයන්ශන් නැහැ. ශම් සශට් ියශ්ෝමීටස ්ක්ෂ ගණනක අලි 

වැටක් ගහන්න බැහැශන්, ගු  මන්ත්රීතුමා. අපි ියශ්ෝමීටස 

1,500ක් අලි වැට ගහනවා ියේවා. දැන් ඒශකන් ියශ්ෝමීටස 

350ක් විතස ගහ්ා තිශබනවා. ඇයි ඒ කටයුතු ්රමාද වුශඩු? 

ශඩෝර් ්ර වනය, ආනයන ්ර වන, මි්දී ගැනීම් ්ර වන, ශටන්ඩර් 

්ර වන. ඒ වාශ  ශනොශයකු්ත ්ර වන තිශබනවා. ඒ ්ර වන නිසා 

තමයි ඒ කටයුතු ්රමාද ශවන්ශන්.  

අද ගම්පහ දිසව්රික්කය නිශයෝජනය කසන ගු  අජි්ත 

මාන්නේශපු ම මන්ත්රීතුමා ියේවා, පසව ජාවාසමක් කසනවා 
ියය්ා. කශට් ශහොරි දමන කථා ියයන්න එපා ියය්ා තමයි මට 
ියයන්න තිශබන්ශන්. අපි ඉතා අමාු ශවන්, ඉතාම  ු ෂවකසතා 
මැේශේ අලි ටිකයි, මිනිසවුම ටිකයි ශබ්සාගන්නයි හදන්ශන්. 
ශමච්චලස කා්යක් ශමම විෂය භාසව ඇමතිවු  සිටියාශන්. ශම් 
ශවනශකොට ශමොනවාද විසින්ා තිශබන්ශන්? අලි වැට ගහ්ා ශම් 
්ර වනය විසඳන්න බැහැ. අලි වැශටන් ශම් ්ර වනය විසඳන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ. 

ඒක අසාර්ථකයි; ඒක යල් පැන ණුය එකක්. අපි අලි අග් 

කපන්ශන් ඒකට විසඳුමක් විධියට. දැන් ඒක කසනශකොට 
ියයනවා, පසව ජාවාසම් කසනවා ියය්ා. අපි පසව විකුණාශගන 
කනවා ියයනවා. ඒකට නව  පහක් දා්ා තිශබනවා. මම ශම් 
පාර්ලිශම්න්තුශේදී අහන්න කැමතියි, අලි අගල් කපන්න එපා 
ියය්ා තහනම් නිශයෝගයක් ු න්ශනෝත එශහම, අලින්ට්ත  
තහනම් නිශයෝගයක් ශදන්න වනවා ශන්ද ගමට එන්න එපා 
ියය්ා?  එශහම වුශණෝත ගමට එන්න එපා ියය්ා අලින්ට්ත 
තහනම් නිශයෝගයක් ශදන්න වනවා. ශම් ්ර වනය විසඳන්න බැරිව 
අලි  තුන්දහසව ගණනක් මැරි්ා තිශබනවා පුමණුය අවුු ු  දහයට. 

මිනිසවුම 1,000කට වඩා මැරි්ා තිශබනවා, පුමණුය අවුු ු  දහයට. 
දැන් ශම් ගු  සභාශේදී අපට උපශදසව ශදන අය ඉන්නවා. පුමණුය 
අවුු ු  හතස හමාශර්දීම ආඩුව  කස්ා, ශමශ්ෝ ශදයක් ශම් 
්ර වනය ශවුවශවන් කසන්ශන් නැතිව දැන් අපට උපශදසව ශදනවා. 
ඒ අය ශම් ්ර වනය ශවුවශවන් ශමශ්ෝ විසඳුමක් ්බා දී්ා නැහැ. 
මිනිසවුම මැු ම් ගණන අව  ශව්ා්ත නැහැ; අලි මැු ම් ගණන 
අව ශව්ා්ත නැහැ; ්ර වනය විසඳ්ා්ත නැහැ. ඒ ආඩුව ශේ 
ඇමතිකම් දසපු කට්ටිය්ත අපට ඒ ගැන උ පශදසව ශදනවා.  

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගු  සාජය ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි ශදකක කා්යක් 

තිශබනවා. 
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ගු විමලවීර දි්ානායක මහසත්ා  
(ைொண்புைிகு விைலவீர திசொநொயக்க)   

(The Hon. Wimalaweera Dissanayake) 

ඇහුශඩු නැහැ.  

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමාට තව විනාඩි ශදකක කා්යක් තිශබනවා, ගු  සාජය 

ඇමතිතුමා. 

 

ගු විමලවීර දි්ානායක මහසත්ා  
(ைொண்புைிகு விைலவீர திசொநொயக்க)   

(The Hon. Wimalaweera Dissanayake) 

කා්ය අව  වනශකොට මට ඇශහනවා අව යි.  

අපි පුළුවන් විධියට තමයි දැන් ශම් ්ර වනය විසඳන්ශන්. අපි 

අක්කස එක්්ක්ෂ ගණනක් අද වන  ශකොට නිදහසව කස්ා දී්ා 

තිශබනවා, වගා කසපු ශගොවීන්ට. දැන් ශචලෝදනාවක් තිශබනවා, 

ගවයා කැශල් ඇතුෙට දමන්න ශදන්ශන් නැහැ ියය්ා. තව 

ටිකියන් ආපුම ඒ ගැන මම කථා කසන්න ඕනෑ. අපි මිනිුමන්ට 

ශදන්න පුළුවන් සහන ඔක්ශකොම දී්ා තිශබනවා. පරිසස ස විධාන, 

ස්තව ශේදීන් ඇතුළු හුඟ ශදශනක් අපට පහස පිට පහස  ශදේදී අපි 

ශදන්න පුළුවන් සහන  ු න්නා. ඕනෑ නම් ඒ ශතොසතුු  සම්බන්ධ 

ස ඛ්යාශල්ඛ්න අපට ඉදිරිප්ත කසන්න පුළුවන්. අපි නිකම් බ්මු, 

පුමණුය කා්ශආ ශමොකද ශව්ා තිශබන්ශන් ියය්ා. අලි ්රහාස 

නිසා මිනිසවුම මැරි්ා තිශබනවා,  2010 අවුු ේශේ 81ක්, 2014 

අවුු ේශේ 67ක්, 2016 අවුු ේශේ 88ක්, 2018 අවුු ේශේ 96ක්, 

2019 අවුු ේශේ 122ක්, 2020 අවුු ේශේ 112ක්. අලි මැරි්ා 

තිශබනවා, 2014 අවුු ේශේ 231ක්, 2018 අවුු ේශේ 319ක්, 2020 

අවුු ේශේ 420 ගණනක්. 

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! අද දින සභාශේ කටයුතු අවසාන වන ශතක් 

කා්ය ්බා ගැනීමට අව යයි. සභාව එකඟද? 

 
ගු පජෝද්ප ්ද ප්රනා්දු  මහසත්ා   
(ைொண்புைிகு லஜொன்ஸ்டன் ெர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

අවසාන කථාව අශේ සාජය ඇමතිතුමාශ  කථාව නිසා 

එතුමාශ  කථාව අවසන් වනතුු  අපි ශව්ාව ්බා ශදමු, 

ූල්ාසනාරූඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි. 

 

ගු ම්දත්රීවු  
(ைொண்புைிகு உறுப்ெினர்கள்) 

 (Hon. Members) 

Aye. 
 
 

ගු විමලවීර දි්ානායක මහසත්ා  
(ைொண்புைிகு விைலவீர திசொநொயக்க)   

(The Hon. Wimalaweera Dissanayake) 

නමු්ත, ශම් අලි-මිනිසව ්ර වනය විසඳා ගන්න බැරිශව්ා 

තිශබනවා. ශම් ්ර වනය විසඳීම ඉතාම ු ෂවකස කාර්යයක්. 

ශකොශසෝනා  ශනොතිුදණා නම් ශම් ්ර වනය තමයි බසපතෙම 

්ර වනය වන්ශන්. ශතල් ්ර වනයට වැඩිය ශම් ්ර වනය ශ්ොකු වනවා. 

මිනිසවුම හැම දාම ශපෙපාිබ පව්තවමින් මිනී ශපට්ටි කශර් 

තියාශගන පාසවල් දිශ  යනවා; අපට බපුනවා. ්ර වනය විසඳන්න 

හැු වාම නව  දානවා. පරිසසශේදීන්ට ශම්කට විසඳුමක් 

තිශබනවාද?  අලි සම්බන්ධ  විශ ේෂඥයන්ට ශම්කට විසඳුමක් 

තිශබනවාද? ශම් ගැන ටීවී එශක් කථා කසනවා; ප්තතසව්ට කථා  

කසනවා; ලියුම් ලියනවා. හැබැයි, විසඳුමක් නැහැ. අපි ශසොයා 

ග්තත විසඳුම් ශදක තුන ්රියා්තමක කසන්න ණුයාම නව  දානවා. 

ශමශහම නව  දා්ා ශම් ්ර වනය විසඳන්න බැහැ. උසාවිශයන් ශම් 

්ර වනය විසඳන්න පුළුවන් වුශණෝත ශ්ොකු ශදයක්.  

 කා්ය සීමිත නිසා ශම් කාසණය්ත ියය්ා මශ  කථාව 
අවසන් කසනවා, ූල්ාසනාරූඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි. දැන් ශම් ්ර වනය 
දිණුන් දිගටම වැඩිශව්ා තිශබනවා. හැබැයි, අපි යම්ියසි 
්රමාණයකට ශම් ්ර වනය ශම් වනවිට පා්නය කස්ා තිශබනවා. 
සාධාසණ මට්ටමකට ශම් ්ර වනය  පා්නය කස්ා දී්ා තිශබනවා. 
ශම් අවුු ේද ඇතුෙත අපට කෙ හැිය උපරිම ශේ අපි කසනවා. 

හැබැයි, ශකොශසෝනා වස ගතය ආශේ අශේ කැමැ්තතට ශනොශවයි. 
ශකොශසෝනාවලින් ශම් ්ර වනය සීමා වුශඩු අශේ කැමැ්තතට 
ශනොශවයි. ඒ නිසා සාමානය ත්ත්තවයක් ශ්ස ියසිවක් පිිබබඳව 
කල්පනා කසන්න එපා. විු ලිය ශහෝ මහාමාර්ග ශහෝ බව  මි් ශහෝ 
අලි වැට ශහෝ -ශම් ියසි ශදයක්- සාමානය ත්ත්තවශආ ශනොශවයි 
තිශබන්ශන්. ඒ නිසා ශම් අසාමානය ත්ත්තවය තුෙදී අසාමානය 
ශේ සිු  වනවාය ියයන එක ශ්ොකුවට ශබෝර්ඩ් උසවස්ා 
ශපන්වන්න ඕනෑ කාසණා ශනොශවයි. ඒවා අසාමානය 
ත්ත්තවයකදී ඇති වන්නා වූ සාමානය ශේ ියයා ්රකා  කසමින්, 
ශම් ගැන අදහසව දැක්වූ සියලුශදනාට සවතුතිවන්ත ශවමින් මශ  

කථාව අවසන් කසනවා. 
 
 

ප්රශයීයපනය විම්න ලදි්ද  ්වා ්ම්මත් විය. 
வினொ விடுக்கப்ெட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
 
 
 
 

්නයන හසා අපනයන (පාලන) පනත්  
පරගුලාසි 

இறக்குைதி ைற்றும் ஏற்றுைதி (கட்டுப்ெொட்டு) 

சட்டம்: ஒழுங்குவிதிகள்  
IMPORTS AND EXPORTS (CONTROL) ACT: 

REGULATIONS 

 

ගු පජෝද්ප ්ද ප්රනා්දු  මහසත්ා   
(ைொண்புைிகு லஜொன்ஸ்டன் ெர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ූල්ාසනාරූඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, මුදල් අමාතයතුමා ශවුවශවන් 

මා පහත සඳහන් ශයෝජනාව ඉදිරිප්ත කසනවා: 
 

"1985 අ ක 48 සහ 1987 අ ක 28 දසන පන්ත මඟින් ස ශ ෝධිත 1969 
අ ක 1 දසන ආනයන හා අපනයන (පා්න) පනශ්ත 4(1) සහ 14 වගන්ති 
සමඟ ියයවිය යුතු 20 වගන්තිය යටශ්ත මුදල් අමාතයවසයා විසින් පනවන 
්ු ව, 2021 ශනොවැම්බර් 30 දිනැති අ ක  2256/23 දසන අති විශ ේෂ ගැසට් 
පත්රශආ පෙ කසුව ්ැබ, 2022.01.20 දින ඉදිරිප්ත කසන ්ද ශසගු්ාසි 
අුවමත කෙ යුතු ය. 

(අමාතය මඩුඩ්ශආ අුවමතිය දන්වා තිශබ්.)" 
 

 

ප්රශයීයපනය විම්න ලදි්ද  ්වා ්ම්මත් විය. 
வினொ விடுக்கப்ெட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
II 

 
ගු පජෝද්ප ්ද ප්රනා්දු  මහසත්ා   
(ைொண்புைிகு லஜொன்ஸ்டன் ெர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ූල්ාසනාරූඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, මුදල් අමාතයතුමා ශවුවශවන් 

මා පහත සඳහන් ශයෝජනාව ඉදිරිප්ත කසනවා: 
 

"1985 අ ක 48 සහ 1987 අ ක 28 දසන පන්ත මඟින් ස ශ ෝධිත 1969 

අ ක 1 දසන ආනයන හා අපනයන (පා්න) පනශ්ත 4(1) සහ 14 වගන්ති 

සමඟ ියයවිය යුතු 20 වගන්තිය යටශ්ත මුදල් අමාතයවසයා විසින් පනවන 

්ු ව, 2022 ජනවාරි 11 දිනැති අ ක  2262/16 දසන අති විශ ේෂ ගැසට් 

1487 1488 



පාර්ලිශම්න්තුව 

පත්රශආ පෙ කසුව ්ැබ, 2022.02.08 දින ඉදිරිප්ත කසන ්ද ශසගු්ාසි 

අුවමත කෙ   යුතු ය. 
 

(අමාතය මඩුඩ්ශආ අුවමතිය දන්වා තිශබ්.)" 

 

ප්රශයීයපනය විම්න ලදි්ද  ්වා ්ම්මත් විය. 
வினொ விடுக்கப்ெட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

III 
 

ගු පජෝද්ප ්ද ප්රනා්දු  මහසත්ා   
(ைொண்புைிகு லஜொன்ஸ்டன் ெர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ූල්ාසනාරූඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, මුදල් අමාතයතුමා ශවුවශවන් 

මා පහත සඳහන් ශයෝජනාව ඉදිරිප්ත කසනවා: 
 

"1985 අ ක 48 සහ 1987 අ ක 28 දසන පන්ත මඟින් ස ශ ෝධිත 1969 

අ ක 1 දසන ආනයන හා අපනයන (පා්න) පනශ්ත 4(1) සහ 14 වගන්ති 

සමඟ ියයවිය යුතු 20 වගන්තිය යටශ්ත මුදල් අමාතයවසයා විසින් පනවන 

්ු ව, 2022 ජනවාරි 11 දිනැති අ ක  2262/17 දසන අති විශ ේෂ ගැසට් 

පත්රශආ පෙ කසුව ්ැබ, 2022.02.08 දින ඉදිරිප්ත කසන ්ද ශසගු්ාසි 

අුවමත කෙ  යුතු ය. 

 

(අමාතය මඩුඩ්ශආ අුවමතිය දන්වා තිශබ්.)" 
 

ප්රශයීයපනය විම්න ලදි්ද  ්වා ්ම්මත් විය. 
வினொ விடுக்கப்ெட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
IV 

 

ගු පජෝද්ප ්ද ප්රනා්දු  මහසත්ා   
(ைொண்புைிகு லஜொன்ஸ்டன் ெர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ූල්ාසනාරූඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, මුදල් අමාතයතුමා ශවුවශවන් 

මා පහත සඳහන් ශයෝජනාව ඉදිරිප්ත කසනවා: 
 

"1985 අ ක 48 සහ 1987 අ ක 28 දසන පන්ත මඟින් ස ශ ෝධිත 1969 

අ ක 1 දසන ආනයන හා අපනයන (පා්න) පනශ්ත 4(1) සහ 14 වගන්ති 

සමඟ ියයවිය යුතු 20 වගන්තිය යටශ්ත මුදල් අමාතයවසයා විසින් පනවන 

්ු ව, 2022 ජනවාරි 11 දිනැති අ ක  2262/18 දසන අති විශ ේෂ ගැසට් 

පත්රශආ පෙ කසුව ්ැබ, 2022.02.08 දින ඉදිරිප්ත කසන ්ද ශසගු්ාසි 

අුවමත කෙ     යුතු ය. 

 

(අමාතය මඩුඩ්ශආ අුවමතිය දන්වා තිශබ්.)" 
 

ප්රශයීයපනය විම්න ලදි්ද  ්වා ්ම්මත් විය. 
வினொ விடுக்கப்ெட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
V 

 

ගු පජෝද්ප ්ද ප්රනා්දු  මහසත්ා   
(ைொண்புைிகு லஜொன்ஸ்டன் ெர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ූල්ාසනාරූඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, මුදල් අමාතයතුමා ශවුවශවන් 

මා පහත සඳහන් ශයෝජනාව ඉදිරිප්ත කසනවා: 
 

"1985 අ ක 48 සහ 1987 අ ක 28 දසන පන්ත මඟින් ස ශ ෝධිත 1969 

අ ක 1 දසන ආනයන හා අපනයන (පා්න) පනශ්ත 4 වගන්තිය සමඟ 

ියයවිය යුතු 20 වගන්තිය යටශ්ත මුදල් අමාතයවසයා විසින් පනවන ්ු ව, 

2022 ජනවාරි 13 දිනැති අ ක  2262/34 දසන අති විශ ේෂ ගැසට් පත්රශආ 

පෙ කසුව ්ැබ, 2022.02.08 දින ඉදිරිප්ත කසන ්ද ශසගු්ාසි අුවමත 

කෙ    යුතු ය. 
 

(අමාතය මඩුඩ්ශආ අුවමතිය දන්වා තිශබ්.)" 
 

ප්රශයීයපනය විම්න ලදි්ද  ්වා ්ම්මත් විය. 
வினொ விடுக்கப்ெட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது. 

Question put, and agreed to. 

ක්රපමෝපාය ්ාංවාධාන වාපිින පනත්  
යමයමය 

தசயல்நுணுக்க அெிவிருத்திக் 

கருத்திட்டங்கள் சட்டம்: கட்டமள 
STRATEGIC DEVELOPMENT PROJECTS ACT: 

ORDER 
 
ගු පජෝද්ප ්ද ප්රනා්දු  මහසත්ා   
(ைொண்புைிகு லஜொன்ஸ்டன் ெர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ූල්ාසනාරූඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, අග්රාමාතය, ආර්ථික ්රතිප්තති 

හා සැ්ුමම් ්රියා්තමක ියරීශම් අමාතය, ුදේධ ාසන, ආගමික හා 

ස සවකෘතික කටයුතු අමාතය සහ නාගරික ස වර්ධන හා නිවාස 

අමාතයතුමා ශවුවශවන් මා පහත සඳහන් ශයෝජනාව ඉදිරිප්ත 

කසනවා: 
 

 "2008 අ ක 14 දසන ක්රශමෝපාය ස වර්ධන වයාපෘති පනශ්ත 3(4) 

වගන්තිය යටශ්ත ආර්ථික ්රතිප්තති සහ සැ්ුමම් ්රියා්තමක ියරීශම් 

අමාතයවසයා විසින් පනවන ්ු ව, 2021 ශනොවැම්බර් 15 දිනැති අ ක 

2254/2 දසන අති විශ ේෂ ගැසට් පත්රශආ පෙ කසුව ්ැබ, 2022.01.20 දින 

ඉදිරිප්ත කසන ්ද නියමය අුවමත කෙ යුතු ය. 

 

(අමාතය මඩුඩ්ශආ අුවමතිය දන්වා තිශබ්.)" 

 
ප්රශයීයපනය විම්න ලදි්ද  ්වා ්ම්මත් විය. 
வினொ விடுக்கப்ெட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

වන ්ත්ව හසා වික්ෂලත්ා ්රක්ෂක 
(්ාංපශයීයෝධාන) පනත් පකටුම්පත් 

தொவர, விலங்கினப் ெொதுகொப்பு (திருத்தம்) 

சட்டமூலம்  
FAUNA AND FLORA PROTECTION 

(AMENDMENT) BILL 

 
පාවන වර කියවීපම් යමපයෝගය කියවන ලදී. 
இரண்டொம் ைதிப்ெிற்கொன கட்டமள வொசிக்கப்ெட்டது. 

Order for Second Reading read. 

 
ගු සී.බී. රත්නායක මහසත්ා  
(ைொண்புைிகு சீ.ெி. ரத்நொயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
ූල්ාසනාරූඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, "පන්ත ශකටුම්පත දැන් 

ශදවන වස ියයවිය යුතුය" යි මා ශයෝජනා කසනවා. 
 
ප්රශයීයපනය විම්න ලදි්ද  ්වා ්ම්මත් විය. 
පනත් පකටුම්පත් ඊ  අනුකූලව පාවන වර කියවන ලදී.   
 

வினொ விடுக்கப்ெட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது. 

அதன்ெடி, சட்டமூலம் இரண்டொம் முமறயொக ைதிப்ெிடப்ெட்டது. 
 

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

 
මුර පළවන පයෝජනාව ්වා ්ම්මත් විය.  
''පනත් පකටුම්පත් පූාණ පාාලිපම්්දුර කාරක ්වාවක  

පැවරිය යුුර ය.'' -[ගු සී.බී. රත්නායක මහසත්ා] 
 

தீர்ைொனிக்கப்ெட்டது. 

"சட்டமூலம் முழுப் ெொரொளுைன்றக் குழுவுக்குச் சொட்டப்ெடுைொக." - 

[ைொண்புைிகு சீ.ெி. ரத்நொயக்க] 
 

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

- [The Hon. C.B. Rathnayake] 
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[ගු  ශජොන්සවටන් ්රනාන්ු  මහතා  
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කාරක ්වාපවහිදී ්ලකා බලන ලදී. 
[මූලා්නාරූඪ ගු ම්දත්රීුරමා මූලා්නාරූඪ විය.] 
 

குழுவில் ஆரொயப்ெட்டது. 

[ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கள் தமலமை 

வகித்தொர்கள்.] 
 

Considered in Committee. 
[THE HON. PRESIDING MEMBER in the Chair.] 

 
1 සි  4 පත්ක් වග්දින පනත් පකටුම්පපත්හි පකො ්ක් හසැියය  

ිනබිය යුුර යයි යමපයෝග කරන ලදී. 
1ஆம் வொசகத்திலிருந்து 4ஆம் வொசகம் வமர சட்டமூலத்தின் 

ெகுதியொக இருக்கலவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்ெட்டது. 

Clauses 1 to 4 ordered to stand part of the Bill. 

 
ප්රඥ්පින වග්දිනය ්හස නාමය පනත් පකටුම්පපත්හි පකො ්ක් 

හසැියය  ිනබිය යුුරයයි යමපයෝග කරන ලදී.  
පනත් පකටුම්පත්  ්ාංපශයීයෝධාන රහිත්ව වාාත්ා කරන ලදී.  
 

சட்டைொகு வொசகமும் தமலப்பும் சட்டமூலத்தின் ெகுதியொக இருக்க 

லவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்ெட்டது. 

சட்டமூலம் திருத்தைின்றி அறிக்மக தசய்யப்ெட்டது. 
 

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

 
ගු සී.බී. රත්නායක මහසත්ා  
(ைொண்புைிகு சீ.ெி. ரத்நொயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  

ූල්ාසනාරූඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, "පන්ත ශකටුම්පත දැන් 

තුන්වන වස ියයවිය යුතුය" යි මා ශයෝජනා කසනවා.  
 

 
ප්රශයීයපනය විම්න ලදි්ද  ්වා ්ම්මත් විය. 
පනත් පකටුම්පත් ඊ  අනුකූලව ුර්දවන වර කියවා ්ම්මත් කරන 

ලදී.  
 

வினொ விடுக்கப்ெட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது. 

அதன்ெடி, சட்டமூலம் மூன்றொம்முமறயொக ைதிப்ெிடப்ெட்டு 

நிமறலவற்றப்ெட்டது. 

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

 
 

ග්ප පහසලීම (පාලනය කිරීපම්) පනත්  
යමයමය 

ைரங்கமள தவட்டி வீழ்த்துதல் 

(கட்டுப்ெடுத்தல்) சட்டம்: கட்டமள 
FELLING OF TREES (CONTROL) ACT: ORDER 

 
ගු සී.බී. රත්නායක මහසත්ා  
(ைொண்புைிகு சீ.ெி. ரத்நொயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  

ූල්ාසනාරූඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, කෘක කර්ම අමාතයතුමා 

ශවුවශවන් මා පහත සඳහන් ශයෝජනාව ඉදිරිප්ත කසනවා: 
 

"(452 අධිකාසය වූ) ගසව ශහලීම (පා්නය ියරීශම්) පනශ්ත 2 වගන්තිය 

යටශ්ත කෘක කර්ම අමාතයවසයා විසින් පනවන ්ු ව, 2021 ජුනි 18 දිනැති 

අ ක 2232/33 දසන අති විශ ේෂ ගැසට් පත්රශආ පෙ කසුව ්ැබ, 

2022.01.20 දින ඉදිරිප්ත කසන ්ද නියමය අුවමත කෙ යුතු ය." 

  
ප්රශයීයපනය විම්න ලදි්ද  ්වා ්ම්මත් විය. 
வினொ விடுக்கப்ெட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது. 

Question put, and agreed to. 

කල්ත්ැබීම 
ஒத்திமவப்பு 

ADJOURNMENT 
 

ගු දිප්දෂප ගුණවාධාන මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு திலனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ූල්ාසනාරූඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, "පාර්ලිශම්න්තුව දැන් කල් 

තැිනය යුතුය" යි මා ශයෝජනා කසනවා. 
 

ප්රශයීයපනය ්වාිමුඛඛ කරන ලදී. 
வினொ எடுத்தியம்ெப்தெற்றது. 

Question proposed. 
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සභාව කල් තබන අවසවථාශේ ්ර වන. ගු  යදාමිණී ගුණවර්ධන 

මන්ත්රීතුමා. 

 

කල්ත්ැබීපම් ප්රශයීයපන 
ஒத்திமவப்பு வினொக்கள் 

ADJOURNMENT QUESTIONS  
 

ගු යාාමිම: ගුණවාධාන මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு யதொைிணீ குணவர்தன)  

(The Hon. Yadamini Gunawardena)  

ූල්ාසනාරූඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, ශමම අවසවථාව ස්සාදීම 

ශවුවශවන් ඔබතුමාට ශබශහවින් සවතුතිවන්ත ශවනවා. ගු  

්රවාහන අමාතයතුමියශගන් කැ්පුවැලි ු ම්රිය පිිබබඳව 

විමසන්න ශපස, ඉතාම සහනදා  හා ඉතාම  ුමවපහුම ු ම්රිය 

ගමනක් යාශ් වේවී මාර්ගශආ අශේ මගී ජනතාව ශවත ්බාදීම ගැන 

ශබශහවින් සවතුතිවන්ත ශවනවා. කැ්පුවැලි ු ම්රිය මාර්ගය 

ශදස්ත ශම් ආකාසයටම බැලීම ඉතාම  කාශ්ෝචිත ජාතික 

වගකීමක් ියය්ා ියයන්න ඕනෑ. ගු  ඇමතිතුමිය ශහොිනන්ම 

දන්නා කු ණක් තමයි, ් කාශේ වැඩිම ජන ඝන්තවයක් 

තිශබශනේ පෙමුව ශකොෙඹ නගසශආ බව්ත, ඊට ශදවුවව කැ්පු 

මිටියාවශ්ත බව්ත. ශම් ්රශේ  හසහා ඒ ියයන්ශන්, මැද ශකොෙඹ 

ආසනය, ශකෝට්ශට් ආසනය, මහසගම ආසනය, ශහෝමාගම 

ආසනය, අවිසවසාශේල්් ආසනය හසහා තමයි කැ්පුවැලි ු ම්රිය 

මාර්ගය ගමන් කසන්ශන්. මීට අමතසව ඇහැලියශගොඩ, ශදහිඕවිට, 

ශහොසණ, කව ශව් ආදී ආසනවලින් වාශ ම මාකුඹුස අන්තර් 

හුවමාු ව හසහා්ත මගීන් ශම් ු ම්රිය මාර්ගය භාවිත කසනවා. 

කැ්පුවැලි ු ම්රිය මාර්ගය දැනට ියශ්ෝමීටස 50ක පමණ ු ස 

එන්න විනාඩි 150ක් පමණ නැ්තනම්, පැය ශදකහමාසක් පමණ 

ගත කසනවා. ශම් මන්දගාමී ්රමාදය නිසාම දිනපතා උශේට 

ැකශගන එන්ශන් මගීන් 15,000ක් පමණයි. ඒ නිසා ජදනිකව 

උශේ, සවස මහා මාර්ගශආ, ු ම්රිය මාර්ගශආ ඉතා අධික මගී 

තදබදයක් පවතිනවා. කැ්පුවැලියට මීට වඩා කඩිසස ශේගව්ත 

ු ම්රිය ගමනක් හඳුන්වාදීමට බ්ාශපොශසෝතතු ශවනවා ද යන්න 

මම පෙමුව අහන්න කැමැතියි.  

ඒ වාශ ම, ඛ්නිජ ශතල් ූලලිකව දැවැන්ත බ් ක්ති අර්ුදදයක් 

තිශබන පුමිනමක ්ක්ෂ ස ඛ්යාත වාහන අධික ශ්ස ශපට්රල් හා 

ඩීසල් දහනය කසමින් උශේට ශකොෙඹ ශවත්ත, සවසට නැවත්ත 

ජනාකීර්ණ්තවය අධික කැ්පු මිටියාවත හසහා නිශවසව ශවත්ත 

ෙඟා වන බව ශහොිනන්ම දන්නා කු ණිය. ශම් අධික දහනය හා 

නාසවතිය හසහා වැය වන ඉන්ධන හා විශේ  ස චිත ඉතිරි කස 

ගැනීමට ශපොු  ්රවාහන මාධයයට වි ා් කර්තවයයක් ඉටු කසන්න 

පුළුවන්. ශදමටශගොඩ, ශබොැකල්්, සාජණුරිය, ියු ෙපන, 

ුවශ ශගොඩ, ශදල්කඳ, නාවින්න, මහසගම, පමුම්ව, පන්නිපිටිය, 

ශකොට්ටාව, ශහෝමාගම, පාු ක්ක, කහශහේන ියයන නගස  දිනපතා 

1491 1492 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ියහිප සැසයක් නැවතී බ්ාශගන ඉන්නවා ශම් ශකෝච්චිය නිසා. ඒ 

ියයන්ශන්, එක්ශකෝ ව ගු අව  කස්ා හරි, උඩින් ශගනිය්ා හරි 

කා්ය තව පැයක්, එකහමාසක් ඉතිරි කස ගන්න පුළුවන් බව සිය 

ගණනක් ු ම්රිය ශ ට්ටු අයෝයස නවතා බ්ා සිටින දහසව ගණනක් 

සථ වාහනව් උදවිය දිනපතා කථා කසනවා.  

ඒ වාශ ම ශකොසවගම සිට අවිසවසාශේල්් දක්වා ශකොටශසේ 

පමණක් හතස වතාවක් ු ම්රිය මාර්ගය හා හයිශ්වල් පාස පැති 

මාු  කස ගන්නවා. ශ ට්ටු දා්ා දිනපතා වාස ගණනාවක් පාස 

වහනවා. ශම් පැති මාු ව ශවුවවට  ු ම්රිය මාර්ගය එකම 

පැ්තතකට ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා  විශ ේෂශයන් කැ්පුවැලි 

ු ම්රිය මාර්ගය නවීකසණය සඳහා අලු්ත ්රශේ යක්, සැ්ුමම් 

සහගත වැඩසටහනක් තිශබනවාද යන්න ශදවුවව අහන්න 

කැමැතියි. 

බ් ක්ති අර්ුදදය උශදසා විකල්ප බ් ක්ති ්රභව  සාශියක් 
අද සශට් ස්රියව දායක්තවය දක්වන ශමොශහොතක, භූමිශයන් හා 

ශගොඩනැඟිලිවලින් ් කාව පුසාවට වැඩිම ව්තකමක් හිමි ්රධානම 

සාජය ආයතනය ු ම්රිය ශදපාර්තශම්න්තුවයි. ශම් සඳහා කුමන 

ශහෝ සැ්ුමමක් තිශබනවාද ියයා දැන ගන්නට ඕනෑ. ශවන්ත 

සටවල් ගණනාවක ශම් විධියට කස්ා තිශබනවා. විශ ේෂශයන් 

ශ්ොව වි ා්තම ු ම්රිය පේධතිය හිමි අසල්වැසි සශට් පවා දැනට 

අතිසාර්ථක අන්දමින් දැවැන්තව සිු  කසන ශදයක් තමයි ඔවුන් 

සතු ු ම්රියශපොෙව් වහ් මත සහ අනික් ශගොඩනැඟිලිව් වහ් 

මත වාශ ම ්රශයෝජනයට ශනොගන්නා ඔවුන් සතු ඉඩම් සූර්ය 

පැන් විු ලි උ්තපාදනය සඳහා ශයොදා ගැනීම. උදාහසණයක් 

හැටියටයි සඳහන් කශෙේ. ශම් සඳහා සාජය අ  ශආ, ශපෞේගලික 

අ  ශආ විමධයගත ්රතිපාදන, ්රජා දායක්තව වැඩසටහන් ආදී 

කුමන ශහෝ ආසම්භයක් ගන්න බ්ාශපොශසෝතතුවක් තිශබනවාද 

යන්න ශතවුවව අහන්න කැමැතියි. 

ඒ වාශ ම කළුතස සහ ශපොල්ගහශව් අතස දැනට සිු  කසන 

ු ම්රිය වාස ගණනම වායු සමීකසණය කස්ා සම්පූර්ණශයන්ම 

විු ලි බ්ශයන් ු වන්න අව ය වන්ශන් ශමගාශවොට් 15ක පමණ 

විු ලි අව යතාවයක් ියය්ා ඉ ජිශන්ු  මහ්තවු  දැනටම ගණන් 

හද්ා තිශබනවා. ඔවුන් ියයනවා, ශම් අව යතාව  මුළුමනින්ම 

සූර්ය විු ලි බ් ක්තිශයන් ඉටු කස ගන්න පුළුවන් බව. ඔබතුමිය 

ශම් ගැන දන්නවා ියය්ා මා වි වවාස කසනවා. ඒ අුවව ශමොසටුව - 

ශකොටුව අධික මගී ස ඛ්යාවක් හා වාස ගණනක ධාවනය ඇති 

ේවි්තව ඍජු ු ම්රිය මාර්ගය සඳහා්ත අධික ජනගන්තවයක් හසහා 

ගමන් කසන කැ්පුවැලි ු ම්රිය සඳහා්ත ශමශ්ස විදු්ත ු ම්රිය 

ගමනක් හඳුන්වාදීම සදහා ියසියම් වැඩපිිබශවෙක් පරිවර්තනයක් 

සැ්ුමම් කස තිශබනවාද යන්න සිේවන ්ර වනය ශ්ස දැන ගන්න 

කැමැතියි. 

ඔබතුමියශගන් ශම් ්ර වන විමසා සිටින අතසම, විශ ේෂශයන් 

කැ්පුවැලි ු ම්රිශආ ශම් කු ම් පිිබබඳ සාකච්ඡාවක් ගු  

අග්රාමාතයතුමා සමඟ්ත සිු  ශකු ණා. 2021 අය වැය 

ශයෝජනාශව්ත ශමය ඇතුේතව තිුදම් බව්ත මතක් කසමින් ශම් 

අවසවථාව ්බාදීම සම්බන්ධශයන් ඔබතුමියට ශබශහවින් 

සවතුතිවන්ත ශවනවා. 

 
ගු පවිත්රාප වි ව්දයම්රචිික මහසත්මිය (ප්රවාහසන 
අමාත්ුරමිය) 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) ெவித்ரொலதவி வன்னிஆரச்சி - 

லெொக்குவரத்து அமைச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi - Minister of 
Transport) 

ූල්ාසනාරූඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, ගු  යදාමිණී ගුණවර්ධන 

මන්ත්රීතුමා එතුමාශ  ජනතාව ශවුවශවන් ශම් ්ර වනය ශයොමු ියරීම 

ගැන මම පෙමුශවන්ම එතුමාට සවතුතිවන්ත ශවනවා. 

විශ ේෂශයන්ම අපශ  ු ම්රිය ශසේවයට අය්ත ්රධාන ු ම්රිය 

මාර්ග අතරින්, කැ්පුවැලි ු ම්රිය මාර්ගය ඉතාම වැදග්ත. ඒ 

වාශ ම ස වර්ධනය කෙ යුතු ු ම්රිය මාර්ගයක් විධියට අශේ 

ආඩුව ව එය හඳුනාශගන තිශබනවා. ඒ අුවව ආසියාුව ස වර්ධන 

බැ කු ූල්ය ආධාස යටශ්ත ශකොෙඹ තදාසන්න ු ම්රිය මාර්ග 

වයාපෘතිය සවථාපිත කස තිශබනවා. අප හිතව්ත පාර්ලිශම්න්තු 

මන්ත්රී ගු  යදාමිණී ගුණවර්ධන මැතිතුමා විසින් විමසා සිටින 

කැ්පුවැලි ු ම්රිය මාර්ගය ස වර්ධනය ියරීශම් අසමුණ ඇතිව 

තමයි ආසියාුව ස වර්ධන බැ කු ූල්ය ආධාස යටශ්ත ශකොෙඹ 

තදාසන්න ු ම්රිය මාර්ග වයාපෘතිය සවථාපිත කශෙේ. ශමම 

වයාපෘතියට අදාෙව කැ්පුවැලි ු ම්රිය මාර්ගය ස වර්ධනය 

ියරීමට අව ය ූලලික ඉ ජිශන්ු  සැ්ුමම්, ්රසම්පාදන ලියවිලි, 

පාරිසරික බ්පෑම් ඇග ශම් වාර්තා පවා ශම් වන විට සකසව කස 

තිශබනවා. තවද කැ්පුවැලි ු ම්රිය මාර්ගය ශදපස අනවසසශයන් 

පදි චිව සිටින්නන් නැවත පදි චි ියරීම පිිබබඳ වාර්තා සකසා 

අවසන් කස තිශබනවා. එශසේ හඳුනාග්ත පවුල් අතරින් ශකොටසක් 

ශම් වන විට්ත ඔවුන් ශපස ජීව්ත වූ නිවාසව්ට සාශේක්ෂව වඩා්ත 

ුමවපහුම නිවාසව් පදි චි කස තිශබනවා. 

කැ්පුවැලි ු ම්රිය මාර්ගය ස වර්ධනය ියරීශමන් පුමව එම 

මාර්ගය භාවිත කසන ු ම්රිය මගීන්ට දැනට වඩා ශකටි කා්යක් 

තුෙ වඩා්ත වඩා්ත ුමවපහුමව සිය ගමනාන්තයන්ට ෙඟාවිය හැිය 

වනවා ඇත. 

ගු  මන්ත්රීතුමනි, මා ියයපු ආකාසයට පාරිසරික බ්පෑම් 

ඇග ම් වාර්තා සකසව ියරීම, අව ය ූලලික ඉ ජිශන්ු  සැ්ුමම් 

සකසව ියරීම, ඒ සම්බන්ධශයන් අව ය ්රසම්පාදන ලියියයවිලි 

සකසව ියරීම ආදී ූලලික කටයුතු ශම් වන විට අවසන් කස 

තිශබනවා. අපි ශම් සම්බන්ධශයන් මාර්තු මාසය ඇතුෙත 

අමාතයා   මට්ටමින් සාකච්ඡාවක් පව්තවනවා. ගු  මන්ත්රීතුමනි, 

අශේ අමාතයා  යට පැමිණ අශේ නි්ධාරි එක්ක සාකච්ඡා කස්ා 

ශම් වැඩපිිබශවෙ ්රියා්තමක ියරීශම් තීන්ු වට අවතීර්ණ ශවමු 

ියයා මම ඔබතුමාට විශ ේෂශයන්ම ආසාධනා කසනවා. 

ගු  මන්ත්රීතුමනි, මෑත කා්ශආ ඉන්දියාශවන් ු ම්රිය මැදිරි 

160ක් ආනයනය කස තිශබනවා. ඇ්තතටම ඒ ු ම්රිය මැදිරි 

පුමණුය යහ පා්න සජශයන් තමයි ශගනාශේ. ඒ ු ම්රිය මැදිරි 160 

සම්බන්ධශයන් ශනොශයකු්ත ්ර වන මතු වුණා. ඒවාශආ තාක්ෂපුක 

අව  ලුහුඬුකම් ආදී ශනොශයකු්ත ආකාසශආ ගැටලු තිශබනවා. එම 

නිසා ඒ ගැටලු නිවැසදි ියරීශමන් පුම තමයි ඒවා ධාවනයට එකතු 

කසන්න අපට සිු ශව්ා තිශබන්ශන්. ඒ ගැටලු නිවැසදි කස ග්ත 

පුම ඔබතුමා ඉල්්ා සිටින ඉතා ුමවපහුම ු ම්රිය මැදිරි කැෙපුවැලි 

ු ම්රිය මාර්ගශආ ගමන් ගන්නා ු ම්රියව්ට ්බා දී ඒ මගීන්ට එම 

සහනය ්බා ශදන්න පුළුවන් ද ියයා අපි ශසොයා බ්නවා. නමු්ත, 

කැෙපුවැලි ු ම්රිය මාර්ගය අධික ව ගු සහිතයි. එම ු ම්රිය 

මාර්ගශආ ගමන් කසන ු ම්රියව්ට ුමවපහුම මැදිරි ශයදවීමට 

උ්තසාහයක් ග්තත්ත, ඒ මාර්ගශආ පවතින අධික ව ගු සහිත 

සවවභාවය නිසා තාක්ෂපුක ව ශයන් යම් යම් ්ර වන පැන නැඟී 

තිශබනවා. ඒ ව ගු අයින් කස්ා, ගතවන කා්ය පැයියන් පමණ 

අව  කසන්න දැන් ආඩුව ව තීන්ු  කස්ා තිශබන විධියට පුළුවන් 

ශවයි ියයා මම හිතනවා. දැන් ශකොෙඹ ඉඳ්ා අවිසවසාශේල්්ට 

යන්න පැය ශදකහමාසක් විතස ගතවනවා. නමු්ත, ඒ සඳහා 

ඉදිරිප්ත කස තිශබන ශම් වැඩ පිිබශවෙ ්රියා්තමක කශෙෝත 

කැෙපුවැලි ු ම්රිය මාර්ගශආ ගමන් කසන ු ම්රියව්ට ඉතා 

ුමවපහුම මැදිරි ශයොදාශගන, අව ම ගණශන් පැය 

එකහමාසියන්ව්ත අවිසවසාශේල්්ට යන්න පුළුවන් ශවයි ියයා මම 

හිතනවා.  

ගු  මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා ඊෙඟට බ් ක්ති අර්ුදදය 

සම්බන්ධශයන් කාශ්ෝචිත ශයෝජනාවක් ඉදිරිප්ත කස තිශබනවා. 

බ් ක්ති අර්ුදදයට විසඳුමක් ව ශයන් අතිගු  ජනාධිපතිතුමා 

විසින් පිහිටුවා ඇති කාර්ය සාධක බ්කාශආ අුවකමිටුවක් 

1493 1494 

[ගු  යදාමිණී ගුණවර්ධන මහතා  
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්රවාහන ක්ශෂේත්රයට අදාෙව ්රියා්තමක වන බව ද මා සඳහන් 

ියරීමට කැමැතියි. එම අුවකමිටුශේ ්රධාන කාර්ය භාසයක් පරිසස 

අමාතයා  ය ශමන්ම ්රවාහන අමාතයා  ය මඟිුව්ත ඉටු කස 

තිශබනවා. 400කට අධික අශේ ු ම්රිය සවථාන හා ඊට අුවබේධ 

ශගොඩනැඟිලිව් වහ් මත සූර්ය පැන් සවි කස ුමනිතය බ් ක්ති 

උ්තපාදනය සඳහා දායක වීමට අව ය ූලලික කටයුතු ශම් වන 

විට්ත ආසම්භ කස තිශබනවා. ු ම්රිය ශදපාර්තශම්න්තුව දැන් ්බන 

පාව ශවන් ශගොඩ එන්න අශේ ගු  යදාමිණී ගුණවර්ධන මන්ත්රීතුමා 

ඉදිරිප්ත කසපු ඒ ශයෝජනාව ශම් අවුු ේද ඇතුෙත ්රියා්තමක 

කසන්න අපි බ්ාශපොශසෝතතු වනවා. විශ ේෂශයන්ම ු ම්රිය 

ශදපාර්තශම්න්තුව සතු සියලු ශගොඩනැඟිලිව් වහ් මත සූර්ය 

පැන් සවි කස්ා විු ලිය නිෂවපාදනය කසන්න අපි කටයුතු 

කසනවා. සාජය සහ ශපෞේගලික හවුල්කාරි්තවය යටශ්ත ශමම 

වැඩකටයු්තත කසන්න මම ු ම්රිය සාමානයාධිකාරීවසයාට ඉ්ක්ක 

්බා දී තිශබනවා. ඒ සඳහා ඉ්ක්කගත වැඩ පිිබශවෙක් සකසව කස 

එය සතිපතා අධීක්ෂණය කසනවා.  

ඒ වාශ ම ු ම්රිය ශදපාර්තශම්න්තුව ්රවාහන අමාතයා  යට 

ශගන ඒම ඇතුළු කාසණා ගණනාවක් අපි monitor කසමින්, 

review කසමින් යනවා. 

ගු  මන්ත්රීතුමාශ  අවසාන ්ර වනශයන් අසා තිශබන්ශන්, 

ු ම්රිය ශසේවය සඳහා විදු්ත ු ම්රිය හඳුන්වා දීම ගැනයි. 

කැෙපුවැලි ු ම්රිය මාර්ගය තුිබන් අවිසවසාශේල්්ට විදු්ත 

ු ම්රියක් ශ න්න පුළුවන් නම් මම්ත ඇ්තතටම කැමැතියි. නමු්ත, 

ආසියාුව ස වර්ධන බැ කුශේ  කයතා අධයයනයියන් පුමව තමයි 

එම වැඩ පිිබශවෙ ්රියා්තමක කෙ හැක්ශක්. එය මෑතකදී කෙ 

හැිය කටයු්තතක් ශනොශවයි. නමු්ත, ඉදිරිශආදී එය ්රියා්තමක 

කසන්න අපි බ්ාශපොශසෝතතු වනවා. එම වැඩ පිිබශවශෙහි ූලලික 

අදියස විධියට කළුතස සිට ශපොල්ගහශව් දක්වා වූ ු ම්රිය මාර්ගය 

විදු්තකසණය ියරීමට අව ය ූලලික  කයතා අධයයන කටයුතු 

ශම් වන විට්ත අපි සිු  කස තිශබනවා. ශමම විදු්තකසණ වැඩ 

පිිබශවෙ අදියශසන් අදියස ්රියා්තමක වීශම්දී කැෙපුවැලි ු ම්රිය 

මාර්ගය ද විදු්තකසණය ියරීම අපශ  සජශආ අශේක්ෂාවයි. ශම් 

සඳහා ආසියාුව ස වර්ධන බැ කුශේ ණය ආධාස අපට ඉදිරිශආදී 

්බාගත හැිය වනවා. ඒ අුවව ඉදිරිශආදී ශමම කටයු්තත කසන්න 

අපි සැ්ුමම් කස තිශබනවා. 

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
සභාව කල් තබන අවසවථාශේදී ඉදිරිප්ත කසන ශදවන ්ර වනය, 

ගු  චලාල්සව නිර්ම්නාදන් මහතා. 

 
ගු චාල්්ප යමාමලනාා්ද මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 

நன்றி, தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கலள! 

2013ஆம் ஆண்டு தெொது நிர்வொக அமைச்சொல் ெட்டதொொி 

நியைனம் வழங்கப்ெட்டலெொது, அவர்களில் ஒரு 

ததொகுதியினருக்கு கைநல லசமவத் திமணக்களத்தில் உதவி 

அெிவிருத்தி உத்திலயொகத்தர் நியைனங்கள் வழங்கப்ெட்டன 

என்ெமத அமைச்சர் அவர்கள் அறிவொரொ?  

குறித்த நியைனங்கள் நொடுபூரொவும் வழங்கப்ெட்டன. அந்த 

வமகயில், வட ைொகொணத்தில் 30க்கும் லைற்ெட்ட 

ெட்டதொொிகளுக்கு அந்நியைனம் வழங்கப்ெட்டது. அவர்கள் 

கடந்த 8 வருடங்களொகப் ெதவி உயர்வுகள் இல்லொைலும், 

ைட்டுப்ெடுத்தப்ெட்ட லெொட்டிப் ெொீட்மசகளுக்குத் லதொற் 

றமுடியொைலும் கைநல லசமவத் திமணக்களத்தில் 

லசமவயொற்றி வருகின்றனர். ஆகலவ, குறித்த ெட்டதொொிகளுக்கு 

நிரந்தர அெிவிருத்தி உத்திலயொகத்தர்களொகப் ெதவி உயர்வு 

வழங்க முடியுைொ? என்ெமதயும் அவர்கள் ைட்டுப்ெடுத்தப்ெட்ட 

லெொட்டிப் ெொீட்மசகளுக்குத் லதொற்றுவதற்கு ஏற்ெொடுகள் 

தசய்ய முடியுைொ? என்ெமதயும் தகௌரவ அமைச்சொிடம் 

லகட்கின்லறன்.  

தகௌரவ அமைச்சர் அவர்கலள, அவர்களுக்கு உதவி 

அெிவிருத்தி உத்திலயொகத்தர் ெதவிதொன் தகொடுக்கப்ெட்டது. 

அந்த நியைனங்கள் வழங்கப்ெட்டு கிட்டத்தட்ட 9 வருடங்கள் 

ஆகின்ற நிமலயில், அவர்கள் ததொடர்ந்தும் அலத 

ெதவியில்தொன் இருக்கிறொர்கள். நொன் இந்த விடயம் 

ததொடர்ெொகச் சில ைொதங்களுக்கு முன்பு உங்களுமடய 

அமைச்சினுமடய தசயலொளர் ைதிப்புக்குொிய புஷ்ெகுைொர 

அவர்கமளச் சந்தித்துக் கமதத்தலெொது, அவர் இந்த 

விடயத்மத ஏற்றுக்தகொண்டொர். அவர் முன்னர் வவுனியொ 

ைொவட்ட அரசொங்க அதிெரொகக் கடமையொற்றியவர். ஓர் 

அமைச்சரமவப் ெத்திரத்தின் மூலம்தொன் இவர்களுக்குொிய 

தீர்வு கிமடக்கப்தெறும் என்று அவர் கூறியிருந்தொர். ஆனொல், 

தற்தெொழுது அவர் குறித்த ெதவியில் இல்மலதயன்று நொன் 

நிமனக்கிலறன்.  

தகௌரவ அமைச்சர் அவர்கலள, 2021ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 

ைொதைளவில் நொன் இந்தக் லகள்விமயச் சைர்ப்ெித்திருந்லதன். 

அந்தக் லகள்விமயக் லகட்ெதற்கு இன்றுதொன் சந்தர்ப்ெம் 

கிமடத்திருக்கிறது. எனலவ, அவர்கள் நிரந்தர அெிவிருத்தி 

உத்திலயொகத்தர்களொக - Development Officersஆக - ெதவி 

உயர்வுதெற்று, கைநல லசமவத் திமணக்களத்தில் 

கடமைபுொிவதற்கு நீங்கள் நடவடிக்மக எடுக்க லவண்டும் 

என்று நொன் லகட்டுக்தகொள்கிலறன்.  

 

ගු ශයීයෂී්දද්ර රාජපක්ෂ මහසත්ා (කාබයමක පපොපහසොර 
යමෂපපාාන  ප්රවාධාන හසා ්ැපයුම් යමයාමන ්හස වී හසා ධාාන  
කාබයමක ්හසාර  එළවලු  පලුරු  මිරි්ප  ලූනු හසා අාත්ාපල් 
වගා ප්රවාධාන  බීජ යමෂපපාාන හසා ේ්්ප ත්ාක්ෂණ කිෂිකාම 
රාජ අමාත්ුරමා)   
(ைொண்புைிகு ஷஷீந்திர ரொஜெக்ஷ - லசதனப் ெசமள உற்ெத்தி 

லைம்ெொடு ைற்றும் விநிலயொக ஒழுங்குறுத்துமக ைற்றும் தநல், 

தொனிய வமககள், லசதன உணவுகள், ைரக்கறிகள், 

ெழவமககள், ைிளகொய், தவங்கொயம் ைற்றும் உருமளக்கிழங்குச் 

தசய்மக லைம்ெொடு, விமத உற்ெத்திகள் ைற்றும் உயர் 

ததொழில்நுட்ெ கைத்ததொழில் இரொஜொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. Shasheendra Rajapaksa - State Minister of 
Promoting the Production and Regulating the Supply of 
Organic Fertilizer and Paddy and Grains, Organic Foods, 
Vegetables, Fruits, Chillies, Onion and Potato Cultivation 
Promoting, Seed Production and Advanced Technology 
Agriculture) 
ූල්ාසනාරූඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, අශේ ගු  චලාල්සව 

නිර්ම්නාදන් මන්ත්රීතුමා ඇසූ ්ර වනශආ (අ) ශකොටසට පිිබතුස 

ශමශසේයි.  

2013 වර්ෂශආදී සාජය පරිපා්න අමාතයා  ය විසින් 

උපාධිධාරි ප්තවීම් ්බා ශදුව ්ැබූ අවසවථාශේදී ශගොවිජන 

ස වර්ධන ශදපාර්තශම්න්තුවට සහකාස ස වර්ධන නි්ධාරින් 

ව ශයන් ප්තවීම් ්බා දී නැත.  

ඉහත සඳහන් පිිබතුස අුවව, සහකාස ස වර්ධන නි්ධාරින් 

ශ්ස ප්තවීම් ්බා දී ශනොමැති බැවින්, ස වර්ධන නි්ධාරි ශ්ස 

උසසවවීම් ්බා දීම අදාෙ ශනොශේ. ශගොවිජන ස වර්ධන 

ශදපාර්තශම්න්තුශේ ශදපාර්තශම්න්තුගත තනතුු  සඳහා වන 

බඳවා ගැනීශම් විභාගව්ට සීමිත පදනමින් ශපනී සිටීමට 

ශනොහැක.  

1495 1496 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ගු  මන්ත්රීතුමනි, දිසව්රික් ශල්කම්තුමා තමයි ඒ උපාධිධාරින් 

ස වර්ධන නි්ධාරින් හැටියට බඳවාශගන තිශබන්ශන්. 

විශ ේෂශයන්ම ශගොවිජන ශසේවා ශදපාර්තශම්න්තුශේ මධයසවථාන 

උතුු  පොශ්ත ශනොමැති බැවින්, එහි ශගොවිජන ශසේවා මධයසවථාන 

පිහිටුවන ශතක් -2013 වර්ෂශආදී- ශම් නි්ධාරින්ට වගකීම් භාස දී 

අව ය කටයුතු කසශගන ශගොසව තිශබනවා. ශගොවිජන ශසේවා 

ශදපාර්තශම්න්තුව ියයන්ශන් ශවනම ශදපාර්තශම්න්තුවක්. එයට 

ශවනම බඳවා ගැනීශම් පටිපාටියක් තිශබනවා. බඳවා ග්ත ඒ 

උපාධිධාරින් එම ශදපාර්තශම්න්තුවට බඳවා ගැනීමට හැියයාවක් 

නැහැ. නමු්ත, ඉහත කී අය සම්බන්ධශයන් කෘක කර්ම අමාතයා  ය 

හසහා යම්ියසි පියවසක් ගැනීම ගැන ශසොයා බ්ා ඔබතුමාට වහාම 

දැුවම් ශදන්න අපි කටයුතු කසන්නම්, ගු  මන්ත්රීතුමනි. ශගොවිජන 

ශසේවා ශදපාර්තශම්න්තුශේ ශකොමසාරිසව ජනසාල්තුමා එයට අව ය 

කටයුතු දැනටම්ත කසශගන යනවා.  

 

(ආ)  එම නි්ධාරින් ඒකාබේධ ශසේවයට අය්ත නි්ධාරින් වන 
බැවින්, ශගොවිජන ස වර්ධන ශදපාර්තශම්න්තුශේ 
ශදපාර්තශම්න්තුගත තනතුු  සඳහා වන අුවමත බඳවා 
ගැනීශම් පටිපාටිව් පව්තනා ්රතිපාදන අුවව බඳවා 
ගැනීමට හැියයාවක් ශනොමැත. ඒකාබේධ ශසේවයට අය්ත 
නි්ධාරින් ියයන්ශන්, සාජය පරිපා්න අමාතයා  ශයන් 
බඳවා ග්ත අයයි. දිසව්රික් ශල්කම්තුමා හසහායි, ඒ 
උපාධිධාරින් බඳවාශගන තිශබන්ශන්.  

 

 
ගු චාල්්ප යමාමලනාා්ද මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 
 

 
නැී  සිියපපය. 
எழுந்தொர். 

rose. 
 
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගු  මන්ත්රීතුමා, ්ර වන අහන්න අවසවථාවක් නැහැ. ගු  සාජය 

ඇමතිතුමා පිිබතුු  දීමට කැමැති නම්, කාසණය ශකටිශයන් 

ියයන්න.   

 
 
ගු චාල්්ප යමාමලනාා්ද මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 
தகௌரவ இரொஜொங்க அமைச்சர் அவர்கலள, நீங்கள் 

கூறியதுலெொன்று அவர்கள் 2013ஆம் ஆண்டு தெொதுநிர்வொக 

அமைச்சினொல் குறித்த ெதவிக்கு ஆட்லசர்ப்புச் 

தசய்யப்ெட்டொர்கள். அந்த லநரத்தில், எங்களுமடய முன்னொள் 

சனொதிெதி ைஹிந்த ரொஜெக்ஷ அவர்கள்தொன் அவர்களுக்குொிய 

நியைனக் கடிதத்மத வழங்கிமவத்தொர். ஆகலவ, அதற்கொன 

தெொறுப்மெ அந்தப் ெட்டதொொிகள் ஏற்க முடியொது. அது 

அவர்களுமடய ெிமழயல்ல; தெொதுநிர்வொக அமைச்சினுமடய 

நிர்வொக ொீதியொன ெிமழயொகும். அவர்கள் கைநல லசமவத் 

திமணக்களத்தில் நிரந்தர அெிவிருத்தி உத்திலயொகத்தர்களொகக் 

கடமைபுொிவதற்கு நீங்கள் நடவடிக்மக எடுக்கலவண்டும் என 

நொன் உங்களிடம் விநயைொகக் லகட்டுக்தகொள்கின்லறன். 

எனலவ, நீங்கள் இந்த விடயத்தில் லநரடியொகத் தமலயிட்டு, 

அவர்களுக்குொிய ெதவியுயர்மவப் தெற்றுக்தகொடுக்க 

லவண்டுதைன்று லகட்டுக்தகொள்கின்லறன்.  

ගු  ශයීයෂී්දද්ර රාජපක්ෂ මහසත්ා  
(ைொண்புைிகு ஷஷீந்திர ரொஜெக்ஷ) 

(The Hon. Shasheendra Rajapaksa) 

ගු  මන්ත්රීතුමනි, මා මුලින් සඳහන් කෙ ආකාසයට ශගොවිජන 

ශසේවා ශදපාර්තශම්න්තුවට බඳවා ගැනීශම් ශවනමම ක්රමශේදයක් -

ශදපාර්තශම්න්තුගත ක්රමශේදයක්-, බඳවා ගැනීශම් පටිපාටියක් 

තිශබනවා. ඒ නිසා ශම්  අය බඳවා ගැනීමට ණුශයෝත, මා හිතන 

හැටියට, ශදපාර්තශම්න්තුවට බඳවා ග්ත අය සම්බන්ධශයන් 

ගැටලුවක් ඇති ශවනවා. ඒ උපාධිධාරින් දැනටම්ත සාජය 

පරිපා්න ශසේවශආ සිටින අය. අපි ශම් කාසණය ගැන ශවන්ත 

ආකාසයියන් ස්කා බ්න්නම්. විශ ේෂශයන්ම උතුස සහ 

නැ ශඟනහිස පෝතව් අව ය ්රමාණයට ශගොවිජන ශසේවා 

මධයසවථාන සියල්් සවථාපනය කසන්න අපි බ්ාශපොශසෝතතු 

ශවනවා. අප ඒ සඳහා අවසසය ඉල්්ා, ඒ අවසසය්ත ්ැින්ා, 

බඳවා ගැනීශම් කටයුතු ආදි සියල්්්ත සිු  කස්ායි තිශබන්ශන්. 

පවතින වස ගත ත්ත්තවය සහ බඳවා ගැනීම සජය තාවකාලිකව 

නතස කස තිශබන නිසා තමයි ශම් ත්ත්තවය උදා ශව්ා 

තිශබන්ශන්. ගු  මන්ත්රීතුමනි, අපි ඔබතුමාශ  ඉල්ලීම ස්කා 

බ්නවා.  

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සභාව කල් තබන අවසවථාශේ ශයෝජනාව, ගු  එච්. 

නන්දශසේන මන්ත්රීතුමා.  
 

 
 

ත්ිණ භූමි හිඟපය්ද කිරි පගොවී්ද ුඛහුණ පාන 
ගැ ලු 

 லைய்ச்சல் தமர ெற்றொக்குமற கொரணைொக 
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ගු එචි. න්දාප් න මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு எச். நந்தலசன)  

(The Hon. H. Nandasena) 

ූල්ාසනාරූඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, අද දින සභාව කල් තබන 

අවසවථාශේ මා පහත සඳහන් ශයෝජනාව ඉදිරිප්ත කසනවා: 

"අතිගු  ජනාධිපතිතුමාශ  'සට හදන ශසෞභාගයශආ දැක්ම' ්රතිප්තති 

්රකා ය යටශ්ත 'ියශසන් සපිශසන සටක්' ශවුවශවන් ශයෝජනා ඉදිරිප්ත 

කස තිශබ්. එම ඉ්ක්ක සපුසාලීමට කෘක කර්ම අමාතයා  ය ්රමුඛ් සාජය 

අමාතයා   ඉතා වි ා් වැඩ ශකොටසක් ඉටු කසමින් සිටී. 

නමු්ත ියරි ශගොවීන්ට සිය ගවයන් මුදා හැරීමට තෘණ භූමි සඳහා ශවන් 

කසන ්ද ඉඩම් ශනොමැති වීශමන් මහ්ත ු ෂවකසතාවන්ට මුහුණ දීමට 

සිු ශේ. එශසේම සතුන් වනජීවී ක්ාපයන්ට ඇතුේත ියරීශම්දී විවිධ 

අවසවථාවන්හි දී නීති උල්් ඝනය ියරීම පිිබබඳව ශචලෝදනාවන්ට ්ක්වීමට 

ද සිු  ශේ. 

ශම් ශහේතුශවන් අද වන විට ියරි ශගොවියා මුහුණ ශදන තෘණ භූමි සහ 

වනජීවී ක්ාපව්ට සතුන් ඇතුේත ියරීශම්දී ඇති වී තිශබන ගැටලු සඳහා 

සාධාසණ විසඳුමක් ්බා දීමට සියලු පාර් වව කැඳවා අව ය පියවස 

ගනිමින් යම් නීතිමය බාධාවක් තිශබ් නම් එම නීති ස ශ ෝධනය කසමින් 

ශහෝ ජනතාවට අව ය සහනය ්බාදිය යුතු යැයි ශමම ගු  සභාවට 

ශයෝජනා කසමි." 

ූල්ාසනාරූඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, වසසකට මිලියන 55,000ක 
ියරි පිටි පිට සටින් ශගශනන සටක්, ශම්ක. ශම් සශට් සමසවත 

ජනගහනශයන් පවුල් ්ක්ෂ 4ක් ියරි ගව පා්නශආ ශහව්ත ියරි 
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[ගු   ෂීන්ද්ර සාජපක්ෂ මහතා  
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නිෂවපාදන කාර්යශආ ඍජුවම ශයදී සිටිනවා. ඒ වාශ ම, ් කාශේ 
ගව සම්පත 1,465,000ක් පමණ ශවනවා. ශම් සශට් අව යතාශවන් 
සියයට 40ක් ශහව්ත ියරි ලීටර් මිලියන 450ක් පුමණුය වර්ෂශආ -
2021 වර්ෂශආ- නිෂවපාදනය කස තිශබනවා. මුදලින් ග්තතාම 
ු පියල් මිලියන 45,000ක් එම ජනතාව උපයා තිශබනවා. ඒ 

විතසක් ශනොශවයි. ස්තව පා්නය හසහා විවිධ ැකියයා අවසවථා ද 
ශම් සශට් නිර්මාණය කස තිශබනවා. මන්දශපෝෂණය තුසන් ියරීම 
සඳහා්ත  ුමවිශ ේෂ කාර්යභාසයක් ියරි ශගොවියා ඉෂවට කසනවා. 
විශ ේෂශයන් එෙඟිශතල්, ු න් ශතල් වාශ  දිවයමය ඖෂධ 
නිෂවපාදනය ියරීශම් කාර්යය කසන්ශන්්ත ඔවුන්. හැබැයි, 
ඔවුන්ශගන් ියසි ශකශනක් ැකියයාවක් ඉල්්න්ශන්ව්ත, ශගයක් 
හදන්න උදේ ඉල්්න්ශන්ව්ත නැහැ. ඔවුන්ශ  එකම ඉල්ලීම 
ශව්ා තිශබන්ශන්, ඔවුන්ශ  ගවයන්ට ආහාස ටික ්බා ශදන්න 
පුළුවන් තණ ිනම් සකසව කස ශදන්න ියයන එකයි. නමු්ත එශසේ 

තණ ිනම් සකසව කස දීම සඳහා ියසිු  නි වචිත සවථානයක් අද වන 
විට්ත නැහැ. ශමශතක් කා්යක් වැේ තාවලුව් ඒ සතුන්ට කෑම 
කන්න ස්සවවා ු න්නා. නමු්ත ඒ සතුන් වැේ තාවලුව්ට ශගන 
යන්න පුළුවන්කමක් දැන් නැහැ. ශමොකද, එක පැ්තතියන් 
අනවසස වගාකු වන් ඉන්නවා; අශනක් පැ්තශතන්, වනජීවී සීමා 
ශහෝ වන ස සක්ෂණ සීමා පනවා තිශබනවා. ඒ වාශ ම, ඒ ගවයන් 
අශේ ්රශේ ව් තිශබන ඇෙ සක්ක තව්ට ශගන යන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ; මාර්ග සක්ක තව්ට ශගන යන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ සඳහා අවශ ේෂ කැ්ෑ පාවිච්චි කසන්න 

පුළුවන්කමකු්ත නැහැ. අවශ ේෂ කැ්ෑ එක්ශකෝ ස සක්ෂණය කස 
තිශබනවා; එශහම නැ්තනම්, වන සක්ක ත ්රශේ  ව ශයන් නම් 
කස තිශබනවා; එශහම්ත නැ්තනම්, අනවසස වගාකු වන් විසින් 
අල්්ා ශගන තිශබනවා. ියරි ගවයන් හදන ශගොවි මහ්තවු න්ට අද 
නව  හබව්ට පවා මුහුණ ශදන්න සිේධ ශව්ා තිශබනවා.  

ූල්ාසනාරූඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, අශනක් ශගොවීන්ට නම් අව ය 

පහුමකම් ස්සා ශදනවා.  වී ශගොවීන් ග්තශතෝත ඔවුන්ට අව ය 

වැව හද්ා ශදනවා; ඇෙ හද්ා ශදනවා; වැවට ජ් පහුමකම් 

ස්සවවා ශදනවා; ශපොශහොස සහනාධාසය ශදනවා; බීජ වර්ග ටික 

ශදනවා; ශවෙඳ ශපොෙ සකසව කස ශදනවා.  අශනක් වගාව්ට්ත 

එශහමයි. විශ ේෂශයන් කාබනික වගාශේදී කාබනික ශපොශහොස 

නිෂවපාදනයට අව ය ශගොම සහ මුත්ර ්බා දීශම් කාර්යය්ත වි ා් 

ව ශයන් සිේධ ශවනවා. හැබැයි ියරි ශගොවියාට අව ය පහුමකම් 

ශමොකු්ත නැහැ. ඒ නිසා වනජීවී ස සක්ෂණ නි්ධාරින් ශවන්න 

පුළුවන්, වන ස සක්ෂණ නි්ධාරින් ශවන්න පුළුවන්, අදාෙ 

ශවන්ත පාර් වව  ශවන්න්ත පුළුවන්, ඒ සියලුශදනා එකතු ශව්ා 

ියරි ශගොවියාට තිශබන ශම් ්ර වන ගැන සාකච්ඡා කස්ා ියරි 

ශගොවියාට තම ියරි ගවයන්ට නිදහශසේ තණ කවන්න පුළුවන් 

වාතාවසණයක් සාදා දිය යුතුය ියයා මම ශම් ගු  සභාවට 

ශගෞසවශයන් ශයෝජනා කස සිටිනවා.  

ශබොශහොම සවතුතියි. 
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශයෝජනාව සවථිස ියරීම, ගු  ශ්රේම්නා්ත සී. ශදෝව්තත 

මන්ත්රීතුමා. 
 

[අ.භා. 4.57  
 

ගු පප්ර ම්නාත් සී. පාොලවත්ත් මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு ெிலரம்நொத் சி. ததொலவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)  

ූල්ාසනාරූඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි,  මට ශම් අවසවථාව ්බා 

ු න්නාට ඔබතුමාට සවතුතියි.  

මුලින්ම, ගු  එච්. නන්දශසේන මන්ත්රීතුමා විසින් සභාව කල් 

තබන අවසවථාශේ ඉදිරිප්ත කෙ ශයෝජනාව මම සවථිස කසනවා. 
"ශසෞභාගයශආ දැක්ම" යටශ්ත "ියශසන් සපිශසන සටක්" ඇති 

ියරීමට ශහව්ත අශේ සශට් ියරි අව යතාව සියයට සියයක් අප 
විසින්ම නිෂවපාදනය ියරීමට ශකොතසම් උ්තසාහ කේත, අපට අද 
වන ශකොට ශේශීයව නිෂවපාදනය කසන්න පුළුවන් ශව්ා 
තිශබන්ශන් ශමසට ියරි අව යතාශවන් සියයට 40ක් පමණයි. 
අශේ සජශආ ඉ්ක්කය ශ්ස වර්ෂ 2024 වනශකොට අශේ ියරි 

අව යතාශවන් සියයට 80ක් දක්වාව්ත අපටම නිෂවපාදනය කස 
ගන්න පුළුවන් නම්, ඒක තමයි අශේ ජයග්රහණය.  

වාර්ක කව දියස ියරි ආනයනය සඳහා අපි ු පියල් මිලියන 
සියයකට අධික ්රමාණයක් වැය කසනවා. ඒ වාශ ම ියරි පිටි 
ආනයනය සඳහා ු පියල් මිලියන 60,000කට ආසන්න 
්රමාණයක් වැය කසනවා. එය වෙක්වා ගැනීම සඳහා අශේ ියරි 

ශගොවියා  ක්තිම්ත කස්ා ශේශීය ියරි නිෂවපාදනය සඳහා අව ය 
ශවනසවකම් වි ා් ව ශයන් අපි සිු  කසනවා. ඒ වාශ ම විවිධ 
්රශේ ව්ට ගැෙශපන ියරි ගව ්රශදද හඳුන්වා දීම, පර්ශආෂණ 
පුළුල් ියරීම, ඉහෙ ගුණා්තමකභාවශයන් යුතු තෘණ වර්ග වගා 
ියරීම, ියරි ශගොවියාශ  නිෂවපාදනව්ට ඉහෙ මි්ක් ශගවමින් 
ඔවුන් දිරිම්ත ියරීම වාශ  කාර්යයන් ද පුමණුය කා්ය පුසාවට 
අශේ සජය කස තිශබනවා. එහි ්රතිේයක් ව ශයන්, 2019 
වසශර්දී ු පියල් මිලියන 800ක් පාව  ්ැබූ මිල්ශකෝ ආයතනය 
2020 වසශර්දී ු පියල් මිලියන 400කට වඩා අධික ශුේධ ්ාභයක් 

්ැබූ බව අපි දන්නවා. ශමසට ියරි නිෂවපාදනශයන් සියයට 85ක්ම 
සිු  කසන්ශන් අශේ ුමළු පරිමාණ ියරි ශගොවිශයෝ.  

ඒ අය ්රධාන ව ශයන් මුහුණ ශදන ූලලික ගැටලු ගණනාවක් 
තිශබනවා. ස්තව ආහාස මි් ඉහෙ යෑම, තෘණ ශසොයා ගැනීශම් 
ගැටලුව, පශු ජවදයවු න්ශ  හිඟය ආදිය අශේ ුමළු පරිමාණ ියරි 
ශගොවීන් බසපතෙ ශ්ස මුහුණ පාන ගැටලු. ශමවැනි ත්ත්තවයක් 
තුෙ අශේ ගු  එච්. නන්දශසේන මන්ත්රීතුමා අද  ශගන ආ සභාව 
කල් තබන අවසවථාශේ ශයෝජනාව සවථිස කසන ගමන් මා ඒ පිිබබඳ 
තව්ත කු ම් කීපයක් සඳහන් කසනවා.  

ගු  නන්දශසේන මන්ත්රීතුමා ියයන වැදග්තම කාසණාව තමයි, 
ියරි ගවයන්ට ආහාස සඳහා අව ය තෘණ සපයා ගැනීශම් ්ර වනය. 
වන ස්තව හා වෘක්ෂ්තා ආසක්ෂක පනත ආදි ව ශයන් වන 
සතුන් හා පරිසසය ආසක්ෂා කසන නීති, අණ පන්ත වි ා් 

ව ශයන් සාදා තිශබනවා. නමු්ත ඒවාශයන් අශේ සශට් ියරි 
ශගොවියා ආසක්ෂා කසනවාට වඩා ියරි ශගොවියාට යම් දඩුඩන නීති 
්රියා්තමක කසන සවවරූපයක් තිශබන බවක් තමයි අපට 
ශපශනන්නට තිශබන්ශන්. සමහස අවසවථාව් අදාෙ නි්ධාරින් 
ියරි ශගොවීන්ට ියයනවා, "කැ්යට ණුහින් සතුන් මුදා හරින්න. අපි 
ඒ සඳහා තමුන්නාන්ශසේ්ාට අවසස ශදනවා. අපි 
තමුන්නාන්ශසේ්ාට විු ේධව නීතිය ්රියා්තමක කසන්ශන් නැහැ" 
ආදි ශේවල්. ඒ අය ඇවි්ත ශේ පා්න අධිකාරියට්ත එශහම 
ශපොශසොන්ු  ශවනවා. හැබැයි, අශේ ගු  අමාතයතුමා, ගු  

නන්දශසේන මන්ත්රීතුමා ඇතුළු අපි ශහොිනන්ම දන්නවා, එශහම 
ියේවාට ්රාශයෝණුකව එය සිු  වන්ශන් නැහැ ියය්ා. අශේ 
ශගොවීන් කුද්ාශගන ණුහින් උසාවියට ඉදිරිප්ත කෙ අවසවථා ගැන 
අපි අසා තිශබනවා. අපි එවැනි සිු වීම් දැක තිශබනවා. තම 
ආයතනව් තිශබන නීති, අණ පන්ත ්රකාසව නි්ධාරින් එශසේ 
්රියා්තමක වනවා වන්නට පුළුවන්. නමු්ත වයවසවථාදායකශආ 
වගකීම විය යු්තශ්ත -අප කෙ යු්තශ්ත- මිනිසාශ  හැසිරීම සහ 
අව යතා අුවව අදාෙ නීති, අණ පන්ත සැකසීමයි; ශවනසව 
ියරීමයි.  

මම වි වවාස කසනවා, 2024 වර්ෂය වන විට ඉහත කී 
ඉ්ක්කය කසා යන්න ඕනෑ නම්, තෘණ ිනම් මඟින් ශහෝ වනය 
තුෙට ණුහින් ශහෝ ියරි ගවයන්ට ආහාස සපයා ගත හැිය පරිදි ියරි 
ශගොවීන්ට යම් සහනයක් ්බා දීමට හැිය වන පරිදි නීති, අණ 
පන්ත ශවනසව කසන්න අප සියලුශදනා කටයුතු කසන්න ඕනෑ 
ියය්ා. ආඩුව  පක්ෂශආ ැකසවවීශම්දී්ත ගු  අමාතයතුමා අපට ඒ 
සම්බන්ධශයන් ශපොශසොන්ු වක් ු න්නා. ඒ ගැන මා එතුමාට 

1499 1500 



පාර්ලිශම්න්තුව 

සවතුතිවන්ත ශවනවා. නමු්ත නි්ධාරින්ශගන් ශපොශසොන්ු  
ගන්නවාට වඩා අශේ කාර්යය විය යු්තශ්ත නීති හදන එකයි. ඒ 
නිසා අපි ුමමානයක් වාශ  කා්යක් ඇතුෙත නීති හද්ා අව ය 

කටයුතු කෙ යුතුය ියයන කාසණය මා ියයනවා. එහි ූල්ාසම්භය 
හැටියට, ශම් ගු  සභාව තුෙ ශම් සාකච්ඡාව සිු  කසමින්, එශසේ 
කටයුතු ියරීශම් වැදග්තකම ඔබතුමා ඇතුළු අපි සියලුශදනා 
වයවසවථාදායකය හැටියට පැහැදිලි කස ගන්නා අවසවථාවක් තමයි 
ශම්ක. ගු  ඇමතිතුමනි, එදා ආඩුව  පක්ෂශආ ැකසවවීශම්දී ඔබතුමා 
ු න් ශපොශසොන්ු ව අද පාර්ලිශම්න්තුව තුේත ්බා දී්ා, ඉතාම 
කඩිනමින් අදාෙ නීති, අණ පන්ත ශවනසව කස්ා ියරි ශගොවියා 
 ක්තිම්ත කස්ා වනයට ණුහින් ශහෝ තමන්ශ  ගවයන්ට අව ය 
ආහාස නිදහශසේ ්බා දීශම් හැියයාව ්බා ශදයි ියයා මා වි වවාස 

කසනවා.  
 

ශබොශහොම සවතුතියි.  

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගු  චලාල්සව නිර්ම්නාදන් මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට මිනි්තතු 10ක 

කා්යක් තිශබනවා. 

 
[ெி.ெ. 5.01] 
 

ගු චාල්්ප යමාමලනාා්ද මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 
நன்றி, தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கலள! 

இன்று தகௌரவ உறுப்ெினர் எச். நந்தலசன அவர்கள் 

கொல்நமடப் ெண்மணயொளர்கள் எதிர்லநொக்கும் லைய்ச்சல்தமர 

ெிரச்சிமனகள் ததொடர்ெொன ைிகவும் முக்கியைொன ஒரு 

விடயத்மத சமெ ஒத்திமவப்புலவமளப் ெிலரரமணயொகக் 

தகொண்டுவந்திருக்கிறொர். அதற்கொக நொன் அவருக்கு 

நன்றிமயத் ததொிவித்துக்தகொள்கின்லறன்.  

தகௌரவ அமைச்சர் அவர்கலள, இன்று லெொதியளவு 

லைய்ச்சல்தமர இல்லொததன் கொரணத்தினொல், கொல்நமடப் 

ெண்மணயொளர்கள் ெலருமடய வொழ்வொதொரம் லகள்விக் 

குறியொன நிமலயில் இருக்கின்றது. குறிப்ெொக, தநல் 

விமதக்கின்ற கொலங்களில் ைிகப்தெொிய தர்ைசங்கடைொன ஒரு 

நிமலமய இந்தக் கொல்நமடப் ெண்மணயொளர்கள் 

சந்திக்கிறொர்கள். ஏதனன்றொல், தநல் விமதக்கின்றலெொது 

அவர்கள் தங்களுமடய கொல்நமடகமளக் குறிப்ெிட்ட இடத்தில் 

மவத்திருக்க லவண்டும். அவற்மறத் தங்கள் தசொந்தக் 

கொணிகளில் மவத்திருக்கக்கூடிய வசதிகள் அவர்களிடம் 

இல்மல. அலதலநரத்தில், வனசீவரொசிகள் திமணக்களம், வன 

இலொகொவுக்கு உட்ெட்ட கொணிகளுக்குள் கொல்நமடகமள 

லையவிடுகின்றலெொது,  சட்டொீதியொன ெிரச்சிமனகள் ஏற்ெட 

வொய்ப்புண்டு.   

தகௌரவ அமைச்சர் அவர்கலள, ஒவ்தவொரு ைொவட்டத்திலும் 

கொல்நமடப் ெண்மணயொளர்கள் எதிர்லநொக்குகின்ற லைய்ச்சல் 

தமரப் ெிரச்சிமனதயன்ெது, ஒவ்லவொர் அெிவிருத்திக்குழுக் 

கூட்டத்திலும் ததொடர்ச்சியொகக் கமதக்கப்ெடுகின்ற விடயைொக 

இருக்கின்றலததயொழிய, அதற்குொிய தீர்மவப் தெற்றுக் 

தகொடுப்ெதற்கு முயற்சிகள் எடுக்கப்ெட்டதொகத் ததொியவில்மல. 

ஏதனன்றொல், அதற்குொிய தீர்வு இன்னும் வரவில்மல. 

குறிப்ெொக, ைன்னொர் ைொவட்டத்தில் நொனொட்டொன் ெிரலதச 

தசயலகம், ைொந்மத லைற்குப் ெிரலதச தசயலகம் லெொன்ற 

ெகுதிகள் உள்ளடங்குகின்ற ெிரலதசங்களில் இருக்கின்ற 

கொல்நமடப் ெண்மணயொளர்கள் லைய்ச்சல் தமரயொகப் 

ெயன்ெடுத்துவதற்குப் ெல இடங்கள் அமடயொளப்ெடுத்தப் 

ெட்டுள்ளலெொதிலும், அமவ உத்திலயொகபூர்வைொக 

அமடயொளப்ெடுத்தப்ெடவில்மல. அலதலெொல, தசட்டிகுளம் 

ெிரலதசத்தில் இருக்கின்ற கொல்நமடப் ெண்மணயொளர்களும் 

இப்ெடியொன ஒரு சூழ்நிமலயில்தொன்  இருக்கிறொர்கள். நீங்கள் 

அந்த ைொவட்டங்களுக்கு விஜயம் தசய்கிறீர்கள்; நல்ல விடயம். 

இந்தக் கொல்நமடப் ெண்மணயொளர்களுக்குொிய லைய்ச்சல் 

தமரதயன்ெது, ைிக முக்கியைொன விடயம். ஏதனன்றொல்,  

இன்று நொட்டில் ெொல் ைொவுக்குப் ெொொிய தட்டுப்ெொடு 

நிலவுகின்றது. எைது நொடு லெொதியளவு ெொல் உற்ெத்திமயச்  

தசய்யக்கூடிய ஒரு நொடொக இருந்தும், ெொல்ைொமவ இறக்குைதி 

தசய்வதற்கு தடொலமரச் தசலுத்தலவண்டிய ஒரு சூழ்நிமல 

இருக்கின்றது. ஆகலவ, தகௌரவ இரொஜொங்க அமைச்சர் 

அவர்கலள, நொங்கள் கிரொைியப் தெொருளொதொர அடிப்ெமடயில் 

ஒவ்தவொரு விடயத்மதயும் சிந்திக்க லவண்டும். முதலில் 

நொங்கள் உள்ளூர் உற்ெத்திமய ஊக்குவிக்க லவண்டும். 

உள்ளூர் உற்ெத்தியில் ைிகப் ெிரதொன விடயம், இந்தக் 

கொல்நமட வளர்ப்பு! கொல்நமட வளர்ப்மெ லைற்தகொள்ெவர்கள் 

இன்று அதமனச் தசய்யமுடியொத சூழ்நிமலக்குத் 

தள்ளப்ெடுகிறொர்கள் என்றொல், அதற்குக் கொரணம் லைய்ச்சல் 

தமர இல்லொமைலயயொகும்.  

கொல்நமடகமள மவத்திருக்கின்றவர்கள் தங்களுமடய 

குடும்ெத்தில் ஏதொவது விலசட நிகழ்வு வரும்லெொது, 2-3 

கொல்நமடகமள விற்று, அந்தத் லதமவமயப் பூர்த்திதசய்கின்ற 

ஒரு நிமலமை தற்தெொழுது இருக்கின்றது. அதொவது, வீட்டில் 

ஒரு திருைண நிகழ்வு என்றொல் அல்லது ெிறந்தநொள் நிகழ்வு 

என்றொல் அல்லது தனது ெிள்மளயின் கல்விசொர்ந்த லதமவ 

என்றொல் அல்லது ஒரு கணினிமய வொங்க லவண்டுதைன்றொல், 

இரண்டு ைொடுகமள விற்று அத்லதமவமயப் பூர்த்திதசய் 

யக்கூடிய வொய்ப்பு இந்தப் ெண்மணயொளர்களுக்கு 

இருக்கிறது. எனினும், இவர்களுக்கு லைய்ச்சல் தமரப் 

ெிரச்சிமன ைிகப் தெொிய ெிரச்சிமனயொக இருக்கின்றது.  

தகௌரவ அமைச்சர் அவர்கலள, ெிரலதச தசயலகங்களொல் 

லைய்ச்சல் தமரக்கொக சில இடங்கள் அமடயொளப் 

ெடுத்தப்ெட்டிருக்கின்றன. ஆனொல், அதற்குொிய அனுைதி 

இன்னும் அமைச்சிலிருந்து கிமடக்கவில்மல என்ெது 

லவதமனயொன ஒரு விடயைொகும். ஒவ்தவொரு கொல்நமடப் 

ெண்மணயொளரும் தன்னுமடய கொல்நமடகமளச் தசொந்தப் 

ெிள்மளகள்லெொல்தொன் ெொர்க்கிறொர்கள். அண்மையில் நொன் 

தசய்தி ஒன்மறப் ெடித்லதன். அதில், ஒருவர் வளர்த்த 

ெசுக்கன்று இறந்ததன் கொரணைொக, அவர் தூக்க 

ைொத்திமரகமள அதிகைொக எடுத்துக்தகொண்டதொல், 

மவத்தியசொமலயில் அனுைதிக்கப்ெட்டதொகக் குறிப்ெிடப் 

ெட்டிருந்தது. அதற்குப் ெிறகு, அவர் இறந்தொரொ? இல்மலயொ? 

என்று எனக்குத் ததொியொது. அவ்வளவு அன்ெொக அந்தப் 

ெசுக்கன்மற வளர்த்திருக்கிறொர்.  

கொல்நமடப் ெண்மணயொளர்களுமடய ைிகப் ெிரதொன 

ெிரச்சிமனயொக இருக்கின்ற லைய்ச்சல் தமரப் ெிரச்சிமன 

ததொடர்ெில் ஒத்திமவப்புலவமளப் ெிலரரமணமயக் 

தகொண்டுவந்த ெொரொளுைன்ற உறுப்ெினர் தகௌரவ எச். 

நந்தலசன அவர்களுக்கு நொன் ைீண்டும் நன்றிமயத் 

ததொிவித்துக்தகொள்கின்லறன். இந்த விடயம் ததொடர்ெொக 

எல்லொ ைொவட்டங்களிலும் நிமறயப் ெிரச்சிமனகள் 

இருக்கின்றன. "லைய்ச்சல் தமர ததொடர்ெொன ெிரச்சிமனக்கு 

நீங்கள் உொிய நடவடிக்மக எடுக்க லவண்டும்", "எங்களுக்கு 

லைய்ச்சல் தமர இல்மல" என்று கொல்நமடப் 

ெண்மணயொளர்கள் எனக்குத் ததொடர்ச்சியொக கடிதம் 

அனுப்புவொர்கள்.  
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[ගු  ශ්රේම්නා්ත සී. ශදෝව්තත මහතා  
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இவ்வொறொன கடிதங்கள் ஒவ்தவொரு ைொதமும் என்னுமடய 

அலுவலகத்துக்கு வந்துதகொண்லட இருக்கின்றன. ஆகலவ, 

தகௌரவ அமைச்சர் அவர்கலள, நொட்டிலுள்ள 25 

ைொவட்டங்களில் கொல்நமடப் ெண்மணகள் அதிகைொக 

இருக்கின்ற ைொவட்டங்கமளத் லதர்ந்ததடுத்து, அங்கு 

கொல்நமடப் ெண்மணயொளர்களுக்குப் லெொதியளவு லைய்ச்சல் 

தமரமய ஒழுங்குெடுத்திக் தகொடுத்தொல், அது அவர்களுமடய 

வொழ்க்மகயில் சுெிட்சத்மத ஏற்ெடுத்துவதுடன், நொட்டுக்கும் 

அதிக வருைொனத்மத ஈட்டித்தரும். ஆகலவ, இது ததொடர்ெொக 

கூடிய கவனதைடுக்க லவண்டுதைன்று லகட்டு, வொய்ப்புக்கு 

நன்றி கூறி விமடதெறுகின்லறன். 
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගු  ශසෝහණ බඩුඩාස මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට මිනි්තතු 10ක 

කා්යක් තිශබනවා. 

 
[අ.භා. 5.07  
 

ගු පරෝහසණ බණ්ඩාර මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு லரொஹண ெண்டொர)  

(The Hon. Rohana Bandara) 

ූල්ාසනය ශහොබවන ගු  මන්ත්රීතුමනි, අුවසාධපුස දිසව්රික්කය 

නිශයෝජනය කසන අශේ ගු  එච්. නන්දශසේන මන්ත්රීතුමා 

කාශ්ෝචිත වටිනාකමියන් යු්ත ශයෝජනාවක් ඉදිරිප්ත කස 

තිශබනවා. ශමවැනි ශයෝජනාවක් ශගන ඒම පිිබබඳව එතුමාට 

සවතුතිවන්ත වනවා. ශම් ශමොශහොත වන විට අුවසාධපුසය 

දිසව්රික්කශආ වාශ ම සමසවත ශ්රී ් කාශේම කෘක  කර්මාන්ශආ 

නියැශෙන ශගොවි මහ්තවු න්ශ  වැඩි අවධානයක් ශම් කාසණයට  

ශයොමුශව්ා තිශබනවා. කෘක  කර්මාන්තයට අමතසව ියරි 

නිෂවපාදනයට්ත ඒ අයශ  අවධානය ශයොමුශව්ා තිශබනවා.  අශේ 

්රශේ ව් ශගොවි ජනතාව්ත ඒ සඳහා ශයොමු ශව්ා තිශබනවා.   

ියරිව්ට ශහොඳ මි්ක් ්ැබීම්ත, පුමණුය කා්ශආ කැ්යට ණුහින් 

තෘණ ශසොයා ගන්නවාට වඩා තාක්ෂපුක ව ශයන් ඉදිරියට ණුහින් 

ශම් කටයුතු කසශගන යෑමට අවසවථාවක් ්ැබීම්ත, උසසව වර්ගශආ 

ියරි ශදුවන් ්ැබීම්ත නිසා ශගොවීන් ියරි නිෂවපාදනයට 

ශප්ශඹමින් තිුදණා.  

හැබැයි, මෑත කා්ශආ ියරි නිෂවපාදනශආ නියැළුම් අශේ ියරි 
ශගොවීන්ට ්ර වන ගණනාවකට මුහුණ  ශදන්න සිේධශව්ා 
තිශබනවා. ියරි නිෂවපාදනය සඳහා අව ය ශයදවුම්ව් මි් වි ා් 
ව ශයන් ඉහෙ ණුහින් තිශබනවා. මා හිතන හැටිය වී මි් ඉහෙ 
යෑම්ත, ඒ වාශ ම හාල් මි් ඉහෙ යෑම්ත එක්ක ියරි ශදුවන්ශ  
ආහාසයට අව ය  rice polish කුව ව් මි් ඉහෙ ණුහින් තිශබනවා. 
මා හිතන හැටියට ඒ කුව  ියශ්ෝවක් දැන් ු පියල් 70කට වැඩි 
මි්කට ඉහෙ ණුහින් තිශබනවා. ඒ වාශ ම පුනක්කු ියශ්ෝවක් 
ු පියල් 70කට වැඩි මි්කට ඉහෙ ණුහින් තිශබනවා. ඒ විතසක් 
ශනොශවයි. පුමණුය කා්ශආ  ශපොශහොස කේපාු ව සඳහා ග්තත 

තීන්ු ව්ත එක්ක බඩ ඉරිඟු නිෂවපාදනය අශේ ්රශේ වලින් වි ා් 
ව ශයන් ඈ්ත වුණා; බඩ ඉරිඟු නිෂවපාදනය කඩා වැටුණා. ශම් 
ියයන කාසණා එක්ක්ත ස්තව ආහාසව්ට සෑශහන ්රමාණයක  
බ්පෑමක් එල්් ශවමින් තිශබනවා. ශම් සියලු ශේවල් එක්ක 
ග්තතාම අද ියරි නිෂවපාදනශආ නියැශෙන ශගොවි මහ්තවු  වි ා් 
පිරිසක් අපහුමතා  ගණනාවකට මුහුණ ශදමින් සිටිනවා.  ඒ 
විතසක් ශනොශවයි. අශනක් පැ්තශතන්, කෘක  කර්මාන්තශආ 
නියැශෙන ගමන්ම ගවයන් ඇති කසන්න පුළුවන් ශගොවීන් 
ශබොශහෝ ශදශනක්  ගවයන්ට  ශගදසට කෑම ශගනැවි්ත ශදන අතස, 

තව්ත පිරිසක්  කැ්ෑව්ට ණුහින් ඒ  සතුන්ට ආහාස කවාශගන 
 එන්න පුු ු ශව්ා සිටිනවා.  

පුමණුය කා් ශආ වනජීවි ක්ාපව්ට ඇතුළු වීම සම්බන්ධව 
ශගනාපු නීති-රීති නිසා ගවයන් ඇති කසන ශගොවියා කෑ්ෑව්ට 
සතුන් ඇතුළු කසන්න ණුයාම වනජීවී ස සක්ෂණ 

ශදපාර්තශම්න්තුශේ නි්ධාරින් එක්ක ගැටුම් ඇති වූ අවසවථා අපි 
දැක්ා තිශබනවා.  ඒක්ත අලි - මිනිසව ගැටුම වාශ ම තමයි. 
ගවයන් ඇතුළු කොම ඒ සතුන් විවිධ හිරිහැසව්ට ්ක් ශවනවා.  

ගවයන්ට අව ය ආහාස කැ්ය ඇතුෙට යව්ා ්බා දීම 
පාසම්පරිකව කසශගන ආපු ියරි ශගොවීන්ට ඒ කටයුතු ඉදිරියට්ත 
කසශගන යෑමට අව ය වටපිටාව නිර්මාණය කස්ා ශදන ගමන් 
ඔවුන්ට වනාන්තසශආ ඇති වටිනාකම පිිබබඳව උපශදසව මා්ාවක් 
දී්ා ඒ පිිබබඳව දැුවව්ත ියරීමක් කශෙෝත වනාන්තසයට ඇතුළු 

ශවන ියරි ශගොවියා වනාන්තසයට අකටයු්තතක් කසන, 
වනාන්තසයට හානි කසන, වනජීවින්ට හානි කසන තැනකට 
යන්ශන් නැති ශවයි. මම හිතනවා, සැබෑ ියරි ශගොවියා 
වනාන්තසයට ඇතුළු ශව්ා තමන්ශ  ගවයන්ට තණ ශකොෙ 
කවාශගන එිබයට ශ නවා මිසක් කවදාව්ත වනාන්තසයට 
හානියක් කසන්ශන් නැහැ ියය්ා. වනජීවී ස සක්ෂණ 
ශදපාර්තශම්න්තුව කෙ යු්තශ්ත ියරි හසක් ඇති කසන්නන් හැටියට 
ශපනී සිටින ජාවාසම්කු වන් වනාන්තස ඇතුෙට ණුහින් 
වනාන්තසව්ට කසන විනා ය හඳුනාශගන ඒ පිිබබඳව කටයුතු 

ියරීමයි. එවැනි පුේග්යන් නිසා සැබෑ ියරි හසක් ඇති කසන 
ශගොවීන්ට වනාන්තසයට ඇතුළු වීමට ඉඩ ශනොදීම වි ා් 
අසාධාසණයක් ියයන එක තමයි අපට හිශතන්ශන්. ශම් කාසණා 
නිවැසදිව කෙමනාකසණය කස ගන්නවා නම් ්ර වනයක් ඇති 
ශවන්ශන් නැහැ. වනාන්තසයට යන සැබෑ ියරි ශගොවීන්ශගන් නම් 
වනාන්තසයට හානියක් ශවන්ශන් නැහැ. ඒ හානිය ශවන්ශන් 
ශවන්ත අයශගන්. එම නිසා සැබෑ ියරි ශගොවීන් හඳුනාශගන, ඒ 
අයශ  ගවයන් සඳහා වනජීවි ක්ාපශආ ශහෝ එක ්රශේ යක් 
ශවන් කස්ා ඒ අයශ  ගවයන් ඒවාට ඇතුළු කස්ා තෘණ කවා 

ගන්න අවසවථාව ්බා ශදන්න කටයුතු කසනවා නම් වි ා් 
වටිනාකමක් ්ැශබයි.  

අද වන ශකොට ශවශෙඳ ශපොශෙේ ියරි පිටි මි් වි ා් ව ශයන් 
ඉහෙ ණුහින් තිශබනවා. ඒකට සාශේක්ෂව දියස ියරිව්ට ්බා 
ශදන මි් ඉහෙ ණුහින් නැහැ. ියරි ලීටසයකට ු පියල් 113කට 
ආසන්න මුද්ක් තමයි ශගොවිශයකුට ්ැශබන්ශන්. නමු්ත, පිටි 
ියරිව් මි් වි ා් ව ශයන් ඉහෙ ණුහින් තිශබනවා. ඒ වාශ ම 
ියරි ආශ්රිත නිෂවපාදන සියල්ශල්ම මි් වි ා් ව ශයන් ඉහෙ 
ණුහින් තිශබනවා. නමු්ත ගවයන් ඇති කස්ා විවිධ 
කම්කශටොලුව්ට මුහුණ ශදන, ියරි නිෂවපාදනය කසන්න කැප 
ශවන, ශවශහශසන ශගොවීන් නඟා සිටුවීමට අව ය වැඩ 
පිිබශවෙක් ශම් වනශතක් ්රියා්තමක ශව්ා නැහැ. ශයදවුම්ව් 
මි් සහ නිෂවපාදන පිරිවැය ඉහෙ ණුයාට, ඒවාට සාශේක්ෂව දියස 
ියරි ලීටසශආ මි් ඉහෙට ණුහින් නැහැ. ඒ වාශ ම ඒ ියරි ්බා 
ගන්නා ආයතනවලින් ියරි ලීටසයක් සඳහා ්බා ශදන මි්ට 
අමතසව ඒ කර්මාන්තශආ දියුම්ව ශවුවශවුව්ත යමක් කෙ යුතුයි. 
දැනටම්ත ශවන්ත පහුමකම් ගණනාවක් ්බා ශදනවා. නමු්ත ඊට 
එහා ණුය පහුමකම් ටිකක් ඒ ශගොවීන්ට ්බා ශදන්න හැියයාව 
තිශබනවා නම්, යම් ණයක් ඒ ශගොවීන්ට ්බා ශදන්න හැියයාවක් 
තිශබනවා නම්, ඒ ශකොම්පැනි හසහා තව්ත සතුන් ්බා ශදන්න 
හැියයාව තිශබනවා නම් ශම් කර්මාන්තය තව්ත දියුම් කසශගන 
යන්න පුළුවන්කම ්ැශබයි.  

සජශආ ආයතන හසහා ියරි හසක් ශබදා දීම, විවිධ උපකසණ 
්බා දීම ්රියා්තමක ශවනවා. හැබැයි, ශම්වා ක්රමාුවූල්ව, හරි 
දැක්මක් ඇතිව, ියරි ශගොවියා ඉහෙට ශ න්න පුළුවන් විධියට, 
ශගොවි ස විධානව් උපශදසව අුවව හඳුනා ගැනීමක් කස්ා, 
හැශමෝශ ම කැපවීම මත ශේ පා්නශයන් ඔබ්බට ණුහින් ්බා 
දිය යුතුයි. ශේ පා්න මතය ජයග්රහණය කසවන්න, ශේ පා්න 
හිතවතුන් ශගොඩ නඟන්න  පාවිච්චි කසනවා ශවුවවට, සැබෑ ියරි 
ශගොවීන්ට ියරි හසක් සහ උපකසණ ්බා දිය යුතුයි. සමහස අය 
ශේ පා්න වාසි ශවුවශවන් ියරි ගවයන් ශබදා ශදනවා අපි 
දැක්ා තිශබනවා. හැබැයි, එශහම ්බාශදන ශකොට හුඟක් 
ශව්ාවට සැබෑ ියරි ශගොවීන්ට ශනොශවයි ඒ ියරි ගවයන් ්ැුදශඩු. 
එශහම වුණාම සමහස අවසවථාව් ඒ පුේග්යා අතින් ියරි හසකා 
මැරි්ා යනවා. එශහම නැ්තනම් කා්යක් යනශකොට තව 
ශකශනකුට අ ශඳේට බ්ා ගන්න ශදනවා. එශහම්ත නැ්තනම් 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

විකුණ්ා දා්ා නිකම් ඉන්නවා. එම නිසා ශේ පා්නීකසණශයන් 
ඔබ්බට ණුහිල්්ා සැබැවින්ම ියරි ශගොවීන් ියයන පිරිස හඳුනා 
ගන්න ඕනෑ. අපි කවුු  වුණ්ත ශම් සශට් ියරි නිෂවපාදනයට 
දායක්තවය ශදන්ශන් ියරි ශගොවිතැන ඉහෙට ඔසවා තබන්නට 
අව යයි ියයන හැඟීම තුෙ ඉඳ්ායි. එම නිසා ශම් කසන කැපවීම, 
ශම් කසන වියදම්, සජශයන් කසන ආශයෝජන හරියාකාසව 
කෙමනාකසණය කස ගන්නා ක්රමශේදයක් සකසව කස ගැනීම 
වැදග්ත ියය්ා මම හිතනවා. අද වනශකොට ියරි ගවයන් ශබදා දීම 
සම්්රදායක් බවට ප්ත ශව්ා. ශේ පා්නඥයින් උදලු ත් ශදනවා 
වාශ  ියරි ගවයන් ශබදා දීම්ත අශේ සශට් ශේ පා්න සම්්රදායක් 
බවට ප්ත ශව්ා. ඒ ශහේතු නිසා තමයි සජය වියදම් කසන මුදල්ව් 
්රති්ාභය සටට නියම විධියට ශනෝැශබන්ශන්. එම නිසා මම 
අශේ මැති-ඇමතිතුමන්්ා හැම ශකශනකුටම ශයෝජනා කසනවා, 
පුළුවන්කමක් තිශබනවා නම් ඔබතුමන්්ා ශේ පා්නශයන් 
ඔබ්බට යන්න; සට ගැන හිතන්න ියය්ා.  

අද සශට් ආහාස අව යතාව සපුසා ගන්න, සශට් මන්ද 

ශපෝෂණය ු ු  කස ගන්න සශට් ජනතාවට ආහාසමය ව ශයන් 

්බා ශදන්න අව ය  ියරි ටික අශේ සශට් නිෂවපාදනය කස ගත 

හැියව තිශබනවා. ් කාව වශට්ම මුහුද තිශබනවා. නමු්ත අපි 

හරියාකාවස මුහුශදන් ්රශයෝජන ගන්ශන් නැහැ වාශ ම අශේ සශට් 

තිශබන සම්ප්ත ටික උපශයෝණු කසශගන දියුම් කස ගත හැියව 

තිශබන ියරි නිෂවපාදනය දියුම් කසශගන්ත නැහැ.  

ියරි නිෂවපාදනය දියුම් කසගන්න අව ය  ූලලික ්ර වන ටිකව්ත 

හඳුනාශගන නැහැ. ඒක දියුම් කසන්න ඕනෑ ියය්ා ශයෝජනා 

ආවාට, ඒක සේභාවශයන් අපි දියුම් කෙ යුතුයි ියය්ා, ඒ 

ශවුවශවන් හඳුනා ග්ත දීර්ඝ කාලීන සැ්ැසවමක් ඇතිව ගමන් 

කසන ක්රමයක් නැහැ. ශගොවීන් තමන්ට තිශබන උනන්ු ව මත ඒ 

කටයුතු කසනවා මිසක් එතැනින් ඔබ්බට ශගනිහිල්්ා වයාපාරික 

මට්ටමට අශේ ශගොවියා නඟාසිටුවන්න අව ය    ක්තිය සජශයන් 

්බා ශදන්න කටයුතු කසනවා නම් ශහොඳයි. ඒ මණුන් 

ජනාධිපතිතුමාශ   ශසෞභාගයශආ දැක්ම ්රතිප්තති ්රකා නශආ 

සඳහන් කස තිශබන ඉ්ක්ක ශමන්ම ශම් සශට් ජනතාවශ  

අව යතා හැම ශදයක්ම ඉටු කසගන්න පුළුවන් ශවයි. මම හිතන 

විධියට ශම් සට ියරිවලින් සවවය ශපෝක ත වනවාට ශම් ඉන්න 

කවුු ව්ත අකමැති ශවන එකක් නැහැ. ශම්ක ශම් සට විශේ  

විනිමය ්ර වනයකට මුහුණ දී්ා තිශබන ශව්ාවක්. අද අපට ියරි 

පිටි ශගන්වා ගන්න බැරි ශව්ා තිශබනවා. ඒක නිසා ියරි පිටි 

හිඟයි; ියරි පිටි ගන්න ශපෝලිශම් ඉන්න ශවනවා. අශේ සශට් 

තිශබන හැියයාව පහුමකම  හඳුනාශගන, අශනකු්ත ශේවල්වලින් 

වාශ ම ියරිවලිුව්ත සවවය ශපෝක ත වුණා නම් අශේ සට තුෙ වි ා් 

විශේ  විනිමය ්රමාණයක් ඉතුු  කසගන්න පුළුවන්කම 

්ැශබනවා වාශ ම, කල් ඉකු්ත ශනොවුම්, විවිධ විස සසායන ද්රවය 

ඇතුළු විස කාසක ද්රවය අඩ ගු ියරි පරිශභෝජනය කසනවා ශවුවවට 
සම්පූර්ණශයන්ම පිරිසිු  නැවුම් එෙියරි භාවිත ියරීශම් හැියයාව 

අශේ සශට් ජනතාවට ්ැශබනවා.  ශබදා හරින ක්රමයක් හද්ා සෑම 

නිවසකටම උදෑසන ියරි ශබෝත්යක් ්බා දීශම් වැඩ පිිබශවෙකට 

යන්න පුළුවන් නම් ශහොඳයි.  ඒ ියරි එකතු කසශගන ෆැක්ටරිව්ට 

්බා ශදනවා වාශ ම, ඒශකන් ්රමාණයක් fresh milk විධියට 

උදෑසන ශබොන්න ආසා කසන කවුු  හරි ඉන්නවා නම් ඒ අය 

හඳුනා ශගන ඒ අයට ඒ ියරි ශදන්න පුළුවන් වැඩ පිිබශවෙක් අපි 

සකසව කසන්න ඕනෑ. තාක්ෂණය්ත එක්ක මුුම ශව්ා ඉදිරියට  

යන්න පුළුවන් විධියට අශේ ශගොවීන්ට අව ය  දැුවම ්බා ශදනවා 

වාශ ම, ඒකට අව ය  පහුමකම් ටික අපට සපයා ශදන්න 

පුළුවන්කම තිශබනවා නම්, සටක් විධියට අපට අශේ ශපෝෂණ 

අව යතාව සපුසා ගන්න වි ා් ඉඩකඩක් ්ැශබයි ියයා මම 

හිතනවා.  

විශ ේෂශයන් අශේ සශට් කෘක  කර්මාන්තයට, හරිත කෘක  

කර්මාන්තය එකතු කසන්න ්රධාන ශහේතුවක් ශ්ස ඔබතුමන්්ා 

ියයන්ශන් ශමොකක්ද? විස කාසක ශේවල් පරිශභෝජනය කොට 

පසවශසේ වකුගව  ශසෝගය, පිිබකා ශසෝගය වාශ  ශ්ඩ ශසෝග 

ගණනාවක් හැශදනවා ියයන එක තමයි ඔබතුමන්්ාශ  

පැ්තශතන් ියයන්ශන්. ියරිපිටිවලින් අශේ සශට් ජනතාවට යම් ියසි 

විස කාසක ශේවල්  රීසගත ශවනවා නම්, -ඒවාශආ භූමිශතල් 

ඇතුළු විවිධ ශේවල් අඩ ගු ශවනවා ියයනවා අපට ඇශහනවා.- ඒ 

සියල්් අයින් කස්ා අශේ සශට් සෑම නිවසකම සිටින 

දු ශවකුටම උදෑසන පිරිසිු  එෙියරි වීු ු වක් ශදන්න පුළුවන් 

හැියයාවක් තිශබනවා නම්  වි ා් වටිනාකමක් ්ැශබයි ියයන 

කාසණය්ත මා මතක් කසනවා.   

මම හිතන විධියට අුවසාධපුස දිසව්රික්කශයන්, අශේ උතුු  

මැද පොශතන් මාසයකට ියරි ලීටර් ශකෝටි හතසක් විතස ්බා 

ශදනවා. අුවසාධපුස දිසව්රික්කශආ සහ උතුු  මැද පොශ්ත අපට 

තව්ත ඒ ත්ත්තවය වර්ධනය කස්ා, ශම් සශට් ියරි අව යතාව 

ශවුවශවන් වි ා් කටයු්තතක් කසන්න පුළුවන් ශවයි ියයන 

කාසණය්ත ්රකා  කසමින්, ඒ පිිබබඳ ඔබතුමන්්ාශ  අවධානය 

ශයොමු කස්ා, උතුු  මැද පොශ්ත ියරි ශගොවියා නඟාසිටුවන්න 

අව ය සම්ප්ත ටික ්බා ශදන්න  ියයන ඉල්ලීම්ත කසමින් මා 

නිහඬ ශවනවා.  ශබොශහොම සවතුතියි. 
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගු  (ශම්ජර්) ුමදර් න ශදනිපිටිය මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි 3ක කා්යක් තිශබනවා. 

 
[අ.භා. 5.17  

 

ගු (පම්ජා) බෑාාශයීයන පායමිළියය මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு (லைஜர்) சுதர்ஷன ததனிெிடிய)  

(The Hon. (Major) Sudarshana Denipitiya)  

ූල්ාසනාරූඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, අතිගු  ජනාධිපති ශගෝඇාභය 

සාජපක්ෂ මැතිතුමාශ  ශසෞභාගයශආ දැක්ම ්රතිප්තති ්රකා නය 

යටශ්ත, අශේ සට ියරිවලින් සවවය ශපෝක ත සටක් කෙ යුතුයි ියයන 

දැක්මයි තිුදශඩු. අශේ සජශආ දැක්ම ඒකයි. ශම් ශේ කසන්න 

ශහේතුව වුශඩු අශේ සටට ු පියල් මිලියන 55,000ක එශහම 

නැ්තනම් ු පියල් ිනලියන 55ක ියරි පිටි වසසකට ශගන ඒමට 

සිේධ වීමයි. එය වි ා් මුදල් ්රමාණයක්.  

පුමණුය කා්ශආ අපි දැක්කා, පිට සටින් ආනයනය කසන ියරි 

පිටිව් ශම්මයින් අඩ ගුවීම නිසා පරිශභෝජනයට ුවුමු ුමයි යනාදී 

ව ශයන් ්ර වන ශගොඩක් තිබූ බව. ඒ ්ර වන්ත එක්ක multinational 

companies එකතු ශව්ා ු පියල් ිනලියන 55ක මුද්ක් ශවන් 

කසශගන ියරි පිටි ඕනෑ විධියට ආනයනය කො. ඒ තුිබන් අපට 

ශසෞඛ්ය ගැටලු මතු ශවන්න පටන් ග්තතා. අතිගු  

ජනාධිපතිතුමාශ   ශසෞභාගය දැක්ම  ්රතිප්තති ්රකා නයට අුවව 

ියරි පිටි ආනයනය ියරීම පුළුවන් තසම් අව  කස්ා, සශට් ියරි 

නිෂවපාදනය වැඩි කසන්න ඒ කාසණය්ත එක් ශහේතුවක් වුණා. ඒ 

ශහේතුව නිසා ගු  ඩී.බී. ශහේස්ත සාජය අමාතයතුමාට ශ්ොකු 

සාජකාරියක් පැවු වා. ඒක විශ ේෂ ශදයක්. අපි දියනවා, ශම් 

කටයුතු සඳහා ගු  ඩී.බී. ශහේස්ත සාජය අමාතයතුමා මුළු සශට්ම 

යන බව. මම හිතන විධියට එතුමා සෑම මසකටම වතාවක් බු ල්් 

දිසව්රික්කයට යනවා, ියරි නිෂවපාදනය වැඩි කසගන්න අව ය 

කටයුතු කසන්න. එතුමා ඒකට ශ්ොකු උ්තසාහයක් ගන්නවා. හැම 

තැනම සාකච්ඡා පව්තවනවා; ශම් සම්බන්ධව ඇති ගැටලු කථා 

කසනවා.  

ඒ ගැටලු කථා ියරීශම්දී අපි්ත ඉදිරිප්ත කසපු කු ණක් 

තිශබනවා. එය ශ්ෝකශආම තිශබන ්ර වනයක්. දිසව්රික් 

සම්බන්ධීකසණ කමිටුව්,  ්රාශේශීය සම්බන්ධීකසණ කමිටුව් 

ශම් ්ර වනය කථා කසනවා. ියරි ශගොවීන් සම්බන්ධ ්ර වනයට අපි 

මුහුණ දී්ා කටයුතු කසන්ශන් ශකොශහොමද ියය්ා කථා කසනවා. 

1505 1506 

[ගු  ශසෝහණ බඩුඩාස මහතා  
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ඒ ශව්ාශේ අපට ආපු ශ්ොකුම ගැටලුව ශමයයි. ඒ ශගොවීන්ට 

ගවයන් ැකශගන වනයට ඇතුළු වන්න ශදන්ශන් නැහැ; වැටවල් 

ගහ්ා තිශබනවා; වනය ඇතුෙට ණුයාම නව  දානවා. 

ූල්ාසනාරූඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, ශ්ෝකශආ ියරි ආනයනය 

කසන සටවල් අතරින් අපි හතසවන සවථානයට ඉන්න සටක්. එම 

නිසා   අශේ ගු  එච්. නන්දශසේන මන්ත්රීතුමා සභාව කල්තබන 

අවසවථාශේ ශගනා ශයෝජනාව ඉතා ශහොඳ එකක්. එම ශයෝජනාව 

ක්රමශේදයකට අුවව ්රියා්තමක කසන්න ඕනෑ. ශමහිදී ්ර වන -

ගැටලු- තිශබනවා. නමු්ත ක්රමයකට අුවව ශමම ශයෝජනාව 

්රියා්තමක කෙ යුතුයි. අපි අලු්ත නීති පේධතියක් හද්ා වනය 

ආසක්ෂා කසගන්න්ත ඕනෑ, වන ජීවීන් ආසක්ෂා කසගන්න්ත ඕනෑ. 

ඒවා ආසක්ෂා කසශගන තමයි ශම් ශේ කෙ යුතු ශවන්ශන්. ඒ නිසා 

තෘණ වගා කසන්න ශවනමම ශකොට්ඇාස ශවන් කස්ා, ඒ සඳහා 

අව ය සහශයෝගය සජශයන් ්බා දී්ා, ඒ ශකොට්ඇාසව් තෘණ 

වගා කස්ා ගවයන්ට  කෑමට ු න්නා නම් අපට ශම් ගැටලුව විසඳා 

ගන්න පුළුවන්.  

අපි ශබොශහෝ අවසවථාව් දියනවා, ස සක්ක ත ්රශේ  ආසක්ෂා 

කසන්න වන ජීවී නි්ධාරින්, වන ස සක්ෂණ නි්ධාරින් ියයන ශම් 

සියලුශදනා ශබොශහෝ ශවශහසක් ගන්නා බව. ගු  මන්ත්රීතුමනි, ඒ 

නිසා ශම් ශේ්ාශේ ඉතාම ශහොිනන් අධයයනයක් කස්ා නීතිමය 

කටයුතු කසන්න්ත පුළුවන් විධියට අව ය කටයුතු කසාවි ියයා මා 

බ්ාශපොශසෝතතු ශවනවා. ශම්ක ශහොඳ ශයෝජනාවක්. අපි එය 

ශහොිනන් ්රියා්තමක කසමු ියයා මා ඉල්්ා සිටිනවා. 
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගු  අමසකීර්ති අතුශකෝසෙ මැතිතුමා.  ඔබතුමාට විනාඩි 3ක 

කා්යක් තිශබනවා. 

 

[අ.භා. 5.21  
 

ගු අමරකීාින අුරපකෝරළ මහසත්ා 
(ைொண்புைிகு அைரகீர்த்தி அதுலகொரல)   

(The Hon. Amarakeerthi Athukorala)  
ූල්ාසනාරූඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, පෝත  කෘක කර්ම 

අමාතයවසයකු විධියට කටයුතු කෙ අුවසාධපුස දිසව්රික් 

පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රී, ගු  එච්. නන්දශසේන මැතිතුමා අද ඉතාම 

කාශ්ෝචිත  ශයෝජනාවක් සභාවට ඉදිරිප්ත ියරීම ගැන එතුමාට 

සවතුතිවන්ත ශවනවා. විශ ේෂශයන්ම අපි නිශයෝජනය කසන 

ශපොශෙොන්නු ව දිසව්රික්කය ජාතික ියරි නිෂවපාදනයට වි ා් 

දායක්තවයක් ්බා ශදන දිසව්රික්කයක්. අශේ දිසව්රික්කය ග්තතාම, 

එම භූමි ්රමාණශයන් සියයට 42ක් තිශබන්ශන් වනාන්තසයට. 

සියයට හතක් තිශබන්ශන් වාරි පේධතියට. සියයට 25ක් 

තිශබන්ශන් කුඹුු  වගාවට. සියයට 12ක් තිශබන්ශන් ශගවතු 

වගාවට. මහා මාර්ග හා ්රීඩා ගණව්ට සියයට ශදකක වාශ  

්රමාණයක් ණුයාම, ියරි නිෂවපාදනය සඳහා ගවයන් ඇති ියරීමට 

තිශබන භූමි ්රමාණය ඉතාම අව  ්රමාණයක්.  

අශේ ගු  ඩී.බී. ශහේස්ත සාජය ඇමතිතුමා ශපොශෙොන්නු  

දිසව්රික්කශආ තමයි ියරි නිෂවපාදනය වැඩි ියරීශම් වයාපෘතිශආ 

ආසම්භක ැකසවවීම පැවැ්තවූශේ. අශේ ශගොවීන්ට එෙ හසක් ගන්න 

තිශබන ්ර වනය නිසා ඉන්න හසක් ්රමාණශයන් වැඩි ියරි 

නිෂවපාදනයක් ඇති කස ගන්න එතුමා වි ා් උනන්ු වියන් කටයුතු 

කසනවා. ශමහිදී අපට තිශබන වි ා්ම ගැටලුව වන්ශන් තෘණ භූමි 

නැතිකම. අද වාරිමාර්ගයට අයිති ඉඩමක හසශකක් බැන්ශදෝත, 

වාරිමාර්ග ශදපාර්තශම්න්තුශවන් නව  දම්ා අහි සක ශගොවීන්ට දඩ 

ගහනවා. වන ජීවී ක්ාපයට ඇතුළු වුණ්ත ත්ත්තවය ඒකයි. අශේ 

ශපොශෙොන්නු  දිසව්රික්කශආ ශගොවින් පසව ශදශනකුට ශහට්ත 

උසාවි යන්න සිේධ ශව්ා ති ශබනවා. ඔවුන්ට නව  දමනවා; 

ු පියල් 40,000, 30,000 දඩ ගහනවා. එශහම වුණාම ියරි ගව 

පා්නශයන් ජනතාව ඈ්ත ශවනවා.  

ශසෝමාවතිය ආශ්රිත කටුවන්වි්, තඹා්, ුම ගාවි් වාශ  

්රශේ ව් හිටපු 24,000ක් පමණ වූ ියරි ගවයන්ශගන් 8,000ක් 

පමණ අද ඒ ශගොවීන් විකුණා තිශබනවා. ශම්ක ජාතික ියරි 

නිෂවපාදනයට වි ා් බාධාවක් ශව්ා තිශබනවා. ඒ නිසා අශේ ගු  

වන ජීවි අමාතයතුමා්ත ශමතැන ඉන්න නිසා අපි ශයෝජනා 

කසනවා, පුළුවන් නම් වන ජීවී ක්ාපව් ශ්රේසණ ක්ාපව් තෘණ 

වගා කසන්න ියය්ා. අපි ියයන්ශන් නැහැ, ස ශේදී ක්ාපව්ට 

හසකුන් දම්ා වන ස්තවයන්ට හා වන ස සක්ෂණයට අදාෙ පන්ත 

කඩාකේපල් වන විධියට කටයුතු කසන්න ියය්ා. නමු්ත අපි 

ියයන්ශන් ශ්රේසණ ක්ාපව් තෘණ වගා කස්ා හසකුන්ට ්බා 

ු න්නා නම්, ියරි නිෂවපාදනය ඉහෙ දැමීමට එයින් වි ා් 

දායක්තවයක් ්ැශබනවා ියයන එකයි. අතිගු  ජනාධිපතිතුමා 

"ගම සමඟ පිිබසඳස" වැඩසටහනට මැදිරිණුරියට ආපු ශේ්ාශේ්ත 

ශගොවි ජනතාව එක හඬින්ම ඉල්ලුශේ ශම් තෘණ භූමි ඇති කස්ා 

ියරි නිෂවපාදනය වැඩි කසන්න අව ය සියලු පහුමකම් ටික ්බා 

ශදන්න ියය්ායි. ජනාධිපතිතුමා ස ශේදී වු ණා, ඒ අවසවථාශේ. ඒ 

නිසා අපි සාකච්ඡා කස්ා වන ජීවී ශ්රේසණ ක්ාපශආ ශහෝ තෘණ 

වගාව සිු කස්ා ියරි ගවයන්ට අව ය තෘණ ්බා ගැනීශම් 

ක්රමශේදයක් ඇති කසමු ියයන ශයෝජනාව ඉදිරිප්ත ශව්ා 

තිශබනවා.   

මට කා්ය ්බා දීම සම්බන්ධශයන් ූල්ාසනාරූඪ ගු  

මන්ත්රීතුමාට සවතුතිවන්ත ශවමින් මා නිහඬ ශවනවා. 

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගු  ඩී.බී. ශහේස්ත සාජය අමාතයතුමා. ගු  සාජය 

අමාතයතුමනි, ඔබතුමාට විනාඩි 5ක කා්යක් තිශබනවා. 
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ගු ඩී.බී. පහස රත් මහසත්ා (පශු ්ම්පත්  පගොවිපපොළ 

ප්රවාධාන හසා කිරි හසා බිත්ත්ර ්රිත් කාමා්දත් රාජ 
අමාත්ුරමා) 
(ைொண்புைிகு டீ.ெி. லஹரத் - கொல்நமட வளங்கள், ெண்மணகள் 

லைம்ெொடு, ெொல் ைற்றும் முட்மட சொர்ந்த மகத்ததொழில் 

இரொஜொங்க அமைச்சர்)  

(The Hon. D.B. Herath - State Minister of Livestock, Farm 
Promotion and Dairy and Egg Related Industries) 
ූල්ාසනාරූඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, ග්රාමීය ශගොවි ජනතාව පිිබබඳ 

මනා වැටහීමක් තිශබන, ඔවුන්ශ  ්ර වන පිිබබඳ හරි අවශබෝධයක් 

තිශබන ගු  එච්. නන්දශසේන මන්ත්රීතුමා අද දින සභාව කල්තබන 

අවසවථාශේ ඉදිරිප්ත කෙ ශයෝජනාව අති යින්ම කාශ්ෝචිතයි.  

අශේ ගු  මන්ත්රීතුමන්්ා ඉදිරිප්ත කෙ අදහසවව්ට අුවූල්ව 

ග්තතාම, විශ ේෂශයන්ම සටක් හැටියට අපි ියරිවලින් 

සවවය ශපෝක ත ශවන්න අව යයි. ියරි නිෂවපාදනය වැඩි ියරීම 

තුිබන් ජනතාවශ  ආහාස අව යතාව සපුසාලීම සඳහා, ශ්රෝටීන 

ඌනතාව අව  ියරීම සඳහා අව ය පදනම හැදීමට අපට 

පුළුවන්කමක් ්ැශබනවා.  

ශම් ශවුවශවන් අපි ස්තව පා්න කටයුතුව් නිසත ශවන්න 

ඕනෑ. ඉතිහාසය පුසාවට අවුු ු  ගණනාවක් තිසවශසේ පාසම්පරික 

ැකියයාවක් හැටියට ගව පා්නය කසශගන ඇවි්ත 70 ද කය 

ශවනකම්ම අශේ සට ියරිවලින් සවවය ශපෝක ත ශව්ා තිුදණා. ඉන් 

අනතුු ව, විවෘත ආර්ථිකය්ත එක්ක විශේ  සටවලින් ියරිපිටි 

එනකම් බ්ාශගන ඉන්න ස සවකෘතියක් නිර්මාණය කො. අශේ 

ජනාධිපතිතුමාට ඕනෑ වුණා, ශම් ක්රමය ශවනසව කසන්න. ඒ නිසා 

විශ ේෂශයන් අග්රාමාතයතුමාශ  උපශදසව පරිදි, ගු  මුදල් 

අමාතයතුමා අය වැය ශල්ඛ්නශයන් වි ා් මුදල් ්රමාණයක් දී්ා 

ශම් ශව්ාශේ ියරි නිෂවපාදනය වැඩි කසන්න අව ය පදනම හද්ා 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

දී්ා තිශබනවා. ශම් ශව්ාශේ අපට අව ය   ියරි ්රමාණය හදා 

ගන්න යනශකොට, අශේ ජාතික වුවමනාශවන් සියයට 40ක්  අපි 

නිෂවපාදනය කසනවා. ඒක ශදගුණ ියරීම උශදසා ස්තව නිෂවපාදන 

ශසෞඛ්ය ශදපාර්තශම්න්තුව එක්ක සියලු පෝත සභාව් 

ආඩුව කාසතුමන්්ා ඇතුළු නි්ධාරිතුමන්්ා එකතු ශව්ා අපි  

වැඩ පිිබශවෙක් ්රියා්තමක කසනවා. ඒ සඳහා අශේ ශේ පා්න 

නායක්තවය අපට වි ා් ව ශයන් උදේ කසනවා.  

අශේ ශගොවි ජනතාව ක්රම ශදකකට ස්තව පා්නශආ නිසත 

ශව්ා සිටිනවා. එයින් එක් ක්රමයක් තමයි ගෘහසවථ ස්තව පා්නය. 

එහිදී සතුන්ට කෑම ටික ෙඟට ශගනැ්ත ශදනවා. නැ්තනම් නිවශසේ  

සිට ඒ සතුන් පා්නය කසනවා. තව්ත ශකොටසක් ඉන්නවා, 

නිදැල්ශල් ඇති කසන ස්තතු. ඒ ස්තතු වනාන්තසයට ණුහිල්්ා 

ආහාස ්බා ගැනීමට පුු ු  ශවච්චල ස්තතු. 

වන ජීවී සහ වන ස සක්ෂණ අමාතයා  ය පිහිශටේවාට පුමව ඒ 

ශගොවීන්ශ  අයිතිවාසිකම් ශවුවශවන් නීති-රීතී සම්පාදනය කො. 

දැන් ශම් ශදවැනි ක්රමය ශහව්ත සාම්්රදායික ගව පා්නය ගැටුමක් 

බවට පරිවර්තනය ශව්ා තිශබනවා. සටට වැඩක් කසපු 

ඇමතිවසයකු හැටියට සී.බී. ස්තනායක ඇමතිතුමා ශම් 

අමාතයා  ය භාස ශගන වැඩ කටයුතු කසශගන යෑශම්දී ශම් 

කාසණාව අවශබෝධ කසශගන තිශබනවා. එතුමා ශම් ්ර වනයට 

විසඳුමක් ්බා ශදන්න කටයුතු කසන බවට අපි්ත එක්ක පැවැති 

සාකච්ඡාව්දී එකඟ ශව්ා තිශබනවා. ඒ නිසා  ගැටුමියන් ශතොසව 

ශම් කටයුතු ඉදිරියට කසශගන යන්න පුළුවන් ශහොඳ මාතෘකාවක් 

බවට අද ශම් පාර්ලිශම්න්තු විවාදය ප්ත ශව්ා තිශබන බව 

විශ ේෂශයන් මතක් කසන්න ඕනෑ.  

ශසෝහණ බඩුඩාස මන්ත්රීතුමා ියේවා වාශ , සතුන් ශබදන 

්රියාවලිය ග්තශතෝත, ජනතාවට සතුන් ශබද්ා ශදන්න 

පුළුවන්කමක් නැහැ. අශේ සටට ඕනෑ කසන සතුන් ්රමාණයට වඩා 

අපට සිටින සතුන් ්රමාණය අව යි. පුමණුය පා්න කා්ය තුෙ 

විශේ  සටවලින් සතුන් අසශගන ඇවි්ත, ශම් කටයු්තත පිිබබඳව 

ියසිම අවශබෝධයක් නැති අයට සතුන්  දී්ා ඒ සතුන් නිසපසාශේ 

විනා  ශවච්චල හැටි අපි දැක්කා. ඒ සඳහා ණය වූ සමහස ශගොවි 

පවුල්ව් උදවිය ජීවිතක්ෂයට ප්ත ශවනවා්ත අපි දැක්කා. ඒ 

අ්තදැකීම් අශේ ඉදිරි ස වර්ධන කටයුතුව්දී භාවිත කසන්න අපි 

උ්තුමක ශවනවා.  

ශම් සතුන්ශ  ්රධාන ආහාසය ශවන්ශන් තණශකොෙ. 

තණශකොෙ වවන්න, තණශකොෙ ශබෝගයක් බවට පරිවර්තනය 

කසන්න නීතිමය කසණා සම්පාදනය කස්ා, ඒ තුිබන් සක්ක තව් 

තණශකොෙ වගා කසන්න, ශගොවි ිනම්ව් තණශකොෙ වගා කසන්න, 

ඒවාට වාරිමාර්ග පේධතිවලින් වතුස ටික ගන්න පුළුවන් විධියට අපි  

වැඩ කටයුතු සාශියක්  කසනවා.  

ූල්ාසනාරූඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, අශේ සී.බී. ස්තනායක 

ඇමතිතුමාශ  පූර්ණ අුවග්රහශයන්, ජනාධිපතිතුමාශ  අසමුණ වන 

ියරිවලින් ජාතිය සවවය ශපෝෂණය ියරීශම් කාර්යය ඉටු කසන්න  

නන්දශසේන මන්ත්රීතුමා ඉදිරිප්ත කෙ ශම් ශයෝජනාව ශබශහවින් 

ඉවහල් ශේවි ියයන වි වවාසය පදනම් කසශගන, ඔබතුමාට 

සවතුතිවන්ත ශවමින් මශ  කථාව අවසන් කසනවා.   

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගු  සී.බී. ස්තනායක අමාතයතුමා.  ඔබතුමාට විනාඩි 5ක 

කා්යක් තිශබනවා.  

[අ.භා. 5.28  
 

ගු සී.බී. රත්නායක මහසත්ා (වන ජීවී හසා වන ්ාංරක්ෂණ 
අමාත්ුරමා) 
(ைொண்புைிகு சீ.ெி. ரத்நொயக்க - வனசீவரொசிகள் ைற்றும் வனப் 

ெொதுகொப்பு அமைச்சர்) 

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

ූල්ාසනාරූඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, අශේ සශට් ජනතාවට සතයය 

අවශබෝධ කසවන්න කටයුතු කෙ, මාධය සහෘදයන් හැටියට අශේ 

හදව්ත දිනා ග්තත බන්ු ් පේමකුමාස මාධයශේදී සශහෝදසයා්ත, 

ුමනිල් මාධව ශ්රේමති්ක මාධයශේදී සශහෝදසයා්ත  අද අප අතරින් 

සමුශගන තිශබනවා. ඒ මාධයශේදී සශහෝදසයන් ශදශදනාට නිවන් 

සැප ්ැශබ්වා ියයා ්රාර්ථනා කසන්න මම ශමය අවසවථාවක් කස 

ගන්නවා.   

කාශ්ෝචිත  ශයෝජනාවක් වන ශම් ශයෝජනාව  ගැන මම කථා 

කසන්න ඕනෑ. ජදවශආ සසදමක් නිසාද මන්දා මම පශු සම්ප්ත 

අමාතයවසයා හැටියට -ශම් විෂය භාස කැිනනට් ඇමතිවසයා 

හැටියට-  දීර්ඝ කා්යක් කටයුතු කස්ා තිශබනවා. මම එදා්ත ශම් 

ත්ත්තවයට  මුහුණ ු න්නා. මට පුළුවන්කම ්ැුදණා, ් කාශේ 

සතසදි භාගශආම දියස ියරි ්රචලලිත ියරීම සඳහා තිසසාස වැඩ 

පිිබශවෙක් සමඟ ඉදිරියට යන්න. හැබැයි, ජාතික ්රතිප්තතියක් 

නැති නිසා ආඩුව  ශවනසව ශවනශකොට, ඇමතිවු  ශවනසව 

ශවනශකොට ඒවා ශවනසව වන ්ක්ෂණයක් තිුදණා. අපි දියස ියරි 

්රචලලිත ියරීම සඳහා ියරි කඩ ටිකක් හදාග්තතා. සමහස අය ඒවාට  

උපහාස කො, අපහාස කො. නමු්ත අද ඒවා සැබෑ වුවමනා ශේවල් 

බවට පරිවර්තනය ශව්ා තිශබනවා. වි වවවිදයා්යට ඇතුළු වුම්, 

මහශපොෙ ශිෂය්තවය ග්තත දු වන්ට අපි බයිසිකල් ්බා දී්ා, 

හැම ශගදසකටම උශේට ප්තතශර් ශදනවා වාශ , ියරි 

ශබෝත්යක් ්බා ශදන්න එකඟතාවක් ඇති කසශගන අපි කටයුතු 

කො.  

නැවත්ත ඒක ආසම්භ කසන්න පුළුවන් අවසවථාව, අවකා ය 

තිශබනවා ියයන එක්ත මම විශ ේෂශයන් සඳහන් කසනවා. ශම් 

සට ියරිවලින් සපිරි සටක් බවට පරිවර්තනය ියරීශම් ශ්තමාව 

යටශ්ත "ශසෞභාගයශආ දැක්ම" ්රතිප්තති ්රකා ශආ සඳහන් 

කු ම් ්රියා්තමක කසන්න සූදානම් ශවනවා නම්, ශමොන අණ 

පන්ත, ශමොන ශේවල් තිුදණ්ත ඒවා කා්ාුවරූපව, කාශ්ෝචිතව 

්රියා්තමක ියරීශම් වගකීමක් අපට තිශබනවා. කඩිනම් මහවැලි 

වයාපාසය ග්තතාම, වන ස සක්ෂණ, වනජීවී ස සක්ෂණ 

ශදපාර්තශම්න්තුව් අණ පන්ත අනන්ත අ්රමාණව තිශබන්න 

ඇති. ඒ්ත සශට් අව යතාව මත ඒවාශආ යම් යම් ස ශ ෝධන 

කසමින් එම වයාපාසය ්රියා්තමක වුම් ආකාසය අපි දැක්කා. එශසේ 

කසමින්, එම වයාපාසය තුිබන් ශම් සට බත ුද්තින් ශපෝෂණය 

කසන්න්ත, වැේ බැින සාජයයට  ක්තියක් ශවන්න්ත, සටට විු ලිය 

්බාදීම සඳහා්ත අව ය කටයුතු කො; ඒ සඳහා දායක්තවය ්බා 

ු න්නා. ඒ නිසා  ශම් ශමොන ්ර වන තිුදණ්ත, ගු  එච්. නන්දශසේන  

මන්ත්රීතුමාශ  සහ ගු  ශ්රේම්නා්ත සී. ශදෝව්තත මන්ත්රීතුමාශ  

ශයෝජනා සවථිස්තවශයන් අද දින සභාව කල් තබන අවසවථාශේ 

ශගනාපු ශයෝජනාව පිිබබඳව්ත ස්කා බ්ා, ශම් සට ියරිවලින් 

සපිරි සටක් බවට පරිවර්තනය ියරීම සඳහා අව ය කටයුතු 

්රියා්තමක ියරීශම්දී වන ස සක්ෂණ ශදපාර්තශම්න්තුව්ත, වනජීවී 

ස සක්ෂණ ශදපාර්තශම්න්තුව්ත ඒ අණ පන්තව්ට,  නැ්තනම් වන 

ස්තව හා වෘක්ෂ්තා ආසක්ෂක ආඥාපනතට යම් යම් ස  ශ ෝධන 
කස්ා ඒ කටයුතු ්රියා්තමක කසන්න සූදානම් ශවනවා.  

ූල්ාසනාරූඪ ගු  මන්ත්රීතුමනි, අපි අහ්ා තිශබනවා, කැශල් 

ගහක් නහන්න කැ්ෑ ගහක්ම ඕනෑ ියය්ා.  මිනිසා විසින්මයි ශම් 

නීති පේධතිය ඇති කසගන්න, වන සතුන් විනා  කසන්න සූදානම් 

වුශඩු. ියරි ගවශයෝ හිමි අය ශම් අණ පන්ත මුවාශවන් වනය 

ඇතුෙට ණුහිල්්ා සතුන් විනා  කසන්න, කැ්ය විනා  කසන්න -

වනය විනා  කසන්න- සූදානම් ශවන වාස අනන්තයි, අ්රමාණයි. 

අන්තිශම්දී නව  දා්ා, උසාවි ණුහිල්්ා කටයුතු කො. ඒ කටයුතු 

1509 1510 

[ගු   ඩී.බී. ශහේස්ත මහතා  



2022  ශපබසවාරි  24 

කස්ා  ශම්වා තහනමට ්ක් කස ගන්න්ත අව ය පුමිනම සකසව 

කස ග්තශ්ත ඒ අයමයි. ඒ නිසාම තමයි සමහස ශව්ාවට ශම් අණ 

පන්ත එතැනට හසසව ශව්ා තිශබන්ශන්. ූල්ාසනාරූඪ ගු  

මන්ත්රීතුමනි,  ඔබතුමා දියනවා ඇති, සමහස ශව්ාවට උශේ හවස 

සිු වන අලි ඇතුන්ශ  මසණ ස ඛ්යාව ශකොපමණද ියය්ා. හක්ක 

පටසව වාශ  ශේවල් දම්ා අලි, ඇතුන් ඝාතනය කස්ා තිශබනවා. 

ඊෙඟට, කථා කසන්න බැරි සතුන් හැටියට උන්ට උ්ාශගන 

කන්න තිශබන භූමිශආ ශවන ශවන කටයුතු කස තිශබනවා. ඒ 

වාශ ම, වනශආ තිශබන ගසව ටික මැරී යන්න ශබශහ්ත කස්ා, 

දසව්ට අසශගන, එශහම නැ්තනම් කඳන් පිටින් කප්ා 

ශගනියන්න කටයුතු කස තිශබනවා. ඒ වාශ ම හසකුන්ශ  පිට 

දා්ා ග ජා වගාවන්, නිදන් හාසගැනීම් වැනි ශේවල් කසපු නිසාම 

තමයි ශම් කාසණය සඳහා අණ පන්ත ස ශ ෝධනය ශව්ා 

තිශබන්ශන්. ශම් අණ පන්ත ස ශ ෝධනය ියරීශම්දී පක්ෂ, විපක්ෂ 

 ශදදයක් නැතුව සියලුශදනාම ඒ ස ශ ෝධනය ියරීම සඳහා අ්ත 

ඔසව්ා තිශබනවා. සියලු ශදනා දැුවව්ත ියරීම සඳහායි  මම ශම් 

කාසණය ියයන්ශන්. අපි නි්ධාරින්ට ඇඟිල්් දිගු කසනවාට වඩා 

ශම් අණ පන්ත ස ශ ෝධනය කසදීම තමයි වගකීම වන්ශන්. අශේ 

ගු  මන්ත්රීතුමන්්ා්ත ඉදිරිශආ මම ශපොශසොන්ු  වුණා, සති  ශදකක් 

විතස ශදන්න. මම ඒ සඳහා අව ය කටයුතු කස්ා ශදනවාය 

ියය්ා. ඒ සඳහා දැනට පිඹුු ප්ත හද්ා තිශබනවා. ්බන සතිය 

ශවනශකොට අදාෙ කැිනනට් ප්රිකාව ඉදිරිප්ත කසමින් ඒ කටයු්තත 

්රියා්තමක කසන්න සූදානම් ශවනවා. සශට් අව යතාව සඳහා, -

ශේශීය අව යතාව සඳහා- ජීවශනෝපාය නඟා සිටුවීම සඳහා අශේ 

සට ියරිවලින් සපිරි සටක් බවට පරිවර්තනය ියරීමට අව ය 

කටයුතු කසන්න අප සූදානම් ශවනවා. ශමම කාශ්ෝචිත 

ශයෝජනාව ශගනාපු ගු  එච්. නන්දශසේන මන්ත්රීතුමාට මශ  

ශගෞසවනීය සවතුතිය පුද කසනවා.  ඔබ සැමට ුමබ අනාගතයක් 
ශේවා ියය්ා ්රාර්ථනා කසනවා.  සවතුතියි. 

 

එකල්හි පේලාව අ. වා. 5.30 ූහපය්ද මූලා්නාරූඪ ගු 
ම්දත්රීුරමා විසි්ද ප්රශයීයපනය පනොවිම්ා පාාලිපම්්දුරව කල් ත්බන ලදී. 

පාාලිපම්්දුරව ඊ  අනුකූලව  2022 පපබරවාරි 25වන සිකුරාාා 
පූ. වා. 10.00 වන පත්ක් කල් ගිපප ය. 

அப்தெொழுது, ெி. ெ. 5.30 ைணியொகிவிடலவ ைொண்புைிகு 

தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கள் வினொ விடுக்கொைலலலய 

ெொரொளுைன்றத்மத ஒத்திமவத்தொர். 

அதன்ெடி ெொரொளுைன்றம், 2022 தெப்ருவொி 25, தவள்ளிக்கிழமை 

மு. ெ. 10.00 ைணிவமர ஒத்திமவக்கப்ெட்டது. 

It being 5.30 p.m., THE HON. PRESIDING MEMBER adjourned 
Parliament without Question put. 

Parliament adjourned accordingly until 10.00 a.m. on Friday, 25h 
February, 2022.  

 
 

ප්රශයීයපනවල   ලිිතත් ිළිතුරු 
வினொக்களுக்கு எழுத்துமூல விமடகள் 

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS 
 

ළුඛ්ද  සිු  වන ශයීයාරීරික ාඬුවම් වැළැක්වීම  
ය්දත්රණය 

 சிறுவர்கள்ைீதொன உடல்ொீதியொன தண்டமனமயத் 

தடுத்தல்: தெொறிமுமற  
PREVENTION OF CORPORAL PUNISHMENT ON CHILDREN: 

MECHANISM  

388/2022 

1.  ගු (්චාාය) හසරියම අමරසූරිය පමපනවිය 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) (தசல்வி) ஹொினி அைரசூொிய)  

 (The Hon. (Dr.) (Ms.)  Harini Amarasuriya) 
අධයාපන අමාතයතුමාශගන් ඇසූ ්ර වනය- (2) : 

(අ) (i) ෙමුන්ට  ාරීරික දඬුවම් පැමිණවීම සම්බන්ධශයන් 
2010 සිට 2021 දක්වා ්ැබී ඇති පැමිපුලි ස ඛ්යාව 
ශකොපමණද; 

 (ii)  ඉහත සඳහන් පැමිපුලිව් ්රතිේයක් ශ්ස 
පව්තවන ්ද පරීක්ෂණ ස ඛ්යාව ශකොපමණද; 

 (iii)  ාරීරික දඬුවම්, ආඩුව ක්රම වයවසවථාශේ 11 වැනි 
වයවසවථාව උල්් ඝනය ියරීමක් බව ්රකා  
කසමින් 2020.12.17 වැනි දින ශරේෂවඇාධිකසණය 
විසින් ශදන ්ද නිර්ශේ  ්රියා්තමක ියරීම සඳහා 
ජාතික ෙමා ආසක්ෂක අධිකාරිය සහ  පරිවාස හා 
ෙමා සක්ෂක ශසේවා ශදපාර්තශම්න්තුව විසින් ගුව 
්බන පියවස කවශර්ද; යන්න එතුමා ශමම 
සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ආ) (i)   ාරීරික දඬුවම් සම්බන්ධශයන් දැනට සිු  
ශකශසමින් පවතින ජනතික සහ ්රතිප්තතිමය 
්රතිස සවකසණ කවශර්ද; 

 (ii)  ාරීරික දඬුවම් වැෙැක්වීමට සහ අුවූල්තාව 
සහතික ියරීමට සවථාපිත කස ඇති යන්ත්රණ 
කවශර්ද; සහ   

 (iii)  ෙමුන්ට  ාරීරික දඬුවම් ියරීශම් ගැටලු ශපොලීසියට 
සහ අධිකසණයට ශගන යාමට ශබොශහෝ ශදශනකු 
අකමැති බැවින්, එම ු ක්ගැනවිලි සම්බන්ධශයන් 
කටයුතු ියරීශම් යන්ත්රණයක් ආසම්භ ියරීමට 
සජයට හැියයාව තිශබ්ද; 

 යන්න්ත එතුමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ඇ)  ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

கல்வி அமைச்சமரக் லகட்ட வினொ: 

(அ) (i) 2010ஆம் ஆண்டிலிருந்து 2021ஆம் ஆண்டு வமர 

சிறுவர்கள்ைீதொன உடல்ொீதியொன தண்டமன 

ததொடர்ெில் கிமடத்துள்ள முமறப்ெொடுகளின் 

எண்ணிக்மகமயயும்; 

 (ii) லைற்ெடி முமறப்ெொடுகளின் விமளவொக 

லைற்தகொள்ளப்ெட்டுள்ள விசொரமணகளின் 

எண்ணிக்மகமயயும்; 

 (iii) உடல்ொீதியொன தண்டமனயொனது 

அரசியலமைப்ெின் 11ஆம் உறுப்புமரமய 

ைீறுவதொகக் குறிப்ெிட்டு 2020.12.17ஆம் திகதி 

உயர் நீதிைன்றத்தொல் வழங்கப்ெட்ட விதப் 

புமரகமள நமடமுமறப்ெடுத்துவதற்குத் லதசிய 

சிறுவர் ெொதுகொப்பு அதிகொரசமெ ைற்றும் 

நன்னடத்மத ைற்றும் சிறுவர் ெரொைொிப்புச் 

லசமவகள் திமணக்களம் ஆகியவற்றொல் 

லைற்தகொள்ளப்ெட்டுள்ள நடவடிக்மககமளயும்; 

 அவர் இச்சமெக்கு அறிவிப்ெொரொ? 

(ஆ) (i) உடல்ொீதியொன தண்டமன ததொடர்ெொக 

தற்லெொது லைற்தகொள்ளப்ெட்டுவரும் சட்ட 

ொீதியொன ைற்றும் தகொள்மக ொீதியொன 

சீர்திருத்தங்கமளயும்; 

 (ii) உடல்ொீதியொனத் தண்டமனமயத் தடுப்ெதற்கும் 

இணங்கிதயொழுகுதமல உறுதிதசய்வதற்குைொக  

ஏற்ெடுத்தப்ெட்டுள்ள தெொறிமுமறகமளயும்; 

 (iii) ெலர் சிறுவர்கமள தெொலிஸ் நிமலயத்துக்கும் 

நீதிைன்றத்துக்கும் தகொண்டுதசல்ல விரும் 

ெொததொல்,  அந்த ைனக்குமறகமளக் 

மகயொள்வது ததொடர்ெொக ஒரு தெொறிமுமறமய 

அரசொங்கத்தொல் முன்தனடுக்க முடியுைொ 

என்ெமதயும்; 

 அவர் லைலும்  இச்சமெக்கு அறிவிப்ெொரொ? 

(இ) இன்லறல், ஏன்? 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

asked the Minister of Education: 
 

  (a) Will he inform this House - 

 (i) the number of complaints received on 
corporal punishment from 2010 to 2021with 
regard to children; 

 (ii)  the number of inquiries conducted as a 
result of the above-mentioned complaints; 
and 

 (iii)  the steps taken by the National Child 
Protection Authority and the Department of 
Probation and Child Care Services to 
implement the recommendations given by 
the Supreme Court on 17.12.2020, stating 
that corporal punishment is a violation of 
Article 11 of the Constitution? 

  (b)  Will he also inform this House - 

 (i)  the ongoing legal and policy reforms on 
corporal punishment; 

 (ii)  the mechanisms set up to prevent corporal 
punishment and ensure compliance; and 

 (iii)  whether the Government can initiate a 
grievance handling mechanism with regard 
to corporal punishment issues on children 
since many are reluctant to take them to the 
police and court? 

  (c)  If not, why? 
 

ගු දිප්දෂප ගුණවාධාන මහසත්ා (අධාාපන අමාත් ්හස 
පාාලිපම්්දුරපේ ්වානායකුරමා) 
(ைொண்புைிகு திலனஷ் குணவர்தன - கல்வி அமைச்சரும் 

ெொரொளுைன்றச் சமெ முதல்வரும்)  

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

 
(අ)  (i)  ෙමුන්ට එශසහිව සිු ව ඇති  ාරීරික හි සන 

සම්බන්ධශයන් ජාතික ෙමා ආසක්ෂක අධිකාරිය 
ශවත (දඩුඩ නීති ස ග්රහශආ සඳහන් වැසදි සහ 
2005 අ ක 34 දසන ගෘහසවථ ්රචලඩුඩ්තවය 
වැෙැක්වීශම් පනත යටශ්ත සඳහන් වැසදිව්ට 
අුවූල්ව) ්ැබී ඇති පැමිපුලි ස ඛ්යාව පහත පරිදි 
ශේ.  

                      

වර්ෂය ්ැබී ඇති පැමිපුලි ස ඛ්යාව 

2010    986 

2011 1,231 

2012 1,594 

2013 2,157 

2014 2,261 

2015 2,423 

2016 2,244 

2017 2,224 

2018 2,517 

2019 2,421 

2020 2,287 

2021 2,830 

එකතුව 25,175 

  එශසේම පරිවාස හා ෙමාසක්ෂක ශසේවා 
ශදපාර්තශම්න්තුව ශවත ්ැබී ඇති පැමිපුලි 
ස ඛ්යාව පහත පරිදි ශේ.  

 

 (ii) ඉහත සියලුම පැමිපුලි සඳහා පරීක්ෂණ පව්තවා 
ඇති අතස, ඒ සඳහා සවථිස විසඳුම් ්බා දීම, 
තාවකාලික විසඳුම් ්බා දී ඉදිරි කටයුතු සිු  ියරීම 
හා අදාෙ ශවන්ත ආයතන ශවත ශයොමු ියරීම ද සිු  
කස ඇත. 

 (iii) ඔේ. ජාතික ෙමාසක්ෂක අධිකාරිය එකී ූලලික 
අයිතිවාසිකම ආසක්ෂා ියරීමට පහත සඳහන් 
පියවස ශගන ඇත. 

  *  ෙමයින්ශ  භාසය හා ආසක්ෂාව දසන අය 
මඟින් දු වන්  ාරීරික හා මානසික 
හි සනයට ්ක්වීම සම්බන්ධශයන් දඩුඩ 
නීති ස ග්රහශආ 308 වගන්තිය යටතට 
අය්තවන පැමිපුලි භාස ගැනීම හා ඒවා 
විමර් නයට ්ක්කස අව ය අවසවථාව්දී 
නීතිමය පියවස ගැනීම. 

  *  2005 අ ක 34 දසන ගෘහසවථ ්රචලඩුඩ්තවය 
වැෙැක්වීශම් පනත යටශ්ත පැමිපුලි භාස 
ගැනීම හා අව ය අවසවථාව්දී නීතිමය 
පියවස ගැනීම. 

  *  වින්දිත දු වන් සඳහා අව ය මශනෝ 
සමාජ ය සහාය ්බා දීම. 

  *  හි සනශයන් මිදී සිටීමට දු වන්ට ඇති 
අයිතිවාසිකම සම්බන්ධශයන් පාසල් සිුමන් 
ඇතුළු මහජනතාව දැුවව්ත ියරීශම් 
වැඩසටහන් පැවැ්තවීම. 

  *  ජාතික ෙමාසක්ෂක අධිකාරිය විසින් 
්රකා යට ප්ත කසන ්ද ශදමාපියන් හා 
ගුු වු න් පාදක කසග්ත ධනා්තමක 
ශික්ෂණය පිිබබඳ අ්තශපොත වන ශික්ෂා 
ග්රන්ථය පෙ කසන ්ද අතස, එය පාදක කස 
ගනිමින් දීප වයාේතව ්රාථමික අ   ගුු වු  
හා උපශේ න ගුු වු  දැුවව්ත ියරීශම් 
පුහුම් වැඩසටහන් ්රාශේශීය ශල්කම් 
ශකොට්ඇාස මට්ටශමන් සිු  කසුව ්ැශබ්. 

   ශමම ග්රන්ථය භාෂා ්රි්තවශයන්ම පෙ කස 
ඇති අතස, එය දිවයිශන් සියලුම පාසල් ශවත 
ශබදා හරිමින් පවතී. 

  *  ශ්රී ් කාශේ පාසල්ව් ්රියා්තමක වන ෙමා 
විනය ක්රමශේදය පිිබබඳ පර්ශආෂණයක් 
ජාතික ෙමාසක්ෂක අධිකාරිය විසින් සිු  කස 
ඇති අතස, ඊට අදාෙ පර්ශආෂණ ග්රන්ථයක් 

වර්ෂය ෙමුන්ට  ාරීරික දඬුවම් 

පැමිණවීමට අදාෙ පැමිපුලි 

්ැබී ඇති 

පැමිපුලි 

ස ඛ්යාව 

2013 අමාුවක ක පහසදීම් කායික / 

සහ මානසික අපශයෝජන 

   20 

2015 කායික දඩුඩනය   610 

2016 කායික දඩුඩනය   612 

2017 කායික හි සනය   694 

2018 කායික හි සනය   450 

2019 කායික හි සනය   488 

2020 කායික හි සනය   535 

2021 කායික හි සනය   584 

එකතුව   3,993 

1513 1514 



2022  ශපබසවාරි  24 

්රකා යට ප්ත කස, ඒ මත පදනම්ව 
ගුු වු න් ඉ්ක්ක ශකොට නියමු වයෘපෘති 
සිු  කස ඇත.  

   එශසේම, මීට අමතසව පරිවාස හා ෙමාසක්ෂක 
ශසේවා ශදපාර්තශම්න්තුව විසින් පහත 
වැඩසටහන් ්රියා්තමක ශකශර්. 

  *  2021 වර්ෂශආ සිට යහප්ත ශදමාපියභාවය 
සම්බන්ධශයන් ග්රාමීය මට්ටශමන් 
ශදමාපියන් දැුවව්ත ියරීම. 

  *  2021 වර්ෂශආ සිට අගය කෙ යුතු දු ශවකු 
වන්ශන් ශකශසේද නමැති ශ්තමාව ඔසවශසේ 
දු වන් බ්ගැන්වීශම් වැඩසටහන් 
්රියා්තමක ියරීම. 

  *  යහප්ත ගුණ නැණ ශබශ්න් යුතු දු ශවකු 
සමාජගත ියරීශම් අසමු පුන් ්රියා්තමක වන 
ෙමා සමාජ / ෙමා සභා වැඩසටහන ඔසවශසේ 
්රියා්තමක කසන කුස්තා ස වර්ධන 
වැඩසටහන්, නායක්තව වැඩසටහන් සහ 
ආධයා්තමික ස වර්ධන වැඩසටහන් මඟින් 
හි සනශයන් ශතොස සමාජයක් ශගොඩනැඟීම 
සඳහා දු වන් තුෙ තිිනය යුතු ශික්ෂණය 
පුු ු  පුහුම් ියරීම සහ බ් ගැන්වීම. 

  *  ශමම ශදපාර්තශම්න්තුව විසින් ්රියා්තමක 
කසුව ්බන ග්රාමීය ෙමා ස වර්ධන කමිටුව 
ඔසවශසේ ග්රාමීය මට්ටශමන් දු වන්ට සිු වන 
කායික ශමන්ම මානසික ගැටලු පිිබබඳ 
අවධානය ශයොමු කසන අතස, එමඟින් 
දු වශන්   ආසක්ෂාව උශදසා සමාජ 
ආසක්ෂණ ජා් ශ්ස ශමම කමිටු 
්රියා්තමක ශේ. 

 ශමමඟින් දු වන්ට සිු වන හි සනයන් වැෙැක්වීම සඳහා 
අව ය සම්බන්ධීකසණ මැදිහ්ත ියරීම  ක්තිම්ත කසයි. 

(ආ) (i)  ාරීරික දඬුවම් ්බා දීමට අදාෙව නව නීති 
්රතිස සවකසණ සිු  ියරීම පිපුස අදහසව හා නි ර්ශේ  
්බා ගැනීම සඳහා විශ ේෂඥ කමිටුවක් ප්ත ියරීමට 
අව ය ූලලික කාර්යයන් ආසම්භ කස ඇති අතස, ඒ 
සඳහා ජාතික ෙමාසක්ෂක අධිකාරිශආ අධයක්ෂ 
මඩුඩ් අුවමැතිය හිමිව ඇත. 

  ඒ අුවව අදාෙ කටයුතු කඩිනමින් ආසම්භ ියරීමට 
නියමිතය. 

 (ii) * 1929 ෙමා උපකාසක ශසේවය මඟින් හා ලිපි, 
ෆැක්සව හා ශවන්ත ක්රම මඟින් සිු  කසන 
පැමිපුලි භාස ගැනීම හා එම පැමිපුලි ජාතික 
ෙමාසක්ෂක අධිකාරිශආ විශ ේෂ ශපොලිසව 
විමර් න ඒකකය, ්රාශේශීය ශපොලීසි, විමර් න 
අ  ය හා නීති අ  ය මඟින් විමර් නය සිු  ියරීම 
හා අව ය අවසවථාව්දී ජනතික ්රියාමාර්ග 
ගැනීම සිු  ියරීම, මශනෝ සමාජ ය අ  ය මඟින් 
එම දු වන්ට අව ය මශනෝ සමාජ ය සහායද 
්බා දීම.  

  *  ෙමයින්ට එශසහිව සිු  වන  ාරීරික හා මානසික 
හි සන සම්බන්ධශයන් සිු  කසන ශපොලිසව 
විමර් න හා නව  කටයුතු නියාමනය ියරීම.  

  *  පරිවාස හා ෙමාසක්ෂක ශසේවා ශදපාර්ත 
ශම්න්තුව විසින් බඳවාශගන ඇති ෙමා හිමිකම් 
්රවර්ධන නි්ධාරින් සෑම දිසව්රික් ශල්කම් 
කාර්යා්යකටම සහ ්රාශේශීය ශල්කම් 
කාර්යා්යකටම අුවයුක්ත කස ඇත. 

   ශමම නි්ධාරින් විසින් ග්රාමීය මට්ටශමන් විවිධ 
දැුවව්ත ියරීම් සිු  ියරීම සහ දු වන්ට එශසහි 
හි සන සම්බන්ධශයන් ශමම නි්ධාරින් ශවත 
වාර්තා ියරීම සඳහා අවසවථාව ස්සා ඇත. 

  * එශමන්ම ්රධාන කාර්යා්යට ද පැමිපුලි 
ඉදිරිප්ත ියරීමට අවසවථාව ස්සා ඇති අතස, 
ඒවා විමර් නය ියරීම දිසව්රික් සහ ්රාශේශීයව 
ශසේවශආ නියුතු නි්ධාරින් විසින් සිු  කසයි.  

 (iii) ෙමයින්ට එශසහිව සිු  කසන  ාරීරික දඬුවම් සහ 
ශවන්ත එවැනි හි සන සම්බන්ධශයන් ්රියා 
ියරීශම් ජනතික බ්ත් ඇ්තශ්ත ශපොලීසිය සහ 
අධිකසණය ශවතය. එවැනි දඬුවම් පිිබබඳ 
ශපොලීසියට  ශහෝ අධිකසණයට වාර්තා ශනොකස 
ු ක් ගැනවිල්්ක් ශ්ස භාසශගන කටයුතු ියරීම 
සඳහා අපසාධ යුක්තිශයන් පරිබාහිස වූ පරිපා්න 
යන්ත්රණයක් හසහා ්රියා ියරීශම් ජනතික 
්රතිපාදනයක් ශමශතක් හඳුන්වා දී ශනොමැත. 

  එශහ්ත, ෙමයින්ට  ාරීරික දඬුවම් සිු  ියරීම හා 
හි සා ියරීම වෙක්වා ගැනීම සඳහා මහජනතාව 
දැුවව්ත ියරීමට හා නිවාසණ අධයාපනය ්බාදීම 
ේදා  වන අතස, ඒ සඳහා ජාතික ෙමාසක්ෂක 
අධිකාරිය ්රමුඛ් අධයාපන අමාතයා  ය හා සියලු 
පාසල්, ශසෞඛ්ය අමාතයා  ය හා සියලු ශසෝහල් හා 
ජනමාධය අමාතයා  ය ඇතුළු සාජය 
ආයතනයන්ට ඉදිරිප්ත විය හැක. 

  ජාතික ෙමාසක්ෂක අධිකාරිය දැනටම්ත ෙමුන්ට 
එශසහිව හි සනය වැෙැක්වීමට දීප වයාේත 
මට්ටශමන් දැුවව්ත ියරීම් සිු  කසුව ්ැශබ්. 

(ඇ) අදාෙ ශනොශේ.  

 

(அ) (i)  சிறுவர்களுக்கு எதிரொக லைற்தகொள்ளப்ெட்டுள்ள 

உடல்ொீதியொன துன்புறுத்தல்கள் ததொடர்ெில் 

லதசிய சிறுவர் ெொதுகொப்பு அதிகொரசமெக்கு 

(தண்டமனச் சட்டக்லகொமவயில் குறிப்ெிடப் 

ெட்டுள்ள தவறுகள் ைற்றும் 2005இன் 34ஆம் 

இலக்க குடும்ெ வன்முமறகமளத் தடுத்தல் 

சட்டத்தின்கீழ் குறிப்ெிடப்ெட்டுள்ள தவறுகளுக்கு 

அமைய) கிமடத்துள்ள முமறப்ெொடுகளின் 

எண்ணிக்மக ெின்வருைொறொகும். 

 

 

ஆண்டு கிமடத்துள்ள 

முமறப்ெொடுகளின் 

எண்ணிக்மக 

2010    986 

2011 1,231 

2012 1,594 

2013 2,157 

2014 2,261 

2015 2,423 

2016 2,244 

2017 2,224 

2018 2,517 

2019 2,421 

2020 2,287 

2021 2,830 

தைொத்தம் 25,175 
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(82) 

  லைலும்,  நன்னடத்மத ைற்றும் சிறுவர் 

ெரொைொிப்புச் லசமவகள் திமணக்களத்துக்கு 

கிமடத்துள்ள முமறப்ெொடுகளின் எண்ணிக்மக 

ெின்வருைொறொகும். 

 

 (ii)  லைலல சகல முமறப்ெொடுகளுக்கும் விசொரமண 

நடொத்தப்ெட்டுள்ளதுடன், அதற்கு நிரந்தரத் தீர்வு 

வழங்குதல், தற்கொலிகத் தீர்வு வழங்கி 

அடுத்தகட்ட நடவடிக்மககமள லைற்தகொள்ளல் 

ைற்றும் ஏற்புமடய லவறு நிறுவனங்களிடம் 

சைர்ப்ெிப்ெதும் லைற்தகொள்ளப்ெட்டுள்ளது. 

 (iii)  ஆம். 

  லதசிய சிறுவர் ெொதுகொப்பு அதிகொரசமெ லைற்ெடி 

அடிப்ெமட உொிமைகமளப் ெொதுகொப்ெதற்கொகப் 

ெின்வரும் நடவடிக்மககமள லைற்தகொண் 

டுள்ளது. 

 சிறுவர்களின் தெொறுப்பு ைற்றும் ெொதுகொப் 

மெக்தகொண்டுள்ள ஆட்கள்மூலம் 

சிறுவர்கள் உடல் ைற்றும் உளொீதியொன 

துன்புறுத்தலுக்கு உட்ெடுவது ததொடர்ெில் 

தண்டமனச் சட்டக்லகொமவயின் 308 

ெிொிவின்கீழ் உொித்தொகின்ற முமறப் 

ெொடுகமளப் தெொறுப்லெற்றுக்தகொள்ளல் 

ைற்றும் அவற்மற விசொரமணதசய்து 

லதமவயொன சந்தர்ப்ெங்களில் சட்ட 

நடவடிக்மககமள லைற்தகொள்ளல். 

 2 0 0 5இன் 34ஆம் இலக்க குடும்ெ 

வன்முமறகமளத் தடுக்கும் சட்டத்தின்கீழ் 

முமறப்ெொடுகமளப் தெொறுப்லெற்றுக் 

தகொள்ளல் ைற்றும் லதமவயொன சந்தர்ப் 

ெங்களில் சட்ட நடவடிக்மககமள லைற் 

தகொள்ளல். 

 ெொதிக்கப்ெட்ட சிறுவர்களுக்குத் 

லதமவயொன உளவியல் சமூக உதவிமயப் 

தெற்றுக்தகொடுத்தல். 

ஆண்டு சிறுவர்களுக்குத் தண்டமன 

விதித்தல் ததொடர்ெிலொன 

முமறப்ெொடுகள் 

கிமடத்துள்ள 

முமறப்ெொடுகளின் 

எண்ணிக்மக 

2013 ைனிதொெிைொனைற்ற 

முமறயில் தொக்குதல், உடல்/ 

ைற்றும் உளவியல்சொர் 

துஷ்ெிரலயொகம் 

20 

2015 உடல் ொீதியொன தண்டமன 610 

2016 உடல் ொீதியொன தண்டமன 612 

2017 உடல் ொீதியொன 

துன்புறுத்தல் 

694 

2018 உடல் ொீதியொன 

துன்புறுத்தல் 

450 

2019 உடல் ொீதியொன 

துன்புறுத்தல் 

488 

2020 உடல் ொீதியொன 

துன்புறுத்தல் 

535 

2021 உடல் ொீதியொன 

துன்புறுத்தல் 

584 

தைொத்தம் 3,993 

 துன்புறுத்தலிலிருந்து விடுெடுவதற்குப் 

ெிள்மளகளுக்குள்ள உொிமைகள் ததொடர் 

ெில் ெொடசொமல ைொணவர்கள் உட்ெட 

தெொதுைக்கமள விழிப்புணர்வூட்டும் நிகழ்ச் 

சித்திட்டங்கமள நடொத்துதல். 

 லதசிய சிறுவர் ெொதுகொப்பு 

அதிகொரசமெயொல் தவளியிடப்ெட்டுள்ள 

தெற்லறொர் ைற்றும் ஆசிொியர்கமள அடிப் 

ெமடயொகக்தகொண்ட சொதகைொன ஒழுக்கக் 

கட்டுப்ெொடு ெற்றிய மகலயடொன 'சீக்சொ' 

நூல் தவளியிடப்ெட்டதுடன், அதமன 

அடிப்ெமடயொகக்தகொண்டு நொடளொவிய 

ொீதியில் ஆரம்ெப்ெிொிவு ஆசிொியர்கள் ைற்றும் 

ஆசிொிய ஆலலொசகர்கமள விழிப்புணர் 

வூட்டும் ெயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் 

ெிரலதச தசயலொளர் ெிொிவு ைட்டத்தில் 

லைற்தகொள்ளப்ெடுகின்றன. 

  இந்த நூல் மும்தைொழிகளிலும் தவளியிடப் 

ெட்டுள்ளதுடன், இது நொட்டின் சகல 

ெொடசொமலகளுக்கும் விநிலயொகிக்கப்ெட்டு 

வருகின்றன. 

 இலங்மகயின் ெொடசொமலகளில் 

அமுலிலுள்ள சிறுவர் ஒழுக்க முமறயியல் 

ெற்றிய ஆய்தவொன்று லதசிய சிறுவர் 

ெொதுகொப்பு அதிகொரசமெயொல் லைற்தகொள் 

ளப்ெட்டுள்ளதுடன், அது ததொடர்ெிலொன 

ஆய்வு நூல் தவளியிடப்ெட்டு, அதன் 

அடிப்ெமடயில் ஆசிொியர்கமள இலக்கொகக் 

தகொண்ட முன்லனொடிக் கருத்திட்டமும் 

லைற்தகொள்ளப்ெட்டுள்ளது.  

 அவ்வொலற இதற்கு லைலதிகைொக 

நன்னடத்மத ைற்றும் சிறுவர் ெரொைொிப்புச் 

லசமவகள் திமணக்களத்தொல் ெின்வரும் 

நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் 

அமுல்ெடுத்தப்ெடுகின்றன. 

 2021ஆம் ஆண்டு முதல் சிறந்த தெற்லறொர் 

அந்தஸ்து ததொடர்ெில் கிரொைிய ைட்டத்தில் 

தெற்லறொமர விழிப்புணர்வூட்டல். 

 2021ஆம் ஆண்டு முதல் ெொரொட்டப் 

ெடலவண்டிய ெிள்மளயொக ைொறுவது 

எவ்வொறு எனும் ததொனிப்தெொருள் ஊடொகச் 

சிறுவர்கமள வலுவூட்டும் நிகழ்ச்சித் 

திட்டங்கமள அமுல்ெடுத்தல். 

 சிறந்த ெண்ெொடும் அறிவும் ைிக்க 

ெிள்மளதயொன்மறச் சமூகையப்ெடுத்தும் 

லநொக்கத்துடன் அமுல்ெடுத்தப்ெட்டுள்ள 

சிறுவர் கழகம்/ சிறுவர் சமெ 

நிகழ்ச்சித்திட்டத்தினூடொக அமுல்ெடுத்தப் 

ெடுகின்ற திறன் அெிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் 

திட்டங்கள், தமலமைத்துவ நிகழ்ச்சித் 

திட்டங்கள் ைற்றும் ஆன்ைீக அெிவிருத்தி 

நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் ஊடொக துன்புறுத்தல் 

அற்ற சமூகதைொன்மறக் கட்டிதயழுப் 

புவதற்கு சிறுவர்கள் ைத்தியில் 

கொணப்ெடலவண்டிய ஒழுக்கக்கட்டுப் 

ெொட்டு நமடமுமறகமளப் ெயிற்றுவித்தல் 

ைற்றும் வலுவூட்டல். 
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 இந்தத் திமணக்களத்தொல் அமுல்ெடுத்தப் 

ெடுகின்ற கிரொைிய அெிவிருத்திக் குழு 

ஊடொக கிரொைிய ைட்டத்தில் சிறுவர்களுக்கு 

இடம்தெறுகின்ற உடல்சொர் ைற்றும் 

உளவியல் சிக்கல்கள் ெற்றிக் கவனம் 

தசலுத்தப்ெடுவதுடன், அதன்மூலம் சிறுவர் 

களின் ெொதுகொப்புக்கொகச் சமூகப் 

ெொதுகொப்பு வமலயமைப்ெொக இக்குழுக்கள் 

தசயற்ெட்டு வருகின்றன. 

  இதன்மூலம் சிறுவர்களுக்கு இடம்தெறுகின்ற 

துன்புறுத்தல்கமளத் தடுக்கத் லதமவயொன 

ஒருங்கிமணப்புத் தமலயீடு வலுவூட்டப் 

ெடுகின்றது. 

(ஆ) (i) உடல் ொீதியொன தண்டமன வழங்குவது 

ததொடர்ெில் புதிய சட்ட ைறுசீரமைப்புக்கமள 

லைற்தகொள்வற்கொகக் கருத்துக்கள் ைற்றும் 

சிெொொிசுகமளப் தெற்றுக்தகொள்வதற்கு நிபுணர் 

குழுதவொன்மற நியைனம் தசய்யத் 

லதமவயொன ஆரம்ெக் கட்டப் ெணிகள் 

முன்தனடுக்கப்ெட்டுள்ளதுடன், அதற்குத் 

லதசிய சிறுவர் ெொதுகொப்பு அதிகொரசமெயின் 

ெணிப்ெொளர் சமெயின் அங்கீகொரமும் கிமடத் 

துள்ளது. அதற்கமைய, உொிய நடவடிக்மககள் 

துொிதைொக ஆரம்ெிக்கப்ெடவுள்ளன. 

 (ii)  

 1929 சிறுவர் உதவித் ததொமலலெசிச் 

லசமவ ஊடொக ைற்றும் கடிதம், தெக்ஸ் 

ைற்றும் லவறு வழிமுமறகளின் ஊடொக 

லைற்தகொள்ளப்ெடும் முமறப்ெொடுகமளப் 

தெொறுப்லெற்றுக்தகொள்ளல் ைற்றும் 

லைற்ெடி முமறப்ெொடுகமள லதசிய 

சிறுவர் ெொதுகொப்பு அதிகொரசமெயின் 

விலசட தெொலிஸ் விசொரமண அலகு, 

ெிரலதச ொீதியொன தெொலிஸ் விசொரமணப் 

ெிொிவு ைற்றும் சட்டப் ெிொிவின்மூலம் 

விசொரமணகமள லைற்தகொள்ளல் ைற்றும் 

லதமவயொன சந்தர்ப்ெங்களில் சட்ட 

நடவடிக்மககமள லைற்தகொள்ளல், 

உளவியல் சமூகப் ெிொிவொல் அச்சிறுவர் 

களுக்குத் லதமவயொன உளவியல் சமூக 

உதவிகமளயும் தெற்றுக்தகொடுத்தல். 

 சிறுவர்களுக்கு எதிரொக லைற்தகொள் 

ளப்ெடுகின்ற உடல்சொர் ைற்றும் உளவியல் 

துன்புறுத்தல்கள் ததொடர்ெில் லைற்தகொள் 

ளப்ெடும் தெொலிஸ் விசொரமணகள் ைற்றும் 

வழக்கு நடவடிக்மககமள ஒழுங்குறுத்தல். 

 நன்னடத்மத ைற்றும் சிறுவர் ெரொைொிப்புச் 

லசமவகள் திமணக்களத்தொல் ஆட்லசர்ப்புச் 

தசய்யப்ெட்டுள்ள சிறுவர் உொிமைகள் 

லைம்ெொட்டு அலுவலர்கள் ஒவ்தவொரு 

ைொவட்டச் தசயலகத்துக்கும் ெிரலதச 

தசயலகத்துக்கும் இமணப்புச் தசய்யப் 

ெட்டுள்ளொர்கள்.  

  லைற்ெடி அலுவலர்களொல் கிரொைிய ைட்டத்தில் 

ெல்லவறு விழிப்புணர்வூட்டல்கமள லைற் 

தகொள்ளல் ைற்றும் சிறுவர்களுக்கு எதிரொன 

துன்புறுத்தல்கள் ததொடர்ெில் குறித்த 

அலுவலர்களுக்கு அறிக்மகயிடுவதற்கொன 

வொய்ப்புக்கள் தசய்துதகொடுக்கப்ெட்டுள்ளன. 

 லைலும், தமலமை அலுவலகத்துக்கும் 

முமறப்ெொடுகமளச் சைர்ப்ெிக்க வொய்ப் 

புக்கள் தசய்துதகொடுக்கப்ெட்டுள் 

ளதுடன், அவற்மற விசொரமண தசய்வது 

ைொவட்ட ைற்றும் ெிரலதச ொீதியில் 

கடமையொற்றி வருகின்ற அலுவலர்கள் 

ஆகும். 

 (iii)  சிறுவர்களுக்கு எதிரொக லைற்தகொள்ளப்ெடுகின்ற 

உடல்சொர் தண்டமன ைற்றும் லவறு அவ்வொறொன 

துன்புறுத்தல்கள் ததொடர்ெில் நடவடிக்மக 

லைற்தகொள்ளும் சட்டொீதியொன தத்துவம் 

இருப்ெது தெொலிஸ் ைற்றும் நீதிைன்றத் 

திடைொகும். அவ்வொறொன தண்டமனகள் ெற்றி 

தெொலிஸ் அல்லது நீதிைன்றத்துக்கு அறிக் 

மகயிடொது, ைனுதவொன்றொகப் தெொறுப்லெற்றுக் 

தகொண்டு நடவடிக்மக லைற்தகொள்வதற்குக் 

குற்றவியல் நியொயொதிக்கத்துக்குப் புறம்ெொன 

நிருவொகப் தெொறிமுமற ஊடொகச் தசயற்ெடும் 

சட்டொீதியொன ஏற்ெொடு இதுவமர அறிமுகம் 

தசய்யப்ெடவில்மல. 

  எனினும், சிறுவர்களுக்கு உடல்சொர் தண்டமன 

லைற்தகொள்ளல் ைற்றும் துன்புறுத்தமலத் 

தடுப்ெதற்குப் தெொதுைக்கமள விழிப்புணர்வூட்ட 

ைற்றும் நிவொரணக் கல்விமயப் தெற்றுக் 

தகொடுப்ெது ெயன்வொய்ந்ததொகும் என்ெதுடன், 

அதற்குத் லதசிய சிறுவர் ெொதுகொப்பு 

அதிகொரசமெ உட்ெட கல்வி அமைச்சு ைற்றும் 

சகல ெொடசொமலகள், சுகொதொர அமைச்சு ைற்றும் 

சகல மவத்தியசொமலகள் ைற்றும் ஊடகத்துமற 

அமைச்சு உள்ளிட்ட அரச நிறுவனங்கள் 

முன்வரமுடியும். 

  லதசிய சிறுவர் ெொதுகொப்பு அதிகொரசமெயொல் 

ஏற்தகனலவ சிறுவர்களுக்கு எதிரொன துன்புறுத் 

தல்கமளத் தடுப்ெதற்கு நொடளொவிய ொீதியில் 

விழிப்புணர்வூட்டல் லைற்தகொள்ளப்ெடுகின்றது. 

(இ)  ஏற்புமடயதன்று. 

(a) (i) The number of complaints on physical 
violence against children (in terms of the 
offences stipulated in the Penal Code and 
the offences specified under the Prevention 
of Domestic Violence Act, No. 34 of 2005) 
received by the National Child Protection 
Authority is as follows:   

  

Year No. of complaints  
received 

2010 986 

2011 1,231 

2012 1,594 

2013 2,157 

2014 2,261 

2015 2,423 

2016 2,244 

2017 2,224 

2018 2,517 

2019 2,421 

2020 2,287 

2021 2,830 

Total 25,175 
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 Also, the number of complaints received by the 
Department of Probation and Child Care Services 
is as follows: 

 

 (ii)  The inquiries on all the above-detailed 
complaints have been conducted wherein 
permanent solutions have been provided, 
further actions have been taken by giving 
temporary solutions and referrals have been 
made to other relevant institutions.    

 (iii) Yes.   

  The National Child Protection Authority has 
taken the following steps in order to protect 
the said fundamental right:   

  Accepting the complaints made under 
Section 308 of the Penal Code regarding 
children being subjected to physical and 
mental abuses by those who are in charge of 
custody and safety of children, and 
proceeding with investigations on such 
complaints and taking legal action, as 
required.    

  Accepting complaints under the Prevention 
of Domestic Violence Act, No. 34 of 2005, 
and taking legal actions where necessary.    

  Providing psycho-social support for 
victimized children.    

  Conducting awareness programmes for the 
general public including school children on 
the right of children to be free from 
violence.   

  The book “Shiksha”- the handbook on 
positive discipline related to parents and 
teachers - was published by the National 
Child Protection Authority. Also, 
islandwide training programmes for the 
awareness of primary section teachers and 
counselling teachers are being conducted at 
the Divisional Secretariat level based on the 
aforesaid book.    

 
Year 

 
Complaints on physical 

punishments for children 

 
No. of  

complaints 
received 

2013 inhumane assaults / physi-
cal and mental abuses 

20 

2015 physical punishments 610 

2016 physical punishments 612 

2017 physical violence 694 

2018 physical violence 450 

2019 physical violence 488 

2020 physical violence 535 

2021 physical violence 584 

Total   3,993 

  This book has been published in three 
languages and is being distributed to all 
schools of the country.    

  A research on the child disciplinary method 
in schools of Sri Lanka has been conducted 
by the National Child Protection Authority. 
A research book related to the said study 
has been published and pilot projects have 
been conducted targeting teachers.   

  Also, in addition, the following programmes 
are being implemented by the Department 
of Probation and Child Care Services:    

  Raising awareness of parents at the village 
level on good parenting since the year 2021.   

  Implementation of child empowerment 
programmes on the theme of how to 
become a praiseworthy child since the year 
2021.   

  Skills development programmes 
implemented through children’s clubs/
children’s council programme maintained 
with the objective of bestowing a child with 
moral values and knowledge to the society, 
training and empowering children through 
leadership programmes and spiritual 
development programmes to develop the 
discipline they need in order to build a non-
violent society.    

  Attention is paid to the physical and 
emotional problems of children at the 
village level through the Rural Child 
Development Committee executed by this 
Department, and these committees are 
thereby acting as social security networks 
for the protection of children.   

  This strengthens the coordination 
intervention required to prevent child abuse.   

(b) (i) Initial activities to appoint an Expert 
Committee have been commenced to seek 
views and recommendations on new legal 
reforms related to physical punishment, and 
the approval of the Board of Directors of 
the National Child  Protection Authority 
has been received for that matter.    

  Accordingly, the related works are to be 
commenced soon. 

 (ii)  Accepting complaints lodged through 1929 
Child Line, letters, faxes and other methods 
and subjecting such complaints to be 
investigated by the Special Police 
Investigation Unit of the National Child 
Protection Authority,  local police stations, 
Investigation Division and Legal Division. 
Also, taking legal action where necessary 
and providing required psychosocial 
support to those children through the 
psychosocial section.   

  Regulating the police investigations and 
lawsuits on physical and mental abuses 
against children.   
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  Child Rights Promotion Officers recruited 
by the Department of Probation and             
Child Care Services have been attached to 
each District Secretariat and Divisional 
Secretariat.   

  Various awareness programmes are 
conducted by these officers at village level, 
and opportunities have been made available 
to report to these officers on child abuses.    

  pportunities have been made available to 
lodge complaints to the Head Office also, 
and the investigation of those complaints is 
done by the district and regional officers.    

 (iii) The legal authority to deal with physical 
punishments and other forms of child 
abuses is vested in the Police and the court. 
No legal provision to act through an 
administrative mechanism external to 

criminal justice has yet been introduced for 
such punishments to be taken as grievances 
without being reported to the Police or the 
court.   

  However, informing the public and giving 
preventive education to avoid physical 
punishments and violence on children are 
effective. Also, the National Child 
Protection Authority and public institutions 
including the Ministry of Education and all 
schools, the Ministry of Health and all 
government hospitals as well as the 
Ministry of Mass Media can take action in 
this regard.    

  The National Child Protection Authority is 
already conducting islandwide awareness 
campaigns to prevent violence against 
children.  

(c) Not applicable.   
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්ැ.යු. 
 

ශමම වාර්තාශේ අවසාන මුද්රණය සඳහා සවවකීය කථාව් නිවැසදි කෙ යුතු තැන් දක්වුව රිසි මන්ත්රීන් මින් පිටපතක් ශගන 
 නිවැසදි කෙ යුතු ආකාසය එහි පැහැදිලිව ්කුම් ශකොට, පිටපත ්ැබී ශදසතියක් ශනොඉක්මවා  

හසැ්ද්ාඩ් ස සවකාසක ශවත ්ැශබන ශසේ එවිය යුතුය. 
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NOTE 

 
Corrections which Members suggest for the Final Print of their speeches should be clearly marked in their copy and  

sent to the Editor of HANSARD within two weeks of receipt of the uncorrected copy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Contents of  Proceedings :  

 

 Final set of manuscripts  

     Received from Parliament :  

 

 Printed copies dispatched :   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

හසැ්ද්ාඩ් වාාත්ා  
පකොළඹ 5  පපොල්පහස ්දපගොඩ  කිුළපන පාර  අාංක 163 ාරන ්පථානපයහි ිළහිිය 

රජපප ප්රවිත්ින පාපාාත්පම්්දුරපේ ිළහිිය රජපප ප්රකාශයීයන කාායාාංශයීයපය්ද  
මිල දී ගත් හසැක. 

 

පමම හසැ්ද්ාඩ් වාාත්ාව  www.parliament.lk පවේ අඩවිපය්ද  
බාගත් හසැක. 
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