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2022 மொர்ச் 23, புதன்கிழமம 

Wednesday, 23rd March, 2022 

(හැන්සාඩ්) 
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පූ.භා. 10.00  පාර්ලිගම්න්තුව රැසන විය.   
නිගයෝජය කාානායකතුමා ගෙු ංංිතත් ියයලලාිළියය මතතා  

මූලාසනාරූඪ විය. 
பொரொளுமன்றம் மு.ப. 10.00 மணிக்குக் கூடியது.  

 பிரதிச் சபொேொயகர் அவர்கள் [மொண்புமிகு ரன்ஜித் 

சியம்பலொபிடிய] தமலமம வகித்தொர்கள். 

The Parliament met at 10.00 a.m.,  
MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON. RANJITH 

SIYAMBALAPITIYA] in the Chair. 

 
ජනාධිපතිතුමාගෙන් ලත් සන්ගේශය 
சனொதிபதியிடமிருந்து வந்த தசய்தி 

MESSAGE FROM THE PRESIDENT 

 
මතජන ආංක්ෂක ප්රකාශනය 

தபொதுசனப் பொதுகொப்புப் பிரகடனம் 
PUBLIC SECURITY PROCLAMATION 

 

ෙු නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொேொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

පහත දැක්ශෙන සන්ශේ   අතිගරු ජනශධිපතිතුමශශගන් ගරු 

කථශනශ කතුමශ ශෙත ලැබී තිශ නෙශ.  

ලිිළ ගල්ඛනාදිය ිළිතෙැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 
ෙු ගජොන්සන න් ප්රනාන්ු  මතතා මමතාමාර්ෙ අමාතය සත 
ආණ්ඩු පාර්ශනවගේ ප්රධාන සංවිධායකතුමා  
(மொண்புமிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து - தேடுஞ்சொமலகள் 

அமமச்சரும் அரசொங்கக் கட்சியின் முதற்ரகொலொசொனும்) 

(The Hon. Johnston  Fernando - Minister of Highways and 
Chief  Government Whip) 
ගරු සිශ ෝජය කථශනශ කතුමසි   ෙනජීවී හශ ෙන සම්පත් 

සංරක්ෂණ අමශතයතුමශ ශෙනුශෙන් මම 2019 ෙර්ෂ  සඳහශ රශජය 

දැෙ සංස්ථශශේ ෙශර්කයක ෙශර්තශෙ ඉදිතෝපත් කරමි. 

ශමම ෙශර්තශෙ ෙනජීවී හශ ෙන සම්පත් සංරක්ෂණ කටයුතු 

පිළි ඳ අමශතයශං  උ  ේපශේ ක කශරක ස ශෙ ශෙත ශ  කළ ක  

යුතු  ැයි මම ශ ෝජනශ කරමි.    
 
ප්රශනනය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ෙු ගජොන්සන න් ප්රනාන්ු  මතතා   
(மொண்புமிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු සිශ ෝජය කථශනශ කතුමසි  ෙරශ  හශ නශවික 

අමශතයතුමශ ශෙනුශෙන් මම 2020 ෙර්ෂ  සඳහශ ජ  කන්ශේනර් 

ටර්මිනල්ස් ලිමිටඩ් ආ තනශේ ෙශර්කයක ෙශර්තශෙ ඉදිතෝපත් කරමි. 

ශමම ෙශර්තශෙ ෙරශ  හශ නශවික කටයුතු පිළි ඳ 

අමශතයශං  උ  ේපශේ ක කශරක ස ශෙ  ශෙත ශ  කළ ක  යුතු 

 ැයි මම ශ ෝජනශ කරමි.    
 
ප්රශනනය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ෙු ගජොන්සන න් ප්රනාන්ු  මතතා   
(மொண்புமிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

    ගරු සිශ ෝජය කථශනශ කතුමසි  ප්රෙශහන අමශතයෙර ශ 

ශෙනුශෙන් මම (203 අධිකශර  වූ) ශමෝටර් ෙශහන පනශත් 5  19 

සහ 20 ෙගන්ති සමඟ කි වි  යුතු 237 ෙගන්ති   ටශත් 

ප්රෙ ාශහන අමශතයෙර ශ විසින් සශදන ලුවෙ  2021 අශගෝස්තු 1  

දිනැති අංක  22 0/37 දරන අතිවිශ ේෂ ගැසේ පත්රශේ ප  කරන 

ලද සිශ ෝග ඉදිතෝපත් කරමි. 

ශමම සිශ ෝග ප්රෙශහන කටයුතු පිළි ඳ අමශතයශං  උ  

ේපශේ ක කශරක ස ශෙ  ශෙත ශ  කළ ක  යුතු  ැයි මම 

ශ ෝජනශ කරමි.    
 
ප්රශනනය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගපත්සම් 
மனுக்கள் 
PETITIONS 

 
ෙු නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொேொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු සිමල් සිතෝපශල ද සිල්ෙශ මහතශ - [ස ශ ගර්   තු  නැත.] 

891 892 



පශර්ලිශම්න්තුෙ 

ෙු ජයන්ත සමංවීං මතතා 
(மொண்புமிகு ஜயந்த சமரவீர) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු සිශ ෝජය කථශනශ කතුමසි  කුතතර දුණණ  ශ ෝම්ුවෙල  

අක්කර 08  න ලිපිනශේ පදිංචි ටී.එස්. ජ න්ත මහතශශගන් 

ලැබුණු ශපත්සමක් මම පිළිගන්ෙමි.  
 

ෙු නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொேொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු කපිල අතුශකෝරල මහතශ -  [ස ශ ගර්   තු  නැත.] 
 

ෙු නාලක බණ්ඩාං ගකෝට්ගට්ගෙොඩ මතතා 
(மொண்புமிகு ேொலக பண்டொர ரகொட்ரடதகொட)  

(The Hon. Nalaka Bandara Kottegoda)  

ගරු සිශ ෝජය කථශනශ කතුමසි  මශතශල්  මවෙල ේල්පත  

දිුවල්ගකළෙ  අංක  21 දරන ස්ථශනශ හි පදිංචි පී.ආර්. මශලනී 

ස්ෙර්ණලතශ මහත්මි ශගන් ලැබුණු ශපත්සමක් මම පිළිගන්ෙමි. 
 

ඉදිරිපත් කංන ලද ගපත්සම් මතජන ගපත්සම් ිළිතබඳ කාංක 
සභාව  පැවරිය යුතුයයි නිගයෝෙ කංන  ලදී. 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மனுக்கமளப் தபொதுமனுக் குழுவுக்குச் சொட்டக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

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

 

ප්රශනනවල  වාිකක ිළිතතුු 
வினொக்களுக்கு வொய்மூல விமடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

අධිගේගී මාර්ෙවල  පවංාෙත් ඉඩම්: වන්දි 
அதிரவக தேடுஞ்சொமலகளுக்கொகச் சுவீகொிக்கப்பட்ட 

கொணிகள்: ேட்டஈடு        

  LANDS ACQUIRED FOR CONSTRUCTING EXPRESSWAYS: 
COMPENSATION  

   5/2022 

1.  ෙු ෙයන්ත කුණාතිලක මතතා 
(மொண்புமிகு கயந்த கருணொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

මහශමශර්ග අමශතයතුමශශගන් සූ  ප්ර ්න  - (2): 

(අ) අධිශේගී මශර්ග ඉදි කිරීශම්ම අත්පත් කර ගනු ල න 
ශපෞේගලික ඉවම්ෙලට ෙන්දි ශගවීම සඳහශ සහ පතෝපශලන 
වි දම් සඳහශ අෙ ය කළදල් මහශ  ශ්ඩවශගශර  විසින් 
මහශමශර්ග අමශතයශං  ට ල ශ ශදන  ෙ එතුමශ දන්ශන්ද  

(ආ) එශසේ නම්  දක්කයණ අධිශේගී මශර්ගශේ ශක ේටශෙ සිට 
ශග වගම දක්ෙශ වූ ශක ටස  ශග වගම සිට හම් න්ශත ට 
දක්ෙශ වූ ශක ටස  ශක ේටශෙ සිට කටුනශ ක දක්ෙශ වූ 
ශක ටස  මධ්යම අධිශේගී මශර්ග  සහ රුෙන්ුරර අධිශේගී 
මශර්ග   න එක් එක් මශර්ග  ඉදි කිරීමට අදශ ෙ -  

 (i) ෙන්දි ශගවීම සඳහශ මහශ  ශ්ඩවශගශර  විසින් 
ශෙන් කරන ලද කළදල; 

 (ii) ශම් ෙනවිට ශගෙශ සති ෙන්දි කළදල; 

 (iii) ශගවීමට ඉතිතෝෙ සති ෙන්දි කළදල; 

 (iv) ෙන්දි ශගවීශම්ම  ශධ්ශෙන් පෙතී නම්  එම  ශධ්ශ; 

 (v) ශගවීමට ඉතිතෝෙ සති ෙන්දි කළදල ශගෙශ අෙසන් 
කරනු ල න  දින ;  

 ශෙන් ශෙන් ෙ ශ න් කෙශර්ද  න්න එතුමශ ශමම ස ශෙට 
දන්ෙන්ශන්ද  

(ස) ශන එශසේ නම්  ඒ මන්ද    

தேடுஞ்சொமலகள் அமமச்சமரக் ரகட்ட வினொ: 

(அ) அதிரவக தேடுஞ்சொமலகமள அமமக்கும்ரபொது 

சுவீகொிக்கப்படும் தனியொர் கொணிகளுக்கு ேட்டஈடு 

தசலுத்துவதற்கும் ேிர்வொக தசலவுகளுக்கும் 

ரதமவயொன பணத்ததொமக தபொதுத் 

திமறரசொியினொல் தேடுஞ்சொமலகள் அமமச்சிற்கு 

வழங்கப்படுகின்றது என்பமத அவர் அறிவொரொ? 

(ஆ) ஆதமனில், ததற்கு அதிரவக தேடுஞ்சொமலயில் 

தகொட்டொவ ததொடக்கம் தகொடகம வமரயிலொன பகுதி, 

தகொடகம ததொடக்கம் அம்பொந்ரதொட்மட வமரயிலொன 

பகுதி, தகொட்டொவ ததொடக்கம் கட்டுேொயக்க 

வமரயிலொன பகுதி, மத்திய அதிரவக தேடுஞ்சொமல 

மற்றும் ருவன்புர அதிரவக தேடுஞ்சொமல ஆகிய 

ஒவ்தவொரு தேடுஞ்சொமலமயயும் அமமப்பதற் 

குொியதொக -  

 (i) ேட்டஈடு தசலுத்துவதற்கு தபொதுத் 

திமறரசொியினொல் ஒதுக்கப்பட்ட பணத்ததொமக; 

 (ii) இற்மறவமர தசலுத்தப்பட்டுள்ள ேட்டஈட்டுத் 

ததொமக; 

 (iii) தசலுத்துவதற்கு எஞ்சியுள்ள ேட்டஈட்டுத் 

ததொமக; 

 (iv) ேட்டஈடு தசலுத்தும் விடயத்தில் தமடகள் 

உள்ளதொயின் அத்தமடகள்; 

 (v) தசலுத்துவதற்கு எஞ்சியுள்ள ேட்டஈட்டுத் 

ததொமகமயச் தசலுத்தித் தீர்க்கும் திகதி; 

 என்பன தவவ்ரவறொக யொமவ என்பமத அவர் 

இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

( இ) இன்ரறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Highways: 

(a) Is he aware that the Treasury provides the Ministry 
of Highways with funds necessary for paying 
compensation for private lands acquired in 
constructing expressways and for administrative 
expenses? 

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

 (i) the amount allocated by the Treasury for 
paying compensation; 

 (ii) the amount that has been paid as 
compensation by now; 

 (iii) the amount left to be paid as compensation; 

 (iv) if constraints exist in paying compensation, 
what those constraints are; and  

 (v) the date on which the amount left to be paid 
in compensation will be paid off; 

in respect of each of the sections from 
Kottawa to Godagama, from Godagama to 
Hambantota and from Kottawa to 
Katunayake of the Southern Expressway, 
and in respect of the Central Expressway 
and the Ruwanpura Expressway? 

(c) If not, why?  
 
ෙු ගජොන්සන න් ප්රනාන්ු  මතතා   
(மொண்புமிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු සිශ ෝජය කථශනශ කතුමසි  එම ප්ර ්න ට පිළිතුර 

ශමශසේයි. 

893 894 
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(අ)  (ආ) (i), (ii), (iii), (iv) සහ (v) සඳහශ පිළිතුරු පහත ෙගුශෙහි දක්ෙශ සත.   

*  ගමම වගුව පුසනතකාලගේ ද  තබා ඇත. 
*  இந்த வமரபு நூல்ேிமலயத்திலும் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 
*  This chart is also Placed in the Library. 

895 896 

(ස)  පැන ශන නඟී. 



පශර්ලිශම්න්තුෙ 

ෙු ෙයන්ත කුණාතිලක මතතා 
(மொண்புமிகு கயந்த கருணொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

ගරු සිශ ෝජය කථශනශ කතුමසි  මම ගරු සමතිතුමශශගන් 

එක අතුරු ප්ර ්න යි අහන්ශන්. ශදෙැසි අතුරු ප්ර ්න  ගරු නලින් 

 ්ඩවශර මන්ත්රීතුමශ අහනෙශ. මශඅ අතුරු ප්ර ්න ට ප්රවිෂ්ට 

ශෙන්න මට විනශඩි එකහමශරක් විතර ශදන්න.  

ගරු සමතිතුමසි  මම ඉතශ පැහැදිලිෙ කි නෙශ අධිශේගී මශර්ග 

හදනෙශට  රට සංෙර්ධ්න  කරනෙශට අපි කිසි ශලසකින්ෙත් 

විරුේධ් නැති  ෙ. හැ ැයි මම ශම් අතුරු ප්ර ්න  අහන්ශන් ශම් 

ශෙලශශේ රට කළහුණ පශ තිශ න  ජනතශෙ විඳින දස ෙධ් ගැන 

ශත්ශරන සිසශ; අපට ඒෙශ දැශනන සිසශ. ශතල් නැේ ටික කළහුශේ 

ති ශශගන ඒෙශ ශග ව ශ ගන්න ශව ලර් නැතිෙ අශේ රට දෙස් 

ගණන් ප්රමශද ගශස්තු ශගෙනෙශ. මිසිුනන් ශප්රල් ීටටර කට 

රුපි ල් 25 ක් ශගෙනෙශ. ඩීසල් ීටටර කට රුපි ල් 176ක් 

ශගෙනෙශ. භූමිශතල් ීටටර කට රුපි ල් 87ක් ශගෙනෙශ. එච්චර 

ශගෙලශ ඒෙශ ගන්නත් ජනතශෙ පැ  ගණන්  දෙස් ගණන් 

ශපෝලිම්ෙල   තැශෙනෙශ. ගෑස්ෙල තත්ත්ෙ ත් ඒකමයි. ගෑස් 

සහිත නැේ රට  ඟටම එනෙශ. හැ ැයි  ඒෙශ ශග ව ශ ගන්න 

ශව ලර් නැතිෙ දෙස් ගණන් ප්රමශද ගශස්තු ශගෙනෙශ. මිසිුනන් ශදස් 

දි ම පැ  ගණන්  දෙස් ගණන් ශපෝලිම්ෙල ඉන්නෙශ. අද ශක විඩ් 

මරණ ෙශශඅම  ශපෝලිම්ෙල සිුව ෙන මරණ ගැනත් කථශ කරන්න 

පටන්ශගන තිශ නෙශ. 

 
ෙු නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொேொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශකටිශ න් කි න්න  ගරු මන්ත්රීතුමශ. 

 
ෙු ෙයන්ත කුණාතිලක මතතා 
(மொண்புமிகு கயந்த கருணொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

මම ඉල්ලුශේ විනශඩි එකහමශරයි ශන්. 

අද විුවලි  කපනෙශ. මිසිුනන් දෙසට පැ  ගණන් කුතෙශර් ුවක් 

විඳිනෙශ. ශරෝහල්ෙල ශ ශහත් හිඟ  සිසශ ප්ර ්න සතිශෙලශ 

තිශ නෙශ. පශසල් දරුෙන්ශඅ ෙශර වි ශග  පෙත්ෙන්න අෙ ය 

කවදශසි ටික ශගන්ෙශ ගන්න  ැතෝ තත්ත්ෙ ට රට පත්ශෙලශ 

තිශ නෙශ. ඒ අස්ශසේ ශලෝක  ෙශේ ගිහිල්ලශ කන්න සල්ලි නැහැ 
කි මින් ණ  ඉල්ලනෙශ. විශ්රශමික න් ගැන කිේශෙ ත්  අශේ 

ආ්ඩඩුෙ 2020 ජනෙශතෝ 01 ෙැසි දශ ඉඳලශ විශ්රශම ෙැටුප ෙැඩි ක ශ  

ගරු සිශ ෝජය කථශනශ කතුමසි. ඒ ශෙනුශෙන් කළදලුත් ශෙන් 

ක ශ. නකළත්   ඒකත් අත්හිටුෙශ තිශ නෙශ. අද සංචිත  නැතිෙ  ණ  

ශගෙශ ගන්න  ැතෝෙ සිටිනෙශ. 

ගරු සමතිතුමසි  මම අහුර ප්ර න් ට බ තුමශ දැන් ේත්තර 

ුවන්නශ ශන්. අධිශේගී මශර්ග ඉදිකිරීශම් කටයුතු සඳහශ 

 ශ්ඩවශගශරශ න් මිලි න ගණන් කළදල් ශෙන් කර තිශ නෙශ  

ශමච්චර  ශමච්චර ශගෙලශ තිශ නෙශ  තෙ ශගෙන්න තිශ නෙශ 

කි ලශ බ තුමශ ේත්තර ුවන්නශ. අද ශදමේපි න්ට තමන්ශඅ 

දරුෙශට කිතෝ පැකේ එකෙත් ශගනැල්ලශ ශදන්න  ැතෝ තත්ත්ෙ ක් 

තිශ න්ශන්. අද රශේ  අර්බුද ගණනශෙක් තිශ නෙශ. මම අහන්ශන් 

ශම්කයි. ජනතශෙශඅ මූලික අෙ යතශෙලට විතර ද ශම් ශව ලර් 

ප්ර ්න  තිශ න්ශන්  අධිශේගී මශර්ග ඉදිකිරීශම් කටයුතු සඳහශ 
ප්ර ්න ක් නැතුෙ කළදල් ටික ලැශ නෙශ ද  බ තුමශ කි ුර විධි ටම 

ෙන්දි කළදල් ශගෙනෙශද  ගරු සමතිතුමසි   

 
ෙු ගජොන්සන න් ප්රනාන්ු  මතතා   
(மொண்புமிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු සිශ ෝජය කථශනශ කතුමසි  අශේ ගරු ග න්ත 

කරුණශතිලක මන්ත්රීතුමශ ශප ඩි කථශෙක් ක ශ. ඒක ශහ ඳයි. 

එතුමශ ශහ ඳ මන්ත්රීෙරශ ක්. අපට එතුමශ පිළි ඳ ගැටලුෙක් නැහැ. 

එතුමශ ෙැදගත් මන්ත්රීෙ රශ ක්. හැ ැයි  එතුමශ ශම් ප්ර ්න  

අරශගන ශේ පශලන  කරන්නයි හදන්ශන්. ශම්ෙශශේ දින 

කි න්න ගිශ  ත් කශල  ගත ශෙනෙශ. බ තුමන්ලශශඅ කශලශේත් 

ශම් ශගවීම් කරලශ තිශ නෙශ. බ තුමන්ලශශඅ පශලන කශලශේ 

ශක විඩ් අර්බුද ක් තිබුශ්ඩ නැහැ. හැ ැයි  බ තුමන්ලශට ශතල් 

ටික ශඅන්න  ැතෝ වුණශ; ගෑස් ටික ශඅන්න  ැතෝ වුණශ. ඒෙශ 

බ තුමශට මතක සති.  කළුත ශලෝක ම අර්බුද කට කළහුණ පශලශ 

තිශ න ශෙලශෙක්  ශම්ක. ඊශේ ශපශර්දශ -ශම් සතිශේ- ජපශන  

හැම ශද කම මිල ෙැඩි කරලශ තිශ නෙශ. විශ ේෂශ න්ම ශතල් 

සහ ගෑස් මිල ෙැඩි කරලශ තිශ නෙශ. ඉන්දි ශශෙත් එශහමයි. 

බ තුමශ සශමශනයශ න් ළිශඳේ ඉන්න මැියශ ක් ෙශශඅ  කරුණු 

කශරණශ ශන දැන කටයුතු කරන්ශන් නැහැ ශන්. බ තුමශ 

ශ  ශහ ම පතෝණත ශේ පශලනඥශ ක්. මම ශ  ශහ ම කැමති 

ශේ පශලනඥශ ක්  බ තුමශ. බ තුමශ ඒක දන්නෙශ. බ තුමශ ශම් 

ෙශඅ පහත් තත්ත්ෙ ට ෙැශටන්න එපශ. බ තුමශ මීට ෙවශ broad-

minded ශෙන්න.  පටු විධි ට කල්පනශ කරන්න එපශ. ශම් මශර්ග 

හැශදන්න ඕනෑ. ශම්ෙශ බ තුමන්ලශශඅ ආ්ඩඩුශෙන් හැුවණශ නම් 

ශහ ඳයි. මහින්ද රශජපක්ෂ හිටුර ජනශධිපතිතුමශ 201  ම දුවල්ල  

නුෙර දක්ෙශ අධිශේගී මශර්ග බක්ශක ම හදන්න ශක න්ත්රශත් මලශ 

තිබුශ්ඩ. ඒෙශ බ තුමන්ලශ කරශගන ගි ශ නම්  2018 ම 

බ තුමන්ලශට ඒෙශ විෙෘත කරන්න තිබුණශ. ඒශක් ෙශසි  

බ තුමන්ලශට ගන්න තිබුණශ. හැ ැයි  බ තුමන්ලශ ඒ ගිවිුනම් 

අෙලංගු  ක ශ. අද රශේ ජනතශෙට වි ශල  ෙැඩි කළදලක් වි දම් 

කරන්න ශෙලශ තිශ නෙශ  බ තුමන්ලශ ගත්ත ඒ ෙැරැදි තීන්ුව 

සිසශ. ඒක තමයි සත්ත තත්ත්ෙ . ඒ අධිශේගී මශර්ග හැදිලශ 

තිබුණශ නම්  ෙශහනෙල ශතල් පිච්ශචන එක අඩු ශෙනෙශ ශන්. ඒ 

ෙශශඅම  ෙශහනෙල repairs  එන එකත් අඩු ශෙනෙශ; ජනතශෙශඅ 

කශල  අපශත්  ශමත් අඩු ශෙනෙශ.  

ඒ විතරක් ශන ශෙයි. ඒෙශ හැුවෙශ නම් ඒ ප ශත් දියුණු ෙනෙශ. 

ඒ ප ශත්ෙල තිශ න ඉවකවම්ෙල මිල ෙැඩි ශෙනෙශ. ඒ 

කි න්ශන්  ඒ ප ශත්ෙල සිටින ජනතශෙට තිශ න ෙත්කම් - assets 

- ෙැඩිෙනෙශ. හැ ැයි  බ තුමන්ලශ අදූරදර්ශී තීන්ුව තීරණ ගත්තශ. 

ශක විඩ් ෙසංගත  ආුර ශෙලශශේ ජනශධිපතිතුමශ අපට කිේශේ  

ශම න ශේ තිබුණත් දැනට කරශගන  න  ටිතල පහුනකම් ෙැව 

නතර කරන්න එපශ කි ලශයි. එතුමශ කිේෙශ  පශරෙල් හදන එක 

නතර කරන්න එපශ  ඒෙශ ශක ශහ ම හතෝ කර ශගන  න්න කි ලශ. 

ඒ පිළි ඳෙ අපි ශක න්ත්රශත්කරුෙන් එක්ක කථශ ක ශ. කැලය  

නෙ පශලශම් ෙැව අපට අෙසන් කරගන්න ුරුතෙන් වුශ්ඩ ඒ 

සිසශයි. ශක විඩ් කි ශ අපි ආපස්සට ගි ශ නම්  අපට තෙ අවුරුුව 

ශදකකට ඒ පශලශම් ෙැව අෙසන් කරන්න  ැතෝ ෙනෙශ. අශේ 

රජශේ ප්රතිපත්ති  වුශ්ඩ ශම න ප්ර ්න ආෙත් රශේ සංෙර්ධ්න  

නතර ශන ක  යුතුයි කි න එකයි. තෙ අවුරුුව ශදක තුනකින් 

බ තුමන්ලශ අපට ශම කක්ද කි න්ශන්  ග න්ත කරුණශතිලක 

මන්ත්රීතුමශ නම් එශහම කි න්ශන් නැති ශෙයි. නකළත් අසික් අ  

කි යි  "ශක විඩ්-ශක විඩ් කි ලශ ශමශලෝ ශද ක් කශ ේ නැහැ. 

ශමශලෝ රහක් නැති ආ්ඩඩුෙක් තමයි තිබුශ්ඩ" කි ලශ. එශහම 

තමයි තකළන්නශන්ශසේලශ කි න්ශන්. 

තකළන්නශන්ශසේලශ දන්නෙශ  ශම් දිනෙල ශතල් ප්ර ්න ක්  ගෑස් 

ප්ර ්න ක් තිශ න  ෙ. හැ ැයි  ඒ හැම ශේකටම ශහේතුෙ අපට 

ශව ලර් අර්බුද කට කළහුණ ශදන්න සිේධ් වීම. ඒ ගැන කථශ 

කරන්න දෙසක අපි විෙශද ක් පෙත්ෙකළ. එදශ ගිසි ශප ලි කට ණ  

ගත්ශත් කවුද  ගිසි ශප ලි කට Sovereign Bonds ගත් හින්දශ 

තමයි අද ශම් අර්බුද ට කළහුණ ශදන්න අපට සිේධ් ශෙලශ 

තිශ න්ශන්. 

 
ෙු නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொேொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු සමතිතුමශ  පිළිතුර ශකටි කරන්න. 
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ෙු ගජොන්සන න් ප්රනාන්ු  මතතා   
(மொண்புமிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු සිශ ෝජය කථශනශ කතුමසි  එතුමශ ප කළ අතුරු ප්ර ්න  

අහන්න විනශඩි එකහමශරක් ගත්තශ. ආ්ඩඩුෙ ශෙනුශෙන් පිළිතුරු 

ශදන්න මට විනශඩි ශදකක් ශදන්න.   

ගරු මන්ත්රීතුමසි  බ තුමන්ලශ තමයි ශම් විනශ  ට ෙග 

කි න්න ඕනෑ. බ තුමන්ලශට එතැසින් පැනලශ  න්න  ැහැ. 

බ තුමන්ලශට ශේ පශලන  කථශ කරන්න හතෝ ශල්සියි. හැ ැයි  

බ තුමන්ලශශඅ ආ්ඩඩුෙ තමයි  ශම් රශේ ආර්ථික ෙර්ධ්න ශේග  

අන්තිම තැනට ශඅන්න  ඒ කි න්ශන් සෆ්ඝසිස්තශන ත් එක්ක 

තරග ට  න තත්ත්ෙ ට ශම් රට පත් කශ ේ. [ ශධ්ශ කිරීමක්] 
 

ෙු චමින්ද වි ගේියරි මතතා 
(மொண்புமிகு சமிந்த விரஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

බ තුමන්ලශ හතෝ ට කරන්න එපශ  ැ. 
 

ෙු ගජොන්සන න් ප්රනාන්ු  මතතා   
(மொண்புமிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

අපි කරනෙශ. බ තුමන්ලශ කශුර එක තමයි අපි දැන් හදශශගන 

 න්ශන්. ඒ  ශක විඩ් අර්බුද ක් තිශ ේමයි. තකළන්නශන්ශසේලශශඅ 

කශලශේම ශක විඩ් අර්බුද  තිබුණශ නම්  ශම් රට විනශ යි. එශහම 

නම්  ශම් කළුත රටම කනත්තක් ශෙලශ.  

ගරු සිශ ෝජය කථශනශ කතුමසි  මම එතුමශ කි ුර බක්ශක ම 

අහශගනයි හිටිශේ . 
 

ෙු නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொேொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශදෙන අතුරු ප්ර ්න ත් අහන්න තිශ නෙශ. ඒ සිසශ පිළිතුර 

ශකටිශ න් අෙසන් කරන්න  ගරු සමතිතුමශ. 
 

ෙු ගජොන්සන න් ප්රනාන්ු  මතතා   
(மொண்புமிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

දැන් එතුමන්ලශට ශම්ෙශ අහශගන ඉන්න  ැහැ  ගරු සිශ ෝජය 

කථශනශ කතුමසි. ශම්ක තමයි සත්ත. සත්ත කථශ කරේම 

අහශගන ඉන්න  ැහැ. [ ශධ්ශ කිරීමක්] ගරු මන්ත්රීතුමසි   
බ තුමන්ලශශඅ ආ්ඩඩුෙ කශලශේ ශක විඩ් ෙසංගත  ආෙශ නම්   

ඒ කශලශේ බ තුමන්ලශ  ලශේ හිටි ශ නම් ශම කද ශෙන්ශන්  

ශලෝක ආර්ථික අර්බුද ක්  ශම් කිසි ප්ර ්න ක් නැතිෙ               

තිශ ේදිත් තකළන්නශන්ශසේලශට ශම් රශේ ආර්ථික  හදන්න               

 ැතෝ වුණශ නම්   ශක විඩ් අර්බුද  එක්ක ආර්ථික  රඳශ පෙත්ෙශ 

ගන්ශන් ශක ශහ මද  තකළන්නශන්ශසේලශ   ශගෝඨශ   රශජපක්ෂ 

ජනශධිපතිතුමශ ඉතශම දක්ෂ ශලස ශම් හැම අභිශ ෝග කටම 

කළහුණ මලශ තිශ නෙශ. එදශ මහින්ද රශජපක්ෂ මහත්ම ශට තිබුණු 

අභිශ ෝග ෙශශඅම අද ශගෝඨශ   රශජපක්ෂ මහත්ම ශටත් 

අභිශ ෝග තිශ නෙශ. එතුමශ ශම් රට ශේ පශලනීකරණ ට ලක් 

කරන්ශන් නැතිෙ සමස්ත රශේ ජනතශෙශඅ ජීවිත ආරක්ෂශ කර 

ගත්ත නශ ක ශ හැටි ට ඉතිහශසගත ශෙනෙශ. ඒක අපි පිළිගන්න 

ඕනෑ. [ ශධ්ශ කිරීමක්] හිනශ ශෙලශ හතෝ  න්ශන් නැහැ. 
බ තුමන්ලශට ඒක පිළිගන්න ශෙනෙශ. බ තුමන්ලශශඅ 

නශ ක ශත් කිේෙශ  රශේ අන්තිම ුරරෙැසි ශත් vaccine එක 

ගහනකල් එතුමශ vaccine එක ගහන්ශන් නැහැ කි ලශ. හැ ැයි  

එතුමශත් කලින් ගිහිල්ලශ vaccine එක ගත්තශ.  බ තුමන්ලශ පහර 

ගහනශක ට අශනක් පැත්තට තමන්ටත් ෙදිනෙශ කි න එක මතක 

ත ශ ගන්න.  

අපි දැන් ශම් රට සංෙර්ධ්න  කරශගන  නෙශ. අපට ශව ලර් 

ප්ර ්න ක් තිශ නෙශ. අපි ඒකට කළහුණ මලශ ඒ ප්ර ්න  විසඳශ 

ගන්නෙශ. බ තුමන්ලශ කි නෙශ  මිසිුනන්ට කන්න ශදන්න අපි 

ශලෝශක ෙශේ ගිහිල්ලශ හිඟශ කනෙශ  කි ලශ. ශම් රශේ මිසිස්ුන 

 වගින්ශන් ති න්න අශේ  ලශශප ශර ත්තුෙක් නැහැ. හිඟශ කශලශ 

හතෝ අපි ශම් රශේ ජනතශෙශඅ ුණසගින්න සිෙනෙශ. 

තකළන්නශන්ශසේලශ කිේශේ  "ආහශර අශහේසි ක්  එයි  කන්න නැති 

ශෙයි  රට විනශ  ශෙයි  රශේ ආර්ථික  බිමට ෙැශටයි" කි ලශයි. 

හැ ැයි  අපි ශම් රශේ සංෙර්ධ්න ත් ඉදිතෝ ට ශගන  නෙශ. ඒ 

ෙශශඅම ශම් අභිශ ෝගෙලට කළහුණ මලශ  අසිෙශර් ශ න්ම ශම් 

රශේ ජනතශෙ සහ ශම් රට ජ ග්රහණ  කරෙනෙශ කි ලශත් මම 

ෙගකීශමන් කි නෙශ. 

 

ෙු නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொேொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු නලින්  ්ඩවශර ජ මහ මන්ත්රීතුමශ  ශදෙැසි අතුරු 

ප්ර ්න  අහන්න. 

 

ෙු නලින් බණ්ඩාං ජයමත මතතා 
(மொண்புமிகு ேலின் பண்டொர ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු සිශ ෝජය කථශනශ කතුමසි  ශදෙැසි අතුරු ප්ර ්න  

අහන්න කලින් කශරණ ක් කි න්න තිශ නෙශ. ඒකට මට ශප ඩි 

ශෙලශෙක් ශදන්න.  

ගරු ශජ න්ස්ටන් ප්රනශන්ුව සමතිතුමශ එක සත්ත කථශෙක් 

කිේෙශ. ශගෝඨශ   රශජපක්ෂ මහත්ම ශ ඉතිහශසගත ශෙනෙශ  

කි ලශ එතුමශ කිේෙශ. ඒකට මම අත් ශදකම බසෙලශ එතුමශට 

ආචශර කරනෙශ. ඒක නම් අසිෙශර් යි. එතුමශ ඓතිහශසික 

නශ කශ ක්  ෙට පත් ශෙනෙශ.  

 ගරු සිශ ෝජය කථශනශ කතුමසි  මම ශදෙන අතුරු ප්ර ්න  
අහනෙශ. ගරු සමතිතුමසි  බ තුමශ කිේෙශ  " හ පශලන ආ්ඩඩුෙ 

කශලශේ ශම් රශේ මිසිුනන්ට කන්න ශ  න්න නැහැ. මිසිස්ුන 

මැතෝලශ ෙැටුණශ" කි ලශ. එශහම වුණශද කි ශ රශේ ජනතශෙ 

දන්නෙශ. රශේ මිසිස්ුන දන්නෙශ ඒ කශලශේ  ජීෙත් වුණු හැටි. ඒ 

කශලශේ ඩීසල් මිල ශක ශහ මද කි ලශ ජනතශෙ දන්නෙශ; පඩි  

කී ද දන්නෙශ. ඒෙශ ගැන අපි කි න්න ඕනෑ නැහැ. බ තුමශ 

කි න්න ඕනෑත් නැහැ. ඒ හැම ශද ක්ම රශේ ජනතශෙ දන්නෙශ. 

ඒක රශේ ජනතශෙ තීන්ුව කරයි.  

ගරු සිශ ෝජය කථශනශ කතුමසි  අද රශේ තිශ න්ශන් 

ශව ලර් ප්ර ්න ක්. 2018 ෙසශර් සිට අරශගන  ැලුෙශම  2018ම 

අශේ රටට තශර ආන න  කරන්න රුපි ල් බිලි න 5ක් වි දම් 

කර තිශ නෙශ; 2019 ම රුපි ල් බිලි න 6ක් වි දම් කර 

තිශ නෙශ; 2020 මත් රුපි ල් බිලි න 6 ක් වි දම් කර තිශ නෙශ. 

2021 ම ඒ ෙශශඅ තුන් ගුණ ක් වි දම් කර  තිශ නෙශ.  ශම් 

විධි ට  තශර ආන න  කරන්න රුපි ල් බිලි න 17ක් වි දම් කර 

තිශ නෙශ. ශව ලර්ෙලින් තමයි වි දම් කර තිශ න්ශන්. හැ ැයි  

අශනක් පැත්ශතන් ශම කක්ද ශෙලශ තිශ න්ශන්  ශ ශහත් ටික 

ශගශනන්න ශව ලර් නැහැ. ශතල් ටික ශගශනන්න ශව ලර් නැහැ. 

ගෑස් ටික ශගශනන්න ශව ලර් නැහැ. කිතෝ පිටි ටික ශගශනන්න 

ශව ලර් නැහැ.  ශම් අතයෙ ය  ශ්ඩව කිසිෙක් ශගශනන්න 

ශව ලර් නැහැ.   

මම ගරු සමතිතුමශශගන් අහනෙශ  ප්රකළතතශෙ ම තිශ න 

අතයෙ ය  ශ්ඩව අතර "තශර" තිශ න්ශන් ේඩින්ම ද කි ලශ. 

එශහම නැත්නම් ශම් අමශතයශං    ශර සමතිෙර ශ විධි ට 

බ තුමශ ඉන්ශන් ේඩින් ද  මම හිතනෙශ තශරෙලට තිශ න 

ප්රකළතතශෙට ෙවශ ශජ න්ස්ටන් ප්රනශන්ුව සමතිතුමශට ශම් ආ්ඩඩුශේ 

තිශ න ප්රකළතතශෙ ඉහ යි කි ලශ. ඒ සිසශ ශම් ගැන ශප ඩ්වක් 

පැහැදිලි කරන්න. රශේ  ශව ලර් නැති ශෙලශශේ බ තුමශ තශර 

ශගශනන්න ශමච්චර ශව ලර් ප්රමශණ ක් -2020 ම වි දම් ක  

ප්රමශණ  ශමන් තුන් ගුණ ක්- වි දම් කශ ේ බ තුමශට තිශ න 

ප්රකළතතශෙ සිසශ ද  එශහම නැත්නම් තශරෙලට මලශ තිශ න 

ප්රකළතතශෙ සිසශ ද   

899 900 



පශර්ලිශම්න්තුෙ 

ෙු ගජොන්සන න් ප්රනාන්ු  මතතා   
(மொண்புமிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු සිශ ෝජය කථශනශ කතුමසි  අශේ දිස්්රික්ක  

සිශ ෝජන  කරන ගරු නලින්  ්ඩවශර  මන්ත්රීතුමශ අත් ශදකම 
බසෙශ  ෙැඳලශ කි නෙශ ලු  "ශගෝඨශ   රශජපක්ෂ මැතිතුමශ 
ඉතිහශසගත ශෙයි" කි ලශ.  බේ  බ තුමශ අත් ශදකම බසෙශ ෙඳින 
එක ශහ ඳයි  ගරු මන්ත්රීතුමසි. ශම කද  බ තුමශශඅ ජීවිත  
ශේතෝලශ තිශ න්ශන් එතුමශ ගත් ක්රි ශ මශර්ග සිසශ කි න එක අපි 
ඉතශම ශගෞරෙශ න් මතක් කරනෙශ. මව ගහන්න 
තකළන්නශන්ශසේලශට ශ  ශහ ම ශලශහසියි. අත් ශදක බසෙශ 
ෙඳින්න ඕනෑ නැහැ. බ තුමශශඅ ජීවිත  ශේරුශ්ඩ  ශම් රශේ 
බ තුමන්ලශට ඡන්ද  ල ශ ුවන් ජනතශෙශඅත්  අපට ඡන්ද  ල ශ 

ුවන් ජනතශෙශඅත් ජීවිත ශේරුශ්ඩ එතුමශ ගත් ක්රි ශ මශර්ග සිසශ. 
මතකයි ශන්  බ තුමන්ලශ කි ුර ශේෙල්  ශක විඩ් සිසශ ලක්ෂ 
ශදකක් මැශරයි කිේෙශ  බක් සිජන් නැහැ කිේෙශ  සඳන් නැහැ 
කිේෙශ. අශේ පක්ෂ  එක මශස කින් සඳන් 35 000ක් හැුවෙශ. ඊට 
පුනෙ තකළන්නශන්ශසේලශ කිේෙශ  ශරෝහල්ෙල බක්සිජන් නැහැ 
කි ලශ. මතක නැේද  හිටශගන සිටි ම ජනතශෙ මැශරයි කිේෙශ. 
ුණරුණෑගල දිස්්රික්ක ශේ අශේ අශ ෝක් අශේසිංහ මන්ත්රීතුමශ 
ගිහිල්ලශ MOH Office එක ඉස්සරහශ මනුස්සශ ුණ ෙේටලශ  
'මනුස්සශ ක් මැරුණශ' කි ලශ Facebook එ කට දැම්මශ. මම             
ඒ ශෙලශශේම ශකශනක්  ැේෙශ ඒ ගැන ශස  න්න. 
තකළන්නශන්ශසේලශ ක  ශ  රු තකළන්නශන්ශසේලශට මතක සති. 
නලින්  ්ඩවශර මන්ත්රීතුමශ එශහම කශ ේ නැහැ. එතුමශට මශ සමඟ 
ශපෞේගලික ප්ර ්න ක් නැහැ.  

නලින්  ්ඩවශර මන්ත්රීතුමශ ඊ ඟට කිේෙශ  ශ ශහත් නැහැ  

ශ ශහත් ශගශනන්න ශව ලර් නැහැ  කිතෝ පිටි ශගශනන්න ශව ලර් 

නැහැ  ශතල් ශගශනන්න ශව ලර් නැහැ  හැ ැයි තශර ශගන්ෙනෙශ 

කි ලශ. ආ්ඩඩුෙ තශර ශගන්ෙන්ශන් නැහැ. තශර ශගන්ෙන්ශන් 

ශපෞේගලික අං ශ න්. බ තුමශ කිේෙශ  තශර ශගශනන්න ශව ලර් 

බිලි න ප්රමශණ ක් ෙැඩිශ න් ෙැ  කර තිශ නෙශ කි ලශ. හැ ැයි  
බ තුමන්ලශ කිේශේ පශරෙල් හැශදන්ශන් නැහැ කි ලශ. තශර 

ශගනැල්ලශ ගිලින්ශන් නැහැ ශන්. ශපෞේගලික අං ශ න් තශර 

ශගනශෙශම පශරෙල් හදන්න ඕනෑ. බ තුමන්ලශ අ  ෙැ  විෙශද  

ශෙලශශේත් කිේෙශ  පශරෙල් හැශදන්ශන් නැහැ  ශම් ශ  රුෙක් 

කරන්ශන් කි ලශ. බ තුමශ කි ුර ගණන් හිලේෙලින්ම බේුර 

ශෙනෙශ ශම් රශේ ශක විඩ් ෙසංගත  තිශ ේමත් දැෙැන්ත 

සංෙර්ධ්න ක් සිේධ් ශෙලශ තිශ න  ෙ. ඒ ගණන් හිලේ කීම ගැන 

මම බ තුමශට ස්තුතිෙන්ත ශෙනෙශ.  

ඊ ඟට  බ තුමශ සහුෙශ ප්රකළතතශෙ ශම කක්ද කි ලශ. බ තුමශ 

සහුෙශ  ප්රකළතතශෙ අනුෙ මම ේඩින් ඉන්නෙශද  තශර ේඩින් 

තිශ නෙශද කි ලශ. එශහමයි සහුශේ. ශ ශහත් ටික ශගනැල්ලශ 

තිශ නෙශ ශන්  ගරු නලින්  ්ඩවශර මන්ත්රීතුමශ. බ තුමශ මට 

ශත්රුම් කරලශ ශදන්න  ඒ කශලශේ ශක විඩ් ෙසංගත ුණත් නැතිෙ 

බ තුමන්ලශ  ජනතශෙ ශපෝලිම් ගැස්ුනශේ ශක ශහ මද කි ලශ. 

ශක විඩ් ෙසංගත ත් නැතිෙ ශම් රශේ ජනතශෙ ශපෝලිම් ගස්සුර 

දක්ෂම ආ්ඩඩුෙ තමයි තකළන්නශන්ශසේලශශඅ ආ්ඩඩුෙ.  නැෙ 

එනකල් මිසිුනන්ට Galle Face එශක්  ලශශගන ඉන්න වුණශ. 

පරණ වීඩිශ ෝ ටික අරශගන  ලන්න.  
 

ෙු නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொேொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු අමශතයතුමසි  දැන් අෙසන් කරන්න. තෙම ප කළෙන 

ප්ර ්නශේ අපි ඉන්ශන්.  
 

ෙු ගජොන්සන න් ප්රනාන්ු  මතතා   
(மொண்புமிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු සිශ ෝජය කථශනශ කතුමසි  එතුමශ කිේෙශ  එතුමන්ලශශඅ 

කශලශේ ශක ශහ මද කශ ේ කි ලශ ජනතශෙ දන්නෙශ කි ලශ. බේ 

ගරු මන්ත්රීතුමසි  ජනතශෙ දන්නශ සිසශ තමයි  ෙැඩි ඡන්ද ලක්ෂ 

15කින් තකළන්නශන්ශසේලශෙ පරශජ ට පත් කශ ේ.  

දැන් තකළන්නශන්ශසේලශ ශල ුණ සටනක් කරනෙශ. ඒ සටනට අපි 

විරුේධ් නැහැ. ශහේතුෙ  බ තුමන්ලශශඅ පක්ෂශේ ප්ර ්න 

ගණනශෙක් තිශ නෙශ; ජනශධිපති අශේක්ෂකශ ෝ පිතෝලශ. විපක්ෂ 

නශ කතුමශත් රැශකන්න ඕනෑ. විපක්ෂ නශ කතුමශ රකින තැන 

අපිත් ඉන්නෙශ. ගරු සිශ ෝජය කථශනශ කතුමසි  ඒ සිසශ තමයි 

ශගෝඨශ   රශජපක්ෂ මැතිතුමශ Pfizer vaccine එක මලශ  එතුමශෙ 
රකින්න සත්ශත්. එතුමශ ශම් පශර්ලිශම්න්තුශේ ඉන්න ඕනෑ. එතුමශ 

ශජයෂ්ඨශ ක්. චම්පික රණෙකලශ ශන ශෙයි  එතුමශ රැශකන්න 

ඕනෑ. ඒ මහශ පක්ෂ  රැක ගන්න  සතුශ ේ එශහන් ශමශහන් ශඅම් 

ගහන්ශන් නැතිෙ.  

ගරු සි ශ ෝජය කථශනශ කතුමසි  අප ශ ශහත් හිඟ ශෙන්න 

ශදන්ශන්ත් නැහැ  ඉදිතෝශේම ඉන්ධ්න ප්ර ්න ත් විසඳනෙශ  ගෑස් 

ප්ර ්න ත් විසඳනෙශ. ශම  තශෙකශලික ප්ර ්න ක්. අපි ශම් 

ප්ර ්න ට කළහුණ ශදනෙශ. අතිගරු ශගෝඨශ   රශජපක්ෂ 

ජනශධිපතිතුමශශඅ නශ කත්ෙශ න් අපි ශම් අභිශ ෝග  

අසිෙශර් ශ න් ජ ග්රහණ  කරනෙශ කි ලශ මම පැහැදිලිෙ ප්රකශ  

කරනෙශ.  
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2.  ෙු බුේධික පතිංණ මතතා 
(மொண்புமிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  

කෘකයකර්ම අමශතයතුමශශගන් සූ  ප්ර ්න  - (2): 

(අ) (i) 2018 හශ 2019 ෙර්ෂෙල ශ්රී ලංකශශේ මිදි 

සිෂප්ශදන  එක් එක් ෙර්ෂ  අනුෙ ශෙන් ශෙන් 

ෙ ශ න් ශක පමණද; 

 (ii) මිදි සිෂප්ශදන  ඉහ  නැංවීම සඳහශ ක්රි ශ මශර්ග 

ශගන තිශේද; 

 (iii) එශසේ නම්  එම ක්රි ශ මශර්ග කෙශර්ද; 

  න්න එතුමශ සඳහන් කරන්ශන්ද  

(ආ) (i) ශ්රී ලංකශශේ  සති මිදි ප්රශදද සංතයශෙ ශක පමණද; 

 (ii) මිදි ෙගශෙ සඳහශ ුනුවුන ශේ ගුයක තත්ත්ෙ ක් 

සති දිස්්රික්ක කෙශර්ද; 

  න්නත් එතුමශ සඳහන් කරන්ශන්ද  

(ස) (i) 2018 හශ 2019 ෙර්ෂෙලම මිදි ආන න  කිරීම 

සඳහශ ෙැ  කරන ලද කළදල එක් එක් ෙර්ෂ  අනුෙ 

ශෙන් ශෙන් ෙ ශ න් ශක පමණද; 

 (ii) ශ්රී ලංකශෙ මිදි අපන න  කරන්ශන්ද; 

 (iii) එශසේ නම්  2018 හශ 2019 ෙර්ෂෙලම මිදි 

අපන න  කිරීශමන් ේප න ලද ආදශ ම එක් 

එක් ෙර්ෂ  අනුෙ ශෙන් ශෙන් ෙ ශ න් 

ශක පමණද; 

  න්න තෙුවරටත් එතුමශ සඳහන් කරන්ශන්ද  

(ඈ) ශන  එශසේ නම්  ඒ මන්ද    
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கமத்ததொழில் அமமச்சமரக் ரகட்ட வினொ: 

(அ) (i) 2018 மற்றும் 2019ஆம் ஆண்டுகளில் இலங் 

மகயின் திரொட்மச உற்பத்தி ஒவ்தவொரு 

வருடத்திற்கமமய தவவ்ரவறொக எவ்வளதவன் 

பமதயும்; 

 (ii) திரொட்மச உற்பத்திமய அதிகொிப்பதற்கு 

ேடவடிக்மககள் ரமற்தகொள்ளப்பட்டுள்ளனவொ 

என்பமதயும்; 

 (iii) ஆதமனில், அந்ேடவடிக்மககள் யொமவ 

என்பமதயும்; 

 அவர் குறிப்பிடுவொரொ? 

(ஆ) (i) இலங்மகயிலுள்ள திரொட்மச இனங்களின் 

எண்ணிக்மக எத்தமனதயன்பமதயும்; 

 (ii) திரொட்மசச் தசய்மகக்கு உகந்த கொலேிமல 

கொணப்படுகின்ற மொவட்டங்கள் யொமவ 

என்பமதயும்; 

 அவர் குறிப்பிடுவொரொ? 

(இ) (i) 2018 மற்றும் 2019ஆம் ஆண்டுகளில் திரொட்மச 

இறக்குமதி தசய்வதற்குச் தசலவிடப்பட்ட 

ததொமக ஒவ்தவொரு வருடத்திற்கமமய 

தவவ்ரவறொக எவ்வளதவன்பமதயும்; 

 (ii) இலங்மக திரொட்மசமய ஏற்றுமதி தசய்கின்றதொ 

என்பமதயும்; 

 (iii) ஆதமனில், 2018 மற்றும் 2019ஆம் ஆண்டுகளில் 

திரொட்மச ஏற்றுமதிமூலம் தபறப்பட்ட 

வருமொனம் ஒவ்தவொரு வருடத்திற்கமமய 

தவவ்ரவறொக எவ்வளதவன்பமதயும்; 

 அவர் ரமலும் குறிப்பிடுவொரொ? 

(ஈ) இன்ரறல், ஏன்? 

 

asked  the Minister of Agriculture : 

(a) Will he state - 

 (i) the grapes production in Sri Lanka in 2018 
and 2019, separately for each year; 

 (ii) whether measures have been taken to 
increase the grape production; and 

 (iii) if so, what those measures are? 

(b) Will he also state - 

 (i) the number of grape varieties found in Sri 
Lanka; and 

 (ii) the districts with a climatic condition 
suitable for grape cultivation? 

(c) Will he further state - 

 (i) the amount of money spent on importing 
grapes in 2018 and 2019, separately for 
each year;  

 (ii) whether Sri Lanka exports grapes; and 

 (iii) if so, the income received through the 
export of grapes in 2018 and 2019, 
separately for each year? 

 (d) If not, why?  

ෙු ශෂීන්ද්ර ංාජපක්ෂ මතතා මකාබනික ගපොගතොං 
නිෂනපාදන  ප්රවර්ධන තා සැපයුම් නියාමන සත වී තා ධානය  
කාබනික ආතාං  එළවලු  පලතුු  මිරිසන  ලූනු තා අර්තාපල් 
වො ප්රවර්ධන  බීජ නිෂනපාදන තා සසසන තාක්ෂණ කෂිකකර්ම 
ංාජය අමාතයතුමා    
(மொண்புமிகு ஷஷீந்திர ரொஜபக்ஷ - ரசதனப் பசமள உற்பத்தி 

ரமம்பொடு மற்றும் விேிரயொக ஒழுங்குறுத்துமக மற்றும் தேல், 

தொனிய வமககள், ரசதன உணவுகள், மரக்கறிகள், 

பழவமககள், மிளகொய், தவங்கொயம் மற்றும் உருமளக் 

கிழங்குச் தசய்மக ரமம்பொடு, விமத உற்பத்திகள் மற்றும் 

உயர் ததொழில்நுட்ப கமத்ததொழில் இரொஜொங்க அமமச்சர்) 

(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) 
ගරු සිශ ෝජය කථශනශ කතුමසි  කෘකයකර්ම අමශතයතුමශ 

ශෙනුශෙන් මශ එම ප්ර ්න ට පිළිතුර ල ශ ශදනෙශ.  
 

(අ) (i)  

 
(මූලශශ්ර  :- ජන හශ සංතයශශල්තන ශදපශර්තශම්න්තුෙ) 

 

 (ii) බේ. 

 (iii) ෙැඩි අස්ෙනු ල ශ ශදන ගුණශත්මක ශෙශ න් 
ඉහ  ශේශී  මිදි ප්රශදද සිෂප්ශදන . 

   මිදි  නු  ලංකශෙට ආශේයක ශ ෝග ක් ශන ෙන 
අතර විවිධ් ක්රම මිනන් පිට රටෙල සිට මිදි ෙර්ග 
ලංකශෙට හඳුන්ෙශ ම සත. එම සිසශ ශේශී ෙ මිදි 
ෙර්ග සිෂප්ශදන  සඳහශ ශ  දශ ගත හැකි ජනක 
ේලශස්ම සත්ශත් ඉතශ අඩු සංතයශෙකි. ශම් සිසශ 
පිට රටෙලින් හඳුන්ෙශ ම සති ප්රශදද ලංකශශේ මිදි 
ෙගශ ක  හැකි ප්රශේ ෙල අනුෙර්තිතශ පර්ශේෂණ 
සිුව කර ෙගශෙ සඳහශ ුනුවුන ප්රශදද ශතෝරශ සිර්ශේ  
කර සිදහස් ශක ට සත. 

(ආ) (i) 08කි. 

  මස්කේ MI (මස්කේ හැම් ර්අ) 

  ශෙන්ච් MI (ශෙන්ඩ් ශක ශල  ම් ශඩ්) 

  ෙැඩි දියුණු ක  ඉසශ ලශ 

  කශඩිනල්  

  ඊශ්රශ ල් ේූ 

  ේලැක් මස්කේ 

  ශසමිශලෝන් 

  ශත ම්සන් සීඩ්ලස් 

 (ii) දැනට ලංකශශේ  ශපන    ුවල්ල  ුණරුණෑගල සහ 
නුෙරඑළි  දිස්්රික්කෙල මිදි ෙගශ කරනු ලැශේ. 

(ස) (i) 

 
(මූලශශ්ර  :- ශ්රී ලංකශ ශර්ගුෙ) 

ෙර්ෂ  සිෂ්පශදන  (000 fruits) 

2018 2,801.0 

2019 2,959.1 

වර්ෂය ආන න  වි දම (රුපි ල් මිලි න) 

2018 3,191 .777 

2019 3,288.807 
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 (ii) බේ. (වි ළි මිදි) 

  2020 ෙසර තු  වි ළි මිදි කිශලෝග්රෑම් 512ක් 
අපන න  කර සත. 

(මූලශශ්ර  :- ශ්රී ලංකශ ශර්ගුෙ) 
 

 (iii) 2018 සහ 2019 ෙර්ෂෙල අපන න න් පිළි ඳ 
ශත රතුරු සඳහන් ශන ශේ.  

(මූලශශ්ර  :- ශ්රී ලංකශ ශර්ගුෙ) 

(ඈ) ශේශී  ෙ ශ න් සිුව කරනු ල න සිෂප්ශදන  අපන න 
කටයුතු සඳහශ ප්රමශණෙත් ශන ශේ.  

  
ෙු බුේධික පතිංණ මතතා 
(மொண்புமிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ගරු සිශ ෝජය කථශනශ කතුමසි  මම ශමම ප්ර ්න  අහේම 

comment එකක් දශලශ තිශ නෙශ දැක්කශ. එහි තිශ නෙශ  "අශන් 
මන්දශ  රශේ මිසිුනන්ට පශන් නැතුෙ ඉන්නෙශ. මිදි ගැන කථශ 

කරනෙශ" කි ලශ. ඒ කි න කශරණශේත් සතය ක් තිශ නෙශ. ගරු 

රශජය සමතිතුමසි  බ තුමන්ලශ මිදි  සපල්  ශද වම් ආන න  

සීමශ කරන තීන්ුවෙ ගත්තශ.  

එහි සශධ්නී  ෙශශඅම සිශෂේධ්නශත්මක ගුණශංගත් තිශ නෙශ. 

ශම කද  ඒ ආන සික පලතුරුෙලට එකතු කරන ෙස විස ෙශශඅම 

ඒෙශට  න ශව ලර් ප්රමශණ   ැලුශෙ ත් එ  ශහ ඳ තීරණ ක් 

කි ලශ මශ හිතනෙශ.   ගරු රශජය සමතිතුමසි  අශනක් පැත්ශතන් 

 ැලුශෙ ත් හැම තැනකම ශද වම්  සපල් ආදි පලතුරු විකිණීමට 

තිශ නෙශ  අපට දකින්න ලැශ නෙශ. ශරෝහල් අස   සංචශරක 

ප්රශේ ෙල ශමන්ම ූජජශ නගරෙලත් ශමෙැසි  පලතුරු විකිණීමට 

තිශ නෙශ  අපට දකින්න ලැශ නෙශ.  කතරගම ූජජශ භූමි ට 

ශක පමණ පිතෝසක්  නෙශද කි ලශ බ තුමශත් දන්නෙශ. 

 

ෙු නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொேொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමශ   ප්ර ්න  ශකටිශ න් අහන්න. ශේලශෙ ගත 

ශෙනෙශ. 

 
ෙු බුේධික පතිංණ මතතා 
(மொண்புமிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ගරු සිශ ෝජය කථශනශ කතුමසි  මම විනශඩි 1 1/2ක් ගන්ශන් 

නැහැ. 

 

ෙු නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொேொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

බ තුමශට විනශඩි  1 1/2ක් ශදන්න  ැහැ. 

 
ෙු බුේධික පතිංණ මතතා 
(மொண்புமிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ගරු රශජය සමතිතුමසි  ඒ කර්මශන්ත  මත  ැශපන වි ශල 

පිතෝසක් අශේ රශේ ඉන්නෙශ. ඒ සිසශ ඒ කර්මශන්ත ත් සමඟ සති 

ශෙලශ තිශ න රැකි ශ සහ අතුරු රැකි ශ ශෙනුශෙන් ශමෙැසි 

සිෂ්පශදන සිුව කිරීම ඉතශ ෙැදගත්. අතුරු සිෂ්පශදන ෙ ශ න්  ශ්රී 

ලංකශශේ ශප ශර්ස් සහ මිදි කි න පලතුරු අපි ගසිකළ. ශප ශර්ස් 

සහ මිදි ශ්රී ලංකශශේ සමහර ප්රශේ ෙල ෙෙන්න ුරුතෙන්. නකළත්  

බ තුමශ දන්නෙශ එෙැසි පලතුරු  ශ්රී ලංකශශේ ුවර්ල යි කි ලශ. 

එෙැසි ුවර්ල  පලතුරු ෙර්ග ප්රචලිත කිරීමටත්   විශ ේෂශ න්ම  

 ශපනශේ සහ බ තුමශ සඳහන් ක  අශනුණත්  දිස්්රික්කෙල මිදි 

ෙගශ කිරීමට අමශතයශං   ශගන තිශ න විශ ේෂ ෙැව පිළිශෙ  

ශම කක්ද  ඒ ෙශශඅම  අතුරු රැකි ශ නැතිවූෙන් සම් න්ධ්ශ න් 

අශනුණත් අමශතයශං  සමඟ එකතු ශෙලශ ගන්නශ වූ ශප ුව ෙැව 

පිළිශෙ  ුණමක්ද කි ලශ මම බ තුමශශගන් දැනගන්න කැමැතියි.  

 
ෙු  ශෂීන්ද්ර ංාජපක්ෂ මතතා  
(மொண்புமிகு ஷஷீந்திர ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Shasheendra Rajapaksa) 

ගරු මන්ත්රීතුමසි  ශම  ශේශී  බීජ ක් ශන ෙන සිසශ ශ්රී 

ලංකශශේ ශේ ගුණ   කශලගුණ   පස සහ ේෂ්ණත්ෙ ත් එක්ක 

ඒෙශ ෙගශ කිරීශම් ගැටලුෙක් තිශ නෙශ. ප්රධ්ශන ෙ ශ න්ම 

ේෂ්ණත්ෙ   ලපශන සිසශ  ශපන ට ෙවශ  ුවල්ල දිස්්රික්ක  

තමයි මිදි ෙගශ කරන්න ෙවශත්ම ුනුවුන ෙන්ශන්. ශම කද   ශපනශේ  

තිශ න ේෂ්ණත්ෙ ත්  ඒ පශසේ තිශ න  ම් කශරණ ක් සිසශත් 

එහි ෙෙන මිදිෙල ශප ඩි තිත්ත ගති ක් තිශ නෙශ.  ුවල්ල ෙැසි 

දිස්්රික්කෙල භූමිශේ තිශ න ඉව පහුනකම් අනුෙ ශග වීන් මිදි ෙගශ 

කිරීමට ශපලශෙන්ශන් නැහැ. "ශේ ගුයක ුනහුරු කෘකය 

ෙයශපෘති "  ටශත් අපි ශල ුණ ේත්සශහ ක් ගත්තශ  ශේ ගුණ  

අනුෙ ෙගශ කරන්න ුරුතෙන් ුවර්ල  ගණශේ පලතුරු ෙර්ග ප්රචලිත 

කිරීශම් ෙයශපෘති  කරශගන  න්න. මීට අවුරුුව ශදකකට කලින් 

ශමම ෙයශපෘති  ආරම්  ක ත්  මිදි ෙගශ කිරීමට  ුවල්ල 

දිස්්රික්කශේ ඉව පහුනකම් මදි සිසශ ඒ කටයුත්ත කරන්න අපහුන 

වුණශ. ශේශී ෙ  අශේ පසට  ශේ ගුණ ට  කශලගුණ ට ගැ ශපන 

ප්රශදද සිෂ්පශදන  කරන්න කෘකයකර්ම ශදපශර්තශම්න්තුෙ හැටි ට 

අපි ශල ුණ ේත්සශහ ක් ගන්නෙශ.  බ තුමශ අහුර ප්රධ්ශන ප්ර ්න ට 

ුවන් පිළිතුශර්ත් මම ඒ  ෙ සඳහන් ක ශ.    

 
ෙු බුේධික පතිංණ මතතා 
(மொண்புமிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ගරු රශජය අමශතයතුමසි  මශඅ ශදෙන අතුරු ප්ර ්න  ශම යි.  

මම බ තුමශශගන්  ම් කශරණ ක් පිළි ඳෙ දැනගන්න 
කැමැතියි. ශම් කශරණ ට ඍජුෙම අදශ  ශන වුණත්  බ තුමශ ශම් 
ක්ශෂේත්ර  තු  සිටින සිසශ බ තුමශට ුරුතෙන් ශෙයි  සශධ්ශරණ 
පිළිතුරක් ශදන්න. පුනගි  ෙකෙශනුශේ ශප ශහ ර පිළි ඳෙ 
ප්ර ්න ක් සති වුණශ. එම සිසශ ඊ ඟ කන්න  සම් න්ධ්ශ න් 
අමශතයශං ශේ ූ දශනම ශම කක්ද  ශග වීන්ට රසශ සික ශප ශහ ර 
සහ කශ සික ශප ශහ ර කි න ශදකම සිුණත් කරනෙශද  එශහම 
නැත්නම්  කශ සික ශප ශහ ර පමණක් ද සිුණත් කරන්ශන්  ඒ 

ෙශශඅම බ තුමශ දන්නෙශ  සමහර රසශ සික ශප ශහ ර මලු 
රුපි ල් 28 000 දක්ෙශ ඉහ  ගි   ෙ. ඒ සිසශ ඊ ඟ කන්න  
ශෙනුශෙන් තිශ න ූ දශනම ශම කක්ද   ක් මශස  කි න්ශන් 
ල න මශස ;  ක් මශස  කි න්ශන්  ත් මශස . ගරු සිශ ෝජය 
කථශනශ කතුමසි  බ තුමශත් පලතුරු ෙත්තක් කරන ශකශනක්. 
බ තුමශ දන්නෙශ ශප ශහ ර පිළි ඳ තිශ න තත්ත්ෙ . එම සිසශ 
ඊ ඟ කන්න  සඳහශ බ තුමන්ලශශඅ දැක්ම  ෙැව පිළිශෙ  
ශම කක්ද කි ශ මම දැන ගන්න කැමැතියි. 

 
ෙු  ශෂීන්ද්ර ංාජපක්ෂ මතතා  
(மொண்புமிகு ஷஷீந்திர ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Shasheendra Rajapaksa) 

ශප ශහ ර සහනශධ්ශර  ල ශ ශදන වී ශග වීන් සඳහශ කශ සික 

ශප ශහ ර ල ශ මම තමයි රජශේ ප්රතිපත්ති . ශමෙර  ල 

කන්නශේ වී ෙගශ කරන සි ලු ශග වීන්ට අෙ ය ෛජෙ දි ර 

ශප ශහ ර  කශ සික දි ර ශප ශහ ර  ඝන ශප ශහ ර  KCl සහ 
විශ ේකයත වුණු නයි්රජන් ශප ශහ ර ෙර්ග ල ශ මමට අප කටයුතු 

කර තිශ නෙශ. දැනටමත් අම්පශර  මවකලුරෙ  ්රිුණණශමල  ෙැසි 

දිස්්රික්කෙල  ල කන්න  ෙගශ කිරීම ආරම්  කර තිශ නෙශ. අපි 

ඒ අෙ ය ශප ශහ ර ටික ල ශ මලශ තිශ නෙශ. 

රසශ සික ශප ශහ ර ආන න  කිරීශම් තහනම දැන් ඉෙත් 
කර තිශ නෙශ. කැමැති ශකශනුණට -ආ තනෙලට- ඕනෑ විධි ට 

905 906 

[ගරු  ෂීන්ද්ර රශජපක්ෂ මහතශ] 
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අශේ රටට ගැ ශපන රසශ සික ශප ශහ ර ආන න  කිරීමට දැන් 
හැකි ශෙ තිශ නෙශ. ඒ ෙශශඅම පලතුරුෙලට සහ එ ෙලුෙලට 
අෙ ය රසශ සික ශප ශහ ර කලින් තිබුණු ආකශර ටම ශගන්වීමට 
ඒ ශපෞේගලික ආ තනෙලට හැකි ශෙ තිශ නෙශ. රජ  ඒ සඳහශ 
මැදිහත් ශෙන්ශන් නැහැ; මැදිහත් ශෙලශත් නැහැ. නකළත් අද 

ශලෝක ශෙශ ඳ ශප ශ ේ ගැටලුෙක් තිශ නෙශ. ඒ සිසශ මශඅ විෂ  
පථ ට අයිති ශන වුණත්  ශම ට විසඳුමක් තිබි  යුතු සිසශ ශම් 
රටට ප්රධ්ශන ෙ ශ න් රසශ සික ශප ශහ ර ආන න  ක  
ආ තන 3 ටම සශකච්ඡශෙක් සඳහශ මම ආරශධ්නශ ක ශ.  නකළත් 
ප්රධ්ශන ආ තන 16යි ඒ සඳහශ සහ ශගි වුශ්ඩ. අපි හිතුෙශ  
ශම්ශග ල්ලන් ශප ශහ ර ශගන්ෙන්ශන් නැත්ශත් ශව ලර් 
අර්බුද ක් තිශ න සිසශ කි ලශ. ඒ සිසශ ශක ශහ ම හතෝ ඒ සඳහශ 
කටයුතු ලැහැස්ති කර ශදන්න ේත්සශහ ක් ගසිේම ඒ අ  කිේශේ  
විශේශී  ශෙශ ඳ ශප ශ ේ තිශ න ශම් ශප ශහ ර ඒ රටෙල් ශදන 

මිලට මිලම ශගන ශමශහේ ශග වීන්ට ල ශ  මමට හැකි ශෙක් නැහැ 
කි ලශයි.  

 
ෙු චමින්ද වි ගේියරි මතතා 
(மொண்புமிகு சமிந்த விரஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

Sir, I rise to a point of Order.  

ගරු සිශ ෝජය කථශනශ කතුමසි  ස්ථශෙර සිශ ෝග 33 (1) 
 ටශත්  පැහැදිලි කිරීමක් කර ගැනීමට මම බ තුමශශගන් අෙසර 
ඉල්ලනෙශ. අපට  ම් පැහැදිලි කිරීමක් කරගන්න ස්ථශෙර සිශ ෝග 
33 (1)  ටශත්  ටශත් ප්රතිපශදන සලසශ තිශ නෙශ. ගරු සිශ ෝජය 
කථශනශ කතුමසි  ඒ ගැන බ තුමශ දන්නෙශ සති.  

 
ෙු නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொேொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශහ ඳයි  ශකටිශ න් අහන්න. 

 
ෙු චමින්ද වි ගේියරි මතතා 
(மொண்புமிகு சமிந்த விரஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු රශජය සමතිතුමසි   මම අහන විශ ේෂ ප්ර ්න  ශම්කයි. 

අූ චි නැෙකට කළදල් ශගෙශ දැන් මශස තුන-හතරක් ශෙනෙශ.  

ඒ කළදල් ශව ලර්ෙලින් ශගේශේ. ගරු රශජය සමතිතුමසි  ශම් 

ශප ශහ ර නැෙට කළදල් ශගෙලශ තිශ න සිසශ එක්ශකෝ ශප ශහ ර 

එන්න ඕනෑ. බ තුමන්ලශ අුනචි නැෙකට චීන ට කළදල් ශගේෙශ 

ශන්. ශප ශහ ර දැක්ශකත් නැතුෙ තමයි බ තුමන්ලශ ඒ කළදල් 

ශගේශේ.   

 
ෙු  ශෂීන්ද්ර ංාජපක්ෂ මතතා  
(மொண்புமிகு ஷஷீந்திர ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Shasheendra Rajapaksa) 

ගරු සිශ ෝජය කථශනශ කතුමසි  අුනචි නැෙක් අපි ගත්ශත් 

නැහැ. ඒ සිසශ මට ශම් ප්ර ්න  අදශ  නැහැ.  

 
ෙු නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொேொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමශ  ගරු රශජය සමතිතුමශ පිළිතුරක් ල ශ ුවන්නශ.    

මී ඟට  ප්ර ්න අංක 3.  

 
ෙු චමින්ද වි ගේියරි මතතා 
(மொண்புமிகு சமிந்த விரஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු සිශ ෝජය කථශනශ කතුමසි  එශහම කරන්න එපශ.  
 

ෙු නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொேொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රශජය සමතිතුමශ පිළිතුරක් ල ශ ුවන්නශ ශන්. 

 
ෙු චමින්ද වි ගේියරි මතතා 
(மொண்புமிகு சமிந்த விரஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු සිශ ෝජය කථශනශ කතුමසි  මම බ තුමශට ඉතශම 

ගරුසරුෙ කිේෙශ මට ශම් ප්ර ්න  මතු කරන්න ුරුතෙන් ස්ථශෙර 

සිශ ෝගෙල තිශ න ඒ ෙගන්ති ත්. ගරු රශජය සමතිතුමශ මශඅ 

ප්ර ්න  අහන්ශන්ත් නැතුෙ ශන් ඒක කිේශේ. 

 
ෙු නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொேொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමසි  බ තුමශ ප්ර ්න  සහුෙශ. ගරු රශජය 

සමතිතුමශ ඊට පිළිතුරක් ල ශ ුවන්නශ.  

 
ෙු චමින්ද වි ගේියරි මතතා 
(மொண்புமிகு சமிந்த விரஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

අුනචි නැෙ ගත්ශත් නැති  ෙ අපි දන්නෙශ.  

 
ෙු නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொேொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ප්ර ්න අංක 03  ගරු ශහේෂශ විතශනශඅ මන්ත්රීතුමශ.  

 
ෙු චමින්ද වි ගේියරි මතතා 
(மொண்புமிகு சமிந்த விரஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

අශන්! බශහ ම කරන්න එපශ  ගරු සිශ ෝජය 

කථශනශ කතුමසි. බ තුමශ ශ  ශහ ම විනීත සිශ ෝජය 

කථශනශ කෙරශ ක් ශන්. බ තුමශ කථශනශ කතුමශ විධි ට 

හැසිශරන්න එපශ.  පක්ෂග්රශහී ව ශෙන්න එපශ.  

 
ෙු නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொேொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමසි  බ තුමශ ප්ර න්  සහුෙශ ශන්. [ ශධ්ශ 
කිරීමක්]  තෙත් පැහැදිලි කිරීමක් අෙ ය නම් ශකටිශ න් අහන්න. 

 
ෙු චමින්ද වි ගේියරි මතතා 
(மொண்புமிகு சமிந்த விரஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු රශජය සමතිතුමසි  මම බ තුමශශගන් සහුශේ ශම්කයි. 

බ තුමශ අූ චි නැෙක් මිලම ගත්ශත් නැති  ෙ රට දන්නෙශ. 

හැ ැයි  ඒ අූ චි නැෙට කළදල් ශගේෙශ. ශප ශහ ර ගත්ශත් නැහැ. 

නකළත් අූ චි නැෙකට කළදල් ශගේෙශ. ඒ අූ චි නැෙට කළදල් ශගෙුර 

සිසශ ශප ශහ ර නැෙත එනෙශද  නැත්නම් ශෙන ශම නෙශ ශහෝ 

ශද ක් කරනෙශද කි ලශ බ තුමශ රටට කි න්න.   

  
ෙු  ශෂීන්ද්ර ංාජපක්ෂ මතතා  
(மொண்புமிகு ஷஷீந்திர ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Shasheendra Rajapaksa) 

ගරු සිශ ෝජය කථශනශ කතුමසි  අපි අූ චි නැෙක් ගත්ශත් 

නැහැ. එශහම එකකට කළදල් ශගේශේත් නැහැ. එශහම ශද ක් 

තිශ නෙශ නම් බ තුමශ ඒ නම ප්රකශ  කරන්න. එත ශක ට ේත්තර 

ශදන්නම්.  
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3. ෙු ගතේෂා විතානගේ මතතා 
(மொண்புமிகு ரஹசொ விதொனரக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ෙැවිලි අමශතයතුමශශගන් සූ  ප්ර න්  - (1): 

(අ) (i) ෙර්ෂ 2010 සිට ශම් දක්ෙශ ශ්රී ලංකශශේ ෙශර්කයක 
ශප ල් සිෂප්ශදන  එක් එක් ෙර්ෂ  අනුෙ ශෙන් 
ශෙන් ෙ ශ න් ශක පමණද; 

   (ii) ඉහත කශල සීමශෙ තු ම ශේශී  ශෙශ ඳ ශප ශල් 
ශප ල් මිල ශක පමණ ප්රමශණෙලින් ශෙනස් 
වූශේද; 

   (iii) ශම් ෙනවිට ශේශී  ශෙ ශ ඳ ශප ශල් ශප ල් 
මිශලහි ෙැඩී වීම සඳහශ  ලපශන ලද සශධ්ක 
කෙශර්ද; 

 (iv) ශ්රී ලංකශශේ ශප ල් සිෂප්ශදන  ඉහ  නැංවීම 
සඳහශ ගනු ල න ක්රි ශමශර්ග කෙශර්ද;  

  න්න එතුමශ ශමම ස ශෙට දන්ෙන්ශන්ද  

(ආ) ශන එශසේ නම්  ඒ මන්ද    

 

  தபருந்ரதொட்ட அமமச்சமரக் ரகட்ட வினொ: 

(அ) (i)  2010ஆம் ஆண்டு ததொடக்கம் இற்மறவமர 

இலங்மகயின் வருடொந்த ரதங்கொய் உற்பத்தி 

ஒவ்தவொரு வருடத்தின் பிரகொரம் தவவ்ரவறொக 

யொது; 

 (ii)  ரமற்படி கொலப்பகுதியில் உள்ளூர் சந்மதயில் 

ரதங்கொய் விமலயில் எவ்வளவு மொற்றம் 

ஏற்பட்டது; 

 (iii)  இன்றளவில் உள்ளூர் சந்மதயில் ரதங்கொய் 

விமல அதிகொிப்பின்மீது தொக்கத்மத ஏற்படுத்தி 

யுள்ள கொரணிகள் யொமவ; 

 (iv)  இலங்மகயில் ரதங்கொய் உற்பத்திமய 

அதிகொிக்கச் தசய்வதற்கு ரமற்தகொள்ளப்படும் 

ேடவடிக்மககள் யொமவ; 

 என்பமத அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்ரறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Plantation:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) separately, the annual coconut production in 
Sri Lanka from the year 2010 to date; 

 (ii) the fluctuations of coconut prices in the 
local market during the above period; 

 (iii) the factors that have contributed towards the 
increase of price of coconut in the local 
market by now; and 

 (iv) the measures that will be taken to increase 
the coconut production in Sri Lanka? 

(b) If not, why? 

ෙු  අුන්දික ප්රනාන්ු  මතතා මගපොල්  ිතතුල් තා තල් වො 
ප්රවර්ධනය තා ආ්රිත කාර්මික භාණ්ඩ නිෂනපාදන තා 
අපනයන විවිධාංගිකංණ ංාජය අමාතයතුමා  
(மொண்புமிகு அருந்திக்க பர்னொந்து - ததன்மன, கித்துல் 

மற்றும் பமன தசய்மககள் ரமம்பொடு மற்றும் அமவ சொர்ந்த 

தபொறிமுமற பண்டங்களின் உற்பத்தி மற்றும் ஏற்றுமதி 

பல்வமகப்படுத்தல் இரொஜொங்க அமமச்சர்) 

(The Hon. Arundika Fernando - State Minister of Coconut, 
Kithul and  Palmyrah Cultivation Promotion and Related 
Industrial Product Manufacturing and Export 
Diversification) 
ගරු සිශ ෝජය කථශනශ කතුමසි  ෙැවිලි අමශතයතුමශ 

ශෙනුශෙන් මශ එම ප්ර ්න ට පිළිතුර ල ශ ශදනෙශ.  

(අ)  (i)  ලංකශශේ ෙශර්කයක ශප ල් සිෂප්ශදන  2010 ෙසශර් 
සිට 2021 ෙසර දක්ෙශ පහත ෙගු අංක 1හි දක්ෙශ 
සත.  පුනගි  ෙසර 10 තු  ෙශර්කයක සශමශනය 
ශප ල් සිෂප්ශදන  ශගඩි මිලි න 2 837ක් පමණ 
ශේ. අන්තර් ෙශර්කයක ශප ල් අස්ෙැන්න ශමම 
සශමශනය අග  ෙටශ විචලය වුෙද ෙසර 10ක කශල  
සලකන විට පුනගි  ෙසර එහි ෙැඩිම ප්රෙණතශෙක් 
ශපන්නුම් කරයි.   ෙගු අංක :1 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (දත්ත මූලශශ්ර  : ශප ල් පර්ශේෂණ ආ තන ) 

 (ii)  2011 ෙසශර් සිට 2021 දක්ෙශ ශප ල් ශගඩි ක 
සශමශනය ශත ග මිල සහ සිල්ලර මිල පහත පතෝදි 
ශේ. ඒ අනුෙ ශගඩි ක සිල්ලර  හශ ශත ග මිල 
ශෙනස් වී සති ආකශර   පහත දැක්ශේ.  

 
  [මූලශශ්ර  - ශහක්ටර් ශක ේ ෑකඩුෙ ශග වි කටයුතු 

පර්ශේෂණ හශ ුරහුණු කිරීශම් ආ තන  (HARTI)] 

ෙර්ෂ  ශප ල් සිෂ්පශදන  (ශගඩි මිලි න) 

2010 2317 

2011 2808 

2012 2940 

2013 2513 

2014 2905 

2015 3056 

2016 3011 

2017 2450 

2018 2736 

2019 3106 

2020 2818 

2021 3382 

ෙසර 
ශගඩි ක සශමශනය සිල්ලර 

මිල (රු.) 

ශගඩි ක  සශමශනය 

ශත ග මිල    (රු.) 

2010 32.61 23.41 

2011 41.55 29.01 

2012 33.24 21.59 

2013 41.22 29.58 

2014 41.54 31.51 

2015 49.69 33.87 

2016 48.98 32.12 

2017 70.70 62.71 

2018 ශල ුණ 81.08 70.76 ශල ුණ 68.29 60.67 

  ශප ඩි 60.44   ශප ඩි 53.06   

2019 ශල ුණ 59.03 50.87 ශල ුණ 47.03 41.88 

  ශප ඩි 42.71   ශප ඩි 36.74   

2020 ශල ුණ 75.70 68.50 ශල ුණ 64.15 61.04 

  ශප ඩි 61.30   ශප ඩි 57.94   

2021 ශල ුණ 92.38 83.63 ශල ුණ 76.22 71.87 

  ශප ඩි 74.87   ශප ඩි 67.53   
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  (2018 ෙසශර් සිට HARTI ආ තන  ශල ුණ සහ 
ශප ඩි ශප ල් ශලස ප්රමශණ 2කින් ශප ල් සඳහශ 
සිල්ලර  මිල ප්රකශ  කිරීම සිුව කරනු ල න අතර 
එම මිල ගණන් සහ ඒෙශශේ සශමශනය  ශමම 
ෙගුශේ ශෙන් ශෙන්ෙ දක්ෙශ සත.) 

 (iii) කර්මශන්ත  සඳහශ ශප ල්ෙල ඉහ  ඉල්ලුම  ශතල් 
සිෂප්ශදන  සඳහශ ඉහ  ඉල්ලුම සහ ශේශී  
පතෝශ ෝජන  සඳහශ සති ඉල්ලුම අනුෙ ශප ල් මිල 
තරමක අග කින් ඉහ  ශග ස් සත. ශප ල්ෙලට 
අදශ  අපන න සිෂප්ශදනෙල ඉල්ලුම ෙැඩි ෙනවිට 
ශේශී  ශප ල් මිල ඉහ  නැඟීම සිුව ශේ. ශමම 
ශහේතුෙලට අමතරෙ පහත සඳහන් ශහේතු ද  ලපශ 
සත. 

• අන්තර්ජශතික ශෙශ ඳ ශප ශ හි දිසිඳි 
ශප ල් මිල ඉහ   ශම. 

• ශේ ගුයක ශහේතු මත කශීටනෙ සිුව ෙන 
ශප ල් අස්ෙැන්ශන් ේච්චශෙචන  ශේශී  
ශප ල් මිල ශෙනස් වීමට ඍජුෙම  ලපශයි. 

• ශලෝක ශෙශ ඳ ශප ශ හි ශප ල් හශ ඒ 
ආශ්රිත සිෂප්ශදනෙල මිල ගණන් ඉහ   ශම. 

 ශලෝක ශෙශ ඳ ශප ශ හි ශප ල් ශතල් හශ 
පශම් ශතල්ෙල මිල ගණන් ඉහ   ශම. 

• ආන සික ශප ල් ශතල් හශ පශම් ශතල් 
සඳහශ ෙන තීරු  ුව අනුපශත  ඉහ   ශම. 

ගරු මන්ත්රීතුමසි  මම හිතන්ශන් ලංකශ ඉතිහශසශේ ප කළෙැසි 

ෙතශෙට ෙැවිලි කර්මශන්ත ක්ශෂේත්රශේ අපන න කර්මශන්ත ක් 

හැටි ට ශව ලර් මිලි න 600ක් ශම් ශප ල් සිෂ්පශදන  තුළින් 

ේප ශ තිශ නෙශ.  

අශේ රශේ සමස්ත එන්නත්කරණ ෙැවසටහනට 2020ම වි දම් 

වුණු ශව ලර් මිලි න 600ම ුවන්ශන් ශප ල් කර්මශන්තශ න් 

ලැබුණු ආදශ ශමනුයි. 2021ම -පුනගි  අවුරුේශේ- ශප ල් 

කර්මශන්ත  හරහශ ශව ලර් මිලි න 900ක් ේප ශ තිශ නෙශ. ඒ 

කි න්ශන්  ශව ලර් බිලි න කට ශව ලර් මිලි න 100යි අඩු 

වුශ්ඩ. අශේ සශමශනය ශප ල් සිෂ්පශදන  ශප ල් ශගඩි බිලි න 

2.8යි. ඒශකන්  ශගඩි බිලි න 1.8ක් අපි කෑමට ගන්නෙශ.  

ගරු මන්ත්රීතුමසි  එතශක ට අශේ සමස්ත කර්මශන්තෙලටම -

ශප ල් ශතල් සිෂ්පශදන   ලංකශෙට ශව ලර් ගණනක් ශගශනන 

ශප ල් කිතෝ කර්මශන්ත   ශප ල් ෙතුර කර්මශන්ත   දිසිඳි ශප ල් 

කර්මශන්ත   ුනුව ශප ල් ශතල් කර්මශන්ත   activated carbon  

නැත්නම් ශප ල් කටු ආශ්රිත කර්මශන්ත   ශක හු ආශ්රිත 

කර්මශන්ත -  ශප ල් ශගඩි බිලි න 1යි අපට තිශ න්ශන්.  

ශප ල් ෙගශෙ  මර්ඝ කශීටන හශ ශකටි කශීටන ක්රමෙලින් දියුණු 

කිරීම තමයි රජශේ  ලශශප ශර ත්තුෙ. අපි ශප ල් ගස් කැපීම 

තහනම් ක ශ. අති   මශනුකයක ශහේතුෙකට හැශරන්නට අපි ශප ල් 

ඉවම් කැ ලි කිරීමට අෙසර ශදන්ශන් නැහැ. ඒ ෙශශඅම සංකල්ප 

කිහිප ක් බස්ශසේ ශප ල් ෙගශෙ දියුණු කරන්න අපි ෙැව කටයුතු 

සලස්ෙශ තිශ නෙශ. කර්මශන්ත සඳහශ ශප ල් ෙැඩිුරර ශ  දශ ගන්නශ 

විට  සමහර ශෙලශෙට පශතෝශ ෝගික න්ට ශප ල් ශගඩි ක් මිලම 

ගැනීමට ෙැඩි මිලක් ශගෙන්න සිුව ෙනෙශ කි න ප්ර ්න  තමයි 

තකළන්නශන්ශසේ අහන්ශන්. නකළත් ෙගශකරුෙන්ශඅ පැත්ශතන් 

ගත්තශම බවුන් වි ශල ආදශ මක් ල ුර කශල ක් තමයි පුනගි  

අවුරුුව කිහිප  කි න කශරණ ත් මම මත් කරන්න ඕනෑ.  

 (iv) ශකටි කශීටන ේපශ  මශර්ග 

  ශකටි කශීටන ේපශ  මශර්ග  ටශත් දැනට පෙතින 
ශප ල් ගස්ෙල ශප ල් ශගඩි ප්රමශණ  ෙැඩි කිරීම 
සඳහශ පහත ෙැවසහටන් ක්රි ශත්මක කරනු ලැශේ. 

01. පෙතින ශප ල් ඉවම්ෙල පශංශු සංරක්ෂණ  
සඳහශ සශමෝච්ච කශනු ඉදි කිරීම  ෙැටි ඉදි 
කිරීමද  ශතතමන සංරක්ෂණ  සඳහශ ශලලි 
ෙැ ීටම සහ ශප ල් ගස ෙටශ ෙුනන් ශ මමද 
සිර්ශේ  කර සත. 

 ඒ අනුෙ  ශප ල් ඉවම්ෙල පශංශු සංරක්ෂණ  
සඳහශ අෙ ය කරන දැනුම  සහශ ෝග   
රශජය අනුග්රහ  සහ මූලයම  අනුග්රහ  ල ශ 
ශදනෙශ. 

02. ෙගශකරුෙන් ේනන්ුව කිරීමට ජල සම්පශදන 
සහනශධ්ශර  ක්රි ශත්මක කරනු ලැශේ. 

 ෙගශකරුෙන් ේනන්ුව කරන්න ප කළෙන 
ෙතශෙට අ  ෙැ  හරහශ ජල සම්පශදන 
සහනශධ්ශර ෙ ශ න් වි ශල කළදලක් ල ශ 
ශදන්න අපි කටයුතු කරලශ තිශ නෙශ.  

03. ශප ල් ෙගශෙට ෙන සතුන්ශගන් සිුවෙන 
හශසි  ෙ කශීටම සඳහශ අෙ ය ක්රමශේද 
ශ මමට ෙගශකරුෙන් ේනන්ුව කරවීම සඳහශ 
විශ ේෂ සහනශධ්ශර  ක්රම ක් ක්රි ශත්මක 
කරනු ල යි. 

 ශප ල් ෙගශෙට ෙන සතුන්ශගන්   ෙන හශසි 
ෙැ ැක්වීම සඳහශත් විශ ේෂ ක්රි ශමශර්ග 
රශශි ක් ගසිමින් පෙතිනෙශ. ඒ ෙශශඅම 
ශප ල් ෙගශශේ ඵලදශයිතශෙ ඉහ  නැංවීමට 
ෙගශකරුෙන්ට අෙ ය  දැනුම සහ මූලයම  
 ක්ති  ල ශ ශදනෙශ.  

 ගරු මන්ත්රීතුමශ  ප කළ ෙතශෙට අපි බීජ 
ශප ල් ල ශ ශදනෙශ. අපි හැම දශම ශප ල් 
පැ  තමයි ශදන්ශන්. අද ශප ල් ෙගශෙ 
සම් න්ධ්ශ න් වි ශල ේනන්ුවෙක් සති 
ශෙලශ තිශ නෙශ.   

04. ශප ල් ෙගශශේ ඵලදශයිතශෙ ඉහ  නැංවීමට 
ෙගශකරුෙන්ශඅ දැනුෙත් ශෙ  ඉහ  
නැංවීම සඳහශ මශධ්ය දැනුෙත් කිරීශම් 
ෙැවසටහන් ක්රි ශත්මක කර  සත. 

 දිගු කාලීන සපායමාර්ෙ 

01. ශප ල් අස්ෙැන්න ෙැඩි කිරීම සඳහශ නෙ/
නැෙත/ ටි ෙගශෙ  ක්රමෙත් ෙගශෙ  ශගෙතු 
ෙගශෙ  පශුත සිටුවීම ශලසත් ප්රධ්ශන 
ෙ ශ න් දිෙයින ුරරශ සති  ශප ල් ෙගශෙට 
ුනුවුන බිම්ෙල ශප ල්  පැ  සිටුවීම සිුව කරයි. 

02. ේතුරු හශ නැශගනහිර ප ශත්ෙල නෙ ෙගශ 
ෙයශේති . 

03. ෙැඩි ඵලදශෙක් ශදන ේසස් ෙර්ගශේ බීජ 
සිෂප්ශදන  ෙැඩි කිරීම සඳහශ අලුතින් මේ 
 ශක  0 000ක් එකතු කිරීමට අෙ ය 
කටයුතු ආරම්  කිරීම. 

04. පළිශ ෝධ් ආශ්රශ න් අහිමිෙන ශප ල් 
ඵලදශෙ අෙම කිරීම සඳහශ අෙ ය 
ෙැවසටහන් සහ නෙ පර්ශේෂණ ක්රි ශත්මක 
කිරීම. 

05.  ජීෙශනෝපශ  සංෙර්ධ්න ෙැවසටහන  ටශත් 
ප්රශශේශී  ශල්කම් ශක ේඨශස මේටමින් 
පැ  තෙශන් අරෙශ එතුළින් ෙශර්කයකෙ පැ  
මිලි න 2.5ක් ෙගශෙට එක් කිරීම. 

(ආ) අදශ  නැත. 
 

ෙු ගතේෂා විතානගේ මතතා 
(மொண்புமிகு ரஹசொ விதொனரக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ශප ල් මිල ෙැඩි ශෙන්න ශහේතුෙ ශම කක්ද  
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පශර්ලිශම්න්තුෙ 

ෙු අුන්දික ප්රනාන්ු  මතතා  
(மொண்புமிகு அருந்திக்க பர்னொந்து) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

ඒක මම කි ශශගන  න්නම්. ගරු මන්ත්රීතුමශ  මම ඒකට 

ඉස්ශසල්ලශ ේත්තර  කිේෙශ  බ තුමශ අහශගන හිටි ශද දන්ශන් 

නැහැ. මම කිේශේ  වි ශල ශව ලර් ප්රමශණ ක් ශගශනන 

කර්මශන්ත ක් තිශ න සිසශ  පතෝශ ෝජන ට තිශ න ශප ල් මිල 

ඉහ   න  ෙයි.  ශප ල් ශතල් ආශ්රිත කර්මශන්තෙලටත් ශප ල් 

අෙ ය ෙනෙශ. ඊ ඟට පතෝශ ෝජන  සඳහශත් ශප ල් අෙ ය ෙනෙශ. 

ශප ල් බිලි න 2.8කින් බිලි න 1.8ක් කෑමට ගත්තශම  තෙ 

බිලි න 1යි සමස්ත කර්මශන්ත  සඳහශම ඉතුරු ශෙන්ශන්. ඒ  

ශව ලර් මිලි න 900ක් ශගශනන කර්මශන්තෙලට. ඒක තමයි 

පතෝශ ෝජන  සඳහශ ෙන ශප ල් මිල ඉහ   න්න  ලපශන ශහේතුෙ.  

ගරු මන්ත්රීතුමශ  මම කි ශශගන ආශේ ප කළ ෙතශෙට ශප ල් 

ෙගශෙ සම් න්ධ්ශ න් අපි ගන්නශ වූ ක්රි ශමශර්ග ගැන. 

තකළන්නශන්ශසේශඅ අසික් ප්ර ්න ට ේත්තර යි ශම් ශදන්ශන්. අපි 

හැම දශම ශප ල් පැ  තමයි ශදන්ශන්. ශප ල් පර්ශේෂණ ආ තන  

සහ ශප ල් ෙගශ කිරීශම් ම්ඩවල  එකතුෙ තමයි ශප ල් පැ  ටික 

ල ශ ශදන්ශන්. නකළත් ප කළ ෙතශෙට බීජ ශප ල් පැ  තෙශන් හැම 

ප්රශශේශී  ශල්කම් ශක ේඨශස කටම ෙයෙසශ ක න් ශතෝරශශගන  

ඉවම් ශතෝරශශගන ල ශ ශදනෙශ.  රජ  බීජ ශප ල් 6 000ක් ල ශ 

ශදන්න කටයුතු කරනෙශ. ඒ එක ශප ල් ශගඩි ක ෙටිනශකම 

රුපි ල් 100යි. ලක්ෂ 6ක ශප ල් බීජ ල ශ ශදනෙශඑ. මශස හ කින් 

පුනෙ අපි buyback ක්රම ට ඒෙශ මිලම ගැනීශම් ක්රමශේද ක් හදලශ 
තිශ නෙශ. ඒ සඳහශ ඕනෑම ශකශනුණට සම් න්ධ් ශෙන්න ුරුතෙන්. 

අශේ  ලශශප ශර ත්තුෙක් තිශ නෙශ  ශම් ක්රමශේද  හරහශ 

මිලි න  ක අලුත් ශප ල් පැ  ශම් රටට ල ශ ශදන්න.  

ඒ ෙශශඅම ගරු මන්ත්රීතුමශ  අවුරුුව 20කට ෙැඩි කශල ක් 

අස්ෙේදශ නැති ුරරන් ුණුවරුෙල ශසෝජශන් ක්රම ට ශප ල් ෙගශෙ  

කරන්න  අපි ෙැව පිළිශෙ  සකස් කරලශ ඒ කටයුතුත් කරශගන 

 නෙශ.  

ඊ ඟට  තැඹිලි ෙගශෙ ගැනත් සඳහන් කරන්න ඕනෑ. වි ශල 

ෙතු ෙ ශ න් තැඹිලි ෙගශෙ නැහැ; තැඹිලි ෙතු හැටි ට ෙගශ 

කරන්ශන් නැහැ. ඒ සිසශ තැඹිලි ෙගශෙත් ෙැඩි කරන්න  ෙතු 

හැටි ට ෙගශ කරන්න අපි  ලශශප ශර ත්තු ෙනෙශ. හැම ප්රශශේශී  

ශල්කම් කශර් ශල ක්ම සම් න්ධ් කරශගන තැඹිලිත් ෙගශෙක් 

හැටි ට කරන්න අෙ ය ෙැව පිළිශෙ  සකස් කරලශ තිශ නෙශ.  

එෙැසි වි ශල සංකල්ප රශශි ක් එක්ක ශම් රශේ ශප ල් ෙගශෙ 

දියුණු කිරීම සඳහශ අපි කරුර ෙැව පිළිශෙ ත් එක්ක මම හිතන 

හැටි ට දැන් ශම් සඳහශ වි ශල ේනන්ුවෙක් සති ශෙලශ තිශ නෙශ. 

අශේ  ලශශප ශර ත්තුෙ තිශ න්ශන් අඩුම ගණශන් ශව ලර් 

බිලි න 2ක් ශප ල් කර්මශන්ත  හරහශ ශම් රටට ශගනැල්ලශ 

ශදන්නයි. සමස්ත සංචශරක කර්මශන්තශ න්ම ශගශනන්ශන් 

ශව ලර් බිලි න 5යි. අපි හිතනෙශ  ශම් ෙැව පිළිශෙ  හතෝ ට 

ඉස්සරහට ශගන ගිශ  ත් ශප ල් කර්මශන්තශ න් ශව ලර් බිලි න 

2ක් අපට ශඅන්න ුරුතෙන් ශෙයි කි ලශ. 

 
ෙු ගතේෂා විතානගේ මතතා 
(மொண்புமிகு ரஹசொ விதொனரக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ගරු සමතිතුමසි  බ තුමශ ල ශ ුවන් පිළිතුර අනුෙ මම 

ප කළෙැසි අතුරු ප්ර ්න  අහනෙශ. බ තුමශශඅ පිළිතුශර්ම  කිේෙශ  

ශප ල් සංෙර්ධ්න ම්ඩවල   එන්නත්ෙලට  ශව ලර් මිලි න 600ක් 

ුවන්නශ  කි ලශ. 

එතශක ට එශහම නම් අශනක් සමතිෙරු කයි  ගැහුෙශට 

ෙැවක් නැහැ. ශම් රටට අෙ ය ශක විඩ් එන්නත් ශඅන්න එක එක 

අමශතයශං ෙලින් සල්ලි ුවන්නශ  අපි තමයි කශ ේ කිේෙශට දැන් 

ෙැවක් නැහැ. ශම කද  ශප ල් කර්මශන්ත   ශර රශජය 

සමතිතුමශශඅ අමශතයශං ශේ මිලි න 600කින් තමයි ශම් රටට 

අෙ ය ශක විඩ් එන්නත් ටික ශගනැල්ලශ තිශ න්ශන්. ගරු 

ශජ න්ස්ටන් ප්රනශන්ුව සමතිතුමශ කිේෙශ  එන්නත් ශගනශශේ ශෙන 

කවුරුෙත් ශන ශෙයි කි ලශ. ගරු රශජය සමතිතුමසි  අපි ඒ 

කශරණ  ගැනත් දැනගත්ත එක ගැන සතුටු ශෙනෙශ. ශම් ර ශේ 

ශක විඩ් ෙසංගත ට අෙ ය සම්ූජර්ණ එන්නත් ටික ශගනැල්ලශ 

තිශ න්ශන් අශේ ශප ල් කර්මශන්ත  පිළි ඳ රශජය සමතිතුමශශඅ 

අමශතයශං ශේ ආදශ ශමන්. ගරු රශජය සමතිතුමසි  ඒ ශගෞරෙ  

බ තුමශට තිශ න්න ඕනෑ; ශම් රශේ මිසිස්ුන ඒ ගැන දැන ගන්නත් 

ඕනෑ.  

ගරු සිශ ෝජය කථශනශ කතුමසි  මශඅ  අතුරු ප්ර ්න  

ශම යි.  

 
ෙු නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொேொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමසි  ශකටිශ න්  ප්ර ්න  අහන්න. 

 
ෙු ගතේෂා විතානගේ මතතා 
(மொண்புமிகு ரஹசொ விதொனரக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 
අශන්! මම පටන් ගත්ත ගමන් "එපශ" කි න්න එපශ  ගරු 

සිශ ෝජය කථශනශ කතුමසි. විනශඩි 19ක් මම  ලශශගන හිටි ශ. 

 
ෙු නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொேொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශෙනස් මශතෘකශෙලට ගිහිල්ලශ කශල  නශස්ති කරන්න එපශ. 

කශල  ශග වක් ෙටිනෙශ. 

 
ෙු ගතේෂා විතානගේ මතතා 
(மொண்புமிகு ரஹசொ விதொனரக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ගරු රශජය සමතිතුමසි  ශම් රශේ ශප ල් මිල ඉහ   ෑම 

සම් න්ධ්ශ න් බ තුමශ ල ශ ුවන් පිළිතුර ශම් රශේ ජනතශෙ 

පිළිගන්න ේත්සශහ කරන එකක් නැහැ. බ තුමශ කි ුර කශරණශ 

අනුෙ අපි හිතකළ  2019ම ශප ල් ශගඩි ක් රුපි ල් 60යි කි ලශ. 

රුපි ල් 60ට තිබිච්ච ශප ල් ශගඩි  අද රුපි ල් 120යි.  අද ෙන 

විට ශප ල් ශගඩි ක් රුපි ල් 110 දක්ෙශ  රුපි ල් 120 දක්ෙශ 

ෙැඩිශෙලශ තිශ නෙශ. බ තුමශ විෂ   ශර රශජය සමතිෙර ශ 

විධි ට ශප ල් අපන න  කරන්න අෙ ය හයි  හැුවෙශ. හැ ැයි  

බ තුමශ ශප ල් කර්මශන්තශ න් අපන න ආදශ ම් ශගනශෙශට 

ෙැවක් නැහැ. ශම් රට ශප ල් සිෂ්පශදනශ න් සශර්ථක වුණත් 

ෙැවක් නැහැ ගරු රශජය සමතිතුමසි  අවුරුුව ශදකකට කලින් 

ශප ල් ශගඩි ක තිබුණු මිල ෙශශඅ ශදගුණ කින් අද ශප ල් 

ශගඩි ක මිල ඉහ  ගිහිල්ලශ තිශ න සිසශ.  ශප ල් ශගඩි ක මිල 

ශදගුණ කින් ෙැඩිවීශම් ශහේතුෙ බ තුමශ ශප ල් අපන න  ක  

සිසශ ද  නැේද කි න එක ෙැදගත් නැහැ. ශම් රශේ ජීෙත් ශෙන 

සශමශනය ජනතශෙට අෙ ය ශප ල් මිල පශලන  කරගන්න  ැතෝෙ  

ශප ල් අපන නශ න් මහශ ශල ුණ ආදශ මක් ශගනශෙශට ෙැවක් 

නැහැ. බ තුමශ රශේ ජනතශෙට ෙග කි න අමශතයෙරශ ක් නම්  

ඒ ගැනත්  ලන්න ඕනෑ. බ තුමශ ජනතශෙට ෙග කි නෙශ. 

බ තුමශශඅ ෙටිනශකමක් තිශ නෙශ. බ තුමශශඅ සමතිකම ආපහු 

ුවන්නත්  ජනශධිපතිතුමශ බ තුමශට නැෙත ෙරක් රශජය අමශතය 

ධුර  ුවන්ශන් බ තුමශ ශම් ෙැශඩ් හතෝ ට කරන සිසශ ශෙන්න සති. 

ගරු රශජය සමතිතුමසි  අවුරුුව ශදකකට කලින් රුපි ල් 60ට 

තිබිච්ච ශප ල් ශගඩි  අද රුපි ල් 120 දක්ෙශ ෙැඩිශෙලශ තිශ න 

එකට ේත්තර ක් ශහ  න්ශන් නැතිෙ  ශෙන ශම නෙශ ක ත් 

ෙැවක් නැහැ. ඒ සිසශ ශම් ශෙලශශේ ඒ ප්ර ්න  විසඳන්න බ තුමශට 

 ම් ශද ක් කරන්න ුරුතෙන් ද කි න කශරණශෙ පැහැදිලි කරනෙශ 

නම් ෙවශත් ෙැදගත්. 
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ෙු අුන්දික ප්රනාන්ු  මතතා  
(மொண்புமிகு அருந்திக்க பர்னொந்து) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

ගරු සිශ ෝජය කථශනශ කතුමසි  මම පැහැදිලි කරුර 

කශරණශෙ ගරු මන්ත්රීතුමශ හතෝ ට ශත්රුම් ගත්තශ ද දන්ශන් නැහැ. 

තකළන්නශන්ශසේලශ සතුුත අපි සි ලුශදනශම දන්නෙශ  අද අශේ රට 

තිශ න්ශන් වි ශල ආර්ථික අර්බුද ක  ෙ. අපට විශේ  විසිම  

වුෙමනශ ශෙලශ තිශ නෙශ. ශප ල් කර්මශන්ත  හරහශ අපි පුනගි  

ෙර්ෂශේ ශව ලර් මිලි න 900ක් ශගනශෙශ. එන්නත්කරණ 

ෙැවසටහනට ගි  ගණන තමයි ශව ලර් මිලි න 600ක්  2020ම.  

 
ෙු නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொேொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු රශජය සමතිතුමසි  බ තුමශත් ශකටිශ න් පිළිතුරු 

ශදන්න. 

 
ෙු අුන්දික ප්රනාන්ු  මතතා  
(மொண்புமிகு அருந்திக்க பர்னொந்து) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

2020ම එන්නත්කරණ ට අෙ ය වූ ශව ලර් මිලි න 600 අපි 

ශප ල් කර්මශන්තශ න් ල ශ ුවන්නශ කි න කශරණ  තමයි 

කිේශේ. ශම් කර්මශන්ත  අශේ රටට විශේ  විසිම  ශඅන්න 

ුරුතෙන් ප්රධ්ශන කර්මශන්ත ක්. ශම් කර්මශන්ත  ආරක්ෂශ කර 

ගන්න නම් පතෝශ ෝජන ට  න ශප ල් ටික ෙශශඅම 

කර්මශන්තෙලට අෙ ය ශප ල් ප්රමශණ ත් ෙැඩි කරගන්න ඕනෑ. 

ඒකට ශම කක්ද අශේ තිශ න ෙැව පිළිශෙ   ගරු සිශ ෝජය 

කථශනශ කතුමසි  ශම් සඳහශ ක  යුතු මර්ඝ කශීටන ෙැව පිළිශෙ  

තමයි ශප ල් ෙගශෙ දියුණු කරන එක. පුනගි  අවුරුුව ගණනශෙක් 

තිස්ශසේ ශප ල් ඉවම් කැ ලි කරලශ  ශප ල් ඉවම් විනශ  ක ශ. අපි 

ශප ල් ගස කැපීමට තහනම් ගසක්  ෙට පත් කරලශ තිශ නෙශ. 

මශනුකයක ශහේතුෙක් මතෙත් අපි දැන් ශප ල් ඉවම් කැ ලි කරන්න 

අෙසර ශදන්ශනත් නැහැ. දැන් ෙගශෙක් හැටි ට ශප ල් ෙගශෙ 

දියුණු කරන්න අපි අෙ ය කටයුතු කරනෙශ. 

අශේ මර්ඝ කශීටන ප්රතිපත්ති  තමයි  ශප ල් ෙගශෙ දියුණු 

කිරීම. අපි ඒ සඳහශ කටයුතු කරමින් පෙතිනෙශ. අතිගරු ජනශධිපති 

ශගෝඨශ   රශජපක්ෂ මැතිතුමශ  ල ට පත් වුණශට පස්ශසේ ශප ල් 

ෙගශෙ දියුණු කිරීම සඳහශ  සංකල්ප රශශි ක් හඳුන්ෙශ ුවන්නශ. ඒ 

අනුෙ අපි ශප ල් ෙගශෙ දියුණු කරන්න කටයුතු කරලශ තිශ නෙශ. 

අශේ මර්ඝ කශීටන ෙැව පිළිශෙ  ඒකයි. අද ජනතශෙට  ම් අමශරු 

තත්ත්ෙ ක් තිශ න  ෙ අපි පිළිගන්නෙශ. ශමම ක්රි ශදශමශේ සිටින 

අතරමැදි න් නැති කරලශ  ශෙන්ශේසි නැති කරලශ  රශජය ෙතු 

සමශගම්ෙල තිශ න ශප ල් ටික පෙශ අඩු මිලට ල ශ මමට අපට 

ගන්න ුරුතෙන් ේපතෝම ක්රි ශ මශර්ග ගන්නෙශ.  

 
ෙු නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொேொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු රශජය අමශතයතුමශ  පිළිතුර ශකටි කරන්න. 

 
ෙු අුන්දික ප්රනාන්ු  මතතා  
(மொண்புமிகு அருந்திக்க பர்னொந்து) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

මට ශම් කශරණ  විතරක් කි න්න අෙසර ශදන්න  ගරු 

සිශ ෝජය  කථශනශ කතුමසි. 

අශේ ශප ල්ෙලින් ප්රමශණ ක්  නෙශ ශප ල් ශතල් හදන්න. 

දැන් අපි කැ ලි කරුර ශප ල් පිට රටින් ශගනැල්ලශ  රජශේ 

ආ තන ක් ෙන BCC Lanka Limited හරහශ ශප ල් ශතල් ටික 

හදලශ  ශම් රශේ ශප ල් ප්රමශණ ක් ආරක්ෂශ කර ගන්නත් කටයුතු 

කර තිශ නෙශ. අපට වි ශල ෙැව පිළිශෙ ක් තිශ නෙශ. සිංහල 

අවුරුේදට ශක ශහ ම හතෝ ශප ල් ශතල්ෙල මිල අඩු කර ගන්න  

ශප ල්ෙල මිල අඩු කර ගන්න අපි කටයුතු කරනෙශ. ඒෙශ අඩු මිලට 

ජනතශෙ ශෙත ල ශ ශදන්න අපි  ලශශප ශර ත්තු ෙනෙශ.    

 
ෙු නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொேொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශදෙැසි අතුරු ප්ර ්න ට  න්න ශපර මම කශරණ ක් මතක් 

කරන්න කැමැතියි. ප්ර ්න විමසීම ෙශශඅම ප්ර ්නෙලට පිළිතුරු 

මමත් මශතෘකශෙට අදශ ෙ ශකටිශ න් කිරීම තමයි කථිකත්ෙශේ 

දක්ෂතශෙ. අපි අද  තෙම ඉන්ශන් තුන්ෙන ප්ර ්නශේ.  

ගරු ශහේෂශ විතශනශඅ මන්ත්රීතුමසි  ඒ සඳහශ ආරම්  ක් 

ගන්නශ ශලස බ තුමශශගන් ඉල්ලශ සිටිනෙශ. බ තුමශශඅ ප්ර ්න  

ශකටිශ න් ශ  කළ කරන්න. 

 
ෙු ගතේෂා විතානගේ මතතා 
(மொண்புமிகு ரஹசொ விதொனரக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ගරු සිශ ෝජය කථශනශ කතුමසි  බ තුමශ කි ුර කශරණ  

සත්ත. නකළත් අපට ශපශනනෙශ  ආ්ඩඩුශේ තිශ න අර්බුදෙලට 

ශම් ප්ර ්න තුළින් ේත්තර ශදන්න ේත්සශහ කරන  ෙ. විපක්ෂ  

විධි ට අපිත් ශම් රශේ මිසිුනන්ශඅ ප්ර ්න ගැන කි නෙශ. 

ප්ර ්නෙලට ගත ෙන කශල  ගැන කි නෙශ නම්  බ තුමන්ලශ 
පිළිතුර ූ දශනම් කරලශ එෙන්න. එතශක ට අපට විනශඩි ශදශකන් 

ඉෙර කර ගන්න ුරුතෙන්. 

 
ෙු නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொேொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශහ ඳයි  දැන් බ තුමශ ආරම්  කරන්න ශකෝ. 

 
ෙු ගතේෂා විතානගේ මතතා 
(மொண்புமிகு ரஹசொ விதொனரக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ගරු සිශ ෝජය කථශනශ කතුමසි  ශදෙැසි අතුරු ප්ර ්න  ගරු 

ශහක්ටර් අේුරහශමි මන්ත්රීතුමශ අහනෙශ. 

 
ෙු නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொேொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශහ ඳයි  ශකටිශ න්. 

 
ෙු ගතක් ර් අප්පුතාමි මතතා 
(மொண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹொமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

ගරු සිශ ෝජය කථශනශ කතුමසි  මම බ තුමශශඅ 

ප්රකශ ශ න්ම පටන් ගන්නම්. බ තුමශ කිේෙශ  ෙැඩිුරර කථශ 

කරමින් ඕපදූප කි න්ශන් දක්ෂශ ෝ ශන ශෙයි කි ලශ. එශහම 

නම් ආ්ඩඩුශෙන් මුර ේත්තර  ගැන තමයි බ තුමශ කිේශේ. ඒ 

ගැන බ තුමශට ස්තුතිෙන්ත ෙනෙශ.  

 
ෙු නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொேொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

බ තුමශ අතුරු ප්ර ්න  අහන්න ශකෝ. 

 
ෙු ගතක් ර් අප්පුතාමි මතතා 
(மொண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹொமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

ගරු සිශ ෝජය කථශනශ කතුමසි  ශදෙැසි අතුරු ප්ර ්න  

ශම යි. 

915 916 



පශර්ලිශම්න්තුෙ 

ගරු රශජය සමතිතුමසි  බ තුමශ ශප ල් අපන න  ගැන කථශ 

ක ශ. ශප ල්ෙල අතුරු සිෂ්පශදන  අග  එකතු කිරීශම් - value-

adding - ෙයශපශර ෙැඩියි. ඒශකන් තමයි අශේ රටට අපන න 

ආදශ ම ලැශ න්ශන්. හැ ැයි ශම් ෙන ශක ට සශමශනය ශප ල් 

ශතල් ශ ෝතල ක මිල ඉහ  ගිහින් තිශ නෙශ  ුනුව ශප ල් ශතල් 

ශ ෝතල ක මිලට ෙවශ. ඒ සිසශ දැන් හැම ශකශනක්ම 

ශක ේපරශෙලින් ශප ල් ශතල් සිෂ්පශදන  තමයි කරන්ශන්. ඒ 

සිසශ අපන න  කරන සිෂ්පශදනෙලට අෙ ය ශප ල් ප්රමශණ  

කර්මශන්ත ශලශෙලට ලැශ න්ශන් නැහැ. ඒ සිසශ ශග වක් 

කර්මශන්ත ශලශෙල කටයුතු නෙත්ෙලශ තිශ න්ශන්. අද 

කර්මශන්ත ශලශෙල කටයුතු නෙතශ තිශ න සිසශ  එක පැත්තකින් 

කර්මශන්තකරුශෙෝ කවශ ෙැශටනෙශ. ඊ ඟට  ෙැව කරන ඒ 

ශසේෙකශ ෝ ටික අමශරුශේ. ඊට සම් න්ධ් ෙයශපශර සි ල්ලත් කවශ 

ෙැශටනෙශ. ඒ ෙශශඅම අශේ අපන න ආදශ මත් අඩු ෙනෙශ. 

අද අපන න  කරන්ශන් නැති සිසශ තමයි අපට ශම් ශව ලර් 

ප්ර ්න ට කළහුණ ශදන්න සිුවශෙලශ තිශ න්ශන්. ඒ සිසශ අපන න 

ෙැඩි කර ගැනීමටත්  ශප ල් මිල සම් න්ධ්ෙ සහ 

කර්මශන්තකරුෙන්ට ශප ල් ල ශ ගන්න පහුන ෙැව පිළිශෙ ක් 

අමශතයශං   පැත්ශතන් හදලශ තිශ නෙශද  නැේද කි න ගැන 

ගැනත් කරුණශකර ශම් ගරු ස ශෙට කි න්න  ගරු රශජය 

සමතිතුමසි.  

 
ෙු අුන්දික ප්රනාන්ු  මතතා  
(மொண்புமிகு அருந்திக்க பர்னொந்து) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

ගරු සිශ ෝජය කථශනශ කතුමසි  සමහර ප්ර ්නෙලට පිළිතුරු 

ශදනශක ට ශකටි පිළිතුරක් ශදන්න  ැහැ  ඒ ෙැව පිළිශෙ ත් 

එක්ක කි න්න ඕනෑ. දැන් ගරු ශහක්ටර් අේුරහශමි මන්ත්රීතුමශ 

අහන්ශන් කර්මශන්තෙලට ශප ල් ල ශ ගැනීම ගැන. ශම් 

මන්ත්රීතුමන්ලශ ශදශදනශ සහුශේ පරස්පර කශරණශ ශදකක්. එකක්  

පතෝශ ෝජන . අශනක් එක  කර්මශන්ත. කර්මශන්තෙලට අෙ ය 

ශප ල් ටික ආරක්ෂශ කරලශ ශදන්න තමයි අපි  ආන සික ශප ල් 

ශතල්ෙලින් අ  කරන  ුව අඩු කරන්න කි ලශ ශ ෝජනශ කශ ේ. 

සත්තටම කළදල් අමශතයශං ශේ සිටින සමහර සිලධ්ශතෝන් ගැන අපි 

කනගශටු ශෙනෙශ  ගරු සිශ ෝජය කථශනශ කතුමසි. අපි කිේෙශ  

ආන සික ශප ල් ශතල්ෙලින් අ  කරන   ුව අඩු කර ශදන්න 

කි ලශ.  ුව අඩු කිරීම තුළින් ශප ල් ශතල් ශගන්ෙන එක ආරක්ෂශ 

කිරීම ශන ශෙයි අශේ  ලශශප ශර ත්තුෙ. ශප ල් ශතල්ෙලට  න 

ශප ල් ටික ආරක්ෂශ කරලශ ශදන්න තමයි අපි ඒ ෙැව පිළිශෙ  

ශ ෝජනශ කර තිශ න්ශන්. අපන න කර්මශන්තෙලට අෙ ය 

ශප ල් ටික ආරක්ෂශ කරලශ ශදන ගමන්  අපන න 

කර්මශන්තෙලින් වි ශල ෙ ශ න් විශේ  කළදල් ල ශ ගැනීම තමයි 

අශේ අශේක්ෂශෙ.  

ශදෙැසි කශරණශෙ තමයි පතෝශ ෝජන . ගරු මන්ත්රීතුමසි  ශම් 

සි ලු කශරණශෙලට පිළිතුර තමයි ශම් රශේ ශප ල් ෙගශෙ ෙැඩි 

කිරීම. මම හිතන විධි ට දැන් ශම් රශේ ශප ල් ෙගශෙ ෙැඩි කිරීමට 

ශල ුණ ේනන්ුවෙක් සති ශෙලශ තිශ නෙශ. ශප ල් ෙගශශේ ඵලදශෙ 

ෙැඩි කිරීමට අද හැම ශකශනක්ම ශප ල් ෙතුෙලට හතෝ ට 

ශප ශහ ර ටික දමලශ  හතෝ ට ෙතුර ටික දමලශ ඒෙශට ශදන්න 

ුරුතෙන් ේපතෝම සශත්තුෙ ශදනෙශ. අපි තෙශන් සති කරලශ බීජ 

ශප ල් පැ  ටික ල ශ ශදන්න කටයුතු කරනෙශ. අපට මර්ඝ            

කශීටන ෙැව පිළිශෙ ක් තිශ නෙශ. අපන න කර්මශන්තත්  

පතෝශ ෝජන ත් ආරක්ෂශ කරන්න අපි කටයුතු කරනෙශ. 

 
ෙු නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொேொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ප්ර ්න අංක   -569/2022- (2)  ගරු චමින්ද විශේසිතෝ මහතශ. 

ෙු චමින්ද වි ගේියරි මතතා 
(மொண்புமிகு சமிந்த விரஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු සිශ ෝජය කථශනශ කතුමසි  මශ එම ප්ර ්න  අහනෙශ.  

 
ෙු ගජොන්සන න් ප්රනාන්ු  මතතා   
(மொண்புமிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු සිශ ෝජය කථශනශ කතුමසි  ශෙශ ඳ අමශතයතුමශ 

ශෙනුශෙන් මශ එම ප්ර ්න ට පිළිතුර ල ශ මම සඳහශ සති ශදකක 

කශල ක් ඉල්ලශ සිටිනෙශ. 
 
ප්රශනනය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් ිතීමම  නිගයෝෙ කංන ලදී. 
வினொமவ மற்தறொரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ෙු නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொேொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ප්ර ්න අංක 5 -1022/2022- (2)  ගරු  ශන්ත  ්ඩවශර මහතශ. 
[ස ශ ගර්   තු  නැත.] 
 

 

සීමාසහිත හිඟුංාන සීනි කර්මාන්ත සමාෙම: 
අක්රමිකතා 

வமர/ஹிங்குரொமண சீனித் ததொழிற்சொமல: 

முமறரகடுகள்   
HINGURANA SUGAR FACTORY (PVT.) LIMITED: 

IRREGULARITIES 

 

1176/2022 

6.  ෙු ජෙත් කුමාං සුමිත්රාආංචිික මතතා 
     (மொண்புமிகு ஜகத் குமொர சுமித்ரொரச்சி)  

      (The Hon. Jagath Kumara Sumithraarachchi) 

ෙැවිලි අමශතයතුමශශගන් සූ  ප්ර න්  - (1): 

(අ) (i) ෙර්ෂ 2015 සිට 2019 දක්ෙශ සීමශසහිත හිඟුරශන 
සීසි කර්මශන්ත සමශගශම්  ම් අක්රමිකතශෙ ක්  
අ ථශ පත්වීමක්  දූෂණ ක්රි ශෙක් ශහෝ නීති විශරෝධි 
ක්රි ශෙක් සිුව වී තිශේද; 

 (ii) එශසේ නම්  ඒෙශ ශෙන් ශෙන් ෙ ශ න් කෙශර්ද; 

 (iii) ඉහත සඳහන් එක් එක් කරුණ ශහේතුශෙන් රජ ට 
අහිමි වී සති මූලය  ශේප  හශ මශනෙ සම්පත්ෙල 
ෙටිනශකම ශෙන් ශෙන් ෙ ශ න් ශක පමණද; 

  න්න එතුමශ සඳහන් කරන්ශන්ද  

(ආ) (i) ඉහත (අ) (i) හි සඳහන් ක්රි ශ සඳහශ ෙගකිෙ යුතු 
සිලධ්ශතෝන් හඳුනශගැනීමට විමර් න සිුව කර 
තිශේද; 

 (ii)  ෙගකිෙ යුතු සිලධ්ශතෝන් හඳුනශශගන සත්නම්  
බවුන්ට එශරහිෙ ශගන සති ක්රි ශමශර්ග කෙශර්ද; 

 (iii) බවුන්ට එශරහිෙ ක්රි ශමශර්ග ශගන ශන මැති නම්  
ඊට ශහේතු කෙශර්ද; 

 (iv) ඉදිතෝශේම බවුන්ට එශරහිෙ ක්රි ශමශර්ග ගනු 
ල න්ශන්ද;  

 (v) ඉදිතෝශේම  සිුව වි  හැකි ශමෙැසි ක්රි ශ ෙැ ැක්වීම 
සඳහශ  ගනු ල න ක්රි ශමශර්ග කෙශර්ද; 

  න්නත් එතුමශ සඳහන් කරන්ශන්ද  

(ස)  ශන එශසේ නම්  ඒ මන්ද  
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தபருந்ரதொட்ட அமமச்சமரக் ரகட்ட வினொ: 

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

வமரயிலொன கொலப்பகுதியில் வமர/ஹிங்கு 

ரொமண சீனித் ததொழிற்சொமலயில் ஏரதனும் 

முமறரகடு, முமறயற்ற ேியமனம், ஊழல் தசயற் 

பொடு அல்லது சட்டத்திற்கு முரணொன தசயற்பொடு 

இடம்தபற்றுள்ளதொ என்பமதயும்; 

 (ii) ஆதமனில், அமவ தவவ்ரவறொக யொமவ 

என்பமதயும்; 

 (iii) ரமற்படி ஒவ்தவொரு விடயம் கொரணமொக 

அரசொங்கம் இழந்துள்ள ேிதி, தசொத்துக்கள் 

மற்றும் மனித வளங்களின் தபறுமதி தவவ் 

ரவறொக எவ்வளதவன்பமதயும்; 

அவர் ததொிவிப்பொரொ? 

(ஆ)    (i) ரமற்படி (அ)(i)இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தசயற் 

பொடுகளுக்குப் தபொறுப்புக்கூறரவண்டிய அலு 

வலர்கமள இனங்கொண்பதற்கொகப் புலனொய் 

வுகள் ரமற்தகொள்ளப்பட்டுள்ளனவொ என்ப 

மதயும்; 

 (ii) தபொறுப்புக்கூறரவண்டிய அலுவலர்கள் இனங் 

கொணப்பட்டிருப்பின், அவர்களுக்தகதிரொக 

ரமற்தகொள்ளப்பட்டுள்ள ேடவடிக்மககள் யொமவ 

என்பமதயும்; 

 (iii) அவர்களுக்தகதிரொக ேடவடிக்மக ரமற்தகொள்ளப் 

படவில்மல எனில், அதற்கொன கொரணங்கள் 

யொமவ என்பமதயும்; 

 (iv) அவர்களுக்தகதிரொக எதிர்கொலத்தில் ேடவடிக்மக 

எடுக்கப்படுமொ என்பமதயும்; 

 (v) எதிர்வரும் கொலங்களில் இடம்தபறக்கூடிய இத் 

தமகய தசயற்பொடுகமளத் தடுப்பதற்கு ரமற் 

தகொள்ளப்படும் ேடவடிக்மககள் யொமவ 

என்பமதயும்; 

 அவர் ததொிவிப்பொரொ? 

(இ) இன்ரறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Plantation: 

(a) Will he state -  

 (i) whether any irregularity, irregular 
appointment, any act of corruption or any 
illegal activity has taken place in the 
Hingurana Sugar Factory (Pvt.) Ltd. during 
the period from the year 2015 to 2019; 

 (ii) if so, separately, the nature of such acts that 
have taken place at the aforesaid Factory; 
and 

 (iii) separately, the value of the financial, 
property and human resources that the 
Government has lost due to each of the 
aforesaid acts? 

(b) Will he also state - 

 (i) whether investigations have been carried 
out to identify the officers who are 
responsible for the acts mentioned in (a) (i) 
above; 

 (ii) if the responsible officers have been 
identified, the action that has been taken 
against them; 

 (iii) if no action has been taken against them, 
the reasons for that; 

 (iv) whether action will be taken against them 
in future; and 

 (v) the measures that will be taken to prevent 
the occurrence of such acts in future? 

(vi) If not, why? 
 

ෙු ජානක වක්කුඹුං මතතා මසක්  බඩඉරිඟු  කජු  
ෙම්මිරිසන  කුුඳු  කංාබුනැිය  බුලත් ඇතුළු කුඩා වැවිලි 
ගබෝෙ වො සංවර්ධනය  ආ්රිත කර්මාන්ත තා අපනයන 
ප්රවර්ධන  ංාජය අමාතයතුමා  
(மொண்புமிகு ஜொனக வக்கும்புர - கரும்பு, ரசொளம், மர 

முந்திொிமக, மிளகு, கறுவொ, கரொம்பு, தவற்றிமல உள்ளிட்ட 

சிறு தபருந்ரதொட்டப் பயிர்ச்தசய்மக அபிவிருத்தி மற்றும் 

அதுசொர்ந்த மகத்ததொழில்கள் மற்றும் ஏற்றுமதி ரமம்பொட்டு 

இரொஜொங்க அமமச்சர்)  

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

ශෙනුශෙන් මශ එම ප්ර ්න ට පිළිතුර ල ශ ශදනෙශ. 

(අ) (i) බේ. 

  2021 ශන ෙැම් ර් 23 දිනැති හිඟුරශන සීසි 
කර්මශන්තශ තනශේ ශමශහයුම් කටයුතු සඳහශ 
පිහිටුෙන ලද සී/ස ගල්බ  ෙැවිලි (ුරේගලික) 
සමශග ශම් ක්රි ශකශතෝත්ෙ  පිළි ඳ විශ ේෂ විගණන 
ෙශර්තශෙ අනුෙ  Browns සහ LOLC සමශගම් 
සමඟ ශ්රී ලංකශ රජ  ඒකශ ේධ් ෙයශපශර ක් 
ආරම්  කිරීමට නීතයනුූලලෙ ගිවිුනම්ගත වීමට 
කටයුතු ක  2009 ෙර්ෂ ටද ශපර සිට ප්ර න්ගත 
කශල ද සතු ත්ෙ ශම් දක්ෙශම එම සමශගශම් 
කශර්  න් අවිධිමත්ෙ හශ ගිවිුනමට අනුූලල 
ශන ෙන ශලස සිුවෙන  ෙ  එම විගණකශධිපති 
ෙශර්තශෙට අනුෙ ෙශර්තශ කරමි.  

 (ii) 2021 ශන ෙැම් ර් 23 දිනැති හිඟුරශන සීසි 
කර්මශන්තශ තනශේ ශමශහයුම් කටයුතු සඳහශ 
පිහිටුෙන ලද සී/ස ගල්බ  ෙැවිලි (ුරේගලික) 
සමශගශම් ක්රි ශකශතෝත්ෙ  පිළි ඳ විශ ේෂ විගණන 
ෙශර්තශශේ ශමම සමශගශම් ගැටලු රශශි ක් 
අනශෙරණ  කරශගන සති අතර  ඉන් ප්රධ්ශන 
ෙන්ශන් සමශගමට අදශ  ශක ටස්කශතෝත්ෙ ගිවිුනම 
ප්රකශරෙ සහ ක මනශකශතෝත්ෙ ගිවිුනම අනුෙ 
ශපෞේගලික හවුල්කශතෝත්ෙ සමශගම් විසින් කටයුතු 
ශන කර ගිවිුනම්ගත වූ කරුණු පැහැර හැර කටයුතු 
කර සති  ෙ ෙශර්තශ වීමයි. ඒ අනුෙ  පහත දක්ෙන 
කරුණු ප්රකළත ශලස සැලකි  හැක. 

 

 i.  GOPL සමශගම  ක මනශකශතෝත්ෙ ගිවිුනම 
අනුෙ  ුව ශගවූ පුන ලශ  ල න තත්ත්ෙ ට 
පත්ශක ට අෙම ෙ ශ න් එම ෙර්ෂ  
ආරම් ශේ පෙතින  ශ්ඩවශගශර බිල්පත් 
අනුපශත ටෙත් ලශ ශං  ශගවීමට හැකි 
තත්ත්ෙ ක කටයුතු කර නැත. 

 ii.  ක මනශකරණ සමශගම ආරම් ශක ට ශම් 
ෙන විට ෙසර 13ක් ගත වී සතත්  එම සමශගම 
කිසිුව ලශ  ක් ේප ශ රජශේ ශක ටස් සි  ට 
51 ශෙනුශෙන් ලශ ශං  ශගවීමක් සිුව කර 
ශන මැත. 
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පශර්ලිශම්න්තුෙ 

 iii.  අසශමශනය ණ  ශක න්ශේසි  ටශත් GOPL 
සමශගම විසින් එම සමශගශම් ක මනශකරණ 
සමශගම ෙන සී/ස ගල්බ  ශහෝල්ඩින්අස් 
(ුරේගලික) සමශගශම් - GOHL - හිමිකශතෝත්ෙ  
සතු Browns සහ LOLC  න සමශගම් හශ 
ආශ්රිත සමශගම්ෙලින්  මහ  ැංුණෙ විසින් 
ප්රකශ  ට පත්කර තිූ  ෙශයජ ණ  ශප ීට 
අනුපශතික න් ඉක්ම වූ ඉහ  ශප ීට ප්රති ත 
 ටශත් ණ  ල ශ ශගන GOPL සමශගම 
ණ ගැති ශෙ ට පත් කිරීම. 

 iv.  ඒ අනුෙ  ශමශහයුම් කටයුතු ආරම්  කර ෙසර 
3ක් තු ම රුපි ල් බිලි න 1ක මූලය 
ආශ ෝජන ක් කිරීම සඳහශ LOLC සහ 
Browns සමශගම ෙගකීම  ශරශගන සත. 

  ශකශසේ වුෙද  ශමම ශපෞේගලික හිමිකශතෝත්ෙ  
විසින් ශමෙැසි ආශ ෝජන ක් සිුවකර 
ශන මැති අතර  ඉතශ ඉහ  ශප ීට 
අනුපශත න්ට බවුන්ශඅ ම සශහෝදර සමශගම් 
ශෙතින් ල ශ ගන්නශ ලද එම ණ  සඳහශ ශප ීට 
සහ ෙශතෝක ශගවීමට රශජය හවුල්කශතෝත්ෙ ට ද 
දශ ක වීමට සිුව වී තිබීම. 

 (iii)   ශපෞේගලික හවුල්කශතෝත්ෙ සමශගම සිෙැරදිෙ 
ගිණුම් තැබීම් කටයුතු ඉටුකර ශන මැති  ෙ 
අනශෙරණ  වී සත. ඒ අනුෙ  කළදල් අමශතයශං ශේ 
ද මැදිහත් වීම මත තෙුවරටත් විමසීම් සිුව කරමින් 
පෙතී. 

(ආ)   (i)  2021 ශන ෙැම් ර් 23 දිනැති හිඟුරශන සීසි 
කර්මශන්තශ තනශේ ශමශහයුම් කටයුතු සඳහශ 
පිහිටුෙන ලද සී/ස ගල්බ  ෙැවිලි (ුරේගලික) 
සමශගශම් ක්රි ශකශතෝත්ෙ  පිළි ඳ විශ ේෂ විගණන 
ෙශර්තශශේ කරුණු ද පදනම් කර ශගන කළදල් 
අමශතයශං ශේ ද මැදිහත් වීම මත තෙුවරටත් 
කරුණු අනශෙරණ  කර ගැනීමට කටයුතු කරමින් 
පෙතී. 

 (ii)  විගණකශධිපති ෙශර්තශෙ අනුෙ  මර්ඝ කශල ක සිට 
අක්රමිකතශ සිුවෙ සති  ෙ ෙශර්තශ කර සති  ැවින් 
අදශ  සිලධ්ශතෝන් හඳුනශශගන ක්රි ශ මශර්ග ගැනීමට 
කටයුතු කරමින් පෙතී. 

 (iii)  ඉදිතෝශේම අදශ  සි ලු ෙගකිෙයුත්තන් සිෙැරදිෙ 
හඳුනශශගන අදශ  ක්රි ශ මශර්ග ගැනීමට කටයුතු 
කරනු ලැශේ. 

 (iv)  ශප ුව ෙයශපශර පිළි ඳ කශරක ස ශ ෙශර්තශෙ හශ 
විශ ේෂ විගණන ෙශර්තශෙ මිනන් ල ශ ුවන් ේපශදස් 
මත ක්රි ශ මශර්ග ගැනීමට කටයුතු කරනු ලැශේ. 

 (v) සිසි අ යන්තර විගණන ක්රමශේද ක්  ටශත් 
අධීක්ෂණ කටයුතු සිුව කිරීම හශ සැලුනම් සහගතෙ 
සී/ස ගල්බ  ෙැවිලි (ුරේගලික) සමශගම 
ප්රතිෙයුහගත කර කටයුතු කිරීමට ක්රි ශ කිරීම. ශම් 
සඳහශ ශප ුව ෙයශපශර පිළි ඳ කශරක ස ශශේ මඟ 
ශපන්වීමද ල ශශගන කළදල් අමශතයශං    ෙැවිලි 
අමශතයශං   හශ ඒකශ ේධ්ෙ ුනුවුන ෙැව පිළිශෙ ක් 
සශකච්ඡශ කර ශ  දශ ගැනීමට කටයුතු කර සත. 

(ස) අදශ  නැත.  
 
ෙු ජෙත් කුමාං සුමිත්රාආංචිික මතතා 
(மொண்புமிகு ஜகத் குமொர சுமித்ரொரச்சி)  

(The Hon. Jagath Kumara Sumithraarachchi) 

ගරු රශජය සමතිතුමසි  ගල්බ  ෙැවිලි (ුරේගලික) සමශගම 

සම් න්ධ්ශ න් අත්සන් කර සති ශක ටස්කශරී ගිවිුනශම් ෙගන්ති 

අනුෙ ආශ ෝජක ශ එකඟ වී සති පතෝදි  එම සි  ට  9ක ශක ටස් 

හිමිකශතෝත්ෙ  සඳහශ අදශ  රුපි ල් මිලි න  96ක කළදල 

ආශ ෝජන  කර තිශ නෙශද  නැත්නම් ඉහ  ශප ීට අනුපශත මත 

 ම් කළදලක් ශෙන් කර තිශ නෙශද කි න කශරණ  මම 

බ තුමශශගන් දැනගන්න කැමැතියි. 

 
ෙු ජානක වක්කුඹුං මතතා 
(மொண்புமிகு ஜொனக வக்கும்புர) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

ගරු මන්ත්රීතුමසි  ඒශක් රජශේ සි  ට 51ක ශක ටස සඳහශ 

රුපි ල් මිලි න 516ක තක්ශසේරුෙක් ල ශ මලශ තිශ නෙශ. ශම් 

හවුල්කශර සමශගම රුපි ල් මිලි න  96ක් ශගශනන්න ඕනෑ 

කි ලශ ගිවිුනශම් තිශ නෙශ. නකළත්  විගණකශධිපතිතුමශශඅ 

ෙශාශර්තශශේත් තිශ නෙශ  රුපි ලක්ෙත් ශගනැල්ලශ නැහැ කි ලශ. 

ආශ ෝජක ශ ශගනැල්ලශ තිශ න්ශන් ණ  කළදලක්. මට මතක 

හැටි ට ශම් සමශගම ඒ ශග ල්ලන්ශඅ හවුල්කශතෝත්ෙ 

සමශගම්ෙලින් රුපි ල් බිලි න 11.3ක් ණ  ශගනැල්ලශ 

තිශ නෙශ. රුපි ල් බිලි න 7.6කට ආසන්න කළදලක් ශප ලි  

හැටි ට ශම් ෙනශක ට අරශගන තිශ නෙශ. තෙ ණ  ශගෙන්නත් 

තිශ නෙශ.   

 
ෙු ජෙත් කුමාං සුමිත්රාආංචිික මතතා 
(மொண்புமிகு ஜகத் குமொர சுமித்ரொரச்சி)  

(The Hon. Jagath Kumara Sumithraarachchi) 

ගරු සිශ ෝජය කථශනශ කතුමසි  මශඅ ශදෙන අතුරු ප්ර ්න  

ශම යි.  

  ශම් සීසි සමශගම්ෙල ගැටලු තිශ නෙශ  ගරු රශජය 

සමතිතුමසි. සීසි  ුව අඩු කිරීම සම් න්ධ්ශ න් පුනගි  දිනෙල රට 

ුරරශ ගැටලුකශරී තත්ත්ෙ න් සති වුණශ. අශේ රටට අෙ ය 

සීසිෙලින් ශක ච්චර ප්රමශණ ක් පුන ගි  ආ්ඩඩුෙ කශලශේ 

සිෂ්පශදන  කර තිශ නෙශද  ශම් ආ්ඩඩුෙ  ල ට ආෙශට පුනෙ 

බ තුමන්ලශ ශක ච්චර සීසි ප්රමශණ ක් සිෂ්පශදන  ක ශද  

අනශගතශේම ඒ ප්රමශණ  ෙැඩි කරන්න ශම න ෙශශඅ ෙැව 

පිළිශෙ ක් ද තිශ න්ශන් කි ලශ මම දැන ගන්න කැමැතියි. 

 
ෙු ජානක වක්කුඹුං මතතා 
(மொண்புமிகு ஜொனக வக்கும்புர) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

ගරු සි ශ ෝජය කථශනශ කතුමසි  2019 අවුරුේශේ සීසි 

ශමට්රික් ශට න් 52 000ක් සිෂ්පශදන  කරලශ තිබුණශ. අපි 2021 

අවුරුේශේ සීසි ශමට්රික් ශට න් 82 000ක් සිෂ්පශදන  ක ශ. ශම් 

අවුරුේශේ ශමට්රික් ශට න් 120 000ක් සිෂ්පශදන  කරන්න  අපි 

 ලශශප ශර ත්තු ශෙනෙශ. ඒ සඳහශ ශහක්ශට ශර 3 500ක ේක් 

ෙගශ ක ශ. ඒ ෙශශඅම ඒ තත්ත්ෙ  ප්රෙර්ධ්න  කරන්න අෙ ය  

කටයුතු කරලශ තිශ නෙශ. ශම් අවුරුේශේ ඉඳලශ ශහක්ශට ශර 

එකක් සඳහශ රුපි ල්  0 000ක මමනශෙක්  ල ශ ශදනෙශ. ේක් මිල 

රුපි ල් 5 000 සිට රුපි ල් 6 250 දක්ෙශ ෙැඩි ක ශ. 

ඒ ෙශශඅම ේක් ෙගශ කරන ශග වි ශටත් අපි ශ ෝනස් එකක් 

ල ශ ශදනෙශ. ශම් හැම ශද ක්ම කරලශ  ශම් අවුරුේශේ ම  සීසි 

ෙැඩි ප්රමශණ ක් සිෂ්පශදන  කරන්න අපි  ලශශප ශර ත්තු 

ශෙනෙශ. 

 
ෙු නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொேொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ප්ර ්න අංක 7 -1192/2022- (2)  ගරු නලින්  ්ඩවශර ජ මහ 

මහතශ. 

921 922 

[ගරු ජශනක ෙක්ුණුවර මහතශ] 
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ෙු නලින් බණ්ඩාං ජයමත මතතා 
(மொண்புமிகு ேலின் பண்டொர ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු සිශ ෝජය කථශනශ කතුමසි  මශ එම ප්ර ්න  අහනෙශ. 

 
ෙු ගජොන්සන න් ප්රනාන්ු  මතතා   
(மொண்புமிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු සිශ ෝජය කථශනශ කතුමසි  අධිකරණ අමශතයතුමශ 

ශෙනුශෙන් මශ එම ප්ර ්න ට පිළිතුර ල ශ මම සඳහශ සති ශදකක 

කශල ක් ඉල්ලශ සිටිනෙශ. 

 

ප්ර ්න  මතු දිනකම ඉදිතෝපත් කිරීමට සිශ ෝග කරන ලම. 
வினொமவ மற்தறொரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 
 
 

ක්ෂුද්ර මූලය ණය: ගපොලී අනුපාත  
நுண்ேிதிக் கடன்: வட்டி வீதங்கள்   

MICROFINANCE LOANS: INTEREST RATES   

 
1311/2022 

8.  ෙු ගමොතමඩ් මුසම්මිල් මතතා 
      (மொண்புமிகு தமொஹமட் முஸம்மில்)  

     (The Hon. Mohamad Muzammil) 

කළදල් අමශතයතුමශශගන් සූ  ප්ර ්න  - (2): 

(අ) (i) 2021 ෙර්ෂශේ ශ්රී ලංකශශේ  ැංුණ විසින් ල ශ ශදන 
ලද ණ  සඳහශ අ  කරන ලද ශප ීට අනුපශත  
ශක පමණද; 

 (ii) ක්ෂුද්ර මූලය ණ  සඳහශ අ  කරනු ල න ශප ීට 
අනුපශත  ශක පමණද; 

 (iii) ක්ෂුද්ර මූලය ණ  ල ශ මම සඳහශ රජ  විසින් 
නීතයශනුූලල අෙසර ක් ල ශ ශදන්ශන්ද; 

 (iv) එශසේ නම්  ශම් ෙනවිට එම අෙසර  ල ශ ම සති 
ආ තන කෙශර්ද; 

  න්න එතුමශ ශමම ස ශෙට දන්ෙන්ශන්ද  

(ආ) ශන එශසේ නම්   ඒ මන්ද  

 

ேிதி அமமச்சமரக் ரகட்ட வினொ: 

(அ) (i) 2021ஆம் ஆண்டில் இலங்மகயில் வங்கிகளொல் 

வழங்கப்பட்ட கடன்கள்மீது அறவிடப்பட்டுள்ள 

வட்டி வீதம் யொது; 

 (ii) நுண்ேிதிக் கடன்மீது அறவிடப்படும் வட்டி வீதம் 

யொது; 

 (iii) நுண்ேிதிக் கடன் வழங்குவதற்கொக அரசொங்கம் 

சட்டொீதியொன அனுமதிமய வழங்குகின்றதொ; 

 (iv) ஆதமனில், இன்றளவில் இந்த அனுமதி வழங்கப் 

பட்டுள்ள ேிறுவனங்கள் யொமவ; 

 என்பமத அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்ரறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Finance: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the interest rate charged for the loans 
granted by the Sri Lankan banks in the year 
2021; 

 (ii) the interest rate applied for microfinance 
loans; 

 (iii)  whether legitimate approval is given by the 
Government for granting microfinance loan 
facilities; and 

 (iv) if so, the institutions to which such approval 
has been hitherto granted? 

(b) If not, why? 
 

ෙු ගශතාන් ගසේමියංත මතතා මසමෂේධි  ෙෂත ආර්ථික  
ක්ෂුද්ර මූලය  සනවයං රැිතයා තා  වයාපාං සංවර්ධන ංාජය 
අමාතයතුමා  
(மொண்புமிகு தசஹொன் ரசமசிங்க - சமுர்த்தி, உள்ளக 

தபொருளொதொர, நுண்ேிதிய, சுயததொழில், ததொழில் அபிவிருத்தி 

இரொஜொங்க அமமச்சர்) 

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

ගරු සිශ ෝජය කථශනශ කතුමසි  කළදල් අමශතයතුමශ 

ශෙනුශෙන් මශ එම ප්ර ්න ට පිළිතුර  ල ශ ශදනෙශ.  

(අ)  (i)  2021 ෙර්ෂශේ ජනෙශතෝ සිට ශදසැම් ර් මශස  
දක්ෙශ ශ්රී ලංකශශේ  ලපත්රලශී  ෙශයජ  ැංුණෙලින් 
හශ  ලපත්රලශී  විශ ේකයත  ැංුණෙලින් සිුණත් කරන 
විවිධ් ණ  සඳහශ අ  කරන ලද ශප ීට අනුපශත 
එකිශනකට ශෙනස් ශේ. එම ශෙනස සි  ට 7 සිට 
10 දක්ෙශ පරශස ක පෙතී.  

 (ii)  ශ්රී ලංකශ මහ  ැංුණෙ විසින් සිුණත් කර සති කළදල් 
ෙයශපශර පනශත් 2018 අංක 10 විධ්ශන  හශ ක්ෂුද්ර 
මූලය පනශත් 2019 අංක 02 විධ්ශන   ටශත් 
පිළිශෙළින්  ලපත්රලශී  කළදල් සමශගම් හශ 
 ලපත්රලශී  ක්ෂුද්ර මූලය සමශගම් විසින් ක්ෂුද්ර මූලය 
ණ  සඳහශ අ  කරනු  ල න ශප ලි  අශනුණත් 
සි ලු ගශස්තු ද සතු ත්ෙ ෙශර්කයකෙ සි  ට 35කට 
-ෙශර්කයක සඵල ශප ීට අනුපශත -ශන ෙැඩි වි  
යුතු . ක්ෂුද්ර මූලය ණ  ක්ශෂේත්රශේ පෙතින 
සශශේක්ෂෙ ඉහ  ණ  පැහැර හැරීශම් අෙදශනමත් 
ඉහ  ශමශහයුම් වි දමත් සැලකිල්ලට ශගන 
ශමම සි  ට 35ක ේපතෝම සීමශෙ පනෙශ සත. 

 (iii)  1988 අංක 30 දරන  ැංුණ පනත (සංශ ෝධිත) 
 ටශත් ශ්රී ලංකශ මහ  ැංුණශේ  ලපත්රලශී  ෙශයජ 
 ැංුණ හශ  ලපත්රලශී  විශ ේකයත  ැංුණෙලට  2011 
අංක  2 දරන කළදල් ෙයශපශර පනත  ටශත්               
ශ්රී ලංකශ මහ  ැංුණශේ  ලපත්රලශී  කළදල් 
සමශගම්ෙලට සහ 2016 අංක 06 දරන ක්ෂුද්ර මූලය 
පනත  ටශත් ශ්රී ලංකශ මහ  ැංුණශේ  ලපත්රල ාශී  
ක්ෂුද්ර මූලය සමශගම්ෙලට ක්ෂුද්ර මූලය ණ  මම සිුව 
ක  හැකි අතර  එම මූලය ආ තන ශ්රී ලංකශ මහ  
 ැංුණශේ සි ශමන ට හශ ුනපරීක්ෂණ ට ලක් ශේ. 

  එශසේ වුෙද  දැනට  ලපැෙැත්ශෙන නීතිම  රශකළෙ 
අනුෙ මහජන තැන්පතු  ශර ගැනීමකින් ශත රෙ 
ශපෞේගලික කළදල් ශ  දශ ගසිමින් ක්ෂුද්ර මූලය ණ  
මශම් ෙයශපශර ක් පමණක් පෙත්ෙශශගන  ශම 
සඳහශ ශ්රී ලංකශ මහ  ැංුණශෙන්  ලපත්ර ල ශ 
ගැනීමක් අෙ ය ශන ෙන අතර  එෙන් ආ තන ශ්රී 
ලංකශ මහ  ැංුණශේ සි ශමන ට ශහෝ 
ුනපරීක්ෂණ ට  ටත් ශන ශේ. 

  ශකශසේ ශෙතත්  එශලස ශපෞේගලික කළදල් ශ  දශ 
ගසිමින් ණ  මශම් ෙයශපශරශේ සිරත ෙන 
ුරේගල න් හශ ආ තන සි ශමන  හශ 
අධීක්ෂණ ට ශ්රී ලංකශ මහ  ැංුණෙ විසින් 
ශ ෝජනශ කරන ලද ක්ෂුද්ර මූලය හශ ණ  සි ශමන 
අධිකශතෝ  පනත ශකටුම්පත් කිරීම සඳහශ 2021 
මශර්තු මස කැබිනේ ම්ඩවලශ හි අනුමැති  
ලැබුණු අතර  එ  දැනට නීති ශකටුම්පත් සම්පශදක 
ශෙත ශ  කළ කර සත. 
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පශර්ලිශම්න්තුෙ 

  (iv)  ශ්රී ලංකශ මහ  ැංුණෙ  ටශත් ලි ශපදිංචි වී සති 
ක්ෂුද්ර මූලය ණ  ල ශ මමට හැකි ශෙ සති මූලය 
ආ තනෙල ලැයිස්තුෙක් සකළණුශමහි දක්ෙශ සත. 
ශකශසේ ශෙතත්  ශමම මූලය ආ තන අතුතෝන් 
සීමිත ආ තන ප්රමශණ ක් පමණක් දැනට ක්ෂුද්ර 
මූලය ණ  ල ශ ශේ. 

  සකළණුම සභාෙත* කරමි. 

(ආ) පැන ශන නඟී. 

 
ෙු ගමොතමඩ් මුසම්මිල් මතතා 
(மொண்புமிகு தமொஹமட் முஸம்மில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

ගරු සිශ ෝජය කථශනශ කතුමසි  මශඅ ප කළෙන අතුරු 

ප්ර ්න  ශම යි.  

ශම්ක ජනතශෙට ඉතශම තදින්  ලපශන ප්ර ්න ක්  ගරු රශජය 

සමතිතුමසි. පවුල් ලක්ෂ 20කට ෙැඩි ප්රමශණ ක් ශම් ක්ෂුද්ර මූලය 

විෂම චක්ර ට හවුල් ශෙලශ තිශ නෙශ. ඒ කේටි  ණ  ගන්නෙශ.  ඒ 

ණ  සඳහශ අධික ශප ලි ක් අ  කරනෙශ. බ තුමශ කිේෙශ  එම 

 ශප ලි  සි  ට 35ක් කි ලශ. නකළත්  සමහර තැන්ෙල මශස කට 

සි  ට 5ක් ෙ ශ න් අවුරුේදකට සි  ට 60කට ෙැඩි ශප ලි ක් 

ගන්නෙශ. මිසිුනන්ට දැන් තිශ න අමශරුකම්  පීවශ මැද 

ශක ශහ මද එශහම ශප ලි ක් ශගෙන්ශන්  අපි ෙයෙසශ ක න් 

ශග වනඟන්න ඕනෑ  කිේෙශට  ශම් ණ  චක්ර  මිනන් සිුව ෙන්ශන් 

ෙයෙසශ ක න් ශග ව නැඟීම ශන ශෙයි. ෙයෙසශ ක න් 

සම්ූජර්ණශ න් මරශ දැමීමක් තමයි සිේධ් ශෙන්ශන්. අසික් 

පැත්ශතන්  ශම්කට වි ශල ෙ ශ න් අයුතු charges එකතු 

කරනෙශ.  

ගරු රශජය සමතිතුමසි  ශම් ක්ෂුද්ර මූලය ණ  සඳහශ ෙැඩි 

ශප ලි ක් අ  කිරීම නැෙැත්වීමට ශම කක් ශහෝ ෙැව පිළිශෙ ක් 

සකස් කරන්න ූ දශනම්ද කි ශ මශ අහනෙශ. ඒ ෙශශඅම බ තුමශ 

කිේෙශ  ශම් සඳහශ සි ශමන අධිකශතෝ ක් සති කරනෙශ කි ලශ. ඒක 

ඉතශම ශහ ඳ ෙැවක්. අපට ුරුතෙන් දැනට ග්රශමී  මේටමින් තිශ න 

සංවිධ්ශන ශ  දශ ගසිමින් ඒ හරහශ ණ  ල ශ මම කරන්න. ඒ ෙශශඅ 

ෙැවසටහනක් ක්රි ශත්මක ශෙනෙශද    ැංුණෙලින් ණ  ල ශශදන 

ක්රමශේද  හතෝ ට ක්රි ශත්මක ශෙනෙශ නම්  ශම් ක්ෂුද්ර මූලය ණ   

ශෙත ශ  කළ ශෙන්න ඕනෑ නැහැ. 

 
ෙු නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொேொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමශ  බ තුමශ ප්ර ්න ශග වක් අහනෙශ. 

 
ෙු ගමොතමඩ් මුසම්මිල් මතතා 
(மொண்புமிகு தமொஹமட் முஸம்மில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

මම ඉක්මසින් අෙසන් කරනෙශ  ගරු සිශ ෝජය 

කථශනශ කතුමසි.  

 ැංුණෙල ණ  ල ශශදන system එක ගත්තශම  මිසිුනන් මරලශ 

ෙශශඅ ණ  ශදන ක්රම ක් ශන් තිශ න්ශන්. කළත්තශ  කිතෝකිත්තශශඅ 

ශේප  පෙශ ශස  ශ  ලමින් ණ  ශදන ක්රම ක් ශන් තිශ න්ශන්  

ගරු රශජය සමතිතුමශ. ඒ ක්රම  ශෙනස් වුණශ නම්  සත්තටම 

මිසිුනන්ට ශම් ක්ෂුද්ර මූලය ණ  ගන්න ඕනෑ නැහැ.    

ෙු ගශතාන් ගසේමියංත මතතා 
(மொண்புமிகு தசஹொன் ரசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ගරු සිශ ෝජය කථශනශ කතුමසි  ශම්ක අපි 2019 ම  ල ට 

එේම  රපත  ශලස තිබුණු ගැටලුෙක්. ප්රධ්ශන ෙ ශ න් ආ තන 

හතරයි පෙතින පනත -2016 පනත-  ටශත් ලි ශපදිංචි ශෙලශ 

තිශ න්ශන්. ඒකට මූලික ශහේතුෙ  තැන්පතු  ශරගන්නශ ඒෙශ 

විතරයි ලි ශපදිංචි කශ ේ. එතශක ට ශෙනත් ඕනෑම ශකශනුණට 

ක්ෂුද්ර මූලය ගනුශදනු කරන්න ුරුතෙන් ලි ශපදිංචි ශන වී. ගරු 

මන්ත්රීතුසි  බ තුමශ කිේෙශ ෙශශඅ ඉතශ අධික ශප ලි කට තමයි  

ශම් ණ  ල ශ ශදන්ශන්. 

ගරු සිශ ෝජය කථශනශ කතුමසි  මශස කට සි  ට 28ක 

ශප ලි ටත් ණ  ල ශ මම සිුව කර තිශ නෙශ ෙශශඅම ඉතශම 

පහුනශෙන් ණ  ල ශ මලශ තිශ නෙශ. ශම් ණ  ෙැඩි ප්රමශණ ක් -

සි  ට 93ක්ම- අරශගන තිශ න්ශන් කශන්තශශෙෝ. ෙැඩි 

ප්රමශණ ක් අරශගන තිශ න්ශන් පශතෝශ ෝගික ණ  ෙ ශ නුයි.  ඒ 

සිසශ ගරු සිශ ෝජය කථශනශ කතුමසි  පෙතින අසිුණත් 

 ැංුණෙලට සශශේක්ෂෙ  විශ ේෂශ න් අශේ සමෘේධි  ැංුණ පේධ්ති  

තු  බවුන්ට අෙ ය මූලය පහුනකම් සහ අසිුණත් පහුනකම් ල ශ 

ගන්න තිශ න ක්රමශේද පහුන කර තිශ නෙශ. ක්ඩවශ ම් ක්රම  

තු යි  සමෘේධි  ැංුණ පේධ්ති  ක්රි ශත්මක ෙන්ශන්.  නකළත් ක්ෂුද්ර 

මූලය ආ තන විසින් සප න ශසේෙශෙට තෙුවරටත් ජනතශෙශඅ 

ආකර්ෂණ ක් තිශ නෙශ. ඒ සිසශ අශේ සිලධ්ශතෝනුත් එකතුශෙලශ 

දැන් අලුත් ක්රමශේද හඳුන්ෙශ මලශ තිශ නෙශ; පහුන ශප ීට අනුපශත 

හඳුන්ෙශ ම  තිශ නෙශ.  

ඊ ඟට  අශේ ප්රජශ මූල සංවිධ්ශන 29 000ක් පමණ තිශ නෙශ. 

අපි ප කළ පි ෙර හැටි ට ශම් සංවිධ්ශනෙලින් හඳුනශගත්  දැනට 

 ක්තිමත්ම සංවිධ්ශනෙලට - ග්රශම සිලධ්ශරී ෙසමක එක් සමෘේධි 

ප්රජශ මූල සංවිධ්ශන කට-  කළදල් ල ශ මම සිුව කරනෙශ  බවුන්ශඅ 

සශමශජිකත්ෙ ට සහ ඒ ක්ඩවශ ම් තු  ඉන්න අ ට අෙ ය ුණවශ 

මූලය පහුනකම් සප ශ ගන්න. අපි ජනතශෙශගනුත් ඉල්ලශ 

සිටින්ශන්  සමෘේධි  ැංුණ පේධ්ති  තු  සශමශජිකත්ෙ  ල ශශගන 

බවුන්ට අෙ ය මූලය පහුනකම් ල ශගන්න කි ලශයි. ඒ සඳහශ 

තිශ න නීති රීති මශලශෙ දැන් ඉතශ පහුනශෙලශ තිශ නෙශ; සරල 

ශෙලශ තිශ නෙශ.  

 
ෙු ගමොතමඩ් මුසම්මිල් මතතා 
(மொண்புமிகு தமொஹமட் முஸம்மில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

ගරු සිශ ෝජය කථශනශ කතුමසි  ශදෙන අතුරු ප්ර ්න  ගරු 

ශප්රේම්නශත් සී. ශද ලෙත්ත මන්ත්රීතුමශ අහනෙශ. 

 
ෙු ගප්රේම්නාත් සී. ගදොලවත්ත මතතා 
(மொண்புமிகு பிரரம்ேொத் சி. ததொலவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)  

ස්තුතියි  ගරු ශම හමඩ් කළසම්මිල් මන්ත්රීතුමශ. බ තුමශටත්  

සිමල් පි තිස්ස මන්ත්රීතුමශටත්  ගශමිණී ෙශල්ශ  ව මන්ත්රීතුමශටත් 

මශ ශු  පතනෙශ  අසශේ සශලි මහත්ම ශ බ තුමන්ලශශගන් ෙන්දි 

ඉල්ලශ පෙරශ තිබුණු නඩුෙ  සිෂ්ප්ර  කරමින් තකළන්නශන්ශසේලශශඅ 

ෙශසි ට තීන්ුවෙ ලැබීම සම් න්ධ්ෙ. 

  ගරු රශජය සමතිතුමසි  මම ශදෙන අතුරු ප්ර ්න  අහනෙශ. 
අශේ රශේ තිශ න ශව ලර් ප්ර න්  සහ ෙශහන මිල ගණන් 

ෙැඩිවීම සම් න්ධ්ශ න් මීට මශස 6කට පමණ ශපර අජිත් සිෙශඩ් 

කේරශල් හිටුර රශජය සමතිතුමශට අපි ශ ෝජනශෙක් ඉදිතෝපත් ක ශ  

පිට රට ඉන්න අ ට ශව ලර්ෙලින් tax එක ශගෙලශ ෙශහන 

ශමරටට එෙන්න ක්රමශේද ක් සති කරන්න කි ලශ. අජිත් සිෙශඩ් 

කේරශල් මහ  ැංුණ අධිපතිෙර ශ කි නෙශ  ශම  ශහ ඳ 

ශ ෝජනශෙක් කි ලශ. එක පැත්තකින්  ෙශහන මිල අඩු වීමත්  

925 926 

[ගරු ශ හශන් ශසේමසිංහ මහතශ] 

————————— 
*  පුසනතකාලගේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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අසික් පැත්ශතන්  අපට ශව ලර් ලැශ න ක්රමශේද ත් සිසශ ශම් 

සම් න්ධ්ශ න් ජනතශෙ තු  වි ශල ප්රසශද ක් තිශ නෙශ. කළදල් 

රශජය සමතිෙර ශ හැටි ට බ තුමශශගන් මශ අහන්ශන්  ශම් 

සම් න්ධ්ශ න්  ම් ක්රි ශමශර්ග ක් ශගන තිශ නෙශද කි ලශ. ඒ 

කි න්ශන්  ශව ලර්ෙලින් tax එක ශගෙලශ පිට රට ඉන්න අ  

ෙශහන  ශමරටට එෙන ශක ට අපට  ම් ශව ලර් ප්රමශණ ක් 

ලැශ නෙශ කි න කශරණ  මත අපි ඉදිතෝපත් ක  ශ ෝජනශෙ 

සම් න්ධ්ශ න් තිශ න තත්ත්ෙ  ශම කක්ද  එ  ක්රි ශත්මක 

ශෙනෙශද ගරු රශජය සමතිතුමසි  

 
ෙු ගශතාන් ගසේමියංත මතතා 
(மொண்புமிகு தசஹொன் ரசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ගරු සිශ ෝජය කථශනශ කතුමසි  ශම් ෙන විට රජ  හැටි ට 

අශේ අෙධ්ශන  ශ  කළශෙලශ තිශ න්ශන්  අශේ රටට අතයෙ ය 

 ශ්ඩව ආන න  කිරීම සඳහශ තිශ න විශේ  විසිම   ශවිත 

කිරීම පිළි ඳෙයි. ගරු මන්ත්රීතුමශ කිේෙශ ෙශශඅ ෙශහන ආන න  

සහ අසිුණත්  ශ්ඩව ආන න  සම් න්ධ්ශ න් ශම් ෙනශක ට 

විවිධ් පශර් ේ විසින්  ශ ෝජනශ කිහිප ක් ඉදිතෝපත් කර තිශ නෙශ. 

හැ ැයි  ශම් ශම ශහ ශත් අශේ මූලික අෙධ්ශන  ශ  කළ 

ශෙන්ශන් අතයෙ ය  ශ්ඩව හිඟ කින් ශත රෙ රශේ ජනතශෙට 

සැප උමට අෙ ය ෙැව පිළිශෙ  ක්රි ශත්මක කිරීමටයි.  අශේ විශේ  

විසිම  තත්ත්ෙ   ක්තිමත් වුණශට පස්ශසේ අපට ුරුතෙන් 

අශනුණත් කශරණශ පිළි ඳෙ අෙධ්ශන  ශ  කළ කරන්න.  

 
 ෙු නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொேொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ප්ර ්න අංක 9 -1 67/2022- (2)  ගරු ශරෝහණ  ්ඩවශර මහතශ.  

 
ෙු ගංෝතණ බණ්ඩාං මතතා 
(மொண்புமிகு ரரொஹண பண்டொர)  

(The Hon. Rohana Bandara) 

ගරු සිශ ෝජය කථශනශ කතුමසි  මශ එම ප්ර ්න  අහනෙශ.  

 
ෙු ගජොන්සන න් ප්රනාන්ු  මතතා   
(மொண்புமிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු සිශ ෝජය කථශනශ කතුමසි  රශජය ශසේෙශ  ප ශත් ස ශ හශ 

ප ශත් පශලන අමශතයතුමශ ශෙනුශෙන් මශ එම ප්ර ්න ට පිළිතුර 

ල ශ මම සඳහශ සති ශදකක කශල ක් ඉල්ලශ සිටිනෙශ.  

 
ප්රශනනය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් ිතීමම  නිගයෝෙ කංන ලදී. 
வினொமவ மற்தறொரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ෙු නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொேொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ප්ර ්න අංක 10 -1733/2022- (1)  ගරු කිංස් ශනල්සන් මහතශ - 
[ස ශ ගර්   තු  නැත.] 

 

ශදෙන ෙට .  
 

ප්ර ්න අංක 5 -1022/2022- (2)  ගරු  ශන්ත  ්ඩවශර මහතශ. 

 
ෙු බුේධික පතිංණ මතතා 
(மொண்புமிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ගරු සිශ ෝජය කථශනශ කතුමසි  ගරු  ශන්ත  ්ඩවශර 

මන්ත්රීතුමශ ශෙනුශෙන් මශ එම ප්ර න්  අහනෙශ.  

ෙු ගජොන්සන න් ප්රනාන්ු  මතතා   
(மொண்புமிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු සිශ ෝජය කථශනශ කතුමසි  කර්මශන්ත අමශතයතුමශ 

ශෙනුශෙන් මශ එම ප්ර ්න ට පිළිතුර ල ශ මම සඳහශ සති ශදකක 

කශල ක් ඉල්ලශ සිටිනෙශ.  
 
ප්රශනනය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් ිතීමම  නිගයෝෙ කංන ලදී. 
வினொமவ மற்தறொரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

      Question ordered to stand down. 
 

ෙු නිගයෝජය කාානායකතුමා 
( மொண்புமிகு பிரதிச் சபொேொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ප්ර ්න අංක 10 -1733/2022- (1)  ගරු කිංස් ශනල්සන් මහතශ. 

 
ෙු බුේධික පතිංණ මතතා 
(மொண்புமிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ගරු සිශ ෝජය කථශනශ කතුමසි  ගරු කිංස් ශනල්සන් 

මන්ත්රීතුමශ ශෙනුශෙන් මශ එම ප්ර න්  අහනෙශ.  

 
ෙු ගජොන්සන න් ප්රනාන්ු  මතතා   
(மொண்புமிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු සිශ ෝජය කථශනශ කතුමසි  ජනමශධ්ය අමශතයතුමශ 

ශෙනුශෙන් මශ එම ප්ර ්න ට පිළිතුර ල ශ මම සඳහශ සති ශදකක 

කශල ක් ඉල්ලශ සිටිනෙශ.  

 
ප්රශනනය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් ිතීමම  නිගයෝෙ කංන ලදී. 
வினொமவ மற்தறொரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ෙු නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொேொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ප්රධ්ශන ෙැව කටයුතු ආරම්  ට ප්රථම ඉතශ ශකටි පැහැදිලි 

කිරීමක් සඳහශ ගරු විපක්ෂ නශ කතුමශට අෙස්ථශෙ ල ශ ශදනෙශ. 

බ තුමශට විනශඩි තුනක කශල ක් තිශ නෙශ  ගරු විපක්ෂ 

නශ කතුමශ.  

 
ෙු සිතත් ගප්රේමදාස මතතා මවිුේධ පාර්ශනවගේ නායකතුමා   
(மொண்புமிகு சஜித் பிரரமதொஸ - எதிர்க்கட்சி முதல்வர்) 

(The Hon. Sajith Premadasa -Leader of the Opposition) 
ගරු සිශ ෝජය කථශනශ කතුමසි  මම ශ  ශහ ම කශරුයකෙ 

කි නෙශ  ශම් කශරණ  කි න්න මට විනශඩි තුනක් මදි ශෙයි 

කි ලශ. එශහත්  බ තුමශශඅ ඉල්ීටම පතෝදි ශ  ශහ ම ශකටිශ න් 

මම ශම් කශරණශෙ ඉදිතෝපත් කරන්නම්.  

ගරු සිශ ෝජය කථශනශ කතුමසි  ශම් අවුරුේශේ ූනසි මශසශේ 

සිට ශදසැම් ර් දක්ෙශ ශ  ර ශතල්  ැරල් මිලි න  .2ක් මිලම 

ගැනීමට එක්සත් අරශබි එමීර් රශජයශේ Coral Energy නැමති 

සමශගමට ශටන්වර ක් ල ශ මමට පුනගි  සතිශේ කැබිනේ 

අනුමැති  ලැබුණශ. හැ ැයි  ශපශර්දශ නැෙතත් ශ  ර ශතල් 

ශත ග ක් මිලම ගැනීම සඳහශ  ල ක්ති අමශතය ගශමිණී ශල ුණශඅ 

මහතශ ශ ෝජනශෙක් ඉදිතෝපත් කර තිශ නෙශ. ඒ  සම්ූජර්ණශ න්ම 

ශටන්වර් ක්රි ශෙලිශ න් පිට. අත්හදශ  ැීටමක් ශලස  එක්සත් 

අරශබි එමීර් රශජයශේ Fortuity General Trading කි ලශ ශෙනත් 

සමශගමකින් ශ  ර ශතල්  ැරල් ලක්ෂ හතක් ශගන්වීමට ශ ෝජනශ 

කරනෙශ. ඒක අත්හදශ  ැීටමක් ලු. අත්හදශ  ැීටම මත ෙසරක 

කශල ක් ගිවිුනම්ගත වීමටත් කැබිනේ අනුමැති  ල ශ ම 

තිශ නෙශ.  
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පශර්ලිශම්න්තුෙ 

"ශම් අර්බුදකශරී තත්ත්ෙ  සිසශ ණ  සහන පදනමට ශ  ර 

ශතල් සප න කිසිශෙුණ ශන මැති   ශම් ගනුශදනුෙ ෙවශත් 

සහනදශ උ එකක්" කි ලශ ගරු ගශමිණී ශල ුණශඅ සමතිතුමශ දන්ෙශ 

තිශ නෙශ. ඒ අනුෙ අදශ  මිලම ගැනීම් සඳහශ ශව ලර්ෙලින් සි  ට 

50ුණත්  රුපි ල්ෙලින් සි  ට 50ුණත් ශගවීශම් එකඟතශෙකට 

අනුමැති  ලැබී තිශ නෙශ. රුපි ල්ෙලින් කරන ශගවීම් ෙහශම 

ශගවී ශම් පදනම මත අක්ශෙර  - offshore - සමශගමක ගිණුමකට 

 ැර ක  යුතු අතර  ශව ලර්ෙලින් කරන ශගවීම් මශරු ක  හැකි 

ණ ෙර ලිපි කින් දින 200ක් සතු ත ශගෙන්න ඕනෑ.  

ශම්ක  රපත  ප්ර ්න ක්  ගරු සිශ ෝජය කථශනශ කතුමසි. 

ශම කක්ද ශම් offshore සමශගම  ශම කක්ද ශම් ගනුශදනුෙ  

ශකෝ  විසිවිද ශෙ   ශකෝ  ප්රසම්පශදන ක්රමශේද   ශම් ෙශශඅ 

ගනුශදනු සිුව ශෙන්ශන්  අශේ රශේ අහිංසක ජනතශෙ ශපෝලිම්ෙල 

සිටින ශම ශහ තක. ගරු සිශ ෝජය කථශනශ කතුමසි  දැන් 

ශ ෝජනශෙක් ඉදිතෝපත් කර තිශ නෙශ  කැබිනේ ම්ඩවලශේ 

අනුමැති ට. එ  අනුමත කරලශත් තිශ නෙශ. පිතෝක්ුනම් සහ ශේරශ 
ගැනීම් සඳහශ අනනය ආර්ථික කලශප  සිරීක්ෂණ  කරන්න 

Dornier  සිරීක්ෂණ  ශනශ ශදකක් ප්රදශන  කිරීම  ශට න්   000ක 

නශවික පශශෙන තටශකශංගණ ක් ප්රදශන  කිරීම  සකළ්රී  කළදශ 

ගැනීම් සම් න්ධීකරණ මධ්යස්ථශන ට සහශ  මම සඳහශ 

ස්ථශන ක් සිර්මශණ  කිරීම  ඩිජිටල් රශකළෙක් සඳහශ මූලය 

පහුනකම් ල ශ ගැනීම ආදි විවිධ් විශේශී  ගනු ශදනු සිුව ශෙනෙශ  

ගරු සිශ ෝජය කථශනශ කතුමසි. ඒෙශශ න් සමහර ඒෙශ ප්රදශන; 

සමහර ඒෙශ රශජය අරකළදල් සහ විශේශී  අරකළදල් සමඟ 

ඒකශ ේධ්ෙ ක්රි ශත්මක ෙන ෙැවසටහන්. ගරු සිශ ෝජය 

කථශනශ කතුමසි  මම කරුණු ශදකක් කි න්න කැමැතියි. 

 
ෙු නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொேொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු විපක්ෂ නශ කතුමසි  බ  කරුණු දැක්වීම බ තුමශ දැන් 

සිම කරනෙශ නම් ශහ ඳයි. 

 

ෙු සිතත් ගප්රේමදාස මතතා  
(மொண்புமிகு சஜித் பிரரமதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු සිශ ෝජය කථශනශ කතුමසි  අද රශේ අෙ යතශෙ 

ශම කක්ද  රශේ මිසිුනන්ශඅ ඉල්ලුම ශම කක්ද  ශපෝලිම්ෙල 

ඉන්ශන් නැතිෙ ශතල් ටික: භූමිශතල් ටික  ඩීසල් ටික  ශප්රල් ටික 

ගන්න ඉව සලසන්න කි ලශ මිසිස්ුන ඉල්ලනෙශ. ශපෝලිම්ෙල 

ඉන්ශන් නැතිෙ ගෑස් ටික ගන්න ඉව හදන්න කි ලශ මිසිස්ුන 

ඉල්ලනෙශ. ඊ ඟට මිසිස්ුන ඉල්ලනෙශ  කිතෝ පිටි ටික. මිසිස්ුන 

ඉල්ලනෙශ   ඩු මිල අඩු කරන්න කි ලශ. මිසිස්ුන ඉල්ලනෙශ ෙගශ 

කරන්න ශප ශහ ර ටික. ගරු සිශ ෝජය කථශනශ කතුමසි  

සිශ ෝජය  කළදල්  සමතිෙරශ ුණ හැටි ට සිටි බ තුමශ දන්නෙශද  

ශම් රශේ ුණවශ සහ මධ්යම පතෝමශණශේ කර්මශන්ත දසදහස් 

ගණනක් අද කවශ ෙැටී සති  ෙ  පරශශේ නීති  ක්රි ශත්මක කරලශ  

ඒ අ  සප ට තැූ  සි ලු ශේෙල් ශෙන්ශේසි කරන්න  නෙශ. ශම් 

රශේ අෙ යතශ  ෙට පත් ශෙලශ තිශ න්ශන්  ගෑස්  ශතල්  කිතෝ පිටි 

ආදි  සැප උම  ුණවශ හශ මධ්ය පතෝමශණශේ කර්මශන්ත  ක්තිමත් 

කිරීම  මිසිුනන්ට ජීෙත් වීශම් අයිති  ල ශ මම  මිසිුනන්ට ආර්ථික 

 ක්ති  ල ශ මම   ඩු මිල අඩු කිරීම  අඩුම ගණශන් පශසල්  න දූ 

දරුෙන්ශඅ ෙශර වි ශග පැෙැත්වීමට අෙ ය කවදශසි ටික ල ශ මම  

අන්ධ්කශරශේ ති න්ශන් නැතිෙ විුවලි  සප ශ ආශලෝක  ල ශ මම 

ආදි යි. හැ ැයි  ඒෙශ ඉටු කරන්ශන් නැතිෙ අපට Dornier  

සිරීක්ෂණ  ශනශ ශදකක් ප්රදශන  කිරීම ගැන කථශ කරනෙශ.  

සයි අපට  ැතෝ  Dornier සිරීක්ෂණ  ශනශ ප්රදශන ක් ශන ෙ 

ඉන්ධ්න ටික ප්රදශන  කරන්න කි ලශ ඉල්ලන්න  ශම නෙශද ශම් 

Dornier  ශනශ  නශවික පශශෙන තටශකශංගණ ක් ප්රදශන  

කරන්න  න ශක ට සයි අපට ඉල්ලන්න  ැතෝ  ගෑස් ප්ර ්න  

විසඳීම සඳහශ ප්රදශන ක්  එක පැත්තකින්  ශම  ජශතික 

ආරක්ෂශෙට  රපත  ප්ර ්න ක්.  

 
ෙු නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொேொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු විපක්ෂ නශ කතුමසි  කරුණු දැක්වීම දැන් අෙසන් 

කරන්න. 

 
ෙු සිතත් ගප්රේමදාස මතතා  
(மொண்புமிகு சஜித் பிரரமதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු සිශ ෝජය කථශනශ කතුමසි  මට තෙ ශප ඩි ශෙලශෙක් 

ශදන්න.  

අශේ රට අද ශෙන්ශේසිලන්ත ක් කරලශ  භූශගෝීට  

ශේ පශලන අරග ෙල තරග ක්රි ශත්මක ෙන ක්ශෂේම භූමි ක් 

කරලශ. දැන් අශේ රට ශෙන්ශේසි ශෙනෙශ. ඉවම් ශෙන්ශේසි 

ශෙනෙශ; සම්පත් ශෙන්ශේසි ශෙනෙශ; අහස ශෙන්ශේසි ශෙනෙශ; 

සකළද්ර  ශෙන්ශේසි ශෙනෙශ; ශේප  ශෙන්ශේසි ශෙනෙශ. 

අෙසශනශේ රශේ ලක්ෂ 220ක් වූ ජනතශෙත් ශෙන්ශේසි කරයි. මම 

ඉල්ීටමක් කරනෙශ. Dornier සිරීක්ෂණ  ශනශ ශදකක් ප්රදශන  

කරන්න කි ශ ශන ශෙයි ඉල්ලන්න ඕනෑ  ගරු සිශ ෝජය 

කථශනශ කතුමසි. මිසිුනන්ට ජීෙත් වීශම් අයිති  රකින්න ශතල් 

ටික ප්රදශන  කරන්න  ගෑස් ටික ප්රදශන  කරන්න  කිතෝ පිටි             

ටික ප්රදශන  කරන්න කි ශ ඉල්ලන්න. ගරු සිශ ෝජය 

කථශනශ කතුමසි  ශම්ෙශ කැබිනේ එකට ආ ප්රිකශ: ප්රිකශ අංක 

36  37  38  39   3. ශම් බක්ශක ම අස්ශසේත්  ශමච්චර හශසි ක් 

සිුව ෙන ශම ශහ තකත් ප්රසම්පශදන ක්රමශේද  ේල්ලංඝන  කරලශ 

ශන දන්නශ සමශගමක් හරහශ ශතල්ෙලිනුත් ගහන්න හදනෙශ ශන්. 

ඒක නතර කරන්න කි ශ මම ඉල්ලශ සිටිනෙශ. ගරු සිශ ෝජය 

කථශනශ කතුමසි  ශම් කශරණ  ශකශරහි මම බ තුමශශඅ 

අෙධ්ශන  ශ  කළ කරෙනෙශ. 

 
ෙු ගජොන්සන න් ප්රනාන්ු  මතතා   
(மொண்புமிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු සිශ ෝජය කථශනශ කතුමසි  විපක්ෂ නශ කතුමශ 

බ තුමශශඅ අෙසර  පතෝදි ප්ර න් ගණනශෙක් ඉදිතෝපත් ක ශ. 

විපක්ෂ නශ කතුමසි  බ තුමශ ස්ථශෙර සිශ ෝග 27 (2)  ටශත් 

බ  ප්ර ්න ටික සහුෙශ නම් ෙවශ ශහ ඳයි. ශම කද  එතශක ට 

ආ්ඩඩුෙක් හැටි ට අපටත් ේත්තර ශදන්න ුරුතෙන්. ගරු 

සිශ ෝජය කථශනශ කතුමසි  එතුමශ ඊශේ අලුත් ශද ක් පටන් 

ගත්තශ; අදත් එ  ක ශ. ඒක ශහ ඳයි. මම ඒකයි කි න්ශන් එතුමශ 

ඉන්න ඕනෑ කි ලශ. එතුමශ බශහ ම හතෝ කථශ කරලශ රැශකනෙශ 

නම් ශහ ඳයි. ආ්ඩඩුෙ හැටි ට අපි ඒකට කැමැතියි. හැ ැයි  

අශනක් අ ත් ශගන්ෙශ ගන්න. අර ේස එක්ශකනශ එශහම නැති 

වුණශට කමක් නැහැ. ශතල් ශගශනන එක ගැන කථශ කරමින් 

බ තුමශ කිේෙශ  ශතල් ශගන්වීම සම් න්ධ්ශ න් ශහ රකමක් 

ශෙන්න  නෙශ කි ලශ. බ තුමන්ලශශඅ විපක්ෂ  එක ශෙලශෙකට 

කි නෙශ  "ශතල් නැහැ. ශතල් ශගශනන්න; ගෑස් නැහැ. ගෑස් 

ශගශනන්න" කි ලශ. බ තුමන්ලශශඅ ේේශඝෝෂණශේම බ තුමශ 

කි නෙශ මම දැක්කශ  බ තුමශට රටෙල් තුනකින් ගෑස් සහ ශතල් 

ශදන්න ූ දශනම් කි ලශ. ඉතින් බ තුමශ අද පැෙැත්ශෙන සර්ෙ 

පශක්කයක සකළුතෙට ගිහිල්ලශ බ  ගැන කි ලශ ඒ කි න රටෙල් 

තුශනන්  ශතල් ශගනැල්ලශ ුවන්ශන ත්  ඒක බ තුමශ ල න ශල ුණ 

ජ ග්රහණ ක් ශන්ද  මිසිස්ුන බ තුමශට ශක ච්චර ගරු කරයිද  

මිසිස්ුන බ තුමශ ගැන කි යි  "රටට ආදර  කරන  ජනතශෙට 

ආදර  කරන විපක්ෂ නශ කෙරශ ක්. ශේ පශලන ශදද කින් 

929 930 
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ශත රෙ තමන්ශඅ රශේ ජනතශෙ ආරක්ෂශ කරන්න ශ  ශහ ම 

කැපවීශමන් කටයුතු කරනෙශ" කි ලශ. ඒ ශගෞරෙ  බ තුමශ 

ගන්න.  

විපක්ෂ නශ කතුමසි  බ තුමශට රටෙල් තුනක සහශ ෝග  

තිශ නෙශ නම්  ගිහිල්ලශ ඉක්මසින් ඒ ේදේෙ කරන්න. ඒ ේදේෙ 

කශ  ත් ශහ ඳයි. මම ශ  ශහ ම සේ ශෙශ න් ශම් කි න්ශන්. 

තරහකට ශන ශෙයි කි න්ශන්. අපි එකතු ශෙන්න එපශ  ැ. රටෙල් 

තුනකින් ේදේ ගන්න බ තුමශට  ක්ති ක් තිශ නෙශ නම් ඒක 

කරන්න. ශම කද  බ තුමශ කෙදශ  ල ට ඒවිද දන්ශන් නැහැ ශන්. 

බ තුමශට  ල  නැති කශලශේ ශහෝ ශම් රශේ මිසිුනන්ට එශහම 

ෙැවක් කරන්න ුරුතෙන් නම්  ඒක ඉතශම ශහ ඳ ශද ක්. ඒ සිසශ 

මම බ තුමශශගන් ඉතශම ශගෞරෙශ න් ඉල්ලනෙශ  ේදේ කරන්න 

කි ලශ. ඒක ශහ ඳයි. ඒක බ තුමශටත් ශහ ඳයි.  ්ඩවශරනශ ක 

මැතිසි  ේදේ ක  කශල ක් තිබුණශ  ශේ.ආර්. ජ ෙර්ධ්න 

මහත්ම ශට  බ තුමශශඅ පි ශට  ජවිශප ප්ර ්න තිශ න ශක ට. 

එශහම කශල ෙකෙශනු එනෙශ. එශහම ශෙලශෙක බ තුමශ ලුණණු 

දමශ ගත්තශට  අපට කිසිම ගැටලුෙක් නැහැ. එශහම ේදේ ගන්න 

හැකි ශෙක් බ තුමශට තිශ නෙශ නම් ශතල් සහ ගෑස් ශගනැල්ලශ 

ශදන්න. එතශක ට මිසිස්ුන කි ශවි  "ශප්රේමදශස මහත්ත ශ 

දක්ෂශ ක්. එතුමශ ශේ පශලන ශදද කින් ශත රෙ ඒ රටෙලට 

ගිහිල්ලශ අශේ ශතල් ප්ර ්න  විසඳුෙශ; ශගෝඨශ   ජනශධිපතිතුමශට 

 ැතෝ වුණශ. ශමතුමශ ගෑස් ප්ර ්න  විසඳුෙශ; ශගෝඨශ   

ජනශධිපතිතුමශට  ැතෝ වුණශ." කි ලශ. ඉතින් ඒ ශගෞරෙ  ගන්න 

ශකෝ  බ තුමශ. අපි ඒකට විරුේධ් නැහැ. හැ ැයි  මම ඉල්ීටමක් 

කරනෙශ  ස්ථශෙර සිශ ෝග 27 (2)  ටශත් බ තුමශ බ  ප්ර ්න 

අහන්න කි ලශ. අපි ේත්තර ශදන්නම්. ේත්තර ශන ම ඉන්ශන් 

නැහැ.     
 

ෙු සිතත් ගප්රේමදාස මතතා  
(மொண்புமிகு சஜித் பிரரமதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු සිශ ෝජය කථශනශ කතුමසි  - 

 

ෙු නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொேொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

අපි දැන් බ  කශරණ  නෙත්ෙකළ  ගරු විපක්ෂ නශ කතුමශ. 
ප්රධ්ශන ෙැව කටයුතුෙලට  න්න තිශ නෙශ. [ ශධ්ශ කිරීමක් ] 
ශකටිශ න් කි න්න.  
 

ෙු සිතත් ගප්රේමදාස මතතා  
(மொண்புமிகு சஜித் பிரரமதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු සිශ ෝජය කථශනශ කතුමසි  මශ මතු ක  ශම් ගැටලුෙලට 

ශහට දෙශසේ පිළිතුරක් ල ශ ශදන්න කි ලශ ගරු ආ්ඩඩු පක්ෂශේ 
ප්රධ්ශන සංවිධ්ශ කතුමශට මම කි ශ සිටිනෙශ. එශහම ක ශට කිසිම 
ගැටලුෙක් නැහැ. ඒ ෙශශඅම මම සතුටු ශෙනෙශ  ආ්ඩඩුෙට  ැහැ  
අපට ුරුතෙන් කි න එක එතුමශම අදහස් දක්ෙමින් පිළිගත් එක 
ගැන. හැ ැයි  ශමශහමයි. [ ශධ්ශ කිරීම්] ඒ රටෙල් ලැහැස්ති නැහැ  
ෙඳ ශක ත්තු  ෙඳ සැත්කම් ගැන කි ලශ- [ ශධ්ශ කිරීම්] ඒෙශ කි ලශ 
ජශතිෙශද  ෙුරරශ ශම් රට විනශ  ක  ආ්ඩඩු එක්ක ගනු ශදනු 
කරන්න ඒ ශග ල්ශලෝ ලැහැස්ති නැහැ. ඒ ශග ල්ලන් ලැහැස්ති 
අපිත් එක්ක ගනු ශදනු කරන්න . [ ශධ්ශ කිරීම්] ෙැව  ැතෝ නම් අපට 
 ශර ශදන්න. [ ශධ්ශ කිරීම්]   
 

ෙු ගජොන්සන න් ප්රනාන්ු  මතතා   
(மொண்புமிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 
ගරු සිශ ෝජය කථශනශ කතුමසි  - 

 

ෙු නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொேொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු ආ්ඩඩු පක්ෂශේ ප්රධ්ශන සංවිධ්ශ කතුමශ. ඉක්මසින් ශම් 

කශරණ  අෙසන් කරන්න. [ ශධ්ශ කිරීම්]  

ෙු ගජොන්සන න් ප්රනාන්ු  මතතා   
(மொண்புமிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු සිශ ෝජය කථශනශ කතුමසි  එතුමශ විෙශද කට  න්න 
හදන්ශන්. නකළත්  මම විෙශද කට  න්න කැමැති නැහැ. එතුමශ 
තමයි ශම  ආරම්  කශ ේ. මශගන් පුනෙ බ තුමශ එතුමශට 
අෙස්ථශෙ ුවන්නශ. දැන් මටත් අෙස්ථශෙ ශදන්න.  [ ශධ්ශ කිරීම්]  

 

ෙු නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொேொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශහ ඳයි  බ තුමශශගන් ශම්ක අෙසන් කරන්න.  
 

ෙු ගජොන්සන න් ප්රනාන්ු  මතතා   
(மொண்புமிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු සි ශ ෝජය කථශනශ කතුමසි  මම එක ශද ක් මතක් 
කරනෙශ. එතුමශ කි නෙශ  ෙඳ ශක ත්තු කථශ ආදි  සිසශ ඒ රටෙල් 
අශේ රජ ත් එක්ක ෙැව කරන්න කැමැති නැහැ කි ලශ. විපක්ෂ 
නශ කතුමසි  ඉතින් බ තුමශ ඒ ශගෞරෙ  ගන්න ශකෝ. බ තුමශ 
කෙදශ  ල ට එයි ද කි ලශ දන්ශන් නැහැ ශන්. එශහම වුශණ ත් 
සදශකල් - [ ශධ්ශ කිරීම්] ශම් ප්ර ්න තිශ න ශෙලශශේ අපි අදක්ෂ ද  
දක්ෂ ද කි ලශ- [ ශධ්ශ කිරීම්]  ගරු විපක්ෂ නශ කතුමසි  බ තුමශ 
අහශගන ඉන්ශන් නැහැ ශන්. [ ශධ්ශ කිරීම්] ගරු සිශ ෝජය 
කථශනශ කතුමසි  එතුමශ කි ුර හැම ශේම අපි අහශගන සිටි ශ. 
දැන් අපි කථශ කරන ශක ට  එතුමන්ලශ කෑ ගහලශ ඒක  ටපත් 
කරන්න හදනෙශ. [ ශධ්ශ කිරීම්]  

 

ෙු සිතත් ගප්රේමදාස මතතා  
(மொண்புமிகு சஜித் பிரரமதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
නැහැ  මම අහශගන ඉන්ශන්.   
 

ෙු ගජොන්සන න් ප්රනාන්ු  මතතා   
(மொண்புமிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු සිශ ෝජය කථශනශ කතුමසි  මම කි න්ශන් ශමච්චරයි. 
කවුරු අදක්ෂ ද  දක්ෂ ද කි න එක තීන්ුව කරන්ශන් 
මැතිෙරණෙලම. මැතිෙරණ ක් පැෙැත්වූෙශම අපි  ලකළ කවුරු 
දක්ෂ ද  අදක්ෂ ද කි ලශ. ඒක ජනතශෙ තීන්ුව කරශවි. ජනතශෙ ඒක 
තීන්ුව ක ශ ශන්  මැතිෙරණ ශදකකම. විපක්ෂ නශ කතුමසි  අපි 
තකළන්නශන්ශසේට අභිශ ෝග කරනෙශ. අශේ අදක්ෂකම් සි ල්ල 
ගැන අපි පුනෙ තීන්ුව කරකළ. ඒ තීරණ  ගන්න ජනතශෙට ඉව 
ශදන්න. ුරුතෙන් නම් බ තුමශ ඒ රටෙලට කි න්න ඒ ේදේෙ 
කරන්න කි ලශ. ඒශක් ශගෞරෙ  බ තුමශටයි හම්  ශෙන්ශන්  
ඒශකන් බ තුමශට  ල ට එන්න ුරුතෙන් කි ශ හිතලශ ුරුතෙන් 
නම් ඒ ශේෙල් ශගශනන්න කි ශ මම බ තුමශට අභිශ ෝග කරනෙශ. 

 

ෙු නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொேொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

අපි දැන් බ  කශරණ  අෙසන් කරකළ.   අද දිනට සි මිත ෙැව 
කටයුතු ආරම්  කරන්න ගරු අමශතයතුමශ  ලශශගන ඉන්නෙශ. 
[ ශධ්ශ කිරීම්]  

 

ෙු සිතත් ගප්රේමදාස මතතා  
(மொண்புமிகு சஜித் பிரரமதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
මම කි න්ශන් ශම්කයි  ගරු සිශ ෝජය කථශනශ කතුමසි. ශම්  

ගරු ස ශශේ මයික්රශෆෝන  හුනරුෙන සිලධ්ශතෝන්ට ශම කක්ද ශම් 
ශෙලශ තිශ න්ශන්  

 

ෙු නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொேொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 බ තුමශට මයික් එක මලශ තිශ න්ශන්. දැන් ශම් විෙශද  සිමශ 

කරන්න.  
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ෙු සිතත් ගප්රේමදාස මතතා  
(மொண்புமிகு சஜித் பிரரமதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
 ශම කද  මශඅ අදහස් ඉදිතෝපත් කරන්න ශපර ඉශේටම මශඅ 

මයික් එක off ශෙලශ  අශේ ආ්ඩඩු පක්ෂශේ ප්රධ්ශන 

සංවිධ්ශ කතුමශශඅ මයික් එක on ශෙනෙශ.  එතැනත් ශප ඩි 

ශලවක් තිශ නෙශ.  

 
ෙු නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொேொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

එශහම ශද ක් නැහැ.  බ තුමශ දැන් ශම් විෙශද  සිමශ කරන්න.  

 
ෙු සිතත් ගප්රේමදාස මතතා  
(மொண்புமிகு சஜித் பிரரமதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
මම හිතන විධි ට ඒ ශග ල්ලන්ටත් තුන්ෙැසි dose එක 

ශන ලැබිලශ සති. ඒක ශෙන්න සති.  

මම ගරු ශජ න්ස්ටන් ප්රනශන්ුව සමතිතුමශට කි න්න 

කැමැතියි  ශම් පශර්ලිශම්න්තුශේ ඉදිතෝපත් කරන අදහස් කරුණශකර 

එළි ට ගිහිල්ලශ ශපෝලිම්ෙල ඉන්න ජනතශෙටත් ශප ඩ්වක් 

කි න්න කි ලශ. බ තුමශ ඒ ශේ කරන්න ශකෝ.  [ ශධ්ශ කිරීමක්] 
ශප ඩ්වක් ඉන්න. මම කථශ කරලශ ඉෙර නැහැ. මම ඉෙර නැහැ  

ගරු  සිශ ෝජය කථශනශ කතුමසි.  

 
ෙු නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொேொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 අපිට අද දිනශේ ප්රධ්ශන ෙැව කටයුතු  ආරම්  කරන්න 

තිශ නෙශ.  

 
ෙු සිතත් ගප්රේමදාස මතතා  
(மொண்புமிகு சஜித் பிரரமதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
මම තෙම අෙසන් කශ ේ නැහැ. ගරු සිශ ෝජය 

කථශනශ කතුමසි  ශජ න්ස්ටන් ප්රනශන්ුව මැතිතුමශත් ශ  ශහ ම 

ප ුරරුුව සමතිෙරශ ක්. ගරු සමතිතුමසි  රශජය තශන්්රික 

ගනුශදනු කරේදි ඒක සිුව ශෙන්ශන් government-to-government 

කි ලශ බ තුමශ දන්නෙශ. එශහම නැතිෙ ඒක government-to-

opposition ශන ශෙයි සිුව ෙන්ශන්. ඒක government-to-

government. ඒක ශප ඩ්වක් අෙශ ෝධ් කරගන්න. Government-

to-government discussions සිුව කරන්ශන්.  ශජ න්ස්ටන් ප්රනශන්ුව 

සමතිතුමශ කිේෙශ ශන්  "අපිට  ැහැ බ තුමන්ලශට ුරුතෙන්" 

කි ලශ. "අපිට  ැහැ  සජශ ට -විපක්ෂ ට- ුරුතෙන්"  කි ලශ 

එතුමශ පිළිගත්තශ. අපිට ආ්ඩඩුෙ  ශර ශදන්න  අපි ෙැව  

ශපන්ෙන්නම්.   

 
ෙු ගජොන්සන න් ප්රනාන්ු  මතතා   
(மொண்புமிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු සිශ ෝජය කථශනශ කතුමසි  ශම් මයික් එක 

හුනරුෙන්ශන් බ තුමශ. "ආ්ඩඩු පක්ෂශේ ප්රධ්ශන සංවිධ්ශ කතුමශ" 

කි ලශ බ තුමශ කි නශක ට තමයි විපක්ෂ නශ කතුමශශඅ මයික් 

එක off ශෙන්ශන්. ඒ සිසශ මයික්රශෆෝන  හුනරුෙන සිලධ්ශතෝන්ට 

අපි කි නෙශ  බ ශග ල්ලන් හතෝ ට ෙැශඩ් කරනෙශ  ඒ සිසශ 

ශම්ෙශට    ශෙන්න එපශ කි ලශ. ශමශහම තමයි ශමතුමන්ලශ 

එළිශේමත් කෑ ගහන්ශන්. සිලධ්ශතෝන්ෙ    කරගන්න හදන්ශන්. 

සිලධ්ශතෝන් සශධ්ශරණෙ කටයුතු කරන්න කි ලශ අපි කි නෙශ. 

හැ ැයි කළලුනශනන් තමයි ශම් මයික් එක හුනරුෙන්ශන්. බ තුමශ  

"විපක්ෂ නශ කතුමශ" කි ලශ  කි නශක ට තමයි එතුමශශඅ මයික් 

එක on ශෙන්ශන්. ශන්ද  ගරු සිශ ෝජය කථශනශ කතුමසි   

ෙු නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொேொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

පැහැදිලියි  පැහැදිලියි. 
 

ෙු ගජොන්සන න් ප්රනාන්ු  මතතා   
(மொண்புமிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු විපක්ෂ නශ කතුමසි  ඒක බ තුමශ දන්ශන් නැහැ. ඒ 

ගැන මම කනගශටු ශෙනෙශ.  

 ගරු සිශ ෝජය කථශනශ කතුමසි  ඊ ඟට විපක්ෂ නශ කතුමශ 

කිේෙශ government-to-government discussions කි ලශ. 

Government-to-government discussions සිුව කරන්න 

ශමතුමන්ලශට government  එකක්  එන්න ඕනෑ ශන්.  

 ශම් ප්ර ්න  තෙ සති කිහිප යි තිශ න්ශන්  ගරු සිශ ෝජය 

කථශනශ කතුමසි. විපක්ෂ නශ කතුමශ එන කශලශේම ශතල් 

ප්ර ්න ක් එන්ශන් නැහැ. ශම් ප්ර ්න ටික අපි විසඳනෙශ. ශපෝලිම් 

යුග  අෙසන් කරනෙශ. ඊ ඟට එතුමශ කිේෙශ  මට ශපෝලිමක් 

තිශ න තැනකට ගිහිල්ලශ ඒ මිසිුනන්ට කථශ කරන්න කි ලශ. මට 

ඕනෑ තැනකට  න්න ුරුතෙන්  ගරු විපක්ෂ නශ කතුමසි. මම බ  

පැත්ශත්ත් හිටි ශ. අපි එශහම නැහැ. අපි ජනතශෙ ශෙනුශෙන් 

ශපනී සිටිනෙශ. බ තුමන්ලශ කි නෙශ ශන්  " ජනතශෙ හූ ති නෙශ  

ගම්ෙලට  න්න එපශ" කි ලශ. ශපශර්දශත් මම ගශල්ලට ගිහිල්ලශ 

ආශේ.  දහසක විතර පිතෝසකට කථශ කරලශ ආශේ.  
 

ෙු මුිතබුර් ංහුමාන් මතතා  
(மொண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

Highway එශක්ද ගිශේ   
 

ෙු ගජොන්සන න් ප්රනාන්ු  මතතා   
(மொண்புமிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

Highway එශක් නැතුෙ බ තුමශශඅ පශශර්  න්නද  ශක හශටද 

එන්ශන්  කශක්කපල්ලි ට එන්න කි ලශද කි න්ශන්    
 

ෙු සිතත් ගප්රේමදාස මතතා  
(மொண்புமிகு சஜித் பிரரமதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු සිශ ෝජය කථශනශ කතුමසි  - 
 

ෙු නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொேொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු විපක්ෂ නශ කතුමසි  විෙශද  සිමශ කරන්න. සයි ශම්ශක් 

දිගට පැටශලන්ශන්   
 

ෙු සිතත් ගප්රේමදාස මතතා  
(மொண்புமிகு சஜித் பிரரமதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
 කරුණු ශදකයි මට කි න්න තිශ න්ශන්.  Mike එක on 

කරුර එක  off කරුර එක පිළි ඳෙ ශමතැන අභිශ ෝග කරනෙශ 

නම් මම බ තුමශශගන් ඉල්ීටමක් කරනෙශ  ගරු සිශ ෝජය 

කථශනශ කතුමසි. ශමම ස ශශේ CCTV cameras තිශ නෙශ.  ශම් 

ශම ශහ ත් මම කථශ කරශගන  නශක ට  මශඅ mike එක off 

වුණු ආකශර ත්   ශජ න්ස්ටන් ප්රනශන්ුව සමතිතුමශශඅ mike එක 

on වුණු ආකශර ත් පිළි  ඳෙ ඒ CCTV  කැමරශෙලින් පරීක්ෂශ 

කරලශ  ලන්න. ඒ ෙශශඅම  මම ශජ න්ස්ටන් ප්රනශන්ුව  

සමතිතුමශට ස්තුතිෙන්ත ශෙනෙශ. ශම කද  එතුමශ කිේෙශ අශේ 

කශල  එනශක ට ශම් ප්ර ්න  නැහැයි කි ලශ ඒ කි න්ශන්  

එතුමශත් දන්නෙශ   අශේ කශල  එනෙශ කි ලශ.  අසිෙශර් ශ න්ම 

අශේ කශල  එනෙශ.   
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ෙු ගජොන්සන න් ප්රනාන්ු  මතතා   
(மொண்புமிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු සිශ ෝජය කථශනශ කතුමසි  මට අෙස්ථශෙක් ශදන්න.  

රජ ට අෙස්ථශෙ ශදන්න  එතුමශ ශන් ප්ර ්න කශ ේ. 

 
ෙු නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொேொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශකටිශ න් කි න්න.  

 
ෙු ගජොන්සන න් ප්රනාන්ු  මතතා   
(மொண்புமிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු විපක්ෂ නශ කතුමශ කිේෙශ  මම කි ුර සිසශ  

එතුමන්ලශශඅ ආ්ඩඩුෙක් එනෙශ කි ලශ එතුමශ හිතනෙශ කි ලශ. 

එතුමශ  එශහම චූටි ආතල් එකක් ගත්තශට අපට ප්ර ්න ක් නැහැ  

ගරු  සිශ ෝජය කථශනශ කතුමසි.  

 
ෙු වාසුගේව නානායක්කාං මතතා මජල සම්පාදන 
අමාතයතුමා   
(மொண்புமிகு வொசுரதவ ேொணொயக்கொர - ேீர் வழங்கல் 

அமமச்சர்) 

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

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ෙු නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொேொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

දැන් ඒ කශරණ  අෙසන් කරකළ.  [ ශධ්ශ කිරීමක්]  කි න්න  
ගරු ෙශුනශේෙ නශනශ ක්කශර අමශතයතුමශ. 

 
ෙු වාසුගේව නානායක්කාං මතතා   
(மொண்புமிகு வொசுரதவ ேொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු සිශ ෝජය කථශනශ කතුමසි  ඉවම් අමශතයතුමශ අද ඉතශ 

ෙැදගත් ශරගුලශසි ශදකක් ඉදිතෝපත් කරන්න ූ දශනම් ශෙලශ 

ඉන්නෙශ. ශම්  ශරගුලශසි ශදක අදශ  ශෙන්ශන්  ඉවම් සංෙර්ධ්න 

ආඥශපනශත් අෙසශන සංශ ෝධ්න ටයි.  

මම ශම් කශරණ  මූලිකෙ මතු කරන්ශන්  අශේ ගරු සමතිතුමශ 

අද දිනට සි මිත ඉවම් සංෙර්ධ්න ආඥශපනත  ටශත් ශරගුලශසි 

ඉදිතෝපත් කරමින් කථශ කරන අෙස්ථශශේ ශම් ගැන  ම් 

එකඟතශෙක් ුවන්ශන ත්  අපට ඒක පහුන ශෙන සිසශයි. මම 

කි න්ශන්   ැංුණෙලට  මූලය ආ තනෙලට ේකස් ත න ඉවම් 

විකිශණන්නට  නශක ට ඒෙශ ආ්ඩඩුශේ ඉවම්  ශර කට සතු ත් 

කරශගන   ඒ ඉවම් වි ශල ඉවම් හිමි න්ට  න්න ශන ම ුණවශ 

ඉවම් හිමි න්ශඅ අයිතිශේ  භුක්තිශේ  සන්තකශේ ත ශ ගන්න 

ුරුතෙන් ශෙන විධිශේ ෙැව පිළිශෙ ක් ආරම්  කශ  ත් ශහ ඳයි 

කි ලශ. ඉවම්  ශර ක් ඉන්දි ශශේත් තිශ නෙශ.  අපට එෙැසි ඉවම් 

 ශර ක් සති කිරීම සඳහශ ශම් ආඥශපනත නැෙත සංශ ෝධ්න  

කරලශ ඒ අනුෙ ශරගුලශසි ශගශනනෙශ කි ලශ අශේ සමතිතුමශ 

කි නෙශ නම්   ඒ අනුෙ එ ඳු වූ ඉදිතෝ ෙැව පිළිශෙ ක් ගැන ශම් 

රටට කි න්න ලැබීමම අපට  ශල ුණ සැනසීමක්. මම ගරු 

සමතිතුමශශගන් ඉල්ලශ සිටිනෙශ  ඒ පිළි ඳෙ ප්රකශ  ක් කරන්න 
කි ලශ. 

 
ෙු නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொேொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 නයශ  පත්රශේ විෂ  අංක 1 සහ 2  ශ ෝජනශ ඉදිතෝපත් කිරීම  

ගරු එස්.එම්. චන්ද්රශසේන අමශතයතුමශ. 

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥාපනත: ගංගුලාිය 
கொணி அபிவிருத்திக் கட்டமளச் சட்டம்: 

ஒழுங்குவிதிகள் 
LAND DEVELOPMENT ORDINANCE: 

REGULATIONS 
 

[ූජ. ශ. 11.22] 
 

ෙු එසන.එම්. චන්ද්රගසේන මතතා මඉඩම් අමාතයතුමා  
(மொண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரரசன - கொணி அமமச்சர்) 

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

ගරු සිශ ෝජය කථශනශ කතුමසි  මශ පහත සඳහන් ශ ෝජනශෙ 

ඉදිතෝපත් කරනෙශ: 

"1969 අංක 16  1981 අංක 27  1993 අංක 22  1995 අංක 9 සහ 
1996 අංක 20 දරන පනත් මිනන් සංශ ෝධිත ( 6  අධිකශර  වූ) ඉවම් 
සංෙර්ධ්න ආඥශපනශත් 155 සහ 156 ෙගන්ති  ටශත් ඉවම් අමශතයෙර ශ 
විසින් පනෙන ලුවෙ  2021 බක්ශතෝ ර් 28 දිනැති අංක  2251/ 8 දරන අති 
විශ ේෂ ගැසේ පත්ර  සහ එ ට සිුව කරන ලද සංශ ෝධ්න ද සතු ත් 2022 
ශප රෙශතෝ 07 දිනැති අංක  2266/5 දරන අති විශ ේෂ ගැසේ පත්රශේ ප  
කරනු ලැ   2022.03.08 දින ඉදිතෝපත් කරන ලද ශරගුලශසි අනුමත ක  
යුතු  ." 

ගරු සිශ ෝජය කථශනශ කතුමසි  අද දින නයශ  පත්රශේ දිනට 
සි මිත කටයුතුෙලට අදශ  විෂ  අංක 2 දරන ශ ෝජනශෙ ද මශ 
ඉදිතෝපත් කරනෙශ. 

ඉවම් සංෙර්ධ්න අඥශපනශත් 11ෙන ශේදශේ 155  156  157  
158 ෙගන්තිෙලින් ශරගුලශසි පැනවීම සඳහශ මශ ශෙත  ල  පැෙරී 

තිශ නෙශ . ශ දශ ශදනු ල න රජශේ ඉවම්ෙල අෙම අනු ශ ුවම් 
සීමශෙ 1985 ෙර්ෂශේ ඉවම් සිශ ෝග 115 මිනන් සිර්ණ  කර 
තිබුණශ. ෙර්තමශන ඉවම් පතෝහරණ රටශෙ ශදස  ලන විට එම 
තත්ත්ෙ න් ුණමන අයුරකින් වුෙත් ප්රශශ ෝගික ශෙන්ශන් නැහැ. 
ශමහිම සති වී තිශ න ප්රධ්ශන ගැටලුෙ ෙන්ශන් ශදෙන  තුන්ෙන 
පරම්පරශෙල දරුෙන්ට ඉවම් ශක ටස් අයිති  ල ශ මම අසීරු වීමත් 
සමඟ ඉවම් ආරශවුල් සති වීමයි. එම කරුණු සලකශ  ලශ 
ෙර්තමශන ඉවම් පතෝහරණ රටශෙට ගැ ශපන අයුතෝන්  ැහැර කරනු 
ල න ඉවම්ෙල අෙම අනු ශ ුවම් සීමශෙ සංශ ෝධ්න  කිරීම සඳහශ 

ෙන ශරගුලශසි 2021.10.28 දිනැති අංක 2251/ 8 හශ 2022.02.07 
දිනැති අංක 2226/50 දරන අති විශ ේෂ ගැසේ පත්රෙල ප  කරන 
ලද අතර  එම ශරගුලශසි අනුෙ ඉවම් සංෙර්ධ්න ආඥශපනත  ටශත් 
 ැහැර කරනු ල න ඉවම්ෙල අෙම ශ ුවම් සීමශෙ මශ දැන් සඳහන් 
කරන්නම්. 

 

ෙු නිගයෝජය කාානායකතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொேொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! ශම් අෙස්ථශශේම කවුරුන් ශහෝ ගරු 

මන්ත්රීෙර ුණ මූලශසන  සඳහශ ගරු වීරුනමන වීරසිංහ 

මන්ත්රීතුමශශඅ නම ශ ෝජනශ කරන්න.  
 

ෙු වාසුගේව නානායක්කාං මතතා   
(மொண்புமிகு வொசுரதவ ேொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු සිශ ෝජය කථශනශ කතුමසි  "ගරු වීරුනමන වීරසිංහ 

මන්ත්රීතුමශ දැන් මූලශසන  ගත යුතු " යි මම ශ ෝජනශ කරනෙශ. 
  

ප්රශනනය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුුව ෙු නිගයෝජය කාානායකතුමා මූලාසනගයන් ඉවත් 

වූගයන්  ෙු වීංසුමන වීංියංත මතතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மொண்புமிகு பிரதிச் சபொேொயகர் அவர்கள் அக்கிரொ 

சனத்தினின்று அகலரவ, மொண்புமிகு வீரசுமன வீரசிங்ஹ அவர்கள் 
தமலமம வகித்தொர்கள்.    

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 
THE HON. WEERASUMANA WEERASINGHE took the Chair. 
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පශර්ලිශම්න්තුෙ 

ෙු එසන.එම්. චන්ද්රගසේන මතතා  
(மொண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரரசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි  1985 ෙර්ෂශේ ඉවම් සිශ ෝග 

අනුෙ ෙශතෝමශර්ග පහුනකම් සහිත ඉවම්ෙල අනු ශ ුවම් සීමශෙ 

තිබුශ්ඩ අක්කර එකහමශරක් ශලසයි. නෙ සංශ ෝධ්න  අනුෙ 

ෙශතෝමශර්ග පහුනකම් සහිත ඉවම් ශක ටසක අනු ශ ුවම් සීමශෙ 

අක්කර  දක්ෙශ අඩු කරනෙශ. ඒකට ශහේතුෙ ශම්කයි. දැන් 

ජනගහන  ෙැඩියි  ඒ ෙශශඅම පවුල්ෙල සශමශජික න් ෙැඩි  

ශෙනෙශ. ඒ සිසශ ඒ සි ල්ලන්ටම ඉවම් ශ ශදන විධි ට ඒ සහන  

ල ශ ශදන්න තමයි අපි කටයුතු කරලශ තිශ න්ශන්. ඒ ෙශශඅම 

මහශග වි ජනපද හශ ගම් ුරඵල් කිරීම  ටශත්  ඒ ඉවම් පිහිටි ප ශත් 

පශලන  ලප්රශේ ශේ අෙම අනු ශ ුවම් සීමශෙ සැලකිල්ලට 

අරශගන ශග ව ඉවම් ශ දනෙශ. ශම කද  ප ශත් පශලන 

ආඥශපනත  ටශත්  ප ශත් පශලන ආ තනෙලට ඒ  ල  

තිශ නෙශ. ඒ අනුෙ කටයුතු කරන්න ඉව සලස්ෙශ තිශ නෙශ. අහස් 

දිශ න් ෙගශ කරනු ල න ශග ව ඉවම්ෙල අෙම අනු ශ ුවම් සීමශෙ 

අක්කර එකයි. ඒ ෙශශඅම  ශත්  ර ර්  ුණරුඳු ෙශශඅ ෙශයජ ශ ෝග 

සඳහශ  ැහැර කර සති ඉවම්ෙල අෙම අනු ශ ුවම් සීමශෙ තිබුශ්ඩ 

අක්කර ශදකයි. ශම් සංශ ෝධ්නශ න් අපි ඒ ප්රමශණ  අක්කර  

දක්ෙශ අඩු කරලශ තිශ නෙශ. ඒ ෙශශඅම මධ්යම පශන්තික ඉවම්ෙල 

අනු ශ ුවම් සීමශෙ තිබුශ්ඩ අක්කර පහක් ශලසික්. අපි ඒ මධ්යම 

පශන්තික ඉවම්ෙල අනු ශ ුවම් සීමශෙ අක්කර ශදකහමශර දක්ෙශ 

ශම් සංශ ෝධ්නශ න් අඩු කරලශ තිශ නෙශ  මහ ජනතශෙශඅ 

ප්රශ ෝජන  සඳහශ.  

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි  අශේ ගරු ෙශුනශේෙ 

නශනශ ක්කශර සමතිතුමශ ප්ර ්න ක් මතු ක ශ.  මශ විසින්  

2022.03.11 ෙන දින 1935 අංක 19 දරන ඉවම් සංෙර්ධ්න ආඥශ 

පනත සංශ ෝධ්න  කිරීම සඳහශ පනත් ශකටුම්පතක්  

පශර්ලිශම්න්තුෙට ඉදිතෝපත් ක ශ. මම ඒ ගැනත් ශප ඩ්වක් පැහැදිලි 

කරන්න ඕනෑ. අපි දැන් එ  අනුමත කරලශ තිශ නෙශ. ඒ විධි ට 

ඉවම් සංෙර්ධ්න ආඥශ පනතට සංශ ෝධ්න ශඅන්න ප්රධ්ශන ශහේතුෙ 

වුශ්ඩ මමනශ පත්ර මිනන් ඉවම් හිමි පවුල්ෙල එම පවුශල් ෙැඩිමහල් 

පිතෝමි දරුෙශට පමණක් පුනකශීටනෙ එම ඉවම්ෙල අයිති  ලැබීම 

සිසශයි. මමනශ පත්රකරු මි  ගි  පුන ඉවම සංෙර්ධ්න  ක  

තැනැත්තශට ශහෝ එශසේ සංෙර්ධ්න ක් ශන මැති නම් ස්ත්රී-ුරරුෂ 

ශදද කින් ශත රෙ ෙැඩිමහල් දරුෙශට ේරුම  ලැශ න පතෝදි අප 

දැන් එම නීති  එ  සංශ ෝධ්න  කරලශ තිශ නෙශ. නකළත් කලින් 

තිූ  තත්ත්ෙ  අනුෙ එම පවුශල් ෙැඩිමහල් පිතෝමි දරුෙශට පමණයි 

එම අයිති  ලැබුශ්ඩ. ඒ සිසශ පවුල්ෙල වි ශල ආරශවුල් සති වුණශ. 

ශම කද  ෙැඩිමහල් දරුෙශ ශදමේපි න්ට සැලුණශේ නැතත් ඉවශම් 

අයිති  බවුන්ට ලැබුණු  ෙ අපි දන්නෙශ. අසික් දරුශෙෝ 

ශදමේපි න් එක්ක ඉඳශගන ඉවම සංෙර්ධ්න  කරලශ  

ශදමේපි න්ට සලකශශගන හිටි ත් ඒ අ ට එම අෙස්ථශෙ හුඟක් 

ුවරට ශන ලැබී ගි ශ. නකළත් ශම් සංශ ෝධ්නශ න් පුනෙ ස්ත්රී-ුරරුෂ 

ශදද කින් ශත රෙ එම අයිති  ලැශ න්ශන් එම ඉවම සංෙර්ධ්න  

කරන සහ බුක්ති විඳින අ ටයි. ඒක මම හිතන්ශන් ඉතශම 

සශධ්ශරණ කශරණ ක්. ඒ ෙශශඅම ඉවම් සංෙර්ධ්න ආඥශ පනත 

 ටශත් මමනශ පත්ර ල ශ ම සත්ශත් ශග වි පන්ති  සිශ ෝජන  

කරන ජනතශෙටයි.  

අශේ ගරු ෙශුනශේෙ නශනශ ක්කශර සමතිතුමශ සූ  ප්ර ්න ට 

පිළිතුර ශමතැන තිශ නෙශ. එෙැසි බේුරෙක්  ැංුණෙකට සහ රජ  

පිළිගත් මූලය ආ තනෙලට ේකස් කර තම ඉවම් සංෙර්ධ්න  

කිරීම සඳහශ අෙ ය අරකළදල් සප ශ ගැනීම ශමමිනන් පහුන කරලශ 

තිශ නෙශ. ශම කද  අපි ඉවම් ේකස් කරන්න කි ලශ ජනතශෙ 

ශප ලෙෙන්ශන් නැහැ. නකළත් අපි දන්නෙශ  හදිසිශේ කළදලක් ගන්න 

ෙශශඅම ණ ක් ගන්න  ැංුණ ගණශන්  ප්රශශේශී  ශල්කම් කශර් ශල 

ගණශන් ගිහිල්ලශ  රස්ති ශුව ශෙන්න සිුව ෙන  ෙ. ඒ සිසශ තමයි 

ප්රශශේශී  ශල්කම්ශඅ අනුමැතිශ න් ශත රෙ ඒ සහන  ල ශ මලශ 

තිශ න්ශන්. අරකළදල් සප ශ ගැනීශම්ම ේකස් ක  ඉවමක ණ  

ශගවීම පැහැර හැතෝ ශ වුෙද  ශෙනත් ුරේගලශ ුණට එම ඉවම 

 ැහැර වුෙද මමනශ පත්රශේ ශක න්ශේසි ශෙනස් ෙන්ශන් නැහැ.   

ගරු ෙශුනශේෙ නශනශ ක්කශර සමතිතුමසි  මමනශ පත්රශේ 

හැටි ට එහි අයිති   ැංුණෙට ලැශ න්ශන් නැහැ. ශම කද  මමනශ 

පත්ර  කි න එක ජනශධිපතිතුමශ අත්සන් කරලශ තමයි මලශ 

තිශ න්ශන්. එහි ෙගන්ති කිහිප ක් තිශ නෙශ. ඒ ෙගන්ති අනුෙ 

ශමහි අයිති  ඒ ෙශයජ ආ තනෙලට හිමි ෙන්ශන් නැති ෙන 

විධි ටයි සකස් වී තිශ න්ශන්. 

 
ෙු වාසුගේව නානායක්කාං මතතා   
(மொண்புமிகு வொசுரதவ ேொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු සමතිතුමසි  ඒ ගත්ත කළදල ශගෙශ ගන්න  ැතෝ වුශණ ත්  

ඒ  ැංුණෙට ශහෝ මූලය ආ තන ට ඒ ඉවශම් අයිති  -සන්තක - 

සින්න ශෙන්ශන් නැත්නම් ඒ ඉවම සඳහශ ුවන් කළදල ඒ  ැංුණෙට 

ආපුන අ  කර ගන්න ුරුතෙන් විධි ක් නැහැ ශන්. 

 
ෙු එසන.එම්. චන්ද්රගසේන මතතා  
(மொண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரரசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

මමනශ පත්රශේ තිශ න ශක න්ශේසි නැති ශෙන්ශන් නැහැ. 

සින්නක්කර ඉවම්ෙලට ඒ විධි ට කරන්න ුරුතෙන්. ණ  ශදන 

 ැංුණ ඒ කශරණ  සැලකිල්ලට ගන්න ඕනෑ. ශම කද  ඒ අයිති  

අපි නැති කරලශ නැහැ.  

 
ෙු වාසුගේව නානායක්කාං මතතා   
(மொண்புமிகு வொசுரதவ ேொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු සමතිතුමසි  ඒක ෙවශත් පැහැදිලි කරන්න ුරුතෙන් විධි  

ශම යි. මමනශ පත්ර ශහෝ ප්රදශන පත්රෙලින් ල ශ ශදන ඉවම් කිසි ම් 

ආකශර කින්  ැංුණෙලට අයිති ශෙන්ශන්  නැහැ කි ලශ අපට 

කි න්න ුරුතෙන් නම්  ශම් කශරණ  අර්ථ කථන ට ඉතුරු 

ශන කර අපට ශත්රුම් කරන්න ුරුතෙන්.  ැංුණෙලට අ  වි  යුතු 

කළදල් ශගෙලශ  ඒෙශ රශජය ඉවම්  ශර කට අරශගන  ඒ ඉවම් 

පිළි ඳ අනශගත කටයුතු ඒ ඉවම්  ශරශ න් කරන ෙැව පිළිශෙ ක් 

ඉන්දි ශශේ ෙශශඅ ශ ශදේශෙ ත් එ  ෙවශ ශහ ඳයි. මම හිතනෙශ  

එතශක ට ඒ ආරක්ෂශෙ ශග වි න්ට ලැශ යි කි ලශ. 

 
ෙු එසන.එම්. චන්ද්රගසේන මතතා  
(மொண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரரசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ගරු සමතිතුමසි  සශමශනය ශග වීන්ශඅ ඉවම් ඒ ෙශශඅ රශජය 

 ශර කට ගන්නෙශට ශග වි ජනතශෙ කැමැති ශෙයි කි ලශ මම 

හිතන්ශන් නැහැ. ශම කද  ඒ  තමන්ශඅ අයිති  ශෙනත් තැනකට 

 න සිසශයි. අපට තකළන්නශන්ශසේශඅ ශ ෝජනශ ශදන්න. අපි ඒ 

ගැන සලකශ  ලන්නම්.  

ඊ ඟ කශරණ  ශම යි. පැෙති පැරැය නීති  අනුෙ -එ  

සංශ ෝධ්න  කරන්න කලින්- ඉවම මැනීමකින් ශත රෙ මමනශ 

පත්ර ක් ල ශ මම සිසශ ප්රමශණ  සහ මශයිම් සිෙැරදි ශන වීම මත 

ඉවම් ආරශවුල්  හුල වුණශ. නකළත් අලුත් සංශ ෝධ්නත් එක්ක 

මැනුම්පතිශගන් මැනුමක් සහිත මමනශ පත්ර ක් සිුණත් කිරීශමන් 

ආරශවුල් තත්ත්ෙ අෙම කරන්න අපි  ලශශප ශර ත්තු ෙනෙශ. ඒ 

ෙශශඅම සමහර අසතය ශත රතුරු මත සිුණත් කරන ලද මමනශ 

පත්ර අෙලංගු කිරීශම් හැකි ශෙ සති කිරීම තුළින් ෙංචසික ශලස 
මමනශ පත්ර සිුණත් කිරීශම් ඉවකව අහුරශ තිශ නෙශ. ඉවම් 

සංෙර්ධ්න ආඥශ පනත  ටශත් වූ ශමම ශරගුලශසි මිනන් 

ජනශධිපතිතුමශට පමණක් තිබුණු ඉවම් අයිති  සම් න්ධ්  ල  

පෙරශ තිශ නෙශ. 
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ෙර්තමශන ජනශධිපතිෙර ශ පමණක් ශන ශෙයි  හිටුර 

ජනශධිපතිෙරුනුත් තමන්ශඅ අත්සසින් තමයි මමනශ පත්ර සිුණත් 

කර තිශ න්ශන්. ග්රශම සිලධ්ශතෝෙර ශශඅ ඉඳලශ ඉහ ට එනතුරුම 

ෙැරදි ශත රතුරු සතු ත් කරලශ  ශම් මමනශ පත්ර  ලැබිලශ 

තිශ නෙශ නම්  ඒ සම් න්ධ්ශ න් සශධ්ශරණ ශහේතු ඉදිතෝපත් 

කශ  ත් නැෙත ඒක අෙලංගු කරන්න ුරුතෙන් ෙනෙශ. ශම් 

ශරගුලශසි  ටශත් ඒ අයිති  ලැබිලශ තිශ නෙශ. ඒ ෙශශඅ ශත රතුරු 

ඉවම් අමශතයශං ශේ අපට එනෙශ. අශේ ග න්ත කරුණශතිලක 

මැතිතුමශත් ශම් අමශතයශං    ශරෙ කශල ක් කටයුතු ක ශ. 

එතුමශටත් ශමෙැසි ශත රතුරු ඒ කශලශේ එන්න සති.  

ඊ ඟ කශරණ  ශම යි.  ලපත්ර හශ මමනශ පත්ර  ටශත් ඉවම් 

ශ මමට හැකි ප්රමශණ  සම් න්ධ්ශ න් වූ ඒ අයිති  ශමම 

ශරගුලශසි  ටශත් ප ශත් පශලන ආ තනෙල සීමශ අනුෙ එශහමම 

ල ශ මලශ තිශ නෙශ. ප ශත් පශලන ආ තනෙලට හිමි වී තිශ න ඒ 

අයිති  අපි ශෙනස් කරලශ නැහැ. ඒ ෙශශඅම මධ්යම පශන්තික න්ට 

මලශ තිබුණු අක්කර පහ අපි ශම් ශරගුලශසි තුළින් අක්කර 

ශදකහමශර දක්ෙශ අඩු කර තිශ නෙශ. ශම්ශකන් ජනතශෙට ෙැඩිුරර 

ෙශසි සැලශසන සිසශ අශේ ගරු ෙශුනශේෙ නශනශ ක්කශර 

සමතිතුමශත් ඒකට කැමැති ශෙයි.  

අද ඉදිතෝපත් කර තිශ න ශම් ශරගුලශසිෙලින් අපි කරන්න 

 ලශශප ශර ත්තු ෙන්ශන් ශම යි. විශ ේෂශ න්ම ෙර්තමශන මමනශ 

පත්ර මිනන් දැනටමත්  ැහැර කර සති ඉවම්ෙල අෙම අනුමත වූ 

සීමශ සංශ ෝධ්න  කිරීම සඳහශ එම මමනශ පත්ර  අෙලංගු කර නෙ 

මමනශ පත්ර සිුණත් ක  යුතු ෙනෙශ. නකළත් ශමම ශරගුලශසි තුළින් 

අෙම අනුශ ුවම් සීමශෙ සංශ ෝධ්න ට ප්රශශේශී  ශල්කම් ශෙත 

 ල  පෙරශ තිශ නෙශ. එමිනන් මහජන අෙ යතශ කඩිනමින් ඉටු 

ක  හැකි ෙනෙශ. ඉවම් සංෙර්ධ්න ආඥශ පනතට නෙ ශරගුලශසි 

සතු ත් කරලශ  අවුරුුව 87කට පුනෙ තමයි අද එ  සංශ ෝධ්න  

කරන්න කටයුතු කරන්ශන්.  

විශ ේෂශ න්ම අපි දන්නෙශ  හුඟක් ුවරට ශග වි පන්තිශේ 

ඉවම්ෙල ෙශශඅම ජනපද ඉවම්ෙල පදිංචිෙ සිටින ශග වි 

මහතශශගන් පුනෙ  නැත්නම් ශදමේපි න්ශගන් පුනෙ ඒ ඉවම 

ුනුවස්සශට -ශග විතැන් කරන ශකනශට- ලැබුශ්ඩ නැහැ කි න 

කශරණ . ඒ ෙශශඅම ශගදර පවුල සංෙර්ධ්න  කරන ශකනශට 

ශ  ශහෝ ශෙලශෙට ඒ ඉවම ලැබුශ්ඩ නැහැ. ශම් සිසශ වි ශල 

ෙ ශ න් අද ේසශවිෙල ශම් සම් න්ධ් නඩු ශග ව ගැසී තිශ නෙශ. 

අද ෙනවිට අශේ රශේ ේසශවිෙල තිශ න නඩුෙලින් ෙැඩිශ න්ම 

තිශ න්ශන් ඉවම් නඩු. ඒ ෙශශඅම ඉවම් ආරශවුල් සිසශ ශ  ශහෝ 

ශෙලශෙට මිනී මැරුම් පෙශ සති ෙනෙශ. ේසශවි ක ඉවම් නඩුෙක් 

ශග නු ක ශට පස්ශසේ අවුරුුව 30ක්  35ක් ගත ෙනෙශ  ඒ නඩුශේ 

තීන්ුවෙ ල ශ ශදන්න. සමහර විට නඩුෙ ඉදිතෝපත් කරුර 

පැමියලිකරුට තමන්ශඅ ජීවිත කශලශේම ශම්කට විසඳුමක් 

ලැශ න්ශන් නැහැ. අෙසශනශේ ඒ ගැටලුෙ විස  ශඳන්ශන් නැතුෙම 

බහු මි   නෙශ. ඒ ෙශශඅම පවුශල් සශහෝදරශ ෝ ඉවම් ආරශවුල් 

ශෙනුශෙන් ගහ මරශ ගන්න  ෙ අපි දන්නෙශ. එෙැසි හුඟක් 
ේදශහරණ තිශ නෙශ. මම සිශ ෝජන  කරන අනුරශධ්ුරර 

දිස්්රික්කශේ ශග වි ජනතශෙ අතරත් වි ශල ෙ ශ න් ශම් 

තත්ත්ෙ  සතිශෙලශ තිශ නෙශ.  

දැනට එක්තරශ කට කථශෙක් පැතිර  න සිේධි ක් 

සම් න්ධ්ශ න් අද ේශේත් ස්ෙශමීන් ෙහන්ශසේ නමක් මශ එක්ක 

කථශ ක ශ. ේන්ෙහන්ශසේ මශගන් සහුෙශ  "MCC ගිවිුනම 

ක්රි ශත්මක කරන්න ද සමතිතුමශ ශම් ශරගුලශසි ඉදිතෝපත් කිරීම 

තුළින් හදන්ශන් " කි ලශ. මම මතක් කරන්න ඕනෑ  මමත් 

සශමශනය ශග වි පවුලක ුරේගලශ ක්  ෙ. මටත් බ  අක්කර පශහේ 

සීමශෙ  ලපශනෙශ; ශ ුවම් ඒකක   ලපශනෙශ; ඒ ෙශශඅම මමත් 

පවුශල් ෙැඩිමහල් එක්ශකනශ. නකළත් මම ඉවම් ශ දශ ගන්න මශඅ 

සශහෝදර න් එක්ක ගහගන්න ගිශේ නැහැ. ඒ සිසශ මම පවුශල් 

ෙැඩිමහල් ශකනශ හැටි ට ශම් ශරගුලශසි ඉදිතෝපත් කිරීශමන් මශඅ 

අයිති ත් නැති ෙනෙශ කි න කශරණ ත්  ශම් අෙස්ථශශේම මතක් 

කරන්න ඕනෑ. ේසශවිෙල තිශ න ඉවම් නඩු ටික අඩු කරලශ  ඉවම් 

ආරශවුල් සිසශ සිුවෙන මිනී මැරුම් අඩු කරගන්නත් අපි විශ ේෂ 

අෙධ්ශන ක් ශ  කළ කරන්න ඕනෑ. ඒ ෙශශඅම සශහෝදර 

සශහෝදතෝ න් අතර සහ ශදමේපි න් අතර තිශ න අරග  අඩු 

කරලශ  ශම් සමශජශේ ජීෙත් ෙන මිසිුනන්ට ශ  ශහ ම පහුනශෙන් 

තමන්ශඅ ඉවම් ටික පශවිච්චි කරන්න ුරුතෙන් ෙටපිටශෙක් අපි 

සකස් කරන්න ඕනෑ. තමන්ට කි ශ සිෙසක් හදශ ගන්න  ෙශයජ 

කටයුත්තක් සඳහශ  කෘකය කශර්මික කටයුත්තක් සඳහශ 

අසිෙශර් ශ න්ම ශම් පහුනකම ල ශ දි  යුතුයි. රශේ හැම 

සංෙර්ධ්න කටම ඉවම  ලපශනෙශ. ඕනෑම සංෙර්ධ්න කට ඉවම 

තමයි කළල් ෙන්ශන්. ඒ සිසශ ඉවම ක මනශකරණ  කිරීම අපි 

ඉතශම ඕනෑකමින් ක  යුතු ශද ක්. අශේ අතිගරු ජනශධිපති 

ශගෝඨශ   රශජපක්ෂ මැතිතුමශත් සිරන්තරශ න්ම අපට ේපශදස් 

ශදනෙශ  ශම් රශේ ේපන් -සිංහල ශෙන්න ුරුතෙන්; කළස්ලිම් ශෙන්න 

ුරුතෙන්; ශදම  ශෙන්න ුරුතෙන්;  ර්ගර් ශෙන්න ුරුතෙන්; මැශල් 

ශෙන්න ුරුතෙන්- ඕනෑම ශකශනුණට ජීෙත්වීම සඳහශ ඉවම් 

කැ ැල්ලක අයිති  තිශ න්න ඕනෑ කි ලශ.  

ෙයශපශර ක් කරන්න පහුනශෙන් ඒ ඉවම ල ශ ශදන්න  

කෘකයකශර්මික කටයුත්තක් සඳහශ ඉවම පහුනශෙන් ල ශ ශදන්න  

ආශ ෝජක න්ට රස්ති ශුව ශන වී ඒ කටයුත්ත කරශගන  න්න 

ඉවම් ල ශ ශදන්න කි ලශ තමයි එතුමශ ප්රකශ  කර තිශ න්ශන්. ඒ 

අනුෙ ඉවම් අමශතයශං   හැටි ට අපි ේතු ර  නැ ශඟනහිර සතුුත 

අශනුණත් දිස්්රික්කෙලට ගිහිල්ලශ  ප්රශශේශී  ශල්කම් 

ශක ේඨශසෙල ජංගම ශසේෙශ පෙත්ෙලශ  ජනතශෙශඅ ඉවම් ප්ර ්න  

විසඳන්න ශම් ෙන ශක ටත් කටයුතු  කරනෙශ.   රටක් සංෙර්ධ්න  

කරන ශක ට විශ ේෂශ න්ම ඉවශම් අයිති  ජනතශෙට ල ශ මම 

අෙ ය ෙනෙශ. MCC ෙැසි ගිවිුනමකට අනුෙ ශම් රශේ ඉවම් ශදන 

එක මම ඉවම් සමතිෙර ශ ෙ ශ න් සිටිේම නම් ශකශරන්ශන් 

නැහැ කි ලශ මම සහතික ෙනෙශ.  මමත් සශමශනය ුරේගල ුණ 

හැටි ට ඒකට එකඟ නැහැ. ඒ ෙශශඅම මම දන්නෙශ  කෙදශෙත් 
අතිගරු ජනශධිපති ශගෝඨශ   රශජපක්ෂ මැතිතුමශ MCC ගිවිුනම 

 ටශත් ශම් රශේ ඉවම් සශමතෝකශෙට පෙරශ ශදන්න  න්ශන් නැහැ 

කි ලශ. මහින්ද රශජපක්ෂ අගමැතිතුමශ ඉන්න කල් ඒක ශෙන්ශන් 

නැහැ කි ලශ අපි පැහැදිලිෙම දන්නෙශ.  

අපි දන්නෙශ  කශල ක් ශම් රශටන්  ශග ක් ගිවිුනමකින් ශ දශ 

මලශ තිබුණ  ෙ. ඒ කශරණ  අද අශේ හුඟ ශදශනුණට 

අමතකශෙලශ. එදශ රසිල් වික්රමසිංහ හිටුර අගමැතිතුමශශඅ 

ආ්ඩඩුෙ කශලශේ තුශනන් ශදකක කළහුද ප්රශේ  ක්  ේතුර  

නැ ශඟනහිර ඉවම්ෙලින් තුශනන් එකක් ශ දලශ ශෙන් කර මලශ 

තිබුශ්ඩ  ගිවිුනමකින්. ඒෙශ නැෙත එකතු කරන්න කටයුතු කශ ේ 

රශජපක්ෂෙරු. එදශ රශේ  නශ ක ශ හැටි ට හිටුර මහින්ද 

රශජපක්ෂ මැතිතුමශ සහ ආරක්ෂක ශල්කම්ෙර ශ හැටි ට හිටුර 

ෙර්තමශන ජනශධිපති ශගෝඨශ   රශජපක්ෂ මැතිතුමශත් අපට 

අහිමිශෙලශ ගි  භූමි  එකතු කරන්න  කටයුතු ක  නශ කශ ෝ. ඒ 

සිසශ මම හිතන්ශන් නැහැ සශමතෝකශෙටෙත්  තෙත් 

සමශගම්ෙලටෙත්-  

 
ෙු ගෙවිඳු කුමාංතුංෙ මතතා 
(மொண்புமிகு தகவிந்து குமொரதுங்க)  

(The Hon. Gevindu Cumaratunga) 
 

නැඟී ියියගේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 
 

ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ශගවිඳු ුණමශරතුංග මන්ත්රීතුමශ. 
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පශර්ලිශම්න්තුෙ 

ෙු ගෙවිඳු කුමාංතුංෙ මතතා 
(மொண்புமிகு தகவிந்து குமொரதுங்க)  

(The Hon. Gevindu Cumaratunga) 

ගරු සමතිතුමසි  පශර්ලිශම්න්තුෙ සම්මත කරුර පනශත් 1 

පිටුශේ 25 ෙන ශේළිශේ 7(ආ) ේපෙගන්ති   ටශත් තිශ නෙශ  ඒ 

ඉවම් ශක ටස  ලපත්රලශී  ෙශයජ  ැංුණෙක්  රශජය ේකස් සහ 

ආශ ෝජන  ැංුණෙ  ලංකශ සංෙර්ධ්න මූලය සංස්ථශෙ  ශ්රී ලංකශ 

ජශතික සංෙර්ධ්න  ැංුණෙ  ජශතික සිෙශස සංෙර්ධ්න අධිකශතෝ  ආම 

ෙ ශ න් සඳහන් කරලශ  "ේකස් ති න්න ප්රශශේශී  

ශල්කම්ෙර ශශඅ අනුමැති  අෙ ය ශෙන්ශන් නැහැ" කි ලශ.  

බ තුමශ කි න විධි ට ඒ ඉවම ේකස් ති ලශ කළදලක් ල ශගත් 

ශග වි මහශතුණට එම කළදල ශගෙන්න  ැතෝ වුශණ ත් ඒ ඉවම 

 ැංුණෙ සතු ශෙන්ශන් නැේද  

 
ෙු එසන.එම්. චන්ද්රගසේන මතතා  
(மொண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரரசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

බ තුමශ කි න ශේ මට පැහැදිලි නැහැ. 

 
ෙු ගෙවිඳු කුමාංතුංෙ මතතා 
(மொண்புமிகு தகவிந்து குமொரதுங்க)  

(The Hon. Gevindu Cumaratunga) 

ඉවම් සංෙර්ධ්න ආඥශ පනත අනුෙ  දිසශපතිතුමශශඅ 

අෙසර කින් ශත රෙ ේකස් ත න්න  ැහැ ශන් ශම්  ලපත්රලශී  

ඉවම්. එදශ  සම්මත ශෙච්ච පනතින් දිසශපතිතුමශශඅ අෙසර  

ගැනීම ඉෙත් කරලශ තිශ නෙශ. ෙශුනශේෙ නශනශ ක්කශර 

මැතිතුමශශඅ ප්ර ්න ට බ තුමශ කරුර පැහැදිලි කිරීම අනුෙ  

 ලපත්රලශී  ඉවම්  ැංුණෙට ේකස් කරලශ එම කළදල ශගෙන්න  ැතෝ 

වුශණ ත්   ලපත්රලශී න්ට එම ඉවම අහිමි ශෙන්ශන් නැේද  එම 

ඉවම  ැංුණෙ සතු ශෙන්ශන් නැේද  

 
ෙු එසන.එම්. චන්ද්රගසේන මතතා  
(மொண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரரசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ප්රශශේශී  ශල්කම්ශඅ සහතික  ගන්ශන් ඉවශම් අනනයතශෙ 

බේුර කරන්න. මීට පස්ශසේ අපි ශදන මමනශ පත්ර සහ  ලපත්ර- 

 
ෙු ගතක් ර් අප්පුතාමි මතතා 
(மொண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹொமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

ගරු සමතිතුමසි  එතුමශශඅ ප්ර න් ටම මශත්  මක් එකතු 

කරන්න ඕනෑ. 

 
ෙු එසන.එම්. චන්ද්රගසේන මතතා  
(மொண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரரசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

කි න්න  ගරු මන්ත්රීතුමශ. 

 
ෙු ගතක් ර් අප්පුතාමි මතතා 
(மொண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹொமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

ගරු සමතිතුමසි  ශම් රශේ ුවේපත්  අහිංසක මිසිස්ුන 

ජීෙත්ශෙලශ ඉන්න ුරංචි ඉවම්ෙලට එක එක ෙර්ගශේ බේුර මලශ 

තිබුණශ. ඒ ශග ල්ලන්ට ප්ර ්න තිබුණත්  ඒ ඉවම් විුණණුශේ නැහැ. 

දැන් ශම් ක්රමශේම ඒ ඉවම් ේකස් ත න්න ඉව ුවන්නශ ෙශශඅම   ම් 

ශකශනුණට ඉවමක් අන්සතු කරන්න අෙස්ථශෙක් ශම් සංශ ෝධ්න  

අනුෙ ලැබුශණ ත් ඒක ශල ුණ විනශ  ක්. එතශක ට අහිංසක 

මිසිුනන් ත ශ ශප ශ ශම් රශේ වි ශල ජශෙශරමක්  ශෙයි. ඒ සිසශ 

ඉවම විුණණන්ශන් නැතුෙ ති ශශගන ජනතශෙ ආරක්ෂශ ෙන ෙැව 

පිළිශෙ ක් ශම් තු  තිශ නෙශද කි ලශ බ තුමශ කිේශෙ ත් 

ශහ ඳයි. 

ෙු ෙයන්ත කුණාතිලක මතතා 
(மொண்புமிகு கயந்த கருணொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

ගරු සමතිතුමසි, මමත් එ ට  මක් එකතු කරන්න කැමැතියි. 

 
ෙු එසන.එම්. චන්ද්රගසේන මතතා  
(மொண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரரசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ශහ ඳයි  ගරු මන්ත්රීතුමශ. 

 
ෙු ෙයන්ත කුණාතිලක මතතා 
(மொண்புமிகு கயந்த கருணொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka) 

ගරු සමතිතුමසි  ප්රශශේශී  ශල්කම්ශඅ අෙසර කින් ශත රෙ 

 ලපත්රලශී  ඉවම් ේකස් ති න්න ඒ සංශ ෝධ්න   ටශත් ඉව 

ලැශ නෙශ.  ම්කිසි ශකශනුණට ුරුතෙන් හිතශමතශම ණ  ශගවීම 

පැහැර හැරලශ ඒ ඉවම විකිණීමට අෙස්ථශෙක් සලසශ ශදන්න. ඒ 

ගැන තමයි අපි අහන්ශන්. 

 
ෙු එසන.එම්. චන්ද්රගසේන මතතා  
(மொண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரரசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

බ තුමන්ලශ සි ලු ශදනශම කි න්ශන් එකම කශරණ .  අපි 

 ලශශප ශර ත්තු වුශ්ඩ රස්ති ශුවවීම අඩු කරන්න විතරයි. 

ප්රශශේශී  ශල්කම්ශඅ අනුමැති  අෙ ය ශෙන්ශන් ඉවශම් 

අනනයතශෙ තහවුරු කරන්න විතරයි.  ශම් ඉවම්ෙල අනනයතශෙ 

තහවුරු කරන්න ස්ථිරෙම මැනීමකින් පුනෙ ඒ  ලපත්රශේ බේුරෙ 

ල ශ ශදනෙශ. ඊට පුනෙ ප්රශශේශී  ශල්කම්ශඅ අනනයතශෙ අෙ ය 

ෙන්ශන් නැහැ. සැක ක් තිශ නෙශ නම් ඒක තහවුරු කරන්න 

තමයි ප්රශශේශී  ශල්කම් අෙ ය ෙන්ශන්.  ැංුණෙල  ම්   ම් 

ශක න්ශේසි  නීති-රීති තිශ නෙශ. ඒක  ැංුණෙලට අදශ  ශද ක්.  

ඒ  ැංුණත් නම් කරලශ තිශ නෙශ. හුඟක් ුවරට ඒෙශ රජශේ  ැංුණ.  

 
ෙු වාසුගේව නානායක්කාං මතතා   
(மொண்புமிகு வொசுரதவ ேொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

සමතිතුමසි  ශම් රශේ ේකස් නීති ක් තිශ නෙශ ශන්.  ඒ 

ේකස් නීති  අනුෙ  ේකසට  ටත් වූ කළදල ශන ශගේශෙ ත් 

ේකසට තැූ  ශද  - ශ්ඩව ක් ශහෝ ඉවමක්- ශෙන්ශේසිශේ 

විුණණන්නට ුරුතෙන් කි ලශ නීති ක් තිශ නෙශ. ඒ නීති  ශම්ෙශ 

පිළි ඳෙත් ෙලංගු ශෙනෙශ. ඒ සිසශ ුණමන නීති ක ශකශසේ සඳහන් 

වුෙත්  ශම් ඉවම් ශෙන්ශේසිශේ විකිය  ශන හැකි  කි ලශ 

බ තුමශ ෙගන්ති ක් දැම්ශම ත්  ශම් ඉවම්ෙලට ආරක්ෂශෙ 

ලැශ නෙශ.  

 
ෙු එසන.එම්. චන්ද්රගසේන මතතා  
(மொண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரரசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

බ තුමන්ලශ කි න්ශන් ප්රශශේශී  ශල්කම්ෙර ශශඅ සහතික  

ගන්න එක අෙ ය නැහැ කි න එක ශන්. ශම් සංශ ෝධ්නශ න් 

එ  ඉෙත් කරන්න මම කැමතියි. ඒශක් කිසි ගැටලුෙක් නැහැ.  

 
ෙු ෙයන්ත කුණාතිලක මතතා 
(மொண்புமிகு கயந்த கருணொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

එතශක ට  ැංුණෙට තිශ න ප්රශ ෝජන  ශම කක්ද   

 
ෙු එසන.එම්. චන්ද්රගසේන මතතා  
(மொண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரரசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ඒක ඉතින් සශමශනය තත්ත්ෙ ට  න්ශන්. ශම්ක සත්තටම 

අපට අෙ ය නැති ශද ක්.  ැංුණෙ ගැන සඳහන් කරන්න ඕනෑත් 

නැහැ.  
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ෙු ගතක් ර් අප්පුතාමි මතතා 
(மொண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹொமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි  මට point of Order එකක් 
තිශ නෙශ.   

 
ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු අමශතයතුමශශඅ එකඟතශෙ ලැශ නෙශ නම්  කථශ කරන්න 

අෙසර  ශදන්න ුරුතෙන්.  

 
ෙු ගතක් ර් අප්පුතාමි මතතා 
(மொண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹொமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

ශම්ක ඉතශම  ෙැදගත්. 

 
ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

බ තුමශට අෙස්ථශෙක් තිශ නෙශ. බ තුමශට කථශ කරන්න 

ශෙලශෙ ශෙන් ශෙලශ තිශ නෙශ.  

 
ෙු ගතක් ර් අප්පුතාමි මතතා 
(மொண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹொமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 
එතශක ට  සමහර ශෙලශෙට ේත්තර ක්  ගන්න ශෙලශෙක් 

නැති ශෙයි ශන්.  

 
ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු අමශතයතුමශ අෙසර  ශදනෙශ නම් - 

 
ෙු ගතක් ර් අප්පුතාමි මතතා 
(மொண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹொமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

බ තුමශ අෙසර ශදන්ශන් නැත්නම් මම ප්ර ්න  අහන්ශන් 

නැතිෙ ඉන්නම්.  

 
ෙු එසන.එම්. චන්ද්රගසේන මතතා  
(மொண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரரசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

අපට සශකච්ඡශ කරලශ විසඳුම්ෙලට එන්න ුරුතෙන්. මම 

එකඟයි.  

 
ෙු ගතක් ර් අප්පුතාමි මතතා 
(மொண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹொமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

මට අෙස්ථශෙ ශදන්න. අපි කශ එක්කෙත් තරහට ප්ර ්න 

කරනෙශ ශන ශෙයි. අපි බක්ශක ම මහජනතශෙ ශෙනුශෙන් 

ඉන්ශන්. ප්ර ්න  ශම්කයි  ගරු සමතිතුමශ. බ තුමශ කිේෙශ අයිති  

ගැන කි න්නයි ප්රශශේශී  ශල්කම් කශර් ශල  සඳහන් කරන්ශන් 

කි ලශ. නැහැ ඒක ශන ශෙයි. ප්රශශේශී  ශල්කම් කශර් ශලශ න් 

පුනවිපරමක් කරනෙශ  ඒ අ ශඅ ජීෙන තත්ත්ෙ  සහ ඒ අ  

කරන්න  ලශශප ශර ත්තු ශෙන්ශන්  ශම කක්ද කි න එක 

පිළි ඳෙ.  විකිණීමට ශහෝ ේකත් තැබීමට  නශක ට ඒක කරනෙශ. 

එතශක ට ඒ ඉවම් හිමි න් රැශකනෙශ; ආරක්ෂශ ශෙනෙශ. ඒ 

ශග ල්ලන් ශන දත් ශද ක් ශහෝ කි ලශ ශදනෙශ. ශමතැනම ඒක 

නැතිෙ  නෙශ. ඒ පුනවිපරම සම්ූජර්ණශ න් නැතිෙ  නෙශ. 

එතශක ට ජනතශෙ සිකම්ම තීන්ුව ගන්න හදනෙශ.  අපි අහන්ශන් 

ශම් ඉවම් විුණණන්න ුරුතෙන්ද   ැතෝද  කි ලශ කි න්න කි ලශයි.  

ෙු ලක්ෂනමන් ිතරිඇල්ල මතතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි  මටත් ශප ඩි පැහැදිලි කිරීමක් 

කරගන්න තිශ නෙශ. 

 
ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශම්ක ගරු අමශතයතුමශශඅ ශෙලශෙ. එතුමශ අෙසර  ල ශ 

ශදනෙශ නම් බ තුමශට අෙස්ථශෙ ශදන්න ුරුතෙන්. 

 
ෙු එසන.එම්. චන්ද්රගසේන මතතා  
(மொண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரரசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

මම අෙස්ථශෙ ල ශ ශදන්නම්. ප්ර න් ක් නැහැ. 

 
ෙු ලක්ෂනමන් ිතරිඇල්ල මතතා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

සත්ත ෙ ශ න් ශම් පනශත් තිශ න මූලධ්ර්ම ගැන  හ 

පශලන ආ්ඩඩුෙ කශලශේත් සශකච්ඡශ වුණශ. අශේ ග න්ත 

කරුණශතිලක මැතිතුමශ ඒකට මූලික වුණශ. සත්ශතන්ම දැන් 

අවුරුුව 100ක් විතර තිස්ශසේ ශම් LDO permits  ටශත් තිශ නෙශ. 

නකළත් ශග වීන්ට ශම්ෙශ දියුණු කරන්න ප්රශඅධ්න  නැහැ; they do 

not have the capital. ඉතින්  අශේ  හ පශලන ආ්ඩඩුෙ කශලශේ 

අපි සශකච්ඡශ ක ශ  ශම් LDO permits ශහෝ  විවිධ් permits  ටශත් 

තිශ න ඉවම් දියුණු කරන්න ශග වීන්ට  ම් කිසි ක්රම ක් හදන්න 

ඕනෑ කි ලශ. ශග වීන්ට ප්රශඅධ්න  නැහැ. දැන් අවුරුුව 100ක් විතර 

ශම් ඉවම් ති ශශගන දියුණු කරලශ තිශ නෙශද  ඒකට ප්රශඅධ්න  

නැහැ. ප්රශඅධ්න  ල ශ ශදන ක්රම ක් හදන්න තමයි අපි කවුරුත් 

අදහස් කශ ේ.  

 
ෙු අනුං ප්රියදර්ශන යාපා මතතා 
(மொண்புமிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொபொ)  

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)  

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි  මටත් රීති ප්ර ්න ක් 

තිශ නෙශ. 

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි  සත්ත ෙ ශ න්ම පුනගි  

රජ  තිශ න කශලශේ ශම් ඉවම්ෙලට සින්නක්කර බේුර ල ශ මම 

සඳහශ ෙැව පිළිශෙ ක් සකස් ක ශ. නකළත් ඒක ක්රි ශත්මක 

කරන්න  ැතෝ වුණශ. දැන් අපි ජීෙත් ෙන ප්රශේ ෙලත් ශමෙැසි ඉවම් 

තිශ න සි ලුශදනශ ශම් ඉවම් විුණණන්න අදහස් කරන්ශන් නැහැ. 

අඩු ගණශන් ඒ ඉවම්ෙල තිශ න ගහක් කපශ ගන්නෙත් ඒ 

ශග ල්ලන්ට අයිතිෙශසිකමක් නැහැ. එෙැසි වි ශල ප්ර ්න 

තිශ නෙශ. ඉතින්  ඒෙශ විසඳි  යුතුයි. ශම් අ  දැන් පරම්පරශ 

ගණනක සිට ශම් ඉවම්ෙල පදිංචි ශෙලශ ඉන්නෙශ. ඒ අ ට 

දරුශෙ ත් ඉන්නෙශ. දරුෙන්ශඅ දරුශෙ ත් ඉන්නෙශ. ඒ දරුෙන්ටත් 

දරුශෙෝ ඉන්නෙශ. ඒ සිසශ ශම් සි ලු ඉවම් විුණණශ ගසියි කි න 

ේපකල්පන  අපි ශප ුවශේ ශගශනන එක අසශධ්ශරණයි. 

අශේ රශේ ඉවම් සම් න්ධ්ශ න් අපි සෑම අෙස්ථශෙකම ෙවශ 

ශහ ඳ නීතිම  තත්ත්ෙ ක් සති කරන්න ඕනෑ. ශම කද 

අයිතිෙශසිකමක් පිළි ඳ හැඟීමක් තිශ නෙශ නම්  ඒ ුරේගල ශ ඒ 

ඉවම දියුණු කර ගන්න ඕනෑ. එශහම නැතිෙ තිශ න තශක්කල් බහු 

දතෝද්රතශෙ පතුශල් ඉශනේ. අපි ගම්ෙලට ගි ශම අහන්න ලැශ නෙශ  

ඉවම් ප්රතිසංස්කරණ පනත  ටශත්  ඉවම් ප්රදශන (විශ ේෂ 

විධිවිධ්ශන) පනත  ටශත් පුනගි  කශලශේ මලශ තිශ න ඉවම්ෙල 

අයිති  සම් න්ධ්ශ න් අඩු ගණශන් ශක   කෑල්ලක්ෙත් නැති 

තැන් තිශ න  ෙ. ඒ අ  ඒ ශේෙල් අපට හැම දශම ෙශශඅ කි නෙශ. 

එම සිසශ ශම් සම් න්ධ්ශ න්  ම් ස ාංශ ෝධ්න ක් ඉදිතෝපත් කිරීම 

ශහ ඳයි. එෙැසි තත්ත්ෙ න් ෙැ ැක්වීම සඳහශ  ඒ කි න්ශන් 
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පශර්ලිශම්න්තුෙ 

විකිණීම කි න කථශෙ ශප ුවශේ ගන්ශන් නැතිෙ විශ ේකයත 

අෙස්ථශෙල ශහෝ ඒ පිළි ඳෙ  ම් ආකශර ක අයිති ක් ඉතිතෝ කර 

ගන්න ක්රම ක් හදන එක නරක නැහැ. නකළත්  ඒක හදන්න 

අමශරුයි.  ම් ඉවමක්  ැංුණෙකට ේකස් තැබීශමන් පුන ඒ ේකස 

ශේරශ ගන්න  ැතෝ වුශණ ත් අදශ  ඉවම ශෙන්ශේසි කරනෙශ. මම 

හිතන්ශන් නැහැ  ඒක හැම තැනම ශෙනෙශ කි ලශ. එෙැසි නූගත් 

තත්ත්ෙ ක අශේ රශේ ජන ශ නැහැ. මම සමතිතුමශ ශෙනුශෙන් 

ශම් සශකච්ඡශෙට  ම් පැහැදිලි කිරීමක් පමණයි කශ ේ.  

 
ෙු එසන.එම්. චන්ද්රගසේන මතතා  
(மொண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரரசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ගරු මන්ත්රීෙරු කි නෙශ නම්  මම ඒකට ලැහැස්තියි. [ ශධ්ශ 
කිරීමක්]  බ තුමන්ලශ දැන් කථශ ක ශ ශන්   මශඅ ශෙලශශෙන් 
ශ  ශහෝ කශල ක් බ තුමන්ලශට ුවන්නශ. 

 
ෙු මුිතබුර් ංහුමාන් මතතා  
(மொண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ශප ඩි පැහැදිලි කර ගැනීමක් පමණයි කරන්ශන්  ගරු 

සමතිතුමසි. 

 
ෙු එසන.එම්. චන්ද්රගසේන මතතා  
(மொண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரரசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ශහ ඳයි  බ තුමශශඅ පැහැදිලි කිරීම කරන්නශකෝ. 

 
ෙු මුිතබුර් ංහුමාන් මතතා  
(மொண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ගරු සමතිතුමසි  ශමතැනදි සි ලු මන්ත්රීෙරු මතු ක  

කශරණ ක් ගැන මම බ තුමශට ේදශහරණ ක් සමඟ කි න්නම්. 

විශ ේෂශ න් ශක  ෙ නගර  සතුශ ේ වි ශල ෙශයජ ෙටිනශකමක් 

තිශ න ෙතු ආශ්රිත ශගෙල් තිශ නෙශ. අූ  ගණන්ෙලම ඒ 

ශගෙල්ෙලට බේුර ල ශ ුවන්නශ. ඒ බේුර ල ශ මම තු  ශක  ෙ 

නගරශේ තිශ න වි ශල  හුජශතික සමශගම් අධික කළදලක් ශගෙශ 

අද ෙනශක ට ඒ ෙතු ටික සම්ූජර්ණශ න්ම ල ශ ශගන තිශ නෙශ. 

ඒ ශග ල්ලන්ශඅ ෙයශපශර පැත්ශතන් සංවිධ්ශනශත්මකෙ  ඉතශ දක්ෂ 

විධි ට ශක  ෙ නගරශේ ෙතු ආශ්රිතෙ ජීෙත් ෙන ජනතශෙට වි ශල 

කළදලක් ශගෙශ ශක  ෙ නගරශ න් ඒ ජනතශෙ පිටමං ක ශ. ඒ 

තත්ත්ෙ  තෙම පෙතිනෙශ. ශම් තත්ත්ෙ  තු  ඒ ඉවශම් 

අයිතිකරුට  ම් අයිති ක් ල ශ මම ගැන ගැටලුෙක් නැහැ. ඒ 

ෙශශඅම ඒ ඉවශම් අයිතිකරු ඒ ඉවම සංෙර්ධ්න  කිරීම ගැනත් 

අපට ගැටලුෙක් නැහැ. ඉදිතෝශේම ශමෙැසි සමශගම් ඉදිතෝපත් ශෙලශ 

ශම් ඉන්න අහිංසක ජනතශෙශඅ ෙතු ටික තමන්ශඅ අතට පත් කර 

ගැනීම සඳහශ ේත්සශහ දරනශක ට ශම් ශරගුලශසි තුළින් ඒ සඳහශ 

 ම් ඉවකවක් ල ශ ශදනෙශද කි න එක තමයි මට ශමතැනදි 

පැහැදිලි කර ගන්න අෙ ය  ගරු සමතිතුමසි.. 

 
ෙු එසන.එම්. චන්ද්රගසේන මතතා  
(மொண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரரசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ප්රශශේශී  ශල්කම්ශඅ අනුමැති  ශන ලැබුශණ ත් ශමතැන 

ප්ර ්න ක් ශෙයි  ඉවම් අයිති  ශෙන පැත්තකට ගිහිල්ලශ ෙංචශෙක්  

දූෂණ ක් ශෙයි කි ලශ ශන් බ තුමන්ලශ කි න්ශන්. ප්රශශේශී  

ශල්කම්ශඅ අනුමැති  සම් න්ධ්ශ න් ශම්කට වි ශල  ලපෑමක් 

සති ෙන්ශන් නැහැ. ඒක සිසශ මම එ  සංශ ෝධ්න  කරන්න 

කැමැතියි. බ තුමන්ලශ සංශ ෝධ්න  ඉදිතෝපත් කරන්න.   

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි  මට සි මිත ශෙලශෙ අෙසශනද  

ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු සමතිතුමසි  බ තුමශට සි මිත කශල  අෙසශනයි. [ ශධ්ශ 
කිරීමක්]  ගරු ශගවිඳු ුණමශරතුංග මන්ත්රීතුමශ. 

 
ෙු ගෙවිඳු කුමාංතුංෙ මතතා 
(மொண்புமிகு தகவிந்து குமொரதுங்க)  

(The Hon. Gevindu Cumaratunga) 

ගරු සමතිතුමසි  බ තුමශ ඉදිතෝපත් ක  අදහස්ෙලට අපි ඉතශ 

ගරු කරනෙශ. ඒ පිළි ඳෙ අපි බ තුමශට ස්තුතිෙන්ත ෙනෙශ. ශම් 

ඉවම් අයිති  අන්සතු ශන වීමට  ම් පි ෙරක් ගන්න ුරුතෙන්ද  ඒ 

සම් න්ධ්ශ න්  ම් විශ ේෂ විධිවිධ්ශන ක් පනෙන්න ුරුතෙන්ද 

කි න එක ගැන ශප ඩි සශකච්ඡශෙක් කරන්න බ තුමශශඅ 

නශ කත්ෙශ න් අමශතයශං  උ  ේපශේ ක කශරක ස ශ රැස්වීමක් 

කැඳෙන්න  ගරු සමතිතුමසි. ශම් කරුණුෙලට බ තුමශ සෙන් මම 

සම් න්ධ්ශ න් අපි ඉතශ ගරු කරනෙශ. බ තුමශට ශ  ශහ ම පින්.  

 
ෙු එසන.එම්. චන්ද්රගසේන මතතා  
(மொண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரரசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

සෙන් ශදනෙශ කි න්ශන්  ශම් ශේෙල් සම් න්ධ්ශ න් මම 

සශකච්ඡශ කරනෙශ  ගරු මන්ත්රීතුමසි. අද ශම් ගරු ස ශශේම 

ශන ශ ක් අදහස් ඉදිතෝපත් වුණශ. MCC ගිවිුනම නැෙත ක්රි ශත්මක 

කරනෙශ කිේෙශ. ශම්ශක් සති MCC ගිවිුනමක් නැහැ.  ලපත්රලශී  

ඉවම්ෙලම එම පවුශල් ෙැඩිමහල් පිතෝමි දරුෙශට පමණක් තිබුණු 

අයිති  පවුශල් ගැහැනු දරුෙශටත් ලැශ න විධි ට අපි ඒ නීති  

සංශ ෝධ්න  කර තිශ නෙශ.  

ඊ ඟට  අක්කර පහක් තිශ න ඉවමක් ශ දන්න ගි ශම දැන් 

තිශ න නීති  අනුෙ ශ දන්න  ැහැ. ඒක අපි අක්කර එකහමශර 

ක ශ  පුනෙ ඒ ප්රමශණ  අක්කර  ක ශ. ශම් විධි ට ජනතශෙට 

වි ශල සහන ක් ශදන සංශ ෝධ්න තමයි ශම් ශරගුලශසි තුළින් 

ශගනැල්ලශ තිශ න්ශන්. අශේ ෙශුනශේෙ නශනශ ක්කශර 

සමතිතුමශට සහ තකළන්නශන්ශසේලශට සැක ක් තිශ නෙශ  

ප්රශශේශී  ශල්කම්ශඅ අනුමැති  ගත්ශත් නැත්නම් ශම් ඉවම් 

 ැංුණෙලට විුණණයි කි ලශ. ඒ සිසශ ප්රශශේශී  ශල්කම්ශඅ 

අනුමැති  සම් න්ධ් කශරණ  අපි සංශ ෝධ්න කින් ඉදිතෝපත් 

කරන්නම්. සංශ ෝධ්න කින් අපට ඒක කරන්න ුරුතෙන් ශෙයි 

ශන්ද   

 
ෙු වාසුගේව නානායක්කාං මතතා   
(மொண்புமிகு வொசுரதவ ேொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ශම් සංශ ෝධ්න ට තෙත් සංශ ෝධ්න ක් ශඅන්න ඕනෑ. 
 

ෙු එසන.එම්. චන්ද්රගසේන මතතා  
(மொண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரரசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

එශහම වුශණ ත් අපි ඒ කටයුත්ත කරන්නම්. ශම් ශරගුලශසි 

සම්මත කරන්න තකළන්නශන්ශසේලශ සම්ූජර්ණ සහශ ෝග  ල ශ 

ශදයි කි ශ මම වි ්ෙශස කරනෙශ. 

ස්තුතියි. 
 
ප්රශනනය සභාිමමුඛ කංන ලදී. 
வினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 

 
ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ග න්ත කරුණශතිලක මන්ත්රීතුමශ. බ තුමශට විනශඩි 7ක 

කශල ක් තිශ නෙශ. 

945 946 

[ගරු අනුර ප්රි දර් න  ශපශ මහතශ] 
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[ූජ. ශ. 11.51] 

 
ෙු ෙයන්ත කුණාතිලක මතතා 
(மொண்புமிகு கயந்த கருணொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි  පුනගි  පශර්ලිශම්න්තු සතිශේම 

අපි ඉවම් සංෙර්ධ්න ආඥශපනතට ශගන ආ සංශ ෝධ්න ගැන කථශ 

ක ශ. අද ඊට අදශ  ශරගුලශසි ගැන කථශ කරනෙශ. මම ඉවම් සමති 

ෙ ශ න් සිටි කශලශේ කැබිනේ ම්ඩවල අනුමැති ක් අරශගන 

ඉවම් සංෙර්ධ්න ආඥශපනත සංශ ෝධ්න  කරන්න ශ ෝජනශ හදලශ  

නීති ශකටුම්පත් සම්පශදක ශදපශර්තශම්න්තුෙට  ෙලශ තිබුණශ. ඒ 

ශ ෝජනශෙ අවුරුුව ශදකහමශරකට පුනෙ අශේ ෙර්තමශන සමතිතුමශ 

ශගන ඒම ගැන අපි ශ  ශහ ම සතුටු ශෙනෙශ. ශම් සංශ ෝධ්න හශ 

රීති හතෝ හැටි ක්රි ශත්මක කශ  ත්  මමනශපත්ර හශ ඉවම් බේුර ල ශ 

ගත්ත ජනතශෙශඅ පුන කශීටනෙ සති වුණු ගැටලු ශ  ශහ ම ක් 

සිරශකරණ  කර ගන්න ුරුතෙන් ශෙයි කි ලශ හිටුර ඉවම් 

සමතිෙරශ ුණ හැටි ට මම තරශේ වි ්ෙශස කරනෙශ. 

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි  ඒ සඳහශ නීති  ශෙනස් වීම 

පමණක් ප්රමශණෙත් ෙන්ශන් නැහැ. මර්ඝ කශල ක සිට  ලපත්ර හශ 

මමනශපත්රලශී න් කළහුණ ම සිටින ගැටලුකශරී තත්ත්ෙ න් සහ 

ප්රමශද න් ෙැ ැක්වීමට නම්  ඒ සඳහශ ප්රශශ ෝගික ෙැව පිළිශෙ ක් 

ක්රි ශත්මක කිරීශම් අෙ යතශෙ ශකශරහි ඉවම් සමතිතුමශශඅ 

අෙධ්ශන  ශ  කළ කරෙන්න අපි කැමැතියි. ඒ සඳහශ ජනතශෙ 

දැනුෙත් කිරීමට විධිමත්  ුරුතල් ෙැව පිළිශෙ ක් අෙ ය කරනෙශ  

ගරු සමතිතුමසි. එතැනම ග්රශම සිලධ්ශතෝන්ශඅ කශර්   ශර  

ශ  ශහ ම ෙැදගත් ශෙයි. ඒ සඳහශ ගුෙන්විුවලි   රූපෙශහිනී 

නශළිකශ  ශවිත කරන්න ුරුතෙන් ෙශශඅම ශකටි පයවුව 

ශසේෙශෙනුත් ශ  දශ ගැනීශම් හැකි ශෙක් තිශ නෙශ. මමනශපත්ර හශ 

 ලපත්රලශී න්ශඅ WhatsApp group එකක් හදලශ  තමන්ශඅ 

පයවුව  ඒ මිනන්  ෙන්න ග්රශම සිලධ්ශතෝන්ට ුරුතෙන්. ශම් 

සංශ ෝධ්නෙලින්  මමනශපත්ර ආදි  ල ශ මශම්ම මිසින්ශදෝරු 

සැලැස්ම අසිෙශර්  කර තිශ නෙශ. ඒක ශ  ශහ ම ශහ ඳ ශද ක්. 

අපිත් ඒකට එදශ ේනන්ුව වුණශ. එෙැන්නක් නැතිෙ මමනශපත්ර ල ශ 

මශම්ම සති වුණු ගැටලු සම් න්ධ්ශ න් අපට අත්දැකීම් තිශ නෙශ. 

ඒ ශහේතුශෙන් ලණුෙලින් ඉවම් මසින ක්රම ක් ගැන බ තුමශත් එදශ 

කිේෙශ. එදශ එශහම ශෙන්න විශ ේෂශ න්ම මිසින්ශදෝරු හිඟ ත්  ඒ 

ෙශශඅම බවුන්ශඅ ෙෘත්තී  ගැටලුත්  ලපෑෙශ. ඒ සිසශ ඒෙශ  ළි 

සති ශන වීමටත් ෙග ලශ ගන්න අෙ ය ශෙනෙශ.  

සමස්ත ක් ශලස ගත් විට  ඉවම් සංෙර්ධ්න ආඥශපනත  ටශත් 

 ලපත්ර හශ මමනශපත්ර ල ශ ගත් ජනතශෙට කළහුණ ශදන්න සිුව වුණු 

ගැටලු එමටයි. ශම්ක ශ  ශහ ම සංකීර්ණ විෂ  ක්. ේසශවිෙල 

ෙැඩිශ න්ම ඉවම් නඩු තිශ න්ශන්. ශප ලිස් ශප ශත් ෙැඩිශ න්ම 

ඉවම් ආරවුල් සම් න්ධ් පැමියලි තිශ න්ශන්. මූලශසනශරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමසි  ඒ ෙශශඅම සමහර සිලධ්ශතෝන්ශඅ දැනුශම් අඩුපශඩු 

තිශ නෙශ. සමහර ශෙලශෙට නීති ගැන සිලධ්ශතෝන්ට අෙශ ෝධ් ක් 

නැහැ  ශන සැලකිලිමත්  ෙක් ශපශනන්න තිශ නෙශ. සමහර 

ශෙලශෙට ෙැශනනුනලු ෙශර්තශ තමයි සිලධ්ශතෝන්ශගන් ලැශ න්ශන්. 

සමහර සිර්ශේ  සිසශ ඉවම් ප්ර ්නත් එක්ක ජනතශෙ වි ශල 

ෙ ශ න් රස්ති ශුව ශෙනෙශ. අපි එදශ ශ ෝජනශ කරුර  

තකළන්නශන්ශසේලශ ශගනශුර සංශ ෝධ්නෙලින් ශ  ශහ ම ක් 

ගැටලුෙලට විසඳුම් ලැශේ  ැයි අපට හිතන්න ුරුතෙන්. ජනතශෙට 

දැන් ඕනෑෙටත් ෙැඩිශ න් ශපෝලිම් ගශශන් රස්ති ශුව ශෙන්න සිුව 

ශෙලශ තිශ නෙශ ශන්  මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි.  ස් ගශස්තු  

ආහශර  නශම සි ල්ශල්ම  මිල අධික සිසශ රජශේ කශර් ශලෙලට 

 න්න වි දම් කරන්නෙත් අමශරු තත්ත්ෙ ක් තමයි තිශ න්ශන්. 

ඒ ෙශශඅම  ඉවම් සංෙර්ධ්න ආඥශ පනශත් විධිවිධ්ශන ශපන්ෙලශ 

මහජනතශෙශඅ  හපතට  මහජනතශෙශඅ අෙ යතශෙලට 

ශ දවීමට තිශ න රශේ ෙටිනශ ඉවම් අක්කර දහස් ගණන් 

හිතෙතුන්ට  ගජ මිතුරන්ට  විවිධ් සමශගම් නමින් අටෙශ ගත් ඒෙශට 

ශදනෙශට ජනතශෙශඅ කිසිම කැමැත්තක් නැහැ. ඒශකන් අපි 

කි න්ශන් නැහැ  ෙටිනශ තැනකින් හතෝ ආශ ෝජක න්ට ඉවම් 

ශදන්න එපශ  කි ලශ. නකළත් මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි  

තමන්ශඅ හිතෙතුන්ට  තමන්ට සලකන අ ට ශන මිශල්  සිදහස් 

මමනශපත්ර මිනන් ඉතශම ෙටිනශ මර්මස්ථශනෙලින් ඉවම් ශදන්න; 

ඉවම් සිදහස් කරන්න ේත්සශහ න් තිශ න  ෙ අපි ශහ ඳටම 

දන්නෙශ. ඒ ෙශශඅම රජශේ ෙටිනශ ඉවම් විවිධ් නම්ෙලින් අධිකශතෝ 

පිහිටුෙලශ  ඒෙශ  ටතට ගැසේ කරලශ  ශපෞේගලික අභිමතශර්ථ 

සඳහශ ශ  දශ ගැනීමටත් ශම් රශේ ජනතශෙ විරුේධ්  ෙ මශ මතක් 

කරන්න කැමැතියි.  

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි  ශ්රී ලශංකික සංස්කෘති  ඉවම් 

සමඟ වි ශල  ැඳීමක් තිශ නෙශ. අශේ රශේ ඉවම්ෙලින් තුශනන් 

එකක් කෘකයකශර්මික ඉවම්. ගරු සමතිතුමශ සිශ ෝජන  කරන්ශන් 

භූමි  සමඟ  කෘකය කර්මශන්ත  සමඟ ඉතශම දැඩිෙ  ැඳුණු රජරට 

ප ශශත් අනුරශධ්ුරර දිස්්රික්ක . සමතිතුමශ ශප්රල් මිල  ඩීසල් 

මිල ශන දන්නශ  ෙ මශධ්යෙලින් කළුත රටම දැක්කශ. නකළත් ශප ුවශේ 

ශම් ආ්ඩඩුශේ නශ ක න්ට  ශ්ඩව මිල ගැන ෙශඅ ෙගක් නැති 

 ෙ ශම් ෙනශක ට ජනතශෙ ශහ ඳට දන්නෙශ. ශතල් මිල 

ශන දන්නෙශ වුණශට රජරට ප ශශත් ශේ පශලනඥශ ක් විධි ට 

තමන්ශඅ ප්රශේ ශේ ශග වි ජනතශෙ අද ඉවම දිහශ  ලශශගන 

හූල්ලන ආකශර  ගැන සමතිෙර ශට ශහ ඳ අෙශ ෝධ් ක් සති 

කි ලශ මම හිතනෙශ. 

අශේ රශේ ශග වි ජනතශෙට තිශ න ෙටිනශම ෙස්තුෙ තමයි 

තමන්ශඅ ඉවම. පරම්පරශ ගණනශෙක් තිස්ශසේ දහඩි  

මහන්සිශ න් තම ජීවිත  ශග වනඟුර ශග වීන් කශටෙත් අත පෑ 

පිතෝසක් ශන ශෙයි. නකළත්  ෙසර ගණනශෙක් තිස්ශසේ ශග වනඟුර ඒ 

ජීෙන රටශෙ ශම් ෙසර ශදක තු  බිඳ දශලශ ශග වි ජනතශෙ අසරණ 

කරුර යුග කයි අපට ශම් ඉවම් සංශ ෝධ්න ගැන අද කථශ කරන්න 

ශෙලශ තිශ න්ශන්. දහඩි  මහන්සිශ න් ෙගශ කරලශ දරුෙන්ට 

ේගන්ෙුර  රටට  රක් නැතිෙ ජීෙත් වුණු ශග වීන් අද අසරණ 

ශෙලශ අහස දිහශ  ලශශගන හූල්ලනෙශ ආ්ඩඩුශේ අදූරදර්ශී 

ශප ශහ ර ප්රතිපත්ති  සිසශ. 

ඩී.එස්. ශසේනශනශ ක යුගශේම  ශේ.ආර්. ජ ෙර්ධ්න යුගශේම  

විවිධ් යුගෙලම ගල්බ  ෙයශපශර  ෙශශඅම  කඩිනම් මහෙැලි 

සංෙර්ධ්න ෙයශපශර  ෙැසි දැෙැන්ත සංෙර්ධ්න ශ ෝජනශ ක්රම අශේ 

රට තු  ක්රි ශත්මක වුණශ අපි දැක්කශ. පවුල් ලක්ෂ ගණසින් 

ඒෙශශේ පදිංචි ක ශ. අක්කර දස ලක්ෂ ගණසින් ඒෙශ සංෙර්ධ්න  

ක ශ. ඒ සි ලු ශදනශම අද ශම් ශප ශහ ර ප්රතිපත්ති  සිසශ අසරණ 

ශෙලශයි ඉන්ශන් මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි. ජනශධිපතිෙර ශ 

ජශති  අමතශ "ශම් අර්බුද  මශ විසින් සිර්මශණ  කරන ලේදක් 

ශන ශෙයි" කිේෙශට  සත්ත ෙ ශ න්ම සි  ට සි  ක් ශම් රශේ 

ශග විතැන සම් න්ධ්ෙ අත්තශනෝමතික තීන්ුවෙක් අරශගන 

ශග වි ශ අර්බුද කට තල්ලු කශ ේ ජනශධිපතිෙර ශත් එතුමශට 

ේපශදස් මුර ශක්ෙේටයිනුත් විසින් සිර්මශණ  කරුර ප්ර ්න සිසශ  

කි න එක අපිට පිළිගන්න සිේධ් ශෙනෙශ.  

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි  මම මර්ඝ ශේලශෙක් ගන්ශන් 

නැහැ. බ තුමශ කිේෙශ තෙත් විනශඩි ශදකයි තිශ න්ශන් කි ලශ. 

අපි දන්නෙශ ඉවම ශම් රශේ ජනතශෙට සම්පතක්  ෙ. නකළත්  අද 

ශෙනශක ට ඒ ඉවශමන් ප්රශ ෝජන ගන්න ුරුතෙන් තත්ත්ෙ ක් 

ශන ශෙයි තිශ න්ශන්. ෙගශ ක ශම ශප ශහ ර නැහැ. එතශක ට 

මිසිස්ුන අසරණ ශෙනෙශ; ආදශ ම නැතිෙ  නෙශ; අස්ෙැන්න 

නැතිෙ  නෙශ. ඒ ෙශශඅම හැම ශකශනක්ම  ලන්ශන් අද 

තමන්ශඅ ඉවශම් ශග ක් ශද රක් හදශ ගන්න. ඒකත් අද හී වන ක් 

ශෙලශ තිශ නෙශ.  කව ූලරක මිල  සිශමන්ති ශක ේට ක මිල 

අහස ේසට නඅගලශ තිශ නෙශ. මම දැක්කශ සමශජ මශධ්ය තු  

ශකශනක් කි ශ තිබුණශ  සිදහස ලැබුණශට පස්ශසේ අවුරුුව 70 

ගණනක් තිස්ශසේ  සිශමන්ති ශක ේට ට ෙැඩි වූ මිලයි  ශම් 

ආ්ඩඩුෙ ශම් අවුරුුව ශදක සතු ත ෙැඩි කරුර මිලයි  ලනශක ට 

අර අවුරුුව 70 ගණනක කශල  තු  ෙැඩි කරුර මිලට ෙවශ ශම් 

ආ්ඩඩුෙ ෙැඩි කරුර මිල ප්රමශණ  ෙැඩියි කි ලශ.  

947 948 



පශර්ලිශම්න්තුෙ 

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි  ශතල් මිල ඉහ  ගි ශ; රත්රන් 

මිල ඉහ  ගි ශ; ගෑස් මිල ඉහ  ගි ශ. ශම්කට ශව ලර් හිඟ  

 ලපෑෙශ  කි න්න ුරුතෙන්. නකළත්  මම අෙසශන ෙ ශ න් 

කි නෙශ  ශම් රශේ තිශ න හශල් ටිශක්  එ ෙලු ටිශක්  පලතුරු 

ටිශක් මිල ඉහ  ගිශේ ශව ලර් අර්බුද ක් සිසශෙත්  ශලෝක 

අර්බුද ක් සිසශෙත් ශන ශෙයි  ශම් ආ්ඩඩුශේ අදූරදර්ශී ප්රතිපත්ති 

සිසශ  කි ලශ. ඉවම් ගැන කථශ කරන ශම් ශෙලශශේ ඒකත් මතක් 

කරමින් මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි  මට ශකටිශ න් ශහෝ 

අදහස් ප්රකශ  කරන්න අෙස්ථශෙ ල ශ මම ගැන බ තුමශටත් 

ස්තුතිෙන්ත  ශෙමින් මශඅ ෙචන ස්ෙල්ප  අෙසන් කරනෙශ.  

 
ෙු එසන.එම්. චන්ද්රගසේන මතතා  
(மொண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரரசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 
මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි  එතුමශ මම ශග වක් ගරු කරන 

මන්ත්රීෙරශ ක්. එතුමශ කිේෙශ මට ගෑස්ෙල  ශප්රල්ෙල  ඩීසල්ෙල 

මිල ගණන් කි ශ ගන්න  ැතෝ වුණශ කි ලශ. මම රූපෙශහිනී 

විෙශද කට ගි ශ. එතැනම හිටුර ගමන් ශල්තන ක් ඉදිතෝපත් 

කරමින් "ඩීසල් මිල කී ද  ශප්රල් මිල කී ද  ුනපර් ශප්රල් මිල 

කී ද  ශම්ෙශශේ මිල ගණන් කි න්න" කිේෙශ. මම ප්ර ්ශනෝත්තර 

ෙැවසටහනකට ගි ශ නම් ඒෙශට පිළිතුරු ශදන්න ලැහැස්ති ශෙලශ 

 න්න තිබුණශ. නකළත්  එ  මම අපහුනතශෙට පත්කරන්න කරුර 

ශද ක්. ඒක බ තුමශන්ලශටත් සිේධ් ශෙන ශද ක්. අපිෙ 

අපහුනතශෙට පත් කරන්න එක එක ෙැවසටහන් ශමශහ ෙන 

සිශේදක මහත්තුරු කරන ශද ක්  ඒක.  දැන් තකළන්නශන්ශසේශගන් 

වී මිල කී  ද  හශල් මිල කී  ද කි ලශ එක් ෙරම සහුශෙ ත්  

කි න්න ුරුතෙන්ද   ඒෙශට ස්ථිර මිලුණත් නැහැ ශන්. අවුරුේදක් 

ශදකක් එක මිලක් තිශ නෙශ නම් කි න්න ුරුතෙන්. ශව ලර් එශක් 

අග  ඉහ  පහ   නශක ට  යුද තත්ත්ෙ සති ශෙන ශෙලශෙලම 

ඒෙශශ හි මිල ශෙනස්වීම්  සිුව ශෙනෙශ. ඒෙශ බුතශේ ති ශශගනම 

ඉන්ශන් නැහැ ශන්. 

 
ෙු ෙයන්ත කුණාතිලක මතතා 
(மொண்புமிகு கயந்த கருணொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka) 
බ තුමශට අපහශස ක් ශෙන විධි ට මම ඒ කශරණ  කිේශේ 

නැහැ.  ඉන්න සමතිෙරුෙත් දන්ශන් නැහැ, ජනතශෙ ශමතරම් ුවක් 

විඳින කශරණ ක් ෙන ශතල් මිල,-  [ ශධ්ශ කිරීමක්] 

 
ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඒ කශරණ  සම් න්ධ්ශ න් විෙශද කට  න්න අෙ ය නැහැ. 

මී ඟට  ගරු ෙශුනශේෙ නශනශ ක්කශර සමතිතුමශ. බ තුමශට 

විනශඩි 13ක කශල ක් තිශ නෙශ.  

 
[මධ්යහ්න 12.00] 
 

ෙු වාසුගේව නානායක්කාං මතතා මජල සම්පාදන 
අමාතයතුමා   
(மொண்புமிகு வொசுரதவ ேொணொயக்கொர - ேீர் வழங்கல் 

அமமச்சர்) 

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

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි  මට කශල  ල ශ මම ගැන 

බ තුමශට ස්තුතිෙන්ත ශෙනෙශ. මම ගරු සමතිතුමශශගන් 

ඉස්ශසල්ලශම  දැන ගන්න කැමැතියි    හ පශලන ආ්ඩඩුෙ 

ශකටුම්පත් කරුර පනත ද බ තුමශ ශම් ඉදිතෝපත් කශ ේ කි ලශ. දැන් 

ගරු ග න්ත කරුණශතිලක මන්ත්රීතුමශ කිේෙශ ශන්  හ පශලන 

ආ්ඩඩුෙ ශකටුම්පත් කරුර පනත කි ලශ.  

ෙු එසන.එම්. චන්ද්රගසේන මතතා  
(மொண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரரசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 
ඒක අපි සහැටෙත් දැක්ශක් නැහැ.   

 
ෙු වාසුගේව නානායක්කාං මතතා   
(மொண்புமிகு வொசுரதவ ேொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු ග න්ත කරුණශතිලක මන්ත්රීතුමසි  බ  ෙශශඅ අසතය 

කි න්න එපශ.  

 
ෙු ෙයන්ත කුණාතිලක මතතා 
(மொண்புமிகு கயந்த கருணொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  
බ තුමශ අමශතයශං  ට ගි ශම ලි කි විලි  ලන්න. මම 

කිේශේ ශම්කයි. අපි කැබිනේ අනුමැති  අරශගන ශකටුම්පත් 

කරන්න ශ ෝජනශ  ැේෙශ. එතැසින් එහශට අශේ ආ්ඩඩුෙ තිබුශ්ඩ 

නැහැ ශන්. 

 
ෙු වාසුගේව නානායක්කාං මතතා   
(மொண்புமிகு வொசுரதவ ேொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒක තමයි කි න්ශන්. බ තුමන්ලශ ශකටුම්පත් කරුර එක 

ඉදිතෝපත් ක ශ  කි ලශ අසතය කි න්ශන් සයි  

 
ෙු ෙයන්ත කුණාතිලක මතතා 
(மொண்புமிகு கயந்த கருணொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  
ඒ මූලධ්ර්ම තමයි ශගනශශේ. [ ශධ්ශ කිරීමක්] 

 
ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please!   

ගරු ෙශුනශේෙ නශනශ ක්කශර සමතිතුමසි  බ තුමශ කථශ 

කරන්න. 

 
ෙු එසන.එම්. චන්ද්රගසේන මතතා  
(மொண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரரசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි  මම ේත්තර ක් ශදන්න 

එපැයි.  [ ශධ්ශ කිරීමක්]  

 
ෙු වාසුගේව නානායක්කාං මතතා   
(மொண்புமிகு வொசுரதவ ேொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු ග න්ත කරුණශතිලක මන්ත්රීතුමසි  සමතිතුමශ දැන් 

කිේෙශ ශන්  ඒක සහැටෙත් දැකලශ නැහැ කි ලශ. [ ශධ්ශ කිරීමක්] 
එතුමශ කි න්ශන්. මම ශන ශෙයි.  [ ශධ්ශ කිරීමක්]   

 
ෙු එසන.එම්. චන්ද්රගසේන මතතා  
(மொண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரரசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ශමශහමයි  ගරු සමතිතුමසි. අපි ශහ ඳ ශද ක් ක ශම ඒ 

අ ත් කි නෙශ ඒක කරන්න සිටි ශ කි ලශ. හැ ැයි  නරක ශද ක් 

වුණශම අපි නරකයි. ඒ සිසශ ශම්  credit එක බ තුමන්ලශ ගන්න  

එපශ  ග න්ත මන්ත්රීතුමශ. මම ශ  ශහෝම මහන්සි ශෙලශ ශම්ක 

හැුවශේ. අඩු පශඩු තිශ නෙශ නම ඒෙශ හදශ ගන්න ුරුතෙන්.  ශම්ක 

අපි තමයි සිර්මශණ  කශ ේ. අශේ ශල්කම්තුමන්ලශ  ශක මසශතෝස් 

ජනරශල්ෙරු බක්ශකෝම අතැන -රශජය සිලධ්ශතෝ මැදිතෝ  තු -  අද 

ඉන්නෙශ. බ තුමන්ලශශඅ කිසිම ශකටුම්පතක් මම සහැටෙත් 

දැක්ශක් නැහැ. [ ශධ්ශ කිරීමක්]   

949 950 

[ගරු ග න්ත කරුණශතිලක මහතශ] 
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ෙු වාසුගේව නානායක්කාං මතතා   
(மொண்புமிகு வொசுரதவ ேொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

එශහම තමයි මමත් හිතශශගන ඉන්ශන්. මම දන්ශන් නැහැ  

ඒක එශහම ශන ශෙයිද කි ලශ. මම දැන් මශඅ කථශෙට එන්නම්  

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි. 

දැනුත් ුවේපත් ශග වීන් ඉවම් ේකස් ති නෙශ. හැ ැයි  
නීතිශ න් පිට. එශහම ේකස් ති න්ශන් ප්රශේ ශේ සිටින ධ්නෙත් 
ෙයශපශතෝක ශට. එශහම ේකස් ති ලශ අන්තිමට ඒ ශග වීන් තමන් 
ේකස් ති ුර තමන්ශඅම ඉවශම් ුණීටකශර ශග වීන්  ෙට පත් 
ශෙනෙශ. ශම් පිළි ඳෙ ඉතශ ෙටිනශ පර්ශේෂණ ක් ක ශ  

MONLAR සංවිධ්ශන . ඒ පර්ශේෂණශේම ශහළිදරේ වුණශ  
ශග වීන් සැලකි  යුතු ප්රමශණ ක්  -මට ප්රති ත  හතෝ ටම මතක 
නැහැ.- තමන්ශඅ ඉවම් ේකස් ති ලශ ජනපද ඉවම්ෙලට ශග ස් 
තිශ න  ෙ. ඒ අව ඉවම් ේකස් ති ලශ තිශ න්ශන් 
ෙයශපශතෝක න්ට. නකළත්   LDO නීති  අනුෙ එශහම ේකස් ගන්න 
 ැහැ. ේකස් ති න්න  ැහැ. LDO නීති  අනුෙ ඒ ේකස 
ක්රි ශත්මක කරන්න  ැහැ. අන්න  එතැනයි අශේ ශග වි ශට 
රැකෙරණ  තිබුශ්ඩ. තමන්ශඅ ඉවම ඕනෑ ශෙලශෙක ේකස් 
ති ලශ තමන්ට කළදලක් ගන්න ශග විශ ුණට අයිති ක් තිශ න්න 

ඕනෑ  කි ලශ අපි කල්පනශ කරනෙශ. ඒ ඉවශම් පරම අයිති  
තමන්ට තිශ නෙශද  නැේද කි න එක බේුර ශෙන්ශන් ඒ අනුෙයි. 
ඒ සිසශ ඒශක් ෙරදක් නැහැ. මම ඒකට එකඟයි. නකළත්  මම එකඟ 
නැති කශරණ ක් තිශ නෙශ. එනම්  ඒ ේකස ශේරශගන්න  ැතෝ 
වුශණ ත්  ඊ ඟට ඒ  ැංුණෙලට ඒ ඉවම් ශෙන්ශේසි කරලශ parate 
execution අනුෙ  ඒෙශශේ ෙටිනශකම තමන්  ඒ ල ශුවන් ණ  
කළදලට හිලේ කර ගන්න  ැංුණෙලට අයිති ක් තිශ නෙශද කි න 
ප්ර ්න  තිශ නෙශ. ශමන්න ශම්කයි මූලික ප්ර ්න .  

ශම් හරහශ අශේ කශන්තශෙන්ට ල ශ ම තිශ න අයිති  ප්රගතිශීීට 

කශරණ ක්. ඒ කි න්ශන්  පවුශල් ෙැඩිමහල් පිතෝමි දරුෙශට 
පමණක් ශන ශෙයි  ෙැඩිමහල් ගැහැණු දරුෙශටත් ඉවශම් අයිති  
ල ශ ගන්න ුරුතෙන්  තමශශඅ සෙෑශමන් අයිති  කශටදැයි කි ශ 
ලි ශ ශන ත ශ ඒ පි ශ ශහෝ මෙ හදිසිශේ මි  ගිශ  ත්. ඒ සිසශ 
අෙම ශ ුවම් ඒකක  මීට ෙවශ අඩුශෙන්න  ැහැයි කි ශ සඳහන් 
කර තිබීම ප්රගතිශීීට  ෙැදගත් කරුණක්. ඒ ෙශශඅම තෙත් ෙැදගත් 

කරුණක් තමයි  තමන්ශඅ ඉවමට පරම අයිති ක් තිශ න  ෙ 
ශග වි ශට  ලශගන්න ුරුතෙන් වීම. තමන්ශඅ දරුෙශ පශසලට 
සතු ත් කිරීශම්ම තමන් සිටින ඉවශම් අයිති  පිළි ඳෙ තිශ න 
බේුරෙ ුවන්නශම  "ශම්ක බේුරෙක් ශන ශෙයි  ශම්ක පිළිගන්න 
 ැහැ" කි ලශ එහි සිටින සිලධ්ශතෝන් කි නෙශ නම් ඒක ප්ර ්න ක්. 
 ැංුණෙකට ගිහින්  "ශම් බේුරෙ ේකසට ත ශශගන මට කළදලක් 
ශදන්න" කිේෙශම  "ශම්ක බේුරෙක් ශන ශෙයි" කි ලශ  ැංුණශේ 
සිලධ්ශතෝන් කි නෙශ නම් ඒක ප්ර ්න ක්. ශමන්න ශම් ප්ර ්න ට 
තමයි ශග වීන් කළහුණ ම සිටිශේ. ශම්කට තමයි ේත්තර ක් 
ශස  න්න අෙ ය ශෙලශ තිබුශ්ඩ. එ ට ේත්තර ශස  න අතරතුර 

 හ පශලන ආ්ඩඩුෙ ශම්කට තෙත් ගු්ඩඩුෙක් සේදශ. ඒ ගු්ඩඩුෙ 
තමයි  to release the land for the land market. බන්න ඕෙශ තමයි 
කිේෙ ෙචන. ඉවම් ශෙ ඳ ශප   සක්රි  කිරීම - to activate the 
land market - තමයි  හ පශලන ආ්ඩඩුශේ අරකළණ වුශ්ඩ. ඒකයි 
මම අශේ සමතිතුමශට කි න්ශන්.  හ පශලන ආ්ඩඩුෙට වුෙමනශ 
වුශ්ඩ ශම් ඉවම් විකිශණන්න ඉව හැරීමයි. ලංකශශේ ඉවම් ශෙ ඳ 
ශප   ආර්ථික ට එකතු කිරීමත්  කළදල් තිශ න අ  ඒ ඉවම් මිලම 
ගැනීමත්  ශම් රශේ  ම් කිසි පිතෝසක් නැෙතත් මහශ ඉවම් හිමි න් 
 ෙට පත් කිරීමත් ඒ අනුෙ සිේධ් ශෙනෙශ. ඒ සිසශ  හ පශලන 

ආ්ඩඩුශේ ශකටුම්පතට ශෙනස්ෙ;  හ පශලන ආ්ඩඩුශෙන් එදශ 
ඉදිතෝපත් ක  ශකටුම්පතට කිසිුව සම් න්ධ් ක් නැතිෙයි අශේ 
ශකටුම්පත  අශේ නීති   අශේ සංශ ෝධ්න  අප ඉදිතෝපත් ක  
යුත්ශත්.  

ශම් කි න ඉවම්  ැංුණෙ මිනන් විකිශ්ඩද  නැේද කි න 
ප්ර ්න  මතු ශෙනෙශ. ගරු සමතිතුමසි  බ තුමශ කිේෙශ  අශේ 

ජනශධිපතිතුමශශඅ අත්සසින් හැර ඒශක් තිශ න නම ශෙනස් 

කරන්න  ැහැ කි ලශ. ඒක සත්තයි. නකළත්  ශම් රශේ තිශ නෙශ 
ේකස් නීති ක්. ඒ නීති  අනුෙ  ශමක් තමන්ශඅ ඉවමක් ශහෝ  ම් 
 ශ්ඩව ක් ේකස් තැබුශෙ ත්  ඒක ශෙන්ශේසි කිරීශම් අයිති  ඒ 
ේකසට ගත් අ ට තිශ නෙශ. ශක ශහ මද අපි ඒ ේකස් නීතිශ න් 
ශේශරන්ශන්  ශක ශහ මද අපි ඒ ේකස් නීතිශ න් ශම් ශග වි ශ 

ශේරශ ගන්ශන්  ඒ සඳහශ ෙගන්ති ක් පනශත් නැහැ. ගරු 
සමතිතුමසි  බ තුමශ දන්නෙශ ශම්ක සිතරම එන්නශ වූ ගැටලුෙක් 
 ෙ. ඒ සිසශයි මම බ තුමශශගන් ඉල්ලුශේ ඒ පනතට සංශ ෝධ්න 
ෙශකය ක් ෙ ශ න් අපි එක ෙශකය ක් දමකළ කි ශ. ඒ ෙශකය  අපි 
ශමශහම සඳහන් කරකළ. "ශෙනත් නීති ක ුණමක් සඳහන් වී 
තිබුණත් ශමම ඉවම් කිසි ම් ම ශෙන්ශේසි කින් විකිණීමට 
 ල ක් ේකස ගනු ලැූ   ැංුණෙට ශන මැත්ශත් ." බන්න බ  
ටික දැම්මශ නම් සති. ඊ ඟට   ැංුණෙ අහනෙශ ආ්ඩඩුශෙන්  
"එතශක ට අපි ශම් කළදල අ  කර ගන්ශන් ශක ශහ මද " කි ලශ. 

එතශක ට අපි ඒකට ේත්තර ක් ශදන්න ඕනෑ. අපි කි න්න ඕනෑ  
අපි ඒෙශ ඉවම්  ශර කට ගන්නෙශ කි ලශ. ඒ ඉවම් බක්ශක ම 
අයිති ශෙන්ශන් රජශේ ඉවම්  ශර කටයි. ඒ ඉවම්  ශර ට ඒ ඉවම 
අයිති ෙනශක ට රජ  ඒ ඉවම ේකස් කරුර ෙටිනශකම  ැංුණෙට 
ල ශ ශදනෙශ. රජ  විසින් රජශේ  ැංුණෙලට ඒ ේකස් කරුර 
ෙටිනශකම මලශ ඒ ඉවම ඉවම්  ශර කට ගන්නෙශ.  

 ඊට පස්ශසේ ඒ ඉවම්  ශර ට රජ  -බ තුමශම- හදනෙශ  

ප්රතිපත්ති මශලශෙක්. ඒෙශ ෙැඩි මිලට ශගන  වි ශල ඉවම් හිමි න් 

ශලස ඉවම් එකතු කර ගන්නශ වූ ෙැව පිළිශෙ කට කිසිශසේත් 

 ටත් ශන ෙන පතෝදි ශග වීන්ට ඒ මිල ගණන්ෙලට ශම් ඉවම් 

නැෙත මිලම ගැනීමට අයිති ක් ලැශ න පිළිශෙ ක් ඒ ඉවම්  ශර  

සඳහශ හදන්න ුරුතෙන්. එශහම කශ  ත් විතරයි  ඒ ඉවම් 

රැශකන්ශන්. එශහම කශ ේ නැත්නම්  ේකස් නීති  ෙ ක්ෙන්න 

අපට  ැහැ. ගරු සමතිතුමසි  එශහම නම් බ තුමශ කි න්න ඕනෑ  

"අන් තැනක ුණමක් සඳහන් වී තිබුණ ද  අන් නීති ක ුණමක් සි ම 

කර තිබුණ ද  ශමම ඉවම් ශෙන්ශේසිශේ විකිණීමට  ල ක් 

ශන මැත්ශත් " කි ලශ. ඒ ෙගන්ති  සතු ත් කරන තුරු 

ශග වි ශට ආරක්ෂශෙක් නැහැ. ක්රි ශත්මක ෙ ශ න් සිේධ් ෙන්ශන්  

 හ පශලන ආ්ඩඩුෙ අරකළණු කරුර ශද මයි. ඒ සිසශ බ තුමශශගන් 

මශ ඉල්ලශ සිටිනෙශ  ඒ ඉවම් ශෙන්ශේසිශේ විකිණීමට  ෙැඩිම මිල 

ගණන් ශගෙන්න ුරුතෙන් අ ට ඒ ඉවම් මිල ම ගැනීමට තිශ න 

ඉව කව අහුරශ එ ට ශද ර ෙසන සංශ ෝධ්න ක් හැකි තරම් 

ඉක්මනට අමශතය ම්ඩවල ට ඉදිතෝපත් කරන්න කි ලශ. ඒ සඳහශ 

ඉක්මසින් ශකටුම්පතක් ඉදිතෝපත් කරලශ  හ පශලන ආ්ඩඩුශේ 

ුණණු ශකටුම්පතින් අශේ සම් න්ධ්  ඈත් කර ගන්න කි ශ මශ 

බ තුමශශගන් ඉල්ලශ සිටිනෙශ.  

 
ෙු එසන.එම්. චන්ද්රගසේන මතතා  
(மொண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரரசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

අශන්  මම ඒකටත් ේත්තර ක් ශදන්න ඕනෑ! ශම්කට ඒශක් 

කිසිම සම් න්ධ් ක් නැහැ  ගරු සමතිතුමශ. අපි සශකච්ඡශ කරලශ 

බ තුමශ කි න ශ ෝජනශ ටික ඉදිතෝ ට ශගශනන්න කැබිනේ 

ම්ඩවලශේම තීන්ුව කරකළ. ුණණු ශ ෝජනශ එකක්ෙත් ශමහි නැති 

 ෙ මම කි න්න ඕනෑ.  

 
ෙු වාසුගේව නානායක්කාං මතතා   
(மொண்புமிகு வொசுரதவ ேொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

බ තුමශ ේපශේ ක කශරක ස ශෙ කැඳෙලශ  එහිම  ශම් 

සම් න්ධ්ශ න් සශකච්ඡශ කරලශ ශම් පිළි ඳෙ ුණමක් ක  හැකිද 

කි ශ ඉක්මනට විමසශ  ලලශ  අප කශශඅත් අදහස් ල ශශගන 

සංශ ෝධ්න ශකටුම්පතක් ඉක්මනට ඉදිතෝපත් කරනෙශ සතැයි මශ 

වි ්ෙශස කරනෙශ. අශේ ආ්ඩඩුෙ ශග වි ජන ශ ශෙනුශෙන් ඒ 

යුතුකම ඉටු කරන  ෙට මට කිසිම සැක ක් නැහැ.  

අද තිශ න තෙත්  රපත  කශරණ ක් තමයි  ශම් ඉවම් 

දැනටමත් ේකස් ශෙලශ තිබීම.  
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පශර්ලිශම්න්තුෙ 

ෙු මුිතබුර් ංහුමාන් මතතා  
(மொண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ගරු සමතිතුමසි  බ තුමශ දැන් ආ්ඩඩුශේ නැහැ ශන්ද  
 

ෙු වාසුගේව නානායක්කාං මතතා   
(மொண்புமிகு வொசுரதவ ேொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

තෙම ආ්ඩඩුශේ. [ ශධ්ශ කිරීමක්]  මම ආ්ඩඩුශේ. 
 

ෙු මුිතබුර් ංහුමාන් මතතා  
(மொண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ගරු සමතිතුමශ  එතශක ට විමල් වීරෙං  මහත්ම ශ සහ ේද  

ගම්මන්පිල මහත්ම ශ  [ ශධ්ශ කිරීමක්]  
 

ෙු වාසුගේව නානායක්කාං මතතා   
(மொண்புமிகு வொசுரதவ ேொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඒක මශ දන්ශන් නැහැ. එතුමන්ලශ සමතිකශමන් විතරයි පහ 

කරලශ තිශ න්ශන්. අපි බක්ශක ම තෙම ආ්ඩඩුශේ.  
 

ෙු මුිතබුර් ංහුමාන් මතතා  
(மொண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 
එතුමන්ලශ නැහැ කි ලශ එතුමන්ලශ කි නෙශ ශන්. 

 

ෙු වාසුගේව නානායක්කාං මතතා   
(மொண்புமிகு வொசுரதவ ேொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඒක මශ දන්ශන් නැහැ. ඒක එතුමන්ලශශඅ තීන්ුවෙක්. මශ 

කි න්ශන් මශඅ තීන්ුවෙ. [ ශධ්ශ කිරීමක්] මම ආ්ඩඩුශේ. ආ්ඩඩුෙ 

සතුශ ේ ස්ෙශධීන ක්ඩවශ මක් ශෙන්න අපට වුෙමනශ නම්  අපි 

ආ්ඩඩුෙට කි නෙශ  'ආ්ඩඩුෙ සතුශ ේ ස්ෙශධීන ක්ඩවශ මක් 

ශෙන්න අපට ඉව ශදන්න' කි ලශ. [ ශධ්ශ කිරීමක්] අශප යි! බ  
විපක්ෂ ට නම්  බ  ුණණු විපක්ෂ ට නම් ගෑශෙන්නෙත් අපි 

එන්ශන් නැහැ. [ ශධ්ශ කිරීමක්] බ  විපක්ෂශේ අතීත   ැලුෙශම  
ඒ අතීත  ශහ ඳටම ප්රමශණෙත් බ  විපක්ෂශේ තකළන්නශන්ශසේලශට 

ශම් රශේ කෙදශෙත්  කිසි කලකෙත් මහජන සම්මති ක් 

ශන ලැශ න්න. අපට ඕනෑ නැහැ අලුත් ශේෙල්. දැනට ේකස් 

ශෙලශ තිශ න ඉවම් ශේරශ මශම් ෙැව පිළිශෙ ක් අෙ යයි. අද ඒ 

ඉවම් ෙයශපශතෝක න්ට ේකස් ශෙලශ; ශග වි ශ ුණීට ශග විශ ක් 

ශෙලශ. අපි දැන් ඒෙශ ශේරන්ශන් ශක ශහ මද  අපි ඒෙශ ණ  

ශේරුම්කශර ම්ඩවල ට ශ  කළ කරන ක්රම ක් හදන්න ඕනෑ. අපට 

තිශ නෙශ  ණ  ශේරුම්කශර ම්ඩවල ක්. ශගෙශ ගන්න  ැතෝ වුණු 

ණ  ඒ ණ  ශේරුම්කශර ම්ඩවලශේ මැදිහත් වීශමන් ටිකින් ටික 

ශගෙශ ගන්න ුරුතෙන් ක්රම ක් හදන්න ඕනෑ. ුවේපතුන්ශඅ ඉවම් 

ශහෝ සන්තකශේ තිබුණු ශේශප   ශේරශ ශදන ක්රම ක් තිශ නෙශ. 

ඒ ක්රම  අනුෙ ුවේපත් ශග වීන්ශඅ ශම් ජනපද ඉවම් ද බවුන්ශඅ 

පරම්පරශෙල පවුල්ෙලට ේරුම ෙන ආකශර ට ඉතිතෝ කර ශදන්න  

ශම් රශේ ශග වි ජන ශශඅ රජ ක් හැටි ට අශේ රජ ට ශල ුණ ෙග 

කීමක් තිශ නෙශ.  

ගරු සමතිතුමසි  ලංකශශේ ේකස් නීති  පිළි ඳෙ ටිකක් 

කල්පනශ ක  යුතුයි කි ශ මශ නැෙතත් බ තුමශට කි නෙශ. අඩු 

ගණශන් ේකස ශේරශ ගැනීමට දරුෙන්ට අයිති ක් ලැශ න 

පිළිශෙ ක් හදන්න ඕනෑ. ේකස් ති න්න අයිති ක් දැන් 

තිශ නෙශ. ඒ ෙශශඅම  ේකස ශේරශ ගන්න අයිති ක් තිශ න්නත් 

ඕනෑ. ඒ විධිශේ ෙැව පිළිශෙ කටත් අප  ශ යුතුයි කි ශ මම 

හිතනෙශ.  

ශග වීන්ට දැනුෙත් ශෙ  ශදන්න ඕනෑ කි ලශත් කිේෙශ. 

ශග වීන්ට ඕනෑ දැනුෙත් ශෙ  ලැබීම ශන ෙ  දතෝද්රතශශෙන් 

මිමමටයි. බවුන් ශේප  ේකස් කරන්ශන් දතෝද්රතශෙ සිසශ. බවුන් 

දතෝද්රතශෙට ලක් ෙන්ශන් සයි  ඒ  බවුන්ශඅ සිෂ්පශදනෙලට ශහ ඳ 

මිලක් නැති සිසශ. ඒකට ශම් ආ්ඩඩුෙ ේත්තර ක් සැපයුෙශ. ශහ ඳ 

මිලක් ුවන්නශ  ශග වි න්ශඅ සිෂ්පශදනෙලට. අශනක් අතට  

ශග වීන් අතරමැදි න්ශඅ ගසශ කෑම්ෙලට හුන ශෙලශ තිශ නෙශ. ඒ 

ගසශ කෑම්ෙලින් ශග වීන්  කළදශ ගන්න ඕනෑ. ශග වීන්ට ශ දවුම් 

සඳහශ ශගෙන්න තිශ න මිල අධිකයි. ඒ කළදල් බක්ශකෝම  න්ශන් 

ෙයශපශතෝක න්ට; ශප ශහ ර ශක ම්පැසිකශර න්ට. අන්න ඒෙශයින් 

ශග වීන් කළදශ ගන්න ඕනෑ. එශහම වුශණ ත් විතරයි  අපට 

ශග වීන්ශඅ දතෝද්රතශෙ අඩු කරන්න ුරුතෙන්. ශග වීන් දතෝද්රතශෙට 

ෙැශටන්න ඉව සරලශ  බවුන්ට තිශ න්නශ වූ ුණවශ ඉවමත් ේකස් 

ශෙන්න ඉව සරලශ  ඒෙශ ේකසට සින්න ශෙන්න ඉව සරලශ ඒ 

මිසිුනන් ඉවමක් කවමක් නැති  පශශර් සවිදින  විරැකි ශශෙන් 

ශපශ න  නගරෙලට රැකි ශ ශහ  ශශගන එන පිතෝසක්  ෙට පත් 

ෙන්න ඉව ශදන්න එපශ කි ශ ඉල්ලශ සිටිමින් මශඅ ෙචන ස්ෙල්ප  

හමශර කරනෙශ.  

 
ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු හතෝසි අමරූ තෝ  මන්ත්රීතුමි . බ තුමි ට විනශඩි 9ක 

කශල ක් තිශ නෙශ.  

 
[අ. ශ. 12.15] 

 

ෙු මආචාර්ය  තරිනි අමංසූරිය ගමගනවිය 
(மொண்புமிகு (கலொேிதி) (தசல்வி) ஹொினி அமரசூொிய)  

(The Hon. (Dr.) (Ms.)  Harini Amarasuriya) 

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි  මට ශම් අෙස්ථශෙ ල ශ 

ුවන්නශට ශ  ශහ ම ස්තුතියි.  

ඉතශම ෙැදගත් පනතක්  ටශත් ෙන ශරගුලශසි ගැනයි අද අප 

ශම් කථශ කරන්ශන්. ශම් පනතට ශගන එන සංශ ෝධ්න ගැන අපි 

ඉතශම පතෝස්සශමන්  අෙධ්ශනශ න් සශකච්ඡශ ක  යුතුයි. ඉවම් 

සංෙර්ධ්න ආඥශපනශත් මූලික අරකළණක් ෙන්ශන්  ඉවම් නැති 

අ ට ඉවම් ල ශ මමයි. ඒ ඉවම් ආරක්ෂශ කර ගැනීම සඳහශ 

ශක ශහ මද ශම් පනත මිනන් ක්රි ශත්මක ෙන්ශන් කි න ප්රශේ   

තුළින් තමයි අපි ශම් දිහශ  ලන්න ඕනෑ.  

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි  ශමතැනම කි ැවුණශ  සශධ්නී  

විධි ට සංශ ෝධ්න කිහිප ක් ශගනැවිත් තිශ නෙශ කි ලශ. අපිත් 

ඒක පිළිගන්නෙශ. ඉවම් භුක්ති  ස්ත්රී-ුරරුෂ සමශජ ශෙශ න් 

ශත රෙ දරුෙන්ට  නෙශ. ගැහැනු දරුෙන්ටත් ඒ ඉවම් ල ශ ගන්න 

දැන් ුරුතෙන්. ඒක ශහ ඳ ශද ක්. නකළත් සත්ත ෙ ශ න් එතැන 

අඩුෙක් තිශ නෙශ. ශම්  සංශ ෝධ්නශ නුත් කලත්ර ශට ඒ 

කි න්ශන් spouse ශකශනුණට ශම් ඉවම ල ශගන්න  ැහැ. Third 

Schedule එක  ැලුෙශම එහි නම් කරලශ නැහැ කලත්ර ශට එහි 

අයිති ක් තිශ නෙශ කි ලශ. දරුෙන් සතු ත් කර තිශ නෙශ. 

ඉවම් අයිති  පිළි ඳෙ කථශ කරන ශක ට  ස්ෙශමි ුරරුෂ ශ නැති 

වුණශට පස්ශසේ කශන්තශෙට ඉවම් අයිති  අහිමි ශෙනෙශ. දැනට එහි 

අයිති   න්ශන් දරුෙශට. සයි  කලත්ර ශත් ඒකට එකතු කරන්න 

 ැතෝ කි න එක මම සමතිතුමශශගන් දැන ගන්න කැමැතියි. 

කලත්ර ශත් ඒකට එකතු කශ  ත් මීටත් ෙවශ සශධ්නී  ශලස අපට 

ශම් ගැන සලකශ  ලන්න ුරුතෙන් කි ලශ මශ හිතනෙශ.  

 
ෙු එසන.එම්. චන්ද්රගසේන මතතා  
(மொண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரரசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ගරු මන්ත්රීතුමි සි  ඒක සංශ ෝධ්න ට අදශ  නැහැ. පනශත් 

කලත්ර ශ කි න එක තිශ නෙශ. ඒක නැති ශෙන්ශන් නැහැ 

ශමමිනන්. දරුෙන්ශඅ ප්ර ්න  තමයි දශලශ තිශ න්ශන්. පිතෝමි 

දරුෙශ ද  ගැහැනු දරුෙශ ද කි න එක තමයි දශලශ තිශ න්ශන්. 

කලත්ර ශ හැටි ට ස්ෙශමි ශශගන් පස්ශසේ බිතෝඳට ඒ අයිති  එනෙශ.  
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ෙු මආචාර්ය  තරිනි අමංසූරිය ගමගනවිය 
(மொண்புமிகு (கலொேிதி) (தசல்வி) ஹொினி அமரசூொிய)  

(The Hon. (Dr.) (Ms.)  Harini Amarasuriya) 

Third Schedule එශක් කලත්ර ශ කි න එක නැහැ.  
 

ෙු එසන.එම්. චන්ද්රගසේන මතතා  
(மொண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரரசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

සංශ ෝධ්න ක් කරන්න අෙ ය නැහැ. එ  සඳහන්ෙ 

තිශ නෙශ.  
 

ෙු මආචාර්ය  තරිනි අමංසූරිය ගමගනවිය 
(மொண்புமிகு (கலொேிதி) (தசல்வி) ஹொினி அமரசூொிய)  

(The Hon. (Dr.) (Ms.)  Harini Amarasuriya) 

ශකශසේ ශෙතත්  ශමතැන ඊට ෙවශ  රපත  ප්ර ්න ක් 

තිශ නෙශ. ඒ ජනතශෙට ඉවම් අහිමි වීශම් අෙදශනමක් ශම් තු  

තිශ නෙශ. විශ ේෂශ න්ම අශේ ුනුත ශග වීන්ට සහ ග්රශමී  

ජනතශෙට ශම් සංශ ෝධ්න  තුළින් එෙැසි අෙදශනමක් පැන 
නිනනෙශ. ශමතැන කථශ කරුර අන්දමට  ශමතැන සශකච්ඡශ වුණු 

අන්දමට අලුතින් සවිල්ලශ තිශ න සංශ ෝධ්න  හරහශ එහි ශෙනස් 
කරලශ තිශ න කශරණශ ශදකක් තිශ නෙශ. අෙදශනමක් තිශ න ඒ 

කශරණශ ශදශකන් එකක් තමයි  ප්රශශේශී  ශල්කම්ශඅ අෙසර  

අෙ ය ශන වීම. ගරු අමශතයතුමශ දැන් කි නෙශ  අෙ ය නම් ඒක 

ශෙනස් කරන්න ුරුතෙන් කි ලශ.  

අෙසර  ෙශශඅම ප්රශශේශී  ශල්කම්ශඅ අධීක්ෂණ   ටශත් 

තමයි ශම් ේකස් කිරීම වුණත් සිේධ් ශෙන්ශන්. නකළත්  දැන් ඒ 

අධීක්ෂණ ත් සිේධ් ශෙන්ශන් නැහැ. රජශේ අධීක්ෂණ   ටශත් 

තමයි ඉවම් පතෝහරණ  සිේධ් ශෙන්ශන්. අශනක් කශරණ  ශම්කයි. 

දැනටත් ශග වීන්ට ුරුතෙන් ශම් ඉවම් ේකස් කරන්න. ඒ අයිති  

දැනටමත් ශම් පනශත් තිශ නෙශ. හැ ැයි  ේකස් කරන්න ුරුතෙන් 

ශෙන්ශන් රශජය  ැංුණෙකට පමණයි. රජ ට සම් න්ධ්  ැංුණෙකට 

පමණයි ශමශතක් කල් ඒ ඉවම් ේකස් කරන්න ුරුතෙන් වුශ්ඩ. 

ඒකත් ප්රශශේශී  ශල්කම්ශඅ අෙසර  සහ අධීක්ෂණ   ටශත්යි 

කරන්න තිබුශ්ඩ. නකළත්  දැන්  ඕනෑම  ැංුණෙකට ශම් ඉවම් ේකස් 

කරන්න ුරුතෙන්. ඒක තමයි අති යින්ම   ශනක කශරණ . රශජය 

 ැංුණෙලින් එහශට ගිහිල්ලශ ශපෞේගලික  ැංුණෙලත් ශම් ඉවම් 

ේකස් කරන්න ුරුතෙන් නම්  ප්රශශේශී  ශල්කම්ශඅ අෙසර ත්  

අධීක්ෂණ ත් නැත්නම් එතැන තමයි  අෙදශනම තිශ න්ශන්  ගරු 

සමතිතුමසි. 
 

ෙු එසන.එම්. චන්ද්රගසේන මතතා  
(மொண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரரசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ගරු මන්ත්රීතුමි සි  නම් කරුර රශජය  ැංුණ ටිකක් තිශ නෙශ. 

ඒෙශශේ පමණයි ශම් ඉවම් ේකස් කරන්න ුරුතෙන්.  

 
ෙු මආචාර්ය  තරිනි අමංසූරිය ගමගනවිය 
(மொண்புமிகு (கலொேிதி) (தசல்வி) ஹொினி அமரசூொிய)  

(The Hon. (Dr.) (Ms.)  Harini Amarasuriya) 

නම් කරුර රශජය  ැංුණ සහ එතැන තිශ නෙශ  "and any other 

financial institution" කි ලශ ගරු සමතිතුමසි. ඕනෑම මූලය 

ආ තන ක් තමයි "any other financial institution" කි න්ශන්. 

ගරු අමශතයතුමසි  ශම් ශෙනශක ටත් ශම් ක්ෂුද්ර කළලය ණ  ප්ර ්න  

සිසශ ග්රශමී  ුනුත ශග වි ශ ඉතශ අෙදශනම් සහගත තත්ත්ෙ ක 

ඉන්ශන්. එතශක ට   ක්ෂුද්ර මූලය ණ  ආ තනෙලටත් ශම් ඉවම් 

ේකස් කිරීශම්  ල  ශදනෙශ නම්  ඒක අති යින්ම   ශනකයි. 

ක්ෂුද්ර මූලය ණ  ප්ර ්න  සිසශ අති යින්ම පීවන ට ලක් ශෙලශ 

සිටින්ශන්ත් ශම් ජනතශෙමයි.  බවුන්ට කර කි ශ ගන්න ශද ක් 

නැති ශෙනශක ට   ණ  ේගුලක හිරශෙලශ ඉන්නශක ට  ශම්  

ක්ෂුද්ර මූලය ආ තනෙලට ඉවම් ේකස් කරන්න හැකි ශෙ 

තිශ නෙශ කි න්ශන්  ඒක අති යින්ම   ශනක තත්ත්ෙ ක්. ඒ 

පිළි ඳෙ ගරු අමශතයතුමශ අෙධ්ශන  ශ  කළ ක  යුතුයි කි ශ මශ 

හිතනෙශ. ශම කද  ණ  ශෙලශ සිටින ජනතශෙට ශම් ඉවම් ේකස් 

කරන්න ුරුතෙන් ශෙනශක ට අසිෙශර් ශ න්ම ඒශග ල්ලන් ඉවම 

ේකස් කරනෙශ. ඒ විතරක් ශන ශෙයි  ඉවම විුණණන්න ුරුතෙන් 

හැකි ශෙත් දැන් ශම් තුළින් තිශ නෙශ. ප්රශශේශී  ශල්කම්ශඅ 

අධීක්ෂණ  නැති සිසශ ඒකට තිශ න ආරක්ෂශෙත් නැති ශෙලශ 

තිශ නෙශ. ශම් සංශ ෝධ්න  තුළින් සත්තටම සිුව ෙන්ශන් ඉවම් 

මූලයකරණ ට  න මශෙත සකස් කිරීමයි.  

ගරු සමතිතුමසි  ඉවම් ප්රශඅධ්න ක් හැටි ට සැලකීම කි න 

මශතෘකශෙ ගැන ශමතැනම කථශ වුණශ. නකළත්  ශග වි 

ජනතශෙටෙත්  ග්රශමී  ජනතශෙටෙත්  ුනුත ශග වි ශටෙත් ශම් ඉවම් 

ප්රශඅධ්න ක් ශෙන්ශන් නැහැ. ශම් ඉවම් ප්රශඅධ්න ක්  ෙට පත් 

ශෙන්ශන්  මහශ පතෝමශණශේ ෙයශපශතෝක න්ට සහ මූලය 

ආ තනෙලට.   ශනක තත්ත්ෙ  තිශ න්ශන් එතැනයි. ණ ෙලට 

හුනශෙලශ සිටින  දතෝද්රතශශෙන් ශපශ න ශග වි ජනතශෙට 

තමන්ශඅ ඉවම් ආරක්ෂශ කර ගැනීමට ශම් සංශ ෝධ්න  හරහශ  

කිසිම රුුණලක් ලැශ න්ශන් නැහැ. බවුන්ට ශම් ඉවම් සඳහශ 

අයිති  ලැශ න විධි ක් ශම් සංශ ෝධ්න  තුළින් සිේධ් ශෙන්ශන් 

නැහැ.   

 ම්කිසි විධි කට ප්රගතිශීීට කළහුණුෙරකින් ශගශනන ශම් 

සංශ ෝධ්නෙල සත්ත අරකළණ ශම කක්ද කි ලශ අපිට සශධ්ශරණ 

සැක ක් තිශ නෙශ. ශම කද  ුනුත ශග වි ශ සහ ග්රශමී  ජනතශෙ 

තමයි  ශප ශහ ර අර්බුද  සිසශත් වි ශල පීවන කට ලක් ශෙලශ 

තිශ න්ශන්. බවුන් ක්ෂුද්ර මූලය ණ  සිසශත් වි ශල පීවන කට 

ලක් ශෙලශ තිශ නෙශ. එෙන් අෙස්ථශෙක ශම් ඉවම් ශම් විධි ට 

පතෝහරණ  කිරීමට සිදහස් කිරීම තුළින් ුනුත ශග වීන්ට ශහෝ ග්රශමී  

ජනතශෙට ශන ශෙයි  ශම් ඉවම්ෙල අයිති  ලැශ න්ශන්. සත්ත 

ෙ ශ න්ම ශම් ඉවම් අයිති  ලැශ න්ශන්  මූලය ආ තන සහ 

ශපෞේගලික ෙයශපශතෝක න්ට.  ඒ සිසශ  ශම් සංශ ෝධ්න හරහශ 

ශග වීන්ශඅ ඉවම් අයිති  තහවුරු ශෙනෙශ කි ශ අපි නම් 

හිතන්ශන් නැහැ.  

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි  පුනගි  සති කිහිපශේ ඉදිතෝපත් 

ක  පනත් ශකටුම්පත්ෙලම  ම්කිසි විධි ක සශධ්නී  සංශ ෝධ්න 

ශගන ආ අතර  අති යින්ම   ශනක සංශ ෝධ්න ද තහවුරු වුණු 

ආකශර  අපි දැක්කශ.   

එතශක ට ජනතශෙත් කළ ශෙට පත් ශෙනෙශ  ශම  ශම න 

අරකළණකින්ද කරන්ශන් කි න එක හිතශගන්න  ැතෝෙ. ශම්ෙශ 

ඉදිතෝපත් ෙන්ශන්  හපත් ශද ක් හැටි ට සහ විශ ේෂශ න්ම 

සශධ්නී  සංශ ෝධ්න හැටි ටයි. ශම්ශක් සත්ත අරකළණ ශ  ශහෝ 

ශෙලශෙට ශපශනන්ශන් නැති විධි ට තමයි තිශ න්ශන්. එතශක ට 

ශම්කට MCC එක අෙ යද  නැේද කි න එක ශන ශෙයි -  [ ශධ්ශ 
කිරීමක්]  MCC එක ශම්කට අෙ ය නැහැ  ගරු සමතිතුමශ. MCC 

එක ආශේ නැතත් MCC එකට අෙ ය ෙන ශේ ශම් සංශ ෝධ්න 

හරහශ සිේධ් ෙනෙශ. ඒ සිසශයි ශම් පිළි ඳෙ අපි අෙධ්ශන  දි  

යුත්ශත්. ශම් ඉදිතෝපත් කර තිශ න සංශ ෝධ්න  තුළින් සත්ත 

ෙ ශ න්ම සිේධ් ෙන්ශන් ඉවම් මූලයකරණ ට ලක් කිරීම සහ 

ශග වි ජනතශෙශගන් සහ ග්රශමී  ජනතශෙශගන් ඉවම් අයිති  

පැහැර ගැනීමයි. ඒ සිසශ ශම්ශක් අරකළණ ශම කක්ද කි න එක 

ගැන අපට සැක ක් සති වීම අති යින්ම සශධ්ශරණයි. ශම් 

සංශ ෝධ්න  ශගශනන ශෙලශශේ ඒ පිළි ඳ සශකච්ඡශෙක්  

එළිශේත් ශකරුණශ. ඒ පිළි ඳ ෙශර්තශ කිහිප ක් තිශ නෙශ. ශම් 

පිළි ඳ වි ශල ෙ ශ න් ේේශඝෝෂණ ක   අරග  ක  ග්රශමී  

ජනතශෙ  විශ ේෂශ න්ම ක්ෂුද්ර මූලය ණ ෙලට හුන ශෙලශ සිටින 

ග්රශමී  ජනතශෙ ශම් සංශ ෝධ්න පිළි ඳෙ බවුන්ශඅ විශරෝධ්තශෙ 

ඉදිතෝපත් කර තිශ නෙශ. ඒ සිසශ ඒෙශත් සලකශ  ලශ  ශමම 

සංශ ෝධ්නෙලට එකඟ වි  ශන හැකි  කි න මතශේ තමයි අපි 

ඉන්ශන්.  

ස්තුතියි  මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි.  
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ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු සිශරෝෂන් ශපශර්රශ මන්ත්රීතුමශ. බ තුමශට විනශඩි 5ක 

කශල ක් තිශ නෙශ. 

 
[අ. ශ. 12.25] 
 

ෙු නිගංෝෂන් ගපගර්ංා මතතා  
(மொண்புமிகு ேிரரொஷன் தபரரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

මට ශම් අෙස්ථශෙ ල ශ මම ගැන මම බ තුමශට ස්තුතිෙන්ත 

ශෙනෙශ  මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි. අද අපි ඉවම් සංෙර්ධ්න 

ආඥශපනත  ටශත් ශගන එන ශරගුලශසි පිළී ඳෙයි කථශ 

කරන්ශන්. ශමම ආඥශපනශත් 25 ෙන ෙගන්ති   ටශත් සිුණත් 

කරන අෙසර පත්ර   27 ෙන ෙගන්ති   ටශත් සිුණත් කරන මමනශ 

පත්ර   එම ශක න්ශේසිෙලට සතු ත් කර සති අෙම අනුශ ුවම් 

සීමශෙන් සංශ ෝධ්න  කිරීම සතුුත විවිධ් කශරණශ රශශි ක් ඉවම් 

අමශතයතුමශ ශම් ගරු ස ශෙට ඉදිතෝපත් ක ශ. විශ ේෂශ න්ම ශම් 

රශේ තිශ න ඉවම් ගැටලුෙ අශේ රශේ ජනතශෙට ප්රධ්ශන ප්ර ්න ක් 

ශෙලශ තිශ නෙශ. ශම කද  ඉවම් නඩු විස ශඳනශක ට පරම්පරශ 

ගණනශෙක් පුන ශෙනෙශ. විශ ේෂශ න්ම ශම් සිසශ තමන්ශඅ 

ශදමේපි න්ශඅ සහ ඒ පවුල සතුශ ේ සෑශහන්න ආරවුල්  හටශගන 

තිශ නෙශ. එම සිසශ එම ඉවම් ගැටලු විසඳීමටත්  ශග වි මහතුන් 

සතුුත ඒ ඉවම් අයිති පවුල්ෙල ගැටලු සිරශකරණ  කර ඒ පවුල් 

නඟශ සිටුවීශම් අරකළණ සතිෙත් ඉදිතෝපත් කර තිශ න 

සංශ ෝධ්නෙලට අපි එකඟ ෙනෙශ. හැ ැයි  ශම් ඉවම් ේකසට 

තැබීශම්ම සහ විකිණීශම්ම අපි ඉතශ ප්රශේසම් වි  යුතුයි. ශම කද  ඒ 

පවුල්ෙලට පරම්පරශ ගණනශෙක් තිබුණු ඉවම් අයිති  කෙදශ හතෝ 

නැතිෙ  න්න ුරුතෙන්. ඒකට ඉවම් සමතිතුමශ එකඟ වූ ආකශර ට   

අනෙ ය ශලස  ම්කිසි ඉවමක් ේකස් ති ලශ එහි අයිති  

නැතිවීශම් ප්ර ්න  ප්රශශේශී  ශල්කම් තුළින් සිරශකරණ  කිරීම 

සඳහශ අෙ ය සං ශ ෝධ්න  ඉදිතෝපත් කරන්න කි ලශ ශම් 

අෙස්ථශශේම  මම ඉල්ලශ සිටිනෙශ. 

ශම් අෙස්ථශශේම මම විශ ේෂශ න් මතක් කරන්න ඕනෑ  ශම් 

රශේ ශග වි ශ නැත්තටම නැති කශ ේ ශම් රජ   ෙ. ශම කද  ශම් 

රජශේ ශප ශහ ර ප්රතිපත්ති  සිසශ අද ෙනශක ට  ශග වි ජනතශෙට 

වි ශල ප්ර ්න ක් සති ශෙලශ තිශ නෙශ  ගරු සමතිතුමසි. බ තුමශ 

සිශ ෝජන  කරන ප ශත සතුුත අශනුණත් ප ශත්ෙල ශග වි 

ජනතශෙශඅ හඬට සහුම්කන් මලශ දැන්ෙත් සිෙැරදි ශප ශහ ර 

ප්රතිපත්ති ක් ශම් රශේ ක්රි ශත්මක කරන්න කි ලශ ශම් 

අෙස්ථශශේම අපි මතක් කරනෙශ. ඒ ෙශශඅම ශම් රශේ ඉතිහශස ශේ 

දැක නැති ආකශර ට අද මිසිුනන් ශපෝලිම් යුග ක ති ලශ 

තිශ නෙශ. අද මිසිස්ුන ඒ ශපෝලිම්ෙල මැශරනෙශ.  ඒශක් ප්රධ්ශන 

ෙගකීම  ශම් රජ  ගන්න ඕනෑ. අද පැෙැති සර්ෙ පශක්කයක 

සකළුතශේමත්  ශෙන ශෙන තැන්ෙලට ශම් ශ ෝල  පශස් කරන්න 

හදන ආකශර  අපි දැක්කශ. එක්ශකෝ කි නෙශ  ශම්ෙශට ෙග 

කි න්න ඕනෑ පුනගි  ආ්ඩඩුෙ කි ලශ. එක්ශකෝ   අවුරුුව 7 ක් 

ගැන කි නෙශ.  නකළත්  තමන් කරුර ඒ හශසි  ගැන ශම් අ  කිසිම 

ෙගකීමක් ගන්ශන් නැහැ. 

ඒ ෙගකීම  ශර ගන්ශන් නැහැ ෙශශඅම ශම් ප්ර ්නෙලට හතෝ 

ේත්තර ශහ  න්නත් අද ෙනශක ට රජ  අශප ශහ සත් ශෙලශ 

තිශ නෙශ. මතක ත ශ ගන්න  අද ශම් ශපෝලිම්ෙල ඉන්න මිසිස්ුන 

මැශරන  ෙ. ශමශහම ෙනශක ට මිසිුනන්ට වි ශල පීවන ක් සති 

ශෙලශ  ශම් ශපෝලිම්ෙලින් අශේ රශේ කැරැල්ලක් සති ශෙන්නත් 

ුරුතෙන්. අපි දන්නෙශ  අද ෙනවිට කැරැල්ලක මේටමට  ම් 

ෙර්ධ්න ක් ශේශගන  න  ෙ. ඒ සිසශ තමයි බ තුමන්ලශ 

ප කළශෙන්ම ඒ ස්ථශනෙලට ශප ීටසි   ැේශේ. දැන් හකළදශෙත් 

ශ  දෙශ ශප්රල් ශෂඩ්ෙල වින  ආරක්ෂශ කරන්න කටයුතු කරනෙශ 

ෙශශඅම ඒෙශ ශ මශම්ම ආරක්ෂශකශරීෙ ඒ කටයුතු කරන්න කි ශත් 

 ම් ෙැව පිළිශෙ ක් කරශගන  නෙශ.  මම කි ුර සි ලු කශරණශත් 

සැලකිල්ලට අරශගන ශපෝලිම් නැති කරන  ශම් රශේ ණ  අඩු 

කරන සි ම විසඳුමක් රජ ක් හැටි ට ශම් පශර්ලිශම්න්තුෙට 

ඉදිතෝපත් කරන්න කි ශ ප්රකශ  කරමින් මශඅ කථශෙ අෙසන් 

කරනෙශ. 

ස්තුතියි. 

 
ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දිෙශ ආහශර විශේක  සඳහශ පස්ෙරු 1.30 දක්ෙශ ස ශශේ 

කටයුතු තශෙකශලිකෙ අත්හිටුෙනෙශ. 
 

රැසනවිම ඊ  අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්                     
අ. භා. 1.30  නැවත පවත්වන ලදී. 

அதன்படி, அமர்வு இமடேிறுத்தப்பட்டு, பி. ப. 1.30 மணிக்கு 

மீண்டும் ஆரம்பமொயிற்று.     

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

 
සතකාං මත ගල්කම් 
(உதவிச்  தசயலொளர் ேொயகம்) 

(Assistant Secretary-General) 

කරුණශකර කවුරුන් ශහෝ ගරු මන්ත්රීෙරශ ක් මූලශසන  

සඳහශ ගරු මන්ත්රීෙරශ ුණශඅ නමක් ශ ෝජනශ කරන්න. 

 
ෙු ගක්.පී.එසන. කුමාංියරි මතතා 
(மொண்புமிகு ரக.பி.எஸ். குமொரசிறி)  

(The Hon. K.P.S. Kumarasiri) 
"ගරු අජිත් රශජපක්ෂ මන්ත්රීතුමශ දැන් මූලශසන  ගත යුතු " 

යි මශ ශ ෝජනශ කරනෙශ. 

 
ෙු එචි. නන්දගසේන මතතා 
(மொண்புமிகு எச். ேந்தரசன)  

(The Hon. H. Nandasena) 

 
විියන් සනථිං කංන ලදී. 
ஆரமொதித்தொர். 
Seconded. 

 
ප්රශනනය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනතුුව ෙු අිතත් ංාජපක්ෂ මතතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்படி, மொண்புமிகு அஜித் ரொஜபக்ஷ அவர்கள் தமலமம 

வகித்தொர்கள். 

Whereupon  THE HON. AJITH RAJAPAKSE took the Chair. 

 
ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ශක්.පී.එස්. ුණමශරසිතෝ මන්ත්රීතුමශ. බ තුමශට විනශඩි 10ක 

කශල ක් තිශ නෙශ. 

 
[අ. ශ. 1.31] 
 

ෙු ගක්.පී.එසන. කුමාංියරි මතතා 
(மொண்புமிகு ரக.பி.எஸ். குமொரசிறி)  

(The Hon. K.P.S. Kumarasiri) 
මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි  ගරු ඉවම් අමශතයතුමශ විසින් 

ඉවම් සංෙර්ධ්න ආඥශපනත  ටශත් ඉතශම ෙැදගත් ශරගුලශසි 

ශදකක්  ගරු ස ශෙට ඉදිතෝපත් කර තිශ න ශම් ශම ශහ ශත් ඒ 

පිළි ඳෙ කථශ කිරීමට අෙස්ථශෙ ල ශ මම ගැන බ තුමශට 

ස්තුතිෙන්ත  ශෙනෙශ. 
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ෙසර ගණනශෙකට පුනෙ ශමෙැසි ඉතශම ෙැදගත් ආඳශපනතක් 

 ටශත් ශරගුලශසි ඉදිතෝපත් කර තිශ න ශම ශහ තක ෙර්තමශන 

විපක්ෂ  ශම් සම් න්ධ්ශ න් කටයුතු කරන ආකශර  හශසය ට 

කශරණ ක්  මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි. රටට ෙැදගත් පනත් 

ශකටුම්පතක්  රශේ ජනතශෙශඅ අෙ යතශ ඉටු කරන පනත් 

ශකටුම්පතක් පශර්ලිශම්න්තුෙට ඉදිතෝපත් කරන ශේලශෙට  පනතක් 

සංශ ෝධ්න ට ලක් ශෙන ශේලශෙට ෙර්තමශන විපක්ෂ  හැම දශම 

මශධ්ය ට ශදන  ශහෝද ශහෝදශ මශඩ් දමන ෙචන ශසේ එක තමයි 

ශමතැනම කි න්ශන්ත්.  මම ශම් පශර්ලිශම්න්තුශේ කථශ කරන 

හැම ශම ශහ තකම කි න ශද ක් තමයි ඒක. 

ගරු සමතිතුමශ ශම් ශරගුලශසි ඉදිතෝපත් ක ශට පුන ඒ පිළි ඳෙ 
සශකච්ඡශ කරන ශේලශශේ  ඒ පිළි ඳෙ විෙශද කරන ශේලශශේ 

විපක්ෂශේ අ  ශම් රශේ ඩීසල් ප්ර ්න  පිළි ඳෙ  ගෑස් ප්ර ්න  
පිළි ඳෙ  කිතෝ පිටි ශපෝලිම් පිළි ඳෙ තමයි කථශ කශ ේ.  ඒ සිසශ අපි 
විපක්ෂ ට කි න්න ඕනෑ  ශම් රශේ තිශ න ප්ර ්න පිළි ඳ කථශ 
කරමින් ඒ ශ ෝල  අතිගරු ජනශධිපතිතුමශට පමණක් පශස් 
කරන්න කටයුතු කිරීම ෙැරදියි කි න එක. ශම කද  අපට සිදහස 
හම්  වුණු දෙශසේ ඉඳලශ අපි අද ශම් පත් ශෙලශ ඉරණමට  පත් 
ශෙලශ තිශ න තත්ත්ෙ ට එදශ ඉඳලශ ශම් දක්ෙශ හිටුර නශ කශ ෝ 
ෙග කි න්න ඕනෑ; හැම පක්ෂ ක්ම ෙග කි න්න ඕනෑ. ජනතශ 
විකළක්ති ශපරකළණටත් ඒශකන්  ැහැර ශෙන්න  ැහැ. ශම කද  
ජනතශ විකළක්ති ශපරකළණත් ශම් රශේ ආර්ථික  විනශ  කරන්න 

මූලික ශහේතුෙක්  ෙට පත් ශෙලශ තිබුණශ. 1971 කැරැල්ල  77 
කැරැල්ල අපට මතකයි. ජනතශ විකළක්ති ශපරකළණත් එදශ ඉඳලශ ශම් 
රශේ ආර්ථික  වින  කරුර පක්ෂ ක්. ෙර්තමශන විපක්ෂ ත්  
ජනතශ විකළක්ති ශපරකළණත් ශම් ේත්තරීතර පශර්ලිශම්න්තුශේ 
තිශ න ෙරප්රසශදෙලට කළෙශ ශෙලශ ශම් රශේ ජනතශෙට ශපන්ෙන්න 
හදනෙශ  ශම් රට ෙැටී තිශ න ආර්ථික තත්ත්ෙ ට ශගෝඨශ   
රශජපක්ෂ මැතිතුමශ පමණක් ෙග කිෙ යුතුයි කි න කශරණශෙ. 
බවුන් ඒක බේුර කරලශ ශපන්ෙන්න හදනෙශ. ඒ සිසශ අපි 
ෙගකීශමන් කි න්න ඕනෑ  ශගෝඨශ   රශජපක්ෂ මැතිතුමශ විතරක් 

ශන ශෙයි  සිදහසින් පුනෙ ශම් රට පශලන  ක  හැම ශකශනුණම 
ශම්කට ෙග කි න්න ඕනෑ කි ලශ. හැම ශකශනුණම ෙග කි න්න 
ඕනෑ. ඒක මශඅ ශපෞේගලික මත .   

අපි දැක්කශ පුනගි  අවුරුුව හතරහමශශර්  හ පශලන ආ්ඩඩුෙ 
ණ  ගත්ශත් ශක ශහ මද කි ලශ. මහින්ද රශජපක්ෂ මැතිතුමශ 
2015ම  හ පශලන ආ්ඩඩුෙට ශම් රශේ  ල  ශදන ශක ට ආර්ථික 
ෙර්ධ්න ශේග  සි  ට 8ක තිබුණශ. හැ ැයි 2019ම සි  ට 
ශදකකට ෙැටිච්ච ආර්ථික ෙර්ධ්න ශේග ක් එක්කයි ශගෝඨශ   
රශජපක්ෂ ජනශධිපතිතුමශ ශම් රට  ශර ගත්ශත්. ඒ සිසශයි මම 

කිේශේ හැම ආ්ඩඩුෙක්ම  හැම පක්ෂ ක්ම ශම් ෙගකීම  ශරගන්න 
ඕනෑ කි ලශ. 

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි  අද ඉවම් අමශතය එස්.එම්. 
චන්ද්රශසේන ඉවම් අමශතයතුමශ ඉවම් සංෙර්ධ්න ආඥශපනත  ටශත් 
ශරගුලශසි ඉදිතෝපත් කර තිශ නෙශ. එම පනශත් 155  156  157  
158 ෙගන්ති  ටශත් ශම් ශරගුලශසි පැනවීම පිළි ඳෙ අපි එතුමශට 
ස්තුතිෙන්ත ශෙන්න ඕනෑ. අනුරශධ්ුරර දිස්්රික්ක  සිශ ෝජන  
කරන පශර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීෙර ුණ ෙන මශඅ මහජන දින ට 
ෙැඩිුරරම අපි  ඟට එන කශරණ ක් තමයි ඉවම් ගැටලු පිළි ඳෙ 

තිශ න ප්ර ්න  මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි. ඒ ප්ර ්න ගත්තශම  
ෙැඩිමහල් දරුෙශට ඉවමක පුන ේරුම  කි න කශරණශෙ මට 
ේදශහරණ ක් හැටි ට කි න්න ුරුතෙන්.  ලපත්රලශී  ඉවමක පුන 
ේරුම  තිශ න්ශන් ෙැඩිමහල් දරුෙශට කි න ඒ කශරණශෙ  ඒ 
ශරගුලශසි සිසශ වි ශල ප්ර ්න ගණනශෙක් සති වුණශ. වි ශ ේෂශ න්ම 
තමන්ශඅ සශහෝදර න් අතර ප්ර ්න  ශදමේපි න් අතර ප්ර ්න සති 
වුණශ.  ශම් සිසශ ඉතශ ශහ ඳින් ජීෙත් ශෙච්ච පවුල් අද කෑලි 
කෑලිෙලට කැඩිලශ  බිඳිලශ ගිහිල්ලශ තිශ නෙශ  මූලශසනශරූඪ ගරු 
මන්ත්රීතුමසි. මශඅ බිතෝඳශඅ අම්මශශඅ පවුල ේදශහරණ කට 

ගත්ශත ත්  ඒ පවුල අද  විනශ  ට ගිහිල්ලශ තිශ නෙශ. මශඅ 
බිතෝඳශඅ අම්මශශඅ පවුශල් ගැහැණු දරුශෙෝ හතරශදනශයි එක 
ුරතශයි. මශඅ බිතෝඳශඅ සී ශට ලැබිලශ තිබිච්ච අක්කර පහක ඉවම් 

ඒ සශහෝදර ශ විසින් තසි ම භුක්ති විඳිනෙශ. අපට ශම්ෙශ සිරවුල් 
කරගන්න ුරුතෙන්කමක් තිබුශ්ඩ නැහැ. මශ සම් න්ධ් 
ේදශහරණ ක් තමයි මම ශම් කිේශේ. ඒ සිසශ විසඳශගන්න  ැතෝ 
ශෙච්ච ශමෙැසි ප්ර ්න වි ශල ප්රමශණ ක් අනුරශධ්ුරර දිස්්රික්කශේ 
පමණක් ශන ශෙයි ශම් රට ුරරශම තිබුණශ. ශම්  ඟම මම සඳුදශ 

මහජන දින  පෙත්ෙනශක ට මශඅ  ඟට අම්මශ ශකශනක් ආෙශ. 
මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි   අම්මශ ජීෙතුන් අතර ඉන්නෙශ. ඒ 
පවුශල් ෙැඩිමහල් දරුෙශට සශහෝදතෝ න් තුන්ශදශනක් ඉන්නෙශ. ඒ 
ෙැඩිමහල් දරුෙශ අඩුම තරමින් අම්මශට භුක්ති ෙත් ශදන්ශන් නැති 
තත්ත්ෙ ට පත්ශෙලශ තිශ නෙශ. ඒ ඉවශම් reservation එක 
අක්කර ශදකකට ෙැඩි  තිශ නෙශ. ඉවශම් ුණුවරු බේුරෙ අක්කර 
ශදකහමශරයි. හැ ැයි  ඒ ෙැඩිමහල් දරුෙශ reservation එකත් 
අත්පත් කරශගන තිශ නෙශ. ඒ සිසශ ගරු සමතිතුමශ පනතට 
සංශ ෝධ්න ඉදිතෝපත් කිරීම ඉතශ ෙැදගත්.  

ගරු සමතිතුමසි  මම බ තුමශශගනුත් ඉල්ීටමක් කරනෙශ. 

ශමතැන සශකච්ඡශෙට  ඳුන් ශෙච්ච එක කශරණශෙක් තමයි ඉවම් 
ේගසට තැබීම පිළි ඳෙ කශරණශෙ. එ  ඉතශ ෙැදගත්. ඒ පිළි ඳෙ 
ෙශුනශේෙ නශනශ ක්කශර සමතිතුමශත් කථශ ක ශ; විපක්ෂශ නුත් 
කථශ ක ශ. ඒ සඳහශ  ප්රශශේශී  ශල්කම්ෙර ශශඅ අනුමැති  ල ශ 
ගැනීම ඉතශ ෙැදගත්. ඒකට ශහේතුෙ තමයි සමහර දරුශෙෝ 
ශදමේපි න්ශඅ වුෙමනශෙ මත ශන ශෙයි  දරුෙන්ශඅ වුෙමනශෙ 
මත ශදමේපි න් ශන මඟ  ෙලශ  ශදමේපි න්ශගන් අත්සන් 

අරශගන  ඉවම් ේගසට ත ලශ තිශ නෙශ. ඒ ේගසට තැූ  ඉවම්  
සින්න  ශෙන තත්ත්තෙ ට පත් ශෙලශ තිශ නෙශ. ඒ සිසශ ශම් 
ඉවම්ෙලට ප්රශශේශී  ශල්කම්ෙර ශශඅ අනුමැති  තිශ න 
අෙස්ථශෙක  ප්රශශේශී  ශල්කම්ෙර ශ ඒ පිළි ඳෙ ශස  ශ  ලනෙශ. 
එශහම වුණශම කශශඅ කැමැත්ත මතද ඉවම ේගස් කරලශ 
තිශ න්ශන්  ඉවම ේගසට තැබීමට ශදමේපි න් අත්සන් කරලශ 
තිශ න්ශන්  ලහත්කශරශ න්ද කි ලශ ප්රශශේශී  ශල්කම්ෙර ශ 
ශහ  ලශ  ලනෙශ. ඒ සිසශ ප්රශශේශී  ශල්කම්ෙර ශශඅ  අනුමැති   
ලැශ න එක ඉතශ ෙැදගත්  කි න කශරණශෙ මම සිහිපත් කරන්න 

ඕනෑ. 

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි  මට තෙ කශරණශෙක් කි න්න 
ඕනෑ. ඉතශ ෙැදගත්  ග්රශම සිලධ්ශතෝ මහත්ෙරු ඉන්නෙශ; ෙැදගත් 
ඉවම් සිලධ්ශතෝෙරු ඉන්නෙශ.  

සමහර ග්රශම සිලධ්ශතෝ මහත්ෙරු එක් එක් ජශෙශරම්කරුෙන්ට 

තමන්ශඅ ෙසම්ෙල ඉවම් කළදල්ෙලට අන්සතු කරනෙශ. අපි 
පැහැදිලිෙ දන්නෙශ  අනුරශධ්ුරර දිස්්රික්කශේ වි ශල ඉවම් 
ප්රමශණ ක් සමහර ග්රශම සිලධ්ශතෝන් සහ ඉවම් සිලධ්ශතෝන් එක් එක් 
ජශෙශරම්කරුෙන්ට විුණණන  ෙ. ඒ ෙශශඅම තමයි සමහර 
ජශෙශරම්කරුෙන් අනුරශධ්ුරර දිස්්රික්කශේ ඉවම් වි ශල ප්රමශණ ක් 
අරශගන එක් එක් ෙයශපෘති හදලශ -අශනෝදශ ෙයශපෘති  කි යි  
එශහම නැත්නම් කහ ෙගශ ෙයශපෘති  කි යි- ෙසර ගණනක් ඒ 

ඉවම් සංෙර්ධ්න  ශන කර ති ශශගන ඉන්නෙශ. එශහම ඉවම් ඕනෑ 
තරම් තිශ නෙශ. ඒ ඉවම්ෙලට මර්ඝ කශීටන  ලපත්ර මිනන්  ුව 
ශගෙනෙශ.  ුව ශගේෙශට ඒෙශ සංෙර්ධ්න  කරන්ශන් නැහැ. ඒ සිසශ 
මම ගරු සමතිතුමශශගන් ඉල්ීටමක් කරනෙශ ඒ පිළි ඳෙ ශස  ලශ 
 ලන්න කි ලශ.  ුව ශගේෙශට මදි  මර්ඝ කශීටන  ේදකට ඉවමක් 
ගන්නෙශ නම් ඒ ඉවම සංෙර්ධ්න  ක  යුතුයි. ඒ සිසශ එශහම 
සංෙර්ධ්න  ශන කරන සෑම ඉවමක්ම රජ ට අරගන්න කි න 
ඉල්ීටම මම කරනෙශ. 

තෙ එක කශරණ ක් තිශ නෙශ. සමහර ශග වීන් ආ්ඩඩුශේ 

ඉවම්  විුණණනෙශ. එක් එක් ෙයශපශතෝක න්ට විුණණනෙශ. ශම් 
ශෙනශක ට ඉවම් වි ශල ප්රමශණ ක්  විුණණලශ තිශ නෙශ. එක 
කන්න ක් ශග වි ශ ෙගශ කරනෙශ. ශදශෙසි කන්න  ශෙනශක ට 
අක්කර 10ක්  15ක් ශක ශහන් ශහෝ පිට ප ශතකින් එන 
 ශකශනුණට කළදල්ෙලට විුණණනෙශ. එශහම විුණණලශ තෙ රජශේ 
ඉවම් අල්ලශ ගන්නෙශ. ඒ සිසශ ශම් පිළි ඳෙත් අපි ශස  ශ  ලන්න 

ඕනෑ. ශම් ශෙනශක ට ගරු සමතිතුමශ කි ුර විධි ට ශම් 
ආඥශපනතින්- 

959 960 



පශර්ලිශම්න්තුෙ 

ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

අෙසන් කරන්න ගරු මන්ත්රීතුමශ  කශල  අෙසන්. 

 
ෙු ගක්.පී.එසන. කුමාංියරි මතතා 
(மொண்புமிகு ரக.பி.எஸ். குமொரசிறி)  

(The Hon. K.P.S. Kumarasiri) 
අෙසන් කරනෙශ මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි. 

ශම් පනත් ශගන ඒශම් ෙැදගත්ම කශරණශෙක් තිශ නෙශ.  ගරු 
සමතිතුමශශඅ  ලශශප ශර ත්තුෙ  අතිගරු ශගෝඨශ   රශජපක්ෂ 

මැතිතුමශශඅ  ලශශප ශර ත්තුෙ සහ ආ්ඩඩුශේ  ලශශප ශර ත්තුෙ 

ශම්කයි.  ජනගහනශේ ෙැඩි වීම සිසශ අද ඉවම් පතෝහරණ  

ශ  ශහ ම ෙැඩි ශෙලශ තිශ නෙශ. ඒ අ ට ල ශ ශදන සහන ක් 

හැටි ටයි ශම් ආඥශපනත සංශ ෝධ්න  කරලශ තිශ න්ශන්.     

විශ ේෂශ න්ම අශේ දිස්්රික් නශ ක ශ  ෙන ගරු එස්.එම්. 

චන්ද්රශසේන මැතිතුමශ ෙසර ගණනශෙකට පුනෙ ශම් ආඥශපනත 

සංශ ෝධ්න  කරන්න කටයුතු කිරීම පිළි ඳෙ  ශගෞරෙනී  ස්තුති   

ුරද කරමින් මශ සිහඬ ශෙනෙශ.  

 
ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු හර්ෂණ රශජකරුණශ මන්ත්රීතුමශ. බ තුමශට විනශඩි  ක 

කශල ක් තිශ නෙශ. 

 
[අ. ශ. 1. 0] 

 
ෙු තර්ෂණ ංාජකුණා මතතා 
(மொண்புமிகு ஹர்ஷன ரொஜகருணொ) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි  මට ශම් අෙස්ථශෙ ල ශ මම 

පිළි ඳෙ බ තුමශට ශ  ශහ ම ස්තුතියි. 

විශ ේෂශ න් ඉවම් සංෙර්ධ්න ආඥශපනත  ටශත් ශගශනන 

ශරගුලශසි ගැන ෙචන ස්ෙල්ප ක් කථශ කිරීමට හැකිවීම පිළි ඳෙ 

මම සතුටු ශෙනෙශ. සත්ත ෙ ශ න්ම ඉවම් සංෙර්ධ්න 

ආඥශපනශත් ගැටලු  තත්ත්ෙ ක් ේදශ ශෙලශ තිබුණශ. විශ ේෂශ න් 

ශදමශපි න්ශගන් දි ය න්ට ඉවම් ශන ලැබීශමන් වූ වි ශල 

අසශධ්ශරණ ක්  පුනගි  දිනෙල ක  සං ශ ෝධ්න සිසශ සිෙැරදි 

ශෙලශ තිශ නෙශ. ඒ කටයුත්ත සිුව කිරීම ශෙනුශෙන් අමශතයතුමශට 

ස්තුති කරන ගමන්  අශේ විපක්ෂශ න් ශ ෝජනශ කරලශ තිශ න 

අශනක් කශරණශ පිළි ඳෙත් අෙධ්ශන  ශ  කළ කරන්න කි ලශ 

සඳහන් කරන්න කැමැතියි.  

ශකශසේ ශෙතත්  අද ඉවම් පිළි ඳෙ කථශ කරනශක ට  අශේ 

රශේ ඉවම්  ශම් ආ්ඩඩුශෙන් ශේරශ ගන්න ඕනෑ තත්ත්ෙ කට 

තමයි අද පත් ශෙලශ තිශ න්ශන්. බ තුමන්ලශ දන්නෙශ අද ශම් 

ආ්ඩඩුෙ ඉවම් ශෙන්ශේසිකරුශෙක්  ෙට පත් ශෙලශ තිශ න  ෙ. 

ඉතශ කනගශටුයි කි න්න   ශම් රශේ ඉතශ ෙටිනශ ඉවම් ගණනශෙක් 

සම් න්ධ්ෙ ගි  ඉතෝදශ "ලංකශමප" පත්තරශේ තිශ නෙශ අපි 

දැක්කශ. ආ්ඩඩුෙ ඉවම් ශෙන්ශේසිකරුෙුණ විධි ට තමයි කටයුතු 

කරන්ශන්. ඒක අපට ශහ ඳට ශත්ශරනෙශ. විශ ේෂශ න්ම 

නැ ශඟනහිර ඉවම් ටික ශම් ශෙනශක ට ඉන්දි ශෙට ල ශ ශදන්න 

කටයුතු කරලශ තිශ නෙශ. කළදල් අමශතයෙර ශත් ඉන්දි ශෙට 

ගිහිල්ලශ තිශ නෙශ. ශම න ශක න්ශේසිෙලට  ශම න විධිශේ 

එකඟතශෙලටද දන්ශන් නැහැ ඉන්දි ශෙ අපට ශව ලර් බිලි න ක් 

ල ශ ශදන්ශන්. ඒ ෙශශඅම අපි දන්නෙශ චීනශ න් අපට ශව ලර් 

බිලි න ශදකහමශරක් ල ශ මමට කටයුතු කරන  ෙ. ශම් 

ශෙනශක ට චීන ටත් එකඟතශ ල ශ මලශ තිශ නෙශ  ශම් රශේ 

ඉතශ ෙටිනශ ඉව කවම් ප්රමශණ ක් ල ශ ශදන්න. ඒ ෙශශඅම ශම් 

රටට  ල ක්ති  සිපදෙන ඉවම් සි ල්ල දැන් සශමතෝකශෙට ල ශ 

මමටත් කටයුතු කරලශ තිශ නෙශ. එතශක ට දැන් ආ්ඩඩුෙ  ඉවම් 

ශෙන්ශේසිකරුෙුණ විධි ටයි ක්රි ශත්මක ශෙන්ශන්. ආ්ඩඩුෙ ඉවම් 

ශෙන්ශේසිකරුෙුණ විධි ට ක්රි ශ කිරීශම්ම අද ශම් රටට ශෙලශ 

තිශ න්ශන් ආ්ඩඩුශෙන් රශේ  ඉවම් ටික ශේරශ ගැනීමට කටයුතු 

කරන්නයි. 

ශම් ආ්ඩඩු අවුරුුව හතරකට  පහකට තශෙකශලික ශලසයි පත් 

ශෙන්ශන්. හැ ැයි    මතු පරම්පරශෙට හිමිවි  යුතු ඉවම් ටික තමයි 

තකළන්නශන්ශසේලශ ශෙනත් රටෙලට ශෙන්ශේසි කරන්න හදන්ශන්. 

ඒ සිසශ අද ශප ඩි කළදල්ෙලට- 

 
ෙු වාසුගේව නානායක්කාං මතතා   
(மொண்புமிகு வொசுரதவ ேொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

හම් න්ශත ට ෙරශ  ෙශශඅ. 

 
ෙු තර්ෂණ ංාජකුණා මතතා 
(மொண்புமிகு ஹர்ஷன ரொஜகருணொ) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

හම් න්ශත ට ෙරශ  ෙශශඅ සි  ශකෝටි ගුණ ක්- [ ශධ්ශ 
කිරීමක්]  

අශන්! ෙශුනශේෙ සමතිතුමශ  බ තුමශ දැන් කථශ කරන්ශන් 

ශම නෙශද  මම දන්ශන් නැහැ  බ තුමශට සමතිතුමශ කි න්නද  

මන්ත්රීතුමශ කි න්නද කි ලශ. ශම කද  තෙම අපට හතෝ ට  

කි න්ශන් නැහැ  බ තුමශ අමශතය ධුරශේ ඉන්නෙශද නැේද 

කි ලශ. [ ශධ්ශ කිරීම්] බ තුමශ අමශතය ධුරශේ ඉන්නෙශද නැේද  

 
ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමශ බ තුමශට සි මිත කශල  අෙසන් ශෙලශ 

තිශ නෙශ.  කථශෙ අෙසන් කරන්න. 

 
ෙු තර්ෂණ ංාජකුණා මතතා 
(மொண்புமிகு ஹர்ஷன ரொஜகருணொ) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

ගරු ෙශුනශේෙ නශනශ ක්කශර මැතිතුමසි  බ තුමශ අමශතය 

ධුරශේ නැත්නම් කරුණශකරලශ ශක න්ද පණ සතිෙ අමශතය 

ධුරශ න් ඉල්ලශ අස් ශෙන්න. එශහම නැත්නම් ජනශධිපතිතුමශට 

ශක න්ද පණ තිශ න්න ඕනෑ  බ තුමශ අස් කරන්න. බ තුමශශඅ 

ශගදර  ශර ුවන්නශට  ෙශහන   ශර ුවන්නශට කවුරු ශහෝ  

අමශතයශං ශේ ෙැව ටික කරන්න එපශ  ැ. ශම කද  දැන් ඒෙශ 

ශකශරන්ශන් නැහැ ශන්. ඒ සිසශ කරුණශකරලශ බ තුමශ ඒ 

කටයුත්ත කරන්න. අද ජලසම්පශදන අමශතයෙරශ ක් නැහැ. 

බ තුමශ අමශතයශං  ට  න්ශන්ත් නැහැ. අමශතයශං  ට  න්ශන් 

නැතුෙ ශක ශහ මද ෙැවක් කරන්ශන්  ඒ සිසශ අමශතයෙරු 

කරුණශකරලශ එක්ශකෝ ෙැව කරන්න. එශහම නැත්නම් ඉල්ලශ 

අස් ශෙන්න. එශහම නැත්නම් ජනශධිපතිතුමශ ශක න්ද පණ සතිෙ 

ඒ අ  අස් කරන්න.   නැත්නම්  ශම් අමශතයෙරුන්ශඅ ගෑස්  ල 

 ලශ ජනතශෙට ුවක් විඳින්න  ැහැ ශන්. ඒ සිසශ බ තුමශ - 

 
ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

අෙසශන කරන්න  ගරු මන්ත්රීතුමශ. 

මී ඟට  ගරු ඩී.බී. ශහේරත් මැතිතුමශ. බ තුමශට මිසිත්තු 12ක 

කශල ක් තිශ නෙශ. 
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ෙු ඩී.බී. ගතේංත් මතතා මපශු සම්පත්  ගෙොවිගපොළ 

ප්රවර්ධන තා ිතරි තා ිතත්තං ආ්රිත කර්මාන්ත ංාජය 
අමාතයතුමා  
(மொண்புமிகு டீ.பி. ரஹரத் - கொல்ேமட வளங்கள், 

பண்மணகள் ரமம்பொடு, பொல் மற்றும் முட்மட சொர்ந்த 

மகத்ததொழில் இரொஜொங்க அமமச்சர்)  

(The Hon. D.B. Herath - State Minister of Livestock, Farm 
Promotion and Dairy and Egg Related Industries) 

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි  ඉවම් අමශතය එස්.එම්. 

චන්ද්රශසේන මැතිතුමශ ප ුරරුුව ශේ පශලනඥ ුණ හැටි ටත්  

ප්රශශ ෝගික අත්දැකීම් සහ මහජනතශෙ විඳින ගැටලු පිළි ඳ 

අෙශ ෝධ් ක් තිශ න ශකශනුණ හැටි ටත් එතුමශශඅ විෂ  පථ ට 

අදශ ෙ ෙගකීමක්  යුතුකමක් ඉටු කරන්නට ඉවම් සංෙර්ධ්න 

ආඥශපනතට අදශ  ශරගුලශසි අනුමැති ට ඉදිතෝපත් කර තිශ නෙශ. 

අපි ගරු අමශතයතුමශට ස්තුතිෙන්ත ශෙන්න ඕනෑ  ගම්ෙල ඉවම්ෙල 

අයිති  පිළි ඳ  පීවශෙට පත් ශෙලශ ඉන්න ජනතශෙට සහන ක් 

ශදන්න බවුන්ශඅ ඉවම්ෙල අයිති  ුනරක්කයත කිරීම ේශදසශ ශම් 

ශරගුලශසි අනුමැති ට ඉදිතෝපත් කිරීම පිළි ඳෙ.  

සත්තටම රටක් හැටි ට ගත්තශම  ශම් රශේ ඉවම් කි න එක 

සීමිත සම්පතක්.  ඉවම් සහ කෘකය කර්මශන්ත  කි න ශදක එකට 

 ේධ් ශෙච්ච කශරණශ. ශම් කශරණශ ශදකටම අදශ  ශෙන විෂ  

පථ ක් තමයි ඉවම් සංෙර්ධ්න ක්රි ශකශරකම. විශ ේෂශ න්ම රශේ 

ඉවම්ෙලින්  හුතර ක් රජ ට අයිති ඉවම්. ඉවම් රජ ට අයිති 

වුණශම අයිතිකරුෙශ රජ  වුණත්  බුක්ති විඳීම සඳහශ මහජනතශෙට 

ඉවම් ල ශමශම් ෙගකීමක් රජ ට තිශ නෙශ. ඒ අනුෙ තමයි 1935 

අංක 19 දරන ඉවම් සංෙර්ධ්න ආඥශපනත  ටශත් රජශේ ඉවම් 

ුනුවස්සන්ට ශ දශ මමට කටයුතු කරන්න ශ ුවශ්ඩ. ඉවශම් අයිති  

ල ශ ුවන්නශම  ඊ ඟට ඉවශම් අයිති  ේරුමවීම පිළි ඳ ප්ර ්න ක් 

තිබුණශ. පවුශල් ප කළශෙසි ෙැඩිමහල් පිතෝමි දරුෙශට ආම ෙ ශ න් 

ඒක තිබුණත්  හතෝ විධි ට සිර්ණශ ක ඉදිතෝපත් කරලශ තිබුශ්ඩ 

නැහැ. ඒ ෙශශඅම ඉවම්ෙල ෙපසතෝ  පිළි ඳෙ ශත රතුරු ඉදිතෝපත් 

කරලශ තිබුශ්ඩත් නැහැ. ඒ සිසශ ශම් සි ල්ල මනශ 

ක මනශකශතෝත්ෙශ න් යුක්තෙ සකස් කිරීශම් ෙගකීම සමතිතුමශට 

පැෙශරනෙශ. ඒ සිසශ තමයි අද පශර්ලිශම්න්තුෙට ශම් ශ ෝජනශ  

ඉදිතෝපත් කරලශ තිශ න්ශන්. එශහම ඉදිතෝපත් කරේම  

විශ ේෂශ න්ම අද අපට පැෙශරන ෙගකීමක් තමයි    රජශේ ඉවම් 

කැ ැල්ලක් ල න ඉවම්ලශභි ශශඅ සහ බහුශඅ පරම්පරශෙට ේරුම 

ශෙන ඉවශම් අයිති  තහවුරු කිරීම සහ අන්සතු ශෙන එක 

ෙැ ැක්වීම සඳහශ අෙ ය කටයුතු කිරීම. ඒ අනුෙ  ගරු අමශතයතුමශ 

ඉවම් පනත සංශ ෝධ්න  කිරීශම් ක්රි ශෙලි  තු  තෙුවරටත් 

පතෝතයශගශීලිෙ ඒ කටයුත්ත කිරීශම් ෙගකීම  ශර අරශගන 

තිශ නෙශ. 

ෙර්තමශනශේ කෘකයකශර්මික කටයුතු ශෙනුශෙන්  ශවිත ක  

හැකි  නකළත්  ශවිත ට ශන ගන්නශ වි ශල ඉවම් ප්රමශණ ක් අශේ 

රශේ තිශ නෙශ.  අශේ රශේ ආර්ථික ට ෙටිනශකමක් එකතු කිරීම 

සඳහශ ඒ ඉවම් කෘකයකශර්මික කටයුතු ශෙනුශෙන්  ශවිත කරන්න 

ුරුතෙන්කම තිශ නෙශ.  

මීට ඉස්ශසල්ලශ කථශ කරුර ගරු හර්ෂණ රශජකරුණශ 

මන්ත්රීතුමශ ඉවම් විශේ ෙලට මමක් පිළි ඳෙ කථශ ක ශ. ප ුරරුුව 

ශේ පශලන නශ ක ුණ ෙන ගරු ෙශුනශේෙ නශනශ ක්කශර 

සමතිතුමශ එතුමශට ශපන්ෙශ ුවන්නශ  අවුරුුව හතරහමශරක  හ 

පශලන ආ්ඩඩුශේ සශමශජික න් හම් න්ශත ට ෙරශ  විුණණුර 

ආකශර . හම් න්ශත ට ෙරශ  අවුරුුව 99කටත් එහශ කශල කට  

රටට අහිමි කරුර හැටි එතුමශ ශපන්ෙශ ුවන්නශ. ප්රගතිශීලි අණ පනත් 

පශර්ලිශම්න්තුෙට ඉදිතෝපත් කරලශ හැම ශදනශශඅම අදහස් ශ ෝජනශ 

එකට එක්කශුන කරලශ  ඉතශම සිෙැරදිෙ තීන්ුව ගන්න අපි කටයුතු 

කරන ශෙලශෙක  ඒ ේදවි  අපට සිනල්ල දිගු කරනෙශ  අශේ ඉවම් 

විශේ ෙලට මමට කටයුතු කරනෙශ  කි මින්.  

මෑත  ශගශේ විවිධ් ආශ ෝජක න් අශේ රටට පැමිය ශ. 

ආශ ෝජක න්ශඅ පැමිණීම රටක් දියුණු කරන්න දශ ක කර 

ගන්න ුරුතෙන් කශරණ ක්. බවුන්ශඅ කළදල් ශම් රට තු  

ආශ ෝජන  කිරීශමන්  රශේ ජනතශෙශඅ රැකි ශ ප්ර ්න විසඳන්න  

සහ රශේ ආර්ථික ට බවුන් හවුල් කර ගන්න ුරුතෙන්. ඒකට 

තිශ න සම්පතක් තමයි අශේ භූමි . හැ ැයි  අශේ භූමිශේ අයිති  

සි  ට සි  ක්ම හම් න්ශත ට ෙරශ  ුවන්නශ ෙශ ශඅ ශදන්න 

හදනෙශ නම් අපි ඒෙශට එකඟ ශෙන්ශන් නැහැ. නකළත්  පෙතින 

තත්ත්ෙ  තු  ඉවම්  ශවිත ශන කරන තැන්ෙල  ඒ ඉවම්  ශවිත 

කරන ක්රමෙලට ආශ ෝජක න් එකතු කරගන්න ුරුතෙන් නම්  ශම් 

කශලශේ රශේ ආර්ථික ට ෙටිනශකමක් එකතු කරන්න අපට 

හැකි ශෙ තිශ නෙශ. ඒ සිසශ ඒ කශරණශෙත් අපි සැලකිල්ලට 

ගන්න ඕනෑ.  

පශු සම්පත්  ශග විශප   ප්රෙර්ධ්න හශ කිතෝ හශ බිත්තර ආශ්රිත 

කර්මශන්ත රශජය සමතිෙර ශ හැටි ට මම කි න්න ඕනෑ  

ලංකශශේ අපට ශහ ඳ ෙයශපශතෝක ප්රජශෙක් සිටින  ෙ. තමන්ශඅ 

කළදල්ෙලින් විශේශී  රටෙලින් කිතෝ හරක් අරශගන එන්න  ඒ සත්තු 

ආන න  කරන්න ුරුතෙන් ෙයශපශතෝක ප්රජශෙක් අපට ඉන්නෙශ. 

හැ ැයි  බවුන් ශගශනන සතුන් හදන්න ඉවකවම් අෙ යයි. අන්න 

ඒ ශෙලශෙට   ුව පහුනකම් මලශ රශේ ෛදසික සිෂ්පශදන  ෙැඩි 

කරන්න ේදේ කිරීශම් ෙගකීමක් රජ  විධි ට අපට තිශ නෙශ. ඒ 

අනුෙ රජ  එම ආශ ෝජක න් එක්ක එකතුශෙලශ හතෝ විධි ට 

ඉවම් ටික පතෝශීලන  කිරීශම් ක්රි ශෙලි ට අෙතීර්ණ ශෙන්න ඕනෑ.  

ඒ විතරක් ශන ශෙයි. ෙර්තමශනශේම රටක් හැටි ට අපට 

තසි ම නැිනටින්න  ැහැ. ශගෝීට  සමශජ ෙටපිටශෙ තු  අශනක් 

රටෙල සහශ ෝග  අපට ගන්න ශෙනෙශ. අශේ අනනයතශෙට 

ගැටලුෙක් සති  ශන ෙන විධි ට  අශේ ආරක්ෂශෙට ගැටලුෙක් සති 

ශන ෙන විධි ට විශේශී  ආශ ෝජක න් එක්ක අපි ඉවම් 
පතෝහරණ  කරලශ අෙ ය කටයුතු කිරීමට ශපලශෙන්න ඕනෑ. අපි 

එක ශෙලශෙක දැක්කශ  ශක  ෙ ෙරශශේ නැ ශඟනහිර ජැටි  

ල ශමශම් ක්රි ශෙලි  සිුව වූ ආකශර . ඒ ක්රි ශෙලිශේම අපිත් එක්ක 

රටෙල් කිහිප ක් අමනශප වුණශ ද කි ලශ අපට ප්ර ්න ක් 

තිශ නෙශ. ජපශන  අපට ේදේ කරුර රටක්; ඉන්දි ශෙ අපට ේදේ 

කරුර රටක්. හැ ැයි  අපි ඒ ගනුශදනුෙ හතෝ ට ක ශ ද කි න 

කශරණ  ගැන සිතශ  ැලි  යුතු ශෙනෙශ. නැෙත  නැ ශඟනහිර 

ජැටි  අපට අයිති ශෙනශක ට   ටහිර ජැටි  සම් න්ධ්ශ න් 

නැෙත ෙතශෙක් ආශ ෝජන ක්රි ශෙලි කට  න්නත් අපට සිුව  

ශෙයි. නැ ශඟනහිර ජැ ටි  හදන්න කළදල් ශස  ශ ගැනීශම් ගැටලුෙ 

ආ්ඩඩුෙක් හැටි ට අපට සති වුණශ. මශ කි න්න ේත්සශහ 

කරන්ශන්  ශම් ෙශශඅ කශරණශෙලම පක්ෂ පශට  ලන්ශන් නැතිෙ 

රටක් හැටි ට කල්පනශ කරලශ  රට ඉහ ට ශගශනන්න අෙ ය 

ෙැව පිළිශෙ  හැමශම් ෙගකීම අපි හැමශදනශම  ශර ගන්න 

අෙ යයි කි න එකයි.  

විශ ේෂශ න් ශම් පශර්ලිශම්න්තුෙට  මක් ඉදිතෝපත් ක ශම 

විපක්ෂ  ුනුරරුුව විධි ට එක්ශකෝ ේශේෂ සහගතෙ  නැත්නම් 

අුන ෙශම විධි ට ඒක විග්රහ කරන්න ේත්සශහ කරනෙශ. ජනතශ 

විකළක්ති ශපරකළශ්ඩ මන්ත්රීෙතෝ ක් ඉදිතෝපත් කරුර කශරණශ අපි 

දැක්කශ. බවුන් ශේදිකශෙලට ගිහිල්ලශ ශම කක්ද කි න්ශන්  

අවුරුුව 72ක කශල පරශස ක් තු  විනශ  කරුර රටක් අපට එක 

පශරටම ශග ව නඟන්න  ැහැ. හැ ැයි  ශම් විනශ  ට හවුල් ශෙච්ච 

බවුන්ශඅ පක්ෂ  අද ඉදිතෝපත් ක  අදහස් දිහශ  ලන්න. බවුන් ශම් 

රශේ ජනතශෙ රෙටන්න ේත්සශහ දරනෙශ.  ශමෙැසි අෙස්ථශෙලම 

අපි පැහැදිලි කර ශදන්න ඕනෑ  රටක් ශග ව නඟන්න ප්රශතිහශර්   

පශන්න  ැතෝ  ෙ; රශේ ගැටලුෙක් සති වුණශම එකින් එක විසඳුම් 

ල ශ ශදන්න අෙ යයි කි න එක. ඒ කශරණශශේම අපි ආ්ඩඩුෙක් 

හැටි ට එකට එක්කශුන ශෙලශ ඒ ෙගකීම ඉටු කරමින් පෙතිනෙශ. 

එෙන් ශෙලශෙක තමයි ඉවම් ප්ර ්න පැන නිනන්ශන්.  

ඒ ෙශශඅම කෘකය කර්මශන්ත ත් එක්ක එකට  ැඳිච්ච ඉවම් 

තමයි අශේ රශේ ශ  ශහ ම ක් තිශ න්ශන්. ඉවම්ෙලින් ශත ර 

කෘකය කර්මශන්ත ක් ගැන කථශ කරන්න අපට  ැහැ.  
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පශර්ලිශම්න්තුෙ 

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි  බ තුමශත් දන්නෙශ අශේ රට 

කෘකය කර්මශන්ත  අතින්  ක්තිමත් කරන්න අෙ ය  ෙ. ඒ සඳහශ 

රජ  කටයුතු කරන ශක ට විපක්ෂ  සිනල්ල දිගු කරලශ කි නෙශ  

කෘකය කර්මශන්ත ට අදශ ෙ ශම් කශල ෙකෙශනුෙ තු  අපි ගත්ත 

තීන්ුව ෙැරදියි කි ලශ. රජ  කෘකය කර්මශන්ත ට අදශ ෙ ෙැදගත් 

ප්රතිපත්තිම  තීන්ුව  තීරණ  අරශගන තිශ නෙශ. එ  සි ලුශදනශ 

ශහ ඳින් ශත්රුම් ගැනීම අෙ යයි. ගම් ද කෘකය කර්මශන්ත  

 ක්තිමත් කරන්න  ශේශී  සිෂ්පශදන  ක්තිමත් කරන්න අෙ ය 

ෙැව පිළිශෙ  රජ  හදලශ තිශ නෙශ. ශග වි ශට අෙ ය  බීජ ටික 

හදශ මම  කන්න  ෙගශ කරන්න අෙ ය ජල පහුනකම් සිසි පතෝදි 

ල ශ මම  අස්ෙැන්න ක මනශකරණ  කර සිසි ශෙලශෙට ශෙශ ඳ 

ශප  ට ල ශ මම ආම ෙැවසටහන් රශශි කට  රජ ක් හැටි ට අපි 

මැදිහත්ශෙලශ තිශ නෙශ.  

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි  ශම් ශෙලශශේ ජනතශෙශඅ 

ශසෞතය තත්ත්ෙ  පිළි ඳෙත් අපට අඩුශෙන් සලකන්න 

ුරුතෙන්කමක් නැහැ. අද අශේ රශේ  හුතර ක් ෙුණගඩු 

ශරෝගශ න් ශප ශ නෙශ; අධිරුධිර පීවන  සතුුත ශ ෝ ශන ෙන 

ශරෝගෙලින් ශපශ නෙශ. අද විෙශහක තරුණ අ ට දරුෙන් නැති 

ගැටලුෙත් තිශ නෙශ. ශම් කශරණශ පිළි ඳෙ සමීක්ෂණ  කර 

 ලන ශක ට අනශෙරණ වූ ශහේතුෙ ශම කක්ද  1965 අවුරුේශේ 

තමයි අශේ රශේ ජනතශෙ රසශ සික ශප ශහ ර  ශවිත කරන්න 

පටන් ගත්ශත්. අපට 199  අවුරුේශේ ප කළ ෙුණගඩු ශරෝගි ශ හකළ 

ෙනෙශ. නකළත්  ශම් ෙන ශක ට ෙුණගඩු ශරෝගීන් වි ශල ප්රමශණ ක් 

ඉන්නෙශ. ශගදර ළි ශඳන් ශ  න්න ෙතුර ල ශ ගත්ත අපට අද ශගදර 

ළි  ශඳේ ෙතුර ශ  න්න  ැහැ. අපි අවුරුුව ගණනක් එක්කශුන කරුර 

ෙස විෂ ජල ධ්ශරශෙලට එකතුශෙලශ අශේ  රීරගත ෙනෙශ. විෂ 

අවංගු ෙතුරෙලින් විතරක් ශන ශෙයි  රසශ සික ශතල් ශප ශහ ර 

 ශවිත කර සිපදෙන ආහශරෙලිනුත් අශේ ඉන්්රී  ුවර්ෙල කරන්න 

ේත්සශහ කරනෙශ. ශම කද  ඒ ආහශරෙල   ැර ශලෝහ අවංගු ෙන 

සිසශ. ශම් කශරණශ සැලකිල්ලට ශගන තමයි  ජනතශෙ කශ සික 

ශප ශහ ර  ශවිත ට ශ  කළ කරන්න රජ  ප්රතිපත්තිම  තීන්ුවෙක් 

ගත්ශත්. රජ ක් හැටි ට අපි සර්ෙ සම්ූජර්ණ නැහැ. නකළත්  

ප්ර ්න ක් සති වුණශම එ ට ශහේතුෙ ුණමක් ද කි ශ හඳුනශ ගැනීශම් 

හැකි ශෙක් අපට තිශ නෙශ. අශේ රශේ ශග වි ජනතශෙ බුේධිමත්. 

ඒ අ ට කශ සික ශප ශහ ර  ශවිත කරලශ ෙගශ කරන්න ශන මිශල් 

කශ සික ශප ශහ ර ල ශ ශදන්නත්  රසශ සික ශප ශහ රත් අෙ ය 

නම් විෙෘත ශෙශ ඳ ශප ශ න් අරශගන ශ  දන්නත් අෙ ය 

පුනබිම ශම් ෙන විට අපි හදලශ තිශ නෙශ. ඒක තමයි රජශේ 

ෙගකීම. අපට රශේ ජනතශෙ ුණසගින්ශන් ත න්න ුරුතෙන්කමක් 

නැහැ. බවුන්ශඅ ආහශර ශේල අපි ුනරක්කයත කරන්න ඕනෑ. බවුන් 

ල ශ ගන්නශ ආහශර ශේල ශසෞතය සම්පන්න ශෙන්න ඕනෑ. ඒ 

සඳහශ අෙ ය පදනම හැමශම් ෙගකීම අපට තිශ නෙශ.  

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි  අශේ ඉවම් ටික අපි ආරක්ෂශ 

කර ගන්න ඕනෑ. පතෝසර  ුනරක්කයත කිරීශම් ක්රි ශෙලිශේම 

විශ ේෂශ න් පස සංරක්ෂණ  කිරීශම්  ආරක්ෂශ කිරීශම් ෙගකීම 

අපට තිශ නෙශ. පස ශසෝදශපශුතෙට ලක්ෙන අෙස්ථශ අපි දකිනෙශ. 

මිසිස් ක්රි ශකශරකම් සිසශ පශංශු තශදන  සති ෙන තත්ත්ෙ ට  කඳු 

නශ   න තත්ත්ෙ ට පත්වී අශේ මහ ශප ශ  ෙ  සීමශසහිත ෙන 

තත්ත්ෙ කට පත්ෙ තිශ නෙශ. ඉවම් සංෙර්ධ්න ආඥශපනත 

සංශ ෝධ්න  කරමින් අපි ඉවශම් අයිති  මහ ජනතශෙට ල ශ 

ශදන්න ශම් ශම ශහ ශත් කටයුතු කරනෙශ ෙශශඅම  පස 

සංරක්ෂණ  කරලශ ඉවම් ුනරක්කයත කිරීශම් ෙගකීමත්  ශර ගන්න 

අෙ යයි කි ශ මතක් කරනෙශ.  

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි  ශම් අෙස්ථශෙ ල ශ මම ගැන 

බ තුමශට ස්තුතිෙන්ත ශෙමින් මශඅ කථශෙ අෙසන් කරනෙශ. 

ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු සිෙඥශනම් ශ්රීතරන් මන්ත්රීතුමශ. බ තුමශට මිසිත්තු 

නෙ ක කශල ක් තිශ නෙශ. 

 
[பி.ப. 1.57] 

 

ෙු ියවඥානම් ශ්රීතංන් මතතා 
(மொண்புமிகு சிவஞொனம் சிறீதரன்)   

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

இன்மறயதினம் ேமடதபறுகின்ற கொணி அபிவிருத்திக் 

கட்டமளச் சட்டத்தின்கீழொன ஒழுங்குவிதிகள் ததொடர்பொன 

விவொதத்திரல கலந்துதகொண்டு மிக முக்கியமொன ஒரு 

விடயத்மத ேொன் இங்கு பதிவுதசய்ய விரும்புகிரறன்.  கடந்த 

2022.03.19ஆம் திகதி இந்த ேொட்டினுமடய பிரதமர் மஹிந்த 

ரொஜபக்ஷ அவர்கள் யொழ்ப்பொணம், மட்டுவில் பகுதியிரல 

தபொருளொதொர மத்திய ேிமலயதமொன்மறத் திறந்துமவப்பதற் 

கொக வருமக தந்திருந்தொர். இந்த ேொட்டிரல 2009ஆம் ஆண்டு 

வமர வலிந்து கொணொமலொக்கப்பட்ட பல்லொயிரக் 

கணக்கொனவர்களின் தொய்மொர், தந்மதமொர் மற்றும் அவர்களின் 

உறவினர்கள் தங்களுமடய கவமலமயத் ததொிவிப்பதற்கு 

அந்த இடத்துக்குப் ரபருந்திரல தசன்றிருந்தொர்கள். அந்த 

இடத்துக்கு வருமகதந்த இந்த ேொட்டினுமடய தபொலிசொர் 

அவர்கமளப் ரபருந்தொல் இறங்கவிடொமல் தடுத்தது 

மட்டுமல்லொமல், இறங்கியவர்கமளத் தொக்கி, அவர்கமளக் 

குண்டுக்கட்டொகத் தூக்கி மிகக் ரகவலமொன முமறயிரல 

ேடந்து தகொண்டொர்கள். இது வரலொற்றிரல பதிவுதசய்யப்பட 

ரவண்டிய ஒரு துக்ககரமொன சம்பவமொகும். அதற்கொக  இந்த 

உயர்ந்த சமபயினூடொக ேொன் என்னுமடய கண்டனத்மதப் 

பதிவுதசய்கின்ரறன்.  

குறிப்பொக, ஐந்து ஆண்டுகள் கடந்தும் தங்களுமடய 

பிள்மளகள் திரும்பி வருவொர்கள் என்ற எதிர்பொர்ப்புடன் 

ரபொரொடிக்தகொண்டிருக்கின்ற இந்தத் தொய்மொர்கள் அந்த 

இடத்திற்குச் தசன்று, தங்களுமடய கருத்துக்கமள, 

அவலங்கமள முன்மவப்பதற்கு முமனந்ததபொழுது, தபொலிசொர் 

ேடந்துதகொண்ட விதம் மிகவும் ரகவலமொனது.  இதன்ரபொது, 

தபொலிசொர் அவர்கமளக் கொல்களொல் உமதத்திருக்கிறொர்கள். 

தபண்கமள ஆண் தபொலிசொர் ததொட முடியுமொ? அவர்கமளத் 

தூக்க முடியுமொ?  அவர்களுமடய மக, கொல்கமளப் பிடித்து 

இழுக்க முடியுமொ? எனக் ரகட்கிரறன். இச்சம்பவத்துடன் 

ததொடர்புமடய video கொட்சிகமள உங்களொல் பொர்க்கமுடியும்.  

தகௌரவ தமலமமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, ஒரு 

வொரத்துக்கு முன்னர், பிரதொன எதிர்க்கட்சியினர் தகொழும்பி 

லுள்ள சனொதிபதி தசயலகத்துக்கு முன்னொல் பல்லொயிரக்கணக் 

கொன மக்கமளத் திரட்டிக்தகொண்டு ஒரு ரபொரொட்டத்மத 

முன்தனடுத்திருந்தொர்கள். இதன்ரபொது சிங்கள மக்கள் 

சவப்தபட்டிகரளொடு வந்து, அவற்மற தபொலிசொர்மீது எறிந் 

தொர்கள். அப்தபொழுது அதமனப் தபொலிசொர் ரவடிக்மக 

பொர்த்துக் தகொண்டிருந்தனர். ஆனொல், வலிந்து 

கொணொமலொக்கப் பட்ட தங்களுமடய பிள்மளகமளத் ரதடிப் 

ரபொரொடிக் தகொண்டிருக்கும் தொய்மொர்மீது தபொலிசொர் மிகக் 

ரகவலமொன முமறயிரல ேடந்துதகொண்டது ஓர் இனொீதியொன 

ரவறுபொட்மட இந்த மண்ணிரல கொட்டுகின்றது என்பமத 

ேீங்கள் எல்ரலொரும் புொிந்துதகொள்ள ரவண்டும். 

இன்று இந்த ேொடு தபொருளொதொர தேருக்கடி கொரணமொக 

மிக ரமொசமொன ேிமலக்குப் ரபொய்க்தகொண்டிருக்கின்ற சூழலில் 

965 966 

[ගරු ඩී.බී. ශහේරත් මහතශ] 
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கூட, தபொலிசொரும்  ேொட்டின் தமலவர்களும் இனவொதத்தின் 

அடிப்பமடயில்தொன் தசயற்படுகின்றொர்கள் என்பமத 

இச்சம்பவங்கள் கொட்டிேிற்கின்றன. மிகவும் மனிதொபிமொனத் 

துடன் ேடக்கரவண்டிய இந்த ேொட்டினுமடய பிரதமர் அவர்கள் 

சனொதிபதியொக  

[මූලාසනගේ අණ පරිදි ඉවත් කංන ලදී.  
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

இருந்ததபொழுதுதொன் மக்கள் கொணொமலொக்கப்பட்டும் தகொல்லப் 

பட்டும் இருக்கிறொர்கள். இலங்மகயிரல ேமடதபற்ற ஒரு 

பொொிய இனப்படுதகொமலக்கு அவர் கொரணமொக இருந்தொர். 

இன்று அவ்வொறொன ஒருவர் அங்கு வந்ததபொழுது, அவொிடம் 

ேியொயம் ரகட்க, தங்களுமடய பிள்மளகமளக் கொட்டுங்கள் 

என்று ரகட்க முமனந்த தொய்மொருக்கு ேடந்த இந்தச் 

சம்பவமொனது இலங்மகயின் வரலொற்றிரல பதிவுதசய்யப்பட 

ரவண்டிய மிகக் ரகவலமொன ஒரு சம்பவமொகும். இது இந்த 

ேொட்டுக்கு தவட்கக்ரகடொன ஒரு விடயமொகும். இவ்வொறு 

தபொலிசொர் ேடந்துதகொண்டதற்கொக இந்த ேொட்டினுமடய 

மக்கள் தவட்கப்பட ரவண்டும்;  இந்த ேொட்டு மக்கமளப் 

பிரதிேிதித்துவப்படுத்துகின்ற சிங்களத் தமலவர்களொகிய 

ேீங்கள் தவட்கப்பட ரவண்டும்.  ஏதனனில், ேீங்கள் சட்டத்மத 

சிங்கள மக்கள்மீது ஒரு விதமொகவும் தமிழ் மக்கள்மீது 

இன்தனொரு விதமொகவும் பிரரயொகிப்பது மிகவும் ரமொசமொனது. 

கொலிமுகத்திடலிரல திரண்ட சிங்கள மக்கமள உங்களுமடய 

மக்களொகப் பொர்க்கின்றீர்கள்; அரதரேரத்தில், தங்களுமடய 

குழந்மதகமள இழந்து, கொணொமற்ரபொன உறவுகளுக்கொக 

கண்ணீர் வடிக்கின்ற தமிழ்த் தொய்மொர்கமள இன்ரனொர் 

இனம்சொர்ந்து பொர்க்கின்றீர்கள்! அந்த அடிப்பமடயில், 

இனவொதத்ரதொடு பொர்க்கின்ற இந்தச் தசயற்பொட்மட ேொன் 

இந்த இடத்திரல மிக வன்மமயொகக் கண்டிக்கின்ரறன். 

மிக முக்கியமொக, இன்று ேொட்டிரல தபொருட்களின் 

விமலகள் அதிகொித்திருக்கின்றன; மக்கள் வொிமசகளில் ேிற்கின் 

றொர்கள். வினொத்தொள்கமள அச்சிடுவதற்குப் ரபொதியளவு  

தொள்கள் இல்மலதயன்பதொல், பொடசொமல மட்டப் 

பொீட்மசகமள ேடத்த முடியொததன்று அரசொங்கம் தசொல் 

கின்றது. அரதரபொல, பத்திொிமக ேிறுவனங்கள் ரபொதியளவு 

தொள்கள் இல்லொமமயொல், பத்திொிமககளின் பக்கங்கமளச் 

சுருக்கியிருக்கின்றன. இந்த ேொட்டிரல ரபொதியளவு எொிவொயு 

இல்மல; எொிதபொருள் இல்மல. விடிந்தொல் மக்கள் வொிமசகளில் 

ேிற்கிறொர்கள்.  பல ஆண்டுகளுக்கு முன்ரப இதமனத் தமிழ் 

மக்கள் அனுபவித்திருக்கிறொர்கள். 1987இல் இந்திய 

இரொணுவம் அமமதிகொக்கும் பமடயொக இலங்மகக்கு வந்த 

பிறகு, 1988 -1989ஆம் ஆண்டு கொலப்பகுதியில் இவ்வொறு 

தொள்களுக்குத் தட்டுப்பொடு ஏற்பட்டது. இத்தட்டுப்பொடு 

1990களில் மிக ரமொசமொக இருந்தது.   

இந்திய இரொணுவம் இலங்மகமய விட்டுச் தசன்றபிறகும் 

இங்கு தபொருளொதொரத் தமடமயச் சந்தித்தவர்கள் தமிழர்கள்!. 

அந்தக் கொலத்தில் foolscap papersஇரல பொீட்மச வினொத்தொள் 

கமள அச்சிட்டு, வன்னிப் பகுதியிலும் யொழ்ப்பொணத்திலும் 

பொீட்மசகள் ேடொத்தப்பட்ட வரலொறு உண்டு. அதுமொத்திர 

மன்றி, அந்தக் கொலத்திரல பல புத்தகங்கள் foolscap 

தொள்களிரல அச்சிடப்பட்டு தவளியீடு தசய்யப்பட்டன. 

அதமனவிட, சீதமந்து தபொதிதசய்யப்படும்  தொள்களில்,  brown 

papersஇல் பத்திொிமககள் அச்சிடப்பட்ட  வரலொறு தமிழர் 

களுக்குத் ததொியும்! ஆனொல், இது சிங்கள மக்களுக்குப் புதிதொக 

இருக்கலொம்! அன்புக்குொிய சிங்கள மக்களுக்கு ேொன் இந்த 

உயர்ந்த சமபயினூடொக ஒரு ரவண்டுரகொள் விடுக்கிரறன். 

இந்த ேொட்டிரலயிருக்கின்ற சிங்களத் தமலவர்கள் இன்னும் 

ரேர்ப்பொங்ரகொடு சிந்திக்கத் தயொொில்மல. ேீங்கள் ததொிவு 

தசய்தவர்கள் இன்று உங்கள்மீது சவொொிவிடுகிறொர்கள். 

இவ்வொறொன தபொருளொதொரத் தமடமய 20 வருஷங்களுக்கும் 

ரமலொக தமிழர்களொகிய ேொங்கள் அனுபவித்திருக்கிரறொம். 

சீதமந்து மூமடக்கு, கம்பிக்கு, தபற்ரறொலுக்கு, உணவுப் 

பண்டங்களுக்கு, பொல்மொவுக்கொக எத்தமனரயொ துன்பங்கமள 

அவர்கள் சந்தித்தொர்கள். இப்தபொழுதுதொன், சிங்கள மக்கள் 

இந்த ேொட்டிரல இவ்வொறொன துன்பங்கமளச் சந்திக்க 

ஆரம்பித்திருக்கிறொர்கள். அவர்கள் இப்தபொழுதுதொன் தபொருட் 

களுக்கொக வொிமசகளில் ேிற்கிறொர்கள். 

தகௌரவ தமலமமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, 

எொிதபொருளுக்கொக, எொிவொயுவுக்கொக வொிமசகளில் ேின்ற 

ேொன்கு ரபர் இதுவமர உயிொிழந்திருக்கிறொர்கள். மனிதொபிமொன 

மிக்க உங்களுக்கும் இது ததொியும். இது இந்த ேொட்டுக்கு 

தவட்கமொக இல்மலயொ? ரகவலமொக இல்மலயொ? 

பிரபொகரனுமடய கொலத்திரல எவ்வளரவொ ேல்ல விடயங்கள் 

ேடந்தததன்று இரொணுவத்மதச் ரசர்ந்த ஒருவர் சிங்கள 

தமொழியிரல தசொல்கிறொர். சிங்களப் தபண்கள் ேியொயம் 

ரகட்கிறொர்கள். அவ்வொறு இந்த ேொட்டிலுள்ள மக்கள் 

ரகட்கின்ற அளவுக்கு இந்த அரசொங்கம் மிகப் பலவீனமொக 

இருக்கிறது. பிரபொகரன் கொலத்தில் யொரும் பட்டினியொல் தசத்த 

தொக ேீங்கள் அறிந்தீர்களொ? பிரபொகரன் கொலத்தில் யொரும் 

இவ்வொறு எொிவொயுவுக்கொக, எொிதபொருளுக்கொக வொிமசயில் 

ேின்று தசத்ததொக ேீங்கள் ரகள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களொ? இந்த 

ேொட்டிரல இனப்படுதகொமல தசய்த ரகொட்டொபய 
ரொஜபக்ஷவும் அவருமடய சரகொரர்களும்  

[මූලාසනගේ අණ පරිදි ඉවත් කංන ලදී.  
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

இவ்வொறு ேடந்துதகொள்கிறொர்கள்.  

அன்று முள்ளிவொய்க்கொலில் கஞ்சிக்கொக குழந்மதகள் 

வொிமசயில் ேிற்கும்தபொழுது, ‘ பரொஜ்’ குண்டுகமள 

வீசினொர்கள். அதனொல், குழந்மதகள் தகொல்லப்பட்டொர்கள்; 

கர்ப்பிணித் தொய்மொர் தகொல்லப்பட்டொர்கள்; தபண்கள் 

தகொல்லப் பட்டொர்கள். இலங்மக ேொட்டினுமடய பமடகமள 

மவத்துக் தகொண்டு இத்தமகய ரகவலமொன 

விஷயங்கமளதயல்லொம் ரகொட்டொபய ரொஜபக்ஷவும் அன்மறய 

மஹிந்த ரொஜபக்ஷ வினுமடய அரசொங்கமும்தொன்  

[මූලාසනගේ අණ පරිදි ඉවත් කංන ලදී.  
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

தசய்தது. அதன் கர்ம விமனமய இன்று ேீங்கள் அனுபவிக் 

கிறீர்கள்! அது உங்கமளச் சூழ்ந்திருக்கின்றது. ஆனொல், 

அன்புக்குொிய சிங்கள மக்கள் துன்பப்படுவமத, ரவதமனப் 

படுவமத, ததருக்களிரல இறப்பமத ேொங்கள் ஏற்றுக்தகொள்ள 

வில்மல. ேொங்கள் அவர்களுக்கொக அனுதொபப்படுகிரறொம்; 

அவர்களுக்கொக மனிதொபிமொன அடிப்பமடயிரல சிந்திக் 

கிரறொம்; அவர்கள் துன்பங்கள் ேீங்கி வொழ ரவண்டுதமன்று 

ேிமனக்கிரறொம். எங்களுமடய மண்ணிரல ‘தஷல்’ 

வீச்சுக்களொலும் விமொனக் குண்டுவீச்சுகளொலும் தபொஸ்பரஸ் 

குண்டுகளொலும் தகொத்தணிக் குண்டுகளொலும் எமது மக்கள் 

தகொல்லப்பட்டரபொததல்லொம், அது ேொட்டின் - ரதசத்தின் 

விடுதமலக்கொக  எனக் கருதி அந்த இனப்படுதகொமலமய 

மமறத்துச் தசயற்பட்ட இலங்மக அரசொங்கம் இன்று 

அதனுமடய விமளவுகமள அனுபவிக்கின்றது.  

தகௌரவ தமலமமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, ேொன் 

இப்தபொழுது ஒரு விடயத்மதக் குறிப்பிடுகிரறன். இந்த 

ேொட்டிரல தமிழ்த் ரதசிய இனம், சிங்களத் ரதசிய இனம் என 
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இரண்டு ரதசிய இனங்கள் உண்டு. இனங்களுக்கிமடயில் 

ஒற்றுமமமய ஏற்படுத்தி, இனங்கமள அரவமணத்துச் 

தசல்கின்ற ஒரு சரகொதர உணர்வு சிங்களத் தமலவர்களுக்கு 

வரொவிட்டொல், அது இமதவிட ரமொசமொன ஒரு தபொருளொதொர 

தேருக்கடிக்குள் - அதலபொதலத்திற்குள் - இலங்மகமய இட்டுச் 

தசல்லும். ஆகரவ, சமஷ்டி அடிப்பமடயில் அதிகொரப் 

பகிர்வுடன்கூடிய ஒரு தீர்மவ முன்மவயுங்கள்! ேொங்கள் இந்த 

உலகத்தில் இல்லொத ஒன்மறக் ரகட்கவில்மல. ேீதியொன, 

ேியொயமொன, தகௌரவமொன ஓர் அரசியல் தீர்மவரய 

ரகட்கிரறொம். அவ்வொறொன ஒரு தீர்மவ முன்மவத்து, இந்த 

ேொட்டின் தபொருளொதொரத்மதக் கட்டிவளர்க்கத் தயொரொகுங்கள்! 

அதற்கு இந்த மண்ணிலுள்ள எந்தச் சிங்களத் தமலமகன் 

முன்வருகிறொரனொ, அவன்தொன் இந்த ேொட்டினுமடய 'மகொ 

மனித'னொக மொறுவொன்.  

அன்புக்குொிய சிங்கள மக்கரள, அவ்வொறொன ஒரு சிங்களத் 

தமலமகமன உருவொக்குங்கள்! உங்களுக்குத் தமலமம 

தொங்கக்கூடிய, உங்கமள ரேசிக்கக்கூடிய, உங்கமள 

விசுவொசிக்கக்கூடிய ஒரு சிங்களத் தமலமகமன ேீங்கள் 

உருவொக்குங்கள்! அவ்வொறொன ஒருவர்தொன் இந்த ேொட்டில் 

இருக்கின்ற ஏமனய இன மக்கமளயும் அரவமணத்துக் 

தகொண்டு இந்த ேொட்மட வழிேடத்தக்கூடியவரொக இருப்பொர் 

என்பமத ேொன் இந்த இடத்திரல உறுதிபடக் கூறுகிரறன். 

இப்தபொழுதுகூட, கொலம் தசல்லவில்மல! உங்களுக்கு 

ேல்லததொரு பொடத்மதக் கொலம் தந்திருக்கிறது. அமதச் 

சொியொகக் கற்று, ேீங்கள் தசய்த தவறுகமள - குற்றங்கமள 

உணர்ந்து, ேீதியும் உண்மமயும் தவளிப்படும் வமகயிரல ஒரு 

தீர்மவ முன்மவப்பதற்குத் தயொரொகுங்கள்! அது இந்த 

ேொட்டினுமடய தபொருளொதொரத்மத மட்டுமல்ல, முழு ேொட்மட 

யும் சுபிட்சமமடய மவக்கும் என்பமத ேொன் உறுதியொக இந்த 

இடத்தில் ததொிவித்து, எனது உமரமய ேிமறவுதசய்கின்ரறன்.  

 
ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු කනක ශහේරත් රශජය අමශතයතුමශ. බ තුමශට මිසිත්තු 

12ක කශල ක් තිශ නෙශ.  

 

 

[අ. ශ. 2.06] 

 

ෙු කනක ගතේංත් මතතා මසමාෙම් වතු ප්රතිසංසනකංණ  
ගත් තා ංබර් වතු ආ්රිත ගභෝෙ වො සත කර්මාන්තශාලා 
නවීකංණය තා ගත් තා ංබර් අපනයන ප්රවර්ධන ංාජය 
අමාතයතුමා  
(மொண்புமிகு கனக ரஹரத் - கம்பனித் ரதொட்டங்கமள 

மறுசீரமமத்தல், ரதயிமல மற்றும் இறப்பர் ரதொட்டங்கள் 

சொர்ந்த பயிர்ச்தசய்மக, ததொழிற்சொமலகமள ேவீனமயப் 

படுத்தல் மற்றும் ரதயிமல மற்றும் இறப்பர் ஏற்றுமதி 

ரமம்பொட்டு இரொஜொங்க அமமச்சர்) 

(The Hon. Kanaka Herath - State Minister of Company 
Estate Reforms, Tea and Rubber Estates  Related Crops 
Cultivation and Factories Modernization and Tea and 
Rubber  Export Promotion) 
මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි  1935 අංක 19 දරන ඉවම් 

සංෙර්ධ්න ආඥශ පනත  ටශත් ශගශනන ශරගුලශසි අනුමත කිරීමට 

අද ඉදිතෝපත් කර තිශ නෙශ. අවුරුුව 85ක පමණ කශල කට පුනෙ 

එම පනත  ටශත් ෙන විශ ේෂ ශරගුලශසි ශදකක් අද 

පශර්ලිශම්න්තුෙට ඉදිතෝපත් කර තිශ නෙශ කිේශෙ ත් සිෙැරැදියි. 

ජනතශෙට ඉතශම ෙැදගත් සහ ෙටිනශ ශරගුලශසි ශදකක් තමයි අද 

ඉදිතෝපත් කර තිශ න්ශන්. ඒ ෙශශඅම  පශර්ලිශම්න්තුශේ පුනගි  

රැස්වීම් සතිශේ එම පනත සංශ ෝධ්න  කරේමත් ජනතශෙට  

විශ ේෂශ න් අඩු ආදශ ම්ලශභි ජනතශෙට ඉතශම ෙැදගත් 

සංශ ෝධ්න ඉදිතෝපත් වුණශ.  

කරුණු ශහ ඳින් හදශරශ ශම් ශරගුලශසි ඉදිතෝපත් කිරීම පිළි ඳෙ 
ගරු ඉවම් අමශතයතුමශට ශම් අෙස්ථශශේම අශේ ශගෞරෙනී  
ස්තුති  ප්රථමශ න් ුරද කරන්න කැමැතියි. පුනගි  අවුරුුව 85 තු  

කශලශ න් කශල ට ශම් පනතට සංශ ෝධ්න ශගන ආෙත් ඉවම්ෙල 
තිශ න ගැටලු සිසශ ශ  ශහෝ පවුල්ෙල ආරශවුල් සති ශෙලශ එම 
පවුල් නැත්තටම නැති ශෙලශ ගිහින් තිශ නෙශ.  ඒ සිසශ අද ශගන 
එන ශම් ශරගුලශසි ඉතශම ෙැදගත් ෙනෙශ. අෙම අනුශ ුවම් 
ඒකකශේ සීමශෙ ශෙනස් කිරීම පිළි ඳෙ අපි ශම් අෙස්ථශශේ 
විශ ේෂශ න් සඳහන් කරන්න ඕනෑ. ෙශතෝමශර්ග පහුනකම් සහිත 
ඉවම් සම් න්ධ්ශ න් පැෙැති අනුශ ුවම් සීමශෙ අක්කර එකහමශශර් 
සිට අක්කර  දක්ෙශ අඩු කර තිශ නෙශ. ශග ව ඉවම් 
සම් න්ධ්ශ න් නම්  තමන්ශඅ ප ශත් පශලන  ල ප්රශේ ශේ අෙම 
අනුශ ුවම් ඒකක ට අනුෙයි සීමශෙ තීරණ  ෙන්ශන්. ඒකත් 

ඉතශම ෙැදගත් කශරණශෙක් හැටි ට මශ දකිනෙශ.  එ  එක් එක්  ල 
ප්රශේ   අනුෙ ශෙනස් ශෙන්න ුරුතෙන්. ඒ ප්රමශණ  පර්චස් 6ක් 
ශෙන්න ුරුතෙන්  පර්චස් 10ක් ශෙන්න ුරුතෙන්. ඉතින්  ශම් 
කශරණශෙ අපට ඉතශම ෙැදගත් කශරණශෙක්. ඒ සිසශ අෙම 
අනුශ ුවම් ඒකක  ශම් ආකශරශ න් සංශ ෝධ්න  කරන්න හැකි 
වීම පිළි ඳෙ අපි සතුටට පත් ශෙනෙශ. ශමයින් ලැශ න  හපත 
ේදශහරණ ක් මිනන් අපි විමසශ  ලකළ.  

අක්කර තුනක ෙශතෝ ඉවමක් සති පිශ ුණට දරුෙන් 
හතරශදශනුණ ඉන්නෙශ කි ලශ හිතකළ. එම ඉවම අක්කර එකහමශර 

ගණශන් ශ දන්න ගිශ  ත්  ශ දන්න සිුව ශෙන්ශන් දරුෙන් 
ශදශදශනුණට පමණයි. නකළත් ඒ තත්ත්ෙ   අද ශෙනස් කර 
තිශ නෙශ. ඒ සිසශ ඒ සංශ ෝධ්න  ඉතශම ෙැදගත් එකක්  ෙට 
පත් ශෙලශ තිශ නෙශ. ඒ ෙශ ශඅම තමයි  ෙශයජ ශ ෝග සඳහශ 
 ැහැර කර සති ඉවම් සීමශෙ පිළි ඳ සංශ ෝධ්න . අද 
නශගරීකරණ ත් සමඟ කර්මශන්ත සති වීමත්  තශක්ෂණ  දියුණු 
වීමත් සමඟ ෙශයජ ඉවම් ක්රමක්රමශ න් අඩුවීමත් සිේධ් ශෙලශ 
තිශ නෙශ. ඒක ප්රධ්ශන කශරණශෙක්. එදශ තිබුණු ශත් ඉවම් ටික අද 
නැහැ. එදශ ශහක්ශට ශර ලක්ෂ ශදකකට ෙවශ තිබුණු ර ර් ඉවම් 

ප්රමශණ  අද ශහක්ශට ශර ලක්ෂ ටත් ෙවශ අඩු ශෙලශ තිශ නෙශ. 
ඒ සිසශ  ෙශයජ ශ ෝග සඳහශ  ැහැර කර සති ඉවම් සීමශෙට අදශ  
සංශ ෝධ්න ත් ඉතශම ෙැදගත් එකක්. දරුෙන්ට ඒ ඉවම් අයිති  
ල ශ ශදනෙශ ෙශශඅම ඒ ඉවම්ෙල ෙශයජ ශ ෝග ෙගශ කිරීම සඳහශ 
 ලපත්ර ෙශශඅම සහනශධ්ශර අක්කර ට ෙවශ අඩු ඉවම් ප්රමශණෙලට 
පෙශ ල ශ ශදන්න අදශ  අමශතයශං ෙලට ශම් සිසශ හැකි ශෙ ලැබී 
තිශ නෙශ. ඒ ෙශශඅම  මධ්යම පශන්තික ඉවම්ෙලට අදශ  අෙම 
අනුශ ුවම් ඒකකශේ සීමශෙ අක්කර 5 සිට අක්කර 2 1/2 දක්ෙශ අඩු 
කර තිශ නෙශ. ඒකත් ඉතශම ෙැදගත් කශරණශෙක්.  

මමනශ පත්ර  අෙලංගු කිරීමටත්  සංශ ෝධ්න  කිරීමටත් 
හැකි ශෙ තිශ නෙශ. එමිනන් විස ශඳන්ශන් ශල ුණම ගැටලුෙක්. 
එ  ජනශධිපතිතුමශශඅ අත්සසින් ශම් අයිති  ල ශ ශදන්න ගිහින් 
සමහර ශෙලශෙට අවුරුුව එකහමශරට ෙවශ ගත ශෙලශ තිශ නෙශ; 
සමහර විට අවුරුුව පහක් ගත වූ අෙස්ථශත් තිශ නෙශ. ඒ ෙන විට 
මේපි න් මි  ගිහින් අෙසශනශේම තෙත් අර්බුද ක් සිර්මශණ  වූ 
අෙස්ථශ ද තිශ නෙශ.  ඉතශම ෙැදගත් කශරණශෙ තමයි ප්රශශේශී  
ශල්කම් කශර් ශලශ න් සති ක් ෙැසි ශකටි කශල ක් තු  ශම් 
කරුණු ශෙනස් කර ගන්න හැකි ශෙ තිබීම. ඒක තමයි ෙැදගත් 

ශෙන්ශන්. සත්තටම ශමෙැසි සංශ ෝධ්න ශගශනන්න තිබුශ්ඩ 
මීට අවුරුුව ගණනකට කලින්. අශේ ඉවම් අමශතයතුමශ ශම් පිළි ඳ 
ශහ ඳින් අධ්ය න  කරලශ ඒ කටයුත්ත කිරීම ගැන අපි සතුටට 
පත් ශෙනෙශ.  

තෙත් ෙැදගත් කශරණ ක් තිශ නෙශ. 1980 ගණන්ෙල  1990 
ගණන්ෙල සංශ ෝධ්න ක් ශගනශෙශ  ශර්තශ චිත්රෙල අෙ යතශෙක් 

නැහැ කි ලශ. නකළත්  ශ ුවම් සීමශ හතෝ ශකශර නැතිෙ ආරශවුල් සති 
ශෙලශ පවුශල් සශහෝදර  සශහෝදතෝ න් පෙශ ජීවිතක්ෂ ට පත් 

969 970 

[ගරු සිෙඥශනම් ශ්රීතරන් මහතශ] 
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ශෙච්ච අෙස්ථශ තිශ න  ෙ අපි දන්නෙශ. එම සිසශ ශම්ක ඉතශම  
ෙැදගත් කශරණ ක්. ශමහිම සමහර ශෙලශෙට වි දම ෙැඩිුරර 
 න්න ුරුතෙන්. ශම්ශකන් ජනතශෙට  ම්කිසි  රක් එන්න ුරුතෙන්. 
නකළත්  ශම් ශර්තශ චිත්ර සඳීශම් අෙ යතශෙ තිශ නෙශ. එදශ ඉතශම  
කඩිනමින් ඒ සංශ ෝධ්න  කශ ේ පවුශල් අ ට එම අයිති  ල ශ 

ශදන්න ඕනෑ සිසශයි. නකළත්  ඒශකන් වු ශ්ඩ ඊටත් ෙවශ ශල ුණ 
ගැටලුෙක්. එම සිසශ  අද ඒක නැෙත සංශ ෝධ්න  කිරීම පිළි ඳෙ  
අපි සතුටට පත්ෙනෙශ. 

ඊ ඟ කශරණ  මමනශ පත්ර සම් න්ධ්ෙයි. ශග වක් ශෙලශෙට 

ශම් මමනශ පත්ර ෙංචශශෙන් හදනෙශ.  ම්කිසි ඉවමකට අයිතිෙශසිකම් 

කිෙ හැකි ුරේගල ුණ නැති වුණශ නම්  පවුශල් ආරවුලක් තිශ නෙශ 

නම් ෙංචසික න් ගිහිල්ලශ ශම කක්ද කරන්ශන්  මමනශ පත්ර ක් 

හදනෙශ. මමනශ පත්ර ක් හදලශ register කරන්න දශලශ ඒ ඉවම 

තුන්ශෙසි පශර් ්ෙ කට -ශෙනත් ක්ඩවශ මකට- විුණණනෙශ. 

ශමතැනම ජනශධිපතිතුමශට හැකි ශෙක් තිශ නෙශ  ඒ මමනශ පත්ර  

සම් න්ධ්   ම්කිසි ආරවුලක් සති ශෙලශ තිශ නෙශ නම්  එශහමත් 

නැත්නම් එතැන ෙංචශෙක් සිුව ශෙලශ තිශ නෙශ නම්  ඒක ශෙනස් 

කරන්න. ශම්කත් ඉතශම ෙැදගත් කශරණශෙක් හැටි ට මශ දකිනෙශ. 

ශම් කශරණශ ටික තමයි මම විශ ේෂශ න්ම සඳහන් කරන්ශන්.  

ඒ ෙශශඅම ණ  ල ශ ගැනීම ගැනත් මම  මක් සඳහන් 

කරන්න ඕනෑ. දැන් තිශ න මමනශ පත්ර  ේකසට ත ශ ණ  ල ශ 

ගන්න හැකි ශෙක් නැහැ. ඉවශම් අයිති  සම් න්ධ්ශ න් ඒ පවුශල් 

ගැටලු තිශ නෙශ නම්  ඒත් ණ ක් ල ශ ගන්න  ැහැ. ඒ මමනශ 

පත්ර   ම්කිසි මූලය ආ තන කට ල ශ ශදන්න හැකි ශෙුණත් 

නැහැ. ශම් සංශ ෝධ්න  තුළින් ඒ තත්ත්ෙ  ශෙනස් කරන්න අද 

හැකි ශෙලශ තිශ නෙශ.  

අද ේශේ ෙශුනශේෙ නශනශ ක්කශර අමශතයතුමශ සඳහන් කරුර 

ආකශර ට ශම් තුළින් අතුරු ප්රතිඵල ුණත් එන්න ුරුතෙන්  ගරු 

සමතිතුමසි. එතුමශ ශහ ඳ ශ ෝජනශෙක් ඉදිතෝපත් ක ශ. ඒක ශම් 
අෙස්ථශශේ  සතු ත් කරන්නට  ැතෝ වුණත්  ඉදිතෝශේම ශහෝ ඒ 

සංශ ෝධ්න  පශර්ලිශම්න්තුෙට ඉදිතෝපත් කරන්න ුරුතෙන් නම් 

ඉතශම  ෙැදගත්. ශන ශ ුණත්  ශහේතු සිසශ සත්තටම අඩු 

ආදශ ම්ලශභි ුරේගල න් අෙසශනශේම තමන්ශඅ ඉවම  නැති කර 

ගන්නෙශ. අශනක් පැත්ශතන් ඒ ඉවම ශෙනත් ක්ඩවශ මකට ල ශ 

ගැනීශම් හැකි ශෙත් තිශ නෙශ. ඒ සිසශ එම සංශ ෝධ්න  ගැනත් 

අපි සලකශ  ැලි  යුතුයි.  

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි  දරුෙුණ පශසලට සතු ත් 

කරන්න ගි ශම තිශ න ගැටලුෙ ගැනත් අපි  ලන්න ඕනෑ. සමහර 

ශෙලශෙට පශසල මශයිශම් තිශ න ඉවමක තමයි ශම් දරුෙශ සතුුත 

එම පවුල ජීෙත් ෙන්ශන්. නකළත්  දරුෙශශඅ පි ශට ශන ශෙයි එම 

ඉවශම් අයිති  තිශ න්ශන්. ඒ ඉවශම් බේුරෙ දරුෙශශඅ සී ශශඅ 

නමට තිශ නෙශ නම්  ඒ දරුෙශ එම පශසලට ගන්ශන් නැහැ. එම 

සිසශ පශසල ශපසි ශපනී එම පශසලට  න්න ඒ දරුෙශට හැකි ශෙක් 

නැතිෙනෙශ. ඒකත් ඉතශම  ෙැදගත් කශරණශෙක් හැටි ට මශ 

දකිනෙශ.  

පුනගි   දිනක ඉවම් සංෙර්ධ්න (සංශ ෝධ්න) පනත් ශකටුම්පත 
සම්ම්ත ක ශ. ඒ පිළි ඳෙත් මම සඳහන් කරන්න ඕනෑ. එම 

විෙශද ට සම් න්ධ් ෙන්නට අපට අෙස්ථශෙක් ලැබුශ්ඩ නැහැ. 

ශම කද  ඉතශ ශකටි ශෙලශෙකම ඒ පනත් ශකටුම්පත ස ශශේ 

සම්මත වුණශ. එම සංශ ෝධ්නශේම ඉවම් අයිති  සම් න්ධ්ශ න් 

කශන්තශෙන්ට   ගරු අමශතයතුමශ  මූලිකත්ෙ  ල ශ මලශ තිශ නෙශ. 

 ම් ඉවමක් බුක්ති විඳින ශකනශට ශන ශෙයි පවුශල් ෙැඩිමහල් 

පිතෝමි ශට තමයි ඒ ඉවශම් අයිති  ලැශ න්ශන්. ඊ ඟට  ඒ ඉවම 

ශන ශ ුවම්ෙ තිබුණශ නම්  ඒකත් ශල ුණ ගැටලුෙක් ශෙලශ 

අන්තිමට ඒ ඉවශම් ජීෙත් ෙන ුරේගල ශටත් ඒ ඉවශම් අයිති  

නැතිෙනෙශ. ඒ ඉවශම් ජීෙත් වුශ්ඩ කශන්තශෙක් නම් 

ශක ශහ මටත් ස ට ඒ අයිති  නැතිෙනෙශ. නකළත්  ඉවම් 

සංෙර්ධ්න (සංශ ෝධ්න) පනත් ශකටුම්පතක් තුළින්  එම තත්ත්ෙ  

ශෙනස් කිරීම ඉතශම ෙැදගත් කි න එකත් ශම් අෙස්ථශශේම මම 

සඳහන් කරන්න ඕනෑ. ශම් සංශ ෝධ්න තුළින් අශේ ජනතශෙට 

වි ශල සහන ක්  ශසතක්  අත්ශෙලශ තිශ නෙශ.  

පුනගි  දෙස්ෙල අශේ අතිගරු ජනශධිපතිතුමන්ශඅ ඉවම් ශ දශ 

මශම් ෙැව පිළිශෙ   ටශත් අපි ඉවම් ල ශ ුවන්නශ. එහිම රුවක්කන 

ප්රශශේශී  ශල්කම් ශක ේඨශසශේත් අපි ඉවම් ශක ටස් 150ක් 

පමණ ල ශ ුවන්නශ. ශම් ඉවම්ෙල ශ ුවම් නඩු  ශ ුවම් ගැටලු 

තිශ න සිසශ  ම් ඉවම් ප්රමශණ ක් ශ දශ මශම් කටයුතු ශම් 

ෙනශක ට නතර ශෙලශ තිශ නෙශ.  ම් ඉවමක් බුක්ති විඳින්ශන් 

ගැහැනු දරුෙශ ශෙන්න ුරුතෙන්  එශහම නැත්නම් ශෙනත් දරුෙුණ 

ශෙන්න ුරුතෙන්. පැරය නීති  අනුෙ ඉවශම් අයිති  ෙැඩිමහල් 

පිතෝමි දරුෙශට ල ශ ශදන්න ඕනෑ. නකළත්  ඊට කරන ලද 

සංශ ෝධ්න  අනුෙ ගැහැනු-පිතෝමි ශදද ක් නැතිෙ ශමම නීති  

ක්රි ශත්මක කරන සිසශ එශතක් හිර ශෙලශ තිබුණු ඉවම් සම් න්ධ් 

ගැටලු විසඳශ ශගන දැන් අපට ඒ ඉතිතෝ ශෙලශ තිශ න ඉවම් කේටි 

ටික ල ශ ශදන්න හැකි ශෙ ලැශ නෙශ.  

ඉවම් සම් න්ධ්ශ න් ප්රශශ ෝගිකෙ අපි අත් විඳුර තෙත් 

කශරණ ක් තිශ නෙශ. මධ්යම අධිශේගී මශර්ග  ඉදිකිරීශම්ම 

අත්පත් කර ගත් ඉවම්ෙලින් ශක ටසකට අපි ෙන්දි කළදල් ල ශ 

ුවන්නශ.  
 

ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු රශජය සමතිතුමසි  බ තුමශට තෙ මිසිත්තු ශදකක 

කශල ක් තිශ නෙශ  
 

ෙු කනක ගතේංත් මතතා 
(மொண்புமிகு கனக ரஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

මම ඉක්මසින් මශඅ කථශෙ අෙසන් කරනෙශ  මූලශසනශරූඪ 

ගරු මන්ත්රීතුමසි.  

මධ්යම අධිශේගී මශර්ග  ඉදිකිරීශම්ම අත්පත් කර ගත් තෙත් 

ශ  ශහෝ ඉවම් ශක ටස්   තිශ නෙශ   ෙන්දි  ල ශ ගන්න  ැතෝෙ.  

නඩු ගිහිල්ලශ  ඒශකනුත් අෙසශන ක් නැහැ. ඉවම බුක්ති 

විඳින්ශන් ශෙනම ුරේගලශ ක්. ශෙනත් දිස්්රික්ක ක  ශෙනත් 

ගමක ජීෙත් ෙන පවුශල් ෙැඩිමහල් පිතෝමි ශ ශෙන්න ුරුතෙන්  බහු 

සවිල්ලශ ෙන්දි කළදල් ටික ල ශ ගන්න හදනෙශ. ඒ සිසශ ශම් පනත් 

ශකටුම්පත  ටශත් ඉදිතෝපත් කර තිශ න ශරගුලශසි සහ පුනගි  

සතිශේ සිුව ක  සංශ ෝධ්න ඉතශම ෙැදගත්  ෙ සඳහන් කරමින්  

ඉතශම කශශලෝචිත ශරගුලශසි කිහිප ක් ශගන ඒම පිළි ඳෙ 

නැෙතත් අශේ ගරු අමශතයතුමශ සතුුත අමශතයශං ශේ සි ලු 

සිලධ්ශතෝන්ට ස්තුතිෙන්ත ශෙමින් මශ සිහඬ ශෙනෙශ.   
 

ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු ශේ.සී. අලෙතුෙල මැතිතුමශ. බ තුමශට මිසිත්තු පහක 

කශල ක් තිශ නෙශ. 

 

[අ. ශ. 2.16] 
 

ෙු ගේ.සී. අලවතුවල මතතා 
(மொண்புமிகு ரஜ.சீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි  ඉවම් සංෙර්ධ්න ආඥශපනත 

 ටශත් ශගශනන ශරගුලශසි සම් න්ධ්ශ න් සශකච්ඡශ කරන ශම් 

අෙස්ථශශේ මශ විශ ේෂශ න්ම මතක් කරන්න ඕනෑ  ඉවම් අයිති  

සම් න්ධ්ශ න් මර්ඝ කශල ක සිට අශේ රශේ ජනතශෙට ප්ර ්න 

ගණනශෙක් තිශ න  ෙ. අපි සිදහස ල ශ ගත්තශට පුනෙ ඩී.එස්. 

ශසේනශනශ ක මැතිතුමශ කෘකයකර්ම අමශතයෙර ශ හැටි ට හිටුර 

971 972 



පශර්ලිශම්න්තුෙ 

කශලශේමත්  සිදහස ල ශ ගැනීමට ශපරමත් අශේ රශේ ජනතශෙට 

ෙගශ කරන්න අෙ ය ඉවම් ල ශ මශම් ෙැව පිළිශෙ  ක්රි ශත්මක 

කරුර නශ ක ුණ  ෙ ශම් අෙස්ථශශේ ම මතක් කරන්නට ඕනෑ. 

එශහම කටයුතු ක  සිසශ තමයි දුණශ්ඩ ජනතශෙ අරශගන 

ගිහිල්ලශ අම්පශර දිස්්රික්කශේත්  ඒ ෙශශඅම අනුරශධ්ුරර  

ශප ශ  න්නරුෙ ෙැසි දිස්්රික්කෙලත් පදිංචි කරෙලශ අලුත් 

ඉවම්ෙල ෙගශ කටයුතු කරන්න එතුමශට ුරුතෙන් වුශ්ඩ. ඒ කශලශේ 

මව ඉවම් සහ ශග ව ඉවම් කි ලශ ඉවම් ෙර්ග ශදකක් ල ශ ුවන්නශ. 

අක්කර පහක් ශහෝ ඊට ෙැඩි ප්රමශණ ක් -පවුලකට ජීෙත් ශෙන්න 

ුරුතෙන් ප්රමශණශේ ඉවම් ප්රමශණ ක්- ල ශ ුවන්නශ. අද ෙනශක ට 

ජනගහන  ෙැඩිවීමත් එක්ක ඒ ඉවම් ල ශ ුවන්න පිතෝස්ෙල තෙත් 

අනුපවුල් ගණනශෙක් සති ශෙලශ  ෙගශ කිරීමට තිශ න භූමි  අඩු 

ශෙලශ  ඒ  ඉවම්ෙල ප්රමශණ  අඩු ශෙලශ තිශ නෙශ. ඒ ෙශශඅ ප්ර ්න 

ගණනශෙක් තිශ නෙශ.  

විශ ේෂශ න්ම කි න්න ඕනෑ  මමනශපත්ර ල ශශගන ඉන්න 

අ ට ශම් අද ඉදිතෝපත් කර තිශ න ශරගුලශසි තුළින්  ම් සහන ක් 

ලැශ න  ෙ.  ශම කද  දැන් ඒ අ ට  ම් කටයුත්තක් කරන්න -

ෙගශ කරන්න හතෝ  සංෙර්ධ්න  කරන්න හතෝ- ඒ ඉවශම් බේුරෙ 

ති ලශ  ැංුණෙකින් සහන ක් ල ශ ගැනීශම් අෙස්ථශෙ ලැබී 

තිශ නෙශ. ඉතින් ඒ ගැන අපි සතුටු ශෙනෙශ.  රජ  ශේ ඉවම්ෙල 

පදිංචි ශෙලශ සිටින වි ශල පිතෝසකට සිසි අයිති  ල ශ ගන්න  ැතෝ 

වීම සිසශ ප්ර ්න ගණනශෙකට කළහුණ ශදන්නට සිුවශෙලශ  

තිශ නෙශ. සත්තටම  ලපත්ර මිනන් අයිති  ල ශ ශදන්ශන් නැතුෙ   

ුරුතෙන් තරම් ඉක්මනට ඒ ඉවම්ෙල අයිති  ඒ ජනතශෙට ල ශ 

ශදනෙශ නම් ශම් ශග වක් ප්ර ්න සිරශකරණ  කර ගන්න ුරුතෙන් 

කි න එක තමයි අපි පැහැදිලිෙ කි න්ශන්. අද සතිශේ දිනෙල ම 

ප්රශශේශී  ශල්කම් කශර් ශලෙලට ෙැඩි පිතෝසක් එන්ශන්  රජශේ 

ඉවම්ෙල ප්ර ්න විසඳශ ගන්න. තශත්තශට හම්  වුණු ඉවම 

පරම්පරශශෙන් දරුෙන්ට ලැබුණශම  ඒ දරුෙන්ට එම ඉවශම්  ගහක් 

කපශ ගන්න සිේධ් වුණත්  ප්රශශේශී  ශල්කම්  ඟට ගිහිල්ලශ  

එශහම නැත්නම් රජශේ සිලධ්ශතෝන්  ඟට ගිහිල්ලශ රස්ති ශුව 

ශෙන්න සිුව ශෙලශ තිශ නෙශ.  ඒ සිසශ ශහ ඳම විසඳුම තමයි ඒ 

ඉවම්ෙල අයිති   ලපත්ර ක් හැටි ට ශන ම බේුරෙකින් එහි 

හිමිකරුෙන්ට ල ශ මම. දැන් ශම් ෙනශක ට සමහර ඉවම් 

හිමි න්ශඅ පවුශල් ප්රමශණ  ෙැඩි ශෙලශ තිශ නෙශ. මශ හිතන 

විධි ට ශම්  සංශ ෝධ්න තුළින් පවුශල් ෙැඩිමලශට -පිතෝමි දරුෙශට- 

ඉවශම් අයිති  ලැබීම ශෙනස් ශෙලශ තිශ නෙශ. ඒ අනුෙ සශධ්ශරණ  

පරීක්ෂණ ක් පෙත්ෙලශ හැම ශකනශටම අයිති  ල ශ ශදන  බේුර 

ල ශ ශදන ෙැව පිළිශෙ ක් ක්රි ශත්මක කරනෙශ නම්  ශම් ගැටලු 

ගණනශෙක් සිරශකරණ  කර ගන්න ුරුතෙන්. ඒ ෙශශඅම ප්රශශේශී  

ෙ ශ න් සිටින සිලධ්ශතෝන්ට  විශ ේෂශ න්ම ප්රශශේශී  

 ශල්කම්ෙරුන්ට සහ ඉවම් අං ශේ සිටින සිලධ්ශතෝන්ට ෛදසිකෙ 

විසඳන්න සිුව ෙන ප්ර ්න ගණනශෙක් විස ශඳනෙශ.  

ඒ ෙශශඅම ශම් කශරණ ත්  මශ කි න්න ඕනෑ. අද ශම් රශේ 

ෙටිනශම ඉවම් විුණණනෙශ. අපි දන්නෙශ  හකළදශ මූලස්ථශන  පිහිටශ 

තිබුණු ඉවම -අක්කර ගණනශෙක්- චීන ෂැංග්රි-ලශ සමශගමට විුණණශ 

දැමූ  ෙ. මශ හිතන විධි ට ශලෝකශේ හකළදශ මූලස්ථශන ක් 

විුණණුර එකම රට ශම්ක. ඒ ෙශශඅම ශම් ෙනශක ට සති ශෙලශ 

තිශ න ප්ර ්නත් එක්ක අශේ රශේ ඉතශ ෙටිනශ ස්ථශන ගණනශෙක් 

විුණණමින් තිශ නෙශ.  

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි  ඉවම් ගැන කථශ කරේදි අපට 

ශම් කශරණශ පිළි ඳෙ කථශ ශන කර ඉන්න  ැහැ. අපි 

අසිෙශර් ශ න්ම ශම් රශේ ජනතශෙට පැහැදිලිෙ කි න්න ඕනෑ  අද 

ශම් රශේ අර්බුද ක් සති කරලශ  ඒ අර්බුද  තුළින් ශම කක්ද 

කරන්න  න්ශන් කි න කශරණ . අශේ රශේ ෙටිනශ ස්ථශන 

ගණනශෙක් ශම් ෙනශක ට විශේශික න්ට විුණණන තැනට පත් 

ශෙලශ තිශ නෙශ. ෙර්තමශන රජ  ශම් අර්බුද  අස්ශසේත් ශම කක්ද 

කරන්ශන්  ශම් අර්බුද  අස්ශසේත් ශම් රශේ ෙටිනශ ශේෙල් 

විුණණමින්  වි ශල ශලස අත  ට ගනුශදනු  කරමින් ශම් රටට 

වි ශල හශසි ක් ෙර්තමශන රජ  විසින්  කරන  ෙත් මතක් 

කරමින්  මට කථශ කරන්නට ශෙලශෙ ල ශ මම පිළි ඳෙ බ තුමශට 

ස්තුතිෙන්ත ශෙමින් මශඅ ෙචන ස්ෙල්ප  අෙසන් කරනෙශ  

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි.  
 

ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 ගරු චින්තක අමල් මශ ශුවන්න මන්ත්රීතුමශ. බ තුමශට මිසිත්තු 

10ක කශල ක් තිශ නෙශ. 

 

[අ. ශ. 2.21] 
 

ෙු ිකන්තක අමල් මායාු න්න මතතා 
(மொண்புமிகு சிந்தக அமல் மொயொதுன்ன)  

(The Hon. Chinthaka Amal  Mayadunna)  

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි  ශ  ශහ ම ස්තුතියි. ඉවම් 

අමශතය ගරු එස්.එම්. චන්ද්රශසේන මැතිතුමශ ඉවම් සංෙර්ධ්න ආඥශ 

පනත  ටශත් ශරගුලශසි ඉදිතෝපත් කරමින් අද නෙ ෙැව 

පිළිශෙ කට  ෑම පිළි ඳෙ අපි සතුටු ෙනෙශ. ශම් රශේ ඉවම් ප්ර ්න 

ගණනශෙකට අපි කළහුණ ුවන්නශ. ුරංචි කශලශේ ඉඳලශ අම්මශ  

තශත්තශශගන් දරුෙන්ට ලැශ න්න තිශ න සම්පශතන් එක 

ශක ටසක් තමයි ඉවම් කි න්ශන්. හැ ැයි  අවුරුුව ගණනශෙකට 

පුනෙ ශම් ඉවම්ෙල තිශ න ප්ර ්න ටික විසඳශ ගන්න ඉවම් 

සංෙර්ධ්න ආඥශ පනත  ටශත් ශරගුලශසි අද පශර්ලිශම්න්තුෙට 

ඉදිතෝපත් කරලශ  ඒ තුළින් ජනතශෙට සහන ක් ල ශ මමට කටයුතු 

කිරීම පිළි ඳ අපට දැශනන්ශන් ශල ුණ සතුටක්.  

පුනගි  ආ්ඩඩු කශල  තු  ෙශශඅම ඊටත් කලින් තිබුණු 

ආ්ඩඩු කශල සීමශ තු  ශමෙැසි ශේෙල් කරන්න ශම් රශේ ඕනෑ 

තරම් අෙකශ   තිබුණශ. හැ ැයි  ජනතශෙශඅ ප්ර ්න විසඳලශ  

ජනතශෙට සිුව ශෙලශ තිශ න ශේෙල් ගැන කථශ කරනෙශට ෙවශ 

එදශ පැෙති  හ පශලන ආ්ඩඩුෙ කශ ේ අශේ රට විනශ  කරන්න 

කටයුතු කිරීමයි. ඒක තමයි ප කළශෙන්ම ඒශග ල්ලන් ක්රි ශත්මක 

කශ ේ.  

අශේ ුරත්තලම දිස්්රික්ක  කි න්ශන් ඉවම් ගැටලු රශශි කට 

කළහුණ ුවන්නු දිස්්රික්ක ක්. "බිම් සවි " ෙශශඅ ෙැවසටහන් 

ක්රි ශත්මක වුණශ කි ලශ අපි දන්නෙශ   ගරු සමතිතුමසි. ෙසර 

ගණනශෙක් තිස්ශසේ -අද ෙනතුරු-  ශදපශර්තශම්න්තුෙල ඉන්න 

සමහර සිලධ්ශතෝන්ට ශම් රශේ තිශ න ඉවම්ෙල මැනුම් කටයුතු 

කරලශ අෙසන් කරන්න  ැතෝ ශෙලශ තිශ නෙශ. අපි ඒ ගැන එක 

පැත්තකින් කනගශටු ෙනෙශ. ඒ කශල ෙකෙශනුෙල ඉවමක 

ආරශවුලක් විසඳශ ගන්න ේසශවි කට ගි ශම ඒ තීන්ුවෙ ල ශ 

ශදන්න ෙසර ගණනශෙක් ගත වුණු  ෙ අපි දන්නෙශ. කථශෙටත් 

කි නෙශ  "ඉවම් නඩුෙක් ෙශශඅ" කි ලශ. ඒ ෙශශඅ ආශේයක 

ක්රම කට එහශ ගි  තත්ත්ෙ ක් අද  ශම් ඉවම් සංෙර්ධ්න ආඥශ 

පනත  ටශත් ශගශනන ශරගුලශසි තුළින් ශග ව නඟන්න 

ුරුතෙන්කමක් ලැබිලශ තිශ නෙශ.  

ගරු සමතිතුමසි  ුරත්තලම දිස්්රික්කශේ ඉවම්ෙල  ම්  ම් 

ගැටලු පැන නැඟී තිශ න්ශන් ශක ල්ලකශර න්  ෙට පත් ශෙච්ච 
එක්සත් ජශතික පක්ෂශේ හිටුර ප්රශශේශී  නශ කශ ෝ ෙශශඅම 

ශෙනත් ශේ පශලන නශ කශ ෝ ශම් ඉවම්  ශක ල්ල කශලශ 

තිශ න සිසශ  ෙ අපි දන්නෙශ. රජශේ ඉවම්  ශක ල්ල කශලශ  

රජ ට ශගවි  යුතු  ුව කළදල් ශගවීම අතපුන කරලශ    එයින් ල න 

ලශ   සශක්ුණෙට දමශ ගත්  ේදවි  ඕනෑ තරම් ඉන්නෙශ. ශම් ෙශශඅ 

ූලට ඉවම් ජශෙශරම්කශරශ ෝ ඉන්නෙශ. සරල ේදශහරණ ක් 

ෙ ශ න් කි නෙශ නම්  අශේ ප්රශේ ශේ තිශ න රයිගම් ලුණු 

ආ තන  ගත්ශත ත්  ශම් ආ තන  රජශේ ඉවකවම් 

සම්ූජර්ණශ න්ම අත්පත් කරශගන   ුව ශන ශගෙශ ඉන්න  ෙ අපි 
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දැකලශ තිශ නෙශ. ඒ ෙශශඅම "අශ ෝකශ සිනමශහල" ෙශශඅ ප්රධ්ශන 
සිනමශ ශලශ ශෙනත් ුරේගල න්ට  ුව මම ෙැසි කටයුතු සිසශ විවිධ් 

අකටයුතුකම් සිුව ශෙලශ තිශ නෙශ.  

හර්ෂණ රශජකරුණශ මන්ත්රීතුමශ කිේෙශ  අද රජශේ ඉවම් 

ශෙන්ශේසි කරනෙශ කි ලශ. අපි දකින්ශන් එකම කශරණ යි. 
පුනගි  රජ  කශල  තු  හම් න්ශත ට ෙරශ  සම්ූජර්ණශ න්ම 

විුණණශ දමුර ආකශර  අපි දැක්කශ.  හම් න්ශත ට ෙරශ  විුණණශ 

ල ශ ගත්ත සල්ලි ටික ශෙනම තැන්පත් කරලශ  ශප ඩ්ව ශප ඩ්ව 

අරගත්තශ. අන්තිමට ඒ කළදලට ශෙච්ච ශද ක් නැතිෙ ගි ශ. එශහම 

කටයුතු කරුර ආ්ඩඩුෙක් තමයි පුනගි   හ පශලන ආ්ඩඩුෙ. 

නකළත් අද ඒ ශග ල්ලන් කථශ කරන්ශන් සිකම් මැතෝලශ ඉපදිලශ 

ෙශශඅයි.  

ටීඑන්ඒ සංවිධ්ශනශේ සිෙඥශනම් ශ්රීතරන් මන්ත්රීතුමශ අද 

ජශතිෙශම කථශෙක් කරනෙශ මම අහශගන හිටි ශ.  

එදශ යුේධ්  පැෙති සමශේ ප්ර ශකරන් ේතුශර් ශදම  

ජනතශෙශඅ අයිති  ල ශ ුවන්ශන් නැහැ; බවුන්ශඅ ඉවකවම්ෙල 

අයිති  රැක ුවන්ශන් නැහැ. එදශ ඒ ජනතශෙ  ඩීසල් නැතිෙ ඩීසල් 

ශපෝලිම්ෙල  භූමිශතල් නැතිෙ  කන්න කෑම ටික නැතිෙ  අගුපිල් 

ගණශන් ෙැටි ෙැටී හිටුර කශල ක් තිබුණශ. හැ ැයි  ශගෝඨශ   

රශජපක්ෂ මැතිතුමන්ලශශඅ  මහින්ද රශජපක්ෂ මැතිතුමන්ලශශඅ 

රජ  තුළින් තමයි එදශ ේතුශර් ජීෙත් ෙ ා  ශදම  මිසිුනන්ශඅ අයිති  

රැක ුවන්ශන්. අද සිෙඥශනම් ශ්රීතරන් මන්ත්රීතුමන්ලශ ජශතිෙශම ප්ර ්න 

ගැන විළිලේජශ නැතිෙ කථශ කරනෙශ. එදශ ශදම  ජනතශෙ 

ශෙනුශෙන් ශන ශෙයි  සමස්ත රශේ ජනතශෙ ශෙනුශෙන් ආයුධ් 

අතට ගත්ත මිසිස්ුන තමයි අද ශම් පශර්ලිශම්න්තුෙට සවිල්ලශ  

විළිලේජශ නැතිෙ කථශ කරන්ශන්. එතුමන්ලශ ජන සංහශර  ගැන 

කථශ කරනෙශ. ජන සංහශර  ගැන එතුමන්ලශ කි නශක ට අපට 

ුවක හිශතනෙශ. යුේධ් ට ගි  තමන්ශඅ දරුෙශ ශගදරට එනතුරු 

අදටත් හැඬූ කඳුළින්  ලශශගන සිටින අශේ දුණශ්ඩ අම්මලශ  

තශත්තලශ තෙත් ඉන්නෙශ  කි න කශරණ ත් තකළන්නශන්ශසේලශ 

ශහ ඳට මතක ත ශ ගන්න. අපි ශන ශෙයි   යුේධ් ක් පටන් 

ගත්ශත්. ශම් රශේ යුේධ්  පටන් ගත්ශත් තකළන්නශන්ශසේලශ ෙශශඅ 

ශේ  ශද්රෝහී ව අදහස් තිශ න මිසිස්ුන. තකළන්නශන්ශසේලශ දන්නෙශ  අද 

ශම් සමගි ජන  ලශේග ට එකතු ශෙලශ සිටින එක්සත් ජශතික 

පක්ෂ ට සම් න්ධ් ේදවි  තමයි එදශ ේතුශර් තිබුණු ුරස්තකශල ට 

ගිසි තිේශේ කි ලශ. අපි ශන ශෙයි  ඒෙශට ගිසි තිේශේ. අද 

තකළන්නශන්ශසේලශ ඒ කිසි ශද ක් ශන දන්නශ ගණනට කථශ 

කරනෙශ. ඒ ගැන අපට ශ  ශහ ම කනගශටුයි.  

බිම් සවි  ෙැවසටහන තුළින් ඒ ඉවම්ෙල මැනුම් කටයුතු 

හතෝ ට කරනෙශ නම් - 

 
ෙු ගතේෂා විතානගේ මතතා 
(மொண்புமிகு ரஹசொ விதொனரக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 
 

නැඟී ියියගේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 
ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ශහේෂශ විතශනශඅ මන්ත්රීතුමශ. 

 

ෙු ගතේෂා විතානගේ මතතා 
(மொண்புமிகு ரஹசொ விதொனரக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි  ගරු චින්තක අමල් මශ ශුවන්න 

මන්ත්රීතුමශශඅ කථශශේම කි ැවුණශ   ශපන  ුරස්තකශල ට ගිසි 

තැූ  කවුරු ශහෝ සමගි ජන  ලශේගශේ ඉන්නෙශ  කි ලශ. 

ෙු ිකන්තක අමල් මායාු න්න මතතා 
(மொண்புமிகு சிந்தக அமல் மொயொதுன்ன)  

(The Hon. Chinthaka Amal  Mayadunna)  

සමගි ජන  ලශේගශේ ශන ශෙයි  සමගි ජන  ලශේග ට 

සම් න්ධ් - 

 
ෙු ගතේෂා විතානගේ මතතා 
(மொண்புமிகு ரஹசொ விதொனரக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

එශහනම් බ තුමශට ෙැරදිලශ. එශහනම් බ තුමශ ඒ කවුද 

කි ලශ ඒ නම කි න්න ඕනෑ. අභූත ශචෝදනශෙක්  ඒක. 

 

ෙු ිකන්තක අමල් මායාු න්න මතතා 
(மொண்புமிகு சிந்தக அமல் மொயொதுன்ன)  

(The Hon. Chinthaka Amal  Mayadunna)  

එතුමශ එක්සත් ජශතික පක්ෂශේ ඉඳලශ තමයි සමගි ජන 

 ලශේග ට ආශේ. ඒෙශ කි නශක ට ශප ඩ්වක් ූලං ූලං ගශනෙශ. 

ඒක ඉතින් බ  ශප ඩි ශප ඩි - [ ශධ්ශ කිරීමක්] 
 

ෙු තුෂාං ඉඳුනිල් අමංගසේන මතතා 
(மொண்புமிகு துஷொர இந்துனில் அமரரசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි - 
 

ෙු ිකන්තක අමල් මායාු න්න මතතා 
(மொண்புமிகு சிந்தக அமல் மொயொதுன்ன)  

(The Hon. Chinthaka Amal  Mayadunna)  

මශඅ කථශෙ කරන්න ඉව ශදන්න  තුෂශර ඉඳුසිල් අමරශසේන 

මන්ත්රීතුමශ. තකළන්නශන්ශසේ ඉඳ ගන්න. [ ශධ්ශ කිරීමක්] මශඅ 
කථශෙ කරන්න ඉව ශදන්න. [ ශධ්ශ කිරීමක්] 

 
ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු තුෂශර ඉඳුසිල් අමරශසේන මන්ත්රීතුමශ. 

 

ෙු තුෂාං ඉඳුනිල් අමංගසේන මතතා 
(மொண்புமிகு துஷொர இந்துனில் அமரரசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි  එතුමශ අපට කශ ේ වි ශල 

අපහශස ක්. අපි ශදම   කළස්ලිම්   සි ලුශදනශ සිශ ෝජන  

කරනෙශ.  ශපන  ුරස්තකශල ට ගිසි තැූ  අශේ කවුරු ශහෝ 

ශකශනක් ඉන්නෙශ නම් කරුණශකර  එතුමශට ඒ  නම සඳහන් 

කරන්න කි න්න.  

 

ෙු ිකන්තක අමල් මායාු න්න මතතා 
(மொண்புமிகு சிந்தக அமல் மொயொதுன்ன)  

(The Hon. Chinthaka Amal  Mayadunna)  

තකළන්නශන්ශසේලශශඅ එක්සත් ජශතික පක්ෂ ට සම් න්ධ් අ .  

 
ෙු තුෂාං ඉඳුනිල් අමංගසේන මතතා 
(மொண்புமிகு துஷொர இந்துனில் அமரரசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

නැහැ  නැහැ. 

 

ෙු ිකන්තක අමල් මායාු න්න මතතා 
(மொண்புமிகு சிந்தக அமல் மொயொதுன்ன)  

(The Hon. Chinthaka Amal  Mayadunna)  

එක්සත් ජශතික පක්ෂ ත්  සමගි ජන  ලශේග ත් කි න්ශන් 

ශදකක් ශන ශෙයි  එකක්. ශෙන කවුා ද   ඒශක් හිටුර අ ම තමයි 

ඉන්ශන්. අලුත් අ  ශන ශෙයි. [ ශධ්ශ කිරීමක්] ගශමිණී දිසශනශ ක 

මැතිතුමන්ලශ -ම න්ත දිසශනශ කලශශඅ තශත්තලශ- එශහම 

හිටිශේ. ශප්රේමදශස මහත්ම ශශඅ ුරතශ බ  ඉන්ශන්. ඒ ුරතශශගන් 

අහගන්න. ශප්රේමදශස මහත්ම ලශ ඒෙශට අයිතිකශරශ ෝ. දැන් ශම් 

975 976 



පශර්ලිශම්න්තුෙ 

ුරත්තු  ේබු ෙශශඅ කථශ කරනෙශ. [ ශධ්ශ කිරීමක්] ුරත්තු  ඟ 
ඉන්න තකළන්නශන්ශසේලශටත් ශහට-අසිේදශට ඒක ශෙයි. ඒ සිසශ 

 ලශශගන ඉන්න.  

මතක ති ශ ගන්න  පුනගි  රජ  කශලශේ අහිංසක මිසිුනන්ශඅ 

ඉවම් ශේරශ ශදන්න අකැමැත්ත දක්ෙුර මිසිස්ුන තමයි 

තකළන්නශන්ශසේලශ. අද අම්මශ ට  තශත්තශට සලකන දරුෙන්ශඅ 

අනශගත  ශෙනුශෙන්  අම්මශ ශෙනුශෙන්  - 

 
ෙු තුෂාං ඉඳුනිල් අමංගසේන මතතා 
(மொண்புமிகு துஷொர இந்துனில் அமரரசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ද.කළ. දසනශ ක මැතිතුමශ මිනී මැරුෙශ කි ලශ ශචෝදනශ 

තිශ නෙශ. බ තුමශ එතුමශශඅ හිටුර තෝ ැුවරශ. ද.කළ. දසනශ ක 

මැතිතුමශශඅ මිනී මැරුම් ශචෝදනශෙට බ තුමශත් සම් න්ධ්ද  

 
ෙු ිකන්තක අමල් මායාු න්න මතතා 
(மொண்புமிகு சிந்தக அமல் மொயொதுன்ன)  

(The Hon. Chinthaka Amal  Mayadunna)  

ශම කක්ද  ශම කක්ද  ශම කක්ද  ශම කක්ද  ශම්  ශම්  

අනෙ ය කථශ කි න්න එපශ. ගරු තුෂශර ඉඳුසිල් අමරශසේන 

මන්ත්රීතුමසි   මශඅ මශමශ තමයි  ද.කළ. දසනශ ක මැතිතුමශ.  

 
ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමසි  ශම් කිසි ශද ක් අද  සශකච්ඡශෙට  ශජන ෙන 

මශතෘකශෙට අදශ  ෙන්ශන් නැහැ. 

 
ෙු ිකන්තක අමල් මායාු න්න මතතා 
(மொண்புமிகு சிந்தக அமல் மொயொதுன்ன)  

(The Hon. Chinthaka Amal  Mayadunna)  

මශඅ මශමශ තමයි  ද.කළ. දසනශ ක මැතිතුමශ. මශඅ මශමශශඅ 

මරණ ට එල්ටීටීඊ සංවිධ්ශන  සම් න්ධ්යි කි න එක -  

 
ෙු තුෂාං ඉඳුනිල් අමංගසේන මතතා 
(மொண்புமிகு துஷொர இந்துனில் அமரரசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

මශ අහන්ශන්  බ තුමශ ඒ ශචෝදනශෙ  ට සම් න්ධ්ද  

 
ෙු ිකන්තක අමල් මායාු න්න මතතා 
(மொண்புமிகு சிந்தக அமல் மொயொதுன்ன)  

(The Hon. Chinthaka Amal  Mayadunna)  

ශම කක්ද  ශම න ශචෝදනශෙටද සම් න්ධ් කි ලශ අහන්ශන්  

[ ශධ්ශ කිරීමක්] ශම් රශේ ඉන්න - [ ශධ්ශ කිරීමක්] 

 කශටද  තිශ න්ශන්  බ තුමශ ඉඳ ගන්න. ඉඳ ගන්න  ඉඳ 
ගන්න. ශම කක්ද   

 
ෙු තුෂාං ඉඳුනිල් අමංගසේන මතතා 
(மொண்புமிகு துஷொர இந்துனில் அமரரசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ෙු ිකන්තක අමල් මායාු න්න මතතා 
(மொண்புமிகு சிந்தக அமல் மொயொதுன்ன)  

(The Hon. Chinthaka Amal  Mayadunna)  

බ තුමශශඅ point of Order එක ශම කක්ද  බ තුමශශඅ point 

එක ශම කක්ද  ඉඳ ගන්න. ද.කළ. දසනශ ක කි න්ශන්  ශම් රශේ 

ෙැදගත් ශේ පශලන නශ කශ ක්. ශහ ඳට මතක ති ශ ගන්න. ද.කළ. 

දසනශ කට සිනල්ල දික් කරන්න තකළන්නශන්ශසේට අයිති ක් 

නැහැ. කශලක්ඩය ශ. ඉඳ ගන්නෙශ.  
 

[මූලාසනගේ අණ පරිදි ඉවත් කංන ලදී.  
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

තකළන්නශන්ශසේට කිසිම අයිති ක් නැහැ  ද.කළ. දසනශ කට සිනල්ල 

දික් කරන්න. ද.කළ. දසනශ ක කි න්ශන්  ශම් ර ශේ ෙැදගත් 

නශ කශ ක්. ඒ නශ ක ශට ශ ෝම්  ගැහුෙ එල්ටීටීඊ සංවිධ්ශන ත් 

එක්ක එකතුශෙලශ ඉන්න තකළන්නශන්ශසේලශ ෙශශඅකශලක්ඩයත් 
 

[මූලාසනගේ අණ පරිදි ඉවත් කංන ලදී.  
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

එක්ක ශන ශෙයි ජීෙත් ශෙන්න ඕනෑ. මතක ත ශ ගන්න  ඒක. 

ශහ ඳට මතක ත ශ ගන්න. තකළන්නශන්ශසේලශ මතක ත ශ ගන්න  

ද.කළ. දසනශ ක කි න්ශන් ශම් රශේ ෙැදගත් යුග ුරරුෂශ ක් 

කි ලශ. ඒ යුග ුරරුෂ ශශඅ නම කි ශ ගන්න  ැතෝ  කශලක්ඩය. 
 

[මූලාසනගේ අණ පරිදි ඉවත් කංන ලදී.  
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

තකළන්නශන්ශසේලශ ෙශශඅ මිසිුනන් ගැන අපට තිශ න්ශන් 

හිතෝකිත ක්. මතක ත ශ ගන්න. හිතෝකිතයි. තකළන්නශන්ශසේලශ ඒක 

මතක ත ශ ගන්න. ද.කළ. දසනශ කට ශ ෝම්  ගැහුශේ එල්ටීටීඊ 

එශකන්. ඒ එල්ටීටීඊ එකත් එක්ක එකතු ශෙච්ච තකළන්නශන්ශසේලශ 

අපට ශම නෙශද කි න්ශන්   මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි  ශම් 

ෙශශඅ කශලක්ඩය  
 

[මූලාසනගේ අණ පරිදි ඉවත් කංන ලදී.  
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

සිසශ තමයි ශම් රශේ - 

 

ෙු තුෂාං ඉඳුනිල් අමංගසේන මතතා 
(மொண்புமிகு துஷொர இந்துனில் அமரரசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි  ශම් ශග ල්ලන්ශඅ 

ක්ඩවශ ශම් තමයි පිල්ශල ශන් මැතිතුමශ ඉන්ශන්. [ ශධ්ශ 
කිරීමක්] -  

  
ෙු ිකන්තක අමල් මායාු න්න මතතා 
(மொண்புமிகு சிந்தக அமல் மொயொதுன்ன)  

(The Hon. Chinthaka Amal  Mayadunna)  

මරනශක ට ඒෙශ ශහ ඳයි කි න ශම් තුෂශර ඉඳුසිල්  
 

[මූලාසනගේ අණ පරිදි ඉවත් කංන ලදී.  
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ෙශශඅ මිසිුනන් එ ෙශ දමන්න ඕනෑ. මශඅ කථශෙ කරන්න 

ශදන්න  මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි. 

 
ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමසි  බ තුමශට සි මිත කශල  අෙසශනයි.  

 
ෙු තුෂාං ඉඳුනිල් අමංගසේන මතතා 
(மொண்புமிகு துஷொர இந்துனில் அமரரசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි  - 

977 978 

[ගරු චින්තක අමල් මශ ශුවන්න මහතශ] 
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ෙු ිකන්තක අමල් මායාු න්න මතතා 
(மொண்புமிகு சிந்தக அமல் மொயொதுன்ன)  

(The Hon. Chinthaka Amal  Mayadunna)  

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි  ශම් ශෙලශශේ තිශ න්ශන්  

මශඅ කථශෙ. ඕනෑ ශකනුණට ඊට පස්ශසේ කථශ කරන්න කි න්න. 
  

ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු තුෂශර ඉඳුසිල් අමරශසේන මන්ත්රීතුමසි  බ තුමශට 

අෙස්ථශෙ ශදන්නම්  එතුමශශඅ කථශශෙන් පස්ශසේ. 
 

ෙු ිකන්තක අමල් මායාු න්න මතතා 
(மொண்புமிகு சிந்தக அமல் மொயொதுன்ன)  

(The Hon. Chinthaka Amal  Mayadunna)  

අෙසශන ෙ ශ න් මශ ඉල්ලනෙශ  දරුෙන් පශසල්ෙලට සතු ත් 

කර ගන්න ශම් ඉවම් ල ශමම තුළින් - [ ශධ්ශ කිරීමක්] 
 

ෙු තුෂාං ඉඳුනිල් අමංගසේන මතතා 
(மொண்புமிகு துஷொர இந்துனில் அமரரசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි  - 
 

ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු තුෂශර ඉඳුසිල් අමරශසේන මන්ත්රීතුමසි  බ තුමශට 

අෙස්ථශෙ ශදන්නම්. එතුමශ කථශෙ අෙසන් කරන්නයි ූ දශනම් 

ෙන්ශන්.  
 

ෙු ිකන්තක අමල් මායාු න්න මතතා 
(மொண்புமிகு சிந்தக அமல் மொயொதுன்ன)  

(The Hon. Chinthaka Amal  Mayadunna)  

ඉඳ ගන්න. ශම් ශක ශහේෙත් ඉන්න අහිුණ්ඩඨිකශ ක්  
 

[මූලාසනගේ අණ පරිදි ඉවත් කංන ලදී.  
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

කථශ ක ශට -  
 

ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

  ගරු මන්ත්රීතුමසි  දැන් කථශෙ අෙසන් කරන්න.  [ ශධ්ශ 
කිරීමක්]  ශහ ඳයි  කි න්න ගරු තුෂශර ඉඳුසිල් අමරශසේන 
මන්ත්රීතුමශ. 
 

ෙු තුෂාං ඉඳුනිල් අමංගසේන මතතා 
(மொண்புமிகு துஷொர இந்துனில் அமரரசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි  කරුණශඅම්මශන් මැතිතුමශ  

පිල්ශල ශන් මැතිතුමශ ඉන්ශන් එතුමන්ලශශඅ ක්ඩවශ ශම්. අපට 

ශම් එල්ටීටීඊ ශචෝදනශෙ එල්ල කරලශ  ද.කළ. දසනශ ක මැතිතුමශ 

මැරුෙශ  කි න ශචෝදනශෙ එල්ල කරලශ - 
 

ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු මන්ත්රීතුමසි  ශම් කශරණ  අද සශකච්ඡශෙට  ශජන ෙන 

මශතෘකශෙට අදශ  කශරණ ක් ශන ශෙයි.    

මී ඟට  ගරු නලින්  ්ඩවශර ජ මහ මන්ත්රීතුමශ. බ තුමශට 

විනශඩි  ක කශල ක් තිශ නෙශ.  

ඊට ශපර  කවුරු ශහෝ ගරු මන්ත්රීෙරශ ක් මූලශසන  සඳහශ 

ගරු ශහේෂශ විතශනශඅ මන්ත්රීතුමශශඅ නම ශ ෝජනශ කරන්න.  

ෙු එසන.එම්. චන්ද්රගසේන මතතා  
(மொண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரரசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි  "ගරු ශහේෂශ විතශනශඅ 

මන්ත්රීතුමශ දැන් මූලශසන  ගත යුතු " යි මශ ශ ෝජනශ කරනෙශ.  

 
ප්රශනනය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුුව ෙු අිතත් ංාජපක්ෂ මතතා මූලාසනගයන් ඉවත් 

වූගයන්  ෙු ගතේෂා විතානගේ මතතා මූලාසනාරූඪ විය. 

 அதன்பிறகு, மொண்புமிகு அஜித் ரொஜபக்ஷ அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலரவ, மொண்புமிகு ரஹசொ விதொனரக அவர்கள் 

தமலமம வகித்தொர்கள். 

 Whereupon THE HON. AJITH RAJAPAKSE left the Chair, and 
THE HON. HESHA WITHANAGE took the Chair. 

 
[අ. ශ. 2.32] 

 
ෙු නලින් බණ්ඩාං ජයමත මතතා 
(மொண்புமிகு ேலின் பண்டொர ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි   ඉවම් සම් න්ධ්ශ න් කථශ 

කරන ශම් ශෙලශශේ අපි  රපත  අර්බුද කට කළහුණ මලශ 

තිශ නෙශ. ශම කද  ශම් ආ්ඩඩුෙ තරම් ශම් රශේ සම්පත් විුණණුර 

ආ්ඩඩුෙක් එදශ ශමදශ ඉතිහශසශේ කෙදශෙත් දැකලශ නැහැ. අද 

ඉවම් විතරක් ශන ශෙයි  අශේ මහ කළහුද විුණණනෙශ  අශේ සම්පත් 

විුණණනෙශ. අශේ අෙකශ  ත් -අශේ අහසත්- විුණණන කැබිනේ 

ප්රිකශෙක් අපි ඊශේ දැක්කශ. අශේ අෙකශ   ශව ලර් මිලි න 

29කට ඉන්දි ශෙට විුණණන කැබිනේ ප්රිකශෙක් අපි දැක්කශ. අශේ 

කළදල් සමතිතුමශ ඉන්දි ශෙට ගිහින් එනශක ට අපට  රපත  

සැක ක් සති වුණශ  එතුමශ ගිහිල්ලශ සති කරගත් ගිවිුනම් 

ශම නෙශද කි ලශ; ශව ලර් බිලි න ක් ගන්න ශම නෙශටද එකඟ 

වුශ්ඩ කි ලශ. දැන් ශ  ශහ ම පැහැදිලියි   අශේ රශේ සම්පත් 

විුණණලශ  අශේ රශේ අෙකශ   විුණණලශ  අශේ රශේ  ලශගශර 

විුණණලශ  අශේ රශේ ශතල් ටැංකි විුණණලශ තමයි අද කෑම කන්න 

ශව ලර් ශස  ශ ගන්න තැනට  ශම් රට පත් කරලශ තිශ නෙශ  

කි න එක. කළදල් සමතිෙර ශ විධි ට  ැසිල් රශ ජපක්ෂ මැතිතුමශ  

ශම්ෙශ  පශර්ලිශම්න්තුෙට ෙශර්තශ කරන්න ඕනෑ. දැන් මශස 3ක් ගත 

වුණශ. ඒ සම් න්ධ්ශ න් තෙම කථශ කශ ේ නැහැ. අපි දැක්කශ  

ඊශේ විෙශද ක  ශකටුම්පතට  ඡන්ද  පශවිච්චි කරන්න එතුමශ 

පශර්ලිශම්න්තුෙට සවිල්ලශ  ඡන්ද  මලශ  නෙශ. හැ ැයි  කළදල් 

සමතිෙර ශ විධි ට එතුමශ පශර්ලිශම්න්තුෙට අදහස් දක්ෙන්ශන් 

නැහැ. 

ඉවම් මංශක ල්ල   සම්පත් මංශක ල්ල  අද ඉහ  ඉඳන් 

පහ ටම ශකශරනෙශ. මහ එවුන් ශෙන රටෙලට අශේ ඉවම් 

සම්පත් ශදන ශක ට  අශේ අෙකශ   ශදන ශක ට  අශේ ශේප  

ශදන ශක ට ශප ඩි එවුන් ගශම් තිශ න ඉවම් ල ශ ගන්න කටයුතු 

කරනෙශ. ුණරුණෑගල ඉඳන් දුවල්ලට  ේම ලස්සන ශප ල්ෙත්තක් 

තිශ නෙශ  මැල්ෙත්ත කි ලශ. මැල්සිතෝුරර නගර  පහු ශෙනෙශත් 

එක්කමයි ඒක තිශ න්ශන්. ඉතශම ුනන්දර  ඉතශම සරුසශර විධි ට 

තිශ න ශප ල්ෙත්තක්  ඒක. අද අපට ආරංචි ශෙලශ තිශ නෙශ  ඒ 

මැල්ෙත්ශතන් ශක ටසක් රජශේ ප්ර ලශ ෝ එකතු ශෙලශ අත්පත් 

කර ගන්න ේත්සශහ කරනෙශ කි ලශ. සංෙර්ධ්න ටද එශහම 

නැත්නම් කී ක් හතෝ සශක්ුණශේ දශගන්නටද ශම නෙශටද කි න්න 

දන්ශන් නැහැ. එෙැසි ෙටිනශ සම්පත් ශක ල්ලකන තැනට අද පත් 

ශෙලශ තිශ නෙශ.  

979 980 



පශර්ලිශම්න්තුෙ 

ඒ විතරක් ශන ශෙයි. මට ඊශේ සත්කඳ විහශරශසේ ස්ෙශමීන් 

ෙහන්ශසේ නමක් කථශ කරලශ කිේෙශ  ුණුවරු ඉවම් වි ශල 

ප්රමශණ ක් ශග වකරලශ අත්පත් කර ගැනීශම් සැලුනමක් 

ක්රි ශත්මක ශෙනෙශ කි ලශ. මහ එවුන් රට රශජයෙලට අශේ ඉවම්-

කවම් ශදන ශක ට ශප ඩි එවුන් ගශම් ශග ශඩ් තිශ න රජශේ 

ඉවම් ටික අත්පත් කර ගසිමින්  නෙශ. අද ශම්  ස ශශේ ශම න 

 යිලශ ෙැදෑරුෙත්  ශේ නශ ශකරුෙත් පශරට  ැහැලශ  න්න  ැතෝ 

තත්ත්ෙ ක් ේදශ ශෙලශ තිශ නෙශ. මම ශමතැන  යිලශ කි න 

අ ට කි නෙශ  "එන්න පශරට" කි ලශ. ජනශධිපතිතුමශට මම 

අභිශ ෝග කරනෙශ  ුරුතෙන් නම් ගම සමඟ පිළිසඳරක ශ ශදන්න; 

ගශම් මිසිස්ුන ශම නෙශද කි න්ශන් කි ලශ  ලන්න. ඊ ඟට  

නගර  සමඟ පිළිසඳරක ශ දිලශ  ලන්න. අද රශේ සමස්ත 

ජනතශෙ පශශර් ඉන්ශන්. ගෑස් ශපෝලිශම්. කිතෝ පිටි ශපෝලිශම්. රට 

කවශ ෙැටිලශ තිශ න්ශන්;  ංශක ශල ත් ශෙලශ තිශ න්ශන්.  

ආ්ඩඩු පක්ෂශේ අ  හැම තිස්ශසේම ශම් තත්ත්ෙ  ශක විඩ් පිට 

දශන්න හදනෙශ. ශක විඩ් සිසශ දුණණු ආසි ශශේ කිසිම රටක් ශම් 

විධි ට  ංශක ශල ත් ශෙලශ නැහැ; කවශ ෙැටිලශ නැහැ; ශව ලර් 

හිඟ ක් සති ශෙලශ නැහැ. ශගෝඨශ   රශජපක්ෂ මහත්ත ශ 

ඉතිහශසගත ශෙනෙශ කි ලශ ේශේ ආ්ඩඩු පක්ෂශේ ප්රධ්ශන 

සංවිධ්ශ කතුමශ -ශජ න්ස්ටන් ප්රනශන්ුව සමතිතුමශ- කිේෙශ. 

ඉතිහශසගත ශෙනෙශ. අශේ රජෙරු අතශර්ෙත් ශම් ෙශශඅ ුවර්ෙල 

පශලකශ ක් හිටිශේ නැහැ. මම ඊශේ රශජශෙලි  ශපර ලශ  ැලුෙශ. 

අනුරශධ්ුරර  ශප ශ  න්නරුෙ  මහනුෙර  ුණරුණෑගල  දෙශදය   

 ශපහුෙ ෙැසි යුගෙලෙත් ශම් ෙශශඅ පශලකශ ක් ඉඳලශ නැහැ. ශම් 

විධි ට රට අකර්මණය වුණු  රට කවශ ෙැටුණු කශල ක් තිබිලශ 

නැහැ. සශගත තිබිලශ තිශ නෙශ. ුවර්භික්ෂ තිබිලශ තිශ නෙශ. තුන් 

බි  ශන ශෙයි  දහ  ශද ශ  ස් බි ක් අද රශේ සති ශෙලශ 

තිශ නෙශ. හැම තැනම බි . හැම තැනකම සශගින්න. හැම තැනම 

 ශ්ඩව හිඟ . මිසිස්ුන අද  ශප කරනෙශ. අද සමස්ත රශේ 

ජනතශෙම   ශප කරනෙශ ශම් රජ ට; ජනශධිපතිෙර ශට  ශප 

කරනෙශ; මැති සමතිෙරුන්ට  ශප කරනෙශ. ඒක තමයි සත්ත. ඒ  

සිසශ ශමතැන  යිලශ කි ලශ ෙැවක් නැහැ. ෙහශම ශම් ආ්ඩඩුෙ 

කරන්න ුරුතෙන් ශකශනුණට මලශ ශත ශල ංචි ශෙලශ  න්න කි න 

එක තමයි අපට කි න්න තිශ න්ශන්. එතැසින් එහශට කි න්න 

ශද ක් නැහැ. රශේ ජනතශෙ කි න ශේ තමයි මම කි න්ශන්. 

නලින්  ්ඩවශර ශන ශෙයි ඒක කි න්ශන්. රශේ මිසිස්ුන 

කි න්ශන්  "දශලශ පල ල්ලශ.  ශප  සිසශ තමයි ශම් ශේෙල් 

ශෙන්ශන්" කි ලශ. ශම්ක  ශප ක්. ශම්ක  රපත  තත්ත්ෙ ක්. 

ශම් ුවර්භික්ෂ සති ශෙලශ තිශ න්ශන්  ශම්  ශප  සති ශෙලශ 

තිශ න්ශන් ුවර්දශන්ත පශලකශ ෝ සිසශ.  

  

ශේශෙෝ ෙස්සතු කශශල්න - සස්ස සම්පත්ති ශහෝතුච 

පීශතෝ  ෙතු ශල ශකෝ ච - රශජශ  ෙතු ධ්ම්මිශක     

රජශ ධ්ශර්මිෂ්ඨ නම් රශේ සශ්රීක ශෙ  සති ශෙනෙශ. ඒකයි 

සත්ත කථශෙ.  

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි  මම බ තුමශ  අපහුනතශෙට 

පත් කරන්ශන් නැහැ. මම ස්තුතිෙන්ත ශෙනෙශ  මට කශල  ල ශ 

ුවන්නශට. 

 
ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ගුණතිලක රශජපක්ෂ මන්ත්රීතුමශ. බ තුමශට විනශඩි 7ක 

කශල ක් තිශ නෙශ. 

[අ. ශ. 2.36] 
 

ෙු ගුණතිලක ංාජපක්ෂ මතතා 
(மொண்புமிகு குணதிலக ரொஜபக்ஷ)  

(The Hon. Gunathilaka Rajapaksha) 

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි  මට කලින් කථශ කරුර 

මන්ත්රීතුමශ " න්ශන් ශක ශහේද  මල්ශල් ශප ල්" ෙශශඅ කථශෙක් 

කශ ේ. අද අපි කථශ කරන්ශන් ඉවම් සංෙර්ධ්න ආඥශ පනත 

 ටශත් ශගශනන ශරගුලශසි පිළි ඳෙ. එතුමශ ඒ පිළි ඳෙ එක 

ෙචන ක්ෙත් කථශ කශ ේ නැහැ. ශගෝඨශ   රශජපක්ෂ මහත්ම ශ 

ගැන විපක්ෂශේ මන්ත්රීෙරුන් ේශේෂශ න් කථශ කරනෙශ. ශක  

හල හලශ ඉන්නෙශ  ආ්ඩඩුෙ අද ෙැශටයි ශහට ෙැශටයි කි ලශ. 

එශහම ශෙන්ශන් නැහැ. සිමල් ලශන්සශ රශජය සමතිතුමශ  යි 

කි ලශ  ලශශගන හිටි ශ. ඒ ගැන ුරෙත් පත්ෙල ශහඩ් ලයින් 

දැම්මශ. එතුමශ  න්ශන්ත් නැහැ. ශ්රී ලංකශ ශප ුවජන ශපරකළණට 

සම් න්ධ් කිසිම ශකශනක් ශම් ආ්ඩඩුෙ දශලශ  න්ශන් නැහැ. අපි 

සි මිත කශල  -අවුරුුව පහ- ඉන්නෙශ  කි න මතක 

ති ශගත්ශත ත් ශහ ඳයි කි ලශ මම ඒ අ ට මතක් කර සිටිනෙශ. 

ඉවම් අමශතයශං    අශේ කෘකය කශර්මික කටයුතු කරන 

ජනතශෙත් එක්ක එකට  ේධ් ශෙලශ තිශ න ආ තන ක්. 

විශ ේෂශ න් ශම්  ආ තන  අශේ රශේ ශග වි ජනතශෙට ඉතශම 

සමීප ආ තන ක්. ෙර්තමශනශේ ඉවම් අමශතය ධුර  දරන අශේ 

එස්.එම්. චන්ද්රශසේන මැතිතුමශ රජරට ශග විශ ුණශඅ ුරශතක්. 

1935 අංක 19 දරන පනශත් සිට අවුරුුව 87ක් තු  ඒ පනත ෙතෝන් 

ෙර සංශ ෝධ්න  ශෙලශ තිශ නෙශ. 

අශේ ආ්ඩඩුක්රම ෙයෙස්ථශෙටත්  සංශ ෝධ්න 20ක් කරලශ 

තිශ නෙශ. ඒ ෙශශඅ  ඒ කශලෙල හිටුර සමතිෙරු  ඉවම් සම් න්ධ් 

පනත්ෙලටත් ෙතෝන් ෙර සංශ ෝධ්න ඉදිතෝපත් කර තිශ නෙශ. 

නකළත්  ෙර්තමශන ට ගැ ශපන ශසේ ඒෙශ ශෙනස් ක  යුතු 

ශෙනෙශ. ශම් සංශ ෝධ්න තුළින් ගම්ෙල ශෙශසන ඉවම් හිමි 

ජනතශෙට වි ශල ශසේෙ ක් සැලශසනෙශ. මූලශසනශරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමසි  සතිශේ දෙසක  ප්රශශේශී  ශල්කම් කශර් ශල කට 

ගිශ  ත්   එහි ෙැඩිුරරම ඉන්ශන් ඉවම් ප්ර ්න තිශ න අහිංසක  

ගම් ද ජනතශෙ. අපි දන්නෙශ ඒ සමහර අ   ඒ ඉවශම් අවුරුුව 

 0ක්  50ක් තිස්ශසේ ඉන්න  ෙ. ඒ ඉවමට  ලපත්ර ුණත් තිශ නෙශ  

නකළත් ඉවශම් බේුරෙ මලශ නැහැ. සමහර ශෙලශෙට ඒෙශශේ ගැටලු 

තිශ නෙශ. ශම් ආඥශපනත සංශ ෝධ්න  කිරීම තුළින් ගැටලු 

වි ශල ප්රමශණ ක්  සිම කරන්න අශේ සමතිතුමශ කටයුතු ශ  දශ 

තිශ නෙශ.  

ඒ කශලශේ ශග වි මහශතුණට අක්කර 2  3 ුවන්නශ. ඉවම් 

අක්කර 2ක් ලැබුණු පවුශල් දරුෙන්   ශදශනක් සිටිශ  ත් අක්කර 

2 හතරට ශ දශ ශගන දරුෙන් ඒක බුක්ති විඳිමින්  රශේ 

ආර්ථික ටත්  කෘකය කර්මශන්ත ටත් මහත් වූ  ක්ති ක් ල ශ මලශ 

තිශ නෙශ. අක්කර ක ඉවමක් තිබුශණ ත් ඒකත් අක්කර කශල 

ෙ ශ න් හතරට ශ දශ ශගන බුක්ති විඳිනෙශ. ඒ විධි ට පරම්පරශ 

ගණනශෙක් තිස්ශසේ ශම් ඉවම්ෙල ජීෙත් ශෙමින් ශම් රටට 

 හපතක් කරන්න   කෘකය කර්මශන්ත  ඉහ ට බසෙන්න ඒ අ  

සප කැප වුණශ. ෙර්තමශන රජශේ තරුණ අමශතයෙරශ ුණ ෙන 

නශමල් රශජපක්ෂ මැතිතුමශ අශේ චන්ද්රශසේන සමතිතුමශ සමඟ 

සම් න්ධ් ශෙලශ තරුණ ෙයෙසශ ක න්ට අක්කර 5 ගණශන් 

ශ දශ ශදන ෙැව පිළිශෙ ක් ක්රි ශත්මක කරලශ තිශ නෙශ. ඒක 

ඉතශ ශහ ඳ ෙැව පිළිශෙ ක්. මෑත කශලශේ සිටින තරුණ න් 

කැත්ත  ේදැල්ලට හුරුශෙන්ශන් නැහැ. ඒ තරුණ න්ට ඉවම් ල ශ 

මම තුළින් බවුන් අද  ෙගශෙට ශ  කළ ශෙලශ ඉන්නෙශ මම දැක්කශ. 

ඒක ුන දශ උ කටයුත්තක්.  

ගරු සමතිතුමසි  ඒ ඉවම් ටික සිරවුල් කර ගන්න ගි ශම  

ශේරශ ගන්න ගි ශම සමහර තැන්ෙලම ප්ර ්න සති ශෙනෙශ. අන්න  

ඒෙශ අපි විසඳශ ශදන්න ඕනෑ. ඒ කටයුතු  ප්රශශේශී  ශල්කම් 

981 982 

[ගරු නලින්  ්ඩවශර ජ මහ මහතශ] 
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කශර් ශලශ න් ක ත් ස්ථශනී  පරීක්ෂණ කට ගි ශම අපට  ම් 

 ම් ගැටලු ශපශනනෙශ. සමහර ශෙලශෙට රජශ න් අක්කර 

1 000ක් ල ශ මලශ තිබුශණ ත් ඒ 1 000ට අමතරෙ තෙත් අක්කර 

500ක් ඒ ඉවමට  ේධ්  කර ශගන තිශ නෙශ. අපි ගිහිල්ලශ  ම් 

ෙයෙසශ කශ ුණ එතැනට දමනශක ට අශනක් ුරේගල ශ ඒකට 

ශහ ර බේුර ශපන්ෙලශ ඒ කටයුත්ත මඟ හතෝන්න එශහම නැත්නම් 

ඒ ෙයෙසශ ක ශට ඉවම ල ශ ශන ශදන තත්ත්ෙ ක් අද ේදශ කර 

තිශ නෙශ. ඒ තත්ත්ෙ  අපට ශ  ශහෝ තැන්ෙල දකින්න 

ලැශ නෙශ. ඒ සිසශ අපි බ තුමශශගන් ඉතශ ශගෞරෙශ න් ඉල්ලශ 

සිටිනෙශ  තරුණ ෙයෙසශ ක න්ට තිශ න ඒ  ශධ්ශ බ තුමශ 

මැදිහත් වී විසඳශ ශදන්න කි ලශ. එතශක ට කෘකය ආර්ථික ට 

මහත් වූ  ක්ති ක් ඒ තරුණ පිතෝස ල ශ ශදයි.  

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි  එක එක අමශතයශං  මිනන් 

පනත් ශකටුම්පත්ෙලට ඉදිතෝපත් කරනු ල න සංශ ෝධ්න අද අපට 

ඉතශම ෙැදගත්. අවුරුුව ගණනක් තිස්ශසේ අධිකරණ ගැටලු 

පැෙතුණශ. ෙර්තමශන අධිකරණ අමශතයෙර ශ -ගරු එම්.යූ.එම්. අලි 

සේතෝ මැතිතුමශ- පුනගි  කශලශේ වි ශල ෙැව ශක ටසක් කරමින් ඒ 
ගැටලු ලිහිල් ක ශ. ඒ ආකශර ට කෘකයකර්ම අමශතයශං ශේ තිශ න  

ගැටලු  ම්  ම් සංශ ෝධ්න මිනන් අෙසන් කශ  ත්  ශම් රශේ 

ඉන්න ශග වි ජනතශෙට  ඉවම් හිමි ජනතශෙට කරන ශල ුණ 

ේදේෙක් කි ලශ මම වි ්ෙශස කරනෙශ.  

ශේරුම්කරණ ම්ඩවල  කි ලශ එකක් තිශ නෙශ. ඒක 

ශප ඩ්වක් පණ ගන්ෙන්න ඕනෑ ගරු සමතිතුමසි. අපි දන්නෙශ  

අහිංසක ශග වි මහත්ෙරු  ඉවම් හිමි න් හදිසි ට ශම් ඉවම් ේකස් 

කරන  ෙ. සමහර ශෙලශෙට ඒක සිතයනුූලල ශන ශෙන්න 

ුරුතෙන්. ඉවම ේකස් කරලශ ඒ කළදල් ශන ශ ක් ශන ශ ක් 

කටයුතුෙලට ශ  දෙනෙශ. අන්තිමට සල්ලිත් නැහැ  ඉවමත් නැහැ. 

ඒ සිසශ ශේරුම්කශර ම්ඩවල  තුළින් ඒ අ  ශේරශ ගන්න කටයුතු 

කරන්න කි ලශත් මම ඉතශ ශගෞරෙශ න් ඉල්ලශ සිටිනෙශ.  

1970 ද කශේ  ශපන  දිස්්රික්කශේ ජනතශෙ මිතෝස් ෙැේෙශ; 

අල ෙැේෙශ; ූනු ෙැේෙශ. එෙකට ශ්රී ලංකශ සිදහස් පක්ෂශේ නශයිකශ  

සිතෝමශශෙෝ ආර්.ඩී.  ්ඩවශරනශ ක මැතිසි   ශපන ට  නශක ට 

ද්රවිව මිසිුනන් එතුමි  පිළිගත්ශත් මිතෝස්ෙලින් මල් මශලශ දමලශ. 

අශේ සිතෝමශශෙෝ  ්ඩවශරනශ ක මැතිසි  ේතුශර් ද්රවිව ජශතික න් 

සමඟ එදශ ශ  ශහ ම සමගිශ න්  සිටි ශ. නකළත් පුනගි  කශලශේ 

අපි දැක්කශ ේතුශර් ජනතශෙ ත්රස්තෙශද ට ශ  කළ ශෙනශක ට ඒකට 

ේව ශගඩි මුර මිසිුනන් බ  කෑ ගහන අ ත් එක්ක හිටි   ෙ.  

ඒකත් මතක් කරමින් ශම් සශධ්නී  ශ ෝජනශ ශගන ඒම පිළි ඳෙ 

අශේ ගරු සමතිතුමශට ශගෞරෙ  ුරද කරමින් මශඅ කථශෙ අෙසන් 

කරනෙශ.  

 

ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ස්තුතියි. මී ඟට  ගරු (ආචශර් ) වී. රශධ්ශක්රිෂ්ණන් මන්ත්රීතුමශ. 

බ තුමශට විනශඩි 6ක කශල ක් තිශ නෙශ. 
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ෙු මආචාර්ය  වී. ංාධාක්රිෂනණන් මතතා  
(மொண்புமிகு (கலொேிதி) வீ. இரொதொகிருஷ்ணன்)  

(The Hon. (Dr.) V.Radhakrishnan)  

தகௌரவ தமலமமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, இன்று 

தகொண்டுவரப்பட்டிருக்கின்ற கொணி அபிவிருத்திக் கட்டமளச் 

சட்டத்தின்கீழொன ஒழுங்குவிதிகள் மிகவும் வரரவற்கத் 

தக்கமவ. சிங்கள மக்களுக்கிமடயில் பல்ரவறு பிரச்சிமனகள் 

ஏற்படுவதற்கு முக்கிய கொரணமொக இருப்பது இந்தக் கொணிப் 

பிரச்சிமனதொன். இலங்மகயில் குடும்ப உறுப்பினர்களுக் 

கிமடயில் அதிகமொன தகொமலகள் ேடப்பதற்குக் கொரணமும் 

இந்தக் கொணிப் பிரச்சிமனதொன் என ேொன் ேிமனக்கின்ரறன். 

ஆனொல், ேொன் இங்கு ஒரு விடயத்மதச் தசொல்லிக்தகொள்ள 

ரவண்டும். அதொவது, இலங்மக ேொட்டிரல சிங்கள 

சரகொதரர்களுக்குக் கொணி இருக்கிறது. அரதரபொல், வடக்கு, 

கிழக்கிலுள்ள தமிழ் சரகொதரர்களுக்கும் கொணி இருக்கிறது; 

முஸ்லிம் சரகொதரர்களுக்கும் கொணி இருக்கிறது. ஆனொல், 

மமலயக மக்களுக்கு கொணி என்பது ஓர் எட்டொக்கனியொகரவ 

உள்ளது. அது அவர்களுக்குக் கிமடக்கொது; இதுவமர 

கிமடக்கவுமில்மல. ஐக்கிய ரதசிய கட்சி அரசொங்கமொக 

இருக்கட்டும், ஸ்ரீலங்கொ தபொதுஜன தபரமுன அரசொங்கமொக 

இருக்கட்டும் அல்லது எந்த  அரசொங்கமொக இருக்கட்டும், 

அவர்களுக்குத் தலொ 07 ரபச்சர்ஸ் கொணி தகொடுக்க ரவண் 

டுதமன்று ேொங்கள் ரபொரொட்டங்கள் தசய்ததபொழுததல்லொம், 

"ேொங்கள் ரதொட்டத் ததொழிலொளர்களுக்கு கொணி தகொடுப்ரபொம்; 

வீடுகமளக் கட்டிக் தகொடுப்ரபொம்" என்று தசொன்னர்கரள 

தவிர, அமத ேமடமுமறப்படுத்தவில்மல. கொணி இன் 

மமயொல், அந்த மக்கள் மிக ரமொசமொன ேிமலமமகமள 

அனுபவித்துக்தகொண்டிருக்கின்றொர்கள்.    

1994ஆம் ஆண்டு சந்திொிக்கொ பண்டொரேொயக்க குமொரதுங்க 

அவர்கள் ேொட்டின் சனொதிபதியொக வந்தரபொது, அமரர் தப. 

சந்திரரசகரன் அவர்கள் ரதொட்ட வீடமமப்பு பிரதி அமமச் 

சரொக ேியமிக்கப்பட்டொர். அவருமடய கொலத்தில் கிட்டத்தட்ட 

30,000 வீடுகளுக்கு கொணி உொிமங்கள் தபற்றுக் 

தகொடுக்கப்பட்டன. அதற்குப் பிறகு, கடந்த ேல்லொட்சி 

அரசொங்கத்திரல மமலயக மக்களுக்கு ஏழு ரபர்ச்சஸ் வீதம் 

கொணி தகொடுக்கப்பட்டு,  அதற்கொன உறுதியும் -deed- 

தகொடுக்கப்பட்டது. ஆனொல், இப்தபொழுது அவர்களுமடய 

கொணிகளுக்கு உறுதி வழங்கப்படுவதுமில்மல; வீடு 

கட்டுவதற்குக் கொணி ஒதுக்கப்படுவதுமில்மல. இன்று 

ரதொட்டங்களிரல இருக்கின்ற மக்கள் ரதொட்டத்துமரமொொின் 

தமலயீடு கொரணமொக தங்களுமடய வீடுகமள முன் 

பக்கமொகவும் சொி, பின் பக்கமொகவும் சொி விொிவுபடுத்த 

முடியொமல் பல்ரவறு பிரச்சிமனகளுக்கு மத்தியிரல 

வொழரவண்டிய ஒரு சூழ்ேிமலயில் இருக்கின்றொர்கள். LRC 

கொணியொக இருந்தொலும் சொி, அரசொங்கக் கொணியொக 

இருந்தொலும் சொி, எல்லொவற்றிலும் இந்தப் பிரச்சிமன 

இருக்கிறது.  

தகௌரவ அமமச்சர் எஸ்.எம். சந்திரரசன அவர்கரள! 

ேீங்கள் இந்த விடயத்தில் தமலயிட்டு, முடியுமொனொல் 

தபருந்ரதொட்ட அமமச்சருடன் கமதத்து, இந்த மக்களுக்கு 

கொணி வழங்குவதற்குொிய ேடவடிக்மகமய ரமற்தகொள்ள 

ரவண்டுதமன ேொன் ரகட்டுக்தகொள்கின்ரறன். ஏதனன்றொல், 

இன்று தபருந்ரதொட்டங்களிரல பணிபுொிகின்ற ரதொட்டச் 

ரசமவயொளர்கள் - staff - ஓய்வுதபற்ற பிறகு - pensionஇற்குப் 

பிறகு - அவர்கள் அங்கிருந்து தவளிரயற ரவண்டும். அவர்கள் 

அங்கிருந்து தவளிரயறி எங்ரக ரபொவது? ஏதனனில், 

அவர்களுக்கு வொழ்வதற்தகன ஒரு வீடு இல்மல. அரதரபொல, 

கமடகளிரல ரவமலதசய்கின்ற சிப்பந்திகளுக்கும் வீடு 

இல்மல. அவர்கள் ேடுத்ததருவிரல இருக்கரவண்டிய ஒரு 

சூழ்ேிமலரய இன்று ஏற்பட்டிருக்கின்றது. ரேற்று ேொன் 

ததொமலக்கொட்சியிரல ஒரு தசய்திமயப் பொர்த்ரதன். அதிரல 

தகௌரவ பிரதம மந்திொி அவர்கள், தகொழும்பிரல இருக்கின்ற 

மொடி வீடுகளுக்கும் ஏமனய வீடுகளுக்கும் கொணி உறுதிப் 

பத்திரம் வழங்கப்ரபொவதொகச் தசொன்னொர். உண்மமயிரல இது 

சந்ரதொசமொன ஒரு விடயமொகும். அவர் தசய்யப்ரபொகின்ற 

விடயம் ஒரு ேல்ல விடயம்; ேொங்கள் அமத வரரவற்கின்ரறொம். 

ஆனொல், ரதொட்டத்தில் இருக்கின்ற மக்களுமடய ேிமலமம 

எவ்வொறு இருக்கின்றது? வொக்குொிமம இல்லொத கொலத்திலும் 

அவர்களுக்குக் கொணி இல்மல; இப்தபொழுது வொக்குொிமம 
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පශර්ලිශම්න්තුෙ 

தபற்றும் அவர்களுக்குக் கொணி இல்மல. இதுதொன் 

எங்களுமடய மக்களின் ேிமலமமயொக இருக்கின்றது என்பமத 

ேொன் இந்த ரேரத்தில் தசொல்லிக்தகொள்ள விரும்புகின்ரறன். 

இன்று இந்த ேொட்டிரல இருக்கின்ற கொணிப் பிரச்சிமனகள் 

உட்பட பல்ரவறு பிரச்சிமனகமளத் தீர்ப்பதற்கு மொகொண 

சமப என்பது மிக முக்கியமொக இருக்கின்றது. அரசியலமமப் 

புக்கொன பதின்மூன்றொவது திருத்தத்தின்படி, மொகொண 

சமபக்குக்கீழ் வருகின்ற மொகொண கொணி அமமச்சுக்கு கொணி 

அதிகொரங்கள் தகொடுக்கப்பட ரவண்டும். இன்று மொகொண 

சமபகளுக்கொன ரதர்தமல ேடத்தொததன் கொரணமொக ேொங்கள் 

பல்ரவறு சிக்கல்களுக்கு முகங்தகொடுக்க ரவண்டிய சூழ்ேிமல 

ஏற்பட்டிருக்கின்றது. அரசொங்கம் எல்லொவற்மறயும் மத்திய 

அரசின்கீழ் மவத்துக்தகொண்டு ேிருவொகம் தசய்வததன்பது 

மிகவும் கஷ்டமொன விடயமொகும். அந்த வமகயில், மொகொண 

சமபகளின் மூலமொக அந்தந்தப் பகுதியிரல இருக்கின்ற 

கொணிப் பிரச்சிமனகமளத் தீர்ப்பதற்கு ேடவடிக்மக எடுக்க 

ரவண்டுதமன ேொங்கள் தசொல்லிக்தகொள்ள விரும்புகிரறொம்.  

விரசடமொக, இன்று நுவதரலியொ மொவட்டத்தில் இருக் 

கின்ற பலர் தசொந்தமொக கொணிகமள மவத்திருந்தொலும்கூட, 

அவற்றுக்கொன கொணி உொிமத்மதப் தபற்றுக்தகொள்வதற்கொன 

சந்தர்ப்பம் இன்னும் வழங்கப்படவில்மல. இன்று தகொண் 

டுவரப்பட்டிருகின்ற இந்த ஒழுங்குவிதிகளினூடொகவொவது 

கொணி உொிமத்மதப் தபற்றுக்தகொள்வதற்கொன சந்தர்ப்பத்மத 

ஏற்படுத்திக்தகொடுக்க ரவண்டும்.  

அண்மமயிரல ரமதகு சனொதிபதி அவர்கள் ஓொிலட்சம் 

ரபருக்கு கொணி உொிமம் தகொடுப்பதற்கு ேடவடிக்மக 

எடுத்திருந்தொர். அது தமிழ் மக்களுக்கும் ரபொய்ச் ரசர 

ரவண்டும்; மமலயக மக்களுக்கும் ரபொய்ச் ரசர ரவண்டும். 

அந்த வமகயில், கொணி அபிவிருத்திக் கட்டமளச் சட்டத்மத 

மீள்பொிசீலமன தசய்து, ரதொட்ட மக்களுக்கும் கொணி உொிமம் 

கிமடக்க ஏற்பொடு தசய்ய ரவண்டுதமன்று ேொங்கள் அன்பொகக் 

ரகட்டுக்தகொள்கின்ரறொம்.  

அண்மமயில் ேொன் ஒரு ‘கொர்ட்டூன்’ஐப் பொர்த்ரதன். அதில், 

“ 3 0 வருடங்கள் யுத்தம் தசய்த என்னொல் இந்த ேொட்மட 

அழிக்க முடியவில்மல; ேீங்கள் இரண்டு வருடங்களிரல இந்த 

ேொட்மட அழித்து விட்டீர்கரள! ேீங்கள் எவ்வளவு தபொிய ஆள்!” 

என்று இந்த ேொட்டின் சனொதிபதி ரகொட்டொபய ரொஜபக்ஷ 

அவர்கமளப் பொர்த்து பிரபொகரன் மிகவும் சந்ரதொசமொக ஒரு  

விடயத்மதச் தசொல்வதுரபொல் சித்தொிக்கப்பட்டிருந்தது. 

இதுதொன் இந்த ேொட்டிரல ேடந்திருக்கிறது. பிரபொகரன் 30 

வருடங்கள் யுத்தம் தசய்தும்கூட, அவரொல் இந்த ேொட்மட 

அழிக்க முடியவில்மல. ஆனொல், ரமதகு சனொதிபதி அவர்கள் 

இரண்டு வருடங்கள் ஆட்சி தசய்து, இந்த ேொட்மடரய 

அழித்திருக்கிறொர் என்று கூறி ேிமறவுதசய்கின்ரறன். ேன்றி.  
 

ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු එච්. නන්දශසේන මන්ත්රීතුමශ. බ තුමශට විනශඩි හතක 

කශල ක් තිශ නෙශ. 

 

[අ. ශ. 2. 9] 
 

ෙු එචි. නන්දගසේන මතතා 
(மொண்புமிகு எச். ேந்தரசன)  

(The Hon. H. Nandasena) 

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි   ඉවම් අමශතය ගරු එස්.එම්. 

චන්ද්රශසේන මැතිතුමශ පිළි ඳෙ මම ඉතශ සතුටට පත් ශෙනෙශ. ඉතශ 

මර්ඝ කශල ක් තිස්ශසේ පැෙැති ඉවම් ආරශවුල් විසඳශ ගැනීමට එතුමශ 

ශම් ෙන විට දැඩි ේත්සශහ ක් දරශ තිශ නෙශ. පුනගි  රැස්වීම් 

ෙශරශේම එතුමශ ඉවම් සංෙර්ධ්න ආඥශපනතට සංශ ෝධ්න 

කිහිප ක් ශගනශෙශ. ඒ අතර ඉතශම ෙැදගත් කශරණශෙ තමයි  

අයිති  සශශරෝපණ  පිළි ඳ තිබුණු ගැටලුෙ විසඳීමට කටයුතු 

කිරීම. විශ ේෂශ න් පුන ේරුම  නම් කර නැති අෙස්ථශෙලම 

ඉවශම් අයිති  සශශරෝපණ  පිළි ඳ ගැටලු සති වුණශ. සමහර 

ශෙලශෙට ඒ ප්රශේ ශේෙත් ෙශස  කරන්ශන් නැති දරුෙන්ට 

ඉවශම් අයිති  ශග ස් රට ුරරශම මහශ  රපත  අර්බුද තිබුණශ. ඒ 

ගැටලුෙ විසඳීමට එතුමශ සංශ ෝධ්න ක් ඉදිතෝපත් ක ශ. එහිම  

ඉවම භුක්ති විඳින ශකනශට ඉවම ලැශ න විධි ට  එශහම 

නැත්නම් ෙැඩිමහල්කම පදනම් කරශගන ඉවම ල ශ ගන්න 

ුරුතෙන් ආකශර ට සශශරෝපණ   න ක්රම ට ෙැව පිළිශෙ ක් 

ශ ෝජනශ කර ඉවම් සංෙර්ධ්න (සංශ ෝධ්න) පනත් ශකටුම්පත 

සම්මත ක ශ. සත්තටම මශ ඒ ගැන සතුටු ශෙනෙශ.  

ඊට අමතරෙ අද  ඉවම් සංෙර්ධ්න ආඥශපනත  ටශත් ශරගුලශසි 

ශදකක් ඉදිතෝපත් කරලශ තිශ නෙශ; ඉතශ ෙැදගත් ශරගුලශසි 

ශදකක්. එහි එක කශරණ ක් තමයි  ලපත්ර හශ මමනශ පත්ර සිුණත් 

කිරීශම්ම සැලකිල්ලට ගනු ල න ආදශ ම් සීමශෙල ෙැඩි කිරීමක් 

කර තිබීම. ශග වි පන්ති   අඩු ආදශ ම් ල න පන්ති  සඳහශ  ෙැඩි 

ආදශ ම් ල න පන්ති  සඳහශ ඉවමක් ල ශ මශම්ම ලැබි  යුතු 

ආදශ ම්ෙල සීමශ ඉහ  දමලශ තිශ නෙශ. විශ ේෂශ න් අද කළදල් 

තත්ත්ෙ ත් එක්ක  ැලුෙශම පැෙැති සීමශෙල තද ල 

අසශධ්ශරණ ක් තිශ නෙශ. ශග වි පන්තිශේ අ ුණටෙත් ඉවමක් 

ගන්න ුරුතෙන්කමක් තිබුශ්ඩ නැහැ.   ඉවම් සීමශ ඉහ  දැමීශමන් 

ශග වි පන්තිශේ ආදශ ම් මේටම ෙැඩීවීම ප්ර ්න ක් වුශ්ඩ නැහැ  

ඉවමක් ල ශ ගැනීමට අෙස්ථශෙ ලැබී තිශ නෙශ.  

ශදෙන කශරණ  තමයි  ඉවම්ෙල අෙම ශ ුවම් සීමශ 

සංශ ෝධ්න  කිරීම. මම හිතන විධි ට ශම්ක තමයි කශීටන 

ෙ ශ න් ෙැදගත්ම කශරණ . විශ ේෂශ න් ඉවම්ෙල අෙම ශ ුවම් 

සීමශ  ලපෑ ප්රධ්ශන ස්ථශන  තමයි ජනපද. අනුරශධ්ුරර   

ශප ශ  න්නරුෙ සහ ලංකශෙ ුරරශම තිශ න ජනපදෙල ජීෙත්ෙන 

පවුල්ෙල දූ දරුෙන්ට ඉවම් ශ දශ මශම්ම ඒ දරුෙන් අතර  රපත  

ප්ර ්න සති වුණශ ඒ පැෙැති සීමශ සිසශ.  සමහර ජනපදෙල අක්කර 

පහක් මව ඉවම් මලශ තිශ නෙශ. ශග ව ඉවම අක්කර ක් ශහෝ 

ශදකක් මලශ තිශ නෙශ. සමහර ජනපදෙල මව ඉවම් අක්කර 

තුනක් මලශ තිශ නෙශ. තෙත් සමහර ඒෙශශේ අක්කර ශදකහමශර 

මලශ තිශ නෙශ.  මව ඉවම අක්කර එකහමශරුණත්  ශග ව ඉවම 

අක්කර  ශග ුණත් ුවන්නශම ඒ පවුශල් දරුෙන් තුන් හතර ශදශනුණ 

හිටිශ  ත් ඒ දරුෙන්ට ඒ ඉවම සශධ්ශරණෙ ශ දන්න ලැශ න්ශන් 

නැහැ. හැ ැයි  ශ  ශහෝ දරුෙන් තකළන්ශඅ  එකම ශග වම ඉවශම් 

හිටිශේ. එකම ශග ව ඉවශම් අක්කර කශලක විතර ඉවම් කෑල්ලක් 

ශක ටු කරශගන ශග ක් හදශශගන ඒශක් තමයි පදිංචි ශෙලශ 

හිටිශේ. හැ ැයි  තිබුණු නීති  අනුෙ ශදන්න ුරුතෙන් අෙම සීමශෙ 

අක්කර  ශග යි. එත ශක ට අශනක් දරුෙන් ඒ ඉවශම් හිටි ශට ඒ 

දරුෙන්ට ඉවශම් අයිති ක් නැහැ. නකළත්  අද ප ශත් පශලන  ල 

ප්රශේ ශේ පෙතින අෙම සීමශෙ පර්චස් 15 ශහෝ 20 නම්  ඒ 

ප්රමශණ ට ඉවම ුණවශ කැ ලි කරලශ ඒ දරුෙන්ට ල ශ ශදන්න 

ුරුතෙන්කම තිශ නෙශ. ඒ සිසශ ශග ව ඉවම්ෙල අයිති  ශ දශ 

මශම්ම  කිසිුව දරුශෙුණට ගැටලුෙක් ශන ෙන විධි ට ඉතශම 

සශධ්ශරණෙ ශ දශ ශදන්න ුරුතෙන්. පවුලක දරුෙන් ේපතෝම 

ෙ ශ න් හතර ශදශනක්  පස් ශදශනක් ඉඳීවි. එතශක ට තමන්ට 

ලැබී තිශ න අක්කර ශදකක ශහෝ අක්කර ක ඉවම සිසි පතෝදි 

ශ දශ ශදන්න ුරුතෙන්කම තිශ නෙශ. මම හිතන්ශන් ඒක ඉතශම 

ශහ ඳ ශද ක්. එ  ප්රශේ ශේ ජනතශෙ ශෙනුශෙන් ෙශශඅම රශේම 

ජනතශෙ ශෙනුශෙන් ගරු  සමතිතුමශ ක  ඉතශ ශහ ඳ කශර්  ක් 

හැටි ට මශ දකිනෙශ.  

ඊ ඟට  මව ඉවම් ගත්තශම සමහර ජනපදෙල අක්කර තුන 

 ැගින් තිශ නෙශ. සමහර ජනපදෙල අක්කර ශදකහමශර  ැගින් 

තිශ නෙශ; සමහර ජනපදෙල අක්කර පහ  ැගින් තිශ නෙශ. 
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[ගරු (ආචශර් ) වී. රශධ්ශක්රිෂ්ණන් මහතශ] 
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හැ ැයි  පැෙැති නීති  අනුෙ අක්කර එකහමශර ගණශන් තමයි 

ශ දශ ශදන්න ුරුතෙන්කම තිශ න්ශන්. එතශක ට අක්කර තුනක් 

තිශ න තැන අක්කර එකහමශර ගණශන් ශදශදශනුණට විතරයි 

ශ දශ ශදන්න ුරුතෙන්කම තිශ න්ශන්. අක්කර ශදකහමශර 

ති බුණශම ශදන්න ශෙන්ශන් එක්ශකශනුණට විතරයි. ඒ සිසශ 

ශල ුණ ප්ර ්න කට කළහුණ මලශ තිබුණශ. අක්කර පහක් තිබුණු 

තැන්ෙලත් එශහමයි. පවුලක දරුශෙෝ තුන් ශදශනක් විතර 

ඉන්නෙශ. පැෙැති නීති  අනුෙ සමහර දරුෙන්ට කිසිම ආකශර ක 

අයිති ක් ලැශ න්ශන් නැහැ.  හැ ැයි  දරුශෙෝ ටික එකතු ශෙලශ 

අක්කර   ැගින් ශ දශ ශගන ුණුවරු ෙගශ කරගන්නෙශ. හැ ැයි  

ඉවශම් අයිති  තිශ න්ශන් දරුෙන් ශදශදශනුණශඅ ශහෝ තුන් 

ශදශනුණශඅ නම්ෙලට. 

ශමන්න ශම්ක ශෙනස් කරන්න අශේ ගරු සමතිතුමශ අද ශහ ඳ 

සශධ්ශරණ තීන්ුවෙක් ශගන තිශ නෙශ. ඒකට අනුෙ  අක්කර තුනක් 

තිශ න තැන  තුන් ශදශනුණට අක්කර තුන ල ශ ශදන්න ුරුතෙන්. 

අක්කර පහක් තිශ නෙශ නම්  අක්කර පහ පස් ශදශනුණට ශදන්න 

ුරුතෙන්. මම හිතන විධි ට ඒ තුළින් ඉවම්ෙල අයිති  හැම 

දරුශෙුණටම සශධ්ශරණ විධි ට ල ශ ශදන්න ුරුතෙන්කම ලැබී 

තිශ නෙශ.  

විපක්ෂශේ ගරු හතෝසි අමරූ තෝ  මන්ත්රීතුමි  ප්ර ්න ක් 

ඉදිතෝපත් ක ශ  ඉවශම් අයිති  ල ශ මශම්ම කලත්ර ශට සශධ්ශරණ ක් 

ඉෂ්ට ශෙලශ නැහැ කි ලශ. සත්තටම එශහම ප්ර ්න ක් නැහැ. 

කලත්ර ශ කිේෙශම  බිතෝඳ ශෙන්නත් ුරුතෙන්  ස්ෙශමි ශ ශෙන්නත් 

ුරුතෙන්. ඉවම් ආඥශපනතට අනුෙ ඒ ඕනෑම ශකශනුණට ඉවශම් 

අයිති  ලැශ නෙශ. ඉවශම් අයිති  තිශ න ශකනශ මි  ගි ශට 

පුනෙ කලත්ර ශට ඉශේම ඉවශම් අයිති  පැෙශරනෙශ; ජීවිත බුක්ති  

ලැශ නෙශ. ඉවශම් සශශරෝපණ අයිති  ලැශ න්ශන් නැහැ. ජීවිත 
බුක්ති  පැෙශරනෙශ. හැ ැයි  කලත්ර ශ නැෙත විෙශහ වුශණ ත්  

බහුට ශහෝ ස ට ඉවශම් ජීවිත බුක්ති  අහිමි ශෙනෙශ. ඒ ෙශශඅම 

කලත්ර ශ  ම් ආකශර කින් බුක්ති  ප්රතික්ශෂේප කරනෙශ නම් 

එතශක ටත් එ  අහිමි ශෙනෙශ. එශසේ ප්රතික්ශෂේප කරන්ශන්ත් 

නැත්නම්  බහු ශහෝ ස  නැෙත විෙශහ ශෙන්ශන්ත් නැත්නම්  

කලත්ර ශට මි   න ශතක්ම ජීවිත බුක්ති  ල ශ ගන්න ුරුතෙන්. ඊට 

පුනෙ තමයි දරුෙන්ට එහි අයිති  ලැශ න්ශන්. ඒ සිසශ අද  ඉවම් 

ආඥශපනත  ටශත් ඉදිතෝපත් කර තිශ න ශමම ශරගුලශසි ශදක 

ඉතශම ෙැදගත්  ෙ මම කි න්න කැමැතියි.  

ශමම ආඥශපනතට අදශ  ශන වුණත් ගරු ඉවම් 

අමශතයතුමශශඅ විශ ේෂ අෙධ්ශන ට ශ  කළ ක  යුතු තෙ 

කශරණශෙක් තිශ නෙශ. ගරු සමතිතුමසි   ශන් බ  ජලශ  

ෙයශපෘති  කි න්ශන් වි ශල ෙයශපෘති ක්. එම ෙයශපෘති ට  ට 

වුණු ඉවම් ශෙනුශෙන් ඉවම් ල ශ මශම් කටයුතු කරන්ශන්ත් ශම් 

ආඥශපනත  ටශත්. ඒ සඳහශ ශම් ආඥශපනතින් ප්ර ්න ක් සති 

ශෙලශ නැහැ. නකළත් සිලධ්ශතෝන් විසින් සති කර තිශ න  රපත  

ප්ර ්න ශදකක් තිශ නෙශ. එකක් තමයි   ශන් බ  ජලශ  ට  ට 

ෙන ශහ ශර ේපතශන ප්රශශේශී  ශල්කම් ශක ේඨශසශේ ඉවම් සඳහශ 

ඌරෑෙ  ඕමශරකව කි න ගම්මශනෙලින් සහ අශනක් පැත්ශතන් 

ඉස්සන් ෙැෙ කි න ගම්මශනශ න් ඉවම් ල ශ ශදන්න තීන්ුව කර 

තිබීම. ශම් ගම්මශන  පැරය ගම්මශන. ඌරෑෙ කි න ගම ඉතශම 

පැරය ගමක්. ඒ ගශම් පවුල් 50ක් විතර හිටි ශ. ඒ ෙශශඅම 

ඕමශරකව කි න ගම්මශන  මශඅ මතකශේ හැටි ට 60 ද කශේ 

පමණ පටන් ගත්ත ගමක්. ඒ ගශම්ත් පවුල් 50ක් විතර හිටි ශ.  

යුේධ්  කශලශේ ත්රස්තෙශද ට කළහුණ මලශ ඒ ශ  ශහෝ අ ශඅ ජීවිත 

විනශ  වුණශ. ජීවිත රැක ගත් අ  කුවරුශෙල ඉඳලශ ආපුන සවිත් 

පදිංචි වුණු අ . ඒ අ ට  සිෙශස හදශ ගන්න දැන් ආධ්ශර මලශ 

තිශ නෙශ. හැ ැයි   ශන් බ  ජලශ  ට ඉවම්  ට වුණු අ ට ඉවම් 

ල ශ ශදන ශක ට ශම් අ ට අසශධ්ශරණ ක් සිේධ් ශෙලශ තිශ නෙශ. 

ඉවම් සශධ්ශරණෙ ල ශ මලශ නැහැ. ඕමශරකව ෙැෙ  ටශත් ඉවම් 

කේටි 600ක් කවශ තිශ නෙශ. ඒ ගශම් පරණ ගම්ෙැසි න් ඉන්ශන්  

පවුල් 70ක් විතර. හැ ැයි  ඒශග ල්ලන්ට ශන ම  නීතයනුූලලෙ බිම් 

අඟලක්ෙත් ශන ම - 

ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමශ  දැන් කථශෙ අෙසන් කරන්න. 

 

ෙු එචි. නන්දගසේන මතතා 
(மொண்புமிகு எச். ேந்தரசன)  

(The Hon. H. Nandasena) 

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි  මට තෙ ශකටි ශේලශෙක් ල ශ 

ශදන්න.  

ඒශග ල්ලන්ට ඉවම් ල ශ ශන ම ශහ ශර ේපතශශනන් ආුර 

පවුල් 50කට ඉවම් ල ශ මලශ තිශ නෙශ. ඉවම් කේටි 600ක් ශෙන් 

කරලශ තිශ නෙශ. ශම් ඉවම් ටික සශධ්ශරණ විධි ට ඒ අ ට ශ දශ 

මමට කටයුතු කරන්න කි ලශ මශ ඉල්ලශ සිටිනෙශ.  

ඒ ෙශශඅම තෙත් ඉල්ීටමක් කරන්න තිශ නෙශ. ඉස්සන් ෙැෙ 

කි න්ශන්  අක්කර  00ක් විතර ෙගශ කර තිශ න පැත්තක්. 1972 

සිට ඒ ප්රශේ ශේ ශග වීන් ෙගශ  කරනෙශ. පවුල් 100ක්-150ක් 

විතර ෙගශ කටයුතු කරනෙශ. ඒශග ල්ලන් එතැසින් ඉෙත් කරලශ 

ශහ ශර ේපතශශන් ඉවම්  ට වුණු අ  ශෙනුශෙන් ඒ ඉවම් ටික 

ශ දශ ශදන්න ේත්සශහ ක් දරනෙශ. ශම් ඉවම් සි ල්ලම ශග වීන්ට 

ල ශ ශදන්න ඕනෑ. එතැනම ඉතශම  රපත  අසශධ්ශරණ ක් සිේධ් 

කරලශ තිශ නෙශ   සිලධ්ශතෝන් විසින්. ගරු ඉවම් සමතිතුමසි  

ශමතැනම පනශත් ප්ර ්න ක් ශන ශෙයි තිශ න්ශන්; ඉවම් පිළි ඳ 

නීතිශේ ප්ර ්න ක් ශන ශෙයි තිශ න්ශන්. නීතයනුූලලෙ ල ශ 

ශදන්න ුරුතෙන් ශද කට සිලධ්ශතෝන් විසින් කරන අසශධ්ශරණ ක් 

තිශ න්ශන්. ශම් අසශධ්ශරණ  සිෙැරදි කරන්න කි ශ ඉල්ලශ 

සිටිමින් ගරු සමතිතුමශ ඉවම් සංෙර්ධ්න ආඥශපනත  ටශත්  ශම් 

ශරගුලශසි පැනවීම සම් න්ධ්ශ න් මශඅ ශගෞරෙනී  ස්තුති  ුරද 

කරමින් මශ සිහඬ ශෙනෙශ. 

 

ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු ෙඩිශේල් ුනශර්ෂ් මන්ත්රීතුමශ.  බ තුමශට විනශඩි  ක 

කශල ක් තිශ නෙශ. 

 
[பி.ப. 2.56] 

 

ෙු වඩිගේල් සුගර්ෂන මතතා 
(மொண்புமிகு வடிரவல் சுரரஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 
ேன்றி, தகௌரவ தமலமமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள! 

இன்று தகளரவ அமமச்சர் எஸ்.எம். சந்திரரசன அவர்களொல் 

தகொண்டுவரப்பட்டிருக்கின்ற கொணி அபிவிருத்திக் கட்டமளச் 

சட்டத்தின்கீழொன ஒழுங்குவிதிகமள வரரவற்பரதொடு, கொணி 

சம்பந்தமொக வித்தியொசமொன சில விடயங்கமள ேொன் இங்கு 

மமலயக மக்கள்      சொர்பொக கூறிமவக்க     விரும்புகின்ரறன்.  

එස්.එම්. චන්ද්රශසේන සමතිතුමශශඅ කිසි ගැටලුෙක් නැහැ. එතුමශ 

ගැන අපි දන්නෙශ. එතුමශශඅ ෙැව පිළිශෙශ ේ කිසි ගැටලුෙක් 

නැහැ. නකළත් ඉවම් ගැන කථශ කරන ශක ට  ෙතුකරශේ 

ජනතශෙශඅ ඉවම් සම් න්ධ්ෙ කථශ කරන ශක ට ශෙනත් 

විකල්ප ක් අපට ගන්න තිශ නෙශ.  

இன்று இந்த ேொட்டிலுள்ள மக்கள் வீதியில் இறங்கிப் 

பிச்மச எடுக்கும் ேிமலக்குத் தள்ளப்பட்டுக் தகொண்டிருக்கின்ற  

சூழ்ேிமலயில், ேொட்டில் விவசொயத்மத ஊக்குவிக்க 

ரவண்டியுள்ளது; அதற்கொன கொலமும் வந்திருக்கிறது. ஆனொல், 

விவசொயத்மத ஊக்குவிக்கின்ற மமலயக மக்களுமடய 

கொணிகளுக்கு இன்று eviction notice அனுப்புகிறொர்கள். 

அரசொங்கம் JEDB, SLSPC கொணிகமள 22 கம்பனிகளுக்கு 
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පශර්ලිශම්න්තුෙ 

குத்தமகக்கு வழங்குவதற்கு முன்னர், தபருந்ரதொட்டக் மகத் 

ததொழில் அமமச்சினுமடய சிரரஷ்ட உதவிச் தசயலொளரொன 

திரு. என்.எஸ்.பீ. ேியங்தகொட அவர்களொல் தவளியிடப்பட்ட  

சுற்றுேிருபத்திலும் அதனடிப்பமடயில் பின்னர், அரத 

அமமச்சின் அதிகொொியொன திரு. அரபனந்த டயஸ் அவர்களொல் 

தவளியிடப்பட்ட சுற்றுேிருபத்திலும், “Eviction notices will 
not be accommodated, if it is prior to 27th October, 1989.” 

என்று குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. அதொவது, 1989 ஒக்ரரொபர் 

27ஆம் திகதிக்கு முன்னர் மமலயகத்திரல வொழ்ந்த மக்கள் 

அனுபவித்த கொணிகள் எவற்றுக்கும் eviction notice அனுப்ப 

முடியொது என்று அதில் கூறப்பட்டிருந்தது.  

ஆனொல், தபருந்ரதொட்ட அமமச்சின் PMMD Division 
இலுள்ள சட்ட விடயங்களுக்குப் தபொறுப்பொக இருக்கின்ற 

பிொியதர்சனி என்பவர் இந்தக் கிழமமயில் மொத்திரம் 

நூற்றுக்கும் ரமற்பட்ட eviction noticesஐ அனுப்பியிருக் 

கிறொர். எல்ல பிரரதச தசயலகமும் eviction noticesஐ 

அனுப்பியிருக்கிறது. இதன்மூலம் எமது மக்கமள தபருந் 

ரதொட்டக் கொணிகளிலிருந்து தவளிரயறுமொறு தசொல்கிறொர்கள். 

ஆறு பரம்பமரயொக - 1921ஆம் ஆண்டிலிருந்து வொழ்ந்து 

வருகின்ற ததரமொதர மற்றும் southerland ரதொட்ட மக்கமள 

தவளிரயறச் தசொல்கிறொர்கள். அதுமொத்திரமன்றி, அங்கிருக் 

கின்ற ரகொவிமலயும் அப்புறப்படுத்த ரவண்டுதமன்று 

தசொல்கிறொர்கள். அப்புத்தமளயிலுள்ள கிளரனொர் - 

தங்கமமலத் ரதொட்டத்திரல விவசொயம் தசய்யும் இமளஞர் 

களுமடய கொணிகளுக்கும் eviction notices அனுப் 

பியிருக்கிறொர்கள். அரதரபொல, பசமற, லுணுகல, தஹொக்டன் 

பகுதிகளிலுள்ள கொணிகளுக்கும் இவ்வொறு eviction notice 
அனுப்பி மவக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதனுமடய ரேொக்கம் 

என்ன? இந்த ேொட்டில் "ஒரர ேொடு, ஒரர சட்டம்" என்றொல், ஏன் 

மமலயக மக்களின் கொணி விடயத்தில் மட்டும் அரசொங்கம் 

வித்தியொசம் கொட்டுகின்றது? 1921ஆம் ஆண்டிலிருந்து கொடொக 

இருந்த மமலயகத்மதக் தகொத்திப் பதப்படுத்தி ரதயிமல, 

ததன்மன, இறப்பர் ரபொன்றவற்மறப் பயிொிட்டு, இந்த 

ேொட்டினுமடய தபொருளொதொரத்தின் முதுதகலும்பொகச் தசயற் 

பட்டு, ஆறு பரம்பமரயொக வொழ்ந்து வருகின்ற மமலயக 

மக்களுக்குத்தொன் eviction notice அனுப்புகிறொர்கள்.   

இதன்மூலம் அவர்கமள வீதிக்கு இறக்கும் தசயற் 

பொட்மடத்தொன் தசய்கின்றொர்கள். மமலயக இமளஞர்களும் 

ஆயுதம் ஏந்த ரவண்டுமொ? அதற்கொக இந்த அரசொங்கமும் 

தபருந்ரதொட்டக் கம்பனிகளும் முயற்சி தசய்கின்றதொ? என 

ேொன் ரகட்க விரும்புகின்ரறன். இந்தச் தசயற்பொட்மட ேொன் 

வன்மமயொகக் கண்டிக்கின்ரறன். 1989ஆம் ஆண்டுக்கு 

முன்பிருந்து அங்கு வசித்துவருகின்றவர்களுக்கு eviction 
notice தகொடுக்கமுடியொது என்று சுற்றுேிருபம் தசொல்கிறது. 

ஆனொல், எங்களுமடய ததொப்புள்தகொடி உறவுகளொன மமலயக 

மக்களுக்குப் தபருந்ரதொட்ட அமமச்சினூடொக eviction 
noticeஐ அனுப்பி அவர்கமள இழிவுபடுத்தி, ரவதமனக்கு 

உட்படுத்துகின்றீர்கள். இன்று தபருந்ரதொட்டக் கம்பனிகள் 

அந்த மக்கமள வஞ்சித்துக்தகொண்டிருக்கின்றது. இச்தசயற் 

பொடொனது, மரத்தொல் விழுந்தவமன மொடு ஏறி மிதித்ததற்கு 

ஒப்பொக இருக்கின்றது. கம்பனிகளுக்கு அரசொங்கம் வக்கொளத்து 

வொங்குகின்றதொ? அல்லது அரசொங்கத்துக்கு கம்பனிகள் 

வக்கொளத்து வொங்குகின்றதொ? என்று எனக்கு விளங்கவில்மல. 

இவ்வொறு வக்கொளத்து வொங்கிக்தகொண்டு, எங்களுமடய 

மக்கமள  ேிம்மதியொக வொழவிடுகிறொர்கள் இல்மல! மமலயகம் 

எங்கள் தொய் ேொடு!  

இந்த ேொட்டிரல விடுதமலப் புலிகளின் பிரச்சிமன 

இருந்தரபொதும், ரஜ.வீ.பீ.யினொின் பிரச்சிமன இருந்தரபொதும் 

இந்த ேொட்மட ரேசித்தவர்கள் மமலயக மக்கள்! இந்த 

மண்மண - இந்த ேொட்மடக் கொப்பொற்றியவர்கள் மமலயக 

மக்கள்! அந்த மக்கமளத் துன்புறுத்துவது - ரவதமனப் 

படுத்துவது மட்டுமன்றி, அவர்களுமடய இருப்புக்கும் 

ஆபத்மத ஏற்படுத்துகிறொர்கள். இதனுமடய ரேொக்கம் என்ன? 

ஏன் இப்படிச் தசய்கின்றீர்கள்? எதற்கொகச் தசய்கின்றீர்கள்? 

இன்று இந்த ேொட்டிலுள்ள மக்கள் வறுமமயிரல 

வொடிக்தகொண்டிருக்கிறொர்கள். அதிலும், மமலயக மக்கள்தொன் 

அதனொல் கூடுதலொகப் பொதிக்கப்பட்டுக் தகொண்டிருக் 

கிறொர்கள். இந்த மக்களுமடய பிரச்சிமனகள் சம்பந்தமொக 

ேொங்கள் இந்தப் பொரொளுமன்றத்திரல எத்தமனரயொ முமற 

தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் சிங்களத்திலும் ரபசியிருக்கிரறொம். 

ஆனொலும், அவர்கள் சொர்பொக ஒரு தீர்மொனம்கூட 

எடுக்கப்படொமல், மீண்டும் மீண்டும் இந்தக் கம்பனிகளுக்கு 

வக்கொளத்து வொங்குகின்றீர்கள். இவ்வொறொன சுற்றுேிருபங் 

கமள எதற்கொக தவளியிடுகின்றீர்கள்? இந்த சுற்றுேிருபத்மதப் 

புறந்தள்ளிவிட்டு, தபருந்ரதொட்டக் மகத்ததொழில் அமமச்சு 

ஏன் eviction notice அனுப்புகின்றது? மமலயக இமளஞர், 

யுவதிகமள ஆயுதம் ஏந்துவதற்கு ஊக்குவிக்கொதீர்கள்! 

அவர்கள் இந்த ேொட்மட ரேசிப்பவர்கள்! ஆகரவ, மமலயக 

இமளஞர், யுவதிகளின் ேலன்கருதி, அமனத்து eviction 
noticesஐயும் உடனடியொக வொபஸ் தபற்றுக்தகொள்ளுங்கள்!  

ශම න එකකටද ශම් eviction notices  ෙන්ශන්  ශම් 
Eviction notices බක්ශක ම මම දැන් ඉරනෙශ.  Eviction 
notices එෙනෙශ; කැබිනේ ම්ඩවල ට දමනෙශ. 1989 අවුරුේදට 

ඉස්ශසල්ලශ ජීෙත් වුශණ ත් ශනරපශ හතෝන්න  ැහැ කි නෙශ. 

පරම්පරශ 6ක් ෙතුකරශේ ජනතශෙ ජීෙත් වුණශ. නකළත්  ඒ අ  පශරට 

සදලශ දශනෙශ. ඒ අ ට ආයුධ් ගන්න කි නෙශද  ශේවීපී එක 

ඉන්නශක ටත්  එල්ටීටීඊ එක ඉන්නශක ටත් ෙතුකරශේ ජනතශෙ 

ශම් රටට ආදශරයි. බවුන් ශම් රටට ආදර  ක ශ. ඒ ජනතශෙ අද 

හිඟශකන්න පශරට සදලශ දශලශ තිශ නෙශ. ශක ම්පැසිකශර න්ට 

ආ්ඩඩුෙ support ද  ආ්ඩඩුෙට ශක ම්පැසිකශරශ ෝ support ද 
කි ලශ මම දන්ශන් නැහැ. ශම්ෙශ  කි න්න  ප්රජශතන්ත්රෙශද  ගැන 

කි න්න ශම් රශේ ශම් පශර්ලිශම්න්තුෙට ෙවශ ශෙන තැනක් නැහැ. 

ඒ සිසශ මම ඉල්ීටමක් කරනෙශ  මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි.  

ෙතුකරශේ අහිංසක ජනතශෙට ශග විතැන් කරන්න ශදන්ශන් 

නැහැ. ඒ මිසිුනන්ට කන්න නැහැ. මිසිස්ුන ගෑස් ශඅන්න පශරට 

ගි ුර ගමන් ශගදරට සවිල්ලශ notice එකක් අලෙනෙශ  "ශගදතෝන් 

පශරට පල න්" කි ලශ. ශම්ක ජශතික අපරශධ් ක්. මම ශම් ගැන 

පශර්ලිශම්න්තුශේ හැම  ශෂශශෙන්ම කථශ කරලශ තිශ නෙශ. ශම් 

ගැන තීන්ුවෙක් ගත්ශත් නැත්නම් ෙතුකරශේ ජනතශෙට කරන්ශන් 

ශල ුණ විනශ  ක් කි ලශ මම ශම් අෙස්ථශශේම කි නෙශ. 

 

ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ුණමශරසිතෝ රත්නශ ක මන්ත්රීතුමශ. බ තුමශට විනශඩි 7ක  

කශල ක් තිශ නෙශ. 

 

[අ. ශ. 3.02] 
 

ෙු කුමාංියරි ංත්නායක මතතා 
(மொண்புமிகு குமொரசிறி ரத்னொயக்க)  

(The Hon. Kumarasiri Rathnayaka) 

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි  ඉවම් සංෙර්ධ්න ආඥශපනත 

 ටශත් ශගශනන ශරගුලශසි අනුමැති  සඳහශ ශම් 

පශර්ලිශම්න්තුෙට ඉදිතෝපත් කර තිශ න අද ඒ පිළි ඳෙ අදහස් 

ඉදිතෝපත් කරන්න අෙස්ථශෙ ල ශ මම ගැන බ තුමශට ස්තුති  ුරද 

කරනෙශ. 

1935 අවුරුේශේ ඉවම් සංෙර්ධ්න ආඥශපනත ඉදිතෝපත් 

කිරීශමන් පුනෙ ශම් රශේ කෘකය කර්මශන්ත  නඟශ සිටුවීම සඳහශත්  
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[ගරු  ෙඩිශේල් ුනශර්ෂ්  මහතශ] 
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ශම් රශේ ජීෙත් ෙන ජනතශෙ සඳහශ පදිංචි ට ඉවම් ල ශ මම 

සඳහශත් ඉවම් කච්ශච්තෝ පෙත්ෙමින්  ඒ ඉවම් සංෙර්ධ්න  කිරීම 

සඳහශ අෙස්ථශෙ ල ශ ශදමින් මූලික ෙ ශ න්  ලපත්ර ක් සිුණත් 

කරලශ  ඉන් අනතුරුෙ ජනශධිපතිතුමශශඅ අත්සන සහිතෙ බේුරෙක් 

ල ශ මම එදශ ඉඳන් ශම් දක්ෙශ කරශගන එනෙශ. ශම් ඉවම් තෙත් 

ශකශනුණට  ැහැර කිරීශම්ම -විශ ේෂශ න්ම තමන්ශඅ දරුශෙුණට  

එශහම නැත්නම් තමන්ශඅ පවුශල් සමීප ඥශතිශ ුණට  ැහැර 

කිරීශම්ම- ඉතිහශසශේ ඉඳන් අද දක්ෙශම විවිධ් ගැටලුෙලට අශේ 

රශේ ජනතශෙ කළහුණ ුවන්නශ. පැෙැති රජ න් ශෙත ශම් පිළි ඳෙ 

 ම්  ම් ශ ෝජනශ ඉදිතෝපත් ක ත්  ඒ සඳහශ විසඳුම් ල ශගන්න 

ුරුතෙන්කමක් ලැබුශ්ඩ නැහැ. නකළත්  අශේ අමශතය ගරු එස්.එම්. 

චන්ද්රශසේන මැතිතුමශ ශම් ශරගුලශසි පශර්ලිශම්න්තුෙට ඉදිතෝපත් 

ක ශට පුනෙ ඒෙශශ හි තිශ න ෙැදගත්කම පිළි ඳෙ  කශල ක් 

තිස්ශසේ තිබුණු ගැටලු විසඳන්න එමිනන් අෙස්ථශෙක් ලැබුණශ  

කි න කශරණ  පිළි ඳෙ විපක්ෂ  සිශ ෝජන  කරන 

මන්ත්රීතුමන්ලශ කථශ කරනෙශ අද දෙශසේත් අපි දැක්ශක් නැහැ. අද 

එතුමන්ලශ ඉදිතෝපත් ක  අදහස්ෙල තිබුශ්ඩ ශහට දෙශසේ ශම් රශේ 

ඉවකවම් ශෙනත් අ ට  විශේශී  රටෙලට  ශෙනත් ආ තනෙලට 

සහ ුරේගල න්ට විුණණන්න ූ දශනම් ෙන  ෙයි. ශම් රශේ ශම් 

ශම ශහ ශත් පෙතින්නශ වූ   අර්බුද   පිළි ඳත් ශ  ශහෝ ශේෙල් 

එතුමන්ලශ ප්රකශ  ක ශ. අද ෙනශක ට ශම් රශේ තිශ න අර්බුද  

පිළි ඳෙ ශම් හැශමෝටම  ම්කිසි අෙශ ෝධ් ක් තිබුණත්  ඒ 

පිළි ඳෙ ඉතශම ශහ ඳින් දැනශගන හිටි ත්  ඒ අ  ඒ සතය කථශ 

ශන කර ශහට දෙශසේ ශම් රශේ  ල  ල ශ ගැනීශම් අරකළයන් 

ශන ශ ුණත් අදහස් ඉදිතෝපත් කරන ආකශර  තමයි අප දකින්ශන්.  

අද ශම් ශම ශහ ත ෙනශක ට සර්ෙ පශක්කයක සකළුතෙ 

පැෙැත්ශෙනෙශ. ශම් රටට ආදර  කරන  ශම් රට ගැන හිතන  රශේ 

ජනතශෙ ගැන කථශ කරන  රශේ ජනතශෙශඅ අෙ යතශ පිළි ඳෙ 

පශර්ලිශම්න්තුෙ තු  ෙශශඅම ඉන්  ැහැරෙත් කථශ කරන 

ශේ පශලන නශ ක න් ඒ සඳහශ සහ ශගි වුණත්   ෙර්තමශන 

අර්බුද ට විසඳුම් ශදන්න කථශ කරන ශේ පශලන පක්ෂෙල සතැම් 

නශ කශ ෝ  ශහට දෙශසේ ශම් රශේ ජනශධිපති ධුර  ගන්න 

 ලශශගන ඉන්න නශ කශ ෝ ඒ අෙස්ථශෙ මඟ හැර තිශ නෙශ. 

එතුමන්ලශට විසඳුම් තිශ නෙශ නම්  එතුමන්ලශ  ශම් අර්බුද  ගැන 

අතිගරු ජනශධිපතිතුමශ සහ අශනුණත් නශ ක න් සමඟ කථශ ක  

යුතුයි කි න එකයි අශේ අදහස. නකළත් එතුමන්ලශ ඒ අෙස්ථශ මඟ 

හැරලශ පශර්ලිශම්න්තුෙ තු   ම්  ම් ශේෙල් ප්රකශ  කරනෙශ; ඒ 

ෙශශඅම ඉන්  ශහිරෙ  ශම් තිශ න්නශ වූ අර්බුද  තත්ත්ෙ  තම 

තමන්ශඅ ශේ පශලන පක්ෂ  ප්රෙර්ධ්න  කරන අෙස්ථශෙක්  ෙට 

පත් කරශගන  ශම් ශම් ශේෙල් කරලශ ශම් සඳහශ විසඳුම් ල ශ 

ශදන්න තමශට ුරුතෙන් කි ලශ රශේ ජනතශෙට කි නෙශ. රශේ 

තිශ න්නශ වූ අර්බුද ට සැ ෑ විසඳුමක් ශස  න්න එතුමන්ලශ 

ඉදිතෝපත් ෙන්ශන් නැති එක ගැන අපි සත්ත ෙ ශ න් කනගශටු 

ශෙනෙශ.  

අද පෙතින ඉවම් පතෝහරණ රටශෙ ගැන  ජනතශෙ කළහුණ ශදන 

ඉවම් ගැටලු ගැන දැඩි අෙධ්ශන ක් ශ  කළ කර ඉවම්  ැහැර කිරීම 

සඳහශ විධිමත් සැලැස්මක් සකස් කරන්න අෙ ය ශරගුලශසි ශම් 

ෙනශක ට ඉවම් අමශතය  අශේ ගරු එස්.එම්. චන්ද්රශසේන මැතිතුමශ 

ඉදිතෝපත් කර තිශ නෙශ.   

ඉතින් අපි එතුමශට ශ ශහවින් ස්තුතිෙන්ත ශෙනෙශ. 1985 

ඉවම්  ැහැර කිරීශම් සිර්ණශ ක අනුෙ ෙශතෝමශර්ග පහුනකම් සහිත 

ඉවම්ෙල අෙම අනුශ ුවම් ඒකක සීමශෙ ශලස තිබුශ්ඩ - ැහැර 

කිරීමට අෙසර තිබුශ්ඩ- අක්කර එකහමශරයි. එ  අක්කර එක 

දක්ෙශ අඩු කරන්න ගරු සමතිතුමශ කටයුතු කර තිශ නෙශ. ඒ 

ෙශශඅම ශත්  ර ර්  ශප ල් ආදි ෙශයජ ශ ෝග ෙගශ කිරීම සඳහශ 

 ැහැර කර සති ඉවම්ෙල අෙම අනුශ ුවම් ඒකක සීමශෙ ශලස එදශ 

තිබුශ්ඩ අක්කර ශදකක්. ශම් ශරගුලශසිෙලින් එ  අක්කර එක 

දක්ෙශ අඩු කරන්න කටයුතු කරලශ තිශ නෙශ. ඒ ෙශශඅම  මධ්යම 

පශන්තික ඉවම්ෙලට අදශ ෙ අක්කර පහක් ශලස පැෙැති අෙම 

අනුශ ුවම් ඒකක සීමශෙ අක්කර ශදකහමශර දක්ෙශ අඩු කරන්න 

කටයුතු කර තිශ නෙශ.  

විශ ේෂශ න්ම අපිත් එක්ක හැමදශම ෙශශඅ කථශ කරන  අශේ 

මහජන දිනෙලට සම් න්ධ් ශෙලශ අශපන් ඉල්ීටම් කරන 

ජනතශෙට  ලපෑ ප්රධ්ශන ගැටලුෙක් තිබුණශ. එක පවුලක  මයින් 

කිහිපශදශනුණ ඉන්න ශක ට තමන්ට තිශ න ඉවම ඒ දරුෙන්ට 

ශ දලශ ශදේම ඒ ප්රමශණ  පර්චස් ගණනකට සීමශ කරන්න සිේධ් 

ශෙනෙශ. නකළත්  අෙම ශ ුවම්  සීමශෙ බේුරශේ සඳහන් ක ශට 

පස්ශසේ ඒ පර්චස් ප්රමශණ ට ෙවශ අඩුශෙන් සිදහස් කරන්න 

ුරුතෙන්කමක් තිබුශ්ඩ නැහැ. පුනගි  කශලශේ ඒ තත්ත්ෙ  ඉතශම 

ගැුවතෝන් සශකච්ඡශ ක ශ  පශර්ලිශම්න්තුෙ සිශ ෝජන  කරන 

ෙැඩිශදශනක්. ඒ සිසශ අද එා්කත් සංශ ෝධ්න  කර තිශ නෙශ; 

අදශ  ප ශත් පශලන ආ තනශ න් සිෙසක් ඉදිකරන්න සිර්ශේ  

කරන අෙම අනුශ ුවම් ඒකක  දක්ෙශ අඩු කරන්න කටයුතු කර 

තිශ නෙශ. ඒ පිළි ඳෙ අපි ගරු අමශතයතුමශට විශ ේෂශ න් 

ස්තුතිෙන්ත ශෙනෙශ. ගරු අමශතයතුමසි  පුනගි  කශල  තු  

ශ  ශහෝ ඉවම් පර්චස් 10ට  15ට ශ දිලශ ශෙන් ශෙලශ තිශ නෙශ. 

ඒ ශෙන් වුණු සීමශෙල අද සිෙශස ඉදිකරශගන ජනතශෙ පදිංචි 

ශෙලශ ඉන්නෙශ. ඒ අ ට බේුරෙක් ල ශ මමට අෙස්ථශෙ ශම්  ටශත් 

සලස්ෙශ ශදනෙශ නම් එ  ඉතශම ෙටිනෙශ. එ  ක  යුතුයි කි ලශ 

මම ශම් ශෙලශශේ ශ ෝජනශ කරනෙශ.  

ගරු අමශතයතුමසි  අද ෙනශක ට රශේ පෙතින ආර්ථික 

තත්ත්ෙ  සහ සමශජ උ  තත්ත්ෙ  එක්ක සලකශ මමනශපත්ර ල ශ 

මශම්ම තිබුණු ආදශ ම් සීමශ ෙැඩි කරන්නත් ශම් ශරගුලශසි මිනන් 

බ තුමශ කටයුතු කර තිශ නෙශ. එහිම අඩු ආදශ ම්ලශී න්ට  මැදි 

ආදශ ම්ලශී න්ට ෙශශඅම ෙැඩි ආදශ ම් ල න අ ටත් 

සශධ්ශරණ ක් ඉෂ්ට කරන්න ශම් මිනන් අෙ ය කටයුතු කර තිබීම 

පිළි ඳෙ ගරු සමතිතුමශට මම ස්තුතිෙන්ත ශෙනෙශ.  

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි  මිසින්ශදෝරු 

ශදපශර්තශම්න්තුෙ අද ෙනශක ට  බවුන්ට  ශර ුවන් කශර්   ශර  

ඉතශම ෙගකීශමන් ඉටු කරමින් ඉන්නෙශ. විශ ේෂශ න්ම අශේ 

දිස්්රික්කශේ සි ෙලශ්ඩඩුෙ ශක ේඨශසශේ "බිම්සවි " 

ෙැවසටහන ඉතශම ශහ ඳින් ක්රි ශත්මක ශෙනෙශ. එහි 

සිලධ්ශතෝන්ශඅ අඩුෙක් තිශ නෙශ  ගරු අමශතයතුමසි. ඒ අඩුෙත් 

සම්ූජර්ණ කරන්න කි ශ මම බ තුමශශගන් ඉල්ලශ සිටිනෙශ. ඒ 

ෙශශඅම  ශම් ෙනශක ට තෙත් ඉවම් බේුර වි ශල ප්රමශණ ක් ල ශ 

ශදන්න ූ දශනම් කරමින් ඉන්නෙශ. ඒ සිලධ්ශතෝන්ශඅ අඩුෙ 

සම්ූජර්ණ කර ුවන්ශන ත් ඒ කටයුත්තත් කඩිනමින් අෙසන් කර 

ගන්න ුරුතෙන්කම ලැශේවි.  

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි  තෙත් එක කශරණ ක් 

කි න්න මට අෙස්ථශෙ ශදන්න. ශම නරශගල දිස්්රික්කශේ ඉවම් 

වි ශල ප්රමශණ ක් ශෙන් කරලශ විවිධ් සමශගම්ෙලට -ශනල්නශ සහ 

ශවෝල් ලංකශ ආදි සමශගම්ෙලට- මර්ඝ කශල ක් ුරරශ ල ශ ම 

තිශ නෙශ. නකළත් ඒ සමශගම් රජ ට ශගවි  යුතු  ුව කළදල් අද ශම් 

ශම ශහ ත දක්ෙශත් ශගෙලශ නැහැ. පුන ගි  කශල  තු  ඒ අ   ම් 

 ම් නඩුෙලට පැටීට සිටි ශ. නකළත් ශම් ෙනශක ට ඒ සි ල්ල 

අෙසන් ශෙලශ තිශ නෙශ. ඒ සිසශ දැන් කඩිනමින් රජ ට වි ශල 

කළදලක් ල ශ ගත හැකි අෙස්ථශෙක් තිශ නෙශ. අමශතයෙර ශ 

විධි ට -අමශතයශං   විධි ට- බ තුමශ ඒ සඳහශත් මැදිහත් 

ශෙන්න කි න ඉල්ීටම කරමින්  මට කථශ කරන්න ශම් අෙස්ථශෙ 

ල ශ මම පිළි ඳෙ මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමශටත් ස්තුතිෙන්ත 

ශෙමින් මශඅ කථශෙ අෙසන් කරනෙශ. 

 

ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ශහක්ටර් අේුරහශමි මන්ත්රීතුමශ. බ තුමශට විනශඩි 5ක 

කශල ක් තිශ නෙශ. 
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පශර්ලිශම්න්තුෙ 

[අ. ශ. 3.10] 

 

ෙු ගතක් ර් අප්පුතාමි මතතා 
(மொண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹொமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි  මට ශම් අෙස්ථශෙ ල ශ 

ුවන්නශට බ තුමශට ස්තුතිෙන්ත ශෙනෙශ. 

ඉවම් සංෙර්ධ්න ආඥශපනත  ටශත් ශගශනන ශරගුලශසි ගැන 

කථශ කරන ශම් ශෙලශශේ මම ප කළශෙන්ම කි න්න ඕනෑ 

කශරණ ක් තිශ නෙශ. ශම් සම් න්ධ්ශ න් කථශ ක  ආ්ඩඩු 

පක්ෂශේ ගරු මන්ත්රීතුමන්ලශ ඉවම් සම් න්ධ්ශ න් තිශ න ප්ර ්න 

ගැන කථශ ක ශ. අපි සතුටු ශෙනෙශ එතුමන්ලශ ඒ කථශ කරුර  එක 

ගැන. විශ ේෂශ න්ම ශම් ශරගුලශසිෙලින් ඉවම් අයිතිකරුෙන්ට 

 ම්කිසි ණ  කළදලක් ල ශ ගන්න හැකි ශෙ ල ශ ශදන එක ගැන 

සහ ඉවම් අයිති  ල ශ ශදන එක ගැන අපට ගැටලුෙක් නැහැ. 

හැ ැයි  ඒ අයිති  ල ශ ශදන ගමන්ම වි ශල ප්ර ්න රශශි ක් එකතු 

ශෙනෙශ. අන්න ඒෙශ විසඳන්න ඕනෑ කි න එක තමයි අශේ මත . 

ගරු සමතිතුමසි  ශමහිම පැහැදිලිෙ කි න්න ඕනෑ  බ තුමශ 

කශශලෝචිතෙ ශම් ශරගුලශසි ටික ශගනැල්ලශ තිශ න  ෙ. 

කශශලෝචිතෙ ශම් ශරගුලශසි ටික ශගශනන්න ශහේතුෙ මශ 

කි න්නම්. අද ශම් රශේ සමස්ත ජනතශෙ අනතුශර් ෙැටිලශ 

ඉන්ශන්. 

ශම් ුණවශ ඉවම්   ආ්ඩඩුශේ ඉවම්   රජ  සතු ඉවම් තිශ න 

අහිංසක ුවේපත් අ ට අද ජීෙත් ශෙන්න ක්රම ක් නැති සිසශ ඒ 

අ ශඅ ඉවම් දැන් ේකස් ති න්න  ශෙලශ තිශ නෙශ.   හතෝ ටම   ඒ 

අ ට ඉවම් ේකස් ති න්න ශෙලශ තිශ න ශෙලශෙක  බ තුමශ ශම් 

ශරගුලශසි ටික ශගනැල්ලශ තිශ නෙශ. මම හිතන විධි ට 

තකළන්නශන්ශසේලශට ඒ ජනතශෙට  කන්න ශදන්න  අඳින්න ශදන්න  

ශතල් ටික ශදන්න  විුවලි  ශදන්න  ගෑස් ටික ශදන්න  ැතෝ ශෙේම   

තකළන්නශන්ශසේලශ ඒකට ශෙනත් ක්රමශේද ක් සකස් කරලශ 

තිශ නෙශ.  ඒ තමයි "ඉවම ේකස් ති ලශ කශපල්ලශ" කි න එක.  

ඉවම් සම් න්ධ්ෙ කථශ කරේම  විශ ේෂශ න්ම ුරත්තලම 

දිස්්රික්ක  ගැන මම  සඳහන් කරන්න ඕනෑ.  ආ්ඩඩු පක්ෂශේ  

චින්තක මශ ශුවන්න මන්ත්රීතුමශ කථශ ක ශ  ුරත්තලශම්  සිනමශ 

 ශලශෙක් තිශ න ඉවමක් ගැන. ශම්ක පශර්ලිශම්න්තු 

මන්ත්රීෙරශ ුණට ුවන් ශද   පිශේසි ක්; එශහම නැත්නම් තෑඅගක්. 

ඒ ඉවම ුවන් ක්රම  ෙැරැදියි. ඒ ෙශශඅ ඉවම් රශශි කට ශහ ර බේුර 

හදලශ තිශ නෙශ. ශම් සිලධ්ශතෝන්  බක්ශකෝම ෙැරදි ක්රම ට ඉවම් 

මලශ තිශ නෙශ. තකළන්නශන්ශසේලශ ඒ සිලධ්ශතෝන්ට දඬුෙම් ශදන්ශන් 

නැහැ. හැ ැයි  අපි දෙසකම ඒ සිලධ්ශතෝන්ට අසිෙශර් ශ න්ම 

දඬුෙම් ශදනෙශ.  

ඒ ෙශශඅම විශ ේෂශ න්ම කි න්න ඕනෑ තෙ කශරණ ක් 

තිශ නෙශ. අද ුරත්තලම් දිස්්රික්කශේ ඉවම් ටික ශහ  ශ ශගන කළුත 

ලංකශශේම සිටින ශේ පශලනඥ න් සහ අශනුණත් ක්ඩවශ ම්  

සිලධ්ශතෝන් එක්ක සවිල්ලශ ඉවමක් ඉවමක් ගශශන්  නෙශ. ශම් 

කරශගන  න්ශන් ෙයශපෘතිෙලට තිශ න ඉවම් ටික මංශක ල්ල 

කන ෙැවසටහනක්. දැන් ඉවම් දව ශම්  නෙශ. ගරු අමශතයතුමසි  

ඒ සිසශ බ තුමශ ශම් ගැන විශ ේෂශ න්  ලන්න ඕනෑ. ශම කද  

ශම්ෙශ  ඉදිතෝ කශලශේ ම ෙයශපෘතිෙලට තිශ න ඉවම්. ෙයශපෘතිෙලට 

තිශ න ඉවම් තමයි ශම් මංශක ල්ල කන්න  න්ශන්.  

ඒ විතරක් ශන ශෙයි  තෙ ක්රම  තිශ නෙශ. මට කශලශේලශෙ 

මදි සිසශ ඒ හැම ශද ක් ගැනම ුනුතශෙන් සඳහන් කරන්නම්. LRC 
එශක් ඉවම් සම් න්ධ්ෙත් කි න්නට ඕනෑ.  අශේ රජ  තිබුණු 

කශලශේ  මම බේුර ලක්ෂ ක් ල ශ ශදන වි ශල ෙැවසටහනක් 

ක්රි ශත්මක ක ශ. හැ ැයි  ඒ ෙැවසටහන ක්රි ශත්මක ක ත් 

අෙසශනශේ අපට ඒ බේුර ටික ශදන්න  ැතෝවුණශ. ප්ර ්න  

තිශ න්ශන් ඒ ඉවම් මසින්න රුපි ල් 8 000ක්  න එකට   

රුපි ල් 12 000 ගණශන් මලශ ශක  ඹින් මිසින්ශදෝරු මහත්ෙරු 

ශගන්ෙනෙශ.  ඒක සිලධ්ශතෝන්ශඅ අත ට තිශ න ගනුශදනුෙක්. 

ශම් සම් න්ධ්ෙත් ශහ  ලශ  ලන්න. ශම කද  තමන්ශඅ ඉවම් 

කෑල්ල මැන ගන්න අහිංසක ුවේපත් මිසිහශ තමයි ඒ සල්ලි ටික 

ශගෙන්න ඕනෑ. ශම් කශරණශ සිසශ  ශප ඩි ඉවම් තිශ න රශේ 

අහිංසක ජනතශෙට වි ශල ප්ර ්න ක් මතු ශෙලශ තිශ නෙශ. එක 

පැත්තකින් කශර් ශලෙලට ගි ශම ඒ අ ට සලකන විධි   ඒ අ  

ශෙනුශෙන් ෙැව කටයුතු කරන විධි  සම් න්ධ්ෙත් ශග වක් ප්ර ්න 

තිශ නෙශ.  ෙයශපශතෝකශ ක් ගි ශම ඒ කටයුත්ත ටක් ගශලශ සිේධ් 

ශෙනෙශ. බහුට ඒ ඉවම හම්  ශෙනෙශ. හැ ැයි  ුරංචි මිසිශහක් 

ගි ශම ඒ කශර් ශලෙල සමහර සිලධ්ශතෝන් බවුන්ට හතෝ ට 

සලකන්ශන් නැහැ. මම කි න්ශන් නැහැ  හැම සිලධ්ශතෝන්ම 

එශහමයි කි ලශ. ශහ ඳට ෙැව කරන සිලධ්ශතෝන් ඉන්නෙශ. ඒ 

සිලධ්ශතෝන් කරන ශසේෙ  අපි අග  කරනෙශ. ඒ අ ට ප්ර ංසශ 

කරනෙශ. හැ ැයි  ජනතශෙ ත ශ ශප ශ ශප ඩි කරලශ දශලශ ඒ 

අ ශඅ ප්ර ්නෙලට සිරවුල් විසඳුම් ල ශ ශන ශදන ශම් 

අමශතයශං ෙල ඉන්න සමහර සිලධ්ශතෝන් ගැන අපට තිශ න්ශන් 

කලකිරීමක්. ඒ විතරක් ශන ශෙයි  ඒ අ ට සිෙැරදි ක්රම  කි ශ මම  

සමතිතුමශශඅ ෙගකීම හැටි ටත් අපි දකිනෙශ. 

 ගරු සමතිතුමසි   ඉවම් සම් න්ධ් ෙැව කටයුතු කරේම   
බ තුමන්ලශ  තෙ විශ ේෂ කටයුත්තක් ක  යුතුෙ තිශ නෙශ. ශම් 

ඉවම් ේකසට ති ලශ කළදලක් අරශගන ඉවශම් සංෙර්ධ්න කටයුතු 

ශහෝ තමන්ශඅ පවුශල් ශෙනත් සංෙර්ධ්න කටයුත්තක් ක ශට 

කමක් නැහැ  තමන්ශඅ ආදශ ම ෙැඩි කර ගන්න. නකළත් ශම් අ ට 

තෙ ේපශේ න මශලශෙක් සකස් කරලශ ශදන්න. ශම කද  ශම් ඉවම් 

වැහැ ගන්න ශේ පශලන හයි  සතිෙ ජශෙශරම් ක්ඩවශ මක් දැන් 

ූ දශනම් ශෙලශ ඉන්න සිසශ.  ශේ පශලන හයි  සතිෙ එශහම 

ක ශම අර අහිංසක මිසිස්ුන ඉවම ේකස් තැබුෙශට පස්ශසේ  ඉන්න 

තැනුණත් නැහැ  ආදශ මුණත් නැහැ  ේකසට ති ලශ ගත්ත කළදලින් 

ෙැවක් ශෙන්ශන්ත් නැහැ. ඒ සිසශ කරුණශකර ඒ 

ජශෙශරම්කශර න්ශගනුත් ශම් අහිංසක ඉවම් හිමි න් ශේරශ ගන්නශ 

ෙැවසටහනක් ේපශේ න ුණත් එක්ක ක්රි ශත්මක කරන්න කි ශ 

බ තුමශශගන් ඉල්ලශ සිටිනෙශ. 

 

ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු මධුර විතශනශඅ මන්ත්රීතුමශ. බ තුමශට විනශඩි 10ක 

කශල ක් තිශ නෙශ. 

 

[අ. ශ. 3.15] 

 
ෙු මධුං විතානගේ මතතා 
(மொண்புமிகு மதுர விதொனரக)  

(The Hon. Madhura Withanage)  

ස්තුතියි  මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි.   

විශ ේෂශ න්  ගරු සමතිතුමශට මශඅ ශගෞරෙනී  ස්තුති  ුරද 

කරනෙශ  ඉතශම කශශලෝචිත එශමන්ම ෙැදගත් පනතක්  ටශත් 

ශරගුලශසි ඉදිතෝපත් කිරීම පිළි ඳෙ. ලංකශශේ විවිධ් ප්රශේ  

සිශ ෝජන  කරන ගරු අමශතයතුමන්ලශ  මන්ත්රීතුමන්ලශ 

තමන්ශඅ ප්රශේ ෙල සති ප්ර ්න පිළි ඳෙ   අදහස් ඉදිතෝපත් කරුර 

ආකශර  අද මම අහශගන සිටි ශ. ශක  ෙ දිස්්රික්කශේත් ඉවම් 

සම් න්ධ් ප්ර ්න රශශි ක් තිශ නෙශ.  

ගරු සමතිතුමසි  පුනගි  දශ පැෙති ඉවම් කටයුතු පිළි ඳ 

අමශතයශං  උ  ේපශේ ක කශරක ස ශශේමත් අපි ශග වක් ප්ර ්න 

බ තුමශශඅ අමශතයශං ශේ අෙධ්ශන ට ශ  කළ ක ශ. 1935 අංක 

19 දරන ඉවම් සංෙර්ධ්න ආඥශ පන ශත් ප්රධ්ශන අරකළණු කීප ක් 

තිශ නෙශ. විශ ේෂශ න්ම ග්රශමී  ජනතශෙ සතුුත රශේ ජනතශෙශඅ 

ඉවම් අයිති  ුනරක්කයත කිරීම සහ කෘකය කර්මශන්ත  නඟශ සිටුවීම 

993 994 
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සඳහශ ශම් ඉවම්  පතෝහරණ  කරන්ශන් ශක ශහ මද කි න 

කශරණශ පිළි ඳෙත් එම ආඥශ පනශත් සඳහන්ෙ තිශ නෙශ.  

ගරු සමතිතුමසි  මට කලින් කථශ කරුර ආ්ඩඩු පක්ෂශේ ගරු 

මන්ත්රීතුමශත් අෙධ්ශන ට ශ  කළ ක  කශරණ ක් තිශ නෙශ. එ  

ශම් ෙන විට ශක  ෙ දිස්්රික්කශේ  රපත ම ගැටලුෙක්  ෙට 

පත්ශෙලශ තිශ න කශරණ ක්. ඒ තමයි   ශේප  ශ දශ ශෙන් 

කිරීශම්ම  සමහර ශෙලශෙට පර්චස් 5  පර්චර් 10 ෙශශඅ කැ ලි 

තමන්ශඅ දරුෙන්ට ශ දශ ශෙන් කිරීශම්ම දැනට තිශ න අණ 

පනත් නීති අනුෙ එෙැසි ඉවම් ශක ටස්ෙල ඉදිකිරීම් සඳහශ 

අනුමැති  ල ශ ශදන්ශන් නැහැ. සිෙසක් සෑමමට නම් 

විශ ේෂශ න්ම ඉවම් ශක ටසක ප්රමශණ  පර්චස් 6කට ෙවශ ෙැඩි 

ශෙන්න ඕනෑ. ශම්ක ශල ුණ ගැටලුෙක්  ෙට පත්ශෙලශ තිශ නෙශ. 

මම පුනගි  අවුරුුව 10 ුරරශම ප ශත් පශලන සිශ ෝජිත ුණ විධි ට 

සිටි මත් ශම් ශෙනුශෙන් වි ශල හඬක් නැඟුෙශ. ඒ ෙශශඅම  ශම්ක 

ප ශත් පශලන ක්ශෂේත්රශේත් තිශ න ශල ුණ ගැටලුෙක්. ඒ සිසශම 

ජනතශෙ අනෙසර ඉදිකිරීම් කරශගන  නෙශ.  ඒ සිසශ රජ ට 

ආදශ ම් ලැශ න්ශන්ත් නැහැ;  ුව කළදලක් ලැශ න්ශන්ත් නැහැ. 

අශේ ප්රශේ ෙල පර්චස් 3ක   ක  5ක ෙශශඅ ඉවම් ශක ටස්ෙලත් 

 ම් ඉදිකිරීම් කර තිශ නෙශ. ඒෙශ නීතයනුූලල ශන ෙන   නශගතෝක 

සංෙර්ධ්න අධිකශතෝ  විසින් අනුමත ශන ක  ඉදිකිරීම්  ෙට පත් 

ශෙලශ තිශ නෙශ. ඒ ගැන බ තුමශශඅ අෙධ්ශන  ශ  කළ කරන්න 

කි ලශත් ඉල්ලශ සිටිනෙශ.  

ඉවම් සම් න්ධ් ගැටලු රශශි ක් තිශ න  ෙ ඉවම් 

ප්රතිසංස්කරණ ශක මිෂන් ස ශෙ හරහශ පුනගි  දිනෙල අපි දැන 

ගත්තශ. ගරු සමතිතුමසි  මම ශම් කි න්ශන් බ තුමශශඅ ධුර 

කශල  ගැන ශන ශෙයි. 1972 සිට අද ෙන විට ඉවම් ප්රතිසංස්කරණ 

ශක මිෂන් ස ශෙ ආරම්  කරලශ අවුරුුව 50ක් ශෙනෙශ. නකළත් 

ශන විසඳුණු  ප්ර ්න රශශි ක් තිශ නෙශ.  පුනගි  දෙසක COPE 
එශක්ම අපට දැනගන්න ලැබුණශ  ඉවම් ප්රතිසංස්කරණ ශක මිෂන් 

ස ශශේ අවුරුුව ගණනක් තිස්ශසේ ශන විසඳුණු ප්ර ්න රශශි ක් 

තිශ න  ෙ. විශ ේෂශ න්ම ජශෙශරම්කරුෙන් සිලධ්ශතෝන් එක්ක 

එකතුශෙලශ ෙටිනශ රශජය ශේප   විශ ේෂශ න්ම රජ ට පෙරශ ගත් 

ශේප  නීති විශරෝධී ශලස විවිධ් ජශෙශරම්ෙලට ශ  දෙශ තිශ නෙශ. 

ඒ ෙශශඅම සමහර සමශගම් අද රශේ සිටින ඉහ ම නීතිඥෙරුන් 

සම් න්ධ් කරශගන ශම් ඉවම්ෙල අයිති  තහවුරු කර ගැනීම 

ශකශසේ ශෙතත්  මර්ඝ කශීටනෙ නඩු කල් දමමින් ඒ ඉවම් භුක්ති 

විඳිනෙශ. බවුන් රජ ට ලැශ න ආදශ ම් ශහෝ කිසිම රශජය  ශග ක් 

ල ශ ශන ශදන තැනට පත්ශෙලශ තිශ නෙශ. ශමන්න ශම් කශරණශ 

සම් න්ධ්ශ න් අපි විශ ේෂ ශ න්ම අෙධ්ශන  ශ  කළ කරන්න ඕනෑ. 

ගරු සිතෝමශශෙෝ  ්ඩවශරනශ ක මැතිසි  ශම් පනත තුළින් අක්කර 

50ට ෙැඩි ඉවම් රජ ට පෙරශ ගත්ශත්  රශේ සංෙර්ධ්න  

ශෙනුශෙන් ඉතශම  සේ ශෙශ න්.  අද අපට දැන ගන්නට ලැබුණු 

විධි ට ද  ෙ ශ න් අක්කර ලක්ෂ 17ක් විතර ඉවම් තිශ නෙශ. 

එම ඉවම් සිසි පතෝදි ශල්තනගත කරලශ නැහැ. ඒ ෙශශඅම ජශතික 

විගණන කශර් ශල  තුළින් දැනගන්න ලැබුණශ  අක්කර ලක්ෂ 

10ක විතර ශත රතුරු ල ශ ුවන්නත් ඒෙශ සිෙැරදි ශන ෙන  ෙ. ඒ 

ගැන දිගින් දිගටම දැනුම් මලශ තිබුණත්  ඒෙශ සිසි පතෝදි ශල්තනගත 

කරලශ නැහැ කි ලශ අපට දැනගන්න ලැබුණශ.  අලුත් ස ශපතිතුමශ 

සතුුත සිලධ්ශතෝන් ශම් සම් න්ධ්ශ න් දැඩි ශෙශහසක් දරමින් 

කැපවීමක් කරන  ෙ අපි දන්නෙශ. ඒ කටයුතු කඩිනමින් කරන්න 

කි ලශ බ තුමශශගන් ඉල්ලශ සිටිනෙශ.  ශම් රජ ට 69 ලක්ෂ ක් 

ජනතශෙ ඡන්ද  ල ශ ුවන්ශන් පුනගි  කශල  ුරරශෙටම ශෙච්ච ශම් 

අකටයුතුකම් නෙත්ෙන්නයි. ඒ ෙශශඅම  රජශේ ඉවම් එක්ක කරුර 

ශසල්ලම නෙත්ෙන්නයි.  ඒ ශසල්ලම නැෙැත්වීම සඳහශ බ තුමශ 

දැඩි ක්රි ශ මශර්ග ගන්න. ඒ සඳහශ අෙ ය ූජර්ණ සහශ ෝග  අපි 

බ තුමශට ල ශ ශදනෙශ. දැනට ශල්තනගත කර තිශ න අක්කර 

ලක්ෂ 10 සිෙැරදි නැහැ කි ලශ ජශතික විගණන කශර් ශලශ න් 

දන්ෙශ තිශ නෙශ. එම ඉවම් සිසි පතෝදි ලැයිස්තුගත කරන්න ෙැව 

පිළිශෙ ක් සකස් කරන්න කි ලශ ශප ුව ෙයශපශර පිළි ඳ කශරක 

ස ශෙ ේපශදස් ුවන්නත්  ඒ පිළි ඳෙ ගත්ත ක්රි ශ මශර්ග පිළි ඳෙ 

තෙමත් ඒ කශරක ස ශෙට  කරුණු ඉදිතෝපත් කරලශ නැහැ. ඒ 

ගැනත් බ තුමශශඅ අෙධ්ශන  ශ  කළ කරන්න කි ලශ මශ ඉල්ලශ 

සිටිනෙශ.  

ගරු අමශතයතුමසි  2002 - 200  ෙර්ෂෙලම  ඉවම්  ුවමම් 

528ක් සිුවශෙලශ තිශ නෙශ. ශම් සම් න්ධ්ශ න් 200 ම අමශතය 

ම්ඩවල තීන්ුවෙුණත් ල ශම තිශ නෙශ  සිරීක්ෂණ අනුෙ ශමම 

ඉවම් ඉතශම අවිධිමත් විධි ට  ුව මලශ තිශ නෙශ කි ලශ. 

ගරු සමතිතුමසි  ශම ශලස  ුව මුර ඉවම් ශම නෙශද  ඒෙශශේ 

කරන ෙයශපශර ශම නෙශද  එම ඉවම් ඵලදශ උ කටයුතුෙලට ශ  දෙශ 

තිශ නෙශද  එම ඉවම්ෙලින් ආදශ ම් ේපදෙනෙශද  එම ඉවම්ෙලට 

සිසි පතෝදි රජශේ තක්ශසේරුෙ ශගෙශ තිශ නෙශද  ඒ ඉවම් ල ශ 

ශදන්ශන්  ම්කිසි අරකළණකට. ඒ අරකළණට පටහැසිෙ එම 

ඉවම්ෙල ශෙනත් ෙයශපශර කරනෙශද  එම ඉවම්ෙල ෙර්තමශන 

තක්ශසේරු කළදල කී ද  ෙර්තමශන තක්ශසේරුෙට අනුෙ රජ ට කළදල් 

ශගෙශ තිශ නෙශද කි න කශරණශ ගැන ශස  ශ  ැලි  යුතුයි. 

ශම කද  ශමශතක් ඒ සම් න්ධ්ෙ කටයුතු ශකතෝලශ නැහැ. 2002  

200  කශලශේම  ුව ුවන් ඉවම් 528 ගැන විශ ේෂශ න්ම අෙධ්ශන  

ශ  කළ කරන්න කි ලශ බ තුමශශගන් මශ ඉල්ලශ සිටිනෙශ.  සමහර 

සමශගම් ඉතශ වි ශල කළදලක් ශගෙලශ  නීතිඥ සහශ  ල ශශගන එම 

ඉවම්ෙල තිශ න ගැටලු සඟෙලශ  මර්ඝ කශීටනෙ ඒ ඉවම්ෙල 
කටයුතු කරශගන  නෙශ. ඒක ේපක්රම ක්. ඒ ශෙනුශෙන් රජ ට 

ශගවීමක් කරන්ශන්ත් නැහැ. නීතිඥෙරුන්ට කළදල් ශගෙමින් තමයි 

ඒ කටයුතු කරන්ශන්. ඒ සිසශ මම බ තුමශශගන් ඉල්ලශ සිටිනෙශ  

රට ශෙනුශෙන් ශම්ෙශ ගැන කඩිනමින් ශස  ශ  ලශ ෙහශම අෙ ය 

කටයුතු කරන්න කි ලශ. 

ගරු සමතිතුමසි  අපි පුනගි  කශලශේ රටට ආුර  

ආශ ෝජක න්  ෙැවක් කරන්න ුරුතෙන්  ෙැදගත් ෙයශපශතෝකශ න් 

ඉවම් ප්රතිසංස්කරණ ශක මිසමට සම් න්ධ් ක ශට  එම 

ශක මිසශම් ඒ සමහර ඉවම්ෙල ට අදශ  ශත රතුරු නැහැ. ඒ ලිපි 

ශග නු අතුරුදහන්. සමහර ඉවම්ෙල ශත රතුරු ගන්න  න්න 

සිුවශෙලශ තිශ නෙශ  ඒ ප ශත්ෙල ඉන්න සතැම් සිලධ්ශතෝන්  ඟට. 

ශම් කශරණ  මම ෙගකීශමන් කි න්ශන්. ගරු සමතිතුමසි  අෙ ය 

නම් බ තුමශ ශප ුව ෙයශපශර පිළි ඳ කශරක ස ශ ෙශර්තශෙල ඒ 

සම් න්ධ්ෙ තිශ න ශත රතුරු අරශගන  ලන්න. විශ ේෂශ න්ම 

රජශේ විගණකශධිපතිතුමශ අනශෙරණ කරුර ශත රතුරු බ තුමශ 

 ලන්න.  

ගරු සමතිතුමසි  ඉතශ ෙටිනශ ඉවම්ෙල ලිපි ශග නු 

අතුරුදහන්ශෙලශ තිශ නෙශ. සමහර ලිපි ශග නු තිශ න්ශන් ඒ 

ප ශත්ෙල තිශ න ඉවම් ප්රතිසංස්කරණ ශක මිෂන් ස ශශේ 

කශර් ශලෙල ශසේෙ  කරන සිලධ්ශතෝන්  ඟ. රුපි ල් 500ට 

අක්කර  අරශගන රුපි ල් මිලි න ගණන්ෙලට  ුව මශම් කටයුතු 

ගැන අපට ශපෞේගලිකෙ ශත රතුරු ලැබී තිශ නෙශ. ඒ පිළි ඳෙ 

බ තුමශශඅ අෙධ්ශන  විශ ේෂශ න්ම ශ  කළ කරන්න.  

 
ෙු එසන.එම්. චන්ද්රගසේන මතතා  
(மொண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரரசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

මම සමති ෙ ශ න් කටයුතු කරන කශලශේ අක්කර  

රුපි ල් 500 ගණශන්  ුව ුවන්නශ කි ලශද බ තුමශ අහශනේ  

 

ෙු මධුං විතානගේ මතතා 
(மொண்புமிகு மதுர விதொனரக)  

(The Hon. Madhura Withanage)  

බ තුමශ සමති ෙ ශ න් කටයුතු කරන කශලශේ ශන ශෙයි. 
එම  ුව මම සිේධ් වුශ්ඩ බ තුමශ සමති ෙ ශ න් කටයුතු කරන 

කශලශේ ශන ෙන  ෙ මම කළලින්ම සඳහන් ක ශ . ඒ කිසි ශද ක් 

සිුව වුශ්ඩ බ තුමශ සමති ෙ ශ න් කටයුතු කරන කශලශේ 

ශන ෙන  ෙ මම ෙගකීශමන් කි නෙශ. ගරු සමතිතුමසි  පුනගි  

995 996 



පශර්ලිශම්න්තුෙ 

කශලශේ තමයි එම  ුව මම සිුව වුශ්ඩ. ඒ දින ෙකෙශනුත් මශ  ඟ 

තිශ නෙශ. 2002  200  ෙර්ෂශේ කි ලශ මම ඒ ෙර්ෂත් සඳහන් 

ක ශ. බ තුමශ සෑශහන්න කැපශෙලශ ශම් ෙැව කටයුතු සිෙැරදි 

කරන්න ේත්සශහ කරනෙශ. ඒ සම් න්ධ්ශ න් මම සතුටු ෙනෙශ. ඒ 

සිසශයි බ තුමශශඅ අෙධ්ශන  ශම් කශරණ  ශකශරහි ශ  කළ 

කරන්න කි ලශ මම කිේශේ.  

ගරු සමතිතුමසි  ශම් කශරණශෙලට අමතරෙ මම තෙත් 

කශරණ කට බ තුමශශඅ අෙධ්ශන  ශ  කළ කරෙනෙශ. ශම් 

කශරණ  මශඅ හිතෙත් නීතිඥෙරශ ක් ඉදිතෝපත් කශ ේ. 

ුණලි ශපිටි  ඉවම් කච්ශච්තෝශේ ඉවම් ලි ශපදිංචි කිරීශම්ම 2019 ම 

ලි ශපදිංචි කරුර බේුරෙල පත්ඉරු ුණලි ශපිටි  ඉවම් 

කශර් ශලශේත්  2016 සිට එම ඉවමට අදශ  බේුර ලි ශපදිංචි 

කිරීශම් පත්ඉරු නශරම්මල ඉවම් කශර් ශලශේත්  1969 ම බේුරෙ 

ලි ශපදිංචි කිරීශම් පත්ඉරු ුණලි ශපිටි  කශර් ශලශේත් තිශ නෙශ. 

එම කශර් ශලෙල තිශ න්ශන් එකම ඉවමට අදශ  ශත රතුරු. 

ශමන්න ශම් ෙශශඅ ප්රශශ ෝගික ගැටලුත් තිශ නෙශ. බ තුමශ ඒ 

ගැනත් අෙධ්ශන  ශ  කළ කරන්න. එකම ඉවමට අදශ  පත්ඉරු 

තැන් තැන්ෙල තිබීශමන් ෙංචශ සිුව ශෙන්න ුරුතෙන්. ූලට 

ජශෙශරම්කරුෙන් විසින් ෙැරදි portfoliosෙල ලි ශපදිංචි කිරීම 
තුළින් සමහර ඉවම්ෙලට ශහ ර බේුර හදලශ   ම්  ම් ගැටලු සති 

ෙනෙශ. ඒ සිසශ ශම් කශරණ  ගැනත් බ තුමශශඅ අෙධ්ශන  ශ  කළ 

කරන්න කි ලශ මම ඉල්ලශ සිටිනෙශ.   

ගරු සමතිතුමසි  අද ඉතශ ෙටිනශ  කශශලෝචිත ශරගුලශසි 

කීප ක් ඉදිතෝපත් කිරීම තුළින් ෙසර ගණනශෙක් තිස්ශසේ තිූ  

පීවන කින් ජනතශෙ සිදහස් කර තිශ නෙශ. ඒ ගැන මශ නැෙත 

ෙතශෙක් බ තුමශට ස්තුතිෙන්ත ෙනෙශ. මම දැක්කශ  සමහර ශෙේ 

අවවිෙල MCC ගිවිුනමත් සම් න්ධ් කරලශ  ශම් ශරගුලශසි ගැන 

ෙැරදි අර්ථ කථන ක් සිරූපණ  කර තිශ න  ෙ. එෙැසි  ශල 

ෙැව කරන්න එපශ කි ලශ ඒෙශට සම් න්ධ් ශේ පශලනඥ න්ශගන් 

-මන්ත්රීෙරුන්ශගන්  සමතිෙරුන්ශගන්- මශ ඉල්ලශ සිටිනෙශ. 

ශම කද  ශහ ඳ ශද ක් කරනශක ට එ  ශහ ඳ ශද ක් විධි ට අපි 

දකින්න ඕනෑ. ඒක තමයි වි  යුත්ශත්. ඒ ගැනත් මම 

විශ ේෂශ න්ම ශම් ගරු ස ශශේ අෙධ්ශන  ශ  කළ කරෙනෙශ. 

 

ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු තුෂශර ඉඳුසිල් අමරශසේන මන්ත්රීතුමශ. බ තුමශට විනශඩි 

හතරක කශල ක් තිශ නෙශ. 

 

[අ. ශ. 3.26] 

 

ෙු තුෂාං ඉඳුනිල් අමංගසේන මතතා 
(மொண்புமிகு துஷொர இந்துனில் அமரரசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි  අද විෙශද කරන්ශන් ඉතශ 

ජනප්රි  මශතෘකශෙක් ගැන. ශහ ඳ අරකළණකින් ශම් ශරගුලශසි 

ඉදිතෝපත් ක ශ නම් ශහ ඳයි. අහිංසක මිසිුනන්ශඅ ුරංචි ඉවම් සඳහශ 

තිූ   ශධ්ශ ඉෙත් කරලශ  මමනශ පත්ර හශ බේුර සඳහශ  ෙන 

කටයුත්තක්  ගැන තමයි අද අපි  සශකච්ඡශෙට ගන්ශන්. හැ ැයි  

අපට ප්ර ්න ක් තිශ නෙශ. ඒ ප්ර ්න  තමයි  අශේ රශේ අහිංසක 

මිසිුනන් න ෙන්න සැකතෝන් අවංගු සීසි ශ ෝල  ශට ෆි  ශච ක්ලේ 

මලශ  ශහ ශරන් ෙස ුණේපි ුණත් ශම් රශේ ජනතශෙට ශදන්න 

හදනෙශද කි න ප්ර ්න . දැන් ශම් රශේ සිුව ෙන මහශ පතෝමශණශේ 

ඉවම්  ශක ල්ල  දැෙැන්ත ෙ ශ න් ශකශරන ෙන සංහශර  ගැන 

කථශ කරන ශක ට අපට ශම්ෙශ ශපශනන්ශන් ඒ විධි ට. ශම කද  

"හක්ශක බුුව රැස් - ශ  ක්ශක දව මස්" ෙැසි ප්රතිපත්ති ක් තමයි 

ශම් ආ්ඩඩුෙ දිගින් දිගට ශගන  න්ශන්.  

රශේ මහශ ගෑස්  හිඟ ක් මෙනෙශ. ඊට පස්ශසේ ගෑස් මිල ෙැඩි 

කරනෙශ. කළතුරශජශෙල ශතල් ග වශ සංකීර්ණ  ශම් ශෙනශක ට 

ෙහලශ දශලශ. ශහට  අසිේදශ ශෙන ශක ට ඒක පශඩු ල න 

ආ තන ක්  ෙට නම් කරලශ  ඊට පස්ශසේ ඒක ඈෙර කරන්න 

කටයුතු කරනෙශ. අශේ රට ඉන්දි න් සශගරශේ කළතු සට  කි ලශ 

තමයි අපි ුරංචි කශශල් අශේ ශප ත්ෙල  හඳුන්ෙලශ තිබුශ්ඩ. එදශ 

අපි ශ  ශහ ම ආවම් රශ න් තමයි ලංකශෙ ගැන කවි සින්ුව 

කිේශේ. ශකෝ  අද ඉන්දි න් සශගරශේ කළතු සට   ඒක අද 

ආසි ශශේ ඉවම් ශෙන්ශේසිශප    ෙට පත් ශෙලශ. ඉන්දි ශෙ  

චීන   සශමතෝකශෙ ෙශශඅ  ලෙතුන් අද විවිධ් ලංුන ති මින් අශේ 

රට  ශක ල්ල කන තත්ත්ෙ ට පත් ශෙලශ. අශේ අහස  ශප ශ  ෙ  

මහ කළහුද  න ශම් සි ල්ල විවිධ් රටෙලට ල ශ ශදමින් තිශ නෙශ. 

ලංකශෙ ෙටශ තිශ න මහ කළහුද පිළි ඳ අයිති  අද සම්ූජර්ණශ න් 

අපි ඉන්දි ශෙට ල ශ මලශ තිශ නෙශ. ශසලන්දිෙශ ෙැසි සමශගම් 

හරහශ ශක  ෙ ශප ර්ේසිටි    යුද හකළදශ මූලස්ථශන   ශතල් ටැංකි 

ෙැසි අශේ රශේ ජශතික සම්පත් දිගින් දිගටම අශ වි ශෙමින් 

පෙතිනෙශ. ුරංචි මිසිුනන්ට ශප ඩි  ශච කලේ ශපත්තක් කටට දශන 

ගමන්  ශප ඩි සැකතෝන් කෑල්ලක් කටට දශන ගමන් ශම් රශේ 

නශ ක න්  ශම් රශේ  ලෙතුන් මහශ පතෝමශණශ න් අශේ රට 

ඈෙර කරමින් ඉන්න තත්ත්ෙ ක් තු  තමයි අද අපට කථශ 

කරන්න සිේධ් ශෙලශ තිශ න්ශන්.  

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි  අශේ රශේ කළදල් සමතිෙර ශ 

ඉවම් පිළි ඳ විශ ේෂඥශ ක්. ඒ ෙශශඅම ඉවම් අත්පත් කර ගැනීම 

පිළි ඳෙත් [ ශධ්ශ කිරීමක්]  මශතර  බ්රවුන්ස් හිල්ෙල එතුමශට 
තිශ න ඉවමක් සම් න්ධ්ශ න් අධිකරණශේ නඩුෙක් වි ශග 

ශෙනෙශ. අශේ රශේ කළදල් සමතිෙර ශට විරුේධ්ෙ මශතර [ ශධ්ශ 
කිරීමක්]  තකළන්නශන්ශසේට කැක්ුණමයි ශම්ක කි නශක ට. මශතර  
බ්රවුන්ස් හිල්ෙල එතුමශශඅ ඉවමක්  පිළි ඳ නඩුෙක් වි ශග 

ශෙනෙශ. මල්ෙශශන් ඉවමක් පිළි ඳෙ එතුමශශඅ නම සඳහන් 

ශෙනෙශ. අශේ රශේ ඉවම් මිලම ගැනීම සහ අත්පත් කර ගැනීම 

පිළි ඳෙ ශහ ඳ නම් දැරූ කේපිත්ශතක් තමයි   ැසිල් රශජපක්ෂ 

මහත්ම ශ.   
[මූලාසනගේ අණ පරිදි ඉවත් කංන ලදී.  
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ෙු එසන.එම්. චන්ද්රගසේන මතතා  
(மொண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரரசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ේසශවිශේ නඩුෙක් තිබි ම ඒ ගැන ශමතැන කථශ කරන එක 

ෙැරදියි  ගරු මන්ත්රීතුමශ. ඒක ේසශවි ට  ලපශනෙශ. 

 
ෙු තුෂාං ඉඳුනිල් අමංගසේන මතතා 
(மொண்புமிகு துஷொர இந்துனில் அமரரசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

මම දැක්කශ පත්තශර් තිශ නෙශ  ගරු අගමැතිතුමශ ඊශේ  

ශපශර්දශ ආ්ඩඩු පක්ෂශේ ක්ඩවශ ම් රැස්වීමකම ශම නෙශද රශේ 

තිශ න ප්ර ්න කි ලශ සහුෙශම  කිසිම ශකශනක් කථශ කරන්ශන් 

නැතිෙ මී ට පිම් ශ ෙශශඅ හිටි ශ කි ලශ. මම කනගශටු ශෙනෙශ  

ශම්  කස  ශ ෝධ්කශ ෝ  ශරදි ශසෝදන්ශනෝ  
 

[මූලාසනගේ අණ පරිදි ඉවත් කංන ලදී.  
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ගැන. අද අශේ රටට පැමියලශ තිශ නෙශ වික්ශටෝතෝ ශ නයුලන්ඩ් 

කි න - 

 
ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමසි  බ තුමශට සි මිත කශල  අෙසන්. 
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ෙු තුෂාං ඉඳුනිල් අමංගසේන මතතා 
(மொண்புமிகு துஷொர இந்துனில் அமரரசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මශඅ කශල  සමතිතුමශ ගත්තශ. ඒ සිසශ මට විනශඩි ක් 

ශදන්න  මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි. අශේ රටට පැමියලශ 

තිශ නෙශ  වික්ශටෝතෝ ශ නයුලන්ඩ් කි න සශමතෝකශ රශජය 

ශදපශර්තශම්න්තුශේ ශේ පශලන කටයුතු පිළි ඳ ේපශල්කම්ෙතෝ . 

පුනගි  කශලශේ ශම් රශේ ශල ුණ සශකච්ඡශෙක් ගි ශ  MCC 
ගිවිුනම ගැන. සශමතෝකශශේ වික්ශටෝතෝ ශ නයුලන්ඩ් හී වන් නූශලන් 

අශේ රටට එනශක ට  ශම් රශේ MCC ගිවිුනම පිළි ඳ  ඉවම් 

අශ වි  පිළි ඳ මහශ කටයුත්තක් සිේධ්  ශෙනශක ට ුරංචි මිසිුනන් 

අතර සති ෙන ආන්ශදෝලන  මකශ ගන්න අද ශම් ෙශශඅ 

කශරණ ක් ගැන කථශකරනෙශ  කි න එක තමයි අද රට දන්ශන්.  

පුනගි  කන්නශේ ුණුවරු ශහක්ශට ශර 170 000ක් ුරරන් 

වුණශ; ෙගශශෙන් අයින් වුණශ. ශම් ආ්ඩඩුශේ  කශලක්ඩය 

ශප ශහ ර ප්රතිපත්ති  සිසශ අශේ රශේ ශග වීන් ශත් ඉවම්  ශප ල් 

ඉවම්  ර ර් ඉවම්  ෙතුපිටි  ුණුවරු සතුුත සමස්ත ශග විතැසින් ඈත් 

වුණශ. ශම් ශග ල්ලන්ශඅ එක නයශ  ක් තිශ නෙශ. ඕනෑම 

ආ තන ක්  ඕනෑම ශද ක් පශඩු ල න ස්ථශන ක්  ෙට පත් 

කරලශ  ඒක ආදශ ම් ේපදෙන්ශන් නැති තැනක්  ෙට පත් කරලශ  

ඒක ුනුව අලිශ ක්  ෙට පත් කරලශ  ඒක ඈෙර කරලශ විුණණන 

එක තමයි ශම් ශග ල්ලන්ශඅ system එක. පුනගි  කන්නශේ  

ුණුවරු ශහක්ශට ශර 170 000ක් ුරරන් ශෙනශක ට  ශම් සැශර් ඒක 

double ශෙනශක ට  අශේ ශත් ඉවම් ටික  ශප ල් ඉවම් ටික  ුණුවරු 

ඉවම් ටික සම්ූජර්ණශ න් නන්නත්තශර ශෙනශක ට ශම් අශේ 

මශතෘ භූමි  මහශ ප්රමශණශ න් -  [ ශධ්ශ කිරීමක්]   
 

ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමසි  බ තුමශට සි මිත කශල  අෙසශනයි.  
  
මී ඟට  ගරු ඉෂශක් රහුමශන් මන්ත්රීතුමශ. බ තුමශට විනශඩි 

හතක කශල ක් තිශ නෙශ. 
 
[අ. ශ. 3.31] 

 

ෙු ඉෂාක් ංහුමාන් මතතා 
(மொண்புமிகு இஷொக் ரஹுமொன்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි, ඉතශ ෙටිනශකමක් තිශ න 

ශරගුලශසි ශදකක් අද පශර්ලිශම්න්තුෙට ශගනැල්ලශ  තිශ නෙශ. 

අශේ ලංකශශේ හැම ශකනශම කි න ශද ක් තමයි, ලංකශෙ 

ඉන්දි න් සශගරශේ කළතු සට යි කි න එක. ශම් කථශෙ මට කලින් 

කථශ ක  මන්ත්රීතුමශත් කිේෙශ. බේ. පැහැදිලිෙ කිේශෙ ත් 1935 

සිට අද ශෙනකම් ශම් පනතට හිටුර සමතිෙරු හැමශකනශම  

සංශ ෝධ්න ශගනශෙශට, ශම්ක හතෝ ට සංශ ෝධ්න  කරලශ ඉදිතෝපත් 

කරන්න  ැතෝ වුණශ. 

ඉවම් සංෙර්ධ්න ආඥශපනතට ශරගුලශසි ඉදිතෝපත් කරන අද 

ෙශශඅ දින ක  අද අපි හැම ශකනශම ඉවම් සම් න්ධ්ශ න් තිශ න 

නීතිෙල අඩුපශඩු සිෙැරදි කර ගන්න ඕනෑ  කි ලශ කථශ කරන 

අෙස්ථශශේ මටත් කථශ කරන්න අෙස්ථශෙක් ලැබී තිශ නෙශ. ශප ඩි 

අ ටත් සශධ්ශරණ ක් ශෙන්න ුරුතෙන් විධි ට ේශේ ඉඳලශ ශම් 

ස ශශේ කි ුර ශේෙල් මම නැෙත ෙශර ක් කි න්න  න්ශන් නැහැ. 

මශඅ අශත් තිශ නෙශ  ඉවම් සංෙර්ධ්න ආඥශපනතට අදශ ෙ 

ශගනශ ශරගුලශසි සංශ ෝධ්න  කරන ලද ශල්තන ක්. මම ශම් 

ශල්තන  සභාෙත* කරනෙශ. 

ශප ඩි මිසිහශශඅ ඉඳලශ ඉහ ම පන්ති  දක්ෙශ හැම ශකනශටම 

සශධ්ශරණ ක් ශෙන විධි ට ඉවම් අයිති  බේුර කර ගන්න ුරුතෙන් 

ශරගුලශසි අද සම්මත ශෙනෙශ. සමතිතුමසි  මම සතුටු ෙනෙශ  

බ තුමශ ශම් කශල සීමශෙ සතු ත  මශඅ අනුරශධ්ුරර දිස්්රික්කශේ 

ෙශශඅම ලංකශශේ හැම තැනකටම ගිහිල්ලශ බේුර ල ශ ශදන එක 

ගැන.  ශම් බේුර ල ශ මම සිසශ හැම එක්ශකනශශඅම ඉවමට 

ෙටිනශකමක් එනෙශ. ඒ කටයුතු බ තුමශ කශර් ශූරෙ නම්බු 

නශමශ න් කර ශගන  නෙශ. ඒ ෙශශඅම තමයි  හිටුර ඉවම් සමති  

ග න්ත කරුණශතිලක මැතිතුමශශඅ කශලශේ අපිත් එතුමශත් 

එක්ක ඒ කටයුතු ක ශ. එතුමශත් හතෝ ට ඒ ෙැව පිළිශෙ  කරුර 

එක අපිත් දන්නශ ශද ක්.  

ගරු සමතිතුමසි  ශමහිම අපි හිතන්න ඕනෑ ශද ක් තිශ නෙශ. 

ෙනජීවී හශ ෙන සම්පත් සංරක්ෂණ සමතිතුමශත්  ඉවම් 

සමතිතුමශත් ශම් ශෙලශශේ ගරු ස ශශේ ඉන්නෙශ. ඉවම් 

සමතිතුමසි  මමත් අනුරශධ්ුරර  දිස්්රික්කශේ  බ තුමශත් 

අනුරශධ්ුරර  දිස්්රික්කශේ. හැ ැයි  අශේ ශග වි මහත්ෙරුන්ට 

වි ශල ප්ර ්න ක් තිශ නෙශ  සමතිතුමසි. අපි හැම දශම ෙශශඅ 

පනත්  ශගනැල්ලශ සම්මත කරනෙශ. ඒෙශ කරනශක ට අපි ේපතෝම 

 ලන ශද ක් තමයි  ශම් රශේ ඉන්න ශග වි ජනතශෙට   ශම් රශේ 

ඉන්න අහිංසක එක්ශකනශට  ඉවම් අයිති  ල ශ මම. ප්රධ්ශනම 

අංග ක් ෙ ශ න් අපි හැම එක්ශකනශම ඒ ගැන කථශ කරනෙශ. 

හැ ැයි  අපට  කි න්න තිශ නෙශ තෙත් එකක්. අනුරශධ්ුරර  

දිස්්රික්ක  ෙශශඅම සමස්ත ලංකශෙම ශග වි මහත්ෙරුන්ශඅ මහ 

ශප ශ  ෙ. කවුරු හතෝ ලංකශෙ හඳුන්ෙශ ශදනෙශ නම් කි න්න 

ඕනෑ  ශම්ක කෘකය කශර්මික රටක් කි ලශයි. සමතිතුමසි  හැ ැයි 

ඉතශම කනගශටුශෙන් කි න්න ශෙලශ තිශ නෙශ  ශග වි මහත්ෙරු 

ෙගශ කරන ඉවම් වි ශල ප්රමශණ ක් ෙනජීවී සංරක්ෂණ 

ශදපශර්තශම්න්තුෙට ගැසේ කරලශ තිශ න  ෙ. අතිගරු 

ජනශධිපතිතුමශ එතුමශශඅ සංකල්ප  අනුෙ ලංකශශේ සිෂ්පශදන  

ෙැඩි කරන්න ඕනෑ  ආර්ථික දියුණුෙක් සති කරන්න ඕනෑ  ලංකශෙ 

ශලෝකශේ දියුණු වූ කෘකය කශර්මික රටක් ශෙන්න ඕනෑ  කි ලශ 

ප්රතිපත්ති ක් ඉදිතෝපත් කරලශ තිශ නෙශ. ශම් ෙනශක ට අවුරුුව 

එකහමශරක් ශදකක් ශෙනෙශ  ශම් ආ්ඩඩුෙ  ල ට සවිල්ලශ. 

හැ ැයි  එශහම තිශ ේදිත් ඉතශම කනගශටුශෙන් වුණත් මට  

කශරණ ක් කි න්න ශෙලශ තිශ නෙශ. අශේ ෙනජීවී හශ ෙන 

සම්පත් සංරක්ෂණ සමතිතුමශ දක්ෂ සමති ශකශනක්. බ තුමශත් 

හම්  ශෙලශ කීප ෙතශෙක් අපි ශම් ගැන කථශ කරලශ තිශ නෙශ. 

බ තුමශත් ශම් ගැන වුෙමනශශෙන් කටයුතු කරන සමතිෙරශ ක්. 

හැ ැයි  තෙම ශග වි මහත්ෙරුන්ශඅ ප්ර ්නෙලට විසඳුමක් ලැබිලශ 

නැහැ  සමතිතුමසි. ශම් සඳහශ බ තුමශත් ඉදිතෝපත් ෙන්න. අශේ 

ඉවම් සමතිතුමසි  බ තුමශත් අනුරශධ්ුරර  දිස්්රික්කශේ ඉන්න 

එක්ශකනශ. බ තුමන්ලශ ශදශදනශම එකතු ශෙලශ ශම් ෙනජීවී හශ 

ෙන සංරක්ෂණ ශදපශර්තශම්න්තුෙට අයිතිෙ තිශ න ඉවම්ෙල 

අවුරුුව 25ක්  30ක් ග ශාාශවිතැන් කටයුතු කරන ඉවම්ෙල- 

 
ෙු සී.බී. ංත්නායක මතතා මවනජීවී තා වන සම්පත් 
සංංක්ෂණ අමාතයතුමා  
(மொண்புமிகு சீ.பி. ரத்ேொயக்க - வனசீவரொசிகள் மற்றும் வன 

வளப் பொதுகொப்பு அமமச்சர்) 

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

ගරු මන්ත්රීතුමශශඅ ඉල්ීටම අනුෙත්  ඒ ෙශශඅම පශරම්පතෝක 

ගම්මශන තිශ නෙශ නම් ඒෙශ ගැනත් ශස  ශ  ලශ අෙ ය කටයුතු 

කරන්න කි ලශ මශඅ සිලධ්ශතෝන්ට මම ේපශදස් මලශ තිශ නෙශ  

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි. ගරු එස් එම් චන්ද්රශසේන 

සමතිතුමශ එක්කත් සශකච්ඡශ කරලශ ඒ අෙ ය කටයුතු සිසි පතෝදි 

ක්රි ශත්මක කරන්න අපි ූ දශනම් ශෙනෙශ. මට පුනගි  හතරශෙසි 

දශ අමශතය ධුර  ල ශ ුවන්නත්  දැන් තමයි මශඅ විෂ  පථ  ගැසේ 

ශෙලශ තිශ න්ශන්. එම සිසශ මම ඒ ෙගකීම  ශර ගන්නෙශ. 

999 1000 

————————— 
*  පුසනතකාලගේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පශර්ලිශම්න්තුෙ 

ෙු ඉෂාක් ංහුමාන් මතතා 
(மொண்புமிகு இஷொக் ரஹுமொன்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 

ශ  ශහ ම ස්තුතියි, සමතිතුමසි. බ තුමශ අද ශම් ගරු ස ශෙට 

එම කරුණ ඉදිතෝපත් කරුර සිසශ මම බ තුමශශගන්  ඉල්ීටමක් 

කරනෙශ. ඉවම් සමතිතුමශත්, බ තුමශත් එකතු ශෙලශ අද කරන 

ෙැව පිළිශෙ  අනුරශධ්ුරර  දිස්්රික්කශේ විතරක් ශන ශෙයි, 

ලංකශශේ ඉන්න සි ලු ශග වි මහත්ෙරුන්ශඅ ඉවම්ෙල සි ම 

අයිති  ල ශ මමට ක්රි ශත්මක කරන්න කි ශ ඉතශම වුෙමනශශෙන් 

මශ ඉල්ලශ සිටිනෙශ, ගරු සමතිතුමසි. නැත්නම් ෙගශ කරන කශල  

පටන් ගත්තශම ශග වි මහත්තුරු හැමදශම ශප ීටසි  න්න ඕනෑ  

එශහම නැත්නම් ේසශවි ගශශන්  න්න ඕනෑ. ශමතැසින් ඒක 

නෙත්ෙන්න ඕනෑ කි ලශ මශ කි නෙශ.  

ගරු ඉවම් සමතිතුමසි  මම බ තුමශශගන් ඉල්ීටමක් කරනෙශ. 

ඉවමකට බේුරෙක් ල ශ ගන්න ගි ශම ඉතශම කනගශටු තත්ත්ෙ ක් 

තිශ න්ශන්. ඒකට අවුරුුව ගණන් කශල  ගත ශෙනෙශ. ශක  ෙ 

තිශ න බ තුමශශඅ අමශතයශං  ට තමයි මශ ශම් කි න්ශන්. 

අනුරශධ්ුරර දිස්්රික්ක  ගත්ශත ත්  ග්රශම සිලධ්ශතෝ මහත්ම ශශඅ 

ඉඳලශ AGA මහත්ම ශ දක්ෙශ ඒ ශත රතුරු  න්න මශස දහ කට 

ෙැඩි කශල ක් ගත ශෙනෙශ. රස්ති ශුව  රස්ති ශුව  රස්ති ශුව ශෙලශ 

තමයි  න්ශන්.  ඒ ෙැව බ තුමශට විතරක් කරන්න  ැහැ. 

 
ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමසි  කශල  අෙසශනයි. 

 
ෙු ඉෂාක් ංහුමාන් මතතා 
(மொண்புமிகு இஷொக் ரஹுமொன்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි, ගරු සමතිතුමශ මශඅ ශෙලශෙ 

ගත්තශ. මට තෙ විනශඩි ක් ශදන්න. [ ශධ්ශ කිරීමක්]    

අශේ ගරු ජනක  ්ඩවශර ශතන්නශකෝන් සමතිතුමශත් ශම් 

ශෙලශශේ ස ශශේ ඉන්නෙශ. බ තුමශශඅ අමශතයශං    ටශත් 

තමයි සි ලු  ග්රශම සිලධ්ශතෝ මහත්ෙරු ඉන්ශන්. [ ශධ්ශ කිරීමක්] 

කවුරු හතෝ කමක් නැහැ, සමතිතුමසි. පශර්ලිශම්න්තුශේ ඉන්ශන් 

සමතිෙරු. සි ලු සිලධ්ශතෝන් එකතු කරලශ, සශධ්ශරණ ක් ඉටු 

කරන්න. ුරුතෙන් මිසිහශ ශම න ආකශර කින් හතෝ තමන්ශඅ 

බේුරෙ හදශ ගන්නෙශ.  ැතෝ  මිසිහශ අඬනෙශ; අපට සවිල්ලශ 

කි නෙශ; අපිත් කථශ කරනෙශ; ශහට එන්න කි නෙශ; ආපුන 

 නෙශ; ආශ ත් එනෙ ාශ. ආපුන කථශ කරනෙශ. අන්තිමට එපශ 

ශෙලශ ඒ කටයුතු අත්හතෝන්න ශෙලශ තිශ නෙශ. ඒ සිසශ මශ 

ශගෞරෙනී  ඉල්ීටමක් කරනෙශ. ගරු ඉවම් සමතිතුමසි, ෙනජීවී හශ 

ෙන සම්පත් සංරක්ෂණ සමතිතුමසි, බ තුමන්ලශ සි ලු 

ශදනශශගන් ඉල්ීටමක් කරනෙශ, ශම් අවුරුේශේ   හතෝ ශම් කි ුර 

ශේෙල් සම් න්ධ්ශ න් කටයුතු කරලශ ඉෙර ක් කරන්න කි ලශ.  

අපි ඊ ඟ ජනශධිපතිෙරණ ක් එනශක ට ශප ත් හදනෙශ. 

ශම නෙශ කි ලශද ශම් ශප ත් හදන්ශන්? අපි ලක්ෂ දහ කට බේුර 

ල ශ ශදනෙශ කි ලශ ශප ත් හදනෙශ. ඒ බේුර ල ශ ශදනෙශ කි ලශ 

කි න එක විතරක් කරන්ශන් නැතුෙ, ඒෙශ නෙත්ෙලශ, ශම් කශල 

සීමශෙ තු මෙත් ඒෙශ කරන්න. ගරු චන්ද්රශසේන සමතිතුමසි, 

බ තුමශට ශම්ක කරන්න  ැතෝ නම්, බ තුමශටත් ප්ර ්න ක් ශෙයි. 

ඒ සිසශ මම බ තුමශශගන් ඉල්ීටමක් කරනෙශ, ශම් කශල සීමශෙ 

තු මෙත් බ තුමශ අසිෙශර් ශ න්ම ශම් ලංකශශේ තිශ න 

ඉවම්ෙලට අයිති  ල ශ ශදන්න කටයුතු කරන්න කි ලශ.  

ස්තුතියි, මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි. 

ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඉම්රශන් මහරූෆ් මන්ත්රීතුමශ. බ තුමශට විනශඩි හතරක 

කශල ක් තිශ නෙශ. 

 
[பி.ப. 3.40] 

 

ෙු ඉම්ංාන් මතරූෆන මතතා 
(மொண்புமிகு இம்ரொன் மஹ்ரூப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 
தகௌரவ தமலமமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, ேன்றி! 

இன்று கொணி அபிவிருத்திக் கட்டமளச் சட்டத்தின் கீழொன 

ஒழுங்குவிதிகள் ததொடர்பொன விவொதம் ேமடதபற்றுக் 

தகொண்டிருக்கின்ற சந்தர்ப்பத்திரல, உண்மமயிரல இந்தக் 

கொணி என்ற விடயம்தொன் இந்த ேொட்டிரல தபரும் 

பிரச்சிமனயொகக் கொணப்படுகின்ற ஒரு விடயமொக 

இருக்கின்றது என்பமதக் குறிப்பிட ரவண்டும். அது 

ததொடர்பொன இந்த விவொதத்திரல கலந்துதகொண்டு ரபசுகின்ற 

ேொன் இன்று என்னுமடய தனிப்பட்ட சில விடயங்கள் 

ததொடர்பொக ஒரு குழப்பேிமலயில் கொணப்படுகின்ரறன். 

அதொவது, ேொன் இலங்மகப் பொரொளுமன்றத்துக்குச் தசல்வதொ 

அல்லது இனிரமல் இந்தியப் பொரொளுமன்றத்துக்குச் 

தசல்வதொ? என்ற குழப்பத்திரல இருக்கின்ரறன். இதற்கொன 

கொரணம், எங்களுமடய திருரகொணமமல மொவட்டம் இன்று 

பகுதி பகுதியொக இந்தியொவுக்கு விற்கப்படுகின்ற ஒரு ேிமல 

கொணப்படுவதொகும். அது தமதுதமதுவொகக் கட்டங்கட்டமொக 

இன்று இந்தியொவினுமடய ஒரு கொலனியொக மொற்றமமடந்து 

வருகின்ற கொரணத்தினொல்தொன் எனக்கு அவ்வொறொன ஒரு 

சந்ரதகம் ஏற்படுகின்றது.  

குறிப்பொக, திருரகொணமமல மொவட்டத்திரல சீனக்குடொப் 

பகுதியிலுள்ள எண்தணய்த் தொங்கிகள் இன்று இந்தியொவுக்கு 

வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன. அதற்குச் தசொந்தமொன சில 

ேிலப்பகுதிகள்கூட இன்று இந்தியொவுக்கு விற்கப்பட்டிருக் 

கின்றன. தற்ரபொது சம்பூர்ப் பிரரதசத்திரல மின்னுற்பத்தி 

ேிமலயதமொன்மற அமமப்பதற்குத் ரதமவயொன கொணிகள் 

இந்தியொவுக்கு வழங்கப்பட்டதொகவும் அது ததொடர்பொன 

ஒப்பந்தங்கள் மகச்சொத்திடப்பட்டதொகவும் இன்று ஊடகங் 

களிரல தசய்திகள் தவளிவந்துதகொண்டிருக்கின்றன. 

குறிப்பொக, 100 megawatt இயற்மக எொிவொயு மின்னுற்பத்தி 

ேிமலயத்மத அமமப்பதற்கொக இந்தியொவின் ரதசிய 

அனல்மின் கழகமும் இலங்மக மின்சொர சமபயும் ஒப்பந்தம் 

தசய்துள்ளதொகவும் இன்று ஊடகங்கள் வொயிலொக தசய்திகள் 

தவளிக்தகொண்டுவரப்பட்டிருக்கின்றன. ஆனொல், இன்னும் 

இது சம்பந்தமொன விடயங்கள் ததொடர்பிலும் எவ்வொறொன 

ஒப்பந்தங்கள் மகச்சொத்திடப்பட்டிருக்கின்றன என்பது 

ததொடர்பிலும் பொரொளுமன்றத்தில் ததொிவிக்கப்படொத ேிமல 

கொணப்படுகின்றது.   

இந்த ஒப்பந்தத்தின்மூலம் அந்தப் பிரரதசத்திரல 

இருக்கின்ற மக்களுமடய குடியிருப்புக் கொணிகள் மற்றும் 

விவசொயக் கொணிகள், அரதரபொன்று அங்குள்ள ஏமனய 

உமடமமகள் மகப்பற்றப்படக்கூடும் என்ற ஓர் அச்சம் இன்று 

அந்தப் பிரரதச மக்கள் மத்தியில் கொணப்படுகின்றது. 

குறிப்பொக, மஹிந்த ரொஜபக்ஷ அவர்கள்  ஜனொதிபதியொக 

இருந்த 2011ஆம் ஆண்டு கொலத்தில் ரமற்கூறிய ஒப்பந்தங்கள் 

ததொடர்பில் மகதயொப்பமிடப்பட்டதொகக் கூறப்படுகின்றது. 

அப்தபொழுது அங்ரக அனல் மின் ேிமலயம் அமமப்பதற்கொன 

சூழ்ேிமலகள் கொணப்பட்டரபொதிலும் அங்கிருக்கின்ற 

மக்களுமடய எதிர்ப்புக் கொரணமொக அது இமடேிறுத்தப் 

பட்டிருந்த ேிமலயில், இன்று அந்த ஒப்பந்தம் "சூொிய மின் 
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உற்பத்தி ேிமலயம்" என்ற தபயர் மொற்றத்தின்மூலம் மீண்டும் 

ேமடமுமறப்படுத்தப்படக்கூடிய ஒரு ேிமல கொணப்படு 

கின்றது. 

தகௌரவ தமலமமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, 

உண்மமயிரலரய எங்களுமடய ேொட்மட அபிவிருத்திப் 

பொமதக்கு இட்டுச் தசல்வதற்குத் திருரகொணமமலயிரல 

கொணப்படுகின்ற இயற்மகத் துமறமுகம், எண்மணய்த் 

தொங்கிகள், இல்மமனற் ததொழிற்சொமல, கந்தளொயிரல 

கொணப்படுகின்ற சீனித் ததொழிற்சொமல முதலியவற்றிலிருந்து 

ஈட்டப்படக்கூடிய வருமொனத்மதப் தபற்றொரல ரபொதுதமன்று 

ேொன் ேிமனக்கின்ரறன். ஆனொல், இன்று இந்த அரசொங்கம் 

இவ்வொறொன வருமொனம் ஈட்டக்கூடிய விடயங்கமள ஏமனய 

ேொடுகளுக்கு விற்கின்ற ஒரு தசயற்பொட்டிரல கவனம் 

தசலுத்துகின்றது. குறிப்பொக, எங்களுமடய திருரகொண 

மமலயில் அமமந்திருக்கின்ற இயற்மகத் துமறமுகத்மதயும் 

மிக விமரவிரல ஏரதொ ஒரு ேொட்டுக்கு வழங்குதற்கொன 

ேடவடிக்மககள் ரமற்தகொள்ளப்படுதமன்று ேொன் ேிமனக் 

கின்ரறன். அரதரபொன்று, கந்தளொயிரல கொணப்படுகின்ற 

சீனித் ததொழிற்சொமலமயயும் தவளிேொதடொன்றுக்கு வழங்கு 

வதற்கொன ேடவடிக்மககமள இந்த அரசொங்கம் ரமற் 

தகொள்ளும் என்பதிரல எந்த ஓர் ஐயப்பொடும் கிமடயொது. 

ஆமகயொல், இவ்வொறு இந்தக் கொணிகமள ஏமனய 

ேொடுகளுக்கு விற்கின்ற ேிமலப்பொட்மட இந்த அரசொங்கம் 

உடன் மகவிட ரவண்டும். இவர்கள் ஆட்சி அமமப்பதற்கு 

முன்னர் தசொன்னவற்றிலிருந்து முற்றொக மொறுபட்ட 

தசயற்பொடுகமள இன்று தசய்துதகொண்டிருக்கின்றொர்கள்.  

தசன்ற அரசொங்கம்தொன் அவ்வொறொன விடயங்கமளச் 

தசய்ததொக முன்பு தசொன்னொர்கள். அப்படிதயன்றொல், 

அன்மறய அரசொங்கம் தசய்தொல் அது தக்கொளிச் சட்னியொகவும், 

தற்ரபொமதய அரசொங்கம் தசய்தொல் அது இரத்தமொகவும் 

கருதப்படுமொ? என்ற ரகள்விமய ேொங்கள் இந்த இடத்திரல 

ரகட்க விரும்புகின்ரறொம். ஆமகயொல், அரசொங்கம் இந்தக் 

கொணி சம்பந்தமொன விடயத்திரல கவனம் தசலுத்தி, குறிப்பொக 

எங்களுமடய மக்களுமடய ேிமலமமமயக் கருத்திற்தகொண்டு, 

எங்களுமடய பிரரதசத்திரல கொணப்படுகின்ற இன்னும் 

உறுதிப்பத்திரங்கள் வழங்கப்படொத கொணிகளுக்கொன உறுதிப் 

பத்திரங்கமள அவர்களுக்கு வழங்குவதற்கொன 

ேடவடிக்மகமய ரமற்தகொள்ளுங்கள் என்பமத  இந்த 

இடத்திரல கூறி, எனது உமரமய முடித்துக்தகொள்கின்ரறன். 
 
ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ස්තුතියි  ගරු මන්ත්රීතුමසි. මී ඟට  ගරු ශසල්ෙරශජශ 

කශේන්ද්රන් මන්ත්රීතුමශ. බ තුමශට විනශඩි හ ක කශල ක් 

තිශ නෙශ. 

 
[பி.ப. 3.45] 

 

ෙු ගසල්වංාජා කගේන්ද්රන් මතතා 
(மொண்புமிகு தசல்வரொசொ கரஜந்திரன்)  

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

இன்மறய தினம்  கொணி அபிவிருத்திக் கட்டமளச் சட்டத்தின் 

கீழொன ஒழுங்குவிதிகள் ததொடர்பொன விவொதம் இங்ரக 

ேமடதபற்றுக்தகொண்டிருக்கின்றது. இந்த விவொதத்திற்குள் 

தசல்வதற்கு முன்பதொக ேொன் அண்மமயிரல வடக்கிரல 

ேமடதபற்ற வருந்தத்தக்க ஒரு விடயம் ததொடர்பொக இங்ரக 

என்னுமடய கருத்துக்கமளப் பதிவுதசய்துதகொள்ள விரும்பு 

கின்ரறன்.  

கடந்த 19ஆம் 20ஆம் திகதிகளிரல ேொட்டினுமடய பிரதமர் 

வட பகுதிக்கு விஜயம் தசய்திருந்தொர். ேொட்டிரல மிக 

ரமொசமொன தபொருளொதொர தேருக்கடி ரதொன்றி மக்கள் இன்று 

மூன்று ரவமளயல்ல, ஒருரவமளகூடச் சொப்பிட முடியொதள 

வுக்கு ேிமலமமகள் தமலவிொித்தொடிக் தகொண்டிருக்கின்ற 

ரவமளயிரல பிரதமர் அவர்கள் வடக்கிற்கு விஜயம் 

தசய்திருந்தொர். அவருமடய அந்த விஜயம் என்பது இனவொதத் 

மதயும் மதவொதத்மதயும் தூண்டுகின்ற அடிப்பமடயில் 

அமமந்திருந்ததுதொன் மிகவும் கவமலக்குொிய ஒரு விடயம். 

அவர் ேயினொதீவுக்குச் தசன்றிருக்கின்றொர், ேொவற்குழிக்குச் 

தசன்றிருக்கின்றொர், அரதரபொல கந்தரரொமடக்கும் 

தசல்வதற்கு முயற்சி தசய்திருக்கின்றொர். இந்த விஜயங்கள் 

அமனத்துரம வட, கிழக்குத் தமிழர்களுமடய பூர்வீக 

தொயகமொக இருக்கக்கூடிய  சிங்கள மக்கள் வொழொத தமிழர் 

தொயகப் பிரரதசங்களிரல, தபௌத்த மதத்மத விொிவொக்குகின்ற 

ரேொக்கமுமடயதொகத்தொன் அமமந்திருந்தன. குறிப்பொக, 

ேயினொதீவுக்குச் தசன்றவர் அங்கு தபௌத்தத்மத 

விொிவொக்குவதொகச் தசொல்லியிருக்கின்றொர். 

யொழ்ப்பொணத்திரல 40,000இற்கும் ரமற்பட்டவர்கள் 

தசொந்தக் கொணிகள் இல்லொமல் இருக்கின்றதபொழுது, வட 

மொகொணத்ரதொடு எந்தச் சம்பந்தமும் இல்லொத தபரும்பொன்மம 

இனத்மதச் ரசர்ந்த கணிசமொனளவு சிங்கள மக்களுக்கு 

2013ஆம் ஆண்டு ேொவற்குழியிரல கொணிகள் தகொடுக்கப்பட்டு 

அவர்கள் குடிரயற்றப்பட்டொர்கள். அந்த இடத்திரல Sri Lanka 

Railwaysஇற்குச் தசொந்தமொன கொணியிரல சட்டவிரரொதமொன 

முமறயிரல விகொமரதயொன்று அமமக்கப்பட்டு, அது பிறகு 

சட்டமுமறக்கு உட்படுத்தப்பட்டதொக ஆக்கப்பட்டது. அந்த 

விகொமரமய அண்டியதொகப் தபௌத்த பிக்குமொர் 

தங்குவதற்கொன இடதமொன்மறத் திறந்து மவப்பதற்கொக 

அங்ரக தசன்றிருக்கின்றொர். அரதரபொன்று ஒரு ததொல்தபொருள் 

பிரரதசமொன கந்தரரொமடயிலும் ஒரு தபௌத்த 

மடதமொன்மறயும் விகொமர ஒன்மறயும் கட்டுவதற்கு அடிக்கல் 

ேொட்ட முயன்றிருந்தொர். ஆனொல், அது மக்களுமடய 

எதிர்ப்பினொரல மகவிடப்பட்பட்டிருந்தது.  

இந்தத் தீவிரல 74 ஆண்டுகளொக மொறி மொறி ஆட்சிபீடம் 

ஏறிய அரசொங்கங்கள் இனவொதத்மதயும் மதவொதத்மதயும் 

கக்கி, தமிழர்கமள அழித்ததொழிப்பமதரய குறிக்ரகொளொகக் 

தகொண்டு மகயொண்ட அரத அணுகுமுமற இன்றும் 

மகயொளப்படுவதுதொன் ரவதமனக்குொிய விடயம். அதொவது, 

இன்று ஏற்பட்டிருக்கின்ற தேருக்கடிகளினொல் ததன்னிலங்மக 

யில் அரசொங்கத்தின் தசல்வொக்குச் சொிந்திருக்கின்ற 

ேிமலமமயிரல, மக்கள் திரண்டு அரசொங்கத்மத வீட்டுக்கு 

அனுப்புவதற்குத் தயொரொகிக் தகொண்டிருக்கின்ற ேிமலமம 

யிரல, சிங்கள மக்கமளச் சொந்தப்படுத்துவதற்கொக, சிங்கள 

மக்கமள ஏமொற்றுவதற்கொக இனவொதத்மதயும் மதவொதத்மத 

யும் பிரதம மந்திொி அவர்கள் மகயில் எடுத்திருப்பததன்பது 

மிகவும் ரவதமனக்குொிய ஒரு விடயமொகும்.   

அவரது விஜயத்தின்ரபொது அவர் மட்டுவிலிரல 

‘தபொருளொதொர அபிவிருத்தி மமயம்’ என்று  தபயரளவிரல 

அமமக்கப்பட்ட கட்டடதமொன்மறத் திறப்பதற்குச் தசன்ற 

ரபொது அங்ரக மக்கள் ஒரு கவனயீர்ப்புப் ரபொரொட்டத்தில் 

ஈடுபட்டிருந்தொர்கள். அவர் ஜனொதிபதியொக இருந்ததபொழுது 

பல ஆயிரக்கணக்கொனவர்கள் கடத்தப்பட்டும் சரணமடந்த 

பின்னர் கொணொமல் ஆக்கப்பட்டுமிருந்தொர்கள். அவர்களுமடய 

உறவினர்கள், குறிப்பொகத் தொய்மொர் -கணவமனப் 

பறிதகொடுத்த குடும்பத் தமலவிகள், பிள்மளகமளப் 

பறிதகொடுத்த தொய்மொர்- அந்தப் ரபொரொட்டத்திரல ஈடுபட்டிருந் 

தொர்கள். அவ்வொறு ரபொரொட்டத்திற்குச் தசன்றிருந்தவர்கமளக் 
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கொவல்துமறயினர் பஸ்ஸிலிருந்து இறங்கவிடொமல் அந்த 

பஸ்ஸிற்குள் அமடத்துமவத்து, கண்ணொடிகள் அமனத்மதயும் 

மூடி, அவர்கமள ஒரு தேருக்கடிக்குள் தள்ளியிருந்தொர்கள். 

அவர்கள் மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டு அந்த பஸ்ஸிற்குள் இருந்து 

தவளிரயற முயன்றதபொழுது அந்தப் தபண்களுமடய 

தமலமுடிமயப் பிடித்து இழுத்து, ேிலத்திரல ரபொட்டு 

உமதத்து, தமலகமள கொல்களொல் மிதித்து தபரும் 

கொமடத்தனம் புொிந்திருக்கிறொர்கள். ேொட்டினுமடய பிரதமர் 

வந்திருக்கின்றதபொழுது, தங்களுமடய பிள்மளகமள, 

தங்களுமடய கணவன்மொமரத் ரதடிக் தகொண்டிருக்கின்ற, 

ஜனேொயக ொீதியொகக் கவனயீர்ப்புப் ரபொரொட்டதமொன்மற 

ேடத்த முயன்ற அந்தப் தபண்களுக்குத்தொன் இந்த ேிமலமம 

ஏற்பட்டிருக்கின்றது. இந்த ேொட்டிரல சட்டங்கள் தமிழர்களுக்கு 

எதிரொக தகொடூரமொகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன என்பமதயும் 

முப்பமடயினரும் கொவல்துமறயினரும் எவ்வளவுதூரம் 

தமிழர்களுக்கு எதிரொன ஒடுக்குமுமறகமள இன்றும் 

மகயொண்டு தகொண்டிருக்கிறொர்கள் என்பமதயும் ேீங்கள் 

புொிந்துதகொள்ள ரவண்டும்.  

அதற்குப் பிற்பொடு, ரேற்மறய தினம் அந்தச் சம்பவத்திரல 

பொதிக்கப்பட்ட ஒரு தபண்ணின் வீட்டுக்கு வவுனியொ தபொலிஸ் 

ேிமலயத்மதச் ரசர்ந்த தபொலிஸொர் தசன்றிருக்கிறொர்கள். அங்கு 

தசன்று அந்தப் தபண்மண அச்சுறுத்தி, “ேீங்கள் ரபொரொட்டம் 

ேடத்தியது தவறு; ஜனொதிபதியும் பிரதமரும் எடுப்பதுதொன் 

முடிவு; மஹிந்த ரொஜபக்ஷவும் ரகொட்டொபய ரொஜபக்ஷவும் 

ரபொடுவதுதொன் சட்டம்; உங்கமள ேொங்கள் இப்தபொழுது 

ரவண்டுமொனொலும் மகதுதசய்யலொம்; மகது தசய்தொல் 

ேீதிமன்றத்திரல உங்களுக்கு எதிரொகத்தொன் ேிச்சயமொகத் 

தீர்ப்புக் கிமடக்கும்; உங்களுக்கு ஒருதபொழுதும் சொதகமொன 

தீர்ப்புக் கிமடக்கொது. ஆகரவ ேீங்கள் இதுசம்பந்தமொக 

முமறப்பொடுகமளச் தசய்யொமல் சமொதொனமொகச் தசல்வதற்கு 

விரும்புவதொக எழுதி ஒப்புதல் தரரவண்டும்” என்று ரகட்டு, 

குடும்பத்தினமர அச்சுறுத்தி, அவர்களிடம் அந்த ஒப்புதமலப் 

தபற்றுச் தசன்றிருக்கிறொர்கள். வவுனியொ மொவட்டத்திரல மகொ 

இறம்மபக்குளம் பகுதியிரல இருக்கின்ற வீட்டுத்திட்டப் 

பகுதியில் வசிக்கின்ற திருமதி சிவொனந்தன் தஜனிதொ என்ற 

அந்தப் தபண்மணிக்குத்தொன் இந்த ரமொசமொன தசயற்பொடு 

ேமடதபற்றது. இதுதொன் உங்களுமடய ேொட்டினுமடய 

ஜனேொயகமொக இருக்கின்றது. இன்றும் ததன்னிலங்மக 

எொிந்துதகொண்டிருக்கின்றது; ஏன், ேொடு முழுவதும் 

எொிந்துதகொண்டிருக்கின்றது.  உங்களுக்கு வொக்களித்த மக்கள் 

ததருவிரல இறங்கிப் ரபொரொடிக் தகொண்டிருக்கின்ற தபொழுது 

இவ்வொறொன ஒரு தவறியொட்டம் ேடத்தப்பட்டிருப்பமத ேொன் 

மிகவும் வன்மமயொகக் கண்டிக்கின்ரறன்.  

ேொன் இந்த இடத்திரல இன்னுதமொன்மறச் சுட்டிக்கொட்ட 

விரும்புகின்ரறன். 2009இற்கு முன்னர் எங்களுமடய 

ரதசத்தின்மீது ேீங்கள் ஓர் இன அழிப்பு யுத்தத்மதக் 

கட்டவிழ்த்து விட்டிருந்தீர்கள். அந்த இன அழிப்பின்மூலமொக 

அந்த யுத்தம் முடிவுக்குக் தகொண்டுவரப்பட்டரபொது, 

அங்கிருந்து பல்லொயிரம் கிரலொகிரொம் தங்கத்மத மஹிந்த 

ரொஜபக்ஷ தமலமமயிலொன  

[මූලාසනගේ අණ පරිදි ඉවත් කංන ලදී.  
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

அப்ரபொமதய அரசொங்கம் மகயகப்படுத்தியிருந்தது. அந்தப் 

ரபொர் முடிகின்றரபொது அத்தமனயொயிரம் கிரலொகிரொம் 

தங்கத்மதப் புலிகள் மவத்திருந்தொர்கள் என்றொல், அது அந்தத் 

ரதசத்தினுமடய ஒரு தசொத்தொகத்தொன் இருந்தது. அமதக் 

மகயகப்படுத்தியவர்கள் அமதத் தமிழ் மக்களுக்குத் திருப்பிக் 

தகொடுக்கவுமில்மல; அமத இந்த ேொட்டினுமடய கஜொனொவில் 

ரசொோ்த்துக்தகொள்ளவுமில்மல.   
 

ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමසි  දැන් කථශෙ අෙසන් කරන්න.  
 

ෙු ගසල්වංාජා කගේන්ද්රන් මතතා 
(மொண்புமிகு தசல்வரொசொ கரஜந்திரன்)  

(The Hon. Selvarajah Kajendren)  
அமத அவர்கள் ஏப்பம் விட்டிருக்கிறொர்கள். இந்த 

மொதிொியொன ரபொக்குத்தொன் உங்கமளத் ததொடர்ந்தும் ஓர் 

அழிவுப் பொமதக்குக் தகொண்டுதசன்றுதகொண்டிருக்கின்றது. 

ஆகரவ, ேீங்கள் தயவுதசய்து இந்த இனவொதப் ரபொக்மகக் 

மகவிட்டு, தமிழர்கரளொடு உொிமமகமளப் பகிர்ந்து 

தகொள்ளுங்கள்! தமிழ்த் ரதசத்திரல ேடந்த அந்தப் 

ரபொரொட்டத்தின்ரபொது 30 ஆண்டுகளொகப் புலம்தபயர் 

தமிழர்கள்தொன் முப்பமடகளுக்கும் அந்தத் ரதசத்தினுமடய 

அரச ேிர்வொகத்துக்கும் உதவிகமள வழங்கினொர்கள். 

[இமடயீடு] 
 

ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ශක්. කශදර් මස්තශන් මන්ත්රීතුමශ. බ තුමශට විනශඩි හතක 

කශල ක් තිශ නෙශ. 

 
[பி.ப. 3.51] 

 

ෙු ගක්. කාදර් මසනතාන් මතතා 
(மொண்புமிகு கொ. கொதர் மஸ்தொன்) 

(The Hon. K. Kader Masthan) 
தகௌரவ தமலமமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, கொணி 

அபிவிருத்திக் கட்டமளச் சட்டத்தின் கீழொன இந்த 

ஒழுங்குவிதிகமளக் தகொண்டுவந்ததன்மூலம் எமது தகௌரவ 

கொணி அமமச்சர் சந்திரரசன அவர்கள் உண்மமயிரல 

இன்மறய சூழலுக்ரகற்ற முமறயில் பல தசொப்த கொலங்களொகச் 

தசய்ய முடியொதமதச் தசய்திருக்கின்றொர். அந்தவமகயில், 

உண்மமயிரல இது ஒரு பொரொட்டப்படக்கூடிய விஷயம் 

என்பதமன ேொன் முதலில் இங்கு கூறிக்தகொள்கின்ரறன். வட 

மொகொணம் என்றொலும் சொி, கிழக்கு மொகொணம் என்றொலும் சொி, 

அரதரபொல இந்த ேொட்டிரல பல பகுதிகளுக்கும் தசன்று 

ரேரடியொக மக்களுடனும் அதிகொொிகளுடனும் கமதத்து 

இன்மறய ேிமலமமகமள அறிந்துதொன் எமது தகௌரவ 

அமமச்சர் அவர்களொல் இந்தத் திருத்தங்கள் தகொண்டுவரப் 

பட்டிருக்கின்றன என்பமத ேொன் கூறிக்தகொள்ள 

விரும்புகின்ரறன்.   

அண்மமயில் எமது வவுனியொ, மன்னொர், முல்மலத்தீவு 

மொவட்டங்களுக்குொிய கொணி ததொடர்பொன ேடமொடும் 

ரசமவமய எமது தகௌரவ அமமச்சர் அவர்கள் 

ேடத்தியிருந்தொர். அமமச்சரவர்களுடன் இங்கிருந்து பல 

அதிகொொிகளும் அரதரபொல மொகொண மட்டத்திலுள்ள 

அதிகொொிகள் பலரும் தசன்று தீர்க்கமுடியொதிருந்த மக்களுமடய 

பல பிரச்சிமனகமளத் தீர்த்திருக்கின்றொர்கள். அதற்கொகவும் 

ேொன் இந்த இடத்தில் அமமச்சரவர்களுக்கு எனது ேன்றிமயக் 

கூறிக்தகொள்கின்ரறன்.  

இன்று எமது அரச கொணிகளில் பல்ரவறு திட்டங்களின் 

அடிப்பமடயில் குடியமர்த்தப்பட்ட குடும்பங்களின் ரதமவகள் 
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அதிகொித்திருப்பது உங்களுக்குத் ததொியும். அரதரபொல, கொணி 

உொிமம் மற்றும் கொணிப் பங்கீடு ததொடர்பொகப் பல தசொப்த 

கொலமொக இருந்துவந்த பிரச்சிமனகளுக்கொன தீர்வு இந்தக் 

கொணி அபிவிருத்திக் கட்டமளச் சட்டத்தின் கீழொன 

ஒழுங்குவிதிகள் ஊடொக வழங்கப்படவிருக்கின்றது என்ப 

ரதொடு, ஒரு குடும்பத்தின் மூத்த ஆண் வொொிசுக்கு மொத்திரம் 

மட்டுப்படுத்தபட்டிருந்த கொணி உொிமம தற்ரபொது ஆண், தபண் 

ரவறுபொடு இன்றி அமனத்துப் பிள்மளகளுக்கும் கிமடக்கப் 

தபறக்கூடிய சந்தர்ப்பம் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அரதரபொல, 

விவசொயக் கொணிகள் மற்றும் ரமட்டுேிலக் கொணிகமளப் 

பிொித்து அவற்றுக்கொன ேில அளமவப் படங்கமளத் தயொொித்துப் 

தபற்ரறொர் தங்களது பிள்மளகளுக்கு வழங்குவதற்கொன 

சந்தர்ப்பத்மத இதன்மூலம் அனுமதித்திருக்கின்றொர்கள். 

அத்துடன், பல்ரவறு முமறயற்ற ேிதி அமமப்புக்களிடம் 

இருந்து கடன் தபற்று விவசொயம் தசய்யும் விவசொயிகள் 

ரேரடியொகரவ வங்கிகள்மூலம் கடன் தபறுவதற்கொன 

வொய்ப்மபயும் இது வழங்குகின்றது. இது வரரவற்கத்தக்க ஒரு 

விடயமொகும். ரபொதிய ேிதி வசதியின்றித் தமது வயல் மற்றும் 

ரமட்டுேில விவசொய ேிலங்களில் தசய்மக பண்ண முடியொமல் 

கொத்திருக்கும் விவசொயிகளுக்கு இது ஒரு வொய்ப்பொகரவ 

அமமகின்றது.  

கொணி அமமச்சின் முன்தனடுப்புக்கள் உள்ேொட்டு 

உற்பத்திமய அதிகொிப்பமத இலக்கொகக் தகொண்டதொக 

இருக்கரவண்டும் என ேொன் ேம்புகிரறன். ேில வளத்மதயும் ேீர் 

வளத்மதயும் தகொண்டுள்ள ேொம் தவளிேொட்டு இறக்குமதியில் 

தங்கியிருக்கத் ரதமவயில்மல. எமது ேிலம் விவசொய 

உற்பத்திமய ஊக்குவிப்பமத அடிப்பமடயொகக் தகொண்டு 

ரதமவயுமடரயொருக்கு வழங்கப்பட ரவண்டும். அதன்மூலம் 

சூழல் பொதுகொப்புடன் ேிமலயொன விவசொய உற்பத்தியிலும் 

ேொம் தன்னிமறவு அமடயலொம். அரதரபொல, யுத்த 

இடப்தபயர்வின் பின்னர் மீள் குடிரயற்றப்பட்ட மக்களுக்கொன 

கொணி உறுதிப்பத்திரங்கள் வழங்கும் திட்டம் துொிதப்படுத்தப் 

பட ரவண்டும். எமது பகுதிகளில் கொணி உொிமம் வழங்குகின்ற 

விடயங்களில் பல இழுத்தடிப்புக்கள் ேமடதபறுகின்றன. 

உண்மமயிரலரய, வசதியொனவர்கள் அந்த உறுதிமய 

விமரவொகப் தபற்றுக்தகொள்ளக்கூடிய ஒரு சூழ்ேிமல 

கொணப்படுகின்றது.  

தகளரவ அமமச்சர் அவர்கரள, ஏற்தகனரவ ேொன் 

கூறியதுரபொல, ேீங்கள் எமது மொவட்டத்திரல இந்தக் கொணி 

அமமச்சின் கீழொக ேடமொடும் ரசமவமய முன்தனடுத்ததனொல் 

தீர்க்கமுடியொத பல பிரச்சிமனகள் தீர்க்கப்பட்டிருந்தொலும் 

இந்தச் ரசமவமயத் திறம்பட வழங்குவதில் தொமதம் 

கொணப்படுகின்றது. அது ததொடர்பொக ேொங்கள் கமதத்தரபொது, 

ஆளணிப் பற்றொக்குமற கொணப்படுவதொகக் கூறுகின்றொர்கள். 

அதொவது, அதிகொொிகளின் பற்றொக்குமற ேிலவுகின்றது. 

குறிப்பொக, Survey Departmentஇமன எடுத்துக்தகொண்டொல், 

பிரரதச தசயலொளர்களொல் 2018ஆம் 2019ஆம் ஆண்டுகளில் 

ஒதுக்கப்பட்ட இடங்களின் ேில அளமவ ரவமலகள்கூட 

ேிலுமவயொக இருக்கின்றது. அதற்கு ஆளணிப் பற்றொக் 

குமறமயக் கொரணம் கூறுகின்றொர்கள். ஆயினும் தற்தபொழுது 

ஆளணி வழங்கப்பட்டிருப்பதொக ேொன் அறிகின்ரறன். 

அந்தவமகயில், விமரவொக அந்தக் கொணிகளுக்கொன ேில 

அளமவகமளச் தசய்தொல்தொன் ேொங்கள் ரமலதிகமொக 

அங்குள்ள மக்களுக்கு அவற்றுக்கொன ஆவணங்கமளக் 

தகொடுக்கக் கூடியதொக இருக்கும். மக்கள் மிகவும் சிரமப்படு 

கின்றொர்கள்.  

அதுரபொலதொன், வன இலொகொ அமமச்சர் அவர்களும் 

எங்களுமடய பிரரதசத்திற்கு வந்திருந்தொர். அவர் அங்குள்ள 

அதிகொொிகளுடன் கலந்துமரயொடி, அங்கு forests உடன் 

ததொடர்பொன கொணிப் பிரச்சிமனகள் ததொடர்பொகக் 

ரகட்டறிந்துள்ளதுடன், அந்தக் கொணிப் பிரச்சிமனகமள 

விமரவொகத் தீர்க்குமொறு கூறி, சில தீர்மொனங்கமள அந்தப் 

பகுதி மொவட்ட அரசொங்க அதிபர்களுக்கு அறிவித்திருந்தொர். 

கடந்த கொலங்களில் மொவட்ட ஒருங்கிமணப்புக் குழுக் கூட்டம் 

அரதரபொல பிரரதச ஒருங்கிமணப்புக் குழுக் கூட்டங்களில் 

பலமுமற முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டொலும் இந்தப் forests உடன் 

சம்பந்தப்பட்டதொக இருக்கின்ற கொணிப் பிரச்சிமனகளுக்கு 

முடிரவ கிமடக்கொமல் இருந்தது. அமமச்சர் அவர்கள் வருமக 

தந்திருந்ததன் அடிப்பமடயிரல எதிர்கொலத்தில் விமரவொக 

அதற்கும் முடிவு கிமடக்கும் என்று ேொங்கள் ேம்பியிருக் 

கின்ரறொம்.  

குறிப்பொகக் கூறுவததன்றொல், அங்கு கொணப்படுகின்ற 

LRC கொணிகளிலிருந்து அங்குள்ள விவசொய மக்களுக்கு 

ஒவ்ரவொர் ஏக்கர் வீதம் வழங்குமொறு ேொங்கள் அமமச்சொிடம் 

ரகொொியிருந்ரதொம். அதமன விமரவொகச் தசய்வதொக அவர் 

கூறியிருந்தொர். ஏதனன்றொல், கடந்த கொலங்களில் ததொடர் 

ேடவடிக்மகயொக ஒருசில தசல்வொக்குப் பமடத்தவர்கள் அங்கு 

வந்து அங்கிருக்கின்ற கொணிகள் ததொடர்பில் பிமழயொன 

தகவமலக் தகொடுத்து ஒவ்தவொருவரும் 15 ஏக்கர், 20 ஏக்கர் 

என்ற அடிப்பமடயில் உொிமமரகொொி, அதற்குொிய 

ஆவணங்கமளத் தங்களுமடய தபயருக்கு மொற்றியிருக்கிறொர் 

கள். இது சம்பந்தமொக ேொங்கள் அமமச்சொிடம் கூறியதன் 

அடிப்பமடயில், அதமன உடனடியொக ேிறுத்திவிட்டு உொிய 

ேடவடிக்மக எடுப்பதற்கு அமமச்சர் அவர்கள் முன்வந்திருக் 

கின்றொர். இவ்வொறொன ஓர் அமமச்சர் இருப்பதனொல்தொன் 

உண்மமயிரலரய பிமழயொன முமறயில் கொணி உொிமங்கள் 

வழங்கப்படுவமத  எங்களொல் உடனடியொக ேிறுத்தக்கூடியதொக 

இருக்கின்றது. சட்டப்படி அன்றிப் பிமழயொன முமறகளில் 

கொணி உொிமம் வழங்குவதற்கு எடுக்கப்பட்ட எத்தமனரயொ 

ேடவடிக்மககள் ேிறுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. ஆகரவ, 

உொியவர்களுக்கு அந்தக் கொணிகமள வழங்குவதற்கும் 

அவற்மற விமரவொக வழங்குவதற்குமொன ேடவடிக்மககமளக் 

தகௌரவ அமமச்சர் அவர்கள் எடுக்கரவண்டும் என்று இந்தச் 

சந்தர்ப்பத்தில் ரகட்டுக்தகொள்கின்ரறன். ேன்றி. 

 
ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ශරෝහණ  ්ඩවශර මන්ත්රීතුමශ. බ තුමශට විනශඩි හ ක 

කශල ක් තිශ නෙශ. 

ඊට ශපර  කවුරුන් ශහෝ ගරු මන්ත්රීෙරශ ක් මූලශසන  සඳහශ 

ගරු (ආචශර් ) ුනශර්න් රශඝෙන් මන්ත්රීතුමශශඅ නම ශ ෝජනශ 

කරන්න.  

 
ෙු එසන.එම්. චන්ද්රගසේන මතතා  
(மொண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரரசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි  "ගරු (ආචශර් ) ුනශර්න් 

රශඝෙන් මන්ත්රීතුමශ දැන් මූලශසන  ගත යුතු " යි මශ ශ ෝජනශ 

කරනෙශ.  
 

ප්රශනනය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුුව ෙු ගතේෂා විතානගේ මතතා මූලාසනගයන් ඉවත් 

වූගයන්  ෙු මආචාර්ය  සුගර්න්  ංාඝවන් මතතා මූලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன்பிறகு, மொண்புமிகு ரஹசொ விதொனரக அவர்கள் 
அக்கிரொசனத்தினின்று அகலரவ, மொண்புமிகு (கலொேிதி) சுரரன் 
ரொகவன் அவர்கள் தமலமம வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. HESHA WITHANAGE left the Chair and 
THE HON. (DR.) SUREN RAGHAVAN took the Chair. 
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පශර්ලිශම්න්තුෙ 

[අ. ශ. 3.58] 

 

ෙු ගංෝතණ බණ්ඩාං මතතා 
(மொண்புமிகு ரரொஹண பண்டொர)  

(The Hon. Rohana Bandara) 

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි  අනුරශධ්ුරර දිස්්රික්ක  

සිශ ෝජන  කරන මහජන සිශ ෝජිත ුණට තමයි ෙත්මන් 

ආ්ඩඩුශේ ඉවම් අමශතයශං   ලැබී තිශ න්ශන්. අනුරශධ්ුරර  

කි න්ශන්  ඉවම් ප්ර ්න  හුලෙ තිශ න දිස්්රික්ක ක්. මට කලින් 

කථශ ක  ගරු මන්ත්රීතුමශ කිේෙශ ෙශශඅ  අශේ ප්රශේ ශේ තිශ න 

ඉවම්ෙලට අයිති  කි න ආ තන ගණනශෙක් තිශ නෙශ. 

කලශෙැෙ ආසනශේ ඉන්න ජනතශෙ තමයි ෙර්තමශනශේ ඉවම් 

ප්ර ්න සිසශ ෙැඩි ෙ ශ න්ම  ැට කන්ශන්. ශ්රී ලංකශ මහෙැලි 

අධිකශතෝ ට තමයි ඒ ඉවම් සි ල්ශල්ම ෙශශඅ අයිති  තිශ න්ශන්. 

තම ඉවම් අයිති  ශෙනුශෙන් අශේ ප්රශේ ෙල ජනතශෙ ෙසර 

ගණනශෙක් තිස්ශසේ ඉවම් කච්ශච්තෝ ගණනශෙකට සහ ශගි ශෙලශ 

තිශ නෙශ. අශේ පවුශල් නම් මශඅ පි ශණන්ට තමයි ඒ ඉවම් ටික 

ලැබුශ්ඩ. අශේ පි ශ අද ජීෙතුන් අතර නැහැ. මම දන්නෙශ  එතුමශ 

අප ුණවශ කශලශේ ඉඳලශම ඉවම් කච්ශච්තෝ ශෙනුශෙන් ශක ච්චර 

කශල ක් නශස්ති ක ශ ද කි ලශ. එතුමශ  ඒ කි න කි න තැන්ෙලට 

 මින්  ඒ කි න විධි ට forms ුරරෙශ ුරරෙශ විවිධ් ශේෙල් 

ශෙනුශෙන් අෙ ය ශත රතුරු මශස ගණනක් තිස්ශසේ ලැහැස්ති 

ක ත් අද ෙනකල් අපට ඉවම් බේුරෙක් ල ශ ගැනීමට අෙස්ථශෙක් 

ලැබිලශ නැහැ. ෙශයජම  ෙ ශ න් මුර ඉවම්ෙලටෙත්  

ශෙන්ශේසිශ න් ල ශ ගත් ඉවම්ෙලටෙත් අද ෙනශක ට 

 ලපත්ර ක්  බේුරෙක් ලැබිලශ නැහැ. ඒෙශ  ැංුණෙකට ති ලශ 

ෙටිනශකමක් ල ශ ගන්න ුරුතෙන් තත්ත්ෙ ක් ශග වනැිනලශ නැහැ. 

නකළත්  විවිධ් අෙස්ථශෙල සවිත් නැෙත ශම් ඉවම් සස්තශම්න්තු 

කරනෙශ. ඒ ඉවම් සි ල්ල ෙශශඅ එකම මේටශම් ඉවම්. ශ  ශහෝ 

අ  ඒෙශ ශෙන්ශේසිශ න් ල ශ ගත්ශත්. ඒ ශෙලශශේ තිබුණු value 
එකට අනුෙ ඒ ඉවම් ල ශ ගත්තශ. ඉවම අරශගන ඒ ඉවම් 

හිමි ශශඅ කැපවීම මත  දක්ෂතශෙ    ේනන්ුවෙ මත ඒ ඉවමට 

ෙටිනශකම් එකතු කරලශ තිශ නෙශ. ඒ ඉවම්ෙල තම තමන්ශඅ 

හැකි ශ මත විවිධ් ශග වනැිනලි හදලශ තිශ නෙශ. සමහරු තේටු 

ශග වනැිනලි හදලශ තිශ නෙශ; එක එක විධිශේ ඉදිකිරීම් කරලශ 

තිශ නෙශ.  සමහර අෙස්ථශෙල මහෙැලි අධිකශතෝශ න් සවිල්ලශ 

දැන් තිශ න ශග වනැිනල්ලත් සස්තශම්න්තු කරනෙශ. එතශක ට  

ඒ සස්තශම්න්තුෙට අනුෙ කළදල් ශගෙලශ බේුරෙ ල ශ ගන්න කි න 

එක සශධ්ශරණ ද  එක ඉවමක අශ ුණ තේටු තුනට 

 ශග වනැිනල්ලක් හදලශ තිශ න ශක ට ඊට අල්ලුර ඉවශම් ශකනශ 

තෙම තහඩු කෑලිෙලින් ශප ඩි ශග ක් ගහශගන ඉන්නෙශ ශෙන්න 

ුරුතෙන්. එ ශට අදශ  valuation එක ශෙනස්. රජ  මුර එකම 
ඉවශම් තමන්ශඅ දක්ෂතශෙ මත  කරුර කැපවීම මත ශග වනැිනලි 

ඉදිකර තිශ නෙශ නම්  ශදශදශනුණශඅ ඉවම්ෙලට ශදන  තක්ශසේරු 

ෙටිනශකම - valuations - ශදකක් ශෙන්ශන් ශක ශහ මද  මශ නම් 
හිතන්ශන් රජ  විසින් ශමෙැසි ශේෙල් කරනෙශට ෙවශ ශහ ඳයි   

මුර ඉවමට සතෝලන විධිශේ ෙටිනශකමක් සතිෙ බේුර ල ශ මම 

ඉක්මන් කරනෙශ නම්.  

ඉවම් අමශතයශං   අනුරශධ්ුරර දිස්්රික්ක  සිශ ෝජන  කරන 

මහජන සිශ ෝජිතශ ුණට ලැබී තිශ න අෙස්ථශෙක්  ශම්ක. ෙැඩි 

කශල ක් ශන ගිහින් එ  ශෙනස් ශෙයි කි ලශත් මම හිතනෙශ. ගරු 

සමතිතුමසි  ඒ සිසශ මම බ තුමශශගන් ඉල්ලශ සිටිනෙශ  ශම් 

තිශ න ඉවම් ප්ර ්න ටික  අනුරශධ්ුරර දිස්්රික්ක ටත් ෙග කීමක් 

දරන ුරේගලශ ුණ ෙන බ තුමශ ඉවම් අමශතය ධුර  දරන කශල  

තු  විසඳශ ශදන්න කි ලශ.  

ඊ ඟට   ශග වි ඉවම් ප්ර ්න  ගැනත් මම කි න්න ඕනෑ. ශග වි 

ඉවම් වි ශල ප්රමශණ ක ප්ර ්න තිශ නෙශ. ෙන ජීවී සංරක්ෂණ සහ 

ෙන සංරක්ෂණ කි න ශදපශර්තශම්න්තු එක්ක ශග වීන්ට ශ  ශහෝ 

ගැටලු මතු ශෙලශ තිශ නෙශ. එම විෂ    ශර අශේ ගරු 

සමතිතුමශත් ශම් ශෙලශශේ ස ශශේ ඉන්නෙශ. පුනගි  කශලෙල 

ෙනජීවී කලශප නම් කරලශ තිශ න්ශන් ඉවම් ගැන 

සමීක්ෂණ කින් පුනෙ ශන ශෙයි. පශරෙල් මශයිම් ශලස සලකශ 

තමයි ගැසේ ගහලශ තිශ න්ශන්. 1987 අවුරුේශේ ගැසේ එක 

ගහලශ තිශ න්ශන්  පශර අනුෙ මශයිම් ශෙන් කරලශයි. පශරෙල් 

අනුෙ මශයිම් ශෙන් කිරීම ප්ර ්න ක්. කලශෙැෙ ආශ්රිත ඉවම් ටික 

ගත්තශම  අශේ ගල්කිතෝ ශගම ප්රශේ ශේ ඉවම් ටික ගත්තශම ඒ 

ඉවම් සි ල්ල ශෙන් කර තිශ න්ශන්  පශරෙල් අනුෙ. ඒ සීමශෙ 

සතුශ ේ රජශේ ආ තන තිශ නෙශ; සින්නක්කර ඉවම් තිශ නෙශ; 

ශප ුව කටයුතු ශෙනුශෙන් ශෙන් ක  ඉවම් තිශ නෙශ. ඒ 

බක්ශක ම තිබි  ම  ඉවම් සමීක්ෂණ කින් ශත රෙ  සි ්චිත 

ක්රම ක් නැතිෙ හතෝ ශල්සි ට පශරෙල් අනුෙ ශෙන් ෙන විධි ට 

ගැසේ එක සිුණත් කර තිබීම ගැටලුෙක්. ශකශනුණට දඬුෙම් 

ශදන්න අෙ ය නම්  ශකශනුණශගන් පළිගන්න අෙ ය නම් 1987 

ගැසේ එකට අනුෙ ක්රි ශත්මක ශෙනෙශ. හැ ැයි  තෙත් ශකශනුණට 

ඉවම් ටික සිදහස් කරන්න ඕනෑ නම්  ශම් ආකශර ට නැතිෙ 

සිෙැරැදි ක්රම ක් සකස් කරලශ ඒ ඉවම්ෙලට අෙ ය කරන  ලපත්ර 

ල ශ ශදන්න ඕනෑ. ඒෙශශේ අවුරුුව 75කට ෙැඩි  ජන්මලශභි 

ේරුමක්කශරකම සහිත ේදවි  ඉන්නෙශ. බවුන් විසින් ෙගශ 

කරශගන  න  බවුන්ශඅ දරු පවුල්ෙලට ශ ම ගි  ඉවම් 

තිශ නෙශ. හැ ැයි  දැන් ඒ අ ට සමහර ශෙලශෙට ේසශවි ගණශන් 

 න්න  සිුව ශෙලශ තිශ නෙශ. ඒ ඉවශම් ශම නෙශ ශහෝ ඉදිකිරීමක් 

කරන්න ගි ත් ේසශවි ගණශන්  න්න සිුව ශෙලශ තිශ නෙශ. ශම් 

ඉවම් සිසශ ශමෙැසි  රපත  ප්ර ්න ගණනශෙක් මතු ශෙලශ 

තිශ නෙශ.  

 

ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්ත්රීතුමශ  බ තුමශට තෙත් විනශඩි ශදකක කශල ක් 

පමණයි තිශ න්ශන්. 

 
ෙු ගංෝතණ බණ්ඩාං මතතා 
(மொண்புமிகு ரரொஹண பண்டொர)  

(The Hon. Rohana Bandara) 
ශහ ඳයි  මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි.  

ගරු සමතිතුමසි  ඉවම් සංෙර්ධ්න ආඥශපනත  ටශත් ෙන ශම් 

ශරගුලශසි හරහශ ුණවශ ඉවම් ප්රමශණෙලට පෙශ බේුර ශදන්න 

බ තුමන්ලශ කටයුතු කරනෙශ. ශග ව ඉවම්ෙලට ශම්ක 

සශධ්ශරණයි. ඒශක් කිසි ගැටලුෙක් නැහැ. අශේ ප්රශශේශී  ස ශ  ල 

ප්රශේ ෙල  නගර ස ශ  ල ප්රශේ ෙල තිශ න ඉවම්ෙලට 

සිර්ණශ ක මත බේුර ල ශ ශදන්න කටයුතු කරන එක ගැන මශඅ 

අසතුටක් නැහැ. හැ ැයි  ශග වි ඉවම් අක්කර කට සීමශ කරන්න 

 න එක පිළි ඳෙ ගැටලුෙක් තිශ නෙශ. කළල් කශලශේ එම ඉවම් 

අක්කර  ශදකහමශරකට සීමශ කරලශයි තිබුශ්ඩ. ඉවම් ශ ම  ෑමත් 

එක්ක  ම්කිසි අෙස්ථශෙක අශේ ෙගශ කටයුතුෙලට  ම්කිසි 

අෙශසි ක් ශෙයි. ඉවම් ශ ම ගිහින් ශෙන ශෙන ශපෞේගලික 

ශේෙලට ඒ ඉවම් ශ  දශ ගන්න පටන් ගත්ශත ත් අප ෙගශ කරන 

ඉවම් ප්රමශණ  අඩු ශෙයි කි න ශච්තනශෙ මත තමයි ෙගශ බිම් 

ආරක්ෂශ කිරීශම් අෙ යතශ ශෙනුශෙන් ඉවම් කේටි කිරීම  ුණවශ 

කිරීම  ශ මම  ම්කිසි මේටමකට සීමශ කර තිශ න්ශන්. හැ ැයි  

අද එම සීමශෙ අක්කර ක් දක්ෙශ අඩු කර තිශ නෙශ. සමහර 

තැන්ෙල ඊටත් පහ ට සවිත් තිශ නෙශ.  

එශහම හතෝ කමක් නැහැ  බේුර ල ශ ශදන්න කි ලශයි මශ 

කි න්ශන්. ඉවමක බේුරෙක් නැතිකම   රපත  සමශජී  ප්ර ්න 

ගණනශෙක් ශග ව නඟනෙශ. දරුශෙුණ පශසලට සතු ත් කරන්න 

 නශක ට ඒ ශදමේපි න් අපහුනතශෙට පත් ෙන කශරණ ක් තමයි 

තමන්ශඅ ඉවශම් අයිති  සඳහන් ලි විල්ලක් ශන මැති වීම. ඒ 

කශරණ  සිසශ ඒ අ ශඅ ෙටිනශම සම්පත ෙන තම දරුෙශ 

පශසලකට සතු ත් කරන්න  ැතෝ වුශණ ත් ඒ ශදමේපි න් ශම න 

තරම් මශනසික පීවශෙකට පත් ෙනෙශද කි ශ අපි හැමශදනශම 
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දන්නෙශ. ඒ සිසශ මශ විශ ේෂශ න් ඉල්ලශ සිටිනෙශ  ශම් ගත් තීන්ුවෙ 

මත ශහෝ ශම න විධි කින් ශහෝ තමන් ජීෙත් ෙන ඉවමට 

තමන්ශඅම කි ශ අයිති  තහවුරු කරන්න ුරුතෙන් ලි විල්ලක් 

ඉක්මසින් ඒ ජනතශෙට ල ශ ශදන්න කටයුතු කරන්න කි ලශ.  

මිසින්ශදෝරු ශදපශර්තශම්න්තුෙ සතුුත අදශ  ආ තන හැම දශම 
ෙශශඅ ඉවම් මසිනෙශ;  සමීක්ෂණ කටයුතු කරනෙශ. මූලශසනශරූඪ 
ගරු මන්ත්රීතුමසි  සමහර අ  කි නෙශ  ජනශධිපතිතුමශශඅ ශම්ස  
ේව එම මමනශපත්ර ශග වගැසී තිශ නෙශ කි ලශ. එශහම නම්  
ජනශධිපතිතුමශත් ේනන්ුව කරෙශ ඒෙශ අත්සන් කරෙශශගන ඒ 
ජනතශෙට තමන් ජීෙත් ෙන ඉවම්ෙල අයිති  ල ශ ශදන්න කටයුතු 

කරන්න කි න ඉල්ීටම කරන ගමන්  ඒ ශකශරහි අෙධ්ශන  ශ  කළ 
කර ඉක්මසින් අෙ ය කටයුතු කරන්න අශේ ගරු සමතිතුමශට 
 ක්ති   ෛධ්ර්   ලැශේෙශයි කි ශත් ප්රශර්ථනශ කරමින් මශ සිහඬ 
ශෙනෙශ.  

ස්තුතියි.   
 

ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු අමරකීර්ති අතුශකෝර  මන්ත්රීතුමශ. බ තුමශට විනශඩි 

හතක කශල ක් තිශ නෙශ. 

 
[අ. ශ.  .0 ] 
 

ෙු අමංකීර්ති අතුගකෝංළ මතතා 
(மொண்புமிகு அமரகீர்த்தி அதுரகொரல)   

(The Hon. Amarakeerthi Athukorala)  
මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි, අද දින විශ ේෂශ න් ඉවම් 

සංෙර්ධ්න ආඥශපනත  ටශත් ශරගුලශසි ඉදිතෝපත් කිරීම පිළි ඳෙ 

ඉවම් අමශතය ගරු එස්.එම්. චන්ද්රශසේන මැතිතුමශට  අපශඅ 

ශගෞරෙනී  ස්තුති , ප්රණශම  පිතෝනමනෙශ.  

 ශම  ජනතශෙ මර්ඝ කශල ක්  ලශශප ශර ත්තුශෙන් සිටි 
ශද ක්. අද ේසශවිෙල තිශ න නඩු හ  ගත්තශම ඒෙශශ න් ෙැඩිම 
ප්රමශණ ක් ඉවම් සම් න්ධ් නඩු  ෙ අපි දන්නෙශ. ජනතශෙ මහත් 

අසීරුතශෙට පත් ශෙලශ සිටි ශ ඉවම් සංෙර්ධ්න ආඥශපනශත් 
තිශ න ගැටලු සිසශ. විශ ේෂශ න්ම  ලපත්රලශී  ඉවම්ෙල පවුශල් 
ෙැඩිමලශට එම ඉවශම් අයිති   ෑම ෙ ක්ෙන සංශ ෝධ්න ක් 
ශගන ඒම පිළි ඳෙ ජනතශෙ මර්ඝ කශල ක් තිස්ශසේ 
 ලශශප  ශර ත්තු වුණශ. සමහර අෙස්ථශෙල  ශදමේපි න් රැක  ලශ 
ගන්ශන් පවුශල්  ශල ශ. ෙැඩිමල් දරුෙශ ශදමේපි න් ගැන ශස  ශ 
 ලන්ශන් නැතිෙ ඉඳලශ ශදමේපි න් මි  ගි ශට පුනෙ පිටස්තර 
ප්රශේ  ක ඉඳන් සවිත් පවුශල්  ශල ශ එළි ට දමශ ඒ ඉවම අයිති 
කර ගන්නශ අෙස්ථශ තිබුණශ. ඒ සිසශ, අශේ මහජන දිනෙලට 

පැමිශණන ජනතශෙ හැම විටම  ලශශප ශර ත්තුශෙන් සිටිශේ 
ඉවම් සංෙර්ධ්න ආඥපනත සංශ ෝධ්න  කිරීම පිළි ඳෙයි. මට 
මතකයි, ගරු මහින්ද රශජපක්ෂ ජනශධිපතිතුමශශඅ ආ්ඩඩුෙ 
කශලශේ, ෙර්ෂ 2008-2012 කශල සීමශෙ තු  ේතුරු මැද ප ශත් 
ස ශෙට ශම් පිළි ඳ ශ ෝජනශෙක් ඉදිතෝපත් ක ත් එ  සම්මත 
කරන්න අපට අෙස්ථශෙ ශන ලැබුණු  ෙ. නකළත්, අද ගරු එස්.එම්. 
චන්ද්රශසේන අමශතයතුමශ විසිවිද ශෙශ න් යුක්තෙ සෑම 
ක්ශෂේත්ර ටම සශධ්ශරණ ක් ෙන පතෝදි ඉවම් සංෙර්ධ්න ආඥශපනත 
සංශ ෝධ්න  කර තිශ නෙශ. ඉවම් බේුර කඩිනමින් ල ශ මම සඳහශ 

ෙන, ගරු එස්.එම්. චන්ද්රශසේන අමශතයතුමශශඅ ෙැව පිළිශෙ  
 ටශත් ශප ශ  න්නරුෙ දිස්්රික්කශේ තමන්කඩුෙ, හිඟුරක්ශග ව 
ජනතශෙ ශෙනුශෙන් බේුර දහසකට ෙැඩි ප්රමශණ ක් ල ශ ශදන්න 
පුනගි  සතිශේ අපට ුරුතෙන්කම ලැබුණශ. ඒ පිළි ඳෙ අශේ 
ශගෞරෙනී  ස්තුති  ශම් අෙස්ථශශේම ගරු ඉවම් අමශතයතුමශට 
පිතෝනමනෙශ.  

ගරු සමතිතුමසි, ඉවම් මැනීම සඳහශ ප්රශශේශී  
ශල්කම්තුමශශඅ ආෙරණ අනුමැති  ල ශ ගැනීශම්ම ශ  ශහෝ 
අෙස්ථශෙල ප්රමශද වීම් සිුව ශෙනෙශ. ප්රශශේශී   ශල්කම්තුමන්ලශත් 

පෙසන්ශන් එ  අනෙ ය ශද ක් කි ලශයි. ඒ සිසශ ඒ පිළි ඳෙ 
බ තුමශශඅ විශ ේෂ අෙධ්ශන  ශ  කළ කරන්න කි ශ ශම් 
අෙස්ථශශේම මශ ඉල්ලශ සිටිනෙශ. ශප ශ  න්නරුෙ දිස්්රික්කශේ 
ඉවම්ෙලට අදශ ෙ මමනශපත්ර ල ශ මශම්ම ශකශරන මැනුම් කටයුතු 
ශ ශහවින් ප්රමශද වී තිශ නෙශ. ශප ශ  න්නරුෙ දිස්්රික්කශේ 

හිඟුරක්ශග ව, තමන්කඩුෙ සතුුත ප්රශේ ෙලට අදශ  ඉවම් බේුර 
හත්දහස ල ශ මම ප්රමශද ශෙලශ තිශ න්ශන්ත් මැනුම් කටයුතු 
ප්රමශණෙත් පතෝදි සිුව ශන වීශම් ප්ර න්  සිසශයි.  

ඒ ෙශශඅම, මර්ඝකශීටන බේුර පන්දහසක් ල ශ ශදන්නත් 

තිශ නෙශ. ඒෙශ ල ශ මම ප්රමශද වී තිශ න්ශන්ත් මැනුම් 

කටයුතුෙල තිශ න ප්රමශද  සිසශයි. ඒ පිළි ඳත් බ තුමශශඅ 

අෙධ්ශන  ශ  කළ කරන්න කි ලශ මම ශම් අෙස්ථශශේ විශ ේෂශ න් 

ඉල්ලශ සිටිනෙශ. ගරු සමතිතුමසි, අපශඅ Home Shop සංකල්ප  

ක්රි ශත්මක කිරීශම්ම  අදශ  ඉවම්ෙල හිමිකම තිශ න අ ට ෙශයජ 

ශක න්ශේසි දැම්මශට පුනෙ බවුන් ඒෙශ ේල්ලංඝන  කරනෙශ 

කි න ප්ර ්න  මතු ශෙලශ තිශ නෙශ. ඒ පිළි ඳත් බ තුමශශඅ 

අෙධ්ශන  ශ  කළ කරන්න කි ශ මම ඉල්ලශ සිටිනෙශ.   

විශ ේෂශ න්ම  කමූණ ප්රශේ   ගත්තශම   කමූණ නගර    

ශප ීටසි    ැංුණෙ  සමෘේධි කශර් ශල  තෙමත් පිහිටශ තිශ න්ශන් 

ෙනජීවී අ   භූමි කලශප  තු . 2000 ෙසරට කලින් ශම් ප්රශේ  

සංෙර්ධ්න  කරශගන ුණුවරු ඉවම් අස්ෙේදශශගන ජීෙත් වුණු 

ශග වි ජනතශෙ තමයි තෙමත් එහි ජීෙත් ෙන්ශන්. 2000 ෙසශර් ශම් 

ප්රශේ   අ   භූමි ක් විධි ට ගැසේ පත්ර කින් ප්රකශ  ට පත් 

කිරීශමන් අනතුරුෙ ප්රශශේශී  ශල්කම්ෙර ශ සතුෙ තිබුණු ඉවම් 

සි ල්ලම අද ෙනජීවී අ   භූමි කලශප ක් විධි ට ගැසේ කරලශ 

තිශ නෙශ. ශම් තුළින් එම ජනතශෙ මහත් අසීරුතශෙකට පත්ශෙලශ 

තිශ නෙශ. එම ඉවම්ෙල ෙැසිකිළි ක් හදනශක ට  ළිඳක් 

කපනශක ට -ශම් සි ලු ශේ සඳහශ- ෙනජීවී සංරක්ෂණ 

ශදපශර්තශම්න්තුශෙන් අෙසර ගන්න අෙ ය ශෙනෙශ. ගරු 

සමතිතුමසි  ඒ සිසශ ශප ශ  න්නරුෙ දිස්්රික්ක  තු  

විශ ේෂශ න් මහෙැලි කලශප තු  ශම් තිශ න  ශධ්ශ  ඉෙත් කරලශ 

ශදන්න කි ලශ ශම් අෙස්ථශශේ ඉල්ීටමක් කරනෙශ. අතිගරු 

ජනශධිපතිතුමශ ඉවම් බේුර ලක්ෂ ක් ල ශ මශම් ෙැව පිළිශෙ  

පුනගි  දශ සඹිලිපිටි  ූ තෝ ෙැශෙන් ආරම්  ක ශ. ඒ කශ ර්   ශර  

අද ඉතශ සශර්ථකෙ මහෙැලි ජනපදශේ ඉවම්ෙලත් සිුව කරශගන 

 නෙශ. ඉවම් සංෙර්ධ්න ආඥශපනත  ටශත් ඉතශම කශශලෝචිත 

ශරගුලශසි ඉදිතෝපත් කිරීම පිළි ඳෙ ගරු එස්.එම්. චන්ද්රශසේන 

අමශතයතුමශට ශම් අෙස්ථශශේම අපශඅ ශගෞරෙ  පිතෝනමමින් මශ 

සිහඬ ශෙනෙශ.  

ස්තුතියි. 

 

ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 මී ඟට ගරු ශහේෂශ විතශනශඅ මන්ත්රීතුමශ. බ තුමශට විනශඩි 

7ක කශල ක් තිශ නෙශ. 

 
[අ. ශ.  .10] 
 

ෙු ගතේෂා විතානගේ මතතා 
(மொண்புமிகு ரஹசொ விதொனரக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ස්තුතියි  මූලශසනශරඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි.  

අද  ඉවම් සංෙර්ධ්න ආඥශපනත  ටශත් ඉදිතෝපත් කරන ලද 

ශරගුලශසි පිළි ඳෙ විෙශද කරන  ශම් ශම ශහ ශත්  කථශ කරන්න 

අෙස්ථශෙක් ලැබීම ගැන මශ සතුටු ශෙනෙශ. ඒ ෙශශඅම අපි වි ්ෙශස 

කරනෙශ ශම් අෙස්ථශෙ  ශම් රශේ ඉවම් පිළි ඳෙ කළුත රටම 

අෙධ්ශනශ න් සිටින අෙස්ථශෙක් කි ලශ. අශේ ඉවම්ෙල අයිති  

විජශතික න් සතුවීම  අශේ ෙටිනශ ෙශයජ ඉවම්ෙල අයිති  එක් 

1011 1012 



පශර්ලිශම්න්තුෙ 

එක් ෙයශපශතෝක න් සතුෙ  විශේ  සමශගම් එක්ක  ේධ්ශෙලශ ශෙන 

ශෙන ෙයශපෘතිෙලට  ෑම ෙැසි කශරණශ රශශි ක් සිසශ අද ශම් රශේ 

ඉවම් පිළි ඳෙ ජනතශෙ දැඩි විමසිල්ලකින් සිටිනෙශ. තමන්ශඅ 

ඉවම ශේරශ ගන්න ුරුතෙන් ශෙයිද  තමන්ට බේුරෙක් ලැශ යිද 

කි ලශ ජනතශෙ  ලශ ශගන සිටිනෙශ.  ඉතිහශස  ුරරශෙටම හිටුර 

ජනශධිපතිතුමන්ලශ බේුර ලක්ෂශේ ෙැවසටහන්  බේුර පනස්දහශසේ 

ෙැවසටහන්  දි ත් ක   ෙ අපි දන්නෙශ. නකළත් අශේ රශේ අවුරුුව 

ගණනක් ජීෙත්ෙන ජනතශෙට තෙම බවුන්ශඅ ඉවම්ෙල අයිති  

ලැබී නැහැ.  

ඊශේ ශපශර්දශ  අතිගරු ශගෝඨශ   රශජපක්ෂ මැතිතුමශ බේුර 

ල ශශදන්න සඹිලිපිටි  මහෙැලි ක්රීවශංගණ ට පැමිණ සිටිනෙශ 

අපි දැක්කශ. අනුරශධ්ුරර  දිස්්රික්ක   ශප ශ  න්නරුෙ 

දිස්්රික්ක   අම්පශර දිස්්රික්ක  සතුුත කළුත ලංකශශෙන්ම අහිංසක 

ශග වි ජනතශෙ එකතු කරශගන සවිල්ලශ  මශධ්ය ටත් එ  

ආෙරණ  කරන්න ශන ම බේුර ල ශ මමක් ක ශ. ඉතිහශසශේ 

ප කළෙන ෙතශෙට තමයි ශමෙැසි කටයුත්තක් සඳහශ මශධ්ය 

ආෙරණ ක්  ශන ුවන්ශන්. එශහම කශ ේ  පුනගි  දෙස්ෙල ජනතශෙ 

ශප ඩ්වක් කෑගහලශ  හූ කි ුර සිසශද කි ලශත් අපට හිතුණශ. එම 

ප්රශේ ශේ මශධ්ය කටයුතු කරන අ ටෙත් එතැනට  න්න ුවන්ශන් 

නැහැ. ශම් විධි ට ශේ පශලනඥ න්ශඅ ශේ පශලන ගමනට 

ආශලෝක ක් කර ගැනීම සඳහශ අහිංසක මිසිුනන්ට බේුර ල ශශදන 

එකත් කරනෙශ නම්  පශලක න්ශඅ ඒ කටයුත්ත හතෝ කැතයි; 

නීචයි. 

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි  ඒ විතරක් ශන ශෙයි. ශම් 

කශරණ ත් මම  විශ ේෂශ න්ම මතක් කරන්න ඕනෑ. දැනට ඉවම් 

අමශතයෙර ශ ෙ ශ න් කටයුතු කරන්ශන් එස්.එම්.චන්ද්රශසේන 

මැතිතුමශයි. එතුමශත්  ෙර්තමශනශේ ශම් රශේ ජනතශෙ කළහුණ ශදන 

ශපෝලිම්ෙලට කළහුණ ශදන සමතිෙරශ ක්. දැන් ශතල් ශපෝලිම 

තිශ නෙශ; ගෑස් ශපෝලිම තිශ නෙශ; කිතෝ පිටි ශපෝලිම තිශ නෙශ. 

ඉවම් ල ශ මශම් ශපෝලිමකටත් එතුමශ කළහුණ ශදනෙශ කි ලශ මශ 

වි ්ෙශස කරනෙශ. සමහර දිනෙල මශදිශෙල ම අපි දකිනෙශ  ඉවම් 

ල ශ ගන්නද දන්ශන් නැහැ  බ තුමශ හකළශෙන්න ජනතශෙ 

ශපෝලිශම් සවිත් සිටිනෙශ. බ තුමශ හකළශෙන්න  එන ශෙන ශහේතුත් 

සති.  

ඉතිහශසශේ සිට ෙන ෙැරදි අදටත් සිේධ් ශෙනෙශ. ඉතිහශස  

ුරරශෙටම ශම් රශේ ශේ පශලනඥ න්ශඅ - එක එක පශලක න්ශඅ 

කශලශේ -  ඟම හිතෙතුන්ට  අඩු ෙැඩි ෙ ශ න්   ම්  ම් ශේෙල් 

ල ශ ුවන්නශ.  එක්ශකෝ  ශප්රල් ශෂඩ් එකක් මලශ හිත සනසනෙශ. 

එශහම නැත්නම්  wine stores ශදන ක්රම ක් තිබුණශ. ඒ සඳහශ 

ජනතශෙශඅ විශරෝධ්  දැඩි වුණු සිසශ දැන් ශේ පශලනඥ ශ 

තමන්ශඅ හිතෙතශ සනසන්න ප්රධ්ශන ෙ ශ න්ම කරන්ශන් ඉවම් 

කෑල්ලක් ශදන එකයි. ඒක නැහැ කි ලශ කි න්න  ැහැ. කරුණු 

කශරණශ සහිතෙ ඒ  ෙ බේුර කරන්න ුරුතෙන්  මූලශසනශරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමසි. ශම් ෙනශක ට මශ සි  ශ ෝජන  කරන ශක ශ  න්න 

මැතිෙරණ ශක ේඨශසශේ ූ තෝ කන්ද ප්රශේ ශේ මශර්ග 

සංෙර්ධ්න ක්  ශෙලශ ඒ ප්රශේ   ශප ඩ්වක්  සංෙර්ධ්න  ශෙමින් 

 න අෙස්ථශශේ අද ඒ ප්රශේ ශේ ඉවම්ෙලට වි ශල ඉල්ලුමක් 

තිශ නෙශ. 

සීතල ගන්න  න්න දැන් ඒ ප්රශේ ෙල ඉවම් අත්පත් කර 

ගන්නෙශ. ශක  ෙ ප්රශේ ශේ සිලධ්ශතෝන්  ශේ පශලනඥ න්ශඅ 

හිතෙතුන් අක්කර ගණන් ශ දශශගන තිශ නෙශ. යුද හකළදශශේ 

සිලධ්ශතෝන්ශඅ බිතෝන්දෑෙරුන්ශඅ නම්ෙලින් අක්කර 50  20  30 ශම් 

ශෙන ශක ට ශ දශ ශගන තිශ නෙශ. අවුරුුව ගණනශෙක් ඒ 

ප්රශේ ෙල ජීෙත් ශෙච්ච අහිංසක ශග වි ජනතශෙට ශග විතැන 

කරශගන  න්න අක්කර ක් ශදන්න ආ්ඩඩුෙ මැලි ශෙලශ 

තිශ නෙශ. ශග වි බිම්ෙල සිටින ඒ ජනතශෙ එ ෙශ දමලශ තමයි ඒ 

ෙයශපශතෝක න්  ශේ පශලනඥ න් එම ඉවම් අත්පත් කර ගන්ශන්. 

මම ගරු සමතිතුමශශගන් ඒ ගැන සහුෙශ. සමතිතුමශ ේත්තර ක් 

ශදනෙශ කිේෙශ. මම හිතන විධි ට සමතිතුමශත් ශන දැන ශම් 

කශරණශෙ සිේධ් ෙනෙශද දන්ශන් නැහැ. ශම් ගැන අපට 

කනගශටුෙක් තිශ නෙශ.  ශන් බ  සිේධි ක් පිළි ඳෙ සඳහන් 

කරමින් මන්ත්රීෙර ුණ කිේෙශ  සිලධ්ශතෝන් ඉවම් ශදන්ශන් නැහැ 

කි ලශ. මම හිතනෙශ  ඉවම් අමශතයශං  ට සම් න්ධ් සිලධ්ශතෝන් 

තරම් රැකි ශ අෙදශනමක සිටින සිලධ්ශතෝන් කිසිශෙුණ නැතුෙ සති 

කි ලශ.  

LRC එක කි න්ශන් ශේ පශලනඥ න්ශඅ දන්සල ෙශශඅ. 

එහි  ස ශපතිෙර ශ ශහ ඳ මනුස්සශ ක් වුශණ ත්  බහුට ෙැඩි කල් 

ඉන්න  ැහැ. සමතිෙර ශට කශඩ්  න ශකශනුණ වුශණ ත් විතරයි 

 ඉන්න ුරුතෙන්. හැම ශේ පශලනඥ ශශඅම හිත සතුටු කරන්න 

තමයි LRC එක ති ශ ගන්ශන්.  ඒ පිළි ඳෙ ඕනෑ තරම් කරුණු 

කශරණශ ශපන්ෙන්න ුරුතෙන්.   

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි  ශම් අෙස්ථශශේ විශ ේෂශ න්ම 

ශම් කශරණ ත් මතක් කරන්න ඕනෑ. සඹිලිපිටි  කවදශසි කම්හල 

කශල ක් ෙසශ දමශ තිබුණශ. ගරු ඕමල්ශේ ශසෝභිත ස්ෙශමීන් 

ෙහන්ශසේ මූලික ශෙලශ ෙත්මන් ආ්ඩඩුෙ පුනගි  ආ්ඩඩු කරුර 

කශල සීමශශේ   එනම්  2005 - 2015 කශල සීමශශේ නැෙත එ  

විෙෘත ක ශ. ඒ විෙෘත කරලශ ටික කශල ක් ගි ශට පස්ශසේ ඒක 

අසශර්ථක ශෙලශ ෙැහිලශ ගි ශ. දැන් එා් ඉවම් ටික - විශ ේෂශ න්ම 

අශේ ගරු  චමල් රශජපක්ෂ  
 

[මූලාසනගේ අණ පරිදි ඉවත් කංන ලදී.  
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

මැතිතුමශශඅ මැදිහත් වීශමන් - රත්නුරර දිස්්රික්කශේ  ශම් 

භූමි ට හිමිකම්  ේරුමකම් කි න සි ලුශදනශශගන්  ැහැරෙ 

ෙයශපශතෝක න්ට කිසිම හිතෝකිත කින් ශත රෙ ල ශ ශදනෙශ. ශම් 

රශේ අශනක් ආ තන ෙැව කශ ේ නැති වුණශට ඉවම් අමශතයශං   

තුළින් ඒ ඉවම් ශ මම සිුව ශෙනෙශ. 

මහෙැලි සංෙර්ධ්න අධිකශතෝ  සතු ඉවම් ශෙන්න ුරුතෙන්  

ශෙනත් ආ තන සතු ඉවම් ශෙන්න ුරුතෙන්  ඒෙශ ශ දශ මම ඉතශම 

ඕනෑකමින් කරශගන  නෙශ. ඒක ගජරශශමට සිේධ් ශෙනෙශ. 

ශහ ඳ ේදශහරණ ක් තිශ නෙශ  මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි . ඒ 

ගැන කි න්න ලේජයි. නම කි න්ශන් නැතුෙ මම ඒ ගැන 

කි න්නම්. ශම කද  ඒක ගරු අග්රශමශතයතුමශට ශහ ඳ නැති සිසශ. 

ගරු අග්රශමශතයතුමශශඅ සම් න්ධීකරණ ශල්කම්ෙර ුණ ෙන 

නීතිඥෙරශ ක් සඹිලිපිටි  ප්රශේ ශේ ජීෙත් ශෙනෙශ. 'විටශ 

ඕගසික්' කි න සමශගමට ඉවම් අක්කර 50ක්  ුව මලශ තිශ නෙශ. 

ඒ ඉවම  ුව ගත්ත සමශගම  ුව ශගෙන්ශන් නැතුෙ ඒ ඉවම 

සම් න්ධ්ශ න් අධිකරණ ක්රි ශමශර්ග කට ගිහිල්ලශ තිශ න 

අෙස්ථශෙක   කිසිම ලේජශෙක් නැතුෙ  එතුමශ ඒ අක්කර 50 

 ශලන් අල්ලශශගන ඉන්නෙශ. ඒ ගැන රජශේ සිලධ්ශතෝන් සිහඬයි. 

රජශේ සිලධ්ශතෝන්ට කරන්න ශද ක් නැහැ. අපි ඉල්ීටමක් 

කරනෙශ  ගරු සමතිතුමසි. බ තුමශශඅ ආත්ම ගරුත්ෙ  ශේරශ 

ගන්න. බ තුමශ සමතිෙර ුණ විධි ට ශම් රශේ ජනතශෙට අෙ ය 

ඉවම් ශදන්න. ඒ ඉවම් ශදනශක ට විසිවිද ශෙ  ශම් රශේ සමශජ  

තු  දකින්න ුරුතෙන් ෙට පිටශෙක් හදන්න කි න කශරණශෙ 

විශ ේෂශ න් මතක් කරනෙශ. 

විශ ේෂශ න්ම 'ශනල්නශ' සමශගම ගැනත් කි න්න ඕනෑ. මම 

ඒ සමශගශම් නම කි ලශම ශම් කශරණ  කි න්නම්. ඒ සමශගමට 

අක්කර 500ක් මලශ තිශ නෙශ. අශේ ජගත් ුරෂ්පුණමශර මන්ත්රීතුමශ 

දන්නෙශ  ඒ ඉවම් මුර හැටි.  එතුමශ ශම් අෙස්ථශශේ ශමහි සිටි ශ 

නම් ඒ ගැන මතක් කරලශ ශදයි. ඒ කරන ෙැශඩ් නතර කරන්න. 

අහිංසක ුරංචි මිසිහශට අක්කර ශදකහමශරක් මලශ ඒ ශග වි බිශම් 
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ශග වි ශට තිශ න අයිති  තහවුරු කරන්න රජශේ ජශතික 

ෙැවසටහනක් ක්රි ශත්මක ශෙනෙශ නම් ශහ ඳයි. නකළත් ඒෙශ 

ෙැහිලශ. ෙයශපශතෝකශ ෝ ශපෝලිශම් ඉවම් ගන්නෙශ.  ඒක කරන්න 

ඉව ති න්න එපශ. අෙ ය නම් ශල්තන ක් ශදන්න ුරුතෙන්  

ූ තෝ කන්ශේ ඉවම් ල ශ මම ගැන.  බ තුමශට මතක සති  මම එදශ 

ඒ විස්තර සි ල්ල ස ශගත ක ශ. ඒකට ේත්තර ක් බ තුමශශගන් 

ලැබුශ්ඩ නැහැ. ඒ ඉවම් ල ශශගන තිශ න පිතෝස දැක්කශට පස්ශසේ 

බ තුමශටත් ලේජශෙක් සති ශෙයි කි න කශරණශෙත් මතක් 

කරන්න කැමැතියි.  

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි  මට සි මිත කශල  අෙසන් 

වුණත්    ගරු මධුර විතශනශඅ මන්ත්රීතුමශ කි ුර කථශෙක් ගැන 

 මක් සඳහන් කරන්න ඕනෑ. එතුමශ ගරු සමතිතුමශට කිේෙශ  

"පුනගි  කශල සීමශෙ තු  ඉවම් ශ මම මහශ නරක විධි ට සිුව 

වුණශ. ඒක සිෙැරැදි මශෙතට ගන්න එතුමශත් ේදේ කරන්නම්" 

කි ලශ. ආ්ඩඩු පක්ෂශේ වුණත්  හපත් විධි ට  සශධ්ශරණ විධි ට 

හිතන මන්ත්රීෙරුන්ට ශම්ෙශ දැශනනෙශ.  

ගරු සමතිතුමසි  මම බ තුමශශගන් ශම් ඉල්ීටමත්              

කරනෙශ. ශම් ශසල්ලම බ තුමශෙත් නතර කරන්න. තරුණ 

ෙයෙසශ ක න්ට ඉවම් ල ශ මශම් ෙැවසටහනක් ක්රි ශත්මක 

ශෙනෙශ. ඒක ශහ ඳ ෙැවක්; ශහ ඳ ෙයශපෘති ක්.  එ  සශධ්ශරණෙ 

ශෙනෙශ නම් හතෝ ෙැදගත්. නකළත් ඉදිතෝ අනශගතශේ තමන්ශඅ 

මනශප ශග ව ෙැඩි කර ගැනීමට සන්ශතෝසමක් විධි ට ඉවම් 

කැ ැල්ලක් හතෝ මලශ තරුණ ශ රෙේටන්න ේත්සශහ කරන 

ආකශර ක් අපට ශමතැනම ශපශනනෙශ. එශහම ක ශ කි ලශ ශම් 

සැශර් නම් ශේ පශලනඥ න්ට ජ  ගන්න ුරුතෙන් ශෙන්ශන් 

නැහැ. ශම් රශේ මිසිුනන්ට ඉවම් මලශ  තෑගි මලශ  සන්ශතෝසම් මලශ 

ආ්ඩඩු පිහිටුවීශමන් දැන් ශම් රටට සිුව ශෙලශ තිශ න ශේ ජනතශෙ 

දන්නෙශ. ඒක ඉදිතෝ ටත් කරන්න ශදන්ශන් නැහැ කි න කශරණශෙ 

මතක් කරමින්   මශඅ ෙචන කිහිප  අෙසන් කරනෙශ.  
 

ෙු එසන.එම්. චන්ද්රගසේන මතතා  
(மொண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரரசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ගරු මන්ත්රීතුමසි  - 
 

ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු සමතිතුමසි  රීති ප්ර ්න ක්ද  
 

ෙු එසන.එම්. චන්ද්රගසේන මතතා  
(மொண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரரசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

පුනගි  කශලශේ ම තමයි දූෂණ  ෙංචශ සි ල්ලම  ශෙලශ 

තිශ න්ශන් . COPE එකටත් සවිල්ලශ තිශ න්ශන් පරණ ෙංචශ 

පිළි ඳ පැමියලි.  අපි ඒ ෙංචශ  පිළි ඳෙ විමර් න න් ශහ ඳින් 

කරශගන  නෙශ. ඊට පස්ශසේ ඒෙශ ශක යි කශලශේද වුශ්ඩ කි ලශ 

තකළන්නශන්ශසේලශට  ලශ ගන්න ුරුතෙන්. 
 

ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
அடுத்து, தகளரவ தவரொஜொ கமல அரசன் அவர்கள்! 

உங்களுக்கு 8 ேிமிடங்கள் உண்டு. 

 

[பி.ப. 4.18] 
 

ෙු තවංාජා කගලයි අංසන් මතතා 
(மொண்புமிகு தவரொஜொ கமல அரசன்)   

(The Hon. Thavaraja Kalai Arasan) 
ேன்றி, தகௌரவ தமலமமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள!  

இன்று ேமடதபறுகின்ற கொணி அபிவிருத்திக் கட்டமளச் 

சட்டத்தின் கீழொன ஒழுங்குவிதிகள் சம்பந்தமொன விவொதத்தில் 

எனக்கும் ரபசுவதற்குச் சந்தர்ப்பம் கிமடத்தமமயிட்டு 

சந்ரதொசமமடகின்ரறன். தகௌரவ அமமச்சர் அவர்கள் 

இதன்மூலம் ேல்ல பல விடயங்கமளக் தகொண்டுவந் 

திருந்தொலும், அவற்றின் பலொபலன்கமள எங்களுமடய தமிழ் 

மக்களொல் முழுமமயொக அனுபவிக்க முடியுமொ? என்ற சந்ரதகம் 

இருக்கின்றது. 

இந்த ேொடு சுதந்திரம் அமடவதற்கு முன்னர், பிொித்தொனிய 

ஆட்சியொளர்களொல் தகொண்டுவரப்பட்ட சட்டதிட்டங்கரள 

இன்றும் ேமடமுமறயில் இருக்கிறது. இந்த ேொட்டில் அரச 

கொணிகள், தனியொர் கொணிகள் என இரண்டு விதமொன 

கொணிகள் இருக்கின்றன. அரச கொணிகளில் பகிர்ந்தளிக் 

கக்கூடிய கொணிகள், பகிர்ந்தளிக்க முடியொத கொணிகள் 

என்தறல்லொம் இருக்கின்றது. பிரரதச தசயலொளர்கள் ஊடொக 

வழங்கப்படுகின்ற கொணிகள் பகிர்ந்தளிக்கக்கூடிய கொணிகள் 

எனவும் வன இலொகொ, வனப் பொதுகொப்பு, ேீரரந்தும் 

பகுதிகளிலுள்ள கொணிகள் என்பன பகிர்ந்தளிக்க முடியொத 

கொணிகள் எனவும் வமகப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. ேீரரந்தும் 

பகுதிகள் உட்பட ஏமனய அரச கொணிகள் தனியொர் 

மயப்படுத்தப்படுகின்ற விடயம் ததொடர்பில் ேொன் இந்த 

ேொட்டின் தமலவர் அவர்களுக்கும் தகௌரவ பிரதமர் 

அவர்களுக்கும் தகளரவ கொணி அமமச்சர் அவர்களுக்கும் 

எழுத்துமூலம் அறிவித்திருந்ரதன். அதனடிப்பமடயில், 

அவ்விடயம் ததொடர்பில் ேடவடிக்மக எடுக்கப்படும் என்று 

குறிப்பிட்டு எனக்குச் சில பதில் கடிதங்கள் வந்தன. ஆனொல், 

இதுவமரக்கும் அது ததொடர்பில் எந்தவிதமொன ேடவடிக் 

மகயும் எடுக்கப்படவில்மல என்பமத ேொன் இந்த இடத்திரல 

கூறிக்தகொள்ள விரும்புகின்ரறன்.  

இந்த ேொட்டிரல எங்களுமடய தமிழினத்மதத் திட்டமிட்டு 

அழிக்கின்ற ஒரு தசயற்பொடு இந்த ேொட்மட ஆண்ட 

அரசியல்வொதிகளொல் ேீண்டகொலமொக முன்தனடுக்கப்பட்டு 

வந்திருக்கின்றது. இந்த ேொட்டில் ேீண்ட கொலம் ேிலவிய ரபொர்ச் 

சூழலொலும் அதன் பிற்பொடு ஏற்பட்ட சுனொமி அனர்த்தத்தொலும் 

பொதிக்கப்பட்ட திருரகொணமமல மொவட்டத்திலுள்ள 09 

கிரொமங்கமளச் ரசர்ந்த மக்கள் இற்மறவமர எந்தவிதமொன 

கொணி அனுமதிப்பத்திரமும் இன்றி, அடிமமகளொக  வொழ்ந்து 

வருகின்றொர்கள்.  

பிரரதச தசயலொளர் ஊடொக வழங்கப்பட்டிருக்கின்ற சில 

எழுத்துமூலமொன ஆவணங்கள் மொத்திரரம அந்த மக்களிடம் 

இருக்கின்றன. தகௌரவ கொணி அமமச்சர் அவர்கள் ேொன் 

குறிப்பிடுகின்ற இந்தக் கிரொம மக்களின் ேலமனக் 

கருத்திற்தகொண்டு எதிர்கொலத்தில் அவர்களுக்கு குடியிருப்புக் 

கொணிகளுக்குொிய அனுமதிப்பத்திரத்மத விமரவொகப் தபற்றுக் 

தகொடுக்க ரவண்டுதமன்று அன்பொக ரவண்டிேிற்கின்ரறன். 

குறிப்பொக, பட்டினமும் சூழலும் பிரரதச தசயலொளர் 

பிொிவுக்குட்பட்ட ரகொரணசபுொி என்று தசொல்லப்படுகின்ற 

கிரொமத்தில் கிட்டத்தட்ட 125 குடும்பங்களும் அரத பிரரதச 

தசயலொளர் பிொிவுக்குட்பட்ட லிங்கேகர் என்று தசொல்லப் 

படுகின்ற கிரொமத்தில் கிட்டத்தட்ட 300 குடும்பங்களும் 

இருக்கின்றன. ேொவற்ரசொமல, சொளம்மபயொறு ஆகிய இரண்டு 

கிரொமங்களிலும் 350 குடும்பங்கள் இருக்கின்றன. 

அரதரபொன்று, ஆனந்தபுொி   கிரொமத்தில் கிட்டத்தட்ட 300 

குடும்பங்களும் திருமொல்புரத்திரல 45 குடும்பங்களும் சித்தூர் 

கிரொமத்திரல 136 குடும்பங்களும் வள்ளுவர் ரகொட்டத்திரல 10 

குடும்பங்களும் சம்பூர் கிரொமத்திரல 200 குடும்பங்களும் 

இருக்கின்றன. இந்தக் குடும்பங்களுக்கு இற்மறவமர கொணி 

அனுமதிப் பத்திரங்கள் வழங்கப்படவில்மல. எனினும், அந்த 

மக்கள் அங்கு ேீண்டகொலமொக வொழ்ந்து வருகிறொர்கள்.  

எனரவ, அந்த மக்கள் இருக்கின்ற கொணிகளுக்குொிய 

அனுமதிப்பத்திரத்மதப் தபற்றுக்தகொடுப்பதற்குொிய ேடவடிக் 

மககமள ேீங்கள் விமரவொக எடுக்க ரவண்டும். 
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පශර්ලිශම්න්තුෙ 

அதுமொத்திரமல்ல, கொணி சம்பந்தமொக பல விடயங்கமள 

ேொங்கள் இந்த உயொிய சமபயிரல எடுத்துமரத்தும்கூட, 

இற்மறவமரக்கும் அதற்கொன தீர்வுகள் கிமடக்கப்தபறொத 

ேிமலமமதொன் இருக்கின்றது. அமத விமரவுபடுத்த ரவண் 

டுதமன்று தகௌரவ அமமச்சொிடம் ேொன் ரவண்டிேிற்கின்ரறன். 

குறிப்பொக, சம்மொந்துமற - உகமன எல்மலமய அண்டிய 

புத்தங்கமல என்று தசொல்லப்படுகின்ற பிரரதசத்திரல 

தமிழர்களுக்குொிய 168 ஏக்கர் கொணி இருக்கின்றது. 

கிட்டத்தட்ட 56  விவசொயிகள் அதற்கொன LDO permit 
மவத்திருக்கிறொர்கள். தமிழ் மக்களிடம் மொத்திரம்தொன் 

அதற்கொன LDO permit இருக்கின்றது. ஆனொல், இன்று அமத 

திட்டமிட்டு ஆக்கிரமித்து, அந்தக் கொணியில் தபரும்பொன்மமச் 

சரகொதரர்கள் விவசொயம் தசய்துதகொண்டிருக்கிறொர்கள். இது 

ததொடர்பில் பிரரதச தசயலக மட்டத்திரல விசொரமணகள் 

முன்தனடுக்கப்பட்டும் இற்மறவமரக்கும் அந்த மக்களுக்குொிய 

தீர்வு கிமடக்கப்தபறவில்மல. ேொன் இவ்விடயம் சம்பந்தமொக 

தகௌரவ அமமச்சருடன் இந்தப் பொரொளுமன்றத்திலும் ரபசி 

இருக்கிரறன். ஆனொல், இற்மறவமரக்கும் அதற்கொன தீர்வு 

கிமடக்கப்தபறவில்மல. எனரவ, அதற்கொன தீர்மவயும் 

தபற்றுத்தர ரவண்டும். அரதரபொன்று, திருக்ரகொவில் 

பிரரதசத்திரல 2,163 ஏக்கர் கொணிக்கு பிரரதச தசயலொளரொல் 

அனுமதிப்பத்திரம் வழங்கப்பட்டிருக்கினறது. அதில் அந்த 

விவசொயிகள் இருக்கின்றொர்கள். அந்தக் கொணிமய வன 

பொிபொலன இலொகொ தடுத்துமவத்திருக்கின்றது. அதற்குொிய 

தீர்வும் இற்மறவமர கிமடக்கப்தபறவில்மல. எனரவ, இந்த 

விடயங்கமளக் கருத்திற்தகொள்ள ரவண்டுதமன்று ரகட்டுக் 

தகொள்கின்ரறன். ஏதனன்றொல், இந்த ேொட்டிரல தமிழர்கள் 

புறக்கணிக்கப்படுகின்ற தசயற்பொடும் எங்கமள இந்த ேொட்டின் 

பிரமஜகளொகப் பொர்க்கொத சூழலும் ததொடர்ந்துதகொண்டுதொன் 

இருக்கின்றது.  

இன்று இந்த ேொடு மிக ரமொசமொன ஒரு சூழமலச் 

சந்திக்கின்றததன்றொல், அதற்குக் கொரணம் இனொீதியொன 

பொகுபொடும் யுத்தமும்தொன் என்பமத ேீங்கள் கருத்திற்தகொள்ள 

ரவண்டும். இன்று ரேற்றல்ல, ேீண்டகொலமொக இந்த ேொட்டிரல 

ரபொர்ச் சூழல் ேிலவியது. தமிழ் மக்களுக்குொிய தீர்மவ இந்த 

ேொட்டிரல இருந்த எந்தரவொர் அரசியல் தமலவரும் 

முன்மவக்கவில்மல. தமிழர்கள் இந்த ேொட்டிரல  ேியொயபூர் 

வமொன ஒரு தீர்மவத்தொன் ரவண்டிேின்றொர்கள். ஆனொல், இந்த 

ேொட்மட ஆண்ட தமலவர்கள் இனவொதத்மதயும் மதவொதத் 

மதயும் தூண்டி, சிங்களவர்கமளயும் தமிழர்கமளயும் பிொித் 

தொளுகின்ற தசயற்பொட்மடக் மகயொண்டொர்கள். அதனொல், 

இன்று இந்த ேொடு தபொருளொதொரத்திரல மிகவும் பின்தங்கிய 

ஒரு ேொடொக இருந்துதகொண்டிருக்கின்றது. எதிர்கொலத்தில் இந்த 

ேொட்மட வளப்படுத்த ரவண்டுமொனொல், இந்த இரண்டு 

சமூகங்கமளயும் இமணக்கின்ற இமணப்புப் பொலமொக இந்த 

ேொட்டின் தமலவர்கள் தசயற்பட ரவண்டும். அவ்வொறு 

தசயற்படொவிட்டொல், ேிச்சயமொக இந்த ேொட்மடக் 

கட்டிதயழுப்ப முடியொது என்று கூறி விமடதபறுகின்ரறன். 

ேன்றி. 
 

ප්රශනනය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

II 
 

ෙු ගජොන්සන න් ප්රනාන්ු  මතතා   
(மொண்புமிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි  ඉවම් අමශතයතුමශ ශෙනුශෙන් 

මශ පහත සඳහන් ශ ෝජනශෙ ඉදිතෝපත් කරනෙශ: 

"1969 අංක 16  1981 අංක 27  1993 අංක 22  1995 අංක 9 සහ 1996 

අංක 20 දරන පනත් මිනන් සංශ ෝධිත ( 6  අධිකශර  වූ) ඉවම් සංෙර්ධ්න 

ආඥශපනශත් 155 සහ 156 ෙගන්ති  ටශත් ඉවම් අමශතයෙර ශ විසින් පනෙන 

ලුවෙ  2022 ජනෙශතෝ 15 දිනැති අංක  2262/50 දරන අති විශ ේෂ ගැසේ පත්ර  

සහ එ ට සිුව කරන ලද සංශ ෝධ්න ද සතු ත් 2022 ශප රෙශතෝ 07 දිනැති අංක  

2266/5 දරන අති විශ ේෂ ගැසේ පත්රශේ ප  කරනු ලැ   2022.03.08 දින 

ඉදිතෝපත් කරන ලද ශරගුලශසි අනුමත ක  යුතු  ." 
 

ප්රශනනය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
කල්තැබීම 

ஒத்திமவப்பு 
ADJOURNMENT 

 
ෙු ගජොන්සන න් ප්රනාන්ු  මතතා   
(மொண்புமிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි  "පශර්ලිශම්න්තුෙ දැන් කල් 

තැබි  යුතු " යි මශ ශ ෝජනශ කරනෙශ. 

 
ප්රශනනය සභාිමමුඛ කංන ලදී. 
வினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 

 
කල්තැබීගම් ප්රශනන 

ஒத்திமவப்பு வினொக்கள் 
ADJOURNMENT QUESTIONS  

 

ෙු තලතා අතුගකෝංල මතත්මිය 
(மொண்புமிகு (திருமதி) தலதொ அதுரகொரல)  

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Athukorala)  

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි  මශ ශමම ප්ර ්න  අහන්ශන් 

ගරු අධිකරණ සමතිතුමශශගන්.  

ගරු කළදල් අමශතයතුමශ විසින් 2022 ෙර්ෂ  සඳහශ ඉදිතෝපත් 

කරන ලද අ  ෙැ  කථශශේ අංක 5. .11  ශ ෝජනශෙ  ටශත් රශජය 

සිලධ්ශතෝන්ශඅ අසිෙශර්  විශ්රශම  ෑශම් ෙ ස අවුරුුව 65 දක්ෙශ මර්ඝ 

කරන ලම.  

අධිකරණ ශසේෙ  ශෙනම පෙතින ඒකක ක්  ැවින් එම 

ශසේෙශේ සිටින සිලධ්ශතෝන්ශඅ විශ්රශම  ෑම සම් න්ධ්ශ න් ශමහි 

කිසිුව ආකශර කින් සඳහන් කර ශන මැත. ශමම ෙර්ෂ  

අෙසශනශේ අධිකරණ ක්ශෂේත්රශේ සිලධ්ශතෝන් ශ  ශහෝ පිතෝසක් 

විශ්රශම  ෑමට සි මිතෙ සත. එම සිසශ ශම් සම් න්ධ්ශ න් ගරු 

සමතිතුමශශගන් මම පහත ප්ර ්නෙලට පිළිතුරු අශේක්ෂශ 

කරනෙශ. 

1. අධිකරණ ක්ශෂේත්රශේ සිලධ්ශතෝන් සම් න්ධ්ශ න් ශමශසේ 
ගැටලුෙක් පෙතින  ෙ බ තුමශ පිළිගන්ශන්ද  

2. ශම් සඳහශ  ම්කිසි සංශ ෝධ්න ක් කිරීමට බ තුමශ 
 ලශශප ශර ත්තු ෙන්ශන්ද  

3. එශසේ නම් ඒ කෙදශ දින සිටද  න්න බ තුමශ පැහැදිලි 
කරන්ශන්ද  

විශ ේෂශ න්ම අශේ ආ්ඩඩුක්රම ෙයෙස්ථශශේ සඳහන් 

ශශ්රේෂ්ඨශධිකරණශේ සහ අභි ශචනශධිකරණශේ විසි ්ච කශර 

තුමන්ලශ පිළි ඳෙ ශන ෙ  මහශධිකරණ විසි ්ච කශරතුමන්ලශශඅ 

සිට ඊට පහළින් සිටින ප්රශථමික විසි ්ච කශරතුමන්ලශශඅ විශ්රශම 

ෙ ස සම් න්ධ්ශ න් තමයි මම ශම් ප්ර ්න  ශ  කළ කරන්ශන්. 
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ෙු ගජොන්සන න් ප්රනාන්ු  මතතා   
(மொண்புமிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු මන්ත්රීතුමි සි  ශම් ප්ර ්න ට අපි ඉදිතෝශේම බ තුමි ට 

පිළිතුරු ල ශ ශදන්නම්.  

 

ෙු තලතා අතුගකෝංල මතත්මිය 
(மொண்புமிகு (திருமதி) தலதொ அதுரகொரல)  

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Athukorala)  

ආ්ඩඩු පශර් ්ෙශේ ප්රධ්ශන සංවිධ්ශ කතුමසි  ශම් ප්ර ්න ට ල ශ 

ශදන පිළිතුර අපට දැනගන්න අෙ යයි. 

 

ෙු ගජොන්සන න් ප්රනාන්ු  මතතා   
(மொண்புமிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

පිළිතුරු ල ශ ශදන දින  අපි බ තුමි ට දන්ෙන්නම්. ුරුතෙන් 

වුශණ ත් ශහට ම පිළිතුරු ල ශ ශදන්නම්. 

 

ෙු තලතා අතුගකෝංල මතත්මිය 
(மொண்புமிகு (திருமதி) தலதொ அதுரகொரல)  

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Athukorala)  

පිළිතුරු ල ශ ශදන්න සෑශහන කශල ක් ගත ශේවිද  ශම කද  

දැන් ශම් ගැන ශල ුණ කතිකශෙක් තිශ නෙශ. 

 

ෙු ගජොන්සන න් ප්රනාන්ු  මතතා   
(மொண்புமிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

 නැහැ. ශම් ප්ර ්න ට අද ේත්තර ශදන්න ඕනෑ. Would you    
be in Parliament tomorrow? We have to reply today. 
Unfortunately, the Hon. Minister is at a meeting and has 
not yet arrived here.  So, he will reply tomorrow.  

 

ෙු තලතා අතුගකෝංල මතත්මිය 
(மொண்புமிகு (திருமதி) தலதொ அதுரகொரல)  

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Athukorala)  

The thing is, I would not be here tomorrow.  

 
ෙු ගජොන්සන න් ප්රනාන්ු  මතතා   
(மொண்புமிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

When would you come? The Hon. Minister will be 
here in five minutes. Shall we move on to the next 
Question until he comes?  

 
ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Yes, we can do so if you like to have the Answer, 
Hon. Member. 
 

ෙු තලතා අතුගකෝංල මතත්මිය 
(மொண்புமிகு (திருமதி) தலதொ அதுரகொரல)  

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Athukorala)  

Okay. 

 
ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Thank you for that agreement.  

 මී ඟට  ගරු අකිල එල්ලශෙල මන්ත්රීතුමශශඅ ප්ර ්න  ඉදිතෝපත් 

කරන්න.  ගරු මන්ත්රීතුමසි  බ තුමශට විනශඩි පහක කශල ක් 

තිශ නෙශ.  

ෙු අිතල එල්ලාවල මතතා 
(மொண்புமிகு அகில எல்லொவல)  

(The Hon. Akila Ellawala)  

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි  මම ශම් ප්ර ්න  ශ  කළ 

කරන්ශන් ගරු පි ංකර ජ රත්න රශජය සමතිතුමශටයි. 

ශ්රී ලංකශශේ ආර්ථික ට වි ශල  ක්ති ක් ල ශ ශදන 

ක්ශෂේත්ර ක් ශලස විශේ  රැකි ශ ශෙශ ඳ ශප   හඳුන්ෙශ දි  

හැකි . නකළත්  ශක විඩ් - 19 ෙසංගත  සමඟ ශ්රමික න් නැෙත 

ශමරටට පැමිණීමත්  රැකි ශ අහිමිවීමත්  න කරුණු පදනම් 

කරශගන විශේ  රැකි ශ හරහශ රශේ ආර්ථික ට ල ශ ශදන 

දශ කත්ෙශේ අඩුවීමක් දක්නට වි . ඒ අනුෙ  මම පහත 

ප්ර ්නෙලට පිළිතුරු  ලශශප ශර ත්තු ශෙනෙශ. 

1. 2022 ෙසශර් සිට ශම් දක්ෙශ ශක පමණ ප්රමශණ ක් නෙ 
රැකි ශ සඳහශ පිටත්ශක ට තිශේද  2022 ෙසශර් 
ඉලක්කගත ප්රමශණ  ශක පමණද  

2. නෙ රැකි ශ ශෙ ශ ඳ ශප   සඳහශ ශ  කළවීමට අදහස් 
කරන්ශන්ද  ඒ ුණමන රටෙල්ද  

3. නුුරහුණු ශ්රමික න් ශෙනුෙට ුරහුණු ශ්රමික න් රැකි ශ 
සඳහශ ශ  කළ කිරීමට ශගන සති පි ෙර ශම නෙශද  

4. ශ්රමික න්ශඅ ආරක්ෂශෙ හශ ුන සශධ්න  සහ බවුන්ශඅ 
පවුල්ෙල ුන සශධ්න  සඳහශ ශගන සති පි ෙර ශම නෙශද  

5. විශේ  රැකි ශ සිශ ෝජිත ආ තන සි ශමන  සඳහශ ෙැව 
පිළිශෙ ක් තිශේද  ඒ අනුෙ කටයුතු කර තිශේද  

ගරු රශජය සමතිතුමසි   විශේ  රටෙලට  න ශ්රමික න් 

ඉලක්ක කරශගන ශම් ෙන විට ූලට ෙයශපශර ක් දි ත් ශෙලශ 

තිශ න  ෙත් මම ශම් අෙස්ථශශේම මතක් කරන්න ඕනෑ.  

සමහර ූලට ෙයශපශතෝක න් ජපශන ට  ෙනෙශ  ශක තෝ ශෙට 

 ෙනෙශ  එක එක රටෙලට  ෙනෙශ කි  කි ශ අහිංසක 

ජනතශෙශඅ කළදල්  ශක ල්ල කනෙශ. ශම් ශකශරහිත් බ තුමශශඅ 

විශ ේෂ අෙධ්ශන  ශ  කළ කරන්න කි ශ මම ඉල්ලශ සිටිනෙශ.  

ඒ ෙශශඅම  තෙ ප්ර ්න ක් තිශ නෙශ. ඒ තමයි  ශක තෝ ශනු 

 ශෂශ වි ශග  සමත් වූ වි ශල සංතයශෙක් අද අශේ රශේ ඉන්නෙශ. 

නකළත්  තෙම අෙස්ථශෙක් ලැබිලශ නැහැ බවුන්ට ශක තෝ ශෙට 

 න්න. සමහර අ ශඅ ඒ අවුරුුව ශදශක් කශලසීමශෙත් අෙසන් 

ශෙලශ ඉෙරයි. ඒ  ගැන  බ තුමශශඅ විශ ේෂ අෙධ්ශන  ශ  කළ  

කරන්න කි ලශ ශම් අෙස්ථශශේම මශ ඉල්ලශ සිටිනෙශ. 

 
ෙු නිමල් ියරිපාල ද ියල්වා මතතා මකම්කු අමාතයතුමා  
(மொண்புமிகு ேிமல் சிறிபொல த சில்வொ - ததொழில் அமமச்சர்) 

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

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි  ගරු අකිල  එල්ලශෙල 

මන්ත්රීතුමශ ස ශෙ කල් ත න අෙස්ථශශේ ඉදිතෝපත් කරන ලද 

ප්ර ්න ට පිළිතුර ශමශසේයි. 

ශ්රී ලංකශෙට ෙශර්කයකෙ විශේ  විසිම  ලැශ න ප්රධ්ශනම 

මූලශශ්ර ක් ෙන විශේ  රැකි ශ ක්ශෂේත්ර  මිනන් ෙශර්කයකෙ 

සශමතෝකශනු එක්සත් ජනපද ශව ලර් බිලි න හත අටකට 

ආසන්න විශේ  විසිම  ප්රමශණ ක් විගමයක ශප්රේෂණ ෙ ශ න් 

ශමරටට එෙනු ලැශේ. නකළත්  පුනගි  ෙසර ශදක තු  ශලෝක  

ුරරශ ශීඝ්රශ න් පැතිර ගි  ශගෝීට  ශක විඩ්-19 ෙසංගත  

ශහේතුශෙන් විශදස් රැකි ශ ක්ශෂේත්රශේද  ම් පුන ෑමක් සිුව වුෙද  

ශම් ෙන විට එම තත්ත්ෙ  මඟ හරෙශ ගසිමින් ෙැඩි විශදස් රැකි ශ 

අෙස්ථශ ප්රමශණ ක් ල ශ ගැනීමට ශමන්ම  නෙ රැකි ශ ක්ශෂේත්ර 

සඳහශ ශ්රී ලශංකික ශ්රමික න් ශ  කළ කිරීමට කම්කරු අමශතයශං    

විශේ  රැකි ශ ප්රෙර්ධ්න හශ ශෙශ ඳ ශප   විවිධ්ශංගීකරණ රශජය 

අමශතයශං    ශ්රී ලංකශ විශේ  ශසේෙශ සියුක්ති කශර් ශං    ක්රීවශ 
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පශර්ලිශම්න්තුෙ 

හශ තරුණ කටයුතු අමශතයශං    සිුරණතශ සංෙර්ධ්න  ෙෘත්තී  

අධ්යශපන  පර්ශේෂණ හශ නෙ සිපැයුම් රශජය අමශතයශං ය සහ 

අදශ  ෙෘත්තී  අධ්යශපන ආ තනෙල සහශ ෝගශ න් අෙ ය 

කටයුතු සිුව කරමින් පෙතින  ෙ ශමම ගරු ස ශෙට දන්ෙනු 

කැමැත්ශතමි. 

1. විශදස් රැකි ශ සඳහශ ලිපිකරු  ගෘහ ශසේවිකශ  මධ්යම 
මේටශම් ෙෘත්තික න්  අර්ධ් ුරහුණු  ුරහුණු  නුුරහුණු  න 
පිතෝස්  ල මේටම් 07ක්  ටශත් ශ්රී ලශංකික ශ්රමික න් ශ  කළ 
කරන අතර  ශ්රී ලංකශ විශේ  ශසේෙශ සියුක්ති කශර් ශං ශේ 
ලි ශපදිංචිෙ 2022 ෙසශර් ශම් දක්ෙශ කශල  තු  ශ්රමික න් 
62 117ක සංතයශෙක් විශදස්ගත වී සත. එක් එක් පිතෝස්  ල 
මේටම අනුෙ විශදස්ගත වූ ශ්රී ලශංකික ශ්රමික න් ප්රමශණ  
පහත පතෝදි ශේ. 

 

 එශසේම විශදස් රැකි ශ සඳහශ 2022 ෙර්ෂ  තු  ශ  කළ 
කිරීමට අශේක්කයත ශ්රමික න් ප්රමශණ  ලක්ෂ තුනක්  ෙ 
ශමම ගරු ස ශෙට දන්ෙනු කැමැත්ශතමි. එම ඉලක්ක  
අත්කර ගැනීම සඳහශ ඒකශ ේධ් ෙැවසටහනක් සකස් කර 
සති  ැවින් එ  ජ ගැනීමට හැකිෙන   ෙ ෙැඩිුවරටත් 
සඳහන් කරමි. 

2. ඉහතින් සඳහන් ක  පතෝදි ශ්රී ලශංකික ශ්රමික න් විශේ  
රැකි ශ සඳහශ ශ  කළ කිරීශම්ම මෑතක සිට නෙ රැකි ශ 
ශෙශ ඳ ශප   අතික්රමණ  කිරීමට අෙ ය පි ෙර රජ  
විසින් ශගන සත.  

 ඒ අනුෙ කටශර්  ශසෞදි අරශබි   ුණශේේ  එක්සත් අරශබි එමීර් 
රශජය   ඕමශන්  මශලදිෙයින  දුණණු ශක තෝ ශෙ  
ශජෝර්දශන    හශර්න්  ඊශ්රශ ල   සයිප්රස්  මැශල්සි ශෙ  
සිංගේූජරුෙ  සීශෂල්ස්  ශහ ංශක ං   ංඅලශශේ    
ජපශන   නෙසීලන්ත  සහ රුශම්සි ශෙ සතුුත 
නැශඟනහිර යුශරෝපී  රටෙල් ඉලක්ක කර ගසිමින් ලක්ෂ 
03කට අධික ශ්රී ලශංකික ශ්රමික න් ප්රමශණ ක් විශේ  
රැකි ශ සඳහශ ශ  කළ කිරීමට කම්කරු අමශතයශං    විශේ  
රැකි ශ ප්රෙර්ධ්න හශ ශෙශ ඳ ශප   විවිධ්ශංගීකරණ රශජය 
අමශතයශං   හශ විශේ  රැකි ශ සියුක්ති කශර් ශං   අෙ ය 
කටයුතු සිුව කරමින් පෙතී.  

 මීට අමතරෙ එක්සත් රශජධ්ශසිශ හි ශහද ෙෘත්තී  සහ 
අශනුණත් ශසෞතය ෙෘත්තීන් සඳහශ ශ්රී ලශංකික න් ශ  කළ 
කිරීම කඩිනම් කිරීශම් අරකළයන් නෙ ක්රම ක් සකස් කිරීම 
සහ ඒ සඳහශ ක්රි ශකශරී නයශ  පත්ර ක් සකස් කිරීම සඳහශ 
එක්සත් රශජධ්ශසි  හශ ශ්රී ලංකශෙ අතර අෙශ ෝධ්තශ 
ගිවිුනමක් 2022.01.18 දින අත්සන් කර සත. එශසේම  
කැනවශශෙහි ශහද ෙෘත්තී  සහ සශත්තු ශසේෙක ෙෘත්ති  
සඳහශත්  සිංගේූජරුශෙහි සහ ජපශනශේ ශහද ෙෘත්ති  
සඳහශ පෙතින රැකි ශ අෙස්ථශ ේපතෝම ෙ ශ න් 
ප්රශ ෝජන ට ගැනීශම් අරකළයන් අදශ  රටෙල පිහිටි ශ්රී 
ලංකශ දූත ම්ඩවල කශර් ශල  ශෙතින් අෙ ය සහශ  ල ශ 

අනු 
අංකය 

ිළරිසන බල මට් ම් කාර්යාංශගේ 
ලියාපදිංික වූ 
සංඛයාව 

1 ලිපිකරු 2,581 

2 ගෘහ ශසේවිකශ 17,256 

3 මධ්යම මේටම 1,704 

4 ෙෘත්තික න් 2,953 

5 අර්ධ් ුරහුණු ශ්රමික න් 1,047 

6 ුරහුණු ශ්රමික න් 18,351 

7 නුුරහුණු ශ්රමික න් 18,225 

  එකතුව 62,117 

ගනු ල න අතර  එම රැකි ශ අෙස්ථශ සඳහශ ශ්රී ලශංකික න් 
ශ  කළ කිරීමට අදශ  අමශතයශං  / ආ තන 
සම් න්ධීකරණ  කර ගසිමින් අෙ ය ඉදිතෝ පි ෙර ගන්නශ 
 ෙ ශමම ගරු ස ශෙට දන්ෙනු කැමැත්ශතමි. 

3. විශදස් රැකි ශ අෙස්ථශ සඳහශ ශ්රමික න් ශ  කළ කිරීශම්ම 
රජශේ ප්රතිපත්ති  වී සත්ශත් නුුරහුණු ශ්රමික න් ශෙනුෙට 
ුරහුණු ශ්රමික න් ශ  කළ කිරීම ශකශරහි ෙැඩි අෙධ්ශන ක් 
ශ  කළ කිරීමයි. ඒ අනුෙ  පහත ක්රි ශමශර්ග ශම් ෙන විටත් 
ශගන සති  ෙ ශමම ගරු ස ශෙට දන්ෙනු කැමැත්ශතමි. 

 විශේ  ශසේෙශ සියුක්ති කශර් ශං    ටශත් පෙත්ෙශශගන 
 නු ල න ුරහුණු මධ්යස්ථශන 17ක් තු  විශේ  රැකි ශ 
සඳහශ ශ  කළ ෙන ශ්රමික න් සඳහශ සශත්තු ශසේෙශෙ - 
caregiver - ගෘහස්ථ ගෘහ පශලන සහකශර - 
housekeeping assistants - ශක තෝ ශනු ශපර විගමයක 
ුරහුණු පශඨමශලශෙ   ශෂශ ුරහුණු පශඨමශලශ (ජපන්  ඉංග්රීසි) 
 න කශ්ඩව  ටශත් ෙසරකට 15 000කට අධික 
ුරහුණුලශභින් සංතයශෙක් ුරහුණු කිරීමට අෙ ය පි ෙර 
ශගන සත. ශමම ුරහුණු මධ්යස්ථශන 17ට අතිශර්කෙ 
ශහෝමශගම පිහිටි ශ්රී ලංකශ විශේ  ශසේෙශ සියුක්ති 
කශර් ශං  ට අ ත් අක්කර 0 ක පමණ ෙපසතෝ කින් යුතු 
ඉවශම් විශේ  රැකි ශ පමණක් ඉලක්ක කර ගසිමින් 
ුරහුණු පශඨමශලශ පැෙත්වීම ට ුනුවුන ශග වනැිනල්ලක් 
ඉදිකිරීම සඳහශ අෙ ය කටයුතු සිුව කරමින් පෙතී. 

 මීට අමතරෙ විශදස් රැකි ශ ස ෑර්තු සඳහශ ශ්රමික න් 
ශ  කළ කිරීශම්ම ජශතයන්තර ප්රමිතිෙලට අනුූලලෙ 
ශ්රමික න් ශ  කළ කිරීම සහතික කිරීම සඳහශ ුරහුණු 
ෙැවසටහන්  ක්තිමත් කිරීම හශ විශේ  රැකි ශ ශෙශ ඳ 
ශප ශ ේ ඉහ  ආර්ථික ප්රතිලශ  අත්කර ගත හැකි රැකි ශ 
ක්ශෂේත්ර ඉලක්ක කර ගසිමින්  ක්රීවශ හශ තරුණ කටයුතු 
අමශතයශං   සහ සිුරණතශ සංෙර්ධ්න  ෙෘත්ති  අධ්යශපන  
පර්ශේෂණ හශ නෙ සිපැයුම් රශජය අමශතයශං ශේ 
සහශ ෝග  ද සතිෙ රජශේ කශර්මික විදයශල   ෙෘත්ති  
ුරහුණු ආ තන හශ තෘතීයික අධ්යශපන ආ තන සහ 
අශනක් අනු ේධ් ආ තන සමඟ ඒකශ ේධ්ෙ එක් එක් 
ෙෘත්ති  ක්ශෂේත්රෙලට අදශ ෙ ජශතික ෙෘත්ති  ුණසලතශ - 
NVQ - පතෝසශධ්න මේටම දක්ෙශ ුරහුණු ෙැවසටහන්ෙල 
ගුණශත්මක ශෙ  ඉහ  නංෙශ  සිුරණතශශෙන් ශහබි හශ 
සි මිත ෙෘත්ති  දක්ෂතශශෙන් සන්නේධ් ජශතයන්තර 
රැකි ශ ශෙශ ඳ ශප   අතික්රමණ  ක  හැකි  ක්තිමත් ශ්රී 
ලශංකික ශ්රමික න් බිහි කිරීමට අප අමශතයශං   අෙ ය 
කටයුතු සම්පශදන  කර සත. 

 දැනටමත් මශලදිෙයින  කටශර්  ජපශන   ශක තෝ ශෙ  න 
රටෙල ශසේෙ  කරන ශ්රී ලශංකික ශ්රමික න්ශඅ දැනුම  
ුණසලතශෙ හශ ප ුරරුේද සග උම මගින් ජශතික ෙෘත්ති  
ුණසලතශ  -NVQ -පතෝසශධ්න මේටම සහිත පිළිගත් සහතික 
සිුණත් කිරීම සඳහශ ජශතයන්තර කම්කරු සංවිධ්ශන  හශ 
සිුරණතශ සංෙර්ධ්න  ෙෘත්ති  අධ්යශපන  පර්ශේෂණ හශ 
නෙ සිපැයුම් රශජය අමශතයශං   එක්ෙ සි කළ ෙයශපෘති ක් 
ක්රි ශෙට නැංවීමට අෙ ය කටයුතු කම්කරු අමශතයශං   
විසින් ශගන සති අතර  එමිනන් එම රටෙල ශසේෙ  කරන 
ශ්රී ලශංකික ශ්රමික න්ට ඉහ  ෙැටුේ ල ශ ගත හැකි රැකි ශ 
සඳහශ ශ  කළවීමට ඉවකව ලැශ න පතෝදි ජශතික ෙෘත්ති  
ුණසලතශ - NVQ - පතෝසශධ්න මේටම  ල ශ ගැනීශම් 
අෙස්ථශෙ බවුන්ට හිමිෙනෙශ. එමිනන්  ුරහුණු ක්ශෂේත්රෙල 
රැකි ශෙල සි ැළීම මගින් ෙැඩි විශේ  විසිම  ප්රමශණ ක් 
ශ්රී ලංකශෙට ශප්රේෂණ  කිරීමට බවුනට හැකි ශෙ ේදශ ශේ. 

4. ශ්රමික න්ශඅ ආරක්ෂශෙ හශ ුන සශධ්න  සඳහශ විශේ  
ශසේෙශ සියුක්ති කශර් ශං   ශම් ෙනවිට පි ෙර රශශි ක් 
ශගන සත. 

 අ. කශර් ශං ශේ ලි ශපදිංචි   ටශත් ශන මිශල් ල ශ 
ශදන රක්ෂණශෙරණශ න් විගමයක ශ්රමික න්ට 
ප්රතිලශ  රශශි ක් ල ශ මම. 
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 ආ. ආ ශධිත විගමසික ශ්රමික න් සඳහශ සිෙශස ල ශ 
මම (සහන සිෙශස ෙැවසටහන) 

 ස. ශරෝහල්ගත ශරෝගීන් පිළි ඳෙ ශස  ශ  ැීටම හශ 
ෛෙදය ේපශදස් මත අෙ ය ෂෂධ් හශ අශනක් 
අතයෙ ය දෑ ල ශ මම. 

 ඈ. කශර් ශං ශේම ලි ශපදිංචි විශේ  රැකි ශ සඳහශ 
ශ  කළ ෙන විගමයක ශසේෙක න්ශඅ 
 ැශපන්නන්ට ලැශ න ප්රතිලශ  රශශි ක් ල ශ 
මම. 

 ඉ. ශක ශරෝනශ ශරෝගී තත්ත්ෙශ න් මි   න 
විගමයක ශ්රමික න්ශඅ  ශරකරුෙන් සඳහශ 
ුරණයශධ්ශර කළදලක් ල ශ මම. 

ඒ පිළි ඳ සවිස්තර ෙශර්තශෙක් සකළණුශමහි දක්ෙශ තිශ නෙශ. 

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි  එම සකළණුම මම සභාෙත* 
කරනෙශ. 

 

5. බේ.  

 1985 අංක 21 දරන ශ්රී ලංකශ විශේ  ශසේෙශ සියුක්ති 
කශර් ශං  පනශත් 15 ෙන ෙගන්ති  ප්රකශරෙ විශේ  රැකි ශ 
සිශ ෝජිත ආ තන සි ශමන  පිළි ඳ  ලතල විශේ  
ශසේෙශ සියුක්ති කශර් ශං   ශෙත පැෙරී සත. ඒ අනුෙ  
විශේ  රැකි ශ සිශ ෝජිත ආ තන ශෙත  ලපත්ර සිුණත් 
කිරීශම්ම  ලපත්රෙල සි ම හශ ශක න්ශේසි තීරණ  කිරීම 
කශර් ශං   විසින් සිුව කරනු ල යි. ශම්  ටශත් ශම් ෙනවිට 
 ලපත්රලශී න් 12 ශදශනක් සඳහශ අධිකරණ ක්රි ශමශර්ග 
ශගන දඬුෙම් ල ශ ම සති අතර  එම රැකි ශ සිශ ෝජිත 
ආ තනෙල  ලපත්ර අශහෝසි කිරීමට අෙ ය පි ෙර ගසිමින් 
පෙතී.   

 ශම් සම් න්ධ්ශ න් කඩිනමින් කටයුතු කිරීශම් අෙ යතශෙ 
මෑතකම කශර් ශං ශේ කටයුතු අධීක්ෂණ ට පැමිය 
අතිගරු ජනශධිපතිතුමශ ද අෙධ්ශරණ  කර සත. 

 එශසේම  කශර් ශං   සතු ශමම  ලතල ෙවශත් ුරුතල් කිරීම 
සඳහශ විශේ  ශසේෙශ සියුක්ති සිශ ෝජය ආ තන සහ අනු 
සිශ ෝජිත න් සි ශමන  කිරීම සදහශ ශරගුලශසි පැනවීමට 
කශර් ශං  ට  ලතල ලැශ න පතෝදි සහ විශේ  රැකි ශ 
ආශ්රිත පැමියලි නඩු සහ විශේශී  රැකි ශ සිශ ෝජිත 
ආ තනෙල  ලපත්ර අෙලංගු කිරීම සම් න්ධ්ශ න් දත්ත 
 ැංුණෙක් පිහිටුවීම සඳහශ පනතට සංශ ෝධ්න ක් ශගන 
ඒමට අශේක්කයත . 

විශ ේෂශ න්ම ගරු මන්ත්රීතුමශ කි ුර පතෝදි ශම් රැකි ශ 

ඒජන්තෙරු ශම් දිනෙල ජනතශෙ වි ශල ෙ ශ න් රෙටශ කළදල් ෙංචශ 

කිරීම්  නශදි කටයුතු සිුව කරනෙශ. නකළත් අපට තිශ න ප්ර ්න  

ශම්කයි. අශේ ගරු අලි සේතෝ සමතිතුමශත් ශම් ගැන දන්නෙශ. අශේ 

අධිකරණ ක්ශෂේත්රශේ   තිශ න ප්රමශද  සිසශ ශ  ශහෝ ඒෙශට නඩු 

පැෙරුෙශම  අවුරුුව හ -හතක්  නෙශ  ඒ නඩු කටයුතු අෙසන් 

ශෙන්න. ඒ සිසශ මම ශ්රී ලංකශ විශේ  ශසේෙශ සියුක්ති කශර් ශං  

පනත සංශ ෝධ්න  කරලශ  ෙහශම ශම් අ ශඅ ලයිසන් අෙලංගු 

කිරීම සඳහශ විශ ේෂ  ලතල ල ශ මමට කටයුතු කරනෙශ. සත්ත 

ෙ ශ න්ම ගරු මන්ත්රීතුමශ කි ුර පතෝදි මටත් ශම් එන පැමියලි 

වි ශල ප්ර ්න ක්. විශේ  සිශ ෝජිත න්  sub agentsලශ කි න ශම් 
අ  හුඟක් rackets, ඒ කි න්ශන් නීති විශරෝධී ෙැව කටයුතු 

රශශි ක් කරලශ මිසිුනන් අමශරුශේ දමනෙශ. මම ඒ ගැන විශ ේෂ 

අෙධ්ශන ක් ශ  කළ කරනෙශ. මම කි න්න ඕනෑ  කශර් ශං   

ෙවශත්  ක්තිමත් කිරීමට මම දැනට පි ෙර අරශගන තිශ න  ෙ. 

නකළත් මම පිළිගන්නෙශ  ශම් agentsලශ එක්ක කටයුතු කිරීශම්ම 
පුනගි  කශලශේ කශර් ශං   ශ  ශහ ම සිද්රශශීලි තත්ත්ෙ ක් 

තමයි ශපන්නුම් කශ ේ කි න එක. ශම කද  හුඟක් agentsලශ 
එක්ක dealings තිශ නෙශ. ශම් තත්ත්ෙ  ශෙනස් කිරීම සඳහශ අපි 

දැන් කටයුතු කරමින්  නෙශ. 

ශක තෝ ශනු  ශෂශ වි ශග  ගැනත් කිේෙශ. ශක තෝ න්  ශෂශ  

වි ශග  සමත් සි ලුශදනශශඅම නම් ශෙේ අවවි ට දමලශ 

තිශ න්ශන්. බ තුමශ දන්නෙශ  එම වි ශග  සමත් වුණු පමයන්ම 

ඒ රටට  න්න  ැතෝ  ෙ  ගරු මන්ත්රීතුමසි. ඒ රශේ හශම්ුරශතක් 

විසින් බහු  ශතෝරශ ගත යුතුයි. ඒ ශතෝරශ ගැනීමට අපට  ලපෑමක් 

කරන්න  ැහැ. බවුන්ශඅ තිශ න සිුරණතශෙ අනුෙ ඒ රැකි ශ ල ශ 

ගැනීමට හැකි ශෙයි. කශල ක් තිස්ශසේ ශක තෝ න් රැකි ශෙලට 

 න්න  ැරුෙ සිටි ශ  ශක විඩ් ෙසංගත  සිසශ. දැන් අපි හැම 

මශස කම හශරපන්සී ක් ශක තෝ ශෙට  ැවීශම් කටයුත්ත කරනෙශ. 

ශහට අසිේදශ ජපශනශේ වීසශත් විෙෘත කරනෙශ. ජපන්  වි ශග  

සමත් එක්දහස් ගණනක් ඉන්නෙශ. එතශක ට අපට ඒ අ ත් ඒ 

රටට  ෙන්න ුරුතෙන් ශෙයි. ඊශ්රශ ලශ නුත් වීසශ 500ක් දැනට 

එෙශ තිශ නෙශ. ඒ රටටත් පිතෝසක්  ෙශ ගන්න අපට ුරුතෙන් ශෙයි.  

ශ  ශහ ම ස්තුතියි. 

 

ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සවිස්තර පිළිතුරක් ල ශ මම පිළි ඳෙ ගරු සමතිතුමශට 

ස්තුතිෙන්ත ශෙනෙශ.  

ගරු තලතශ අතුශකෝරල මන්ත්රීතුමි  ස ශෙ කල්ත න 

අෙස්ථශශේ සූ  ප්ර ්න ට ගරු අධිකරණ සමතිතුමශ දැන් පිළිතුර 

ල ශ ශදනෙශ සති. 

 

ෙු එම්.යූ.එම්. අලි සබ්රි මතතා මඅධිකංණ අමාතයතුමා  
(மொண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ொி - ேீதி அமமச்சர்) 

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry - Minister of Justice) 
මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි  ගරු තලතශ අතුශකෝරල 

මන්ත්රීතුමි  ස ශෙ කල්ත න අෙස්ථශශේ සූ  ප්ර ්න ට මශ පිළිතුර 

ල ශ ශදනෙශ. ගරු  මන්ත්රීතුමි සි  කළලින්ම මම සමශෙ අ ැද 

සිටිනෙශ  බ තුමි  ශමම ප්ර ්න  අහුර ශේලශශේ මම ශම් ගරු 

ස ශශේ ශන සිටීම පිළි ඳෙ. බ තුමි ශඅ ප්ර ්න  ලැබුණු සිසශ  

මම ේත්තර ශදනෙශ.  

ගරු මන්ත්රීතුමි සි  බ තුමි  අසශ තිශ නෙශ  2022 ෙර්ෂ  

සඳහශ ඉදිතෝපත් කරන ලද අ  ෙැ  කථශශේ අංක 5. .11  ටශත් 

රශජය සිලධ්ශතෝන්ශඅ අසිෙශර්  විශ්රශම  ෑශම් ෙ ස අවුරුුව 65 

දක්ෙශ මර්ඝ කිරීම ශහේතු ශක ට ශගන අධිකරණ ක්ශෂේත්රශේ 

සිලධ්ශතෝන්ට ගැටලුෙක් තිශ නෙශද කි ලශ.  

1.  ශම් සම් න්ධ්ශ න් අපැහැදිලිතශෙක් තිශ නෙශ. එම 
තීන්ුවෙ ගන්න අෙස්ථශශේ  තීරණ  කශ ේ  ශෙනත් 
පනතක සඳහන් ශෙලශ නැත්නම් රජශේ සිලධ්ශතෝන්ශඅ 
විශ්රශම  න කශල සීමශෙ  අවුරුුව 65 දක්ෙශ ෙැඩි කරනෙශ 
කි ලශයි. ශෙන පනත්ෙල සඳහන් ශෙලශ තිශ නෙශ නම්  ඒ 
පනශත් සඳහන් කරුණු තමයි  ලශත්මක ශෙන්ශන් කි න 
එක කැබිනේ ම්ඩවල  තීරණ  ක ශ. අශේ ආ්ඩඩුක්රම 
ෙයෙස්ථශශේ 107(5) අනුෙයෙස්ථශෙ අනුෙ ශශ්රේෂඨ්ශධිකරණ 
විසි ච් කශරෙරශ ුණ විශ්රශම ගත යුතු ෙ ස අවුරුුව 65ක් 
ෙන අතර  අභි ශචනශධිකරණ විසි ච් කශරෙරශ ුණශඅ 
විශ්රශම ගත යුතු ෙ ස අවුරුුව 63යි. එශමන්ම 1978 
අධිකරණ සංවිධ්ශන පනශත් 6(3) ෙගන්ති  අනුෙ 
මහශධිකරණ විසි ච් කශරෙරශ ුණ විශ්රශම ගත යුතු ෙ ස 
අවුරුුව 61යි.  1978 අධිකරණ සංවිධ්ශන පනශත් 6( ) 
ෙගන්ති  අනුෙ මහශධිකරණ විසි ච් කශරෙරුන් හැර 
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————————— 
*  පුසනතකාලගේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පශර්ලිශම්න්තුෙ 

 අශනුණත් සි ලු විසි ච් කශරෙරුන් සහ මශහස්ත්රශත් 
ෙරුන් විශ්රශම ගත යුතු ෙ ස  රජශේ හශ අධිකරණ 
සිලධ්ශතෝන් විශ්රශම ගැන්වීශම් ආඥශපනත  ටශත් සශදන ලද 
රීති මිනන් විධිවිධ්ශන සලසශ සති  පතෝදි වි  යුතු ශේ.  

 තෙද   ේපශල්තනගත රජශේ  සිලධ්ශතෝන් විශ්රශම ගැන්වීම 
විශ්රශම ෙැටුේ ෙයෙස්ථශ සංග්රහ ට අනුූලලෙ සිුව කරනු 
ල යි.  

2.  රශජය සිලධ්ශතෝන් විශ්රශම  ෑශම් ෙ ස අවුරුුව 65 දක්ෙශ මර්ඝ 
කිරීමට ප  කරන ලද 2263/5 දරන සහ 2022.01.19 ෙන 
දිනැති අතිවිශ ේෂ ගැසේ පත්රශ හි ේපශල්තනගත 
සිලධ්ශතෝන් හශ අධිකරණ සිලධ්ශතෝන්ශඅ විශ්රශම  ෑශම් ෙ ස 
අවුරුුව 65 දක්ෙශ මර්ඝ කිරීම සම් න්ධ්ශ න් විශ ේෂ 
සඳහනක් කර ශන මැත. ේපශල්තනගත සිලධ්ශතෝන්ශඅ 
විශ්රශම  ෑශම් ෙ ස අවුරුුව 65 දක්ෙශ මර්ඝ කිරීම 
සම් න්ධ්ශ න් දැනටමත් අධිකරණ ශසේෙශ ශක මිෂන් 
ස ශෙ විසින් රශජය ශසේෙශ ප ශත් ස ශ හශ  ප ශත් පශලන 
අමශතයශං ශේ ශල්කම්ෙර ශශගන් විමසීමක් කරලශ 
තිශ නෙශ. ශම් සම් න්ධ්ශ න් රශජය ශසේෙශ ප ශත් ස ශ හශ 
ප ශත් පශලන අමශතයශං ශ න් පිළිතුරු ලද පුන අධිකරණ 
සිලධ්ශතෝන්ශඅ විශ්රශම  ෑශම් ෙ ස පිළි ඳෙ පැහැදිලි 
කිරීමක් ල ශ ගන්නට සි මිතයි. එ  ලැබුණශට පස්ශසේ ඒ 
සම් න්ධ්   ම් අපැහැදිලිතශෙක් තිශ නෙශ නම්  අපි ඒ 
සම් න්ධ්ශ න් කටයුතු කරන්න  ලශශප ශර ත්තු 
ශෙනෙශ  ගරු මන්ත්රීතුමි සි.  

3.  පැන ශන නඟී. 
 

ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ස ශෙ කල් ත න අෙස්ථශශේ ශ ෝජනශෙ. ගරු ශේ.සී. 

අලෙතුෙල මහතශ. 

 
විශ්රාම පාරිගතෝිකකය නිිය කල  ලබා දීම 

ஓய்வூதியப் பணிக்தகொமடமய உொிய ரேரத்தில் 

தசலுத்துதல் 
PAYMENT OF PENSION GRATUITY  ON TIME   

 
 

[අ. ශ.  . 3] 
 

ෙු ගේ.සී. අලවතුවල මතතා 
(மொண்புமிகு ரஜ.சீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි  අද දින ස ශෙ කල් ත න 

අෙස්ථශශේ මශ පහත සඳහන් ශ ෝජනශෙ ඉදිතෝපත් කරනෙශ.  

"විශ්රශමික රශජය ශසේෙක න් විශ්රශම ල ශ ගැනීශමන් අනතුරුෙ ල ශශදන 

බවුන්ට හිමි විශ්රශමික පශතෝශතෝකයක මමනශෙ ල ශ ගැනීම  සඳහශ බවුන්ට 

ශප ශර ත්තු  ශල්තනශේ රැඳී සිටීමට රජ  කටයුතු කිරීම සිසශ විශ්රශමික රශජය 

ශසේෙක න්  ලෙත් අපහුනතශෙට පත් වී සත. තම  ජීවිත කශලශේ ෙසර 30 කට 

ආසන්න  කශල ක් රශජය ශසේෙ  සඳහශ කැපවී කටයුතු ක  රශජය ශසේෙක න්ට  

විශ්රශම  ගැනීශමන් අනතුරුෙ  පශතෝශතෝකයක මමනශෙක්  ල ශ ගැනීමට හිමිකම් 

සත.  විශ්රශමික  අ ුවම්පත  තම ශසේෙ  ක   ශදපශර්තශම්න්තුෙට/ආ තන ට 

ඉදිතෝපත් කිරීශමන් අනතුරුෙ  විශ්රශම ගැන්වීශම්ම බවුන් හිමිකම්  පශන 

පශතෝශතෝකයක මමනශෙ ල ශ ගැනීමට  විශ්රශමික න්ට  කශල ක්  ලශ සිටීමට  

සිුවවීම සිසශ විශ්රශම  ල ශ ගන්නශ  රශජය ශසේෙකශ ෝ ශ ශහවින්  අෙශසනශෙන්ත  

තත්ත්ෙ කට  පත් වී සත.  ශමම පශතෝශතෝකයක කළදල  ේපශ ෝගී කරශගන තම 

දරුෙන්ශඅ කටයුතු සහ බවුන්ශඅ  රීර  ශසෞතය පිළි ඳ සිුව කිරීමට  සි මිත 

ප්රතිකර්ම  කටයුතු සඳහශ   ශවිත කිරීමට ශ  ශහෝ  ශදශනක් අශේක්ෂශ කරති.  

තම ජීවිතශේ  ෙටිනශම  කශල සීමශෙ රශජය ශසේෙ  ශෙනුශෙන් කැප ක  ශමම 

විශ්රශමික න්ට  ලැබි  යුතු පශතෝශතෝකයක මමනශෙ සිසි කලට  කඩිනමින් ල ශමම 

රජශේ යුතුකම සහ ෙගකීමයි. එම සිසශ විශ්රශමික න්ට හිමි පශතෝශතෝකයක 

මමනශෙ විශ්රශම ල ශ ගැනීශමන් අනතුරුෙ  කඩිනමින් ල ශ මමට  රජ  කටයුතු 

ක  යුතු    ැයි ශ ෝජනශ කරමි." 

අද දින ස ශෙ කල් ත න අෙස්ථශශේ ශම් ශ ෝජනශෙ 
ශගශනන්න මම අදහස් කශ ේ ශමන්න ශම් කශරණ  සිසශයි  
මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි. මීට කලින් ස ශෙ කල් ත න 
අෙස්ථශශේ ප්ර ්න කින් මම ශම් ගැන විමසීමක් ක ශ. ඒ 
අෙස්ථශශේමත් -දැනට මශස 6කට විතර කලින්- අධිකරණ 

සමතිතුමශ ශප ශර න්ුව වුණශ  ඉතශ ඉක්මසින් -කඩිනමින්-  ශම් 
පශතෝශතෝකයක මමනශෙ ල ශමමට අෙ ය පි ෙර ගන්නෙශ කි ලශ. 
නකළත් 2021 අශගෝස්තු මශසශේ ඉඳලශ ශම් ශෙනතුරු විශ්රශම ගි  
අ ට ඒ පශතෝශතෝකයක මමනශෙ ල ශ ශදන්න  රජ  අශප ශහ සත් 
ශෙලශ තිශ නෙශ. මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි  ශම්ක ඉතශ 
අසශධ්ශරණ තත්ත්ෙ ක්. ශම කද  අද තිශ න ආර්ථික තත්ත්ෙ ත් 
එක්ක  ශග වක් විශ්රශමික න් තමන්ට අෙ ය ශ ශහත් ටික මිලම 
ගන්නත්  ැතෝෙ අපහුනකම් රැසකට කළහුණ ම සිටිනෙශ. අද 
ශ ශහත්ෙල මිල ඉහ  ගිහිල්ලශ තිශ නෙශ. එක පැත්තකින් 

රුපි ශල් අග  අඩු ශෙලශ තිශ නෙශ. ඒ අ ට ලැශ න විශ්රශම 
ෙැටුශපන් ල ශ ගන්න ුරුතෙන්  ශ්ඩව ප්රමශණ   එදශ තිබුණු 
ප්රමශණශ න්  ශග කටත් ෙවශ අද අඩු ශෙලශ තිශ නෙශ.  

එතශක ට රජ  පශතෝශතෝකයක මමනශෙ ල ශ ශන ම කල් අතෝමින් 
ඉඳීම තු  කළදශල් ෙටිනශකම අඩු ශෙනෙශ. අපි ේදශහරණ කට 
ගසිකළ  පශතෝශතෝකයක මමනශෙ රුපි ල් ලක්ෂ 2යි කි ලශ. රුපි ල් 
ලක්ෂ 2කින් මශස හ කට ඉස්ශසල්ලශ ගන්න ුරුතෙන්  ඩු 
ප්රමශණ  අද ගන්න රුපි ල් ලක්ෂ  ක් ඕනෑ. එතශක ට රශජය 
ශසේෙක ශට ශල ුණ අසශධ්ශරණ ක් සිේධ් ශෙලශ තිශ නෙශ. ශල ුණ 

කශල ක් මහන්සි ශෙලශ ෙැව කරන ශසේෙක න්ශඅ ෙැටුශපන් 
ශක ටසුණත් කපශශගන තමයි පශතෝශතෝකයක මමනශෙ හැශදන්ශන්. 
ඒක හතෝ ශෙලශෙට ශගෙන්ශන් නැතිෙ මශස හ ක්  අවුරුේදක් කල් 
ගන්නෙශ කි න්ශන් ඒ අ ට ලැශ න්න තිශ න කළදලින් -
සත්තටම අපි කළදල් පශවිච්චි කරන්ශන්  ශ්ඩව හශ ශසේෙශ ල ශ 
ගන්න ශන්.- කර ගන්න ුරුතෙන් ශෙන්ශන් අෙ ය ෙැව ශක ටසින් 
 ශග ක ශද ක්. අද එකකට එකක්  ඩු මිල ඉහ  ගිහින් 
තිශ නෙශ; ශ ශහත් මිල ඉහ  ගිහින් තිශ නෙශ. ගරු 
සමතිතුමසි  එම සිසශ බ තුමශ ශම් ගැන අෙධ්ශන  ශ  කළ 
කරන්නට ඕනෑ. රජ ට ප්ර ්න තිශ න්න ුරුතෙන්. නකළත්  

විශ්රශමික න් කි න්ශන් ශසේෙශෙක් ඉෂ්ට කරලශ තිශ න ශජයෂ්ඨ 
ුරරෙැසිශ ෝ. ඒ අ ට තිශ න ෙර්තමශන ප්ර ්නත් එක්ක  ැලුෙශම 
පශතෝශතෝකයක  ල ශ මම ප්රමශද කිරීම ඉතශම අසශධ්ශරණ 
කශරණ ක්. එම සිසශ ශක ශහ ම හතෝ බ තුමශ ශම් කළදල් ල ශ මම 
ඉක්මන් කරන්න. මම හිතනෙශ  බ තුමශ ශම් ශෙනුශෙන් ේත්සශහ 
ගන්නෙශ සති කි ලශ. ඒ ශකශසේ ශෙතත්  ඒ අ ශඅම පඩිශ න් 
කපශ ගත්ත කළදල් සිසි ශේලශෙට ල ශ මමට අෙ ය පි ෙර ගන්න 
කි ලශ ගරු සමතිතුමශශගන් මම ඉල්ලශ සිටිනෙශ.    

විශ්රශමික න්ශඅ ගැටලු ගණනශෙක් තිශ නෙශ. පශතෝශතෝකයක 

මමනශ ප්රමශද වීම ෙශශඅම ෙැඩි වූ ෙැටුේ ෙර්ධ්ක ගණනශෙක් ප්රමශද 
වීම සිසශ විශ්රශමික න් ශ  ශහ ම කලකිරුණු තත්ත්ෙ ට පත් 
ශෙලශ තිශ නෙශ. 2016 ඉඳලශ විශ්රශමික න්ට ෙැඩි වූ විශ්රශම ෙැටුේ 
ප්රමශණ ක් 2020 ජනෙශතෝ ඉඳලශ ශගෙන්න තිබුණශ. ඒක අද  
ලැබිලශ නැහැ. ඒ තත්ත්ෙ  තු  විශ්රශමික න්ට ශල ුණ 
අසශධ්ශරණ ක් ශෙලශ තිශ නෙශ. ඒ ෙශශඅම ෙැටුේ විෂමතශෙක් 
තිශ නෙශ. එකම තනතුශර් හිටුර අ ට දැන් විශ්රශම ෙැටුේ ෙර්ග 
ශදකක් ලැශ නෙශ. ක්ඩවශ මකට සිසි ගණන ලැශ නෙශ  
අශනක් අ ට අඩුශෙන් ලැශ නෙශ. 2016න් පුනෙ කීප 

අෙස්ථශෙකමම විශ්රශම ෙැටුේ ෙැඩිවීම් සිේධ් වුණශ. ඒෙශ 2020 ම  
විශ්රශම ගි  අ ට  2016  ම විශ්රශම ගි  අ ට ලැශ න්ශන් නැහැ. 
එක්ලක්ෂ ගණනක විතර එෙැසි විශ්රශමික න්  පිතෝසක් ඉන්නෙශ. 
එතැන වි ශල පිතෝසක් ඉන්නෙශ. ඒ අ ට ශල ුණ අසශධ්ශරණ ක් 
සිේධ් ශෙලශ තිශ නෙශ. ඒ අ ට විශ්රශම ෙැටුශපන්  ශග ක් ෙශශගයි 
ලැශ න්ශන්. ඒ ගැනත් ශස  ලශ  ලලශ අෙ ය පි ෙර ගන්න 
කි ලශ මතක් කර සිටිනෙශ.  

විශ ේෂශ න්ම  විශ්රශම ගැන්වූ දින සිට ඉතශම ශකටි කශල ක් 
තු  පශතෝශතෝකයක  ලැශ න්න අෙ ය පි ෙර සකස් කරනෙශ නම්  

කළලම තිබුණු ක්රම ට සකස් කරනෙශ නම් ඒක ඉතශම ෙැදගත් 
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කි න ශ ෝජනශෙ කරනෙශ. ඒ ෙශශඅම ඒ කශර්   කඩිනමින් 
කරන්න කි ලශ මම ගරු සමතිතුමශශගන් ඉල්ීටමක් කරනෙශ. 
ශම කද  ෙර්තමශන තත්ත්ෙ  තු  විශ්රශමික න් ඉතශම අසරණ 
ශෙලශ තිශ න සිසශ. අද බවුන්ශඅ එදිශනදශ ජීවිත  ගත කරන්න 
 ැතෝ තත්ත්ෙ ට පත් ශෙලශ තිශ නෙශ. එම සිසශ ඒ ගැන අෙධ්ශන  

ශ  කළ කරන්න කි ලශ ශම් ශ ෝජනශෙ ඉදිතෝපත් කරමින් මම මතක් 
කර සිටිනෙශ.  

 

ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශ ෝජනශෙ ස්ථිර කිරීම  ගරු ශහක්ටර් අේුරහශමි මන්ත්රීතුමශ. 

 
[අ. ශ.  . 9] 
 

ෙු ගතක් ර් අප්පුතාමි මතතා 
(மொண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹொமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

ගරු ශේ.සී. අලෙතුෙල මන්ත්රීතුමශ විසින් විශ්රශමික න් 

ශෙනුශෙන් ඉදිතෝපත් ක  ස ශෙ කල්ත න අෙස්ථශශේ ශ ෝජනශෙ 

ස්ථිර කරමින්  ඒ සම් න්ධ්ෙ ෙචන කිහිප ක් කථශ කිරීමට මම 

 ලශශප ශර ත්තු ශෙනෙශ  මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි.  

අපි දන්නෙශ ශම් රශේ රශජය ශසේෙ  ශක යි ආකශරශ න්ද සිේධ් 

ශෙන්ශන් කි ලශ. පශර්ලිශම්න්තුෙ සතුශ ේත් ඉන්ශන් රශජය 

ශසේෙකශ ෝ. රශේ කටයුතු ශකශරන්ශන් රශජය ශසේෙක න්ශඅ 

කැපවීම් සහ සිර්මශණශීලිත්ෙ  එක්කයි. රශජය ශසේෙ ට අපි ඉතශම 

ශගෞරෙනී ෙ සලකන්න ඕනෑ විතරක් ශන ශෙයි  රශජය ශසේෙශ න් 

ල ශ ුවන්නු පන්නර  ඉස්සරහට ශගසි න්න අෙ ය  ෙැව පිළිශෙ  

හදන්න ඕනෑ. එතැනම  රශජය ශසේෙක ශ විශ්රශම  නශක ට රශජය 

ශසේෙක ශට ශක ශහ මද සලකන්ශන් කි ලශ පිටුපසින් ඉන්න 

අශනක් රශජය ශසේෙකශ ෝ  ලශ ශගන ඉන්නෙශ. රශජය ශසේෙක ශ 

විශ්රශම  නශක ට ආ්ඩඩුෙ රශජය ශසේෙක ශට ුණවම්මශශඅ සැලකිලි 

දක්ෙනෙශ නම් පිටුපස සිටින රශජය ශසේෙක ශට රශජකශතෝ  පිළි ඳෙ 

 ම්කිසි කලකිරීමක් සති ශෙනෙශ. ඒක රට කවශශගන ෙැශටන්න 

ශහේතුෙක් ශෙන්න ුරුතෙන්. ඒ සිසශ විශ්රශමික න්ශඅ පශතෝශතෝකයක 

මමනශෙ ගැන මට ගැටලුෙක් තිශ නෙශ  ගරු අමශතයතුමසි. ශම් 

පශතෝශතෝකයක  ෙැටුශපන් කපන එකක්. එතශක ට ශම් කළදල් 

ගිණුමක තිශ න්න ඕනෑ.  

විශ්රශම ගි ශට පස්ශසේ  ඒ ගිණුශමන් ඒ කළදල් අරශගන ශදන්න 

 ැතෝ ශහේතුෙ ශම කක්ද  මට ඒක ගැටලුෙක්. එශහම ශෙන්න  ැහැ. 

හැ ැයි  ප්රශශේශී  ස ශෙල නම් තැන්පතු හැටි ට තිශ න ෙත්කම් 

ශෙනත් ඒෙශට පශවිච්චි කරනෙශ. ඒක හතෝ. නකළත් රශජය ශසේෙශේ  

කශර්  ක් තමයි විශ්රශමික න්ශඅ තැන්පතු ති ශශගන ඉඳලශ 

නැෙත ශදන එක. ඒ කටයුතුෙලට සම් න්ධ් ශෙච්ච රශජය ශසේෙශේ 

ඉන්න සිලධ්ශතෝ මහත්ෙරු ගරු අමශතයතුමශත් එක්ක ඒ ගැන 

ශම නෙශද කි න්ශන්  ඒක වි ශල ප්ර ්න ක්. අද සමහර 

විශ්රශමික න්ට සත්තටම අසනීපයි. සමහර අ  විශ්රශම ගන්නශක ට 

රශජය ශසේෙ  කරලශ හති ෙැටිලශ අමශරුශෙන් ශරෝගීෙ තමයි 

ශගදරට  න්ශන්. එතශක ට  ඒ කළදල් ඒ අෙස්ථශශේ  ශන ලැබුණශම 

ඒ අ  සම්ූජර්ණශ න්ම මශනසිකෙත් කවශ ශගන ෙැශටනෙශ. 

සමහර ශෙලශෙට ඒ අ ශඅ ශරෝගී තත්ත්ෙ  ශදගුණ ශෙනෙශ.  

ඊ ඟට කළහුණ ශදන ප්ර ්න  තමයි ෙර්තමශනශේ රශේ පෙතින 

තත්ත්ෙ . රශේ  ශ්ඩවෙල අද පෙතින්ශන් එක මිලක්. ශහට තෙ 

මිලක් තිශ න්ශන්; අසිේදශ තෙත් මිලක් තිශ න්ශන්. දැන් ශව ලර් 

එක රුපි ල් 185 ඉඳලශ රුපි ල් 285ට ගි ශ  රුපි ල් 100ක් ෙැඩි 

වුණශ. ඒ සිසශ අපට හිතශ ගන්න  ැතෝ විධි ට  ශ්ඩව මිල දෙස 

ගණශන්  ෙැඩි ශෙනෙශ. අද  ශව ලරශේ ෙටිනශකම තෙත් ශෙනස් 

ශෙලශ. ඒ විධි ට තෙ තෙත් ශෙනස් ශෙනෙශ. එතශක ට ශකශනක් 

කශල ක් තිස්ශසේ ෙැව කරලශ අෙසශනශේ  ලශශප ශර ත්තු ශෙන 

පශතෝශතෝකයක මමනශෙ සි මිත දෙසට අතට ලැශ න්ශන් නැත්නම් 

ඒ කළදල ශහට අසිේදශ ශහෝ ඊ ඟ මශසශේ අරශගන ෙැවක් නැහැ. 

ශම කද  එහි ප්රතිඵල ක් නැහැ. තකළන් කරුර  තකළන් දරුර ශ්රමශේ 

ෙටිනශකම ඒ ුරේගල ශට ලැශ න්ශන් නැහැ. ඒ කි න්ශන් ඒ 

ුරේගල ශට ශම් සමශජශේ ති ශ න ෙටිනශකමක් නැති කරනෙශ 

කි න එක. විශ්රශමික ශට සමශජ  තු  ෙටිනශකමක් නැති කිරීම 

කි න එක ආ්ඩඩුෙක් කරන  රපත  ෙරදක්. ශම් ෙරද සිෙැරදි 

කරන්න  ැතෝ ශෙනෙශ. ශම කද  ශම් සිසශ රශජය ශසේෙ ම 

කවශශගන ෙැශටනෙශ. විශ්රශමික රශජය ශසේෙක ශශගන් ඉස්සරහට 

අපට ගන්න තෙ ශග වක් ශේෙල් තිශ නෙශ. ශම කද  ඒ 

ශග ල්ලන්ශඅ අනු ශසකත්ෙ   ඒ ශග ල්ලන්ශඅ අෙෙශද  ඒ 

ශග ල්ලන්ශඅ මඟ ශපන්වීම් වි ශල ෙ ශ න් අපට ෙටිනෙශ  

ෙර්තමශනශේ අශේ ෙැවකටයුතු ටික කරශගන  න්න. ඒ ෙශශඅම 

අනශගතශේ අශේ සිර්මශණ සහ සැලුනම් හදන්න බවුන්ශඅ 

දශ කත්ෙ  වි ශල ෙ ශ න් අපට ෙැදගත් ශෙනෙශ. ඒ අ  අපට 

අෙ ය එක ශක ටසක් ශෙනෙශ. හැ ැයි  අපි ඒ ශක ටස  ඈත් 

කරලශ ශම් විධි ට ත ශ ශප ශ දශනෙශ නම්  ඒක වි ශල ෙරදක්.  

දැන් ෙැටුේ ෙර්ධ්ක ගැන  ලන්න. අපි කශල ක් තිස්ශසේ සටන් 

කරනෙශ  විශ්රශමික න්ශඅ ෙැටුේ ෙර්ධ්ක ටික ශදන්න කි ලශ. 

හැ ැයි  ඒකත් ශන ම ඉන්න තත්ත්ෙ ක් තු  පශතෝශතෝකයක ත් 

ශදන්ශන් නැහැ කි න්ශන්  ශම් ශදකම එකට එකතු ශෙනශක ට 

තෙුවරටත් ඒ අ  කවශ ෙැශටන එකයි. ශම් රශේ ශේ පශලන  

කරන ක්ඩවශ ම හැටි ටත්  සමශජ ශසේෙ  කරන ක්ඩවශ ම 

හැටි ටත්  ශම්කට විසඳුමක් ල ශ මම අශේ ෙගකීමක්; ශම් 

ේත්තරීතර පශර්ලිශම්න්තුශේ ෙගකීමක්.  

ඊ ඟ කශරණ  ශම්කයි. දැන් රශේ සමස්ත ජනතශෙම ඒක 

රශශි ශෙලශ ඉන්නෙශ රශජය ශසේෙක ශ  ආරක්ෂශ කර ගන්න. රශජය 

ශසේෙක ශශගන් ශසේෙශෙ ල ශ ගත්ත ලක්ෂ සංතයශත ජනතශෙක් 

තමයි ශම් රශේ ජීෙත් ශෙන්ශන්.  ඒ අ ශඅත්  ලශශප ශර ත්තුෙ 

තමයි රශජය ශසේෙ  සග උමට ලක් කිරීම. අපි දන්නෙශ  රශජය 

ශසේෙශේ අග  කරන්න ඕනෑ නැති අ ත් ඉන්නෙශ  කි න එක; 

අග  ශන ක  යුතු ක්ඩවශ මුණත් ඉන්නෙශ. හැ ැයි  ඒ අ   අපට 

ශෙන් කරන්න  ැහැ. නකළත් රශජය ශසේෙශේ  හුතර ක් ඉන්ශන් 

අග  ක  යුතු ක්ඩවශ මක්; සිර්මශණශීලි ක්ඩවශ මක්. අපිත් 

එක්ක තෙුවරටත් ෙශඩි ශෙලශ අනශගත  ශෙනුශෙන් අපි හදන 

සැලුනම්ෙලට ෛධ්ර්  ක් ශදන්න   ක්ති ක් ශදන්න  අශේ 

සිර්මශණෙල අඩුපශඩු විශේචන  කරලශ  ඒ විශේචන  මශර්ගශ න් 

අප දිතෝගන්ෙලශ   ක්තිමත් කරලශ ඒ සිර්මශණ  සශර්ථක කරන්න 

අෙ ය ෙැව පිළිශෙ  රශජය ශසේෙක ශ  ඟ තිශ නෙශ. ගරු 

අමශතයතුමසි  බ තුමශ ශහ ඳ අමශතයෙරශ ක්  ෙ අපි වි ්ෙශස 

කරනෙශ. ශම් ඉන්න අමශතයෙරුන් අතතෝන් බ තුමශ ශහ ඳ 

අමශතයෙරශ ක්. ඒ සිසශ කරුණශකර රශජය ශසේෙක ශ ආරක්ෂශ 

කරලශ ශදන්න. ඒක අපි ඉටු ක  යුතු  අශේ ෙගකීමක් හැටි ට 

දකින සිසශයි  මම ශමශහම කිේශේ.  

ස්තුතියි. 

 

ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

බශේ දශ කත්ෙ ට ස්තුතියි. 

මී ඟට  ගරු ෙසන්ත  ශපශ ්ඩවශර මන්ත්රීතුමශ.  

 
[අ. ශ.  .55] 

 

ෙු වසන්ත යාපාබණ්ඩාං මතතා 
(மொண்புமிகு வசந்த யொப்பொபண்டொர)  

(The Hon. Wasantha Yapabandara) 

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි  අද දින ස ශෙ කල් ත න 

අෙස්ථශශේ ශ ෝජනශෙ ශගන ආ අශේ ගරු ශේ.සී. අලෙතුෙල 

මැතිතුමශට මම ස්තුතිෙන්ත ශෙනෙශ  විශ්රශම පශතෝශතෝකයක  ශගවීම 
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පශර්ලිශම්න්තුෙ 

කඩිනම් කිරීම සඳහශ රජශේ අෙධ්ශන  ශ  කළ කිරීමට ගත්ත 

ේත්සශහ  පිළි ඳෙ. අපි දන්නෙශ  ෙසර 2002ම  විශ්රශම ෙැටුේ ක්රම  

අශහෝසි කිරීම සඳහශ පිුවරුපත් සකස් කරුර ඉතිහශස ක් අපට 

තිශ න  ෙ. ඒ අඳුරු ඉතිහශස  තු  අපි දැක්කශ   එක්සත් ජශතික 

පක්ෂ ආ්ඩඩු විශ්රශම ෙැටුේ ක්රම  අශහෝසි කරන්න හශ  ඒ හරහශ  

පශතෝශතෝකයක ක්රම  පීවන ට ලක් කරන්න ගත්ත ක්රි ශමශර්ග. 
2005ම එෙකට හිටුර ජනශධිපති ගරු මහින්ද රශජපක්ෂ මැතිතුමශ 

 ළිත් ෙතශෙක් ශම් විශ්රශම ෙැටුේ ක්රම  දිගින් දිගටම පෙත්ෙශ ශගන 

 ෑම ශෙනුශෙන් දක්ෙුර දශ කත්ෙ  අපි අග  කරනෙශ. අද 

ශලෝකශේ ආර්ථික පීවනශේ  ලපෑමට ශ්රී ලංකශෙටත් විවිධ් 

අන්දමින් කළහුණ මමට සිුවෙ තිශ න අෙස්ථශෙකම වුෙත්  රජ  

රශජය ශසේෙක න්ට සිසි ශේලශෙට  ප්රමශද කින් ශත රෙ ෙැටුේ 

ශගෙමින් රශජය කටයුතු පෙත්ෙශශගන  ෑමට හැමවිටම ේත්සශහ 

ගන්නශ  ෙ අප දන්නශ කශරණ ක්.  

මශ ඉශගන ගත් පශසශල් ආදි ශිෂය ුණ ෙන රශජය ශසේෙශ  ප ශත් 

ස ශ හශ ප ශත් පශලන අමශතය ගරු ජනක  ්ඩවශර 

ශතන්නශකෝන් මැතිතුමසි  බ තුමශ විෂ  ශර අමශතයෙර ශ 

විධි ට කටයුතු කරන ශම ශහ ශත්  එම පශසශල් ආදි ශිෂය ුණ 

විධි ට මටත් ශම් පිළි ඳෙ ශම් ගරු ස ශශේම කථශ කිරීමට 

අෙස්ථශෙක් ලැබීම ජීවිතශේ මශ ලද  ශගය ක් ශක ට සලකනෙශ. 

දම්රද ශජයෂ්ඨ ආදි ශිෂය ුණ විධි ට බ තුමශ ශම් කශරණශෙ 

පිළි ඳෙ ඉතශම සංශේම ෙන  ෙ මශ දන්නෙශ. අශේ රට මූලය 

අෙහිරතශෙලට කළහුණ ශදන කශලෙකෙශනුෙකම බ තුමශට ශම් 

කටයුත්ත කිරීමට සිුවෙ සති  ෙ අපි දන්නෙශ. අශේ ගරු ශේ.සී. 
අලෙතුෙල මැතිතුමශ සඳහන් ක ශ ෙශශඅ ශම් කශලෙකෙශනුශේ  

විශ්රශමික න්ට ලැශ න ඒ කළදල අති   ෙටිනශ  ෙත් මශ සඳහන් 

කරන්න ඕනෑ. රටක ේේධ්මන ක්රි ශෙලි  ෙන අතරෙශරශේ කළදශල් 

මූර්ත ෙටිනශකම දිගින් දිගටම පහ   නෙශ. 2021 සැේතැම් ර් 

දක්ෙශ සිසි පතෝදි ශම් ශගවීම් කටයුතු සිේධ් ශෙලශ තිශ නෙශ.  

නකළත්  2016න් පස්ශසේ සමහර අෙස්ථශෙලම සිුව ශෙච්ච ෙැටුේ 

ෙර්ධ්ක  ල ශ මශම්ම සශධ්ශරණ ක් ඉටු වුණශද කි න කශරණශ 

පිළි ඳෙ අපි ශස  ශ  ලන්න ඕනෑ. සමහර රශජය ශසේෙක න්  ම් 

 ම් අෙස්ථශෙල නඟන මැසිවිලි පිළි ඳෙත් අශේ රජ  ඉතශම 

සංශේමෙ කටයුතු කරන  ෙ අපි දන්නෙශ. සත්ත ෙ ශ න්ම ගුරු-

විුවහල්පති ෙැටුේ ගැටලුශේම සශධ්නී  පි ෙරක් ත ුර රජ ක් 

විධි ටයි අශේ රජ  සලකන්ශන්. ගරු අමශතයතුමසි  ශම් පිළි ඳෙ 

කටයුතු කරේම ජනෙශතෝ සිට ශම් දක්ෙශ කශල  තු  පශතෝශතෝකයක 

මමනශෙ ශෙනුශෙන් මිලි න 17 000ක ෙශශඅ කළදලක් ශගෙශ 

තිශ නෙශ. නකළත්  තෙමත් විශ්රශමික න් 16 000ක පමණ  පිතෝසකට 

ශම් විශ්රශමික පශතෝශතෝකයක කළදල් ශගවීමට තිශ නෙශ. ඒ සිසශ ශම් 

කළදල් ප්රමශණ  ඒ අ ට කඩිනමින් ල ශමමට අෙ ය කටයුතු සිුව 

ක  යුතු  ෙයි මශඅ හැිනම. 

සත්තටම රට කරශගන  ෑශම්ම රශජය සිලධ්ශතෝන් විධි ට  

ශසේෙක න් විධි ට ල ශ ශදන සහශ  ඉතශ ෙැදගත්. අශේ රජ  

 ල ට පත්වීශම්මත් බවුන් ශපරකළණ ගත්තශ ශසේම  අදත් බවුන් අප 

සමඟ රජශේ කටයුතු පෙත්ෙශශගන  ෑමට අති   ඉහ  

දශ කත්ෙ ක් ල ශ ශදනෙශ.  එම සිසශ බවුන් විශ්රශම ගි ශට පුන 

බවුන් කරුර ඒ කෘතහස්ත ශසේෙ  සගැ උමක් ෙ ශ න් එම මමනශ 

කඩිනමින් ල ශදි  යුතු  ෙයි මශඅ හැඟීම. විශ්රශමික පශතෝශතෝකයක  

ශගවීශම් ප්රමශද ක් සතිශෙලශ තිශ න ශම් අෙස්ථශශේ අපි 

බ තුමශශගන් දැනගන්න කැමැතියි  එ  කඩිනම් කිරීමට ගන්නශ 

ක්රි ශ මශර්ග ශම නෙශද කි ලශ.   ස්තුතියි. 

 
ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ුනජිත් සංජ  ශපශර්රශ මන්ත්රීතුමශ. 

[අ. ශ.  .59] 
 

ෙු ගක්.  සුිතත් සංජය ගපගර්ංා මතතා  
(மொண்புமிகு ரக. சுஜித் சஞ்ஜய தபரரரொ) 

(The Hon.K.  Sujith Sanjaya  Perera)  

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි  ශ  ශහ ම ස්තුතියි.  

විශ්රශමික රජශේ ශසේෙක න්ශඅ පශතෝශතෝකයක මමනශෙ 

සම් න්ධ්ශ න් අශේ ගරු ශේ.සී. අලෙතුෙල මන්ත්රීතුමශ විසින් 

ශගනශුර ශ ෝජනශෙ පිළි ඳෙ  අදහස් දක්ෙන්න අෙස්ථශෙ ලැබීම 

ගැන මශ සතුටු ශෙනෙශ.  

අපි කවුරුත් දන්නශ විධි ට රශජය ශසේෙකශ ක් අවුරුුව තිහක 

විතර කශලසීමශෙක් ශම් රට ශෙනුශෙන් වි ශල  ශසේෙ ක් කරලශ  

විශ්රශම  න අෙස්ථශශේම  ලශශප ශර ත්තු ෙන්ශන් බවුන්ට හිමි 

පශතෝශතෝකයක මමනශෙ සහ හිමි විශ්රශම ෙැටුප ල ශ ගැනීමයි. ශම් 

පශතෝශතෝකයක මමනශෙ  කලට ශේලශෙට ල ශ ගන්න ශන හැකි 

වුශණ ත්  රශජය ශසේෙ ක ශට ශන ශ ුණත් ආකශරශේ 

ගැටලුසහගත තත්ත්ෙ කට කළහුණ පශන්න සිේධ් ශෙනෙශ කි න 

එක අපි අකළතුශෙන් කි න්න ඕනෑ නැහැ. ඒ සිසශ තමයි අශේ ගරු 

ශේ.සී. අලෙතුෙල මන්ත්රීතුමශ ශම් ශ ෝජනශෙ ගරු ස ශෙට 

ඉදිතෝපත් කශ ේ. එම සිසශ ශම් සම් න්ධ්ශ න් ගරු සමතිතුමශශඅ 

අෙධ්ශන  කඩිනමින් ශ  කළ කරලශ  ශම් පශතෝශතෝකයක මමනශෙ 

විශ්රශමික රජශේ ශසේෙක න්ට ශගවීමට කටයුතු කරන්න කි ලශ 

අපි ඉල්ලශ සිටිනෙශ.  

පශතෝශතෝකයක මමනශෙ සම් න්ධ්ශ න් විතරක් ශන ශෙයි  අද 

ෙන විට අර්ථසශධ්ක අරකළදල් සම් න්ධ්ෙත්  විශ්රශම ෙැටුේ 

සම් න්ධ්ෙත් ශන ශ ුණත් ආකශරශේ ගැටලුසහගත තත්ත්ෙ  

තිශ නෙශ  ගරු සමතිතුමසි. විශ ේෂශ න්ම ශම් අෙස්ථශශේ අශේ 

ෙැවිලි කර්මශන්ත සමතිතුමශ ශහෝ කම්කරු සමතිතුමශ ශම් ගරු 

ස ශශේ හිටි ශ නම් ඉතශම ෙැදගත් ශෙනෙශ. ශම කද  හුඟක් 

ශෙලශෙට ෙතු කම්කරු ජනතශෙට ශම් පශතෝශතෝකයක මමනශෙ ල ශ 

ගැනීශම්ම  අර්ථසශධ්ක අරකළදල් ල ශ ගැනීශම්ම ශන ශ ුණත් 

ආකශරශේ ගැටලුසහගත තතත්ෙ කට කළහුණ පශන්න සිුවෙන 

 ෙත් අපි ශම් අෙස්ථශශේම මතක් කරන්න ඕනෑ. 

 

අපි දන්නෙශ බවුන්ට ලි කි විලි පිරවීම අපහුන  ෙ. ශම කද  

විශ ේෂශ න් ෙතු කම්කරු ජනතශෙ කි න්ශන්  ශ  ශහෝ විට අඩු 

අධ්යශපන මේටමක් සහිත පිතෝසක්. ෙතු කම්කරුෙන්ට මූලික දැනුම 

නැති සිසශ ශ  ශහෝ අෙස්ථශෙලම අදශ  ලි කි විලි පිරවීශම් 

අපහුනෙක් තිශ න  ෙ අපි දන්නෙශ. එහිම සිුව ෙන අඩු පශඩු                

සිසශ අර්ථසශධ්ක අරකළදල් සිසි ශෙලශෙට ගන්න  ැතෝ                  

ප්ර ්න ක් තිශ නෙශ. ඒ සිසශ ෙැවිලි කර්මශන්ත විෂ   ශර 

සමතිතුමන්ලශශගන් අපි ඉල්ලශ සිටිනෙශ  අශේ ෙතු කම්කරු 

ජනතශෙ පශතෝශතෝකයක මමනශ ල ශ ගැනීශම්ම කළහුණ ශදන ගැටලු  

ගැන  අර්ථසශධ්ක අරකළදල් ල ශ ගැනීශම්ම මතු ෙන ගැටලු ගැන 

අෙධ්ශන  ශ  කළ කර විශ ේෂශ න් ෙැවිලි සමශගම් එක්ක සශකච්ඡශ 

කරලශ ඒෙශ විසඳීම සඳහශ  ම්කිසි ෙැව පිළිශෙ ක් සකස් කරන්න 

කි ලශ. එ  ක  හැකි නම්  අපි එ  ඉතශ ෙැදගත් ශක ට 

සලකනෙශ. ශම් අෙස්ථශශේ ගරු ෙැවිලි අමශතයතුමශ ගරු ස ශශේ 

ශන සිටි ත් එතුමශශගන් මශ ඉල්ලශ සිටිනෙශ  ශම් සම් න්ධ්ෙ 

අෙධ්ශන  ශ  කළ කරලශ ෙතු ක්ශෂේත්රශේ ජනතශෙ ශෙනුශෙනුත් 

 ම්කිසි සශධ්ශරණ ක් ඉෂ්ට කිරීම සඳහශ කටයුතු කරන්න කි ලශ. 

EPF සහ ETF සම් න්ධ්ෙත් ශම් ෙශශඅම ගැටලු තිශ නෙශ. 
විශ ේෂශ න්ම අර්ථසශධ්ක අරකළදල සම් න්ධ් ගැටලු තිශ නෙශ. 

ශමහිම රජශේ ශසේෙක න්ට නම් එච්ච්ර ගැටලුෙක් නැහැ. නකළත්  

ශපෞේගලික අං ශේ ශසේෙක න්ට විශ්රශම ෙැටුේ නැහැ. බවුන් 

හැමශකශනුණටම තිශ න්ශන් අර්ථසශධ්ක අරකළදල්. නකළත්  ඒ 

අර්ථසශධ්ක අරකළදල ල ශ ගැනීශම්මත් ශන ශ ුණත් ආකශරශේ 

ගැටලු තිශ නෙශ. එකක්  ප්රමශද . ලිපි ශල්තන කලට ශේලශෙට 
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ුරරෙශ ුවන්නත් කම්කරු අමශතයශං ශ න්  කම්කරු 

ශදපශර්තශම්න්තුශෙන් ශන ශ ුණත් අෙස්ථශෙලම ඒ ලිපි ශල්තන 

හරෙශ එෙන  ෙ අපි දන්නෙශ. ශන ශ ුණත් අඩු පශඩු ශපන්ෙශ ඒ ලිපි 

ශල්තන හරෙශ එෙනෙශ. ඒ තත්ත්ෙ  සිසශ ශපෞේගලික අං ශේ 

ශසේෙක ශට හිමි අර්ථසශධ්ක අරකළදල ල ශ ගැනීමට සෑශහන 

කශල ක් ගත ෙනෙශ. ශම් සම් න්ධ්ෙත් අෙධ්ශන  ශ  කළ කරන්න 

කි ලශ ගරු සමතිතුමශශගන් ශම් අෙස්ථශශේම මශ ඉල්ලශ සිටිනෙශ.  

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි  අද දින ඉදිතෝපත් කරන ලද  

ස ශෙ කල් තැබීශම් ශ ෝජනශෙ පිළි ඳ අදහස් දක්ෙන්න අෙස්ථශෙ 

සලසශ මම පිළි ඳෙ බ තුමශට ස්තුතිෙන්ත ශෙමින්  මශඅ ෙචන 

ස්ෙල්ප  අෙසන් කරනෙශ.   

 

[අ. ශ. 5.03] 
 

ෙු ගතේෂා විතානගේ මතතා 
(மொண்புமிகு ரஹசொ விதொனரக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි   ගරු ශේ.සී. අලෙතුෙල 

මන්ත්රීතුමශ අද  ශගන ආ ස ශෙ කල් ත න අෙස්ථශශේ ශ ෝජනශෙ 

ඉතශ ෙැදගත්  කශීටන ශ ෝජනශෙක්. නකළත් ශම   අප අඩුශෙන් 

කථශ කරන මශතෘකශෙක්. ශම් මශතෘකශෙ ගැන කථශ කිරීමට 

අෙස්ථශෙක් ල ශ ුවන් ගරු ශේ.සී. අලෙතුෙල මන්ත්රීතුමශට 

ස්තුතිෙන්ත ශෙමින්  අශේ ගරු සමතිතුමශශඅ අෙධ්ශන ට කශරණශ 

කීප ක් ශ  කළ කරන්න මම කැමැතියි.  

ශම් රශේ රශජය ශසේෙක ශ ගැන අපි හැම ශෙලශශේම කථශ 

කරනෙශ. රශජය ශසේෙක ශශඅ ගැටලු ගැන කථශ කරනෙශ. නකළත්  

අශේ රශේ රශජය ශසේෙක ශ ට ල ශ දි  යුතු තැන ල ශ මලශ 

තිශ නෙශ ද කි ලශ ශේ පශලනඥ න් විධි ට අප ආපස්සට හැතෝලශ 

 ලන්න ඕනෑ. එ   රශජය ශසේෙක ශට ශද ස් කි න  ශචෝදනශ 

කරන හැම ශේ පශලනඥ ශටම තමන් ගැනම කනගශටුෙට පත් 

ෙන්න කශරණශෙක් ශෙයි කි ලශ මම හිතනෙශ. ඒකට ශහේතුෙක් 

තිශ නෙශ. අශේ රශේ ශේ පශලනඥශ ෝ   ල  ල ශ ගන්න රශජය 

ශසේෙක ශ පශවිච්චි කරනෙශ. බ තුමන්ලශ දන්නෙශ  ශම්ක 

ඉතිහශස  ුරරශෙට හැම පශලක ශම කරන ශද ක්  ෙ. 

ශේ පශලනඥ න් තමන්ශඅ ශේ පශලන ගමන ශෙනුශෙන් රශජය 

ශසේෙක ශ පශවිච්චි කිරීම හරහශ අද රශජය ශසේෙ   ම්තශක් ුවරට 

පිතෝහී වමට පත් ශෙලශ තිශ නෙශ. අපි ේදශහරණ ක් ශලස ගුරු 

ශසේෙ  ගසිකළ. ශම් රශේ ගුරු මේෙරුන්ශඅ සහ ගුරු පි ෙරුන්ශඅ 

 ක්ති  තුළින් තමයි අප කවුරුත් සිර්මශණ  ශෙන්ශන්. හැ ැයි  

සමහර ගුරුෙරුන්ට ගුරු ෙෘත්ති  අභිමශනෙත් ශලස කරශගන 

 න්න  ැහැ  මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි. ශම කද  ශේ පශලන 

ගමන්ෙලට ජැක් ගහන්න ගිහිල්ලශ බවුන්ශඅ ආත්මශභිමශන  

විනශ  ශෙලශ සිසශ.  

අප වි ්ෙශස කරන හැටි ට රශජය ශසේෙ  කි න්ශන්  

ශේ පශලනඥ ශ එක්ක  ැඳිච්ච  ශම් රට ශග ව නඟන්න  රශේ 

අනශගත  ශෙනුශෙන්  ම් ගමනක්  න්න   ක්ති  එකතු කරන 

තැනක්. ඒ විනශ  එ  තමන්ශඅ ශේ පශලන ඉයමඟක් කර ගන්න 

එක ඉතශ ෙැරැදියි. අපි දන්නෙශ එක එක පශලන යුගෙල කටයුතු සිුව 

වූ ආකශර . ජනශධිපතිෙරණ කම ශෙන්න ුරුතෙන්  මහ 

මැතිෙරණ කම ශෙන්න ුරුතෙන්  ශදන ශප ශර න්ුව රැල්ශල් ප්රධ්ශන 

ෙ ශ න් තිශ න්ශන්  "රශජය ශසේෙ  ුරුතල් කිරීම" කි න 

කශරණ . අපි හිතනෙශ එ  ඉතශ සතුටක් දනෙන කරුණක් කි ලශ. 

ගරු සමතිතුමසි  ග්රශමී  ජනතශෙ ශ  ශහ ම කැමැතියි රශජය 

ශසේෙ ට ෙැඩිශ න්  ඳෙශ ගන්නෙශ කි නෙශට. ශම කද  ශම් රශේ 

සශමශනය ජනතශෙට තිශ නෙශ අදහසක්  'මශඅ දරුෙශ රජශේ 

ශසේෙශේ රැකි ශෙක් කරන එක ශල ුණ අභිමශන ක්; මශඅ දරුෙශට 

අවුරුුව 55න් පස්ශසේ ශපන්ෂන් එක ලැශ නෙශ' කි ලශ. ඒ මශනසික 

තත්ත්ෙ  තිශ න ජනතශෙ එක්ක ශේ පශලනඥ න් ශේ පශලන 

ජ ග්රහණ  කි න දව ශම්  නෙශ. ඒ අහිංසක  ලශශප ශර ත්තුෙ  

හී වන  හැ ෑෙක් කරනෙශ  කි න ශප ශර න්ුවෙ  මලශ බවුන්ශඅ 

ශේ පශලන ජ ග්රහණ  කරශ  න්න ඒ ජනතශෙ ශ  දශ ගන්නෙශ. 

අද අපි එහි විපශක දකිනෙශ. මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි  

මම ේදශහරණ ක් කි න්න කැමැතියි. වි ්ෙවිදයශලෙලට  න 

දරුෙන්ශගන්  හුතර ක් ශම් ශක  ෙ ප්රශේ  ශේ අ  ශන ෙ ගරු 

සමතිතුමශ සිශ ෝජන  කරන  මශ සිශ ෝජන  කරන ග්රශමී  

ප්රශේ ෙල දරුශෙෝ. වි ්ෙවිදයශලෙලට  න ඒ දරුෙන්ශගන් සමහර 

අ ට තම අධ්යශපන කටයුතු අෙසන් ෙන කල්ම තිශ න එකම 

හයි  මහශප   ශිෂයත්ෙ යි. එෙැසි දරුශෙෝත් ඉන්නෙශ. 

වි ්ෙවිදයශල  තු  අධ්යශපන කටයුතු කරශගන  න්න අෙ ය 

මූලය  ක්ති  නැති දරුෙන්ශඅ ශග විතැන් කරන  ුණීට ෙැව කරන 

අම්මලශ  තශත්තලශ තමන්ශඅ කන කර ආ රණ  ශේප  සි ල්ල 

ේකස් ති ලශ තම දරුෙන් වි ්ෙවිදයශල අධ්යශපන  සිම කරලශ 

ේපශධි  ල ශ ගැනීම දක්ෙශ අරශගන එනෙශ. එශසේ ේපශධි  ල ශ 

ගන්නශ දරුෙශට අපි ශප ශර න්ුවෙක් ශදනෙශ  ේපශධිධ්ශතෝන්ට 

රජශේ රැකි ශෙක් ශදනෙශ කි ලශ. නකළත්  අද රශේ සති ශෙලශ 

තිශ න සංස්කෘති  ශදස  ලන්න. මම කි න ශම්  කශරණශ ගැන 

වි ශතුණ විධි ට බ තුමශ ුරුතල්ෙ කථශ කරනෙශ මම දැකලශ 

තිශ නෙශ  මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි. මම ශේ පශලන 

කථශෙක් කරන්න ශන ශෙයි ශම් ේත්සශහ කරන්ශන්. ශම්ක තමයි 

සැ ෑ තත්ත්ෙ . ගරු සමතිතුමසි  වි ්ෙවිදයශලශ න් එළි ට 

ගි ශට පුනෙ ඒ ේපශධිධ්ශතෝන් ආපුන ශේ පශලනඥ න් පස්ශසේ 

 නෙශ  රැකි ශෙක් ශස  ශශගන. එශසේ රැකි ශෙක් ශස  ශශගන 

 නශක ට අවුරුුව ගණනක් කල් අරශගන ශේ පශලනඥශ ෝ ඒ 

ේපශධිධ්ශතෝන්ට රජශේ ශම කක් ශහෝ අ යශසලශභි රැකි ශෙක් ල ශ 

ශදනෙශ. හැම ආ්ඩඩුෙම එ  කර තිශ නෙශ. එම රැකි ශෙ තමශ 

කරුර ේපශධි ට සතෝලනෙශද  එමිනන් තමශ කරුර ේපශධිශේ දැනුම් 

සම් ශර ට සශධ්ශරණ ක් කරන්න ුරුතෙන්ද  ුවක් විඳලශ තමශට 

ේගන්ෙුර තමන්ශඅ අම්මශට තශත්තශට  පවුලට සශධ්ශරණ ක් ඉටු 

කරන්න ුරුතෙන්ද කි න කශරණශ පැත්තකට දශලශ  කරන්න 

ශද ක් නැතිකමට එම ේපශධිධ්ශතෝ ශ රජශේ ශසේෙ ට  නෙශ. බහු 

රජශේ ශසේෙ  තු   ම් තැනක තමශට ලැශ න එම රැකි ශෙට 

අනුගත ශෙනෙශ  රුපි ල් 15 000ක  20 000ක මශසික ෙැටුපකට. 

අද සති ශෙලශ තිශ න තත්ත්ෙ   ලන්න. ප්රශශේශී  ශල්කම් 

කශර් ශල ශගන  ැලුශෙ ත් ශපශනනෙශ  රශජය ශසේෙක න්ශඅ 

අතිතෝක්ත ක් තිශ න  ෙ. ඒ රශජය ශසේෙක න් ශලස ඉන්ශන් 

ේපශධිධ්ශතෝන්. ශම් රට ශෙනුශෙන් විේෙතුන්  වි තුන් සිර්මශණ  

කරලශ බවුන් ප්රශශේශී  ශල්කම් කශර් ශලෙල පැත්තක ෙශඩි කරෙශ 

-සමහරුන්ට ුරටුෙක්ෙත් නැහැ.- ශම් රට දියුණු කරන්න  ැහැ. 

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි  අද අශේ තරුණ තරුය න් විඳින 

ශේදනී  තත්ත්ෙශේ එක දිසශෙක් තමයි ඕක.   

සිදහසින් පුන අවුරුුව 7 ක ආර්ථික ක් ගැන  ශේ පශලන ක් 

ගැන අපි කථශ කරනෙශ. අවුරුුව 7 ක්  නකල් අපට සතෝලන 

ජශතික අධ්යශපන ෙැවසටහනක් හදශ ගන්න අපට  ැතෝ වුණශ කි ලශ 

මම වි ්ෙශස කරනෙශ. එෙැන්නක් හදශ තිබුණශ නම්  අද 

වි ්ෙවිදයශලෙලින් එළි ට එන්ශන් රශජය ශසේෙශේ රැකි ශ 

ඉල්ලශශගන ශේ පශලනඥ න් පස්ශසේ  න තරුණ තරුය න් 

පිතෝසක් ශන ෙ  ශම් රටට ෙැවදශයි ෙන  ශම් රටට  මක් කරන්න 

ුරුතෙන් වි තුන් විධි ට ස්ශෙ ත්සශහශ න් නැිනටින 

ෙයෙසශ ක න්  ශම් රටට මහශ වි ශල  ක්ති ක් වි  හැකි 

ේපශධිධ්ශතෝන්  විේෙතුන් පිතෝසක් ශෙන්න ුරුතෙන්.  

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි  අද අප විපක්ෂශේ ඉන්න 

සිසශ  ශම් ශගන ආ ශ ෝජනශෙට අදශ  කශරණශෙ ශදස ශේ පශලන 

ශකෝණශ න්  ලශ සති තරම් ආ්ඩඩුෙට පහර ගහන්න අපට 

ුරුතෙන්. හැ ැයි  අප ක  යුත්ශත් එ  ශන ශෙයි කි න එකයි මම 

ශම් ශෙලශශේ වි ්ෙශස කරන්ශන්. ගරු සමතිතුමසි  බ තුමශ 

මධ්යස්ථෙ කටයුතු කරන ශකනුණ සිසශත්  ශේ පශලන  

ශෙනුශෙන්ම කථශ කරන සමතිෙරශ ුණ ශන ෙන සිසශත් 

බ තුමශට ශම් කශරණශ කි න එක ෙැදගත්  ැයි අපි සිතනෙශ. 

සමහර අ ට නම් ශම නෙශ කිේෙත් ෙැවක් නැහැ. ඒ අ  ශම් 

කශරණශෙලට ශකළින්ම ශේ පශලන ශටෝක් එකක් මලශ ෙහලශ 

දශනෙශ. මම හිතනෙශ  බ තුමශ එෙැසි සමතිෙරශ ුණ ශන ශෙයි 
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කි ලශ. අප ප්රශශේශී  ස ශෙල සිටි කශලශේ ඉඳන් බ තුමශ 

සමතිෙරශ ක්. බ තුමශ අපට ේදේ කරලශත් තිශ නෙශ. ඒ සිසශ 

අපි බ තුමශ ගැන දන්නෙශ.  

ගරු සමතිතුමසි  අද ගරු ශේ.සී. අලෙතුෙල මන්ත්රීතුමශ ශගන 

ආ ශ ෝජනශශෙන් කි න්ශන්  ශම් ශෙලශශේ විශ්රශමික න්ශගන් 

නැ ශඟන මහශ වි ශල අ ශඳෝනශෙ ගැනයි. ගුරු ශසේෙශේ ඉන්න අශේ 

ගුරු  ෙතුන්ට  රශජය ශසේෙශේ ඉන්න අශනුණත් ශසේෙක න්ට 

තිශ න හයි  ඒ විශ්රශමික න්ට නැහැ. බවුන් ශෙනුශෙන් පශරට 

 ැහැලශ කෑ ගහන්න  නශ කත්ෙ  ශදන්න කවුරුෙත් එන්ශන්ත් 

නැහැ. බවුන් අසරණ ශෙලශ ඉන්නෙශ. ශම් රශේ තිශ න ආර්ථික 

අර්බුද ත් එක්ක බවුන්ට සශධ්ශරණ ක් ඉෂ්ට කරන්න අපහුනතශ 

සති කි ලශ අපි හිතනෙශ. නකළත් ගරු සමතිතුමසි  ශම් ප්ර ්නෙලට 

ෙවශ අඩු ප්රකළතතශෙක් දි  යුතු තැන් ශෙනුශෙන් ආ්ඩඩුශේ සමහර 

ශ ෝජනශ ක්රි ශත්මක ෙන ආකශර  අපි දකිනෙශ. ආ්ඩඩුෙක් වුණශම 

තමන්ශඅ ඉදිතෝ ශේ පශලන ගමන ගැන  පක්ෂශේ අනශගත  ගැන 

හිතන්න ඕනෑ. එශහම කරන්න එපශ කි ලශ මම කි න්ශන් නැහැ. 

ඕනෑම ශේ පශලන නශ කශ ක් ඒ ෙැශඩ් කරනෙශ. නකළත් අපට 

ශපශනනෙශ  ශම් ප්ර ්න ට ෙවශ පතෝ ශහිර ශෙනත් කශරණශ ගැන 

අලුතින් හිතන්න පටන් ශගන තිශ න  ෙක්. ඒ සිසශ බ තුමශ ශම් 

ප්ර ්නශේම අසරණ ශෙන්න ුරුතෙන්  ගරු සමතිතුමසි. බ තුමශශඅ 

අමශතයශං  ට අදශ  ශම් ප්ර ්න ට මැදිහත් ශෙන්න පශලක න්ශඅ 

කන් ශ  කළ ශන ශෙන්න ුරුතෙන්  සස් ශ  කළ ශන ශෙන්න 

ුරුතෙන්. නකළත් මම වි ්ෙශස කරනෙශ  අද තිශ න ආර්ථික 

අපහුනතශ හකළශේ අශේ රශේ විශ්රශමික න් ශෙනුශෙන් ඒ 

සශධ්ශරණ  ඉටු කරන්න ප්රකළතතශෙ ශදන්න ඕනෑ කි ලශ. බවුන් අද 

අසරණ ශෙලශ ඉන්ශන්. බවුන්ශඅ අයිති  ල ශ ශදන එක 

තෙුවරටත් ප්රමශද කරනෙශ නම්  ඒක ෙැරැදියි. ඒ ශගෞරෙනී  

ඉල්ීටම කරන ගමන්  ශේ පශලනඥ න්ට  ට ශන වී අනශගතශේ 

ශම් ලංකශෙ ඉදිතෝ ගමනක් කරශ ශගන  න්න නම්  රශජය 

ශසේෙක ශශඅ ශගෞරෙ  ආරක්ෂශ කරන ශේ පශලන 

මශනසිකත්ෙ ක් ශම් රශේ නශ ක න්ට පහ  ශේෙශ  කි ශ 

ප්රශර්ථනශ කරමින් මශඅ ෙචන කිහිප  අෙසන් කරනෙශ. 
 

ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ජනක  ්ඩවශර ශතන්නශකෝන් අමශතයතුමශ. 

 
[අ. ශ. 5.11] 
 

ෙු ජනක බණ්ඩාං ගතන්නගකෝන් මතතා මංාජය ගසේවා  
පළාත් සභා තා පළාත් පාලන අමාතයතුමා  
(மொண்புமிகு ஜனக பண்டொர ததன்னரகொன் - அரசொங்க 

ரசமவகள், மொகொண சமபகள் மற்றும் உள்ளூரொட்சி 

அமமச்சர்) 

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

මූලශසනශරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමසි  මශ හිතෙත් ගරු ශේ.සී. 

අලෙතුෙල මන්ත්රීතුමශ ඉදිතෝපත් ක  ස ශෙ කල් ත න අෙස්ථශශේ 

ශ ෝජනශෙ  විපක්ෂශේ හිටි ශ නම් මම ඉදිතෝපත් කරන 

ශ ෝජනශෙක්. ශම කද  මම ඒ තරම් ම ශම් විශ්රශම ෙැටුේ ප්ර ්න  

ගැන ශල ුණ අෙධ්ශන කින් සිටින ශකශනක්. විශ්රශම ෙැටුප විතරක් 

ශන ශෙයි  රශජය ශසේෙක ශ ගැනත් මම අෙධ්ශනශ න් සිටිනෙශ.  

ගරු මන්ත්රීතුමශ ඉදිතෝපත් ක  ශමම ශ ෝජනශෙ පිළි ඳෙ කථශ 

කරුර මන්ත්රීෙරුන් හතරශදනශ සමඟ මශත් එකඟ ෙන ගමන් මට 

ලැබී තිශ න පිළිතුර මම ශකටිශ න් ඉදිතෝපත් කරන්නම්. 

2014 අශප්රේල් මශසශේ සිට 2018 ශදසැම් ර් 31 දක්ෙශ 

විශ්රශමික න් 119 000කට අධික සංතයශෙකට රුපි ල් බිලි න 

73කට අධික කළදලක් විශ්රශම ෙැටුේ පශතෝශතෝකයක ශලස ශගෙශ සත.  

2019.09.01 දින සිට 2022.03.23 දක්ෙශ කශල  තු  රුපි ල් 

මිලි න 86 691කට ආසන්න කළදලක් ශගෙශ තිශ නෙශ. 2021 

සැේතැම් ර් දක්ෙශ විශ්රශම ෙැටුේ සක්රි  කර ශගවූ සි ලු 

විශ්රශමික න්ට පශතෝශතෝකයක කළදල් ශගෙශ අෙසන් කර සත. 2021 

බක්ශතෝ ර් සිට 2022 මශර්තු දක්ෙශ විශ්රශම ෙැටුේ ශගවීම ආරම්  

ක    එශහත් පශතෝශතෝකයක ශගවීමට සති සංතයශෙ 1  203කි. ඒ 

සඳහශ අෙ ය ෙන කළදල රුපි ල් මිලි න 1  780කි. ශමශතක් 

විශ්රශම ෙැටුේ ශගවීම ආරම්  කර නැති විශ්රශමික න් සංතයශෙ 

1 782කි. බවුන්ට පශතෝශතෝකයක ශගවීමට අෙ ය කළදල රුපි ල් 

මිලි න 16 651කි. ඒ අනුෙ  2022.03.22 ෙන විට විශ්රශමික න් 

15 985කට පශතෝශතෝකයක ශලස රුපි ල් මිලි න 16 651ක් 

ශගවීමට තිශ නෙශ. 

ගරු මන්ත්රීතුමසි  සත්ත ෙ ශ න්ම බ තුමශශඅ දැන ගැනීම 

සඳහශ විශ්රශම ෙැටුේ අධ්යක්ෂ ජනරශල්ශඅ ෙශර්තශෙ මට ස ශගත 

කරන්න ුරුතෙන්. ඒ ෙශශඅම  මම අමශතය ම්ඩවල ට ඉදිතෝපත් 

ක  කැබිනේ ප්රිකශශේ පිටපතක් බ තුමශට ල ශ ශදන්න 

ුරුතෙන්. ඒ ෙශශඅම ඊට කැබිනේ ම්ඩවලශ න් ලැබුණු අනුමැති  

සහිත ශල්තන ත් ල ශ ශදන්න ුරුතෙන්. ශම් සි ල්ල එකතු වුණශම 

බ තුමශශඅ ප්ර ්න ට පිළිතුර ශමතැන තිශ නෙශ. මූලශසනශරූඪ 

ගරු මන්ත්රීතුමසි  මම ශම් පිළිතුර සතුුත සි ලු ශල්තන සභාෙත* 
කරනෙශ.   

ගරු ශේ.සී අලෙතුෙල මන්ත්රීතුමශශගන් මම ඉල්ලශ සිටිනෙශ  

ශම් ශෙලශෙ ගැනත් ශප ඩ්වක් හිතන්න කි ලශ. ශම් ශෙලශශේ 

තිශ න අපහුනකම මිසක්  විශ්රශම ෙැටුේ හිමි න්ශඅ අයිති ට  

අගති ක් ෙන ශලස අපි ශක යි ශෙලශෙකෙත් කටයුතු කරන්ශන් 

නැහැ. ගරු අලෙතුෙල මන්ත්රීතුමසි  බ තුමශ ශගනශශේ ඉතශ 

 හපත් ශ ෝජනශෙක්. ඒ සඳහශ කැප ශෙලශ මශඅ කශර්   මම ඉටු 

කරන  ෙ ශම් අෙස්ථශශේ ම ප්රකශ  කරනෙශ.  

ශ  ශහ ම ස්තුතියි. 
 
ප්රශනනය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
පාර්ලිගම්න්තුව ඊ  අනුකූලව අ. භා.  5.16   2022 මාර්තු 24 වන 

බ්රතසනපතින්දා  පූ. භා. 10.00 වන ගතක් කල් ගිගේය. 
 

அதன்படி பி. ப. 5.16 மணிக்கு பொரொளுமன்றம், 2022  மொர்ச் 24,  

வியொழக்கிழமம மு.ப.10.00 மணிவமர ஒத்திமவக்கப்பட்டது. 
 

Parliament adjourned accordingly at 5.16 p.m. until 10.00 a.m. on 
Thursday, 24th March, 2022.  
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[ගරු ශහේෂශ විතශනශඅ මහතශ] 

————————— 
*  පුසනතකාලගේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



 

 
 
 
 

සැ.යු. 
 

ශමම ෙශර්තශශේ අෙසශන කළද්රණ  සඳහශ ස්ෙකී  කථශෙල සිෙැරදි ක  යුතු තැන් දක්ෙනු තෝසි මන්ත්රීන් මින් පිටපතක් ශගන 
 සිෙැරදි ක  යුතු ආකශර  එහි පැහැදිලිෙ ලුණණු ශක ට  පිටපත ලැබී ශදසති ක් ශන ඉක්මෙශ  

තැන්සාඩ් සංසක්ශරක ශෙත ලැශ න ශසේ එවි  යුතු . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர்   தமது உமரயின்  இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிமழ திருத்தங்கமள தமது பிரதியில் ததளிவொகக் குறித்து 

அதமனப் பிமழ திருத்தப்படொத பிரதி கிமடத்த இரு வொரங்களுள் ஹன்சொட் பதிப்பொசிொியருக்கு அனுப்புதல் ரவண்டும். 
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sent to the Editor of HANSARD within two weeks of receipt of the uncorrected copy. 
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තැන්සාඩ් වාර්තා  
ගකොළල 5  ගපොල්ගතේන්ගෙොඩ  ිතුළපන පාං  අංක 163 දංන සනාානගයහි ිළහිිය 
ංජගේ ප්රවෂත්ති ගදපාර්තගම්න්තුගේ ිළහිිය ංජගේ ප්රකාශන කාර්යාංශගයන්  

මිල දී ෙත තැක. 
 

ගමම තැන්සාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk ගවබ් අඩවිගයන්  
බාෙත තැක. 

 

 

 

 

ஹன்சொட் அறிக்மகயின் பிரதிகமள  

இல. 163, கிருலப்பமன வீதி, தபொல்ரஹன்தகொட,  தகொழும்பு 5இல் அமமந்துள்ள  

அரசொங்க தகவல் திமணக்களத்தின் அரசொங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பணம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகொள்ளலொம். 

 
 

இந்த ஹன்சொட் அறிக்மகமய www.parliament.lk எனும் இமணயத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும். 
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ශ්රී ලංකශ රජශේ කළද්රණ ශදපශර්තශම්න්තුශේ කළද්රණ  කරන ලම. 


