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        புற்றுந ொமய ஏற்படுத்தும் நதங்கொய் எண்தெய்  
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පූ.වා. 1ව.වව  පාතාලිප්ම්න්ුරව රැාන විය.   

කථානායකුරො [ගවා ෙහින්  යාපා අප්ේවතාධාන ෙුවා] 

මූලාානාරූඪ විය. 
பொரொளுைன்றம் மு.ப. 10.00 ைெிக்குக் கூடியது.  

ெபொ ொயகர் அவர்கள் [ைொண்புைிகு ைஹிந்த யொப்பொ அநபவர்தன] 

தமலமை வகித்தொர்கள். 

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

ABEYWARDANA] in the Chair. 

 

ලිළි ප්ල් 0ඛනාදිය ළිබඳගැන්වීෙ 
ெைர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 

 
ගවා ප්නොන්ාන න් රනාන්දු ෙුවා (ෙුාොතාග අොවය ාු 

ආණ්ඩු පාතාශ්නවප්ේ රධාාන ාවවිධාායකුරො) 
(ைொண்புைிகு நஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து - த டுஞ்ெொமலகள் 

அமைச்ெரும் அரெொங்கக் கட்ெியின் முதற்நகொலொெொனும்) 

(The Hon. Johnston  Fernando - Minister of Highways and 
Chief Government Whip) 
ගරු ක ාවා කතුමානි, ගරු අග්රාාාතය සහ මුදල් අාාතය, 

බු්ධ  ාසව, ආගිලක හා සසසකකෘතිසක කටයුතුම අාාතය සහ වාගිකක 

සසේජ ව හා නිොස අාාතයතුමාා ශෙුවශෙත ාා 017  ේජය  

සපහා ටේජ ශහෝල් රඟහල පදවශ්ම ෝජෂික ෝජතාෙ සහ මූලය 

ප්රකා   දදිිකප්  කරිල. 

ශාා ෝජතාෙ බු්ධ  ාසව, ආගිලක හා සසසකකෘතිසක කටයුතුම 

පිළිදප අාාතයාස  උ  ේපශ්ධ ක කාරක සවාෙ ශෙත ශ ොමු ක  

යුතුම ැයි ාා ශ ෝවා කරිල.  
 

රශ්නනය විොන ලදින්  ාවා ාම්ෙව විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගවා නනක  ණ්ඩාප ප්වන්නප්කපන් ෙුවා (පානය ප්ාේවා  

පළා ක ාවා ුා පළා ක පාලන අොවයුරො) 
(ைொண்புைிகு  ஜனக பண்டொர ததன்னநகொன் - அரெொங்க 

நெமவகள், ைொகொெ ெமபகள் ைற்றும் உள்ளூரொட்ெி அமைச்ெர்) 

(The Hon. Janaka Bandara Thennakoon - Minister of Public 
Services, Provincial  Councils and Local Government) 

ගරු ක ාවා කතුමානි, 017  ේජය  සපහා රාය වායා 

ශකොිලයත සවාශේ ෝජෂික ෝජතාෙ ාා දදිිකප්  කරිල. 

ශාා ෝජතාෙ රාය ශස ො, ප ා්  සවා හා ප ා්  පාලව 

කටයුතුම පිළිදප අාාතයාස  උ  ේපශ්ධ ක කාරක සවාෙ ශෙත 

ශ ොමු ක  යුතුම ැයි ාා ශ ෝවා කරිල.  
 
රශ්නනය විොන ලදින්  ාවා ාම්ෙව විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

ප්පොදු වයාපාප ළිබඳ ක කාපක ාවාප්ව 
වාතාවාව 

அரெொங்க தபொறுப்புமுயற்ெிகள் பற்றிய 

குழுவின் அறிக்மக 
REPORT OF THE COMMITTEE ON PUBLIC 

ENTERPRISES  

  
  

ගවා (ෙුා ාතාය)  රිව ප් ේුප ක ෙුවා 
(ைொண்புைிகு (நபரொெிொியர்) ெொித்த நஹரத்)  

(The Hon. (Prof.) Charitha Herath)  
ගරු ක ාවා කතුමානි, වෙෙැනි පා්ජලිශ්මතතුමශේ ප මුෙැනි 

සවාොර  සපහා ශපොදු ෙයාපාර පිළිදප කාරක සවාෙ ශෙත ශ ොමු 

කරව ලද ාහශපො  ේසසක අ යාපව ෂ්යය් ෙ වාර අරමුදල ාිනත 

ආශ ෝව  කර පිහිටුෙව ලද ශ්රී ලසකා ශතොරතුමරු තාෂණය  

ආ තව  - SLIIT - ස්මදත ශ ත වූ එකී කාරක සවාශේ 

ශදෙැනි ෝජතාෙ ාා ශාා ගරු සවාෙට දදිිකප්  කරවො. 

ගරු ක ාවා කතුමානි, ශා  විශ  ය ෝජතාෙෂණ විධි ට 

COPE කාරක සවාෙ විසිත දදිිකප්  කරතශත ාහශපො  

වාරකාර අරමුදල ාිනත ඇතිස කරව ලද SLIIT ආ තව  

ස්මදත  ශතොරතුමරු අශේ කාරක සවාෙ විසිත ශ්ම ගරු සවාෙට 

දැුව්ම දි  යුතුම  ැයි වි කොස කරව නිසායි.  

ශ්ම කාර   ස්මදත ෙ කරුණු කිහිප ෂණ පැහැදිලි ක  යුතුම 

නිසා ාට විවාඩි ෂණ ශදකෂණ ලදා ශදතව, ගරු ක ාවා කතුමානි.  

7987 අසක 66 දරව ාහශපො  ේසසක අ යාපව ෂ්යය් ෙ වාර 

අරමුදල් පවත ාිනත සසසක ාපව  කරව ලද ාහශපො  වාරකාර 

අරමුදල  ටශ් , 7998 ේජයශේ  කැබිවට් පත්රිකාෙෂණ ාිනත ශ්රී 

ලසකා ශතොරතුමරු තාෂණය  ආ තව  පිහිටුෙුව ලැබුො. ශා  

පිහිටුෙුව ලැබුශේ අවාගතශේ විශ  ය පවතෂණ ාිනත එ  

සසසක ාපව  කර, විශ  යශ ත ශාොරටුෙ වි කෙවිදයාල  හා 

ස්මදත  කරව අරමු ෂණ සහිතෙයි. ඒ පවත ශ්ම ගරු සවාෙට 

දදිිකප්  කරවතුමරු ශ්ම ආ තව  ඇපශ ත විනි්ජමුෂණත 

ආ තව ෂණ ශලස පේ ොශගව  ාාටයි ශ්ම සපහා සාාගාෂණ 

පිහිටුවූශේ. ශ්ම සාාගා දදිිකශේී  ශාොරටුෙ වි කෙවිදයාල ්  

එෂණක ස්මදත  කරව තීර   නිසා ශාොරටුෙ වි කෙවිදයාලශේ 

එෙකට සිටි ේපකුලපතිසෙර ා් , පීඨාධිපතිසෙරශ ෂණ සහ 

අස ාධිපතිසෙරශ කු්  ශ්ම අ යෂණය ා්ඩ ල ට ඇතුම ්  කර 

තිසබු ා. වමු් , ගරු ක ාවා කතුමානි, ෙසර 03කට පසුෙ අද අපි 

හමුශේ තිසශදව ශ්ම ආ තව  ක්රාාුවූලලෙ රායශ ත දේ  

ශෙලා  මුලිත කි පු අ යෂණයකෙරු තිසශදවා සහිත කු ා සාාගාෂණ 

දෙට ප් ශෙලා තිසශදවො. එා නිසා අාාතය ා්ඩ ල සසශ්ධ ශේ 

තිසබුණු අභිාතා්ජ  ඒ ආකාරශ ත ආ තව  සසසක ාපව  කිරීා 

පැ් ශතත සිදු ශෙලා වැතිස දෙ අශේ කාරක සවාශේ නිරීෂණය   

වු ා.  

ඒ ොශග්ධනා, ාහශපො  වාරකාර අරමුදලිත අෂණකර 05ක 

ාාලශබ් ද ාෂණ සහ රුපි ල් ිලලි ව 511ක මුදලෂණ ලදා ශදිලත 

ආර්මව කරව ලද ශාා ආ තව  017  ශවොෙැ්මද්ජ ාස 

දදිිකප්  කරව ලද කැබිවට් පත්රිකාෙෂණ ාිනත එා අ යෂණය 

ා්ඩ ල  ශෙත පෙරා ී ාෂණ සිදු වී තිසශදවො. ඒ නිසා ශා  ශ්ම 

ගරු සවාෙට දැුව්ම දි  යුතුම  ැයි අප කාරක සවාෙ වි කොස ක ා. 

ඒ නිසා ශාහි ඇතුම ්  එා කරුණු ස්මදත ෙ ශාා ගරු සවාශේ 

අෙ ාව  ශ ොමු කරව ශලස දතා ශග රෙශ ත දල්ලා සිටිවො.  

1043 1044 



පා්ජලිශ්මතතුමෙ 

 ගරු ක ාවා කතුමානි, ශාා ආ තව  ස්මදත ශ ත 

දදිිකශේ ගත යුතුම ක්රි ාාා්ජග ගැව විග කාධිපතිසෙර ාශග්ධන 

නි්ජශ්ධ  ශාා ෝජතාෙට ඇතුම ් ශකොට තිසශදවො. එා නි්ජශ්ධ  

හා ශාා ගරු සවාෙ ශ්ම පිළිදපෙ දෂණෙව අදහසක දතා ෙැදග්   ැයි 

අපි වි කොස කරවො. ගරු ක ාවා කතුමානි, කැබිවට් 

ා්ඩ ල ් , ශ්ම ගරු සවාේ  ශ්ම පිළිදපෙ දදිිකශේී  ගුව ලදව 

තීර  සපහා  ්මකිසි සහා ෂණ ෙුව පිණිස කරුණු දදිිකප්  කිරීාෂණ 

ෙ ශ ත ශකෝේ කිලටුශේ ශදෙව ෝජතාෙ ාා ශ්ම ගරු සවාෙට 

ශග රෙශ ත දදිිකප්  කරවො. ශදොශහොා සකතුමතිසයි. 

 
ගවා දිප්න්ෂන ගුණවතාධාන ෙුවා (විප්ද්ශ් අොවය ාු 

පාතාලිප්ම්න්ුරප්ව ාවානායකුරො) 
(ைொண்புைிகு  திநனஷ் குெவர்தன - தவளி ொட்டு அலுவல்கள் 

அமைச்ெரும் பொரொளுைன்றச் ெமப முதல்வரும்) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Foreign  and 
the Leader of the House of Parliament) 
ගරු ක ාවා කතුමානි, " එා ෝජතාෙ මුද්ර   ක  යුතුම "යි 

ාා ශ ෝවා කරිල.  

 
රශ්නනය විොන ලදින්  ාවා ාම්ෙව විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
වාතාවාව මුද්රණය කළ ුතුරයයි නිප්යපග කපන ලදී. 
அறிக்மக அச்ெிடப்படக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered that the Report be printed. 

 
ගවා (ආ ාතාය)  න්දුල ගුණවතාධාන ෙුවා (ප්වප්ළක 

අොවයුරො) 
(ைொண்புைிகு (கலொ ிதி) பந்துல குெவர்தன - வர்த்தக 

அமைச்ெர்) 

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

Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු ක ාවා කතුමානි, ාහශපො  වාරකාර අරමුදශල් ෙැ  

දලව සවාපතිසෙර ා ශලස කටයුතුම කරතශත, ශෙ ප විය වාර 

අාාතයෙර ා ෙ ශ ත ාායි. අපි ප්ර ාශ ත සකතුමතිසෙතත 

ශෙවො, ගරු   චිකත ශහ ර්  ාතරීතුමාා විසිත එකී ශකෝේ කිලටු 

ෝජතාෙ ශ්ම ගරු සවාෙට දදිිකප්  කිරීා පිළිදපෙ. 

පසුගි  ර  සාශේී  සිදු වුණු ඒ ාහා පිකාා  ෙසචාෙ, 

ශහොරකා, අක්රිලකතාෙ ගැව දතා පුුලල් සසොද ෂණ ශ්ම ගරු සවාෙ 

තුම  ඇතිස වි  යුතුමයි කි ා අපි වි කොස කරවො. ාෂණ නිසාද  ් , 

"ාහශපො  ෂ්යය් ෙ " ශහොරක්ම කිරීා කි තශත, ශ්ම රශට් 

අවාගත  ශහොරක්ම කිරීාෂණ; අවාගත පර්මපරාෙට හිිල ෙසකතුමෙ 

ශහොරක්ම කිරීාෂණ. ඒ පිළිදප අපි හැශාෝා ශ්ධ පාලව පෂණය, පාට 

ශේදශ ත ශතොරෙ සිතිස  යුතුමයි. වි කෙවිදයාල තුම  දශගුවා ලදව 

ලෂණය සස යාත සිසුත පිිකසකට ප්රතිසලාව ලැශදව පිකදි හිටපු 

ශෙශ ප අාාතය, දිෙසගත ගරු ලලි්  ඇතුමල් මුදලි ාැතිසතුමාා විසිත 

ස්ධවාෙශ ත පිහිටුෙුව ලැබූ එා අරමුදශලහි ේ ක්ම රාය දල  

පාවි්ඡචි කර එශලසිත අපහර   කිරීා ස්මදත ශ ත ශ්ම ගරු 

සවාශේ ී  ක ා කිරීාට අො ෙ ශ ත දිව ශදකකේ  විොද ෂණ 

ලදා ශදතව කි ලා ාා ඔදතුමාාශගත දල්ලා සිටිවො, ගරු 

ක ාවා කතුමානි. 

 

ගවා දිප්න්ෂන ගුණවතාධාන ෙුවා  
(ைொண்புைிகு  திநனஷ் குெவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු ක ාවා කතුමානි, අද දිව දදිිකප්  කරව ලද එා ශකෝේ 

කිලටු ෝජතාෙ පිළිදප එකී විොද  ලදා ී ාට ර  ශෙුවශෙත ාා 

එකඟ ශෙවො. 

ප්ප කාම් 
ைனுக்கள் 
PETITIONS 

 
ගවා (ආ ාතාය) ාප ක වීපප්ාේකප ෙුවා (ෙුනන ආපක්ෂක 
අොවයුරො) 
(ைொண்புைிகு (கலொ ிதி) ெரத் வீரநெகர - தபொதுைக்கள் 

பொதுகொப்பு  அமைச்ெர்)  

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekera - Minister of Public 
Security)   
ගරු ක ාවා කතුමානි, පැපිලි ෙල, ්ජාතේ ත, අසක 

05/71/එෆක  ව ලිපිවශ හි පදිසචි එල්.ඊ. විශේතුමසග ාහතාශගත 

ලැබුණු ශප් සාෂණ ාා පිළිගතෙිල.  

 
ගවා කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொ ொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු දුිලතද දිසාවා ක ාහතා - [සවා ග්ජව  තුම  වැත.] 

 
ගවා නිෙල් 0 ලාන්ාා ෙුවා (ග්රාමීය ය ොතාග ුා අවප්ශ්ේෂ 

යටිවල පුසුකම් පානය අොවයුරො) 
(ைொண்புைிகு  ிைல் லொன்ெொ - கிரொைிய வீதிகள் ைற்றும் ஏமனய 

உட்கட்டமைப்பு வெதிகள் இரொஜொங்க அமைச்ெர்) 

(The Hon. Nimal Lanza - State Minister of Rural Roads and 
Other Infrastructure)  
ගරු ක ාවා කතුමානි, ාා පහත සපහත ශප් ස්ම තුමව 

පිළිගතෙිල. 

(1) කපාව, ද ාැසශවෝ්ධ පාර, අසක 0 /බී  ව ලිපිවශ හි 
පදිසචි ඒ.ඒ.එත. ප්රවාතදු ාහ් ිල ශගත ලැබුණු ශප් සා; 

(2)  ගශතමුල්ල, ෙැලිපිල්ලෑෙ, අසක 0 1/0  ව ලිපිවශ හි 
පදිසචි ේද  ප්රසා්ධ සසීවෙ ශවුල්මශදනි  ාහතාශගත 
ලැබුණු  ශප් සා; සහ 

(3)  රාගා, දටුේ ත, අසක  5/බී  ව ලිපිවශ හි පදිසචි 
 බ්ලිේ.එසක. ාල්ලිකා ශපශ්ජරා ාහ් ිල ශගත ලැබුණු 
ශප් සා. 

 
ගවා විජිව ප්ේවාප්ගොඩ ෙුවා ( ුම් පාාැල් 0  ළිරිප්වන් ුා 

භික්ෂු අධායාපන පානය අොවයුරො)  
(ைொண்புைிகு விஜித நபருதகொட - அறத றிப் பொடெொமலகள், 

பிொிநவனொக்கள் ைற்றும் பிக்குைொர் கல்வி இரொஜொங்க 

அமைச்ெர்)  

(The Hon. Vijitha Berugoda -State Minister of Dhamma 
Schools, Pirivenas  and Bhikkhu Education) 
ගරු ක ාවා කතුමානි, ත ාල්විල, හ්මශබ්ගමුෙ, වපද 

හතදි   ව ලිපිවශ හි පදිසචි පර ගාශග්ධන පි දාස ාහතාශගත 

ලැබුණු ශප් සාෂණ ාා පිළිගතෙිල. 

 
ගවා කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொ ொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ග තත කරු ාතිසලක ාහතා - [සවා ග්ජව  තුම  වැත.] 
 

 

ගරු එසක.බී. දිසාවා ක ාහතා - [සවා ග්ජව  තුම  වැත.] 

1045 1046 

[ගරු (ාහාචා්ජ ) චිකත ශහ ර්  ාහතා] 
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ගවා අනුප ප්රිය තාශ්න යාපා ෙුවා 
(ைொண்புைிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொபொ)  

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)  
ගරු ක ාවා කතුමානි, ඇලද ගා, හ්මසි ාේ ත, ශපරපාසල් 

වීදි , අසක 40 /3  ව ලිපිවශ හි පදිසචි ඒ.එ්ම.ඒ. ලතීෆක 

ාහතාශගත ලැබුණු ශප් සාෂණ ාා පිළිගතෙිල. 

 

ගවා කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொ ொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු චතදිා වීරෂණශකොඩි ාහතා - [සවා ග්ජව  තුම  වැත.] 
ගරු (ආචා්ජ ) හ්ජය ද සිල්ො ාහතා - [සවා ග්ජව  තුම  වැත.] 

 

ගවා දිලිප් ප්ව ආපච්ික ෙුවා  
(ைொண்புைிகு திலிப் தவதஆரச்ெி) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
ගරු ක ාවා කතුමානි, සූික ෙැෙ, අ්මදලතශතොට පාර, අාර 

හාල්ශාෝල  ව ලිපිවශ හි පදිසචි ඊ.එ්ඡ. අාරශස ව ාහතාශගත 

ලැබුණු ශප් සාෂණ ාා පිළිගතෙිල. 

 

ගවා ශ්ාන්ව  ණ්ඩාප ෙුවා 
(ைொண்புைிகு ெொந்த பண்டொர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

 ගරු ක ාවා කතුමානි, ේහුමී , මුදුතව, "වීරශසෙ "  ව 

ලිපිවශ හි පදිසචි එල්.ඒ.එත. පි සිික ාහතාශගත ලැබුණු 

ශප් සාෂණ ාා පිළිගතෙිල. 
 

ගවා වවාණ ලියනප්ප ෙුවා  
(ைொண்புைிகு வருெ லியனநக) 
(The Hon. Waruna Liyanage) 

ගරු ක ාවා කතුමානි, ර් වපුර, දටුශගදර, දටුශගදර පර  

පාර, අසක 14  ව ලිපිවශ හි පදිසචි එල්.එ්ඡ.එල්. රාපෂණය 

ාහතාශගත ලැබුණු ශප් සාෂණ ාා පිළිගතෙිල. 

 

ගවා  ාෙප ාම්ප ක  ානායක ෙුවා 
(ைொண்புைிகு ெொைர ெம்பத் தெ ொயக்க) 

(The Hon. Chamara Sampath Dasanayake)  

ගරු ක ාවා කතුමානි, දදුල්ල, දදුලුපිටි , අසක සී/004  ව 

ලිපිවශ හි පදිසචි ීව.පී.එ්ඡ. සිල්ො ාහතාශගත ලැබුණු ශප් සාෂණ 

ාා පිළිගතෙිල. 
 

ගවා කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொ ொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ේපුල් ාශහ තද්ර රාපෂණය ාහතා - [සවා ග්ජව  තුම  වැත.] 

 
ඉදිරිප ක කපන ල  ප්ප කාම් ෙුනන ප්ප කාම් ළිබඳ ක කාපක 

ාවාව  පැවරිය ුතුර යයි නිප්යපග කපන ලදී. 
ெைர்ப்பிக்கப்பட்ட ைனுக்கமளப் தபொதுைனுக் குழுவுக்குச் ெொட்டக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

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

 
රශ්නනවල  වාිකක ළිබඳුරවා 

வினொக்களுக்கு வொய்மூல விமடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
ගවා කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொ ொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර කව අසක 7 -06/0101- (7), ගරු ශහ යා විතාවශග්ධන ාහතා. 

ගවා ප් ේුෂා විවානප්ප ෙුවා 
(ைொண்புைிகு நஹெொ விதொனநக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ගරු ක ාවා කතුමානි, ාා එා ප්ර කව  අහවො.  
 

ගවා ප්පොෂාන් පණසවු ෙුවා (පළා ක ාවා ුා පළා ක 

පාලන ක ුතුර පානය අොවයුරො)   
(ைொண்புைிகு தரொஷொன் ரெெிங்க -  ைொகொெ ெமபகள் ைற்றும் 

உள்ளூரொட்ெி அலுவல்கள் இரொஜொங்க அமைச்ெர்) 

(The Hon. Roshan Ranasinghe - State Minister of Provincial 

Councils and Local Government) 
ගරු ක ාවා කතුමානි, රාය ශස ො, ප ා්  සවා හා ප ා්  

පාලව අාාතයතුමාා ශෙුවශෙත ාා එා ප්ර කව ට පිළිතුමර ී ා සපහා 

සතිස ශදකක කාල ෂණ දල්ලා සිටිවො.  

 
රශ්නනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිප ක ිරීමෙ  නිප්යපග කපන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் ெைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

ගවා කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொ ொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර කව අසක 0 -66/0101- (3), ගරු චිලතද විශේසිික ාහතා. 

 

ගවා  මින්  වි ප්ේසරි ෙුවා 
(ைொண்புைிகு ெைிந்த விநஜெிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු ක ාවා කතුමානි, ාා එා ප්ර කව  අහවො.  

 

ගවා ප්නොන්ාන න් රනාන්දු ෙුවා   
(ைொண்புைிகு நஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු ක ාවා කතුමානි, ප්රොහව අාාතයතුමාා ශෙුවශෙත ාා 

එා ප්ර කව ට පිළිතුමර ී ා සපහා සතිස ශදකක කාල ෂණ දල්ලා 

සිටිවො. තුමතෙව ෙතාෙට්  කල් දල්ලීාකුයි කරතව ශෙතශත.  
 

ගවා  මින්  වි ප්ේසරි ෙුවා 
(ைொண்புைிகு ெைிந்த விநஜெிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ඔේ, ගරු ක ාවා කතුමානි, ශ්ම තුමතෙැනි ෙතාෙ. 
 

ගවා ප්නොන්ාන න් රනාන්දු ෙුවා   
(ைொண்புைிகு நஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු ඇාතිසතුමාා ේශ්ධ්  ක ා කරලා කිේො, එවො කි ලා.  
 

ගවා  මින්  වි ප්ේසරි ෙුවා 
(ைொண்புைிகு ெைிந்த விநஜெிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු ක ාවා කතුමානි, මුලසුව ශහොදෙව වා කතුමාා ෙව 

ඔදතුමාාට ාා ශ්ම කාර   කි තව ඕවෑ. ශ්මක, ාා ශ්ම ප්ර කව  

අහපු තුමතෙැනි ෙතාෙ. සක ාෙර නිශ ෝග අුවෙ, ප්ර කව කට 

තුමතෙැනි අෙසක ාශේී  අනිෝජ ශ තා ේ් තර ශදතව ඕවෑ. 

ප්රොහව ට එකතුම කරව ලද දු්මික  ාැදිික ස්මදත ශ ත සි්ධ  

ශේඡච ශලොකු ෙසචාෙෂණ පිළිදපයි ශ්ම ප්ර කවශ ත අසා 

තිසශදතශත. එ  කාලීව, ෙැදග්  ප්ර කව ෂණ.   
 

ගවා ප්නොන්ාන න් රනාන්දු ෙුවා   
(ைொண்புைிகு நஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු ක ාවා කතුමානි, ගරු ඇාතිසතුමාා දතො තිසශදවො, 

එවො කි ා. එතුමාා ේශ්ධ දිසකත්රිෂණ ස්මදතකරකර  කිලටු ස්සකවීාට 

සහවාගි ශෙලා තිසශදවො. එතැවට සහවාගි ශෙලා එවො කි ා 
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පා්ජලිශ්මතතුමෙ 

එතුමාා කිේො. Traffic එක හිතදා එතුමාා පරෂණකු ශෙවො ඇතිස. 

එතුමාා ආශෙෝ  ඔදතුමාාශග්ධන ප්ර කව ට ේ් තර  ශදයි. ඒ නිසා ගරු 

ක ාවා කතුමානි, එතුමාා ආශෙෝ  පිළිතුමරු ශදතව  ශ්ම ප්ර කව  

පසුෙ ගනිමු.   

 
 

ගවා කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொ ொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොපයි,  එශහා කරමු.  
  

ත්රිප්පපෂ නිෂනපා නය ාු ප්  ා ුැීමෙ  විානවප 

திொிநபொஷ உற்பத்தியும் வி ிநயொகமும்: விபரம் 
PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF THRIPOSHA: DETAILS 

    108/2020 

3.  ගවා බුද්ධික ප පපණ ෙුවා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரெ)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
අ යාපව අාාතයතුමාාශගත ඇසූ ප්ර කව - (3): 

(අ) (i) ශ්රී ලසකාශේ දරුෙත සපහා ලදා ශදව ත්රිශපෝය 
ශපෝය  අතිසශ්ජක  ප්රාා ේ  හා විධිා්  පිකදි 
ශවොලැශදව දේ ; 

 (ii)  ාා ාතදශපෝය   සැලකි  යුතුම ාට්ටාක 
පැෙතීාට ශාා ත් ් ෙ ද එෂණ ශහ තුමෙෂණ දේ ; 

 

 (iii) ඒ ශහ තුමශෙත, දරුෙත සිටිව අඩු ආදා ්මලාභි 
පවුල් දැඩි අපහසුතාෙට ප්  ෙව දේ ;    

 එතුමාා පිළිගතශතද? 

(ආ) (i) දැවට ෝජෂික ත්රිශපෝය නියකපාදව  ාිකතාෙ 
කිශලෝග්රෑ්ම ශකොපා ද; 

 (ii) පිකශවෝව  සපහා ේජය කට අෙ ය ත්රිශපෝය 
කිශලෝග්රෑ්ම ප්රාා   ශකොපා ද  තව ග ව  
කර තිසශබ්ද; 

 (iii) එශස  ව්ම, එා ප්රාා   ශකොපා ද;    

  තව එතුමාා ශාා සවාෙට දතෙතශතද? 

(ඇ) (i) රශට් අෙ යතාෙට ප්රාා ේ  පිකදි ත්රිශපෝය 
නියකපාදව ට පි ෙර ගතශතද; 

 (ii) එශස  ව්ම, ඒ කෙර ආකාරශ තද;   

  තව්  එතුමාා ශාා සවාෙට දතෙතශතද? 

(ඈ)  ශවො එශස  ව්ම, ඒ ාතද?   
 

 கல்வி அமைச்ெமரக் நகட்ட வினொ: 

(அ) (i) இலங்மகயிலுள்ள ெிறுவர்களுக்கு வழங்கப்படும் 

திொிநபொஷ துமெ நபொெமெ நபொதியளவிலும் 

ஒழுங்குமுமறயொகவும் கிமடப்பதில்மல 

என்பமதயும்; 

 (ii) ெிறுவர் ைந்தநபொெமெ கெிெைொனளவு 

கொெப்படுவதற்கு இவ்விடயமும் கொரெைொக  

அமைகின்றததன்பமதயும்; 

 (iii) இதன் கொரெைொக பிள்மளகமளக் 

தகொண்டிருக்கும் குமறந்த வருைொனம் தபறும் 

குடும்பங்கள் தபரும் ெிரைங்களுக்கு 

உள்ளொகின்றொர்கள் என்பமதயும்; 

அவர் ஏற்றுக்தகொள்வொரொ? 

(ஆ) (i) தற்நபொது, ஆண்டுக்கொன திொிநபொஷ உற்பத்திக் 

தகொள்ளளவு எத்தமன கிநலொகிரொம் 

என்பமதயும்; 

 (ii) ஓரொண்டின் நுகர்வுக்கொக எத்தமன கிநலொகிரொம் 

திொிநபொஷ நதமவப்படுகின்றததன 

கெிப்பிடப்பட்டுள்ளதொ என்பமதயும்; 

 (iii) ஆதைனில், அந்தளவு யொததன்பமதயும்; 

 அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(இ) (i)  ொட்டின் நதமவக்கு நபொதுைொனளவு திொிநபொஷ 

உற்பத்திதெய்யப்படுவதற்கு  டவடிக்மக 

எடுக்கப்படுைொ என்பமதயும்; 

 (ii) ஆதைனில், அது எப்படிதயன்பமதயும்; 

 அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

( ஈ) இன்நறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Education: 

(a) Will he admit that- 

 (i) the Thriposha supplement given for the 
children in Sri Lanka is not sufficient and it 
is not distributed properly; 

 (ii) owing to the aforesaid reason, malnutrition 
among children is at a significant level; and 

 (iii) low-income families with children face 
various difficulties due to that? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) the annual Thriposha production capacity in 
kilograms;  

 (ii) whether the amount of Thriposha needed 
for annual consumption has been 
calculated; and 

 (iii) if so, what that amount is? 

(c) Will he also inform this House- 

 (i) whether steps will be taken to provide 
Thriposha to meet the demand of the 
country; and 

 (ii) if so, how? 

(d)   If not, why? 

 
ගවා ළියල් 0 නිශ්ාන්ව   සල් 0වා ෙුවා (කාන්වා ුා ළො 

ාවවතාධාන  ප්පප පාාල් 0 ුා රාථමික අධායාපන  පාාල් 0 

යටිවල පුසුකම් ුා අධායාපන ප්ාේවා පානය අොවයුරො) 
(ைொண்புைிகு பியல்  ிஷொந்த த ெில்வொ - ைகளிர் ைற்றும் ெிறுவர் 

அபிவிருத்தி, முன்பள்ளி ைற்றும் ஆரம்பக்கல்வி, பொடெொமலகள் 

உட்கட்டமைப்பு வெதிகள் ைற்றும் கல்விச் நெமவகள் 

இரொஜொங்க அமைச்ெர்)  
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva - State Minister of 
Women and Child Development, Preschools and Primary 
Education, School Infrastructure and Education Services)   

ගරු ක ාවා කතුමානි, අ යාපව අාාතයතුමාා ශෙුවශෙත ාා 

එා ප්ර කව ට පිළිතුමර ලදා  ශදවො.  

(අ) (i) ශ්රී ලසකාශේ දරුෙත සපහා ලදාශදව ත්රිශපෝය 
ශපෝය  අතිසශ්ජක  ප්රාා ේ  හා විධිා්  පිකදි 
ලදාශදුව ලැශබ්. 
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[ගරු ශොතසකටත ප්රවාතදු ාහතා] 
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 (ii)  ාා ාතදශපෝය   ාසකට ත්රිශපෝය පැකට් 
ශදකෂණ ලදා ී ශාත දුරු කිරීාට ශවොහැකි අතර ඒ 
සපහා ප්ර ාව ආහාර ශේල් තුමව සාදල ආහාර 
ශේල් ශලස තදනිකෙ ලදාගත යුතුම ශේ. තෙද, 
ශා  ප්ර ාව ආහාරශේල්ෙලට අාතරෙ ලදා ශදව 
අතිසශ්ජක ආහාර ෂණ ෙව දැවිත, දිවකට ත්රිශපෝය 
ග්රෑ්ම 51 දැගිත දිව 31ෂණ ශාා ග්රෑ්ම  51 පැකට් 
ශදක ආහාර ට ගත යුතුම අතර, එ  ප්රාශ ෝගිකෙ 
සිදු ශවොෙතවකි. 

 (iii) වැත. ත්රිශපෝය අඩු ආදා ්මලාභිත පදව්ම 
කරශගව ලදා ශදතවෂණ ශවොශේ. ශාා අතිසශ්ජක 
ආහාර  සි ලු  ග්ජවනී ාේෙරුත, සි ලු  කිිකශදව 
ාේෙරුත ( දරුොට ාාස 16ෂණ ෙවතුමරු) සහ අඩු 
දිකත ශපශ ව ාාස 6 සිට අවුරුදු 15 දෂණො 
දරුෙතට ලදා ශ්ධ.  අදා  චක්රශල්   ඇමුණුා 
ාිනත දෂණො ඇත.   

  ඇමුණුා ාවාගව* කරිල. 

 

(ආ) (i) ෝජෂික ත්රිශපෝය නියකපාදව  ාිකතාෙ කිශලෝග්රෑ්ම 
37,714,111කි. 

 (ii) ඔේ. ේජය කට අෙ ය ත්රිශපෝය කිශලෝග්රෑ්ම 
ප්රාා   ශස  ය තෙදය නිල ාික කා්ජ ාල  
ශෙතිසත ග ව  කරුව ලැශබ්. 

 (iii) ඔේ. ශස  ය අාාතයාස ශ ත ලදාී  ඇතිස 
ද් තෙලට අුවෙ 0107 ේජය ට අෙ ය ප්රාා   
ශාට්රිෂණශටොත 74,581ෂණ පා  ශේ. (කිශලෝග්රෑ්ම 
එෂණශකෝටි හතලිසකපතලෂණය අසූදහසකි.)    

(ඇ) (i) ඔේ. රශට් අෙ යතාෙට ප්රාා ේ  පිකදි ත්රිශපෝය 
නියකපාදව ට පි ෙර ශගව තිසශබ්. 

 (ii) ත්රිශපෝය නියකපාදව  සපහා අෙ ය  ත්ර 
සප ාශගව ඇතිස අතර, අෙ ය අමුද්රෙය ෙව ශසෝ ා 
ශදෝසචි, ද දිකඟු ගද ා කිරීාට ගද ා පහසුක්ම 
සප ා ගැනීාට සැලසු්ම කර ඇත. එශස ා ශාෙර 
අ  ෙැ  ාිනත ද ත්රිශපෝය නියකපාදව  සපහා 
රුපි ල් ිලලි ව 7,511ෂණ ශෙත කර ඇත.   

(ඈ)  අදා  ශවොශේ. 

 

ගවා බුද්ධික ප පපණ ෙුවා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரெ)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ගරු ක ාවා කතුමානි, ාශග්ධන  ප මුෙව අතුමරු ප්ර කව  ශා යි.  

ගරු රාය අාාතයතුමානි, ඔදතුමාා ගුරුෙරශ කු විධි ට 

කටයුතුම කරලා තිසශදව නිසා් , ග්රාමී  පදවිලත ශ්ධ පාලව  

කරව ශකශවකු නිසා්  ශ්ම කි ව කාර   ස්මදත ශ ත 

ශහො ලා දලව එක්  ාතිස ට කරව ශස ෙ ෂණ ොශග්ධනා, ශපෝය  

ඌවතා තිසශදව දරුෙතට කරව ශස ෙ ෂණ. දැත ාට ේ් තර ෂණ 

ශවොදුතවාට කාෂණ වැහැ. ඔදතුමාා ශකොශහොා සපහත ක ් , ඔ  

කි ව  ාසක්ර  අුවෙ ගැබිනි ාාතාෙතට සහ දරුෙතට අ ්ඩ ෙ 

ත්රිශපෝය ලැශදතශත වැහැ. ඒක එශහා ශෙතශත වැහැ. ඒක 

තායි ඇ් ත ක ාෙ. ශ්ම ගරු සවාශේ සිටිව ඔදතුමාාශග්ධන පැ් ශ්  

ාතරීතුමාතලාට කි තව, ග්මෙලට දැත ශකෝල් එකෂණ අරශගව 

ඒ ගැව ශහො ලා දලතව කි ලා. ත්රිශපෝය නි ාාකාරශ ත 

ගැබිනි ාාතාෙතශග්ධන අතට් , කු ා දරුෙතට කිික ශදව 

ාේෙරුතශග්ධන අතට්   ව ක්රාශේද  පිළිදපෙ, ඒො ශදශදව 

ක්රාශේද  පිළිදපෙ ශෙවා පරීෂණයා කරව ක්ඩ ා ාෂණ හදව 

 ත්ර  ෂණ හදතව ඔදතුමාාට පුුලෙතකාෂණ තිසශදවොද?  ඒ 

අ ට නිසි පිකදි ත්රිශපෝය ලැශදවොද කි ා පසු විපරාෂණ කරතව 

පුුලෙතද?  

 

ගවා ළියල් 0 නිශ්ාන්ව   සල් 0වා ෙුවා  
(ைொண்புைிகு பியல்  ிஷொந்த த ெில்வொ)  
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva)   

ගරු ක ාවා කතුමානි, ත්රිශපෝය සාාගාට තිසශදව ෙගකීා 

තායි ත්රිශපෝය නියකපාදව  කිරීා. 0176.14.17 දිවැතිස 

චක්රශල්  ට අුවෙ ශස  ය ශස ො අ යෂණය වරාල්තුමාාශග්ධන 

ෙගකීා තායි ශදදා හැරීා සහ දි  යු් ශ්  කාටද කි ලා ශතෝරා 

ගැනීා. ගරු ාතරීතුමානි, අශේ සාාගාට ෙගකීා තිසශදතශත 

නියකපාදව  කිරීාට. සාහර තැතෙලී  ගැටලු ඇතිස වුණු අෙසක ා 

තිසශදව දෙ ාා පිළිගතවො. හැදැයි, ේජතාාව ර  ශ්ම ෙව විට 

අ  ෙැශ ත රුපි ල් ිලලි ව 7,511ෂණ ශෙත කරලා, එා කා්ජ   

දතා ක්රාේ ෙ කරශගව  ෑාට කටයුතුම කරශගව  වො.  

 

ගවා බුද්ධික ප පපණ ෙුවා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரெ)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  

ගරු ක ාවා කතුමානි, ශ්ම ශාශහොශ්  ශ්ම ගරු සවාෙ තුම  

ගරු (තෙදය) රශ්මයක පතිසර  අාාතයතුමාා, ගරු (තෙදය) සීතා 

අරශෙශපො  රාය අාාතයතුමිල , ගරු (ාහාචා්ජ ) චතව 

 සුාව රාය අාාතයතුමාා සිටිවො. ශාතැව තෙදයෙරුත 

ග වාෙෂණ දතවො. අපි දතවා ශද ෂණ තායි, අතීතශේී  ත්රිශපෝය 

නියකපාදව  කිරීශ්ම ෙගකීා් , ශදදා හැරීශ්ම ෙගකීා් , 

අෙසාවශේ ප්රා ිලක ශස  ය  දෂණො ෙව ෙගකීා්  තිසබුශ්ඩ 

එකා අාාතයාස  කට  දෙ. 
 

ගවා කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொ ொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අතුමරු ප්ර කව  අහතව, ගරු ාතරීතුමාා. 

 

ගවා බුද්ධික ප පපණ ෙුවා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரெ)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
අතුමරු ප්ර කව  තායි අහතශත. ප්ර කව ෂණ අහවශකොට එ ට 

පිවිශසතව ඕවෑ ශත, ගරු ක ාවා කතුමානි.   

එක තැවකිත ත්රිශපෝය නියකපාදව වීා් , තෙ තැවකිත ශදදා 

හැරීා්  කි ව  ත් ් ෙ  තුම  ශ්ම ශදදා හැරීා කි ව කාර   

ස්මදත ශ ත ගැටලුෙෂණ තිසශදවො කි ව එකයි ඔදතුමාා ලදා 

දුත පිළිතුමශරත අපට ශපනී  තශත, ගරු රාය ඇාතිසතුමානි. 

ත්රිශපෝය හදව එක ත්රිශපෝය සාාගශ්ම ෙගකීාෂණ, ශදදව එක 

ශස  ය අාාතයාස ශේ ෙගකීාෂණ කි ව එක තායි එයිත 

කි ැශෙතශත. ඒ,  ප මුෙව කාර  . 

ගරු රාය ඇාතිසතුමානි, ශදෙැනි කාර   ශා යි. පාසල් 

ප්ධ තිස , ශපර පාසල් ප්ධ තිස  සහ ප්රා ිලක ශස  ය ා යසක ාව 

මුල් කරග්  ඒකාද්ධ  ආකල්පා  ෙැ  පිළිශෙ කට  තව 

ඔදතුමාාට පුුලෙතකාෂණ තිසශදවොද? ාෂණනිසාද  ් , ත්රිශපෝය 

පැකට් එක හ්මද වු ාා දරුො තායි අඩුශෙතා ත්රිශපෝය 

කතශත. හෙසට ත්රිශපෝය ගුලි හදලා අ්මාා ගුලි ශදකයි, තා් තා 

ගුලි ශදකයි, අයි ා ගුලි ශදකයි, අෂණකා ගුලි ශදකයි කවො. සාහර 

ශේලාෙට ශපොඩි දරුොට, ද දරු අ්මාාට හ්මද ශෙතශත්  ගුලි 

ශදකයි. ශගදර  අ  කව සාසකත ත්රිශපෝය ගුලි ග ව්  එෂණක 

දැලුොා දරුොට හ්මද ශෙතශත ශගදර අශවෂණ අ  කව ත්රිශපෝය 

ප්රාා ශ ුව්  හතශරත එකයි. එෂණශකෝ ත්රිශපෝයෙලට ශපොලුයි, 

1051 1052 

————————— 
*  පුානවකාලප්ේ ව ා ඇව. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පා්ජලිශ්මතතුමෙ 

සීනියි දාලා කවො. වැ් ව්ම පැණි දාලා කවො. ඒ නිසා ශ්මකට 

ආකල්පා  ශෙවසෂණ ඕවෑ. නීතිස දාලා ඒක කරතව දැහැ. ඒ 

නිසා, ත්රිශපෝය ලදා ශදතශත  දරුෙතට සහ ගැබිනි අ්මාාෙරුතට 

පා යි කි ව ආකල්පා  ශෙවස ඇතිස කරතව 

තමුතවාතශස ලාශග්ධන රාය අාාතයාස  ට ගතව පුුලෙත 

ක්රි ාාා්ජග  ශාොකෂණද? 

 
ගවා ළියල් 0 නිශ්ාන්ව   සල් 0වා ෙුවා  
(ைொண்புைிகு பியல்  ிஷொந்த த ெில்வொ)  
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva)   

ගරු ක ාවා කතුමානි, එතුමාා දතාා ශහොප ප්ර කව ෂණ ඇහුශේ. 

ශාොකද, පෙතිසව අ යාපනික ගැටලු ස්මදත ෙ අපි දිසකත්රිෂණක 

79ෂණ තුම  සාක්ඡාා කරශගව  වශකොට, දරුෙත ශපර පාසලට 

සහ පාසලට එතශත වැතිස එකට ප්ර ාව ෙ ශ ත දලපාව ගැටලු 

ශදකෂණ තිසශදව දෙ ශපනී ගි ා.  

ප මු ගැටලුෙ තායි, සාහර ශදාේපි තට දරුෙතශග්ධන ේශ්ධ 

ආහාර  ලදා ී ාටේ  හැකි ාෙෂණ වැතිස එක. ශදෙැනි ගැටලුෙ 

තායි, ගැහැුව දරුෙතශග්ධන සනීපාරෂණයක ප්ර කව . ගරු 

ක ාවා කතුමානි, ශාහිී  අපි තීර  ෂණ ශගව තිසශදවො. අපි 

පාසල් ගි  කාලශේ අපට බිසකකට් එකෂණ ලදා දුතවා. ඒ විධි ට, 

ශපර පාසල් දරුෙත ඇතුමුල සි ලු  පාසල් දරුෙතට ශපෝයය 

ගු ශ ත දහ  බිසකකට් ලදාී ාට අපි ෙැ  පිළිශෙ ෂණ සකසක කර 

තිසශදවො. ඒ සපහා 0175ී  ශාට්රිෂණශටොත 01,111ෂණ පා  වූ 

ත්රිශපෝය නියකපාදව , 0107ී  ශාට්රිෂණශටොත 37,111ෂණ දෂණො ෙැඩි 

කර ගතවට පුුලෙත ොතාෙර   ශ්ම ෙවවිට අපි නි්ජාා   කර 

තිසශදවො. ඊට අෙ ය සැලසු්ම සකසක කරලා, දතා ශහොිනත එා 

කටයුතුම ක්රි ා් ාක කරශගව  වො. ශ්රී ලසකා ත්රිශපෝය සාාගා 

ාිනත එා ෙැ  පිළිශෙ  ක්රි ා් ාක කිරීාට අපි සි ලු සැලසු්ම 

සකසක කර තිසශදවො. ඒ ශෙුවශෙත සයිශලෝ ගද ා ප්ධ තිස ෂණ 

නි්ජාා   කරතවට ර  විසිත රුපි ල් ිලලි ව 7,511ෂණ අපට 

ලදා ී ලා තිසශදවො. අශේ ගරු බු්ධධික පතිසර  ාතරීතුමාා 

දදිිකප්  කරපු ප්ර කවෙලට ශහට දෙස ෙවශකොට දතා ශහොප, 

ප්රාශ ෝගික පිළිතුමරු ලැශදයි.  

 

ගවා කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொ ொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර කව අසක 4 -769/0101- (7), එසක.එ්ම. ාිකෂණකා්ජ ාහතා -  
[සවා ග්ජව  තුම  වැත.] 

ප්ර කව අසක 5 -00 /0101- (0), ගරු ශාොහාඩ් මුස්මිලල්  

ාහතා. 

 
ගවා ප්ෙොුෙඩ් මුාම්මිල් 0 ෙුවා 
(ைொண்புைிகு தைொஹைட் முஸம்ைில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

ගරු ක ාවා කතුමානි,  ාා එා ප්ර කව  අහවො. 

 
ගවා (වව ය) පප්ම්ෂන ප පපණ ෙුවා (වැවිලි අොවයුරො) 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொ ிதி) ரநைஷ் பதிரெ - 

தபருந்நதொட்ட அமைச்ெர்) 

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

ගරු ක ාවා කතුමානි, එා ප්ර කව ට  පිළිතුමරු ී ා සපහා සතිස 

ශදකක කාල ෂණ ාා දල්ලා  සිටිවො. 

 
රශ්නනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිප ක ිරීමෙ  නිප්යපග කපන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் ெைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

වුර ආශ්රිවව වතව කවන පල්ල් 0වල  ඉඩම් ල ාදීෙ  

ප කනපුප දිානත්රික්කය 
நதொட்டங்களில் வெிக்கும் குடும்பங்களுக்கு கொெி 

வழங்கல்: இரத்தினபுொி ைொவட்டம் 
GRANT OF LANDS TO ESTATE FAMILIES: RATNAPURA 

DISTRICT 

 419/2020  

 

6. ගවා වවාණ ලියනප්ප ෙුවා  
(ைொண்புைிகு வருெ லியனநக) 
(The Hon. Waruna Liyanage) 

ෙැවිලි අාාතයතුමාාශගත ඇසූ ප්ර කව  - (3): 

(අ) (i) ර් වපුර දිසකත්රිෂණකශේ ෙතුම ආරිතෙ ීවේ ෙව පවුල්  
සස යාෙ ශකොපා ද; 

 (ii) ඔවුතට නිොස තවා ගැනීා සපහා ද ්ම ලදා ී  
තිසශබ්ද; 

 (iii) එශස  ව්ම, ද ්ම ලදා ී  ඇතිස පවුල් සස යාෙ 
ශකොපා ද; 

 (iv) එා පවුල්ෙලට ලදා ී  ඇතිස ද ්ම  ප්රාා   
ශකොපා ද; 

 (v) එශස  ද ්ම ලදා ී  ඇතිස පවුල්, අ ් ෙව ෙතුම 
සාාග්ම කෙශ්ජද; 

  තව එතුමාා ශාා සවාෙට දතෙතශතද? 
 

(ආ) (i) ද ්ම ශවොාැතිස ෙතුම ආරිතෙ ීවේ  ෙව පවුල් සපහා 
ද ්ම ලදා ී ාට ර  ක්රි ා ාා්ජග ගුව 
ලදතශතද; 

 (ii) එශස  ව්ම, එා ක්රි ා ාා්ජග කෙශ්ජද; 

  තව්  එතුමාා ශාා සවාෙට දතෙතශතද? 
 

(ඇ) ශවොඑශස  ව්ම, ඒ ාතද? 

 
தபருந்நதொட்ட அமைச்ெமரக் நகட்ட வினொ: 

( அ) (i) இரத்தினபுொி ைொவட்டத்தில் நதொட்டங்களில் 

வெிக்கும் குடும்பங்களின் எண்ெிக்மக யொது? 

 (ii) இவர்களுக்கு வீடுகமள அமைப்பதற்கொன 

கொெிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளனவொ; 

 (iii) ஆதைனில், கொெிகள் வழங்கப்பட்டுள்ள 

குடும்பங்களின் எண்ெிக்மக யொது; 

 (iv) அந்தக் குடும்பங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள 

கொெியின் அளவு யொது; 

 (v) அவ்வொறொயின் கொெிகள் வழங்கப்பட்டுள்ள 

குடும்பங்கள் ெொர்ந்துள்ள நதொட்டக் கம்பனிகள் 

யொமவ; 

 என்பமத அவர் இச்ெமபயில் அறிவிப்பொரொ? 

 

( ஆ) (i) கொெிகளற்ற நதொட்டக் குடும்பங்களுக்கு 

கொெிகமள வழங்க அரெொங்கம்  டவடிக்மக 

எடுக்குைொ என்பமதயும்; 

 (ii) ஆதைனில், அமவ எத்தமகய  டவடிக்மககள் 

என்பமதயும்; 

 அவர் இச்ெமபயில் அறிவிப்பொரொ? 

( இ) இன்நறல், ஏன்? 

1053 1054 
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2021 අශප්ර ල් 16 

asked the Minister of Plantation:   

(a) Will he inform this House-  

 (i) the number of families who live in estates in 
Ratnapura District; 

 (ii) whether lands have been granted to them 
for the construction of houses;  

 (iii) if so, the number of families to whom lands 
have been granted; 

 (iv) the extent of land given to the said families; 
and 

 (v) of the plantation companies to which the 
families belong and such lands have been 
given?  

(b) Will he also inform this House-  

 (i) whether measures will be taken by the 
Government to grant lands to landless estate 
families; and 

 (ii) if so, what such measures are?  

(c) If not, why?     
 

ගවා (වව ය) පප්ම්ෂන ප පපණ ෙුවා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொ ிதி) ரநைஷ் பதிரெ) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

ගරු ක ාවා කතුමානි, එා ප්ර කව ට පිළිතුමර ශාශස යි. 

(අ) (i) පවුල් 07,063යි. 

 (ii) ඔේ. 

 (iii) පවුල් 0,474යි. 

 (iv) අෂණකර 7  .99යි. 

 (v) අගලේ ත ෙැවිලි සාාගා 

  පුසකසැල්ලාෙ ෙැවිලි සාාගා 

  හපුගසකතැතව ෙැවිලි සාාගා 

  කහේ ත ෙැවිලි සාාගා 

  දලතශගො  ෙැවිලි සාාගා 

 

(ආ) (i) ඔේ. 

 (ii) දදිිකශේී  අදා  ප්රාශ්ධය   ෙැවිලි සාාග්ම හා ෙැවිලි 
ාාවෙ සසේජ ව වාර  විසිත ෙතුම ෙෘ් තී  සිලතිස 
සාඟ ඒකාද්ධ ෙ අෙ යතාෙ පිකදි නිොස ෙයාපෘතිස 
හඳුවාශගව, ද ්ම නිදහසක කර ගැනීා සපහා පහත 
ශල් ව සාඟ ෙැවිලි අාාතයාස   ශෙත දල්ලී්ම 
දදිිකප්  කිරීශාත අවතුමරුෙ සකේජ ා  ශකොටසක 
හිිලකරුශග්ධන අුවාැතිස  ඇතිසෙ ද ්ම නිදහසක කිරීා 
සිදු ශකශ්ජ. 

 අදා  ප්රාශ්ධය   ෙැවිලි සාාගශ්ම අ යෂණය 
ා්ඩ ල අුවාැතිස . 

 අදා  අාාතය ා්ඩ ල අුවාැතිස . 

 ද ්ම කට්ටි සැලැසකා. 

 ප්රතිසලාී  වාා ශල් ව . 

 ාතිසක ශගො වැිනලි ප්ජශේය  
ආ තවශේ නි්ජශ්ධෂ්ත ෝජතාෙ. 

(ඇ) අදා  ශවොශේ. 

ගවා වවාණ ලියනප්ප ෙුවා  
(ைொண்புைிகு வருெ லியனநக) 
(The Hon. Waruna Liyanage) 

ගරු ඇාතිසතුමානි, ඔදතුමාාශගත ශාා ප්ර කව  අහතව ී ්ජ  

කාල ෂණ ගත වු ා. ප්ර කව ට පිළිතුමර ී ා පිළිදපෙ, ාා ඔදතුමාාට 

සකතුමතිසෙතත ශෙවො.  

ගරු ක ාවා කතුමානි, ාශග්ධන ප මුෙැනි අතුමරු ප්ර කව  
අහවො.  

ගරු ඇාතිසතුමානි, අපි දතවො, 0179 ේජයශේ නි ඟ ෂණ 
ආො. එදා කු ා ශ්  ෙතුම හිිල ත සපහා ආ ාර ශදතව ෙැ  
පිළිශෙ ෂණ තිසබුශ්ඩ වැහැ. දදිික කාලශේී  නි ස ආ ාර ලදා ී ශ්ම 
 ්ම ෙැ සටහවෂණ ක්රි ා් ාක කරතව දලාශපොශරෝ තුම 
ශෙවොද? ාා අහතශත, 0179 ී  ඇතිස වූ නි ඟ  සපහා 
ශවොශෙයි. දදිිකශේී  ඇතිස ෙව නි ඟ සපහා සහවා ාර ෙැ  
පිළිශෙ ෂණ ක්රි ා් ාක කරතව දලාශපොශරෝ තුම ශෙවොද?  

ගරු ඇාතිසතුමානි, ගසෙතුමර නිසා කු ා ශ්  ෙතුම වි ාල 
ප්රාා  කට හානි ශෙවො. ඒ ස්මදත ශ ුව්   ්ම කිසි ෙැ  
පිළිශෙ ෂණ සකසක කරතව කි ලා, ාා ඔදතුමාාශගත දල්ලා 
සිටිවො. 

 

ගවා (වව ය) පප්ම්ෂන ප පපණ ෙුවා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொ ிதி) ரநைஷ் பதிரெ) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

ගරු ක ාවා කතුමානි, ඒ ක්  නි ිලත දල්ලු්ම ප්ර කු ා ශ්  ෙතුම 

සසේජ ව අධිකාික ට වාර දුත සෑා ශකශවකුටා අපි පසුගි  

ෙසශ්ජී  නි ස සහවා ාර  ලදා ශදතවට කටයුතුම ක ා. ඔදතුමාා 

විශ  යශ ත සපහත කරව කරු ෂණ තිසශදවො ව්ම, ාට ලදා 

ශදතව. අපි පිළිතුමරු ශදතව්ම.  

ී ්ජ  කාලීව නි කචිත විසඳුාෂණ හැටි ට අතිසගරු ශගෝඨාව  

රාපෂණය වාධිපතිසතුමාා දතිසහාසශේ ප්ර ා ෙතාෙට ශ් , රද්ජ, 

ශපොල් සහ අපව ව ශවෝගෙල ෙගා කටයුතුමෙලට අෙ ය ල 

පහසුක්ම සප ාගතව රුපි ල් බිලි ව 7.5ක -රුපි ල් ශකෝටි 

751ක- මුදලෂණ ශාෙර අ  ෙැශ ත සුුල ොික ශ ෝවා ක්රා සපහා 

ලදා ී  තිසශදවො. එ  චක්රී  අරමුදලෂණ හැටි ට සහ සහව    

පදවා  ටශ්  ශ්රී ලසකාශේ සි ලුා ෙගාකරුෙතට ශ්ම ෙසශ්ජ සිට 

නිකු්  කරතවට ශපොල් ෙගා කිරීශ්ම ා්ඩ ල , කු ා ශ්  ෙතුම 

සසේජ ව අධිකාික  සහ සුුල අපව ව ශවෝග ශදපා්ජතශ්මතතුමෙ 

කටයුතුම කරවො. දතිසහාසශේ ප්ර ා ෙතාෙට තායි එා සහව  

ලැශදතශත.  
 

ගවා වවාණ ලියනප්ප ෙුවා  
(ைொண்புைிகு வருெ லியனநக) 
(The Hon. Waruna Liyanage) 

තො ඒ සහව  ලැබිලා වැහැ ශත, ගරු ඇාතිසතුමාා. ාා 

කි තශත, 0179 අවුරු්ධද ගැව. 0179ී  ඒ සහව  ලැබුශ්ඩ 

වැහැ.  
 

ගවා (වව ය) පප්ම්ෂන ප පපණ ෙුවා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொ ிதி) ரநைஷ் பதிரெ) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

ලැබුණු අ දු්ම ප්ර සි ල්ලටා අපි ශගවී්ම ක ා, ගරු 

ාතරීතුමාා.  

 

ගවා වවාණ ලියනප්ප ෙුවා  
(ைொண்புைிகு வருெ லியனநக) 
(The Hon. Waruna Liyanage) 

ඒ්  ර් වපුර දිසකත්රිෂණකශේ කු ා ශ්  ෙතුම හිිල තට අඩුා 

තරිලත අ දු්ම ප්රේ  ලදා දුතශව්  වැහැ. 
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පා්ජලිශ්මතතුමෙ 

ගවා (වව ය) පප්ම්ෂන ප පපණ ෙුවා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொ ிதி) ரநைஷ் பதிரெ) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

ඔදතුමාා ඒ කාර   විශ  යශ ත සපහත කරව නිසා, අපි 

ශසො ා දලතව්ම. වමු් , 0179ට අදා  ඒොට දැත අපට 

ශගෙතවට දැහැ. හැදැයි, ලැබුණු අ දු්ම ප්රෙලට අපි ශගවී්ම 

ක ා.  
 

ගවා වවාණ ලියනප්ප ෙුවා  
(ைொண்புைிகு வருெ லியனநக) 
(The Hon. Waruna Liyanage) 

ගරු ඇාතිසතුමානි, ාශග්ධන ශදශෙනි අතුමරු ප්ර කව  ශා යි.  

ඔදතුමාතලා ෙතුම ක්මකරුෙත සපහා රුපි ල් 7,111 තදනික 

ෙැටුපෂණ නි ා කර තිසශදවො. ඒ සපහා ගැසට් ප්ර ්  නිකු්  කර 

තිසශදවො. 
 

ගවා (වව ය) පප්ම්ෂන ප පපණ ෙුවා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொ ிதி) ரநைஷ் பதிரெ) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

අපි දතා සතුමටට ප්  වු ා,- [දා ා කිරීාෂණ]  
 

ගවා වවාණ ලියනප්ප ෙුවා  
(ைொண்புைிகு வருெ லியனநக) 
(The Hon. Waruna Liyanage) 

ාා තො ප්ර කව  ඇහුශේ වැහැ, ගරු ඇාතිසතුමානි.  

 

ගවා (වව ය) පප්ම්ෂන ප පපණ ෙුවා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொ ிதி) ரநைஷ் பதிரெ) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

ඔදතුමාා අහපු ප්ර කව ට අදා  අතුමරු ප්ර කව ෂණ අහතව. 

 

ගවා වවාණ ලියනප්ප ෙුවා  
(ைொண்புைிகு வருெ லியனநக) 
(The Hon. Waruna Liyanage) 

එහි ේජතාාව ත් ් ෙ  ගැව ඔදතුමාා සාඟ ශපොඩ් ෂණ ක ා 

කරතවයි ාා හැදුශේ. ශාොකද, ඔදතුමාාශගත තායි ඒ ගැව 

දැවගතවට තිසශදතශත.  

ගරු ඇාතිසතුමානි, Elkaduwa Plantations Limited, JEDB 

ෙැනි ර ට අ ්  ෙතුම සාාග්මෙල ශස ෙක තට එා රුපි ල් 

7,111 තදනික ෙැටුප තො ශවොලැශදව දෙයි කි තශත. ර  

විධි ට ඔදතුමාතලා ඒ සපහා්  දෂණානිතා ෙැ සටහවෂණ සකසක 

කරයි කි ලා ාා වි කොස කරවො.  

 

ගවා (වව ය) පප්ම්ෂන ප පපණ ෙුවා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொ ிதி) ரநைஷ் பதிரெ) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

ෙතුම ක්මකරුෙතශග්ධන තදනික ෙැටුප ෙැඩි කර ගතව ලැබීා 

ගැව අපි දතා සතුමටට ප්  ශෙවො. ක්මකරු ඇාතිසෙර ා විධි ට 

ගරු නිාල් සිිකපාල ද සිල්ො ාැතිසතුමාා ඒ ස්මදත ෙ වි ාල 

ශෙශහසෂණ ග් තා. වමු් , අදා  ෙතුම සාාග්ම ඊට එකඟ වුශ්ඩ 

වැහැ.  

අපි රශේ ප්රතිසප් තිස  ක්රි ා් ාක කරතවට පඩි පාලක සවාෙ 

හරහා එා තීතදුෙ ග් තා. එා තීතදුෙට විරු්ධ ෙ ඊශේ ෙතුම 

සාාග්ම ේසාවි ට ගි ා. වමු්   දතා ා සා ාර  සහ ා යසක  

විධි ට එා කටයු් ත කරශගව  ෑා සපහා අෙ ය තවතිසක 

ප්රතිසපාදව ේසාවි  ාිනත අපට සලසා ී  තිසශදවො.  අශප්ර ල් 

ාාසශේී  ප්ර ා ෙතාෙට රුපි ල් දහසක ෙැටුප රශට් ක්මකරුෙතට 

ලැශදවො  කි ව කාර   ශ්ම අෙසක ාශේී  ාා සිහිප්  

කරවො. එ  වි ාල  ග්රහ  ෂණ. [දා ා කිරීාෂණ] 

 ගවා වවාණ ලියනප්ප ෙුවා  
(ைொண்புைிகு வருெ லியனநக) 
(The Hon. Waruna Liyanage) 

ක්මකරුෙතට රුපි ල් දහසක ී ාවාෙ ශවොශගෙව ෙතුම 

ර ට පෙරා ගතවො  කි ලා කි වො. ඒ කාර ශේ 

සතයතාෙෂණ තිසශදවොද, ගරු ඇාතිසතුමානි?  
 

ගවා (වව ය) පප්ම්ෂන ප පපණ ෙුවා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொ ிதி) ரநைஷ் பதிரெ) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

එා ී ාවාෙ ශවොශගෙව ෙතුම ර ට පෙරා ගැනීශ්ම අදහසෂණ 

වැහැ. හැදැයි, රුපි ල් දහසක ී ාවාෙ ලදා ී ාට සි ලු ෙතුම 

සාාග්ම තවතිසකෙ දැඳී සිටිවො. 
 

ප්ෙොපගුකන් -කළු ගර වයාපි පය  අනුපාධාපුප 

දිානත්රික්කය  නලය ාැපමෙ   
தைொரகஹகந்த - களுகங்மக கருத்திட்டம்: 

அனுரொதபுர ைொவட்டத்திற்கு  ீர் வழங்குதல் 
MORAGAHAKANDA-KALU GANGA PROJECT: SUPPLY OF 

WATER TO ANURADHAPURA DISTRICT 

     451/2020 
7. ගවා ඉෂාක් පහුොන් ෙුවා 

(ைொண்புைிகு இஷொக் ரஹுைொன்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 

ොිකාා්ජග අාාතයතුමාාශගත ඇසූ ප්ර කව  - (7):  

(අ) ශාොරගහකතද-කුල ගඟ සසේජ ව ෙයාපෘතිස  ආර්මව කර 
ේතුමරු ාැද ප ාතට ල  ලදාී ශ්ම පි ෙරෂණ ෙ ශ ත  ශ්ම 
ෙවවිට ශපොශ ොතවරුෙ දිසකත්රිෂණක ට ල  ලදාී  ඇතිස 
දෙ එතුමාා දතශතද? 

(ආ) දහත ෙයපෘතිස   ටශ්  අුවරා පුර දිසකත්රිෂණක ට ල  
ලදාී ා සපහා ක්රි ාාා්ජග ආර්මව කර තිසශබ්ද  තව එතුමාා 
ශාා සවාෙට දතෙතශතද? 

(ඇ) (i) ශාා ශ ෝවා ක්රා ාිනත හුරුුලෙැෙට හා 
කවදරාෙැෙට ල  ලදාී ශ්ම ශ ෝවාෙෂණ 
තිසශබ්ද;  

 (ii) එශස  ව්ම, එා ශ ෝවාෙ ක්රි ා් ාක කරුව ලදව 
දිව  කෙශ්ජද; 

  තව්  එතුමාා ශාා සවාෙට දතෙතශතද? 

(ඈ) ශවො එශස  ව්ම, ඒ ාතද?   
 

 ீர்ப்பொென அமைச்ெமரக் நகட்ட வினொ: 

(அ) தைொரகஹகந்த - களுகங்மக அபிவிருத்திக் 

கருத்திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டு வட ைத்திய 

ைொகொெத்திற்கு  ீர் வழங்கும்  டவடிக்மகயொக 

தற்நபொது தபொலன்னறுமவ ைொவட்டத்திற்கு  ீர் 

வழங்கப்பட்டுள்ளததன்பமத அவர் அறிவொரொ? 

(ஆ) நைற்படி கருத்திட்டத்தின்கீழ் அனுரொதபுர 

ைொவட்டத்திற்கு  ீர் வழங்குவதற்கொன  டவடிக்மககள் 

ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளனவொ என்பமத அவர் 

இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

( இ) (i) நைற்படி திட்டங்களின்மூலம் ஹுருளுதவவ 

ைற்றும் கெதரொதவவ என்பவற்றுக்கு  ீர் 

வழங்குவதற்கொன திட்டம் உள்ளதொ 

என்பமதயும்; 

 (ii) அவ்வொறொயின், அத்திட்டம்  மடமுமறப் 

படுத்தப்படும் திகதி யொததன்பமதயும்; 

 அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

( ஈ) இன்நறல், ஏன்? 

1057 1058 
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asked the Minister of Irrigation: 

(a) Is he aware that water has been supplied to 
Polonnaruwa District by now as a step to supply 
water to the North-Central Province by 
commencing the Moragahakanda-Kalu Ganga 
Development Project? 

(b) Will he inform this House whether action has been 
taken to supply water to the Anuradhapura District 
under the aforesaid project? 

(c) Will he also inform this House -  

 (i) whether there is a proposal to supply water 
to Hurulu Wewa and Kanadara Wewa 
under these schemes; and 

 (ii) if so, of the date on which the aforesaid 
proposal will be implemented? 

(d) If not, why? 
 

ගවා  ෙල් 0 පානපක්ෂ ෙුවා (වාරිොතාග අොවය  පානය 

ආපක්ෂක ුා ආප ා කළෙනාකපණ පානය අොවය ාු 

ානවප්ද්ශ් ක ුතුර පානය අොවයුරො) 
(ைொண்புைிகு ெைல் ரொஜபக்ஷ -  ீர்ப்பொென அமைச்ெரும் அரெ 

பொதுகொப்பு ைற்றும் அனர்த்த முகொமைத்துவ இரொஜொங்க 

அமைச்ெரும் உள் ொட்டலுவல்கள் இரொஜொங்க அமைச்ெரும்) 

(The Hon. Chamal Rajapaksa - Minister of Irrigation, State 
Minister of  National Security and  Disaster Management 
and State Minister of  Home Affairs) 
ගරු ක ාවා කතුමානි, එා ප්ර කව ට පිළිතුමර ශාශස යි. 

(අ) ඔේ, ශ්ම ෙව විට ශාොරගහකතද ලා ශ ත ඇ හැර 
ිලතශතික  ශ ෝ  ඇ  ාිනත ිලතශතික , කවුඩුල්ල, 
ගිිකතශල් සහ කතතශල් ලා  සහ පරාක්රා සමුද්ර  
ෙයාපාරෙලට අෙ ය ප්රාා ශ ත ල  ලදා ශදව අතර 
අුවරා පුර දිසකත්රිෂණක ට හා ෙ ෙ ප ාතට ල  ලදා ී ා 
සපහා ේතුමරු ාැද ාහ ඇ  සහ ෙ ෙ ාහ ඇ  ෙයාපෘතිස 
දදිකරිලත පෙතී. 

(ආ) ඔේ, දැවටා්  අුවරා පුර දිසකත්රිෂණක ට ල  සැපශ ව 
ේතුමරු ාැද ාහ ඇශ හි දදි කිරී්ම කටයුතුම ආර්මව කර ඇත. 
ේතුමරු ාැද ාහ ඇශ හි සි ලු දදි කිරී්ම කටයුතුම 0104 
ේජයශේ අෙසාව වාගශේී  අෙසත කර අුවරා පුර 
දිසකත්රිෂණක ට අෙ ය පානී  හා ොික ල  ලදා ී ාට 
සැලසු්ම කර ඇත. 

 (ඇ) (i) ඔේ, ේතුමරු ාැද ාහ ඇශ හි  කල්ල ප්රශ්ධ ශේ 
දදිකරව ශදදු්ම නි්ජිලත  ාිනත හුරුුල ෙැෙ හා 
ාහකවදරාෙ දෂණො ල  සැප උාට සැලසු්ම කර 
ඇත. 

 (ii) දැවටා්  ශාා ඇ  ාා්ජගශේ දදිකිරී්ම කටයුතුම 
සපහා ක්රි ාාා්ජග ගතවා අතර, 0104 ේජයශේ අග 
වාගශේී  දහත ලා ෙලට ල  ලදා ී ාට 
අශේෂණයා ශකශ්ජ. 

 නිදහසිත අවුරුදු  3කට පසුෙ 0107.10.15ෙව දිව ෙැ  
කටයුතුම ආර්මව ක ා. කිශලෝමීටර 08ක ේාඟ තැනීශ්ම 
කටයුතුම ශ්ම ෙව විට ආර්මව කරලා තිසශදවො.   

(ඈ) අදා  ශවොශේ. 
 

ගවා ඉෂාක් පහුොන් ෙුවා 
(ைொண்புைிகு இஷொக் ரஹுைொன்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 

ගරු ඇාතිසතුමානි, ාශග්ධන ප මුෙැනි අතුමරු ප්ර කව  අහවො.  

ෙ ෙ ඇ ට මුල්ගල් තිස ලා ෙැ  පටත අරශගව තිසශදවො. 
ාා ඒ පිළිදප  සතුමටු ශෙවො. ඔදතුමාා දතවො, ෙ ෙ ඇශ ත 

අුවරා පුර දිසකත්රිෂණක ට ල  ශදවො කි ලා මුල් කාලශේී  
තීතදුෙෂණ අරශගව තිසශදව දෙ. එා තීතදුෙට අදා  ප්රශ්ධ   ාා 
අශ්  තිසශදව සිතිස ශ්ම ශපතුව්ම කරලා තිසශදවො. අුවරා පුර 
දිසකත්රිෂණකශේ පලාගල ප්රශ්ධ ශේ අෂණකර 5,244යි, ගල්වෑෙ  
අෂණකර 3,244යි, සි ෙලාගමුෙ අෂණකර 7,594යි. ඒ අුවෙ අෂණකර 
71,180කට  ල, ාහ කතව ශදකටා ෙතුමර ලදා ශදතව පුුලෙත. 
ශ්ම සිතිස ාට අුවෙ අුවරා පුර  දිසකත්රිෂණකශේ ාා කි පු 
සක ාවෙලට ෙ ෙ ාහ ඇ  ෙයාපෘතිස  හරහා ෙතුමර ලදා ශදතව 
කි ලා ාා ඔදතුමාාශගත දල්ලීාෂණ කරවො, ගරු ඇාතිසතුමානි. 

 

ගවා  ෙල් 0 පානපක්ෂ ෙුවා 
(ைொண்புைிகு ெைல் ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksa) 

ේතුමරු ාැද ාහ ඇ  ෙයාපෘතිස   ටශ්  හුරුුල ෙැෙට  

 කිශලෝමීටර 08ක ේාඟකිත ල  ශගව ගි ාා අුවරා පුර  

දිසකත්රිෂණකශේ ෙැේ 3,511කට විතර ල  ලැශදවො. ෙ ෙ ාහ 

ඇශ   කටයුතුම ව්ම පසුගි  ර   ට  ශ්  ආර්මව කරලා 

තිසශදවො. එහි කටයුතුම අපි කඩිව්ම ක ා. ශදෝෙතැතව ලා ශේ 

දපලා තායි ඒ ල  ශගව තශත. ශදෝෙතැතව ලා   

දදිකශ   79 0 ගරු තාරීපාල ශස වාවා ක ඇාතිසතුමාා හිටපු 

කාලශේී යි. ශදෝෙතැතව ලා   දදික ාට පසකශස  ේාස 

ාා්ජග ෂණ හදලා තිසශදවො. ේාස ාා්ජග  තුමළිත ිලතශතික , 

කතතශල් ප්රශ්ධ ෙලට දිගටා ෙතුමර ලැබු ා. ඒ ොශග්ධනා හුරුුල 

ෙැෙට ල  ශගව  තව හදපු ේතුමරු ාැද ාහ ඇ  ෙයාපෘතිස  

 ටශ්  දඹුල්ල ප්රශ්ධ  ට්  ල  ලැබු ා. වමු්  එා ඇ  

ාා්ජග  විෙෘතෙ තිසබුණු නිසා පලුගසකෙැෙ ප්රශ්ධ ශේී  ල ශපෝමප 

3,511ෂණ පා  දාලා ෙතුමර ග් තා. හුරුුල ෙැෙට ෙතුමර ශගශවතව 

අෙ ය නිසා තායි ශ්ම ෙතාශේ ේාස ාා්ජග කිත ෙතුමර ශගව 

 තව හදතශත. කලිත තිසබුණු ඇ  ෙහතශත වැහැ. ඒ නිසා 

නීතයුවූලලෙ ෙැේ ප්ධ තිස ටා ෙතුමර ී ලා, ෙ ෙ ප ාශ්  ෙැේ 

351කට පා  ල  සප තව අපට පුුලෙත ෙවො. අවුරුදු 

හතරෂණ ඇතුම ත ශ්ධය   අරමුදල්ෙලිත සහ ශ්ධය   

දසජිශතරුෙතශග්ධන සහාශ ත අපි ඒ ෙැශඩ් කරතව 

දලාශපොශරෝ තුම ෙවො. ශ්ම කටයුතුම දෂණාත කරතව 

ඔදතුමාතලාශග්ධන සහශ ෝග  සහ ශසො ා දැලීා තායි අපට අෙ ය 

ෙතශත. 
 

ගවා ඉෂාක් පහුොන් ෙුවා 
(ைொண்புைிகு இஷொக் ரஹுைொன்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 

සකතුමතිසයි, ගරු ඇාතිසතුමානි. අුවරා පුර  දිසකත්රිෂණකශේ 

පලාගල, ගල්වෑෙ, සි ෙලාගමුෙ ප්රශ්ධ ෙල තිසශදව අෂණකර 

10,082කට ෙ ෙ ාහ ඇ  ෙයාපෘතිස  තුමළිත ෙතුමර ලදා ශදතව 

කි ලා ාා ඔදතුමාා ශගත දල්ලීාෂණ කරවො. ඒකට සිතිස ාකු්  

ඇපලා තිසශදවො. ඒ සිතිස ා ාා අශ්  තිසශදවො. ගරු 

ඇාතිසතුමානි, ඔදතුමාාට කරතව දැික ශද ෂණ වැහැ. ශ්ම කටයු් ත 

කරතව කි ලා ාා ඔදතුමාාශගත දල්ලීාෂණ කරවො.  
 

ගවා  ෙල් 0 පානපක්ෂ ෙුවා 
(ைொண்புைிகு ெைல் ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksa) 

ශදොශහොා ශහොපයි. ඒ කටයුතුම අනිෝජ ශ තා ශකශරවො. 

ෙ ෙ ඇශ ත ෙැේ 351කට පා  ල  ලදා ශදව ශකොට 

ඔදතුමාා කි ව ප්රශ්ධ ්  ඊට අයිතිස ශෙවො ඇතිස. ාා ඒ ගැව 

ශසො ා දලතව්ම.  
 

ගවා ඉෂාක් පහුොන් ෙුවා 
(ைொண்புைிகு இஷொக் ரஹுைொன்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 

ගරු ක ාවා කතුමානි, ශ්ම ප්රශ්ධ  ඇතුමුලශෙලා වැහැ. ශ්ම 

ප්රශ්ධ ්  ඇතුමුල කරතව කි ලා ාා ඔදතුමාාශගත දල්ලීාෂණ 

කරවො.  

1059 1060 



පා්ජලිශ්මතතුමෙ 

ගවා  ෙල් 0 පානපක්ෂ ෙුවා 
(ைொண்புைிகு ெைல் ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksa) 

ඔදතුමාා කි ව ෙ ෙ ඇශ ත ඔ  ව්ම කරපු ප්රශ්ධ  ටිකට 

ල  ලැශදවොද, වැ්ධද කි ලා අනිෝජ ශ තා ාා ශසො ා 

දලතව්ම. ඒ ගැව ාා ශහට දිවා ඔදතුමාාට පිළිතුමරෂණ ශදතව්ම. 

 

ගවා කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொ ொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

  ගරු චිලතද විශේසිික ාතරීතුමානි, අපි ප්රාාද ශෙලා අරගනිමු 

කි පු ඔදතුමාාශග්ධන 0ෙැනි ප්ර කව  දැත අහතව පුුලෙත. ගරු 

ප්රොහව ඇාතිසතුමාා දැත පැිල  සිටිවො. ඔදතුමාා ප්ර කව  

අහතව. 

 
දුම්රිය ෙැදිරි ආනයනය ාු ප්ද්ශීයව නිප වීෙ  වැය 

කළ මු ල 
புமகயிரதப் தபட்டிகளின் இறக்குைதி ைற்றும் 

உள் ொட்டு உற்பத்தி: தெலவிட்ட பெம் 
IMPORT AND LOCAL PRODUCTION OF TRAIN 

COMPARTMENTS: MONEY SPENT  
 

  66/2020 

2.  ගවා  මින්  වි ප්ේසරි ෙුවා 
       (ைொண்புைிகு ெைிந்த விநஜெிறி)  

      (The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ප්රොහව අාාතයතුමාාශගත ඇසූ ප්ර කව  - (3): 

(අ) 0175 ේජයශේ සිට ශ්ම ෙව ශතෂණ දු්මික  ප්රොහව ට එකතුම 
කරව ලද දු්මික  ාැදිික සස යාෙ  ශකොපා ද  තව එතුමාා 
ශාා සවාෙට දතෙතශතද? 

(ආ) (i) එා එෂණ එෂණ දු්මික  ාැදිික අතිකත ශ්ධය  ෙ 
නියකපාදව කරව ලද දු්මික  ාැදිික සස යාෙ හා 
විශ්ධය   රටෙලිත ආව ව  කරව ලද දු්මික  
ාැදිික සස යාෙ; 

 (ii) ඒ සපහා ෙැ  කරව ලද මුදල; 

 ශෙත ශෙත ෙ ශ ත ශකොපා ද  තව්  එතුමාා ශාා 
සවාෙට දතෙතශතද? 

(ඇ) අප රට තුම  දු්මික  ාැදිික නියකපාදව  කිරීාට අාාතයාස   
ගුව ලදව පි ෙර කෙශ්ජද  තව එතුමාා තෙදුරට්  ශාා 
සවාෙට දතෙතශතද?   

(ඈ)  ශවොඑශස  ව්ම, ඒ ාතද?   

 
 நபொக்குவரத்து அமைச்ெமரக் நகட்ட வினொ: 

( அ) 2015ஆம் ஆண்டு முதல் இற்மறவமர புமகயிரத 

நபொக்குவரத்துச் நெமவக்கு இமெக்கப்பட்டுள்ள 

புமகயிரதப் தபட்டிகளின் எண்ெிக்மக யொததன்பமத 

அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

( ஆ) (i) நைற்படி புமகயிரதப் தபட்டிகளில் உள் ொட்டில் 

உற்பத்தி தெய்யப்பட்ட புமகயிரதப் தபட்டி 

களின் எண்ெிக்மக ைற்றும் தவளி ொடு 

களிலிருந்து இறக்குைதி தெய்யப்பட்ட புமக 

யிரதப் தபட்டிகளின் எண்ெிக்மக தவவ் 

நவறொக யொததன்பமதயும்; 

 (ii) அதற்கொகச் தெலவிடப்பட்ட பெத்ததொமக 

எவ்வளதவன்பமதயும்; 

 தவவ்நவறொக அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(இ)  ைது  ொட்டில் புமகயிரதப் தபட்டிகமள உற்பத்தி 

தெய்வதற்கு அமைச்ெினொல் நைற்தகொள்ளப்படும் 

 டவடிக்மக யொததன்பமதயும் அவர் நைலும் 

இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஈ) இன்நறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Transport: 

(a) Will he inform this House of the number of train 
compartments added to the railway transportation 
system from 2015 up to now?  

(b) Will he also inform this House- 

 (i) the number of train compartments that have 
been produced locally and the number of 
train compartments imported; and 

 (ii) the amount of money spent for that? 

(c) Will he further inform this House of the steps 
taken by the Ministry to produce train 
compartments in Sri Lanka? 

(d) If not, why? 
 

ගවා ගාමිණී ප්ලොකුප්ප ෙුවා (රවාුන අොවයුරො) 
(ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குநக - நபொக்குவரத்து அமைச்ெர்) 

(The Hon. Gamini Lokuge - Minister of Transport)  

ගරු ක ාවා කතුමානි, එා ප්ර කව ට පිළිතුමර ශාශස යි. 

(අ) ඔේ.  
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(ආ) (i) ඔේ. 

  ශ්ධය  ෙ අලු් ෙැඩි ා කරව ලද දු්මික  ාැදිික 
සස යාෙ  - 77 7 

    විශ්ධ  තශගත ආව ව  කරව ලද දු්මික  
ාැදිික සස යාෙ   -   738 

 (ii) ඔේ. 

  ශ්ධය  ෙ අලු් ෙැඩි ා කරව ලද දු්මික  ාැදිික 
සපහා ෙැ  වූ මුදල රුපි ල් ිලලි ව 6,098යි. 

  ආව ව  කරව ලද දු්මික  ාැදිික සපහා ෙැ  වූ 
මුදල ඇශාිකකාුව ශ ොල්ජ ිලලි ව 88.7යි. 

(ඇ) ඔේ. 

 ශ්ධය  ෙ දු්මික  ාැදිික නියකපාදව  කිරීා සපහා අාාතය 
ා්ඩ ල පත්රිකාෙෂණ දදිිකප්  කර ඇතිස අතර, එා අාාතය 
ා්ඩ ල පත්රිකාශේ සසශ ෝ ව කිහිප ෂණ සපහා වැෙත 
දු්මික  ශදපා්ජතශ්මතතුමෙට ශ ොමු කර ඇත. අදා  
සසශ ෝ වෙලිත අවතුමරුෙ අාාතය ා්ඩ ලශේ 
අුවාැතිස ට දදිිකප්  කරුව ඇත.  

(ඈ) අදා  ශවොශේ. 
 

ගවා  මින්  වි ප්ේසරි ෙුවා 
(ைொண்புைிகு ெைிந்த விநஜெிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

සක ාෙර නිශ ෝග ක  ශවොකර එා ප්ර කව ට ේ් තර ී ා සපහා 

පැිලණීා පිළිදපෙ ගරු ඇාතිසතුමාාට ාා සකතුමතිසෙතත ශෙවො.  

ගරු ඇාතිසතුමානි, ාශග්ධන ප මුෙව අතුමරු ප්ර කව  ශා යි. 

ඔදතුමාාශග්ධන අාාතයාස   හරහා  දැෙැතත වි දාෂණ දරිලත ශ්ම 

කරශගව  ව ෙැ  පිළිශෙ  ගු ා් ාක සහ ඵලදා උ දු්මික  

ප්රොහව ශස ෙ ෂණ සපහා ශ ොදො ගතව ඕවෑ. ගරු ඇාතිසතුමානි, 

අපි ශ ෝවාෙෂණ කරතව කැාැතිසයි. ශ්ම ස්මදත ශ ත  ්ම ක්රි ා 

ාා්ජග ෂණ දැවටා්  අාාතයාස   විසිත අරශගව තිසශදවොද 

1061 1062 
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කි ලා  දතශත වැහැ.  කතද ේ රට ප්රශ්ධ  ග් ශතෝ , වා්ඩ  

ප්රොහව  වි ාල ෙ ශ ත සි්ධ  ශෙතශත ශලොික ර ෙලිත.  

ඔදතුමාතලාශග්ධන ශ්ම ප්රොහව ෙැ  පිළිශෙ  ඒ ශෙුවශෙත 

ශ ොදාශගව වැහැ. ඒ නිසා ඵලදා උ ශවොෙව මුදල් වි ද්ම කිරීාෂණ 

ශාතැව සි්ධ  කරවො. ඔදතුමාතලාශග්ධන ඔ  ෙැ  පිළිශෙ  තුම  ඒ 

සපහා ක්රාශේද ෂණ හඳුවාශගව තිසශදවොද? එෙැනි ක්රාශේද ෂණ 

තුමළිත වා්ඩ   ිලල දහ   ාා ෙ ෂණො ගතව පුුලෙත ොශග්ධනා, 

තදදද , අවතුමරු අො කර ගතව්  පුුලෙත.  විශ  යශ ත රාරී 

 .11ත පසකශස  පසුෙදා ේශ්ධ  .11 ෙවතුමරුා දදුල්ල දු්මික  

ාා්ජගශේ ශකෝ්ඡචි ෂණ වැහැ. ගරු ඇාතිසතුමානි, දදු මුදල් වි ාල 

ශලස ශ ොදො අලු් ෙැඩි ා කරව ඒ දු්මික  ාැදිික සි ල්ල රට පුරා 

වා්ඩ  ප්රොහව ට ශ ොදො ගතව දැික ද?  දදුල්ලට විතරෂණ 

ශවොශෙයි, රට පුරාා වා්ඩ  ප්රොහව  සපහා ඒො ශ ොදො ගතව 

දැික ද?   ාා හිතවො, අලාව ලදව දු්මික  ශදපා්ජතශ්මතතුමෙට 

එ  ලාව ලදව ෙැ  පිළිශෙ ෂණ ශෙයි කි ලා. ශ්ම පිළිදපෙ 

අාාතයාස    ්ම ශසො ා දැලීාෂණ කර තිසශදවො ද? 
 

ගවා ගාමිණී ප්ලොකුප්ප ෙුවා  
(ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குநக) 

(The Hon. Gamini Lokuge)  

ගරු ාතරීතුමානි, දඩු ප්රොහව  එෂණ අස  ෂණ හැටි ට 

ෙැඩිදියුණු කරතවට අපි කල්පවා කර තිසශදවො. දැවටා්  අපි 

එහි මූලික කටයුතුම කරශගව  වො. අපි ශප ්ධගලික අස  ට ද  

දුතවා, ා කලපුශේ සිට ශකො ෙට ෙැලි ප්රොහව  කරතව.  ශ්ම 

ශාොශහොත ෙව විට්  ශතල් සසසක ාශේ ශතල් ප්රොහව කටයුතුම 

වැෙත ආර්මව කර තිසශදවො. ඒ්  එෂණකා වි ාල වා්ඩ  

ප්රොහව  කිරීා ස්මදත ශ ත මූලික සාක්ඡාා පේ ො trial 

runs ගිහිල්ලා්  තිසශදවො. ප්රීාා සාාගශ්ම පිටි ශගශවතව, 

කෘෂික්ජා ශදපා්ජතශ්මතතුමෙට ශගශවව ශපොශහොර ශදදා හිකතව 

ොශග්ධනා සිශාතතිස සසසක ාශේ සිශාතතිස ප්රොහව  කරතව අපි 

මූලික සාක්ඡාා කරශගව  ව ගාත ඒ ප්රොහව ට අෙ ය ශ්ජල් 

පාරෙල අඩු පාඩු සකසක කිරීශ්ම ෙැ  පිළිශෙ  දැුව්  කරශගව 

 වො. අපි වි කොස කරවො, ලදව අවුරු්ධද ශෙවශකොට ාගී 

ප්රොහවශ ත ලැශදව ආදා ාට ෙැඩි ආදා ාෂණ අපට දඩු 

ප්රොහවශ ත ලදා ගතව පුුලෙත ශෙයි කි ලා. 
 

ගවා  මින්  වි ප්ේසරි ෙුවා 
(ைொண்புைிகு ெைிந்த விநஜெிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු ඇාතිසතුමානි, ඔදතුමාා ප්රකා  කරතශත ී ්ජ  කාල ෂණ 

තිසසකශස  පැෙතිස ත් ් ෙ  ගැවයි. ාා ශ ෝවා කරතශත ඒක 

ශවොශෙයි.  වි ාල ශලොික ර  ප්රාා  ෂණ රට ෙටිතා ශකො ෙ 

ප්රශ්ධ  ට එතශත එෂණ එෂණ ප ා් ෙලට වා්ඩ  ශගව  තවයි. 

එ  අො කර ගැනීා සපහා ෙැ  පිළිශෙ ෂණ ගැවයි ාා ඇහුශේ. 

ගරු ඇාතිසතුමානි, ාශග්ධන ශදෙව අතුමරු ප්ර කව  ශා යි.  දු්මික  
ශදපා්ජතශ්මතතුමෙ හරහා  අලු් ෙැඩි ා කර ප්රොහව  සපහා 
ශ ොදෙව දු්මික  ාැදිික ශතල් ප්රොහව  සපහා්  ශ ොදෙව දෙ අපි 
දතවො. අපට ආරසචි වී තිසශදවො, ශ්ම දිවෙල ආතශදෝලව ට 
තුමඩු ී  තිසශදව කාර  ෂණ ෙව වියකාරක ශපොල්ශතල් ද ශ්ම ාෑත 
දිවකදි දු්මික  හරහා ප්රොහව  වී තිසශදවො කි ලා. ඒ පිළිදපෙ 
ඔදතුමාාශග්ධන අාාතයාස  ට අවාෙර  වී තිසශදවොද?  අවාෙර  
වී තිසශදවො ව්ම, ඒ සපහා ගතවා පි ෙර ශාොකෂණද කි ලා ාා 
දැව ගතව කැාැතිසයි. 

 

ගවා ගාමිණී ප්ලොකුප්ප ෙුවා  
(ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குநக) 

(The Hon. Gamini Lokuge)  

ශපොල් ශතල් ප්රොහව  කරලා වැහැ. සාහර විට දැරල්ෙලිත 

ශගව ගි ාද දතශත වැහැ. අපි ශපොල් ශතල් ප්රොහව  කරතශත 

වැහැ. වමු් , අපි දත ව ප්රොහව  කරවො. ගුෙත  ාවාෙලට 

අෙ ය දත ව් , රට පුරා තිසශදව ඩිශපෝෙලට අෙ ය දැවි ශතල්, 

ඩීසල් ඇතුමුල ශතල් සසසක ාශේ ශතල් ප්රොහව  කරවො 

ගවා කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொ ொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර කව අසක 8 -483/0101- (0), ගරු තුමයාර දඳුනිල් අාරශස ව 

ාහතා. [සවා ග්ජව  තුම  වැත.] 

 

 නාය යෑප්ම් අව ානෙ ාහිව රප්ද්ශ්වල 

ප්ගොඩනැඟිලි ඉදිිරීමෙ  අවාප ල ා දීප්ම් ක්රෙප්ව ය 
ைண்ெொிவு அபொயமுள்ள பிரநதெங்களில் கட்டிட 

 ிர்ைொெம்: அங்கீகொர வழிமுமறகள் 
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9.  ගවා ාෙන්ප්රිය ප් ේුප ක ෙුවා 
    (ைொண்புைிகு ெைன்பிொிய நஹரத்)  

 (The Hon. Samanpriya Herath)  

අග්රාාාතය සහ මුදල් අාාතය, බු්ධ  ාසව, ආගිලක හා 

සසසකකෘතිසක කටයුතුම අාාතය  සහ වාගිකක සසේජ ව හා නිොස  

අාාතයතුමාාශගත ඇසූ ප්ර කව  - (7): 

(අ) (i) වා   ෑශ්ම අෙදාව්ම සහිත දිසකත්රිෂණක තුම  
ශගො වැගිලි දදිකිරීශ්මී  ඊට අෙසර ලදාගත යුතුම 
ආ තව කෙශ්ජද; 

 (ii)  එා ආ තව ාිනත ශගො වැගිලි දදිකිරීා සපහා 
අෙසර ලදා ශදව ක්රාශේද කෙශ්ජද; 

 (iii)  එා ක්රාශේද අුවො  ශගො වැගිලි දදිකිරීා සපහා 
අෙසර ලදාී ා සිදුෙතශතද; 

 (iv)  ශවොඑශස  ව්ම, ඒ සපහා ගුව ලදව ක්රි ාාා්ජග  
කෙශ්ජද; 

  තව එතුමාා ශාා සවාෙට දතෙතශතද? 

(ආ) (i) වා   ෑශ්ම අෙදාව්ම ශවොාැතිස දිසකත්රිෂණක තුම  
ශගො වැගිලි දදිකිරීශ්මී  අදා  ප ා්  පාලව 
ආ තවෙලිත පා ෂණ අුවාතිස  ලදාශදව දෙ 
එතුමාා දතශතද; 

 (ii) එා දිසක ත්රිෂණක තුම   ශගො වැගිලි දදිකිරීශ්මී  
ාතිසක ශගො වැගිලි ප්ජශේය  සසවි ාවශ ත 
සහ භූ විදයා සමීෂණය  හා පතල් කා්ජ ාස ශ ත 
අකරෂණය  ෂණ සිදුෙතශතද; 

 (iii)  අකරෂණය  ෂණ සිදු ෙතශත ව්ම, ශගො වැගිලි 
ේජග කිරීාෂණ කර අුවාතිස  ලදා ශදතශතද; 

 (iv)  ශවොඑශස  ව්ම, දදිිකශේී  එෙැනි ෙැ පිළිශෙ ෂණ 
සකසක කරතශතද; 

  තව්  එතුමාා ශාා සවාෙට දතෙතශතද? 

(ඇ) ශවොඑශස  ව්ම, ඒ ාතද?  
 

பிரதை அமைச்ெரும்  ிதி அமைச்ெரும் புத்தெொென, ெைய 

ைற்றும் கலொெொர அலுவல்கள் அமைச்ெரும்  கர அபிவிருத்தி 

ைற்றும் வீடமைப்பு அமைச்ெருைொனவமரக் நகட்ட வினொ: 
 

(அ) (i) ைண்ெொிவு அபொயமுள்ள ைொவட்டங்களில் 

கட்டிடங்கமள  ிர்ைொெிப்பதற்கு அங்கீகொரம் 

தபற  நவண்டிய  ிறுவனங்கள் யொமவ என்ப 

மதயும்; 

 (ii) அத்தமகய  ிறுவனங்கள்  மூலம் கட்டிடங்கமள 

 ிர்ைொெிப்பதற்கு அங்கீகொரம் வழங்கப் படும் 

வழிமுமறகள் யொமவதயன்பமதயும்; 

 (iii) அந்த வழிமுமறகளுக்கமையநவ கட்டிடங் கமள 

 ிர்ைொெிப்பதற்கொன அங்கீகொரம் 

வழங்கப்படுகின்றதொ என்பமதயும்; 
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 (iv) இன்நறல், அதற்தகன எடுக்கப்படும் 

 டவடிக்மக யொததன்பமதயும்; 

 அவர் இச்ெமபயில் அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) (i) ைண்ெொிவு அபொயம் இல்லொத ைொவட்டங்களில் 

கட்டிடங்கமள  ிர்ைொெிக்கும்நபொது ெம்பந்தப் 

பட்ட உள்ளூர் அதிகொரெமபயினொல் ைட்டுநை 

அங்கீகொரம் வழங்கப்படுகிறது என்பமத 

அறிவொரொ என்பமதயும்; 

 (ii) நைற்படி ைொவட்டங்களில் கட்டிடங்கமள 

 ிர்ைொெிக்கும்நபொது, நதெிய கட்டிட ஆரொய்ச்ெி 

 ிறுவகம் ைற்றும் புவிச்ெொிதவியல் அளமவ, 

சுரங்கப் பெியகத்தினொல் நைற் பொர்மவ 

தெய்யப்படுகின்றதொ என்பமதயும்; 

 (iii) நைற்பொர்மவ தெய்யப்படுைொயின், கட்டி டங்கள் 

வமகப்படுத்தப்பட்டு அங்கீகொரம் வழங்கப்படு 

கின்றதொ என்பமதயும்; 

 (iv) இன்நறல், எதிர்கொலத்தில் அவ்வொறொன ததொரு 

நவமலத்திட்டம் தயொொிக்கப்படுைொ என்பமதயும்; 

 அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

( இ) இன்நறல், ஏன்?  

 

asked the Prime Minister and Minister of Finance, 

Minister of Buddhasasana, Religious and Cultural Affairs 

and Minister of Urban Development and Housing: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the institutions from which permission 
should be obtained when constructing 
buildings in landslide-prone districts; 

 (ii) the methodologies adopted by those 
institutions to grant permission to construct 
buildings; 

 (iii) whether the granting of permission to 
construct buildings done according to that 
methodologies; and 

 (iv) if not, the measures to be taken in that 
regards? 

(b) Will he also inform this House whether - 

 (i) he is aware that permission is granted only 
by the Local Government Institutions in 
constructing buildings in districts where 
there is no risk of landslides; 

 (ii) the National Building Research 
Organization and the Geological Survey 
and Mines Bureau conduct monitoring 
when buildings are constructed in those 
districts; 

 (iii) permission is granted following a 
categorization of buildings, if they are 
monitored; and 

 (iv) such a programme be devised in future, if it 
is not available at present? 

(c) If not, why? 

 

ගවා  ෙල් 0 පානපක්ෂ ෙුවා 
(ைொண்புைிகு ெைல் ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksa) 

ගරු ක ාවා කතුමානි, අග්රාාාතය  සහ මුදල් අාාතය, 

බු්ධ  ාසව, ආගිලක හා සසසකකෘතිසක කටයුතුම අාාතය  සහ 

වාගිකක සසේජ ව හා නිොස අාාතයතුමාා ශෙුවශෙත ාා එා 

ප්ර කව ට පිළිතුමර ලදා ශදවො. 
 

(අ)  (i)  ාහවගර සවාෙ, වගර සවාෙ ශහෝ ප්රාශ්ධය   
සවාෙ, වාගිකක සසේජ ව අධිකාිකශේ දල 
ප්රශ්ධ  ට අ ්  ව්ම වාගිකක සසේජ ව 
අධිකාික . ශාා ආ තව ාිනත අෙසර ලදාී ශ්ම ී  
විය   ෂණශය ්ර ට අදා  ආ තව ාිනත එා 
අුවාැතිස  ලදා ී ා සපහා අෙ ය නි්ජශ්ධ  ලදා 
ගනී. විශ  යශ ත වා  ෑ්ම අෙදාව්ම ප්රශ්ධ ෙල 
සිදුකරව දදිකිරී්ම සපහා ාතිසක ශගො වැිනලි 
ප්ජශේය  සසවි ාවශේ නි්ජශ්ධ  ලදා ගැනීා 
අතයෙ ය ශේ.  

 (ii)  ද ්ම ඔේපුෙ, දදිකිරීා සපහා අුවාත ශගො වැිනලි 
සැලසුා සාඟ අ දු්මපතෂණ දදිිකප්  කිරීා. 
(දදිකිරී්ම සක ාව  හා සකෙවාෙ  අුවෙ අදා  
අශවකු්  ආ තවෙල නි්ජශ්ධ  ලදා ගැනීා) 

  වා  ෑ්ම අෙදාව්ම හඳුවාග්  ප්රශ්ධ ෙල සිදුකරව 
දදිකිරී්මෙලී  අදා  ප ා්  පාලව ආ තව 
දදිකිරී්ම අුවාැතිස  ලදා ගැනීාට අදා  අ දු්මපත 
ාතිසක ශගො වැිනලි ප්ජශේය  සසවි ාවශේ 
නි්ජශ්ධ  සපහා ශ ොමු ක  යුතුම . 

 (iii)  ශදොශහෝ ප්රශ්ධ ෙල ශාා ක්රි ාදාා  සිදු ශේ. 
ශකශස  වමු් , සාහර ප ා්  පාලව ආ තවෙල 
ශාා ක්රි ාදාා  ුවමො සිදු ශවොශේ. 

 (iv)  ශගො වැිනලි දදිකිරීශ්ම ී  අදා  ප ා්  පාලව 
ආ තවෙල අුවාැතිස  ලදා ගැනීා අනිෝජ  
කිරීා අෙ ය ෙව අතර, ාතිසක ශගො වැිනලි 
ප්ජශේය  සසවි ාවශේ නි්ජශ්ධ  ලදා ගැනීා 
නීතිසගත කිරීා පිණිස ශ ෝජිත ාතිසක ශගො වැිනලි 
ප්ජශේය  ආ තව පවතට ඇතුම ්  කර තිසශබ්. 

(ආ)  (i)  අදා  ප ා්  පාලව ආ තවෙල අුවාැතිස  සාඟ 
වාගිකක සසේජ ව අධිකාික , ශෙර  සසරෂණය  
ශදපා්ජතශ්මතතුමෙ, ා යා පිකසර අධිකාික , 
ාහෙැලි අධිකාික  සහ සසචාරක සසේජ ව 
අධිකාික  ෙැනි ආ තවෙලිත ද විය  ප  ට 
අදා  අුවාැතිස  ලදා ශ්ධ. 

 (ii)  ාතිසක ශගො වැිනලි ප්ජශේය  සසවි ාවශ ත 
ුවම අකරෂණය  ෂණ සිදු ශවොශේ. 

 (iii)  අකරෂණය  ෂණ සිදු ශවොශේ. 

 (iv)  අදා  ශවොශේ. 

(ඇ)   පැව ශවොවඟී. 

 

ගවා ාෙන්ප්රිය ප් ේුප ක ෙුවා 
(ைொண்புைிகு ெைன்பிொிய நஹரத்)  

(The Hon. Samanpriya Herath)  
ගරු ක ාවා කතුමානි, ාශග්ධන ප මුෙව අතුමරු ප්ර කව  ශ්මකයි.  

ගරු අාාතයතුමානි, ාා ශාා ප්ර කව  වඟතවට ප්ර ාව 

ෙ ශ ත ශහ තුම වුණු කාර  ෂණ තිසශදවො. විශ  යශ ත ද ්ම 

කට්ටිකරුෙත ශදොශහෝ ශෙලාෙට සාහර භූිල අලුතිසත පුරෙවො. 

ඒ අ  තාෂණයණික ෝජතාෙෂණ ලදා ශගව ඒ කටයුතුම කරවො ද 

 තව ස්මදත ශ ත ප්ර කව ෂණ තිසශදවො.  

1065 1066 

[ගරු සාතප්රි  ශහ ර්  ාහතා] 
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ාට ාතකයි, එක කාල කී  ාහුවෙර ප්රශ්ධ ශේ වා   ෑාෂණ 

හා ස්මදත   ්ම ශ ෝචනී  සිදුවීාෂණ වු ා. ාා නිශ ෝව  කරව 

ප්රශ්ධ  ට ව්ම ශ්ම ගැටලුෙ ශදශහවිත දලපාතශත වැහැ. වා  

 ෑා පිළිදප ගැටලුෙ වි ාල ෙ ශ ත දලපාතශත විශ  යශ තා 

ේ රට ප්රශ්ධ ෙලටයි.   

අශේ ප්රාශ්ධය   සවාෙලට සහ වගර සවාෙලට ශගො වැිනලි 

දල්ලු්ම ප්ර අුවාත කිරීශ්ම දල  තිසශදවො. ශාතැව තිසශදව 

ප්ර කව  ශ්මකයි. වා   ෑශ්ම අෙදාවාෂණ සහිත ුවසුදුසු භූිල ක 

දදිකිරී්ම කටයුතුම කිරීශ්මී  එ  නිරීෂණය   සපහා ප්රාශ්ධය   

සවාශෙත ශ ොදෙතශත තාෂණය  නිල ාිකත පා යි. ඒ ොශග්ධනා 

ඒ දදිකිරී්ම ශස  ය ේපශ්ධ ා් ාකෙ කරවොද දලතව ාහව 

ශස  ය පරීෂණයකෙරුත ද ශ ොදෙවො. ගරු ඇාතිසතුමානි, එෙැනි 

දදිකිරීාකී  ප ා්  පාලව ආ තවෙලට ෙරල්  දසජිශතරුෙකු 

 ටශ්  එකී ශස ොෙ ලදා ශදතව අෙ ය නීතිස ස්මපාදව  කර 

ශදතව ඔදතුමාා දා ක් ෙ  ලදා ශදවොද කි ව ප්ර කව  ාා 

අහතව කැාැතිසයි. 

 

ගවා  ෙල් 0 පානපක්ෂ ෙුවා 
(ைொண்புைிகு ெைல் ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksa) 
දැවට එෙැනි ශදොශහෝ තැතෙල ශගො වැිනලි දදිකරව ශකොට, 

එශහා වැ් ව්ම ශගෙල් හදව ශකොට ප ා්  පාලව ආ තවෙලිත 

ශහෝ අෙසර ෂණ ගතශත වැහැ. ඒො නික්ම ඔශහ  දදිකරවො. 

වමු්  ාා කලිත සපහත ක  ආ තවෙල නි්ජශ්ධ  ලදාගතව 

ඕවෑ; ප ා්  පාලව ආ තව අදා  අුවාැතිස  ශදතව ඕවෑ. ඒ්  

ඒක සිදු ෙතශත වැහැ. සාහර ශෙලාෙට කතද කපා කඳු 

දෑවු්මෙල ශගෙල් හදවො. ඊට පසුෙ ටික දෙසකිත කතද වා  

ගිහිල්ලා ඒො ක ාශගව ෙැශටවො. එෙැනි සක ාවෙල දදිකිරී්ම 

කරව ශකොට අදා  අෙසර  ගතශත වැහැ. වමු්  ඒො පාලව  

කරතව ප ා්  පාලව ආ තවෙලට ෙැඩි දලතල ප්රාා  ෂණ 

ශදතව ඕවෑ. ගරු ාතරීතුමානි, ඔදතුමාා කිේො ොශග්ධන ඒ 

ශෙුවශෙත සෑා දිසකත්රිෂණක කටා දලපාව පිකදි ාතිසක 

ශගො වැිනලි ප්ජශේය  ආ තවශේ නිල ාික කු ප්  කරතව 

අපි ේ් සාහ කරතව්ම. 
 

ගවා ාෙන්ප්රිය ප් ේුප ක ෙුවා 
(ைொண்புைிகு ெைன்பிொிய நஹரத்)  

(The Hon. Samanpriya Herath)  

ගරු ක ාවා කතුමානි, ශදෙැනි අතුමරු ප්ර කව  ගරු වීරසුාව 

වීරසිසහ ාතරීතුමාා අහවො. 
 

ගවා වීපසුෙන වීපසවු ෙුවා 
(ைொண்புைிகு வீரசுைன வீரெிங்ஹ)  

(The Hon. Weerasumana Weerasinghe) 

ගරු අාාතයතුමානි, ඔදතුමාා  ටශ්  තිසශදව, විශ  යශ තා 

ආපදා ක ාවාකර  රාය අාාතයාස   ඇතුමුල ආ තව වා  

 ෑ්ම සහ ගසෙතුමර අෙදාවාට වි ාල ෙ ශ ත ලෂණ ෙව දිසකත්රිෂණක 

කිහිප ෂණ හඳුවාශගව තිසශදවො. විශ  යශ තා ාාතර, ගාල්ල, 

ර් වපුර , කෑගල්ල ොශග්ධන දිසකත්රිෂණකෙල ශ්ම අ්ජබුද  දරපත  

ශලස තිසශදවො. හැදැයි, ාතිසක ශගො වැිනලි ප්ජශේය  

සසවි ාව  සහ ාතිසක ආපදා ක ාවාකර  ා යසක ාව  කි ව 

ආ තව ශදකා ශදොශහෝ ශෙලාෙට අවතුමරෂණ සිදු වු ාට පසකශස  

තායි- 
 

ගවා කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொ ொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please!  

හිටශගව සිටිව ගරු ාතරීතුමාතලා කරු ාකර තාතශග්ධන 

ආසවෙලට ගිහිල්ලා දපග් තා ව්ම ශහොපයි. 

ගවා වීපසුෙන වීපසවු ෙුවා 
(ைொண்புைிகு வீரசுைன வீரெிங்ஹ)  

(The Hon. Weerasumana Weerasinghe) 

ගරු අාාතයතුමානි, විශ  යශ තා NBRO එක් , ආපදා 

ක ාවාකර  ා යසක ාව ් , ඒ ොශග්ධනා අදා  ප ා්  පාලව 

ආ තව්  දැුවේ  කර ශ්ම ස්මදත ශ ත අ ්ඩ  ෙැ  

පිළිශෙ ෂණ ක්රි ා් ාක කරවො ව්ම අවතුමරු සිදු ශෙතව කලිත 

ඒො ෙ ෂණො ගැනීශ්ම ද  ක  අපට තිසශදවො. එා නිසා ාා 

ඔදතුමාාශගත දැවගතව කැාැතිසයි, එශහා ෙැ  පිළිශෙ ෂණ 

ක්රි ා් ාක ෙවොද; එශහා වැ් ව්ම අදා  ප ා්  පාලව 

ආ තවශේ තාෂණය  නිල ාිකත සහ අශවකු්  අදා  නිල ාිකත, 

ප්රාශ්ධය   ශල්ක්ම කා්ජ ාලශේ අදා  නිල ාිකත, NBRO එශෂණ 

නිල ාිකත, ආපදා ක ාවාකර  ා යසක ාවශේ නිල ාිකත 

කි ව සි ලු ශදවා එකතුම වූ  ත්ර  ෂණ අ ්ඩ ෙ ක්රි ා් ාක 

ෙවොද කි ලා. එශහා ශද ෂණ කිරීශ්ම අපහසුතාෙෂණ තිසශදවොද, 

ගරු ඇාතිසතුමානි? වා   ෑාෂණ, එෙැනි අවතුමරෂණ ශෙතව කලිත 

ඒො ෙ ෂණො ගැනීා සපහා අ ්ඩ ෙ ක්රි ා් ාක ෙව 

 ත්ර  ෂණ තිසශදවොද? 
 

ගවා  ෙල් 0 පානපක්ෂ ෙුවා 
(ைொண்புைிகு ெைல் ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksa) 

එශහා විධිවි ාව තිසශදවො, ගරු ාතරීතුමාා. වමු්  ඒො 

හික ට ක්රි ා් ාක ෙවොද කි තව දතශත වැහැ. ාතිසක 

ශගො වැිනලි ප්ජශේය  සසවි ාව  ලසකාෙ පුරා දිසකත්රිෂණක 

කිහිප කා අෙදාවාට ලෂණ ශෙලා තිසශදව ශගෙල් 71,111ෂණ 

විතර දැවට හඳුවාශගව තිසශදවො. ඒො දේ  කරතව කි ා 

තිසශදවො. ඒ සපහා  අෙ ය ද ්ම අ් ප්  කරගැනීාට කටයුතුම 

කරතව ශෙවො. ඒ කටයුතුම දැවට කරශගව  වො. ර් වපුර  

ොශග්ධන ප්රශ්ධ ෙල ෙතුමෙලිත තායි ඒ ද ්ම ගතව සිදු ෙතශත. ඒ 

කටයුතුමෙලට  ්ම  ්ම දා ා තිසශදවො. වමු්  ඒො දැත කරශගව 

 වො. ඒ දේ  කරව ශගෙල්ෙල අ ට ලදා ී ා සපහා ද ්ම 

හඳුවා ගතව ඕවෑ; ඔවුතට ද ්ම ශදතව ඕවෑ. ඊට පසුෙ ඒ අ ට 

නිෙසෂණ දදිකර ගැනීාට්   ්මකිසි සහව ෂණ ශදතව සිදු ශෙයි. 

අපි දැත ඒ පිළිදප අ ය ව  කරශගව  වො. සාහර තැතෙල 

ව්ම ද ්ම පො ශතෝරාශගව තිසශදවො.  
 

කුවාණෑගල දිානත්රික්කප්ේ රධාාන නල ප්යපනනා ක්රෙ  

විානවප 

குருெொகல் ைொவட்ட பிரதொன  ீர் வி ிநயொகத் 

திட்டங்கள்: விபரம் 
MAJOR WATER SUPPLY SCHEMES IN KURUNEGALA 

DISTRICT: DETAILS  

     556/2020 
10. ගවා අප්ශ්පක් අප්ේසවු ෙුවා  
      (ைொண்புைிகு அநெொக் அநபெிங்க)  

     (The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ල ස්මපාදව අාාතයතුමාාශගත ඇසූ ප්ර කව  - (0): 

(අ) (i) ේජය 0175 සිට 0179 දෂණො කුරු ෑගල 
දිසකත්රිෂණක  තුම  ක්රි ා් ාක ක  ප්ර ාව ල 
ශ ෝවා ක්රා සස යාෙ ශකොපා ද; 

 (ii) එා ශ ෝවා ක්රා ාිනත ආෙර   ෙව ප්රාශ්ධය   
ශල්ක්ම ශකොට්ඨාස සස යාෙ ශකොපා ද; 

 (iii) එාිනත ආෙර   ෙව ග්රාා නිල ාික ෙස්ම 
සස යාෙ එෂණ එෂණ ප්රාශ්ධය   ශල්ක්ම ශකොට්ඨාස  
අුවෙ ශෙත ශෙත ෙ ශ ත ශකොපා ද; 

 (iv) එා ප්රාශ්ධය   ශල්ක්ම ශකොට්ඨාසෙල සහ ග්රාා 
නිල ාික ෙස්මෙල ව්ම ශෙත ශෙත ෙ ශ ත 
කෙශ්ජද; 

 (v) එා ල ශ ෝවා ක්රා සපහා ශෙත කර ඇතිස 
ප්රතිසපාදව ප්රාා   එෂණ එෂණ ශ ෝවා ක්රා  අුවෙ 
ශෙත ශෙත ෙ ශ ත ශකොපා ද; 
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පා්ජලිශ්මතතුමෙ 

 (vi)  එා ල ශ ෝවා ක්රා අෙසත කිරීාට නි ිලත 
කාල සීාාෙ එෂණ එෂණ ශ ෝවා ක්රා  අුවෙ ශෙත 
ශෙත ෙ ශ ත කෙශ්ජද;  

  තව එතුමාා ශාා සවාෙට දතෙතශතද? 

(ආ)  ශවො එශස  ව්ම ඒ ාතද? 

 
 ீர் வழங்கல் அமைச்ெமரக் நகட்ட வினொ: 

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

வமர குருெொகல் ைொவட்டத்தில் தெயற்படுத்தப் 

பட்ட பிரதொன  ீர் வி ிநயொகத் திட்டங்களின் 

எண்ெிக்மக எவ்வளதவன்பமதயும்; 

 (ii) நைற்படி  ீர் வி ிநயொகத் திட்டங்களின்மூலம் 

உள்வொங்கப்படுகின்ற பிரநதெ தெயலகப் 

பிொிவுகளின் எண்ெிக்மக எவ்வள 

தவன்பமதயும்; 

 (iii) அதன்மூலம் உள்வொங்கப்படுகின்ற கிரொை 

உத்திநயொகத்தர் பிொிவுகளின் எண்ெிக்மக 

ஒவ்தவொரு பிரநதெ தெயலகப் பிொிவு வொொியொக 

தவவ்நவறொக எவ்வளதவன்பமதயும்; 

 (iv) நைற்படி பிரநதெ தெயலகப் பிொிவுகள் ைற்றும் 

கிரொை உத்திநயொகத்தர் பிொிவுகளின் தபயர்கள் 

தவவ்நவறொக யொமவ என்பமதயும்; 

 (v) நைற்படி  ீர் வி ிநயொகத் திட்டங்களுக்கு 

ஒதுக்கப்பட்டுள்ள  ிதி ஒவ்தவொரு திட்டத்திற் 

கமைய தவவ்நவறொக எவ்வளதவன்பமதயும்; 

 (vi) நைற்படி  ீர் வி ிநயொகத் திட்டம்  ிமறவு 

தெய்யப்படவுள்ள கொலஎல்மல ஒவ்தவொரு 

திட்டத்திற்கமைய தவவ்நவறொக யொமவ 

என்பமதயும்; 

 அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்நறல், ஏன்? 

 
 

asked  the Minister of Water Supply: 
 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the number of major water supply schemes 
that were implemented in Kurunegala 
District from year 2015 to 2019; 

 (ii) the number of Divisional Secretaries' 
Divisions that are covered under the 
aforesaid water supply schemes; 

 (iii) separately, the number of Grama Niladhari 
Divisions that are covered under those 
schemes in each of the Divisional 
Secretaries' Divisions; 

 (iv) separately, the names of the aforesaid 
Divisional Secretaries' Divisions and Grama 
Niladhari Divisions;  

 (v) separately, the amount of provisions that 
have been allocated for each of the 
aforesaid water supply schemes;  

 (vi) and separately, the time frames within 
which each of the aforesaid water supply 
schemes will be completed?  

(b) If not, why? 

ගවා වාසුප්ද්ව නානායක්කාප ෙුවා (නල ාම්පා න 

අොවයුරො)  
(ைொண்புைிகு வொசுநதவ  ொெொயக்கொர -  ீர் வழங்கல் 

அமைச்ெர்) 

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

ගරු ක ාවා කතුමානි, 0107 ේජයශේ අශේ ක්රි ා් ාක ෙැ  

පිළිශෙ  සපහත ශපොතෂණ අපි සකසක ක ා. හැා ාතරීෙරශ කුටා 

තාතශග්ධන දිසකත්රිෂණක ට අදා  එා ක්රි ා් ාක සැලැසකා අපි එො 

තිසශදවො. ගරු ාතරීතුමානි, ඒක ලැශදතවට ශපර ශෙතව ඇතිස, 

ඔදතුමාා ශ්ම ප්ර කව  අහතව ඇ් ශ් . ශකශස  වමු් , ඒ ශපොශ්  

සපහත අශේ සැලසු්මෙල අඩු පාඩු තිසශදවො ව්ම ඒ ශාොවොද, 

තෙ එකතුම වි  යුතුම ශ්ධෙල් ශාොවොද කි ා අපට වැෙත දතෙව 

ශලස අපි ඔදතුමාතලාශගත දල්ලා තිසශදවො.  

ගරු අශ ෝෂණ අශබ්සිසහ ාතරීතුමානි, ඔදතුමාා අසා තිසශදව 

ප්ර කව ට පිළිතුමර ශාශස යි.  

(අ) (i) ේජය 0175 සිට 0179 දෂණො කුරු ෑගල 
දිසකත්රිෂණක  තුම  ක්රි ා් ාක ෙව ප්ර ාව ල 
ශ ෝවා ක්රා සස යාෙ 14කි.  

  1.  විසල් කුරු ෑගල ල ශ ෝවා ක්රා  

  2.  දැදුරු ඔ  ල ශ ෝවා ක්රා  

  3. අලේෙ - ශපොල්ගහශෙල - ශපොතුමහැර ල 
ශ ෝවා ක්රා  

  4. ශතෝර ා  ල ෙයාපෘතිස  

   දහත ල ශ ෝවා ක්රා පසුගි  ආ්ඩඩු සාශේ 
ආර්මව ක ද, ඒො ක්රි ා් ාක කිරීා සිදු කරව 
ල්ධශ්ධ ේ ාත ආ්ඩඩුෙ  ටශ් යි.  

 (ii) එා ල ශ ෝවා ක්රා ාිනත ආෙර   ෙව 
ප්රාශ්ධය   ශල්ක්ම ශකොට්ඨාස සස යාෙ 19කි.  

  1.  කුරු ෑගල    2.  ාල්ලෙපිටි  

  3.  ාාසකශපොත 4.  ාහෙ 

  5.  ශපොල්පිතිසගා 6.  අලේෙ 

  7.  ශපොල්ගහශෙල 8.  වීරඹුශගදර 

  9.  ාාෙතගා 

 (iii) ල ශ ෝවා ක්රා ාිනත ආෙර   ෙව ග්රාා 
නිල ාික ෙස්ම සස යාෙ ප්රාශ්ධය   ශල්ක්ම 
ශකොට්ඨාස අුවෙ පහත පිකදි ශේ.  

  

 

 

 

1069 1070 

[ගරු අශ ෝෂණ අශබ්සිසහ ාහතා] 

අසක  ප්රාශ්ධය   ශල්ක්ම 

ශකොට්ඨාස  

ග්රාා නිල ාික ෙස්ම 

01 කුරු ෑගල 34 

02 ාල්ලෙපිටි  18 

03 ාාසකශපොත 03 

04 ාහෙ 59 

05 ශපොල්පිතිසගා 52 

06 අලේෙ 54 

07 ශපොල්ගහශෙල 80 

08 වීරඹුශගදර 01 

09 ාාෙතගා 01 

මුුල ග්රාා නිල ාික ෙස්ම ග ව 302 
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 (iv)  එා ප්රාශ්ධය   ශල්ක්ම ශකොට්ඨාස සහ ග්රාා 
නිල ාික ෙස්ම සස යාෙ ඇමුණු්මෙල සපහතෙ 
තිසශදවො. 17, 10, 13  ුවශෙත ඇමුණු්ම තුමවෂණ 
තිසශදවො.  

 

 
  

ඇමුණුා 17, 10 සහ 13 ාා ාවාගව* කරවො. 

 

 (v)  ප්ර ාව ල ශ ෝවා ක්රා සපහා ශෙත කර ඇතිස 
ප්රතිසපාදව ප්රාා  ත පහත පිකදි ශේ.  

 

අසක  ප්රාශ්ධය   

ශල්ක්ම 

ශකොට්ඨාස 

ග්රාා නිල ාික ෙස්ම 

(ඇමුණු්ම අසක) 

01 කුරු ෑගල ඇමුණුා 17, 13 

02 ාල්ලෙපිටි  ඇමුණුා 17, 13 

03 ාාසකශපොත ඇමුණුා 17 

04 ාහෙ ඇමුණුා 10 

05 ශපොල්පිතිසගා ඇමුණුා 10 

06 අලේෙ ඇමුණුා 13 

07 ශපොල්ගහශෙල ඇමුණුා 13 

08 වීරඹුශගදර ඇමුණුා 13 

09 ාාෙතගා ඇමුණුා 17 

අසක  ල ශ ෝවා 

ක්රා  
ශෙත කර ඇතිස 

ප්රතිසපාදව ප්රාා   

01 විසල් කුරු ෑගල 

ල ශ ෝවා 

ක්රා  

ඇශාිකකාුව ශ ොල්ජ 

ිලලි ව   .3 

02 දැදුරුඔ  ල 

ෙයාපෘතිස  
ඇශාිකකාුව ශ ොල්ජ 

ිලලි ව 58.755 

03 අලේෙ-

ශපොල්ගහශෙල-

ශපොතුමහැර  ල 

ශ ෝවා ක්රා  

ඇශාිකකාුව ශ ොල්ජ 

ිලලි ව 718 

 04 ශතෝර ා  ල 

ෙයාපෘතිස  
ඇශාිකකාුව ශ ොල්ජ 

ිලලි ව 1.39 (ශා  

ශ්රී ලසකා රශේ 

ප්රතිසපාදව ාත 

ක්රි ා් ාක ෙව අතර, 

ේජතාාව විනිා  

අුවපාත  ාත ශාා 

මුදල ග ව  කර 

ඇත.) 

 (vi)  ප්ර ාව ල ශ ෝවා ක්රා අෙසත කිරීාට නි ිලත 
කාල සීාාෙත පහත පිකදි ශේ.  

 

(ආ) අදා  ශවොශේ. 

ගරු ාතරීතුමානි, ඔදතුමාා අසා තිසශදව ප්ර කව ට පිළිතුමරු 

සැප උා ාා එපා කිත හාාර කරවො. පිළිතුමශ්ජ සපහත 

ඇමුණු්ම 17, 10 සහ 13ට අාතරෙ ඒ ෙයාපෘතිසෙල පසුබි්ම 

ෝජතාෙකු්  ාා  ඟ තිසශදවො. ඒක්  ඇතුම ් ෙ ශ්ම මුුල ශගොුවෙ 

දැත ඔදතුමාාට එෙතව ාට පුුලෙත. 
 

ගවා අප්ශ්පක් අප්ේසවු ෙුවා  
(ைொண்புைிகு அநெொக் அநபெிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
ගරු ඇාතිසතුමානි, ඔදතුමාාශග්ධන පිළිතුමර පිළිදප ාා සෑහීාකට 

ප්  ශෙවො. ගරු ඇාතිසතුමානි, විශ  යශ තා අලේෙ-

ශපොල්ගහශෙල-ශපොතුමහැර ල ශ ෝවා ක්රා  0100 ේජයශේී යි 

අෙසත කිරීාට නි ිලතෙ තිසශදතශත. ඔදතුමාාශග්ධන ේ් තරශේ 

සපහතෙ තිසබු ා, ශපොල්ගහශෙල ාැතිසෙර  ශකොට්ඨාස ට ල  

ලදා ී ා සපහා ෙව දහත සපහත ල ශ ෝවා ක්රා  ගැව. 

එයිත ආෙර   ශෙතශත දෙශදණි  ාැතිසෙර  ශකොට්ඨාසශේ 

ශකොටසෂණ. ඔදතුමාාශග්ධන පිළිතුමර අුවෙ ශපොල්ගහශෙල ාැතිසෙර  

ශකොට්ඨාසශේ වීරඹුශගදර ප්රාශ්ධය   ශල්ක්ම ශකොට්ඨාසශේ එක 

ග්රාා නිල ාික ෙසාකට තායි ල  ලැශදතශත. ඒොශේ ශාතව 

ශ්ම ො ශග්ධන ප්ර කව තායි තිසශදතශත. ග්රාා නිල ාික ෙස්ම 41ෂණ, 

51ෂණ, 61ෂණ තිස ශදව ශකොට එයිත එක ග්රාා නිල ාික ෙසාකට 

පා ෂණ ල  ලැබු ාා ඒක වි ාල ප්ර කව ෂණ ශෙවො. ඒ නිසා 

අලේෙ-ශපොල්ගහශෙල-ශපොතුමහැර ල ශ ෝවා ක්රා  ී ්ජ  කර 

ගැනීා සපහා ඔදතුමාතලා  ්මකිසි ෙැ  පිළිශෙ ෂණ සකසක කර 

තිසශදවො ද? ශාොකද, ඒ ශ ෝවා ක්රා  අෙසත ෙතශත 0100 

ේජයශේී යි. 
 

ගවා වාසුප්ද්ව නානායක්කාප ෙුවා   
(ைொண்புைிகு வொசுநதவ  ொெொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
අලේෙ-ශපොල්ගහශෙල-ශපොතුමහැර ල ශ ෝවා ක්රාශේ 

දැවට තිසශදව සැලැසකා ඇතුම ත ඔපා යි ක්රි ා් ාක ෙතශත. 

වීරඹුශගදර පිළිදප ඒ ප්රශ්ධ ශේ ගරු ාතරීෙරු ාශගත මීට 

ශපර්  අසා තිසශදවො. වීරඹුශගදර ප්රශ්ධ   ආෙර   කරතව 

අපට පුුලෙත ෙතශත පතවල ල ශ ෝවා ක්රාශ ත. ඒක 

වි ාල ල ශ ෝවා ක්රා ෂණ. ඒක ශ්ම අවුරු්ධශ්ධ - 0107- ආර්මව 

කිරීාට නි ිලතයි. වීරඹුශගදර දතිසික ෙස්මෙලට ල  ලදාී ා 

සපහා දැවට ශ්ම ල ශ ෝවා ක්රා  ී ්ජ  කිරීාට ප්රාා ේ  ල 

 ාිකතාෙෂණ අපට වැහැ.  වමු්  ඔදතුමාා සපහත ක   ප්ර කව  ාතුම 

ශෙවො. එක ෙසාකට ල  දුතවාා වි ාල ගැටලුෙෂණ ාතුම 

ශෙවො. ඒ ගැව අපි ඒ අ  දැුවේ  කරලා, ඔවුතට්  ල  

ලැශදව දෙට අශේ සාසකත සැලැසකශ්ම ඊ ඟ පි ෙර එතුමාතලාට 

ශපතෙවො. 

අසක  ල ශ ෝවා ක්රා  අෙසත කිරීාට 

ශ ෝජිත 

කාලසීාාෙ 

01 විසල් කුරු ෑගල ල 

ශ ෝවා ක්රා  
ේජය 0179 ී  

අෙසතෙ ඇත. 

02 දැදුරුඔ  ල 

ෙයාපෘතිස  
ේජය 0101 ී  

අෙසත කර 

ඇත. 

03 අලේෙ-

ශපොල්ගහශෙල-

ශපොතුමහැර ල 

ශ ෝවා ක්රා  

ේජය 0100 

04 ශතෝර ා  ල 

ෙයාපෘතිස  
ේජය 0107 

1071 1072 

————————— 
*  පුානවකාලප්ේ ව ා ඇව. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පා්ජලිශ්මතතුමෙ 

ගවා අප්ශ්පක් අප්ේසවු ෙුවා  
(ைொண்புைிகு அநெொக் அநபெிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ාශග්ධන ශදෙව අතුමරු ප්ර කව  ශා යි, ගරු ඇාතිසතුමානි.  

කුරු ෑගල විසල් ල ශ ෝවා ක්රා  දැත අෙසත ශෙලා 

තිසශදවො. වමු්  කුරු ෑගල වගර සීාාශෙත ඔබ්දට, 

කුරු ෑගල ප්රාශ්ධය   සවා සීාාශේී   ්ම  ්ම ග්රාා නිල ාික 

ෙස්මෙලට පා යි එයිත ල  ලැබී තිසශදතශත. අලේෙ, 

ශපොල්ගහශෙල, ශපොතුමහැර ල ශ ෝවා ක්රාශ ුව්  ල  

ලැශදතශත වැහැ, විශ  යශ තා කුරු ෑගල වගරශේ සිට 

කිශලෝමීටර ෂණ පා  එහාට  ්ධී  මීගමුෙ පාශ්ජ දමු ාෙල ොශග්ධන 

ග්රාා  නිල ාික ෙස්මෙලට. විසල් ල ශ ෝවා ක්රා  අෙසත 

වු ් , එ  ී ්ජ  කිරීාට  ්ම කිසි ෙැ  පිළිශෙ ෂණ සකසක කරලා 

තිසශදවොද? ශාොකද, ඒ ාිනත ශලොකු අසා ාර  ෂණ සිදුශෙලා 

තිසශදවො. වගරශේ අෙට අ ට්  ල  ලැශදතශත වැතිස 

ත් ් ෙ ෂණ තිසශදවො.  

 

ගවා වාසුප්ද්ව නානායක්කාප ෙුවා   
(ைொண்புைிகு வொசுநதவ  ொெொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ල  ලදාශදිලත තිසශදවො. කුරු ෑගල විසල් ල ශ ෝවා 

ක්රා   ටශ්  ප්රාශ්ධය   සවාෙට අ ්  ප්රශ්ධ  කරා අපි  ිලත 

තිසශදවො.  ඒශෂණ ශපොඩි ගැටලුෙෂණ අපට තිසශදවො. අපි ශදව 

ල  වගර සවාෙ අරශගව, වගර සවාශෙත තායි ල 

ස්මදත තා ශදතශත. ඒ ල ස්මදත තාෙලට අ  කරව මුදල 

අපි අ  කරව මුදලට්  ෙ ා ෙැඩියි. ඊ ඟට, වගර  ඇතුමශ   

වි ාල ල වාසකතිස ෂණ සිදු ශෙවො. ල  පිළිදපෙ ඒ අ ට 

ෙගකීාෂණ වැහැ. ශාොකද, ස්මපාදව  කරතශත අපි ශත. 

වගරශේ ල  පාලව  කර ගතව පුුලෙත ව්ම, ඔ  කි ව 

විධි ට වගරශ ත එහාට දිශෙව ග්මෙලට්  ල  ලදා ශදතව 

අපට පුුලෙත. වගරශේ ල පාලව , ල සැපයුා කරව අප 

අතටා ලදා ගතව ාා ේ් සාහ කරවො.  

 
ගවා අප්ශ්පක් අප්ේසවු ෙුවා  
(ைொண்புைிகு அநெொக் அநபெிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ආ්ඩඩු පෂණයශේ ප්ර ාව සසවි ා කතුමාා්  වැගිට්ශට් ශ්ම 

ප්ර කව  නිසා ශෙතව ඇතිස. එතුමාා්  ඒ ගැව දතවො. ගරු 

ඇාතිසතුමානි, ල ස්මපාදව ඇාතිසෙර ා ඔදතුමාා නිසා වගර 

සවාේ  සාඟ සාක්ඡාා කරලා, ඒ ස්මදත ශ ත  ්ම 

ක්රි ාාා්ජග ෂණ ග් ශතෝ  ශහොපයි කි ලා ාා හිතවො. 

 
ගවා ප්නොන්ාන න් රනාන්දු ෙුවා   
(ைொண்புைிகு நஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු ාතරීතුමානි, ඔදතුමාා ඇහුශේ දතාා ශහොප ප්ර කව ෂණ. 

විසල් ල ශ ෝවා ක්රා  ආර්මව කශ    ාහිතද රාපෂණය හිටපු 

වාධිපතිසතුමාාශග්ධන කාලශේ. ඔදතුමාතලාශග්ධන කාලශේී  තායි එ  

අෙසත කරලා, විෙෘත කශ  . ගරු ඇාතිසතුමානි, ශකොසකශපොතුමඔ  

සහ දරතදව ෙයාපෘතිසෙලිත  තේ  ශ ොල්ජ ිලලි ව කිහිප ෂණ 

දතුමරු ශෙලා තිසබු ා. ශගෙල් කිහිප ෂණ  ට ශෙවො   කි ව 

කාර   ාත එා ෙයාපෘතිස  පසුගි  ර  කාලශේ වතර ක ා. ඒ 

නිසා තායි ෙතුමර ශදතව දැික ශෙලා තිසශදතශත.  

ගරු ඇාතිසතුමාාශගත ාා දල්ලීාෂණ කරවො. මුදලු්  දතුමරු 

ශෙලා තිසශදව  නිසා වැෙත ොර ෂණ එා ෙයාපෘතිස  ක්රි ා් ාක 

කර ශදතව කි ා ාා ගරු අාාතයතුමාාශගත දල්ලා සිටිවො. 

එතශකොට ශ්ම ප්ර කව ට විසඳුාෂණ ලැශදවො. පසුගි  රශ ත 

තායි ශාා ෙයාපෘතිස  වතර කශ  . 

ගවා වාසුප්ද්ව නානායක්කාප ෙුවා   
(ைொண்புைிகு வொசுநதவ  ொெொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ශහොපයි. ගරු ශොතසකටත ප්රවාතදු ඇාතිසතුමාා, එශස  වතර 

කර තිසශදතශත ශාොව ල ශ ෝවා ක්රා ට අදා  ශකොටසකද?   
 

ගවා ප්නොන්ාන න් රනාන්දු ෙුවා   
(ைொண்புைிகு நஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

කුරු ෑගල විසල් ල ශ ෝවා ක්රාශේ. [දා ා කිරීාෂණ]  
 

ගවා අප්ශ්පක් අප්ේසවු ෙුවා  
(ைொண்புைிகு அநெொக் அநபெிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

එතුමාා කි ව එක නිෙැරදියි. [දා ා කිරීාෂණ] අෙසාවශේ මුදල් 

ලදා ී ලා තිසබුශ්ඩ වැහැ. පසුගි  අශේ රශ ත තායි මුදල් ලදා 

දුතශත. දැත එ  අෙසත කර තිසශදවො. ගරු ඇාතිසතුමානි, දැත 

එතුමාා කි ව ප්ර කව   හික. අපි එා ප්ර කව  විසපමු. ශාොකද, අපි 

සි ලුශදවාටා අෙ ය ශෙලා තිසශදතශත ල  ලදා ශදව එකයි. 

ඒක කශ   කවුද, කශ   වැ් ශ්  කවුද කි ව එක ශවොශෙයි. ඒ 

නිසා ගරු ඇාතිසතුමාා ඒ ගැව ක්රි ා් ාක ශෙතව.   [දා ා 

කිරීාෂණ]  
 

ගවා ප්නොන්ාන න් රනාන්දු ෙුවා   
(ைொண்புைிகு நஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

වැහැ, වැහැ, ශවොකශ   ඇයි කි ව  එක ගැව්  හිතතව 

ඕවෑ. ඒකයි ාා කිේශේ. 
 

ගවා වාසුප්ද්ව නානායක්කාප ෙුවා   
(ைொண்புைிகு வொசுநதவ  ொெொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ශහොපයි. 
 

ගවා කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொ ொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශදෙව ෙට . 

  
ප්කොප්ළොන්නාව රා.ප්ල් 0. ප්කොඨාසාාය  ්ප්පු 

ප්නොෙැ ප නිවාා   
தகொலன்னொவ பிரநதெ தெயலகப் பிொிவு: 

கொெியுறுதியற்ற வீடுகள்  

KOLONNAWA DS DIVISION: HOUSES WITHOUT DEEDS  

    169/2020 
 

4. ගවා බුද්ධික ප පපණ ෙුවා (ගවා එාන.එම්. ෙරික්කාතා 

ෙුවා ප්වනුව ) 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரெ - ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர் 

ெொர்பொக)  

(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. S.M. 
Marikkar)  
ද ්ම අාාතයතුමාාශගත ඇසූ ප්ර කව  - (7): 

(අ) (i) ශකොශ ොතවාෙ ප්රාශ්ධය   ශල්ක්ම ශකොට්ඨාස  
තුම  ද ්ම ඔේපු හිිලක්ම ශවොාැතිස නිොස සස යාෙ 

ශකොපා ද ; 

 (ii) එා නිොස සපහා ඔේපු ලදා ී ශ්ම ෙැ  පිළිශෙ ෂණ 
තිසශබ්ද; 

 (iii) එශස  ව්ම, එා ෙැ  පිළිශෙ  කෙශ්ජද; 

  තව එතුමාා ශාා සවාෙට දතෙතශතද? 

(ආ)  ශවොඑශස  ව්ම, ඒ ාතද?  

1073 1074 
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கொெி அமைச்ெமரக் நகட்ட வினொ: 

(அ) (i) தகொலன்னொவ பிரநதெ தெயலகப் பிொிவில் கொெி 

உறுதியற்ற வீடுகளின் எண்ெிக்மக 

யொததன்பமதயும்; 

 (ii) நைற்படி வீடுகளுக்கு உறுதியிமன வழங் 

குவதற்கொன  ிகழ்ச்ெித்திட்டதைொன்று உள்ளதொ 

என்பமதயும்; 

 (iii) ஆதைனில், அவ்நவமலத்திட்டம் யொததன் 

பமதயும்; 

 அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ)  இன்நறல், ஏன்?  
 

asked the Minister of Lands: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of houses without land deeds 
located in the Kolonnawa Divisional 
Secretary's Division; 

 (ii) whether there is any arrangement to grant 
deeds for the aforesaid houses; and 

 (iii) if so, what the aforesaid programme is? 

(b) If  not, why? 
 

ගවා එාන.එම්.  න්ද්රප්ාේන ෙුවා (ඉඩම් අොවයුරො) 
(ைொண்புைிகு  எஸ்.எம். ெந்திரநென - கொெி அமைச்ெர்) 

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

ගරු ක ාවා කතුමානි, එා ප්ර කව ට පිළිතුමර ාා ාවාගව* 

කරවො. 
 

* ාවාප්ම්ාය ෙව ව න ල  ළිබඳුරප  
* ெபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i) ශකොශ ොතවාෙ ප්රාශ්ධය   ශල්ක්ම  ශකොට්ඨාසශේ 
අවෙසරකරුෙත 5,111කට ආසතව ප්රාා  ෂණ පදිසචිෙ 
ඇත. 

 (ii) ශතෝරාග්  ග්රාා නිල ාික ෙස්ම සපහා ඔේපු ලදා ී ශ්ම 
ෙැ සටහත සකසක කර ඇත. 

 (iii) සිසහපුර, ෙෑකතද ේ ත, පුබුදුගා සපහා ෝජෂික/ ී ්ජ  
කාලීව/ රතබිා ඔේපු ලදා ී ාට ප්රාශ්ධය   ශල්ක්ම විසිත 
කටයුතුම කරශගව  ුව ලැශබ්. 

(ආ) පිළිතුමරු සප ා ඇත. 
 

කිෂි පාායන වාවිවය අවෙ ිරීමෙ  ගනු ල න 

ළියවප 
கைத்ததொழில் இரெொயனப் பொவமனமயக் குமறத்தல்: 

 டவடிக்மக 
MINIMIZATION OF AGROCHEMICLE USE: MEASURES TO BE 

TAKEN  

     483/2020 
 

8. ගවා බුද්ධික ප පපණ ෙුවා (ගවා ුරෂාප ඉඳුනිල් 0 අෙපප්ාේන 

ෙුවා ප්වනුව ) 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரெ - ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் 

அைரநென ெொர்பொக)  

(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. 
Thushara Indunil Amarasena)  
කෘෂික්ජා අාාතයතුමාාශගත ඇසූ ප්ර කව  - (0): 

(අ) (i) ාතිසක කෘෂික්ජා ශතොරතුමරු හා සතනිශේදව 
ා යසක ාව  විසිත ශ්රී ලසකාශේ ෙගා බි්මෙල 
පළිශදෝ  වා ක, ෙල් වා ක සහ ශපොශහොර 
වාවිත  පිළිදප ප්ජශේය  ෂණ සිදු කර තිසශදව 
දේ ; 

 (ii) පළිශදෝ  වා ක, ෙල් වා ක සහ ශපොශහොර 
වාවිත කර ෙගා කරව රටෙල් අතිකත ශ්රී ලසකාෙ 
දදිිකශ ත සිටිව රටෂණ දෙට ප් ෙ තිසශදව දේ ; 

 එතුමාා දතශතද? 

(ආ) පළිශදෝ  වා ක, ෙල් වා ක සහ ශපොශහොර වාවිත කර 
ෙගා කටයුතුම සිදුකිරීා අො කිරීාට අාාතයාස   ගුව 
ලදව ක්රි ාාා්ජග කෙශ්ජද  තව එතුමාා ශාා සවාෙට 
දතෙතශතද? 

(ඇ)  ශවොඑශස  ව්ම, ඒ ාතද?   
 

கைத்ததொழில் அமைச்ெமரக் நகட்ட வினொ: 

(அ) (i)  நதெிய கைத்ததொழில் தகவல், ததொடர்பொடல் 

 ிமலயத்தினொல் இலங்மகயின் 

பயிர் ிமலயங்களில் கிருைி ொெினி, கமள ொெினி 

ைற்றும் உரப் பயன்பொடு ததொடர்பில் 

ஆரொய்ச்ெிதயொன்று நைற்தகொள்ளப்பட்டுள்ளது 

என்பமதயும்; 

 (ii) கிருைி ொெினி, கமள ொெினி ைற்றும் உரம் 

என்பவற்மறப் பயன்படுத்தி பயிர்தெய்யும் 

 ொடுகளில் இலங்மக முன்னிமல அமடந்துள்ள 

 ொதடொன்று என்பமதயும்; 

 அவர்  அறிவொரொ? 

(ஆ) கிருைி ொெினி, கமள ொெினி ைற்றும் உரம் 

என்பவற்மறப் பயன்படுத்தி பயிர்ச்தெய்மக 

நைற்தகொள்வமதக் குமறப்பதற்கு அமைச்சு எடுக்கும் 

 டவடிக்மககள் யொமவ என்பமத அவர் இச்ெமபக்கு 

அறிவிப்பொரொ? 

(இ) இன்நறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Agriculture: 

(a) Is he aware that - 

 (i) a research has been conducted by the 
National Agriculture Information and 
Communication Centre regarding the use of 
pesticides, herbicides and fertilizer in the 
farming lands of Sri Lanka; and  

 (ii) Sri Lanka is one of the countries at the 
forefront among countries that use 
pesticides, herbicides and fertilizer for 
cultivation? 

(b) Will he inform this House of the measures that 
will be taken by the Ministry to minimize the use 
of pesticides, herbicides and fertilizer in 
cultivation?  

(c) If not, why? 

 
ගවා ෙහින් ානන්  අලු කගෙප්ප ෙුවා (කිෂිකතාෙ 

අොවයුරො) 
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைநக - கைத்ததொழில் 

அமைச்ெர்) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage - Minister of 
Agriculture) 

ගරු ක ාවා කතුමානි,  එා ප්ර කව ට පිළිතුමර ාා ාවාගව* 

කරවො. 

 
* ාවාප්ම්ාය ෙව ව න ල  ළිබඳුරප  
* ெபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட : 

* Answer tabled: 

1075 1076 



පා්ජලිශ්මතතුමෙ 

(අ) (i) වැත. 

  ාතිසක කෘෂික්ජා ශතොරතුමරු හා සතනිශේදව ා යසක ාව  
විසිත ශ්රී ලසකාශේ ෙගා බි්මෙල පළිශදෝ  වා ක, ෙල් 
වා ක සහ ශපොශහොර වාවිත  පිළිදප ප්ජශේය  
ආ තව ෂණ ශලස කටයුතුම ශවොකරයි. 

 (ii) වැත. 

  රසා නික පළිශදෝ  වා ක වාවිත කරව රටෙල් අතිකත ශ්රී 
ලසකාෙ පහ  ා යා ාට්ටශ්ම පෙතිසව රටෂණ ෙ ශ ත 
සපහත ක  හැකි  . 

  2016 ේජය  සැලකිල්ලට ග්  විට ශ්රී ලසකාෙට ආව ව  
කරව ලද කෘෂිකා්ජිලක පළිශදෝ  වා ක ප්රාා ශේ 
ඇතුම ්  සක්රී  සස ටක ප්රාා   ෙව ශාට්රිෂණ ශටොත 
7,695ක ප්රාා   ශ්රී ලසකාශේ කෘෂිකා්ජිලක බි්ම 
 ප්රාා ශ ත ශදූ  විට ෙගා බි්ම ශහෂණශට ාර ෂණ සපහා 
ශ ොදව පළිශදෝ  වා ක සක්රී  සස ටක ප්රාා   ග්රෑ්ම 
318කි. 

  දතදි ාෙ, තායිලතත , ඇශාිකකා එෂණස්  වපද , 
ාල ාසි ාෙ, චීව , දකුණු ශකොික ාෙ සහ පාව   ව 
රටෙල්ෙල ශාා ප්රාා  පිළිශෙළිත ග්රෑ්ම 091, 7931, 0381, 
6381, 71551, 70 71 සහ 74171 ශේ. 

  2017 ේජය  සැලකිල්ලට ග්  විට ෙගා බි්ම 
ශහෂණශට ාර ෂණ සපහා පළිශදෝ  වා ක වාවිත කර 
ඇ් ශ්  සක්රී  සස ටක ග්රෑ්ම 311ට අඩු ප්රාා  කි. 

  ආහාර කෘෂික්ජා සසවි ාවශේ 0176 ෙසශ්ජ සස යා 
ශල් වෙලට අුවෙ ආසි ාුව රටෙල් 43කිත රසා නික 
ශපොශහොර පිකශවෝව  කරව ප්රාා   අුවෙ ශ්රී ලසකාෙ 
සිටිතශත 06ෙව සක ාවශේ . 

  2019 සස යා ශල් වෙලට අුවෙ රටෙල් 763ෂණ අතිකත ශ්රී 
ලසකාෙ ශහෂණශට ාර ට කිශලෝග්රෑ්ම 750ෂණ පා ෂණ වාවිත 
කර 67ෙව සක ාව ට ප් වී ඇත. 

  සිසගේපූරුෙ ශහෂණශට ාර ට කිශලෝග්රෑ්ම 34   ප්රාා  ෂණ 
පිකශවෝව  කරිලත ප මු සක ාවශේ සිටී. 

(ආ) ඔේ. 

 පළිශදෝ  වා ක, ෙල් වා ක හා ශපොශහොර වාවිත කර ෙගා කටයුතුම 
කිරීා අො කිරීා පිණිස පහත සපහත ක්රි ාාා්ජග ශගව ඇත. 

  හප්  කෘෂිකා්ජිලක පිළිශේ  (Good Agricultural Practices) 
අුවගාව  කිරීා. 

 ශ්ධය   හා පිකසර හිතකාමී ක්රාශේද හා ඒකාද්ධ  පළිශදෝ  පාලව 
විධි විවි  ශවෝග කා්ඩ  සපහා පේ ොශගව  ාා ප්රචලිත කිරීා. 

 ප්රතිසශරෝධි ප්රශේද වාවිත කිරීා. 

  ාතත්රික පාලව . 

 ීවෙ විදයා් ාක පාලව . 

 1980 අසක 33 දරව පළිශදෝ  වා ක පාලව  කිරීශ්ම පවත  ටශ්  
පෙතිසව නීතිස ප්රතිසපාදව අුවෙ අනිෝජ  ලි ා පදිසචි ක්රි ාෙලි  සහ 
ආව ව අපව ව ක්රි ාෙලි  ාිනත පළිශදෝ  වා ක පාලව  සිදු 
ශේ. 

 අධික අතතරා කාරී පළිශදෝ  වා ක පාලව කිරීශ්ම එෂණස්  
ාතීතශග්ධන අතත්ජ ාතිසක ස්මමුතීතට (සකශටෝෂණශහෝ්ම ස්මමුතිස , 
ශරොට්ජ ෑ්ම ස්මමුතිස ) අුවූලලෙ ලැයිසකතුමගත ශහෝ අධික 
අතතරා කර  ැයි සැලශකව පළිශදෝ  වා ක අ සගු කිසිදු 
සසශ ෝව ෂණ ශ්රී ලසකාශේ වාවිත ශවොශේ. ශපොශහොර වාවිත  
කා්ජ ෂණයා කිරීා තුමළිත අවෙ ය ශලස පසට ශපොශහොර එකතුම වීා 
ෙැ ැෂණවීා පිණිස පහත ක්රි ාාා්ජග ශගව ඇත. 

 ශවෝගශේ අෙ යතාෙ අුවෙ සෑා ආහාර ශවෝග ෂණ සපහාා ශපොශහොර 
නි්ජශ්ධ  සකසක කර ප්රකා ව ට ප්  කර ශගොවීත දැුවේ  කර ඇත. 

 ශපොශහොර වාවිත  කා්ජ ෂණයා කිරීා සපහා පසක පරීෂණයා කිරීශ්ම 
කටයුතුම ී ප ෙයාේතෙ සිදු කරිලත පෙතී. ඊට අාතරෙ ශගොවි 
ෂණශය ්රෙලට ශගොසක පසක පරීෂණයා කිරීාට "පසක පරීෂණයා කට්ටල" (Soil 
Testing Kits) ශගොවිව ශස ො ා යසක ාවෙලට ලදා ී ාට කටයුතුම 
කරුව ඇත. 

 පසට කාදනික ශපොශහොර ශ ී ා නි්ජශ්ධ  කර ඇත. 

 ඒකාද්ධ  ශපෝයක ක ාවාකර  ශගොවීත ශෙත හඳුතො ී  ඇත. 

 රසා නික ශපොශහොර වාවිත  අො කිරීා සපහා විවි  වූ තෙ 
ශපොශහොර ේජග හඳුතො ී  ඇත. 

 කෘෂික්ජා අාාතයාස   ාිනත පිකසර හිතකාමී ශපොශහොර දිිකගැතවීා 
සපහා 0101  ල කතවශේී  වී ෙගාෙ සපහා රසා නික ශපොශහොර 
ශෙුවෙට පිකසර හිතකාමී ශපොශහොර සහවා ාර  ටශ්  ලදා ී  ඇත. 
ෙසර තුමවෂණ ඇතුම ත රසා නික ශපොශහොර වාවිත  ක්රාශ ත අඩු කර 
කාදනික ශපොශහොර වාවිත  සි  ට 31 දෂණො දහ  වැසවීාට 
සැලසු්ම කර ඇත.   

(ඇ) අදා  ශවොශේ. 
 

ගවා කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொ ொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මී ඟට, සක ාෙර නිශ ෝග 0  (0)  ටශ්  ප්ර කව , ගරු විපෂණය 

වා කතුමාා. 

 

ප්පෞද්ගලිකව   ැනුම් දීප්ෙන් ඇසූ රශ්නනය 
தனி அறிவித்தல் மூல வினொ 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
 

ළිබඳකාකාපක ාහිව ප්පොල් 0 ප්වල් 0 
புற்றுந ொமய ஏற்படுத்தும் நதங்கொய் எண்தெய்  

CARCINOGENIC COCONUT OIL  
 

ගවා ාජි ක ප්රේෙ ාා ෙුවා (විවාද්ධා පාතාශ්නවප්ේ 

නායකුරො)  
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிநரைதொஸ - எதிர்க்கட்ெி முதல்வர்) 

(The Hon. Sajith Premadasa -Leader of the Opposition) 
ගරු ක ාවා කතුමානි,  සක ාෙර නිශ ෝග 0  (0)  ටශ්  ාා 

ශාා ප්ර කව  අහවො. 

ගරු ක ාවා කතුමානි, ශාරට වතාෙ ආහාර සැකසීා සපහා 

ප්ර ාව ෙ ශ ත ශපොල් ශතල් වාවිත කරුව ලදයි. සාාාවයශ ත 

ශාරට ෝජෂික ශපොල් ශතල් අෙ යතාශෙත සි  ට  5කට අධික 

ප්රාා  ෂණ ආව ව  කිරීා සිදු ශකශ්ජ. ාෑතකී  ශාරටට 

ශගතෙුව ලැබූ ශපොල් ශතල් දහලු්ම තුම  පිළිකාකාරක අ සගු 

දෙට ාහ්  ආතශදෝලව ෂණ ඇතිස වුණු අතර, ශ්ම ෙවවිට ශ්රී ලසකා 

ප්රිලතිස ආ තව  - Sri Lanka Standards Institute - විසිත සිදු කර 

ඇතිස අුවූලලතා තෂණශස රුෙ - conformity assessment - ාිනත 

ශපොල් ශතල් දහලු්ම 73ක ඇ ෆකලශටොෂණසීත - Aflatoxin - වාැතිස 

පිළිකාකාරක  අ සගු වී ඇතිස දෙ අවාෙර   වී තිසශබ්. 

ඇෆකලශටොෂණසීත වාැතිස පිළිකාකාරක  ී ්ජ  කාලීවෙ 

 රීරගතවීශාත අෂණාාශේ පිළිකා ශරෝගී ත් ් ෙ ශාතා, කු ා 

 මුතශග්ධන ේජ ව ටද දලපෑ්ම ඇතිස ක  හැකි දෙ 

තෙදයෙරුතශග්ධන ාත  ශේ. 

ගරු ක ාවා කතුමානි, ශාා පිළිකාකාරක  අ සගු දෙට 

අවාෙර  වුණු පිිකපහදු ශවොක  ශපොල් ශතල් - crude coconut 

oil - ශෙශ ප ශපො ට නිකු්  ශවොක  දෙට ර  විසිත සපහත 

ක ද, දැවට ශෙශ ප ශපොශ   ඇතිස ශපොල් ශතල් නියකපාදවෙල 

පිළිකාකාරක අ සගු දෙට ෝජතා ප  වී තිසශදවො. 

එශාතා දසශකොටුෙ ප්රශ්ධ ශේ ී  ඇෆකලශටොෂණසිත 

පිළිකාකාරක අ සගු දෙට සැක සහිත ශපොල්ශතල් දවුස්ජ ද හමු වී 

ඇතිස අතර,  ඒො ශ්ම ෙවවිට පරීෂණය  සපහා ශ ොමු කර ඇත. 

ශාා අවාෙර   ශස  ය අස  ාිනත සිදු කරව ශතෂණ ශාරටට 

ආව ව  කරව ලද ශපොල්ශතල් හා අශවකු්  ආහාර ද්රෙයෙල 

ප්රිලතිස  පිළිදප කිසිදු ශහළි කිරීාෂණ අදා  අස  ාිනත මීට ශපර සිදු 

කර ශවොාැත. ශාා ත් ් ෙ   ටශ්  ර  ාිනත සුරෂණෂිත ක  
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[ගරු ාහිතදාවතද අලු් ගාශග්ධන ාහතා ] 
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යුතුම වතාෙශග්ධන ශස  ය ආරෂණයාෙ දැඩි අවතුමරුදා ක 

ත් ් ෙ කට ප් ෙ ඇතිස අතර, ාොර්මකාර ශෙ ඳුත කිහිප 

ශදශවකුශග්ධන  අෙ යතාෙ ාත අසර  වතාෙ අවතුමශ්ජ ශහ ා  

ඇතිස දෙ පැහැදිලිෙ ශපනී  යි.  ඒ අුවෙ, ඇෆකලශටොෂණසිත අ සගු 

ශාා පිිකපහදු ශවොක  ශපොල්ශතල් අශ වි  ෙැ ැෂණවීාට කටයුතුම 

ශ ී ා ශකශරහි  රශේ දැඩි අෙ ාව  ශ ොමු වි  යුතුමෙ 

තිසශදවො. 

ගරු ක ාවා කතුමානි, ශා  ාතිසක ෙැදග් කාකිත යුතුම 
ගැටලුෙෂණ ෙ ශ ත සලකා පහත සපහත ප්ර කවෙලට නි කචිත 
පිළිතුමරු හා පැහැදිලි කිරී්ම රශ ත දලාශපොශරෝ තුම ශෙිල. 

1) ශාරට ෝජෂික ශපොල්ශතල්  අෙ යතාෙ  ශකොපා ද? දත 
ශාරට ෝජෂිකෙ නියකපාදව  කරුව ලදව  ශපොල්ශතල් 
ප්රාා   ශකොපා ද?  ශ්ම ෙව විට ෝජෂිකෙ  ආව ව   
කරුව  ලදව  ශපොල්ශතල් ප්රාා   ශකොපා ද?  

2) ශපොල්ශතල් ආව වකරුෙත විසිත ගු ා් ාක හා 
ප්රිලතිසශ ත ශතොර පිිකපහදු ශවොක  ශපොල්ශතල් ශාරටට 
ආව ව  කර  ඇතිස දෙ  ර   පිළිගතශත ද?  ප්රිලතිසශ ත  
ශතොර  ශපොල්ශතල් ශාරටට ආව ව  කරුව ලැබූ 
සාාග්ම කෙශ්ජද? ශාා සාාග්ම ාිනත ආව ව  කරුව 
ලැබූ ඇෆකලශටොෂණසීත වැාැතිස පිළිකාකාරක  අ සගු දෙට 
තහවුරු වූ ශපොල්ශතල් ප්රාා   ශාට්රිෂණශටොත 
ශකොපා ද? පසුගි  සැේතැ්මද්ජ ාස සිට ශාරටට 
ශගතෙව ලද ශපොල්ශතල් ප්රාා   ශාට්රිෂණශටොත 
ශකොපා ද? එා ශපොල්ශතල්  කී  ෙරෂණ  පරීෂණය  ට ලෂණ 
කර තිසශබ්ද?  එශස ව්ම, එා  ෝජතා  සවාගත කිරීාට  
කටයුතුම කරතශත ද? පිළිකාකාරක  අ සගු ශපොල්ශතල්  
ශතොග ප්රතිසඅපව ව  කිරීාට නිශ ෝග කර තිසශබ් ද? එශස  
ප්රතිසඅපව ව   කිරීා තුමළිත පා ෂණ  ශාා ගැටලුෙ 
විසින  හැකි ද?  එශස  වැතශහෝ  ආව ව  කරුව ලැබූ 
සාාග්මෙලට එශරහිෙ  ර  විසිත ශ්ම ෙවවිට නීතිසා  
ක්රි ාාා්ජග  ශගව තිසශබ් ද?  ඒ ශාොවොද? එශස  ශවොාැතිස 
ව්ම ඒ ාතද?  

3) ශෙශ ප  අාාතය, ගරු දතදුල ගු ේජ ව  ාැතිසතුමාා 
විසිත පසුගි  ාා්ජතුම ාස 06 ෙැනි දිව  ඇෆකලශටොෂණසිත  
පිළිකාකාරක  අ සගු  පිිකපහදු  ශවොක  ශපොල්ශතල්  
ශෙශ පශපො ට නිකු්  වී ශවොාැතිස  දෙට ප්රකා  ෂණ  
ශාා ගරු පා්ජලිශ්මතතුමශේී  සිදු කර ඇත. ශාා ප්රකා    
සතයද? එශස ව්ම ගරු අාාතයතුමාත විසිත ශාෙැනි 
ප්රකා  ෂණ සිදු කරව ල්ධශ්ධ  කුාෂණ පදව්ම කරශගව ද? 
එශස ්  ශවොාැතිසව්ම  ශාා පිළිකාකාරක  අ සගු 
ශපොල්ශතල් ශෙශ පශපො ට නිකු්  වී ඇතිස දෙ ගරු 
අාාතයතුමාත විසිත තෝ   දැුවේ  වී වැ්ධද?  

4) ශාෙැනි වා්ඩ  රට තුම ට ඇතුමුල කිරීශ්මී  අුවගාව  
කරව සාාාවය ක්රාශේද  ව්ම ශ්රී ලසකා ප්රිලතිස ආ තව  - 
SLSI - විසිත කරුව ලදව අුවූලලතා තෂණශස රුශේ 
ප්රතිසඵල ාත එා වා්ඩ  ශ්රී ලසකා ශ්ජගුශෙත නිදහසක කිරීාට 
නි්ජශ්ධ  ලදා ී ායි. වමු් , ශ්රී ලසකා ශ්ජගුෙ විසිත ශාහිී  
අුවූලලතා තෂණශස රුශේ - conformity assessment - 
ප්රතිසඵල නිකු්  ෙවතුමරු ශවොසිට එා පිිකපහදු ශවොක  
ශපොල්ශතල් ශතොග ආව වකරුෙතශග්ධන ගුද්ම ශෙත නිදහසක 
කර ඇතිස අතර, එශලස ගුද්මෙල රපො තැබීාට නිදහසක 
කරව ලද ශතොග අදා  සාාග්ම විසිත ශෙව්  සක ාවෙලට 
ප්රොහව  කිරීාටද කටයුතුම කර තිසශදවො. ශ්රී ලසකා ශ්ජගු 
අකරෂණය ශේ පැෙැතිස  යුතුම ශතොග එශස  ගුද්මෙලිත දැහැර 
වූශේ ශකශස ද? පසුගි  දිවකී  එශලස ගුද්මෙලිත දැහැරට 
ප්රොහව  ක  ඇෆකලශටොෂණසිත අ සගු දෙට සැක සහිත 
ශපොල්ශතල් ශතොග දසශකොටුෙ ප්රශ්ධ ශ ත හමුවී 
තිසශදවො. ශාශලස එා ශතොග ආව වකරුෙතශග්ධන 
ගුද්මෙලිත දැහැරට ප්රොහව ට ේපශදසක ලදා ී  ඇ් ශ්  
කවුරුත විසිතද? එා ගුද්මෙලිත ශතොග පිටතට ශගව ෑා 
පිළිදප ෙගකීා වාරගුව ලදතශත කවුරුත විසිතද? 

5) පසුගි  ෙසශ්ජ ශපොල්ශතල් සපහා දදු සහව සැප උා්  
සාඟ ශාා ආ තව වි ාල ෙ ශ ත ශපොල්ශතල් 
ආව ව  කර තිසශදවො. ශාා ආ තව සපහා දදු සහව 
සැප උා් , රාය අුවග්රහ  ලැබීා්  ශාා අ  ා 
ක්රි ාකාරක්ම දිිකගැතවීාෂණ දෙ ශපනී  වො. ශාෙැනි 
ආ තව සපහා දදු සහව ලදා ී ාට කටයුතුම කශ   කුාව 
ශහ තුමෙෂණ නිසාද? ඇෆකලශටොෂණසිත පිළිකාකාරක අ සගු 
පිිකපහදු ශවොක  ශපොල්ශතල් ආව ව  කිරීා සහ එා 
ශතොග දාහිරට නිකු්  වූ ආකාර  ස්මදත ශ ත සකොකරව 
පරීෂණය  ෂණ සිදු කිරීාට ර  ශ්ම ෙව විට කටයුතුම කර 
තිසශබ්ද? එශස  ව්ම, පරීෂණය   සිදු කරුව ලදව ආ තව 
කෙශ්ජද? එා පරීෂණය  ෝජතා සවාගත කිරීාට ර  
කටයුතුම කරතශතද? එශස  ව්ම, ඒ කෙදා ෙව විටද? 

6) ශාා ශතල් පිකශවෝව  කිරීශාත වතාෙට සිදුවි  හැකි 
ශස  ය හානි පිළිදපෙ ෙගකීා දරතශත කවුරුත විසිතද? 
දැවට නිකු්  වී ඇතිස විය ශපොල්ශතල් ශෙශ ප ශපො  
තුමළිත දේ  කිරීාට ර  කටයුතුම කරතශතද? ඒ 
ශකශස ද? එශස  ව්ම, ඒ සපහා ශ්ම ෙව විට ශගව ඇතිස 
පි ෙර කෙශ්ජද? 

ශාා ප්ර කවෙලට ගරු ඇාතිසතුමාා ස්මපූ්ජ  පිළිතුමරෂණ ලදාශදයි 

කි ා ාා දලාශපොශරෝ තුම ශෙවො.  

ශදොශහොා සකතුමතිසයි. 
 

ගවා (ආ ාතාය)  න්දුල ගුණවතාධාන ෙුවා 
(ைொண்புைிகு (கலொ ிதி) பந்துல குெவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

ගරු ක ාවා කතුමානි, දැවට ආතශදෝලවා් ාක ත් ් ෙ ෂණ 

ඇතිසශෙලා තිසශදව ශ්ම ශපොල්ශතල් ආව ව  පිළිදපෙ ගරු 

විපෂණය වා කතුමාා විසිත දදිිකප්  කර තිසශදව ප්ර කවෙලට 

එතුමාාශග්ධන ප්ර කව අුවො පිළිතුමරෂණ ශදතව ාා දලාශපොශරෝ තුම 

ශෙවො. 

1) ගරු ක ාවා කතුමානි, ශපොල් සසේජ ව අධිකාික  විසිත 
ලදා දුත ශතොරතුමරු අුවෙ, ශාරට ෝජෂික ශපොල් ශතල් 
අෙ යතාෙ ශාට්රිෂණශටොත 781,111කි. එ  ගෘහසකත 
පිකශවෝව  සපහා ශාට්රිෂණශටොත 91,111ෂණ සහ 
ක්ජාාතත සපහා ශාට්රිෂණ ශටොත 91,111ෂණ ෙ ශ ත ේජග 
ක  හැක. ඒ අුවෙ අශේ රට තුම  ශපොල් ශතල් නියකපාදව  
ප්රාා ේ  ශවොෙව නිසා සෑා ේජය කී ා ශාරටට ශපොල් 
ශතල් ආව ව  කර තිසශදවො.  

 ගරු ක ාවා කතුමානි, පසු ගි   හ පාලව ර  ප්  
වු ාට පසුෙ, 0175 ශපොල් ශතල් ශාට්රිෂණශටොත 50, 91ෂණ 
ආව ව  කර තිසශදවො. දත පසුෙ, 0176 ේජයශේී  
ශපොල් ශතල් ශාට්රිෂණශටොත 48,815ෂණ ආව ව  කර 
තිසශදවො. 017  ේජයශේී  ශපොල් ශතල් ශාට්රිෂණශටොත 
70, 84ෂණ ආව ව  කර තිසශදවො. 0178 ේජයශේී  
ශපොල් ශතල් ශාට්රිෂණශටොත 71,973ෂණ ආව ව  කර 
තිසශදවො. 0179 ේජයශේී  ශපොල් ශතල්ශාට්රිෂණ ශටොත 
44,648ෂණ ආව ව  කර තිසශදවො. ඒ ඇතැ්ම අවුරුදුෙල 
ශපොල් ශතල් ආව ව  ශාට්රිෂණශටොත 71,111 සිට 70,111 
දෂණො අඩුශෙලා තිසශදතශත, palm oil ආව ව ට ෙැඩි 
ද  ප්රසක ාෙෂණ ලදා ී  තිසශදව නිසා. එතශකොට ශපොල් 
ශතල් ශෙුවෙට ලසකාෙට ෙැඩි ෙ ශ ත ආව ව  කර 
තිසශදතශත palm oil. ශ්ම විධි ට ශපොල් ශතල් ආව ව  
කරව විට පසු ගි  කාල පික්ඡශේද  තුම  අශේ රශට් සාසකත 
ශපොල් නියකපාදව  ක ා ෙැටිලා තිසශදවො. 0175ී  අශේ 
රශට් සාසකත ශපොල් නියකපාදව  ශගඩි ිලලි ව 3,155යි. 
0176ී  ශපොල් ශගඩි ිලලි ව 3,177යි. 017 ී  ශපොල් ශගඩි 
ිලලි ව 0,449යි. 0178ී  ශපොල් ශගඩි ිලලි ව 0,603යි, 
0179ී  වැෙත ශපොල් ශගඩි ිලලි ව 3,186යි. ඒ අුවෙ  
ශපශවවො, ශපොල් ශගඩි ිලලි ව 0,511 - 3,111 අතර 

1079 1080 



පා්ජලිශ්මතතුමෙ 

ප්රාා  ෂණ තායි ශ්ධය  ෙ නියකපාදව  ශෙතශත කි ලා. 
එවිට ෝජෂිකෙ ආව ව  කරුව ලැබූ ශපොල් ශතල් ප්රාා  
ශාශස යි. 0174ී  ආව ව  කරව ලද ශපොල් ශතල් 
ප්රාා   ශාට්රිෂණශටොත 7,105යි. 0178ී  ආව ව  කරව 
ලද ශපොල් ශතල් ප්රාා   ශාට්රිෂණශටොත 9,907යි. පසුගි  
අශේ ර  කාලශේ  0174 ේජයශේ ශපොල් ශතල් 
ආව ව  කර තිසශදතශත, ශාට්රිෂණශටොත 7,105යි.  හ 
පාලව ර   ටශ්  0178 ී  ආව ව  කර තිසශදවො, 
ශපොල් ශතල් ශාට්රිෂණශටොත 9,907ෂණ. එ ක්  අුවෙ ඒ කාල 
පික්ඡශේද  තුම  ආව ව  ක  ශපොල් ශතල් ප්රාා   
සි  ට 868කිත දහ  ගිහිත තිසශදවො.  

2) ගරු විපෂණය වා කතුමානි, ඔදතුමාා එා ප්ර කවශ ත අසා 
තිසශදතශත, පිිකසිදු ශවොක  ශපොල්ශතල් ආව ව  කර 
ඇතිස දෙ ර  පිළිගතශතද කි ලායි. පිළිතුමර, ඔේ.  

 ර  තායි 0176ී  ප්ර ාශ තා එ  පරීෂණයා කශ  . 
කලේම කරව ලද ශතල් පිළිදප අෙ ය විධිවි ාව ඇතුම ්  
කරලා එෙකට පැෙතිස ර  විසිත 0176ී  ගැසට් 
නිශේදව ෂණ නිකු්  කර තිසශදවො. ඒ නිසා කලේම කරව 
ලද ශතල් ේජග ශගව ඒා සපහා නීතිසා  ද  ප්රසක ාෙෂණ 
ලදා ී ලා තිසශදතශත 0176ී  නිකු්  කරව ලද ගැසට් 
නිශේදව  ාිනත. ඒ ගැසට් නිශේදව  ාා සවාගත 
කරතව්ම.  

ගරු ක ාවා කතුමානි, අපි ඒ ගැසට් නිශේදව  අෙලසගු 

කරතව කි ලා නි ා ක ා.  විශ්ධ  රටෙලිත palm oil  

ආව ව  කිරීා ඊශේ  සිට තහව්ම කරුව ලැබුො. ශාරට සිදු 

කරව කටු ශපොල් ෙගාෙ පිකසර ට දරපත  ශලස හානිදා කයි 

කි ලා ී ්ජ  කාල ෂණ තිසසකශස  රට තුම  විවි  ේ්ධශ ෝය  

පැෙැ් වූො. වමු්  තමුතවාතශස ලාශග්ධන රශේ ප්රතිසප් තිස ෂණ 

ෙ ශ ත කටු ශපොල් ෙගාෙ ෙයාේත කිරීා සපහා ශපොල් පැ  

ශගවැවි්  ගද ා කර තිසබු ා. අශේ අතිසගරු වාධිපතිසතුමාා 

ශදොශහොා පැහැදිලි තීතදුෙෂණ ග් තා, ශ්ම රශට් කටු ශපොල් ෙගාෙ 

ස්මපූ්ජ ශ ත තහව්ම කරලා, ල ශපෝෂිත ප රශ්ධ  ආරෂණයා 

කිරීශ්ම ාතිසක ෙගකීා දයකට කරවො  කි ලා.  

ගරු ක ාවා කතානි, ආව ව  කරව වා්ඩ  ේජග 

පිළිදපෙ ෙරා  තුම  අ ්ඩ ෙ සුපරීෂණය   කරව ආ තව 

ශදකෂණ තිසශදවො. ශස  ය අාාතයාස ශේ ආහාර පිළිදප නි ාාව 

ඒකක  සහ ශ්රී ලසකා ප්රිලතිස ආ තව   ව ආ තව ශදකා ආ්ඩඩු 

කාලෙල ශෙවසෂණ වැතුමෙ අ ්ඩ ෙ ඒ වා්ඩ  පරීෂණය  ට ලෂණ 

ක ා. රටට ුවසුදුසු වා්ඩ  ලැබු ාා ඒො ප්රතිසඅපව ව  කරතව 

නි ා කරවො. ේදාහර  ෂණ ෙ ශ ත, ශ්ම දිවෙල ටිත ාාුල -

සැාත- වි ාල ශතොග ෂණ ශ්ම රට ඇතුම ට එතව ශදතශත වැතුමෙ 

ප්රතිසඅපව ව  කරතව නි ා ක ා.  

ගරු ක ාවා කතුමානි, පාකිසකතාවශ ත දාසකාතිස සහල් 

ශතොග ෂණ ආව ව  ක ා. ආව ව  ක  ඒ සහල් ශතොග  

එළි ට දාතව කි ලා රාය තාතත්රික ාට්ටිලත පො කි ්ධී , එා 

සහල් දාසකාතිස සහල් ශවොශෙයි කි ලා, එළි ට ශවොදා රා 

සතතක කර, වැෙත අපව ව  ක  දෙ ගරු දිශතයක ගු ේජ ව 

අාාතයතුමාා්  දතවො. එෙැනි අෙසක ාෙල රා සතතක කිරීා 

ශහෝ වැෙත අපව ව  කිරීා සිදු කරවො. ශා  දිගට සිදු ෙව 

ක්රි ාෙලි ෂණ. එක වා්ඩ  කට පා ෂණ සිදු කරව ශද ෂණ 

ශවොශෙයි. ටිත ාාලු ග් ත් , වි ළි ිලිකසක ග් ත් , ශපොල් ශතල් 

ග් ත් , සහල් ග් ත්  එශස   සිදු කරවො.  

ශපොල් ශතල් ආව ව  ක ාා සාාාවය ස්මප්රදා  ශෙතශත 
ගරු ක ාවා කතුමානි, පරීෂණය  අෙසත ෙවශතෂණ එා වා්ඩ  
ආව වකරුෙතශග්ධන  ගුද්මෙලට මුදා හැරීායි. ශතල් ගද ා කරව 

ගුද්ම ශ්ජගු ශදපා්ජතශ්මතතුමෙ සතුමෙ වැහැ. එා නිසා ශකොතශ්ධසි 
 ටශ්  ඒ ශපොල් ශතල් ඒ ගද ාෙලට  ැවීා තායි හැා දාා 
කරව ක්රාශේද . ශාෙර එා ක්රාශේද  ක්රි ා් ාක කිරීාට ශපර 
ශ්ජගුෙ විසිත  මුලිත ආව ව  ක  ශපොල් ශතල්ෙල සා්මපල 
ලදාශගව ඒො ශස  ය අාාතයාස  ට සහ ශ්රී ලසකා ප්රිලතිස 
ආ තව ට  ො තිසශදවො. ප්ර ාව සාාග්ම තුමවෂණ ආව ව  
ක  ශපොල් ශතල් පරීෂණයා කර තිසශදවො. අලි බ්රද්ජසක ශප ්ධගලික 
සාාගා ආව ව  ක  ශපොල් ශතල් ශාට්රිෂණශටොත 413.3ෂණ 
අ සගු කතශට්වර ෂණ, ශපොල් ශතල් ශාට්රිෂණශටොත 51 .3ෂණ 
අ සගු කතශට්වර ෂණ, ශපොල් ශතල් ශාට්රිෂණශටොත 511ෂණ අ සගු 
කතශට්වර ෂණ සහ ශපොල් ශතල් ශාට්රිෂණශටොත 713.7ෂණ අ සගු 
කතශට්වර ෂණ පරීෂණය  ට වාව කර තිසශදවො. ඒ  ොශග්ධනා 
එදිිකසිසහ එඩිදල් ඔයිල් ශප ්ධගලික සාාගා ආව ව  ක  
ශපොල් ශතල් ශාට්රිෂණශටොත 031ෂණ සහ කටාව ිකෆයිවරීසක 
ශප ්ධගලික සාාගා ආව ව  ක  ශපොල් ශතල් ශාට්රිෂණශටොත 
715ෂණ අ සගු කතශට්වර ෂණ පරීෂණයා කර තිසශදවො. එා 
පරීෂණය  අුවෙ එා ශපොල් ශතල්ෙල පිළිකා කාරක රසා ව ද්රෙය 
අ සගු  ැයි ශ්රී ලසකා ප්රිලතිස ආ තව  විසිත නි්ජශ්ධ  කරලා, 
ෙහාා ප්රතිසඅපව ව  කරව  ශලස දතො ශ්ජගු 
ශදපා්ජතශ්මතතුමෙට ෝජතාෙෂණ වාර ී ලා තිසශදවො. ශ්රී ලසකා 
ප්රිලතිස ආ තව  තාතශග්ධන රාකාික , යුතුමකා හා ෙගකීා දයකට 
කර තිසශදවො.  

ශලෝක ශෙශ ප සසවි ාවශේ - World Trade Organization 

එශෂණ - ශරගුලාසි අුවෙ  ්ම වා්ඩ  ෂණ ප්රතිසෂණශය ප ශෙලා ආපසු 

හරො  ෙතව කිේොට පසුෙ, වැෙත පරීෂණයා කරතව කි ලා 

අභි ාචව ෂණ -appeal - කරතව, ඒ සාාග්මෙලට අයිතිස ෂණ 

තිසශදවො. වැෙත පරීෂණයා කරවශතෂණ තිසබි ී  තායි, ලසකා 

පාර්මපිකක ශපොල් ශතල් ක්ජාාතතකරුෙතශග්ධන සසගා  කි ව 

සසගාශේ ාහ් ෙරු විසිත දඹුල්ශල් ාා ය හමුෙෂණ පේ ො ප්රකා  

කශ  , "එා ගද ාෙල තිසබුණු ශපොල් ශතල් ශෙශ ප ශපො ට 

නිකු්  ශෙලා, රට පුරා ෙස සහිත ශපොල් ශතල් ශදදා හැර 

තිසශදවො" කි ලා. ශ්මක සාෙදය ප්රචාර  ෂණ. ාෂණනිසාද  ් , 

පාිකශවෝගික කටයුතුම පිළිදප අධිකාික  විවි  ප්රශ්ධ ෙලිත 

ලදාග්  සා්මපල ITI එක ලො පරීෂණයා කරෙතව කිේො. එදා ශ්ම 

පිළිදපෙ ප්රකා   කරව අෙසක ාශේ  ගරු පාඨලී ච්මපික ර ෙක 

ාතරීතුමාා ඇහුො, ඇයි, ITI එකට  ෙතශත වැ් ශ්  කි ලා. 

ITI එකට  ෙලා තිසබුශ්ඩ. ඒ ආ තව ්  ශස  ය ශරගුලාසි 

අුවෙ, හානිකර රසා නික ද්රෙය අ සගු වැතිස දෙට, හානිකර 

ාට්ටා වැතිස දෙට  සහතිසක  දදිිකප්  කරලා තිසශදවො. ශ්මො 

තිසශදව තැවෂණ  රාය ආ තවෙලට දැව ගතව ලැබුශ ෝ , අපි 

ඒ පිළිදප ස්මපූ්ජ  පරීෂණය  ෂණ කරලා, තරාතිසරා ශවොදලා 

දඬුේම ී ා සපහා ක්රි ා කරවො. වමු්  ශ්ධය   ශපොල් ශතල් 

නියකපාදව ට වැතිස ී තිසකාෙෂණ ඇතිස කරලා, පාර්මපිකකෙ පැෙත 

එව ශපොල් ශතල් ක්ජාාතතශ ත ීවේ  ශෙව වි ාල පිිකසක 

පිළිදපෙ අහිතකර ත් ් ෙ ෂණ ඇතිස වීා සා ාර  ශෙතශත 

වැහැ.  
 

3) ගරු ක ාවා කතුමානි, ශ්ජගු ශදපා්ජතශ්මතතුමෙ, ශ්රී ලසකා 
ප්රිලතිස ආ තව  සහ අශවකු්  රාය ආ තව විසිත, ඒ හා 
ස්මදතධිත ප්රාාාණික විය ාුවද්ධ  දැනීාෂණ ඇතිස අ  
කි ව එක ාත ිලසෂණ ශ්ධ පාලව ක ාෙෂණ ාට කරතව 
දැහැ. ඔවුත කිසිවිශටක ශහෝ ාට ෝජතා කරලා තිසබු ා 
ව්ම,  ශාතව ශාහි වියකාරක තිසශදවො කි ලා, එහි 
තිසශ ව ශ්ධ අපි කි වො.  සාාග්ම තුමශත ව්ම සපහත කර  
දදුල්ශල් පැෙැතිස සාක්ඡාාශේී  කිේො, "සීනි ආව ව  
කරපු සාාග්ම විසිත සැක කටයුතුම ශපොල් ශතල් ආව ව  
ක ා" කි ලා.  ඒ සාාග්ම වි ාල ප්රාා ශේ පුේ  ප්  
දැතවී්ම දාලා අපි එශහා කරලා වැහැ කි ලා කිේො. 
ශ්මක අසතය ෂණ. අසතය ශ්ධ දිගිත දිගටා ප්රචාර   
කිරීා තුමළිත අපි කාටේ  අලු්  ප්රශ ෝව ෂණ සි්ධ  
ශෙතශත වැහැ. වමු්  රටක නියකපාදව ක්රි ාෙලි ට 

1081 1082 

[ගරු (ආචා්ජ ) දතදුල ගු ේජ ව ාහතා] 
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ස්මදත  ආ තව ාොර්මකරුශෙෝ  , ශහොරු  , 
ාසශකොල්ලකරුශෙෝ   කි ා ශල්දල් ගැසීශාත  හා අපි 
ඒො නියකපාදව  කරතශත්  වැ් ව්ම, ශ්ධය   නියකපාදව 
දිගිත දිගට ක ා ෙට්ටලා  එශලසිත ඔවුත මුද්රා තැබීා ගැව 
ර ෂණ ශලස අපි එකඟ ශෙතශත වැහැ. ාෂණ නිසා ද  ් , 
ගරු ක ාවා කතුමානි, අශේ රශට් නියකපාදව ශේ 
ප්රාා ේ  ශවොෙව ශදොශහෝ ශ්ධ තිසශදවො. රාය 
ආ තව ශාොවොේ  ආව ව  කරතශත වැහැ. ලසකා 
දතිසහාස  පුරාා, වා්ඩ  ආව ව  කරතශත 
ආව වකරුශෙෝ. ඔවුත කරතශත ඔවුතශග්ධන ෙයාපාර ෂණ. 
ෙයාපාර  කරව අ  අකරෂණය   කිරීශ්ම කටයු් ත ර  
කරවො. අකරෂණය   කරව ආ තවෙලිත ශ්මො-  [දා ා 
කිරීාෂණ] 

 

ගවා කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொ ொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please, ගරු ාතරීෙරුනි    

පා්ජලිශ්මතතුම කටයුතුම පිළිදප කාරක සව ් ාශේ ස්සකවීාෂණ 0107 

අශප්ර ල් 6 ශෙනි අඟහරුොදා, එව්ම අද ා යාහකව 70.11ට කාරක 

සවා කාාර අසක 10හිී  පැෙැ් වීාට නි ිලත දැවිත ඊට පැිල  

සහවාගි ෙව ශලස  සාාාජික  ගරු ාතරීෙරුත සි ලුශදවාටා 

ශායිත දැුව්ම ී ාට කැාැ් ශතිල.  
 

ගවා ලක්ෂනෙන් ිරරිඇල් 0ල ෙුවා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු ක ාවා කතුමානි- 
 

ගවා කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொ ொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
දැත ඇාතිසතුමාාට ේ් තර  ශදතව ද  ශදතව, ගරු 

ාතරීතුමාා. 
 

ගවා ලක්ෂනෙන් ිරරිඇල් 0ල ෙුවා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු ක ාවා කතුමානි, ශ්ම සතිසශේ ෙැ  - [දා ා කිරීාෂණ] 
 

ගවා කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொ ொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ඒක සවාවා කතුමාා,- [දා ා කිරීාෂණ] දැත ශ්ම කාර ාෙට 

ගිශ ෝ  අපට,- [දා ා කිරීාෂණ] ඒ නිසා ගරු ඇාතිසතුමාාට ේ් තර 

ශදතව ද  ශදතව. 
 

ගවා (ආ ාතාය)  න්දුල ගුණවතාධාන ෙුවා 
(ைொண்புைிகு (கலொ ிதி) பந்துல குெவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 
ගරු ාතරීතුමානි, ාශග්ධන ප්රකා   අෙසත ෙවශතෂණ දතවොද?  

 

ගවා ලක්ෂනෙන් ිරරිඇල් 0ල ෙුවා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු ක ාවා කතුමානි, ශ්ම සතිසශේ  ශ ොදාග්  ෙැ  ශෙවසක 

කරතව දැහැ. ාා ඔදතුමාාට ඒක කලිතා කි වො. 

බ්රහසකපතිසතදා සහ සිකුරාදා ශ්ධ පාලව පළිගැනී්ම කිලටුශේ 

ෝජතාෙ පිළිදප විොද කරතව නි ිලතයි. විපෂණයශේ ශ්ධ පාලව 

වා ක ත 71 ශදශවකුශග්ධන ප්රා අයිතිස  වැතිස කරතව තායි ශ්ම 

Commission  එක ප්  කශ  . බ්රහසකපතිසතදා හා සිකුරාදා තිසශදව 

විොද  කල් දාතව තායි ශ්ම ේ් සාහ කරතශත. අපි ඒකට 

විරු්ධ යි.  

ගවා කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொ ொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
අපි පා්ජලිශ්මතතුම කටයුතුම පිළිදප ස්සකවීා තිස තශත්  වැතිසෙ 

ඔදතුමාා ශකොශහොාද ඒක දතශත? 
 

ගවා ලක්ෂනෙන් ිරරිඇල් 0ල ෙුවා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

විපෂණයශේ වා ක ත 71 ශදශවකුශග්ධන ප්රා අයිතිස  වැතිස 

කරතව තායි හදතශත.  
 

ගවා දිප්න්ෂන ගුණවතාධාන ෙුවා  
(ைொண்புைிகு  திநனஷ் குெவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු ක ාවා කතුමානි, පා්ජලිශ්මතතුමශේ සවාවා කෙර ා 

ශහෝ අග්රාාාතයෙර ා ක ාවා කතුමාාශගත දල්ලීාෂණ කරවො 

ව්ම, ක ාවා කතුමාා ඊට එකඟ ව්ම, ඕවෑා අෙසක ාෙකී  අෙ ය 

ශෙලාෙ ී ලා පෂණය වා ක කිලටුෙෂණ  කැපෙතව පුුලෙත. එතැවී  

ක ා කරව ඒොට පෂණය ශෙවොද, විරු්ධ  ශෙවො ද, අසව්ම එළි 

 ෙවො ද කි ව එක විපෂණය ට තිසශදව අයිතිස ෂණ. අපි්  

විපෂණයශේ හිටි ා. විපෂණයශේ ප්ර ාව සසවි ා කතුමාා, ෙග කීශාත 

හැසිශරතව. ඔදතුමාා නික්ම ක ා කරතවත ොශල් ක ා 

කරවො. ඒකයි ඔදතුමාාට ශෙලා තිසශදතශත. කල්පවා කරලා 

ක ා කරතව.  
 

ගවා ලක්ෂනෙන් ිරරිඇල් 0ල ෙුවා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

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

ගරු ක ාවා කතුමානි, ාා කිේශේ රශට් වතාෙට දැව 
ගතව. වතාෙ දැව ගතව ඕවෑ ශාතැව ශෙතශත ශාොකෂණද 
කි ලා. ශ්ම ූලට කුාත්ර ශ ත විපෂණයශේ වා ක ත 71 
ශදශවකුශග්ධන ප්රා අයිතිස  වැතිස කරතව හදවො.  

 

ගවා කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொ ொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
පා්ජලිශ්මතතුම කටයුතුම පිළිදප කාරක සවාෙ ස්සක ශෙතශත්  

වැතිසෙ ඔදතුමාා කලිතා ශ්ම ගැව කි තශත ශකොශහොාද? 
 

ගවා දිප්න්ෂන ගුණවතාධාන ෙුවා  
(ைொண்புைிகு  திநனஷ் குெவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ශදො ප කාට කෑ ගහවො. [දා ා කිරී්ම] 
 

ගවා කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொ ொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
දතදුල ගු ේජ ව ාැතිසතුමානි, දැත ඔදතුමාාශග්ධන ේ් තර  

ලදා ශදතව. [දා ා කිරී්ම] 
 

ගවා (ආ ාතාය)  න්දුල ගුණවතාධාන ෙුවා 
(ைொண்புைிகு (கலொ ிதி) பந்துல குெவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 
ගරු ක ාවා කතුමානි, ාශග්ධන පිළිතුමශ්ජ දතිසික ශකොටස 

ශාශස යි.  
 

4)  ශ්ම පිළිදප ප්ජශේය  අෙසත ශෙලා වැහැ. ශ්රී ලසකා 
ශ්ජගුෙ විසිත ශෙවා පරීෂණය  ෂණ කරශගව  වො. 
ඔවුත ආව ව  ක  ප්රාා   පිළිදප ප්රාා ා් ාක 
පරීෂණය  ෂණ. ආව ව  කරපු ශතොග ගද ාෙල තැතප්  
කරලා පරීෂණයා කරව අෙසක ාෙ ෙව විට  ඒ ශතොගෙලිත 
කිසි ්ම ප්රාා  ෂණ අඩුවූශේ ද වැ්ධද  තව, සමීෂණයක ත 
ලො ප්රාා   පිළිදප ප්රාා ා් ාක පරීෂණය  ෂණ ශ්ම 
දිවෙල කරශගව  වො.  
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පා්ජලිශ්මතතුමෙ 

5)  ප්ර ාශ ත ශා  ශහළිදරවු කර ගැනීශාත පසු ශ්රී ලසකා 
ප්රිලතිස ආ තව  0107.13.09 දිව එා සි්ධධි ට අදා  සි ලු 
ෝජතා සප ා එහි වි්ධෙතුමත සි ලු ශදවා එෂණෙ emergency 
meeting එකෂණ පැෙැ් වූො. එහිී  ලදා දුත තීතදු තීර  

ඇතුම ්  ස්මපූ්ජ  ෝජතා ාා ාවාගව* කරවො.  ඒ 
ොශග්ධනා එා සි්ධධි ට අදා ෙ සි ලුා සාාග්ම ආව ව  
ක  ප්රාා , ආව ව  ක  ශතොගෙල ෙටිවාකා  වාදි  
පිළිදපෙ ශ්රී ලසකා ශ්ජගුෙ නිකු්  ක  සි ලුා ශල් ව්  ාා 

ාවාගව* කරවො. ඒ ොශග්ධනා ඒ සපහා ද  ප්රසක ා 
සැලසුණු, පසුගි  ර  විසිත 0176 ේජයශේ නිකු්  ක  
ගැසට් නිශේදව ෂණ ද ාා ාවාගව* කරවො.  

6)  ශපොල්ශතල්ෙල දදු අඩු කරුව ලැබුශේ ර යි. Palm 
oilෙලිත ශෙශ ප ශපො  පිරී ගි ද, අපි palm oil අුවාත 
කරතශත වැතිස නිසා් , කටු ශපොල් ෙගාෙ තුමළිත ලසකාෙ 
තුම  palm oil  නියකපාදව  දිිකගතෙතව ඇතැ්ම අ  තුම  
ේ් සාහ ෂණ තිසබුණු නිසා්  ර  ප්රතිසප් තිස ෂණ ෙ ශ ත 
ශපොල් ශතල් ආව වශේ දදු අඩු කර තිසශදවො. ශ්ම සි ලු 
සි්ධකරත පිටුපස සිට ශාශහ ෙිලත කටයුතුම ක , ශාශතෂණ 
කල් සා්මප්රදායිකෙ ශකෝටි ප්රශකෝටි ග ත  ව  දපැූ 
palm oil සාාග්මෙලට දැත ිකදිලා තිසශදවො. ාෂණනිසාද 
 ් , palm oil ආව නික ද්ධද වි ාල ශලස ෙැඩි කර තිසබීා 
නිසායි. Palm oil ආව නික ද්ධද ෙැඩි කර ශපොල් ශතල් 
ආව නික ද්ධද අඩු කිරීා නිසායි ශපොල් ශතල් වියකාරක  
කි ව ාතොද  පැතිසරීා සපහා ක්රි ාකර තිසශදතශත. එා 
නිසා ඔදතුමාතලා palm oil සාාග්ම පැ් ශ්  හිටගතශත 
වැතිසෙ, ශ්ම රශට් ශපොල් ෙගාෙ පැ් ශ්  සහ ශ්ම රශට් 
ශපොල් ශතල් නියකපාදව  කරව ලෂණය ග වෂණ  
ක්ජාාතතකරුෙතශග්ධන පැ් ශ්  හිටගතව කි ලා ාා 
දල්ලා සිටිවො.  

ගරු ක ාවා කතුමානි, විපෂණයශේ අ  හිතතශත වා්ඩ  
ශගතෙව සි ලු ශදවා ාොර්මකරුශෙෝ කි ලායි. ර  වා්ඩ  
ශගතෙතශත වැ් ව්ම, ශ්ම රටට වා්ඩ  ආව ව  කරව 
අශවෂණ සි ලු ශදවාට විපෂණය  කි තශත ාොර්මකරුශෙෝ, 
ශහොරු, ාසශකොල්ලකාරශ ෝ, තෂණකඩිශ ෝ කි ලායි. ඒක තායි 
විපෂණයශේ තමුතවාතශස ලාශග්ධන ප්රතිසප් තිස . ශ්ම රශට් සිටිව සුුල 
හා ා ය පිකාා  ක්ජාාතතකරුෙතටේ , ආව වකරුෙතටේ  
තමුතවාතශස ලා කෙදාේ  කිසි ශලසකිත ද ෂණ දුතශත වැහැ. 
ඒක ශත, තමුතවාතශස ලාශග්ධන ආ්ඩඩුෙ 0175ී  දල ට ආ ගාත 
ඒ සපහා ශෙවා ද්ධදෂණ පැශවේශේ. සාාග්ම හා ශප ්ධගලික 
අස   විසිත දපැූ ලාවෙලට අතීත ට දලපාව ශලස- [දා ා 
කිරී්ම]  වපතිසශ ෝ වැ් ව්ම කවුද ශගතෙතශත? එශහා ව්ම 
තමුතවාතශස ලා පැහැදිලිෙ කි තව, "ප්රතිසප් තිස ෂණ ශලස සාින 
ව දලශේග  ශ්ම රශට් ශප ්ධගලික අස ශේ සි ලුා 
ෙයාපාිකක තට එශරහිෙයි කටයුතුම කරතශත" කි ලා. 
තමුතවාතශස ලා සකොතිසක ෙයාපාරෙලට පහර ගහතව එපා. 
දහුාතිසක සාාග්ම පැ් ශ්  සිටිිලත සකොතිසක ෙයාපාිකක තට 
පහර ගහතව එපා. ෙැස්්ධදෂණ කර තිසශදව අ ට දඬුේම ශදමු. 
ාතිසක ෙයාපාර ආරෂණයා කරිලත, ාතිසක ආ්ජකයක  ආරෂණයා 
කරව පැ් ශ්  හිටගතව  කි ව ආ ාචව  කරිලත, ාශග්ධන 
පිළිතුමරු ලදාී ා අෙසත කරවො. 

 

ගවා ාජි ක ප්රේෙ ාා ෙුවා  
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிநரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු ක ාවා කතුමානි, ඒ පිළිතුමර ලදා ී ා පිළිදප දතදුල 

ගු ේජ ව ාැතිසතුමාාට ාා සකතුමතිසෙතත ෙවො. හැදැයි, ාා අහපු 

ප්ර කව ට එතුමාා පැහැදිලි ේ් තර ෂණ දුතශත වැහැ. එතුමාා 

ක ාෙෂණ ශගතුමො, අපි සකොතිසක සාාග්මෙලට විරු්ධ යි කි ලා. 

ඒක ස්මපූ්ජ ශ ත ෙැරදියි. අපි ක ා කරතශත ිලනිසුතශග්ධන 

ීවවිත්  එෂණක තිසශදව ප්ර කව ෂණ පිළිදපෙයි. පිළිකාකාරක 

ශපොල්ශතල් සහ ශපොල්ශතල් ආශ්ධ ක ශෙශ ප ශපො  ට නිකු්  

ශෙලා තිසශදවොද, වැ්ධද කි ලා අහ්ධදි එතුමාා කිේො, "වැහැ" 

කි ලා. දැත එතුමාා කි වො, ඒක එතුමාා කිේශේ නිල ාිකතශග්ධන 

ේපශදසක පිකදි  කි ලා. එතුමාාශගත ාා අහතව කැාැතිසයි, 

එතුමාාට ෙැරදි ේපශදසක ලදා දුත ඒ නිල ාිකත ස්මදත ශ ත 

ගතවා පි ෙර ශාොකෂණද කි ලා. 

ගරු ක ාවා කතුමානි, ඊ ඟ කරු  කි තව ාට අෙසක ාෙ 
ලදා ශදතව.  ප්රිලතිස ආ තවශේ ප්ර ානි ා ශදොශහො ා පැහැදිලිෙ 
ාා ය ට ප්රකා  කර තිසශදවො, "ෙැඩි  ශ්මක ගැව ක ා කරතව 
දැහැ. ක ා කරතව්  එපා. එශහා ක ා කශ ෝ  ඒො එක එක 
සාාග්මෙලට දලපාවො." කි ලා.  

ගරු ක ාවා කතුමානි, ශ්ම රශට් වතාෙශග්ධන ශස  ය 
දහුාතිසක සාාග්මෙලට, ශලොකු ශලොකු සල්ලිකාර සාාග්මෙලට 
 ට්  කරලාද තිසශදතශත කි ලා ාා අහතව කැාැතිසයි. 
ශාොකෂණද  ශ්ම විහිුලෙ? එතුමාා -ගරු දතදුල ගු ේජ ව ාහතා- 
ශෙව්  ක ාෙෂණ කි ාශගව එවො. එතුමාා කි වො අපි 
සකොතිසක ෙයාපාරෙලට විරු්ධ යි, ශ්ම රශට් වතාෙට විරු්ධ යි 
කි ලා. එතුමාා තායි වතාෙට විරු්ධ . එතුමාා ශදොශහොා 
පැහැදිලිෙ කිේො, පිළිකාකාරක විය ශපොල් ශතල් ශෙශ ප ශපො ට 
නිකු්  ශෙලා වැහැයි කි ලා.  අද ඒක අමූලික, අසතය ෂණ දෙට 
ප්  ශෙලා තිසශදවො.  

අපට ාතකයි, එතුමාා විපෂණයශේ දතව කාලශේ හැා දාා 

press conferences පැෙැ් වූො.  ්ම  ්ම අඩු පාඩු සිදුශෙව ශකොට 

ාා ය නිශේදව නිකු්  ක ා. අද අපි අඩු පාඩු ශපතො ශදව 

ශකොට එතුමාාට ඒක ශහොප වැහැ. ාා පැහැදිලිෙ එතුමාාශගත 

අහතව කැාැතිසයි, පිළිකාකාරක විය ශපොල් ශතල් සහ ආශ්ධ ක 

ශ්ම රශට් ශෙශ ප ශපො ට නිකු්  කරපු අ ට විරු්ධ ෙ ගතවා 

පි ෙර ශාොකෂණද, ඒ අ ශග්ධන සාාග්ම දලප්ර එශලසා 

පේ ොශගව  වොද, ඒ අ ට දඬුොෂණ ලදා ශදතශත වැ්ධද 

කි ලා. එශහා වැ් ව්ම එතුමාා දැුවේ ෙද, ඒ ශපොල් ශතල් ටික 

නිකු්  කශ  ? අපි ඒක දැව ගතව කැාැතිසයි.  වියකාරක, 

පිළිකාකාරක ශපොල් ශතල් දෙ දැව දැව්  ඒ ආව වකරුෙතශග්ධන 

ගුද්මෙලටා ඒ පිළිකාකාරක විය ශපොල් ශතල්  ෙලා දැත ඒො 

ශෙශ ප ශපො ට ගිහිල්ලා තිසශදවො. කවුද ඒශෂණ ෙගකීා 

ගතශත? ගරු ඇාතිසතුමාා ඒශෂණ ෙගකීා වාරගතශත වැ්ධද?  
 

ගවා (ආ ාතාය)  න්දුල ගුණවතාධාන ෙුවා 
(ைொண்புைிகு (கலொ ிதி) பந்துல குெவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

ගරු ක ාවා කතුමානි, අාාතයෙරශ කුට තිසශදව දල  

අ් තශවෝාතිසකෙ, නීතිසශේ ආධිපතය ශගව පාවි්ඡචි කිරීා 

සා ාර යි කි ා ාා හිතතශත වැහැ. ාට ශපොල් ශතල් නිකු්  

කරතවේ ,  ශපොල් ශතල් ෙරාශ ත දේ  කරතවේ  නිශ ෝග 

කරතව කිසිා දල ෂණ වැහැ.  ශ්ම ේ් තරීතර සවාෙ ස්මාත කර 

තිසශදව ශ්ජගු ආඥාා පවශ්  විධිවි ාව අුවෙ කටයුතුම කිරීශ්ම 

දල  තිසශදතශත ශ්ජගු ශදපා්ජතශ්මතතුමෙටයි. ශ්ජගු 

ශදපා්ජතශ්මතතුමෙ විසිත කරතව ඕවෑ ශද ෂණ ගැව කි ලා, 

ඇාතිසෙරශ ෂණ විධි ට ාට අයිතිස වැතිස අාාතයාස  ක 

කටයු් තකට ශ්ධ පාලනික ෙ ශ ත වි ාව නිකු්  කරතව 

 වො ව්ම එතැව ශලොකු ප්ර කව ෂණ ඇතිස ශෙවො. 

විපෂණය වා කතුමානි, ඔදතුමාතලාශග්ධන කාලශේ ව්ම එශහා 
කර තිසශදවො. ඒ කාලශේ තමුතවාතශස ලා රාය දල  අයුතුම 
ශලස පාවි්ඡචි කර, අසාාාවය ශලස ආ තවෙලට පු්ධගලයිත 
දපො ග් තා. එශස  දපො ශගව "ශ්මො කර තිසශදතශත ාශග්ධන 
වි ාව අුවෙ ශවොශෙයි, ශ්මො කර තිසශදතශත නිල ාිකත"  

1085 1086 

[ගරු (ආචා්ජ ) දතදුල ගු ේජ ව ාහතා] 

————————— 
*  පුානවකාලප්ේ ව ා ඇව. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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කි ලා නිල ාිකත පිට පැශටේො. එශහා කරතව දැහැ. දැවට්  
කිසි තැවක ඔේපු ශෙලා වැහැ, ශ්ම රට ඇතුමශ   තිසශදව ශපොල් 
ශතල්ෙල වියකාරක තිසශදවො කි ා.  ්මකිසි තැවක එෙැනි 
වියකාරක ශපොල් ශතල් තිසශදවො ව්ම කි තව. අපි ඒ ගැව 
පරීෂණය  ෂණ කරතව්ම. අපි දතවා විධි ට සා්මපල් අරශගව 
පරීෂණයා කර තිසශදවො. ඒොශේ වියකාරක වැහැයි කි ා 
තිසශදවො. වැතිස එකෂණ, තිසශදවො කි ලා කි තව පුුලෙතකාෂණ 
අපට වැහැ. රාය දල  අයුතුම ශලස පාවි්ඡචි කර වඩු දාතව 
දල ෂණ අපට වැහැ.  

 ්මකිසි පරීෂණය  ෂණ දෙර වු ාා නීතිසපතිසතුමාා තායි වඩු 

දාවොද, වැ්ධද  තව තීර   කරතශත. තමුතවාතශස ලා කශ   

එශහා ශවොශෙයි. තමුතවාතශස ලාට අෙ ය අ ට වඩු පෙරතව 

ශෙවා ේසාවි හදලා, ඒ ේසාවිෙලට  ිලනිසකසු ශගව ශගොසක, ඇප 

ශදතශත වැතුමෙ හිශ්ජ දාපු ක්රා  ට  තව කි ලාද අපට්  

කි තශත. ඒ ක්රා ට  ව එක සා ාර  වැහැ. පසුගි  කාලශේ 

ඒක ශහොපටා විතදා. ඒ විිනව කාලශේ තායි අපි කිේශේ, "එශහා 

කරතව එපා" කි ලා. ශ්ධ පාලව පළිගැනී්ම සපහා 

පු්ධගලයිතශගත පළිගැනීා සපහා, සාාග්මෙලිත පළිගැනී්ම සපහා 

ශෙවා නීතිස හදතව දැහැ. පෙතිසව නීතිස  අුවෙ පරීෂණයා කර, 

එෙැනි ශද ෂණ සිදු වී තිසශදවො ව්ම තරාතිසරා ශවොදලා  දඬුේම 

ශදතව අපි ක්රි ා කරවො.   
 

ගවා කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொ ொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මී ඟට, අාාතයාස  නිශේදව. මුදල් අාාතයතුමාා.  
 

ගවා ාජි ක ප්රේෙ ාා ෙුවා  
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிநரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු ක ාවා කතුමානි, - 
 

ගවා කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொ ொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔේ, ගරු විපෂණය වා කතුමාා.  
 

ගවා ාජි ක ප්රේෙ ාා ෙුවා  
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிநரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු ක ාවා කතුමානි, ඔදතුමාාට්  ශ්ම කාර   ශදොශහොා 

පැහැදිලි ශෙතව ඇතිස.  එතුමාා කි ව ආකාර ට ශ්ම රශට් ශෙශ ප 

ශපො ට විය, පිළිකාකාරක ශපොල් ශතල් නිකු්  කරපු සාාග්මෙලට 

විරු්ධ ෙ කටයුතුම කරව එක ශ්ධ පාලව පළිගැනීාෂණ ශෙතශත 

ශකොශහොාද? ශකොශහොාද ඒක ශ්ධ පාලව පළිගැනීාෂණ 

ශෙතශත? ාා කි තශත, ශ්ම රශට් වතා ෙශගත පළිගතව එපා 

කි ලයි.  විය ශපොල් ශතල් ශෙශ ප ශපො ට නිකු්  කර ශ්ම රශට් 

වතාෙශගත පළිගතව එකයි ශ්ම කරතශත. ගරු 

ක ාවා කතුමානි, ඔදතුමාා්  ප්  වුශ්ඩ වතා ාතදශ ත. 

තමුතවාතශස ශග්ධන දිසකත්රිෂණකශේ -ාාතර දිසකත්රිෂණකශේ- ෙැලිගා්  

වියකාරක පිකේපු අහුශෙලා තිසශදවො. ඒ, ඔදතුමාාශග්ධන දිසකත්රිෂණක . 

ශපොල් ශතල් විතරෂණ ශවොශෙයි, පිකේපුෙල්  වියකාරක තිසශදවො. 

ාා අහතව කැාැතිසයි, කතශට්ව්ජ 73ක වියකාරක, පිළිකාකාරක 

ශපොල් ශතල් තිසශදවො කි ව එක දැව දැව්  ඒ ශතල් 

සාාග්මෙල ගුද්මෙල ගද ා කරතව නිකු්  කශ   ශකොශහොාද 

කි ලා. ශකොශහොාද ඒක කශ  ?  

 

ගවා (ආ ාතාය)  න්දුල ගුණවතාධාන ෙුවා 
(ைொண்புைிகு (கலொ ிதி) பந்துல குெவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

ගරු ක ාවා කතුමානි, ෙරා  සතුමෙ ශතල් ගද ා කර තිසශදව 

ගුද්ම ාතිස ෂණ වැහැ. ඒ ශාොවො හික ශද ෂණ ගැව සැක ෂණ ඇතිස 

වු ් , සැක ෂණ ඇතිස ශවොවු ්  ඒ ශගශවව කතශට්ව්ජ එක 

එක තැතෙලට  ැවීා හැා දාා ෙරා  විසිත කරුව ලදවො. ශෙව 

ගුද්මෙලට්  - ශප ්ධගලික අස ශේ ගුද්මෙලට්  -  ෙවො. විපෂණය 

වා කතුමාා, ඒ කාලශේ ශ්මො දෑ ශේ ශකොශහ ද?  [දා ා කිරීාෂණ] 

එතුමාාට තිසශදව ප්ර කව  ශාොකෂණද? ඒ කාලශේ හිටපු ශෙශ ප 

ඇාතිසතුමාා ිකසාඩ් දදියුී ත ාැතිසතුමාායි. එතුමාාශග්ධන කාලශේ ිලශ්ර 

කරපු -කලේම කරපු- ශපොල්ශතල් ශග්ධනතව කි ලා- [දා ා 

කිරීාෂණ] තාතශග්ධන ප්ර ාව සටත සග ා ශලස එතුමාා ඔශ ොෂණකුශේ 

තිස ාශගව හුරතල් කරලා ඊට පසකශස  ඒ ගැව ාශගත අහවො. 
 

ගවා කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொ ொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු දතදුල ගු ේජ ව ඇාතිසතුමාා, ඒ කාර   ශෙවා 

විොද කට ගනිමු.  
 

ගවා ෙන්ත්රීවපප්යක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 

ඒ ශෙුවශෙත ශෙවා විොද ෂණ දල්ලා ගතව ඕවෑ.  
 

ගවා කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொ ொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අාාතයාස  නිශේදව. ගරු අජි්  නිොඩ් කබ්රාල් රාය 

අාාතයතුමාා.  
  

 යිල් 0 ාු ානීපාපක්ෂක උපකපණ ආනයන 
වුනෙ නිාා ෙුරවන ගැ ලු  මු ල් 0 ුා 

රාපධාන ප්වප්ළක ප්පොළ ාු පානය වයවාාය 

ර පාවානකපණ පානය අොවයුරොප්ප 
රකාශ්ය 

பீங்கொன் ஓடுகள் ைற்றும் துப்புரநவற்பொட்டு 

உபகரெங்களின் இறக்குைதித் தமட 

கொரெைொக எழுகின்ற பிரச்ெிமனகள்:  ிதி, 

மூலதனச் ெந்மத  

ைற்றும் அரெ ததொழில்முயற்ெி ைறுெீரமைப்பு 

இரொஜொங்க அமைச்ெொினது கூற்று  
ISSUES ARISEN DUE TO BAN ON IMPORT OF 

CERAMIC TILES AND SANITARYWARE: 
STATEMENT BY STATE MINISTER OF MONEY 

AND CAPITAL MARKET AND STATE ENTERPRISE 
REFORMS  

 
ගවා අජි ක නිවාඩ් කේපාල් 0 ෙුවා (මු ල් 0 ුා රාපධාන 

ප්වප්ළක ප්පොළ ාු පානය වයවාාය ර පාවානකපණ පානය 

අොවයුරො)  
(ைொண்புைிகு அஜித்  ிவொட் கப்ரொல் -  ிதி, மூலதனச் ெந்மத 

ைற்றும் அரெ ததொழில்முயற்ெி ைறுெீரமைப்பு இரொஜொங்க 

அமைச்ெர்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal - State Minister of Money 
and Capital Market and State Enterprise Reforms) 

ගරු ක ාවා කතුමානි, ගරු විපෂණය වා කතුමාා විසිත 0107 

ාා්ජතුම ාස 04ෙැනි දා සක ාෙර නිශ ෝග 0  (0)  ටශ්  ඇසූ 

ප්ර කව ට ගරු මුදල් ඇාතිසතුමාා ශෙුවශෙත ේ් තර ෂණ ලදා 

ී ාටයි අද ාා ඔදතුමාාශගත කාල  ශෙත කරශගව තිසශදතශත.   

1087 1088 



පා්ජලිශ්මතතුමෙ 

ගරු ක ාවා කතුමානි, සක ාෙර නිශ ෝග 0  (0)  ටශ්  
ප්ර කව ෂණ වඟිලත එතුමාා කිේො, ටයිල් ශගව ඒා සපහා පවො 
තිසබූ තහවා නිසා අශේ රශට් වි ාල අ්ජබුද ෂණ ඇතිස ශෙලා 
තිසශදවො කි ලා. ඒ පිළිදප දැෙැතත ක්මපාෙෂණ ඇතිස ශෙලා තිසබීා 
නිසා තායි ශ්ම ප්ර කව  ාතුම කර තිසශදතශත.  

ගරු විපෂණය වා කතුමාාට ාා මුලිතා කි තවට අෙ යයි, ශ්ම 
රටට ශකොවිඩ්-79 ෙසසගත  එව විට්  විශ්ධ  විනිා  පිළිදප 
දැෙැතත ප්ර කව ෂණ ශ්ම රශට් ාතුම ශෙලා තිසබුණු දෙ. ඒ ප්ර කව ට 
ෙග කිෙ යු් ශ්  එතුමාතලාා තායි. එතුමාා සාහර විට කි යි, ඒ 
කාලශේ හිටපු වා ක රනිල් වික්රාසිසහ ාැතිසතුමාා තායි ඒකට ෙග 
කිෙ යු් ශ්  කි ලා. ඒ වු ාට ඒ ආ්ඩඩුෙ ඒ සි ලු ශ්ධෙල් කශ   
රනිල් වික්රාසිසහ ාැතිසතුමාාශග්ධන අුවදැුවා ඇතිසෙයි.  

ගරු ක ාවා කතුමානි, ාා ශ්ම කාර  ට අදා  පසු බිා 

ශපොඩ් ෂණ ාතෂණ කර ශදතව්ම. 0174 ේජයශේ අග ෙව ශකොට 

අශේ රශට් සසචිත තිසබු ා ඇශාිකකාුව ශ ොල්ජ බිලි ව 8ෂණ. ඊට 

පසකශස  පසුගි  ර  ඒ කාල  තුම ී  ඇශාිකකාුව ශ ොල්ජ බිලි ව 

71ෂණ   ට ග් තා. එත ශකොට ඇශාිකකාුව ශ ොල්ජ බිලි ව 78යි. 

ඒ කි තශත, 8 + 71 = 78 යි. ඊට පසකශස  හ්මදතශතොට ෙරා  

විකුණුො. ඒ ෙරා  විකුණුොා තේ  ඇශාිකකාුව ශ ොල්ජ බිලි ව 

එකෂණ ලැබු ා. එතශකොට ඇශාිකකාුව ශ ොල්ජ බිලි ව 79යි. ඒ 

අුවෙ, අඩුා තරිලත ඇශාිකකාුව ශ ොල්ජ බිලි ව 79ෂණේ  

සසචිතෙල තිසශදතව ඕවෑ. ඒ වු ාට අතතිසාට තිසබුශ්ඩ 

ඇශාිකකාුව ශ ොල්ජ බිලි ව  .5ෂණ පා යි. අපි දාර ග් ශ්  

එෙැනි රටෂණ.  

ඒ්  එෂණකා, ශකොවිඩ්-79 ෙසසගත  අප රට ඇතුමුල 
ශලෝක ටා ත්ජව ෂණ වු ාා අපට සිදු වු ා අප සතුමෙ තිසශදව 
සසචිත්  එෂණක දදිික ගාව  තව. ඒ නිසා තායි අපි තීර   
කශ  , සාහර අෙසක ාෙලී  අතයෙ ය ශවො ෙව සාහර වා්ඩ  
ආව ව  සීාා කරතව. ඒ ොශග්ධනා, ෙැඩිපුර ආව ව  කරව 
වා්ඩ  එශස  ෙැඩිපුර ශගව එව එක තහව්ම කරතව. ඒ 
ආකාර ට සසචිත පාලව  කරශගව, අශේ රශට් මුදල් ඒකක  
ෙව රුපි ශල්  ෂණතිස  සක ාෙර කරශගව දදිික ට  තව අපි 
තීර   ක ා. එදා ආ්ඩඩුෙ ාා කී පිකදි එ්ඡචර මුදලෂණ ග් ත් , ඒ 
කාල  තුම  රුපි ල් 737ට තිසබි්ඡච ඇශාිකකාුව ශ ොලරශේ අග  
රුපි ල් 785 දෂණො දහ ට දෂණකාශගව ගි ා. ඒ නිසා අපට ඒ 
පැ් ත්  දලතවට සිදු වු ා. ඒ නිසා තායි අපට  ්ම ආකාර කට 
තහසචි පවෙතවට සිදු වුශ්ඩ. ශ්ම ෂණශය ්රශේ තිසබි්ඡච ප්ර කව  අශේ 
ආ්ඩඩුශේ ෙැ ෂණ කි ලා එතුමාා ශකෝඡචර කිේේ  ාා ඒක 
පිළිගතශත වැහැ. තිසශදව ද් ත අුවේ  අපට ඒක පිළිගතවට 
දැහැ. ඒ දේ  ාා එතුමාාට කි තව කැාැතිසයි. ශලෝකශේ සෑා 
රටකටා ශ්ම ත් ් ෙ ට මුහු  ශදතව සි්ධ  වු ා. ආ්ජකයක ට 
ෙව දලපෑ්ම නිසා අපි විවි  ක්රාශේද පාවි්ඡචි ක ා. එක ක්රා ෂණ 
තායි, විවි  තහසචි පැවවීා. අපි තේ  ක්රා පාවි්ඡචි ක ා. ාා 
ශෙවා ශෙලාෙක ඒ ගැව්  කරුණු දදිිකප්  කරතව කැාැතිසයි.  

ගරු විපෂණය වා කතුමාා කි පු තේ  ශද ෂණ ගැව ාා 
කි තවට අෙ යයි. එතුමාා කි ා තිසශදවො, ශ්ම රශට් දදිකිරී්ම 
ෂණශය ්ර  දැෙැතත ප්ර කව කට මුහු  ී  තිසශදවො කි ලා. අද 
දදිකිරී්ම ෂණශය ්රශේ නිරත වී සිටිව ශදොශහෝ ශදශවකු සාඟ ාා 
ක ා කරව ශකොට, ප්ර කව අහව ශකොට ඒ අ  කිේො, ඒ අ ට ඕවෑ 
තර්ම ෙැ  තිසශදවො, ඒ අ ට තිසශදව ප්ර කව , දැවට සිටිව 
ශස ෙක, ශස විකාෙත ප්රාා ේ  ශවොවීායි කි ලා. ඒ නිසා ගරු 
විපෂණය වා කතුමාා කි පු ඒ ක ාේ  සතයශ ත ශතොර දෙ ාා 
ාතෂණ කර ශදතවට කැාැතිසයි.  

ශ්ධය  ෙ නියකපාදව  කරුව ලදව වා්ඩ  ආව ව  
තාෙකාලිකෙ අ් හිටුවීාට ර  ග්  ප්රතිසප් තිසා  තීර   තුමළිත 
අද ශ්ධය   ටයිල් නියකපාදව ක්ජාාතතශේ සසේජ ව ෂණ සිදු 
ශෙිලත පෙතිසවො.  

ටයිල් ආව ව  තහව්ම ක  නිසා ශ්ධය  ෙ නියකපාදව  

කරව ටයිල් ප්රාා   දැත ෙැඩි ශෙිලත  වො. ඒ නිසා වතාෙට 

තේ  පැ් තකිත ොසි ෂණ අ්  ෙව දේ  ාා ාතෂණ කර ශදතව 

කැාැතිසයි.  ඒ තුමළිත ශ්ධය   ටයිල් නියකපාදව ක්ජාාතතශේ 

සසේජ ව ෂණ ඇතිස ශෙිලත පෙතිසවො. එා ෂණශය ්ර සපහා අලුතිසත 

ආශ ෝව  කරතවතද ආක්ජය   කර ගැනීාට අපට හැකි වී 

තිසශදවො. දැවට රශට් පෙතිසව ටයිල් අෙ යතාශෙත සි  ට 51ෂණ 

පා  ශ්ධය   නියකපාදක තශගත සපුරා ගැනීා අශේ රශේ 

අරමු යි. එ  තෙදුරට්  ේජ ව  කරලා 0100 ෙසර අෙසත ෙව 

විට රශට් ටයිල් අෙ යතාෙ ස්මපූ්ජ ශ තා ශ්ධය  ෙ සපුරාගතව 

කටයුතුම කරව දෙ ාා කි තව කැාැතිසයි. ාා හිතව විධි ට ගරු 

විපෂණය වා කතුමාා්  ඒ ගැව සතශතෝය ශෙයි. ශාොකද, අශේ 

රශට් නියකපාදව  ෙැඩි ෙව එක තායි අප හැශාෝා 

දලාශපොශරෝ තුම ෙතශත. ඒක කර ගතව පුුලෙත ව්ම අප 

හැශාෝටා ශහොපයි කි ා ාා හිතවො.  

දැවට ලසකාශේ ටයිල් නියකපාදව  කරුව ලදව ාහා පිකාා  

නියකපාදක ත තිසශදශවෂණ සිටිවො. ඊට අාතරෙ ඒ සපහා අද 

තේ  අ   දදිිකප්  ශෙිලත දතවො. අප ඒ පිළිදප්  සතුමටු 

ශෙතව අෙ යයි. ාහා පිකාා  සසේජ ව ෙයාපෘතිස සපහා සහ 

ආශ ෝව ා්ඩ ල  දැවටා්  අුවාත ෙයාපාර අෙ යතා සපහා 

තීරුදදු තීර   කිරීශ්ම කිලටුෙෂණ ාිනත අතිසගරු වාධිපතිසතුමාා 

විශ  ය ආකාර ට අෙසර ෂණ ී  තිසශදවො,  ්ම කිසි අෙසක ාෙක 

ටයිල් පිට රටිත ශගව එතවට අෙ ය ව්ම, සීිලත ප්රාා  නිසි 

ප්රිලතිස ෂණ ඇතිසෙ, නිසි පසු විපරාෂණ ඇතිසෙ ශගතෙතව.  

ශ්ම ෙව විට නිකු්  කර ඇතිස ගැසට් නිශේදව අුවෙ දිව 781ක 

   සහව පදවා ාත සනීපාරෂණයක වා්ඩ  ආව ව  කිරීාට 

දැවටා්  අෙසර ී  තිසශදවො. දදිික කාලශේ  අශේ විශ්ධ  විනිා  

ත් ් ෙ   ්ම ආකාර කට   ා ත් ් ෙ ට පැිලණි ාට පසුෙ, 

ටයිල් ේජග අශේ රශට් නියකපාදව  කරව අතරා, පිට රටෙලිත ද 

විවි  ශාෝසකතර සහිත ටයිල් ේජග ශගව ඒාට ද  ලදා ශදතව 

සාහර විට අපට හැකි ෙුව ඇතිස දේ  ාා ශ්ම අෙසක ාශේී  

කි තව අෙ යයි.  

ගරු ක ාවා කතුමානි, අද අශේ රශට් ශකොවිඩ්-79 ෙසසගත ට 

මුහු  ී ා සපහා අපි එතව්  ලදා ශදවො. ඒ නිසා අශේ රශට් 

සසචාරක ෂණශය ්ර  තෙ ාාස කිහිප කිත තෙදුරට්  ේජ ව  

ශෙයි. ඒ එෂණකා රට සැලකි  යුතුම ආ්ජකයක ේජ ව ශේග ෂණ 

සහිත දි ාෙකට දැත ශ ොමු වී තිසශදවො. එා නිසා ශ්ම අාාරු 

ත් ් ෙ  තෙ ටික කලකිත ශෙවසක ෙව දේ  ාා ාතෂණ කර 

ශදතව කැාැතිසයි. සාහර අ  දැවට පෙතිසව ගැටලු ගැව 

ශදොශහොා සැලකිල්ශලත, ශදොශහොා හිශ්  අාාරුශෙත ශපතව 

ශපතවා සිටිව අතරා, ඒො ගැව සතුමටු ෙව දේ  ාට ශපනී 

 වො. ඊශේ ශපශ්ජදා, හිටපු සාහර ඇාතිසෙරු ඇවිල්ලා ාා ය ට 

ප්රකා  කරවො ාා දැෂණකා, "ආ්ඩඩුෙට    ප්ර කව ෂණ තිසශදවො, 

විශ්ධ  විනිා  ප්ර කව ෂණ තිසශදවො, රුපි ශල් අග  පිළිදප 

ප්ර කව ෂණ තිසශදවො." කි ලා. ඔවුත ඒො කි තශත ශ්ම රශට් 

අ ට පා ෂණ ශවොශෙයි. ඒො කි තශත පිට රට අ ට්  එෂණකයි. 

ඒො කි තශත, පිට රට අ  ලෝ  ඒො කි ො අශේ රශට් 

ආ්ජකයක  තේ  දු්ජෙල කරතවයි. ඒ වු ාට අපි ඒ අ ට ාතෂණ 

කර ශදවො, ඒ සි ලු ප්ර ් ව නියකඵල ෙවො  කි ව එක. ඊශේ 

ශපශ්ජදා ාහ දැසකුෙ විශ  ය නිශේදව ෂණ නිකු්  කර තිසශදවො 

ාා දැෂණකා, ශ්ම රශට් අසතය ප්රචාර කරතව එපා  කි ලා. එා 

නිශේදව  ාශග්ධන ක ාශේ ශකොටසෂණ හැටි ට හැතසාඩ් ෝජතාෙට 

ඇතුම ්  කිරීා සපහා ාා ාවාගව* කරවො.  
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[ගරු අජි්  නිොඩ් කබ්රාල් ාහතා ] 

————————— 
* කථාව අවාානප්ේ පළ කප ඇව. 
*  உமரயினிறுதியில் தரப்பட்டுள்ளது. 

* Produced at end of speech. 
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 “Erroneous News Report on Debt Service Payments on account of Sri 
Lanka Development Bonds and Foreign Currency Loans from Domestic 
Banks” 

විවි  අසතය ප්රචාර හරහා රට අසක ාෙර කරතව, රශට් 

ආ්ජකයක  දු්ජෙල කරතව දරව ප්ර ් ව  අප ශහ ා දකිතව ඕවෑ. 

ශාොකද, ඒො කිරීශාත රශට් ආ්ජකයකශේ ප්රගතිස ට දා ා 

කරතවයි ඒ අ  දලාශපොශරෝ තුම ෙතශත.  

ගරු ක ාවා කතුමානි, විවි  ක්රාශේද හරහා රටට විශ්ධ  

විනිා  ශගව එතව අපි දැත කටයුතුම කරශගව  වො. අශේ 

මූලික ප්ර ් ව , දලාශපොශරෝ තුමෙ විශ  යශ ත පිට රටෙලිත 

   ගතවො ශෙුවෙට    ශවොශගව විශ්ධ  විනිා  ලසකාෙට 

ශගව ඒායි. ඒ නිසා අපට පුුලෙත ශ්ධෙල් ශ්ම රශට් නියකපාදව  

කරලා, අශේ ආව ව  අඩු කරශගව, අශේ විශ්ධ  විනිා  

ේප ව ාා්ජග ෙැඩි කරශගව, ශප්ර ය  ෙැඩි කරශගව අපි කටයුතුම 

කරශගව  වො. ශ්ම ෙසර අතතිසා ෙවශකොට අපට දකිතව 

පුුලෙත ශෙයි,  සක ාෙර ාට්ටාකට ආ්ජකයක  එව ආකාර . ඒ 

පිළිදපෙ අපි විපෂණය වා කතුමාාට කි තව අෙ යයි. ාා දතශත 

වැහැ, එතුමාා ශ්ම කි ා තිසශදව සාහර ශ්ධෙල් ශාොව අරමු කිත 

කි ා තිසශදවොද කි ලා. ශාොව අරමු කිත කි ා තිසබු ් , අපි 

සක ාෙර ආ්ජකයක ෂණ ශගො  වඟව දෙ ාතෂණ කර ශදිලත, ාශග්ධන 

ෙචව සකෙල්ප  අෙසත කරවො.  
 
ාවාප්ම්ාය ෙව ව න ල  ොධාය නිප්ව නය  
ெபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட ஊடக அறிவித்தல்: 
Press Release tabled: 

 

ගවා කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொ ொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ෙරප්රසාද ප්ර කව , ගරු අශ ෝෂණ අශබ්සිසහ ාතරීතුමාා. 

 

වපරාා   ප්වේ ොධාය ාම්මුඛ ාාකච්ාාවකදී 

කළ වතානන 
ெிறப்புொிமை: ‘தவப்’ ஊடகவியலொளர் 

ெந்திப்பின்நபொது விடுக்கப்பட்ட  

அச்சுறுத்தல்    
PRIVILEGE: THREATS MADE AT WEB MEDIA 

INTERVIEW 
 
 

ගවා අප්ශ්පක් අප්ේසවු ෙුවා  
(ைொண்புைிகு அநெொக் அநபெிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ගරු ක ාවා කතුමානි,   ාශග්ධන ෙරප්රසාද ප්ර කව   ාතුම   කිරීාට  
අෙසක ාෙ ලදා ී ා ස්මදත ශ ත ඔදතුමාාට  සකතුමතිසෙතත 

ශෙවො. 

පසුගි  දිශවක පැෙැතිස ශෙබ් ාා ය ස්මමු  සාක්ඡාාෙකී  

ාශග්ධන වා සපහත කරිලත කර ඇතිස ත්ජවා් ාක ප්රකා  ෂණ 

නිසා ාශග්ධන ආරෂණයාෙට  ්ම කිසි ත්ජව ෂණ ඇතිස ශෙලා තිසශදව 

දෙ ාා ශ්ම අෙසක ාශේී   ගරු සවාෙට ප්රකා  කරවො. එා 

ප්රකා   සහ එා ප්රකා   අ සගු සීඩී තැටි  ෙරප්රසාද කිලටුෙට 

දදිිකප්  කිරීා සපහා ාා ගරු ක ාවා කතුමාාට ශ ොමු කරවො. 

එ  ෙරප්රසාද කිලටුෙට ශ ොමු කරව ශාත දල්ලා සිටිවො.  

ශදොශහොා සකතුමතිසයි. 

 
ගවා කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொ ொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මී ඟට, ගරු අරුතදික ප්රවාතදු රාය අාාතයතුමාා, ෙරප්රසාද 

ප්ර කව . - [සවා ග්ජව  තුම  වැත.] 
 

ගවා ාජි ක ප්රේෙ ාා ෙුවා  
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிநரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු ක ාවා කතුමානි, - 

 

ගවා කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொ ொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔේ, ගරු විපෂණය වා කතුමාා. 

 

ගවා ාජි ක ප්රේෙ ාා ෙුවා  
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிநரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු ක ාවා කතුමානි, විශ  යශ තා රතත රාාවා ක 

ාැතිසතුමාාශග්ධන ප්ර කව  ස්මදත ශ ත  ශ්ම අෙසක ාශේී  කරුණු ාතුම 

කිරීාට ාට ශපොඩි ශේලාෙෂණ ලදා ශදතව. ගරු ක ාවා කතුමානි, 

ඔදතුමාා්  දතවො ඇතිස, එතුමාාශග්ධන ාතරී රයර  ආරෂණයා කිරීා 

ේශදසා දදිිකප්  ක   ිකට් දල්ලු්ම ප්ර  ඊශේ අභි ාචවාධිකර   

ප්රතිසෂණශය ප ක  දෙ. විශ  යශ තා  අපි දලාශපොශරෝ තුම ශෙවො,  

එතුමාාශග්ධන ාතරී රයර  පිළිදප කරුණු කාර ා ශගොුව කරිලත 

අභි ාචවාධිකර   ලදා දුත ිකට් ආඥාාෙට විරු්ධ ෙ, එ  

අභිශ ෝග ට ලෂණ කරිලත ශශ්ර යකඨාධිකර  ට දල්ලීාෂණ කරතව.  
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පා්ජලිශ්මතතුමෙ 

ගරු ක ාවා කතුමානි, අපි මීට ශපර්  එතුමාාට ාාස තුමවෂණ 

පා්ජලිශ්මතතුමෙට ශවොපැිල  සිටීා සපහා අෙසර ලදා ගැනීශ්ම 

ශ ෝවාෙ දදිිකප්  ක ා. අපි එා දල්ලීා දදිිකප්  කශ   ාා්ජතුම 

ාාසශේ 19 ෙැනි දා දෙ ාා ඔදතුමාාට අෙ ාර   කරතව 

කැාැතිසයි. එා  අෙසක ාශේ ී   එ ට අදා ෙ  අධිකර  කටයු් තෂණ 

ක්රි ා් ාක ෙව දැවිත අධිකර  තීතදුශෙත පසුෙ ඒ පිළිදපෙ 

තීතදු කරතවට දලාශපොශරෝ තුම ශෙවො කි ලා ාහ ශල්ක්මතුමාා 

ලි ා එො තිසබු ා. 

ගරු ක ාවා කතුමානි, පා්ජලිශ්මතතුම ාතරීෙරුතශග්ධන 

ෙරප්රසාද ආරෂණයා කරතවට දැඳී සිටිව පු්ධගල කු හැටි ට 

ඔදතුමාාශගත ාා ශදොශහොා කාරුණිකෙ දල්ලීාෂණ කරවො. 

රතත රාාවා ක ාැතිසතුමාාට ාාස තුමවෂණ  පා්ජලිශ්මතතුමෙට 

ශවොපැිල  සිටීශ්ම අෙසර  සපහා ෙව ශ ෝවාෙ ාත, එතුමාාට 

ාාස තුමවක නිොඩුෙෂණ ලදා ශදතවට ඔදතුමාා අුවාැතිස  ලදා 

ශදතව කි ා ාා ශදොශහොා කාරුණිකෙ ඔදතුමාාශගත දල්ලීාෂණ 

කරවො. 

 
ගවා කථානායකුරො 
( ைொண்புைிகு ெபொ ொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශදොශහොා සකතුමතිසයි. ප්ර ාව ෙැ  කටයුතුම ආර්මවශේ ී  

ශ ෝවා,  -  

 
ගවා ාජි ක ප්රේෙ ාා ෙුවා  
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிநரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු ක ාවා කතුමානි, - 

 
ගවා කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொ ொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔේ, ගරු විපෂණය වා කතුමාා. 

 
ගවා ාජි ක ප්රේෙ ාා ෙුවා  
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிநரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඔදතුමාා දතවො, ාාස තුමවෂණ පා්ජලිශ්මතතුමෙට ශවොපැිලණීා 

නිසා ාතරී රයර  අශහෝසිවීා ගැව ආ්ඩඩුක්රා ෙයෙසක ාශේ 

සපහත වී තිසශදව ෙගතතිස . එතුමාා පා්ජලිශ්මතතුමෙට ශවොපැිල  

ාාස තුමව ස්මපූ්ජ වීා නිසා එතුමාාශග්ධන පා්ජලිශ්මතතුම ාතරී රයර  

අශහෝසිවීශ්ම ද ක  තිසශදවො. හැදැයි, අභි ාචවාධිකර   

එතුමාාශග්ධන ිකට් දල්ලු්ම ප්ර  ප්රතිසෂණශය ප ක ් , එතුමාාශග්ධන 

අයිතිසොසිකාෂණ තායි ශශ්ර යකඨාධිකර ශේ ඒ පිළිදපෙ කරුණු 

ශගොුව කර අභි ාචවාධිකර ශේ තීතදුෙ අභිශ ෝග ට ලෂණ කරව  

එක.  

ගරු ක ාවා කතුමානි, ාා ශ්ම අෙසක ාශේ ඔදතුමාාශගත 

දල්ලීාෂණ කරවො. රතත රාාවා ක ාැතිසතුමාා 

පා්ජලිශ්මතතුමෙට ශවොපැිලණීා එතුමාාශග්ධන සකෙකී  තීතදුෙෂණ 

ශවොශෙයි, ඒක involuntary. ඒ කි තශත එතුමාාශග්ධන පැිලණීා 

වතර කර තිසශදවො. විශ  යශ තා කි තව ඕවෑ, ඔදතුමාා ඒ 

පිළිදපෙ තීතදුෙෂණ ශගව වැතිස දෙ. ඒ නිසාා එතුමාාට ඒ ාාස තුමව 

තුම ී  පා්ජලිශ්මතතුමෙට පැිලශ තවට දැික ශෙලා තිසශදවො. ඒක 

එතුමාාශග්ධන තීතදුෙෂණ ශවොශෙයි, ඒක ඔදතුමාා, ාහ ශල්ක්මතුමාා 

ඇතුමුල ක්ඩ ා ා ශගව තිසශදව තීතදුෙෂණ. හැදැයි, 

ශශ්ර යකඨාධිකර ශේ එතුමාාශග්ධන ාතරී රයර  පිළිදපෙ අභි ාචව ෂණ 

තිසශදව ශාොශහොතක, එ  දදිිකප්  කරතවට දිව 40ක කාල 

ෙකොුවෙෂණ තිසශදව ශාොශහොතක ාා ශ්ම පා්ජලිශ්මතතුමශේී  

ඔදතුමාාශගුව් , ාහශල්ක්මතුමාාශගුව්  දල්ලීාෂණ කරවො, 

කරු ාකර එතුමාා ඒ ාාස තුමශවහි පා්ජලිශ්මතතුම ශවොපැිලණීා 

පිළිදප කරුණු කාර ා ශගොුව කර, එතුමාාශග්ධන ාතරී රයර  

අශහෝසියි කි ලා ාැතිසෙර  ශකොිලයත සවාෙට ලියු්ම  ෙතව 

එපා කි ලා. ඒ ොශග්ධනා ාා ඔදතුමාාට කි තව කැාැතිසයි, ඒ ාාස 

තුමවක කාල  ස්මපූ්ජ  ශෙව ශාොශහොශ්  ඔදතුමාා ශ්ම කාර   

ගැව තීතදුෙෂණ ශදතවට ඕවෑ ොශග්ධනා, එතුමාාශග්ධන නිොඩු 

ශ ෝවාෙ පිළිදපේ  තීතදුෙෂණ ශදතවට ඕවෑ කි ලා. 

ඒ ොශග්ධනා, ශ්ම කාර  ්  ාා ඔදතුමාාට කි තව කැාැතිසයි.  

ඕවෑා දිවක  රාකාික කාල ශේලාෙ  තුම  දත වාගාර ට 

ගිහිල්ලා  එතුමාා   හමුශෙව එක ශ්ම ාතරීෙරුතශග්ධන ෙරප්රසාද ෂණ.  

වමු්  දැත රීතිස ෂණ පවො තිසශදවො, නිශ ෝග ෂණ පවො 

තිසශදවො,  එශස  හමුෙතව පුුලෙත දදාදා දිවෙල පා යි 

කි ලා. පා්ජලිශ්මතතුම ාතරීෙර කුශග්ධන අයිතිසොසිකා එශස   

අභිශ ෝග ට ලෂණ කරලා,  එ  වතර කරතවට නිල ාිකතට දැහැ  

ගරු ක ාවා කතුමානි. එා නිසා  කරු ාකරලා එා කාර ාෙ 

පිළිදපේ  ශාා ගරු සවාශේී  දැත තීතදුෙෂණ ලදා ශදතව. 

එතුමාාශග්ධන  නිොඩු ශ ෝවාෙ පිළිදපේ , ශශ්ර යකඨාධිකර  ට 

ශ ොමු කර ඇතිස අභි ාචව  විවාග ශකොට අෙසත ෙවශතෂණ 

එතුමාාශග්ධන ාතරී රයර  අශහෝසි ශවොකිරීා සපහා් ,   රාකාික 

ශේලාෙල රතත රාාවා ක ාැතිසතුමාා දැහැදකිතව අපට අෙසර 

ලදා  ී ා සපහා්  තීතදුෙෂණ ලදා ශදතව. ඒක පා්ජලිශ්මතතුම 

ාතරීෙරුතශග්ධන  ෙරප්රසාද ෂණ. ශ්ම කාර ා තුමව පිළිදපෙ දැත 

ප්රකා  ෂණ කරතව කි ා ාා ඔදතුමාාශගත දල්ලීාෂණ කරවො.  

ශදොශහොා සකතුමතිසයි. 

 
ගවා කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொ ொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ්ම  ස්මදත ශ ත ාට කරතව තිසශදව ප්රකා   තායි, ාා 

නීතයුවූලලෙ කටයුතුම කරවො  කි ව එක. ාා සි ලු නීතිස 

ේපශදසක ලදාශගව, ශාශතෂණ කටයුතුම ක ා ොශග්ධන නීතයුවූලලෙ 

කටයුතුම කරවො. [දා ා කිරී්ම] 

 
ගවා ාජි ක ප්රේෙ ාා ෙුවා  
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிநரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ශා ,  ලෂණය ග වෂණ ාවාප ලදාශගව ාහව ාතදශ ත 

ප්  වුණු ාතරීෙර කුශග්ධන ාතරීකා පිළිදපෙ, එා ාතරීෙර ාට 

පා්ජලිශ්මතතුමෙට පැිලණීාට තිසශදව අයිතිස   පිළිදපෙ තිසශදව 

දරපත  ගැටලුෙෂණ. ඔදතුමාා තීතදුෙෂණ ගතවො කිේො ව්ම ඒක 

විග්රහ කරතව. ඔදතුමාාශග්ධන විග්රහ  ශාොකෂණද? එතුමාාශග්ධන 

ාතරීකා අශහෝසි වු ා  කි ලා ඔදතුමාා ාැතිසෙර  ශකොිලයත 

සවාෙට ලියුාෂණ  ෙවොද?  ශශ්ර යකඨාධිකර  ට අභි ාචව ෂණ 

දදිිකප්  කරතව, එතුමාාට දිව 40ෂණ තිසශදවො.  ගරු 

ක ාවා කතුමානි,  ඔදතුමාා සා ාර  පු්ධගල කු හැටි ට ඒකට 

කල් ශදවොද?   නීතයුවූලලෙ කටයුතුම කරවො කි ව එක 

විතරෂණ ප්රාා ේ  ෙතශත වැහැ ශත.  ඔදතුමාා එ  විග්රහ 

කරතව. 

 
ගවා කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொ ொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ාට  තො ඒ වඩු තීතදුෙ ගැව ේසාවිශ ත කිසිා දැුව්මී ාෂණ  

කරලා  වැහැ.   ඊශේ සිදු වුණු  ශ්ධෙල් ගැව ාා පුේ ප් ෙලිත 

දැෂණකා ිලස කිසිා දැුව්මී ාෂණ ාට ලැබිලා  වැහැ.  දැුව්මී ාෂණ 

ලැබුණු ෙහාා ාා අදා  අ ට ක ා කරලා,  ගතව ඕවෑ පි ෙර  

ගතව්ම. [දා ා කිරී්ම]  

1093 1094 

[ගරු සජි්  ශප්ර ාදාස ාහතා ] 



2021 අශප්ර ල් 16 

ගවා ාජි ක ප්රේෙ ාා ෙුවා  
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிநரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු ක ාවා කතුමානි, ාා තෙ එක ප්ර කව ෂණ ඔදතුමාාශගත 

අහතව කැාැතිසයි. එතුමාාට විරු්ධ ෙ  ී පු තීතදුෙ ස්මදත ශ ත 

ශශ්ර යකඨාධිකර  ට අභි ාචව ෂණ  ශ ොමු කිරීාට් ,  ඒ ලදා දුත 

තීතදුෙ  අභිශ ෝග ට ලෂණ කරතව්  එතුමාාට අෙසක ාෙෂණ 

තිසශදවො.   ඔදතුමාා ස්ජෙ සා ාර ෙ ාට කි තව,  එශතෂණ 

එතුමාාශග්ධන  ාතරීකා අශහෝසි කරතව කටයුතුම කරතශත වැහැ 

ශතද කි ලා. ඒක එක කාර  ෂණ. ඒකට ේ් තර ෂණ ශදතව, 

ගරු ක ාවා කතුමානි. [දා ා කිරී්ම]  

 
ගවා කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொ ொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක ාශග්ධන කා්ජ  ෂණ ශවොශෙයි. [දා ා කිරී්ම] ශාා ගරු 

සවාශේ සිටිව කිසිා ාතරීෙර කුශග්ධන  ාතරී රයර  අශහෝසි 

කිරීශ්ම හැකි ාෙෂණ ාට වැත. [දා ා කිරී්ම] 

 
ගවා ාජි ක ප්රේෙ ාා ෙුවා  
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிநரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ශාොවේ  ඇශහතශත වැහැ, ගරු ක ාවා කතුමානි. [දා ා 

කිරී්ම] 

 

ගවා කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொ ொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එ  නීතයුවූලලෙ සිදු වි  යුතුම ශද ෂණ. [දා ා කිරී්ම] 

 

ගවා දිප්න්ෂන ගුණවතාධාන ෙුවා  
(ைொண்புைிகு  திநனஷ் குெவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු ක ාවා කතුමානි, අද   පා්ජලිශ්මතතුමශේ දදිික කටයුතුම 

කරශගව  ෑා සපහා අදා  ශ ෝවා දදිිකප්  කරතව කි ලා  

ශෙශ ප අාාතයතුමාාශගත ාා දල්ලා සිටිවො.  
 

ගවා (ආ ාතාය)  න්දුල ගුණවතාධාන ෙුවා 
(ைொண்புைிகு (கலொ ிதி) பந்துல குெவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

ගරු ක ාවා කතුමානි,  වයා  ප්රශේ දිවට නි ිලත 

කටයුතුමෙලට අදා  විය  අසක 7, 0, 3, 4, 5, 6 ශ ෝවා ාා 

දදිිකප්  කරවො. ගරු ක ාවා කතුමානි, ඒ අුවෙ- [දා ා කිරී්ම] 
 

ගවා ාජි ක ප්රේෙ ාා ෙුවා  
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிநரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

 
නැඟී සටිප්ේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 

ගවා කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொ ொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු විපෂණයවා කතුමාාට ායිෂණ එක ශදතව.  

 
ගවා ාජි ක ප්රේෙ ාා ෙුවා  
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிநரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු ක ාවා කතුමානි, ාා ශදොශහොා සා ාර  දල්ලීාෂණ 

කරතශත. රතත රාාවා ක ාැතිසතුමාාශග්ධන නිොඩු ශ ෝවාෙ 

ස්මාත කර ගතව ඔදතුමාා අෙසක ාෙ ලදා ශදවොද; අුවාැතිස   

ශදවොද? [දා ා කිරීාෂණ]  

 

ඔදතුමාා ශහොිනතා  දතවො, -[දා ා කිරී්ම] ාාස තුමවෂණ දෂණා 

ගි  පසුෙ  එතුමාාශග්ධන ාතරීකා අශහෝසි ෙව දෙ. [දා ා කිරී්ම] 

එතුමාාශග්ධන අභි ාචව  ශශ්ර යකඨාධිකර  ට දදිිකප්  කරලා, එහි 

තීතදුෙ එවතුමරු අලු්  ාතරීෙර කු ප්  ශවොකරතව  කි ව 

කාර ාෙ ාත එතුමාාශග්ධන ාතරීකා අශහෝසිවීා පිළිදපෙ 

ාැතිසෙර  ශකොිලයත සවාෙට ලි ව එක ඔදතුමාා තාෙකාලිකෙ 

අ් හිටුෙවොද? ඒකයි ාා අහතශත.  

 
ගවා කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொ ொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒො අ් හිටුෙතව ාට දැහැ.   [දා ා කිරී්ම] 

 
ගවා ාජි ක ප්රේෙ ාා ෙුවා  
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிநரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ශාොකද අ් හිටුෙතව දැික? 

 
ගවා කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொ ொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ාට කිසිා ශද ෂණ අ් හිටුෙතව දැහැ. ාා නීතයුවූලලෙ 

කටයුතුම කරවො.  

 
ගවා ාජි ක ප්රේෙ ාා ෙුවා  
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிநரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු ක ාවා කතුමානි, [දා ා කිරී්ම] ක ා කිරීශ්ම නිදහස 

තිසශදවො ශත.  

 
ගවා කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொ ொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔේ, ඔදතුමාා ක ා කරතව. 

 
ගවා ාජි ක ප්රේෙ ාා ෙුවා  
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிநரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු ක ාවා කතුමානි, - [දා ා කිරී්ම]  ශ්මක ප්රාතත්රොී  

රටෂණ. ප්රාතත්රොී  රටක ප්ර ාවතා පුරුකෂණ තායි 

ෙයෙසක ාදා ක . [දා ා කිරී්ම] ඔදතුමාා ෙයෙසක ාදා කශේ 

ප්ර ානි ා හැටි ට ඔදතුමාාශගත ප්ර කව අහතව ාට අයිතිස ෂණ 

තිසශදවො. [දා ා කිරී්ම]  

 
ගවා කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொ ொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අහතව. ඒක ශත ඔදතුමාා ප්ර කව අහතශත. 

 
ගවා ාජි ක ප්රේෙ ාා ෙුවා  
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிநரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඒොට ේ් තර ශදතව ඔදතුමාා දැිනලා දතවො. [දා ා කිරී්ම] 

ාතරීෙර කුශග්ධන ාතරීකා අශහෝසි කරතවට දරව ේ් සාහ කී  

ඔදතුමාාශග්ධන පිළිශෙත, ඔදතුමාාශග්ධන ප්රතිසප් තිස , ඔදතුමාාශග්ධන 

ක්රි ාපටිපාටි   කරු ාකරලා ශහළිදරවු කරතව.   
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පා්ජලිශ්මතතුමෙ 

ගවා කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொ ொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ාතරී රයර ෂණ අහිිල කිරීශ්ම කටයු් ත කරතව ාට දල ෂණ 

වැහැ. 

 

ගවා ාජි ක ප්රේෙ ාා ෙුවා  
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிநரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු ක ාවා කතුමානි, ාා ඔදතුමාාශගත අහතශත ශා යි. 

කරු ාකරලා රතත රාාවා ක ාැතිසතුමාාශග්ධන නිොඩු ශ ෝවාෙ 

අුවාත කරතවට අපට අෙසක ාෙ ලදා ශදවොද? 

 

ගවා කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொ ொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අෙසර  ලැබුශ ෝ , ඒ සපහා අෙසක ාෙ ශදතව්ම. [දා ා 

කිරී්ම] 

 

ගවා ාජි ක ප්රේෙ ාා ෙුවා  
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிநரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු ක ාවා කතුමානි, ේ් තර ෂණ ශදතව ශකෝ. 

 

ගවා කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொ ொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

වැහැ, වැහැ. ාා ශ්ම ශෙලාශේ ඒකට ේ් තර ශදතශත 

වැහැ. නීතිස ේපශදසක අරශගවයි ාට ේ් තර ෂණ ශදතව පුුලෙත. 

 

ගවා ාජි ක ප්රේෙ ාා ෙුවා  
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிநரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු ක ාවා කතුමානි, ාහ ශල්ක්මතුමාා විසිත එෙපු ලිපි  ාා 

ාවාගව* කරවො. 

ාා ශ්ම ලිපි   කි වො. [දා ා කිරී්ම] ශ්ම ලිපි  ාිනත ාහ 

ශල්ක්මතුමාා කි වො, "පා්ජලිශ්මතතුම ාතරී ගරු රතත 

රාාවා ක ාහතාශග්ධන ාතරී රයර  ස්මදත  කාර   අධිකර   

දදිිකශේ විනි කච ට වාව ශෙිලත පෙතිසව කාර  ෂණ දැවිත, 

ඔදතුමාා විසිත පා්ජලිශ්මතතුමශේී  දදිිකප්  කරපු,- 

 

ගවා දිප්න්ෂන ගුණවතාධාන ෙුවා  
(ைொண்புைிகு  திநனஷ் குெவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු ක ාවා කතුමානි, ශ්ම පිළිදපෙ ඔදතුමාා මීට කලිත 

නිශ ෝග ෂණ ලදා ී ලා තිසශදවො. එා නිශ ෝග  අුවෙ, දදිික 

පා්ජලි  ්ශ්මතතුම කටයුතුම කරශගව  ෑායි ඊ ඟට තිසශදතශත. 

එශහා වැතුමෙ, ඔදතුමාා දුත නිශ ෝග  අෙලසගු කරතව කි ලා 

අපට හැා දාා කි තව දැහැ. එතුමාා කි ව කාර   

පා්ජලිශ්මතතුමෙට අයිතිස ශද ෂණ ශවොශෙයි.  

 

ගවා කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொ ொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අධිකර  වඩු තීතදුෙලට දලපෑ්ම කරතව අපට 

පුුලෙතකාෂණ වැහැ. [දා ා කිරී්ම]  

ගවා දිප්න්ෂන ගුණවතාධාන ෙුවා  
(ைொண்புைிகு  திநனஷ் குெவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
That is not a point of Order. How can there be a point 

of Order? - [Interruption.] The Hon. Speaker has given a 
Ruling. ගරු ක ාවා කතුමාා මීට කලිත ශ්ම පිළිදපෙ 
තීතදුෙෂණ ී ලා තිසශදවො. ඒ තීතදුශේ කිසිා ශෙවසෂණ ශෙලා 
වැහැ. එා නිසා ගරු ක ාවා කතුමාාට ශකෝඡචර canvass 
ක ්  අලු්  තීතදුෙෂණ ශදතව පුුලෙත ත් ් ෙ ෂණ වැහැ. 

 
ගවා ාජි ක ප්රේෙ ාා ෙුවා  
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிநரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු ක ාවා කතුමානි,  I rise to a point of Order. 

 

ගවා ෙහින් ානන්  අලු කගෙප්ප ෙුවා   
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைநக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු ක ාවා කතුමානි, එතුමාාට හැා ශෙලාශේා ක ා 

කරතව අෙසක ාෙ ශදවො ශත. එතුමාාට ේශ්ධ දපලා හෙසක 

ශෙවකල් ක ා කරතව අෙසක ාෙ ශදවො. දැත ාට්  ක ා 

කරතව අෙසක ාෙෂණ ශදතව.  

ගරු ක ාවා කතුමානි, ගරු රතත රාාවා ක ාතරීතුමාා 

පිළිදපෙ විපෂණය වා කෙර ා ශ්ම පා්ජලිශ්මතතුමශේී  දිගිත දිගටා 

ක ා කරවො. ාා පසුගි  දිවක රතත රාාවා ක ාතරීතුමාාට 

විරු්ධ ෙ වඩුෙෂණ දාලා තිසබු ා. වමු් , එතුමාා ාශගත සාාෙ ග්  

නිසා ාා ඒ වඩුෙ දල්ලා අසක කරග් තා. රතත රාාවා ක 

ාතරීෙර ා එදා ාට ේසාවිශේී  හමුවු ා. ගරු ක ාවා කතුමානි, 

එතුමාාශග්ධන ක ාෙ ඇහුොා අෙසකො ාශග්ධන හිත ේණු වු ා. එතුමාා 

කිේො, එතුමාා සිරගත ශෙලා දතශත 

 
[මූලාානප්ේ අණ පරිදි ඉව ක කපන ලදී.] 
[அக்கிரொெனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ාතරීෙර  ායි නිසා කි ලා. එතුමාා ාට කිේො, එතුමාාශග්ධන වඩුෙට 

සාෂණෂිකාරශ ෝ 713ශදශවෂණ සිටි ා,  සාෂණෂිකාරශ ෝ 

713ශදශවෂණ සිටි ී  සාෂණෂිකාරශ ෝ 3ශදශවකුශගත සාෂණෂි අරත 

වඩුෙ දෙර කරතව කිේො කි ලා.  

    
ගවා  පාකුඨාටි ආපච්ික ෙුවා 
(ைொண்புைிகு திஸகுட்டி ஆரச்ெி)  

(The Hon. Thisakutti Arachchi)  

දැත කිඹුල් කඳුුල ශහ වො. 

 
ගවා ෙහින් ානන්  අලු කගෙප්ප ෙුවා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைநக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

"අපි වඩුෙ ගැව දලාගතව්ම. සාෂණෂිකාරශ ෝ 3ශදශවකුශග්ධන 

සාෂණෂි අහලා, අපි වඩුෙ අෙසත කරතව්ම"   කිේොලු. 

"713ශදවාශගතා සාෂණෂි ග් තා ව්ම ාා අද,- [දා ා කිරීාෂණ] 

රතත රාාවා ක ාතරීතුමාා කි පු ශ්ධ, ාා ෙග කීාකිත යුතුමෙ 

කි තශත. ාා ශ්මක ෙග කීාකිත කි තශත. තමුතවාතශස ට 

අෙ ය ව්ම ාා දිවුරු්ම ප්රකා  ෂණ ලි ලා ශගව්  ශදතව්ම. ගරු 

ක ාවා කතුමානි, දැත එතුමාතලා රතත රාාවා ක 

ාතරීතුමාාට ගිහිල්ලා කි වොලු, "තමුතවාතශස ශග්ධන වඩුෙ 

ජිනීො ශගනි තව ශදතව" කි ලා. රතත ාට කිේො, "ාා 

කශඩ්  තශත වැහැ. ාා සජි්  ශප්ර ාදාසට කශඩ්  තශත වැහැ. 

ාා ජිනීො ලියුාට අ් සත කරතශත්  වැහැ" කි ලා. "ාා හිශ්ජ 

1097 1098 

———————— 
* ලියවිල් 0ල ඉදිරිප ක ප්නොකපන ලදී. 
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 ෙලා දැත කි වොලු, ාශග්ධන වඩුෙ ජිනීො දෂණො,- [දා ා කිරීාෂණ] 

ශ්ම ශගොල්ශලෝ රතත රාාවා ක  හිශ්ජ  ැේො. ඒ වඩුෙට 

සාෂණෂිකාරශ ෝ 713ශදශවෂණ සිටි ා. වමු් , සාෂණෂිකාරශ ෝ 

3ශදශවකුශගත සාෂණෂි අහලා වඩුෙ අෙසත කරලා, රතත හිශ්ජ 

 ෙලා, ඒ වඩුෙ ජිනීො ශගනි තව plans හදලා, රතත 

ශබ්රාගතව ශාතැව ක ා කරවො. අද රතතට කතව ටික 

වැහැ. රතත දලතව  තව ිලනිශහෂණ වැහැ. රතතශග්ධන වඩුෙ 

ේසාවි ට ශග්ධනවශකොට දලතව  තව ාතරීෙරශ ෂණ වැහැ. 

රතතට කතව වැහැ, ඇඳුාෂණ වැහැ. රතත ශෙුවශෙත  ශපනී 

සිටිතශත වැතුමෙ, ශදොරුෙට රතත ගැව ක ා කරවො. රතත 

රාාවා ක අසර  ශෙලා. රතත ශෙුවශෙත ක ා කරතව 

ිලනිශහෂණ වැහැ. විපෂණය වා ක කි ලා ේශ්ධට ශාතැවට 

ඇවිල්ලා, ශකො ශපොතෂණ අශ්  තිස ාශගව ක ා කරවො. ගරු 

ක ාවා තුමානි, ඕවෑා ශ්ධකට ශෙලාෙෂණ තිසශදවො. ශ්ම 

පා්ජලිශ්මතතුමෙට ශග රෙ ෂණ තිසශදතවට ඕවෑ. ශ්ම 

 

[මූලාානප්ේ අණ පරිදි ඉව ක කපන ලදී.] 
[அக்கிரொெனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

වටතව ශදතව එපා.  
 

ගවා ාජි ක ප්රේෙ ාා ෙුවා  
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிநரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගවා කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொ ொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දෂණාවට කි තව, විපෂණය වා කතුමාා. ඔදතුමාා 

ශා්ඡචරශෙලා ක ා ක ා ශත. 
 

ගවා ාජි ක ප්රේෙ ාා ෙුවා  
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிநரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු ක ාවා කතුමානි, රතත රාාවා ක ාැතිසතුමාාට 

සිදුශෙලා තිසශදව ත් ් ෙ  ගැව ස්මපූ්ජ ශ තා ශවොාඟ  ෙව 

ආකාර ට ගරු ාහිතදාවතද අලු් ගාශග්ධන ාැතිසතුමාා කරුණු 

කාර ා දදිිකප්  ක ා. ාා පැහැදිලිො,- [දා ා කිරී්ම] ගරු 

ක ාවා කතුමානි, ාට ක ා කරතව අෙසක ාෙ ශදතව. 

 
ගවා ෙහින් ානන්  අලු කගෙප්ප ෙුවා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைநக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

අසතය ප්රකා  කරතව එපා. 

 

ගවා ාජි ක ප්රේෙ ාා ෙුවා  
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிநரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු ක ාවා කතුමානි, රතත රාාවා ක ාැතිසතුමාාශග්ධන 

නීතිසඥාෙර ා දෙට ාා කිසිා දෙසක ප් වුශ්ඩ වැහැ. හැදැයි, ාා 

එතුමාා  නිදහසක කරගතවට නීතයුවූලලෙ ක  හැකි හැා ශද ෂණා 

ක ා. ාහිතදාවතද අලු් ගාශග්ධන ාැතිසතුමාා ශදොරු ක ාෙෂණ 

ශගොතලා රශට් වතාෙ ශවොාඟ  ෙතව හදවො. 
 

ගවා නාෙල් 0 පානපක්ෂ ෙුවා (වවාණ ුා ක්රීඩා 

අොවයුරො) 
(ைொண்புைிகு  ொைல் ரொஜபக்ஷ - இமளஞர் ைற்றும் 

விமளயொட்டுத்துமற அமைச்ெர்) 

(The Hon. Namal Rajapaksa - Minister of Youth and Sports) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු ක ාවා කතුමානි, ගරු සජි්  ශප්ර ාදාස විපෂණය 
වා කතුමාා ශ්ම ගරු සවාශේ කාල  විවා  කරිලත එතුමාාශග්ධන 
ශප ්ධගලික ක ාෙෂණ තායි ශ්ම කරතශත.  ගරු රතත 
රාාවා ක ාතරීතුමාා ගැව ඔදතුමාා Ruling එකෂණ ී ලා 
තිසශදවො, ගරු ක ාවා කතුමානි. ඒ Ruling එකට අුවෙ 
පා්ජලිශ්මතතුමශේ ෙැ  කටයුතුම කරශගව  මු. ගරු ාතරීතුමානි, 
ගරු ක ාවා කතුමාා නි ශ ෝග ෂණ දුතවාට පසකශස  ඔදතුමාතලාට 
ඒ නිශ ෝග ට පිටිත  තව දැහැ. [දා ා කිරී්ම] ගරු 
ක ාවා කතුමානි, ඔදතුමාාශග්ධන නිශ ෝග  ක්රි ා් ාක කරතව. 
එ  අධිකර ශේ වඩු තීතදුෙෂණ. එතුමාා ට තිසශදව ඔුලශේ අාාරුෙ 
ශබ්රාගතව ශ්ම කාර   පාවි්ඡචි කරතව දැහැ. [දා ා කිරී්ම] 
ගරු ාහිතදාවතද අලු් ගාශග්ධන ඇාතිසතුමාා ක ාෙ කිේොට පසකශස  
දැත එතුමාා කලදල ශෙලා. [දා ා කිරී්ම]   
 

ගවා කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொ ொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ාව ෙැ කටයුතුම ආර්මවශේී  ශ ෝවා පිළිදප දැුව්ම ී ා. 

ගරු අශ ෝක ප්රි තත ාතරීතුමාා. 
 

ප්පෞද්ගලික ෙන්ත්රීන්ප්ප පන ක ප්කම්ම්ප ක 
தனி உறுப்பினர் ெட்டமூலங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 

 ැදිගෙ ශ්රී වෙත්රී රඥාාතාථ ප් ෞද්ධා අධායාපන  ුම් 

ාවාව (ාවානථාගව ිරීමප්ම්) පන ක ප්කම්ම්පව 
தததிகை ஸ்ரீ மைத்திொீ  பிரக்ஞொர்த்த தபௌத்த கல்வி 

தஹம் ெபொவ (கூட்டிமெத்தல்) ெட்டமூலம்  
DEDIGAMA SRI MAITHRI PRAGNARTHA BOUDDHA 

EDUCATIONAL DAHAM SABHAWA (INCORPORATION) BILL 
 

ගවා අප්ශ්පක ප්රියන්ව ෙුවා 
(ைொண்புைிகு அநெொக்க பிொியந்த) 

(The Hon. Ashoka Priyantha) 

ගරු ක ාවා කතුමානි, පහත සපහත පව්  ශකටු්මපත ාා 

දදිිකප්  කරවො: 

"දැදිගා ශ්රී තාරී ප්රඥාා්ජ  ශද ්ධ  අ යාපව දහ්ම සවාෙ සසසක ාගත කිරීා 

සපහා වූ පව්  ශකටු්මපත දදිිකප්  කිරීාට අෙසර දි  යුතුම ." 
 

ගවා (වව ය) උපුල් 0 ගලප්ප ක ප ෙුවා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொ ிதி) உபுல் கலப்பத்தி)  

(The Hon. (Dr.) Upul Galappaththi)  
 

විසන් ානථිප කපන ලදී. 
ஆநைொதித்தொர். 
Seconded. 

 

රශ්නනය විොන ලදින් ාවා ාම්ෙව විය. 
පන ක ප්කම්ම්පව ඊ  අනුකූලව පළමුවන වප ිරයවන ලදින්  එය 

මුද්රණය ිරීමෙ  නිප්යපග කපන ලදී.  
වාතාවා ිරීමෙ ාකුා 52(න) වන ානථාවප නිප්යපගය ය ප් ක පන ක 

ප්කම්ම්පව බුද්ධාශ්ාාන  ආගමික ුා ාවානකි පක ක ුතුර අොවයුරො 
ප්වව පවපන ලදී. 

வினொ விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

இதன்படி, ெட்டமூலம் முதன்முமற ைதிப்பிடப்பட்டு, அச்ெிடப்படக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

ெட்டமூலம்  ிமலக்கட்டமள இல. 52(6) இன்படி புத்தெொென, ெைய 

ைற்றும் கலொெொர அலுவல்கள் அமைச்ெருக்கு அறிக்மக தெய்யப்படுதற்கொகச் 

ெொட்டப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time, and ordered  to be 

printed. 
The Bill stood referred, under Standing Order No. 52(6), to 

the Minister of Buddhasasana, Religious and Cultural Affairs 
for report. 
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පා්ජලිශ්මතතුමෙ 

ගවා ප්ේ.සී. අලවුරවල ෙුවා 
(ைொண்புைிகு நஜ.ெீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගරු ක ාවා කතුමානි, ගරු සජි්  ශප්ර ාදාස ාැතිසතුමාා ගරු 

රතත රාාවා ක ාතරීතුමාා ශෙුවශෙත නිොඩු ශ ෝවාෙෂණ 

දදිිකප්  ක ා. ඒ නිොඩු ශ ෝවාෙ අපි සකකයර කරවො. රතත 

රාාවා ක ාතරීතුමාාශග්ධන වඩුෙ අධිකර ශේ පේ ොශගව  යි. 

වමු් , පා්ජලිශ්මතතුමශෙත එතුමාාට නිොඩු ශදතව ඕවෑ. ගරු 

සජි්  ශප්ර ාදාස විපෂණය වා කතුමාා දදිිකප්  ක  නිොඩු 

ශ ෝවාෙ ාා සකකයර කරවො.  
 

ගවා කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொ ொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මී ඟට,  අද දිවට නි ිලත කටයුතුම. වයා  ප්රශේ අසක 7 සිට 

6 දෂණො. ආව ව හා අපව ව (පාලව) පවත  ටශ්  ශරගුලාසි 

3ෂණ, ක්රශාෝපා  සසේජ ව ෙයාපෘතිස පවත  ටශ්  නි ා ශදකෂණ 

සහ අල්ලසක ශහෝ ූ ය  ශචෝදවා විා්ජ ව ශකොිලයත සවාශේ 

අ යෂණය වරාල්ෙර ාශග්ධන ෙැටුප හා ී ාවා ප්රතිසශ ෝ ව  කිරීශ්ම 

ශ ෝවාෙ. 

ගවා  න්දුල ගුණවතාධාන ඇෙ පුරො. 
 

ආනයන ුා අපනයන (පාලන) පනව  
ප්පගුලාස  

இறக்குைதி ைற்றும் ஏற்றுைதி (கட்டுப்பொட்டு) 

ெட்டம்: ஒழுங்குவிதிகள்  
IMPORTS AND EXPORTS (CONTROL) ACT: 

REGULATIONS     
 

[පූ.වා. 77.55] 
 

ගවා (ආ ාතාය)  න්දුල ගුණවතාධාන ෙුවා 
(ைொண்புைிகு (கலொ ிதி) பந்துல குெவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

ගරු ක ාවා කතුමානි, වයා  ප්රශේ දිවට නි ිලත 

කටයුතුමෙලට අදා  විය  අසක 7, 2, 3, 4, 5 සහ 6 ාා දදිිකප්  

කරිල. 

ගරු ක ාවා කතුමානි, අග්රාාාතය සහ මුදල් අාාතය, 

බු්ධ  ාසව, ආගිලක හා සසසකකෘතිසක කටයුතුම අාාතය සහ වාගිකක 

සසේජ ව හා නිොස අාාතයතුමාා ශෙුවශෙත ාා පහත සපහත 

 ශ ෝවාෙ දදිිකප්  කරවො: 

"7985 අසක 48 සහ 798  අසක 08 දරව පව්  ාිනත සසශ ෝධිත 

7969 අසක 7 දරව ආව ව හා අපව ව (පාලව) පවශ්  4(7), 6 සහ 74 

ෙගතතිස සාඟ කි වි  යුතුම 01 ෙගතතිස   ටශ්  මුදල් අාාතයෙර ා විසිත 

පවෙව ලදුෙ, 0101 ඔෂණශතෝද්ජ 09 දිවැතිස අසක  0799/01 දරව අතිස විශ  ය 

ගැසට් ප්රශේ ප  කරුව ලැද, 0107.10.70 දිව දදිිකප්  කරව ලද 

ශරගුලාසි අුවාත ක   යුතුම  . 

(අාාතය ා්ඩ ලශේ අුවාතිස  දතො තිසශබ්.)" 

ශකොවිඩ් - 79 ෙසසගත ත් ් ෙ  ශහ තුමශෙත විශ්ධ  විනිා  

අුවපාතිසක  ාත ඇතිස වූ පී ව  හමුශේ, වා්ඩ  ආව ව  විධිා්  

කිරීා සපහා අතිසගරු වාධිපතිසතුමාා විසිත ප්  කරව ලද තීරු දදු 

නි්ජ   කිරීශ්ම කිලටුෙ ාිනත  ්ම නි්ජශ්ධ  සප ව ලී . ඒ අුවෙ 

වා්ඩ  ආව ව  විධිා්  කිරීශ්ම අරමුණිත ශෙශ පාා, 

ක්ජාාතත හා පිකශවෝව අෙ යතා සපහා ප්රාා ේ  පිකදි වා්ඩ  

ලදා ගැනීාට පහසුක්ම සැප උාට සහ අතයෙ ය ශවොෙව ආව ව 

සීාා කිරීා සපහා ආව ව හා අපව ව (පාලව) පවත  ටශ්  

දැවට පෙතිසව ශරගුලාසි සසශ ෝ ව  කිරීාට ශහෝ  ාේ කාලීව 

කිරීාට ශරගුලාසි කිහිප ෂණ ප්රකා  ට ප්  කරව ලී .  

තෙද, විශ්ධ  විනිා  වි ාල ෙ ශ ත රටිත පිටතට ගලා  ව 

ප්රවෙ ෂණ ශලස ආව නික සීනි හඳුවාග්  අතර, ී ්ජ  කාලීවෙ 

ශා  නි ාාව  ක  යුතුම දැවිත සීනි ආව ව දලප්ර පාලව ට 

 ට්  කිරීා සපහා 0101 ඔෂණශතෝද්ජ ාස 09 දිවැතිස අසක 0799/01 

දරව අතිස විශ  ය ගැසට් ප්ර  ප්රකා  ට ප්  කරව ලද අතර ිලල, 

ගැල් කුලී, රෂණය  -ිල.ර.ගැ.- ෙටිවාකිලත සි  ට 1.4ෂණ දලප්ර 

ගාසකතුමෙ ශලස අ  ක  යුතුම දෙට ශරගුලාසි පවෙව ලී . 

දහත දෂණෙව ලද අරමුණුෙලට අදා ෙ 0101 ඔෂණශතෝද්ජ ාස 

09 දිවැතිස අසක 0799/01 දරව අතිස විශ  ය ගැසට් ප්රශේ 

ප්රකා  ට ප්  කරව ලද ශරගුලාසි නීතිසා  අෙ යතාෙ ස්මපූ්ජ  

කිරීා සපහා ශ්රී ලසකා පා්ජලිශ්මතතුමශේ අුවාැතිස ට දදිිකප්  

කරවො. 

ගරු ක ාවා කතුමානි, 7969 අසක 7 දරව ආව ව හා 

අපව ව (පාලව) පවත  ටශ්  ශ්ධය   අ්   ත්ර හා දතිසෂණ 

ක්ජාාතත  සපහා දහ  ාට්ටශ්ම ශෙශ ප ශපො ෂණ සහතිසක 

කිරීා සපහා ශාතා අඩු ප්රිලතිසශ ත යු්  අ්   ත්රෙලිත නිා වූ 

ශරදි හා දතිසෂණ ශරදි ආව ව  සීාා කරිලත නි ාාව  කිරීාට 

0107 අ  ෙැ  ාිනත ශ ෝවා වි . එශාතා කරෙර තශග්ධන 

ආරෂණයාෙ, ශ්ධය   ශදෝට්ටු නියකපාදව ක්ජාාතත  දහ  වැසවීා 

සහ විශ්ධ  විනිා  සුස්කීා සපහා වාවිත ක  හා ප්රිලතිසශ ත 

ශතොර ශදෝට්ටු සහ  ා්රා ආව ව  කිරීා නි ාාව  කිරීාටද 

ශ ෝවා ශකිකණි. මීට අාතරෙ ශ්ධය   දල්ලුා සපුරාලීා සපහා 

ශතෝරාග්  වා්ඩ  ආව ව  සපහා පේ වා සීාා ලිහිල් කිරීාටද 

කටයුතුම කරව ලී .  

ශාා ොතාෙර   තුම  ආව ව හා අපව ව (පාලව) පවත 

 ටශ්  පහත සපහත අරමුණු සාෂණයා්  කර ගැනීා සපහා 

ශරගුලාසි 0101 ශදසැ්මද්ජ ාස 74 දිවැතිස අසක 0016/5 දරව අතිස 

විශ  ය ගැසට් ප්රශ ත සහ 0101 ශදසැ්මද්ජ ාස 04 දිවැතිස අසක 

001 /75 දරව අතිස විශ  ය ගැසට් ප්රශ ත ප්රකා  ට ප්  කරව 

ලී .  

 i. අ්   ත්රෙලිත නිා වූ ශරදි හා දතිසෂණ ශරදි පිළි 
ආව ව  නි ාාව  කිරීා. 

 ii. කරෙර ශදෝට්ටු, ාඟී  ා්රා සහ ශදෝට්ටු ආව ව  
කිරීා නි ාාව  කිරීා. 

 

 iii. ශ්ධය   ක්ජාාතතෙල අෙ යතාෙ සහ දල්ලුා 
සපුරාලීා සපහා ප්රාා ේ  ශලස ශ්ධය  ෙ 
නියකපාදව  ශවොකරව, ශතෝරාග්  වා   
අ ් ාව ව  කිරීා සපහා ෙව සීාා ලිහිල් කිරීා. 
ශාා ගැසට් ප්රෙල ප  කරව ලද අයිතා පිළිදප 
විසකතර ඇමුණුශාහි ඇතුම ්  කර ඇත. එා 

ඇමුණුා ාා ාවාගව* කරවො. 

දහත දෂණෙව ලද අරමුණුෙලට අදා ෙ 0101 ශදසැ්මද්ජ ාස 

74 දිවැතිස අසක 0016/5 සහ 0101 ශදසැ්මද්ජ ාස 04 දිවැතිස අසක 

001 /75 දරව අතිසවිශ  ය ගැසට් ප්රෙල ප්රකා  ට ප්  කරව ලද 

ශරගුලාසි, නීතිසා  අෙ යතා  ස්මපූ්ජ  කිරීා සපහා ගරු සවාෙට 

දදිිකප්  කරවො.   

ගරු ක ාවා කතුමානි, 0118 අසක 74 දරව ක්රශාෝපා  

සසේජ ව ෙයාපෘතිස පවශ්  3 ෙව ෙගතතිසශේ ේප ෙගතතිස   

අුවෙ- 

1101 1102 

————————— 
*  පුානවකාලප්ේ ව ා ඇව. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ගවා ාජි ක ප්රේෙ ාා ෙුවා  
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிநரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
Sir, I rise to a point of Order.   
 

ගවා කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொ ொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔදතුමාාශග්ධන රීතිස ප්ර කව  ශාොකෂණද?  

 

ගවා ාජි ක ප්රේෙ ාා ෙුවා  
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிநரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු ක ාවා කතුමානි, 97(ඌ) සක ාෙර නිශ ෝග ට ාා 

ඔදතුමාාශග්ධන අෙ ාව  ශ ොමු කරෙවො. එහි ශාශහා සපහත 

ශෙවො:  

"කිසි ා ාතරීෙර කු ශෙව්  ාතරීෙර කුට අයුතුම ආශරෝපිත 

ශචෝදවාෙෂණ කිරීා ශහෝ ශෙව්  ාතරීෙර කු ශග්ධන ශප ්ධගලික කටයුතුම 

ස්මදත ශ ත සපහත කිරීා  ශහෝ කරුව ශවොලැබි  යු් ශ්   ."  

ාා ඔදතුමාාශගත දල්ලීාෂණ කරවො, එා සක ාෙර නිශ ෝග  

අුවෙ ාහිතදාවතද අලු් ගාශග්ධන ඇාතිසෙර ා ශ්ම ගරු සවාශේ 

ක  අභූත ශචෝදවාෙ, අසතය ප්රකා  , සාෙදය ප්රකා   

කරු ාකර හැතසාඩ් ෝජතාශෙත දේ  කරතව කි ලා. ඒ 

ොශග්ධනා ඒක පටිගත කිරීා සහ ප්රකා ව  කිරීා තහව්ම කරතව. 

ශාොකද, සක ාෙර නිශ ෝගෙලට විරු්ධ ෙයි එතුමාා ඒ ප්රකා   

කශ  .  

ඔදතුමාා ාට සා ාර  අෙසක ාෙෂණ දුතශත වැහැ, එතුමාා සිදු 

ක  අභූත ශචෝදවාෙට පිළිතුමරු සප තව. ගරු ක ාවා කතුමානි, 

ාායි, රාෙශරෝදි ්ම ස්මපතදත ාතරීෙර ායි එකට එකතුම ශෙලා 

රතත රාාවා ක හිශ්ජ දැ්මාා කි ව ක ාෙ ශාොව තර්ම 

විහිුලෙෂණද? රතත රාාවා ක  ස්ක ගතවට, එතුමාා  ආරෂණයා 

කරතවට ෙැඩිශ තා ෙැ  ක  පු්ධගල ා ාා. එතුමාාට ේපිකා 

සහශ ෝග ,  ෂණතිස  අපි ලදා දුතවා. ගරු ක ාවා කතුමානි,  

සාෂණෂි 713ෂණ කැපෙවොද, සාෂණෂි 31ෂණ කැපෙවොද, සාෂණෂි 61ෂණ 

කැපෙවොද කි ව කාර   පිළිදප තීතදු ශදතව ාා එතුමාාශග්ධන 

නීතිසඥාෙර ා ශවොශෙයි. ඒ නිසා සක ාෙර නිශ ෝග 97(ඌ)  ටශ්  

ාා ස්මදත ශ ත ක  ප්රකා   හැතසාඩ් ෝජතාශෙත දේ  

කරතව - expunge  - කි ා  ාා ඔදතුමාාශගත ශදොශහොා 

ශග රෙශ ත  දල්ලා සිටිවො. 

 

ගවා කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொ ொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ඒ ස්මදත ශ ත සුදුසු පි ෙර ගතව්ම. [දා ා කිරී්ම] ාා ඒ 

ස්මදත ශ ත තීර  ෂණ ගතව්ම.  

 

ගවා ාජි ක ප්රේෙ ාා ෙුවා  
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிநரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
තීර  ෂණ ගතව ශවොශෙයි. ඔදතුමාා ශපොඩ් ෂණ Standing 

Orders කි ෙතව. [දා ා කිරී්ම] තීර  ෂණ ගතව ශවොශෙයි. 

ඔදතුමාා ඒක expunge කරතව.  
 

ගවා ප්නොන්ාන න් රනාන්දු ෙුවා   
(ைொண்புைிகு நஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

එහි සපහත ෙතශත, "ක ා කරිලත සිටිව ශහෝ සවාශේ 

පැිල  සිටිව  ්ම ාතරීෙර කු විසිත, අපහාසා් ාක ශහෝ අනිසි 

ෙචව පාවි්ඡචි කරුව ලැබුෙශහෝ  ..." කි ලා. ාහිතදාවතද 

අලු් ගාශග්ධන ඇාතිසතුමාා ශකොශහ ද අනිසි ෙචව පාවි්ඡචි කරලා 

තිසශදතශත? එතුමාා රතත රාාවා ක කි පු ශද ෂණ තායි 

කිේශේ. ඔදතුමාා කි ෙලා දලතව, ශාොවොද තිසශදතශත කි ලා.  
 

ගවා ාජි ක ප්රේෙ ාා ෙුවා  
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிநரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු ක ාවා කතුමානි, ාහිතදාවතද ඇාතිසතුමාා ස්මපූ්ජ  

අසතය ෂණ ප්රකා  කශ  .  
 

ගවා ප්නොන්ාන න් රනාන්දු ෙුවා   
(ைொண்புைிகு நஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු ක ාවා කතුමානි, එතුමාා ශෙව එකෂණ කි තශත. 
 

ගවා ාජි ක ප්රේෙ ාා ෙුවා  
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிநரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
කරු ාකරලා ඒක හැතසාඩ් එශකත  expunge කරතව. 
 

ගවා ප්නොන්ාන න් රනාන්දු ෙුවා   
(ைொண்புைிகு நஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු විපෂණය වා කතුමානි, සක ාෙර නිශ ෝග 97 (ේ)  ටශ්  

ශාොවොද තිසශදතශත කි ලා ඔදතුමාා කි ො දලතව. [දා ා 

කිරී්ම] ඔදතුමාාට ශේ.සී. අලෙතුමෙල ාතරීතුමාා ශතද ඒක ශගවැ්  

දුතශත?  එතුමාා ශත, ශගවැ්  දුතශත. එහි තිසශදතශත 

ශාොවොද කි ලා හික ට කි ෙතව.  
 

ගවා ාජි ක ප්රේෙ ාා ෙුවා  
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிநரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ාට කවුරුේ  ශගවැ්  දුතශත වැහැ. ාා Standing Orders 

දතවො.  Standing Orders ාා දතවො, ගරු ශොතසකටත 

ප්රවාතදු ාැතිසතුමානි. [දා ා කිරී්ම] ශාොකෂණද තිසශදතශත? කිසිදු 

ාතරීෙරශ ෂණ ශෙව්  ාතරීෙරශ කුට අයුතුම ආශරෝපිත 

ශචෝදවාෙෂණ- 
 

ගවා ප්නොන්ාන න් රනාන්දු ෙුවා   
(ைொண்புைிகு நஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 
ාහිතදාවතද ඇාතිසතුමාා ශචෝදවා කරලා වැහැ.  
 

ගවා ාජි ක ප්රේෙ ාා ෙුවා  
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிநரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
එතුමාා ශචෝදවා කරවො, ාා රතත රාාවා ක ාැතිසතුමාා  

හිශ්ජ දැමීාට කටයුතුම ක ා කි ලා රතත රාාවා ක ාැතිසතුමාා 

කිේො කි ලා. ශකොශහොාද ඒ ොශග්ධන අසතය ප්රකා  කරතශත. 

කරු ාකර ශා  හැතසාඩ් ෝජතාශෙත expunge කරතව.  

[දා ා කිරී්ම]  

 

ගවා ෙහින් ානන්  අලු කගෙප්ප ෙුවා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைநக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු ක ාවා කතුමානි, ාා ආපසු ආො. ාට  සාාශෙතව. 

විපෂණය වා කතුමාා කිේො ඒ කාර   හැතසාඩ් ෝජතාශෙත 

දේ  කරතව කි ලා. එතුමාා ේශ්ධ දපලා කි ව ශදොරු ටික අශේ 

හැතසාඩ් ෝජතාශෙත දේ  කරතව කිේශෙෝ , එතුමාා ක ා ක  

ශද ෂණ වැතිස ශෙවො. එතුමාා ේශ්ධ දපලා අසතය තායි කි තශත. 

එතුමාා රෑට ලි වො.  එතුමාා ේශ්ධ දපලා කි තශත අසතය. 

දසකශසල්ලාා සජි්  ශප්ර ාදාස රටට කි ව අසතය ටික දේ  

කරතව ශෙවො. ගරු ක ාවා කතුමානි, ාා ඇාතිසෙර කු 

හැටි ට පා්ජලිශ්මතතුමශේ ක  ප්රකා ශේ ෙගකීා වාර ගතවො. 
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පා්ජලිශ්මතතුමෙ 

අෙ ය ව්ම ාා ශහට පා්ජලිශ්මතතුමශෙත පිටත press conference 

එකෂණ තිස ලා කි තව්ම. රතත රාාවා ක ාතරීතුමාා ශග්ධන 

නීතිසඥා ා අද ේශ්ධ ාා හමුශෙතව ආො. සාෂණෂිකරුෙත 

713ශදශවෂණ හිටිශේ වැ්ධද කි ලා තමුතවාතශස ලා ඕවෑ 

ශකශවෂණ අහතව. සාෂණෂිකරුෙත 713ශදශවෂණ සිටි ී , 

සාෂණෂිකරුෙත තුමතශදශවකුශගත සාෂණෂි අහලා වඩුෙ අෙසත 

කශ   වැ්ධද? ඒකට ශපනී සිටිශේ සුාතතිසරත ශවොශෙයිද? ඒකට 

ශපනී සිටිතව කිේශේ සජි්  ශප්ර ාදාස ශවොශෙයිද? 

තමුතවාතශස ලා ඒ පිළිදප කි තව.  [දා ා කිරී්ම] ගරු 

ක ාවා කතුමානි, ාා ෙගකීශාත තායි කි තශත. ඒ ාුවයය ා  

හිශ්ජ  ෙලා, ාාවෙ හිිලක්ම වඩුෙලට ශගව තව සැලසු්ම 

කරලා, ආ්ඩඩුෙට විරු්ධ ෙ ශෙව්  ාත හදලා,  ශාතැව නික්ම 

ශ්ම - [දා ා කිරීාෂණ] පා්ජලිශ්මතතුමෙට ෙැ  තිසශදවො. ගරු 

ක ාවා කතුමානි, ාා ඔදතුමාාශගත ශ්ම අෙසක ාශේ දතා 

ශග රෙශ ත දල්ලීාෂණ කරවො. ශ්ම ේ් තරීතර පා්ජලිශ්මතතුමෙට 

ෙටිවාකාෂණ තිසශදවො. [දා ා කිරී්ම] නික්ම අසතය ක ා 

කි වො. එතුමාා එළිෙවතුමරු අසතය ශ්ධෙල් තායි කි තශත. ශ්ම 

විධි ට අසතය ක ා කරතව ශදතව එපා. ඔදතුමාා වයා  ප්ර ට 

අුවෙ ශ්ම ගරු සවාශේ ෙැ  කටයුතුම  කරශගව  තව, ගරු 

ක ාවා කතුමානි. [දා ාකිරී්ම] 
 

ගවා ාජි ක ප්රේෙ ාා ෙුවා  
(ைொண்புைிகு ெஜித் பிநரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු ක ාවා කතුමානි, ගරු ාහිතදාවතද අලු් ගාශග්ධන 

ඇාතිසතුමාා කි පු කාර   ාා ශපොඩ් ෂණ නිෙැස්දි කරතව ඕවෑ. 

රතත රාාවා ක ාැතිසතුමාාශග්ධන වඩුෙ ශෙුවශෙත ාා  දදිිකප්  

කරපු නීතිසඥාෙර ා ශෙව කවුරු්  ශවොශෙයි, වාධිපතිස නීතිසඥා 

පායිසක මුසකතාපා ාැතිසතුමාායි. ාා දදිිකප්  කශ   වැහැ, සුාතතිසරත 

නීතිසඥාෙර ා. [දා ාකිරී්ම] පට්ටපල් අසතය කි තශත. ශ්ම අසතය 

හැතසාඩ්ගත කරතව ශදතව එපා. අමූලික, පට්ටපල් අසතය ෂණ 

කි තශත. පායිසක මුසකතාපා ාැතිසතුමාා තායි ාා රතත 

රාාවා ක ාැතිසතුමාා ශෙුවශෙත ශ ෝවා ක රලා දදිිකප්  කශ  , 

ශෙව කවුරුේ  ශවොශෙයි.  
 

ගවා ෙහින් ානන්  අලු කගෙප්ප ෙුවා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைநக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු ක ාවා කතුමානි, ගරු සජි්  ශප්ර ාදාස ාැතිසතුමාා ාශග්ධන 

වා කිේො. විපෂණය වා කතුමාා, තමුතවාතශස ට අසතය කි තව 

දගැතවූශේ කවුද දතශත වැහැ. තමුතවාතශස  ේ් ප් තිසශ තා 

අසතය කි ව විපෂණය වා කෙරශ ෂණ. උේස ව්ම සිකියුිකටි - ිලටි 

ව්ම ක්මකරු.උ එශහා ශත, කිේශේ. ාා ඔදතුමාාට ශ්ම කාර  ්  

කි තව්ම. සුාතතිසරත ාතරීෙර ා එතුමාාශග්ධන නීතිසඥාෙර ා 

හැටි ට ප්  කශ   ඔදතුමාා කි ලා ාා ශවොශෙයි කි තශත. ාට 

එශහා කිේශේ රතත රාාවා ක ාතරීතුමාා. ඔදතුමාාට පුුලෙත 

 ඒ කාර   එතුමාාශගත අහලා නිෙැස්දි කර ගතව. ාා 

ෙගකීශාත කි වො, ඔදතුමාා තායි සුාතතිසරත ාතරීෙර ාට 

වාර දුතශත.  
 

ගවා කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொ ொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දැත ඒ ප්ර කව  ගැව ක ා ක ා ඇතිස. 
 

ගවා ෙහින් ානන්  අලු කගෙප්ප ෙුවා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைநக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔදතුමාා තායි සුාතතිසරත ාැතිසතුමාාට වඩුෙ වාර දුතශත. 

ඔදතුමාා තායි රතත රාාවා ක ාැතිසතුමාා හිශ්ජ  ැේශේ. දැත 

දදා ශෙතව එපා. 

ගවා කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொ ொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු දතදුල ගු ේජ ව ඇාතිසතුමාා ක ාෙ කරශගව  තව. 

 
ගවා (ආ ාතාය)  න්දුල ගුණවතාධාන ෙුවා 
(ைொண்புைிகு (கலொ ிதி) பந்துல குெவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

ගරු ක ාවා කතුමානි, 0118 අසක 74 දරව ක්රශාෝපා  

සසේජ ව ෙයාපෘතිස පවශ්  3 ෙව ෙගතතිසශේ (4) ෙව 

ේපෙගතතිස  අුවෙ 0101 ශදසැ්මද්ජ 78 දිවැතිස අසක 0016/78 සහ 

0101 ශදසැ්මද්ජ 78 දිවැතිස අසක 0016/79 දරව ගැසට් 

නිශේදවෙල පහත දැෂණශෙව ප්රතිසප් තිස ක්රි ා් ාක කිරීා සපහා 

නි ා ශදකෂණ ප්රකා  ට ප්  කරව ලී .  

2020 ශදසැ්මද්ජ 78 දිවැතිස අසක 0016/78 දරව ගැසට් 

නිශේදවශ ත දදිකිරී්ම ප්රාාද, සකකයර ශලස විදුලි  ලදා ගැනීශ්ම 

දුයකකරතා සහ පාසකකු දිකදා ප්රහාර  ශහ තුමශෙත ඇතිස වූ පසුදෑා 

ඇතුමුල විවි  ශහ තුම නිසා 0101 ශදසැ්මද්ජ 15 දිවැතිස අාාතය 

ා්ඩ ල තීර  ට අුවෙ, යැතග්රි-ලා ශහෝටල් ලසකා (පු්ධගලික) 

සාාගශ්ම ොණි ශාශහයු්ම ආර්මව කරව දිව  0179 වමනි 31 

සිට 0101 වමනි 31 දෂණො ශෙවසක කිරීාට තීර   වි .  

ඒ අුවෙ දහත තීර   ක්රි ා් ාක කරිලත 0118 අසක 74 

දරව ක්රශාෝපා  සසේජ ව ෙයාපෘතිස පවශ්  3 ෙව ෙගතතිසශේ 

(4) ෙව ේපෙගතතිස   ටශ්  ෙව නි ා  0101 ශදසැ්මද්ජ 78 

දිවැතිස අසක 0016/78 දරව ගැසට් නිශේදවශ ත ප්රකා  ට ප්  

කරව ලී . 

 

ගවා කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு ெபொ ொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

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

  
අනුරවාව ගවා කථානායකුරො මූලාානප්යන් ඉව ක වූප්යන්   

නිප්යපනය කථානායකුරො  [ගවා පවජි ක සයලලාළිටිය ෙුවා] 
මූලාානාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு ெபொ ொயகர் அவர்கள் 

அக்கிரொெனத்தினின்று அகலநவ, பிரதிச் ெபொ ொயகர் அவர்கள் 

[ைொண்புைிகு ரன்ஜித் ெியம்பலொபிடிய] தமலமை வகித்தொர்கள். 

 Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and 
DEPUTY SPEAKER [THE HON. RANJITH 
SIYAMBALAPITIYA] took the Chair. 

 

ගවා (ආ ාතාය)  න්දුල ගුණවතාධාන ෙුවා 
(ைொண்புைிகு (கலொ ிதி) பந்துல குெவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

ගරු නිශ ෝය ක ාවා කතුමානි, 0101 ශදසැ්මද්ජ 78 දිවැතිස 

අසක 0016/79 දරව ගැසට් නිශේදවශ ත සාාගශ්ම සතවාා 

වාා  "Grand Hyatt" ාට්ටා දෂණො ශෙවසක කර ඇතිස දැවිත, 

වෙ සතවාා වාා ට අුවෙ  අවයතතර සැලසු්ම,  ාතත්රික, 

විදු්  ල වල ෙැ  කටයුතුම සහ ශෙව්  දතිසික ෙැ  කටයුතුම 

වැෙත සැලසු්ම කිරීාට සිදු වි . ෙයාපෘතිස  සපහා ර  විසිත 

අරමුදල් සප ුව ලදව දැවිත ාතිසක ප්රස්මපාදව ාා්ජශගෝපශ්ධ  

ාාලාෙ ප්රකාරෙ ශටත ්ජ පටිපාටි  අුවගාව  කර ගනිිලත 

ෙයාපෘතිසශේ ශකොත්රා් කරුෙත ශෙවසක කිරීා ආී  ශහ තුම නිසා 

0101 ශදසැ්මද්ජ 15 දිවැතිස අාාතය ා්ඩ ල තීර  ට අුවෙ 

සීාාසහිත සිශවෝලසකා ශහොශටල්සක සහ සකපා (ප්රයිෙට්) ලිිලටඩ් 

(ග්රෑතඩ් හ ට් කල්මබු) ආ තවශේ ොණි ශාශහයු්ම ආර්මව 

කිරීශ්ම දිව  0179.17.17 දිව සිට 0100.70.37 දිව  දෂණො 

ශෙවසක කිරීාට තීර   වි .  

1105 1106 

[ගරු ාහිතදාවතද අලු් ගාශග්ධන ාහතා ] 
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ඒ අුවෙ, දහත තීර   ක්රි ා් ාක කරිලත 0118 අසක 74 

දරව ක්රශාෝපා  සසේජ ව ෙයාපෘතිස පවශ්  3 ෙව ෙගතතිසශේ (4) 

ෙව ේපෙගතතිස   ටශ්  ෙව නි ා  0101 ශදසැ්මද්ජ 78 දිවැතිස 

අසක 0016/79 දරව ගැසට් නිශේදවශ ත ප්රකා  ට ප්  කරව 

ලී .  

2008 අසක 74 දරව ක්රශාෝපා  සසේජ ව ෙයාපෘතිස පවශ්  

විධිවි ාව අුවෙ ගැසට් ප්රශේ ප්රකා  ට ප්  කර ඇතිස දහත 

නි ා ශදක පා්ජලිශ්මතතුමෙට අුවාැතිස  සපහා දදිිකප්  කිරීාට 

අශේෂණයා කරිල. 

ගරු ක ාවා කතුමානි, අග්රාාාතය, මුදල් අාාතය, බු්ධ  

 ාසව, ආගිලක හා සසසකකෘතිසක කටයුතුම අාාතය සහ වාගිකක 

සසේජ ව හා නිොස අාාතයතුමාා ෙ ශ ත අල්ලසක ශහෝ ූ ය  

ශචෝදවා විා්ජ ව ශකොිලයත සවාශේ අ යෂණය වරාල්ෙර ාශග්ධන 

ෙැටුප හා ී ාවා ඇතුමුල අනිකු්  ෙැටුේ ප්රතිසශ ෝ ව  සපහා 

ාහාධිකර  විනිසුරුතුමාා ශග්ධන්  අදා  පත්රිකා දදිිකප්  කරලා 

තිසශදවො. ඒ සි ලු ශල් ව හැතසාඩ් ෝජතාෙට ඇතුම ්  කිරීා 

සපහා ාවාගව* කරවො. 

 

ගරු නිශ ෝය ක ාවා කතුමානි, ශ්ම කාල පික්ඡශේද  තුම  

ශලෝකශේ ඇතිස වී තිසශදව අතිස   ව සකර, විවා කාරී ශකොවිඩ් - 

79 ෙසසගත ත් ් ෙ   ටශ්  විසිඅට ලෂණය කට ෙැඩි ාුවයය 

ීවවිත ප්රාා  ෂණ ශලෝක ට අහිිල ශෙලා තිසශදව දෙ අපි දතවො. 

ප්රස   ෙැනි දලේ  රටෙල් තේ  ාාස ක කාල කට ෙසා දාා 

තිසශදවො. බ්රසීල , දතාලි  ඇතුමුල රටෙල ශ්රී ලාසකික වි ාල 

පිිකසෂණ ශස ො නියුෂණතෙ සිටි ් , එා රටෙලට ශ්රී ලාසකී  වතාෙ 

ඇතුමුල සාසකත ෙැසි ා ශ්ම ෙයසවශ ත ශබ්රාගත ශවොහැකි 

ත් ් ෙ ෂණ නි්ජාා   වී තිසශදවො. ඒ නිසා ශලෝකශේ ප්ර ාව 

රටෙල වා්ඩ  නියකපාදව ට, ශදදා හැරීාට, පිකශවෝව 

ක්රි ාෙලි ට දරපත  ශලස හානි පැවවී තිසශදවො. එහි 

දලපෑශාත ශලෝකශේ රටෙල් ඔ් පල වී තිසශදවො. එාිනත අශේ 

රටට්  ුවම දලපෑාෂණ ඇතිස ශෙවො. ඒ රටෙල ෙරා  ෙැහුොා, 

ගුෙත ශතොටුශපො  ෙැහුොා, වා්ඩ  ආව ව-අපව ව වතර 

වු ාා සුාට ශලස කතශට්ව්ජ -දහලු්ම- රටෙල් අතර ශදී  

 තශත වැහැ. ඒ තුම  අශේ අපව ව සපහා අෙ ය  කතශට්ව්ජ 

පො ශසො ා ගතව දැික ත් ් ෙ ෂණ නි්ජාා   වී තිසශදවො, ගරු 

නිශ ෝය ක ාවා කතුමානි.  

ඒ නිසා කතශට්වර කට අ  ක  ශ ොල්ජ 311ක ගාසකතුමෙ  අද 

ශ ොල්ජ 7011 දෂණො ෙැඩි ශෙලා තිසශදවො. ශලෝක ශෙශ ප 

ශපොශ   ිලල අසාාාවය ශලස දහ  ශගොසක තිසශදවො.  නි ශතල් 

ිලල ෙැඩි ශෙලා තිසශදවො; ගෑසක ිලල ෙැඩි ශෙලා තිසශදවො; cotton 

ිලල ෙැඩි ශෙලා තිසශදවො. ශ්ම supply chain එක අ ප  වු ාට 

පසු මුුල ශලෝකශේා රටෙලට ඇතිස ෙව දලපෑශාත ශ්රී ලසකාෙට 

පා ෂණ නිදහසක ශෙතව දැහැ.  ශලෝක පිකාා ශ ත ඇතිස ෙව 

ෙයසවශේ දලපෑා ශ්ධය   ෙ ශ ත අපට තිසශදවො. 

ගරු නිශ ෝය ක ාවා කතුමානි, ඔදතුමාා්  දතවො, ශදෙව 

ශලෝක ාහා සසග්රාාශ ත ශලෝක ට ඇතිස වුණු දලපෑාට ෙ ා 

ශකොවිඩ් -79 ෙසසගතශ ත ශලෝක ට ඇතිස වී තිසශදව දලපෑා 

ෙැඩියි කි ා ආ්ජකයක විශ  යඥා ත ග ව  කර තිසශදව දෙ. අද 

චීව  හැර අත සි ලු රටෙල් ක ා ෙැටිලා තිසශදවො. ශදෙව 

ශලෝක සසග්රාාශේී  ශාශහා ශලෝක  ක ා ෙැටු ාා ව්ම 

ශලෝකශේ සිටිව සි ලු ආ්ජකයක විදයාඥා ත එකතුම ශෙලා 

"ශබ්රට්තවුඩ්සක ස්මශ්මලව " විලත ස්මශ්මලව ෂණ පැෙැ් වූො. 

එහිී  ශෝත ශාවා්ජඩ් ශෂණතසක විසිත "ශෂණතසක" සැලැසකා් , ෙයිට් 

විසිත "ෙයිට්" සැලැසකා්  ෙ ශ ත සැලැසු්ම ශදකෂණ ශලෝකශේ 

ආ්ජකයක විදයාඥා තට දදිිකප්  ක ා. ඒ ශෙලාශේ ශලෝක  ශබ්රා 

ගැනීා සපහා ඔවුත ආ තව ශදකෂණ සක ාපිත ක ා, ශලෝක 

දැසකුෙ හා ාතයතතර මූලය අරමුදල - World Bank and IMF - 

ෙ ශ ත. අොසවාෙකට අද ශලෝක  ශදදිලා දතව ත් ් ෙ  

තුම , ශලෝක වතාෙ ශබ්රා ගැනීා සපහා  හප්  ත් ් ෙ ෂණ ඇතිස 

ශෙලා වැහැ. ඇශාිකකා එෂණස්  වපද  සහ ාහව චීව  අතර 

trade war එකෂණ ඇතිස ශෙලා තිසශදවො. ශ්ම ඇතිස ශෙලා තිසශදව 

ොතාෙර   තුම  ශලෝකශේ පුසචි රටෙල් ඇතුමුල දහුතර රටෙල් 

මුහු පාව ත් ් ෙ  පිළිදප ශලෝක පිකාා ශේ කතිසකාෙෂණ 

ශබ්රට්තවුඩ්සක ස්මශ්මලව  ොශග්ධන ස්මශ්මලවෙලී   ඇතිස ශෙලා 

වැහැ.  

 අපි ශ්ම සිල්ලර ශ්ධෙල් පිළිදප අශේ පා්ජලිශ්මතතුමෙ තුම  ක ා 

කරිලත සිටි ් , ඇ් තෙ ශ තා අද ශලෝකශේ ඇතිස ශෙලා 

තිසශදව ෙයසව  ස්මදත ශ ත පුුලල් ාතයතතර සසොද ෂණ 

ඇතිස කර ගැනීා සපහා ශ්ම ගරු සවාශේ් , ශ්ම ගරු 

ාතරීෙරුතශග්ධන්  අෙ ාව  ශ ොමු වි  යුතුමයි කි ා ාා ශ ෝවා 

කරතව කැාැතිසයි. අඩුා තරිලත ආසි ාතිසක, අප්රිකාුව රටෙල 

ා යා පතතිසශේ සිටි ශලෝක වගහවශ ත අතිස වි ාල 

ප්රාා  ෂණ දුේපතුමතශග්ධන ශගො ට එකතුම ශෙලා තිසශදවො; ා යා 

පතතිස  වැතිස ශෙලා තිසශදවො. ඒ නිසා අද ඇතිස ශෙලා තිසශදව 

දිළිඳුකා ෙැඩිවීා, ද ගිතව, ාතදශපෝය   කි ව ඒො 

ශලෝක ටා දලපා තිසශදව ප්ර කව. ඒ ප්ර කව ස්මපූ්ජ ශ ත 

අාතක කර, ශ්රී ලසකාශේ ාර  සස යාෙ 611ට අඩු කරශගව 

තිසශදතශත, දතා විෂ්යකට ශලස ශකොවිඩ් - 79 ෙසසගත ත් ් ෙ  

පාලව  කර ගැනීාට ක්රි ා කර තිසශදව නිසායි.  

අතිසගරු වාධිපතිසතුමාා   ශ්ම සපහා වාධිපතිස කා්ජ  සා ක 

දලකා ෂණ පිහිටුො, හමුදා අස  විසිත දතා වි ාල නිශරෝ ා ව 

ක්රි ාෙලි කට දා ක ශෙලා,  ශස  ය අස  විසිත ග්ම ාට්ටිලත, 

බි්ම ාට්ටිලත නිරතතරශ ත සිදු කරව ක්රි ාෙලි  කිසිශස ් ා 

ලිහිල් ශවොක  යුතුමයි කි ව කාර ා වතාෙට දැුව්ම ී ා සපහා 

විපෂණය ට්  ාැදිහ්  ෙව ශලස ාා දල්ලා සිටිතව කැාැතිසයි, 

ගරු නිශ ෝය ක ාවා කතුමානි. ශාොකද, ශලෝකශේ අශවෂණ 

රටෙල ශකොවිඩ් තුමතෙව ස්ල්ල ඇතිස ශෙලායි තිසශදතශත. අශේ 

රට්  ශකොවිඩ් තුමතෙව ස්ල්ලකට ශගොදුරු වුශ ෝ , අපට ශ්ම 

කි ව කතතදර කි තව හ්මද ශෙතශත වැහැ. ඒ නිසා මු  

ආෙර  පැලඳීා, දෑ්  ශස ී ා සහ දුරසක වාෙ  පේ ොශගව  ෑා 

කි ව කරුණු ශකශරහි වතාෙශග්ධන පූ්ජ  අෙ ාව  ශ ොමු ක  

යුතුමයි. ශ්ධ පාලව පෂණය, පාට ශේදශ ත ශතොරෙ වතාෙ 

දැුවේ  කිරීශ්ම ක්රි ාෙලි  ශවොකශ ෝ , ශ්ම ගතව 

ක්රි ාාා්ජගෙල කිසිදු ප්රතිසඵල ෂණ ලැශදතශත වැතිස දෙයි ශ්ම ගරු 

සවාෙට දැුව්ම ශදතව තිසශදතශත. ාෂණ නිසා ද  ් , ශ්ම ඇතිස 

ශෙලා තිසශදව අ්ජබුද  තුම  රටෙල් ෙැහුොට පසකශස  අශේ රට 

ඇතුම ට විශ්ධ  විනිා  ගලා එතශත වැ් ව්ම, ඇශාිකකාුව 

ශ ොල්ජ එතශත වැ් ව්ම අපි කැාතිස වු ් , අකාැතිස වු ් , 

වා්ඩ  ආව ව  කරතව   ෙර ලිපි නිකු්  කරතව දැික 

ශෙවො. ඒ නිසා අපි රටෂණ ශලස කල්පවා ක  යු් ශ්  පටු 

ශ්ධ පාලව ශේදශ ත ශතොරෙ ශ්ම රට ඇතුම ට එව විශ්ධ  

විනිා  දපැයු්ම ේජ ව  කර ගතශත ශකශස  ද, රටිත පිටට ගලා 

 ව ප්රාා   අඩු කර ගතශත ශකශස  ද  තවයි. රටිත පිටට 

ගලා  ව ප්රාා   අඩු කර ගතව ව්ම, රටිත පිටට ගලා  ෑාට 

ශහ තුම ෙව සා ක අඩු කරගතව ඕවෑ. ශ්ම රශට් නියකපාදව  ක  

හැකි හැා වා්ඩ  ෂණ හා ශස ොෙෂණා රට ඇතුමශ   නියකපාදව  කර 

ගැනීාට අපි ාහතසි ශෙතව ඕවෑ. ඒ සපහා ආ්ඩඩුෙකට තනිෙ 

ක්රි ා කරතව දැහැ. ශාොකද, රශට් වතාෙශගත දහුතර  

ශප ්ධගලික අස  යි. ශ්ම රශට් ශගොවීත, සුුල හා ා ය පිකාා  

ක්ජාාතතකරුෙත, ආව වකරුෙත, අපව වකරුෙත, 
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————————— 
*  පුානවකාලප්ේ ව ා ඇව. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පා්ජලිශ්මතතුමෙ 

ෙයෙසා ක ත  ව සි ල්ලතට,  "ශ්ම ෙසචාකාරශ ෝ"  , "ශ්ම 

ශහොරු"  , "ශ්ම ාොර්මකාරශ ෝ"   කි ලා ශල්දල් ගැහුශෙෝ   

ඒ කටයුතුම කරතව ශකශවෂණ වැහැ. අපි කැාතිස වු ් , අකාැතිස 

වු ්  රශට් ආ්ජකයක  ත්ර ශේ නියකපාදව ක්රි ාෙලි , 

පිකශවෝව  හා හුොාරු ක්රි ාෙලිශේ ප්ර ාව ශකොටස දයකට 

කරතශත ශප ්ධගලික අස   තුමළිත.  ඒ නිසා ඒ අස  ට දිික 

ගැතවී්ම ලදා ී ලා ෙැඩි ෙැඩිශ ත රට ඇතුමශ   නියකපාදව  

කශ ෝ  පා යි රටකට ශස වාගය  කරා  තව පුුලෙත 

ශෙතශත. සිසගේපූරුශේ මුදල් අාාතයෙරශ ෂණ ෙශරක සපහත 

ක ා, “රශට් දියුණුෙ සපහා ශෙව කිසිා ේ් තර ෂණ වැහැ, පාසල් 

ෂ්යය ත පාසල තුම ් , වි කෙවිදයාල ෂ්යය ත වි කෙවිදයාල  

තුම ් , ශගොවීත ශගොවිප  තුම ් , ක්මකරුෙත ක්මහල තුම ්  ෙැඩි 

ෙැඩිශ ත ෙැ  කිරීා තුමළිත පා යි ශස වාගය   ඟා කර ගත 

හැෂණශෂණ” කි ලා. ඒ නිසා ශලෝක ෙයසව ෂණ තුම  අපි ෙැඩිශ ත 

ෙැ  කරතශත ශකොශහොාද, අපි පුරත කුඹුරු අසකේධදතශත 

ශකොශහොාද, ද ්ම වැතිස අ ට ද ්ම ලදා ී ලා ෙගා ශවොකරව 

ද ්ම වැෙත ෙගාෙට ශ ොදො නියකපාදව ටික ඇතිස කරගතශත 

ශකොශහොාද, ාතිසක සකොරෂණයක ශතොග ෂණ සපහා ආහාර 

සුරෂණෂිතතාෙ ඇතිස කරගතශත ශකොශහොාද  ව කාර ා පිළිදපෙ 

සසොද ෂණ ඇතිස කර ගතව ඕවෑ. ඊට අදා ෙයි ශ්ම ගැසට් පත්රිකා 

නිකු්  කර තිසශදතශත. ශ්ම සි ලු  ආව ව, අපව ව පාලව  

කර තිසශදතශත කැාැ් තකිත ශවොශෙයි.  

ෙෂණක  කැඩුො ොශග්ධන පසුගි  රශේ ප්රතිසප් තිස අුවගාව  

කශ ෝ   සි්ධ  ශෙතශත ශාොකෂණද?  පසුගි  රශේ අෙසාව ාාස 

78 තුම  වරකා පූ්ජොද්ජ  ෂණ ී ලා තිසශදවො. ශ්ම දෙසකෙල ගරු 

බු්ධධික පතිසර  ාතරීතුමාා ආ්ජකයක විදයාෙ ස්මදත ශ ත ේසසක 

අ යාපව කටයු් තක නිරත ශෙව නිසා එතුමාාට්  ේදේෙෂණ 

විධි ට ාා ඒ ස්මදත ශ ත කි තව්ම.  නිදහසිත පසු ලසකා 

දතිසහාසශේ  කිසිා ර ෂණ ශවොක  ආකාර ට පසුගි  ර  

අෙසාව ාාස 78 තුම  ාතයතතර ශෙ පශපො ට ගිහිල්ලා 

සකතෙරී් ෙ දැඳු්මකර නිකු්  කර ඇශාිකකාුව ශ ොල්ජ බිලි ව 

6.5ෂණ ගිනි ශපොලි ට ාතයතතර ශෙ පශපොශ ත අරශගව 

තිසශදවො, අඩු ග වට ආහාර ද්රෙය ශගවැල්ලා ිලනිසුතට කතව 

ශදතව. එ  අතිස   වි ාල මුදලෂණ. ේප නූපත පර්මපරාෙට අයිතිස 

ශෙතව තිසබුණු හ්මදතශතොට ෙරා  චීව ට විකු ලා ග් ශ්  

ඇශාිකකාුව ශ ොල්ජ බිලි ව 7.4යි. ෙරා ෂණ විකු ා  ග් ශ්   

ඇශාිකකාුව ශ ොල්ජ බිලි ව 7.4යි. වමු් , ාාස 78ී  Sovereign 

Bonds issue කරලා විතරෂණ international money market 

එශකත ග් තා, US Dollars 6.5 billion. ශ්මක තායි ඇ් ත.  

ගරු නිශ ෝය ක ාවා කතුමානි, ඔදතුමාා ශහොපටා දතවො, 

Sovereign Bondsෙලිත ගතවා සල්ලි අවුරුදු 5ට, 71ට, 75ට 

ග් ශතෝ , ඒො bullet payments ශෙව දෙ. Bullet payments 

කි තශත,  එක සැශ්ජ ද සක ගාලා ශගවී්ම ක  යුතුම වීායි. 

ඇශාිකකාුව ශ ොල්ජ බිලි ව 7.5 කල් පිශරතශත අවුරුදු 5කිත 

ව්ම, අවුරුදු 5 දෙර ශෙව දෙශස  හික ටා ඇශාිකකාුව ශ ොල්ජ 

බිලි ව 7.5ෂණ රටිත පිටට  වො. අපි ොශග්ධන තුමතශෙනි ශලෝකශේ 

අඩු විශ්ධ  සසචිත - foreign reserves - තිසශදව රටකට එ  

ඔශරෝ තුම ශදතශත වැහැ. අශේ  සසචිත  ක ා ෙැශටවො. 

එතශකොට ශ ොල්ජ එශෂණ අග  පේ ොශගව  තව දැික ාට්ටාට 

 වො.  

ශ්ම ෙයසව  ඇතිස කිරීා ස්මදත ශ ත  හ පාලව රශේ 

අූ රද්ජය  මූලය ක ාවාකර  ක්රාශේද  ස්මපූ්ජ ශ ත ෙග 

කි තව ඕවෑ. ඒ ත් ් ෙ  තුම  තායි ශදොශහෝ ආව ව සීාා 

කරතව අපට සි්ධ  ශෙලා තිසශදතශත. ශාෝටර ර  ආව ව  

සීාා ක ාා, ට ්ජ ආව ව  සීාා ක ාා ශකටි කාලීව 

ශේදවාෙෂණ රශට් වතාෙට දැශවවො. ඒො වප්රි  ශ්ධ පාලව 

තීතදු ශවොශෙයි. වප්රි  ශ්ධ පාලව තීතදු ගතව පුුලෙත 

ත් ් ෙ ක ආ්ජකයක  වැහැ. 0175, 0176, 017 , 0178, 0179 

 ව අවුරුදුෙල සාසකත රට ආ්ජකයකා  ෙ ශ ත විවා  මු ශේ 

අතත ට ශගව ශගොසක තිසබුණු නිසා තායි ශාෙැනි සීාා කිරීාෂණ 

කරතව සිදු ශෙලා තිසශදතශත. ඒ ත් ් ෙ  තීව්ර ක ා, කරුණු 

ශදකකිත. ඒො තායි, පාසකකු දරු දිව ප්රහාර  සහ ශකොවිඩ් 79 

ෙසසගත . ශ්ම දරපත  අ්ජබුද හමුශේ විපෂණය ්  ආ්ඩඩු 

පෂණය ්  -අපි සි ලු ශදවා- එකතුම ශෙලා ෙග කීාකිත යුතුමෙ ෙැඩි 

ෙැඩිශ ත ෙැ  කරලා රට ෙැසි ා් , රට්  ආරෂණයා කර ගතව 

කටයුතුම කරමු. එශස  කටයුතුම කරව අලු්  අවුරු්ධදෂණ දෙට ශාෙර 

අලු්  අවුරු්ධද ප්  ශේො කි ව ප්රා්ජ ව  ඇතිසෙ ාශග්ධන ෙචව 

කීප  අෙසත කරවො.  
 
රශ්නනය ාවාභිමුඛ කපන ලදී. 
வினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 

 
[අ.වා. 70.01] 

 

ගවා බුද්ධික ප පපණ ෙුවා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரெ)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ගරු නිශ ෝය ක ාවා කතුමානි, ාට ක ා කරතව අෙසක ාෙ 

ලදා ී ා ගැව ඔදතුමාාට සකතුමතිසෙතත ෙවො. අද විොද ට 

ගැශවතශත ආව ව හා අපව ව (පාලව) පවත  ටශ්  

ශගශවව ශරගුලාසි ආදි  පිළිදප වුේ  ඒො ගැව ක ා කිරීාට 

ශපර කිෙ යුතුම  කාර  ෂණ තිසශදවො.  

ගරු දතදුල ගු ේජ ව ඇාතිසතුමානි, ඔදතුමාාශග්ධන ක ාශේී  

ාශග්ධන වා සපහත ක  හිතදාා ාා කල්පවා ක ා, ඔදතුමාා 

ේජතාාවශේ අාාතයෙර ා ශලස කටයුතුම කරව, ාාස 71ෂණ රාය 

ඇාතිසෙර කු විධි ට, නිශ ෝය ඇාතිසෙර කු විධි ට, දෙසක 51ෂණ 

කැබිවට් ඇාතිසෙර කු විධි ට ාා ද කටයුතුම කරපු, ආහාර 

සුරෂණෂිතතාෙ හා දැඳුණු ශෙශ ප අාාතයාස   හා ස්මදත  

කාර  ෂණ  කි තව.  

ගරු නිශ ෝය ක ාවා කතුමානි, පා්ජලිශ්මතතුමෙට අදා  

කාර ාෙකිතා ාශග්ධන ක ාෙ පටත ගතව ාා කල්පවා ක ා. 

පාිකශවෝගික අයිතීත සුස්කීශ්ම ාතිසක ෙයාපාරශේ සවාපතිසෙර ා 

0116.1 .06ශෙනි දා එෙකට හිටපු ක ාවා කතුමාාට ලියුාෂණ 

දදිිකප්  ක ා, පා්ජලිශ්මතතුම ශවෝවාගාරශේ වාවිත කරව 

ප්රිලතිසශ ත ශතොර ශපොල්ශතල් ස්මදත ෙ.  ඒ ාාතෘකාෙ  ටශ්  

ඔහු එහි කරුණු සපහත කරවො. ගරු නිශ ෝය 

ක ාවා කතුමානි, ාා ශ්ම ලියුා ාවාගව* කරවො. 

ශ්ම ලියුශ්ම කි වො, ශ්ම ාතරීෙරුත සාහර ශෙලාෙට ශ්මක 

ඇතුමශ   විකාර කරතශත ප්රිලතිසශ ත ශතොර ශපොල්ශතල් කව 

හිතදා ද කි ලා- [දා ා කිරීාෂණ] දැත දතව ාතරීතුමාතලා 

කලදල ශෙතව එපා. ශ්ම, අද ඊශේ එෙපු ලියුාෂණ ශවොශෙයි. 

ශ්මක 0176 ේජයශේී  එෙපු එකෂණ. ශ්ම තායි ඒ ලියුා. ාා දැත 

ාතෂණ කර ශදතව  තශත එදා ඒ ස්මදත ශ ත 

පා්ජලිශ්මතතුමශේී  ශේඡච ක ාෙෂණ. එදා හිටපු ක ාවා කතුමාා 

කිේො, "වැහැ, වැහැ, ද  ශෙතව එපා, පා්ජලිශ්මතතුමශේ 

ශදතශත පිිකසිදු ශපොල්ශතල්" කි ලා.  

 

1109 1110 

[ගරු (ආචා්ජ ) දතදුල ගු ේජ ව ාහතා] 

————————— 
*  පුානවකාලප්ේ ව ා ඇව. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ගවා ෙන්ත්රීවපප්යක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
කවුද එදා ක ාවා කතුමාා?  

 

ගවා බුද්ධික ප පපණ ෙුවා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரெ)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
කිික පිටි පිළිදප අහපු ශෙලාශේ්  එදා හිටපු ක ාවා කෙර ා 

කිේො, "ාතරීතුමාතලා ද  ශෙතව එපා, පා්ජලිශ්මතතුමශේ 

ශදතශත fresh milk, කල් කිික. ඒ නිසා ාතරීතුමාතලා ද  

ශෙතව එපා " කි ලා. අද ශ්ම සිටිව ඇතැ්ම ාතරීතුමාතලා්  ඒ 

අෙසක ාශේ පා්ජලිශ්මතතුමශේ සිටි ා. එදා දපත ාා තීතදු ක ා, ාා 

ශ්ම පා්ජලිශ්මතතුමශේ සිටිවතාෂණ පා්ජලිශ්මතතුමශෙත ශ්  එකෂණ 

ේ  ශදොතශත වැහැ කි ලා. ඒ ප්රතිසප් තිස  ාා අදට්  ස්ක 

තිසශදවො. ාා ශ්ම පා්ජලිශ්මතතුමශෙත ශ්  ශකෝේප ෂණ ේ  

ශදොතශත වැහැ. "ශ්මක ඇතුමශ   කිික පිටි ශදතශත වැහැ. ශ්මක 

ඇතුමශ   ශදතශත fresh milk සහ කල්කිික" කිේොා, ඒශකත 

කි තශත ශාොකෂණද? පිටි කිික වරකයි කි ව එක අපි පිළිශගව 

තිසශදවො කි ව එකයි. එතශකොට, 005 ශදශවෂණ ශදොවො, කල් 

කිික හා fresh milk. ිලනිසකසු ශදොතව ඕවෑ, ෙහ  ශ්ම නිසා ාා දතා 

ශග රෙශ ත ඔදතුමාතලාට කි වො- [දා ා කිරීාෂණ] 

  
ගවා නයන්ව ාෙපවීප ෙුවා (ගු ම් පුසුකම්   ුාලුම් 

අවගන  වපාය ාැපුතම් පුසුකම් ුා ප් පඨාම් ුා නැව 

කතාොන්ව ාවවතාධාන පානය අොවයුරො) 
(ைொண்புைிகு ஜயந்த ெைரவீர - களஞ்ெிய வெதிகள், தகொள்கலன் 

முமனயங்கள், துமறமுக வழங்கல் வெதிகள், இயந்திரப் 

படகுகள் ைற்றும் கப்பற்தறொழில் அபிவிருத்தி இரொஜொங்க 

அமைச்ெர்)  

(The Hon. Jayantha Samaraweera - State Minister of 
Warehouse Facilities, Container Yards, Port Supply 
Facilities and Boats and Shipping Industry Development) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 

ගවා බුද්ධික ප පපණ ෙුවා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரெ)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
අයිශ ෝ, අයිශ ෝ  අශත  ශ්මක සිල්ලරට ගතව එපා. ශ්මක 

අශේ දරුෙතශග්ධන ීවවිතෙලට දලපාව ක ාෙෂණ ශත. නික්ම point 

of Order අරශගව ාශග්ධන ක ාෙට දා ා කරතව එපා. ාශග්ධන 

ක ාෙ අහශගව දපලා ඔදතුමාා පිළිතුමරු ශදතව. එදා 

ක ාවා කතුමාා කවුද, ඒ කාලශේ හිටිශේ කවුද ආදි ෙ ශ ත- 

[දා ා කිරීාෂණ]   

 

ගවා නිප්යපනය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொ ொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු  තත සාරවීර රාය අාාතයතුමාා, ඔදතුමාාශග්ධන රීතිස 

ප්ර කව  වඟතව. 

 

ගවා නයන්ව ාෙපවීප ෙුවා 
(ைொண்புைிகு ஜயந்த ெைரவீர) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු ාතරීතුමානි, ඔදතුමාා ෙැදග්  ක ාෙෂණ කරතශත. ඒකයි 

පැහැදිලි කරො ගැනීාෂණ සපහා වැිනට්ශට්.  

 

ගවා නිප්යපනය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொ ொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ෙැඩි ශෙලාෙෂණ ගතව එපා. දෂණානිත රී්  ප්ර කව  වඟතව.  

ගවා නයන්ව ාෙපවීප ෙුවා 
(ைொண்புைிகு ஜயந்த ெைரவீர,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
එෙකට හිටපු ක ාවා කතුමාා කවුද? ඒක්  කි තව. 

 

ගවා බුද්ධික ප පපණ ෙුවා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரெ)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ඒක point of Order එකෂණද, ගරු නිශ ෝය 

ක ාවා කතුමානි? ඔදතුමාා ශ්ම විධි ට අෙසක ාෙ ලදා ශදතව 

එපා. ගරු රාය අාාතයතුමානි, ාශග්ධන ක ාෙ අහශගව දතවශකෝ.  

ගරු නිශ ෝය ක ාවා කතුමානි, පසුගි  අවුරුදු 71ක කාල  

තුම  සුේ කැට පිළිදප ප්ර කව ෂණ ආො. පාිකශවෝගික කටයුතුම පිළිදප 

අධිකාික ට ලියු්ම ඇවිල්ලා තිසබු ා, ශචෝදවා ඇවිල්ලා තිසබු ා 

කිිකෙල melamine, DCD, ඌරු ශතල්, palm oil, හරෂණ ශතල් 

තිසශදවො කි ලා. ඒ ොශග්ධනා, සැාතෙල arsenic, පිකේපුෙල 

aflatoxin, ිලිකසකෙල aflatoxin, හාල්ෙල arsenic තිසශදවො  

කිේො. ඒ ොශග්ධනා, ශකොහිල, ශවුල්ම අල, ෙැේ ාාුලෙල දැර ශලෝහ 

සහ arsenic තිසශදවො  කිේො.  

ර්මශප, කරපිසචා ගැව්  කි තව ඕවෑ. ශ්ම ගරු සවාශේ 

දතව ාතරීතුමාතලා ගිහිල්ලා දලතව; ගරු වීරසුාව වීරසිසහ 

ාතරීතුමාා ගිහිල්ලා දලතව, ශගෙල්ෙල ර්මශප සහ කරපිසචා පැ  

සිටුො තිසශදතශත ශකොශහ ද කි ලා. ගරු නිශ ෝය 

ක ාවා කතුමානි, ඒො සිටුො තිසශදතශත කුසකසිශේ ෙතුමර ටික 

දැහැලා  ව තැව; bathroom එශෂණ ෙැසිකිළි අප ල  ශවොෙ 

වාව විට දෙත  ව ෙතුමර ටික දැහැලා  ව තැව.  Hair dye කරව 

dye ටික ශහ දිලා  තශත ර්මශප සහ කරපිසචා ගසක  ඟට. ගාව 

යැ්මපු ටික  තශත ර්මශප සහ කරපිසචා ගසක  ඟට. එතශකොට ඒ 

ගසකෙලට ඒො ඔෂණශකෝා අෙශ ෝය   කර ගතවො.  

ශ්ම ොශග්ධනා අශේ මුතුමත ිල් තත ද ර්මශප පැ , කරපිසචා පැ  

ළිප  ඟ ෙතුමර දැහැලා  ව තැව හිශටේො. ඒ්  එදා තිසබුණු 

ත් ් ෙ  ශවොශෙයි අද තිසශදතශත. අද bathroom එශෂණ 

පාවි්ඡචිශ ත පසුෙ දැහැලා  ව ෙතුමරෙලට කලේම ශෙලා 

තිසශදවො ඔුලශේ ගාව shampoo ටික, hair dye ටික ආදි සි ල්ල. 

අද සැාතෙල තිසශදතශත ෙස ව්ම, පිකේපුෙල තිසශදතශත ෙස 

ව්ම, ිලිකසකෙල තිසශදතශත ෙස ව්ම, හාල්ෙල තිසශදතශත ෙස ව්ම, 

ශකොහිල අල, ශවුල්ම අල, ෙැේ ාාුල ආදිශ හි තිසශදතශත ෙස 

ව්ම, ර්මශප සහ කරපිසචාෙල තිසශදතශත ෙස ව්ම, සුේ කැටශේ 

තිසශදතශත ෙස ව්ම, ශදොව කිික පිටි ටිශෂණ තිසශදතශත ෙස ව්ම 

එතැනිත එහාට ක ා කරතව ශද ෂණ තිසශදවොද? අප කව සි ලු 

කෑාෙලට ශපොඩ්  ශපොඩ්  එකතුම ශෙතශත ෙස ව්ම, ඒක දතා 

දරපත  ප්ර කව ෂණ.  

අද අශේ වතාෙ ගාව සදත ේජග අරශගව දලතව. 

ලසකාශේ ශවොශෙයි, සාහර රටෙල ලයිෆකශදෝයි ොශග්ධන සදත ේජග 

දල්ලත වාෙව විටයි ගාතශත. වමු්  ලසකාශේ ිලනිසුත වාව 

විටයි ඒො ගාතශත. ගරු ඇාතිසතුමානි, දහත කී කාර ා ශකශරහි 

ාා ඔදතුමාාශග්ධන අෙ ාව  ශ ොමු කරෙවො.  

අශවෂණ අතට, bovine fat සහ palm oil ගැව්  කි තව ඕවෑ. 

ාා ශෙ ශ ප ඇාතිසෙර ා විධි ට සිටි කාලශේ තායි, bovine fat 

සහ palm oil එකතුම කරලා ghee හදලා "Krishna Ghee" කි ව 

විලත විකු පු එක වැෙැ් තුමශේ. Bovine fat හදතශත හරෂණ, 

ඌරත, එුලෙත ොශග්ධන කුර තිසශදව සතුමතශග්ධන අස, කුර, ෙලිග paste 

කරලා. මුසකලි්ම අ  ඔවුතශග්ධන බුික ානි එක හදතව ඒ එ ිනශතල් 

පාවි්ඡචි කරවො. ඔවුත දතශත වැතිසො ඒකට ඌරතශග්ධන කුර, 

ෙලිග paste එක්  එකතුම ශෙලා. ඒ නිසා ශ්ම පිළිදප දරපත  
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ශලස අෙ ාව  ශ ොමු කරතව සිදු වි තිසශදවො. අද අප ක ා 

කරව aflatoxins ග් ත්  එශහායි. ඒො අද අපට තිසශදව 

ශලොකුා ප්ර කව දෙට ප්  ශෙලා.   

ගරු නිශ ෝය ක ාවා කතුමානි, ාා ශ්ම අෙසක ාශේී  ශ්ම 

ාාතෘකාෙට අදා  ෙැදග්  පුේ  ප්  ෝජතාෙකිත ේපුටා 

දැෂණවීාෂණ කරතව කැාැතිසයි. එහි ශාශස  සපහත ෙවො:  

"කපා විකු ව ශකොසක ශපොශලොසකෙලට ෙැසිකිළි ශහෝදව රසා ව ද්රෙය 

දාලා. කහට ශවොදැ ශපතශත ඒ ෙැශඩ් නිසයි. රසා වාගාර 

පරීෂණය  කිත ශහළිශෙලා. ාහුවෙර වාගිකක ාතරී ආවතදශගත 

ශහළිදරේෙෂණ."  

ශකොසක ශපොශලොසකෙල කහට අඩු කරතව ෙැසිකිළිෙලට 

ශ ොදව දි ර ේජග දාවො. ගරු නිශ ෝය ක ාවා කතුමානි, ාා 

ශ්ම අෙසක ාශේී  එා පුේ  ප්  ෝජතාෙ ාවාගව* කරවො.  

 ගරු නිශ ෝය ක ාවා කතුමානි, "රස ශෙසක ග්  ෙස" කි ව 

ය ්ජයශ ත යු්  තේ  ෙැදග්  ලි විල්ලෂණ ාා  ඟ තිසශදවො. 

අයිසකක්රී්මෙලට, වමවමබ්සකෙලට, පැණි කෑාෙලට එකතුම කරව විය 

ේජග 78ක ශල් ව ෂණ සහිත එා ලි විල්ල්  ාා ශ්ම අෙසක ාශේී  

ාවාගව* කරවො.   

ශ්ම ශේදොචක  ස්මදත ශ ත ක ා කර්ධී  තේ  ශද ෂණ 

ගැව කි තව ඕවෑ. ගරු දතදුල ගු ේජ ව ඇාතිසතුමානි, 0176 

ේජයශේ නිකු්  ක  ගැසට් ප්ර ෂණ පිළිදපෙ ඔදතුමාා සපහත 

ක ා. ඔදතුමාා එා ගැසට් ප්ර  අද ශපර ෙරුශේ සවාගත ක ා. 

ගරු ඇාතිසතුමානි, එහි අෙසාව ෙගතතිස  විධි ට තිසශදව, ිලශ්ර ක  

හැකි ශතල් කි ව කාර   ගැවයි ඔදතුමාා සපහත කශ  . ාා 

කි තශත ශ්මකයි. එදා පාිකශවෝගික කටයුතුම පිළිදප අධිකාිකශේ ඒ 

ගැසට් ප්රශ ත ඇතැ්ම පු්ධගල ත ිකසගා ගි ා ව්ම, ඒ ගැසට් 

ප්රශේ අතතිසා ශේළි  ශෙවසක කරතව ඔදතුමාා ෙහාා ක්රි ා 

ාා්ජග ෂණ ගතව. ගරු ඇාතිසතුමානි, ඒ ශේළි  ෙහාා සසශ ෝ ව  

කරතව. ඒකට ාාස එකහාාරෂණ ඕවෑ වැහැ. සාහරු කි වො, 

ඒකට ාාස එක හාාරෂණ ගතවො කි ලා.  

 

ගවා (ආ ාතාය)  න්දුල ගුණවතාධාන ෙුවා 
(ைொண்புைிகு (கலொ ிதி) பந்துல குெவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

ගරු නිශ ෝය ක ාවා කතුමානි- 

  
ගවා බුද්ධික ප පපණ ෙුවා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரெ)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ගරු ඇාතිසතුමාා, ඔදතුමාා පසුෙ පිළිතුමරු ශදතව. ාට තෙ ශපොඩි 

ශෙලාෙයි තිසශදතශත.   

 
ගවා (ආ ාතාය)  න්දුල ගුණවතාධාන ෙුවා 
(ைொண்புைிகு (கலொ ிதி) பந்துல குெவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

ගරු ාතරීතුමානි, ඔදතුමාාශග්ධන ඔ  අදහස ාා පිළිගතවො. 

පසුගි  රශේ එා ගැසට් ප්ර  අෙලසගු කරතව කි ා පැහැදිලි 

ේපශදසෂණ ී  තිසශදවො.  

ගවා බුද්ධික ප පපණ ෙුවා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரெ)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගැසට් ප්ර  අෙලසගු කශ ෝ , එහි තිසශදව ශපොල් ශතල්ෙල 

කා්ඩ   ආී  විසකතර පිළිදප ගැටලුෙෂණ ාතුම ශෙවො. ගැසට් 

ප්රශේ අෙසාව ශකොටශස  සපහත කාර ාෙල තායි ඔ  කි ව 

ප්ර කව  තිසශදතශත. වමු් , ඒ ගැසට් ප්රශේ දහ  ශකොටශස  

සපහත කරුණු ටික තිසශදතව ඕවෑ, ශපොල් ශතල්ෙල ශාොවොද 

තිසශදතව ඕවෑ කි ා දලාගතව.  

 

ගවා (ආ ාතාය)  න්දුල ගුණවතාධාන ෙුවා 
(ைொண்புைிகு (கலொ ிதி) பந்துல குெவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

එහි දහළිත සපහත කාර ා  කිසිෙෂණ අෙලසගු කරතශත 

වැහැ. ඒ ටික එශලසිතා තිසබි ී  අර කලේම කරව ඒො ශගව 

එව එක තහව්ම කරවො. 

 

ගවා බුද්ධික ප පපණ ෙුවා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரெ)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ඇ් තටා ගරු ඇාතිසතුමානි, කලේම කිරීා පිළිදප කාර ශේී  

ඔදතුමාතලාට නීතිසා  ක්රි ා ාා්ජග ගතව ඔ  ගැසට් ප්ර ා ඕවෑ 
වැහැ. ඔ  ගැසට් නිශේදව  අෙලසගු කිරීා ආදි කිසිෙෂණ 
කරතශත වැතිසෙ එ  ක  හැකි ශෙව්  ක්රා ෂණ ශකශරහි ාා ශ්ම 
අෙසක ාශේී  ඔදතුමාාශග්ධන අෙ ාව  ශ ොමු කරෙතව කැාැතිසයි. 
ගරු ඇාතිසතුමානි, 7981 අසක 06 දරව ආහාර පවත සහ 7997 
අසක 01 දරව ආහාර (සසශ ෝ ව) පවත ශගව දලතව. 7981 
අසක 06 දරව ආහාර පවශ්  0 (7) (ආ), (ඇ), (ඈ) කි ව ෙගතතිස 
 ටශ්  ඒ සපහා නීතිසා  ක්රි ා ාා්ජග ගතව පුුලෙතකා 
තිසශදවො. අෙ ය ව්ම ගැසට් නිශේදව  සසශ ෝ ව  කරතව. 
ඒශකත ිකසගලා  වො ව්ම ඒක සසශ ෝ ව  ශවොකර දතව 
එපා. හැදැයි, දතා පැහැදිලිෙ ාා ඔදතුමාාට කි වො ඒ කාර   
ාතා අප  ැශපතව ඕවෑ වැහැ කි ා.  

ගරු නිශ ෝය ක ාවා කතුමානි, ලසකාශේ දෙසකට පිළිකා 

ශරෝගීත  8 ශදශවෂණ ලි ා පදිසචි ශෙවො; පිළිකා ශරෝගීත 31 

ශදශවකු ාැශරවො. දු්ම ශකො  ශහ තුමශෙත ෙැල  ශපව පිළිකා නිසා 

අවුරු්ධදකට ාැශරව පු්ධගල ත සස යාෙ 01,111 යි. 01,111 

ශදදුොා 365ත, 54.  යි. ද ා හශතත ිලනිසකු ග ව  කරතව 

දැික හිතදා ආසතව පූ්ජ  සස යාෙට ෙට ුව ලැබුොා, ිලනිසුත 

සස යාෙ 55 යි. එශහා ව්ම, ශා  දෙසකට පිළිකා  ශරෝගිත  8 

ශදවකු ලි ා පදිසචි ෙව රටෂණ; දු්ම ශකො  නිසා දෙසකට 55 

ශදවකු ාැශරව රටෂණ.  

යු්ධ   පැෙැතිස කාලශේ සකොකරව රූපොහිනි  යු්ධ ශේ 

ශතොරතුමරු ඇතුම ්  diary එකෂණ පේ ො ශගව ගි ා. එහි 

ශපතුවො යු්ධ ශ ත දෙස ග ශත ාැරුණු ිලනිසුත ග ව. ඒ 

ශපතෙව දිව  අද -අශප්ර ල් 16 ෙැනි දා- කි ා සැලකුශෙෝ , 

යු්ධ   පැෙැතිස අවුරුදු 31 තුම  අශප්ර ල් 16 ෙැනි දා ිල  ගි  ග ව 

සාාාවයශ ත 35 යි, 45 යි අතර සස යාෙෂණ. ශ්ම රශට් එල්ටීටීඊ 

ක්රි ාකාරක්මෙලිත ාැරු ාට ෙැඩි ග වෂණ ික  අවතුමරුෙලිත 

සහ දු්ම ශකො  වාවිත  නිසා හට ගතවා පිළිකාෙලිත ාැශරවො. 

ශ්ම ගරු සවාශේී  කවුරු්  පාශහ  ක ා කරතශත aflatoxins ගැව 

විතරයි. 
 

ගවා නිප්යපනය කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொ ொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! 

ගරු ාතරීතුමානි, ඔදතුමාාශග්ධන ක ාශේ දතිසික ශකොටස දිො 

ආහාර විශේකශ ත පසුෙ කරතව. 

1113 1114 

[ගරු බු්ධධික පතිසර  ාහතා] 

————————— 
*  පුානවකාලප්ේ ව ා ඇව. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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දිො ආහාර විශේක  සපහා පසක ෙරු 7.31 ෙව ශතෂණ සවාශේ 

කටයුතුම තාෙකාලිකෙ අ්  හිටුෙවො.  

 
රැානවීෙ ඊ  අනුකූලව වාවකාලිකව අ ක හිම්වන ලදින්  අ.වා. 

1.3ව  නිප්යපනය කාපක ාවාප පුරො (ගවා අවගනන් පාෙනා න් 
ෙුවාප්ප) ාවාප ප කවප්යන් නැවව පව කවන ලදී. 

அதன்படி, அைர்வு பி.ப. 1.30 ைெிவமர இமட ிறுத்தப்பட்டு 

ைீண்டுந் ததொடங்கிற்று. குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள் 

[ைொண்புைிகு அங்கஜன் இரொை ொதன்] தமலமை வகித்தொர்கள். 
Sitting accordingly suspended till 1.30 p.m. and then resumed, 

DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. ANGAJAN 
RAMANATHAN] in the Chair. 

 
ගවා නිප්යපනය කාපක ාවාප පුරො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The Hon. Buddhika Pathirana. You have eight minutes 

more. 
 

  
ගවා බුද්ධික ප පපණ ෙුවා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரெ)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
සකතුමතිසයි, ගරු නිශ ෝය කාරක සවාපතිසතුමානි.   

දිො ශවෝව ට සවාශේ කටයුතුම අ් හිටුෙව ශාොශහොත 

ෙවශකොට ාා ප්රකා  කරිලත සිටිශේ ශ්ම කාර   ගැවයි. ශ්ම 

රශට් දැත තීතදුෙෂණ අරශගව තිසශදවො, palm oil ශගතවීා වතර 

කරතව. ඒ ොශග්ධනා කටු ශපොල් ෙගාෙ තහව්ම කිරීාට්  තීර   

කර තිසශදවො. ශ්මක කාලාතතර ෂණ තිසසකශස  කර ශගව ගි  

අරග  ෂණ. ඒ අරග   ශ්ම ශාොශහොශ්  ශහෝ  ග්රහ  කට 

පැිලණීා පිළිදපෙ අපි සතුමටුෙවො. හැදැයි, ඒක අර හරෂණ ාැරීා 

පිළිදපෙ ග්  තීතදුෙ හා සාාව තීතදුෙෂණ ශවොශෙයි කි ලා්  අපි 

වි කොස කරවො.  ශාොකද, හරෂණ ාැරීා පිළිදපෙ ග්  තීතදුෙ 

ක්රි ා් ාක වූ ආකාර  අපි දැෂණකා. අරග  ෂණ එව ශෙලාෙකදි 

කිේො, හරෂණ ාරව එක ලසකාශේ වේ ෙවො කි ලා. ඊට පසකශස  

ඒක එශහ්මා වැතිසශෙලා ගි ා. ඒ සතතෑසි ා ශ්ම තීර  ට්  

අ්  ශවොශේොයි කි ා අපි ප්රා්ජ වා කරවො. හැදැයි, palm oil 

ශගතවීා වතර කිරීශාත පා ෂණ ශ්ම ප්ර කව  විස ශපතශත 

වැහැ, ගරු නිශ ෝය කාරක සවාපතිසතුමානි. ඇයි  ාා එශහා 

කි තශත? Palm oil ආරිත නියකපාදව වි ාල ප්රාා  ෂණ 

තිසශදවො. සාහර කිික පිටි ේජග නියකපාදවශේී , සාහර ශ්ධය   

බිසකකට් නියකපාදවශේී , සාහර අතයෙ ය ආහාර නියකපාදවශේී  

palm oil පාවි්ඡචි කරවො. එා නිසා palm oil ශගතවීා වතර 

කරවො ව්ම, එා තීතදුෙ ගත යු් ශ්  palm oil වතර කිරීාට 

පා ෂණ ශවොශෙයි, palm oil ආරිත නියකපාදව්  වතර කිරීාටයි.  

ඒ ොශග්ධනා adulteration පිළිදපේ  ාා සපහත කරතව ඕවෑ. 

ශ්ම ශාොශහොත ෙවශකොට නීතිසඥා වාගාවතද ශකොඩිතුමෙෂණකු 

ාහ් ා ා ග්  ක්රි ාාා්ජග ෂණ හිතදා ශ්ජගුෙ තුම  palm oil 

කතශට්වර 04ෂණ, වැ් ව්ම palm oil කිශලෝ 04,111ෂණ අවුරුදු 5ෂණ 

තිසසකශස  වතර කර තිසශදවො. දැත ශ්ම ප්ර කව  තිසශදතශත 

ශපොල්ශතල්ෙල. එා නිසා එෂණශකෝ ශ්ම ශපොල්ශතල් re-export 

කරතව ඕවෑ. ශාොකද, අපට ශ්මො ෙ  දාතව දැහැ, භූිල  

විවා  ශෙවො. අපට ශ්මො ගඟකට, මුහුදකට, ෙතුමර තිසශදව 

ශෙව්  සක ාව කට එකතුම කරතව්  දැහැ, ල  විවා  

ශෙවො. අපට ශ්මො ගිනි තිස තව්  දැහැ, ොයුශගෝල  විවා  

ශෙවො. එා නිසා ශ්ම කෙර ශහෝ ශතල් ේජග ෂණ විවා  කිරීා 

දරපත  ප්ර කව ෂණ. ශ්ම සපහා තිසශදව එකා විකල්ප  තායි, 

වැෙත  ෙව එක. එා නිසා ශාතව ශ්ම කාර    ාා සපහත 

කරවො.  

විශ  යශ ත ාා ශ්ම අෙසක ාශේී  තුමතශදවකුශග්ධන ව්ම සපහත 

කරවො. එෂණශකශවෂණ, නීතිසඥා වාගාවතද ශකොඩිතුමෙෂණකු ාහතා. 

එතුමාා ශ්ම පිළිදපෙ අරග  කරපු ශකශවෂණ. ඒ ොශග්ධනා ාහව 

අයිතිසොසික්ම සුස්කීශ්ම පදවශ්ම සවාපතිස අශස ල ස්මප්  ාහතා 

පිළිදපේ  ාා කි තව ඕවෑ. සාහරුතට අශස ල ස්මප් ලා 

ශෝක්ජලා වු ා. සාහරුතට අශස ල ස්මප් ලා ඇ  ෂණ වු ා. 

ාා ය ආ තවෙලට එශහායි; ශ්ධ පාලක තට එශහායි; 

නිල ාිකතට එශහායි. ඒ ොශග්ධනා ාා කලිත සවාගත ක  ලිපි  

ලිූ පාිකශවෝගික අයිතීත සුස්කීශ්ම ාතිසක ෙයාපාරශේ 

සවාපතිසෙර ා ෙව රසජි්  විතාවශග්ධන ාහතා පිළිදපේ  ාා 

කි තව ඕවෑ. ශ්ම අ ්  එළිශේ දපශගව කරපු අරග  ෂණ 

තිසශදවො.  එා අරග   පිළිදපේ  ාා ශ්ම අෙසක ාශේී  

විශ  යශ තා සපහත කරවො. 

ාට ක ා කරතව තිසශදව කාල  ෂණය  ෙව නිසා ාා 

ශේගශ ත ක ා කරවො. විශ  යශ තා ශ්ම කවුරු්  aflatoxin 

ගැව ක ා කරවො. Aflatoxin B1, B2, G1 and G2  ිලනිසුත 

ඇතුමුල සි ලු සතුමවට දතා වරක ශලස දලපාවො. එකෂණ, 

carcinogenic effect එක, වැ් ව්ම පිළිකාකාරක ත් ් ෙ . ඒ 

ොශග්ධනා  ෙකුගඩු සහ අෂණාාශේ ඇතිසෙව පිළිකා - liver cancers 

and kidney cancers - සපහා විශ  යශ ත ශා  දලපාවො. ශාහි 

ෙැඩි ප්රාා  ෂණ  රීරගත වුශ ෝ ,  එව්ම කිශලෝග්රෑ්ම එකක 

ායිශක්රෝග්රෑ්ම 701කට ෙ ා තිසබුශ ෝ  ඒශකත ීවවිත ත්ජව පො 

ඇතිස ශෙතව පුුලෙත. ඒ ොශග්ධනා කු ා දරුෙතශග්ධන birth 

defectsෙලට්  ශා  ශහ තුමෙෂණ ෙවො. ප්රතිස ෂණතිස  අඩු වීා්  ශ්ම 

තුමළිත සිදුෙවො. ශා  HIV, tuberculosis සපහා දලපාවො 

ොශග්ධනා, ශ්ම ගැව 0178 ී  WHO එශෂණ Department of Nutrition 

and Food Safety එක කි වො, HIV, TB ෙලට්  ශා  

දලපාවො කි ලා. දැත දැලුශෙෝ  ශකොශරෝවාෙලට්  ශා  

ශහ තුමෙෂණ. ශාොකද, ප්රතිස ෂණතිස  අඩුෙතව ශ්ම aflatoxin 

දලපාවො. 0178 ේජය  ෙවශකොට ශකොශරෝවා ගැව ක ාෙෂණ 

තිසබුශ්ඩ වැහැ ශත.  හැදැයි, ශ්ම aflatoxin දතා වරක විධි ට 

 රීරගත වීා අද ෙවශකොට ශකොශරෝවාෙලට්  ශහ තුමෙෂණ ෙතව 

පුුලෙත.  

ාා ශ්ම අෙසක ාශේී  විශ  යශ ත තේ  කාර  ෂණ   සපහත 

කරතව අෙ යයි. එක පැ් තකිත ලසකාෙට palm oil ශගතවීා 

වතර කරවො කි ලා කි මු. හැදැයි, ශ්ම අරග   ශාොට කරතව 

palm oil පාවි්ඡචි කරතව එපා  කි ලා ාා ආ්ඩඩුෙට කි වො. 

ලසකාෙට ශගතෙතශත දතාා වරක ේජගශේ එව්ම, C-Grade  - 

තුමතෙව පතතිසශේ - ශපොල්ශතල්. ඒොට තායි, crude coconut oil 

කි තශත. 

පිට රට ව්ම ශ්මො පාවි්ඡචි කරතශත සතුමතශග්ධන කෑා 

හදතවයි. හැදැයි, ලසකාෙට ඒො ශගවැල්ලා, ෂණශලෝරීත දාවො. 

ෂණශලෝරීත දැ්මාාා පිිකසිදු ශපොල්ශතල් ොශග්ධන පාට ශෙවො. 

හැදැයි, අතත්ජගතශේ ශෙවසෂණ ශෙලා වැහැ. ේජ   විතරයි 

ශෙවසක ශෙලා තිසශදතශත. ගරු නිශ ෝය කාරක සවාපතිසතුමානි, 

හැා ආ්ඩඩුෙෂණ  ටශ් ා ඒො තායි අපි කතශත. එපා ෂණ 

ශවොශෙයි. තෙ ශගතෙවො, kitchen waste ශපොල්ශතල්. ඒකට්  

කරතශත ඒකායි; ෂණශලෝරීත දාවො. Crude coconut oil 

ලසකාෙට ශගවැල්ලා ෂණශලෝරීත දාවො; kitchen waste 

ශපොල්ශතල් ාැශල්සි ාශේී , සිසගේපූරුශේී  පාට ශෙවසක කරලා 

ශගශවවො. ඒො ශගවැල්ලා අශේ ශහොප ශපොල්ශතල් ටික්  

ඒොට දාවො. ශ්ම නිසා ශ්ධය   ශපොල්ශතල් නියකපාදක ා ෙැටිලා 

තිසශදවො. ාාතර දිසකත්රිෂණක  ග් ශතෝ  සී.ඒ. ඕදිිකසක සිල්ො,  ඒ 

ොශග්ධනා හිකසකචතද්ර ක්ජාාතත ආ තව  ශ්ධය   ශපොල් ශතල් 

නියකපාදව  කරවො. කුරු ෑගල දිසකත්රිෂණකශේ් , පු් තලා 

දිසකත්රිෂණකශේ් , ාාතශල්්  තෙ ශදොශහෝ තැතෙල්  එෙැනි 

නියකපාදව තිසශදවො. ශහොප ශ්ධය   ක්ජාාතතකරුොට්  ශ්ම නිසා 
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පා්ජලිශ්මතතුමෙ 

දරපත  ත් ් ෙ ෂණ ඇතිස ශෙලා තිසශදවො  කි ව එක ාා 

විශ  යශ ත සපහත කරතව ඕවෑ. ඒ ොශග්ධනා palm oil  ිලශ්ර 

කරලා්  ශපොල්ශතල් ශග ශවවො. ලසකාශේ හැශාෝටා olive oil 

කතව පුුලෙතකාෂණ වැහැ. ලසකාශේ හැා ශකවාටා sunflower 

oil, වැ් ව්ම සූ්ජ  කාතත ශතල් කතව පුුලෙතකාෂණ වැහැ. 

සාහර ශෙලාෙට ශ්ම ශතල් කි ලා විකු තශත්  කලේම ශතල්.  

1980 අසක 06 දරව ආහාර පවත අුවෙ ශතල් ශහෝ කෙර 

ආහාර ේජග ෂණ ශහෝ adulterate කිරීා,  එශහා වැ් ව්ම එ  

ශෙවසක කිරීා දරපත  ෙැස්්ධදෂණ. ඒක නිසා ාා දතා පැහැදිලිෙ 

ශ්ම කාර   කි වො. ශෙශ ප ඇාතිසතුමාා දැත ශ්ම සවාශේ 

හිටි ා ව්ම ශහොපයි. ශ්ම පිළිදපෙ ක  යුතුමෙ තිසශදතශත අහඹු 

samples අරශගව පරීෂණයා කිරීා විතරෂණ ශවොශෙයි. ඒ සපහා ගත 

යුතුම ක්රි ාාා්ජග කිහිප ෂණ තිසශදවො. ාා දතුමරු විවා ඩිශේ ඒ ගැව 

විසකතර කරතව දලාශපොශරෝ තුම ශෙවො. විශ  යශ තා 

ලසකාෙට ශපොල්ශතල් ආව ව  ක ාට පසකශස  ප්ර ාව ෙ ශ තා 

ශල්දල් කිරීා අෙ යයි, පිකශවෝව  ශහෝ කෙර  ාට්ටාක 

ආහාර ෂණ නියකපාදව  කරතව ගතවොද, කා්ජමීකර  ට 

ගතවොද කි ලා. අතව එශහා ශෙත කිරීාෂණ සිදු ශවොකිරීා්  

ශ්මකට දරපත  ශහ තුමෙෂණ ශෙලා තිසශදවො කි ලා ාා ශ්ම 

අෙසක ාශේ සපහත කරතව ඕවෑ. 

විශ  යශ තා ශ්ධය   ශපොල් ආරිත නියකපාදවෙල ශ ශදව 

ශ්ධය   ක්ජාාතතකරුො රකිතව ශ්ම නි ාාව ක්රි ාෙලි  ශගව 

ඒා ෙැදග් . සාහරු ශපතෙතව ේ් සාහ කරවො, අපි ේ් සාහ 

කරතශත ශ්ධය   ක්ජාාතතකරුෙකු ෙව කටුශපොල් 

ාොර්මකාර ාට ේදවු කරතව  කි ලා. එශහා ේදේ කරපු අ  

අතීතශේ දතව ඇතිස. කටු ශපොල් ාාෆි ාෙ පරා  කරතව් , 

ශ්ධය   ක්ජාාතතකරුො වැිනට්ටෙතවට්  ක  යුතුම ශ්ධ තායි 

පාිකශවෝගික අධිකාික  ලො අහඹු පරීෂණය  සස යාෙ ෙැඩි කරව 

එක. ඒකට පාිකශවෝගික අධිකාික ට ශෙවාා අවවය වුණු 

පරීෂණය  ඒකක ෂණ ඇතිස කිරීා දතාා ෙැදග්   කි ව එක ාා 

ශ්ම අෙසක ාශේී  සිහිප්  කරවො.  

ඊ ඟට, ශපොල් ශතල් ගැව ක ා කරවො ව්ම, - 

 

ගවා නිප්යපනය කාපක ාවාප පුරො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, you have only one more minute left.  
 

ගවා බුද්ධික ප පපණ ෙුවා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரெ)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ාට තෙ විවාඩි ෂණ ශදතව, ගරු නිශ ෝය කාරක 

සවාපතිසතුමානි. 

ශපොල්ශතල් කි තශත සිසහල, ශදා , මුසකලි්ම, ද්ජග්ජ අපි 

කවුරු්  එක නූලකිත දැපලා තිස තව පුුලෙත ාතිසක 

සසශෂණත ෂණ. අපි කිික ද්  හදව ශකොට ශකශසල් ශකො   ේ  

ශපොල්ශතල් ටික ගාවො. ඔදතුමාතලා ෙශඩ් හදව ශකොට 

ශපොල්ශතල් පාවි්ඡචි කරවො. මුසකලි්ම අ  ේමදටු ශාෝවමෙ හදව 

ශකොට ශපොල්ශතල් පාවි්ඡචි කරවො. ඒක නිසා ශ්ම ශපොල්ශතල් 

කි තශත සිසහල, ශදා , මුසකලි්ම, ද්ජග්ජ අපි සි ලුශදවා එක 

ිලටකට දිනතව පුුලෙත, ාතිසක දැඳීාෂණ ඇතිස කරතව පුුලෙත 

ශද ෂණ. වමු්  අද ශෙලා තිසශදතශත  ශාොකෂණද? ශපොල්ශතල් නිසා 

සිසහල, මුසකලි්ම, ශදා  කවුරු්  තා්ඡචිශේ දාලා දදිවො. ඒක 

තායි ඇ් ත ක ාෙ. 

ාා ඔදතුමාාට ශ්ම අෙසාව විවාඩිශේ ී  ශ්ම කාර    

කි තව කැාැතිසයි. ප්රිලතිස ආ තව  අරශගව තිසශදව ක්රි ාාා්ජග 

දිහා ශපොඩ් ෂණ දලතව. අද ප්රිලතිස ආ තව  කුීවත ශෙලා 

තිසශදවො. ඒකට ශහ තුමෙ ශෙලා තිසශදතශත ශාොකෂණද? ප්රිලතිස 

ආ තවශේ  ශ් ාාෙ ශෙලා තිසශදතශත, "අුවාත ෙස චුට්ටෂණ 

ඇත" කි ව එකයි. ඒ ශගොල්ලත කි වො, ශපොඩ් ෂණ තිසබු ාට 

කාෂණ වැහැ කි ලා. ඒක නිසා ාා ශ්ම අෙසක ාශේ සවාගත 

කරතව කැාැතිසයි, ප්රිලතිස ආ තව  පිළිදපෙ පසුගි  අවුරුදු - 

 

ගවා නිප්යපනය කාපක ාවාප පුරො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

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

ගවා බුද්ධික ප පපණ ෙුවා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரெ)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ාා අෙසත කරවො. ාට අශේ පැ් ශතත විවාඩි ෂණ ශදතව, 

ගරු නි ශ ෝය කාරක සවාපතිසතුමානි. 

ාශග්ධන ක ාෙ අෙසත කිරීාට ශපර, ප්රිලතිස ආ තව  පිළිදපෙ 

0176 විග ව ෝජතාෙ, 0175 විග ව ෝජතාෙ, 0174 විග ව 

ෝජතාෙ, 0173 විග ව ෝජතාෙ, 0170 විග ව ෝජතාෙ, 0177 

විග ව ෝජතාෙ ාා ාවාගව* කරවො.  

සි ලු ආ්ඩඩු  ටශ්  ප්රිලතිස ආ තව  ෙැ  කරපු හැටි 

විග ව ෝජතාෙලිත ශපශවවො. ගරු නිශ ෝය කාරක 

සවාපතිසතුමානි, ශ්ම ෝජතා දලපුොා ශපශවවො, පරීෂණය  

හික ට කරලා වැතිස වු ්  ප්රිලතිස ආ තවශේ නිල ාිකත ඇග උාට 

රත පවු්ම   ශදතව රුපි ල් ලෂණය  1ෂණ වි ද්ම කරලා තිසශදව 

දෙ. රටටා ප්රිලතිස හදව ප්රිලතිස ආ තව  ශ්ම පා්ජලිශ්මතතුමෙට 

0176ත පසකශස  ෝජෂික ෝජතා දදිිකප්  කරලා වැහැ. 017  

ේජයශේ දදිිකප්  කරලා වැහැ; 0178 ේජයශේ වැහැ;  0179 

ේජයශේ වැහැ;  0101 ේජයශේ  වැහැ. අවුරුදු හතරෂණ ඒ ෝජතා 

දදිිකප්  කරලා වැහැ.  මුදල් පවත අුවෙ අනිෝජ ශ තා 

අවුරු්ධදකට සැර ෂණ ෝජෂික ෝජතාෙ දදිිකප්  කරතව ඕවෑ. ශ්ම 

ෝජතා ටික වතාෙශග්ධන සුද සි්ධධි  සපහා ාා ශ්ම ගරු සවාෙට 

දදිිකප්  කරවො. ාා දදිික ට්  ශ්ම ෝජතා දදිිකප්  කරතව 

දලාශපොශරෝ තුම ශෙවො.  ාා දතා පැහැදිලිෙ කි වො, ශාතැව 

ශෙලා තිසශදතශත - 
 

ගවා නිප්යපනය කාපක ාවාප පුරො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

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

 

ගවා බුද්ධික ප පපණ ෙුවා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரெ)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
අෙසත කරවො,  ගරු නිශ ෝය කාරක සවාපතිසතුමානි. ාට 

ත් පර 31ෂණ ශදතව.  

ාා අෙසාව ෙ ශ ත දැඩි ෙගකීාකිත කි වො, ශ්ම ශපොල් 

ශතල් ප්ර කව  ඇතිස වුශ්ඩ ඊශේ-ශපශ්ජදා කි ලා. ශාොකද, ක ටු 

ශපොල්ෙල tax එක ෙැඩි ක ා; ශපොල් ශතල්ෙල tax  එක අඩු ක ා. 

හැදැයි, ආ්ඩඩුෙ ප්රිලතිස  පිළිදප නි ාාව ෂණ හැදුශේ වැහැ. ඒ 

නිසා දැත පරෂණකුශෙලා ශහෝ ෙහාා ශපොල් ශතල් පිළිදප 

1117 1118 

[ගරු බු්ධධික පතිසර  ාහතා] 

————————— 
*  පුානවකාලප්ේ ව ා ඇව. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ස්මපූ්ජ  පරීෂණය  ෂණ කරව ක්රාශේද ෂණ හදතව. එා 

පරීෂණය ාගාර  ෂණතිසා්  කරතව. තිසශදව පරීෂණය ාගාරෙලට 

අාතරෙ පාිකශවෝගික අධිකාික ට පරීෂණය ාගාර ඇතිස කිරීාට 

පහසුක්ම සලසා ශදතව. එශහා ශවොකශ ෝ , ේපත නූපත 

සි ලුශදවාශග්ධන අවාගත , ඒ ොශග්ධනා ීවවිත අවතුමශ්ජ කි ලා ාා 

ප්රකා  කරවො.  

ශදොශහොා සකතුමතිසයි. 

 

ගවා නිප්යපනය කාපක ාවාප පුරො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

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

Jayasekara. You have 12 minutes.  
 
[අ.වා. 7.41] 

 

ගවා   යාසරි නයප්ාේකප ෙුවා (  පක්  අ කයන්ත්ර ප්පදි ුා 

ප්ද්ශීය ඇරලුම් නිෂනපා න පානය අොවයුරො) 
(ைொண்புைிகு தயொெிறி ஜயநெகர - பத்திக், மகத்தறி துெிகள் 

ைற்றும் உள் ொட்டு ஆமட உற்பத்தி இரொஜொங்க அமைச்ெர்) 

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

ගරු නිශ ෝය කාරක සවාපතිසතුමානි, අද අුවාැතිස  සපහා 

දදිිකප්  කර තිසශදව අතිසවිශ  ය ගැසට් ප්ර කීප ක ප  කරව ලද 

ශරගුලාසි හා නි ා පිළිදපෙ සාක්ඡාා කරව ශ්ම අෙසක ාශේ, 

ාට්  ඒ පිළිදපෙ ක ා කරතව අෙසක ාෙ ලදා ී ා පිළිදපෙ 

සකතුමතිසෙතත ශෙවො.  

ශ්ම දදිිකප්  කර තිසශදව ශරගුලාසි තුමළිත විශ  යශ තා අශේ 

අාාතයාස   මුහු  ී ලා තිසබුණු වි ාල ප්ර කව ෂණ විසපා ගතව 

අපට අෙසක ාෙ ලැබී තිසශදවො. ඒ ගැව ගරු දතදුල ගු ේජ ව 

ාැතිසතුමාාට අපි සකතුමතිසෙතත ශෙවො. ඒ ොශග්ධනා අශේ ශ්ජගු 

අ යෂණය වරාල්තුමාා ඇතුමුල ශ්ජගුශේ ශස ෙ  කරව අශේ 

ආදරණී  නිල ාික ාහ් ෙරුත සි ලුශදවාට ාශග්ධන හදෙතිසත 

සකතුමතිසෙතත ශෙවො. අපි ශ්ම ස්මදත ෙ සාක්ඡාා ෙට ග වාෙෂණ 

තිසබ්දා. අශේ ශ්ධය   ශරදි නියකපාදව , අශේ ශ්ධය   අ්  ත්ර 

ශරදිපිළි නියකපාදව  පසුගි  කාල ෙකොුවශේ ක ා ෙැශටතව 

කරුණු ග වාෙෂණ දලපෑ ො. ශ්ම ක්ජාාතත  ක ා ෙැශටතව 

මූලිකෙ දලපෑ කරුණු  වේ ො,  ්ම විධි කිත ශ්ම ක්ජාාතත  

 ෂණතිසා් ෙ දදිික ට අරශගව  තව අශේ ආ්ඩඩුෙ තුමළිත දැත 

ෙැ  පිළිශෙ ෂණ සකසක කර තිසශදවො.  

විශ  යශ තා පසුගි  කාල ෙකොුවශේ ලසකාෙ ඇතුමශ   අපි 

ශ්ධය   අ්  ත්ර ශරදිපිළි ශකොයි තර්ම නියකපාදව  ක ් , ඒ 

ශ්ධය   අ්  ත්ර ශරදිපිළිෙලට ලසකාශේ තරගකාික් ෙ ෂණ 

ී ගතව දැික ත් ් ෙ කට ප්  වු ා.  ඒකට ශහ තුමෙ ලසකාෙට 

විවි  රටෙලිත අ්  ත්ර ශරදිපිළි වි ාල ප්රාා  ෂණ  ශගශවව 

එක. ශකොට්ට ේරශේ දපලා, bed sheet, සාික දෂණො ශ්ධය   

නියකපාදවෙලට සාාව නියකපාදව විශ්ධ ෙලිත ශගතෙවො. ඒකයි 

තිසශදව ප්ර කව . ඒ නිසා අපි පසුගි  කාල ෙකොුවශේ වි ාල 

අ්ජබුද කට ලෂණ වු ා.  ලසකාශේ අපි සාික ෂණ හදලා රුපි ල් 

0,511ක, 3,111ක අතර ප්රාා  කට විකු වශකොට, ශෙව්  

රටෙලිත ඒ සාික  රුපි ල් 811ට, 911ට, 7,111කට අරශගව 

එවො. ාා ඒ රටෙල් ශාොවොද කි ලා කි තශත වැහැ. දතිසත 

අපි ශකොශහොාද අශේ ශ්ධය   අ්  ත්ර ශරදිපිළි ක්ජාාතත  

දියුණු කරතශත? ශ්මක දතිසහාසශේ සිට අවුරුදු ග වෂණ සි්ධ  

ශෙිලත ආ ක්රි ාදාාෂණ දෙට ප්  වු ා. කවුරුේ  ශ්ම ප්ර කව ට 

අත ගැහුශේ්  වැහැ, ක ා ශකරුශේ්  වැහැ, ශ්ධය   අ්  ත්ර 

ශරදිපිළි ක්ජාාතත  ඔශහ  ෙැ ලිලා  තව ද  හැික ා. අද ශ්ධය   

අ්  ත්ර ශරදි පිළි ක්ජාාතත ට ිලනිසුත ශ ොමු ශවොෙව 

ත් ් ෙ ට ප්  වුශ්ඩ ශෙව ශහ තුමෙෂණ හිතදා ශවොශෙයි, ඔවුතශග්ධන 

නියකපාදවෙලට ශහොප ිලලෂණ ලැබුශ්ඩ වැතිස නිසායි. ශහොප ිලලෂණ 

ශවොලැබීා නිසා පුරුදු පුහුණු ෙව අශේ වි තනි තට සි්ධ  ශෙලා 

තිසශදවො, රුපි ල් හ් අටදහසකිත ාාස  ශගො ගතව  

ත් ් ෙ ට ප්  ශෙතව. ඒ සපහා අපි ෙැ  පිළිශෙ ෂණ සකසක 

කරලා, ශ ෝවාෙෂණ කර තිසශදවො. ඒ තායි, ශරදි වි ව 

සි ලුශදවාට දිිකී ාවාෙෂණ ලදා ී ා. අපි ඒ ශ ෝවාෙ කැබිවට් 

ා්ඩ ල ට දදිිකප්  කරතව්  දලාශපොශරෝ තුම ශෙවො. එා 

දිිකී ාවාෙ රුපි ල් 5,111කිත පා  පටත ග් ශතෝ , අපට 

තෙදුරට්  ශාා ක්ජාාතත   ෂණතිසා්  කර ගතව පුුලෙත 

ොතාෙර  ෂණ ඇතිස ශෙවො. ශ්මක අාාරු ෙැ ෂණ. සාාාවයශ ත 

ශ්ම ෙැ  කරව අ ට්  සල්ලි ශගෙතව තර්ම ආ්ඩඩුෙකට මුදල් 

තිසශබ්ද කි ව ප්ර කව ්  තිසශදවො. වමු් , ශ්ධය   

ක්ජාාතතකරුෙත  ෂණතිසා්  කරව ෙැ  පිළිශෙ  දදිික ට 

ක්රි ා් ාක කරතව අෙ ය ව්ම, අපි ශාෙැනි ෙැ  පිළිශෙ ෂණ 

සකසක කරතව ඕවෑ. 

විශ  යශ තා අතිසගරු වාධිපතිසතුමාා එෂණක අපි කරපු 

සාක්ඡාා ග වාෙකී ා, ගරු අගාැතිසතුමාා එෂණක අපි කරපු 

සාක්ඡාා ග වාෙකී ා අපට ශ්ම සපහා අෙ ය   ෂණතිස  

එතුමාතලා ලදා දුතවා. ඒ ස්මදත ශ ත ාා එතුමාතලාට 

සකතුමතිසෙතත ශෙවො. ඒ අුවෙ අපි ඒකට ශෙවා HS code එකෂණ 

දැත හදලා තිසශදවො. වැ් ව්ම ශ්මක ශලොකු ප්ර කව ෂණ දෙට ප්  

ශෙවො. ශ්ම නියකපාදව විශ්ධ ෙලිත ශගතෙව එක 

ස්මපූ්ජ ශ තා වේ ෙව තැවකට ප්  කරතව පුුලෙතකා 

දැත ලැබිලා තිසශදවො. ඒ අුවෙ අවාගතශේී  ලසකාෙට අෙ ය 

ශ්ධය   අ්  ත්ර ශරදිපිළි නියකපාදව  දියුණු කිරීාට් , විශ්ධය   

රටෙලිත ශගව  ඒා වතර කිරීාට්  අෙ ය ෙැ  පිළිශෙ  දැත 

සකසක කරලා තිසශදවො. ඒ අුවෙ ලසකාශේ අ්  ත්ර ශේයක්ජා 

ශදපා්ජතශ්මතතුමෙට් , එා පාසල්ෙලට් , ග්මෙල තිසශදව එ ට 

අදා  ආ තවෙලට්  අවාගතශේී  වි ාල  ෂණතිස ෂණ ලැශදයි 

කි ව වි කොස  අපට තිසශදවො. ේදාහර  ෂණ ග් ශතෝ , 

ලසකාශේ දහ්ම පාසල්ෙලට සෑා අවුරු්ධදකා ආ්ඩඩුශෙත ලදා 

ශදව සාික ප්රාා    6,111ෂණ විතර ශෙවො. ශ්ම සාික ප්රාා  ්  

කලිත ශගතුවශේ පිට රටිත. ලසකාශේ සාික හදතශත වැතිසෙ ඒ 

සාික  6,111 ලසකාශේ ශටත ්ජකරුශෙෝ පිට රටිත ශගතෙලා 

දුතවා. 

අපි අතිසගරු වාධිපතිසතුමාා් , ගරු අග්රාාාතයතුමාා්  එෂණක 

සාක්ඡාා කරලා, ප මු ෙතාෙට ගි  අවුරු්ධශ්ධ ඒ සාික  6,111ා 

ලසකාශේ වි තව පුුලෙත විධි ට අෙ ය කටයුතුම සකසක ක ා. ඒ 

අුවෙ ශ්ම අවුරු්ධශ්ධ දපලා අපි දිගටා අවාගත ට අෙ ය කරව 

සාික ටික ලසකාෙ තුම  වි ා ගතව දලාශපොශරෝ තුම ශෙවො.  

ඊ ඟ කාර   ශ්මකයි. ත්රිවි  හමුදාෙට අෙ ය කරව bed 

sheets, තුමො ආී  -විශ  යශ තා ශ්ධය   ශරදිපිළි- සි ල්ල 

පිටරටිත ශගතෙව අලු්  ෙැ  පිළිශෙ ෂණ තිසශදවො. ඒ සපහා 

ත්රිවි  හමුදාශෙත රුපි ල් ිලලි ව දහසක ග වක ශටත ර ලදා 

ශදවො. ශ්ම පසුගි  කාලශේ දපලාා ශකරුණු ශ්ධෙල්. ඒො වතර 

ශෙලා වැහැ. [දා ා කිරීාෂණ] ශ්ධය   ෙයාපාිකක ත එා 

ශටත ර  ග් තාට, වා්ඩ  ශගතෙතශත පිටරටිත. ශටත ර  

ගතශත ලසකාශෙත. ලසකාශේ අ  තායි ශටත ර ට දදිිකප්  

ශෙතශත. ඒ වු ාට අෙ ය වා්ඩ  ප්රාා   හදා ගතව දැහැ. 

ශාොකද, ඒ තරාටා ශ්ධය   ශරදිපිළි ක්ජාාතත ක ා ෙැටිලා 

තිසශදතශත. ඒ නිසා ඔවුත ශාොකද කරතශත? ශටත ර  ග් තා. 

හික, ඕවෑ කරතශත bed sheets ශත. ඒො අ්  ත්ර ශරදිෙලිත 

තායි හදතශත. වමු්  ලසකාශේ හදතශත වැතිස නිසා පිට රටිත ඒ 

සි ල්ලා ශගතෙවො. අතිසගරු වාධිපතිසතුමාාට ාා විශ  යශ තා 

සකතුමතිසෙතත ශෙවො. ශ්ම කාර   ස්මදත ෙ පැෙතිස 

සාක්ඡාාෙලී  එතුමාා හැා ශෙලාෙකා පැහැදිලිෙ කිේශේ, 
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පා්ජලිශ්මතතුමෙ 

"කරු ාකරලා ශ්ම ටික නියකපාදව  කර ශදතව කි ලා  ලසකාශේ 

ආ තවෙලට ශදතව" කි ලා. දැත ලසකාශේ ශ්ධය   

නියකපාදක තට, අ්  ත්ර ශේයක්ජා නියකපාදක තට ශලොකු 

අෙසක ාෙෂණ ලැබී තිසශදවො. ශාොකද, පිටරටිත ශගතෙව එක 

වතර කරව නිසා. ශටත ර  ශකොශහත දැ්මා්  රට තුම   bed 

sheet එක හදලා ශදතව පුුලෙත. ලසකාෙ තුම  එා ශරදිපිළි ටික 

ස්මපූ්ජ ශ තා වි ලා ශදතව පුුලෙත ොතාෙර   දැත සකසක 

ශෙවො. එා නිසා අපට දතාා ශහොප අෙසක ාෙෂණ ලැබී තිසශදවො. 

ඊ ඟට, දතිසෂණ ස්මදත ශ ත තිසශදව ප්ර කව  දලමු. ලසකාෙ 

ඇතුමශ   හදව දතිසෂණ ශරදි ශෙුවෙට පිටරටිත print කරපු දතිසෂණ 

ශරදි එවො. ඒො ශතොග ග ත, ශලොකු rolls විධි ට තායි 

අරශගව එතශත. ඒො check කරතව පුුලෙත ොතාෙර  ෂණ 

කෙදාේ  තිසබුශ්ඩ වැහැ. ශාොකද, ඒ ශගොල්ලත නික්මා 

"printed" කි ව විලත තායි ශගශවතශත; "දතිසෂණ" කි ලා 

ශවොශෙයි. හැදැයි, ලසකාශේ දතිසෂණ සාික ෂණ රුපි ල් තුමතදහසකට

-හාරදහසකට ගතවශකොට printed batik සාික  රුපි ල් 

අටසි  යි. දතිසත ශ්මක තායි ඇතිස ශෙලා තිසශදව ත් ් ෙ . 

ඒකයි අපි කල්පවා කශ  , ඒ සපහා්  අෙ ය කරව සීාා 

පවෙතව. එතශකොට ලසකාෙ ඇතුමශ   -ශ්ධය  ෙ- නියකපාදව  

කරව දතිසෂණ සාික ට, වැ් ව්ම දතිසෂණ සරාට අෙ ය ෙටිවාකාෂණ 

ලදා ශදතව පුුලෙත ෙැ  පිළිශෙ ෂණ සකසක ශෙවො. එා නිසා 

එක පැ් තකිත, ශ්ධය   ශරදිපිළි ක්ජාාතත   ෂණතිසා්  කරව 

ෙැ  පිළිශෙ  ශ්ම තුම  අතත්ජගත ශෙලා තිසශදවො. ශදෙුවෙ, 

විශ්ධ  රටෙලිත printed දතිසෂණ ශරදි ශගතවීා වතර කිරීා තුම  

ලසකාෙ ඇතුමශ   ශ්ධය   ෙ ශ ත දතිසෂණ නියකපාදව ට අෙ ය  

කටයුතුම ලකලැහැසකතිස ශෙලා තිසශදවො.  

ගරු නිශ ෝය කාරක සවාපතිසතුමානි, අපි දැත ආසව 

ග වාෙක දතිසෂණ ශරදි නියකපාදව  කිරීශ්ම ක්රි ාදාා ෂණ පටත 

ග්  දෙ ඔදතුමාා්  දතවො. දතිසෂණ ශරදි නියකපාදව  සපහා දතිසෂණ 

ක්ජාාතතකරුෙත පුහුණු කිරීාට අපි කටයුතුම කරවො. තිසසකශදවා 

ග ශත පුහුණු කරලා, ඔවුතට ාැසීා්  කි ා ී ලා, ඔවුතට  ්ම 

   මුදලෂණ  ශදවො. ශ්ම අවුරු්ධශ්ධ අශේ target එක තායි 

ලසකාෙ පුරා අලුතිසත දතිසෂණ නි්ජාා කරුෙත බිහි කිරීා් , ඔවුත 

ෙයෙසා ක ත දෙට ප්  කරලා ලසකාශේ අලු්  ක්ජාාතත ෂණ 

සක ාපිත කරව ෙැ  පිළිශෙ  ක්රි ා් ාක කිරීා් . ඒ සපහා දතා 

ෙැදග්  කාර ා දෙට ප්  ශෙලා තිසබුණු ශ්ම කාර ා ශදක ශ්ම 

ගැසට් ප්ර හරහා දයකට කිරීා ගැව ාා විශ  යශ තා දතදුල 

ගු ේජ ව ාැතිසතුමාාට සකතුමතිසෙතත ශෙවො.   

ඊ ඟට, තේ  කාර  ෂණ තිසශදවො. දැත ලසකාශේ ශ්ධය   

ඇඟලු්ම නියකපාදක ත වි ාල සස යාෙෂණ දතවො. ඔවුත ලසකාෙ 

ඇතුමශ   අෙ ය නියකපාදව ටික කරවො. ේදාහර  ෂණ විධි ට 

ලසකාශේ තිසශදව ප්ර ාව outlets හැා එකකටා, ඒ කි තශත 

ඔශ ල්, හවුසක ඔෆක ෆැයත, ූලල් ේලැවට්, ෆැයත දග්ධන, කැතඩි, අේ 

ටවුත හා තිසලකේජ ව, සීඅයිබී ොශග්ධන -ග්රාමී  ාට්ටශ්ම තිසශදව 

ඒොට පො- දාතශත, ලසකාශේ අහිසසක ිලනිසුත නියකපාදව  

කරව ඇඳු්ම ටික. ශදොශහොා සකෙල්ප ප්රාා  යි ඒ අ  පිට රටිත 

ශගතෙතශත. සාහර ආ තව තිසශදවො, ඒ ආ තව කරතශත 

පිට රට off season එශෂණ දඩු ටික ශගවැල්ලා ලසකාශේ dump 

කරව එක. ේදාහර  ෂණ හැටි ට කිේශෙෝ , එසගලතතශේ 

Summer එක දෙර ශෙවශකොට ඒ ඇඳු්මෙල ිලල ශ ොල්ජ එකකට 

විතර පහ  දහිවො. ශ්ම ශගොල්ලත ශාොකෂණද කරතශත?  ඒ දඩු 

ටික ශගවැල්ලා ලසකාෙට  අ් හිකවො. අ්  හැරපු ගාත ඒ brand 

එකා -ඇ් තටා රුපි ල් දසදහසෂණ විතර ශෙව brand එක- 

රුපි ල් එෂණදහසක පතසි  ට ලසකාශේ කශඩ්කිත ගතව 

පුුලෙතකා තිසශදවො. එතශකොට ලසකාශේ නියකපාදව ටිකට 

ශාොකද ශෙතශත? ලසකාශේ නියකපාදව ටික විකු ා ගතව දැරුෙ 

වි ාල අ්ජබුද කට ලෂණ ශෙවො.  

ලසකාෙ ඇතුමශ   හදපු brands ඕවෑ තර්ම තිසශදවො. අපි 

කවුරු්  දතවො, අලුතිසත brands ග වාෙෂණ තිසශදව දෙ. 

එශකෝ, ශසතවිත, ඇවිරාශට්, අාතශ්  ොශග්ධන අලු්  brands 

ග වාෙෂණ තිසශදවො. විශ  යශ තා ශ නි්ම ග් ශතෝ  

ලසකාශේ දතාා නිෙැස්දි විධි ට ශ නි්ම හදවො. ඒ කි තශත 

සිසගේපූරුශේ තිසශදව ලිෙයිසක brand එක ොශග්ධන cut  එක හදතව 

පුුලෙත ිලනිසුත ලසකාශේ දතවො. එශහා අ  වැතුමෙ ශවොශෙයි. 

හැදැයි, ඒ අ  හදාගතව විධි ෂණ වැහැ. ශාොකද, පිටරටිත 

ශගවැල්ලා දාව dumping clothes එෂණක ඒ අ ට සටත කරතව 

දැහැ. ශකළිතා ශලොික පිටිත ශගවැල්ලා අත හිකව පිටරට ඇඳු්ම 

නිසා ලසකාෙ ඇතුම ත වි ාල අ්ජබුද ෂණ ඇතිස ශෙලා තිසශදවො. ඒ 

නිසා  අපට වුොවා ඇඳු්ම අපි හදාගතව ඕවෑ. ඒකයි අපි මූලික 

ෙ ශ ත කි තශත. දතදි ාශේ ගාතධිතුමාා "කදා්ජ" කි ව ඇඳුා 

ඇපශගව තායි එා ෙැ  කටයු් ත පටත ග් ශ් . ඒ ොශග්ධනා 

"ච්ජකා" අ්   ත්ර  එතුමාාශග්ධන ප මුෙැනි අ්   ත්ර  දෙට ප්  

වු ා. එතැනිත තායි එතුමාා ශ්ධය   නියකපාදවෙලට ශලෝක  

තුමළිත   ෂණතිස  ශදව ෙැ  පිළිශෙ  පටත ග් ශ් .  

අද ශ්ම ආ්ඩඩුෙ තුමළිත ාට ලදා ී  තිසශදව අාාතයාස   තුම  

කටයුතුම කිරීශ්මී  අපි අශේ ශ්ධය   ඇඳුිලත තායි සැරසිලා 

දතශත,  අපි අශේ දතිසෂණ ඇඳු්මෙලිත තායි සැරසිලා දතශත. 

ශාොකද, අපි ශ්ම රශට් ිලනිසුතට ශපතො ශදතව ඕවෑ, අපට 

අෙ ය ඇඳු්ම ටික අපටා හදාගතව පුුලෙත දෙ. ශහොසශකොස, 

දැසශකොෂණෙලිත ශගශවව ඒ සසකර ඇඳු්ම වැතුමොට අශේ රට 

ඇතුම ත අපට අෙ ය ඇඳු්ම ටික හදාගතව පුුලෙත දෙ අපි 

ශපතො ශදතව ඕවෑ. එශහා කරතව ව්ම, ප මුශෙතා ශ්ධය   

අ්   ත්ර ශේයක්ජා   ෂණතිසා්  කරතව ඕවෑ. ශදෙුවෙ, 

පිටරටිත ශගතෙව dumping clothes ටික, වැ් ව්ම පිටරටිත 

ශගවැල්ලා ශ්ම රශට් අත හිකව කුණු රා ටික වේ ෙතව ඕවෑ. 

ඊට පසුෙ අපට අෙ ය නියකපාදව රට තුම ා සිදු කරව ක්රි ාදාා  

 ෂණතිසා්  කරතව ඕවෑ.  

ගරු නිශ ෝය කාරක සවාපතිසතුමානි, අද ආව ව හා 

අපව ව (පාලව) පවත  ටශ්  දදිිකප්  කර තිසශදව ශරගුලාසි 

දතාා ෙැදග්  දෙ අපි දකිවො. ඊ ඟ ගැසට් ප්ර  තුමළිත 

පිටරටිත ශගශවව branded ඒොට හැර අශවෂණ ඒොට රුපි ල් 

411ක, 511ක විතර  ්ම ිලලෂණ ඇතුම ්  කරතව අපි 

දලාශපොශරෝ තුම ශෙවො. එතශකොට ලසකාෙ ඇතුම ත නියකපාදව  

කරව වා්ඩ  ටික්   ෂණතිසා්  කරව ෙැ  පිළිශෙ ට අපට  තව 

පුුලෙත. ඒ සපහා අෙ ය ක්රි ාාා්ජග අපි ගතවො.  

ඊ ඟට, අද ෙවවිට ශපොල් ශතල් ස්මදත ෙ ඇතිස ශෙලා 

තිසශදව ත් ් ෙ  පිළිදපෙ සපහත ක  යුතුමයි. ශ්මක අද ඊශේ 

ඇතිස වුණු ශද ෂණ ශවොශෙයි. දතිසහාස  දිහා දැලුොා 

විශ  යශ තා ශ්මක අවුරුදු හ -හතෂණ, අටෂණ, වෙ ෂණ, දහ ෂණ 

තිසසකශස  පෙතිසව ෙැ  පිළිශෙ ෂණ. 7999ී  තායි ප මුශෙතා 

‘ෙවසකපතිස‘ ෙැ  පිළිශෙ  පටත ග් ශ් , පිටරටිත පා්ම ශතල් 

ශගවැල්ලා ලසකාෙ තුම  නියකපාදව  කරතව. හැදැයි, ප්රිලතිස 

ආ තව  ඇතුමුල ආ තව කිසිෙෂණ ඒ ගැව ශසො ා දලතව 

කටයුතුම කශ   වැහැ. ඒශෂණ අෙසාව ප්රතිසඵල  හැටි ට 

ඇෆකලශටොෂණසීත ොශග්ධන දතාා වියකාරක ශ්ධෙල් ලසකාෙ තුම  ශ්ම 

ෙවවිට සක ාපිත ශෙලා, පැලපදි ්ම ශෙලා තිසශදවො. ශ්ම ගැව 

ශසො ව ශකොට තායි කි තශත, "අපට අද අවුරුදු කතව 

විධි කු්  වැහැ; ශ්ම ආ්ඩඩුෙ ශතල් ටික්  විවා  කරලා 

තිසශදතශත." කි ලා. ශ්මක අශේ ආ්ඩඩුශේ ප්ර කව ෂණ ශවොශෙයි. 

අවුරුදු ග වෂණ තිසසකශස  එක එක ආ තව තාතශග්ධන යුතුමක්ම 

ශකොටස දටු ශවොකිරීා නිසා් , එා ආ තවෙල හිටපු නිල ාිකත 
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නිසා් , එා ආ තවෙල තිසබුණු ෙැ  පිළිශෙ   අුවේ  තායි අද 

ශ්ම  විවා   ඇතිස ශෙලා තිසශදතශත කි ව එක අපි මුලිතා 

අෙශදෝ  කරගතව ඕවෑ.  

හිටපු නිශ ෝය ශෙශ ප ඇාතිසෙර කු ෙව අශේ ගරු බු්ධධික 

පතිසර  ාැතිසතුමාා ශහොිනත දතවො, ඒ කාලශේ අපට ශ්ම ගැව 

ශසො තව අෙසක ාෙෂණ ආශේ වැතිස දෙ. ශාොකද ශහ තුමෙ, එශහා 

එකෂණ අපට ආරසචි වුශ්ඩ වැහැ. අපි ඔදතුමාා්  එෂණක විවි  

කාර ා ක ා ක ා. එදා ඔදතුමාා පිටි ගැව ක ා ක ා. ාා ඒ 

ස්මදත ශ ත ඔදතුමාාට සකතුමතිසෙතත ශෙවො. වමු්  අද 

ත් ් ෙ  ඒක ශවොශෙයි. අද දතා වි ාල අ්ජබුද ෂණ ඇතිස ශෙලා 

තිසශදවො. අපි කව කෑා ග් ශතෝ  එයිත හතශරත තුමවෂණ විය 

සහිත ආහාර. ඒො තායි අපි අුවවෙ කරතශත. ාා ශ්ම ගැව 

දිගිත දිගටා ක ා ක ා. 

අුවරා පුරශේ, ගල්ගමුශේ හැශදව අෙ ටික ශකො ෙට 

එෙවශකොට, කාදයිට් කැට හතරෂණ ශලොික ට දාලා ෙහවො. 

එතශකොට අෙ ටික ශකො ෙට එවශකොට, කහා කහ පාටයි; අෙ 

ටික දදිලා. 
 

ගවා නිප්යපනය කාපක ාවාප පුරො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

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

ගවා  යාසරි නයප්ාේකප ෙුවා  
(ைொண்புைிகு தயொெிறி ஜயநெகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිශ ෝය කාරක සවාපතිසතුමානි, ඇිලලිපිටිශ ත 

ශකශසල්ෙලට කාදයිට් දාලා ෙැහුොා, ශකො ෙට එවශකොට 

ශකශසල් ටික දදිලා. ශෙව දා අපි අවුරු්ධදට කලිත ශකශසල් 

ඇෙික ටික බිා ෙ  ලා පිදුරු දාලා දදෙලා තායි කෑාට ගතශත. 

එෙැනි ක්රා තායි අශේ දතිසහාස  තුම  තිසබුශ්ඩ. වමු්  අද ශෙලා 

තිසශදතශත ශාොකෂණද? ශ්මක තායි අද ඇතිස ශෙලා තිසශදව 

ත් ් ෙ .  

ගරු නිශ ෝය කාරක සවාපතිසතුමානි, ශෙශ ප ඇාතිසතුමාා 

විතරෂණ ශවොෙ රශට් ආහාර අුවවෙ කරව සි ලු ිලනිසුත ශ්ම ගැව 

කල්පවා කරතව ඕවෑ. ශ්මක ආ්ඩඩුශේ යුතුමකාෂණ පා ෂණ 

ශවොශෙයි. අපි්  දැවගතව ඕවෑ, අෙ  ශගඩි ෂණ ිලලී  ගතව 

ගි ාා ඒො පිළිදපෙ ශහොිනත ශසො ා දලා ගතව. ඒොට කාදයිට් 

ගසා තිසශදවො ව්ම, "ශ්මක කාදයිට් ගහලා දදො තිසශදව අෙ 

ශගඩි ෂණ" කි ලා ආපසු ඒ ශෙශ තදතට ශදතව ඕවෑ. ශාොකද, 

වාශගට දශදතව්  කලිත ක පු අෙ තායි අද අපි කතශත. ාා 

හිතව විධි ට ශ්මක වි ාල අ්ජබුද ෂණ. ඒ නිසා ශාා ගැටලු 

නිරාකර   කිරීාට අප සි ලුශදවාා ාැදිහ්  වි  යුතුමයි කි ව 

ාත ්  දදිිකප්  කරිලත, ාට ශ්ම අෙසක ාෙ ලදා ී ා ස්මදත ෙ 

ගරු නිශ ෝය කාරක සවාපතිසතුමාාට සකතුමතිසෙතත ශෙිලත ාා නිහ  

ශෙවො.  
 

ගවා නිප්යපනය කාපක ාවාප පුරො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is Hon.  Sivagnanam Shritharan. 

You have 12 minutes. 
 

[பி.ப. 1.54] 
 

ගවා සවඥාානම් ශ්රීවපන් ෙුවා 
(ைொண்புைிகு ெிவஞொனம் ெிறீதரன்)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  
தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கநள, 

ெந்தர்ப்பம் வழங்கியமைக்கு  ன்றி.  

இன்மறய விடயம் ததொடர்பில் உமரயொற்றுவதற்கு 

முன்னர், வடக்கு, கிழக்கு தைிழ் ைக்களுமடய ைனங்களிநல 

 ிமறந்திருந்த, ஓய்வுதபற்ற முன்னொள் ைன்னொர் ஆயர் 

இரொயப்பு நயொெப் அவர்களுமடய ைமறவுக்கு  ொன் இந்த 

இடத்திநல அஞ்ெலி தெலுத்துகின்நறன். அவரது திருவுடல் 

ந ற்மறய தினம் அடக்கம் தெய்யப்பட்டது. இந்த ைண்ெிநல 

தைிழ் ைக்களுமடய உொிமைகளுக்கொக  ீண்டகொலம் குரல் 

தகொடுத்த, அவர்களுமடய உண்மை  ிமலமைகமள 

தவளிக்தகொண்டுவந்த ஒரு  ீதியின் குரல்  ித்திய உறக்கத்திநல 

தென்ற  ொளொக, தைிழ் ைக்களொல் என்றும் ைறக்கமுடியொத ஒரு 

 ொளொக இது  ிமனவுகூரப்படும். இலங்மகயிநல 2010 - 2011 

கொலப்பகுதியில் ஜனொதிபதியொகவிருந்த ைஹிந்த ரொஜபக்ஷ 

அவர்களொல்  ியைிக்கப்பட்ட  ல்லிெக்க ஆமெக்குழுவின் 

முன், “இறுதி யுத்தத்தின்நபொது 146,000இற்கு நைற்பட்டவர்கள் 

தகொல்லப்பட்டும், கொெைலும் ஆக்கப்பட்டொர்கள்” என்ற 

விடயத்மத ஆதொரங்கநளொடு முன்மவத்த ஆயருக்கு  ொன் 

எனது அஞ்ெலிமயச் தெலுத்துகின்நறன். 

அநதநபொல, யொழ்ப்பொெத்திநல 50 ஆண்டுகளுக்கு 

நைலொகத் திருைமறக் கலொைன்றத்தினூடொகத் தைிழ் ைக்களின் 

தைொழி, கலொெொரத்மதப் நபெிக் கமலப் பெியொற்றி, 

'கமலத்தூது' என்கின்ற உயர் விருதிமனப் தபற்ற  ைொிய 

நெவியர் அடிகளொருமடய ைரெமும் அந்த ைக்கமள ஓர் இரக்க 

 ிமலக்குத் தள்ளியிருக்கின்றது; எல்நலொருக்கும் ஒரு துக்க 

 ிமலமய உண்டொக்கியிருக்கின்றது. அவரது ைமறவுக்கும் 

 ொன் இந்த இடத்திநல அஞ்ெலி தெலுத்துகின்நறன். 

அநதநபொல், இலங்மகயிநல அரசுகள் ைொறிைொறி  

வந்தொலும், அந்த அரசுகளிநல பல்நவறு பதவிகமள வகித்து - 

வடக்கு ைற்றும் கிழக்கு ைொகொெங்களின் அபிவிருத்திக்கொன 

ஜனொதிபதி தெயலெியினுமடய முன்னொள் தெயலொளர், 

தற்நபொது தபொதுச்நெமவ ஆமெக்குழு அங்கத்தவர், 

ைீள்குடிநயற்ற அமைச்சு ைற்றும் இந்துக் கலொெொர அமைச்சு 

ஆகிய அமைச்சுக்களின் முன்னொள் தெயலொளர் - நபொன்ற 

பதவிகமள வகித்து, வடக்கு, கிழக்கு அபிவிருத்திகளில் 

துொிதைொன தெயற்பொடுகமள முன்தனடுத்த அைரரொன 

ெிவஞொனநெொதி அவர்களது ைமறவுக்கும்  ொன் இந்த 

இடத்திநல வெக்கம் தெலுத்துகின்நறன். 

அடுத்து, இன்மறய விடயத் தமலப்பின் அடிப்பமடயில் 

ெிலவற்மறக் குறிப்பிட விரும்புகின்நறன். அண்மையிநல 

அம்பொமற ைொவட்டத்திநல ஜனொதிபதியினுமடய 16வது 

கிரொை ைக்கள் ெந்திப்பு  ிகழ்வு  மடதபற்றிருந்தது. 

அச்ெந்திப்பின்நபொது, அவர் பல்நவறுபட்ட விடயங்கமள அந்த 

ைக்களுக்குச் தெொல்லியிருந்தொர். ததொடர்ந்து வவுனியொவிநல 

இடம்தபற்ற 17வது ைக்கள் ெந்திப்பு ெிங்கள ைக்களுக்குொியதொக 

ைட்டுநை  மடதபற்றிருந்தது. ஜனொதிபதி அம்பொமறயிநல 

நபசுகின்றதபொழுதும் ெொி, அல்லது ஏமனய இடங்களிநல 

நபசுகின்றதபொழுதும் அவர் குறிப்பிடுகின்ற ைிக முக்கியைொன 

விடயம் “உள் ொட்டு உற்பத்திகமள அதிகொிக்க நவண்டும்” 

என்பதொகும். அதொவது, ஏற்றுைதிகமள ஊக்குவிக்கக்கூடிய 

வமகயில், இறக்குைதிகளுக்கொன தமடகமளக் தகொண்டுவந்து 

உள் ொட்டுப் தபொருட்களுக்கொன உற்பத்திகமள தவகுவொக 

ஆரம்பிக்கநவண்டும்; அதிநல ஒரு தன்னிமறவு 

அமடயநவண்டும் என்ற தெய்திமய பல இடங்களிநல அவர் 

முன்மவக்கின்றொர். ஆனொல், ஜனொதிபதியினுமடய அந்தக் 

கூற்று வடக்கு, கிழக்கு ைக்களுக்குப் தபொருந்தக்கூடியதொக 

இருக்கின்றதொ? என்ற நகள்வி எழுகின்றது. ஏதனன்றொல், 

அவர்கள்  உற்பத்தி தெய்கின்ற த ல்மல உொிய  ந ரத்திநல 

உொிய விமலக்கு அவர்களொல் விற்க முடிவதில்மல. குறிப்பொக, 

வடக்கு, கிழக்கிநல வொழுகின்றவர்கள் இம்முமற உழுந்துக்கு 
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 ல்ல விமல கிமடத்திருப்பதொக எண்ெி உழுந்து 

உற்பத்திமயச் தெய்திருந்த  ிமலயில், அதமன விற்பமன 

தெய்யமுடியொைல், ெொகுபடி தெய்த  ிமலயிநல மவத்திருக்க 

நவண்டிய ஒரு துர்ப்பொக்கிய  ிமல அவர்களுக்கு 

ஏற்பட்டிருக்கின்றது. 

இலங்மகயிலிருக்கின்ற உள் ொட்டு உற்பத்தியொளர்களின் 

உற்பத்திகமள ஊக்குவிக்கின்ற தெயற்பொடுகளிநல தைிழர்கள் 

ஏன் இவ்வொறு புறக்கெிக்கப்படுகின்றொர்கள்? அல்லது 

இவர்களுக்கொன தெயற்பொடுகளிநல அரெொங்கம் ஏன் ஒரு 

ைொற்றொன்தொய் ைனப்பொன்மைமயக் தகொள்கின்றது? என்ற 

எண்ெம் எங்களுக்குத் நதொன்றுகின்றது. குறிப்பொக, 

யொழ்ப்பொெத்தின் உருமளக்கிழங்கு உற்பத்தி, ைற்றும் கடல் 

வளங்கள் ெொர்ந்ததொக ைீன்கள், கருவொடுகளினுமடய நதக்கம் 

இமவதயல்லொம் அந்த ைக்களுமடய தபொருளொதொரத்திநல 

பொொிய பொதிப்மப ஏற்படுத்தியிருக்கின்றது. ஆகநவ, 

‘உற்பத்திகமள ஊக்குவித்தல்’ என்பது,  ொடளொவிய ொீதியிநல 

வொழுகின்ற அமனத்து ைக்களுக்கும் ைிகக் கனதியொன ஒரு  

பங்களிப்மபச் தெய்யக்கூடியதொக இருக்கநவண்டும். ெனொதிபதி 

நபசுகின்ற நபச்சுக்கள் தபொதுவொக  ல்லமவயொக இருந்தொலும், 

அமவ  ொட்டினுமடய உற்பத்தி ெொர்ந்ததொக இருந்தொலும், 

அவருமடய அண்மைக்கொலப் நபச்சுக்கள் இனவொத ொீதியொன 

ெிந்தமனகமளயும் எண்ெங்கமளயும் தவளிப்படுத்துவன 

வொகநவ அமைந்திருக்கின்றன; அவ்வொநற எங்களொல் 

உெரப்படுகின்றது. அண்மையிநல ைொத்தமறயில்  டந்த 

“கிரொைத்துடன் உமரயொடல்”  ிகழ்வில் கலந்துதகொண்டு 

உமரயொற்றும்நபொது, ‘அதிகொரப் பகிர்வு’ என்ற தெொல்லுக்கு 

இடைில்மல” என்ற கருத்மத அவர் முன்மவத்திருந்தொர். இமவ 

ெிங்கள ைக்களிடம் ஒரு முகத்மதயும், தைிழ் ைக்களிடம் 

இன்தனொரு முகத்மதயும், ெர்வநதெ ெமூகத்திடம் இன்தனொரு 

முகத்மதயும் அவர் கொட்டுகின்றொரொ? அல்லது இது ஒரு ெிங்கள 

 ொடு; தைிழர்கள் எனக்குத் நதமவயில்மல;  ொநன இந்த 

 ொட்டில் இருக்கின்ற தைிழர்கமளப் பிொித்துவிடுகிநறன் என்ற 

எண்ெத்மத அவர் தகொண்டிருக்கிறொரொ? என்ற 

நகள்விகமளத்தொன் எங்களுக்குள் எழுப்புகின்றன. 

 ொட்டினுமடய அதியுத்தை ெனொதிபதி இங்கு வொழுகின்ற 

ைக்கமள அனுெொித்துப்நபொகின்றவரொக, அந்த ைக்களுமடய 

எண்ெங்கமளப் பிரதிபலிக்கின்றவரொக இருக்க நவண்டும். 

அவ்வொறொன எண்ெங்கமள அவர் தவிர்த்திருப்பது ைிகவும் 

கவமலக்குொியது. இந்த  ொட்டிநல 70 ஆண்டுகளுக்கும் 

நைலொகப் புமரநயொடிப் நபொயிருக்கின்ற இனப் பிரச்ெிமனக்கு 

ஒரு தீர்மவக் கொண்பதில் இன்னும் ஒரு துளியளவுகூடத் 

தன்னுமடய அடிைனதிநல ெிந்தமனகள் இல்லொத ஒரு  ொட்டின் 

தமலவரொக, இப்தபொழுதும் இரொணுவத் துப்பொக்கி முமனயிநல 

ெிந்திக்கின்ற ஒரு ெிந்தமனயொளரொக, அவர் தன்மன 

அமடயொளப்படுத்துகின்றொர் என்றொல், இந்த  ொடு ஓர் 

அதலபொதொளத்துக்குள் தெல்லப்நபொகின்றது; ஓர் ஆபத்தொன 

சூழலுக்குள் தெல்லப்நபொகின்றது என்நற நதொன்றுகிறது. 

அண்மைய  ொட்களில் இடம்தபற்ற ெந்திப்புக்களின்நபொது 

அவர் ததொிவித்த கருத்துக்களில் இன்னுதைொரு விடயத்மதயும் 

கொெக்கூடியதொக இருந்தது. அதொவது, ஊடகங்கள்ைீது 

அவருமடய பொய்ச்ெல் அதிகைொக இருந்தது. ஊடகங்கள்ைீது 

அதிகைொன நகொபத்மத அவர் தவளிப்படுத்தினொர். இதன்மூலம் 

அவர் ஊடகவியலொளர்கள்ைீது தொக்குதல்கமள நைற்தகொள்ள 

முமனகிறொர் அல்லது ஊடகவியலொளர்கமளக் கட்டுப்படுத்த 

 ிமனக்கிறொர். இந்த  ொட்டிநல பல ஊடகவியலொளர்கள் 

தகொல்லப்பட்டிருக்கிறொர்கள். குறிப்பொக, கடந்த கொலங்களில் 

இந்த  ொட்டிநல  ியொயங்களுக்கொகப் நபெிய, ந ொோ்மையொன 

முமறயில் எழுதிய லெந்த விக்கிரைதுங்க, பிரகீத் எக்தனலி 

தகொட நபொன்றவர்கள்  தகொல்லப்பட்டும் கொெொைலொக் 

கப்பட்டும் இருக்கிறொர்கள். அநதநபொல ‘தரொக்கி’ ெிவரொம், 

 நடென் நபொன்ற கிழக்கிலங்மகப் பத்திொிமகயொளர்கள் 

சுட்டுக் தகொல்லப்பட்டொர்கள். ‘தரொக்கி’ ெிவரொம் தகொழும்பிநல 

தகொல்லப்பட்டொர்;  நடென் ைட்டக்களப்பிநல தகொல்லப் 

பட்டொர். அவ்வொநற கிழக்குப் பல்கமலக்கழகத்தின் விொிவுமர 

யொளர்கள் பலர் தகொல்லப்பட்டொர்கள்; ஓர் உபநவந்தர் 

கொெொைநலநபொனொர். இவற்மறச் தெய்தவர்களும் 

இவற்றுக்குப் பின்னொல் இருந்தவர்களும் இன்று அரெொங்கத் 

தினுமடய மகப்பிள்மளகளொக, பொரொளுைன்றத்தில் 

உறுப்பினர்களொக இருக்கிறொர்கள். 

யொழ்ப்பொெத்திநல  ிைலரொஜன் சுட்டுக்தகொல்லப்பட்டொர்; 

குண்தடறிந்து தகொல்லப்பட்டொர். அதமனச் தெய்தவர் இன்று 

பொரொளுைன்றத்திநல ஒரு Cabinet அமைச்ெரொக இருக்கிறொர். 

ெக்தி TVஇன் தமலமையகம் எொிக்கப்பட்டது; 

உமடக்கப்பட்டது; துப்பொக்கி முமனயிநல தகர்த்து எறியப் 

பட்டது. யொழ்ப்பொெத்திநல “உதயன்” பத்திொிமக அலுவலகம் 

உமடத்து த ொறுக்கப்பட்டது. இவ்வொறு ஊடகச் சுதந்திரத்மத 

யொர் இல்லொைல் தெய்தொர்கள்? யொர் அதமனத் தடுத்தொர்கள்? 

பல்நவறுபட்ட தளங்களிநல பல ஊடகவியலொளர்கள் 

தகொல்லப்பட்டிருக்கிறொர்கள்; கடத்தப்பட்டுக் கொெொைல் 

நபொகின்ற  ிமலயில் இருந்த பலர், ஒரு ெிறு இமடதவளியில் 

விடுதமல தெய்யப்பட்டொர்கள். திெ ொயகம் என்கின்ற பிரபல 

ஊடகவியலொளர் இந்த ைண்ெிநல மகதுதெய்யப்பட்டு, 

ெிமறயிநல அமடக்கப்பட்டு, பின்னர் வழக்கின்மூலைொக அவர் 

தவளியிநல வந்து, இன்று அதைொிக்கொவிநல தஞ்ெம் 

நகொொியிருக்கிறொர். ‘கொமலக்கதிர்’ பத்திொிமகயின் ஆெிொியர் 

வித்தியொதரன் publicஇல் - ைக்கள் முன்னிமலயில் - 

கடத்தப்பட்டொர். பின்னர், இவ்விடயத்தில் அயல் ொடுகள் 

தமலயிட்ட கொரெத்தொல், அவர் உயிநரொடு தவளியில் 

வந்தொர். இல்மலதயன்றொல், அவருக்கும் லெந்த 

விக்கிரைதுங்கவுக்கு ஏற்பட்ட  ிமலநய ஏற்பட்டிருக்கும்.   
 

ගවා උ යන ිරරිඳිප්ගොඩ ෙුවා 
(ைொண்புைிகு உதயன கிொிந்திதகொட)  

(The Hon. Udayana  Kirindigoda)  
Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගවා නිප්යපනය කාපක ාවාප පුරො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
What is your point of Order, Hon. Member? 
 

ගවා උ යන ිරරිඳිප්ගොඩ ෙුවා 
(ைொண்புைிகு உதயன கிொிந்திதகொட)  

(The Hon. Udayana  Kirindigoda)  
ගරු නිශ ෝය කාරක සවාපතිසතුමානි, ගරු අධිකර ශේ 

ෙරදකරුෙකු ශවොවුණු පු්ධගල ත ස්මදත ශ ත, වඩුෙෂණේ  

පෙතිසතශත වැතිස කැබිවට් අාාතයෙරුත ස්මදත ශ ත ෙැරදි 

ාතොද  සාාගත කිරීාට ාතරීතුමාා ේ් සාහ කරවො.   

 

ගවා නිප්යපනය කාපක ාවාප පුරො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
That is not a point of Order. Hon. Member, you may 

continue with your speech.  
 

ගවා සවඥාානම් ශ්රීවපන් ෙුවා 
(ைொண்புைிகு ெிவஞொனம் ெிறீதரன்)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  
தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கநள, 

தகௌரவ உறுப்பினர் அவர்களுமடய நகொொிக்மகக்கு  ொன் 
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தெவிெொய்க்கிநறன்.  ீதிைன்றத் தீர்ப்புக்கு உட்பட்டிருக்கின்ற 

விடயங்கமள  ொன் இங்நக நபெவில்மல.  ொன் தெொல்லுவது 

என்னதவனில், அண்மையிநல ெனொதிபதி பல இடங்களில் 

இடம்தபற்ற  ிகழ்வுகளின்நபொது தன்னுமடய கருத்துக்கமள 

முன்மவத்தொர். ெனொதிபதி முன்மவக்கின்ற கருத்துக்களுக்கு 

எதிர்விமனயொற்றக்கூடிய வமகயில் பொரொளுைன்ற 

உறுப்பினர்களொல்தொன் கருத்துக்கமளச் தெொல்ல முடியும். ஏன் 

இவ்வொறு இந்த  ொட்டிநல  டக்கிறது? என்றுதொன்  ொன் 

நகட்கிநறன். உற்பத்தி என்றொல், வடக்கு, கிழக்கிநல 

இருக்கின்றவர்கள் புறக்கெிக்கப்படுகின்றொர்கள். பத்திொிமக 

யொளர்கள் என்றொல், தைிழர்கள் புறக்கெிக்கப் படுகின்றொர்கள் 

அல்லது தகொல்லப்படுகின்றொர்கள். இவ்வொதறல்லொம் 

 மடதபறுகின்றது என்றொல், இவற்றுக்கொன  ீதி எங்நக 

கிமடக்கப்நபொகின்றது?  ீதிைன்றங்கமள  ிறுவுவதும் 

பொரொளுைன்றம்;  ீதியரெர்கமள  ியைிப்பதும் பொரொளுைன்றம்! 

அப்படியிருக்மகயில், பொரொளுைன்றத்திலும் இந்த விடயத்மதப் 

நபெமுடியொது என்றொல், நவறு எங்நக இதமனப் நபெமுடியும்?  

அண்மையிநல இந்த  ொட்டினுமடய கத்நதொலிக்கத் திருச் 

ெமபயின் நபரொயர் கர்தினொல் ைல்கம் ரஞ்ெித் ஆண்டமக 

அவர்கள்கூட, முன்னொள் ெனொதிபதிமய ைிகக் கீழ்த்தரைொக 

விைர்ெித்திருந்தொர். ஒரு ைதம் கடந்து, ைதத் தமலவதரன்ற 

அந்தஸ்து கடந்து, அவரொல் உதிர்க்கப்படுகின்ற வொர்த்மதகள், 

இன்று பல ைக்களுமடய கண்ெின் புருவங்கமள உயர்த்திப் 

பொர்க்க மவத்திருக்கின்றது; அவர் ஏன் அப்படிப் நபசுகின்றொர் 

என்று பொர்க்க மவத்திருக்கின்றது. ஒருமுமற வடக்கு, கிழக்குத் 

தைிழர்களுமடய பிரச்ெிமன பற்றி ைமறந்த ைன்னொர் 

ைமறைொவட்ட ஆயர் அருட்திரு இரொயப்பு நஜொெப் அவர்கள் 

BBCக்கு வழங்கிய தெவ்விக்கொக இநத ைல்கம் ரஞ்ெித் 

ஆண்டமக அவர்கள் ஓர் எதிர்விமன ஆற்றியிருந்தொர். 

அநதநபொல, Global Tamil Forum இன் தமலவரொக இருந்த 

அருட்தந்மத இம்ைொனுதவல் அவர்களினுமடய நபச்ெினூடொக 

அவமரக் குரு முதல்வர்  ிமலயிலிருந்து  ீக்க முயன்றொர். 

ஆனொல், எவ்வளநவொ ைக்கள் 2009ஆம் ஆண்டு இறுதி 

யுத்தத்திநல முள்ளிவொய்க்கொலிநல தகொல்லப்பட்டொர்கள்; 

எத்தமனநயொ குழந்மதகள் ெொகடிக்கப்பட்டொர்கள். 

எத்தமனநயொ ஆயிரம் நபொோ் ைரெத்மதத் தழுவினொர்கள். 

அவர்களுக்கு ஒரு  ீதி விெொரமெ நவண்டுதைன்று ைல்கம் 

ரஞ்ெித் ஆண்டமக அவர்களொல் ஏன் இதுவமர ஒரு நகொொிக்மக 

முன்மவக்கப்படவில்மல? ஆகநவ, அவர் ெிங்களக் 

கிறிஸ்தவர்களுக்கொகப் நபசுகிறொரொ? அல்லது உலகத்திநல 

வொழ்கின்ற கிறிஸ்தவர்களுக்கொகப் நபசுகிறொரொ? யொருக்கொக 

அவர் நபசுகிறொர்? இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன் Easter 

Sunday தொக்குதலில் தகொல்லப்பட்டவர்களில் தபரும்பொலொ 

னவர்கள் தைிழ்க் கிறிஸ்தவர்கள். நதவொலயங்களில், தைிழ் 

தைொழியிலொன ஆரொதமனகள்  மடதபறுகின்றநபொதுதொன் 

அந்தத் தொக்குதல்கள்  மடதபற்றன; அதமனயும் அவர் 

கவனத்திற் தகொள்ளநவண்டும்.  ொன் அவர்ைீது 

நகொபங்தகொண்டவன் அல்ல. ஓர் ஆண்டமக - இமறவனுமடய 

ஒரு தூதுவரொக ைதிக்கப்படுபவர் - பொதிக்கப்பட்ட எல்லொ 

ைக்கள்ைீதும் கொிெமன தகொள்ளநவண்டும். இதுதொன் இந்த 

 ொட்டுக்கு ைிக முக்கியைொனது. ஒவ்தவொருவரும் தைக்கு 

இமெந்த வமகயிநல, தங்களுக்கு வெதியொன வமகயிநல 

நபெக்கூடொது.  இந்த  ொட்டிநல  டந்த ைிகக் நகொரைொன 

தகொடிய யுத்தத்தில் 146,000க்கும் நைற்பட்ட ைக்கள் 

தகொல்லப்பட்டொர்கள் என்று இறந்த ைன்னொர் ைொவட்ட 

ஓய்வு ிமல ஆயர் அருட்திரு இரொயப்பு நஜொெப் அவர்கநள 

தெொன்னொர். ஆனொல், ைல்கம் ரஞ்ெித் ஆண்டமக அவர்கள் 

இதுவமர அதுபற்றி வொய் திறக்கொதது எல்லொத் தைிழர்கமளயும் 

ைிகவும் நவதமனக்குட்படுத்தியிருக்கின்றது என்பமதயும்  ொன் 

இந்த உயர்ந்த ெமபயிநல பதிவுதெய்ய விரும்புகின்நறன்.   

தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கநள, 

 ொட்டிநல இருக்கின்ற ஒரு நதெிய இனைொன தைிழ் நபசும் 

இனம் தன்னுமடய அமடயொளத்நதொடு வொழ விரும்புகின்றது. 

அதற்கொகத்தொன் இந்த  ொட்டிநல  ொங்கள் இன்றும் ததொடர்ந்து 

நபசுகின்நறொம். ைக்களொல் ததொிவுதெய்யப்பட்டு இங்நக 

வந்திருக்கின்ற  ொங்கள் ைக்களின் ெொர்பில் எங்கள் 

கருத்துக்கமளப் பகிர்ந்துதகொள்கின்நறொம். இந்த  ொட்டிநல 

ஊடக சுதந்திரம்  சுக்கப்படுகின்றது. ஊடக ொீதியொகப் நபெ 

முடியொைலிருக்கின்றது. குருந்தூர் ைமலயிநல ததொல்தபொருள் 

ஆய்வு  மடதபறுகின்றது. ஆனொல், குருந்தூர் ைமலக்கு 

ஊடகவியலொளர்கள் தெல்ல முடியொது  தடுக்கப் 

படுகின்றொர்கள்.     

 

ගවා නිප්යපනය කාපක ාවාප පුරො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

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

 

ගවා සවඥාානම් ශ්රීවපන් ෙුවා 
(ைொண்புைிகு ெிவஞொனம் ெிறீதரன்)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  
தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கநள, ஒரு 

 ிைிடம் தொருங்கள்! 

ஆகநவ, இந்தக் குருந்தூர் ைமலநபொல பல்நவறுபட்ட 

இடங்களிநல நைற்தகொள்ளப்படும் ததொல்தபொருள் ஆய்வுகள் 

மூலைொன அழுத்தங்களுக்கூடொகத் ததொடர்ச்ெியொகத் 

தைிழர்களுக்கு ைநனொொீதியொன - உளவியல்ொீதியொன தொக்கம் 

ஏற்படுத்தப்படுகின்றது என்பமத  ொன் இந்த இடத்திநல 

குறிப்பிட விரும்புகின்நறன். ஆகநவ, ஊடகவியலொளர்கள் 

சுதந்திரைொக எங்நகயும் தென்று, சுதந்திரைொகத் தங்களுமடய 

கருத்துக்கமள  முன்மவக்கக்கூடிய வமகயிநல இந்த  ொடு 

ஊடக சுதந்திரத்மதக் கமடப்பிடிக்க நவண்டும் என்பமத 

வலியுறுத்தி, எனது உமரமய முடிக்கின்நறன்.   ன்றி.   

 

ගවා නිප්යපනය කාපක ාවාප පුරො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

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

have eight minutes.  

 
[අ.වා. 0.16 ] 

 
ගවා  කනක ප් ේුප ක ෙුවා (ාොගම් වුර ර පාවානකපණ  

ප් ක ුා ප තා  වුර ආශ්රිව ප්වපග වගා ාු  කතාොන්වශ්ාලා 

නවීකපණය ුා ප් ක ුා ප තා අපනයන රවතාධාන පානය 

අොවයුරො) 
(ைொண்புைிகு கனக நஹரத்  -  கம்பனித் நதொட்டங்கமள 

ைறுெீரமைத்தல், நதயிமல ைற்றும் இறப்பர் நதொட்டங்கள் 

ெொர்ந்த பயிர்ச்தெய்மக, ததொழிற்ெொமலகமள 

 வீனையப்படுத்தல் ைற்றும் நதயிமல ைற்றும் இறப்பர் 

ஏற்றுைதி நைம்பொட்டு இரொஜொங்க அமைச்ெர்) 

(The Hon. Kanaka Herath - State Minister of Company 
Estate Reforms, Tea and Rubber Estates  Related Crops 
Cultivation and Factories Modernization and Tea and 
Rubber  Export Promotion) 
ශදොශහොා සකතුමතිසයි, ගරු නිශ ෝය කාරක සවාපතිසතුමානි.   

ආව ව හා අපව ව (පාලව) පවත  ටශ්  වූ ශරගුලාසි 

පිළිදපේ  සාක්ඡාා කරව ශ්ම අෙසක ාශේ ාට්  ෙචව සකෙල්ප ෂණ  

ක ා කරතව ලැබීා පිළිදප  සතුමටු ශෙවො.  
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පා්ජලිශ්මතතුමෙ 

ාාස කට ෙතාෙෂණ පා  ශ්ම පිළිදපෙ සාක්ඡාාෙට 

ගැශවවො. වි ශ  යශ ත ශ්ම රශට් ශාශතෂණ කාල ෂණ පැෙැතිස 

 ැපු්ම ආ්ජකයක  ශෙුවෙට, අශේ ප්රතිසප් තිස ට අුවෙ වැෙත්  

ශ්ධය   ආ්ජකයක  වඟා සිටුවීා සපහා අද කටයුතුම ක්රි ා් ාක 

ශෙවො. ඒක අශේ ප්රතිසප් තිස  ොශග්ධනා, පසුගි  කාල ෙකොුවෙ 

තුම  ශකොශරෝවා ෙසසගත ්  සාඟ ශ්ධය   නියකපාදව ෙැඩි ක  

යුතුමයි කි ව කාර   මුුල ශලෝකශේා ආ්ජකයක විශ  යඥා ත පො 

හඳුවා ග් තා. ඒ අුවෙ අද ශෙවශකොට ශ්ධය   ක්ජාාතත සහ 

ශ්ධය   කෘෂික්ජාාතත  වඟා සිටුවීා සපහා වි ාල ෙැ  

ශකොටසෂණ ශ්ම ර  ාිනත ක්රි ා් ාක කරවො.   

අශේ රටට ආව ව  කරව අල, ලූුව, ිලිකසක, කිිකෙලට 

ාාස කට රුපි ල් ිලලි ව 051ෂණ පා  ෙැ  කරවො. එෙැනි 

ත් ් ෙ ෂණ දැවට තිසශදතශත. අශේ රටට ශගශවව දි ර කිික 

ශෙුවශෙත  පා ෂණ දිවකට ඇශාිකකාුව ශ ොල්ජ ිලලි ව ෂණ 

විතර වි ද්ම ශෙවො. එා නිසා ශාෙැනි  ආකාරශ ත ආව ව 

අපව ව දදු ෙැඩි කිරීා, එශහා වැ් ව්ම ආව ව  කරව 

වා්ඩ ෙලට  ්ම ආකාර කිත ශරගුලාසි දාලා, නි ාාව  කිරීා 

දතා ෙැදග්  කි ව එක අපි සි ලුශදවාා දකිවො.  

ඇ් තටා අශේ රශට් දැවට තිසශදව අපව ව ආ්ජකයක  

ශගො වැඟීා සපහා ක්ඩ ා ාෂණ හැටි ට ආ්ඩඩුෙ පා ෂණ 

ශවොෙ, සි ලුශදවාා සහශ ෝගශ ත ෙැ  කටයුතුම කිරීායි ෙැදග්  

ෙතශත. අද අශේ රට අපව ව  කරව අතවාසි, ශකශසල්, අෙ, 

කුරුඳු ෙැනි වා්ඩ  සපහා ශලෝකශේ වි ාල දල්ලුාෂණ තිසශදවො. 

එා දල්ලුාට සිකලව ශස  වා්ඩ  සප තව අපට හැකි ාෙෂණ 

වැහැ. අශේ රශට් නියකපාදව  කරතව පුුලෙත වා්ඩ ෙල ප්රිලතිස  

ෙැඩිදියුණු කර නියකපාදව  කරලා අපව ව  කරව ෙැ  පිළිශෙ  

හික ාකාරෙ ක්රි ා් ාක ක  යුතුමයි.  

විශ  යශ ත අද ශ්ම ආව ව හා අපව ව (පාලව) පවත 

 ටශ්  වූ ශරගුලාසි  ටශ්  ේකු කිික ආව ව  කිරීා මුුලානිතා 

තහව්ම කර තිසශදවො. ඒක දතා ෙැදග්  කාර ාෙෂණ. ඒ 

නියකපාදව  ෙැඩි කිරීා සපහා අපි අද වි ාල ෙැ  ශකොටසෂණ 

ක්රි ා් ාක කරවො. අශේ ර ෂණ ශවොතිසබුණු පසුගි  කාල 

ෙකොුවශේ්  අපි සාක්ඡාා පේ ො ශ්ධය   කිික නියකපාදව  ෙැඩි 

කිරීා සපහා වි ාල ෙැ  ශකොටසෂණ ක්රි ා් ාක ක ා.  

දතිසෂණ, අ්  ත්ර ශරදි හා ශ්ධය   ඇඟලු්ම නියකපාදව රාය 

අාාතයතුමාා අද පා්ජලිශ්මතතුමශේ  ක ා ක ා. මීට ශපර කුාව 

ර ෂණ  ටශ්  වුේ , ක්ජාාතත අාාතයාස   ටශ්  ශ්ධය   දතිසෂණ 

ක්ජාාතත  වඟා සිටුවීා සපහා -සාහර ප ා්  සවාෙල ශෙතව 

පුුලෙත- සැලකි  යුතුම ශද ෂණ කරතව හැකි ාෙෂණ තිසබුශ්ඩ වැහැ. 

වමු් , අද ශෙවශකොට ඒ ක්ජාාතත   ෂණතිසා්  කිරීා සපහා 

වි ාල ෙැ  ශකොටසෂණ  ක්රි ා් ාක කරවො. අශේ විා යගත 

මුදල්ෙලිත ඒ ඒ ප්රශ්ධ ෙල දතව සකෙ ස ස්කි ා කරව 

කාතතාෙත සපහා අදා  පුහුණුෙ, අෙ ය කරව ේපකර  ලදා ී  

කටයුතුම ක ් , අෙසාවශේ  අපට අභිශ ෝග  ශෙලා තිසබුශ්ඩ ඒ 

අ  සපහා ශෙශ ප ශපො ෂණ ශවොාැතිසවීායි. එා නිසා අශේ රශට් 

නියකපාදව  ෙැඩි කරතව, ශහොප ප්රිලතිස ට වා්ඩ  නියකපාදව  

කරතව ව්ම  අශේ රටට ආව ව  කරව වා්ඩ  ප්රාා   අඩු 

කරතව ඕවෑ. ඒ සපහා දදු පවො, ආව ව  අඩු කරලා, අශේ 

රශට් සකෙ ස ස්කි ාශේ සිට කු ා ක්ජාාතත ආරෂණයා කර ගත 

යුතුමයි. විශ  යශ ත දතිසෂණ ක්ජාාතත  ආරෂණයා කර ගතව 

කටයුතුම ක  යුතුමයි. දතිසහාසශේ දතිසෂණ ක්ජාාතත  ශහොප 

ාට්ටාක තිසබු ් , කාල ්  එෂණක ඒ ක්ජාාතත  ක ා ෙැටිලා 

තිසශදවො. එ  වඟා සිටුවීා ශෙුවශෙත ශ්ම ර  ශගව ව ෙැ  

පිළිශෙ  දතා සා්ජ කයි. ඒ තුමළිත අශේ ග්මෙල වතාෙශග්ධන 

ආ්ජකයක  ශගො වැඟීා සපහා ශහොප අෙසක ාෙෂණ සැලශසවො.  

අපි සාෘ්ධධි  සහවා ාර  ගැව ක ා කරවො.  අපි සාෘ්ධධි 

සහවා ාර ශදව ප්රාා   ෙැඩි කරවොට ෙ ා සාෘ්ධධි 

සහවා ාර  ලදා ගතවා වතාෙට ශාෙැනි ආකාරශේ 

ක්ජාාතත  හඳුතො ී , පුහුණුෙ ලදා ී  ඔවුත එා ක්ජාාතතෙල 

නි ැලීාට කටයුතුම සලසා ශදතව ඕවෑ. ර ෂණ හැටි ට ඒ අ  

සපහා අෙ ය ශෙශ ප ශපො  සකසක කිරීා්  ෙැදග් . ශ්ම ශගව 

 ව ෙැ  පිළිශෙ  තුම   අපට ශෙශ ප ශපො  සකසක කර ගතව්  

හැකි ාෙෂණ ලැශදයි කි ා දලාශපොශරෝ තුම ශෙවො.   

ඒ ොශග්ධනා, ශ්ධය   ශදෝට්ටු නියකපාදව ්  දතා ෙැදග්  

කාර  ෂණ. ශ්ම රශට් ශදෝට්ටු නියකපාදව  කරව, ශදෝට්ටු 

නි්ජාා   කරව අ  දතව දෙ අප දතවො. එා ශදෝට්ටු ශ්ම 

රශට් පා ෂණ ශවොශෙයි, ාතයතතරශේ දකුණු  අප්රිකාුව  

ප්රශ්ධ ෙල පො  විකු වො.  අපි ඒ අෙ යතාෙ හඳුවාශගව, 

විශ  යශ තා අශේ රශට් නියකපාදව  කරතව දැික අාතර 

ශකොටසක අශේ රටට ශගතෙතව කටයුතුම ක  යුතුමයි. ඒ සපහා්  

අපි ශ්ම ශරගුලාසි  ටශ්  කටයුතුම කරවො.  

ගරු නිශ ෝය කාරක සවාපතිසතුමානි, අද ශදොශහෝ ශදශවෂණ 

ක ා කරතශත ශපොල් ශතල් ගැව. 0176 ේජයශේ නිකු්  ක  

ගැසට් නිශේදව ෂණ අුවෙ තායි ශ්ම රටට පිිකපහදු ශවොක  ශපොල් 

ශතල් ශගවැල්ලා අෙ ය විධි ට එකතුම කිරී්ම කරලා, ිලශ්ර කරලා -

කරතව පුුලෙත හැා ශ්ධා කරලා- ශෙශ ප ශපො ට දාතශත. 

 
ගවා නිප්යපනය කාපක ාවාප පුරො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

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

 
ගවා කනක ප් ේුප ක ෙුවා 
(ைொண்புைிகு கனக நஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

Please, give me three more minutes,Sir. Then, I will 
finish my speech.  

ශ්ම කටයු් ත 0176 ේජයශේ දපලා අද ෙවතුමරු ශකශරවො. 

විපෂණය  දැත ෙස විස ගැව කි වො; ඇෆකලශටොෂණසිත ගැව 

කි වො. එශහා ව්ම, අප දැවශගව හිටිශේ වැතිසොට ඒ අවුරුදු 

පහ පුරාා අප කාලා තිසශදතශත ෙස තායි. ශ්ම ර   ටශ්  

තිසශදව ආ තව ශේො, නිල ාිකත ශේො ශ්මො ගැව ශ්ම 

ආකාරශ ත ශසො ා ගැනීා දතාා ෙැදග් . අද ර ට ා  

ගහතව අෙ ය වැහැ. ශපොල් ශතල්ෙල තිසබුණු ෙස විස ගැව, එහි 

ප්රිලතිස  ගැව ශසො ා දලව එක තායි ෙැදග්  ෙතශත. ශ්ම කි ව 

ශපොල් ශතල් ශේො, අශවකු්  ෙස විස ද්රෙය ශේො ආව ව  

කරව ෙයාපාිකක ත ආරෂණයා කර ගතව ශ්ම ආ්ඩඩුෙ කටයුතුම 

කරතශත වැහැ කි ව එක ාා ශ්ම අෙසක ාශේී  විශ  යශ ත 

සපහත කරතව ඕවෑ. අශේ රටට ෙස විස සහිත වා්ඩ  ශගතෙව 

තෂණකඩිතට, ෙයාපාිකක තට ඒ කටයුතුම සපහා අපි කෙදාේ  

අෙසක ාෙෂණ ලදා ශදතව ශහොප වැහැ. පෂණය, විපෂණය ශේදශ ත 

ශතොරෙ හැා ශකශවකුා සහශ ෝග  ලදා ශදතව ඕවෑ, ඒ අ ට 

විරු්ධ ෙ නීතිස  ක්රි ා් ාක කරතව. ආශේ ශ්ම රටට ශ්ම 

ආකාරශේ ෙස ශගව එතව දැික ත් ් ෙ ට අපි ශ්ම රශට් නීතිස 

ප්ධ තිස  සකසක ක  යුතුමයි. විශ  යශ තා අශේ රටට ෙරාශ ත, 

ගුෙත ශතොටු ශපොශ ත එව වා්ඩ  quarantine කිරීා සපහා 

ආ තව ෂණ පිහිටුො නි ිලත ප්රිලතිස  පරීෂණයා කිරීශ්ම ෙැ  

පිළිශෙ ෂණ ක්රි ා් ාක ක  යුතුමයි. ශ්රී ලසකා ප්රිලතිස ආ තව  

 ෂණතිසා්  කිරීා්  දතාා ෙැදග්  කි ව කාර   ාා ශ්ම 

අෙසක ාශේ සපහත කරතව ඕවෑ.  

1129 1130 

[ගරු  කවක ශහ ර්  ාහතා] 
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ර  හැටි ට අපි කි වො වැෙත කිසිා අෙසක ාෙක අශේ 

රශට් වතාෙට ශ්ම ොශග්ධන ප්ර කව ෂණ ඇතිස ශෙතව අප අසු 

ාා්ර කේ  ද ෂණ තිස තශත වැහැ කි ලා. ෙස විස සහිත වා්ඩ  

ශාරටට ශගව ඒශ්ම ක්රි ාෙලට ශකොයි කවුරු ස්මදත  වු ් , ඒ 

අ ට ශාොව ශාොව ස්මදත ක්ම තිසබු ්  ඒ අ  ආරෂණයා 

කරතව කටයුතුම ශවොක  යුතුමයි. ඒක තායි පසුගි  ආ්ඩඩුශේයි 

අශේ ආ්ඩඩුශේයි තිසශදව ශෙවස. පසුගි  ආ්ඩඩුශේ ක්ඩ ා ා 

ශගවාශේ ඕොා තායි. වමු්  එදා ශ්ධ පාලව ාැදිහ් වී්ම කරලා, 

ඇාතිසෙරුත ාැදිහ්  ශෙලා ඒ අ  නීතිස  දදිික ට ශගව එතව ද  

දුතශත වැහැ.  

පසු ගි  දෙසක ශ්රී ලසකා ප්රිලතිස ආ තවශේ අ යෂණය 

වරාල්ෙික  ප්රෙෘ් තිස සාක්ඡාාෙකට ඇවිල්ලා කිේො, ශාෙැනි 

ෙස විස අ සගු ආහාර ශගතෙව, නියකපාදව  කරව තේ  

ක්ඩ ා ්ම සිටිවො, තේ  ආ තව තිසශදවො, තේ  එෙැනි 

ආහාර ද්රෙය තිසශදවො කි ා. අපි කි වො ඒ ස්මදත ෙ නීතිස  

ක්රි ා් ාක කරතව අෙ ය දෙ. ඒ තවතුමශ්ජ දතවො ව්ම අදා  

අ ට විරු්ධ ෙ නීතිස  ක්රි ා් ාක කරතව කි ව දල්ලීා අපි 

කරවො. ඒ කි ව සාාග්මෙල ව්ම ප්රසි්ධධි ට ප්  කරතව, ඒ 

පිළිදප අශේ වතාෙ දැුවේ  කරතව කි ව දල්ලීා්  අපි ශ්ම 

අෙසක ාශේී  කරවො.  

ගරු නිශ ෝය කාරක සවාපතිසතුමානි, අෙසාව ෙ ශ ත ාා 

ශ්ම කාර  ්  කි තව ඕවෑ. විශ  යශ තා 79 1-79   කාල 

ෙකොුවෙ තුම  අශේ රශට් ෙගා සසග්රාා ෂණ ආර්මව කරතව 

කටයුතුම ක ා; ශ්ධය   ආ්ජකයක   ෂණතිසා්  කිරීශ්ම ෙැ සටහව 

ආර්මව ක ා. ඒො ක්රි ා් ාක කරිලත සිටිව විට තායි එදා 

පැෙැතිස ආ්ඩඩුෙ පරා ට ප්  කශ  . එදා ශ්ධය   නියකපාදව 

 ෂණතිසා්  ක ා ව්ම අද ෙව විට අශේ රටට ශ්ධය   නියකපාදව 

අතිසත සකෙ ස ශපෝෂිත,  ෂණතිසා්  ආ්ජකයක ෂණ තිසශදව, සසේජධිත 

රටෂණ දෙට ප්  ශෙතව හැකි ාෙ තිසබු ා. ඒ අෙසක ාෙ වැතිස 

වුශ්ඩ එදා එෂණස්  ාතිසක පෂණය  විෙෘත ආ්ජකයක ප්රතිසප් තිස  

ක්රි ා් ාක ක  නිසායි. 

ශ්ධය   ක්ජාාතත ශගො  වඟතවට ශ්ම ෙැ  පිළිශෙ  ශගව 

 ව ශකොට අපට ශවොශ ෂණ ආකාරශේ අභිශ ෝග තිසශදවො; 

සාා ාා යෙලිත ා  ගහවො; අසතය කි ිලත ා  ෙයාපාර 

ක්රි ා් ාක කරවො. ඒ ශාොවො ක ා වු ් , විාතිසක දලශේග 

ක්රි ා් ාක වු ් , විපෂණය  ශගව  ව ඒ ෙැ  පිළිශෙ  වතර 

කරතව අපි කටයුතුම කරවො. ශාොව අභිශ ෝග  තිසබු ්   ශ්ධය   

නියකපාදව  ෂණතිසා්  කරතව අප කටයුතුම කරව දෙ ාා සපහත 

කරවො. ඒ ශෙුවශෙත අශේ ර  ශගව ආ ශ්ම ශරගුලාසි, තීතදු 

තීර  අප ක්රි ා් ාක කරව දේ  සපහත කරිලත, ාශග්ධන ක ාෙ 

අෙසත කරවො.  
 

ගවා නිප්යපනය කාපක ාවාප පුරො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

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

Herath. You have seven minutes.  
 

[අ.වා. 0.75] 
 

ගවා විජිව ප් ේුප ක ෙුවා 
(ைொண்புைிகு விஜித நஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 

ගරු නිශ ෝය කාරක සවාපතිසතුමානි, දතා පැහැදිලියි, 

ලසකාෙට වා්ඩ  ආව ව  කරව ශප ්ධගලික ආ තව ශේො, 

රශේ ආ තව ශේො ඒො පාලව  කිරීශ්ම, නි ාාව  කිරීශ්ම 

ෙගකීා තිසශදතශත ආ්ඩඩුෙටයි කි ව කාර  . ශ්රී ලසකා ප්රිලතිස 

ආ තව  අ ්  ෙතශත අතිසගරු වාධිපතිසතුමාාශග්ධන විය  

ප  ටයි. ශපොල්  ශතල්ෙල පිළිකා කාරක විස රසා නික තිසශදව 

දෙ මුලිතා ශහළිදරේ කශ   ශ්රී ලසකා ප්රිලතිස ආ තව  ශවොශෙයි. 

ඇ් තටා කිේශෙෝ , ප්රිලතිස ආ තව  ඒ ෙගකීා දයකට කශ   

වැහැ. ඒක ශහළිදරේ කශ   ශස  ය අාාතයාස  . ශස  ය 

අාාතයාස   තායි ශපොල් ශතල්ෙල පිළිකා කාරක තිසශදවො 

කි ව එක ප මුශෙතා ශහළිදරේ කශ  . ඊට පසුෙ තායි ප්රිලතිස 

ආ තව  ාැදිහ්  වුශ්ඩ. ප්රිලතිස ආ තව  අ ්  ෙව විය  වාර 

අාාතයෙර ා වාධිපතිසතුමාායි. ප්රිලතිස ආ තවශේ අ යෂණයතුමිල  

ක  ක ාෙ පිළිදප ශසො ා දලතව ඕවෑ, ඒ ස්මදත ශ ත නීතිස  

ක්රි ා් ාක කරතව ඕවෑ කි ා ආ්ඩඩු පෂණයශේා ඇාතිසෙරු 

කි වො. නීතිස  ක්රි ා් ාක කරතව ඕවෑ ශෙව කවුරුේ  

ශවොශෙයි, වාධිපතිසතුමාායි. ශාොකද, එතුමාා  ටශ්  තායි ඒ 

ආ තව  තිසශදතශත. එහි අ යෂණය වරාල්තුමිල  ක  ක ාෙ 

දතාා දරපත යි. එතුමිල  කිේශේ, "ශ්ම ශපොල් ශතල් විතරෂණ 

ශවොශෙයි, ශ්ම විස කාරක ද්රෙය අ සගු තේ  ශදොශහෝ වා්ඩ  සහ 

ආහාර ද්රෙය තිසශදවො. ඒො ශහළිදරේ කශ ෝ  ඒො ආව ව  

කරව සාාග්ම ශගො ෂණ අපහසුතාෙට ප්  ශෙවො" කි ලායි. 

එතශකොට කාර   හික පැහැදිලියි. ලසකාශේ ආහාර පිළිදප 

ප්රිලතිස  සනිටුහත කරව ආ තවශේ අ යෂණය වරාල්තුමිල  

විෙෘතෙ ශ්ම රශට් වතාෙ දසකසරහා කිේො, "ශපොල් ශතල්ෙල 

විතරෂණ ශවොශෙයි තේ  ශදොශහෝ ද්රෙයෙල ශ්ම පිළිකා කාරක 

රසා ව  තිසශදවො, ඒක ශහළිදරේ කරතශත වැහැ, එ  

ශහළිදරේ කශ ෝ  අර සාාග්ම ටික අපහසුතාෙට ප්  ෙවො" 

කි ලා. 

ඔදතුමාතලා ඒ ශෙුවශෙත ග් ත ක්රි ා ාා්ජග ශාොවොද? එා 

අ යෂණය වරාල්තුමිල ට විරු්ධ ෙ ඔදතුමාතලා ශාශතෂණ ග් ත 

ක්රි ා ාා්ජග  ශාොකෂණද? වතාෙට ෙහ කතව ශදවො කි ලා 

එතුමිල  ප්රසි්ධධිශේ ප්රකා  කර තිසබි ී , අඩුා ග ශත ඒක හිකද, 

ෙැස්දිද කි ලා ශසො ා දලතව පටත ග් ත පරීෂණය   

ශාොකෂණද? එශහා කිසි ශද ෂණ කරලා වැහැ. එා නිසා ෙගකී්ම 

පැහැර හැර තිසශදතශත ආ්ඩඩුෙයි. වාධිපතිසතුමාාට දැත 

කි තව දැහැ, "ආ්ඩඩුෙ ශපොල් ශතල් ශගතෙතශත වැහැ. 

ශපොල් ශතල් ශගතෙතශත ශප ්ධගලික ෙයාපාිකකශ ෝ. අපි 

ශාොවො කරතවද?" කි ලා. එශහා ව්ම ශාොකටද ආ්ඩඩුෙෂණ? 

ශප ්ධගලික අස  ට ඕවෑ ඕවෑ ශ්ධෙල් ශගතෙතව පුුලෙත ව්ම, 

ඕවෑ ඕවෑ ශ්ධෙල් එළි ට ශගව  තව පුුලෙත ව්ම ආ්ඩඩුෙෂණ 

ෙැ ෂණ වැහැ ශත.  

අද රුපි ල ාසකතදාල්දු ශෙලා. "රුපි ල පාලව  කරතව 

දැික ආ්ඩඩුෙෂණ ශාොකටද" කි ලා තායි එදා ඇහුශේ. 

දතිසශ ෝපි ාශේ මුදල් ඒකක  ක ා ෙැශටව ශේග ට්  ෙ ා ෙැඩි 

ශේගශ ත අද ලසකාශේ රුපි ල ක ා ෙැශටවො. අද රුපි ල 

දාල්දු ශෙලා, දාල්දු ශෙලා ාසකතදාල්දු ෙව ත් ් ෙ ට ප්  ශෙලා 

තිසශදවො. දැත ආ්ඩඩුෙට ඒක පාලව  කරගතව දැහැ. "ඒ 

ක ා ෙැටීා අපට පාලව  කරගතව දැහැ. අපි ශාොකද 

කරතශත" කි ලා වතාෙට කි ලා ෙැ ෂණ තිසශදවොද? එශහා 

කි ලා ෙැ ෂණ වැහැ. එා නිසා ආ්ඩඩුෙට ෙග කීශාත ිලශදතව 

දැහැ. හික පැහැදිලියි, ශාතැව දරපත  අපරා  ෂණ සි්ධ  වු ා  

කි ව එක. තෝ  එා අපරා   සි්ධ  ශෙිලත තිසශදවො. 

ශෙශ ප ශපො ට නිකු්  ශේඡච  ශපොල් ශතල් වතාෙ 

පිකශවෝව ට ගතවො. ඒක පාලව  කරතව ක්රාශේද ෂණ 

වැහැ. ඒො දැත ශෙශ ප ශපො ට නිකු්  කරලා දෙරයි. ඒො 

ශෙශ ප ශපො ට නිකු්  කශ   ඇයි කි ලා ප්රිලතිස ආ තවශ ත 

ඇහුොා, ඔවුත කි වො "ඒක අශේ ෙග කීාෂණ ශවොශෙයි, ඒක 

කශ   Sri Lanka Customs එශකත" කි ලා. Sri Lanka 

Customs එක තිසශදතශත කවුරු  ටශ් ද? ඒක තිසශදතශත මුදල් 

අාාතයාස    ටශ් . Sri Lanka Customs එශෂණ අ යෂණයෙර ා 

කවුද? ඒශෂණ අ යෂණය වරාල්ෙර ා හමුදාශේ හිටපු ශලොෂණශකෂණ. 

දතිසත ඒ ආ තව  අසා්ජ කයි ශත. ශ්ම අ ට දැික ශෙලා 
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පා්ජලිශ්මතතුමෙ 

තිසශදවො, Sri Lanka Customs එක හික ාකාර ශාශහ ෙතව. 

ශ්ම අ ට දැික ශෙලා තිසශදවො, ශ්රී ලසකා ප්රිලතිස ආ තව  

හික ාකාර ශාශ ෙතව. ඒ නිසා ශතද, "අසා්ජ කයි" කි ලා 

කි තශත? ඒ නිසා ශතද, "දැහැ" කි ලා කි තශත? ඒක 

නිහතාානීෙ පිළිගතව. ෙගකී්ම පැහැර හැර තිසශදතශත ආ්ඩඩුෙ. 

ගරු නිශ ෝය කාරක සවාපතිසතුමානි, ශ්රී ලසකා ප්රිලතිස 

ආ තවශේ අ යෂණය වරාල්තුමිල  කරපු ප්රකා   නික්මා කරපු 

එකෂණ ශවොශෙයි. ඒක්  එෂණක අතත්ජ ස්මදත  ෂණ තිසශදවො. ශ්රී 

ලසකා ප්රිලතිස ආ තවශේ සවාපතිස කවුද? ුවයාඩ් ශපශ්ජරා. ුවයාඩ් 

ශපශ්ජරා කි තශත කවුද? ඔහු තායි, කුප්රකට සීනි ෙසචාෙ සිදු 

වුණු කාලශේ සශතොස ආ තවශේ හිටපු සවාපතිස. අද 

පා්ජලිශ්මතතුමෙට දදිිකප්  ක  ශ ෝවා කීප ෂණ තිසශදවො ශත. 

එයිත එකෂණ තායි, යැතග්රි-ලා ශහෝටල ට දදු සහව ශදව එක. 

යැතග්රි-ලා ශහෝටල ට දදු සහව ශදව එකයි, ශපොල්ශතල් 

ෙසචාෙයි, සීනි ෙසචාෙයි අරශගව දැලුශෙෝ , ඒො එකිශවකට 

ස්මදත යි. ඒොශේ අතත්ජ ස්මදත  ෂණ තිසශදවො. එා නිසා 

ශ්ම සපහා ෙහාා ක්රි ා ාා්ජග ගතව. දැත ඒ ශපොල්ශතල් 

ප්රතිසඅපව ව  කරලා හික  තශත වැහැ. අශේ රශට් වතාෙට 

ශදතව ශගවාපු ෙහ ප්රතිසඅපව ව  ක ාා ශාොකද ශෙතශත? 

ශලෝකශේ ශකොශහ  හික දතව ිලනිසුතට ඒො කතව ශදව එකයි 

ශෙතශත. ඒ ෙහ ශෙව්  රටක ිලනිසුතට කතව කි ලා පිට රට 

පටෙව එක හිකද? ඒක ශවොශෙයි වි  යු් ශ් . ඒ නිසා ෙහාා දැඩි 

තීර  ෂණ අරශගව එා ෙහ ශපොල්ශතල් විවා  ක  යුතුමයි. 

ආ්ඩඩුෙ තො ඒ තීර   ග් ශ්  වැහැ. ඇයි ඒ? සාාග්මෙලට 

දශේ; ශකෝමපැනිෙලට දශේ. ආ්ඩඩුෙ ශකෝමපැනි ආරෂණයා 

කරවො. ඒක තායි ඇ් ත ක ාෙ. 

ශදෙැනි කාර ාෙ ශ්මකයි. ශා  දිගිත දිගටා  ශෙතව 

පුුලෙත. ශා  ශපොල්ශතල්ෙලිත වතර ශෙතශත වැහැ. ශහට 

දෙශස  ශෙව්  විධි කිත එතව පුුලෙත. ඒ නිසා ශ්ම සපහා සකකයර 

විසඳුාෂණ අෙ ය ශෙවො. ඒ සකකයර විසඳුා ශාොකෂණද? ලසකාෙට 

ශාෙැනි ආහාර ද්රෙය ශගශවව ශකොට ඒොශේ විස කාරක ද්රෙය 

තිසශදවොද වැ්ධද, කෑාට සුදුසුද වැ්ධද කි ා පරීෂණය  ට ලෂණ 

කරව ආ තව ෂණ නි කචිතෙ පිහිටුෙතව. එශහා වැ් ව්ම, 

ශලෝකශේ දැවට තිසශදව එෙැනි පිළිග්  ආ තව හරහා ඒො 

පරීෂණයාෙට ලෂණ කිරීශාත අවතුමරුෙ පිකශවෝව  සපහා නිකු්  

කරතව. එෙැනි ක්රාශේද ෂණ හදතව. ශාොව ආ්ඩඩුෙ දල ට ප්  

වු ් , ශාොව ඇාතිසෙර ා විය  වාර ග් ත් , සකකයර -සදාකල් 

පෙතිසව- ක්රාශේද ෂණ හදතව. එශහා වැ් ව්ම අද ශපොල්ශතල් 

ොශග්ධනා ශහට තෙ ශාොවො ශහෝ ේජග කිත විස කාරක ලසකාෙට 

එතව පුුලෙත. එතශකොට අපි ක ා කරලා ෙැ ෂණ වැහැ. අ කෙ ා 

පැවලා ගි ාට පසකශස  දසකතාල  ෙහලා ෙැ ෂණ වැහැ. ශපොල්ශතල් 

ස්මදත  ප්ර කව  ශාතැනිත අෙසත ෙතශත වැහැ. අශවකු්  

ආහාර ද්රෙයෙලට්  ශ්මක දලපාවො. 

 
ගවා නිප්යපනය කාපක ාවාප පුරො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

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

 
ගවා විජිව ප් ේුප ක ෙුවා 
(ைொண்புைிகு விஜித நஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ශ්ම ප්ර කව  ස්මදත ශ ත සකකයර විසඳුාෂණ අෙ ය ශෙවො, 

ගරු නිශ ෝය කාරක සවාපතිසතුමානි.  ාා යෙලිත කි ලා ශ්ම 

ශ්ධෙල් ෙහතව හදතව එපා. දැත දිසකත්රිෂණ ස්මදතකරකර  කිලටු 

ස්සකවී්ම ාා යෙලට තහව්ම කරලා. ාා යශේී තට ඒොට ඇතුමුල 

වීා තහව්ම කරලා ඒොශේ තිසශදව අ්ජබුද එළි ට එව එක 

ෙහතව හදවො. ශපොල්ශතල් අ්ජබුද  එළි ට ග් ශ් ් , සීනි 

ස්මදත  ෙසචාෙ එළි ට ග් ශ් ්  ශ්ම රශට් ාා ය. දිසකත්රිෂණ 

ස්මදතකරකර  කිලටුෙල නිල ාිකතට එශරහිෙ අද ශ්ධ පාලව 

අධිකාික  කරව ක්රි ාදාා  වතාෙට කි තශත්  ාා යයි. ඒො 

පාලව  කරලා, ඒොට තහසචි දාලා වතාෙට එා ශතොරතුමරු දැව 

ගැනීශ්ම අයිතිස  අශහෝසි කරතව එපා කි ව කාර   ාා 

අෙ ාර   කරවො. 

 
ගවා නිප්යපනය කාපක ාවාප පුරො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Next, the Hon. D.B. Herath. You have 10 minutes.  

 
[අ.වා. 0.00] 

 

ගවා ඩී.බී. ප් ේුප ක ෙුවා (පශු ාම්ප ක  ප්ගොවිප්පොළ 

රවතාධාන ුා ිරරි ුා ිත කවප ආශ්රිව කතාොන්ව පානය 

අොවයුරො) 
(ைொண்புைிகு டீ.பி. நஹரத் - கொல் மட வளங்கள், பண்மெகள் 

நைம்பொடு, பொல் ைற்றும் முட்மட ெொர்ந்த மகத்ததொழில் 

இரொஜொங்க அமைச்ெர்)  

( The Hon. D.B. Herath - State Minister of Livestock, Farm 

Promotion and Dairy and Egg Related Industries) 

ගරු නිශ ෝය කාරක සවාපතිසතුමානි, ාට ශ්ම අෙසක ාෙ 

ලදාී ා පිළිදපෙ ඔදතුමාාට සකතුමතිසෙතත ශෙවො. අද   ගරු දතදුල 

ගු ේජ ව අාාතයතුමාා ආව ව හා අපව ව (පාලව) පවතට 

අදා ෙ ශරගුලාසි කිහිප ෂණ ද සවා ස්මාත කරතව දදිිකප්  කර 

තිසශදවො. ශාහි අරමුණු ශදකෂණ තිසශදවො. එහි එක අරමු ෂණ 

තායි, විශ්ධ  විනිා  හිඟ වී තිසශදව අෙසක ාෙක විශ්ධ  විනිා  

අරපිිකාැසකශාත පාවි්ඡචි කරිලත එ  පාලව  කිරීා. ශදෙව 

අරමු  තායි, රශට් නියකපාදව  ෙැඩිදියුණු කරතවට අෙ ය 

ක්රශාෝපා  ත අුවගාව  කිරීා. ශාා අරමුණු ශදකා පදව්ම 

කරශගව දදිිකප්  කරව ලද ශ්ම කරුණුෙලට විශ  යශ ත ශ්ම 

කාල ෙකොුවශේ අපි අුවගත වි  යුතුමෙ තිසශදවො.  

අපි දතවො, ගරු ාහිතද රාපෂණය හිටපු වාධිපතිසතුමාා 

0175ී  රට වාර ශදවශකොට විශ්ධ  සසචිතෙල ශ ොල්ජ බිලි ව 

8.3ෂණ තිසබුණු දෙ. ඒ කාලශේ  ශ ොලරශේ අග  රුපි ල් 733ෂණෙ 

තිසබු ා. දත අවතුමරුෙ, අවුරුදු හතරහාාරෂණ  වශකොට විශ්ධ  

සසචිත ක ාශගව ෙැටු ා; ශ ොලරශේ අග  දහ ට ගි ා. පසුගි  

අවුරුදු හතරහාාරක කාල  තුම  ශ ොලරශේ අග  රුපි ල් 

51කිත දහ   තව කටයුතුම ක ා. අපි ර  වාර ගතවශකොට  

ශ ොලරශේ අග  රුපි ල් 783යි. ශ්ම විධි ට ක ා ෙැටුණු 

ආ්ජකයක ෂණ තිසබුණු ෙටපිටාෙෂණ තුම  ශකොශරෝවා ේෙදුර්  එෂණක 

මුුල ශලෝකශේා ආ්ජකයක  ක ාශගව ෙැටු ා. අදට්  ප්රස   ෙැනි 

රටෙල්  lock down කිරීා නිසා ාතයතතර ්  එෂණක ගුවශදුව 

කරව ත් ් ෙශ ත දේ ශෙලා තිසශදවො. අපට තනි ා ීවේ  

ශෙතව පුුලෙතකාෂණ වැහැ. ශගෝලී කර  ට ලෂණ වුණු ශ්ම රට 

ාතයතතර ්  එෂණක අුවගත ශෙතව අෙ යයි. ඒ නිසා ඒ ඒ 

කාල ෙකොුව තුම  රශට් ආ්ජකයක  පිළිදපෙ අපට ශාෙැනි තීතදු 

තීර  ගතව සි්ධ  ශෙවො.  

ගරු නිශ ෝය කාරක සවාපතිසතුමානි,  විශ  යශ තා රශට් 

ආ්ජකයක ගැටලුෙට විසඳුාෂණ ශදතව ඕවෑ දෙ අපි දතවො.  

විශ්ධය   රටෙලිත  ්ම  ්ම ද්රෙය ආව ව  කරවශකොට ඒ තුමළිත 

ශ්ධය   නියකපාදව ට හානිශෙවොද කි ව කාර   පිළිදපෙ අපි 

කල්පවාෙට ගතව ඕවෑ. ශාෙැනි ත් ් ෙ ත සැලකිල්ලට ශගව 

තායි, අද   ශාා ශරගුලාසි දදිිකප්  කරතවට ශ දුශ්ඩ.   

1133 1134 

[ගරු විජිත ශහ ර්  ාහතා] 
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ශ්ම ේ් තරීතර සවාශේ ාා ශ්ධ පාලව  ගැව ක ා කරවො 

ශවොශෙයි. හැදැයි, අපි ශ්ම පා්ජලිශ්මතතුමෙට පැිලණි කාර ාෙ 

පිළිදපෙ ශපොඩි පැහැදිලි කිරීාෂණ කරතව ඕවෑ. අපි ශ්රී ලසකා 

ශපොදුව ශපරමු  නි්ජාා   කරවශකොට එහි නි්ජාාතෘ දැසිල් 

රාපෂණය හිටපු ඇාතිසතුමාා, එෙකට ශ්ධ පාලව පෂණය ෂණ 

 ෂණතිසා් ෙ ශවොතිසබුණු අෙසක ාෙක ගාට ගිහිත ගශ්ම 

වතාෙශගත ශතොරතුමරු විාසුො. රට සසේජ ව  කරතශත 

ශකොශහොාද කි ලා වතාෙශග්ධන ප්ර කව පිළිදපෙ අෙදිශ ත සිටිිලත 

ඒො පිළිදපෙ සාක්ඡාා ක ා. එහිී  සාසකත රශට් අතිසාහ්  දහුතර 

වතාෙ කිේශේ, "අපට සකෙ සශපෝෂිතෙ ශ්ම රට ශගො  වඟතව 

අෙ යයි, විාතිසක දලශේග්  එෂණක කටයුතුම කරව අෙසක ාෙක 

අපට සකොකරව් ෙ ෂණ අෙ යයි, ආ්ජකයක ෙ ශ ත අපි  ෂණතිසා්  

ශෙතව ඕවෑ"  කි ලායි. ඊට අුවගතශෙලා තායි, ශගෝඨාව  

රාපෂණය ාැතිසතුමාා "රට හදව ශස වාගයශේ දැෂණා" දදිිකප්  

කශ  . සාසකත රශට් ලෂණය 69ෂණ වතාෙ ඒක අුවාත ක ා. ාහ 

වතාෙ අුවාත ක  එා ප්රතිසප් තිස ට අුවගත වීා අතයෙ ය 

කාර ාෙෂණ. එශහා කටයුතුම කරවශකොට මුුල ශලෝක ා 

ශෙ ාග්  ශකොශරෝවා ේෙදුර ඇතිස වු ා. ඒ තුමළිත ආ්ජකයක  

ක ාශගව ෙැටු ා; විශ්ධය   රටෙල අතිසාහ්  දහුතර ෂණ ීවවිත 

අහිිල වු ා. ඒ ත් ් ෙ ට මුහු  ශදතවට අශේ ේජතාාව 

වාධිපතිසතුමාා කා්ජ  සා ක දලකා ෂණ පිහිටුො, ශස  ය අස  

පා ෂණ ශවොශෙයි, ආරෂණයක අස ්  ේපශ ෝගි කරශගව ඒ 

ස්මදත ශ ත කටයුතුම ක ා. දැත අපි කිසි ්ම තැවකට පැිල  

තිසශදවො.  

ගරු නිශ ෝය කාරක සවාපතිසතුමානි, ෙග කිෙ යුතුම ර ෂණ 

දදිික පැෙැ් ා ශෙුවශෙත ශපනී සිටිතව ඕවෑ. ඒ සපහා තායි, 

 ්ම  ්ම ආව වෙලට සීාා ාායි්ම පවො අපව ව කටයුතුම 

දිිකා්  කරතව අෙ ය ෙැ  පිළිශෙ  සකසක කරතශත. 

විශ  යශ ත කිික නියකපාදව  වාර රාය ඇාතිසෙර ා ෙ ශ ත ාා 

කි තව ඕවෑ, ශ්ම රටට රසක  ේකු කිික ආව ව  කිරීා 

තාෙකාලිකෙ තහව්ම කර තිසශදව දෙ එා ගැසට් නිශේදවශේ 

දතාා පැහැදිලිෙ සපහතශෙලා තිසශදව දෙ. අශේ ගරු බු්ධධික 

පතිසර  හිටපු රාය ඇාතිසතුමාා කිික ආව ව  කිරීා පිළිදපෙ 

දතාා නිෙැස්දි පැහැදිලි කිරීාෂණ කරතවට ශ දු ා. 

"ශස වාගයශේ දැෂණා" ප්රතිසප් තිස ප්රකා  ට අුවෙ ශ්ම රට 

කිිකෙලිත සකෙ සශපෝෂිත ෙතවට අෙ ය සි ලු කටයුතුම සකසක 

කරිලත, ඒ ස්මදත ශ ත ශගොවි වතාෙ දැුවේ  කරිලත, ශ්ම 

ෂණශය ්ර  හා ස්මදත  ෙයෙසා ක ත එකතුම කර ගැනීාට 

කටයුතුම කරව ෙකොුවෙෂණ තායි දැත ේදාශෙලා තිසශදතශත. 

එශහා ශෙලාෙක අශේ රටට වුොවා ේකු කිික ටික අපි ිලල්ශකෝ 

ආ තවශ ත සකසක කරිලත තිසශදවො.  ඒ ොශග්ධනා ශප ්ධගලික 

අස  ශේ ෙයාපාර්  ශ්ම සාඟ එකතුම ශෙලා තිසශදවො.  ඒ අුවෙ 

ේකු කිික ආව ව  කිරීාට අපි විශ්ධ  විනිා   වාවිත ක  යුතුම 

ෙතශත වැහැ.   

ශදෙැනි කාර ාෙ,  අපි පිටි කිික ආව ව  කිරීාට රුපි ල් 

බිලි ව 55ෂණ වි ද්ම කරවො. අපි ශ්ම පිටි කිිකෙල 

ගු ා් ාකවාෙ  පිළිදප ෙැඩි සැලකිල්ලෂණ දෂණෙතව අෙ යයි.  

අද  ආව ව  ක  ශපොල්ශතල්ෙල ප්රිලතිස  පිළිදපේ  ප්ර කව ෂණ 

තිසශදවො. පාිකශවෝගික කටයුතුම පිළිදප අධිකාික , ශස  ය ශස ො 

ශදපා්ජතශ්මතතුමෙ, ශ්රී ලසකා ප්රිලතිස ආ තව , ශ්රී ලසකා ාතිසක 

ඖය  නි ාාව අධිකාික   ව ආ තව ශ්ම රටට ආව ව  

කරව ආහාර, ඖය  ෙැනි ද්රෙයෙල ත් ් ෙ  පරීෂණයා කරවො. 

ශාෙැනි ත් ් ෙ  තුම  අපි පිටරටිත ලසකාෙට ආව ව  කරව 

කිික පිටිෙල ගු ා් ාකවාෙ  පිළිදපේ  ශසො ා දැලි  යුතුම 

ෙකොුවෙකට ඇවි්  තිසශදවො  කි ව කාර   විශ  යශ ත 

ාතෂණ කරතව ඕවෑ. අපි පිකශවෝව  කරව ආහාර ISO 

සහතිසක  ලැබුණු, වතාෙට ගැ ශපව ශස  ය ස්මපතව ඒො 

වි  යුතුමයි. ඒ ොශග්ධනා ඔවුතශග්ධන ආහාර  පිකපූ්ජ  ත් ් ෙ කට 

ප්  කරෙව ශ්ධෙල් අපි පිකශවෝව ට ශ ොදෙතව අෙ යයි. 

ගරු නිශ ෝය කාරක සවාපතිසතුමානි,  අපි සිෙඥාාව්ම ශ්රීතරත 

ාතරීතුමාාශග්ධන ක ාෙට ශහොිනත ඇහු්මකත දුතවා. එතුමාා ේඳු  

හිඟ  පිළිදපෙ ාතෂණ ක ා. ශ්ම සි ලු කාර ා එෂණක ග් තාා, 

එතුමාා හැා ශද ෂණ දිහාා දලතශත ේජගොදි ශකෝ  කිත දෙ 

ශපශවවො.  

සිිකාාශෙෝ ද්ඩ ාරවා ක ාැතිසනි ශග්ධන කාලශේ 

සකෙ සශපෝෂිත ආ්ජකයක ෂණ පිළිදපෙ ක ා ක ා අපට ාතකයි. ඒ 

කාලශේ ාැතිසෙර  ශේදිකාෙ තුම  ක ා කශ   සකෙ සශපෝෂිත දෙ 

ගැවයි. හැදැයි, 79  ත පසුෙ ඒ සකෙ සශපෝෂිත දෙ කි ව 

කාර ාෙ, ඒ සකොධිපතයශේ අයිතිසොසිකා, දල  පිළිදපෙ 

ශේදිකාෙල ක ා කරතව පටත ග් ශ්  වැහැ. පරාකරව 

ාාවසික් ෙ ෂණ එෂණක තායි කටයුතුම කශ  . ාැතිසනි ශග්ධන 

කාලශේ  ේතුමරු වැ ශඟවහිර කලාපශේ  වි ළි ිලිකසක, ලූුව ෙගා 

ක  හැටි අපි දතවො. එදා ශගොවි ාට ෙටිවාකාෂණ තිසබු ා. ඒ 

නිසාා කෘතශේී  වුණු ේතුමරු වැ ශඟවහිර කලාපශේ වතාෙ 

ාැතිසනි ශග්ධන ආ්ඩඩුේ  සාඟ හිටපු හැටි ශකොබ්දෑකඩුෙ ඒ 

ප ා් ෙලිත ක  ාැතිසෙර   ග්ර  ශ ත අපට එදා පැහැදිලිෙ 

ශපණුවා. එෙැනි පසුබිාෂණ තුම  ේතුමර, දකු  සාින ස්මපතවෙ 

හිටපු යුග ෂණ තිසබු ා. එා කලාපශේ නියකපාදව දකු ට ආො. 

විශ්ධ  විනිා  දතිසික කිරීාට ේතුමරුකරශේ වතාෙ දහඩි  

ාහතසි  එකතුම ක ා. ඒ පිළිදපෙ ශග රොතවිත හැඟීාෂණ ශ්ම රට 

තුම  තිසබු ා.  

ගරු නි ශ ෝය කාරක සවාපතිසතුමානි, ේජගොදි යු්ධ  ්  සාඟ 

ශදශගොල්ල ශදපැ් තට වු ා. දැත ාහව නිශ ෝජිත තශග්ධන 

කා්ජ  වාර  ශ්ම ශෙත වුණු කලාප එකට එකතුම කිරීායි. ඒ 

ශෙුවශෙත අතිසගරු වාධිපතිසතුමාා, අශේ අග්රාාාතයතුමාා ෙැ  

පිළිශෙ ෂණ අරශගව ගිහිත තිසශදවො. ේතුමරු වැ ශඟවහිර 

කලාප ට සසේජ ව  අරශගව ගිහිත තිසශදවො. එා කලාපශේ 

වතාෙට ශග රොතවිත විධි ට දතව පුුලෙත පසුබිා හදලා 

තිසශදවො. එෙැනි පසුබිාෂණ තිසශදව ශේලාෙක එා කලාපශේ 

ාහවතාෙශග්ධන ාතදශ ත ප්  වුණු අ  ඒ වතාෙ විවා  

කිරීාට අදහසක ප්රකා  කිරීා ගැව අපට කවගාටුයි.  

එතුමාා අශේ අගරදගුරුතුමාා පිළිදපෙ ප්රකා  ක ා. 

අගරදගුරුතුමාා   කි තශත ශ්ම රශට් ආගිලක වා කශ ෂණ 

විතරෂණ ශවොශෙයි. එතුමාා සි ලු ආග්මෙල වතාෙශග්ධන 

ශග රොදර ට පා්ර වුණු ශකශවෂණ. එතුමාා පාසකකු ප්රහාර  

පිළිදපෙ අදහසක දදිිකප්  ක ා. ඒ විතරෂණ ශවොශෙයි. එතුමාා හැා 

ශෙලාශේා  ාතිස, ආග්ම ශේද කිත ශතොරෙ ශ්ම රශට් 

සි ලුශදවාට සාාවෙ සලකා තිසශදවො.  

යු්ධ   පැෙැතිස පසුගි  කාල ෙකොුවෙ තුම  කා් තතකුඩි 

මුසකලි්ම පල්ලිශේ ිලනිසුත  ාතව  කර තිසබූ ආකාර ,   ශ්රී ාහ 

ශදෝධි   ඟ ිලනිසුත  ාතව  කර තිසබූ ආකාර , ද දා 

හාමුදුරුෙතට ශදෝ්මද ගසා තිසබූ ආකාර  අපි දැෂණකා. හැදැයි,  

ේතුමරු වැ ශඟවහිර කලාපශේ ේජගොද  ඔුලශේ තිස ාශගව ක ා 

කරව ශ්ධ පාලවඥා ත ඒ පිළිදප ක ා ශවොකිරීා ගැව අපට 

දරපත  ප්ර කව ෂණ තිසශදවො. අපි රටෂණ හැටි ට දදික ට  තව 

අෙ ය ව්ම, සිසහල, ශදා , මුසකලි්ම, ද්ජග්ජ කි ව ක්ඩ ා ්ම 

ඔෂණශකොා එකට එකතුම ශෙතව ඕවෑ. ක ා කරව වායාෙ අුවෙ, 

අදහව ආගා අුවෙ, තාත ීවේ  ශෙව ප්රශ්ධ   අුවෙ 

ශදශදතශත වැතිසෙ ඔෂණශකොා එක තැවකට එතව අෙ යයි. 

එශහා එතව ව්ම අශේ ෙැඩිහිටි පර්මපරාශේ ේදවි  ශ්ම 

ේ් තරීතර සවාෙ නිශ ෝව  කරිලත ලදා දුත ආද්ජ   අපි 

ගතව ඕවෑ. දතිසහාසශේ පා්ජලිශ්මතතුමෙ නිශ ෝව  ක  කිසිා 

ශකශවෂණ තාත ක ා කරව වායාෙ අුවෙ, තාත අදහව ආගා 

අුවෙ ක ා කශ   වැහැ. ඒ හැා ශකශවෂණා ශ්රී ලාසකික් ෙ  

කි ව කාර ාෙ ාතකශේ තිස ාශගව තායි ෙැ  කටයුතුම කරලා 
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පා්ජලිශ්මතතුමෙ 

තිසශදතශත. අද ශ්ම සවාෙට ඇවි්  ේජගොද  පිළිදපෙ ඔුලශේ 

තිස ාශගව, අතතොද  පිළිදපෙ ඔුලශේ තිස ාශගව ක ා කරව 

ාහව නිශ ෝජිත තට අපි පැහැදිලිෙ කි තවට ඕවෑ, - 

 

ගවා නිප්යපනය කාපක ාවාප පුරො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. State Minister, please wind up now.  
 

ගවා ඩී.බී. ප් ේුප ක ෙුවා 

(ைொண்புைிகு டீ.பி. நஹரத்) 

(The Hon. D.B. Herath) 
ශහොපයි.  

ගරු නිශ ෝය කාරක සවාපතිසතුමානි, ඔදතුමාා මූලාසවශේ 

දතශත ාතිස, ආග්ම, කුලාල ශේද කිත ශතොරෙයි. අද ශ්ම 

ේ් තරීතර පුටුශේ ඔදතුමාා ොඩි ශෙලා ක ා කරවශකොට අපට 

ශලොකු ෙටිවාකාෂණ තිසශදවො. 

ඒ ේ් තරීතර ආද්ජ   ශදතවට අපි ඔදතුමාා ශෙුවශෙත 

ශපනී දපලා තිසශදවො. ඒ ආද්ජ   සාසකත රට පුරාා ශගව 

 තවට ේජගොද  ගැව ක ා කරව අශේ ාහව 

නිශ ෝජිතයිතශගත අපි දල්ලීාෂණ කරවො. කරු ාකර, පටු 

ාතොද පැ් තකට දාා සි ලුශදවා එකතුම ශෙලා ශ්රී ලාසකික් ෙ  

පදව්ම කරශගව ෙැ  කටයුතුම කරතව  කි ව දල්ලීා් , ඊට 

අුවගත වුණු ප්රාතත්රොදශේ මූල ්ජා අුවෙ ක්රි ා කරතව  

කි ව දල්ලීා්  කරිලත, ශ්ම  අෙසක ාෙ ලදා ී ා පිළිදප 

ඔදතුමාාට සකතුමතිසෙතත ශෙිලත, ාශග්ධන ක ාෙ අෙසත කරවො.  

 

ගවා නිප්යපනය කාපක ාවාප පුරො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

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

Wickramaratne. You have five minutes.  

Order, please! Before he starts, will an Hon. Member 
propose the Hon. Ajith Rajapakse to  the Chair? 
 

ගවා ඩී.බී. ප් ේුප ක ෙුවා 

(ைொண்புைிகு டீ.பி. நஹரத்)  

(The Hon. D.B. Herath) 
I propose that the Hon. Ajith Rajapakse do now take 

the Chair. 
 

ගවා ය ාමිණී ගුණවතාධාන ෙුවා 
(ைொண்புைிகு யதொைிெீ குெவர்தன)  

(The Hon. Yadamini Gunawardena)  
 

විසන් ානථිප කපන ලදී. 
ஆநைொதித்தொர். 
Seconded. 
 

රශ්නනය විොන ලදින්  ාවා ාම්ෙව විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරවාව ගවා නිප්යපනය කාපක ාවාප පුරො මූලාානප්යන් 

ඉව ක වූප්යන්  ගවා අජි ක පානපක්ෂ ෙුවා මූලාානාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள் 

அக்கிரொெனத்தினின்று அகலநவ, ைொண்புைிகு அஜித் ரொஜபக்ஷ 

அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES 
left the Chair, and THE HON. AJITH RAJAPAKSE took the Chair. 

[අ.වා.0.33] 

 

ගවා ඉපාන් වික්රෙප කන ෙුවා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon. Eran Wickramaratne) 

අද අල්ලසක ශහෝ ූ ය  ශචෝදවා විා්ජ ව ශකොිලයත සවාශේ 

අ යෂණය වරාල්ෙර ාශග්ධන ෙැටුප හා ී ාවා ප්රතිසශ ෝ ව  කිරීා  

ස්මදත ශ ත වූ ශ ෝවාෙ ද සවාශේ අුවාැතිස  සපහා දදිිකප්  

කර තිසශදවො. ශ්ම අෙසක ාශේී  ාට එක කරු ෂණ පා යි 

දදිිකප්  කිරීාට තිසශදතශත. අපි දතවො, ශ්ම රශට් තිසශදව 

අල්ලස, ූ ය   ගැව ාහ වතාෙට කි තව අෙ යතාෙෂණ වැහැ 

කි ලා. ශ්මක වි ාල ගැටලුෙෂණ, ප්ර කව ෂණ. ශ්මක අො කිරීා 

තායි අෙ ය ශෙලා තිසශදතශත. ඒ සපහා ශකොිලයත සවාෙෂණ 

තිසශදවො.  ට්රාතසකශේරතසි දතට්ජවැයවල් ශ්රී ලසකා ආ තව  

0176ී  සපහත කරවො, ශ්ම ශකොිලයත සවාශේ විා්ජ ව 

නිල ාිකත හුඟෂණ අඩුයි, නිල ාිකත 033ෂණ පා  අෙ යයි කි ලා. 

ශපොලීසිශ ත එව විා්ජ ව නිල ාිකත ශදොශහෝ ශෙලාෙට 

ේපාධි ාිකත ශවොශෙයි. විා්ජ ව නිල ාිකතට නිපු තා 

තිසශදතවට ඕවෑ. ශතොරතුමරු තාෂණය  , ගණිත , ගිණු්මකර  , 

විග ව  ෙැනි නිපු තා  ඔවුතට තිසබි  යුතුමයි. ශාොකද, අද අපි 

දතවො මුදල් විු්ධධිකර   ොශග්ධන ශ්ධෙල් අො කර ගතශත 

ශකොශහොාද කි ලා. ඒො අො කර ගතවට ව්ම ඒ නිපු තාෙ, 

හැකි ාෙ තිසශදතවට ඕවෑ.  

ඒ ොශග්ධනා එෂණස්  ාතිසතශග්ධන ා් ද්රෙය හා අපරා  පිළිදප 

කා්ජ ාල  - United Nations Office on Drugs and Crime - 

සපහත කරවො, ලසකාශේ අල්ලසක ශහෝ ූ ය  ශචෝදවා විා්ජ ව 

ශකොිලයත සවාෙට දල  තිසශදතව ඕවෑ  කි ලා, 

දපොගතවට් , එහි විව  පාලව  කිරීාට් , එහි විා්ජ ව 

නිල ාිකත දේ  කිරීාට් . ඒ සි ල්ල එකා ආ තව කිත සිදු 

වි  යුතුම  කි ලා ඔවුත සපහත කරවො. එතශකොට තායි 

දලපෑ්ම අඩු කර ගතව පුුලෙත කි ලා සපහත කරවො. 

විශ  යශ තා අල්ලසක ශහෝ ූ ය  ශචෝදවා ගැව විා්ජ ව  

කරවශකොට,  විා්ජ ව නිල ාිකතශග්ධන පුරේපාඩු 011ෂණ 

තිසශදවො  කි ලා, ඒ අ  දපොගතවට 0178 වමනි ාස 18 ෙැනිදා 

ගැසට් ප්ර කිත දල්ලා සිටි ා. 0178 ඔෂණශතෝද්ජ ාාසශේ 0  ෙව 

දිව ඒ සපහා දල්ලු්මප්ර දාපු අ  77,111කට -ඒ කි තශත 

ේපාධි ාිකත 77,111ෂණ දල්ලු්මප්ර දැ්මාා- තරග විවාග ෂණ 

පැෙැ් වු ා. ඒ අෙසක ාශේී  ේෂණත තරග විවාගශ ත 

41 ශදශවෂණ සා්  වු ා. ස්මමු  පරීෂණය  ට අදා  සි්ධධි 

අ ය ව  ලිිතත පරීෂණය   ශකො ෙ වි කෙවිදයාලශේී  0179 ලිලි 

ාාසශේ 14ෙැනි දා පැෙැ් වු ා. එදිවා ස්මමු  පරීෂණය   සපහා 

ලිපි නිකු්  කරුව ලැබුො. ශතෝරාග්  අශේෂණයක ත 011ෂණ සපහා 

අදා  ආරෂණය  නියකකා ව ෝජතා ලදා ගැනීා 0179.77.08 

දිශවත අෙසත වු ා. ේජය 0107 වොිකෙලී  ශ්ම ප් වී්ම ලදා 

ශදතව තිසබු ා.  ශකොිලයත සවා පිළිදප ෙගකීා තිසශදතශත රශට් 

වාධිපතිසතුමාාට. එා නිසා, ාා එතුමාාශගත දල්ලා සිටිවො, ශ්ම 

ගැව සලකා දලා ශ්ම අ ට ප් වී්ම ලදාශදතව කි ලා. ශාොකද, 

දැත අවුරුදු 3කට කිට්ටු ශෙතව  වො. වමු්   ශ්ම ප් වී්ම ලදා 

ී ලා වැහැ. ඒ ොශග්ධනා අපට ශ්ම සපහා නිපු තා තිසශදව 

ේපාධි ාිකත අෙ යයි කි ලා හැශාෝා කි වො. එෂණස්  

ාතිසතශග්ධන සසවි ාවශේ ඒ කා්ජ ාල ්  ඒ ගැව සපහත කරවො. 

ශාා පටිපාටි  අුවගාව  කරලා තායි ශාා ේපාධි ාිකත 

විා්ජ ව නිල ාිකත හැටි ට දපොගතව අෙ ය ශෙලා 

තිසශදතශත. 

 

ගවා මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔදතුමාාට තේ  ිලනි් තුම ශදකෂණ තිසශදවො, ගරු ාතරීතුමානි. 

1137 1138 

[ගරු ඩී.බී. ශහ ර්  ාහතා ] 
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ගවා ඉපාන් වික්රෙප කන ෙුවා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon. Eran Wickramaratne) 

සකතුමතිසයි.  

ශ්ම ේපාධි ාිකතශගත ශදොශහෝ පිිකසකට සසේජ ව 

නිල ාිකත හැටි ට දල්ලු්ම කරතව තිසබු ා. වමු් , ශ්ම අ  ශ්ම 

ූ ය  විා්ජ ව නිල ාික තවතුමර දලා ශපොශරෝ තුමශෙත සිටි නිසා 

තායි සසේජ ව නිල ාිකත හැටි ට අ දු්මප්  ශවොදැ්මශ්ම. දැඩි 

ශතෝරා ගැනීශ්ම පටිපාටි කිත අවතුමරුෙ සුදුසුක්මල්  

011ශදශවකුශග්ධන ප් වී්ම දැත ප්රාාද වී තිසශදවො. ශතෝරාගතවා 

ලද ශ්ම අශේෂණයක තශගත දහුතර ෂණ විදයාෙ, ගිණු්මකර  , 

ොණි විය   ාරාෙ  පිළිදප පසුබිාෂණ තිසශදව ප මුෙැනි ශප  හා 

ශදෙව ශප  දහ  සා්ජ ලාභි ේපාධි ාිකත; ප කචා්  

ේපාධි ාිකත. ඒ නිසා ශ්ම අ ට අසා ාර  ෂණ සිදු ශවොවි  යුතුමයි. 

0107 වොික ාාසශේ සිට ප් වී්ම ලදා ගැනීශ්ම අශේෂණයාශෙත 

ශ්ම අ  අල්ලසක ශහෝ ූ ය  ශචෝදවා විා්ජ ව ශකොිලසශ්ම 

නිල ාිකත සාඟ දුරක වශ ත ස්මදත  ෙවො. අල්ලසක ශහෝ 

ූ ය  ශචෝදවා විා්ජ ව ශකොිලයත සවාශේ නිල ාිකුව ාා ශ්ම 

කි ව කාර   අහශගව දතවො ඇතිස. ශ්ම අ  ප් වී්ම ලදා 

ගැනීශ්ම අශේෂණයාශෙත අල්ලසක ශහෝ ූ ය  ශචෝදවා විා්ජ ව 

ශකොිලසශ්ම නිල ාිකත සාඟ දුරක වශ ත ස්මදත  ෙවො. ශ්ම 

නිසා සාහර අශේෂණයක ත ඔවුත හිටපු ස්කි ාෙලිත පො දේ  

වු ා. ස්කි ා ාාරු කිරීශ්ම පටිපාටි ෂණ තිසශදවො. ඒ සපහා 

කාල ෂණ අෙ ය ෙවො. ස්කි ාෙකිත දේ ශෙලා තෙ ස්කි ාෙකට 

 ෑා ක ාවාකර   කර ගතව තායි ඒ අ  එශහා දේ ශෙලා 

තිසශදතශත. 0107 අ  ෙැශ ත ශාා විා්ජ ව නිල ාිකත සපහා 

ප් වී්ම ලදා ී ාට ප්රතිසපාදව ශෙත කර ඇතැයි කි ා ාා වි කොස 

කරවො. කරු ාකරලා ශ්ම කාර   පිළිදපෙ සලකා දලා,  ශ්ම 

ශතෝරා ග්  011 ශදවාට සා ාර ් ෙ ෂණ දටු කරිලත ප් වී්ම 

ලදා ශදතව කි ලා ාා වාධිපතිසතුමාාශගත සහ ආ්ඩඩුශෙත 

දල්ලා සිටිවො. සකතුමතිසයි. 

 

ගවා මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 මී ඟට, ගරු වලිත ද්ඩ ාර  ාහ ාතරීතුමාා. ඔදතුමාාට 

ිලනි් තුම පහක කාල ෂණ ලැශදවො. 

 

[අ.වා. 0.38] 
 

ගවා නලින්  ණ්ඩාප නයෙු ෙුවා 
(ைொண்புைிகு  லின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ාට ක ා කරතව කාල  ලදා ී ා ස්මදත ශ ත ඔදතුමාාට 

සකතුමතිසෙතත ෙවො, මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි.  

ශපොල් ොශග්ධනා ශපොල් ශතල් ගැව විශ  යශ තා ශ්ම දෙසකෙල 

ක ා කරව නිසා ෙ ෙ ප ාශ් , කුරු ෑගල දිසකත්රිෂණක  

නිශ ෝව  කරව ාතරීෙරශ කු හැටි ට ාට්  ඒ පිළිදපෙ ක ා 

කරතව සිදු ෙවො. වමු්  ාට ක ා කරතව විවාඩි පහක 

කාල ෂණ ලැබීා පිළිදපෙ ාා කවගාටු ෙවො.  

මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි, ආසතව ෙ ශ ත ශපොල් 

ශගඩි බිලි ව 0.8ක විතර ෝජෂික ශපොල් නියකපාදව ෂණ අශේ රශට් 

සිදුෙවො. ශ්ම ශපොල් ශගඩි බිලි ව 0.8ත, බිලි ව 0ෂණා අපි 

පිකශවෝව ට ගතවො. ෝජෂික ශපොල් ශතල් අෙ යතාෙ 

ශාට්රිෂණශටොත 781,111ෂණ විතර ෙවො.  අශේ රශට් දතව ශපොල් 

නියකපාදක තට ශපොල් ශගඩි කට අඩු ග ශත රුපි ල් 51ක, 

රුපි ල් 61ක ිලලෂණ ලැශදතව ඕවෑ කි ලා අපි වි කොස කරවො. 

ඒ ොශග්ධනා පාිකශවෝගික ාට දරතව පුුලෙත ිලලකට ශපොල් සහ 

ශපොල් ශතල් ලදා ගැනීශ්ම  හැකි ාෙ තිසශදතව ඕවෑ.  අපට 

අපව ව ආදා ාෂණ තිසශදවො. Desiccated ශපොල්, virgin oil, 

ශපොල් කිික අපව ව  තුමළිත ශ ොල්ජ ිලලි ව 61ෂණ විතර 

ෝජෂිකෙ අපි ේප වො. ශ්ම සපහා අෙ ය ශපොල් ප්රාා   රශට් 

වැ් ව්ම ශාොකෂණද කරතව ඕවෑ?  ඊශේ - ශපශ්ජදා අපි 

දැවග් තා,  palm oil ශගතවීා වතර කරලා කි ලා. එතශකොට 

අපට අෙ ය   ශතල් අපි ලදා ගතශත ශකොශහතද?  Palm oil 

වතර කිරීාද, ශ්මකට විසඳුා? උඅටුෙ ක ා පුටුෙ හදවො ොශග්ධනඋ 

ශ්මශගොල්ලත හැා දාා කශ   කරතව ඕවෑ ශ්ධ ශවොශෙයි. අශේ 

රශට් අෙ යතාෙට ප්රාා ේ  ශපොල් ශතල් ශහෝ ශපොල් වැ් ව්ම 

අපට ඒො පිටරටිත ශගශවතව ෙවො. නි ා විධි ට ව්ම අපි 

palm oil ශගශවතව  ෙවො. එතශකොට අශේ ශ්ධය   

නියකපාදක ා්  ස්ශකවො. අශේ අපව ව ආදා ා්  ස්ශකවො. 

ශපොල් නියකපාදක ාට්  ශපොල් ශගඩි ට හික ිලලෂණ ලැශදවො. 

වමු්  ඒක ශවොශෙයි, දැත ඔදතුමාතලා කරලා තිසශදතශත. අපි 

දතවො Palm oilෙල වියකාරක වැහැ.  විය අ සගු Crude oil  ශ්ම 

රට තුම ට ශගවාොා ප්ර කව ඇතිස ෙවො. RBD ශපොල් ශතල් 

පාවි්ඡචි කරතව පුුලෙත; ඒ එෂණකා palm oil පාවි්ඡචි කරතව්   

පුුලෙත. හැදැයි, ඒො නිෙැස්දි ප්රිලතිස ට තිසශදවොද කි ව එකයි 

ෙැදග්  ශෙතශත. ඕවෑා රටක palm oil සහ RBD oil  පාවි්ඡචි 

කරවො. අශේ රටට  ශගශවව palm oil  ශෙතව පුුලෙත,  RBD 

oil ශෙතව පුුලෙත, ඒො නිෙැස්දි ප්රිලතිස ට තිසශදවොද කි ලා 

ප්රිලතිසකර   සහ නි ාාව  සිදු ශෙතව ඕවෑ. ඒකයි ශෙතව 

ඕවෑ. එශහා වැ් ව්ම  ශ්ම කටයුතුම තුමලව  කර ගතව දැික 

ෙවො. ඒ ොශග්ධනා ශපොල් ක්ජාාතත ්  ක ාශගව ෙැශටවො.  

2020 ශපොල් ශතල් ආව ව  ස්මදත ශ ත ගැසට් හ ෂණ 

ගහපු දෙ අපි දතවො. ශපොල් ශතල්ෙල ිලල අඩු කරවො, ෙැඩි 

කරවො. ඒ, ශාොකද? ෙයාපාිකක තට ොසි ලද ් ා ශදතව. වැෙ 

ෙරා ට කිට්ටු ෙවශකොට ගැසට් එකෂණ ගහවො, ශපොල් ශතල් ිලල 

අඩු කරලා. ඒ ෙයාපාිකක ා load එක දා ග් තාට පසකශස  ආපසු 

ිලල ෙැඩි කරලා ගැසට් එකෂණ ගහවො. ශ්මකයි දිගිත දිගටා   

වුශ්ඩ. එෂණ ාොර්මකාරශ කුට -විශ  යශ තා ශ්ම 

ඒකාධිකාිකශේ ප්ර ානි ා ෙව පිරිලඩ් විල්ාා සාාගාට- ලාව 

ශෙතව තායි ශ්ම කටයු් ත කරතශත. ශ්ම ශෙලාශේ්  

ඒශගොල්ලත ලාව ගතවො. අපට ලැබිලා තිසශදව ශතොරතුමරුෙලට 

අුවෙ ශ්ම  ශෙලාශේ්  ශපොල් ශතල් ශාට්රිෂණශටොත 8,111ෂණ විතර 

ඔවුතශග්ධන ගද ාෙල තිසශදවො. දැත ශ්ම palm oilෙල ිලල අඩු 

කිරීා හරහා සිදුශෙලා තිසශදතශත ශාොකෂණද? රුපි ල් 485ට 

තිසබුණු ශපොල් ශතල් ලීටර  දැත රුපි ල් 581ට, රුපි ල් 611ට 

ෙැඩිශෙලා. ඔදතුමාා ශපොඩ් ෂණ ඒ ප්රාා   ශාට්රිෂණශටොත 8,111ත 

ෙැඩි කරලා දලතවශකෝ. එෂණ ශටොත එකකිත රුපි ල් 51,111ෂණ 

ශවොශෙයි, රුපි ල්  711,111ක විතර වි ාල ලාව ෂණ ලැශදවො. 

හැදැයි, ආ්ඩඩුෙ ශ්ම කටයුතුම එහාට කරකෙවො, ශාහාට 

කරකෙවො.  හික දදු ප්රතිසප් තිස ෂණ වැහැ, හික  විශ්ධ  

ප්රතිසප් තිස ෂණ වැහැ, හික අපව ව ප්රතිසප් තිස ෂණ වැහැ හික 

ආව ව ප්රතිසප් තිස ෂණ වැහැ. ඒ නිසා වි ාල අ්ජබුද කට අද රට  

ෙැටිලා තිසශදවො.  

ශපොල් කිික නියකපාදව  අශේ රශට් එෂණතරා දහුාතිසක 

සාාගාෂණ  සිදු කරව දෙ අපි දතවො. ඒ දහුාතිසක සාාගශාත 

සි  ට 31ෂණ අශේ ශ්ධය   ශෙශ ප ශපො ට නිකු්  කරවො. 

හැදැයි, අපට දැත ඒ ස්මදත ශ ත ශතොරතුමරු දැවගතව 

ලැබිලා තිසශදවො. ඒ ශතොරතුමරුෙලට අුවෙ ශපොල් කිික 

නියකපාදවශේී  ඔවුත ශසෝඩි ්ම කැල්සිශතට් කි ව අමු ද්රෙය ෂණ -

සස ටක ෂණ- පාවි්ඡචි කරවො. ශ්ම සස ටක  විය සහිතයි; 

ශරෝගකාරකයි.  

එෙැනි සස ටක පාවි්ඡචි කිරීා හරහා දහු ාතිසක සාාග්ම අශේ 

රශට් ශපොල් කිික ටිකට විය එකතුම කරලා අපටා ශපවීාෂණ තායි 
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පා්ජලිශ්මතතුමෙ 

සිදු ෙතශත. ඒ නිසා අද අපට ශපශවවො, සීනි අ්ජබුද ් , ශපොල් 

ශතල් අ්ජබුද ්  ඇතිස ශෙලා තිසශදව දෙ. ශ්ම ශස රා රශේ 

අකා්ජ ෂණයාතා. පසුගි  අවුරු්ධශ්ධ සිට තායි crude oil වැෙත 

ශගතෙතව කටයුතුම කශ  . Palm oilෙලට තිසශදව ද්ධදයි, crude 

oil ෙලට තිසශදව ද්ධදයි එක හා සාාව කරලා අඩු ක ාා, ෙැඩිපුර 

crude oil ශගවැල්ලා, අපිිකසිදු ශතල් ශගවැල්ලා පිිකපහදු කරලා 

ශෙශ ප ශපො ට දාතව ඒ ෙයාපාිකක ත කටයුතුම ක ා. රශේ 

නිෙැස්දි ප්රතිසප් තිස ෂණ ශවොතිසබීා හරහා තායි ාොර්මකරුෙත 

තාතට ඕවෑ විධි ට ශෙශ ප ශපො  හසුරුෙතව, ශෙශ ප ශපො  

පාලව  කරතව කටයුතුම කරතශත. ශෙව ේදාහර  ෂණ ඕවෑ 

වැහැ ශත. ශ්ම ආ්ඩඩුෙට දැිකෙ ගි ා රශට් හාල් ිලල පාලව  

කරතව. ශකොටිතා කි වො ව්ම,  ඩ්ලි සිිකශස ව ාහ් ා ා 

තායි අද හාල් ිලල පාලව  කරතශත; සිිකපාල ග්මල්  ාහ් ා ා 

තායි අද හාල් ිලල පාලව  කරතශත; නිේ ර් ව මුදලාලි තායි 

හාල් ිලල පාලව  කරතශත. 
 

ගවා මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔදතුමාාට නි ිලත කාල  අෙසාවයි, ගරු ාතරීතුමාා. 
 

ගවා නලින්  ණ්ඩාප නයෙු ෙුවා 
(ைொண்புைிகு  லின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ාට තෙ විවාඩි ක කාල ෂණ ලදා ශදතව, මූලාසවාරූඪ ගරු 

ාතරීතුමානි. 

ශගෝඨාව  රාපෂණය ාැතිසතුමාා දල ට එවශකොට රශට් අ  

කිේශේ, "ඔතව දැත නි ා දඩුෙෂණ ආශේ. ව  ශෙතව එපා. 

ශා ාට ශස රා ව යි, control කරලා, ගාවට ශ්ම්ඡචල් කරලා, 

කුලේපු කරලා ගනිවි" කි ලා. අශත   ඩ්ලි සිිකශස ව 

ාහ් ා ාේ  control කර ගතව දැිකෙ ගි ා. අර ටූල් ශ්ම ටූල් 

කි ා කි ා තායි කිේශේ. අතතිසාට ශාොව ටූල් එකේ  වැහැ. 

රශට් වතාෙට කතව්  වැහැ,  පාිකශවෝගික ාට ශෙශ ප 

ශපොශ ත දඩු ටික ගතව්  වැහැ. ආ්ඩඩු පෂණයශේ්  ශ්මො 

අහතව ශ්ම ශෙලාශේ කවුරුේ  ඇ් ශ් ්  වැහැ, ආ්ඩඩු 

පෂණය ්  වැහැ. 

ඔදතුමාා ාට තෙ විවාඩි ශදක තුමවෂණ ලදා ශදතව. ශාොකද,  

ක ා කරතව ආ්ඩඩුශේ අ ්  වැහැ.  

 

ගවා මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දතවො, දතවො. 

 

ගවා නලින්  ණ්ඩාප නයෙු ෙුවා 
(ைொண்புைிகு  லின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි, ශපොල් ශතල්, හාල් ආී  හැා 

පාිකශවෝගික වා්ඩ  කා අද ිලල ෙැඩි ශෙලා තිසශදවො. අවුරුදු 

සාශේ ිලනිසුතට කතව වැහැ, කතව ගතව සල්ලි වැහැ. ඒක්  

ගතව ව යි. ශාොකද, ඒො විය සහිතයි. [දා ා කිරීාෂණ] ාට 

අෙසාව ෙ ශ ත කි තව තිසශදතශත, ශ්ම සිසහල අලු්  අවුරු්ධද 

ාහා කාලක්ඩණි අවුරු්ධදෂණ ශෙලා තිසශදවො කි ලායි. ිලනිසුතට 

කතව්  වැහැ, ඒ ාදිොට ව  නිසා දඩු ිලලී  ගතව්  දැහැ. 

ශපොල් ශතල් වැතිසෙ ශකොකිසක හදතශත ශකොශහොාද? කහ වැතිසෙ 

ශකොකිසක හදතශත ශකොශහොාද? ඔදතුමාාට ශහොප ශපොල් ශතල් 

ශදෝතල ෂණ ශදකෂණ ාාේ  එෙතව්ම, අශේ ශගදරේ  හිතදෙලා. 

ශෙව ශාොවො කරතවද?  සකතුමතිසයි. 

ගවා මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මී ඟට, ගරු නිාල් පි තිසසකස ාතරීතුමාා. ඔදතුමාාට විවාඩි 

8ක කාල ෂණ ලැශදවො. 

 
[අ.වා. 0.45] 

          

ගවා නිෙල් 0 ළිය පානා ෙුවා 
(ைொண்புைிகு  ிைல் பியதிஸ்ஸ)  

(The Hon. Nimal Piyathissa) 

මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි, අද විය  ත කිහිප ෂණ 

වැ් ව්ම පව්  කිහිප ෂණ  ටශ්  ශරගුලාසි හා නි ා පිළිදපෙ 

සාක්ඡාාෙට ගැශවව ශාොශහෝ  ක ා කරතව අෙසක ාෙෂණ 

ලදාී ා පිළිදපෙ ඔදතුමාාට සකතුමතිසෙතත ෙවො.  

2015 සිට 0179 දෂණො කාල පික්ඡශේද  ග් තාා, අතිසගරු 

වාධිපතිස ශගෝඨාව  රාපෂණය ාැතිසතුමාාට රාය දල  

ලැශදවශකොට, වැ් ව්ම වාධිපතිස රයර  ලැශදවශකොට 

ස්මපූ්ජ ශ තා නූල් ශදෝල ෂණ අවුලලා, පටලෙලා, දිග 

ඇරගතව දැික තැවකට ප්  කරපු, ආූලල ෙයාූලල වුණු, 

සසකී්ජ  වුණු රටක පාලව ෂණ ව ් ාර ගැනීාටයි සිදු වුශ්ඩ. 

විශ  යශ තා  හපාලව ආ්ඩඩුෙ නිශ ෝව  කරපු 

ාතරීතුමාතලා අදහසක දෂණෙවශකොට අද අපට ශාා කරුණු 

පැහැදිලි ශෙවො. ශගෝඨාව  රාපෂණය ාැතිසතුමාා දල ට ඇවිල්ලා 

දැවට දතාා ශකටි කාල යි. ඒ ශකටි කාල  තුම  රට ආූලල 

ෙයාූලල තැවකට ඇද ෙැටුශ්ඩ වැහැ. පාලව තත්රෙලට, ශ්ම 

ක්රි ාෙලි ට දතිසහාස ෂණ තිසශදවො. දතිසහාස  තුම  විටිත විට 

දල  ශහොදෙපු  හපාලව ආ්ඩඩුෙ ශේො, එෂණස්  ාතිසක පෂණය  

ප්රමු ෙ හැදුණු හැා ආ්ඩඩුෙෂණ තුම ා රශට් ශ්ධය  ් ෙ , රශට් 

නියකපාදව ක්රි ාෙලි  ඇව හිටිව තැවකට ඇද ෙට්ටලා, දහුාතිසක 

සාාග්මෙල අතශකොුලෙෂණ දෙට ප්  ශෙලා, දහුාතිසක සාාග්ම 

පිවෙව ක්රි ාෙලි ෂණ තුම  සිටිිලත තායි දිගිත දිගටා රට පාලව  

කශ  . අද ශගෝඨාව  රාපෂණය වාධිපතිසතුමාාශග්ධන වා ක් ෙ  

 ටශ් , විශ  යශ තා පසුගි  ෙකොුවෙ තුම  රාය ආ තව 

ශකශරහි ශවොතිසබුණු විා්ජ වෂණ, ශවොතිසබුණු අෙ ාව ෂණ 

ක්රි ා් ාක කරව නිසා තායි, අද රශට් වතාෙට අහිතකර 

ශ්ධෙල්, රටට අහිතකර ශදොශහෝ ශ්ධෙල් හසුෙතශත. අතිසගරු 

වාධිපතිසතුමාාශග්ධන වා ක් ෙ   ටශ්  එෙැනි ශදොශහෝ කරුණු 

කාර ා ශහළිදරේ වු ාට පසකශස ,  හපාලව ආ්ඩඩුශේ 

වා ක ත  -ඒක සජි්  පිල ශෙතව පුුලෙත; රනිල් පිල ශෙතව 

පුුලෙත;  හපාලවශේ තෙ තෙ විවි  ලට්ට-ශලොට්ට, කෑලි-දෑලි, 

අදල-දුදල විවි  පා්ජ කෙ - කරුණු ශහළිදරේ කරවශකොට, 

 හපාලව ආ්ඩඩුෙ නිශ ෝව  කරපු එෂණ ාතත්රිෙරශ කු කි ා 

සිටි ා, ශගෝඨාව  රාපෂණය වාධිපතිසතුමාා තායි ලු ශ්ම 

ඔෂණශකොටා ෙග කි තව ඕවෑ කි ලා. රාය ආ තව, 

ශප ්ධගලික ආ තවෙල දල ාික ා වාධිපතිසතුමාා ලු. වාධිපතිස 

ශගෝඨාව  රාපෂණය ාැතිසතුමාා අවුරුදු 71ෂණ රට පාලව  ක ා 

ොශග්ධන තායි ඒ අ ශග්ධන නි්ජද , සාහසික විශේචව දදිිකප්  

ශෙතශත. මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි, ඒ සා ාර  

විශේචව ෂණ ශවොශෙයි.    

අද අල්ලසක ශහෝ ූ ය  ශචෝදවා විා්ජ ව ශකොිලයත සවාෙ 

පිළිදපේ , එහි අ යෂණය වරාල්ෙර ා පිළිදපේ  පේ වා 

ත් ් ෙ ට  ට් ෙ  ්මකිසි සසශ ෝ ව ෂණ සපහා කරුණු දදිිකප්  

ශෙලා තිසශදවො.  අල්ලසක ශහෝ ූ ය  ශචෝදවා විා්ජ ව 

ශකොිලයත සවාෙ පිළිදපෙ කි වශකොටා ාට ාතෂණ ශෙතශත 

දිල්රුෂණෂි   සක ශවෝවා. එතුමිල  ඒ තවතුමර ශහදවූශේ ශාොව 

තර්ම අසිෂණකිත විධි ට ද?  හ පාලව වා කශ ෝ හිටි ා, ාැතිස 

ඇාතිසෙරු හිටි ා. විශ  යශ ත අල්ලසකෙලට ශගොදුරු වුණු, වතා 

1141 1142 

[ගරු වලිත ද්ඩ ාර  ාහ ාහතා] 
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මුදල් හා වතා ශ්ධප  ාසශකොල්ල කෑා පිළිදපෙ ශචෝදවා ලදපු, 

පැිලණිලි ලදපු අ ට ස්කෙර   ී ලා, අර රතත රාාවා කලා 

එෂණක හුරතල් ශෙවී, ශදො ාලු ශෙවී දුරක ව සසොද හරහා ශේඡච 

ශ්ධෙල් අපි දතවො.  

ඒ ොශග්ධනා  පළි ගැනීශ්ම  ආ තව තායි තිසබුශ්ඩ. අල්ලසක ශහෝ  

ූ ය  ශචෝදවා විා්ජ ව ශකොිලයත සවාශේ අ යෂණයෙික ්  එදා 

විරු්ධ  පාෂණෂික ත, විපෂණයශේ හිටපු ඇතැ්ම ාතරීෙරු,   

විපෂණයශේ හිටපු ඇතැ්ම දලෙතුමත ද  ්ම කරව ක්රි ාෙලි කයි 

හිටිශේ. ඒ නිසා ලේාසහගතයි ඒ තවතුමරු ශහද වූ විධි . ඒ 

තවතුමරුෙල තිසබුණු ශප රුය් ෙ  වැතිස වසග කරලා, ඒ ොශග්ධනා ඒ 

තවතුමරුෙල තිසබුණු ශග රෙනී වාෙ  වැතිස කරලා, ඒ අ  එදා  හ 

පාලව  ා ාෙල ප්ර ානිත විධි ට තායි කටයුතුම ශකරුශේ.  

විශ  යශ තා අද ආපසකසට හැිකලා දල්ධී   ඒ ගැව ක්මපව ෂණ 

තිසශදවො. ඒ ඇතිස ශේඡච සි ලු ක්රි ාදාා  පිළිදපෙ රටට, අපට, 

අවාගත වතාෙට ක්මපව ෂණ තිසශදවො. වමු් , විවි  

අඩුපාඩුක්ම ඇතිසෙ වු ්  අතිසගරු වාධිපතිසතුමාාශග්ධන වා ක් ෙ  

 ටශ්   අපි ඒො නිෙැරදි කරතව ේ් සාහ ගතවො. ශාොකද, 

අතිසගරු වාධිපතිසතුමාාශග්ධන රාය  ාත්ර   පො තො සක ාවගත 

ශෙලා දතශත  හ පාලව  ත්ර ශේ හිටපු රාය නිල ාිකත. 

ගාක ග්රාා නිල ාික ා ග් ත් , සාහර රාය නිල ාිකත ග් ත් , 

සාහර ආ තව ග් ත් , ශපොලීසි ග් ත්  එශහායි. ශදොශහෝ 

ආ තවෙල   හ පාලව වා කශ ෝ විසිත ප්  කරව ලද රාය 

 ාත්ර  ෂණ, රාය ාාෆි ාෙෂණ තිසශදවො. අපි ඒො 

ප්රතිසනි්ජාා   කරතව ඕවෑ, ඒො ශෙවසක කරතව ඕවෑ. හැදැයි, 

අතිසගරු වාධිපතිසතුමාාශග්ධන ාාුවෂිකවාෙ  ොශග්ධනා  

ප්රාතත්රොී වාෙ  නිසා ඒොට අදා  ක්රි ාාා්ජග ඒ 

ආකාරශ තා ගතශත වැහැ.  

 

ගවා මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ාතරීතුමාා, ඔදතුමාාට තෙ ිලනි් තුම 0ක කාල ෂණ 

තිසශදවො. 

          

ගවා නිෙල් 0 ළිය පානා ෙුවා 
(ைொண்புைிகு  ிைல் பியதிஸ்ஸ)  

(The Hon. Nimal Piyathissa) 

ශහොපයි, මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි. 

අතිසගරු වාධිපතිසතුමාාශග්ධන් , අශේ ආ්ඩඩුශේ්  අෙ ාව  

ශ ොමු ශෙලා තිසශදවො,  පළි ගැනී්මෙලිත ශතොරෙ, වතාෙට 

ිකශදතශත වැතිස විධි ට, එදා  අශපත පළි ග් ත  අ ට්  

ිකදෙතශත වැතිස විධි ට ක්රාාුවූලල ප්රතිසනි්ජාා  ෂණ කරතව.  

එ  ආර්මව ශෙලා තිසශදවො. ඒක අපි දලාශපොශරෝ තුම ශෙව 

ෙශ ත, අපි දලාශපොශරෝ තුම ශෙව ශේගශ ත ශවොවු ් , දතා 

ශකටි කාල ෂණ තුම  -දතා ුවදුශ්ජී - වතාෙ දලාශපොශරෝ තුම 

ශෙව, අපි දලාශපොශරෝ තුම ශෙව ශෙවසකක්ම බුෂණතිස විඳීශ්ම 

හැකි ාෙ ලැශදයි කි ා වි කොස කරවො.  

“ශස වාගයශේ දැෂණා” විලත අතිසගරු වාධිපතිසතුමාාශග්ධන 

ෙැ පිළිශෙ ෂණ තිසශදවො. ඒ ෙැ  පිළිශෙ  තුම  ශ්ධය  ් ෙ ට 

මුල් තැව ී ලා කටයුතුම කරවො. එ  දහු ාතිසක සාාග්මෙලට 

මුල්තැව ශදව එකෂණ ශව්ාශෙයි. ශ්ධය   ෙයාපාිකක ත හා 

අපව ව , අපව ව ආදා ා පිළිදපේ  ෙැඩි වි කොස ෂණ තිස ලා 

ශ්ධය   නියකපාදව ක්රි ාෙලි  ශගො ෂණ දහ ට ගැනීශ්ම වුොවාෙ 

ශපරදැික කරශගව තායි ශ්ම ගාත ාශේ සි ලු කටයුතුම ටික 

ශප ගසකො තිසශදතශත. මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි, අතිසගරු 

වාධිපතිසතුමාා ප්රදල ේ් සාහ ක ශ ශදවො, අශේ ආ්ඩඩුෙ ප්රදල 

ේ් සාහ ක ශ ශදවො,   හ පාලව වා ක තට කශඩ් ගි  

ඇතැ්ම ශපොලීසිශේ දලෙතුමත, රාය තත්රශේ ඇතැ්ම දලෙතුමත 

නූල් ශදෝල ෂණ ොශග්ධන පටලො අවුල් කරලා තිසශදව ත් ් ෙ  

නිරාකර   කර ගතව.  ඒ ශෙුවශෙත ශ්ම කාලශේ අපට 

ශගො ෂණ ාැදිහ්  ශෙතව සි්ධ  ශෙලා තිසශදවො. ශකොවිඩ් - 79 

ාාරාතතිසක ෙසසගත  ශදොශහෝ ශ්ධෙල්ෙලට හරසක ශෙලා 

තිසශදවො. ශ්ම සි ලු දා ක හඳුවාශගව, දතාා ශකටි කාල ෂණ 

තුම  රශට් වතාෙට, රටට දැශවව විධිශේ ශෙවසෂණ කරතව අපි 

ේ් සාහ දරවො.  

 හ පාලව ආ්ඩඩුෙ නිශ ෝව  කරපු විවි  පා්ජ කෙ, විවි  

පු්ධගල ත, සාා ාල විතරෂණ ශවොෙ විවි  ාා ය ේපශ ෝගි 

කරශගව විවි  විධිශේ කට කතා පතුමරුෙවො; විවි  විධිශේ 

ාතොද පතුමරුෙවො. අපි ඒ ාාතොදෙලට, ස්ෙටිල්ලට ශගොදුරු 

වුශ ෝ  0175 නි්ජාා   ශේඡච  හ පාලව ර  කාලසීාාශේ 

ඇතිස වූ ත් ් ෙ ට ෙ ා දරපත  ආගා  කට, අවතුමරකට රට් , 

ාතිස ්   ෙැශටවො. එ ට ශගොදුරු ශෙතව එපා  කි ලා ශ්ම රශට් 

ක්මකරු වතාෙ, ශගොවි වතාෙ ඇතුමුල සි ලු බු්ධධිා්  

වතාෙශගත දතාා ඕවෑකිලත දල්ලා සිටිවො. මූලාසවාරූඪ 

ගරු ාතරීතුමානි, ාට කාල  ලදා ී ා ස්මදත ශ ත ඔදතුමාාට 

සකතුමතිසෙතත ශෙිලත ාශග්ධන ක ාෙ අෙසත කරවො.  

 

ගවා මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 ගරු ශේ.සී. අලෙතුමෙල ාතරීතුමාා. ඔදතුමාාට ිලනි් තුම  ක 

කාල ෂණ තිසශදවො.  

 
[අ.වා. 0.53] 

 

ගවා ප්ේ.සී. අලවුරවල ෙුවා 
(ைொண்புைிகு நஜ.ெீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 
ශදොශහොා සකතුමතිසයි, මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි.   

විශ  යශ ත ේජතාාව රශේ ක්රි ාාා්ජග තුම  වතාෙ දතා 

අාාරු තැවකට ෙැටිලා තිසශදවො.  අපි මීට සතිස ග වකට ශපර 

ක ා ක ා, ශ්ම රශට් සීනි දදු ෙසචාෙ තුමළිත මුල් ාාස තුමවට 

පා ෂණ රටට අහිිල ශේඡච ආදා ා, -මුදල් අාාතයාස   

පා්ජලිශ්මතතුමෙට ෝජතා කරපු හැටි ට- රුපි ල් ශකෝටි 7,595ෂණ 

කි ලා. දත පසුේ  ඒ දදු සහව  ී ලා තිසශදවො. එයිත රටට 

වි ාල පාඩුෙෂණ ඇතිස ශෙලා තිසශදවො. ඒ්  එෂණකා ඒ දදු අඩු 

කිරීශ්ම ොසි   -රුපි ල් 51 දපලා  ත 05 දෂණො අඩුකිරීශ්ම ොසි 

- රශට් වතාෙට ලැබු ා ද, වැ්ධද කි ව එක තෝ  රශේ 

කිසිා ශකශවකුට පැහැදිලි කර ගැනීාට ශවොහැකි ශෙලා 

තිසශදවො. ඒ පිළිදප ශෙෝහාිකක පරීෂණය  ෂණ කරතව කි ලා 

අපි දල්ලීාෂණ ක ා. වමු් , ර  පැ් ශතත ශ්ම කිසිෙෂණ 

ස්මදත ශ ත ේවතදුෙෂණ වැහැ.  

මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි, ශ්ම රශට් සිසහල හා හිතදු 

අලු්  අවුරු්ධදට තෙ සතිස යි තිසශදතශත.  සිසහල හා හිතදු අලු්  

අවුරු්ධද ේදා වීාට සතිස ක කාල ෂණ තිස බි ී  ශ්ම ර ටට ශගවැවි්  

තිසශදව ශපොල්ශතල් විය සහිත, පිළිකාකාරක ශපොල්ශතල්  දෙට 

පරීෂණය  ග වාෙකිත  ඔේපු ශෙලා තිසශදවො. අද ේශ්ධ දපත 

ක ා කරපු ආ්ඩඩුශේ ාතරීතුමාතලා ශදොශහෝ ශදශවකු ොශග්ධනා 

ශෙශ ප ඇාතිසතුමාා් ,  "ඒ ශපොල්ශතල් විය සහිත වැහැ. එශහා 

ශද ෂණ ශෙලා වැහැ" කි ලා හඟෙතව ේ් සාහ ග් තා. වමු් , 

අපි පැහැදිලිෙ කි වො, ශ්ම ෙව විට ශස  ය අාාතයාස ශ ත 

ොශග්ධනා, ශ්රී ලසකා ප්රිලතිස ආ තවශ ත පසුෙ කරපු 

පරීෂණය ෙලිුව්  පැහැදිලිෙ ඔේපු ශෙලා තිසශදවො,  ආ තව 

තුමවකිත ශගවාපු ශපොල්ශතල් කතශට්ව්ජ 70ක පිළිකාකාරක, 

1143 1144 



පා්ජලිශ්මතතුමෙ 

විය  තුමත ගු  කිත ෙැඩියි කි ලා. ශ්ම ෙව විට ආ්ඩඩු පෂණයශේ 

දතව ාතරීෙරු ශදොශහෝ ශදශවෂණ වතාෙශග්ධන පැ් ශ්  සිට 

ක ා ශවොක ් , ාතරීෙරුත කිහිප ශදශවෂණ වතාෙශග්ධන 

පැ් ශ්  සිටිිලත ක ා ක ා. වි දාස රාපෂණය ාැතිසතුමාා 

පැහැදිලිො කිේො, “ පරීෂණය  ප සක ග වකිත 6ෂණ හැර 

අශවෂණ පරීෂණය  සි ල්ශලතා ඒ ශපොල් ශතල්  විය සහිත 

ශපොල්ශතල් දෙට ඔේපු ශෙලා තිසශදවො කි ලා. එශහා ව්ම අද 

ආ්ඩඩු පෂණයශේ දතව ාතරීතුමාතලා්  ශාෙැනි ත් ් ෙ ෂණ 

තිසශදවො  කි ව එක පිළිශගව තිසශදවො. ඒ  පිිකපහදු ශවොක  

ශපොල් ශතල් -crude coconut oil-  ශගශවතව අෙසක ාෙ දුතශත 

කවුද කි ලා අපි අහතව කැාැතිසයි.  

විශ  යශ ත ශ්ම ර   ටශ්  ශ්ම රටට පිිකපහදු ශවොක  
ශපොල්ශතල් ශගශවතව අෙසක ාෙ ලදා දුතවා විතරෂණ ශවොශෙයි, 
රුපි ල් 351ට තිසබුණු ආව නික ද්ධද රුපි ල් 705 දෂණො අඩු 
ක ා. විශ  යශ ත ාා නිශ ෝව  කරව ෙ ෙ ප ාත තුම ් , 
ශපොල් ත්රිශකෝ  ට අ ්  ප්රශ්ධ  තුම ්  ශපොල් ක්ජාාතත  ආරිත 
නියකපාදවෙල ශ ශදව වි ාල පිිකසෂණ දතවො. විශ  යශ ත 
පාර්මපිකක ශපොල් ශතල් නියකපාදක ත 611ෂණ පා  දතවො. ඒ 
අ  රශ ත දල්ලීාෂණ ක ා, ඒ අ ට ලැශදව අමුද්රෙය ප්රාා ේ  
ශවොෙව නිසා, දතදුනීසි ාෙ ෙැනි රටෙලිත ශකොේපරා 
ශගශවතව  කි ලා. ඒ රටෙලිත දතාා සා ාර  ිලලකට ඒො 
ගතව පුුලෙත නිසා අශේ රටට ඒ රටෙලිත ශකොේපරා ශගශවතව 
කි ලා දල්ලීාෂණ ක ාා, කැබිවට් ා්ඩ ල  විසිත ාාස 3ෂණ 
ඇතුම ත ශකොේපරා ශාට්රිෂණශටොත 39,111ෂණ ශගශවතව කි ලා 
දැවට ාාස 4කට කලිත අුවාැතිස  ලදා දුතවා. ඒ, ාාස කට 
ශකොේපරා ශාට්රිෂණශටොත 73,111 ග ශතයි. අපි අහවො, රශේ 
කැබිවට් ා්ඩ ලශ ත ග් ත  ඒ තීතදුෙ ක්රි ා් ාක ශවොවුශ්ඩ 
ඇයි කි ලා. අපට ඒකට ේ් තර ශදතව. ශ්ධය   ශපොල් 
ක්ජාාතතශේ ශ ශදව පාර්මපිකක ෙයාපාිකක තශග්ධන දල්ලීා 
කැබිවට් ා්ඩ ලශ ත අුවාත ක ා ව්ම  ඒක ක්රි ා් ාක 
ශවොවු ශ්ඩ ඇයි? 

 

ගවා ලාන්ව අලගියවන්න ෙුවා 
(ைொண்புைிகு லெந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි, ාා ශ්ම ස්මදත ශ ත 

පැෙැතිස සාක්ඡාා අෙසත ශෙලායි අද ආශේ. ගරු විාල් වීරෙස  

ඇාතිසතුමාාශගත ාා ශ්ම ගැව විාසුො. ශකොේපරා ආව ව  

කිරීා ශෙුවශෙත ශටත ්ජ පත්රිකා කැපො එහි අෙසාව තීතදුෙ අද 

ගතවො.  
 

ගවා ප්ේ.සී. අලවුරවල ෙුවා 
(ைொண்புைிகு நஜ.ெீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

ගරු රාය ඇාතිසතුමානි, ඒ තීතදුෙ ග් ශ්  අද ශවොශෙයි ශත? 

කැබිවට් ා්ඩ ල  ඒ තීතදුෙ ග් ශ්  ාාස හතරකට කලිත. 

ප්රාාද ට ශහ තුමෙ ඔදතුමාා කි ව කරු  ශවොශෙයි. ප්රාාද ට 

ශහ තුමෙ, ග ිලතුමරතශග්ධන ශතල් ශගතෙව ක්ඩ ා ා ශ්ම 

ෙවශකොට ශාට්රිෂණශටොත 41,111ෂණ ශගතො තිසබීායි. ඒ විය සහිත 

ශපොල්ශතල් ශාට්රිෂණශටොත 41,111  අවුරුදු කාලශේ අශේ රශට් 

පාිකශවෝගික ාට විකු ා ගතව ඕවෑ නිසායි ඒ තීතදුෙ ක්රි ා් ාක 

කිරීා ප්රාාද කශ  . ශකොේපරා ශගතවීශ්මී   ්ම  ්ම ප්රිලතිස  සපහත 

කර තිසශදවො.  ශතතාව  සි  ට 3.5ට අඩු, වි ළි ත් ් ෙශ ත 

තායි ඒො ශග්ධනතව ඕවෑ. එතශකොට විය හැශදතශත වැහැ, පුසක 

හැශදතශත වැහැ, පිළිකාකාරක  හැශදතශත වැහැ. එශහායි 

ශග්ධනතව අුවාත කරලා තිසශදතශත. වමු්  අද ශාොකෂණද 

කරතශත? ශ්රී ලසකා ප්රිලතිස ආ තව , ශස  ය අාාතයාස   ආී  

ආ තවෙලිත කි වො, ශ්ම ශපොල්ශතල්ෙල විය තිසශදවො 

කි ලා. එශහා කි ලා තිසශ ්ධදි්  ශපොල් සසේජ ව අධිකාිකශේ 

අ යෂණය වරාල්ෙර ා ඇවිල්ලා ශ්මොශේ විය වැහැ කි ලා සු්ධද 

කරතව හදවො. එතුමාා දතශත ශ්ම රශට් ශපොල් ක්ජාාතත  

සසේජ ව  කරලා ශ්ධය   ෙයාපාිකක ා ආරෂණයා කරතවද? 

එශහා වැ් ව්ම ශ්ම විය ශපොල්ශතල් ශගවා ෙයාපාිකක ා 

ශෙුවශෙතද එතුමාා ක ා කරතශත?  ශපොල් සසේජ ව අධිකාික  

තායි ඒ කැබිවට් තීතදුෙ  ක්රි ා් ාක කරතව අෙ ය ෙැ  

පිළිශෙ  කරතව ඕවෑ. ඒක ාාස හතරකිත ප්රාාද ක ා. දැත ගරු 

රාය ඇාතිසතුමාා කි වො, ශ්ම ස්මදත ශ ත අද තීතදුෙෂණ 

ග් තා කි ලා.  අද තීතදු අරශගව  ඟ එව සිසහල හා හිතදු අලු්  

අවුරු්ධදට ශපොල්ශතල් ශදතව දැහැ. ශ්ම තීර   ගතව තිසබුශ්ඩ 

මීට ාාස හතරකට කලිත කැබිවට් තීතදුෙ ග්  දෙශස ී . ඒක 

ශවොක  නිසා අද සිදු ශෙලා තිසශදතශත ශාොකෂණද? තාතශග්ධන 

ග ිලතුමරතට, හිත ිලතුමරතට ේදේ කරතව නිල ාිකත එකතුම 

ශෙලා දතවො. ඒ කතශට්ව්ජෙල තිසශදව ශපොල්ශතල් විය 

සහිතයි කි ලා ශ්රී ලසකා ප්රිලතිස ආ තව  සහ ශස  ය 

අාාතයාස   කිේොට පසුේ  ශ්ජගු අ යෂණය වරාල්ෙර ා 

ශාොකෂණද කශ  ? ඒො  ඒ ඒ අ ශග්ධන ගුද්මෙලට ශගව  තව 

අෙසර දුතවා.  එතැවයි ෙැස්්ධද තිසශදතශත. 

 

ගවා ලාන්ව අලගියවන්න ෙුවා 
(ைொண்புைிகு லெந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ඒක ප මුෙව ෙතාෙද? 

 

ගවා ප්ේ.සී. අලවුරවල ෙුවා 
(ைொண்புைிகு நஜ.ெீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

ප මු ෙතාෙද, ශදෙැනි ෙතාෙද ාා දතශත වැහැ. ගරු රාය 

ඇාතිසතුමානි, ඒ පිිකපහදු ශවොක  ශපොල්ශතල් -crude coconut oil

- ශගතෙතව ඔදතුමාතලාශත ප මු ෙතාෙට අෙසර දුතශත. මීට 

කලිත අෙසර ී ලා වැහැ ශත? ඒ crude coconut oil ශගතෙතව 

අෙසර දුතශත ඔදතුමාතලා ශත.  
 

ගවා ලාන්ව අලගියවන්න ෙුවා 
(ைொண்புைிகு லெந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ඔදතුමාා අසතය ප්රකා  කරතව එපා. 
 

ගවා ප්ේ.සී. අලවුරවල ෙුවා 
(ைொண்புைிகு நஜ.ெீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

ශ්මො අසතය ශවොශෙයි, ශහො ා දලතව. ඒො ශගතෙතව 

0176ී  නිකු්  ක  ගැසට් එශකත අෙසර ී ලා වැහැ.  

 

ගවා මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ාතරීතුමානි, ඔදතුමාාට නි ිලත කාල  අෙසත. 
 

ගවා ප්ේ.සී. අලවුරවල ෙුවා 
(ைொண்புைிகு நஜ.ெீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි, ාට තෙ විවාඩි ෂණ ශදතව.  

අද ඒ අ ට ිකශදවො. වතාෙට ෙහ ශපොල්ශතල් ශදව එක 

ගැව එතුමාතලා ලේා ෙතව ඕවෑ. වතාෙට ෙහ කතව ී ලා, 

පිළිකාකාරක ී ලා ශාතැවට ඇවිල්ලා තේ  ක ා කරවො. ගරු 

රාය ඇාතිසතුමානි, ඔදතුමාතලා ලේා ෙතව ඕවෑ.  

මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි, එතුමාතලා ශ්ධය   

නියකපාදක ා ආරෂණයා කරවො කි ලා ඇවිල්ලා ශ්ධය   

නියකපාදක ා විවා  කරවො. කැබිවට් ා්ඩ ල  තීතදු අරශගව 

තිසශ ්ධී ්  ඒො ක්රි ා් ාක ශවොකරතශත තාතශග්ධන ග 

1145 1146 

[ගරු ශේ.සී. අලෙතුමෙල ාහතා] 
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ිලතුමරතට අෙ ය ඒ ෙයාපාර  ශ්ම රශට් ක්රි ා් ාක කරතවයි 

කි ව එක අපි කි වො. අද ශපොල් සසේජ ව අධිකාික  ශාොකෂණද 

කරතශත?   ශ්ධය   නියකපාදක ා ආරෂණයා කරවො ශෙුවෙට, 

ශපොල්ශතල් ෙයාපාිකක ා ආරෂණයා කරව ෙැ  පිළිශෙ යි ඒ 

ආ තව  ක්රි ා් ාක කරතශත. ඒ ගැව ශ්ම ආ්ඩඩුෙ ලේා 

ෙතව ඕවෑ.  ඟ එව සිසහල හා හිතදු අලු්  අවුරු්ධදට ශකොකිසක 

ටිකෂණ දැදගතව, කැවු්ම ටිකෂණ දැදගතව අෙ ය ශතල් ටික 

ී ගතව දැිකෙ ෙහ ශදව ආ්ඩඩුෙෂණ දෙට ශ්ම ආ්ඩඩුෙ ප්  ශෙලා 

තිසශදවො.  

 

ගවා මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ලසතත අලගි ෙතව රාය අාාතයතුමාා. ඔදතුමාාට 

ිලනි් තුම 71ක කාල ෂණ ලැශදවො. 

 

[අ.වා. 3.17] 

 

ගවා ලාන්ව අලගියවන්න ෙුවා (ාමුපකාප ප්ාේවා  

අප්ළවි ාවවතාධාන ුා පාරිප්වපගික ආපක්ෂණ  පානය 

අොවයුරො) 
(ைொண்புைிகு லெந்த அலகியவன்ன - கூட்டுறவுச் நெமவகள், 

ெந்மதப்படுத்தல் அபிவிருத்தி ைற்றும் நுகர்நவொர் பொதுகொப்பு 

இரொஜொங்க அமைச்ெர்) 

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

මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි, අද පා්ජලිශ්මතතුමශේ ක ා 

දහට ලෂණවීාට නි ිලතෙ තිසශදතශත ශරගුලාසි කිහිප ෂණ, නි ා 

කිහිප ෂණ සහ තේ  ශ ෝවාෙෂණ ස්මදත ශ ත. වමු් , අද 

ේදෑසව සිට ශ්ම දෂණොා ශ්ම පා්ජලිශ්මතතුමශේ පෂණය විපෂණය 

සි ලුශදවා අදහසක දදිිකප්  කශ  , අශේ රශට් පාිකශවෝගික 

ආරෂණයාෙ පිළිදපෙයි. ශ්ම පිළිදපෙ විපෂණයශේා ගරු ාතරීෙරු 

ශදශදශවකුශග්ධන අදහසක දදිිකප්  කිරී්ම ගැව ාා මුලිතා සපහත 

කරතව ඕවෑ. ගරු බු්ධධික පතිසර  ාතරීතුමාා ේජතාාවශේ අශේ 

රශට් පාිකශවෝගික ත මුහු  ී  තිසශදව අභිශ ෝග පිළිදපෙ ක ා 

ක ා. එතුමාා ශදොශහොා පැහැදිලිෙ, ත්ජකාුවූලලෙ කරුණු දදිිකප්  

කරිලත කිේො, ශා  පසුගි  ද ක ග වාෙ තිසසකශස ා ඇතිස වූ 

ශද ෂණ කි ලා. 

විපෂණයශේ අශවෂණ ාතරීතුමාතලා් , විපෂණයශේා දතව ගරු 

බු්ධධික පතිසර  ාතරීෙර ා කි පු ශ්ධෙල් පිළිදප අෙ ාව  ශ ොමු 

කරිලත ක ා කශ ෝ , රටෂණ  විධි ට අපට  හප්  ප්රතිසඵල ෂණ අ්  

ප්  කර ගතව පුුලෙතකා ලැශබ්වි.  

ාා කවගාටු ශෙවො, විශ  යශ තා විපෂණය වා කතුමාා 

ඇතුමුල විපෂණයශේ ාතරීෙරුත රාය ආ තව ක්රි ා් ාක ෙව 

ආකාර  පිළිදප, රට පාලව  කිරීශ්මී  ඇාතිසෙරුතශග්ධන, රාය 

ඇාතිසෙරුතශග්ධන කා්ජ  වාර ශාොවොද කි ව එක පිළිදප නිසි 

අෙශදෝ  කිත ශතොරෙ, හුශදෂණ ශ්ධ පාලව ොසි ලදා ගැනීශ්ම 

අරමුණිත පා ෂණ ස්මපූ්ජ ශ තා අසතය ප්රකා  කිරීා ගැව. 

ඒක තායි විශ  යශ තා අද්  ශ්ම පා්ජලිශ්මතතුමෙ තුම  සි්ධ  

වුශ්ඩ. ශාහි අෙසාව  ශාොකෂණද? අද ේශ්ධ දපත ශ්ම දෂණො 

පා්ජලිශ්මතතුමෙ තුම  පාිකශවෝගික ආරෂණය   පිළිදප ක ා ක ා; 

ශචෝදවා ක ා. අෙසාව ප්රතිසඵල  ශාොකෂණද? ප්රතිසප් තිසා  තීතදු 

ගතවා අ  විධි ට අපට ශ්ම ක ා දහ තුමළිත සැදෑ අඩු පාඩුක්ම 

පිළිදප  ්ම ශද ෂණ දැව ගතව ලැබු ාද? ශ්ම ක ා දහ තුමළිත 

පාිකශවෝගික ා ආරෂණයා කිරීා ශෙුවශෙත තීතදු ගතව ශහ තුම ෙව 

කිසිෙෂණ දැව ගතව අපට පුුලෙතකා ලැබු ාද? එෙැනි කිසිෙෂණ 

ලදා ගතව අපට පුුලෙතකා ලැබුශ්ඩ වැහැ.  

මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි, මුලිතා සපහත කරතව 

ඕවෑ, අශේ රශට් පාිකශවෝගික ා ආරෂණයා කිරීා පිළිදප ාතිසක 

ප්ර කව ෂණ අද රට හමුශේ තිසශදව දෙ. නිදහසිත පසුෙ අශේ රශට් 

විවි  ආ්ඩඩු බිහි වු ා. දතිසහාසශේ ප්ර ා ෙතාෙට අතිසගරු 

වාධිපතිසතුමාා පාිකශවෝගික ආරෂණය   ශෙුවශෙත ශෙවා 

රාය අාාතයාස  ෂණ සක ාපිත කශ   ශ්ම ාතිසක අෙ යතාෙ 

නිසායි. දතිසහාසශේ පාිකශවෝගික තශග්ධන ආරෂණයාෙ ශෙුවශෙත 

ශෙවා අාාතයාස  ෂණ තිසබුශ්ඩ වැහැ. ප්ර ා ෙතාෙට තායි 

අතිසගරු වාධිපතිසතුමාා පාිකශවෝගික ආරෂණය   ශෙුවශෙත 

ශෙවා රාය අාාතයාස  ෂණ සක ාපිත කරලා, ශස  ය ට 

අහිතකර පිකශවෝව වා්ඩ  රටට ඇතුමුල වීාට ද  ලදා ශවොී  

ඒො පාලව  කරතව කි ව ෙග කීා ගැසට් ප්ර ෂණ ාිනත එා 

රාය අාාතයාස  ට -රාය අාාතයෙර ා ෙව ාාහට- වාර 

දුතශත. ඒශකතා ශ් ශරවො, රට තුම  තිසශදව ශ්ම ප්ර කවශේ 

දරපත කා ශකොශතෂණද කි ලා.  

අද ශ්ම ක ා කරව ප්ර කව සි ල්ල ශ්ම ාාස හත තුම  ඇතිස වුණු 

ඒො ශවොශෙයි. ද ක හතරෂණ, පහෂණ තිසසකශස  වූ සිදුවී්මෙල ප්රතිසඵල 

තායි අද අපට භුෂණතිස විිනතව ශෙලා තිසශදතශත. හැදැයි, අපි 

 ශ්මො අවාගත ට වාර ශදතව දලාශපොශරෝ තුම ෙතශත වැහැ. 

ාා ශදොශහොා පැහැදිලිෙ ෙගකීශාත යුතුමෙ ඒ කාර   කි වො.  

දැත අශේ ර ටට HS Code එක  ටශ්  වා්ඩ  ේජග  ,111ෂණ 

පා  ආව ව  කරවො. ඒො, ආහාර පාව ඇතුමුල පිකශවෝව 

වා්ඩ  ේජග ශෙතව පුුලෙත, පිකශවෝව වා්ඩ  ශවොෙව ඒො 

ශෙතව්  පුුලෙත. ඒ ශාොවො ශ්ම රටට ආේ  අෙසාවශේ 

පාිකශවෝගික ා තායි ිලලී  ගතශත. ඒ වා්ඩ  ේජග  ,111ත 

කුාව ශහෝ රාය ආ තව ෂණ විසිත පරීෂණයා කර දලා රටට 

ඇතුමුල කරුව ලදව ප්රාා   ශකෝඡචරද? වා්ඩ  ේජග 7,011යි. 

දතිසික වා්ඩ  ේජග 5,811ා ශාොවා ආකාර කිතේ  පරීෂණයා 

කර දැලීාෂණ සිදු ෙතශත වැහැ. කතශට්ව්ජෙල ලසකාෙට ශගව 

එවො, ඊට පසුෙ ඒො ශෙශ ප ශපො ට  ෙවො. ශ්මක තායි අශේ 

රශට් නිදහසිත පසුෙ ආව ව කටයුතුමෙල අෙසාව ප්රතිසඵල  දෙට 

ප්  ශෙලා තිසශදතශත.  

විපෂණයශේ ාතරීතුමාතලා කි ව කරුණු අුවෙ ශපශවතශත, 

"ඒ කාලශේ ඒ වා්ඩ  ේජග  ,111 ා පරීෂණයා ක ා. අශේ 

ආ්ඩඩුෙ ඇවිල්ලා පරීෂණයා කරව වා්ඩ  ේජග සස යාෙ 7,011ට 

අඩු ක ා" කි ව එකයි. ශ්මක තායි අද කි ව ක ාෙ. වමු්  දැත 

සි්ධ  ෙතශත ශාොකෂණද? ඒ ආව නික වා්ඩ  ේජග 7,011 

පරීෂණයා කිරීශ්ම ක්රාශේදශේ්  වි ාල අඩු පාඩුක්ම තිසශදවො. ඒ 

ක්රාශේදශේ තිසශදව අඩු පාඩුක්ම නිෙැස්දි කිරීශ්ම කා්ජ  වාර  

අපි ආර්මව කර තිසශදවො. ඒ ොශග්ධනා, පරීෂණයා කරතශත වැතිස 

වා්ඩ  ේජග 5,811  ්මකිසි නි ාාව ෂණ කරලා රටට ඇතුමුල කර 

ගැනීා ශෙුවශෙුව්   ්ම ෙැ  පිළිශෙ ෂණ අපි ආර්මව කර 

තිසශදවො. ඒකයි ඇ් ත ක ාෙ.  

අද වි ාල ෙ ශ ත ක ා දහට ලෂණ ෙව ශපොල්ශතල් පිළිදප 
කාර   අපි ගනිමු. ඒ ස්මදත ශ ත අශේ රශට් තිසශදව නීතිස  
ශාොකෂණද? ප්රිලතිස ආ තව  තායි ප්රිලතිස පිළිදප නි්ජ ා ක සකසක 
කර තිසශදතශත. ප්රිලතිස ආ තව  කි වො, ඒකක ිලලි ව 
7,111කට Aflatoxins තිසශදතව පුුලෙත ඒකක 71ෂණ විතරයි 
කි ලා.  

ශස  ය අාාතයාස ශේ ගැසට් නිශේදවශ ත කි වො, ඒකක 
 ිලලි ව 7,111කට Aflatoxins ඒකක 31ෂණ  තිසශදතව පුුලෙත 
කි ා. අශේ රශට් රාය ආ තව ශදකෂණ ශපොල් ශතල් පිළිදප 
නි්ජ ා ක නීතිසගත කරලා තිසශදතශත ශාතව ශ්ම ආකාර ටයි. 
ශ්ම ප්ර කව  අපට අද ඊශේ අවාෙර   වුණු එකෂණ ශවොශෙයි. මීට 
ාාස කීප කට ශපර සිට ශාෙැනි වා්ඩ  කිහිප ක නි්ජ ා ක 
ස්මදත ශ ත රාය ආ තව අතර ප්ර කව ෂණ ඇතිස වී තිසශදවො. 

1147 1148 



පා්ජලිශ්මතතුමෙ 

ඒ නිසා අපි ාාස තුමවකට කලිත ශස  ය අාාතයතුමිල ්  සාඟ 
ශ්ම පිළිදප සාක්ඡාා ක ා. ඒ අුවෙ ශස  ය අාාතයාස   දැත ඒ 
සි ලු අස  ඒකාද්ධ  කරශගව පා ිකශවෝගික ාට අහිතකර 
ශවොෙව ආකාරශේ නි්ජ ා ක ශාොවොද  තව පිළිදප අෙසාව 
ශකටු්මප්  සකසක කරිලත සිටිවො. ශාශතෂණ එෙැතවෂණ 
ශවොතිසබීා අඩුෙෂණ කි ව එක අපි පිළිගත යුතුමයි. ශ්රී ලසකා ප්රිලතිස 
ආ තව  කි වො ශපොල් ශතල්ෙල ඒකක ිලලි ව 7,111කට 
තිසශදතව පුුලෙත Aflatoxins ඒකක ප්රාා   71යි කි ලා; 
ශස  ය අාාතයාස   කි වො ඒකක 31යි කි ලා.  

ාට ශපර ක ා කරපු ගරු ාතරීතුමාා කිේො, ෙස ශතල් 
තිසශදවො කිේොට ඒොශේ ෙස වැහැ කි ා ශපොල් සසේජ ව 
අධිකාිකශේ අ යෂණය වරාල්තුමාා කිූ දෙ. එා නිසා අපි ඒ 
කාර   පිළිදප ශසො ා දැලුො. ශපොල් සසේජ ව අධිකාිකශේ 
අ යෂණය වරාල්තුමාා කි තශත, "Aflatoxins ඒකක 31ට ෙ ා 
දහ  ප්රාා  ෂණ තිසශදවො ව්ම තායි පිකශවෝව ට ුවසුදුසු, 
ඒකක 31ත පහ  ප්රාා  ෂණ තිසබු ාට වරකෂණ වැහැ කි ා 
ශස  ය අාාතයාස   කි වො. ශපොල් සසේජ ව අධිකාික  ශපොල් 
ශතල් සා්මපල 55ෂණ පරීෂණයා ක ා. පරීෂණයා කර දැලුොා සා්මපල් 
තුමවක විතරෂණ Aflatoxins ඒකක 7 ට ෙ ා ෙැඩිශ ත තිසබු ා. 
තේ  සා්මපල් තුමවක Aflatoxins ඒකක 70ෂණ තිසබු ා. දතිසික 
සා්මපල් 49 ා ශහොපයි" කි ලායි. ඒ අුවෙ Aflatoxins ඒකක 31ට 
ෙ ා අඩු හිතදා ශපොල් සසේජ ව අධිකාිකශේ අ යෂණය 
වරාල්තුමාා රටට කිේො, ශ්ම ශපොල් ශතල්ෙල ගැටලුෙෂණ වැහැ 
කි ලා. ඒක තායි රශට් නීතිස . ඒකට අභිශ ෝග කරතව කාටේ  
පුුලෙතකාෂණ  වැහැ. එා නිසා විශ  යශ තා ශ්ම කරුණු 
ස්මදත ශ ත අපි දතාා නිෙැස්දිෙ, අෙශදෝ ශ ත කටයුතුම ක  
යුතුමෙ තිසශදවො. කිසිදු ආ්ඩඩුෙෂණ වතාෙට හිතා ාතා ෙහ 
කෙතව සූදාව්ම ෙතශත වැහැ. එශහා කරතව ව්ම, වතාෙ 
පා්ජලිශ්මතතුමෙට ප්  කර එෙතව ඕවෑ ාාවසික ෙ ශ ත 
ආදා  ෂණ තිසශදව අ  වි  යුතුමයි. වමු් , වතාෙ එශහා 
කරතශත වැහැ. වතාෙ පා්ජලිශ්මතතුමෙට ප්  කර එෙතශත 
 ්ම බු්ධධි ාට්ටාෂණ තිසශදව අ යි.  

 

ගවා මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු රාය ඇාතිසතුමාාට තේ  විවාඩි ශදකක කාල ෂණ 

තිසශදවො. 

 

ගවා ලාන්ව අලගියවන්න ෙුවා 
(ைொண்புைிகு லெந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)  

ශහොපයි, මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි.  
 

අශේ රශට් කුාව ශ්ධ පාලව පෂණය ෂණ නිශ ෝව  කරව 
ාහව නිශ ෝජිතශ ෂණ වු ්  පාිකශවෝගික වතාෙට අහිතකර 
ශ්ධෙල් හිතා ාතා කෙතව කෙදාේ  කටයුතුම කරතශත  වැහැ. ාා 
එ  ෙගකීාකිත යුතුමෙ සපහත කරතව ඕවෑ.  

සීනි ෙසචාෙ පිළිදපෙ අද්  කිේො. ාා මීට ශපර්  ශ්ම ගරු 

සවාෙට ඇවි්  ශදොශහොා පැහැදිලිෙ කිේො අපි කෙද්  ෙසචාෙට 

විරු්ධ යි, ූ ය  ට විරු්ධ යි කි ා. ඒ දෙ ශදොශහොා පැහැදිලිෙ 

සපහත කරතව ඕවෑ. ශකෝඡචර සීනි ප්රාා  කිත ද ෙසචා කර 

තිසශදතශත, කවුද ෙසචා කර තිසශදතශත, ශකොශහොාද ෙසචා කර 

තිසශදතශත කි ා ඔදතුමාතලා ශ්ම පා්ජලිශ්මතතුමශේී  කි තව. 

ඔදතුමාතලා ඒ ස්මදත ශ ත ඕවෑා විොද කට එතව. අපි ක ා 

කරතව්ම. ශහොරු රකිවො කි ව එක ශවොශෙයි ශ්ම කි තශත. 

අපි ඇ් ත ක ා කරතව්ම. ශාතැවට ඇවිල්ලා සීනි ෙසචාෙ, අර 

ෙසචාෙ, ශ්ම ෙසචාෙ වු ා කි ා නික්ම කි ලා හික  තශත වැහැ. 

කරු ාකර කි තව, ශකොශහොාද ඒ ෙසචාෙ වුශ්ඩ; ශකෝඡචරෂණ 

ෙසචා ක ා ද; කවුද ෙසචාෙ කශ   කි ා. ඔදතුමාතලා ඒ කරුණු 

ටික කිේොා අපට්  ඒ ගැව කි තව පුුලෙත.  

විපෂණය වා කතුමාා්  අද දිගිත දිගටා ඇහුො, "ශෙශ ප 

ශපො ට විස කාරක ශපොල් ශතල් නිකු්  ශෙලා තිසශදවො; කවුද 

ඒකට ෙග කි තශත?" කි ා. අද ෙවතුමරු ශාොව රාය 

ආ තව ද කිේශේ, ශෙශ ප ශපො ට විස කාරක ශපොල් ශතල් 

නිකු්  ශෙලා තිසශදවො කි ා? කවුද එශහා කි ා තිසශදතශත? 

කිසිදු රාය ආ තව ෂණ අද ෙවතුමරු කි ා වැහැ, ශෙශ ප ශපො ට 

විස කාරක ශපොල් ශතල් නිකු්  ශෙලා තිසශදවො කි ා. 

ෙගකීාකිත යුතුමෙයි ාා එ  කි තශත. අපි සි ලු රාය ආ තව 

කැපො ශ්ම ස්මදත ශ ත ක ා කරවො. 0176 ේජයශේදි තායි 

ිලශ්ර ක  ශපොල් ශතල් අශ වි කරතව පුුලෙත, ශගතෙතව 

පුුලෙත කි ව ගැසට් නිශේදව  නිකු්  කශ  . ශපොල් ශතල් 

පා ෂණ ශවොශෙයි, කිසිදු ශතල් ේජග ෂණ ිලශ්ර කර අශ වි කරතව 

දැික දෙ සපහත ගැසට් එක තේ  දිව කිහිප ෂණ ඇතුම ත 

පාිකශවෝගික කටයුතුම පිළිදප අධිකාික  ාිනත ප  කරවීාට අපි 

කටයුතුම කරවො. 

කිසිදු රාය ආ තව ෂණ අද  ශෙවකල් කි ලා වැහැ, 

වියකාරක ශපොල්ශතල් ශෙශ ප ශපො ට නිකු්  වු ා  කි ලා. 

රාය ආ තව ෂණ කි තශත වැතුමෙ අපි ශකොශහොාද කි තශත? 

විපෂණයශේ අ  ශකොශහොාද කි තශත? අපට එශහා කි තව 

පුුලෙතද? අපි්  ඒ ගැව ශහො වො. පාිකශවෝගික කටයුතුම පිළිදප 

අධිකාික  ශාොකද කශ  ? ලසකාශේ දිසකත්රිෂණක 05තා සා්මපල 

705ෂණ ග් තා. සා්මපල 705ෂණ අරශගව,  එහි වියකාරක 

තිසශදවොද කි ලා පරීෂණයා කර දලතව කි ලා අපි තායි  

දුතශත. 

 

ගවා මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු රාය අාාතයතුමානි, ඔදතුමාාට නි ිලත කාල  අෙසාවයි.  
 

ගවා ලාන්ව අලගියවන්න ෙුවා 
(ைொண்புைிகு லெந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ශපොල්ශතල් ආව ව  ක ා. ඒ ශපොල්ශතල් ආව ව  

කිරීශ්ම ක්රි ාෙලි  ෙැස්දියි. පසුගි  අවුරුදු දහ  තිසසකශස ා සිදු 

ශෙලා තිසශදතශත ඒකයි. ශපොල්ශතල් විතරෂණ ශවොශෙයි. 

සිශාතතිස ඇතුමුල විවි  වා්ඩ  ආව ව  කර තිසශදවො.  ාා 

කිේො, ශ්ම රාය ආ තවෙලිත පරීෂණයා කර දලා රටට ඇතුමුල 

කර ගතශත වා්ඩ  ේජග 7,011යි කි ලා. එා වා්ඩ  ේජග  

7,011ත ෙැඩි ප්රාා  කට ශාොකද ශෙතශත? ශ්ජගුශෙත අදා  

සා්මපල  අරශගව, ආව වකරුෙතශග්ධන ශප ්ධගලික ගුද්මෙලට 

ශගව  ෑා සපහා අෙසර ලදා ී ා සිදුෙවො. ඒක අද ශවොශෙයි, 

පසුගි  ද ක ශදකෂණ විතර තිසසකශස  සිදු වුණු සා්මප්රදායික 

ක්රි ාෙලි ෂණ. ඒක ෙැස්දියි. එහි අඩුපාඩුක්ම තිසශදවො. ඒ ෙැස්්ධද 

අපි නිෙැරදි ක  යුතුමයි.  

පසුගි  සැේතැ්මද්ජ ාාසශේ ාා ශ්ජගුෙට ගි ා, ශ්ම ප්ර කව  

ඇතිස ශෙතව කලිත, ශ්ම ගැව ක ාදහට ලෂණ ශෙතව කලිත. 

ශ්ජගුෙට ගිහිල්ලා දැලුො, ප්රිලතිස ආ තව  එා වා්ඩ  පරීෂණයා 

කරතශත ශකොශහොාද කි ලා. ශස  ය අාාතයාස   එා වා්ඩ  

පරීෂණයා කරතශත ශකොශහොාද කි ලා දැලුො. කෘෂික්ජා 

අාාතයාස   එා වා්ඩ  පරීෂණයා කරතශත ශකොශහොාද කි ලා 

දැලුො. එා සක ාව තුමශත ී ා එහි සිටි නිල ාික ාහ් ෙරු කිේශේ, 

රශේ ඇාතිසෙරශ ෂණ ශ්ජගුශේ කා්ජ ාල කට ආශේ ප මුෙව 

ෙතාෙට කි ලායි. ඒ අ ට දතාා අඩු පහසුක්ම තිසශදතශත. 

සා්මපල අරශගව තිස ා ගතව තිසශදව ඒ ය තකර  එශහා 79 1 

ග තෙල ලදා ී පු ඒො. 

1149 1150 

[ගරු ලසතත අලගි ෙතව ාහතා ] 
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ගවා මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු රාය අාාතයතුමානි, ඔදතුමාාට නි ිලත කාල  අෙසාවයි.  

 

ගවා ලාන්ව අලගියවන්න ෙුවා 
(ைொண்புைிகு லெந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ාා අෙසත කරතව්ම, මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි.  

ර ෂණ විධි ට අපි ශ්ම ස්මදත ෙ ශෙවා රාය 

අාාතයාස  ෂණ ඇතිස කරලා, ඒ ස්මදත ශ ත ශකටි කාලීව හා 

ී ්ජ  කාලීව විසඳු්ම ගනිිලත තිසශදව ශාොශහොතක තායි ශාෙැනි 

විොදා් ාක ත් ් ෙ ෂණ අද ඇතිස ශෙලා තිසශදතශත. ාා අද දතාා 

සතුමටු ශෙවො, අශේ ශෙශ ප අාාතයතුමාාශග්ධන වා ක් ෙ    ටශ්  

සමුපකාර ශස ො, අශ වි සසේජ ව හා පාිකශවෝගික ආරෂණය  

රාය අාාතයෙර ා විධි ට කටයුතුම කරතව ලැබීා ගැව. 

"පාිකශවෝගික ා ආරෂණයා කිරීා" කි ව ාාතෘකාෙ ගැව අද සෑා 

තැවා ක ා කරවො. ඒ සපහා සෑා ශකශවකුශග්ධනා අෙ ාව  

ශ ොමු ශෙලා තිසශදවො. එා නිසා ශ්ම අඩුපාඩුක්ම දදිිකප්  ක  

අ ට් , විපෂණයශේ අ ට් , ාා ය ට් , ඒ සි ලුශදවාටා  ාා 

සකතුමතිසෙතත ශෙවො, ශාෙැනි අඩුපාඩුක්ම දදිිකප්  කරලා, ඒ 

පිළිදපෙ ශ්ම රශට් වතාෙශග්ධන අෙ ාව  ශ ොමු කිරීා පිළිදපෙ. 

දදිිකප්  ක  කරුණුෙලිත සි  ට හැටෂණ,  හැ් තෑෙෂණා  

පිළිගතව පුුලෙතකාෂණ වැහැ. වතාෙට ෙැරදි ශතොරතුමරු්  

ගිහිල්ලා තිසශදවො. වමු්  ාා ෙගකීාෂණ ඇතුමෙ සපහත කරතවට 

ඕවෑ, ශාා ෂණශය ්ර  තුම  දැෙැතත අඩුපාඩුක්ම රාෂ් ෂණ තිසශදව 

දෙ. එා අඩුපාඩුක්ම ස්මදත ෙ අපි පසුගි  ාාස හ ක ෙැනි කාල 

සීාාෙෂණ තුම  පැහැදිලිො ප්රතිසප් තිසා  ෙ ශ ත ක්රි ාාා්ජග ස්සෂණ 

අරශගව තිසශදවො. දැවට ලැබී තිසශදව ශතොරතුමරු අුවෙ එා 

ශපොල්ශතල් ශාොවා ආකාර කටේ  තො ශෙශ ප ශපො ට 

ගිහිල්ලා වැහැ. එා නිසා පාිකශවෝගික වතාෙ ශාොවා 

ආකාර කේ  අනිසි බි ෂණ ඇතිස කර ගතයුතුම ෙතශත වැහැ. ඒ 

වියකාරක ශපොල් ශතල් ශාොවා ආකාර කිතේ  ශෙශ ප 

ශපො ට ගිහිල්ලා වැහැ. ාා ශාහි එතව කලිුව්  ශ්ජගු අ යෂණය 

වරාල්තුමාාට ඒ ගැව ක ා ක ා.  දැවට  ්ම ප්රාා  ෂණ 

ප්රතිසඅපව ව  කිරීා සපහා කටයුතුම කරවො.  
 

ගවා මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු රාය අාාතයතුමානි, ඔදතුමාාට ිලනි් තුම පහක කාල ෂණ 

ෙැඩිපුර ලදා ී ලා තිසශදවො.   
 

ගවා ලාන්ව අලගියවන්න ෙුවා 
(ைொண்புைிகு லெந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

දදිිකශේී  දතිසික ප්රාා  ්  ප්රතිසඅපව ව  කිරීා සපහා 

අනිෝජ ශ තා කටයුතුම කරවො. එා නිසා ඕවෑා ශකශවකුට 

පුුලෙතකා තිසශදවො, ඒ ශපොල්ශතල් ශෙශ ප ශපො ට ගිහිල්ලා 

තිසශදවො කි වො ව්ම, ඒ පිළිදපෙ කරුණු දදිිකප්  කරතව. අපි 

ඒ සපහා ාැදිහ්  ශෙලා, අෙ ය ක්රි ාාා්ජග ගැනීාට 

අනිෝජ ශ තා කටයුතුම කරව දෙ කි ිලත, ාා නිහ  ශෙවො. 

ශදොශහොා සකතුමතිසයි.  
 

ගවා මුජිබුතා පහුොන් ෙුවා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි, විය වාර ඇාතිසෙර ා හැටි ට 

එතුමාාශග්ධන අෙසර  ඇතුමෙ ශපොඩි පැහැදිලි කිරීාෂණ කර ගතව 

අෙ යයි. ගරු රාය ඇාතිසතුමානි, ඔදතුමාා කිේො එා වියකාරක 

ශපෝ  ශතල්  දැත ශ්ජගුශෙත එළි ට ගිහිල්ලා වැහැ කි ලා. 

දැවට  ්ම- [දා ා කිරීාෂණ] ඔදතුමාා එශහා එකෂණ කිේශේ වැ්ධද? 

ගවා ලාන්ව අලගියවන්න ෙුවා 
(ைொண்புைிகு லெந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

අහශගව දතව ශකෝ. 

 
ගවා මුජිබුතා පහුොන් ෙුවා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

එශහා ව්ම හික. කිේශේ වැ් ව්ම හික. 

 
ගවා ලාන්ව අලගියවන්න ෙුවා 
(ைொண்புைிகு லெந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ගරු ාතරීතුමානි, ාා කිේශේ ශෙශ ප ශපො ට ගිහිල්ලා වැහැ 

කි ව එකයි. ශ්ජගුශෙත එළි ට  ෑා අද ශවොශෙයි, ද ක තුමවෂණ 

තිසසකශස  සිදු ශෙවො. ශපොල් ශතල් විතරෂණ ශවොශෙයි, වා්ඩ  ේජග 

311ෂණ විතර වැශෙත දෑොට පසුෙ ඒොශේ samples අරශගව 

ශප ්ධගලික ගුද්මෙලට  ෑා ශ්ජගුශේ ස්මප්රදා  ෂණ. ශ්මක ෙැරදියි. 

ශ්ම අඩු පාඩුෙ අපි නිෙැරදි කරතව ඕවෑ. ඒකයි ඇ් ත ක ාෙ. 

 
ගවා මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 මී ඟට, ගරු ශප්ර ්මවා්  සී. ශදොලේ ත ාතරීතුමාා. ගරු 

ාතරීතුමානි, ඔදතුමාාට ිලනි් තුම අටක කාල ෂණ  තිසශදවො. 

 
ගවා ප්රේම්නා ක සී. ප් ොලව කව ෙුවා 
(ைொண்புைிகு பிநரம் ொத் ெி. ததொலவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)  

සකතුමතිසයි, මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි.  

අද ශ්ම සාක්ඡාාෙ සිදු ෙව ශාොශහොශ්  අපි කවුරු්  දතවො, 

ශ්ම ාැදිහ් වීා සපහා - [දා ා කිරීාෂණ] 

 

ගවා මුජිබුතා පහුොන් ෙුවා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි, ාට ශපොඩි ශෙලාෙෂණ ශදතව. 

 
ගවා මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔේ, ගරු මුජිබු්ජ රහුාාත ාතරීතුමාා. [දා ා කිරීාෂණ] 

 
ගවා මුජිබුතා පහුොන් ෙුවා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි, ශා  අතයෙ ය කරු ෂණ 

නිසා අහතශත. ඒ නිසා  ශපොඩ් ෂණ ද  ශදතව. ගරු රාය 

ඇාතිසතුමානි, ඔදතුමාා කිේො  ශ්ම ශපොල් ශතල් ශෙශ ප ශපො ට 

ගිශේ වැහැ කි ලා. වමු්  ශෙශ ප ශපොශ ත ග්  random 

samples ෙග ෂණ පරීෂණයා කිරීශ්මී , පිළිකාකාරක තිසශදවො 

කි ලා හසු වු ා ශතද? ඒ samplesෙල පිළිකාකාරක අ සගු 

ශෙලා තිසබු ා  කි ව එක - [දා ා කිරීාෂණ] 

 
ගවා මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

කරුණු ශකටිශ ත දදිිකප්  කරතව, ගරු ාතරීතුමාා. 
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පා්ජලිශ්මතතුමෙ 

ගවා ලාන්ව අලගියවන්න ෙුවා 
(ைொண்புைிகு லெந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ගරු ාතරීතුමානි, එක දිසකත්රිෂණක කිත samples පහ දැගිත, 

දිසකත්රිෂණක 05තා samples 125ෂණ අරශගව අපි ඒො ශපොල් 

සසේජ ව අධිකාික ට පරීෂණයා කිරීාට දුතවා. එයිත samples 

55ක ප්රතිසඵල ආො. ඒ samples 55ා ප්රතිසඵල ශස  ය 

අාාතයාස ශේ ේපශදසකෙලට අුවෙ අහිතකර වැහැ. ශස  ය 

අාාතයාස ශේ ේපශ්ධ   තුම  තිසශදතශත බිලි ව එකකට -

ිලලි ව දහසකට- ඒකක 31යි කි ලා. එතශකොට අර samples 55 

තුම  ේපිකා  විධි ට තිසශදතශත 7  ඒො තුමවෂණ සහ 70 ඒො 

ශදකෂණ විතරයි. දතුමරු ඒො සි ල්ල 71ට ෙ ා අඩුයි. ඒ අුවෙ 

ශපොල් සසේජ ව අධිකාිකශේ අ යෂණය වරාල්තුමාා රටට කිේො, 

ශස  ය අාාතයාස ශේ ේපශදසක අුවෙ ශ්ම samples 55ා 

වතාෙට අහිතකර වැහැ කි ලා. ඒක තායි රශට් නීතිස . 

 

[අ.වා. 3.79] 

 

ගවා ප්රේම්නා ක සී. ප් ොලව කව ෙුවා 
(ைொண்புைிகு பிநரம் ொத் ெி. ததொலவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)  

මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි, අල්ලසක ශහෝ ූ ය  ශචෝදවා 

විා්ජ ව ශකොිලයත සවාශේ අ යෂණය වරාල්ෙර ාශග්ධන ෙැටුප හා 

ී ාවා ප්රතිසශ ෝ ව  කිරීා ස්මදත ෙ පේ ෙව ශාා විොද  

තුම ී  පැහැදිලිො ප්රකා  ක  යුතුමයි, එතුමාාශග්ධන විතරෂණ ශවොශෙයි, 

ශ්ම රශට් සාසකත රාය  ත්ර   සහ ශප ්ධගලික  ත්ර   තුම  

සිටිව හැා ශකවාටා  ්ම ආකාරශේ ෙැටුේ ෙැඩිවීාෂණ ශෙවො 

ව්ම ශහොපයි කි ව කාර  . ශාොකද, අද පෙතිසව ශ්ම ශකොවිඩ් 

ෙසසගත ත් ් ෙ  තුම  ඒ අ  ීවේ  ශෙව ආකාර  දිහා දැලුොා, 

ඒ අ ශග්ධන ආ්ජකයක ත් ් ෙ  දිහා දැලුොා ශදොශහොා ෂණ ශදවා 

අාාරුශෙත තායි ීවේ  ශෙතශත කි ව එක අපට ශපනී  වො.  

අපි පැහැදිලිෙ ාතෂණ කරතව ඕවෑ, 0175 ෙසශ්ජ සිදු වුණු 

අශේ පරාශ ත පසුෙ අල්ලසක ශහෝ ූ ය  ශචෝදවා විා්ජ ව 

ශකොිලයත සවාෙ ොශග්ධන ආ තව ශ ොදා ග් ශ්  ශ්ම රශට් විරු්ධ  

ාත දරව ශ්ධ පාලව වා ක ත ා්ජදව  කරතව, ඒ අ  පී ාෙට 

ප්  කරතව ොශග්ධන කාර ාෙලට  කි ව එක. ාට ාතෂණ 

ශෙවො, දිල්රුෂණෂි   සක වික්රාසිසහ ාහ් ිල  එදා ෙැ  කටයුතුම 

කශ   ශකොශහොාද කි ලා. සාහර අෙසක ාෙල එතුමිල  අල්ලසක ශහෝ 

ූ ය  ශචෝදවා විා්ජ ව ශකොිලයත සවාශෙත විා්ජ ව  

ශකශරව සාහර පා්ජ කෙ  එෂණක සාක්ඡාා ක  හ  පට අපට 

අහතව ලැබු ා. මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි, ඒ ොශග්ධන ශ්ධෙල් 

සි්ධ  වුශ්ඩ, ඒ ොශග්ධන ශ්ධෙල් කශ   තාතට ලැබුණු ශේතව  

ාදිවීා නිසා  කි ලා එක පැ් තකිත අපට හිතතව පුුලෙත.  

ඕවෑා තැවක තාත කරව ස්කි ාෙ තුමළිත ශස ො තෘේතිස  

ලැබීා සපහා එා ස්කි ාශේ සකෙවාෙ  ශාතා ස්කි ාශෙත  ්ම 

ආකාර ක ඵල ප්රශ ෝව ෂණ, ප්රතිසලාව ෂණ ලැබි  යුතුමයි. එ  සෑා 

ෙෘ් තිස කටා අදා  ශද ෂණ . රාය ශස ෙ  තුම  ූ ෂිතයි, ූ ෂිතයි 

කි ව සාහර සක ාවෙලට ෙැටුේ ෙැඩි කරතව, එෙැනි ශස ො 

සක ාවෙල  ්ම ප්රි ාවාපවාෙ ෂණ ඇතිස කරතව කටයුතුම කරතව 

පුුලෙත ව්ම ඒක තායි වි  යු් ශ් . එතශකොට අපට ඔ  ූ ය   

අඩු කරතව පුුලෙත. හැදැයි, ේප ශ්  සිට හැා දාා ශහොරක්ම 

කරව ක්මද ශහොරු දතවශකොට, ශකෝඡචර ලැබු ්  ාදි, 

මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි. එශහා ත් ් ෙ ෂණ තිසශදවො.  

ශකෝේ එකට එව සාහර  රාය නිල ාිකත දිහා දැලුොා, 

විශ  යශ ත අවුරුදු 71, 75, 01, 05 සාහර රාය ආ තවෙල පැල් 

දැපශගව ශහොල්ාත කරව රාය නිල ාිකත සිටිව දෙ ශපනී 

 වො. ඒ අ  ලෂණය ග ත ෙැටුේ ලදවො. හැදැයි, ඒ අ ්  

ූ ෂිතයි. අද ශ්ධ පාලවඥා තට ඇිනල්ල දිගු කරවො. වමු්  

සාහර ආ තවෙල සිටිව රාය නිල ාිකත ශකෝේ එකට ඇවිල්ලා 

කි ව ක ා දිහා දැලුොා, අපට පුදුායි. ශාොකද  ශහ තුමෙ?  ූ ෂිත 

දවිත අද ඒ අ  එෂණතැත ශෙලා දතශත. ශ්ම ූ ෂිතවාෙ  සහ 

ෙැස්්ධද කි ව කාර ා එෂණක දැලුොා අපට පැහැදිලිෙ 

ශපශවතව තිසශදවො, ශ්මක පු්ධගලාුවද්ධ  ප්ර කව ෂණ දෙ. 

එක පැ් තකිත අපි කල්පවා කරතව ඕවෑ, ශපොලීසි  ොශග්ධන 

ආ තවෙල නිල ාිකතට  ්ම ආකාර ක ෙැටුේ ෙැඩිවීාෂණ 

තිසශදවො ව්ම ෙ ා ශහොපයි කි ව කාර  . හැදැයි, පසුගි  

කාලශේ අල්ලසක ශහෝ ූ ය  ශචෝදවා විා්ජ ව ශකොිලයත සවාෙ 

තිසබුශ්ඩා ශ්ධ පාලව ා්ජදව  සපහායි. ශ්ධ පාලව ාත දරව 

අ  ා්ජදව  කරතව, හිශ්ජ දාතව, ඒ අ ට වඩු දාතව තායි 

එා ශකොිලයත සවාෙ තිසබුශ්ඩ . අපි දැෂණකා පසුගි  කාලශේ 

ශොතසකටත ප්රවාතදු අාාතයෙර ාට වඩු දහ ෂණ-ශදො හෂණ දාා 

තිසබුණු ආකාර . වමු්  ශ්ම දෙසකෙල ඒ වඩු අයිත කර ගතවා 

දෙෂණ අපි දකිවො. 

විපෂණය  දැත කි වො, ශ්ම වඩු අයිත කර ගතශත deals 

නිසා කි ලා. එතුමාතලාශග්ධන එෂණස්  ාතිසක පෂණය ආ්ඩඩුෙ 

කාලශේ්  ඔ  වඩු පරාද වුණු දෙ ාා ාතෂණ කරතව ඕවෑ. ාට 

ාතකයි, කුරු ෑගල ාහාධිකර ශේ පැෙතිස ශොතසකටත ප්රවාතදු 

ාැතිසතුමාාශග්ධන වඩුෙ, එදා වි් තිස ට අෙසක ාෙෂණ ශවොී  අයිත කර 

ග් තා. ශාොකද ශහ තුමෙ, එා වඩුෙ දදිික ට ශගනි තව දැහැ. 

ඒො තනිකරා ා්ජදව  සපහා ශගො  වඟපු වඩු.  

අද ශ්ම අයිත කර ගතව වඩු ශදස දැලුොා ශපශවවො, 

ඕවෑ ව්ම ඒො වැෙත පෙරතව්  පුුලෙත දෙ. අපි ශ්මො  අශේ 

වුොවාෙ ාත කරව ශ්ධෙල් ශවොශෙයි. රශට් අෙ යතාෙ සපහායි 

ශ්ම ශදෙල් දයකට කරතශත. ශාොකද ඒ අ  ාහාධිකර  

විනි කච කාරෙරු. පා්ජලිශ්මතතුම ාතරීෙරුතට හිිල ෙැටුේ තල ා 

තායි ාහාධිකර  විනි කචකාරෙරුතශග්ධන්  ෙැටුේ තල . හැදැයි, 

අපි ඒ ෙැටුේ තල  ගතශත වැහැ. අද පා්ජලිශ්මතතුම ාතරීෙරුත 

ගැව ්ධශේ ශ ත ක ා ක ාට ඒ ෙැටුේ තල  අපි ගතශත වැහැ. 

අපි්  පුුලෙතතර්ම පටි තද කරශගව සාාාවය විධි ට තායි 

දතශත. එශහා දැලුොා, අපි අද ශගවා ශාා ශ ෝවාෙ දතා 

සුදුසුයි. ශාොකද, අල්ලසක ශහෝ ූ ය  ශචෝදවා විා්ජ ව ශකොිලයත 

සවාශේ අ යෂණය වරාල් කි තශත,  කාශග්ධනේ  අල්ලසට ලෂණ 

ශවොවි  යුතුම නිල ාිකශ ෂණ. ඒ නිසා ඔහුශග්ධන ෙැටුප ෙැඩි කිරීා 

සුදුසුයි. ඔහු  ්ම පී ාෙක ීවේ  ශෙවො ව්ම, ඔහුට සාාාවය 

ආකාරශේ ීවවිත ෂණ ගත කරතව දැික ව්ම, ෙරප්රසාද ෂණ 

වැ් ව්ම, දලේ  පා්ජ කෙ විසිත ඔහුෙ වතුම කරගතව ේ් සාහ 

කරතව පුුලෙත. එා නිසා තායි අපි ඒ ොශග්ධන පු්ධගල කුශග්ධන 

ෙැටුේ ෙැඩි ක  යු් ශ් .  

පසුගි   හ පාලව ආ්ඩඩුෙ කාල ශේ අශේ පාෂණෂික තට 

විරු්ධ ෙ වඩු පෙරා, ා්ජදව  කරලා, ඒ අ  නීතිස  දදිික ට ශගව 

ගි ාට, ශගෝඨාව  රාපෂණය ාැතිසතුමාා සහ ාහිතද රාපෂණය 

ාැතිසතුමාා එශහා පළි ගතව  තශත වැහැ. ශශ්ර යකඨාධිකර  

විනි කච කාරෙරුත 07ශදශවකු ප්  කරපු ශෙලාශේ ශගෝඨාව  

රාපෂණය ාැතිසතුමාාශග්ධන වඩු අහපු  සුවිශ  ය ාහාධිකර  

විනි කච කාරෙරුත ශදශදවා තායි ඒ අතරට මුලිතා ප්  ක ශ  .  

අපි එශහා පාට, දලලා විනි කච කාරෙරු ප්  කරතව, පළි 

ගතව  ව ආ්ඩඩුෙෂණ ශවොශෙයි. ඒක අපි පැහැදිලිෙ කි තව 

ඕවෑ.  

සාහර ආ්ඩඩු ග් ත තීර  ශාොවොද දලතව. ශ්රී ලසකා 
ශතොරතුමරු තාෂණය  ආ තව  රුපි ල් ශකෝටි 41කට විකු ා 
තිසශදවො. එෙකට හිටපු අ යෂණය ා්ඩ ල  විසිත එා ආ තව  
රුපි ල් ශකෝටි 41කට ශප ්ධගලික අස  ට ලදා ී ලා තිසශදවො. 
ශ්මො ාහ පුදුා ෙැ  ශත. ඒ ොශග්ධන  සහගහව ශ්ධෙල් පසුගි  
කාලශේ ශෙලා තිසශදවො.  
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ගවා මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ාතරීතුමානි, ඔදතුමාාට තිසශදතශත තෙ විවාඩි ශදකෂණ 

පා යි. 

 

ගවා ප්රේම්නා ක සී. ප් ොලව කව ෙුවා 
(ைொண்புைிகு பிநரம் ொத் ெி. ததொலவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)  

අද ශදොශහෝ ශදශවෂණ ශපොල් ශතල් ගැව ක ා කරවො. 

ඊ ඟට, ශවොශ කු්  ශස  යාරෂණෂිත ආහාර ක්රාශේද ගැව ක ා 

කරවො. අශේ "ශස වාගයශේ දැෂණා" ප්රතිසප් තිස ප්රකා ශේ ඒ හැා 

ශද ෂණ ගැවා තිසශදවො. අපි කි තශත, අපට අෙ ය ශ්ධෙල් අපි 

නිපදො ගතව ඕවෑ කි ලායි. ඒක තායි ක  යු් ශ් .  

මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි, ාට තෙ විවාඩි ශදකක 

කාල ෂණ තිසශදවො ශතද? ශාොකද, ාා වි ශ  යශ තා ශාතව 

ශ්ම කාර   කිෙ යුතුමයි. ශ්ම රශට් යු්ධ   අෙසත කරපු ර  

විරුෙත පිළිදපෙ අපි අෙ ාව  ශ ොමු ක  යුතුමයි. ශ්ම කාර   

ාා පැහැදිලිො කි තව ඕවෑ. එදා රට ශෙුවශෙත සි  ීවවිත  

පූා ක  ඒ ර  විරුෙතශග්ධන බිිකතදෑෙරුතට ඒ ර විරුෙත ට හිිල 

විශ්රාා ෙැටුප ශදවො කි ලා ආ්ඩඩුෙෂණ හැටි ට අපි ශපොශරොතදු 

වු ා. දැත ඒ විශ්රාා ෙැටුප ශදතව අශේ ර  තීර   කර 

තිසශදවො. හැදැයි ශ්ම ආ්ජකයක කටයුතුම තුම  තීර  ගැනීශ්මී   ්ම 

කාල ශේලාෙෂණ ගත ශෙවො. ඒ ර  විරුෙත දිවි පිදුශේ ශෙව 

ශද ෂණ කරතව ගිහිල්ලා ශවොශෙයි. ශ්ම රට රකිතව ගිහිල්ලායි 

ඔවුතශග්ධන ීවවිත වැතිස වුශ්ඩ. ආදාධිත ර  විරුෙතට අවුරුදු 55ත 

පසු විශ්රාා ෙැටුප ශදවො ොශග්ධනා, රට ශෙුවශෙත දිවි පිූ  ර  

විරුෙතශග්ධන  බිිකතදෑෙරුතට්  ඒ විශ්රාා ෙැටුප ශදතව ඕවෑ. ඒ 

සපහා අපි අද තීර  ෂණ ශගව තිසශදවො. ඒකට  ්ම කාල ෂණ ගත 

ශෙවො. එශහා ශෙව ශකොට ශාතුමාතලාශග්ධන අෙ යතාෙ මුදුත 

පමුණුොගතව ශවොශ කු්  ක්ඩ ා ්ම ේසි ගතෙිලත ආ්ඩඩුෙට 

විරු්ධ ෙ කටයුතුම කරව සකෙරූප ෂණ අද ශපශවතව තිසශදවො.  

ආ්ඩඩුශේ්  ෙගකීාෂණ තායි, රට ශෙුවශෙත දිවි පිූ  ර  විරුෙත 

ශෙුවශෙත  ාෂණ කිරීා. ඒ ිලනිසකසු ශගෙල්ෙලට ශෙලා හිටි ා ව්ම 

ාැශරතශත වැහැ. ඒ ර  විරුෙත ගිශේ රට රකිතවයි; අපිෙ 

රකිතවයි. ඒ කටයු් ත කරතව ගි  අ , ිල  ගිහිත තිසශදවො.  

දැත එා ර  විරුෙතශග්ධන බිිකතදෑෙරුතට -කල්ර තට- එා 

විශ්රාා ෙැටුප ලැශදතශත වැ් ව්ම ඒක අසා ාර යි. එා විශ්රාා 

ෙැටුප ඔවුතට ලදා දි  යුතුම දෙ අපි පැහැදිලිෙ කි වො. එ  ලදා 

ශදව දෙ  අප කි ා තිසශදවො. ඒ එෂණකා අපි ඒ අ ශගත දල්ලා 

සිටිවො, කරු ාකර ශවොාඟ  තශත වැතිසෙ දෙසීශාත දතව 

කි ලා. අපි ඒ කාර   ශෙුවශෙත ශපනී දතවො. අපි ආ්ඩඩුශේ 

සිටිිලත, ිල  ගි  ඒ ර  විරුෙතශග්ධන විශ්රාා ෙැටුප ඔවුතශග්ධන 

බිිකතදෑෙරුතට ලදා ශදතව ඕවෑ කි ව කාර   ශෙුවශෙත 

ශපනී දතවො. එා විශ්රාා ෙැටුප ලදා ශදවො කි ව කාර  ්  

ාා ශ්ම ශෙලාශේී  ාතෂණ කරවො.  

 

ගවා මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔදතුමාාශග්ධන කාල  අෙසත, ගරු ාතරීතුමාා. 
 

ගවා ප්රේම්නා ක සී. ප් ොලව කව ෙුවා 
(ைொண்புைிகு பிநரம் ொத் ெி. ததொலவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)  

ාා අෙසත කරවො, මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි.  

අද අශේ රටට සකේජ ා  අෙසක ාෙෂණ ලැබිලා තිසශදතශත. 

ාා ඊශේ SLSI ආ තව ට ගිහිල්ලා කිේො, "පිළිකාකාරක සහිත 

ආහාර තිසශදවො ව්ම කරු ාකර ඒ ශාොවොද කි තව" කි ලා. 

ආ්ඩඩුෙ හැටි ට ඒක අශේ ෙගකීා. අපි දසකශසල්ලාා 

පුුලෙතතර්ම දෂණාවට එා ශතොරතුමරු එළි ට දාතව ඕවෑ. ශ්ම 

කාර ා අපි ශහො පු නිසා තායි අද අපට ඇිනල්ල දිගු කරතශත. 

සකෙ සශපෝෂිත ආ්ජකයක ක්රා ෂණ කරා  තව අපි අද ශහොප 

අඩිතාලාෂණ දාා තිසශදවො. සකතුමතිසයි. 

 

ගවා මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 මී ඟට, ගරු  ග තත කරු ාතිසලක ාතරීතුමාා. ඔදතුමාාට 

විවාඩි 6ක කාල ෂණ තිසශදවො. 

 
 

[අ.වා. 3.0 ] 

 
ගවා ගයන්ව කවාණා පලක ෙුවා 
(ைொண்புைிகு கயந்த கருெொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි, රට පුරාා ක ා කරව ශපොල් 

ශතල් ප්ර කව  ගැව් , ෙස විය පිළිදපේ  අද දෙශස  ශාා 

විොදශේී  ෙැඩි ශෙලාෙෂණ ක ා කරවො අපිට ඇහු ා. 

ාට ාතෂණශෙවො, තමුතවාතශස ලා දල ට එතව 

හදවශකොට ශස වාගයශේ දැෂණශ්ම කි පු කතතදර. ඒශෂණ එක 

තැවක තිසශදවො, "ෙසවිශසත ශතොර නිශරෝගි ආහාර ශේලෂණ 

ලදා ගැනීාට වතාෙට ඇතිස අයිතිස  සහතිසක කරව ෙැ  

පිළිශෙ ෂණ ඇතිස කරවො" කි ලා. ඒ ොශග්ධනා "ෙසවිශසත ශතොර 

ආහාර නියකපාදව  ප්රේජ ව  සපහා දා ක් ෙ  සප ව ෙැ  

පිළිශෙ ෂණ ඇතිස කිරීා" ගැව.  ාා වි , පාසල් වි  සහ ෙැඩිහිටි 

වි  ආී  ශලස ීවවිතශේ සි ලු අෙධිෙලට නිෙැරදි ආහාර පුරුදු, 

ෙසවිස වැතිස ආහාර ලදාශදව ආකාර  පිළිදපෙ වි ාල ෙ ශ ත 

ක ා කරපු හැටි අපට ාතෂණ ශෙවො. ඒ කි පු නිශරෝගික්ම, 

ශපෝය  ෙැ සටහත ශකශස  ශෙත් , ශ්ම ශෙවශකොට සිසහල-

හිතදු අලු්  අවුරු්ධද ලදවශකොට කාටේ  ව ෂණ සැකෂණ වැතුමෙ 

කැවුාෂණ, ශකොකිසෂණ දැදශගව කතව විධි ෂණ වැතිස, දිල  

වතාෙට ේුලඳු ෙශඩ් එකෂණ දැදශගව කතවේ  දැික 

ත් ් ෙ කට රටා අවාරෂණෂිත කර තිසශදවො. එක පැ් තකිත 

ශ්ම ශෙවශකොට පිළිකාකාරක අ සගු විය ශපොල් ශතල් රට පුරා 

ෙයාේත වී ඇතිස දෙ තහවුරු ශෙිලත පෙතිසවො. රට තුම  ශාෙැනි 

ත් ් ෙ ෂණ නි්ජාා   වී තිසබි ී  වාධිපතිසතුමාා වතාෙශග්ධන 

ප්ර කව ශසො ිලත "ගා සාඟ පිළිසපරෂණ" කි ිලත ගිලත ගාට 

 වො අපි දකිවො. එතුමාා ප්ර කව  ශසො ිලත ගිලත ගාට  ්ධී  

එතුමාා  ටශ් ා තිසශදව ශ්රී ලසකා ප්රිලතිස ආ තව  ශ්ම 

ශෙවශකොට රශට් තිසශදව ප්රිලතිස ෂණ වැතිසා ආ තව  දෙට 

ප් ශෙලා තිසශදවො. 

මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි, ශ්රී ලසකා ප්රිලතිස ආ තව  

තාතශග්ධන ෙගකීා හිකහැටි දටු ක ා ව්ම,  ශ්ම ොශග්ධන ශපොල් ශතල් 

ශ්ම රටට එතව විධි කු්  වැහැ, ශ්ම ොශග්ධන රට පුරා ෙයාේත 

ශෙතව විධි කු්  වැහැ. මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි, අපි 

ඊශේ්  දැෂණකා, ශ්ම ර  පිහිටුෙතව මූලික වුණු, වි ාල දරෂණ 

ඇ්ධද ශග රෙනී  සකොිලතෙහතශස ලා කිහිප වාෂණ ශ්රී ලසකා 

ප්රිලතිස ආ තව ට ෙැ ා ක  දෙ. එශහ්  එතැව ෙගකිෙ යුතුම 

ශකශවෂණ ශවොසිටි දෙ තායි ෝජතා ශෙතශත. මූලාසවාරූඪ ගරු 

ාතරීතුමානි, දැත දලවශකොට ප්රිලතිස ආ තවශ ත,- 

      
 ගවා ප්රේම්නා ක සී. ප් ොලව කව ෙුවා 
(ைொண்புைிகு பிநரம் ொத் ெி. ததொலவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)  

ගරු ාතරීතුමාා,- 
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පා්ජලිශ්මතතුමෙ 

ගවා ගයන්ව කවාණා පලක ෙුවා 
(ைொண்புைிகு கயந்த கருெொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

කරු ාකරලා ාට දා ා කරතව එපා. ාට විවාඩි කිහිප යි 

තිසශදතශත. දා ා කරතව එපා. ඔදතුමාා පසකශස  ක ා කරතව. 

අපි ඔදතුමාාට දා ා කශ   වැහැ. 

මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි, දැත දලවශකොට ප්රිලතිස 

ආ තව  විසිත ශ්ජගුෙට් , ශ්ජගුෙ විසිත ප්රිලතිස ආ තව ට් , 

විශටක ඒ ශදශගොල්ලතා එකතුමශෙලා පාිකශවෝගික අධිකාික ට් , 

අශවෂණ පැ් ශතත ශස  ය අාාතයාස  ට්  ශදෝල  පාසක කරව 

හැටි තායි වතාෙට ශපශවතවට තිසශදතශත. පිළිකාකාරක 

ශපොල් ශතල් තෝ  රට තුම ට ශගතවීා සිදුෙව දෙට අවාෙර   

ශෙවො. ඒ අසකශස , ප්රිලතිස ආ තව  හා ඒ ස්මදත  විය  වාරෙ 

තිසශදතශත වාධිපතිසතුමාාටායි. වාධිපතිසතුමාා කි වො, "අපි 

ශවොශෙයි ශපොල් ශතල් ශග්ධනතශත, ෙයාපාිකකශ ෝශත ඒක 

කරතශත" කි ලා. "ඒකට ර  ශාොවො කරතවද" කි වො. 

ාා අහවො, එශහා අහතවද හැටවෙලෂණය ෂණ ාතද  ී ලා 

වාධිපතිසෙරශ ෂණ ප්  කරග් ශ් ? තුමශවත ශදකකට  ස කරපු 

වෙරාෂණ එෂණක ආ්ඩඩුෙෂණ පිහිශටේශේ? 

      

ගවා (ප්ම්නතා) සු තාශ්න ප් නිළිටිය ෙුවා 
(ைொண்புைிகு (நைஜர்) சுதர்ஷன ததனிபிடிய)  

(The Hon. (Major) Sudarshana Denipitiya)  

ගරු ාතරීතුමාා,-  
 

ගවා ගයන්ව කවාණා පලක ෙුවා 
(ைொண்புைிகு கயந்த கருெொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

ාට දා ා කරතව එපා, ඔදතුමාා පසකශස  ක ා කරතව. [දා ා 

කිරීාෂණ] මූලාසවාරූඪ ගරු ාතත්රිතුමානි, ාට කාල  ශදතව. 

[දා ා කිරීාෂණ] හික, හික, එශහා ව්ම අල්ල-අල්ලා දතව. [දා ා 

කිරීාෂණ]  ශස වාගයශේ දැෂණශ්ම තිසශදතශත අල්ලව හැටි 

ශවොශෙයි. [දා ා කිරීාෂණ] ශපොඩ් ෂණ ඇහු්මකත ශදතව.  

මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි, ඒ ොශග්ධනා අපි අහතව 

කැාැතිසයි, පිළිකාකාරක විය ශපොල් ශතල් ශගතවූශේ 

ෙයාපාිකක ත ව්ම, ඒ ස්මදත  ෙගකීා වාධිපතිසටයි, ර ටයි 

ගතව්  දැික ව්ම, දසශකොටුෙට අරශගව ගිහිත තිසබුණු ශපොල් 

ශතල් දවුස්ජ වැෙත ගුද්මගත කිරීාට තීර   කශ  ්  

ෙයාපාිකක තාද කි ලා?  ඒකයි වතාෙට තිසශදව ප්ර කව . 

ශ්ජගුෙයි, ප්රිලතිස ආ තව යි, පාිකශවෝගික අධිකාික යි, ශපොල් 

සසේජ ව අධිකාික යි, ඒ සි ල්ලා පාලව  කරතශත්  

ෙයාපාිකක තාද කි ව එකයි දැත වතාෙ අහතශත. අපි 

දතවො,  ග ිලතුමරු ෙයාපාිකක ත කිහිපශදශවෂණ විසිත ශ්ම 

ආ්ඩඩුෙ අල්ශල් වටෙව ත් ් ෙ ට  දැත ප් ශෙලා තිසශදවො. 

මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි, ඊ ඟට ආ්ඩඩුෙ පැ් ශතත 
කි වො, පිළිකාකාර විය ශපොල්ශතල් පිකශවෝව  සහ අපව ව 
වැෙැ් වීාට අදා  ගැසට් ප්ර ෂණ සකසතව අෙ ය කටයුතුම සපහා 
ාාස ෂණ හාාරෂණ පා  කාල ෂණ  ව දෙ. ශපොල් ශතල්ෙලට 
එශහා වු ාට, පසුගි  දෙසකෙල අපි දැෂණශෂණ ඒශෂණ අශවෂණ පැ් ත. 
ටයිල් ආව ව තහවා දේ  කරලා ගැසට් එකෂණ පහුෙදා ේශ්ධට  
ගැහුො. ටයිල් ආව ව තහවා වැෙත පවෙපු ගැසට් එකෂණ රෑට 
ගහවො. ඒ ොශග්ධනා පසුගි  දෙසකෙල ේශ්ධට වැිනටලා 
දලවශකොට එක එක විධිශේ ගැසට් ගහලා තිසශදව හැටි අපි 
දැෂණකා. සැාතෙලට ගැසට් ගැහුො, පිකේපුෙලට ගැසට් ගැහුො, 
සීනිෙලට ගැසට් ගැහුො, හාල්ෙලට ගැසට් ගැහුො. ඒ විතරෂණ 
ශවොශෙයි, ශපොල් ශගඩිශේ ෙට ප්රාා   ානිතව්  ගැසට් ගහපු 
ආ්ඩඩුෙෂණ ශ්මක. මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි, ශ්ම විධි ට හැා 
එකකටා හිටු කි ලා ගැසට් පිට ගැසට් ගහපු ආ්ඩඩුෙ, දැත 
ශා්ඡචර විතවැහි ෂණ ශෙලා රටා,- 

ගවා මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ාතරීතුමානි, ඔදතුමාාට තෙ විවාඩි ක කාල ෂණ 

තිසශදවො. 

 

ගවා ගයන්ව කවාණා පලක ෙුවා 
(ைொண்புைிகு கயந்த கருெொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

ාට තෙ විවාඩි 3ෂණ ශදතව. 

 

ගවා මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔදතුමාාට විවාඩි 3ෂණ ශදතව දැහැ. ආ්ඩඩු පෂණයශේ ශෙලාෙ 

තිසශදතශත. 

 

ගවා ගයන්ව කවාණා පලක ෙුවා 
(ைொண்புைிகு கயந்த கருெொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

විවාඩි තුමවෂණ ශදතව. ාට දා ා ක ාශත.  

 

ගවා මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

එශහා ව්ම, ඔදතුමාතලාශග්ධන පෂණයශ ත තායි අඩු කරතව  

ශෙතශත. 

 

ගවා ගයන්ව කවාණා පලක ෙුවා 
(ைொண்புைிகு கயந்த கருெொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

හික, හික. දා ා කරතව ශදතව එපා, ාට විවාඩි තුමවෂණ 

ශදතව. 
 

ගවා මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

එ්ඡචර ශදතව දැහැ ගරු ාතරීතුමානි. විපෂණය ට ශෙත ක  

කාලශ ත තායි අඩු කරතශත. 
 

ගවා ගයන්ව කවාණා පලක ෙුවා 
(ைொண்புைிகு கயந்த கருெொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

ශා්ඡචර විතවැහි ෂණ ශෙලා, ශපොල් ශතල් ටිකෂණ ගතව ව ට 

ප් ශෙලා දතව ොතාෙර  ෂණ  ටශ් ්  කි වො ශපොල් ශතල් 

ස්මදත   ගැසට් ගහතව  තෙ ාාස එකහාාරක කාල ෂණ 

අෙ යයි කි ලා. මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි, අපි ශ්ම රශ ත 

අහවො තෙදුරට්  කාෙද රෙටතවට හදතශත, ශා්ඡචර 

දඟලතශත කවුරු ආරෂණයා කරතවද කි ලා. ශ්ම අතශ්ජ 

සමුපකාර ශස ො, අශ වි සසේජ ව හා පාිකශවෝගික ආරෂණයක 

රාය ඇාතිස කි වො කිසි ප්ර කව ෂණ වැහැ, සශතොස 

ආ තවශ ත පිිකසිදු ශසෝ ා ශතල් ඕවෑ තර්ම ගතව පුුලෙත 

කි ලා. සශතොස තිසශදතශත palm oil ශවොශෙයි, පිිකසිදු ශසෝ ා 

ශතල්ා දෙට ඔේපු කර ශපතෙතව පුුලෙතද?  

මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි, ශ්ම  ශාොශහොශ්  අපි කාශග්ධන්  

අෙ ාව  ශ ොමුශෙලා තිසශදව, අපි කාට්  ශපශවව ශස  ය 

ගැටලුෙ ශකොශරෝවා ශෙතව පුුලෙත. වමු් , ඊට්  ෙ ා දතාා 

දරපත , අෙදාව්ම, ව ාවක ශස  ය ේෙදුරෂණ දෙට පිළිකා 

කාරක ශපොල් ශතල් ප්ර කව  ඔඩු දුෙලා තිසශදවො. ශ්ම ආ්ඩඩුෙ 

දල ට එවශකොට කිේශේ, සුරෂණෂිත රටෂණ, සතුමටිත ීවේ  ශෙව 

පවුලෂණ ගැවයි. සුරෂණෂිත රටෂණ කි වශකොට රශට් වතාෙට 
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යුදා  සුරෂණෂිතවාෙ  විතරෂණ ප්රාා ේ  වැහැ. රට තුම  ශස  ය 

සුරෂණෂිතවාෙ  අවතුමශ්ජ ව්ම, පිකසර සුරෂණෂිතවාෙ  අවතුමශ්ජ 

ව්ම, ආහාර සුරෂණෂිතතාෙ බිප ෙැටිලා ව්ම, ාතිසක සාින  බිප 

ෙැටිලා ව්ම, රාය තාතත්රිකවාෙ  බිප ෙැටිලා ව්ම, ශ්ම ොශග්ධන 

ආ්ඩඩුෙකට හැා පැ් ශතතා ශෆ ල්, අසා්  ආ්ඩඩුෙෂණ 

ශවොකි ා ශෙව  ශාොවො කි තවද? මූලාසවාරූඪ ගරු 

ාතරීතුමානි, අඩුා තරිලත ශ්ම ආ්ඩඩුෙට යුතුමකාෂණ තිසබු ා දඩු 

ිලල අඩු ක ා කි ලා ශදොරු ඇසක දැතදු්ම කරතශත වැතිසෙ, 

සිසහල ිලනිසුතට මුස ඇට කැවුාෂණ හදාශගව කතව, දිල  

වතාෙට ේුලඳු ෙශඩ් එකෂණ හදාශගව කතව  අඩුා තරිලත ශ්ම 

ේ් සෙ සාශේේ  අතයෙ ය ආහාර ිලල අඩු කරලා ශදතව.  

 

ගවා මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ක ාෙ අෙසත කරතව, ගරු ාතරීතුමාා. 

 

ගවා ගයන්ව කවාණා පලක ෙුවා 
(ைொண்புைிகு கயந்த கருெொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

ාට තෙ විවාඩි ශදකෂණ ශදතව. ාට දා ා ක ා, ඒකයි කාල  

දල්ලතශත. ආ්ඩඩු පෂණයශ තශත දා ා කශ  . 

 

ගවා මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ත් පර 31ෂණ ොශග්ධන කාල ෂණ තායි දා ා කශ  .  

 

ගවා ගයන්ව කවාණා පලක ෙුවා 
(ைொண்புைிகு கயந்த கருெொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

ාට විවාඩි එකහාාරෂණ ශදතව. 

 

ගවා මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දැහැ, එ්ඡචර ශදතව විධි ෂණ වැහැ. ඔදතුමාතලාශග්ධන පෂණය ට 

තෙ විවාඩි 8යි තිසශදතශත.  

 

ගවා ගයන්ව කවාණා පලක ෙුවා 
(ைொண்புைிகு கயந்த கருெொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

 විවාඩි ෂණ ශදතව. 

මුස  ඇට කිශලෝෙෂණ රුපි ල් 851කට අරශගව, ේුලඳු 

කිශලෝෙෂණ රුපි ල් 7,811කට අරශගව අාාරුශෙත ශහෝ කැවුාෂණ 

ශකොකිසෂණ දැප ගතව දලවශකොට රට පුරාා ාාරක ශපොල් ශතල් 

ී තිසකාෙෂණ නි්ජාා   ශෙලා. දිවපතාා ශ්ම ොශග්ධන සිදුවී්ම 

ශෙවො. තමුතවාතශස ලා  ආ්ඩඩුෙ ග් ශ්  ශ්මකටද? 

තමුතවාතශස ලා ෙචව හරෙෙලිත, ාා ය සසද්ජ වෙලිත තෙ 

ශකෝඡචර කාල ෂණ ශ්මක තෙදුරට්  ඇදශගව  තව පුුලෙත 

කි ලා හිතාශගව දතවොද කි ලා්  අපි අහවො. විපෂණයශේ අපි 

කි ව ශ්ධට ෙ ා ශ්ම ර  දල ට ප්  කිරීාට ආෂ්්ජොද ක  ගරු 

කටයුතුම සකොමීත ෙහතශස ලා හමු ශෙතවට ාැතිස ඇාතිසෙරුත 

ගි ාා ේතෙහතශස ලා කි ව ශ්ධෙල් අපි ාා යෙලිත දකිවො. 

ේතෙහතශස ලා ප්රකා  කරතශත වතාෙශගත බුර බුරා 

වැ ශඟව අ ශපෝවාෙ දේ  ාතෂණ කරිලත, ලසකා දතිසහාසශේ 

ශාතර්ම දෂණානිත වතාෙට එපා වුණු ආ්ඩඩුෙෂණ අපි දැෂණශෂණ 

වැහැ කි ිලත, නිල් පාට ආ්ඩඩු තිසබු ් , ශකො  පාට ආ්ඩඩු 

තිසබු ් , නිල් - රතුම ආ්ඩඩු තිසබු ් , විවි  සවාග ආ්ඩඩු තිසබු ්  

ශාතර්මා වතාෙ රෙටපු, ශදොරුශෙතා ඇවිල්ලා ශදො රුශෙතා 

කල් ගත කරව ශ්ම ආ්ඩඩුෙ ොශග්ධන  දු්ජෙල, අසා් , ූ ෂිත 

ආ්ඩඩුෙෂණ අපි දැෂණශෂණ වැහැයි කි ව එක්  ප්රකා  කරිලත, 

ාශග්ධන ෙචව සකෙල්ප  අෙසත කරවො. ශදොශහොා සකතුමතිසයි. 

 

ගවා මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු වීරසුාව වීරසිසහ ාතරීතුමාා. ඔදතුමාාට විවාඩි 8ක 

කාල ෂණ තිසශදවො. 

 
[අ.වා. 3.35] 

 

ගවා වීපසුෙන වීපසවු ෙුවා 
(ைொண்புைிகு வீரசுைன வீரெிங்ஹ)  

(The Hon. Weerasumana Weerasinghe) 

මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි, දල්ශලෝ ාරලා ශහෝ සල්ලි 

ශහො ව ආ්ජකයක ක්රා ෂණ ශ්ම රටට හඳුතො ී පු, ශ්ම රශට් 

නියකපාදව ආ්ජකයක , ශ්ධය   ආ්ජකයක  ස්මපූ්ජ ශ තා 

කාදාසිනි ා කරලා දාලා අමු අමුශේා ශෙශ ප ශපො  ආ්ජකයක  

ශගවාපු -විෙෘත ආ්ජකයක - පෂණය ක සිටිව, පසු ගි  කාලශේ ශ්ම 

රට පාලව  ක  පෂණයශේ සිටි ඇාතිසෙරශ ෂණ ශ්ම සි ල්ලෂණා 

ශගවුණු ාාස 74ක, 75ක කාල සීාාෙ තුම  ශේඡච ශ්ධෙල් ොශග්ධන 

ක ා ක ා. ඒ ක ාෙ අෙසත වු ාට පසුෙ ාට ක ා කරතවට 

ලැබීා වාගය ෂණ ශකොට සලකවො. ශාොකද, ාශග්ධන ක ාෙට 

ප්රශේ  ්  ඒකා ශෙව නිසා.  

විෙෘත ආ්ජකයක ක්රා  තුම  දල්ශලෝ ාරලා ශහෝ සල්ලි 

ශහො තවට තායි සාසකත  ශපලශෙේශේ. ෙස විස ශවොශෙයි, 

දාතවට පුුලෙත ඕවෑා ශද ෂණ දාලා තාතශග්ධන ලාව  ෙැඩි 

කරතවට, ාඩි තද කරතවට ේදවුශෙව ශෙශ ප ශපො  ආ්ජකයක 

ක්රා  තුම  වුණු ඇතැ්ම සිදුවී්ම පසු ගි  කාලශේ අපට අවාෙර  

කරතවට පුුලෙතකා ලැබු ා. අද ක ා කරව සිදුවීා 

ස්මදත ෙ, විශ  යශ තා ශපොල් ශතල් ගැව රටට ශහළිදරවු 

කිරීා ගැව අපි සකතුමතිසෙතත ශෙවො. ශ්රී ලසකා ප්රිලතිස ආ තවශේ 

අ යෂණය ශවරාල්තුමිල  පසු ගි  දෙසක ක  ප්රකා   ගැව 

ආ්ඩඩු පෂණයශේ එකඟතාෙෂණ ශකොශහ් ා වැහැ. අතිසගරු 

වාධිපතිසතුමාාශගත දල්ලා සිටිවො ඇ ශග්ධන ප්රකා   

ස්මදත ශ ත ාැදිහ් වීාෂණ කරතව කි ලා. ඒ ප්රකා   ගැව 

ශවොශෙයි, ප්රිලතිස ආ තව  සහ අදා  ආ තව ගැව වතා 

අෙ ාව  ශ ොමු කරතව ඕවෑ. අද ශෙශ ප ශපො ට ගි ාා  කව 

ශදොව ශ්ධෙල තිසශදව ෙස විස ගැව ිලනිසකසු දලවො. ඒ 

කාර ාෙ ශසො ා ගතව පුුලෙතකා ලැබුශ්ඩ ේජතාාව පාලව  

 ටශ් යි.  

මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි, ාශග්ධන ක ාශේ ප්රවියකට  ශලස 

ප්ර ාව කාර ාෙෂණ සපහත කරවො. ශගවුණු අවුරුදු 41ක කාල 

සීාාෙ තුම  අශේ රශට් තිසබුශ්ඩ වෙ ලිදරල් ශස ො ආ්ජකයක  මුල් 

කර ග් ත, විෙෘත ආ්ජකයක  මුල් කර ග්  ආ්ජකයක ක්රශාෝපා ෂණ. 

වෙ ලිදරල් ආ්ජකයක ්  එෂණක ශ්ම රශට් සාසකත ශ්ධහ ා, 

ආ්ජකයක ශ්ධහ ා ාහා දැෙැතත ශේදොචක කිත තායි 

අෙසතශෙලා තිසශදතශත.  

ශා  අශේ රටට විතරෂණ සිදු වුණු ශද ෂණ ශවොශෙයි. ශ්ම ක ා 

කරව ශාොශහොශ් ී ්  ශලෝකශේ වෙ ලිදරල්  වපතිස පතතිසශේ 

ප්ර ාව කපවුරු තුමවා අද ස්මපූ්ජ ශ ත විවා  ශෙිලත, 

ආ්ජකයකශේ දැෙැතත ක ා ෙැටීාෂණ තිසශදවො. ඇශාිකකාුව 

ාහා්ධවීප  ප්රමු  ඇශාිකකාුව කපවුර, යුශරෝපා කපවුර, පාව  

ප්රමු   ප්ර ාව කපවුරු තුමශතා ආ්ජකයක ේපක්රා අසා්  දෙ ශ්ම 

ශගවුණු කාල සීාාෙ තුම  ඔේපු කරලා තිසශදවො. ඔවුතශග්ධන ඒ 

ආ්ජකයක අසා් වාෙ  අද දරපත  සාා ශේදොචක ෂණ දෙට 

1159 1160 



පා්ජලිශ්මතතුමෙ 

ප් ශෙලා තිසශදවො. ඒ නිසා වෙ ලිදරල් ශස ො ආ්ජකයක 

ක්රාශ ත විතැතශෙලා, 0179 ී  ගරු ශගෝඨාව  රාපෂණය 

ාැතිසතුමාා ලැබූ  ග්රහ  ් , 0101 ාහා ාැතිසෙර ශ ත අපි ලැබූ 

 ග්රහ  ්  නිසා  රශට් ආ්ජකයක  ශෙවසක කරතව, ශෙව්  

දි ාවතිස කට ශ ොමු කරතව, නියකපාදව ආ්ජකයක ෂණ ශකශරහි 

ශ ොමු කරතව පුුලෙතකාෂණ ලැබු ා. ාා නිශ ෝව  කරව 

ශ්ධ පාලව  ාරාෙ ලැබූ ඒ  ග්රහ   අතිසවිෂ්යකට  ග්රහ  ෂණ 

කි ව එක ාා ශප ්ධගලිකෙ වි කොස කරවො. ඒ ොශග්ධනා, 

වාධිපතිසෙර කු විධි ට අතිසගරු ශගෝඨාව  රාපෂණය ාැතිසතුමාා් , 

ආ්ඩඩුේ  ග් ත ඒ තීතදුෙ අභිශ ෝගා් ාක තීතදුෙෂණ.  

අපට ාතකයි, 7956 ආ්ඩඩුෙ දල ට පැිලණි ාට පසකශස  

දැෙැතත පිකේජතව ත රාෂ් ෂණ සි්ධ  ක  දෙ. 79 1 සාින 

ශපරමුණු ආ්ඩඩුෙ දල ට පැිලණි ාට පසකශස  ාහා දැෙැතත 

පිකේජතව ත රාෂ් ෂණ සි්ධ  ක  දෙ. හැදැයි, 7956 ආ්ඩඩුෙ 

දල ට ප්  ෙවශකොට, 79 1 සාින ශපරමුණු ආ්ඩඩුෙ දල ට 

ප්  ෙවශකොට  ශලෝකශේ පැෙතිස ත් ් ෙ  අද ොශග්ධන ශවොශෙයි. 

එදා සාාොී  කපවුර ශලෝකශේ දලේ  කපවුරෂණ දෙට ප්  

වු ා. ඒ ොසකතවික ත් ් ෙ   නිසා ලසකාශේ ආ්ඩඩුෙට තීතදු 

ගතව පුුලෙතකා ලැබු ා. හැදැයි, අද අපි ඒ තීතදු ගතශත 

ශලෝකශේ එෙැනි ත් ් ෙ ෂණ ශවොතිසබීා තුම යි. හැදැයි, 

ාතයතතර ආ්ජකයක  ගැව කල්පවා කරවශකොට ශලෝකශේ 

දලතුමලව  වැෙත්  ොට, එශහා වැ් ව්ම ප්රගතිසය ලි කපවුරට, 

නියකපාදව ආ්ජකයක  ශෂණතද්ර කරග්  ශ්ධ පාලව  ාරාෙට තල්ලු 

ශෙිලත  ව අෙසක ාෙක තායි, ලසකාශේ අශේ ර  ශ්ම තීතදුෙ 

ගතශත, මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි. පසුගි  කාල සීාාෙ තුම  

අපි ඒ ශෙුවශෙත ප්රතිසප් තිසා  තීතදු ග වාෙෂණ ග් තා. ආව ව 

සීාා කිරීා, අපව ව ෙැඩි කිරීා, ශපොලී අුවපාතිසක  අො 

ාට්ටිලත පේ ොශගව  ෑා ෙැනි තීතදු ග් තා. එෂණස්  ාතිසක 

පෂණය  ප්රමු  ආ්ඩඩුෙ හැා දාා්  හතර ගාශතත ෙැප ෙැටිලා, 

ාතයතතර මූලය අරමුදශල් ශකොතශ්ධසිෙලට එකඟශෙලා, 

ඔවුතශගත තායි    ග් ශ් . පසුගි  කාල පික්ඡශේදශේා අපි 

ාතයතතර මූලය අරමුදලිත    ගතශත වැතුමෙ, විශ්ධ  විනිා   

ගතව ශෙව්  ේපක්රා  පාවි්ඡචි ක ා. ඒ ොශග්ධනා ආශ ෝක ත 

දිික ගතෙිලත, දැෙැතත ශෙවසෂණ කරිලත ශ්ම ආ්ඩඩුෙ  ව ගාත 

ා  ඟ  ෂණතිසා් ෙ දදිික ට  තව පුුලෙතකා ලැබී තිසශදවො.  

ශ්ම විොදශේ ප්ර ාව කාර ාෙෂණ දෙට ප් ෙතශත දදු 

සසශ ෝ ව  කිරීායි. පසුගි  කාල සීාාෙ තුම  මුදල් ප්රතිසප් තිස 

සසශ ෝ ව  කරතව, ප්රාග්ධන ව සැපයු්ම ප්රතිසප් තිස සස ශ ෝ ව  

කරතව, දදු ප්රතිසප් තිස සසශ ෝ ව  කරතව,    සැපයු්ම 

ප්රතිසප් තිස හා දැසකු ප්රතිසප් තිස ස්මපාදව  කරතව දැෙැතත 

ශෙවසකක්ම ග වාෙෂණ සිදු ක ා. අපි ආ ්මදරශ ත කි වො, 

ශ්ම ශෙවසකක්ම නි්ජී තෙ  ක  ශෙවසකක්ම කි ලා. දැත ශ්ම 

ශෙවසකක්මෙල ප්රතිසඵල  ග්රාහී ප්රශේ  කට පැිල  තිසශදවො  

කි ව කාර   සපහත කරවො. දතිසහාසශේ දැෙැතතා 

අපව ව  සිදු වුණු 0179 ෙසර් , 0101 ෙසර්  ශදස දලවශකොට 

දැෙැතත අ්ජබුද  තුම  වුේ  වි ාල අපව ව ආදා ාෂණ ේප ා 

ගතව අපට පුුලෙතකා ලැබු ා. ඒ නිසා අපට ආව ව  සීාා 

කිරීශ්ම පාඩුෙ  ්ම ප්රාා  කට ෙ ෂණො ගනිිලත රුපි ල 

අෙප්රාා   වීා  ්ම ප්රාා  කට ෙ ෂණො ගතව පුුලෙතකා ලැබී 

තිසශදවො.  

මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි, ශගවුණු කාල පික්ඡශේද  තුම  

ෙැස්දි ආ්ජකයක ේපක්රා නිසා සිදු වුශ්ඩ ශාොකෂණද? අශේ රශට් 

ආ්ජකයක  ඔසො තදතව තිසබුණු ෙැවිලි ෂණශය ්ර  ස්මපූ්ජ ශ ත 

ා විවා  වු ා. එක පැ් තකිත, කෘෂි ක්ජාාතත  විවා  වු ා. 

අනිෂණ පැ් ශතත, ශ්ධය   ආ්ජකයක  විවා  වු ා. අද ෙැවිලි 

ෂණශය ්ර ් , කෘෂි ක්ජාාතත ් , ශ්ධය   ආ්ජකයක ්  මුල් කරග්  

ආ්ජකයක ේපක්රා  තායි අශේ ආ්ඩඩුෙ ක්රි ා් ාක කරතශත. ඒ 

ශෙුවශෙත ක්රි ා් ාක වුණු අාාතයාස  ග වාෙකු්  එෂණක 

තායි ශ්ම ගාත ාඟ  තශත. අපි  ව ශ්ම ගාව තුම  අභිශ ෝග 

රාෂ් ෂණ තිසශදවො. ාා දැෂණකා ඊශේ ගරු ාහිතදාවතද 

අලු් ගාශග්ධන ඇාතිසතුමාා කි වො, එතුමාාට මුහු  ශදතව ාාෆි ා  

5ෂණ තිසශදවො  කි ලා. ඒ ාාෆි ා  5 තායි, වී ාාෆි ාෙ, සහල් 

ාාෆි ාෙ, ශපොශහොර ාාෆි ාෙ, බී ාාෆි ාෙ හා එ ෙලු ාාෆි ාෙ. 

ශ්ම අභිශ ෝගෙලට මුහු  ශදව තරාට තායි, ආ්ජකයක  ග්රහ  

අපට ලදාගතව පුුලෙතකා ලැශදතශත.  

අනිෂණ පැ් ශතත, අශේ ආ්ඩඩුෙ දදු සසශ ෝ ව  කරලා 

වතාෙට සහව ශදතව තීතදු කරවො. පසුගි  කාලශේ 

පා්ජලිශ්මතතුමශේ්  දැඩි ශලස විොද ට ලෂණ වුශ්ඩ සීනි සහ 

ශෙව්  වා්ඩ ෙලට සිදු ක  දදු සසශ ෝ ව ස්මදත ෙයි. සීනි 

විතරෂණ ශවොශෙයි, අතයෙ ය වා්ඩ  ග වාෙක දදු සසශ ෝ ව  

ක ා. හැදැයි, දදු සසශ ෝ ව  ක ාට, දදු සහව ුවමෙ වතාෙ 

අතරට  වොද කි ව කාර ාෙ ශසො ා දලතව අපි 

අසා් ශෙලා තිසශදවො. එ ට ප්ර ාව ශහ තුමෙ, ශෙශ ප ශපො  තුම  

රාය වාග , රශේ ාැදිහ් වීා අොශෙලා තිසශදවො එක.  

රාය වාග  ෙැඩි කර ගතව පුුලෙතකා ලැබුශ ෝ  තායි, ශ්ම 

 ග්රහ   ලදාගතව පුුලෙතකා ලැශදතශත. 

කි තව කාර ා ශගො ෂණ තිසබු ් , කාල  ශවොාැතිස නිසා 

ාා තේ  එෂණ ප්ර ාව කාර ාෙෂණ ගැව පා ෂණ සපහත 

කරතව්ම.   

අපි දැත ශදොශහොා ෂණ දදු සසශ ෝ ව  කර තිසශදවො, කපා 

හැර තිසශදවො. දදු ේජග ග වාෙෂණ අශහෝසි කර සරල දදු 

ක්රා ෂණ ක්රි ා් ාක කිරීාට ආ්ඩඩුෙ තීතදුෙෂණ ග් තා. එකෂණ, 

ශදකෂණ විතරයි දැවට තිසබූ ආකාරශ තා ක්රි ා් ාක ශෙතශත.  

දදිික කාල  තුම ්  ශ්ම පෙතිසව දදු ක්රා ා ක්රි ා් ාක කිරීාට 

ආ්ඩඩුෙ ප්රතිසප් තිසා  තීතදුෙෂණ අරශගව තිසශදවො. ඒක දතාා 

සා නී  කාර ාෙෂණ. ඒ ොශග්ධනා දදු සහ ශෙශ ප ශපො  තීතදු 

කිරීාට, ආව ව, අපව ව තීතදු කිරීාට ආ්ජකයක ප්ජශේය  

ා යසක ාව ෂණ අශේ රටට ෙහාා අෙ යයි කි ා අපි ශ්ම 

ශාොශහොශ්  ශ ෝවා කරවො. ආ්ජකයක ප්ජශේය  ා යසක ාව  

තුම  තීරු දදු සහ ශෙශ ප ශපො  තීතදු කරතව් , ආව ව 

අපව ව පිළිදප තීතදු කරතව් , ඒොශේ ගු ා් ාකවාෙ  සහ 

ශෙව්  කාර ා ස්මදත ශ ත අලු්  ශ ෝවා ශගශවතව්  

පුුලෙතකා ලැශදයි කි ා අපි වි කොස කරවො. රශට් ආ්ජකයක 

ා්ජාසක ාවෙලට දලෂණක ලදා ශදතව් , සසසක ා හා 

ා්ඩ ලෙලට අභිශ ෝග ලදා ශදතව්  ඒ ආ්ජකයක ප්ජශේය  

ා යසක ාව ට පුුලෙතකා ලැශබ්වි.    

 

ගවා මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ාතරීතුමානි, ඔදතුමාාට නි ිලත කාල  අෙසත. 

 
ගවා වීපසුෙන වීපසවු ෙුවා 
(ைொண்புைிகு வீரசுைன வீரெிங்ஹ)  

(The Hon. Weerasumana Weerasinghe) 

මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි,  ාට තෙ විවාඩි ක කාල ෂණ 

ලදා ශදතව.   

ආ්ජකයක ප්ජශේය  ා යසක ාව  තුමළිත ඒ කටයු් ත කිරීාට 

පුුලෙතකා ලැබුශ ෝ , අපි  ව ශ්ම ගාත ාඟට දැෙැතත 

 ෂණතිස ෂණ ලදා ගතව පුුලෙතකා ලැශබ්වි. 

1161 1162 

[ගරු වීරසුාව වීරසිසහ ාහතා] 
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අෙසාව ෙ ශ ත, තේ  එෂණ කාර ාෙෂණ සපහත කරවො. 

ඊශේ දෙශස  ේජතාාව ර  අතිසවිෂ්යකට තීතදුෙෂණ ග් තා. එහි 

ස්මපූ්ජ  ශග රෙ  ශගෝඨාව  රාපෂණය ාැතිසතුමාාට ලැශදතව 

ඕවෑ. ඒ තායි  කටු ශපොල් ෙගාෙ තහව්ම කිරීා හා palm oil 

ආව ව  වතර කිරීාට ග්  තීතදුෙ.  

අශේ හිටපු වාධිපතිසතුමාා -තාරීපාල සිිකශස ව ාැතිසතුමාා- 

ශ්ම අෙසක ාශේ ගරු සවාශේ සිටිවො. එතුමාා දැෙැතත ේ් සාහ ෂණ 

ග් තා, ලසකාශේ කටු ශපොල් ෙගාෙ වැෙැ් වීාට. එතුමාා සිටි 

ාතිසක ආ්ජකයක සවාේ  ඒ සපහා තීතදුෙෂණ ග් තා. වමු් , 

තාරීපාල සිිකශස ව හිටපු වාධිපතිසතුමානි, ඒ ආ්ඩඩුශේ හිටපු 

ෙැවිලි ක්ජාාතත අාාතයතුමාා  ඒ සපහා එකඟ කර ගතව 

ඔදතුමාාට පුුලෙතකා ලැබුශ්ඩ වැහැ. ඒ නිසා ඔදතුමාාශග්ධන කාල  

තුම  ඒ කටයු් ත කරතව දැික වු ා.  

මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි, ාට තෙ විවාඩි ෂණ ශදතව. 

කටු ශපොල් ෙගාශෙත සිදුෙව හානි පිළිදපෙ ාා අද ක ා 

කරතශත වැහැ.  කටු ශපොල් ෙගාෙ තුම  දැෙැතත පාිකසිකක 

හානි ෂණ සිදු ශෙවො කි ා ා යා පිකසර අධිකාික  ඇතුමුල 

ආ තව ග වාෙෂණ ඔේපු කර ශපතුවො. වමු් , ෙැවිලි 

සාාග්මෙලට  ට වුණු ඇාතිසෙරු, ඒ ඇාතිසෙරුතශග්ධන ශගෝලයිත 

පසුගි  කාලශේ ඒක වැෙැ් වීාට කටයුතුම කශ   වැහැ. ඒ නිසා ඒ 

ශ්ධ ශෙුවශෙත අරග  ක  ශකශවෂණ ෙව අතිසගරු 

වාධිපතිසතුමාාට ශ්ම ශාොශහොශ්  අපි වැෙත වැෙත්  සකතුමතිසෙතත 

ශෙවො. Palm oil ආව ව  කිරීා වැෙැ් වීාට් , කටු ශපොල් 

ෙගා කිරීා වැෙැ් වීාට් , දැවට තිසශදව කටු ශපොල් ෙගාෙ 

ෝජෂිකෙ සි  ට 71 දැගිත  දේ  කිරීාට්  ග් ත තීතදුෙ 

ස්මදත ශ ත ශග රෙ ් , සකතුමතිස ්  පුද කරවො.  

තෙ අවුරුදු 71කට අශේ රශට් ආ්ජකයක  ේසකසතව දැහැ 

කි ලා රනිල් වික්රාසිසහ ාහ් ා ා කි වො ාා දැෂණකා. 

ේසකසතව ගිහිත හතර ගාශ්  දාලා ෙැටිලා, අද කුීවත ශෙලා 

සිටිව එතුමාතලාශග්ධන කාලශේ රශට් තිසබුණු ආ්ජකයක  ොශග්ධන 

ශවොශෙයි, අශේ කාලශේ රශට් ආ්ජකයක .  ශ්ම අභි ශ ෝග තුම  අපි 

 ව ගාත ාඟ ආරෂණයා කරගතව පුුලෙතකා ලැබුශ ෝ , 

ශගෝඨාව  රාපෂණය ාැතිසතුමාා ඇතුමුල අශේ ආ්ඩඩුශේ ද්ජ ව  

ශ්ම රශට් සාසකත වතාෙ සුදොී  විධි ට ශාශහ ෙතව පුුලෙත 

ශේවි කි ා අපි වි කොස කරවො. අශේ ර  දදු ස්මදත ශ ත 

ගතවා වූ තීතදු සා නී  තීතදු  කි ව කාර   සිහිප්  කරිලත, 

ාා නිහ  ශෙවො. ශදොශහොා සකතුමතිසයි. 

 

ගවා මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මී ඟට, ගරු අශ ෝෂණ අශබ්සිසහ ාතරීතුමාා. ඔදතුමාාට විවාඩි 

8ක කාල ෂණ තිසශදවො.  

[අ.වා. 3.45]  

 
ගවා අප්ශ්පක් අප්ේසවු ෙුවා  
(ைொண்புைிகு அநெொக் அநபெிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි,  අද දිව ආව ව හා අපව ව 

(පාලව) පවත  ටශ්  ෙව ශරගුලාසි තුමවෂණ, ක්රශාෝපා  

සසේජ ව ෙයාපෘතිස පවත  ටශ්  නි ා ත ශදකෂණ, හා තේ  

ශ ෝවාෙෂණ සවාශේ අුවාැතිස ට දදිිකප්  කර තිසශදවො.  වමු් , 

අද දෙශස  ශ්ම ගරු සවාශේ සාක්ඡාා වුශ්ඩ,  විය සහිත 

ශපොල්ශතල් ආව ව  කිරීා පිළිදපෙයි. එ ට ශහ තුමෙ තායි 

ශපොල්ශතල් කතශට්ව්ජ 73කා පිළිකා කාරක අ සගු වීා තිසබීා. ඒ  

පිළිදප සාක්ඡාා කර්ධී  අපට අලුතිසත නීතිස පවෙතව අෙ ය 

ෙතශත වැහැ. 7981 අසක 06 දරව ආහාර පවශ් , 0.(7) (අ) 

 ටශ්  සපහත ශෙවො, " ්ම ආහාර ෂණ තුම  ශහෝ ාත, එා 

ආහාර  ශස  ය  ට හානිකර දෙට ප්  කරව  ්ම සකොවාවික 

ශහෝ එෂණ ක  අව්ජ දා ක ද්රෙය ෂණ ඇ්  ද එෙැනි ආහාර ෂණ 

නියකපාදව  කිරීා, ආව ව  කිරීා, විකිණීා ශහෝ ශදදා හැරීා 

ශවොක  යුතුම " කි ා. එශාතා 0.(7) (ආ) ශකොටශස  සපහත 

ශෙවො, "ාුවයය පිකශවෝව ට ුවසුදුසු  ්ම ආහාර ෂණ 

නියකපාදව  කිරීා, ආව ව  කිරීා, විකිණීා ශහෝ ශදදා හැරීා  

ශවොක  යුතුම  " කි ා.  

ඒ පවත  ටශ්  ශ්ම පිළිදප කාර ාෙලී  දඬුේම කරතව 

පුුලෙත. ශපොල් සසේජ ව අධිකාික  පසුගි  දා ප්රකා  ක ා, 

ශපොල්ශතල් අසු ිලලි ව ක ඇෆකලශටොෂණසිත අසු 71කට ෙ ා 

අඩුශෙත තිසබුශ ෝ  තායි එ  පිළිකා කාරක ෂණ ශවොෙතශත 

කි ලා.  වමු් , ඒ අසු ප්රාා   31කට ෙ ා අඩු වි  යුතුමයි කි ා 

ශස  ය අාාතයාස   කි වො කි ලා රාය ඇාතිසතුමාා කි වො 

අපි දැෂණකා. අසු 71කට ෙ ා අඩු ශෙතව ඕවෑ කි ලායි ශපොල් 

සසේජ ව අධිකාික  කි තශත. ශපොල් සසේජ ව අධිකාික  ඊශේ 

ශපශ්ජදා මුුල ලසකාශෙතා ග් ත සා්මපලෙලිත, සා්මපල තුමවක 

ඇෆකලශටොෂණසිත අසු 7 ට ෙ ා ෙැඩිශ ත තිසශදවො. සා්මපල 

73ක ඇෆකලශටොෂණසිත අසු 73ට ෙැඩිශ ත තිසශදවො. එතශකොට 

ශස  ය අාාතයාස   කි ව එකද,  ශපොල් සසේජ ව අධිකාික  

කි ව එකද  නිෙැරදි කි ලා ප්ර කව ෂණ ඇතිස ශෙවො. ඒ පිළිදප 

වතාෙ දැුවේ  ක  යුතුම ශෙවො. ශාොකද, දැත ඒ ශපොල්ශතල් 

එළි ට ගිහිල්ලයි තිසශදතශත. ශපොල් සසේජ ව අධිකාික  

කි තශත, ශපොල්ශතල් අසු ිලලි ව කට ඇෆකලශටොෂණසිත අසු 

71කට ෙ ා අඩුශෙත තිසබි  යුතුමයි කි ලායි.  

ශකශස  ශෙත් , දැත ඔදතුමාා කිේො ොශග්ධන palm oil  තහව්ම 

කරතව වාධිපතිසතුමාා ග්  තීතදුෙ ශහොපයි. වමු් , එශස  තහව්ම 

කරවො ව්ම, ශපොල්ශතල් නියකපාදව  ෙැඩි කිරීාට ගතව 

ක්රි ාාා්ජග  ශාොකෂණද? ලසකාශේ ශපොල් ශගඩි ිලලි ව 3,111ෂණ 

පා  තායි ලැශදතශත. සාාාවයශ ත ඒ ශපොල් ශගඩි ිලලි ව 

3,111ත ිලලි ව 0,111ෂණ පා  අශේ කෑාට -පිකශවෝව ට- 

ගතවො. එතශකොට ශපොල්ශතල් නියකපාදව ට තිසශදතශත 

ිලලි ව 7,111යි. දැත තීතදුෙෂණ අරශගව තිසශදවො, ලසකාෙට 

ශකොේපරා ආව ව  කරතව. වමු් , Aflatoxin හැශදතශත 

පුසකෙලිත. එතශකොට ඔ  ශගශවව ශකොේපරාෙල පුසක තිසබුශ ෝ  

ඒශකුව්   පිළිකාකාරක හැශදතව පුුලෙත. ශ්ම ත් ් ෙ  තුම  

ශපොල්ශතල් නියකපාදව  ෙැඩි කිරීාට පි ෙර ගතව ඕවෑ. ශාොකද, 

ශපොල් සසේජ ව අධිකාික ා කි වො ශපොල්ශතල් නියකපාදක ත 

05කට ෙැඩි ප්රාා  ෂණ ඔවුතශග්ධන තරු පශහ  ප්රිලතිස ලාසාව  

ගතව දල්ලු්ම කර තිසශදවො කි ලා. හැදැයි, තො එා ප්රිලතිස 

ලාසාව  ලදා ී  තිසශදතශත  කට පා යි. එතශකොට 

ශපොල්ශතල් නියකපාදක ත  ශදශවකුට පා යි ශපොල් සසේජ ව 

අධිකාිකශේ ප්රිලතිස ලාසාව  සහිතෙ දදිිකශේී  ශෙශ ප ශපො ට 

ශපොල්ශතල් නිකු්  කරතව පුුලෙත. ඒකට තිසශදවො, certify 

කරව තරු පහක ලාසාව ෂණ. එශහා තිසබි ී , 05ශදශවකුට තො 

ප්රිලතිස ලාසාව  ශවොදුත ත් ් ෙ ෂණ තුම  ශපොල්ශතල් නියකපාදව  

අඩු ශෙවො. සාසකත ෙ ශ ත අශේ රටට ශපොල්ශතල් ශාට්රිෂණ 

ශටොත 781,111ෂණ අෙ ය ශෙවො. එයිත ක්ජාාතත සපහා 

ශාට්රිෂණ ශටොත 91,111ෂණ අෙ ය ශෙවො. පිකශවෝව ට ශාට්රිෂණ 

ශටොත 91,111ෂණ අෙ ය ශෙවො. ලසකාශේ තො නියකපාදව  

කරතශත ශපොල්ශතල් ශාට්රිෂණ ශටොත 41,111ක ප්රාා  ෂණ. 

පිකශවෝව  සපහා අෙ ය දතිසික ශතල් ශාට්රිෂණ  ශටොත 51,111 අපි 

ශකොශහොාද නියකපාදව  කරතශත. ඒ අතරතුමර රටකවම දැී ශ්ම, 

ාඤකශඤොෂණකා ශපතිස දැී ශ්ම ක්ජාාතත  කරව වි ාල පිිකසෂණ 

සිටිවො. Palm oil තහව්ම කිරීා තුම  ඔවුතට ලදා ශදව 

විකල්ප  ශාොකෂණද? ශාොකද, ඒො ශපොල්ශතල්ෙලිත දැ්ධදාා මුඩු 

රස එවො. ඒ නිසා ඒො ශෙශ ප ශපො ට නිකු්  කරතව දැික 

1163 1164 



පා්ජලිශ්මතතුමෙ 

ත් ් ෙ ෂණ ඇතිස ශෙවො. එයිත  ැශපව ලෂණය ග වෂණ ෙව 

පිිකස ශෙුවශෙත ගතවා ක්රි ා ාා්ජග  ශාොකෂණද කි ලා ර ට  

කි තව ශෙයි. ශාොකද, එෂණෙරා palm oil තහව්ම කිරීා තුම  ඒ 

ොශග්ධන කු ා ෙයාපාර කර ීවවිකාෙ ශගව  ව අ ට ප්ර කව ෂණ ඇතිස 

ශෙයි කි ලා අපි හිතවො. ඒ නිසා විශ  යශ ත ශපොල්ශතල් 

නියකපාදව  දිිකා්  කරතවට  ්ම  ්ම ක්රි ා ාා්ජග ගතව 

 සිදුශෙවො. 

සාාාවයශ ත ශපොල්  ශගඩි 8කිත ශපොල්ශතල් ලීටර ෂණ 

පා  තායි නියකපාදව  කරතව පුුලෙත ෙතශත. ශපොල් 

ශගඩි ක ිලල රුපි ල්  1 ග ශත දැලුශෙෝ , ශපොල්ෙලට 

පා ෂණ රුපි ල් 561ෂණ පා  ෙැ  ශෙවො. එතශකොට නියකපාදව 

වි දා ෙැඩියි. සාාාවය ත් ් ෙ ෂණ තුම  ශපොල්ශතල් ලීටර ෂණ 

නියකපාදව  කරතවට ෙැ  ෙව වි දා -පිිකෙැ - අඩු කර ගැනීාට 

ශාොකෂණද කරතශත. ශාොකද, ශපොල්ශතල් සාාාවය වතාෙ 

ශෙතට  ්ධී  ඒ සපහා වි ාල ිලලෂණ නි ා ශෙයි.  

ඒ ොශග්ධනා, ගරු දතදුල ගු ේජ ව ඇාතිසතුමාා මුලිත කිේො 

ගැසට් එකෂණ ගැව. 0176 ගැසට් එශෂණ කිසිා තැවක ශපොල්ශතල් 

ගැව සපහත ශෙතශත වැහැ. වමු් , එතුමාා කිේශේ ශපොල්ශතල් 

ගැවයි. එහි තිසශදතශත එ  ිලරිත ශතල් ේජග ෂණ ව්ම, ිලශ්ර ශේ 

අ සගු ශතල් ේජගෙල හා ඒොශේ අ සගු ප්රතිස ත පිළිදප විසකතර ෂණ 

සාඟ එ  ිලශ්ර -කලේම- ක  දෙට ප්රකා  ෂණ ශල්දල් එශෂණ 

සපහත කරතව ඕවෑ කි ලායි. ශපොල්ශතල් ගැව පා ෂණ 

ශවොශෙයි, සාසකත ශතල් පිළිදපෙයි එා ගැසට් ප්ර  නිකු්  කර 

තිසබුශ්ඩ. ශකශස  ශෙත් , 0101 සැේතැ්මද්ජ ාාසශේ තායි එා 

පිිකපහදු ශවොක  ශපොල්ශතල් -crude coconut oil- ලසකාෙට 

ශගව එතව තීතදු කර තිසබුශ්ඩ. පිිකපහදු ශවොක  ශතල් ලසකාෙට 

ශගව එතව තීතදු ක ාට පසුෙයි ශ්ම Aflatoxin කි ව 

පිළිකාකාරක  අ සගු ශතල් එළි ට එතව පටතග් ශ් . එා 

පිිකපහදු ශවොක  ශතල් ලසකාෙට ශගව ආශේ වැ් ව්ම ශ්ම 

ප්ර කව  ඇතිස ෙතශත වැහැ. ඒක සිදු වුශ්ඩ 0101 සැේතැ්මද්ජ 

ාාසශ ත පසුෙයි. ශ්රී ලසකා ප්රිලතිස ආ තවශේ අ යෂණයෙික  

කිේො, "සැේතැ්මද්ජ ාාසශ ත පසුෙයි ශ්ම ප්ර කව  ඇතිස වුශ්ඩ, 

විශ  යශ ත ප මු ාාස තුමශතී  ව්ම ශ්ම ප්ර කව  ඇතිස වුශ්ඩ 

වැහැ, ඊට පසුෙයි ශ්ම ප්ර කව  ඇතිසශෙලා තිසශදතශත" කි ලා. 

 

ගවා මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔදතුමාාට තේ  ිලනි් තුම ශදකක කාල ෂණ තිසශදවො. 

 

ගවා අප්ශ්පක් අප්ේසවු ෙුවා  
(ைொண்புைிகு அநெொக் அநபெிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ශහොපයි. විශ  යශ ත දැත අවුරුදු කාල   සශෙලා තිසශදවො. 

රශට් වතාෙට අවුරුදු කාලශේ කැවු්ම, ශකොකිසක දැදගතව ඕවෑ. 

ශ්ම කාල ට ශපොල්ශතල් වි ාල ප්රාා  ෂණ අෙ ය ශෙවො. 

විශ  යශ ත රටට කි තව, වාවිත ට ගත යු් ශ් , ශස  ය 

අාාතයාස   කි ව Aflatoxin කි ව පිළිකාකාරක  අසු 31ට 

ෙ ා අඩුශෙත තිසශදව ශපොල් ශතල් ද, වැ් ව්ම  ශපොල් සසේජ ව 

අධිකාිකශ ත කි ව අසු 71ට ෙ ා අඩුශෙත තිසශදව ශපොල් ශතල් 

ද කි ලා. එශහා වැ් ව්ම ශ්මක වි ාල ප්ර කව ෂණ දෙට ප් ශෙයි. 

දැවට්  රශට් හැා දිසකත්රිෂණක කා ොශග්ධන Aflatoxin කි ව 

පිළිකාකාරක  අසු 31ට ෙ ා අඩුයි කි ව ශපොල්ශතල් තිසශදවො. 

ඒ නිසා ශ්ම රශට් වතාෙ දැුවේ  කිරීාෂණ කරතව ශෙවො. 

එශහා වැතිස වුශ ෝ , රශට් වතාෙට අවුරුදු කාලශේ 

ශපොල්ශතල් වාවිත කිරීා පිළිදප වි ාල ප්ර කව ෂණ ඇතිස ශෙයි.  

සකතුමතිසයි. 

ගවා මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ශේලු කුාා්ජ ාතරීතුමාා. ඔදතුමාාට ිලනි් තුම පහක 

කාල ෂණ තිසශදවො. 

 
[பி.ப. 3.52] 

 
ගවා ප්වලු කුොතා ෙුවා  
(ைொண்புைிகு நவலு குைொர்)  

(The Hon. Velu Kumar) 
தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கநள, 

இன்மறய இந்த விவொதத்திநல தபருந்நதொட்டத் 

ததொழிலொளர்களினுமடய 1,000 ரூபொய் ெம்பளக் தகொடுப்பனவு 

ததொடர்பொக ைிக முக்கியைொன ஒரு விடயத்மதக் கூற 

நவண்டும்.  அரெொங்கமும்  அநதநபொல, ததொழிற்ெங்கங்களும் 

முதலொளிைொர்களும் இந்த விடயத்தில் தபருந்நதொட்டத் 

ததொழிலொளர்கமளப் பந்தொடுவது இற்மறவமர  ிறுத்தப்படொத 

ஒன்றொக இருக்கின்றது. ஜனொதிபதித் நதர்தல் கொலத்திநல 

ததொழிலொளர்களுக்கொன 1.000 ரூபொய் தகொடுப்பனவு 

வழங்கப்படுவதொக வொக்குறுதி அளித்தவுடன், "தவற்றி, 

தவற்றி" என்றொர்கள். அதன் பிறகு, வரவு தெலவுத்திட்ட 

ஒதுக்கீட்டிநல 1,000 ரூபொய் என்ற முன்தைொழிவு 

தெய்யப்பட்டவுடன், "ததொழிலொளர்களுக்கு தவற்றி; பட்டொசு 

தகொழுத்திக் தகொண்டொடுகின்றொர்கள்" என்று தெய்தி 

தவளியிட்டொர்கள். அதன் பிறகு,  "வர்த்தைொனியிநல 1,000 

ரூபொய் தவளியிட்டுவிட்நடொம்; தவற்றி, தவற்றி" என்றொர்கள். 

"அந்த வர்த்தைொனி அறிவித்தலுக்கு எதிரொக முன்மவக்கப்பட்ட 

இமடக்கொலத்தமட உத்தரவு   ீக்கப்பட்டு விட்டது; ஆகநவ, 

1,000 ரூபொய் தவற்றி, தவற்றி" என்கின்றொர்கள். இவ்வொறொக 

தொங்களும் ஏைொந்து, ைக்கமளயும் ஏைொற்றி, ஊடகங்கமளயும் 

ஏைொற்றிக்தகொண்டு, "1,000 ரூபொய் தவற்றி" எனச் 

தெய்தியிடுவது ததொடர்ந்துதகொண்டிருக்கின்றது. ஆனொல், 

ைக்கள் தவற்றொக  ின்றுதகொண்டிருக்கின்றொர்கள்; 

இன்றுவமரக்கும் அவர்களுக்கு அது எட்டொத கனியொகநவ 

இருக்கின்றது.  

ஆகநவ, வர்த்தைொனி அறிவித்தலின்படி, நதொட்டத் 

ததொழிலொளர்களுமடய தகொடுப்பனவொனது ஏப்பிரல் 

10ஆம் திகதி ஆகின்றநபொது 1,000 ரூபொய்  ொட்ெம்பளம்   

வழங்கப்படநவண்டும். இந்த அரெொங்கம் முதுதகலும்புள்ள 

அரெொங்கைொக இருந்தொல், அத்திகதியொகின்றநபொது 

அவர்களுக்கொன அந்தக் கூலிக்தகொடுப்பனமவ வழங் 

கநவண்டும். அநதந ரத்தில், இன்று விெொொிக்கின்றநபொது, 

கம்பனிகள் ைற்றும் அரெ நதொட்டங்களில் பமழய 

தகொடுப்பனவுகளின் அடிப்பமடயிநலநய  ெம்பளத்மதத் 

தயொொித்து மவத்திருக்கின்நறொம் என்று அவர்கள் 

கூறுகின்றொர்கள். இந்த 1,000 ரூபொய் தகொடுப்பனவு 

என்பது  மடமுமறயில் இல்மல; அது  மடமுமறக்கு 

வரொது எனச் தெொல்லப்படுகின்ற  ிமலநய 

கொெப்படுகின்றது. அந்த வமகயில், ைீண்டும் ைீண்டும் 

தீர்ைொனங்கமள எடுத்தொலும் அவற்மற  மடமுமறப்படுத்த 

முடியொத ஓர் அரெொங்கைொகநவ இந்த அரெொங்கைொனது 

இருக்கின்றது என்பமத  ொங்கள் கூறநவண்டியிருக் 

கின்றது.   

அதுைட்டுைல்லொது, இந்த  ொட்டுக்கு இஞ்ெி 

தகொண்டுவருவமத அரெொங்கம்  ிறுத்தியது. ஆனொல்,  ஞ்சு 

கலந்த நதங்கொய் எண்தெமய இந்த  ொட்டுக்குள் 

தகொண்டுவர அனுைதித்திருக்கின்றது. எதிர்வரும் ெிங்கள, 

1165 1166 

[ගරු අශ ෝෂණ අශබ්සිසහ ාහතා ] 
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தைிழ்ப் புத்தொண்டுக் கொலப்பகுதியிநல எல்லொப் தபொருட் 

களுக்குைொன விமலவொெிகளும் வொனுயர்ந்திருக்கின்றன. 

கமடகளுக்குச் தென்று தபொருட்கமள வொங்குகின்றநபொது, 

அவற்றில்  ஞ்ெிருக்கின்றதொ? இல்மலயொ? என ைக்கள் 

தட்டுத்தடுைொறிக்தகொண்டிருக்கின்ற  ிமலமைநய கொெப் 

படுகின்றது. தர  ிர்ெயக் கட்டமள  ிறுவனத்தின் 

அதிகொொிகள் ெில தபொருட்களிநல இன்னும்  ஞ்ெிருக் 

கின்றததன்று தெொல்கின்றொர்கள். தகொஞ்ெக் கொலத்திற்கு 

அதமன உட்தகொள்வதில் பிரச்ெிமன இல்மல என 

அதிகொொிகள் தெொல்வமதப் பொர்த்துக்தகொண்டிருக்கின்ற ஓர் 

அரெொங்கைொக இந்த அரெொங்கம் இன்றிருக்கின்றது. 

ஆகநவ,  ொங்கள் இந்த அரெொங்கத்திடம் இது ததொடர்பில் 

நகள்வி நகட்கநவண்டியிருக்கின்றது. அரெொங்கம் இந்த 

 ொட்மட ஓர் அரொஜகைொன  ிமலக்கு, ெட்ட ஏற்பொடுகள் 

இல்லொத  ிமலக்கு, கட்டுப்பொடுகளற்ற  ிமலக்கு இன்று 

தகொண்டுவந்திருக்கின்றது 

ශපොල් ශතල්ෙල ප්ර කව ෂණ තිසශදව ශකොට නිශේදව ෂණ නිකු්  

කරවො, palm oil තහව්ම කරවො කි ලා. එශහා ශපොල් 

ශතල්ෙල ප්ර කව ෂණ තිසශදව ශකොට ඒකට විසඳුා palm oil තහව්ම 

කරව එකද? ශ්ම ර ට ශෙලා තිසශදතශත ශාොකෂණද කි ා ප්ර කව 

කරතව අපිට සිදු ශෙවො. ගැටශේ විහාරශේ ශග රෙනී  වා ක 

සකොමීත ෙහතශස  ඊශේ කි වො අපි දැෂණකා, හමුදාෙ පාලව  

ක ාට රටෂණ පාලව  කරතව දැහැ කි ලා. ේතෙහතශස  කි ව 

ඒ කාර   අපිට පැහැදිලිො ශපශවවො. ශපොල් ශතල්ෙල විය 

තිසශදවො කි ව ශකොට palm oil තහව්ම කරවො කි ා කි වො. 

එෂණ ශද ෂණ ෙහතව තේ  ශද ෂණ කිරීා තායි ශ්ම ආ්ඩඩුෙ 

කරතශත.  

 වතාෙට දදු සහව ලදා ශදවො කිේේ  තාතශග්ධන ූලට 

ෙයාපාිකක තට තායි ඒ දදු සහව ලදා ී ා දිගිත දිගටා සිදු 

කශ  . ඒ හිතදා තායි ේශ්ධට ගැසට් ප්ර ෂණ නිකු්  කරලා ඊ ඟ 

දෙශස  ේශ්ධ ෙව ශකොට ඒක දේ  කරගතශත. ඒශකත අපිට 

පැහැදිලි ශෙවො ූලට ෙයාපාර ෂණ හැටි ට තායි ඒ කටයුතුම සිදු 

කශ   කි ලා. ටයිල්ෙලිත ශෙතව පුුලෙත, ශපොල් ශතල්ෙලිත 

ශෙතව පුුලෙත, සීනිෙලිත ශෙතව පුුලෙත, ශ්ම ර  ඒ 

ෙයාපාිකක ත  ෂණතිසා්  කරතව, ඒ අ ශග්ධන ශහොරකාට 

සහශ ෝග  ලදා ශදතව තායි දිගිත දිගටා ශ්ම දදු සහව පාවි්ඡචි 

කශ  . ඒ කාර   ෙහගතව ශ්ම ආ්ඩඩුෙ දැත කි වො, 0176 

අවුරු්ධශ්ධ්  ශාා දදු සහව ලදා දුතවා කි ලා. දදු සහව ලදා 

ී ා, දදු ෙැඩි කිරීා, දදු අඩු කිරීා ආ්ඩඩු දිගිත දිගටා සිදු 

කරවො. එ  කරතශත රශට් ආ්ජකයක හැකි ාෙ අුවෙ වතාෙට 

එා සහව  ලදා ී ා සපහායි. එක දෙසක ේශ්ධ ද්ධද පවෙව 

එකයි, ඊ ඟ දෙශස  ේශ්ධ ෙව ශකොට ඒ ද්ධද ශෙවසක කරව එකයි 

සිදු වුශ්ඩ ශ්ම ආ්ඩඩුෙ  ටශ්  ශත. ශ්ම කටයුතුම නිසා ශ්ම 

ආ්ඩඩුෙ පේ ොශගව  තව දැික ත් ් ෙ ෂණ අද ඇතිස ශෙලා 

තිසශදවො, මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි. සකතුමතිසයි. 
 

ගවා මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 මී ඟට, ගරු ශසල්ෙරාා කශේතද්රත ාතරීතුමාා. ඔදතුමාාට 

ිලනි් තුම හ ක කාල ෂණ තිසශදවො. 
 

[பி.ப. 3.58] 
 

ගවා ප්ාල් 0වපානා කප්ේන්ද්රන් ෙුවා 
(ைொண்புைிகு தெல்வரொெொ கநஜந்திரன்) 

(The Hon. Selvarajah Kajendren)  
ெமபக்குத் தமலமைதொங்கும் தகௌரவ உறுப்பினர் 

அவர்கநள, இன்மறய தினம் இறக்குைதி ைற்றும் ஏற்றுைதி 

(கட்டுப்பொட்டு) ெட்டத்தின் கீழொன ஒழுங்குவிதிகள் ைற்றும் 

தெயல்நுணுக்க அபிவிருத்தித் கருத்திட்டங்கள் ெட்டத்தின் 

கீழொன கட்டமளகள் ததொடர்பொக இங்நக விவொதங்கள் 

இடம்தபற்றுக்தகொண்டிருக்கின்றன. இமவ ததொடர்பொன 

விவொதத்மத ஆரம்பிக்கின்ற இந்த ந ரத்திநல, எங்களுமடய 

நதெத்திற்கொக - ைக்களுக்கொகக் குரல் தகொடுத்து ைமறந்த 

முன்னொள் ைன்னொர் ைமறைொவட்டப் நபரொயர் இரொயப்பு 

நயொெப் ஆண்டமக அவர்களுக்கு அஞ்ெலி தெலுத்தும் 

வமகயில் ஒரு  ிைிடம் தமலெொய்த்துக்தகொள்ள 

விரும்புகின்நறன். இவர் தற்நபொமதய ஜனொதிபதி 

நகொட்டொபய ரொஜபக்ஷ அவர்கள் அப்நபொமதய பொதுகொப்புச் 

தெயலொளரொக இருந்த கொலப்பகுதியிநல தைிழ் ைக்கள்ைீது 

நைற்தகொள்ளப்பட்ட இனப்படுதகொமலக்கொன தபரும் 

ெொட்ெியைொக இருந்தவர். எங்களுக்கு  ீதி கிமடப்பதற்கு 

முன்னதொகநவ இன்று எங்கமளவிட்டுப் பிொிந்திருக்கின்றொர். 

இது எங்களுமடய ெமூகத்திற்கும் எங்களுமடய நதெத்திற்கும் 

ஈடுதெய்யப்படமுடியொத நபொிழப்பொகும். அவருக்கு  ொங்கள் 

எங்களுமடய தைிழ்த் நதெிய ைக்கள் முன்னெி ெொர்பொக 

வெக்கத்மதத் ததொிவித்துக்தகொண்டு,  ொன் எனது உமரமயத் 

ததொடர்கின்நறன்.  

தந்திநரொபொய  கர அபிவிருத்தித் திட்டத்தின் கீழ், 

யொழ்ப்பொெ ைொவட்டத்தில் அபிவிருத்தித் திட்டங்கள் ெில 

நைற்தகொள்ளப்படுகின்றன.  
 

ගවා (ෙුා ාතාය)  න්න නයසුෙන ෙුවා (ඖෂධා 

නිෂනපා නය  ාැපමෙ ුා නියාෙන පානය අොවයුරො)  
(ைொண்புைிகு (நபரொெிொியர்) ென்ன ஜயசுைன - ஔடத 

உற்பத்திகள், வழங்குமககள் ைற்றும் ஒழுங்குறுத்துமக 

இரொஜொங்க அமைச்ெர்)  

(The Hon. (Prof.)  Channa Jayasumana - State Minister of 

Production, Supply and Regulation of Pharmaceuticals) 
මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි,- 
 

ගවා මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු (ාහාචා්ජ ) චතව  සුාව රාය අාාතයතුමානි, රීතිස 

ප්ර කව ෂණද?  
 

ගවා (ෙුා ාතාය)  න්න නයසුෙන ෙුවා  
(ைொண்புைிகு (நபரொெிொியர்) ென்ன ஜயசுைன)  

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana) 
මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි, ශාතුමාා තාතශග්ධන ක ාශේී  

කිේො, අතිසගරු වාධිපතිසතුමාා ශදා  ාතිස ට විරු්ධ ෙ යු්ධ  ෂණ 

ක ා කි ා. ාා දල්ලා සිටිවො, ඒ ප්රකා   හැතසාඩ් ෝජතාශෙත 

දේ  කරතව කි ා. කිසිශස ්  ාතිස කට ශහෝ ව ේජග කට 

එශරහිෙ යු්ධ  ෂණ කරතව අතිසගරු වාධිපතිසතුමාා එදා ආරෂණයක 

ශල්ක්මෙර ා විධි ට කටයුතුම කශ   වැහැ. ඒ ප්රකා   

මුුලානිතා ාතිසොී  ප්රකා  ෂණ. ඒ ප්රකා   හැතසාඩ් 

ෝජතාශෙත දේ  කරතව කි ා ාා ශ ෝවා කරවො. 
 

ගවා මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශදොශහොා සකතුමතිසයි, ගරු රාය අාාතයතුමානි. ාා ඒ කාර   

පිළිදප ගරු ක ාවා කතුමාාට දතෙතව්ම. 
 

ගවා ප්ාල් 0වපානා කප්ේන්ද්රන් ෙුවා 
(ைொண்புைிகு தெல்வரொெொ கநஜந்திரன்)  

(The Hon. Selvarajah Kajendren) 

[මූලාානප්ේ අණ පරිදි ඉව ක කපන ලදී.] 
[அக்கிரொெனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
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පා්ජලිශ්මතතුමෙ 

 
உங்களுக்குத் துெிச்ெல் இருந்தொல் ஒரு ெர்வநதெ குற்றவியல் 

விெொரமெக்கு வொருங்கள்  ிரூபித்துக் கொட்டுகின்நறொம்! 

யொழ். குடொ ொட்டிநல தந்திநரொபொய  கர அபிவிருத்தித் 

திட்டத்தின்கீழ் நவமலத்திட்டங்கள்  மடதபற்றுக் 

தகொண்டிருக்கின்றன. தந்திநரொபொய  கர அபிவிருத்தி என்று 

தெொல்லப்படுகின்றதபொழுது, அது 30 - 40 ஆண்டுகளுக்குப் 

பின்பும்  ிமலத்து  ிற்கக்கூடியதொக இருக்கநவண்டும். 

அவ்வொறொன ஓர் அபிவிருத்தித் திட்டத்தின் அடிப்பமடயொக 

இருக்கக்கூடிய  வடிகொலமைப்புத் ததொடர்பொன அந்த master 

plan இன்னமும் அங்நக பூரெப்படுத்தப்பட்ட ஒன்றொக 

இல்மல. அந்த வடிகொலமைப்புத் ததொடர்பொகத் 

தயொொிக்கப்பட்டிருக்கின்ற திட்டம் Sri Lanka Land 

Development Corporation ஆல்  அங்கீகொிக்கப் 

பட்டிருக்கின்றதொ? என்கின்ற ஒரு நகள்வி இன்றும் 

இருந்துதகொண்டிருக்கின்றது. அப்படிப்பட்ட திட்டதைொன்று, 

அதொவது வடிகொலமைப்புத் ததொடர்பொன master plan, தமர 

உயரத் தரவுகளும் ைமழவீழ்ச்ெித் தரவுகளும் இல்லொைல்தொன் 

தயொொிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதுைட்டுைல்லொைல் அங்கு 

துண்டுதுண்டொக நைற்தகொள்ளப்படுகின்ற அபிவிருத்திகள் 

 ீடித்து  ிமலக்கக்கூடியதொக இல்மல. குறிப்பொக 

யொழ்ப்பொெம், தகொழும்புத்துமற கடற்கமரநயொரைொக வீதி 

அகலிப்புப் பெிகள் எதிர்கொலத்திநல  மடதபறுைொக 

இருந்தொல், இப்தபொழுது இந்தத் திட்டத்தின்கீழ் 

நைற்தகொள்ளப்படுகின்ற அபிவிருத்திகள் பயனற்றுப்நபொகும். 

அங்கு அமைக்கப்படுகின்ற  மடபொமதகள் எல்லொம் 

இடித்தழிக்கப்படுகின்ற  ிமலமைதயொன்று உருவொகும்.  

இந்த heritage development ததொடர்பொக 

குறிப்பிடுவதொனொல், கடந்த ஓரொண்டுக்கு நைலொக 

Archaeology Department அந்தத் திட்ட அபிவிருத்திக்கொன 

வமரபடங்கமள இன்னமும் வழங்கவில்மல. இதன் 

கொரெைொக உலக வங்கியினொல் வழங்கப்பட்ட கொலப்பகுதி 

முடிவமடந்து,  ிதிகள்  ிறுத்தப்படுகின்ற ஓர் அபொய  ிமலமை 

உருவொகியிருக்கின்றது. யுத்தத்தினொல் பொதிக்கப்பட்ட 

எங்களுமடய பிரநதெத்மதக் கொட்டிக் நகொடொனுநகொடி 

உதவிகமளப் தபற்று, அந்த உதவிகமள மவத்துக்தகொண்டு 

ததன்பகுதிமய அபிவிருத்தி தெய்வதில்  ீங்கள் 

கண்ணுங்கருத்துைொகச் தெயற்படுகின்றீர்கநள தவிர, 

யுத்தத்தினொல் அழிந்த வடக்கு, கிழக்கு பிரநதெங்களுமடய 

நைம்பொட்டிநல எந்தவிதைொன அக்கமறமயயும் கொட்டுவதொக 

இல்மல.  

இன்மறய தினம்  இறக்குைதி ைற்றும் ஏற்றுைதி 

(கட்டுப்பொட்டு) ெட்டத்தின் கீழொன ஒழுங்குவிதிகள் 

ததொடர்பொன இந்த விவொதத்திநல பல விடயங்கள் இங்நக 

நபெப்படுகின்றன. பொல் ைொ இறக்குைதி ததொடர்பொக, கொல் மட 

உற்பத்திகள்  ததொடர்பொகப் நபெப்பட்டன. ஆனொல், இமவ 

அமனத்தும் தபரும்பொன்மையின ைக்களுமடய 

தபொருளொதொரத்மத அடிப்பமடயொக மவத்துக்தகொண்டு 

நைற்தகொள்ளப்படுகின்றதொ? என்ற ஒரு நகள்வி எழுகின்றது. 

ைட்டக்களப்பு ைொவட்டத்திநல ஏறொவூர்பற்று ைற்றும் 

நகொரமளப்பற்று பிரநதெ தெயலொளர் பிொிவுகளுக்குட்பட்ட 

பகுதிகளிநல இருந்த பொொியளவு நைய்ச்ெல் தமரகள் 

தபரும்பொன்மையினத்தவர்களொல் அபகொிக்கப்பட்டிருக் 

கின்றன. ைண்முமன ததன்நைற்குப் பிரநதெ தெயலொளர் 

பிொிவிநல, தகவுளியொைடு பகுதியிநல கிட்டத்தட்ட 2,200 ஏக்கர் 

நைய்ச்ெல்தமர தபரும்பொன்மையினத்தவர்களொல் ஆக்கிரைிக் 

கப்பட்டிருக்கின்றது. அங்நக தபருைளவொன  ிலம் ஊர்கொவற் 

பமடயினரொல் முள்நவலி அமடக்கப்பட்டு ைரமுந்திொிமகச் 

தெய்மக நைற்தகொள்வதற்கொகப்  பறிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. 

அநதநபொன்று ையிலத்தைடு, ைொதவமெப் பகுதிகள் 

பறிக்கப்பட்ட கொரெத்தினொநல கிட்டத்தட்ட மூன்று இலட்ெம் 

ைொடுகள் அழிந்திருக்கின்றன. ஆகநவ, அபிவிருத்தி பற்றி, 

ஏற்றுைதி, இறக்குைதி பற்றிப் நபசுகின்றதபொழுது 

தைிழர்களுமடய தபொருளொதொரத்மத அழித்து, ததன்னிலங்மக 

ெொர்ந்த  தபொருளொதொரத்மத ைட்டும் ந ொக்கைொகக்தகொண்டு 

தெயற்படுவமத  ீங்கள்  ிறுத்த நவண்டும்.  

அண்மையிநல பயங்கரவொதம் ததொடர்பொன 

பட்டியதலொன்று தவளியிடப்பட்டிருந்தது. அதிநல பல 

தவளி ொட்டுப் புலம்தபயர் அமைப்புக்களும் தனி பர்களும் 

பட்டியலிடப்பட்டிருக்கிறொர்கள். அரெியல் ந ொக்கத்திற்கொக 

ைட்டும் அந்தப் பட்டியல் தவளியிடப்பட்டிருக்கின்றது. 

அந்தப் பட்டியலில் ெம்பந்தப்பட்டவர்கள் யொரும் கடந்த 10 

ஆண்டுகளில் எந்தப் பயங்கரவொத  டவடிக்மககளிலும் 

ஈடுபட்டதற்கொன ெிறிய ஆதொரம்கூடக் கிமடயொது. 

அவ்வொறிருந்தொல் அமத தவளிப்படுத்துங்கள் பொர்க்கலொம்! 

அவர்கள் தவறுைநன இந்த ஆட்ெிக்கு எதிரொக 

தெயற்படுகின்றொர்கள், இந்திய, நைற்கு  ொடுகளுக்கு 

வொய்ப்மப ஏற்படுத்துகின்ற வமகயிநல ஓர் ஆட்ெி 

ைொற்றத்திற்குத் துமெநபொகின்றொர்கள் என்ற கொரெத்திற் 

கொகத் தமடதெய்யப்பட்டிருக்கின்றனர். 

 
ගවා මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ාතරීතුමාා, ඔදතුමාාට නි ිලත කාල  අෙසාවයි. 

 

ගවා ප්ාල් 0වපානා කප්ේන්ද්රන් ෙුවා 
(ைொண்புைிகு தெல்வரொெொ கநஜந்திரன்)  

(The Hon. Selvarajah Kajendren)  
ஆகநவ, இது பிரநதெ அபிவிருத்திக்குப் தபொிதும் 

இமடஞ்ெலொக இருக்கின்றது. இந்தப் நபொக்கு 

ைொற்றப்படொவிட்டொல் ஒருதபொழுதும் உங்களொல் ஓர் 

ஆக்கபூர்வைொன அபிவிருத்திமய ஏற்படுத்த முடியொது 

என்பமதப் பதிவுதெய்துதகொள்ள விரும்புகின்நறன்.  

 

ගවා මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු සසීවෙ එදිිකාාතව ාතරීතුමාා. ඔදතුමාාට ිලනි් තුම දහ ක 

කාල ෂණ තිසශදවො. 

 
[අ.වා. 4.14] 

 

ගවා ාවවතව එදිරිොන්න ෙුවා 
(ைொண்புைிகு ெஞ்ஜீவ எதிொிைொன்ன)  

(The Hon. Sanjeeva Edirimanna) 

මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි, ාා කල්පවා කරිලත සිටිශේ 

ශ්මකයි. 'ශකොටිහ උ හෙස news bulletin එක අහශගව හිටි ා 

ොශග්ධන තායි ගරු ශසල්ෙරාා කශේතද්රත ාතරීතුමාාශග්ධන ක ාෙ. 

ඒක ශවොශෙයි  තිසශදව අවුල.  ගරු ලෂණයකාත කිිකඇල්ල 

ාතරීතුමාා  ගරු සවාශේ සිටිව ශ්ම ශෙලාශේ ාට ශා  අහතව 

හිතුම ා. ශ්ම ාතරීෙරු ශචෝදවා කරව ශකොට අශේ ආ්ඩඩුශේ 

ාතරීෙරු, ඇාතිසෙරු ඊට ප්රතිසචාර දැෂණවීාට ේවතදුෙෂණ 

දෂණෙවො. ර විරුශෙෝ ිලනී ාැරුො කි ව ශචෝදවාෙ කරව 

1169 1170 

[ගරු ශසල්ෙරාා කශේතද්රත ාහතා] 
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ශකොට,  සජි්  ශප්ර ාදාස ාැතිසතුමාාශග්ධන එෂණ ශගෝලශ කුටේ   ඊට 

එ ශරහිෙ ෙචව ෂණ ක ා කරතව කෙදාේ   ශකොතදෂණ තිසබුශ්ඩ 

වැහැ. දපලා හිටලා සර්  ශෆොතශස කා ාැතිසතුමාා ආසවශ ත 

වැිනටිවො. ඒ,  එදා ාහිතද රාපෂණය ආ්ඩඩුේ  එෂණක ඒ සටව 

ශාශහ ෙපු ිලනිශහකු විධි ට එතුමාාශග්ධන  ඇ ශේ ඒ හැඟීා තිසශදව 

නිසායි. එතුමාා හැර ශෙව එෂණ ාතරීෙරශ කුට ශ්ම කාර ා 

පිළිදපෙ කිසිා  හැඟීාෂණ වැහැ.  

ඊ ඟට, අපි ශපොල් ශතල් පිළිදපෙ ක ා කරමු. 

දැත ශ්ම සාසකත විොද  අහශගව දතවශකොට, 0176 

අවුරු්ධශ්ධ ශපොල් ශතල්ෙලට palm oil කලේම කරතව තීතදුෙ 

ග්  ආ්ඩඩුෙ,  මුසකලි්ම ාතද තීරුෙට තිසශදව ශපශ්ජතකාට ිකසාඩ් 

දදියුී තට ව  ශෙලා ිකසාඩ් ව ෙපු ආ්ඩඩුෙ, ිකසාඩ් දදියුී තශග්ධන 

 ව දල ට  ට ශෙලා ශ්ම රශට් ිලනිසුතට ෙහ කෙපු ආ්ඩඩුෙ, 

ශපොල් ශතල් ප්ර කව ෂණ පටලො ශගව අද කිඹුල් කඳුුල ශහ තව 

පටත අරශගව තිසශදවො. 

මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි, කිඹුල් කඳුුල කි තශත 

කිඹුශලෂණ ශගොදුරෂණ අරශගව ශගො බිාට ඇවිල්ලා, ඒ ශගොදුර 

ගිලිතව කට අිකවශකොට, ශ්ම ේඩු හුවෙයි  ටි හුවෙයි ශදොශහොා 

ශලොකුෙට  ඇරලා ෙහලා, වැෙත කට අිකවශකොට කිඹුලාශග්ධන 

ඇසකෙලිත කඳුුල එවො. එතශකොට සාහරු ස්ෙශටවො, ශ්ම 

ාැශරතව  ව එශහා වැ් ව්ම ිල ගි , ශගොදුරට හසු වුණු සතා 

පිළිදප ශේදවාෙට කිඹුලා අ වො කි ලා. අපි ශ්ම කිඹුල් 

කඳුුලෙලට ස්ෙශටතව ලැහැසකතිස වැහැ කි ව එක විපෂණයශේ 

ාතරීෙරුතට  පැහැදිලිෙ අෙ ාර ශ ත කි තව කැාැතිසයි. 

මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි, ශ්ම රශට් ෝජෂික ශපොල් ශතල් 

අෙ යතාෙ ශාට්රිෂණශටොත 781,111යි. ආසතව ෙ ශ ත අශේ 

රශට් නියකපාදව  ශාට්රිෂණශටොත 05,111 දෂණාො  වො. ඒ නිසා 

ශ්ම රටට ශපොල් ශතල් පිටරටිත ශගතෙතව සි්ධ  ශෙවො. ාා 

ශ්ම කාර   කි තශත ශ්මකයි. සාහරු දැත ශ් රු්ම අරශගව 

දතශත ශගෝඨාව  රාපෂණය ාැතිසතුමාාශග්ධන ආ්ඩඩුෙ ආෙට පසකශස  

තායි ශ්ම ශපොල් ශතල් ශගශවතශත කි ලායි. වැහැ, ඒක එශහා 

ශවොශෙයි. ඒ ොශග්ධනා, අපි ෙැදග්  තීර  ෂණ ග් තා. අතිසගරු 

වාධිපතිස ශගෝඨාව  රාපෂණය ාැතිසතුමාාශග්ධන ආ්ඩඩුෙ ආොට 

පසුෙ, ශ්ම රටට ශගතෙව ආව නික ශපොල් ශතල් ශ්රී ලසකා ප්රිලතිස 

ආ තවශේ විදයා් ාක විා්ජ ව කට  ට්  කිරීා පිළිදප 

තීතදුෙෂණ ග් තා. ඒ අුවෙ තායි අපි ශ්ම හඳුවා ගැනීා කරතශත. 

සාාග්ම තුමවෂණ විය සහිත ශපොල් ශතල් ශාරටට ශගතවීා පිළිදපෙ 

ශචෝදවාෙෂණ ලදවො. ඒ සාාග්ම රකිතව අපට කිසිදු වුොවාෙෂණ 

වැහැ. Katana Refineries Private Limited, Ali Brothers 

Private Limited and Edirisinghe Edible Oil Private Limited 

කි ව ආ තව තුමව ශගතෙපු ශපොල් ශතල් ශතොග ෂණ, පිිකපහදු 

කිරීාට නි ිලත ශතල් - crude coconut oil - ශතොග ෂණ පිළිදපෙ 

ශ්ම ශචෝදවාෙ එල්ල ෙතශත. ඒ අුවෙ, ශ්රී ලසකා ප්රිලතිස ආ තවශේ 

නි්ජශ්ධ ෙලට  ට් ෙ ශ්රී ලසකා ශ්ජගුෙ තීතදු කරවො, ශ්ම ශපොල් 

ශතල් ශෙශ ප ශපො ට නිකු්  වීා වතර කිරීාට. ඒ සපහා ශ්රී 

ලසකා ශ්ජගුෙ විසිත තීතදුෙෂණ ගතවො.  

මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි, කිසි ්ම ආව නික 

වා්ඩ  ෂණ ශෙශ ප ශපො ට නිකු් වීා ොර   කිරීා ශෙුවශෙත 

ශ්රී ලසකා ශ්ජගුෙට, එශහා වැ් ව්ම ශාරට දල ාිකතට ගතව  

පුුලෙත ප්ර ාව තීතදු තුමවෂණ තිසශදවො. එකෂණ තායි, ශ්ජගු 

අකරෂණය    ටශ්  ගුද්මගත කිරීා. එශහා වැ් ව්ම එසැනිත 

ප්රතිසඅපව ව  සපහා ශ ොමු කිරීා. එශහා වැ් ව්ම එකී වා්ඩ  

ශතොග  රාසතතක කරලා ඒ ආව ව  කරව ලද සාාගා 

කිසි ්ම ද්ඩ ව කට  ට්  කිරීා. ශාතැවී  ශ්රී ලසකා ශ්ජගුෙ 

තීතදුෙෂණ ගතවො, ශ්ජගු අකරෂණය    ටශ්  ඒ ආ තවෙලට 

අ ්  ගුද්මෙල ශ්ම ශපොල් ශතල් ශතොග  තැතප්  කරතව. ශා  

සි්ධ  ෙතශත ෙගකී්ම විරහිතෙ ශවොශෙයි, දතාා ෙගකීශාත. 

ශා  ශපර ශවොවූ විරූ ත් ් ෙ කු්  ශවොශෙයි. ශා  

සාාාවයශ ත ශ්රී ලසකා ශ්ජගුෙ අුවගාව  කරව නි කචිත 

පිළිශෙතෂණ. ඒක සි්ධ  ශෙතශත corporate guarantee එකෂණ 

 ටශ් .  ශ්රී ලසකා ශ්ජගුෙයි, එකී ආව නික සාාගායි අතර ඇතිස 

ෙව ගිවිසු්මගත එකඟතාෙෂණ අුවෙ තායි ශ්ම ගද ා ගත කිරීා 

වැ් ව්ම ගුද්මගත කිරීා සිදු ෙතශත. එහිී  ශ්රී ලසකා ශ්ජගුශෙත 

seal තැබීාෂණ ොශග්ධනා, එකී ආව නික සාාගා විසිුව්  seal 

තැබීාෂණ සි්ධ  කරවො. ඒක  තුමරෂණ විධි ට ග් ශතෝ , 

ආව වකරුශග්ධන  තුමර විතරෂණ තිසබු ාට, ශ්රී ලසකා ශ්ජගුශේ  තුමර 

වැතිසෙ ඒ seal  අිකතව දැහැ. ඒක ශ්ධ පාලව අ් දැකී්ම තිසශදව 

අපට තෙදුරට්  ශ් රු්ම ගතව ශලශහසිා තැව තායි, අශේ ශග්ධන 

 ඟ දසකශකෝශල් ාතද ශපට්ටි ට polling booth එශෂණ දතව 

අශේ නිශ ෝජිත ා්  seal තදවො. ඒ ොශග්ධනා, ාතද 

ා යසක ාවශේ සක ාවාධිපතිසෙර ා්  ඒකට seal තදවො. 

ශාතව, ශ්ම හා සාාව seal තැබීාෂණ සහිතෙ තායි 

ආව වකරුශග්ධන ගුද්මෙල ශ්ම තැතප්  කිරීා සිදු වුශ්ඩ.  

මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි, ඊ ඟ ප්ර කව  aflatoxin 

හඳුවා ගැනීායි. ශ්ම පිළිදප විදයා් ාක පැහැදිලි කිරීා තායි, 

aflatoxin පි වි ඇසට අේජ යි; ගපෂණ වැහැ; සුෙපෂණ වැහැ; 

රහෂණ දැශවතශත වැහැ. එශහව්ම, කිසි ්ම ආහාර ද්රෙය ක 

aflatoxin අ සගු ද වැ්ධද  තව නි කචිතෙ දැව ගැනීා සපහා 

පහසුක්ම සහිත රසා වාගාර පිකෂණය  ෂණ කිරීා අතයෙ ය 

ශෙවො. අතව  වැෙත්  අතිසගරු වාධිපතිස ශගෝඨාව  රාපෂණය 

ාැතිසතුමාා ග්  තීර ශේ ෙැදග් කා අපට පැහැදිලි ශෙවො. අශේ 

ආ්ඩඩුෙ දල ට පැිලණි ාට පසකශස  අලු්  වා්ඩ  අයිතා 43ෂණ 

ඇතුම ්  ක  ශ්රී ලසකා ප්රිලතිස ආ තවශේ විා්ජ ව ට "ශපොල් 

ශතල්"  ව්ම ශවොක ා ව්ම, අපට ශා  හඳුවා ගතව සි්ධ  

ශෙතශත වැහැ.  

ඒ නිසා අපි ඒ කාර   දතාා පැහැදිලිෙ අෙ ාර   ක  

යුතුමෙ තිසශදවො. ශ්ම සි ල්ල ඇතුමශ   අපි ශ්ම විපෂණය ට 

අෙ ාර ශ ත ප්රකා  ක  යුතුම ඊ ඟ කාර ාෙ තායි, ශ්ම රට 

ශ්ම ශාොශහොත ෙව විට මුහු  ශදව තීර ා් ාක ප්ර කව  

ස්මදත ෙ අද පා්ජලිශ්මතතුමශේ සාක්ඡාාෙෂණ වැහැ කි ව 

කාර  . ඒ ොශග්ධනා, රාත්රිශේ රූපොහිනිශේ තිසශදව ශ්ධ පාලව 

විොදෙල අද COVID-19  පිළිදප ාාතෘකාෙ සාක්ඡාාෙට 

ලෂණශෙතශත්  වැහැ. කිසි ්ම ආ්ඩඩුෙෂණ තාතශග්ධන කා්ජ  වාර  

ස්මදත ෙ සා්  ද එශහා වැතිසව්ම අසා්  ද කි ව කාර ාෙ 

නි කචිතෙ දැව ගැනීාට තිසශදව ශහොපා මූල ්ජා ෂණ තායි එකී 

රට තුම , ඒ ශාොශහොතට අදා ෙ පෙතිසව ාතිසක ෙයසව  වැතිසව්ම 

ාතිසක අභිලාය  අුවෙ එකී ආ්ඩඩුෙ සා්  ද එශහා වැතිසව්ම 

අසා්  ද කි ව කාර ාෙ ශ් රු්ම  ගැනීා. අද ශ්ම මුුල 

ශලෝක ටා සාශේෂණයෙ දැලුේ , අපි ීවේ ෙව ආසි ාතිසක 

කලාප ට සාශේෂණයෙ දැලුේ , ශකොශරෝවා ෙයසව  ා්ජදව  

කිරීා අතිසත ශ්රී ලසකා ර , ශගෝඨාව  රාපෂණය 

වාධිපතිසතුමාතශග්ධන ආ්ඩඩුෙ දතාා ප්ර සකත තැවක දතවො. 

සස යා් ාක ත් ් ෙ  ග් ශතෝ , අද ේදෑසව 71.11 ෙව විට 

ශකොශරෝවා ආසාදිත ත 93,436ශදශවකු ෝජතා වු ා. 

මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි, ආ්ඩඩුෙෂණ විධි ට අපි 

ආ ්මදරශ ත කි වො, ඒ ොශග්ධනා ිලනිසකසු විධි ට දතාා 

ශග රෙනී  ආ යා් ිලක සතුමටකිත අපි කි වො, එකී 93,436ත 

91,563ශදශවකු සුෙප්  ශෙලා පිකසකසිලත ශගදර ගිහිල්ලා 

තිසශදවො  කි ව කාර  . ප්රතිස ත ෂණ විධි ට ශ්මක සි  ට 

9 ෂණ. ඒ ොශග්ධනා ශ්ම ප්ර කව  ක ාවාකර   කිරීා අතිසත අපි 

ශහොපා තැවක දතවො කි ව කාර ාෙ අද ශ්ම මුුල ශලෝක ා 

පිළිඅරශගව තිසශදවො.  
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පා්ජලිශ්මතතුමෙ 

ඒ ොශග්ධනා මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි, ාා ඔදශග්ධන 

අෙ ාව  ශ ොමු කරතව කැාැතිසයි, පසුගි  දදාදා ඇශාිකකත 

වාධිපතිස ශෝ දයිඩ්ත  ෙල ාතදිරශේී  සහවාගි වුණු එතුමාාශග්ධන 

රයර කාලශේ ප මුශෙනි එශහා වැ් ව්ම ාසගල ප්රෙෘ් තිස 

සාක්ඡාාෙ ගැව කි තවට.  ඒ ප්රෙෘ් තිස සාක්ඡාාශේී  ශලෝකශේ 

විවි  ආ තවෙලිත, විවි  ාා ය ආ තවෙලිත පැිලණි 

ාා යශේී ත ශෝ දයිඩ්ත වාධිපතිසෙර ාශගත ප්ර කව කරවො, 

ඇශාිකකත සාා  පසුගි  වාධිපතිසෙර ශේී ් , ඒ ොශග්ධනා ඊට 

ශපර වාධිපතිසෙර ශේී ්  සාක්ඡාා ක  ඇශාිකකත සාාශේ 

ප්රමු  අ්ජබුද  දෙට ප්  ශෙලා තිසශදව අවෙසර සසක්රාණික ත 

පිළිදප ප්ර කව . ාා යශේී ත ශෝ දයිඩ්ත වාධිපතිසතුමාාශගත ඒ 

කාර   ඇහුොා වාධිපතිස දයිඩ්ත කිේො, “සශහෝදරෙරුනි, ඒ 

හැා ප්ර කව ෂණා ්ධවිතීක කාර ා. ශ්ම ශාොශහොශ්  අශේ ප්ර කව , 

ඇශාිකකත සාා  මුහු  ශදව ප්ර කව , ශ්ම ශලෝක  මුහු  

ශදව ප්ර කව  ඒ එකෂණේ  ශවොශෙයි. අද COVID-19  ස්මදත  

ප්ර කව ටයි අපි මුහු  ශදිලත දතශත” කි ලා. ඒ සාක්ඡාාශේී  

ශෝ දයිඩ්ත vaccine එක ස්මදත ශ ත තාතශග්ධන ප්රගතිස යි 

පැහැදිලි කශ  . ඒ ොශග්ධනා ශකොශරෝවා ා්ජදව  ස්මදත ෙ 

ඇශාිකකත ආ්ඩඩුෙ ග් ත තීතදු තීර  සහ ඒ ක්රි ා් ාක ප්රගතිස  

පිළිදපෙයි අදහසක දැෂණවූශේ.  මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි, ාා 

ශාතැනිත එතශත අශේ ආ්ඩඩුෙ පිළිදපෙ ාට  තිසශදව එක 

ප්ර කව කට. ඒ තායි ශ්ම ස්මදත  කාර ාෙ ාා්ජකට් කිරීා අතිසත 

අපි අසා්  තායි. ඒක අපට පිළිගතව සි්ධ  ශෙවො. හැදැයි, ශ්ම 

ප්ර කවශේී  ිලනිසුත මුහු  ශදව ශ්ම අ්ජබුද ට ේ් තර ෂණ ශසවීා 

අතිසත ශ්ම ශලෝකශේ දැවට සක්රි ෙ පෙතිසව ත් කාලීව රාය 

පාලව ෙුහ  ඇතුමශ   අපි දතාා ප්ර සකත තැවක දතවො  කි ව 

කාර ාෙ දතාා සතශතෝයශ ත අපි අෙ ාර   කරතව 

කැාැතිසයි. වමු්  කිසිා ශාොශහොතක සජි්  ශප්ර ාදාස ප්රමු  සාගි 

ව දලශේගශ ත, අුවර කුාාර දිසාවා ක ාතරීතුමාාශග්ධන ඒ  

පෂණයශේ ාතරීෙරු ශදතුමත ශදවාශගත ශ්ම ප්ර කව  පිළිදපෙ 

විදයා් ාක, විය ාුවද්ධ  සසොද ෂණ ශ්ම ේ් තරීතර සවාෙ තුම  

නි්ජාා   කර ගතව දැික වු ා.  

මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි,   ශකොශරෝවා ෙයසව  

පාලව  කරලා ශ්ම ප්ර කවශ ත අ් ිලශදව ආසි ාශේ ප මුශෙනි 

රාය දෙට ශ්රී ලසකාෙ ප්  ශෙිලත  ව ගාවට අශේ 

වාධිපතිසතුමාතට අපි ආ යා් ිලකෙ ආය ්ජොද කරිලත ඒ පිළිදපෙ 

හැකි ව්ම සහා  ශදතවට තමුතවාතශස ලාශග්ධන - විපෂණයශේ 

ාතරීෙරුතශග්ධන- පපුෙ ඇතුමශ   එශහා අදහසෂණ පහ  ශේො  

කි ව ප්රා්ජ ව  කරිලත ාා නිහ  ශෙවො.  

ශදොශහොා සකතුමතිසයි ලදා දුත අෙසක ාෙට. 

 

ගවා මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ආචා්ජ  හ්ජය ද සිල්ො ාතරීතුමාා. ඔදතුමාාට ිලනි් තුම 

ශදකක කාල ෂණ තිසශදවො. 

 

[අ.වා. 4.75] 

 

ගවා (ආ ාතාය) ුතාෂ   සල් 0වා ෙුවා  
(ைொண்புைிகு (கலொ ிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ) 

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

ශදොශහොා සකතුමතිසයි. 

මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි, ාා විවාඩි ශදකෂණ දල්ලා 

ග් ශ්   ්ම කාර  ෂණ කි තවයි. ශ්රී ලසකා ප්රිලතිස කා්ජ ාස ශේ 

අ යෂණය වරාල් සි්ධධිකා ශස වාර් ව ාැතිසනි , 

ආතශදෝලවා් ාක ක ාෙෂණ කරලා, ඒ පිළිදපෙ පරීෂණය  ෂණ 

පටත අරශගව තිසශදවො කි ලා අද ෝජතා ශෙවො. අද ට්විට්ජ 

පණිවි  ෂණ තිසශදවො. ඒශෂණ වා කාශග්ධනද කි ලා දතශත වැහැ. 

වමු් , ලිපි ටිකෂණ සාා ාා ය ට ඇතුම ්  කරලා තිසශදවො. ාා 

ඒ ලිපි ශ්ම අෙසක ාශේී  ාවාගව* කරතව කැාතිසයි.  

එා ලිපිශේ සපහත ශෙවො, 0101 ඔෂණශතෝද්ජ ාාසශේ TSP 

කි ව ශපොශහොර ශාට්රිෂණශටොත 78,111ෂණ ශගවැල්ලා තිසශදවො 

කි ලා. අපි කවුරු්  දතවො, ශ්ම ශපොශහොර ාහා කතව ට 

පාවි්ඡචි කරවො කි ලා. ගි  ෙතාශේ   ශපොශහොර හිඟ ෂණ තිසබු ා, 

ශ්ම TSPෙල ෙස තිසශදවො කි ලා. ශ්ම TSPෙල තිසබි  යුතුම 

ප්රාා  ට ෙ ා කැඩ්ිල ්ම සහ ශලඩ් කි ව ෙස තිසශදවො. ඒ 

නිසා ශ්රී ලසකා ප්රිලතිස ආ තවශ ත කි ලා තිසශදවො, ශ්ම 

ශපොශහොර ශෙශ ප ශපො ට ශදතව එපා කි ලා. එතශකොට ශ්ම 

ලියුශ්ම,- 

 
ගවා අජි ක නිවාඩ් කේපාල් 0 ෙුවා   
(ைொண்புைிகு அஜித்  ிவொட் கப்ரொல்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal) 
ආ  

 
ගවා (ආ ාතාය) ුතාෂ   සල් 0වා ෙුවා  
(ைொண்புைிகு (கலொ ிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha de Silva) 
ආ   කි තව එපා කබ්රාල් ඇාතිසතුමාා. ශ්මො හිවාශෙව 

කාර ා ශවොශෙයි.[දා ා කිරීාෂණ] ශාොකද, ශ්ම අ  හිවා ශෙවො 

ඇතිස. ෙස කැේොට ප්ර කව ෂණ වැතිසෙ ඇතිස. ඒ ශගොල්ලත කතශත 

ශෙව ශෙව ශලොකු ශලොකු තැතෙලිත ශෙතව ඇතිස. මූලාසවාරූඪ 

ගරු ාතරීතුමානි, ශ්ම ට්විට්ජ ගිණුශ්ම සපහත ශෙලා තිසශදවො,- 

 

ගවා අජි ක නිවාඩ් කේපාල් 0 ෙුවා   
(ைொண்புைிகு அஜித்  ிவொட் கப்ரொல்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal) 
එතුමාා දිගිත දිගටා හැාදාා press conference පේ ෙ 

පේ ො ශ්ම රශට් ආ්ජකයක  අසක ාෙර කරතව දලාශපොශරෝ තුම 

ශෙවො. ාා එතුමාාට කි වො ඒක කරතව දැහැ කි ලා.  

 
ගවා (ආ ාතාය) ුතාෂ   සල් 0වා ෙුවා  
(ைொண்புைிகு (கலொ ிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha de Silva) 
කබ්රාල් ේතවැශහ  ශාොවො කිේේ  ශ්මශෂණ තිසශදවො 

එතුමාාට ෙ ා රශේ දලතල තිසශදව,- 

 

ගවා අජි ක නිවාඩ් කේපාල් 0 ෙුවා   
(ைொண்புைிகு அஜித்  ிவொட் கப்ரொல்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal) 
මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි,- 

 
ගවා මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු කබ්රාල් ඇාතිසතුමානි, ඔදතුමාාට ආ්ඩඩු පෂණයශේ 

ශෙලාෙ තිසශදවො.  

1173 1174 

[ගරු සසීවෙ එදිිකාාතව ාහතා] 

————————— 
*  පුානවකාලප්ේ ව ා ඇව. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ගවා (ආ ාතාය) ුතාෂ   සල් 0වා ෙුවා  
(ைொண்புைிகு (கலொ ிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha de Silva) 
ඒ ශෙලාශේ ී  ඔදතුමාා ක ා කරතව. ශ්මශෂණ තිසශදවො 

වාධිපතිස ශල්ක්ම පී.බී.  සුතදර ාැතිසතුමාා කිේො කි ලා, ඒකට 

කාෂණ වැහැ ශ්මො,- 

 

ගවා අජි ක නිවාඩ් කේපාල් 0 ෙුවා   
(ைொண்புைிகு அஜித்  ிவொட் கப்ரொல்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal) 
එතුමාාට ාා විශ  යශ තා කි වො, ශ්ම ොශග්ධන ෙැ  කරතව 

එපා කි ලා.  

 

ගවා (ආ ාතාය) ුතාෂ   සල් 0වා ෙුවා  
(ைொண்புைிகு (கலொ ிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ) 

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

ඔදතුමාා, ශ්ම  කි තශත,- 

 
ගවා අජි ක නිවාඩ් කේපාල් 0 ෙුවා   
(ைொண்புைிகு அஜித்  ிவொட் கப்ரொல்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal) 
එතුමාා ාශග්ධන වා කිේො. ඔදතුමාා ාශග්ධන වා කි ්ධදි,- [දා ා 

කිරීාෂණ] ඔදතුමාා කෑ ගහතව එපා. ඔදතුමාා ශපොඩ් ෂණ ය ලාචාර 

විධි ට හැසිශරතව. ඔදතුමාා ආචා්ජ තුමශාෂණ ශත. ඔදතුමාා 

ය ලාචාර විධි ට හැසිශරතව. කෑ ශකෝ ගහතව එපා. ඔදතුමාා 

ය ලාචාර විධි ට හැසිශරතව. ශාොකද, අපි හිවා ශෙතශත 

ඔදතුමාාශග්ධන,- 

 

ගවා ෙන්ත්රීවපප්යක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
අපට හිවා ශෙතව දැිකද? 

 

ගවා අජි ක නිවාඩ් කේපාල් 0 ෙුවා   
(ைொண்புைிகு அஜித்  ிவொட் கப்ரொல்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal) 
මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි, ාා එතුමාාට කි තව ඕවෑ 

එතුමාා හැාදාා ඇවිල්ලා විවි ාකාරශේ ශචෝදවා එල්ල කරවො. 

 

ගවා (ආ ාතාය) ුතාෂ   සල් 0වා ෙුවා  
(ைொண்புைிகு (கலொ ிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha de Silva) 
මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි,- 

 

ගවා මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඔදතුමාා ගරු රාය ඇාතිසතුමාාශග්ධන වා කිේො ශත?  

 

ගවා අජි ක නිවාඩ් කේපාල් 0 ෙුවා   
(ைொண்புைிகு அஜித்  ிவொட் கப்ரொல்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal) 
ඒ ශචෝදවාෙල කිසිා සතය ෂණ වැහැ. එතුමාා ශලෝක  ෙශට් 

ගිහිල්ලා එක එක ශ්ධෙල් කි වො. ඒො කිසිවිශටක හික තශත 

වැහැ කි ලා කි තව කැාතිසයි. 

 

ගවා මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ශහොපයි. ශදොශහොා සකතුමතිසයි, ගරු රාය අාාතයතුමානි. ගරු 

හ්ජය ද සිල්ො ාතරීතුමානි, කි තව. 

ගවා (ආ ාතාය) ුතාෂ   සල් 0වා ෙුවා  
(ைொண்புைிகு (கலொ ிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha de Silva) 
මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි, ශ්ම ොශග්ධන ශදකයි පවශහ  

ක ාෙලට ේ් තර ශදතව ාා සූදාව්ම වැහැ. ාා වා කි තශත 

වැතිසෙ කි ව ශකවා ගැව ලසකාශේ, ශලෝකශේ සි ලුශදවා 

දතවො. ඒ නිසා එ ා ගැව ක ා කරතව අෙ ය වැහැ. ඒ නිසා 

ාශග්ධන කට අවුසකසා ගතව එපා කි ලා ාා කි වො. Director 

General  සි්ධදිකා ශස වාර් ව ාැතිසනි   සපහත කරලා 

තිසශදවො, වාධිපතිස ශල්ක්ම  සුතදර ාහ් ත ාශග්ධන නි්ජශ්ධ   

ාත, ශ්ම විය සහිත ශපොශහොර ශෙශ ප ශපො ට මුදා හැික ා 

කි ලා. 

 

ගවා අජි ක නිවාඩ් කේපාල් 0 ෙුවා   
(ைொண்புைிகு அஜித்  ிவொட் கப்ரொல்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal) 
කවුද කි තශත? 

 

ගවා (ආ ාතාය) ුතාෂ   සල් 0වා ෙුවා  
(ைொண்புைிகு (கலொ ிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha de Silva) 
කවුද කි තශත? Director General සි්ධදිකා ශස වාර් ව. 

You can check. It is all over on Twitter this evening.  

 

ගවා ප්ශ්ුාන් ප්ාේෙසවු ෙුවා (ාෙිද්ධි  ගිු ආතාථික  

ක්ෂුද්ර මූලය  ානවයව රැිරයා ුා  වයාපාප ාවවතාධාන පානය 

අොවයුරො) 
(ைொண்புைிகு தெஹொன் நெைெிங்க - ெமுர்த்தி, உள்ளக 

தபொருளொதொர, நுண் ிதிய, சுயததொழில், ததொழில் அபிவிருத்தி 

இரொஜொங்க அமைச்ெர்) 

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

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගවා (ආ ාතාය) ුතාෂ   සල් 0වා ෙුවා  
(ைொண்புைிகு (கலொ ிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha de Silva) 
ශ්මක තිසශදතශත 0101.71.18 ශෙනි දා. ාා ශ්ම ලිපි  

සවාගත කරවො. ාා්  ශ්ම දැත තායි දැෂණශෂණ. ාා කි තශත 

ශ්ම ගැව ශහො ා දලතව කි ලායි.  

 

ගවා මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඔදතුමාා ඒ ලිපි  සවාගත කරතව. ලදා ග් ත කාල ්  දැත 

අෙසත. 

 

ගවා (ආ ාතාය) ුතාෂ   සල් 0වා ෙුවා  
(ைொண்புைிகு (கலொ ிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha de Silva) 
ාා කි තශත ශ්ම ගැව ශහො ා දලතව කි ලා. ාා ශ්ම 

ලිපි  සවාගත කරවො. එතුමිල  කිේො ශත,  ාා කි තශත වැහැ 

කවුද කි ලා ශ්මො  දදිිකප්  කරලා තිසශදතශත කි ලා. කවුද 

ශ්මො ශගවාශේ. කවුද ශ්මො ශගවාශේ කි ලා එතුමිල  කිේශේ 

වැහැ ශත. ාා ශ්ම ගැව ශහො ලා දලතව   කිේො ශත.  

 

ගවා මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
දතිසත, ඔදතුමාා ඒ ශල් ව ටික සවාගත කරතව. 
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පා්ජලිශ්මතතුමෙ 

ගවා (ආ ාතාය) ුතාෂ   සල් 0වා ෙුවා  
(ைொண்புைிகு (கலொ ிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha de Silva) 
ාා ශ්ම ලිපි  සවාගත කරවො. අද ට්විට්ජ පණිවි ෙල 

හැාතැවා ශ්මක සසසර   ශෙවො. ඒ නිසා ශ්ම ලිපි  සවාගත 

කරවො. ශ්මශෂණ තිසශදවො ෙස ශපොශහොර මුදා හිකතව  කි ලා 

order එකෂණ දුතවා කි ලා.  
 

ගවා මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ශහොපයි. ඔදතුමාා සවාගත කරතව. 
 

ගවා ප්ශ්ුාන්  ප්ාේෙසවු ෙුවා 
(ைொண்புைிகு தெஹொன் நெைெிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 
මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි, සාා ාා ය තුම  සැිකසරව 

ශ්ධෙල් ශ්ම විධි ට ශාතැවට ඇවිල්ලා කි ලා, "ට්විට්ජෙල 

තිසශදවො. ාා දතශත වැහැ ශ්මක කාශග්ධනද කි ලා" කි ලා්  

කි වො.  ාා හිතතශත ඒක සා ාර  වැහැ. ඒක ශකෝඡචර දුරට 

පිළිගතව පුුලෙත ද දැිකද කි ව කාර ාෙ එතුමාාා ප්රකා  

කරවො. ඒ Twitter account කාශග්ධනද කි ලා එතුමාාට කි තව 

දැහැ. හිටපු ගරු ඇාතිසතුමානි, ශ්ම ේජය  ශ්ම රශට් ශගොවි 

වතාෙට ශහොප ආදා ාෂණ ලැශදව ේජය ෂණ. තමුතවාතශස ලා 

කෘෂි ක්ජාාතත ට   දරපත  ප්රහාර ෂණ ශ්ම එල්ල කරතශත. 

තමුතවාතශස ලා ේ් සාහ කරතශත ශ්ධය   හාල් පිකශවෝව  

ෙ ෂණෙතවයි. ඒ හිතදා හ්ජය ද සිල්ො ාතරීතුමානි, 

ශෆොෂණසකෙැගත ොශග්ධන විහිුල අද්  කරතව ේ් සාහ ගතව එපා. 

ශ්ම, ශගොවි ා ශහොප අසකෙැතවෂණ අරශගව තිසශදව ශෙලාෙෂණ; 

ශහොප ආදා ාෂණ ලදව ශෙලාෙෂණ. 
 

ගවා මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු (පූය) අතුමරලිශේ රතව හිිල. ඔදෙහතශස ට ිලනි් තුම 5ක 

කාල ෂණ තිසශදවො. 
 

ගවා (ආ ාතාය) ුතාෂ   සල් 0වා ෙුවා  
(ைொண்புைிகு (கலொ ிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ) 

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

මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි, ාට ත් පර 31ෂණ ලදා 

ශදතව. 
 

ගවා මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ාතරීතුමානි, කාල  අවුල් කරතව එපා. ඔදතුමාාට 

සලකා විවාඩි ශදකෂණ දුතවා. ඔදතුමාා ඒශකත අයුතුම ප්රශ ෝව 

ගතව එපා. ගරු ාතරීතුමානි, මූලාසව  අසීරුතාෙට ප්  කරතව 

එපා කි ලා ශදොශහොා ශග රෙශ ත දල්ලවො. අපි සවාෙෂණ 

විධි ට ශ්ම කටයුතුම කර ශගව  මු. [දා ා කිරී්ම] ගරු ාතරීෙරු 

නි ක බ්ද ෙතව. [දා ා කිරී්ම] 

ගරුතර සකොමීත ෙහතශස  ක ාෙ ආර්මව කරතව. [දා ා 

කිරී්ම] 

 

[අ.වා. 4.07] 
 

ගවා (පූනය) අුරපලිප්ේ පවන හිමි 
(ைொண்புைிகு (வெ.) அத்துரலிநய ரதன நதரர்) 

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

මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි, අද ආව ව හා අපව ව 

(පාලව) පවත  ටශ්  ශගව එව ශරගුලාසි කිහිප ෂණ සහ ශෙව්  

ශ ෝවා කිහිප ෂණ ස්මදත ශ ත විොද  පැෙැ් ශෙවො. ාට 

විවාඩි 70ක කාල ෂණ නි ිලතෙ තිසබු ් , ශ්ම අෙසක ාෙ ෙවවිට 

එ  දතා සීිලත ශෙලා තිසශදවො.   ශ්ම ශකටි ශෙලාෙ තුම  සස යා 

ශල් ව සහිත ී ්ජ  ක ාෙෂණ සැලසු්ම කරතව අාාරු නිසා දතා 

ශකටිශ ත අදහසක දෂණෙවො.  

ාා මුලිතා කි තව ඕවෑ, රටක නිදහස කි තශත ඒ රශට් 

ආහාර සකතෙරී් ෙ  දෙ. ආහාර ස්මදත ශ ත රශට් තිසබුණු ඒ 

 sovereignty එක අද ස්මපූ්ජ ශ තා වැතිසශෙලා. 0171-0101 

කාලශේ -පසුගි  ෙසර 71ක කාලශේ - ආව ව  ක  වා්ඩ  

පිළිදප ලැයිසකතුමෙ අරශගව දැලුශෙෝ  අපි ශකතර්ම ආහාර පාව 

ප්රාා  ෂණ ශගවැල්ලාද කි ලා දලාගතව පුුලෙත. විපෂණය  

ශෙුවශෙත හ්ජය ද සිල්ො ාතරීතුමාා ාතුම කශ   දතා දරපත  

ප්ර කව ෂණ.  0171ී  දල ට ප්  වූ ආ්ඩඩුශේී ් , 0175ී  දල ට 

ප්  වූ ආ්ඩඩුශේී ්  අපට ප්ර කව රාෂ් ෂණ ඇතිස වු ා. 

විශ  යශ තා 0173ී  ශලෝක ශස  ය සසවි ාවශ ත මීට අදා  

ෝජතාෙ නිකු්  වූ ශෙලාශේ ශදොශහොා පැහැදිලිෙ කිේො, 

ලසකාෙට ශගතෙව ලද ශපොශහොරෙල ආසනිෂණ සහ කැඩ්ිල ්ම 

අධික ප්රාා  ෂණ තිසශදවො කි ලා. ශ්ම ෝජතාෙ වි ාල 

ආතශදෝලවා් ාක ෝජතාෙෂණ වු ා. ඒ ශෙලාශේ 

පලිශදෝ වා ක ශරජිසකට්රා්ජෙර ා ක්රි ා කරපු ආකාර , එතුමාා 

කි පු ශ්ධෙල් ශගෝඨාව  රාපෂණය වාධිපතිසෙර ාශග්ධන පාලව 

සා  තුම   ළි සලකා දලතව ඕවෑ  කි ලා ාා හිතවො. අද ශ්රී 

ලසකා ප්රිලතිස ආ තවශේ අ යෂණය වරාල්ෙික  ෙව සි්ධධිකා 

ශස වාර් ව දතා පැහැදිලිෙ සපහත කර තිසශදවො,  ්ම කිසි 

ආකාර කිත ෙසවිස පිළිදපෙ එතුමිල  ශහ  දරේ කශ ෝ , 

ශහළිදරේ කිරීා නිසා  ්ම  ්ම ක්ජාාතත ස්මපූ්ජ ශ ත ක ා 

ෙැශටතව පුුලෙත කි ලා. ඒ ොශග්ධනා එතුමිල ශග්ධන ක ාෙ 

වි කශල්ය   ක ාට පසු ශ්ම ස්මදත ශ ත ශස  ය 

අාාතයාස  , ITI එක, ශ්රී ලසකා ප්රිලතිස ආ තව  ඇතුමුල 

විදයාගාරෙල ප්රිලතිස  සි්ධ ෙව ආකාර , කල් ගැනීා සහ ශාහි 

පටිපාටි  පිළිදපේ  වි ාල ගැටලුෙෂණ ාතුමෙවො. 

වාධිපතිසතුමාාට් , ආ්ඩඩුෙට්  ාා කි තශත ශ්ම ගැටලුෙ දතා 

දෂණානිත විසපතව ඕවෑ  කි ලායි.  

අපි සරලෙ ග් ශතෝ  ෙරා  තුම  ෂණයණිකෙ ශ්ම පරීෂණය  

කරතව විදයාගාර ෂණ සක ාපිත කරතව ඕවෑ. කැඩිිල ්ම, 

ආසනිෂණ, ශලඩ් ආී  සි ලු විය ේජග ස්මදත ශ ත ෙරා  තුම ා 

පරීෂණය  කරතව ප මුෙ ශාතා ෂණයණිකෙ විදයාගාර ෂණ 

සක ාපිත කිරීා එ්ඡචර දුයකකර කා්ජ  ෂණ ශවොශෙයි. ඒක ක  

හැකියි. ශගතෙව ලද ශපොල්ශතල් පිළිදපෙ සාා ාා යෙල් , 

වතාෙ තුම ්  වි ාල ී තිසකාෙෂණ පැව වැඟී තිසශදවො. අපි 

දතවො, ශපොල්ශතල් ශගතෙතශත දතදුනීසි ාශෙත, 

ාැශල්සි ාශෙත දෙ. සාහර විට තායිලතතශ ුව්  ශපොල්ශතල් 

ශගතෙවො. ශපොල්ශතල්ෙල පිළිකාකාරක තිසශදවො කි ලා 

ඔේපු ශෙලා තිසශදවො. සි්ධධිකා ශස වාර් ව අ යෂණය 

වරාල්ෙික  ශ්ම ස්මදත ශ ත ක ා කරව ලිහිල් සකෙවාෙ  

පිළිදපෙ විශ  යශ තා ාා කවගාටු ෙවො.  

 ශාෙර ශපොල්ශතල් ශගතෙපු අ ට පා ෂණ ශවොශෙයි, ඊට 

ශපර ශගතෙපු අ ට් , ාතුමෙට ශගතෙව අ ට්  දෂණානිත 

දඬුේම ී ශ්ම සහ ඒ ආ තව ෂණයණිකෙ blacklist කිරීශ්ම  

අෙ යතාෙෂණ තිසශදවො. ආ්ඩඩුෙ ඒ ගැව අෙ ාව  ශ ොමු 

කරලා, රශට් වතාෙට ඇහු්මකත ශදතව අෙ යයි. ආ්ඩඩුෙ 

දෂණානිත එෙැනි ක්රි ාාා්ජග ෂණ ගනීවි කි ලා අපි 

දලාශපොශරෝ තුම වු ා. ඒක ආ්ඩඩුෙ ක  යුතුමයි. එශස  කිරීා 

අතයෙ යයි. ආ්ඩඩුෙට ශපොල්ශතල් ප්ර කව ට  විසඳුාෂණ ශදතව 

පුුලෙත. අපි දදිික සතිස  තුම  ශ්ම ස්මදත ශ ත ප්රාශ ෝගික 

විසඳුාෂණ දදිිකප්  කරවො. පිට රටිත කිසිා ශපොල්ශතල් 

ප්රාා  ෂණ ශගතෙතශත වැතුමෙ පිකශවෝව ට අෙ ය 
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ශපොල්ශතල් රට තුම  ස්මපූ්ජ ශ තා නියකපාදව  කරතශත 

ශකොශහොාද කි ව  කාර   ස්මදත ෙ අපට ෙැ සටහවෂණ 

ප්රචාර  කරතව පුුලෙත. ඒ ොශග්ධනා ාා කි තව ඕවෑ - 

 

ගවා මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දැත ක ාෙ අෙසාව කරතව, අශේ හාමුදුරුෙශත. කාල  

අෙසාව ශෙවො. 

 

ගවා (පූනය) අුරපලිප්ේ පවන හිමි 
(ைொண்புைிகு (வெ.) அத்துரலிநய ரதன நதரர்) 

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

ාට තෙ විවාඩි ෂණ ශදතව. ාට කාල  ශදොශහොා අඩුශෙත 

තිසශදතශත. 

ාශග්ධන ක ාෙ දෂණානිතා අෙසත කරවො, මූලාසවාරූඪ ගරු 

ාතරීතුමානි. ාා දතාා තදිත කි තවට ඕවෑ, ශ්ම ශගතෙව 

ආහාරපාවෙල දතා දරපත  විධි ට ශලඩ්, කැඩ්නි ්ම, ආසනිෂණ 

තිසශදවො කි ලා. ඒක පසුගි  අවුරුදු 71 පුරාා ඇතිස ශේඡච 

දලේ  සාක්ඡාාෙෂණ. ලසකාෙ තුම  පිළිකා, දි ෙැඩි  ා, ෙකුගඩු 

ශරෝගීත වි ාල ෙ ශ ත ෙැඩි ශෙලා තිසශදවො. තේ  

ශදෝශවොෙව ශරෝග අතිසවි ාල ප්රාා  ෂණ තිසශදවො. ශ්මකට 

එකා ේ් තර  තායි ෙහාා ආ්ඩඩුෙ ආහාර සුරෂණෂිතතාෙ 

තදාශගව, ශ්ම ස්මදත ශ ත ාතිසක ප්රතිසප් තිස ෂණ, ප්රිලතිස ෂණ  

ක්රි ාෙට වැඟීා. එ  සිදු කරාවි කි ා අපි දලාශපොශරෝ තුම ශෙවො. 

 

ගවා මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු ශ හාත ශස ාසිසහ රාය ඇාතිසතුමාා. ඔදතුමාාට ිලනි් තුම 

තුමවක කාල ෂණ තිසශදවො. 

 

[අ.වා. 4.0 ] 

 

ගවා ප්ශ්ුාන් ප්ාේෙසවු ෙුවා (ාෙිද්ධි  ගිු ආතාථික  

ක්ෂුද්ර මූලය  ානවයව රැිරයා ුා  වයාපාප ාවවතාධාන පානය 

අොවයුරො) 
(ைொண்புைிகு தெஹொன் நெைெிங்க - ெமுர்த்தி, உள்ளக 

தபொருளொதொர, நுண் ிதிய, சுயததொழில், ததொழில் அபிவிருத்தி 

இரொஜொங்க அமைச்ெர்) 

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

මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි, අද ාා විොද ට  ස්මදත  

ශෙතව හිතුමශේ ශ්ම නිසායි. අශේ රශට් ශ්ධය   ආ්ජකයක ෂණ ශගො  

වැ ශඟ්ධී  ශ්ධය   නියකපාදක ා, ක්ජාාතතකරුො, ශගොවි ා 

ලාව ෂණ ලද්ධී  අද විපෂණය  ේ් සාහ කරවො,ශ්ධය  ෙ නිපදෙව 

ශ්ධෙල් පිළිදප  වි කොස  බිප දාතව. ඒක තායි ඔවුතශග්ධන 

ප මුෙැනි පරාා්ජ  . වී ශගොවි ාට ිලලෂණ ලැශද්ධී , ද  දිකඟු 

ශගොවි ාට ඓතිසහාසික ිලලෂණ ලැශද්ධී , මුස, කේපි, ේඳු, රටකවම, 

කහ, දඟුරු, එ ෙලු ශගොවි ාට ිලලෂණ ලැශද්ධී  අද හ්ජය ද සිල්ො 

හිටපු ඇාතිසතුමාා ශ්ම සවාෙට ඇවිල්ලා කි ව ශ්ධෙල් ගැව ාා 

කවගාටු ශෙවො. ශපොශහොර ශවොිලලශේ ශදතශත, ාහිතද 

රාපෂණය අගාැතිසතුමාාශග්ධන සහ ශගෝඨාව  රාපෂණය 

වාධිපතිසතුමාාශග්ධන ආ්ඩඩුෙයි. තමුතවාතශස ලාශග්ධන ආ්ඩඩුෙ 

ශපොශහොර සහවා ාර  කපලා, ෙගා කරතව දැික පිකසර ෂණ 

හදලා, වී ටික රුපි ල් 30ට  අරශගව, රුපි ල් 711 දෂණාෙලා 

හාල් විකු ්ධී  අද අපි ශගොවි ාට ශවොිලශල් ශපොශහොර ටික ී ලා, 

රුපි ල් 54ට, 55ට වී ටික අරශගව, රශේ ශදදා හැරීශ්ම ාල  

තුම  පාිකශවෝගික ාට රුපි ල් 711ට අඩුශෙත හාල් ටික ශදතව 

කටයුතුම කරලා තිසශදවො. ශාතව ශ්ම ශගොවි ආ්ජකයක ට තායි 

අද ගරු හ්ජය ද සිල්ො හිටපු ඇාතිසතුමාා ගහතශත. විපෂණය ෂණ 

හැටි ට ඒ කැත  ෙැශඩ් කරතව එපා.  ාා ඇ් තටා 

ඔදතුමාතලාශග්ධන ඒ ක ාෙ නිසායි ක ා කරතව වැිනට්ශට්. අද 

ඇවිල්ලා දලතව, අශේ දිසකත්රිෂණකෙල ශගොවි වතාෙශග්ධන ග්රාමී  

ආ්ජකයක  ශාොව තර්ම දුරට  ෂණතිසා්  ශෙලා තිසශදවොද කි ලා.  

ශගොවි ා වැිනටි්ධී  රශට් ශගොවි නියකපාදව  පිළිදප වි කොස  

ක ා බිප දාතව තායි විපෂණය  ේ් සාහ දරතශත. විපෂණය  

ේ් සාහ දරතශත ඒකටයි, මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි. ටයි 

එක දාලා, ශකෝට් එක ඇපලා හ්ජය ද සිල්ො හිටපු ඇාතිසතුමාතලා 

එදා ශාොකෂණද කිේශේ? කුලි ාපිටිශේ ශෙොෂණසකෙැගත 

ක්ජාාතත ාලාෙෂණ පැ  04ත හැශදවො කිේො. ශකෝ, වතාෙට 

ආදා ාෂණ ආොද? ශෙොෂණසකෙැගත එක්  වැහැ; වතාෙ  ඟ 

සල්ලි්  වැහැ. කතව ශදොතව දැරුෙයි වතාෙ හිටිශේ. හිටපු 

ඇාතිසතුමානි, අශේ ශගොවි වතාෙට ශ්ම පහර ගහතව එපා, 

ශගො වැ ශඟව ශ්ධය   ආ්ජකයක  ක ා බිප දාතව, ඒ වි කොස  

ක ා බිප දාතව එපා කි ව දල්ලීා දතාා ශග රෙශ ත 

ඔදතුමාාශගත දල්ලවො. නිහතාානී ශෙතව. ඔදතුමාතලාශග්ධන 

ආ්ඩඩුෙ ක ා බිප දාපු ශගොවි ආ්ජකයක , ග්රාමී  ආ්ජකයක  අද 

වාධිපතිසතුමාා සහ අගාැතිසතුමාා  ටශ්  හිස ඔසෙලා, අද ඒ 

වතාෙ ආදා ්ම ලදව තැවකට  අරශගව ඇවිල්ලා තිසශදවො.  

ශදොශහොා සකතුමතිසයි. 
 
රශ්නනය විොන ලදින්  ාවා ාම්ෙව විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
II 

 

ගවා ප්නොන්ාන න් රනාන්දු ෙුවා   
(ைொண்புைிகு நஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි, අග්රාාාතය, මුදල් අාාතය, 

බු්ධ  ාසව, ආගිලක හා සසසකකෘතිසක කටයුතුම අාාතය සහ 

වාගිකක සසේජ ව හා නිොස අාාතයතුමාා ශෙුවශෙත ාා පහත 

සපහත ශ ෝවාෙ දදිිකප්  කරවො: 

"7985 අසක 48 සහ 798  අසක 08 දරව පව්  ාිනත සසශ ෝධිත 7969 

අසක 7 දරව ආව ව හා අපව ව (පාලව) පවශ්  4(7), 6 සහ 74 ෙගතතිස 

සාඟ කි වි  යුතුම 01 ෙගතතිස   ටශ්  මුදල් අාාතයෙර ා විසිත පවෙව 

ලදුෙ, 0101 ශදසැ්මද්ජ 74 දිවැතිස අසක  0016/5 දරව අතිස විශ  ය ගැසට් ප්රශේ 

ප  කරුව ලැද, 0107.13.19 දිව දදිිකප්  කරව ලද ශරගුලාසි අුවාත ක  

යුතුම  . 

(අාාතය ා්ඩ ලශේ අුවාතිස  දතො තිසශබ්.)"  
 

රශ්නනය විොන ලදින්  ාවා ාම්ෙව විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

III 
 

ගවා ප්නොන්ාන න් රනාන්දු ෙුවා   
(ைொண்புைிகு நஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි, අග්රාාාතය, මුදල් අාාතය, 

බු්ධ  ාසව, ආගිලක හා සසසකකෘතිසක කටයුතුම අාාතය සහ 

වාගිකක සසේජ ව හා නිොස අාාතයතුමාා ශෙුවශෙත ාා පහත 

සපහත ශ ෝවාෙ දදිිකප්  කරවො: 

1179 1180 



පා්ජලිශ්මතතුමෙ 

"7985 අසක 48 සහ 798  අසක 08 දරව පව්  ාිනත සසශ ෝධිත 7969 

අසක 7 දරව ආව ව හා අපව ව (පාලව) පවශ්  4(7), 6 සහ 74 ෙගතතිස 

සාඟ කි වි  යුතුම 01 ෙගතතිස   ටශ්  මුදල් අාාතයෙර ා විසිත පවෙව 

ලදුෙ, 0101 ශදසැ්මද්ජ 04 දිවැතිස අසක  001 /75 දරව අතිස විශ  ය ගැසට් 

ප්රශේ ප  කරුව ලැද, 0107.13.19 දිව දදිිකප්  කරව ලද ශරගුලාසි අුවාත 

ක  යුතුම  . 

(අාාතය ා්ඩ ලශේ අුවාතිස  දතො තිසශබ්.)"  

 
රශ්නනය විොන ලදින්  ාවා ාම්ෙව විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ක්රප්ෙපපාය ාවවතාධාන වයාපි ප පනව  

නියෙය  
தெயல்நுணுக்க அபிவிருத்திக் 

கருத்திட்டங்கள் ெட்டம்: கட்டமள  
STRATEGIC DEVELOPMENT PROJECTS ACT: 

ORDER 
 

ගවා ප්නොන්ාන න් රනාන්දු ෙුවා   
(ைொண்புைிகு நஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි, අග්රාාාතය, මුදල් අාාතය, 

බු්ධ  ාසව, ආගිලක හා සසසකකෘතිසක කටයුතුම අාාතය සහ වාගිකක 

සසේජ ව හා නිොස අාාතයතුමාා ශෙුවශෙත ාා පහත සපහත 

ශ ෝවාෙ දදිිකප්  කරවො: 

"0118 අසක 74 දරව ක්රශාෝපා  සසේජ ව ෙයාපෘතිස පවශ්  3(4) 

ෙගතතිස   ටශ්  යැතග්රි-ලා ශහොශටල්සක ලසකා (ප්රයිෙට්) ලිිලටඩ් 

ස්මදත ශ ත මුදල් අාාතයෙර ා විසිත පවෙව ලදුෙ, 0101 ශදසැ්මද්ජ 78 

දිවැතිස අසක 0016/78 දරව අතිස විශ  ය ගැසට් ප්රශේ ප  කරුව ලැද, 

0107.10.03 දිව දදිිකප්  කරව ලද නි ා  අුවාත ක  යුතුම  . 
 

(අාාතය ා්ඩ ලශේ අුවාතිස  දතො තිසශබ්.)"  

 

රශ්නනය විොන ලදින්  ාවා ාම්ෙව විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

II 

 
ගවා ප්නොන්ාන න් රනාන්දු ෙුවා   
(ைொண்புைிகு நஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි, අග්රාාාතය, මුදල් අාාතය, 

බු්ධ  ාසව, ආගිලක හා සසසකකෘතිසක කටයුතුම අාාතය සහ වාගිකක 

සසේජ ව හා නිොස අාාතයතුමාා ශෙුවශෙත ාා පහත සපහත 

ශ ෝවාෙ දදිිකප්  කරවො: 

"0118 අසක 74 දරව ක්රශාෝපා  සසේජ ව ෙයාපෘතිස පවශ්  3(4) 

ෙගතතිස   ටශ්  සිශවෝලසකා ශහොශටල්සක ඇතඩ් සකපා (ප්රයිෙට්) ලිිලටඩ් 

ස්මදත ශ ත මුදල් අාාතයෙර ා විසිත පවෙව ලදුෙ, 0101 ශදසැ්මද්ජ 78 

දිවැතිස අසක 0016/79 දරව අතිස විශ  ය ගැසට් ප්රශේ ප  කරුව ලැද, 

0107.10.03 දිව දදිිකප්  කරව ලද නි ා  අුවාත ක  යුතුම  . 

(අාාතය ා්ඩ ලශේ අුවාතිස  දතො තිසශබ්.)"  

 

රශ්නනය විොන ලදින්  ාවා ාම්ෙව විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

අල් 0ලාන ප්ුප දූෂණ ප් ප නා විෙතාශ්න 
ප්කොමිෂන් ාවාප්ව අධායක්ෂ නනපාල් 0වපයා  

වැම්ප ුා දීෙනා  

இலஞ்ெம் அல்லது ஊழல் பற்றிய 

ெொர்த்துதல்கமளப் புலனொய்வு 

தெய்வதற்கொன ஆமெக்குழுவின் 

பெிப்பொளர்  ொயகம் :  ெம்பளம் ைற்றும் 

தகொடுப்பனவுகள் 

 DIRECTOR-GENERAL OF COMMISSION TO 
INVESTIGATE ALLEGATIONS OF BRIBERY OR 

CORRUPTION: SALARY AND ALLOWANCES 

 

ගවා ප්නොන්ාන න් රනාන්දු ෙුවා   
(ைொண்புைிகு நஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි, අග්රාාාතය, මුදල් අාාතය, 

බු්ධ  ාසව, ආගිලක හා සසසකකෘතිසක කටයුතුම අාාතය සහ 

වාගිකක සසේජ ව හා නිොස අාාතයතුමාා ශෙුවශෙත ාා පහත 

සපහත ශ ෝවාෙ දදිිකප්  කරවො: 

"7994 අසක 79 දරව අල්ලසක ශහෝ ූ ය    ශචෝදවා විා්ජ ව 

ශකොිලයත සවා පවශ්  76(7) ෙගතතිස  ාිනත ශකොිලයත සවාෙට පැෙරී 

ඇතිස කා්ජ  ත දටු කරලීා පිණිස එා ශකොිලයත සවාෙට සහා  වීාට 

අ යෂණය වරාල්ෙරශ කු ප්  කිරීාට සහ එා තවතුමර දරව තැවැ් තාට 

පා්ජලිශ්මතතුමෙ විසිත තීර   කරුව ලදව ෙැටුපෂණ ශගවීාට විධිවි ාව 

සලසකො ී  ඇතිස ශහයිත ද; 

2015 ේජයශේී  අල්ලසක ශහෝ ූ ය  ශචෝදවා විා්ජ ව ශකොිලයත 

සවාශේ අ යෂණය වරාල් තවතුමරට ප්  වූ වාධිපතිස නීතීඥා, ඒ.ඒ.පී. 

දිල්රුෂණෂි   සක වික්රාසිසහ ාහ් ිල  හා 0176 ේජයශේී  එා තවතුමරට ප්  

වූ වාධිපතිස නීතීඥා, සර්   ාාතව ාහතා විසිත ඔවුත කලිත දරව ලද 

තවතුමශ්ජ ෙැටුේ හා ී ාවා අ යෂණය වරාල් තවතුමරට ප් වීශාත පසු 

ලැශදව ෙැටුේ හා ී ාවාෙලට ෙ ා ෙැඩි අග ෂණ ෙව නිසා එා 

නිල ාිකතට ශගවි  යුතුම ෙැටුේ හා ී ාවා ප්රතිසශ ෝ ව  කිරීා සපහා 

අාප/76/194 / 10/141 හා 0176.16.74 දිවැතිස අාාතය ා්ඩ ල තීර   

අුවෙ කටයුතුම කර ඇතිස ශහයිතද; 

වාධිපතිසෙර ා විසිත අාාතය ා්ඩ ල ට දදිිකප්  කරව ලද 

0101.10.78 දිවැතිස අාාතය ා්ඩ ල සසශ්ධ  ට අදා  

අාප/01/1443/017/170 හා 0101.10.79 දිවැතිස අාාතය ා්ඩ ල තීර   

පිකදි අල්ලසක ශහෝ ූ ය  ශචෝදවා විා්ජ ව ශකොිලයත සවාශේ අ යෂණය 

වරාල් තවතුමරට ාහාධිකර  විනිසුරුෙරශ කු ශලස රාකාික ක  

 බ්ලිේ.ශෂණ. දිල්  විශේර් ව ාහතා  0101.17.07 දිව සිට ප්  කර ඇතිස 

ශහයිත ද; 

 බ්ලිේ.ශෂණ. දිල්  විශේර් ව ාහතා ේජතාාව තවතුමරට ප් වීශාත 

පසු ඔහුට ලැබීාට නි ිලත ෙැටුප පූ්ජෙ තවතුමශ්ජ ෙැටුප හා ී ාවාෙලට 

ෙ ා දතා අඩු අග ෂණ ගතවා ශහයිත ද; සහ 

 බ්ලිේ.ශෂණ. දිල්  විශේර් ව ාහතාශග්ධන අ යාපව පසුබිා, ෙෘ් තීා  

හැකි ාෙ පිළිදප සලකා දලා රශේ අෙ යතාෙ  ාත ඔහු අල්ලසක ශහෝ 

ූ ය   ශචෝදවා විා්ජ ව ශකොිලයත සවාශේ අ යෂණය වරාල් තවතුමරට 

ප් කර ඇතිස ශහයිත ද, මීට දහත පූ්ජොද්ජ  අුවෙ ඔහුශග්ධන පූ්ජෙ තවතුමර 

ෙව ාහාධිකර  විනිසුරු රයර ට අදා  ෙැටුප හා ී ාවා ඔහුට ශප ්ධගලික 

ෙව ශලස 0101.17.31 දිව සිට පහත පිකදි ශගවීාට 0101.10.79 දිවැතිස 

අාාතය ා්ඩ ල තීර   ාිනත අුවාතිස  ලදා ී  ඇතිස ශහයිත ද:- 

 

(අ)  ාහාධිකර  විනිසුරු තවතුමරට හිිල ාාසික ෙැටුප හා සි ලු ී ාවා ඒ 
ආකාරශ ත ා 0101.17.31 දිව සිට ලදා ී ාට; සහ 

(ආ)  ේජතාාව තවතුමරට අදා  නිල නිොස  හා නිල ොහව  වාවිතා 
කරතශත ව්ම, ඊට අදා  ෙව ී ාවා ශවොශගවීාට. 
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ඊට අුවූලලෙ, 7994 අසක 79 දරව අල්ලසක ශහෝ ූ ය  ශචෝදවා 

විා්ජ ව ශකොිලයත සවා පවශ්  76(0) ෙගතතිස  ප්රකාරෙ අල්ලසක ශහෝ 

ූ ය  ශචෝදවා විා්ජ ව ශකොිලයත සවාශේ අ යෂණය වරාල්, 

 බ්ලිේ.ශෂණ. දිල්  විශේර් ව ාහතාට ඒකාද්ධ  අරමුදලට ෙැ  දරෂණ ෙව 

පිකදි දහත සපහත ාාසික ෙැටුප හා ී ාවා ශගවීාට ශාා පා්ජලිශ්මතතුමෙ 

ශ ෝවා ස්මාත කරයි." 

  
රශ්නනය විොන ලදින්  ාවා ාම්ෙව විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

කල් 0වැබීෙ 
ஒத்திமவப்பு 

ADJOURNMENT 
 

ගවා ප්නොන්ාන න් රනාන්දු ෙුවා   
(ைொண்புைிகு நஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි, "පා්ජලිශ්මතතුමෙ දැත කල් 

තැබි  යුතුම "යි ාා ශ ෝවා කරවො.  
 

රශ්නනය ාවාභිමුඛ කපන ලදී. 
வினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 

 

කල් 0වැබී ප්ම් රශ්නන 
ஒத்திமவப்பு வினொக்கள்  

ADJOURNMENT QUESTIONS  

 
ගවා මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සවාෙ කල් තදව අෙසක ාශේ ප්ර කව, ගරු බී.ෙයි.ීව. 

ර් වශස කර ාහතා.  

 

ගවා බී.වයි.වත. ප කනප්ාේකප ෙුවා 
(ைொண்புைிகு பீ.மவ.ஜீ. ரத்னநெக்கர)  

(The Hon B. Y. G. Rathnasekara) 

මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි, ාා ශාා ප්ර කව  ශ ොමු 

කරතශත ගරු ශස  ය අාාතයතුමිල  ශෙතටයි.  

ශස  ය ාා්ජශගෝපශ්ධ ෙල ශ්ම ෙව විට කුාෂණ සපහත වුෙ ද, 

වතාෙ ඒක රාෂ් ෙව ශදොශහෝ කටයුතුම සාාාවය පිකදි සිදු 

ශෙවො. දසක ර ෙල  ාිකතාෙ දෂණාො ාගීත ප්රොහව  කරවො. 

කා්ජ ාල සි ල්ලා සාාාවය පිකදි ක්රි ා් ාක ශෙවො. අශේ 

ශදොශහෝ නිල ප්රාශ්ධය   ස්මදතකරකර  කිලටු, දිසකත්රිෂණ 

ස්මදතකරකර  කිලටු සි ල්ල ක්රි ා් ාක ශෙවො. අද ෙව විට 

ඇඳු්ම ක ෙලට ගිහිත දැලුේ  අතිසවි ාල වතාෙෂණ ඒ 

සක ාවෙලට ඒක රාෂ් ශෙවො. ශපො ෙල්ෙල් , marketෙල්  

වතාෙ ෙැඩි ෙ ශ ත ඒක රාෂ් ශෙවො.  

ඒ්  දැවට ාාස 71ක පා  කාල ෂණ පුරා ේපකාරක පතතිස 

ෙසා දාා තිසශදවො. ඒ ේපකාරක පතතිස දසකවාහිිකත පිට 

ප ා් ෙල  ායි 711කට ෙ ා අඩු සස යාෙකිත පේ ොශගව 

 තව අෙසර දුතව් , ඒ  ායි 711ෂණ කි තශත කු ා ක්ඩ ා ්ම 

පතතිස. ඒො වි ාල මුදලෂණ අ  කරලා කරව පතතිස. වමු් , ශපොඩි 

මුදලෂණ අ  කරලා කරව පතතිස  දැවට කරතව දැික ශෙලා 

තිසශදවො ශ්ම සි ශේ සීාාෙ නිසා.  

ගරු ශස  ය අාාතයතුමිල නි, ඒ නිසා ාා ඔදතුමිල ශගත 

අහව ප මුෙැනි ප්ර කව  ශා යි. දසකවාහිර ප ාත තුම  ේපකාරක 

පතතිස ආර්මව කිරීාට අෙසර ලදා ශදතශත කෙදා සිට ද? 

විශ  යශ තා ශ්ම ෙව විට අෙසර ී ලා තිසශදතශත සාාාවය 

ශප  හා ේසසක ශප  පතතිසෙලට පා යි. අශවකු්  පතතිසෙල 

සිසුත සපහා ේපකාරක පතතිස පේ ෙතව අෙසර ශදතශත කෙදා 

සිට ද?  

ඒ ො ශග්ධනා,  අඩු මුදලෂණ ශගෙලා  ායිතට සහවාගී ශෙතව 

පුුලෙත සාාාවය පතතිස ආර්මව කරතශත කෙදා සිට ද? ශ්ම 

සි ශේ සීාාෙ  ්මතාෂණ දුරට ශහෝ ලිහිල් කරලා, ශ්ම සීාාෙ තරාෂණ 

ශහෝ ෙැඩි කරලා ඒ පතතිස පේ ොශගව  තව අෙසර ලදා 

ශදතශත කෙදා සිට ද කි ලා ාා ඔදතුමිල ශගත ශග රෙශ ත 

අහවො. 
 

ගවා පවිත්රාප්ද්වී වන්නිආපච්ික ෙු කමිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) பவித்ரொநதவி வன்னிஆரச்ெி) 

(The Hon. (Mrs.)  Pavithradevi Wanniarachchi)  

මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි, ගරු බී.ෙයි.ීව. ර් වශස කර 

ාතරීතුමාාශග්ධන ප්ර කව ට පිළිතුමර ශාශස යි. 

ේපකාරක පතතිස, ශප ්ධගලික පතතිස වැෙත විෙෘත කිරීා 

සපහා සූදාව්මවීශ්ම ාා්ජශගෝපශ්ධ   ශස  ය ශස ො අ යෂණය 

වරාල් විසිත 0107 වොික 07ෙැනි දිව නිකු්  කර ඇත. ඒ 

අුවෙ, දසකවාහිර ප ාශ්  ේපකාරක පතතිස 0107 ාා්ජතුම ාස 

පාසල් වැෙත විෙෘත කිරීශාත සතිස ශදකකට පසුෙ විෙෘත ක  

හැක.  

ඒ කි තශත, අශප්ර ල් 70ෙැනි දායිත පසකශස  දසකවාහිර 

ප ාශ්  ශප ්ධගලික පතතිස, ේපකාරක පතතිස පටත ගැනීාට 

හැකි ාෙෂණ ලැශදවො.  

අ යාපව අාාතයාස ශේ ශල්කශ්ම ග්ධන 0107.13.05 දිවැතිස 

චක්රශල්  ට අුවෙ දසකවාහිර ප ාශ්  පාසල් 0107.13.09 දිව 

සිට විෙෘත කර ඇතිස දැවිත, එදිව සිට සතිස ශදකක කාල කිත 

පසුෙ වැෙත දසකවාහිර ප ාශ්  ේපකාරක පතතිස ආර්මව ක  

හැක. එශාතා, ේපකාරක පතතිස, ශප ්ධගලික පතතිස වැෙත 

විෙෘත කිරීා සපහා සූදාව්මවීශ්ම ාා්ජශගෝපශ්ධ  ට අුවෙ 

පතතිස ක සිසුත සස යාෙ ෙරකට ේපිකා 711කට සීාා ක  යුතුම . 

ශා  ාහා පිකාා ශේ පතතිස සපහා ද අදා  ෙව අතර, සෑා විටා 

ආසව අතර මීටර ක දුර පේ ො ගත යුතුම . ආසව පහසුක්ම 

711ට ෙ ා අඩු ෙව අෙසක ාෙලී  සිසුත සස යාෙ මුුල ආසව 

 ාිකතාශෙත සි  ට 51 ෙ ා ශවොදෂණාවි  යුතුම . ේපකාරක 

පතතිස ෂණ සපහා ෙව 711ක ේපිකා ෂ්යය සස යාෙ ශෙවසක ක  

හැෂණශෂණ, රශට් පෙතිසව ශකොවිඩ්-79 ශරෝග ෙයාේතිස  සහ අදා  

ආ තවෙල ශාා ශරෝග  පැතිසර ෑශ්ම අෙදාවා ශස  ය 

අාාතයාස   මූලික කර ග්  වි්ධේ  කිලටුෙෂණ ාගිත 

සාාශලෝචව  කිරීශාත අවතුමරුෙ පා ෂණ දෙ අෙ ාර   

කරිල 
 

ගවා බී.වයි.වත. ප කනප්ාේකප ෙුවා 
(ைொண்புைிகு பீ.மவ.ஜீ. ரத்னநெக்கர)  

(The  Hon B. Y. G. Rathnasekara) 

මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි, ාශග්ධන ප මුෙව අතුමරු   

ප්ර කව - 
 

ගවා මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ාතරීතුමානි, ශ්ම ප්ර කව අහව අෙසක ාශේ  අතුමරු ප්ර කව 

අහතව දැහැ. 

මී ඟට, සවාෙ කල් තදව අෙසක ාශේ ප්ර කව අසක 0, ගරු 

ලෂණයකාත කිිකඇල්ල ාහතා. 
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පා්ජලිශ්මතතුමෙ 

ගවා ලක්ෂනෙන් ිරරිඇල් 0ල ෙුවා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි, ාා ශාා ප්ර කව  ශ ොමු 

කරතශත ගරු ශස  ය අාාතයතුමිල  ශෙතටයි. ාතිසක ඖය  

නි ාාව අධිකාිකශේ හිටපු සාාාජික ත ෙව Prof. Asitha de 

Silva, Dr. Palitha Abeykoon, Dr. Lakkumar Fernando, Mrs. 

H.M.C. Herath, Dr. Kapila Ranasinghe පිළිදපෙයි ාා 

අහතශත. ගරු අාාතයතුමිල නි, ඔදතුමිල  ඒ අ  දේ  ක ා. 

එතුමාතලා අග්ර ග ශේ තෙදයෙරු. ඒ අ ට වි ාල අපහාස ෂණ 

ශ්ම කරලා තිසශදතශත. ගරු ඇාතිසතුමිල ශගත ාා අහතව 

කැාැතිසයි,- [දා ා කිරීාෂණ] මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි, ඒ අ  

පිළිග්  තෙදයෙරු. ඒ අ  කිසිා ශහ තුමෙෂණ වැතුමෙ දේ  කරලා 

තිසශදවො. ඇ් ත ෙ ශ තා තෙදයෙරු වි ාල කැලීමාක 

දතශත. ශාොකද, එතුමාතලා ඒ ෂණශය ්රශේ දතව ශහොදා අ - the 

best. දතිසත ාා ගරු ඇාතිසතුමිල ශගත අහතව කැාැතිසයි, ඒ අ  

දේ  කශ   ඇයි කි ලා. ඒක ඒ අ ට වි ාල නිග්රහ ෂණ. අපට 

ලැශදව ආරසචි අුවෙ, එතුමාතලා චීව එතවත ලසකාෙට ශගතවීා 

ස්මදත ශ ත විරු්ධ  වු ා කි ලා තායි පුේ  ප් ෙල සහ 

websitesෙල තිසශදතශත. ශාොකද, ඒ දේ  කිරීාට ආ්ඩඩුෙ 

ශහ තුමෙෂණ දැෂණවූශේ වැහැ ශත. ඒ අ  දේ  කරවශකොට ආ්ඩඩුෙ 

ශහ තුමෙෂණ දැෂණවූො ව්ම, අපි ඒක පිළිගතව සූදාව්ම. වමු්  කිසිා 

ශහ තුමෙෂණ වැතුමෙ එශහා දේ  ක ාා, විවි  කට ක ා  වො. චීව 

එතවත ශලෝක ශස  ය සසවි ාවශ තේ  පිළිශගව වැහැ. ඒක 

විය එතවතෂණද? ඒකද, ලසකාශේ අ ට ශදතව හදතශත? 

මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි,-  

 

ගවා මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

විපෂණයශේ ප්ර ාව සසවි ා කතුමාා, ඔදතුමාා ප්ර කව  අහතව. 

 

ගවා ලක්ෂනෙන් ිරරිඇල් 0ල ෙුවා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ප්ර කව  තායි අහතශත. ශපොඩ් ෂණ දතව. Please! 

 

ගවා මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ප්ර කව  අහව පිළිශෙ ෂණ තිසශදවො ශත. ඒ පිළිශෙ  

ශපශවතශත වැහැ. 

 

ගවා ලක්ෂනෙන් ිරරිඇල් 0ල ෙුවා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ාශග්ධන ත ලි  ශෙවසක. ාා ප්ර කව  අහතශත ක ාෙෂණ 

ොශගයි.  

 
ගවා මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒ වු ාට ඒ ගැව පා්ජලිශ්මතතුමෙට ගැටලුෙෂණ තිසශදවො. ඒ 

ත ලි  ගැව මූලාසව ට ශපොඩි ප්ර කව ෂණ තිසශදවො. ඒකයි. 

[දා ා කිරී්ම] ඔදතුමාා ප්ර කව  දදිිකප්  කරතව. [දා ා කිරී්ම]  

 
ගවා ලක්ෂනෙන් ිරරිඇල් 0ල ෙුවා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔ්ඡචර හදිසි ශාොකද? [දා ා කිරී්ම] ාට විවාඩි පහෂණ 

තිසශදවො ශත. ශාොකද, හදිසකසි ? 

අශවෂණ එක, ාා ගරු ශස  ය අාාතයතුමිල ට ාතෂණ කරතව 

කැාැතිසයි, අපි දසකශකෝශල්  ව කාශල් -7961 ග තෙල- 

ේේප් තිස පාලව ට Thalidomide කි ලා German drug එකෂණ 

හැදුො. කිසිා පරීෂණය  ෂණ වැතුමෙ ඒ ඖය   ශලෝකශේ හැා 

තැවා ශදදුො. ඒ නිසා අසගවිකල වුණු  ායි ලෂණය පහෂණ අද්  

දතවො, ශලෝකශේා. අද ඒ ග ශ්්ාල්ලත සිලතිස හදාශගව 

දතවො, ශලෝකශේ හැා තැවා. චීව එතවත ශගතෙතව ඕවෑ 

නිසා තායි අර පිළිග් ත තෙදයෙරු දේ  කරලා ආ්ඩඩුෙට 

කශඩ්  ව තෙදයෙරු ටිකෂණ ප්  කර ග් ශ් . එශහා කශ  , ශ්ම 

රශට් වතාෙට විය ශපොෙතවද කි ලා ාා අහවො. ඒක විය 

එතවතෂණ. [දා ා කිරී්මෂණ] ඒක විය එතවතෂණ. [දා ා කිරී්මෂණ] 

එශහා ව්ම ඇයි  ඒ තෙදයෙරු දේ  කශ  ? ඒ ශගොල්ලත දේ  

කශ   ඇයි? අපි ඒ ගැව පැහැදිලි කිරීාෂණ දල්ලවො. ශාොකද, ඒ 

තෙදයෙරු දේ  කරවශකොට ආ්ඩඩුෙ පැහැදිලි කිරීාෂණ කශ   

වැහැ. They should have explained why these people were 

removed.  
 

ගවා මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශහොපයි, ශදොශහොා සකතුමතිසයි. ගරු ශස  ය ඇාතිසතුමිල නි, 

පිළිතුමර ලදා ශදතව.  
 

ගවා පවිත්රාප්ද්වී වන්නිආපච්ික ෙු කමිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) பவித்ரொநதவி வன்னிஆரச்ெி) 

(The Hon. (Mrs.)  Pavithradevi Wanniarachchi)  

මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි, ගරු ලෂණයකාත කිිකඇල්ල 

ාතරීතුමාා විසිත අසව ලද ප්ර කව ට පිළිතුමරු ශාශස යි. ශ්ම 

ප්ර කව ට ාට ිලනි් තුම පහෂණ ඇතුම ත ේ් තර ශදතව පුුලෙත 

නිසා ාා ගරු ාතරීතුමාාශග්ධන ප්ර කව ්  කි ෙතව්ම.  
 

1. 0175 අසක 5 දරව ාතිසක ඖය  නි ාාව අධිකාික  පවත 
ප්රකාරෙ ප්  ක  එා අධිකාිකශේ සාාාජික ත හදිසිශේ 
දේ  කර ඇතිස දෙ ෝජතා වී ඇත. ශකොවිඩ්-79 ෙසසගත  
නිසා ශස  ය අ්ජබුද ෂණ පෙතිසව කාල ෙකොුවෙක නිල 
කාල  දෂණා ෑාට්  ශපර හදිසිශේ සිදුකර ඇතිස ශාා 
ශෙවසක කිරී්ම පිළිදෙ ප් කිරී්ම දල ර ා ෙව ශස  ය 
අාාතයෙික  දැුවේ ද? 

 පිළිතුමර - ඔේ.  

2. ශස  ය අාාතයෙික  විසිත ශාා වෙ ප් කිරී්ම කර 
ඇ් ශ්  පවත ප්රකාරෙ, නිසි ක්රාශේද ට අුවූලලෙද?  

 පිළිතුමර - ඔේ. 

 ඒ අුවෙ ප්  ක  සාාාජිකයිතශග්ධන සුදුසුක්ම සහ ප් කිරී්ම 
කරව ලද ක්රාශේද  සවාගත කිරීාට ඇාතිසෙික  කටයුතුම 
කරතශතද? 

 පිළිතුමර - ඔේ. ාා එා ෝජතාෙ ාවාගව* කරවො. 

3. ශාා   දේ කිරී්ම සහ වෙ ප් කිරී්ම තුමළිත ේජතාාවශේ 
එතව්  ශාරටට ශගතවීශ්ම කටයුතුම ඇතුමුල ශකොවිඩ් 
ා්ජදව කටයුතුම සපහා ෙව දලපෑා කුාෂණද?  

 පිළිතුමර - දලපෑාෂණ වැත.  

 ඖය  නි ාාව අධිකාික  විසිත අුවාත ශවොක  තාතට 
අෙ ය ඖය  අනිසි ශලස ශගතො ගැනීශ්ම ප්ර ් ව ෂණ 
ශාා ශෙවසක කිරී්ම තුම  ශවොාැතිස දෙට ශස  ය 
අාාතයෙික ට ශාා ගරු සවාෙට සහතිසක වි  හැකිද? 

 පිළිතුමර - ඔේ. 

1185 1186 

————————— 
*  පුානවකාලප්ේ ව ා ඇව. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ගවා මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 සවාෙ කල් තදව අෙසක ාශේ ශ ෝවාෙ, ගරු හ්ජය ද සිල්ො 

ාතරීතුමාා. 

 

අවයවශ්ය වාණ්ඩ මිල නියාෙනය ිරීමෙ 
அத்தியொவெியப் தபொருட்களின் விமலகமள 

ஒழுங்குறுத்தல்  
 PRICE REGULATION OF ESSENTIAL COMMODITIES 

 

[අ.වා. 4.41] 
 

ගවා (ආ ාතාය) ුතාෂ   සල් 0වා ෙුවා  
(ைொண்புைிகு (கலொ ிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ) 

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

මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි, සවාෙ කල්තදව අෙසක ාශේ 

ාා පහත සපහත ශ ෝවාෙ දදිිකප්  කරවො: 

"එ ශෙව සිසහල-ශදා  අලු්  අවුරුදු සා  සාඟ දඩු ිලල සැලකි  

යුතුම ශලස  ශ්ම ෙවවිට දහ  ශගොසක ඇත . ර  විසිත නි ා කර ඇතිස 

පාලව ිලල ශ්ම ෙවවිට ක්රි ා් ාක ශවොෙව ත් ් ෙ ෂණ ේදා වී ඇත. 

සහල් සපහා පාලව ිලල ස්මදා කිශලෝග්රෑ්ම එකෂණ රුපි ල් 98ක් ශලස සහ 

වාඩු කිශලෝග්රෑ්ම එකෂණ රුපි ල් 96ෂණ ශලස නි ා ක  ද, ශෙශ ප ශපොශ   

රුපි ල් 701ට්  අධික ිලලකට ස්මදා සහල් අශ වි ශේ. දුඹුරු සීනි සපහා 

රුපි ල් 775ක ිලලෂණ ර  විසිත නි ා ක ද, ශෙශ ප ශපොශ   දුඹුරු සීනි 

අශ වි ෙතශත රුපි ල් 751ට්  ෙැඩි ිලලකටයි.  

ශාා ිලල නි ාාව  කිරීා ර  සතුම ෙගකීාෂණ වුෙද, එා කටයු් ත 

සපහා ප්රාා ේ  ාැදිහ් වීාෂණ ර  විසිත සිදු කරව දෙ ශවොශපශත. 

එශාතා ේ්ධ ාව  අො කිරීා සපහා ර  විසිත කටයුතුම ක  යුතුම වුෙද, 

රශේ මූලය පිළිශෙත අුවෙ සිදුෙතශත තෙදුරට්  ශ්ධය   මුදශල් අග  

අෙප්රාා   වීා් , ේ්ධ ාව  දිශවත දිව ශේගේ  වීා්  .  

ඒ අුවෙ ේ්ධ ාව  අො කිරීශ්ම ක්රි ාාා්ජග ර  විසිත ගැනීශ්ම 

අෙ යතාෙ සහ ේ් සෙ සා  සපහා අතයෙ ය වා්ඩ  ිලල වතාෙට 

දැ ික  හැකි ාට්ටාක පේ ො ගැනීා සපහා ිලල නි ාාව  කිරීශ්ම 

අෙ යතාෙ  ශාා ගරු සවාෙට අෙ ාර   කර සිටිිල." 

මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි, අද දිව දදිිකප්  කරව ලද 

ශරගුලාසි සහ නි ා ත පිළිදප විොද ට -මීට ටික ශේලාෙකට 

කලිත- ාා ස්මදත  වුණු ශෙලාශේ ගරු ශ හාත ශස ාසිසහ රාය 

අාාතයතුමාා ාශග්ධන ටයි එකයි, ශකෝට් එකයි ගැව ක ා ක ා. 

කවුරුේ  රෙටතව national dress එකෂණ ඇපශගව එතව ාට 

අෙ යතාෙෂණ වැහැ. ාා හැා දාා ශාශහායි සිටිශේ. දදිික ට්  

ශාශහා තායි දතශත . ශගෝඨාව  රාපෂණය වාධිපතිසෙර ා්  

national dress එක ඇපශගව  වො ාා දැකලා වැහැ. ෙැ  

කරතව පුුලෙත ිලනිශහකුට ශාොකෂණ ඇපශගව සිටි ්  ප්ර කව ෂණ 

වැහැ කි ව එක ාශග්ධන ක ාෙ ආර්මවශේී ා ාා එතුමාාට කි තව 

ඕවෑ. 

මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි, සවාෙ කල් තැබීශ්ම 

ශ ෝවාෙ ගැව ක ා කරතව කලිත ාා ශ්ම කාර  ්  කි තව 

ඕවෑ. ඊශේ "හිරු ටීවී" වාළිකාශේ "සලකු " ශ්ධ පාලව 

ෙැ සටහ වට සහවාගි වූ  ඩ්ලි ාහ් ා ා -ඒ කි තශත, අපි 

කවුරු්  දතවා සහල් ශාෝල්හිිල ා- ාට කිේො, "ටයි, ශකෝට් 

ඇපශගව ශකො ෙට ශෙලා දතව. ශ්මොට පැටශලතව 

අෙ යතාෙෂණ වැහැ." කි ලා. [දා ා කිරීාෂණ] ඔවුතට කරදර ෂණ 

ශෙලා තිසශදතශත ාා ශ්ම ප්ර කව වඟව නිසායි. අතැව දතව අර 

ඇාතිසෙර ාට්  තිසශදව ප්ර කව  ාා ශ්මො ගැව ක ා කරව 

එකයි. ාා ක ා කරතශත ආොට, ගි ාට ශවොශෙයි. අදා  

කාර ා ගැව ශසො ා දලා, ඒො ගැව ශතොරතුමරු දැවශගවයි ාා 

ක ා කරතශත. [දා ා කිරීාෂණ] ක  යුතුම ශ්ධ කරගතව දැිකෙ 

ශෙව්  ශවොශ ෂණ ශ්ධෙල් නි්ජාා   කරලා ිලනිසුතශග්ධන 

අෙ ාව  ඒ ඒ පැතිසෙලට ශ ොමු කරලා මූලික ීවෙව වි දශ්ම 

ප්ර කවශ ත ආ්ඩඩුෙට ගැලවී  තව පුුලෙත කි ා ආ්ඩඩුශේ අ  

වි කොස කරවො ව්ම, ඒක ශෙතශත වැහැ. 

මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි, ාා කිේශේ සාා ාා ය තුම  

තිසබුණු කාර ාෙෂණ ගැව තායි. Twitter කි තශත සාා 

ාා ය ෂණ. අපි කවුරු්  දතවො, ශගෝඨාව  රාපෂණය 

වාධිපතිසෙර ා එතුමාාශග්ධන තීර  දැුව්ම ශදතශත්  Twitter 

හරහා දෙ. ශ ොවල්ඩ් ට්ර්මේ හිටපු වාධිපතිසෙර ා එතුමාාශග්ධන 

තීර  දැුව්ම දුතශත්  Twitter හරහායි. මූලාසවාරූඪ ගරු 

ාතරීතුමානි, ශ්ම දෙසකෙල Twitter කි ව සාා ාා ය රට රටෙල 

වාධිපතිසෙරුත පාවි්ඡචි කරව දෙ ඔදතුමාා්  දතවො. Twitter 

එශකත ආපු පණිවු  ෂණ තායි ාා ඒ ශෙලාශේ කිේශේ.  

ාා වැෙත්  ඒ ගැව කි තව්ම, ඒක ෙැදග්  කාර  ෂණ ෙව 

නිසා. මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි, 0101 ඔෂණශතෝද්ජ ාාසශේ 

ලසකාෙට TSP ශපොශහොර ශාට්රිෂණශටොත 78,111ෂණ ශගවැවි්  

තිසශදවො. ඒ අෙසක ාශේ ශ්රී ලසකා ප්රිලතිස ආ තවශේ සි්ධධිකා 

ශස වාර් ව අ යෂණය වරාල්ෙික  කි ා තිසශදවො, ඒො test 

ක ා, ඒොශේ lead සහ cadmium පිළිගත හැකි ප්රාා  ට ෙ ා 

තිසශදවො, විස කාරක -toxins- නිසා ඒො නිකු්  ශවොක  යුතුමයි 

කි ා. ඒ අෙසක ාශේී - පී.බී.  සුතදර ාැතිසතුමාාශග්ධන අ් සනිත යුතුම 

ලියුාෂණ තිසශදවො. එ  වාධිපතිස කා්ජ ාලශේ Letter Head එක 

 ටශ්  තිසශදතශත. ලියුා කාශගතද, කි ලා දසකශසල්ලා 

ඇහුොා, ඒක කි තව ාට අෙසක ාෙ ලැබුශ්ඩ වැහැ. වාධිපතිස 

කා්ජ ාලශේ Letter Head එක  ටශ්  තිසශදව ශාා ලියුාට 

අ් සත කර තිසශදතශත පී.බී.  සුතදර ාැතිසතුමාා. එතුමාා 

වාධිපතිසතුමාාශග්ධන ශල්ක්ම.  මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි, ාා 

ශ්ම සි ලු ද් ත ශ්ම අෙසක ාශේ ාවාගව* කරවො. 

  අශවෂණ කාර   තායි,  පිට රටිත පටෙවශකොට test ක ාා 

ශ්මොශේ lead සහ     cadmium ෙැඩිපුර තිසබුශ්ඩ වැහැ, ඒ නිසා 

ශ්මො නිදහසක කරතව කි ා ආව වකරුෙත කිේො කි ව එක. 

ශස වාර් ව ාැතිසනි  ඊශේ ශපශ්ජදා කි වො අපි දැෂණකා, "ාට 

ශ්ම ව්ම කි තව දැහැ." කි ලා. ඒකයි ශාතැව තිසශදව ෙැදග්  

කාර  . එශහා ව්ම ශ්ම ක ාශේ්  ඇ් තෂණ, වැ් තෂණ 

තිසශදවොද කි ා ශහො ා දලතව ඕවෑ. ශාතැව නිකරුශ්ඩ කෑ 

ගහලා, පු්ධගල තට ා  ගහලා, ාශග්ධන ඇඳුා ගැව කිේොට ඇතිස 

ෙැ ෂණ වැහැ. ාශග්ධන ඇඳුායි, TSP ශපොශහොරෙල cadmium සහ     

lead තිසබු ාද කි ව එකයි අතර කිසිා ස්මදත  ෂණ වැහැ.  ඒ 

නිසා ඒ ගැව වැෙත්  ාා ාතෂණ කරතව ඕවෑ. 

ගරු (ආචා්ජ ) දතදුල ගු ේජ ව ඇාතිසතුමානි, ඔදතුමාා 

ාශග්ධන ශහොප ිල්රශ ෂණ. ාට පුුලෙත විධි ට ාශග්ධන අදහසක ඔදතුමාාට 

ලදා ශදතව ාා හැා ශෙලාශේා ේ් සාහ කරවො. වමු්  ගරු 

ඇාතිසතුමානි, ඔදතුමාා ශ්ම අෙසක ාශේ දතාා අසීරු ත් ් ෙ ක 

දතශත. ශාොකද, දැත ඔදතුමාා සහව ාල්ලෂණ ශදතව ේ් සාහ 

කරවො.  

ඔදතුමාතලා ඒ සහව ාල්ල ලදා ශදවො තායි. අපි "වැහැ" 

කි තශත වැහැ. රුපි ල් 7,111ක සශතොස සහව ාල්ල 

කිේශෙෝ , එහි ශවොශ කු්  ශ්ධෙල් තිසශදවො. එහි සුදු සීනි 

තිසශදවො ; රතුම කැකුුල හාල් කිශලෝෙෂණ තිසශදවො; වාඩු හාල් 

කිශලෝෙෂණ තිසශදවො; පිකේපු කිශලෝෙෂණ තිසශදවො; පාත පිටි 
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————————— 
*  පුානවකාලප්ේ ව ා ඇව. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පා්ජලිශ්මතතුමෙ 

කිශලෝෙෂණ තිසශදවො; ලුණු කිශලෝෙෂණ තිසශදවො; හාල්ාැසකශසෝ 

ග්රෑ්ම 011ෂණ තිසශදවො; කෑලි ිලිකසක ග්රෑ්ම 711ෂණ තිසශදවො; 

ශසෝ ාමීට් ග්රෑ්ම 51ෂණ තිසශදවො; ශ්  ශකො  ග්රෑ්ම 711ෂණ 

තිසශදවො; මුහුණු ආෙර  ෂණ තිසශදවො. අපි හිතමු, අපට ශපොල් 

ස්මශදෝල ෂණ කතව ඕවෑ කි ා. සාාාවයශ ත අශේ රශට් 

ිලනිසකසු ශපොල් ස්මශදෝල කවො. ශපොල් ස්මශදෝල ෂණ කතව ශ්ම 

සහව ාල්ශල් ශපොල් ශගඩි ෂණ වැහැ, කහ ටිකෂණ  වැහැ. ශ්ම 

සහව ාල්ලට ේ්මදලක  ව්ම දාතව කිසිා හැකි ාෙෂණ වැතිස 

දෙ අපි කවුරු්  දතවො. වමු්  ශපොල් ස්මශදෝල ෂණ කතවේ  

ශ්ම සහව ාල්ශල් කිසිා ශද ෂණ වැහැ. අශවෂණ අතට, 

හතරශදශවකු දතව පවුලකට හාල්ාැසකසත ග්රෑ්ම 011ෂණ දෙසක 

කී ෂණ කතව පුුලෙතද? ශසෝ ාමීට් ග්රෑ්ම 51ෂණ ශකෝඡචර කල් 

කතව පුුලෙතද? ගරු ඇාතිසතුමානි, "සතිස ශදකෂණ විතර ශ්ම හාල් 

පාවි්ඡචි කරතව පුුලෙත කි ා ාා වි කොස කරවො" කි ා 

ඔදතුමාා කි වො ාා අහශගව හිටි ා. ාා දතශත වැහැ, එශහා 

පුුලෙතද කි ා. අපි වැෙත්  ගෘහසක  සමීෂණය  කට ගිහිත 

දලතව ඕවෑ, එක පු්ධගලශ කු සතිස ශදකකට හාල් ශකෝඡචර 

පාවි්ඡචි කරවොද, පවුශල් හතරශදශවකු දතව පවුලෂණ හාල් 

ශකෝඡචර පාවි්ඡචි කරවොද, සීනි ශකෝඡචර පාවි්ඡචි කරවොද, 

ශපොල් ශකෝඡචර පාවි්ඡචි කරවොද කි ා. [දා ා කිරීාෂණ] 

ඔදතුමාාශග්ධන ක ාශේී  ඒකට ේ් තර  ශදතව. ශ්මක ශකෝඡචර 

දුරට   ා්ජ  ෂණද? ිලනිසුතශග්ධන ීවෙව ිලල අඩු කර ගැනීා සපහා 

ශ්ම සහව ාල්ල ශකෝඡචර ේදවු ශෙවොද කි ව එශෂණ   ා්ජ   

අපි සිතා දලතව ඕවෑ.  

අශවෂණ කාර   තායි, හාල් සහ ශපොල්ෙල අධික ිලල. දැත 

ශපොල් ශගඩි ෂණ කී ද? "සැපද,  හරාද, ශාශහාද" කි ා කලිත 

ඇහුොට, එශහා අහතව ාා කැාැතිස වැහැ. ඇ් ත ක ාෙ 

ශ්මකයි. දැත ශපොල් හික ග ත; හාල් හික ග ත. කශඩ්ට ගි ාා 

හාල් ගතව ිලනිසුතට සල්ලි වැහැ. දැත කීික ස්මදා කිශලෝෙෂණ 

රුපි ල් 785යි, රුපි ල් 791යි.  

ගරු ඇාතිසතුමානි, ඔ  ගැසට් ගැහිල්ල ගැව්  ාා ශපොඩ් ෂණ 

කි තව ඕවෑ. 0101 ාැයි ාාසශේ 08ෙැනි දා කීික ස්මදා 

කිශලෝෙෂණ රුපි ල් 701යි කි ලා ගැසට් ප්ර ෂණ නිකු්  කර 

තිසබු ා. ඊට පසකශස   ඩ්ලි ාහ් ා ා ඇතිස ශෙතව කීික ස්මදා 

ග් තා. ඊට පසකශස  ශාොකද කශ  ? කීික ස්මදාෙලට පවො තිසබූ ඒ 

ිලල 0107.10.18ෙැනි දා දේ  ක ා. කීික ස්මදා කිශලෝෙකට 

නි ා කර තිසබූ රුපි ල් 701 ිලල දේ  ක  නිසා අද කීික ස්මදා 

කිශලෝෙෂණ කී ද? ගරු ඇාතිසතුමානි, ඒ ගැව ඔදතුමාා දතවො. 

ඔදතුමාාශග්ධන පැතිසෙල කීික ස්මදා කිශලෝෙෂණ අද කී ද කි ා ඔදතුමාා 

දතවො. වාරාශහ තපිට market එශෂණ කීික ස්මදා තිසශදවො. 

කිශලෝෙෂණ රුපි ල් 785යි, රුපි ල් 791යි. කිශලෝෙෂණ රුපි ල් 

011ට්  කීික ස්මදා විකිශ වො.  ඩ්ලි ාහ් ා ාා රූපොහිනී 

සසොදශේී  කිේො, "ඔේ, අපි ශ්ම අෙරතශත ාාස 6කට කලිත 

ග් තුම කීික ස්මදා" කි ා. ාාස 6කට කලිත කීික ස්මදා ග් ශ්  

කිශලෝෙෂණ රුපි ල් 701ට විකු තවයි. රුපි ල් 701ට විකු තව 

ව්ම කීික ස්මදා වී කිශලෝ එකෂණ ග් ශ්  කී ටද? රුපි ල් 701ට 

හාල් විකු වතව  ්මකිසි ිලලකට වී ග් තා ව්ම කීික ස්මදා 

කිශලෝෙෂණ රුපි ල් 791ට, 011ට විකු ව එශෂණ සා ාර ් ෙ  

ශාොකෂණද කි ා අපට අහතව සි්ධ  ශෙවො. එශහා ව්ම, ශ්ම 

ගැසට් හුටපට ්  එෂණක ශ්ම ප්ර කව  තෙදුරට්  ේඩු දුෙවො. 

වාධිපතිසතුමාා ඊශේ කරපු ෙැශඩ් නිසා ාට ඇ් ත ෙ ශ තා 

වි කොස කර ගතව දැහැ, කවුද එතුමාාට ඒ ේපශදසක දුතශත කි ා. 

එක පැ් තකිත, හාල් ිලල ෙැඩි නිසා ිලනිසුතට හාල් ිලලී  ගතව 

දැහැ. එශහා ව්ම ිලනිසකසු දැත පාත කතව ඕවෑ. ිලනිසුතට දැත 

පාත කතව්  දැහැ; දනිසක කතව්  දැහැ; ශෂණෂණ කතව්  දැහැ.  

මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි, “DailyMirror” පුේ  පශ්  

online edition එශෂණ ප  වුණු ප්රෙෘ් තිස ෂණ ාා ශ්ම ශාොශහොශ්  

ාවාගව* කරවො.    

එහි ශාොකෂණද කි තශත? “Palm oil import ban would lead 

to close all bakeries”  ුවශෙත එහි සපහත ශෙවො. ශබ්කික 

අයිතිසකරුෙතශග්ධන සසගා  එහි කි වො, "කිසිා විධි කට ශබ්කික 

කරතව දැහැ" කි ලා. දනිසක ශදතව දැහැ, කිඹුලා දනිසක ශදතව 

දැහැ, ාාුලපාත ශදතව දැහැ, බිසකකට් හදතව දැහැ; කිසිා 

විධි කට bakery products ශදතව දැහැ කි ා ඔවුත කි වො. 

පාත ප්ර කව  ව්ම ශකොශහොා ශෙයිද කි තව ාා දතශත වැහැ.  

 

ගවා මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ාතරීතුමානි, ඔදතුමාාට තෙ විවාඩි ක කාල ෂණ 

තිසශදවො.   

 

ගවා (ආ ාතාය) ුතාෂ   සල් 0වා ෙුවා  
(ைொண்புைிகு (கலொ ிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ) 

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

වාධිපතිසතුමාාට ේපශදසක ශදව අ  ශ්ම කාර ා ගැව 

කල්පවා කරතව තිසබු ා. ඕවෑා bakery product එකකට පිටි 

ඕවෑ, සීනි ඕවෑ, බි් තර ඕවෑ, ාාගිකත ඕවෑ. ශපොල්ශතල්ෙල විස 

තිසබු ා කි ා කිසිා විකල්ප ෂණ වැතිසෙ ාාගිකත හදව palm oil 

ආව ව  එකෙර වතර ක ාා ිලනිසකසු කරතශත ශාොකෂණද?  

මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි, තේ  කාර  ෂණ කි තව 

තිසශදවො. ඒ කාර ාේ  කි ා ාා ාශග්ධන ක ාෙ අෙසත කරවො, 

මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි. ගරු  ඇාතිසතුමානි, ශ්ම සීනි 

ප්ර කව  ගැව ක ා කරව ශකොට අපි ක ා වුණු ශද ෂණ තායි 

සීනිෙල ද්ධද එකෙර අඩු ක ා කි ව කාර  . එතශකොට සාහරු 

සීනි ශගවාො; ශගවැල්ලා අධික ලාව ෂණ තිස ාශගව විකුණුො. 

දැත ශාහිී  ශාොකද ශෙතශත? Palm oil ආව ව  කිරීා එකෙර 

වැෙැ් තුමො. දැත අපි ශසො ා දලතව ඕවෑ, කවුරු  ඟද palm oil 

තිසශ තශත, කවුරු  ඟද palm oil stocks තිසශ තශත කි ා. 

කවුරුත ශහෝ  ඟ palm oil stocks තිසශ වො ව්ම, ඊශේ රෑ 70.11  

සිට palm oil ශගශවතව දැික ව්ම ඒ stocks තිසශ ව අ ට 

ශකෝඡචර ශලොකු ලාව ෂණ ලදා ගතව පුුලෙතද? Palm oil 

ශගශවව එක වාධිපතිසෙර ා හදිසිශේා වේ ෙවො කි ා ඔවුත 

කලිත දැවශගව හිටි ාද?  

ාා වැෙත්  ඔදතුමාාට කි තශත,  ඇ් ත ෙ ශ තා ශගොවි 

ාහ් ා ාට ශහොප ිලලෂණ ලැශදවොට අපි කැාැතිසයි. ඒකට 

කවුරු්  කැාැතිසයි. ඒ සපහා අපි්  ශගො ෂණ ේදේ වු ා. වමු් , ශ්ම 

එ ැශෙව අලු්  අවුරු්ධශ්ධ  පාිකශවෝගික ා ගැව ඔදතුමාාශග්ධන 

අෙ ාව  මීට ෙ ා ශ ොමු වි  යුතුමයි කි ව කාර   ාතෂණ 

කරිලත, ාශග්ධන ෙචව සකෙල්ප  අෙසත කරවො. 

 
ගවා මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මී ඟට ශ ෝවාෙ සකකයර කිරීා, ගරු ශේ.සී. අලෙතුමෙල 

ාතරීතුමාා. 

1189 1190 

[ගරු (ආචා්ජ ) හ්ජය ද සිල්ො ාහතා ] 

————————— 
*  පුානවකාලප්ේ ව ා ඇව. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ගවා ප්ේ.සී. අලවුරවල ෙුවා 
(ைொண்புைிகு நஜ.ெீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි, ගරු හ්ජය ද සිල්ො ාතරීතුමාා 

ශගව ආ ශ ෝවාෙ සකකයර කරිලත ාා ෙචව සකෙල්ප ෂණ ක ා 

කරවො. එ  දතාා  ෙැදග්  ශ ෝවාෙෂණ. ශාොකද, සිසහල-හිතදු 

අලු්  අවුරු්ධදට තෙ තිසශදතශත සතිස ක කාල ෂණ පා යි. එක 

පැ් තකිත තමුතවාතශස ලාශග්ධන ර  ප් වු ාට පසකශස  වතාෙ 

අද අවුරුදු කතව ලැහැසකතිස ශෙව ශෙලාෙ. ගි  අවුරු්ධශ්ධ ශකොවිඩ්

-79 ෙසසගත  නිසා ඒ අෙසක ාෙ වැතිස වු ා කි ලා අපි හිතමු 

ශකෝ. ශ්ම සැශ්ජ අවුරුදු කතව හදවශකොට විය ශපොල්ශතල් 

ක ාෙෂණ ඇවිල්ලා තිසශදවො. අද ශපොල්ශතල් ශදෝතල ෂණ ගතව 

 වශකොට අපි කාට්  ශලොකු සැක ෂණ තිසශදවො, ගරු 

ඇාතිසතුමානි. ඒක අපට පිළිගතව ශෙවො ශත. එා නිසා 

ඇ් තටා ශ්ම අවුරු්ධශ්ධ්  ශ්ම රශට් වතාෙ දතාා  අාාරු 

තැවක දතශත. 

අපි ශ්ම දෙසකෙල දැසකුෙකට ගි ාා ශපශවවො, දැසකුශේ 

ේකසක අස ශේ තායි අශේ කාතතාෙත   පිිකලා දතශත කි ලා. 

ශාොකද,  හික ආදා ාෂණ වැතිස නිසා දතුමරුශෙලා තිසශදව ක -කර 

ටික හික ේකසක කරලා අවුරුදු කතවයි ඔවුත හදතශත. ශ්මක 

තායි ඇ් ත ක ාෙ. අශේ රශට් ෙැඩිපුර පිිකසෂණ එශහායි. එශහා 

අවුරුදු කතව ලැහැසකතිස ශෙවශකොට් , අද දා ා ග වාෙෂණ 

තිසශදවො. ආ්ඩඩුෙෂණ හැටි ට තමුතවාතශස ලා ශ්ම ශෙුවශෙත 

ශගො ෂණ ේ් සාහ ග් තා, ගැසට් ගැහුො. හාල්ෙලට ගැසට් ගැහුො; 

හැා එකකටා ගැසට් ගැහුො. වමු් , ඒ ගැසට් ප්රශේ ිලලට 

ශෙශ ප ශපොශ   දඩු වා්ඩ  වැතිස වු ා. අෙසාවශේ දැිකා තැව 

ශපොල් ාැවලා ගතව්  ගැසට් එකෂණ ගැහුො. ඒක තායි ඇ් ත 

ත් ් ෙ . වමු් , අද ශාොකෂණද ශෙලා තිසශදතශත? 

අපි මීට සතිස ශදකකට දසකශසල්ලා වාරාශහ තපිට ශතොග 

ශෙශ ප ා යසක ාව ට ගි ා. ඒ ශෙවශකොට එතැව මුසඇට 

කිශලෝ එකෂණ තිසබුශ්ඩ රුපි ල් 811ට, ේඳු කිශලෝ එකෂණ තිසබුශ්ඩ 

රුපි ල් 7,611ට. වමු් , අද ෙව විට මුසඇට කිශලෝ එකෂණ රුපි ල් 

7,111  පැවලා. අද ෙව විට ේඳුෙල ිලල ග ත ාා දතශත වැහැ. 

වමු් , මුසඇටෙල ත් ් ෙ  ඒකයි. ඒ විධි ට හැා වා්ඩ  කා 

ිලල දහ  ගිහිල්ලා තිසශදවො. ශසෝඡච්ම සහව ාල්ලෂණ ී ලා -

ඒක්  ශහොපයි, වරක වැහැ- වතාෙට අවුරුදු කතව පුුලෙත 

ශෙයි කි ලා ඔදතුමාතලා හිතවො ව්ම, ඇ් තටා ඒක වතාෙ 

ස්ෙටීාෂණ. 

අනි්  කාර   ශ්මකයි. විශ  යශ තා ර ෂණ හැටි ට ශ්ම 

ශෙලාශේ රශට් වතාෙශග්ධන දඩු ිලල ස්මදත ශ ත ඇ් ත 

ත් ් ෙ  ශ් රු්ම අරශගව මීට ෙ ා අෙ ාව ෂණ ශ ොමු කරලා 

කටයුතුම ක ා ව්ම, කාල කට පසකශස  තමුතවාතශස ලාශග්ධන 

ර ෂණ ආපු ශෙලාශේ අඩු ග ශත වතාෙට අවුරු්ධදට කැවු්ම 

ශගඩි ෂණ, ශකොකිසක එකෂණ දැදශගව කතව අෙසක ාෙ ේදා 

ශෙවො.  වමු්  අද ඒ අෙසක ාෙ ේදාශෙලා වැහැ. එා නිසා අපි 

පැහැදිලිො කි වො, ශ්ම ර  වතාෙට අවුරුදු කතව තිසශදව 

අෙසක ාෙ අද අහිිල කර තිසශදවො කි ලා. 

ගරු හ්ජය ද සිල්ො ාතරීතුමාා කිේො ොශග්ධනා, ශ්ම ෙව විට 

ශපොල්ශතල් ස්මදත ශ ත ෙව ප්ර කව  දතාා  ව ාවක 

තැවකට ගිහිල්ලා තිසශදවො. ප්රිලතිස ආ තවශේ අ යෂණයතුමිල  

පැහැදිලිො කි වො, "ශපොල්ශතල්ෙල විතරෂණ ශවොශෙයි, තේ  

වා්ඩ  ග වාෙක වියකාරක ද්රෙය තිසශදවො. ාට ඒො ව්ම 

කරතව දැහැ, එශස  ව්ම කශ ෝ  ඒ සාාග්ම ක ාශගව 

ෙැශටවො." කි ලා. හ්ජය ද සිල්ො ාතරීතුමාා කිේො ොශග්ධන, එ ශස  

ව්ම කරතව දැික එා සාාග්ම ක ාශගව ෙැශටව නිසාද, 

වැතිසව්ම ශෙව්  දලපෑ්ම ග වාෙෂණ තිසශදව නිසාද? විය සහිතයි 

කි ව ශපොශහොර නිදහසක කරතව කි ලා වාධිපතිස ශල්ක්ම 

කා්ජ ාලශේ වාධිපතිස ශල්ක්මතුමාා ලිපි ශල් ව ාිනත එතුමිල ට 

දැුව්ම ී ලා තිසශදවො ව්ම, එතුමිල  සපහත ක  අශවෂණ කාර ා 

එතුමිල ට කි තව්  දැික  දහළිත ලැශදව දලපෑ්ම නිසාද කි ලා 

අපට සැක ෂණ තිසශදවො.  ඒ ශකශස  ශෙත් , ශ්ම අලු්  අවුරුදු 

කාලශේ අශේ රශට් පාිකශවෝගික ා දතාා  අසර  තැවකට 

ප් ශෙලා තිසශදව දෙ  අපි අද පැහැදිලිො කි වො.  

විශ  යශ තා තමුතවාතශස ලා හැා ශෙලාශේා ොශග්ධන ශ්ම 

ශෙලාශේ්   ්ම  ්ම දදු අඩු  කරලා තිසශදතශත ාොර්මකාර 

ෙයාපාිකක තට ොසි ෙව විධි ටයි. ඔවුතට තායි එශස  දදු එහා 

ශාහා කරව ඒොශේ ොසි  ගිහිල්ලා තිසශදතශත. සීනි ග් ත් , 

සිනිෙලිත වි ාල ොසි ෂණ එා ෙයාපාිකක තට ගි ා. 

පා ිකශවෝගික තට ඒ ොසි  ගිශේ වැහැ. දැත දලතව, 

ශපොල්ශතල්ෙල ත් ් ෙ . අපි දතවො, ද්ධද අඩු කිරීා නිසා 

අු්ධ  ශපොල්ශතල් - crude coconut oil - ශාට්රිෂණ  ශටොත 

41,111ෂණ ශ්ම ශෙවශකොට ශගවැල්ලා තිසශදවො. එක පැ් තකිත 

palm oil තහව්ම ක ාා, අඩු ග ශත ශපොල්ශතල් ලීටර කට 

රුපි ල් 711ෂණ ෙැඩි ක ් , ෙසචාකාික ෙයාපාිකක ත ශකෝඡචර 

ව්ම මුදලෂණ හිකහ්මද කරවොද? දදු එහාට ශාහාට කරිලත 

ඔදතුමාතලා තනිකරා ඒ ොසි      ලදා ී ලා තිසශදතශත  රශට් 

වතාෙට ශවොශෙයි, තාතශග්ධන ග ිලතුමරු ෙයාපාිකක තටයි 

කි ව එක පැහැදිලිො කි තව ඕවෑ. 

ඒ නිසා,  රශට් වතාෙ ආ්ජකයක ෙ ශ ත අාාරුශෙත 

දපශගව සිසහල- හිතදු අලු්  අවුරු්ධද සාරතව හදවශකොට ඒ 

සපහා   සහවදා උ ිලලකට වා්ඩ  ලදා ී ාට  ්ම  ෙැ  පිළිශෙ ෂණ 

ක්රි ා් ාක කරතව මුදල් අාාතයතුමාා හැටි ට ඔදතුමාාට 

ෙගකීාෂණ තිසශදවො, ර ෂණ හැටි ට ඔදතුමාතලාට ෙගකීාෂණ 

තිසශදවො කි ලා අපි කි වො. අද ශ්ම ආ්ඩඩුෙ වතාෙට අවුරුදු 

ශවොශෙයි ෙහ කෙව තැවට කටයුතුම කරලා තිසශදවො. එා නිසා 

ඔදතුමාතලාශගත   ශ්මොට සා ාර  පිළිතුමරෂණ දලාශපොශරෝ තුම 

ශෙිලත ාශග්ධන ක ාෙ අෙසත කරවො.   
 

ගවා මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු බී.ෙයි.ීව. ර් වශස කර ාතරීතුමාා. ඔදතුමාාට ිලනි් තුම 

5ක කාල ෂණ තිසශදවො. 

Order, please!  ශ්ම අෙසක ාශේී  කවුරුත ශහෝ ගරු 

ාතරීෙර කු මූලාසව  සපහා ගරු වීරසුාව වීරශස කර 

ාතරීතුමාාශග්ධන වා ශ ෝවා කරතව. 

 

ගවා (ආ ාතාය)  න්දුල ගුණවතාධාන ෙුවා 
(ைொண்புைிகு (கலொ ிதி) பந்துல குெவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි, "ගරු වීරසුාව වීරසිසහ 

ාතරීතුමාා දැත මූලාසව  ගත යුතුම "යි ාා ශ ෝවා කරවො. 
 
රශ්නනය විොන ලදින්  ාවා ාම්ෙව විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරවාව ගවා අජි ක පානපක්ෂ ෙුවා මූලාානප්යන් ඉව ක 

වූප්යන්   ගවා වීපසුෙන වීපසවු ෙුවා මූලාානාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு அஜித் ரொஜபக்ஷ அவர்கள் 

அக்கிரொெனத்தினின்று அகலநவ, ைொண்புைிகு வீரசுைன வீரெிங்ஹ 

அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. AJITH RAJAPAKSE left the Chair and 
THE HON. WEERASUMANA WEERASINGHE took the Chair. 
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පා්ජලිශ්මතතුමෙ 

[අ.වා. 4.5 ] 

 

ගවා බී.වයි.වත. ප කනප්ාේකප ෙුවා 
(ைொண்புைிகு பீ.மவ.ஜீ. ரத்னநெக்கர)  

(The Hon B. Y. G. Rathnasekara) 

මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි, අතයෙ ය වා්ඩ  ිලල 

නි ාාව  කිරීා ස්මදත ෙ දදිිකප්  ක  ශ ෝවාෙ ගැව ෙචව 

කිහිප ෂණ ක ා කිරීාට අෙසක ාෙ ලදා ී ා ගැව ාා ඔදතුමාාට 

සකතුමතිසෙතත ශෙවො.  

විශ  යශ තා, විපෂණයශ ත පුුලෙත තර්ම ේ් සාහ කරවො 

ාහා ශේදොචක ෂණ ඇතිස වු ා  කි තව ට. ඒ ොශග්ධනා ශ්ම කල්  

තැබීශ්ම ශ ෝවාශේ පැහැදිලිො තිසශදවො ආ්ඩඩුෙ සා නී  

පි ෙර ග් ශ්  වැහැයි කි ලා. හැදැයි, අපි එකශහ ාා කි වො 

වා්ඩ  ේජග 0 ෂණ සහ දත පසුෙ තේ  වා්ඩ  ේජග 6ක ිලල අඩු   

කරලා අද ශෙවශකොට සශතොස හරහා සහ සමුපකාර ශෙශ ද සැල් 

හරහා ශ්ම වා්ඩ  අශ වි කිරීාට්  කටයුතුම ශ ොදලා තිසශදවො 

කි ලා. ශ්ම දලපෑා  ශහ තුමශෙත අද ශෙවශකොට සාාාවය Food 

Cityෙල් , සාාාවය ශෙශ ප සැල්ෙල්  තිසබු ාට ෙ ා  ්ම 

ප්රාා  කිත ිලල අඩුවීාෂණ තිසශදවො.  

අද ශපොල් ගැව ක ා ක ා. ශපොල් නියකපාදව ්  ක්රාශ ත 

ෙැඩි ශේශගව  වො. පසු ගි  ශපොල් මුශ්ජට ශගඩි 5,111ෂණ ක පු 

ශපොල් ේ තකිත දැත ශපොල් ශගඩි 8,111ෂණ කැශ වො. ශෙසෂණ 

ශපොශහො  ශෙවශකොට, ශපොශසොත ශපොශහො  ශෙවශකොට ශ්ම 

ප්රාා   තේ  ෙැඩි ශෙවො. එා නිසා ශ්ම ශෙවශකොට්  ශෙශ ප 

ශපොශ   ශපොල් ිලල රුපි ල් 01කිත පා  අඩුශෙලා තිසශදවො.  

අද ේශ්ධ 77.01 ෙව විට සශතොශස  වාඩු හාල් කිශලෝ එකෂණ 
රුපි ල් 96යි, Food City  එශෂණ්  රුපි ල් 96යි. සුදු කැකුුල 
කිශලෝ එකෂණ අද ේශ්ධ 77.01 ශෙවශකොට සශතොශස  රුපි ල් 93යි, 
Keells Super එශෂණ්  රුපි ල් 93යි.  Food City  එශෂණ්  රුපි ල් 
93යි. සශතොශස  රතුම කැකුුල කිශලෝ එකෂණ රුපි ල් 89යි, Food 
City  එශෂණ රුපි ල් 93යි.  සශතොශස  ස්මදා සහල් කිශලෝ එකෂණ 
රුපි ල් 98ට ශදවො. සහලු්  තිසශදවො. ඇ් ත, ිලල අඩු වීා 
නිසා සශතොශස   ්මකිසි ප්රාා  ක දල්ලුා ෙැඩිවීාෂණ තිසශදවො. 
දල්ලුා ෙැඩි වීාෂණ තිසශදව නිසා වා්ඩ  ය ඝ්රශ ත අශ වි 
ශෙවො. ාා හිතව විධි ට ලසකා දතිසහාසශේ සශතොස ලැබූ ෙැඩිා 
ආදා ා ශ්ම දෙසකෙල ලදවො. එා නිසා  ්ම වා්ඩ  හිඟ ෂණ ාතුම 
ශෙවො. ශාොකද, එව එව stocks දෙරශෙව නිසා. පිකේපු කිශලෝ 
එකෂණ සශතොශස  රුපි ල් 765ට ශදවො. අද්  පිකේපු තිසශදවො. 
සාාාවය ශෙශ ප ශපොශ  ්  ශ්ම ෙව විට පිකේපු කිශලෝෙෂණ 
රුපි ල් 78 කට තිසශදවො. ශ්ම දලපෑා දිගිත දිගටා ඇවිල්ලා 
තිසශදවො. ඒ නිසා ආ්ඩඩුෙ සා නී  පි ෙරෂණ අරශගව 
තිසශදවො.  

අපි දතවො,  ශ්ම ශෙවශකොට ආදා ්ම අහිිල වුණු අ  

දතවො, ශකොවිඩ් ෙයසව  නිසා ස්කි ා අහිිල වුණු අ  දතවො. 

ආදා ්ම අඩු වුණු අ  දතවො. ඒක අපි දතවො. ඒ ොශග්ධනා ීවෙව 

වි දශ්ම  ්ම ෙැඩි වීාෂණ තිසශදවො. විශ  යශ තා ඇශාිකකාුව 

ශ ොලර ට ශගෙතවට  වූ රුපි ල් ප්රාා   ෙැඩි වූ නිසා.  රුපි ල් 

780කට ොශග්ධන තිසබුණු ඇශාිකකාුව ශ ොලර , දැත  රුපි ල් 

010ෂණශෙලා තිසශදවො. අපි 0175ී  රට වාර ශදවශකොට 

ඇශාිකකාුව ශ ොලර කට ශගේශේ රුපි ල් 737යි.  ශ්ම දලපෑා 

නිසා්  වා්ඩ  ිලල දහ   ෑාෂණ තිසශදවො.  ්ම කාල කී  වා්ඩ  

ිලල ෙැඩි ශෙවො, තෙ කාල කී  වා්ඩ  ිලල අඩු ශෙවො. 

ශකොවිඩ් ේෙදුර හමුශේ ශ්ම තිසශදව ත් ් ෙ  පසු ගි  ආ්ඩඩු 

කාලශේ තිසබු ා ව්ම සාහර විට ශ්ම ශෙවශකොට වතාෙශගත 

වාග ෂණ ද ගිතශත ාැිකලා කි ව වි කොස  අපට තිසශදවො.  

ශ්ම ආ්ඩඩුෙ පුුලෙත තර්ම ේපිකාශ ත ශ්ම ත් ් ෙ   ්ම 

ාට්ටාකට පේ ොශගව  ෑාට ේ් සාහ කරවො.  

විපෂණයශේ ගරු ාතරීෙරුත කිේො, වතාෙ ේකසක ශපෝලිශ්ම 

දතවො කි ලා. ඔදතුමාතලා ගිහිත දලතව. පමුණුෙට ගිහිත 

දලතව, ශරදි ක  කට ගිහිත දලතව, ඇඳු්ම විකු ව 

ක  කට ගිහිත දලතව. ඒො   අතුමරු සිදුරු වැතිසෙ ිලනිසුතශගත 

පිිකලා. ඇ් ත, අද විතරෂණ ශවොශෙයි තාතශග්ධන  ්ම  ්ම අෙ යතා 

සපහා  වා්ඩ  ේකසක කරතවට  ේකසක ක ෙල සහ දැසකුෙල 

වතාෙ ශපෝලිශ්ම දතවො. හැදැයි, ශ්ම සෑා ශකවාා කතව 

වැතිසෙ ේකසක ක ෙල ශපෝලිශ්ම දතව අ  ශවොශෙයි.  

ඔදතුමාතලා අද ශෙශ ප ශපො ට ගිහිත දලතව, පමුණුෙට ගිහිත 

දලතව, අතුමරු සිදුරු වැතිසෙ ිලනිසකසු පිිකලා දතවො. එා නිසා 

අපි ර ෂණ හැටි ට කි තශත,  ශ්ම ෙයසව  ත් ් ෙ  හමුශේ්  

ීවෙව වි දා, වා්ඩ ෙල ිලල ශ්ම ාට්ටිලත පේ ොශගව  ෑාට 

කටයුතුම කිරීා අතිසගරු ශගෝඨාව  රාපෂණය වාධිපතිසතුමාා 

ගතවා ලද දතාා දුරද්ජය  ක්රි ාාා්ජග ෂණ දෙයි. ඒ සපහා අශේ 

ශෙ ශ ප ඇාතිසතුමාා්  දැඩි ප්ර ් ව ක ශ ශදවො. එතුමාා දැඩි 

ප්ර ් ව ක ශ ශදවො, අසාාාවය වූ ෙයසව ෂණ හමුශේ 

වතාෙට ශදතව පුුලෙත ේපිකා සහව ශදතව. 

සශතොසට ගිහිත ටිකෂණ ාහතසිශෙලා වා්ඩ  ගතව දැික 

අ ට ඒ ිලලට ආසතව ිලලකට ගතව සාාාවය ශෙශ ප ශපොශ   

දැත වා්ඩ  තිසශදවො. ඒ ිලශල් ශපොඩි ෙැඩි වීාෂණ තිසශදවො. අද 

ේශ්ධ 77.01ට සාාාවය ශෙශ ප ශපොශ   ිලල ග ත අපි 

ලදාශගව තිසශදවො. මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි, අපි 

විපෂණය ට කි තව කැාැතිසයි, ඔදතුමාතලා කි ව ාට්ටශ්ම 

ෙයසව ෂණ වැහැයි කි ලා. අපි දතවො, ීවෙව වි දශ්ම ෙැඩි 

වීාෂණ තිසශදවො  කි ලා. ඒක ඇ් ත. හැදැයි, එතුමාතලා හුො 

දෂණෙතව ේ් සාහ කරව තර්ම ාහා ෙයසව ෂණ වැහැ. ශ්ම 

ශෙුවශෙත ර ට ගතව පුුලෙත ේපිකා ක්රි ා ාා්ජග ශගව 

තිසශදවො. ාා හිතවො, අශේ වාධිපතිසතුමාා් , අගාැතිසතුමාා ප්රමු  

ආ්ඩඩුේ , විශ  යශ ත ශෙශ ප ඇාතිසතුමාා්  ශ්ම 

ස්මදත ශ ත  ්ම ප්ර ් ව ෂණ දදිික ශේී ්  දරයි කි ලා. ඒ 

ප්ර ් ව  සා්ජ ක ශෙයි. ශකශස  ශහෝ ශ්ම ෙයසව  හමුශේ්  

ශාෙර සිසහල හා ශදා  අලු්  අවුරු්ධද  ්ම ාට්ටාකිත ශහෝ 

ශහොිනත සාරතව ර ට ගත හැකි සෑා ක්රි ා ාා්ජග ෂණා 

ගතවො  කි ව අදහස්  ප්රකා  කරිලත, ාට ශ්ම අෙසක ාෙ ලදා 

ී ා ස්මදත ශ ත සකතුමතිසෙතත ශෙිලත, ාශග්ධන ක ාෙ අෙසත 

කරවො. 

 

ගවා මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු යා ෂණකි ත රාපු් තිසරත රාසාාණිෂණක්ම ාතරීතුමාා. 

ඔදතුමාාට විවාඩි 5ක කාල ෂණ තිසශදවො.  

 
[අ.වා. 5.11] 

 

ගවා ෂාණක්ිරයන් පානපු ක පපන් පාාොණික්කම් ෙුවා 
(ைொண்புைிகு ெொெக்கியன் ரொஜபுத்திரன் இரொெைொெிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි, ශදොශහොා සකතුමතිසයි.  

ඇ් තටා ශ්ම රශට් දඩු ිලල ෙැඩි වී තිසශදව කාල ක ාට 

කලිත ක ා ක  ගරු ාතරීතුමාා කිේො, සශතොස ආ තවශේ 

දඩුෙල ිලල ග ත දතා අඩුයි, සශතොස ආ තවශ ත දඩු ගතව 

පුුලෙත කි ලා. ශෙශ ප ඇාතිසතුමාා ගරු සවාශේ දතව නිසා ාා 

ශ්ම කාර   කි තව ඕවෑ. ගරු ඇාතිසතුමානි, ා කලපුෙ 

දිසකත්රිෂණක ටා තිසබුශ්ඩ  සශතොස ආ තව ශදකයි. ඒ 

දිසකත්රිෂණකශේ්  වතාෙ ලෂණය 5ෂණ ශහෝ ලෂණය 6ෂණ දතවො. 

ා කලපුෙ දිසකත්රිෂණකශේ ඔෂණශකොා වතාෙට සශතොස ආ තව  

දදිිකපිට ශපෝලිශ්ම දතව දැහැ. ඒ දිසකත්රිෂණකශේ තිසබුණු සශතොස 

1193 1194 
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ආ තව්  ෙැහුො. ශාොකද, - [දා ා කිරීාෂණ] ාශග්ධන ක ාෙ දෙර 

වු ාා ක ා කරතව, ගරු ඇාතිසතුමානි. ඒ සශතොස ආ තව 

ෙහලා ඒොශේ ශස ෙ  ක  අ  ුවෙරඑළි ට හා හැටතෙලට 

transfer කරලා  ැේො. ඒ අ ශග්ධන ෙැටුප රුපි ල් 31,111යි. ගරු 

ඇාතිසතුමාාශගත ාා ඒ ගැව ඇහුො. ඒ ප්රශ්ධ ෙලට ගිහිත රුපි ල් 

75,111කට කාාර ෂණ කුලි ට අරශගව ස්කි ාෙෂණ කරතව්  

දැහැ. ර ෂණ වු ාා subsidiary ී ලා ශහෝ දඩු ශදතව ඕවෑ. 

ශාෙැනි ෙයසව ෂණ පෙතිසව කාල ක දඩු ශදතශත සශතොස 

හරහා ව්ම, ඒ දඩුෙල ිලල අඩුශෙලා තිසශදවො ව්ම, ඒ 

දිසකත්රිෂණකෙල සිටිව වතාෙ ගැව හිතලා අඩුා තරශ්ම රශ ත 

ශහෝ subsidy එකෂණ ී ලා ඒ සශතොස ආ තව ෙහතශත වැතුමෙ 

තිස ා ගතව තිසබු ා. එක පැ් තකිත, ඒ සශතොස ආ තවෙල 

ශස ෙ  ක  අ  ාාරු ක ා. අද දඩු ිලල අඩු කරලා තිසශදවො  

කි වො. ශ්ම ශ්ම ිලල ග තෙලට සශතොස ආ තවශ ත දඩු 

ගතව පුුලෙත කි වො. සමුපකාරෙලට, සශතොස ආ තවෙලට 

ගි ාට ඇ් තටා දඩු්  වැහැ. ා කලපුෙ දිසකත්රිෂණක ට දඩු 

එවශකොට අඩු ිලලට එව දඩු ා කලපුෙ දිසකත්රිෂණකශේ 

ශ්ධ පාලවඥාශ ෂණ ශහොරක්ම කරලා ෙැඩි ිලලකට ශදවොද 

කි ලා දතශත්  වැහැ. ශාොකද, ශකොශරෝවා ෙසසගත  ආපු මුල් 

කාලශේ එශහා ශද ෂණ වු ා. එදා සැාත ටිත ශගවාපු ශෙලාශේ 

ාට්  ක ා කරලා කිේො, කවුරු හික දතවො ව්ම කි තව,  

සැාත ටිත ටිකෂණ අරශගව ශදතව පුුලෙතද"  කි ලා. එෙැනි 

ත් ් ෙ ෂණ තායි ා කලපුෙ දිසකත්රිෂණකශේ තිසශදතශත. ශාොකද, 

ඒ දිසකත්රිෂණකශේ සිටිව ර  නිශ ෝව  කරව අ  development 

පැ් තට ෙ ා ශහොරක්ම පැ් තටයි ෙැඩිශ ත දරශෙලා දතශත.  

ඒ විතරෂණ ශවොශෙයි. අද ේඳු ශසො ා ගතව්  වැහැ. පාත පිටි 

ශතෝශස  තායි කතව තිසශදතශත. පාත පිටි ෙශඩ් තායි කතව 

තිසශදතශත. ලසකාශේ North-Eastෙල ීවේ ෙව Tamil  

population විතරෂණ ශවොශෙයි, ලසකාශේ හැා ප්රශ්ධ  කා 

ීවේ ෙව සිසහල වතාෙ ේඳු ශතෝශස , ේඳු ෙශඩ් කවො. අද ේඳු 

කතව්  වැහැ. ශලෝකශේා ෙයසව ෂණ තිසශදවශකොට imports 

අඩු කරතව ඕවෑ  කි ව එක ඇ් ත. හැදැයි, දසකසරහට තෙ 

plan එකෂණ තිසශදවො ශත. කෙදා ශහෝ  import කරතව සි්ධ ෙව 

දෙසට අපි සි්මදාබ්ශේ රශට් ත් ් ෙ ට ප්  ශෙයි. Rupee එශෂණ 

value එක අඩු ෙවශකොට 711 trillion ී ලා පාත ශගඩි ෂණ ගතව 

ත් ් ෙ ට ලසකාෙ ප්  ශෙතව ශහොප වැහැ කි ලායි ාා 

කි තශත.  

ඊ ඟට ාා ක ා කරව කාර  කිේොා, "අශත  ඔ ා කව 

ශකොකිසක" කි යි. ාා දැෂණකා, අශේ ගරු මුජිබු්ජ රහුාාත ාතරීතුමාා 

ශපොල් ශතල් ගැව කිේොා, ාා යශ ත එතුමාාශගත අහලා 

තිසශදවො, "ඔ ා ගාව හිස ශතල්" කි ලා. ාට්  එශහා එකෂණ 

කි යි. හැදැයි, ශ්රී ලසකාශේ පා්ජලිශ්මතතුමෙ නි ශ ෝව  කරව 

ාතරී ශකවකු ෙ ශ ත අපි ලසකාශේ හැා ශදවාශග්ධනා ප්ර කව 

ක ා කරතව ඕවෑ.  

තසගල්ල, ශපොශලොතවරුෙ, කතරගා, අුවරා පුර  ෙැනි 

ප්රශ්ධ ෙල රස කැවිලි හදව අ  අද ාා්  එෂණක ක ා ක ා. ශ්ම රස 

කැවිලි හදව අ ට අද රස කැවිලි විකු ා ගතව දැික ත් ් ෙ ෂණ 

ඇතිසශෙලා තිසශදවො. ශාොකද, ිලනිසකසු ශ්මො ගතව ව යි. ශ්ම 

රස කැවිලි ශාොව ශපොල් ශතල්ෙලිත හැදුොද කි ලා ශකොශහොාද 

දතශත? ශකොශරෝවා ෙසසගත  නිසා ගි  අවුරු්ධශ්ධ හදපු රස 

කැවිලි විකු ා ගතව දැික වු ා. ශ්ම අවුර්ධශ්ධ්  රස කැවිලි 

විකු ා ගතව්  දැික ලු. ිලනිසකසු රස කැවිලි ගතව ව යි. ශාොකද, 

SLS එශකත එක ක ාෙෂණ කි වො. ආ්ඩඩුශෙත තෙ ක ාෙෂණ 

කි වො. එතශකොට ශ්මො ගැව ශලොකු ගැටලුෙෂණ තිසශදවො. ාට 

දැව ගතව ලැබු ා, රුපි ල් 01ට තිසබුණු රස කැවිලිෙල ිලල අද 

රුපි ල් 35 දෂණො ෙැඩිශෙලා තිසශදවො  කි ලා. ාට තෙ 

සැක කු්  තිසශදවො. 

ගවා මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ාතරීතුමානි, ඔදතුමාාට තෙ විවාඩි ශදකක කාල ෂණ 

තිසශදවො. 
 

ගවා ෂාණක්ිරයන් පානපු ක පපන් පාාොණික්කම් ෙුවා 
(ைொண்புைிகு ெொெக்கியன் ரொஜபுத்திரன் இரொெைொெிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

ශදොශහොා සකතුමතිසයි.  

ාට තෙ සැක ෂණ තිසශදවො. ඊට කලිත තෙ එක කාර  ෂණ 

කි තව ඕවෑ. අපි entrepreneursලා encourage කරතව ඕවෑ. 

ලසකාශේ හැා ශදවාටා රශේ ස්කි ා ශදතව දැහැ ශත. ස්කි ා 

ලෂණයශේ ෙැ සටහව නිසා ර ට තෙ වි දාෂණ add කරලා 

තිසශදවො. ේපාධි ාිකතට ස්කි ා ශදව එක ෙැස්දියි කි ලා ාා 

කි තශත වැහැ. හැදැයි, ලසකාශේ expenditure  අපි ෙැඩි 

කරවො. අශේ revenue   ෙැඩි ශෙතශත වැහැ, expenditure  තෙ 

තේ  ෙැඩි ශෙිලත  වො. දැත ශලෝකශේ තිසශදව ත් ් ෙ  

අුවෙ ාා හිතතශත වැහැ, අවාගතශේී  ලසකාෙට ආශ ෝක ත 

එයි කි ලා. ශාොකද, රට ඇතුමශ   කරව ආශ ෝවෙලට 

permission ී ලා, approval දුතව් , එක ාතරීෙර කුශග්ධන 

ෙැස්්ධදෂණ නිසා ඒ project එක cancel  කරවො. ඒ project එක 

ශාොකෂණද කි ලා ාා කි තශත වැහැ. ශ්ම ගැව ාා කලිුව්  

ක ා කර තිසශදවො. Canadian Dollar ිලලි ව ග වක project 

එකෂණ ශගවැ්  තිසශදවො. අපි ඒ project එක කරවොට එක 

ාතරී ෙරශ ෂණේ  කැාතිස වැහැ. ශාොකද, "රශේ කට්ටි  

කරතශත වැහැ, විපෂණයශේ දපලා්  ශ්ම ොශග්ධන ෙැ ෂණ කරවො 

ශත" කි යි, කි ව ඒ ද ට ඒ project එක කරතව ශදතශත 

වැහැ. එශහා ත් ් ෙ ෂණ තිසශදව රටකට ආශ ෝව  ශකොශහොා 

එයිද කි ලා හිතතව දැහැ. ාට සැක ෂණ තිසශදවො. 

මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි, ඒ සැක  පිළිදපෙ සපහත 

කරිලත, ාශග්ධන ක ාෙ අෙසත කරතව්ම.  

ලසකාශේ අද තිසශදව ත් ් ෙ  අුවෙ, වතාෙ අද ශපොල් 
ශතල් ගැව තායි ක ා කරතශත. ඒක තායි ශ්ම දෙසකෙල  ව 
hot topic එක. සාසකත ෂණ ෙ ශ ත ශ්ම රශට් තිසශදව ගැටලු 
ෙහතව, ශ්ම රශට් තිසශදව issues ෙහතව, දදිික ගාව  තශත 
ශකොශහොාද කි ව එක ෙහතව කටයුතුම කරවොද කි ලා 
සැක ෂණ තිසශදවො.  

 

ගවා මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ාතරීතුමානි, ඔදතුමාාට නි ිලත කාල  අෙසාවයි.  

 

ගවා ෂාණක්ිරයන් පානපු ක පපන් පාාොණික්කම් ෙුවා 
(ைொண்புைிகு ெொெக்கியன் ரொஜபுத்திரன் இரொெைொெிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

ාා ශ්ම කරු  සපහත කරලා ක ාෙ අෙසත කරතව්ම, 

මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි.  

ඇතක්ජ කිික පිටිෙල ගැටලුෙෂණ තිසශදවො කි ලා මීට 

කාල කට කලිත issue එකෂණ ශගවාො. ඒ ොශග්ධන ිලනිසුත 

ශවොාඟ  ෙව discussion එකකට රශ තා ඒ කටයු් ත ක ාද 

දතශත වැහැ. ශාොකද, ශපොල් ශතල්ෙල ප්ර කව ෂණ තිසශදවො 

කි ලා්  කි වො; වැහැ කි ලා්  කි වො. ශා  අවුරුදු 

කාලශේ දඩු ිලල ෙැඩි ශෙවශකොට ර  විසිතා create කරපු 

එකෂණද දතශත වැහැ. ිලනිසුතට කතව ශදොතව වැතිස 

ශෙවශකොට ඒ ගැව ක ා ශවොකර, ශපොල් ශතල් ගැව ක ා 

කරතව ශ්ම topic එක ඇදලා ග් තාද කි ලා ාට සැක ෂණ 

තිසශදවො.  
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පා්ජලිශ්මතතුමෙ 

මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි, ාට ක ා කිරීාට අෙසක ාෙ 

ලදා ී ා ගැව සකතුමතිසෙතත ශෙිලත, ාා වෙතිසවො.  

 

ගවා මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මී ඟට, ගරු ශහෂණට්ජ අේපුහාිල ාතරීතුමාා. ඔදතුමාාට විවාඩි 

5ක කාල ෂණ තිසශදවො.  

 

[අ.වා. 5.16] 

 

ගවා ප්ුක් තා අප්පුුාමි ෙුවා 
(ைொண்புைிகு தஹக்டர் அப்புஹொைி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි, ාට අෙසක ාෙ ලදා ී ා ගැව 

ඔදතුමාාට සකතුමතිසෙතත ශෙවො.  

ක ා කිරීාට තිසශදව කාර ා ටික ශදොශහොා ශහොිනත ක ා 

ක ා, අශේ ගරු හ්ජය ද සිල්ො ාතරීතුමාා. එතුමාා ශහොප 

ආර්මව ෂණ අරශගව දුතවා. දතදුල ගු ේජ ව අාාතයතුමාා 

සාඟ ක ා කරතව තිසශදතශත ශාොවොද? ශ්ම රටට ශාොකෂණද 

ශෙලා තිසශදතශත කි ව එක ශලොකු ප්ර කව ෂණ. හැටවෙලෂණය ෂණ 

වතාෙ ාතද  ී ලා දලාශපොශරෝ තුම වුණු ශ්ධෙල් ශකෝ? එක 

එෂණශකවා හීශවත ද  ශෙලා ෙශග්ධන දතශත. ආ්ඩඩුෙ ශාොවොද 

කරතශත?  ඔදතුමාාශග්ධන ෙැ සටහත ටික අපි දකිවො. ඔදතුමාා 

ශහොප දෂණයශ ෂණ. ඔදතුමාාට ශහොප දැුවාෂණ තිසශදවො කි ලා අපි 

දතවො. ඔදතුමාාට ශ්ම ආ්ඩඩුේ  සාඟ ප්ර කව ෂණ තිසශදවොද? 

ාහ වතාෙ අද දතා අපහසුතාෙට ප්  ශෙලා තිසශදවො. අද 

තිසශදව දඩු ිලල්  එෂණක කාටේ  ීවේ  ශෙතව දැහැ. ඒක තායි 

ඇ් ත ක ාෙ. අපි ශදොරුෙට ා  ගහවො ශවොශෙයි. ාහ 

ශපොශ ොශේ ඇ් ත ක ාෙ, අද එශහා ප්ර කව ෂණ තිසශදවො කි ව 

එකයි.  

ඊ ඟට, වතාෙට ෙස විය කතව ී ලා තිසශදවො. අද ාා 

ඔදතුමාාශගත විශ  ය ප්ර කව ෂණ අහතව දලාශපොශරෝ තුම ශෙවො. 

ශපොල් ශතල් ගැව ක ා වු ා; ිලිකසක ගැව ක ා වු ා; පිකේපු ගැව 

ක ා වු ා. ශ්මොශේ ෙස තිසශදව ක ාෙ, එශහා වැ් ව්ම 

පිළිකාකාරක තිසශදව ක ාෙ ස්මපූ්ජ ශ ත ාතුම ශෙලා දෙරයි. 

දැත වතාෙ ද  ශෙලා කතශත, ශදොතශත්  වැතිසෙ ගල් 

ගැහිලා ෙශග්ධන දලාශගව දතවො. ඔදතුමාා වා්ඩ  ේජග ඇතුම ්  

පා්ජසල ෂණ ශදවො. ඔදතුමාා කි වො, ඒ පා්ජසල  සහව ෂණ 

කි ලා. දැහැයි, ඒශකත සහව ෂණ ශෙලා වැහැ.  

කැඩ්ිල ්ම සහ ශලඩ්  තිසශදව TSP ශපොශහොර ස්මදත ශ ත 

සි්ධධිකා ශස වාර් ව ාහ් ිල  විසිත පී.බී  සුතදර ාැතිසතුමාාට 

 ැවූ ලියුා පිළිදප හිරු ටීවී එශෂණ දිගිත දිගටා කි ාශගව  වො 

ාා දැෂණකා. ශ්රී ලසකා ප්රිලතිස ආ තව  කිූ ක ාෙ ඇ් ත කි ලා 

දැත අපට ප්ර කව ෂණ තිසශදවො. ශපොල් ශතල්ෙල, පිකේපුෙල, 

ිලිකසකෙල ෙස තිසශදවො කි ලා කි වො ව්ම, අපි හිතමු  ්ම කිසි 

සැක ෂණ තිසශදතශත කි ලා. ෙස තිසශදව ශපොශහොර ටික පාවි්ඡචි 

කරතව කි ලා පී.බී.  සුතදර කි වො ව්ම, වතාෙ ශාොකද 

කරතශත? ාා ඔදතුමාාශගත මුහු ට මුහු  ප්ර කව ෂණ අහවො. 

කරු ාකර පිළිතුමරු ශදතව. ශපොශහොරෙල ෙස අ සගුවීශාත 

පටත අරශගව කෑාෙල්  ෙස තිසශදවො ව්ම, ිලනිසුත ීවේ  

ශෙතශත ශකොශහොාද ? ිලනිසුත කතශත, ශදොතශත ශාොවොද? 

ිලනිසුතට ශහට දෙස ගැව වි කොස ෂණ ඇතිස ශෙයිද? ිලනිසුත 

හිතයි, "අපි ෙැඩි කාල ෂණ  තව කලිත ශල  ශෙයි, අපි ෙැඩි 

කාල ෂණ  තව දසකශසල්ලා ාැශරයි" කි ලා. සිසහල අවුරු්ධද 

ශකශස  ශෙත්  ිලනිසුතෙ ීවේ  කරෙතව  ්ම කිසි ෙැ  

පිළිශෙ ෂණ අෙ යයි. පී.බී.  සුතදර කි තශත ශ්ම රශට් කවුද? 

ශ්ම රශට් පිකපාලව  ස්මදත ෙ සිටිව ප්ර ානි ා. ඒ පිකපාලව 

ප්ර ානි ා සි්ධධිකා ශස වාර් ව ාහ් ිල ට කි වො ව්ම, 

"ිලනිසුතට ෙස ී පත" කි ලා, ශාොකද කරතශත? ෙස ී ා 

ශපොශහොරෙලිතා පටත ගතවො. ප මුශෙතා ශපොශහොරෙලිතා 

ෙස ී ලා තිසශදවො. ශපොශහොරෙලිත ෙස ී ලා, ඊ ඟට කෑාෙලිත 

ෙස ශදවො. ශා  දරපත  ප්ර කව ෂණ.  

ගරු අාාතයතුමානි, කරු ාකර ශ්ම ගැව සුුලශකොට හිතතව 

එපා. ශ්මක ශලශහසිශ ත අතහිකතව්  එපා. ශාොකද, අපි 

හැාශදවා ශ්ම පා්ජලිශ්මතතුමෙට ඇවි්  ක ා කරතශත, ශ්ම 

හැාශ්ධා කරතශත වතාෙ නිසයි. වතාෙ තායි අපිෙ 

ශාතැවට ප්  කර එො තිසශදතශත. එශහා ප්  ශෙලා ආපු අපි 

සි ලුශදවාටා ෙග කීාෂණ තිසශදවො. විපෂණය   ාෂණ කිේොා 

විපෂණය ට දණිතව, ා  ගහතව, එක එක ශ්ධෙල් කරතව 

පුුලෙත.  
 

ගවා මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ාතරීතුමානි, ඔදතුමාාට තෙ විවාඩි ශදකක කාල ෂණ 

තිසශදවො. 
 

ගවා ප්ුක් තා අප්පුුාමි ෙුවා 
(ைொண்புைிகு தஹக்டர் அப்புஹொைி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

ශ්ම රශට් ිලනිසුතට ීවේ  ශෙතව සිදු වී තිසශදව ත් ් ෙ  

ශාොකෂණද? දැත අවුරුදු කාශල්. ිලනිසුතට කැවු්ම ටිකෂණ 

හදාගතව දැහැ; ශකොකිසක ටිකෂණ හදාගතව දැහැ. අපි කහ කුඩු 

ගැව දලමු. ාා කහ කුඩු ටිකෂණ ගතව කශඩ්කට ගි ාා, කශඩ් 

මුදලාලි ාට කිේො, "කහ කුඩු හැටි ට ඒ ශගොල්ලත විකු තශත 

ක ල පිටිෙලට සා ්ම ේජග ෂණ කලේම කරලා" කි ලා.  

ඒ සා ්ම ේජගශ ත තායි කහ පාට ඇවි්  තිසශදතශත. 

එතශකොට ශ්මක  කහ හැටි ට ශහෝධදට දැ්මාාා අර ක ල පිටි 

ටික එළි ට එවො. ඒ පිටි ටික කුල පාටට තායි  එළි ට එතශත. 

අර කහ  යි ටික  ශහෝධශ්ධ ඇතිසිකලා කහ පාට ශෙවො. එතැව්  

ෙසෂණ තිසශදතශත. අද කහ ශදතශත්  ඒ විධි ට. ශපොල්ශතල් 

ටික ශදතශත්  ඒ විධි ට. ිලිකසක ටික ශදතශත්  ඒ විධි ට.  අද 

පිකේපු ශදතශත්  ඒ විධි ට. එක පැ් තකිත සිසහල අලු්  

අවුරු්ධදට හැාශදවාා තාතශග්ධන ශගදර චාික්ර ෂණ හැටි ට 

පැණිරස කෑා හදලා, කිික ද්  ටිකෂණ ේ ාශගව එකට ොඩිශෙලා 

කවො. අද ඒක කරතව්  වැහැ. දුේප්  ිලනිසකසු අවුරු්ධශ්ධා 

කී ෂණ ශහෝ එකතුම කරශගව සිසහල අලු්  අවුරු්ධදට අඩු ග ශත 

ස්මදා හාශල් ද්  කටෂණ කවො. අද  ඒ ද්  ශේලේ   කතව 

විධි ෂණ වැහැ. ශාොකද, ස්මදා සහල් ගතව විධි ෂණ වැහැ ශත. 
 

ගවා මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ාතරීතුමානි, ඔදතුමාාට නි ිලත කාල  අෙසාවයි. 

ඔදතුමාාශග්ධන ක ාෙ අෙසත කරතව. 
 

ගවා ප්ුක් තා අප්පුුාමි ෙුවා 
(ைொண்புைிகு தஹக்டர் அப்புஹொைி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

ඇාතිසතුමාාට වි ාල ප්ර කව රාෂ් ෂණ තිසශදවො. සාහර 

ශේලාෙට ආ්ඩඩුශේ තිසශදව කුණු කතදල් සි ල්ලා ඔදතුමාාශග්ධන 

කශ්ජ ෙැටිලා කි ලා තායි ාා හිතතශත. ඒ නිසා විශ  යශ තා 

පී.බී.  සුතදර ාහ් ා ා ෙස ආව ව  කරතව ී පු ලියුා 

ස්මදත ශ ත ාා ඔදතුමාාශගත පිළිතුමරෂණ දලාශපොශරෝ තුම 

ශෙවො.  

1197 1198 

[ගරු යා ෂණකි ත රාපු් තිසරත රාසාාණිෂණක්ම ාහතා] 
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ගවා මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මී ඟට, ගරු (ආචා්ජ ) දතදුල ගු ේජ ව ඇාතිසතුමාා. 

ඔදතුමාාට විවාඩි පහශ ොෙක කාල ෂණ තිසශදවො. 

 
[අ.වා. 5.77] 
 

ගවා (ආ ාතාය)  න්දුල ගුණවතාධාන ෙුවා 
(ைொண்புைிகு (கலொ ிதி) பந்துல குெவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි, ප්ර ාශ ත අශේ ේග්  ිල්ර 

හ්ජය ද සිල්ො ාැතිසතුමාා ආ්ජකයක විදයා් ාක අෙශදෝ  ෂණ තිසශදව 

ප්රාාාණික වි්ධෙශතෂණ දෙ කි තව ඕවෑ. හෘද  සාෂණෂි ට එකඟෙ 

එතුමාා ශහොපටා දතවො, රටක ීවෙව වි දා පිළිදප ප්ර කව , දඩු 

ිලල පිළිදප ප්ර කව  විස ශපතශත කරුණු ශදකෂණ ාත දෙ. වා්ඩ  

නියකපාදව  ෙැඩි වුශ්ඩ වැ් ව්ම ශෙශ ප ඇාතිසෙර ාට ශහෝ 

ශෙව ශකශවකුට දඩු ිලල අඩු කරතව දැහැ. රට අවයතතරශේ 

වා්ඩ  නියකපාදව  ෙැඩි වුශ ෝ , එා නියකපාදව  ෙැඩි කිරීා 

සපහා ශදතව පුුලෙත සෑා සහශ ෝග ෂණ ා, සෑා  ටිතල 

පහසුකාෂණ ා ලදා ී ා තායි ර  විසිත ක  යුතුම ෙතශත. ඒක 

ේජතාාව ර  අකුරටා දයකට කරලා තිසශදවො.  

ශගෝඨාව  රාපෂණය ාැතිසතුමාා වාධිපතිස රයර ට ප් වීශාත 

පසු "ශස වාගයශේ දදිික දැෂණා" ප්රතිසප් තිස ප්රකා ව ට අුවෙ රශට් 

ාහ ශපොශ ොෙ හා ිලනිසුත පිළිදප ෙැඩි වි කොස  තදා ෙගා ක  

හැකි සි ලු ශ්ධ ෙගා කිරීා සපහා ාතිසක ෙැ  පිළිශෙ ෂණ පටත 

ග් තා.   79  ී  විෙෘත ආ්ජකයක ප්රතිසප් තිස  හඳුතො දුතවාට පසු 

දතිසහාසශේ ප මු ෙතාෙට සහල්, ේඳු, කහ, ග්මිලිකසක, කවම ෙැනි 

වා්ඩ  ේජග රාෂ් ෂණ -සාශේෂණයෙ ොසිදා ක ශලස අශේ රශට් 

නියකපාදව  ක  හැකි සි ල්ල- ආව ව  කිරීා තහව්ම ක ා. 

ඒක තායි ඇ් ත.  

එතශකොට කතව ශදකෂණ තුමවෂණ  වතුමරු ශකටිකාලීව 
ප්ර කව ෂණ තිසශදවො. ශකටිකාලීව ප්ර කව ට ේ් තර  ශලස 
එෂණස්  ාතිසක පෂණය  පසුගි  කාලශේ දිගටා අුවගාව  ක , 
ෙෂණක  කැඩුො ොශග්ධන වා්ඩ  පිටරටිත ශගතෙලා ශෙශ ප ශපො  
පුරෙව එක දතා ශලශහසි ක්රා ෂණ. ඒ ශලශහසි ක්රා  අපි 
අුවගාව  කශ   වැ් ශ් , ශලශහසි ක්රා  අුවගාව  කරතව 
දැික ප්රාා  ට 0175, 0176, 017 , 0178 කි ව ේජයෙල මුුල 
ආ්ජකයක ෂණශය ්ර ා ක ා ෙැටුණු  නිසායි.  එතුමාාශග්ධන හෘද  
සාෂණෂි  දතවො. කෘෂික්ජා  ස්මපූ්ජ ශ ත ක ා ෙැට්ටුො. සුුල 
හා ා ය පිකාා  ක්ජාාතත ස්මපූ්ජ ශ ත ක ා ෙැට්ටුො. ශස ො 
අස  ක ා ෙැට්ටුො. හතයි ද ා ග වකට තිසබුණු ආ්ජකයක ේජ ව 
ශේග  0.3ට ආො. විශ්ධ     දර ෙැඩි වු ා. ශගතවාශගව 
කෑා සපහා ලසකා දතිසහාසශේ පැෙතිස කිසිා ර ෂණ ශවොග්     
ප්රාා  ෂණ අසාාාවය ශලස විශ්ධ  ශෙශ ප  ශපොශ ත ග් තා. 
අපට පිටරටිත වා්ඩ  ශගතෙතව ශ ොල්ජ ඕවෑ. ීවෙව වි දා 
තීතදු කරව ප මු සා ක  ෙතශත රට තුම  ාතිසක නියකපාදව  
ෙැඩි කරව එකයි. ශ්ම රශට් සහල්, ේඳු, කහ, කේපි, මුස ඇට 
නියකපාදව  ස්මපූ්ජ ශ ත වතර ශෙලා තිසබු  ් ා. එ  ප මුෙැනි 
කතවශ ත සා්ජ ක ෙතශත වැහැ. කතව ශදකෂණ, තුමවෂණ 
 වශකොට නියකපාදව  ෙැඩි ශෙලා, අතිසිකෂණත  ඇතිසශෙලා ිලල 
පහතට  වො. එශතෂණ දෙසීාෂණ, කැපවීාෂණ කරතව අපට දැික 
ව්ම අපි ආපසු  තශත පර  සිටි අගා  ටා තායි. ශදොශහෝ 
ශදශවකු කි වො, එදා සිිකාාශෙෝ ද්ඩ ාරවා ක ාැතිසනි  ශ්ම 
රටට අෙ ය, රට ඇතුම ත සාශේෂණයෙ ොසිදා ක ෙව සි ලු ශ්ධ 
නියකපාදව  කරතව ග්  ක්රි ා ාා්ජග  79  ී  ආපසකසට 
හරෙතශත වැතිසෙ අ ්ඩ ෙ ශගව ගි ා ව්ම, අශේ රශට් ීවෙව 
වි දාට ශාෙැනි ප්ර කව ෂණ ඇතිස ෙතශත වැහැ කි ලා. ඒක තායි 
ඇ් ත.  

ශදෙැනි කරු  තායි විනිා  අුවපාත . කාශග්ධන ආ්ඩඩුෙ 

තිසබු ් , රශට් නියකපාදව  කරතශත වැතිස වා්ඩ  අපි 

විශ්ධ  කිත ආව ව  කරතවට ඕවෑ. අශේ රශට් පිකේපු 

නියකපාදව  ශෙතශත වැතිස නිසා ආව ව  කරතවට ඕවෑ. 

ක ල නියකපාදව  ශෙතශත වැතිස නිසා ආව ව  කරතව ඕවෑ.        

 නි ශතල් නියකපාදව  ශෙතශත වැතිස නිසා ආව ව  

කරතව ඕවෑ. ශ ොලරශේ අුවපාත  ශෙවසක ෙව ශකොට, 

 ශ ොලර ට ශගවි  යුතුම රුපි ල් ප්රාා   ෙැඩිශෙලා, ඒ සපහා  ව 

වි දා ෙැඩි ෙවො. ේදාහර  ෂණ ෙ ශ ත ග් ශතෝ , අපි 

ආ්ඩඩුෙ වාර ශද වශකොට ශ ොලර ට ශගේශේ රුපි ල් 737යි. ඒ 

කාර   ගරු හ්ජය ද සිල්ො ාතරීතුමාා දතවො. වැෙත අපි 

ආ්ඩඩුෙ වාර ගතවශකොට රුපි ල් 737කට වාර දුතුව ශ ොලර  

අවුරුදු පහෂණ තුම  රුපි ල් 780ෂණ වු ා. නිදහසිත පසකශස  ලසකා 

දතිසහාසශේ කෙදාේ  ශ ොලර කට ශගෙව මුදල රුපි ල් 57කිත 

ෙැඩිශෙලා වැහැ. ඒක තායි ඇ් ත. එදා ිලලට දඩු හමු වු ාද? 

වැහැ. පා්ජලිශ්මතතුමෙෂණ ොශග්ධන තැවක ආශේගය ලීෙ ඒ ශෙලාෙට 

හිතට එව ශාොකෂණ ශහෝ කි තව එපා. අපි ඔෂණශකොා ක ා 

කරලා, ශ්ම රශට් තිසශදව ඇ් ත ප්ර කව  වතාෙට කි තව ඕවෑ. 

ීවෙව වි දා අඩු කරතව ප්රාතිසහා්ජ   විසඳු්ම තිසශදවො ව්ම, 

ආ්ඩඩුෙට ාැදහ් ශෙලා ඒ කටයුතුම කරතව පුුලෙත ශපොඩි 

ක්රාශේද ප්රාා  ෂණ පා යි තිසශදතශත . ඒ ක්රාශේද ප්රාා   

අපි පසුගි  කාලශේ අුවගාව  ක ා. සශතොස, සමුපකාර  ොශග්ධන 

ආ තවෙලට  හැා දාා ශටත ්ජ ක්රා කිත තායි වා්ඩ  

ග් ශ් . ාා ප මුෙැනි ෙතාෙට ඒ සපහා ශෙවසක ක්රා ෂණ 

අුවගාව  ක ා, "Forward Exchange Contract"  කි ලා. ාාස 
තුමවකට -ශපදරොික, ාා්ජතුම, අශප්ර ල්-  ිලල සක ාෙර කිරීා සපහා 

සෘවම ආව වකරුෙත සහ සකෙශ්ධය   නියකපාදක ත සාඟ 

ගිවිසුාෂණ අ් සත ක ා. ශ්මක ශසේප  විේාෙෂණ ශවොශෙයි.  

මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි, පිකේපු කිශලෝෙෂණ රුපි ල් 

788.91ට තායි  තිසබුශ්ඩ. ශ්ම ාාස තුමශතී ා අ ්ඩ ෙ පිකේපු 

කිශලෝෙක ිලල රුපි ල් 765 කි ව ගිවිසුාට ාා ආො. අපි  රතුම 

පිකේපු - ඕසකශේලි ත- කිශලෝෙක ිලල රුපි ල් 765ට සක ාෙර 

ක ාා සුපිික ශෙශ ප සැල් හා අනිෂණ තැතෙල්  රුපි ල් 765ට 

අශ වි ක ා. හාල්ාැසකසත  කිශලෝෙෂණ රුපි ල්  11ට තිසබුශ්ඩ. 

අපි දදිික විනිා  ගිවිසුාෂණ අ් සත කරලා, තායිලතත 

හාල්ාැසකසත කිශලෝෙක ිලල රුපි ල් 5 5ට නි ා ක ා. ඩුදායි 

හාල්ාැසකසත සහ දරාක හාල්ාැසකසත ිලල දතා අඩුයි.  

ගු ් ෙශ ත දහ  හාල්ාැසකසත ශෙතශත තායිලතත 

හාල්ාැසකශසෝ. හාල්ාැසකශසෝ කිශලෝෙෂණ රුපි ල්  11ට  තිසබුශ්ඩ. 

ශපදරොික, ාා්ජතුම, අශප්ර ල් කි ව ාාස තුමශතා හාල්ාැසකශසෝ 

කිශලෝෙ රුපි ල් 5 5ට ශෙශ ප ශපොශ   තිසශදවො.  

අනිකු්  කෘෂි කා්ජිලක ශවෝග ොශග්ධනා සීනි නියකපාදව 

ක්ජාාතත ්  ස්මපූ්ජ ශ ත විවා  කරලා තිසබුශ්ඩ.  

ාවක ෙෂණකුඹුර ාැතිසතුමාා තරු , ෙස්මපතව 

අාාතයෙරශ කු ශලසිත සක්රි  දා ක් ෙ ෂණ ලදා ී ලා, 

පැල්ේ ත හා ශසෙ ගල සීනි ක්ජාාතත ාලාෙල සීනි 

නියකපාදව  ෙැඩි ක ා. 0179 ේජයශේ එා සීනි ක්ජාාතත ාලා 

ලැබූ අලාව  පා ෂණ රුපි ල් ිලලි ව 7,411යි. 0101 ේජයශේ 

ලාව  රුපි ල් ිලලි ව 7,311යි. ඒක තායි ප්රතිසඵල . රුපි ල් 

741 ට දුඹුරු සීනි කිශලෝෙෂණ දුතශත. ශ්ම ෙව විට දුඹුරු සීනි 

කිශලෝෙක ිලල රුපි ල් 705ට  අඩු ක ා. අද දපලා ලසකාශේ සි ලු 

සශතොස ශෙශ ප සැල් දුඹුරු සීනි කිශලෝෙ රුපි ල් 775ට අශ වි 

කරවො. ශාශහා ශෙතශත ශකොශහොාද? අ් හැර දාා විවා  

ක  සීනි සාාග්ම නි ා ඇාතිසෙරශ කුට වාර ී ලා, ඒොශේ පැෙතිස 

ාොර්ම වතර කිරීාට එතුමාා ෙැ  පිළිශෙ ෂණ ක්රි ා් ාක ක  

නිසා ශ්ම ෙව ශකොට රුපි ල් ිලලි ව 7,311ක ලාව ෂණ  ලදා 

1199 1200 



පා්ජලිශ්මතතුමෙ 

තිසශදවො. ඊට කලිත අවුරු්ධශ්ධ  -පසුගි  ආ්ඩඩුෙ  ටශ්  - 

රුපි ල් ිලලි ව 7,411ක අලාව ෂණ ලදා තිසශදවො. ඒ ලාවශේ 

ප්රතිසලාව  ිලනිසකසුතට ලදා ශදතව තායි රුපි ල් 741ට තිසබුණු 

සීනි කිශලෝෙක ිලල රුපි ල් 775 දෂණො අඩු කශ  . එතශකොට 

කි වො, හ්මද ශෙතශත සීනි කිශලෝෙයි කි ලා. වැහැ, සශතොසට 

ගිහිල්ලා දුඹුරු සීනි කිශලෝ දහ ෂණ දල්ලලා දලතව, ශදතශත 

වැ්ධද කි ලා. සිසහල අලු්  අවුරු්ධදට කෑා බීා හදතව රතුම සීනි 

තායි අෙ ය ශෙතශත . ඒ නිසා රතුම සීනි කිශලෝෙක ිලල අඩු 

කරලා තිසශදවො. අ්ජතාපල් කිශලෝෙෂණ රුපි ල්  075ට තිසබුශ්ඩ. 

ශ්ම ෙව විට  ශ්ධය   අ්ජතාපල් කිශලෝෙෂණ අපි රුපි ල් 741ට තායි 

අශ වි කරතශත. ිලල අඩුවී්ම පිළිදපෙ ාා ශකටිශ ත  සපහත 

කරවො. වොික ාාසශේ විෙෘත ශෙශ ප ශපො ශ   රතුම කැකුුල 

කිශලෝෙෂණ තිසබුශ්ඩ රුපි ල් 716ශට. ශ්ම ෙව විට රතුම කැකුුල 

කිශලෝෙෂණ අශ වි කරතශත රුපි ල් 89ට; රුපි ල් 7 ෂණ ිලල 

අඩුයි. සුදු කැකුුල කිශලෝෙ  රුපි ල් 715 සිට රුපි ල් 93 දෂණො 

රුපි ල් 70කිතද, සුදු වාඩු කිශලෝෙ රුපි ල් 719 සිට  රුපි ල් 96 

දෂණො රුපි ල් 73කිතද, ස්මදා කිශලෝෙ රුපි ල් 701 සිට රුපි ල් 

99 දෂණො රුපි ල් 07කිතද, කීික ස්මදා කිශලෝෙ  රුපි ල් 741 සිට 

රුපි ල් 705 දෂණො රුපි ල් 75කිතද, තිසිකඟු පිටි කිශලෝෙ රුපි ල් 

715 සිට රුපි ල් 84 දෂණො රුපි ල් 07කිතද, සුදු සීනි කිශලෝෙ 

රුපි ල් 771 සිට  රුපි ල්  99 දෂණො රුපි ල් 77කිතද, දුඹුරු සීනි 

කිශලෝෙ රුපි ල් 741 සිට රුපි ල් 775 දෂණො රුපි ල් 05කිතද 

ිලල අඩු ශෙලා තිසශදවො. 

ශ් ශකො  ග්රෑ්ම 711 රුපි ල් 731ටයි තිසබුශ්ඩ. දැත ශ් ශකො  

රුපි ල් 35ෂණ අඩුශෙත රුපි ල් 95කට අශ වි කරතශත. 

ඕසකශේලි ාුව රතුම පිකේපු කිශලෝෙෂණ රුපි ල් 788ට තිසබුශ්ඩ. දැත 

පිකේපු රුපි ල් 03ෂණ අඩුශෙත රුපි ල් 765කට අශ වි කරතශත. 

පාකිසකතාත ශලොකු ලූුව කිශලෝෙෂණ රුපි ල් 741කට තිසබුශ්ඩ. දැත 

ශලොකු ලූුව කිශලෝෙෂණ රුපි ල්  1යි. රුපි ල්  1ෂණ අඩු ශෙලා 

තිසශදවො. ශ්ධය   අ්ජතාපල් කිශලෝෙක කලිත ිලල රුපි ල් 

075යි. රුපි ල්  6ෂණ අඩුශෙත දැත රුපි ල් 741කට තායි 

අ්ජතාපල් අශ වි කරතශත. ක ල කිශලෝෙක ශපර පැෙැතිස ිලල 

රුපි ල් 005යි. රුපි ල් 51ෂණ අඩුශෙත දැත රුපි ල් 7 5කට 

ක ල කිශලෝෙෂණ අශ වි කරතශත. වි ළි ිලිකසක කිශලෝෙක ශපර 

පැෙැතිස ිලල රුපි ල් 551යි. රුපි ල් 55ෂණ අඩුශෙත දැත රුපි ල් 

495කටයි වි ළි ිලිකසක කිශලෝෙෂණ අශ වි කරතශත. ශ්ධය   ටිත 

ාාුල රුපි ල් 041කට තිසබුශ්ඩ. රුපි ල් 01ෂණ අඩුශෙත රුපි ල් 

001කට තායි දැත ටිත ාාුල අශ වි කරතශත. තායි 

හාල්ාැසකසත කිශලෝෙෂණ රුපි ල්  11ට තිසබුශ්ඩ. රුපි ල් 705ෂණ 

අඩුශෙත රුපි ල් 5 5කට දැත ඒො අශ වි කරතශත. හා සහිත 

කුකුුල ාසක කිශලෝෙක ේපිකා ිලල නි ා කර තිසබුශ්ඩ රුපි ල් 

431ටයි. රුපි ල් 31ෂණ අඩුශෙත රුපි ල් 411කට කුකුුල ාසක 

අශ වි කරතශත. ක්රිසකටල් ලුණු කිශලෝෙෂණ රුපි ල් 55ට තිසබුශ්ඩ; 

රුපි ල් 70ෂණ අඩුශෙත රුපි ල් 43කට දැත එ  අශ වි කරතශත. 

කිිකපිටි ග්රෑ්ම 411 තිසබුශ්ඩ රුපි ල් 381ටයි. රුපි ල් 05ෂණ අඩුශෙත 

රුපි ල් 355කට දැත කිිකපිටි ග්රෑ්ම 411 අශ වි කරතශත.  

ශසෝ ා ශතල් ිලලි ලීට්ජ 511 තිසබුශ්ඩ රුපි ල් 4 1ට. රුපි ල් 

761ෂණ අඩුශෙත දැත රුපි ල් 371කටයි  ශසෝ ා ශතල් අශ වි 

කරතශත. ශරදි ශසෝදව සදත කැට ෂණ රුපි ල් 53ට තිසබුශ්ඩ; 

රුපි ල් 5ෂණ අඩුශෙත රුපි ල් 48කටයි දැත ඒ සදත අශ වි 

කරතශත. ශරදි ශසෝදව දා්ජ සදත රුපි ල් 305ටයි තිසබුශ්ඩ. 

රුපි ල් 65ෂණ අඩුශෙත රුපි ල් 061කටයි දැත ඒො අශ වි 

කරතශත. සුෙප සදත කැට ෂණ තිසබුශ්ඩ රුපි ල් 63යි; රුපි ල් 

 ෂණ අඩුශෙත රුපි ල් 56කටයි දැත සුෙප සදත කැට ෂණ අශ වි 

කරතශත. ITI ආ තවශේ නියකපාදිත දෑ්  ශසෝදව දි ර ිලලි ලීට්ජ 

711 රුපි ල් 351ට තිසබුශ්ඩ; රුපි ල් 711ෂණ අඩුශෙත රුපි ල් 

051කට දැත ශදතශත. මු  ආෙර  ෂණ රුපි ල් 05කට තිසබුශ්ඩ. 

රුපි ල් 77ෂණ අඩුශෙත දැත රුපි ල් 74කටයි දැත ශදතශත. දදිික 

විනිා  ගිවිසුා  ටශ් , ාාස 3ෂණ තුම  වා්ඩ  ේජග 0 ෂණ ශ්ම 

ක්රා ට ශගවාො. වමු් , කි තශත ආ්ඩඩුෙ ශාොවේ  කර 

වැහැ කි ලායි. දතා වි ාල ශෙශහසෂණ දරා අඩු කරපු වා්ඩ  

ේජග 0  තුමළිතා තායි "සහව ාල්ල" කි ලා වා්ඩ  ේජග 70ෂණ 

ලදා ශදතශත. අද එ ට්  විවි  අෙලාද කි වො.  ශප ්ධගලික 

අස ශේ පා්ජ කේ  කි වො, රුපි ල් 7,111ට්  ෙ ා අඩුශෙත ඒ 

අ ට ඒ වා්ඩ  ලදා ශදතව පුුලෙත කි ලා. ඒක සා ාර  

ත්ජක ෂණ ශවොශෙයි. ශාොකද, ාා ඊශේ ආ තව තුමවක ිලල 

ග ත ලදාග් තා. අපි ලදා ශදව සහව ාල්ශල්  කිශලෝ 

හතහාාරක වා්ඩ  තිසශදවො. සුදු සීනි කිශලෝෙෂණ තිසශදවො.  සුදු 

කැකුුල සහල් කිශලෝෙෂණ, රතුම කැකුුල සහල් කිශලෝෙෂණ, සුදු වාඩු 

සහල් කිශලෝෙෂණ ෙ ශ ත සහල් කිශලෝ තුමවෂණ තිසශදවො. රතුම 

පිකේපු කිශලෝෙෂණ, හාල් ාැසකශසෝ ග්රෑ්ම 011ෂණ, පාතපිටි 

කිශලෝෙෂණ, ලුණු කැට කිශලෝෙෂණ, ශ්  ශකො  ග්රෑ්ම 711ෂණ, 

ශසෝ ාමීට් ග්රෑ්ම 51ෂණ, කෑලි ිලිකසක ග්රෑ්ම 711ෂණ තිසශදවො. මුහු  

ආෙර  එකෂණ තිසශදවො. අශේ නිල ාිකත ශ්ම වා්ඩ  ටිකා 

සුපිික ශෙශ ප සැල් ාල ට අ ්  ශෙශ ප සැලකිත  ලදාශගව 

ාට  බිල්පත දදිිකප්  ක ා.  එහි ග ව රුපි ල් 7,317යි. ඒ 

ොශග්ධනා තේ  සුපිික ශෙශ ප සැලකිත ලදාශගව ිකසිට් ප්  

ශගවැල්ලා තිසශදවො. එහි ග ව රුපි ල් 7,333යි. ඒ ොශග්ධනා 

ශකො ෙට ුවදුරු වගර ක ශෙව්  පු්ධගලික ශෙශ ප සැලකිුව්  

අරශගව තිසශදවො. එහි ග ව රුපි ල් 7,009යි. අපි තිසශදව 

ිලලට ෙ ා රුපි ල් 311ෂණ, රුපි ල් 051ෂණ අඩුශෙුවයි සහව 

ාල්ලෂණ ෙ ශ ත ශ්ම වා්ඩ  ටික ලදාී  තිසශදතශත. ශා  අපට 

කරතව පුුලෙත ශ්ධ. ර ට ක  හැකි ශ්ධ තිසශදවො; ක  

ශවොහැකි ශ්ධ තිසශදවො. ාතයතතර ත් ් ෙ  පිළිදප 

අෙශදෝ  ෂණ තිසශදව ශකශවකු ශලස හ්ජය ද සිල්ො හිටපු 

ඇාතිසතුමාා ශහොපටා දතවො, ශ්ම තිසශදව ශලෝක ආ්ජකයක 

ප්රෙ තාෙ ගැව. ප්රස   ස්මපූ්ජ ශ ත ාාස කට ෙැහුො. 

එතශකොට ාාස ෂණ තුම  මුස ඇට කැවු්ම කතශත ශකොශහොාද, 

රසකැවිලි කතශත ශකොශහොාද කි ව ප්ර කව ෂණ  ශවොශෙයි, 

ීවේ  වීා පිළිදප ප්ර කව ෂණ අද ශලෝක වතාෙට තිසශදතශත.  

මූලාසවාරූඪ ගරු ාතරීතුමානි, ශලෝකශේ ාුවයය ීවවිත 

ලෂණය 08කට ෙැඩි ප්රාා  ෂණ ශකොවිඩ් - 79 ෙසසගත ත් ් ෙ  

නිසා අහිිල ශෙලා තිසශදවො. ගුෙත ශතොටුශපො  ෙහලා තිසශදවො, 

ෙරා  ෙහලා තිසශදවො, වා්ඩ  ප්රොහව  කරතව දැික ශෙලා 

තිසශදවො, කතශට්ව්ජ ගාවාගාව  වතර ශෙලා තිසශදවො, 

කතශට්ව්ජ ිලල ෙැඩි ශෙලා තිසශදවො. ශ්ම දිවෙල ශලෝක ශෙශ  

ශපොශ   අසාාාවය ශලස  නි ශතල් ිලල ෙැඩිශෙවො; ගෑසක ිලල 

ෙැඩි ශෙවො; කිිකපිටි ිලල ෙැඩි ශෙවො; cotton  ිලල ෙැඩි 

ශෙවො. ශාොකද, World Commodity Index කි ලා එකෂණ ශ්ම 

ශලෝශෂණ තිසශදවො කි ලා ගරු හ්ජය ද සිල්ො ාැතිසතුමාා්  

ශහොපටා දතවො. ඒක අරශගව දලතව. ශ්මක අපිට විතරෂණ 

ශෙලා තිසශදව එකෂණද, මුුල ශලෝක ටා ශෙලා තිසශදව ප්ර කව ෂණ 

ද කි ලා දලලා පා්ජලිශ්මතතුමශේ, ශ්ම ගරු සවාශේ  ප්රබු්ධ  ශලස 

ඒ ගැව විොද කරතව. අද ශ්ම සි ලු ශ්ධ ශකශරහි ශ්ධ පාලව 

තෙරශ ත දලා වි ාල සැක ෂණ ඇතිස කර තිසශදතශත, දඹුල්ශල් 

එෂණතරා පිිකසෂණ විසිුවයි. ර  තායි ශසො ා ග් ශ්  ශපොල් 

ශතල්ෙල පිළිකා කාරක තිසශදවො කි ලා. ශස  ය 

අාාතයාස  යි, ශ්රී ලසකා ප්රිලතිස ආ තව යි ශහො ා ග් ශ් .  

ර  තායි නි ා කශ   ඒ තිසශ ව ශතොග  ප්රතිසඅපව ව  

කරතව කි ලා. ඊට පසකශස  දඹුල්ශල් පාර්මපිකක ශතල් 

නියකපාදක තශග්ධන සසගා ක සවාපතිසෙරශ ෂණ කි වො, ශ්ම ශතල් 

ශෙ පශපො ට ඇවිල්ලා කි ලා. ඒක වැහැයි කි ලා ශකෝඡචර 

කිේේ , පිළිගතශත වැහැ. ශ්ම රශට් ශපොලීසි ෂණ තිසශදවො ව්ම, 

අපරා  පරීෂණය  ශදපා්ජතශ්මතතුමෙෂණ තිසශදවො ව්ම, ාා ශ්ම 

1201 1202 
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අෙසක ාශේී  ශපොලිසකපතිසතුමාාට කි වො, ශ්ම ොශග්ධන අපරා  

කරතව ද  ශදතව එපා කි ලා.  අපරා කාරශ ෂණ ශ්ම විධිශේ 

ප්රකා  ෂණ ක ාා රටක මුුල වතාෙෂණ,  ක්ජාාතත ෂණ විවා  

ශෙවො. ඒ නිසා ගිහිල්ලා අහතව ඕවෑ, ශකශහ ද ශ්ම කි ව ඒො 

තිසශදතශත කි ලා. ශාොකද, දඹුල්ල ෙ ශ්ශ ප සසගා  කි ලා 

ශ්ම විධි ට ප්රකා   ක ා ව්ම,  අපරා  පරීෂණය  

ශදපා්ජතශ්මතතුමෙ ගිහිල්ලා ඒ අ ශගත එශහා අහව එක 

සා ාර  වැ්ධද? මුුල රටෂණ බි  ේධදලා, මුුල රටකට විය ශපොල් 

ශතල් කෙවො කි ලා ශාශහා ප්රකා  කරවශකොට, ශපොලීසි ් , 

අපරා  පරීෂණය  ශදපා්ජතශ්මතතුමේ  ශ්ම රටට තිසශදතශත 

ශාොකටද කි ව ප්ර කව  අපට ාතුම ශෙවො. ශාොකද, ශ්ම ොශග්ධන 

ඕවෑා අසතය ෂණ, කට කතාෙෂණ පතුමරුෙවශකොට  ඒො පිළිදපෙ 

නිසි ක්රි ාාා්ජග ගතශත වැතිස ශෙවශකොට ඒ ප්ර කව  ාතුම ශෙවො.  

ාාෙවැල්ශල් බුදු පිළිා ක වශකොට ශ්ම ඔෂණශකෝා දැවශගව 

හිටි ා. ශ්ම පා්ජලිශ්මතතුමශේී  වි දාස රාපෂණය ාැතිසතුමාා කිේො,  

අතතොදශ ත මුසප් ශෙලා බුදුපිළිා ක වො කි ලා. කබී්ජ 

හෂී්ම හිටපු ඇාතිසතුමාාශග්ධන ශල්ක්මෙර ාට ශෙඩි තිසබ්දා, 

අතතොී ත හඳුතො දුතවා කි ලා. එතුමාා තෝ  දතශත 

ාර ාසතව ත් ් ෙ ක. එදා එතුමාතලාට තිසබු ා,  ගිහිල්ලා ශ්ම 

ප්ර කව  ශහො ාශගව ඇවිල්ලා, ශපොලීසි ්  එෂණක එකතුම ශෙලා 

ඒක වතර කරතව. වමු්  එශහා කශ   වැහැ.  ඒ ොශග්ධන 

ත් ් ෙ ෂණ රශට් ඇතිස ශෙතව ද  ශදතව එපා. ශ්ම ොශග්ධන ශදොරු 

ප්රචාර ශගනිහිල්ලා රටෂණ බි  ේධදලා, රටක වතාෙ අසර  

කරලා, ිලනිසකසු මුලා කරලා, ශදොරු   කරව ශ්ම ත් ් ෙ  ශෙවසක 

කිරීා සපහා ශ්ම රශට් ශපොලීසි ෂණ තිසශදවො ව්ම, 

ශපොලිසකපතිසෙරශ ෂණ දතවො ව්ම, අපරා  පරීෂණය  

ශදපා්ජතශ්මතතුමෙෂණ තිසශදවො ව්ම  ඒො ක්රි ා් ාක ශෙතව 

ඕවෑ. ශ්ම ොශග්ධන ශදොරු ප්රචාර ශගනි වො ව්ම,  විය සහිත ශපොල් 

ශතල් තිසශදවො ව්ම, ශකොශහ ද තිසශදතශත කි ලා ශසො ා 

දලතව පරීෂණය  පේ ෙතව. ශාොකද, අපි ෙහ ශදවොද?  ශ්ම 

රශට් ිලනිසුතට ෙහ කෙතවද ර ෂණ දල ට ප්  ශෙලා 

තිසශදතශත? ර  දතාා නිෙැරදි ශලස රට ශගො වැගීශ්ම කටයුතුම 

කරශගව  වො. ශගෝඨාව  රාපෂණය වාධිපතිසතුමාාට 

ශප ්ධගලික වයා  ප්ර ෂණ වැහැ. එතුමාා ශ්ම රට හැී ා පිළිදප 

වයා  ප්ර ෂණ අුවෙ තායි කටයුතුම කරතශත. එතුමාාට ශෙව 

ශප ්ධගලික වයා  ප්ර වැහැ. ශ්ම රට ී ්ජ කාලීව ෙ ශ ත 

ශගො වගලා, සසේජ ව  කරලා, ාතිසශේ ආරෂණයාෙ සලසලා 

සිසහල, ශදා , මුසකලි්ම, ද්ජග්ජ  ව සි ලු ිලනිසුතට කැාතිස 

තැවක ීවේ  ශෙතව සහ ීවෙශවෝපා  සලසා ගතව පුුලෙත 

සසේජධිත ශ්ධ  ෂණ සෑී ා සපහා ෙව ෙැ පිළිශෙ ෂණ ක්රි ා් ාක 

කරතවයි එතුමාා ක්රි ා කරතශත. ඒ නිසා තායි ශ්ම 

ෙැ පිළිශෙශ  ී - 

 

ගවා මූලාානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු අාාතයතුමානි, ඔදතුමාාට නි ිලත කාල  අෙසාවයි. 

ක ාෙ අෙසත කරතව. 

 

ගවා (ආ ාතාය)  න්දුල ගුණවතාධාන ෙුවා 
(ைொண்புைிகு (கலொ ிதி) பந்துல குெவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

ශහොපයි. 

ඒ නිසා තායි එතුමාා වැශාතශත වැ් ශ් . සාහර ශෙලාෙට 

ශකටි කාලීව වප්රි තාෙශේ ොසි  දලලා,  මුස ඇට, ක ල, 

සහල් ඔෂණශකෝා ශගවැල්ලා ශෙ පශපො  පුරෙතව අපට 

පුුලෙත. අද්  එශහා ශගවැල්ලා සතිස ශදකෂණ  වශකොට 

සහල්ෙලිත ශෙ පශපො  පුරො දාතව පුුලෙත. එශහා කරලා 

ශ්ම රශට් ලෂණය ග වෂණ වූ ශගොවි වතාෙශග්ධන නියකපාදව අශලවි 

කර ගතව දැිකෙ ඔවුත  ෙස බීලා වැශසව ත් ් ෙ  ඇතිස 

කරතව අපි ලෑසකතිස  වැතිස දේ , අපට දි  හැකි ේපිකා සහව  

ලදා ී ා සපහා අපි ාැදිහ්  ශෙව දේ  ප්රකා  කරිලත, ාශග්ධන 

ෙචව කිහිප  අෙසත කරවො.  
 
එකල් 0හි  ප්වලාව අ.වා.  5.3ව  වූප්යන් මූලාානාරූඪ ගවා 

ෙන්ත්රීුරො විසන් රශ්නනය ප්නොවිොා පාතාලිප්ම්න්ුරව කල් 0 ව න ලදී. 
පාතාලිප්ම්න්ුරව ඊ  අනුකූලව   2ව21 අප්රේල් 0 වනවන   ා ා පූ.වා. 

1ව.වව වන ප්වක් කල් 0 ගිප්ේය. 
 

அப்தபொழுது, பி.ப. 5.30 ைெியொகிவிடநவ, ைொண்புைிகு 

தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள் வினொ விடுக்கொைநலநய 

பொரொளுைன்றத்மத ஒத்திமவத்தொர். 

அதன்படி பொரொளுைன்றம், 2021 ஏப்பிரல் 07, புதன்கிழமை 

மு.ப.10.00 ைெிவமர ஒத்திமவக்கப்பட்டது. 
 

It being 5.30 p.m., THE HON.  PRESIDING MEMBER adjourned 
Parliament without Question put. 

Parliament adjourned accordingly until  10.00 a.m. on Wednesday, 
07th April,, 2021. 
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ාැ.ුත. 
 

ශාා ෝජතාශේ අෙසාව මුද්ර   සපහා සකෙකී  ක ාෙල නිෙැරදි ක  යුතුම තැත දෂණෙුව ිකසි ාතරීත ිලත පිටපතෂණ ශගව 
 නිෙැරදි ක  යුතුම ආකාර  එහි පැහැදිලිෙ ලකුණු ශකොට, පිටපත ලැබී ශදසතිස ෂණ ශවොදෂණාො  

ුැන්ාාඩ් සසසකකාරක ශෙත ලැශදව ශස  එවි  යුතුම . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர்   தைது உமரயின்  இறுதிப் பதிப்பிற் தெய்யவிரும்பும் பிமழ திருத்தங்கமள தைது பிரதியில் ததளிவொகக் குறித்து 

அதமனப் பிமழ திருத்தப்படொத பிரதி கிமடத்த இரு வொரங்களுள் ஹன்ெொட் பதிப்பொெிொியருக்கு அனுப்புதல் நவண்டும். 
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ුැන්ාාඩ් වාතාවා  

ප්කොළල 5  ප්පොල් 0ප්ුේන්ප්ගොඩ  ිරවාළපන පාප  අවක 1න3  පන ානථානප්යහි ළිහිටි 

පනප්ේ රවි ක ප ප් පාතාවප්ම්න්ුරප්ව ළිහිටි පනප්ේ රකාශ්න කාතායාවශ්ප්යන්  

මිල දී ගව ුැක. 
 

ප්ෙෙ ුැන්ාාඩ් වාතාවාව  www.parliament.lk ප්වේ අඩවිප්යන්  

 ාගව ුැක. 

 

 

 

 

ஹன்ெொட் அறிக்மகயின் பிரதிகமள  

இல. 163, கிருலப்பமன வீதி, தபொல்நஹன்தகொட,  தகொழும்பு 5இல் அமைந்துள்ள  

அரெொங்க தகவல் திமெக்களத்தின் அரெொங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பெம் தெலுத்திப் தபற்றுக்தகொள்ளலொம். 

 
 

இந்த ஹன்ெொட் அறிக்மகமய www.parliament.lk எனும் இமெயத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் தெய்ய முடியும். 
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ශ්රී ලසකා රශේ මුද්ර  ශදපා්ජතශ්මතතුමශේ මුද්ර   කරව ලී . 


