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පූ.භා. 9.30  පාර්ලිවම්න්තුව රැස් විය.   

කථානායකතුො [ගරු ෙහින්ද යාපා අවේවර්ධාන ෙහතා] 

මූලාසනාරූඪ විය. 

பொெொளுைன்றம் மு.ப. 9.30 ைைிக்குக் கூடியது.  

ெபொநொயகர் அவர்கள் [ைொண்புைிகு ைஹிந்த யொப்பொ அறபவர்தன] 

தமலமை வகித்தொர்கள். 

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

ABEYWARDANA] in the Chair. 
 
 

නිවේදන 
அறிவிப்புக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 

 

ඛනිජවතල් නිෂ්පාදන (විවශ්ේෂ විධිවිධාාන) 

(සංවශ්ෝධාන) පනත් වකටුම්පත: වරේෂ්ධාධිකරටය  

වපත්සම්  
தபற்றறொலிய உற்பத்திப் தபொருட்கள் (விறெட 

ஏற்பொடுகள்) (திருத்தம்) ெட்டமூலம்: உயர் 

நீதிைன்றுக்கு ைனுக்கள் 
PETROLEUM PRODUCTS (SPECIAL PROVISIONS) 

(AMENDMENT) BILL: PETITIONS TO THE SUPREME COURT 

 
ගරු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ආණ්ඩුක්රම ව්යව්ස්ාාශේ 212(2) ව්යව්ස්ාාව් ්රොයව්  

“ඛනිජශතල් නිෂ්පාදන (විශ ේෂ විධිවිධාන) (සංශ ෝධන)” නමැති 

පනත් ශෙටුම්පත සම්බන්ධශ න් ශරේෂ්ධාධිෙයට  ශව්ත ිරිපතපත් 

ෙයන ලද ශපත්සම් ශදෙෙ පිටපත් මා ශව්ත ලැබී ඇති බව් 

පාර්ලිශම්න්තුව්ට දන්ව්නු ෙැමැත්ශතමි. 

 
ලිපි වල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීෙ 

ெைர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திெங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

1979 අංෙ 62 දයන අතයාව් ය මහජන ශසේව්ා පනශත් 1 ව්ගන්ති  

්රොයව්  ජනාධිපතිව්ය ා ශව්ත පැව්රී ඇති බලතල අනුව්  1211 සැ්තතැම්බර් 2  

රිනැති අංෙ 1195/45 දයන අති විශ ේෂ ගැසට් පත්රශේ  හා හි  වපශල්ඛනශ ි  

පළ ෙයමින් ෙයන ලද ්රො න .- [අග්රාමාතය සහ යාජය පපතපාලන  ස්ව්ශේ  

ෙටයුතු  පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයතුමා ශව්නුව්ට ගවන ්රසන්න 

යටතුංග මහතා]  
 

සභාවම්සය ෙත තිබිය යුතුයයි නිවයෝග කරන ලදී. 
ெபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

ගරු ප්රසන්න රටතුංග ෙහතා (නාගිකක සංවර්ධාන හා 

නිවාස අොතය සහ ණණ්ු  පාර්ශ්්වව  ප්රධාාන 

සංවිධාායකතුො) 
(ைொண்புைிகு பிெென்ன ெைதுங்க - நகெ அபிவிருத்தி ைற்றும் 

வீடமைப்பு அமைச்ெரும் அெெொங்கக் கட்ெியின் 

முதற்றகொலொெொனும்) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga - Minister of Urban 
Development and Housing and Chief Government Whip) 

ගවන ොානා ෙතුමනි  ්රව්ාහන හා මහාමාර්ග අමාතය සහ 

ජනමාධය අමාතයතුමා  ශව්නුශව්න් මම 1229 ව්ර්ෂ  සඳහා ශ්රී 

ලංො රූපව්ාි නී සංස්ාාශේ ව්ාර්ෂිෙ ව්ාර්තාව් ිරිපතපත් ෙයමි. 

ශමම ව්ාර්තාව් ජනමාධය ෙටයුතු පිළිබඳ අමාතයාං    

වපශේ ෙ ොයෙ සභාව් ශව්ත ශ ොමු ෙළ යුතු  ැයි මම ශ ෝජනා 

ෙයමි.  

 
ප්රශ්්නය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
 

ස්ථාවර නිවයෝග පිළිබඳ කාරක සභාවේ 
වාර්තාව 

நிமலயியற் கட்டமளகள் பற்றிய குழுவின் 

அறிக்மக 
REPORT OF THE COMMITTEE ON STANDING 

ORDERS 
 

ගරු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පාර්ලිශම්න්තුශේ ස්ාාව්ය නිශ ෝග සංශ ෝධන සම්බන්ධශ න් 

ස්ාාව්ය නිශ ෝග පිළිබඳ ොයෙ සභාශේ ව්ාර්තාව් හම ොයෙ 

සභාශේ ෙටයුතු ද ඇතුළුව් මම පිළිගන්ව්මි. 

 

ගරු (ණචාර්ය) සුසිල් වප්රේෙජයන්ත ෙහතා (අධායාපන 

අොතය සහ පාර්ලිවම්න්තුවේ සභානායකතුො) 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுெில் பிறெைஜயந்த - கல்வி 

அமைச்ெரும் பொெொளுைன்றச் ெமப முதல்வரும்) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha - Minister of 
Education and the Leader of the House of Parliament) 
ගවන ොානා ෙතුමනි  "හම ව්ාර්තාව් මුද්රට  ෙළ යුතු " යි 

මම ශ ෝජනා ෙයමි. 
 

ප්රශ්්නය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

වාර්තාව මුද්රටය ක  යුතුයයි නිවයෝග කරන ලදී. 
அறிக்மக அச்ெிடப்படக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered that the Report be printed. 
 

ගරු ලක්ෂ්ෙන් කිිකඇල්ල ෙහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

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

ගවන ොානා ෙතුමනි  පක්ෂ නා ෙ රැස්වීශම්දී සමගි ජන 

බලශේග  හැටි ට අපි ිල්ලීමක් ෙළා  COPE and COPAව්ල 

සභාපති ධුය විපක්ෂ ට ශදන්න කි ලා. ඔබතුමා හ  පිළිගත්තා. 

ඊට පසුව්  ඒ සම්බන්ධශ න් ස්ාාව්ය නිශ ෝග පිළිබඳ ෙමිටුශේ 

හෙඟත්ව්  බලන්න කිේව්ා.  ඒ පිළිබඳව් තීයට ක් දීලා 

තිශබනව්ාද කි ා මම දැන ගන්න ෙැමැතියි.  
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පාර්ලිශම්න්තුව් 

ගවන ොානා ෙතුමනි  ඊට පසුව් මම තව් ිල්ලීමක් ෙළා. අපි 

අවුවනු ගටනාව්ක් තිස්ශසේ ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ ින්නව්ා. මශේ 

පාර්ලිශම්න්තු ොල  අවුවනු  5ක් ශව්නව්ා. අපි හැම දාම ශම් 

COPE and COPA ව්ාර්තා පිළිබඳව් විව්ාද ෙයනව්ා. හැබැයි ඒෙ 

හතැනින් ිව්යයි  ගවන ොානා ෙතුමනි. මම කිේව්ා  ශම් COPE 
and COPA ව්ාර්තා  නීතිපතිට  ව්න්න කි ලා.  වදාහයට ක් 

ව් ශ න් ශෙෝටි 25 222ෙ සීනි ව්ංචාව් ගනිමු. ඒෙ ිව්යයි ශන්. 

ඒෙ නීතිපතිට  ැේව්ා නම්  නීතිපති පැහැරිලි තීන්ුව්ක් ශදනව්ා. ඒ 

ිල්ලීම් ශදෙ -සංශ ෝධන ශදෙ- ඇතුළත් ෙය තිශබනව්ාද කි ලා 

මම අහනව්ා. 
 

ගරු (ණචාර්ය) සුසිල් වප්රේෙජයන්ත ෙහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுெில் பிறெைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha)  

ශම් ව්ාර්තාශේ තිශබන්ශන් ස්ාාව්ය නිශ ෝග පිළිබඳ ෙමිටුව් 

රැස්වුටා  - 
 

ගරු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගවන මන්ත්රීතුමනි  අපි ඒ ොයටා පක්ෂ නා ෙ රැස්වීශම්දී 

නැව්තත් ගන්නව්ා. පක්ෂ නා ෙ රැස්වීමට අපි නැව්තත් ඒව්ා 

ිරිපතපත් ෙයලා ඒෙ අව්සන් ෙයනව්ා.  
 

ගරු ලක්ෂ්ෙන් කිිකඇල්ල ෙහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අපි පක්ෂ නා ෙ රැස්වීශම්දී තීයට ක් ගත්තා ශන්  COPE 
and COPAව්ල සභාපති ධුය විපක්ෂ ට ශදන්න ඕනෑ කි ලා. 

ඔබතුමා  පක්ෂ නා ෙ රැස්වීශම්දී ඒෙට හෙඟ වුටා  ගවන 

ොානා ෙතුමනි. ඊට පසුව් ඔබතුමා නිශ ෝග ෙළා  ඒ තීයට  

ස්ාාව්ය නිශ ෝග පිළිබඳ ෙමිටුව්ට  ව්ලා අව් ය ෙටයුතු ෙයන්න 

කි ලා. ඒ ව්ාශේම මම ිල්ලීමක් ෙළා  ශම් COPE and COPA 
ව්ාර්තා නීතිපතිට  ව්න්න කි ලා. [බාධා කිරීමක්]  ඔබතුමාට පසුව් 

පිළිතුවන ශදන්න පුළුව්න්. I am not trying to embarrass you. 
You can answer later.  

 

වපත්සම් 
ைனுக்கள் 
PETITIONS 

        

ගරු වරෝහට දිසානායක ෙහතා 
(ைொண்புைிகு றறொஹை திஸொநொயக்க)   

(The Hon. Rohana Dissanayaka)  

ගවන ොානා ෙතුමනි  ශපොල්ශගොල්ල  පල්ශල්ගුන්නෑපාන  

ව්ලේව්ත්ත පාය  අංෙ 292/  දයන ස්ාානශ ි  පරිංචි බී.හච්.ජී. 

න නි ශර්ණුො මහත්මි ශගන් ලැබුණු ශපත්සමක් මම 

පිළිගන්ව්මි. 

 

ගරු වසන්ත යාපාබණ්ඩාර ෙහතා 
(ைொண்புைிகு வெந்த யொப்பொபண்டொெ)  

(The Hon. Wasantha Yapabandara) 

ගවන ොානා ෙතුමනි  දන්තුශර්  සි ඹලාශගොඩ  ජ පත්ම  

අංෙ 86 දයන ස්ාානශ ි  පරිංචි හච්.පී.ශේ. ව්ල්ගම්පා  

මහතාශගන් ලැබුණු ශපත්සමක් මම පිළිගන්ව්මි. 

 
ඉදිිකපත් කරන ලද වපත්සම්  ෙහජන වපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

සභාව  පැවිකය යුතු යයි නිවයෝග කරන  ලදී. 
ெைர்ப்பிக்கப்பட்ட ைனுக்கமளப் தபொதுைனுக் குழுவுக்குச் ெொட்டக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

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

ප්රශ්්නවල  වාචික පිළිතුරු 
வினொக்களுக்கு வொய்மூல விமடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

වසස් බද්ද: විස්තර 

'தெஸ்' வொி: விபெம் 
CESS: DETAILS  

1893/2022 

1.  ගරු අජිත් ොන්නප්වපරුෙ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தபருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

අග්රාමාතය සහ යාජය පපතපාලන  සව්්ශේ  ෙටයුතු  පළාත් සභා 

හා පළාත් පාලන අමාතයතුමාශගන් ඇූ  ්ර ්න  - (2): 

(අ) (i) ශසස ්බේද නමින් බේදක් තිශබන බව් දන්ශන්ද; 

 (ii)  හම බේද පැනවීශම් අයමුණු ෙව්ශර්ද; 

 (iii)  හම බේද අ  ෙයනු ලබන ක්ශෂේත්ර ෙව් ශර්ද; 

 (iv)  2015 ව්ර්ෂශේ  සිට ශම් දක්ව්ා ශසස ්බ  ුව් ශ න් 
හෙතු ෙයන ලද මුදල ශෙොපමටද; 

 (v)  ශම් ව්නවිට හම බේද පැනවීශම් අයමුණු ිටු වී 
තිශේද; 

 (vi) ශනොහශසේ නම්  ඒ සම්බන්ධශ න් ගනු ලබන 
පි ව්ය ෙව්ශර්ද; 

  න්න හතුමා ශමම සභාව්ට දන්ව්න්ශන්ද?  

(ආ) ශනොහශසේ නම්  ඒ මන්ද? 
 

பிெதை அமைச்ெரும் தபொது நிருவொக, உள்நொட்டலுவல்கள், 

ைொகொை ெமபகள் ைற்றும் உள்ளூெொட்ெி அமைச் 

ெருைொனவமெக் றகட்ட வினொ: 

(அ) (i) 'தெஸ்' வொி என்ற தபயொில் வொிதயொன்று 

இருப்பமத அறிவொெொ என்பமதயும்; 

 (ii) அவ்வொிமய விதித்ததன் றநொக்கங்கள் யொமவ 

என்பமதயும்; 

 (iii) அவ்வொி அறவிடப்படுகின்ற துமறகள் யொமவ 

என்பமதயும்; 

 (iv) 2015ஆம் ஆண்டு ததொடக்கம் இதுவமெ 

அறவிடப்பட்டுள்ள 'தெஸ்' வொித் ததொமக 

எவ்வளவு என்பமதயும்; 

 (v) இன்றளவில் அவ்வொிமய விதித்ததன் 

றநொக்கங்கள் நிமறறவறியுள்ளனவொ 

என்பமதயும்; 

 (vi) இன்றறல், அது ததொடர்பொக 

றைற்தகொள்ளப்படவுள்ள நடவடிக்மககள் யொமவ 

என்பமதயும்; 

 அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொெொ? 

(ஆ) இன்றறல், ஏன்? 
 

asked the Prime Minister and Minister of Public 
Administration, Home Affairs, Provincial Councils and 
Local Government: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether he is aware of the fact that there is 
a tax called Cess; 

 (ii) the objectives of imposing the said tax; 

 (iii) the areas in which the aforesaid tax is 
charged;  

 (iv) the amount of money that has been 
collected up to now from the year 2015 as 
Cess; 
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 (v) whether the objective of imposing the 
aforesaid tax has been achieved by now; and 

 (vi) if not, the action that shall be taken in that 
regard? 

(b) If not, why? 
 

ගරු ප්රසන්න රටතුංග ෙහතා  
(ைொண்புைிகு பிெென்ன ெைதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ගවන ොානා ෙතුමනි  අග්රාමාතය සහ යාජය පපතපාලන  ස්ව්ශේ  

ෙටයුතු  පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයතුමා ශව්නුශව්න් මා 

හම ්ර ්න ට පිළිතුය ලබා ශදනව්ා. 
 

(අ) (i) ඔේ. 

  1979 අංෙ 42 දයන ශ්රී ලංො අපන න සංව්ර්ධන 
පනත  ටශත් ශසස ්බේද පනව්ා ඇත.  

 (ii) 1979 අංෙ 42 දයන ශ්රී ලංො අපන න සංව්ර්ධන 
පනශත් 24 ව්ැනි ව්ගන්ති   ටශත් ආන න සහ 
අපන න භාණ්ඩ සඳහා ශසස ්බේද අ  ෙයනු ලබයි. 
ආන න භාණ්ඩ සඳහා ශසස ්  බේද පැනවීශම් 
අයමුට ව්න්ශන් ආශේ ෙ ආන නිෙ ද්රව්ය 
ආන න  පාලන  කිරීම මඟින් ශේශී  ෙර්මාන්ත 
ආයක්ෂා කිරීමයි. අමු ද්රව්ය ව් ශ න් අපන න  
අධධර් ව්ත් කිරීම සහ අග  හෙතු ෙළ අපන න 
්රව්ර්ධන  කිරීම සඳහා අමු ද්රව්ය අපන න මත 
අපන න ශසස ්බේද පනව්නු ලැශේ. 

 (iii) ආන න ශසස ් බේද ්රධාන ව් ශ න් පහත අං  
සඳහා අදාළ ශේ. 

  ෙෘෂි ොර්මිෙ ආන න  -     කිපත නිෂප්ාදන  හළව්ලු  
සහල්  ශත්  පලතුවන 

  ුම්ශෙොළ නිෂප්ාදන -      සිගරැට්  බීඩි 

  ොර්මිෙ ද්රව්ය  - සිශමන්ති  ශසයමික් 
නිෂප්ාදන  ලිි සි ශතල්  මුද්රට තීන්ත  සව්්ාභාවිෙ 
යබර්  ට ර්  ව්ාශන්  තඹ  ඇලුමිනි ම්  තීන්ත සහ 
ව්ාර්නිෂ ් ්තලාසට්ික් ද්රව්ය  වි න ලද ශයරි  ඇඟලුම්  
පාව්හන්  

  ශපෞේගලිෙ සත්ොය ද්රව්ය - සබන්  ෂැම්පු  සුව්ඳ 
විලවුන්  රූප ලාව්ටය නිෂප්ාදන අමු ද්රව්ය 

  අපන න ශසස ් බේද අදාළ ව්න ්රධාන අං  පහත 
පපතරි ශේ. 

  ෙෘෂි ොර්මිෙ අපන න  - ශපොල්  ශත්  යබර්  සහල්  
බඩ ිපතඟු  

  ඛනිජ අපන න -  සව්්ාභාවිෙ මිනියන්  ව්ැලි  සිලිො 
ව්ැලි  තිවනව්ානා  පාෂාට  ශ ොසශ් ේට්  ග්රැනයිට්  
ටයිශට්නි ම්  ිල්මනයිට් 

  ොර්මිෙ ද්රව්ය   -    ෙඩ  තඹ  ඇලුමිනි ම්  සින්ක් 
සහ අබලි ද්රව්ය 

(iv) 

 (v) ඔේ. හම බේද පැනවීශම් අයමුණු ිටු වී ඇත. 

 (vi)  අදාළ ශනොශේ. 

(ආ)  පැන ශනොනඟී. 

 

ගරු අජිත් ොන්නප්වපරුෙ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தபருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ගවන ොානා ෙතුමනි  ව්ර්ෂ ෙට ශඩොලර් බිලි න 52ෙ 

පමට ආදා මක් ශම් ශසස් බේද මඟින් අපි ලබා ගන්නව්ා. 

අපන න සංව්ර්ධන  සඳහා ශම් ශසස් බේද ශ ොදව්නව්ා කි ලා 

තමයි ්රො  ශව්ලා තිශබන්ශන්. නමුත් අපි දන්නව්ා  ශ්රී ලංො 

අපන න සංව්ර්ධන මණ්ඩල ට ව්ර්ෂ ෙට මිලි න  2ක්ව්ත් 

ශදන්ශන් නැති බව්. අපන න මඟින් ශසස් බේද ලබා ගන්න 

පුළුව්න් මාස ෙට ශඩොලර් බිලි න 7ක් විතය. නමුත්  අද මැණික් 

හා ස්ව්ර්ටාභයට ව්යාපාය  රිහා බලන්න. ශලෝෙශේ  තිශබන 

ශලොකුම මැණික් ශපොකුය විකුටා ශගන හන්න කි ලා පිට යටට 

 ැේව්ා. ශම් ව්න ශෙොට ඒ සිුවීමට අවුවනේදෙට ව්ැඩි ොල ක් ගත 

වුටත් ඒෙට ශව්ච්ච ශද ක් නැහැ. ඊළඟට  මැණික් ජාව්ායම් සිු 

ශව්නව්ා. ශෙොටින්ම කි නව්ා නම්  ජාතිෙ මැණික් සහ 

ස්ව්ර්ටාභයට අධිොපතශේ  සභාපතිව්ය ා පව්ා වණ්ඩි ල් 

බිස්නස්ව්ලට ්රසිේධ ශව්ලා තිශබනව්ා. ඒ කි න්ශන්  ඒ 

සභාපතිව්ය ා පව්ා ශහොය පාශයන් ශඩොලර් ශගන්ව්න ශෙශනකු 

විධි ට ්රසිේධ ශව්ලා තිශබනව්ා.   

ශම් ව්ාශේ ශේව්ල් අපි නව්ත්ව්න්න ඕනෑ. ශසස් බේද පාවිච්චි 

ෙයලා අපන න   ක්තිමත් ෙය ගැනීමට ශද ක් ෙයනව්ා 

ශපශනන්ශන්ත් නැහැ. මැණික් කිේව්ාම  "Ceylon gems" කි න 

නාම  දැන් ලංොව්ට නැති ශව්ලා තිශබනව්ා. අද අපන න 

සංව්ර්ධන මණ්ඩල  ශබොශහොම අමාවනශව්න් පව්ත්ව්ාශගන 

 න්ශන්; බඩ ගාශගන ව්ාශේ  න්ශන්. ශමොෙද ඒ ආ තන ට 

අව් ය මුදල් නැහැ. ශසස් බේද පාවිච්චි ෙයන්ශන් අපන න  

ව්ැඩිරියුණු කිරීම සඳහා නම්  ඇයි ඒෙ භාණ්ඩාගාය ට ගන්ශන්? ඒ 

බේශදන් හන ආදා ම භාණ්ඩාගාය ට ගන්ශන් නැතිව් අපන න 

සංව්ර්ධන මණ්ඩල ටම දීලා ඒෙ අපන න සංව්ර්ධන ව්ැඩව්ලට 

ශ ොදව්ා ගන්න බැපත ඇයි? ඒ බේශදන් ලැශබන ආදා ම 

භාණ්ඩාගාය ට ගි ාම අපන න ්රව්ර්ධන  සඳහා අවුවනේදෙට 

මිලි න  2ක්ව්ත් ගන්න බැහැ. ශසස් බේද පනව්ා තිශබන්ශන් 

අපන න  ව්ැඩි රියුණු කිරීම සඳහා නම්  ඒ බේශදන් ලැශබන 

ආදා ම භාණ්ඩාගාය ට අයශගන බැංකු ට  පි ව්ා ගන්න ශහෝ 

ශව්නත් ජාව්ායම්ව්ලට ශ ොදව්න්ශන් නැතිව් අපන න ව්ැඩි රියුණු 

ෙයන්න සෘජුව් ශ ොදව්ා ගන්න බැපත ඇයි? ඒ සඳහා ව්ැඩ 

පිළිශව්ළක් සෙස් ෙයලා තිශබනව්ාද? අද ව්නශෙොට ශඩොලර් 

ි ඟෙම නිසා අපන න ආදා ම අපට අතයව් ය ශද ක් ශව්ලා 

තිශබනව්ා. ඒ සඳහා ව්ැඩ පිළිශව්ළක් තිශබනව්ාද  ගවන 

ඇමතිතුමනි? 

1357 1358 

  වනපි ල් මිලි න 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ආන න මත ශසස් බේද 43,576 59,058 56,574 50,777 48,403 47,534 73,320 

අපන න මත ශසස ්බේද 2,713 2,672 2,980 2,592 2,300 1,775 2,223 

සමස්ත ආදා ම 46,289 61,730 59,554 53,369 50,703 49,309 75,543 



පාර්ලිශම්න්තුව් 

ගරු ප්රසන්න රටතුංග ෙහතා  
(ைொண்புைிகு பிெென்ன ெைதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ගවන ොානා ෙතුමනි  ශම් ්ර ්න  අදාළ අං  ශව්ත ශ ොමු 

ෙයලා ිරිපත ොලශේ දී පිළිතුවන ලබා ශදන්න කි න්නම්. ගවන 

මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමා කිේව්ා ව්ාශේ  මැණික් හා 

ස්ව්ර්ටාභයටව්ලින් ලැශබන ශසස් බේදට අදාළ මුදල් ශපොු 

අයමුදලට ඇවිල්ලා තමයි ිතුවන ෙටයුතුව්ලට ශ ොමු ශව්න්ශන්. 

ඒෙ ශෙළින්ම ඒ ආ තනව්ලට ශ ොමු වීමක් සිු ශව්න්ශන් නැහැ. 

අදාළ මුදල යජ ට තමයි හන්ශන්.  

 

ගරු ලක්ෂ්ෙන් කිිකඇල්ල ෙහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශත් අපන නශේ දීත් හශහමයි ශව්න්ශන්. 
 

ගරු ප්රසන්න රටතුංග ෙහතා  
(ைொண்புைிகு பிெென்ன ெைதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ඔේ. 
 

ගරු අජිත් ොන්නප්වපරුෙ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தபருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ගවන ඇමතිතුමනි  යශට් පව්තින ශඩොලර් ි ඟ  නිසා අපන න  

අපට අතයව් ය ශද ක් ශව්ලා තිශබනව්ා ශන්. ව්චනශේ  

පපතසමා්තතාොයශ න්ම අපන න ට ඒ බේශේ මුදල් ශ ොදා 

ගන්න ව්ැඩ පිළිශව්ළක් ක්රි ාත්මෙ ෙයන්න බැපතද කි න හෙයි මම 

ඇහුශේ. ඒෙ තමයි මශේ පළමුව්ැනි අතුවන ්ර ්න . 
 

ගරු ප්රසන්න රටතුංග ෙහතා  
(ைொண்புைிகு பிெென்ன ெைதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ඒ සම්බන්ධශ න් ශම් ශව්ලාශේ වත්තය ක් ශදන්න බැහැ.  

ිරිපත ොලශේ දී පිළිතුය ලබා ශදන්න ෙටයුතු ෙයන්නම්  ගවන 

මන්ත්රීතුමනි. 
 

ගරු අජිත් ොන්නප්වපරුෙ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தபருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ගවන ඇමතිතුමනි  අපන න  සඳහා පනව්පු ශම් ශසස් බේද අද 

ශව්නශෙොට ුයොන බිලටත් හෙතු ශව්ලා තිශබනව්ා. ලංොශේ 

ජනගහන ට ව්ඩා ශදගුට ක් විතය ුයොන අද යශට් පාවිච්චි 

ශව්නව්ා. ඒ ුයොන බිලටත් ශසස් බේදක් හෙතු ෙයන හශක් 

ශත්වනම ශමොෙක්ද? ඒෙට ශසස් බේදක් පනව්ලා තිශබන්ශන් ඇයි? 

අද ුයොන බිල දයා ගන්න බැපත තයමට ව්ැඩි ශව්ලා තිශබනව්ා. 

සන්නිශේදන  සඳහා ව්ැට් හෙ හෙතු ශව්නව්ා; ඒෙ සි  ට 8ට 

තිබුටා  ඊට පස්ශසේ සි  ට 21ක් වුටා  දැන් සි  ට 25ක් ශව්ලා 

තිශබනව්ා. ඒ ව්ාශේම සන්නිශේදන  සඳහා 1222 සිට සි  ට 1ෙ 

ශසස් බේදක් පනව්ලා තිශබනව්ා.  
 

ගරු ප්රසන්න රටතුංග ෙහතා  
(ைொண்புைிகு பிெென்ன ெைதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ගවන මන්ත්රීතුමා  ඒ අතුවන ්ර ්න සඳහා ිරිපතශේ දී පිළිතුවන ලබා 

ශදන්න ෙටයුතු ෙයන්නම්.   

 

ගරු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 ්ර ්න අංෙ 1 -2998/1211- (2)  ගවන ශේ.සී. අලව්තුව්ල මහතා 

- [සභා ගර්භ  තුළ නැත.] 
 

 ්ර ්න අංෙ   -12 9/1211-(2)  ගවන ලලිත් හල්ලාව්ල මහතා. 

ගරු ලලිත් එල්ලාවල ෙහතා   
(ைொண்புைிகு லலித் எல்லொவல)  

(The Hon. Lalith Ellawala)  

ගවන ොානා ෙතුමනි  මා හම ්ර ්න  අහනව්ා. 
 

ගරු ප්රසන්න රටතුංග ෙහතා  
(ைொண்புைிகு பிெென்ன ெைதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ගවන ොානා ෙතුමනි  මහජන ආයක්ෂෙ අමාතයතුමාශගන් 

ශම් ්ර ්න ට අදාළ පිළිතුය ලැබිලා තිශබනව්ා. පිළිතුය ලැබුටත්  

මහජන ආයක්ෂෙ අමාතයතුමා ශව්නුශව්න් මා හම ්ර ්න ට 

පිළිතුය ලබා දීම සඳහා සති ශදෙෙ ොල ක් ිල්ලා සිටිනව්ා. 
 

ගරු අජිත් ොන්නප්වපරුෙ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தபருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ගවන ොානා ෙතුමනි  අපි මන්ත්රීව්වන ව් ශ න්  මහජන ්ර ්න 

අහනශෙොට අදාළ ඇමතිව්ය ා ශහෝ ඒ පිළිබඳ දැනුමක් තිශබන 

ඇමතිව්යශ ක් ඒව්ාට පිළිතුවන ලබා ශදනව්ා නම් ශහොඳයි. ශමොෙද  

මාස 1ෙට ෙලින් ්ර ්න  ශ ොමු ෙයලා  මහජන පැමිණිලි අනුව් 

අපි දව්ස් ගටනෙ ිඳන් ශම්ව්ාට ලැහැස්ති ශව්ලා ශම් ගවන සභාව්ට 

ආව්ාම  "ඒෙ පසුව් කි න්නම්" කි නශෙොට  ඒ ෙව්දාද කි ලාව්ත් 

අපට ව්ැටශහන්ශන් නැහැ.  නැත්නම් ඊළඟ සතිශේ  වත්තය 

ශදනව්ා කි ලා - [බාධා කිරීමක්] 
 

ගරු ප්රසන්න රටතුංග ෙහතා  
(ைொண்புைிகு பிெென்ன ெைதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ඔබතුමා ඒ ්ර ්න ටිෙ හපත ට අපිට  හේව්ා නම් වත්තය ශදන්න 

පුළුව්න්. නමුත්  ඒ අදාළ අමාතයව්ය ා - [බාධා කිරීමක්]  
 

ගරු අජිත් ොන්නප්වපරුෙ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தபருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ඔබතුමා ශසස් බේද ගැන දන්ශන් නැති හෙ ශන්  ්ර ්න . 

ඔබතුමා අපිට ශසස් බේද සම්බන්ධශ න් වත්තය ුන්නාට  

ඔබතුමාට ඒ ගැන අව්ශබෝධ ක් නැහැ. ඒෙ ව්ැයරියි කි ා මම 

කි න්ශන් නැහැ. මශගන් ඇහුව්ත් හච්චයයි. නමුත්  ඒ ගැන 

අව්ශබෝධ ක් තිශබන ශෙශනක් වත්තය ශදන්න හපා  ැ. ගවන 

ඇමතිතුමනි  මම ඔබතුමාට ශදොසක් කි න්ශන් නැහැ. ඔබතුමාට 

සර්ව් බලධාපත ා ශව්න්න බැහැ. ඔබතුමාත් හෙ විෂ  ක් ගැන 

දන්ශන්. නමුත්  ශම් විෂ   ගැන දන්නා ශෙශනක් ශම්ෙට වත්තය 

ශදනව්ා නම්  අශ්ත ශම් ්ර ්න විස ශඳනව්ා ශන්. හශහම නැතිව් අපි 

්ර ්න ක් අහන ශෙොට  "අපි පසුව් වත්තය ශදන්නම්. පසුව් 

කි න්නම්" කිේව්ාම  අපි ජනතාව්ට කි න්ශන් ශමොෙක්ද? ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ ව්ගකීම ශමොෙක්ද?  
 

ගරු ප්රසන්න රටතුංග ෙහතා  
(ைொண்புைிகு பிெென்ன ெைதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ගවන ොානා ෙතුමනි  හතුමා අහලා තිශබන ්රධාන ්ර ්න ට 

අපි පිළිතුවන ලබා ුන්නා. හතුමා අහන අතුවන ්ර ්නව්ලට අදාළ 

අමාතයාං   හක්ෙ ොා ෙයලා පිළිතුවන ලබා ශදන්නම් කි ලායි 

මම කිේශේ.  
 

ගරු අජිත් ොන්නප්වපරුෙ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தபருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ඊළඟ සතිශේ  ඒ ්ර ්නව්ලට පිළිතුවන ලබා ශදනව්ාද? 
 

ගරු ප්රසන්න රටතුංග ෙහතා  
(ைொண்புைிகு பிெென்ன ெைதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

හම පිළිතුවන ලැබුණු ව්හාම ඔබතුමාට ලබා ශදන්නම්. [බාධා 
කිරීමක්] ඒෙ ලබා ශදන්න ෙටයුතු ෙයන්න පුළුව්න්. දැනට ශම් 
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අසා තිශබන ්රධාන ්ර ්න ට පිළිතුවන ලබා ුන්නා ශන්  ගවන 

මන්ත්රීතුමා. [බාධා කිරීමක්] මශේ අමාතයාං  ට අදාළ නම් මට 

ව්ගකීම භාය ගන්න පුළුව්න්.  

 

ගරු අජිත් ොන්නප්වපරුෙ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தபருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

අදාළ අමාතයාං ශ න් අපිට වත්තය ශදන්ශන් - [බාධා 
කිරීමක්]  

 

ගරු ප්රසන්න රටතුංග ෙහතා  
(ைொண்புைிகு பிெென்ன ெைதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ගවන මන්ත්රීතුමා  ඔබතුමා අහපු ්රධාන ්ර ්න ට වත්තය දීලා 

තිශබනව්ා. ෙවනටාෙය ශත්වනම් ගන්න ශෙෝ. ඔබතුමා ඔ  අහන 

අතුවන ්ර ්න අදාළ අමාතයාං  ට ශ ොමු ෙයලා පිළිතුවන ලබා 

ශගන පාර්ලිශම්න්තුව් රැස්ශව්න්න ්රාම ශහෝ ඔබතුමාට ඒ පිළිතුවන 

ලබා ශදන්නම්. හත ශෙොට ඕනෑ නම් ඔබතුමාට තව් ්ර ්න ක් 

වුටත් අහන්න පුළුව්න්. 

 

ගරු අජිත් ොන්නප්වපරුෙ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தபருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ගවන ොානා ෙතුමනි  දැන් ශම් ෙයන්ශන් ගියශව්කුශේ 

ොර්  භාය ක් ශන්. ෙවුවන ශහෝ ශදන වත්තය ක් ශමතැන 

කි ව්න හෙයි ශව්න්ශන්. අදාළ ඇමතිව්ය ා ශම්ව්ාට වත්තය 

ශදනව්ා නම් හතුමා ඒ ොයට  ගැන දැනුව්ත්ව් ශන්  ඒ වත්තය  

ලබා ශදන්ශන්.  ගවන ඇමතිතුමනි  මම ඔබතුමාට ශදොස ්කි නව්ා 

ශනොශව්යි  ශම්. ඔබතුමා අනුන්ශේ ොර්  භාය ක් ෙයන්න 

ගිි ල්ලා ශන්  අපිව් අමාවනශේ ව්ට්ටලා තිශබන්ශන්.  

 

ගරු ලලිත් එල්ලාවල ෙහතා   
(ைொண்புைிகு லலித் எல்லொவல)  

(The Hon. Lalith Ellawala)  

ගවන ොානා ෙතුමනි  මශේ ්ර ්න  ිරිපතපත් ෙයලාත් දැන් 

අවුවනේදෙට කිට්ටු ොල ක් ගතශව්ලා තිශබනව්ා. ශම් ්ර ්න ට 

පිළිතුවන ශදන්න සතිශ න් සති  ෙල් ගත්තා. මම ෙනගාටු 

ශව්නව්ා  ශම් ඇමතිව්වන පිළිබඳව්. මන්ත්රීව්ය කු ්ර ්න ක් ඇහුව්ාම 

හ ට පිළිතුවන ශදන්න අදාළ ඇමතිව්ය ා පාර්ලිශම්න්තුශේ ින්න 

ඕනෑ. ඇමතිව්ය ා පාර්ලිශම්න්තුශේ නැති වුටාම වත්තය ශදන්න 

හැම දාම ෙල් ගන්නව්ා. ශමශහම ෙයන්න ශදන්න හපා. ශම් 

ඇමතිව්වන සි ලුශදනාම මහ ජනතාව්ශේ මුදල්ව්ලින් ශම් ව්ය්රසාද 

සි ල්ල භුක්ති විඳින්ශන්.  ශම  ජනතාව්ටත් ෙයන අපහාස ක්. 

මන්ත්රීව්ය කු අහන ්ර ්න ෙට වත්තය ක් ශදන්න ඇමතිව්ය කු 

නැත්නම් ඒෙ ශලොකු අපයාධ ක්. ශම් ශේ තව්ත් ෙයන්න ශදන්න 

හපා. ශම් ොයටා නිසා තමයි මන්ත්රීව්වන 115ශදනාම ඕනෑ නැහැයි 

කි ලා ජනතාව් කි න්ශන්. අඩු ගාශන් ්ර ්න ෙට වත්තය 

ශදන්නව්ත් ඇමතිව්ය කුට ින්න කි න්න. මන්ත්රීව්වනන්ශේ 

අදහස් දැන ගන්න ඇමතිව්වනන්ට ශම් සභාශේ ින්න කි න්න.  

 

ගරු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගවන මන්ත්රීතුමා  ඒ ොයට  ගවන ඇමතිතුමාශේ අව්ධාන ට 

ශ ොමු ෙයන්නම්. 

 

ගරු අජිත් ොන්නප්වපරුෙ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தபருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ගවන ොානා ෙතුමනි  සි ලුම ්ර ්නව්ලට වත්තය ශදන්ශන් 

්රසන්න යටතුංග ඇමතිතුමා නම්  පාර්ලිශම්න්තුව්ට මන්ත්රීව්වන 

115ශදනකු ඕනෑ නැහැ ශන්. "හෙම ඇමතිව්ය ා ්රසන්න 

යටතුංග මහතා.  හතුමා තමයි  සර්ව් බලධාපත ා; හැම ්ර ්න ටම 

වත්තය ශදන ශෙනා" කිේව්ා නම් හපත.   අපිත් හන්ශන් ්ර ්න ක් 

අහලා ශද ක් දැන ගැනීම සඳහායි. ජනතාව් ශව්නුශව්න් ශන්  ශම් 

ොා ෙයන්ශන්. 

 

ගරු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි  ඔබතුමාශේ අදහස ්රො  ෙළා ශන්.    
 

ප්රශ්්නය ෙතු දිනකදී ඉදිිකපත් කිීමෙ  නිවයෝග කරන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் ெைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

ගරු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්ර ්න අංෙ 4 -1242/1211- (2)  ගවන ශේලු කුමාර් මහතා - 
[සභා ගර්භ  තුළ නැත.] 

්ර ්න අංෙ 5 -1258/1211- (2)  ගවන නලින් බණ්ඩාය ජ මහ 

මහතා - [සභා ගර්භ  තුළ නැත.] 
 

අනුරාධාපුර දිස්ත්රික්කව  වී වගාව: කාබනික 

වපොවහොර භාවිතය 
அநுெொதபுெ ைொவட்டத்தில் தநற்தெய்மக: றெதனப் 

பெமளப் பயன்பொடு   
PADDY CULTIVATION IN ANURADHAPURA DISTRICT: USE 

OF ORGANIC FERTILIZER  
2168/2022 

6.  ගරු වරෝහට බණ්ඩාර ෙහතා 
(ைொண்புைிகு றெொஹை பண்டொெ)  

(The Hon. Rohana Bandara) 

ෙෘෂිෙර්ම අමාතයතුමාශගන් ඇූ  ්ර ්න  - (2): 

(අ) (i) අනුයාධපුය රිසත්්රික්ෙශේ  1212 ව්ර්ෂශේ   ල 
ෙන්නශේ  වී ව්ගා ෙයන ලද කුඹුවන ිඩම් ්රමාට  
ශෙොපමටද; 

 (ii) ඒ අතපතන් ොබනිෙ ශපොශහොය භාවිත ෙයමින් වී 
ව්ගා ෙයන ලද කුඹුවන ිඩම් ්රමාට  ශෙොපමටද; 

 (iii) ොබනිෙ ශපොශහොය භාවිත ෙයමින් වී ව්ගා ෙයන 
ලද ශගොවීන්ට ශදනු ලබන සහන ෙව්ශර්ද; 

 (iv) අනුයාධපුය රිසත්්රික්ෙශේ  ොබනිෙ වී ශගොවිතැන 
්රචලිත කිරීමට ගනු ලබන ක්රි ාමාර්ග ෙව්ශර්ද; 

  න්න හතුමා ශමම සභාව්ට දන්ව්න්ශන්ද?  

(ආ)  ශනො හශසේ නම්  ඒ මන්ද? 
 

கைத்ததொழில் அமைச்ெமெக் றகட்ட வினொ: 

(அ) (i) அநுெொதபுெ ைொவட்டத்தில் 2021ஆம் ஆண்டின் 

ெிறுறபொகத்தின்றபொது தநற்தெய்மக 

றைற்தகொள்ளப்பட்ட வயற் கொைிகளின் 

பெப்பளவு எவ்வளதவன்பமதயும்; 

 (ii) அவற்றுள் றெதனப் பெமள பயன்படுத்தப்பட்டு 

தநற்தெய்மக றைற்தகொள்ளப்பட்ட வயற் 

கொைிகளின் பெப்பளவு எவ்வளதவன்பமதயும்; 

 (iii) றெதனப் பெமளமயப் பயன்படுத்தி 

தநற்தெய்மகமய றைற்தகொண்ட 

விவெொயிகளுக்கு வழங்கப்படும் ெலுமககள் 

யொமவதயன்பமதயும்; 

1361 1362 



පාර්ලිශම්න්තුව් 

 (iv) அநுெொதபுெ ைொவட்டத்தில் றெதனப் பெமளமூலம் 

றைற்தகொள்ளப்படும் தநற்தெய்மகமய 

பிெபல்யப்படுத்துவதற்கொக றைற்தகொள்ளப்படும் 

நடவடிக்மககள் யொமவ என்பமதயும்; 

அவர் இச்ெமபயில் ததொிவிப்பொெொ? 

(ஆ) இன்றறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Agriculture :  

(a) Will he inform this House - 

 (i) the extent of paddy land cultivated in 
Anuradhapura District in the Yala season of 
2021; 

 (ii) the extent of paddy land cultivated using 
organic fertilizer, out of the aforesaid 
extent; 

 (iii) the relief provided to the farmers who 
cultivated paddy using organic fertilizer; 
and 

 (iv) the measures taken to promote organic 
paddy cultivation in Anuradhapura District? 

(b) If not, why? 

 

ගරු ෙහින්ද අෙරවීර ෙහතා (කෘෂිකර්ෙ අොතය සහ වනීවවී 

හා වන සම්පත් සංරක්ෂට අොතයතුො) 
(ைொண்புைிகு ைஹிந்த அைெவீெ - கைத்ததொழில் அமைச்ெரும் 

வனெீவெொெிகள் ைற்றும் வனவளங்கள் பொதுகொப்பு அமைச்ெரும்) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera - Minister of  Agriculture 
and Minister of Wildlife and Forest Resources Conservation) 

ගවන ොානා ෙතුමනි  හම ්ර ්න ට පිළිතුය ශමශසේයි. 

(අ) (i) අක්ෙය 287 782කි.  

  (ii) 2021 ව්ර්ෂශේ   ල ෙන්න  තුළ  යාජය අනුග්රහ  
 ටශත් නි මු ව්යාපෘති ක් ශලස  අනුයාධපුය 
රිසත්්රික්ෙශේ  ශහක්ශට ාය 958.66ෙ කුඹුවන ිඩම් 
්රමාට ෙ සි  ට 72ක් යසා නිෙ ශපොශහොය හා 
සි  ට  2ක් ොබනිෙ ශපොශහොය මිර ශලස භාවිත 
ෙය ව්ගා ෙය ඇත. 

 (iii)  

(I) 1211  ල ෙන්න  සඳහා ශපොශහොය 
සහනාධාය  ශලස පහත ශපොශහොය ව්ර්ග 
ෙෘෂිෙර්ම අධයක්ෂ ජනයාල්ව්ය ාශේ 
නිර්ශේ  මත ශහක්ශට ාය ශදෙෙ වපපතම 
සීමාව්ක් සඳහා ශනොමිශල් ලබා ශදන ලදී. 

 ශෙොම්ශපෝස්ට් ශපොශහොය 

 ධජව් රි ය ශපොශහොය 

 ොබනිෙ රි ය ශපොශහොය 

 ERP - හ්තපාව්ල ශයොක් ශපොස්ශ්තට්  

 ොබනිෙ විශ ේෂිත ශපොශහොය 

(II) ශෙශසේ ශව්තත්  පපතසය ි තොමී ශපොශහොය 
ව්ර්ගව්ල ශපෝෂෙ ්රමාට න් පිළිබඳව්  
නිෂප්ාදනශ න් නිෂප්ාදන ට ශමන්ම  
හෙම නිෂප්ාදනශේ  ොණ්ඩ අතයද 
ශව්නසේම් නිරීක්ෂට   ව්න බැවින් හා 
ශමශතක් ධජව් ශපොශහොය සඳහා ශ්රී ලංො 
්රමිති  ්රො  ට පත් ෙය ශනොමැති 
බැවින්  ිරිපත ෙන්නශේ දී හම ශපොශහොය 

්රසම්පාදන  ෙය  යජ  මඟින් ශබදා හැරීම 
ශව්නුව්ට  බලපත්රලාීනන්ශේ ධාපතතාව්  
නිෂප්ාදන ්රමිති   මිල ගටන් හා සැප මට 
හැකි ශගොවිජන ශසේව්ා මධයසා්ාන 
අභිලාෂ  ෙැඳවීමක් මඟින් හඳුනාශගන  
අදාළ ශගොවිජන ශසේව්ා ොර් ාල ශව්ත 
දන්ව්ා ශගොවීන්ශේ ෙැමැත්ත මත ලබා 
ගැනීමට ෙටයුතු සලසව්්නු ලැශේ. ඊට 
අදාළව් ශහක්ශට ාය ට වනපි ල් 12 222ක්  
-වපපතම  ශහක්ශට ාය ශදෙෙට ව්න පපතරි- 
සහනාධාය ක් ශලස ශව්න් කිරීමට අමාතය 
මණ්ඩල  ශව්ත  පත්රිොව්ක් ිරිපතපත් ෙය 
ඇත.  

  (iv) ශගොවිජන සංව්ර්ධන ශදපාර්තශම්න්තුව් විසින් 
අනුයාධපුය රිසත්්රික්ෙශේ  ොබනිෙ වී ව්ගාව් 
්රව්ර්ධන  කිරීම සඳහා පහත ආොය ට 
දා ෙත්ව්  ලබා ශදනු ලැශේ. 

 ෙෘෂිෙර්ම අධයක්ෂ ජනයාල්ශේ නිර්ශේ  
මත යජ  විසින් ලබා ශදනු ලබන KCl 
ශපොශහොය (ඛනිජම  ශපොටෑසි ම් 
ක්ශලෝයයිඩ්)  ශෙොම්ශපෝස්ට් ශපොශහොය  
ධජව් රි ය ශපොශහොය සහ ොබනිෙ 
රි ය ශපොශහොය  න ශපොශහොය ව්ර්ග 
ශගොවිජන ශසේව්ා මධයස්ාාන හයහා 
ශගොවීන් ශව්ත ශබදා දීමට ෙඩිනමින් 
ෙටයුතු සිු ෙයනු ලබයි. 

 ොබනිෙ ශපොශහොය නිෂ්පාදන  රිපතමත් 
කිරීම සඳහා ශගොවීන්ට අව් ය දැනුම ලබා 
දීම හා ශගොවීන් ඒ සඳහා ශ ොමු කිරීම. 
(ෙෘෂිෙර්ම පර්ශේ ෂට හා නිෂ්පාදන 
සහොය නිලධාපතන් මඟින්) 

 ව්යාපාය මට්ටමින් ොබනිෙ ශපොශහොය 
නිෂ්පාදනශේ  ශ දී සිටින 
ව්යව්සා ෙ න්ශේ නිෂ්පාදන අශළවි 
කිරීමට සම්බන්ධීෙයට ෙටයුතු කිරීම. 

 ොබනිෙ ශගොවිතැන නිසි පපතරි සැලසුම් 
සහගතව් සිු කිරීම සඳහා අව් ය 
මාර්ශගෝපශේ  සෙස් කිරීමට ජාතිෙ 
ොබනිෙ ව්ැඩසටහන -National 

Organic Programme (NOP)- සෙස් 
කිරීමට ෙෘෂිෙර්ම අධයක්ෂ ජනයාල්ශේ 
්රධානත්ව්ශ න් 24ශදශනකුශගන් යුත් 
විේව්ත් ෙමිටුව්ක් පත් ෙය ඇත. 

(ආ) අදාළ ශනොශේ. 

 

ගරු වරෝහට බණ්ඩාර ෙහතා 
(ைொண்புைிகு றெொஹை பண்டொெ)  

(The Hon. Rohana Bandara) 

ගවන ඇමතිතුමනි  පිළිතුය ලබා දීම පිළිබඳව් ඔබතුමාට 

ශබශහවින් ස්තුතිව්න්ත ශව්නව්ා.  

දැන් ඔබතුමා කි පු සි ලු ොයටා ිෂ්ට ෙයන්න ගි ත් අද 

ව්නශෙොට ඒ සි ල්ල අසාර්ාෙ ශව්ලා. හව්න් යුග ෙ තමයි අප 

ින්ශන්. ඔබතුමා කි පු ඒ සි ලු ශේව්ල් අසාර්ාෙ ශව්ලා  ඒ 

අසාර්ාෙ ්රතිලල සි ල්ල අද ශගොවීන්ශේ ෙය පිටින්  න 

ශමොශහොතෙ ශගොවීන් දැන් තමන්ශේ අස්ව්ැන්න ශනළමින් 

ින්නව්ා. සමහය අ  අස්ව්ැන්න ශනළාශගන ති ාශගන ින්නව්ා. 

සමහය අ  අස්ව්ැන්න ශනළලා තුට්ටු ශදෙට; කුණුශෙොල්ශලට 

විකුටා තිශබනව්ා. ඒ ව්ාශේම ශම් දව්ස්ව්ල ොලගුට  හයස් වීමත් 

හක්ෙ  ශනළාගත් වී ටිෙ ශතතබපතත ශව්ලා තිශබනව්ා. හම නිසා 

ඒව්ා ශේළා ගන්න පුළුව්න් තත්ත්ව් කුත් නැහැ  ඒව්ා සාධායට 

1363 1364 

[ගවන ශයෝහට බණ්ඩාය මහතා] 
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මිලෙට ගන්නා ක්රමශේද කුත් නැහැ. ඔබතුමා දන්නව්ා  පසුගි  

ොලශේ  -ශගොවි ාශේ අශත් වී ශනොතිබූ ශමොශහොතෙ- වනපි ල් 

255ට  262ට වී මිල නි ම ශව්ලා තිබුණු බව්. නමුත්  අද අඩු 

අස්ව්ැන්නක් ලබාශගන අසාධායට ට ලක් ශව්ලා සිටින ශගොවි 

මහතුන්ට ශම් ශමොශහොශත් ික්මනින් ලබා රි  හැකි සයලම හා 

සාධායටම විසඳුම තමයි  වී සඳහා ශහොඳ මිලක් ලබා දීම. 

හම නිසා ශම් ශව්නුශව්න් ඔබතුමා ශගන තිශබන ක්රි ා මාර්ග  

ශමොෙක්ද? ශම් සඳහා ඔබතුමා ව්ැඩ පිළිශව්ළක් ක්රි ාත්මෙ 

ෙයශගන  නව්ා ද? හශහම නැත්නම් හාල් පිට යටින් ශගන්වීම 

හයහා ශව්ශළඳ ශපොශළේ වී මිල පහළ දැමීමට ෙටයුතු ෙයනව්ා ද 

කි න හෙ තමයි දැනගන්න ඕනෑ.  
 
ගරු ෙහින්ද අෙරවීර ෙහතා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்த அைெவீெ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ඒ ්ර ්න ට ශමන්න ශම් විධි ට වත්තය ශදන්න මම 

ෙැමැතියි  ගවන ොානා ෙතුමනි. පිට යටින් සහල් ශගන්වීම නතය 

ෙයන ශලසත්  ඒ සඳහා  ම් බු මුදලක් පනව්න ශලසත් ිල්ලා 

සිටිමින් අපි දැනටමත් ලිඛිතව් ෙවනණු ිරිපතපත් ෙය තිශබනව්ා. 

ගවන මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමා කි පු ොයට  මම පිළිගන්නව්ා. ශම් 

අමාවනෙම් මධයශේ  වුව්ත් ශගොවීන් වි ාල කුඹුවන ්රමාට ක් -

ශහක්ශට ාය 521 222ක් විතය- ව්ගා ෙය තිශබනව්ා. වී මිල දී 

ගැනීශම් ව්ැඩසටහන ශව්නුශව්න් මා ෙැබිනට් මණ්ඩල ට 

ෙැබිනට් පත්රිොව්ක් ිරිපතපත් ෙයලා  යාජය බැංකු ශදශෙන් 

වනපි ල් බිලි න 1ෙ මුදලක් ලබා ශදන්න කි ා නි ම ෙය 

තිශබනව්ා. නමුත් මම ෙනගාටුශව්න් වුටත් කිව් යුතුයි  අද ව්න 

ශතක් ඒ සඳහා  හපත් ්රතිචාය ලබා ගන්න අපට අසීවන ශව්ලා 

තිශබන බව්. මම ශම් ශව්නුශව්න් ශපෞේගලිෙව් මැරිහත් ශව්ලා 

ජනාධිපති ශල්ෙම්තුමාශේ ්රධානත්ව්ශ න් සාෙච්ාා පව්ත්ව්ා 

තිබි දීත් බැංකු ශදශෙන් මුදල් නිදහස් කිරීම තව්ම මන්දගාමී 

විධි ට තමයි සිු ව්න්ශන්. නමුත්  මුදල් ලැබුණු විට අපි ඒව්ා ලබා 

ශදනව්ා. පසු ගි  සිකුයාදා ව්නශෙොට අපි වනපි ල් මිලි න 152ක් 

ලබා ුන්නා. ඒ ව්ාශේම අද ව්න විට තව්ත් වනපි ල් මිලි න  22ක් 

විතය ලබා ශදන්න බලාශපොශයොත්තුශව්න් ින්නව්ා. ිතින්  

්ර ්න ක් තිශබනව්ා. මම ඒෙ පිළිගන්නව්ා. වී ගත්තු අ ට මුදල් 

්රමාට ක් ශදන්නත් තිශබනව්ා. වී ගැනීමට මුදල් ශසො ා ගැනීශම් 

ගැටලුව්ක් තිශබනව්ා කි න හෙ මට ශම් අව්ස්ාාශේදී කි න්න සිු 

ශව්නව්ා. 

 
ගරු වරෝහට බණ්ඩාර ෙහතා 
(ைொண்புைிகு றெொஹை பண்டொெ)  

(The Hon. Rohana Bandara) 
ගවන ොානා ෙතුමනි  මශේ ශදව්ැනි අතුවන ්ර ්න  අහන්න 

ෙලින් කිව් යුතු ශද ක් තිශබනව්ා. ගවන ඇමතිතුමනි  ඔබතුමා 

කිේව්ා  ්ර ්න ක් තිශබන බව්. ඒෙට විසඳුමක් ශදන්ශන් ෙවුද? 

ඔබතුමා තමයි ෙෘෂිෙර්ම ඇමතිව්ය ා. අපිත් ්ර ්න  ිරිපතපත් 

ෙයනව්ා. ඔබතුමාත් කි නව්ා  ්ර ්න ක් තිශබනව්ා කි ලා. ඒ 

්ර ්න ට ෙව්දාද  ශෙොශහොමද විසඳුම් ලබා ශදන්ශන්? අලුත් 

ආණ්ඩුව්ක් හැුව්ා. අලුත් ජනාධිපති ශෙශනක් පත් වුටා. 

තව්ුයටත් අය ්ර ්න ම කි  කි ා ිීමශමන් විසඳුමක් ලැශබන්ශන් 

නැහැ ශන්ද? ගවන ඇමතිතුමනි  මශේ ශම් ්ර ්න ට පසුව් පිළිතුවන 

ශදන්න.  මම ශදව්ැනි අතුවන ්ර ්න ත් දැන් අහන්නම්. 

ගවන ඇමතිතුමනි  අප ශම් දව්ස්ව්ල ොා ෙයනව්ා අශ්ත යශට් 

දවනව්න් මන්දශපෝෂට ට මුහුට ශදමින් සිටීම ගැන.  

මන්දශපෝෂට  අශ්ත යටින් තුයන් ෙයන්න ගත හැකි ශහොඳම ක්රි ා 

මාර්ග  තමයි ශපෝෂයදා  ආහාය ශේලක් ලබා දීම. ඒ සඳහා අපට 

ශහොඳින්ම නිෂ්පාදන  ෙය ගන්න පුළුව්න් ශභෝග  තමයි බඩ 

ිපතඟු. හක් පැත්තකින්  සත්ත්ව් ආහායව්ලට -කුකුළු ශගොවි 

ශපොළව්ලට- බඩ ිපතඟු ශ ොදා ගන්නව්ා. ඒ අනුව් බිත්තය සහ 

කුකුළු මස් නිෂ්පාදන  ශෙශයි ත් බඩ ිපතඟු බලපානව්ා. අශනක් 

පැත්ශතන්  සමශපෝෂ  ත්රිශපෝෂ ආරි  නිෂ්පාදන  ෙයන්නත් බඩ 

ිපතඟු ව්ගා කිරීම අතයව් ය ව්නව්ා. දැනටමත් අශ්ත යශට් ඒ සි ලු 

අව් යතා සම්ූරර්ට ව්න තයමට බඩ ිපතඟු නිෂ්පාදන  ෙය 

ගන්ශන් නැහැ. නමුත්  අපට හ  ෙළ හැකිව් තිශබනව්ා. පසුගි  

ොලශේ  අපි ඒ ිලක්ෙව්ලට ගිශේ  නැහැ.  

ශම් ශමොශහොත ව්න විට අශ්ත ්රශේ ව්ල ශගොවි මහත්ව්වන 

්ර ්න ගටනාව්ෙට මුහුට දී සිටිනව්ා. හක් පැත්තකින්  ශම් 

ෙන්නශේ  බීජව්ල ්ර ්න ක් තිශබනව්ා. අශනක් පැත්ශතන්  සී 

සෑමට අව් ය ින්ධන ශනොමැති වීශම් ්ර ්න  තිශබනව්ා. 

ශමොනව්ා හපත ශද ක් ෙයලා ශගොවි ා හ්් ශභෝග  ව්ගා ෙළාට 

පස්ශසේ ශපොශහොය ටිෙ සහ ෙෘමිනා ෙ ටිෙ ලබා ශදන්න 

ඔබතුමන්ලාට ව්ැඩ පිළිශව්ළක් තිශබනව්ා ද? හශහම නැත්නම්  

අශ්ත යට තුළ නිපදව්ා ගත හැකි නිෂ්පාදනත් අපට තිශබන ශඩොලර් 

ටිෙ ූරජා ෙයලා ආන න  ෙයන්න සිු ව්නව්ා. ගවන ඇමතිතුමනි  

ඒ නිසා ඔබතුමා බඩ ිපතඟු නිෂ්පාදන  ෙයන ශගොවි ා ශව්නුශව්න් 

ශම් ශමොශහොශත් සාධායට  ිෂ්ට ෙයන්න. ඒ අ  සඳහා 

ෙඩිනමින් ින්ධන ලබා දීශම් ව්ැඩ පිළිශව්ළක් අව් ය ශව්නව්ා; 

බීජ ලබා දීශම් ව්ැඩ පිළිශව්ළක් ව්ාශේම ශපොශහොය ලබා දීශම් ව්ැඩ 

පිළිශව්ළකුත් අව් ය ශව්නව්ා. මහ ෙන්න  ගැන තමයි 

ඔබතුමන්ලා ොා ෙයන්ශන්. අද බඩ ිපතඟු අතයව් ය ද්රව්ය ක් 

බව්ට පත් ශව්ලා තිශබනව්ා. ඒ නිසා බඩ ිපතඟු ව්ගාව්ට අව් ය 

ශපොශහොය සහ ෙෘමිනා ෙ ටිෙ ලබා ශදන ව්ැඩ පිළිශව්ළක් 

ඔබතුමා සෙස් ෙයනව්ා ද? 
 

ගරු ෙහින්ද අෙරවීර ෙහතා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்த அைெவீெ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගවන මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමා වී සම්බන්ධශ න් අහපු ්ර ්න ට 

ශදන්න තිශබන වත්තය  ශම්ෙයි. අදත් අශ්ත නිලධාපතන් 

බැංකුව්ලට ගිි න් ඒ මුදල් ිල්ලීම් ෙයනව්ා. ඒ මුදල් ලැබුශටොත්  

ලැබුණු විගස ඒව්ා ලබා ශදන්න අපි ෙටයුතු ෙයනව්ා. මට ඊට ව්ැඩි 

ශද ක් ෙයන්න පුළුව්න්ෙමක් නැහැ ශන්. මශේ අතින් සල්ලි 

ශදන්න මට සල්ලි නැහැ ශන්. ඒ මුදල් ලැශබන ආොය  අනුව් වී 

මිල දී ගැනීම සිු ෙයන්නයි අපට සිු ව්න්ශන්.  

ගවන මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමා බඩ ිපතඟු ව්ගාව් ගැනත් කිේව්ා. 

පසුගි  ෙන්නශේ  බඩ ිපතඟු ව්ගාශේත් වි ාල පසුබෑමක් ඇති 

ශව්ලා තිශබනව්ා. ඒශක් ්රතිලල ක් විධි ට අද බිත්තය මිල ිහළ 

ගිි ල්ලා  කුකුළු මස් මිල ිහළ ගිි ල්ලා  ඒ ෙර්මාන්තව්ල ශ දී 

සිටින අ ත් අසීවනතාව්ට පත් ශව්ලා ින්නව්ා ව්ාශේම හම ආහාය 

පපතශභෝජන  ෙයන අ ත් අසීවනතාව්ට පත් ශව්ලා ින්නව්ා. 

ඒ නිසා අපි ශම් සැශර් බඩ ිපතඟු ව්ගාව්ට ්රමුඛතාව් ලබා දී  

තිශබනව්ා.  හම ්රශේ ව්ල සිටින ශගොවි සංවිධානව්ල 

නිශ ෝජිත න් මුට ගැි ලා ඔවුන් සමඟ ශම් සම්බන්ධශ න් 

සාෙච්ාා ෙය තිශබනව්ා. දැන් ඒ ව්ැඩ පිළිශව්ළ  සාර්ාෙ 

තත්ත්ව් ට පත් ශව්මින් තිශබනව්ා. ඒ අනුව් ශහක්ශට ාය 

ලක්ෂ ෙට ව්ැඩිශ න් බඩ ිපතඟු ව්ගා ෙයන්න හෙඟතාව් පළ ෙය 

තිශබනව්ා. ඒෙට අව් ය ශපොශහොය ටිෙ ලබා ශදන්න දැනටමත් 

අපි ූ දානමින් ින්නව්ා. අපට බීජව්ල ්ර ්න ක් තිශබනව්ා. අපි 

බලාශපොශයොත්තු වුශණ් ශහක්ශට ාය 52 222ක් විතය ව්ගා ෙයයි 

කි ලා. ශම් ොයටාව් පිළිබඳව් මම ෙැබිනට් මණ්ඩල ත් දැනුව්ත් 

ෙය තිශබනව්ා. ජනාධිපතිතුමාත්  ම් වත්සාහ ක් දයනව්ා   විශේ  

අමාතයාං  ත් සමඟ ඒොබේධව් ශම් ෙටයුත්තට ්රශේ  ව්න්න. 

හශහම වුශටොත්  අපට සාර්ාෙ බඩ ිපතඟු අස්ව්ැන්නක් ලබා 

ගන්න පුළුව්න්. ඒ සඳහා අව් ය අශනකුත් පහසුෙම් ලබා ශදන්න 

ඛනිජශතල් ඇමතිතුමා ඇතුළු  ෙණ්ඩා ම හෙඟතාව් පළ ෙය 

තිශබනව්ා. 
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පාර්ලිශම්න්තුව් 

ගරු වරෝහට බණ්ඩාර ෙහතා 
(ைொண்புைிகு றெொஹை பண்டொெ)  

(The Hon. Rohana Bandara) 

ින්ධනද? 
 
ගරු ෙහින්ද අෙරවීර ෙහතා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்த அைெவீெ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ඔේ .  බඩ ිපතඟු ව්ගා ෙයන අ ට සී සෑශම්දී අව් ය ින්ධන 

ලබා දීමට ඛනිජශතල් ඇමතිතුමා හෙඟතාව් පළ ෙය තිශබනව්ා.    
 

ගරු වරෝහට බණ්ඩාර ෙහතා 
(ைொண்புைிகு றெொஹை பண்டொெ)  

(The Hon. Rohana Bandara) 

ගවන ඇමතිතුමනි  ඔබතුමා වී සම්බන්ධශ න් කිේව්ා ව්ාශේ  

තව් මාස කින් මම ශම් ්ර ්න  ඇහුව්ාම ඔබතුමා කි ාවිද දන්ශන් 

නැහැ  "මට ගත හැකි වත්සාහ න් මම ගත්තා. නමුත්  මට ෙළ 

හැකි සීමාශව්න් ඔේබට ගි  නිසා ශම්ෙ අසාර්ාෙ වුටා" කි ලා.  
 

ගරු ෙහින්ද අෙරවීර ෙහතා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்த அைெவீெ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ඔබතුමාට හශහම වපෙල්පන  ෙයන්න පුළුව්න්ද? 
 

ගරු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ොයට  ශමතැනට අදාළ නැහැ. 

 

පාසල්  මුන් අතර පවතින ෙන්දවපෝෂටය තුරන් 
කිීමෙ :  වගන ඇති පියවර  

பொடெொமல ைொைவர்களின் றபொஷொக்கின்மைமய 

இல்லொததொழித்தல் : நடவடிக்மக 
ERADICATION  OF  MALNUTRITION AMONG SCHOOL 

CHILDREN: STEPS TAKEN 

 2516/2022 

7. ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අෙරවසේන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு துஷொெ இந்துனில் அைெறென) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
අධයාපන අමාතයතුමාශගන් ඇූ  ්ර ්න  - (2): 

(අ) (i) ව්ර්ෂ 1225 සිට ශම් දක්ව්ා ශ්රී ලංොශේ පාසල් 
සිසුන්ශේ මන්දශපෝෂට අනුපාත   හක් හක් 
ව්ර්ෂ  අනුව් ශව්න් ශව්න් ව් ශ න් ශෙොපමටද; 

 (ii) පාසල් සිසුන්ශේ මන්දශපෝෂට  තුයන් කිරීම 
සඳහා අමාතයාං   විසින් ශගන ඇති පි ව්ය 
ෙව්ශර්ද;  

  න්න හතුමා ශමම සභාව්ට දන්ව්න්ශන්ද?  

(ආ) ශනොහශසේ නම්  ඒ මන්ද?   
 

கல்வி அமைச்ெமெக் றகட்ட வினொ: 

(அ) (i) 2015ஆம் ஆண்டு ததொடக்கம் இதுவமெ 

இலங்மக பொடெொமல ைொைவர்களின் 

றபொஷொக்கின்மை விகிதைொனது ஒவ்தவொரு 

வருடத்திற்கும் ஏற்ப தனித்தனிறய 

யொததன்பமதயும்; 

 (ii) பொடெொமல ைொைவர்களின் 

றபொஷொக்கின்மைமய இல்லொததொழிப்பதற்கொக 

அமைச்ெினொல் றைற்தகொள்ளப்பட்டுள்ள 

நடவடிக்மககள் யொமவ என்பமதயும்; 

 அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொெொ? 

(ஆ) இன்றறல், ஏன்? 

asked the Minister of Education: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) separately, the malnutrition ratio of the Sri 
Lankan school children from year 2015 to 
date according to each year; and 

 (ii) the measures taken by the Ministry to 
eradicate malnutrition among the school 
children? 

(b) If not, why?   
 

ගරු (ණචාර්ය) සුසිල් වප්රේෙජයන්ත ෙහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுெில் பிறெைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 

ගවන ොානා ෙතුමනි  හම ්ර ්න ට පිළිතුය ශමශසේයි. 

(අ) (i) පාසල්  න ව් ශසේ සිසුන්ශේ ශසෞඛය තත්ත්ව්  
පිළිබඳව් ශතොයතුවන රැස ් කිරීම  පාසල් ශසෞඛය 
ධව්දය පරීක්ෂට හයහා ශසෞඛය අමාතයාං ශේ  
පවුල් ශසෞඛය ොර් ාං   විසින්  සිුෙයනු 
ලැශේ. 

  සිසුන්ශේ මිටි බව් පිළිබඳ දර් ෙ  හා ෙෘ  බව් 
පිළිබඳ දර් ෙ  මඟින් මන්දශපෝෂට තත්ත්ව්  
පිළිබඳ ශතොයතුවන අනාව්යට  ෙයගත හැකි .  

  2015 ව්ර්ෂ  සඳහා පවුල් ශසෞඛය ොර් ාං   
විසින් ශමම දර් ෙ ගටන  කිරීම සිුෙය 
ශනොමැති අතය  ශෙොවිඩ් 29 ව්සංගත තත්ත්ව්  
මත පාසල් ව්සා තැබීම ශහේතුශව්න් පාසල් ශසෞඛය 
ධව්දය පරීක්ෂට සි  ු ශනොකිරීම නිසා 1212 
ව්ර්ෂ  සඳහා ද ජාතිෙ මට්ටශම් තක්ශසේවනව්ක් සිු 
වී ශනොමැත. 

  සිසුන්ශේ මිටි බව් පිළිබඳ දර් ෙ  මඟින් රිගු 
ොලීනව් සිුව්න ශපෝෂට ඌනතා මත ඇති ව්න 
මන්දශපෝෂට තත්ත්ව්  පැහැරිලි ෙයන අතය  
ෙෘ  බව් පිළිබඳ දර් ෙ  මඟින් ශෙටිොලීනව් 
සිුව්න ශපෝෂට ඌනතා මඟින් ඇතිව්න 
මන්දශපෝෂට තත්ත්ව්  පිළිබඳ ශතොයතුවන 
අනාව්යට  ශේ. 

  2016 ව්ර්ෂශේ  සිට 1212 ව්ර්ෂ  දක්ව්ා ව්ර්ෂව්ල 
සිසුන්ශේ මිටි බව් පිළිබඳ දර් ෙ හා ෙෘ  බව් 
පිළිබඳ දර් ෙ අග න් පහත පපතරි ශේ. 

  (ශතොයතුවන මූලාර : පවුල් ශසෞඛය ොර් ාං ශේ  
දත්ත) 

   මිටි බව් පිළිබඳ දර් ෙ  සලො බැලීශම් දී 1226 
ව්ර්ෂ ට ව්ඩා 1227 ව්ර්ෂශේ  දී සි  ට 2.4ක් පමට 
රිගු ොලීන මන්දශපෝෂට තත්ත්ව්ශේ  - chronic 
malnutritionි  - අඩුවීමක් ව්ාර්තා වී ඇති අතය  
1228 ව්ර්ෂ ට සාශ්තක්ෂව් 1212 ව්න විට සි  ට 
2.8ෙ පමට ව්ැඩිවීමක් සි  ුවී ඇත. 

1367 1368 

                     මිටි බව් පිළිබඳ දර් ෙ  (Stunting) 

ව්ර්ෂ  2016 2017 2018 2019 2020 

දර් ෙ  7.7% 7.3% 4.8% 5.1% 5.6% 

                     ෙෘ  බව් පිළිබඳ දර් ෙ  (Wasting) 

ව්ර්ෂ  2016 2017 2018 2019 2020   

දර් ෙ  20.45% 17.4% 18.6% 18.1% 17.3%   
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  ෙෘ  බව් පිළිබඳ දර් ෙ  අනුව් ශෙටි ොලීනව් 
සිුව්න ශපෝෂට ඌනතා මත සිුව්න 
මන්දශපෝෂට තත්ත්ව්  - acute malnutrition - 
2016 ව්ර්ෂ ට සාශ්තක්ෂව් 1212 ව්ර්ෂ  ව්න විට 
සි  ට   .25ෙ පමට අඩුවීමක් සි  ුවී ඇත.  

  හශමන්ම ක්ෂුද්ර ශපෝෂට ඌනතාව්න් ද දවනව්න්ශේ 
මන්දශපෝෂට තත්ත්ව්   සඳහා බලපෑමක් ඇති 
ෙයයි. ඒ පිළිබඳ 1225 සිට 1227 ව්ර්ෂ  දක්ව්ා 
ධව්දය පර්ශේ ෂට ආ තනශේ  - MRI - 
පර්ශේ ෂට දත්ත අනුව් ව් ස අවු. 6-29 අතය  
දවනව්න්ශේ   ෙඩ ඌනතාව්  විටමින් "ඒ" 
ඌනතාව් සහ විටමින් "ඩී" ඌනතාව් පහත සඳහන් 
පපතරි ශේ.   

  

 
  

  වක්ත දර් ෙ සමසත් ක් ශලස සලො බැලීශම්දී 
1226 ව්ර්ෂ ට සාශ්තක්ෂව් 1212 ව්ර්ෂශේ දී ශ්රී 
ලංොශේ  පාසල්  න ව් ශසේ සිසුන්ශේ ශෙටි 
ොලීන මන්දශපෝෂට තත්ත්ව්ශේ  අඩුවීමක් 
ශපන්නුම් ශෙශර්. හශහත් 1212 ව්ර්ෂශේ  සිට යට 
තුළ පව්තින සමාජ හා ආර්ථිෙ අ හපත් තත්ත්ව්  
ශහේතුශව්න් ශම් ව්න විට ශමම දර් ෙ අග න් 
ිහළ ශගොස ් මන්දශපෝෂටශ න් ශපශළන 
්රමාටශේ  ිහළ  ාමක් අශ්තක්ෂා ෙළ  හැෙ. 
ශමම ව්ර්ෂශේ  පාසල් ශසෞඛය ධව්දය පරීක්ෂට 
නිසි පපතරි පව්ත්ව්ා ගැනීමට හැකි ාව්ක් 
ලැබුටශහොත්  ිහත තත්ත්ව්  නිව්ැයරිව් තක්ශසේවන 
ෙයගත හැකි ව්නු ඇත.  

 (ii)  පාසල් සිසුන්ශේ මන්දශපෝෂට තත්ත්ව්  තුයන් 
කිරීම සඳහා අධයාපන අමාතයාං   විසින් ශසෞඛය 
අමාතයාං ශේ  සහශ ෝග  ලබා ගනිමින් පහත 
ක්රි ාමාර්ග  ශගන ඇත.  

 

   මහජන චීන සමූහාණ්ඩුව් මඟින් ලබාශදන ලද 
සහල් ශමට්රික් ශටොන් 22 222ෙ ආධාය  
පාසල් ශපෝෂට ව්ැඩසටහන ක්රි ාත්මෙ ව්න 
පාසල්ව්ල සිසුන්ට  නිව්ශසේ පපතශභෝජන  
සඳහා 22kg බැගින් ලබාදීම.                                                                                                                                                                                                                            

  පාසල් ශපෝෂට ව්ැඩසටහන  ටශත් සිසුන්ට 
ආහාය ලබා දීශම් ව්ැඩසටහන ක්රි ාත්මෙ 
කිරීම. ශම්  ටශත් පාසල් 7 916ෙ සිසුන් 
සඳහා ආහාය ව්ැඩසටහන ක්රි ාත්මෙ ෙයන 
අතය  ්රතිලාීන සිසුන් සංඛයාව් 2 282 917ක් 
ශේ. ඒ කි න්ශන්  සමසත් සිසුන් සංඛයාශව්න් 
සි  ට 15ක් විතය. 

   ශෙොවිඩ් ව්සංගත තත්ත්ව්   ටශත් පාසල් 
ව්සා තැබූ ොල  ශව්නුශව්න් පාසල් ආහාය 
ව්ැඩසටහන ක්රි ාත්මෙ ව්න පාසල්ව්ල දවනව්න් 
සඳහා වි ළි ආහාය මල්ලක් ලබා දීශම් 
ව්ැඩසටහන ක්රි ාත්මෙ කිරීම. 

MRI පර්ව ෂට දත්ත අනුව 2015 සි  2017 වර්ෂය දක්වා 

වයස් කාණ්ඩ 
6-9 වයස් 

කාණ්ඩය 

10-12 

වයස් 

කාණ්ඩය 

12-19 වයස් 

කාණ්ඩය   

 ෙඩ ඌනතාව් 13.5% 8.2% 8.5%   

විටමින් "ඒ" ඌනතාව්  - - 1%   

විටමින් "ඩී" ඌනතාව් - - 13.2%   

   "Save the Children" ආ තනශේ  ආධාය මත 
පාසල් 847ක් සඳහා ටින්මාළු සහ පපත්තපු ලබා 
දී ඇත. ශම් ආහාය ව්ැඩසටහන සඳහා 
ඇශමපතො හක්සත් ජනපදශේ  ෙෘෂිෙර්ම  
ශදපාර්තශම්න්තුශේ සහශ ෝග  ලැබී ඇත. 

   පාසශල් විෂ  මාලාව් තුළට ශපෝෂට  
පිළිබඳව් දැනුව්ත් කිරීමට අදාළ ශතොයතුවන 
ඇතුළත් ෙය ඇත. 

   ශලෝෙ ආහාය ව්ැඩසටහශන් සහශ ෝග  ලබා 
ගනිමින් පාසල් ආහාය ව්ැඩසටහශන් ආහාය 
සැපයුම්ෙවනව්න්ශේ ශගව්තු ව්ගා ව්ැඩසටහන 
ක්රි ාත්මෙ කිරීම හා අධයාපන ෙලාප ශදෙෙ 
පාසල් 22ෙ පාසල් ශපෝෂට ඒෙෙ සෙස ්
කිරීම. 

  ශසෞඛය අමාතයාං   සමඟ හක්ව්  ෙඩ හා 
ශ ෝලික් ඇසිඩ් දවනව්න්ට ලබා දීශම් 
ව්ැඩසටහන ක්රි ාත්මෙ කිපතම. 

  සිසුන්ශේ ශපෝෂට ඌනතාව් සඳහා හෙම 
ශහේතුව් ආහාය ශනොමැතිෙම පමටක් 
ශනොව්න අතය  ව්ැරැරි ආහාය යටා හා ශපෝෂට 
ගුට  පිළිබඳව් ෙවනණු ඇතුළත් ෙය 
අව්ශබෝධ    ලබා දීමට ෙටයුතු ෙය ඇත. 

  සිසුන් තුළ නිව්ැරැරි ආහාය පුවන  ු ඇති කිරීම 
සඳහා පාසල් ආපන ාලා තුළ ශපෝෂයදා  
ආහාය පමටක් අශළවි කිරීම සම්බන්ධව් 
චක්රශල්ඛ ක් නිකුත් ෙය ශසෞඛය  
අමාතයාං ශේ  මහජන ශසෞඛය 
පරීක්ෂෙව්වනන්ශේ සහාශ න් නි ාමන  
කිරීශම් ව්ැඩසටහනක් ක්රි ාත්මෙ කිරීම. 

   පාසල් ශසෞඛය ධව්දය පරීක්ෂට මඟින් 
සිසුන් පරීක්ෂා කිරීම හා අව් ය ශසෞඛයම  
වපශදස ් ලබා දීම  ශපෝෂට තත්ත්ව් න් 
පිළිබඳව් හඳුනාශගන ගුවනව්වනන් හා සිසුන් 
දැනුව්ත් කිරීම හා අව් ය ධව්දයව්වනන් ශව්ත 
ශ ොමු කිරීම ශසෞඛය ධව්දය පරීක්ෂට 
මඟින් සි  ුශෙශර්.  

 

(ආ) අදාළ ශනොශේ. 

 

ගවන ොානා ෙතුමනි  පළාත් සහ ෙලාප පදනශමන් පාසල් 

සිසුන් හඳුනාශගන පාසල් ්රජාව් හා ශව්නත් සංවිධාන සමඟ හම 

ෙටයුතු සිු කිරීමට අපි බලාශපොශයොත්තු ශව්නව්ා. වදාහයට ක් 

ව් ශ න් කි නව්ා නම්  ශජෝන් කීල්ස් සමූහ ව්යාපායශේ  

හෙඟත්ව්ශ න් ශම් ව්න විට පාසල් සමූහ ෙ ශපෝෂට 

ව්ැඩසටහන් ආයම්භ ෙය තිශබනව්ා. ඒ ව්ාශේම තව් මාස තුනක් 

 නශෙො ට  ඒ අව් ය වපෙයට ලබා දීලා ඒ පාසල්ව්ල ශගව්තු 

ව්ගාව් ශහොඳ මට්ටමෙට ශගන ඒම සඳහා ව්න ව්ැඩ පිළිශව්ළ 

දැනටත් ආයම්භ ෙය තිශබනව්ා. ඒ ව්ාශේම ජාතයන්තය සිංහ 

සමාජ  විසින් පාසල් සි  ෙට ව්ැඩි ්රමාට ක් සඳහා හෙ 

දවනශව්කුට වනපි ල් හෙසි  පනහ බැගින් ලබා දීශම් ව්යාපෘති ක් 

සඳහා දැන් ශ ෝජනාව්ක් ිරිපතපත් ෙයලා තිශබනව්ා. තව් සති ක් 

 නශෙොට ඒ ව්ැඩසටහනත් ආයම්භ ෙයන්න පුළුව්න්.  

ඊට අමතයව්  ශම් ව්න විට යුශයෝපා සංගමශේ  තානාපතිතුමා 

හක්ෙ මම සාෙච්ාා ෙය තිශබනව්ා. ඊළඟට  කිපත ලබා ගැනීම 

සම්බන්ධශ න් නව්සීලන්ත මහ ශෙොමසාපතස්තුමා හක්ෙ සාෙච්ාා 

1369 1370 



පාර්ලිශම්න්තුව් 

පව්ත්ව්ා තිශබනව්ා. ඔස්ට්රි ානු මහ ශෙොමසාපතස්තුමා හක්ෙත් අද 

දහව්ල් හශෙොළහට තව්ත් සාෙච්ාාව්ක් ශ ොදාශගන තිශබනව්ා. 

ශලෝෙ ආහාය ව්ැඩසටහශන් ශේශී  නිශ ෝජිත ා බංේලාශේ  

ජාතිෙශ ක්. හතුමා සමඟ ශදව්තාව්ෙදී සාෙච්ාා පැව්ැත්වීශමන් 

පසු වනසි ානු ශ ඩශර්ෂනශ න් ශඩොලර් මිලි න හතයෙ මුදලක් 

ලබා දීලා තිශබනව්ා. ඒ ව්ැඩසටහන  ටශත් පාසල් ළමුන්ට 

ශනොශව්යි  ශපය පාසල් අව්ධිශේ  සිටින දවනව්න්ට ළමා හා ොන්තා 

ොර් ාං   අතය සම්බන්ධතාව් ඇතිව් ව්ැඩ පිළිශව්ළක් ක්රි ාත්මෙ 

කිරීමට ෙටයුතු ෙයනව්ා. ශම් ආදී ව් ශ න් විවිධ ව්ැඩසටහන් 

ක්රි ාත්මෙ කිරීම සඳහාත්  තිපතඟු පිටි ලබා ගැනීම සඳහාත් මා 

වත්සාහ ක් දයනව්ා. මාස ෙට තිපතඟු පිටි ශටොන් පන්දහසක් 

ලැබුශටොත්  අපි බලාශපොශයොත්තු ව්න ශේ ෙයන්න පුළුව්න්.  

්රාාමිෙ අං ශේ  ින්නව්ා  දවනව්න් 2 642 222ක්. ඒ  

ශපෝෂට  අව් යයි කි ලා ශව්න් ශනොෙය අධයාපන  ලබන 

සම්ූරර්ට දවන පිපතස. ිතින් මා වත්සාහ දයන්ශන්  ිරිපතශේ දී මට 

ලැශබන ශම් අව්ස්ාාව් අනුව් හක්ශෙෝ ඇශමපතො හක්සත් 

ජනපදශ න්  නැත්නම් වනසි ානු ශ ඩශර්ෂනශ න් ශම් සඳහා 

සහශ ෝග ක් ලබා ගන්නයි. ශමොෙද  දැන් ින්රි ාව් තිපතඟු පිටි 

අපන න  කිරීම නව්ත්ව්ා තිශබනව්ා. ඒ නිසා අතිපතක්ත ක් 

තිශබන යටව්ලින් තිපතඟු පිටි ලබාගන්න මා වත්සාහ ෙයනව්ා. ශම් 

ව්න විට මැලිබන් ආ තන ත්  මන්චි ආ තන ත් සමඟ ශම් 

සම්බන්ධශ න් සාෙච්ාා ෙයලා අව්සන්. අමුද්රව්ය ලබා ුන්ශනොත්  

ශසෞඛය අමාතයාං ශේ  වපශදස් අනුව් බිස්ෙට් හැටි ට අව් ය 

විටමින් ්රමාට  දවනව්න්ට ලබා ශදන්න ෙටයුතු ෙයන්න අපට 

පුළුව්න්. අපි පාසල් ගි  ොලශේ දී නම් PL 480  ටශත් හැශමෝටම 

බිස්ෙට් ලැබුටා. නමුත්  දැන් ඒ ව්ැඩසටහන ක්රි ාත්මෙ ශව්න්ශන් 

නැහැ. ඊට පසුව් බනිස ් පව්ා පාසල් දවනව්න්ට ලබා  ුන්නා. ඒ 

ව්ැඩසටහනත් දැන් ක්රි ාත්මෙ ශව්න්ශන් නැහැ. ඒ ොලශේ  සි ලු 

ළමයින්ට ඒ ශේව්ල් ලබා ුන්නා. හතශෙොට ශම් තයම් සිසු පිපතසක් 

සිටිශේ  නැහැ. නමුත්  අද ඒ අව් යතාව් නැව්තත් ඇති වී තිශබනව්ා. 

විශ ේෂශ න්ම හඳුනා ගත්ත දවනව්න්ට රිව්ා ආහාය ක් ලබා දීම 

අව් යයි. ඒ නිසා ශම් අමාතයාං   භාය අයශගන පසුගි  මාස 

ශදෙ තුළම ඒ ෙටයුත්ත ෙයන්න මා වි ාල ්ර ත්න ක් දැවනව්ා. 

හශහම ෙශළේ අශනකුත් ෙටයුතු සිු ෙයන අතයයි. ඒෙ දැන් 

අරි ශයන් අරි ය අපි ක්රි ාත්මෙ ෙයශගන හනව්ා. ගවන 

මන්ත්රීතුමනි  ශම් ්ර ්න  ඇසීම ගැන මා ඔබතුමාට ස්තුතිව්න්ත 

ශව්නව්ා. ඔබතුමා ශම් ්ර ්න  ිරිපතපත් ෙළ නිසා තමයි මට ශම් 

ෙවනණු ටිෙ කි න්න අව්ස්ාාව් ලැබුශණ්.  

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අෙරවසේන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு துஷொெ இந்துனில் அைெறென) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ශබොශහොම ස්තුතියි  ගවන ඇමතිතුමනි. ඔබතුමාශේ පිළිතුශර් 

සාධනී  ෙවනණු ටිෙක් තිබුටා. මම ශම් ්ර ්න  ශසෞඛය 

ඇමතිතුමාශගන්  ඇහුව්ා නම්  මීට ව්ඩා ශව්නස් පිළිතුයක් තමයි 

ලැශබන්ශන්. ශමොෙද  අද දව්ශසේ පුව්ත් පත්ව්ල තිබුණු ෙවනටක් 

මම දැක්ො. ඊශේ  දව්ශසේ සාෙච්ාාව්ට බඳුන් වුණු ඒ දත්ත 

සම්ූරර්ටශ න් අසතයයි  ශම් යශට් මන්දශපෝෂට  ගැන සඳහන් 

ෙයන ොයටා අසතයයි කි ලා ශසෞඛය අමාතයාං   විසින් 

නිශේදන නිකුත් ෙයලා තිබුටා.   

ගවන අධයාපන ඇමතිතුමනි  පතේශේ ආර් ා ළමා ශයෝහශල් 
දීපාල් ශපශර්යා කි න ධව්දයව්ය ා කි නව්ා  ඒ ශයෝහශල් ින්න 
දවනව්න්ට ශපෝෂණී  ආහාය ලබා ශදන්න විධි ක් නැහැ  ඒ 
ගැටලුව්ට විසඳුමක් දීමට යාජය මැරිහත්වීම අව්මයි කි ලා. හශහම 
කි ලා ඔහු පිටස්තය පාර් ්ව් න්ශගන් වදේ ිල්ලා තිශබනව්ා.  ඒ 
දවනව්න්ට ශපෝෂට  ලබා දීම සඳහා අව් ය සහශ ෝග  ලබා 

ශදන්න කි ලා දානපති න්ශගන් වදේ ිල්ලනව්ා.  

ගවන අමාතයතුමනි  පසුගි  ොලශේ ත් ශඩොලර් තිශබනව්ා 
කි ලා ව්හසි බස ් ශදොඩමින් ශඩොලර් ි ඟ ශව්ලා පිච්චි ටම 
ි ශඳනෙම් ි ටි ා. දවනව්න්ශේ ශපෝෂට  පිළිබඳ ශතොයතුවන  දත්ත 
සඟව්නව්ා කි න්ශන් ජාති ක් හැටි ට සහගහන අපයාධ ක් බව් 
ඔබතුමාත් දන්නව්ා. ශමම තත්ත්ව්  දවනව්න්ශේ සාක්ෂයතාව් 
ඇතුළු අධයාපන ෙටයුතුව්ලට  මනස ව්ැඩීමට  ක්රි ාොපතත්ව් න්ට 
බාධාව්ක්.  

රිහා ආහාය  සඳහා දවනශව්කුට වනපි ල් 62ෙ ව්ාශේ මුදලක් 
තමයි ශව්න් ශව්ලා තිශබන්ශන්. වනපි ල් 62ෙට අද දව්ශසේ 
බිත්තය ක්ව්ත් ගන්න  බැහැ. හශහම තත්ත්ව් ක් තිශබන්ශන්. මම 
අග  ෙයනව්ා  අශ්ත යශට් දවනව්න්ට මන්දශපෝෂට  තිශබනව්ා 
කි ා ඔබතුමා පිළිගන්න හෙ ගැනව්ත්. ශසෞඛය ඇමතිතුමාශගන් 
අහන්ශන් නැතිව් ඔබතුමාශගන් ශම් ්ර ්න  අහපු හෙ ගැනත් 
සතුටු ශව්නව්ා. ශමොෙද  ඔබතුමා අව් ය ව්න ොයටා කිේව්ා. 
ශෙශසේ නමුත්  ගවන ඇමතිතුමනි  මා දැන් සඳහන් ෙළ පපතරි  
වනපි ල් 62ක් ව්ැනි මුදලකින් දැන් ආහාය ශේලක් ශදන්න බැහැ. 
ශම්  සම්බන්ධශ න් ගත හැකි ක්රි ාමාර්ග තිශබනව්ාද කි ා මශේ 
පළමු අතුවන ්ර ්නශ න් අහන්න ෙැමැතියි. 

 

ගරු (ණචාර්ය) සුසිල් වප්රේෙජයන්ත ෙහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுெில் பிறெைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 
මම ශම් අමාතයාං   භාය ගන්නශෙොට ශම් ශව්නුශව්න් ශව්න් 

ෙය තිබුශණ් වනපි ල්  2යි. වනපි ල්  2න් ශමොෙක්ද ෙයන්න 

පුළුව්න්?  බිත්තය කින් භාග යි  ගන්න පුළුව්න්. වනපි ල් 62ක් 

ශව්න්  ෙයන්න ෙටයුතු ෙශළේ දැනට මාස ශදෙෙට විතය ෙලින්. 

ඒෙත් දැන් ්රමාටව්ත් නැහැ. මහජන චීන සමූහාණ්ඩුශව්න් 

ලැශබන සහල් ශටොන් 22 222න් පළමු ශෙොටස ලැබුටා. ශදව්ැනි 

ශෙොටස අද සව්ස 4. 2ට චීන තානාපතිතුමා මට භාය ශදනව්ා. අපි 

ඒ සහල් සශතොස ව්ාහන මඟින්  ්රව්ාහන  ෙයන්න ෙටයුතු ෙය 

තිශබනව්ා. මීට අමතයව් ශම්ෙට හෙතු ශව්නව්ා -"Save the 

Children"  සංවිධාන   ශම  supervise ෙයනව්ා.-  USAID 

හශෙන් ලැබුණු ටින් මාළු සහ ෙහ පපත්තපු - yellow lentils - 

ශතොග ත්. 

ඒ ආහාය ද්රව්ය ශදෙත් ශම්ෙට ඇතුළත් ශව්නව්ා. හතශෙොට 

දවනව්කු ශව්නුශව්න්  ශව්න් ෙයන මුදල වනපි ල් 62ෙට  සීමා 

ශව්න්ශන් නැහැ. වනපි ල් 62කින් ශෙොශහොමත් ඒ ෙටයුත්ත 

ෙයන්නත් බැහැ. Lions Club හෙ අපට ශපොශයොන්ු ශව්ලා 

තිශබන්ශන්  හක් දවනශව්කුට වනපි ල් 252 බැගින්  ශව්න් ෙය 

ශදන්නයි.  ඒ ව්ැඩ පිළිශව්ළත් ක්රි ාත්මෙ ශව්නව්ා. හශහම නැතිව්  

ඔ  කි න ගටනින් ඒ ොර්   ෙයන්න බැහැ. අඩුම ගාශන් 

වනපි ල් 252ක්ව්ත් ඕනෑ ශපෝෂණී  රිව්ා ආහාය ශේලක් දවනශව්කුට 

ලබා ශදන්න.  අපි වපපතම වත්සාහ  ශ ොදා ඒ ෙටයුත්ත අරි ශයන් 

අරි ය  ක්රි ාත්මෙ ෙයශගන  නව්ා. මම ි තනව්ා  තව් මාස ක් 

හමායක්  නශෙොට අපට ්රාාමිෙ අං ශේ  සි ලුම දවනව්න් සඳහා 

ශම් ව්ැඩ පිළිශව්ළ ක්රි ාත්මෙ ෙයන්න හැකි ශේවි කි ලා.  දැනට 

අපි ව්ාර්තා ෙයශගන තිශබන්ශන් 2 million ව්ාශේ ්රමාට ක්. 

හැබැයි  ශම්ෙ ව්ැඩි ශව්න්න පුළුව්න්; 2.5 million ශව්න්නත් 

පුළුව්න්.  පාසල් ්රජාව් තුළින්ම ඒෙට අව් ය ව්ැඩ පිළිශව්ළක් අපි 

ශ ොදනව්ා.  ශෙොළඹ යාජකී  විදයාල  ගත්ශතොත්  අව්ට පාසල් 

තුන හතයෙ දවනශව්ෝ; දවන ශව්ෝ 72ක්  82ක් ින්න පාසල් ටිෙ බලා 

ගන්න ඒ ශගොල්ලන්ට පුළුව්න්. වි ාඛා විදයාල  ගත්තත් හශහමයි.  

පාසල් ්රජාශේ හැකි ාව්ක් තිශබන අ  හයහා ශපෝෂට  අව් ය 

අ ව් රැෙ බලා ගැනීශම් ව්ැඩ පිළිශව්ළ  අපි දැන් සංවිධාන  

ෙයශගන  නව්ා.  
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ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අෙරවසේන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு துஷொெ இந்துனில் அைெறென) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
 මශේ ශදව්න අතුවන ්ර ්න  ශම යි  ගවන ඇමතිතුමනි.  
 

ආහාය සුයක්ෂිතතාව් ශනොමැති පවුල් 62 222ක් සඳහා 

සහනාධාය සප නව්ා කි ලා ජනාධිපතිතුමා මුදල් ඇමතිව්ය ා 

හැටි ට ිරිපතපත් ෙළ අතුවන අ  ව්ැ  ශල්ඛනශේ  සඳහන් ෙය 

තිබුටා. ශම් පවුල් 62 222 කි න හෙ හතුමා ගටන  ෙශළේ 

ශෙොශහොමද? ශමොෙද  ්ර ්න ක් විසඳන්න නම්  ඒෙට වත්තය ක් 

ශදන්න නම් ්ර ්න  ශත්වනම් අයශගන ින්න ඕනෑ ශන්. අශ්ත යශට් 

මන්දශපෝෂට ට  ආහාය ි ඟ ට මුහුට පාලා තිශබන්ශන් පවුල් 

62 222ක් විතයයි කි ලා ද ජනාධිපතිතුමා ි තන්ශන්? ශමොෙද  

සමෘේධි අශ්තක්ෂිත පවුල් 716 222ක් සිටිනව්ා. සමෘේධිලාීන පවුල් 

මිලි න 2.6ක් සිටිනව්ා. ඒ කි න්ශන්  ලක්ෂ 26ක්. ශම් පව්ත්නා 

තත්ත්ව්  තුළ ආදා ම් අි මි වූ පවුල්  කිසිම ශද ක් ෙයකි ා ගත 

ශනොහැකි පවුල් ින්නව්ා.  විශ ේෂශ න් ෙඳුෙයශේ  ජීව්ත්ව්න 

පවුල් ගත්ශතොත්  ඒ අ ශේ ව්ැටුපත් හක්ෙ අඩුම තයමින් පාන් පිටි 

කිශලෝව්ක් අයශගන ශයොටි ක්ව්ත් ෙන්න බැපත තත්ත්ව් ක් 

තිශබන්ශන්.  ඒ ව්ාශේ අන්ත රිළිඳුභාව් ට පත් ශව්ච්ච පවුල් 

යාශි ක් සිටිනව්ා.  නමුත්  ගවන ජනාධිපතිතුමා ශත්වනම් අයශගන 

තිශබන්ශන් ආධාය සැපයි  යුත්ශත් පවුල් 62 222ෙට පමටයි 

කි ලාද? හශහම නැත්නම් හතුමා ශම් ්ර ්න  ශත්වනම් අයශගන 

නැේද කි ලා මා අහනව්ා. ශමොෙද  වත්තය ක් ශදන්න නම්  

සහන ක් ශදන්න නම් ්ර ්න  ශත්වනම් ගන්න ඕනෑ.  ශම් කි න 

පවුල් 62 222ට සහන ක් ලබා ුන්ශනොත් අශ්ත යශට් ්ර ්න  

විස ශඳනව්ාද කි ලාත් මා අහනව්ා. 
 
ගරු (ණචාර්ය) සුසිල් වප්රේෙජයන්ත ෙහතා  

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுெில் பிறெைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 
ගවන ොානා ෙතුමනි  ශම් ව්සශර් ිතිපත මාස කිි ප  සඳහා 

ව්න අතුවන අ  ව්ැ  ශල්ඛන ට සංඛයාශල්ඛන අයශගන 

තිශබන්ශන් ජනශල්ඛන හා සංඛයාශල්ඛන ශදපාර්තශම්න්තුශව්න්. 

ඒෙ තමයි ශබොශහෝුයට ව්ාර්ෂිෙව්  ාව්ත්ොලීන - update - 

ශව්න්ශන්.  
 

හැබැයි  ඊළඟ ව්ර්ෂ  සඳහා අ  ව්ැ  ශල්ඛන    ිරිපතපත් 

කිරීමට ශපයාතුව් සමාජ සුබසාධන  සම්බන්ධ පනත ශගශනන්න 

තිශබනව්ා. ඔබ අප සි ලුශදනාම දන්නව්ා   සමෘේධි දීමනාව් ුන්නු 

විධි  සහ ඒ ආශ්රිත ව්ැඩසටහන් ක්රි ාත්මෙ ෙළ ආොය . හැබැයි  

ඒව්ා ස්ථියසායව් ෙයන  ශලෝෙශේ  පිළිගත් ක්රමශේද  තමයි සමාජ 

සුබසාධන  සම්බන්ධ පනත ශගනැවිත් ඒ අනුව් ෙටයුතු කිරීම.  ඒ 

පනත් ශෙටුම්පත මීට අවුවනු කීප ෙට ෙලින් ශගනාව්ා. නමුත්  

සම්මත වුශණ් නැහැ. දැන් ඒෙ පාර්ලිශම්න්තුව්ට ශගනැල්ලා 

තිශබනව්ා. ඒ පනත් ශෙටුම්පත සම්මත ෙළාම නිව්ැරැරිව් හඳුනා 

ගන්න පුළුව්න්  ඒ සහන  ලැබි  යුතු සංඛයාව් ශෙොපමටද 

කි ලා. 62 222 කි න්ශන්  ජනශල්ඛන හා සංඛයාශල්ඛන 

ශදපාර්තශම්න්තුශව්න් ගත්ත ශතොයතුවන අනුව් අව්ම මට්ටම. 

හැබැයි  හතැනින් ිහළට තව් ශගොඩක් ින්නව්ා. භාණ්ඩ මිල ිහළ 

 ෑම නිසා සිු ව්න වේධමන ත් හක්ෙ ශම් ්රමාට  පවුල් 62 222 

ශනොශව්යි  ඊට ව්ඩා වි ාල ව් ශ න් ව්ැඩි ශව්න්න පුළුව්න්. ඒ  

ශතොයතුවනත් හක්ෙයි ඊළඟ අවුවනේශේ අ  ව්ැ ට සංඛයා ශල්ඛන 

හන්ශන්. ශම   දැනට සංශ ෝධිත අ  ව්ැ ට විතයක් ිරිපතපත් 

ශව්ච්ච ොයට ක් පමටයි. 
 

ගරු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Question No. 8 - 2531/2022 - (1),  the Hon. Thavaraja 

Kalai Arasan - [Not  in the Chamber.] 
 

ශදව්න ව්ට .  

 

 ගෑස් සිලින්ඩර ණශ්රිත ගෘහස්ථ අනතුරු: වන්දි 
எொிவொயு ெிலிண்டர் ெொர்ந்த உள்நொட்டு விபத்துக்கள்: 

நட்டஈடு 
GAS CYLINDER-RELATED DOMESTIC ACCIDENTS: 

COMPENSATION    

1998/2022 
 

2. ගරු එස්.එම්. ෙිකක්කාර් ෙහතා (ගරු වේ.සී. අලවතුවල 
ෙහතා වවනුව ) 

      (ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர் - ைொண்புைிகு றஜ.ெீ. 

அலவத்துவல ெொர்பொக) 

      (The Hon. S.M. Marikkar on behalf of the Hon. J.C. 
Alawathuwala) 

අග්රාමාතයතුමා සහ යාජය පපතපාලන  ස්ව්ශේ  ෙටයුතු  පළාත් 

සභා හා පළාත් පාලන අමාතයතුමාශගන් ඇූ  ්ර ්න  - (2): 

(අ) (i) මෑතෙදී ශ්රී ලංොශව්න් ව්ාර්තා වූ හක් හක් ගෘහසා් 
ගෑස ්සිලින්ඩය පුපුයා  ෑම ශහේතුශව්න් අනතුය සිු 
වූ සා්ාන   ඊට අදාළ ශපොලිස ් බල ්රශේ    
පපතපාලන රිසත්්රික්ෙ   හම අනතුය ශහේතුශව්න් සිු 
වූ හානි  සහ හම අනතුය ශහේතුශව්න් සි  ු වූ 
මූලයම  අලාභ  ශව්න් ශව්න් ව් ශ න් ෙව්ශර්ද; 

 (ii) හම අනතුවන ශහේතුශව්න් සි  ුවූ ජීවිත හානි  තුව්ාල 
වීම් සහ ශේපළ හානි ශව්නුශව්න් ව්න්රි ශගවීමට 
ෙටයුතු ෙයන්ශන්ද;  

 (iii) හශසේ නම්  ිහත සඳහන් හක් හක් අනතුය 
ශව්නුශව්න් ශගවීමට අශ්තක්ෂිත ව්න්රි මුදල ශව්න් 
ශව්න් ව් ශ න් ශෙොපමටද; 

 (iv) ිරිපතශේ දී ශමව්ැනි අනතුවන සිුවීම ව්ළක්ව්ා ගැනීම 
සඳහා ගනු ලබන ක්රි ාමාර්ග ෙව්ශර්ද; 

  න්න හතුමා ශමම සභාව්ට දන්ව්න්ශන්ද? 

 (ආ) ශනොහශසේ නම්  ඒ මන්ද?   
 

பிெதை அமைச்ெரும் தபொது நிருவொக, உள்நொட்டலுவல்கள், 

ைொகொை ெமபகள் ைற்றும் உள்ளூெொட்ெி அமைச்ெருைொன 

வமெக் றகட்ட வினொ: 

(அ) (i) அண்மையில் இலங்மகயில் பதிவொகிய ஒவ் 

தவொரு ெமையல் எொிவொயு ெிலிண்டர் தவடிப்புக் 

கொெைைொக ஏற்பட்ட விபத்தும் அமவ 

இடம்தபற்ற இடம், ததொடர்புமடய தபொலிஸ் 

அதிகொெப் பிொிவு, நிருவொக ைொவட்டம், றைற்படி 

விபத்துக் கொெைைொக ஏற்பட்ட றெதம் ைற்றும் 

நிதிெொர் நட்டம் என்பன தனித்தனிறய யொமவ 

என்பமதயும்; 

 (ii) றைற்படி விபத்துக்கள் கொெைைொக ஏற்பட்ட 

உயிர்ச் றெதங்கள், கொயங்கள் ைற்றும் தெொத்துக் 

களுக்கொன றெதங்கள் ததொடர்பில் நட்டஈடு 

தெலுத்த நடவடிக்மக றைற்தகொள்ளப்படுைொ 

என்பமதயும்; 

 (iii) ஆதைனில், றைறல குறிப்பிடப்பட்ட ஒவ்தவொரு 

விபத்துக்குைொகச் தெலுத்த எதிர்பொர்க்கும் நட்ட 

ஈட்டுத் ததொமக தவவ்றவறொக எவ்வளவு 

என்பமதயும்; 

 (iv) எதிர்கொலத்தில் இவ்வொறொன விபத்துக்கள் 

இடம்தபறுவமதத் தடுப்பதற்கொக றைற் 

தகொள்ளப்படும் நடவடிக்மககள் யொமவ 

என்பமதயும்; 

 அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொெொ? 

(ஆ) இன்றறல், ஏன்? 
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පාර්ලිශම්න්තුව් 

asked the Prime Minister and Minister of Public 
Administration, Home Affairs, Provincial Councils and 
Local Government: 

(a) Will he inform this House -  

 (i) separately, the name of each location where 
recent gas cylinder-related domestic 
accidents were reported in Sri Lanka, the 
respective police division, the 
administrative district, the damage caused 
from the accident and the financial loss 
incurred;  

 (ii) whether measures will be taken to pay 
compensation for the loss of life, injuries 
and the damages caused to property due to 
those accidents;  

 (iii) if so, separately, the amount expected to be 
paid for each accident; and 

 (iv) the measures that will be taken to prevent 
such accidents in  future?  

(b) If not, why?    
 

ගරු ප්රසන්න රටතුංග ෙහතා  
(ைொண்புைிகு பிெென்ன ெைதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ගවන ොානා ෙතුමනි  අග්රාමාතයතුමා සහ යාජය පපතපාලන  

ස්ව්ශේ  ෙටයුතු  පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයතුමා 

ශව්නුශව්න් මා හම ්ර ්න  ට  පිළිතුය සභාගත* ෙයනව්ා. 
 

* සභාවම්සය ෙත තබන ලද පිළිතුර: 
* ெபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட: 

* Answer tabled: 
 

(අ)  (i)   ශම් සම්බන්ධශ න් "ගෘහසා් ගෑස ්සිලින්ඩය ොන්ු වීශමන්  
ගිනි ගැනීශමන් ශහෝ පුපුයා  ාශමන් සි  ු ව්න අනතුවන හා 
සිුවීම්ව්ලට අදාළ වපාංග පිළිබඳව් ිරිපතපත් ෙයන ධදනිෙ 
ව්ාර්තාව්" නමින් ශ්රී ලංො ශපොලීසි  විසින් නිකුත් ෙයන ලද 
ව්ාර්තාව්ල පිටපතක් ඇමුණුම* ශලස ිරිපතපත් ෙය ඇත.   

 

 (ii)  ගෑස ් අනතුවන ව් ශ න් ශමි දී සඳහන් ව්න්ශන් ගෑස ්
සිලින්ඩය පුපුයා  ාම ශහෝ ගෑස ්සංයුතිශේ  ශව්නසව්ීම් නිසා 
සි  ු වූ අනතුවන ශනොව්න අතය  ගෑස ් භාවිතශේ දී නිසි 
ආයක්ෂෙ පි ව්ය අනුගමන  ශනොකිරීම හා ගෑස ්සම්බන්ධ 
වපෙයට නිසි ්රමිතිශ න් ශතොය වීම (ගෑස ් ළි්ත  
ශයගියුශල්ටර්) නිසා  සිු වූ අනතුවන . හම නිසා ශමකී 
අනතුවන සම්බන්ධශ න් ලි ට්ශයෝ ගෑස ් සමාගම පහත (a) - 
(f) දක්ව්ා වූ ශහේතු නිසා ව්යද පිළිගැනීමක් ශනොකිරීශම් 
පදනම මත ව්න්රි ශගවීමක් සි  ු ශනොෙළමුත්  සානුෙම්පිත 
ශහේතූන් සලො අදාළ සුුසු පාර් ව්් ශව්ත සානුෙම්පිත 
දීමනාව්ක් පමටක් සිු ෙයන ලදී. 

  (a)  ආ තන  මඟින් ශ්රී ලංොව් තුළට ශගන හන ලද 
සි ලුම ද්රවිෙෘත ශපශරෝලි ම් SLS 712/1998 
පිපතවිතයව්ලට අනුකූලව් පැව්ති බව්ත්  හම ගෑසව්්ල 
ශ්රොශ්තන් හා බියුශට්න් සංයුති  මත තීයට  ව්න 
පීඩන  SLS 712/1998ි  දැක්ශව්න පීඩන ට අඩෙට 
ආසන්න ්රමාටශ න් පැව්තීම . 

   ශම් සම්බන්ධශ න් ලංොව්ට ශගන ඒමට ශපය හා 
පසු ගන්නා පරීක්ෂට ව්ාර්තා සි ල්ල සැසීමශමන් 
ලබා ගන්නා ලද ව්ාර්තාව්ක් අන්තර්ජාතිෙ සමාගමක් 
ව්න බියුශයෝ ශව්පතටාස ් (Bureau Veritas) ආ තන  
මඟින් සි  ුෙය තිබීම.  

  (b) මීට අමතයව් හකී ොල සීමාව් තුළ යට තුළට ශගන 
හන ලද හල්.පී.ජී. සම්බන්ධව් යජශේ  විගටොධිපති 
මඟින් ලබා දී ඇති ශතොයතුවන අනුව්ද ගෑස ්සම්බන්ධ 
්රමිති  අදාළ නිර්ටා ෙ අනුව් පැව්ති බව්ට සනාා 
වීම.  

  (c) ගෑස ්සංයුති  ශලෝෙ නිර්ටා ෙ න්ට අනුව් හා ශ්රී 
ලංො ්රමිති ආ තන  මඟින් ලබා දී ඇති 
නිර්ටා ෙ න්ට අනුව් ඇසුවනම හා අශළවි  සි  ු
ෙයන බව්ත්  ආ තන  මඟින් ගෑස ් පපතශභෝජන  
සම්බන්ධ මනා ්රමිතිගත වපාංග භාවිත ෙයන ශලස 
නියන්තයශ න්ම මහ ජනතාව් දැනුව්ත් කිරීශම් 
ව්ැඩසටහන් හා නියන්තය ්රචායට ව්ැඩසටහන් සි  ු
කිරීම.  

  (d) ලිට්ශයෝ ආ තන  මඟින් ගෑස ්භාවිතශේ දී සි  ුෙළ 
යුතු ආයක්ෂිත ක්රමශේද පිළිබඳව් පාපතශභෝගිෙ න් 
දැනුව්ත් කිරීම නියන්තයශ න් සිු කිරීම.  

  (e) ශමකී පුපුයා ාම්ව්ලට ශහේතු වී ඇත්ශත් ්රමිතිශ න් 
ශතොය ගෑස ් ළි්ත හා වපාංග භාවිත කිරීම නිසා මිස 
ගෑසව්්ල සංයුති  ශව්නසව්ීමක් නිසා ශනොව්න බව්ත්  
ලිට්ශයෝ ආ තන  ව්සය ගටනාව්ක් තිසශ්සේ 
ආන න  ෙයන ලද හල්.පී. ගෑසව්්ල බියුශට්න් 
සංයුති  හා ශ්රොශ්තන් සංයුති  ශ්රී ලංො ්රමිති 
ආ තනශේ  නිර්ටා ෙව්ලට අනුකූල බව් හා ගෑස ්
සිලින්ඩයශේ  පීඩන ද ශ්රී ලංො ්රමිති ආ තනශේ  
නිර්ටා ෙව්ලට අනුකූල වීම.  

  (f) ලිට්ශයෝ සමාගම පාපත  ශභෝගිෙ ෙටයුතු පිළිබඳ 
අධිොපත  හා ශ්රී ලංො ්රමිති ආ තනශේ  නිර්ටා ෙ 
හා මාර්ශගෝපශේ  අනුව් ෙටයුතු කිරීම. 

 

 (iii)   ශමව්ැනි සිුවීම් සඳහා සානුෙම්පිත දීමනාව්ක් ව් ශ න් 
පමටක් ලිට්ශයෝ ගෑස ්සමාගශම් අධයක්ෂ මණ්ඩල  විසින් 
තීයට  ෙයන ලද ෙමිටුව්ක් මඟින් නිසි ක්රමශේද ක් පදනම් 
ෙයශගන ශතෝයා ගත් සුුසු පුේගල න් ශව්ත සානුෙම්පිත 
දීමනාව්ක් දැනටමත් පිපතනමන ලදී. 

 (iv)   ශමකී අනතුවනව්ලට අදාළ ොල සීමාශේ සහ දැනටත් 
ආ තන  මඟින් ආන න  ෙයන ලද හල්.පී.ජී. සි ලුම 
අව්සා්ාව්ලදී SLS 712/1998 පිපතවිතය හා SLS 712/2021 
පිපතවිතයව්ලට අනුකූල වීම. මීට අමතයව්  

 ආ තන  විසින් ආන න  ෙයන ලද ශයගියුශල්ටර් 

හා සිලින්ඩය සෑම විටම SLS/1178 පිපතවිතයව්ලට 
අනුකූල වීමත්  ඒව්ා ශගන ඒමට ශපය SLS 
අනුමැති  ලබා ශගන තිබීම. 

 ශව්ශළඳ ශපොශළේ ඇති ගෑස ් ළි්ත හා ්රමිතිශ න් 

ශතොය වපාංග ලිට්ශයෝ ගෑස ් ආ තන  මඟින් 
ආන න  ශනොෙයන ලද බව්ට සහතිෙ වීම.  

 ලිට්ශයෝ ගෑස ් සමාගම මඟින් යට තුළට ශගන හන 
සි ලුම හල්.පී. ගෑස් SLS ්රමිතිෙයටශ න් පසු 
ශව්ශළඳ ශපොළට නිකුත් කිරීම. 

 ගෑස් හා ආශ්රිත වපාංග නිව්ැරැරිව් භාවිත  හා 

නිව්ැරැරි වපාංග භාවිත  සම්බන්ධව් මහ ජනතාව් 
නියන්තයශ න් දැනුව්ත් කිරීම. 

 ලිට්ශයෝ සමාගම ශ්රී ලංො ්රමිති ආ තනශේ  හා 
පාපතශභෝගිෙ ෙටයුතු පිළිබඳ අධිොපතශේ  
මාර්ශගෝපශේ  හා නිර්ටා ෙ අනුව් ෙටයුතු කිරීම. 

 සුයක්ෂිත ගෑස් භාවිත  සම්බන්ධ නි ාමන 

නියන්තයශ න් සිු කිරීම. 
 

(ආ)  පැන ශනොනඟී. 
 

ගරු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්ර ්න අංෙ 4 -1242/1211- (2)  ගවන ශේලු කුමාර් මහතා. 
 

ගරු එස්.එම්. ෙිකක්කාර් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ගවන ොානා ෙතුමනි  ගවන ශේලු කුමාර් මන්ත්රීතුමා 

ශව්නුශව්න් මා හම ්ර ්න  අහනව්ා. 

1375 1376 

[ගවන හස.්හම්. මපතක්ොර් මහතා ] 

————————— 
*  පුස්තකාලව  තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ගරු ප්රසන්න රටතුංග ෙහතා  
(ைொண்புைிகு பிெென்ன ெைதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ගවන ොානා ෙතුමනි  ජල සම්පාදන අමාතයතුමා ශව්නුශව්න් 

මා හම ්ර ්න ට පිළිතුය ලබා දීම සඳහා සති ශදෙෙ ොල ක් 

ිල්ලා සිටිනව්ා.  

 
ප්රශ්්නය ෙතු දිනකදී ඉදිිකපත් කිීමෙ  නිවයෝග කරන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் ெைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

වගවත්ත  යර් කර්ොන්තශ්ාලාව ඉදිකිීමෙ  ලබා 

දුන් ඉඩෙ: විස්තර 
வகவத்த 'டயர்' ததொழிற்ெொமல நிர்ைொைிப்புக்கொக 

வழங்கப்பட்ட கொைி: விபெம் 
 LAND GRANTED FOR CONSTRUCTION OF WAGAWATTA 

TYRE FACTORY: DETAILS  
2058/2022 

 

5. ගරු වක්. සුජිත් සංජය වපවර්රා ෙහතා (ගරු නලින් 
බණ්ඩාර ජයෙහ ෙහතා වවනුව ) 

      (ைொண்புைிகு றக. சுஜித் ெஞ்ஜய தபறெெொ - ைொண்புைிகு நலின் 

பண்டொெ ஜயைஹ ெொர்பொக) 

      (The Hon.K. Sujith Sanjaya Perera on behalf of the Hon. 
Nalin Bandara Jayamaha)  

අග්රාමාතයතුමා සහ යාජය පපතපාලන  ස්ව්ශේ  ෙටයුතු  පළාත් 

සභා හා පළාත් පාලන අමාතයතුමාශගන් ඇූ  ්ර ්න  - (2): 
 
 

(අ) (i)  ශහොයට  ව්ගව්ත්ත ්රශේ ශේ  ආයම්භ ෙයන ලද 
ට ර් ෙර්මාන්ත ාලාව් ිරිකිරීශම් ව්යාපෘති  
සඳහා ලබා ශදන ලද ිඩම් ්රමාට  ශෙොපමටද; 

 (ii) හම ිඩම් ලබා දීශම්දී අ  ෙයන ලද මුදල 
ශෙොපමටද; 

 (iii) හම ිඩම්ව්ල අයිති  පැව්ති පාර් ව්්ශේ  නම 
ෙව්ශර්ද; 

 (iv) ිහත ෙර්මාන්ත ාලාව් ිරිකිරීම සඳහා හම ිඩම් 
පව්යා ශදන ලද ගැසට් පත්රශේ  රින  ෙව්ශර්ද; 

  න්න හතුමා ශමම සභාව්ට දන්ව්න්ශන්ද?  

(ආ) ශනොහශසේ නම්  ඒ මන්ද? 
 

பிெதை அமைச்ெரும் தபொது நிருவொக, உள்நொட்டலுவல்கள், 

ைொகொை ெமபகள் ைற்றும் உள்ளூெொட்ெி அமைச்ெருைொன 

வமெக் றகட்ட வினொ: 
 

(அ) (i) தஹொெை, வகவத்த பிெறதெத்தில் ஆெம்பிக்கப் 

பட்ட 'டயர்' ததொழிற்ெொமலமய நிர்ைொைிப் 

பதற்கொன கருத்திட்டத்திற்கொக வழங்கப்பட்ட 

கொைிகளின் விஸ்தீெைம் யொததன்பமதயும்; 

 (ii) றைற்படி கொைிகள் வழங்கப்படும்றபொது அற 

விடப்பட்ட ததொமக எவ்வளதவன்பமதயும்; 

 (iii) அக்கொைிகளுக்கொன உொித்மதக்தகொண்டிருந்த 

தெப்பின் தபயர் யொததன்பமதயும்; 

 (iv) றைற்படி ததொழிற்ெொமலமய நிர்ைொைிப்பதற் 

கொகக் குறிப்பிட்ட கொைிகள் ெொட்டப்பட்ட 

வர்த்தைொனி அறிவித்தலின் திகதி யொததன் 

பமதயும்; 

 அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொெொ? 

(ஆ) இன்றறல், ஏன்? 
 

asked the Prime Minister and Minister of Public 
Administration, Home Affairs, Provincial Councils and 
Local Government: 

 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the extent of land given to build the tyre 
factory started in Wagawatta area, Horana; 

 (ii) the amount of money charged when the 
aforesaid lands were given;  

 (iii) the name of the party who had the 
ownership of those lands; and 

 (iv) the date of the Gazette Notification through 
which the said lands were vested for 
constructing the above-mentioned factory? 

(b) If not, why? 
 

ගරු ප්රසන්න රටතුංග ෙහතා  
(ைொண்புைிகு பிெென்ன ெைதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 
ගවන ොානා ෙතුමනි  අග්රාමාතයතුමා සහ යාජය පපතපාලන  

ස්ව්ශේ  ෙටයුතු  පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයතුමා 

ශව්නුශව්න් මා හම ්ර ්න  ට  පිළිතුය සභාගත* ෙයනව්ා. 
 

* සභාවම්සය ෙත තබන ලද පිළිතුර: 
* ெபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட: 

* Answer tabled: 
(අ)   (i)   අක්ෙය 255.44 

 (ii)    

 

 (iii)   ශ්රී ලංො ආශ ෝජන මණ්ඩල  

 (iv)   2016.11.29 රින පැව්ති අමාතය මණ්ඩල රැසව්ීශම්දී හළැ  ි
තීයට කි.  

(ආ)  පැන ශනොනඟී.  
 

NHDA ණධාාර ය වත් නිවාස ඉදිකිීමවම් 

වැඩස හන්: අම්පාර දිස්ත්රික්කය 
NHDAஇன் உதவியின்கீழ் நிர்ைொைிக்கப்பட்டுள்ள 

வீடமைப்புக் கருத்திட்டங்கள்: அம்பொமற ைொவட்டம் 

 NHDA-ASSISTED HOUSING CONSTRUCTION PROGRAMMES: 
AMPARA DISTRICT  

   2531/2022 
8. ගරු වක්.  සුජිත් සංජය වපවර්රා ෙහතා (ගරු තවරාජා 

කවලයි අරසන් ෙහතා වවනුව ) 
      (ைொண்புைிகு றக. சுஜித் ெஞ்ஜய தபறெெொ - ைொண்புைிகு 

தவெொஜொ கமல அெென் ெொர்பொக) 

      (The Hon.K. Sujith Sanjaya Perera on behalf of the Hon. 
Thavaraja Kalai Arasan) 

නාගපතෙ සංව්ර්ධන හා නිව්ාස අමාතයතුමාශගන් ඇූ                 

්ර ්න  - (2): 

(අ) අම්පාය රිසත්්රික්ෙශේ  - 

 (i) නිව්ාස අව් යතා සි ත පවුල් සංඛයාව්; 

 (ii) ජාතිෙ නිව්ාස සංව්ර්ධන අධිොපතශේ  ආධාය මත 
ශපෞේගලිෙ ිඩම්ව්ල අර්ධ ව් ශ න් ිරිෙය ඇති 
නිව්ාස සංඛයාව්; 

ිඩම් 

්රමාට   

අක්ෙය 

ූරර්ව්ශ න් ශගවි  යුතු ආපසු 

ශනොශගව්න ිඩශම් ව්ාපතෙ මුදල 

(වනපි ල්) 

ව්ාර්ෂිෙ නාමිෙ 

බු කුලි  

(වනපි ල්) 

100 210 815 222                        

(වනපි ල් මිලි න 122.8) 

10,000 

55.44 103 867 222                       

(වනපි ල් මිලි න 22 .8) 

130,000 

1377 1378 



පාර්ලිශම්න්තුව් 

 (iii) ආදර්  ගම්මාන ශලස ිරිෙය ඇති නිව්ාස ව්යාපෘති 
සංඛයාව්; 

 ශෙොපමටද  න්න හතුමා ශමම සභාව්ට දන්ව්න්ශන්ද? 
 

(ආ) (i) ව්ර්ෂ 1228 සිට 1212 දක්ව්ා වූ ොල ව්ෙව්ානුශේදී 
ජාතිෙ නිව්ාස සංව්ර්ධන අධිොපත  විසින් 
තිවනක්ශෙෝවිල්  නාවිදන්ශව්ලි  ආල ඩිශේම්බු සහ 
සමන්තුශර්  න ්රාශේශී  ශල්ෙම් ශෙොට්ධාසව්ල 
යුේධශ න් පීඩාව්ට පත්වූව්න් සඳහා ක්රි ාත්මෙ 
ෙයන ලද නිව්ාස ිරිකිරීශම් ව්ැඩසටහනට අදාළ 
ි ඟ මුදල්  ලබා ශදනු ලබන රින ; 

 (ii) හම ව්ැඩසටහන අව්සන් ෙයනු ලබන රින ; 

 ෙව්ශර්ද  න්නත් හතුමා ශමම සභාව්ට දන්ව්න්ශන්ද? 

(ඇ) ශනොහශසේ නම්  ඒ මන්ද? 
 

நகெ அபிவிருத்தி ைற்றும் வீடமைப்பு அமைச்ெமெக் றகட்ட 

வினொ: 

(அ) அம்பொமற ைொவட்டத்திலுள்ள - 

 (i) வீடுகள் றதமவப்படும் குடும்பங்களின் 

எண்ைிக்மக; 

 (ii) றதெிய வீடமைப்பு அபிவிருத்தி அதிகொெெமப 

யின் உதவியின்கீழ் தனியொர் கொைிகளில் 

பகுதியளவில் நிர்ைொைிக்கப்பட்டுள்ள வீடுகளின் 

எண்ைிக்மக; 

 (iii) ைொதிொிக் கிெொைங்களொக நிர்ைொைிக்கப்பட்டுள்ள 

வீடமைப்புக் கருத்திட்டங்களின் எண்ைிக்மக; 

 எத்தமன என்பமத அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொெொ? 

(ஆ) (i) 2018ஆம் ஆண்டு முதல் 2020ஆம் ஆண்டு 

வமெயிலொன கொலப்பகுதியில் றதெிய வீடமைப்பு 

அபிவிருத்தி அதிகொெெமபயினொல் திருக்றகொவில், 

நொவிதன்தவளி, ஆமலயடிறவம்பு ைற்றும் 

ெம்ைொந்துமற ஆகிய பிெறதெ தெயலொளர் பிொிவு 

களில் யுத்தத்தொல் பொதிக்கப்பட்டவர்களுக்கொக 

நமடமுமறப்படுத்தப்பட்ட வீடமைப்புத் திட்டத் 

திற்கொன ைிகுதி நிதித் ததொமக வழங்கப்படும் 

திகதி யொததன்பமதயும்; 

 (ii) அத்திட்டம் நிமறவுதெய்யப்படும் திகதி யொததன் 

பமதயும்; 

 அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொெொ? 

(இ) இன்றறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Urban Development and 
Housing: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of families which are in need of 
houses; 

 (ii) the number of houses which have been 
partially constructed on private lands under 
the assistance of the National Housing 
Development Authority; and 

 (iii) the number of housing projects constructed 
as model villages; 

 in relation to Ampara District? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) the date on which the National Housing 
Development Authority will pay the 
outstanding amounts pertaining to the 
housing construction programme that was 
implemented for the war victims in the 
Thirukkovil, Navithanveli, Alayadiwembu 
and Sammanthurai Divisional Secretaries' 
Divisions during the period from year 2018 
to 2020; and 

 (ii) the date on which the aforesaid programme 
will be completed? 

 

(c) If not, why? 

 

ගරු ප්රසන්න රටතුංග ෙහතා  
(ைொண்புைிகு பிெென்ன ெைதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ගවන ොානා ෙතුමනි  හම ්ර න්  ට  පිළිතුය මා  සභාගත* 

ෙයනව්ා. 

 
* සභාවම්සය ෙත තබන ලද පිළිතුර: 
* ெபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட: 

* Answer tabled: 
 

(අ)   (i)   65 44 කි. 

  තාව්ොලිෙ නිව්ාස  10,886 

  ශපොල් අතු ශසවිලි ෙළ නිව්ාස 2,165 

  තහඩු ශසවිලි ෙළ නිව්ාස   9,312 

  අඩක් ිරිෙළ නිව්ාස  20,450 

  නිව්සක් ිරිකිරීමට ිඩමක් ඇති   

  නිව්ාස නැති පවුල්  12,839 

  නිව්සක් ිරිකිරීමට ිඩමක් නැති   

  නිව්ාස නැති පවුල්      8,599 

  සථ්ිය පරිංචි ට පැමිණි කුලි ට/බේදට 1,192 

      
     65,443  
 
 

(නිව්ාස අව් යතා පිළිබඳ සමීක්ෂට  1226ට අනුව් - ශමි දී ව්ාස  කිරීම 

සඳහා සුුසු නිව්සක් ශනොමැති පවුල් සංඛයාව් සලො බැශල්.) 
 

 (ii)    1605කි. 

  (ජා.නි.ස.අ. විසින් ලබා ු න් ශතොයතුවන අනුව්) 
 

 (iii)    136කි. 

  (ජා.නි.ස.අ. විසින් ලබා ු න් ශතොයතුවන අනුව්) 
 

(ආ)  (i)     2018 සිට 1212 ොල ව්ෙව්ානුශේදී ජාතිෙ නිව්ාස සංව්ර්ධන 
අධිොපත  විසින් යුේධශ න් පීඩාව්ට පත්වූව්න් සඳහා වක්ත 
ශෙොට්ධාස තුළ නිව්ාස ව්යාපෘති ිරිෙය ශනොමැත.  

 

  ශෙශසේ ශව්තත්  අමාතයාං ශේ  නැව්ත පරිංචි කිරීශම් අං   
මඟින් අම්පාය රිසත්්රික් ශල්ෙම් ොර් ාල  සමඟ 
සම්බන්ධීෙයටශ න් අව්තැන් වූ පවුල් සඳහා නිව්ාස 
ිරිෙයන ලද අතය  1228-1212 ොල සීමාව් තුළදී හශසේ 
අව්තැන් වූ පවුල් සඳහා ිරිෙයන ලද නිව්ාස ශව්නුශව්න් ි ඟ 
මුදල් කිසිව්ක් ශගවීමට ශනොමැත. 

  (ජා.නි.ස.අ. විසින් ලබා ු න් ශතොයතුවන අනුව්) 
 

 (ii)   අදාළ ශනොශේ . 
 

(ඇ)   ිහත ගැටලු සඳහා පිළිතුවන දී ඇති බැවින් අදාළ ශනොශේ .  
 

1379 1380 

[ගවන ශක්.  සුජිත් සංජ  ශපශර්යා මහතා ] 
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ගරු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ස්ාාව්ය නිශ ෝග 17(1)  ටශත් ්ර ්න   ගවන අනුය රිසානා ෙ 

මන්ත්රීතුමා. 

 

වපෞද්ගලිකව දැනුම් දීවෙන් ඇසූ ප්රශ්්නය 
தனி அறிவித்தல் மூல வினொ 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
වද්ශ්පාලන පළිගැනීම් පිළිබඳ ජනාධිපති පීමක්ෂට 

වකොමිෂන් සභාවේ නිර්වද්ශ්  
அெெியல் பழிவொங்கல் ததொடர்பொன ெனொதிபதி 

விெொெமை ஆமைக்குழுவின் பொிந்துமெகள் 
RECOMMENDATIONS OF PRESIDENTIAL COMMISSION OF 

INQUIRY ON POLITICAL VICTIMIZATION 

 
ගරු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(ைொண்புைிகு அநுெ திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

ගවන ොානා ෙතුමනි  ස්ාාව්ය නිශ ෝග 17(1)  ටශත් ශමම 

්ර ්න  ඇසීමට අව්ස්ාාව් ලබා දීම පිළිබඳව් ඔබතුමාට  ශබශහවින් 

ස්තුතිව්න්ත ව්නව්ා   

ශේ පාලන පළිගැනීම් පිළිබඳ ශචෝදනා විමර් න  කිරීම 

ශව්නුශව්න්  ැයි ්රො  ෙයමින් ි ටපු ජනාධිපතිව්ය ා විසින් පත් 

ෙයන ලද ජනාධිපති පරීක්ෂට ශෙොමිෂන් සභාශේ මතශේදාත්මෙ 

නිර්ශේ  පිළිබඳව් සමාජ  හමුශේ ඇති ගැටලුොරී තත්ත්ව්  ශම් 

ගවන සභාශේ අව්ධාන ට ශ ්ාමු ෙයනු ෙැමැත්ශතමි. 

2015 ජනව්ාපත සිට 1229 ශනොව්ැම්බර් දක්ව්ා ොල  තුළ 

ශේ පාලන පළිගැනීම් පිළිබඳව් ශසො ා බැලීම සඳහා ි ටපු 

ජනාධිපතිව්ය ා විසින් විරාමලත් ශරේෂ්ධාධිෙයට විනිසුවන වපාලි 

අශේයත්නශේ සභාපතිත්ව්ශ න් යුතු ජනාධිපති පරීක්ෂට 

ශෙොමිෂන් සභාව්ක් 1212 ජනව්ාපත මස 29ව්න රින අංෙ 1257/44 

දයන අතිවිශ ේෂ ගැසට් පත්ර  මඟින් පත් ෙයනු ලැබ තිබුටා. 

හශසේම හම ශෙොමිෂන් සභාශේ අව්සන් ව්ාර්තාව් 1212 ශදසැම්බර් 

28 ව්න රින ි ටපු ජනාධිපතිව්ය ා ශව්ත භාය දී තිබුටා.  

ශමම ශෙොමිෂන් සභාව්ට පව්යන ලද විෂ  පා  සහ හම 
ශෙොමිෂන් සභාව් විසින් අනුගමන  ෙයන ලද ක්රි ාමාර්ග  
සාධායට ශනොව්න බව්ටත්  හම ශෙොමිසම තමන්ශේ බලතල 
ික්මව්ා ක්රි ාත්මෙ වී ඇති බව්ටත් සමාජ  තුළ බලව්ත් 
ෙතිොව්ක් ඇති වුටා. විශ ේෂශ න්ම හම ශෙොමිෂන් සභා 
ව්ාර්තාශේ නිර්ශේ  සම්බන්ධශ න් බයපතළ ගැටලුොරී 
තත්ත්ව් ක් වේගත වී තිබුටා. ගවන ොානා ෙතුමනි  
නිදසුනක් ශලස ව්ංචා-දූෂට පිළිබඳව් පව්යා තිශබන නඩු ිල්ලා 
අස්ෙය ගැනීම සඳහා ශමම ශෙොමිෂන් සභාව් නිර්ශේ  ෙය 
තිබුටා. ඒ ව්ාශේම ශචෝදනාව්ට ලක් වූ අ  නැව්ත ශසේව්ශේ  
පිි ටුවි  යුතුයි කි න නිශ ෝග  ලබා දීලා තිබුටා. ඒ ව්ාශේම 
ගවන ොානා ෙතුමනි  හම අ ට ව්න්රි මුදලක් ද ලබා රි  
යුතුයි කි න නිශ ෝග ත් ශමම ශෙොමිෂන් සභා ව්ාර්තාශේ 
තිබුටා. ඒෙ මුළුමනින්ම  ව්ංචාශේ  දූෂටශේ  ශ ුණු අ ට 
අනුබලදීමක්. ඔවුන්ට හශයි ව් පව්යා තිබූ නඩු ිල්ලා අස්ෙය 
ගන්න  ඔවුන් නැව්ත ශසේව්ශේ  පිි ටුව්න්න  ඔවුන්ට ව්න්රි මුදල් 
ශදන්න  ඔවුන්ට වසස්වීම් ශදන්න  නාදී ව් ශ න් නිශ ෝග 
ගටනාව්ක් ඒ ව්ාර්තාශව්න් ිරිපතපත් වී තිබුටා. ඒ සමහය 

නිශ ෝග ශම් ව්න විටත් ක්රි ාත්මෙ ශව්මින් තිශබනව්ා. ඒ 
ව්ාශේම ඊට ්රතිපාක්ෂිෙව් හ ට පැමිණිලි ෙයන ලද අ ට 
ශචෝදනා ශගොනු ශෙොට නඩු පව්යන්නත් නිශ ෝග ශෙොට 
තිබුටා. 

 ගවන ොානා ෙතුමනි  විශ ේෂශ න්ම ශමම පරීක්ෂට 
ශමශහ වූව්ා  කි ලා අපයාධ පරීක්ෂට ශදපාර්තශම්න්තුශේ 
නිශ ෝජය ශපොලිස්පති යවී ශසශනවියත්න මහත්ම ා  අපයාධ 
පරීක්ෂට ශදපාර්තශම්න්තුශේ හව්ෙට අධයක්ෂ  ානි 
අශේශසේෙය මහත්ම ා ඇතුළු නිලධාපතන් ගටනාව්ෙට  FCID 
ආ තනශේ  ශජයෂ්ධ නිශ ෝජය ශපොලිස්පති යවී විදයාලංොය 
මහත්ම ා ඇතුළු හම ආ තනශේ  නිලධාපතන් ගටනාව්ෙට  ඒ 
ව්ාශේම අල්ලස් ශහෝ දූෂට ශචෝදනා විමර් න ශෙොමිෂන් 
සභාශේ අධයක්ෂ ජනයාල් රිල්වනක්ෂි ඩ ස් මහත්මි  ඇතුළු 
නිලධාපතන් ගටනාව්ෙට නඩු පව්යන්න ශචෝදනා ශගොනු ෙයලා 
තිබුටා. ඒ විතයක් ශනශව්යි  ගවන ොානා ෙතුමනි. සිවිල් 
අයිතිව්ාසිෙම් -්රජා අයිති - අශහෝසි කිරීම සඳහාත් ඒ 
ෙමිටුශව්න් නිර්ශේ  ෙයලා තිශබනව්ා. ඒ විතයක් ශනොශව්යි  
ගවන ොානා ෙතුමනි. නඩු පැව්රීම සඳහා ෙටයුතු ෙයන 
නීතිපති ශදපාර්තශම්න්තුශේ අතිශර්ෙ ශසොලිසිටර් ජනයාල් 
නව්යත්න බණ්ඩාය මහත්ම ා  නීතිපති ශදපාර්තශම්න්තුශේ 
නිශ ෝජය ශසොලිසිටර් ජනයාල් ශලස ෙටයුතු ෙයන ජනෙ 
බණ්ඩාය මහත්ම ා ව්ාශේම අභාව්්රා්තත වූ තුසිත මුදලිශේ 
මහත්ම ා කි න අ ශේ සිවිල් අයිතිව්ාසිෙම් අයින් ෙයන්නත්  
නඩු  පව්යන්නත් නිර්ශේ  ෙයලා තිබුටා .  

ඒ විතයක් ශනොශව්යි  ශම් ව්ාර්තාශව්න්  ි ටපු මශහස්ත්රාත් 

ධම්මිෙ ශහේමපාල ව්ැනි විනිසුවනව්වනන්ට දඬුව්ම් ලබා ශදන්නත්  ඒ 

අ ශේ සිවිල් අයිතිව්ාසිෙම් අශහෝසි ෙයන්නත් නිශ ෝග ෙයලා 

තිබුටා. ගවන ොානා ෙතුමනි  යජශේ  ිහළ නිලධාපතන් ව්න 

ව්ර්තමාන ජනාධිපති ශල්ෙම් සමන් ඒෙනා ෙ මහත්ම ා  දූෂට 

විශයෝධී ශල්ෙම් ොර් ාලශේ  අධයක්ෂ හැටි ට ෙටයුතු ෙළ 

ආනන්ද විශේපාල මහත්ම ා ඇතුළු යාජය නිලධාරීන් 

ගටනාව්ෙට නඩු පව්යන්නත්  සිවිල් අයිතිව්ාසිෙම් අශහෝසි 

ෙයන්න කි ලාත් ශමම ෙමිටු ව්ාර්තාශව්න් ශ ෝජනා ෙයලා 

තිබුටා. ඒ ව්ාශේම මා ඇතුළු ශේ පාලන නා ෙ න්  -මම ව්ංචා  

දූෂටව්ලට  හශයි ව් පැමිණිලි දාපු ශෙනා- පිළිබඳව් පරීක්ෂට 

කිරීම සඳහාත්  විවිධ ආොයශ න් ෙටයුතු ෙයලා තිශබනව්ා. 

වපාලි අශේයත්න ශෙොමිසම ඒ අ ට ශමොෙක්ද ෙයන්ශන්  ගවන 

ොානා ෙතුමනි? මා ඇතුළු ශේ පාලන නා ෙ න් 

ගටනාව්ෙශේ සිවිල් අයිතිව්ාසිෙම් අශහෝසි ෙයන්න ශ ෝජනා 

ෙයලා තිබුටා.  ඒ අතශර් යනිල් වික්රමසිංහ මහත්ම ාත් ි ටි ා. 

හතුමා ව්ර්තමාන ජනාධිපති. හතශෙොට  ි ටපු ජනාධිපතිතුමා පත් 

ෙළ ඒ ශෙොමිසම ිරිපතපත් ෙළ ව්ාර්තාශේ ව්ර්තමාන 

ජනාධිපතිතුමා චූරිතශ ක්. මතෙ තබා ගන්න  හතුමාශේ සිවිල් 

අයිතිව්ාසිෙම් අශහෝසි ෙයන්න කි ලා ශ ෝජනා ෙයලා තිබුටා  

හතුමාට නඩු පව්යන්න කි ලා ශ ෝජනා ෙයලා තිබුටා  ශම් 

වපාලි අශේයත්න ශෙොමිෂන් ව්ාර්තාව්.  

ගවන ොානා ෙතුමනි  අධිෙයට ක්ශෂේත්රශේ  අ  ශම්ෙට 

කි න්ශන්  "පිස්සු ූරසා ශෙොමිෂන් ව්ාර්තාව්" කි ලා. ගවන 

ොානා ෙතුමනි  ශම් ශෙොමිෂන් සභාශේ නිර්ශේ  ක්රි ාත්මෙ 

කිරීම සඳහා නැව්ත ශෙොමිෂන් සභාව්ක් පත් ෙළා  ප්රි න්ත 

ජ ව්ර්ධන මහත්මාශේ ්රධානත්ව්ශ න්. ඒ ශෙොමිෂන් සභාව් 

විසින් ශචෝදනා පත්ර භාය ුන්නා. මම ඒ ශෙොමිෂන් සභාව්ට 

සහභාගි වුශණ් නැහැ. මම ඒෙට විවනේධව් අභි ාචනාධිෙයටශේ  

නඩුව්ක් දැම්මා. ඒ ව්ාශේම ඒ ශෙොමිෂන් සභාශේ නිර්ශේ  

ක්රි ාත්මෙ කිරීමට විවනේධව් යවී විදයාලංොය   ානි අශේශසේෙය 

ඇතුළු නිලධාරීන් ගටනාව්ක්  ශරේෂ්ධාධිෙයටශේ  සහ 

අභි ාචනාධිෙයටශේ  නඩු දාලා තිශබනව්ා. ගවන 
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පාර්ලිශම්න්තුව් 

ොානා ෙතුමනි  දැන් ශම් ශමොෙක්ද ෙයන්ශන්? ශම් ෙශළේ අන් 

ෙව්යක්ව්ත් ශනොශව්යි  අශ්ත යශට් නීති  මුළුමනින්ම ෙටපිට 

හැයවීමක්.  

දැන් මම ව්ර්තමාන ජනාධිපතිව්ය ාශගන් දැන ගන්නට 
ෙැමතියි   ි ටපු ජනාධිපතිව්ය ා පත් ෙළ ශමම ශෙොමිෂන් සභාශේ 
ව්ාර්තාව් සම්බන්ධශ න් ගන්නා තීයට  කුමක්ද කි ලා. 
විශ ේෂශ න්ම ශමම තත්ත්ව්  තුළ ශමම ශෙොමිෂන් සභා ව්ාර්තාව් 
සම්බන්ධශ න් සහ හි  නිර්ශේ  සම්බන්ධශ න් ව්ත්මන් 
ජනාධිපතිව්ය ා ්රමුඛ ආණ්ඩුශේ ස්ාාව්ය  කුමක්ද  න්නත්  ඒ 
සම්බන්ධශ න් ගනු ලබන පි ව්ය කුමක්ද  න්නත් ශම් සභාව් 
හමුශේ තබනු ඇතැයි අශ්තක්ෂා ෙයනව්ා. 

ගවන ොානා ෙතුමනි  මා අව්සාන ව් ශ න් දැනගන්න 
ෙැමැතියි  ශම් ශෙොමිෂන් සභාව් සඳහා ශෙොපමට මුදල් ව්ැ  
ෙයනු ලැබුව්ාද කි ලා.  BMICH හශක් ොමය ශදෙක් ශව්න් 
ෙයශගන වපාලි අශේයත්න  ැයි හඳුන්ව්නු ලබන  ි ටපු 
ශරේෂ්ධාධිෙයට විනිසුවනතුමා  -පිස්සු ූරසා-  රිව්ා-යාත්රී ශම් 
ශෙොමිසම පැව්ැත්වූව්ා. හතැනදී නිලධාපතන්ට ොා ෙශළේ 
ශෙොශහොමද? සමහය නඩුව්ල නිලධාපතන් කූඩුව්ට නේගලා ඊට 
පස්ශසේ කිේව්ා ශගදය අපතන්න කි ලා  ගවන ොානා ෙතුමනි. 
ඇව්න්ට්-ගාර්ඩ් නඩුශේ විත්තිොය ා හැටි ට නි ් ංෙ ශසේනාධිපති 
කූඩුව්ට නේගනව්ා. නිශ ෝජය ශසොලිසිටර් ශජනයාල් ජනෙ 
බණ්ඩාය මහත්ම ා ඔහුශගන් ්ර න් ෙයනව්ා. 

හැබැයි  ශම් ශෙොමිසශම්දී ජනෙ බණ්ඩායව් කූඩුව්ට නේගලා  
නි ් ංෙ ශසේනාධිපතිශේ lawyer ්ර ්න ෙයන්න පටන් ගත්තා. මම 
ස්තුතිව්න්ත ශව්නව්ා  ඒ ශේලාශේ ි ටපු නීතිපතිතුමා හතුමාට 
 න්න හපා කි ා නිශ ෝග ෙළා. හැබැයි  ගවන ොානා ෙතුමනි  
වපාලි අශේයත්න ශෙොමිසම හැසිවනශණ් නීතිපති 
ශදපාර්තශම්න්තුව්  අධිෙයට   ශපොලීසි   ශේ පාලන සංස්ාා 
කි න ශම් සි ල්ල අභිභව්ා  න තනි පුේගලශ ක් අතට බල  
අයශගන. කිසි ශෙශනකුට සාක්ෂි ශදන්න ිඩ ුන්ශන් නැහැ. ගවන 
ොානා ෙතුමනි  නඩු 228ක් මාස කිි ප කින් අහලා තීන්ු 
ුන්නා. අධිෙයටශේ දී හෙ නඩුව් අවුවනු ශදෙ-තුන අහනව්ා. 
නමුත් ශමතැනදී මාස කිි ප ක් ඇතුළත නඩු 228ක් ඇහුව්ා. 
හශහමයි ෙශළේ. මම ිතා ව්ගකීශමන් ශම් ොයටා කි න්ශන්  ගවන 
ොානා ෙතුමනි. ලබා රි  යුතු රින  පසු වූව්ාට පසු ලබා ුන් 
සමහය පැමිණිලිත් විභාග ෙයන්න පටන් ගත්තා.  

මම හම ශෙොමිසමට විවනේධව් අභි ාචනාධිෙයටශේ  
පැමිණිල්ලක් ශගොනු ෙළා. අභි ාචනාධිෙයටශේ දී ශෙොමිසම 
ශව්නුශව්න් ශපනී සිටි නීතිඥ මහත්ම ා කිේව්ා  හම නඩුව් ිව්ය 
ව්න ශතක්  මාව් ශෙොමිසම හමුව්ට  ෙැඳව්න්ශන් නැහැ කි ලා. 
හැබැයි  ශමොෙක්ද සිේධ වුශණ්? ගවන ොානා ෙතුමනි  ඒ යජශේ  
නිලධාපතන්ශේ පැමිණිලි පිළිබඳව්. හැබැයි  "ඇව්න්ට්-ගාර්ඩ්" 
කි න්ශන් යජශේ  නිලධාපතශ ක් ශනොශව්යි. ඒ නිසා ඔහු මට ශගොනු 
ෙය තිශබන ශචෝදනාව්ක් පිළිබඳව් මා අභි ාචනාධිෙයටශේ  
නඩුව්ක් දැම්මාට පසුව්  අභි ාචනාධිෙයටශේ දී ශෙොමිෂන් සභාශේ 
සභාපතිව්ය ා ශව්නුශව්න් නීතිඥ ෙණ්ඩා මක් ඇවිල්ලා හෙඟ 
වුටා  ශමම නඩුව් ිව්ය ව්න ශතක් මාව් ශෙොමිසමට ෙැඳව්න්ශන් 
නැහැ කි ලා. මාව් ශෙොමිසමට ෙැඳව්න්ශන් නැහැ කි ා හතැනදී 
හෙඟතාව් පළ ෙළාට  මාව් ඇව්න්ට්-ගාර්ඩ් නඩුශේ චූරිතශ ක් 
ෙළා. ශමශහමයි ශම් ශෙොමිසම හැසිවනශණ්. මහජන ාශේ ධන  
ශෙෝටි ්රශෙෝටි ගටන් නාස්ති ෙළා. ඒ නිසා ගවන 
ොානා ෙතුමනි  මුළු අධිෙයට පේධති ත්  පරීක්ෂට ආ තනත් 
මුළුමනින්ම බිඳ ව්ැට්ටවීම සඳහා වපාලි අශේයත්න ශෙොමිසශම් 
හැසිරීම ිව්හල් වුටා.  

අපි දන්නව්ා  ජනාධිපතිව්යශ කු  ම් ශෙොමිසමක් පත් ෙළාට 
ෙමක් නැහැ. ෙව්දත් හශහම ෙය තිශබනව්ා. හැබැයි  අපි දැක්ො 

ශම් වපාලි අශේයත්නශේ හැසිරීම. ගවන ොානා ෙතුමනි  
ශෙොමිෂන් සභාශේ ොල  අව්සන් වුටාට පසුව් ඇවිල්ලා සමහය 
ශේව්ල් ඇමුණුම් හැටි ට ුන්නා. ව්ාර්තාව් පාර්ලිශම්න්තුව්ට 
ිරිපතපත් ෙළාට පසුව් ඇමුණුම් දැම්මා. හතශෙොට ශෙොමිෂන් 
සභාශේ ොල ත් ිව්ය ශව්ලා. ඒ නිසා ජනාධිපති ශෙොමිෂන් සභා 
පිළිබඳව්  ම් වි ්ව්ාස ක් තිබුටා නම්  ඒ වි ්ව්ාස  මුළුමනින්ම 
වල්ලංඝන  ෙයමින් අය අධිෙයට පේධති  කි නව්ා ව්ාශේ  ශම් 
වපාලි අශේයත්න ි ටපු විනිසුවනව්ය ා පිස්සු ූරශසක් ශලස 
හැසිවන ටා.  

ශම් සභා ව්ාර්තාව් පිළිගන්නව්ා නම් ඒෙ ඔබතුමන්ලාශේ 
අයිති ක්. හැබැයි  ශම්ෙ ්රතික්ශෂේප ෙයනව්ා නම් අධිෙයට 
පේධති ත්  පරීක්ෂට ෙයන ආ තනත් බිඳ ව්ට්ටමින්  ජනාධිපති 
ශෙොමිෂන් සභා ශෙශයි  සමාජ  තුළ තිබුණු වි ්ව්ාස  පලුු 
ෙයමින් ෙටයුතු ෙළ ශම් වපාලි අශේයත්න පිළිබඳව් ගන්නා ලද 
ක්රි ාමාර්ග ෙව්ශර්ද කි ලාත් ගවන සභානා ෙතුමාශගන් මම 
දැනගන්න ෙැමැතියි. ඒ ව්ාශේම ඔබතුමා ළඟ තිශබනව්ා නම්  ශම් 
සඳහා ව්ැ  ෙයන ලද මුදල් ්රමාට ත් -මම ඒෙ ්ර ්න ක් 
හැටි ට අසා නැහැ.- පුළුව්න් නම් ිරිපතපත් ෙයන්න.  

 

ශබොශහොම ස්තුතියි  ගවන ොානා ෙතුමනි.  
 

ගරු (ණචාර්ය) සුසිල් වප්රේෙජයන්ත ෙහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுெில் பிறெைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 
ගවන ොානා ෙතුමනි  ගවන අනුය රිසානා ෙ මන්ත්රීතුමා 

විසින් ස්ාාව්ය නිශ ෝග 17(1)  ටශත් නඟන ලද ්ර ්න ට පිළිතුය 

ශමශසේයි. 

පරීක්ෂට ශෙොමිෂන් සභා පනශත් ( 9  ව්න අධිොපත  ව්න) 1 

ව්ගන්ති   ටශත් හව්ෙට සිටි ජනාධිපතිතුමා විසින් 1212 ජනව්ාපත 

29 රිනැති අධිොපත පත්ර  මඟින් පිි ටුව්න ලද ිහත කී පරීක්ෂට 

ශෙොමිෂන් සභාශේ අව්සන් ව්ාර්තාව් 1212 ශදසැම්බර් 28 රින 

හව්ෙට සිටි ජනාධිපතිතුමා ශව්ත ිරිපතපත් ෙය ඇත. 

හම ව්ාර්තාශේ තීයට සහ නිර්ශේ  ක්රි ාත්මෙ කිරීම සඳහා 

හව්ෙට ි ටපු ජනාධිපතිතුමා විසින් අමාතය මණ්ඩල සංශේ  ක් 

ිරිපතපත් ෙය ඇති අතය හි  සඳහන් ෙවනණු සැලකිල්ලට ශගන 

හ  පාර්ලිශම්න්තුව්ට ිරිපතපත් කිරීමටත්  හම ව්ාර්තාශේ අයිතම 

අංෙ 28ි  සඳහන් තීයට අංෙ 2 සහ නිර්ශේ  අංෙ 2 ක්රි ාත්මෙ 

කිරීම සඳහා වි ශ ේෂ ජනාධිපති පරීක්ෂට ශෙොමිෂන් සභාව්ක් පත් 

කිරීමටත් අමාතය මණ්ඩලශේ  අනුමැති  ලබා දී ඇත. 

ඒ අනුව් 1212.24.11 හා 1212.24.1   න රිනව්ලදී ශම් 

සම්බන්ධව් පාර්ලිශම්න්තු විව්ාද ක් පව්ත්ව්ා ඇති අතය 2978 අංෙ 

4 දයන විශ ේෂ ජනාධිපති පරීක්ෂට ශෙොමිෂන් සභා (විශ ේෂ 

විධිවිධාන) පනතින් සංශ ෝධිත  ජාතිෙ යාජය සභාශේ විශ ේෂ 

ජනාධිපති පරීක්ෂට ශෙොමිෂන් සභා පනශත් 1ව්න ව්ගන්තිශේ  

විධිවිධාන ්රොයව් ි ටපු ජනාධිතිතුමා විසින් විශ ේෂ ජනාධිපති 

පරීක්ෂට ශෙොමිෂන් සභාව්ක් 1212.22.18 රින පිි ටුව්ා ඇත. හකී 

විශ ේෂ ජනාධිපති පරීක්ෂට ශෙොමිෂන් සභාව් විසින් සි  ොර්  

භාය  අව්සන් කිරීමට නි මිත ොල  1211.24.18 රින අව්සන් වී 

ඇති අතය හම ශෙොමිෂන් සභාව් විසින් අව්සන් ව්ාර්තාව්ක් ිරිපතපත් 

ෙය ශනොමැත. 

ිහත පළමු ශේදශ ි  සඳහන් පරීක්ෂට ශෙොමිෂන් සභාශේ 

ෙටයුතු පිළිබඳව් 1212 ව්ර්ෂශේ දී අධිෙයට  ිරිපතශේ  නඩු 22ක් 

පමට පව්යා ඇත. හකී නඩු අතපතන් CA(WRIT)364/2021 දයන 

අභි ාචනාධිෙයට නඩුශේ ශපත්සම්ෙවන ව්ර්තමාන 

ජනාධිපතිතුමා ව්න අතය  SCFR/58/2021 දයන මූලිෙ 

අයිතිව්ාසිෙම් නඩුශේ ශපත්සම්ෙවන ව්නුශේ  ව්ර්තමාන ජනාධිපති 

ශල්ෙම්ව්ය ා ශේ.  

1383 1384 

[ගවන අනුය රිසානා ෙ මහතා] 
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ිහත ෙවනණු සැලකිල්ලට ශගන ශමම ශෙොමිෂන් සභා ශදෙම 
්රතයාරිෂ්ට - ඒෙ තමයි legal term හෙ - ෙළ හැකි ද  න්න 
පිළිබඳව් 1211.28.15 රින ජනාධිපති ශල්ෙම්ව්ය ා විසින් ගවන 
නීතිපතිව්ය ාශේ මත  විමසා ඇති අතය  ඊට පිළිතුවන ව් ශ න් 
ගවන නීතිපතිතුමා දක්ව්ා ඇත්ශත්  ිහත සඳහන් අභි ාචනාධිෙයට 
හා ශරේෂ්ධාධිෙයට නඩුව්ල ව්ර්තමාන තත්ත්ව්  ද දක්ව්මින් සහ 
පහත ෙවනණුව්ලට ද අව්ධාන  ශ ොමු ෙයමින්  ිහත සඳහන් 
ශෙොමිෂන් සභා ශදෙට අදාළ අධිොපත  සහ බල  - warrant and 
mandate - අව්සන්ව් ඇති බැවින්  ඒව්ා තව්ුයටත් ශනොපව්තින 
බැවින් ශම් අරි ශර්දී හකී ශෙොමිෂන් සභා ශදෙ ්රතයාරිෂ්ට කිරීමක් 
පැන ශනොනඟින බව්යි. 

දැන් නම් ඒෙ අශහෝසි ශව්ලා තිශබන්ශන්. ඒ නිසා නැව්ත 
්රතයාරිෂ්ට කිරීමකුත් අව් ය නැහැ කි න හෙයි මත . ගවන 
නීතිපතිව්ය ාශේ 1211.28.15 රිනැති ලිපි  ශම් පිළිතුය සමඟ 

අමුටා තිශබනව්ා. මම ඒ ලිපි  සභාගත* ෙයනව්ා.  
 

i. ආණ්ඩුක්රම ව්යව්සා්ාශේ 4(ඇ) ව්යව්සා්ාව් සහ 225 
ව්යව්සා්ාව් අනුව් පිි ටුව්න ලද ආ තනව්ලට ිහත සඳහන් 
පරීක්ෂට ශෙොමිෂන් සභා පනත  ටශත් පිි ටුව්න ලද 
පරීක්ෂට ශෙොමිෂන්  සභාව් අ ත් ශනොව්න බැවින්  - ගවන 
මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමා කි පු හෙ හපත. අධිෙයට කින් ුන් 
තීන්ුව්ක් සම්බන්ධශ න් පරීක්ෂට ශෙොමිෂන් සභාව්ට 
තීන්ුව්ක් ගන්න බැහැ. අපි නීතිශේදීන් හැටි ට ඒ ගැන  
දන්නව්ා. ආණ්ඩුක්රම ව්යව්සා්ාශේ 4(ඇ) ව්යව්සා්ාශව්න් 
සඳහන් ව්න්ශන් අධිෙයට පිි ටුවීම ගැනයි.- හම 
ශෙොමිෂන් සභාව් අධිෙයටම  විනි ච්  සභාව්ක් ශනොව්න 
බව් සහ හම ශෙොමිෂන් සභාශේ සභාපති හා සාමාජිෙ න් 
අධිෙයට නිලධාපතන් ශනොව්න බව්   

ii. පරීක්ෂට ශෙොමිෂන් සභා පනත  ටශත් සහ ජනාධිපති 
විශ ේෂ පරීක්ෂට ශෙොමිෂන් සභා පනත මඟින් ිහත 
ශෙොමිෂන් සභාව්ල නිර්ශේ  පව්තී නම්  හම නිර්ශේ  
සලො බැලීමටත්  ඒ සම්බන්ධශ න් ව්ැඩිුය පි ව්ය 
ගැනීමටත් ජනාධිපතිව්ය ාට බල  ලබා දී ඇති බව්. 

 ශමම ෙවනණු සැලකිල්ලට ශගන  ිහත කී නඩු සම්බන්ධව් 
අධිෙයට  මඟින් ලබාශදන නිශ ෝග අනුව් සහ අව් ය 
ව්න්ශන් නම් ඒ සම්බන්ධව් තව්ුයටත් නීතිපතිව්ය ා විමසා 
ිහත ශෙොමිෂන් සභා ්රතයාරිෂට් කිරීශම් අව් යතාව්ක් 
පැන  නැඟුටශහොත් ඒ සඳහා ිරිපත පි ව්ය ගැනීමට ගවන 
ජනාධිපතිතුමා අශ්තක්ෂා ෙයන බව් ද දන්ව්ා සිටිමි. 

 ගවන නීතිපතිතුමා විසින් 1211.29.21 ව්ැනිදා හව්ා තිශබන 
ලිපි  ඔබතුමාශේ දැන ගැනීම පිණිස ඕනෑ නම් මම 
කි ව්න්නම්  ගවන මන්ත්රීතුමා. හම ලිපි  address ෙයලා 
තිශබන්ශන් ජනාධිපති ශල්ෙම්ට. ොල  මරි නිසා මම ඒ 
මුළු ලිපි ම කි ව්න්න  න්ශන් නැහැ. ඒ ලිපිශේ  ඔ  නඩු 
ටිෙ ඔක්ශෙෝම සඳහන් ෙය තිශබනව්ා. ඔබතුමාට පහසු 
ශව්න්න මම ඒ ලිපිශේ  අව්සාන ශේද  කි ව්න්නම්. හි  
ශමශසේ සඳහන් ව්නව්ා: 

"As such, I am of the opinion that revoking of such 
Commission of Inquiry or the Special Presidential 
Commission of Inquiry, referred to in your aforementioned 
communication, which are now functus,..."  

 ඒ Latin term හශෙන් කි ැශව්න්ශන් ක්රි ාත්මෙ නැහැයි 
කි න හෙ.  

"...as the warrants and mandate of such Commissions 
have ceased to exist, does not arise this stage".  

 

අනික් පැත්ශතන් ගත්ශතොත්  defunct. ඒ term හෙ ඇවිල්ලා 

තිශබන්ශන් හශහමයි. Legal term හශක් හැටි ට defunct; 

ක්රි ාත්මෙ ශව්න්ශන් නැහැ.  

ශම් අව්ස්ාාශේදී ඒ ්ර ්න  පැන නඟින්ශන් නැහැ  ඒෙ සක්රි  

ශනොමැති නිසා. [බාධා කිරීමක්]  ඔබතුමා අහපු ඒ ්ර ්න ට ශම්ශක් 

පිළිතුයක් නැහැ.  ම් මුදලක් ව්ැ  ෙය තිශබනව්ා නම්  ඒ 

ශෙොපමටද කි ලා මම පසු අව්සා්ාව්ෙදී දැනුම් ශදන්නම්. 
 

ගරු (වවදය) රාජිත වසේනාරත්න ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ெொஜித றெனொெத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 
 

නැඟී සිටිව ය. 
எழுந்தொர். 

rose. 
 
ගරු (ණචාර්ය) සුසිල් වප්රේෙජයන්ත ෙහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுெில் பிறெைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 
ඔබතුමාත් ඒශක් ින්නව්ාද? [බාධා කිරීමක්]   
 

ගරු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(ைொண்புைிகு அநுெ திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

ගවන යාජිත ශසේනායත්න මන්ත්රීතුමනි  මම ශම් ොයට  

ඇහුව්ාට පසු ඔබතුමා අව්ස්ාාව් ගන්න.  

ගවන ොානා ෙතුමනි  හතැන ශපොලිස් නිලධාපතන් ගටනාව්ක් 
සිටි ා. ඒ ව්ාශේම  ි ටපු නාවිෙ හමුදාපති සින්නයි ා මහත්ම ා  
ි ටපු නාවිෙ හමුදා මාණ්ඩලිෙ ්රධානී  තුසිත් වීයශසේෙය ඇතුළු 
වි ාල ෙණ්ඩා මෙට ශම් ශචෝදනාව් හල්ල වුටා  ගවන 
ොානා ෙතුමනි. දැන් තිශබන ්ර ්න  ශම්ෙයි. ශම් ශෙොමිෂන් 
සභාශේ නිර්ශේ  ක්රි ාත්මෙ කිරීමට විවනේධව් අපි නඩු පව්යා 
තිශබනව්ා. මා විසින් අභි ාචනාධිෙයටශේ ත්  ව්ර්තමාන 
ජනාධිපතිව්ය ා විසින් ශරේෂ්ධාධිෙයටශේ ත්  ව්ර්තමාන ජනාධිපති 
ශල්ෙම්තුමා විසින් ශරේෂ්ධාධිෙයටශේ ත් ශම් සම්බන්ධශ න් නඩු 
පව්යා සතිශබනව්ා. ඊළඟට රිල්වනක්ෂි ඩ ස් මැතිනි   ඒ ව්ාශේම 
යවි විදයාලංොය ඇතුළු තව්ත් ශබොශහෝ අ  අභි ාචනාධිෙයටශේ  
සහ ශරේෂ්ධාධිෙයටශේ  ශම් ගැන නඩු පව්යා තිශබනව්ා. ගවන 
ඇමතිතුමනි  ඔබතුමා කියූ පපතරි නඩු 22ක් පව්යා තිශබනව්ා. ඒ 
නඩුව්ල තීන්ුව් කුමක්ද කි ා බලනව්ාට ව්ඩා  ශම් කි න ෙවනට 
නීතිපතිව්ය ා අධිෙයට ට ගිි ල්ලා කි න්න ඕනෑ. ශමොෙද  හම 
ශෙොමිසශම් නිර්ශේ  ක්රි ාත්මෙ කිරීම ව්ැළැක්වීම සඳහා ශන්  අපි 
නඩු දාලා තිශබන්ශන්. ගවන ොානා ෙතුමනි  හශහම නම් ඊළඟ 
නඩු රිනශේ දී නීතිපතිව්ය ා අධිෙයට ට ගිි ල්ලා කි න්න ඕනෑ  
"ශම් ශෙොමිෂන් සභා ව්ාර්තාව් අපි ක්රි ාත්මෙ ෙයන්ශන් නැහැ  ඒ 
අනුව් ශම් ශෙොමිෂන් සභා ව්ාර්තාශේ නිර්ශේ  ශමතැනින් පස්ශසේ 
අව්ලංගු ශව්නව්ා" කි ලා. හතශෙොට අපට නඩු ිල්ලා අස්ෙය 
ගන්න පුළුව්න්. ගවන ොානා ෙතුමනි  මම විතයක් ශනොශව්යි  
ජනාධිපතිතුමාත් ශම්ෙට නඩුව්ක් දාලා තිශබනව්ා. හතශෙොට  ශම් 
ඔක්ශෙෝම අ  නඩු කි මින්  නව්ා ශව්නුව්ට  නීතිපති 
ශදපාර්තශම්න්තුව් ගිි ල්ලා අධිෙයට  හමුශේ ෙවනණු ිරිපතපත් 
ෙශළොත්  අපට අශ්ත නඩු ිල්ලා අස්ෙය ගැනීම සැලකිල්ලට 
භාජන ෙයන්න පුළුව්න්. හශහම නැති වුශටොත්  පව්යා තිශබන ශම් 
නඩු කිසිු සාධායට ශහේතුව්ක් නැතුව් දීර්ඝ ොල ක් ඇශදන හෙ 
ව්ළක්ව්න්න බැහැ  ගවන ොානා ෙතුමනි. 

 
ගරු (ණචාර්ය) සුසිල් වප්රේෙජයන්ත ෙහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுெில் பிறெைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 
නීතිපති ශදපාර්තශම්න්තුශේ දැනට තිශබන ව්ාර්තා අනුව්  නඩු 

22ක් පව්යා තිශබන බව් ශමි  සඳහන් ෙයලා තිශබනව්ා. මම 

ඒව්ාශේ  අංෙ කි න්න  න්ශන් නැහැ. නම් ව් ශ න් කිේශව්ොත්  

පේමිණී යටව්ෙ  අේමියාල් සයත් වීයශසේෙය  සමන් ඒෙනා ෙ  

යවි ශසශනවියත්න  වපුල් ජ ූ පත   අේමියාල් සින්නයි ා   ානි 

අශේශසේෙය  ව්ැලිඅමුට  ව්ර්තමාන ජනාධිපතිතුමා ආදී ව් ශ න්. 

දැනට තිශබන ව්ාර්තා අනුව් හශහමයි සඳහන්  ශව්න්ශන්. 

1385 1386 

————————— 
* ලියවිල්ල ඉදිිකපත් වනොකරන ලදී. 
  ஆவைம் ெைர்ப்பிக்கப்படவில்மல. 

  Document not tendered. 



පාර්ලිශම්න්තුව් 

ශම් ලිපි  හව්ා තිශබන්ශන් ජනාධිපති ශල්ෙම්ශේ ලිපි ට 

පිළිතුවන ව් ශ නුයි. ඔබතුමා කිේව් ොයටාව් මම දැනුම් ශදන්නම්. 

හතශෙොට ජනාධිපති ශල්ෙම්ට පුළුව්න්  ඒ ොයට  ශම් ව්ාශේම 

ලිපි කින් නීතිපතිතුමාට දැනුම් ශදන්න.  
  
ගරු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ගවන යාජිත ශසේනායත්න මැතිතුමා. 
 

ගරු (වවදය) රාජිත වසේනාරත්න ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ெொஜித றெனொெத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 

ගවන ඇමතිතුමනි  ඔක්ශෙෝම ෙයලා අන්තිමට කි නව්ා  

තීයට ක් නැතිව් ශම් ොයට  අව්සානයි කි ලා. හතශෙොට  ශම් 

සඳහා වි දම් ෙයපු මුදල ශෙොපමටද කි න්න. වනපි ල් ශෙෝටි 

කී ක්ද? 
 
ගරු (ණචාර්ය) සුසිල් වප්රේෙජයන්ත ෙහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுெில் பிறெைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 
ඒ ්ර ්න  අහලා නැති නිසා ඒ ගැන සඳහන් ෙයලා නැහැ.  

ඒෙ මම ශහො ලා කි න්නම්. 

 

ගරු (වවදය) රාජිත වසේනාරත්න ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ெொஜித றெனொெத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 

ගවන ඇමතිතුමනි   වනපි ල් ශෙෝටි කී ක් වි දම් ෙළා ද කි න 

හෙත්  ඒ වි දම් ෙයපු  මුදල අ  ෙය ගන්ශන් ොශගන් ද කි න 

හෙත් අපට දැනුම් ශදන්න. හශහම නැත්නම් අනාගතශේ දී ශහෝ 

හව්ැනි ශනොසණ්ඩාල තීන්ු ගන්න  හව්ැනි ශනොසණ්ඩාල 

ශෙොමිෂන් සභා පත් ෙයන්න ෙටයුතු ෙයන ඕනෑම යාජය 

නා ෙ කුශගන් ඒ වි දම් ෙයපුව්ා අ  ෙයගන්න ඕනෑ. ශම්ව්ා 

යාජය මුදල්.  
 
ගරු (ණචාර්ය) සුසිල් වප්රේෙජයන්ත ෙහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுெில் பிறெைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 
ගවන මන්ත්රීතුමනි  හම ොයට  සම්බන්ධශ න් අව්ධාන  

ශ ොමු ෙයවීම ගැන මම ඔබතුමාට ස්තුතිව්න්ත ශව්නව්ා. මම ඒෙ 

නීතිපතිතුමාශේ අව්ධාන ට ශ ොමු ෙයන්නම්.   

 

ගරු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
මීළඟට  ස්ාාව්ය නිශ ෝග 17(1)  ටශත් අසනු ලබන ශදව්න 

්ර ්න . ගවන (ූරජය) අතුයලිශේ  යතන ි මි.  
 

II 
ෙත්ද්රවය වවදුර  

றபொமதப்தபொருள் அச்சுறுத்தல்  
 DRUG MENACE   

 

ගරු (පූජය) අතුරලිව  රතන හිමි 
(ைொண்புைிகு (வை.) அத்துெலிறய ெதன றதெர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
ගවන ොානා ෙතුමනි  ස්ාාව්ය නිශ ෝග 17(1)  ටශත් ශමම 

්ර ්න  ිරිපතපත් කිරීමට අව්ස්ාාව් ලබා දීම පිළිබඳව් ඔබතුමාට 

ශබශහවින් ස්තුතිව්න්ත ශව්නව්ා.  

අද අප බයපතළ ආර්ථිෙ අර්බුද ෙ ගිලී සිටිනව්ාටත් ව්ඩා  

බයපතළ ශලස ආධයාත්මිෙ ෙඩා ව්ැටීමෙට ලක්ව් තිශබනව්ා. 

ලංොව් පුයා නාගපතෙව් ශමන්ම ග්රාමී ව් ද මත්ද්රව්ය භාවිත  

ශේගශ න් ව්යා්තත ශව්මින් පව්තිනව්ා. ඒ ොයට  ශමම 

පාර්ලිශම්න්තුශේ; ශමම ගවන සභාශේ විශ ේෂ අව්ධාන ට මා ශ ොමු 

ෙයනව්ා.  

විශ ේෂශ න් ශෙොළඹ ආශ්රිතව් මත්ද්රව්ය භාවිත  ිතා බයපතළ 

තත්ත්ව් ෙට පත්ව් තිශබනව්ා. ලංොශේ බහුලව් භාවිත ව්න 

මත්ද්රව්ය අතපතන් සමාජ ට ව්ැඩිම හානි ක් සිු ෙයන මත්ද්රව්ය 

ශලස ශහශයොයින් හඳුනාශගන තිබුටත්  දැන් ඊටත් ව්ඩා බයපතළ 

ශලස "අයිස්" නමැති මත්ද්රව්ය ්රචලිත ශව්ලා තිශබනව්ා. ශමම 

මත්ද්රව්ය භාවිතශේ  ඇති භ ානෙම තත්ත්ව්  නම් පාසල් ළමුන් 

අතය පව්ා ්රචලිත ශව්මින් පැව්තීමයි. ව්සය කිි ප ක් තුළ අධිෙ 

ශලස ෙෘ  වීම  දත් සහමුලින් අි මි වීම  ස්නායු ආබාධ ව්ැනි 

බයපතළ ශසෞඛය ගැටලු යාශි ෙට ශමම මත්ද්රව්ය ට 

ඇේබැි වූව්න්ට මුහුට දීමට සිු ශේ. හශමන්ම  සමාජී  ව් ශ න් 

ගතශහොත්  මත්ද්රව්ය භාවිත  ෙයන්නන් ශපොු සමාජ ට වි ාල 

ව් ශ න් හානිෙය බලපෑම් සිු ෙයනව්ා. ශහොයෙම් කිරීම්  මාල 

ෙඩා ගැනීම් සිු කිරීම ව්ාශේම  මානසිෙ අසහන ට පත් වූ අ  

හරිශනදාට අව් ය මුදල ශසො ා ගැනීම සඳහා බයපතළ 

ශහොයෙම්ව්ල ද නියත ශව්නව්ා.  

මත්ද්රව්ය භාවිත  පිළිබඳ වදාහයට ක් ව් ශ න් අප ෙළ 

සමීක්ෂට ෙ ්රතිලල මා ශපන්ව්ා ශදන්න ෙැමැතියි. අශ්ත 

පන්සල අව්ට හනම්  ඔශේශසේෙයපුය ග්රාම නිලධාපත ව්සශම් පවුල් 

ඒෙෙ   722ක් අතපතන් පවුල් ඒෙෙ 2 222ෙ පමට සාමාජිෙ න් 

මත්ද්රව්ය භාවිත ට ඇේබැි  වී තිශබනව්ා. මාලිගාව්ත්ත  

ව්නාතමුල්ල  ශෙොශළොන්නාව් ව්ැනි ්රශේ ව්ල ශමම තත්ත්ව්  

මීටත් ව්ඩා බයපතළ බව් මා ශම් ගවන සභාව්ට දැනුම් ශදන්න 

ෙැමැතියි.  

දළ ව් ශ න්  ශෙොළඹ නගයශේ  පමටක් ශමශලස මත් 

ද්රව්යව්ලට ශගොුවන වූව්න් 52 222ෙට අධිෙ පිපතසක් ඇතැයි 

අනුමාන ෙයන්න පුළුව්න්. හ  ිතාම භ ානෙ තත්ත්ව් ක්. 

තමන්ශේ බිපතඳට හා දවනව්න්ට පහය දී ෙන ෙය ආභයට පමටක් 

ශනොව්  යජශ න් ශදන ලද සමෘේධි සහනාධාය  පව්ා 

මත්ද්රව්යව්ලට ඇේබැි  වූව්න් තමන්ශේ බිපතඳශගන් පැහැය 

ගන්නව්ා. ඒ ව්ාශේම  ිතාම භ ානෙ තත්ත්ව්   මත්ද්රව්යව්ලට 

ඇේබැි  වූ තාත්තලා අතින් දවනව්න් දූෂට  වීමයි. ශම් ආොය ට 

මත්ද්රව්ය වව්ුය ශහේතුශව්න් ොන්තාව්න් ගෘහස්ා මට්ටශම්දී මුහුට 

ශදන අති   ෙනගාටුදා ෙ ශේදනී  තත්ත්ව්  ආණ්ඩු 

පක්ෂශේ ත්  විපක්ෂශේ ත් අප සි ලු මන්ත්රීව්වනන්ශේ අව්ධාන ට 

ගන්න ඕනෑ. ආණ්ඩුව් පමටක් ශනොශව්යි  අපිත් ව්ගකීම අයශගන  

ජාතිෙ ්ර ්න ක් විධි ට ශගන ශම් ොයට  ශෙශයි  අව්ධාන  

ශ ොමු ෙළ යුතු  කි ා මා අව්ධායට  ෙයනව්ා.  

ආධයාත්මිෙ ෙඩා ව්ැටීශමන් ඇති වී තිශබන ශමම 

ශේදව්ාචෙශ න් යට ශගොඩ ගැනීම සඳහා දැව්ැන්ත යාජය 

මැරිහත්වීමක් අනිව්ාර්ශ න් අව් ය ව්නව්ා. මත්ද්රව්යව්ලට ඇේබැි  

වූව්න් ලක්ෂ ෙ පමට පිපතසක් රිගු ොලීන පුනවනත්ාාපන ෙට 

හක්ව්යම ශ ොමු ෙළ යුතු ව්නව්ා. මත්ද්රව්ය ජාව්ායම් කිරීශම් 

සාපයාධ න්ට සම්බන්ධ අ ට හශයි ව් නීති  ක්රි ාත්මෙ ෙය 

දඬුව්ම් පැමිටවීමත්  මත්ද්රව්ය පැමිශටන සහ ලැශබන තැන් 

පිළිබඳව් සම්ූරර්ටශ න් ශසො ා බැලීමත් ෙළ යුතුම ව්නව්ා. 

සමහය තැන්ව්ලට ඒ ෙටයුතු සඳහා ආයක්ෂෙ අං ව්ල සහා ත් 

ලැශබනව්ා. ඒ පිළිබඳව් විමසා බැලීමත් අතයව් ය ව්නව්ා. 

මත්ද්රව්යව්ලට ඇේබැි  වූව්න් පුනවනත්ාාපන ට ශ ොමු කිරීම 

සඳහා අශ්ත යශට් නීති පේධති ක් නැහැ. ගවන ොානා ෙතුමනි  

දැනට වසාවිශේ  නිශ ෝග ක් ලබාශගන පමටයි ෙන්දොඩු 

1387 1388 

[ගවන (ආචාර් ) සුසිල් ශ්රේමජ න්ත මහතා ] 
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පුනවනත්ාාපන මධයස්ාාන  ව්ැනි ආ තනව්ලට ශ ොමු කිරීම 

ෙයන්න පුළුව්න්. නමුත්  ඊට ව්ඩා ශව්නස් ක්රම කින් ඒ සි ලු 

ශදනා පුනවනත්ාාපන ට ලක් ෙයන්න පුළුව්න් නීතිම  

්රතිපාදනත් අව් ය ව්නව්ා. ඒ නිසා ක්ෂණිෙව් ලක්ෂ ෙට අධිෙ 

පිපතසක් පුනවනත්ාාපන  ෙයන්ශන් නැතිව් ශම් ොර්   සාර්ාෙ 

ෙයගන්න අපහසුයි. මත් වව්ුය ශහේතුශව්න් විශ ේෂශ න්ම අද 

නාගපතෙව් ඇති වී තිශබනව්ා  අනායක්ෂිත බව්. ශහොයෙම් කිරීම  මං 

පැහැරීම  ස්ත්රී දූෂට ආරි සි ල්ල ව්ැළැක්වීමට  ම්කිසි ක්ෂණිෙ 

ව්ැඩ පිළිශව්ළක් සෙස් කිරීම අතයව් ය  ැයි මා ශ ෝජනා ෙයන්න 

ෙැමැතියි. ඒ ව්ාශේම  ගවන ොානා ෙතුමනි  මා පහත සඳහන් 

්ර ්න ද අසන්න ෙැමැතියි. 

1.  දැනට ශ්රී ලංොශේ බයපතළ ශලස මත්ද්රව්යව්ලට ඇේබැි  
වූව්න් ශෙොපමට සිටිනව්ා ද? 

2.  හම පිපතස පුනවනත්ාාපන  සඳහා ශගන ඇති පි ව්ය 
ෙව්ශර්ද? 

3.  ශෙොපමට පිපතසක් හෙව්ය පුනවනත්ාාපන  කිරීමට 
පහසුෙම් පව්තින්ශන් ද? 

4.  ශමම මත්ද්රව්ය සඳහා පාසල් ළමුන් පව්ා ශ ොමු වීශම් 
අනතුයක් ඇති බව් ඔබතුමා පිළිගන්ශන් ද? 

5.  හශමන්ම  ශමම මත් ද්රව්ය ්ර න්  ජාතිෙ අනතුයක් ශලස 
පිළිශගන තිශේ ද? 

6.  ශමම බයපතළ ව්යසනශ න් යට නිදහස ්ෙය ගැනීම සඳහා 
ඇති ව්ැඩ පිළිශව්ළ කුමක්ද? 

 

ගවන ොානා ෙතුමනි  චීන  අබින්ව්ලින් විනා  ව්න ශෙොට 

ඒ යශට් හව්ෙට ි ටපු පාලෙශ ෝ ඊට හශයි ව් අබින් යුේධ  නමින්  

මහා ජාතිෙ නැඟිටීමක් ඇති ෙළා. මා ි තන විධි ට ශම් ්ර ්න ත් 

ඒ තයම්ම බයපතළයි.  

ගවන ොානා ෙතුමනි  ශම් ශව්ලාශේ ෙෘෂිෙර්ම අමාතය ගවන 

මි න්ද අමයවීය මැතිතුමා සභාශේ නැහැ. 

ොබනිෙ ශපොශහොය නිෂ්පාදන  ෙයපු අ  ගැන ව්ාශේම 

ෙෘෂිෙර්ම ට අදාළව් මම හතුමාශගන් ්ර ්න කිි ප ක් ඇහුව්ා. ඒ 

ශපොශහොය නිෂ්පාදන  ෙයපු අ ට ශෙෝටි ගටනෙ මුදල් දීලා 

නැහැ. පාර්ලිශම්න්තුශේ ස්ාාව්ය නිශ ෝග 17 (1)  ටශත් තමයි මම 

ඒ ්ර ්න ගවන ෙෘෂිෙර්ම ඇමතිතුමාශගන් ඇහුශේ. මම ි තනව්ා 

ඒෙටත් වත්තය ක් ලබා ශදයි කි ලා.  

ශබොශහොම ස්තුතියි ගවන ොානා ෙතුමනි  මට ශම් අව්ස්ාාව් 

ලබා ුන්නාට.  
 

ගරු නිෙල් සිිකපාල ද සිල්වා ෙහතා (වරාය  නාවික හා 

ගුවන් වසේවා අොතයතුො) 
(ைொண்புைிகு நிைல் ெிறிபொல த ெில்வொ - துமறமுகங்கள், 

கப்பற்றுமற ைற்றும் விைொன றெமவகள் அமைச்ெர்) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Ports, 
Shipping and Aviation) 

ගවන ොානා ෙතුමනි  අධිෙයට බන්ධනාගාය ෙටයුතු හා 

ආණ්ඩුක්රම ව්යව්ස්ාා ්රතිසංස්ෙයට අමාතය ගවන විජ දාස 

යාජපක්ෂ මැතිතුමා රිව්යිශනන් බැහැයව්යි සිටින්ශන්. ඒ වුටත්  

හතුමාශේ අමාතයාං   ිරිපතපත් ෙය ඇති ෙවනණු අනුව් ගවන 

(ූරජය) අතුයලිශේ  යතන ස්ව්ාමිපාද ාටන් ව්හන්ශසේ විසින් මතු 

ෙයන ලද ්ර ්න ට පිළිතුවන ලබා ශදන්න මා ූ දානම්. ශගෞයව්නී  

ස්ව්ාමින් ව්හන්ස  ඔබව්හන්ශසේ අප ශව්ත භාය ශදන ලද ්ර ්නශේ  

සඳහන් ෙවනණුව්ලට ව්ැඩි අමතය ෙවනණු ගටනාව්ක් ඇහුව්ා. ඒ 

පිළිබඳව් නම් මට වත්තය ශදන්න අමාවනයි. යජ  ශගන ඇති ක්රි ා 

මාර්ග ගැන සඳහන් කිරීමට හා ඔබව්හන්ශසේ විසින් අසා තිශබන 

්ර ්නව්ලට  හැකි පමණින් වත්තය ලබා දීමට මම  ූ දානම්.  

ශම් ්ර ්න  ඇසුව්ාට ඔබව්හන්ශසේට ශබශහවින් ස්තුතිව්න්ත 

ව්නව්ා. ශමොෙද  ශම්ෙ ජාතිෙ ව්යසන ක්. ඒ නිසා ශම් ොයට  

පිළිබඳව් ශමම වත්තරීතය සභා ශේත්  ඒ ව්ාශේම යශට්ත් අව්ධාන  

ශ ොමු ෙයවීම සඳහා ෙටයුතු කිරීම පිළිබඳව් අපි ඔබව්හන්ශසේට 

නැව්තත් ස්තුතිව්න්ත ව්නව්ා. ඒ සම්බන්ධශ න් ව්න ිරිපත ව්ැඩ 

ෙටයුතුව්ලදී ඔබව්හන්ශසේ ඇතුළු ශම් ගවන සභාශේ 

මන්ත්රීතුමන්ලාශේ සහභාගිත්ව්  හා දා ෙත්ව්  අප 

බලාශපොශයොත්තු ව්න බව්ත් ්රො  ෙයන්න ෙැමැතියි.  
 

ඔබව්හන්ශසේ අසා ඇති ්ර ්නව්ලට පිළිතුවන ශමශසේයි. 

1.  අන්තයා ෙය ඖෂධ පාලෙ ජාතිෙ මණ්ඩලශේ  දත්තව්ලට 
අනුව්  මත්ද්රව්යව්ලට ඇේබැි  වූව්න්ශේ සංඛයාව් දළ 
ව් ශ න් ශමශසේයි.  

 ශහශයොයින්  - 212 222 පමට 

 ෙංසා/ශක්යළ ගංජා - 175 222 පමට 

 අයිස ් -   52 222 පමට 

 හෙතුව්  - 445 222 පමට 

2.   අන්තයා ෙය ඖෂධ පාලෙ ජාතිෙ මණ්ඩල  හා අනුබේධ 
ආ තන  බන්ධනාගාය ශදපාර්තශම්න්තුව්  පුනවනත්ාාපන 
ශෙොමසාපතස ් ජනයාල් ොර් ාං   හා සමාජ ශසේව්ා 
ශදපාර්තශම්න්තුව් විසින් පුනවනත්ාාපන හා ්රතිොය 
මධයසා්ාන පව්ත්ව්ාශගන  මින් හම පිපතස පුනවනත්ාාපන  
කිරීමට ෙටයුතු ෙයනු ලබන අතය  සමාජශේ  විවිධ 
ශෙොටස ් ිලක්ෙ ෙය ගනිමින් අධයාපනිෙ  ආගමිෙ සහ 
දැනුව්ත් කිරීශම් ව්ැඩසටහන් ක්රි ාත්මෙ ෙයමින් 
මත්ද්රව්යව්ලට ශ ොමු වීම ව්ැළැක්වීම සඳහා පි ව්ය ශගන 
ඇත.  

3. i.  අන්තයා ෙය ඖෂධ පාලෙ ජාතිෙ මණ්ඩල  
 ටශත් මධයසා්ාන 24ෙ මාස 2 ෙ ොල සීමාව්ක් 
තුළ  22කි.  

 ii.  අන්තයා ෙය ඖෂධ පාලෙ ජාතිෙ මණ්ඩල  
 ටශත් ලි ාපරිංචි ශපෞේගලිෙ ආ තන 22ක් 
 ටශත් හක් අවුවන  ුොල සීමාව්ක් තුළ 1 222කි. 

 iii.  බන්ධනාගාය ශදපාර්තශම්න්තුව්  ටශත් පව්තින 
මධයසා්ාන 2 ක්  ටශත් හක් අවුවන  ු ොල 
සීමාව්ක් තුළ   222කි. 

 iv.  පුනවනත්ාාපන ශෙොමසාපතස ් ජනයාල් ොර් ාං   
 ටශත් පව්තින මධයසා්ාන 2 ෙ මාස හ ෙ ොල 
සීමාව් බැගින් 2 222කි. 

 v.  සමාජ ශසේව්ා ශදපාර්තශම්න්තුව්  ටශත් පව්තින 
මධයසා්ාන 21ෙ මාස තුනෙ ොල සීමාව්ක් සඳහා 
122කි. 

  හෙ ව්යෙදී පුනවනත්ාාපන  ෙළ හැකි සංඛයාව් 
6 622කි. 

  හක් ව්සයෙදී පුනවනත්ාාපන  ෙළ හැකි ූරර්ට 
සංඛයාව් 9 122කි. ශමම ්රමාට  දැනට තිශබන 
පහසුෙම් අනුව්යි.  

4. හව්ැනි අනතුයක් ඇති බව් පිළිගන්නව්ා.  

5. මත්ද්රව්ය ්ර න්  ජාතිෙ අනතුයක් බව්ත් යජ  පිළිගන්නව්ා. 

6. මත්ද්රව්ය භාවිත  පාලන  සඳහා ජාතිෙ ක්රි ාොරී 
සැලැසම්ක් සෙස ්කිරීම සඳහා දා ෙ ෙයගත යුතු යාජය 
ආ තන  ශදපාර්තශම්න්තු සහ ආ තන සමඟ සාෙච්ාා 
කිරීම ආයම්භ ෙය තිශබනව්ා. අපි ශම් සඳහා ශ ෝජනා 
ිල්ලා තිශබනව්ා. දැනට ශම් සම්බන්ධශ න් ශ ෝජනා 
ගටනාව්ක්ම ිරිපතපත් ශව්ලා තිශබනව්ා. අපි ශමන්න ශම් 
ජාතිෙ ක්රි ාොරී සැලැසම් ක්රි ාත්මෙ කිරීමට සැලසුම් 
ෙයශගන  නව්ා.  
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පාර්ලිශම්න්තුව් 

 i. මත්ද්රව්ය භාවිතශේ  ආදීනව් පිළිබඳව් පාඩම් 
කිි ප ක් 8 ව්සශර් සිට 22 ව්සය දක්ව්ා පාසල් 
සිසුන්ට දැනට තිශබන විෂ  පා ට ඇතුළත් කිරීම 
ශහෝ නව් විෂ ක් ශලස ඇතුළත් කිරීම. 

 ii. මත්ද්රව්ය භාවිතශේ  ආදීනව් පිළිබඳව් පාසල් සිසුන් 
සහ ගුවන භව්තුන් දැනුව්ත් කිරීශම් ව්ැඩසටහන් 
අඛණ්ඩව් ක්රි ාත්මෙ කිරීම. 

 iii. පාසල් සිසුන්ශේ ශදමේපි න් සඳහා ද මත්ද්රව්ය 
භාවිතශේ  ආදීනව් සහ දවනව්න් පිළිබඳව් 
විමසිලිමත්ව් සිටීශම් ව්ැදගත්ෙම දැනුව්ත් කිරීශම් 
ව්ැඩසටහන් පැව්ැත්වීම. 

 iv. ශපය පාසල් අව්ධිශේ  සිටින දවනව්න්ට සුුසු පපතරි 
මත්ද්රව්ය භාවිතශේ  ආදීනව් පිළිබඳව් ිගැන්වීම 
සඳහා ගුවන භව්තුන් දැනුව්ත් කිරීම. (ශපය පාසල් 
අව්ධිශේ  සිටින දවනව්න්ශේ මතෙ  ක්ති  ිතා 
්රබල ශහයින්) 

 v. මත්ද්රව්ය භාවිතශේ  ආදීනව් පිළිබඳව් පාසල් අතය 
දීප ව්යා්තත ෙථිෙ තයග පැව්ැත්වීම. 

 vi. පාසල්ි  පත් ෙයනු ලබන ශිෂය නා ෙ  ්රීඩා 
ෙණ්ඩා ම්ව්ල නා ෙ න් ව්ැනි සුවිශ ේෂි තනතුවන 
සඳහා ශතෝයා ගැනීශම් දී මත්ද්රව්ය ශහෝ ුම් භාවිත  
සි  ු ෙයනු ලබන අ ව්ලුන් ශතෝයා ශනොගැනීම 
සඳහා සුුසු නිර්ටා ෙ න් ශහෝ පරීක්ෂාව්න් සිු 
කිරීම. 

 vii. දහම් පාසල් ගුවන භව්තුන් ශම් පිළිබඳව් දැනුව්ත් 
කිරීම හා හමඟින් දහම් පාසල් සිසුන් දැනුව්ත් 
කිරීමට ෙටයුතු කිරීම. 

 viii. පාසල් තුළ අමදයප සංගම් පිි ටුව්ා පාසල් තුළ 
මත්ද්රව්ය භාවිත කිරීම ව්ැළැක්වීම සඳහා පි ව්ය 
ගැනීම. 

 ix. ශෙටි චිත්රපට  ශටලි නාටය සහ ශේරිො නාටය 
මඟින් සජීවිව් හා සන්නිශේදන මාධය මඟින් 
මත්ද්රව්ය භාවිතශේ  ආදීනව් පිළිබඳව් ්රචාය ක් 
ලබා දීම. හශමන්ම කුඩා ශපොත්  නිබන්ධන  සඟයා  
යචනා හා පත්රිො මුද්රට  ෙය පාසල් ළමුන් අතය 
ශබදා දීමට ෙටයුතු කිරීම. 

 x. අශපොස (සාමානය ශපළ) හා අශපොස (වසස ්ශපළ) 
විභාග ට ශපනී සිටින ශිෂය ශිෂයාව්න් විභාගව්ලට 
ශපය පරීක්ෂට ෙට ශ ොමු ෙය අන්තයා ෙය 
ඖෂධව්ලට ශ ොමු වී ඇේද  න්න තහවුවන ෙය 
ගැනීම සහ  ම් ශිෂයකු ශහෝ ශිෂයාව්ෙ මත්ද්රව්ය 
භාවිත ෙයන බව්ට තහවුවන වුව්ශහොත් ඔහු ශහෝ 
ඇ  පුනවනත්ාාපන  සඳහා ශ ොමු කිරීම. 

 xi. වි ව්්විදයාල ශව්ත ඇතුළත් වීමට සුුසුෙම් ලබන 
ශිෂය ශිෂයාව්න් ඒ සඳහා ඇතුළත් වීමට ්රාම 
අන්තයා ෙය ඖෂධව්ලට අේබැි  වීම පිළිබඳව් 
පරීක්ෂට ෙට ශ ොමු කිරීම සහ වි ව්්විදයාල 
ශව්ත ඇතුළත් වීශමන් පසු ඒ සඳහා ඇේබැි  වීම 
ව්ළක්ව්ා ගැනීම වශදසා සෑම ව්සයෙට ව්යක්ම 
වි ව්්විදයාල  සිසුන් ධව්දය පරීක්ෂට ෙට ශ ොමු 
ෙය අන්තයා ෙය ඖෂධව්ලට ඇේබැි  වී ඇේද 
 න්න තහවුවන ෙය ගැනීම. හශමන්ම  ම් 
ශිෂයශ කු අන්තයා ෙය ඖෂධව්ලට ඇේබැි  වී 
ඇති බව්ට පරීක්ෂට මඟින් තහවුවන ව්න 
අව්සා්ාව්න්ි දී ඔහු ශහෝ ඇ  පුනවනත්ාාපන  
සඳහා ශ ොමු කිරීම. 

 xii. යජශේ  රැකි ා සඳහා ශතෝයාගත් අ ව්ලුන් 
රැකි ාව්ට ශ ොමු වීමට ්රාම සහ රැකි ාව් සඳහා 
ශ ොමු වී ව්සයක් පාසා ව්සය 25ක්  න ශතක් 
පරීක්ෂට ෙට ශ ොමු ෙය අන්තයා ෙය 
ඖෂධව්ලට ශ ොමු වී ඇේද  න්න තහවුවන ෙය 
ගැනීම.  ම් යජශේ  ශසේව්ෙශ කු අන්තයා ෙය 
ඖෂධව්ලට ශ ොමු වී ඇත්නම් සාධායට ොල 
සීමාව්ක් තුළ පුනවනත්ාාපන  ශනොශේ නම්  
ශසේව්  අත් ි ටුව්න බැේ දැනුව්ත් කිරීම. 

 xiii. ශපෞේගලිෙ අං  සමඟ සම්බන්ධතාශව්න් හම 
අං  න්ි  රැකි ා සඳහා ශතෝයාගත් අ ව්ලුන් 
රැකි ාව්ට ශ ොමු වීශම්දී හා රැකි ාව්ට ශ ොමු 
වීශමන් පසු ව්සයක් පාසා ව්සය 25ක්  න ශතක් 
පරීක්ෂට න්ට ශ ොමු ශෙොට අන්තයා ෙය 
ඖෂධව්ලට ශ ොමුව් ඇේද  න ව්ග තහවුවන ෙය 
ගැනීමට ක්රි ා ෙයන ශලසට හම ආ තන ශව්ත 
ශ ෝජනා කිරීම. හශමන්ම අදාළ පරීක්ෂටශේ දී 
මත්ද්රව්ය භාවිත ට ඇේබැි  වී ඇති බව්ට තහවුවන 
වුව්ශහොත් ඔවුන් පුනවනත්ාාපන  සඳහා ශ ොමු 
ෙළ යුතු . 

 xiv.  පත ැුවන බලපත්ර ලබා ගැනීශම්දී සහ හ  අලුත් 
කිරීශම්දී අදාළ පරීක්ෂට ෙට ශ ොමු ෙය 
අන්තයා ෙය ඖෂධව්ලට ශ ොමු වී ඇේද  න්න 
තහවුවන ෙය ගැනීම. 

 xv. යජශේ  හා ශපෞේගලිෙ බස ් යා පත ැුයන් හා 
සහා ෙ න්  බය ව්ාහන පත ැුයන් හා 
සහා ෙ න්  ත්රිශයෝද යා පත ැුයන් හා කුලී යා 
පත ැුයන් ව්සයෙට ව්යක් අදාළ පරීක්ෂට ෙට 
ශ ොමු ෙය අන්තයා ෙය ඖෂධව්ලට ශ ොමු වී 
ඇේද  න්න තහවුවන ෙය ගැනීම. 

 xvi. පුනවනත්ාාපනශ න් පසු නැව්ත හම සමාජ ටම 
හක් වීශමන්  ළිත් ඔවුන් මත්ද්රව්ය භාවිත කිරීමට 
ශබොශහෝ විට ශපළශඹන බැවින් ින් ඔවුන් මුදා 
ගැනීමටත්  ඔවුන්ශේ ආර්ථිෙ මට්ටම  ක්තිමත් 
කිරීමටත් විශේ  රැකි ා අව්සා්ා ලබා දීශම් ව්ැඩ 
පිළිශව්ළක් ශම් ව්න විට ක්රි ාත්මෙ ෙයමින් පව්තී. 

 

 

ගවන ොානා ෙතුමනි  නමුත් ඒ ජාතිෙ ක්රි ාොපත සැලැස්ම 

තව්ම සෙස් ෙයලා ිව්ය නැහැ. ඒ නිසා මම ශ ෝජනා ෙයනව්ා  

ිරිපත රින ෙ අධිෙයට අමාතයාං ශේ  වපශේ ෙ ොයෙ සභාශේ 

විශ ේෂ රැස්වීමක් ශ ොදාශගන ඒ සඳහා සි ලු ගවන මන්ත්රීතුමන්ලාට 

ආයාධනා ෙයලා හතුමන්ලාශේ දා ෙත්ව් ත් ලබාශගන හම 

ජාතිෙ ක්රි ාොරී සැලැස්ම සෙස් ෙළ යුතු  කි ලා. මම ි තනව්ා  

ඒ ජාතිෙ ක්රි ාොපත සැලැස්ම තුළින් ව්ඩාත් සාධනී  ආොයශ න් 

ශම් ්ර ්න ට අව්තීර්ට ශව්ලා ශම් ව්යසනශ න් යට ශේයා ගැනීම 

සඳහා ගත යුතු ක්රි ා මාර්ග ශමොනව්ාද කි ලා කි න්න අපට 

පුළුව්න් ශේවි කි ලා. ඒ ව්ාශේම ගවන අධයාපන අමාතයතුමා ඒ 

පිළිබඳ ශගන  න විශ ේෂ ව්ැඩ පිළිශව්ළක් තිශබනව්ා. හතුමා ඒ 

පිළිබඳව් දැනුව්ත් කිරීම ෙයයි. 

 
ගරු (ණචාර්ය) සුසිල් වප්රේෙජයන්ත ෙහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுெில் பிறெைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 
ගවන ොානා ෙතුමනි  හතුමාශේ පිළිතුයට අතිශර්ෙව් මම ශම් 

ොයට ත් හක් ෙයනව්ා. මම ඇත්ත ව් ශ න්ම ස්තුතිව්න්ත 

ශව්නව්ා  පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රී ගවන අතුයලිශේ  ස්ව්ාමීන් 

ව්හන්ශසේට  ශම් ්ර ්න  ශ ොමු කිරීම ගැන. අධයාපන 

අමාතයාං   හැටි ට අපි ශම් ශව්නුශව්න් පි ව්ය ගටනාව්ක් 

ශගන තිශබනව්ා. 

1391 1392 

[ගවන නිමල් සිපතපාල ද සිල්ව්ා මහතා ] 
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ගවනතය ස්ව්ාමීන් ව්හන්ස  විශ ේෂශ න්ම නාගපතෙ පපතසය  ඒ 

ව්ාශේම ්රධාන පාසල් ආශ්රිතව් පාසල් සංව්ර්ධන සමිති  

ශදමේපි න්  ආරි ශිෂය න් සහ ශිෂය නා ෙ න් ශ ොදාශගන 

වශේට පාසල්ව්ලට හන දවනව්න්ශේ බෑේ පරීක්ෂා ෙයන්න අපි 

බලාශපොශයොත්තු ව්නව්ා. හෙ ොල ක් ඒෙ ෙළා. අද ඒෙ 

ශව්න්ශන් නැහැ. හක්ශෙෝ  ශටොෆි හැටි ට  හශහම නැත්නම් 

ශව්නත් ආොය කින් ශම් මත්ද්රව්ය පාසලට හන්න පුළුව්න්.  ශම් 

පිළිබඳව්  ම්  ම් තැන්ව්ල ොා ශව්නව්ා. ඒ නිසා චක්රශල්ඛ ක් 

නිකුත් ෙයලා සි ලු පළාත් අධයක්ෂව්වනන් හයහා  දැනුම් ශදන්න 

මම බලාශපොශයොත්තු ශව්නව්ා  ලබන සති  ශව්නශෙොට ශම් 

දවනව්න්ශේ බෑේ පරීක්ෂා ෙයන්න කි ලා. ශමොෙද  ිතා ූ ක්ෂ්ම 

ශලස ශම් ෙටයුතු සිේධ ශව්නව්ා. ඒ බව් අද ශබොශහෝ ශදනා 

දන්ශන් නැහැ. ගවන ස්ව්ාමීන් ව්හන්ස  ඔබව්හන්ශසේ සඳහන් ෙය 

තිශබන ශහ ශයොයින් - diacetylmorphine -  ග්රෑම් 1ෙට ව්ැඩි 

්රමාට ක් ළඟ තබාශගන අසුවුශටොත්  ජීවිතාන්ත  දක්ව්ා සිය 

දඬුව්ම් ලබා රි  යුතුයි කි ලා විෂ ව්ර්ග අබිං හා අන්තයාදා ෙ 

ඖෂධ ව්ර්ග ආඥාපනශත් පැහැරිලිව් සඳහන් ෙය තිශබනව්ා. 
 

ගරු ෙන්ත්රීවරවයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
"අයිස්" තමයි ශමෝෆීන් කි න්ශන්  ශන්ද? 
 

ගරු (ණචාර්ය) සුසිල් වප්රේෙජයන්ත ෙහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுெில் பிறெைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha)   

නැහැ. අයිස් කි න මත්ද්රව්ය ත් හශහම තමයි. දැන්  

අලුශතන්ම ඇවිල්ලා තිශබන්ශන් අයිස් කි න මත්ද්රව්ය . [බාධා 
කිරීමක්] ඒ ෙවනටත් දැන් ආශේ  ෙයශගන   නව්ා. ශමොෙද  ඒ 

සඳහා අලුශතන් සංශ ෝධන ක් ඇවිල්ලා නැහැ. ඒ පනත් 

සංශ ෝධන  ෙයන්න නීතිපති ශදපාර්තශම්න්තුව් ෙටයුතු 

ෙයශගන  නව්ා. දැන් ශම් පනත්  ල් පැන ගිි ල්ලා. අලුශතන් 

භාවිත ව්න මත්ද්රව්යව්ලට අධිෙයට  මඟින් දඬුව්ම් ශදන්න ශම් 

පනත අනිව්ාර් ශ න්ම සංශ ෝධන  ශව්න්න ඕනෑ.  ශම් දව්ස්ව්ල 

ඒෙ ලි  ලි ශේ  ෙයශගන  නව්ා. ශමොෙද  ශම් විෂ ව්ර්ග අබිං හා 

අන්තයාදා ෙ ඖෂධ ව්ර්ග පිළිබඳ ආඥාපනත 2982 ද ෙශේ  

ශගනැල්ලා තිශබන හෙක්. වදාහයට ක් ව් ශ න් ගංජා  

ගත්ශතොත්   ඒශක් නාම  තමයි Cannabis sativa.  ශම් පනශත් 

සඳහන් ෙය තිශබන ආොය ට ගංජා කිශලෝග්රෑම් 5ට අඩුද  ව්ැඩිද 

කි න හෙ අනුව් දඩ මුදල ශව්නස් ශව්නව්ා. හශහම ශව්න්න බැහැ. 

ඒ විතයක් ශනොශව්යි  ඒශක් ව්යදොරීත්ව්  - offence හෙ - 

ශපන්නුම් ෙයලා තිශබන්ශන් "බලපත්ර යි තව්" කි න ව්චනශ න්. 

හශහමයි තිශබන්ශන්. ඒෙ අදට ්රමාටව්ත් නැහැ. පසුගි  ොලශේ  

අපි මාධය තුළින් දැක්ො  නාවිෙ හමුදාව්  ශපොලීසි  ඇතුළු 

ඔක්ශෙොම හෙතු ශව්ලා මුහුශේරි ශහශයොයින් කිශලෝ ගටන් 

අල්ලලා තිබුණු ආොය .  හැබැයි ඒෙ හශසේ වුටාට ිතා ූ ක්ෂ්ම 

ආොය ට ශම් මත්ද්රව්ය පාසල් දවනව්න් අතයට ශගන  ාශම් ව්ැඩ 

පිළිශව්ළක් ක්රි ාත්මෙ ශව්නව්ා. ශම් පිළිබඳව් අපි ව්හාම 

ක්රි ාත්මෙ වි  යුතුයි. ගවන ස්ව්ාමීන් ව්හන් ස  දැනට ක්රි ාත්මෙ 

ෙයන ශමව්ැනි ෙවනණු ගටනාව්ක් තිශබනව්ා. ඒව්ා දැනට 

ක්රි ාත්මෙ ශව්නව්ා. හැබැයි ඊට ව්ඩා දැඩි ශලස අපි ශම් ොයට ට  

අව්තීර්ට ශව්න්න ඕනෑ.   

ඔබව්හන්ශසේ කි න ශම් ොයට ට අදාළ තව්ත් ෙවනටක්   
මම කි න්නම්.  මම නම්  ගම් සඳහන් ෙයන්ශන් නැහැ. ශෙෝට්ශට් 
මහනගය සභා බල්රශේ ශේ  හක්තයා ග්රාම ශසේව්ා ව්සමක් 
පිළිබඳව්යි මම ශම් කි න්ශන්. මමත් ශපෞේගලිෙව් දන්නව්ා  ශම් 
ොයටශේ  තිශබන බැරෑවනම්ෙම. ඒ  ඒ සමාජ තලව්ල සිටින පිපතස ් 
අතය ශව්නස්ෙම් තිශබනව්ා. ගවන ස්ව්ාමීන් ව්හන්ස  වතුවන ශෙොළඹ 
පැත්තට   ශෙොශළොන්නාව් පැත්තට ගිි න් බැලුව්ත් ශම් තත්ත්ව්  
මීට ශදව්ැනි නැහැ.  

 

ඒ නිසා  අපි විශ ේෂශ න්ම පාසල් දවනව්න් ආයක්ෂා ෙය ගන්න 
ඕනෑ. මම ශම් ව්නශෙොටත් ශම් සම්බන්ධශ න් පි ව්ය කීප ක් 

අයශගන තිශබනව්ා. ලබන සතිශේ  Zoom හයහා සාෙච්ාාව්කුත් 
ලෑස්ති ෙය තිශබනව්ා. චක්රශල්ඛ නිකුත් ෙය තිශබනව්ා. ආහාය  
ඖෂධ ගැන දැනුව්ත් කිරීම් ෙය තිශබනව්ා. ගුවනව්වනන්ට 
වපශේ න  ගැන කි ා තිශබනව්ා. හැබැයි  ඒව්ා සාම්්රදායිෙ ක්රම. 
අපි හතැනින් හහාට ගිි ල්ලා ශම් සම්බන්ධශ න්  දැඩි අව්ධාන ක් 
ශ ොමු ෙළ යුතුයි. ගැටුම් පැව්ැති ොල ශේ  ශබෝම්බව්ලට බිශ න් 
සුපරීක්ෂාොරීව් ි ටි ා ව්ාශේ ශදමේපිශ ෝත්  පාසල් ්රජාව්ත් ශම් 
පිළිබඳව් දැනට ව්ඩා දැඩි අව්ධාන ක් ශ ොමු ෙළ යුතුයි. මම ඒ 
සම්බන්ධශ න් සාධනී  පි ව්යක් ගන්නව්ා  කි න හෙ ශම් 
අව්ස්ාාශේ දී  මතක් ෙයන්න ෙැමැතියි.  
 

ගරු (පූජය) අතුරලිව  රතන හිමි 
(ைொண்புைிகு (வை.) அத்துெலிறய ெதன றதெர்) 

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

ගවන ොානා ෙතුමනි  මට තව් ොයට ක් සඳහන් ෙයන්න 

අව්සය  ශදන්න.   

විපක්ෂ නා ෙතුමා ඇතුළු පාර්ලිශම්න්තුශේ සි ලු මැති 
ඇමතිව්වනන්  ශම් ගැන අව්ධාන  ශ ොමු ෙයන්න කි ලා මා ිල්ලා 
සිටිනව්ා. "අයිස්" කි න මත්ද්රව්ය  ්රව්ාහන  ශබශහොම ශල්සියි. 
හ  වීුවන ශබෝල ක් ව්ාශේයි. ගවන ොානා ෙතුමනි  දැනට ඒෙට 
නීති ක් නැහැ. ඒෙ තමයි දැන් ව්ැඩිශ න්ම පැතිශයන්ශන්. ඒ නිසා 
ශම් පිළිබඳව්  අධයාපන ඇමතිතුමා විශ ේෂ අව්ධාන ක් ශ ොමු 
ෙයයි කි ලා මම ි තනව්ා.   

ගවන ොානා ෙතුමනි  ශම් ොයට ත් මම කි න්න  ඕනෑ. 
ශෙොළඹ "ු්තපත් පාසල්" කි ලා පාසල්  කිි ප ක් තිශබනව්ා. හම 
පාසල් පව්ත්ව්ාශගන  න්න බැපත මට්ටශම් අන්ත ුගී තත්ත්ව් ෙ 
තිශබනව්ා. ඒ නිසා ශම් සම්බන්ධශ න් ්රමාටව්ත් ව්ැඩ පිළිශව්ළක් 
සෙස්  ෙයන්න කි ලා මම ගවන ඇමතිතුමාශගන් ිල්ලා සිටිනව්ා.  
ඒ ව්ාශේම  පාර්ලිශම්න්තුශේ විශ ේෂ ොයෙ සභාව්ක් ශහෝ පත් 
ෙයලා  ශම් ගැන විශ ේෂ අව්ධාන ක් ශ ොමු ෙයන්න කි ලා මම 
 ළිත් ිල්ලා සිටිනව්ා. 

 

ගවන මි න්ද අමයවීය ඇමතිතුමනි  ශගොවිතැන ගැන මම අහපු 

්ර ්න ට ඔබතුමා ිරිපත දව්සෙ වත්තය ලබා ශදයි කි ලා මා 

ි තනව්ා. 
 
ගරු ෙහින්ද අෙරවීර ෙහතා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்த அைெவீெ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගවන ොානා ෙතුමනි  හම ්ර ්න ට මම පිළිතුවන ුන්නා. ගවන 

ස්ව්ාමීන් ව්හන්ස  ඔබ ව්හන්ශසේ හම ්ර ්න  ඇූ  රිනට පසුව්දා මම 

ඒෙට අංග සම්ූරර්ට පිළිතුයක් ලබා ුන්නා.  
 

ගරු කිංස් වනල්සන් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு கிங்ஸ் தநல்ென்) 

(The Hon. Kins Nelson) 

ගවන ොානා ෙතුමනි, ව්ැදගත් ොයට ක් කි න්න මටත් 

ශපොඩි ශව්ලාව්ක් ශදන්න.  
 

ශම් ව්න ශෙොට  යිසර් හන්නත් මිලි න අටක් ශගන්ව්ලා 

තිශබනව්ා. ඒ හන්නත් ටිෙ ලබන මාස  ශව්ේදී expire ව්නව්ා. හම 

හන්නතක් ඇටවුම් ෙයලා තිශබන්ශන් ශඩොලර් 22-25 අතය 

මිලෙට. ඒෙ වි ාල ගටනක්. යටට හන්නත් අව් යයි. ඒ ව්ැඩිපුය 

හන්නත් ටිෙ තිශබන්ශන් ශෙොශහේද? ලබන මාසශේ  ඒව්ා expire 

ව්නව්ා නම්   හන්නත් මිලි න 8ක් අපට දීලා ිව්ය ෙයන්න බැහැ 

ශන්. හන්නශත් හතය ව්න මාත්රාව් යශට් සි ලුශදනාට ලබන මාස  

ව්න ශෙොට දීලා ිව්ය ෙයන්න බැහැ. ගවන ඇමතිතුමනි  හම 

හන්නත් නි ම ්රමිති ට ගබඩා ෙය තිශබනව්ාද? හම හන්නත්  

ගබඩා ෙය තිශබන්ශන් ශෙොශහේද? ව්ැඩිපුය හන්නත් යටට 

ශගන්ව්න්න අනුමැති  ුන්ශන් ෙවුද? ගවන ොානා ෙතුමනි  

යශට් ශඩොලර් නැත්නම්  වනපි ල් නැත්නම් ශම් ව්ැඩිපුය හන්නත් 

මිලි න 8 ඇටවුම් ෙයන්න අව්සය ුන්ශන් ෙවුද? 

1393 1394 



පාර්ලිශම්න්තුව් 

ශම් ගැන ගවන සභාව්ත්  යශට් ජනතාව්ත් දැන ගන්න ඕනෑ. ගවන 

සභානා ෙතුමනි  ඔබතුමා අද සභාශේ සිටින නිසා ශම් ගැන 

ශසො ා බලා අපට  කි න්න  ශමොෙක්ද ශම්ෙට ශව්න්ශන් කි ලා. 

ශමොෙද  ශම් හන්නත් සඳහා වි ාල මුදලක් ශගව්ා තිශබනව්ා  ගවන 

ොානා ෙතුමනි. ඒව්ා ශනොමිශල් ලැබුණු හන්නත් ශනොශව්යි 

ශන්. ෙවුවන හපත ආධාය ක් හැටි ට ලබා ුන් ඒව්ාත්  ශනොශව්යි. මා 

දන්නා විධි ට ඒ හෙ හන්නතක් සඳහා ශඩොලර් 22-25 අතය 

මුදලක් ශගව්ා තිශබනව්ා. හශහම ගත්ශතොත්  ශම් මිලි න 

ගටනාව්ෙ හන්නත්. ලබන මාසශේ  ඒව්ා expire ශව්නව්ා.  
 

ගරු (ණචාර්ය) සුසිල් වප්රේෙජයන්ත ෙහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுெில் பிறெைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 
ගවන ොානා ෙතුමනි  ඇත්ත ව් ශ න්ම  ම් ගටන  

කිරීමක් හක්ෙ තමයි හන්නත් ආන න  ෙයලා තිශබන්ශන්.  දැන් 

ව්තාව්න් ගටනාව්ක් බූස්ටර් හන්නත ලබා දීලා තිශබනව්ා. සමහවන 

තුන්ව්ැනි හන්නත අයශගන නැහැ. මම නම් ගි  සතිශේ  හතය ව්ැනි 

හන්නතත් ගත්තා. ශසෞඛය අමාතයාං    ළි  ළිත් කි නව්ා  

අව්දානම ව්ැඩි ශව්න්න ෙලින් හන්නත ලබා ගන්න කි ලා. 

හන්නත් ව්ැඩිපුය ශගන්ව්ලා ශනොශව්යි  යශට් ජනතාව්ට අව් ය 

්රමාට ටයි හන්නත් ශගන්ව්ලා තිශබන්ශන්. හැබැයි  ජනතාව් 

ඒෙට ්රතිචාය  දක්ව්න්න ඕනෑ.  මම හෙ ශද ක් පිළිගන්නව්ා.  

ශමි  බැරෑවනම්ෙම ශපන්ව්ා දීලා  ඒ හන්නත් ටිෙ ගන්න මීට ව්ඩා 

ජනතාව් වනන්ු ෙයව්න්න ්රචායාත්මෙ ව්ැඩ පිළිශව්ළක් ශගන 

 ාම පිළිබඳව් ශසෞඛය අමාතයාං   මීට ව්ඩා අව්ධාන  ශ ොමු 

ෙයන්න ඕනෑ. මා ි තන විධි ට ගබඩා කිරීම පිළිබඳව් නම් 

්ර ්න ක් නැහැ. මම ගි ාම මට හන්නත ලබා ුන්ශන් Army 

Hospital හශෙන්. ෙලින් හන්නත් ගත්තා ව්ාශේම freezer හශක් 

තිබිලා අයශගන තමයි හන්නත ුන්ශන්. හැබැයි  ශම් කි න 

ොයට ත් ඇත්ත. ඔක්ශතෝබර් මාස  අව්සන් ශව්න්න ෙලින් ශම් 

හන්නත් ටිෙ ලබා ගන්න ඕනෑ. අද ශසෞඛය ඇමතිතුමා නැහැ.  ගවන 

මන්ත්රීතුමනි   අපි ශසෞඛය අමාතයාං ශේ  අව්ධාන   ශ ොමු 

ෙයව්න්නම්  ශම් සම්බන්ධශ න් ්රචායාත්මෙ ව්ැඩ පිළිශව්ළක් 

රි ත් ෙයලා ශම් මාස ශදෙ ඇතුළත හම හන්නත් ටිෙ ජනතාව්ට 

ලබා ශදන්න ෙටයුතු ෙයන්න කි ලා.  හන්නත් ව්ැඩිපුය 

ශගන්වීමක්  ශනොශව්යි සිු ශව්ලා තිශබන්ශන්. හන්නත් ශගන්ව්ලා 

තිශබනව්ා  අව් ය ්රමාට ට. නමුත්  ජනතාව් ඒ ගැන දක්ව්න 

්රතිචාය  මරි. ඒෙයි ්ර ්න . මම ශම් සම්බන්ධශ න් අව්ධාන  

ශ ොමු ෙයව්න්නම්. 
 

ගරු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්රධාන ව්ැඩෙටයුතු ආයම්භශේ දී ශ ෝජනා.   

  

පාර්ලිවම්න්තුවේ රැස්වීම් 
பொெொளுைன்ற அைர்வு 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 
ගරු (ණචාර්ය) සුසිල් වප්රේෙජයන්ත ෙහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுெில் பிறெைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 

ගවන ොානා ෙතුමනි  මා පහත සඳහන් ශ ෝජනාව් ිරිපතපත් 

ෙයනව්ා: 

 
"පාර්ලිශම්න්තුශේ ස්ාාව්ය නිශ ෝග 8ි  විධිවිධානව්ල සහ 1211 

අශගෝස්තු 29 සහ 21 රින න්ි  පාර්ලිශම්න්තුව් විසින් සම්මත ෙයන ලද 

ශ ෝජනාව්න්ි  කුමක් සඳහන්ව් තිබුට ද  අද රින රැස්වීම් පැව්ැත්ශව්න 

ොල ශේලාව් ූර.භා. 9. 2 සිට අ.භා. 21. 2 දක්ව්ා ද  අ.භා. 2.22 සිට අ.භා. 

5. 2 දක්ව්ා ද වි  යුතු  . ූර.භා. 22. 2ට පාර්ලිශම්න්තුශේ සා්ාව්ය 

නිශ ෝග 8(5) ක්රි ාත්මෙ වි  යුතු  . අ.භා. 5. 2ට ොානා ෙතුමා 

්ර ්න  ශනොවිමසා පාර්ලිශම්න්තුව් ෙල් තැබි  යුතු  ." 

 

ප්රශ්්නය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගරු (ණචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා ෙහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ) 

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

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගරු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Yes, Hon. (Dr.) Harsha de Silva? 

 

ගරු (ණචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා ෙහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ) 

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

ගවන ොානා ෙතුමනි  ඊශේ  ශම් ගවන සභාශේ පැන නැඟුණු 

ගැටලුව්ක් පිළිබඳව්යි මම ශම් ොා ෙයන්ශන්. සමාජ ආයක්ෂට 

දා ෙත්ව් බු පනත් ශෙටුම්පත ාන්ද විමසීමකින් ශතොයව් සම්මත 

ෙයන්න පක්ෂ නා ෙ රැස්වීශම් දී හෙඟ ශව්ලා තිබුටා. නමුත් 

ඊශේ  අනුය රිසානා ෙ මන්ත්රීතුමා හ ට හතුමාශේ විශයෝධ  පළ 

ෙයලා  අපි හතැනින් ිස්සයහට  න්න හදනශෙොට  ඒෙට 

ිරිපතපත් ෙයලා තිශබන සංශ ෝධන ශමොනව්ාද කි ලා මම ්ර ්න 

ෙළා. හතැනදී මතු වුණු මූලිෙ ොයටාව්ක් තමයි ශම් සමාජ 

ආයක්ෂට දා ෙත්ව් බේද ශේපළ ශව්ශළඳාම සහ ව්ැඩිරියුණු 

කිරීශම් ක්ශෂේත්ර ට බලපව්ත්ව්න්ශන් නැහැ කි ලා ශව්නස් ෙය 

තිශබනව්ා  කි න හෙ. ඊට පසුව් අපි දීර්ඝව්  ව්ාද විව්ාද ෙයලා 

ශහට රිනශේ දී ඒ  සඳහා විව්ාද ක් ලබා ගත්තා. ඊට පසුව් ඊශේ  

හැන්දෑශේ මට පාර්ලිශම්න්තුශේ නිලධාපතන් සහ භාණ්ඩාගායශේ  

නිලධාපතන් ොා ෙයලා කිේව්ා  "මන්ත්රීතුමා  ශමතැන ශලොකු 

ව්ැරැේදක් ශව්ලා තිශබනව්ා" කි ලා. මම ඇහුව්ා  ශමොෙක්ද 

කි ලා. "හශහම ශද ක්  ෙයලා නැහැ" කි ලා ඒ අ  කිේව්ා. ඒ 

කි න්ශන්  ශේපළ ශව්ශළඳාම හා ව්ැඩි රියුණු කිරීශම් ව්යාපාය ට 

ශම් බේද අයින් ෙයනව්ා කි න හෙ ඇත්ත ව් ශ න්ම ෙයලා 

නැහැ ලු; ඒෙ ව්ැයදීමක් ලු. ඒ කි න්ශන්  technically, 

translation හෙ ෙයන ශෙොට ව්ැයරිලා ලු. ව්ැයරිලා ඒෙ ෙැපිලා ලු. 

ඒෙ පුුම ව්ැඩක්! හැබැයි  ශම්ෙ භාණ්ඩාගාය  දැන ගත්තා ලු  

සඳුදා. භාණ්ඩාගාය  සඳුදා ඒෙ දැන ගත්තාම සඳුදා වශේම Legal 

Draftsmanට  ැේව්ා ලු. Legal Draftsman සඳුදා වශේම 

correction හෙ ෙයලා හදාම පාර්ලිශම්න්තුව්ට හේව්ා ලු. සඳුදා 

හේව්ාට සභාගත ෙයලා තිශබන්ශන් ඒ හව්පු හෙ ශනොශව්යි ලු.  

සභාගත ෙයලා තිශබන්ශන් ව්ැයුණු හෙ ලු  ශමව්ැනි ෙඩදාසි 

 22ක් මුද්රට  ෙයලා ශබුව්ා ලු. හතශෙොට  ඊශේ  මුළු දව්ශසේම 

ශම් ටිෙ අශ්ත ශම්ස මත තිබුටා. නමුත්  මම ්ර ්න  අහනෙම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ ෙවුවනත් ශම්ෙ දන්ශන්ත් නැහැ. මුදල් 

අමාතයාං   දන්ශන්ත් නැහැ. දව්සක් තිස්ශසේ ශම්ෙ අශ්ත ශම්ස 

මත තිබිලා තිශබනව්ා. ශම් ෙටයුතු හපතම අොර් ක්ෂමයි. 

ශෙොශහොමද  හශහම වුශණ්? අපි ඊශේ  දව්ශසේ සාෙච්ාා ෙයලා ශම් 

පනත් ශෙටුම්පතට අදාළ විව්ාද  ශහට රින ට නි ම ෙය ගත්තා. 

ආණ්ඩුශේ ව්ැරැේශදන් ශම්ෙ වුටා නම්  ආණ්ඩුව්ට ශම් විව්ාද ට 

මුහුට ශදන්න ශව්නව්ා. ඒ අව්ස්ාාශේදී අපි දැඩි ශලස ශම් ්ර ්න  

විශේචන  ෙයන්නම්. හැබැයි  ශම් ව්ැරැේද ශව්ලා තිශබන්ශන් 

ශෙොශහන්ද කි ලා ශහො ා බලන්න. ශමොෙද  ඔබතුමන්ලා ඊශේ  

වත්සාහ ෙශළේ ශම් පනත් ශෙටුම්පත විව්ාද කින් ශතොයව් සම්මත 

1395 1396 

[ගවන කිංස ්ශනල්සන් මහතා] 
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ෙයන්න. හශහම සම්මත ෙළා නම්  -[බාධා කිරීමක්]  ශපොඩ්ඩක් 

ින්න. විව්ාද කින් ශතොයව් සම්මත ෙළා නම්  අපි සම්මත 

ෙයන්ශන් ශම් සංශ ෝධන ටිෙ.   

ගවන ොානා ෙතුමනි  සංශ ෝධනව්ලට ොල ක් ුන්ශන්ත් 

නැහැ; විව්ාද කුත් නැහැ; ොයෙ සභා අව්ස්ාාව්කුත් නැහැ; 

සංශ ෝධනත් නැහැ. හශහම වුටා නම්  සම්මත ශව්න්ශන් අශ්ත 

ශම්ස  මත තබා තිබුණු සංශ ෝධන. ඒ සංශ ෝධනව්ල තිශබන 

විධි ට ශේපළ විකිණීශම් ව්යාපාය  ශම් බේදට අ ත් ශව්ලා නැහැ. 

හශහම වුටා නම්  අපට ලබා ගන්න තිබුණු බු මුදල් වි ාල 

්රමාට ක් නැති ශව්නව්ා. ඒෙ වුශණ් තාක්ෂණිෙ ශදෝෂ කින් 

නම්  ඒ පිළිබඳව් ශහො ා බලන්න. හශහම නැත්නම්  ශහට 

පැව්ැත්ශව්න විව්ාදශේ දී යජ  ශම් සම්බන්ධශ න් පිළිතුවන ශදන්න.   
 

ගරු (ණචාර්ය) සුසිල් වප්රේෙජයන්ත ෙහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுெில் பிறெைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha)   

ගවන ොානා ෙතුමනි  පක්ෂ නා ෙ රැස්වීශම්දී අපි හෙඟ 

වුටා ශම් පනත් ශෙටුම්පත විව්ාද කින් ශතොයව් සම්මත ෙයන්න. 

හැබැයි  ඒ අව්ස්ාාශේදී සංශ ෝධන ගැන සඳහන් ෙයලා තිබුශණ් 

නැහැ. ඇත්ත ව් ශ න්ම යජශේ  මුදල් පිළිබඳ ොයෙ සභාව්ටව්ත් 

ඒ සංශ ෝධන ශ ොමු වුශණ් නැහැ ශන්. ගවන හර්ෂ ද සිල්ව්ා 

මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමන්ලාත් අනුමත ෙශළේ ශම් පනත් ශෙටුම්පත 

ශන්.   විව්ාද කින් ශතොයව් හ  සම්මත ෙයන්න තමයි අපි හෙඟ 

වුශණ්. හැබැයි  ශමතැනට ඇවිත් බැලුව්ාම සංශ ෝධන තිශබනව්ා  

පිටු 5ක් විතය. ඒ සංශ ෝධනව්ල තමයි ඔබතුමා කි න ඔ  

ොයට  තිශබනව්ා කි න්ශන්  ගවන හර්ෂ සිල්ව්ා මන්ත්රීතුමනි.   

ගවන ොානා ෙතුමනි  ඇත්ත ව් ශ න්ම ශම් අව්ස්ාාශේ අපි 
ශමම අමාතයාං ව්ලට ශම් ොයට  දැනුම් ශදන්න ඕනෑ. අපි ශම් 
සභාශේ ෙයන්ශන් මහජන නිශ ෝජිත න් හැටි ට ෙයන්න ඕනෑ 
ොර්  . හතැනරි ඒ අමාතයාං ව්ලින් අපට ඒ සහ ශ ෝග  
ලැශබන්න ඕනෑ. අඩුම ගටශන් ්රධාන සංශ ෝධන තිබුටා නම්  
ඒව්ා යජශේ  මුදල් පිළිබඳ ොයෙ සභාව්ට හව්න්න තිබුටා. 
හතශෙොට හතැනරි ඒව්ා සාෙච්ාා ෙයන්න තිබුටා. ශම් ගවන 
සභාශේදී විව්ාදශ න් ශතොයව් සම්මත ෙයන්න හෙඟ වුශණ් ශම් 
පනත් ශෙටුම්පත විතයයි. හැබැයි  දැන් බලනශෙොට ඒශක්  
ශදව්ැනි ව්ගන්තිශේ  ිඳලා සංශ ෝධන තිශබනව්ා. [බාධා කිරීමක්] 
 ශපොඩ්ඩක් ින්නශෙෝ  කි න්න.  ම් විධි කින් ශම් පනත් 
ශෙටුම්පත ොයෙ සභා අව්ස්ාාව්ට ශ ොමු වුටා නම්  ශම් 
සංශ ෝධන ටිෙ කි ව්න්න පැ  භාග ෙට ව්ඩා ගතව්නව්ා. ශම් 
සමාජ ආයක්ෂට දා ෙත්ව් බු පනත් ශෙටුම්පත කි න හෙ 
ආණ්ඩුක්රම ව්යව්ස්ාාව්ක් ව්ාශේ මහශලොකු ශද ක් ශනොශව්යි. 
ශම්ෙ ශෙටුම්පත් ෙයන අ ට ශබොශහොම ශලශහසිශ න් 
ශෙටුම්පත් ෙයලා පාර්ලිශම්න්තුව්ට හව්න්න තිබුටා.  

 
ගරු (ණචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා ෙහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha de Silva) 
ශමතැන තිශබන ්ර ්න  ඒෙ ශනොශව්යි  ගවන සභානා ෙතුමා. 

මහශලොකු සංශ ෝධන ්රමාට ක් තිබුටා නම්  ඒෙ හපත කි ලා 

මම පිළිගන්නව්ා. මම කි න්ශන් ඒෙ ශනොශව්යි. මම කි න්ශන් 

ශම්ෙයි. ශම්ෙට සංශ ෝධන නැති ලු.  
 
ගරු (ණචාර්ය) සුසිල් වප්රේෙජයන්ත ෙහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுெில் பிறெைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha)   

 සංශ ෝධන නැති වුටත් ්ර ්න ක් නැහැ. ගවන 

ොානා ෙතුමනි  අපි හෙඟ වුටා ශන්  ශම් පනත් ශෙටුම්පත 

ශහට විව්ාද ට ගන්න. විව්ාද ට ගත්තාට පසුව් ොයෙ සභා 

අව්ස්ාාව්ටත්  නව්ා  සංශ ෝධන ටිෙත් අශ්ත tablesව්ලට හනව්ා. 

හතශෙොට විව්ාදශේ දීත් සංශ ෝධන සලො බලන්න පුළුව්න්  

ොයෙ සභා අව්ස්ාාශේදීත් සංශ ෝධන සලො බලන්න පුළුව්න්.  

ගරු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(ைொண்புைிகு அநுெ திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

ගවන ොානා ෙතුමනි  දැන් ශමතැන ්ර ්න ක් මතු ශව්ලා 

තිශබනව්ා. පනත් ශෙටුම්පත ිරිපතපත් ෙයලා ඒෙට අදාළ 

සංශ ෝධන ව්ග ක් හව්ා තිශබනව්ා. ගවන හර්ෂ ද සිල්ව්ා මන්ත්රීතුමා 

කි න පපතරි  දැන් භාණ්ඩාගාය  සහ මුදල් අමාතයාං   දැනුම් 

ශදනව්ා  ශම්  සංශ ෝධන ඔවුන් හව්පු සංශ ෝධන ශනොශව්යි කි ලා. 

ගවන ොානා ෙතුමනි  හශහම නම් ආණ්ඩු පක්ෂශ න් අපට 

නි ්චිතව් දැනුම් ශදන්න ඕනෑ  ශම් පනත් ශෙටුම්පතට ශගශනන 

සංශ ෝධන ශමොනව්ාද කි ලා. හශහම නැත්නම් ව්ැරැරි සංශ ෝධන 

ටිෙක්ද සභාගත ෙශළේ? පාර්ලිශම්න්තුශේ සභාගත ෙයලා 

තිශබන්ශන් ඇත්ත සංශ ෝධන ශනොශව්යි නම්  ඒෙ ිතාම 

බයපතළ තත්ත්ව් ක්.  

ගවන ොානා ෙතුමනි  පාර්ලිශම්න්තුශේ ොයෙ සභා 

අව්ස්ාාශේදී ගවන සභානා ෙතුමා නැඟිටලා සංශ ෝධන ිරිපතපත් 

ෙයශගන  නව්ා. හතුමා ිරිපතපත් ෙයශගන  න්ශන් මුදල් 

අමාතයාං ශ න් හතුමාට නිල ව් ශ න් හේව්ා  ැයි කි න 

සභාශේ තිශබන සංශ ෝධන. හතශෙොට මුදල් අමාතයාං ශ න් 

අදාළ ශනොව්න සංශ ෝධන හව්පු පනත් ශෙටුම්පතක් සම්මත 

ශව්නව්ා. ඒෙ ිතාම  බයපතළ තත්ත්ව් ක්. ඒ නිසා ිරිපතපත් ෙයන 

ඇත්ත සංශ ෝධන ශමොනව්ාද  ශම්ව්ා ඇත්ත සං ශ ෝධන ශනොශව්යි                

නම් ශව්නත් සංශ ෝධන ිරිපතපත් ෙළා නම්  ඒෙ වුශණ් 

ශෙොශහොමද කි ලා පාර්ලිශම්න්තුව් දැනුව්ත් ෙයන්න ඕනෑ. ඒෙ 

අනිව්ාර් ශ න්ම ෙයන්න ඕනෑ. සභා ගර්භශේ  ශසේව්  ෙයන ශම් 

ශසේව්ෙ මහත්ව්වන වශේ ඇවිත් අශ්ත ශම්සව්ලට ශම් ශල්ඛන 

ශබදාශගන ගි ා. අපි වි ්ව්ාස ෙළා  ශම්ව්ා තමයි සංශ ෝධන 

කි ලා. හතැන් සිට අපට සිේධ ශව්න ශේ තමයි  අශ්ත ශම් ශම්ස 

මත තබා තිශබන සංශ ෝධන ඇත්ත ඒව්ාද  නැේද කි ලා ්ර ්න 

ෙයන්න සිුවීම.   ඒ නිසා  ශම්ෙ සිේධ වුශණ් ශෙොශහොමද කි ලා 

පරීක්ෂා ෙයන  හෙත් ිතාම ව්ැදගත්  ගවන ොානා ෙතුමනි. 

 

ගරු (ණචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා ෙහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha de Silva) 
ගවන ොානා ෙතුමනි  හතශෙොට ශම් සංශ ෝධන ව්ැරැරියි 

ශන්. අශ්ත ශම්ස මත තබා තිබුණු සං ශ ෝධන ව්ැරැරියි. ශම්ව්ා තමයි 

අපි- [බාධා කිරීමක්] ශප්ාඩ්ඩක් ින්න ශෙෝ. ශම් සංශ ෝධන ටිෙ 

තමයි අපි සම්මත ෙයන්න ගිශේ . නමුත්  දැන් ඒෙ ශව්න්ශන් 

නැහැ. ඒ පනත් ශෙටුම්පත සම්බන්ධව් අපි ශහට විව්ාද ෙයන හෙ 

ඇත්ත. හැබැයි  ශෙෝ දැන් අලුත් සංශ ෝධන? ශම් සංශ ෝධන 

ව්ැරැරියි නම්  අශ්ත ශම්ස මත අලුත් සංශ ෝධන තිශබන්න ඕනෑ. 

හශහම තබා තිශබනව්ා මම නම් දැක්ශක් නැහැ. ශෙෝ  ඒව්ා? ඒෙ 

ව්ැරැරියි කි ලා ආණ්ඩුව් ඊශේ  පිළිගත්තා නම්  ඒ කි න්ශන්  

ශේපළ ශව්ශළඳාම සහ ව්ැඩිරියුණු කිරීශම් ව්යාපාය ට සි  ට පශහේ 

බේද ගහනව්ා නම්  ඒෙ අයින් වුශණ් ව්ැරැදීමකින් නම්  අශ්ත ශම්ස 

මත ති ලා තිබුශණ් ව්ැරැරි ශෙොළ ක් නම්  අලුත් සංශ ෝධන ටිෙ 

ශෙෝ? මම දන්ශන් නැහැ  ගවන සභානා ෙතුමාශේ ශම්ස  මත හම 

අලුත් සංශ ෝධන තිශබනව්ාද කි ලා. මශේ ශම්ස  මත නම් 

හව්ැන්නක් තිශබනව්ා මම දැක්ශක් නැහැ. 
 
ගරු (ණචාර්ය) සුසිල් වප්රේෙජයන්ත ෙහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுெில் பிறெைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 
ගවන ොානා ෙතුමනි   ගවන හර්ෂ ද සිල්ව්ා මන්ත්රීතුමා සඳහන් 

ෙශළේ  හතුමාට ශම් පිළිබඳව් ුයොන ඇමතුමකින් දැනුම් ුන්නා 

කි ලා ශන්. 
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පාර්ලිශම්න්තුව් 

ගරු (ණචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා ෙහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ) 

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

නැහැ  ඇවිල්ලාම තමයි මට කිේශේ. 

 

ගරු (ණචාර්ය) සුසිල් වප්රේෙජයන්ත ෙහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுெில் பிறெைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 
ඇවිල්ලාම ඔබතුමාට කිේව්ාද? හතශෙොට ෙවුවන ශහෝ ඇවිල්ලා 

හව්ැන්නක් කි නව්ා නම් ඒෙ කි න්න ඕනෑ ොටද? හතුමාට 

කිේව්ාට අපට ්ර ්න ක් නැහැ. නමුත්  අඩුම ගටශන් ගවන 

ොානා ෙතුමා ශහෝ ශම් සම්බන්ධශ න් දැනුව්ත් ෙයන්න ඕනෑ 

ශන්. මම ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ සභානා ෙතුමා. මමයි ශම් පනත් 

ශෙටුම්පත ිරිපතපත් ෙයන්ශන්. මටව්ත් කි න්න හපා  ැ. මට 

ශනොකි පු ශද ක් හර්ෂ ද සිල්ව්ා මැතිතුමාට කි ලා තිශබනව්ා. 

ගවන ොානා ෙතුමනි  ශම්ෙ වුශණ් ශෙොශහොමද කි න හෙ ගැන 

ඔබතුමා ෙවනටාෙය පරීක්ෂට ක් ෙයන්න. ශම්ෙ හපත ්ර ්න ක් 

ශන්? [බාධා කිරීමක්] ශම්ෙ hearsay.   

 

ගරු නිෙල් ලාන්සා ෙහතා  
(ைொண்புைிகு நிைல் லொன்ெொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

ගවන ොානා ෙතුමනි - 

 

ගරු (ණචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා ෙහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ) 

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

ඔබතුමා ශපොඩ්ඩක් ින්න  ගවන මන්ත්රීතුමා. ශම්ෙ අහන්න 

ශෙෝ  ගවන ොානා ෙතුමනි. මට ශම්ෙ දැනුම් ුන්ශන් - [බාධා 
කිරීමක්] 

 

ගරු (ණචාර්ය) සුසිල් වප්රේෙජයන්ත ෙහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுெில் பிறெைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 
This is hearsay.  

 

ගරු (ණචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා ෙහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ) 

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

ශම්ෙ අහගන්නශෙෝ  ගවන සභානා ෙතුමනි.  This is not 

hearsay. ඊශේ  පාර්ලිශම්න්තුශේ පැව්ැති යජශේ  මුදල් පිළිබඳ 

ොයෙ සභා රැස්වීශම්දී හම නිලධාපතන් ඇවිල්ලා මට ශම්  ගැන 

දැනුම් ුන්නා. ශම්ෙ corridor හශක්රි ෙයපු දැනුම් දීමක් 

ශනොශව්යි. ඇත්ත ව් ශ න්ම ඒෙ මට දැනුම් දීලා හපත න්ශන් 

නැහැ. මම ආණ්ඩුශේ ඇමති ශෙශනකු ශනොශව්යි ශන්. ආණ්ඩුව් 

නිශ ෝජන  ෙයන අ ටයි ශම් ගැන දැනුම් ශදන්න ඕනෑ. මම 

අහන්ශන් ශම් සංශ ෝධන  ව්ැරැරියි නම්  සඳුදා ිඳලා අලුත් 

සංශ ෝධන  පාර්ලිශම්න්තුශේ තිශබනව්ා නම්  ඒෙ ශෙෝ කි ලායි. 
 

ගරු නිෙල් ලාන්සා ෙහතා  
(ைொண்புைிகு நிைல் லொன்ெொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

ගවන ොානා ෙතුමනි  ශම් පිළිබඳව් ්ර ්න ක් තිබුටා කි න 

හෙ ඊශේ  මුළු සභාව්ම පිළිගත්තා. ඒ නිසා තමයි ශම් විව්ාද  

බ්රහස්පතින්දාට ශදන්න කි ලා ගවන විපක්ෂ නා ෙතුමා ිල්ලුශේ. 

අපි ඊශේ  ශව්නශෙොට දන්නව්ා  ශම් සංශ ෝධනව්ල  ම් ගැටලුොරී 

තත්ත්ව් ක් තිශබනව්ා කි ලා. ඒ අනුව් තමයි හර්ෂ ද සිල්ව්ා 

මන්ත්රීතුමා  යජශේ  මුදල් පිළිබඳ ොයෙ සභාශේ සභාපතිතුමා 

විධි ට ශම්ෙ අහලා තිශබන්ශන්. හතශෙොට ඒ ශගොල්ලන් නිව්ැරැරි 

විස්තය  කි ලා තිශබනව්ා. දැන් සභානා ෙතුමා ිතාම පැහැරිලිව් 

කි නව්ා  පාර්ලිශම්න්තුව්ට පයට හෙ තමයි හම්බ ශව්ලා 

තිශබන්ශන්  අලුත් සංශ ෝධන හම්බ ශව්ලා නැහැ කි ලා. ශම්ශක් 

ව්යදක් ශව්ලා තිශබනව්ා නම් ශව්ලා තිශබන්ශන් යජශේ  මුදල් 

පිළිබඳ ොයෙ සභාශේදීයි. හතශෙොට ඒෙ ශපන්ව්ා දීම තමයි 

යජ ශේ  මුදල් පිළිබඳ ොයෙ සභාශේ සභාපතිතුමාශේ ව්ගකීම. 

හශහම නැතිව්  ලකුණු දමා ගන්න යටට ශබොවන ශද ක් ශපන්ව්ා  

TV හෙට  මාධය ිස්සයහට  න හෙ ශනොශව්යි ෙයන්න ඕනෑ. 

ආණ්ඩුව්ක් විධි ට ඊශේ  අපි පිළිගත්තා ශම්ශක් ව්යදක් ශව්ලා 

තිශබනව්ා නම් සංශ ෝධන ෙයලා ඒෙට අව්ස්ාාව්ක් ලබා දීලා 

ෙටයුතු ෙළ යුතු බව්. හශහම නැතිව් ශබොවනව්ට මාධය ශෂෝ 

ශපන්ව්න්න ගිශ ොත්  ඒශෙන් යටට ශව්න සුගති ක් නැහැ.  ම් 

 ම් ව්ැරැරි ශව්ලා තිශබනව්ා නම්  ඒව්ා නිව්ැරැරි ෙයශගන අපි 

සි ලුශදනා හෙතු ශව්ලා අත්ව්ැල් බැඳශගන ිරිපත ට ෙටයුතු 

ෙයමු.  

 

ගරු ලක්ෂ්ෙන් කිිකඇල්ල ෙහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගවන ොානා ෙතුමනි  ඇත්ත ව් ශ න්ම ශම් පනත් 

ශෙටුම්පත ගැන විව්ාද ෙයන හෙ ශහොඳයි. නමුත්  ශම් 

පාර්ලිශම්න්තු ක්රමශේ  වි ාල අඩු පාඩුව්ක් තිශබනව්ා. ගවන 

ොානා ෙතුමනි  ඔබතුමාත් දන්නව්ා  ොයෙ සභා අව්ස්ාාශේදී - 

Committee Stage හශක්රි -  සංශ ෝධන ශගශනන බව්. හතශෙොට 

ඒ අව්ස්ාාශේදී හපත සංශ ෝධන ශහෝ ව්ැරැරි සංශ ෝධන සම්මත 

වුශටොත්  ඒෙ අධිෙයට ට ්ර ්න ෙයන්න බැහැ. 

පාර්ලිශම්න්තුශේ සම්මත වූ පනත් ගැන පසුවිපයම් ෙයන්න 

අධිෙයට ට බල ක්  නැහැ; පනත් සම්බන්ධශ න් judicial 

review හෙක් ෙයන්න බැහැ. ශම්ෙ භ ානෙ තත්ත්ව් ක්. අපි 

ශම්ෙ ශව්නස් ෙයන්න ඕනෑ. ශමොෙද  ලංොශේ විතයයි  ශම් 

judicial review හෙක් නැත්ශත්. ඒ කි න්ශන්  

පාර්ලිශම්න්තුශව්න් සම්මත ව්න පනතක් අධීක්ෂට  ෙයන්න 

අධිෙයට ට බල ක් නැහැ. ිතින්  ශම්ෙ භ ානෙ තත්ත්ව් ක්. 

දැන් අශ්ත හර්ෂ ද සිල්ව්ා මැතිතුමා කි න විධි ට ව්ැරැරි 

සංශ ෝධන ක් ශගනාව්ා නම්  ඒෙ සම්මත වුටා නම්  ශමොෙක්ද 

ශව්න්ශන්? 

 

ගරු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒෙ  බයපතළ ව්ැරැේදක්.  

 

ගරු ලක්ෂ්ෙන් කිිකඇල්ල ෙහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අපි අනාගතශේ දී ෙව්දා ශහෝ නව් ආණ්ඩුක්රම ව්යව්ස්ාාව්ක් 

හදනශෙොට අධිෙයට ට බල  ශදන්න ඕනෑ  ශමව්ැනි ශේ 

සම්බන්ධශ න් පසුවිපයමක් ෙයන්න; we must have a judicial 

review.   

 

ගරු (ණචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා ෙහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ) 

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

ගවන ොානා ෙතුමනි  මම ශපොඩි පැහැරිලි කිරීමක් ෙයන්න 

ඕනෑ. මශේ ොර්  භාය යි මම ෙයන්ශන්. ශම්ෙ තමයි  system 

change හෙ. ඒ නිසා තමයි විපක්ෂශේ  මන්ත්රී ශෙශනකු යජශේ  

මුදල් පිළිබඳ ොයෙ සභාශේ සභාපති විධි ට පත් ෙයලා 

තිශබන්ශන්. මශේ ොර්   මම ශම් ෙයන්ශන්. හශහම නැතිව්  

මට ශව්න ශමොකුත් අව් යතාව්ක් නැහැ.   

 

ගරු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි  අපි දැන් අනික් ව්ැඩෙටයුතුව්ලට ශ ොමු ශව්මු. 
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කල්තැබීෙ 
ஒத்திமவப்பு 

ADJOURNMENT 
 
 

ගරු (ණචාර්ය) සුසිල් වප්රේෙජයන්ත ෙහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுெில் பிறெைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 
ගවන ොානා ෙතුමනි  "පාර්ලිශම්න්තුව් දැන් ෙල් තැබි  

යුතු " යි මා ශ ෝජනා ෙයනව්ා. 

 
ප්රශ්්නය සභාිමමුඛ කරන ලදී. 
வினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 
 

ගරු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඊශේ  රිනශේ  ෙල් තබන ලද විව්ාද  තව්ුයටත් පැව්ැත්වීම  

ගවන (ධව්දය) යාජිත ශසේනායත්න මන්ත්රීතුමා. 

 
 

ශ්රී ලංකාවේ දරුවන් සහ ෙේවරුන් අතර පවතින 

ෙන්දවපෝෂට තත්ත්වය 
இலங்மகயில் ெிறுவர் ைற்றும் தொய்ைொொிமடறய 

நிலவும் றபொஷொக்கின்மை 
MALNUTRITION AMONG CHILDREN AND MOTHERS IN SRI 

LANKA 
 
 

 

[ූර.භා. 22.26] 

 

ගරු (වවදය) රාජිත වසේනාරත්න ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ெொஜித றெனொெத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 

ගවන ොානා ෙතුමනි  අද තව්ුයටත් පව්ත්ව්නු ලබන ෙල් 

තැබීශම් විව්ාද ට අදාළ ශ ෝජනාශේ සඳහන්ව් තිශබන්ශන් අශ්ත 

යශට් දවනව්න්ශේ ශපෝෂට තත්ත්ව්  ිහළ නැංවීශම් ව්ැඩ 

පිළිශව්ළක් ගැනයි. යටෙ ශසෞඛය තත්ත්ව්  යඳා පව්තින්ශන් 

ජනතාව්ශේ ශපෝෂට  මතයි. ඒ පිළිබඳ ශනොශ කුත් 

මතිමතාන්තය පාර්ලිශම්න්තුශේදී ිරිපතපත් ෙයනව්ා මම දැක්ො.  

 

ගරු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! අද රින ශම් ශමොශහොත ව්නශෙොට ශම් ගවන 

සභාශේ ව්ැඩ ෙටයුතු සම්බන්ධශ න් පැ  භාග ෙ ්රමාද ක් 

තිශබනව්ා. ඒ නිසා රිව්ා ආහාය විශේෙශ න් ශතොයව් ශම් විව්ාද  

පව්ත්ව්ාශගන  ාමට සභාව් හෙඟද?   

 

ගරු ෙන්ත්රීවරු  
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர்கள்) 

 (Hon. Members) 
Aye. 

 

ගරු (වවදය) රාජිත වසේනාරත්න ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ெொஜித றெனொெத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 
ගවන ොානා ෙතුමනි  ශපෝෂට  පිළිබඳව් ොා ෙයේදී  ශම් 

ගවන සභාශේ සාෙච්ාාව්ට ලක් ව්න ව්ාර්තා ශදෙක් තිශබනව්ා. 

හෙක් තමයි  ශමයට ළමා මන්ද ශපෝෂට  ගැන සඳහන් ව්න 

යුනිශස ් ව්ාර්තාව්. අශනක් හෙ තමයි  ශසෞඛය අමාතයාං ශේ  

ශපෝෂට අං   මඟින් 1212 අවුවනේශේ සංගටන ක් ෙයලා 

ිරිපතපත් ෙළ ව්ාර්තාව්. අපි ශම්ව්ාශේ  දත්ත අනුව් ෙල්පනා ෙය 

බලමු. අශ්ත යශට් ව්ර්තමාන තත්ත්ව්  ශමොෙක්ද? ශම් ආර්ථිෙ 

අර්බුද ට ෙලින් තමයි 1212 අවුවනේශේ සංගටන ත් ෙයලා 

තිශබන්ශන්. ශම් ආර්ථිෙ අර්බුද  ආයම්භ වුටාට පසු යශට් 

ශපෝෂට තත්ත්ව්  ගැන අපි තව්ම දන්ශන් නැහැ. අද යශට් 

ශපෝෂට තත්ත්ව්  1212 දී පැව්ැති තත්ත්ව් ට ව්ඩා භ ානෙ 

තැනෙට ඇවිත් තිශබනව්ා.  

2021 අවුවනේශේ ෙයපු සංගටන  අනුව්  ඒ කි න්ශන් ව් සට 

සපතලන වස ්රමාට  නැති දවනව්න් ශහව්ත් මිටි දවනව්න් - stunted 

children - සි  ට 22.5ක් අශ්ත යශට් ින්නව්ා. හැබැයි  අ ශ්ත යශට් 

පව්තින ශම් තත්ත්ව්  තව් ශහොඳයි. දකුණු ආසි ාතිෙ යටව්ලින් 

අශ්ත යට තමයි ශම් අතින් ශහොඳ  තත්ත්ව්ශේ  තිශබන්ශන්. ශමොෙද  

දකුණු ආසි ාතිෙ සමහය යටව්ල හම ්රමාට  සි  ට  2ක් දක්ව්ා 

ිහළ මට්ටමෙ තිශබනව්ා. අශනක් හෙ තමයි  ක්ෂ  වීම - 

wasting. හම ්රමාට  සි  ට 25ක් ව්නව්ා. නමුත්  හි  තිශබන 

ශහොඳ පැත්ත තමයි  ඒ ක්ෂ  වීශම් තත්ත්ව්  දැන් නැව්තී තිබීම. 

ක්ෂ  වීශම් තත්ත්ව්ශ ි  ව්ැඩි වීමක් නැහැ; නැව්තී තිශබනව්ා. ඒ 

කි න්ශන්  හම තත්ත්ව්  අලුතින් ඇති ව්න්ශන් නැහැ.   

ශම් යශට් දවනව්න්ශගන් ශෙොච්චය ්රමාට ෙට මන්දශපෝෂට 

තත්ත්ව්  බලපානව්ාද? දවනව්න් 17 222ක් ින්නව්ා  දවනණු 

මන්දශපෝෂටශ න් ශපශළන. සාමානය මන්දශපෝෂටශ න් 

ශපශළන අ  127 222ක් ින්නව්ා. ඒ ්රමාට  ජනගහනශ න් 

සි  ට 2.2ක්. මා ි තන්ශන් ජනාධිපතිතුමා ශමන්න ශම් 1 4 222 

හතශයන් ශබදලා තමයි ඔ  62 222ක් කි ලා කි න්ශන්. ඒ අ ට 

තමයි ශපෝෂට මල්ල ශදන්ශන්. ඒ ව්ාශේම  පවුල් ලක්ෂ 25ෙට 

ආහාය සුයක්ෂිතතාව්ක්  නැහැ. ඒ කි න්ශන්   food insecurity. 

ලක්ෂ 19ෙ ජනතාව්ක් දපතද්රතා ශර්ඛාව්ට පහළින් ින්ශන්. ශම් 

ආර්ථිෙ අර්බුද  නිසා ශමන්න ශම් ව්ාශේ ශේව්ල් ිරිපතශේ දී සිු 

ව්නව්ා කි ලා ශමම පර්ශේ ෂට  මඟින් ෙවනණු ිරිපතපත් ෙයනව්ා. 

දවනණු මන්දශපෝෂටශ න් ශපශළන දවනව්න් 17 222ෙ ්රමාට  

ිරිපත මාස තුන තුළ ශදගුට ක් ශව්නව්ා. ඒ කි න්ශන්  ිරිපත මාස 

තුන තුළ දවනව්න් 54 222ක් දවනණු මන්දශපෝෂට ට මුහුට 

ශදනව්ා. හතශෙොට දවනව්න්ශේ ව්ර්ධනශේ  හීන වීමක් සිු ව්නව්ා. ඒ 

නිසා දවනශව්ෝ ශයෝගී දවනව්න් බව්ට පත් ව්නව්ා. හශමන්ම ගැබිනි 

මේව්වනන්ට ව්ාශේම ව්ැඩිමහලු පුේගල න්ට ශහව්ත් අවුවනු 72ට 

ව්ැඩි පුේගල න්ට දැන් තිශබන තත්ත්ව්  නිසා වි ාල බලපෑමක් 

හල්ල ව්නව්ා. ශ්රෝටීන සහ අශනකුත් ශපෝෂය පදාර්ා හීන වීම 

නිසා දවනව්න් ශනොශ කුත් ශයෝගව්ලට භාජන ව්නව්ා. ශමන්න ශම් 

්ර ්නව්ලට තමයි අද අපට මුහුටපෑමට සිු ශව්ලා තිශබන්ශන්. ඒ 

අනුව් ජනාධිපතිතුමා ිරිපතපත් ෙළ 62 222 කි න සංඛයාව් 

ව්ැරැරියි. හ  1212 අවුවනේශේ සිු ෙළ සංගටන ට අනුව් 

නිව්ැරැරියි. නමුත් ඒෙ  අදට  ව්ලංගු නැහැ. ශමි  තිශබන ොයටා 

අනුව් අද ඒ ්රමාට  ශදගුට ෙටත් ව්ඩා ව්ැඩි ව්නව්ා. 

2016 අවුවනේශේ මන්දශපෝෂට  පිළිබඳව් UNICEF හශෙන් 

සංගටන ක් ෙය තිශබනව්ා. ඒ සංගටනශේ  තිශබන්ශන් 

ශමොෙක්ද? අවුවනු පහට අඩු දවනව්න්ශේ මන්දශපෝෂට  ගැන 

තමයි ඒශක් තිශබන්ශන්. ඒ සංගටන ට අනුව් 1226 අවුවනේද 

ව්නශෙොට බය අඩු ළමයි සි  ට 12.5ක් ින්නව්ා. ව් සට සපතලන 

වස ශනොමැති අ  ශහව්ත් මිටි - stunted -  අ  සි  ට 27.5ක් 

විතය ින්නව්ා. ශම් ගවන සභාශේ ින්න ධව්දයව්වන ව්ාශේම 

ශසෞඛය පිළිබඳ අව්ශබෝධ  තිශබන අ  ශහොඳින්ම දන්නව්ා  1226 

සංගටන ට ඇතුළත් ව්න්ශන් ඊට අවුවනු ශදෙෙට ිස්ශසල්ලා 

තිබුණු බලපෑම බව්. ශමොෙද  පළමුව්ැනි මාස 14දී තමයි 

මන්දශපෝෂට තත්ත්ව්  පිළිබඳ ව්ාර්තාව් ගන්ශන්. 1229 ව්ර්ෂශේ  

තිබුණු නයෙ තත්ත්ව්ශේ  ්රතිලල  තමයි 1212 ව්ර්ෂශේ දී හන්ශන්. 
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1224 ව්ර්ෂශේ  තිබුණු නයෙ තත්ත්ව්ශේ  ්රතිලල  තමයි 1226 

ව්ර්ෂශේ දී හන්ශන්. ඒ නිසා මතෙ ති ාගන්න  1226 ව්ර්ෂශේ දී 

සි  ට 27.5ක් ශලස ව්ාර්තා වුණු මිටි දවනව්න්ශේ ්රමාට   නු 

1224 ව්ර්ෂශේ දී පැව්ැති තත්ත්ව්  බව්. ඒ ව්ාර්තාශේ සඳහන්ව් 

තිශබනව්ා ව් සට සපතලන වස ශනොමැති ශහව්ත් මිටි - stunted - 

දවනව්න් ්රමාට  සි  ට 27.5 යි කි ලා. නමුත්  1212 ව්ර්ෂශේ  

ව්ාර්තාශේ තිශබන්ශන් 1229 ව්ර්ෂශේ  තත්ත්ව් යි. 1224 ව්ර්ෂශේ  

ිඳන් 1229 ව්ර්ෂ  ව්නෙල් ගත් ක්රි ා මාර්ග නිසා මිටිභාව්  කි න 

තත්ත්ව්  සි  ට 22.5 දක්ව්ා අඩු ශව්ලා තිශබනව්ා. ඒ කි න්ශන්  

හම ්රමාට  සි  ට 6කින් අඩු ශව්ලා තිශබනව්ා. ඊළඟට ශගන 

බලමු  ක්ෂ  වීම. 1226 ව්ර්ෂශේ  සංඛයාශල්ඛන  කි න්ශන් 1224 

ව්ර්ෂශේ  පැව්ැති තත්ත්ව් යි. සි  ට 25.2ක් ශලස පැව්ැති wasting 

දවනව්න්ශේ ්රමාට  සි  ට 25 දක්ව්ා අඩු ශව්ලා තිශබනව්ා. ඒ 

විතයක් ශනොශව්යි  ශම් ව්ාර්තාව් කි නව්ා ලංොශේ wasting 

තත්ත්ව්  නැව්තිලා තිශබනව්ා කි ලා. අශනක් හෙ තමයි  ආහාය 

සුයක්ෂිතතාව්. ජුනි 11  ශලෝෙ ආහාය හා ෙෘෂිෙර්ම සංවිධාන  - 

 

ගරු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

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

අනතුරුව ගරු කථානායකතුො මූලාසනවයන් ඉවත් වූවයන්  
නිවයෝජය කථානායකතුො [ගරු අජිත් රාජපක්ෂ ෙහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள் அக்கிெொெனத் 

தினின்று அகலறவ, பிெதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள் [ைொண்புைிகு அஜித் 

ெொஜபக்ஷ] தமலமை வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 
SPEAKER [THE HON. AJITH RAJAPAKSE] took the Chair. 

 

ගරු (වවදය) රාජිත වසේනාරත්න ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ெொஜித றெனொெத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 

ගවන නිශ ෝජය ොානා ෙතුමනි  මා කි මින් සිටිශේ  ආහාය 
සුයක්ෂිතතාව් ගැනයි. ශලෝෙ ආහාය හා ෙෘෂිෙර්ම සංවිධාන  
කි නව්ා  පවුල්ව්ල food insecurity සි  ට 18ක් ව්න බව්. අශ්ත 
ශසෞඛය අමාතයාං ශේ  ශසෞඛය හා ශපෝෂට අං   සහ MRI හෙ 
1212 ව්ර්ෂශේ  සැ්තතැම්බර් ිඳලා ශදසැම්බර් කි න ොල  සඳහා 
ෙයපු සමීක්ෂට ක් තිශබනව්ා. ඒශක් කි නව්ා  පවුල්ව්ල food 

insecurity සි  ට 11ක් කි ලා. ඒ ව්ාශේ තත්ත්ව් ක් ඇති 
ශව්න්න ශහේතුව් ශමොෙක්ද? 2015 ව්ර්ෂශේ  අශ්ත යජ  බල ට 
පත්ව්න ශෙොට ලංොව්ට ත්රිශපෝෂ නිෂ්පාදන  ෙශළේ 
අව් යතාශව්න් සි  ට 74ක් පමටයි. පසුව් අවුවනේදක් හමායක් 
 නශෙොට අපි ඇශමපතොශව්න් වපෙයට ශගනැල්ලා ශදව්ැනි 
ෙර්මාන්ත ාලාව් හදලා ලංොශේ අඩු බය දවනව්න්ට, කිපත ශදන 
මේව්වනන්ට, ගැබිනි මේව්වනන්ට සි  ට සි  ක්ම ත්රිශපෝෂ ශබදා 
හැපත ා. ඒ විධි ට ත්රිශපෝෂ ශබදා හැයලා ඒ ත්රිශපෝෂ ව්ැඩසටහන 
සි  ට 222ක් සාර්ාෙව් ෙළා. ශදව්ැනි ෙර්මාන්ත ාලාව් හැුව්ාට 
පසුව් අපට ආ ්ර ්න  තමයි නිෂ්පාදනව්ල අතිපතක්ත ක් තිබීම. අපි 
ඒෙ "සුව්ශපෝෂ" නමින් ශව්ශළඳ ශපොළට නිකුත් ෙළා. අවුවනේදක් 
 නවිට ශව්ශළඳ ශපොශළේ පැව්ැති අශනක් ්රධානම නිෂ්පාදන  ව්න 
"සමශපෝෂ" කි න හෙ පයේදලා අශ්ත නිෂ්පාදන  ශව්ශළඳ ශපොළ 
ි මි ෙයගත්තා. හශසේ ශව් ශළඳ ශපොළ ි මි ෙය ගැනීම තුළ අපට 
වි ාල ලාභ ක් ලැබුටා. ඒ නිසා හදා අපි හැම අවුවනේශේම 
ඒොබේධ අයමුදලට වනපි ල් මිලි න 522ක් ුන්නා. ශමොෙද, යජ  
තමයි ත්රිශපෝෂ ව්ැඩසටහනට සි ලු මුදල් වි දම් ෙශළේ. ඒ සඳහා 
දා ෙ ශව්න්න අපි වනපි ල් මිලි න 522ක් නැව්ත යජ ට ලබා 

ුන්නා. නමුත්, පසු ගි  ොලශේ  ඒ ව්ැඩසටහන සම්ූරර්ටශ න් 
නැව්තුටා. ඒ ආ තනශේ  ෙට්ටි  හෙතු ශව්ලා යජ ත් හක්ෙ 
ොා ෙයලා ත්රිශපෝෂ විතයක් හදන ෙටයුත්ත ආයම්භ ෙළා. ඒෙත් 
ස්ාාව්යභාව් ක් නැතිව් ශබොශහොම අමාවනශව්න් ෙයශගන ගිි න් 
තිශබන්ශන්. ඒ නිසා පසුගි  ොලශේ ම ත්රිශපෝෂ නැහැ. ශමන්න 
ශම්ව්ාශේ  ්රතිලල තමයි ශම් දත්තව්ලින් ශපශනන්ශන්. අපි හදා 
ත්රිශපෝෂ ව්ැඩසටහන සි  ට සි  ක් ක්රි ාත්මෙ ෙයපු නිසා ඒ 
මන්දශපෝෂට තත්ත්ව් න් අඩු වුටා. ඒ ව්ැඩසටහන් නැව්තුටාට 
පසුව් තමයි 1212 ව්ර්ෂ  ව්නශෙොට මන්දශපෝෂට තත්ත්ව්  ව්ැඩි 
ශව්ලා තිශබන්ශන්. ශම් දත්ත ශදශෙන් කි න ඇත්ත ොාව් 
ඒෙයි. ඒ විතයක් ශනොශව්යි, අපි ඒ ශව්ලාශේ ජපාන ත් හක්ෙ 
ොා ෙයලා ජපානශේ  තාක්ෂට  ශ ොදාශගන ඒ ය ශට් තිශබන 
ශපෝෂට බිස්ෙට් හෙක් - nutrition biscuit හෙක් - අශ්ත යශට් 
නිෂ්පාදන  ෙයන්න ෙර්මාන්ත ාලාව්ක් ආයම්භ ෙළා. ඒ 
ෙර්මාන්ත ාලාව්ත් ව්හලා දාලා ඔශහේ තිශබනව්ා. හි  ෙටයුතු 
ශමොෙව්ත් තව්ම ශෙශයන්ශන් නැහැ. දවනව්න් ශබොශහොම 
ආ ාශව්න් ඒ බිස්ෙට් හෙ ෙනව්ා. හශක් සි ලු ශපෝෂය පදාර්ා 
අඩංගු ෙයලා තිශබනව්ා. ඒ බිස්ෙට් හෙ හදන්ශන් හාල් පිටිව්ලින්. 
අපට පාන් පිටි ශමොනව්ත් ඕනෑ නැහැ. යශට් තිශබන හාල් පාවිච්චි 
ෙයලායි හ  හදන්ශන්. ඒ ෙටයුතු දැන් නව්ත්ව්ලායි තිශබන්ශන්. 
ශම් නිසා 1212 ව්ර්ෂශේ  ඇති වුණු ආර්ථිෙ අර්බුද ත් හක්ෙ 
ශපෝෂට  පිළිබඳව් අප ි තනව්ාට ව්ඩා ිතා දවනණු තත්ත්ව් ක් 
තමයි ශම් යශට් අද ඇති ශව්ලා තිශබන්ශන්. 

ඊළඟට  අපි හදා සෑම ගැබිනි මව්ෙටම මාස ෙට ව්යක් 
වනපි ල් 1 222ක් ව්ටිනා ශපෝෂට මල්ලක් ුන්නා. ශසෞඛය 
අමාතයාං   විසින් නිර්ට  ෙයපු  අව් ය ශපෝෂය පදාර්ා සි ත 
භාණ්ඩ මල්ලක් මාස 22ක් ලබා ුන්නා. ඒ සඳහා හක් මව්ක් 
ශව්නුශව්න් වනපි ල් 12 222ක් වි දම් ෙළා. අද ඒ ශේව්ල් 
නැව්තිලා. අද ශසෞඛය අමාතයාං   පර්ශේ ෂට ව්ාර්තාව්ක් 
ිරිපතපත් ෙයනව්ා   මන්දශපෝෂට  නව්ත්ව්න්න නම් ශමන්න ශම් 
ආොයශේ  ශපෝෂට මල්ලක් ශදන්න ඕනෑ කි ලා. ශසෞඛය 
අමාතයාං   කි නව්ා පවුල් ලක්ෂ 25ෙට ශපෝෂට මල්ලක් 
ශදන්න ඕනෑ කි ලා. පවුල්  62 222ෙට ශනොශව්යි  
මන්දශපෝෂටශ න් මිශදන්න නම් පවුල් ලක්ෂ 25ෙට මාසිෙව් 
ශපෝෂට මල්ලක් ශදන්න ඕනෑ. ශසෞඛය අමාතයාං   ඒශක් 
ගටන් පව්ා හදලා තිශබනව්ා  ඒව්ාට  න මුදල කි ලා. ඒ ව්ාශේම 
ගැබිනි මේව්වනන්ට තව්ත් අතිශර්ෙ ශපෝෂට මල්ලක් ලබා රි  
යුතුයි කි ලා තිශබනව්ා. ශපෝෂට  පිළිබඳව් ආණ්ඩුව්ත්  
විපක්ෂ ත්  අපි ඔක්ශෙොම වි ාල ව්ගකීමක් ගන්න ඕනෑ. ශමොෙද  
අද ිපශදන දවනව්න්ට බලපාන ශම් මන්දශපෝෂට  තුළ ශහට 
දව්ශසේ අශ්ත යට තුළ මන්දශපෝෂිත සමාජ ක් ඇති ශව්න්න 
පුළුව්න්.  නි ම ශපෝෂට  නැති ශව්නශෙොට ශමොෙක්ද 
ශව්න්ශන්? යට සම්ූරර්ටශ න් අයාජිෙ තත්ත්ව් ෙට  නව්ා  යශට් 
සංව්ර්ධන  අඩාළ ශව්නව්ා  ශම් සි ල්ලටම බලපෑම් ඇති ශව්නව්ා.  

මන්දශපෝෂට  ව්ාශේම අපට බලපාන අනික් ්ර ්න  තමයි 
ඖෂධ ි ඟ . අද ශම් යට ිතා දවනණු ඖෂධ ි ඟ ෙට මුහුට පා 
තිශබනව්ා. යජශේ  ශයෝහල්ව්ල විතයක් ශනොශව්යි  ශපෞේගලිෙ 
අං ශේ   ාමසිව්ලත් ශබශහත් නැහැ. සමහය ජීවිතායක්ෂෙ 
ශබශහත් නැහැ  අතයව් ය ශබශහත් නැහැ. ශම් ව්ාශේ තත්ත්ව් ක් 
තිශබන්ශන්. මම දැන් තමුන්නාන්ශසේලාට ශපන්ව්න්නම් ඒ 
ොලශේ   -අශ්ත ොලශේ - 1212 පමට ශව්නෙම් තිබුණු 
තත්ත්ව් . යාජය  ඖෂධ සංස්ාාශේ ශබදාහපතන්නන් - dealersලා - 
ින්නව්ා. Dealersලාට ුන්න ඖෂධ ලැයිස්තුව් ශෙොශහොමද? 
ඒශක් පිටු හතහමායක් විතය තිශබනව්ා. ශම්ශක් ඖෂධ ව්ර්ග 
44 ක් තිශබනව්ා.  බලන්න  ශම් තිශබන්ශන් ඊශේ  ශපශර්දා  ඒ 
කි න්ශන් අශගෝස්තු 1 ශව්නි දා dealersලාට  ව්පු ඖෂධ 
ලැයිස්තුව්. ඒශක් පිටු කී ද? පිටු හෙහමායයි තිශබන්ශන්. ඒ 
කි න්ශන් ලැයිස්තුශේ තිශබන්ශන් භාණ්ඩ 9 යි. ඒව්ායින් 22ක් 
ශමොනව්ාද? රි ව්ැඩි ාව්ට අඳින සපත්තු සහ sanitizer. ඒව්ා 22 
අයින් ෙළාම ලැයිස්තුශේ තිශබන්ශන් භාණ්ඩ 8 යි. ඒ කි න්ශන් 
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SPC හශක් ශදන්න බඩු නැහැ. දැන් ඒ dealersලා වත්සාහ 
ෙයනව්ා ඒ ශගොල්ලන්ශේ deposits අයින් ෙයශගන ඒ 
dealerෙමින් අයින් ශව්න්න. ශමොෙද  ඒ ශගොල්ලන්ට ශව්නත් 
සමාගම්ව්ලට  න්න. ශමව්ැනි භ ානෙ තත්ත්ව් ක් අද 
තිශබන්ශන්. අපි දන්නව්ා අද අතයව් ය ඖෂධ ව්න antivenom  

නැහැ  anti-rabies vaccine හෙ නැහැ. ඒ කි න්ශන් ශම්ව්ා ලබා 
ශදන ශයෝග ව්ැලඳුශටොත් ඒොන්ත ව් ශ න්ම මයට ට පත් 
ශව්නව්ා. 

අශනක් ොයට  තමයි ශයෝහල්ව්ල ආහාය ්ර ්න . 

ශයෝහල්ව්ල ආහාය ලබා ශදන්ශන් නි මිත ක්රමශේද ක්  ටශත්. 

විශ ේෂශ න්ම දවනව්න්ට සහ ගැබිනි මේව්වනන්ට ශයෝහල්ව්ලින් 

ශව්නම ශ්රෝටීන ආහාය ලබා ශදනව්ා. අද ඒ ශ්රෝටීන නැතිව්යි 

ආහාය ශේල ලබා ශදන්ශන්. ඒෙ ිතාම නයෙ තත්ත්ව් ක්.  

බලන්න  ශම් තිශබන්ශන් අද ළමා ශයෝහශල් තත්ත්ව් . 1211 

සැ්තතැම්බර් 6 ව්න දා පළ වූ "මේයට" පුව්ත්පශත් ශමශසේ සඳහන් 

ශව්නව්ා: 

"ශලඩ වුණු ශපොඩි හවුන්ට ශදන්න ෙෑමත් නැති ශව්යි! ළමා 

ශයෝහල ව්හාම ආධාය ිල්ලයි!"  

පතේශේ ආර් ා ළමා ශයෝහල තුළ ශන්ව්ාසිෙව් සිටින  දවනව්න්ශේ 

ආහාය ශේශල් ශ්රෝටීන් ්රමාට  අඩුශව්මින් පව්තින බැවින් 

පපතතයාගශීලීන් ශව්ශතොත් ව්හාම ිරිපතපත් ව්න්නැයි ශයෝහශල් 

නිශ ෝජය අධයක්ෂ ධව්දය සන්තුෂ් ශසේනාපති මහතා ජනතාව්ශගන් 

ිල්ලා සිටී.  

දවනව්න්ශේ ආහාය ශේල තුළ මස්  මාළු සහ බිත්තයව්ල ි ඟ  

ශම් ව්න විට මතුශව්මින් පව්තින බව්ත් ඊශේ  (25) රිනශේ දී බිත්තය 

ලබා රි  යුතු වුව්ත් ඒ ශව්නුව්ට ලබා දී ඇත්ශත් ෙයව්ල බව්ත් 

ධව්දය ශසේනාපති  පැව්සුශේ .  

ආහායව්ල මිල ිහළ  ාමත් සමග සැපයුම්ෙවනව්න් ඒව්ා ලබා 

දීම අව්ම ෙය ඇති නිසා  ශමම ගැටලුව් පැන නැගී ඇති බව්ත්  ශම් 

ව්න විට පපතතයාගශීලීන්ශගන් ලැශබන ආධාය න් පව්ා  අඩුශව්මින් 

පව්තින  බව්ත් ශහශතම සඳහන් ෙශළේ . 

ශමම තත්ත්ව්   ටශත් පපතතයාගශීලීන්ශේ ආධාය නැව්ත 

අව් යව් ඇති බැවින් ඒ සඳහා දා ෙවි  හැකි අ  ඇත්නම් ශයෝහශල් 

ුයෙතන අංෙ  ඔස්ශසේ සම්බන්ධ වි  හැකි බව්ද ධව්දය සන්තුෂ් 

ශසේනාපති මහතා ව්ැඩිුයටත් ්රො  ෙශළේ ." 

ජනතාව්ශේ දැන ගැනීම සඳහා  මම ඒ ුයොන අංෙ  

කි න්නම්. ඒෙ තමයි  222-169 722.  පපතතයාගශීලීන් ින්නව්ා 

නම් ශම් අංෙ ට ොා ෙයලා ශම් දවනව්න්ශේ ෙෑම ශේලට 

ශ්රෝටීන් ටිෙක් හෙතු ෙයන්න දා ෙත්ව්  ලබා ශදන්න.  ස්තුතියි  

ගවන නිශ ෝජ ය ොානා ෙතුමනි. 

 

ගරු නිවයෝජය කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிெதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 ගවන මි න්ද අමයවීය ඇමතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 24ෙ 

ොල ක් තිශබනව්ා.  

 

[ූර.භා. 22.12] 

 

ගරු ෙහින්ද අෙරවීර ෙහතා (කෘෂිකර්ෙ අොතය සහ වනීවවී 

හා වන සම්පත් සංරක්ෂට අොතයතුො) 
(ைொண்புைிகு ைஹிந்த அைெவீெ - கைத்ததொழில் அமைச்ெரும் 

வனெீவெொெிகள் ைற்றும் வனவளங்கள் பொதுகொப்பு அமைச்ெரும்) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera - Minister of  Agriculture 
and Minister of Wildlife and Forest Resources Conservation) 

ගවන නිශ ෝජය ොානා ෙතුමනි  ඊශේ  රිනශේ  සභාව් 

ෙල්තබන අව්ස්ාාශේ ශ ෝජනාව් තුළින් ිරිපතපත් ෙළ ශ්රී ලංොශේ 

දවනව්න්ශේ මන්දශපෝෂට තත්ත්ව්  පිළිබඳව් ශගොඩක් අ  ොා 

ෙළා. අද දව්ශසේත් අපි ඒ ගැන ොා ෙයනව්ා. ආණ්ඩු පක්ෂ ත් 

ශම් ොයටාව් ්රතික්ශෂේප ෙශළේ නැහැ. අපිටත් ශම් ්ර ්න  පිළිබඳ 

අව්ශබෝධ ක් තිශබනව්ා. සංඛයාශල්ඛන ශෙොශහොම ශව්තත්  අද 

අශ්ත යශට් සෑම ජන ශෙොට්ධාස ෙම ශපෝෂට තත්ත්ව්ශේ  

අඩුවීමක් තිශබන බව් නම් යහසක් ශනොශව්යි.  අපි දව්ස් ශදෙක් 

තිස්ශසේ ශම් ගැන විව්ාද ෙළත් පාර්ලිශම්න්තුව්ම හෙතු ශව්ලා ශම් 

්ර ්න ට විසඳුමක් ුන්ශන් නැත්නම් ්රතිලල ක් නැහැ. අපි ොා 

ෙළාට විතයක් ශම් ්ර ්න ට විසඳුමක් ලැශබන්ශන් නැහැ. ආණ්ඩු 

පක්ෂ ට පුළුව්න්  වත්තය ශදන්න. විවනේධ පක්ෂ ට පුළුව්න් ්ර ්න 

ෙයන්න. නමුත් ඒශෙන් දවනව්න්ශේ මන්දශපෝෂට තත්ත්ව් ව්ත්  

ු්තපත් මිනිස්සුන්ශේ ආහාය ්ර න් ව්ත් විස ශඳන්ශන් නැහැ. ශම් 

නිසා තමයි ජනාධිපතිතුමා කිේශේ  "අපි සර්ව් පාක්ෂිෙ ආණ්ඩුව්ක් 

හදා ගනිමු. සර්ව් පාක්ෂිෙ ආණ්ඩුව්ක් හදාශගන සි ලු ශදනා ඒ 

ආණ්ඩුව් ඇතුළට ඇවිල්ලා ශම් අභිශ ෝගාත්මෙ ශමොශහොශත් ශම් 

්ර ්නව්ලට මුහුට ශදමු" කි ලා. අද සෑම ක්ශෂේත්ර ෙම ඒ ෙඩා 

ව්ැටීම තිශබනව්ා. හක්ශෙශනකුට ශදශදශනකුට ශචෝදනා ෙයලා 

විසඳන්න පුළුව්න් ්ර ්න ක් ශනොශව්යි  ශම්ෙ. හශහම ශචෝදනා 

ෙළා කි ලා ශම් ්ර ්න ට වත්තය ක්  ලැශබන්ශන්ත් නැහැ. හපත 

විධි ට බැලුශව්ොත්  අපි 115ශදනාටම තමයි අද ශම් ව්ගකීම 

පැව්පතලා තිශබන්ශන්.  

ි ටපු  ශසෞඛය අමාතය යාජිත ශසේනායත්න මැතිතුමාට ශම් 

විෂ   පිළිබඳ අව්ශබෝධ ක් තිශබනව්ා. හතුමා ධව්දයව්යශ ක්. 

හතුමා ශම් ්ර ්නශේ  බැරෑවනම්ෙම කිේව්ා. මම හතුමාටත් ආයාධනා 

ෙයනව්ා  ශම් ආණ්ඩුව්ට හෙතු ශව්ලා ශම් ්ර ්න ට විසඳුම් 

ශසො න්න හන්න කි ලා. ගවන මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමා හළිශේ  

ිඳිමින් ශම් ්ර ්න ශපන්ව්ා ශදනව්ා ව්ාශේම  ශම්ව්ාට විසඳුම් 

ශසො න්නත්  වදේ ෙයන්න.  "ශම් ශේලාශේ ශහොඳම ශේ අපි 

විවනේධ පක්ෂශේ  ිඳිමින් ආණ්ඩු පක්ෂ ට ශහොඳ ශේට සහශ ෝග  

ලබා ශදන හෙයි" කි ලා ෙවුවන හපත කි නව්ා නම්  මම  ඒෙට 

හෙඟ ශව්න්ශන් නැහැ.  

පසුගි  දා ගවන ජනාධිපතිතුමා මුදල් අමාතයව්ය ා ව් ශ න් 

ශම් ව්සශර් ිරිපත මාස කීප ට අතුවන අ  ව්ැ ක් ිරිපතපත් ෙළා. ඒ 

තුළින් ිරිපතපත් ෙශළේ යශට් පව්තින තත්ත්ව් . හතුමා ිරිපතපත් 

ෙශළේ නයෙ ශද ක් ශනොශව්යි ශන්. ඒ අතුවන අ  ව්ැ  ශල්ඛන  

පැයුටා නම් ව්ැඩක් ශව්න්ශන් නැති බව් අපි දන්නව්ා. නමුත් අපි 

රිනන බව්ත්  දන්නව්ා. ආණ්ඩුව්ට ඒ බල  තිබුටා. හපත නම් 

විවනේධ පක්ෂශේ  සි ලු ශදනා ඒෙට සහශ ෝග  ලබා දීලා 

ශපන්ව්න්න තිබුටා  "ශහොඳ  ශේ තිශබන නිසා අපි වදේ ෙයනව්ා" 

කි ලා. හශහම නැතුව්  ශහොඳ ශේට වදේ ෙයනව්ා කි න්ශන් "බු 

අඩු ෙයනව්ා  ඒෙ ශහොඳයි. ඒ නිසා අපි ඒෙට සහශ ෝග  ලබා 

ශදනව්ා" කි න හෙ ශහෝ  "භාණ්ඩ මිශල් අඩු කිරීමක් ශව්නව්ා. 

ඒෙට සහශ ෝග  ලබා ශදනව්ා" කි න හෙ ශනොශව්යි. ශහොඳ 

ශේට වදේ කිරීම කි න්ශන්  අපි යශට් ජනතාව්ට  හපත් ශේ සඳහා 

වදේ ෙයන ගමන්  ඒ සඳහා ශ ෝජනා ිරිපතපත් ෙයන ගමන් හ  

ක්රි ාත්මෙ කිරීශම් ව්ගකීම සි ලු පාර් ්ව් භාය ගන්නා හෙයි. 

ශම්ෙ හක්ශෙශනකුශේ ශදශදශනකුශේ ආණ්ඩුව්ක් ෙයගන්න 

ඕනෑ නැහැ. විවිධ ශචෝදනා හල්ල ෙයන්න පුළුව්න්. ශමයින් ිව්ත් 

ශව්න්න නම්  අපිටත් ඕනෑ තයම් ශේව්ල් කි න්න පුළුව්න්. විවනේධ 

පක්ෂශේ  සිටි ා නම්  අපිටත් පුළුව්න් ඇති ශව්න්න විශේචන 

ෙයන්න. ඒ පිළිබඳව් ජනතාව්ශේත් පිළිගැනීමක් හයි. හැබැයි  ඒෙ 

ශම් ්ර ්න ට විසඳුමක් ශනොශව්යි කි න හෙ මම මතක් ෙයන්න 

ඕනෑ.  

ගවන නිශ ෝජය ොානා ෙතුමනි  ෙෘෂිෙර්ම අමාතයව්ය ා 

විධි ට මට ව්ගකීමක් පැව්රී තිශබනව්ා  ආහාය නිෂ්පාදනශේ දී 

සැලකි  යුතු ොර්  භාය ක් ෙයන්න. අපි ඒෙ ආයම්භ ෙය 

තිශබනව්ා. මම ඒ සඳහා සි ලු ශදනාට ආයාධනා ෙයනව්ා. 

ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු ෙැබිනට් මණ්ඩලශේ  අපි සි ලු ශදනා ශම් 
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පාර්ලිශම්න්තුව් 

ගැන සාෙච්ාා ෙළා. ජනාධිපතිතුමාත් මට වපශදස් ලබා ුන්නා. 

ආහාය නිෂ්පාදන  ව්ැඩිරියුණු කිරීම සඳහා ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ 

115ශදනාම පක්ෂ ශේදශ න් ශතොයව් ්රාශේශී  ශල්ෙම් 

ශෙොට්ධාස  ගටශන් භාය ගන්න. ශම් ෙටයුත්ශත්දී ශබශදන්න 

හපා. ආණ්ඩුශේ අ ට විතයක් ශනොශව්යි  විවනේධ පක්ෂශේ  ින්නා 

හැම මන්ත්රීව්යශ කුටම ්රාශේශී  ශල්ෙම් ශෙොට්ධාස ක් බැගින් 

භාය ශදන්න අපි ූ දානම්. ඔබතුමන්ලා ඒ ව්ගකීම භාය ගන්න. ඒ 

්රශේ ව්ල ව්ගා ශනොෙය තිශබන ිඩම් ටිෙ ව්ගා ෙයව්න්න  ඒ 

ව්ාශේම මිලදී ගැනීම් ෙයන්න  ශගව්තු ව්ගා ව්ැඩසටහන 

ක්රි ාත්මෙ ෙයන්න ඔබතුමන්ලාට අපි අමාතයාං   විධි ට 

සම්ූරර්ට බල  ශදන්නම්. අශ්ත නිලධාපතන් වි ාල සංඛයාව්ක් 

ක්ශෂේත්රව්ල සිටිනව්ා. ඒ අ  ලව්ා ශම් ව්ැඩ පිළිශව්ළ  ක්තිමත් 

ෙයන්න. සත්ව් නිෂ්පාදන අං   ිස්සයහට ශගශනන්න. ඒ 

ආොය ට ආහාය නිෂ්පාදනශේ  සම්ූරර්ට ව්ගකීම මන්ත්රීව්වන 

115ශදනාට භාය ශදන්න අපි ූ දානම්. මම ශම් ශේලාශේ විපක්ෂ 

නා ෙතුමාටත්  ඒ ව්ාශේම අශනක් පක්ෂව්ල සිටින 

නා ෙව්වනන්ටත් ඒ සඳහා ආයාධනා ෙයනව්ා. ශම් 

අභිශ ෝගාත්මෙ ශමොශහොශත්  ශම් යශට් ජනතාව් ආහාය ි ඟ ෙට 

මුහුට ශදන ශමොශහොශත් ආහාය නිෂ්පාදන ව්ැඩ පිළිශව්ළෙට 

තමුන්නාන්ශසේලා සි ලු ශදනාශේ දා ෙත්ව්  ලබා ශදන්න කි ලා 

මම ිල්ලා සිටිනව්ා. අපි දැනටමත් ශම් සම්බන්ධශ න් ව්ැඩ 

පිළිශව්ළක් සෙස් ෙයශගන  නව්ා. ශම් ශව්නුශව්න් 

අගමැතිතුමාශේ ්රධානත්ව්ශ න් ජාතිෙ මට්ටශම් ෙමිටුව්ක් සෙස් 

ශව්නව්ා. ඒ ව්ාශේම ආණ්ඩුොයව්ය ාශේ ්රධානත්ව්ශ න් පළාත් 

මට්ටශම් ෙමිටුව්ක්  රිසාපතිතුමා ්රමුඛ ඒ ශේ පාලන අධිොපතශේ  

්රධානත්ව්ශ න් රිස්ත්රික් ෙමිටුව්ක්  ්රාශේශී  ව් ශ න් අපිත් 

හක්ෙ හෙතුව්න මන්ත්රීව්ය ා ශේ ්රධානත්ව්ශ න් ්රාශේශී  

ශල්ෙම් ශෙොට්ධාස මට්ටමින් ෙමිටුව්ක් හා ග්රාම නිලධාපත 

ශෙොට්ධාස මට්ටමින් ෙමිටුව්ක් සෙස් ශව්නව්ා. ශම්ව්ා අලුතින් 

පිි ටුව්න්න ඕනෑ නැහැ. දැනටම ෙමිටු තිශබනව්ා නම්  ඒව්ා තව්ත් 

 ක්තිමත් ෙයශගන අපි ආහාය නිෂ්පාදන ව්ැඩ පිළිශව්ළ ෙයශගන 

 මු. හතශෙොට අපට ශම් යටට අව් ය සි ලු ආහාය මාස ගටනක් 

ඇතුළත ශදන්න පුළුව්න්. ශම් ශෙටි ොල  ඇතුළත අපි දැනටමත් 

ඒෙ ඔ්තපු ෙය තිශබනව්ා.  

මා ශම් අමාතයාං   භාය ගන්නශෙොට ව්ර්තමාන 

ජනාධිපතිතුමා අග්රාමාතයව්ය ා ව් ශ න් සිටි ා. ඒ අව්ස්ාාශේදී 

ජනාධිපතිව්ය ා ව් ශ න් සිටිශේ  ශගෝධාභ  යාජපක්ෂ මැතිතුමා. 

අශ්ත ෙැබිනට් මණ්ඩල ක් සිටි ා. ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ 

මන්ත්රීව්වන 115ශදනාම සිටි ා. ඒ අව්ස්ාාව් ව්නශෙොට  ල ෙන්න  

පටන්ශගන හි  ව්ැඩෙටයුතු අව්සාන ශව්මින් තිබුශණ්. 

ශහක්ශට ාය 148 222ෙ තමයි සී සෑශම් ෙටයුතු ෙයලා ව්ගා 

ෙයන්න ූ දානම් ශව්ලා සිටිශේ .  හැබැයි  ිලක්ෙ ෙයලා තිබුශණ් 

ශහක්ට ාය 175 222ක් ව්ගා ෙයන්නයි. නමුත්  අපි ශගන ගි  ව්ැඩ 

පිළිශව්ළ නිසාත්  ආහාය ි ඟ  පිළිබඳව් ශලෝෙ  ොා ෙළ 

නිසාත්  ඒ පිළිබඳව් අශ්ත යශට් ොා ෙළ නිසාත්  අපි ෙටව්ල් 

ඇයලා ඒ ශේව්ල් කි පු නිසාත්  ජනාධිපතිතුමාශේ ිඳලා 

ශේ පාලන අධිොපතශේ  ශබොශහෝ ශදනා ශම් ගැන කි පු නිසාත් 

ශම් යශට් මිනිස්සු කුඹුයට බැසස්ා. ඒ  ශපොශහොය බලාශගනම 

ශනොශව්යි. ශපො ශහොය නැති වුටත්  ආහාය ි ඟ ක් හනව්ා  කි න 

තත්ත්ව්  නිසා අපි ශෙශසේ ශහෝ ආහාය ටිෙක් ශහො ා ගන්න ඕනෑ 

කි ලා ි තලා  තමයි ඒෙ ෙශළේ. හශහම ි තලා ශගොවීන් ශම් 

අභිශ ෝග  භායශගන  කුඹුයට බැස්සා. හි  ්රතිලල ක් විධි ට  

ව්ගා ෙළ ශහක්ශට ාය 148 222ෙ ්රමාට  ශහක්ශට ාය 

521 222 දක්ව්ා ව්ැඩි ෙයගන්න පුළුව්න් වුටා.  

සමහය අ  ශපොශහොය ්ර ්න  ගැන කි නව්ා. ශපොශහොය 

ශනොමැතිවීමත් ්ර ්න ක් තමයි. හැබැයි  ගවන නිශ ෝජය 

ොානා ෙතුමනි   ශපොශහොය ශනොමිශල් ුන්නු ෙන්න ට ව්ඩා 

ව්ැඩි ්රමාට ක් පසුගි   ල ෙන්නශේ  ව්ගාව්ට ්රශේ  වුටා. 

හශහම නම් අපට ෙයන්න බැපත ශද ක් නැහැ. ශම් යශට් ඕනෑම 

ශද ක් ව්ගා ෙයන්න පුළුව්න්. වඩයට හළව්ලු පහත යටත්  පහත 

යට හළව්ලු වඩ යටත් ව්ගා ෙයන්න පුළුව්න්.  

අද ව්නශෙොට අපි ශගව්තු ව්ගා ව්ැඩසටහනක් පටන්ශගන 

තිශබනව්ා. අපට ඒ ව්ැඩසටහන සාර්ාෙ ෙයගන්න ලැබුණු වදේ 

අඩුයි. නමුත්   ම් මට්ටමෙට සාර්ාෙ වුටා. ඒෙයි මා කි න්ශන්  

හළව්ලු මිලයි  පලතුවන මිලයි ගැන ොා ෙය-ෙය ින්න ඕනෑ 

නැහැ  ශම් මන්ත්රීව්වන 115ශදනාම ශම් ව්ගකීම භාය ගත්ශතොත්  

අපට අව් ය හළව්ලු ටිෙ අපට හදා ගන්න පුළුව්න්  අපට අව් ය 

පලතුවන ටිෙ අපට හදා ගන්න පුළුව්න් කි ලා. ඒ සඳහා සි ලු 

පහසුෙම් තිශබනව්ා. ශම් ය ට ආහාය ි ඟ ක් ඇති ශව්න්න ඕනෑ 

යටක් ශනොශව්යි. ව්යො මුළ ොලා ශෙොස් ඇට  වීසි ෙළාම 

ශෙොස් ගහක් හැශදනව්ා. පැශපොල් ශගඩිශේ  -යටින් ශගන්ව්න 

පැශපොල් ශනොශව්යි.- ඇට ටිෙ දැම්මාම පැශපොල් ගස් හැශදනව්ා. 

අඹ ශගඩි  ොලා ඇට  වීසි ෙළාම අඹ ගහක් හැශදනව්ා. 

මඤ්ශඤොක්ො දණ්ඩක්  බතල ව්ැලක් නිෙම් වීසි ෙළත් අල බි න 

ශම් යශට් ජීව්ත්ව්න අපි පිට යටින් ශගනැල්ලා ෙන්න ශදන හෙ 

ගැන ොා ෙයනව්ා මිසක්  අඩු මිලට ශදන්න ඕනෑ  කි න හෙ 

ගැන ොා ෙයනව්ා මිසක්  අශ්ත යශට් ශගොවි ා ගැන  අශ්ත යශට් 

ජනතාව් ගැන වි ්ව්ාස  තබා ෙටයුතු ෙයන්න ශනොශපලඹීශම් 

්රතිලල ක් ව් ශ න් තමයි අපට ආහාය ි ඟ ෙට මුහුට ශදන්න 

සිේධශව්ලා තිශබන්ශන්. අපට අව් ය ආහාය ටිෙ අශ්ත යශට් 

හදනව්ා; අපිම ව්ව්ාශගන ෙනව්ා කි ලා අපි හැමශදනාම අධිෂ්ධාන 

ෙය ගත්ශතොත් අපට ඒෙ ෙයන්න පුළුව්න්. "අපි ව්ව්ලයි - අපි 

ෙන්ශන්" කි න ශත්මාව්  ටශත් 1228 දී මම ශම් ව්ැඩ පිළිශව්ළ 

ආයම්භ ෙළා. ඒ ව්ැඩ පිළිශව්ළ සාර්ාෙ වුටා. නමුත්  ඒ 

ව්ැඩසටහන අතයමඟ ඇනි ටි ා.  

අපට ශම් තත්ත්ව්ශ න් ශගොඩ හන්න පුළුව්න්. අපි 

බලාශපොශයොත්තුශව්න් ින්නව්ා  තවනටශ ෝ ශම් ව්ැඩසටහන්ව්ලට 

්රශේ  ෙයගන්න. අද වපාධිධාපතන්ට ආණ්ඩුශේ රැකි ා ශදනව්ා. 

සමහය අ ට යක්ෂා ුන්නත්  ිඳගන්න පුටුව්ක්ව්ත් නැතිව් ින්න 

තත්ත්ව් ක් තිශබන්ශන්. ඕනෑ තයම් වපාධිධාපතන් අශ්ත යශට් 

ෙෘෂිෙර්මාන්ත ට ්රශේ ශව්ලා අද ව්යව්සා ෙ න්  

ව්යාපාපතෙ න් බව්ට පත්ශව්ලා ින්නව්ා. අද හව්ැනි ක්රමශේද ක් 

තිශබනව්ා.  

ගවන නිශ ෝජය ොානා ෙතුමනි  පසුගි  සතිශේ  මට මුට 
ගසුටා අනුයාධපුයශේ  තවනටශ ෝ පිපතසක්. ඔවුන් මිපතස ් ව්ගාව් 
පටන් ශගන තිශබනව්ා. අක්ෙය භාග ෙ භුමි ්රමාට ෙ තමයි 
ව්ගාව් පටන්ශගන තිශබන්ශන්.  මිපතස් ව්ගා ෙළ  අක්ෙය 
භාගශ න් ව්ාය තුනක් අස්ව්ැන්න ශනළා ශගන හෙ තවනටශ ක් 
වනපි ල් ලක්ෂ 25ක් ගත්තා  කිේව්ා. ඔහු කිේව්ා  "මට ආණ්ඩුශේ 
යක්ෂා ඕනෑ නැහැ. ආණ්ඩුශේ යක්ෂාව්ක් ෙයලා අවුවනු 5කින් 
ගන්න මුදල ශම් ව්ගාශව්න් මා මාස තුනකින් ගන්නව්ා" කි ලා. 
තවනට න්ට ශමව්ැනි අව්ස්ාා ඕනෑ තයම් තිශබනව්ා. අපි ශම් 
තවනට ්රජාව් නවීන තාක්ෂට  සි ත ෙෘෂි ව්ගාව්ෙට ්රශේ  ෙය 
ගන්නව්ා.  

පසුගි  සතිශේ  මා ඇිලිපිටි ට ගිි න් හි  මාළු මිපතස් ව්ගාව් 
නිරීක්ෂට  ෙළා. ශෙොපත ාශේ රැකි ාව්ෙට ගිි න් ආපු 
තවනට කු තමයි ඒ ව්ගාව් ෙයන්ශන්. ඔහු පර්චස ් 42ෙ ිඩමෙ 
මාළු මිපතස් ව්ගා ෙයලා මාස් පතා වනපි ල් ලක්ෂ ගටන් ගන්නව්ා.  

ඔහු ඒ ශව්නුශව්න් දයපු වි දම දැන් පි ව්ාශගන අව්සන්. ිරිපත 
ොල  පුයාම ඔහුට හයින් ලාභ ගන්න පුළුව්න්. හශහම නම්  අපි 
හව්ැනි ෙටයුතු සඳහා ඒ අ ව් තව් තව්ත් ශපොලඹව්න්න ඕනෑ; ඒ 
අ ට වදේ වපොය ෙයන්න ඕනෑ. හශහම වුශටොත් අපට ශම් 
ෙෘෂි ක්ශෂේත්ර  ිස්සයහට ශගන  න්න පුළුව්න්.  

1407 1408 

[ගවන මි න්ද අමයවීය මහතා ] 
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හන මාස් ෙන්නශේ  අපට වී ව්ගාශව්න් ස්ව් ංශපෝෂිත ව්න 

මට්ටමට හන්න පුළුව්න්. ඒෙ මම ව්ග කීශමන් කි නව්ා. 

ස්ව්ාභාවිෙ විපතක් ශනොවුශටොත්  ඊළඟ මාස් ෙන්නශ න් පස්ශසේ 

ශම් යටට සහල් ශගශනන්න ඕනෑ නැහැ. දැනුත් සහල් ශගශනන්න 

ඕනෑ නැහැ. ශම් ව්තාශේත් සෑශහන නිෂ්පාදන ක් සිු ශව්ලා 

තිශබනව්ා.  

ඊළඟට අපට විසඳන්න තිශබනව්ා තව්ත් ්රධාන ්ර ්න ක්. ඒෙ 

තමයි  බඩිපතඟු පිළිබඳ ්ර ්න . ශමොෙද  අද අශ්ත යශට් කිපත 

්ර ්න   බිත්තය ්ර ්න   මස් ්ර න්  කි න ඔක්ශෙෝටම ශහේතුව් 

ඒ සතුන්ට අව් ය බඩිපතඟු ඇතුළු ආහාය ශනොමැති වීමයි. ඒව්ා ව්ගා 

ශෙවනශණ් නැහැ  පසුගි  ොලශේ . ශහක්ශට ාය 27 222යි ව්ගා 

ශෙවනශණ්. අපි සැලසුම් ෙළා  ශහක්ශට ාය 52 222 දක්ව්ා හ  

ව්ැඩි ෙයන්න. අද මට ආඩම්බයශ න් කි න්න පුළුව්න්  

ශහක්ශට ාය 52 222ක් ශනොශව්යි  ඊශේ  ශව්නශෙොට ශහක්ශට ාය 

225 222ෙ බඩිපතඟු ව්ගා ෙයන්න ලි ාපරිංචි ශව්ලා තිශබනව්ා. 

හතශෙොට අපට බඩිපතඟුව්ලින් ස්ව් ංශපෝෂිත ශව්න්න පුළුව්න්.  

අපට තිශබන හෙම බාධාව් බීජ සෙස් කිරීම සඳහා අශ්ත ූ දානමක් 

නැති වීමයි. මම ගවන ජනාධිපතිතුමාශේත් අව්ධාන ට ශ ොමු ෙළා  

අපි යාජය තාන්ත්රිෙ මට්ටමින් ශහෝ බීජ ටිෙ ශගනැල්ලා ුන්ශනොත්  

අශ්ත බඩිපතඟු අව් යතාශව්න් සි  ට 75ක් විතය ශම් යශට් 

නිෂ්පාදන  ෙයගන්න පුළුව්න් බව්. හශහම වුශටොත්  බිත්තය ෙ 

මිල වනපි ල්  2ෙ  12ෙ අග ෙට ආපසු ශගශනන්න පුළුව්න්. 

කුකුළු මස් කිශලෝව් වනපි ල් 522න් පහළට ශගශනන්න පුළුව්න්. ඒ 

නිසා බීජ ටිෙ ලබා දීම තමයි තිශබන විසඳුම. ඒ ව්ැඩ පිළිශව්ළ 

රි ත් ෙයන්න අපි දැන් ූ දානමින් ින්නව්ා. ඒ අ ට අව් ය ශේව්ල් 

ලබා ශදනව්ා.   

අපට තිශබන ඊළඟ අභිශ ෝග   අශ්ත අයමුට ව්න්ශන් අපට 

අව් ය මිපතස් ටිෙ අශ්ත යශට් ව්ගා ෙයගන්න හෙයි. අපි ශම් හකින් 

හෙ ෙයමින් ිරිපත ට  නව්ා. 1228 ව්ර්ෂශේ  මම ෙෘෂිෙර්ම 

ඇමතිව්ය ා ව් ශ න් ෙටයුතු ෙළ මාස ගටනෙ ොල  තුළ  

ආයම්භ ෙළ යටෙජු ව්යාපෘති   ටශත් අඟුණුශෙොළපැලැස්ශසන් 

jumbo peanut ව්ගාව් පටන් ගත්තා. අද ඒෙ සාර්ාෙ ශව්ලා 

තිශබනව්ා. අපි ළඟදීම බඩිපතඟුව්ලින් ස්ව් ංශපෝෂිත ව්නව්ා. දැන් 

අපි පිට යටින් කුයක්ෙන් ශගශනන්ශන් නැහැ  මුංඇට 

ශගශනන්ශන් නැහැ  තල ශගශනන්ශන් නැහැ. ශම්ව්ායින් දැන් අපි 

 ම් මට්ටමෙට ඇවිල්ලා තිශබනව්ා. හශහම නම් අපට ඊළඟට 

තිශබන ්රධාන අභිශ ෝග  තමයි  අශ්ත යට මිපතස්ව්ලින් 

ස්ව් ංශපෝෂිත ෙය ගැනීම. දැනට වි ළි මිපතස්ව්ලින් සි  ට 99ක් 

අපි ශගශනන්ශන් පිට යටින්.  හැබැයි   හශහම ශගන්ව්න මිපතස ්

ඇත්තටම පපතශභෝජන ට සුුසු තත්ත්ව්ශේ  ශනොශව්යි තිශබන්ශන්. 

ඒව්ාශේ  ව්ස විස තිශබනව්ා. ඔබ  අපි සි ලුශදනාම ෙන්ශන් ඒව්ා.  

මිපතස් ව්ගාව් ්රචලිත ෙය ගත්ශතොත්  අශ්ත යශට් අශ්ත තවනට 

්රජාව්ට ඒශෙන් වි ාල ආදා මක් ගන්න පුළුව්න්. ඒ තුළින් අපට 

විශේ  විනිම  ිතිපත ෙය ගන්න පුළුව්න් ව්ාශේම  ශහොඳ 

තත්ත්ව්ශේ  මිපතස් පපතශභෝජන  ෙයන්නත් පුළුව්න්ෙම ලැශබනව්ා. 

ඒ නිසා මම ශම් යශට් සමස්ත ජනතාව්ශගන් ිල්ලනව්ා  තමන්ශේ 

ශගව්ත්ශත් ශලොකු ශේව්ල් හදන්න බැපත නම්  මිපතස් පැළ 22ක්  

ෙතුවනමුවනංගා පැළ ක්  මුවනංගා පැළ ක්  පැශපොල් පැළ ක් 

හදාගන්න කි ලා. ඒ තුළින් ශගදය අව් යතාශව්න් සැලකි  යුතු 

්රමාට ක් සම්ූරර්ට ෙයගන්න අපට පුළුව්න්. පුළුව්න් නම් 

හළව්ලුත් ටිෙක් ශහෝ හදා ගන්න.  

අපි ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ සිටින ගවන මන්ත්රීතුමන්ලා 

115ශදනාටම ආයාධනා ෙයනව්ා  ඒ සඳහා පළමු ආදර්   අප 

විසින් ලබාශදමු කි ලා. අශ්ත ශගව්ත්ත අපි හදා ගනිමු. මම මශේ 

ශගව්ත්ත හදාශගන තිශබනව්ා. මම මශේ ශගව්ත්ත හදාගත්තා 

ව්ාශේම ඔබටත් ඔශේ ශගව්ත්ත හදාගන්න පුළුව්න්. මිනිස්සු 

ඇවිල්ලා බලන්ශන් අශ්ත ශගව්තු.  ්රාශේශී  සභා මන්ත්රීව්වනන්ශේ 

ශගව්ත්ත හදා ගත්තාම  අශ්ත ශගව්ත්ත හදා ගත්තාම  අශ්ත 

ශගව්ල්ව්ලට හන මිනිස්සු ශම් ශේව්ල් දැක්ොම   ඔවුන්ශේ 

ශගව්ත්තත් ඒ විධි ට හදාගන්නව්ා. ඒ ව්ැඩ පිළිශව්ළට ්රශේ  

වුශටොත් අපට ආහාය ි ඟ ක් ගැන ොා ෙයන්න ශව්න්ශන් 

නැහැ. මන්දශපෝෂට  ගැන ොා ෙයන්න ශව්න්ශන් නැහැ. 

ු්තපත්ෙම ගැන ොා ෙයන්න ශව්න්ශන් නැහැ. අපට ඒව්ා නැති 

ෙයන්න  පුළුව්න්.  

අශ්ත ආයක්ෂෙ අං  ශ ොදව්ාශගන අද අපි ි ස ් ිඩම් ව්ගා 

කිරීශම් ව්ැඩ පිළිශව්ළට ්රශේ  ශව්ලා තිශබනව්ා. හෙ ිඩමක්ව්ත් 

ි ස්ව් ති න්න ශහොඳ නැහැ. ශම්ෙට යාජය අං ශේ  සි ලුශදනා 

මැරිහත් ශව්න්න ඕනෑ. සෑම අමාතයාං  ෙම ්රධාන ගටන් දීශම් 

නිලධාපත ා විධි ට ඒ අමාතයාං ශේ  ශල්ෙම්ව්ය ා ව්ග කීම 

භායගන්න ඕනෑ  තමන්ශේ අමාතයාං  ට අ ත් ආ තනව්ලට 

අදාළ සි ලු ිඩම් ව්ගා ෙයන්න. හතශෙොට අපට ශහොඳ 

තත්ත්ව් ෙට  න්න පුළුව්න්. ිරිපතශේ දී මම ශම් සම්බන්ධශ න් 

අමාතය මණ්ඩල ට ෙැබිනට් පත්රිොව්ක් ිරිපතපත් ෙයන්න 

බලාශපොශයොත්තු ශව්නව්ා. ඒ ෙටයුත්ත අශ්ත අමාතයතුමන්ලාශේ 

අධීක්ෂට   ටශත් ක්රි ාත්මෙ ෙශළොත්  අපට ශම් ව්ැඩ පිළිශව්ළ 

සාර්ාෙ ෙයගන්න පුළුව්න්.  

ඊළඟට  අශ්ත ෙෑම ි ඟ ට තව්ත් ්රධාන විසඳුමක් හැටි ට 

අපට ශලශහසිශ න් අල  බතල ටිෙක් ව්ගා ෙයගන්න පුළුව්න්. අල 

ව්ර්ග 262ක් විතය අශ්ත යශට් තිශබනව්ා. ඒ අතපතන් අපි දන්ශන් 

මඤ්ශඤොක්ො සහ බතල ගැන විතයයි. ඒව්ා විතයක් ශනොශව්යි  

තව්ත් ශබොශහෝ අල ව්ර්ග තිශබනව්ා. ශම් අල ව්ර්ග හදාගත්ශතොත්  

අපට අව් ය ශපෝෂට  ඒව්ායින් ලබා ගන්න පුළුව්න්.  ඒ ව්ාශේම 

පලතුවන ටිෙත් හදාගන්න අපට බැපතෙමක් නැහැ. මම ආයම්භ ෙළා 

 ාපනශේ  මිරි ෙලාප . අද ඒෙ සාර්ාෙ ශව්ලා තිශබනව්ා. අශ්ත 

මිරි ශම් යශට් හැම තැනටම හන්න පටන්ගත්තා. අපි ආයම්භ ෙළා 

අඹ ෙලාප ක්  රිවුල් ෙලාප ක්  ව්ැල් ශදොඩම් ෙලාප ක් සහ 

අන්නාසි ෙලාප ක්. ඒව්ායින් ශබොශහොම ක් අද විශේ  විනිම  

ශගශනන තැනට  පත්  ශව්ලා තිශබනව්ා. ඒව්ා අපන න  ෙයලා 

අපට සල්ලි ශහො න්න පුළුව්න්. ෙෘෂිෙර්ම අමාතයාං ශේ  අපි 

සි ලුශදනා ශම් ෙර්තව්ය  සාර්ාෙ ෙයගැනීම සඳහා ූ දානමින් 

ින්නව්ා.  අපට වදවු වපොය ෙශළොත්  අශ්ත යටට අව් ය ආහාය 

ටිෙ හදාගන්න විතයක් ශනොශව්යි  අපට ශඩොලර් ශගශනන 

වල්පතක්  බව්ටත් ශම් ොර්   පත් ෙයගන්න පුළුව්න්. ශම් 

ව්ැඩසටහනට හෙතු ශව්න්න  ඔබතුමන්ලාශේ සම්ූරර්ට 

සහශ ෝග  ශම් ව්ැඩසටහනට ලබා දීලා ශම් යශට් ජනතාව් සා 

ගින්ශනන් මුදා ගන්නත්  ශම් යටට ශඩොලර් ශේන්නත් අපි ෙටයුතු 

ෙයමු කි ා පක්ෂ ශේදශ න් ශතොයව් ඔබතුමන්ලා සි ලුශදනාට 

ආයාධනා ෙයමින් මා නිහඬ ශව්නව්ා. ස්තුතියි. 

 

ගරු නිවයෝජය කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிெதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගවන සජිත් ශ්රේමදාස මැතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 12ෙ 

ොල ක් තිශබනව්ා. 

 

[ූර.භා. 22. 7] 

 

ගරු සජිත් වප්රේෙදාස ෙහතා (විරුද්ධා පාර්ශ්්වව  

නායකතුො)  
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிறெைதொஸ - எதிர்க்கட்ெி முதல்வர்) 

(The Hon. Sajith Premadasa - Leader of the Opposition) 
ගවන නිශ ෝජය ොානා ෙතුමනි  ළමා සහ මාතෘ ශපෝෂට   

ඒ ව්ාශේම මන්දශපෝෂට තත්ත්ව්  යශට් ව්ැදගත් මාතෘොව්ක් 

හැටි ට අපි ුටුව්ා. ඒ අදහස පාර්ලිශම්න්තුශේ ශබොශහෝ ශදශනකුට 

තිශබනව්ාද  නැේද කි  ් ාත් මට ශව්ලාව්ෙට ි ශතනව්ා. ශෙශසේ 
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පාර්ලිශම්න්තුව් 

ශව්තත්  ළමා සහ මාතෘ ශසෞඛය   ඒ ව්ාශේම ළමා සහ මාතෘ 

ශපෝෂට  කි න මාතෘොව් පිළිබඳව් රින ශදෙෙ විව්ාද ක් ෙළ 

යුතු  කි ා මා ශ ෝජනා ෙළ අව්ස්ාාශේ  මෑත ොලශේ  ශම් 

පාර්ලිශම්න්තු ිතිහාසශේ  කිසිදාෙ සිු ශනොවුණු ආොය ට 

සභානා ෙ ගවන සුසිල් ශ්රේමජ න්ත මැතිතුමා යජ  ශව්නුශව්න් ඒ 

සඳහා රින ශදෙෙ විව්ාද ක් ලබා ුන්නා. ඒ පිළිබඳව් අශ්ත ස්තුති  

සහ ්රටාම  හතුමාට පුද ෙය සිටිනව්ා. 

ව්ර්තමාන තත්ත්ව්  ශබොශහොම ශේදනී යි. ශබොශහොම අමාවන 

තත්ත්ව් ෙයි අප ින්ශන්. UNICEF ව්ාර්තාව්ට අනුව් 

humanitarian assistance ලබා රි  යුතු ලක්ෂ 57ක් ින්නව්ා. ඒ 

අ  අතපතන් ලක්ෂ 1 ක්ම දවනව්න්. සි  ට 42ත්  52ත් අතය 

්රමාට කින් අස්ව්ැන්න අඩු ශව්ලා තිශබනව්ා. UNICEF 

ව්ාර්තාව්ලට අනුව් ගෘහ ඒෙෙ ක් ආහාය ලබා ගන්නා ්රමාට  

සි  ට 72කින් අඩු ශව්ලා තිශබනව්ා. පක්ෂ  විපක්ෂ ශේදශ න් 

ශතොයව් අපි ශම් ශමොශහොශත් ළමා සහ මාතෘ ශසෞඛය පිළිබඳව් 

විශ ේෂ අව්ධාන ක් ශ ොමු ෙයන්නට ඕනෑ. අපි වි ව්්ාස ෙයනව්ා  

නව් ජාතිෙ ශපෝෂට ්රතිපත්ති ක් අප හැමශදනා හෙතු ශව්ලා 

නිර්මාට  ෙයන්න ඕනෑ කි ලා. ශයෝග නිව්ායට ක්ශෂේත්ර ට  ඒ 

ව්ාශේම ්රතිොය ක්ශෂේත්ර ට අශ්ත ූරර්ට සහශ ෝග  සහ  ක්ති  

අප ශව්නදාටත් ව්ඩා ලබා ශදන්න ඕනෑ. ළමා  මාතෘ මන්දශපෝෂට 

දර් ෙ රිහා බැලුව්ාම ශපශනනව්ා  ශපෝෂටභාව්   ක්තිමත් ව්න ඒ 

දර් ෙව්ලින් ිහළ  ෑශම් සාධනී  ්රගති ක් අප ලබා ගන්න ඕනෑ 

බව්. ශම්ව්ා ශමශසේ ෙයන්න නම්  අශ්ත යටට ඒොබේධ ශපෝෂට 

ව්ැඩසටහනක් අව් යයි. විශ ේෂශ න්ම මාස 6ත්  මාස 59ත් අතය වූ 

දවන පයපුය  -ශපය පාසල් දවන පයපුයත් ඒෙට ඇතුළත්- ගැබිනි මේ 

පයපුය  කිපත ශදන මේ පයපුය  ඒ ව්ාශේම හතළිස් තුන්ලක්ෂ ක් 

ව්න පාසල් දූ දවනව්න් කි න ශම් ව්ැදගත් ොණ්ඩ  ිලක්ෙ ෙයගත් 

ඒොබේධ ශපෝෂට ව්ැඩසටහනක් අශ්ත යශට් ක්රි ාත්මෙ ෙයන්න  

ඕනෑ. ඒ වශදසා විපක්ෂ  හැටි ට ලබා රි  හැකි වපපතම 

සහශ ෝග  ලබා ශදන්න අපි ෙටයුතු ෙයනව්ා. 

අප හැශමෝම දන්නා පපතරි  ශෙොවිඩ් නිසා යශට් තත්ත්ව්  

බැරෑවනම් වුටා; හ ත් සමඟම ඇති වූ ආර්ථිෙ ශේදව්ාචෙ  නිසා ඒ 

බැරෑවනම් තත්ත්ව්  තව්ත් ්රව්ර්ධන  වුටා. ශපොඩ්ඩක් සිතා 

බලන්න  අධයාපන ක්ශෂේත්රශේ  ෙඩා ව්ැටීම තුළ අශ්ත දවන පයපුයට 

සිු වී තිශබන දැව්ැන්ත හානි  ගැන. ශෙොශහොමද  ඒ හානිශ න් 

අප recover ශව්න්ශන්? ශෙොශහොමද ඒ ෙඩා ව්ැටුණු තත්ත්ව්ශ න් 

අප ශගොඩ හන්ශන්?  

අද යට තුළ පව්තිනව්ා  අධිවේධමන තත්ත්ව් ක්. ආහාය 

වේධමන  සි  ට 9 .7යි. ජීව්ශනෝපා  න් ෙඩා ව්ැටිලා. ආදා ම් 

ක්රමශේද ෙඩා ව්ැටිලා. මුදල්ව්ල ක්ර   ක්ති  අඩු ශව්ලා. ආහාය 

සුයක්ෂිතභාව්  පිළිබඳ බයපතළ ්ර ්න ක් තිශබනව්ා. ශ්රෝටීන් 

අඩංගු ආහාය ශනොමැතිෙම   ෙඩ අඩංගු ආහාය ශනොමැතිෙම  භූමි 

ශතල් මිල ව්ැඩි වීම නිසා ධීව්ය ෙර්මාන්ත  අඩ පට වීම තුළ 

මත්සය අස්ව්ැන්න අඩු වීම සහ මත්සය මිල ශී්ර ශලස ිහළ  ෑම  

අදූයදර්ශී ශපොශහොය ්රතිපත්ති ක් ක්රි ාත්මෙ කිරීම තුළ ආදා ම් 

ෙඩා ව්ැටීම  ඒ අ ට ව්න්රි ශනොලැබීම  අස්ව්ැන්න ෙඩා ව්ැටීම ආරි 

ෙවනණු ොයටා නිසා යශට් දවනව්න්ශේත්  මේව්වනන්ශේත් 

මන්දශපෝෂට තත්ත්ව්  ිහළ  න තත්ත්ව් ක් තිශබනව්ා. 

මන්දශපෝෂට  ගැන ොා ෙයන ශෙොට  කුවන වීම  මිටි වීම  ක්ෂ  

වීම  අඩු බය දවනව්න්  අඩු වපත් බය දවනව්න්  මේව්වනන්ශේ  රීය 

ස්ෙන්ධ දර් ෙ   නීයක්ති  -යක්තහීනතාව්-  නාරි  පිළිබඳව් 

මැන බලා තමයි මන්දශපෝෂට තත්ත්ව්  ගැන අප අව්ශබෝධ ක් 

ලබා ගන්ශන්. යශට් ආර්ථිෙශේ  ෙඩා ව්ැටීම තුළ මන්දශපෝෂට 

තත්ත්ව්  ිතා ශී්රශ න් ිහළ  න බව්ක් අපට ශපශනන්න 

තිශබනව්ා. මන්දශපෝෂට  නිසා ශමොනව්ාද ශව්න්ශන්? ශමොළශේ  

ව්ර්ධන  අඩු ශව්නව්ා; බුේධි ව්ර්ධන  අඩු ශව්නව්ා;  රීය ව්ර්ධන  

අඩු ශව්නව්ා. හශහම වුටාම අශ්ත යශට් රම බලොශේ  

ලලදායිත්ව්   නිෂ්පාදන ධාපතතාව් - production capacity - අඩ 

පට ශව්නව්ා. ශම් හැම ශද ක් තුළින්ම ජාතිෙ නිෂ්පාදන 

ක්රි ාව්ලි ට - national production process හෙට - ශලොකු 

හානි ක් සිේධ ශව්නව්ා. මන්දශපෝෂට  නිසා cognitive 

development අඩ පට ශව්නව්ා. ශම් මඟින් අශ්ත මානව් 

්රාේධන ට - human capital හෙට - ිතාම ඍටාත්මෙ 

බලපෑමක් සිු ව්නව්ා. ශම්ෙ විෂම චක්ර ක්; it is a vicious circle.  

දැන් විෂම චක්ර  ශනොනැව්තී  නව්ා.  ශනොනැව්තී  නව්ා පමටක් 

ශනොශව්යි  ශේගශ න් ිරිපත ට  නව්ා. හශහම නම් අපි වත්සාහ 

ෙයන්න ඕනෑ  ශම් විෂම චක්ර ට ශෙොතැනෙ දී ශහෝ නැව්තීශම් 

ලකුටක් තබන්න. ආර්ථිෙ  ෙඩා ව්ැටීම තුළ සම්පත් සීමිතයි; 

මුදල් සීමා සි තයි. අපි ඒෙ පිළිගන්නව්ා. හැබැයි  සංව්ර්ධන 

නයා  පත්ර  නිර්මාට  ව්න ශෙොට අප දැන ගන්න ඕනෑ ව්ැඩි 

්රතිපාදන ශ ොමු ෙළ යුතු අං  පිළිබඳව්. ඒ විෂ  න් පිළිබඳ ශහොඳ 

අව්ශබෝධ ක් තිශබන්න ඕනෑ. මට ඇහුටා කි නව්ා  ආණ්ඩුව් ශම් 

විව්ාද ට ශලොකු ව්ටිනාෙමක් ලබා ශදනව්ා කි ලා. ව්ටිනාෙමක් 

ලබා ුන්නාට  මහජන නිශ ෝජිත ක්ශෂේත්රශ න් ශසෞඛය විෂ   

නිශ ෝජන  ෙයන ශෙොයි පුේගල ා ද ආණ්ඩුව් නිශ ෝජන  

ෙයමින් ශමතැන ින්ශන් කි ලා මට කි න්න. ශෙෝ  ෙැබිනට් 

ඇමතිව්ය ා? හතුමා නැත්නම් හතුමා ශව්නුව්ට ව්ැඩ බලන්න 

නිශ ෝජය ඇමතිව්යශ ක් ශෙෝ? යාජය ඇමතිව්යශ ක් ශෙෝ? 

 

ගරු (වවදය) රවම්ෂ් පතිරට ෙහතා (වැවිලි කර්ොන්ත 

අොතය සහ කර්ොන්ත අොතයතුො) 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ெறைஷ் பதிெை - 

தபருந்றதொட்டக் மகத்ததொழில் அமைச்ெரும் மகத்ததொழில் 

அமைச்ெரும்) 

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

Sir, I rise to a point of Order.  

ගවන නිශ ෝජය ොානා ෙතුමනි  ශමම විව්ාද ට රින ශව්න් 

ෙයන්න ශපය තමයි ශසෞඛය අමාතය ගවන ශෙශහළි  යඹුක්ව්ැල්ල 

මැතිතුමා භූතානශේ  පැව්ැත්ශව්න ශසෞඛය හා සම්බන්ධ 

සමුළුව්ෙට සහභාගි ශව්න්න තීයට  ෙය තිබුශණ්. හතුමා ඒ ගමන 

ගිි න් තිශබනව්ා. කිේව්ා ව්ාශේ  ශමම විව්ාද  හරිසිශ න්ම ලබා 

දීලාත් තිශබනව්ා. හම ධුයශේ  ව්ැඩ ආව්යට  ෙයන්න මම ෙටයුතු 

ෙයනව්ා; මම ව්ැඩ බලනව්ා.  

  
ගරු සජිත් වප්රේෙදාස ෙහතා  
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிறெைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ශහොඳයි. ශබොශහොම ස්තුතියි  ගවන අමාතයතුමනි. ශෙශසේ 

ශව්තත්  ඔබතුමා ශව්නත් ෙැබිනට් ඇමතිෙමක් ශහොබව්න 

පුේගලශ ක්. ඒ විෂ   පිළිබඳව් ඔබතුමාශේ අව්ශබෝධ  ගැන මට 

ගැටලුව්ක් නැහැ. නමුත්  ඒ විෂ   පිළිබඳ ූරර්ට අව්ශබෝධ  

තිශබන  නිතය ව් ශ න් ව්ැඩ බලන ඇමති ව්යශ ක් නැහැ. 

ඒව්ායින් අපට බලන්න පුළුව්න්  ශම් මාතෘොව් පිළිබඳව් යජ  

ශෙොච්චය අව්ධාන ක් ශ ොමු ෙයනව්ා ද කි ලා. How seriously 

are you thinking about the subject of maternal and child 

nutrition?  - [Interruption.]  Please do not disturb me, Hon. 

Minister.  

 
ගරු (වවදය) රවම්ෂ් පතිරට ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ெறைஷ் பதிெை) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

Sir, we are taking this matter very seriously. I am the 
acting Minister. 
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[ගවන සජිත් ශ්රේමදාස මහතා] 
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ගරු සජිත් වප්රේෙදාස ෙහතා  
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிறெைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
 ශහොඳයි. ගවන ඇමතිතුමනි  ඔබතුමාශේ ශව්ලාශේදී ඔ  අදහස ්

ටිෙ කි න්න. මම ශේ පාලන  ගැන ොා ෙයන්න ගිශේ  නැහැ. 

 ඔබතුමාත් ශම් ශේදව්ාචෙශේ  ශෙොටස්ෙවනශව්ක්. ඔබතුමා 

නැඟිටිනව්ා නම් මට ඒව්ා ගැන කි න්න සිේධ ශව්නව්ා. ඒ නිසා 

මම කි න ශේ ශපොඩ්ඩක් අහශගන ින්න. ෙවනටාෙය මශේ 

ොාව්ට අව්ධාන  ශ ොමු ෙයන්න. ශම් ොයටා පිළිබඳව් 

අව්ශබෝධ ක් ලබා ගන්න. අපි ශදශගොල්ලන්ම හෙතු ශව්ලා 

ශම්ෙට විසඳුම් සප මු.  

ගර්භිණී මේව්වනන්ට ලබාශදන වනපි ල් 12 222ෙ සහන ට 

තව්ත් වනපි ල් 1 522ක් හෙතු ෙයනව්ා කි ලා ශම් අතුවන අ  

ව්ැශේ දී කිේව්ා. ඒෙ ශබොශහෝම ශහොඳයි. නමුත්  ශගෝධාභ  

යාජපක්ෂ මැතිතුමා ජනාධිපතිව්ය ා විධි ට පත්වුණු ොලශේ  

ිදලාම ගර්භිණී මේව්වනන්ශේ ශම් වනපි ල් 12 222ෙ ශපෝෂට 

සලාෙ  ලබා දීම නතය ෙය තිබුටා. හශහම ෙශළේ ඇයි? ඒෙ 

ශව්නත් ආණ්ඩුව්කින් ශගනාපු හෙක් නිසා ද? ඒෙ නිසා ද ශම් 

ව්ැඩසටහන නතය ෙශළේ? ඒෙ නිසා තමයි හැශමෝම කි න්ශන්  

අශ්ත යටට ජාතිෙ ්රතිපත්ති ක් තිශ න්න ඕනෑ කි ලා.   ශමතැන 

තිශබන විි ළුව් ශමොෙක්ද? ශම් ව්න විටත් නතය ෙය තිශබන 

ශපෝෂට සලාෙ ට  තව්ත් වනපි ල් 1 522ක් හෙතු ෙයනව්ා  

කි නව්ා. තමුන්නාන්ශසේලා ිස්ශසල්ලාම කි න්න ඕනෑ  "ගර්භිණී 

මේව්වනන්ට වනපි ල් 12 222ෙ සලාෙ  ලබා ශදනව්ා" කි ලා. අද 

ව්න විට ශම් ව්ැඩසටහන ිතාම අවිධිමත්. හැබැයි  ශම් ව්ැඩසටහන 

ආයම්භ ෙළ පුේගල ා දැන් ජනාධිපතිව්ය ා ශලස පත්වී සිටින 

නිසා ශම්   පිළිබඳව් මීට ව්ඩා අව්ධාන ක් ශ ොමු ෙයයි කි ලා මම 

ි තනව්ා. ඒ ව්ාශේම  ශම් මුදල් ශව්න් ෙයනශෙොට  දැනට පව්තින 

අධිවේධමන තත්ත්ව්  තුළ වනපි ශල් ව්ටිනාෙම පිළිබඳව්ත් 

බලන්න ඕනෑ. ඒ මේව්වනන්ට  දවනව්න්ට තමන්ශේ ශපෝෂට 

 ක්ති ට අව් ය ආහාය ්රමාට   විටමින් ්රමාට   

micronutrients ්රමාට  සඳහා  ්රමාටාත්මෙ ශව්න් කිරීමක් 

ෙයන්න ඕනෑ. ඊට සාශ්තක්ෂව්යි මුදල් ශව්න් ෙයන්න ඕනෑ. 

හශහම නැතිව්  නිෙම් ශබොවනව්ට ඇස්බැන්ඳුම් ව්ැඩව්ලට අව්ධාන  

ශ ොමු ෙයලා ව්ැඩක් නැහැ. 

අශ්ත යශට් මේව්වනන් සහ දවනව්න් අතය බයපතළ මන්දශපෝෂට 

තත්ත්ව් ක් තිබි දී  ඇමැති පුටු ූ ුව්ක් ගැන ොාව්ක්  දැන් අපිට 

අහන්න ලැශබනව්ා. ශම්ෙ  වි ාල ්රමාට ෙ ඇමති මණ්ඩල ක් 

පත් ෙයගන්න  ශව්ලාව්ක් ද? ශම්ෙ යටට දයා ගන්න පුළුව්න් ද? 

අශ්ත  සංව්ර්ධන නයා  පත්රශේ  ්රමුඛතාව් ශම්ෙ ද? අපි වි ව්්ාස 

ෙයනව්ා  හ  හශසේ ශනොශව්යි කි ලා. ඒ නිසා තමයි අපි ශබොශහොම 

පැහැරිලිව් කි න්ශන්  විපක්ෂශේ  ිඳශගන ශහොඳ ශේව්ල්ව්ලට 

සහශ ෝග  ලබා ශදනව්ා; අඩු පාඩුෙම් තිශබනව්ා නම් ඒව්ා 

ශපන්ව්ා දීලා  විශේචන  ෙයලා  විෙල්ප ක්රි ා මාර්ග ශ ෝජනා 

ෙයනව්ා කි ලා.  

ගවන නිශ ෝජය ොානා ෙතුමනි  අශ්ත ෙෘෂිෙර්ම ඇමතිතුමා  

ශම් ශව්ලාශේ ගවන සභාශේ නැහැ. හතුමා ශම් ශව්ලාශේ සභාශේ 

නැති වුටත්   මම ශම් ොයට ත් කි න්න ඕනෑ. මම ශම් කි න 

සිුවීම වුශණ් හතුමාශේ ොලසීමාශේදී ශනොශව්න්න පුළුව්න්. 

ශඩොලර් මිලි න 6.9ක්  ඒ කි න්ශන් ශඩොලර් ලක්ෂ 69ක් 

ශනොසැපයූ ශපොශහොයව්ලට ශගව්ා තිශබනව්ා. සැපයුශේ නැති බාල 

ශපොශහොයව්ලට  අූ චි ශපොශහොයව්ලට ශඩොලර් ලක්ෂ 69ක් ශගව්ා 

තිශබනව්ා.  

ගවන නිශ ෝජය ොානා ෙතුමනි  බලන්න  අද දව්ශසේ 

තත්ත්ව්  ශමොෙක්ද කි ලා. අද පතේශේ ආර් ා ළමා ශයෝහශල් 

දවනව්න්ට ආහාය ටිෙ ලබා ශදන්න විධි ක් නැහැ.  අපිට අහන්න 

ලැබුටා  ව්ැලිගම ්රශේ ශේ  හාමශත් ි ටපු දවනශව්ෝ හතය ශදශනක් 

ප්රි සම්භාෂට වත්සව් ෙට ගිි ල්ලා ෙෑම ටිෙක් ෙෑව්ා කි ලා  

අශන්! ව්ැලිගම නගයාධිපතිනි  ඒ දවනශව්ෝ හතය ශදනා දට 

ගස්සව්ලා  ව්ධි ංසා දීලා තිශබනව්ා කි ලා. ශමන්න! යශට් 

තත්ත්ව් . අද යශට් ඖෂධ ි ඟ ක් තිශබනව්ා. ශම් තත්ත්ව්  තුළ 

යටක් හැටි ට ිරිපත ට  න්න පුළුව්න්ද? ශෙොච්චය ඇමතිව්වන පත් 

ෙළත්  ශෙොච්චය ආණ්ඩු බිි  ෙළත්  ශහොඳ දත්ත නැතිව් අපට 

ිරිපත ට  න්න බැහැ. දත්ත අතින් අපි හෙ රිගටම ශ ේල්. නිව්ැයරි 

දත්ත ලබා ගැනීශම් ක්රමශේද ක් අපි සෙස් ෙයන්න ඕනෑ. 

Medical Research Institute -MRI- හෙ  Family Health Bureau 

හෙ මේව්වනන්ශේ සහ ළදවනව්න්ශේ ශසෞඛය සංයක්ෂට  

ශව්නුශව්න් ඇත්ත ව් ශ න්ම ිතාම ්ර ස්ත ොර්  භාය ක් 

ෙයනව්ා. ඒ ව්ාශේම MOH, PHI, PHM ව්ැනි නිලධාපතනුත් 

දැව්ැන්ත ොර් භාය ක් ෙයනව්ා. ශම් අව්ස්ාාශේදී  ශසෞඛය 

අං ශේ  සි ලුශදනාට අශ්ත ්ර ංසාව්  අශ්ත භක්ති   ශගෞයව්  පුද 

ෙය සිටිනව්ා. ශමන්න ශම් ක්ශෂේත්ර   ක්තිමත් ෙයන්න  අපි ශම් 

අව්ස්ාාශේ ව්ැඩි අව්ධාන ක් ශ ොමු ෙයන්න  ඕනෑ.  

ගවන මන්ත්රීව්වනනි  තමුන්නාන්ශසේලා ශම් ොයටාව් දන්නව්ාද 

කි ලා මම දන්ශන් නැහැ. ඔබතුමන්ලා දන්නව්ාද  World Food 

Programme - WFP - හෙ මීට අවුවනේදෙට ශපය ශම් යජ ට 

කි ලා තිශබනව්ා  " හන තත්ත්ව්  හච්චය ශහොඳ නැහැ  ආහාය 

ි ඟ ක් - food security issue හෙක් - ඒවි  ඒ නිසා අපට survey 

හෙක් ෙයන්න අව්ස්ාාව් ලබා ශදන්න" කි ලා. ශමොෙද  WFP 

හශෙන් කිසිම ආහාය ආධාය ක් ලැශබන්ශන් නැහැ  ground-

level survey හෙක් නැතිව්. හැබැයි  ඔබතුමන්ලා දන්නව්ාද  

ි තාමතාම  මාස 21ක් පමට ශම් survey හෙ ක්රි ාත්මෙ කිරීම 

නතය ෙළ ෙළ බව්? ඒෙට අව්සය  ලැබුශණ් ශම් අවුවනේශේ මැද 

භාගශේ . සංඛයාශල්ඛන හළි ට ඒවි කි න බ ට තමයි ඒ survey 

හෙ ශනොෙශළේ. හශහම ශනොෙයපු හශක් ලල විපාෙ ශමොනව්ාද? 

Survey හෙ ශේලාසනින් ෙළා නම් World Food Programme 

හෙට අව්ස්ාාව් ලැශබනව්ා  අශ්ත යට ශව්නුශව්න් අව් ය ආහාය 

ආධාය ටිෙ ශේලාසනින්ම ඒෙ යාශි - mobilize - ෙය ගන්න.  

නමුත්  ඒෙ ්රමාද ෙයපු නිසා ශමොෙක්ද වුශණ්? Russia-Ukraine 

war හෙ නිසා  විවිධ ෙැළඹීම් නිසා  විශ ේෂශ න්ම African 

Continent හශක් ජනතාව්ශේ බයපතළ ආහාය ්ර ්න  නිසා - 

ඒෙත් අය war හෙට සම්බන්ධයි - ජාතයන්තය ආහාය සැපයුම් 

ජාලව්ල ි ඟතාව්ක් සිුවුණු නිසා  ශලෝෙශේ ම food crisis හෙක් 

ආව්ා. ඒ නිසා යටට අව් ය ආහාය ටිෙ WFP හෙ හයහා mobilize 

ෙය ගැනීශම් අව්ස්ාාව් අපට අි මි වුටා.  

අව්සාන ව් ශ න් මම ශම් ොයට ත් කි න්න ඕනෑ. යටක් 

හැටි ට අපි ශපෝෂට  ශෙශයි  අව්ධාන  ශ ොමු ෙය  ජාතිෙ 

ශපෝෂට ්රතිපත්ති හදන්න ඕනෑ. ශසෞඛය ක්ශෂේත්ර ට ිහළම මුදල් 

්රමාට ක් ශව්න් ෙය  ඒ මුදල් ොර් ක්ෂම ශලස යශට් දවන 

පයපුශර්ත්  මේ පයපුශර්ත් ්රමුඛතාව්ලට  ජාතිෙ ිලක්ෙව්ලට 

ශ ොදව්ා  ශක්න්ද්රගතව් ක්රි ාත්මෙ ෙයන සැලැස්මක් අපි 

ක්රි ාත්මෙ ෙයන්න  ඕනෑ. ඒ ව්ාශේම ශසෞඛය ට බලපාන ජල  

සහ සනීපායක්ෂෙ ශසෞඛය පහසුෙම් ලබා දීශම් ව්ැඩ පිළිශව්ළ අපි 

ක්රි ාත්මෙ ෙයන්න ඕනෑ. ළමා ආයක්ෂෙ ක්ශෂේත්ර  ශව්නුශව්න් 

අපි ශව්නමම අව්ධාන ක් ශ ොමු ෙයන්න ඕනෑ. අධයාපන 

ක්ශෂේත්ර ට  සමාජ ආයක්ෂට ට අශ්ත ූරර්ට අව්ධාන  ශ ොමු 

ෙයන්න  ඕනෑ. අන්තර් ආංශිෙ සම්බන්ධීෙයට  - cross-sectoral 

coordination - තුළ විවිධ තැන්ව්ලට ශව්න් වුණු ශසෞඛය  

ශපෝෂට  අධයාපන ්රමුඛතා  ඒෙ යාශි ෙය ශගන ඒොබේධ ව්ැඩ 

සටහනක් ක්රි ාත්මෙ ෙළ යුතුයි.  ශම් යජශේ  ්රතිපත්තිව්ලට 

අනුව්  ආර්ථිෙ ්ර ්නව්ලට මුහුට දීම සඳහා ආර්ථිෙ  හකුළව්නව්ා 

කි ලා  ආර්ථිෙ සංශෙෝචන ක් ඇති ෙයනව්ා කි ලා අපට 

අහන්න ලැශබනව්ා. ආර්ථිෙ සංශෙෝචන  තුළ ශමොෙක්ද 

ශව්න්ශන්? රැකි ා අි මි ශව්නව්ා; ජීව්ශනෝපා න් අඩු ශව්නව්ා; 
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පාර්ලිශම්න්තුව් 

ජීව්න මට්ටම පහළ ව්ැශටනව්ා; ජන ජීවිත  ෙඩා   ව්ැශටනව්ා. ඒ 

තුළින් ළමා සහ මාතෘ මන්දශපෝෂට තත්ත්ව්  තව්ත් බයපතළ 

ශව්නව්ා. ිතින් අපි ශම් ගැන ්ර ්න ෙයන්නට ඕනෑ. ආර්ථිෙ  

හකුළව්ා සංශෙෝචන  ෙයලා  ි තාමතාම ිල්ලුම සැපයුම ව්ට්ටව්ා 

ිරිපත ට  න ආර්ථිෙ ක්රමශේද ද ශම් යශට් ්ර ්නව්ලට විසඳුම?  

ගවන නිශ ෝජය ොානා ෙතුමනි  මහ බැංකුශේ අධිපතිතුමාට 

මම ගවන ෙයනව්ා  හතුමා ශෙළින් ොා ෙයන පුේගලශ ක් නිසා. 

නමුත්  අප අතය ්රතිපත්තිම  ශව්නස්ෙම් තිශබනව්ා. අපි අහනව්ා    

ශම් යශට් තිශබන ආර්ථිෙම  ගැටලුව්ට ශම් යජ ට ශදන්න 

පුළුව්න් හෙම වත්තය  සංශෙෝචන ද කි ලා? ශමොෙද  ශම් 

සංශෙෝචන  හයහා  ජීව්න මට්ටම් බයපතළ ශලස ෙඩා ව්ැටීම් සිු 

ශව්නව්ා. ඒ නිසා තමයි අපි කි න්ශන් ෙවනටාෙය  IMF Staff-

level Agreement හෙ table ෙයන්න; සභාගත ෙයන්න; 

හැන්සාඩ්ගත ෙයන්න කි ලා. හතශෙොට අපට බලාගන්න පුළුව්න්  

ඒ ඇති වුණු අව්ශබෝධතා සහ හෙඟතා පිළිබඳව්.  

 අශ්ත ගවන ෙෘෂිෙර්ම ඇමතිතුමා ිල්ලීමක් ෙළා  හෙතු ශව්ලා 

ෙටයුතු ෙයමු කි ලා. ආණ්ඩුව්ට තිශබන්ශන් වත්තය ශදන්න ලු; 

විපක්ෂ ට තිශබන්ශන් ්ර ්න අහන්න ලු. මම හතුමාට කි න්න 

ෙැමැතියි  ව්ර්තමාන ජනාධිපතිතුමා අගමැතිව්ය ාව් සිටින 

ශව්ලාශේත් අශපන් වදවු ිල්ලපු බව්. අපි ශම් ව්න විට "හුස්ම" 

ව්ැඩසටහන තුළින් වනපි ල් මිලි න 252ක් ව් ටිනා ශයෝහල් 

වපෙයට සහ ඖෂධ ආධාය යජශේ  ශයෝහල් 52ෙට ලබා දීලා 

තිශබනව්ා. ලබන සතිශේ දීත් හම ව්ැඩසටහන අපි ිරිපත ට 

ක්රි ාත්මෙ ෙයනව්ා. ඒ ව්ාශේම "සක්ව්ල" ව්ැඩසටහන තුළිනුත් 

අධයාපන ක්ශෂේත්ර  ශගොඩ නඟන්න අපි ශලොකු ව්ැඩ ෙටයුත්තක් 

ෙයශගන  නව්ා. පාසල් පේධති ට බස් යා  පපතගටෙ  සුහුවන 

පුව්වන ලබා දීම  නාදී ව් ශ න් පාසල්ව්ලට යජ කින් ලබා රි  

යුතු  ටිතල පහසුෙම් අපි ලබා ශදනව්ා. අපි දන්නව්ා  

බංශෙොශලොත් යටෙ  බංශෙොශලොත් ආණ්ඩුව්ෙට ෙයන්න පුළුව්න් 

ශේව්ල් සීමාසි තයි කි ලා. අපි ඒෙ පිළිගන්නව්ා. නමුත්  විපක්ෂ  

ින්ශන් ්ර ්න ිරිපතපත් ෙයන්න විතයක් ශනොශව්යි. මම ඒෙ ගවන 

ඇමතිතුමාට පැහැරිලි ෙයන්න ඕනෑ. ්ර ්න ෙයනව්ා ව්ාශේම යාජය 

බල ක් ශනොමැතිව් යට ශව්නුශව්න් ව්ැඩ ෙටයුත්තකුත් අපි 

ක්රි ාත්මෙ ෙයනව්ා. 

ගවන නිශ ෝජය ොානා ෙතුමනි  මම දීර්ඝව් ොා ෙයන්ශන් 

නැහැ. විශ ේෂශ න්ම ශම් අව්ස්ාාශේදී මම සිි පත් ෙයනව්ා  

කුවනටෑගලදී හරිසිශේ ම ජලශේ  ගිලී මි  ගි  සජිත සහස් 

ගුටයත්න දවනව්ා. ඒ ව්ාශේම ඇසුණු  ශනොඇසුණු  ශනොුටු  ආයංචි 

ශනොවුණු ජීවිත අි මිවීම් යාශි ක් සිු ශව්නව්ා  ශම් ආර්ථිෙ 

ශේදව්ාචෙ   ශම් ආර්ථිෙ ෙඩා ව්ැටීම තුළ. අපි විපක්ෂ ක් 

හැටි ට ව්ගකීශමනුයි ශම් ෙවනණු ොයටා ිරිපතපත් ෙශළේ. 

ශමොෙද  අපට අලුත් ගමනක් අව් යයි. ඒ අලුත් ගමන  න්න 

ජනාධිපතිෙම්  අගමැතිෙම්  මැති ඇමතිෙම්  යාජය ඇමතිෙම්  

නිශ ෝජය ඇමතිෙම් අව් ය නැහැ. විපක්ෂ නා ෙ ා ඕනෑ 

නැත්නම්  මි න්ද යාජපක්ෂ මැතිතුමනි  ඔබතුමන්ලාට ඒ 

සම්බන්ධශ න් තීන්ුව්ක් ගන්න පුළුව්න්. මට ගැටලුව්ක් නැහැ. 

ශම්ව්ා නැති වුටත් අපට ්ර ්න ක් නැහැ. ගවන මි න්ද යාජපක්ෂ 

මැතිතුමනි  ඔබතුමා ශහොඳටම දන්නව්ා ශන්  ඒ ගැන. ඔබතුමායි  

මමයි අවුවනු 12ක් තිස්ශසේ ශේ පාලන  ෙළා  හම්බන්ශතොට. 

ඔබතුමා අව්ංෙව්ම දන්නව්ා ශන්  බල  තිබුටත් නැතත් අපි  ම් 

ව්ැඩ ශෙොටසක් ෙළ බව්. ඒෙ ඔබතුමා ශමතැනරි හළිපිට 

ශනොකිේව්ත්  හෘද  සාක්ෂි  දන්නව්ා  අපි ෙයපු ව්ැඩ ශෙොටස ්

ගැන. ඒ නිසා මම පැහැරිලිව් ශම් අව්ස්ාාශේදී කි න්න ෙැමැතියි  

අපට තනතුවන  තානාන්තය  ව්යදාන ව්ය්රසාද අව් ය නැති බව්. 

පාර්ලිශම්න්තු ක්රමශේද  හයහා  ෙමිටු ක්රම  හයහා අපි ූ දානම්  

ශම් යශට් සිටින මේව්වනනුත්  ළදවනව්නුත් මන්දශපෝෂට 

තත්ත්ව්ශ න් මුදා ගැනීම සඳහා ක්රි ාත්මෙ ව්න ජාතිෙ ව්ැඩ 

පිළිශව්ළට  ජාතිෙ ව්ැඩසටහන්ව්ලට සහශ ෝග  ශදන්න. ශමි දී 

අපට හෙම ශෙොන්ශේසි යි තිශබන්ශන්. ඒ  ඇමති පැටේ ගැසීම 

අව් ය නැහැ කි න හෙයි.  

මම දන්නව්ා  ශම් ව්න විට ශපොශහොට්ටුව් පක්ෂශ න් 

ඇමතිෙම් සඳහා ශලොකු ලැයිස්තුව්ක් හව්ා තිශබනව්ා කි ලා. ගවන 

මි න්ද යාජපක්ෂ මැතිතුමනි  අහව්ලා ඇමති තනතුයට පත් 

ෙයන්න  අහව්ලා යාජය ඇමති තනතුයට පත් ෙයන්න කි ලා විසි 

තිස් ගටනෙ ලැයිස්තුව්ක් හව්ා තිශබනව්ා ලු. මම දන්ශන් නැහැ  

ඔබතුමා ශම්ව්ා දන්නව්ාද  නැේද කි ලා. ඔබතුමාට දැන් 

ශපොශහොට්ටුව් පක්ෂශේ  බල  තිශබනව්ාද  නැේද කි ලාත් මම 

දන්ශන් නැහැ. ශමොෙද  ඒ පක්ෂශේ  සභාපතිතුමාත් ශම් පැත්තට 

ආව්ා ශන්. ශෙශසේ ශව්තත්  මම කි න්ශන් ශමච්චයයි. ඒව්ා අපට 

අව් ය නැහැ. අපි ශම් මන්දශපෝෂට තත්ත්ව්  පිළිබඳව් දැඩි 

අව්ධාන  ශ ොමු ෙයමු. ශම් මාතෘොව් පිළිබඳව් රින ශදෙෙ 

විව්ාද ක් ලබා දීම ගැන යජ ට මශේ ස්තුති   ්රටාම  පුද 

ෙයනව්ා. අව්සාන ව් ශ න් මම කි න්ශන් ශමච්චයයි. අපි 

හැශමෝම හෙට හෙතු ශව්ලා අත්ව්ැල් බැඳශගන ශම් යට ශගොඩ 

ගනිමු. විශ ේෂශ න්ම අශ්ත මේ පයපුයත්  දවන පයපුයත් ශෙශයි  

අශ්ත විශ ේෂ අව්ධාන  ශ ොමු ෙයමු. සි ලු ශදනාටම ශසෞභාගය 

සම්පන්න යටක් බිි  ෙයන්න  ක්ති   ධධර්   හා ව්ාසනාව් 

ලැශේව්ා! 

ස්තුතියි. 

 
ගරු නිවයෝජය කථානායකතුො ැ 
(ைொண்புைிகு பிெதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගවන වපුල් මශහේන්ද්ර යාජපක්ෂ මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

22ෙ ොල ක් තිශබනව්ා.  

 
[අ.භා. 21.21] 

 

ගරු වපුල් ෙවහේන්ද්ර රාජපක්ෂ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு உபுல் ைறஹந்திெ ெொஜபக்ஷ)  

(The Hon. Upul Mahendra Rajapaksha)  

ගවන නිශ ෝජය ොානා ෙතුමනි  ිතා ව්ැදගත් මාතෘොව්ක් 

තමයි අද දව්ශසේ අපි විව්ාද ට ගන්ශන්. ඒ  ශ්රී ලංොශේ දවනව්න් සහ 

මේව්වනන් අතය පව්තින මන්දශපෝෂට තත්ත්ව්  ගැනයි. හැබැයි  

ශපෝෂට  සම්බන්ධශ න් ඒ විධි ට ෙටයුතු ෙළත්  ශම් 

මාතෘොව් රිහා බලනශෙොට ශම් තුළින් අශ්ත ආණ්ඩුව්ට අලුත් 

මාතෘොව්ක් ශගන හන බව්ක් තමයි මට නම් ශපශනන්ශන්. 

ශමොෙද  අපි දැක්ො  මාතෘො ගටනාව්ක් ිරිපතපත් ශව්නව්ා.  

මන්දශපෝෂට තත්ත්ව්ශ න් ලංොව් ශලෝෙශේ  හ ව්ැනි තැන ලු. 

හැබැයි  ශලෝෙ සිති ම කි ව්නශෙොට අපට පුුම ි තුටා  ලංොව් 

ශෙොශහොමද මන්දශපෝෂටශ න් හ ව්ැනි තැනට ආශේ  ශමොන 

සංඛයා දත්ත අනුව්ද කි ලා. අපි අප්රිොව් ගැන දන්නව්ා  හයිටි 

යාජය  ගැන දන්නව්ා. හශහම යාජය න් තිබි දී ලංොව් 

ශෙොශහොමද මන්දශපෝෂටශ න් ශලෝෙශේ  හ ව්ැනි තැනට 

ආශේ  ශෙොයි දත්ත අනුව්ද හශහම වුශණ් කි න හෙ ගැන අපට 

ගැටලුව්ක් තිශබනව්ා. ඒ ගැන පැහැරිලි කිරීමක් ෙයන්න කි ලා 

ශසෞඛය අමාතයාං  ට අපි කිේව්ා. නමුත්  ඒ අ ත් ඒ ගැන 

නිව්ැයරි ශතොයතුයක් දන්ශන් නැහැ. 1226 ව්ර්ෂශේ  නිකුත් ෙළ 

සංඛයා දත්ත ව්ග ක් තමයි ඒ අ ත් අපට ්රො  ෙශළේ.  

ශමතුමන්ලා මීට ෙලිනුත් ඔ  ශේව්ල්ම තමයි කිේශේ  ගවන 

නිශ ෝජය ොානා ෙතුමනි. "ආහාය ි ඟ ක් හනව්ා  ශම් යශට් 

මිනිසුන්ට ෙන්න නැති ශව්නව්ා" කි ලා කිේව්ා. හැබැයි  හශහම 
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ශද ක් සිේධ වුශණ් නැහැ. අද ව්නශෙොට  ල ෙන්න ත් සාර්ාෙ 

ශව්ලා තිශබනව්ා. ඊළඟට  "ශෙොවිඩ් ව්සංගතශ න් ශම් යශට් මයට 

ගටනාව්ක් ශව්නව්ා  සමූල ඝාතන තත්ත්ව් ට හනව්ා" කිේව්ා. 

හැබැයි  හශහම ශද ක් වුශණ්ත් නැහැ. ඒ ව්ාශේම  "ශම් යටට 

ශව්නත් යටව්ල හමුදා ඇවිල්ලා ශම් යශට් පාලන ට මැරිහත් 

ශව්න්න හදනව්ා" කි ලාත් කිේව්ා. නමුත්  හශහම ශද ක් සිේධ 

වුශණ්ත් නැහැ. විවිධ ශේව්ල් ඔස්ශසේ ශම් පාර්ලිශම්න්තුව්ට 

මාතෘො ආව්ාට ඒව්ා ශම් මහ ශපොශළොශේ  ාාර්ා ක් ශව්නව්ා අපි 

දැක්ශක් නැහැ. ඔවුන්ට ඕනෑ මහ ජනතාව් කුපිත ෙයන්න  

මහජනතාව් ශනොමඟ  ව්න්න. ඔවුන් ශම් වත්සාහ ෙයන්ශන් 

සේභාව්ශ න් ශම්ව්ා ගැන කි න්න ශනොශව්යි. ශමව්ැනි මත 

සමාජගත කිරීශම් වුව්මනාව්ක් තමයි ඔවුන්ට තිශබන්ශන්. හැබැයි  

ශෙොශහොම වුටත්  හපත ට ශහෝ ව්ැරැරි ට ශපෝෂට  

සම්බන්ධශ න් ව්න ශම් මාතෘොව් විව්ාද ට ගැනීම 

සම්බන්ධශ න් අපි සතුටු ශව්න්න ඕනෑ. ශම් දත්ත ශමොනව්ාද? ශම් 

දත්ත ගත්ශත් ශෙොශහන්ද? ශම්ව්ා ගැන ශසෞඛය අමාතයාං ශ න් 

ඇහුව්ාම ඒ අ  වත්තය ශදන්ශන් නැහැ. ඒ අ  කි නව්ා  "ශම් 

පයට දත්ත ව්ග ක්  ශම්ව්ාශේ  කිසිම ගැළපීමක් නැහැ" කි ලා. 

ගැළපීමක් නැති ශේව්ල් පුව්ත් පත්ව්ල ශලොකු අකුශයන් පළ 

ශව්නශෙොට අපි බලනව්ා  ශම්ව්ා ඇත්තද කි ලා.  

මම ගමක් නිශ ෝජන  ෙයන මන්ත්රීව්යශ ක්  ගවන නිශ ෝජය 

ොානා ෙතුමනි. මට නම් ශෙොයි ශව් ලාව්ෙව්ත් අශ්ත ්රශේ ව්ල 

ශමශහම මන්දශපෝෂට ක් දකින්න ලැබිලා නැහැ. ශම් ව්ාශේ 

ොයටා ශම් මහ ශපොශළොශේ තව්ම අපට දකින්න ලැබිලා නැහැ. 

හැබැයි  ආර්ථිෙ පැත්ශතන් යශට් ්ර ්න ක් තිශබනව්ා. ජනතාව්ට 

හරිශනදා ජීව්ත් වීශම් ගැටලුව්ක් තිශබනව්ා  ඔවුන්ශේ ආර්ථිෙ 

තත්ත්ව් ත් හක්ෙ. හැබැයි මහ ශලොකුව්ට  ශම් යටට බිල්ශලක් 

මව්න තයම් මන්දශපෝෂට තත්ත්ව් ක් ශම් යශට් තිශබනව්ාද 

කි න්න අපි දන්ශන් නැහැ. ඒ නිසා අපි සමාජ  රිහා ්රාශ ෝගිෙව් 

බලන්න ඕනෑ. දවනව්න්ශේ ශපෝෂට   මාතෘ මයට  දවනව්න්ශේ 

මයට  ඒ අ ශේ  ම්  ම් ෙවනණු-ොයටා ගැන අපි ොා ෙයන්න 

ඕනෑ. ිස්සය අපට ි ටි ා  "වින්නඹු අම්මා" කි ලා ශෙශනක්. ඇ  

ශගදයට ඇවිල්ලා අශ්ත දවනව්න් ගැන බැලුව්ා  ශපෝෂට  ගැන 

බැලුව්ා. අද පවුල් ශසෞඛය ශසේව්ා නිලධාපතනි  ඒ ශේව්ල් ෙයනව්ා. 

දවනව්න්ශේ බය කියනව්ා  ශපෝෂට  බලනව්ා  වස බලනව්ා. ඒ 

ව්ාශේම පවුල් ශසෞඛය ශසේව්ා නිලධාපතනි  ඒ ොයටා ිටු 

ෙයනශෙොට අපිත් ඒ අ ට ගවන ෙයන්න ඕනෑ. ඒ අ  

නියන්තයශ න් දවනව්න්ශේ ශම් තත්ත්ව් න් පිළිබඳව් බලනව්ා. 

ආසි ානු යටක් ව් ශ න් අශ්ත යශට් මාතෘ මයට  ළදවන මයට අඩු 

මට්ටමෙයි තිශබන්ශන්. 

 ම්  ම් ෙවනණු-ොයටා රිහා බලනශෙොට  යාජය ශසේව්ශ න් 

ලබා ශදන ශසේව්ා පිළිබඳව් අපට  ම් තෘ්තති ක් තිබුටා. හැබැයි  

අශ්ත යශට් පවුල් ශසෞඛය ශසේව්ා නිලධාපතනි න්ශේ අඩුව්ක් 

තිශබනව්ා. ඒ නිසා සමහය විට ජනතාව්ශගන් වි ාල පිපතසෙට ශම් 

ශසේව්  සප න්න සිේධ ශව්ලා තිශබන්ශන් හක් නිලධාපතනි ෙටයි. 

දවනව්න්ශේ ශපෝෂට  ව්ර්ධන  ෙයන්න නම්  අපි ෙයන්න ඕනෑ 

ශපය පාසල දක්ව්ා ශම් ව්ැඩ පිළිශව්ළ ශගන ෑමයි. ින් පසු ශපය 

පාසල් දවනව්ාශේ ිඳලා ශම් ශේව්ල්ව්ලට පුහුණු ෙයන්න ඕනෑ. 

දවනව්න්ශේ වස  ඒ වසට සපතලන බය ආදී ශේව්ල් පිළිබඳව් අපි 

සැලකිලිමත් ශව්න්න ඕනෑ; ශදමේපිශ ෝ දැනුව්ත් ෙයන්න ඕනෑ. 

 ගශම් ආර්ථිෙ සංව්ර්ධන නිලධාපත ින්නව්ා  ග්රාම නිලධාපත 

ින්නව්ා. ඒ ව්ාශේම ෙෘෂිෙර්ම සංව්ර්ධන නිලධාපත  සමෘේධි 

සංව්ර්ධන නිලධාපත ින්නව්ා. ශම් අ  විවිධ ක්ශෂේත්රව්ල ිඳශගන 

දවනව්න්ශේ ශපෝෂට   පවුල් ඒෙෙ -කුටුම්බ- ව්ැඩිරියුණු ෙයන්න 

ශදන්න පුළුව්න් සහශ ෝග  ලබා ශදනව්ා. ඒ අ  ශපොලඹව්න්න 

ඕනෑ  අපි ශෙොශහොමද ශම්ව්ා තව්ුයටත් ව්ැඩිරියුණු ෙයන්ශන් 

කි න හෙ ගැන. අශ්ත ඒෙ පුේගල ආදා ම ව්ැඩි ෙයගන්න  නිසි 

ශපෝෂටශ න් යුතු ආහායශේලක් මේව්වනන්ට ලබා ශදන්න අව් ය 

ෙටයුතු ෙයන්ශන් ශෙොශහොමද කි ලා අපි ඒ අ  දැනුව්ත් ෙයන්න 

ඕනෑ. ඒ නිසා ශම් සම්බන්ධශ න් අපි අශ්ත ගම තුළ ශපෝෂට 

ව්ැඩසටහන් ක්රි ාත්මෙ ෙයන්න ඕනෑ  ඒ අ  දැනුව්ත් ෙයන්න 

ඕනෑ.   ඒ ශේව්ල් ෙශළොත් ශගොඩක් ශහොඳයි කි ලායි මම වි ්ව්ාස 

ෙයන්ශන්.  

ශම් මාතෘොව් ශමොන විධි ට ශගනාව්ත් ඒ  තුළින් අපට ගන්න 

ශද ක් තිශබනව්ා කි ලා මා වි ්ව්ාස ෙයනව්ා. ඒ අනුව් අශ්ත 

ව්ගකීම් ශමොනව්ාද කි ලා අපි ශත්වනම් ගන්න  ඕනෑ. අපට නිශයෝගි 

දවනශව්ක් අව් යයි. අපට  ශහොඳ වස මහත දවනශව්ක් අව් යයි.  

'සිංහල ා'  කි න්ශන් ශේහධාරී පුේගලශ ක්.  ය ටක් ව් ශ න් 

අශ්ත ශේහධාරී බව් අපට අව් ය ශව්නව්ා.  

අද මන්දශපෝෂට  ගැන ොා ෙයන  අව්ස්ාාශේ ශම් දත්ත 

වි ්ශල්ෂට  ෙය බැලුව්ාම   ශම් ව්නශෙොට ශම් යශට් අධිශපෝෂට 

තත්ත්ව් ත් ව්ැඩි ශව්ලා තිශබන බව් අපට ශපශනනව්ා. දවනව්න්ශේ 

ශපෝෂට මට්ටම අධිශපෝෂට මට්ටමෙට ගිි ල්ලා තිශබනව්ා. අපි 

ශෙොශහොමද  ශම් අධිශපෝෂට තත්ත්ව්  ව්ළක්ව්ා ගන්ශන්? අපි 

මන්දශපෝෂට   ව්ළක්ව්ා ගන්න ඕනෑ. හැබැයි  අධිශපෝෂට ත් 

ව්ළක්ව්ා ගන්න ඕනෑ.  අපි ඒ සම්බන්ධශ නුත් ෙටයුතු ෙයන්න  

ඕනෑ. අපි බලන්න ඕනෑ  ශම් ව්යද  සිු වුශණ් ශෙොශහන්ද කි ලා. 

ශෙශනකුට කි න්න පුළුව්න්  ශෙොවිඩ් ව්සංගත  නිසා ශම් යශට් 

ආර්ථිෙ  බිඳ ව්ැටුටා කි ලා. නමුත් ශෙොවිඩ් ව්සංගත  නිසා ශම් 

යශට් ජනතාව් මහ ශපොශළොව්ට බැස්සා.  ශෙොවිඩ් ව්සංගත  

ශව්ලාශේ මිනිස්සු ෙශළේ ව්ව්පු හෙ  ඒ ව්ාශේම ගහ ශෙොළ හක්ෙ 

ජීව්ත් ශව්ච්ච හෙ. ඒ ව්ාශේම ඔවුන් තමන්ශේ ්රශේ ශේ  තිශබන 

්රති ක්ති  ව්ඩන ආහාය ගැනීම සිු ෙළා; ෙැඳ පාන  ෙළා; 

ෙහට ව්ර්ග පාන  ෙළා. ඒ ව්ාශේම ඔවුන්  විවිධ ආොයශ න්  

්රති ක්තිෙයට  ව්ැඩි ෙය ගන්න ෙටයුතු ෙළ ආොය   අපි 

දැක්ො. ඔවුන් තමන්ශේ ගම් බිම්ව්ල  තමන්ශේ ශගව්ත්ත තුළ 

විවිධ ව්ගාව්න් ෙළා. අපිත් ඒව්ාට අව් ය සහශ ෝග  ලබා ුන්නා.  

ඒ නිසා අපට කි න්න බැහැ  ශෙොවිඩ් ව්සංගත  නිසා 

මන්දශපෝෂට  ඇති වුටා  කි ලා. ශම් ශලෝෙශේ  සහ යශට් 

ආර්ථිෙ  බිඳ ව්ැටීම තුළ අපට  ම්  ම් තත්ත්ව්ව්ලට මුහුට 

ශදන්න සිු ශව්ලා තිශබනව්ා. අපි ඒෙ පිළිගන්න ඕනෑ. ඒෙ අපි 

 ාාව්ත් ෙයන්න ඕනෑ කි ලා මා වි ්ව්ාස ෙයනව්ා. වේධමන  

නිසා අද  ම්  ම් ගැටලු ඇති ශව්ලා තිශබනව්ා.  

ඊළඟට අපි බලන්න ඕනෑ  ු්තපත්ෙම ගැන. අපි හැම තිස්ශසේම 

ු්තපත් මිනිස්සු ගැන ොා ෙයනව්ා. හැබැයි මා දන්නව්ා  ු්තපත් 

මිනිස්සු ෙව්දාව්ත් ොටව්ත් අත පාන්ශන් නැති බව්.  ඔවුන් ොශේ 

ශහෝ ිඩමෙ ව්ගා ෙයලා  හරිශනදා කුලී ව්ැඩක් ශහෝ ෙයලා 

තමන්ශේ දවනව්න්ට අධයාපන  ලබා ශදන්න ෙටයුතු ෙයනව්ා. 

ඔවුන්ට තිශබන්ශන් ආර්ථිෙ ව් ශ න් ු්තපත්ෙම පමටයි. ඔවුන් 

සිතුවිලිව්ලින් ශපොශහොසත්ව් ඔවුන්ශේ ිලක්ෙ ෙයා ගි ා. හැබැයි  

ු්තපත්ෙමත් හක්ෙ ශේබුෙමත් තිබුටා නම්  හශහම නැත්නම් 

ුයාචාය  තිබුටා නම්  හශහම නැත්නම් මත්ද්රව්යව්ලට ඇේබැි  

වුටා නම්  ඒ ව්ාශේම  ම්  ම් ශනොසලො හැරීම් සිු වුටා නම්  

අන්න ඒ පවුල්ව්ල දවනශව්ෝ ු්තපත්ෙම ෙයපින්නාශගන ආපු හෙ 

ශනොශව්යි  ු්තපත්ෙම ඇති වුශණ් ශෙොශහොමද  ඔවුන්  

මත්ද්රව්යව්ලට ඇේබැි  වුශණ් ශෙොශහොමද   ඔවුන්ශේ දවන පවුල 

විනා  වුශණ් ශෙොශහොමද කි න හෙ ගැන ශසො ා බලන්න ඕනෑ. 

ඒ අනුව් සමාජ පපතව්ර්තන ක් ඇති ෙයන්න ඕනෑ. ඒ හැම 

ශෙශනකුම - පි ව්වනන්  නැත්නම් මේව්වනන් - මානසිෙ ව් ශ න් 

ශගොඩ නඟන්න ඕනෑ. ඔවුන්ශේ සිතුවිලිව්ල ශපොශහොසත් බව් ඇති 

ෙයන්න ඕනෑ කි ලා මා වි ්ව්ාස ෙයනව්ා. විශ ේෂශ න්ම 

දවනව්න්ට ශපය පාසල් අධයාපන   ්රාාමිෙ අධයාපන  ලබා 

ශදන්න  ඕනෑ. ඒ ව්ාශේ ශේව්ල් ෙයන්න ඕනෑ.  

1417 1418 



පාර්ලිශම්න්තුව් 

අපි අහලා තිශබනව්ා  ටැන්සානි ාශේ ි ටපු  ජුලි ස් නි ශර්ශර් 

ජනාධිපතිතුමා හදා පාසල් ව්හලා ශදමේපි න් දැනුව්ත් ෙළා  

ශෙොශහොමද දවනශව්ක් හදන්ශන්  ශෙොශහොමද ශපෝෂට  

ෙයන්ශන්  ශෙොශහොමද අධයාපන  ලබා ශදන්ශන් කි ලා. දවනශව්ෝ 

ශව්නුශව්න් ිටු ෙයන්න අපට ව්ගකීම් තිශබනව්ා  අපි ඒව්ා ිටු 

ෙයන්න  ඕනෑ. මා වි ්ව්ාස ෙයනව්ා  අපට ශම් තත්ත්ව්ශ න් 

ගැ ලශව්න්න පුළුව්න්ෙමක් තිශබනව්ා කි ලා. ඒ ව්ාශේම 

ශපෝෂට  පිළිබඳව් සලො බලනශෙොට බිි  වුණු දවනව්න් ගැන 

විතයක් ශනොශව්යි බලන්න ඕනෑ. අම්මා ශෙශනකුශේ කුසට 

දවනශව්කු ආව්ාම අම්මා හැසිශයන්න ඕනෑ විධි ක් තිශබනව්ා; 

ෙටයුතු ෙයන්න ඕනෑ විධි ක් තිශබනව්ා. ගම්බද පුේගලශ කු 

ව් ශ න් මා දන්නව්ා  හදා අම්මා ශෙශනකුට දවනශව්කු හම්බ 

ශව්න්න ින්නශෙොට ඒ අම්මා කිේශේ  "මට ශපොශළොස් මාළුව්ක් 

ෙන්න ඕනෑ  මට ශෙොස් ෙන්න ඕනෑ  මට ශව්ල් මාළු ෙන්න ඕනෑ  

දාශන ශග දයකින් බත් හෙක් ෙන්න ඕනෑ" කි ලා. අද අම්මලා 

හශහම කි නව්ාද? අද අම්මලා කි න්ශන්  "ශෙොත්තුව්ක් ෙන්න 

ඕනෑ  යයිස් හෙක් ෙන්න ඕනෑ" කි ලා. හැබැයි  ඒව්ා 

අජිනශමොශටෝ දමලා ශගශනන්ශන්; යසොයෙ දමලා 

ශගශනන්ශන්. අද අම්මලා කි නව්ා  "මට ශෙොො-ශෙෝලා 

ශබොන්න ඕනෑ  මට පිට්සා හෙක් ෙන්න ඕනෑ" කි ලා. නමුත් ඒව්ා 

තමන්ට ගැළශපනව්ාද  නැේද  කි න හෙත් බලන්න ඕනෑ. ව්ස 

විසව්ලින් පිවනණු ශේව්ල් තමන්ට වපරින්න ින්න දවනව්ාට 

බලපානව්ා ශන්ද කි ලා අම්මලා ශත්වනම් ගන්න ඕනෑ.  ගම්බද 

ශෙශනක් විධි ට පුංචි ොලශේ  මම අහලා තිශබන්ශන් ශමශහමයි:  
 

"අතට ශව්යළු ඇි ඳ ශගශන් - ිටට පළා ශනළා ශගශන් 

බයටම දය ෙඩා ශගශන් - හයි අම්මා විගසකිශන්" 

හැබැයි  අද ොලශේ   කි න්ශන් ශෙොශහොමද? අද ොලශේ  

කි න්ශන් "ශෙොත්තුත් ඕනෑ  යයිසුත් ඕනෑ  සම්ශබෝලත් ඕනෑ  

චීසුත් ව්ැඩිශ න් දාලා ඕනෑ  ශෙොො-ශෙෝලා ශබොන්න ඕනෑ" 

කි ලා. ශම් ්ර ්න තමයි අද ඔඩු ුව්ලා තිශබන්ශන්. අශ්ත මූලිෙ 

ශපෝෂට  බිඳ ව්ැටිලා තිශබනව්ා. ශම්ව්ා අපට ගැළශපනව්ාද  

ශනොගැළශපනව්ාද කි ලන හෙ බලලා අපි ෙටයුතු ෙයලා නැහැ.     

ඒ නිසා අපට සිේධ ශව්ලා තිශබනව්ා යසොයෙ ශ දූ ෙෑම 

ආහාය ට ගන්න. ශම්ව්ා අපට ශෙොච්චය ුයට ගැළශපනව්ාද කි ලා 

අපි ශසො ා බැලුව්ාද? අශ්ත ්රශේ ශේ  හැටි ට අපට ගැළශපන 

ආහායව්ලට ශ ොමු ශව්න්න අපි ෙල්පනා ෙයන්න  ඕනෑ. මව්ක් 

බිි  ෙයන දවනව්ා නිශයෝගී දවනශව්ක් ශව්න්න  ඕනෑ. ඒ සඳහා අදාළ 

වපශදස් ඒ මේව්වනන්ට ලැබී තිශබනව්ාද?  

ගවන නිශ ෝජය ොානා ෙතුමනි  මට තව් ශබොශහෝ ශේව්ල් 

කි න්න පුළුව්න්. ිස්සය ොශල් අශ්ත ගම්ව්ල හෙ පවුලෙ දවනව්න් 

හත්ශදනා  අටශදනා  නව්ශදනා  දසශදනා ි ටි ා. ඒ ොටව්ත් 

කිසිම මන්දශපෝෂට ක් තිබුශණ් නැහැ. ඒ අම්මලා දැනශගන 

ි ටි ා  ශෙොශහොමද දවනශව්ක් හදන්න ඕනෑ කි ලා. හදා සුු 

ජාතිෙ න් ශම් යටට ශදල් හඳුන්ව්ා ුන්ශන්  ශම් යශට් මිනිසුන්ශේ 

ජව්  නැති ෙයන්නයි. ඒ අ  ශෙොස් හඳුන්ව්ලා ුන්නා. තැබෑවනම් 

දැම්මා. හැබැයි  අශ්ත මිනිස්සු ෙල්පනා ෙළා ශදල් ෙනශෙොට 

ශපොල් හක්ෙ ෙෑශව්ොත් තමයි විස නැති ශව්ලා  න්ශන් කි ලා. අපි 

ඒෙ ආහාය ක් බව්ට පත් ෙය ගත්තා.  අපි අද ශමොෙද ෙයන්ශන්? 

අද මාධය තුළින් ශපන්ව්න්ශන් ශමොනව්ද  ඒ හැම ශේම අපි 

ආහාය ට ගන්නව්ා. අව්සානශේ  අද අශ්ත යශට් ජනතාව් 

රි ව්ැඩි ාශව්න්  අධිෙ වනධිය පීඩනශ න් ශපශළනව්ා. ්රචායට  

නිසා ඒ අ  ශම්ව්ාට අහුශව්ලා තිශබනව්ා. ඒ නිසා ඔවුන්ශේ ආහාය 

යටාව් සහ ඔවුන්ශේ චර් ා ශව්නස් ශව්ලා තිශබනව්ා. අපි 

ශේබුෙම නිසා  ු්තපත්ෙමට ව්ැටිලා තිශබනව්ා. ඒ නිසා අශ්ත 

පවුල් බිඳ ව්ැටී තිශබනව්ා. අශ්ත දවනශව්ෝ ුක් විඳිනව්ා. ඒ නිසා අපි 

ආදර් ව්ත් ශව්න්න ඕනෑ. ඔබ මශේ නිව්සට  හන්න. මම ශෙොච්චය 

ුයට ශගව්ත්තක් හදලා තිශබනව්ාද  ශමොන තයම් ශේව්ල් ව්ගා 

ෙයලා තිශබනව්ාද කි ලා බලන්න. අපට ශම් ශේව්ල් ෙයන්න 

පුළුව්න් නම්  සමාජශේ  හැම ශෙනාටම ශම්ව්ා ෙයන්න පුළුව්න්. 

තමන්ට අව් ය ශේ තමන්ශේ ව්ත්ශත් ව්ව්ා ගන්න ඕනෑ. තමන් 

ආහාය ට ගන්ශන් ශමොනව්ාද   අපි ඒ ව්ාශේ ශේව්ල් ෙයන්න ඕනෑ 

ඇයි කි ලා අව්ශබෝධ ක් තිශබන්න ඕනෑ. ශපෝෂට  ගැන 

ශබොශහෝ ශේ කි න්න තිබුටත්  මම මීට ව්ඩා දීර්ඝව් ොා  ෙයන්න 

බලාශපොශයොත්තු ව්න්ශන් නැහැ. ගවන නිශ ෝජය 

ොානා ෙතුමනි  ඔබතුමාට ස්තුතිව්න්ත ශව්මින්  මා නිහඬ 

ශව්නව්ා.   

 
ගරු නිවයෝජය කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிெதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගවන ආචාර්  හපතනි අමයූ පත  මන්ත්රීතුමි . ඔබතුමි ට විනාඩි 

28ෙ ොල ක් තිශබනව්ා.  
 

[අ.භා. 21.2 ] 

 

ගරු (ණචාර්ය) හිකනි අෙරසූිකය වෙවනවිය 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) (தெல்வி) ஹொினி அைெசூொிய)  

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

ශබොශහොම ස්තුතියි  ගවන නිශ ෝජය ොානා ෙතුමනි.  

ශම් රින ශදෙ තුළ ෙයන විව්ාදශේ දී අපට  දත්ත ශබොශහොම ක් 

ගැන සාෙච්ාා ෙයන්න පුළුව්න්. ඇත්ත ව් ශ න් ශමොන 

තත්ත්ව් න් තුළද  ශමොන ශහේතූන් නිසාද  ශම් මාතෘොව් අද 

දැශව්න ්ර ්න ක් බව්ට පත් ශව්ලා තිශබන්ශන් කි න හෙ 

පිළිබඳව් අපට සාෙච්ාා ෙයන්න පුළුව්න්. මීට ශපය ොා ෙළ ගවන 

මි න්ද අමයවීය අමාතයව්ය ා කිේව්ා  "අපි විසඳුම් ශසො න්න 

ඕනෑ" කි ලා. ්ර ්න  ගැන විතයක් ොා ෙයලා බැහැ  විසඳුම් 

ශසො න හෙ අව් යයි කි ලා හතුමා කිේව්ා. ඒෙ ඇත්ත. නමුත් 

විසඳුම් ශසො න්න නම්  අපි හපත ට ගැටලුව් සහ ගැටලුව් ඇති වුණු 

ශහේතු ශත්වනම් ගන්න ඕනෑ. අපි යටක් හැටි ට ශම් තත්ත්ව් ට 

පැමිට තිශබන්ශන්ත්  ශම් අර්බුදව්ලට ශම් විධි ට අපි මුහුට 

ශදන්ශනත් ඒ පිළිබඳ  ම් කිසි අව්ශබෝධ ක් සහ වි ්ශල්ෂට ක් 

ෙයන්ශන් නැතිව් ෙටයුතු ෙය තිශබන නිසා. අපි  හපත ට ්ර ්න 

හඳුනාගන්ශන් නැතිව්  විවිධ අව්සා්ාව්ල මතු පිටින් දකින ශේව්ල් 

පිටුපස ගිි න්  මතු පිටින් හන ශේව්ල්ව්ලට ආමන්ත්රට  ෙයනව්ා.    

අපි විශ ේෂශ න්ම දවනව්න්ශේ  මේව්වනන්ශේ සහ 

ොන්තාව්න්ශේ මන්දශපෝෂට  පිළිබඳව්  ොා ෙයනව්ා. 

ොල ක් තිස්ශසේ ශම් පිළිබඳ අව්දානමක් තිශබන බව් විවිධ 

ව්ාර්තාව්ලින් කි ැවුටා. ශම්ෙ අද ඊශේ  ශහෝ ශම් නි ්චිත 

ශමොශහොශත් ශම් ආර්ථිෙ ගැටලුව් නිසාම ආපු ්ර ්න ක් 

ශනොශව්යි. ොල ක් තිස්ශසේ විවිධ ශෙොටස් තුළ ශම් ්ර ්න  මතු 

ශව්මින් තිබිලා අද සමාජ  තුළම ව්යා්තත ශව්මින් තිශබනව්ා.  

ශම් ශමොශහොත ශව්නශෙොට ආහාය අනායක්ෂිතභාව්  

තිශබන්ශන් නි ්චිත ෙණ්ඩා මෙට විතයක් බලපා තිශබන ශද ක් 

ශනොශව්යි. ලැශබන ව්ාර්තා අනුව්  සමාජශේ  පවුල් සි  ට 72ෙට 

ව්ාශේ ආහාය අනායක්ෂිතභාව්  දැන් බලපානව්ා.  අපි ශම් ගැන 

ොා ෙයනශෙොට  ොල ක් තිස්ශසේ අපි ශම් ්ර ්නව්ලට 

අව්ධාන ක් ුන්ශන් නැත්ශත් ඇයි කි න ොයට  ගැන අපට 

ි තන්න ශව්නව්ා. ශම් ්ර ්න ශම් විධි ට මතු ශව්න්න පටන් 

අයශගන තිශබන්ශන් ශෙොශහොමද?  අධයාපන  ිහළ තත්ත්ව් ෙ 

තිශබන  ශමච්චය සශ්රීෙ යටෙ  මන්දශපෝෂට  කි න ශේ 

මාතෘොව්ක් බව්ට පත් ශව්ලා තිශබන්ශන් ශෙොශහොමද කි න හෙ 
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අපි බැරැවනම් ශලස ි තන්න ඕනෑ. ශම් ්ර ්න ට ශහේතුව් 

අම්මලාශේ හැසිරීම ශහෝ පවුල්ව්ල හැසිරීම කි න ොයට ට ලඝු 

ෙයන හෙට නම් මම විවනේධ ශව්නව්ා. ඒ කි න්ශන්  මේව්වනන් 

ඔවුන්ශේ ආහාය සංස්ෙෘති  ශව්නස් ෙයලා ඔවුන්ට නුසුුසු විවිධ 

ආහාය ද්රව්ය ශසො මින්  න නිසා තමයි ශම් ්ර ්න  ඇති වුශණ් 

කි ා ්රො  ෙයන හෙ ගැන මම ෙනගාටු ශව්නව්ා. ශමොෙද  ශම් 

්ර ්න ට මුහුට ශදන පිපතස මතම ශම් ්ර ්නශේ  ව්ැරැේද පටව්න 

හෙ සදාචායාත්මෙ නැහැ. අපි ශම් ්ර ්න ට ඇත්තම ශහේතු 

ශහේශව්ොත්  ද ෙ ගටනාව්ක් අපි ක්රි ාත්මෙ ෙයපු ශම් ආර්ථිෙ 

ක්රම  තුළින්  ඇති ශව්ලා තිශබන ්රතිලල  ශමොෙක්ද කි ා අපට 

ි තන්න ශව්නව්ා. 

අපි විසින් යශට් බහුතය ක් ජනතාව්; පුයව්ැසි න්; පවුල් 

අනායක්ෂිත  අව්දානම් සි ත තත්ත්ව් ෙට ඇද දමා තිශබනව්ා. 

හව්ැනි තත්ත්ව් ක් තුළින් ඇති වූ ආහාය අනායක්ෂිතභාව්  සහ 

මන්දශපෝෂට  කි න හෙ ශම් සමාජ ආර්ථිෙ ක්රමශේ ම 

්රතිලල ක් බව්ට පත් ශව්ලා තිශබනව්ා. අද දවනව්න් බඩගින්ශන් 

පාසල්ව්ලට ඇවිල්ලා වශේට ක්ලාන්ත ශව්ලා ඇද ව්ැශටනව්ා. 

ශමව්ැනි තත්ත්ව් ක් තමයි තිශබන්ශන්. ශම් නිසා අද සමහය 

පාසල්ව්ල විුහල්පතිව්වන assembly හෙ අත්ි ටුව්ා තිශබනව්ා. 

ශමොෙද  ළමයින් තුන් හතය ශදශනකු අනිව්ාර් ශ න්ම හැම 

දව්සෙම වශේට ක්ලාන්ත ශව්ලා ව්ැශටන නිසා. ඒ ව්ාශේම පායව්ල් 

ටිෙ හපත ට හදලා නැති නිසා අද දවනව්න් ොණුව්ල ව්ැටිලා 

මැශයනව්ා. ිතින්  ශමශහම අනායක්ෂිත සමාජ ක් තමයි අපි බිි  

ෙයලා තිශබන්ශන්. දවනව්න්ශේ ආයක්ෂාව්  මේව්වනන්ශේ 

ශපෝෂට  අපට තහවුවන ෙයගන්න බැපත ශව්ලා තිශබන්ශන් හෙ 

ශහේතුව්ක් නිසා ශනොශව්යි. සමස්ත ආර්ථිෙ  තුළම අපි නිර්මාට  

ෙය තිශබන්ශන් අනායක්ෂිත බව්ක්; අව්දානම් සහගත බව්ක්. ඒ 

නිසා තමයි අද ශම් ව්ාශේ වි ාල ආර්ථිෙ අර්බුද ක් පව්තිනශෙොට 

ඒෙ සමාජශේ  බහුතය ක් මුහුට ශදන ්ර ්න ක් බව්ට පත් ශව්ලා 

තිශබන්ශන්. 

අපි අදටත් ොා ෙයන්ශන් අශ්ත සාර්ව් ආර්ථිෙ ්රතිපත්ති  - 

macroeconomic policy හෙ - හපත ට හදා ගන්ශන් ශෙොශහොමද 

කි ලායි. නමුත්  මිනිසුන්ශේ ජීවිතව්ලට  පවුල්ව්ලට  හරිශනදා 

ජීවිතව්ල මූලිෙ අව් යතාව්ලට ද ෙ ගටනාව්ක් තිස්ශසේ අපි ොා 

ෙයපු සහ ක්රි ාත්මෙ ෙයපු ආර්ථිෙ ්රතිපත්ති ශෙොයි විධි ටද 

බලපාන්ශන් කි න හෙ අද අශ්ත ඇස් ිරිපතපිට අපට ශහොඳටම 

ශපශනන්න තිශබනව්ා. ශම් ආර්ථිෙ අර්බුද  තුළ ඒෙ ඕනෑව්ටත් 

ව්ඩා අපට ශපශනන්න තිශබනව්ා. හව්ැනි තත්ත්ව් ක් තුළ 

සමාජශේ  බහුතය ක් ශම් ්ර ්න ට මුහුට ශදනශෙොට පවුල් 

62 222ක් පමටක් ශතෝයාශගන ශම්ෙට විසඳුම් ශසො න්න අපට 

බැහැ. ශමච්චය ොල ක් ශව්නෙම් - සති කිි ප ක් ශව්නෙම් - 

දවනශව්කුශේ ශපෝෂට  ශව්නුශව්න් පාසල්ව්ල ලබා ශදන ආහාය 

ශේලට ශව්න් ෙය තිබුශණ් වනපි ල්  2යි. අද ව්නශෙොට ඒෙ 

වනපි ල් 62 දක්ව්ා ිහළ දමා තිශබනව්ා. වනපි ල් 62ෙට අද 

බිත්තය ක්ව්ත් ගන්න බැහැ. හව්ැනි තත්ත්ව් ක් තුළ දවනව්න්ශේ 

ශපෝෂට තත්ත්ව්  ව්ැඩිරියුණු කිරීම ශව්නුශව්න් අපි ලබා දීලා 

තිශබන ්රමුඛතාව් ශමොෙක්ද? ඒ ව්ාශේම ගැබිනි මේව්වනන්ට 

ශපෝෂට මල්ලක් ලබා දීශම් ව්ැඩසටහන ක්රි ාත්මෙ ව්න විධි  

සම්බන්ධශ නුත් බයපතළ ්ර ්න තිශබනව්ා. ඒ ශපෝෂට මල්ල 

ලබා ගැනීශම්දී ගැබිනි මේව්වනන්ට ්රාශ ෝගිෙ තලශේ  ්ර ්න 

යාශි ෙට මුහුට ශදන්න සිේධ ශව්ලා තිශබනව්ා. ඒෙ ඔවුන්ට ඒ 

විධි ටම ලැබිලා නැහැ. ිතින්  අපි ශම් ශතෝයාගත් ශසොච්චම් 

ශේව්ල්ව්ලින්  සාර්ව් ආර්ථිෙ ්රතිපත්ති  තුළින් නිර්මාට  ශව්ලා 

තිශබන අනායක්ෂිතභාව් ට විසඳුම් ශසො න්න අපට බැහැ. අශ්ත 

ආර්ථිෙ ්රතිපත්ති රිහා නැව්ත ව්තාව්ක් බලමින්  බහුතය ක්  ශපොු 

ජන ාට ්රතිලාභ ලැශබන ්රතිපත්ති අපි ක්රි ාත්මෙ ෙයන්ශන් 

ශෙොශහොමද කි න හෙ ගැනයි අශ්ත අව්ධාන  ශ ොමු ශව්න්න 

ඕනෑ.  

ශදමේපි න්ට තම දවනව්න්ට ෙන්න ශදන්න ශද ක් ශසො ා 

ගන්න බැපත අව්ස්ාාව්ෙ  බහුතය ක් ජනතාව් ඔවුන්ශේ ආහාය 

ශේල පිළිබඳ අනායක්ෂිතව් සිටින ශමොශහොතෙ  බහුතය ක් 

ඔවුන්ශේ ආහාය ශේල් ශව්නස් ෙය තිශබනශෙොට 

අනිව්ාර් ශ න්ම අපට ඒ පිළිබඳ අව්ධාන  ශ ොමු ෙයන්න 

ශව්නව්ා. හ  ෙයන්න ඕනෑ  අශ්ත තිශබන ශපොු ආර්ථිෙ සැලැස්ම 

හා ශේ පාලන සංස්ෙෘති  තුළින් ශමව්ැනි තත්ත්ව් ක් නිර්මාට  

ශව්න්ශන් ශෙොශහොමද කි න හෙ ශත්වනම් අයශගන හ  ශව්නස ්

කිරීශමන් මිසක්  ශතෝයාගත් පිපතසෙට  ම්කිසි ශසොච්චම් සහන 

ටිෙක් දීම තුළින් ශනොශව්යි. හතැනදී ඇත්ත ව් ශ න්ම ශම් 

ව්නශෙොට සහන අව් ය ොටද  අනව් ය ොටද කි න හෙ අපි 

ශතෝයා ගන්ශන් ශෙොශහොමද? අද ශබොශහෝුයට ිතාම සුළු 

පිපතසෙට හැශයන්න බහුතය ෙට ශම් ්ර ්න ට මුහුට ශදන්න සිු 

ශව්ලා තිශබනව්ා.  

බඩු මිල ිහළ ශගොස් තිශබන නිසා අද බහුතය ක් පවුල්ව්ලට 

ඔවුන්ශේ ආහාය ගැනීශම් පුවනු ශව්නස් ෙයන්න සිේධ ශව්ලා 

තිශබනව්ා; ේතපාු ෙයන්න සිු ශව්ලා තිශබනව්ා. හතශෙොට  වදවු 

අව් ය ොටද කි ලා අපි ශතෝයා ගන්ශන් ශෙොශහොමද? 

ජනතාව්ශගන් බහුතය ක් අනායක්ෂිත ෙයලා  සුළු පිපතසක් ශතෝයා 

ශගන ඔවුන්ට විතයක් සහන දීශම් ආර්ථිෙ ක්රම  නිසා ශම් 

ව්නශෙොට අපි මුහුට ශදන බයපතළ තත්ත්ව්  විසඳන්න බැපත 

ව්නව්ා.  

 ගවන නි  ශ ෝජය ොානා ෙතුමනි  මම ඊශේ  හක්තයා 

ව්ාර්තාව්ක් දැක්ො. ඒ ව්ාර්තාශේ නිර්ශේ  ෙය  තිශබනව්ා  

Universal Social Security සම්බන්ධශ න් ව්න ව්ැඩ පිළිශව්ළක් 

සඳහා අපිට ි තන්න ශව්නව්ා කි ලා. ඒ කි න්ශන්  මීට ව්ඩා පුළුල් 

නිර්ටා ෙ තුළින් අපිට ශතෝයා ගැනීමක් ෙයන්න ව්නව්ා  අපි ශම් 

්ර ්න ට මුහුට ශදන්ශන් ශෙොශහොමද කි ලා. ව් ස හා ආබාධිත 

තත්ත්ව්  ව්ැනි සංකීර්ට ශනොව්න   ම්කිසි විධි ෙට පහසු 

නිර්ටා ෙ තුළින් අඩු තයමින් මාස හ ෙ ව්ාශේ ොල ෙටව්ත් 

පවුල් ගටනෙට අපිට ශම් සහනාධාය ශදන්න ශව්යි කි ා දැන් 

ආර්ථිෙ විදයාඥ න් වුටත් පිළිශගන තිශබනව්ා. ඇත්ත 

ව් ශ න්ම  මන්දශපෝෂටශ න් සහ ආහාය අනායක්ෂිතභාව්ශ න් 

ශපශළන තව්ුයටත් වදවු හා සහන අව් ය පවුල් හා පුේගල න් 

අශ්ත සම්්රදායිෙ නිර්ටා ෙව්ලින් හඳුනා ගත ශනොහැකි බව් දැන් 

ආර්ථිෙ විදයාඥ න් වුටත් පිළිගන්නා ශද ක්. නමුත් අද 

ව්න ශෙොට මාධය තුළින් කි න ශේව්ල් අනුව්  සමාජ  තුළ ඇති 

ොා බහ අනුව්  ශමතැන වුටත් ොා ෙයන ශේව්ල් අනුව් ශම් 

සහන දීම නයෙ ශද ක් කි ලායි කි න්ශන්. ශබොශහෝ ශව්ලාව්ට 

ු්තපත්  අනායක්ෂිත ජීවිත ගත ෙයන අ  ඒ තත්ත්ව් ට පත් ශව්ලා 

තිශබන්ශන් ඔවුන්ශේම ව්ැරැේශදන් කි න හෙ තමයි අද 

ව්නශෙොට ශබොශහෝ ුයට සමාජගත ශව්ලා තිශබන අදහස.  ැපුම් 

මානසිෙත්ව් කින් ශපශළන  ෙම්මැලි හශහම නැත්නම් ව්ැරැරි 

ආෙල්ප තිශබන  නිෙම් ශද ක් ශදන තුවන බලාශගන ින්න 

සමාජ ක් තමයි අපිට තිශබන්ශන් කි නව්ා ව්ාශේ මත   අදහස් 

ශම් ව්නශෙොට සමාජගත ශව්මින් තිශබනව්ා. නමුත් ශම් යට 

ශමව්ැනි තත්ත්ව් ෙට පත් වුශණ් ශම් යශට් ශපොු ජනතාව්ශේ 

ෙම්මැලිෙම   ැපුම් මානසිෙත්ව්  හා නිෙම්ම ලැශබන තුවන 

බලාශගන ි ටපු නිසා ශනොශව්යි. අශ්ත නා ෙ න් ද ෙ 

ගටනාව්ක් තුළ ගත් ව්ැරැරි තීයටව්ල ්රතිලල නිසා තමයි ශම් 

අර්බුද ව්ාශේම අනායක්ෂිතභාව්  අශ්ත යට තුළ නිර්මාට  ශව්ලා 

තිශබන්ශන් කි න ොයට  අපිට පිළිගන්න ව්නව්ා. ආහාය 

සුයක්ෂිතභාව්  ුර්ව්ල වීම ව්ාශේම ආහාය අනායක්ෂිතභාව් ක් 

ඇති ශව්ලා තිශබන්ශන් ආණ්ඩු ගත් තීයටව්ල ්රතිලල නිසා මිසක්  

ශම් යශට් ජනතාව්ශේ අඩුපාඩු ශහෝ ඔවුන්ශේ ව්ැරැරි නිසා 

ශනොශව්යි කි න හෙ අපි ශහොඳින් මතෙ ති ා ගන්න ඕනෑ. 

ශබොශහෝ විට ව්ය්රසාදව්ලින් තමන්ශේ ජීවිත ශගොඩ නඟා ගත්  

දව්සක්ව්ත් බඩගින්ශන් ි ටපු නැති අ  තමයි හව්ැනි මත ිරිපතපත් 
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පාර්ලිශම්න්තුව් 

ෙයන්ශන්. ශමව්ැනි ්ර ්නව්ලට මුහුට ශදන පිපතස ්සම්බන්ධශ න් 

ඔවුන් දයන ආෙල්ප ගැන අපි ඇත්තටම ුක් ශව්න්න ඕනෑ. 

තමන්ට ඒ අත්දැකීම නැතුව්  බඩගින්ශන් ිඳලා නැතුව්  ඔවුන් 

සි ලු ව්ය්රසාද භුක්ති විඳිනව්ා. ආහාය අනායක්ෂිතතාව්ශ න් 

ශපශලන  බඩගින්ශන් ින්න අ  ආහාය ශේලක් ශසො ා ගන්න 

අති යින් මහන්සි ශව්න්න ඕනෑ. ආහාය ශේලක් ශහො ා ගන්න රිව්ා 

රෑ අති යින් මහන්සි ව්න බහුතය ක් ින්න ය ශට්   බඩගින්ශන් 

ි ටපු නැති  ශම් සි ලු ව්ය්රසාද භුක්ති විඳින අ  මිනිසුන්ශේ 

ව්ැරැේද නිසා තමයි ශම් ආහාය සුයක්ෂිතතාව් ශහෝ මන්දශපෝෂට  

ඇති ශව්න්ශන් කි ලා කි නව්ා නම්  මම ි තන්ශන් ඒෙ බයපතළ 

්ර ්න ක් ව්නව්ා. ඒ ආෙල්ප  තුළින්ම අපිට ශත්ශයනව්ා  ඒ 

්ර ්නශේ  මූල  ශෙොශහේද තිශබන්ශන් කි ලා. ශමොෙද  මම ි තන 

විධි ට ්රතිපත්ති සම්පාදන  ෙයන ශෙොට -ඒ ෙටයුතුව්ලට 

මැරිහත් ව්නශෙොට- මිනිසුන්ශේ ජීවිත ශමොන ව්ාශේද  අපි 

ශගශනන ්රතිපත්ති ශම් මිනිසුන්ශේ ජීවිතව්ලට බලපාන්ශන් 

ශෙොශහොමද කි න හෙ දන්ශන් නැතුව් ශනොශව්යි ඒව්ා ෙයන්ශන්. 

ඒ ශේව්ල් දන්ශන් නැතුව් ශම්ව්ා සිේධ ශව්නව්ා කි ලා අපට 

ි තන්න බැහැ. නමුත්  ශම්ව්ා ගැන තව්ුයටත් මහජන 

නිශ ෝජිත න් හැටි ට අපි අව්ධාන ක් ශදන්ශන් නැති හෙ තුළින් 

තමයි ශම් ්ර ්න  ශම් විධි ට නිර්මාට  ශව්මින් තිශබන්ශන්.  

ආහාය අනායක්ෂිතභාව්  සහ මන්දශපෝෂට  විශ ේෂශ න් 

ොන්තාව්න් සහ දවනව්න් මත බලපාන විධි  ගැන අපි ශම් 

විව්ාදශේ දී ොා ෙළත්  හ ට විසඳුම් ශසවීශම්දී  ශේ පාලන 

ව්ුහ  තුළ  අශ්ත ආර්ථිෙ ව්ුහ  තුළ අවුවනු ගටනක් තිස්ශසේ අපි 

ගත් තීයටව්ල ්රතිලල නිසා තමයි ශමව්ැනි තත්ත්ව් ක් නිර්මාට  

වුශණ් කි න හෙ අනිව්ාර් ශ න්ම අපට පිළිගන්න සිු ශව්නව්ා.  

ජාතයන්තය ආ තනත් අද ව්න විට මානව් අයිතිව්ාසිෙම්  

ආර්ථිෙ ්රජාතන්ත්රව්ාද  සහ දූෂට -ව්ංචාව් අතය සම්බන්ධතාව් 

ගැන ොා ෙයන්න පටන් අයශගන තිශබනව්ා.  ශම් සතිශේ  නිකුත් 

වූණු ලංොව් පිළිබඳව් මානව් ි මිෙම් ්රො නශේ  - UNHRC 

හශෙන් නිකුත් වූ ඒ නිශේදනශේ  - සඳහන් ව්නව්ා  “Impunity for 
human rights abuses, economic crimes and corruption are the 

underlying reasons for this country’s collapse" කි ලා. 

පැහැරිලිව්  මානව් අයිතිව්ාසිෙම් වල්ලංඝන ට ශහේතු හැටි ට 

දක්ව්න්ශන් ආර්ථිෙ අපයාධ  දූෂට  කි න හෙයි. හ  ජාතයන්තය 

මානව් ි මිෙම් ෙවුන්සල  වුටත් පිළිගන්නව්ා. මා ි තන විධි ට 

ශම  ඊට හහා  න ොයට ක්. ඒ ්රො ශ න් හහාට ගිි ල්ලා අපි 

කි න්න අව් යයි  අද පව්තින ශම් ආර්ථිෙ ක්රම ත්  ශේ පාලන 

සංස්ෙෘති ත් ශමච්චය ොල ක් ශමශහම පව්ත්ව්ාශගන  න්න 

මූලිෙ පදනම වුශණ් දූෂට  ව්ංචා සහ ආර්ථිෙ අපයාධව්ලට නීති  

ක්රි ාත්මෙ ශනොවීමයි කි ලා. ශම් ආර්ථිෙ ක්රම ත්  ශේ පාලන 

සංස්ෙෘති ත් ශව්නස් ශනොෙය  ඒ මූලිෙ ්ර ්නව්ලට මැරිහත් 

ශනොවී  ශම් ්ර ්න ට තියසය විසඳුම් ශගශනන්න පුළුව්න් කි ලා 

අපි ි තන්ශන් නැහැ. මිනිසුන්ශේ ්ර ්න තාව්ොලිෙව් විසඳන්න 

විවිධ ්ර ත්න ගත්තත්  අද ශව්නශෙොට ඒ තාව්ොලිෙ ්ර ත්නත් 

අසාර්ාෙයි.  ශමොෙද  ශම් ්ර ්න  බහුතය ෙට බලපානව්ා. ඒ 

නිසා බහුතය ක් ආයක්ෂා ශනොව්න  බහුතය ක් අව්දානමෙට 

 ව්න ශම් ආර්ථිෙ ක්රම  ශව්නස් ෙයන්ශන් නැතිව් ශමව්ැනි ්ර ්න 

අපට තියසයව් විසඳන්න පුළුව්න් කි ලා අපි ි තන්ශන් නැහැ.  

දවනව්කුශේ ජීවිත  ගැන කිසිම වි ්ව්ාස ක් ති න්න බැපත  

පවුලෙ සතුට  හෙමුතුෙම සහ පවුලෙ තිශබන හැඟීම් ගැන වුටත් 

කිසිම වි ්ව්ාස ක් ති න්න බැපත  ශගදය අ  විසින්ම දවනව්න් සහ 

ොන්තාව්න් වි ාල අපශ ෝජනව්ලට ලක් ෙයන යුග ෙ තමයි අද 

අපි ජීව්ත් ශව්න්ශන්. ශම්ව්ා පුේගල ව්ැයරි ශනොශව්යි. ශමම පේධති  

තුළ අපි නිර්මාට  ෙය  තිශබන තත්ත්ව් න් තුළ තමයි මිනිසුන්ට 

ශමශහම හැසිශයන්න සිු ශව්ලා තිශබන්ශන්. ශම් ශේව්ල් ශව්නස් 

ෙළ යුතුයි. ඒ ව්ුහාත්මෙ ශව්නස ෙයන්ශන් නැතිව්  ශම් ්ර ්න 

අපට තියසයව් විසඳන්න පුළුව්න් ශව්යි කි ලා මම  ි තන්ශන් 

නැහැ.  

ගවන නිශ ෝජය ොානා ෙතුමනි  ඔබතුමාට ස්තුතියි.  

 

ගරු නිවයෝජය කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிெதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගවන ව්සන්ත  ාපාබණ්ඩාය මැතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 8ෙ 

ොල ක් තිශබනව්ා. 

 

[අ.භා. 21. 2] 

 

ගරු වසන්ත යාපාබණ්ඩාර ෙහතා 
(ைொண்புைிகு வெந்த யொப்பொபண்டொெ)  

(The Hon. Wasantha Yapabandara) 

ගවන නිශ ෝජය ොානා ෙතුමනි  අශ්ත යශට් දවනව්න්ශේ 

ශපෝෂට  පිළිබඳව් ොා ෙයන ශම් ශමොශහොශත්  ජනශල්ඛන හා 

සංඛයාශල්ඛන ශදපාර්තශම්න්තුව් කි න විධි ට ලංොශේ 

දවනව්න්ශගන් සි  ට 27. ක් කුවන බශව්න් යුතු දවනව්න් ශලසත්  

සි  ට 25.2ක් ෙෘ  බශව්න් යුතු දවනව්න් ශලසත්  සි  ට 12.5ක් 

අඩු බය සි ත දවනව්න් ශලසත් හඳුනාශගන තිශබනව්ා. අශ්ත යශට් 

දවනව්න්ශේ ශපෝෂට  සහ දවනව්න්ශේ ආහාය යටාව් ිතාම 

ශේදනී  තැනෙ තිශබනව්ා කි ලා ව්ාර්තාව්ක් නිකුත් ෙයලා 

තිශබනව්ා. 

සමහවන කි නව්ා  "ඒෙ 1226දී නිකුත් ෙළ ව්ාර්තාව්ක්  1226 

තමයි ඒෙ ශව්ලා තිශබන්ශන්  ඒ නිසා අපි ඒෙට ව්ග කි න්න 

ඕනෑ නැහැ" කි ලා. තව්ත් සමහවන කි නව්ා  "නැහැ ශම්ෙ 1212දී 

තමයි ්රො  ට පත් ශව්න්ශන්. ඒ නිසා ශම්ෙට 1212 ි ටපු අ  

තමයි ව්ග කි න්න ඕනෑ" කි ලා. ව්ර්ෂ  පිළිබඳ ශම් අනව්යත 

අයගළ  නව්ත්ව්ා  ාාර්ා ට මුහුට ශදන්න කි ලා මම කි නව්ා. 

අද ශම් යශට් ආර්ථිෙ ත් හක්ෙ බැඳිලා තිශබන  දවනව්න්ශේ 

ශපෝෂට  පිළිබඳ ශම් ොයට  ිතාම ශේදජනෙ තත්ත්ව් ට පත් 

ශව්ලායි තිශබන්ශන්. ිතිහාසශේ  ිඳලා ශම් පාර්ලිශම්න්තුව්  

නිශ ෝජන  ෙළ අ  ව්ාශේම  ව්ර්තමානශේ  සිටින අපිත් ශම ට 

ව්ග කිව්යුතුයි කි න හෙයි මා කි න්ශන්.  ගවන නිශ ෝජය 

ොානා ෙතුමනි  ඔබතුමා දන්නව්ා UNICEF ව්ාර්තාව්ට අනුව්  

ලංොශේ අවුවනු 5ට අඩු වග්ර මන්දශපෝෂටශ න් ශපශළන 

ළමයින් සංඛයාව් 56 222ක් ශව්නව්ා. ඇත්තටම ශම් යශට් 

දවනව්න්ට ශමව්ැනි ශ ෝචනී  තත්ත්ව් ක් වදා ශව්ලා තිශබන්ශන් 

ලංොශේ ආර්ථිෙ  ොලීනව්  ්රබල විධි ට ෙඩා ව්ැටීශම් ශහේතුව් 

නිසා  කි න හෙ මම කි න්න ඕනෑ. ඇත්තම මූල  තිශබන්ශන් 

ශම් ආර්ථිෙ ොයටාව්ත් හක්ෙයි  ගවන නිශ ෝජය 

ොානා ෙතුමනි. අපි පසුගි  අවුවනු 1ෙට ආසන්න ොල 

පපතච්ශේද  තුළදී පක්ෂ  තුළ සහ ආණ්ඩුව් තුළ ිඳිමින්  රිගින් 

රිගටම ෙවනණු ිරිපතපත් ෙළා  සාධායට විශේචන හල්ල ෙළා  

ව්ැයරි ආර්ථිෙ තීන්ු ගැනීම පිළිබඳව්. ඒ විශේචනව්ලදී අපි ්රබල 

ව් ශ න් කි ා සිටි ා  ඒ තත්ත්ව්  නිව්ැයරි ෙයගන්න කි ලා.  

ොබනිෙ ශපොශහොය ්රතිපත්ති  දව්සකින්  හෙ රැ කින් 

ශගශනනශෙොට ඊට හශයි ව් අශ්ත ෙණ්ඩා ම ආණ්ඩුශේම 

ිඳශගන ොා ෙළා. නමුත්  අපි පාර්ලිශම්න්තුව් ඇතුශළේ සිටි පසු 

ශපළ මන්ත්රීව්වන නිසාශව්න්ම  පිළිෙන්ශන් ි ටි ා ව්ාශේ අපට 

සලෙමින්  අපි කි පු ොා නෑූ  ෙන්ව් සිටි යුග ක් තමයි පසුගි  

ොලශේ  තිබුශණ්. ගවන නිශ ෝජය ොානා ෙතුමනි  සමහවන 

ි තාශගන ින්නව්ා නම් අපි ශපොල්ශෙෝම්බ ව්ාශේ ගශේ  ඇශළේ 
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[ගවන (ආචාර් ) හපතනි අමයූ පත  ශමශනවි ] 
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ගහශගන ආපු අ  කි ලා  ඒෙ හශහම ශනොශව්යි. අපි පක්ෂ  තුළ 

සහ ආණ්ඩුව් තුළ ඒ අයගළ  ෙශළේ  දවනව්න්ශේ ශපෝෂට  

සම්බන්ධශ න්  අශ්ත මිනිසුන්ශේ ආහාය සම්බන්ධශ න් 

අනාගතශේ දී ශම් ව්ාශේ තත්ත්ව් ක් වදා ශව්යි කි ලා අශ්ත 

ි ත්ව්ලට දැනුණු නිසා  ගවන නිශ ෝජය ොානා ෙතුමනි.  

ඔබතුමා දන්නව්ා  අශ්ත ආර්ථිෙ අර්බුද  පුපුයා  ාම සිේධ 
ශව්න්ශන් පසුගි  අශ්රේල් 21ශව්නි දා යට බංශෙොශලොත් බව්ට පත් 
ශව්නව්ා කි ලා ව්ගකීම් වියි තව් ්රො  ට පත් කිරීශමන් පසුව්යි 
කි ලා. ගවන නිශ ෝජය ොානා ෙතුමනි  යශට් ආර්ථිෙ  
බංශෙොශලොත් කි ා හළිශේ  ිඳශගන ්රො  ෙයන්න පුළුව්න්ද 
කි ලා මශේ හෘද  සාක්ෂි  මශගන් ්ර ්න ෙයනව්ා. යට 
බංශෙොශලොත් නම් ඒ පිළිබඳව් ශම් පාර්ලිශම්න්තුව් දැනුව්ත් 
ෙයන්න ඕනෑ.  ඒ බංශෙොශලොත්භාව්  ්රො  ට පත් ෙළ යුත්ශත් 
මූලය ව්ගකීම තිශබන ශම් පාර්ලිශම්න්තුව් හයහා  කි න හෙයි 
අපි කි න්ශන්.  නන්දලාල් වීයසිංහ මැතිතුමාට අපි ගවන ෙයනව්ා. 
අපි හතුමාශේ දැනුම සහ අත්දැකීම් අග  ෙයනව්ා. නමුත් ශම් 
ොයටාව්ත් හක්ෙ  අපට ලැශබන්න තිබුණු විශේ  අයමුදල්  
විශේ  ට   යටට හන්න තිබුණු ආශ ෝජන අව්ස්ාා අඛණ්ඩව් 
ආපස්සට  ාමක් ශන්ද ශව්න්ශන්? යට පිළිබඳව් මූලය 
අස්ාාව්යත්ව් ක් ශන්ද ශලෝෙ ට පිළිබිඹු ශව්න්ශන්? හතශෙොට 
යටට ලැශබන්න තිශබන විශේ  මුදල් හකින් හෙ අඩු ශව්ලා  
සංචිත ්රමාට  අඩු ශව්ලා  ආන න ෙයන්න බැපත තත්ත්ව් ට පත් 
ශව්නව්ා. ඒ ව්ාශේම  වනපි ශල් අග  බාල්ු ශව්ලා  ශඩොලය ට 
ශගව්න වනපි ල් ්රමාට  ව්ැඩි ශව්ලා  රිගින් රිගටම යට තුළ මූලය 
අව්්රමාට  ශව්ලා  යටට ලැශබන්න තිශබන මුදල් අඩු ශව්ලා යට 
තුළ ජව්න වේධමන ක් ක්රි ාත්මෙ ශව්නව්ා  ගවන නිශ ෝජය 
ොානා ෙතුමනි.  

අද පාන් ශගඩි  වනපි ල්  22ට ගිි ල්ලා තිශබනව්ා. සිශමන්ති 
ශෙොට්ට  වනපි ල්   122ට ගිි ල්ලා තිශබනව්ා  සැමන් ටින් හෙ 
වනපි ල් 922ට ගිි ල්ලා තිශබනව්ා. ශපෝෂට  ගැන ොා ෙයන 
ශම් ශව්ලාශේ අපට ලේජයි  ගවන නිශ ෝජය ොානා ෙතුමනි. 
ශලෝෙශේ  ට   ආධාය  ආශ ෝජන ශදන යටව්ල් අපට කි නව්ා  
අපි අශ්තම විගටන ක් ෙළ යුතුයි කි ලා. "ඔබ ව්ංචාව්ට  
දූෂට ට නම් දයපු යටක්" කි නව්ා. අපව් ඒ ව්ාශේ හංව්ඩු ගහන 
හෙ ගැන අපි ලේජා ශව්න්න ඕනෑ  ගවන නිශ ෝජය 
ොානා ෙතුමනි. අද තිශබන තත්ත්ව් ත් හක්ෙ ශම් යටට 
සාමූි ෙව් විසඳුම් ශේන්න ඕනෑ  අන්තර්ව්ාය පාලන ෙට  න්න 
ඕනෑ කි ලා අපි හදාත් කිේව්ා.  

ගවන නිශ ෝජය ොානා ෙතුමනි  මා නිශ ෝජන  ෙයන 
මහනුව්ය රිස්ත්රික්ෙශේ  දවනව්න්ශේ ශපෝෂට  පිළිබඳව් ොා 
ෙයන්න ශව්න්ශන් ශ ෝචනී  විධි ටයි. ඒ ව්ාශේම  හම 
රිස්ත්රික්ෙශේ  අධයාපන  හදායන දවනව්න්ට ඊට සුුසු 
ව්ාතාව්යට ක්  ිඩහසයක් ඇත්ශත් නැහැ. අධයාපන බලධාපතන් 
හක්ෙ ොා ෙයලා  ශබොශහෝ ොල ක් සටන් ෙයලා   ශහේමමාලි 
විදයාල ට නව්  ාලාව්ක් ලබා ශදන්න පසුගි  දව්සෙ අපට 
පුළුව්න් වුටා. ආණ්ඩුොයතුමාට මා ඒ සම්බන්ධශ න් ස්තුති  පළ 
ෙයනව්ා. ඒ ව්නතුවන සි ලු ළමයි ි ටිශේ  හෙම බිල්ඩිමෙ.    

ගවන නිශ ෝජය ොානා ෙතුමනි  2 ශරේණිශේ  සිට 21 ශරේණි  
දක්ව්ා ිශගන ගන්නා ළමයින් අදත් හෙම බිල්ඩිමෙ ින්නව්ා. 
විහාය මහාශේවි විදයාල ත්  සීතාශේවි විදයාල ත් තිශබන්ශන් හම 
්රශේ ශේ යි. හම ්රශේ ශේ  විදයාල ගටනාව්ෙ දවනව්න්ට 
හපත ාොයව් ව්ාතාර ව්ත් ලැශබන්ශන් නැති තත්ත්ව් ක් 
තිශබන්ශන්. ශපෝෂට  සහ අධයාපන  ශව්නුශව්න් මුදල් ශව්න් 
කිරීශම්දී පසුගි  ොලශේ  ශම් යශට් අඩුශව්න්ම මුදල් ශව්න් ෙශළේ 
මහනුව්ය රිස්ත්රික්ෙ ට බව් මට කි න්න සිු ව්නව්ා.  

ගවන නිශ ෝජය ොානා ෙතුමනි  මම රිස්ත්රික් සම්බන්ධීෙයට 
ෙමිටුශේ සභාපතිව්ය ා විධි ට ෙටයුතු ෙළා. හි  සම්බන්ධීෙයට 
ෙටයුතුව්ලදී මා ලද අත් දැකීම් යාශි ක් තිශබනව්ා. අශ්ත පැත්ශත් 

පායව්ල් ව්ැස්ස ොල ට මහා මාර්ග ශනොව් ව්ාපත මාර්ගයි කි න හෙ 
හැම මිනිහාම ව්ාශේ දන්නා ොාව්ක්. ශමව්ය අ  ව්ැශ න් පව්ා 
ඒව්ාශේ  සංව්ර්ධන ට ශව්න් ශව්ලා තිශබන්ශන් ශසොච්චම් මුදලක්. 
ඒ නිසා අපි බලාශපොශයොත්තු ශව්නව්ා ලබන අ  ව්ැශ න්ව්ත් 
සාධායට ක් ිටු ශව්යි කි ලා.  මහනුව්ය රිස්ත්රික්ෙශේ  ශපොු 
 ටිතල පහසුෙම් ගැටලු පිළිබඳ ොයටාව් ුේගැනවිල්ලක් විධි ට 
ිරිපතපත් ෙයමින් අප ලි පු ලියුම් නම් සි  ගටනක් තිශබනව්ා. 
හැබැයි  ආර්ථිෙ අර්බුද ක් ශව්ලාව්ෙදී ඒ ව්ාශේ ශේව්ල් ගැන -
 ටිතල පහසුෙම් ගැන- ොා ෙයන හෙ විි ළුව්ක් බව් මම 
ශත්වනම් අයශගනයි ින්ශන්.   

ශපෝෂට  පිළිබඳව් ොා ෙයන ශම් ශව්ලාශේ මා කි න්ශන් 
අපට තිශබන සම්පත් ශහෝ අපි පාවිච්චි ෙයමු කි ලායි. මා සිටින 
 ටිනුව්ය ආසනශේ  තිශබනව්ා  ගියාගම ව්තු ා . හ  නිදැල්ශල් 
අත් හැය දමා තිශබනව්ා. කිපතමැටි  ව්තු ා ත් නිදැල්ශල් අත් හැය 
දමා තිශබනව්ා. ශගෝනාරිෙව්ත්ත අත් හැය දමා තිශබනව්ා. 
වඩුනුව්ය  ශතල්ශදණි   ශහේව්ාහැට කි න ආසනව්ල ඕනෑ තයම් 
භූමි සම්පත් තිශබනව්ා. ඒ සම්පත් වපශ ෝගි ෙයශගන තවනට 
දවනව්න් ශව්නුශව්න්  විරැකි ාශව්න් ශපශළන ජනතාව් ශව්නුශව්න් 
 ම් ව්ැඩසටහනක්  ආහාය ව්ැඩසටහනක් ආයම්භ ෙයන්න අපට 
පුළුව්න් නම් ශහොඳයි. අප සතුව් සම්පත් තිශබනව්ා  ගවන නිශ ෝජය 
ොානා ෙතුමනි. ශපෝෂට  ගැන ොා ෙයේදී  ශලෝෙශ න් 
වදාහයට ශගශනනව්ා. නමුත්  මහනුව්ය රිස්ත්රික්ෙශේ  ව්ාශේම 
යශට්ම තිශබන සම්පත් ්රමාට  අපි ඒ සඳහා පාවිච්චි 
ශනොෙයන්ශන් ඇයි?  

ගවන නිශ ෝජය ොානා ෙතුමනි  ශම් ්ර ්නව්ලට විසඳුම් 
ශසො නව්ා ශව්නුව්ට අශ්ත තනතුවන ගලව්න්න ශම් දව්ස්ව්ල ොා 
ෙයනව්ා. ශම් යට සුඛිත මුරිත ව්නව්ා නම්  ඒ ශව්නුශව්න් 
දංශගඩි ට වුටත් ි ස තබන්න අපි පසුබට ව්න්ශන් නැහැ  ගවන 
නිශ ෝජය ොානා ෙතුමනි. "හැම ශද ටම අත ඔසව්න සිේනල් 
ෙනු ශව් ේ!"  කිේව්ාට  හශහම ශව්යි කි ා නා ෙශ ෝ ෙල්පනා 
ෙළාට හශහම ශව්න්ශන් නැහැ  ගවන නිශ ෝජය ොානා ෙතුමනි. 
අපට ආයංචි ලැශබනව්ා  අශ්ත ෙණ්ඩා ශම් සිටින රිස්ත්රික් 
සංව්ර්ධන ෙමිටු සභාපතිතුමන්ලා සි ලු ශදනා ශනයපා හපතනව්ා 
කි ලා. ගවන නිශ ෝජය ොානා ෙතුමනි  අපි ශමතැනට ආශේ 
තනතුවන  ව්ය්රසාද පිළිබඳව් ආ ාශව්න් ශනොශව්යි. ජනතා ව්යමට 
ගවන ෙයමින් අපි ආශේ. දවනව්න්ශේ ශපෝෂට  පිළිබඳව්  
මිනිසුන්ශේ ආහාය අශහේනි  පිළිබඳව් ිතිහාසශේ  අපි කි ව්පු 
ොා අද  ාාර්ා ක් ශව්ලා තිශබනව්ා. ඒ නිසා දැන්ව්ත් ශම් 
්ර ්නව්ලට විසඳුම් ශගශනන තැනෙට හන්න කි න ිල්ලීමයි  අප 
ෙයන්ශන්  ගවන නිශ ෝජය ොානා ෙතුමනි. ස්තුතියි. 

 

ගරු නිවයෝජය කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிெதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 ගවන (ධව්දය) යශම්ෂ් පතියට අමාතයතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

24ෙ ොල ක් තිශබනව්ා. 
 

[අ.භා. 21.42] 
 

ගරු (වවදය) රවම්ෂ් පතිරට ෙහතා (වැවිලි කර්ොන්ත 

අොතය සහ කර්ොන්ත අොතයතුො) 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ெறைஷ் பதிெை - தபருந் 

றதொட்டக் மகத்ததொழில் அமைச்ெரும் மகத்ததொழில் 

அமைச்ெரும்) 

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

ගවන නිශ ෝජය ොානා ෙතුමනි  ශම් යශට් ව්ර්තමානශේ  ඇති 

වී තිශබන ශසෞඛය ගැටලුව්ක් ව්න දවනව්න්ශේ මන්දශපෝෂට 

තත්ත්ව්  පිළිබඳව් සභාව් ෙල්තබන අව්ස්ාාශේ ිරිපතපත් ෙළ 

ශ ෝජනාව් සම්බන්ධශ න් ොා ෙයන්න අව්ස්ාාව්ක් ලැබීම ගැන 

මා සතුටු ශව්නව්ා. 

1425 1426 



පාර්ලිශම්න්තුව් 

 ොාව් ආයම්භශේ දීම මම සඳහන් ෙයන්න අව් යයි  ශම් යශට් 

ආර්ථිෙ ගැටලුව්ක් තිශබන බව්  ආහාය අර්බුද ක් තිශබන බව්  

වේධමනොරී තත්ත්ව් ක් තිශබන බව් සහ ඒ හයහා ජනතාව්ට 

 සමාජ මට්ටමින් සහ ආර්ථිෙම  ව් ශ න් ගැටලුව්ක් ඇති ශව්ලා 

තිශබන බව්. හ  පිළිගනිමින් තමයි මම ොා ෙයන්ශන්.  

ශම් සි ලු ෙවනණු මැද ශම් ොාව් ආයම්භශේ දීම මශේ ස්තුති  

පුද ෙය සිටිනව්ා  සමස්ත ශ්රී ලංොශේ ශසෞඛය ශසේව්ෙ න් සි ලු 

ශදනාට. ශමොෙද  පසුගි  ව්සය ශදෙෙ තුනෙ ොල ක් තිස්ශසේ -

1212න් ආයම්භ වුණු ොල සීමාව් තුළ- ශ්රී ලංොශේ ශසෞඛය 

ක්ශෂේත්රශේ  සෑම ශෙශනකුම -ධව්දයව්වනන්  ශහද ශහරි න්  

අශනකුත් ොර්  මණ්ඩලව්ල අ - යශට් ජනතාව්ශේ ශසෞඛය 

තත්ත්ව්  ආයක්ෂා ෙය ගැනීමට තම වපපතම දා ෙත්ව්ශ න් මහත් 

ෙැප කිරීමක් ෙළා. ඒ නිසා ශම් යශට් ජනතාව්ශේ - [බාධා 
කිරීමක්]  

 

ෆීල්ඩ් ොර්ෂල් ගරු සරත් ව ොන්වසේකා ෙහතා 
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு ெெத் தபொன்றெகொ) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 

ගවන ඇමතිතුමා  ඔබතුමා ධව්දයව්යශ කු නිසාත්  ශසෞඛය  

ගැන ොා ෙළ නිසාත් මම ොයට ක් කි න්න ෙැමැතියි. ගවන 

ඇමතිතුමනි  IDH ශයෝහශල් සමස්ත ධව්දයව්වනන්ශේ සංඛයාව් 

82යි. ගි  මාසශේ  ඒ අ  අතපතන් අටශදශනක් අස් ශව්ලා පිට යට 

ගි ා. ශම් මාසශේ  තව් 21 ශදශනක් අස් ශව්ලා පිට යට  නව්ා. 

ධව්දයව්වනන් 82ශදනාශගන් 12ශදශනක් ශම් මාස ශදෙ ඇතුළත 

 නව්ා. මම ශම්ෙ කිේශේ  ඔබතුමා දැනුව්ත් ෙයන්න විතයයි. 

අව් ය තැන්ව්ලදී සැලකිල්ලට ගන්න. 

 

ගරු (වවදය) රවම්ෂ් පතිරට ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ெறைஷ் பதிெை) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

 ගවන නිශ ෝජය ොානා ෙතුමනි  මම හතුමාශේ ්ර ්න ටත් 

පිළිතුයක් ශදන්නම්.  

At the same time, we have to accept the fact that the 
World Health Organization recognizes Sri Lanka as one 
of the countries which provide better quality healthcare at 
an affordable and a lower cost. So, that is a significant 
milestone. We have been covering this subject over a 
period of time. Since independence, successive 
Governments have been spending a significant amount of 
money on universal healthcare in this country. Thanks to 
that, we have achieved good results. 

Also, I must mention that this particular Debate was 
initiated due to a statement issued by the UNICEF. Whilst 
acknowledging and thanking the UNICEF for their 
continuous contribution to uplift Sri Lanka's health 
standards, we beg to differ, Sir, with their statement 
issued recently. They have ranked Sri Lanka at the 6th 
position in relation to child malnutrition in the world. In 
this particular Report, which I downloaded today from the 
Internet, they have placed Sri Lanka at the 6th position 
stating that it has a malnutrition level of about 15.5 per 
cent, taking into consideration data from the year 2016. 
The controversy here is, the data from different countries 
which they have taken into consideration, relate to 
different years. For instance, with regard to India, they 
have taken data from the year 2017, whereas in relation to 

Eritrea, they have taken data from the year 1995. So, they 
have considered data relating to different years in coming 
up with the final results. So, we cannot take this as a 
complete Report and they have not indicated the 
situations in other countries. They have covered a few 
countries and also the data relate to different age groups. 
So, we beg to differ with their statement.  

Also, in relation to Sri Lanka's health standards, the 
Ministry of Health and the Family Health Bureau have 
issued the recent data. I may refer to some of the data, 
which are in the public domain.  

ගවන නිශ ෝජය ොානා ෙතුමනි  ශම් ව්ාර්තාශේ තිශබන 

ෙවනණු අනුව් 1229 ව්ර්ෂශේ දී ශ්රී ලංොශේ ව් ස අවුවනු 5ට අඩු 

දවනව්න්ශගන් සි  ට 17.4ෙට ශමව්ැනි අව්ශපෝෂට ශහව්ත් 

මන්දශපෝෂට - malnutrition - තත්ත්ව් ක් තිබිලා තිශ නව්ා. 

මන්දශපෝෂට තත්ත්ව්  1229 දී සි  ට 17.4යි; 1222 දී සි  ට 

1 .7යි; 1222 දී සි  ට 29.8යි; 1225 දී සි  ට 25.6යි. ශම් 

තත්ත්ව්  ක්රමානුකූලව් ශහොඳ අතට හැශයමින් තිශබන්ශන්. 

මන්දශපෝෂට තත්ත්ව්  1212 ව්සශර්දී සි  ට 21.1 දක්ව්ා අඩු 

ශව්ලා තිශබනව්ා. 1229 ව්සශර් සි  ට 17.4ක් වූ මන්දශපෝෂට 

තත්ත්ව්  1212 ව්න විට සි  ට 21.1 දක්ව්ා අඩු ශව්ලා තිශබනව්ා. 

ශම  අශ්ත ශසෞඛය ශසේව්ශේ  ිතාම පැහැරිලි ව්ර්ධන ක්. ශම් 

ව්ර්ධනී  තත්ත්ව්  තමයි අශ්ත ශසෞඛය ශසේව්ාශේ විශිෂ්ටත්ව්  

පිළිබඳ ෙතන්දය . අපි හ  අව්තක්ශසේවන ෙයන්න ශහොඳ නැහැ. 

ශම  යජ ක්ව්ත්  ආණ්ඩුව්ක්ව්ත්  ශේ පාලනඥශ කුව්ත් තනිව් 

ෙයපු ශද ක් ශනොශව්යි. ශම   සාමූි ෙ වත්සාහ ෙ ්රතිලල ක් 

හැටි ට  ශසෞඛය ක්ශෂේත්ර ට ෙයන ලද යජශේ  ආශ ෝජනශේ  

්රතිලල ක් හැටි ට  ශසෞඛය ශසේව්ාශේ මහා ෙැප කිරීශම් 

්රතිලල ක් හැටි ට අප ලබා තිශබන ජ ග්රහට ක්. ශම් 

ජ ග්රහට  පිළිබඳ ව්ර්තමාන ොාව් කි න්නට අපට අව් ය ව්න 

්රධානතම ශේ තමයි  ඒ පිළිබඳ දත්ත   ශතොයතුවන. අප දන්නා 

විධි ට හම දත්ත  ශතොයතුවන සි තව් ිතාම මෑතෙදී නිකුත් ෙයන 

ලද ව්ාර්තාව් තමයි  ධව්දය පර්ශේ ෂට ආ තන  විසින් නිකුත් 

ෙයන ලද  දැන් මා ළඟ තිශබන ශම් ව්ාර්තාව්.   

The Medical Research Institute - ධව්දය පර්ශේ ෂට 
ආ තන  - has conducted a survey in relation to the 
nutritional level of Sri Lankan children. This particular 
Report covers the period from September, 2021 to 
December, 2021. In that particular Report, they have 
categorically stated the fact that the situation has been 
improving over a period of time with a decrease in 
malnutrition. After the last survey conducted based on 
scientific data, covering the 25 districts and 75 Grama 
Niladhari Divisions in the country, they have very clearly 
stated that wasting in this country is 13.2 per cent and the 
severe acute malnutrition level is 1.7 per cent.  

ශ්රී ලංොශේ රිස්ත්රික්ෙ විසිපහම ආව්යට  ව්න පපතරි නිකුත් 

ෙයන ලද ශමම ව්ාර්තාශේ හැටි ට ශම් යශට් ශපෝෂට ඌනතාව් 

නිසා ඇතිව්න වග්ර මන්ද ශපෝෂට - severe acute malnutrition - 

තත්ත්ව්  1212 ව්ර්ෂශේ  අව්සන් ොර්තුශේ සි  ට 2.7ක් 

ව් ශ න් සඳහන් ශව්නව්ා. විදයාත්මෙ දත්ත පදනම් ෙයශගන ශම් 

යශට් ධව්දය පර්ශේ ෂට ආ තන  මඟින් අව්සන් ව්තාව්ට 

ිරිපතපත් ෙය තිශබන ව්ාර්තාව් ශම්ෙයි. ශම් ව්ාර්තාශේ පිටපතක් 

මා සභාගත* ෙයනව්ා.  

 

1427 1428 

[ගවන (ධව්දය) යශම්ෂ් පතියට මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලව  තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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 ශම් ව්ාර්තාව්ට අනුව්  පසුගි  ද ෙ ශදෙෙ  තුනෙ ොල  

තිස්ශසේම ලංොශේ දවනව්න්ශේ ශපෝෂට මට්ටම ක්රමානුකූලව් 

ව්ර්ධන  ශව්මින් තිශබනව්ා. හැබැයි  ව්ර්තමානශේ  තිශබන 

තත්ත්ව් ත් හක්ෙ අපට ගැටලුව්ක් තිශබනව්ා. ශම් ආර්ථිෙ 

අර්බුද ත් හක්ෙ දවනව්න්ශේ ශපෝෂට මට්ටම ෙඩා ව්ැටීශම් 

අව්දානමක් තිශබනව්ා. ඒ ශව්නුශව්න් ශපෝෂට ව්ැඩසටහන් 

ක්රි ාත්මෙ ෙයන්න සෑම සහශ ෝග ක්ම අපට අව් යයි. 

අන්තර්ජාතිෙ සංවිධාන  ශලෝෙ ආහාය ව්ැඩසටහන හා UNICEF 

ආ තන  ඒ සඳහා වදවු ෙයනව්ා ව්ාශේම අශ්ත යශට්ත් ඒ 

සම්බන්ධශ න් ව්ැඩසටහන් ක්රි ාත්මෙ ෙයන්න අපි ලෑස්ති ෙයලා 

තිශබනව්ා. ඒ ව්ැඩසටහන්ව්ල ්රතිලලත් ලැශබනව්ා.  

ෙෘෂිෙර්ම ඇමතිතුමා ශබොශහොම පැහැරිලිව් සඳහන් ෙළා  
අපි බලාශපොශයොත්තු වුටාට ව්ඩා ව්ැඩි ්රමාට කින්  ල 
ෙන්නශේ  අස්ව්ැන්න ලැශබමින් පව්තිනව්ා  කි ලා.  ල 
ෙන්නශේ දී ශපොශහොය ්රමාට ක් ලැබුටා. යශට් ්රධාන 
ගැටලුව්ක් හැටි ට තිබුණු ශපොශහොය ගැටලුව් දැනට විසශඳමින් 
තිශබනව්ා. මහ ෙන්න ට අව් ය ශපොශහොය සම්බන්ධශ න් 
්රසම්පාදන ෙටයුතු සිු ශව්මින් තිශබනව්ා. යශට් ආහාය 
සුයක්ෂිතතාව් පිළිබඳ  ම්කිසි ගැටලුව්ක් තිබුටා නම්  මහ 
ෙන්න  අව්සන් ව්න විට ඒ ගැටලුව් විසීමමට අව් ය පසුතල  
සෙස් ශව්මින් තිශබනව්ා  කි න ොයට ත් ශම් අව්ස්ාාශේ දී 
මම මතක් ෙයන්න ෙැමැතියි. 

ගවන නිශ ෝජය ොානා ෙතුමනි   ශම් සි ලු  ෙවනණු 
ොයටා අතශර් පසුගි  ොල සීමාව් තුළ අපි දැෙපු ශම් 
malnutrition තත්ත්ව්  පිළිබඳ ශතොයතුවන පසුගි  රින කිි ප  
තිස්ශසේම ලංොශේ ළමා ශයෝග විශ ේෂඥ න්ශගන් අපි ලබා 
ගත්තා. ශම් හා සම්බන්ධශ න් ළමා ශයෝග විශ ේෂඥ න් 
බහුතය ෙශේ මත  ව්න්ශන්  ශමව්ැනි ආොයශේ  සුවිශ ේෂී 
අනායක්ෂිත තත්ත්ව් ක් දැනට මතුව් නැහැ කි න හෙයි. ශම  
ශේ පාලන මත ක් ශනොශව්යි. සමහය ධව්දයව්වන ශම් හා 
සම්බන්ධ විවිධ ්රො  නිකුත් ෙය තිශබන බව් අපි දැක්ො.  
ළමා ශයෝග පිළිබඳ ලංොශේ සි ලුම ධව්දයව්වනන් 
නිශ ෝජන  ෙයන අං  ක් තිශබනව්ා. සමස්ත ක් හැටි ට 
ඔවුන්ශේ මත  ව්න්ශන්  "දැනට ශමව්ැනි අනතුයක් මතුව් 
නැහැ. නමුත් ශම් සම්බන්ධශ න් නිසි ආොයශ න් ්රතිචාය 
ශනොදැක්වුව්ශහොත් අනාගතශේ දී ශමව්ැනි අනතුයක් මතු 
ව්න්නට පුළුව්න්" කි න හෙයි.  

 මන්දශපෝෂට ට බලපාන ෙවනණු ශදෙක් තිශබනව්ා  ගවන 
නිශ ෝජය ොානා ෙතුමනි. පළමුව්න හෙ තමයි  ආහාය 
සම්බන්ධව් තිශබන ොයට . ශදව්න හෙ තමයි  ශයෝගී 
තත්ත්ව් න් පිළිබඳ ොයට . ශයෝගී තත්ත්ව් න් පිළිබඳ 
ොයටාශේදී  ශම් යශට් දවනව්න්ශේ ශපෝෂට මට්ටම සඳහා 
ආහාය ව්ැදගත් ශව්නව්ා. ශම් යශට් දවනව්න්ශේ බය අඩු ශව්න්නට 
අන්තර්ොලීන ආසාරිත තත්ත්ව් න් - intercurrent illnesses - 

බලපානව්ා. ශම් දවනව්න්ට cross infections, නැත්නම් ශම් 
ශයෝගී තත්ත්ව් න් ඇති ව්න්ශන් ශෙොශහොමද? ්රධාන ව් ශ න් 
පාසශල්දී තමයි ශබෝ ශව්න්ශන්. 1212 ව්සශර්දීත්  1212 
ව්සශර්දීත් දවනව්න්ශේ පාසල් ගමන නතය වුටා. හ  ශහොඳ 
තත්ත්ව් ක් ශනොශව්යි    ිතාම අව්ාසනාව්න්ත තත්ත්ව් ක්. 
හැබැයි  දවන ව්න් පාසල් ගිශේ  නැති නිසා දවනව්න්ට අන්තර් 
ආසාරිත තත්ත්ව් න් ඇති වීශම් ්රව්ටතාව් අඩු වුටා. දවනව්න් 
ශලඩ වුශණ් අඩුශව්න්. ශෙොශයෝනා තත්ත්ව්  නිසා දවනශව්ෝ 
පාසල් ගිශේ  නැහැ. පාසල්  න්න බැපත වීම ෙනගාටුව්ට 
ොයට ක්. හැබැයි  දවනව්න් ශලඩවීශම් ්රති තශේ  පැහැරිලි 
අඩුව්ක් පැව්තිලා තිශබනව්ා. ශලඩ වීම අඩු නම් හ  ශපෝෂට 
තත්ත්ව් ට ධනාත්මෙව් බලපානව්ා. ධව්දයව්වන ශබොශහොම 
පැහැරිලිව් සඳහන් ෙය තිශබනව්ා  ශම් තත්ත්ව්  නිසා පසුගි  

අවුවනු ශදශක් දවනව්න්ශේ ශපෝෂට මට්ටම  ම්කිසි 
්රමාට ෙට ව්ැඩිශව්ලා තිශබනව්ා  කි ලා. ඒ ශතොයතුවන පවුල් 
ශසෞඛය ොර් ාං ශේ  සහ ශසෞඛය අමාතයාං ශේ  ව්ාර්තාව්ල 
සඳහන්ශව්ලා තිශබනව්ා. ලංොශේ community physiciansලා 
සහ paediatriciansලා හෙතුශව්ලා ෙයන ලද පර්ශේ ෂට 
සි ල්ශලි ම ශම් සි ලු  ලක්ෂට විදයාමාන ව්නව්ා  කි න 
ොයට  ිතා පැහැරිලිව් සඳහන් ශව්ලා තිශබනව්ා.  

ගවන නිශ ෝජය ොානා ෙතුමනි,  ශම් ආහාය අර්බුද ට, 
ආර්ථිෙ අර්බුද ට මුහුට දී සිටින පවුල් 62,000ෙට පමටක් අපි 
වදවු ෙයන්න  නව්ා කි ලා සමහය අ  කිේව්ා.  ඒ සම්බන්ධශ න් 
ශම්  ොයට  මම ිතාම පැහැරිලිව් සඳහන් ෙයන්න ෙැමැතියි. 
අපි දැනට සමෘේධි සහනාධාය ශදන, සමෘේධි සහනාධාය 
ශපොශයොත්තු ශල්ඛනගතව් සිටින, ආබාධිත නිසා දීමනා ලබන, 
අනිකුත් ආධාය ලබන වි ාල පිපතසක් ිව්ත් ෙළාට පසුව් ඊට 
අමතයව් තමයි ශම් පවුල් 62,000 හඳුනාශගන තිශබන්ශන්. 

දැනට ලංොශේ පවුල් 2 722 222ෙට සමෘේධි දීමනාව් ලබා 
ශදනව්ා. ඔවුන්ට සමෘේධි දීමනාව්ට අමතයව් ශලෝෙ බැංකු ආධාය 
ව්ැඩසටහන  ටශත් අමතය මුදලක් ලබා දී සෑම ශෙශනකුටම 
මාසිෙව් අව්ම  වනපි ල් 7 522ක් දක්ව්ා ලබා ශදන්න ෙටයුතු ෙය 
තිශබනව්ා. ඒ  පවුල් 2 722 222ෙට. සමෘේධි සහනාධාය ලබා 
ගැනීම සඳහා ශපොශයොත්තු ශල්ඛනගතව් සිටින ්රමාට  
7 2 222ක්. ඔවුන්ටත් ශම් දීමනාව් ලබා ශදනව්ා. ඊට අමතයව් 
ව්ැඩිි ටි සහ ව්කුගඩු ආබාධිත දීමනා හැටි ට තව්ත් 222 222ෙ 
පිපතසෙට ඒ ආධාය  ලබා ශදන්න ෙටයුතු ෙය තිශබනව්ා. සමස්ත 
හෙතුව් ගත්තාම ශම් යශට් පවුල් 1 122 222ෙට ව්ැඩි පිපතසෙට 
ිරිපත මාස හ ෙ ොල  තුළ අපි ශම් ආධාය ලබා ශදනව්ා. ඊට 
අමතයව් තව්ත් පවුල් 62 222ක් හඳුනාශගන තිශබනව්ා. ඒ පවුල් 
62 222ටත් ශම් අමතය ආධාය මුදල ලබා ශදනව්ා  කි න 
ොයට  තමයි ගවන ජනාධිපතිතුමා අතුවන අ  ව්ැ  ශල්ඛනශේ දී 
සඳහන් ෙශළේ. ඒෙ නිසා සමස්ත ක් හැටි ට යජශේ  ෙව්ය ශහෝ 
ආධාය ක් ලබන පිපතස ිරිපත මාස හ ෙ ොල  තුළදී පවුල් 
1 122 222ෙට ව්ැඩි මිසක් අඩු ශව්න්ශන් නැහැ කි ලා මම ශම් 
අව්ස්ාාශේ මතක් ෙයන්න ෙැමැතියි.  

 ශබොයරිශේ  මාළු බානව්ා ව්ාශේ  ශේ පාලන ශෙෝට කින් අ පි 
ශම් ශේව්ල් රිහා බලන්න ශහොඳ නැහැ  ගවන නිශ ෝජය 
ොානා ෙතුමනි. ශමොෙද ශම් ශව්ලාශේ ශම් යශට් අර්බුද ක් 
තිශබනව්ා. ඒෙට මුහුට දීම සඳහා හෙට හෙතුශව්ලා ව්ැඩ ෙයමු 
කි ා ජනාධිපතිතුමා ිල්ලීමක් ෙයලා තිශබනව්ා. ඒ ව්ාශේම ගවන 
ෙෘෂිෙර්ම ඇමතිතුමාත් සඳහන් ෙළා  ශම් යශට් සෑම ්රාශේශී  
ශල්ෙම් ොර් ාල ක් හයහාම ක්රි ාත්මෙ ෙයන ආහාය 
සුයක්ෂිතතා ව්ැඩසටහන සහ ව්ගා සංව්ර්ධන ව්ැඩසටහන පිළිබඳව්. 
ඒ ශව්නුශව්න් සම්බන්ධ ව්න්න කි ා විවනේධ පක්ෂශේ  සෑම 
මන්ත්රීව්යශ කුටම අපි  නැව්තත් ආයාධනා ෙයනව්ා. ්රාශේශී  
ශල්ෙම් ොර් ාලව්ල ව්ැඩ ෙටයුතු බලා ගන්න   යජ  ශව්නුශව්න් 
ඔවුන්ට ව්ගකීම් දයන්න අව් ය පසුතල  සෙස් ෙය ශදන්න කි ලා 
ගි  සතිශේ ත් ගවන ජනාධිපතිතුමා සඳහන් ෙළා. ඒ සඳහා හෙතු 
ව්න ශලස අපි ඔබතුමන්ලාට ආයාධනා ෙයනව්ා. මැතිව්යට 
ොලව්ලදී අපි සෑම ශෙශනකුටම ජනතාව්ට මුහුට ශදන්න සිු 
ශව්නව්ා. ඒෙට අව්ස්ාාව්ක් හනව්ා. හතශෙොට ජනතාව් ඒ ගැන  
තීන්ු ෙයයි. ජනතාව් අපට ාන්ද  ුන්ශන් නැත්නම් අපි ශගදය 
නතය ශව්න්නම්. ඒශක් කිසි ගැටලුව්ක් නැහැ. ජනතාව්ශේ මත  
නිශ ෝජන  ෙයන්න අපට අව්ස්ාාව්ක් ුන්නා; ව්යමක් ුන්නා. 
ඒශක් ්රතිලල අපට බලන්න ශව්න්ශන් ඊළඟ මැතිව්යටශේ  දීයි. 
ජනතාව් අපට ෙැමැති වුශණ් නැත්නම්  අපට ශගදය  න්න සිු 
ශව්නව්ා. හශහම වුශටොත්  තමුන්නාන්ශසේලා යට භායගන්න. 
හතශෙොට තමුන්නාන්ශසේලාට ආණ්ඩු ෙයන්න පුළුව්න්. හැබැයි  
පසුගි  අවුවනු 72ෙ ොල  තුළ ශම් යට පාලන  ෙළ පක්ෂ  
විපක්ෂ ශේ පාලනඥ න්  ආණ්ඩු මඟින් ශම් යශට් සාධනී  ව්ැඩ 
ශෙොටසක් ෙයලා තිශබන බව්ත් අපට අමතෙ ෙයන්න බැහැ.  
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පාර්ලිශම්න්තුව් 

ශම් ආර්ථිෙ අර්බුදශ න් ශගොඩ හන්න නම් අපි සෑම 

ශෙශනකුම හෙතු ශව්ලා ව්ැඩ ෙයන්න ඕනෑ. ඒ ව්ාශේ ශව්ලාව්ෙදී 

ශේ පාලන ව් ශ න් ෙටොා හදන්න හපා. මම හශහම 

කි න්ශන් ශමන්න ශම් නිසායි  ගවන නිශ ෝජය ොානා ෙතුමනි. 

ඊශේ  රිනශේ ත් ශම් විව්ාද ම ශන්  පැව්ැත්වුශණ්. හි දී විවනේධ 

පක්ෂශේ  ගවන මන්ත්රීතුමි ක් සඳහන් ෙළා   අශ්ත යට දැව්ැන්ත 

ආහාය අර්බුද ෙට  නව්ා  මන්දශපෝෂට තත්ත්ව් ෙට  නව්ා 

කි ලා. හැබැයි  ඒෙ හශහම ශනොශව්යි. හශහම නැති බව් තමයි 

විදයාත්මෙ දත්ත අපට ශපන්නුම් ෙයන්ශන්. හැබැයි ඒ මන්ත්රීතුමි  

කි නව්ා  තව් ටිෙ දව්සකින් ිතිශ ෝපි ාශේ ව්ාශේ බඩ මහත  

ඔළුව් ශලොකු දවනශව්ෝ අශ්ත යශට්ත් දකින්න ලැශේවි කි ලා. 

හතුමි  සඳහන් ෙශළේ kwashiorkor සහ marasmus කි න ශයෝගී 

තත්ත්ව් ශදෙ පිළිබඳව්යි. ගවන නිශ ෝජය ොානා ෙතුමනි, ලංො 

ිතිහාසශේ  කිසිම දව්සෙ kwashiorkor සහ marasmus කි න 

ශයෝගී තත්ත්ව්ශේ  පසුව්න දවනශව්ෝ ශම් යශට් ිඳලා නැහැ. 

ෙව්දාව්ත් ිඳලා නැහැ. අද ශනොශව්යි, 1950-60 ොලශේ  ශපෝෂට 

තත්ත්ව්  මීට ව්ඩා ශගොඩක් අඩු මට්ටමෙ පැව්තුටා.  ශම් යශට් 

මිනිසුන්ට ෙන්න තිබුශණ් නැති නිසා තමයි, අවුවනු 72ෙට ෙලින්, 

1952දී යබර්-සහල් ගිවිසුම ගැහුශේ. හතශෙොට ලංොශේ 

ජනගහන  ශෙෝටි යි. අද ශෙෝටි ශදෙෙට ව්ැඩි ජනගහන ක් 

අශ්ත යශට්  සිටිනව්ා. හදා ශෙෝටි ෙ ජනගහන ෙටත් ෙන්න 

තිබුශණ් නැති නිසා තමයි චීනශ න් සහල් ශගන්නුශේ. අවුවනු 

72ෙට ෙලින් අපි යබර් දීලා සහල් ශගන්නුශේ ශෙෝටි ෙ පමට 

ජනගහන ක් සිටි දීයි. අද ශම් යශට් සිටින ශෙෝටි ශදෙෙට ව්ැඩි 

ජනගහන ට ෙන්න තිශබනව්ා. 2952දීත් ශම් යශට් marasmus 

සහ kwashiorkor ශයෝගීන් සිටිශේ  නැහැ. හශහම නම්, ශහටත් 

හශහම ශව්න්ශන් නැහැ. හතුමි ලා ි තාශගන ඇති, ශම්ශෙන් 

ශේ පාලන ව්ාසි ලබාගන්න. ිතිශ ෝපි ාව්, අප්රිොව් ව්ාශේ ිතාම 

ුෂ්ෙය යටව්ල ින්න බඩ මහත් වුණු, ඔළුව් ශලොකු  දවනශව්ෝ 

ශමශහේ ඇති ශව්යි කි ලා හතුමි ලා ි තනව්ා ඇති. හශහම 

ශව්න්ශන් නැහැ. ශේ පාලන ව්ාසි ගන්න අශ්ත යට අව්තක්ශසේවන 

ෙයන්න හපා. ශම් යශට් ශසෞඛය ශසේව්ාව්, දවනව්න්ශේ ශපෝෂට  

තත්ත්ව්  ශේ පාලන ව්ාසි ශව්නුශව්න් ශ ොදා ගන්න  හපා කි ලා 

අපි කි නව්ා. ඒ ව්ාශේම පසුගි  දව්ස්ව්ල තව්ත් ශේ පාලනඥ න් 

ොා ෙළ ආොය  අපි දැක්ො.  
 

ගරු නිවයෝජය කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிெதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගවන ඇමතිතුමනි  ඔබතුමාට ව්ැඩිපුය ොල  ලබා ශදන්න ගවන 

නලින් ්රනාන්ු ඇමතිතුමා ෙැමැතියි. ඔබතුමාට ශෙොපමට 

ශව්ලාව්ක් ඕනෑද? 
 

ගරු (වවදය) රවම්ෂ් පතිරට ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ெறைஷ் பதிெை) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

ශබොශහොම ස්තුතියි. මට තව් ටිෙ ශව්ලාව්ක් ශදන්න. 

පසු ගි  සතිශේ  විපක්ෂ නා ෙතුමා ගාල්ලට ගිි ල්ලා කි නව්ා මා 

දැක්ො  ශම් යශට් තිබුණු ශපෝලිම් ටිෙ QR ක්රමශේද  හයහා 

හැංගුව්ා කි ලා. ගවන නිශ ෝජය ොානා ෙතුමනි, අපට ආර්ථිෙ 

අර්බුද ක් ආව්ා. විශේ  විනිම  අර්බුද ක් ආව්ා. අමාවනශව්න් 

ශසො ාගත් මුදලින් ශගන්ව්න ශතල් ටිෙ ශම් යශට් ජනතාව්ට 

ගන්න ුන්ශන් නැහැ. ශතල් ශපෝලිම්ව්ලට අපයාධොයශ ෝ 

ඇවිල්ලා ජනතාව්ට ශතල් ලබා දීම වි ාල ශලස ව්ැළැක්වූව්ා. 

ඒෙට විසඳුමක් ශලස ගවන ෙංචන විශේශසේෙය ඇමතිතුමා රිව්ා රෑ 

ශනොබලා මහන්සි ශව්ලා QR ක්රමශේද  හැුව්ා. QR ක්රමශේද  

හදලා, අතයව් ය ්රමාට  ශනොවුටත්, පුළුව්න් විධි ට ලැබුණු 

ින්ධන ්රමාට  සෑම ශෙශනකුටම සාධායටව් ශබදලා ුන්නා. 

හතශෙොට ශපෝලිම් නැති වුටා. විපක්ෂ නා ෙතුමා කි නව්ා, ශම් 

යශට් ජනතාව්ට ශතල් ුන්ශන් නැහැ, QR ක්රමශේද  ශගනැල්ලා 

ශපෝලිම් හැංගුව්ා කි ලා. ශපෝලිමක් හැංගුශේ නැහැ. ඒ ක්රම  නිසා 

ශපෝලිම් නැතිව් ගි ා.  

තව් ි ටපු ඇමතිව්යශ ක් ගි  සතිශේ  කි නව්ා  ශම් යශට් පැ  

තුනෙ විුලි ේතපාුව් පැ ෙට අඩු ෙළා කි ලා. විුලි ේතපාුව් 

අපි පැ ෙට අඩු ෙශළේ ශෙොශහොමද? පසුගි  සති ශදෙ තුන 

තිස්ශසේ ජල විුලි බලාගාය ආශ්රිත ්රශේ ව්ලට ව්ර්ෂාව් ලැබුටා. 

හම නිසා විුලි  ේතපාුව් අඩු ෙයන්න අපට පුළුව්න් වුටා. 

හතශෙොටත් කි නව්ා  "විුලි ිල්ලුම දැව්ැන්ත ශලස අඩුශව්ලා  

ෙර්මාන්ත බිඳ ව්ැටිලා  ඒ නිසා තමයි විුලි  ේතපාු ෙයන ොල  

අඩු ෙශළේ" කි ලා. හැබැයි  සතය  ඒෙ ශනොශව්යි. සතය  තමයි  

ව්ැඩිපුය ව්ැස්සා  හම නිසා ින්ධන ශව්නුව්ට ජලශ න් විුලි  

ජනන  ෙයලා පැ  තුනෙ විුලි ේතපාුව් පැ ක් දක්ව්ා අඩු 

ෙයන්න අපට පුළුව්න් වීම. 

ගවන නිශ ෝජය ොානා ෙතුමනි  මීට ෙලින් ශම්  ගවන 

සභාශේ ොා ෙළ මන්ත්රීතුමි ක් සඳහන් ෙළා  දවනශව්ක් 

ොණුව්ෙට ව්ැටිලා මැවනටා කි ලා. ඒ ගැන අපි ෙනගාටු 

ශව්නව්ා. ඒෙ මහා ශේදව්ාචෙ ක්. ශම් යශට් ොටව්ත් හශහම සිු 

වි  යුතු නැහැ. හැබැයි  හතුමි  කිේශේ ශමොෙක්ද? 

ශේ පාලනඥශ ෝ හපත ට පායව්ල් හදපු නැති නිසා හම දවනව්ා 

ොණුව්ෙට ව්ැටුටා කි ලා තමයි කිේශේ. ෙවුවන ශමොනව්ා 

කිේව්ත්  මි න්ද යාජපක්ෂ ි ටපු ජනාධිපතිතුමාශේ ොලශේ දී 

තමයි ශම් යශට් ග්රාමී  සංව්ර්ධනශේ   මහා මාර්ග සංව්ර්ධනශේ  

ඓතිහාසිෙ ව්ැඩ ශෙොටස ෙශළේ. හැබැයි ගවන නිශ ෝජය 

ොානා ෙතුමනි  හශලස පායව්ල් හැුව්ා කි ලා 

පාර්ලිශම්න්තුශේදී ශෙොච්චය නම් බැන්නාද? පායව්ල් හැුව්ාට  

ොණු පේධති හැුව්ාට  මාර්ග අලංෙයට  ෙළාට  යශට් සල්ලි 

විනා  ෙයනව්ා කි ලා  පාර්ලිශම්න්තුශේදී ශෙොයි තයම් නම් 

බැටලා තිශබනව්ාද? අද කි නව්ා  ොණු හැුශේ නැහැ  ඒෙ මැති 

ඇමතිව්වනන්ශේ ව්ැරැේදක් කි ලා. 

ගවන නිශ ෝජය ොානා ෙතුමනි  පසුගි  අවුවනු 7 ෙ ොල  

පුයා නිදහස් ශ්රී ලංොශේ පැව්ැති යජ න් ශසෞඛය  ශව්නුශව්න්  

නිදහස් අධයාපන  ශව්නුශව්න්  ග්රාමී   ටිතල පහසුෙම් 

සංව්ර්ධන  ශව්නුශව්න් වි ාල ආශ ෝජන ක් ෙයලා තිශබනව්ා. 

ඒව්ාශේ  ්රතිලල ශම් යශට් මිනිස්සු අද භුක්ති විඳිනව්ා. ඒ අනුව්  

සෑම ශෙශනකුශේම ජීව්න මට්ටම ිහළ ගිි ල්ලා තිශබනව්ා. සෑම 

ශෙශනක්ම ි ටපු තැන්ව්ලින් ිහළට ගිි ල්ලා තිශබනව්ා. හශහම 

නැත්ශත් ෙම්මැළි  නිද්රාශීලී ජීවිත ගත ෙයපු මිනිස්සු විතයයි. හම 

නිසා ඒ සමාජ රියුණුව් ශදස අපි සෑම ශෙශනක්ම ධනාත්මෙව් 

බලන්නත් අව් යයි  ඒව්ා ිරිපත ට ෙයශගන  න්නත් අව් යයි. 

හැබැයි  අපි ව්ාශේ මැරි ආදා ම් ලැබූ යටෙ ආර්ථිෙ  ශම් ව්ාශේ 

හෙ තැන පල්ශව්න තත්ත්ව් ෙට පත් වුටාට පස්ශසේ අපට 

 ටිතල පහසුෙම් සංව්ර්ධන  ශව්නුශව්න් ආශ ෝජන  ෙයන්න 

බැපත ශව්යි. හැබැයි  අපි හැම ශෙශනකුටම හෙතු ශව්ලා 

ධනාත්මෙව් ශම් පිළිබඳව් ි තන්න පුළුව්න්. 

පසුගි  ොලශේ  ශම් යටට විශේ  ශ්රේෂට හව්න්න ුන්ශන් 

නැහැ. මැදශපයරිග ින්න අ ට කිේව්ා  ඔවුන් ශම් යටට හව්න 

සල්ලි ෙවුවන හපත ශහොයෙම් ෙයනව්ා කි ලා. ගවන නිශ ෝජය 

ොානා ෙතුමනි  විශේ  රමිෙශ ක් ශම් යශට් බැංකුව්ෙට හව්පු 

විශේ  ශ්රේෂටව්ලින් ශඩොලර් පහක් ශහෝ නැතිශව්ලා තිශබනව්ාද 

කි ලා මට ශපන්ව්න්න. ෙව්දාව්ත් හශහම නැතිශව්ලා නැහැ. 

තමන් නීතයනුකූලව් හව්න මුදල් ොටව්ත් ශහොයෙම් ෙයන්න 

බැහැ. හැබැයි  හශහම ශව්නව්ා කි පු අ  ශම් යශට් විශේ  සංචිත 

ටිෙ නම් ශහොයෙම් ෙළා. විශේ  ශ්රේෂට ටිෙ ශහොයෙම් ෙයනව්ා  

ඒ නිසා යටට සල්ලි හව්න්න හපා කි ලා සමහවන කිේව්ා. අද අශ්ත 

යටට විශේ  ශ්රේෂට විධි ට ලැශබන්ශන් ගි  අවුවනේශේ ලැබුණු 
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ගටනින් බාග යි. විශදස්ගත රමිෙ න් පිට යට ිඳලා සල්ලි හව්න 

හෙ සමහය ශේ පාලන පක්ෂ නිශ ෝජන  ෙයන ෙණ්ඩා ම් 

විසින් නතය ශෙශයේව්ා. විශේ  ශ්රේෂට නීතයනුකූලව් හව්න්ශන් 

නැතිව් වණ්ඩි ල් ක්රම  හයහා හවීම නිසා යටට ඒ විශේ  ශ්රේෂට 

ශනොලැබුටාම ෙවුද අමාවනශේ ව්ැශටන්ශන්? යශට් සෑම 

ශෙශනක්ම අමාවනශේ ව්ැශටනව්ා. හතශෙොට හැශමෝටම ඩීසල් 

නැතිව්  නව්ා  ඖෂධ නැතිව්  නව්ා.  

ශම් යශට් පසුගි  ොලශේ  නිර්මාට  ශව්ලා තිබුශණ් සෑම 

ශද ක්ම පිට යටින් ශගන්ව්න ආර්ථිෙ ක්. දැන් ඒ සි ලු ශේ 

අශනක් පැත්ත හයව්න්න අව් යයි. විශදස්ගත රමිෙ න්ට අපි 

ආයාධනා ෙයනව්ා  ශම් යටට සල්ලි ටිෙ හව්න්න කි ලා. අපි 

ආශ ෝජෙ න්ට හන්න කි ලා කි මු. යශට් තත්ත්ව්  දැන්  හපත් 

ශව්මින් තිශබනව්ා. අමාවන ොල ක් අපි අපහසුශව්න් ගත ෙළා. 

අශ්ත යශට් විතයක් ශමශහමව්ත් තිබුටාට  ශලෝෙශේ  අශනක් සෑම 

යටෙම ව්ාශේ දවනණු ආර්ථිෙ අව්පාත ඇතිශව්ලා තිශබනව්ා. 

ශලෝෙ ශව්ශළඳ ශපොශළේ ශතල් මිල ිතිහාසශේ  ිහළම ගටනට 

ගිි ල්ලා. ශලෝෙශේ    යටව්ල් අතපතන් යුක්ශර්න  තමයි ව්ැඩි පුයම 

තිපතඟු පිටි නිෂ්පාදන  ෙයන්ශන්. නමුත්  දැන් යුක්ශර්නශ න් 

තිපතඟු පිටි ටිෙ ශගන්ව්ා ගන්න බැහැ. ින්රි ාව්ත් දැන් තිපතඟු පිටි 

්රතිඅපන න  තහනම් ෙයලා තිශබනව්ා. ඒ නිසා පිටි ි ඟ ක් 

ඇතිශව්ලා තිශබනව්ා.  ශම් සි ලු  ෙවනණු ොයටා ශලෝෙ ත් 

සමඟ බේධ වුණු ොයටා. හැබැයි  අපි ශම් ශේව්ල් ගැන ශචෝදනා 

ෙයමින් ිඳලා ව්ැඩක් නැහැ  ශ්රී ලාංශක්  ජාති  හැටි ට අපි සෑම 

ශෙශනකුටම නැඟී සිටීශම්  ක්ති  තිශබනව්ා. ඒ නිසා ශමොන 

ශේ පාලන පක්ෂ  තිබුටත් ශම් යශට් ිරිපත ගමන නව්ත්ව්න්න 

බැහැ  අපට ිරිපත ට  න්න පුළුව්න්. ගවන නිශ ෝජය 

ොානා ෙතුමනි  හම නිසා ශසෞඛය   අධයාපන    ටිතල 

පහසුෙම් කි න සෑම අං  ෙම රියුණුව් ශව්නුශව්න් අශ්ත 

සහශ ෝග  ලබා ශදමු. අපි සෑම ශෙශනක්ම හෙතු ශව්ලා පටු 

ශේ පාලන විශේචන කිරීම දැන්ව්ත් නව්ත්ව්ලා හොව්න්ව් ිරිපත ට 

 මු කි මින්  තමුන්නාන්ශසේට ස්තුතිව්න්ත ශව්මින් මම නිහඬ 

ශව්නව්ා.   

 

ෆීල්ඩ් ොර්ෂල් ගරු සරත් ව ොන්වසේකා ෙහතා 
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு ெெத் தபொன்றெகொ) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 

Sir, I rise to a point of Order. 
  
ගවන නිශ ෝජය ොානා ෙතුමනි  මම දන්නා ධව්දයව්යශ ක් 

ින්නව්ා. හතුමා තමන්ශේ duty හෙ ශව්නුශව්න් රිනපතා 

බණ්ඩායගම ිඳලා ශෙොළඹට හනව්ා. හතුමාට සුමාන ටම 

හම්බශව්න්ශන් ශපරල් ලීටය 12යි. හව්ැනි අ  වි ාල පිපතසක් 

ින්නව්ා. ඒ අ ට තමන්ශේ යාජොපත ට බස්ව්ල  න්න හන්න 

ශව්නව්ා  ශව්නත් ව්ාහන නැහැ. ඒ සම්බන්ධශ න් ඔබතුමන්ලා 

අනිව්ාර් ශ න්ම කුමක් ශහෝ පි ව්යක් ගන්න. 

 

ගරු (වවදය) රවම්ෂ් පතිරට ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ெறைஷ் பதிெை) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

අපි ඒෙ දැනුම් ශදන්නම්  ගවන මන්ත්රීතුමනි. 

 

ගරු නිවයෝජය කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிெதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මීළඟට  ගවන ෂාටක්කි න් යාජපුත්තියන් යාසමාණික්ෙම් 

මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 22ෙ ොල ක් තිශබනව්ා. 

Order, please! ඊට ශපය, ෙවුවනන් ශහෝ ගවන මන්ත්රීව්ය කු 

මූලාසන  සඳහා ගවන ව්සන්ත  ාපාබණ්ඩාය මන්ත්රීතුමාශේ නම 

ශ ෝජනා ෙයන්න. 

ගරු (වවදය) රවම්ෂ් පතිරට ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ெறைஷ் பதிெை) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

ගවන නිශ ෝජය ොානා ෙතුමනි  "ගවන ව්සන්ත  ාපාබණ්ඩාය 

මන්ත්රීතුමා දැන් මූලාසන  ගත යුතු " යි මා ශ ෝජනා ෙයනව්ා. 
 

ප්රශ්්නය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනතුරුව ගරු නිවයෝජය කථානායකතුො මූලාසනවයන් ඉවත් 
වූවයන්  ගරු වසන්ත යාපාබණ්ඩාර ෙහතා මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு பிெதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள் 

அக்கிெொெனத்தினின்று அகலறவ, ைொண்புைிகு வெந்த யொப்பொபண்டொெ 

அவர்கள்  தமலமை வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 
THE HON. WASANTHA YAPABANDARA took the Chair. 

 

[අ.භා. 21.59] 
 

ගරු ෂාටක්කියන් රාජපුත්තිරන් රාසොණික්කම් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ெொைக்கியன் ெொஜபுத்திென் இெொெைொைிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

ශබොශහොම ස්තුතියි  මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමනි.  ශමම  

විව්ාද ට සහභාගි වීමට අව්ස්ාාව් ලැබීම පිළිබඳව් මම සතුටු 

ශව්නව්ා. 

්රාමශ න්ම  ඊශේ  දව්ශසේ ශ්රී ලංොව්ට ිතා විශිෂ්ට 

ජ ග්රහට ක් ි මි ෙය ුන් ශ්රී ලංො ක්රිෙට් ෙණ්ඩා මට මම සුබ 

පතනව්ා. ඒ ව්ාශේම ආසි ානු කුසලාන  ශම් යටට රිනා ගැනීමට 

ඔවුන්ට  ක්ති  හා හැකි ාව් ලැශේව්ායි කි ාත් මම ්රාර්ානා 

ෙයනව්ා. විශ ේෂශ න්ම තවනට ක්රිෙට් ෙණ්ඩා මක් ශම් යශට් 

ක්රිෙට් ිරිපත ට අයශගන  න බව් අපට දැන් ශ්තනව්ා. ඒ ව්ාශේම  

ශම් යශට් ශේ පාලන ත් තවනට පිපතසෙට බාය ශදන්න කි ලා මම 

ශම් යශට් ජනතාව්ශගන් ශම් අව්ස්ාාශේ ිල්ලීමක් ෙයනව්ා. 

ශමොෙද  තවනට පිපතසට තමයි ශව්නස් විධිශේ  ගමනක් තුළින් 

ිරිපත ට  න්න පුළුව්න් ශව්න්ශන්. අශ්ත ක්රිෙට් ෙණ්ඩා ම ව්ාශේම 

අනාගතශේ දී ශේ පාලන ත් තවනට ෙණ්ඩා මෙට බාය ශදන්න 

කි ලා මම යශට් ජනතාව්ශගන් ිල්ලා සිටිනව්ා.  

මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමනි  මන්දශපෝෂට  ගැන ොා 

ෙයන ශම් අව්ස්ාාශේදී වදාහයට ක් විධි ට මා නිශ ෝජන  

ෙයන රිස්ත්රික්ෙ  ව්න මඩෙළපුව් රිස්ත්රික්ෙශේ  ජනතාව් ගැන 

ොා ෙයන්න ෙැමැතියි. අනික් රිස්ත්රික්ෙව්ලත් ශමව්ැනි අව්ස්ාා 

තිශබන්න පුළුව්න්. අශ්ත රිස්ත්රික්ෙ  ගත්තාම  ව් ස අවුවනු 5ට 

අඩු ළමයි 55 222ක් පමට ින්නව්ා. ශමම දවනව්න් 55 222න් 

සි  ට 22ෙට පමට මන්දශපෝෂට  ශහෝ ශපෝෂට ඌනතාව්ක් 

තිශබනව්ා කි න හෙ RDHS,  Dr. G. Sugunan ෙයපු 

සමීක්ෂට කින් ශහො ාශගන තිශබනව්ා. මීට අමතයව්, ගැබිනි 

මාතාව්න් 22,000ක් පමට අශ්ත රිස්ත්රික්ෙශේ  ින්නව්ා. පසුගි  

අවුවනේශේ -1212- ශනොව්ැම්බර් මාසශේ  සි  ට 22ක් ව් ශ න් 

තිබුණු මන්දශපෝෂට ්රති ත  -ශපෝෂට ඌනතා ්රති ත - 1211 

අවුවනේශේ අශගෝස්තු ව්න විට සි  ට 27ක් දක්ව්ා ව්ර්ධන  ශව්ලා 

තිශබනව්ා. සාමානයශ න් දවනශව්කුශේ ශමොළශේ  ව්ර්ධන  

ව්ැඩිපුය සිු ශව්න්ශන් මව්ශේ කුස තුළදී සහ දවනව්ාශේ පළමු 

අවුවනු ශදෙ තුන ඇතුළතයි කි න හෙ ධව්දයව්වන කි ලා 

තිශබනව්ා. මට ශපය ොා ෙළ ගවන යශම්ෂ් පතියට ඇමතිතුමා 

ධව්දයව්යශ කු ව් ශ න් ශම් ගැන දන්නව්ා ඇති. ඇත්තටම අශ්ත 

රිස්ත්රික්ෙ  ගත්තාම pregnant mothersලාශේ බය ව්ැඩිවීම - 

weight gain - ගත්ශතොත්, ඒ මට්ටමත් ්රමාටාත්මෙව් අඩු ශව්ලා 

තිශබන බව් RDHS හයහා අපට දැන ගන්න ලැබිලා තිශබනව්ා.  
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පාර්ලිශම්න්තුව් 

මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමනි  ශපෝෂට  අඩු දවනව්න් ශසො ා 

ශගන දව්ල් ආහාය - mid-day meals - ලබා ශදන ව්ැඩ පිළිශව්ළක්  

පටන් ගත්තා. ඒ ආහාය ලබා දීශම්දී හෙ දවනශව්ක් ශව්නුශව්න් 

ශව්න් ෙය තිබුශණ් වනපි ල්  2යි. දැන් ඒ මුදල වනපි ල් 62ක් දක්ව්ා 

ව්ැඩි ෙය තිශබනව්ා. ශේත්රධාපත ශදපාර්තශම්න්තුව්ට අ ත් ශසේව්ා 

සහා ෙ නිලධාපත මහත්මශ කුශගන් මම ඇහුව්ාම කිේව්ා, 

"බිත්තය ක් දැන් වනපි ල් 52ක් ශව්නව්ා" කි ලා. හම නිසා 

සාමානයශ න් වනපි ල් 62ෙට ශම් ශව්ලාශේ ශදන්න තිශබන්ශන් 

'තටශෙොළ' තමයි. ඒ වනපි ල් 62ෙ මුදලත් පළාත් සභා හයහා 

පාසල්ව්ලට නිසි ශලස ලැශබන්ශන් නැහැ. හම නිසා ඒ දවනව්න්ට 

ෙන්න ශබොන්න ශනොලැශබන තත්ත්ව් ක් අද ඇති ශව්ලා 

තිශබනව්ා.  

මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමනි, ශම් ිරිපතපත් ෙය තිශබන්ශන් 

ිතාම ව්ැදගත් ශ ෝජනාව්ක්. ශම් සි ලු ශේට මුල ශමොෙක්ද? අපි 

දන්නව්ා, ශම්ව්ා ගැන ොා ෙයලා-ොා ෙයලා, ශම් ආර්ථිෙ 

අර්බුද ට ව්ග කි න්න ඕනෑ ෙවුද කි ලා ශේ පාලනඥ ාට ව්ඩා 

ලංොශේ ජනතාව් දන්නා බව්. නමුත්, නැව්ත ව්ාය ක් අපි ඒෙ 

මතක් ෙය ශදන්න අව් යයි. ශමොෙද, ලංොශේ ආර්ථිෙ  ෙඩා 

ව්ැටීම තුළින් ලංොශේ මිනිසුන් මන්දශපෝෂට තත්ත්ව් ට ශගනාපු 

පුේගල න්, ඒෙට ව්ගකිව්යුතු පුේගල න් නැව්ත ව්ාය ක් පසුගි  

සතිශේ දී අලුත් ශේ පාලන නාටය ක් පටන් අයශගන තිශබනව්ා. 

පසුගි  සතිශේ  මම ලංොශේ ි ටිශේ  නැහැ. නමුත්, මම ඒ ආයංචි  

newsව්ල දැක්ො. ශම් ශේ පාලන අර්බුද  ඇති ෙයන්න ්රධාන 

ව් ශ න් ශපළ ගැි ලා ි ටපු අ  අලුශතන් පක්ෂ ක් ආයම්භ ෙය  

තිශබනව්ා  "වත්තය ලංො සභාග " - Supreme Lanka Coalition 

-  කි ලා. ශහොඳට තිශේ වි. දැන් ශම් සි ලු ශේට ශම් ශසට් හෙටම 

ව්ග කි න්න ශව්නව්ා. ිරිපත ශපළ ි ටපු නා ෙ ා  වප නා ෙ ා ඒ 

ඔක්ශෙෝම අ  හතැන ින්නව්ා. නා ෙ ා ශමොනව්ාද කිේශේ? 

මහතීර් ශමොහමඩ් මහත්ම ා සහ ලී ක්ව්ාන් යූ මහත්ම ා ඇවිල්ලා 

ශම් යට හදනව්ා කි ලා කිේව්ා. දැන් කි නව්ා  නා ෙ ා විශේෙ 

අයශගන ඒ නා ෙ ාශේ මුණුපුයා හක්ෙ ින්න කිේව් නිසා තමයි 

ලු  ශම් යටට ශම් තත්ත්ව්  ඇතිවුශණ් කි ලා. හතශෙොට ශම් අ  

හදා ශම්ෙ දැනශගන ි ටිශේ  නැේද? ෙඩුව්කුත් අයශගන 'සිංහ ශල්' 

කි -කි ා ගි  ඒශක් ශල්ෙම්ව්ය ා කි න ශෙනා  ින්රි ාශව්න් 

ආශ ෝජන ඇවිල්ලා යට අස්ාාව්ය ශව්නව්ා  RAW agentsලා 

හනව්ා කි පු ශෙනා දැන් අලුත් පක්ෂශේ  ශල්ෙම් ද ශමොෙක්ද 

තනතුයක් දයනව්ා. Dr. Shafi ව්ඳ ශපති ශගනාව්ා කි පු ශෙනා තව් 

වප ශල්ෙම්ව්යශ ක්. IMF ගිශ ොත් යට විනා  ශව්නව්ා කි පු 

ශෙනා ඒශක් තව්ත් වප සභාපතිව්යශ ක්. මම ඒෙයි කිේශේ අශ්ත 

ක්රිෙට් තවනට පිපතසෙට භාය ුන්නා ව්ාශේ අශ්ත ශේ පාලන ත් 

තවනට පිපතසෙට බාය ශදන්න කි ලා. ශම් ව්ාශේ නාටෙශ ෝ  

ශබොවනොයශ ෝ ලංොශේ ජනතාව් නැව්ත ව්ාය ක් වි ්ව්ාස 

ෙයන්න හපා. ඒෙයි මම කි න්ශන්. මන්දශපෝෂට  ශනොශව්යි  

ශම් යශට් තිශබන සි ලු ්ර ්නව්ලට යාජපක්ෂව්වන ශෙොයිතයම් නම් 

ව්ග කි න්න ඕනෑද  ශම් ශගොල්ලන් ඊටත් ව්ඩා ව්ග කි න්න ඕනෑ. 

ශමොෙද  කිසිම ශද ක් නැති මිනිසුන්ව් පුම්බලා චපතත ෙයපු අ  

තමයි  ශම් ශගොල්ලන්. දැන් ශම් අලුත් ශසල්ලමෙටයි ශම් අ  

ලැහැස්ති ශව්න්ශන්. ඒෙ නිසා යශට් ජනතාව්ට මම කි න්ශන් 

ශම්ෙයි. අද අශ්ත යශට් ක්රිෙට් ෙණ්ඩා ම ශහොඳට ශසල්ලම් 

ෙයනව්ා. ඒ  තවනට පිපතසෙට ක්රිෙට් භාය දීලා තිශබන නිසායි. ඒ 

නිසා අශ්ත යශට් ශේ පාලනශ න් ශම් ශේ පාලනඥ න්ව් අතුගා 

දමන්න කි ලා මම ජනතාව්ශගන් ිල්ලා සිටිනව්ා.  ශම් 

ශේ පාලනඥ න් ශෙොයි තයම් ින්න වත්සාහ ෙළත්  අව්සානශේ  

ඒෙ අනිව්ාර් ශ න්ම ශව්නව්ා. හම නිසා අලුශතන් අතුගාලා 

දාන්න ශද කුත් නැහැ  ිරිපතශේ දී මැතිව්යට ක් හනශෙොට 

අනිව්ාර් ශ න්ම ඒෙ සිුශව්යි.  

මම අශ්ත යශට් ජනාධිපතිව්ය ාටත් ශද ක් කි න්න ඕනෑ. 

දැන් ශගෝධාභ  යාජපක්ෂ මහත්ම ා ලංොව්ට ඇවිල්ලා ින්නව්ා. 

"මි න්ද සුළඟ" ශගනාව්ා ව්ාශේ "ශගෝධා සුළඟ" කි ලා හෙකුත් 

පටන් ගනීවි. හෙ අතකින් ඇත්තටම ම ශහොඳ ශව්ලාව්ට තමයි 

ශගෝධාභ  මහත්ම ා ලංොව්ට ආශේ. නැත්නම් හතුමාට ශෙොශහේ 

ශහෝ හැංගිලා ින්න ශව්නව්ා. හශහම වුටා නම්  අශ්ත ය ටවිවනව්ා; 

අශ්ත යශට් යටවිවනව්ා ලංොශේ ි ටි ා නම් ශම් ශේ ශව්න්ශන් 

නැහැ කි ලා ශගෝධා සුළඟ ශම් ශව්නශෙොට හදලා. ි ටපු 

ජනාධිපතිතුමා දැන් ශගදය ආව් නිසා ඒ ශමොකුත් ෙයන්න බැහැ 

ශන්. නමුත්  දැන් ලංොව්ට ඇවිල්ලා ින්න නිසා අලුශතන් 

ශමොනව්ා ශහෝ පටන් ගන්න වත්සාහ ෙයයි.  

දැන් යනිල් වික්රමසිංහ මහත්ම ාටත් කි න්න තිශබන්ශන් 

ිතාම පපතස්සශමන් ින්න කි ලායි. හශහම නැත්නම් ඔබතුමාටත් 

අලුශතන් ආපහු ශමොනව්ා ශහෝ ව්ැඩක් ශව්යි. ඒ ව්ාශේම තමයි 

බලන්න! හෙ දවනශව්කුට රිව්ා ආහාය  සඳහා වනපි ල් 62ක් ශව්න් 

ෙළා කි ලා ව්ැඩක් තිශබනව්ාද? ඒශෙන් ශමොනව්ාද ෙයන්න 

පුළුව්න්?   

ඊශේ  -1211 සැ්තතැම්බර් මස 26ව්ැනි අඟහවනව්ාදා- "රිව්යින" 

පුව්ත් පශත් මුල් පිටුශේ පළ වූ ්රව්ෘත්ති ෙ ශමශසේ සඳහන් ශව්ලා 

තිශබනව්ා: 
 

"මැති ඇමැතිව්වන ගිනිගත් ශේපළව්ලට ෙත්ශසේවනව් ඩබල් ෙය ගනිති 

හෙ ශේ ශදෙ ෙයලා 

තක්ශසේවන නිලධාරීහු අසයට ශව්ති 

ශනොතිබුණු ව්ටිනා භාණ්ඩ ඇතුළත් ලැයිස්තු හදලා" 

අවුවනු පහට අඩු පාසල් දවනව්න්ට රිනෙට ශේලක් ෙන්න 

ශදන්න හපතගමන් මුදලක් ශව්න් ෙයන්න බැපත යටක්  ශම්ෙ. අද 

බිත්තය ක්ම වනපි ල් 52යි ශන්. ිතින්  අද බිත්තය ක්ව්ත් 

දවනව්න්ට ශදන්න විධි ක් නැහැ. 

මම ිහත සඳහන් ෙළ "රිව්යින" පුව්ත් පශත්  සඳහන් වූ හම 

්රව්ෘත්ති  විස්තය ෙයමින් හම පුව්ත් පශත් ශදව්ැනි පිටුශේ 

තව්ුයටත් ශමශසේ සඳහන්ව් තිශබනව්ා: 
 

"තමන්ට සිුවූ අලාභ  වනපි ල් ශෙෝටි 222ෙට අධිෙ බව්ට 

ව්ාර්තා ිරිපතපත් ෙයමින් ව්න්රි මුදල් ලබාගැනීමට හක්තයා 

ශේ පාලනඥ කු ෙටයුතු ෙයමින් සිටින බව් ආයංචි මාර්ග ශහළි 

ෙයයි."  

මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමනි  අපි Chairman's Panel හශක් 
ින්න නිසා ගවන ොානා ෙතුමාශගන් ිල්ලීමක් ෙයමු  වනපි ල් 
ශෙෝටි 222ක් ිල්ලපු ශේ පාලනඥ ා ෙවුද කි ලා 
පාර්ලිශම්න්තුව්ට කි න්න කි ලා. වනපි ල් ශෙෝටි 222ෙ මුදලක් 
හෙතු ෙය ගන්න තයම් හතුමා ෙයපු බිස්නස් හෙ ශමොෙක්ද? 
හතුමාශේ ව්ත්ෙම්  බැයෙම් ්රො  ිරිපතපත් ෙයලා තිශබනව්ාද? 
වනපි ල් ශෙෝටි 222ෙ ශේපළ ගන්න ශෙොශහන්ද හතුමාට ඒ සල්ලි 
ආශේ? ශම්ව්ා ගැන අපි අනිව්ාර් ශ න්ම යශට් ජනතාව්ට පැහැරිලි 
ෙයන්න ඕනෑ. ඇත්තටම අපි රිගින් රිගටම ශමව්ැනි ගැටලු ගැන 
ොා ෙයනව්ා විතයයි. දැන් ශම්ව්ාට විසඳුම් අව් යයි. ශම්ව්ාට 
විසඳුම් තිශබනව්ා කි ලා අපි රිගින් රිගටම කි නව්ා.  

මම පසුගි  සති තුනෙ පමට ොල  ලංොශව්න් පිට විශේ  
යටව්ල් කිි ප ෙ ගත ෙළා. අපි ඒ යටව්ල ින්න ශදමළ ්රජාව් 
හමු වුටා; ශේ පාලන නිශ ෝජිත න් හමු වුටා. අද ශලෝෙශේ  
රියුණු ශව්ච්ච යටව්ල් රිහා බලන්න. ඕස්ශේලි ාව් ශේව්ා  
ඇශමපතොව් ශේව්ා  ස්විට්සර්ලන්ත  ශේව්ා  ජර්මනි  ශේව්ා  ශම් 
සි ලු යටව්ල් බල  ශබදා ගැනීම තුළින් තමයි රියුණු ශව්ලා 
තිශබන්ශන්. නමුත්  අද අශ්ත යට සි ලු බලතල Centre හශක් 
ති ාශගන ත ්  ශබනව්ා. ඒ නිසා පළාත් සභාව්ලටව්ත්  ්රාශේශී  
සභාව්ලටව්ත් කිසිම power හෙක් නැහැ. මම ෙලින් සඳහන් ෙළ 
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[ගවන ෂාටක්කි න් යාජපුත්තියන් යාසමාණික්ෙම් මහතා] 



2022 සැ්තතැම්බර් 27 

යටව්ල සමහය ්රාශේශී  සභාව්ලට ශපොලිස් බලතල තිශබනව්ා. 
සමහය ්රාශේශී  සභා සීමා තුළ තමයි  හ්් ශපොලීසි  ෙටයුතු 
ෙයන්ශන්. ශපොලීසි  කි න්ශන් traffic police, මහා ශලොකු 
ශපොලීසි ක් ශනොශව්යි. හ්්ෙ නිසා  බල  ශබදා ශදන්න ඕනෑ. 
හශහම ෙශළොත් ශම් යට ිරිපත ට ශගන න්න අපට විශේ  ආධාය 
ගන්න පුළුව්න්; ඩ ස්ශපෝයාශේ වදේ ගන්න පුළුව්න්. හම නිසා ශම් 
බල  ශබදා දීම ිතාම ව්ැදගත් කි න ොයට  විශ ේෂශ න්ම මම 
මතක් ෙයන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමනි  අද දව්ශසේ මම ශදමළ 

භාෂාශව්නුත් ව්චන ස්ව්ල්ප ක් ොා ෙයන්න ඕනෑ. 

நொன் கடந்த 2-3 வொெங்களொக இலங்மகக்கு தவளியிறல 

இருந்றதன். பல நொடுகளிறல முக்கியைொன ெந்திப்புக்கமள 

நொன் நடொத்தியிருந்றதன். எனக்கு தவளிநொட்டுப் பல்கமலக் 

கழகதைொன்றில் கிமடத்த scholarship ததொடர்பொன விடயம் 

ெம்பந்தைொகக் கமதப்பதற்கும் நொன் தென்றிருந்றதன். 

தவளிநொடுகளில் நிபுைர்களொக இருந்து, ெிறந்த முதலீடுகமளச் 

தெய்து, இன்று ததொழில் அதிபர்களொக இருக்கின்ற வெதி 

பமடத்த தைிழர்கமளச் ெந்திக்கக்கூடிய வொய்ப்பு எனக்குக் 

கிமடத்தது. இலங்மகயின் தைொத்தக் கடனில் கிட்டத்தட்ட 10 

ெதவீதத்மத அமடக்கக்கூடிய அளவுக்கு அவர்களிடம் வெதி 

இருக்கிறது. அவர்களில் பலர் அெெியலில் றநெடித் ததொடர்பு 

இல்லொதவர்கள். இன்று புலம்தபயர் றதெங்களில் diaspora 

அமைப்புக்கள் இருந்தொலும்கூட, நொன் தெொல்கின்ற இந்த 

நிபுைர்களில் ெிலர் அவ்வொறொன எந்தறவொர் அமைப்பிலும் 

இல்மல; அெெியலிலும் அவர்களுக்கு ஈடுபொடில்மல. 

அவர்களுடன் றெொோ்ந்து அெெியல் தெய்யக்கூடிய அைியினர் 

கடந்த வொெம் வமெக்கும் தங்களுக்குக் கிமடக்கவில்மல 

தயன்ற தெய்திமய அவர்கறள தெொல்லியிருந்தொர்கள். "தைிழர் 

களுமடய பலம் இலங்மகயிலிருந்து தென்று, தவளிநொடுகளில் 

வொழும் தைிழர்கள் தொன்" என்று 2009ஆம் ஆண்டுக்கு முதல் 

அறிவொளிகள் தெொன்னொர்கள்.  

இன்று தவளிநொடுகளில் 10 இலட்ெத்துக்கும் அதிகைொன 

தைிழர்கள் இருக்கிறொர்கள். அவர்கள் எல்றலொமெயும் ஒன்றி 

மைத்து, அவர்களுக்குப் தபொருந்தக்கூடிய, அவர்கறளொடு 

றெொோ்ந்து அெெியல் தெய்யக்கூடிய, ஒரு சூழமல நொங்கள் 

உருவொக்க றவண்டும். அமத உருவொக்குவதற்கொன ெில 

றவமலத்திட்டங்கமள நொன் ைிக விமெவில் ஆெம்பிப்றபன். 

இன்று diaspora அமைப்புக்களிலுள்ள பலர் எங்களுக்கு உதவி 

தெய்ய விருப்பத்றதொடு இருக்கிறொர்கள். அவர்கள் அமனவரும் 

அெெியலில் ததொடர்புள்ளவர்கள். ஆனொல், அெெியலில் 

எந்தவிதத் ததொடர்பும் இல்லொத இெண்டொம் தமலமுமற 

யினமெச் றெர்ந்த 20-30 வயதுக்கு இமடப்பட்ட doctors, 

engineers என எத்தமனறயொ றபொோ் இருக்கிறொர்கள். 

இலங்மகயில் தைிழர்களுக்கொன அெெியல் தீர்மவ அல்லது 

அெெியல் அதிகொெத்மத வழங்கும் பட்ெத்தில், தைிழர்களுமடய 

அெெியல் பிெச்ெிமனமயத் தீர்க்கும் பட்ெத்தில், முதலீடுகமளச் 

தெய்வதற்குத் தயொர் என்று அவர்கள்கூட தெொல்லியிருக் 

கிறொர்கள்.  

இன்று நொங்கள் றபொஷொக்கின்மை பற்றிப் றபெிக் 

தகொண்டிருக்கிறறொம். இன்று கொமலயில் எங்களுமடய RDHS, 

Dr. G. Sugunan அவர்கள் ைட்டக்களப்பில் நிலவும் றபொஷொக் 

கின்மை ததொடர்பில் ஒரு கடிதத்மத என்னிடம் தந்தொர். அவர் 

proposal ஒன்மறத் தயொொித்து, தனியொரூடொக அங்கு றபொஷொக்கு 

ைட்டத்மத உயர்த்த முயற்ெி எடுக்கிறொர். இந்த றவமலத் 

திட்டத்துக்கு தவளிநொடுகளிலிருக்கின்ற எங்களுமடய தைிழ் 

நிபுைர்கமளக்கூட, நொங்கள் பயன்படுத்திக்தகொள்ளலொம். 

ஆனொல், தைிழர்களுக்கொன நிெந்தெ அெெியல் தீர்வு றவண்டும் 

என்றும் தைிழ் அெெியல் மகதிகள் விடுதமல தெய்யப்பட 

றவண்டும் என்றும் கொைொைல் ஆக்கப்பட்டவர்கள் ததொடர் 

பொன விெொெமைகள் ஆெம்பிக்கப்பட றவண்டும் என்றும் 

அவர்கள் றகொருகிறொர்கள்.  

ைட்டக்களப்பு ைொவட்டத்தின் ெொபக்றகடு என்னதவன்றொல், 

தைிழ் ைக்கள் விடுதமலப் புலிகள் கட்ெியினுமடய தமலவெொன 

ெிவறநெதுமெ ெந்திெகொந்தன் அவர்கள் அண்மையில் தைிழ் 

ைக்கள் -[இமடயீடு] 

 

ගරු සෙන්ප්රිය වහේරත් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ெைன்பிொிய றஹெத்)  

(The Hon. Samanpriya Herath)  

 
නැඟී සිටිව ය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගවන සමන්ප්රි  ශහේයත් මන්ත්රීතුමා. 

 

ගරු සෙන්ප්රිය වහේරත් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ெைன்பிொிய றஹெத்)  

(The Hon. Samanpriya Herath)  

මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමනි, ශම් ගවන මන්ත්රීතුමා 

පත්තය ක් ශපයළාශගන කි ව්නව්ා. හශහම කි ව්න්න පුළුව්න් 

කි ලා Standing Ordersව්ල තිශබනව්ාද? හශහම කි ව්න්න 

පුළුව්න්ද? හශහම නැත්නම්  ශම් මන්ත්රීතුමාට Standing Orders 

පිළිබඳව් අව්ශබෝධ ක් නැහැ.   

 

ගරු ෂාටක්කියන් රාජපුත්තිරන් රාසොණික්කම් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ெொைக்கியன் ெொஜபுத்திென் இெொெைொைிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

ගවන මන්ත්රීතුමා  ශනොදන්නා ශේව්ල් ොා ෙයන්න හපා. 

ඔබතුමා දන්ශන් නැත්නම් ගිි ල්ලා Secretary-Generalශගන් 

අහලා දැනගන්න  මශේ ොල  නාස්ති ෙයන්ශන් නැතිව්. මට 

තිශ න්ශන්ත් විනාඩි 22ෙ ොල ක් විතයයි. ඒ නිසා ඔබතුමා 

ෙවනටාෙය  ව්ාඩිශව්න්න. ඔබතුමා ව්ාඩිශව්ලා මම කි න ශේ 

අහශගන ින්න.  

அண்மையில் ைட்டக்களப்பு ைொவட்டத்தில் தைிழ் ைக்கள் 

விடுதமலப் புலிகள் கட்ெியின் ைொநொடு நமடதபற்றது. 

அம்ைொவட்டத்தில் எத்தமனறயொ பிெச்ெிமனகள் இருக்கின்றன. 

ைட்டக்களப்பு, முறக்தகொட்டொஞ்றெமனயிலுள்ள பொடெொமல 

எத்தமனறயொ வருடங்களொக இெொணுவத்தினொின் கட்டுப் 

பொட்டின் கீழ் இருந்து வருகிறது. அறதறபொல், கல்முமன 

வடக்குப் பிெறதெ தெயலகம் ததொடர்பில் பல பிெச்ெிமனகள் 

இருக்கின்றன. இவ்வொறு இருக்கும்தபொழுது, தைிழ் ைக்கள் 

விடுதமலப் புலிகள் கட்ெியின் தமலவர் அக்கட்ெியின் 

ைொநொட்டுக்கொக நொைல் ெொஜபக்ஷ அவர்கமள ைட்டக்களப்பிற்கு 

அமழத்து வந்திருக்கிறொர். இன்று நொைல் ெொஜபக்ஷ அவர்கள் 

தன்னுமடய தெொந்த ைொவட்டத்திற்றக தெல்ல முடியைொல் 

இருக்கிறொர். ததற்கில்கூட, ஓொிடத்திற்கும் றபொகமுடியொத நிமல 

யில் இருக்கிறொர். 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, your time is up. Please wind up now.  
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පාර්ලිශම්න්තුව් 

ගරු ෂාටක්කියන් රාජපුත්තිරන් රාසොණික්කම් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ெொைக்கியன் ெொஜபுத்திென் இெொெைொைிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

Okay, Sir, I will wind up in a minute. 

ஒரு றைமடமய அமைத்து, அதில் அவமெ அைர்த்தி 

அழகுபொர்க்கும் அளவுக்கு ைட்டக்களப்பு ைொவட்ட ைக்கமளத் 

தெம்குமறந்தவர்களொக்கிய ெிவறநெதுமெ ெந்திெகொந்தமன 

நொன் இந்த இடத்திறல வன்மையொகக் கண்டிக்கிறறன். இன்று 

கல்முமன வடக்குப் பிெறதெ தெயலகம் ததொடர்பில் பிெச்ெிமன 

இருப்பது உண்மைதொன்! ஆனொல், தைிழ்த் றதெியக் கூட்ட 

மைப்பு இல்லொவிட்டொல், இம்முமற அம்பொமற ைொவட்டத்திற்கு 

ஒரு தைிழ்ப் பொெொளுைன்ற பிெதிநிதித்துவம்கூட கிமடத் 

திருக்கொது.  ஒருெிலர் தங்களுமடய தனிப்பட்ட அெெியல் 

நிகழ்ச்ெிநிெலுக்கொக கடந்த தபொதுத் றதர்தலில் அம்பொமற 

ைொவட்டத்தில் றபொட்டியிட்டு, குமறந்த எண்ைிக்மகயிலொன 

வொக்குகமளப் தபற்றதொல் அவர்களும் பொெொளுைன்றத்திற்குத் 

ததொிவொகவில்மல; தைிழ்ப் பிெதிநிதித்துவத்மதயும் இழக்க 

மவத்தொர்கள். அதனொல், தைிழ்த் றதெியக் கூட்டமைப்புக்குக் 

கிமடத்த ஒறெதயொரு றதெியப் பட்டியல் ஆெனத்மத நொங்கள் 

அம்பொமற ைொவட்டத்திற்கு வழங்கிறனொம். நிச்ெயைொக நொங்கள் 

கல்முமன வடக்குப் பிெறதெ தெயலகம் ததொடர்பொன 

விடயத்தில் கலந்தொறலொெித்றத தெயற்படுறவொம். எதிர்வரும் 

கொலத்தில் தைிழர்களுக்கு நிெந்தெைொன ஓர் அெெியல் தீர்வு 

கிமடக்கும் பட்ெத்தில், அவர்களொல் வடக்கு, கிழக்கில் 

ைட்டுைல்ல, இலங்மக முழுவதும் றபொஷொக்கில்லொைல், 

உைவில்லொைல் கஷ்டப்படும் குழந்மதகள் ைற்றும் 

ஏமனயவர்களின் றபொஷொக்கு ைட்டத்மத உயர்த்த முடியும். 

அமதச் தெய்வதற்கு நீங்கள் தைிழர்களுக்கு நிெந்தெ அெெியல் 

தீர்மவ வழங்கறவண்டும் எனக் றகட்டு, உமெமய 

நிமறவுதெய்கிறறன். நன்றி.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Next, the Hon. (Dr.) Upul Galappaththi. You have 

eight minutes. 
 
[අ.භා. 2.22]   

 

ගරු (වවදය) වපුල් ගලප්පත්ති ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) உபுல் கலப்பத்தி)  

(The Hon. (Dr.) Upul Galappaththi)  

මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමනි  සි ලු ශදනාශේම සාෙච්ාාව්ට 

බඳුන් වි  යුතු ව්ැදගත් මාතෘොව්ක් පිළිබඳව් ොා ෙයන ශම් 

ශමොශහොශත්  ඒ සම්බන්ධශ න් ොා ෙයන්න අව්ස්ාාව් ලබා දීම 

ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිව්න්ත ශව්නව්ා.  

ශසෞඛය හා ශපෝෂට ක්ශෂේත්ර  පිළිබඳ ්රචලිත ්රො  කින් 

මශේ ොාව් ආයම්භ ෙයන්න මම බලාශපොශයොත්තු ශව්නව්ා. ි ටපු 

අ ර්ලන්ත ජනාධිපතිනි ක් ව්න ශම්පත ශයොබින්සන් මහත්මි  

්රො  ෙය තිශබනව්ා  "කුසගින්නට  මන්දශපෝෂට ට ශහේතු 

ව්ාශේම පිළි ම් ශසො න්නට නම් අප ෙළ යුත්ශත්  අම්මා 

ශෙශනකුශේ ශදශනතින් බලනව්ා ව්ාශේ  ඒ ව්ාශේම ගම්බද 

ු්තපත් තාත්තා ශෙශනකුශේ  ශගොවිශ කුශේ  නගයබද 

පැල්පත්ව්ාසිශ කුශේ මානසිෙත්ව්ශ න් ශමම ගැටලුව් ශදස 

බැලීමයි. හශහම ෙශළොත් පමටයි  ශමම තාක්ෂණිෙ ගැටලුව්  

මානුෂී  ගැටලුව්ක් විධි ට අපට දකින්න පුළුව්න් ව්න්ශන්. හශහම 

දැක්ශෙොත් විතයයි  අශ්ත කුසගින්නට  මන්දශපෝෂට ට සමාජ   

හා මානුෂිෙ මුහුණුව්යක් දීලා පිළි ම් ශසො න්න පුළුව්න් ව්න්ශන්" 

කි ලා. නමුත්  අද අශ්ත යශට් තත්ත්ව්  ගැන අපට කි න්න 

ෙනගාටුයි. ශලෝෙශේ  යටව්ල ශසෞඛය තත්ත්ව්   මන්දශපෝෂට  

පිළිබඳව් ්රධාන ව් ශ න් ොා ෙයන යුනිශස ් හෙ මඟින් 1226 

ව්ර්ෂ ට අදාළව් අශ්ත යශට් මන්දශපෝෂට  පිළිබඳ දත්ත පදනම් 

ෙයශගන ව්ාර්තාව්ක් ිරිපතපත් ෙය තිශබනව්ා. මූලාසනාරූඪ ගවන 

මන්ත්රීතුමනි  1212  1212 සහ 1211 ව්ර්ෂ තුළ ශෙොවිඩ් ව්සංගත  

නිසා අශ්ත යට වි ාල ආර්ථිෙ අර්බුද ෙට මුහුට පෑව්ා.  

ආර්ථිෙ ෙළමනාෙයටශේ  තිබුණු ගැටලු නිසා දවනණු ආර්ථිෙ 

අර්බුද ෙට අශ්ත යට මුහුට පා තිශබනව්ා. ඒ හයහා ශම් යශට් 

ිරිකිරීම් ක්ශෂේත්ර  ෙඩා ව්ැටිලා තිශබනව්ා. ෙෘෂිෙර්ම ක්ශෂේත්ර  

ෙඩා ව්ැටිලා තිශබනව්ා. ගශම් ින්න ශපදශර්වනව්ාට  ව්ඩු 

ොර්මිෙ ාට  ජලනළ ොර්මිෙ ාට රැකි ාව් අි මි ශව්ලා 

තිශබනව්ා. අද ඔවුන්ශේ ආදා ම් මාර්ග නැති ශව්ලා තිශබනව්ා. ඒ 

ව්ාශේම ආහාය වේධමන  නිසා අශ්ත යශට් වි ාල ආහාය 

අර්බුද ක් අද ඇති ශව්ලා තිශබනව්ා. ආදා ම් අි මි වීම් ඇතුළු ශම් 

සි ලු ොයටා ගැන සලො බලා UNICEF හෙ විසින් ශම් යශට් 

මන්දශපෝෂට  පිළිබඳව්  ම්කිසි පුශයෝොන ක් ෙය තිශබනව්ා.  

හැබැයි  අශ්ත යශට් ශසෞඛය ශල්ෙම්ව්ය ා ශමොෙක්ද 

කි න්ශන්? ඔහු කි නව්ා  ශම් යශට් කිසිම මන්දශපෝෂට ක් 

නැහැ  ශම් යශට් කිසිම ්ර ්න ක් නැහැ  දවනව්න්ශේ ගැටලුව්ක් 

නැහැ  ගර්භිණී මාතාව්න්ට ගැටලුව්ක් නැහැ  ළමයින්ශේ මානසිෙ 

ශසෞඛය ට ගැටලුව්ක් නැහැ කි ලා. ඒ විධි ට තමයි ශසෞඛය 

ශල්ෙම්ව්ය ා අද ්රො  නිකුත් ෙයන්ශන්. ඒ ව්ාශේම මට 

ෙනගාටුයි  අශ්ත සශහෝදය ඇමතිව්යශ කු ශම් සම්බන්ධශ න් 

කි පු ොයටා ගැන. ඒ ගැන මශේ ශපොඩි විශේචන ක් තිශබනව්ා. 

මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමනි  ශම් අධිතක්ශසේවනව්  

ඇහුම්ෙන් ශනොදීම  අව්ශබෝධ  ශනොමැතිෙම  වේධච්චෙම කි න 

සි ල්ල   නිසා අශ්ත ආර්ථිෙ  ව්ළට ව්ැශටනතුවනම අපි දැනශගන 

ි ටිශේ  නැහැ. හශහම ව්ළට ව්ැටිලාත් කි නව්ා  ශම් යශට් කිසිම 

ආර්ථිෙ අර්බුද ක් නැහැ කි ලා. අශ්ත යට බං ශෙොශලොත්භාව් ට 

පත් ව්නතුවන අපි ඒ පිළිබඳව් ව්ශේ ව්ගක් නැතිව් ි ටි ා. ශසෞඛය 

අමාතයාං ශේ  ින්න නිලධාපතන්  ශල්ෙම්ව්වන  ශම් යශට් 

රිස්ත්රික්ෙශ න් රිස්ත්රික්ෙ ට ශව්නස් ව්න බිම් මට්ටම ගැන 

අව්ශබෝධ ක් ශනොමැතිව් ෙටයුතු කිරීම ගැන මම ෙනගාටු 

ශව්නව්ා. හදා ව්ාශේම අදත් අපි ශම් ොයට  කි නව්ා. ආර්ථිෙ 

අර්බුද ක් ශම් යශට් ඇති ව්නතුවන හදා ව්ශේ ව්ගක් නැතිව් ි ටපු 

මහ බැංකු අධිපතිව්වන  මුදල් අමාතයව්වන  මුදල් අමාතයාං ශේ  

ශල්ෙම්ව්වන සහ ජනාධිපති ශල්ෙම්තුමාශේ පටන් වපශදස් ුන් ඒ 

සි ලුම අ  ශම් යට පත්ශව්ලා තිශබන ශම් තත්ත්ව් ට ව්ගකිව් 

යුතුයි. මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමනි  ශම් ආහාය අර්බුදශේ දීත් 

දැන් තිශබන ආණ්ඩුව් ෙටයුතු ෙයන්ශන් ඒ විධි ටම තමයි. 

ඒශෙන් අපි ශව්නස් ශව්න්න ඕනෑ. ඒ සඳහා අපි ශම් යශට් සැබෑ 

තත්ත්ව්  අව්ශබෝධ ෙය ගත යුතුයි.  ි ටපු අ ර්ලන්ත ජනාධිපතිනි 

ශම්පත ශයොබින්සන් මැතිනි  කිේව්ා ව්ාශේ  අපි බිමට -ශපොශළොව්ට- 

බැසි  යුතුයි; ඒ තත්ත්ව්  අව්ශබෝධ ෙය ගත යුතුයි. හශහම නැතිව් 

ශම් ්ර ්න ට වත්තය ශේන්න අපට බැහැ.  

ගවන ජනාධිපතිතුමා ිරිපතපත් ෙයපු අතුවන අ  ව්ැශේ   හෙ 

ශේලක්ව්ත් ෙන්න නැති පවුල් 62 222ක් පිළිබඳව් සඳහන් 

ශව්නව්ා. ඒ ව්ාශේම හම පවුල්ව්ලට මාස ෙට වනපි ල් 22 222 

බැගින් මාස හතයක් ලබා ශදනව්ා කිේව්ා. හැබැයි  අද හෙ ශේලක් 

ෙන මිනිස්සු ගැන   ශදශේල ෙන මිනිස්සු ගැන ඒ අතුවන අ  

ව්ැශේ  සඳහන් ශව්ලා නැහැ. ඒ අ  ෙන බත් පශත් ශපෝෂට  

පිළිබඳව් ඒ අතුවන අ  ව්ැශේ  සඳහන් ශව්ලා නැහැ.  අපි ඒ ගැනත් 

සලො බැලි  යුතුමයි.  

මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමනි  වනපි ල් 422ට ගත්ත මාළු 

කිශලෝ හෙ අද ගන්න ශව්න්ශන් වනපි ල් 1 522ට  වනපි ල් 

1439 1440 
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  222ට. අද ඒෙ ෙයන්න කී ශදශනකුට පුළුව්න්ද? ශම් යශට් 

ආර්ථිෙ  ශම් තත්ත්ව් ට පත් ශව්නශෙොට මන්දශපෝෂට  වග්ර  

ශව්න්ශන් නැේද? ඒෙ තමයි  UNICEF හශෙන් නිකුත් ෙළ 

ව්ාර්තාශේ පුශයෝොන  ෙය තිශබන්ශන්. UNICEF හෙ අපට 

ආධාය ි මි ශව්න හෙ නව්ත්ව්න ආ තන ක් ශනොශව්යි. ශම් 

ොයටා ගැන ශලෝෙ ට කි ලා  ශසෞඛය  සඳහා  ළමා 

මන්දශපෝෂට  සඳහා  ආහාය අර්බුද  සඳහා අපට ආධාය ලබා 

ශදන්න අනික් අ  වනන්ු ෙයව්න ආ තන ක් තමයි  UNICEF 

හෙ. ඒ නිසා අපි ඔවුන්ශේ ව්ාර්තාව් ශදස සේභාව්ශ න් බැලි  

යුතුයි. ඒ ගැන ව්ාද විව්ාද ෙයලා  ඒ නිලධාපතන්ශේ ි ත් පතදව්ලා  

අශ්ත යශට් ශමව්ැනි ්ර ්න ක් නැති බව් මතු ෙය ශපන්ව්ලා  ශදන 

ආධාය ටිෙත් නැති ෙයන තත්ත්ව් ට පත් ෙය ගන්න හපා.  

මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමනි  පසුගි  අවුවනු ශදශක් ශම් 

යශට් ආර්ථිෙ ට ෙයපු ශද ම ළමා ශපෝෂට ට  ශසෞඛය ට 

ෙයන්න හපා කි ලා ශම් අව්ස්ාාශේදී මම කි න්න ඕනෑ. අශ්ත 

යශට් ශසෞඛය මට්ටම  ිතා ිහළ තත්ත්ව් ෙ තිශබනව්ා. ශසෞඛය 

දර් ෙ අතින් ිතා ිහළ මට්ටමෙට අශ්ත යට ශේන්න අවුවනු 

ගටනාව්ක් තිස්ශසේ අශ්ත යශට් ධව්දයව්වන ඇතුළු ශසෞඛය ොර්  

මණ්ඩල  ෙළ ෙැපවීම විනා  ෙයන්න හපා. ඔවුන් 

බලාශපොශයොත්තු ශව්න්ශන්  අව්ම මුදලකින් ශහොඳම ශසෞඛය 

ශසේව් ක් ශේන්නයි. ඇශමපතොශේ  හංගලන්තශේ  තත්ත්ව්  හක්ෙ 

සංසන්දන  ෙයන්න පුළුව්න් ශසෞඛය ශසේව් ක් අද අශ්ත යශට් 

තිශබනව්ා.  ඒ ව්ාශේම ශහොඳ ්රාාමිෙ ශසෞඛය ශසේව් ක් අශ්ත 

යශට් තිශබනව්ා. හ  විනා  ෙයන්න හදන්න හපා.  

අපි සි ලුශදනා හෙතු ශව්ලා යට ශගොඩනඟමු. අශ්ත මුදල් 

පිළිබඳව්  ආර්ථිෙ  පිළිබඳව් ෙටයුතු ෙයන ොයෙ සභා කිි ප ක්  

පාර්ලිශම්න්තුශේ තිශබනව්ා. COPE, COPA and Committee on 

Public Finance කි ා ොයෙ සභා තුනක් තිශබනව්ා. නමුත් 

ආහාය  ශසෞඛය  සහ ශපෝෂට  සම්බන්ධව් ොයෙ සභාව්ක් අපිට 

නැහැ. ඒ නිසා මම ශම් ගවන සභාශව්න්  ගවන ජනාධිපතිතුමාශගන් 

ිල්ලා සිටිනව්ා හව්ැනි ොයෙ සභාව්ක් පත් ෙයන්න කි ලා. 

අනිව්ාර් ශ න්ම අශ්ත පාර්ලිශම්න්තුශේ ඒ සම්බන්ධව් ොයෙ 

සභාව්ක් තිබි  යුතුයි. විපක්ෂශේ   ආණ්ඩු පක්ෂශේ  ශම් සි ලු 

මන්ත්රීව්වන හෙතු ශව්ලා හව්ැනි ොයෙ සභාව්ක් හදන්න ෙටයුතු 

ෙළ යුතුයි. ශමොෙද  රිස්ත්රික්ෙශ න් රිස්ත්රික්ෙ ට  පළාශතන් 

පළාතට ශසෞඛය   ශපෝෂට  සම්බන්ධශ න් විවිධ ශව්නස්ෙම් 

තිශබනව්ා. අද ශෙොළඹ 27  කුවනඳු ව්ත්ශත් තිශබන ගැටලුව් 

ශනොශව්යි  හම්බන්ශතොට තිශබන්ශන්. හම්බන්ශතොට තිශබන 

ගැටලුව් ශනොශව්යි  අම්පාශර් තිශබන්ශන්. ඒ නිසා සි ලු රිස්ත්රික්ෙ 

නිශ ෝජන  ෙයන මන්ත්රීව්වනන්ශගන් සැුම්ලත් පාර්ලිශම්න්තු 

විශ ේෂ ොයෙ සභාව්ක් ශසෞඛය  ශපෝෂට ගැටලුව් සම්බන්ධශ න් 

ශමි  ස්ාාපිත වි  යුතුයි. ඒ සඳහා ෙඩිනමින් ෙටයුතු ෙළ යුතුයි.  

මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමනි  අව්සාන ව් ශ න් මට 

කි න්න තිශබන්ශන් ශමච්චයයි.  ශම් ආර්ථිෙ ගැටලුව් පිළිබඳව් 

අපි දව්ස් ශදෙක් තිස්ශසේ විව්ාද ෙයනව්ා. නමුත් අද දව්ශසන් පස්ශසේ 

ශපෝෂට ගැටලුව්ක් නැහැයි කි ලා ශගදය ගිි ල්ලා නිෙම් වඩ 

බලාශගන ිීමද කි ලා මට සැෙ ක් තිශබනව්ා. ශමොෙද  ශමතැන 

දී කි න ශේව්ල් ඇහුව්ාම හශහම ි ශතනව්ා.  ආණ්ඩු පක්ෂ  

පැත්ශතන් කි නව්ා  ගැටලුව්ක් නැහැ කි ලා. විපක්ෂ  කි නව්ා  

ගැටලුව්ක් තිශබනව්ා කි ලා.  පාර්ලිශම්න්තුව් රැස්ශව්ලා  දව්ස ්

ශදෙක් විව්ාද ෙයලා ශම් යශට් මහජනතාව්ශේ මුදල් වි දම් ෙයලා 

අපි ශගදය ගිි ල්ලා ගැටලුව්ක් නැති ගානට ින්නව්ා. ඒ විධි ට අපි 

ආර්ථිෙ ගැටලුව් ගැනත් දව්ස ් ශදෙක්  විව්ාද ෙළා. හදා ආණ්ඩු 

පක්ෂශේ  අපි ින්නශෙොට කිේව්ා  ගැටලුව්ක් නැහැ කි ලා. 

විපක්ෂ  කිේව්ා  ගැටලුව්ක් තිශබනව්ා කි ලා. ිතින්  අද 

ශව්නශෙොට යට බංශෙොශලොත් ශව්ලා තිශබනව්ා. ඒ තත්ත්ව්  

ශපෝෂට  සම්බන්ධ ශම් ගැටලුව්ටත් ශව්න්න ශදන්න හපා කි ලා 

මම ආණ්ඩු පක්ෂශ න් ිල්ලා සිටිනව්ා. ශමොෙද  ශම් යශට් 

අනාගත  යඳා පව්තින්ශන් ළමා ශසෞඛය   ළමා මානසිෙ 

තත්ත්ව්   මානසිෙ ශසෞඛය  කි න  ොයටා මතයි. ඒ ව්ාශේම 

ශම් යශට් අධයාපන  පව්තින්ශන්  ශපෝෂට  සම්බන්ධ ශම් 

ගැටලුව්ත් හක්ෙ නිසා අපි ශම්ෙ සම්බන්ධශ න් 

අධිතක්ශසේවනව්ෙට  න්ශන් නැතිව්  වේධච්චෙමක් නැතිව් ඇත්ත 

තත්ත්ව්  අව්ශබෝධ ෙයශගන ශම්ෙට නිසි පිළි ම් ශ ොදන්න 

ඕනෑ. ඒ සඳහා ශසෞඛය  හා ශපෝෂට  පිළිබඳව් පාර්ලිශම්න්තු 

විශ ේෂ ොයෙ සභාව්ක් පත් ෙයන්න කි ා ගවන 

ජනාධිපතිතුමාශගන්   ගවන ොානා ෙතුමාශගන් ව්ාශේම ගවන 

අගමැතිතුමාශගන්  ආණ්ඩු පක්ෂ සංවිධා ෙතුමාශගන් මා ිල්ලා 

සිටිනව්ා.  

ශබොශහොම ස්තුතියි. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළඟට  ගවන තුෂාය ිඳුනිල් අමයශසේන මන්ත්රීතුමා. [සභා ගර්භ  

තුළ නැත.] 

ගවන ඩී.බී. ශහේයත් මැතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 22ෙ ොල ක් 

ලැශබනව්ා. 

 

[අ.භා. 2.12]   

 

ගරු ඩී.බී. වහේරත් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு டீ.பீ. றஹெத்)  

(The Hon. D.B. Herath) 

මට අව්ස්ාාව් ලබා ුන්නාට  ශබොශහොම ස්තුතියි  මූලාසනාරූඪ 

ගවන මන්ත්රීතුමනි. 

ඊශ ත්  අදත් ළමා මන්දශපෝෂට  පිළිබඳව් ශම් සභාශේ ොා 

ෙළා. අපි වි ාල මුදලක් වි දම් ෙයමින් ශම් ොා ෙයන හශෙන් 

්රතිලල ක් යටට හෙතු ශව්නව්ාද කි න හෙ තමයි මට තිශබන 

්ර ්න   මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමනි.  

විශ ේෂශ න්ම අද අපි ළමා මන්දශපෝෂට  පිළිබඳව් ොා 

ෙයනව්ා.  සිංහල භාෂාව් වගන්ව්නශෙොට කි නව්ා  "ළම ා" 

කි න්ශන් සර්ව් නාම පද ක් කි ලා.  ළම ාට ශේ පාලන ක් 

නැහැ; ජාති ක්  ආගමක් නැහැ. ළම ා කි න්ශන් ශපොු 

ව්ස්තුව්ක්. හශහම ි තන්න ඕනෑ ව්ැඩිි ටි අපි ඊශේ  ිඳලා ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ ොා ෙයලා තිශබන්ශන් ශමොනව්ාද බලන්න. 

ළම ා ශත්මා ෙයශගන අපි ොා ෙයන්ශන් හෙ හක්ශෙනාශේ 

ශපෞේගලිෙ වුව්මනාව්න් ිෂ්ට ෙය ගැනීමට අදාළ ොයටා බව් 

මට ශපශනනව්ා. ිතින්  ළමයින්ට ශම් පාර්ලිශම්න්තුව් තුළින් 

ූරර්ව්ාදර්  ක් ලබා ශදනව්ාද කි න හෙ අද ්ර ්න ක්.   

මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමනි  අද ශම් විව්ාද ට පදනම් 

ශව්ච්ච මාතෘොව් ව්න්ශන් ජාතිෙ පුව්ත් පත්ව්ල ශපශර්දා සඳහන් 

ශව්ලා තිබුණු ොයටාව්ත්  ඒ ව්ාශේම 1226 ව්සශර් ශතොයතුවන 

පදනම් ෙයශගන 1212 ෙයන්න තිබිච්ච සමීක්ෂට  ශනොෙය 

වපෙල්පන ක් මත ළමා මන්දශපෝෂට  අතින් අපි ින්ශන් 

ශලෝෙශේ  26 ශව්නි තැන කි ලා සඳහන් ෙයපු ොයටාව්ත්. 

හතැනම සතය  විෙෘති ශව්ලා තිශබනව්ා කි න හෙ ගවන යශම්ෂ් 

පතියට ඇමතිතුමා ශපන්ව්ා ුන් නිසා මම ඒ පිළිබඳව් ොා   

ෙයන්ශන් නැහැ. 

විශ ේෂශ න්ම මන්දශපෝෂට  පිළිබඳව්  ළමයින් පිළිබඳව් 

ොා ෙයනශෙොට මනුස්සෙම  මූලිෙ හය  ශව්න්න ඕනෑ. ළමයින් 

1441 1442 



පාර්ලිශම්න්තුව් 

ශපොු ව්ස්තුව්ක් නම්  ළමයින් පිළිබඳව් අපි ශපනී සිටිනව්ා නම්  

පාර්ලිශම්න්තුශේ 115ශදනා සි  යුතුෙම ිටු ෙයනව්ා නම් 

ශමතැන පාට  පක්ෂව්ලට ව්ඩා  ජාති  ආගම්ව්ලට ව්ඩා ළම ා අපිට 

මූලිෙ ශව්න්න ඕනෑ. දස මාස ක් කුශසේ තබාශගන මව් තමයි 

ළම ා වපේදව්න්ශන්. ඒ ොල ව්ෙව්ානුව් තුළ අපි මූලිෙත්ව්  

ශදන්න ඕනෑ  ශම්  මව් රැෙ බලා ගන්න. දවනව්ා බිි  ෙයන්න ින්න 

මව්ට අව් ය ආහාය ටිෙ ශදන්න  ඇ ට අව් ය ශසෞඛය පහසුෙම් 

ටිෙ ශදන්න අපි ශෙොච්චය ුයට වත්සුෙ ශව්නව්ාද? අශ්ත යශට් 

සා න මධයස්ාාන තිශබනව්ා. අශ්ත ධව්දයව්වනන්  ශසෞඛය 

ශසේව්ශේ  නිලධාපතන් ශම් අම්මාව්වන ෙැඳව්ලා ඔවුන්ට ශසෞඛය 

සම්පන්න විධි ට ජීව්ත් ශව්න්න අව් ය පසුබිම සෙස් ෙයලා 

ශදනව්ා  වපශදස් ලබා ශදනව්ා. හැම දාම බල ට පත් ශව්ච්ච 

යජ න් මේව්වනන්ශේ ශසෞඛය  පිළිබඳව් වනන ්ු ශව්නව්ා. ශම්ෙ 

තමයි වි  යුතු ොයටාව්. මව් දවනව්ා ශම් ශලෝෙ ට බිි  ෙළාම කිපත 

ටිෙ ශදන්ශන් ඒ මව්.  අශ්ත ධව්දයව්වන කි නව්ා  පළමුව්ැනි මාස 

හතශර් දවනව්න්ට මේ කිපත ශදන්නම ඕනෑ කි ලා. ශම් ොයටාව් 

නිසි විධි ට ිටු ශව්නව්ාද?  අම්මලාශේ ශසෞඛය තත්ත්ව්  

පිපතහුශටොත්  දවනව්න්ට නිසි විධි ට  මේ කිපත ටිෙ හම්බ ශව්න්න 

නැහැ. ශම් දවනව්න්ශේ මන්දශපෝෂට  ගැන ොා  ෙයනශෙොට 

අපි ්රමුඛත්ව්  ශදන්න ඕනෑ  දවනව්න්ට ව්ාශේම මේව්වනන්ටත්. 

ිතින්  ශම් ොයටාව්ත් හක්ෙ ශෙොච්චය ුයට සමපාත ශව්නව්ාද 

කි න ගැටලුව් අපිට තිශබනව්ා.  

මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමනි  යුනිශස ් ව්ාර්තාව් අනුව් අශ්ත 

යට මන්දශපෝෂටශ න් ශලෝෙශේ ම හ ව්ැනි තැනට ගි ත්  

සමස්ත  ශසෞඛය ක්රි ාව්ලි  තුළ  අපි පටස්හත්ව්ැනි තැන 

ින්නව්ා  කි ලා ඒ ව්ාර්තාශේම සඳහන් ශව්ලා තිශබනව්ා.  

ශසෞඛය ආ තන  ්රාශේශී  ශසෞඛය මධයස්ාාන ලංොශේ  පාසල් 

 න ව් ශසේ දවනව්න්ශේ ශසෞඛය සම්පන්න බව් නිරීක්ෂට  ෙළාම 

ශම් ්රතිලල  හාත්පසින් ශව්නස් ශව්ලා තිශබනව්ා. ශම් තත්ත්ව් ත් 

හක්ෙ ගත්තාම ශම් විව්ාද  පැව්ැත්වීශම් මූලිෙ පදනමම 

සම්ූරර්ටශ න්ම විෙෘති ක්. ඒ ොයටා අපි ශත්වනම් ගන්න ඕනෑ. 

ශමතැනට ආව්ාම හුඟක් ශදශනක් දැන් ොා ෙයන්ශන් දවනව්න්ශේ 

මන්දශපෝෂට  ුවන ෙයන්න ශනොශව්යි  හුශදක් ශේ පාලන 

අයමුණු ශව්නුශව්නුයි. අපි මතක් ෙයන්න ඕනෑ  ශම් ශසෞඛය 

සම්පන්න බව් පපතූරර්ට ශව්ච්ච දවනව්කුට ශදමේපි න්ශේ 

රැෙව්යට අව් යයි කි න හෙ. ශම් සඳහා ශසෞඛය අමාතයාං    

අධයාපන අමාතයාං     ෙෘෂිෙර්ම අමාතයාං    සමාජ ශසේව්ා 

අමාතයාං   ව්ාශේ  යාජය ආ තන රැසෙ දා ෙත්ව්   තිශබන්න 

ඕනෑ. අද ශම් යශට්ම මාධයව්ල සඳහන් ශව්ලා තිශබනව්ා  "ආහාය 

අර්බුද  වග්රයි. ඒශෙත් අපි හුඟක් පහළ තල ෙට ඇවිල්ලා 

තිශබනව්ා" කි ලා. ආර්ථිෙ අර්බුද ට මුහුට දී සිටින ශලෝෙශේ  

රියුණු ශව්මින් පව්තින අන් යටව්ලටත් ව්ඩා පහළ මට්ටමෙ අශ්ත 

යට ින්නව්ා  කි ලා සංඛයාශල්ඛන ිරිපතපත් ෙය තිශබනව්ා. 

ආහාය පපතශභෝජන යි  මන්දශපෝෂට යි කි න ොයටා ශදෙ 

සමපාතයි  මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමනි  ආහාය ටිෙ  ශබශහත් 

ටිෙ දවනව්ාට හම්බ ශව්නව්ා නම්  ශසෞඛය සම්පන්නව් ඔහු ජීව්ත් 

ෙයව්න තැනට ශගනි නව්ා නම් හතැන ශම් ොයටා ශදෙම හෙට 

ගැේ ශව්ලා තිශබනව්ා. ඒ නිසා ආහාය අර්බුද  කි න ොයටාව්ට 

අපි විසඳුමක් ශදන්න ඕනෑ. ශම් ශව්නුශව්න් ජනාධිපතිතුමා  

අගමැතිතුමා ්රමුඛ ආණ්ඩු පක්ෂ  ශව්නමම හෙතු ශව්ලා ොා 

ෙළා. අපි ඒෙ ව්ගකීශමන් තමයි කි න්ශන්. හතැනදී 

ජනාධිපතිතුමා කිේව්ා  "ශම් යශට් පක්ෂ  විපක්ෂ සි ලුශදනාම  

පාර්ලිශම්න්තුශේ මන්ත්රීව්වන 115ශදනාම හෙතු ශව්ලා ්රාශේශී  

ශල්ෙම් ොර් ාල ටිෙ ශබදාශගන ඒ නිලධාපතන්  -ඒ  ස්ාානව්ල 

යාජය  නිලධාපතන් ින්නව්ා. ගශම් ග්රාම නිලධාපතතුමා ඇතුළු ක්ශෂේත්ර 

නිලධාපතන් හතය පස්ශදශනක් ින්නව්ා.- හක්ෙ  හෙතු ශව්ලා ශම් 

්ර ්න ට විසඳුමක්  ශසො න්න ෙටයුතු ෙයමු" කි ලා. යශට් 

ආර්ථිෙ ට ව්ටිනාෙමක් ශදන්න  නිෂ්පාදන ක්රි ාව්ලි  ිහළ 

තැනෙට ශගශනන්න අව් ය පදනම් හදන්න ඕනෑ. ඒෙ හදන 

ක්රි ාව්ලි ට අපි හෙතු ශව්න්න ඕනෑ.  පාර්ලිශම්න්තුව්ට ඇවිල්ලා 

ශදපැත්තට ශබරිලා හකිශනොට ඇඟිල්ල රිගු ෙයලා  "අහව්ල්ලු 

තමයි ශම්ෙට ව්ැයරිොයශ ෝ" කි නව්ාට ව්ඩා  අපි මහ 

ශපොශළොව්ට බැහැලා සමාජ ට ගිි ල්ලා මහජනතාව්ශේ යුතුෙම 

ිටු ෙයන්න මැරිහත් ශව්නව්ා නම් ශෙොච්චය ව්ටිනව්ාද?  

්රාශේශී  ශල්ෙම් ොර් ාල සම්බන්ධ ෙයශගන අපට පුළුව්න්  

ශම් ෙටයුත්ත ෙයන්න. ෙෘෂිෙර්ම අමාතයාං   ඒ සඳහා වදවු 

ෙයන්න ලැහැස්තියි. ඒ විධිශේ  නිෂ්පාදන ක්රි ාව්ලි ෙට ගිශ ොත් 

අපට පුළුව්න් ශව්නව්ා  මන්දශපෝෂට  පිටුදකින්න. වදාහයට ක් 

ගනිමු. ශෙොවිඩ් වව්ුය තිබුණු ොලශේ  සංඛයාශල්ඛන විමර් න  

ෙය බලන ශෙොට අපට පැහැරිලිව් ශපශනනව්ා  අශ්ත යශට් 

දවනව්න්ශේ මන්දශපෝෂට  අඩුශව්ලා තිශබන බව්. ඇයි ඒ? ඒ 

ොල ව්ෙව්ානුව් තුළ අශ්ත ජනතාව් පායට බැස්ශසේ නැහැ. ශගදය 

ිඳශගන නිෂ්පාදන ක්රි ාව්ලි ට හෙතු වුටා. හළව්ලු ටිෙ  පලතුවන 

ටිෙ ව්ව්ාශගන  තමන්ශේ ආහාය ටිෙ ශගව්ත්ශතන් ලැශබන 

ශේව්ල් තුළින්ම සෙස් ෙය ගත්තා. පායට ගිි ල්ලා ෙඩව්ලින් 

ආහාය ගත්ශත් නැහැ.  අශ්ත යට තුළින්ම හව්ැනි ශහොඳ වදාහයට 

ශදන්න පුළුව්න්ෙම තිශබනව්ා. 

මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමනි  අපි මන්දශපෝෂට  ගැන 
ොා ෙයනව්ා. නමුත්  අධිශපෝෂිත දවනශව්ෝ නැේද?  ොර්  බහුල 
බව්ත් හක්ෙ  දවනව්න්ට නිසි විධි ට ආහාය ටිෙ ශදන්න පුළුව්න් 
තත්ත්ව් ෙ අම්මලා ින්නව්ා ද?  සමහය අම්මලා වශේට දවනව්ාට 
ෙෑම ටිෙ ශදන්ශන් ෙශඩන් අයශගන. ඒ විධි ට ශෙටි ෙෑම ව්ර්ග 
දවනව්න්ට ෙන්න ශදනව්ා. ඒව්ා වචිත නැහැ කි ලා අශ්ත 
ධව්දයව්වන කි නව්ා.  අපි හ  ශත්වනම් ගන්න ඕනෑ. ශමොෙද  
අධිශපෝෂට තත්ත්ව්ශේ  පසුව්න දවනව්න් අපි දකිනව්ා. ඒ නිසා ශම් 
ොයට  අපි සැලකිල්ලට ගන්න ඕනෑ. විශ ේෂශ න්ම අශ්ත 
ෂශ න් අශ්තන් අ ශ්ඕශන  ් ශ්. ින්නව්ානෑ දවනව්න් නඩත්තු 
ෙයන අම්මලාට පැහැරිලි ෙය ශදන්න ඕනෑ  ආහාය ශේලෙ 
තිශබන ව්ටිනාෙම; ඒශෙන් ලැශබන ශසෞඛය සම්පන්න බව්. ඒ 
ව්ාශේම  ෙෘත්රිම ආහාය ලබා දීශම් ආදීනව් කි ා ශදන්නත් ඕනෑ. 
හශහම ෙශළොත් අපට පුළුව්න් ශව්යි  දවනව්න්ශේ ශපෝෂට  
නිසි ාොයව් පව්ත්ව්ාශගන  න්න.  

අපි හෙ පැත්තකින් ආහාය සුලබ ෙයලා  ජනතාව්ට ලබා 
ශදන්න ඕනෑ ආහාය ටිෙ ්රාශේශී  ශල්ෙම් ශෙොට්ධාස මට්ටමින් 
ලබා ශදන්න ඕනෑ.  ඊළඟට  ඒ ආහාය ටිෙ ශසෞඛය සම්පන්න 
විධි ට හදා ගන්නා ආොය  ව්ාශේම දවනව්ාශේ ආහාය ශේල 
පිළිබඳව්ත් දැනුව්ත් ෙයන්න අපට පුළුව්න්ෙමක් තිශබනව්ා නම් 
හ  ිතා ව්ටිනව්ා  මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමනි. ශම් ගැටලුව් 
සමාජ ගැටලුව්ක් හැටි ට අයශගන පක්ෂ  පාට ශේද කින් ශතොයව් 
ෙටයුතු ෙයන්න පුළුව්න් නම්  ඒෙ තමයි අපට ෙයන්න පුළුව්න් 
ශහොඳම ශේ.  

යටක් හැටි ට අපට ආර්ථිෙ ගැටලු ගටනාව්ක් තිශබනව්ා. 
ඒව්ාට විසඳුම් ලබා ගැනීම සඳහා අප ෙටයුතු ෙයන්න අව් යයි. 
ජාතයන්තය  අපට වදවු ෙයන්න ලැහැස්තියි. දැන් ශලෝෙ 
බැංකුව්  ශඩොලර් මිලි න 282ක් ශදනව්ා. ආසි ානු සංව්ර්ධන 
බැංකුව් ශඩොලර් මිලි න 152ක් ශදනව්ා. ශම් මුදල් ටිෙ අයශගන 
යශට් අි ංසෙ පවුල්ව්ලට ආහාය ලබා දීශම් ව්ගකීම තමයි ශම් 
යජ  භායශගන තිශබන්ශන්. පසුගි  දා සම්මත  ෙළ අතුවන අ  
ව්ැ  ශල්ඛනශ න් ශම් පිළිබඳව් යජශේ  අව්ධාන  ශ ොමු ෙයලා 
තිශබනව්ා. ව්ත්මන් යජ   ව්ගකිව් යුතු යජ ක් හැටි ට ශම් 
ක්රි ාව්ලි   ෙයශගන  න ශෙොට විපක්ෂ  පක්ෂ  පාට පැත්තෙ ට 
දමලා ෙටයුතු ෙළ යුතුයි.  විපක්ෂ   පාර්ලිශම්න්තුව් තුළ ඊශේ ත්  
අදත්  හැසිවනණු විධි ට හැසිශයන්ශන් නැතිව් ශම  හපත විධි ට 
කි ව්න්න  ෙටයුතු ෙයනව්ා නම් ිතා ව්ැදගත්. ශම් ශේ ෙයන්න 
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[ගවන ඩී.බී. ශහේයත් මහතා] 
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යශට් දවනව්න්ශේ නාමශ න් අපි ඔක්ශෙෝම හෙට හෙතු ශව්මු 
කි ා ශ ෝජන ් ා ෙයමින්  ශම් අව්ස්ාාව් ලබා ුන් ඔබතුමාටත් 
ස්තුතිව්න්ත ශව්මින් මශේ ොාව් අව්සන් ෙයනව්ා  මූලාසනාරූඪ 
ගවන මන්ත්රීතුමනි. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගවන චමින්ද විශේසිපත මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි නව් ෙ 

ොල ක් තිශබනව්ා. 
 

[අ.භා. 2. 2]   

 

ගරු චමින්ද වි වේසිික ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ெைிந்த விறஜெிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමනි  අපි අද රිනශේ ත්  ොා 

ෙයන්ශන් අශ්ත ශයෝි ණී ෙවියත්න මන්ත්රීතුමි  ඊශේ  රිනශේ  

සභාව් ෙල් තබන අව්ස්ාාශේ ිරිපතපත් ෙයන ලද ශ ෝජනාව් 

ගැනයි. හතුමි  ඇත්තටම ශම් ශ ෝජනාව් ශගනාශේ  ශම් යශට් ුක් 

විඳින දවනව්න් මුහුට පා තිශබන මන්දශපෝෂට  සහ මාතෘ 

මන්දශපෝෂට  පිළිබඳව් අප ොශේත් අව්ධාන  ශ ොමු 

ෙයව්න්නයි. ආණ්ඩු පක්ෂශේ  මැති ඇමතිව්වන ශම  ඔවුන්ශේ 

පවුල්ව්ලට ලඝු ෙයලා ොා ෙයනශෙොට හතැන මන්දශපෝෂට ක් 

නැහැ. ශමොෙද  හතුමන්ලාශේ පවුල්ව්ල දවනව්න්ට මන්දශපෝෂට  

නැහැ ශන්.  අපි ොා ෙයන්ශන්  ෙවියත්න මන්ත්රීතුමි  විසින් 

ිරිපතපත් ෙයපු  ශම් මහ ශපොශළොශේ; ශම් යශට් අද තිශබන 

 ාාර්ා  ගැනයි. ආණ්ඩු පක්ෂශේ  මැති ඇමතිව්වන  තමන්ශේ 

පවුල සහ තමන්ශේ දවනව්ා ගැන ි තලා ොා ෙළාට අපට 

ෙනගාටුව්ක් දැශනන්ශන් නැහැ. ශමොෙද  ඒ පවුල්ව්ලට 

මන්දශපෝෂට ක් නැහැ.  

බිත්තය ආශ්රිත ෙර්මාන්ත  බායව්ත් ෙටයුතු ෙයපු ි ටපු යාජය 

අමාතය ගවන ඩී.බී. ශහේයත් මැතිතුමනි  ශම් ොයටශේ දී ව්ැඩි ුය 

 න්න ඕනෑ නැහැ  ඔබතුමන්ලාශේ ෙඳවුශර් ි ටපු අ  ශහොයා 

ොපුව්ා අල්ලලා ුන්නා නම්  ශම් යශට් දවනව්න්ට තුන්ශේල 

ශනොශව්යි  ඊට ව්ඩා ෙන්න ශදන්න පුළුව්න්. 

 

ගරු ඩී.බී. වහේරත් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு டீ.பீ. றஹெத்)  

(The Hon. D.B. Herath) 

මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමනි  හතුමා මශේ නම කිේව්ා. 
 

ගරු චමින්ද වි වේසිික ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ெைிந்த விறஜெிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

 ආ  ඔබතුමාශේ නම කිේව්ා ශන්.  [බාධා කිරීමක්]  
නැඟිටින්න. 

 
ගරු ඩී.බී. වහේරත් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு டீ.பீ. றஹெத்)  

(The Hon. D.B. Herath) 

මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමනි   හතුමා ඒ විධි ට ොාව් 

ෙයශගන  න්ශන් ශමොන රීති   ටශත්ද? ශමොෙක්ද තිශබන 

අයිති ? හතුමාශේ ශනොදන්නාෙම ශන්ද ්රදර් න  ෙයන්ශන්? 

ඇයි අපි- [බාධා කිරීමක්] 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගවන චමින්ද විශේසිපත මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමා විෂ  ට අදාළව් 

ොා ෙයන්න.  

ගරු චමින්ද වි වේසිික ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ெைிந்த விறஜெிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමනි  ශනොදන්නාෙම දැක්ො.  

මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමනි  මම ෙඩ ෙළ රීති  ශමොෙක්ද 

කි න ශලසට මම හතුමාශගන් ිල්ලීමක් ෙයනව්ා. මම ශම් ොා 

ෙයන්ශන්  සභාව් ෙල් තබන අව්ස්ාාශේදී ගවන ශයෝි ණී කුමාපත 

විශේයත්න මන්ත්රීතුමි  ිරිපතපත් ෙළ ශ ෝජනාව් ගැන. නමුත්  

ඇමතිව්වන ඒ අ ශේ පවුල් රිහා බලලා ි තාශගන ින්නව්ා  හශහම 

්ර ්න ක් යශට් නැහැ කි ලා. නමුත්  ්ර ්න  හළිශේ  තිශබනව්ා. 

දැන් බලන්න  ශම් "මේබිම" පුව්ත් පශත් පළ වී තිශබන්ශන් 

ශමොෙක්ද කි ලා. ශමි  සඳහන් ව්න විධි ට පතේශේ ආර් ා ළමා 

ශයෝහශල් විශ ේෂඥ ධව්දයව්වන කි නව්ාලු  ළමා ශයෝහලට හන 

දවනව්න්ශගන් බහුතය ෙට මන්දශපෝෂට  තිශබනව්ා කි ලා. ඒ 

්රව්ෘත්ති ට  පහළින් සඳහන් ෙය තිශබනව්ා  අශ්ත ගවන ව්ැඩබලන 

ඇමතිතුමා කි ාපු ොයට . මන්දශපෝෂට  ගැන යුනිශස ් හශක් 

ව්ාර්තාව් හතුමාත් ්රතික්ශෂේප ෙයනව්ාලු. ඇත්තටම මම ෙනගාටු 

ශව්නව්ා  යශම්ෂ් පතියට ව්ාශේ ඇමතිව් යශ ක් -ධව්දයව්යශ ක්- 

යුනිශස ් හශක් ව්ාර්තා අසතයයි කි න්න ි ට ගැනීම පිළිබඳව්.  

මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමනි  යුනිශස ් කි න්ශන් 

ශලෝෙශේ  ශබොශහෝ ු්තපත් යටව්ල තිශබන මන්දශපෝෂට  ගැන 

ශහො ා බලා වදේ කිරීමට ව්ැඩ පිළිශව්ළක් තිශබන සංවිධාන ක්. 

ඒ සංවිධාන ට අභිශ ෝග ෙයලා  ඒ අ  කි න ොයට  ව්ැයරියි 

කි ලා ශමොෙක්ද ශම් ෙයගන්න හදන්ශන්? නැව්තත් ජාතයන්තය 

සම්බන්ධතා නැති ෙයගන්නයි හදන්ශන්. අපි කි මු  ශම් 

ඔක්ශෙෝම ව්ාර්තා අසතයයි කි ලා. හැබැයි  දවනව්න්ශේ 

මන්දශපෝෂට  පිළිබඳව් "මේබිම" පත්තශර් තිශබන ශම් සටහන 

ශබොවනයි කි ලා ආණ්ඩු පක්ෂශේ  ොට හපත කි න්න පුළුව්න්ද?  

ශම් "මේබිම" පත්තශර් ොශේද? ශම් ආණ්ඩුව් නිශ ෝජන  ෙයන 

ව්ග කිව් යුතු ඇමතිව්යශ කුශේ. ඒ ඇමතිව්ය ා නීති  හා සාම  

පිළිබඳව් ෙටයුතු ෙයන ඇමතිව්යශ ක්. හශහම නම් ඒ 

ඇමතිව්ය ාශේ ආ තන කින් නිකුත් ෙයන "මේබිම" පත්තශර් 

තිශබන ශම් සටහන අසතය ක්ද? ඒෙ කි න්න ශෙෝ. හශහම නම් 

ශම් "මේබිම" ව්ාර්තාව් ශබොවනව්ට ලි පු හෙක් කි ලා ආණ්ඩු 

පක්ෂශේ  ෙවුවන හපත නැගිටලා කි න්න ශෙෝ. හශහම කි න්න 

පුළුව්න්ද? බැහැ. ඒ නිසා ශම් යශට් ව්ග කිව් යුතු ඇමතිව්යශ කුශේ 

ආ තන කින් නිකුත් ෙයන ශම් පත්තශර් තිශබන ොයටා 

සි ල්ල නිව්ැයරියි කි ා මා ි තනව්ා.  

මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමනි  ලාංකිෙ මානව් ාශේ 

පපතහානිශේ  ආයම්භෙ ලක්ෂට ක් ගැනයි අද අපි ශම් ොා 

ෙයන්ශන්. අශ්ත මානව් ව්ර්ග ා නැතිව්න  නැතිෙයන තැනට 

ගිශේ  ශෙොශහොමද  ශමොන ආොය ටද ශම් තත්ත්ව්  නිර්මාට  

වුශණ් කි න ොයට  ඔබතුමාශේ ොාශේදීත් පැහැරිලි ෙළා. අපි 

දැන් ෙල්පනා ෙයන්න ඕනෑ  ශම්  තිශබන ්ර ්න  සාර්ාෙව් 

ජ ග්රහට  ෙයන්න පුළුව්න් සාධායට ව්ැඩ පිළිශව්ළක් ගැනයි. 

නමුත්  ඒව්ා ගැන ොා ෙයන්ශන් නැහැ.  

අද ෙැබිනට් මණ්ඩල  රැස් ශව්ලා තිශබනව්ා. ෙැබිනට් 

මණ්ඩලශේ  සාෙච්ාා ෙය තිශබන්ශන් ළමා මන්දශපෝෂට  ගැන  

යශට් ආහාය ්ර ්න  ගැන ශනොශව්යි; ඊළඟ පළාත් පාලන 

මැතිව්යට  පව්ත්ව්න්ශන් ශෙොශහොමද කි න ොයට  හා පළාත් 

පාලන මැතිව්යට  පව්ත්ව්න්න ඒ අදාළ පනත සංශ ෝධන  

කිරීම ගැන. හද ් ා අශ්ත ආණ්ඩුශේ නා ෙ ා හැටි ට යනිල් 

වික්රමසිංහ මහත්ම ා පත් වුටාට පස්ශසේ ක්ශෂේත්ර නිලධාපතන්ට 

ාන්ද  ිල්ලන්න බැහැ කිේව්ා.  දැන් අද  ක්ශෂේත්ර නිලධාපතන්ටත් 

ාන්ද  ිල්ලන්න පුළුව්න් කි න ෙැබිනට් මණ්ඩල තීයට  

අයශගන තිශබනව්ා. හතුමා ඊශේ  සමුළුව් පව්ත්ව්ා කි ා තිශබනව්ා  
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පාර්ලිශම්න්තුව් 

පක්ෂ  ශගොඩ ගන්න පුළුව්න් ව්ැඩ පිළිශව්ළ හදනව්ා  කි ලා. අපි 

දන්නව්ා  ක්ශෂේත්ර නිලධාපතන්ට හදා ශේ පාලන ට හන්න ිඩ 

ශනොුන්ශන් ඇයි කි ලා.  

මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමනි  සමෘේධි නිලධාපතන් 

පැහැරිලිව්ම ඒ අ ශේ ශේ පාලන පක්ෂශේ  ව්ැඩ පිළිශව්ළ 

ශව්නුශව්න් ශපනී සිටිනව්ා. ඒ අ  සමෘේධිලාභින් පලිහක් හැටි ට 

ති ාශගන  ු්තපත්ෙම ව්ැඩි ෙයශගන  "සමෘේධි " කි න නම 

පාවිච්චි ෙයමින් තමයි ෙටයුතු ෙයශගන ගිශේ . අද ශමොෙක්ද 

ශව්ලා තිශබන්ශන්? අපි අද ොා ෙයන ්ර ්න ට රි  යුතු විසඳුම් 

ගැන ශනොශව්යි  ශම් පව්තින ආණ්ඩුශේ ෙැබිනට් මණ්ඩලශේ  අද 

සාෙච්ාා ෙයන්ශන්.  

ඒ ව්ාශේම  අශ්ත යශම්ෂ් පතියට ඇමතිතුමා කිේව්ා  

ධව්දයව්වනන්ට අපි ශචෝදනා හල්ල ෙයනව්ා කි ලා. ඒ ව්ාශේම  

ධව්දයව්වන දක්ෂ ශලස ෙටයුතු ෙය තිශබනව්ා කිේව්ා.  ඔේ  

ධව්දයව්වන දක්ෂයි. නමුත් ධව්දයව්වනන්ට ශයෝගීන්ට ෙෑම 

ශදන්න බැහැ ශන්  මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමනි. හතුමන්ලා 

නිසා තමයි අද ශම් තත්ත්ව් ටව්ත් ජනතාව්ශේ ශසෞඛය තත්ත්ව්  

රැෙශගන තිශබන්ශන්. ශම් යශට් ජනතාව්ශේ ශසෞඛය ගැන  

ශපෝෂට  ගැන  ආහාය පිළිබඳව් ව්ගකිව් යුතු ෙඳවුශර් 

ොර් භාය  හපත ට ශනොවුණු නිසා ඔවුන් ඇවිල්ලා කි නව්ා   ශම් 

ශේ ශමශහම සිේධ ශව්නව්ා කි ලා. ශම් තත්ත්ව්  ිරිපත ට  න්න 

ශනොදී ව්ග බලා ගැනීශම් ව්ැඩ පිළිශව්ළක් තමයි ඔවුන් ශ ෝජනා 

ෙයන්ශන්. අපි ධව්දයව්වනන්ටව්ත්  ශහද ශසේව්ශේ  ොටව්ත්  ව්ැයරි 

කි න්ශන් නැහැ. අපි ව්ැයරි කි න්ශන් ශම් පාලන  විසින් ගනු 

ලබන නුසුුසු ක්රි ාමාර්ග හයහා යශට් ජනතාව්ට සිු ශව්න්නා වූ 

අසාධායටෙම් ගැනයි. 

ඒ විශ ේෂඥ ධව්දයව්ය ා හම පුව්ත් පතට කි ා තිශබනව්ා  

ශෙොළඹ ්රශේ ශේ  පාසල් දවනව්න්ශේ වදය  ිරිපත ට ශනයා ඒශම් 

ස්ව්භාව් ක් ව්ර්ධන  ශව්මින් පව්තිනව්ා කි ලා. ඒ විතයක් 

ශනොශව්යි  මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමනි. ිතා සිි න්  ශෙට්ටු 

ළමයින් ව්ැඩි සංඛයාව්ක් දකින්න ලැශබනව්ා කි න ොයට ත් 

කි නව්ා. ශමශහම කි න්ශන් ෙවුද? පතේශේ ආර් ා ළමා ශයෝහශල්  

විශ ේෂඥ ධව්දයව්යශ ක්. නමුත්  ශසෞඛය අමාතය ධුයශේ  ව්ැඩ 

බලන ඇමතිව්ය ා කි නව්ා  "හශහම ලක්ෂට ක්  හශහම 

ොයට ක් යශට් නැහැ" කි ලා. හැබැයි  ශම් තත්ත්ව්  

ව්ැඩිශ න්ම තිශබන්ශන් ශෙොළඹ ්රශේ ශේ යි කි න ොයට  අය 

විශ ේෂඥ ධව්දයව්ය ා කි නව්ා. ශම් ්ර ්න ව්සන් ෙයලා "අපි 

ශහොඳයි  ව්ැශඩ් හපත ට  නව්ා. අපි ශහොඳට ෙයනව්ා" කි න 

ොයට  කි න්න වත්සාහ දයනව්ා නම්  ෙලින් හශහම කි පු 

ෙට්ටි ට ශමොෙද වුශණ් කි ලා අපට ව්ඩා ශහොඳට ආණ්ඩු 

පක්ෂශේ  ෙඳවුය දන්නව්ා  ඇති කි ලා මම කි නව්ා. ශම් ශබො ශහෝ 

ශේව්ල් නැහැ කි න්න වත්සාහ ෙළාට  අපි සමහය රූපව්ාි නි 

නාළිොව්ල ශබොශහෝ විට දකින්ශන් නැේද  ෙන්න ශදන්න විධි ක් 

නැහැ කි ලා අම්මා දවනව්ා ව්ඩාශගන ශෙෝච්චි ට  ගඟට පනින 

සිුවීම්. හව්ැනි සිුවීම් ව්ර්තමානශේ  දකින්න ලැශබනව්ා. ඒෙට 

ශහේතුව් තමයි  ශේ පාලන ව් ශ න් විසඳි  යුතු ්ර ්න විසඳා 

ගැනීම සඳහා අව් ය සාධායට ව්ැඩ පිළිශව්ළක් යට තුළ නිර්මාට  

ශනොවීම.  

මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමනි  විශ ේෂශ න්ම මතක් ෙළ යුතු 

ොයට ක් තිශබනව්ා. ළමා මන්ද ශපෝෂට   ගර්භිණී 

මාතාව්න්ශේ මන්ද ශපෝෂට  ුවන කිරීම ශව්නුශව්න් සාර්ාෙව් 

ෙයමින් තිබුණු හක් ව්ැඩ පිළිශව්ළක් ශම් ආණ්ඩුව් ආ ගමන් නැති 

ෙළා. ඒ තමයි  ගැබිනි මේව්වනන්ට මාසිෙව් වනපි ල් 1 222ෙ 

ව්ටිනාෙමක් ඇති ශපෝෂට මල්ලක් මාස 22ක්  නශතක් -වනපි ල් 

12 222ක් දක්ව්ා- ලබා දීම. දැන් ඒ මුදල ව්ැඩි ෙයනව්ා  ශදගුට 

ෙයනව්ා කි න බව්ක් අපි දැක්ො. නමුත් අශ්ත මන්ත්රීව්වන 

ශබොශහෝශදශනක් ොා ෙයමින් කිේව්ා  හ  ලබා ශනොශදන බව්. 

හැබැයි  දැන් ආණ්ඩුව් කි නව්ා  "අපි ශම් දීමනාව් ව්ැඩි ෙයන්න 

ෙටයුතු ෙයනව්ා" කි ලා. නමුත්  ඒ ව්ැශඩ් නැව්තිලා ිව්යයි. ඒ 

නිසා අපි ආණ්ඩුව්ට කි නව්ා  දැන්ව්ත් නිව්ැරැරි ශේ හඳුනාශගන 

ශම් යශට් අනාගත දවන පයම්පයාව් ආයක්ෂා කිරීම ශව්නුශව්න් ගත 

යුතු බුේධිමත් ක්රි ා මාර්ග ගන්න කි ලා. ඒව්ාට අශ්ත සහශ ෝග  

ශනොශදන බව්ක් අපි කි ලා නැහැ. අපි සහ ශ ෝග  ශදන ව්ැඩ 

පිළිශව්ළ ිරිපතපත් ෙයලා තිශබනව්ා. ආණ්ඩු පක්ෂශේ  හැශමෝම 

කි නව්ා අපි සහ ශ ෝග  ශදන්ශන් නැහැ  අපි විවනේධ ශව්නව්ා 

කි ලා.   සහශ ෝග  ශදන ව්ැඩ පිළිශව්ළ අපි ශ ෝජනා ෙය 

තිබි දීත් ඒෙ ්රමාද ෙයන්ශන් ආණ්ඩුව්යි කි න ොයට  මතක් 

ෙයමින් මශේ ව්චන ස්ව්ල්ප  අව්සන් ෙයනව්ා.  

ශබොශහොම ස්තුතියි.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගවන සයත් වීයශසේෙය මැතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 25ෙ 

ොල ක් ලැශබනව්ා.  
 

[අ.භා. 2.42]   

 

ගරු (ණචාර්ය) සරත් වීරවසේකර ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ெெத் வீெறெகெ)  

(The Hon.(Dr.) Sarath Weerasekera) 

මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමනි  ළමා හා ොන්තා මන්ද 

ශපෝෂට  ගැන ව්චන ස්ව්ල්ප ක් ොා ෙයන්නට මට අව්ස්ාාව් 

ලැබීම සතුටක්. අපි දන්නව්ා  ශෙොවිඩ්-29 ව්සංගත  හන්න ශපයත් 

මන්ද ශපෝෂට  කි න මාතෘොව් මහජන ශසෞඛය ්ර ්න ක් 

හැටි ට පැව්තුණු බව්. 1227 ව්ර්ෂශේ  සංගටන  අනුව් ව් ස 

අවුවනු 6-21 ළමයින්ශගන් සි  ට 42ක් පමට ව් සට ව්ඩා 

ශෙට්ටුයි. ඒ කි න්ශන්  හතයම් පිපතසක් මන්ද ශපෝෂටශ න් 

ශපළුණු බව්යි. ඒ ව්ාශේම  ව් ස අවුවනු 22-28 ළමයින්ශගන් 

සි  ට 11ක් හදා  ෙඩ හීනතාශව්න් ශපළුටා; ගැහැනු ළමයි ඒ 

ව්ාශේ තුන්ගුට කින්  ෙඩ හීනතාශව්න් ශපළුටා. ඒ ආොය ට 

තමයි ඒ ව්ාර්තාව්ල සඳහන් ශව්ලා තිශබන්ශන්. ිතින්  ශම් 

ඌනතා ඇති වුශණ් ඇත්ත ව් ශ න්ම පසුගි  යජ   - හ පාලන 

යජ - ොලශේ . නමුත් අපි පසුගි  යජ ට ශහෝ ව්ර්තමාන යජ ට 

ශහෝ ශදොස් පව්යන්ශන් නැතිව් ශම් දැශව්න ්ර ්න ට 

ශේ පාලනඥ න් හැටි ට ෙඩිනම් පිළිතුවන ශසවි  යුතුයි.  

මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමනි  1212 UNICEF ව්ාර්තාව්ට 

අනුව් මන්ද ශපෝෂට  තිශබන්ශන් ලංොශේ පමටක් ශනොශව්යි. 

අපි දන්නව්ා ශෙොවිඩ්-29 නිසා පාසල් ව්ැූ  බව්. ඒ ව්ාශේම යටව්ල් 

lock down ෙළ බව්. ඒ නිසා ශලෝෙශේ  ළමයින්ට ආහාය ශේල් 

බිලි න  9ක්  ඒ කි න්ශන් ආහාය ශේල් මිලි න  9 222ක් අි මි 

වුටා කි ලා ඒ ව්ාර්තාශේ සඳහන් ශව්ලා තිශබනව්ා. අශ්ත යශට්ත් 

පාසල් දීර්ඝ ොලීනව් ව්ැහුව්ා. ඒ නිසා පාසශලන් ශනොමිශල් ලබා 

ුන් ආහාය ශේල නැති වීමත් ශම් මන්ද ශපෝෂට තත්ත්ව් ට ශහේතු 

පාදෙ වුටා. නමුත් අශ්ත යශට් පාසල් ව්ැහුශේ ශෙොශයෝනා 

ව්සංගත  නිසා පමටක් ශනොශව්යි. පසු ගි  ොලශේ  ගුවනව්වන 

ව්ර්ජන  ෙළා; මාස ගටනක් ව්ර්ජන  ෙළා. ඒ ව්ාශේම  

වේශඝෝෂට රැලි පැව්ැත්වූව්ා. තව්ත් ශහේතුව්ක් තමයි  ින්ධන 

ි ඟෙම. ශම් ශේව්ල් නිසා පාසල් ව්ැසීම ශහේතුශව්න් ළමයින්ට 

පාසශලන් ශනොමිශල් ශදන ආහාය ශේල අි මි ශව්ච්ච නිසා තමයි 

මන්ද ශපෝෂට  ව්ැඩි වුටා නම්  ව්ැඩි ශව්ලා තිශබන්ශන්.  

1447 1448 

[ගවන චමින්ද වි ශේසිපත මහතා] 
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අශනක් සැලකි  යුතු ොයට  තමයි  මන්ද ශපෝෂට  සහ 

ආහාය අනායක්ෂිතභාව්  අතය ඇති ශව්නස  the difference 

between malnutrition and food insecurity. වේධමන  නිසා 

තමයි ශගොඩක් ශව්ලාව්ට ආහාය අනායක්ෂිත බව් ඇති ශව්න්ශන්.  

ඒ නිසා ශපොශහොසත් අ ත් ආහාය අනායක්ෂිත බශේ බලපෑමට 

 ටත් ශව්න්න පුළුව්න්. නමුත් මන්ද ශපෝෂට  ඇත්ත ව් ශ න් 

අපට ව්ළක්ව්ා ගන්න පුළුව්න්. ඒ සඳහා අපට ෙයරි  මාළු 

තිශබනව්ා; මිපතරි  මාළු තිශබනව්ා. අශ්ත යශට් කුකුළු ශගොවිපළව්ල්  

තිශබනව්ා; කිපතගව් න් ඇති කිරීම සිු ව්නව්ා. ශගව්තු ව්ගාව්ත් 

ඇතුළුව් ිහත කී ශේව්ල් අශ්ත මට්ටමින් ෙයලා ශම් මන්ද 

ශපෝෂට  ශබොශහෝ ුයට මඟ හයව්ා ගන්න අපට පුළුව්න්. 

"ශගව්තු ව්ගාව් සහ ආහා  යශ න් පපතූරර්ට ශග ක්"  න 

සංෙල්ප  අනුව් මශේ අධීක්ෂට   ටශත් අපි දැන් ව්ැඩසටහනක් 

ක්රි ාත්මෙ ෙයශගන  නව්ා. ශෙොළඹ පවුල් 25 222ක් පමට 

හඳුනාශගන අපි ඒ ව්යාපෘති  රි ත් ෙය තිශබනව්ා. හ  සාර්ාෙ 

වුශටොත් මුළු රිව්යිනටම බලපාන ශලසට ඒෙ ක්රි ාත්මෙ ෙයන්න 

අපට පුළුව්න්. ඒ ව්ාශේම  හැම නිව්සෙටම පාශහේ කිපත ගව්ශ කු 

ලබා දීශම් ව්යාපෘති ක් ක්රි ාත්මෙ ෙයන්නත් අපි බලාශපොශයොත්තු 

ව්නව්ා.  

අශ්ත යටටම ආශේණිෙ වූ ශපෝෂය පදාර්ාව්ලින් පිවනණු ආහාය 

රැසක් අශ්ත යශට් තිශබනව්ා. අශ්ත යට ව්ශට්ටම මුහුද තිශබනව්ා. 

යට මැද ව්ැේ සි  ගටනක් තිශබනව්ා. ඒව්ා නිසි ශසේ 

ෙළමනාෙයට  ෙශළොත් මන්ද ශපෝෂට  ශබොශහෝ  අඩු ෙය 

ගන්න ඇත්ත ව් ශ න්ම අපට පුළුව්න්. හශහම නම්  ිතාම 

ෙඩිනම් පි ව්යක් ශලස අප ෙයන්න ඕනෑ  පාසල් සම්ූරර්ටශ න් 

විව්ෘත ෙයලා ළමයින්ට ශපෝෂයදා  ආහාය ශේලක් ලබා දීමයි. ඒ 

ව්ාශේම  යජශේ  ිල්ලීම පපතරි අද ව්න ශෙොට ශලෝෙ බැංකුව් අපට 

ශඩොලර් මිලි න 282ක් ශම් සඳහා ලබා ශදනව්ා. ඒ ගැන මීට 

ිස්ශසල්ලාත් කි ැවුටා. ඒ ව්ාශේම ආසි ානු සංව්ර්ධන බැංකුව් 

ශඩොලර් මිලි න 152ක් ශම් සඳහා ලබා දී තිශබනව්ා.  

මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමනි  සාමානයශ න් ශපෝෂට  

ශෙොටස් තුනෙට ශබශදන බව් අපි දන්නව්ා. පළමුශව්නි හෙ තමයි  

undernutrition. ඒ කි න්ශන්  අඩු ශපෝෂට . ශම් තත්ත්ව්  ඇති 

ව්න්ශන් ගන්නා ආහායව්ල  ක්ති පදාර්ා  හමින් නැතිෙම නිසායි. 

ඒ ශහේතුශව්න් වසට සපතලන බය අඩු වීම  ව් සට සපතලන වස අඩු 

වීම  ව් සට සපතලන බය අඩු වීම සිු ව්නව්ා. ශදශව්නි හෙ තමයි  

overnutrition තත්ත්ව් . ඒ කි න්ශන්  අධිශපෝෂට . ශපෝෂයදා  

ආහාය පමටට ව්ඩා ගත්තාම ශම්ද  තැන්පත් වීම නිසා තයබාවන 

තත්ත්ව් ක් -obesity- ව්ාශේම අි තෙය ශසෞඛය තත්ත්ව්  ඇති 

ව්නව්ා. තුන්ශව්නි හෙ තමයි  micronutrient deficiency. ඒෙට 

hidden hunger කි ලා කි නව්ා. ඒ කි න්ශන්  සැඟවුණු 

කුසගින්න. ශම්ෙ ිතාම ව්ැදගත්.  ගන්නා ආහාය ශේල්ව්ල 

ශ්රෝටීන සහ ශපෝෂයදා  ගුට  නැතිෙශමන් ශම් තත්ත්ව්  ඇති 

ව්නව්ා. අශ්ත යශට් ශම් තත්ත්ව්  අප ි තනව්ාට ව්ඩා ිතාම ව්ැඩියි. 

ඒ නිසා ශේ පාලනඥ න් ව්  ශ න් අප ෙළ යුත්ශත් ව්ාද විව්ාද 

ෙයන්ශන් නැතිව් විශ ේෂඥ න් ලව්ා විදයාත්මෙ වපා  මාර්ග 

සැලසුම් රි ත් ශෙොට මන්ද ශපෝෂට  කි න ගැටලුව්ට පිළිතුවන 

ශසවීමයි. දවනව්න්ශේ මන්ද ශපෝෂට  මව්ශේ මන්ද ශපෝෂට ට 

සම්බන්ධයි කි ලා අපි දන්නව්ා. ඒ කි න්ශන්  මන්ද 

ශපෝෂටශ න් යුක්ත මව්ක් දවනශව්කු බිි  ෙශළොත් අනිව්ාර් ශ න් 

බය අඩු දවනශව්කු තමයි බිි  ව්න්ශන්. සංඛයාශල්ඛන අනුව්  

ගර්භිණී මාතාව්න් සහ කිපත ශදන මේව්වනන් සි  ට   ක් වනධිය  

ි ඟෙමින් ශපශළනව්ා. ගැේ ගතහැකි ොන්තාව්න්ශගන් සි  ට 

45ක් තයබාවනයි. ඒ අ ශේ බය අධිෙයි. අපි ශම් පිළිබඳත් 

අව්ධාන  ශ ොමු ෙළ යුතුයි.  

මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමනි  අපි සතුටු වි  යුතුයි  අශ්ත යට 

ආසි ාශව්න් පමටක් ශනොව්  ශලෝෙශ න්ම ශහොඳ ශසෞඛය 

ශසේව් ක් තිශබන යටක් වීම පිළිබඳව්. ශමොෙද  ශම් යශට් සෑම 

පවුලක් පාශහේ රිව්ා යාත්රිශේ  වින්නඹු මාතාව්ෙශේ අව්ධාන ට ලක් 

ව්නව්ා. අපට නගය ආශ්රිත ධව්දය නිලධාපතන් ින්නව්ා. ඒ 

ව්ාශේම  යටම ආව්යට  ව්න පපතරි මහජන ශසෞඛය පරීක්ෂෙව්වන  

ින්නව්ා. ශලෝෙශේ  ශම් සම්පත්  ශම් ්රතිපාදන සහ සහන තිශබන 

යටව්ල් ස්ව්ල්ප ක් තිශබනව්ා නම්  ඒ යටව්ල් ස්ව්ල්පශ න් හෙක් 

තමයි අශ්ත යට. ඒ ව්ාශේම  සංව්ර්ධිත යටව්ලට ව්ඩා ශහොඳින් 

ශෙොවිඩ් ව්සංගත  මර්දන  ෙයන්න අපට හැකි වුශණ්  හව්ැනි 

සුුසු ශසෞඛය ශසේව්ා ක්රම ක් අශ්ත යශට් තිබුණු නිසා බව් ශජෝන් 

ශහෝතකින්ස්ශේ ව්ාර්තාශේ සඳහන් ශව්ලා තිශබනව්ා. හශහම නම්  

අශ්ත යශට් තියසාය සංව්ර්ධන  වශදසා මන්ද ශපෝෂට  නැති 

කිරීම සඳහා දවනව්න්ශේ සහ මේව්වනන්ශේ ශපෝෂට  පිණිස අපි 

විවිධ ක්රම භාවිත ෙළ යුතුයි. අපි ජනතාව් දැනුව්ත් ෙළ යුතුයි  

ජනතාව් ඒ ක්රි ා දාම ට සහභාගි ෙයව්ා ගත යුතුයි.  

අශ්ත යශට් ශගව්තු ව්ගාව් ෙයන්ශන් සි  ට 16යි. ඒ ව්ාශේම 

තමන්ම නිෂ්පාදන  ෙයන ශේ පපතශභෝජන ට ගන්ශන්ත් සි  ට 

21ක් ව්ාශේ ිතා කුඩා ්රමාට ක් පමටයි. අශ්ත යශට් ඕනෑම 

ශද ක් පහසුශව්න් ව්ගා කිරීමට පුළුව්න්. ඒ සඳහා අව් ය ජල  

තිශබනව්ා. අශ්ත පස සවනයි. හම නිසා ඒ සම්පත් අපි 

අනිව්ාර් ශ න් ්රශ ෝජන ට ගන්න ඕනෑ. මහගම ශසේෙය නමැති 

්රවීට සාි තයධය ා  ෙවි ා ලි පු ලස්සන ෙවි ශපළකින් ෙවි 

ශදෙක් මට ශම් අව්ස්ාාශේ මතක් ශව්නව්ා.   

"පලා පැහැ  හැම ෙල්ි  ම  

රැීම රිශලන ශපොශළොශේ  

ිව්ත දමන දඬුව් වුව් ද  

දලු ලා  ළි පැළ ශේ"  

ඒ  හෙ ෙවි ක්. අශ්ත යශට් තිශබන ශම් සවන පශසේ ිව්ත ලන 

වි ළි දණ්ඩක් වුව්ත් පැළ ව්නව්ා කි ලායි ඒශෙන් කි න්ශන්. 

අශනක් ෙවි  ශම්ෙයි.  
 

"පාට පාට මැණික් ජාති  

පසට  ටින් ෙැටි ශේ  

යත්න දීප ශප ් ාශළොව් තුළින්  

ධන නිධාන මතු ශේ"  

ශම් ව්ාශේ ව්ාසනාව්න්තෙමක් තිශබන   ශම් ව්ාශේ සවන පසක් 

තිශබන  ශම් ව්ාශේ ශහොඳ ජල සම්පතක් තිශබන අශ්ත යශට් මන්ද 

ශපෝෂට  තිශබනව්ා නම්  අශ්ත ශේ පාලනඥ න් ව්ාශේම 

නිලධාපතනුත් ඒෙට ව්ග කි න්න ඕනෑ. ශම් යජ  මන්ද ශපෝෂට  

ුවන කිරීම සම්බන්ධශ න් නිසි පි ව්ය ගන්නා බව්යි මම ශම් 

අව්ස්ාාශේදී කි ා සිටින්ශන්.  

මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමනි  මා ඒ විෂ   ශෙටිශ න් 
අව්සන් ෙයනව්ා. ඔබතුමාශගන් අව්සය ිල්ලනව්ා  ශව්නත් 

ව්ැදගත් විෂ  ක් සම්බන්ධශ න් සඳහන් කිරීමට විනාඩි 

කිි ප ක් ව්ැ  ෙයන්න.    

ඇත්ත ව් ශ න්ම අශගෝස්තු මස  2ව්න දා ශදමළ ජාතිෙ 

සන්ධානශේ  මන්ත්රීව්ය කු මුලතිේ කුවනන්රි යජමහ විහායශේ  
විහායාධිපති අනව්සය ිරිකිරීම් ෙයනව්ා  කි ලා සාව්දය ශතොයතුවන 

ශම් පාර්ලිශම්න්තුව්ට ිරිපතපත් ෙයමින් පාර්ලිශම්න්තුව්ත්  
ජනතාව්ත් ශනොමඟ  ව්න්න තැත් ෙළා. හතුමා හශහම  ෙශළේ 

පුයාවිදයා සංයක්ෂට ෙටයුතු නව්තා දැමීශම් ුෂ්ට ශච්තනාශව්න්. 

මුලතිේ මශහස්ත්රාත්ව්ය ා හම ිරිකිරීම් නව්ත්ව්න්න නිශ ෝග ක් 
ලබා ුන් බව් අපි දන්නව්ා. නමුත් පසුව් ශපොලීසි  ඒෙට motion 
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පාර්ලිශම්න්තුව් 

හෙක් දැම්මා. නීතිපති ශදපාර්තශම්න්තුශේ ශජයෂ්ධ නීතිඥව්වන  
නඩුොයතුමා සමඟ හතැනට ශගොස් නිරීක්ෂට  ෙයලා ඒ 

නිශ ෝග  ිව්ත් ෙය ගත්තා. ඒ අනුව් පුයාවිදයා ශදපාර්තශම්න්තුව්  
පුයාවිදයා නීති ට අනුව් හි  සංයක්ෂට ෙටයුතු ෙයන්න දැන් 

සම්ූරර්ට බල  දීලා තිශබනව්ා. ඒ අනුව්යි දැන් ඒ ව්ැඩ ෙයන්ශන්.  

කුවනන්රි අශ ෝෙ විහාය  කි න්ශන් ව්සය 1 222ක් පමට 
පැරැණි ශබෞේධ විහාය සංකීර්ට ක්  මූලාසනාරූඪ ගවන 
මන්ත්රීතුමනි. දීපව්ං  ට  මහාව්ං  ට අනුව් අට්ධොාව් ලි පු 
ඓතිහාසිෙ තැනක් තමයි ශම් ස්ාාන . ඒ ෙැණීම්ව්ලින් 
ධ ලම  බුේධ ්රතිමා  මාබල් බුේධ ්රතිමා  මල් ආසන හා 
ශෙොයව්ක් ගල්  මතුශව්ලා තිශබනව්ා.  ඒ කිසිු තැනෙ ි න්ු 
ශෙෝවිලක් තිබූ බව්ට සාක්ෂි නැහැ. ඒ නිසා ශදමළ ජාතිෙ 
සන්ධානශේ  මන්ත්රීව්වන හදා ශව්ච්ච සිේධි  සම්බන්ධශ න් ලේජා 
ශව්න්න ඕනෑ. ශම් ඓතිහාසිෙ පැයණි විහාය  සංයක්ෂට  
ෙයලා  සර්ව්ඥ ධාතුන් ව්හන්ශසේ තැන්පත් ෙයන වත්සව්  
සංවිධාන  ෙයලා තිබුශණ් ජූනි මා සශේ  21ව්න දායි. ඒ වත්සව් ට 
අමයපුය ශ්රී ෙලයාටව්ං  පාර් ්ව්ශේ  මහානා ෙ අතිූරජය 
ශදොඩම්පහළ චන්ද්රසිපත ස්ව්ාමීන් ව්හන්ශසේ ව්ැඩම ෙළා. 
 යාශමෝපාලි ව්ංශිෙ මහා නිොශේ  අස්ගිපත  පාර් ්ව්ශේ  අනුනා ෙ 
අතිූරජය ශේඩවනශේ වපාලි ස්ව්ාමීන් ව්හන්ශසේ ඇතුළු මහා සංඝ 
යත්න  සි  ෙට අධිෙ සංඛයාව්ක් ඒ වත්සව් ට ව්ැඩම ෙය 
තිබුටා. නමුත් ශදමළ ජාතිෙ සන්ධානශේ  මන්ත්රීව්වනන් තුන් 
ශදශනකු තව්ත් මැය ෙණ්ඩා මක් සමඟ ඇවිත් සම්ූරර්ටශ න්ම 
ඒ වත්සව්  ෙඩාේතපල් ෙළා. මලක්ව්ත් ූරජා ෙයන්න බැපතව් 
වන්ව්හන්ශසේලා නැව්ත විහායස්ාානව්ලට ව්ැඩම ෙළා. ශම් 
ශබෞේධ යශට් බුේධ  ාසන ට හව්න් නින්රිත ව්ැඩක් ෙයලාත් 
ශබෞේධ න් නිහඬව් බලා සිටීම නිව්ටෙමක් ශසේ සලෙන්න හපා 
කි ලා මම හදා ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ දී කිේව්ා. ශම් ගුටමකු  
අශීලාචාය  මන්ත්රීව්වන දැනගන්න ඕනෑ  හදා ශෙොටි ත්රස්තව්ාදීන් 
ශගෝනගල ගශම් බඩදවන අම්මලා ෙපන ශෙොටත්  ටැම්පිටි ශේ දී 
සිංහලශ ෝ බුවනතු පිටින් මයන ශෙොටත්  අයන්තලාශේදී භික්ෂූන් 
ව්හන්ශසේලා ෙපා ශෙොටා ඝාතන  ෙයන ශෙොටත්  ශෙොළඹ ි න්ු 
වත්සව් පැව්ැත්වුණු බව්.   ඒ ව්ාශේම ශෙොළඹ ශේල් ෙයත්ත  
ගි ා   ශබෞේධ න් ඒව්ාට කිසිම බාධාව්ක් ෙශළේ නැහැ. ඒ නිසා 
තමුන්නාන්ශසේලා ශම් ෙළ නින්රිත ව්ැශඩ් නිසා සමස්ත ශදමළ 
ජනතාව්ටම නින්දාව්ක් ශගන ුන්නා කි න හෙ තමයි ශම් 
අව්ස්ාාශේදී මට කි න්න තිශබන්ශන්. ශම් යට ශබෞේධ යටක්. 
ඇත්ත ව් ශ න්ම ශම් යට සිංහල  ශබෞේධ යටක් කි න හෙ අපි 
හැශමෝම පිළිගන්නට ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමනි  හක්තයා බටි ය යටෙ 
තානාපතිව්පත ක් ශෙශනකුශගන් අහනව්ා  ශම් යටට සිංහල  
ශබෞේධ යටක් කි ලා කි න්ශන් ඇයි කි ලා. හත ශෙොට ඔහු හම 
තානාපතිව්පත ට විස්තය ෙයලා කි නව්ා  "ඔබතුමි  
ශහලි ශෙෝතටය ක් අයශගන ශදවුන්දය තුඩුශේ ිඳලා ශ්තුවන 
තුඩුව්ට  න්න. හතශෙොට දා ගැේ වි ාල සංඛයාව්ක් ශපශනයි  
ධචතය  ව්ැේ  පන්සල් ශපශනයි. ඒව්ා අද-ඊශේ  හදපු ඒව්ා 
ශනොශව්යි.  ඒව්ා ව්සය දහස ්ගටනෙට ිස්ශසල්ලා හදපු ඒව්ා.  ඒ 
නිසා තමයි ශම් යටට සිංහල ශබෞේධ යටක්  කි න්ශන්" කි ලා. 
මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමනි  ශම් යශට් පැරැණි ධචතය ක් 
සංයක්ෂට  ෙයන්න ොශගන්ව්ත් අව්සය ගන්න ඕනෑ නැහැ. ඒව්ා 
සංයක්ෂට  කිරීම පුයාවිදයා ශදපාර්තශම්න්තුශේ ොර් භාය ක්. 
ශමොන තයම් ි න්ු  ශෙෝවිල්  මුස්ලිම් පල්ලි ශම් යශට් ිරි වුටත් 
ෙව්දාව්ත් ශබෞේධශ ෝ ඒව්ාට විවනේධ ශව්ලා නැහැ.  

චාල්ස් නිර්මලනාදන් මන්ත්රීව්ය ා සිි  තබා ගන්නට ඕනෑ  
හතුමා වතුශර් ශබෞේධ ධචතය ක් ිරිකිරීම නැව්ති  යුතුයි කි ා 
ෙෑ ගහලා  ශෙොළඹට ඇවිත් ආපසු  හතින් වතුයට  න්ශන් ශම් 
යට ශබෞේධ යටක් නිසා කි න ොයට . ශව්නත් යටෙ බහුතය  
නිශ ෝජන  ෙයන ආගමෙට ශමශහම ශව්නත් ආගමෙ ශෙශනකු 

බාධා ෙශළොත් ඊට පහුව්න දා හශහම කි පු ශෙනා අතුවනදහන් 
ශව්ලා ඇති.  ඒ නිසා ශම් කුවනන්රි යජමහ විහායශේ  සංයක්ෂට 
ව්ැඩව්ලට ශනොෙඩව්ා ෙයන බාධා නව්ත්ව්න්න කි ලා අපි ිතා 
ඕනෑෙමින් හතුමන්ලා ශගන් ිල්ලා සිටිනව්ා. ශම් සංයක්ෂට 
ෙටයුතු පුයාවිදයා ශදපාර්තශම්න්තුව් විසින් ශනොෙඩව්ා ෙයශගන 
 නව්ා. ඒ ෙටයුතු අපි නව්ත්ව්න්ශන් නැහැ. ශම් ඓතිහාසිෙ 
ස්ාාන නයඹන්න සංචායෙ න් හන ශෙොට  ඒ පළාශත් 
ජනතාව් ශේ ආර්ථිෙ ත් ව්ර්ධන  ව්න බව් ඔවුන් දැනගන්න ඕනෑ.  

තව්ත් හාසයජනෙ ිරිකිරීමක් ගැන ඒ මන්ත්රීව්ය ා කිේව්ා. ඒ 
ිරිකිරීම්ව්ලින් ශදමළ මිනිසුන්ශේ ජන ව්ාර්ගිෙ විශුේධි ක් - 
ethnic cleansing - ඇති ව්නව්ා කි ලා කිේව්ා.  ඇත්ත ව් ශ න් 
අපි කි න්න ඕනෑ  හදා  ාපනශේ  සිංහල පවුල් 15 222ක් පමට 
ි ටපු බව්. නමුත් අද  ාපනශේ  ින්ශන් කී ශදනාද?  ාපනශේ  
මුස්ලිම් පවුල් 25 222ක් පමට ි ටි ා. අද ව්නශෙොට ින්ශන් කී 
ශදනාද? ශම් යශට් ජන ව්ාර්ගිෙ විශුේධි ක් ඇති වුටා නම් ඇති 
වුශණ් සිංහල න් සහ මුස්ලිම් අ ට විවනේධව් මිසක් ශදමළ 
ජනතාව්ට විවනේධව් ශනොශව්යි.  

අව්සාන ව් ශ න් මම කි න්න ෙැමතියි  ශදමළ ජාතිෙ 
සන්ධානශේ   ම් මන්ත්රීව්වනන් පිපතසක් ෙයන ශම් ක්රි ා සමස්ත 
සාමොමී ශදමළ ජනතාව්ටම නින්දාව්ක් ශගන ශදන බව්. ඒ නිසා  
ශදමළ ව්ැදගත් ්රජාව්ශගන් මා ිල්ලා සිටිනව්ා  ශම් මන්ත්රීව්වනන්ට 
හපත මඟ ශපන්ව්ා ශදන්න  හශහම නැත්නම් පන්නා දමන්න 
කි ලා.  

ශබොශහොම ස්තුතියි.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගවන තුෂාය ිඳුනිල් අමයශසේන මහතා. ඔබතුමාට විනාඩි 

නව් ෙ ොල ක් ලැශබනව්ා.  

Order, please! ඊට ශපය ෙවුවනන් ශහෝ ගවන මන්ත්රීව්ය කු 

මූලාසන  සඳහා ගවන ශයෝි ණී කුමාපත විශේයත්න මහත්මි ශේ 

නම ශ ෝජනා ෙයන්න.  
 

ගරු ගීතා සෙන්ෙලී කුොරසිංහ ෙහත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) கீதொ ெைன்ைலீ குைொெெிங்ஹ)  

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

මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමනි  "ගවන ශයෝි ණී කුමාපත 

විශේයත්න මන්ත්රීතුමි  දැන් මූලාසන  ගත යුතු "යි මා ශ ෝජනා 

ෙයනව්ා.  
 

ගරු රාජිකා වික්රෙසිංහ ෙහත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) ெொஜிகொ விக்கிெைெிங்ஹ) 

(The Hon. (Mrs.) Rajika Wickramasinghe) 

 
විසින් ස්ථිර කරන ලදී 
ஆறைொதித்தொர். 

Seconded. 
 

ප්රශ්්නය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනතුරුව ගරු වසන්ත යාපාබණ්ඩාර ෙහතා මූලාසනවයන් ඉවත් 
වූවයන්  ගරු වරෝහිණී කුොික විවේරත්න ෙහත්මිය මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு வெந்த யொப்பொபண்டொெ அவர்கள் 

அக்கிெொெனத்தினின்று அகலறவ, ைொண்புைிகு (திருைதி) றெொஹினி 

குைொொி விறஜெத்ன அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. WASANTHA YAPABANDARA left the 
Chair, and THE HON. (MRS.) ROHINI KUMARI WIJERATHNA took 
the Chair. 

 

1451 1452 

[ගවන (ආචාර් ) සයත් වීයශසේෙය මහතා] 
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[අ.භා. 2.5 ]   

 

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අෙරවසේන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு துஷொெ இந்துனில் அைெறென) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ශබොශහොම ස්තුතියි  මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමි නි. ඔබතුමි  

විසින්ම සභාව් ෙල් තබන අව්ස්ාාශේ ශගන හන ලද ශ ෝජනාව්ක් 

පිළිබඳව්යි ශම් විව්ාද  ෙයන්ශන්. ලංො ිතිහාසශේ  දවනණුම 

යුග ෙ තමයි අද අපි ජීව්ත් ශව්න්ශන්. පාලෙ න් ගත් ඒ තීන්ු-

තීයටව්ල අතුවන ්රතිලල ක් විධි ට අශ්ත අනාගත ්රජාව්  අශ්ත 

අනාගත පයම්පයාව්  අශ්ත දවන පයපුය බයපතළ විධි ට ආහාය 

ි ඟ ෙට  මන්දශපෝෂට ෙට  ඌට ශපෝෂට ෙට ලක් වී සිටීම 

පිළිබඳව් තමයි අපි ශම් ොා ෙයන්ශන්.  

අශ්ත යටට විතයක් ශනොශව්යි  ශලෝෙ ටම ගැළශපන විධි ට 

අශ්ත මානව් සම්පත රියුණු ශව්න්න ඕනෑ. ශභෞතිෙ සම්පත් රියුණු 

ශව්න්න ඕනෑ.  සි ල්ලටම ව්ඩා මානව් සම්පත රියුණු ශව්න්න 

ඕනෑ; රියුණු ෙයන්න ඕනෑ. මානව් සම්පත රියුණු වුශටොත් තමයි 

සි ලු සම්පත් රියුණු ශව්න්ශන් කි න ොයටාව් අපි කි නව්ා. 

ශපෝෂටශේ  ව්ැදගත්ෙම පිළිබඳව් ඊශේ   ිඳලා අද ශව්නෙල් ශම් 

සභාව් තුළ ොා ෙළා.  බුේධිමත්භාව්  සඳහා  අනාගත ලලදා  

රම ක් ලබා ගැනීම සඳහා  අනාගතශේ  දක්ෂ න් බිි ෙය ගැනීම 

සඳහා  න   ශම් සි ලු ොයටා සඳහා අපට ශපෝෂට  ව්ැදගත්. 

අනාගත පයපුය ශසෞඛයව්ත් පයපුයක් බව්ට පත් කිරීම සඳහා තමයි 

අපට ශපෝෂට  අව් ය ශව්න්ශන්.  

මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමි නි  අශ්ත ෙෘ  වීශම් ්රති ත  
බලේදී   කුවනවීශම් ්රති ත  බලේදී  අශ්ත යශට් ිතිහාසශේ  ි ටපු 
නීට්ටෑශව්ෝ කි න ජාති  මට මතක් ශව්නව්ා. හව්ැනි නීට්ටෑව්න් 
අශ්ත යශට් ව්නාන්තයව්ල ව්ාස  ෙළා. අපි අහලා තිශ න විධි ට 
ඔවුන් ව්ැේදන්ට පුුමාොය ෙයදය ක් වුටා. ඔවුන් කුවන  මිටි 
ජාති ක්. ශම් මහා සිංහල න්  ශම් අශ්ත මහා ශහළ න්  ශම් භූමි 
පුත්ර න්ශේ සුයතින් ෙයනු ලැබූ පාලනශේ  පිි ශටන් අශ්ත යට 
නීට්ටෑව්න්ශේ භූමි ක් බව්ට පත් ෙයන ක්රි ාදාම  ද ශම් ආයම්භ 
ශව්න්ශන් කි න ොයට  මම ශම් අව්ස්ාාශේදී අහන්න ඕනෑ. 
අශ්ත ශ්රී ලංොව් මන්දශපෝෂට  අතින් ිහළින්ම සිටින යටව්ල් 
22න් හෙක්  කි ලා ශම් ශව්නශෙොට යුනිශස ් ව්ාර්තාව්ල දක්ව්ලා 
තිශබනව්ා. ඊළඟට  ෙෘ වීශම් දර් ෙ  ගත්තාම  දකුණු ආසි ාශේ 
ශදව්ැනි යට අශ්ත යට බව් කි ැශව්නව්ා. කුවනවීම අතින් ිතාම 
ිහළින්ම සිටින යටක් බව් හම යුනිශස ් ව්ාර්තාශව්න් කි නව්ා. 
මශේ ළඟ ඒ ව්ාර්තා තිශබනව්ා. ොල  නැති නිසා මම ඒ ව්ාර්තා 
ගැන කි න්න බලාශපොශයොත්තු ව්න්ශන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමි නි  අද ්රධාන පුව්ත් පතෙ 
තිශබනව්ා  "යුනිශස ් ව්ාර්තාව් කි න්ශන් ශබොවන. ශම්ෙ 1226 
නිකුත් ෙයන ලද ව්ාර්තාව්ක්" කි ලා ශසෞඛය අමාතයං   
කි නව්ා කි ලා. ඒෙ 1226 ව්ර්ෂශේ  ව්ාර්තාව්ක් කි ලාම අපි 
කි මු. අවුවනු පහෙට අඩු දවනව්න්ශේ ශපෝෂට  පිළිබඳව් තමයි 
ශම් ොා ෙයන්ශන්. හැබැයි  1226 ව්ර්ෂ ශේ  සංඛයාශල්ඛනව්ල 
තිශබන්ශන් 1225 ව්ර්ෂ ට ිස්ශසල්ලා ිපුණු දවනව්න් පිළිබඳව්යි. 
1221  122   1224  1225 අවුවනුව්ල ිපුණු දවන පයපුය තමයි 
1226 ව්ර්ෂශේ  ගටන  ශව්ලා තිශබන්ශන්. ඒෙ නිසා අපි ශසෞඛය 
අමාතයාං  ට කි නව්ා  ශම් ව්ගකීශමන් පැනලා  න්න හදන්න 
හපා. ෙවනටාෙයලා ශම් තිශබන ඇත්ත පිළිගන්න  කි ලා. පසුගි  
ොලශේ  අපි ශඩොලර් නැහැ කි ේදී  ශඩොලර් තිශබනව්ා කි ලා ෙවි  
ගී ලිේව්ා; මයළශතෝනි ුන්නා. අන්තිමට පිච්චි ටම ි ශඳන ෙල් ඒ 
ශගොල්ලන් ඒෙ පිළිගත්ශත් නැහැ. අශ්ත අි ංසෙ දවන පයපුයට 
හශහම අසාධායට ක් ෙයන්න හපා.  

ශෙොළඹ පතේශේ ආර් ා ළමා ශයෝහශල් ධව්දයව්වන කි නව්ා  
ළමා ශයෝහශල් දවනව්න්ට අව් ය  ශපෝෂයදායි ආහාය නැහැ කි ලා. 
ඒ දවනව්න්ට ශපෝෂට  අව් යයි. යජශ න් ඒ සඳහා මැරිහත් වීම 

අව්මයි. ඒෙ නිසා පිටස්තය දානපති න්ශගන් ආධාය ිල්ලනව්ා.  
මන්දශපෝෂට  තිශබනව්ා  අපට ආධාය අව් යයි කි ලා ශසෞඛය 
අමාතයාං    ටශත් පාලන  ව්න ශයෝහල්ව්ල ධව්දයව්වනන් 
කි නශෙොට   යුනිශස ් ව්ාර්තාව්ල ඒ බව් දැක්ශව්නශෙොට  අශ්ත 
ශසෞඛය අමාතයාං   ඒෙ මඟහපතන්න හදනව්ා. ඊශේ  ිඳලා අද 
දක්ව්ා  ොා ෙයපු ශබොශහෝශදශනක් සඳහන් ෙශළේ හව්ැනි ොා.  
ශම් තිශබන තත්ත්ව්  පිළිගන්න. ශම්ෙ ශත්වනම් ගන්න ෙැමති 
නැහැ. "ශම්ෙ හැමදාම සිු වුණු ශද ක්.  මුළු ශලෝෙශේ ම ආහාය 
අර්බුද ක් තිශබනව්ා.  අශ්ත යශට් හශහම ශද ක් සිුශව්ලා නැහැ" 
කි ලා තමයි  ශසෞඛය අමාතයාං   කි න්ශන්. අපි දැක්ො ශන් 
සයත් වීයශසේෙය මහත්ම ාත් ෙවි ක් කි නව්ා  මනහය ෙඳු 
පන්ති  ශෙොළ පාට තට භූමි ගැන. දැන් ශෙොළ පාට ශමොන භූමි 
තිබුටත් ව්ැඩක් නැහැ  යටට ශම් තත්ත්ව්  ඇති ශව්ලා ිව්යයි. ඒ 
නිසා ශම් ගැන ෙවි යචනා ලි ලා ව්ැඩක් නැහැ  මූලාසනාරූඪ ගවන 
මන්ත්රීතුමි නි. ෙවනටාෙයලා ඔබ සි ලුශදනා ොවනණිෙ ශව්න්න. 
ඔ  තයම් සාහසිෙ ශව්න්න හපා කි ලා මම ශම් අව්ස්ාාශේ 
කි නව්ා.  

මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමි නි  අශ්ත යට තයම් බබාලා ව්ඩා 

ගත්ත නා ෙශ ෝ ි ටපු ශව්නත් යටක් නැහැ. ඒෙ අපි දැක්ො 

ශන්. බබාලා ව්ඩා ගත්ත නා ෙශ ෝ පසුගි  ොලශේ  අශ්ත යශට් 

ි ටි ා. බබාලා අයශගන  වඩ දාලා හුයතල් ෙයපු නා ෙශ ෝ 

ි ටි ා. ඒ අ  හශහම ෙශළේ ශදශනෝදාහක් ිරිපතපිට. අශ්ත යශට් 

තමයි බබාලා ව්ඩා ගත්ත ශහොඳම නා ෙශ ෝ ි ටිශේ . ඒ 

නා ෙශ ෝ තමයි ශහොඳටම බබාලා නැශළේශේ. ශහොඳටම බබාලා 

නළව්පු ඒ නා ෙශ ෝ දැන් ශමොෙක්ද අශ්ත යශට් දවන පයපුයට 

ෙයලා තිශබන්ශන්? බබාලා නළව්ලා-නළව්ලා  වඩ දාලා හුයතල් 

ෙයලා  ිඹලා ඔන්න ව්ැශඩ් ෙළා බබාලාට!  ඔන්න  දැන් බබා 

හම්බ වුටා. දැන් අශ්ත යශට් ින්න බබාලාට  හශහම නැත්නම් 

අවුවනු 5ට අඩු දවනව්න්ශගන් අතිවි ාල පිපතසෙට මන්දශපෝෂට .    

මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමි නි  අපි ශපොඩි ොලශේ  ිශගන 

ගත්ත ෙවි ක් තිශබනව්ා.  
 

 "මා ව්ැනි                       බිලින්දා 

 ව්ය ව්ය ළඟට                 ෙැන්දා 

 ුක් සැප                      කුමන්දා 

 අසන නිපතශඳෝ ශව්න   ශෙොයින්දා" 

අපි පුංචි ොලශේ  අහපු ශම් ෙවිශ න් කි න්ශන් පාලෙශ ක් 

ිතාම පුංචි දවනශව්ක් ළඟට ෙැන්දලා  ුෙ සැප ශෙොශහොමද 

කි ලා අහන හෙක් ගැන. හශහම  අසන නිපතශඳෝ ශව්න ශෙොයින්ද 

කි ලාත් ඒ ෙවිශ න් අහනව්ා. ඒ ව්ාශේ පාලෙශ ෝ අශ්ත 

ිතිහාසශේ  ි ටි ා. ඒ පාලෙශ ෝ ව්ාශේ ශම් පාලෙශ ෝත් ඒ 

චපතත ට ඇඳලා යටට ශ්තන්න  මාධයව්ලට ශ්තන්න ළමයි වඩ 

දාශගන  ව්ඩාශගන  ිඹලා ව්ැඩක් නැහැ. ඒ ළමයින්ට අව් ය 

ශපෝෂට  සලසන්න කි ලා මම ශම් අව්ස්ාාශේදී කි නව්ා. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගවන මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමාට තව් මිනිත්තු ශදෙෙ ොල ක් 

තිශබනව්ා. 

 

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අෙරවසේන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு துஷொெ இந்துனில் அைெறென) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමි නි  දැන් අපි කි න ශේව්ල් 

පිළිගන්ශන් නැහැ ශන්. නමුත්  ශම් ශව්නශෙොට ශම්ව්ා පිළිගන්න 

සිේධ ශව්න තත්ත්ව් ට  ශම්ව්ා මහ ශපොශළොශේ  ාාර්ා ක් බව්ට 

පත් ශව්ලා තිශබනව්ා.  
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පාර්ලිශම්න්තුව් 

අද ශව්නශෙොට ජා-ඇළ ්රශේ ශේ  තිබුණු ත්රිශපෝෂ ෙම්හල 

ව්ැි ලා. ඒශෙන් මාස ෙට ත්රිශපෝෂ පැෙට් ලක්ෂ29ක් පමට 

නිෂ්පාදන  වුටා. ත්රිශපෝෂ ්රතිලාභින් ලක්ෂ 28ෙට ව්ඩා ි ටි ා. 

මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමි නි  ව්ර්තමානශේ  පාසල් දවනව්කුශේ 

ශපෝෂට  සඳහා ශව්න් ෙයලා තිශබන්ශන් දව්සෙට වනපි ල් 62යි. 

අපි කි නව්ා  ෙවනටාෙයලා  ශම්ව්ා ගැන ඇස් ඇයලා බලන්න 

කි ලා. අද ශව්නශෙොට වනපි ල් 62කින් ශමොනව්ාද ෙයන්න 

පුළුව්න්? මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමි නි  අද බිත්තය කුත් 

වනපි ල් 62ෙට ව්ඩා ව්ැඩියි. හතශෙොට බිත්තය ක්ව්ත් ගන්න බැපත 

මුදලකින් ශෙොශහොමද දවනශව්කුට ශපෝෂණී  ආහාය ශේලක් ලබා 

ශදන්ශන්? අපි දන්නව්ා  ි ටපු ජනාධිපති යටසිංහ ශ්රේමදාස 

මැතිතුමා පාසල් දවනව්න්ට ශපෝෂණී  ආහාය ශේලක් ලබා ශදන්න 

ෙටයුතු ෙළ බව්. ඒ ව්ාශේම  අපි ගැබිනි මේව්වනන්ට ශපෝෂට 

මල්ලක් ලබා ුන්නා. හව්ැනි ව්ැඩ පිළිශව්ළ ක්රි ාත්මෙ ෙයලා 

 ක්තිමත් පයපුයක් බිි  ෙයන්න අපි ෙටයුතු ෙළා.   

දැන් ිතාම ශහොඳ ශසෞඛය ශසේව් ක් තිශබනව්ා ලු. ඔේ  

ශපොත්ව්ල නම් හශහම තිශබනව්ා. හැබැයි  පළාත් සභා  ටශත් 

පාලන  ශව්න MOH ොර් ාලව්ල  මහජන ශසෞඛය පරීක්ෂෙ 

නිලධාපත ොර් ාලව්ල ශසේව්  ෙයන නිලධාපතන්ට ්රව්ාහන 

ෙටයුතුව්ලට අව් ය ින්ධන ටිෙව්ත් ලබා ගන්න විධි ක් නැහැ. 

අඩුම තයමින් පවුල් ශසෞඛය ශසේව්ා නිලධාපතනි ට ගැබිනි මව්ක් 

බලන්න  න්න ින්ධන නැහැ  ඒ සඳහා අව් ය වි දම ශදන්ශන්ත් 

නැහැ. ඒ ව්ාශේම ශම් ින්ධන අර්බුද  නිසා අද ධව්දයව්වනන්ට  

ශහරි න්ට  මහජන ශසෞඛය පරීක්ෂෙව්වනන්ට අදාළ ස්ාානව්ලට 

 න්න හැකි ාව්ක් නැහැ. ඒ විධිශේ  ෙඩා ව්ැටුණු තත්ත්ව් ක් 

තමයි අපට ශම් ක්ශෂේත්රව්ල දකින්න තිශබන්ශන්.  

මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමි නි  ශම් අව්ස්ාාශේදී මම 

කි න්න ඕනෑ තව්ත් ොයට ක් තිශබනව්ා.  ඊශේ  අපට අහන්න 

ලැබුණු ්රධානම ්රව්ෘත්ති ක් තමයි  ව්ැලිගම ්රශේ ශේ  අි ංසෙ 

පාසල් ශිෂය න් කිි පශදනකු මඟුල් ශගදයෙට පැනලා ශහොශයන් 

ආහාය ගැනීශම් සිේධි . අපි දැක්ො  ි තක් පපුව්ක් නැති 

නගයාධිපතිනි  තමන්ශේ දවනව්න් ව්ාශේ ින්න ඒ අි ංසෙ 

දවනව්න් ටිෙ දටගස්ව්ලා  ශපොලීසි ට බාය දීලා සාහසිෙ විධි ට ඒ 

අි ංසෙ දවනව්න්ට සලෙපු හැටි. මම ි තන විධි ට හතුමි  අදටත් 

පිළිගන්ශන් නැහැ  ඒ දවනව්න් අි ංසෙයි කි ලා. හතුමි  

මාධයව්ලටත් ්රො  ෙයලා තිශබනව්ා  "ඒ  ශහොශයන් ෙෑම ෙන්න 

ආපු තක්ෙඩි ටිෙක් මිසක් බඩගින්නට ආපු දවනශව්ෝ පිපතසක් 

ශනොශව්යි" කි ලා. ඒ විධිශේ  සාහසිෙ ්රො  ක් තමයි හතුමි  

ෙයලා තිශබන්ශන්. මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමි නි  

ශගව්ල්ව්ලින් බත් මුට්ටි වස්සාශගන ුව්න්ශන්  ශගව්ල්ව්ලින් මාළු 

පිනි ඇතිළි වස්සාශගන ුව්න්ශන්  අනුන්ශේ මඟුල් ශගව්ල්ව්ලට 

ගිි ල්ලා යසව්ත් ආහාය ක් -ශභෝජන ක්- භුක්ති විරින්නට 

ූ දානම් ශව්න්ශන් ඒ දවනව්න්ශේ තිශබන නැතිබැපතෙමට  

බඩගින්නට  ඒ තිශබන අි ංසෙ ඕනෑෙමට කි න හෙ ශත්වනම් 

ගන්න පුළුව්න් පාලෙශ ෝ තමයි අපට ින්න ඕනෑ. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
දැන් ඔබතුමාශේ ොාව් අව්සන් ෙයන්න  ගවන මන්ත්රීතුමනි. 

 

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අෙරවසේන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு துஷொெ இந்துனில் அைெறென) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

මම තත්පය කිි ප කින් මශේ ොාව් අව්සන් ෙයනව්ා  

මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමි නි. 

 

 හව්ැනි ක්රි ාව්ක් ෙශළේ ඒ දවනව්න්ශේ තිශබන 

අි ංසෙෙමටයි කි න සමාජ විදයාත්මෙ ොයට   ම ශනෝ 

විදයාත්මෙ ොයට  පිළිගන්න තයම් ශම් පාලෙ න් බුේධිමත් 

ශනොවීම පිළිබඳව් විශ ේෂශ න්ම අපි ෙනගාටු ශව්නව්ා. ව්ැලිගම 

්රශේ ශේ  තිබුණු අනුන්ශේ මඟුල් ශගදයෙට ගිි ල්ලා ආහාය 

ශේලක් භුක්ති විඳින්න වත්සාහ ෙළ ඒ දවනව්න් දටගස්ව්ා 

තිශබනව්ා. ඒ අව්ස්ාාශේ  හම දවනව්න් ශමොන තයම් ලේජාව්ට පත් 

ශව්න්න ඇතිද? ඒ නිසා ශම් පාර්ලිශම්න්තුව් තුළ මම ඒ දවනව්න් 

ශව්නුශව්න් ොා ෙයනව්ා. ඒ දවනව්න් ෙශළේ ලේජා නැති ව්ැඩක් 

ශනොශව්යි. ඒ දවනව්න් ෙශළේ ශහොයෙමක් ශනොශව්යි. තමන්ශේ 

කුසගින්නට ආහාය ශේලක් ලබා ගැනීම මිසක්  ඒ දවනව්න් ෙශළේ 

ව්ැරැේදක් ශනොශව්යි. ත්රිශපෝෂ ටිෙක්ව්ත් හදාගන්න බැපතශව්න 

විධි ට බඩිපතඟු ෙර්මාන්ත  විනා  ෙයලා ශම් යශට් ෙෘෂි 

ෙර්මාන්ත  බිමට ව්ට්ටපු  ආහාය නිෂ්පාදන  අඩපට ෙයපු ශම් 

පාලෙ න් තමයි ඒ ව්ැරැේද ෙශළේ කි න ොයට  සඳහන් 

ෙයමින් මශේ ව්චන ස්ව්ල්ප  අව්සන් ෙයනව්ා.  

ශබොශහොම ස්තුතියි. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගවන හම්.  යාශම්ෂ්ව්යන් මන්ත්රීතුමා. [සභා ගර්භ  තුළ නැත.]  

ගවන හච්. නන්දශසේන මහතා. ගවන මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමාට 

මිනිත්තු දහ ෙ ොල ක් ශව්න් ෙය තිශබනව්ා. 

 

[අ.භා. 1.24]   

 

ගරු එච්. නන්දවසේන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு எச். நந்தறென)  

(The Hon. H. Nandasena) 

මුලසුන ශහොබව්න ගවන මන්ත්රීතුමි නි  ොලීන ව් ශ න් 

ිතාම ව්ැදගත් ව්න ශ ෝජනාව්ෙට තමයි ශම් සභාශේ 

සි ලුශදනාම අද සම්බන්ධ ශව්ලා තිශබන්ශන්. ශම් 

මන්දශපෝෂට  කි න ශේ හරිසිශේ  ඇති වුණු ශද ක් ශනොශව්යි; 

ෙඩිනමින් ඇති වුණු ශද ක් ශනොශව්යි. දීර්ඝ ොල ක් තිස්ශසේ ශම් 

යශට් මන්දශපෝෂට තත්ත්ව් ක් පැව්තුටා. මට මතෙයි  දැනට 

අවුවනු දහ ෙට විතය ෙලින් අපි සාෙච්ාා කිි ප ක් සිු ෙළ 

අව්ස්ාාව්ෙදී -හදාත්- සඳහන් ෙළා  මන්දශපෝෂට තත්ත්ව්  

සි  ට 27ෙ මට්ටමින් පව්තින බව්. හැබැයි  ශ්රී ලංො ධව්දය 

පර්ශේ ෂට ආ තන  පසුගි  දව්ස්ව්ල නිකුත් ෙළ ව්ාර්තාශේත් 

සඳහන් ෙය තිශබනව්ා  දවනව්න්ශගන් සි  ට 27ක් 

මන්දශපෝෂට ට ලක් වී තිශබන බව්. විශ ේෂශ න්ම අවුවනු 5ට 

අඩු දවනව්න්ශගන් ලක්ෂ ශදෙක්  පාසල්  න දවනව්න්ශගන් ලක්ෂ 

හතක් මන්දශපෝෂට තත්ත්ව් ට ශගොුවන වී තිශබනව්ා.  

මන්දශපෝෂට  කි න ොයට  හරිසිශේ  ඇතිව්න 

තත්ත්ව් ක් ශනොශව්යි. ආහාය අඩුවීමත් හක්ෙ දීර්ඝ ොලීනව් ඇති 

ශව්න කුවනවීම  ෙෘ වීම ව්ැනි ොයටා හක්ෙ තමයි අපි 

මන්දශපෝෂට  තිශබනව්ා කි ා හඳුනාගන්ශන්. යුනිශස  ් හෙ  

ධව්දය පර්ශේ ෂට ආ තන  ශහෝ තව්ත් අ  ිරිපතපත් ෙයන 

සංඛයාශල්ඛනව්ල  ම්  ම් ව්ැරැරි ඇති. හැබැයි  ඒව්ා ව්ැරැරියි 

කි න ොයට ට ව්ඩා අප ශත්වනම් ගත යුතු ව්න්ශන් ශම් යශට් 

ඇත්තටම මන්දශපෝෂට තත්ත්ව් ක් තිශබනව්ා කි න 

ොයට යි.  

මන්දශපෝෂට තත්ත්ව් ට විසඳුම් ශසවීම සඳහා ගත යුතු 

ක්රි ාමාර්ග පිළිබඳව් තමයි ඇත්තටම අපි ොා ෙළ යුත්ශත්. 

නමුත්  දව්සින් දව්ස ඇති ව්න ආහාය වේධමන ත් හක්ෙ බයපතළ 

1455 1456 

[ගවන තුෂාය ිඳුනිල් අමයශසේන මහතා] 
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මන්දශපෝෂට තත්ත්ව් ක් ිරිපතශේ දී ශම් යශට් ඇති ශව්න්න 

පුළුව්න් කි න අව්දානමක් තිශබනව්ා. ඇත්තටම හතැනදී යජ ට 

ව්ගකීමක් තිශබනව්ා  වේධමන  පාලන  ෙය ගැනීමට සහ ආහාය 

සුලබ කිරීමට. ශම් ව්නශෙොට ආහායව්ල මිල පාලන  කිරීම සඳහා 

යජ   ම්  ම් ක්රි ාමාර්ග ශගන තිශබනව්ා. මන්දශපෝෂට ට 

ලක්වූව්න්ට සහන සලසනව්ා ව්ාශේම මන්දශපෝෂට ට ලක්වීශම් 

අව්දානම තිශබන අ  ආයක්ෂා ෙය ගැනීමත් යජ ට ශලොකු 

ව්ගකීමක් ශව්නව්ා. මම ි තන විධි ට ඒ ොයට ටත් ශම් 

ව්නශෙොට යජ   ම් ආොය කින් පිවිස තිශබනව්ා.  

විශ ේෂශ න්ම ශමව්ය ිරිපතපත් ෙළ අතුවන අ  ව්ැ  තුළින් මීට 

සම්බන්ධ ශබොශහෝ ශ ෝජනා ිරිපතපත් ෙය තිබුටා. මම ඒව්ා ගැන 

පසුව් කි න්නම්. ශලෝෙ බැංකු ව්ාර්තාව්ට අනුව්  අශ්ත යට ආහාය 

වේධමන  අතින් ශලෝෙශ න්ම පස්ව්න තැනටත්  ආසි ානු 

යටව්ල් අතපතන් ශදව්ැනි තැනටත් පත් වී තිශබනව්ා. ඒ ව්ාශේම 

ශලෝෙ බැංකුව් කි නව්ා  ශපොශහොය සහනාධාය  නැතිවීම සහ 

විශේ  විනිම  ි ඟවීමත්  ෙෘෂිොර්මිෙ ෙටයුතු සඳහා භූමි  සෙස ්

ෙය ගැනීශම් වපෙයට භාවිත ට අව් ය ින්ධන ලබා ශනොදීමත් 

නිසා අශ්ත යට ශම් තත්ත්ව් ට මුහුට දී තිශබනව්ා කි ලා. ඒෙ 

තමයි ඇත්ත. ෙවුවන ශමොනව්ා කිේව්ත්  ශම්ව්ා තමයි ශම් ආහාය 

ි ඟ ට බලපෑ ්රධාන ශහේතු. අශ්ත විශේ  සංචිත  ි ඟ ශව්ලා ගි ා. 

අශනක් පැත්ශතන් ශපොශහොය සහනාධාය  නැති වුටා. ඒ ව්ාශේම 

කුඹුවන සෙස් ෙය ගැනීමට අව් ය ින්ධන ටිෙ ලබා ශදන්න බැපත 

වුටා. ඒ නිසා ්ර ්න ක් තිශබනව්ා. ශම් ්ර ්න විසීමම සඳහා යජ  

ශම් ශව්නශෙොට වි ාල වත්සාහ ක් දයමින් තිශබනව්ා.  

ෙෘෂිෙර්ම අමාතය  ගවන මි න්ද අමයවීය මැතිතුමාත් කිේව්ා 

ව්ාශේ පසුගි   ල ෙන්නශේ දී -ශම්  ල ෙන්න  ශනොශව්යි  ගි  

අවුවනේශේ  ල ෙන්නශේ - ශහක්ශට ාය ශදලක්ෂ හතළිස්අටදාහක් 

පමට ව්න භූමි ්රමාට ක් තමයි ශම් යශට් ව්ගා ෙශළේ. හැබැයි  

ශම්  ල ෙන්න  ගත්තාම -ශම් දව්ස්ව්ල අස්ව්නු ශනළනව්ා- 

ශහක්ශට ාය පන්ලක්ෂ ශදොශළොස්දහස් පන්සි  ක් ව්ගා ෙය 

තිශබනව්ා. ඒ කි න්ශන් ගි   ල ෙන්න ට ව්ඩා  ශදගුට ෙටත් 

ව්ඩා ව්ැඩි ්රමාට ක් ශම් ෙන්නශේ  ව්ගා ශෙශයනව්ා.  ඇත්තටම 

අපට ආහාය ි ඟ ශව්න්න ශහේතුව් දැන් පැහැරිලියි ශන්. ශම් මාස ්

ෙන්න  ව්ගා ෙළාට පස්ශසේ ශම් යට සහල්ව්ලින් ස්ව් ංශපෝෂිත 

තත්ත්ව් ට පත් ෙයන්න පුළුව්න් තයම් අපි ෙෘෂි ොර්මිෙ 

ව් ශ න් ිරිපත ට ගිි න් තිශබනව්ා.  

ඒ විතයක් ශනොශව්යි. ශම් ව්නශෙොට බඩ ිපතඟු ව්ගාව්ටත් 

වි ාල සහශ ෝග ක් ලබා දී තිශබනව්ා. අනුයාධපුය රිස්ත්රික්ෙ  

ගත්තාම  මාස ්ෙන්නශේ  වී ව්ගාව් සඳහා ශහක්ට ාය 217 222ක් 

ව්ගා ෙයන්න ූ දානම් ව්නශෙොට  ශම් මාස් ෙන්න ට ශහක්ට ාය 

42 222ෙ බඩ ිපතඟු ව්ගා ෙයන්න ූ දානම් ෙය තිශබනව්ා. පසුගි  

ව්ර්ෂ ත් හක්ෙ ගත්තාම හතැන ශලොකු ශව්නසක් තිශබනව්ා. මා 

කි න්ශන්  ශමව්ැනි ව්ැඩසටහන්ව්ලට වදවු ෙයන්න  රිපත 

ගන්ව්න්න කි ලායි. මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමි නි  මා ි තන 

හැටි ට ශම්ව්ා ෙයන හෙ තමයි ඔබතුමි ශේ ශ ෝජනාව්ට අදාළව් 

ෙයන්න තිශබන ශහොඳම යුතුෙම ව්න්ශන්. හශහම නැතුව්  ශම්ව්ා 

ෙශළේ අසව්ලාද  අය ාශේ ොලශේ ද  ශම ාශේ ොලශේ ද කි ලා 

ොා ෙයන හශක් ශත්වනමක් නැහැ. දැන් තිශබන ්ර ්න  විසඳන්න 

ඕනෑ.  

දවනව්න්ශේ මන්ද ශපෝෂට  ගැන ොා ෙයනශෙොට  ශහොඳ 

ශපෝෂයදා  ආහාය ශේලක් සෙස් කිරීම පිළිබඳව් අශ්ත අම්මාව්වනන් 

ශෙොච්චය ුයට දන්නව්ාද  නැේද කි න ්ර ්න කුත් තිශබනව්ා. 

ශමොංශගෝලි ාශේ මන්ද ශපෝෂට  තුයන් ෙයන්න 

සම්ූරර්ටශ න්ම භාවිත ෙශළේ මුවනංගා ශෙොළ. ශමොංශගෝලි ාශේ 

මුවනංගා ශෙොළ පව්ශන් ශේළලා  කුඩු ෙයලා  අශ්ත යශට් ත්රිශපෝෂ 

ශබදනව්ා ව්ාශේ පවුල්ව්ලට ශබදා ුන්නාට පස්ශසේ  ඒව්ා ආහාය ට 

මිර ෙයලා දවනව්න්ට දීශමන් තමයි මන්ද ශපෝෂට  තුයන් 

ෙයගන්න පුළුව්න් වුශණ්. නමුත් අශ්ත යශට් ව්ැශට් තිශබන මුවනංගා 

ගහ ෙපලා තා්තප  බඳිනව්ා; මිුශල් තිශබන මුවනංගා ගහ ෙපලා 

මල් ි ටව්නව්ා.   තව්ත් ගහක් තිබුටා නම් ඒ ගශහේ ශෙොළ ටිෙ 

හශහමම තිශබනව්ා. ඇත්තටම මන්ද ශපෝෂට ට වත්තය  

තිශබන්ශන් හතැනයි. හැබැයි  අපි හතැනට  න්ශන් නැහැ. 

හතැනට  න ව්ැඩ පිළිශව්ළෙට ෙටයුතු ශමශහ ව්න්න ඕනෑ.  

ඒ විතයක් ශනොශව්යි. සමහය ආහාය පිළිබඳව් ව්ැරැරි මත 

තිශබනව්ා. පසුගි  දව්ස්ව්ල පාසල් දවනව්න්ට රි ය කිපත ශදනශෙොට 

ශබොශහෝ අම්මලා දවනව්න්ට ඒ කිපත ශබොන්න ුන්ශන් නැහැ. සමහය 

අම්මලා කිේව්ා  ඒ කිපත බිේව්ාම ශසම හැශදනව්ා කි ලා. සමහය 

අ  කිේව්ා  ඒ කිපත බිේව්ාම බශඩ් අමාවන හැශදනව්ා කි ලා. හැබැයි  

පිටි කිපත ශගශනල්ලා දවනව්න්ට ශපොව්නව්ා. ශම් ව්ැරැරි මත ුවන 

ෙයන්ශන් නැතුව්  මුවනංගා ශෙොළ ව්ාශේ ශේව්ල් ගැන අව්ශබෝධ  

ලබා ශදන්ශන් නැතුව් ශම් මන්ද ශපෝෂට  තුයන් ෙයන්න බැහැ.  

අනික් ොයට   ශනොසැලකිල්ල. ඕනෑම ශගදයෙ අම්මා 

ශෙනකුට සති ෙට දව්ස් ශදෙක් ශහෝ ශෙොළ ෙැඳ ටිෙක් හදලා 

දවනව්න්ට ශදන්න පුළුව්න්. හැබැයි  නගයශේ  අම්මලාට ්ර ්න ක් 

ඇති. ගම්ව්ල ශම් කිසි ්ර ්න ක් නැහැ. ගශම්  ව්ත්ශත් ඕනෑ තයම් 

ශෙොළ ව්ර්ග තිශබනව්ා. හැබැයි  අපි ශෙොළ ෙැඳ ටිෙක් හදලා 

ශදන්ශන් නැහැ. නගයශේ  නිව්ාසව්ල මල්  ශපෝච්චිව්ල විවිධ මල් 

සිටුව්න හශක් ශගොටු ශෙොළ ටිෙක්  මුකුණුව්ැන්න ටිෙක් සිටුව්ා 

ගත්තා නම් සති ෙට දව්ස ් 1ක් ශෙොළ ෙැඳ හදලා ශදන්න 

පුළුව්න්. ශම් ශනොසැලකිල්ලටත් විසඳුම් ලබාශදන ශමොනව්ා ශහෝ 

ව්ැඩ පිළිශව්ළක් සෙස් ෙශළේ නැත්නම්  අපට ශම් මන්ද ශපෝෂට  

තුයන් ෙයන්න ෙව්දාව්ත් පුළුව්න්ෙමක් ල ් ැශබන්ශන් නැහැ.   

ජනාධිපතිතුමා මුදල් ඇමතිව්ය ා හැටි ට වි ාල 

ොර් භාය ක් ෙයනව්ා. අපට මතෙයි  පළමුශව්න් පපතූරයෙ 

ඇස්තශම්න්තු ිරිපතපත් ෙයලා වි ාල මුදල් ්රමාට ක් ශව්න් 

ෙයව්ා ගත්තා. ඒ ව්ාශේම අ  ව්ැශ න් තව් වි ාල මුදල් 

්රමාට ක් ශව්න් ෙයව්ා ගත්තා. ශම් අතුවන අ  ව්ැ ක්. අතුවන අ  

ව්ැශ නුත් ශුභ සාධන ්රතිලාීනන් ශව්නුශව්න් මුදල් ශව්න් ෙය 

තිශබනව්ා. ශුභ සාධන ්රතිලාීනන් ශතෝයා ගැනීම සම්බන්ධශ න් 

්ර ්න තිබුටා. පසුගි  දව්ස්ව්ල විපක්ෂශේ  ගවන මන්ත්රීතුමන්ලා 

කි නව්ා මා දැක්ො  හක්සත් ජාතිෙ පක්ෂශේ  ජනාධිපතිව්ය කු 

සිටි ත්  හක්සත් ජාතිෙ පක්ෂශේ  අ ටත් ්රතිලාභ ලැශබන්ශන් 

නැහැ කි ලා. ඒ කි න්ශන්  ශේ පාලන  ක්රම හයහා ්රතිලාභ 

ලැශබන්ශන් නැහැයි කි ලා. ඒෙ ව්ැරැරි ක්රම ක්. අපිත් 

පැහැරිලිව්ම ඒෙට විවනේධ ශව්නව්ා. පසුගි  ොලශේ ත් ඒ 

ශපො ශයොත්තු ශල්ඛන හදනශෙොට ශේ පාලනඥ න් මැරිහත් වුණු 

බව් අපි දැක්ො. හැබැයි  අපි ඒෙට විවනේධයි.   

ගවන ජනාධිපතිතුමා ශම් අතුවන අ  ව්ැ  තුළින් ශහොඳ 
ශ ෝජනාව්ක් ිරිපතපත් ෙය තිශබනව්ා. සුබසාධෙ ්රතිලාභ පනත 
 ටශත් අපක්ෂපාතී සහ සැබෑ ශලසම තහවුවන ෙයන්න පුළුව්න් 
ොයටා මඟින් ්රතිලාීනන් හඳුනා ගැනීශම් ව්ැඩ පිළිශව්ළක් 
ආයම්භ ෙයලා තිශබනව්ා. දැන් ශම් ව්ැඩ පිළිශව්ළ ක්රි ාත්මෙ 
ශව්නව්ා. මා ි තන හැටි ට ශම් ක්රම  තුළින් ොටත් සාධායට 
විධි ට ්රතිලාීනන් ශතෝයා ගන්න පුළුව්න්.  

ඒ විතයක් ශනොශව්යි. ගැබිනි මාතාව්න්ට ලබා ුන් වනපි ල් 
12 222 දීමනාව් මුදල් ්ර ්න නිසා ශම් ව්නශෙොට තාව්ොලිෙව් 
නව්ත්ව්ා තිශබනව්ා. හැබැයි  ශම් අතුවන අ  ව්ැ  තුළින් ඒ වනපි ල් 
12 222ට අමතයව් තව්ත් වනපි ල් 1 522ෙ මාසිෙ අතිශර්ෙ 
දීමනාව්ක් ලබා දීමට අතිගවන ජනාධිපතිතුමා මුදල් ඇමතිව්ය ා 
හැටි ට මුදල්  ශව්න් ෙයලා තිශබනව්ා.  
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පාර්ලිශම්න්තුව් 

මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමි නි  දැන් මන්ද ශපෝෂට  

තිශබනව්ා. මන්ද ශපෝෂට ට ්රධාන ශහේතුව් ශව්ලා තිශබන්ශන්  

ආහාය මිල ිහළ  ෑමයි. ඒ මිල ිහළ  ෑම ව්ළක්ව්ා ගැනීම සඳහා 

නිෂ්පාදන  ව්ැඩි කිරීශම් ව්ැඩ පිළිශව්ළක් ආයම්භ ෙයලා 

තිශබනව්ා. ඒ ව්ාශේම පව්තින ආර්ථිෙ තත්ත්ව්  ශහේතුශව්න් 

පීඩාව්ට පත් වූව්න්ට සහන සැලසීම සඳහා ව්ැඩ පිළිශව්ළක් සෙස් 

ෙයලා තිශබනව්ා. විශ ේෂශ න්ම ආහාය සුයක්ෂිතතාව්ක් ශනොමැති 

පවුල් 62 222ෙට ෙඩිනමින් සහන සැලසීමට ෙටයුතු ෙය 

තිශබනව්ා. හැමශදනාම ශම් පවුල් 62 222 ගැන විශේචන  

ෙයනව්ා. ශම් පවුල් 62 222 කි න්ශන්  සහන ලැබි  යුතු 

අතයව් ය ෙණ්ඩා ශම් හෙ පිපතසක්. ශම් පවුල් 62 222ට ිරිපත මාස 

හතය සඳහා වනපි ල් 22 222 බැගින් ලබාදීලා නව්තින්ශන් නැහැ. 

අපට මතෙයි  පව්තින ආර්ථිෙ තත්ත්ව්  ශහේතුශව්න් පීඩාව්ට පත් 

පුේගල න්   122 222ෙට සහන සැලසීම සඳහා පපතූරයෙ 

ඇස්තශම්න්තුව් මඟින් මුදල් ශව්න් ෙය ගැනීමට ෙටයුතු ෙය 

තිශබන බව්.  ඒ අතය අය පවුල් 62 222ත් තිශබනව්ා. ඒ පවුල් 

62 222 ශව්නම තිශබනව්ා. ඒ හැය  පුේගල න්   122 222ෙට 

සහන දීම සඳහා මුදල් ශව්න් ෙය ගැනීමට ෙටයුතු ෙය තිශබනව්ා. 

ඒ පුේගල න්   122 222න් පවුල් 2 722 222ක් සඳහා මාසිෙ 

සමෘේධි සහනාධාය  වනපි ල් 5 222ත් 7 522ත් අතය ්රමාට කින් 

ව්ැඩි ෙය ලබා ශදන්න ෙටයුතු ෙය තිශබනව්ා. ඒ ව්ාශේම  

සමෘේධි  ලබා ගැනීශම් අශ්තක්ෂාශව්න් ශපොශයොත්තු ශල්ඛනශේ  

පවුල් 716 222ක් පමට ින්නව්ා. අය පවුල් 62 222 ගැන 

ශනොශව්යි ශම් කි න්ශන්. ශපොශයොත්තු ශල්ඛනශේ  සිටින පවුල් 

716 222ක් ව්න පිපතසටත් සමෘේධි ්රතිලාභ  ලබාශදන ශතක් 

වනපි ල් 5 222 බැගින් තාව්ොලිෙ දීමනාව්ක් ලබා ශදනව්ා. ඒ 

ව්ාශේම ව්ැඩිි ටි  ආබාධිත  ව්කුගඩු ශයෝගී ආධාය ලබන 

පුේගල න්ට දැනට වනපි ල් 5 222 ගටශන් ලබා ශදනව්ා. ඒ මුදල 

වනපි ල් 7 522 දක්ව්ා ව්ැඩි ෙයන්නට ෙටයුතු ෙය තිශබනව්ා. ඒ  

හක්ෙම  ව්ැඩිි ටි  ව්කුගඩු ශයෝගී ආධාය  ආබාධිත දීමනා ලබා 

ගැනීමට ශපොශයොත්තු ශල්ඛනශේ  සිටින අ ට ශම් ව්නශෙොට 

සත ක්ව්ත් ලැශබන්ශන් නැහැ. හැබැයි  ඔවුන්ටත් වනපි ල් 5 222 

බැගින් වූ තාව්ොලිෙ දීමනාව්ක් ලබා ශදන්නට තීයට  ෙයලා 

තිශබනව්ා. ශම් සි ලු ශේව්ල් ගත්තාම  අය පවුල් 62 222 හ ට 

ඇතුළත් ශව්න්ශන් නැහැ. ඒ පවුල් 62 222 ශව්නම ශෙොටසක්. 

හැබැයි  තව් පුේගල න්   122 222ෙට ්රතිලාභ ලබා ශදන්න 

ෙටයුතු සැලසුම් ෙය තිශබනව්ා. අපට ශම් සි ලු ්ර ්න අව්සන් 

ෙයන්න බැහැ. හැබැයි  මන්දශපෝෂට  - 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට නි මිත ොල  අව්සන්  ගවන මන්ත්රීතුමනි. 

 

ගරු එච්. නන්දවසේන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு எச். நந்தறென)  

(The Hon. H. Nandasena) 

ඒ අ ට සහන ක් ලබා ශදන්න පුළුව්න්ෙම ලැශබනව්ා. ඒ 

සඳහා  ම් ව්ැඩ පිළිශව්ළක් ආයම්භ ෙය තිශබනව්ා.  

වී ව්ගාශව්න් තමයි අද අශ්ත ්රධාන ආහාය  ලැශබන්ශන්. මම 

ි තන හැටි ට සහල් නිෂ්පාදන  ව්ැඩි රියුණු ෙයන්න ශම් 

අවුවනේශේ වී ව්ගාව්ට අව් ය යූපත ා ශගන්වීමට ඇශමපතොනු 

ශඩොලර් මිලි න 222ක් -වනපි ල්ව්ලින් ගත්ශතොත්  වනපි ල් 

බිලි න 42ක් පමට- ශව්න් ෙය තිශබනව්ා. ආහාය නිෂ්පාදන 

ක්රි ාව්ලිශේ දී අපට තිශබන තව්ත් ්රධාන ම ගැටලුව්ක් තමයි  මහ 

ශපොශළොශේ බීජ ි ටව්පු තැන ිඳලා ආහාය අනුභව් ෙයන තැන 

දක්ව්ා ම සිුව්න වි ාල විනා  . ඒ විනා   පාලන  ෙය ගැනීම 

සඳහාත් ජනාධිපතිතුමා විසින් නිර්මාට  ෙයන ලද ජාතිෙ ආහාය 

සුයක්ෂිතතා ව්ැඩසටහනක්  තිශබනව්ා. ඒ හයහා අශ්ත යශට් 

මන්දශපෝෂට  තුයන් ෙය ගන්න පුළුව්න්ෙම ලැශේවි කි ා මම 

ි තනව්ා. මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමි නි  ඔබතුමි ශේ 

ශ ෝජනාශේ සඳහන් ොයට  සම්බන්ධව් අපි හෙතු ශව්ලා 

ෙටයුතු ෙයලා  ශම් යට නිව්ැයරි තැනට ශගන හන්නට 

සි ලුශදනාටම  ක්ති  ලැශේව්ා කි ා ්රාර්ානා ෙයනව්ා.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 ගවන ිම්ති ාස් බාකීර් මාොර් මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට මිනිත්තු 

නව් ෙ ොල ක් තිශබනව්ා. 

 

[අ.භා. 1.24]   

 

ගරු ඉම්තියාස් බාකීර් ොකාර් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு இம்தியொஸ் பொகிர் ைொகொர்)  

(The Hon. Imthiaz Bakeer Markar)  

මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමි නි, ඔබතුමි  මූලාසනශේ  සිටින 

ශව්ලාශේම ොා ෙයන්නට අව්ස්ාාව් ලැබීම භාගය ක් හැටි ට මා 

සලෙනව්ා. ඔබතුමි ශේ ශ ෝජනාශව්න් ශම් ්ර ්නශේ  තිශබන 

බයපතළෙම, දවනණුෙම ිතාම ශහොඳින් ශපන්නුම් ෙයනව්ා. ඒ 

සඳහා ශව්න ව්චන අව් ය නැහැ. ඒ ශ ෝජනාශේ තිශබන ව්චන 

මාලාව් රිහා බලනශෙොටම ඒෙ ශපශනනව්ා.  

ඒ විෂ   ගැන ොා ෙයන්නට ශපය, අශ්ත ක්රිෙට් 

ෙණ්ඩා මට සුබ පතන්නට ශම්ෙ අව්ස්ාාව්ක් ෙය ගන්න මම 

ෙැමැතියි. ඊශේ  ඔවුන් ිතා විශිෂ්ට ජ ග්රහට ක් අපට ලබා 

ුන්නා. යටක් හැටි ට ිතාම අව්ාසනාව්න්ත අර්බුද තත්ත්ව් ෙට 

මුහුට දී සිටින ශව්ලාශේ ඔවුන් අපට ශපොඩි සැනසුම් සුසුමක් 

ශහළන්නට අව්ස්ාාව්ක් ලබා ුන්නා. ඒ ෙණ්ඩා ශම් නා ෙ ා 

ඇතුළු සාමාජිෙ න්ශේ තිබුණු තියසය අධිෂ්ධාන , ෙැපවීම, 

ෙණ්ඩා මක් හැටි ට ව්ැඩ ෙයන හැටි ව්ාශේම තීන්ු තීයට 

ගන්නා හැටි පාර්ලිශම්න්තුශේ සිටින අපටත් ලබා ශදන්ශන් ශලොකු 

ආදර්  ක් කි ා මම ි තනව්ා. යශට් ජ ග්රහට  ශව්නුශව්න් ඔවුන් 

ෙටයුතු ෙයපු ආොය  ිතාම ්ර ංසනී යි. ශම් අව්ස්ාාශේදී අශ්ත 

හෘද ංගම සුබ පැතුම් ශ්රී ලංො ක්රිෙට් ෙණ්ඩා මට පුද ෙයන 

අතය, ඔවුන් ෙටයුතු ෙයපු ආොය  අපි හැශමෝටම පාඩමක් ශේව්ා 

කි ා ්රාර්ානා ෙයන්නත් මම ශම  අව්ස්ාාව්ක් ෙය ගන්නව්ා. 

මම ෙැමැතියි ඔබතුමි ශේ ශ ෝජනාව් නැව්ත සභාව්ට මතක් 

ෙයන්න. ඒ තයම් ව්ටිනා ෙවනණු කිි ප ක් තමයි හි  සඳහන් ෙය 

තිශබන්ශන්. ශම්ෙ අපි පක්ෂ  ශේදශ න් යුතුව් පාට 

ෙණ්ටාඩිව්ලින් බැලි  යුතු ්ර ්න ක් ශනොශව්යි. ශම් ්ර ්නශේ දී 

අශ්ත යට මුහුට දීලා තිශබන්ශන් සාමානය තත්ත්ව් ෙට ශනොව් 

දවනණු ව්යසන  තත්ත්ව් ෙටයි. ඔබතුමි ශේ ෙල්තැබීශම් 

ශ ෝජනාශේ ශමශසේ  සඳහන් ශව්නව්ා:           

"ශගෝලී  ළමා මන්දශපෝෂට තත්ත්ව් න්ශේ ශරේණිගත කිරීම්ව්ලට අනුව් 

ව් ස අවුවනු 5ට අඩු දවනව්න් වසට සපතලන බය ශනොමැති වීම මත ශ්රී ලංොව් 6 

ව්ැනි ස්ාාන ට පත්ව් ඇති බව්ත්  දකුණු ආසි ාශේ වග්ර මන්දශපෝෂට 

තත්ත්ව් න්ට මුහුට දී සිටින යටව්ල් අතුපතන් 21ව්ැනි ස්ාාන ට පත්ව් ඇති 

බව්ත් පසුගි  රිනෙ දී යුනිශස  ්සංවිධාන  විසින් ව්ාර්තා ෙය තිබුණි." 

ශම් තත්ත්ව්  ිතාම දවනණුයි. අපි හැම ශදනාශේම ්රමුඛ 

අව්ධාන  ශම් සම්බන්ධව් ශ ොමු වි  යුතුව් තිශබනව්ා. ශම් 

්ර ්න ට විසඳුම් ශසවීශම්දී  අපට ශෙටි ොලීන විසඳුම් ව්ාශේම 

රිගු ොලීන විසඳුම් ගැන ි තන්න ශව්නව්ා. ශෙටි ොලීන 

විසඳුම්ව්ලදී ශලෝෙ ආහාය ව්ැඩසටහශනන් - WFP-  UNICEF 
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[ගවන හච්. නන්දශසේන මහතා] 
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හශෙන් සහ රියුණු යටව්ලින් අපට ආධාය ලැශේවි. නමුත් සීමිත 

ොල ෙටයි ඒව්ා ලැශබන්ශන්.   ශම් ්ර ්න  අශ්ත ආර්ථිෙ ත් 

හක්ෙයි බැඳිලා තිශබන්ශන්. අශ්ත ආර්ථිෙ   ක්තිමත් ෙය ගැනීම 

තුළින් තමයි අපට ශම් ්ර ්න ට මුහුට ශදන්නට සිේධ ශව්න්ශන්. 

ඔබතුමි ශේ ශ ෝජනාශේ තව්ුයටත් ශමශසේ සඳහන් ශව්නව්ා: 

"යට තුළ වේගතව් ඇති ආර්ථිෙ අර්බුද  හමුශේ ජනතාව්ශේ ජීව්න වි දම 

ිහළ  ාම ශමන්ම රිශනන් රින ජනතාව්ට දයාගත ශනොහැකි අන්දමින් ආහාය 

මිල ිහළ  ාම ඊට ශහේතුවී ඇති අතය  හයින් ව්ඩාත්ම බලපෑමට ලක්ව් ඇත්ශත් 

ව් ස අවුවනු 5ට අඩු ළමුන් . ..."  

වසට සපතලන බය ශනොමැති වීම සහ ව් සට සපතලන වස ශනොමැති වීම 

ව් ස අවුවනු 5ට අඩු දවනව්න් අතය බහුලව් පව්තින තත්ත්ව් ක් බව් පසුගි  

ොල  තුළ ව්ාර්තා වි . ශමම තත්ත්ව්  ිරිපත ට පැව්ති ශහොත් දවනව්න්ශේ 

ශසෞඛය තත්ත්ව්  ශමන්ම අධයාපන ෙටයුතුද අඩාල වි  හැකි ."  

ඩඩ්ලි ශසේනානා ෙ මහත්ම ා 2972දී ෙළ ්රො  ක් මට 

මතක් ශව්නව්ා. හතුමා කිේව්ා  "අනාගත ට වවනම  කි න්ශනෝත්  

අනාගත ට ව්ග කි න්ශනෝත්  අනාගත  ශමශහ ව්න්ශනෝත් 

තවනටශ ෝ" කි ලා. අවුවනු පශහේ සිටින දවන පයම්පයාව් 

මන්දශපෝෂටශ න් ව්ළක්ව්ා ගන්න අපට බැපත වුශටොත්  තව් 

අවුවනු දහ කින්  පහශළොව්කින් ශලෝෙශේ  අශනක් යටව්ල් 

ිරිපතශේ  අශ්ත ශ්රී ලාංකී  සමාජ  පසුශව්න්ශන් ශෙොයි ව් ් ාශේ 

තත්ත්ව් ෙද කි න හෙ ගැන අපි බැරෑවනම්ව් ෙල්පනා ෙළ යුතුව් 

තිශබනව්ා. හම නිසා ගත යුතු ශෙටි ක්රි ාමාර්ග ව්ාශේම රිගු ොලීන  

ක්රි ාමාර්ග ගැනත් අපි ෙල්පනා ෙයන්නට ඕනෑ. ශමි  තිශබන 

ව්යසන  ගැන සඳහන් ෙයනශෙොට  ශලෝෙ ආහාය ව්ැඩසටහන - 

WFP- කි නව්ා  "ලංොශේ ආහාය ශේලක් ලබා ගැනීශම් 

අව්දානමට මුහුට දී ඇති ලක්ෂ  4ක් ව්න ජනතාව්ට සහා  වීමට 

ඒ අ  ශමශහයුම් ආයම්භ ෙයලා තිශබනව්ා" කි ලා. ලක්ෂ  4ෙ 

පිපතසක් ආහාය ශේලක් ලබා ගැනීම පිළිබඳ අව්දානමෙට 

ලක්ශව්ලා තිශබනව්ා. ශලෝෙ ආහාය ව්ැඩසටහශන් ව්ාර්තාව්ක් 

කි න්ශන්  අපි ොටත් අවිව්ාදශ න් පිළිගන්න පුළුව්න් ව්ාර්තාව්ක්. 

ශම්ෙ ගැන ොටව්ත් ව්ාද ක් නැහැ. 

ඒ ව්ාශේම ශලෝෙ බැංකු ව්ාර්තාශේ සඳහන් ශව්නව්ා  අශ්ත 

ජනගහනශ න් ලක්ෂ 5ෙ පමට ජනතාව්ක් දැන් ුගී භාව්ශේ  

සීමාශව්න් පහතට ව්ැටිලා ින්නව්ා කි ලා. ුගී භාව්ශේ  සීමාව් 

ශඩොලර් කී ෙ ආදා මක්ද කි න හෙ ඔබතුමන්ලා දන්නව්ා. ඒෙ 

මම කි න්න වුව්මනාව්ක් නැහැ. හශහම නම්  ශම්ෙ අපි මුහුට 

ශදන රිගු ොලීන ්ර ්න ක්. WFP ව්ාර්තාව් කි නව්ා  අශනකුත් 

මැරි ආදා ම් යටව්ලට ව්ඩා ශ්රී ලංොශේ ොන්තාව්න් සහ දවනව්න් 

මන්දශපෝෂටශ න් පීඩා විඳින බව්. අපි මැරි ආදා ම් යටෙ 

තත්ත්ව්ශේ  සිටිශේ . පසුගි  ශෙටි ොල  ඇතුළත අපි 

බංශෙොශලොත් තත්ත්ව් ට ව්ැටුටා.  

මන්දශපෝෂට ට බඳුන් ශව්ලා සිටින වදවි  හයින් මුදව්ා 

ගැනීම අපට තිශබන හෙ අභිශ ෝග ක්. ශදශව්නි අභිශ ෝග  

තමයි  අශනකුත් පයම්පයා තව්ුයටත් මන්දශපෝෂට ට ශගොුවන 

ශව්න්ශන් නැතුව් ආයක්ෂා ෙය ගැනීම. ශම් ්ර ්න  ආර්ථිෙ ත් 

හක්ෙ සම්බන්ධයි. හම නිසා තව්ුයටත් අපි පටු ශේ පාලන 

අයමුණු ඇතිව් හකිශනොට ඇඟිල්ල රිගු ෙයශගන යණ්ඩු 

ෙයනව්ාට ව්ඩා  ශම් යට නිව්ැයරි ආර්ථිෙ මාව්තෙට අව්තීර්ට ෙය 

ගැනීම තමයි ්රමුඛම අභිශ ෝග  ව්න්ශන්. අද ශලෝෙශේ  ශබොශහෝ 

යටව්ල ශම් පිළිබඳව් ව්ාද විව්ාද නැහැ  හෙඟත්ව් ක් තිශබන්ශන්. 

ශෙොමියුනිස්ට් කි ලා නැහැ  ධනව්ාදී කි ලා නැහැ  අද හැශමෝම 

මැද තැනෙට ඇවිල්ලා තිශබනව්ා. හම නිසා අපි ශබොවනව්ට අශ්ත 

ශපෞේගලිෙ පයමාර්ා  ව්යදාන  ව්ය්රසාද සඳහා තව්ුයටත් ශම් 

ආ තන  පාවිච්චි ෙයන්න ගිශ ොත්  ජනතාව් තුළ ශම් ආ තන  

ශෙශයි  තිශබන වි ්ව්ාස  බිඳිලා  නව්ා. හම නිසා අපි හැශමෝම 

ශම් ්ර ්නශේ  දවනණුෙම ගැන ෙල්පනා ෙයලා  හෙතුශව්ලා ව්ැඩ 

කිරීමට අව් ය යතු හළි  දැල්වීම තමයි ගවන ශයෝි ණී කුමාපත 

විශේයත්න මන්ත්රීතුමි  ශමම ශ ෝජනාව් තුළින් ශපන්නුම් ෙයලා 

තිශබන්ශන්. ඒ යතු හළි  දැල්වීම අපි ඒ ආොයශ න් ශත්වනම් 

අයශගන ශම් ්ර ්න ට මුහුට රි  යුතුව් තිශබනව්ා. 

ශපෝෂයදායි ආහාය ශේලක් කිේව්ාම  බත් ටිෙයි ශපොල් 

සම්ශබෝල යි විතයක් ශනොශව්යි. බිත්තය ක්  මාළු ටිෙක් තිබි  

යුතුයි. ආහාය ශේලෙ ඒ ව්ාශේ හෙ හෙ ඇස්තශම්න්තු තිශබනව්ා. 

අද හම ආහාය ශේලක් හදාගන්න ශෙොච්චය මුදලක්  නව්ාද? අද 

පඩි ව්ැඩි වීම ශෙොච්චයද? අද ආහාය වේධමන  ශෙොච්චය 

ගටනෙට ගිි ල්ලා තිශබනව්ාද? අද ආහාය මිල  ජීව්න වි දම 

ශෙොච්චය ව්ැඩි ශව්ලා තිශබනව්ාද? අපි ශම්ෙ ඇඟට ගන්න ඕනෑ. 

ඇඟට අයශගන ෙල්පනා ෙළ යුතුව් තිශබනව්ා. ඒ ව්ැඩිවීම්ව්ලට 

අනුව් ආදා ම ව්ැඩිශව්ලා නැහැ  පඩි ව්ැඩි ශව්ලා නැහැ. ෙෘෂි 

අර්බුද  නිසා ආදා ම් නැති වුටා; අශ්ත ආහාය නිෂ්පාදන  බිඳ 

ව්ැටුටා. මම ශම් ොටව්ත් ඇගිල්ල රිගු ෙයනව්ා ශනොශව්යි. භූමි 

ශතල් ්ර ්න   අශනකුත් ්ර ්න ව්ාශේම ශම්ෙත් යශට් ්ර ්න ක්. 

අපි ශේදව්ාචෙ ෙට මුහුට දීලා තිශබනව්ා. ශම් ්ර ්නශේ  

දවනණුෙම අපි ශත්වනම් අයශගන  අපි අය පැත්තටත්  ශම් 

පැත්තටත් ඇඟිල්ල රිගු ෙයලා යණ්ඩු ෙය ගන්ශන් නැතුව් යටක් 

හැටි ට ව්ගකීශමන් ව්ැඩ ෙයලා ශම් ්ර ්නශ න් ඊළඟ පයම්පයාව් 

මුදා ගැනීම සඳහා අශ්ත යුතුෙම් ව්ගකීශමන් යුතුව් ිටු ෙළ යුතු 

ශමොශහොත ඇවිල්ලා තිශබනව්ා  කි න ොයට  මතක් ෙයමින් 

මශේ අදහස් ්රො  කිරීම මා ශමශතකින් සමා්තත ෙයනව්ා.  

ශබොශහොම ස්තුතියි  මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමි නි. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ශබොශහොම  ස්තුතියි.  ඔබතුමාට තව් මිනිත්තු ශදෙෙ 

ොල කුත් ිතුවනශව්ලා තිබුටා.   

 ගවන ගීතා සමන්මලී කුමායසිංහ මන්ත්රීතුමි නි. ඔබතුමි ට 

මිනිත්තු 9ෙ ොල ක් තිශබනව්ා. 

 
[අ.භා. 1.11]   

 

ගරු ගීතා සෙන්ෙලී කුොරසිංහ ෙහත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) கீதொ ெைன்ைலீ குைொெெிங்ஹ)  

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

මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමි නි, ආදයණී  ශයෝි ණී කුමාපත 

විශේයත්න මන්ත්රීතුමි නි, ඔබතුමි ශේ ශ ෝජනාව්ට පිළිතුවන දීමට 

ශ්රී ලංො පාර්ලිශම්න්තුශේ ින්න තව්ත් ොන්තාව්ක් හැටි ට මට 

අව්ස්ාාව් ලැබීම පිළිබඳව් මම සතුටු ශව්නව්ා. 

මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමි නි  ශම් මාතෘොව් හපතම 

සංශේදීයි. ශම් මාතෘොව්ට පක්ෂ ක් නැහැ  පාටක් නැහැ.  ශම් 

යශට් වපරින්න ින්න දවනව්න්  ිපරිලා ින්න දවනව්න් කි න ඒ 

සි ලුශදනා අශ්ත පයපුය; අශ්ත යශට් අනාගත . අශ්ත මේව්වනන් 

කි න්ශන් අපි සි ලුශදනා හක්සිත්ව් රැෙගත යුතු අ . ගර්භිණී 

මව්ෙශේ ශපෝෂට  අඩු ශව්මින් පව්තින විට ඒ මව්ශගන්  

ව්තපත්ති  ලබන්ශන් බය අඩු දවනශව්ක්. අනිව්ාර් ශ න්ම ඒ බය 

අඩු දවනව්ා පළමුව්න මාස තුන  මේ කිශයන් ශපෝෂට  ලැබි  

යුතුමයි. හ  අපි සි ලුශදනා ඒෙමතිෙව් දන්නා ශද ක්. මාස 

කිි ප කින් ඝන ආහායව්ලට දවනව්ා පුවනු  පුහුණු ෙයන අව්ස්ාාව් 

ව්න විට ක්රමශ න් මන්දශපෝෂට ට හැශයන තත්ත්ව්  ව්ැඩියි. 
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පාර්ලිශම්න්තුව් 

අශ්ත යශට් ින්ශන් හපතම ආදයණී  මේව්වන. තමන්ශේ කුසට 

අහයක් නැතිව්  තමන්ශේ දවනව්න්ට බත් ටිෙ ශදන  තමන්ශේ 

දවනව්න්ට මේ කිපත ශදන අම්මලා තමයි අශ්ත යශට් ින්ශන්. ඒ 

අම්මලා ව්ග කීමක් දයාගන්න ඕනෑෙම තිබුටත් බැපතෙම නිසා 

අසයට ශව්නව්ා. හතශෙොට පළමුව්ැනි දවනව්ාට ශබොශහෝ අ  

දක්ව්න සැලකිල්ල  දවනව්ා ලැශබන්න ින්නා විට මව්ට දක්ව්න 

සැලකිල්ල  ශදව්ැනි තුන්ශව්නි දවනව්න් ශව්නුශව්න් ලැශබන්ශන් 

නැහැ.  හශහම වුටාම  ඒ දවනව්න් ශබොශහෝ විට මන්දශපෝෂට 

තත්ත්ව් ට පත් ශව්නව්ා.  

මම නිශ ෝජන  ෙයන්ශන් ගමක්. මම ිපුශණ් ගාල්ල 

රිස්ත්රික්ෙශේ  ශබන්තය-ඇල්පිටි  කි න ගශම්.   

අධිමන්දශපෝෂටශ න් ශපශළන දවනව්න්ශේ සංඛයාව් රිහා බලන 

ශෙොට ඔවුන්ට ිතා ික්මනින් - immediately - ආයක්ෂාව්  

රැෙව්යට  සහ අධිශපෝෂට ආහාය ලබා රි  යුතුයි. දැනට 

දවනව්න්ශේ රිව්ා ආහාය  සඳහා වනපි ල් 62ක් ව්ාශේ මුදලක් ලබා 

ශදන්න  නව්ා. ඒ දවනව්න්ට අඩුම තයමින් වනපි ල් 222ක්ව්ත් ලබා 

රි  යුතුයි.  ශම් අව්ස්ාාශේ දී ශතෝයාගත් දවනව්න්ට -ව්ැඩිපුය 

මන්දශපෝෂටශ න් ශපශළන දවනව්න්ට- හශහම ලබා ුන්ශනොත් 

ශහොඳයි කි ලා මම කි නව්ා. අපට ලබා ුන් සංඛයාශල්ඛන අනුව් 

මන්දශපෝෂටශ න් ශපශළන ශෙොච්චය සංඛයාව්ක් ින්නව්ා ද 

කි ලා අපි ගටන  ෙයලා බැලුව්ා.  ශපෝෂට  අව් යම 

ශෙොටසක් ින්නව්ා. අවුවනේශේ ිඳලා අවුවනු 5 ශව්නශෙොට 

දවනශව්කුශේ මනස ව්ැඩිලා ිව්යයි. ඒ දවනව්ා  න්ශන් ශෙොශහේටද 

කි ලා මානසිෙ නිගමන ෙට ඇවිල්ලා ිව්යයි. ඒ තමයි ව්ැශඩන 

ොල . මම ි තන්ශන් අවුවනු ශදෙ - තුන - හතය කි න ොල 

සීමාව්  ිතා භ ානෙයි. ඒ ොල සීමාශේ දී  මන්දශපෝෂටශ න් 

ශපළුශටොත් ඒ දවනව්ාශේ අනාගත  නිර්මාට  ශව්න්න තිශබන 

ශහොඳම අව්ස්ාාව්  ගිලිහී  නව්ා.  

අපට මතෙයි ඒ ොලශේ  ිස්ශෙෝලව්ල දවනව්න්ට කිපත 

වීුවනව්ක් ුන්නා. ඊට පස්ශසේ "ඇරිහැස" කි න අධි ශපෝෂටශ න් 

යුක්ත බිස්ෙට් ව්ර්ග ක් ුන්නා. හැම ළමශ කුටම බිස්ෙට් 

්රමාට ක් ලබා ුන්නා. ශමව්ය ිරිපතපත් ෙළ අතුවන අ  ව්ැශ න් 

ගර්භිණී මේව්වනන්ට  දැනට ලබා ශදන වනපි ල් 12 222ෙ 

දීමනාව්ට අමතයව්  වනපි ල් 1 522ක් බැගින් මාසිෙ දීමනාව්ක් 

ලබා දීමට ෙටයුතු ෙයලා තිශබනව්ා. මම ි තන හැටි ට ශමම 

දීමනාව් ලැශබන ගර්භිණී ොන්තාව්න් සි ලුශදනාටම සතුටු 

ශව්න්න පුළුව්න්.  

ඒ ව්ාශේම  ූරර්ව් ළමා වි  සංව්ර්ධන   දවනව්න්ශේ ශපය 

පාසල් අව්ධි  කි න්ශන් ිතා ව්ැදගත් අව්සා්ාව්ක්.  ශගොඩක් 

යටව්ල් ආධාය ලබා ශදේදී දවනව්න්ශේ ූරර්ව් ළමා වි  සංව්ර්ධන  

කි න හෙ අමතෙ ෙයන්ශන් නැහැ. අශ්ත යජශ න් වූ ශපොශයොන්ු 

අනිව්ාර් ශ න්ම ිෂ්ට ෙයනව්ා.   

ඊට අනුව්  සෑම ූරර්ව් ළමාවි  සංව්ර්ධන මධයසා්ාන ෙටම  

ශමොන්ටිශසෝපත ෙටම අව් ය ආහාය ලබා ශදන්න ෙටයුතු 

ෙයශගන  නව්ා. ඒෙ ිතාම ව්ැදගත් ශද ක්. ශමොෙද  දවනශව්ෝ 

ිස්ශෙෝශල්  න්න ිස්ශසල්ලායි ූරර්ව් ළමාවි  පටන් ගන්ශන්. ඒ 

දවනව්න් ශපෝෂට  අතින්  ක්තිමත් කිරීමට අව් ය විටමින්  ඛනිජ 

ලව්ට සි ල්ල සි ත ශපෝෂයදා  ආහාය ශේලක්  ලබාදීම 

අනිව්ාර්ශ න්ම ෙළ යුතුයි.  

ගමෙ යාජොපත ෙයන යජශේ  නිලධාපතන් අඩුම තයශම් 

හ ශදනක්  හත්ශදනක් ඒ ගම තුළ ින්නව්ා. ඒ නිලධාපතන් අතපතන් 

ශබොශහෝ අ  තමන්ශේ යාජොපත  ිතාම ශහොඳින් ෙයශගන 

 නව්ා. නමුත්  තමන්ශේ යාජොපත  මග හපතන අ ත් ින්නව්ා. ඒ 

නිලධාපතන්ශගන් වි  යුතු අතයව් යම ශසේව්  ව්න්ශන්  තමන්ශේ 

ගශම් ශපෝෂට  ලැබි  යුත්ශත් ෙවුද  අඩු ආදා ම්ලාීනන් ෙවුද  

ූරර්ව් ළමාවි  සංව්ර්ධනශේ  ින්ශන් ෙවුද කි ලා හඳුනාශගන 

අව් ය ෙටයුතු ෙයන හෙයි.  

මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමි නි  ශම් අව්ස්ාාශේදී මම තව් 

ොයට ක් කි න්න ඕනෑ. ඒ  අශ්ත ශසෞඛය ක්ශෂේත්රශේ  ශසේව්ශේ  

නියුතු  ගම්ව්ල මේව්වන බලා ගන්න  ගමට වි ාල ශසේව් ක් ෙයන 

වින්නඹු මාතාව්න් -මිඩ්ව්යි ් ශනෝනලා- ගැනයි. ඒ අ  පුුමාොය 

ශසේව් ක් ෙයනව්ා. දවනව්න්ශේ බය ගැන පැහැරිලිව්ම දැන ගන්න 

පුළුව්න් ව්න්ශන් ඔවුන්ටයි. පැහැරිලිව්ම ඒ ගැන යජ ට දැනුම් 

ශදන්න පුළුව්න් ඔවුන්ටයි. ශම් ගශම් ශම් විධිශේ  දවනශව්ෝ ින්නව්ා  

ශම් විධිශේ  මේව්වන ින්නව්ා කි ලා දැනුම් ශදන්න පුළුව්න් ඒ 

අ ටයි.  මා ිල්ලා සිටිනව්ා  ශම් ොයටශේ දී මිඩ්ව්යි ් ශනෝනලා 

සහ ගශම් සිටින අශනකුත් යාජය නිලධාපතන් සි ලුශදනාම හෙට 

හෙතු ශව්ලා ඒ අව් ය ශසේව්ාව් සිු ෙයන්න කි ලා.  

අශනෙ  ශම් ෙර්තව්ය පක්ෂ  පාට ශේද කින් ශතොයව් ිටු ෙළ 

යුතු ශද ක්. විපක්ෂශේ  ද  කුමන පක්ෂශේ  ද කි න හෙ ශම් 

ෙටයුත්තට අදාළ නැහැ. ශම් ොර්  ට කුමන පක්ෂ ක්ව්ත් අදාළ 

නැහැ. ශම් දවනශව්ෝ අයිති යටටයි. විපක්ෂ ට කි න්න බැහැ  "ශම් 

ොර්   යජ ට විතයයි අයිති  අපට ්ර ්න ක් නැහැ." කි ලා. ඒ 

නිසා අපි ඔක්ශෙෝම හෙතු ශව්මු. අපි සි ලුශදනාම හෙට 

හෙතුශව්ලා ශම් ගැටලුව්ට විසඳුම් ශහො මු. මුළු ශලෝෙ  පුයාම 

පැතිවනණු ආර්ථිෙ ්ර ්න  අශ්ත යටටත් බලපාලා තිශබනව්ා.  

ශපොශහොසත් කි ා ඔබතුමන්ලා සිතාශගන ින්න යටව්ලත් ශම් 

තත්ත්ව්  තිශබනව්ා. ඕස්ශේලි ාව් ව්ාශේ යටව්ලත් ශම් තත්ත්ව්  

තිශබනව්ා. හම නිසා ලංොව් මුහුට දී තිශබන ආර්ථිෙ ්ර ්න ට 

විසඳුම් ශසවීමට අපි සි ලුශදනාශේම මැරිහත්වීම අව් යයි. අපි 

සි ලු ශදනාශේම ඒෙමතිෙ තීයට ශම් යටට දැන් අව් යයි. කිසි 

ශෙශනකුට බැහැ  ශම්ව්ා විශේචන  ෙයන්න. ශම් ඇති වී තිශබන 

තත්ත්ව්   හෙ ආණ්ඩුව්ෙ ව්ැරැේදක් නිසා සිු වූ ශද ක් ශනොශව්යි.   

දීර්ඝ ොලීනව් සිු වූ ශබොශහෝ ශේව්ල් ගැන කි න්න තිශබනව්ා.  

දැන් මළ දවන වපත් ගැන ොා ෙයනව්ා. නමුත්, ඒ පිළිබඳව් 

තිබුණු තත්ත්ව්  හදාට ව්ඩා දැන් ශව්නස් ශව්ලා තිශබනව්ා. දැන් 

මළ දවන වපත් ්රමාට  අඩුශව්ලා තිශබනව්ා. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගවන මන්ත්රීතුමි ට නි මිත ොල  දැන් අව්සානයි. 

 

ගරු ගීතා සෙන්ෙලී කුොරසිංහ ෙහත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) கீதொ ெைன்ைலீ குைொெெிங்ஹ)  

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

මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමි නි, මට තව් විනාඩි ක් ශදන්න.  

2017 සිට 1212 දක්ව්ා  ඒ තත්ත්ව්  ශගොඩක් ශව්නස් ශව්ලා 

තිශබනව්ා. මව්ශේ ශපෝෂට   ම්තාක් ුයට රැකුණු නිසා තමයි 

මළ දවන වපත් ්රමාට  අඩුශව්ලා තිශබන්ශන්. ශ්රී ලාංකිෙ සි ලු  

දවනව්න් ශව්නුශව්න් සහ මේව්වන ශව්නුශව්න් අශ්ත යජ  ිරිපත ටත් 

ශබොශහෝ ශේව්ල් ෙයමින් පව්තිනව්ා. හි  ශෙොටස්ෙවනශව්කු වීමට 

මට අව්ස්ාාව් ලැබීම ගැන මම අති යින් සතුටු ශව්නව්ා.  
 

මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමි නි  මට ශම් ොල  ලබාදීම 

ගැන ඔබතුමි ට ස්තුතියි. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගවන පි ල් නි ාන්ත ද සිල්ව්ා මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

2 ෙ ොල ක් තිශබනව්ා. 
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[ගවන ගීතා සමන්මලී කුමායසිංහ මහත්මි ] 
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[අ.භා. 1. 2]   

 

ගරු පියල් නිශ්ාන්ත ද සිල්වා ෙහතා  
(ைொண்புைிகு பியல் நிஷொந்த த ெில்வொ)  
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva)   

ශබොශහොම ස්තුතියි  මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමි නි.  

ඔබතුමි  ගුවන මව්ෙ හැටි ට  දවනව්න්ට ආදය  ෙයන 

ශෙශනකු හැටි ට ශමව්ැනි ොශලෝචිත ශ ෝජනාව්ක් ශම් ගවන 

සභාව්ට ිරිපතපත් කිරීම පිළිබඳව් මම ිතාම සන්ශතෝෂ ශව්නව්ා. 

නමුත්  ශම් ගාම්ීනය සභාව් තුළ දවනව්න්ශේ මන්දශපෝෂට  

පිළිබඳව් ොා ෙයන්න ලැබීම පිළිබඳව් ඇත්තටම මම ිතාම 

ශේදනාව්ට පත් ශව්ලායි ින්ශන්. මූලාසනාරූඪ ගවන 

මන්ත්රීතුමි නි  හශහම ශේදනාව්ට පත් ශව්න්න ශහේතු ොයටා 

තිශබනව්ා.  

ඊශේ ත්  අදත් ඔබතුමි ශේ ශම් ශ ෝජනාව් ගැන ොා ෙයන්න 

ොල  ශව්න් ෙළා.  

අශ්ත යශට් මන්දශපෝෂටශ න් ශපශළන අි ංසෙ දවනව්න්  ම් 

්රමාට ක් ින්නව්ා නම්  සැබෑ ශලසම ඒ දවනව්න්ට  මක් ශව්න 

විධිශේ  ොා පක්ෂ විපක්ෂ ශදපැත්ශතන්ම ශම් රින ශදෙ තුළ  සිු 

වුටාද කි න හෙ පිළිබඳව් අපට ොා ෙයන්න  සිේධ ශව්නව්ා. ඒ 

පිළිබඳව් අපට ශබොශහෝ ශේ ි තන්න සිේධ ශව්නව්ා.  ශම් සභාව් 

තුළ ොා ෙළ සමහය මන්ත්රීව්වන -විශ ේෂශ න් විපක්ෂශේ  

මන්ත්රීව්වන- වත්සාහ ගත්තා  දවනව්න්ශේ මන්දශපෝෂට  තමන්ශේ 

පටු ශේ පාලන ව්ාසි ට හයව්ා ගන්න.  හශහම ෙශළේ සමහය 

මන්ත්රීව්වන පමටයි. හැබැයි  අශ්ත හෘද  සාක්ෂි  දන්නව්ා  ශම් 

යශට් දවනව්න්ශේ තත්ත්ව්  කුමක්ද කි ලා. ඒ නිසා පටු 

ශේ පාලන ව්ාසි ශව්නුශව්න් ඒ මන්ත්රීව්වන ොා ෙළ ආොය  

ෙැතයි  ලේජයි  ි පතකිතයි. ඇත්තටම විළිලේජයි. 

මුලසුන ශහොබව්න ගවන මන්ත්රීතුමි නි  අපි ශම් ව්ාද-විව්ාද 

ෙයන්ශන් ශම් යශට් ව්ටිනාම සම්පත පිළිබඳව්යි. ශම් යශට් 

අනාගත  දවනව්න් නම්  ශම් යශට් ව්ටිනාම සම්පත දවනව්න් නම්  ඒ 

දවනව්න් පිළිබඳව් පක්ෂ-විපක්ෂ සි ලුශදනාම මීට ව්ඩා ව්ගකීමකින් 

ෙටයුතු ෙයන්න ඕනෑ; ොා ෙයන්න ඕනෑ. සමහය අ  ශම් 

මාතෘොව් අයශගන සිඟිති ආතල් හෙක්  පුංචි චූන් හෙක් ගන්න 

බලනව්ා. හැබැයි  දැනට ව්සය 52ෙට ශපය සිට ශම් යශට් දවනව්න්ට 

 ම් ්රමාට කින් ශමව්ැනි තත්ත්ව් ක් ඇති ශව්ලා තිශබනව්ා. 

හැබැයි  ශම් යට තුළ හක් දවනව්කු ශහෝ මන්දශපෝෂටශ න් 

ශපශළනව්ා නම් ඒ දවනව්ා පිළිබඳව් ශම් වත්තරීතය සභාශේ අපි 

සි ලුශදනාම ව්ග කි න්න ඕනෑ.  

අද වශේ මා දැක්ො  ළමා මන්දශපෝෂට  ගැන පුව්ත් පත්ව්ල 

පළ වී තිශබන ව්ාර්තා. ඒව්ාශ ි  සඳහන් ව්නව්ා  UNICEF 

ව්ාර්තාව් අසතයයි කි ලා. UNICEF සංවිධාන ට ශම් 

සම්බන්ධශ න් ෙවනණු කි න බව්ත් සඳහන් ව්නව්ා. ඒ ව්ාශේම  

ළමා ශයෝහලට හන දවනව්න්ශගන් බහුතය ෙට මන්දශපෝෂට  

තිශබනව්ාලු. මන්දශපෝෂට  සම්බන්ධශ න් ව්න UNICEF 

ව්ාර්තාව් ්රතික්ශෂේප ෙයනව්ා කි ලාත් සඳහන් ව්නව්ා. 

මන්දශපෝෂට  සම්බන්ධව් UNICEF හෙ කි න සි ලු ොා 

අසතයයි කි න තත්ත්ව් ක් අද සමහය මාධය විසින් හුව්ා 

දක්ව්න්න වත්සාහ අයශගන තිශබනව්ා. හැබැයි  අපි පැහැරිලිව්ම 

දන්නව්ා  අඩු ව්ැඩි ව් ශ න් ශහෝ ශම් තත්ත්ව්  ශම් යශට් දවනව්න්ට 

ඇති ශව්ලා තිශබනව්ා කි ලා. ඒ නිසා  අපි සි ලුශදනා ශම් 

පිළිබඳව් ශහොඳ අව්ශබෝධශ න් යුතුව්   හෙට හෙතු ශව්ලා ව්ැඩ 

ෙයනව්ා නම් ිතාම ශහොඳයි. නමුත්  ෙනගාටුව්ට ෙවනට  කිසිම 

ශද ෙට අශ්ත අ  හෙතු ශනොවීමයි. පටු ශේ පාලන ව්ාසි 

ශව්නුශව්න් තමන්ශේ හෘද  සාක්ෂි ටත් පිටින්  මින් ෙටයුතු 

ෙයන හෙ ගැන තමයි ිතාම ෙනගාටුදා ෙ තත්ත්ව් .  

මුලසුන ශහොබව්න ගවන මන්ත්රීතුමි නි  අපි ශම් ොා ෙයන්ශන් 

ශලෝෙ ආහාය සුයක්ෂිතතාව් සහ ශපෝෂට  සම්බන්ධ 1227 

ව්ාර්තාව් පදනම් ෙයශගනයි. 1224 ව්සශර් සිට 1226 ව්සය දක්ව්ා 

දත්ත පදනම් ෙයශගන තමයි UNICEF හෙ ශමව්ැනි ්රො  ක් 

නිකුත් ෙය තිශබන්ශන්. ඒ නිසා මා ිහතින් කිේව්ා ව්ාශේ  සිඟිති 

ආතල්  පුංචි චූන් ගන්න ෙවුවනව්ත් ලෑස්ති ශව්න්න හපා.  ශමව්ැනි 

තත්ත්ව් ක් ශම් යශට් දවනව්න් සම්බන්ධශ න් ඇති ශව්ලා 

තිශබනව්ා නම්  අවුවනු ගටනාව්ක් තිස්ශසේ ශම් පාර්ලිශම්න්තුව් 

නිශ ෝජන  ෙයන අ  ඊට ව්ග කි න්න ඕනෑ විතයක් ශනොශව්යි  

හ  නිව්ැරැරි ෙයලා ශම් යශට් දවනව්න් ශහොඳ ශස් ඛය සම්පන්න 

දවනව්න් බව්ට පත් ෙයන්න ෙටයුතු ෙයන්නත් ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමි නි  -ගුවන මෑණි නි- මම 

ඔබතුමි ට ශබශහවින්ම ගවන ෙයනව්ා  ශම් ශ ෝජනාව් ශම් ගවන 

සභාව්ට ශගන ආව්ාට. හැබැයි  මම ශබශහවින්ම ෙනගාටු ව්න්ශන් 

ශම් ගවන සභාශේ ශම් මාතෘොව්ට අදාළව් ොා ෙයපු ආොය  

පිළිබඳයි. මම  ශබොශහොම ශෙටි ොල ක් ොන්තා හා ළමා 

සංව්ර්ධන යාජය අමාතය ධුයශේ  ි ටපු ශෙශනක්. මූලාසනාරූඪ 

ගවන මන්ත්රීතුමි නි  ඔබතුමි ත් දන්නව්ා  මම අශ්ත අමාතයාං ශේ  

නිලධාපතන් හක්ෙ යට ව්ශට්ම -රිස්ත්රික්ෙ 15 පුයා- ගිි ල්ලා දවනව්න් 

අපශ ෝජන ට ලක්වීම  ි ංසන ට ලක්වීම  දැපත න් ගැේ ගැනීම  

මන්ද ශපෝෂට  ආරි  ව්ැළැක්වීශම් අයමුණින් විවිධ ව්ැඩසටහන් 

ක්රි ාත්මෙ ෙය තිශබනව්ා කි න ොයට . හි  හෙ 

ව්ැඩසටහනක් තමයි "සහන් හළි " කි න ව්ැඩසටහන. සහන් 

හළි  ව්ැඩසටහන අප නිර්මාට  ෙශළේ දවනව්න් සහ ොන්තාව්න් 

සම්බන්ධශ න් තිශබන ිහත ගැටලු ටිෙ ඒොබේධ ්රශේ  ක් 

මඟින් විසඳන්නයි. සහන් හළි  ව්ැඩසටහන අපි ිතාම ශහොඳින් 

ිරිපත ට පව්ත්ව්ාශගන ආව්ා. නමුත්  ඒ ෙයශගන ආ හැම ව්ැඩ 

පිළිශව්ළක්ම ශම් යශට් ව්ර්තමානශේ  ඇති වී තිශබන ආර්ථිෙ  

ශේ පාලන අර්බුද  නිසා දැන් හෙ තැන නැව්තිලායි තිශබන්ශන්. 

ඒ නිසා මම පැහැරිලිව්ම කි නව්ා  ශම් ගැටලු විසීමම සඳහා අප 

සි ලුශදනා හෙට හෙතු ශව්ලා ව්ැඩ ෙයන්න ඕනෑ බව්.  

මුලසුන ශහොබව්න ගවන මන්ත්රීතුමි නි  ඇත්තටම සමහය 

අව්ස්ාාව්ලදී පාසල් දවනව්න්ට රිව්ා ආහාය  ලබා ශදන්න අපට බැපත 

වුටා. ඒ බැපත වුශණ්  ශෙොවිඩ් ව්යසන ත් හක්ෙ දවනව්න්ශේ 

පාසල් අව්ධිශ න් ශෙොටසක් ඔවුන්ට අි මි වුණු නිසා. මම ඒ 

ශමොශහොශත්දී  ම් ක්රි ා මාර්ග ක් ගත්තා. දවනශව්කුට පාසල තුළ 

ශපෝෂට  ලබා ශදනව්ා ව්ාශේම නිව්ශසේදීත් ශපෝෂට  ලබා දීශම් 

ව්ගකීම අපට තිශබනව්ා. ඒ ව්ගකීම ශත්වනම් ගත් නිසා තමයි අපි 

පළමු අරි ශර්දී පාසල් 7 915ෙටත්  ශදව්න අරි ශර්දී පාසල් 

  95 ෙටත් ිතාම ව්ටිනා ශපෝෂයදා  ආහාය මල්ලක් ලබා දීශම් 

ෙටයුත්ත ිතාම සාර්ාෙව්  ෙයශගන ආශේ. ඒ ෙටයුත්තත් ශම් 

යශට් ව්ර්තමානශේ  ඇති ශව්ච්ච ආර්ථිෙ අර්බුද ත් හක්ෙ 

තාව්ොලිෙව් නව්ත්ව්න්න අපට සිු වුටා.  

මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමි නි  මන්ද ශපෝෂට  පිළිබඳ 

දත්ත  ශතොයතුවන වි ්ශල්ෂට  ෙළාම ශපශනන්න තිශබනව්ා  

අශ්ත යශට් මන්ද ශපෝෂට තත්ත්ව් ට ශගොුවන වූ අ  අතය ළමයින් 

පමටක් ශනොව් කිපත ශදන මවුව්වන  ගර්භිණී ොන්තාව්න් ිහළින්ම 

ින්න බව්. ශමව්ැනි තත්ත්ව් කුත් තිශබනව්ා. සමහය ශව්ලාව්ට 

හෙ හක්ශෙනා කි න ොා ඇහුව්ාම අපි ටිෙක් විස්ම ජනෙ 

තත්ත්ව් ට පත් ශව්නව්ා. මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමි නි  කිපත 

ශදන මේව්වනන්ශේ සහ ගර්භිණී ොන්තාව්න්ශේ ගැටලු විසීමම 

ශව්නුශව්නුත් අප සි ලුශදනා හෙට හෙතු ශව්ලා ව්ැඩ පිළිශව්ළක් 

ක්රි ාත්මෙ ෙයන්න ඕනෑ. අපි පසුගි  ොලශේ  ඒ අ  ශව්නුශව්න් 

ව්ැඩසටහන් ක්රි ාත්මෙ ෙළා. කිපත ශදන මේව්වනන්ශේ සහ ගැබිනි 

මේව්වනන්ශේ ශපෝෂට අව් යතා ිටු කිරීම ශව්නුශව්න් වි ාල 

ව්ැඩසටහන් ්රමාට ක් ක්රි ාත්මෙ ෙළා.  
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පාර්ලිශම්න්තුව් 

ශෙොශහොම වුටත්  ශමතැනරි හෙ ඇත්තක් මා පිළිගන්න ඕනෑ. 

ශම් ව්න විට ශගොඩක් ව්ැඩ ෙටයුතු හෙ තැන නතය ශව්ලා. 

ඇත්තටම අපි ෙයපු ශේව්ල් හක්ෙ බලන ශෙොට  අපි ෙයපු 

ශේව්ලට සාශ්තක්ෂව් තව්ත් ෙයන්න තිශබන ව්ැඩ ්රමාට  

අතිවි ාලයි. මා ශමි දී "අපි" කි ලා කි න්ශන් අශ්ත ආණ්ඩුව් 

ොල  ගැන විතයක් ශනොශව්යි. වඩු බුයනව්ා ව්ාශේ ඔ  දැන් මහා 

ශලොකුව්ට ෙෑ ගහන සමහය අ ශේ ආණ්ඩු පැව්ැති ොලව්ල ඇති 

ශව්ච්ච තත්ත්ව්  ගත්තත් ශපශනනව්ා  ෙළ යුතු තව්ත් ශබොශහෝ 

ශේව්ල් තිශබන බව්. නමුත්  ඒ ශේව්ලට ව්ඩා දීර්ඝ ොල ක් තිස්ශසේ 

්රමුඛත්ව්  ලැබුශණ් ශමොෙටද? 

මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමි නි  " ම් මුදලක් ශව්න් ෙයනව්ා. 

ඒ මුදල පාසල්  න දවනව්න්ට ශේල් තුනටම ආහාය සැප ම සඳහා 

ඕනෑද  හශහම නැත්නම්  පාය  ශබොක්කුව්  ොනුව් හදන්න ඕනෑද"  

කි ා අශ්ත ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ ින්න මන්ත්රීව්වනන්ශගන් 

ඇහුශව්ොත්  අද නම් කි යි  "නැහැ නැහැ. අපි ළමයි ශව්නුශව්න් 

ෙැප ශව්මු. ඒ මුදල් ඔක්ශෙෝම අපි ළමයි ශව්නුශව්න් වි දම් 

ෙයමු" කි ලා. හැබැයි  ශම් පාර්ලිශම්න්තුව්ට හන ශබොශහෝ අ  

ි තන්ශන් ශබෝක්කුව් ගැනයි  ොනුව් ගැනයි  පාය ගැනයි. හශහම 

නැත්නම් ශව්නත් සංව්ර්ධන ව්ැඩක් ගැන ි තනව්ා. ශදයි ශන්! ශම් 

අි ංසෙ දවනව්න් පිළිබඳ ව්ැඩි ව් ශ න් ි තුශේ නැති නිසාම ශම් 

මාතෘොව් පිළිබඳව් ොා ෙයන තත්ත්ව් ට අද ශම් පාර්ලිශම්න්තුව් 

පත් ශව්ලා තිශබනව්ා. අද ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ ශම් මාතෘොව් 

ොා ෙයන්න සිේධ ශව්ලා තිශබන්ශන් අන්න ඒ තත්ත්ව්  නිසායි. 

ඒ නිසා අපි ශම් පිළිබඳව් ව්ැඩි අව්ධාන ක් ශ ොමු ෙළ යුතුයි.  

මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමි නි  මම ශම් ගවන සභාව්ට 

ශ ෝජනාව්ක් ෙයනව්ා. මන්ද ශපෝෂට ට හශයි  ශපොු ව්ැඩ 

පිළිශව්ළෙට  නව්ා නම්  ළමා හා ොන්තා ෙටයුතු අමාතයාං    

හශහම නැත්නම් අධයාපන අමාතයාං     හශහමත් නැත්නම් 

ශසෞඛය අමාතයාං   විතයක් ශනොශව්යි  මුදල් අමාතයාං  ත් 

අනිව්ාර් ශ න් සම්බන්ධ වි  යුතුයි. ඒව්ාශේ  ඒොබේධ 

 ාන්ත්රට ක් හි දී  තිශබන්න ඕනෑ. ඒොබේධ  ාන්ත්රට ක් 

නැතිව් අප තනි තනිශ න් ශේව්ල් ෙයන්න ගි ාට ව්ැඩක් නැහැ. 

අපි පසු ගි  ොලශේ  ඒෙ පැහැරිලිව්ම දැක්ො. මශේ අමාතයාං   

තුළ විවිධ ව්යාපෘති ක්රි ාත්මෙ ෙයන ශෙොට අපි ඒ ගැටලුව් 

දැක්ො. ඒ නිසා අපි ඒ පිළිබඳව් ව්ැඩිුය සාෙච්ාා ෙළ යුතුයි.   

අපි අශ්ත මූලය ්රතිපාදන පිළිබඳ ඇත්තම තත්ත්ව්  ගැන ොා 

ෙයන්න හපා ැ. අශ්ත මූලය ්රතිපාදන ශම් රිනව්ල ිතාම අසීවන 

තත්ත්ව් ෙයි තිශබන්ශන්. හැබැයි  ශමව්ැනි අසීවන තත්ත්ව් ක් 

තිබුශණ් නැති බව් සහ අශ්ත යශට් ශහොඳ මූලය තත්ත්ව් ක් තිබුණු 

බව් කි න මීට ශපය අවුවනු 52ෙ ිඳලා ගත වූ දීර්ඝ ොල  ශගන 

බලමු. ආර්ථිෙ  ශහොඳටම ශහොඳයි කි පු ඒ ොලශේ ත් -

පාර්ලිශම්න්තුශේ ොා ශනොෙළාට- දවනව්න්ශේ මන්ද ශපෝෂට  

පිළිබඳව් ශසෞඛය ක්ශෂේත්රශේ  විශ ේෂඥ ධව්දයව්වන ඇතුළු 

සි ලුශදනා ොා ෙළා. හතශෙොටත් අප ොා ෙශළේ පාය  

ශබෝක්කුව්  ොනුව් පිළිබඳයි. හශහම නම් දැන්  ොාව් විතයක් 

ව්ැඩක් නැහැ  ක්රි ාශව්න් ශපන්ව්න්න ඕනෑ.  

ශම් රිනව්ල දවනව්න්ශේ රිව්ා ආහාය  සම්බන්ධව් ොා 

ෙයනව්ා. හක් දවනව්කුශේ රිව්ා ආහාය ශේලෙට ශව්න් ෙය තිබිච්ච 

මුදල වනපි ල්  2යි. ව්ර්තමාන අධයාපන ඇමතිතුමා ඒෙ වනපි ල් 

62 දක්ව්ා ව්ැඩි ෙළා. ඒ මුදල වනපි ල් 62 දක්ව්ා ව්ැඩි ෙයපු හෙ 

ශහොඳයි. නමුත්  අප පැහැරිලිව් දන්නා ශද ක් තිශබනව්ා ශන්. 

ශදයි ශන්! දැන් වනපි ල් 62කින් ශමොනව්ාද ගන්න පුළුව්න්? 

මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමි නි  ඔබතුමි  කිේව්ා ව්ාශේ ඒ 

මුදලින් හෙ බිත්තය ක්ව්ත් ගන්න පුළුව්න්ද? ශමන්න අද 

තත්ත්ව් ! ගවන අධයාපන ඇමතිතුමා කිේව්ා  "මම ි ඟා ොලා හපත 

දවනව්න්ට රිව්ා ආහාය  ලබා දීශම් ව්ැඩ පිළිශව්ළ ක්රි ාත්මෙ 

ෙයනව්ා" කි ලා. හතුමා ගැන මම ශබශහවින්ම සතුටු ශව්නව්ා. 

මම දන්නව්ා  හතුමා අද ව්න ශෙොට ඇශමපතොනු තානාපතිතුමි  

හක්ෙ  යුනිශස ් සංවිධාන   ශලෝෙ ආහාය සංවිධාන  ආරි සි ලු 

ආ තනත් හක්ෙ සාෙච්ාා ෙයලා ව්ැඩ පිළිශව්ළක් රි ත් ෙයශගන 

 න බව්. ඒ නිසා විපක්ෂශේ  ින්න සි ලු ගවන 

මන්ත්රීතුමන්ලාශගනුත් මා ිල්ලන්ශන් ශමව්ැනි ශහොඳ ව්ැඩ 

පිළිශව්ළ සඳහා සම්ූරර්ට දා ෙත්ව්  ලබා ශදන්න කි ලායි. අපි 

පැහැරිලිව්ම දන්නව්ා  හෙ දවනව්කුට අඩුම ගටශන් වනපි ල් 

252ක්ව්ත් රිව්ා ආහාය ශේලක් සඳහා අව් ය ව්න බව්. 

මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමි නි  ඒ රිව්ා ආහාය  අතයව් ය 

දවනශව්ෝ ලක්ෂ 22ක් විතය ින්නව්ා. ඒ වනපි ල් 252 ලක්ෂ 22න් 

ව්ැඩි ෙශළොත්  වනපි ල් ලක්ෂ 2 652ක් ව්නව්ා  දවනව්න්ශේ හෙ 

ශේලෙ වි දම. හශහම නම්  මුදල් ්රතිපාදන ශව්න් ෙයන ශෙොට 

අපි දවනව්න්ශේ ශපෝෂට  සම්බන්ධශ න් ව්ැඩි අව්ධාන ක් ශ ොමු 

ෙයන්න ඕනෑ.  

දවනව්න්ශේ අධයාපන ට ව්ාශේම  දවනව්න්ශේ ශපෝෂට ටත් 

ව්ැඩි මුදලක් ශව්න් ෙයන්න ෙටයුතු ෙයනව්ා නම් ිතා ශහොඳයි. ඒ 

සම්බන්ධශ න් දැන් අපි සි ලුශදනාටම ශලොකු ව්ගකීමක් 

තිශබනව්ා කි ලා මා ි තනව්ා.  අමාතයාං ව්ල ක්ශෂේත්ර 

යාජොපතව්ල නියත නිලධාපතන් ශබොශහෝ පිපතසක් ින්නව්ා. හම 

නිලධාපතන් ිතාම ශහොඳින් ව්ැඩ ෙයන නිලධාපතන්. ඔවුන් තව්ත් 

වනන්ු ශව්නව්ා නම්  අපට නිව්ැයරි දත්ත ලබා ගන්න පුළුව්න්.  

දැන් "පත්තශර් විස්තශර්" ව්ැඩසටහන තිශබනව්ා ශන්. 

ෙණ්ඩා මක් කි නව්ා   මන්ද ශපෝෂට  තිශබනව්ා කි ලා. තව්ත් 

ෙණ්ඩා මක් කි නව්ා   මන්ද ශපෝෂට  නැහැ කි ලා. ශම්ෙට 

ශහේතුව් ශමොෙක්ද? අපි ළඟ හපත ටම ඒ පිළිබඳව් දත්ත  නැහැ.  අපි 

තව්මත් නිව්ැයරි දත්ත ලබාශගන නැහැ. ඒ නිසා   නිව්ැයරි දත්ත 

නැතිව් ිලක්ෙගත ව්ැඩ පිළිශව්ළෙට  න්න බැහැ කි ලා මම 

ි තනව්ා. 

ශම් රිනව්ල විපක්ෂ නා ෙතුමා ඇතුළු විපක්ෂශේ  සි ලුශදනා 

ශම් මාතෘොව් සහ තව්ත්  ශබොශහෝ මාතෘො පිළිබඳව් ෙතා 

ෙයනව්ා. හතුමන්ලාශගන් අපි ිල්ලා සිටි ා  ව්ර්තමාන ආණ්ඩුව්ට 

සහශ ෝග  ශදන්න කි ලා. විපක්ෂ නා ෙතුමනි  ආණ්ඩුව්ට 

සහශ ෝග  ශනොුන්නත් ෙමක් නැහැ   යශට් දවනව්න්ශේ මන්ද 

 ශපෝෂට  තුයන් ෙයන්නව්ත් සහශ ෝග  ලබා ශදන්න. ශම් 

ශව්ලාශේ පටු ශේ පාලන ව්ාසි ගැන ි තන්ශන් නැතිව් ෙටයුතු 

ෙයන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමි නි  ඔබතුමි ත් මමත් ගුවනව්වන. 

ඒ නිසා අපි පැහැරිලිව්ම දන්නව්ා  ශමච්චය ආර්ථිෙ අපහසුතා 

තිබි දීත් පාසල්ව්ල විුහල්පතිව්වනන්  ගුවනව්වනන් දවනව්න්ශේ 

ශපෝෂට  ශව්නුශව්න් ශමොන තයම් වනන්ු ව්නව්ා ද කි ලා. 

සමහය ශව්ලාව්ට අශ්ත ගුවනව්වන තමන් ශගශනන ෙෑම හෙට 

අමතයව් තව් ෙෑම පාර්සල් ශදෙක් ශහෝ තුනක් ඔතාශගන හනව්ා   

පන්තිව්ල සිටින අි ංසෙ දවනව්න්ට ලබා ශදන්න. ඒ නිසා යජ ක් 

හැටි ට  ව්ග කිව් යුතු විපක්ෂ ක් හැටි ට   හව්ැනි දවනව්න් 

ශව්නුශව්න් අපට  ම් ව්ගකීමක් තිශබනව්ා. ඒ කි න්ශන්  

විුහල්පතිව්වනන් හා ගුවනව්වනන්  ම්කිසි ව්ැඩ පිළිශව්ළක් 

ක්රි ාත්මෙ ෙයනව්ා නම්  ඒෙට මූලය හයි ක් දීමට හැකි ාව්ක් 

ශනොලැබුටත්  ඒ අ ට ශහොඳ ව්ැඩ පිළිශව්ළක් සෙස් ෙයලා ශදන 

හෙ අශ්ත යුතුෙමක් සහ ව්ගකීමක්.  

ඊළඟට  ත්රිශපෝෂ පිළිබඳව් ොා ෙළා.  මූලාසනාරූඪ ගවන 

මන්ත්රීතුමි නි  ත්රිශපෝෂ සමාගම ගැන ොා ෙයනව්ා නම් ශව්නම 

1467 1468 

[ගවන පි ල් නි ාන්ත ද සිල්ව්ා මහතා] 
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විව්ාද ක් ෙයන්න  ඕනෑ. හපත ශහෝ ව්ැයරි ්රතිපත්තිම  තීයට නිසා 

තමයි ශමව්ැනි තත්ත්ව් ක් ඇති වුශණ්. ඒ ොලශේ  ශව්ච්ච ශේව්ල් 

-මීට දීර්ඝ ොල ෙට ිහත ශව්ච්ච ශේව්ල්- පිළිබඳව් ආශේ  

අමුතුශව්න් කි න්න ඕනෑ නැහැ. අශ්ත යජ  ොලශේ  විතයක් 

ශනශව්යි  ත්රිශපෝෂ නැති වුශණ්. මම ි තන විධි ට  හ පාලන 

ොලශේ ත් දවනව්න්ට සහ ගැබිනි මේව්වනන්ට ත්රිශපෝෂ නැති වුටා. 

ශම් ආදයණී  අම්මලාට  දවනව්න්ට ඒ ොලශේ ත් ත්රිශපෝෂ නැති 

වුටා. හැබැයි  සමහය අ  දැන් ොා ෙයන්ශන් මැපතලා ිපරිලා 

ව්ාශේ. "ඔක්ශෙෝම කුණු ශබංගාල ශබොක්ෙට" ව්ාශේ  ඔක්ශෙොම 

කුණු ශගනැල්ලා  තල්ලු ෙයලා  ශහේත්තු ෙයන්න හදන්ශන් 

ආණ්ඩුව්ට. හැබැයි ඒ පාපෙර්මශ න් මිශදන්න හම්බ ශව්න්ශන් 

නැහැ. මම ඒෙයි කිේශේ  ලේජයි  විළිලේජයි  ි පතකිතයි කි ලා. 

ශම් දවනව්න්ව්ත් ශ ොදාශගන හව්ැනි  මාතෘො පිළිබඳව් ොා 

ෙයමින්   තමන්ශේ පටු ශේ පාලන ව්ාසි ශව්නුශව්න් ෙටයුතු 

ෙයනව්ා නම් ලේජයි. 

මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමි නි  මා අව්සාන ව් ශ න්  පාසල් 

දවනව්න්ශේ රිව්ා ආහාය  පිළිබඳව් ෙතා ෙයන්න ෙැමැතියි. 

මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමි නි  මම ශබොශහොම  සුන්දය  

ආදයණී    ු්තපත් අම්මා  හා තාත්තා ශෙශනකුශේ දවනශව්ක්.  

ආර්ථිෙ ්ර ්න ශගොඩක් තිශබේදී තමයි මම පාසල් ගිශේ . හැබැයි 

වශේ ආහාය ශේල මට ශගදපතන් හම්බ වුශණ් නැති වුටාට  -මශේ 

අම්මාට  තාත්තාට ශදන්න බැපත වුටාට- මම පාසලට ගිි ල්ලා 

හක්ශෙෝ බනිස් ශගඩි ක් ොලා තිශබනව්ා  හක්ශෙෝ විස්ශෙෝතු 

පහක් ොලා තිශබනව්ා.   අපි පාසල් දවනව්න්ට රිව්ා ආහාය  ලබා 

දීශම් ව්ැඩ පිළිශව්ළ නිව්ැයරි විධි ට ක්රි ාත්මෙ ෙයන්න ඕනෑ.  

හි දී   දවනශව්කුට සති ෙට රින ශදෙක් ශෙොළ ෙැඳ ලබා 

ශදන්න ශේශී  ෙැඳ ශේලක් ලබා ශදන්න අපි ෙටයුතු ෙයන්න 

ඕනෑ.    

ඒ ව්ාශේම අශ්ත අනාගත දවනව්න් ශව්නුශව්න් අප ෙළ යුතු තව් 

ශද ක් තිශබනව්ා. ශේශී  නිෂ්පාදන ව්ැඩි ෙළ යුතුයි. ආන න 

වි දම අඩු ෙළ යුතුයි. අපන න ආදා ම ව්ැඩි ෙළ යුතුයි. විශේ  

විනිම   ක්තිමත් ෙළ යුතුයි. ව්ැයරි හා අනව් ය පපතශභෝජන යටා 

මඟ හැපත  යුතුයි. ශමන්න ශම් ොයටා පිළිබඳව්ත් ව්ැඩි 

අව්ධාන ක් ශ ොමු ෙළ යුතුයි.  

 මා නැව්තත් කි නව්ා  ෙවුවනව්ත් ශම් මාතෘොව් 

ශේ පාලනීෙයට  ෙයන්න ලෑස්ති ශව්න්න හපා කි ලා. මන්ද 

ශපෝෂටශ න් ශපශළන හෙ දවනශව්ක් හපත ින්නව්ා නම්  ඒ දවනව්ා 

මන්දශපෝෂටශ න් ශගොඩ ගන්න නම්  ශහොඳ ශසෞඛය සම්පන්න 

දවනශව්ක් නිර්මාට  ෙයන්න නම්  අපි සි ලුශදනාම හෙට හෙතු 

ශව්ලා ෙටයුතු ෙයමු කි න පණිවුඩ  ලබා ශදමින්  මශේ 

ආදයණී  ගවන මන්ත්රීතුමි ට ශම් ශ ෝජනාව් ශගන ඒම සම්බන්ධව් 

මශේ ශගෞයව්නී  ස්තුති  පුද ෙයනව්ා. චියං ජ තු! 

මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමි නි  මාශේ ොාශේ ිතිපත 

ශෙොටස හා අදාළ ශල්ඛන සි ල්ල මා සභාගත* ෙයනව්ා.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට  ගවන හම්. වද කුමාර් මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට මිනිත්තු 

හතෙ ොල ක් තිශබනව්ා.  
 

[2.54 p.m.] 

 

ගරු එම්. වදයකුොර් ෙහතා  
(ைொண்புைிகு எம். உதயகுைொர்) 

(The Hon. M. Udayakumar) 
Hon. Presiding Member, I am honoured to speak on 

the Adjournment Motion moved by you on malnutrition 
of children and mothers in Sri Lanka, at a time when you 
are presiding over. 

தகௌெவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கறள, 

உலமக ஆட்டிப்பமடக்கும் சுகொதொெப் பிெச்ெிமனகளுக்குள் 

கர்ப்பிைித் தொய்ைொர் ைற்றும் குழந்மதகளுக்கொன 

றபொஷொக்கின்மை முக்கிய இடத்மதப் பிடித்துள்ளது. அதொவது, 

இயற்மகயுடன் இமைந்த வொழ்க்மக, ைொசுபடொத சுத்தைொன 

கொற்று, இயற்மகக்கு இமெந்த உைவுப் பழக்கவழக்கம் 

ைற்றும் றதமவயொன இயற்மக உடற்பயிற்ெி றபொன்றவற்மற 

உள்ளடக்கிய வளைொன வொழ்க்மக முமறயிலிருந்து  ைொறி, 
“Tab, lap, app” ைற்றும் pizza, burger என்ற புதிய வொழ்க்மக 

முமறக்கு இன்று நொங்கள் இமெவொக்கைமடந்திருக்கிறறொம். 

உலகறை தமலகீழொக ைொறினொலும், தொய்மை என்பதும் பிறப்பு 

என்பதும் குழந்மதப் பருவம் என்பதும் என்றுறை 

ைொறொதமவயொகும். அந்த வமகயில், கர்ப்பிைித் தொய்ைொர், 

குழந்மதகள்  ைற்றும் ெிறுவர்களுக்கு ஆறெொக்கியைொன, 

றபொஷொக்கொன உைவு கிமடப்பமத உறுதிதெய்ய 

றவண்டியது எைது தொர்ைீகக் கடமையொகும். ஏமனய 

நொடுகளுடன் ஒப்பிடும்றபொது, எைது நொட்டில் றபொஷொக்குக் 

குமறந்த கர்ப்பிைித் தொய்ைொரும் ஊட்டச்ெத்துக் குமறவொன 

ெிசுக்களின் பிறப்பும் அதிகைொகக் கொைப்படுவதொகக் 

கூறப்படுகிறது.  

இன்று ைமலயகத்தில் றபொஷொக்கின்மை என்பது, ைிகப் 

தபொிய பிெச்ெிமனயொக உருதவடுத்துள்ளது. குறிப்பொக, 

நுவதெலியொ ைொவட்டத்தில் ைந்தறபொஷமை அதிக பொதிப்மப 

ஏற்படுத்தியுள்ளது. அங்கு ஊட்டச்ெத்துக் குமறபொடு கொெை 

ைொக இளவயதினொின் ெொதொெை உள, உடல் வளர்ச்ெி 

றகள்விக்குறியொகக் கொைப்படுகிறது. அத்துடன், கர்ப்பிைி 

ைெைம், ெிசு ைெைம் என்பன அதிகொித்துச் தெல்வதும் ஓர் 

அச்சுறுத்தலொகறவ இருக்கிறது. றைலும், ெிறுவர்களின் 

ைந்தறபொஷமை அதிகொித்துச் தெல்வதும் கவனத்துக்குொிய ஒரு 

விடயைொகும். இலங்மகயிலுள்ள ஏமனய ைொவட்டங்களில் 

இப்பிெச்ெிமனகள் கொைப்பட்டொலும், நுவதெலியொ ைொவட் 

டறை அதிகளவு பொதிப்புக்குள்ளொன ைொவட்டைொகப் 

பொர்க்கப்படுகிறது. கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு நடொத்தப்பட்ட 

ஆய்தவொன்றில், தபருந்றதொட்டப் பகுதிகளிறல வொழும் 5 

வயதுக்குட்பட்ட ெிறுவர்களில் சுைொர் 34 ெதவீதைொனவர்கள் 

வளர்ச்ெி குன்றியவர்களொகக் கொைப்படுவதொகக் கண்டறியப் 

பட்டமத நொன் இச்ெந்தர்ப்பத்தில் நிமனவுபடுத்த விரும்பு 

கிறறன்.  

இலங்மகயில் இறுதியொக நமடதபற்ற ெனத்ததொமக 

ைற்றும் சுகொதொெக் கைிப்பீட்டின்படி, 5 வயதிற்குட்பட்ட 

ெிறுவர்களில் 1/4 - 1/3 பகுதியினர் குமற நிமறயுடன் 

இருக்கின்ற அறதறநெம், 1/10 பகுதியினர் நீண்டகொல அல்லது 

தீவிெைொன  ஊட்டச்ெத்துக் குமறபொட்டினொல் பொதிக்கப் 

பட்டுள்ளனர். றைலும், ஏறத்தொழ 72,000 குழந்மதகள் 

ஒவ்தவொரு வருடமும் ஓெளவு முதல் கடுமையொன ஊட்டச் 

ெத்துக் குமறபொட்டொல் பொதிக்கப்படுகின்றனர். ஆமகயொல், 

கர்ப்பிைித் தொய்ைொர் அன்றொடம் ஊட்டச்ெத்துைிக்க, 

றபொஷொக்கொன உைவுகமளப் தபற்றுக்தகொள்ளறவண்டியது 

அவெியம் என்பறதொடு, அதமன உறுதிதெய்ய றவண்டியது எம் 

அமனவொினதும் தொர்ைீகக் கடமையொகும். றைலும், கர்ப்பிைித் 
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————————— 
*  පුස්තකාලව  තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්න්තුව් 

தொய்ைொர் அழுத்தைற்ற ைனநிமலயில் சுகப்பிெெவம்மூலம் 

குழந்மதகமளப் பிெெவிக்கக்கூடிய சுற்றுச்சூழல் கொைப்பட 

றவண்டும். ஆனொல், அந்த நிமலமை ைமலயகத்தில் 

கொைப்படுவதில்மல. இன்றும் ைமலயகத்தில் ஆங்கொங்றக 

கர்ப்பிைித் தொய்ைொர் கெடுமுெடொன பொமதயில், தகொழுந்து 

கமள ஏற்றிச் தெல்லும் தலொறிகளில் மவத்தியெொமலக்குச் 

தெல்லறவண்டிய அவலநிமல கொைப்படுகிறது. இந்த 

நிமலமை முற்றொக ைொற்றப்பட றவண்டும்.  

அத்துடன், றதொட்ட மவத்தியெொமலகளுக்கு ambulances 

வழங்கப்பட றவண்டும். றைலும், றதொட்ட மவத்தியெொமலகள் 

அெசுமடமையொக்கப்பட்டு, அங்கு பிெெவ விடுதிகளும் 

அமைக்கப்பட றவண்டும். இமவ முற்றொக நமடமுமறப் 

படுத்தப்பட றவண்டும். கர்ப்பிைித் தொய்ைொர் குழந்மதகமளப் 

பிெெவிப்பதற்குப் பல கிறலொைீற்றர் தூெம் தெல்லறவண்டிய 

அவல நிமலக்கு இத்றதொடு முற்றுப்புள்ளி மவக்கறவண்டும் 

என்பமத நொன் இந்தச் ெந்தர்ப்பத்தில் தொழ்மையொகக் 

றகட்டுக்தகொள்கிறறன். றைலும், ைமலயகப் தபருந்றதொட்டப் 

பகுதிகளிலுள்ள கர்ப்பிைித் தொய்ைொர் ைற்றும் ெிறுவர்கள் 

ைலெலகூட வெதிகளின்றி பல்றவறு சுகொதொெப் பிெச்ெிமன 

களுக்கு முகங்தகொடுத்துக்தகொண்டிருக்கிறொர்கள். அதுைட்டு 

ைல்லொைல், பொதுகொப்பற்ற உைவு, றபொஷொக்கற்ற உைவு 

ைற்றும் ெைநிமலயற்ற உைவுகமள உட்தகொள்வதொல் சுகொதொெ 

ொீதியொக அவர்கள் ைிகவும் பொதிக்கப்படுகிறொர்கள்.  தற்றபொது 

நொட்டில் றகொதுமை ைொ உட்பட பல்றவறு அத்தியொவெியப் 

தபொருட்களின் விமல அதிகொிப்பு, றபொஷொக்கு பற்றொக்குமற, 

பைவீக்கம் ைற்றும் ெத்தொன உைவுப் தபொருட்களின் 

தட்டுப்பொடு றபொன்றன கொெைைொகப் தபருந்றதொட்ட ைக்கள் 

ைட்டுைல்ல, நொட்டிலுள்ள அமனத்து ைக்களுறை றபொஷொக்கொன 

உைமவ ைட்டுைல்ல, ெொதொெை உைமவக்கூட உட்தகொள்ள 

முடியொத ஒரு நிமலமை கொைப்படுகிறது.  

தற்றபொது, இந்த நொட்டிலுள்ள ைிக முக்கியைொன 

மவத்தியெொமலகளில் ஒன்றொன ெீைொட்டி ொிட்ஜ்றவ ெிறுவர் 

மவத்தியெொமல முதல் அமனத்து மவத்தியெொமலகளிலும் 

ைருந்துத் தட்டுப்பொடு கொைப்படுவது உங்களுக்குத் ததொியும்! 

அத்றதொடு, மவத்தியெொமலகளுக்கு வருகின்ற ெிறுவர்களில் 

அதிகைொனவர்கள் ைந்தறபொஷமையொல் பொதிக்கப்பட்டுள்ள 

தொக அறிக்மககளில் கூறப்பட்டுள்ளது. ஆமகயொல், நொங்கள் 

இதுகுறித்து கூடிய கவனஞ்தெலுத்த றவண்டும்.  

உலக சுகொதொெ நிறுவனத்தொல் "உலக றபொஷமை இலக்கு 

- 2025"இனூடொக 5 வயதிற்குட்பட்ட ெிறுவர்களின் குன்றிய 

வளர்ச்ெிமய 40 ெதவீதத்தொல் குமறப்பதற்கும், உடல் றதய்மவ 

5 ெதவீதத்மதவிடக் குமறவொகப் றபணுவதற்கும், அதிக உடல் 

நிமறமய முற்றொகக் கட்டுப்படுத்துவதற்கும், பிறப்பின் 

றபொதொன நிமற குமறமவ 30 ெதவீதத்தொல் குமறப்பதற்கும் 

பொிந்துமெகள் தெய்யப்பட்டுள்ளன. "றநொயற்ற வொழ்றவ குமற 

வற்ற தெல்வம்" என்பமத அர்த்தமுள்ளதொக்கும் வமகயிறல, 

இந்தப் பொிந்துமெகமள நமடமுமறப்படுத்த றவண்டும் 

என்பதுடன், கர்ப்பிைித் தொய்ைொர், குழந்மதகள் ைற்றும் 

ெிறுவர்கள் ததொடர்பில் அதிக கவனஞ்தெலுத்த றவண்டும் 

எனவும் றகட்டுக்தகொள்கிறறன்.  

றைலும், UNICEF நிறுவனம் ைற்றும் உலக உைவுத் திட்டம் 

என்பவற்றின் அறிக்மககளின்படி, நைது நொட்டிலுள்ள தைொத்த 

ைக்கள் ததொமகயில் 5.7 ெதவீதைொனவர்கள் உைவுப் பற்றொக் 

குமறமய எதிர்தகொண்டுள்ளனர். அத்துடன், 4.9 ெதவீத 

ைொனவர்கள் உைவுப் பொதுகொப்பின்றி இருப்பதொகவும் 

கூறப்படுகிறது. சுைொர் 86 ெதவீதைொனவர்கள் குமறந்த 

விமலயுமடய,  ஊட்டச்ெத்துக் குமறவொன உைவுகமளக் 

தகொள்வனவு தெய்கிறொர்கள். றைலும், 83 ெதவீதைொனவர்கள் 

உைவுறவமளமயக் குமறத்துள்ளொர்கள். அறதறபொல, 66 

ெதவீதைொனவர்கள் உட்தகொள்ளும் உைவின் அளமவக் 

குமறத்துள்ளொர்கள். இதுகூட பொெதூெைொன விடயைொகும். 

அதுைட்டுைல்லொைல், தற்றபொது இலங்மகயில் நொன்கு 

றபமெக்தகொண்ட ஒரு ெொதொெை குடும்பம் ஒரு நொமளக்கு 

மூன்றுறவமள உைவு உண்பதற்கு 4,000 ரூபொய் றதமவ 

எனக் கூறப்படுகிறது. எனினும், குமறந்தபட்ெம் 3,500 

ரூபொயொவது றதமவ. இன்று தபருந்றதொட்டத் 

ததொழிலொளர்களுக்கு ஒரு நொமளக்கு 1,000 ரூபொவுக்குக் 

குமறவொன ெம்பளறை கிமடக்கிறது. அதன்படி, ைொதொந்தம் 

20,000க்கும் குமறவொன ெம்பளத்மதப் தபறுகின்ற 

அவர்களொல் எவ்வொறு வொழ்க்மக மயக் தகொண்டுதெல்ல 

முடியும்? எனக் றகட்கிறறன்.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගවන මන්ත්රීතුමා  ඔබතුමාට නි මිත ොල  අව්සානයි.   

 

ගරු එම්. වදයකුොර් ෙහතා  
(ைொண்புைிகு எம். உதயகுைொர்) 

(The Hon. M. Udayakumar) 

Just give me a few minutes more, Madam. 

நல்லொட்ெி அெெொங்க கொலத்தில் கர்ப்பிைித் தொய்ைொருக்கு 

உைவுப் தபொதி வழங்கப்பட்டதுறபொல, தற்தபொழுது 

அவர்களுக்கு குழந்மதகள் பெொைொிப்பு ைற்றும் றபொஷொக்கு 

ஊக்குவிப்புக்கொக உதவு ததொமகதயொன்மற வழங்க 

றவண்டும். இமவ அமனத்மதயும் நமடமுமறப்படுத்துவற்கு 

ெர்வறதெ நொடுகள், ஐ.நொ. ெமப றபொன்றவற்றின் ஒத்துமழப்புத் 

றதமவயொகும். ஆனொல், தற்றபொது இந்த நொட்டிறல என்ன 

நமடதபறுகிறது? அெெொங்கைொனது பயங்கெவொதத் தமடச் 

ெட்டத்மத தவறொகப் பயன்படுத்தி, பல்கமலக்கழக 

ைொைவர்கமளக் மகதுதெய்து வருகின்றது. ஐக்கிய நொடுகள் 

ெமபயின் ைனித உொிமைகள் ஆமையொளர் அவர்கள் இதமன 

வன்மையொகக் கண்டித்திருக்கிறொர். அெெொங்கத்தின் இவ் 

வொறொன தொன்றதொன்றித்தனைொன தெயற்பொடுகள் கொெைைொக 

ெர்வறதெ ொீதியில் எங்களுக்கு அபகீர்த்தி ஏற்படும். அதுைட்டு 

ைல்ல, அச்தெயற்பொடு இந்த நொட்மடப் படுபொதொளத்துக்குள் 

இட்டுச் தெல்லும். இந்த இக்கட்டொன சூழ்நிமலயில், 

பயங்கெவொதத் தமடச் ெட்டத்மதத் தவறொன முமறயில் 

பயன்படுத்தி, பல்கமலக்கழக ைொைவர்கமளக் மகது 

தெய்வமத நிறுத்தி, ெர்வறதெத்தின் நம்பிக்மகமயப் தபறுவதற் 

குொிய நடவடிக்மககமள றைற்தகொள்ள றவண்டுதைன்று 

தொழ்மையுடன் றகட்டுக் தகொள்கின்றறன்.   

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට  ගවන ජගත් සමයවික්රම මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට මිනිත්තු 

නව් ෙ ොල ක් තිශබනව්ා. 
 

[අ.භා.  .21]   
 

ගරු ජගත් සෙරවික්රෙ ෙහතා  
(ைொண்புைிகு ஜகத் ெைெவிக்ெை) 

(The Hon. Jagath Samarawickrama)  

ශ්රී ලංොශේ ළමා හා මාතෘ මන්දශපෝෂට  පිළිබඳව් අදහස ්

දැක්වීමට අව්ස්ාාව් ලබා දීම ගැන පළමුශව්න්ම මා ඔබතුමි ට 

ස්තුතිව්න්ත ශව්නව්ා  මුලසුන ශහොබව්න ගවන මන්ත්රීතුමි නි. නව්ෙ 

1471 1472 

[ගවන හම්. වද කුමාර් මහතා] 
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මන්ත්රීව්ය කු ව් ශ න් මම බලාශපොශයොත්තු ශව්නව්ා  අද 

සාෙච්ාාව්ට බඳුන් ව්න මන්දශපෝෂට  ගැන ොා ෙයන්න. 

ලංොශේ රිස්ත්රික්ෙ ශදෙෙට සම්බන්ධ මන්ත්රීව්ය කු විධි ට  ශම් 

සම්බන්ධ අත්දැකීම් සම්භාය ක් ඇති මන්ත්රීව්ය කු විධි ට සභාව් 

ෙල් තබන අව්ස්ාාශේ ිරිපතපත් ෙළ ශම් ශ ෝජනාව් ශව්නුශව්න් 

අදහස් දක්ව්න්න අව්ස්ාාව් ලැබීමත් මා භාගය ක් විධි ට 

සලෙනව්ා.  

මන්දශපෝෂට  මනින නිර්ටා ෙ ශමොනව්ාද? වසට සපතලන 

බය  ව් සට සපතලන වස  ව් සට සපතලන බය හම නිර්ටා ෙ අතය 

ව්නව්ා. ශමොෙක්ද  ශම් මන්දශපෝෂට  කි න්ශන්? "කිශයන් 

බාලද" කි ලා සමාජශේ  තිශබන කි මනක් අපි අහලා තිශබනව්ා. 

ඒශෙන් කි න්ශන්  දවනව්න්ශේ මන්දශපෝෂට  පිළිබඳව්යි. 

්රමාටව්ත් ශලස මේ කිපත ශනොලැබීම නිසා කිශයන් බාල ව්න 

දවනශව්කුශේ වසට සපතලන බය අඩු වීම අනිව්ාර් ශ න්ම සිේධ 

ශව්නව්ා. හ ට ්රධාන ශහේතුව් තමයි  මව්ට මුහුට පාන්න සිු ව්න 

 ෙඩ ඌනතාව්. හනම්  නීයක්ති . නීයක්ති  ඇති මව්ෙට මාස 

හ ක්  න ශතක් දවනශව්කුට හෙ රිගට මේ කිපත දීමට ශනොහැකි වීම 

නිසා තමයි මා ෙලින් කි පු ආොය ට දවනශව්කු "කිශයන් බාල" 

දවනශව්කු බව්ට පත් ශව්න්ශන්.  

අද තුන්ශේල බත් ෙන්න හැකි ාව්ක් ශනොමැති මේව්වන 

ින්නව්ා. අපි හැශමෝම හෙතු ශව්ලා  ම් ව්ැඩසටහනක් හදලා ඒ 

අ ට වදවු ෙයන්න ඕනෑ. වදාහයට ක් ශලස  හව්ැනි අ  සිටින 

ගම්ව්ල ගම්මණ්ඩි ඇති ෙයලා  හශහම නැත්නම් කුඩා ෙණ්ඩා ම් 

ඇති ෙයලා ෙෑම ශේල් හුව්මාවන ෙයශගන ෙෑශම් පුවනේද අපි 

මැරිහත් ශව්ලා ශහෝ ඇති ෙළ යුතුයි. ඒ ව්ාශේම බිත්තය ශහෝ මාළු 

ආහාය ට ගත ශනොහැකි නම්   විෙල්ප ක් ශලස ශසෝ ා ශබෝංචි 

ආහාය ට ගත හැකියි. අපට ගම්ව්ල ශසෝ ා ශබෝංචි ව්ගා ෙයගන්න 

පුළුව්න්. ශසෝ ා ශබෝංචි ඇට බැදලා ෙන්න පුළුව්න්; ව ලා ෙන්න 

පුළුව්න්.  

මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමි නි  බතල  මඤ්ශඤොක්ො  ශදල්  

ශෙොස්  මුං  ෙඩල  බඩිපතඟු  ෙතුවන මුවනංගා  ශගොටුශෙොළ 

කි න්ශන් අපට පහසුශව්න් ආහාය ට ගත හැකි ගම්බද ආහාය 

ව්ර්ගයි. ශපෝෂට ඌනතා මඟ හයව්ා ගැනීමට අපට ඒ ශේව්ල් 

ිතාම ශල්සිශ න් ආහාය ට ගන්න පුළුව්න්. මම ශමශහම 

කි නශෙොට සමහය අ  කි ාවි  ශම් මන්ත්රීතුමා පාර්ලිශම්න්තුව්ට 

ගිි ල්ලාත් අපට කි න්ශන් බතල  මුං  ෙේපි   ශෙොස්  ශදල් ෙන්න 

කි ලාශන් කි ා. නමුත්  මම හශහම කි න ශෙශනක් ශනොශව්යි. 

ශම් ව්න විට අශ්ත යශට් ඇති ශව්ලා තිශබන අර්බුද  විස ඳන ශතක් 

පමටක්ව්ත් අප සි ලුශදනා හෙතු ශව්ලා ශම් ෙටයුත්ත ෙයමු 

කි ලා තමයි මම ශ ෝජනා ෙයන්ශන්.  

අශනක් ෙවනට ශම යි. මේ ශෙශනක් දවනශව්ක් බිි  ෙයනවිට 

ඒ මව්ට  ෙඩ ඌනතාව් -නීයක්ති - ඇති වුව්ශහොත් පුංචි ශහෝ ශල් 

්රමාට ක් පිට වුටත් මව් මි   ෑමට පව්ා ව්ැඩි ිඩෙඩක් ඇති 

බව්ට ධව්දයව්වන ්රො  ෙයලා තිශබනව්ා. කිශයන් බාල ව්න 

දවනව්ා නිතයම ශලඩ ශයෝගව්ලට ශගොුවන ශව්නව්ා. හශහම වුශටොත් 

මව්ට ්රතිොය ෙයන්න ව්ාශේම දවනව්ාට ්රතිොය ෙයන්නත් 

ශසෞඛය අං ව්ලට සිු ශව්නව්ා. අප යශට් මූලය ි ඟ ක් තිශබන 

ශම් ශව්ලාශේ හව්ැනි ශද ක් සිුවුව්ශහොත් අපහසුතාව්ලට ලක් 

ශව්න්න ිඩ තිශබනව්ා. ඒ ව්ාශේම ගේසා වීම  කුස තුළ දවනව්ා මි  

 ෑම  ශල්ව්ල බය අඩු වීම ද සිු වි  හැකියි. අව්ම ව් ශ න් සි  ට 

22.5ෙ ්රති ත ෙටව්ත් ශල්ව්ල ඝනත්ව්  පව්ත්ව්ා ශගන  න්න 

ඕනෑ. හ  සි  ට 7ට ව්ඩා අඩු වීම ිතාම භ ානෙ තත්ත්ව් ක්. 

නීයක්ති ට පත් වීශමන් දවනව්ාශේත්  මව්ශේත් ජීවිත නැති වීමට 

පව්ා ිඩ තිශබනව්ා. 

මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමි නි  විපක්ෂ  ශගනා ශම් 

ශ ෝජනාව් ොශලෝචිත හෙක්. ශලෝෙශේ  රියුණු ශව්මින් පව්තින 

යටව්ල් අතපතන් 1227 ව්ර්ෂ  ව්න විට මාතෘ මයට අනුපාත  සහ 

1212 ව්ර්ෂ  ව්න විට ළදවන මයට අනුපාත   අශ්ත යශට් අඩුශව්න් 

පව්ත්ව්ාශගන ගිි න් තිශබනව්ා. මූලාසනාවනඪ ගවන මන්ත්රීතුමි නි  

ඒ සඳහා ශසෞඛය අමාතයාං  ට  ක්ති ක් වුණු යාජය නා ෙ න් 

ශමන්ම අමාතයතුමන්ලා  ශල්ෙම්තුමන්ලා ඇතුළු ධව්දයව්වනන්  

ග්රාමී  මට්ටමින් වි ාල ොර්  භාය ක් ිටු ෙයන පවුල් ශසෞඛය 

ශසේව්ා නිලධාපතනි න් ඇතුළු සි ලුශදනා ෙළ ශසේව් ට ස්තුති 

කිරීමටත් මම ශම  අව්ස්ාාව්ක් ෙය ගන්නව්ා.  

ශම් රිනව්ල යශට් ඇති වී තිශබන ආහාය ි ඟෙම  ආර්ථිෙ 

අර්බුද  මත ිරිපතශේ දී අපට තව්ත් ුෂ්ෙය තත්ත්ව් ෙට මුහුට 

ශදන්න ිඩ තිශබනව්ා. දැනට අශ්ත යශට් නුව්යහළි   බුල්ල  

  ශමොටයාගල -මා ෙලින් සඳහන් ෙළ පපතරි මා වපන් ගම  මා 

වපන් පළාශත්- ව්ැනි රිස්ත්රික්ෙව්ලත්  ව්තු ආශ්රිතව්ත්  මාතශල්  

ගාල්ල  පුත්තලම  හම්බන්ශතොට හා දැනට මම ජීව්ත් ව්න 

ශපොශළොන්නවනව් රිස්ත්රික්ෙ  තුළත් ව්ැඩි ව් ශ න් මන්දශපෝෂට 

තත්ත්ව්  ඇති වී තිශබනව්ා.  

මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමි නි  මා විශ ේෂශ න් මතක් 

ෙයන්න ඕනෑ ොයට ක් තිශබනව්ා. බංේලාශේ   ව්ැනි යටෙ 

දවන ්රූ ති ට  න මවුව්වන ලක්ෂ ෙට 145ශදශනකු මි   නව්ා. 

පාකිස්තානශේ  286 ශදශනකු සහ අශ්ත ළඟම යට ව්න ින්රි ාශේ 

22 ශදශනකු මි   න බව්ත් ව්ාර්තා ශව්නව්ා. 1227 ව්සශර් දත්ත 

අනුව්  ශ්රී ලංොශේ දවන ්රූ ති ට  න මේව්වන ලක්ෂ කින් 

 6ශදශනකු මි   නව්ා. ඒ ව්ාශේම  ශ්රී ලංොශේ ළදවන මයට 

අනුපාත  ගත්ශතොත්  දවන වපත් 2 222ෙට දවනව්න් හ ශදශනකු 

මි   නව්ා.  

මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමි නි  පැයණි කි මනක් 

තිශබනව්ා  අශ්ත යශට් ශපොශළොව්ට වීසි ෙයන ඇට ත් 

පැ ළ ශව්නව්ා කි ලා. හශහම නම්  ගවන ජනාධිපතිතුමා  ගවන 

අග්රාමාතයතුමා  පසව්්න විධා ෙ ජනාධිපති ශලස ෙටයුතු ෙළ 

මි න්ද යාජපක්ෂ මැතිතුමා  ගවන සභානා ෙතුමා  ආණ්ඩු පක්ෂ 

්රධාන සංවිධා ෙතුමා ඇතුළු පිපතසට මම ිතාම ශගෞයව්ශ න් 

ආයාධනා ෙයනව්ා  ආණ්ඩු පක්ෂ රැස්වීශම්දී ලබා ුන් වපශදස් 

අනුව්  විපක්ෂ නා ෙතුමා ්රමුඛ විපක්ෂශේ  සි ලු මන්ත්රීතුමන්ලා 

සමඟ සෑම රිස්ත්රික්ෙ ෙම ෙෘෂිොර්මිෙ ෙටයුතුව්ලදී හෙතු 

ශව්ලා ෙටයුතු ෙයමු කි ලා.  

මහජනතාව් සමඟ නියන්තයශ න් සම්බන්ධතා ඇති මහා සංඝ 

යත්න  ්රධාන ආගමිෙ නා ෙ න්ට  යාජය නිලධාපතන්ට 

ආයාධනා ෙයලා ඒ අ ශේ දැනුම සහ සහශ ෝග  ලබා ශගන ඒ 

අ  ඇගැ මට ලක් ෙයමින්  ජනතාව්ට ශම් ෙටයුතුව්ලට අව් ය 

දැනුම ලබාදීමටත්  පහසුෙම් සැප මටත් ෙටයුතු ෙළ යුතුයි. ඒ 

ව්ාශේම  ඒ ලබා ශදන පහසුෙම් නිසි ෙලට ශේලාව්ට ලබා රි  

යුතුයි. ෙෘෂිොර්මිෙ ෙටයුතුව්ලට ගුටාත්මෙ බීජ ලබා දීශම්දී 

රිස්ත්රික්ෙ අනුව් ොලගුණිෙ ශමන්ම ශේ ගුණිෙ තත්ත්ව් 

හඳුනාශගන ජනතාව්ට ්රශ ෝජනව්ත් ආොයශ න්  ව්ැඩි 

්රතිලාභ ක් ලැශබන අයුපතන් ෙටයුතු කිරීම ිතාම ව්ැදගත්.  ශම් 

පව්තින තත්ත්ව්  මඟ හයව්ා ගැනීමට අපි හක්ව්  හොශමන් 

ෙටයුතු ෙයමු කි ා සි ලුශදනාශගන්ම ිල්ලීමක් ෙයනව්ා.  

ඒ ව්ාශේම  ශසෞඛය ක්ශෂේත්ර ට අදාළ නිසා ගවන ශසෞඛය 

අමාතයතුමාශේ අව්ධාන  ශ ොමු කිරීමට ෙවනණු තුනක් ශ ෝජනා 

ෙයන්න මා ශම  අව්ස්ාාව්ක් ෙය ගන්නව්ා. පළමුව්  

ශපොශළොන්නවනශේ ඇති ව්කුගඩු ශයෝහල ෙඩිනමින්  ාව්ත්ොලීන 

ෙයලා  අදාළ ශසෞඛය නිලධාපතන් අව් ය පපතරි පත් ෙයලා  

තව්ුයටත් ව්ඩාත් ලලදා ව් ශයෝගීන්ට ධව්දය ශසේව්ා ලබාදීමට 

අව් ය පපතසය  සෙස් ෙය ශදන ශලස ිල්ලා සිටිනව්ා.  
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පාර්ලිශම්න්තුව් 

ශදව්නුව්  ශපොශළොන්නවනව් රිස්ත්රික්ෙශේ  මැරිපතගිපත  ශයෝහලට 

ශම් ව්න විට  ්රසව් හා නාපතශේද විශ ේෂඥ ධව්දයව්ය කු නැහැ. ඒ 

පිළිබඳව් ශසෞඛය අමාතයතුමාශේ අව්ධාන  ශ ොමු ෙයලා හම 

ශයෝහලට ්රසව් හා නාපතශේද ධව්දයව්යශ කු ලබා ශදන ශලසට 

ශම් අව්ස්ාාශේදී මා ිල්ලිමක් ෙයනව්ා.  

තුන්ව්න ොයට  ශම්ෙයි. ශම් රිනව්ල ශෙොළඹ ඇස් ව්ාට්ටුශේ 

සිු ෙයන අක්ෂි ොච බේධ කිරීශම් සැත්ෙම්ව්ලදී  ශයෝගීන් 

නිර්වින්දන  ෙය සැත්ෙම් කිරීශමන් පසු නැව්ත ව්ාට්ටු ෙයා 

රැශගන  න්ශන් ශයෝහල් ශසේව්ෙ න්ශේ ෙය මතින්. ඒෙට 

ශහේතුව්  හක් විුලි ශසෝපාන ක් සම්ූරර්ටශ න්ම ක්රි ා වියි ත වී 

තිබීම සහ අශනක් විුලි ශසෝපාන  නිසි පපතරි ක්රි ාත්මෙ 

ශනොවීමයි. ඒ පිළිබඳව් ගවන ඇමතිතුමාශේ අව්ධාන  ශ ොමු ශෙොට  

හම විුලි ශසෝපාන  ෙඩිනමින් නැව්ත  ාා තත්ත්ව් ට පත් ෙය 

ශදන ශලස  ිල්ලා සිටිනව්ා. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
අව්සන් ෙයන්න  ගවන මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට නි මිත ොල  

අව්සානයි. 
 

ගරු ජගත් සෙරවික්රෙ ෙහතා  
(ைொண்புைிகு ஜகத் ெைெவிக்ெை) 

(The Hon. Jagath Samarawickrama)  

මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමි නි  මට තව් විනාඩි ක් ශදන්න. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට ව්ැඩිපුයත් ශේලාව් දීලා තිශබනව්ා. 
 

ගරු ජගත් සෙරවික්රෙ ෙහතා  
(ைொண்புைிகு ஜகத் ெைெவிக்ெை) 

(The Hon. Jagath Samarawickrama)  

විශ ේෂශ න් ශම් අව්ස්ාාශේ සිි පත් ෙයන්න ඕනෑ තව්ත් 

ොයටාව්ක් තිශබනව්ා. ආසි ාශේ ශහොඳම පවුල් ශසෞඛය 

ශසේවිොව් ව්න ශපො ළාන්නවනව් රිස්ත්රික්ෙශේ  අයලගංවිල ශයෝහශල් 

ශසේව්ශේ  නියුතු ලලිතා පේමිණි මහත්මි  ව්ැනි ෙැපවීශමන් ශසේව්  

ෙයන නිලධාපත මහත්ම- මහත්මීන්ශේ සහශ ෝග ත් ඇතිව්  යශට් 

ව්ග කිව් යුතු යාජය ශමන්ම ශපෞේගලිෙ මාධය තුළින් යටට සුබදා  

සහ ලලදා  ව්ැඩසටහන් ජනතාව් අතයට ශගන  ෑමට දා ෙ ව්න 

ශමන් ිල්ලා සිටිනව්ා.  

ශම් ශේලාව් ලබාදීම සම්බන්ධශ න් මූලාසන  ශහොබව්න ගවන 

මන්ත්රීතුමි ට ස්තුතිව්න්ත ශව්මින් මා නිහඬ ශව්නව්ා.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගවන ම න්ත රිසානා ෙ මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට මිනිත්තු 

නව් ෙ ොල ක් තිශබනව්ා. 

 
[අ.භා.  .2 ]   

 

ගරු ෙයන්ත දිසානායක ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ையந்த திெொநொயக்க) 

(The Hon. Mayantha Dissanayake) 

මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමි නි  මට ශම් අව්ස්ාාව් ලබාදීම 

පිළිබඳව් ඔබතුමි ට ස්තුතිව්න්ත ශව්නව්ා.  

ඒ ව්ාශේම  ශම් ව්ාශේ ව්ැදගත් ශ ෝජනාව්ක් සභාව් ෙල් තබන 

අව්ස්ාාශේ පාර්ලිශම්න්තුව්ට ිරිපතපත් ෙයලා  ඊශේ  සහ අද  

ආණ්ඩු පක්ෂ  සහ විපක්ෂ  අතය  ම්කිසි සංව්ාද ක් ඇති කිරීමට 

අව්ස්ාාව්ක් ලබාදීම පිළිබඳව්ත් ඔබතුමි ට ස්තුතිව්න්ත ශව්න්න 

ඕනෑ. ශම  ිතා ව්ැදගත් Adjournment Motion  හෙක්  කි න 

හෙ ශම් අව්ස්ාාශේදී නැව්ත ව්තාව්ක් මතක් ෙයන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමි නි  ශම් යශට් ජනතාව් අශ්රේල් 

මාසශේ  අයගළ ක් ආයම්භ ෙළා. 

විශ ේෂශ න් මධයම පාන්තිෙ ජනතාව් පායට බැහැලා  ශම් 

යශට් පාලනශේ  ශව්නසක් ඇති ෙයන්න ඕනෑ  කි න හඬ 

නඟමින් ිතා සාමොමීව් හදා - අශ්රේල් මාසශේ  - ගාලු මුව්ශදොය 

පිටිශේ දී ඒ අයගළ  ආයම්භ ෙළා. With that "aragalaya", 
which, when loosely translated, means "revolution", Sri 
Lanka takes a historic or an exemplary place in the world 
because we had a very peaceful revolution or "aragalaya"; 
no blood was spilt. If you look at the history of revolutions 
or "aragalayas" in the world, you will find that most of those 
had begun or ended with bloodshed. You can look at the 

Russian Revolution, the French Revolution and so on. ඒ  

අයගළ මුලින්ම ආයම්භ ෙශළේ බඩගින්න නිසා; ෙෑම නැති නිසා. 

ිතිහාස  ශදස බලනවිට ජනතාව්ට අව් ය  නිව්ාස ඇතුළු  ටිතල 

පහසුෙම් හා ආහාය ශනොමැතිෙම නිසා තමයි  ඔවුන් ඒ අයගළ 

ආයම්භ ෙයලා තිශබන්ශන්.  

මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමි නි  ිතිහාසශේ  ශම් යට තුළ 

අයගළ ඇති ශව්ලා තිශබනව්ා. 2956  2972  2988  2989 ොලව්ල 

අයගළ ඇති ශව්ලා තිශබන බව් ිතිහාස  ශදස බැලුව්ාම අපට 

ශපශනනව්ා. හැබැයි  1211 අයගළ  සිු වුශණ් කිසිම ශල් 

ව්ැගිරීමකින් ශතොයව්යි. හැබැයි  අන්තිම ොල  ව්න ශෙොට 

අන්තව්ාදී බලශේග ඒ අයගළ  අල්ලා ශගන පාර්ලිශම්න්තුව් 

නිශ ෝජන  ෙයන මන්ත්රීව්වනන්ශේ සහ අනිකුත් ශේ පාලන 

නා ෙ න්ශේ ශගව්ල් පව්ා ගිනි තැබූ බව් මා ෙනගාටුශව්න් වුව්ත් 

ශම් අව්ස්ාාශේදී කි න්න ඕනෑ. ආණ්ඩුව් අනිව්ාර් ශ න්ම ඒ 

ශගව්ල් ගිනි තැබූ අ  අල්ලන්න ඕනෑ. නීතිම  යාමුව් තුළ සිටිමින් 

අනිව්ාර් ශ න්ම ඒශගොල්ලන්ට දඬුව්ම් ලබා රි  යුතුයි.   

ශලෝෙ  ිතිහාස  ශදස බැලුව්ාම අපට ශපශනනව්ා  යුේධ ක් 

අව්සන් වුටාම  අයගළ ක් අව්සන් වුටාම රිනන පාර් ්ව්  

අනිව්ාර් ශ න්ම අනික් පාර්  ්ව්ශ න් සමාව් ිල්ලන්න ඕනෑ බව්. 

හතැනින් තමයි ජනතාව්ට තිශබන පීඩන  නැති ෙයන්න පුළුව්න් 

ව්න්ශන්. To settle those accounts, the government or the 
victorius party must ask for forgiveness. But, this 
Government, so far, has not done that.  

යජ ක් ශව්නස් වුටාම පත් ව්න අලුත් පාලෙශ ෝ 

්රාමශ න්ම  ශව්ච්ච ව්ැයරි පිළිශගන සමාව් ිල්ලන්න ඕනෑ. ඒෙ 

අද ව්නතුවන ශම් ආණ්ඩුශව්න් ශව්ලා නැහැ. ඒ සම්බන්ධශ න් අපි 

ෙනගාටු ව්නව්ා.  මම ආණ්ඩු පාර් ්ව්ශ න් ව්ාශේම 

අගමැතිතුමාශගන් ිල්ලා සිටිනව්ා  ශම් යශට් ශපොු ජනතාව් ශගන් 

ඔබතුමන්ලා සමාව් ිල්ලන්න  කි ලා. 

පසුගි  රිනෙ පැව්ැති සම්මන්ත්රටශේ දී මහ බැංකු අධිපතිතුමා 

අශ්ත මන්ත්රීව්වනන්ට කිේව්ා  බඩගින්න  ජීව්න වි දම දයා ගත 

ශනොහැකි වීම  මන්දශපෝෂට  කි න ොයටා නිසා ශදමේපි න් 

ව්ාශේම ශම්  යශට් ජනතාව් පායට බැස්ශසොත්  ඊළඟට හන 

අයගළශේ දී අනිව්ාර් ශ න්ම යශට් ශල් ව්ැගිරීමක් සිු ව්නව්ා 

කි ලා. මම හතුමා කි පු ොයට ත් හක්ෙ හෙඟ ව්නව්ා.  

1475 1476 

[ගවන ජගත් සමයවික්රම මහතා ] 



2022 සැ්තතැම්බර් 27 

බඩගින්න -starvation - සහ  මන්දශපෝෂට - malnutrition - 
තත්ත්ව්ශ න් අශ්ත යට මුදා ගන්න නම් ආණ්ඩුව් දැන්ම ිඳලා ඒ 
ශව්නුශව්න් ව්ැඩසටහනක් ආයම්භ ෙයන්න ඕනෑ. ආණ්ඩු පක්ෂශේ  
සහ විපක්ෂශේ  මන්ත්රීව්වනත්  ඊට අදාළ විශ ේෂඥ නුත් හෙතු 
ෙයශගන ඒ ශව්නුශව්න් විශ ේෂ ෙමිටුව්ක් පත් ෙයන්න කි ලා අපි 
ගවන ජනාධිපතිතුමාට ශ ෝජනා ෙයනව්ා.   ශම් යශට් ජනතාව්ශේ 
බඩගින්න  මන්දශපෝෂට  පිළිබඳව් සහ ඒ තත්ත්ව්ශ න් ඒ අ  
මුදා ගන්න පුළුව්න් ව්න්ශන් ශෙොශහොමද කි ලා ඒ ෙමිටුව් හයහා 
ශහො ා බලා  ආණ්ඩුව්ට ශ ෝජනා - recommendations - ිරිපතපත් 
ෙයන්න. හශහම නැති වුශටොත් තව් මාස කීප ක් ගත ව්න ශෙොට 
විුලි බිල ව්ාශේම ව්තුය බිලත් ශගව්ා ගන්න බැපතව්  ජීව්න වි දම 
දයා ගන්න බැපතව් ශම් යශට් ජනතාව්ට වි ාල ගැටලුව්ලට මුහුට 
පාන්න සිු ව්නව්ා. ඒ ව්ාශේම  ජනතාව්ට අනිව්ාර් ශ න්ම 
බඩගින්ශන් ින්න සිු වීම තුළ  ්රං  වි්තලව්   වනසි ානු වි්තලව්  
ව්ාශේ තැනෙට ශම් යට තල්ලු ශව්න්න පුළුව්න්.  

අශ්ත විපක්ෂ නා ෙ සජිත් ශ්රේමදාස මැතිතුමා ්රො  ෙළා   
අපි හෙට ව්ැඩ ෙයන්න ලෑස්තියි කි ලා. ශම් යශට් ජනතාව් 
ශව්නුශව්න් සටන් ෙයන්න  ඔවුන්ශේ අනාගත  සාර්ාෙ ෙයන්න 
අපි ව්ැඩ ෙයන්න  ලෑස්ති ශව්න්න ඕනෑ. 

අපි ශම් යශට් ආර්ථිෙ  ගැන දළ ව් ශ න් - roughly - ොා 
ෙශළොත්  it is about US Dollars 100 billion.  අපි ි තමු  ශම් 
යශට් දූෂට  සහ නාස්ති  සි  ට නව් ක් විතය තිශබනව්ා 
කි ලා. ඒ කි න්ශන් ශම් යශට් දූෂට  සහ නාස්ති  නිසා 
අවුවනේදෙට ශඩොලර් බිලි න නව් ක් පමට නැති ශව්නව්ා. මම 
පසුගි  පාර්ලිශම්න්තු සැසිව්ායශේ දී ශ ෝජනා ෙළා  
අනිව්ාර් ශ න්ම ව්ංචා හා දූෂට විශයෝධී පනත් ශෙටුම්පතක් ශම් 
පාර්ලිශම්න්තුව්ට ිරිපතපත් ෙයන්න ඕනෑ කි ලා. ඒ හයහා  
ශමච්චය ෙල් ශම් යශට් ව්ැරැරි ෙයලා තිශබන  ශහොයෙම් ෙයලා 
තිශබන  මුදල් නාස්ති ෙයලා තිශබන ශේ පාලන නා ෙ න් 
ශව්න්න පුළුව්න්  යජශේ  නිලධාපතන් ශව්න්න පුළුව්න්  ඔවුන්ට 
විවනේධව් ෙටයුතු ෙයන්න අව්ස්ාාව්ක් ලැශබනව්ා. Ethics 
පිළිබඳව් අපි ොා ෙයන ශෙොට ඒ ව්ාශේ පනත් ශෙටුම්පතක් 
අනිව්ාර් ශ න්ම රැශගන හන්න ඕනෑ  කි න හෙ සඳහන් 
ෙයන්න ඕනෑ  මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමි නි.  

Malnutrition පිළිබඳ දත්ත යාශි ක් තිශබනව්ා. ශමොන විධි ට 

බැලුව්ත් ඒ දත්ත ශදස බලනශෙොට  ඇත්තටම අපි ශම් යට ගැන 

බ  ශව්න්න ඕනෑ. In this country, 5.7 million people are in 
need of humanitarian assistance; 4.9 million people face food 
insecurity and 1.7 million people are targeted under the 
Humanitarian Needs and Priorities Plan from June to 
September, 2022.  

Food inflation in Sri Lanka is around 60 per cent - මම 

ි තන්ශන් දැන් නම් ව්ැඩියි කි ලා - driven by rising global food 

prices, dwindling foreign reserves, unfavourable exchange 

rates and low domestic food production. ශම් යශට් ආහාය 

නිෂප්ාදන  ශලොකු ්ර න් ක්. ඒ ව්ාශේම  86 per cent are using 

coping mechanisms such as purchasing cheaper, less 
nutritious food, 95 per cent are limiting food portion sizes 
and 83 per cent are reducing the number of meals eaten 
daily.   

ඒ කි න්ශන් දැන් තුන් ශේලක් ෙන්ශන් නැහැ. ඔබතුමි  

ොාව් ආයම්භශේ දී කිේව්ා ව්ාශේම තුන් ශේල ශව්නුව්ට ශේල් 

ශදෙක් නැත්නම් සමහය ශව්ලාව්ට හක් ශේලෙට දැන් සීමා වී 

තිශබනව්ා. ශම්ව්ා ිතා භ ානෙ දත්ත. හන විධි  ශහොඳ නැහැ 

කි න හෙ තමයි ශම් දත්තව්ලින් ශපන්ව්ලා ශදන්ශන්. ෙවුවන ශම් 

යට පාලන  ෙළත් අපි ිතා පපතස්සම් ශව්න්න ඕනෑ. ශම් යශට් 

ජනතාව් බඩගින්ශන් ි ටිශ ොත් මම පැව්ූ  පපතරි  ඒශෙන් හන 

පීඩන  හයහා there will be another revolution in this country. 

අනිව්ාර්ශ න්ම අයගළ ක් හනව්ා.   ඒ අයගළශේ දී ආණ්ඩු පක්ෂ  

ද  විපක්ෂ  ද කි ලා බලන්ශන් නැහැ  ු්තපත් ද  ශපොශහොසත් ද 

කි ලා බලන්ශන් නැහැ. ඒ නිසා මිනිස්සු පායට බැස්සාම ඒශෙන් 

ශම් යටට සිුශව්න හානි  අපට ඇත්තටම ි තා ගන්නව්ත් බැහැ. 

ඒෙ ශල් ව්ැගිරීමක් බව්ට පත් ශව්න්න පුළුව්න් කි න හෙ මම ශම් 

අව්ස්ාාශේදී ආණ්ඩුව්ට කි න්න ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමි නි  හදා මශේ පි ා -ගාමිණී 
රිසානා ෙ මැතිතුමා- මහව්ැලි  හයහා ශමයටට ෙයපු සංව්ර්ධන  
පිළිබඳ  දත්ත කිි ප ක්   කි න්න මම ෙැමැතියි. විශ ේෂශ න්ම 
මහව්ැලි  හයහා අක්ෙය ලක්ෂ පහක් විතය අස්ව්ැේුව්ා. 

ඔබතුමි ශේ අව්සය  ඇතුව් මම ඒ දත්ත සභාගත* ෙයනව්ා.  

හලිසශබත් රැජිනශේ ආච්චි අම්මා තමයි වික්ශටෝපත ා රැජින. 
ඒෙ නිසා තමයි ඒ ජලා  ට වික්ශටෝපත ා ජලා   කි න නම 
දැම්ශම්. අපි ඒෙ හදන්න ආධාය ව් ශ න් ලබාශගන තිශබනව්ා  
වනපි ල් මිලි න 7 892ක්. ශෙොත්මශල් ජලා   හදන්න ස්වීඩන් 
යජශ න් වනපි ල් මිලි න 8 755ක්  යන්ශදණිගල ජලා   හදන්න 
ජර්මන් යජශ න් වනපි ල් මිලි න 4 452ක්  යන්ටැශේ ජලා   
හදන්න ජර්මන් යජශ න් වනපි ල් මිලි න 1 682ක්  මාුවනඔ  
ජලා   හදන්න ෙැනඩා යජශ න් වනපි ල් මිලි න 1 6 2ක් 
ආධාය ව් ශ න් ලබාශගන තිශබනව්ා. හදා ගාමිණී රිසානා ෙ 
මැතිතුමාශේ ්රධානත්ව්ශ න් ඒ සඳහා මුදල් ලබා ගත්ශත් ආධාය 
හැටි ට. මම ඒ විස්තය  තමයි ෙලින් සභාගත ෙශළේ. 
විශ ේෂශ න්ම new civilization හෙක් ඇති ෙයන්නත්  විුලි 
නිෂ්පාදන ටත්  ආහාය නිෂ්පාදන ටත් මහව්ැලි ව්යාපාය  හයහා 
ලැබුණු දා ෙත්ව්  පිළිබඳව් මම සඳහන් ෙයන්න ඕනෑ. 

අව්සාන ව් ශ න් මම ශම් ොයට  කි නව්ා. අපි ඊශේ  
යජශේ  මුදල් පිළිබඳ ොයෙ සභාශේදී ශම් ගැන ොා ෙළා. IMF 

Staff-level Agreement හෙ අනිව්ාර් ශ න්ම ශම් 
පාර්ලිශම්න්තුව්ට ශහෝ අඩුම තයමින් යජශේ  මුදල් පිළිබඳ ොයෙ 
සභාව්ට ලබා ශදන්න ඕනෑ. ඒ ගැන සාෙච්ාාව්ක් අපි පව්ත්ව්න්න 
ඕනෑ. IMF හශෙන් හන ශෙොන්ශේසි ශමොනව්ාද කි න හෙ අපි 
දැනගන්න ඕනෑ.  

ඒ හක්ෙම   ානි අශේශසේෙය මැතිතුමාට අනිව්ාර් ශ න්ම 
සාධායට ක් ිටු ෙයන්න කි න හෙ ගවන යනිල් වික්රමසිංහ 
ජනාධිපතිතුමාශගන් ිල්ලා සිටිනව්ා.  

ශබොශහොම ස්තුතියි. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට  ගවන යාජිො වික්රමසිංහ මන්ත්රීතුමි . ඔබතුමි ට 

මිනිත්තු 22ෙ ොල ක් තිශබනව්ා. 
 

[අ.භා.  .14] 
 

ගරු රාජිකා වික්රෙසිංහ ෙහත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) ெொஜிகொ விக்கிெைெிங்ஹ) 

(The Hon. (Mrs.) Rajika Wickramasinghe) 

මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමි නි  ඔබතුමි  විසින් ශගශනන 

ලද සභාව් ෙල්තබන අව්ස්ාාශේ ශ ෝජනාව් ගැන ඔබතුමි  

මූලාසනශේ  ින්න ශමොශහොතෙ අදහස් ්රො  ෙයන්න ලැබීම 

ශහොඳයි කි ලා මට ි  ශතනව්ා.  අපි ඊශේ ත්  අදත්  -ශම්දව්ස් 

ශදශක්ම- ළමා මන්දශපෝෂට  පිළිබඳව් අදහස් ිරිපතපත් ෙයමින්  

ව්ාද-විව්ාද ඇති ෙය ගත්තා.  

1477 1478 

————————— 
*  පුස්තකාලව  තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්න්තුව් 

මුලින්ම අශ්ත අව්ධාන  සැබෑ ශලසම දවනව්න් ශදසට ශ ොමු 

ෙයන්න ඕනෑ. විශ ේෂශ න්ම ළමා මන්දශපෝෂට  ගැන අදහස් 

දක්ව්න්න ශපය කි න්න ඕනෑ   ශපෝෂට  දවනව්ාට බලපාන්ශන් 

දවනව්ා මව්ශේ කුශසේ සිටින ොලශේ දීම බව්. ඒ නිසා මුලින්ම  

මේව්වනන් ශව්න්න ින්න ොන්තාව්න්ශේ ශපෝෂට  ගැන තමයි 

අපි ි තන්න ඕනෑ. ිරිපතශේ දී නීශයෝගි දවනව්න් ශම් ශලෝෙ ට බිි  

ෙය ගන්න නම්  ගර්භිණී ශව්ලා ින්න ොන්තාව්න්ශේ ශපෝෂට  

ගැන තමයි මුලින්ම ි තන්න ඕනෑ. ඒ නිසා අපි විශ ේෂශ න්ම ඒ 

ගැන ි තලා ෙටයුතු ෙයන්න ඕනෑ. මව්ශේ ශපෝෂට  අඩාළ වීම  

නිසා  දවනව්ා මන්දශපෝෂට තත්ත්ව් ට පත් ශව්න්න පුළුව්න්. ශම්ෙ 

ශම් ොල ව්ෙව්ානුශේ අශ්ත යශට් විතයක් පව්තින තත්ත්ව් ක් 

ශනොශව්යි. 1212දී ශලෝෙශේ  ව් ස අවුවනු 5ට අඩු දවනව්න්ශගන් 

මිලි න 249ෙශේ ව් සට සපතලන වස සහ වසට සපතලන බය 

ශනොමැති බව් ව්ාර්තා ශව්නව්ා. අද ශව්නශෙොට අශ්ත යශට් පව්තින 

ආර්ථිෙ තත්ත්ව් ත් හක්ෙ  ශම් ්ර ්න  අශ්ත යටට දැඩිව් බලපාලා 

තිශබනව්ා. 

අපි දන්නව්ා අශ්ත යශට්  ම් මට්ටමෙට මන්දශපෝෂට  තිබුට 

බව්. අශ්ත ශදමාපි න් ි තන්ශන් කිපත  බිත්තයව්ලින්ම තමයි 

දවනව්න්ට ශපෝෂට  ලබා ශදන්න පුළුව්න් කි ලා. ඒ මානසිෙ 

මට්ටම අපි නැති  ෙය ගන්න ඕනෑ. නමුත්  ශම්  පව්තින තත්ත්ව්  

තුළ ඒෙ ිහළ  ෑශම් ්රව්ටතාව්ක් තිශබන බව් අපි දන්නව්ා. ඒ 

හක්ෙම  අශ්ත ව්ැයරි ආහාය පුවනු නිසා තමයි මන්දශපෝෂට  ඇති 

ශව්ලා තිශබන්ශන් කි න හෙත් අපි ව්ටහා ගන්න ඕනෑ. අපි 

ි තනව්ා සමහය ආහාය නැතුව්ම බැහැ කි ලා. වදාහයට ක් 

විධි ට කිේශව්ොත්  කිපත නැතිව් ළම ාට ශපෝෂට  ලැශබන්ශන් 

නැහැ කි ලා අපි ි තනව්ා. නමුත්  අපට පුළුව්න් ශේශී  

ආහායව්ලට මුල්තැන දීලා දවනව්න්ශේ ශපෝෂට  ිහළට ශගන 

 න්න. ඒ ගැන අපි දැඩි අව්ධාන ක් ශ ොමු ෙයන්න ඕනෑ. ඒ 

ව්ාශේම අපි නිව්ැයරි ආහාය යටාව්ක් අනුගමන  ෙයන්න ඕනෑ. 

ශදමාපි න් විධි ට අපි සි ලුශදනා ඒ අනුව් ෙටයුතු ෙයන්න ඕනෑ. 

කිපතව්ලින්  රීය ට ලැශබන ශපෝෂට සංඝටෙ අශනකුත් 

ආහායව්ලිනුත් ලබා ගන්න පුළුව්න්. මුදව්පු කිපතව්ලින්  

ශ ෝගට්ව්ලින්  රීය ට ශම් ශපෝෂෙ ශෙොටස් ලැශබනව්ා. ඒ 

ව්ාශේම  මාළුව්ලින් ශම් ශපෝෂට  ලබා ගන්න පුළුව්න්. බත් 

නැතිව් අපට ජීව්ත් ශව්න්න බැහැ කි ලා තමයි අපි හැම දාම 

ි තන්ශන්. තුන් ශේලටම බත් ෙන්න ඕනෑ කි ලා මට ශපය ොා 

ෙළ සමහය මන්ත්රීව්වනත් ්රො  ෙළා. හැබැයි  අපි තුන් ශේලටම 

බත් ෙන්න අව් ය නැහැ. ඒව්ා අපි මව්ා ගත්ත ශේව්ල්. තුන් 

ශේලටම බත් නැතිව් අශ්ත අව් යතා ිටු ෙය ගත හැකි ආොයශේ  

පිෂ්ට  සි ත ආහාය අශ්ත ගශමන්ම  අශ්ත ශගව්ත්ශතන්ම ශහො ා 

ගන්න පුළුව්න්ෙම තිශබනව්ා. අපි දන්නව්ා ව්ැේ මාළු ශපෝෂට  

අතින් ශෙොයිතයම් ගුටදා ෙද කි ලා. අද ඒව්ා අතහැයලා 

තිශබනව්ා. අපි ි තන්ශන් තලපත්  ශතෝය  ශමෝය මාළු ෙෑශව්ොත් 

තමයි දවනව්ාට ශපෝෂට  ලැශබන්ශන් කි ලා. හැබැයි ව්ැේ මාළු 

ශෙොයිතයම් ශල් ව්ඩන ශපෝෂයදායි ආහාය ක්ද කි න හෙ අද අපි 

අමතෙ ෙයලා තිශබනව්ා. අශ්ත දවනව්න්ශේ ආහාය ශේලට 

ශගව්ත්ශත් පළා ව්ර්ග හෙතු ෙයන්න පුළුව්න්. අපි හැශමෝම ෙෑ 

ගැහුව්ා දවනව්න්ට ශපෝෂට  අඩුයි  මන්දශපෝෂට  තිශබනව්ා 

කි ලා. හැබැයි  හරිශනදා ෙැම ශේලට අව් ය හළව්ලු  පලතුවන 

ටිෙ ශගව්ත්ශත්ම හදාගන්න පුළුව්න් නම් අපට මන්දශපෝෂට  

පාලන  ෙය ගන්න පුළුව්න්. ඒශෙන් අශ්ත ආර්ථිෙ 

අමාවනෙම්ව්ලටත් විසඳුමක්   ක්ති ක් ලැශබයි කි ලා මම 

ි තනව්ා. අද ශලෝෙශේ  ආර්ථිෙ  අමාවන තැනෙ තිශබන්ශන් 

කි ලා අපි දන්නව්ා.  

ඒ ව්ාශේම  පසුගි  අවුවනු ශදෙහමාය-තුන තුළ ශෙොවිඩ් 

ව්සංගත ත් හක්ෙ අශ්ත යශට් ආර්ථිෙ ත් ෙඩා ව්ැටුටා. හව්ැනි 

යුග ක් තමයි අපි පසු ෙයමින්  න්ශන්. නමුත්  අශ්ත ිරිපත දවන 

පයපුය මන්දශපෝෂටශ න් ශපශළන පිපතසක් බව්ට පත් ෙයන්න 

කිසිම ශමොශහොතෙ අප ෙටයුතු ශනොෙළ යුතුයි. ශම් ොයටශේ දී 

ශේ පාලන ව් ශ න් ශනොශව්යි අප ෙටයුතු ෙළ යුතු ව්න්ශන්.  

ශෙොශහොම වුටත් "ශේ පාලන ට ශපය යට" කි න තැන මම 

හැම දාම ින්නව්ා. ඒ නිසා අපි විපක්ෂ ද  ආණ්ඩු පක්ෂ ද කි ා 

පක්ෂ-පාට ශේද ක් නැතුව් ශම්  ෙටයුත්ත සාර්ාෙව් ෙයශගන 

 ෑමට ෙටයුතු ෙළ යුතුයි. ශහොඳ ශපෝෂට ක් ලබා දී දවනව්න්ශේ 

 රීය ශසෞඛය   හපත් කිරීම වශදසා ෙටයුතු ෙළ යුතුයි. අපි 

ශදශගොල්ලන්ම අද ශමතැන ව්ාද-විව්ාද ෙයශගන  ශමතැනින් 

හළි ට ගි ාට පසුව් අශ්ත යශට් දවනව්න් ශපෝෂටශ න් පපතූරර්ට 

ශව්නව්ා කි ා අපි ි තනව්ා නම්  ඒෙ මහා විි ළුව්ක්. ඒ නිසා ව්ාද-

විව්ාද ෙය ගන්නව්ා ව්ාශේම හළිශේ  -සමාජශේ - තිශබන අඩුපාඩු 

හඳුනා ශගන අපි සි ලුශදනාම හෙතු ශව්ලා ඒව්ාට පිළි මක් 

ශ රි  යුතුයි. මා ි තන විධි ට හළිශේ  -සමාජශේ - බලා සිටින 

ජනතාව් ඒෙ තමයි ඔබ-අප සි ලුශදනාශගන්ම බලාශපොශයොත්තු 

ශව්න්ශන්.  

මි න්ද යාජපක්ෂ යුගශේ  අප සි ලුශදනා ශගව්තු ව්ගා 

ව්ැඩසටහන් ආයම්භ ෙළා අපට මතෙයි. ඒ යුග  අපට නැව්ත ඇති 

ෙයන්න පුළුව්න් නම්  මා ි තන විධි ට ශම් සි ලු ගැටලුව්ලට 

ශහොඳ පිළි මක් ලැශබනව්ා ව්ාශේම  ආර්ථිෙ ව් ශ න් පව්ා 

 ක්ති ක් ශදන්න පුළුව්න් අව්ස්ාාව්ක් ිරිපතශේ දී වදා ෙයගන්න 

පුළුව්න්. අපි හැශමෝම කිේව්ා  "අපි ව්ව්මු" කි ලා. මමත් ඒෙ 

කිේව්ා. හැබැයි  හ  ක්රි ාත්මෙ කිරීශම්දී  ම් ගැටලුව්ලට මුහුට 

ශදන්න සිු ව්නව්ා.  ෙෘෂිොර්මිෙ රිස්ත්රික්ෙ ක් ව්න ෙෑගල්ල 

රිස්ත්රික්ෙ  පුයා තිශබන ොන්තා ශගොවි සංවිධාන හයහා හම 

රිස්ත්රික්ෙ  තුළ ශගව්තු ව්ගා ව්ැඩසටහන් ක්රි ාත්මෙ ශව්නව්ා. 

නමුත්  ව්ගා ෙටයුතුව්ලදී පතළවුන් ව්ැනි සතුන් නිසා  ම් අපහසුතා 

ඇති ව්නව්ා. ව්ගා ෙටයුතු ෙයන්න කි ලා අපි කි න ශෙොට  ඒ 

ොන්තාව්න් අශපන් අහනව්ා  "අපි ශෙොශහොමද ශගව්ත්ශත් 

ව්ව්න්ශන්" කි ලා. "ව ා ගත්ත බත් මුට්ටි ව්ත් කුස්සිශේ  

ති ාගන්න බැහැ." කි ලා ඔවුන් කි නව්ා. ඒ නිසා ඊශේ  සභාව් 

ෙල් තබන අව්ස්ාාශේ ශම් ශ ෝජනාව් විව්ාද ට ිරිපතපත් ෙළා 

ව්ාශේම  ඊළඟ විව්ාද  ඇති ෙයන්න ඕනෑ ව්ගාව්ලට සතුන්ශගන් 

ව්න හානි  නැති කිරීම සඳහා ගත හැකි පි ව්ය සම්බන්ධව්යි.  

ව්ැළලී  න අශ්ත ෙෘෂිෙර්මාන්ත  නඟා සිටුවීමට අපි ව්ව්මු 

කිේව්ත්  සතුන්ශගන් ව්න ආපදා නිසා අද අශ්ත ොන්තාව්න් 

ශගව්තු ව්ගාව් ෙයන්න ශපොඩ්ඩක් මැළිෙමක් දක්ව්නව්ා.  ඒ නිසා 

ඊළඟ විව්ාද  ඇති ෙයන්න ඕනෑ නි ත ව් ශ න්ම සතුන්ශේ 

්ර ්න  නිසා ෙෘෂිෙර්මාන්ත ට ව්න හානි  පිළිබඳව් අපට ශ රි  

හැකි පිළි ම් ශමොනව්ාද  න්න සම්බන්ධව්යි. හශහම නැත්නම් 

අශ්ත ෙෘෂිෙර්මාන්ත ට ව්ාශේම  "අපි ව්ව්මු-යට නඟමු" කි න 

සංෙල්ප ටත් නැව්ත අපට පට ශදන්න බැපත ශව්නව්ා. 

ෙෘෂිෙර්මාන්ත  ෙඩා ව්ැටීම කි න ොයට  අශ්ත දවනව්න්ශේ 

සහ ව්ැඩිි ටි න්ශේ ශපෝෂට ටත් වි ාල ශලස බලපානව්ා. 

ඒ දව්ස්ව්ල අශ්ත ආච්චිලා  සී ලා ශෙොස්  ශදල් ොලා  

මඤ්ශඤොක්ො  බතල ටිෙක් ොලා ශහොඳට  ක්තිමත්ව් සිටි නිසා 

තමයි අවුවනු 92ක්  222ක්  222ක් විතය ජීව්ත් වුශණ්. හැබැයි  අපි 

හච්චය ව් සට  නෙම් ජීව්ත් ශව්න්ශන් නැහැ කි ලා අපට 

ි ශතනව්ා. ශමොෙද  අපට ඒ තයම්  ක්ති ක් නැහැ. හදා තයම් 

ශපෝෂයදා  ආහාය අද අපට ලැශබන්ශන් නැහැ. අම්මලා විධි ට 

අපිත් අද ශම්ව්ාට ව්ග කි න්න ඕනෑ. වශේ පාන්දය නැඟිටලා බත් 

ටිෙක් ව ාශගන  මුංඇට ටිෙක් තම්බාශගන  ෙඩල ටිෙක් 

තම්බාශගන දවනව්ාට ශදන්ශන් නැහැ. ශල්සි ට ෙශඩ්ට ුව්ලා 

ගිි ල්ලා පිටිව්ලින් හදපු ශමොනව්ා හපත ෙෑම ටිෙක් අයශගන 

දවනව්ාශේ ෙෑම ශපට්ටි ට දමලා පාසලට  ව්න හෙ තමයි දැන් 

ෙයන්ශන්. හැබැයි  දැන් ඒෙත් අඩු ශව්යි. ශමොෙද  පිටි මිලත් ව්ැඩි 

ශව්ලා තිශබන නිසා. අපට පුළුව්න් නැව්ත අශ්ත ශගව්ත්ශත් 
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හරිශනදාට අව් ය  හළව්ලු  පලතුවන ටිෙ සහ අශනක් ශේව්ල් ව්ගා 

ෙයශගන  පවුලට ශපෝෂයදා  ආහාය ලබා ගන්නව්ා ව්ාශේම 

දවනව්න්ශේ  රීය ශසෞඛය තත්ත්ව්  ශව්නුශව්නුත් ශහොඳ 

ව්ැඩසටහන් ක්රි ාත්මෙ ෙයන්න.  

විශ ේෂශ න්  අපට අව් ය ආහාය ව්ගා ෙය ගැනීම සඳහා ශහොඳ 
බිමක් තිශබනව්ා. හැබැයි  ව්ගා ෙටයුතු  කිරීශම්දී ොලව්ෙව්ානු 
අනුව් සතුන්ශගන් ඒව්ාට හානි  ශව්නව්ා.  හ  වි ාල ශලස ව්ගා 
ෙටයුතුව්ලට බලපා තිශබනව්ා. අපි ඒ සම්බන්ධව් දැඩි අව්ධාන  
ශ ොමු ෙයන්න ඕනෑ. අශ්ත ෙෘෂිෙර්ම අමාතයතුමා ශම් ගවන 
සභාශේ ින්නව්ා. ශම් ොයට  සම්බන්ධශ න් අපි 
නියන්තයශ න් ිල්ලීම් ෙය තිශබනව්ා. ශම් ශව්නුශව්න් ශමොන ම් 
ශහෝ ්රතිෙර්ම ක් ශ රි  යුතුයි. සමහය විට ඒ සතුන් විනා  ෙයන 
තැනෙට ශහෝ  න්න ශව්නව්ා. හශහම නැති වුශටොත් අශ්ත 
ෙෘෂිෙර්මාන්ත  අපට නැති ශව්නව්ා. ශබොශහෝ ොන්තාව්න් 
ෙෘෂිෙර්මාන්තශේ  නි ැළී සිටින බව් රිස්ත්රික්ෙ  පුයා  න 
ශෙශනකු විධි ට මා දන්නව්ා. හැබැයි  මිපතස් ෙයලක්ව්ත්  බටු 
ශගඩි ක්ව්ත් සතුන්ශගන් ශේයාගන්න විධි ක් නැහැ. ශම්ෙ තමයි 
සැබෑ තත්ත්ව් . 

ශපෝෂට  සහ ෙෘෂිෙර්මාන්ත  කි න්ශන් හෙට  න 
ොයටා ශදෙක්.  

ෙෘෂි ෙර්මාන්ත  රැෙ ගන්න නම්  අපි අමාවනශව්න් ශහෝ  ම් 
තීන්ු තීයට ගත යුතුයි.  අශ්ත අද පයපුය සහ ිරිපත පයපුය 
ශව්නුශව්න් ෙෘෂි ෙර්මාන්ත  හයහා  ශේශී  ශේ හයහා ශපෝෂයදා  
ආහාය ශේලක් තමන්ශේ පවුලට  තමන්ශේ ුව්ා දවනව්න්ට නැව්ත 
ලබා ශදන්න නම්  අපි සි ලුශදනා හෙතුශව්ලා   හපත් ව්ැඩ 
පිළිශව්ළක් හක්ෙ ිරිපත ට  න්න ඕනෑ. ශම් අව්ස්ාාශේ අපි පක්ෂ  
පාට ශේද අමතෙ ෙයලා ෙටයුතු ෙයන්න ඕනෑ. දවනව්න්ශේ 
මන්දශපෝෂට  අපි ශේ පාලන ොයටාව්ක් ෙයගත යුතු නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමි නි  ඔබතුමි  ශම් ශ ෝජනාව් 
ිරිපතපත් ෙශළේ සැබෑ ශලසම මේතුමි ක් විධි ටයි. මම හ  අග  
ෙයනව්ා. ශම් ශ ෝජනාශව්න් ඔබතුමි  ිරිපතපත් ෙළ ොයට  අපි 
හඳුනාගත් ොයට ක්. හැබැයි  ඔබතුමි ශේ ශ ෝජනාව් හයහා ඒ 
ශෙශයි  නැව්ත දැඩි අව්ධාන ක් ශ ොමු ෙයගන්න  
පාර්ලිශම්න්තුව් තුළින් අව් ය ෙටයුතු ක්රි ාත්මෙ ෙයන්න ලැබීම 
ගැන අපි සතුටු ශව්නව්ා. දවනව්න්ශේ ශපෝෂට  සහ ෙෘෂි 
ෙර්මාන්ත  රැකීම තුළින් යශට් ආර්ථිෙ ත් ශගොඩ නැ ශඟනව්ා  
මේව්වන විධි ට; ොන්තාව්න් විධි ට අපට හෙතුශව්ලා ශම් 
ශව්නුශව්න්  ම් ව්ැඩ පිළිශව්ළක් ක්රි ාත්මෙ ෙයන්න පුළුව්න් නම්  
අපි සි ලුශදනා හෙතුශව්ලා ඒ ශව්නුශව්න් ක්රි ාත්මෙ ශව්මු කි ලා 
විපක්ෂ  නිශ ෝජන  ෙයන සි ලුම පක්ෂ ශව්ත මා ශගෞයව්ශ න් 
ආයාධනා ෙයනව්ා. ශමොෙද  අපි සි ලුශදනාට නිදහශසේ ින්න 
නම්  ආර්ථිෙශ න්  ක්තිමත් වුණු යටක් අපට තිශබන්න ඕනෑ; 
අශ්ත දවනව්න්ට සුයක්ෂිත යටක් තිශබන්න ඕනෑ. ඒෙ තමයි අශ්ත 
අයමුට ශව්න්න ඕනෑ. හශහම නැතිව්  ශම් සි ලු ්ර ්න  අඩුපාඩු 
ිස්මතු ෙයලා ශේ පාලන ව්ාසි ගන්න ෙටයුතු ෙශළොත්  ඒෙ ශම් 
ොල ව්ෙව්ානුව්ට ගැළශපන්ශන් නැහැ; ඒෙ සමාජ  පිළිගන්ශන් 
නැහැ කි ායි මා ි තන්ශන්. ශම් අව්ස්ාාශේදී අපි ශේ පාලන  
ිස්සය ෙය ගත්ශතොත් ිරිපතශේ දී මීට ව්ඩා බිි සුණු තත්ත්ව් න්ට 
මුහුට ශදන්න සිු ශව්යි. ඒ නිසා අපි සි ලුශදනාම හෙතුශව්ලා 
අශ්ත අනාගත පයපුය සුයක්ෂිත ෙය ගැනීශම් ව්ැඩ පිළිශව්ළ රිගින්-
රිගටම ක්රි ාත්මෙ ෙයමු. මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමි නි  
ඔබතුමි ට ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Next, the Hon. Charles Nirmalanathan. You have nine 

minutes.  

[பி.ப. 3.35] 

 

ගරු චාල්ස් නිර්ෙලනාදන් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ெொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 
நன்றி, தகௌெவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கறள! 

இன்று இெண்டொவது நொளொகவும் இச்ெமபயில் தொய்றெயி 

னுமடய றபொஷொக்குத் ததொடர்பொன விவொதம் நமடதபற்றுக் 

தகொண்டிருக்கிறது. எதிர்கொலத்தில் தொய்றெயினுமடய 

றபொஷொக்கு ைட்டத்மத உயர்த்துவது ததொடர்பில் ததளிவொன 

பதில் இதுவமெ அெெ தெப்பிலிருந்து வெவில்மல. எனக்கு 

முன்னர் றபெிய உறுப்பினர்கூட, றபொஷொக்மகப் தபறுவதற்கு 

என்தனன்ன வமகயொன உைவுகமள உட்தகொள்ள றவண்டும் 

என்பது ததொடர்பில் றபெினொறெதயொழிய, இன்றிருக்கின்ற 

தபொருளொதொெ தநருக்கடிக்கு ைத்தியில் கர்ப்பிைித் தொதயொ 

ருவர் எவ்வொறு ெத்தொன உைமவப் தபற்றுக்தகொள்ள முடியும் 

என்பது பற்றிப் றபெவில்மல.  

 

அண்மையில் UNICEF நிறுவனம் தவளியிட்டுள்ள 

அறிக்மகயின்படி, இலங்மகயொனது ததற்கொெியொவில் 

ஊட்டச்ெத்து குமறந்த நொடுகளின் பட்டியலில் இெண்டொவது 

இடத்தில் உள்ளது. அவ்வொறொன நிமலக்கு இந்த நொடு 

வருவதற்கு ைிகப் பிெதொன கொெைம், ஆட்ெியொளர்களொல் 

ததொடர்ச்ெியொக றைற்தகொள்ளப்பட்டுவரும் ஊழல் தெயற்பொடு 

களொகும். அதொவது, தொய்ைொருமடய, குழந்மதகளுமடய 

இெத்தத்மத உறிஞ்ெி, ஆட்ெியொளர்கள் தெொத்துச் றெர்த்தது 

தொன் இன்று இலங்மகயில் றபொஷொக்கின்மை அதிகளவு 

ஏற்படக் கொெைைொகும். எந்த அெெொங்கம் ஆட்ெிக்கு வந்தொலும், 

எந்த ெனொதிபதி பதவிக்கு வந்தொலும் ைக்களுமடய பைத்மதத் 

தங்களுமடய தெொந்தப் பைம்றபொல தெலவழிக்கின்ற 

தெயற்பொடுகமளத்தொன் ததொடர்ச்ெியொகச் தெய்து 

வருகிறொர்கள். இதுதொன் இலங்மக ைக்களுமடய றபொஷொக்கு 

நிமலமை ைிகவும் கீழ்ைட்டத்திற்குப் றபொனதற்குப் பிெதொன 

கொெைைொக இருக்கிறது.  

தற்றபொமதய சூழலில் கல்வி கற்கின்ற ைொைவன் 

ஒருவனொல் நிமறவொன உைமவ உண்ை முடியுைொ? என்ற 

றகள்வி எழுகின்றது. இன்று ஓர் இறொத்தல் பொைின் விமல 

200 ரூபொயொகவும் ஒரு கிறலொகிெொம் நொட்டொிெியின் விமல  250 

ரூபொயொகவும் ஒரு கிறலொகிெொம் றகொழி இமறச்ெியின் விமல 

1,500 ரூபொயொகவும் ஒரு கிறலொகிெொம் ைீனின் விமல 2,000 

ரூபொயொகவும் ஒரு முட்மடயின் விமல 65 ரூபொயொகவும் 

கொைப்படுகின்றது. அத்றதொடு, தொனிய வமககளின் விமலகள் 

600 ரூபொவுக்கு றைலொகவும், ைெக்கறி வமககளின் விமலகள் 

500 ரூபொவுக்கு றைலொகவும் உள்ளது. இவ்வொறொன நிமலயில், 

ெொதொெை ஒரு குடும்பத்மதச் றெர்ந்த அல்லது அெெ 

உத்திறயொகத்தர்களின் பிள்மளகளுக்கு நிமறவொன உைமவக் 

தகொடுக்க முடியொைல் இருக்கிறது. கல்வி கற்கின்ற 

ைொைவர்களுக்குக்கூட றபொஷொக்கொன உைமவக் தகொடுக்க 

முடியொைல் இருக்கிறது. இமதயிட்டு, அெெொங்கம் தவட்கப்பட 

றவண்டும். தற்றபொமதய தபொருளொதொெ தநருக்கடிக்கு 

ைத்தியிலும், அெெொங்கைொனது ைக்கள் நலனற்ற, தங்களுமடய 

நலன் ெொர்ந்த விடயங்கமளறய நொளுக்கு நொள் முன்தனடுத்துக் 

தகொண்டு தெல்கிறது. இவ்வொறுதொன் அெெொங்கத்தின் 

ஒவ்தவொரு தெயற்பொடும் இருக்கிறது.  

ெொதொெை ஒரு குடும்பத்தின் நிமலமை இதுதவன்றொல், 

யுத்தத்தொல் குடும்பத் தமலவமன இழந்த குடும்பங்களின் 

நிமலமை எவ்வொறு இருக்கும்?  ைொதொந்தம் 50,000 ரூபொவுக்கு 

றைல் வருைொனம் தபறும் ஒரு குடும்பத்தொல்கூட, இன்று 

மூன்றுறவமள நிமறவொன உைமவ உண்ை முடியொைல் 

1481 1482 



පාර්ලිශම්න්තුව් 

இருக்கின்றது. அப்படியிருக்கும்றபொது, குடும்பத் தமலவன் 

இல்லொத குடும்பத்திலுள்ள தொயொல் தனது பிள்மளகளுக்கு 

எவ்வொறு ெத்தொன உைமவக் தகொடுக்க முடியும்? அந்தப் 

பிள்மள நிமறவொன உைவில்லொைல் எவ்வொறு பொடெொமலக் 

குச் தென்று கல்வி கற்க முடியும்? இலங்மகயில் இது 

ததொடர்ந்தும் றகள்விக்குறியொகறவ இருந்து வருகிறது. இதற்கு 

அெெொங்கத்திடைிருந்து எந்தவிதைொன பதிலும் வெவில்மல. 

இன்மறய தபொருளொதொெ தநருக்கடிக்கு ைத்தியில் கொைொைல் 

ஆக்கப்பட்டவர்களின் உறவுகள் தங்களுமடய குடும்பத்மதக் 

தகொண்டுதெல்வதற்கு எவ்வொறு ெிெைப்பட்டுக் தகொண்டிருக் 

கிறொர்கள் என்பமத இந்தச் ெமபயிலுள்ள அமனத்துப் 

பொெொளுைன்ற உறுப்பினர்களும் புொிந்துதகொள்ள றவண்டும். 

இன்று இந்தச் ெமபயில் உமெயொற்றிய தகௌெவ 

பொெொளுைன்ற உறுப்பினர் ெெத் வீெறெகெ அவர்கள், 

தைிழர்களுமடய வெலொறு ததொியொைல், தைிழர்களுமடய 

இருப்பு பற்றித் ததொியொைல் உமெயொற்றினொர். ஒரு ைன 

றநொயொளியின் வொர்த்மதப் பிெறயொகம் எப்படி இருக்குறைொ, 

அவ்வொறு இனவொதத்துடன்கூடிய கருத்மதயும் அவர் இந்தச் 

ெமபயில் ததொிவித்திருந்தொர். அவருமடய அந்தக் கருத்மத 

நொங்கள் வன்மையொகக் கண்டிக்கிறறொம். அவருமடய அந்தக் 

கருத்தில் அச்சுறுத்தலும் ததொிந்தது. தைிழ்ப் பொெொளுைன்ற 

உறுப்பினர்கள் தகொழும்புக்கு வந்து தெல்வமதப் பற்றிய 

அச்சுறுத்தலொன வொர்த்மதப் பிெறயொகங்கமள அவர் 

றைற்தகொண்டிருந்தொர். அவர் ஒரு ைன றநொயொளியொக இருக்க 

றவண்டுதைன்றுதொன் நொன் நிமனக்கிறறன். அவருமடய 

அந்தக் கருத்மத ஏற்றுக்தகொள்ள முடியொவிட்டொலும், அதற்குப் 

பதில் தெொல்ல றவண்டுதைன்பதற்கொகத்தொன் நொன் இந்தப் 

பதிமவ இங்கு முன்மவத்றதன்.   

அடுத்ததொக, 2015ஆம் ஆண்டு மைத்திொிபொல ெிறிறென 

அவர்கள் ெனொதிபதியொக வந்தொர்; ெைில் விக்கிெைெிங்ஹ 

அவர்கள் பிெதைெொக இருந்தொர்.  2019ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 

ைொதம் றகொட்டொபய ெொஜபக்ஷ அவர்கள் ெனொதிபதியொக 

வந்தொர்; ைஹிந்த ெொஜபக்ஷ அவர்கள் பிெதைெொக இருந்தொர். 

தற்றபொது, ெைில் விக்கிெைெிங்க அவர்கள் ெனொதிபதியொக 

இருக்கிறொர்; திறனஷ் குைவர்தன அவர்கள் பிெதைெொக 

இருக்கிறொர். தைிழ்ப் பொெொளுைன்ற உறுப்பினர்களொகிய 

நொங்கள் 2015ஆம் ஆண்டு முதல் ததொடர்ச்ெியொகக் றகட்பது 

என்னதவன்றொல், பயங்கெவொதத் தமடச் ெட்டத்தின்கீழ்க் 

மகதுதெய்யப்பட்டவர்கமள ைனிதொபிைொன அடிப்பமடயில் 

விடுதமல தெய்ய றவண்டும் என்றுதொன். றைற்கூறிய 

அமனத்து அெெியல் தமலவர்களும் அவர்கமள விடுவிப் 

பதற்கொன முயற்ெிகமள எடுப்பதொகத்தொன் கூறினொர்கள். 

இன்று பயங்கெவொதத் தமடச் ெட்டத்மத நீக்கி, அதற்குப் 

பதிலொக புதியததொரு ெட்டத்மத உருவொக்குவதற்கு அமைச் 

ெெமவயின் அனுைதி கிமடத்திருப்பதொக நொன் பத்திொிமக 

வொயிலொக அறிந்றதன். ஆனொல், 2008, 2009ஆம் ஆண்டு 

கொலப்பகுதியில் பயங்கெவொதத் தடுப்புச் ெட்டத்தின்கீழ் 

மகதுதெய்யப்பட்டு, 13-14 வருடங்களொகச் ெிமறயிலிருக் 

கின்றவர்களுமடய வழக்குகள் நிமறவுற்று, அவர்கள் 

விடுதமலயொகி தவளியில் வெவிருக்கின்ற தருைத்தில், 

பயங்கெவொதத் தடுப்புப் பிொிவினர் அவர்களுக்கு எதிெொகப் 

புதிதொக வழக்குகமளப் பதிவுதெய்கிறொர்கள்.  இது வஞ்ெகைொன 

ஒரு தெயல் அல்லவொ?   

இவர்களுக்கு எதிெொன வழக்குகள் நீதிைன்றத்தொல் 

விெொொிக்கப்பட்டு, அவர்கள் குற்றைற்றவர்கள் என்று நீதிைன்றம் 

விடுதமல தெய்கின்றறபொது, அவர்களுக்கு எதிெொகப் புதிதொக 

வழக்குத் தொக்கல் தெய்யப்படுகிறது. இது தைிழர்கமள 

வஞ்ெிக்கின்ற ஒரு தெயற்பொடொகும். அவர்கள் எப்தபொழுதுறை 

ெிமறயில் இருக்கறவண்டும் என்ற ெிந்தமனயில் இந்த 

அெெொங்கமும், தபொலிஸ் திமைக்களமும் ததொடர்ச்ெியொகச் 

தெயற்பட்டுக்தகொண்டிருக்கின்றன. இவர்களுமடய விடுதமல 

ததொடர்பில் ைொண்புைிகு ெனொதிபதி அவர்களும் தகௌெவ 

பிெதைர் அவர்களும் எங்களுக்குச் ெில வொக்குறுதிகமள 

அளித்திருக்கிறொர்கள். றகொட்டொபய ெொஜபக்ஷ அவர்கள் 

ெனொதிபதியொக இருந்த கொலத்தில்கூட, தற்றபொமதய பிெதைர் 

அவர்கள் எங்கமள அமழத்து அெெியல் மகதிகளுமடய 

விடுதமல ததொடர்பொகக் கமதத்திருந்தொர். ஆனொல், இந்த 

விடயம் ததொடர்பொகப் பொெொளுைன்றத்தில் கமதப்பது ஒன்று, 

கட்ெிகளுடன் கமதப்பது இன்தனொன்று. ஆனொல், தெயல் 

வடிவத்தில் ஒன்றுறை இல்மல. அவர்கமளத் ததொடர்ந்தும் 

ெிமறயில் மவத்திருக்கறவண்டுதைன்ற ெிந்தமனயிறல 

ெம்பந்தப்பட்ட திமைக்களங்கள் தெயற்பட்டுக் தகொண்டிருக் 

கின்றன. எனறவ, இந்த விடயம் ததொடர்பொக அெெொங்கம் 

முழுமையொகக் கவனதைடுக்க றவண்டுதைன்று நொன் 

றகட்டுக்தகொள்கின்றறன். 

கர்ப்பிைித் தொய்ைொர் ைற்றும் ெிறுவர்களுமடய 

றபொஷொக்கின்மை ததொடர்பொக றநற்றும் இன்றும் என இெண்டு 

நொட்களொக நமடதபறுகின்ற விவொதத்தின் பிற்பொடொவது, 

அவர்களுக்குப் றபொஷொக்கொன உைமவ வழங்குவதற்கு 

அல்லது அவர்கள் றபொஷொக்கொன உைமவ உண்பதற்கு 

ஏற்றவமகயில், உைவுப் தபொருட்கமள நியொய விமலயில் 

வழங்குவதற்கு அெெொங்கம் முயற்ெிதயடுக்க றவண்டும். 

இன்மறய இந்த விவொதம் ைிக முக்கியைொனது. இது 

இலங்மகயின் எதிர்கொலத்துடன் ததொடர்புமடய விடயதைனக் 

கூறி, முடிக்கின்றறன். நன்றி! 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 ගවන මුරිතා ප්රි ාන්ති මන්ත්රීතුමි . ඔබතුමි ට විනාඩි 22ෙ 

ොල ක් තිශබනව්ා. 

 

[අ.භා.  .45] 

 

ගරු මුදිතා ප්රිශ්ාන්ති ෙහත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) முதிதொ பிொிஸொன்தி)  

(The Hon. (Mrs.) Muditha Prishanthi)  

මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමි නි  ඊශේ  දව්ශසේ ඔබතුමි  ශගන 

ආ ශ ෝජනාව් පිළිබඳව් ඔබතුමි  මූලාසනශේ  සිටින ශම් 

ශමොශහොශත් ොා ෙයන්න ලැබීම ගැන මම සතුටු ශව්නව්ා.  

යශට් ශහට දව්ස ඔවුන් ; ශහොඳම ශේ රි  යුත්ශත් ඔවුන්ට ; 

යටෙ ශසොඳුවන සිි න  ාාර්ා ක් ෙළ හැක්ශක් ද ඔවුන්ට . ඒ  

යශට් අනාගත දවන පයපුයයි. ඇත්තටම යශට් අනාගත  භාය 

ගැනීමට සිටින දවනව්න් ශමශසේ ශපෝෂට ගැටලුව්ලට මුහුට දීම 

බයපතළ තත්ත්ව් ක්. ශමම ගැටලු අව්ම ෙය ගනිමින් ශසෞඛය 

සම්පන්න පයපුයක් බිි  ෙය ගැනීම යටට අව් යයි. ශම  ආණ්ඩු 

පක්ෂශේ  පමටක් ශනොව් පාර්ලිශම්න්තුශේ මන්ත්රීව්වනන් 

115ශදනාශේම ව්ගකීම හා යුතුෙමයි. සි ලුශදනා හෙතු වුශටොත් 

ආහාය ි ඟ  පිළිබඳ අර්බුද  විසඳන්න පුළුව්න් ශේවි.  

ළමා මන්දශපෝෂට  අතින් ශ්රී ලංොව් ශලෝෙශේ  6ව්න 

ස්ාාන ට පත් වී ඇතැයි යුනිශස ් හෙ අද දව්ශසේ පව්සනව්ා. 

හශමන්ම දවනණු මන්දශපෝෂට ට මුහුට දී සිටින යටව්ල් අතය ශ්රී 

ලංොව් දකුණු ආසි ාශේ ශදව්න ස්ාාන ට පත් වී ඇති බව්ත් හම 

සංවිධාන  සඳහන් ෙයනව්ා. යුනිශස ් හෙ ශ්රී ලංොව් ගැන 

1483 1484 

[ගවන චාල්ස් නිර්මලනාදන් මහතා] 
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ව්ාර්තා ෙයමින් සඳහන් ෙයනව්ා  විශ ේෂශ න්ම ළමුන් 

ෙෘ භාව් ට පත්වීම ශහේතුශව්න් ඔවුන් ිතාම ික්මනින් දවනණු 

තත්ත්ව් ට පත්වි  හැකි බව්ත්  හයින් දවනව්න් මයට ට පව්ා 

පත්වි  හැකි බව්ත්. නමුත්  ශසෞඛය අමාතයාං   හම ්රො   

්රතික්ශෂේප ෙයනව්ා. ශසෞඛය අමාතයාං   හම ්රො   සමඟ 

හෙඟ ව්න්ශන් නැහැ.   

ශම් සඳහා 1226 ව්ර්ෂශේ  දත්ත පදනම් ෙය ශගන තිශබනව්ා  

කි නව්ා. ජන විදයාත්මෙ හා ශසෞඛය සමීක්ෂට දත්ත  හනම් 

1226දී ශම් යශට් දවනව්න්ශේ ෙෘ භාව්  සි  ට 25ක් කි න 

දත්ත  සැලකිල්ලට අයශගනයි ශම  ්රො  ට පත් ෙය 

තිශබන්ශන්  නුශව්න් කි නව්ා. විශ ේෂශ න් මම කි න්න ඕනෑ  

1212දී ළමුන්ශේ ෙෘ භාව්  සි  ට 2 .1ක් දක්ව්ා අඩුශව්ලා 

තිශබන බව්. 1211 ශව්නශෙොට ළමුන්ශේ ෙෘ භාව්  සි  ට 

21.2ක් දක්ව්ා ්රමාට ෙට අඩුශව්ලා තිශබනව්ා. වග්ර 

මන්දශපෝෂට තත්ත්ව් ෙට අශ්ත ය ට පත්ශව්ලා නැහැ. 

මන්දශපෝෂට  නිසා අශ්ත යශට් දවනව්න් මි  ගිි නුත් නැහැ. ඒ 

නිසා පැයණි දත්ත පදනම් ෙය ශගන  කිසිු පදනම් ව්ර්ෂ කින් 

ශතොයව් තමයි ශම් සංඛයාශල්ඛන සෙස් ෙයලා තිශබන්ශන් කි ා 

ඔවුන් පව්සනව්ා. ඇත්තටම  ව්ර්තමානශේ  ඇති වූ තත්ත්ව්ශේ  

්රතිලල බලාගන්න අපට පුළුව්න් ශව්න්ශන් ිරිපත ොල 

පපතච්ශේද ෙ දී බව් ශසෞඛය අමාතයාං ශේ  නිලධාපතන් ඊශේ  

්රව්ෘත්ති සාෙච්ාාව්ෙදී පැව්සුව්ා.  

මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමි නි  ඊශේ  ිඳලා හැශමෝම 

කි න්ශන් ශම් ළමා හා මාතෘ මන්දශපෝෂට  ශෙටි ොල ක් තුළ 

හටගත් ශද ක් කි ලා. ඇත්තටම නැහැ. අශ්ත යට දීර්ඝ ොල ක් 

තිස්ශසේ  ම් මට්ටමෙට මන්දශපෝෂට තත්ත්ව්  තිබුණු යටක්. 

මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමි නි  අශ්ත යජ   ටශත් මෑතක් 

ව්නතුවනම නිසි ෙලට  ශේලාව්ට දවනව්න්ට ත්රිශපෝෂ ලබා ුන්නා. 

ගැබිනි මවුව්වනන්ට ශපෝෂට මල්ලක් ලබා ුන්නා. ඒෙ මඟ 

හැවනශණ්  නතය ෙයන්න සිේධ වුශණ් යශට් පැව්ති ව්යසනොරී 

තත්ත්ව්  නිසායි. ඇත්තටම ශම් ගැටලුව්ලට ික්මනින්ම විසඳුමක් 

ලැශබයි. ත්රිශපෝෂ නිෂ්පාදන  කිරීශම්  ම් අඩාළවීමක් සිු වුටත්  

ඊට අව් ය ්රතිපාදන යජ  විසින් නැව්ත සප න බව් ්රො  ෙය 

තිශබනව්ා. ඒ ව්ාශේම නැති ශේව්ල් ගැන පසුතැවිලි ශනොවී  

පහසුශව්න් ශසො ා ගන්නට පුළුව්න් ශේව්ල්ව්ලින් ශපෝෂයදා  

ආහාය ශේලක් දවනව්න්ට ලබාදීමට ව්ැඩිි ටි න් ව් ශ න් අප 

වනන්ු වි  යුතුයි.  

ව්ත්ෙම් ඇති අ  සමබල ආහාය ශේලක් ගන්නව්ා කි ලා අප 

සිතනව්ා ශන්. නැහැ  ඔවුන්ට ඇත්ශත් අධිශපෝෂට . ඔවුන්ට 

මන්දශපෝෂට  ව්ැළ ශඳන්ශන් නැහැ කි ලා සමහය අ  ි තනව්ා. 

ඒෙ මිායාව්ක්. ශෙොළඹ  මහනුව්ය  ගාල්ල ව්ාශේ රිස්ත්රික්ෙව්ල 

ව්ැඩි ආදා ම්ලාීනන් සිටින නගය ආශ්රිත ්රශේ ව්ල ජීව්ත් ව්න අ  

ක්ෂණිෙ ආහායව්ලට හුවනශව්ලා තිශබනව්ා. ශම් ක්ෂණිෙ 

ආහායව්ල තන්තුම  ශෙඳි හා විටමින් ව්ර්ග අඩුයි. සශම් ඌනතා  

ඇස් ශපනීම ුර්ව්ලවීම  අස්ථි ව්ර්ධන  අඩුවීම ින් සිු ශව්නව්ා. 

හව්ැනි ශහේතු නිසා ධනව්ත් පාන්තිෙ න් පීඩා විඳින අව්ස්ාා 

ශබොශහෝයි.  

මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමි නි   ත්රිශපෝෂ නිෂ්පාදන  ෙයන 
තුවන දවනව්න්ට සමශපෝෂ  සුශපෝෂ ව්ාශේ ආශේ  භාවිත ෙළ 
හැකියි කි ා ව්ැඩිි ටි න්ට  ශදමේපි න්ට මම කි නව්ා. ඒ ව්ාශේම 
ෙඩල පිටි  මුං පිටි ආශේ  ව් ශ න් ශදන්න පුළුව්න්. ඒව්ා ශදන්න 
අපහසු නම්  ගම්ව්ල ඕනෑ තයම් ශෙොස් ඇට තිශබනව්ා. සමහවන 
ි තයි අපි ඇවිල්ලා ශෙොස් ඇට ෙන්න කි නව්ා කි ලා. හශහම 
ශනොශව්යි.  ශම් ශෙොස් ඇට පිටිව්ල ශපෝෂයදා  ගුට  ව්ැඩියි. ඒ 
නිසා ශෙොස් ඇට පිටි ෙයලා ශදන්න පුළුව්න්. ඒ ව්ාශේම සහල් පිටි  
කුයක්ෙන් පිටි ශදන්න පුළුව්න්. ිස්සය ොලශේ  ශම්ව්ා තමයි අශ්ත 

මුතුන් මිත්ශතෝ දවනව්න්ට ආහාය ව් ශ න් ලබා ුන්ශන්. ඒ නිසා 
තමයි ශලඩ ුක්ව්ලින් ශතොය  ිතා  ක්තිමත්  මන්දශපෝෂටශ න් 
ශතොය දවනව්න් බිි  වුශණ්. අද ොශල් දවනශව්ෝ  ශදමේපිශ ෝ 
බලන්ශන් ක්ෂණිෙ ආහාය ගන්න. අපි ෙශඩ්ෙට ගි ත් බනිස ්
ශගඩි ක්  හක්ශෙෝ ශමොනව්ා ශහෝ පිටි සි ත ආහාය ක් තමයි 
ළමයින්ට ලබා ශදන්ශන්. ළමයිනුත් ෙැමැතියි   ඒ ව්ාශේ ක්ෂණිෙ 
ආහාය භුක්ති විඳින්න. ඒ නිසා තමයි  දවනව්න් අතය ශම් ව්ාශේ 
මන්දශපෝෂට  ඇති ව්න්ශන්. අපි විශේ ව්ලින් ආන න  ෙයන 
ඇතැම් ආහායව්ලට හුවනශව්ලා සිටිනව්ා. ඒව්ා ආර්ථිෙම  ශලස 
පමටක් ශනොශව්යි  ශසෞඛයම  ශලසත් ව්ැදගත් ශනොව්න ශේව්ල් 
බව්  ශපනී  නව්ා.  

මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමි නි  තමන්ශේ යශට්  තමන් 
ජීව්ත්ව්න ්රශේ ව්ල තිශබන ආහාය ව්ර්ග තමයි ව්ඩාත් සුයක්ෂිත 
කි න ොයටාව් පර්ශේ ෂටව්ලින් ශපන්ව්ා ශදනව්ා. ලංොශේ 
මිනිස්සු පුවනු ශව්ලා සිටින්ශන් ්රධාන ආහාය ශේල විධි ට බත් 
ෙන්නයි. අප සි ලු ශදනා පුවනු ශව්ලා සිටින්ශන් තුන්ශේලටම 
බත් ෙන්නයි. බත් ශව්නුව්ට  ක්ති  ලබා ශදන ශව්නත් ශේශී  
ආහාය ව්ර්ග අපට බහුලව් තිශබනව්ා. ිතින්  දවනව්න්ශේ ආහාය 
ශේල සඳහා හව්ැනි ශේව්ල් හෙතු ෙය ගන්න පුළුව්න්. ඒ තුළින් 
ශපෝෂට ගැටලු අව්ම ෙය ගන්නත් පුළුව්න් ව්නව්ා. අශ්ත ආහාය 
යටාව් අඩු වි දමකින් සෙස් ෙය ගන්නත් පුළුව්න් ශව්නව්ා. ඒ 
සඳහා මඤ්ශඤොක්ො  බතල  ශෙොස්  ශදල් ෙන්න ශදන්න 
පුළුව්න්. හම ආහාය දවනව්න් ෙැමති විධි ට විවිධ ක්රමව්ලට  හදලා 
ශදන්න පුළුව්න්. ෙල් තබා ගැනීශම් ක්රම භාවිත ෙයමින් හම 
ආහාය අනාගත ට ්රශ ෝජනව්ත් ව්න විධි ට සෙස් ෙය ගන්නත් 
පුළුව්න්. 

  මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමි නි   ශම් ශව්ලාශේ අශ්ත යට 
ආර්ථිෙ අර්බුද ෙට මුහුට දී තිශබන බව් අපි හැශමෝම දන්නව්ා.  
ව්ැඩිි ටි න් ව් ශ න් අපි හැශමෝම ශම් ශෙශයි  ව්ැඩි අව්ධාන ක් 
ශ ොමු ෙළ යුතුයි. අපි හැශමෝම මුහුට දී තිශබන ශම් ආර්ථිෙ 
අභිශ ෝග ට සාර්ාෙව් මුහුට දීමට අව් ය මානසිෙ  ක්ති  
ශගොඩනඟා ගැනීම ශම් ශමොශහොශත් අතයව් ය ශද ක්. ඔබ ළඟ 
තිශබන සම්පත් ්රශ ෝජන ට අයශගන හැකි පමණින් සමබල 
ආහාය ශේලක් දවනව්න්ට ලබා ශදන්න ෙටයුතු ෙයන්න කි ලා 
මව්ක් හැටි ට මම සි ලු ශදමේපි න්ශගන් ිල්ලා සිටිනව්ා. ඒ 
ව්ාශේම ශම් තත්ත්ව්  ව්ළක්ව්ා ගන්න සමබල ශපෝෂණී  ආහාය 
ශේලෙ ඇති ව්ැදගත්ෙම  දවනව්න්ට කි ා ශදන්න කි ලා මම 
ිල්ලා සිටිනව්ා. ශමොෙද  ආහාය ෙ ගුටාත්මෙභාව්  පිළිබඳ 
අදහස මිනිසුන්ශේ ි ත්ව්ල තිබුටත්  සිවනයට අව් ය ශපෝෂට 
ශෙොටස්ව්ල ්රමාටාත්මෙභාව්  පිළිබඳ ඔවුන්ට ඇත්ශත් අඩු 
අව්ශබෝධ ක්.   ශම් ශපෝෂට ඌනතාශව්න් මිදීම සඳහා අපට 
යනිල කුලශේ  ධානය ආහාය ට ගත හැකියි. වදාහයට ව් ශ න් 
යතු ෙවුපි  සුු ෙවුපි  ෙඩල  මුං ඇට ව්ැනි ධානය පපතශභෝජන ට 
ගත හැකියි. ලංොශේ මන්දශපෝෂට තත්ත්ව්  පිටු දකින්න 
නිව්ැයරි ආහාය පුවනු ව්ැදගත් ශව්නව්ා. 

අද පාසල් දවනව්න් ශෙටි ෙෑමව්ලට හුවන වී සිටිනව්ා. හ  

ශපෝෂට ට තර්ජන ක්. ශම්ෙට  ශබොශහෝ ශහේතු බලපා 

තිශබනව්ා. ලංොශේ තාක්ෂට ්රති ත   94ක්. හ  ශලෝෙ ත් 

හක්ෙ සංසන්දන  ෙළාම ිහළම අග ක්. ළමයින් අධයාපන ට 

්රමුඛතාව් ලබා ශදනව්ා. හශහත්  තමන්ශේ ශසෞඛය  පිළිබඳව් 

ඔවුන්ශේ අව්ධාන  අඩු වී තිශබනව්ා.  මූලාසනාරූඪ ගවන 

මන්ත්රීතුමි නි  ශම් ශදෙම සමබය වි  යුතුයි. ළමයින්ශේ 

අධයාපන පීඩන  නිසා ෙටට යස ශසො නව්ා. ඒෙ මානසිෙ 

ොයට ක්. ඒෙ අශ්ත යශට් දවනව්න් ශයෝගීන් බව්ට පත් ෙයන 

්රධාන ොයට ක් ශව්නව්ා. හමඟින් ශබෝ ශනොව්න ශයෝගව්ලට 

දවනව්න් ශගොුවන ව්නව්ා. දවනව්න් අධයාපනශ න් ිරිපත ට  නව්ා 

ව්ාශේම ශසෞඛය ත් ආයක්ෂා ෙයගත  යුතුයි.  හ  බහුජාතිෙ 

සමාගම්ව්ල බලපෑමට ශහෝ දැන්වීම්ෙයටශේ  බලපෑමට ලක් 

ශනොවී බුේධිමත්ව් ශත්වනම්ගත යුතුයි.  

1485 1486 



පාර්ලිශම්න්තුව් 

මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමි නි  ශේශී  ආහාය ව්ර්ග අපි 

නිතය ආහාය ශේලට හක් ෙයගත යුතුයි. ශහොඳ ශසෞඛය සම්පන්න 

දවනව්න් බිි  කිරීමට නම් අප සි ලු ශදනා  හෙතු ශව්ලා ශම් 

ෙටයුතුව්ලට සහා  රි  යුතු ශව්නව්ා.   ශමව්න්  ශ ෝජනාව්ක් 

ිරිපතපත් කිරීම පිළිබඳව් මම නැව්ත ව්යක් ඔබතුමි ට ස්තුතිව්න්ත 

ශව්නව්ා  මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමි නි.  ඒ ව්ාශේම  මට ශම් 

අව්ස්ාාව් ලබා දීම ගැනත්  ඔබතුමි ට  ස්තුතිව්න්ත ශව්මින්  මා 

නිහඬ ව්නව්ා.   
 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට  ගවන ඩේලිේ.හච්.හම්. ධර්මශසේන මන්ත්රීතුමා. 

ඔබතුමාට විනාඩි  9ෙ ොල ක් තිශබනව්ා.  
 

[අ.භා.  .56] 
 

ගරු ඩේලිේ.එච්.එම්. ධාර්ෙවසේන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு டப்ளியூ.எச்.எம். தர்ைறென)  

(The Hon. W. H. M. Dharmasena)  

මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමි නි  ඔබතුමි  විසින් ශගශනන 

ලද ශමම ව්ටිනා ශ ෝජනාව් සම්බන්ධශ න් ඔබතුමි  මූලාසනශේ  

සිටින ශමොශහොශත්දීම අදහස් දක්ව්න්න ලැබීම පිළිබඳව් මම සතුටු 

ව්නව්ා.  

ළමා මන්දශපෝෂට  සම්බන්ධශ න් පාර්ලිශම්න්තුශේ 

අව්ධාන  ශ ොමු ෙයන ශම්  ශව්ලාශේ  ළමා මන්දශපෝෂට  අතින් 

ශලෝෙශේ  6 ශව්නි තැනට අශ්ත යට පත්ශව්ලා තිශබනව්ා  

කි නව්ා.  හි  ඇතුළාන්තශ න් කි ැශව්න ොාව් ශමොෙක්ද? තව්  

අවුවනු 5ක්  22ක්  25ක්  නශෙොට යශට් අනාගත  භාය ගන්ශන් 

ශම් මන්දශපෝෂට ට මුහුට ශදන ළමයි කි න හෙ තමයි ඒ අනුව් 

අපට ි තන්න ශව්න්ශන්. ු්තපත්ෙශමන් ව්ඩාත් පීඩා විඳින 

රිස්ත්රික්ෙ ක් විධි ට ශම් තත්ත්ව්  ව්ඩාත් ෙනගාටුදා ෙ ශලස 

ඌව් ශව්ල්ලස්ශසේ ශමොටයාගල රිස්ත්රික්ෙශේ  ජීව්ත් ව්න අශ්ත 

ජනතාව්ට බලපානව්ා.  

මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමි නි  ළමයින්ට පාසල් හයහා 

ශපෝෂයදා  රිව්ා ආහාය ශේලක් ලබා ශදන්න යජ  විසින් ෙටයුතු 

ෙයනව්ා. 1226දී චක්රශල්ඛ ක් මඟින් පාසල් ළමයි ශව්නුශව්න් 

ආහාය ව්ට්ශටෝවනව්ක් හඳුන්ව්ා දී තිශබනව්ා. මූලාසනාරූඪ ගවන 

මන්ත්රීතුමි නි  හම ව්ට්ශටෝවනව්ට අව් ය ආහාය ලබා ගැනීම සඳහා 

වනපි ල් 62ෙ මුදලක් ලබා ශදන්න යජ  තීයට  ෙයලා 

තිශබනව්ා. හම ව්ට්ශටෝවනශේ තිශබන ආහාය ටිෙ වනපි ල් 62කින් 

ලබා ශදන්න පුළුව්න්ද කි න හෙ අද ්ර ්න ක් ශව්ලා තිශබනව්ා. 

බිත්තය ක්  පලතුවන ව්ර්ග ක්  ශෙොළ ව්ර්ග ක්  අල ව්ර්ග ක්  

ඇට ව්ර්ග ක් -ධානය ව්ර්ග ක්- ඇතුළු ව්ර්ග යාශි කින් පිවනණු 

ව්ට්ශටෝවනව්ක් තමයි ශම් ශපෝෂයදා  ආහාය ශේශල් අඩංගු වි  

යුතුව් තිශබන්ශන්. වනපි ල් 62කින් ශම් ව්ට්ශටෝවනශේ තිශබන 

ආහාය ව්ර්ග ළමයින්ට ශදන්න පුළුව්න්ෙමක් නැහැ. ශමොෙද  ඒ 

සඳහා ශම් මුදල ්රමාටව්ත් නැහැ. හම නිසා මම ශගෞයව්ශ න් 

ිල්ලා සිටිනව්ා  හම මුදල ව්ැඩි ෙය ශදන්න කි ලා. වනපි ල් 62ක් 

ශනොශව්යි  අඩු ගටශන් වනපි ල් 222ෙට ව්ැඩි මුදලක් දක්ව්ා ශහෝ 

ඒ ගටන ව්ැඩි ෙය ශදන්න කි ා මම ිල්ලා සිටිනව්ා. පාසල් 

දවනව්න්ශේ ශදමේපි න් විසින් තමයි ඒ ආහාය ශේල සෙස ්

ෙයන්ශන්. හම ආහාය ශේල සෙස් ෙය ශදන්න හම ශදමේපි න් 

වි ාල ශව්ශහසක් දයනව්ා. පාන්දය තුනට  තුනහමායට අව්රිශව්ලා 

ෙෑම ටිෙ හදලා පාසලට ශගනැල්ලා ශදන්න ඒ අ  වි ාල 

මහන්සි ක් ව්න නිසා හම මුදල ව්ැඩි ෙය ශදන්න කි ලා මම  ළිත් 

ිල්ලා සිටිනව්ා. 

ඊළඟට මම කි න්න ෙැමැතියි  ගැබිනි මේව්වනන්ට ලබා ශදන 

ශපෝෂට මල්ල ගැන. ගැබිනි මේව්වනන්ට ලබා ශදන ඒ ශපෝෂට 

මල්ල ්රමාද කින් ශතොයව් අදාළ මාසශේ දීම ලබා දීමට ෙටයුතු 

ෙයන්න කි ලා මම ිල්ලා සිටිනව්ා. සමහය ශව්ලාව්ට මාස ශදෙ 

තුන පයක්කු ශව්ලා තමයි හම ශපෝෂට මල්ල ඒ අ ට 

ලැශබන්ශන්. මාස ෙට වනපි ල් 1 222 බැගින් මාස 22ෙට 

වනපි ල් 12 222ෙ ව්ටිනාෙමකින් යුතු ශපෝෂට මල්ලක් ලබා 

ශදන ව්ැඩ පිළිශව්ළක් තමයි ශමශතක් ෙල් ක්රි ාත්මෙ වුශණ්. හදා 

ජනාධිපතිතුමා අතුවන අ  ව්ැ  ිරිපතපත් ෙයනශෙොට සඳහන් ෙළා  

හම ශපෝෂට මල්ශල් ව්ටිනාෙමට තව්ත් වනපි ල් 1 522ක් හෙතු 

ෙයනව්ා කි ලා. හැබැයි  මට  ශත්වනම් ගන්න අපහසුයි  මාස 22 

සඳහාම ලබා ශදන වනපි ල් 12 222ට තව් වනපි ල් 1 522ක් හෙතු 

ෙයනව්ාද  හශහම නැත්නම් මාස ක් සඳහා ලබා ශදන වනපි ල් 

1 222ට තව් වනපි ල් 1 522ක් හෙතු ෙයනව්ාද කි ලා. මට ඒ 

ගැටලුව් මතුශව්ලා තිශබනව්ා. වනපි ල් 1 522 ශදන්ශන් මාස 

22ටම නම්  මාස ෙට වනපි ල් 152ක් ව්ැනි මුදලක් තමයි වනපි ල් 

1 222ට හෙතු ශව්න්ශන්. හත ශෙොට  වනපි ල් 1 222ට තව්ත් 

වනපි ල් 152ක් හෙතු වුටාම වනපි ල් 1 152යි. ඒ මුදලින් හම 

ශපෝෂට මල්ල හදන්න ගි  ශ්්ාත්  ඒශෙන් ශමොනව්ා ගන්න 

පුළුව්න් ශව්යිද කි ලා ි තාගන්න බැහැ. හම නිසා හම වනපි ල් 

1 152 වනපි ල් 5 222ක් දක්ව්ාව්ත් ව්ැඩි ෙයලා ගැබිනි මේව්වනන්ට 

ශහොඳ ශපෝෂට මල්ලක් ලබා ශදන්න කි ාත් මම ිල්ලා සිටිනව්ා.  

  මා නිශ ෝජන  ෙයන ශමොටයාගල රිස්ත්රික්ෙ  ගැනත්  

ොයටා කීප ක් කි න්න තිශබනව්ා. ශමොටයාගල රිස්ත්රික්ෙ  

ශම් තයම් ු්තපත් තත්ත්ව් ට ෙඩා ව්ැටුශණ් 2825දී ිංග්රීසින් විසින් 

වඩයට ගිවිසුම අත්සන් ෙළාට පසුව්යි. ිංග්රීසින් විසින් 2825දී හම 

ගිවිසුම අත්සන් ෙළත්  හම ගිවිසුමට විවනේධව් 2828දී ශව්ල්ලස්ස 

ෙැරැල්ල ඇති වුටා. ඒ ෙැරැල්ශලන් පසු ිංග්රීසින් විසින් අශ්ත 

්රශේ ශේ  ජීව්ත් වූ ව් ස අවුවනු 28ට ව්ැඩි පිපතමි අ  -ව්ැඩිි ටි 

පිපතමින්- මයා දාලා  ගහශෙොළ  හයොබාන විනා  ෙයලා  ව්ැේ 

අමුණු පුපුවනව්ා හැයලා මුළු ශව්ල්ලස්සම විනා  ෙළා. හම නිසා 

හම ්රශේ   ජන ශුනය ්රශේ  ක් බව්ට පත් වුටා. ඒ සිේධිශ න් 

බි ට පත්ශව්ලා ිතිපත වුණු අ   පානම්පත්තුව් පැත්ශත්  හශහම 

නැත්නම් ිහළ ෙඳුෙයශේ  සැඟවිලා ිඳලා නැව්ත පහළට බැහැලා 

ශව්ල්ලස්සට පැමිණි ා. හශලස පැමිණි පිපතස හෙතු ශව්ලා 

ශගොඩනඟා ගත් ආර්ථිෙ  තුළින් තමයි සංව්ර්ධන  සඳහා දැන් 

ශව්ල්ලස්ස ූ දානම් ශව්ලා සිටින්ශන්. හැබැයි  අපි තව්මත් ිතාම 

ුර්ව්ල තත්ත්ව් ෙ තමයි සිටින්ශන්. මූලාසනාරූඪ ගවන 

මන්ත්රීතුමි නි  ශව්ල්ලස්ස නිසවන බිමක් බව්ට පත් වුශණ් ශම් 

ශහේතුව් නිසායි. 

අදටත් වනහුණු ජාතිෙ ව්ශනෝදයාන  තුළත්  වඩව්ලව් ජාතිෙ 

ව්ශනෝදයාන  තුළත් නටබුන් බව්ට පත්වූ ව්ැේ අමුණු  ශව්ශහය 

විහායස්ාාන වි ාල ්රමාට ක් දැෙගන්න පුළුව්න්. ශම් ශේව්ල් 

සිේධ ශව්ලා අවුවනු 124ක් පමට ගත වුටත්  තව්ම අපට ශම් 

ශේව්ල්  ාා තත්ත්ව් ට පත් ෙයගන්න බැපත වුටා. අපට නිදහස 

ලැබිලා ශම් ව්නශෙොට අවුවනු 74ක් ගතශව්ලා තිශබනව්ා. ශම් 

ොල සීමාව් තුළ සි ලු ආණ්ඩු විසින් ශව්ල්ලස්ස සංව්ර්ධන  

ෙයන්න  ම්  ම් ෙටයුතු ෙයලා තිශබනව්ා. අශ්ත රිස්ත්රික්ෙ  හදා 

තිබුණු තත්ත්ව්ශ න් ශගොඩශගන  ඊට ව්ඩා ශහොඳ තත්ත්ව් ෙට 

ශේන්න ශමශතක් පැව්ැති යජ න් විසින් අපට වදේ වපොය කිරීම 

පිළිබඳව් මම සතුටු ශව්නව්ා. මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමි නි  

ශමම තත්ත්ව්  නැති ෙය ගන්න පසුගි  ආණ්ඩුව් ොලශේ  ි ටපු 

ජනාධිපතිතුමා විසින් මුල්ගල ති ලා  කුඹුක්ෙන් ඔ  - නක්ෙල 

අමුට නමින් ශමොටයාගල රිස්ත්රික්ෙශේ  වි ාල ව්ාපත ව්යාපෘති ක් 

ආයම්භ කිරීමට ෙටයුතු ෙළා. හදා ඒ ආයම්භ ෙයපු අමුට හදලා 

ශදන්න කි ලා ශම් අව්ස්ාාශේදී මම ශගෞයව්ශ න් ිල්ලා 

සිටිනව්ා. ඒ ෙටයුත්ත ිෂ්ට ෙශළොත්  ශමොටයාගල රිස්ත්රික්ෙශේ  

බුත්තල  බඩල්කුඹුය  ශමොනයාගල  සි ඹලාණ්ඩුව්  මඩුල්ල කි න 

1487 1488 

[ගවන මුරිතා ප්රි ාන්ති මහත්මි ] 
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්රාශේශී  ශල්ෙම් ශෙොට්ධාස පශහේ ජීව්ත්ව්න පවුල් 45 222ෙට 

පමට පානී  ජල  ලබා ශදන්න පුළුව්න් ශව්නව්ා. ඒ ව්ාශේම ශම් 

අමුට හැුශව්ොත්  සි ඹලාණ්ඩුව්  ශමොටයාගල  බුත්තල ව්ැනි 

්රාශේශී  ශල්ෙම් ශෙොට්ධාසව්ලට අලුශතන් කුඹුවන අක්ෙය 

6 522ක් සංව්ර්ධන  ෙයන්න පුළුව්න් ශව්නව්ා. ඒ ව්ාශේම දැනට 

තිශබන පැරැණි කුඹුවන අක්ෙය 4 222ෙට  ල-මහ ෙන්න ශදෙ 

ශනොෙඩව්ා ව්ැඩ ෙයන්න හැකි ව්න විධි ට ඒ තුළින් ජල  ලබා 

ශදන්නත් පුළුව්න්ෙම ලැශබනව්ා.  හම නිසා අශ්ත රිස්ත්රික්ෙශේ  

ු්තපත්ෙම නැති ෙයශගන  අශ්ත රිස්ත්රික්ෙ  සංව්ර්ධන  ෙය 

ගැනීම සඳහා මුල්ගල ති ලා ආයම්භ ෙය තිශබන කුඹුක්ෙන්ඔ  - 

නක්ෙල අමුට ව්යාපායශේ  ෙටයුතු ෙඩිනමින් අව්සන් ෙය 

ශදන්න කි ා මම නැව්තත්  ශගෞයව්ශ න් ිල්ලා සිටිනව්ා.  

මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමි නි  ශම් ශමොශහොශත් අතිගවන 

ජනාධිපතිතුමාශගනුත්  ගවන අගමැතිතුමාශගනුත්  ගවන 

ොානා ෙතුමාශගනුත් මම ශගෞයව්ශ න් ිල්ලා සිටිනව්ා  

ිංග්රීසින් විසින් ශව්ල්ලස්සට ෙයපු විනා ශ න් නැව්ත ශව්ල්ලස්ස 

ශගොඩගන්න ශම් ව්යාපායශේ  ෙටයුතු ෙඩිනම් ෙය ශදන්න කි ලා.   

ස්තුතියි. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගවන වීයසුමන වීයසිංහ මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 12ෙ 

ොල ක් තිශබනව්ා. 
 

[අ.භා. 4.26] 
 

ගරු වීරසුෙන වීරසිංහ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு வீெசுைன வீெெிங்ஹ)  

(The Hon. Weerasumana Weerasinghe) 

ස්තුතියි  මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමි නි. ඔබතුමි  විසින් 

සභාව්ට ිරිපතපත් ෙළ ව්ැදගත් ශ ෝජනාව්ක් තමයි  අපි ශම් රින 

ශදශක්දීම සාෙච්ාාව්ට බඳුන් ෙය තිශබන්ශන්. ඒ ශ ෝජනාව් 

සම්බන්ධශ න් ඔබතුමි  මූලාසනශේ  ින්න ශව්ලාශේදීම ොා 

ෙයන්න අව්ස්ාාව් ලැබීමත් මම ව්ාසනාව්ක් ශෙොට සලෙනව්ා. 

ශමොටයාගල රිස්ත්රික්ෙ  නිශ ෝජන  ෙයමින් මට ශපය ොා 

ෙයපු අශ්ත ගවන ධර්මශසේන මන්ත්රීතුමා අපි ශබොශහෝ ආදය  ෙයන 

මහත්මශ ක්. හතුමා කි ා සිටි ා  හදා ඌව් ශව්ල්ලස්ස අයගළ  

නිසාශව්න් හතුමා නිශ ෝජන  ෙයන රිස්ත්රික්ෙශේ  තිබුණු ශව්ල් 

 ා ව්ල් ලක්ෂ ෙට පමට ජල  සැපයූ ව්ාපත ශ ෝජනා ක්රම විනා  

ෙයලා  යට ශගොඩ නඟන්න ි ටපු තවනට පයම්පයාව් විනා  

ෙයමින් සුේදා මුළු ශව්ල්ලස්සම විනා  ෙළ බව්. ගවන ධර්මශසේන 

මැතිතුමනි  හදා සුේදා ශව්ල්ලස්සට ෙයපු ඒ විනා   ශසේම  

ඔබතුමා නිශ ෝජන  ෙයපු ශේ පාලන ධායාව්නුත්  අපිත් ව්පතන්ව්ය 

නා ෙත්ව්  දීපු  දා ෙත්ව්  දීපු ඇතැම් ශේ පාලන පක්ෂත්  ශම් 

ශගවුණු අවුවනු 74ෙ ොල  පුයා ශගන ගි  ව්ැරැරි ආර්ථිෙ 

්රතිපත්තිව්ල ්රතිලල ක් නිසා තමයි  අද ශමව්ැනි ශ ෝජනාව්ක් 

ශම් පාර්ලිශම්න්තුව්ට ශේන්නත් පාය ෙැපුශණ්. අශ්ත යශට් 

පාර්ලිශම්න්තුව් තුළ ශමව්ැනි මාතෘොව්ක් පිළිබඳව් ොා ෙයන්න 

ලැබීමම ශේදව්ාචෙ ක්. ශලෝෙශේ  අශනක් යටව්ල් රිහා බැලුව්ාම  

ඒ යටව්ලට ව්ඩා අශ්ත යටට අවුවනේශේ දව්ස්  65 පුයාම ව්ාශේ ි වන 

හළි  ව්ැශටනව්ා. ඒ ව්ාශේම ශලෝෙශේ  කිසිු යටෙට ශනොශදශව්නි 

සශ්රීෙත්ව් කින් සපිපත අූරවන යටක් අපට තිශබනව්ා. අශ්ත යශට් 

ගංගා 22 ක් මධයම ෙඳුෙයශ න් පටන්ශගන අරී  ක්රම ට යට 

පුයා ගලාශගන  නව්ා. අපට තිශබන්ශන් හව්ැනි යටක්. සමෙ ට 

ආසන්නව් තිශබන නිසා ි වන හළි  ව්ාශේම මහ ශපොශළොශේ 

තිශබන ගුටාත්මෙ බව් අතිනුත් ශලෝෙශේ  තිශබන කිසිු යටෙට 

ශනොශදශව්නි යටෙයි අපි ජීව්ත් ව්න්ශන්. හව්ැනි යටෙ ජීව්ත් ව්න 

අපට අද සිේධ ශව්ලා තිශබනව්ා  නිදහස ලබා අවුවනු 74ෙට පසු 

මන්දශපෝෂට  ගැන ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ දව්ස් ශදෙක් ව්ාද විව්ාද 

ෙයන ශේදනී  තත්ත්ව් ෙට පත්ව්න්න. 

ශම් විව්ාද ට පාදෙ ශව්ච්ච ොයටා කිි ප ක් තිශබනව්ා. ඒ 
ොයටාව්ලින් ්රධාන ොයටාව් පිළිබඳව් තමයි සමාජශේ  ව්ැඩි 
ොා බහෙට ලක් වුශණ්. මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමි නි  
හක්සත් ජාතීන්ශේ සංවිධාන  කි න්ශන්  අප පිළිගත්තත්  
ශනොපිළිගත්තත් අපත් සාමාජිෙත්ව්  දයන සංවිධාන ක්. හි  
ළමයින් සම්බන්ධශ න් ව්න ආ තන  තමයි  හක්සත් ජාතීන්ශේ 
ළමා අයමුදල -UNICEF. තව්ත් හෙක් තමයි  ශලෝෙ ආහාය හා 
ෙෘෂිෙර්ම සංවිධාන . ශම් ආ තන ශදෙ තමයි  ශලෝෙශේ  
ළමයින් සම්බන්ධශ න් සහ ආහාය සම්බන්ධශ න් ොා 
ෙයන්ශන්. හක්සත් ජාතීන්ශේ ළමා අයමුදශල් - UNICEF හශක් - 
ශමයට ්රො ෙ Bismarck Swangin පසුගි  දව්ශසේ 
ඕස්ශේලි ාශේ ABC මාධය ආ තන ට ්රො  ෙය තිශබනව්ා  
ලංොශේ මන්දශපෝෂට  ගැන ොයටා ගටනාව්ක්. ශ්රී ලංොශේ 
ආර්ථිෙ අර්බුද   හුශදක් ආර්ථිෙ අර්බුද ක් පමටක් ශනොව් 
ළමයින්ශේ අර්බුද ක් ව්න බව්ත් ඔහු ්රො  ෙළා. අපි දැන් ශම් 
ආර්ථිෙ අර්බුද  ගැන පාර්ලිශම්න්තුශේත් -ශම් ශේරිොශේත්-  
හළිශේ ත් -සමාජශේ ත්- ඇති පදමට ොා ෙයමින් ඇස් පනා පිට ඒ 
ශේදව්ාචෙ  අත් විඳිමින් ින්න ශව්ලාව්ක්  ශම්ෙ. ශම් ආර්ථිෙ 
අර්බුද   ආර්ථිෙ අර්බුද ක් විතයක්ම ශනොව්  ළමයින්ශේ 
අර්බුද ක් ද ව්නව්ා කි න ොයටාව් හතුමා සඳහන් ෙළා. ඒ 
ව්ාශේම  ලංොශේ අවුවනු පහට ව්ඩා අඩු දවනව්න්ශේ 
මන්දශපෝෂට  ගැන සංඛයාශල්ඛන  දත්ත ිරිපතපත් ෙයමින් 
හතුමා ොා ෙළා. ශේදනී  තත්ත්ව්  තමයි  ශම් සශ්රීෙ ශ්රී ලංොව් 
දකුණු ආසි ාශේ මන්දශපෝෂට  තිශබන යටව්ල් අතපතන් ශදව්ැනි 
ස්ාාන ට පත්වී තිබීම. අපට ිහළින් ින්රි ාව් ින්නව්ා. 
ින්රි ාශේ මන්දශපෝෂට තත්ත්ව්  ආදී ොයටා ගැන අපට 
අව්ශබෝධ ක් තිශබනව්ා.  

මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමි නි  සංඛයාශල්ඛන අනුව් 
මන්දශපෝෂට  අතින් ශලෝෙශේ ම හ ශව්නි ස්ාානශේ  ින්ශන් 
අශ්ත යට. ශම්  හ ශව්නි ස්ාාන  ගැන ොා ෙයන ශෙොට අපට 
ි පතකිත ව්න්ශන්  මන්දශපෝෂට  අතින් පළමුශව්නි 22 අතය 
තිශබන යටව්ල් රිහා බලනශෙොටයි. දකුණු සුඩාන   ජිබුටි  
ශේ මන   සුඩාන   ින්රි ාව්  හපතත්රි ාව්  ශසෝමාලි ාව්  චැඩ් ආරි 
යටව්ල් ශගොන්නක් අතය තමයි අප හ ශව්නි ස්ාානශේ  ින්ශන්. 
ශම් කි න මන්දශපෝෂට තත්ත්ව්   අශ්ත යට මුහුට ශදන 
ශේදව්ාචෙ   ශම් යට ගමන් ෙයපු ව්ැරැරි ආර්ථිෙ ගමන් මශේ 
ශේදව්ාචෙ  ශහොඳින් ශපන්ව්න ෙැඩපතක් බව්ට අද පත් ශව්ලා 
තිශබනව්ා. ඒ ව්ාශේම හතුමා සඳහන් ෙයනව්ා  ලංොශේ සෑම 
පවුල් 22කින් 7ක් ම ආහාය ශේල් ්රමාටශ න් හෙක් අඩු ෙය 
තිශබනව්ා කි ලා. තුන්ශේලක් ොපු මිනිසුන් ශේල් ශදෙක්  ශේල් 
ශදෙක් ොපු මිනිසුන් හක්  ශේලක්  හක් ශේලක්ව්ත් ෙන්න බැපත 
මිනිසුන් ශලව්ෙන මට්ටමට අද පත් ශව්ලා ින්නව්ා. 
සංඛයාශල්ඛනව්ලට අනුව් මන්දශපෝෂට  ශහේතුශව්න් දවනව්න්ශේ 
ෙෘ  වීම සි  ට 27ක් බව් කි නව්ා.  

අද "ලංොදීප" පුව්ත් පශත් පළමුශව්නි පිටුශේ ්රධාන 
සියස්තල  ව්න්ශන්  "ජනතාව් ලක්ෂ 6  ක් ආහාය අර්බුද ෙ. සෑම 
පවුල් 5කින් 4 ක්ම ආහාය ශේලක් මගහරී"  න්නයි. මූලාසනාරූඪ 
ගවන මන්ත්රීතුමි නි  මා ිහතින් කි පු නිර්ටා ෙ අනුව් ගත් විට  
හෙ ශේලක් මඟ හපතනව්ා කි න්ශන් ශමොෙක්ද? ශේල් තුනම ොපු 
මිනිසුන් ෙන්ශන් ශදශේලයි. ශදශේලක් ොපු මිනිසුන් ෙන්ශන් 
හෙ ශේලයි. හෙ ශේලක් ොපු මිනිසුන් අද ශලව්ෙන මට්ටමට පත් 
ශව්ලා ින්නව්ා. අද "ලංොදීප" පුව්ත් පශත් ිහත headline හෙ 
 ටශත් පළ වී ඇති ලිපිශ ි  ාා ා පිටපතක් මම ශම් අව්ස්ාාශේදී 

සභාගත* ෙයනව්ා. 

1489 1490 

————————— 
*  පුස්තකාලව  තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්න්තුව් 

 ඒ ආ තන ශදෙ හශහම කි න ශෙොට  "නැහැ  අශ්ත යශට් 

ශමශහම ්ර ්න ක් නැහැ. ශම් කි න සංඛයා  ශල්ඛන ශබොවන" 

කි ලා කි න අ ත් ින්නව්ා. මම දන්ශන් නැහැ  ශම් විව්ාද  

පැව්ැත්ශව්න ශමොශහොශත් ශසෞඛය අමාතයාං ශේ  ශල්ෙම්තුමා 

යාජය නිලධාපතන්ශේ මැරිපත ට පැමිට ින්නව්ාද  කි ලා. හතුමා 

කි නව්ා  "ශම් සංඛයා ශල්ඛන ශබොවන. ශම් පයට සංඛයා ශල්ඛන. 

ශමශහම ්ර ්න ක් නැහැ" කි ලා. ශම්ෙ නිෙම් දැන් සුඛිත මුරිත  

ශහොඳ යටක් හැටි ට ශගන ොා ෙයනව්ා. ජනෙ ශ්රී චන්ද්රගු්තත 

මහත්ම ා කි න්ශන්  ිතාම ශහොඳ යාජය නිලධාපතශ ක්. මා ි තන 

විධි ට හතුමාශේ හෘද  සාක්ෂි  ශනොශව්යි ඒ ොා ෙයන්ශන්. 

සංඛයාශල්ඛන ගැන කි මින් ෙවුවන හපත කි න ශද ක් කි න්න 

හතුමාට සිේධ ශව්නව්ා. හතුමා කි න්ශන්  ශම්ව්ා මෑත ොලශේ  

ශතොයතුවන ශනොව්  පයට ශතොයතුවන මත පිි ටා ෙයන ්රො  බව්යි. 

මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමි නි  පයට ශතොයතුවන මත වුව්ත් 

්රතිලල  ශම්ෙ නම්  දැන් තිශබන ශතොයතුවන සහ දත්ත හක්ෙ 

ගත්ශතොත් ශම් තත්ත්ව්  මීටත් ව්ඩා ශේදව්ාචෙ ෙට තල්ලු ව්නව්ා 

සත්තයි. අපි ි තමු  ශම් ොා ෙයන්ශන්  1227  1228  1229 ආරි 

ව් ශ න් පසු ගි  අවුවනුව්ල සංඛයාශල්ඛන ඇසුපතන් කි ලා. ඒව්ා 

මත ශම් යශට් තත්ත්ව්  ඒෙ නම්  ව්ර්තමාන  මුහුට ශදන 

තත්ත්ව්  ගැන ඔබත්  මමත් -අපි- දන්නව්ා. ශම් යශට් මිනිසුන් 

විඳින ුක් ශේදනා සහ ආර්ථිෙ අශහේනිෙම් ගැන අපි දන්නව්ා. ඒ 

නිසා මන්දශපෝෂට  ගැන අලුත් සංඛයාශල්ඛනව්ලට අනුව් 

ගටන් හැුශව්ොත් දකුණු ආසි ාශේ පළමුව්න ස්ාාන ත්  

ශලෝෙශේ  ිහළම ස්ාාන ෙටත් අශ්ත යට තල්ලු ව්නව්ා 

ශනොඅනුමානයි; නිසැෙයි. අපි විපක්ෂශේ  සිටි ා කි ා ශම් 

තත්ත්ව්  ගැන සතුටු ශව්ලා අත්පුඩි ගහන්නද? ශම් ගැන අපටත් 

ශේදනාව්ක් තිශබනව්ා. ශම් ශ ෝජනාව් පිළිබඳ විව්ාදශ න් පසුව් 

අප ෙළ යුතු ොර් භාය  වි  යුත්ශත් ශමොෙක්ද? පක්ෂ  විපක්ෂ 

ව් ශ න් අප ශමොන ශේ ොා ෙළා වුටත්  පාලෙ න්ශේ ව්ගකීම 

බව්ට පත් ව්නව්ා ශම් ්ර ්න ට ්රතිෙර්ම ශසො න හෙ පළමුශව්නි 

ොර්  භාය  බව්ට පත් කිරීම.  

ඇතැම් පාලෙ න්ට  ඇතැම් නා ෙ න්ට  ඇතැම් නිලධාපතන්ට 

මන්දශපෝෂට ක් නැති බව් අපි දන්නව්ා. ඒ අ  අධිශපෝෂට  

බුක්ති විඳින බව් අපි දන්නව්ා. හැබැයි  ඒ අ ශේ  රීය 

අධිශපෝෂටශ න් යුක්ත වුටාට හදව්ත සහ ශමොළ  

මන්දශපෝෂටශ න් ශපශළන නිසාශව්න් තමයි ශම් ශේදව්ාචෙ  

ඇති ශව්ලා තිශබන්ශන්. හදව්තත්  ශමොළ ත් හපත ාොයව් 

ක්රි ාත්මෙ ශනොවීශම් ්රතිලල  නිසාශව්න් තමයි දීර්ඝ ොලීනව් 

ශම් ශේදව්ාචෙ ට අප තල්ලු ශව්ලා තිශබන්ශන්. ඒ නිසා ශම් 

තත්ත්ව් ට වත්තය ශහො න්න ඕනෑ කි ා අපි ිතා ඕනෑෙමින් 

කි නව්ා.  

කිසිම ෙැබිනට් ඇමතිව්යශ ක් ශම් ශව්ලාශේ ශම් ගවන සභාශේ 
නැහැ. ව්ග කිව් යුතු ෙවුවනව්ත් ශමතැන නැහැ. ඒ අ  ශෙොශහේ ශහෝ 
ිඳන් ශම් ොාව් අහශගන ින්නව්ා ඇති. මම හතුමන්ලාට 
කි නව්ා  ශම් අර්බුද  ගැනත් සානුෙම්පිෙව් ි තන්න කි ලා. ශම් 
යශට් ආර්ථිෙ අර්බුද  ගැන මීට අවුවනු ශදෙහමායක්  තුනක් 
තිස්ශසේ රිගින් රිගටම අපි කිේව්ා. නෑූ  ෙන්ව් ි ටපු පාලෙ න්ශේ 
බිි පතෙම නිසාශව්න් ශම් යට  මින් තිශබන තැන අපි ෙවුවනත් ඇස් 
පනාපිට දකිනව්ා.   

ශම්ෙ තමයි ඊළඟ අර්බුද . ශලෝෙ ආහාය හා ෙෘෂිෙර්ම 
සංවිධාන  ්රො  ට පත් ෙය තිශබනව්ා  නිසැෙ ව් ශ න්ම 
ආහාය අර්බුද ක් හන බව්. මන්දශපෝෂට  කි න ගැටලුව් ඒ 
ආහාය අර්බුදශේ  ශෙොටසක් බව්ට  පත් ශව්ලා තිශබනව්ා. ඒ ආහාය 
අර්බුද ට මුහුට ශදන්න ශලෝෙ ම අද ූ දානම් ශව්නව්ා. නමුත්  
අශ්ත ෙෘෂිෙර්ම ඇමතිව්වන ශම් ්ර ්නශේ දී දඬු ශල්නුන් පස්ශසේ 
ුව්ලා ව්ලිග  අගිස්ශසන් අල්ලනව්ා ව්ාශේ ෙටයුතු ෙයනව්ා. 

ශලෝෙ ම ආහාය අර්බුද ට මුහුට ශදන්න ූ දානම් ව්නශෙොට 
ලන්ඩන් නුව්ය නගයාධිපතිව්ය ා කි නව්ා  "ශම් හළශඹන ශීත 
සමශේ  - winter season හශක්දී - ඔබට සි ලු ශේ ශදන්න අපට 
හැකි ව්න්ශන් නැහැ  හක්ශෙෝ බල ක්ති ; හක්ශෙෝ ආහාය. ඒ 
නිසා ශදශෙන් හෙක් ශතෝයා ගන්න. ශමොෙද   ඒ ශදෙම ශදන්න 
හම්බ ශව්න්ශනත් නැහැ. ඒ ශදශෙන් හෙයි අපට ශදන්න 
පුළුව්න්ෙම ලැශබන්ශන්" කි ලා. ශම   ශලෝෙශේ  අධියාජයව්ාදී 
සහ අවුවනු ගටනාව්ක් තිස්ශසේ ධනව්ාද  ිහළින්ම පව්තින යටක් 
කි න ොාව්. ශලෝෙශේ  අශනක් හැම යටක්ම ඒ ආහාය අර්බුද ට 
මුහුට ශදන්න ූ දානම් ශව්නව්ා. අශ්ත අ  හ ට ූ දානම් වීම 
හපත ට පසුගි  ොලශේ  ශම් ආර්ථිෙ අර්බුද ට මුහුට දීපු 
ආොය ට සමානයි. ඒ නිසා යට ිතාම දවනණු ශේදව්ාචෙ ෙට 
තල්ලු ශව්න්න පුළුව්න්ෙම තිශබනව්ා.   

මම ොාව් අව්සාන කිරීශම්දී කි න්න ි ටපු ොයටාව් 
ශමතැනට ගැළශපන නිසාශව්න් දැන්ම කි න්නම්. මූලාසනාරූඪ 
ගවන මන්ත්රීතුමි නි  ඔබතුමි  ශගන ආ ශම් ශ ෝජනාශේ 
්රතිලල ක් විධි ට ශදයි න්ශේ නාමශ න් ශම් සම්බන්ධශ න් 
පාර්ලිශම්න්තු විශ ේෂ ොයෙ සභාව්ක් පත් ෙයන්න ඕනෑ. අද හැම 
හෙෙටම ව්ාශේ ොර්  සාධෙ බලො ව්ල් ආරි  පත් ෙයනව්ා. 
මම ඊශේ  ශපශර්දාත් දැක්ො  ශමොෙක්ශදෝ හෙෙට ොර්  සාධෙ 
බලො ව්ල් 8ක් පත් ෙයලා තිශබනව්ා. හෙ විෂ ෙට -
ආශ ෝජන  සම්බන්ධශ න් ශහෝ ශව්නත් ශමොෙක්ශදෝ 
ොයටාව්ෙට- ොර්  සාධෙ බලො ව්ල් 8ක් පත් ෙය තිශබනව්ා. 
ඒ නිසා ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු ආණ්ඩුශව්න් මම ිල්ලා සිටිනව්ා  
ශම් අර්බුද ට සැබෑ ොර්  සාධෙ බලො ක් පත් ෙයන්න 
කි ලා. හ  සර්ව්පාක්ෂිෙව් සහ අව්ංෙ ශච්තනාශව්න් පත් ෙය 
තිශබනව්ා නම්  ඔබත් සමඟ අපිත් ඒෙට සහභාගි ශව්න්න ූ දානම් 
කි න ොයටාව් මා කි නව්ා. ශමොෙද  ශම්ෙ පයම්පයාව්ෙ 
්ර ්න ක්. මන්දශපෝෂට  කි න ්ර ්න  ශමොෙක්ද? හ  
සංඛයාශල්ඛන ගැටලුව්ක් විතයක්ද? අද දවනව්න්ශේ 
මන්දශපෝෂට  ඊළඟ පයම්පයාශේ අර්බුද ක් ශලස බලපානව්ා. ඒ 
ශෙොශහොමද? නිසි ාොයව්  රීය ශසෞඛයශ න් යුතුව් ශනොව්ැඩීම 
ශමොළශේ  ව්ර්ධන ට බාධාව්ක්. මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමි නි  
ගුවනව්පත ෙ විධි ට ඔබතුමි  හ  ශහොඳින් දන්නව්ා. ශම් අර්බුද  
විසඳා ගන්න අපට බැපත වුශටොත් ඇති ව්න ඊළඟ ශේදව්ාචෙ  
ශමොෙක්ද? ඊළඟට බිි  ව්න්ශන් මන්දශපෝෂට  සි ත 
පයම්පයාව්ක්. ළමා මයට සංඛයාව් අව්ම වීම  වපත් මයට 
සංඛයාව් අව්ම වීම  ගර්භිණී මාතාව්න්ශේ මයට සංඛයාව් අව්ම වීම 
අතින් ශලෝෙශේ  රියුණුම යටක් ශව්ච්ච අශ්ත යට ශම් ශේදව්ාචෙ  
නිසාශව්න් ඒ අං  අතිනුත් අසයට තත්ත්ව් ට පත් ශව්න්න ිඩ 
ෙඩ තිශබනව්ා. ඒ නිසා ශම් ොයටාව් සම්බන්ධව් මැරිහත් 
ශව්න්න කි ා මම ිල්ලා සිටිනව්ා. 

ශම් මන්දශපෝෂට තත්ත්ව්  ඇති ශව්න්න බලපෑ ශහේතු 
ොයටා ගටනාව්ක් තිශබනව්ා. මට තව්ත් ටිෙ ශේලාව්ක් තිශබන 
නිසා මම හ  පැහැරිලි ෙයන්න බලාශපොශයොත්තු ශව්නව්ා. ශමි දී 
පළමුව්න ොයටාව් හැටි ට අපි අවිව්ාදශ න් පිළිගන්නව්ා  
ශෙොවිඩ් අර්බුද . හ  ශම් අර්බුද ට  ම් තීයටාත්මෙ බලපෑමක් 
වුටා. අශ්ත යශට් ආර්ථිෙ  බයපතළ විධි ට හකුළා දමන්න හ  
හෙ ශහේතුව්ක් වුටා. මිනිසුන්ශේ ධදනිෙ ආදා ම් මාර්ග 
සම්ූරර්ටශ න් ශව්නස් වුටා. ඒ නිසා ශෙොවිඩ් අර්බුද  
තීයටාත්මෙ සාධෙ ක් බව්ට පත් වුටා. හැබැයි  ශෙොවිඩ් 
ව්යසන  විතයම ද ශම් අර්බුද ට ශහේතුව්? අශ්ත ව්ැරැරි ක්රමශේද  
අප ගි  ව්ැරැරි ගමන් මඟ  අශ්ත ආහාය සංස්ෙෘතිශේ  ව්ැරැරි ආරි ත් 
ශම් අර්බුද ට බලපෑ ශහේතු වුටා. ඒ ව්ැරැරි ක්රමශේද අනුව් තමයි 
පසුගි  ොලශේ ම ෙටයුතු ෙශළේ.  

අශ්ත යට ඕනෑම අල ක්  ගහක් ශෙොළක් හැශදන යටක්. 
නමුත්  අද අශ්ත යශට් දවනව්න්ශේ ශපෝෂට මට්ටම ශමොෙක්ද? 
පාර්ලිශම්න්තුව් ආසන්නශේ  මාරිශව්ල තිශබනව්ා  ක්ෂණිෙ ආහාය 
නිෂ්පාදන  ෙයන ෙඩ ක්. මම ඒ ඒශක් නම කි න්ශන් නැහැ. 
අපි වශේ පාන්දය ඇවිරින්න  නශෙොට පාසල් දව්ස්ව්ලට ඒ ෙඩ  

1491 1492 

[ගවන වීයසුමන වීයසිංහ මහතා] 
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ිස්සයහ තිශබන ව්ාහන ශපෝලිම දකිනව්ා. අද පාසල් දවනව්න්ශගන් 
අතිබහුතය ක් රි ව්ැඩි ා ශයෝගීන් බව්ට පත් ශව්ලා තිශබනව්ා  
ක්ෂණිෙ ආහාය සංස්ෙෘති  නිසා. හයින් මිදීමට අද ශමොන මඟ 
ශපන්වීමද ෙය තිශබන්ශන්? ශදමේපි න් තම ොර්  බහුලත්ව්  
නිසා ශලශහසි ක්රම ශසො න්න ගිි ල්ලා දවනව්න් අගාධ ට දමනව්ා. 
අශ්ත ආහාය සංස්ෙෘති  දවනණු ශේදව්ාචෙ ෙට ගිි න් තිශබනව්ා. 
මන්දශපෝෂට  හි  හෙ ්රතිලල ක්. අශ්ත අධයාපන   දැනුම සහ 
්රාාමිෙ ශසෞඛය පිළිබඳ ්ර ්නත් ඇති ශව්ලා තිශබනව්ා. ශමොන 
තයම් ශේව්ල් කිේව්ත්  ිගැන්නුව්ත් ශම් ආර්ථිෙ ක්රම  තුළ 
ඒව්ාශ න් පළක් වී නැහැ. ශමොෙද  තමන්ශේ ශලශහසි  පහසුව් 
බලන මේපි  පයම්පයාව්ක් නිසා අද දවනව්න්ශේ ශසෞඛය තත්ත්ව්  
නයෙ තැනෙට තල්ලු ශව්ලා තිශබනව්ා. ඒ නිසා හ  ශව්නස් 
ෙයන්න දැව්ැන්ත ොර්  භාය ක් ෙයන්න ඕනෑ.  

ආර්ථිෙ අර්බුද  නිසා ආහාය වේධමන  ඇති ශව්ලා 

තිශබනව්ා. අපි ශමතැන හැමදාම සංඛයාශල්ඛන ගැන කි නව්ා. 

ජූලි මාසශේ  සි  ට 62ක් ශව්ච්ච ආහාය වේධමන  අශගෝස්තු 

මාසශේ දී සි  ට 64යි. නිසැෙ ව් ශ න්ම ශම් ොා ෙයන 

සැ්තතැම්බර් මාස  ව්න ශෙොට ආහාය වේධමන  සි  ට 72 

දක්ව්ා ිහළ  ාවි. ශෙොශහොමද  සාමානය මිනිසුන්  හදා ශේල 

ශසො ාගන්නා මිනිසුන් ජීව්ත් ව්න්ශන්? ආහාය ගන්ශන්? ඒ නිසා 

තමයි ආහාය ශේල් මඟ හැයලා ඔවුන්ශේ ජීවිතව්ල අශනක් 

ොයටා ිස්සයහට ගන්න ඔවුන්ට සිේධ ව්න්ශන්. අශනක් 

පැත්ශතන්  විරැකි ාව් බයපතළ ්ර ්න ක්. ශම් අර්බුද  තුළ 

විරැකි ාව් තව්තව්ත් ව්ැඩි ශව්මින් තිශබනව්ා. අද ජනශල්ඛන හා 

සංඛයාශල්ඛන ශදපාර්තශම්න්තුව් කි න්ශන් විරැකි ා අනුපාත  

සි  ට 4. ක්  සි  ට 5ක් පමට ව්න බව්යි. මා නිශ ෝජන  ෙයන 

මාතය රිස්ත්රික්ෙශේ  තමයි ලංොශේ ිහළම විරැකි ා තත්ත්ව්  

තිශබන්ශන්. හ  සි  ට 7.5යි. සමස්ත ක් ව් ශ න් ගත්ශතොත් 

විරැකි ාව් සි  ට 4. ක් පමට වුටාට ශම් සංඛයාශල්ඛන හපතද 

කි න ොයටා පිළිබඳ නැව්තත් විමසා බලන්න ඕනෑ. ශමොෙද  

විරැකි ාව් බයපතළ ශේදව්ාචෙ ක්. පසුගි  ආර්ථිෙ අර්බුද  නිසා 

විරැකි ාව් ව්ාශේම අශ්ත යශට් යසස්ාව්ලින් ශදොට්ට ව්ැටිච්ච පිපතසත් 

වි ාලයි. 

හෙ පැත්තකින්  අවිධිමත් ක්ශෂේත්ර  සම්ූරර්ටශ න්ම 

ෙඩාශගන ව්ැටුටා. ශම් යශට් හරිශනදා රැකි ා ෙයලා ජීව්ත් ශව්න 

මිනිසුන්ශේ  කුලී ව්ැඩ ෙයලා ජීව්ත් ශව්න මිනිසුන්ශේ  ෙර්මාන්ත 

ආ තන හා ව්ැඩබිම්ව්ල රැකි ා ෙයලා ජීව්ත් ශව්න මිනිසුන්ශේ 

රැකි ා සි ල්ල අද ව්තුශර්.  වනපි ල් නව්සි  ගටනට තිබිච්ච 

සිශමන්ති ශෙොට්ට   වනපි ල්    222ට ව්ැඩි ශව්ලා තිශබනව්ා. ඒ 

නිසා අද ව්ැඩබිම් නැහැ. ව්ැඩබිම් මුඩුබිම් බව්ට පත් ශව්මින් 

තිශබනව්ා; පත් ශව්ලා තිශබනව්ා. ඒ ව්ැඩබිම් මුඩුබිම් බව්ට පත් 

වුටාම ඒව්ාශ න් ජීව්ත් ශව්න මිනිස්සු අද බයපතළ ආර්ථිෙ 

ශේදව්ාචෙ ෙට මුහුට පා තිශබනව්ා. ඒ රැකි ාව්ලින් ශදොට්ට 

ව්ැටිච්ච අ  ගත්ශතොත්  පසුගි  ොලශේ  සංචායෙ ක්ශෂේත්රශේ  

බහුතය ක් ශදනාශේ රැකි ා අි මි වුටා. ඒ නිසා බයපතළ 

ශේදව්ාචෙ ක් තිශබනව්ා. ඒ අ  අවිධිමත් ක්ශෂේත්රශේ  වුටාට 

විධිමත් ක්ශෂේත්ර ගත්ශතොත්  යාජය ශසේව්ශේ   ශපෞේගලිෙ අං ශේ  

මාස් පඩි ලබන මිනිස්සු -මම අව්ස්ාා ගටනෙරි ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේදීත් ශම් ොයට   කිේව්ා-  ශම් ආර්ථිෙ අර්බුද   

ශේදව්ාචෙ  නිසා අද ි ඟන්ශනෝ ශනොවී පුලන්ශනෝ බව්ට පත් 

ශව්ලා තිශබනව්ා. ජීව්ත්වීම සඳහා ව්න ශම් අයගළ ට මුහුට 

ශදන්න ඒ අ ශේ හරිශනදා ආදා ම් ටිෙ ්රමාටව්ත් නැහැ  මාශසේ 

පඩි  ්රමාටව්ත් නැහැ.  

සමස්ත යාජය ශසේව්ශේ  අතිමහත් බහුතය ක් බයපතළ ශේදනී  

තත්ත්ව් ට පත් ශව්ලා තිශබනව්ා. ඒෙ අශ්ත යට ිතා 

අයාජිෙත්ව් ට පත් ශව්ච්ච ොයටාව්ක්. ඒ ව්ාශේම  ඒ අ ට 

ලැශබන ව්ැටුප ්රමාටව්ත්ද? අද ඒ අ  ශව්නුශව්න් කිසිම ශද ක් 

නැහැ. ශම් අර්බුද ත් හක්ෙ ජනාධිපතිතුමා මුදල් ඇමතිව්ය ා 

විධි ට ිරිපතපත් ෙයපු අතුවන අ  ව්ැශ න් ව්ැටු්ත ව්ැඩි ෙයන්න බැපත 

බව් අපි දන්නව්ා. නමුත් ඒ ශව්නුශව්න් ව්ැඩ පිළිශව්ළක් ක්රි ාත්මෙ 

ෙයන්න ඕනෑ. ඒ ශව්නුශව්න් කිසිු ව්ැඩ පිළිශව්ළක් තිබුටාද? අද 

යාජය ශසේව්  කිේව්ාම  අතිමහත් බහුතය ක් තෘ්තතිමත්භාව් කින් 

ශතොයව් තමයි ශසේව්ාව්ට හන්ශන්. මාතය ින්න මනුස්ස ා මාශසට 

වනපි ල් 25 222  12 222  වි දම් ෙයශගන ශෙොළඹ ව්ැඩට හනව්ා. 

ශෙොළඹ ින්න මනුස්ස ා දහපහශළොස්දාහ වි දම් ෙයශගන තව් 

ශෙොශහේ හපත යස්සාව්ට  නව්ා. අද ශම් ව්ාශේ අර්බුද ක් තිශබන 

ශව්ලාශේ ොර්ෙ සාධෙ බලො ව්ල් පත් ෙයන්න ඕනෑ  

තෘ්තතිමත් යාජය ශසේව් ක්  ලලදා  යාජය ශසේව් ක් හදන්න. ශම් 

අ ශේ ස්ාාන මාවන පිළිබඳව්  ම් ව්ැඩ පිළිශව්ළක් ක්රි ාත්මෙ 

ෙයන්න. අද ශතල් පිළිබඳව් අර්බුද ක් තිශබනව්ා . ශම් ශව්ලාශේ 

තමන්ට පහසුශව්න්  න්න පුළුව්න් ආසන්න ස්ාාන ෙට ව්ැඩට 

 න්න යාජය ශසේව්ෙ න්ට ක්රමශේද ක් හැුව්ාද? ඒව්ා ගැන කිසිු 

ක්රි ාමාර්ග ක් අයශගන නැහැ. සමහය අ  ඒ ශසේව්ාව් ෙයන්ශන් 

ිතා ශේදනාශව්න්. ඒෙට කිසිු ව්ැඩ පිළිශව්ළක් නැහැ. ඔවුන්ශේ 

ආදා ශමන් ව්ැඩි ්රමාට ක්  ගමනාගමන වි දම්ව්ලට දයන්න අද 

සිේධ ශව්ලා තිශබනව්ා. ඒෙ නිසා ඒ ශව්නුශව්න් අපි මැරිහත්වීමක් 

ශව්න්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමි නි   ශමන්න ශම් ව්ැඩ 

පිළිශව්ළට සමහය විට ඔබතුමි  ෙැමැති ශව්න හෙක් නැහැ. 

නමුත් ශම්ෙ ඔබතුමි  අම්මා ශෙශනක් විධි ට ෙැමති ශව්න්න 

ඕනෑ ශද ක්. රැකි ා ලක්ෂශේ  ව්ැඩ පිළිශව්ළ ශගෝධාභ  යාජපක්ෂ 

ජනාධිපතිතුමා ිතා සේභාව්ශ න් ක්රි ාත්මෙ ෙළා. ශම් අර්බුද  

තුළ හතුමා ෙල්පනා ෙශළේ ශම් යශට් ආදා ම අඩුම පවුල්ව්ලින් 

හෙ පවුලෙට හෙ යජශේ  යස්සාව්ක්ව්ත් ශදන්න ඕනෑ කි ලායි. ඒ 

අනුව්  පවුල් ලක්ෂ ක් ශව්නුශව්න් රැකි ා ලක්ෂ ක් ශදන ව්ැඩ 

පිළිශව්ශළේ  9 222ක් රැකි ා ලබා ුන්නා  ොර්  සාධෙ බලො  

කි ලා. ඒ රැකි ා ලක්ෂශේ  ව්ැඩ පිළිශව්ළ ක්රි ාත්මෙ වුශණ් පහළ 

අධයාපන මට්ටම් තිශබන දවනව්න් ශව්නුශව්න්. ඒ අනුව් 8 ශරේණි  

සමත් - 8 ශරේණි  දක්ව්ා ිශගන ගත්- අ   ශව්නුශව්න් තමයි 

රැකි ා ුන්ශන්   ඒ අ  ශම් යශට් නිෂ්පාදන ක්රි ාව්ලි ට දා ෙ ෙය 

ගන්න.  හදා  කිේශේ මාස හ ෙට පස්ශසේ  ඒ අ  සථ්ිය ෙයලා 

යාජය ශසේව් ට හෙතු ෙයනව්ා කි ලා. දැන් අවුවනු හෙහමායක් 

ශව්නව්ා. වනපි ල් 11 522ට තමයි තව්ම ඒ අ  රැකි ාව් ෙයන්ශන්. 

හතැන ින්නව්ා  ශෙොශහේ හපත තැනෙ ෙයපු යස්සාව් පැත්තෙට 

දාලා යජශේ  ශසේව් ට හන්න ආසාශව්න් ආපු අ . හතැන ින්නව්ා  

ධදනිෙව් කුලී ව්ැඩ ෙයලා  ශම්සන් ව්ැඩ ෙයලා  ව්ඩුව්ැඩ ෙයලා  

-පසුගි  ොලශේ  නම් ශම්සන් ව්ැඩ  ව්ඩුව්ැඩව්ලට වනපි ල් 

  222ක්  4 222ක්  දව්සෙට වප න්න තිබිච්ච අ - මුදල් හම්බ 

ෙයපු අ .  ඒ අ ත් ශම්  ව්ැඩ පිළිශව්ළට හෙතු වුටා  මාස 

හ කින් ස්ථිය ශව්ලා යාජය ශසේව් ට හෙතු ශව්න්න. අද ඒ සමස්ත 

ොර්  සාධෙ බලොශේ   9 222ම  බයපතළ අර්බුද ෙ  ින්ශන්. 

ශම්  ශේදව්ාචෙ  නිසා ඔවුන්ශේ පවුල් සංස්ාා සම්ූරර්ටශ න් 

බිඳ ව්ැටිලා තිශබනව්ා.  ඒ පවුල්  9 222න්  භාග ක් විතය සමෘේධි 

පවුල්. ඔවුන්ට ශම් යස්සාව් හම්බ ශව්ච්ච ගමන් ඔවුන්ශේ සමෘේධි 

දීමනාව් ෙපලා දැම්මා; සමෘේධි ව්යාපායශ න් ඒ ෙට්ටි  අයින් 

ෙළා. ගවන ජනාධිපතිතුමා  මුදල් අමාතයතුමා ව් ශ නුත් ෙටයුතු 

ෙයන නිසා මම හතුමාශගන්  ශගෞයව්ශ න් ිල්ලා සිටිනව්ා  

විශ ේෂ මැරිහත්වීමක් ශව්ලා  ඒ ොර්  සාධෙ බලොශේ   යස්සා 

ෙයන ඒ පවුල්ව්ල අ  සම්බන්ධශ න්  ම් කිසි ක්රි ාමාර්ග ක් 

ගන්න කි ලා. ඔවුන් අද සමහය වේධච්ච යාජය නිලධාපතන්ශේ 

ශගොුවන බව්ට පත් ශව්ලා තිශබනව්ා.  අශ්ත භාෂාශව්න් කි නව්ා 

නම්  ව්හලුන් හා සමානව් තමයි ඔවුන්ට අද ව්ැඩ ෙයන්න සිේධ 

ශව්ලා තිශබන්ශන්. ඒෙ අශ්ත යශට් ශම් ක්රමශේ  තිශබන ව්ැරැේද. 

සමහය ආ තනව්ල  ින්න ස්ථිය ෙම්ෙවනව්ා ළඟට ශම් ොර්  

සාධෙ බලොශේ  ශෙශනක් දැම්මාම ඒ ස්ථිය ෙම්ෙවනව්ා 

overseer බව්ට පත් ශව්නව්ා. ොර්  සාධෙ බලොශේ  ඒ 

1493 1494 



පාර්ලිශම්න්තුව් 

ශසේව්ෙ ා ව්හලා බව්ට පත් ශව්නව්ා. ශදශදනාශේම රැකි ා හෙ 

සමානයි; හෙම රැකි ා මට්ටම. හැබැයි හක්ශෙශනකුශේ පඩි  

වනපි ල් 45 222යි. අශනක් තැනැත්තාශේ පඩි  11 522යි. ඔවුන් 

හෙම යස්සාව් ෙයනව්ා. ශම් නිසා ොර්  සාධෙ බලොශේ  

ශසේව්ෙ ා ධදනිෙව් මහා අර්බුද ෙ  ින්ශන්.  ශම් අ  ගැන 

කිසිු මැරිහත්වීමක් ශව්ලා නැහැ. ශම් සි ලු ශේව්ල් නිසා අද 

බයපතළ  ශේදනී  තත්ත්ව් ක් ඇති ශව්ලා තිශබනව්ා.   

මිනිසුන්ශේ ධදනිෙ ජීවිත  ගත ෙයන්න අද ඔවුන්ට  ම්  ම් 

ශේව්ල් ෙැප ෙයන්න සිේධ ශව්ලා තිශබනව්ා. විුලි බිල ශගව්න්න 

ඕනෑ. නැත්නම් විුලි  ෙපනව්ා. ව්තුය බිල ශගව්න්න ඕනෑ. 

නැත්නම් ව්තුය ෙපනව්ා. ්රව්ාහන පහසුෙම් ශව්නුශව්න් මුදල් 

ශගව්න්න ඕනෑ. යස්සාව්ට ශනොගිශ ොත් හතැන යස්සාව් නැති 

ශව්නව්ා.  දවනශව්ෝ ිස්ශෙෝලට  ව්න්න ඕනෑ. ඒ වි දම් ටිෙ 

දයන්න ඕනෑ. ඒ සි ල්ල ෙයන්න ඕනෑ ශව්න නිසා  ඔවුන්ට ෙන 

ෙෑම ශේශලන් තමයි ෙැප කිරීම ෙයන්න ශව්න්ශන්.  අද ඒ 

අර්බුද  තමයි ශම් ශපෝෂට අර්බුද  බව්ට පත් ශව්ලා තිශබන්ශන්. 

මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමි නි  අද ව්තුෙයශේ  ජනතාව් 

ජීව්ත් ව්න්ශන් ශෙොශහොමද කි ලා ඔබතුමි  දන්නව්ා. ව්තුෙයශේ  

ජනතාව් පුවනේදක් විධි ට ආහාය ශේල් තුශනන් හෙ ශේලෙට පිටි 

ආශ්රිත ආහාය ක් තමයි ගත්ශත්. ශයොටි ක් ශහෝ පිටිව්ලින් හදපු 

ශමොනව්ා හපත ශද ක් ොපු මා නිශ ෝජන  ෙයන ශදනි ා  

මැතිව්යට ශෙොට්ධාසශේ  ජනතාව් ජීව්ත් වූ ආොය  අපි ශහොඳින් 

දන්නව්ා. ඔවුන් හැම දාම වශේට ශමොනව්ා ශහෝ ොලා  නව්ා. 

දව්ල්ට ෙන්න ශල්සි ට ශයොටි ක් ඔතාශගන  නව්ා. රෑට තමයි 

ශමොනව්ා හපත ශද ක් හදාශගන ෙන්ශන්. හදා ශයොටි ශහෝ පිටි 

ආශ්රිත නිෂ්පාදන කින් ශේලක් පිපතමහ ගනිපු මිනිස්සු  හශහම 

නැත්නම් ව්ඩ ක් ශහෝ ොලා ශේලක් පිපතමහ ගනිපු මිනිස්සු අද 

පිටිව්ල මිලත් හක්ෙ සම්ූරර්ටශ න්ම ඒ ආහාය ශේල ෙැප ෙයලා 

අව්සානයි. ශම් යශට් ි ටපු  ක්තිමත් පයම්පයාව්ක් තමයි  ව්තුෙය 

ජනතාව්. ඔවුන් අද ිතාම අසාධායට ට ලක් වූ පයම්පයාව්ක්. 

121  ව්ර්ෂ  ව්න ශෙොට ලංොව්ට ව්තුෙයශේ  මිනිස්සු ඇවිල්ලා 

අවුවනු 122ක් ව්නව්ා. දැන් ඒ 122 ව්න සැමවනම සමයන්න 

ශව්න්ශන් ශේදව්ාචෙ ක් හක්ෙ. අද ව්තුෙයශේ  සමස්ත මිනිසුන් 

ශම් වේධමන ත් හක්ෙ ශේදනී  තත්ත්ව් ට පත්ශව්ලා 

තිශබනව්ා. ඔවුන්ශේ ශපෝෂට  සම්බන්ධශ න් ෙව්ය ොා ද?  

නාගපතෙ ව්තුෙයශේ  තත්ත්ව් ත් ඒ හා සමානයි. ඊළඟට 

බලන්න  ධීව්ය ්රජාව් රිහා. ශමශතක් ොල ක් ශපෝෂදා  ආහාය 

ශේලක් ගත් පයම්පයාව්ක් තමයි ධීව්ය ක්ශෂේත්රශේ  ජනතාව්. ඒ අ ට 

 ම් ශපෝෂයදා  තත්ත්ව් ක් තිබුටා. අද සමස්ත ධීව්ය 

ක්ශෂේත්රශ න් අතිමහත් බහුතය ක් ශම් පව්තින ආර්ථිෙ අර්බුද  

නිසා  ින්ධන අර්බුද  නිසා ෙඩා ව්ැටිලා. විශ ේෂශ න්ම භූමිශතල් 

මිල සි  ට  22 ගටනකින් ව්ැඩි කිරීශම් ්රතිලල ක් විධි ට රින 

පතා මුහුු ගි  ශබෝට්ටුව්ලට දැන්  න්න විධි ක් නැහැ. අද ධීව්ය 

ෙර්මාන්ත  සම්ූරර්ටශ න් ෙඩා ව්ැටිලා  විනා ශව්ලා. ඒෙ නිසා 

අද ඔවුන්ට ශපෝෂයදා  ආහාය ශේලක් ගන්න හම්බ ශව්න්ශන් 

නැහැ. ඒ අ ශේ සංස්ෙෘතිශේ  හක් අංග ක් තමයි  ධදනිෙව් මුහුු 

 න ධීව්ය න්ශේ ශබෝට්ටු ශගොඩ බිමට ආව්ට පස්ශසේ ශගදය  න 

ශෙොට මාළු කූපතශ ක් අයශගන  ෑම. මාළු පපතශභෝජන  

සම්බන්ධශ න් ශහොඳ තත්ත්ව් ක් ඔවුන්ට තිබුටා. අද පව්තින ශම් 

අර්බුද  නිසා ඒ පුවනේද නැතිශව්ලා අද ධීව්ය ක්ශෂේත්රශේ  අ ටත් 

ශපෝෂට  සම්බන්ධශ න් බයපතළ ගැටලුව්ක් ඇති ශව්ලා 

තිශබනව්ා. ශම් සමස්ත ක්රි ාව්ලිශේ  ්රතිලල   මන්දශපෝෂට  

විතයක් ශනශව්යි. ඊළඟ පයම්පයාශේ අධයාපන  ඇතුළු  සි ලු ශේ 

බිඳ ව්ැටීමයි හි  ්රතිලල  ව්න්ශන්.  

ශම් ව්ැදගත් ශ ෝජනාව් ලලදා  ශ ෝජනාව්ක් බව්ට පත් 
ව්න්ශන් ශෙශහොම ද? අද ශමතැන ඇමතිව්වන නැති වුටාට ශම් 
හැන්සාඩ් ව්ාර්තා අයශගන බලන්න. නිලධාපතන් මඟින් ශම් 
ශතොයතුවන ශහො ලා බලන්න. ශම් සභා ගර්භශේ  මතු ශව්ච්ච 
ඇතැම් ොයටා ෙල්පනා ෙය බලලා  පක්ෂ  පාට ශේදශ න් 
ශතොයව් ෙවුවනත් හෙතුශව්ලා දවනව්න්ශේ ශපෝෂට  සම්බන්ධව් 
ෙටයුතු ෙයන්න පාර්ලිශම්න්තුව් තුළ විශ ේෂ ොයෙ සභාව්ක් පත් 
ෙයන්න. ශම  යශට් ්රධාන ොයටාව්ක් විධි ට සලො රිස්ත්රික් 
සම්බන්ධීෙයට ෙමිටු  ්රාශේශී  ශල්ෙම් ශෙොට්ධාස  ග්රාම 
නිලධාපත මට්ටම දක්ව්ාම ශම් ශතොයතුවන ව්යා්තත ෙය දවනව්න්ශේ 
ශපෝෂට  සම්බන්ධ ොයටාව් ශහො ලා බලන්න ව්ැඩ පිළිශව්ළක් 
ක්රි ාත්මෙ ෙයන්න. හශසේ ශනොෙශළොත් ශම් යට තව් පයම්පයා 
කීප ක්  න විට අනාා ශව්ලා  අඳුවන ශව්ලා  විනා  ශව්ලා  ාවි. 
හම නිසා ශම් ව්ැදගත් ශ ෝජනාව් ලලදා  ෙය ගැනීම සඳහා 
මැරිහත් ශව්න්න කි ා ආයාධනා ෙයමින්  මට ශම් අව්ස්ාාව් ලබා 
දීම පිළිබඳව් ඔබතුමි ටත් ස්තුතිව්න්ත ශව්මින් මශේ ොාව් 
අව්සන් ෙයනව්ා  මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමි නි.    

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගවන ිම්යාන් මහරූ ් මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි නව් ෙ 

ොල ක් තිශබනව්ා. 
 

[பி.ப. 4.25] 
 

ගරු ඉම්රාන් ෙහරූ ් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு இம்ெொன் ைஹ்ரூப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 
நன்றி, தகௌெவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கறள! 

உங்களொல் தகொண்டுவெப்பட்டிருக்கின்ற ெிறுவர்களின் 

றபொஷொக்கு ெம்பந்தைொன ெமப ஒத்திமவப்பு றவமளப் 

பிறெெமை ைீதொன விவொதத்திறல கலந்துதகொண்டு, ெில 

விடயங்கமளச் தெொல்லறவண்டிய நிமலப்பொட்டில் நொன் 

இருக்கிறறன்.  

UNICEF நிறுவனத்தின் அறிக்மகயின்படி, 

ததற்கொெியொவில் கடுமையொன றபொஷொக்கின்மை 

நிமலமைமய எதிர்றநொக்கியுள்ள நொடுகளின் பட்டியலில் 

இலங்மக இெண்டொவது இடத்தில் இருப்பதொல், ெிறுவர்களின் 

றபொஷொக்கு ைட்டத்மத உயர்த்துவதற்கு முமறயொன 

றவமலத்திட்டதைொன்மற ஆெம்பிக்க றவண்டுதைன்பமத 

நீங்கள் அந்தப் பிறெெமைமூலம் முன்மவத்திருக்கிறீர்கள். 

உண்மையிறலறய இது முக்கியைொனததொரு பிறெெமையொகக் 

கொைப்படுகிறது. இன்று இந்த நொட்டிறல ஏற்பட்டிருக்கின்ற 

தபொருளொதொெ தநருக்கடி கொெைைொக, அெெொங்கத்தொல் 

முன்தனடுக்கப்பட்டு வரும் தெயற்பொடுகளின் விமளவொல், 

ைக்கள் கஷ்டப்படுகிறொர்கள். குறிப்பொக, அவர்களுமடய 

அன்றொட உைவு றவமளயிலும், உண்ணும் உைவின் 

அளவிலும் ைொற்றம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. குழந்மதகளின் 

நிமறமய அதிகொிப்பதற்கொக வழங்கப்படுகின்ற ‘திொிறபொஷொ’ 

விநிறயொகைொனது இந்த வருடத்திலிருந்து எங்களுமடய 

திருறகொைைமல ைொவட்டத்தில் இமடநிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. 

வறிய குடும்பத்மதச் றெொோ்ந்த குழந்மதகளுக்கு அல்லது 

கர்ப்பிைித் தொய்ைொருக்கு ைிகவும் அவெியைொக இருக்கின்ற 

‘திொிறபொஷொ’ வழங்கும் நடவடிக்மகமய 

இமடநிறுத்தியிருப்பது கவனிக்கப்படறவண்டிய ஒரு 

விடயைொகும். இதற்குப் பதிலொக றவறு வமகயொன 

உைவுகமள உண்ணுைொறு அவர்களுக்குச் தெொல்லலொம். 

ஆனொல், அவற்மறவிட, இதன்மூலம் கர்ப்பிைித் 

தொய்ைொருக்கும் பிள்மளகளுக்கும் கிமடக்கின்ற நன்மைகள் 

அதிகைொகும். ஆமகயொல், அதமன ைீண்டும் வழங்குவதற்கொன 

நடவடிக்மகமய அெெொங்கம் எடுக்க றவண்டுதைன்று இந்த 

இடத்தில் நொன் றகட்டுக்தகொள்கிறறன்.  

1495 1496 

[ගවන වීයසුමන වීයසිංහ මහතා] 
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இன்று எங்களுமடய பிெறதெத்திலுள்ள கர்ப்பிைித் 

தொய்ைொருக்கு ைத்தியில் குருதிச்றெொமக றநொய் அதிகொித்துச் 

தெல்வமதக் கொைக்கூடியதொக இருக்கின்றது. இந்த றநொய் 

இரும்புச்ெத்துக் குமறபொட்டினொறல ஏற்படுகிறது. அதன் 

கொெைைொக, அவர்களின் இதயம் பொதிக்கப்படுகின்ற நிமலமை 

ஏற்பட்டிருக்கிறது. அதுைட்டுைன்றி, பிள்மளகளின் வளர்ச்ெி 

வீதமும் குமறவொகக் கொைப்படுகின்றது. எனறவ, இந்த 

விடயத்தில் கவனம் தெலுத்த றவண்டுதைனக் 

றகட்டுக்தகொள்கிறறன். அறதறபொன்று, இன்று எங்களுமடய 

ைொவட்டத்திலும் நொட்டின் ஏமனய பகுதிகளிலும் நிமற 

குமறவொன பிள்மளகளின் எண்ைிக்மக ததொடர்ச்ெியொக 

அதிகொித்துச் தெல்கின்ற நிமலமைறய கொைப்படுகின்றது. 

குறிப்பொக, 5 வயதுக்குட்பட்ட பிள்மளகளில் நிமற குமறவொன 

பிள்மளகளின் எண்ைிக்மக இந்த வருடம் 

அதிகொித்திருக்கிறது. குறிப்பொக கிண்ைியொ, மூதூர், 

குச்ெதவளி, திருறகொைைமல, கந்தளொய், றகொைெங்கடவல, 

பதவிெிறிபுெ, தவறுகல், றெருவில றபொன்ற பிெறதெங்களில் 

இந்நிமல ைிகவும் கூடுதலொகக் கொைப்படுகின்றது. ஆமகயொல், 

இதிலும் அெெொங்கம் கவனம் தெலுத்த றவண்டும். 

அதுைொத்திெைல்ல, கர்ப்பிைித் தொய்ைொருக்கு இலவெைொகச் 

தெய்யப்பட்டு வந்த குருதிப் பொிறெொதமனயும் இன்று 

இமடநிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. இப்பொிறெொதமனக்குத் 

றதமவயொன இெெொயனப் பதொர்த்தங்களின் பற்றொக்குமற 

கொெைைொகறவ இச்தெயற்பொடு இமடநிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. 

சுைொர் 6 ைொத கொலைொக இந்தத் தொய்ைொர் றைற்குறித்த 

பொிறெொதமனமய றைற்தகொள்ள முடியொைல் ைிகவும் 

கஷ்டப்படுகிறொர்கள். அதனொல், அவர்கள் தனியொர் 

மவத்தியெொமலகளில் அப்பொிறெொதமனமய 

றைற்தகொள்ளறவண்டிய நிமலயில் இருக்கிறொர்கள். 

ஆமகயொல், இந்த விடயத்திலும் அெெொங்கம் கவனம் தெலுத்த 

றவண்டும். அறதறபொன்று, தொய்றெய் நலன் ததொடர்பில் அதிக 

அக்கமற தெலுத்துகின்ற midwife என்று தெொல்லப்படுகின்ற 

குடும்பநல உத்திறயொகத்தர்களும் இன்று பல்றவறு  

பிெச்ெிமனகளுக்கு முகங்தகொடுக்கிறொர்கள்  

அவர்களுக்குொிய வெதி வொய்ப்புக்கமள 

ஏற்படுத்திக்தகொடுக்கறவண்டிய கடமைப்பொடு அெெொங்கத்துக்கு 

இருக்கிறது. ஆமகயொல், அவர்கள் எதிர்றநொக்குகின்ற 

பிெச்ெிமனகமளக் கருத்திற்தகொண்டு, அவற்றுக்கொன 

தீர்வுகமள வழங்க றவண்டும் என்று நொன் இந்த இடத்திறல 

றகட்டுக்தகொள்கின்றறன். அறதறபொன்று, பொடெொமலகளிறல 

வழங்கப்பட்டுவந்த றபொஷொக்கு உைவு ெம்பந்தைொன விடயம் 

இன்று இமடநிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. இது ததொடர்ச்ெியொக 

வழங்கப்பட றவண்டும். குறிப்பொக, பின்தங்கிய 

கிெொைங்களிலுள்ள பொடெொமலகளில் கல்வி கற்கின்ற 

பிள்மளகளுமடய நிமல ைிகவும் றைொெைொனதொக இருக்கிறது. 

இந்நிமல ததொடர்ந்தொல், எதிர்கொலத்தில் எங்களுமடய 

நொட்டிலுள்ள பிள்மளகளின் நிமல என்னவொகும்? என்பது 

ததொடர்பில் நொங்கள் ெிந்திக்க றவண்டும். ஆமகயொல், 

பொடெொமலகளிறல றபொஷொக்கு உைவு வழங்குகின்ற 

திட்டத்மதச் ெொியொன முமறயிறல அமுல்படுத்த 

றவண்டுதைனவும் நொன் இந்த இடத்திறல கூறிக்தகொள்ள 

விரும்புகின்றறன்.  

தகௌெவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கறள, 

றபொஷொக்கு ெம்பந்தைொக உங்களொல் 

தகொண்டுவெப்பட்டிருக்கின்ற இப்பிறெெமை ைிக 

முக்கியைொனதொகும். இவ்விடயம் ததொடர்பில் இெண்டு 

நொட்களொக நமடதபறுகின்ற விவொதத்தின்மூலம் இதற்குொிய 

தீர்மவ எவ்வொறு தபற முடியும்? என்பது பற்றி நொங்கள் 

ெிந்திக்க றவண்டும். குறிப்பொக, விவொதம் நமடதபறுகின்ற 

இந்த றநெத்தில் இச்ெமபயில் எந்தறவொர் அமைச்ெமெயும் 

கொைவில்மல. ஆளுங்கட்ெிமயச் றெர்ந்தவர்களொக 

இருந்தொலும் ெொி, எதிர்க்கட்ெிமயச் றெர்ந்தவர்களொக 

இருந்தொலும் ெொி, எல்றலொரும் குமறகமளச் தெொல்கின்ற 

நிமலப்பொட்டிறலறய இருக்கிறொர்கள். அமதவிடுத்து, எப்படி 

இதற்கொன தீர்மவக் கொைமுடியும்? என்பமதத்தொன் நொங்கள் 

பொர்க்க றவண்டும். குறுகியகொலத் தீர்வு, நீண்டகொலத் தீர்வு 

என்ற அடிப்பமடயிறல நொங்கள் இதற்கொன தீர்மவப் 

தபறுவதற்கொன நடவடிக்மககமள றைற்தகொள்ளறவண்டுதைன 

நொன் இந்த இடத்திறல றகட்டுக்தகொள்கிறறன். 

தகௌெவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கறள,  

எங்களுமடய நொட்டின் நிமலமைமய இன்று ெர்வறதெ 

நொடுகள் ைிகவும் உன்னிப்பொகக் கவனித்துக்தகொண்டிருக்கின்ற 

இந்தச் ெந்தர்ப்பத்திறல, ஆட்ெியொளர்கள் தங்கமள 

அடக்குமுமறயொளர்களொகவும் ைனித உொிமைகமள 

ைதிக்கொதவர்களொகவும் ைக்கள் நலமன விட, அதிகொெ றைொகம் 

தகொண்டவர்களொகவும் கொட்டிக்தகொண்டிருக்கிறொர்கள். இன்று 

எங்களுமடய நொடு தபொருளொதொெ தநருக்கடிக்கு 

முகங்தகொடுத்துக்தகொண்டிருக்கின்ற ெந்தர்ப்பத்திறல, ெர்வறதெ 

நொடுகளிடம் எங்களுமடய நொட்டின் நிமலமைமய 

விளங்கப்படுத்தி, எங்களுமடய நொடு எதிர்றநொக்குகின்ற 

பிெச்ெிமனகமளயும் கஷ்டங்கமளயும் ததளிவுபடுத்தி, 

அவற்றிடைிருந்து தபறக்கூடிய உதவிகமளப் தபறொைல், 

நொட்டில் அடொவடித்தனத்மத றைற்தகொள்வதொனது 

உண்மையிறலறய ைிக றைொெைொன  தெயற்பொடொகும். 

ஜனநொயக முமறயிறல ஆர்ப்பொட்டம் தெய்த பல்கமலக்கழக 

ைொைவர்கள் இன்று அநியொயைொகக் 

மகதுதெய்யப்படுகிறொர்கள். உண்மையிறலறய இது 

கண்டிக்கத்தக்க ஒரு விடயைொகும். அவர்கள் 

மகதுதெய்யப்படுவதன் றநொக்கம் என்னதவன்றொல், 

தற்றபொமதய ஆட்ெியொளர்கள் தங்களிடமுள்ள ஆட்ெி, 

அதிகொெத்மதத்  தக்கமவத்துக்தகொள்வதற்கொகத்தொன். 

ஐக்கிய நொடுகள் ைனித உொிமைகள் றபெமவ இலங்மக 

ததொடர்பில் ெில விடயங்கமள முன்மவத்திருக்கின்றன. 

குறிப்பொக, இலங்மகயில் அமனத்து ைக்களினதும் ைனித 

உொிமைகள் ெவொலுக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளததன 

ததொிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அறதறபொன்று, ஐக்கிய நொடுகள் 

ைனித உொிமைகள் றபெமவயொல் இலங்மக குறித்து 

தவளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்மகயிறல, பின்வரும் விடயம் 

ைிகவும் ததளிவொகக் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. அதொவது, 

கடந்த கொலங்களில் இடம்தபற்ற ைனித உொிமை ைீறல்கள் 

ைீளவும் இடம்தபறுவமதத் தடுக்க இலங்மக தபொறுப்புக்கூற 

றவண்டுதைனவும் அதற்கொக அெெ நிறுவனங்களிறல ஆழைொன 

ைறுெீெமைப்பு றைற்தகொள்ளப்பட றவண்டுதைனவும் 

ததொிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அத்துடன், தகொடூெைொன 

பொதுகொப்புச் ெட்டங்களில் தங்கியிருத்தல் ைற்றும் அமைதியொன 

றபொெொட்டங்களின்ைீது அடக்குமுமறமயப் பிெறயொகித்தல் 

என்பன உடன் நிறுத்தப்பட றவண்டுதைன்றும் அதில் 

வலியுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. அெெொங்கத்தின் இவ்வொறொன 

நடவடிக்மககளொல் இந்த நொட்டிற்குக் கிமடக்கின்ற நல்ல 

விடயங்கள்கூட இமடநிறுத்தப்படுகின்றன. ெர்வறதெ நொடுகள் 

எங்களுமடய நொட்மட உன்னிப்பொகக் 

கவனித்துக்தகொண்டிருக்கின்ற இச்ெந்தர்ப்பத்திறல, 

எங்களுமடய நொட்டின் நிமலமைமய ைிக அழகொன 

முமறயிறல ததளிவுபடுத்தி, உதவிகமளப் தபறக்கூடிய 

ெந்தர்ப்பம் இருந்தொலும், அதமனச் தெய்யொைல் தகொடூெைொன 

ெட்டங்கமள அமுல்படுத்தி, இவ்வொறொன மகதுகமளச் 

தெய்வதன்மூலம் இந்த அெெொங்கம் ைீண்டும் பிமழயொனததொரு 

வழியில் தென்றுதகொண்டிருக்கிறது.  
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இறுதியொக ஒரு விடயத்மதச் தெொல்ல றவண்டும். எங்க 

ளுமடய திருறகொைைமல ைொவட்டத்திறல அெெ நிறுவனங்க 

ளுமடய வொகனங்களுக்கும் தநல் அறுவமட ைற்றும் உழவு 

நடவடிக்மகயில் ஈடுபடுகின்ற விவெொயிகளின் வொகன, 

இயந்திெங்களுக்கும் றதமவயொன எொிதபொருள் -தபற்றறொல், 

டீெல்-  CEYPETCO petrol shedsமூலைொகறவ தபறப்படுகின்றன. 

அவற்றுக்கு IOC எொிதபொருள் நிெப்பு நிமலயங்களிலும் எொி 

தபொருமளப் தபறுவதற்குொிய அனுைதிமய வழங்க றவண்டும். 

ஏதனன்றொல், CEYPETCO எொிதபொருள் நிெப்பு நிமலயங் 

களுக்குத் ததொடர்ச்ெியொக எொிதபொருள் வருவதில்மல. எனினும், 

எங்களுமடய ைொவட்டத்தில் IOCஇனுமடய களஞ்ெியம் 

இருப்பதன் கொெைைொக அங்குள்ள IOC எொிதபொருள் நிெப்பு 

நிமலயங்களுக்குத் ததொடர்ச்ெியொக எொிதபொருள் வருகின்றன. 

ஆமகயொல், IOC எொிதபொருள் நிெப்பு நிமலயங்களிலும் 

அவற்றுக்கொன எொிதபொருள் றதமவமயப் பூர்த்திதெய்து 

தகொள்வதற்கொன அனுைதிமய வழங்க றவண்டும் என்று கூறி, 

எனது உமெமய முடிக்கின்றறன்.  நன்றி.   
 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට  ගවන ශක්. ොදර් මස්තාන් මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට 

මිනිත්තු 12ෙ ොල ක් තිශබනව්ා.  
 

Order, please! ඊට ශපය ෙවුවනන් ශහෝ ගවන මන්ත්රීව්යශ ක් 

මූලාසන  සඳහා ගවන වීයසුමන වීයසිංහ මන්ත්රීතුමාශේ නම 

ශ ෝජනා ෙයන්න. 
 

ගරු ඉම්රාන් ෙහරූ ් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு இம்ெொன் ைஹ்ரூப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 
Madam, I propose that the Hon. Weerasumana 

Weerasinghe do now take the Chair. 
 

ගරු වක්. කාදර් ෙස්තාන් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு கொ. கொதர் ைஸ்தொன்) 

(The Hon. K. Kader Masthan) 
 

විසින් ස්ථිර කරන ලදී. 
ஆறைொதித்தொர். 
Seconded. 
 

ප්රශ්්නය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු වරෝහිණී කුොික විවේරත්න ෙහත්මිය 

මූලාසනවයන් ඉවත් වූවයන්  ගරු වීරසුෙන වීරසිංහ ෙහතා 
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு (திருைதி) றெொஹினி குைொொி விறஜெத்ன 

அவர்கள் அக்கிெொெனத்தினின்று அகலறவ, ைொண்புைிகு வீெசுைன 

வீெெிங்ஹ அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. (MRS.) ROHINI KUMARI WIJERATHNA 
left the Chair, and THE HON. WEERASUMANA WEERASINGHE took 
the Chair. 

 
 

[பி.ப. 4.35] 
 

ගරු වක්. කාදර් ෙස්තාන් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு கொ. கொதர் ைஸ்தொன்) 

(The Hon. K. Kader Masthan) 
பிஸ்ைில்லொஹிர்  ெஹ்ைொனிர்  ெஹீம். 
 

தகௌெவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கறள, 

இலங்மகயில் ெிறுவர் ைற்றும் தொய்ைொொின் குமறறபொஷொக்குச் 

ெம்பந்தைொக எதிர்க்கட்ெியொல் ெைர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கின்ற 

ஒத்திமவப்புறவமளப் பிறெெமை ைீதொன விவொதத்தில் கலந்து 

தகொண்டு றபசுவதற்கு எனக்கும் ெந்தர்ப்பம் வழங்கியமைக்கு 

உங்களுக்கு நன்றிமயத் ததொிவித்துக்தகொள்கிறறன். 

UNICEF நிறுவனைொனது, உலகில் ெிறுவர்களின் குமற 

றபொஷொக்கில் இலங்மக ஆறொவது இடத்தில் உள்ளதொகக் 

கூறியுள்ளது. அதமன அடிப்பமடயொக மவத்து எதிர்க்கட்ெிப் 

பொெொளுைன்ற உறுப்பினர்கள் ததொடர்ச்ெியொகக் கருத்துக் 

கமளக் கூறி வருகிறொர்கள். அவர்கள் எந்தப் புள்ளிவிபெத்தின் 

அடிப்பமடயில் அவ்வொறு கூறுகிறொர்கள் என்பதுதொன் 

ததொியவில்மல. UNICEF நிறுவனம் எைது நொடு பற்றி 

பிமழயொனததொரு கருத்மதக் கூறியிருந்தொல், “அவ்வொறில்மல; 

நொங்கள் இந்த நிமலமையில்தொன் இருக்கிறறொம்” என்று 

எல்றலொரும் ஒன்றுறெொோ்ந்து கூறறவண்டுறை தவிெ, அமத 

அெெியல் ஆக்கக்கூடொது. அவ்வொறு நொங்கள் ஒவ்தவொரு 

விடயத்மதயும் அெெியல் ஆக்கொைல் இருப்பதுதொன் ெொலச் 

ெிறந்தது என்பமத நொன் இங்றக கூறிக்தகொள்கின்றறன்.   

எைது ெிறொர்கள், தொய்ைொொிடத்தில் ைந்தறபொஷொக்கு 

இருக்கிறது என்பமத நொங்கள் ஒத்துக் தகொள்ளத்தொன் 

றவண்டும். அமத நிவர்த்தி தெய்யக்கூடிய விதத்திலொன 

தெயற்பொடுகமள நொங்கள் எல்றலொரும் ஒன்றுறெொோ்ந்து 

தெயற்படுத்த றவண்டும் என்பது பற்றி இங்கு றபெ றவண்டுறை 

தவிெ, எைது நொடு ெம்பந்தைொக ஏமனயவர்கள் கூறிய 

பிமழயொன கருத்துக்கமள மவத்து வொதப் பிெதிவொதங்களில் 

ஈடுபடக்கூடொது. அது அர்த்தைற்றது என்றற நொன் நிமனக் 

கின்றறன். எனறவ, எைது ெிறுவர்களும் தொய்ைொரும் குமற 

றபொஷொக்கில் இருக்கிறொர்கள் என்பமதக் கருத்திற்தகொண்டு, 

எதிர்கொலத்தில் அமத எவ்வொறு நிவர்த்தி தெய்ய முடியும் 

என்பது ெம்பந்தைொகத்தொன் நொங்கள் இங்கு வொதங்கமள 

முன்மவக்க றவண்டும் எனக் கூறிக்தகொள்கின்றறன்.  

சுகொதொெ அமைச்ெின் 2015ஆம் ஆண்டு புள்ளிவிபெத்தின் 

அடிப்பமடயில், பொடெொமல ைொைவர்களில் கிட்டத்தட்ட 18 

ெதவீதத்தினர்தொன் றபொஷொக்கின்மையுடன் கொைப்படுகிறொர் 

கள். அறதறபொல, 10-15 ெதவீதைொன பிள்மளகள் றைலதிக 

றபொஷொக்கு உைவு கிமடக்கொமையொல், உயெத்துக்கு ஏற்ற 

நிமற இல்லொைல் கொைப்படுகிறொர்கள். இந்த நிமலமை இங்கு 

ைட்டுைல்ல, முழு உலகத்திலும் இருக்கிறது. எைது நொட்டில் 

ெிறுவர்களிடத்தில் கொைப்படும் ைந்தறபொஷொக்மக நிவர்த்தி 

தெய்யும் நடவடிக்மகக்கு முன்னுொிமையளித்துச் தெயற்பட 

அெெொங்கம் உறுதிபூண்டுள்ளது என்பது, இங்கு றபெிய அெெ 

தெப்புப் பொெொளுைன்ற உறுப்பினர்களின் கருத்துக்களிலும் 

அமைச்ெர்களின் கூற்றுக்களிலும் ததளிவொகத் ததொிகின்றது. 

அந்த அடிப்பமடயில், அதற்குொிய ததொடர் நடவடிக்மககள் 

றைற்தகொள்ளப்படுதைன நொன் நிமனக்கின்றறன்.  

குறிப்பொக, தைொனெொகமல ைொவட்டம், தபொலன்னறுமவ 

ைொவட்டம், அறதறபொல நொன் பிெதிநிதித்துவப்படுத்தும் 

வவுனியொ ைொவட்டம் ைற்றும் வட ைொகொைத்திலுள்ள 

கிளிதநொச்ெி ைொவட்டம் ஆகியவற்றிலுள்ள ெிறுவர்களில் 

தபரும்பொலொறனொர் றபொஷொக்குக் குமறபொட்டுடன் கொைப்படு 

வதொக சுகொதொெ அமைச்சு கூறுகிறது. அறதறபொல, றைல் 

ைொகொைத்தில் குறிப்பொக ைருதொமன, ைொளிகொவத்மத, 

ைட்டக்குளி றபொன்ற பகுதிகளில் வெிக்கின்ற ெிறுவர்களிடத்தி 

லும் றபொஷொக்குக் குமறபொடு கொைப்படுவதொகத் 

ததொிவிக்கப்படுகிறது. தகொழும்பிலுள்ள இப்பகுதிகளில் ைக்கள் 

தெறிந்து வொழ்வதும் அவர்களுமடய குமறந்த வருைொனமும் 

தொன் இதற்கு அடிப்பமடக் கொெைங்கதளன நொன் 

நிமனக்கின்றறன். ஆனொல், எைது பகுதிகளில் ைந்த 

றபொஷொக்மகக் குமறப்பதற்குொிய நடவடிக்மககமள நொங்கள் 

1499 1500 

[ගවන ිම්යාන් මහරූ ් මහතා] 
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ததொடர்ச்ெியொக எடுத்து வருகிறறொம். அதனடிப்பமடயில், 

அங்கிருக்கின்ற அமனத்து தொிசு நிலங்களிலும் பயிர்ச்தெய்மக 

தெய்வதற்குொிய அமனத்துச் தெயற்பொடுகளும் முன்தனடுக்கப் 

பட்டு வருகின்றன. இதன்றபொது ஏற்படுகின்ற பிைக்குகமளத் 

தீர்த்து, எந்தக் கொைிமயயும் தவற்றுத்தமெயொக மவக்கொைல், 

அவெெைொக அவற்றில் பயிர்ச்தெய்மக தெய்வதற்குொிய 

ஏற்பொடுகளும் தெய்யப்பட்டு வருகின்றன என்பமத இங்கு 

நொன் கூறிக்தகொள்கின்றறன்.  

தகௌெவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கறள, 

2013ஆம் ஆண்டில் UNICEF நிறுவனம் றைற்தகொண்ட 

றபொஷொக்கின்மை ததொடர்பொன ஆய்விலும் வட ைொகொைறை 

அதிகம் பொதிப்பமடந்த ைொகொைம் எனக் கண்டறியப் 

பட்டுள்ளது. எைது பகுதி ததொடர்ச்ெியொக இவ்வொறொனததொரு 

நிமலயில் கொைப்படுவதற்குக் கொெைம், அங்கு பல 

தெொப்தங்களொகத் ததொடர்ந்து நமடதபற்ற யுத்தம் என்றற நொன் 

நிமனக்கின்றறன். இதன்றபொது ஏற்பட்ட குடும்பத் தமலவர் 

களின் இறப்பு, விவெொயக் கொைிகள் ெம்பந்தைொன பிெச்ெிமன 

கள் என்பனவும் இதில் தொக்கம் தெலுத்துகின்றன. கொைி 

ெம்பந்தப்பட்ட பிெச்ெிமனகமளத் தீர்க்க முற்படும்றபொது, 

எங்களுக்கும் Forest Department, Wildlife Conservation 

Departmentக்கும் இமடயில் முறுகல் நிமல ஏற்படுகிறது. வன 

இலொகொவொனது, யுத்தம் கொெைைொக ைக்கள் வொழொத 

இடங்களிலுள்ள கொைிகள் எல்லொவற்மறயும் பிெறதெ 

தெயலொளர்களுமடய எந்தவித அனுைதிமயறயொ அல்லது 

ைொவட்டத்திலுள்ள ஏமனய அதிகொொிகளுமடய எந்தவித 

அனுைதிமயறயொ தபறொைல், 2012ஆம் ஆண்டு தைக்குொிய 

இடங்களொக அமடயொளப்படுத்தி, gazette பண்ைியிருக்கிறது. 

அதனொல்தொன் அங்கு பொொிய பிெச்ெிமனகள் எழுந்திருக் 

கின்றன. அமவ ெம்பந்தைொக உொிய அமைச்ெர் ைற்றும் 

தெயலொளர்களுடன் றபெி, அம்ைக்களுமடய கொைிகமளக் 

கட்டங்கட்டைொக விடுவிப்பதற்குொிய நடவடிக்மககமள நொங் 

கள் றைற்தகொண்டு வருகிறறொம். அதனடிப்பமடயில், Forest 

Departmentஇற்குச் தெொந்தைொன கொைிகளொக இருந்தறபொதிலும்,  

விவெொயக் கொைிகளில் தற்தபொழுது விவெொயம் தெய்யக்கூடிய 

அளவுக்கு விட்டுக்தகொடுப்புக்கள் இடம்தபற்றிருக்கின்றன. 

அறதறபொல, other State lands என்ற அடிப்பமடயிலும் 

கொைிகமள விடுவிப்பதற்குொிய நடவடிக்மககளும் எடுக்கப் 

பட்டு வருகின்றன. ைக்களுமடய நலன் கருதி இந்நடவடிக்மக 

கமள உொிய அமைச்சுக்களின் அதிகொொிகள் விமெவொகச் 

தெயற்படுத்தினொல், அது இந்தப் றபொஷொக்கின்மை விடயத்தில் 

பொொிய ைொற்றத்மத ஏற்படுத்தும் என்பமத நொன் இங்கு கூறிக் 

தகொள்ள விரும்புகின்றறன்.  

தகௌெவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கறள, நகெப் 

பகுதிகளிலுள்ள தபரும்பொலொன ைக்கள் துொித உைவுகமளறய 

- fast food - அதிகம் உட்தகொள்கின்றொர்கள். நொங்கள் 

பொெொளுைன்றத்துக்கு வரும்தபொழுதும், எைது இடங்களுக்குத் 

திரும்பிச் தெல்லும்தபொழும் fast food உைவகங்களில் ைக்கள் 

சூழ்ந்திருப்பது ைிகவும் ததளிவொகத் ததொிகின்றது.  நகெத் 

திலுள்ளவர்கள் ஆடம்பெைொன வொழ்க்மகமய வொழ்கின்றொர்கள் 

என்பமத இது எடுத்துக் கொட்டுகின்றது என்றுதொன் 

தெொல்லலொம். எைது நொட்மடப் தபொறுத்தளவில், ஆடம்பெ 

உைவகங்களில் கிமடக்கின்ற உைவுக்கும் ைெக்கறி 

வமககமளக்தகொண்டு வீடுகளில் ெமைக்கின்ற உைவுக்கும் 

இமடயில் பொொிய வித்தியொெம் இருக்கிறது. ைக்கள் இவ்வொறு 

வொழ்வதும் ைந்தறபொஷொக்கு நிமல ஏற்படுவதற்கு ஒரு 

கொெைைொகும்.  றபொஷொக்கின்மைமய நிவர்த்தி தெய்வதற்கு  

எைது பகுதிகளில் நொங்கள் பல தெயற்றிட்டங்கமள 

முன்தனடுத்திருக்கிறறொம். கடந்த கொலத்தில் முன்னொள் 

ெனொதிபதி அவர்களொல் தகொண்டுவெப்பட்ட வீட்டுத்றதொட்டங் 

கமள அமைக்கும் திட்டம், தொிசு நிலங்களில் பயிர்ச் 

தெய்மகமய றைற்தகொள்ளுதல் றபொன்ற திட்டங்கள் இன்று 

தவற்றியளித்திருக்கின்றன.  

எொிதபொருள் பற்றொக்குமற, உெத் தட்டுப்பொடு என்பன 

விவொெய நடவடிக்மககளில் ஓெளவு பின்னமடமவ ஏற்படுத்தி 

யிருந்தொலும், எைது பகுதிகளில் ைக்களுக்குத் றதமவயொன 

அளவு றபொஷொக்குைிக்க உைவுகள் இருக்கின்றன. 

தற்தபொழுது, இப்பற்றொக்குமறகள் நிவர்த்தி தெய்யப்பட்டு 

வருகின்றன. எைது ைொவட்டங்களில் றபொஷொக்குைிக்க உைவு 

கமள உற்பத்தி தெய்வதற்குப் தபொருத்தைொன சூழ்நிமல 

கொைப்படுகிறது. கடந்த கொலங்கமளப்றபொல், எதிர்கொலத் 

திலும் நொங்கள் அங்கு உைவு உற்பத்திகமளச் தெய்றவொம். 

அப்படியொனததொரு நிமல இருந்தும், வவுனியொ, கிளிதநொச்ெி 

றபொன்ற ைொவட்டங்கள் உள்ளடங்குகின்ற வட ைொகொைம் 

ைந்தறபொஷொக்கு அதிகம் நிலவுகின்ற ைொகொைைொக இனங் 

கொைப்பட்டுள்ளது. யுத்தத்தினொல்தொன் இந்நிமல ஏற்பட்டிருக் 

கும்.  

தற்தபொழுது, எைது பகுதிகளில் றபொஷொக்கொன உைவு 

வமககள் உற்பத்தி தெய்யப்படுகின்றன. பொெம்பொிய அொிெி 

வமககள் உற்பத்தி தெய்யப்படுகின்றன. குறிப்பொக, ெிவப்பு 

நொட்டொிெி உற்பத்தி தெய்யப்படுகிறது. அறதறபொல், பொல் 

உற்பத்தி தெய்யப்படுகிறது; முட்மட உற்பத்தி தெய்யப் 

படுகிறது. அதுைொத்திெைன்றி, எைது பகுதிகளில் இரும்புச் 

ெத்துள்ள கீமெ வமககள் கொைப்படுகின்றன. குறிப்பொக, 

அகத்திக் கீமெமயக் குறிப்பிடலொம். எைது ைொவட்டத்தில் 

றபொதியளவு றபொஷொக்குள்ள உைவு வமககள் கொைப் 

பட்டொலும், குமறந்த ெதவீதைொன ைக்கறள அவற்மறப் 

பயன்படுத்துகின்றொர்கள். இப்படியொன குமறபொடுகள்தொன் 

எைது பகுதிகளில் றபொஷொக்கின்மை அதிகளவு ஏற்படக் 

கொெைைொகும். அதமனக் கருத்திற்தகொண்டு, நொங்கள் கடந்த 

கொலங்களில் அெெ ெொர்பற்ற நிறுவனங்கள் ஊடொக எைது 

ைக்களுக்குப் பல றவமலத்திட்டங்கமளச் தெய்றதொம். ைீள்குடி 

றயற்ற அமைச்ெொல் அந்த ைக்களுக்குொிய றதமவப்பொடுகள் 

பூெைைொக நிவர்த்திதெய்து தகொடுக்கப்படொமையும் அவர் 

களுமடய வொழ்க்மகத் தெத்மத உயர்த்துவதற்கொன 

தெயற்றிட்டங்கள் பூெைப்படுத்தப்படொமையும் அந்தப் பகுதி 

ைக்களின் ைந்தறபொஷொக்குக் கொெைங்களொக அமைந்தன. 

அவற்மற நிவர்த்திதெய்யும் விதைொக, தற்தபொழுது நொங்கள் 

அந்தப் பகுதிகளிலுள்ள விவெொயிகளுக்கும் தபண் தமலமைத் 

துவக் குடும்பங்களுமடய ததொழில்முயற்ெிகளுக்கும் அெெ 

ெொர்பற்ற நிறுவனங்களின் ஒத்துமழப்றபொடு பொொிய உதவி 

கமளச் தெய்து வருகிறறொம். இமவ எதிர்கொலத்தில் அந்தப் 

பகுதி ைக்களின் ைந்தறபொஷொக்கு நிமலமைமயக் குமறப்ப 

தற்கு ஏதுவொக அமையுதைன்பமத நொன் இங்கு கூறிக் 

தகொள்கிறறன்.  

நொங்கள் அமனவரும் தபொதுவொனததொரு இைக்கப் 

பொட்டுக்கு வெ றவண்டும். எைது நொட்டுக்கு இவ்வொறொனததொரு 

நிமலமை வந்தமதயிட்டு, நொங்கள் தவட்கித் தமலகுனிய 

றவண்டும். எைது நொடு ைந்தறபொஷொக்கில் எத்தமனயொவது 

இடத்தில் இருக்கிறது; எந்த வீதத்தில் இருக்கிறது என்பதல்ல 

முக்கியைொனது. இவ்வொறொனததொரு நிமலயில் எங்களுமடய 

நொடு இருப்பதுதொன் ைிகவும் றைொெைொன விடயைொகும். ஒருவர் 

ைந்தறபொஷொக்கொல் இறக்கொைல் இருப்பதற்கு அல்லது 

றபொஷொக்கின்மையொல் ஒருவருமடய வொழ்க்மக பொதிக்கப் 

படொைல் இருப்பதற்கு, நொங்கள் எல்றலொரும் ஒன்றுறெர்ந்து 

உமழத்து அதற்குொிய தீர்மவக் கொை றவண்டும். அதற்கொகத் 

தொன் ைொண்புைிகு ெனொதிபதி ெைில் விக்கிெைெிங்ஹ அவர்கள், 

"அமனத்துக் கட்ெிகளும் றெர்ந்து ஓர் ஆட்ெிமய அமைப்றபொம்” 

1501 1502 



පාර්ලිශම්න්තුව් 

என்று கூறினொதென்று நொன் நிமனக்கின்றறன். இவ்வொறொன 

தெயற்பொடுகளுக்கு நொங்கள் எல்றலொரும் முழுமையொன 

ஒத்துமழப்மப வழங்க றவண்டும்.  

இன்று ஏற்பட்டிருக்கின்ற தபொருளொதொெ தநருக்கடியொனது, 

திடீதென்று வந்த ஒன்றல்ல. சுதந்திெைமடந்ததிலிருந்து எைது 

நொட்மட ைொறி ைொறி ஆட்ெிதெய்த ஆட்ெியொளர்களின் நிமலப் 

பொடுகளொலும் அவர்களொல் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகளொலும்தொன் 

இந்த நிமலமை ஏற்பட்டிருக்கிறது. எல்றலொரும் றெர்ந்து 

ெர்வகட்ெி அெெொங்கதைொன்மற அமைத்து, அதன்மூலம் 

தற்றபொது ஏற்பட்டிருக்கின்ற பிெச்ெிமனகளுக்குொிய தீர்வு 

கமளக் கொைறவண்டுதைன்று ெனொதிபதி அவர்கள் விரும்பு 

கின்றொர். அதற்கு நீங்கள் எல்றலொரும் பூெை ஒத்துமழப்மப 

வழங்க றவண்டும். எதிர்கொலத்தில் எைது நொட்டில் றைற் 

தகொள்ளப்பட இருக்கின்ற அபிவிருத்திச் தெயற்பொடுகளொக 

இருந்தொலும் ெொி, உொிமையுடன் ெம்பந்தப்பட்ட விடயங்களொக 

இருந்தொலும் ெொி, அெெியலுடன் ெம்பந்தப்பட்ட விடயங்களொக 

இருந்தொலும் ெொி, அமனத்தும் ெொியொன முமறயில் ஒழுங்கு 

படுத்தப்பட றவண்டுதைனில், நொங்கள் எல்றலொரும் ஒன்று 

றெர்ந்து தெயற்படுவதுதொன் தபொருத்தைொனதொக அமையும் 

என்று நொன் இங்கு கூறிக்தகொள்கிறறன். எதிர்கொலத்தில் ைந்த 

றபொஷொக்கு நிமலமை ததொடர்பில் இவ்வொறொனததொரு 

விவொதம் நமடதபறொைல் இருப்பதற்கு, ஒவ்தவொரு குடி 

ைகனுக்கும் றதமவயொன ெத்தொன உைவுகமள எவ்வளவு 

தகொடுக்க முடியுறைொ, அவற்மற உொிய முமறயில் தகொடுப்ப 

தற்கு உொிய நடவடிக்மககமள எடுப்பதற்கு எதிர்க்கட்ெி 

யினருமடய ஒத்துமழப்மப நொன் றகட்டுநிற்கின்றறன். 

உண்மையிறலறய பிமழயொனததொரு தகவல் ததொடர்பில் இந்த 

விவொதம் தகொண்டுவெப்பட்டொலும், ைக்களுமடய றதமவகள் 

ெொியொக இனங்கொைப்பட்டிருப்பதன் அடிப்பமடயில், எதிர்க் 

கட்ெியினரும் நொங்களும் ஒன்றொகச்றெர்ந்து, இந்த நொட்டில் 

எவருக்கும் ைந்தறபொஷொக்கு இல்லொத நிமலமய ஏற்படுத்துவற் 

குொிய தெயற்றிட்டங்கமள எதிர்கொலத்தில் முன்தனக்க 

றவண்டும். அதற்கும் உங்களுமடய ஒத்துமழப்மபக் 

றகட்டவனொக, எனது உமெமய நிமறவுதெய்கின்றறன். நன்றி.  
 
[பி.ப. 4.50] 

 

ගරු වසල්වරාජා කවේන්ද්රන් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு தெல்வெொெொ கறஜந்திென்)  

(The Hon. Selvarajah Kajendren)  
தகௌெவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கறள, 

தகௌெவ உறுப்பினர் (திருைதி) றெொஹினி குைொொி விறஜெத்ன 

அவர்களொல், இலங்மகயில் ெிறுவர்கள் ைற்றும் தொய்ைொெது 

ைந்தறபொஷொக்கு நிமலவெம் ததொடர்பொகக் தகொண்டுவெப்பட்ட 

பிறெெமை ததொடர்பொன விவொதத்திறல இன்று இெண்டொவது 

நொளொக நொங்கள் கலந்துதகொண்டிருக்கின்றறொம். ஒரு நொட்டி 

னுமடய எதிர்கொலத் தமலவர்கள், எதிர்கொலக் கல்வியொளர் 

கமள உள்ளடக்கிய ஆளுமைைிக்க எதிர்கொலச் ெமூகத்தினு 

மடய உருவொக்கம் என்பது, ெிறு வயதிறல அவர்களுக்குக் 

கிமடக்கின்ற றபொஷொக்கிறலதொன் தங்கியிருக்கின்றது. அந்த 

வமகயிறல, இந்த விடயம் ைிக முக்கியைொனதொகும். இந்த 

விவொதத்திற்குள் தெல்வதற்கு முன்னதொக நொன் எங்களுமடய 

பிெறதெத்றதொடு ெம்பந்தப்பட்ட ஒரு விடயத்மத இங்றக பதிவு 

தெய்துதகொள்ள விரும்புகின்றறன்.  

1994ஆம் ஆண்டு ெைொதொனப் புறொ றவடைிட்டுச் ெந்திொிகொ 

அம்மையொர் அவர்கள் இந்த நொட்டினுமடய ஜனொதிபதியொகப் 

பதவிறயற்றுக்தகொண்டொர். அவ்வொறு பதவிறயற்றுக்தகொண்ட 

பிற்பொடு, அவர் றதர்தல் கொலங்களிறல தெொன்ன வொக்குறுதி 

கமளதயல்லொம் கொற்றிறல பறக்கவிட்டு அல்லது தைிழ் 

ைக்களுக்கு அவர் கொட்டிக்தகொண்ட றதொற்றப்பொடுகளுக்கு 

றநதெதிெொகத் தைிழ்த் றதெத்தின்ைீது பொொிய இெொணுவ 

நடவடிக்மகதயொன்றிமனக் கட்டவிழ்த்து விட்டிருந்தொர். 

அதன்படி யொழ்ப்பொைக் குடொநொட்டின்ைீது பொொிய இெொணுவ 

நடவடிக்மகதயொன்று றைற்தகொள்ளப்பட்டது. அந்த இெொணுவ 

நடவடிக்மகயின்றபொது அங்கிருந்த ஐந்து இலட்ெம் ைக்கள் 

தகொட்டும் ைமழயின் ைத்தியிறல ஓொிரு இெவுகளில் ஒரு வழிப் 

பொமதயூடொக இடம்தபயெறவண்டிய நிமலமைக்குத் தள்ளப் 

பட்டிருந்தொர்கள். இவ்வொறு தெொல்லமுடியொத துன்பங்கள், 

துயெங்கள், அவலங்கமள ஏற்படுத்திய அந்த இடப் 

தபயர்வுக்குப் பிற்பொடு இெொணுவம் யொழ்ப்பொைக் குடொ 

நொட்மட ஆக்கிெைித்துக் தகொண்டது. அவ்வொறு ஆக்கிெைித்துக் 

தகொண்ட இெொணுவத்தினர், அங்றக ைக்கள் தவளிறயறியிருந்த 

நிமலமையில் அந்த ைக்கமள ைீளவும் வெச்தெய்வதற்கொக 

ைிகக் கவர்ச்ெிகெைொன விளம்பெங்கமளதயல்லொம் தெய்தனர். 

அதற்குப் பல துமை இெொணுவக் குழுக்களும் அவர்கறளொடு 

றெர்ந்து ைக்கமள ஏைொற்றுகின்ற முயற்ெிகளிறல ஈடுபட்டிருந் 

தொர்கள். ைக்கள் தவிர்க்கமுடியொைல் ைீண்டும் அந்த இெொணுவத் 

தினருமடய பிடிக்குள்றள தென்று வொழறவண்டிய ஒரு 

நிமலமைக்குத் தள்ளப்பட்டனர்.  

அதன்பின்னர் இெொணுவத்தினர் தங்களுமடய தெொந்தப் 

புத்திகமளக் கொட்டத் ததொடங்கினொர்கள். அவ்வொறொன 

சூழலிறல பல்லொயிெக்கைக்கொன இமளஞர், யுவதிகள் 

விெொெமை என்ற தபயொில் றகட்டுக்றகள்வியில்லொைல் மகது 

தெய்யப்பட்டு, கடுமையொன ெித்திெவமதகளுக்கு உள்ளொக்கப் 

பட்ட பிறகு தகொன்தறொழிக்கப்பட்டொர்கள். இவ்வொறு மகது 

தெய்யப்பட்டுக் தகொமலதெய்யப்பட்டவர்களிறல சுண்டுக்குளி 

ைகளிர் கல்லூொிமயச் றெர்ந்த ைொைவி கிருஷொந்தி குைொெெொைி 

அவர்களும் அடங்குவொர். அப்றபொது க.தபொ.த. உயர்தெப் 

பொீட்மெ எழுதிக்தகொண்டிருந்த கிருஷொந்தி என்ற அந்த 

ைொைவி, இலங்மக இெொணுவத்தினுமடய கண்மூடித்தனைொன 

வொகனச் தெலுத்துமக கொெைைொக வீதியிறல விபத்துக் 

குள்ளொகி உயிொிழந்த அவருமடய ெக ைொைவி ஒருவொின் ைெை 

வீட்டுக்குச் தென்றுவிட்டு யொழ். நகொிலிருந்து மகதடியிலுள்ள 

தன்னுமடய வீட்மட றநொக்கிச் தென்றுதகொண்டிருந்தறபொது, 

இறததினம் தெம்ைைிப் பகுதியிறல இருந்த இெொணுவக் 

கொவலெைிறல வழிைறிக்கப்பட்டொர். அப்றபொதும் அவர் 

தவள்மளச் ெீருமடறயொடுதொன் வந்திருந்தொர். நொளொந்தம் 

அந்தப் பொமதயொல் தென்றுவருகின்ற ஓர் உயர்தெ வகுப்பு 

ைொைவி அவர். 

அப்படியிருந்தும்கூட, ‘றெொதமன’ என்ற தபயொில் அவமெ 

வழிைறித்து, அவொிடம் அமடயொள அட்மடமயக் றகட்டு 

விட்டு, பின்னர் அவமெ உடற்றெொதமன தெய்யப்றபொவதொகக் 

கொவலெணுக்குள் வலுக்கட்டொயைொக இழுத்துச் தெல்லப்பட்ட 

அந்த ைொைவி பின்னர் ைிகக் தகொடூெைொன முமறயிறல 

பொலியல் வல்லுறவுக்கு உள்ளொக்கப்பட்டுப் படுதகொமல 

தெய்யப்பட்டிருந்தொர். அவமெத் றதடிச் தென்ற அவருமடய 

உறவினர்கள் மூவரும்கூட அந்தக் கொவலெணுக்குள்றளறய 

ைிகக் தகொடூெைொன முமறயிறல துன்புறுத்தப்பட்டுப் 

படுதகொமல தெய்யப்பட்டிருந்தொர்கள்.  அந்த ைொைவி 

யினுமடய நிமனவுநொள் இன்றொகும். இவர்கள் ைட்டுைல்ல, 

இவ்வொறு தெம்ைைியிறல ஆயிெக்கைக்கொனவர்கள் தகொன்று 

புமதக்கப்பட்டிருந்தொர்கள். அவ்வொறு தகொன்று புமதக்கப்பட்ட 

வர்கள் ததொடர்பில் இன்றுவமெயில் நீதி கிமடக்கவில்மல. 

இந்த நீதிக்கொக நொங்கள் ததொடர்ந்து றபொெொடிக் 

தகொண்டிருக்கின்றறொம். இந்தச் ெந்தர்ப்பத்தில் இன்மறய 

நொளில் படுதகொமல தெய்யப்பட்ட கிருஷொந்திக்கொகவும் 
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அவறெொடு தகொல்லப்பட்டவர்களுக்கொகவும் அதற்கு முன்னரும் 

பின்னரும் படுதகொமல தெய்யப்பட்ட ைக்களுக்கொகவும் இந்த 

இடத்திறல ஒரு கைம் தமலெொய்த்துக்தகொண்டு, ைீண்டும் 

விடயத்துக்கு வருகின்றறன்.   

 
ගරු වරෝහිණී කුොික විවේරත්න ෙහත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) றெொஹினி குைொொி விறஜெத்ன)  

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

මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමනි - 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

කි න්න  ගවන මන්ත්රීතුමි . 

 

ගරු වරෝහිණී කුොික විවේරත්න ෙහත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) றெொஹினி குைொொி விறஜெத்ன)  

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

මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමනි  අද ශම් විව්ාද  තව්ම 

පැව්ැත්ශව්නව්ා. නමුත්  මට ශපශනන විධි ට ශම් ශ ෝජනාව්ට 

වත්තය ශදන්න ආණ්ඩු පක්ෂශේ  කිසිම ෙැබිනට් ඇමතිව්ය කු ශම් 

ශව්ලාශේ සභා ගර්භ  තුළ නැහැ. අඩුම තයමින් ළමා හා ොන්තා 

ෙටයුතු භාය ඇමතිව්ය කු ශහෝ ශසෞඛය ඇමතිව්ය ා  ශම්ෙට 

වත්තය ශදන්න ඕනෑ. නමුත් ම ට ශපශනන්ශන් නැහැ  හශහම කිසි 

ශෙශනක් ින්නව්ා කි ලා. ඒ කි න්ශන්  ආණ්ඩුව් ශම්ෙ ශම් 

තයම්ම හෑල්ලුව්ට අයශගන තිශබනව්ාද? දව්ස් ශදෙක් පුයාව්ට අපි 

ශම් ශ ෝජනාව් ගැන විව්ාද ෙළා. දව්ස් ශදෙක් තුළ පැව්ති ශම් 

විව්ාද  සම්බන්ධශ න් වත්තය ශදන්න ව්ග කිව් යුත්ශතක් ශම් 

ආණ්ඩුශේ ින්නව්ාද කි ලා මම දැන ගන්න ෙැමැතියි. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ආණ්ඩු පක්ෂ  ලබා ුන් ෙථිෙ ලැයිස්තුව් නම් අව්සාන ශව්ලා 

තිශබනව්ා  ගවන මන්ත්රීතුමි නි. ශම් අව්ස්ාාශේ සභා ගර්භශේ  නැති  

තව් හෙ මන්ත්රීව්ය කුශේ නමක් විතයක් තිශබනව්ා. විපක්ෂශේ ත් 

අව්සාන ොාව් විධි ට තමයි ශසල්ව්යාජා ෙශේන්ද්රන් 

මැතිතුමාශේ ොාව් තිශබන්ශන්.  
 

ගරු වරෝහිණී කුොික විවේරත්න ෙහත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) றெொஹினி குைொொி விறஜெத்ன)  

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

ඒශෙන් අදහස් ෙයන්ශන් දව්ස් ශදෙක්  පාර්ලිශම්න්තුශේ 

ොල  ශව්න් ෙයලා අපි ශම් ගැන ොා ෙළත්  ආණ්ඩුශව්න් ඒෙට 

වත්තය ක් ලැශබන්ශන් නැහැ කි න හෙද  මූලාසනාරූඪ ගවන 

මන්ත්රීතුමනි?  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සභාශේ ෙටයුතුව්ලට පස්ව්වන 5. 2 දක්ව්ා ශව්ලාව් තිශබනව්ා 

ශන්. ශම් ශමොශහොශත් සභා ගර්භ  තුළ ශව්නත් කිසිු මන්ත්රීව්ය කු 

නැති බව් ඔබතුමි ටත්  මටත් ශපශනනව්ා. අපි බලමු. 
 

ගවන ශසල්ව්යාජා ෙශේන්ද්රන් මැතිතුමනි  ඔබතුමා ොාව් 

ෙයශගන  න්න.  
 

ගරු වසල්වරාජා කවේන්ද්රන් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு தெல்வெொெொ கறஜந்திென்)  

(The Hon. Selvarajah Kajendren)  
நொன் முன்னர் குறிப்பிட்டதுறபொன்று இன்று தகௌெவ 

உறுப்பினர் றெொஹினி குைொொி விறஜெத்ன அம்மையொர் 

அவர்களொல் தகொண்டு வெப்பட்டிருக்கின்ற றபொஷொக்குக் 

குமறபொடு ததொடர்பொன இந்த விவொதம் உண்மையிறல ைிக 

முக்கியைொனது. அதனுமடய தொக்கங்கமள உங்கமளவிட 

நொங்கள் நன்றொகறவ உைர்றவொம். இன்று நொட்டிறல இந்தப் 

றபொஷொக்குக் குமறபொடு ஏற்பட்டுள்ள நிமலயில், UNICEF 

இனுமடய அறிக்மகயின்படி ததன்னொெியொவிறல இந்தப் 

றபொஷொக்குக் குமறபொட்மட எதிர்தகொள்கின்ற நொடுகள் 

வொிமெயிறல இலங்மக இெண்டொவது இடத்திறல 

இருப்பதொகக் கூறப்படுகின்றது. இதற்குக் கொெைம், இந்த 

நொட்மட ஆட்ெி தெய்தவர்கள் இந்த நொட்மடப் பிமழயொக 

வழிநடத்திச் தென்றமைதொன். அதொவது, தைிழர்களுக்கு 

உொிமை தகொடுக்கக் கூடொது என்பதற்கொகத் தைிழ்த் 

றதெத்தின்ைீது ஓர் இன அழிப்மப முன்தனடுத்துக்தகொண்டு 

தெல்வதற்கொக, ததன்னி லங்மகயிறல ெிங்கள ைக்களுக்கு 

அபிவிருத்தி றவமலத்திட்டங் கமள அறிமுகப்படுத்தி, 

இனங்கமள ஐக்கியப்படுத்தி முன்தகொண்டு தெல்வதற்குப் 

பதிலொக இனவொதத்மத முதலீடொக்கித் தைிழர்கமள அழித்து, 

இந்த நொட்மட ஒரு ெிங்கள, தபௌத்த நொடொக்க றவண்டுதைன்ற 

இனவொதக் றகொஷங்கறளொடு ெிங்கள ைக்கமள 

உைர்ச்ெிவெப்படுத்தி, உலக நொடுகளிடைிருந்து கடன்கமளப் 

தபற்று வடக்கு, கிழக்குத் தைிழர்களுமடய 

தபொருளொதொெத்மதயும் வொழ்க்மக மயயும் அழித்து 

முன்தனடுக்கப்பட்ட றபொொினுமடய இறுதி விமளவொக இன்று 

இந்த நொடு ஒரு வங்குறெொத்து நிமலக்கு வீழ்ந்திருக்கின்றது. 

இந்த வங்குறெொத்து நிமலமைதொன் இந்த ைந்தறபொஷொக்கு 

நிமலமைமய ஏற்படுத்தியிருக்கின்றது. இன்று நீங்கள் 

எதிர்தகொண்டிருக்கின்ற இந்த நிமலமய நொங்கள் 1990ஆம் 

ஆண்களிலிருந்றத அனுபவித்துள்றளொம். உங்களுமடய 

அெெொங்கத்தினொறல, இந்த நொட்டின் ஆட்ெியொளர்களினொறல - 

அது ஐக்கிய றதெியக் கட்ெியொக இருக்கலொம், சுதந்திெக் 

கட்ெியொக இருக்கலொம் - திட்டைிட்டு எங்களுமடய 

றதெத்தின்ைீது தபொருளொதொெத்தமட விதிக்கப் பட்டது; 

ைருந்துத் தமடகள் விதிக்கப்பட்டது.  இந்த இெண்டு தமடகள் 

கொெைைொகவும் றபொஷொக்கொன உைவுகமள நொங்கள் 

ததன்பகுதியிலிருந்து வடக்குக்கும் கிழக்குக்கும் தகொண்டு 

தெல்ல முடியொத நிமலமை கொைப்பட்டது.   

அப்றபொது, வடக்கு, கிழக்கின் கிட்டத்தட்ட 70 ெதவீதைொன 

நிலப் பிெறதெம் தைிழீழ விடுதமலப் புலிகளுமடய 

ஆளுமகயிறல இருந்தது. இந்தப் பிெறதெத்திற்குள் வொழ்ந்த 

ைக்களுக்குத் றதமவயொன றபொஷொக்கொன உைவுகமள 

எடுத்துச்தெல்ல முடியொத நிமலமை இருந்தது ைட்டுைல்ல, 

விவெொய உள்ளீடுகமள அங்றக எடுத்துச் தெல்லமுடியொதவொறு 

நீங்கள் தபொருளொதொெத் தமடவிதித்துத் தடுத்திருந்ததனொலும் 

விவெொய நடவடிக்மககளுக்கு றவண்டிய இயந்திெ 

உபகெைங்கமளத் தமடதெய்திருந்த கொெைத்தினொலும் 

எங்களுமடய றதெத்தின் விவெொய நிலங்களிறல - அந்தப் 

தபொன் விமளகின்ற பூைியிறல எங்களுமடய விவெொய 

நடவடிக்மககமளக்கூட உொியமுமறயிறல முன்தனடுக்க 

முடியொதளவுக்கு உங்களுமடய ஒடுக்குமுமறகள் எங்கள்ைீது 

கட்டவிழ்த்துவிடப்பட்டிருந்தன. நொங்கள் ெிறுவர்களொக இருந்த 

கொலப்பகுதியிறல அந்த தநருக்கடிகமள எதிர்தகொண்டிருக் 

கின்றறொம். ஆனொல், தைிழீழ றதெத்மத ஆட்ெிதெய்த 

எங்களுமடய கொவலர்களொக இருந்த தைிழீழ விடுதமலப் 

புலிகளுமடய தீர்க்கதொிெனைொன, முற்றபொக்கொன 

நடவடிக்மககள் கொெைைொக அந்தப் றபொஷொக்குக் 

குமறபொடுகளிலிருந்து எங்களுமடய றதெத்து 

இமளஞர்கமளக் கொக்கக்கூடிய விதத்தில் அங்றக 

முன்ைொதிொியொன தெயற்பொடுகள் றைற்தகொள்ளப்பட்டிருந்தன. 

அதமன நொன் இந்த இடத்தில் நன்றியுைர்றவொடு 

நிமனவுகூர்ந்துதகொள்ள விரும்புகின்றறன்.  

இன்றும் எங்களுமடய றதெம் ததொடர்ச்ெியொகப் 

புறக்கைிக்கப்படுகின்றது. வடக்கு, கிழக்கிறல இந்தப் 

1505 1506 



පාර්ලිශම්න්තුව් 

றபொஷொக்குப் பிெச்ெிமனயொறல ததொடர்ந்தும் கர்ப்பிைித் 

தொய்ைொரும், ெிறுவரும் பொதிக்கப்பட்டுக்தகொண்றட 

இருக்கின்றொர்கள். இது அெெினுமடய ஒரு திட்டைிட்ட 

நிகழ்ச்ெிநிெலொக இருக்கின்றது. இன்று நீங்கள் எத்தமகய 

பிெச்ெிமனயினொல் பொதிக்கப்பட்டிருந்தொலும், உங்களிடம் 

இன்றுங்கூடத் தைிழமெத் தமெநிைிெ விடக்கூடொது என்ற 

தபொதுவொனததொரு நிமலப்பொடு கொைப்படுகின்றது. அதொவது, 

எதிர்கொலத்தில் தைிழ்த் றதெத்திறல ஆற்றல், ஆளுமைைிக்க 

இமளய தமலமுமறதயொன்று உருதவடுத்துவிடக்கூடொது; 

அங்கு ஆளுமைைிக்க தமலவர்கள் உருதவடுத்துவிடக்கூடொது 

என்கின்ற ஒரு றநொக்கத்றதொடு உங்களொல் பொெபட்ெைொன 

நடவடிக்மககள் முன்தனடுக்கப்படுகின்றன. எங்கமளப் 

தபொறுத்தவமெயிறல, இந்தப் றபொஷொக்குத் ததொடர்பொன 

தநருக்கடியிலிருந்து இந்த நொடு விடுபடறவண்டுைொக 

இருந்தொல், வடக்கு, கிழக்கிற்கு விறெட றவமலத்திட்டதைொன்று 

உருவொக்கப்படறவண்டும். வடக்கு, கிழக்கு யுத்தத்தினொறல 

அழிக்கப்பட்ட பிெறதெங்கள்! றபொர் முடிந்து 13 

ஆண்டுகளுக்குப் பிற்பொடும், அந்த வடக்கு, கிழக்குப் பகுதிகள் 

யுத்தத்திறல அழிக்கப்பட்டததன்பது கருத்திற்தகொள்ளப் 

படொைல், ததன்னிமலங்மகமயப்றபொன்று கைிக்கப்பட்டுத் 

தொன் அெெின் றவமலத்திட்டங்கள் முன்தனடுக்கப்படுகின்றன. 

இதனொல் எங்களுமடய பிெறதெத்தில் ததொடர்ச்ெியொகத் 

தொய்ைொரும் குழந்மதகளும் ெிறுவரும் ைிகறைொெைொகப் 

பொதிக்கப்பட்டுக்தகொண்டிருக்கின்றொர்கள். வடக்கு, கிழக்கிறல 

றபொொினொல் விதமவகளொக்கப்பட்ட 90,000க்கும் 

அதிகைொறனொர் இருக்கின்றொர்கள். இவ்வொறொன 

குடும்பங்களிலுள்ள பிள்மளகளுக்கு எப்படிப் றபொஷொக்கொன 

உைவு கிமடக்கும்? என்பமதப் பற்றி நீங்கள் ெற்றுச் 

ெிந்தித்துப் பொர்க்கறவண்டும் என்பதற்கொக இந்த விடயங்கமள 

நொன் இவ்விடத்திறல பதிவுதெய்துதகொள்ள விரும்புகின்றறன்.  

அடுத்ததொக, அெெியற் மகதிகளுமடய விடயம் ததொடர்பொக 

நொன் இங்றக ெில கருத்துக்கமளப் பதிவுதெய்துதகொள்ள 

விரும்புகின்றறன். அந்தவமகயிறல, இப்தபொழுது தகொடிய 

பயங்கெவொதத் தமடச்ெட்டத்தின் மூலைொகப் பல மகதுகள் 

இடம்தபறுகின்றன. அது ஒரு ைனிதொபிைொனைற்ற ெட்டம் 

எனவும், அந்தக் தகொடிய ெட்டத்மத ஒழிக்கறவண்டும் என்றும் 

ெர்வறதெ ெமூகம் ததளிவொகச் தெொல்லிக்தகொண்டிருக்கின்றது; 

ஐக்கிய நொடுகள் ைனித உொிமைகள் றபெமவ அந்தச் ெட்டம் 

ஒழிக்கப்படறவண்டும் என்று 2015ஆம் ஆண்டிலிருந்து 

தெொல்லிக்தகொண்டிருக்கின்றது. அப்படிப்பட்ட ஒரு 

சூழலிலுங்கூட, அந்தச் ெட்டத்தின்கீழ்க் மகதுதெய்யப்பட்ட 

தைிழ் அெெியற் மகதிகள் குமறந்தது 13 ததொடக்கம் 26 

வருடங்களொகச் ெிமறகளிறல வொடிக்தகொண்டிருக்கின்றொர்கள். 

விளக்கைறியல் மகதிகளொக இருக்கின்ற அவர்கள் தங்கள் 

விடுதமல ததொடர்பொக றைன்முமறயீடு தெய்திருக்கின்றொர்கள். 

ஆனொலுங்கூட, அவர்களுமடய வழக்குகள் உொியமுமறயிறல 

விெொெமைக்கு எடுத்துக்தகொள்ளப்படொைல், குமறந்தது 3 

அல்லது 4 ைொத இமடதவளியில் தவமையிடப்பட்டுக் கொலம் 

இழுத்தடிக்கப்பட்டுக்தகொண்டிருக்கின்றது. இவ்வொறு 

நீண்டகொலைொகத் தடுத்துமவக்கப்பட்டிருக்கின்ற இந்த 

அெெியற் மகதிகமள விடுவிப்பதமனத் தவிர்ப்பதற்கொகவும், 

பயங்கெவொதத் தமடச் ெட்டத்திமன நீக்கொைலிருப்பமத 

நியொயப்படுத்துவதற்கொகவும் “தைிழீழ விடுதமலப் புலிகமள 

ைீளுருவொக்க முற்பட்டொர்கள்” என்ற திட்டைிடப்பட்ட 

குற்றச்ெொட்டுக்களின்கீழ், கடந்த ெில ஆண்டுகளில் நூற்றுக் 

கைக்கொன தைிழ் இமளஞர்கள் இந்தப் பயங்கெவொதத் 

தமடச்ெட்டத்தின்கீழ் புதிதொகக் மகதுதெய்யப்பட்டுச் 

ெிமறயிறல அமடக்கப்பட்டிருக்கின்றொர்கள். அவ்வொறு புதிதொக 

அமடக்கப்பட்டவர்களில் ெிலமெ அெசு அவ்வப்றபொது 

விடுவித்துக்தகொள்வதன்மூலம் அெெியற் மகதிகமள 

விடுவிப்பதொன ஒரு றபொலியொன றதொற்றப்பொட்டிமனச் 

ெர்வறதெ ெமூகத்திற்குக் கொண்பித்து ஏைொற்றிவருவதுடன், 26 

ஆண்டுகள் வமெ ெிமறயிறல வொடுகின்ற தைிழ் அெெியற் 

மகதிகமள விடுதமல தெய்யொது ெிமறகளுக்குள்றளறய 

அமடத்துமவத்திருக்கின்றது. தபொய்க் குற்றச்ெொட்டுக் 

களின்கீழ் 2018ஆம் ஆண்டில் மகதுதெய்யப்பட்டவர்களிறல 2 

ெிறுவரும் அடங்குகின்றொர்கள்; உதயதெொரூபன் உைொசுதன், 

ெறைஸ் ெிவந்தன் என்ற 2 ெிறுவர்கள் அவ்வொறு 

மகதுதெய்யப்பட்டு அமடக்கப்பட்டிருக்கின்றொர்கள். யுத்தம் 

முடிவமடந்ததபொழுது இவர்கள் இருவருக்கும் தவறுைறன 8 

வயதுதொன். கடந்த கொலத்திறல நமடதபற்ற யுத்தம் 

ததொடர்பொகக்கூட  அவர்களுக்குத் ததொியொது; அவர்களுக்கு 

அது நிமனவிலும் இல்மல; அவ்வளவுக்கு அவர்கள் ெிறுவர். 

ஆனொல், ஈவிெக்கம் இல்லொைல் அவர்கள் இன்று ெிமறகளிறல 

அமடக்கப்பட்டிருக்கின்றொர்கள்.  

2015ஆம் ஆண்டுக்குப் பின்னெொன சூழலிறல றைலும் 

பலருமடய நிமலமை இவ்வொறுதொன் இருக்கின்றது. 

குறிப்பொக, வடைெொட்ெி கிழக்கு றகவில் பகுதிமயச் றெர்ந்த 

தெல்வெொெொ உதயெிவம் அவர்கள் ெமூக றெமவகளில் 

ஈடுபடுகின்ற ஒருவர். அவர் அங்றக நமடதபறுகின்ற ெட்ட 

விறெொதைொன தெயற்பொடுகளுக்கு எதிெொக குெல் தகொடுப்பவர். 

தபொலிெொொினதும் விறெட அதிெடிப்பமடயினொினதும் 

கடற்பமடயினொினதும் ஒத்துமழப்புடன் றைற்தகொள்ளப் 

படுகின்ற றபொமதப்தபொருள் கடத்தல், ைண் கடத்தல் ைற்றும் 

ெட்ட விறெொத கடற்தறொழில் நடவடிக்மககளுக்கு எதிெொகத் 

ததொடர்ச்ெியொகக் குெல் தகொடுத்து வந்தவர். இவ்வொறு 

கடற்பமடயினெதும் அதிெடிப்பமடயினெதும் ெட்டவிறெொதச் 

தெயற்பொடுகளுக்கு இமடயூறொக இருந்த ஒறெ 

கொெைத்துக்கொக, அவர் புலிகள் அமைப்மப ைீளுருவொக்க 

முற்பட்டொர் என்ற தபொய்க் குற்றச்ெொட்டின்றபொில் மகது 

தெய்யப்பட்டுக் கடந்த இெண்டு வருடங்களொகச் ெிமறயிறல 

அமடக்கப்பட்டிருக்கின்றொர்.  

அறதறபொன்று, கிளிதநொச்ெி, திருமவயொறு பகுதிமயச் 

றெர்ந்த குறலந்திென் உட்பட நொன்கு றபர் தைிழ் 

அெெியல்வொதிதயொருவமெக் தகொமல தெய்ய முற்பட்டொர்கள் 

என்ற றெொடிக்கப்பட்ட தபொய்யொன  குற்றச்ெொட்டின்றபொில் 

மகதுதெய்யப்பட்டுச் ெிமறயில் அமடத்து மவக்கப் 

பட்டுள்ளனர். இவ்வொறொன மகதுகள் எதற்கொகதவன்றொல், 

ஐ.நொ. ைனித உொிமைகள் றபெமவத் தீர்ைொனத்தின் பிெகொெம் 

பயங்கெவொதத் தமடச் ெட்டத்மத நீக்கொது ததொடர்ந்து 

நமடமுமறயில் மவத்திருப்பதமன நியொயப்படுத் 

துவதற்கொகும். அதற்கொகறவ இந்த அெசு அந்த அப்பொவி 

இமளஞர்கள்ைீது தபொய்க் குற்றச்ெொட்டுக்கமளச் சுைத்திக் 

மகதுதெய்து ெிமறயில் அமடத்து மவத்திருக்கின்றது.   

இவ்வொறு 2015-2016ஆம் ஆண்டுகளிலும் அதற்குப் 

பின்னரும் மகதுதெய்யப்பட்டவர்களில் 13 இமளஞர்கள் 

றநற்று முன்தினம் உண்ைொவிெதப் றபொெொட்டதைொன்மற 

ஆெம்பித்திருக்கிறொர்கள். தங்கமள உடனடியொக விடுதமல 

தெய்யறவண்டுதைன்பதுதொன் அவர்களுமடய றகொொிக்மகயொக 

இருக்கிறது. இறதறவமளயிறல, நீண்டகொலைொக நிலுமவ 

யிலுள்ள தைிழ் அெெியல் மகதிகளின் வழக்குகமள விமெவொக 

முடிவுக்குக் தகொண்டுவருவதற்கு நடவடிக்மக எடுப்பதொக 

நீதித்துமற ஏைொற்று நொடகைொடுகிறது. அதொவது, ஐ.நொ. ைனித 

உொிமைகள் றபெமவயின் அைர்வுகள் இடம்தபறும் 

கொலங்களில் அப்றபெமவயின் அதிகொொிகமளயும் ெர்வறதெ 

ெமூகத்மதயும் ஏைொற்றும் றநொக்குடன் நீண்டகொலைொக - 26 
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வருடங்களொக - ெிமறகளில் அமடக்கப்பட்டுள்ள அெெியல் 

மகதிகளின் நிலுமவயிலுள்ள வழக்குமள விமெவுபடுத்துைொறு 

அறிவுறுத்தும் நொடகம் ெட்டைொ அதிபர் திமைக்களத்தினொலும் 

நீதித்துமறயினொலும் கச்ெிதைொக முன்தனடுக்கப்படுகின்றது. 

இந்த வமகயிறல, மகதுதெய்யப்பட்ட இெொெதுமெ திருவருள், 

ைதியெென் சுலக்ஷன், கறைென் தர்ஷன் ஆகிறயொர் கடந்த 13 

வருடங்களொகச் ெிமறயிறல வொடுகின்றொர்கள். இவர் 

களிடைிருந்து ெித்திெவமதகள்மூலைொக ஒப்புதல் வொக்கு 

மூலங்கள் தபறப்பட்டு, அதன் அடிப்பமடயிறல 2013ஆம் 

ஆண்டு வவுனியொ நீதிைன்றத்திறல வழக்குத் தொக்கல் 

தெய்யப்பட்டது. இன்று 9 வருடங்கள் கடந்துள்ள 

நிமலமையிலும் அவர்களுமடய வழக்குகள் நிமறவமடய 

வில்மல. ைொறொக, கொலங்கள் இழுத்தடிக்கப் பட்டுக்தகொண்றட 

இருக்கின்றது. அவர்கள் ஒவ்தவொரு தடமவயும் 

வழக்குகளுக்கொக நீதிைன்றத்துக்குச் தென்றும்கூட 3 - 4 

ைொதங்கள் தவமையிடப்பட்டு, ைீண்டும் ெிமறகளுக்குச் 

தெல்லும் நிமலமைதொன் இருந்துதகொண்டிருக்கின்றது.  

இறதறபொன்று ெொம் ெிவலிங்கம், ைற்றும் தெல்வன் 

ஆனந்தன், தங்கறவல் ெிவகுைொர் ஆகிய மூவர்ைீதொன வழக்கு 

விெொெமைகள் நிமறவமடந்து ஒரு வருடைொகியும் இன்றுவமெ 

தீர்ப்பு வழங்கப்படவில்மல. அறதறபொன்று, ெிவசுப்பிெைைியம் 

தில்மலெொஜ் என்பவொின் வழக்கு 2016ஆம் ஆண்டிலிருந்து 

இன்றுவமெ உொிய முமறயிறல விெொெமைகள் முன்தனடுக் 

கப்படொைல் றவண்டுதைன்றற இழுத்தடிக்கப்பட்டுத் 

தவமையிடப்பட்டு வருகின்றது. இவ்வொறு 22 விெொெமைக் 

மகதிகமளயும் ெிமறகளுக்குள்றள மவத்துச் ெொகடிக் 

கறவண்டுதைன்பதற்கொக அவர்களுமடய வழக்குகள் 

விெொொிக்கப்பட்டுத் தீர்ப்புக்கள் வழங்கப்படொது ெட்டைொ அதிபர் 

திமைக்களத்தினொலும் அெெொங்கத்தினொலும்  நீதித் துமற 

யினொலும் கொல இழுத்தடிப்புச் தெய்யப்பட்டு வருகின்றது.  

இறதறபொன்று, பல றைன்முமறயீட்டு வழக்குகள் ஒவ்தவொரு 

முமறயும் நீதிைன்றத்துக்கு வரும்றபொதும் விெொெமைகளின்றி   

3 - 4 ைொதங்களுக்குக் குமறயொத கொலப்பகுதிக்கு தவமையிடப் 

பட்டு றவண்டுதைன்றற கொலம் இழுத்தடிக்கப்படுகின்றது.  

ைன்னொர் தபொியைடுமவச் றெர்ந்த ெின்னப்பர் 

பொக்கியநொதன் என்பவருக்கு எதிெொக வவுனியொ நீதிைன்றத்தில் 

தொக்கல் தெய்யப்பட்ட வழக்கில் வழங்கப்பட்ட ஏழொண்டு கொலச் 

ெிமறத் தண்டமனயின் பிெகொெம் 2010ஆம் ஆண்டு 

ெிமறயிலமடக்கப்பட்ட அவெது தண்டமனக் கொலம் கடந்த 

ஓகஸ்ட் ைொதம் நிமறவமடந்தது. ஆனொலும், அவருக்கு 

எதிெொகத் தொக்கல் தெய்யப்பட்ட ைற்தறொரு வழக்கின் தீர்ப்பொக 

ஆயுள் தண்டமன வழங்கப்பட்டது. அவர் அந்தத் தீர்ப்புக்கு 

எதிெொகப் பல ைொதங்களுக்கு முன்னறெ றைன்முமறயீடு 

தெய்துள்ளொர். ஆனொலும், அவெது றைன்முமறயீடு 

விெொொிக்கப்படொது றைண்டுதைன்றற கொல இழுத்தடிப்புச் 

தெய்யப்படுகின்றது. இப்தபொழுது 70 வயதொகும் அந்த 

முதியவருமடய விடயத்தில்கூட  அெசும் ெட்டைொ அதிபர் 

திமைக்களமும் நீதித்துமறயும் இெக்கம் கொட்டுவதொக இல்மல.  

இறதறபொன்று, தஜயெொஜ் தபர்னொண்றடொ புள்றள 

அவர்களின் தகொமல ததொடர்பில் ெந்றதகத்தின் அடிப்பமடயில் 

மகதுதெய்யப்பட்டுச் ெித்திெவமதகள்மூலம் தபறப்பட்ட 

வொக்குமூலத்தின் அடிப்பமடயில் தொக்கல் தெய்யப்பட்ட 

வழக்கிலிருந்து தெல்வெொெொ கிருபொகென் ைற்றும் லக்ஷ்ைன் 

குறெ ஆகிறயொர் கடந்த வொெம் விடுதமல தெய்யப்பட்டுள்ளனர்.  
 
 

ගරු වහක් ර් අප්පුහාමි ෙහතා 
(ைொண்புைிகு தஹக்டர் அப்புஹொைி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 
මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමනි - 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගවන ශහක්ටර් අ්තපුහාමි මන්ත්රීතුමා  ශමොෙක්ද ොයට ? 
 

ගරු වහක් ර් අප්පුහාමි ෙහතා 
(ைொண்புைிகு தஹக்டர் அப்புஹொைி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

ගවන ශසල්ව්යාජා ෙශේන්ද්රන් මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමාශේ 

ොාව්ට බාධා වුටා නම් මට සමා ශව්න්න. දැන් ශම් 

මන්ත්රීතුමාශේ ොාව්ත් අව්සාන වී ශගන හනව්ා  මූලාසනාරූඪ 

ගවන මන්ත්රීතුමනි. හැබැයි   අව්සාන ව් ශ න් ශම්  සඳහා පිළිතුවන 

ශදන්න ආණ්ඩු පක්ෂශේ  ෙවුවනව්ත් ශම් ගවන සභාව්ට ඇවිල්ලා 

සිටින බව්ක් නම් අපට තව්ම ශපශනන්න නැහැ. විශ ේෂශ න්ම 

ඔබතුමාට මම ශම් අව්ස්ාාශේ මතක් ෙයන්න ඕනෑ  අශ්ත ගවන 

ශයෝි ණී කුමාපත විශේයත්න මන්ත්රීතුමි  මන්දශපෝෂට  

සම්බන්ධශ න් ිරිපතපත් ෙළ සභාව් ෙල් තබන අව්ස්ාාශේ 

ශ ෝජනාව් ශම් ශමොශහොශත් අශ්ත යටට ිතා ව්ැදගත් බව්.  හැම 

ශෙනාම ආණ්ඩුශව්න් පුන-පුනා ිල්ලුශේ  ශම් ශව්ලාශේ ශම් 

ශව්නුශව්න්  ම්කිසි විසඳුමක් හා ක්රි ාදාම ක් ිරිපතපත් ෙයන්න 

කි ායි. ඒ ක්රි ාදාම  ක්රි ාත්මෙ ෙයන්න අව් ය  සහශ ෝග  අපි 

ලබා ශදන්නම් කි ලා කිේව්ා.  UNICEF හශක් සහ අශනකුත් 

ආ තනව්ල සි ලු ව්ාර්තා ්රතික්ශෂේප ෙයනව්ා නම්  ශම් 

ශව්ලාශේදී යට ශව්නුශව්න්  ම්කිසි ව්ැඩසටහනක් ිරිපතපත් 

ෙයන්න ආණ්ඩුව්ට හැකි ාව් තිශබන්න ඕනෑ. හැබැයි  යට 

ශව්නුශව්න් කිසිම ව්ැඩසටහනක් ිරිපතපත් ෙයන්ශන් නැතිව් දව්ස් 

ශදෙක් තිස්ශසේ ශම් ගවන සභාව් වනපි ල් ලක්ෂ ගටනක් වි දම් 

ෙයමින් ශම් විව්ාද  පැව්ැත්වූව්ා. ශම් දව්ස් ශදෙ තුළ 

පාර්ලිශම්න්තුශේ සාෙච්ාා ෙයපු සි ලු ෙවනණු ව්තුයට දමනව්ා 

ව්ාශේ  ශම් ගැටලුව් සම්බන්ධශ න් කිසිම පිළිතුයක් ලබා ශදන්න 

කිසිව්කු ශම් ගවන සභාශේ දැන් නැහැ. හ ට පිළිතුවන ශදන්න 

ආණ්ඩු පක්ෂශ න්  කිසිශව්කුත් ශම් අව්ස්ාාශේ  ගවන සභාශේ 

නැහැ.  ි ස් පුටු ටිෙක් විතයයි ආණ්ඩු පක්ෂ  පැත්ශතන් දකින්න 

තිශබන්ශන්. ඇමතිව්වනත් නැහැ; මන්ත්රීව්වනත් නැහැ; ෙවුවනව්ත් 

නැහැ. ශම්ෙට ව්ග කි න්ශන් ෙවුද? ශම් වත්තරීතය 

පාර්ලිශම්න්තුව් ගැන හළිශේ  ොා ෙයන ෙණ්ඩා ම හැම 

තිස්ශසේම ශම් ොාව් කි නව්ා. ශම් ්ර ්න ට ශදන පිළිතුය 

ශමොෙක්ද? ශම් ගවන සභාව් තුළ ශම් විධි ට ෙටයුතු ෙයන්න ිඩ 

ශදන්න පුළුව්න්ද? අඩු ගටශන් පාර්ලිශම්න්තුව් ෙල් ති න්නව්ත් 

ආණ්ඩු  පාර් ්ව්  පැත්ශතන් ෙවුවනව්ත් ශම් ගවන සභාශේ නැහැ. 

ශෙොශහොමද  ශමශහම ව්ැඩ ෙයන්ශන්? ශම්ෙද ශමතුමන්ලාශේ 

ව්ගකීම  මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමනි?  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගවන මන්ත්රීතුමනි  පාර්ලිශම්න්තුව් ෙල් ති ලා තිශබන්ශන්. 

ෙල් තැබීශම් විව්ාද ක් විධි ටයි ශම් විව්ාද  පැව්ැත්වුශණ්. ශම් 

විව්ාදශේ  දී විෂ  භාය ගවන අමාතයතුමා අදහස් දක්ව්ලා තිශබනව්ා. 

හැබැයි  විව්ාද  අව්සන් ෙයන්න ආණ්ඩු පාර් ව්්  පැත්ශතන් 

පිළිතුවන ොාව්ක් තිබු ශටොත් ශහොඳයි කි න හෙ මමත් 

පිළිගන්නව්ා. නමුත්  හශහම තත්ත්ව් ක් ශපශනන්න නම් නැහැ. 

 

ගරු වහක් ර් අප්පුහාමි ෙහතා 
(ைொண்புைிகு தஹக்டர் அப்புஹொைி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

ශම්  ශහේතු නිසා පාර්ලිශම්න්තුව් විි ළුව්ෙට ලක් ව්නව්ා ශන්. 

ඇත්තටම වි ්ව්විදයාල ආචාර් ව්වන ඇතුළු සි ලුශදනා බලාශගන 

ින්නව්ා  ශම් ශව්නුශව්න් ආණ්ඩුව් ලබා ශදන පිළිතුය ශමොෙක්ද  

විසඳුම ශමොෙක්ද  ක්රි ාත්මෙ ෙයන්න පුළුව්න් ව්ැඩ පිළිශව්ළ 

ශමොෙක්ද කි ලා.  
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පාර්ලිශම්න්තුව් 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශම් ොයට  පක්ෂ නා ෙ රැස්වීශම්දී ව්ාශේම ගවන 

ොානා ෙතුමාශේත් අව්ධාන ට මා ශ ොමු ෙයන්නම්. ෙල් 

තැබීශම් විව්ාද ක් ලලදා  විධි ට අව්සන් කිරීම පිළිබඳ ොයට  

ගවන ොානා ෙතුමාශේ හා පක්ෂ නා ෙ රැස්වීශම් අව්ධාන ට මා 

ශ ොමු ෙයන්නම්  ගවන මන්ත්රීතුමනි. 

 

ගරු වසල්වරාජා කවේන්ද්රන් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு தெல்வெொெொ கறஜந்திென்)  

(The Hon. Selvarajah Kajendren)  
தகௌெவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கறள, நொன் 

இங்கு குறிப்பிட்டதுறபொன்று, தஜயெொஜ் தபொோ்னொண் 

றடொபுள்றள தகொமல வழக்கில் ெந்றதகத்தின்றபொில் மகது 

தெய்யப்பட்டு, ெித்திெவமதகள்மூலம் தபறப்பட்ட வொக்கு 

மூலத்தின் அடிப்பமடயில் தொக்கல் தெய்யப்பட்ட வழக்கி 

லிருந்து கடந்தவொெம் விடுதமல தெய்யப்பட்ட தெல்வெொெொ 

கிருபொகென் ைற்றும் லக்ஷ்ைன் குறெ ஆகிறயொர், 14 

வருடங்களுக்கு முன்னர் ெித்திெவமதயின்மூலம் அவர் 

களிடைிருந்து தபறப்பட்ட அறத குற்ற ஒப்புதல் 

வொக்குமூலத்தின்கீழ் புதிய வழக்குப் பதிவுதெய்யப்பட்டுத் 

ததொடர்ந்தும் ெிமறயிறலறய அமடத்துமவக்கப்பட்டுள்ளனர். 

ஒரு வழக்கில் அவர்கள் விடுதமல தெய்யப் பட்டிருக்கின் 

றொர்கள், குற்ற ஒப்புதல் வொக்குமூலத்மத ஏற்றுக்தகொள்ள 

முடியொததன்று. ஆனொல், அறத குற்ற ஒப்புதல் வொக்குமூலத்தின் 

கீழ் 14 ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் இப்தபொழுது ைீண்டும் 

அவர்கள்ைீது ஒரு வழக்குப் பதிவு தெய்யப்பட்டிருக்கின்றது. 

இந்தச் தெயற்பொடொனது அந்தக் மகதிகமள - தைிழ் 

இமளஞர்கமள விடுதமல தெய்யக்கூடொது என்ற ஒறெ 

கொெைத்துக்கொகத் திட்டைிட்ட ொீதியிறல நமடதபறுகின்றது. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up. 

 
ගරු වසල්වරාජා කවේන්ද්රන් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு தெல்வெொெொ கறஜந்திென்)  

(The Hon. Selvarajah Kajendren)  

Sir, I am going to wind up. 

இந்த நிமலமைகள் ைொற்றப்பட றவண்டும்.  பயங்கெவொதத் 

தமடச் ெட்டம் உடனடியொக நீக்கப்பட்டு, அமனத்துத் தைிழ் 

அெெியல் மகதிகளும் விடுதமல தெய்யப்படுவறதொடு, 2015ஆம் 

ஆண்டுக்குப் பிற்பொடு மகதுதெய்யப்பட்ட தைிழ் இமளஞர் 

களும் விடுதமல தெய்யப்பட றவண்டும் என்பமத வலியுறுத்தி, 

இன்னும் ஓொிெண்டு ெிறிய விடயங்கறளொடு நொன் நிமறவு 

தெய்துதகொள்கின்றறன்.   

கிளிதநொச்ெி ைொவட்டத்தின் பமளப் பகுதியிறல LRCக்குச் 

தெொந்தைொன கொைிகளில் 1,850 ஏக்கர் கொைிமய ைக்கள் 

தபருந்றதொட்டச் ெமப என்ற நிறுவனத்துக்கு வழங்கி, அதமன 

இெொணுவத்துக்குக் கீழிருக்கின்ற Civil Security Departmentக்கு 

வழங்குவதற்கொன நகர்வுகள் நமடதபற்றுக்தகொண்டிருக் 

கின்றது. இந்த விடயத்தில் தங்களுக்கு 1988ஆம் ஆண்டிறல 

தெப்பட்ட கொைிகமளத்தொன் தொங்கள் இப்றபொது ைீளக் 

மகயகப்படுத்துவதொக ைக்கள் தபருந்றதொட்டச் ெமபயினர் 

கூறுகின்றொர்கள்.  ஆனொல், அது முழுக்க முழுக்கப் தபொய்யொன 

ஒரு விடயம். ஏதனன்றொல், கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு பமளப் 

பகுதியிறல தபொதுைக்கள் ஒரு கொைிமய அபிவிருத்தி 

தெய்துதகொண்டிருந்ததபொழுது அதற்தகதிெொக ைக்கள் 

தபருந்றதொட்டச் ெமப தபொலிஸிறல முமறப்பொடு தெய்தமத 

யிட்டு அது ததொடர்பில் றைற்தகொள்ளப்பட்ட நடவடிக்மக 

களின்தபொழுது, தகொழும்பிலிருக்கின்ற LRC திமைக்களத்தின் 

தமலவொினொல் தபொலிஸ் திமைக்களத்துக்கு அனுப்பப் 

பட்டிருந்த ஒரு கடிதத்தில் “அங்கு ைக்கள் தபருந்றதொட்டச் 

ெமபக்குக் கொைிகள் எதுவும் வழங்கப்படவில்மல” என்று 

குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. அதொவது, அவர்களது முமறப்பொட்டில் 

உண்மையில்மல என்பமத அவர் தெொல்லியிருந்தொர். ஆனொல், 

அறத LRC திமைக்களத் தமலவர் இன்று அந்த ைக்கள் 

தபருந்றதொட்டச் ெமபறயொடு றெொோ்ந்துதகொண்டு, அச்ெமபக்கு 

அங்கு கொைிகள் இருந்ததொகப் தபொய்யொன ஆவைங்கமளத் 

தயொர்படுத்தி, இந்த ைக்களுக்குச் தெொந்தைொன கொைிகமளச் 

சுவீகொிக்கின்ற முயற்ெிகளில் ஈடுபட்டிருக்கின்றொர். இது 

இெொணுவ ையப்படுத்துகின்ற றநொக்கத்றதொடு, அப் 

பிெறதெத்மதத் திட்டைிட்டுச் ெிங்களையைொக்குகின்ற 

றநொக்கத்றதொடு றைற்தகொள்ளப்படுகின்ற ஒரு நடவடிக்மகயொக 

வுள்ளதொல் இதமன நொங்கள் வன்மையொகக் கண்டிக் 

கின்றறொம். LRC தமலவர் எழுத்துமூலைொகப் தபொலிஸொருக்கு 

வழங்கிய 08.01.2021 ஆம் திகதிய கடிதத்தின் பிெகொெம் - 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up now. 

 

ගරු වසල්වරාජා කවේන්ද්රන් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு தெல்வெொெொ கறஜந்திென்)  

(The Hon. Selvarajah Kajendren)  
Sir, please give me one more minute.  

1988ஆம் ஆண்டிறல ைக்கள் தபருந்றதொட்டத் திமைக் 

களத்திற்கு அங்றக கொைிகள் எதுவும் வழங்கப்பட்டிருக்க 

வில்மல. அது தபொய்யொன ஒரு தகவலொகும். ஆகறவ, இந்தப் 

தபொய்யொன தகவலின் அடிப்பமடயில் நடவடிக்மககமளத் 

ததொடர்ந்து முன்தனடுக்கொது CSDக்கொகக் கொைி சுவீகொிக் 

கின்ற நடவடிக்மககமள நிறுத்தறவண்டும் என்பமதயும் இந்த 

இடத்திறல ஆைித்தெைொகப் பதிவுதெய்துதகொள்வறதொடு, 

இன்னுதைொரு விடயத்மத ைட்டும் கூறி என்னுமடய உமெமய  

நிமறவுதெய்கின்றறன்.  

ைட்டக்களப்பு ைொவட்டத்திறல தபரும்றபொகப் பயிர்ச் 

தெய்மக ஆெம்பிக்க றவண்டிய கொலம் தநருங்கிவிட்டது. 

அங்குள்ள விவெொயிகள் ெொர்பொக அவர்களது அமைப்பின் 

தமலவர் ைறகந்திென் அவர்கள், ைட்டக்களப்பு ைொவட்டத்தில் 

தபரும்றபொகச் தெய்மகமய றைற்தகொள்வதற்கொக யூொியொ 

உட்பட்ட விவெொய உள்ளீடுகளும் ஏமனய இெெொயனப் 

தபொருட்களும் முன்கூட்டிறய தங்களுக்குக் கிமடக்க ஏற்பொடு 

தெய்யறவண்டுதைன்றும், உழவு தெய்வதற்குத் றதமவயொன 

எொிதபொருள் கிமடக்க ஏற்பொடு தெய்யறவண்டும் என்றும் 

கடந்த ஒரு ைொதத்திற்கு றைலொக அெெொங்க அதிபொிடமும் 

ெம்பந்தப்பட்ட அதிகொொிகளிடமும் றகொொிக்மக விடுத்திருக் 

கின்றறபொதிலும்கூட இன்றுவமெக்கும் அதற்கொன உத்தெ 

வொதங்கள் கிமடக்கவில்மல. அதன் கொெைைொக, தொங்கள் 

தபரும்றபொகச் தெய்மகமய றைற்தகொள்ளப்றபொவதில்மல 

தயன்ற முடிமவ அவர்கள் எடுத்திருக்கிறொர்கள். ஆகறவ, 

இதமனக் கருத்திறலதகொண்டு இது ததொடர்பில் உடனடியொக 

நடவடிக்மக எடுக்கறவண்டுதைன்று றகட்டுக்தகொள்ள 

விரும்புகின்றறன். ஏற்கனறவ நொடு றபொஷொக்குப் பிெச் 

ெிமனமய எதிர்தகொண்டிருக்கின்றது. தற்றபொது உைவுப் 

தபொருட்கமள தவளிநொடுகளிலிருந்து இறக்குைதி தெய்யவும் 
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முடியொது. இந்தச் சூழலிறல விவெொய நடவடிக்மககளும் 

பொதிக்கப்படுைொனொல் ைக்கள் உயிொிழக்கக்கூடிய 

நிமலமைதொன் ஏற்படும்.   

வடக்கு, கிழக்கு என்பன விவெொயத்மத நம்பிய 

பிெறதெங்களொகும். இந்தப் பிெறதெங்களிறல விவெொய 

உற்பத்திகள் றைற்தகொள்ளப்படவில்மலதயன்றொல், இந்த 

நொட்டுக்கு அந்த உற்பத்திகள் கிமடக்கொைற்றபொகும். இமத 

நீங்கள் நன்றொகப் புொிந்துதகொள்ளறவண்டும். ஏற்கனறவ நொடு 

ைிகறைொெைொன றபொஷொக்குக் குமறபொட்டொல் பொதிக்கப் 

பட்டிருக்கிறது. அதுறபொல், நீங்கள் இந்த விவெொய 

உள்ளீடுகமள வழங்கொத கொெைத்தினொல் கடந்த 

ஆண்டுகளிறல தபரும்றபொகச் தெய்மகயிறல தபரும் வீழ்ச்ெி 

ஏற்பட்டிருந்தது. இந்த நிமலமை உடனடியொகச் ெீர்தெய்யப்பட 

றவண்டும்; வடக்கு, கிழக்கு பொெபட்ெம் கொட்டப்பட்டுப் 

புறக்கைிக்கப்படக்கூடொது. ைட்டக்களப்பு ைொவட்டத்தில் 

விவெொய நடவடிக்மகமய - தநற்தெய்மகமய உடனடியொக 

ஆெம்பிப்பதற்கு றவண்டிய 8,000 தைற்றிக்ததொன் யூொியொ 

உள்ளிட்ட விவெொய உள்ளீடுகள் உடனடியொகக் கிமடப்பமத 

உறுதிப்படுத்த றவண்டுதைன்று அங்குள்ள விவெொயிகள் 

றகட்டிருக்கிறொர்கள். அெெொங்கம் இந்தக் கடமைமயச் தெய்யத் 

தவறினொல் தொங்கள் இந்தப் தபரும்றபொக தநற்தெய்மகயிறல 

ஈடுபடப்றபொவதில்மலதயன்பமத அவர்கள் ைிகத் ததளிவொகக் 

கூறியிருக்கிறொர்கள் என்பமத இந்த இடத்திறல 

பதிவுதெய்துதகொள்ள விரும்புகின்றறன். 

ஐக்கிய நொடுகள் ைனித உொிமைகள் றபெமவயின் 

கூட்டத்ததொடர் எதிர்வரும் 12ஆம் திகதி ஆெம்பைொக 

விருக்கின்றது. எங்கமளப் தபொறுத்தவமெயில், நொங்கள் 

ஐக்கிய நொடுகள் ைனித உொிமைகள் றபெமவயிடம் 

றவண்டிக்தகொள்கின்ற விடயம் என்னதவன்றொல், தபொறுப்புக் 

கூறல் விவகொெத்மத ைனித உொிமைகள் றபெமவக்குள் 

முடக்கொைல், அதமனச் ெர்வறதெ குற்றவியல் நீதிைன்றத்திற்குப் 

பொெப்படுத்த றவண்டும் என்பதொகும். அப்படியொனொல்தொன் 

இந்த நொட்டிறல ைனித உொிமை ைீறல்கமளக் கட்டுப்படுத்த 

முடிவது ைட்டுைல்ல, நொட்மடயும் ஓர் ஒழுங்குக்குக் 

தகொண்டுவெ முடியும். 

அறதறபொன்று, ஒற்மறயொட்ெிக்குட்பட்ட இந்த அெெியல் 

யொப்பு ஒழிக்கப்பட்டுச் ெைஷ்டி அெெியலமைப்புக் தகொண்டு 

வெப்பட றவண்டும். ஐ.நொ. ைனித உொிமைகள் றபெமவ 

2015ஆம் ஆண்டிலிருந்து இங்றக ஓர் இன நல்லிைக்கம் 

ஏற்படுத்தப்பட றவண்டும் என்று தெொல்கின்றது. இன 

நல்லிைக்கதைொன்று ஏற்படுத்தப்பட றவண்டுைொகவிருந்தொல் 

அதற்கு இருக்கக்கூடிய ஒறெதயொரு வழிமுமற அெெியலமைப்பு 

ைொற்றைொகும். 74 வருடங்களொகப் புமெறயொடிப்றபொயிருக்கின்ற 

பிெச்ெிமனக்குக் கொெைைொன, தைிழ், முஸ்லிம் ைக்கள்ைீது 

ஒடுக்குமுமறகமளப் பிெறயொகிக்கின்ற அதிகொெத்மதக் 

கண்மை மூடிக்தகொண்டு றபொினவொதத்திற்கு வழங்குகின்ற 

இந்த ஒற்மறயொட்ெி முமறமை ஒழிக்கப்பட றவண்டும். அது 

ஒழிக்கப்பட்டுத் தைிழ்த் றதெமும் இமறமையும் அங்கீகொிக்கப் 

பட்ட அடிப்பமடயிலொன ஒரு ெைஷ்டி அெெியலமைப்பு 

தகொண்டுவெப்பட றவண்டும். அதன்மூலம் ைட்டும்தொன் இந்த 

நொட்மட ஒரு புதிய யுகத்திற்குள் தகொண்டுதெல்ல முடியும். 

அதனூடொகத்தொன் இந்த நொட்டின் தபொருளொதொெத்மதக்  

கட்டிதயழுப்ப முடியும். இந்த நொட்மடக் கட்டிதயழுப்புவதற்குப் 

பங்களிப்பதற்குப் பல இலட்ெக்கைக்கொன புலம்தபயர் 

தைிழர்கள் தயொெொக இருக்கிறொர்கள். ஆனொல், எங்களுமடய 

றதெம் அங்கீகொிக்கபட்ட ஒரு ெம்ஷ்டி அெெியலமைப்பு 

எட்டப்படுகின்றறபொதுதொன் அவர்களுமடய பங்களிப்மப 

உங்களொல் எதிர்பொர்க்க முடியும். ஆகறவ, தயவுதெய்து 

தபொறுப்றபொடு ெிந்தியுங்கள்!  

இங்கு அெெொங்கத் தெப்பிலிருந்து ஆற்றப்பட்ட உமெகமள 

நொன் அவதொனித்றதன். எனக்கு முன்னர் உமெயொற்றிய 

அெெொங்கத் தெப்பு உறுப்பினர் தெொன்னொர், “இலங்மகயிறல 

றபொஷொக்குக் குமறபொடு இருக்கின்றது” என்று UNICEF 

தெொன்னொல், அெெொங்கத் தெப்றபொடு றெர்ந்து அப்படிதயொன்று 

இல்மலதயன்று தெொல்லறவண்டியது எதிர்க்கட்ெிகளின் 

கடமையொம். இதுதொன் அெெொங்கத் தெப்பில் இருப்பவர்களது 

ெிந்தமனயொக இன்றும் இருக்கின்றது. இந்த நொடு 

அதலபொதலத்தில் வீழ்ந்திருக்கின்ற நிமலமையில்கூட, ஆக்க 

பூர்வைொக ஆெொய்ந்து பிமழகமளக் கண்டறிந்து அவற்மறத் 

திருத்துவதற்குொிய வழிமுமறகமளப்பற்றி எண்ைொைல், 

இன்றும் அவற்மற மூடி ைமறத்துக்தகொண்டு இனவொத 

அடிப்பமடயில் ெிந்தித்து, நொட்மடத் ததொடர்ந்து தகொள்மள 

யடித்துக்தகொண்டு தெல்கின்ற வழிமயப்பற்றித்தொன் அவர்கள் 

ெிந்தித்துக்தகொண்டிருக்கிறொர்கள்.  

இன்று ைக்களுக்கும் ெிறுவர்களுக்கும் றபொஷொக்குப் 

பிெச்ெிமன உள்ளது.  ஆனொல், ஆளுங்கட்ெியில் இருப்பவர் 

களுக்கு எந்தவித றபொஷொக்குப் பிெச்ெிமனயும் கிமடயொது. 

அவர்கள் தகொழுத்துப் றபொயிருக்கின்றொர்கள். அதனொல் 

அவர்களுக்குப் பல வியொதிகள் ஏற்பட்டு, அவர்கள் அதியுயர் 

வெதிகமளக் தகொண்ட மவத்தியெொமலகளிறல ெிகிச்மெ 

கமளப் தபறுகின்றொர்கள். ஆனொல், ைக்கள் ஒருறவமள 

உைவுக்கு வழியில்லொைல் திண்டொடிக்தகொண்டிருக் 

கின்றொர்கள். ைதிப்புக்குொிய தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் 

அவர்கறள, இந்த நிமலமைகள் ைொற்றப்பட றவண்டுைொக 

இருந்தொல், அதற்கொக இந்த அெசு முடிதவடுக்க றவண்டிய 

விடயம் என்னதவன்றொல், இந்த அெெியல் அமைப்மப 

ைொற்றுவதற்கு முயல்வதுதொன். அெெியலமைப்பு ைொற்றத்மதப் 

பற்றி நீங்கள் ெிந்திக்கத் தயொொில்மல என்றொல், இனவொதக் 

றகொைத்திறலதொன் உங்களுமடய ெிந்தமனகள் இருந்து 

தகொண்டிருக்கும்.  

இன்று நொடு பொதொளத்திலிருக்கின்றது. ஆனொல், இங்றக 

உமெயொற்றிய ெெத் வீெறெகெ அவர்கள் என்ன தெொன்னொர்? 

அவர் ஓர் அப்பட்டைொன தபொய்மய, ஓர் இனவொதத்மத, இன 

தவறிமய இங்றக கக்கிவிட்டுச் தென்றிருக்கின்றொர். குருந்தூர் 

ைமல ‘குரும்பிறெவொ விகொமெ’ என்று வெலொற்றில் 

இருக்கிறதொம். அத்துடன் அது 2,000 வருடங்கள் பழமையொன 

விகொமெதயன்றும் ஓர் அப்பட்டைொன, தபொய்யொன வெலொமற 

இங்றக தெொல்லியிருந்தொர். நீதிைன்றத் தீர்ப்மப ைீறி அந்த 

இடத்தில் றைற்தகொள்ளப்பட்ட ெட்டவிறெொதக் கட்டுைொன 

றவமலமய நொங்கள் கடந்த யூன் ைொதம் 12ஆம் திகதி தென்று 

தடுத்திருந்றதொம். அங்றக தபௌத்த பிக்குகள் ெிலரும் இந்த ெெத் 

வீெறெகெவினுமடய அடியொட்களும் வந்து கட்டுைொன 

றவமலகமளயும் பூமஜ றவமலகமளயும் றைற்தகொள்ள 

முற்பட்டதபொழுது, “நீதிைன்றத் தீர்ப்புக்கு ைதிப்பளித்து 

அதமன நிறுத்துங்கள்!” என்று நொங்கள் றகட்டிருந்றதொம். 

ஆனொல், அந்த விடயத்மத அவர் ஒரு குண்டர்களுமடய 

தெயற்பொடொகவும் இனவொதச் தெயற்பொடொகவும் கூறி 

யிருந்தொர். உங்களுமடய நொட்டு நீதிைன்றம் - முல்மலத்தீவு 

நீதவொன் நீதிைன்றம் வழங்கிய தீர்ப்பின் பிெகொெம் அங்றக 

றைலதிகக் கட்டுைொன றவமலகறளொ, ஏமனய தெயற்பொடு 

கறளொ றைற்தகொள்ள முடியொததன்று தெொல்லப்பட்டிருந்தது. 

அந்தத் தீர்ப்மப நமடமுமறப்படுத்துங்கள் என்று நொங்கள் 

றைற்தகொண்ட ஒரு முயற்ெிமய அவர் இனவொதச் 
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පාර්ලිශම්න්තුව් 

தெயற்பொதடன்று தெொல்கின்றொர். எங்களுமடய குண்டர்கள் 

தங்களுமடய பிக்குைொமெத் தடுத்ததொகச் தெொல்கின்றொர். 

ஒன்றமெக் றகொடி ெிங்கள ைக்கமள இந்த 

 

[මූලාසනව  අට පිකදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிெொெனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

தவறொக வழிநடத்துகின்றொர். அவர் தகொழும்பு - யொழ்ப் 

பொைத்திற்கு இமடறயயொன எங்களுமடய றபொக்குவெத்துத் 

ததொடர்பொக ஓர் எச்ெொிக்மகமய விடுத்திருக்கின்றொர். நொங்கள் 

பொதுகொப்பொக வந்துறபொகின்றறொம் என்று தெொல்வதனூடொக 

எங்களுமடய பொதுகொப்புக்கு உத்தெவொதைில்மல என்கின்ற 

ஒரு கருத்மத அவர் விமதக்கின்றொர். ஆகறவ, எங்கமளப் 

தபொறுத்தவமெயிறல - [இமடயீடு] 

  

ගරු සම්පත් අතුවකෝරල ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ெம்பத் அதுறகொெல)  

(The Hon. Sampath Athukorala) 

මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමනි, ශමතුමාශේ ොාව් අද දව්ශසේ 

මාතෘොව්ට අදාළ නැහැ. අශනක් ොයට  ශම්ෙයි. ගවන සයත් 

වීයශසේෙය මන්ත්රීතුමා ශම් ශව්ලාශේ ගවන සභාශව්ත් නැහැ. ශමතුමා 

ශම් අධිෙයට නිශ ෝග ක් ගැන ශන් කි න්ශන්, මූලාසනාරූඪ 

ගවන මන්ත්රීතුමනි. ගවන ශසල්ව්යාජා මන්ත්රීතුමනි, කුවනන්ද පුදබිම 

ගැන වූ අධිෙයට නිශ ෝග ක් ගැන කි න්න ඔබතුමා ශම් විව්ාද  

ශ ොදා ගන්න හපා. ගවන සයත් වීයශසේෙය මන්ත්රීතුමා ගවන සභාශේ 

ින්න අව්ස්ාාව්ෙ  ඔබතුමා ඒ මාතෘොව් ගැන ොා ෙයන්න. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගවන ශසල්ව්යාජා ෙශේන්ද්රන් මන්ත්රීතුමනි  දැන් ොාව් අව්සන් 

ෙයන්න. 

 

ගරු වසල්වරාජා කවේන්ද්රන් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு தெல்வெொெொ கறஜந்திென்)  

(The Hon. Selvarajah Kajendren)  
தகௌெவ உறுப்பினர் அவர்கறள, நீங்கள் தெொல்வது 

ெொிதயன்றொல், இங்றக ஆளுந்தெப்பில் இருப்பவர்கள்கூடத் 

தமலப்புச் ெம்பந்தைொக ைட்டும் றபசுவது கிமடயொது. நீங்கள் 

எப்றபொதொவது எங்களுக்குத் தமலப்புத் தருகின்றீர்களொ 

வடக்கு, கிழக்கிறல உங்களொல் றைற்தகொள்ளப்படுகின்ற 

அட்டூழியங்கமளப் பற்றிப் றபசுவதற்கு? 'குருந்தூர் ைமல' 

பற்றிப் றபசுகின்ற தமலப்பொ இன்று? ெெத் வீெறெகெ அவர்கள் 

ெட்டம், ஒழுங்கு ததொடர்பொன ஒரு முன்னொள் அமைச்ெர். 

அவருக்குக் தகொடுக்கப்பட்ட முக்கொல் வீதைொன றநெத்தில் 

இங்றக குருந்தூர் ைமல பற்றிய கமதமயத்தொன் அவர் 

தெொல்லிவிட்டுச் தென்றொர். அவர் தெொன்னதற்குொிய பதிமலத் 

தொன் நொன் தெொல்லுகின்றறன்; தயவுதெய்து நீங்கள் எங்கமளத் 

தவறொனவர்களொகக் கருதக்கூடொது; அப்படித் தவறொகக் 

கொட்டுவதற்கு முற்படக்கூடொது.  

நொன் ஒரு றகள்விமய இங்றக றகட்க விரும்புகின்றறன். 

யொழ்ப்பொைத்திறல நகெப் பகுதியிறல ஆொியகுளத்திற்கு எதிெொக 

ஒரு தபௌத்த விகொமெ இருக்கின்றது. அந்த விகொமெ 

இருக்குைிடம் 1995ஆம் ஆண்டுக்கு முன்னர்வமெ தைிழீழ 

விடுதமலப் புலிகளுமடய ஆளுமகக்குட்பட்டதொக இருந்தது. 

அவ்வொறற நயினொதீவும் விடுதமலப் புலிகளுமடய 

ஆளுமகக்கு உட்பட்டிருந்தது; அங்கும் ஒரு விகொமெ 

இருக்கிறது. அந்த விகொமெகள் விடுதமலப் புலிகளொல் 

இடிக்கப்பட்டதொ? கிளிதநொச்ெிப் பிெறதெம் 2009ஆம் 

ஆண்டுவமெ விடுதமலப் புலிகளுமடய கட்டுப்பொட்டில் 

இருந்த நிமலயில், அங்குள்ள விகொமெயிறல ஒரு ெிறிய 

கீறலொவது ஏற்பட்டிருந்ததொ? ைொறொக, அமவ 

றபைிப்பொதுகொக்கப்பட்டன. ஏதனன்றொல், அமவ 

ஏற்தகனறவ அங்றக இருந்தததன்பதனொல் அதன்ைீது யொருறை 

எந்ததவொரு றெதத்மதயும் ஏற்படுத்த விமழயவில்மல.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up now. 

 

ගරු වසල්වරාජා කවේන්ද්රන් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு தெல்வெொெொ கறஜந்திென்)  

(The Hon. Selvarajah Kajendren)  
1932ஆம் ஆண்டு உங்களுமடய நொட்டின் வர்த்தைொனி 

அறிவித்தலின்படி 'குருந்தூர் ைமல' ஒரு ததொல்தபொருள் 

இடைொகத்தொன் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது. ஆனொல், இந்த 

 
 

[මූලාසනව  අට පිකදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிெொெனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
இன்று வந்து தெொல்கின்றொர், அது 2000 வருடம் 

பமழமையொன தபௌத்த இடம் என்பதொக. இது அப்பட்டைொன 

ஒரு தபொய். இந்தக் கூற்மற எங்களொல் ஏற்றுக்தகொள்ள 

முடியொது. இந்த ஆக்கிெைிப்மப நொங்கள் உயிர்தகொடுத்றதனும் 

தடுப்றபொம்! எங்கமள நீங்கள் தகொன்றொலும் பெவொயில்மல. 

நொங்கள் அதமன எதிர்த்து ெனொநொயக வழியில் றபொெொடுறவொம் 

என்று கூறி, என்னுமடய கருத்மத நிமறவுதெய்கின்றறன். 

நன்றி. 

 
ගරු වරෝහිණී කුොික විවේරත්න ෙහත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) றெொஹினி குைொொி விறஜெத்ன)  

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

මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමනි  අද රින ශමම සභාශේ අන්තිම 

ොාව්ත් දැන් අව්සන් වුටා. නමුත්  ශම් ශමොශහොත ශව්නෙම් 

කිසිම අමාතයව්යශ ක් ශම් ගවන සභාව්ට පැමිණිශේ  නැහැ. අපි රින 

ශදෙක් තිස්ශසේ ොා ෙශළේ ශම් යශට් හතළිස්තුන් ලක්ෂ ක් පමට 

වූ දවනව්න් ගැන. ඒශෙනුත්  හශෙොශළොස් ලක්ෂ ක් විතය පාසල් 

රිව්ා ආහාය  ලබනව්ා. ශම් සි ලුශදනා සහ මන්දශපෝෂට ට ලක් 

ශව්ච්ච දවනව්න් ගැනයි අපි ොා ෙශළේ.  ආණ්ඩුව් ඊශේ   ශසෞඛය 

ශල්ෙම්ව්ය ා හයහා ්රො  ක් නිකුත් ෙළා  UNICEF Report 

හෙ ව්ැයරියි කි ලා. ඒ ශමොනව්ා ෙළත්   යටම බලාශගන සිටි ශම් 

විව්ාද ට අද රිනශේ  ඇමතිව්යශ ක් පිළිතුයක් රි  යුතුව් තිශබනව්ා. 

ශමොෙද  ශම්ෙ අද ඇති වුණු ්ර ්න ක් ශනොශව්යි. ශම්ෙ ෙව්දා 

ඇති වුණු ්ර ්න ක් වුටත්  ව්ර්තමානශේ  තිශබන තත්ත්ව් ත් 

හක්ෙ ගළපනශෙො ට ිරිපත  මීට ව්ඩා භ ානෙයි.  

පාර්ලිශම්න්තුශේ මන්ත්රීව්වන විවිධ ශ ෝජනා ශගනාව්ා  

මන්දශපෝෂට  තිශබනව්ා නම් ශෙොශහොමද ඒෙ ව්ළක්ව්ා ගන්ශන් 

කි ලා. ම ශේ ොාශේදීත් මම ශ ෝජනා ිරිපතපත් ෙයලා 

තිශබනව්ා. හතශෙොට ඒ ශ ෝජනා සම්බන්ධශ න් ඇමතිව්වනන්ශේ 

අදහස ශමොෙක්ද  ඒව්ා ිරිපත ට ශගන නව්ාද  හශහම නැත්නම් 

මන්දශපෝෂට   ව්ළක්ව්ා ගැනීමට ඇමතිව්වන හැටි ට  නැත්නම් 

යජ ක් හැටි ට ශමොෙක්ද ගන්නා ක්රි ාමාර්ග  කි න හෙ 

පිළිබඳව් ව්ගකිව් යුතු ඇමතිව්යශ ක් වත්තය ශදන්න ඕනෑ. අද 

පාර්ලිශම්න්තුව් ශම් තැනට පත් වී තැබීම ගැන මම ඇත්තටම 
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ෙනගාටු ශව්නව්ා. ශමොෙද  ශම් ෙවුවනත් ව්ල් පල් ශනොශව්යි  ොා 

ෙශළේ. ශම් හැශමෝම ොා ෙශළේ  -[බාධා කිරීමක්] ශපොඩ්ඩක් 

ින්න  ගවන මන්ත්රීතුමා. මම ශම් ොයටා කිේව්ාට පස්ශසේ  

ඔබතුමාට ොා ෙයන්න පුළුව්න්. ආණ්ඩු පක්ෂ ත්  විවනේධ 

පක්ෂ ත් -අපි සි ලුශදනා- හෙ මත ෙට ඇවිත් ෙයපු විව්ාද ක් 

බව්ට ශම් විව්ාද  පත් වුටා. ශම් තත්ත්ව්ශ න් ශගොඩ හන්ශන් 

ශෙොශහොමද කි ලා හැශමෝම ොා ෙළා. ශම්  ශ ෝජනාව් 

සම්බන්ධශ න් පිළිතුවන ශදන්න අද ශම් ගවන සභාශේ 

ඇමතිව්යශ ක් ශනොසිටීම ගැන මශේ ෙනගාටුව් ව්ාශේම අ්රසාද  

පළ ෙයනව්ා.  

  

ගරු සම්පත් අතුවකෝරල ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ெம்பத் அதுறகொெல)  

(The Hon. Sampath Athukorala) 

මූලාසනාරූඪ ගවන මන්ත්රීතුමනි  ගවන මන්ත්රීතුමි ශේ 

ශ ෝජනාව්ට සි ලුශදනා හතුමි ට සහා  දක්ව්මින් තමයි ොා 

ෙශළේ. ඔ  ශ ෝජනාව්ට අපි විවනේධ නැහැ. ගවන මන්ත්රීතුමි   අපි 

ඔබතුමි ට කි න්ශන් ශම්ෙයි. අද අධයාපන ඇමතිතුමා සහ ශම් 

විෂ  සම්බන්ධශ න් සිටින යාජය ඇමතිතුමා -ගවන පි ල් නි ාන්ත 

මැතිතුමා- ශම් ගැන ඔබතුමි ට පිළිතුවන ොාව් හා සමානව් ෙවනණු 

පැහැරිලි කිරීමක් ෙළා. ශම් ොයට  සම්බන්ධශ න් ආණ්ඩු 

පක්ෂ  විධි ට අපි හෙඟයි  අපි අශ්ත ශ ෝජනා ිරිපතපත් ෙළා. අපි 

ඔබතුමි ට ්ර ංසා ෙයනව්ා මිස  ඒෙට විවනේධ නැහැ. ශමතැනදී 

ආණ්ඩු පක්ෂශ න් ලැබි  යුතු සහශ ෝග  අපි ලබා ුන්නා.  

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔේ  පැහැරිලියි  ගවන මන්ත්රීතුමා. ශම  ිතාම ව්ැදගත් 

ශ ෝජනාව්ක්.  
 

ශම් ගවන සභාශේ මතු ශව්ච්ච ොයට  තමයි  විව්ාද ෙදී 

අව්සාන  දක්ව්න්න පිළිතුවන ොාව්ක් තිබුටා නම් ශහොඳයි කි න 

හෙ. ඒෙ තමයි මතු වුශණ්. ශමව්ැනි ෙල් තැබීශම් විව්ාද ෙ 

අව්සාන  සම්බන්ධව් පක්ෂ නා ෙ රැස්වීශම්දී  ම් තීයට ක් 

ගැනීම සඳහා ගවන ොානා ෙතුමාශේ අව්ධාන  ශ ොමු ෙයව්න්න 

මම බලාශපොශයොත්තු ශව්නව්ා.  
 

එකල්හි වේලාව අ. භා. 5.30 වූවයන් මූලාසනාරූඪ ගරු 
ෙන්ත්රීතුො විසින් ප්රශ්්නය වනොවිෙසා පාර්ලිවම්න්තුව කල් තබන ලදී. 

පාර්ලිවම්න්තුව ඊ  අනුකූලව  2022 සැප්තැම්බර් 08 වන 
බ්රහස්පතින්දා පූ. භා. 9.30 වන වතක් කල් ියව  ය. 

 

அப்தபொழுது, பி. ப. 5.30 ைைியொகிவிடறவ ைொண்புைிகு 

தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள் வினொ விடுக்கொைறலறய 

பொெொளுைன்றத்மத ஒத்திமவத்தொர். 

அதன்படி பொெொளுைன்றம்,  2022 தெப்தெம்பர் 08, வியொழக்கிழமை 

மு. ப. 9.30 ைைிவமெ ஒத்திமவக்கப்பட்டது. 
 

It being 5.30 p.m., THE HON. PRESIDING MEMBER adjourned 
Parliament without Question put. 

Parliament adjourned accordingly until 9.30 a.m. on Thursday, 
08th September, 2022. 
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සැ.යු. 
 

ශමම ව්ාර්තාශේ අව්සාන මුද්රට  සඳහා ස්ව්කී  ොාව්ල නිව්ැයරි ෙළ යුතු තැන් දක්ව්නු පතසි මන්ත්රීන් මින් පිටපතක් ශගන 
 නිව්ැයරි ෙළ යුතු ආොය  හි  පැහැරිලිව් ලකුණු ශෙොට  පිටපත ලැබී ශදසති ක් ශනොික්මව්ා  

හැන්සාඩ් සංස්ොයෙ ශව්ත ලැශබන ශසේ හවි  යුතු . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர்   தைது உமெயின்  இறுதிப் பதிப்பிற் தெய்யவிரும்பும் பிமழ திருத்தங்கமள தைது பிெதியில் ததளிவொகக் குறித்து 

அதமனப் பிமழ திருத்தப்படொத பிெதி கிமடத்த இரு வொெங்களுள் ஹன்ெொட் பதிப்பொெிொியருக்கு அனுப்புதல் றவண்டும். 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE 

 
Corrections which Members suggest for the Final Print of their speeches should be clearly marked in their copy and  

sent to the Editor of HANSARD within two weeks of receipt of the uncorrected copy. 
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හැන්සාඩ් වාර්තා  

වකො ඹ 5  වපොල්වහේන්වගොඩ  කිරු පන පාර  අංක 163 දරන ස්ථානවයහි පිහිටි 

රජව  ප්රවෘත්ති වදපාර්තවම්න්තුවේ පිහිටි රජව  ප්රකාශ්න කාර්යාංශ්වයන්  

මිල දී ගත හැක. 
 

වෙෙ හැන්සාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk වවේ අඩවිවයන්  

බාගත හැක. 

 

 

 

 

ஹன்ெொட் அறிக்மகயின் பிெதிகமள  

இல. 163, கிருலப்பமன வீதி, தபொல்றஹன்தகொட,  தகொழும்பு 5இல் அமைந்துள்ள  

அெெொங்க தகவல் திமைக்களத்தின் அெெொங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பைம் தெலுத்திப் தபற்றுக்தகொள்ளலொம். 

 
 

இந்த ஹன்ெொட் அறிக்மகமய www.parliament.lk எனும் இமையத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் தெய்ய முடியும். 
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ශ්රී ලංො යජශේ  මුද්රට ශදපාර්තශම්න්තුශේ මුද්රට  ෙයන ලදී. 


