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පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 

විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2015 - [දහතුන්වන ෙවන් කළ දිනය]: 
 [ශීර්ෂ 120, 217 (ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා කටයුතු); ශීර්ෂය 143 (පාර්ලිෙම්න්තු 

කටයුතු); ශීර්ෂ 118, 285 (කෘෂිකර්ම); ශීර්ෂ 140, 292 (පශු සම්පත් හා ගාමීය 
පජා සංවර්ධන); ශීර්ෂය 128 (සම්පදායික කර්මාන්ත හා කුඩා ව වසාය 
සංවර්ධන);  ශීර්ෂ 160, 283 (පරිසර හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති)] - කාරක 
සභාෙව්දී සලකා බලන ලදී 

කල්තැබීෙම් ෙයෝජනාව: 
 ගුරු පුරප්පාඩු පිරවීම 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

APPROPRIATION BILL, 2015 – [Thirteenth Allotted Day] 
 Considered in Committee – [Heads 120, 217 (Child Development and 

Women’s Affairs); Head 143 (Parliamentary Affairs); Heads 118, 285 
(Agriculture); Heads 140, 292 (Livestock and Rural Community 
Development) Head 128 (Traditional Industries and Small Enterprise 
Development); Heads 160, 283 (Environment and Renewable Energy)]   

 
ADJOURNMENT MOTION: 
 Filling of Teacher Vacancies  

PRINCIPAL  CONTENTS 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
 

ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2015 [ஒ க்கப்பட்ட  பதின் ன்றாம் நாள்]: 
 [தைலப் கள் 120, 217 (சி வர் அபிவி த்தி, மகளிர் அ வல்கள்); தைலப்  

143 (பாரா மன்ற அ வல்கள்); தைலப் கள் 118, 285 (கமத்ெதாழில்); 
தைலப் கள் 140, 292 (கால்நைட வளர்ப் , கிராமிய சனச க 
அபிவி த்தி); தைலப்  128 (பாரம்பாிய ைகத்ெதாழில்கள், சி ெதாழில் 

யற்சி அபிவி த்தி);  தைலப் கள் 160, 283 (சுற்றாடல் மற் ம் 
ப்பிக்கத்தக்க சக்தி)] - கு வில் ஆராயப்பட்ட .  

 

ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண: 
 ஆசிாியர் ெவற்றிடங்கைள நிரப் தல் 
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පූ.භා. 9.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය. 
කථානායකතුමා [ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 

பாரா மன்றம் .ப. 9.30 மணிக்குக் கூ ய . 
சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ] தைலைம 

வகித்தார்கள். 
The Parliament met at 9.30 a.m., 

MR. SPEAKER [THE  HON. CHAMAL RAJAPAKSA] in the Chair. 
 

47(5) වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් 
පිළිගන්වන ලද වාර්තා 

நிைலக்கட்டைள இல. 47 (5)இன்ப  
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அறிக்ைககள் 

REPORTS PRESENTED UNDER STANDING ORDER 
NO. 47(5) 

 

මඩහෙපොළ ශී රත්නපාලාරාම විහාරසථ් සාසන හා 
ෙබෞද්ධ අධ ාපන සංවර්ධන පදනම (සංසථ්ාගත 

කිරී ෙම්) පනත් ෙකටුම්පත 
மடஹெபால  ரத்னபாலராம விகாைரயின் 

ெபளத்த கல்வி அபிவி த்தி மன்றம் 
(கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 

MADAHAPOLA SRI RATNAPALARAMAYA RELIGIOUS AND 
BUDDHIST EDUCATIONAL DEVELOPMENT FOUNDATION 

(INCORPORATION) BILL 

"මඩහෙපොළ ශී රත්නපාලාරාම විහාරස්ථ සාසන හා ෙබෞද්ධ අධ ාපන 
සංවර්ධන පදනම සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳ  
වාර්තාව"- [අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු 
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා] 

 

පනත් ෙකටුම්පත 2014  ෙනොවැම්බර් මස 11වන අඟහරුවාදා ෙද 
වන වර කියවිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.   

சட்ட லம் 2014 நவம்பர் 11, ெசவ்வாய்க்கிழைம இரண்டாம் 
ைற மதிப்பிடப்படக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Bill ordered to be read a Second time upon Tuesday, 11th 
November, 2014 

 

පිළිගන්වන ලද වාර්තා 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அறிக்ைககள் 

REPORTS PRESENTED 
 

ශී ලංකාෙව් සමාජ වැඩ වෘත්තීයෙව්දීන්ෙග් සංගමය 
(සංසථ්ාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත 

இலங்ைக ெதாழில்வாண்ைமயிலான ச கப் 
பணியாளர்களின் ஒன்றியம் (கூட் ைணத்தல்) 

சட்ட லம் 
SRI LANKA ASSOCIATION OF PROFESSIONAL SOCIAL 

WORKERS (INCORPORATION) BILL 
 

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Mr. Speaker, on behalf of  the Chairman of Standing 

Committee "B", I present the Report of Standing 

Committee "B" on the Sri Lanka Association of 
Professional Social Workers (Incorporation) Bill together 
with the Minutes of  Proceedings. 
 

"REPORT 

The Committee considered the 'Sri Lanka Association of 
Professional Social Workers (Incorporation)' Bill  with the 
amendments made by the Legal Draftsman and have agreed to it as 
amended in the attached reprint."  

 
පනත් ෙකටුම්පත ''බී'' ස්ථාවර කාරක සභාව විසින් වාර්තා කරන 

ලද පරිදි 2014  ෙනොවැම්බර් 11වන  අඟහරුවාදා සලකා බලනු 
ලැෙබ්.  

சட்ட லம் நிைலக்கு  "பி" இனால் அறிக்ைக ெசய்யப்பட்டவா  
2014 நவம்பர்11, ெசவ்வாய்க்கிழைம  பாிசீ க்கப்படவி க்கிற . 

Bill, as reported by Standing Committee " B", to be considered 
upon Tuesday, 11th November, 2014. 

 
 

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
 
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා (ජාතික භාෂා හා 
සමාජ ඒකාබද්ධතා අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார - ேதசிய ெமாழிகள், 
ச க ஒ ைமப்பாட்  அைமச்சர்) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara - Minister of National 
Languages and Social Integration) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් තුන 

පිළිගන්වමි. 
 
(1) රත්නපුර, මුවගම, අංක  147/1 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 

ආර්.එන්.ඩී. ශියානන්ද මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;  

(2) අවිසස්ාෙව්ල්ල, නාපාවල, කැලෑගම යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. ජයවර්ධන මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 
සහ 

(3)  මාතෙල්, මිල්ලවාන, කන්ෙදවත්ත, අංක 430/ඒ දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි පී.ජී. බාලෙද්ව මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

 

 
 

ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා (පවාහන නිෙයෝජ  
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க - ேபாக்குவரத்  பிரதி 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Rohana Dissanayake - Deputy Minister of 
Transport) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම මාතෙල්, රාහුල මාවත, අංක 1/17 

දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ෙක්.එම්.ඩබ්ලිව්.බී. කුමාරසිංහ 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි. 
 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා - පැමිණ නැත. 

ගරු එම්.ටී. හසන් අලි මහතා -  පැමිණ නැත. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු එම්.එස.් තව්ෆික් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எஸ். ெதளபீக்) 
(The Hon. M.S. Thowfeek) 
Sir, I present a petition received from Mr. S. 

Subramaniam of No. 748, Potkerny, Tampalakamam.  
 

ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 
සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

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

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්න අංක 3-4323/'13- (1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මම ඒ පශ්නය අහනවා.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ් ගුණවර්ධන මහතා (ජලසම්පාදන හා 
ජලාපවහන අමාත තුමා සහ ආණ්ඩු පාර්ශව්ෙය් පධාන 
සංවිධායකතුමා) 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன - நீர்வழங்கல், 
வ காலைமப்  அைமச்ச ம் அரசாங்கத் தரப்பின் 

தற்ேகாலாசா ம்)  
(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 
and Drainage and Chief  Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම ඒ පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති 
ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

  
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ෙබ්රුවල, මරදාන අරාබි මාර්ගය: පතිසංසක්රණය 
ேப வைள, ம தாைன அராபி தி : னரைமப்  
  ARAB ROAD IN MARADANA, BERUWALA :  RENOVATION 
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6. ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
මහාමාර්ග,  වරාය  හා  නාවික  අමාත තුමාෙගන්  ඇසූ 

පශ්නය - (1): 

(අ) (i) ෙබ්රුවල නගර සභාවට අයත්, ෙබ්රුවල, මරදාන 
අරාබි මාර්ගය ෙම් වන විට දැඩි ෙලස අබලන්ව 
ඇති බවත්; 

 (ii) වැසි කාලෙය්දී එම මාර්ගෙය් ඇති වළවල්වල 
වතුර පිරී මඩ වන තත්ත්වයක් පවතින බැවින් එම 
මාර්ගය භාවිත කරන පෙද්ශෙය් ජනතාව මහත් 
දුෂ්කරතාවන්ට මුහුණ ෙදන බවත්; 

එතුමා දන්ෙනහිද? 
(ආ) එම පෙද්ශෙය් ජීවත් වන ජනතාවෙග් සුබසිද්ධිය උෙදසා 

ඉහත සඳහන් මාර්ගය  කඩිනමින් පතිසංසක්රණය කර 
දීමට පියවර ගන්ෙන්ද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ)  ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  
 
ெந ஞ்சாைலகள், ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற 

அைமச்சைரக்  ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) ேப வைள நகரசைபக்குச் ெசாந்தமான 
ேப வைள, ம தாைன அராபி தி தற்ேபா  
க ைமயாக சிைதவைடந் ள்ள  என்பைத ம்; 

 (ii) மைழக் காலங்களில் அந்த தியில் காணப்ப ம் 
குழிகளில் தண்ணீர் நிரம்பிச் ேசறாகின்ற 
நிைலைம காணப்ப வதால், குறித்த திையப் 
பயன்ப த் கின்ற பிரேதசத்தி ள்ள மக்கள் 
மிகுந்த சிரமத்ைத எதிர்ேநாக்குகின்றனர் 
என்பைத ம் 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) இப்பிரேதசத்தில் வசிக்கும் மக்களின் நலன்க தி 
ேமேல குறிப்பிடப்பட்ட திைய ாிதமாக 

னரைமத் க் ெகா ப்பதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா 
என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Highways, Ports and Shipping:  

(a) Is he aware that - 

 (i) the Arab Road at Maradana, Beruwala 
belonging to the Beruwala Urban Council is 
in a highly dilapidated condition as of now; 
and 

 (ii) the people of the area using this road face 
severe difficulties as potholes are filled with 
water and the road gets muddy during the 
rainy season? 

(b) Will he state whether action will be taken for the 
prompt renovation of the above road for the 
welfare of the people residing in the area? 

(c ) If not, why? 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, මහාමාර්ග, වරාය හා නාවික 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට  පිළිතුර සභාගත* 
කරනවා.  

 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 
 (අ) (i) ෙමම මාර්ගය මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් ෙනොවන 

මාර්ගයකි. එය ෙබ්රුවල නගර සභාවට අයත් මාර්ගයකි. 

 (ii) පෙද්ශවාසීන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙගන් කර ඇති 
ඉල්ලීමකට අනුව, මාර්ගය සංවර්ධනය සඳහා ඇස්තෙම්න්තු 
සකස ්කරමින් පවතී.  

(ආ) ඉදිරි කාලෙය්දී සංවර්ධනය ෙකෙර්. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 
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යටියන්ෙතොට පානීය ජල ව ාපෘතිය: වැය කළ  මුදල 
 யட் யாந்ேதாட்ைட கு நீர்க் க த்திட்டம் : 

ெசலவிட்ட பணம்  
YATIYANTOTA DRINKING WATER SUPPLY PROJECT: MONEY 

SPENT 
2747/’12 

1. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க -  மாண் மிகு சஜித் 
பிேரமதாஸ சார்பாக ) 
(The Hon.  John Amaratunga on behalf of the Hon. Sajith 
Premadasa) 
ජල  සම්පාදන  හා  ජලාපවහන  අමාත තුමාෙගන්  ඇසූ 

පශ්නය - (1):  
(අ) කෑගල්ල දිසත්ික්කෙය්, යටියන්ෙතොට පානීය ජල 

ව ාපෘතිය සඳහා වැය කළ  මුදල ෙකොපමණද යන්න එතුමා 
ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) යටියන්ෙතොට පානීය ජල ව ාපෘතිය අසාර්ථක 
ව ාපෘතියක් බවත්; 

 (ii) එම ව ාපෘතිය යටෙත් නිසි පරිදි පිරිසිදු කිරීෙමන් 
ෙතොරව ලබා ෙදන ජලය සඳහා ජල සම්පාදන හා 
ජලාපවහන මණ්ඩලය ගාසත්ු අය කරන බවත්; 

 එතුමා  පිළිගන්ෙනහිද? 
(ඇ) ජල ෙපරීෙම් යන්ත සවි කර ෙනොමැති ෙමම 

ෙපොම්පාගාරෙය් අපිරිසිදු ජලය පෙද්ශවාසී ජනතාවට 
පානීය ජලය ෙලස ෙබදා හැර ඒ සඳහා ජල ගාසත්ු අය 
කිරීෙම් අසාධාරණ  කියාව වැළැක්වීමට පියවර ගන්ෙන්ද 
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  

 
நீர்வழங்கல்,வ காலைமப்  அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) ேககாைல மாவட்டத்தின் யட் யாந்ேதாட்ைட கு  

நீர்க் க த்திட்டத் க்காக ெசலவிடப்பட்ட 
பணத்ெதாைக எவ்வளெவன்பைத அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) யட் யாந்ேதாட்ைட கு  நீர்க் க த்திட்டமான  
ெவற்றியளிக்காதெதா  
திட்டெமான்ெறன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  க த்திட்்டத்தின்கீழ் உாிய ைறயில் 
சுத்திகாிக்கப்படா  வழங்கப்ப கின்ற நீ க்காக 
நீர் வழங்கல், வ காலைமப் ச் சைப கட்டணம் 
அறவி கின்றெதன்பைத ம் 

 அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(இ) நீர் வ கட்  இயந்திரங்கள் ெபா த்தப்படாத ேமற்ப  
பம்பி நிைலயத்தின் அசுத்தமான நீைர அப்பிரேதசத்  
மக்க க்கு கு  நீராக விநிேயாகித்  அதற்காக  
அநீதியான ைறயில் நீர்க் கட்டணம் அறவி வைதத் 
த ப்பதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Water Supply and Drainage:  

(a) Will he inform this House of the amount of money 
that was spent for the drinking water supply 
project in Yatiyantota in the Kegalle District? 

(b) Will he admit - 
 (i) the drinking water supply project in 

Yatiyantota has turned a failure; and  

 (ii) the National Water Supply and Drainage 
Board levies charges for the water supplied 
without properly purifying under the 
project? 

(c) Will he state whether steps will be taken to put a 
stop to the injustice of levying charges for 
distributing impure water feigned as drinking 
water to the people living in the area from the 
pumping station that has no water purification 
plant?  

(d) If not, why? 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි,  මා එම   පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 

කරනවා. 
 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(අ) ඉහත ජල ව ාපෘතිය සඳහා  වැය කළ මුදල රුපියල් 
මිලියන 189.81කි. 

(ආ) (i) යටියන්ෙතොට ජල සම්පාදන කමය යටියන්ෙතොට පාෙද්ශීය 
සභාව මගින් "වී ඔය" ආශිතව ඉදි කර ආරම්භ කරන 
ලද්දකි. 1998 - 2000 වර්ෂවලදී ජල සම්පාදන මණ්ඩලය 
මගින් කැළණි ගඟ ආශිතව ෙපරහන් නල සහිත නව තුළු මං 
ළිඳක් ඉදි ෙකොට ජලය ෙපොම්ප කර ෙබදා හැරීම  කරන ලදි. 
නමුත් එවකට කැළණි ගඟ ආශිතව ඉතා අකමවත් ෙලස 
වැලි ෙගොඩ දැමීම නිසා ගංගා පතුල ඛාදනය වී තුළු මඟ 
ෙවත ජලය ලබා ගැනීමට ෙනොහැකි තත්ත්වයක් උදා විය.  

  ෙමය ජල සම්පාදන මණ්ඩලයට පාලනය කළ ෙනොහැකි 
තත්ත්වයක් වූ බැවින් විකල්ප ජල මූලාශයක් ෙලස "වී ඔය" 
ජල මූලාශය ෙතෝරා ගැනීමට මණ්ඩලයට සිදු විය. ඒ අනුව 
පැරණි තුළු මං ළිඳ තිබූ ස්ථාන අසල ෙව්ල්ලක් හා ෙපරහන් 
මාධ  සහිත ළිඳක් ඉදි කරන ලදි. එමඟින් ලබා ගන්නා 
ජලය නව ගබඩා ටැංකි ෙවත ෙපොම්ප කර ෙබදා හැරීම් 
කටයුතු කරන්නට සිදු වීම මත පාෙද්ශීය සභාව සතු ජල 
සම්පාදන  කමය මණ්ඩලය ෙවත පවරා ගන්නා ලදි. 

         (ii) ෙමම ජල ව ාපෘතිය, මණ්ඩලය ෙවත පවරා ගන්නා ලද්ෙද් 
2009 වර්ෂෙය් ෙපබරවාරි මාසෙය්දී වන අතර 
ක්ෙලෝරීන්කරණය මගින් විෂබීජහරණය  කර ආරක්ෂිත 
තත්ත්වෙයන් ජලය ෙබදා හරින අතර ඒ සඳහා මණ්ඩලය 
සාමාන  ගාසත්ු පමණක් අය කරනු ඇත. (විෙශේෂ ගාසත්ු 
අය කිරීමක් සිදු ෙනොෙකෙර්.)   

(ඇ) දැනට ෙබදා හරින ජලය සඳහා ක්ෙලෝරීන්කරණය මඟින් 
විෂබීජහරණය සිදු කර ආරක්ෂිතව ජනතාවට ෙබදා හරිනු ලබයි. ෙමම 
ජල සම්පාදන කමය සඳහා ෙපරහන් පද්ධතියක් සහිත ජල 
පවිතීකරණ ඒකකයක් සවි කිරීමට (Package Treatment Plant) 
සැලසුම් කර ඇති අතර එම කාර්යය 2015 ජූනි මස  අවසානය වන විට 
නිම කිරීමට නියමිතව ඇත. 

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 

අනාරක්ෂිත දුම්රිය හරස ්මාර්ග: විසත්ර 
பா காப்பற்ற ைகயிரதக் கடைவகள் : விபரம் 

UNGUARDED RAILWAY CROSSINGS: DETAILS  
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2. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (ගරු රවි කරුණානායක 
මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க -  மாண் மிகு ரவி 
க ணாநாயக்க சார்பாக) 
(The Hon.  John Amaratunga on behalf of the Hon. Ravi 
Karunanayake) 
පවාහන අමාත තුමාෙගන්  ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) අද වන විට දිවයිෙන් තිෙබන අනාරක්ෂිත දුම්රිය 
ෙග්ට්ටු සංඛ ාව ෙකොපමණද;  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (ii) වඩා ආරක්ෂිත කම ෙයොදා ගැනීම මගින් 
අනාරක්ෂිත දුම්රිය ෙග්ට්ටු සම්බන්ධෙයන් 
කියාමාර්ග ගැනීමට ෙනොහැකි මන්ද;  

 (iii) ඉහත කී අනාරක්ෂිත දුම්රිය ෙග්ට්ටුවල ෙසේවෙය් 
ෙයදී සිටින පුද්ගලයන් සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එබඳු අනාරක්ෂිත දුම්රිය ෙග්ට්ටු සඳහා  දරන මුළු 
වාර්ෂික පිරිවැය ෙකොපමණද; 

 (v) 2010 සිට අද දක්වා ෙමම අනාරක්ෂිත දුම්රිය 
ෙග්ට්ටු ආශිතව සිදු වී ඇති මරණ සංඛ ාව 
ෙකොපමණද;  

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්,  ඒ මන්ද?  
 
 
ேபாகஂகுவரதஂ  அைமசஂசைரகஂ ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) இன் ள்ளவாறாக நாட் ள்ள பா காப்பற்ற 
ைகயிரதக் கடைவகளின் எண்ணிக்ைகைய ம்; 

 (ii) ேம ம் பா காப்பான ைறகைளப் 
பயன்ப த்தி பா காப்பற்ற ைகயிரதக் 
கடைவகள் ெதாடர்பாக நடவ க்ைககைள ஏன் 
ேமற்ெகாள்ள யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்கூறிய பா காப்பற்ற ைகயிரதக் 
கடைவகளில் பணி ாி ம் ஆட்களின் 
எண்ணிக்ைகைய ம்; 

 (iv) அத்தைகய பா காப்பற்ற ைகயிரதக் 
கடைவக க்கான ஆண் க்கான ெமாத்தச் 
ெசலவினத்ைத ம்; 

 (v) 2 0 1 0ஆம் ஆண்  தல் இற்ைறவைர 
இப்பா காப்பற்ற ைகயிரதக் கடைவகளில் 
இடம்ெபற் ள்ள இறப் களின் 
எண்ணிக்ைகைய ம் 

 அவர் கூ வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
 
asked the Minister of Transport:  

(a) Will he state - 

 (i) the number of  unguarded railway crossings 
in the country as of today; 

 (ii) as to why the action cannot be taken 
regarding the unguarded railway crossings 
by using more protective measures; 

 (iii) the number of people who man the 
aforesaid unguarded railway crossings; 

 (iv) the total cost per year for such unguarded 
railway crossings; and 

 (v) the number of deaths that have occurred at 
these unguarded railway crossings since 
2010 to date? 

(b) If not, why? 

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා (පවාහන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம - ேபாக்குவரத்  அைமச்சர்) 
(The Hon. Kumara Welgama - Minister of Transport) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම පශ්නයට පිළිතුර මා සභාගත* 

කරනවා. 
 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled:  

 

(අ) (i) අද වන විට සියලුම දුම්රිය හරස ්මාර්ග සඳහා ආරක්ෂාව 
සපයා ඇති අතර, ෙදපාර්තෙම්න්තුව මගින් ආරක්ෂාව සපයා 
නැති හරස ් මාර්ග සඳහා ෙපොලිස ් ආරක්ෂාව සැපයීමට 
කටයුතු කර ඇත. 

 (ii) හරස ්මාර්ගෙය් ස්වභාවය අනුව දිනකට විශාල රථවාහන 
සංඛ ාවක් ධාවනය වන   ජනාකීර්ණ හරස ් මාර්ග සඳහා 
විදුලි සීනු සහිත සංඥා පද්ධතියක් සමග ෙග්ට්ටු සවි කර 
ෙග්ට්ටුකරුවන් ෙයොදවා ආරක්ෂාව සපයා ඇති අතර ඊට 
වඩා ජනාකීර්ණ සහ දිනකට ධාවනය වන රථවාහන  
සංඛ ාව අඩු හරස ්  මාර්ග සඳහා විදුලි සීනු සහිත සංඥා 
පද්ධතියක් පමණක් සවි කර ආරක්ෂාව සපයා ඇත. 

  ෙමම කමෙව්ද කියාත්මක  කිරීම සඳහා විශාල පාග්ධන 
වියදමක් දැරීමට  සිදු වන බැවින් එක වර  ස්ථාපිත කළ 
ෙනොහැක. එම නිසා වාර්ෂිකව ලැෙබන පතිපාදන අනුව 
ආරක්ෂක කමෙව්ද හඳුන්වා දීම සිදු කරෙගන යනු ලැෙබ්.  
එෙතක් ෙදපාර්තෙම්න්තුව මගින් ආරක්ෂාව සපයා නැති 
හරස ්මාර්ග සඳහා ෙපොලිස ්ආරක්ෂාව සැපයීමට කටයුතු කර 
ඇත. 

 (iii) පැන ෙනොනගී.  

 (iv) පැන ෙනොනගී. 

 (v) අනාරක්ෂිත යැයි හඳුන්වන හරස ්මාර්ගවල සිදු වූ අනතුරු 
ෙවන් වශෙයන් වාර්තාගත කර ෙනොමැති අතර සියලුම 
හරස ්මාර්ගවල සිදු වූ මරණ පහත පරිදි ෙව්. 

  වර්ෂය    සංඛ ාව 

  2010   11 

  2011   18 

  2012   07 

  2013   11 

  2014   03(සැප්තැම්බර්  

             මස දක්වා) 

 (ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්න අංක 4-4581/'13-(1), ගරු අනුර දිසානායක මහතා. 
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත තුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක් කල් 
ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

1031 1032 

[ගරු ෙජෝන් අමරතුංග  මහතා] 



2014 ෙනොවැම්බර් 10 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්න අංක 5-5198/'14 - (1), ගරු  සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 

මහතා. 
 

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු  සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති  මන්තීතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ජනමාධ  හා පවෘත්ති අමාත තුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක් කල් 
ඉල්ලනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down.   
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්න අංක 7-5420/'14-(1), ගරු අජිත් කුමාර මහතා. 
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අජිත් කුමාර මන්තීතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් 

කළමනාකරණ අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර 
දීම සඳහා මාසයක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.  නමුත් ෙහට දිනෙය් 
වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත ාංශෙය් වැය 
ශීර්ෂ පිළිබඳ විවාදය පැවැත්ෙවන බැවින් ෙහට ෙම්  පශ්නය 
ඇසුෙවොත් ඇමතිතුමා ඒ  ගැන යමක් පකාශ කරාවි. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පධාන කටයුතු. විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2015 - කාරක 

සභා අවස්ථාව. 

 
විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2015 

ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2015 
APPROPRIATION BILL, 2015. 

 
කාරක සභාෙව්දී තවදුරටත් සලකා බලන ලදි.- [පගතිය: 

ෙනොවැම්බර් 08 ] 
[කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 

கு வில் ேம ம் ஆராயப்ெபற்ற . - [ேதர்ச்சி : நவம்பர் 08] 
[சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்] 

 
Considered further in Committee.- [Progress:  08th November] 

[MR. SPEAKER  in the Chair.] 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා කටයුතු අමාත ාංශය වැය ශීර්ෂ 

අංක 120 හා 217 සහ පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු අමාත ාංශය 143 
සලකා බැලීම ෙපර වරු 10.00 සිට පස් වරු  12.30 දක්වා. 

 

විවාදය ආරම්භ කිරීම ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මන්තීතුමා. 
 

120 වන ශීර්ෂය.- ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා කටයුතු 
අමාත වරයා 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 519,970,000 
 

தைலப்  120.-  சி வர் அபிவி த்தி, மகளிர் அ வல்கள் 
அைமச்சர் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.-  ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள்- 

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 519,970,000 
 

HEAD 120.-  MINISTER OF CHILD DEVELOPMENT AND 
WOMEN’S AFFAIRS 

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure, Rs. 

519,970,000 
 

143 වන ශීර්ෂය.- පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු අමාත වරයා 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු.  420 ,000,000 
  

தைலப்  143.- பாரா மன்ற அ வல்கள் அைமச்சர் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - 
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 420,000,000 

 
HEAD 143.-  MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS 

 
Programme  01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 420,000,000 

 
[පූ.භා. 9.38] 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු සභාපතිතුමනි,  "2015 විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පෙතහි 

කාරක සභා අවස්ථාෙව්  දී අද දින - 2014 ෙනොවැම්බර් මස 10වන 
සඳුදා -   විවාදයට ගැෙනන අමාත ාංශ හා ඒවා යටෙත් ඇති 
අෙනකුත් ෙදපාර්තෙම්න්තු හා ආයතනවලට අදාළ අංක 120, 217 
සහ 143 දරන වැය ශීර්ෂයන්ෙගන් සම්පදායානුකූලව එක් එක් 
වැඩසටහන්හි සියලුම පුනරාවර්තන වියදම් හා මූලධන වියදම් 
රුපියල් 10කින් කපා හැරිය යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සභාපතිතුමනි, මා කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
වන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු අමාත ාංශය ගැන පමණයි. මට 
කාන්තාවන් අදාළ වන්ෙන් නැහැ, ගරු සභාපතිතුමනි. [බාධා 
කිරීමක්]  ෙබොෙහොම ස්තුතියි, තමුන්නාන්ෙසේලා මා ගැන 
සැලකිලිමත් වීම ගැන. ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා කටයුතු  
අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්න 
කාන්තාවන් හතරෙදෙනක්, පස්ෙදෙනක් අෙප් ලැයිස්තුෙව් 
ඉන්නවා. එතුමියන්ලා ඒ සම්බන්ධෙයන් විස්තර ඇතිව කථා 
කරාවි.  

පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු අමාත ාංශය පිහිටුවා තිෙබන්ෙන් 
විෙශේෂෙයන්ම මන්තීවරුන්ෙග් ශුභ සාධනය සඳහා සහ 
මන්තීවරුන්ෙග් අවශ තාවන් ඉටු කර දීම සඳහායි. මා හිතනවා, 
වැඩිෙයන්ම එහි පතිලාභ ලැබිය යුත්ෙත් විපක්ෂෙය් සිටින 
මන්තීවරුන්ය කියලා. ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සිටින මන්තීවරුන්ට, 
ඇමතිවරුන්ට විවිධාකාර සහන, පහසුකම් සැලෙසනවා. ඒ ගැන 
මා කියන්නට ඕනෑ නැහැ. එතුමන්ලාට ඇමති තනතුරු තිෙබනවා. 
ඒ වාෙග්ම එතුමන්ලාට හැම අතින්ම සැලකිල්ලත් වැඩියි. ඒ නිසා 
ෙම් අමාත ාංශය තුළින් වැඩිෙයන්ම ෙසේවාව ලබන්ෙන් අෙප් 
විරුද්ධ පක්ෂෙය් සිටින මන්තීවරුන්ය කියන එක මා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්නට ඕනෑ. පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු භාර 
ඇමතිතුමිය අද ගරු සභාවට ඇවිල්ලා නැද්ද?  එතුමිය  අත්හැරලා 
ගිහිල්ලාද, ෙකොෙහොමද කියලා නම්  මම මුකුත්  දන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
එතුමිය ඉන්නවා.  
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ආ, එතුමිය ඉන්නවා.  එතුමිය සිටින එක ෙහොඳයි. ෙමොකද, 

වැදගත් ෙයෝජනාවක්, ෙදකක් ගැන අපි පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු 
පිළිබඳ කාරක සභා රැස්වීෙම් දී සාකච්ඡා කළා, ගරු සභාපතිතුමනි.  

එකක් තමයි, ෙම් ගරු මන්තීවරුන්ෙග් insurance එක වැඩි 
කිරීම පිළිබඳ කාරණය. දැනට ඒ අයෙග් insurance policy එෙක් 
ෙසෞඛ  රක්ෂණය රුපියල් 250,000කට සීමා ෙවලා තිෙබනවා. 
එය තවත් රුපියල් ලක්ෂයකින් වැඩි කරන්න කියන ෙයෝජනාව 
තමුන්නාන්ෙසේ නිර්ෙද්ශ කරලා කැබිනට් එකට යැව්වා. එය 
කැබිනට් එකට ගියා ගියාමයි, ඊට පසුව  ආගිය අතක් නැහැ. ගරු 
ඇමතිතුමිය ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා.  ඔබතුමිය අද 
ෙම් ගැන කථා කරලා,  ෙම් සහනය ෙදසැම්බර් මාසෙය් ඉඳලා ලබා 
ගන්න කටයුතු සලස්වා ෙදන්න කියලා  මා ඉල්ලීමක් කරනවා. 
සමහරුන් විරුද්ධ ෙව්වි, ෙම්වා ඉල්ලන එක වැරැදියි කියලා. 
ෙකෙසේ ෙවතත්,  අද ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල්වල ගාස්තු දිහා බැලුවාම 
ඔය ලැෙබන මුදල දවසකටවත් මදි.  ඒ නිසා එම නිර්ෙද්ශය පරිදි  
ඔබතුමියෙග් අමාත ාංශෙයන් ෙම්  මුදල වැඩි කර ෙදන්නට 
කටයුතු කරනවා නම් එය අෙප් ගරු මන්තීවරුන්ෙග් ෙසෞඛ  
කටයුතුවලට සෑෙහන සහනයක් ෙවනවා. ගරු ඇමතිතුමියනි,  
අතීතෙය් දී අප ඉල්ලපු හැම ෙදයක්ම ඔබතුමිය ලබා දීලා 
තිෙබනවා. අපි පර්ෙය්ෂණ නිලධාරියකු ඉල්ලුවා, ඔබතුමිය ඒ 
ඉල්ලීමත් ඉටු කර  දුන්නා. අෙප් කාර්ය මණ්ඩලවල කටයුතු 
ඔබතුමියත්, ඔබතුමියෙග් කාර්ය මණ්ඩලයත් නිසියාකාරව ඉටු කර 
ෙදනවා කියන එක මම සන්ෙතෝෂෙයන් පකාශ කරන්න කැමැතියි.      

රාජකාරි කටයුත්තක් සඳහා ඔබතුමියෙග් අමාත ාංශයට යන 
ඕනෑම ෙකෙනකුට පමාද ෙනොකර ඒ කටයුතු අනිවාර්ෙයන්ම ඉෂ්ට 
කර ෙදනවා. ඒ ගැන විෙශේෂෙයන්ම විපක්ෂය ෙවනුෙවන් 

ඔබතුමියට මම ස්තුති කරන්න කැමැතියි.  ඒ වාෙග්ම 
මන්තීවරුන්ෙග් ෙසෞඛ  රක්ෂණ මුදල වැඩි කිරීම පිළිබඳවත් අද 
ෙම් ගරු සභාෙව්දී අපට සතුටුදායක පිළිතුරක් ඔබතුමියෙගන්  ලබා 
ගන්නට පුළුවන් ෙවයි කියලා බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

ඊළඟ කාරණාව තමයි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බටහිර ෛවද  
මධ ස්ථානයක් තිෙබනවා, ගරු සභාපතිතුමනි.  එහි සිටින 
ෛවද වරුන් ෙබොෙහොම මහන්සිෙවලා කටයුතු කරනවා. එම 
ෛවද  මධ ස්ථානෙය් දී ෙල් පරීක්ෂා කර ගැනීම වැනි පරීක්ෂණ 
කටයුතුත් කර ගන්න පහසුකම් සලස්වා ෙදනවා නම් ෙහොඳයි. 
එෙහම නැතිව ෙවනත් ෙරෝහලකට ෙහෝ පිටස්තර සායනයකට - 
clinic එකකට-  ගිහිල්ලා එම පරීක්ෂණ කටයුතු කර ගන්ෙන් 
නැතිව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ම තිෙබන ෛවද  මධ ස්ථානෙයන් 
එම පරීක්ෂණ කටයුතු කර ෙගන වාර්තා ලබා ගැනීමට 
පුළුවන්කමක් තිෙබනවා නම් ෙහොඳයි. දැන ටත් දියවැඩියා ෙරෝගය 
සඳහා කරනු ලබන ක්ෂණික රුධිර සීනි පරීක්ෂණය ෙමම ෛවද  
මධ ස්ථානෙය් දී සිදු ෙකෙරනවා. එෙහම ෙනොෙවයි, විෙශේෂඥ 
ෛවද වරුන් සාමාන ෙයන් ඉල්ලන්ෙන්  සියලුම රුධිර 
පරීක්ෂණ ඇතුළත් සම්පූර්ණ ෛවද  වාර්තාවක්. ඒ නිසා එම 
රුධිර පරීක්ෂණ සඳහා තවත් තැනකට යන්ෙන් නැතිව 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෛවද  මධ ස්ථානෙයන්ම රුධිරය ලබාෙගන 
ජයවර්ධනපුර ආෙරෝග  ශාලාවට යවලා හරි ඒ පරීක්ෂණ  සිදු 
කරලා  වාර්තා ෙගන්වා ගන්න පුළුවන් නම් ෙහොඳයි. ඒ ආකාරයට 
කටයුතු සලස්වා ෙදන්න පුළුවන් නම් එය අෙප් මන්තීවරුන්ට 
විශාල පහසුවක්, සහනයක් ෙවයි කියලා මා හිතනවා. අපි කලින් 
ඉල්ලපු හැම කාර්යයකටම ඔබතුමිය පිහිට වුණා වාෙග් ෙම් 
ෙසෞඛ  රක්ෂණය පිළිබඳ කාරණයටත් පිහිට ෙවයි කියලා හිතමින් 
මම නිහඬ වනවා. ස්තුතියි. 

 
[පූ.භා. 9.44] 
 
ගරු  සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය (පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු 
අමාත තුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) சுேமதா ஜீ. ஐயேசன - பாரா மன்ற 
அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena - Minister of 
Parliamentary Affairs) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා කටයුතු 

අමාත ාංශෙය් හා පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ 
පිළිබඳව විවාදයට ගන්නා ෙම් අවස්ථාෙව්දී පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු 
අමාත ාංශය ෙවනුෙවනුත්, ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා කටයුතු 
අමාත ාංශය ෙවනුෙවනුත් වචන කීපයක් කථා කිරීමට මම 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

පළමුෙවන්ම පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු අමාත ාංශය ගත්ෙතොත්, 
අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන සියලුම මැති 
ඇමතිවරුන්ෙග් කර්තව යන් වාෙග්ම මහ ජනතාවට ක්ෂණිකව 
පහසුකම් ලබා දීම, මහ ජනතාවට වැඩ කරන්නට අවශ  කරන 
කාර්ය මණ්ඩල සැපයීම, අත වශ  උපකරණ කට්ටල ලබා දීම 
වැනි ෙද්වල් ෙමම අමාත ාංශය මඟින් කියාත්මක කරලා 
තිෙබනවා.  

 ෙජෝන් අමරතුංග අෙප් හිටපු අමාත තුමා පකාශ කළා, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරු 225 ෙදනා 
ෙවනුෙවන් රක්ෂණ කමයක් දැනට ඇති කරලා තිබුණත් ඒ 
රක්ෂණ අරමුදල පමාණවත් නැහැ කියලා. ඒ රක්ෂණ අරමුදල 
පමාණවත් ෙනොවන බව අපි කවුරුත් පිළි ගන්න ඕනෑ කාරණයක්. 
එම නිසාම අපි ෙම් පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ 
උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්දී වරින් වර කථා කළා. පක්ෂ විපක්ෂ 
සියලුම මැති ඇමතිවරුන් ෙම් පිළිබඳව කරුණු ඉදිරිපත් කළා. ඒ 
අනුව ෙමම මුදල යම්  පමාණයකින් වැඩි කළ යුතුයි කියන ඉල්ලීම 
කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළා. 
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[ගරු ෙජෝන් අමරතුංග  මහතා] 
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කැබිනට් මණ්ඩලය තුළ අපි ෙම් ගැන සාකච්ඡා කරලා නැවත 
පක්ෂ නායක රැස්වීමටත් ඉදිරිපත් කරලා අපි ෙමම රක්ෂණ මුදල 
තව ටිකක් වැඩි කරන්න කටයුතු කරනවා. ඒ පිළිබඳව අපි තවමත් 
සාකච්ඡා කරමින් පවතිනවා. ෙකෙසේ ෙහෝ ෙව්වා ගරු 
කථානායකතුමාෙග් උපෙදස් මත අපි ෙම් පිළිබඳව වතාවක්, 
ෙදවතාවක් සාකච්ඡා කළා. ෙම් වර්ෂය තුළදී අපට ෙම් පිළිබඳව 
යම් තීරණයක් ගන්න පුළුවන්කම ලැෙබයි කියා අපි විශ්වාස 
කරනවා. ඒ ෙවනුෙවන් අෙප් උත්සාහය අත හැරලා නැහැ. අපි 
තවමත් ඒ ෙවනුෙවන් කටයුතු කරනවා. ඒ කාරණය විෙශේෂෙයන් 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මන්තීතුමාට මතක් කරන්න කැමැතියි. 

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මන්තීතුමා කිව්වා, ගරු මන්තීවරුන්ෙග් 
ෛවද  පරීක්ෂණ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙහෝ ඒ වාෙග් ස්ථානයක 
කරලා අදාළ වාර්තා ලබා ෙදන්න කටයුතු කරනවා නම් ෙහොඳයි 
කියලා. ෙම් පිළිබඳව පසු ගිය දිනවල අප සාකච්ඡා කළා. 
විෙශේෂෙයන්ම නවෙලෝක ෙරෝහෙල් නිෙයෝජිතයින් රජෙය් 
ආයතනවලට, අමාත ාංශවලට ගිහිල්ලා ෛවද  වාර්තා ලබා 
ෙදන්න කටයුතු කරලා තිබුණා. ඒ අය ෙම් පිළිබඳව මෙග් 
අමාත ාංශයටත් දැනුම් දීලා තිබුණා. ඉදිරිෙය්දී ඒ පිළිබඳව 
සාකච්ඡා කරලා කටයුතු කරන්න අපට පුළුවන් ෙවයි. නමුත් ඒ 
ආකාරෙයන් සියලුම ෛවද  වාර්තා ලබා ෙදන්න අපහසු ෙව්වි. 
ස්කෑන් පරීක්ෂණ වාෙග් පරීක්ෂණ කිරීම සඳහා අවශ  උපකරණ 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළට ෙගන ඒෙම් අපහසුතා ඇති ෙවන්න පුළුවන්. 
ඒ වුණත්, විෙශේෂ අවස්ථාවලදී කිහිපයක් ෙහෝ ෛවද  වාර්තා ලබා 
ගන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. රුධිර පරීක්ෂණ වාර්තා වැනි ෙද්වල් 
ලබා දීමට හැකියාව තිෙබනවා. ඉදිරිෙය්දී ඒ පිළිබඳවත් ගරු 
කථානායකතුමා, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්තුමා සමඟ 
සාකච්ඡා කරලා පියවරක් ගන්න පුළුවන්කම ලැෙබයි. දැනටමත් 
අපි ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරමින් යනවා. 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු ඇමතිතුමිය, ෙල් ටික අරෙගන ඉස්පිරිතාලයට යැව්වාම 

ඇති. ඒ ෙගොල්ෙලෝ වාර්තාව ෙදයි. අවශ  බඩු මුට්ටු ෙමහාට 
ෙගෙනන්න වුවමනාවක් නැහැ. 

 
ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
එෙහම කරන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්ෙසේ ඒ වාර්තාව ඒ 

ෙගොල්ෙලෝ ෙදනවා. 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ඒ වාර්තාව ෙමහාට ෙගන්වා ගන්න. 

 
ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
එෙහම කමයක් තිෙබනවා. ඒ ගැන ෙසොයා බලා ඉදිරිෙය්දී 

කටයුතු කරන්න මම බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ගරු ඇමතිතුමිය, පාර්ලිෙම්න්තු  ෛවද  මධ ස්ථානයට අවශ  

පහසුකම් තව වැඩි කරන්න. ෛවද වරු සහ cadre එක තව වැඩි 
කරලා ෙමතැනදීම හැකි තරම් දුරට පහසුකම් සලස්වන්න.  

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
රක්ෂණය වැඩි කරන එකත් ඒ විධියට කර ගන්න පුළුවන්. 
 
ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
ඒ ගැන ගරු කථානායකතුමා විසින් දැනටම පියවර අරෙගන 

තිෙබන බව දැන ගන්නට ලැබුණා. ඒ නිසා ඔබතුමන්ලාෙග් 
ඉල්ලීම් අනුව ඉදිරිෙය්දී ඒ ගැන කටයුතු කරන්න අපට ඉතාම 
පහසු ෙවයි.  

ගරු මන්තීතුමනි, මා විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරන්න ඕනෑ 
ඔබතුමා පක්ෂ නායක රැස්වීම්වලදීත්, ෙම් අවස්ථාෙව්දීත් අෙප් 
අමාත ාංශෙයන් ෙකෙරන අෙනකුත් කාර්යයන් පිළිබඳව ස්තුති 
කළා. මම ඇතුළු අමාත ාංශෙය් නිලධාරින් එකතු ෙවලා කලට 
ෙව්ලාවට, ඒ වාෙග්ම සුහදශීලිව ඒ කාර්යයන් ඉටු කරන්නට හැම 
ෙවලාෙව්ම කැප ෙවලා සිටීම ගැන ඔබතුමා මතක් කළා. ඒ 
පිළිබඳව මා ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, අෙප් අමාත ාංශයට ෙමෙතක් තිබුෙණ් 
නැහැ- 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු ඇමතිතුමිය, මුද්දර දීම ඔබතුමියෙග් අමාත ාංශෙයන්ද 

ෙකෙරන්ෙන්? 
 
ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
නැහැ, පාර්ලිෙම්න්තුෙවන්. 
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
දැන් රුපියල් පෙහේ මුද්දරයක් හරි යන්ෙන් නැහැ. දැන් ලියුමක් 

යවන්න රුපියල් විසි පහක් විතර ඕනෑ.  
 
ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
මුද්දර නිකුත් කිරීම් වාෙග් ෙද්වල් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තිෙබන 

තැපැල් කාර්යාලෙයන් ෙකෙරන්ෙන්. ඒ පිළිබඳව  ෙවනම අපිට 
සාකච්ඡා කරන්න ෙව්වි.  

අෙප් කාර්ය මණ්ඩලවලට මානව සම්පත් පර්ෙය්ෂණ 
නිලධාරිෙයක් සිටිෙය් නැහැ. පසු  ගිය කාලෙය්  ඒ තනතුරට පත් 
කර ගැනීෙම්දී අපට අපහසුතාවන් ඇති වුණා. රජෙය් ෙසේවෙය් 
ඉන්න ෙකෙනක්  පමණක් පර්ෙය්ෂණ නිලධාරිවරෙයක් වශෙයන්  
පත් කර ගන්නයි, චකල්ඛනය අනුව  තීන්දු ෙවලා තිබුෙණ්. ෙම් 
ෙවනෙකොට අපි කැබිනට් මණ්ඩලයට ඒ පිළිබඳව කරුණු ඉදිරිපත් 
කරලා රජෙය් ෙසේවෙයන් බැහැරව උපාධිධාරින් හැටියට ඉන්න 
අයෙගනුත් පර්ෙය්ෂණ නිලධාරින් පත්කර  ගන්න අවස්ථාව 
සලසා දීලා තිෙබනවා.  

පාර්ලිෙම්න්තු ක ටයුතු  අමාත ාංශය කිව්වාම, පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන්ට අවශ  උපකරණ සැපයීම, කාර්ය මණ්ඩල සැපයීම, 
ඒ අයට පඩිනඩි ෙගවීම  වැනි කාර්යයන් පමණක් ෙනොෙවයි 
තිෙබන්ෙන්.  විෙශේෂෙයන් ෙම් ෙවනෙකො ට  අෙප් රෙට් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙද්ශපාලන ක්ෙෂේතෙය් සහ අෙනකුත් සියලුම  රාජ  ක්ෙෂේතවල 
කටයුතු කිරීෙම්දී ඉතා වැදගත් වන ''යහ පාලනය''  නම් ගන්ථයක්  
අෙප් අමාත ාංශය මඟින්  නිකුත් කර ෙබදා හැර තිෙබනවා.  ඒ  
ගන්ථෙය් පිටපත් සියලුම මැති ඇමතිවරුන්ට ලැෙබන්නට සලස්වා 
තිෙබනවා.  ඒ වාෙග්ම, පුස්තකාලවලටත් ලබා දීලා තිෙබනවා. 
උතුරු නැ ෙඟනහිර පෙද්ශ සඳහා දවිඩ භාෂාෙවනුත්  අපි ෙම් 
ගන්ථය මුදණය කර ෙම් ෙවනෙකොට ෙබදා හැර තිෙබනවා. අෙප් 
අමාත ාංශෙයන්  එවැනි විවිධ  වැඩසටහන් පවා කියාත්මක 
කරන්න  අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙගන්  අනුමැතිය ලබා ෙගන  
තිෙබනවා.  ඒ යටෙත් පුහුණු වැඩසටහන් ගණනාවක්  කියාත්මක 
කරන්නටත් කටයුතු කර තිෙබනවා. පරිගණක මූලධර්ම  හා 
පරිගණක භාවිතය, අන්තර්ජාල හා විද්යුත් තැපෑල භාවිත කිරීම,  
කාර්යාල කළමනාකරණය සහ මහජන සම්බන්ධතාව  පිළිබඳ 
ආචාර ධර්ම අනුගමනය කරමින් යහපාලනය  ඇති කිරීම, 

පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයාෙග් කාර්ය භාරය, මන්තීවරයාෙග් 
වරපසාද, පාර්ලිෙම්න්තු ෙපත්සම් කාරක සභාව සම්බන්ධෙයන් 
දැනුවත් කිරීම, විමධ ගත අය වැය කළමනාකරණය තුළින් රජෙය් 
මුදල් විධිමත්ව පරිහරණය කිරීම, මානව කුසලතා පවර්ධනය 
තුළින් පුද්ගල ඵලදායිතාව වැඩි කිරීම, මානව හිමිකම් සුරැකීම 
වැනි කරුණ පිළිබඳව  අෙප් අමාත ාංශෙය්  පාලන අංශය, සැපයුම් 
අංශය සහ ගිණුම් අංශය වැනි අංශවලින් ෙකෙරනවා. ඒ වාෙග්ම, 
මාධ  භාවිතෙය්දී අනුගමනය කළ යුතු ආචාර ධර්ම පිළිබඳව 
වැඩසටහන් අෙප් අමාත ාංශය මඟින් කියාත්මක ෙවනවා. 

 අෙප් රෙට්  ශීඝෙයන් ඉහළ යමින් පවතින මාර්ග අනතුරු 
අවම කිරීමට අපි වැඩසටහන් කියාත්මක කරනවා. අතිගරු මහින්ද 
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් මහින්ද චින්තන සංකල්පය අනුව ෙම් 
වන විට සෑම නගරයක්ම, සෑම දිස්තික්කයක්ම විශාල දියුණුවක් 
ලබා තිෙබන අවස්ථාෙව්දී, මාර්ග සංවර්ධනය විශාල වශෙයන් සිදු 
ෙවලා තිෙබනවා. මාර්ග සංවර්ධනය සිදු ෙවලා තිෙබන නිසා, ෙම් 
වන විට අෙප් රියැදුරන් වැඩි ෙව්ගෙයන් වාහන ධාවනය කිරීම 
නිසා මාර්ග අනතුරු සහ රිය අනතුරු ෙබොෙහොමයක් වැඩි ෙවලා 
තිෙබන බව වාර්තා ෙවනවා. ඒ ෙහේතුව නිසා අපි මන්තී කාර්ය 
මණ්ඩලවල රියැදුරන් පුහුණු කිරීෙම් වැඩසටහන් කිහිපයකුත් ෙම් 
වන විට කියාත්මක කරලා තිෙබනවා. 

පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකුෙග් රියැදුෙරක් කියන්ෙන් ෙම් 
රෙට් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන 
පුද්ගලෙයකුෙග් රියැදුෙරක්. ඒ රියැදුරන්ට තිෙබන වගකීම හා 
කාර්යභාරය ඉතා ඉහළයි. එම නිසා ඒ සම්බන්ධෙයන් දැනුවත් 
කිරීම් සහ පුහුණු වැඩසටහන් පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු අමාත ාංශය 
මඟින් කියාත්මක කරනවා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඒක ඉතාම වැදගත්. 

 
ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
ඔව්, ඉතාම වැදගත්.  

ඇත්ත වශෙයන්ම අපට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කියපු ෙදයක් 
තමයි, කාර්ය මණ්ඩල පුහුණු කරනවා වාෙග්ම රියැදුරන් පුහුණු 
කිරීෙම් වැඩසටහන් කියාත්මක කරන්න කියන එක. අපි දැනටමත් 
ඒ පිළිබඳව කටයුතු කරමින් යනවා. 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
විනීත භාවෙයන් හැසිරීම. 
 
ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
ඔව්.  

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙකෙරන කටයුතු පිළිබඳවත්, පාර්ලිෙම්න්තු 
සම්පදායයන් පිළිබඳවත් පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන්, පජා නායකයන් 
පුහුණු කිරීම සිදු කරනවා, ගරු සභාපතිතුමනි.  ඒ වාෙග්ම, 
අනාගතෙය්දී පාර්ලිෙම්න්තුව දක්වා එන්න පුළුවන් පරපුරක් ඇති 
කිරීම සඳහා පාසල් පද්ධතිෙය් ඉඳලා ෙද්ශපාලන ක්ෙෂේතය 
පිළිබඳව පුහුණු කිරීෙම් වැඩසටහනක් කරෙගන යනවා.  
පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳව, ෙද්ශපාලනය  පිළිබඳව පුහුණු 
කිරීෙම් වැඩසටහන් දැනට කියාත්මක කරෙගන යනවා. ෙම් 
වනෙකොට දිස්තික්ක කිහිපයකම අපි එම වැඩසටහන් කියාත්මක 
කර තිෙබනවා. වර්ෂයකට වැඩසටහන් පහක්, හයක් වාෙග් 
පමාණයක් කරන්න තමයි අපට මුදල් පතිපාදන ලැබිලා 
තිෙබන්ෙන්. ඉදිරිෙය්දී අෙනකුත් දිස්තික්කවලටත් කමවත්ව ෙම් 
වැඩසටහන ෙගන යන්නට අපි විෙශේෂෙයන්ම බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා.  ඒ සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මානව සම්පත් සම්බන්ධ කර 
ගන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අදාළ නිලධාරින් සම්බන්ධ කර 
ෙගන ෙම් කටයුත්ත කියාත්මක කරන්නට මෙග් අමාත ාංශෙය් 
ෙල්කම්තුමිය ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය ෙම් වනෙකොට කටයුතු  කර 
තිෙබනවා.  

මෙග් පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු අමාත ාංශය යටෙත් විෙශේෂ 
ෙදපාර්තෙම්න්තු ෙහෝ සංස්ථා, මණ්ඩල  කිසිවක් නැති වුණත්, 
පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු භාර අමාත ාංශය හැටියට,  සියලුම 
මන්තීවරුන්ෙග්,  ඇමතිවරුන්ෙග් කාර්ය මණ්ඩල ෙවනුෙවන් අපි  
අවශ  වැඩ පිළිෙවළවල් කියාත්මක කර තිෙබනවා.   ඒ අයෙග් 
අවශ තා  පරිදි - පුංචි පුංචි අතපසුවීම් තිබුණත් - ෙනොපමාව ඒ වැඩ 
කටයුතු කියාත්මක කරන්නට මෙග් අමාත ාංශෙය් නිලධාරින් 
කටයුතු කර තිබීම පිළිබඳව ඒ සියලුම ෙදනාට මා ස්තුතිවන්ත 
වනවා.   

 විෙශේෂිතම ඉල්ලීම වූ රක්ෂණ කමය සම්බන්ධෙයන් ඉදිරිෙය්දී  
තවත් පියවරක් ඉදිරියට ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම දැනට මන්තී කාර්ය 
මණ්ඩලයට අයත් වනවා, ෙපෞද්ගලික ෙල්කම්, යතුරු ෙල්ඛක, 
කාර්යාල කාර්ය සහායක, රියැදුරු, පර්ෙය්ෂණ සහකාර නිලධාරි  
කියන පස් ෙදනකුෙගන් යුත් කණ්ඩායමක්. ඉතින් ෙම්  සියලුම 
ෙදනා  අෙප් මැති ඇමතිවරුන් සමඟ වැඩ කටයුතු කිරීෙම්දී 
විෙශේෂෙයන් ඒ අයට පැවෙරන වගකීම  සම්බන්ධවයි අපි පුහුණු  
කිරීම් කරන්ෙන්, දැනුවත් කිරීම් කරන්ෙන්. ෙබොෙහෝ දුරට ඒ 
කාර්ය භාරය කරන නිලධාරියාෙග් වග කීම වන්ෙන් මහජනතාට 
ඉතාමත්ම සමීප සම්බන්ධතාවක් ඇතිව, මන්තීවරයා අපහසුතාවට 
ලක් ෙනොවන ආකාරයට, අපකීර්තියට ලක් ෙනොවන ආකාරයට,  
ඒ අයෙග් ආරක්ෂාව හා රැකවරණය සම්බන්ධෙයනුත් අවධානය 
ෙයොමු කර කටයුතු කිරීමයි. ඒ වාෙග්ම  රජෙය් සෑම අංශයකින්ම 
ෙවන් කරන මුදල් පතිපාදන සහ ඒවායින් වැඩ කටයුතු කිරීෙම්දී 
හරියාකාරව ෙබදා හදා ෙදමින් ඒ කටයුතු කිරීෙම් වග කීම 
 විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කාර්ය මණ්ඩලය සතු වනවා. ඒ පිළිබඳව තමයි 
වැඩි වශෙයන් අපි විෙශේෂෙයන් පුහුණුවීම් වැඩසටහන් කියාත්මක 
කරන්ෙන්.  අපි කළ ඒ වැඩසටහන් අවසාන වන ෙකොට ෙබොෙහෝ 
ෙදනකු විශාල වශෙයන් සතුටට පත් වනවා. රාජ  නිලධාරින් පවා, 
ෙමෙතක් කල් පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳව ෙනොදැන සිටි  
ෙද්වල් ෙම් වැඩසටහන් තුළින් දැන ගත්තාය කියලා  ෙබොෙහොම 
සෑහීමට පත් වුණු අවස්ථා තිබුණා.  
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 තීරු බදු රහිත වාහන ලබා දීම ෙම් වර්ෂ 5 තුළ ලබා ෙදනවා. 
මා හිතන විධියට  ෙම් වන විට  සියලුම මන්තීවරුන්ට වාහන ලබා 
දීලා හමාරයි. ඒ වාෙග්ම ඒ තීරු බදු රහිත වාහන ලබා ෙදන්න  
ලක්ෂ 50ක ණය මුදලක් විෙශේෂෙයන්ම අෙප් අමාත ාංශය එක්ක 
සම්බන්ධ කරලා අපි කථා කරලා ෙම් වන විට ලබා දීලා 
තිෙබනවා. එය මන්තීවරයාට ෙලොකු පහසුවක් ෙවලා තිෙබනවා, ඒ 
වාහනය ෙගන්වා ගැනීම සඳහා. ෙබොෙහෝ ෙදෙනකුෙග් තිබුණු 
ඉල්ලීමක් තමයි, මන්තී කාර්ය මණ්ඩලය වැඩි කිරීම සහ ඒ 
ෙගොල්ලන්ට යම් වැටුප් වැඩි කිරීමක් කරන්න කියලා. ෙම් ෙවන 
ෙකොට සියයට 30 තිබුණු වැටුප් මට්ටම, සියයට 40 දක්වා වැඩි 
කරලා තිෙබනවා. මන්තී කාර්ය මණ්ඩලවල වැටුප් වැඩි කිරීෙම්දී 
අෙනකුත් සියලුම රාජ  ආයතනවල වැඩි ෙවන සියලුම වැටුප් 
පමාණයන් ඒ සියලු ෙදනාටමත් වැඩි කිරීමට කටයුතු කරලා 
තිෙබනවා.  

අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් "මහින්ද චින්තන" 
පතිපත්ති පකාශනය ඉදිරියට යෑමක් ෙලස මම ෙමවර අය වැය 
දකිනවා. ෙම් අය වැය දිහා බැලුවාම ෙමෙතක් කාලයක් අෙප් රෙට් 
සිදු  ෙනොවුණු ආකාරයට බිම් මට්ටෙම් ඉඳලා ඉහළට එනකල් සෑම 
ක්ෙෂේතයකම ජනතාවට  -රාජ  ෙසේවකයන්ට, සාමාන  ජනතාවට
- සහන රාශියක් සලස්වපු අය වැයක් ෙලස ෙපෙනනවා.  මම ෙම් 
ෙවලාෙව් ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා කටයුතු අමාත ාංශය 
පිළිබඳවත් කථා කරන්න ඕනෑ. ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා 
කටයුතු පිළිබඳ අමාත ාංශය කාන්තාවන් ෙවනුෙවන් විශාල 
ෙසේවාවක් කරනවා. මමත් පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු අමාත ාංශෙය් 
කටයුතු කිරීමට ෙපර කාන්තා කටයුතු පිළිබඳ අමාත වරිය ෙලස 
කටයුතු කළා. ඒ කාලය තුළත් අපි කළ ෙයෝජනා අනුව, විවිධ 
වැඩසටහන් සඳහා ළමා සංව ර්ධන හා කාන්තා කටයුතු 
අමාත ාංශයට විවිධ අවස්ථාවලදී මුදල් පතිපාදන ෙවන් වුණා. ඒ 
වාෙග්ම ෙමවරත් එවැනි ෙයෝජනා රාශියකට මුදල් ෙවන් කරලා 
තිෙබනවා. 2014 වර්ෂෙය් අය වැය ෙයෝජනාෙවන් මිලියන 600ක් 
ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ෙම් අවුරුද්ෙද් ඒ මිලියන 600ක මුදලින් 
ඒ අමාත ාංශය කටයුතු කළත්, 2015 වර්ෂෙය් එම මුදල සියයට 
45.1ක වැඩි  වීමක් ෙවලා තිෙබනවා. වැඩි වශෙයන් ඒ මුදල් වැය 
කරන්න අදහස් කර තිෙබන්ෙන් කාන්තා කටයුතු ෙවනුෙවනුයි. 

කාන්තා කටයුතු අමාත  ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මැතිතුමා 
කාන්තාවන් ෙවනුෙවන් විවිධ වැඩසටහන් කියාත්මක කරනවා. 
ෙමම අමාත ාංශය ආරම්භෙය් ඉඳලා ආපු වැඩසටහන් එක්ක අලුත් 
වැඩසටහන් ද කියාත්මක වනවා. ෙම් ෙවනෙකොට සෑම 
දිස්තික්කයකම දරුවන් ෙවනුෙවන් සහ කාන්තාවන් ෙවනුෙවන් 
දිවා සුරැකුම් මධ ස්ථාන සහ තවත් වැඩ පිළිෙවළවල් රාශියක් 
ආරම්භ කර තිෙබනවා. අමාත ාංශෙය් ෙගොඩනැඟිලි 
පුනරුත්ථාපනය කිරීෙම් වැඩසටහන්, ළමා සවිය වැඩසටහන්, 
දැයට කිරුළ වැඩසටහන වාෙග් වැඩසටහන් ෙවනුෙවන් විශාල 
මුදලක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා.  කාන්තා හිංසන සහ ළමා 
අපෙයෝජන අවම කිරීම සඳහාත් 2014 අය වැය ෙයෝජනාවලිෙයන් 
ඉදිරි වර්ෂය සඳහා මුදල් පතිපාදන ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම යුනිෙසෆ් වැඩසටහන් යටෙත්ත් ෙම් අමාත ාංශය යටෙත් 
ඒ කියාකාරකම්, කටයුතු කරනවා.  

කාන්තා සවිය වැඩසටහන සහ මුල් ළමාවිය රැකවරණය සඳහා 
ගිය වර්ෂයට වඩා වැඩි මුදලක් ෙම් වර්ෂෙය් ෙවන් කරලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ළමා නිවාස ඉදි කිරීම් සහ පිටරට යන 
කාන්තාවන්ෙග් දරුවන් රැකබලා ගැනීම සඳහා රැකවරණ 
මධ ස්ථාන ඉදි කිරීම්, කාන්තා සංවර්ධනය ශක්තිමත් කිරීම, 
සහතික කිරීම් වැනි කටයුතුවලට විෙද්ශ ආධාර ෙමන්ම  ෙමවර 
අය වැෙයනුත් වැඩි මුදලක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. වැඩි 
වශෙයන්ම අෙප් රෙට් කාන්තාවන්ට සහ ළමයින්ට සිදුවන 
හිංසනයන් අවම කිරීම සඳහා මමත් ෙම් අමාත ාංශය භාරව සිටින 
අවස්ථාෙව්දී විවිධ  වැඩසටහන් කියාත්මක කළා.   

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා 
කටයුතු අමාත තුමා ඒ අමාත ාංශෙය් නිලධාරින් සමඟ එකතු 
ෙවලා කාන්තාවන් සඳහා ෙම් වන ෙකොට විෙශේෂ කාර්ය භාරයක් 
ඉටු කර ෙගන යනවා. විෙශේෂෙයන්ම කාන්තාවන්ට ඇති වන 
විවිධ පශ්න සම්බන්ධෙයන් රැකවරණය ලබා ගැනීම සඳහා ඒ 
අයට පැමිණිලි ඉදිරිපත් කිරීමට කාන්තා ෙපොලිස් ඒකක ෙවනමම 
පිහිටුවීම සඳහා දැන් කටයුතු කර ෙගන යනවා. ඊෙය් - ෙපෙර්දා 
ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය්ත් එවැනි කාන්තා ෙපොලිස් ඒකකයක් 
පිහිටුවීමට මුල්ගල් තැබුවා. සෑම ෙපොලීසියකටම අනුයුක්තව 
ෙවනම මධ ස්ථාන ඉදි කරලා කාන්තා ෙපොලිස් ඒකක 
පිහිටුවන්න ඒ අනුව අපි කටයුතු කරනවා. කාන්තාවකට යම් 
හිංසනයක් ෙහෝ කරදරයක් වූ අවස්ථාවල ෙපොලීසියට පැමිණිලි 
කරන්න ගිය විට ඒ අය තවත් විවිධාකාරෙය් හිංසනයන්ට ඒ 
තැන්වලදී ලක් වන අවස්ථා තිබුණා. කාන්තාවන් හැටියට අපි ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් කථා කරපු ෙද්වල් සැලකිල්ලට අරෙගන ළමා 
සංවර්ධන හා කාන්තා කටයුතු අමාත තුමා විසින් කාන්තාවන් 
සම්බන්ධෙයන් ෙවනමම ෙපොලිස් ඒකක පිහිටුවීමට කටයුතු කිරීම 
තුළින් කාන්තාවන්ට සිදු වන හිංසනයන් වැළැක්වීම ෙබොෙහෝ දුරට 
කරන්න පුළුවන්කම ලැෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙබොෙහෝ කාන්තාවන් 
ෙපොලීසියට පැමිණිලි කරන්න යන්න මැළි වනවා. ෙමොකද, ඒ 
ස්ථානවලදී තමන්ට වන හිංසනයන් සහ ෙනොෙයකුත් 
අකටයුතුකම් නිසායි. ෙබොෙහෝ අවස්ථාවලදී තමන්ට වන හිංසන 
සහ ෙනොෙයක් අකටයුතුකම් විඳ දරා ෙගන ඉන්න ඔවුන්ට සිදු 
වනවා.  

 ගෘහස්ථ පචණ්ඩ කියා වැළැක්වීෙම් පනත පිළිබඳව අෙප් රෙට් 
නඩුකාරවරු, නීතිඥවරු, උසාවිවල ෙසේවය කරන නිලධාරින් 
තවම දැනුවත් ෙවලා ෙනොමැති නිසා යම් යම් අඩු පාඩුකම් සිදු 
වනවා. නමුත්, ෙම් තුළිනුත් අද ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් රැකවරණය, 
ආරක්ෂාව ලැබූ බවට අපට වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා. එයත් 
කාන්තාවන් ෙවනුෙවන් ගත් සාර්ථක පියවරක් හැටියට අපට 
සලකන්න පුළුවන්.  

මීට වසර කීපයකට ෙපර ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා කටයුතු 
අමාත ාංශයට අනුයුක්තව දිස්තික්ක මට්ටමින් කිසිම 
නිලධාරිනියක් හිටිෙය් නැහැ. මම ෙම් අමාත ාංශය භාරව කටයුතු 
කරන ෙකො ට, "වනිතා සංවර්ධන නිලධාරි" කියලා තනතුරක්  ඇති 
කළා. පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයකට එම එක් නිලධාරිනියක් 
බැගින් පත් කරලා කාන්තාවන්ෙග්, ළමයින්ෙග් පශ්න පිළිබඳව 
 ෙසොයා බලන්න අප විවිධ වැඩසටහන් දියත් කළා.  ෙම් වන විට 
මා හිතන හැටියට  එම අමාත ාංශය මඟින් ළමා හිමිකම් පවර්ධන 
නිලධාරි, වනිතා සංවර්ධන නිලධාරි වශෙයන් නිලධාරින් පස් 
ෙදෙනක් පත් කරලා අෙප් ළමයින් සහ කාන්තාවන් ෙවනුෙවන් 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් කටයුතු කරනවා.  ෙම් 
තත්ත්වය මත දැන් ෙබොෙහෝ දුරට ගම්මාන මට්ටමින් දරුවන් සහ 
කාන්තාවන් ෙවනුෙවන් විවිධ වැඩසටහන් කියාත්මක ෙවනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, කාන්තාවන්ෙග් ආර්ථික තත්ත්වය සවිබල 
ගැන්වීම සඳහා ෙමවර අය වැෙයන් නැවත රුපියල් මිලියන 300ක් 
ලබා දීලා තිෙබනවා.  

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ඔබතුමියට ෙවන් කළ  කාලය අවසානයි.  
 
ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
 දිළිඳු කාන්තාවන් නඟා සිටුවීමට, ඒ අය සවිබල ගැන්වීෙම් 

වැඩසටහන් රාශියක් කියාත්මක කිරීමට එතුමා ෙමම අය වැෙයන්  
මුදල් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙකොට්ඨාසයකින් එක් කාන්තාවක් බැගින් ෙතෝරා ෙගන 
කාන්තාවන් 25ෙදෙනකුට රුපියල් 50,000 බැගින් ණය ලබා 
ෙදන්න කටයුතු කර තිෙබනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙග් 
නායකත්වය යටෙත් මෙග් අමාත ාංශය වන පාර්ලිෙම්න්තු 
කටයුතු අමාත ාංශයටත්, ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා කටයුතු 
අමාත ාංශයටත් ෙවනදාට වඩා පගතියක් ඇති කර ගන්න හැකි 
වීම පිළිබඳව අප සතුටු ෙවනවා.  

අවසාන වශෙයන්, ෙම් කටයුතු කර ෙගන යන්න මට ලබා 
ෙදන සහෙයෝගය ෙවනුෙවන් අෙප් අමාත ාංශෙය් 
ෙල්කම්තුමියටත්, ඒ කාර්ය මණ්ඩලයටත්, ළමා සංවර්ධන හා 
කාන්තා කටයුතු අමාත ාංශෙය්  ගරු ඇමතිතුමා ඇතුළු ඒ කාර්ය 
මණ්ඩලටත් මා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.    
   

[පූ.භා. 10.05] 
 

ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)சந்திராணி  பண்டார  ஜயசிங்க) 
(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara  Jayasinghe) 
ගරු  සභාපතිතුමනි, අමාත ාංශ ෙදකක වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව 

සාකච්ඡා කරන ෙම් අවස්ථාෙව්දී ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා 
කටයුතු අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ සම්බන්ධව අදහස් කීපයක් 
දක්වන්න ලැබීම ගැන මා සතුටු වනවා. මට ලැබී තිෙබන කාලය 
ෙබොෙහොම සීමිතයි.  ඒ පැත්ෙතනුත් කාන්තාවන්ට පහර වැදිලා 
තිෙබනවා කියලායි මට සිෙතන්ෙන්.  

ළමා  සංවර්ධන හා කාන්තා කටයුතු අමාත ාංශය ගැන කථා 
කරනෙකොට මම කනගාටුෙවන් කියන්න ඕනෑ, අපි හැමදාම 
කාන්තාවන්ෙග් ගැටලු ගැන කථා කරනවා; ඒවාට විසඳුම් 
ෙසොයන්න කමිටු පත් කරනවා, නමුත් එතැනින් එහාට ෙම් 
පිළිබඳව හරියාකාර පතිඵලයක් අපට ලැෙබන්ෙන් නැහැ කියන 
එක. කාන්තාවන්ට රෙට් සිදු වන හිරිහැර එන්න එන්නම වැඩි 
ෙවනවා. ඕනෑම විද ත් මාධ යක ෙහෝ මුදිත මාධ යක බැලුෙවොත් 
සාක්ෂිත් එක්ක ෙම් පිළිබඳව අපි දැකලා තිෙබනවා. ළමා 
සංවර්ධන හා කාන්තා කටයුතු භාර අමාත තුමා අෙප් දිස්තික්කෙය් 
ඉන්ෙන්. අපි එතුමාට ෙබොෙහොම  ගරු කරනවා.  

ජාතික ළමාරක්ෂණ අධිකාරිෙය් සභාපතිතුමිය වන නීතිඥ 
අෙනෝමා දිසානායක මැතිනියත් ඉන්ෙන් අෙප් දිස්තික්කෙය්. 
එතුමියත් ෙබොෙහෝ කාලයක් තිස්ෙසේ අපි ෙහොඳින් හඳුනනවා. ඒ 
වුණාට කියන්න කනගාටුයි, අනුරාධපුර දිස්තික්කය කාන්තා  හා 
ළමා අපචාර වැඩිෙයන්ම තිෙබන දිස්තික්කවලින් එකක් හැටියට 
අද වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා. මෑතක් වන ෙතක්  රත්නපුර  
පෙද්ශෙය්, කහවත්ත පෙද්ශෙය් අභිරහස ් කාන්තා ඝාතන  
ගණනාවක් සිදු වුණා. ඊට අමතරව හැම දිස්තික්කයකම පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවල ෙම් වනෙකොට කාන්තා හිංසන, කාන්තා 
දූෂණ, කාන්තා අභිරහස ්  මරණ එන්න එන්නම වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා.  

මට මතකයි, 2012, 2013 අය වැයවලදී ආණ්ඩුව කිව්වා, 
කාන්තා හිංසනය හා කාන්තා දූෂණය පිළිබඳව ඇති නඩු කඩිනම් 
කරන බව. ඒ වැරදිවලට ෙචෝදනා ලබා වැරදිකරුවන් වන අයට 
කඩිනමින් දඬුවම් ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් අධිකරණ ක්ෙෂේතය 
තුළ ඇති කරනවා කියලා ෙපොෙරොන්දු වුණා.  මම අහනවා,  ෙම් 
කියපු ෙද්වල් ඉෂ්ට කරලා තිෙබනවාද, අද ඒ පහසුකම් ලැබිලා 
තිෙබනවාද  කියලා. ඒකයි අපි කියන්ෙන්, හැම දාම ෙම්වා 
කථාවට පමණක් සීමා කරන්න එපා කියලා. ෙම්වා කියාත්මක 
කිරීම ගැනත් මීට වඩා  අවධානය ෙයොමු කරන්න. ෙමොකද, ෙම් 
නිසා දවසින් දවස  පීඩනයට පත් වන්ෙන් අෙප් අහිංසක දරුවන් හා 
කාන්තාවනුයි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම  නීතිෙය් පිහිටට හිටපු අග 
විනිශ්චයකාරතුමිය ශිරාණි බණ්ඩාරනායක මැතිනියටත්  
අවසානෙය් ෙමොකක්ද කෙළේ? එතුමියත් කාන්තාවක්. ෙබොෙහොම 
ඉහළ තනතුරක හිටපු කාන්තාවක්.  අසත  ෙචෝදනා දමලා 
එතුමියවත් එළියට විසි කරලා දැම්මා. ඉතින් ෙකොෙහොමද සාමාන  
කාන්තාවන්ෙග් පශ්නවලට විසඳුම් ලැෙබයි කියලා අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්? ඒ නිසා අපි කියන්ෙන් ෙම් පිළිබඳව මීට 
වඩා අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලායි. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි  කාන්තාවන්ට ෙපොලී 
රහිත ණයක් ෙදනවා කියලා ෙම් අය වැය ෙයෝජනාවලත්, පසු ගිය 
අය වැය ෙයෝජනාවලත් සඳහන් ෙවලා තිබුණා කියන එක. 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයකින් 25 ෙදෙනක් ෙතෝරා ෙගන 
තමයි ෙම් වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරනවා කියලා තිෙබන්ෙන්. 
අපි අහන්න කැමැතියි, ෙම් කාන්තාවන් 25 ෙදනා ෙතෝරා ගන්නා 
නිර්ණායකය ෙමොකක්ද කියලා. ගරු ඇමතිතුමාෙග් කථාෙව්දී ඒ 
ගැන පැහැදිලි කරාවිය කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙම් 
ණය ලබා දීම සඳහා මුදල් ෙවන් කර තිෙබනවාද කියන කාරණය 
ගැනත් පැහැදිලි කිරීමක් කරාවිය  කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. ෙමොකද, පසු ගිය අවුරුද්ෙද්ත් ෙම් කාරණය හරියාකාරව 
හැම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයකම සිදු වුෙණ් නැහැ.  
කිහිපයක විතරයි  සිදු වුෙණ්. අය වැය ෙයෝජනාවලදී  කියන ඒවා  
අනිවාර්යෙයන්ම ඒ කියන විධියට කියාත්මක ෙවන්න ඕනෑ. 
එෙහම නැත්නම් අෙප් කාන්තාවන්ෙග් බලාෙපොෙරොත්තු සුන් 
ෙවලා යනවා. ෙම්වා කිව්වාම ඒ වාෙග් ෙදයකින් තමන්ෙග් 
ආර්ථිකය ශක්තිමත් කර ගන්න වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන්න 
පුළුවන් ෙවයි කියලා ඒ අය ෙලොකු බලාෙපොෙරොත්තුවකින් 
ඉන්ෙන්. නමුත් ඒවා හරියට කියාත්මක ෙනොවන විට ඒ අයෙග් 
බලාෙපොෙරොත්තු සියල්ල සුන් ෙවනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙද්ශපාලන භූමිකාව ගත්තත් ඒ වාෙග්මයි. 
අද විෙශේෂෙයන්ම ෙම් පිළිබඳව මීට වඩා සම්බන්ධ ෙවලා ඒකට 
ශක්තියක් ලබා ෙදන්න කියලා අෙප් ගරු අමාත තුමාට අපි 
කියනවා. ෙමොකද, අපි දිගින් දිගටම  පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ඉල්ලා 
සිටියා, කාන්තා නිෙයෝජනය වැඩි කරන ෙලස. සියයට 2 5ක් 
නැත්නම් සියයට 30ක් දක්වා කාන්තා නිෙයෝජනය වැඩි කරන්නය 
කියලා අපි ඉල්ලා සිටියා. නමුත් අද වන ෙතක් ඒකට හරි 
උත්තරයක් අපට ලැබිලා නැහැ. හැම දාම සාකච්ඡා ෙවනවා 
විතරයි. ඒකට හරි විසඳුමක් ලැබිලා නැහැ. නව පළාත් පාලන 
ඡන්ද කමය තුළවත් කාන්තා නිෙයෝජනය ගැන සලකා බැලීමක් 
අපට ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. අඩු තරමින් ෙම් උත්තරීතර සභාව තුළ 
කාන්තාවන්ට තිෙබන අඩු පාඩුකම්වත් විස ෙඳන්ෙන් නැති 
ෙවනෙකොට,  විෙශේෂෙයන්ම කාන්තාවන් පිළිබඳව ති ෙබන 
ෙයෝජනා ගැන අපි විශ්වාසයක් තබන්ෙන් ෙකොෙහොමද? එෙහම 
බලා ෙගන යන ෙකොට 1994 සිට 2014  වන ෙතක් කාන්තාවන් 
උෙදසා කර තිෙබන වැඩ පිළිෙවළ ගැන අපට සෑහීමට පත් 
ෙවන්න අමාරුයි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය්දී 
කාන්තාවන්ෙග් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා විෙද්ශ 
රැකියාවලට  යන කාන්තාවන් ෙම් රෙට්ම රඳවා ගන්න එදා 
ඇඟලුම්  කර්මාන්තශාලා  200ක් ආරම්භ කළා. ඒ හරහා 
තරුණියන් පිට රටවලට ෙනොයවා ෙම් ර ෙට්ම රඳවා ෙගන ගාමීය 
ආර්ථිකයට උර ෙදමින් රටට විෙද්ශ  විනිමය  උපයා  ෙදන්නත්  
කටයුතු කළා. රටට විෙද්ශ විනිමය  ලැබුණා වාෙග්ම  අෙප් 
කාන්තාවන්ෙග් ආර්ථිකයත් ශක්තිමත් වුණා. එදා අපි දැක්කා, 
අෙප් ගම්වල කාන්තාවන් ෙහොඳින් ඇඳලා පැළඳලා ෙබොෙහොම 
සතුටින් ජීවත් වුණු බව. නමුත් අද වනෙකොට ඒ 
කර්මාන්තශාලාවලින් බහුතරයක් වැසී ගිහින් තිෙබනවා. ඒ 
තත්ත්වය උදා ෙවලා තිෙබන්ෙන් රජෙය් වැරදි  විෙද්ශ පතිපත්ති  
හා වැරදි ආර්ථික සැලසුම් නිසායි. අද වනෙකොට GSP සහනය 
නැති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අලුතින් කර්මාන්තශාලා ආරම්භ 
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කරන්නට බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ෙහේතුෙවන් අෙප් ගම්මානවල 
ඉන්න තරුණියන්ෙග් විරැකියාව වැඩි ෙවලා  තිෙබනවා. ඒ නිසා 
අපි කියන්ෙන් ෙම් කාන්තාවන් සඳහා රැකියා උත්පාදනය වන 
ෙයෝජනාවන් කියාත්මක විය යුතු බවයි. අෙප්  ෙම් අය වැෙය් 
එවැනි ෙයෝජනා තිෙබන බවක් අපට ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා  
ඒ ගැන මීට වඩා  අවධානය ෙයොමු කරන්නටය කියාත් ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ගම්මානවල 
කාන්තාවන්ෙග් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්නය කියා දිවි නැඟුම 
හරහා බටු පැළ, මිරිස් පැළ වාෙග් ෙද්වල් ෙබදා ෙගන යනවා. බටු 
පැළ 5ක්,  මිරිස් පැළ 5ක් , ඇට වර්ග 5ක් 6ක් දීලා කවදාවත් අෙප් 
ගම්මානවල  කාන්තාවන්ෙග්, ඒ ජනතාවෙග් ආර්ථිකය ශක්තිමත් 
ෙවයි කියා අපි නම් හිතන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා එවැනි රැවටීම් 
කරන්න එපාය කියා අපි කියනවා. ෙගවතු වගාව කරන එක 
ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. නමුත් ෙම් වාෙග් සීනි ෙබෝල වැඩ කරලා අෙප් 
ජනතාවෙග් ආර්ථිකය ශක්තිමත් ෙවයි කියා අපට නම් හිතන්න 
අමාරුයි. මැති ඇමතිවරු රුපියල් ලක්ෂ ගණන් පඩි ගන්නවා. 
නමුත් අෙප් ගම්වල කාන්තාවන්ට ෙදන පැළ පෙහන් හෙයන් 
ෙකොෙහොමද  කාන්තාවන්ෙග් ජීවිතය ශක්තිමත්  ෙවන්ෙන්? ඒ 
පිළිබඳවත් මීට වඩා අවධානයක් ෙයොමු කරන්නය කියා අපි 
කියනවා. අෙප් ගම්වල කාන්තාවන්ෙග් ආර්ථිකය ඒ තරමට 
ශක්තිමත් ෙවලා  නැහැ. පහු ගිය දවසක කාන්තාවක් තමන්ෙග් 
දරුවන්ට කන්න ෙදන්න ෙදයක්  නැතිව ෙව්ල් පහක් කරිවිල 
තම්බලා කන්න දීලා අවසානෙය්දී  ඒ දරුවන් ෙරෝහල්ගත කරන්න 
වුණා. ඒ වාෙග් දරිදතාෙවන් ෙපෙළන, මන්ද ෙපෝෂණෙයන් 
ෙපෙළන පවුල් කී දහසක් අද ෙම් රෙට් ජීවත් වනවාද?  ඒ අයෙග් 
පශ්නවලට අද වන කල් නිසියාකාර විසඳුම් ලැබී නැහැ, සහන ලැබී 
නැහැ. එම නිසා ඒ පිළිබඳවත් මීට වඩා අවධානය ෙයොමු කරන්න 
ඕනෑ.  

ගරු සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රෙට් අනාගතය භාර 
ගන්න ඉන්න දරු පරපුර ගැන ෙබොෙහොම කනගාටුදායක 
තත්ත්වයක් තමයි අද තිෙබන්ෙන්. අද වන ෙකොට ළමා පරපුෙර් 
සියයට 15ත්- සියයට 20ත් අතර පමාණයක් මන්ද ෙපෝෂණෙයන් 
ෙපෙළනවා. ළමා මන්ද ෙපෝෂණය දවසින් දවස, එන්න-එන්නම 
වැඩි වනවා. අපි දැක්කා, පාසල් දරුවන්ට ආහාර ෙව්ලක් ෙදනවාය 
කියා ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය් සඳහන් කර තිෙබනවා. ඒ කාරණය 
ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය්ත්, පසු ගිය අය වැය ෙල්ඛනෙය්ත්  සඳහන් 
ෙවලා තිබුණා. නමුත් ෙම් වන තුරුත් ඒ ෙයෝජනාව හරියාකාරව 
කියාත්මක ෙවලා නැහැ. ඒ සහන එක්ෙකෝ මාසයක්, මාස ෙදකක් 
දීලා ඊට පස්ෙසේ නතර වනවා. ඒ දරුවන්ට නිසි පරිදි සමබර දිවා 
ආහාර ෙව්ලක් ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ඒ කාර්යය 
දිගටම කියාත්මක වන්න ඕනෑ. එෙහම නැතුව මාධ යට 
ෙපෙනන්න සංදර්ශනයක් හැටියට කරන්නන් වාෙල් එක වරක් 
දීලා නතර කිරීෙමන් ෙම් පශ්නය විස ෙඳන්ෙන් නැහැ. එම නිසා ඒ 
ගැනත් මීට වඩා අවධානය ෙයොමු කරලා ඒ කාර්යය දිගටම 
කියාත්මක කිරීමට කටයුතු කරන්න. ගැබිනි මවුවරුන් ගැන කථා 
කරන ෙකොට සායන මධ ස්ථානවලට එන ගැබිනි මවුවරුන්ට 
තිෙපෝෂ විතරක් දීලා මදියි. ඒ අයටත් අඩු තරෙම් ඒ සායනවලට 
එන දවසට ෙහෝ සමබර ආහාර ෙව්ලක් ෙදන්න කටයුතු කරන්නය 
කියා මා ෙයෝජනා කරන්න කැමැතියි.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. දිවංගත රණසිංහ ෙපේමදාස 
ජනාධිපතිතුමාෙග් කාල ෙය්දී අසරණ ළමයින් සඳහා ඇති කළ 
මාපිය කැපකරු  ෙයෝජනා කමය නැවත ආරම්භ කරලා එය 
කියාත්මක කරන්නය කියන එකත් මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම පාසල් ෙනොයන දරුවන් හා වීදි දරුවන් ගැන 
රජය ගන්නා කියා මාර්ගය ෙමොකක්ද කියා මා අහන්න කැමැතියි. 
ෙමොකද, ඒ පිළිබඳව කිසිම ෙදයක් ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය් සඳහන් 
ෙවලා නැහැ. පාසල් ෙනොයන දරුවන්,  වීදි දරුවන් ෙගවල්වල 
ෙමෙහකාර වැඩවලට ගන්නවා, ඒ වාෙග්ම ෙවෙළඳ සැල්වල වැඩ 

කරන්න ගන්නවා. ඒ වාෙග්ම ෙවනත් විවිධ ව ාපාරවලට, 
අනවශ  ව ාපාරවලට ඒ දරුවන් ෙයොදා ෙගන තිෙබනවා. ෙම් වන 
 ෙකොට ඒ දරුවන් ෙබොෙහොම අසරණ තත්ත්වයකට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. දරුවන් ෙසේවෙය් ෙයොදවා ගන්නා ෙවෙළඳ සැල් 
හිමියන්ට, අනිකුත් අයට විරුද්ධව මීට වඩා දැඩි කියා මාර්ග 
ගන්න කටයුතු කරන්නය කියා අපි ෙයෝජනා කරනවා. 

ඊළඟ කාරණය තමයි, විෙද්ශ රැකියා සඳහා කාන්තාවන් පිට 
රට යැවීම. ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා එම පවුල්වල දරුවන්ට 
ෙබොෙහොම දුක් කරදරවලට මුහුණ ෙදන්නට සිදු ෙවලා තිෙබනවා. 
ඒ දරුවන් සුරක්ෂිතභාවයක් නැති තත්ත්වයට අද පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ඒ අම්මලා තම දරුවන් ෙමෙහ දාලා, 
දරුවන් අමතක කරලා පිට රට යන්ෙන් අඩුම තරමින් ඒ අයට 
ඉන්න ෙගයක් ෙදොරක් හදාගන්න තිෙබන වුවමනාව නිසයි. ඒ 
වාෙග්ම, ඒ දරුවන්ෙග් ආශාවන් ඉෂ්ට කර ෙදන්න තිෙබන 
වුවමනාව නිසායි ඒ අම්මලා දරුවන් දාලා පිට රටවලට යන්ෙන්. 
එෙහත් කීෙයන් කීෙදනාට ද ඒ වුවමනාවන් ඉෂ්ට කර ෙදන්නට 
පුළුවන් වන්ෙන්? ෙම් ෙහේතුව නිසා පවුල් බහුතරයක් විනාශ ෙවලා 
යනවා. සමහර ගැහැනු දරුවන් තමන්ෙග් තාත්තා අතින්ම දූෂණය 
වන අවස්ථා අනන්තයි, අපමාණයි. ඒවාට ෙදන විසඳුම් ගැන, 
කාන්තාවන්ට ලබා ෙදනවාය කියන සහෙයෝගය ගැන ෙම් 
ෙපොත්වල ලියැවිලා තිබුණාට අද ඒවා හරියාකාරව කියාත්මක 
වන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් පිළිබඳවත් ෙසොයා බලා කටයුතු 
කරන්න කියලා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න කැමැතියි.  

විෙශේෂෙයන්ම වහල් ෙසේවය සඳහා කාන්තාවන් පිට රට යවන 
එක නවත්වන්න කියලා ෙම් ගරු සභාවට මා ෙයෝජනා කරන්න 
කැමැතියි. ෙම් රෙට් කාන්තාවන්ට කරන්න පුළුවන් රැකියා මීට 
වඩා සුලභ කරන්න. ඒ සඳහා කර්මාන්තශාලා බිහි කරන්න. 
විෙශේෂෙයන්ම විෙද්ශ රටවලින්  ආෙයෝජකයන් ෙගන්වාෙගන, 
ෙම් රෙට් නැවත කර්මාන්තශාලා ආරම්භ කරන්න.  ඒ තුළින් අෙප්  
කාන්තාවන් අෙප් රෙට්ම රඳවා ගැනීමට හැකි වනවා ෙමන්ම,   ඒ 
අය විෙද්ශ ගෘහ ෙසේවෙය් නිරතව උපයන විෙද්ශ විනිමය ෙම් රට 
තුළදීම උපයා ගැනීමට  අවස්ථාව ලැෙබනවා.  ඒ නිසා ඒ කටයුතු 
ආරම්භ කරන්න.  

ෙම් රෙට් කර්මාන්තශාලා ආරම්භ කරනවා ෙවනුවට අද අප 
දකින්ෙන් කැසිෙනෝශාලා ආරම්භ වන ආකාරයයි. ඒ වාෙග්ම නීති 
විෙරෝධි සම්භාහන මධ ස්ථාන ආරම්භ වන ආකාරයයි. ෙම්වා 
ෙනොෙවයි අද අවශ  ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම්වා ආරම්භ කිරීමට 
ඉඩ දීෙමන් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ඒ වැඩවලට අෙප් 
කාන්තාවන් ෙයොමු කිරීමද කියන පශ්නය අපි අහන්න කැමැතියි. 
ෙම්වා මඟින් කාන්තාවන්ෙග් පශ්න විසඳන්න හදනවාද කියන 
පශ්නය අද අපි අහන්න කැමැතියි. ඒ වාෙග් ෙද්වල් ෙනොකර අෙප් 
කාන්තාවන් සතුව තිෙබන  හැකියාවන්වලින් පෙයෝජන ගැනීමට 
හැකි වන ආකාරයට  කාන්තාවන් සඳහා වන  රැකියා  සුලභ 
කරන්න.  කර්මාන්තශාලා ආරම්භ කරලා අෙප් කාන්තාවන්ෙග් 
ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා මීට වඩා වැඩි වැඩ ෙකොටසක් 
කරන්න කියන එකත් මතක් කරන්න කැමැතියි.  එෙහම නැති 
වුෙණොත්  අෙප් කාන්තාවන් සමාජය තුළ සුරක්ෂිත වන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන පශ්නය මතු ෙවනවා.  

මට නියමිත කාලය අවසන් බව  ගරු සභාපතිතුමා අඟවනවා.  
කථා කරන්න ෙබොෙහෝ ෙද් තිබුණත් ඒ සඳහා කාලය හරස් ෙවලා 
තිෙබනවා.  අපි දන්නවා,  අෙප් ගරු අමාත තුමාත්  කුඩා කාලෙය් 
ඉඳලා වැඩි වශෙයන්ම  සෙහෝදරියන් අතර හැදී වැඩුණු ෙකෙනක් 
බව. එතුමාටත්  දියණියන් ෙදෙදෙනක් ඉන්නවා. මම හිතන 
විධියට අද එතුමාෙග් කථාවට සවන් ෙදන්න එම දියණියන් 
ෙදෙදනාත් ෙම් ගරු සභාෙව් ගැලරියට ඇවිල්ලා ඉන්නවා.  අපි 
දන්නවා,  "ෙගදර බුදුන් අම්මා" කියලා කියනවා. ඒ වාෙග්ම 
"ෙතොටිල්ල පදවන අත රටක් පාලනය කරයි" කියලා කියනවා.  ඒ 
ෙමොන ෙද්වල් කිව්වත්,   අද අෙප් කාන්තාවන් ෙබොෙහොම 
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කනගාටුදායක තත්ත්වයකට තමයි පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ 
නිසා කාන්තාවන් පිළිබඳව මීට වඩා වගකීමකින් යුතුව කටයුතු 
කළ යුතුයි කියන එකත් මම ෙම් අවස්ථාෙව් දී මතක් කරන්න 
කැමැතියි.    

අෙප් ගරු අමාත තුමා ඒ  කටයුතු කරන්න ෙබොෙහොම උත්සාහ 
කරන බව අපි දන්නවා.  හැබැයි, කාන්තා කටයුතු අමාත ාංශයට 
එදා ඉඳලාම කුඩම්මාෙග් සැලකිලි තමයි ලැබිලා තිෙබන්ෙන් 
කියන එකයි අපට ෙත්රුම් යන්ෙන්. ගරු අමාත තුමාට  
කාන්තාවන් ෙවනුෙවන් මීට වඩා  වැඩි වැඩ ෙකොටසක් කරන්න 
පුළුවන් ෙවයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා.   මට ෙම් අවස්ථාව 
ලබා දීම ගැන ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් 
කරනවා.  

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ස්තුතියි.   

මීළඟට ගරු (ෛවද ) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මන්තීතුමිය 
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ගරු (ෛවද ) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) சுதர்ஷினி 
பர்னாந் ள்ேள) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා මූලාසනෙය් සිටින ෙම් අවස්ථාෙව් 

දී ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා කාන්තා කටයුතු අමාත ාංශෙය් වැය 
ශීර්ෂ සම්බන්ධෙයන් මටත් අදහස් කිහිපයක් ඉදිරිපත් කිරීමට 
අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ෙගදර බුදුන් තමයි 
අම්මා. අම්මාට මුල් තැන ෙදන්න කටයුතු ෙකරුෙව් අතිගරු 
ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් මහින්ද චින්තන වැඩ 
පිළිෙවළ කියලා මම සන්ෙතෝෂෙයන් කියන්නට කැමැතියි. යුද්ධය 
නිසා ස්වාමි පුරුෂයා අහිමි වුණු කාන්තාවක් හැටියට මා ඒ ගැන 
විෙශේෂෙයන්ම කියන්නට ඕනෑ. අද හැම කාන්තාවකටම තමන්ෙග් 
ස්වාමිපුරුෂයාව ආරක්ෂා කර දීලා තිෙබනවා. යුද්ධය නිසා 
දරුවන්ට තමන්ෙග් මව, පියා අහිමි වීම නවත්වලා දුන්ෙන් අතිගරු 
ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ෙම් රජය භාර ගත්තාට 
පසුවයි  කියන එකත් අපි කියන්න ඕනෑ. අද කාන්තාවන් සැමවිටම 
ෙබොෙහෝ ඉදිරිෙයන් සිටිනවා. එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් 
මානව සම්පත් සංවර්ධන වාර්තාව අනුව  ඉහල සංවර්ධනයක් 
ෙපන්වන රටවල් අතර අප සිටිනවා.  එහිදී මුළු ෙලෝකෙයන්ම අපි 
73 වන ස්ථානෙය් සිටිනෙකොට,  කාන්තා පුරුෂ අසමානතාවෙයන් 
අපි 75 වැනි ස්ථානයට ඇවිල්ලා තිෙබනවා.   

මට ෙපර කථා කළ  ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ 
මන්තීතුමිය කිව්වා,  කාන්තාවන් පිට රට යන එක නවත්වන්න 
කියලා. ෙම් රජෙය් වැඩ පිළිෙවළ නිසා අද පිට රට යන 
කාන්තාවන්ෙග් පතිශතය අඩු ෙවලා තිෙබනවා. 2011 වසෙර් දී 
විෙද්ශගත වූ කාන්තාවන් පමාණය සියයට 48යි.  2013 වසර වන 
විට එය  සියයට 40ක් දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් රජෙය් 
පතිපත්තිය තුළ නුපුහුණු අය ෙවනුවට පුහුණු ශමිකයන් යවන්න  
කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම වයස අවුරුදු 18ට වඩා අඩු 
දරුවන් සිටින මව්වරුන් විෙද්ශගත වීෙම් දී  ඒ දරුවන්ෙග්  සුබ 
සාධනය සලසා දීම සඳහා අවශ  කරන නීති රාමුව සකස් කර 
තිෙබනවා. කාන්තාවකට අද නිකම්ම රට යන්න බැහැ. ඉන්පසුව ඒ 
දරුවන් ඉන්ෙන් කා ළඟද කියලා වාර්තාවක්  සපයන්නට ඕනෑ. ඒ 
කරුණු  තහවුරු කර ගැනීෙමන් පසුව තමයි ඔවුන්ට රට යන්න 
පුළුවන් වන්ෙන්.  

දිවි නැඟුම වැඩසටහන පිළිබඳව අෙප් චන්දානි බණ්ඩාර 
ජයසිංහ මන්තීතුමිය එතරම් දැනුවත් ෙවලා නැහැ කියලායි මට 
හිෙතන්ෙන්. පැළ ජාති හතරක් සහ ඇට ජාති හතරක් ලබා 
ෙදන්ෙන් ඒ ටික විතරක් හිටවාෙගන ඉන්න ෙනොෙවයි. ෙගවතු 
වගාව උනන්දු කරවන්නයි, ආණ්ඩුව ෙම්වා ලබා ෙදන්ෙන්. අවුරුදු 
හයක් තිස්ෙසේ එක දිගටම මිරිස් පැළ, තක්කාලි පැළ, වම්බටු පැළ 
ලබා දුන්ෙන් ඒ පැළ විතරක් හිටවා ෙගන ඉන්න ෙනොෙවයි. 
තමන්ෙග් ෙගවත්ෙත්  වගා කටයුතු  කරෙගන ඒ තුළින් ආහාර 
සුරක්ෂිතතාව වැඩිදියුණු කර ගන්නයි.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, සත්ව පාලනය - කුකුළු පාලනය - 
වැඩිදියුණු කර ගන්න,  ස්වයං රැකියා කරන අය සඳහා  අවශ  
පුහුණුව සහ උපකරණ ලබා  දීලා ඒ තුළින් ආර්ථිකය දියුණු කර 
 ගැනීෙම්  දැවැන්ත වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කරලා තිෙබන්ෙන්. අද 
ෙබොෙහෝ කාන්තාවන් රක්ෂාවක් කළත්,  විවාහ වුණාට පසුව 
රක්ෂාෙවන් ඉවත් වනවා. එයට ෙහේතුව,  ෙබො ෙහෝ කාන්තාවන් 
දරුවන් රැක බලා ගැනීම සඳහා මුල් තැන ලබා ෙදනවා. ෙහොඳ 
අම්මා ෙකෙනකු ෙවන්න අද ශී ලාංකීක කාන්තාවට අවශ යි. ඒ  
නිසා  අද කාන්තාවට ෙගදර ඉඳෙගනම දරුවන්ටත් ෙහොඳ 
රැකවරණයක් ලබා ෙදන අතර,  තමන්ෙග් ආර්ථිකයත් ශක්තිමත් 
කර ගැනීමටත් හැකි  වැඩ පිළි ෙවළක් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා  
විසින් සකස් කර දී තිෙබනවා.    ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ඉතාමත් 
ශක්තිමත්ව ඉදිරියට ෙගන යමින් තිෙබනවා. අද දිවි නැඟුම පජා 
මූල බැංකු හරහා සියයට හතරක් වැනි සහන ෙපොලියකට ණය 
ලබා ෙදනවා. ඒ සඳහා කලින් තිබුණු නීති රීති පවා ෙවනස් කර 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම අඩු ආදායම්ලාභීන්ට ස්වයං රැකියාවක් 
කර ගන්න, තම ෙගවල් ෙදොරවල් අලුත්වැඩියා කර ගන්න, 
වැසිකිළිය හදා ගන්න,  ලබාෙගන තිෙබන ණයක් තිෙබනවා නම් 
එය පියවා ගන්න අවශ  කරන ණය පහසුකම් ලබා දුන්ෙන් 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් 2015 අය වැෙයන් කියන කාරණය අපි 
මතක් කරන්නට  ඕනෑ.  

අද කාන්තාවන්ෙග් ආයු කාලය වැඩියි. පුරුෂයන්ට වඩා අද 
කාන්තාවන් ඉදිරිෙයන් සිටින්ෙන් ඔවුන් ෙවනුෙවන් සුවිෙශේෂී වැඩ 
පිළිෙවළවල් රාශියක් කියාත්මක වන නිසයි. ෙසෞඛ  අමාත ාංශය 
ෙව්වා, ළමා හා කාන්තා කාර්යාංශෙයන් ෙව්වා,  කාන්තාවන් 
ෙවනුෙවන් සුවිෙශේෂී වැඩ පිළිෙවළවල් රාශියක් කියාත්මක වනවා. 
ඒ නිසා අද කාන්තාව සවි බල ගැන්විලා ඉන්නවා. ෙද්ශපාලනය 
පැත්ෙතන් ගත්තාම එහි ගැටලු තිෙබනවා. ෙද්ශපාලනයට එන 
කාන්තා පතිශතය තවම වැඩි ෙවලා නැහැ. ඒ පමාණය වැඩි 
කරගන්න අපි කටයුතු කරන්න ඕනෑ. නමුත් අද තිෙබන හුඟක් 
අමාත ාංශවල ෙල්කම් තනතුරු දරන්ෙන් කාන්තාවන්. ඒ කාලෙය් 
අමාත ාංශවල ෙමච්චර ෙල්කම්වරියන් පත් ෙවලා සිටිෙය් නැහැ. 
ඒ වාෙග්ම නීති ක්ෙෂේතෙය් තනතුරුවල කාන්තාවන් නිරත ෙවලා 
සිටිනවා.   අද කාන්තාවන් අධිකරණවල - ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය්, 
මහාධිකරණවල -  තනතුරු දරනවා.  කාන්තාවක් වීම නිසා ෙම් 
තනතුරු අහිමි ෙවලා යන්ෙන් නැහැ. අපි දකිනවා, වත්මන් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් රජය කාලය තුළ කාන්තාවන්ට  ඉදිරිෙයන් 
සිටීමට අවස්ථාව ලැබිලා තිෙබන බව. සංසථ්ාවල සභාපති 
තනතුරුවල නිරතවන කාන්තාවන් සිටිනවා. මීට කලින් 
කාන්තාවක් යම් සංස්ථාවක සභාපති ධූරය දරනවා අපි දැක 
තිබුෙණ් නැහැ.  ඒ නිසා අද කාන්තාවන් ෙවනුෙවන් සුවිෙශේෂී 
කාර්ය භාරයක් කරලා තිෙබනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, කාන්තාවන්ට එෙරහිව සිද්ධ වන අපරාධ 
අද අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් ෙපොලිස ් සංඛ ා  
ෙල්ඛන ගත්තාම කාන්තාවන්ට එෙරහි බලවත් අපරාධවල අඩු 
වීමක් අපි දකිනවා. එම සංඛ ා දත්ත ඇතුළත් ෙල්ඛනය මම 
සභාගත* කරනවා. 
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[ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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2008 වර්ෂෙය් සිට 2013 වර්ෂය ෙවන ෙකොට එම අපරාධ අඩු 
ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් සුළු අපරාධවල වැඩි වීමක් ෙවලා 
තිෙබනවා. දරුවන් සම්බන්ධෙයන් තිෙබන අපරාධ අඩු ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ සඳහා මම SAIVAC වාර්තාෙව් සඳහන් කරුණු 
ඉදිරිපත් කරන්න කැමැතියි. එම වාර්තාව ට අනුව, දරුවන්ට 
ෙහොඳම ආණ්ඩුව, දරුවන්ට  මිතම ආණ්ඩුව, දකුණු ආසියාතික 
කලාපෙය් රටවල ෙහොඳම ළමා මිතුරුම ආණ්ඩුව හැටියට අද 
ෙතෝරාෙගන තිෙබන්ෙන් ශී ලංකාෙව් ආණ්ඩුවයි. මම ෙනොෙවයි 
 ෙමෙහම කියන්ෙන්, ජාත න්තර සංවිධානයකින් කළ 
පර්ෙය්ෂණයක වාර්තාවක් වන SAIVAC වාර්තාෙවන් කියන්ෙන්. 
අද ලංකාව ෙසෞඛ ය අතින් බලන විට හුඟක් ඉදිරිෙයන් ඉන්නවා. 
ළදරු මරණ අනුපාතිකය අඩු ෙවලා තිෙබනවා. අද ලංකාෙව් උපත් 
1,000ක් ෙවන ෙකොට 9කට වඩා අඩුෙවන් මැෙරන්ෙන්. ගරු 
තලතා අතුෙකෝරල මන්තීතුමියට කියන්න ඕනෑ, අද මන්ද 
ෙපෝෂණය අඩු ෙවලා තිෙබන බව. අද මන්ද ෙපෝෂණය වැඩි ෙවලා 
නැහැ. මන්ද ෙපෝෂණය වැඩි ෙවලා කියලා අපි නිකම් කට 
වචනයට කිව්වාට අද මන්ද ෙපෝෂණය අඩු ෙවලා තිෙබනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, අද ෙසෞඛ  ක්ෙෂේතෙය් දියුණුවක් ඇති 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අද අධ ාපනෙය්ත් ෙලොකු දියුණුවක් 
අපි දකිනවා. අද කාන්තා, පිරිමි කියලා අධ ාපනයට ඇතුළු වන 
සංඛ ාෙව් ෙවනසක් නැහැ. විශ්වවිද ාලයට යන පතිශතය 
ගත්තාම, එයින් සියයට 58ක් ඉන්ෙන් කාන්තාවන්. එදා 
කාන්තාවන්ට අවස්ථාව ලැබුෙණ් නැහැ. අද කාන්තාවන්ට 
අවස්ථාව ලැබිලා තිෙබනවා. අද ඒ අවස්ථාව තවදුරටත් ශක්තිමත් 
කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා තව අවුරුදු 5ක් යන ෙකොට කාන්තාවන් 
පුරුෂයන් අභිභවා ඉදිරියටම යයි කියන විශ්වාසය අප තුළ 
තිෙබනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, අද අෙප් රෙට් උපත් සියයට 97ක් ලියා 
පදිංචි කරනවා. ෙම් වාෙග් උපත් ලියා පදිංචි කරන රටක් ෙවන 
ෙකොෙහේවත් නැහැ. ඒ වාෙග්ම අවුරුදු 18ට වඩා අඩු දරුවන්ෙග් 
විවාහය සිද්ධ ෙවන්ෙන් සියයට 12ක් වාෙග් පමාණයක්. ඒ නිසා 
ළමයින් පිළිබඳව කථා කරන ෙකොට අද අපි දකුණු ආසියාතික 
රටවල් අතර ඉදිරිෙයන්ම සිටින රටක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 

අද ළමයින්ට එෙරහි පචණ්ඩත්වෙය් වැඩි වීමක් ෙම් වාර්තා 
අනුව අපි දකිනවා. ඇත්තටම වැඩි වීමට වඩා වාර්තා කිරීම වැඩි 
කරලා තිෙබනවා. ළමා හා කාන්තා කාර්යාංශය භාරව සිටින 
අමාත තුමා, ෙල්කම්තුමා ඇතුළු එම කාර්ය මණ්ඩලයට අපි 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම ජාතික ළමාරක්ෂක අධිකාරිය 
2010 වසෙර්දී 1929 කියන දුරකථන අංකය හඳුන්වා දීම තුළ 
අපරාධ පිළිබඳව දැනුම් දීමට අද සමාජය බලගැන්විලා තිෙබනවා. 
ළමයින්ට එෙරහිව අපරාධයක් සිද්ධ ෙවනවා නම්, ළමයින්ට 
එෙරහිව පචණ්ඩත්වය සිද්ධ ෙවනවා නම්, ළමයින්ට එෙරහිව 
දූෂණයක් සිද්ධ ෙවනවා නම් දුරකථන අංක 1929 ඔස්ෙසේ කථා 
කරලා පැමිණිලි කරන්න පුළුවන් කමෙව්දය සකස් කරලා 
තිෙබනවා. ඒක තමයි ෙලොකුම ජයගහණය ෙම් වාර්තාකරණය 
වැඩි වීමට. 

ඉස්සර ෙගදර සැඟවිලා සිදු වන ලිංගික අපෙයෝජන කවුරුවත් 
දැන ගන්ෙන් නැහැ. ඉස්සර තාත්තාෙගන්, සීයාෙගන්, මාමාෙගන් 
අතවරයට පත් වුණු දරුවන් ඒක වරදක් කියලා දන්ෙන් නැහැ. 
නමුත් එෙහම ෙදයක් වුණාම අද සමාජය දන්නවා; අල්ලපු ෙගදර 
අය දන්නවා; ගෙම් ඉන්න නිලධාරින් දන්නවා. එම නිසා ෙම්වා 
ගැන වාර්තාකාරණය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 
ළමා හා කාන්තා කාර්යාංශෙය් ෙපොලිස්  කාර්යාංශ ස්ථාපිත කර  
ඒවා ශක්තිමත් කිරීම නිසා අද ඒවා සම්බන්ධෙයන් පැමිණිලි 
වැඩිෙයන් ලැෙබනවා. එම නිසාත්  අද ඒවා ගැන වාර්තාකරණය 
වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. අද නීතිය ශක්තිමත් කර  තිෙබනවා. 
ෙද්ශපාලන ෙභ්දයකින් ෙතොරව අද නීතිය කියාත්මක ෙවනවා. 
ළමයින්ට එෙරහිව බාලාපරාධයක්, ලිංගික අපචාරයක්, 

අපෙයෝජනයක් සිද්ධ වුණා  නම් ඊට එෙරහිව නීතිය කියාත්මක 
කිරීම ශක්තිමත් කර තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමා ය ටෙත් කියත්මක 
ෙවන ළමා ආරක්ෂණ අධිකාරියට ඒ සම්බන්ධෙයන් අපි 
විෙශේෂෙයන් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙම් සියලුම වරදකරුවන් නීතිය 
ඉදිරියට ෙගන ගිහින්,  නීතිෙය් රාමුවට හසුකරෙගන ඔවුන්ට 
දඬුවම් කරන්නට කටයුතු  කර තිෙබනවා. පසු ගිය  කාලෙය්  අපි 
දන්නවා, තංගල්ෙල් සිදු වීමක් වුණා; කාන්තා දූෂණයක් වුණා. ඒ 
සැකකරු අෙප් පක්ෂෙය් ෙකෙනකු වුණාට  අතිගරු ජනාධිතුමා 
ජනාධිපති සමාව දුන්ෙන් නැහැ. එෙහම ජනාධිපති සමාව දුන් 
කාලයක්   තිබුණා.  ඉසස්ර  ආණ්ඩුවල  එෙහම  දුන්නා.  සත්ී  
දුෂණයකට වරදකරුෙවකු වුණු ෙකෙනකුට ජනාධිපති සමාව දීලා 
සමාදාන විනිශ්චයකාරකමක්  දුන් යුගයක්   තිබුණා.  නමුත් එම 
යුගය අද සම්පූර්ණෙයන්ම නැතිෙවලා තිෙබනවාය කියන එක  අප 
මතක් කරන්නට  ඕනෑ.  

අද ළමා නිවාස අධීක්ෂණය කරන්න, පරිවාස  ෙකොමසාරිස් 
කර්යාංශෙයන් එහි අධ ක්ෂතුමිය  හරහා  වැඩ පිළිෙවළ සකස් 
කර තිෙබනවා. පරිවාස භාරෙය් ඉන්න දරුවන් ෙවනුෙවන් 
ඔවුන්ෙග් සුභසාධනය සඳහා  අද විශාල වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක ෙවනවාය කියන එක අපි මතක් කරන්නට  ඕනෑ.  

අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී  ඉල්ලීමක් කරනවා. මානව සමාජයීය 
උපෙද්ශනය අද හැම පැත්තටම විහිදී යනවා. අද උපෙද්ශනය 
අත වශ   අංගයක් ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද,  අද දික්කසාද වැඩි 
වී තිෙබනවා. උපෙද්ශනය තුළින් පවුල් ආරාවුල් විසඳලා පවුල් 
ඒකකය ශක්තිමත් කිරීම තමයි ඉතාමත් වැදගත් ෙවන්ෙන්. 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවල විශාම ගිය  නිලධාරින්  එකතු කර  
ඔවුන් හරහා  උපෙද්ශන  ෙසේවාවක්  කියාත්මක කිරීමට 2015 අය 
වැය වාර්තාෙවන් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. එය පාෙයෝගිකව මා 
මෙග්  ආසනය තුළ කියාත්මක කරනවා. ඒක ඉතා සාර්ථක වැඩ 
පිළිෙවළක් බව මා ෙම් අවස්ථාෙවදී මතක් කරන්නට  ඕනෑ.   

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම දරුවන් ෙවනුෙවන්  
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙගන් සමන්විත ළමා සංසදයක් ඇති 
කිරීමට  ඔබතුමා කථානායකතුමා හැටියට ලබා දුන් අනුමතිය 
ළමයින් ෙවනුෙවන්  තැබූ  ඉදිරි පියවරක් විධියට අපි දකිනවා. ඒ 
ෙවනුෙවන්  මා  ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. කාන්තාවන්ට 
එෙරහිව  සිදුෙවන පැමිණිලි විමර්ශනය කිරීමට මහජන ෙපත්සම් 
කාරක සභාෙව් අනුකාරක සභාවක්  හදා ඒ තුළින්  කාන්තාවන්ට  
සාධාරණත්වයක් ඉෂ්ට  කිරීමට  ඔබතුමා  ගත් එඩිතර පියවර 
පිළිබඳවත් සියලුම කාන්තාවන්  හා දරුවන් ෙවනුෙවන්  ස්තුතිය 
පුද කරන්නට මා ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අප හැමෙදනාම එකඟ වන කාරණයක් 
තමයි අද හැම දරුවාම ඉස්ෙකෝෙල් ගියාට  තුන හතර පහ 
පන්තිවලට යනෙකොට ඉස්ෙකෝෙලන් හැෙලන දරුවන් ඉන්නවාය 
කියන කාරණය. ඒ දරුවන් ෙවනුෙවන් අපි යමක් කරන්න ඕනෑ. 
ඒ දරුවන්ව ෙහොයලා නැවත පාසල්ගත කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් 
ඇති කිරීම අවශ  වනවා. ඒක දැනටමත් ෙකෙරනවා. නමුත් ඒ 
වැඩසටහන අපි විධිමත්ව රට පුරාම කියාත්මක කරන්න ඕනෑ. ඒ 
වාෙග්ම පාසල් යන්ෙන් නැතුව කම්කරුවන් හැටියට වැඩ කරන 
දරුවන් තවම ඉන්නවා. ඒ සඳහා නීති මඟින් කටයුතු කිරීම නිසා 
දැන් එය අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ දරුවන්වත් අපි පාසල්ගත 
කරන්න ඕනෑ. ඒ දරුවන්ෙග් ෙහට දවස ෙවනුෙවන් අපි කටයුතු 
කරන්න ඕනෑ.  

මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී විෙශේෂෙයන්ම ජාතික ළමාරක්ෂණ 
අධිකාරියට ස්තුතිය පුද කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, වින්දිත 
දරුවන්ෙග් සාක්ෂි වීඩිෙයෝ කම මඟින් සටහන් කිරීෙම් 
කමෙව්දයක් හඳුන්වා දී තිෙබනවා. මම හිෙතන හැටියට ඒක 
ඉතාම වැදගත්. එෙහම නැත්නම් අපෙයෝජනයට ලක් වුණු දරුවන් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තව වතාවක් අපෙයෝජනයට ලක්වීමක් ෙවනවා. ඒක දරුවන් 
ෙවනුෙවන් ගත්ත ඉතාම පගතිශීලි පියවරක් හැටියට අපි දකිනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, මම අෙප් පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු 
ඇමතිතුමියෙගන් එක ඉල්ලීමක් කරනවා. අෙප් පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන්ට සහ මන්තීවරියන්ට ෛවද  පරීක්ෂණ කරන්න 
ඕනෑ නම් අනිවාර්යෙයන්ම ෙරෝහලකට ඇතුළු ෙවලා  පරීක්ෂණ 
කෙළොත් තමයි රක්ෂණෙයන් ෙගවන්ෙන්. නමුත් ෙරෝහලකට 
ඇතුළු ෙනොවී බාහිරව ෛවද  පරීක්ෂණ කළත් ඒ ආවරණය ලබා 
දීමට කටයුතු කරනවා නම් ඉතාම ෙහොඳ බව මතක් කරමින් 
පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු ඇමතිතුමිය ඇතුළු එම කාර්ය මණ්ඩලයටත් 
විෙශේෂෙයන් අෙප් ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා කටයුතු අමාත  
ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මැතිතුමා, ෙල්කම්තුමා ඇතුළු සියලුම 
නිලධාරි මණ්ඩලයටත් මෙග් ෙගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරමින්, එම 
කාර්ය තවදුරටත් ඉදිරියට කර ෙගන යන්න ශක්තිය හා ෛධර්ය 
ලැෙබ්වා කියා පාර්ථනය කරමින් මා නිහඬ වනවා. 
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ගරු පී. අරියෙන්තන් මහතා 
(மாண் மிகு பா. அாியேநத்திரன்) 
(The Hon  P. Ariyanethran) 
ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, சி வர் அபிவி த்தி, 

மகளிர் அ வல்கள் அைமச்சு மற் ம் பாரா மன்ற 
அ வல்கள் அைமச்சு ஆகியவற்றின் நிதி ஒ க்கீ கள் மீதான 
கு நிைல விவாதத்தில் கலந் ெகாண் , ஒ  சில 
க த் க்கைளக் கூ வதற்குச் சந்தர்ப்பம் வழங்கியைமக்காக 
உங்க க்கு நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். 
2006ஆம் ஆண்  நவம்பர் மாதம் 10ஆம் திகதியாகிய 
இேதநாளில்,இச்சைபயின் உ ப்பினராக இ ந்த மாமனிதர் 
ரவிராஜ் அவர்கள் ெகா ம்பில் சுட் க்ெகால்லப்பட்டைத 

த ல் நிைன ப த்த வி ம் கிேறன். அவர் ெகாைல 
ெசய்யப்பட்  இன் டன் 8 வ டங்கள் ர்த்தியாகி ள்ளன. 
அதைனயிட்  அவாின் நிைனவாக கண்ணீர் அஞ்ச  
ெச த்தியவனாக பாரா மன்ற அ வல்கள் ெதாடர்பாக ஒ  
சில வார்த்ைதகைள இங்கு கூறலாம் என்  நிைனக்கின்ேறன்.   

2004ஆம் ஆண்  நைடெபற்ற ெபா த் ேதர்தல் லமாக 
வடக்கு, கிழக்கி ந்  தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்  
உ ப்பினர்களாகிய நாங்கள் 22 ேபர் இந்தப் 
பாரா மன்றத் க்குத் ெதாி ெசய்யப்பட்ேடாம். அதன் 
பிற்பா , நாங்கள் அவர்களில் ன்  ேபைர ன் வ ட 
காலப் பகுதிக்குள் இழந்தி க்கின்ேறாம். இவர்க ைடய 
இழப்பான  இயற்ைகயானதல்ல.  மட்டக்களப்ைபச் ேசர்ந்த 
மாமனிதர் ேஜாசப் பரராஜசிங்கம், யாழ்ப்பாணத்ைதச் ேசர்ந்த 
கிட்ணன் சிவேநசன், மாமனிதர் ரவிராஜ் ஆகிய வ ேம 
ப ெகாைல ெசய்யப்பட்டவர்கள். ெதாடர்ச்சியாக இவ்வாறான 
அவலங்கள் வடக்கு, கிழக்கில் இ க்கின்ற மக்க க்கு 
மட் மல்ல, அவர்கைளப் பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற 
பாரா மன்ற உ ப்பினர்க க்கும் நிக கின்ற நிைலைம 
இந்த நாட் ல் இ ந்த . உலகி ள்ள எந்தெவா  ஜனநாயக 
நாட் ம் இவ்வாறான நிைலைமயில்ைல. எனி ம், 
இலங்ைகயில் மக்களால் ெதாி  ெசய்யப்பட்ட பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்கள் ஐந்  வ டங்கள் ெகாண்ட ஒ  
பாரா மன்றத் ெதாடாில் குறிப்பாக, ன்  வ டங்க க்குள் 
ப ெகாைல ெசய்யப்பட்ட வரலா  எம  நாட் ல்தான் 
இ க்கின்ற  என்பைத நான் இவ்விடத்தில் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

இங்கு ெபண்கள், சி வர்கள் பற்றிச் சில வார்த்ைதகைளக் 
குறிப்பிட ேவண் ம்.  பாகிஸ்தாைனச் ேசர்ந்த 17 வய ச் 
சி மியான மலாலா க்குச் சமாதானத் க்கான ேநாபல் பாிசு 

கிைடத்தி க்கின்ற . இ  மிக ம் வரேவற்கத்தக்க விடயம். 
ஆனால், எங்கள் நாட்ைடச் ேசர்ந்த வி சிகா என்ற சி மி 
கடந்த 2014ஆம் ஆண்  மார்ச் மாதம் 10ஆம் திகதி ைக  
ெசய்யப்பட் ச் சிைறயில் அைடக்கப்பட் த் தற்ெபா  ஓர் 
அநாைத இல்லத் க்கு மாற்றப்பட்ட நிைலயில் அங்கு 
ஏங்கிக்ெகாண் க்கின்றாள். நாங்கள் இங்கு ெபண்களின் 

ன்ேனற்றம் பற்றிக் கைதக்கின்ேறாம். இன்  ெபண்கள் 
நீதித் ைறயில் இ க்கின்றார்கள்; நி வாகத் ைறயில் 
இ க்கின்றார்கள்; பாரா மன்றப் பிரதிநிதிகளாக 
இ க்கின்றார்கள் என்  கூ கின்ேறாம். ஆனால், 
எங்க ைடய ெபண்கள் சிைறயில் இ ந் ெகாண் 

க்கின்றார்கள். வி சிகா என்ற சி மியின ம் அவ ைடய 
தாயாாின ம் நிைலையப்பற்றி நாங்கள் சற் ச் சிந்தித் ப் 
பார்க்கேவண் ம். வி சிகா என்ற சி மியின் தாயார் தன  
அண்ணனின் மகனின் வி தைலக்காகக் குரல் ெகா த்ததன் 
காரணமாகேவ லங்கா இரா வத்தினரால் 
ைக ெசய்யப்பட்  அவர்கள் சிைறயில் அைடக்கப் 
பட்டார்கள். தற்ெபா , வி சிகா தாைய விட் ப் பிாிந்த 
நிைலயில் அநாைத இல்லத்தில் இ க்கிறாள். தாயார் 
எந்தெவா  விசாரைண ம் இன்றி, ' ஸா' காமிேல 
த த் ைவக்கப்பட் க்கிறார். இவ்வாறானெதா  
நிைலயில்தான் நாங்கள் இன்  சி வர், மகளிர் பற்றிப் 
ேபசிக்ெகாண் க்கின்ேறாம். இங்கு இ க்கின்ற 
அைமச்சர்க க்கு அல்ல  ஜனாதிபதிக்கு அல்ல  ேவ  
யா க்காவ  இவ்வாறான ஒ  நிைல ஏற்பட் ந்தால், 
அவர்க ைடய மனநிைல எவ்வா  இ ந்தி க்கும்? 
என்பைதயிட்  நீங்கள் சற் ச் சிந்தித் ப் பார்க்க ேவண் ம்.  

வடக்கு, கிழக்கில் இ க்கின்ற சி வர்கள் மற் ம் 
ெபண்க க்கு இவ்வாறான அவலங்கள் ெதாடர்ச்சியாக 
நிகழ்ந் ெகாண்ேடதான் இ க்கின்றன. இப்ெபா , த்தம் 

ற்  5 வ டங்கள் ர்த்தியாகி ள்ளன. ேபாாினால் 
விதைவகளாக்கப்பட்ட 89,000 ெபண்கள் வடக்கு, கிழக்கில் 
வாழ்ந் ெகாண் க்கின்றனர்.  ெவளிநாட்  ேவைலவாய்ப் 

க்க க்காகச் ெசல்கின்ற ெபண்களின் நலன் ாித் திட்டங்கள் 
ேமம்ப த்தப்படேவண் ம் என்  இங்ேக ேகாாிக்ைக 
வி க்கப்ப கின்ற . ஆனால், ேபாாினால் பாதிக்கப்பட்ட 
விதைவக ம் அவர்க ைடய பிள்ைளக ம் அநாைதகளாக 
இ ந் ெகாண் க்கின்ற இக்காலத்தில் இவ்வாறான 
ேகாாிக்ைககள் வி க்கப்ப கின்றன.  

இவ்விடத்தில் இன் ெமா  விடயத்ைத ம் 
கூறேவண் யவனாக இ க்கின்ேறன். அதாவ , தமிழ்த் 
ேதசியக் கூட்டைமப்ைபச் ேசர்ந்த 3 பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்களின் இழப் க்குப் பின்னர், தமிழ்த் 
ேதசியத் க்காகக் குரல் ெகா த்த ஐக்கிய ேதசியக் கட்சி 
உ ப்பினர் ாி. மேகஸ்வரன் அவர்க ம் ெகா ம்பிேல 
சுட் க்ெகால்லப்பட்டார். பாரா மன்ற உ ப்பினராக 
இ க்கும் தமிழர் ஒ வர் எந்தக் கட்சிையச் சார்ந்தவராக 
இ ந்தா ம் தமிழ்த் ேதசியத் க்காக - தமிழ் மக்களின் 
வி தைலக்காக குரல் ெகா த்தால், அவைரக் கட்சி 
ேபதமின்றிக் ெகாைல ெசய்த ஒ  நிைலைமேய அப்ேபா  
காணப்பட்ட  என்பைத நான் இவ்விடத்தில் குறிப்பிட 
வி ம் கின்ேறன்.  

சி வர் ஷ்பிரேயாகத்ைதப் பற்றி ம் நான் சற் க் 
கூறேவண் ம். மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில், 2009 தல் 
2014ஆம் ஆண் ன் தற்ேபாைதய காலப்பகுதிவைர 546 
சி வர் ஷ்பிரேயாக சம்பவங்கள் இடம்ெபற்றி ப்பதாகப் 

ள்ளிவிபரங்கள் ெதாிவிக்கின்றன. இவ்வள  சம்பவங்க ம் 
சமாதான காலத்தில்தான் இடம்ெபற்றி க்கின்றன. ேபார் 
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நைடெபற்ற 30 வ ட காலத்ைத ம் சமாதானம் நில வதாகக் 
கூறப்ப கின்ற இந்த ஐந்  வ ட காலத்ைத ம் நாங்கள் 
ஒப்பிட் ப் பார்க்கின்றேபா  சி வர் ஷ்பிரேயாகங்கள் 
மற் ம் ெபண்கள் ெதாடர்பான பா யல் ஷ்பிரேயாகங்கள் 
என்பன ேபார் இடம்ெபற்ற காலப்பகுதியிேல வடக்கு, 
கிழக்கில் கூ தலாக இடம்ெபறவில்ைல என்பைதக் 
காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற . ஆனால், சமாதானம் 
நில கின்ற இந்த காலகட்டத்திேல இவ்வாறான 

ஷ்பிரேயாகங்கள் அதிகமாக இடம்ெபற் க் 
ெகாண் க்கின்றன.  

இப்ெபா  சி வர்கைளப் பராமாிப்பதற்குப் பல சி வர் 
இல்லங்கள் ெசயற்பட் க்ெகாண் க்கின்றன. மட்டக்களப்  
மாவட்டத்தில் ஏறக்குைற 33 சி வர் இல்லங்கள் 
இ க்கின்றன. அந்த சி வர்களின் பராமாிப் ச் ெசல க்காக 
மாதம் ஒன் க்கு ஒ  பிள்ைளக்கு 500 பாய்தான் 
அரசாங்கத்தினால் வழங்கப்ப கின்ற . ஏைனய ெசலைவ 
சி வர் பராமாிப்  இல்லங்கைள நடத் பவர்கள் 
ெபா ப்ேபற்கின்றார்கள். ஆகேவ, பராமாிப் ச் ெசல க்கான 
அந்த நிதி அதிகாிக்கப்படேவண் ம். அைதவிட, கிழக்கு 
மாகாணத்திேல ஒட் ெமாத்தமாக  12,770 ேபர் ேபாாினால் 
பாதிக்கப்பட்  அங்க னர்களாக இ க்கின்றனர். அவர்களில் 
ஆண்கள், ெபண்கள், சி வர்கள் என பலர் இ க்கின்றனர். 
அந்த அங்க னர்களில் ெப ம்பாலானவர்க க்குப் 
பிள்ைளக ம் இ க்கின்றனர். இந்த பாரா மன்றத்திேல 
ெபண்கள், சி வர்க க்ெகனப் பல திட்டங்கைள நாங்கள் 
தீட் கி்ன்ேறாம். ெவளிநா  ெசல் ம் ெபண்க க்ெகன 
விேசட திட்டங்கைளத் தீட் யி க்கின்ேறாம். இவ்வா  
ேபாாினால் பாதிக்கப்பட்ட அங்க னர்களின், விதைவகளின் 
பிள்ைளகைள ம் க த்திற்ெகாண்  அவர்க க்காக ம் 
நலன் ாித்திட்டங்கைளத் தீட்ட ேவண் ம். அவர்களின் 
கு ம்பங்களின் வாழ்க்ைகச் ெசல க்காக விேசட நிதி 
ஒ க்கப்பட ேவண் ம். அவ்வா  
ஒ க்கப்ப கின்றேபா தான் மேனாநிைல பாதிக்கப்பட்ட 
அவர்கைளக் காப்பாற்ற ம்.  

இலங்ைகயின் ஏைனய பகுதிகைளவிட வடக்கு, கிழக்கில் 
தற்ெகாைல தம் அதிகாித்தி ப்பதாகச் ெசய்திகள் 
கூ கின்றன. மாணவர்கள்கூட தற்ெகாைல ெசய் ெகாள் 

கின்ற நிகழ் கள் அங்கு சாதாரணமாகி விட்டன. ஏெனனில், 
அவர்கள் மேனாநிைல பாதிக்கப்பட்டவர்களாக  
இ க்கின்றார்கள். குறிப்பாக, சி வர்கைள பா காக்க 
ேவண் ம்; அவர்களின் மேனாநிைலையச் சீரானதாகப் 
ேபணேவண் ெமன்  இங்கு எல்ேலா ம் கூ கின்ேறாம். 
ஆனால், 2009ஆம் ஆண்  ள்ளிவாய்க்கா ல் இ திப் ேபார் 
இடம்ெபற்றேபா  பிரபாகரனின் மகன் பாலச்சந்திரன் என்ற 
14 வய ச் சி வ க்கு இடக்ைகயால் பிஸ்கட்ைடக் 
ெகா த் விட்  வலக்ைகயால் ப்பாக்கியால் சுட்ட சம்பவம் 
பதிவாகி ள்ள . பா ங்கள்! நாங்கள் சி வர்கைளப் பற்றிக் 
கூ கின்ேறாம்; அவர்களின் உாிைமகைளப் பற்றிக் 
கூ கின்ேறாம். ஆனால், பிஸ்கட்ைட காட்  ப்பாக்கியால் 
பின்னால் சு கின்ற கலாசாரம் இலங்ைகயில் இ ந் ெகாண் 

க்கின்ற . இதைனத் தமிழர்களாகிய நாங்கள் 
ேவதைன டன் ஏற் க்ெகாள்ள ேவண் யி க்கின்ற . 
இவ்வாறான நிைலயில்தான் நாங்கள் சி வர் உாிைமகள், 
ெபண்கள் உாிைமகள் பற்றி இங்கு ெபாிதாகப் 
ேபசிக்ெகாண் க்கின்ேறாம்.  

சிைறச்சாைல விடயங்கள் சம்பந்தமாக 
எ த் க்ெகாண்டால், ேபார் இடம்ெபற்ற காலத்தி ந்  
ைக ெசய்யப்பட்ட ஏறக்குைறய 500 தமிழ் அரசியல் ைகதிகள் 

சுமார் 5 வ டங்கள் - 10 வ டங்கள் - 20 வ டங்கள்  என்  
இன்ன ம் சிைறயிேல இ க்கின்றார்கள். இந்த தமிழ் 
அரசியல் ைகதிகளில் இைளஞர்க ம் தி மணம் 

த்தவர்க ம் இ க்கின்றார்கள். தி மணம் 
த்தவர்களின் பிள்ைளகள் ெவவ்ேவ  மாவட்டங்களில் 

வாழ்ந் ெகாண் க்கின்றார்கள். அவர்கள  கு ம்பங்கள் 
அந்தச் சி வர்க க்கான கல்வி நடவ க்ைககைள 
ேமற்ெகாள்ள யாமல் மிக ம் 
கஷ்டப்பட் க்ெகாண் க்கின்றன.  அவ்வாறானவர்கைளப் 
பராமாிப்ப  பற்றி ம் ேபாாினால் பாதிக்கப்பட்ட 
பிரேதசங்கள் சம்பந்தமாக ம் நாங்கள் ெதாடர்ச்சியாகக் கூறி 
வ கிேறாம்.  த்தம் வைடந்த பின்னர் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 
5 வ ட வர  ெசல த்திட்டங்களி ம் ஏன், இ தியாக 
இப்ெபா  சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ள இந்த 10வ  வர  
ெசல த்திட்டத்தி ம்கூட, ேபாாினால் பாதிக்கப்பட்ட 
பிரேதசங்களி ள்ள மக்க க்ேகா, அங்க னர்க க்ேகா, 
அவர்கள  பிள்ைளக க்ேகா மற் ம் சி வர்க க்ேகா 
எந்தெவா  நலேனாம் ைக நடவ க்ைக பற்றி ம் குறிப்பிடப் 
படவில்ைல. குறிப்பாக, இ திப் ேபாாின்ேபா  
பாதிக்கப்பட்ட ல்ைலத்தீ , கிளிெநாச்சி, மன்னார், 
வ னியா, யாழ்ப்பாணம் ேபான்ற மாவட்டங்களிேல 
வசிக்கின்ற ஏறக்குைறய 650 சி வர்கள்  - மாணவர்கள் - 
இன் ம் ப்பாக்கிச் சன்னங் கைள ம் 'ெஷல்' கள்கைள ம் 
உட ன் அவயவங்களில் சுமந் ெகாண்  பாடசாைலக்குச் 
ெசன் ெகாண் க் கிறார்கள். ஆகேவ, இவ்வாறான 
அவலங்கைளத்  தீர்த் ைவக்க ேவண் ெமன் தான்  நாங்கள் 
ெதாடர்ச்சியாகக் கூறிக்ெகாண் க்கின்ேறாம். 

இன்ைறய ' ரேகசாி' பத்திாிைகயிேல நான் ஒ  
ெசய்திையப் பார்த்ேதன். அந்தச் ெசய்தி பின்வ மா : 
தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில் இ க்கின்ற ெவ கல் பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாிவி ள்ள கல்ல  நீலாம்பாி அம்மன் 
ஆலயத் க்குப் பக்கத்திேல 2006ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் ஒ  

ன்பள்ளி - பாலர் பாடசாைல - இயங்கிவந்த . ஆனால், 
2006ஆம் ஆண்  அந்தப் பாலர் பாடசாைலக்குப் பக்கத்திேல 

த்த விகாைரெயான்  அைமக்கப்பட்ட . அந்த விகாைரைய 
நடத் கின்ற  பீடாதிபதி - மதகு  திடீெரன்  "அ  
விகாைரக்குாிய நிலமாக இ க்கிற ; இந்த ன்பள்ளியிேல 
நீங்கள் எவ ம் கல்வி கற்கக்கூடா " என்   தன்னிச்ைசயாக 
அந்தப் பாலர் பாடசாைலைய இ த் யி க்கின்றார். 
இ ெதாடர்பாக அங்கி க்கின்ற மக்கள் - ெபற்ேறார் - 
ஆர்ப்பாட்டெமான்ைற நடத்தியி க்கின்றார்கள். அங்குள்ள 
அந்தச் சி வர்கைள ன்பள்ளியிேலகூடப் ப க்கவிடாமல் 
அைத இ த்  கின்ற அள க்கு அடாவ த்தனமாக 
நடந் ெகாள் கின்ற மதகு மா ம் இ க்கின்றார்கள். 
குறிப்பாக, வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில் இ க்கின்ற 
ெபளத்த மதகு மார் இரா வத் தளபதிகள்ேபால் 
ெசயற்ப கின்றார்கள். அவ்வாறான நிைலைமதான் மட்டக் 
களப்  மாவட்டத்தி ம் தி ேகாணமைல மாவட்டத்தி ம் 
வன்னியி ம் இ க்கின்ற . உண்ைமயில் ஒ  மதகு க்கு 
இ க்க ேவண் ய தார்மீகக் கடைம என்னெவன்றால்,  அந்தக் 
காணி ஒ  ெபளத்த விகாைரக்குச் ெசாந்தமான காணியாக 
இ க்குமானால், அந்தப் பாலர் பாடசாைல நைடெப வதற்கு 
ஒ  மாற் வழிையச் ெசய்  ெகா க்க ேவண் ம். அந்தக் 
காணியில் ஒ  ன்பள்ளி இ ப்பதில் என்ன ேக  
இ க்கின்ற ? ஒ  'பன்சைல' க்குப் பக்கத்தில் அல்ல  அந்தக் 
காணியில் ஒ  ன்பள்ளி இ ந்தால் அைதெயா  நல்ல 
விடயமாக அந்த மதகு  க தேவண் ம்.  அைதவி த் , 
அடாவ த்தனமாக ெசயற்ப கின்ற மேனாபாவம் ெபளத்த 
மதகு மா க்கும் இ க்கிற ; அரசியல்வாதிக க்கும் 
இ க்கிற ; ஜனாதிபதி அவர்க க்கும் இ க்கிற ; 
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பாரா மன்றத்தில் ஆ ம் கட்சியில் இ ப்பவர்க க்கும்  
இ க்கின்ற .  ஆகேவ, இவ்வாறான மேனாநிைலயில் 
இவர்கள் இ ப்பதால்தான் ெபண்கள், சி வர்கைளப்பற்றி 
நாங்கள்  கைதக்க    ேவண் யி க்கின்ற .  ெபண்கள்  

அல்ல    சி வர்கள்   ெதாடர்பாகப்   பார்க்கின்றேபா  - 
 

සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ෙම් අවස්ථාෙව් දී ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 

මූලාසනය ගන්නවා ඇති.  
 

අනතුරුව කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා [ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් මහතා] 
මුලාසනාරූඪ විය. 

 
அதன்பிறகு, சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  

அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்  [மாண் மிகு 
ேகசு  சந்திரகுமார் ]  தைலைம வகித்தார்கள். 

 
Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and MR. DEPUTY 

CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. MURUGESU 
CHANDRAKUMAR] took the Chair. 

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Ariyanethran, you may continue with your 

speech.  
 
ගරු පී. අරියෙන්තන් මහතා 
(மாண் மிகு பா. அாியேநத்திரன்) 
(The Hon  P. Ariyanethran) 
1925ஆம் ஆண் ல் ெஜனீவாவில் நைடெபற்ற ஐக்கிய 

நா கள் மனித உாிைமகள் ேபரைவயின் மாநாட் ல், ேபார் 
நடந்த ஒ  நாட் ேல ேபார்க் ைகதிகள் எப்ப  நடத்தப்பட 
ேவண் ம்; ேபார் நடந்த பிரேதசங்கள் எப்ப  இ க்க 
ேவண் ெமன்  ெதாிவிக்கும் ஒ  தீர்மானம் 
நிைறேவற்றப்பட்ட . இலங்ைக ம் அந்தப் ேபரைவயில் 
அங்கம் வகிப்பதால், அந்தத் தீர்மானத்ைத அ ம் 
ஏற் க்ெகாண்ட . ஆனால்,  எம  நாட் ல் ேபார் 
நடந்ததற்குப் பிற்பா  மனித ாிைமகள் ேபணப்ப கின்றதா? 
இங்குள்ள மக்கள், குறிப்பாகத் தமிழர்கள், எவ்வா  
நடத்தப்ப கின்றார்கள்? அவர்க க்கான வசதிவாய்ப் க்கள் 
ெசய்  ெகா க்கப்ப கின்றதா? இல்ைலேயல், அதற்கான 
காரணம் என்ன? என்பவற்ைறக்கூட அறிய யாமல் 
இ க்கின்ற . 

கிளிெநாச்சி மாவட்டத்திேல 40,000 ெபண்கள் கு ம்பத் 
தைலவர்களாக இ ப்பதாக அந்த அரசாங்க அதிபர் 
கூறியி க்கின்றார். அங்குள்ள  இந்த 40,000 
கு ம்பங்களி ள்ள ஏறக்குைறய 80,000 - 100,000 பிள்ைளகள் 
அவர்களால் பராமாிக்க யாமல் அநாைதகளாக 
இ ந் ெகாண் க்கிறார்கள். ெபண்கள் கு ம்பத் க்குத் 
தைலைமதாங்க ேவண் ம்; வாழ்க்ைகச் சுைமைய 
ஏற்கேவண் ம் என்  கூ கிறார்கள். அப்ப யி ந் ம், ேபார்  
இடம்ெபற்ற இடங்களில் ேபாாினால் பாதிக்கப்பட்ட 
ெபண்க க்கு உதவி ெசய்ய ேவண் ெமன்ற ன்ெமாழி கள் 
எ ம் இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தில் 
குறிப்பிடப்படவில்ைல. ஆனால், ப்பைடையச் ேசர்ந்தவர் 
களின  கு ம்பங்கைள ன்ேனற் வதற்கு அவர்கள  

ன்றாவ  குழந்ைத பிறப் க்காக விேசட ெகா ப்பன  
வழங்கப்ப ெமன்   கூ கின்றார்கள். இந்தப் ேபாாினால் 
பாதிக்கப்பட்டவர்க ம் இலங்ைக நாட் ன் கு மக்கள்; 
இலங்ைகயிேல பிறந்தவர்கள் என்ற அ ப்பைடயிலாவ  
அவர்க க்கு ேவண் ய அ ப்பைட வசதிகைளக்கூடச் 
ெசய் ெகா க்க யாத நிைலயில் இந்த அரசாங்கம்  
இ ந் ெகாண் க்கின்ற .    

குறிப்பாக இப்ெபா  தி விபத் க்கள் 
அதிகாித் க்ெகாண் க்கின்றன. பாடசாைலச் சி வர்கள் 
அதிேல அகால மரணமாகின்ற சம்பவங்கைள நாங்கள் 
காண்கின்ேறாம்.  இன் கூட யாழ். மாவட்டத்திேல ஒ  ெபண் 

தி விபத்திேல இறந்தி க்கின்றார். இேதேபான்  
மட்டக்களப்பி ம் அம்பாைறயி ம் தி விபத் களில் 
மாணவர்கள் இறந்தி க்கின்றார்கள். இவ்வாறான 
சந்தர்ப்பங்களி ம் ெதாடர்ச்சியாகப் பாதிக்கப்ப கின்றவர்கள் 
ெபண்களாக ம் சி வர்களாக ேம இ க்கின்றார்கள். 
ஆகேவ, ெபண்கள், சி வர்களின் நலேனாம் ைகத் 
திட்டங்களின் லம் இந்த விடயங்கள் சம்பந்தமாக அவர்கள் 
விழிப் ணர் ட்டப்பட ேவண் ம். அதாவ , எதிர்காலத்தில் 
இவ்வாறான சம்பவங்கள் இடம்ெபறாமல் த ப்பதற்கு என்ன 
ெசய்ய ேவண் ம் என்ப  பற்றித் ெதளி ட்ட ேவண் ம்.  

இன் ெமா  விடயம் பற்றி ம் நான் இங்கு கூற 
ேவண் யி க்கின்ற . அதாவ  ேபாாினால் பாதிக்கப்பட்ட 
அல்ல  ேபாாினால் பாதிக்கப்படாத விதைவக க்கு 
விழிப் ணர் ட் , ெதாழிற் பயிற்சிகைள வழங்கி, 
சுயெதாழில்வாய்ப் க்கைள ஏற்ப த்திக் ெகா ப்பதற்காக 
2008ஆம் ஆண் ல் கிழக்கு மாகாண சைபயிடம் இந்திய 
அரசாங்கம் பணம் வழங்கிய . அதற்காக கிழக்கு 
மாகாணத்தி ந்  பலர் ெதாி ெசய்யப்பட்  பயிற் 
சியளிக்கப்பட்டார்கள். ஆனால், சுயெதாழில் வாய்ப்ைப 
ஏற்ப த் வதற்கான எந்தெவா  நலன் ாித் திட்ட ம் 
ெசயற்ப த்தப்படவில்ைல. நான் நிைனக்கின்ேறன், இந்திய 
அரசாங்கம் ெப ந்ெதாைகப் பணத்ைத  ஒ க்கியேபாதி ம் 
கிழக்கு மாகாண சைப அைதச் ெசயற்ப த்தாததால் அந்தச் 
ெசயற்றிட்டம் ச்சியமாக இ க்கின்றெதன் . ஒ க்கிய அந்த 
நிதி ம் ஒ  ைக ட்  நடவ க்ைகக்காக மாற்றப் 
பட் க்கலாம்.   

ெவ மேன விதைவக க்கு ைதயல் இயந்திரங்கைள 
அல்ல  பசு மா கைளக் ெகா ப்பதால் மட் ம் அவர்கள் 
வ மானம் ஈட் வதற்கு ஏற்றவிதத்தில் ஊக்குவிக்கப் 
பட் ள்ளார்கள் என்  கூற யா . அந்த வைகயில் கிழக்கு 
மாகாண சைபயால் பல ைதயல் இயந்திரங்கள் வழங்கப் 
பட் ள்ளன என்  நான் நிைனக்கின்ேறன். வடக்கி ம் அ  
நடந்தி க்கின்ற . லம்ெபயர்ந்  வாழ்கின்ற மக்கள் உட்பட 
பல நி வனங்க ம் இதற்கு உதவி ெசய்தி க்கின்றன. 
ஆனால், குறித்த ைதயல் இயந்திரங்களின் லம் 
சம்பந்தப்பட்டவர்கள் பயன்ெபற்றார்களா என்  ேகட்டால் 
அதற்கான பதில் ச்சியமாகேவ இ க்கின்ற . சிலர் அந்தத் 
ைதயல் இயந்திரங்கைள விற்  ேவ  வழிகளில் தங்களின் 
வ மானத்ைதப் ெப க்கியி க்கின்றார்கள். ஆனால், அந்தத் 
திட்டத்தின் பயன்கள் மக்கைளச் ெசன்றைடகின்றனவா 
என்பைதப் பார்க்கேவண் மாயின், அந்தத் திட்டத்தின் லம் 
அவர்க க்கு வ மானம் கிைடக்கின்றதா? அ  மாறா 
வ மானமாகத் ெதாடர்ந்  கிைடக்கிறதா ேபான்ற விடயங்கள் 
எல்லாம் கண்காணிக்கப்பட ேவண் ம். ஆனால், இந்த 
விடயம் வடக்கு, கிழக்கில் எந்தேவார் இடத்தி ம் சாியான 

ைறயில் ன்ென க்கப்படவில்ைல என் தான் நான் 
நிைனக்கின்ேறன். ஆகேவ, இவ்வாறான நல்ல ெசயற்பா கள் 

ன்ென க்கப்பட ேவண் ம்.  
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[ගරු පී. අරියෙන්තන්  මහතා] 
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சில பாரா மன்ற உ ப்பினர்களின் இறப் ப் பற்றி நான் 
இங்கு ஏற்ெகனேவ குறிப்பிட்ேடன். பாரா மன்றம் 
சம்பந்தப்பட்ட இன்ெனா  விடயத்ைத ம் நான் இங்கு 
குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். 2007ஆம் ஆண்  பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்களாக இ ந்தவர்கள் இப்ெபா  இங்கி ந்தால், 
நான் குறிப்பி கின்ற விடயத்ைத ஒ ைற மீட் ப் பா ங்கள்! 
அதாவ , 2007ஆம் ஆண்  நவம்பர் மாதம் இங்கு 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட வர  ெசல த்திட்டத்ைத நிைறேவற்றிக் 
ெகாள்வதற்காக அன்  தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பின் 
மட்டக்களப்  மாவட்டப் பாரா மன்ற உ ப்பினர்களாக 
இ ந்த நான்கு ேபாின் உறவினர்கள் பணயக் ைகதிகளாகத் 
த த்  ைவக்கப்பட்ட விடயம். இலங்ைக அரசாங்கத்தி்ன் 
ஒட் க் கு வின் லம் குறித்த உ ப்பினர்களின் 
உறவினர்களான தமிழ் இைளஞர்கள் கடத்தப்பட்  ஒ  

ட் ேல ட்  ைவக்கப்பட்டனர். இதன் லம் குறித்த 
பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் அந்த வாக்களிப்பில் 
கலந் ெகாள்ளாமல் த க்கப்பட்ட . அந்தவைகயில் என  
அண்ண ம்கூட அவ்வா  த த்  ைவக்கப்பட்டைமயால் 
நா ம் குறித்த வாக்ெக ப்பில் கலந் ெகாள்ளவில்ைல. 
அப்ெபா  நான் அைடந்த ேவதைனைய இப்ெபா  
மீட் ப்பார்க்கின்ேறன். ஒ  ஜனநாயக நாட் ேல மக்களால் 
ெதாி ெசய்யப்பட்ட பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் குறித்த 
வாக்ெக ப்பில் கலந் ெகாள்ள யாமல் அடாவ த் 
தனம் லம் த க்கப்பட்  குறித்த ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம் 
நிைறேவற்றப்பட்ட ர்ப்பாக்கிய நிைலைம பற்றி இங்கு 
பதி ெசய்யேவண் ம் என்பதற்காகத்தான் நான் இதைன 
இங்கு சுட் க்காட் கின்ேறன்.   

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
உங்க க்கு இன் ம் ஒ  நிமிடம் இ க்கின்ற .   

 
ගරු පී. අරියෙන්තන් මහතා 
(மாண் மிகு பா. அாியேநத்திரன்) 
(The Hon  P. Ariyanethran) 
பாரா மன்ற உ ப்பினர்களாக இ ந்தா ம் சாி, தமிழ் 

மக்களாக இ ந்தா ம் சாி, இவ்வாறான ஒ  ெந க்க க்கு 
மத்தியில்தான் இன் ம் வாழேவண் யி க்கிற .  

இன் ெமா  விடயத்ைத ம் நான் இங்கு சுட் க்காட் , 
என  ேபச்ைச நிைற  ெசய்ய வி ம் கின்ேறன். இப்ெபா  
ஜனநாயகம் மலர்ந்தி க்கின்ற  என்  கூ கின்றார்கள். 
ஆனால், இன்  வடக்கு, கிழக்கில் இ க்கின்ற தமிழ்த் ேதசியக் 
கூட்டைமப் ப் பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் தம  
சிறப் ாிைமையப் பயன்ப த்தி அந்தந்த மாவட்டங்க க்குச் 
ெசன்  மக்கள் மத்தியில் சந்திப் க்கைள நடத் கின்றேபா , 
கலந் ைரயாடல்கைள ேமற்ெகாள்கின்றேபா , கூட்டங்கைள 
நடத் கின்றேபா  அங்ேக லனாய்வாளர்கள் 
சூழ்ந் ெகாண்  குறிப்பிட்ட உ ப்பினர்களின் ஆதரவாளர் 
கைள அச்சு த் கின்ற நிைலைம காணப்ப கின்ற . 
அவர்களின் ஆதரவாளர்கைள மட் மல்ல, ெசய்திகைளச் 
ேசகாிக்கச் ெசல்கின்ற தமிழ் ஊடகவியலாளர்கைள ம் அங்கு 
ெசல்ல ேவண்டாம் என்  ெதாைலேபசி லமாக ம் 
ேநர யாக ம் அச்சு த் கின்றார்கள். ஆகேவ, இன்  
நாங்கள் மாத்திரமல்ல, வடக்கு, கிழக்கு மக்க ம் ஜனநாயக 
ாீதியாகச் ெசயற்பட யாத ஓர் அவலநிைல 
காணப்ப கின்ற . இ தான் இன்ைறய நிைல என்பதைனச் 
சர்வேதசம் ாிந் ெகாள்ள ேவண் ம் என்  கூறி, 
விைடெப கின்ேறன். நன்றி. வணக்கம்    

[පූ.භා. 10.56] 
 

ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) யாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, අය වැය කාරක සභා අවස්ථාෙව් 

දී  ඉතාමත් වැදගත් වූ අමාත ාංශයක් වන ළමා සංවර්ධන හා 
කාන්තා කටයුතු අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ සම්බන්ධෙයන් කථා 
කරන්නට ලැබීම ඉතාමත් වටිනා අවස්ථාවක් විධියට මා 
සලකනවා.  විෙශේෂෙයන්ම කාන්තාවන් ගැන කථා කරනවා නම්,   
අද කාන්තාවන්ෙග් දියුණුව, කාන්තාවන්ෙග් යහපත වාෙග්ම  
කාන්තාවන්ට ලැබී තිෙබන විශාල සහන ගැනත් පළමුව සඳහන් 
කළ යුතුයි. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රෙට් තිෙබන ආර්ථික වැඩ 
පිළිෙවළත් සමඟ කෘෂිකර්මය, කර්මාන්ත යන ෙම් කියන 
ක්ෙෂේතයන්හි අද ෙවනදාටත් වඩා සංවර්ධනයක් ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා  අද කාන්තාවෙග් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා 
කිරීම, ආර්ථික වශෙයන් බලගැන්වීම, යන ෙම් කරුණුවලදීත් 
අෙප් රට යම් කිසි ඉදිරි  මට්ටමකට ගිහින් තිෙබන බව 
විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම 
කාන්තාවන් බලගැන්වීෙම් පතිශතය 2005 අවුරුද්ෙද් සියයට 88ක් 
ෙවනවා.  නමුත් 2013 වසර වනෙකොට එය සියයට 93.6ක් දක්වා 
ෙගන එන්නට හැකියාවක් ලැබිලා තිෙබනවා. ෙම් ආකාරයට අෙප් 
රෙට් කාන්තාවන් බලගන්වන්නට, ශක්තිමත් කරන්නට  හැකියාව 
ලැබුෙණ්  විෙශේෂෙයන්ම  උතුරු නැෙඟනහිර පළාත් ඇතුළුව අෙප් 
රෙට් තිබුණු මහා කුරිරු තස්තවාදය නිමා කළ නිසායි.  එම 
තස්තවාදය නිමා කිරීෙමන් පසුව ෙම් රෙට්  සිටින ජනතාව ගැන,  
පවුල් සංස්ථාව ගැන, එෙහම නැත්නම්  ෙපෞද්ගලිකවම ඒ ජනතාව 
ගැන ෙසොයා බලා කටයුතු කරන්නට ඒ ඒ අංශවල රාජකාරිෙය් 
ෙයදී සිටින නිලධාරින්ට පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ නිසා තමයි, එදාට 
වඩා - 2005ට වඩා - අද අෙප් කාන්තාව ආර්ථික අතින් සවිබල 
ගැන්වීලා තිෙබන්ෙන්. 

විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ආණ්ඩුව අයිතිවාසිකම් රකින්නට විෙශේෂ 
වැඩ පිළිෙවළවල් කිහිපක්ම සකස් කළා. මානව අයිතිවාසිකම් 
පිළිබඳ විශ්ව පකාශනය, සිවිල් හා ෙද්ශපාලන අයිතිවාසිකම් 
පිළිබඳ ජාත න්තර සම්මුතිය, ආර්ථික, සමාජිය හා සංස්කෘතික 
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ජාත න්තර සම්මුතිය, කාන්තාවන්ට එෙරහි 
සියලු ආකාරෙය් ෙවනස්කම් දුරලන්නට ඇති කළ CEDAW 
සම්මුතිය සහ human rights සම්බන්ධව පවතින 1993 දී සම්මත 
කරන ලද වියානා සම්මුතිය ඇතුළුව අන්තර්ජාතික වශෙයන් 
ෙලෝකෙය් කාන්තාවන්ෙග් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරන්නට 
පවතින විවිධ ආකාරෙය් අයිතිවාසිකම්, සම්මුතීන් සහ පඥප්තීන්ට 
අපි රටක් හැටියට එකඟ ෙවලා තිෙබනවා. 

ඒ වාෙග්ම විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කරන්නට ඕනෑ කාරණයක් 
තිෙබනවා. අෙප් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 12.(1) අනුව වස්ථාෙව් 
ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

“All persons are equal before the law”. 

එහිදී සෑම පුද්ගලයකුම නීතිය ඉදිරිෙය් සමානයි. අෙප් 
කාන්තාවටත් ඒ සමාන අයිතිවාසිකම් ලබා දීම ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාව මඟින්ම තහවුරු කරලා තිෙබනවා. ඒක අෙප් රෙට් 
මූලික නීතිය. මූලික නීතියට ෙමය ඇතුළත්වීම රටක් විධියට අපි 
ලැබූ ජයගහණයක් විධියටයි මා දකින්ෙන්.  

වැඩ කරන කාන්තාවන් ගැන විෙශේෂෙයන්ම සලකා අපි 
පසූතිකාගාර ආඥාපනත සංෙශෝධනය කළා. එය සංෙශෝධනය 
කරලා  සාප්පු හා කාර්යාල ෙසේවෙය් ෙයදුණු කාන්තාවන් ෙවන්න 
පුළුවන්, රජෙය් ෙසේවෙය් ෙයදුණු කාන්තාවන් ෙවන්න පුළුවන්, 
ෙම්  සියලු ෙදනාෙග්ම අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරන්න එදා 
කටයුතු කළා.  ෙම්ක කාන්තාවෙග් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීමක් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

විතරක්ම ෙනොෙවයි, දරුවන්ෙග් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා වීමකුත් 
ෙම් තුළින් සිදු වනවා.  විෙශේෂෙයන්ම මවක් විධියට දරුවන්ට  කිරි 
දීම සඳහා   වැටුප් සහිතව නිවාඩු ලබා දීම  අනුමත කරලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම රජෙය් ෙසේවෙය් ෙයෙදන කාන්තාවක් 
වුෙණොත්, මාස හෙයන් පස්ෙසත් අර්ධ වැටුප් ලබා ෙගන තවදුරටත් 
ඒ දරුවාෙග් අයිතිවාසිකම් රකින්නට පුළුවන් විධියට අද අෙප් රෙට් 
නීතිය සකස් කරලා තිෙබනවා. අපි කාන්තාවන් විධියට,  වැඩ 
කරන කාන්තාවන්ට හිමි වුණු ඒ අයිතිය   අගය කරන්නට ඕනෑ.   

කාන්තා පඥප්තිය අප අනුමත කරලා, ඊට අනුව දණ්ඩ නීති 
සංගහය සම්පූර්ණෙයන්ම සංෙශෝධනයට ලක් කළා. කාන්තා 
හිංසනයට එෙරහිව ඒ වාෙග්ම ළමා අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීමට 
2005 අවුරුද්ෙද් සංෙශෝධනයන් ෙගනැල්ලා අපි අද වන විට 
නීතිෙය් හිඩැසක් ෙනොතිෙබන්න කටයුතු කර තිෙබනවා.  
කාන්තාවක් හිංසනයට ලක් වනවා නම්, අපචාරයට ලක් වනවා 
නම් එයට එෙරහිව නීතිමය පියවර ගැනීමට පුළුවන්. අෙප් දණ්ඩ 
නීති සංගහෙයන් එය සම්පූර්ණෙයන් ආවරණය කරලා තිෙබනවා. 
ළමයකු සම්බන්ධෙයන් ගත්තත් ඒ වාෙගමයි. ළමයාෙග් 
අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සඳහාත් සම්පූර්ණ නීතිමය 
රැකවරණය ලබා දී තිෙබනවා. ඒ ආකාරයට නීතිය සකස් කරලා 
අපි රටක් විධියට ඉදිරියට ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 2005 
අංක 34 දරන ගෘහස්ථ පචණ්ඩ කියා වැළැක්වීෙම් පනත - 
Prevention of Domestic Violence Act - ෙගනැවිත් තිෙබනවා.   

විෙශේෂෙයන්ම අපි කාන්තා හිංසනය ගැන  නිතරම කථා 
කරනවා. ඇත්තටම අෙප් රෙට් කලින් තිබුෙණ් නැහැ, 
කාන්තාවන්ට ෙගදරදී වන හිංසනවලදී පතිකර්ම ලබා ගන්න 
පුළුවන් කමයක්. ඊට අදාළ පරිදි නීතිය හදලා අද අපට 
පුළුවන්කමක් ලැබිලා තිෙබනවා, අෙප් කාන්තාවන්ට ස්වාමි 
පුරුෂයාෙගන් හිංසනයක් වනවා නම් ඊට එෙරහිව කියා කරන්න.  
ඒ ස්වාමි පුරුෂයා පිට කරලා - අතුරු ආඥාවක් අරෙගන -  
තමන්ෙග් ෙගදර ඉඳෙගන ස්වාමි පුරුෂයාෙගන් නඩත්තු ගන්නට 
පුළුවන්. ඉතින් ෙම්ක ෙහොඳ තත්ත්වයක්. ඒ නිසා ෙම් ආකාරෙයන් 
අද අපට  නීතිය ඉදිරිෙය් අයිතිවාසිකම් රාශියක් දිනා ගන්නට 
පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබනවා. නමුත් මා  එක කාරණයක් 
දකිනවා. අෙප් විෙද්ශගත  කාන්තාවන්ෙග් අයිතිවාසිකම් 
සම්බන්ධෙයන් අපි නීති-රීති හදලා තිෙබනවා. නමුත් විෙද්ශගත 
කාන්තාවන්ෙග් අයිතිවාසිකම් සුරකින්නට විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත ාංශ ය යටෙත් විවිධ වැඩසටහන් කියාත්මක කරමින් 
උත්සාහ දැරුවත්, අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන ඉලක්කයට යන්න අද 
අපට රටක් විධියට ෙනොහැකි වී තිෙබනවා. ඒ නිසා  ඉතාම වැදගත් 
වූ ෙමම විවාදෙය්දී මා ෙයෝජනා කරනවා, විෙද්ශගත 
කාන්තාවන්ෙග් රැකවරණය සම්බන්ධෙයන් අෙප් රෙට් තිෙබන 
නීතිය තව දුරටත් සංෙශෝධනය කරන්නය කියලා. ඒ වාෙග්ම 
ඒජන්සිකරුවන් විසින් කාන්තාවන් විෙද්ශගත කිරීම මීට වඩා වග 
කීමක් ඇතුව හරියාකාරව  කළ යුතුයි. වැරැදි ආකාරයට කටයුතු 
කෙළොත් ඔවුන්ට දඬුවම් ලබා ෙදන්න පුළුවන් විධියට නීති සකස ්
කරන්නට ඕනෑ; මීට වඩා නීතිය තදින් කියාත්මක  කරන්නට 
ඕනෑ. ෙමොකද සමහර අවස්ථාවලදී අෙප් කාන්තාෙවෝ විෙද්ශගත 
ෙසේවයට ගිහිල්ලා මිය යන අවස්ථා තිෙබනවා; ස්ථිර ආබාධිත 
තත්ත්වයට පත් ෙවන අවස්ථා තිෙබනවා. 

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. (Mrs.)  Sriyani Wijewickrama, your time is over. 

 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) யாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
තව විනාඩියක් ෙදන්න.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, එම නිසා විෙද්ශගත වන 
කාන්තාවන් සම්බන්ධෙයන් අන්තර් ජාතික වශෙයනුත්, ෙද්ශීය 
වශෙයනුත් අපි නීති-රීතිවලට ඇතුළත් ෙවන්නට ඕනෑය කියන 
ෙයෝජනාව මා කරනවා. ඒ වා ෙග්ම ළමයින් සම්බන්ධෙයනුත් 
විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. අද අෙප් රට දරුවන්ට ජීවත් 
ෙවන්නට ෙහොඳම රටක් විධියට ෙලෝකය පිළි අරෙගන තිබුණත්, 
මීට වඩා අෙප් දරුවන් ගැන එකින් එක, එකින් එක ෙසොයා 
බලමින්, පුළුවන් තරම් දරුවන්ෙග් රැකවරණය සැලසීමට 
වැඩිහිටියන් විධියට හැම පුරවැසිෙයක්ම කටයුතු කළ යුතුයි කියන 
ෙයෝජනාව කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[පූ.භා. 11.06] 
 
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா  ேசனாநாயக்க) 
(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 
 නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ළමා සංවර්ධන හා 

කාන්තා කටයුතු අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව සාකච්ඡා 
කරන ෙම් අවස්ථාෙව්දී මටත් ඊට සම්බන්ධ වීමට ලැබීම ගැන මා 
සතුටට පත් ෙවනවා. මම අද ෙම් ගරු සභාෙව් හිටෙගන කථා 
කරන්ෙන්, - මෙග් නැඟණිය වන සැන්ඩා රාමනායක 
මහත්මියෙග් අවසන් කටයුතු ඊෙය් හවස සිදු කරලා - මෙග් 
හදවෙත් තිෙබන ෙලොකු ෙව්දනාවකුත් එක්කයි. ඇය තනිෙයන් 
පවුලක් නඩත්තු කරපු, දරුෙවෝ ෙදෙදෙනකුෙග් අම්මා ෙකෙනක්. 
ෙම් රෙට් තනිෙයන් පවුලක් නඩත්තු කරන කාන්තාවන්ෙග් 
ජීවනබර, ඒ අය විඳින දුක -දුෂ්කරතා- ගැනත්  කථා කිරීමට 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් තමයි, මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මෙග් කථාව 
පටන් ගන්ෙන්.  

විෙශේෂෙයන්ම මම කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තුව සිටි 
කරුණු කාරණාවලට යන්න කලින් මට ෙපර කථා කළ සුදර්ශනී 
පනාන්දුපුල්ෙල් මන්තීතුමිය දැක්වූ අදහසක් ගැන කියන්න 
කැමැතියි. ගරු චන්දාණි බණ්ඩාර මන්තීවරිය ෙම් රෙට් මන්ද 
ෙපෝෂණය සම්බන්ධෙයන් කරපු කථාව ෙහළා දකින බවත්, අද 
ෙම් රෙට් මන්ද ෙපෝෂණය අඩු ෙව්ෙගන යන බවත් එතුමිය පකාශ 
කළා.  ඒ වාෙග්ම සහස සංවර්ධන ඉලක්ක ෙහේතු කර ෙගන 
ෙලෝකෙය් අෙනක් රටවල් සමඟ සංසන්දනය කරන විට අෙප් රට 
ෙම් කලාපෙය් ඉතාමත්ම ෙහොඳ තැනක තිෙබනවා කිව්වා. ඔව්. If 
you are talking about general indicators with regard to health 
and education in the South Asian region, I would say, අෙප් 
දත්ත ඉතාමත්ම ෙහොඳ තැනක තිෙබනවා. ඒකට එක්සත් ජාතික 
පක්ෂයට ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ. ෙම් රෙට් බිහි කරපු නිදහස් 
අධ ාපනය සහ නිදහස් ෙසෞඛ  ෙසේවාව ෙහේතු කර ෙගන අද 
කාන්තාවන්ෙග් සාක්ෂරතාව වැඩි වී තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ළදරු 
මරණ අනුපාතය සහ මාතෘ මරණ අනුපාතය අඩු වී තිෙබනවා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් නිදහස් ෙසෞඛ  ෙසේවාවට සහ නිදහස් 
අධ ාපනයට අපි ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ. එක්සත් ජාතික 
පක්ෂයට ස්තුතිවන්ත ෙවන්න පාථමික හා උසස ්මට්ටෙම් ෙසෞඛ  
ෙසේවාවක අපි අද ඉන්නවා.  නමුත්  කාන්තාවන්ෙග් අෙනකුත් 
සියුම් පැතිකඩ  ෙදස බැලුවාම, කාන්තාවන් ෙකොතැනද ඉන්ෙන් 
කියන එක මම පැහැදිලිවම පකාශ කළ යුතුයි.   

කාන්තා හිංසනය ගැන කථා කරන ෙකොට, ඒ වාෙග්ම මන්ද 
ෙපෝෂණය ගැන කථා කරන ෙකොට සුදර්ශනී පනාන්දුපුල්ෙල් 
මැතිනියෙග් තර්කයට පිළිතුරක් ෙලස දරුවන්ෙග් මන්ද 
ෙපෝෂණය, කුරු වීම, කෘශ වීම සම්බන්ධෙයන් වූ දත්ත ටික 
ඇතුළත් ෙල්ඛන මම සභාගත* කරනවා.  
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[ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, එම දත්තවලින් ෙපන්නුම් 
කරනවා, දිස්තික්ක මට්ටමින් වයස අවුරුදු 05ට අඩු දරුවන්ෙග් 
මන්ද ෙපෝෂණ තත්ත්වය. සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මන්තීතුමිය 
නිෙයෝජනය කරන ගම්පහ දිස්තික්කය ගැන මම මුලින්ම සඳහන් 
කරන්නම්.  යුද්ධය අවසන් ෙවන්නට ෙපර 2007 වර්ෂෙය් ගම්පහ 
දිස්තික්කෙය් අවුරුදු 05ට අඩු දරුවන්ෙග් මන්දෙපෝෂණ තත්ත්වය 
තිබුෙණ් සියයට 12.5යි.  2012 වර්ෂෙය් ලබා ගත් දත්තවලින් එය 
සියයට 21.3ක් දක්වා ඉහළ ෙගොස් ඇති බව ෙපන්නුම් කරනවා. 
2007 වර්ෂෙය්  12.5ක මට්ටෙම් සිට 2012 වර්ෂය වන විට 21.3 
දක්වා එතුමියෙග් දිස්තික්කෙය් මන්දෙපෝෂණ තත්ත්වය වැඩි 
ෙවලා තිෙබනවා.  මන්ද ෙපෝෂණය අඩු වුණා කියලා එතුමිය 
කියන්ෙන් ෙකොෙහන් ගත්ත දත්තවලින්ද කියලා මම දන්ෙන් 
නැහැ. දිස්තික්ක මට්ටමින් ඒ ෙතොරතුරු මම කියන්නම්. 
කිලිෙනොච්චි දිස්තික්කෙය් යුද්ධය අවසන් ෙවන්නට ෙපර 
මන්දෙපෝෂණ තත්ත්වය සියයට 37.6යි. යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ 2012 
වර්ෂෙය් ලබා ගත් දත්තවලින් ෙපන්නුම් කරනවා එය සියයට 
40.9ක් කියලා. මුලතිව් දිස්තික්කෙය් යුද්ධයට ෙපර මන්දෙපෝෂණ 
තත්ත්වය 32.4යි. 2012 වර්ෂය වන විට සියයට 35.6 දක්වා වැඩි 
ෙවලා තිෙබනවා.  

මෙග් හිතවත් ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන ඇමතිතුමිය 
නිෙයෝජනය කරන ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය් යුද්ධය අවසන් 
වීමට ෙපර දරුවන්ෙග් මන්ද ෙපෝෂණ තත්ත්වය සියයට 26.9යි. 
ෙම් වන විට  සියයට 31යි. ඒ වාෙග්ම නුවරඑළිය දිස්තික්කය 
ගත්තාම සියයට 26.2යි, ෙම් වන විට සියයට 26.6යි. තිකුණාමලය 
දිස්තික්කෙය් මන්දෙපෝෂණ තත්ත්වය සියයට 29.1යි, 2012 
වර්ෂෙයන් පස්ෙසේ ෙම් වන විට එය 32.8යි. ෙපොෙළොන්නරුෙව් 
සියයට 26.4යි. ෙම් වන ෙකොට සියයට 30.6යි. ෙම් රෙට් ජනතාව 
ෙනොමඟ යවන්න එපා කියලා ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙය් 
මන්තීවරියන්ෙගන්, මැති ඇමතිවරුන්ෙගන් මම ඉල්ලා සිටිනවා. 
ෙම් රෙට් ජනතාව මන්ද ෙපෝෂණෙයන් ෙපෙළනවා කියන එක 
මන්ද ෙපෝෂණය පිළිබඳ සමස්ත දත්ත ගත්තාම අපට ෙපෙනනවා. 
ඒ අනුව ෙම් රෙට් තුන් ෙදෙනක්ෙගන් එක් ෙකෙනක් මන්ද 
ෙපෝෂණෙයන් ෙපෙළනවා. වයස අවුරුදු පහට අඩු දරුවන්ෙග් 
කෘශ වීම හා කුරු වීම නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය් සියයට 33ක් 
වනවා. ෙම් ෙද්වල් අද ඉතාම කනගාටුදායක තත්ත්වයක 
තිෙබන්ෙන්. වතුකරෙය් මන්ද ෙපෝෂණෙයන් ෙපෙළන ගැබිනි 
මව්වරුන්ෙග් සංඛ ාව සියයට 41.7යි. ඒ කියන්ෙන් ගැබිනි 
මව්වරුන් ෙදන්ෙනක්ෙගන් එක් ෙකෙනක් අද මන්ද 
ෙපෝෂණෙයන් ෙපෙළනවා. ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙයන් අද ෙමතැනට 
ඇවිල්ලා වැරදි ෙතොරතුරු, වැරදි දත්ත ඉදිරිපත් කිරීම ගැන 
කාන්තා මන්තීවරියක් වශෙයන් විෙශේෂෙයන් මෙග් කනගාටුව 
පකාශ කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, රෙට් ජනගහනෙයන් සියයට 
52කට ආසන්න සංඛ ාවක් -බහුතරය- කාන්තාෙවෝ. රෙට් ඡන්ද 
දායකයින්ෙගන් බහුතරයත් කාන්තාෙවෝ. මම නිෙයෝජනය කරන 
දිස්තික්කෙය් සියයට 57ක් ඉන්ෙන් කාන්තාෙවෝ. අද අෙප් රෙට් 
ආර්ථිකයට ඉහළ දායකත්වයක් ලබා ෙදන්ෙන් කාන්තාෙවෝ. අෙප් 
රෙට් ආදායම් උපයන පධාන ක්ෙෂේත 3 වන ශමිකයින් ෙලස 
විෙදස්ගත වීම, ඇඟලුම් ක්ෙෂේතය, වතුකරය යන අංශවල වැඩි 
පමාණයක් ඉන්ෙන් කාන්තාෙවෝ. ඒ අනුව ෙම් රෙට් ආර්ථිකයට 
සියයට 60කට වැඩි දායකත්වයක් ෙදන්ෙන් කාන්තාෙවෝ. ඒ 
වාෙග්ම ෙම් රෙට් අවිධිමත් අංශෙය් කාන්තා නිෙයෝජනය සියයට 
57යි. ඒ වාෙග්ම අෙප් රෙට් පරිපාලන ෙසේවෙය් සියයට 52කට වැඩි 
සංඛ ාවක් ඉන්ෙන් කාන්තාෙවෝ. රාජ  ෙසේවය ගත්තත් සියයට 
52කට වැඩි කාන්තා නිෙයෝජනයක් තිෙබනවා.  අමාත ාංශවල 
ෙල්කම්වරු ෙමපමණ ඉන්නවා කියලා  

සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මන්තීතුමිය කිව්වා. අෙප් රෙට් 
බහුතරය කාන්තාෙවෝ වුණත්, තීන්දු තීරණ ගන්නා රාජ  ෙසේවෙය් 
තනතුරු දරන පිරිෙසේ කාන්තා නිෙයෝජනය සියයට 10 ඉක්මවා 

ගිහිල්ලා නැහැ. මම එය කියන්ෙන් කනගාටුෙවන්. අෙප් රෙට් 
ආර්ථිකයට සියයට 60කට වැඩි දායකත්වයක් සපයන්ෙන් 
කාන්තාෙවෝ. ෙම් රෙට් ස්තී පුරුෂ සමාජභාවය තුළ කාන්තා 
සාක්ෂරතාව සියයට 93යි, 94යි කියලා අපි මුළු ෙලෝකයටම පුන 
පුනා කියනවා. නමුත්, ෙම් රෙට් කාන්තාෙවෝ වැඩි වශෙයන් 
නියැෙළන්ෙන් අඩු ආදායම් ලබන කම්කරු ෙපළැන්තිෙය් 
රැකියාවලයි. තීන්දු තීරණ ගන්නා තැන්වල කාන්තා නිෙයෝජනය 
නැහැ කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී කනගාටුෙවන් වුවත් පකාශ 
කරනවා. 

ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා කටයුතු ඇමතිතුමා ඉදිරිෙය්දීයි මම 
ෙම් කරුණ කියන්ෙන්. ෙම් රෙට් කාන්තාවන්ට එෙරහිව තිෙබන 
සියලු විෂමතාවන් දුරලීමට අපි ෙලෝකෙය් තිෙබන හැම 
පඥප්තියකටම; හැම සම්මුතියකටම අත්සන් තැබුවා. CEDAW 
එක - Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination Against Women -  ගත්තත්, දරුවන් ගැන කථා 
කරනෙකොට CRC එක ගත්තත් අපි ඒවාට අත්සන් කරලා 
තිෙබනවා. ෙම්වාට අත්සන් තබලා අවුරුදු 25ක් ෙවනවා.  ෙම් 
ෙනොවැම්බර් මාසෙය් ඒ ගැන පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙලොකු පකාශයක් 
කරන්න ආණ්ඩු පාර්ශ්වය බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. නමුත් ෙම් වන 
විට මන්ද ෙපෝෂණෙයන් ෙපෙළන, පාසල් අතහැර යන දරුවන් 
සංඛ ාව වාෙග්ම, ළමා ශමිකයන් සංඛ ාවත් දිෙනන් දින වැඩි 
ෙවනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අද ගැබ් ගන්නා දැරිවියන්ෙග් 
පමාණය සියයට 7යි. අද දරුවන් ෙමවැනි ඉතාම කනගාටුදායක 
තත්ත්වයකට මුහුණ පාලා ඉන්න අවසථ්ාවක ඔබතුමන්ලා 
කියනවා, හැම ෙද්ම හරි ෙහොඳයි, මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා 
කාන්තාවන් ෙවනුෙවන් ෙබො ෙහෝ ෙද්වල් කර තිෙබනවාය කියලා. 
"ෙගදර බුදුන් අම්මා" කියන වදන අනුවම කටයුතු කළාය කියලා 
ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන ඇමතිතුමිය කිව්වා. නමුත් අද ෙම් රෙට් 
කාන්තාවන් තමන්ෙග් දරුවන්ට කන්න ෙදන්න ෙදයක් නැති 
ෙවන ෙකොට වත්ත පහළ තිෙබන කරිවිල තම්බලා -  

 
ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
ඇයි කරිවිල කන්ෙන්?  
 
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா  ேசனாநாயக்க) 
(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 
ඔවුන්ට කන්න ෙවන ෙදයක් නැහැ. ෙවන විකල්පයක් නැහැ. 

ගරු ඇමතිතුමියනි, ඔබතුමිය ෙහොඳට දන්නවා ෙම් රෙට් ගෘහ 
මූලිකත්වය දරන කාන්තාව - [බාධා කිරීමක්]  ගරු තිසස් 
කරල්ලියද්ද ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී ඕවා කියන්න. 

අද පවුල් තුනක් ගත්ෙතොත් ඒ එක පවුලක ෙහෝ ගෘහ 
මූලිකත්වය දරන්ෙන් කාන්තාවයි. ඒ කාන්තාවන්ට අද ෙවන 
ෙකොට ෙම් ආණ්ඩුෙවන් ෙමොන වාෙග් පෙව්ශයන්ද දීලා 
තිෙබන්ෙන් කියලා මම අහන්න කැමැතියි.  

යුද්ධය අවසන් කරලා, "කාන්තාව, සාමය සහ ආරක්ෂාව" 
කියන එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් ආරක්ෂක මණ්ඩලෙය් 
ෙයෝජනාවලිය -1325- කියාත්මක කිරීමට ඔබතුමන්ලා අරෙගන 
තිෙබන පියවරවල් ෙමොනවාද? ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා කටයුතු 
ඇමතිතුමා ෙම් 1325 කියන ෙයෝජනාව ගැන ෙහොඳාකාරව 
දන්නවා. "අෙප් ෙමන්න ෙමෙහම ජාතික මට්ටෙම් වැඩ පිළිෙවළක් 
තිෙබනවා, කාන්තාවෙග් සාමය සහ ආරක්ෂාව ඇති කරන්න, 
කාන්තාවට ගරුත්වයකින් යුක්තව කටයුතු කිරීමට අවශ  පරිසරය 
නිර්මාණය කර ෙදන්න අපි කටයුතු කරනවා" කියලා ගරු 
ඇමතිතුමා මීට කලිනුත් ෙමතැනදී විවිධ කතන්දර කිව්වා.   

මම පැහැදිලිවම කියන්න කැමැතියි, ෙම් රෙට් කාන්තාවන් 
බලගැන්වීම ෙවනුෙවන් කටයුතු කෙළේ මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමා ෙනොෙවයි, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාය කියලා.  
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ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාෙග් කාලෙය් ශී ලංකා කාන්තා 
කාර්යාංශය බිහි කළා. කාන්තා කටයුතු අමාත ාංශය බිහි කෙළේත් 
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමායි. 1993 දී කාන්තා පඥප්තිය ෙම් 
රටට ෙගනාෙව් රණසිංහ ෙපේමදාස උත්තමාණන්. කාන්තා 
පඥප්තිය නීතිගත කරන්න ෙම් වන තුරු ෙම් ආණ්ඩුවට බැරි ෙවලා 
තිෙබනවා. ඊළඟට කාන්තා අයිතිවාසිකම් පනත ගැන කිව්ෙවොත්, 
සුෙම්ධා ජයෙසේන අමාත තුමිය ෙහොඳට දන්නවා එතුමිය කාන්තා 
ඇමතිවරිය වශෙයන් කටයුතු කළ කාලෙය්ත් අප ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කළ බව.  කාන්තා අයිතිවාසිකම් පනත් 
ෙකටුම්පත පා ර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනැත් සම්මත කරලා කාන්තාවට 
ගරුත්වයකින් යුතුව ජීවත් ෙවන්න අවකාශ සලසා ෙදන්න කියලා 
ෙම් රෙට් කාන්තා කියාකාරිනියන් හා කාන්තා සංවිධාන ඉල්ලා 
සිටියා. ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා කටයුතු ඇමතිතුමාට මා 
කියනවා ජාතික කාන්තා කමිටුව ෙකොමිසමක් බවට පත් කරන්න 
කියලා. ෛනතික බලතල ෙදමින්, ඒ අයට විෙශේෂෙයන්ම අද රෙට් 
තිෙබන පශ්න විසඳා ගැනීමට අවශ  කරන බලතල ලබා ෙදමින් 
කාන්තා ෙකොමිසමක් බිහි කරන්න. ෙම්ක අප හැම දාමත් ඉල්ලන  
ෙදයක්. අද ඒ කිසි ෙදයක් කර නැහැ. 

මම ඉතාම කනගා ටුෙවන් ෙම් කාරණය කියන්ෙන්. අද 
ඔබතුමන්ලා කාන්තා හිංසනය ගැන කථා කරනවා. අද අප ඉතාම 
කනගාටුදායක තත්ත්වයක ඉන්ෙන්.ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, 
අප CRC එකට අත්සන් තැබූ රටක්. එයට අත්සන් තබලා අවුරුදු 
25 සමරන්න ෙහට අනිද්දා ලැහැස්ති ෙවන අවස්ථාෙව්දී, අවුරුදු 
4ක් වැනි ෙකටි කාලයක් තුළ -2010 සිට 2014 දක්වා- ළමයින්ට 
එෙරහිව සිදු වන බල හා සුළු අපරාධ 32,259ක් වාර්තා ෙවලා 
තිෙබනවා.  

සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මැතිනිය කිව්වා, hotline එක තිෙබන 
නිසා ඒවා වාර්තාගත ෙවනවා  කියලා. වාර්තාගත වුණාට,  ෙම්වා 
සම්බන්ධෙයන් නඩු අහලා ඉවර ෙවන්න අවුරුදු  10ක 12ක 
කාලයක් ගත ෙවනවා. කාන්තාවන්ට එෙරහිව සිදු වුණු බල හා සුළු 
අපරාධ 39,604ක් වාර්තා ෙවනවා. මම ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ෙම් 
සම්බන්ධව වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්නයක් ඇහුවා. ඒ, 
අද වන ෙකොට ෙමවැනි ෙචෝදනා සම්බන්ධෙයන් පවරා තිෙබන 
නඩු පමාණය ෙකොච්චරද, දැනට  අහලා  ඉවර වුණු  නඩු පමාණය 
ෙකොච්චරද, ෙම් වන ෙකොට ෙමවැනි ෙචෝදනාවලට වරදකරුවන් වූ  
චූදිතයන් කී ෙදෙනක් හිරබත් කනවාද කියලා.  අමාත තුමා දුන්න 
පිළිතුෙර් ඇති දත්තවලින් ෙහළි වුණා, ඒ සංඛ ාව 39,604ක් බව.  
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, 39,604ක්  කියලා කියන්ෙන්  
40,000කට ආසන්න සංඛ ාවක්. වසර හතරක් වැනි ෙකටි 
කාලයක් ඇතුළතදී  ෙමතරම් අපරාධ පමාණයක් වාර්තාගත ෙවලා 
තිෙබනවා. නමුත් චූදිතයන් 713යි අද හිරබත් කන්ෙන්.  

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 

Hon. Member, please wind up.  

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය 
( மாண் மிகு (தி மதி) ேரா  ேசனாநாயக்க) 
(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 
තලතා  අතුෙකෝරල මන්තීතුමිය නැති නිසා මට එතුමියෙග් 

කාලය ගන්න කිව්වා.   ෙජෝන් අමරතුංග මන්තීතුමා  ඒ බව ගරු 
කථානායකතුමාට දැනුම් දුන්නා.  තලතා  අතුෙකෝරල මන්තීතුමිය 
අද   එන්ෙන් නැහැ.  

ඒ නිසා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී -  
 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Are you taking the whole time allotted to her?  

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா  ேசனாநாயக்க) 
(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 
No, I will take only five minutes.  

ෙම්වා වාර්තාගත ෙවන්න hotline  එකක් දුන්නාට මදි.  ඒවා 
වාර්තාගත වීෙමන් පසුව එම දරුවන්ෙග් ෙපෞද්ගලිකත්වය 
ආරක්ෂා කර ගැනීමටත්, ඒ අයෙග් මානසික තත්ත්වය ආරක්ෂා 
කර ගැනීමටත්, දරුවන්ෙග් අනන තාව රැක ගැනීමටත් කටයුතු 
කළ යුතුයි.  ඒ වාෙග්ම ෙම් නඩු මාස හයක් ඇතුළත අසා නිම 
කිරීමට අවශ  අධිකරණ පද්ධති ඇතුළු අෙනකුත් ෙසේවාවන් ලබා 
දිය යුතුයි. මහින්ද චින්තනෙයන්, ඒ වාෙග්ම හැම අය වැයකදීමත් 
ළමා අපචාර  හා කාන්තා හිංසන පිටුදැකීමට කටයුතු කිරීමට වැඩ 
පිළිෙවළවල් තිෙබනවා කියලා  කියනවා. නමුත් ඒ 
සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කිරීමට අමාත ාංශයට කිසිම මුදලක් 
ෙවන් කරලා නැහැ;  ඒ සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන්න කිසිම 
කියාදාමයක් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, 'ෙගදර බුදුන් අම්මා' නිසා 
කාන්තාවට සලකනවා කියලා  මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ගැන 
වර්ණනා කරනවා. මහින්ද චින්තන 2005ත්,  මහින්ද චින්තන ඉදිරි 
දැක්ෙමනුත් ෙපොෙරොන්දු දුන්නා, කාන්තා නිෙයෝජනය සියයට 
25කින් වැඩි කරනවා කියලා. මා කනගාටුෙවන් යුතුව ෙම් 
කාරණය ගැන සඳහන් කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම පළාත් පාලන 
ආයතන ඡන්ද විමසීම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පතට මම 
ෙපෞද්ගලික මන්තීවරයකුෙග් සංෙශෝධනයක්  ඉදිරිපත් කළා.  එහි  
22.(4) (2ආ) යටෙත් දැක්ෙවන එම සංෙශෝධනය ෙමෙසේයි: 

"(2ආ) ෙම් ආඥාපනෙත් යම් විධිවිධානයක පටහැනිව කුමක් සඳහන් වුව 
ද, ෙම් වගන්තිෙය් (2) වන උපවගන්තිය යටෙත් භාරෙදනු ලැබූ 
නාමෙයෝජනා පතෙය් සඳහන් මුළු අෙප්ක්ෂක සහ අමතර තැනැත්තන් 
සංඛ ාෙවන් සියයට විසිපහක් කාන්තාවන් සහ තරුණයන් ෙගන් 
සමන්විත විය හැකි ය." 

මම පුංචි සංෙශෝධනයක් ඒකට ඉල්ලුවා. ඉල්ලුෙව් ෙමොකක්ද? 

 ෙම් ආඥාපනෙත් යම් විධිවිධානයක පටහැනිව කුමක් සඳහන් 
වුවද,  ෙම් වගන්තිෙය් (2) වන උපවගන්තිය යටෙත් භාරෙදනු 
ලැබූ නාමෙයෝජනා පතෙය් සඳහන් මුළු අෙප්ක්ෂක සහ අමතර 
තැනැත්තන් සංඛ ාෙවන් සියයට 30කට ෙනොඅඩු  සංඛ ාවක් 
කාන්තාවන්ෙගන් සමන්විත විය යුතු අතර, එකී සංඛ ාෙවන් 
සියයට 20කට ෙනොඅඩු සංඛ ාවක් තරුණයන්ෙන් සමන්විත විය 
යුතුය."  

 ෙම් සංෙශෝධනය මම ඉදිරිපත් කළා. නමුත් ෙමොකක්ද වුෙණ්? 
මම ෙම්  සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් කළ දිනයත් මම සඳහන් 
කරන්නම් ගරු නිෙයෝ ජ  සභාපතිතුමනි. මම ඉදිරිපත් කෙළේ 2013 
අෙගෝස්තු මාසෙය්.  ඇමතිතුමා  නිර්ෙද්ශයක් දුන්නා. ෙමොකක්ද, 
දුන්න නිර්ෙද්ශය?  

"2012  අංක 22 දරන පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් 
(සංෙශෝධන) පනත සම්මත වූ 2012.10.10 වන දින  මවිසින් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී එකඟ වූ පරිදි එම පනත සඳහා සිදු කළ යුතු 
සංෙශෝධන පළාත් පාලන ආයතන ෙකොට්ඨාස සීමා නිර්ණය කිරීම 
සඳහා වූ ජාතික කමිටුෙව් නිල කටයුතු අවසන් වූ පසු 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවත ඉදිරිපත් කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙව්."  

ඒ කියන්ෙන් විෙශේෂෙයන් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කරපු 
දවෙසේ ෙබොෙහෝ අයෙග් තව අදහස් තිබුණා, ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පතට ඇතුළත් කරන්නට. "දැනට ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
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සංෙශෝධනය කර ගනිමු.  ඔය සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කිරීමට මම 
අවස්ථාවක් ෙදනවා" කියලා තමයි ඇමතිතුමා ෙපොෙරොන්දු වුෙණ්. 
ඒක තමයි එතුමා පැහැදිලිවම කිව්ෙව්. 

එතුමා කිව්වා, "එම පනත සඳහා සිදු කළ යුතු සංෙශෝධන 
පළාත් පාලන ආයතන  ෙකොට්ඨාස සීමා නිර්ණය කිරීම සඳහා වූ 
ජාතික කමිටුෙව්  නිල කටයුතු අවසන් වූ පසු පාර්ලිෙම්න්තු ෙවත  
ඉදිරිපත් කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙව්. එබැවින් ගරු ෙරෝසි 
ෙසේනානායක, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීතුමිය විසින් ඉදිරිපත් ෙකොට 
ඇති ෙයෝජිත පනත් ෙකටුම්පත ෙමම අවස්ථාෙව්දී පාර්ලිෙම්න්තුව 
ෙවත ඉදිරිපත් කිරීමට අවශ  ෙනොවන බව ෙමයින් දන්වා සිටිමි"  
කියලා. 

මට ෙම්ක ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. කලින් එතුමා කිව්වා ෙන්, 
සංෙශෝධන ෙගෙනනවා කියලා. ඔය ෙගෙනන සංෙශෝධනවල කිසි 
ෙකෙනක් කිසි තැනක කාන්තා නිෙයෝජනය  සියයට 30කින් වැඩි 
කරන්න කියලා ඉල්ලා තිබුෙණ් නැහැ, ගරු නිෙයෝජ  
සභාපතිතුමනි. මම එදා ගරු  අමාත තුමාත් එක්ක කාරක සභාෙව් 
දී  විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ගැන කථා කරන අවස්ථාෙව් දී මම තනිවමයි 
සිටිෙය්.   ඒ අවස්ථාෙව් දී  සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මන්තීතුමිය 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටියා. මම  එතුමියට කථා කළාම කිව්වා, 
“යුනිෙසෆ් එෙකන් කට්ටියක් එනවා, ඒ නිසා එම අවස්ථාෙව් 
එන්න බැහැ“  කියලා. අඩු ගණෙන් ඒ අවස්ථාෙව් දී පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරියන් සියලු ෙදනාම මාත් එක්ක ඉඳලා ෙම් සංෙශෝධනය 
ගැන සාකච්ඡා කරන්න තිබුණා.   

ගරු ඇමතිතුමා  ඒක ඉවත් කරන්න අවශ  නැහැ.  ඒ ෙල්ඛනය  
ආවාට පසුව, අර සංෙශෝධනයන් කරන අවස්ථාෙව්දී  ෙම්කත් 
ඉදිරිපත් කරනවා කියලා  මට කියන්න තිබුණා. මට පැහැදිලිවම 
ෙපෙනන්ෙන් වත්මන් රජෙය්  මහින්ද රාජපක්ෂ  මැතිතුමා ඇතුළු 
ආණ්ඩුවට කාන්තා නිෙයෝජනය ගැන කිසිම වුවමනාවක් නැති 
බවයි. ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, මා කනගාටුෙවන් කියනවා 
අද පළාත් පාලන මට්ටෙම් කාන්තා නිෙයෝජනය සියයට 1.8යි. 
පළාත් සභාවල සියයට 5යි. [බාධා කිරීමක්] ජාතික මට්ටෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්ෙන් කාන්තාෙවෝ 13යි.  ඒ කියන්ෙන් සියයට 
5.8යි.  අද ෙම් රෙට් කාන්තාවට මූලිකත්වය ෙදනවා කියන රෙට් 
කාන්තා නිෙයෝජනය ඉතාමත්ම කනගාටුදායක තැනකයි 
තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Azwer, please do not disturb her. She is going to 

wind up. Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake, you have taken 
six minutes from the Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale’s 
time.  

 
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா  ேசனாநாயக்க) 
(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 
පාර්ලිෙම්න්තුව කියන උත්තරීතර ආයතනෙය් තබා, පළාත් 

පාලන මට්ටෙම්වත් කාන්තා නිෙයෝජනය සියයට 2 ඉක්මවා 

යන්න බැරි අවස්ථාවක ඒක පතික්ෙෂේප කළාය කියන්ෙන්  
කනගාටුදායක, ලැජ්ජා සහගත තත්ත්වයක්ය කියන එක මම ෙම් 
අවස්ථාෙව් දී කියන්න කැමැතියි.  

 
[ .ப. 11.21] 

 
ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා (ආර්ථික සංවර්ධන 
නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ் -  ெபா ளாதார 
அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah - Deputy Minister of 
Economic Development)  

பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம்  

ெகளரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, சி வர் அபிவி த்தி, 
மகளிர் அ வல்கள் அைமச்சின் நிதி ஒ க்கீ கள் மீதான 
கு நிைல விவாதத்திேல கலந் ெகாள்வதில் நான் மிக ம் 
மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். குறிப்பாக ேமதகு ஜனாதிபதி மஹிந்த 
ராஜபக்ஷ அவர்கள் சமர்ப்பித்த இந்த வர  
ெசல த்திட்டத்தின் லம்  சி வர்களின் - குழந்ைதகளின் - 
பாலர்களின் எதிர்கால நலன் க தி ம் ெபண்களின் 
பா காப் , வளர்ச்சி மற் ம் கு ம்ப வ மானம் ேபான்ற 
விடயங்கள் குறித் ம் அதிகூ ய க்கியத் வம் ெகா த்  
அவற் க்குத் ேதைவயான பாாியள  நிதி 
ஒ க்கப்பட்டேபாதி ம் எனக்கு ன்  ேபசிய எதிர்க்கட்சி 
உ ப்பினர் மிகக் குைறவான ைறயிேல அதைன  மதிப்பீ  
ெசய்தைதயிட்  நான் மிக ம் கவைலயைடகின்ேறன்.  

குறிப்பாக உள் ராட்சிச் சைபத் ேதர்தல்களிேல ெபண்கள் 
வி ம்பினால்  தம் ேபாட் யிட்  ெவற்றிெபற ம். 
20 - 25 தம்தான் அவர்கள் அந்தத் ேதர்தல்களிேல 
ேபாட் யிட ேவண் ம் என்  எந்தெவா  வைரயைற ம் 
கிைடயா . அ  சட்டத்திேல மிகத்  ெதளிவாகச் 
ெசால்லப்பட் ள்ள . அதாவ , இந்தச் சைபக்கும் ஏைனய 
சைபக க்கும் ெபண்கள்  தம் ேதர்த ல் ேபாட் யிட்  
ெவற்றிெபற்  வர ம்! ஆகேவ, ெபண்களின் 
உாிைமகைளப் பா காப்ப  உட்பட அவர்களின் 
விவகாரத்தில் நாங்கள் அதிகூ ய அக்கைறேயா  
ெசயற்ப கின்ேறாம் என்பைத நான் இங்கு மிகத் ெதளிவாகக் 
கூ கின்ேறன்.  

ெகளரவ உ ப்பினர் அாியேநத்திரன் அவர்கள் இந்தச் 
சைபயில் உைரயாற் ம்ேபா   உண்ைமக்குப் றம்பான ஒ  
ெசய்திையச் ெசான்னார். அதாவ , கிளிெநாச்சி 
மாவட்டத்திேல 40 ஆயிரம் விதைவகள் இ ப்பதாக, அல்ல  
ெபண்கள் தைலைமதாங்குகின்ற கு ம்பங்கள் இ ப்பதாகச் 
ெசான்னார். [இைடயீ ] நீங்க ம் அப்ப யா 
ெசால்கின்றீர்கள்? ெகளரவ உ ப்பினர் தி மதி மேகஸ்வரன் 
அவர்க ம் அைதத்தான் ெசால்கின்றார். ெகளரவ பிரதித் 
தவிசாளர் அவர்கேள, என்னிடத்தில் குறித்த விவரம் 
இ க்கின்ற . கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தி ள்ள ெமாத்தக் 
கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக 38,780. ேக ங்கள், ெகளரவ 
உ ப்பினர் அவர்கேள! இவ்வா  இ க்கின்றேபா  அங்கு 
எப்ப  40 ஆயிரம் ேபர் விதைவகளாக இ க்க ம்? 
ஆகேவ, ெகளரவ உ ப்பினர் அாியேநத்திரன் அவர்கள் 
மாத்திரமல்ல, ெகளரவ உ ப்பினர் தி மதி மேகஸ்வரன் 
அவர்க ம் அவ்வா  கூ வைதயிட்  நான் மிக ம் 
கவைலயைடகின்ேறன். த ல் நீங்கள் சாியான ைறயில் 

ள்ளிவிபரங்கைளத் ெதாிந் ெகாள்ள ேவண் ம். ஆனால், 
கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தி ள்ள ெபண்கள் தைலைமதாங்கும் 
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கு ம்பங்களின் - women-headed families ெமாத்த 
எண்ணிக்ைக 5,857. அதில் 20 தமான கு ம்பங்கள்தான் 

த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்டைவ. அவர்கைள த்தத்தால் 
கணவைன இழந்தவர்கள், இயற்ைகயாக, சுக னம் 
காரணமாக கணவைன இழந்தவர்கள் மற் ம் விவாகரத்  

த ய ஏைனய காரணங்களால் கணவைன இழந்தவர்கள் 
என்  வைகப்ப த்தலாம்.  

இவ்வா  இ க்கின்றேபா  இந்தச் சைபயிேல 40 ஆயிரம் 
ேபர் கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தில் விதைவகளாக 
இ க்கின்றார்கள் என்ற தவறான ெசய்திையச் 
ெசால்வதன் லம் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் சர்வேதச ச கத்தின் 
மத்தியில் மிக ேமாசமான ஒ  சிந்தைனைய 
ஏற்ப த் கின்றார்கள். இந்தச் சைபயிேல ெகளரவ 
உ ப்பினர்கள் மிக ம் அவதானமாக உண்ைமயான 
விடயங்கைளக் கூற ேவண் ம் என்  நான் இந்தச் 
சந்தர்ப்பத்திேல ெசால் ைவக்க வி ம் கின்ேறன். [இைடயீ ] 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள! தய ெசய்  நான் 
ெசால்வைதக் ெகாஞ்சம் ேக ங்கள்! இங்கி ந்  
ேகட் க்ெகாண் ங்கள்! ஓட ேவண்டாம்! [இைடயீ ] நான் 
உண்ைமையச் ெசான்னால் ஏன் ஓ கின்றீர்கள்? 24ஆம் திகதி 
நீங்க ம் அரச தரப் ப் பக்கம் வரவி ப்பதாக நாங்கள் 
ேகள்விப்பட்ேடாம்.  

த்தத் க்குப் பிறகு குறிப்பாக வடக்கு, கிழக்குப் 
பிரேதசங்களிேல சி வர்களின் ன்ேனற்றத் க்காக ம் 
அவர்களின் நலன் க தி ம் மகளிர் ன்ேனற்றம் குறித் ம் 
பல்ேவ  நடவ க்ைககைள நாங்கள் எ த்  வ கின்ேறாம். 
அந்தப் பிரேதசங்களில் சி வர்கைளப் பா காப்பதற்காக 
அங்கு ஏற்ெகனேவ இ ந்த சி வர் இல்லங்கள் 
ஒ ங்குப த்தப்பட் ள்ளன. பிைழயான ைறயில் 
நடத்தப்பட்ட சி வர் இல்லங்கள் டப்பட் ள்ளன. ெகளரவ 
அைமச்சர் திஸ்ஸ கரல் யத்த அவர்கள் ஆகக்குைறந்த  
மாதத் க்கு ஒ  தடைவ அந்தப் பிரேதசத் க்கு விஜயம் 
ெசய்கின்றார். சி வர் பா காப்  அதிகாரசைபயின் 
தைலவி ம் சி வர் பா காப் த் திைணக்கள 
உத்திேயாகத்தர்க ம் ஒவ்ெவா  மாத ம் வடக்குக்கு விஜயம் 
ெசய்கின்றார்கள். அங்கி க்கின்ற சி வர்களின் நலன்கைளக் 
க த்திற்ெகாண் , சி வர் இல்லங்கள் சாியாகப் 
பராமாிக்கப்ப வதிேல எந்தவிதமான தய தாட்சணிய ம் 
காட்டாமல் நடவ க்ைககைளச் ெசய் ெகாண் க்கிறார்கள்.  

ெகளரவ உ ப்பினர் அாியேநந்திரன் அவர்கள் 
உைரயாற் ம்ேபா , இந்த அரசாங்கம் த்தத்திேல 
பாதிக்கப்பட்ட ெபண்க க்கு எ ேம ெசய்யவில்ைல என்  
ெசான்னார்.  இ  மிக ம் கவைலயான ஒ  விடயம்.  
மட்டக்களப்  மாவட்டத்திேல இந்திய அரசாங்கத்தின் 
உதவி டன் நாங்கள் தைலைமதாங்கும் கு ம்பப் 
ெபண்க க்கு விேசட பயிற்சிகைளக் ெகா த் , அவர்க க்கு 
இப்ேபா  சுயெதாழில் வாய்ப் க்கைள வழங்கிக்ெகாண் 

க்கிேறாம். ஆயிரக்கணக்கானவர்க க்கு அங்ேக 
சுயெதாழி க்குத் ேதைவயான உபகரணங்கள் 
வழங்கப்பட் க்கின்றன.   

எதிர்வ கின்ற ஆண் ேல குறிப்பாகப் பாலர் கல்விைய 
ன்ேனற் வதற்காகப் பல அபிவி த்திப் பணிகள் 

ேமற்ெகாள்ளப்பட இ க்கின்றன.  இதற்கு ன்னர் எந்த ஒ  

அரசாங்க ம் பாலர் கல்விைய அங்கீகாிக்கவில்ைல.  
தற்தடைவயாக ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் பாலர் 

கல்விைய ன்ேனற் வதற்குப் பல ன்ெமாழி கைளச் 
ெசய் ள்ளார்.  அந்தவைகயில் பாலர் பாடசாைலகளில் 
கற்பிக்கின்ற ஆசிாிையக க்கு மாதாந்தம் ஒ  
ெகா ப்பனைவ வழங்குவதற்கு அரசாங்கம் 
தீர்மானித்தி க்கின்ற . அவர்க க்குத் ேதைவயான 
பயிற்சிகள் வழங்கப்பட இ க்கின்றன.  நாட் ேல இ க்கின்ற 
அைனத் ப் பாலர் பாடசாைலகளி ம் - common syllabus - 
ெபா வான ஒ  பாடத்திட்டம் கற்பிக்கப்படேவண் ம் 
என்பதற்கான நடவ க்ைககள் எ க்கப்பட் வ கின்றன. 
அவர்க க்குப் பயிற்சி வழங்குவதற்காக diploma course 
நடத்தக்கூ ய நி வனங்க க்கு இப்ேபா  எங்க ைடய 
அைமச்சு அங்கீகாரம் வழங்கிக்ெகாண் க்கின்ற .   

ெகளரவ அைமச்சர் திஸ்ஸ கரல் யத்த அவர்களின் 
தைலைமயில், இலங்ைகயில் ெபண்கள், சி வர்கள் 
ெதாடர்பான பிரச்சிைனக க்கு பல்ேவ பட்ட சிரமங்க க்கு 
மத்தியி ம் கங்ெகா த் க்ெகாண் க்கிேறாம். இங்கு 
மாத்திரமல்ல, உலகம் வ ம் பா யல் ஷ்பிரேயாகங்கள், 
ெபண்க க்ெகதிரான வன் ைறகள் இடம்ெபற் க் 
ெகாண் க்கின்றன. அவற்ைறக் கட் ப்ப த் வ  
அரசாங்கத்தின் கடைம மாத்திரமல்ல; எதிர்க்கட்சியின ம் 
ஒன் படேவண் ம். இந்த நாட் ேல எந்த ைலயிேல 
சம்பவங்கள் நடந்தா ம் அைவகள் இன்  ெபாி ப த் 
தப்பட்  ஊடகங்கள் லம் ெவளியிடப்ப கின்றன. ஆகேவ, 
ஆ ங்கட்சி எதிர்க்கட்சி என்  ேவ பா ல்லாமல் நாங்கள் 
எல்ேலா ம் ஒன் பட் , எவ்வா  இந்த நாட் ந்  
பயங்கரவாதத்ைத றிய த்ேதாேமா, எவ்வா  இந்த 
நாட் ேல 30 ஆண் களாகப் ைரேயா ப்ேபாயி ந்த 

த்தத் க்கு  கண்ேடாேமா, அேதேபான்  ேமதகு 
ஜனாதிபதி அவர்களின் தைலைமயிேல ெபண்க க்ெகதிரான 
பா யல் ஷ்பிரேயாகங்க க்ெகதிராக ம் குழந்ைதக க் 
ெகதிரான வன் ைறக க்ெகதிராக ம் ஒன் பட் ச் 
ெசயற்படேவண் ம்.  சுதந்திரமான  நம  நாட் ல் 
எங்க ைடய குழந்ைதகள் சுதந்திரமாக வாழேவண் ம்.  
எங்க ைடய ெபண்கள் 24 மணி ேநர ம் எவ ைடய 

ைண மின்றி திகளிேல பயணிப்பதற்கான பா காப்  
ஒ ங்குகள் ெசய்யப்படேவண் ம் என்பதிேல நாம் மிகக் 
கவனமாக இ க்கிேறாம்.   

ெகளரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, எதிர்வ கின்ற 
ஆண் ேல பல அபிவி த்தித் திட்டங்கைள நாங்கள் 
ேமற்ெகாள்ள இ க்கின்ேறாம். பாலர்க ைடய ேபாசாக்ைக 
அதிகாிப்பதற்காகப் பல திட்டங்கைள ன்ைவத் ள்ேளாம். 
இங்ேக ெகளரவ உ ப்பினர் ேரா  ேசனாநாயக்க அவர்கள் 
ேபசுகின்றெபா , "பல குழந்ைதகள் சாப்பா ல்லாமல் 
இறக்கிறார்கள்; அந்தக் குழந்ைதக க்குச் சாப்பா  ெகா க்க 

யாத நிைலயில் சில தாய்மார்கள் இ க்கிறார்கள்" என்  
ெசான்னார். இந்த நாட் ேல சாப்பா ல்லாமல் எந்ெதந்தப் 
பிரேதசத்திேல, எத்தைன குழந்ைதகள் இறந்தன? என்ற 
விபரத்ைதத் தய ெசய்  எமக்குத் த மா  நான் அவாிடம் 
ேகட்கவி ம் கிேறன். பாரா மன்றத்தில் இப்ப யான 
தவறான விடயங்கைளக் கூறக்கூடா . நாட் ேல வ ைம 
இ ப்ப  உண்ைமதான். வ ைமைய ஒழிப்பதற்காகப் பல 
நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றன என்பைத நாங்கள் 
ஏற் க்ெகாள்கிேறாம். 30 ஆண் களாக த்த 
சூழ்நிைலயி ந்த இந்த நாட்ைட இரேவா ரவாக மாற்றிவிட 

யா . வ ைமையப் ேபாக்கி, கு ம்ப வ மானத்ைத 
அதிகாித் , இந்த நாட்ைடக் கட் ெய ப் ம்வைகயில்தான் 
2015ஆம் ஆண்  'பட்ெஜட்' தயாாிக்கப்பட் க்கிற .   
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ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா  ேசனாநாயக்க) 
(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
There is a point of Order being raised by the Hon. 

(Mrs.) Rosy Senanayake.  
 
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா  ேசனாநாயக்க) 
(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, කිසිවිෙටකත් මම කන්න 

නැහැයි කිව්ෙව් නැහැ. මම කිව්ෙව් මන්දෙපෝෂණය, අඩු ෙපෝෂණය 
කියලායි. කන්න තිෙබන්ෙන් ෙමොනවාද? කරවිල කන්ෙන්.  
එක්ෙකෝ අල කෑල්ලක්. එක්ෙකෝ පාන් කෑල්ලක්.  කන්න නැහැයි 
කියලා මම කිව්ෙව් නැහැ.  

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Okay.  That is not a point of Order.  Hon. Hisbullah, 

you carry on with your speech.   
 

ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  
ெகளரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, இன்  நாங்கள் ஓர் 

உ தியான அரைசக் ெகாண் க்கின்ேறாம். 
ஆசியாவிேல ள்ள மிக உ தியான ஓர் அரெசன்றால், அ  
மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்க ைடய அரசுதான்! எதிர்வ ம் 
ஆண் களில் இன் ம் சிறப்பாக இந்த நாட்ைடக் 
கட் ெய ப் ேவாம். எவ்வா  த்தத்ைத க்கு 
ெகாண் வந்  இந்த நாட்ைட இன்  அைமதிப் ங்காவாக 
மாற்றியி க்கிேறாேமா அேதேபான் , இந்த 
நாட் க்கின்ற வ ைம நிைலையப் ேபாக்கி மக்களின் 
வ மானத்ைத அதிகாித்  மக்கள் ெசழிப்பாக வாழக்கூ ய 
வைகயில் இந்த நாட்ைடக் கட் ெய ப் ேவாம். ேம ம், 
ெபண்க க்ெகதிரான வன் ைறகள் மற் ம் 
சி வர்க க்ெகதிரான பா யல் ஷ்பிரேயாகங்களற்ற ஒ  
நாடாக எம  நாட்ைடக் கட் ெய ப் வதற்கு நாங்கள் 
எல்ேலா ம் திடசங்கற்பம் ண ேவண் ம். அதற்குத் 
ேதைவயான நடவ க்ைககைள எ ப்பதற்காக நாங்கள் 
பா பட ேவண் ம். அந்தவைகயில் ேதைவயான 
ஆேலாசைனகைள ம் ன்ெமாழி கைள ம் 
ஏற் க்ெகாள்வதற்கு நாங்கள் என் ம் ஆயத்தமாக 
இ க்கின்ேறாம். அதன ப்பைடயில்தான் இந்த வர  
ெசல த்திட்டம் உ வாக்கப்பட் க்கின்ற .  

சிறார்க ைடய மந்தேபாசைணைய நீக்கும் வைகயில் 
பாலர் பாடசாைலகளில் அவர்க க்கு ஒவ்ெவா  நா ம் ஒ  
கிளாஸ் பால் - glass of milk - வழங்கப்ப கின்ற . இந்தத் 
திட்டத்தின்கீழ் கிராமப் றங்களில் - பின்தங்கிய 
பகுதிகளி ள்ள பாலர் பாடசாைலச் சிறார்க ைடய சக்தி, 
பலம் அதிகாிக்கப்ப கின்ற . பாலர் பாடசாைல 
ஆசிாியர்க க்கான பயிற்சிெநறிகள் 
ஆரம்பிக்கப்பட் க்கின்றன. மிகச் சிறந்த ச தாயெமான்  
உ வாக்கப்பட ேவண் ம் என்பதற்காக இப்ப  
பல்ேவ பட்ட நடவ க்ைககள் எ க்கப்பட்  வ கின்றன. 
இைவெயல்லாவற்ைற ம் நிைறேவற்ற ேவண் மாக 

இ ந்தால், நம  நாட் ேல உ தியான ஓர் அரசாங்கம் இ க்க 
ேவண் ம். ஆசியாவிேலேய ஆச்சாியமிக்க ஒ  நாடாக நம  
நாட்ைடக் கட் ெய ப் வதற்கு மிகச் சிறந்த 
தைலைமத் வத்ைத இன்  நாங்கள் ெகாண் க்கின்ேறாம். 
ேமதகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்களின் தைலைமயிேல இன, 
மத, ெமாழி ேவ பா கைள மறந்   இலங்ைகயர்கள் என்ற 
உணர்விேல நாங்கள் எல்ேலா ம் ஒன் பட் ச்  ெசயற்பட 
ேவண் ம். அவாின் தைலைமத் வத்தின்கீழ் இந்த நாட்ைடக் 
கட் ெய ப்பி, ெபண்க க்ெகதிரான வன் ைறகள், பா யல் 

ஷ்பிரேயாகங்க க்கு நாங்கள் ஒ  கட் யாக 
ேவண் ம். இ  இந்த நாட் ல் மாத்திரம் இ க்கின்ற 
பிரச்சிைனயல்ல! உலகம் வதி ம் இ க்கின்ற பிரச்சிைன! 
அரசாங்கத்ைதக் குைறகூ வதன் லம் பிரச்சிைனக க்குத் 
தீர் காண யா . இன்  அேநகமான பா யல் 

ஷ்பிரேயாகங்கள் க க்குள் உறவினர்களால் 
ெசய்யப்ப கின்றன. அதற்காக ஒவ்ெவா  ட் க்கும் 
ெபா ஸாைரக் காவ க்கமர்த்தி இந்தப் பிரச்சிைனையக் 
கட் ப்ப த்த யா .  
 

නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
ெகளரவ பிரதி அைமச்சர் அவர்கேள, ஒ  நிமிடத்தில் 
த் க்ெகாள் ங்கள். 

 
ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  
ெகளரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, இவர்கள் மத்தியில் - 

awareness programme - விழிப் ணர் த் திட்டங்கைள 
ஏற்ப த் வதற்கான நடவ க்ைககள் எ க்கப்பட்  
வ கின்றன. அந்த வைகயில், விழிப் ணர் க் கூட்டங்கைள 
நாங்கள் நடத்தி வ கின்ேறாம். ேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்க ைடய கரங்கைளப் பலப்ப த்தி அவர  உ தியான 
அரசி டாக இந்த நாட்ைட ஆசியாவிேல ஆச்சாியமிக்க 
நாடாகக் கட் ெய ப் வதற்கு எல்ேலா ம் ஒன் பட 
ேவண் ெமன்  மீண் ம்ேகட் , விைட ெப கின்ேறன். 
நன்றி.  

 
[ .ப. 11.36] 
 
ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 
ெகளரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, சி வர் அபிவி த்தி, 

மகளிர் அ வல்கள் அைமச்சின் நிதி ஒ க்கீ கள் மீதான 
கு நிைல விவாதத்தில் கலந் ெகாண்  ேபசுவதற்குச் 
சந்தர்ப்பம் தந்தைமக்காக உங்க க்கு நன்றிையத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். 2006ஆம் ஆண்  
அரசாங்கத்தின் ைகக்கூ களாக இயங்கிவந்த தமிழ் ஆ தக் 
கு க்களால் ெகால்லப்பட்ட ன்னாள் பாரா மன்ற 
உ ப்பினர் அமரர் ரவிராஜ் அவர்களின் 7ஆம் ஆண்  
ஞாபகார்த்த தினத்ைதயிட்  த ல் அஞ்ச  
ெச த் வேதா , அவர  கு ம்பத்தின க்கும் என  ஆழ்ந்த 
அ தாபங்கைளத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டைமப்பின் அ த்த 
வ டத் க்கான வர  ெசல த்திட்டத்தி ம் வடக்கு, கிழக்கில் 

த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட ெபண்கள் மற் ம் சி வர்களின் 
வாழ்வாதாரத்ைதக் கட் ெய ப் வதற்கான திட்டங்கள் 
எ ம் ன்ைவக்கப்படாைம ெப ம் கவைலைய 
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ஏற்ப த் கின்ற . த்தத்தினால் வட பகுதியில் மட் ம் 
60,000 ெபண்கள் வைரயில் விதைவகளாக்கப்பட் ள்ளனர். 
இந்தப் ெபண்கள் தம  வாழ்வாதாரத்ைத மீள ம் 
கட் ெய ப்ப யாமல் ஐந்  வ டங்க க்கும் ேமலாக 
மிக ம் கஷ்டப்பட்  வ கின்றனர். இேதேபால், 

த்தத்தின்ேபா  அநாைதகளாக்கப்பட்ட 12,000க்கும் 
ேமற்பட்ட சி வர்கள் உாிய வைகயில் வாழ்வாதார 
உதவிகளின்றி ெதாடர்ந் ம் வா வ கின்றனர். அண்ைமயில் 
பாரா மன்ற அ வல்கள் அைமச்சரான மாண் மிகு (தி மதி) 
சுேமதா ஜீ. ஐயேசன அவர்கள் வட மாகாணத்தில் ெபண்கள் 
மிக ம் சந்ேதாஷமாக வாழ்ந்  வ கின்றனர் என்  
கூறியதாக ஊடகங்களில் ெசய்தி ெவளியாகியி ந்த . வட 
மாகாணத்தில் ெபண்கள் சந்ேதாஷமாக இ ந்தால், அ  
மகிழ்ச்சிக்குாிய விடயேமயாகும். ஆனால், வட மாகாணத்தில் 
வா ம் ெபண்களின் நிைலைமயிைன க்கு யி ப் , 
ஒட் சுட்டான், விஸ்வம , நானாட்டான், கு ம்பசிட் , 
ஏழாைல, காைரநகர், ெந ந்தீ  ேபான்ற பகுதிக க்குச் 
ெசன்  நிைலைமைய பார்ைவயிட் க் கூறியி ந்தால், 
உண்ைம நிைல ாிந்தி க்கும்.  

எம  நாட் ல் கடந்த ன்  தசாப்தங்களாக 
இடம்ெபற் வந்த த்தம் 2009ஆம் ஆண்  க்குக் 
ெகாண் வரப்பட்ட . இந்த த்தம் வடக்கு, கிழக்குப் 
ெபண்க க்கு ேபரவலத்ைத ஏற்ப த்தியி ந்த . வடக்கு, 
கிழக்கில் 80,000க்கும் ேமற்பட்ட ெபண்கைள இந்த த்தம் 
விதைவகளாக்கி ள்ள . பா யல் வல் ற ச் சம்பவங்கள், 
சி வர் ஷ்பிரேயாகம் என்பன ம் த்த காலத்தில் 
அரங்ேகற்றப்பட்டன. இவற் க்ெகல்லாம் அரசாங்கமான  
ெபா ப் க் கூறேவண் ய நிைலயி ள்ள . அரசாங்கத்தால் 
அைமக்கப்பட்ட நல் ணக்க ஆைணக்கு வான , வடக்கு, 
கிழக்கில் த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட ெபண்கள் மற் ம் 
சி வர்களின் வாழ்வாதாரத்ைத கட் ெய ப் வ   ெதாடர்பில் 
சில பாிந் ைரகைளச் ெசய்தி ந்த . இந்தப் பாிந் ைரகள்கூட 
இன்ன ம் உாிய வைகயில் நைட ைறப்ப த்தப்படவில்ைல. 
2011ஆம் ஆண்  நவம்பர் மாதம் நல் ணக்க 
ஆைணக்கு வின் அறிக்ைக ெவளியிடப்பட்ட . இன்  

ன்  வ டங்கள் கடந் ள்ள நிைலயி ம் வடக்கு, கிழக்கில் 
த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட ெபண்கள், சி வர்கள் ெதாடர்பில் 

உாிய கவனம் ெச த்தப்படாைம கவைலக்குாிய விடயமாகும். 
[இைடயீ ] 

ඇමතිතුමිය, අපිත් එක්ක යාපෙන් යන්න එන්නෙකෝ. මම 
ඇවිල්ලා ෙපන්වන්නම්, ෙකොෙහෝ ෙකොෙහේ අය සන්ෙතෝෙසන් 
ඉන්නවාද, ෙකොෙහේ ෙකොෙහේ අය දුෙකන් ඉන්නවාද කියා. 
ඔයෙගොල්ලන් යාල්ෙද්වි එෙක් ගිහින්, A-9 road එෙක් ගිහින් බලා 
වැඩක් නැහැ. ඔබතුමිය මෙග් ගමට එන්නෙකෝ. මම ගිහින් 
ෙපන්වන්නම්.  

த்தத்தின் பின்னர் வட மாகாணத்தில் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
ஆய் களின் ள்ளிவிபரங்களின்ப , 59,000 ெபண்கள் 
கணவைன இழந்தவர்களாக தம  தைலைமயில் கு ம்பப் 
ெபா ப்ைபச் சுமந்  வ கின்றனர். இவர்கள் தம  
ேதைவகைள நிைறேவற்ற யாத நிைலயில் ெப ம் 
கஷ்டங்கைள அ பவித்  வ கின்றனர். ெபண்கைளத் 
தைலைமயாகக் ெகாண்ட கு ம்பங்களில் பல்ேவ  
பிரச்சிைனகள் உ வாகி வ கின்றன. இவர்க க்கு தம  
வாழ்வாதாரத்ைதக் கட் ெய ப் வதற்கான 
ேவைலவாய்ப் க்கேளா, அ ப்பைட வசதிகேளா இல்லாத 
நிைல காணப்ப கின்ற . கணவைன இழந் , கு ம்பத்தில் 

உற கைள இழந்  தவிக்கும் இவ்வாறான ெபண்க க்கு 
சுயெதாழில் வாய்ப் க்கான கடன்கள் அல்ல  உதவிகள் 
வழங்கப்படேவண் ம். ச கத்தில் இவர்க க்குள்ள 
பிரச்சிைனகள் தீர்க்கப்படேவண் ம். இடம்ெபயர்ந்  
மீள்கு ேயற்றப்பட்ட கு ம்பங்களில், ெபண்கைள 
தைலைமத் வமாகக் ெகாண்ட கு ம்பங்கள் காணிையப்  
ெப வதில் பல சிரமங்கைள எதிர்ேநாக்குகின்றன. வடக்கில் 
ேதசவழைமச் சட்டம் அ ல் உள்ளைமயினால், கணவன் 
இல்லாத நிைலயில் கணவனின் ைகெயாப்பமின்றி காணி 
உாிமத்ைத மாற் வதற்கு யாத நிைல காணப்ப கின்ற . 
ேம ம், காணி ெதாடர்பான ஆவணங்கள் 
இடப்ெபயர்வின்ேபா  இல்லா  ேபானைமயினால் 
அவற்ைறக்கூட மீளப்ெபற யாத நிைல காணப்ப கின்ற .  

வ காமம் பகுதியில் பலா  பா காப்  வலயத்தின் 
விஸ்தாிப் க்காக ெவளிேயற்றப்பட்ட 2,000 கு ம்பங்கள் 
அங்கு மீண் ம் ெசல்ல யாத நிைலயில் 15 நலன் ாி 
நிைலயங்களில் வாழ்ந்  வ கின்றனர். இவர்கள் 23 
வ டங்களாக இவ்வா  நலன் ாி காம்களில் வாழ்ந்  
வகின்றனர். இந்தக் கு ம்பங்களி ள்ள ெபண் பிள்ைளகள் 
தி மண வயைத அைடந் விட்டேபாதி ம், சீதனம் ெகா த்  
அவர்கைள கைரேசர்க்க   யாத  நிைல  காணப்ப கின்ற .  
ඇමතිතුමිය, අවුරුදු 23ක් 15 camps වල කට්ටිය ඉන්නවා. අවුරුදු 
23ක්. තවම ගිෙය් නැහැ.  Families 2,000ක්.  ඇමතිතුමිය, 
former Minister of Child Development and Women’s 
Empowerment ෙන්. ඇමතිතුමිය ෙහොඳින් දන්නවා ෙන්. ඔබතුමිය 
එන්නෙකෝ.  තවමත්   ඒ   අය   එතැන   ඉන්නවා.   මම   ගිහින්   
ෙපන්වන්නම්.  
இவர்க க்கு நஷ்டஈ கூட வழங்கப்படவில்ைல. நலன் ாி 
நிைலயங்களில் வா ம் ெபண்க க்கு கு நீர் வசதிகள், 
மலசலகூட வசதிகள் என்பன உாிய வைகயில் 
ெசய் ெகா க்கப்படவில்ைல. இவ்வா  நலன் ாி 
நிைலயங்களி ள்ள மக்கைள மீளக்கு யமர்த்த ேவண் ய  
இன்றியைமயாததாகும். 

வடமாகாணத்தில் ெபண்களின் பா காப்  என்ப   
ேகள்விக்குறியாக ள்ள . வடக்கில் ெபண்கள் மீதான 
பா யல் வல் ற ச் சம்பவங்கள் மற் ம் சி வர் 

ஷ்பிரேயாகங்கள் என்பன ெதாடர்ந் ம் இடம்ெபற்  
வ கின்றன. யாழ்ப்பாணத்தில் மட் ம் ெபண்கைள 
தைலைமயாகக் ெகாண்ட 29,378 கு ம்பங்கள் உள்ளன. 
இேதேபால், வ னியாவில் 5,802 கு ம்பங்க ம் மன்னாாில் 
6,888 கு ம்பங்க ம் ல்ைலத்தீவில் 6,294 கு ம்பங்க ம் 
கிளிெநாச்சியில் 6,170 கு ம்பங்க ம் வாழ்ந்  வ கின்றன. 

த்தத்தால் ெப ம் பாதிப் க்கைளச் சந்தித்த இந்தக் 
கு ம்பங்க க்கு வாழ்வாதார உதவிகள் நிரந்தரமாக 
வழங்கப்படவில்ைல. கிளிெநாச்சியில் இ  ஆைட உற்பத்தி 
நிைலயங்கள் அைமக்கப்பட்  150 இளம் ெபண்க க்கு 
ேவைலவாய்ப்  வழங்கப்பட் ள்ள . இேதேபால் பல்ேவ  
ெதாழிற் ைறகள் ஆரம்பிக்கப்பட்  பாதிக்கப்பட்ட 
ெபண்க க்கு ேவைலவாய்ப் க்கள் வழங்கப்பட ேவண் ம். 
சாதாரணமாக ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் ைறசாராத் 
ெதாழில்கள் லம் இவர்க க்கு கு ம்பங்கைளக் 
ெகாண் நடத் வதற்குாிய  வ மானம் கிைடக்கா .  

வடமாகாணத்தில் ெபண்கள், சி வர்கள் மீதான 
ஷ்பிரேயாகங்கள் பா யல் வல் ற ச் சம்பவங்கள் என்பன 

அதிகாித்  வ கின்றன. ேபா க்குப் பின்னர் அங்கு கு ம்ப 
அைமப்  ைறகள் மாற்றமைடந் ள்ளன. கு ம்பங்கள் 

த்தம் காரணமாக சின்னாபின்னமாகி ள்ளன. ெபண்கள் 
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தனித் விடப்பட்ட நிைலைம, ஆண் ைணயற்ற ெபண்களின் 
அதிகாிப் , வ மானம் ஈட்டக்கூ ய ெதாழில் வாய்ப்பின்ைம, 
வர்த்தக, வியாபார ேநாக்கத்திற்காக ெவளியிடங்களி ந்  
ெப மளவாேனாாின் வ ைக, பைடத்தரப்பினாின் அத் மீறிய 
ெசயற்பா கள், ேபாைதப்ெபா ள் பாவைன என்பன கு ம்ப 
அைமப்  ைறகைள மாற்றியைமத்  வ கின்றன. இதனால் 
கலாசார சீரழி க ம் ஏற்ப கின்றன. வடக்கில் தமிழ்க் 
கலாசார வி மியங்கைள இல்லாெதாழிக்கச் ெசய்வதற்காகத் 
திட்டமிட்டவைகயில் இத்தைகய ெசயற்பா கள் 
அரங்ேகற்றப்ப கின்றன. இதனால் ெபண்கள் மற் ம் 
சி வர்கள்  ெப மளவில் பாதிக்கப்ப கின்றனர்.  

அண்ைமயில் காைரநகர் பகுதியில் 9 வய  மற் ம் 11 
வய  சி மிகள் ெதாடர்ச்சியாகப் பா யல் 

ஷ்பிரேயாகத் க்கு  உட்ப த்தப்பட்  வந்த சம்பவம் 
அம்பலத் க்கு வந்தி ந்த . இந்தச் சம்பவம் ெதாடர்பில்  
கடற்பைடயினர் அைடயாள அணிவகுப் க்கு 
உட்ப த்தப்பட் ந்தேபாதி ம் ெதாடர்ச்சியான  சட்ட 
நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டதாகத் ெதாியவில்ைல. 
இேதேபால் வடக்கில் பல்ேவ  சம்பவங்கள் இடம்ெபற்  
வ கின்றன. அவற்றில் சில சம்பவங்கள் ஊடகங்கள் லம் 
ெவளிவந்தா ம், ஏைனய சம்பவங்கள் மைறக்கப்ப கின்றன. 
அண்ைமயில் அாியாைலப் பகுதியில் ள்ளி என்ற இடத்தில் 
16 வய ச் சி மிைய பா யல் வல் ற க்குட்ப த்திய 
குற்றச்சாட் ன்ேபாில் ைக  ெசய்யப்பட்ட நபர் பிைணயில் 
வி விக்கப்பட் ள்ளார். இந்தச் சம்பவத் க்கு எதிராக 
ெபண்கள் அைமப் கள் இன்  10ஆம் திகதி ஆர்ப்பாட்டம் 
நடத் வதற்குத் திட்டமிட் ள்ளன. இத்தைகய சம்பவங்கைளத் 
த ப்பதற்கு சி வர் அபிவி த்தி, மகளிர் அ வல்கள் அைமச்சு 
கவனம் ெச த்த ேவண் ய  அவசியமாகும். 

ட்  வன் ைறகளால் பாதிக்கப்பட்ட ெபண்கைளப் 
பா காப்பாகத்  தங்கைவப்பதற்குாிய வசதிகள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ம். யாழ்ப்பாணத்தில் இதற்ெகனப் 
ெபண்கள் காப்பகெமான்  இயங்கி வ கின்ற . 
இேதேபான்றெதா  ெபண்கள் காப்பகத்ைத நீர்ேவ யில் 
அைமப்பதற்கு சி வர் அபிவி த்தி, மகளிர் அ வல்கள் 
அைமச்சு நடவ க்ைக எ த் ள்ளைம வரேவற்கத்தக்க 
விடயமாகும்.  

ெகா ர த்தத்தின் காரணமாக ெபற்ேறாைர இழந்த 
12,000 க்கும் ேமற்பட்ட சி வர்கள் பல்ேவ  சி வர் 
இல்லங்களில் பா காக்கப்பட்  வ கின்றனர். அங்ேக 
அவர்கள் மீதான ஷ்பிரேயாகச் சம்பவங்க ம் இடம்ெபற்  
வ கின்றன. இவ்வாறான இல்லங்களில் அவர்கள  
பா காப்  உ திப்ப த்தப்பட ேவண் ம். சி வர் 
நன்னடத்ைத அதிகாாிகள் இந்த விடயங்கள் ெதாடர்பில் உாிய 
கவனம் ெச த்தி கண்காணிக்க ேவண் ம். 

ேபாாின் பி யில் தப்பி னர்வாழ்வளிக்கப்பட்ட ன்னாள் 
ெபண் ேபாராளிகள் பலர் இன்  ச கத்தில் ெப ம் 
கஷ்டங்கைள அ பவித்  வ கின்றனர். இவர்கள் 
பா காப் த் தரப்பினரா ம் கண்காணிக்கப்ப கின்றனர். 
ெதாழில் வாய்ப் களின்றி இவர்கள் கஷ்டப்ப கின்றனர். 
இவர்க க்குத் ெதாழில் வழங்குவதற்குப் பல நி வனங்கள் 
அஞ்சுகின்றன. இவ்வா  பாதிக்கப்பட்ட ெபண்கள் 
விடயத்தில் உாிய கவனம் ெச த்தப்பட ேவண் ம். வடக்கில் 
ெபண்கள் பாதிப் க்குள்ளாகும்ேபா  அ குறித்  ெபா ஸ் 
நிைலயங்க க்குச் ெசன்  தமிழில் ைறப்பா  
ெசய்ய யாத நிைல ம் காணப்ப கின்ற . இந்த வர  

ெசல த் திட்டத்தில் த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட ெபண்களின் 
வாழ்வாதாரத்ைத ேமம்ப த் வதற்கு விேசட நிதி ஒ க்கீ கள் 
ெசய்யப்படவில்ைல.  

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Member, you have only one more minute. 

 
ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 
Sir, give me two more minutes, please. 

சகல மாகாணங்கைள ம் ேபான்ேற வட மாகாணத் க்கும் 
நிதிெயா க்கீ கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளன. வடக்கு, 
கிழக்கில் ெபண்கைள தைலைமயாகக்ெகாண்ட ஒ  
இலட்சத் க்கும் ேமற்பட்ட கு ம்பங்கள் கஷ்டத்தின் மத்தியில் 
வாழ்ந் வ கின்றன. இந்தக் கு ம்பங்க க்கு உாிய உதவிகள் 
ெசன்றைட ம் வைகயில் ெசயற்றிட்டங்கள் தயாாிக்கப்பட 
ேவண் ம். த்தத்தின்ேபா ம் அதன்பின்ன ம் காணாமற் 
ேபாேனாாில் ெபண்க ம் அடங்குகின்றனர். வடக்கு, 
கிழக்கிேல தம  உற கைளத் ெதாைலத் விட் ப் ெபண்கேள 
கண்ணீர் வ த்  வ கின்றனர். அவ்வா  தம  
பிள்ைளகைள ம் கணவன்மாைர ம் இழந்த ெபண்கள் த்தம் 

வைடந்  5 வ டங்கள் ஆகிவிட்டேபாதி ம் அவர்கைளத் 
ேத வ கின்றனர்.  

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale, the Hon. member 

who is on her feet  wants a few minutes from your time.
  

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
No, no, I am sorry. 

 
ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 
Give me only one minute.  

ெகளரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்க க்கு வடக்கு, 
கிழக்கி ள்ள குைறகைளப்பற்றி நாம் கூ வ  
வி ப்பமில்ைலேபா ம். உண்ைமயில் வட மாகாணத்தி ள்ள 
குைறகைளப் பற்றி நாம் ேபசேவண் ம். அங்குள்ள 
விடயங்கைள நான் அப்பட்டமாகேவ உண்ைமயாகக் 
கூ வதால் அவர் என் ைடய ேநரத்ைதக் 
குைறத் க்ெகாள்கிறார்.  
 

නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
இப்ப  நீங்கள் ெசால்வதாக இ ந்தால் ேமலதிகமாக 

உங்க க்குத் தந்த 2 நிமிடத்ைத ம் நான் cut பண்ணி 
வி ேவன்.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 

த்தம் வைடந்  ஐந்  வ டங்கள் 
வைடந் விட்டன. ெவ க்கைடச் சிைறச்சாைல உட்பட 

நாட் ள்ள சிைறச்சாைலகளில் 50க்கு ேமற்பட்ட தமிழ்ப் 
ெபண்கள் அரசியல் ைகதிகளாக இன்ன ம் த த்  
ைவத்தி ப்பதாகத்  ெதாியவ கின்ற .  
 

නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Thank you very much.  இப்ேபா  உங்கள் ேபச்ைச 
த் க்ெகாள் ங்கள். The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer, 

please. You have seven minutes.   
 
[ .ப. 11.47] 
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

"ெதய்வம் ெதாழாஅள் ெகா நற் ெறா ெத வாள் 
ெபய்ெயனப் ெபய் ம் மைழ"   

எனத் தி வள் வர் கூறி ள்ளார். அப்ப யான 
அற் தமான ெபண்குலத்ைதத்தான் இந்த உலகம் நா  
நிற்கின்ற ; ேவண் நிற்கின்ற . அவ்வாறான ெபண்களின் 

ன்ேனற்றத்திற்காக ம் அவர்கைள அைனவ ம் 
ேபாற் கின்ற நிைலைய உ வாக்குவதற்காக ம்தான் ேமதகு 
ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள் மகிந்த 
சிந்தைனயின் லம் அ ைமயான ஏற்பா கைளச் 
ெசய்தி க்கின்றார்.   

ෙලෝකය රඳා පවතින්ෙන් අම්මාවරුන්ෙග් හදවතින්  ගලා එන 
ෙසෙනහසිනි. දරුවන් නිෙරෝගී මනසින් සහ සමබර 
ෙපෞරුෂත්වයකින් වැෙඩන්ෙන් ඒ ෙසෙනහස තුළිනි. මෙග් 
විශ්වාසය නම් අපි ෙකෙතක් ෙද් දිනා ගත්තද, මුල් කර ගත 
යුත්ෙත් අම්මා, තාත්තා  සහ  දරුවන්ෙගන් සැදුම් ලත් පවුල බවයි.  
අද අෙප් ෙම්  ෙදරෙණ් කාන්තා රත්නයන්  ආරක්ෂා කරන්ෙන් 
අෙප් ගරු  තිස්ස  කරල්ලියද්ද ඇමතිතුමායි. ඉතාමත්ම සාධාරණ 
විධියට කාන්තාවන්ෙග් සහ දරුවන්ෙග් පශ්න විසඳීම සඳහා එතුමා 
රෙට් හැම තැනම ඇවිදලා, හුඟාක් මහන්සි ෙවලා කටයුතු 
කරනවා.  

බලන්න , උතුරු, නැෙඟනහිර වාෙග්ම ලංකාෙව් අනිකුත් 
පෙද්ශවලිනුත්  මල් වාෙග් ලස්සන කාන්තාවන් ඊෙය් අරලියගහ 
මන්දිරයට පැමිණියා. කාන්තාවන් 5,000කට වැඩි පමාණයක් 
පැමිණ සිටියා. තමුන්නාන්ෙසේලාත් ගිහින් ෙම්වා බලන්න. අෙප් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  ෙරෝසි ෙසේනානායක මන්තීතුමියට වඩා ලස්සන 
කාන්තාවන් ඊෙය් අරලියගහ මන්දිරයට පැමිණියා. ඇස් තිෙබන 
අය  ''දිනමිණ'' පුවත් පත අරෙගන  බලන්න.   

ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ජයගහණයට හැම විටම  
කාන්තාවන්ෙග් දායකත්වය ඉවහල් වූ බව පැවසූ ජනාධිපතිතුමා  
ෙමතරම් ශක්තිමත් කාන්තා සංවිධානයක් පක්ෂ ඉතිහාසෙය්       
කිසිම දාක ෙනොතිබූ බවත් අවධාරණය කළා. ඒක තමයි            
ඇත්ත. තමුන්නාන්ෙසේලාට අපි ෙම්වා ෙපන්වන්න ඕනෑ.  
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම්වා බලන්ෙන් නැහැ. කාන්තාෙවෝ ෙමොන 

තරම් ලස්සනට ඒක රාශී ෙවලා ෙම් රෙට් නායකතුමා පිළිගත්තාද,  
එතුමාට ආශීර්වාද කළාද කියන එක "දිනමිණ" පුවත් පත 
අරෛගන බලන්න. ලංකාවට  ලැෙබන  ආශීර්වාදය ෙම්කයි කියා  
මම කියනවා.  

Sir, the Hon  P. Ariyanethran was complaining about 
40,000 widows.  The Hon. M.L.A.M. Hisbullah said that 
there are only 38,000 families.  

38,000 கு ம்பங்கள் என்றால் ஆகக்குைறந்த  38,000 
ெபண்கள் இ ப்பார்கள். ஆகேவ, மாங்கல்யத் டன் 
வாழ்கின்ற கிளிெநாச்சிவாழ் ெபண்க ம் விதைவகளா? என்  
நான் ேகட்கவி ம் கிேறன். இங்ேக தி க்குறளிேல 
குறிப்பிட்டப , மாங்கல்யத் டன் இல்வாழ்க்ைகைய 
நடத் கின்ற ெபண்க ம் விதைவகள் என்றா ெகளரவ 
உ ப்பினர் அாியேநத்திரன் அவர்க ம் தமிழ்க் 
கூட்டைமப்பின் க்கியஸ்தர்க ம் கூ கிறார்கள்? என்  
நான் ேகட்கவி ம் கிேறன். இந்தத் தமிழ் ெநஞ்சங்களிடம் 
இப்ப யான ெபாய்கைளக் ெகாட் விட்  இவர்களால் 
ஒன் ம் ெசய்ய யா . Sir, now they are talking about  
விதைவகள். யார், யாைர விதைவயாக்கினார்கள்? அவர்கள் 
எப்ப  விதைவகளானார்கள்?  அவர்கள் எப்ப  
அநாைதகளானார்கள்? [இைடயீ ] உங்களின் விடயம் ேவ . 
சேகாதாி, விஜயகலா. நீங்கள் நல்ல ெபண்மணி; நான் எந்த 
நா ம் ஆதர  ெச த் கின்ற சேகாதாி. ஆகேவ, நீங்கள் 
அவ்வா  ெசால்லாதீர்கள்! ெகாஞ்சம் ெபா ைமயாக 
இ ங்கள்!   

கள்தான் இந்த நாட் ேல ெபண்கைள விதைவகளாக்கி 
ந வழியிேல விட்டவர்கள்.  இவ்வாறான க க்கு 
வக்காலத்  வாங்குபவர்கள்தான் தமிழ்த்ேதசியக் 
கூட்டைமப்பினர்.  ேநற் ம் அவர்கள் அப்பட்டமான 
ெபாய்கைளச் ெசான்னார்கள்.  இங்ேக பா ங்கள்!  நான் 
கூ கின்ேறன் விதைவக க்கு ம வாழ்  
அளிக்கேவண் ெமன்  இந்த உலகத்திேல ெசான்னவர், 
அ ைம நாயகம் ஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள்.  விதைவக க்கு 
ம மணமளித்  நல்வாழ்க்ைக வாழேவண் ெமன்  ஹனீபா 
அவர்கள் அ ைமயாகப் பா ள்ளார்.   

இங்ேக என்னிடத்தில் இ க்கின்ற அல்-குர்ஆனில் 
'அந்நிஸா'  என்ற ஒ  சூறா இ க்கின்ற .  'அந்நிஸா' 
என்றால்  ெபண்கள்! அதன் வசனம் 3 ஐப் பா ங்கள்! 
எவ்வள  அழகாகச் ெசால்லப்பட் ள்ள .   
 

 

எப்ப  விதைவக க்கு வாழ்வளிப்ப , யர் ைடப்ப  
என்பைதக் அல்-குர்ஆன் லம் இைறவன் உலக 
மாந்தர்க க்குச் ெசால் த்த கின்றான்: 

"அநாைதப் ெபண்கைளத் தி மணம் ெசய் ெகாண்  
அவர்கள் விடயத்தில் நீதம் ெசய்ய யாெதன்  நீங்கள் 
அஞ்சினால் மற்றப் ெபண்களில் உங்க க்கு 
வி ப்பமானவர்கைள இரண் ரண்டாகேவா, ம் ன் 
றாகேவா, நன்நான்காகேவா நீங்கள் தி மணம் 
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ெசய் ெகாள் ங்கள். அவர்க க்கிைடயில் நீங்கள் நீதமாக 
நடக்க யாெதனப் பயந்தால் ஒ  ெபண்ைணத் தி மணம் 
ெசய் ெகாள் ங்கள்..."  

හතරක් බඳින්න පුළුවන්. හතක් බඳින්ෙන නැහැ. කුරානෙය්  ෙමෙහම 
කියා තිෙබනවා. இைத அல்-குர்ஆன் எமக்கு அழகாகச் 
ெசால் க்காட் கின்ற . அேதா  “Women Claiming Rights 
and Spaces, Activism to Reform Muslim Personal Law in Sri 
Lanka - Muslim Women’s Research and Action Forum 2014” 
என்ப  அ ைமயான ல்.  இதைன நான்  எதிர்க்கட்சியில் 
இ க்கின்ற ெபண்க க்கு விேசடமாக, ெகளரவ உ ப்பினர் 
ேரா  ேசனாநாயக்க அவர்க க்கு அ ப்பிைவக்கின்ேறன். 
பல கட் ைரகள் இதில் இ க்கின்றன. அதிேல ஓர் 
அற் தமான கட் ைரைய எ தியி ப்பவர் 
ெபண் ாிைமக்காகப் ேபாரா கின்ற மாதரரசி டாக்டர் 
ெஜஸீமா இஸ்மாயில் அவர்கள்.   

Sir, this book titled “Women Claiming Rights and 
Spaces” comprises of articles titled "History of Muslim 
Personal Law Reforms of Sri Lanka" by late Alhaj S.M.A. 
Jabbar, my very good friend, "Claiming Spaces and 
Voices Beyond the Notion of Legal Equality: The 
Struggle of 25 years to reform the Muslim Personal Law" 
by Faizun Zackariya and "The Independent Committee on 
Muslim Personal Law Reforms" by Safana Gul Begam 
and Justice A.M. Mohamed Mackie.  All these are very 
useful articles on women's rights.  

I am very happy, Sir, that there had been two 
committees appointed on Muslims Rights in this country. 
One Committee was headed by Mr. H.M.Z. Farook.  
When I was the Minister of State for Muslim Religious 
and Cultural Affairs in 1990, I appointed the other 
Committee called the "Sahabdeen Committee" headed by 
Dr. A.M.M. Sahabdeen.  That Committee has finalized its 
report.   

Sir, I would also like to say a few words about the 
Ministry of Parliamentary Affairs, of which I also had 
been a Minister. That was the first time the Ministry of 
Parliamentary Affairs was created separately and given to 
me. I gave vehicles to all the Members of Parliament. 
Now, they are asking whether the Ministry of 
Parliamentary Affairs can import vehicles. I gave vehicles 
to all Members of Parliament irrespective of their party. 
They are talking about only Government Ministers 
receiving vehicles. Of course, the Ministers will get their 
vehicles.  

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Azwer, please wind up your speech now.  
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Please give me one more minute, Sir.   
Then, I will refer to the salary increase that has been 

given.  

Salary increase එකක් දුන්නා. ඒක පාර්ලිෙම්න්තු staff 
එකටත් ෙදන්න කියලා ඉල්ලනවා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පර්ෙය්ෂණ 
නිලධාරින් - Research Officersලා - ඉන්නවා. ඒ ෙගොල්ෙලෝ 
graduatesලා. ඒ ෙගොල්ලන්ට ලැෙබන වැටුප මදියි. ඒ අයෙග්ත් 
පඩි වැඩි කරන්නය කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා.  

ෙරෝසි ෙසේනානායක මන්තීතුමිය වර්ණවත් සාරි ඇඳ ෙගන 
එනවා. අද සුදු සාරියක් ඇන්ෙද් ඇයි කියා ඇහුවාම, තමන්ෙග් 
සෙහෝදරිය මිය ගියාය කිව්වා. ශිෙරෝමි චන්දා රාමනායක 
මහත්මියෙග් අභාවය ෙවනුෙවන් අෙප් ෙශෝකය පළ කරනවා.  

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Azwer, please wind up your speech now. 
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
පින්සි ජයතුංග ෙල ්කම්තුමා, චමින්ද මීනවල, පී.එම්.ඒ. 

ගුණෙසේකර, වයි.ආර්. ද සිල්වා, උපාලි උඩුගම්ෙපොල යන අය අප 
ෙවනුෙවන් ෙගොඩක් වැඩ කළා. විශාරද අර්ස්කින් ෙම් කියනවා 
වාෙග් පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදාය ආරක්ෂා කිරීමට පාර්ලිෙම්න්තු 
කටයුතු ඇමතිතුමියෙග් දෑත් ශක්තිමත් කරන්නට ඕනෑය කියා 
පකාශ කරමින් මා මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.  

[පූ.භා. 11.55] 
 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා 

කටයුතු අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව කාරක සභා 
අවස්ථාෙව්දී කථා කරන්න ලැබීම ගැන මා සන්ෙතෝෂ වනවා. ඒ 
වාෙග්ම අපි සන්ෙතෝෂ වනවා, ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා කටයුතු 
අමාත ාංශය ෙවනුෙවන්, කාන්තාවන් ෙවනුෙවන් යමක් කරන්න 
අෙප් තිස්ස කරල්ලියද්ද ඇමතිතුමා ඉතාම ෙහොඳ උත්සාහයක් 
ගන්න එක ගැන. හැබැයි ඉතින් අවාසනාවක තරම කියන්ෙන්, 
එතුමාට කවදාවත් ඒ කටයුතු කර ගන්න ලැෙබන්ෙන් නැහැ. 
ෙමොකද, "අම්මා රජ කරන සමාජයක් බිහි කරනවා"යි කියපු 
ජනාධිපතිවරයා විසින් ඒ අවශ  මුදල් පතිපාදන ලබා ෙදන්ෙන් 
නැති නිසා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, කාන්තාවන්ට හිංසාවක් නැහැ, 
දැන් කාන්තාවන් ෙබොෙහොම ආරක්ෂිතයි, දැන් කාන්තාවන් 
නිදහෙසේ ෙහොඳින් ජීවත් වනවාය කියලා කථා කරපු සියලු 
ෙදනාටම මා ෙම් කාරණය මතක් කරන්නට ඕනෑ. ෙම් උත්තරීතර 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හැන්සාඩ් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙසේවය කරන 
ගුණවතී පිටවල මහත්මිය පසු ගිය 07වන සිකුරාදා ෙපර වරු 
7.45ට පමණ රාජකාරියට වාර්තා කරන්න එන ෙකොට පිවිසුම් 
ෙග්ට්ටුව ළඟදී එතුමියට මිරිස් කුඩු ගහලා එතුමියෙග් රන් මාලය 
කඩා ෙගන ගිහින් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ස්ථානෙය් 
රැකියාවට එන කාන්තාවකටවත් නිදහෙසේ රාජකාරියට එන්න බැරි 
බව ඒෙකන් ෙපෙනනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් ළමා සංවර්ධන හා 
කාන්තා කටයුතු අමාත තුමා මැදිහත් ෙවලා එතුමිය 
සම්බන්ධෙයන් විය යුතු සාධාරණත්වය ඉෂ්ට කරන්නය කියා අෙප් 
උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සියලු ෙදනාම ෙවනුෙවන් මා ඉල්ලා 
සිටින්න කැමැතියි.  

එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා නි ෙයෝජ  ඇමතිතුමාෙග් කථාව මා 
අහෙගන සිටියා. ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මන්තීතුමාෙග් කථාවත් මා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අහෙගන සිටියා. ඔක්ෙකොම මක්කම එක්ක ෙගන යනවාය කියපු 
නිසාද දන්ෙන් නැහැ, එතුමන්ලා ජනාධිපතිවරයා ගැන ෙබොෙහොම 
ෙලන්ගතුව කථා කළා. ෙවන කිසිම ෙදයක් නැහැ, 
"ජනාධිපතිතුමා", "ජනාධිපතිතුමා" කියලා තමයි සියලු ෙදනාම 
මතුරන්ෙන්.  

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ඔබතුමා වාඩි ෙවන්න. ඔබතුමා වාඩි ෙවන්න. ඔබතුමා වාඩි 

ෙවන්න. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, I rise to a point of Order.   
 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Azwer, what is your point of Order?  
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
එතුමිය මෙග් නම කිව්වා.  
 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
අපට හරි ආසයි ඔබතුමාෙග් නම කියන්න. 

  
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
අපි ජනාධිපතිතුමා ගැන හැම දාම කථා කරනවා. රනිල් 

විකමසිංහ මහත්මයා ගැන කථා කරන්න කියාද ඔබතුමිය 
කියන්ෙන්? [බාධා කිරීම්]  

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
That is not a point of Order.  Hon. Member, you carry 

on with your speech. 
  
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ඕක තමයි, අවුරුදු ෙදකක් තිස්ෙසේ කෙළේ. ඔය පුටුෙව් වාඩි 

ෙවලා ඕක තමයි කෙළේ. වාඩි ෙවන්න. ගරු නිෙයෝජ  
සභාපතිතුමනි, එතුමා කියනවා, ෙලොකු කණ්ඩායමක් අර දන්සැලට 
ආවා ලු. ඒ දන්සැලට අෙප් ෙරෝසි ෙසේනානායක මන්තීතුමියට වඩා 

ලස්සන අයත් ඇවිල්ලා සිටියා ලු. ඒෙක් කිසිම පශ්නයක් නැහැ. 
ලස්සන කාන්තාෙවෝ ඕනෑ තරම් ඉන්නවා. ඒක ෙම් ගරු සභාෙව් 
අමුතුෙවන් කියන්න ඕනෑ ෙදයක් ෙනොෙවයි. නමුත් ඒ දන්සැලට 
ඔවුන් ෙගන්වා ජනාධිපතිවරයා ෙමොනවාද කියන්ෙන්? "එදා 1977 
දී ආණ්ඩුව ෙපරළුෙව් කාන්තාෙවෝ, එදා කාන්තාවන්ට මුළුතැන් 
ෙගයි පශ්නයක් තිබුණා, ඒ නිසා තමයි 1977 දී කාන්තාෙවෝ 
ආණ්ඩුව ෙපරළුෙව්" කියලායි කියන්ෙන්.  

 
ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
අද කාන්තාවන්ට පශ්නයක් නැහැ. 

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
අද කාන්තාවන්ට පශ්න නැහැ. ඇමතිතුමිය, ඔබතුමියෙග්යි, 

මෙග්යි වාදයක් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] විෙශේෂෙයන්ම මා මතක් 
කරන්න ඕනෑ, 1977 දී සිදු වුණු ෙද් ළඟදී සිදු වන්ෙන් ෙවන 
ෙමොනවාවත් නිසා ෙනොෙවයි, අද කාන්තාවන්ට ඊට වඩා අමාරු 
තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබන නිසායි. එක් පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසයකින් කාන්තාවන් විසිපස්ෙදනකුට ෙපොලී රහිත ණය 
රුපියල් 2,50,000ක් ෙදනවාය කියලා පසු ගිය අය වැෙය්දීත් 
කිව්වා. විෙශේෂෙයන් අෙප් ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා කටයුතු 
ඇමතිතුමාෙගන් අපි ඉල්ලීමක් කරනවා, ඇමතිතුමනි, එක 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයකින් ෙම් ණය අයදුම් කරපු 
කාන්තාවන් හා ඒ විසිපස්ෙදනාටම ණය දුන්නාය කියන එක 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයක් නම් කරන්න කියලා. ෙමොකද, 
එෙහම තත්ත්වයක් අද නැහැ. එෙහම නැත්ෙත් ෙවන කිසිම 
ෙහේතුවක් නිසා ෙනොෙවයි, ගම්වල ජීවත් වන කාන්තාවන්ට 
රුපියල් 2,50,000ක් ණය ගත්ෙතොත් නැවත ඒක ෙගවා ගන්න 
විධියක් නැහැ. අන්න ඒක තමයි, ඇත්ත තත්ත්වය.  

 
ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
ඒ ෙපොලී රහිත ණය. 

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ෙපොලී රහිත ණය තමයි, ගරු ඇමතිතුමියනි. අපි දන්නවා, 

ෙපොලී සහිත ෙහෝ ෙපොලී රහිත ෙහෝ ෙමොන- 

 
ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
ෙමොණරාගල දිස්තික්කෙයන් අපි ඒක ආරම්භ කළා. ඇත්ත 

වශෙයන්ම දිස්තික්කෙයන්ම 50 ෙදනකුට ඒ ණය මුදල දුන්නා. 
මම ගිහිල්ලා, මමයි දුන්ෙන්.  

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ඔබතුමිය කියන නිසා මම පිළිගන්නවා. ෙවනත් කවුරු ෙහෝ 

කිව්වා නම් පිළිගන්ෙන් නැහැ. මම කියන්ෙන් ඒක ෙනොෙවයි, ගරු 
ඇමතිතුමියනි. අපි ෙමොණරාගල දිස්තික්කය ගැන කථා කරන්ෙන් 
නැහැ. ෙමොණරාගල දිස්තික්කෙය් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 
11ක් තිෙබනවා. ඒ එක පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයකින් - 

1079 1080 

[ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය] 
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ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
ඒක සංෙක්තයක් විධියට ෙමොණරාගල දිස්තික්කෙයන් ආරම්භ 

කළා.  
 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
එෙහම ආරම්භ කළාට, 25ෙදනකුට දුන්නා කියලා පුළුවන් නම් 

ඒ නම් ටික ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභාගත කරන්න.  [බාධා 
කිරීමක්] ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා  තව කාරණයක් විෙශේෂෙයන්ම 
මතක් කරන්න ඕනෑ. නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා කිව්වා, මාධ  තුළින් 
වැඩිෙයන් පචාරයක් ෙදන නිසා තමයි අද කාන්තා කටයුතු 
පිළිබඳව වැඩිෙයන් එළියට එන්ෙන් කියලා. ඒ කියන්ෙන් අද 
මාධ යත් ඒ ෙගොල්ලන්ට ඕනෑ විධියට හැසිෙරන්න ඕනෑ කියන 
එකයි. මාධ ෙය් කාර්ය භාරය තමයි, රෙට් ෙතොරතුරු ජනතාවට 
දැන ගන්න ඉඩ හැරීම. හැබැයි, යම්කිසි සිද්ධියක් වුණාට  පස්ෙසේ ඒ 
කියන්ෙන් ණය ෙගවා ගන්න බැරිව,  ජීවත් ෙවන්න විධියක් නැතිව 
කාන්තාවක් දරුවන් ෙදෙදනාත් එක්ක  ගඟට පැන්නාම,  එෙහම 
නැත්නම් දරුවන් ෙදෙදනා ෙකෝච්චියට තල්ලු කළාම, එෙහමත් 
නැත්නම් කාන්තාවක් ගිනි තියාෙගන මැරුණාම ඒවා මාධ යට 
එන්න ෙහොඳ නැහැ. ඇයි, රෙට් තිෙබන සැබෑ තත්ත්වය එළියට 
එනවා. ඒක තමයි යථාර්ථය. අපි ඒකට මුහුණ ෙදන්න ඕනෑ. [බාධා 
කිරීමක්] අස්වර් මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කෑ ගහන්ෙන් නැතිව ඉන්න. 
අපි දන්නවා - 

 
ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 
ඒක එයාෙග් duty එක ෙන්.  
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
"රනිල්," "රනිල්," "රනිල්" කියන්න. 
 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
බය ෙවන්න එපා. ඒ කාලය ළඟයි. ජාතික ලැයිස්තුෙවන් 

එන්න ඕනෑ නම්  වැඩි කල් යන්න ඉස්සරෙවලා ඔබතුමාට ඒක 
කියන්න ෙවනවා.  

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Member, you have only two more minutes.  
 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
Sir, I can get the time of the Hon. Sunil Handunnetti 
 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
He has come. You cannot take his time.  
 

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
All right.  එෙහම නම් මම වැඩිපුර කථා කරන්න යන්ෙන් 

නැහැ. අර ගරු හිස්බුල්ලා නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා කිව්ව කාරණය 

ගැන යමක් කියන්න ඕනෑ. ළමයින් මන්ද ෙපෝෂණෙයන් 
ෙපෙළනවාය කියලා ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මන්තීතුමිය කිව්වා 
කියලා එතුමා කිව්වා.  අෙප් ෙසෞඛ  නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා 2011 දී 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී දුන්න උත්තරයකට අනුව යකඩ 
ඌණතාෙවන් ෙපෙළන ගැබිනි මව්වරුන්ෙග් පතිශතය සියයට 
16.7ක් තිබිලා තිෙබනවා. යකඩ ඌණතාෙවන් ෙපෙළන කිරි ෙදන 
මව්වරුන්ෙග් පතිශතය සියයට 20.5ක් තිබිලා තිෙබනවා.                       
ශී ලංකාෙව් අඩු බර දරු උපත් සංඛ ාව වසරකට සියයට 16.6ක් 
තිබිලා තිෙබනවා. 2012 දී ඒක සියයට 17.9ක් දක්වා වැඩිෙවලා 
තිෙබනවා. අද රක්ත හීනතාෙවන් ෙපෙළන දරුෙවෝ සියයට 
15.1ක් ඉන්නවා. එයින් ෙපර පාසල් යන දරුෙවෝ සියයට 15ක් 
ඉන්නවා.  ෙම්වා ඔක්ෙකොම ෛවද  පර්ෙය්ෂණායතනෙයන් කරන 
ලද සමීක්ෂණවලින් ෙසොයා ෙගන තිෙබන කරුණු. පවුල්වල පහත් 
ආර්ථික තත්ත්වය ෙම් සඳහා බලපාන ෙහේතුවක් හැටියට ඒ 
ෙගොල්ෙලෝ දක්වා තිෙබනවා. ශී ලංකාෙව් වයස අවුරුදු 15- 49 
අතර පජනන වයෙසේ පසු වන ස්තීන් හය ෙදනකුෙගන් එක් අයකු 
මන්දෙපෝෂණ තත්ත්වෙයන් ෙපෙළනවා.  

මට දීර්ඝ වශෙයන් කථා කරන්න ෙවලාව නැති වුණත් ෙම් 
කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. ෙමෙහම කියන ගමන් හරි ආර්ථිකයක් 
ගැන කථා කරනවා වාෙග් ජනාධිපතිවරයා මහා ෙලොකුවට 
කාන්තාෙවෝ ෙගන්වලා, 1977 දී වුෙණ් ෙම්කයි කියලා අද මතක් 
කර ෙදනවා. හැබැයි, එයා ෙම් රට භාර ගන්න ෙකොට රුපියල් 30ට 
තිබුණ හාල් කිෙලෝව අද රුපියල් 85ක් 90ක් දක්වා මිල ඉහළ 
ගිහින් තිෙබනවා.  

අපි මතක් කරන්න ඕනෑ, ෙම් රෙට් කාන්තාවන් ෙම් රෙට් 
ආර්ථිකයට විශාල දායකත්වයක් දක්වන්නියන් හැටියට, ෙම් රෙට්  
ජනාධිපතිවරයා අම්මා මූලික ෙව්චච සමාජයක් බිහි කරනවාය 
කියා  කිව්වාම, -ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මන්තීතුමා පිළිගන්න 
ඕනෑ.-  පසු ගිය  දා  බදුල්ෙල් දිස්තික් සංවර්ධන කමිටුවට ගිහිල්ලා 
ඒ කිරි ෙගොවි සමිතියක ෙල්කම් ෙකෙනක් කිව්වාම "අද අපට 
පශ්නයක්  තිෙබනවා. අෙප් එළෙදනුන් වැඩිෙයන් බිහි කරන්ෙන් 
වහු පැටවුන්"ය කියා එතුමා කියනවා, "එෙහනම් ෙහොඳයි, 
වහුපැටව් බිහි ෙවනවා නම් දැන්  අෙප්  කාන්තා ජනගහනය  වැඩි 
ෙවලා තිෙබන නිසා"  කියලා.   එෙහමයි  ෙම් රෙට් කාන්තාවන්ට 
අපහාස කරන්ෙන්.  [බාධා කිරීම්] 

  
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
එෙහම කිව්ෙව් නැහැ. අසත  පකාශ කරන්න එපා. [බාධා 

කිරීම්] එෙහම කිව්ෙව් නැහැ. 
 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
The next speaker is the Hon. Sunil Handunnetti. - 

[Interruption.] Order, please!  
 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
Why not?  He said so.  - [Interruption.] Read the 

"Lankadeepa" newspaper of 6th June, 2014.  
 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Sunil Handunnetti, you carry on.  - 

[Interruption.]  Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale and Hon. 
Dilan Perera, please sit down.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
කිව්වාද? කිව්ෙව් නැද්ද?   

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, මට ෙපෙනන හැටියට 
විෙශේෂෙයන්ම අය වැය විවාදෙය් වැඩිම ආන්ෙදෝලනයක් 
තිෙබන්ෙන් කාන්තා කටයුතු පිළිබඳවයි. අද ෙම් අය වැය විවාදෙය් 
වැඩිම අවධානයක් සහ ආන්ෙදෝලනයක් තිෙබන මාතෘකාවක් 
බවට  පත් ෙවලා තිෙබනවා, ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා කටයුතු 
පිළිබද අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ. ජනාධිපතිතුමා අය  වැය ඉදිරිපත්  
කරද්දීත් දරුවන් ගැනත්, කාන්තාවන් ගැනත් ෙබොෙහොම කථා  
කළා. අපි දන්නවා, ජනාධිපතිතුමා රැස්වීමකට ගියත් දරුෙවක්  
වඩා ගන්නා එක සම්පදායක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. [බාධා 
කිරීමක්] කාන්තාවන් ඉඹින එක නම් තවම දැක්ෙක් නැහැ. 
ළමයින් නම් ඉඹිනවා.  

ෙම් අය වැෙය්දිත් කාන්තාවන්ෙග් දියුණුව ගැන, ආර්ථිකය 
ගැන, දරුවන් ගැන, අයිතිවාසිකම් ගැන කථා කරනවා. මම 
දැක්කා, අරලිය දන්සැලටත් පසු ගිය දවෙසේ කාන්තාවන් ෙගන්වලා 
තිබුණ ආකාරය. දැන් කාන්තාවන් ගැන වැඩිපුර කථා  කරන්න 
පටන් අරෙගන තිෙබනවා.   

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ඊෙය් කාන්තාවන් 5,000ක් ආවා. බලන්න එන්න තිබුණා ෙන්, 

ෙකොච්චර ලස්සනද කියලා.   
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
හැබැයි,  අපට ෙපෙනනවා දැන් ආණ්ඩුව  කාන්තාවන් ගැන 

වැඩිපුර කථා කරනවා වාෙග්ම කාන්තාවන්ට බය ෙවලාත් 
ඉන්නවාය කියා. ඉදිරිෙය්දී තව ටිකක් ඒක  වැඩිපුර දකින්න හම්බ 
ෙව්වි. ෙමොකද, මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වීම සමබන්ධව කාන්තා 
කථාවලුත් තිෙබන නිසායි. මම ඒ ගැන වැඩිපුර කථා කරන්න 
යන්ෙන් නැහැ. ඉදිරිෙය්දී අපි ඒ ගැන බලමු.   

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ෙම් අමාත ාංශෙය් තිෙබන 
වැදගත්කම අනුව ෙමම අමාත ාංශය සෑම පවුලකටම අයිති 
අමාත ාංශයක්   හැටියට හැඳින්වූවාට වරදක් නැහැ. ෙමොකද, අෙප් 
රෙට් ජනගහනෙයන් සියයට 53ක් කාන්තාෙවෝ. ඒ වාෙග්ම 
වැදගත්, දරුෙවෝ. ඒ නිසා ගරු ඇමතිතුමනි, වැදගත්ම 
අමාත ාංශයක් තමයි ඔබතුමාට ලැබිලා තිෙබන්ෙන්. හැබැයි 
කියන්න කනගාටුයි, ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශයට ෙවන් කර තිෙබන 
පතිපාදන පමාණය ගත්ෙතොත්, රෙට් ජනගහනෙයන් භාගයකට 
සලකන්න, දිරි ෙදන්න, ඔවුන්ෙග් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරන්න, 
ඒ අමාත ාංශෙය් වැදගත්කමට පමාණවත් පතිපාදනයක් ෙනොෙවයි 
ලැබිලා තිෙබන්ෙන්. මා මීට කලිනුත් මෙග් කථාවලදී ෙම් ගැන 
කිව්වා. ෙවන එකක් තබා අඩු තරමින් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට 
ගමන් වියදම්වලට ෙවන් කර ගන්නා පමාණෙයන් භාගයයි 
ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශයට ලැබිලා තිෙබන්ෙන්. ඒක තමයි ඇත්ත. 
ඒ නිසා වැඩ කටයුතු අසාර්ථක ෙවලා තිෙබනවා.  

අපි උදාහරණයක් ගනිමු. ඔබතුමාට කාන්තා හිංසනය හා ළමා 
අපෙයෝජනය මර්දනය කිරීෙම් වැඩසටහනක් කියාත්මක කරන්න 
තිෙබනවා. ඒ ෙවනුෙවන් ගිය අවුරුද්ෙද් අය වැෙයන් රුපියල් 
මිලියන 300ක් ෙවන් කර තිබුණා. ෙම් අවුරුද්ෙද් නම් රුපියල් 
මිලියන 50යි ඒ සඳහා ඇස්තෙම්න්තු කර තිෙබන්ෙන්. දිරිය 
කාන්තා වැඩසටහන සඳහා වූ පතිපාදනත් භාගයක් කපා 
තිෙබනවා. ගිය වර රුපියල් මිලියන 70ක් ෙවන් කර තිබුණා, ෙම් 

වතාෙව් තිෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන 35යි. ෙම් පතිපාදන කපා 
තිෙබන්ෙන් ඒ වැඩසටහන කියාත්මක කර අවසන් නිසා ද, දැන් 
අෙප් රෙට් කාන්තා හිංසනය අවසන් නිසා ද, ළමා අපෙයෝජනය 
අවසන් නිසා ද, එෙහම නැත්නම් අමාත ාංශය හැටියට ඔබතුමා 
ෙගන යන වැඩසටහන් අසාර්ථක නිසා ද  කියන එක මම දන්ෙන් 
නැහැ. රුපියල් මිලියන 50ක්, 75ක් කියන්ෙන් රෑට කාර් ෙර්ස් 
පදින දරුවකුට කාර් ෙර්ස් පදින ෙවලාෙව් වියදම් වන පමාණයටත් 
වඩා ඉතාම අල්පයක්. එක රාතියකට පුච්චනවා මීට වඩා විශාල 
සල්ලි පමාණයක්. දළ දා මාළිගාව ළඟ night race පදින්න යනවා 
මීට වඩා මුදලක්.  

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ෙකොතරම් කාලයක් කිව්වාද ඔය කථා. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඒක තමයි ඇත්ත තත්ත්වය.  
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ඕක හැම දාම කියන්න. ෙවනත් subject එකක් නැහැ ෙන්.  
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙමොකක්ද? 
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
"කාර් ෙර්ස්, කාර් ෙර්ස්" කියලා හැම දාම කියන්න. හීෙනනුත් 

කියන්න.  
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
හැම දාම තිෙබන නස්පැත්තිය ගැන ෙන් කියන්ෙන්.  
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ෙමොකක්ද ෙම් කාර් ෙර්ස් කථාව? 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
හැම දාම තිෙබන නස්පැත්තිය ගැන ෙන් කියන්ෙන්. රට 

විනාශ කරනවා නම් හැම දාම, ෙනොකියා ෙකොෙහොමද? [බාධා 
කිරීමක්] ඔබතුමාත් ඉන්ෙන් එෙහම කියනවාට විරුද්ධව හැම දාම 
නැඟිටින්න තමයි. ඇඳුම් අන්දලා ඔතැන remote control එෙකන් 
වැඩ කරන ෙවනත් ෙමොකක් හරි තැබුවත් කමක් නැහැ, 
ජනාධිපතිතුමාෙග් නම කියනෙකොටයි, පවුෙල් කාෙග් ෙහෝ නම 
කියනෙකොටයි නැඟිටින්න. Machine එකක් සවි කළා නම් හරි 
ඔතැන. අස්වර් ෙවනුවට machine එකක් තැබුවා නම් ඇති, නම 
කියන ෙකොටම නැඟිෙටන්න.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ඇත්තටම ෙම්ක පුදුම වදයක්. 
ෙම්ක පාර්ලිෙම්න්තු ඉතිහාසෙය් වදය, කරුමය කියලා නම් 
ෙවනවා. ෙමොකද, අපි කථාවක් හදාෙගන ආවාට පස්ෙසේ ඒ 
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කාලෙයන් විනාඩි පහක් විතර ෙවනම ෙමතුමාට ෙවන් කරන්න 
ෙවනවා, බාධාකිරීම්වලට.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, මම ගරු ඇමතිතුමාෙග් 
අවධානයට ෙම් කාරණයත් ෙයොමු කරනවා. අෙප් රෙට් තිෙබන 
මාධ වල -පත්තරවල- දවසකට ළමා අපෙයෝජන ගැන ෙකොතරම් 
පවෘත්ති පළ වනවාද කියලා සමීක්ෂණයක් කෙළොත්, ළමා 
අපෙයෝජන සිද්ධ වන්න හුඟක් ෙවලාවට බලපාන පධාන තැන 
පවුල බව වැටෙහේවි. පවුල් ඒකකය ඇතුෙළේමයි ඒවා සිදු වන්ෙන්. 
එක්ෙකෝ බාප්පා, එක්ෙකෝ තාත්තා, එක්ෙකෝ සීයා, එක්ෙකෝ 
පවුෙල් ඥාතිෙයකු, වැඩිහිටිෙයකු අතින් තමයි ළමයින් 
අපෙයෝජනයට ලක් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. කරුණු ෙසොයා ෙගන 
යනෙකොට ඒ තත්ත්වයට ෙහේතුව ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? 
අම්මා විෙද්ශගත වීමයි ෙහේතුව. අම්මා විෙද්ශගත වීම නිසා තමයි 
දරුවන් එවැනි තත්ත්වයට පත් වන්ෙන්. එක්ෙකෝ එයට ෙහේතු 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් නූගත්කමයි; එෙහම නැත්නම් දුප්පත්කමයි. 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ඇත්තටම නූගත්කමයි දුප්පත්කමයි 
නිවුන් ෙසොෙහොයුරන් වාෙග් අද අෙප් රෙට් තිෙබන ළමා සහ 
කාන්තා අයිතිවාසිකම් උදුරා ගන්නවා; ඔවුන්ෙග් ජීවිත බිලි 
ගන්නවා; ඔවුන් මහ මඟට ඇද දාලා අයාෙල් යන තත්ත්වයට පත් 
කරනවා. ෙම්ක ෙඛ්දවාචකයක්. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් තත්ත්වය 
බරපතළ ෙවලා තිෙබනවා ගම්බද පෙද්ශවල; උතුර නැෙඟනහිර 
පළාත්වල. අෙප් ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා දන්නවා උතුර 
පළාෙත් සහ නැෙඟනහිර පළාෙත් යුද්ධෙයන් අවතැන් වූ ජනයා 
සිටින පෙද්ශවල කාන්තාවන් වැඩි පමාණයක් ෙම් වන ෙකොට 
විෙද්ශගත වීෙම් පවණතාවක් තිෙබන බව. කරුණු ෙසොයා 
බැලුෙවොත් ෙපෙනනවා, ඒ පළාත්වලින් ගෘහ ෙසේවයට වැඩි 
පමාණයක් විෙද්ශගත වන්න උත්සාහ කරන්ෙන් යුද්ධෙයන් 
අවතැන් වූ වැන්දඹු කාන්තාවන් බව. එතෙකොට ඒ අයෙග් 
දරුවන්ෙග් ආරක්ෂාවට ෙමොකද ෙවන්ෙන්?  

අෙප් ආසියාතික සමාජෙය්, විෙශේෂෙයන්ම ශී ලංකාෙව් අපට 
සංස්කෘතියක් තිෙබනවා. ඒ සංසක්ෘතිෙය් පළමුවැනි අංගය තමයි 
මව. තවම අෙප් දරුවන්ට ෙගදර මවෙග් රැකවරණය, ෙසෙනහස, 
ආදරය ඕනෑ. ස්වාමිපුරුෂයාට බිරිඳෙග් ෙසෙනහස, ආදරය ඕනෑ. 
එවැනි සමාජයක්, අෙප් සමාජය. ඒ සමාජය ෙම් තිෙබන ආර්ථික 
අර්බුද විසින්, ආර්ථික පීඩනය විසින් නන්නත්තාර කර දමනවා. 
යුෙරෝපෙය්දි ෙම්ක පශ්නයක් ෙනොෙවයි. යුෙරෝපෙය් කාන්තාවක් 
රැකියාව කරන එක, කාන්තාවක් රාති ෙසේවෙය් ෙයෙදන එක, 
කාන්තාවක් තවත් රටකට යන එක සාමාන  ෙදයක්. ෙමොකද, ඒ 
පවුල්වල සංස්කෘතිය ගත්ෙතොත් අවුරුදු 15න් 16න් දරුවන් නිදහස් 
ෙවනවා. ඔවුන්ෙග්ම කියලා  ස්වාධීනත්වයකට පත් ෙවනවා. අෙප් 
සමාජෙය් එෙහම නැහැ. අෙප් පවුල කියන ඒකකය තවම 
ශක්තිමත්. සමාජෙය් පටන් ගැන්ම තිෙබන්ෙන් පවුල කියන 
ඒකකෙය්. අෙප් ජනාධිපතිතුමා ෙකොයි ෙවලාෙවත් කියන්ෙන් 
පවුල හදනවා කියලා. පවුල හදලා, ගම හදලා, රට හදනවා 
කියනවා.  තවමත්  එය පටන් අරෙගන තිෙබන්ෙන් පවුෙලන්මයි. 
තවම පවුල හදලා ඉවර නැහැ. එතෙකොට තමයි අපිට ෙත්ෙරන්ෙන් 
ෙම්, රෙට් ජීවත් වන සියයට 53ක ජනගහනෙය් පවුල ෙනොෙවයි 
කියලා. ජනගහනෙයන් සියයට 53ක් ඉන්න ගාමීය පවුල, ෙගදර 
ඉන්න පවුල ෙනොෙවයි. ඒ කියන්ෙන් ෙවන පවුලක්. ඒ පවුල හදලා 
ඉවරෙවන ෙකොට රට ඉවරයි.  

 

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
පවුල් ජීවිතයක් නැහැ ෙන් ඒක ෙන්. ෙජ්වීපීකාරයන්ට පවුල් 

ජීවිතයක් නැහැ ෙන්. 
 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මම කල්පනා කළා අස්වර් මන්තීතුමා ඇයි තවම නැඟිට්ෙට් 

නැත්ෙත් කියලා.  

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ෙජ්වීපීකාරයින්ට පවුල් ජීවිතයක් නැහැ. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මම කල්පනා කළා, මෙග් කථාව කර ෙගන යන අතෙර් 

ජනාධිපතිතුමා ගැන කියනෙකොට, පවුල ගැන කියන ෙකොට  
නැඟිට්ෙට් නැත්ෙත් ඇයි කියලා. [බාධා කිරීමක්] ගරු නිෙයෝජ  
සභාපතිතුමනි -  

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Sunil Handunnetti, you have only one more 

minute. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
හරි, ඉවරයි ෙන්. අස්වර් මන්තීතුමා කාලය කෑව ෙන්. අස්වර් 

මන්තීතුමා කාන්තාවන්ෙග්, ළමයින්ෙග් කාලය කෑවා.  

ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද ඇමතිතුමාෙගන් මම ඉල්ලා සිටිනවා 
ෙම් අමාත ාංශෙය් කටයුතුවලදී සාම්පදායික ආකෘතිෙයන් 
මිෙදන්න කියලා. සාම්පදායිකව ස්වයං රැකියාවක් කරන්න මුදලක් 
ෙදන එක, ණයක් ෙදන එක, බඩු ටිකක් ෙබදලා ෙදන එක 
අමාත ාංශයක සාම්පදායික කාර්ය භාරය. ඉන් එහාට ගිහින් අෙප්  
සමාජයට අත්ෙවලා තිෙබන කාලකණ්ණි ඉරණම ගැන බලන්න 
ඕනෑ. අෙප් සමාජය මත්කු ඩු, මත්දව , අපචාර, ගණිකා වෘත්තිය 
වැනි ඒවාට ඇබ්බැහි වන පමාණය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. පාසල් 
අවට ගණිකා මඩම් වර්ධනය වන පමාණය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙම් තත්ත්වයන් වර්ධනය වීම නතර කරන්න අමාත වරයා 
හැටියට ඔබතුමාට  තවත් අමාත ාංශ ඒකාබද්ධ කර ගන්න 
පුළුවන්. ඒවාත් එක්ක එකතු ෙවලා වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක 
කරන්න. එකක් තමයි නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත ාංශය. 
ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශෙය් මුදල් නැත්නම් මුදල් තිෙබන 
අමාත ාංශ එක්ක ඒකාබද්ධ ෙවලා ෙහෝ අෙප් රෙට් 
ජනගහනෙයන් අතිශය පීඩාවට ලක් වන කාන්තාවන්ෙග් ගැටලු 
සහ ළමයින්ෙග් ගැට ලු ගැන මීට වඩා වැඩි මැදිහත් වීමක් කරන්න 
කියලා අපි ෙයෝජනා කරනවා. ඔබතුමා වගකීමක් භාර ගන්න 
ඇමතිවරෙයක් හැටියට, වගකීමට වගකියන ඇමතිවරෙයක් 
හැටියට අපි අගය කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම උතුර හා නැෙගනහිර 
පළාත්වල පීඩාවට පත් ෙවලා ඉන්න කාන්තාවන්ෙග් ගැටලුත් 
තවම විසඳිලා නැහැ.  ඒ ගැනත් ඔබතුමාෙග් විෙශේෂ අවධානය 
ෙයොමු කරන්න.  

[අ.භා. 12.15] 

 
ගරු තිසස් කරල්ලියද්ද මහතා (ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා 
කටයුතු අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த - சி வர் அபிவி த்தி, மகளிர் 
அ வல்கள்  அைமச்சர்) 
(The Hon. Tissa Karalliyadde - Minister of Child 
Development and Women’s Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, මෙග් අදහස් පකාශ කරන්න 

අවස්ථාවක් ලබා දීම පිළිබඳව ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. පථමෙයන් 
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මන්තීතුමියෙග් දයාබර ෙසොෙහොයුරියෙග් 
අභාවය ගැන ඒ පවුෙල් සැමටත්, ගරු මන්තීතුමියටත් අෙප් 
කනගාටුව පකාශ කර සිටිනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මට ලැබී තිෙබන කාලෙව්ලාව  පශ්නවලට  පිළිතුරු ලබා 
ෙදන්නට  මදි බව ෙප්නවා. අෙප් අමාත ාංශය යටෙත් තිෙබන 
ළමා ෙල්කම් කාර්යාලය, ජාතික ළමාරක්ෂණ අධිකාරිය, පරිවාස 
හා ළමාරක්ෂක ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙම් රෙට් දරුවන් 
ෙවනුෙවන් ෙවන් ෙවලා තිෙබන ආයතනයි. ඒ වාෙග්ම ශී ලංකා 
කාන්තා කාර්යාංශය සහ ජාතික කාන්තා කමිටුව කාන්තාවන් 
ෙවනුෙවන් කියාත්මක ෙවන ආයතනයි. මම පැහැදිලිවම දන්නවා 
ෙම් රෙට් තිෙබන අමාත ාංශවලින් වර්තමානෙය් විශාලතම 
වගකීමක් පැවරිලා තිෙබන්ෙන් මෙග්  අමාත ාංශයට බව. පාරවල් 
හදන එකටවත්, ෙගොඩනැඟිලි හදන එකටවත් ෙනොෙවයි අපි 
පමුඛතාව ෙදන්න ඕනෑ. අපිට ගනුෙදනු කරන්න තිෙබන්ෙන් 
මනසත් එක්කයි. මනසත් එක්ක ගනුෙදනු කිරීෙම්දී තමයි විශාල 
පශ්න මතු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙමය කියන තරම් ෙලෙහසි පහසු 
කර්තව යක්  ෙනොෙවයි. ෙම්  අමාත ාංශය ෙබොත්තමක් ඔබලා  
පශ්න විසඳන්න පුළුවන් තැනකුත් ෙනොෙවයි. ෙම් අමාත ාංශය, 
බිම් මට්ටෙමන් සමාජයට පිවිසිලා, සමාජයට උපෙද්ශන ෙසේවය 
ලබා ෙදමින් යන ගමනකට සම්බන්ධ ෙවච්ච අමාත ාංශයක්. මම 
විපක්ෂෙයන් ඉදිරිපත් කරපු ෙයෝජනා, ෙචෝදනා සියල්ලක්ම භාර 
ගන්න එකඟ වන්ෙන් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, නමුත් ඒ හැම ෙදයක්ම අෙප් 
අමාත ාංශෙය් අනාගත ගමන් මඟට ලැබුණු ආශීර්වාදයක් හැටියට 
මම පිළිගන්නවා. ඒ වාෙග්ම මට ෙපර ෙමම අමාත ාංශය භාරව 
හිටපු ඇමතිතුමියන්ලාටත්, එම අමාත ාංශවල හිටපු නිලධාරි 
මහත්ම, මහත්මීන්ටත්  කෘතඥ වන්නට  ඕනෑ.  ඔවුන් තබපු අඩි 
තාලම, ඔවුන් සකස් කරලා දුන්නු මාර්ගය තමයි වඩ වඩාත් 
ශක්තිමත් කරෙගන මා ඉදිරියටම ෙගන යන්ෙන් කියන එකත් 
පකාශ කරන්නට ඕනෑ.   

ඇත්ත වශෙයන්ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙබොෙහොම ශක්තිමත් 
ජන නායකෙයක්. එතුමා විසින් කාන්තාවන් සඳහා ෙයෝජනා කම 
රාශියක් අද ඇති කරලා තිෙබනවා. ෙමතැන පුංචි පටලැවිල්ලක් 
තිෙබනවා.  2014 වර්ෂය සඳහා වූ  අය වැ ෙයන් කාන්තාවන් සඳහා 
රුපියල් 250,000ක ෙපොලී රහිත ණයක්,  වසර හයකින් ෙගවන්න 
පුළුවන් ආකාරයට ලබා දුන්නා.  ඒ ණය මුදල රුපියල් 250,000ම 
ගන්න ඕනෑ කියලා නීතියක් නැහැ.  ඒ කාන්තාවන්ට යම් 
ව වසායක් කරෙගන යන්න අවශ  නම් රුපියල් 50,000ක් වුණත් 
ගන්න පුළුවන්. එෙහම නැත්නම් රුපියල් 2,50,000ම ගන්නත් 
පුළුවන්. 2014 දී  ෙමම වැඩසටහන අපි නම් කර තිෙබන්ෙන් “ලිය 
ඉසුර” කියලායි. 2014 "ලිය ඉසුර" ණය ෙයෝජනා කමය පිළිබඳව  
සියලුම වාර්තා මා ළඟ තිෙබනවා.  මා එම වාර්තා  සභාගත* 
කරනවා. 

2015 දී   හැම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයකින්ම කාන්තා 
ව වසායකයින් 25 ෙදෙනකු ෙතෝරා ගන්නවා. ෙම්ක අපිට 
කාන්තාවන්ෙග් ඇෙඟ් බෙලන් ගහන්න බැහැ. ෙම් ණය ගන්න 
කැමැති අයට රුකුලක් ෙදනවා වාෙග්ම, දැනටමත් යම් කිසි 
ව ාපාරයක් ආරම්භ කර තිෙබන අය තව තවත් ශක්තිමත් කරමින් 
ඉදිරියට ෙගන යන්න තමයි ෙම් ණය කමය හඳුන්වා දී 
තිෙබන්ෙන්. ඒවාෙය් පතිඵල දැන් තිෙබනවා. 2015 - 2017 තුන් 
අවුරුදු කාලය තුළ වසරකට එක් පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසයකින් කාන්තා ව වසායකයින් 25 ෙදෙනකු තමයි 
ෙතෝරා ගන්ෙන්. ෙමොකද, හැම කාන්තාවකටම එන්න කියලා 
කැඳවලා  ෙම් ණය ෙදන්න බැහැ. ෙම්ෙකන් පෙයෝජන ගන්ෙන් 
කවුද කියලා අෙප් නිලධාරින් ෙසොයා බලනවා. ෙද්ශපාලන 
බලපෑම් කිසි ෙදයක් ෙමයට අදාළ වන්ෙන් නැහැ. ෙම් සඳහා 
අවශ තාව, දක්ෂතාව, ඉල්ලුම සහ ඕනෑකම තිෙබන කාන්තා 
ව වසායකයින් 25 ෙදෙනකු  ෙතෝරා ගන්නවා. ෙම්  කාන්තාවන් 

25 ෙදනාෙග් සාර්ථක භාවය තුළින් තමයි අපි ඉදිරියට කටයුතු 
කරන්ෙන්. අපිට මතකයි, දිවංගත රණසිංහ ෙපේමදාස මැතිතුමාෙග් 
රජය කාලෙය් "ජන සවිය" වැඩසටහන කියාත්මක කෙළේ 
අදියෙරන් අදියරට ෙතෝරා ගත්ත කලාපවල බව. සාර්ථකත්වය 
ලැෙබන්ෙන් එ ත ෙකොටයි. ඒ නිසා ෙම් ණය ලබා දීෙම් කමෙයනුත් 
සාර්ථකත්වයක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි 2015 - 
2017 තුන් අවුරුදු කාලය තුළ වසරකට එක් පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසයකින් කාන්තා ව වසායකයින් 25 ෙදෙනකු බැගින් 
ෙතෝරා ගන්ෙන්. අපිට බැංකු මගින් ආධාර ලැෙබනවා. ඒ අනුව 
අපි කටයුතු කරනවාය කියන කාරණය පකාශ කරන්නට ඕනෑ.  

දරුවන් හා කාන්තාවන්ෙග් ආරක්ෂාව සඳහා ළමා හා කාන්තා 
කාර්යාංශය, ජාතික ළමා ආරක්ෂණ අධිකාරිය සහ ශී ලංකා 
ෙපොලීසිය මනා සම්බන්ධීකරණයකින් කටයුතු කිරීම නිසා ළමා 
අපචාර හා කාන්තා හිංසනයන්ෙග් සැලකිය යුතු අඩුවීමක් 
තිෙබනවා. පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවල නිරත ක්ෙෂේත 
නිලධාරින් මඟින් පාසල් තුළ දැනුවත් කිරීම් ආදිය සඳහා රුපියල් 
මිලියන 300ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙමවර අය 
වැෙයන් පාසල් දරුවන් පවාහනය කිරීම සඳහා ෙයොදා ගන්නා 
වෑන් රථ, බස් රථ ආනයනෙය් දී අය කරනු ලබන  බදු මුදල අඩු 
කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමා රෙට් 
දරුවන්ට උසස් ආර්ථිකයක් ලබා දීමට ගන්නා උත්සාහයට 
සමස්ත ලක්වැසි ජනතාවෙග් පණාමය පිරිනමන්නට ඕනෑ. ඒ 
වාෙග්ම  ක්ෙෂේත නිලධාරින් සඳහා අපි යතුරු පැදි ලබා දුන්නා.  

අෙප් විජයකලා  මෙහේස්වරන් මන්තීතුමියනි, මම ඔබතුමියත් 
එක්ක උතුරට යන්න කැමැතියි. මම ඔබතුමියත් එක්ක උතුරට 
යන්න එනවා. මම තනිෙයන් ඔබතුමිය කියන ඔය ගම්මානවලට 
ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ඇයි, උතුරට  ෙමෙහම ෙදයක් වුෙණ්? දීර්ඝ 
කාලීන යුදමය වාතාවරණය තුළ තමයි ෙම් සෑම ෙදයක්ම සිදු 
වුෙණ්. ඒ නිසා ෙම්වා ගැන ද්ෙව්ෂ සහගතව කථා කරලා වැඩක් 
නැහැ. කාන්තාවන්, දරුවන් මුහුණපාන සිදුවීම්  ගැන ද්ෙව්ෂ 
සහගතව කථා කරනවාට වඩා ඉන් ඔබ්බට ගිහිල්ලා ඔවුන්ට 
ශක්තියක් ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් අපි ඇති කරන්නට ඕනෑ.  

 උගත් පාඩම් හා පතිසන්ධානය පිළිබඳ වූ ජනාධිපති 
ෙකොමිෂන් සභාව - LLRC-  තිෙබනවා.  එම වාර්තාෙව්  ළමා 
ෙසොල්දාදුවන් පිළිබඳව සඳහන් වනවා. ෙම් ළමා ෙසොල්දාදුවන් 
ඇති කෙළේ අෙප් ආණ්ඩුවද?  ළමා ෙසොල්දාදුවන් ඇති කෙළේ අෙප් 
අමාත ාංශයද? එල්ටීටීඊ සංවිධානෙයන් ඇති කරපු ළමා 
ෙසොල්දාදුවන්ව නැවත වතාවක් පුනරුත්ථාපනය කරලා, 
අධ ාපනය ලබා දීලා, ෙදමව්පියන්ට බාර දීලා අද ඔවුන්ව ෙහොඳ  
ජීවන රටාවකට ෙයොමු කරලා තිෙබනවා. ඒක අෙප් වග කීමක්. 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම උතුරු නැ ෙඟනහිර 
පෙද්ශවල තිබුණු යුදමය වාතාවරණය තුළ හිංසනයට ලක් වුණු 
කාන්තාවන්ෙග්  ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීෙම් වැඩසටහන් රාශියක් 
දැනට අපි කියාත්මක කරෙගන යනවා. තව ඉදිරියට අපට කරන්න 
ෙබොෙහෝ ෙද්වල් ඉතිරි ෙවලා තිෙබනවා. වගකීම් දරන 
අමාත ාංශයක් හැටියට අපි ඒ ෙද්වල් කරනවා කියන එක 
කියන්නට ඕනෑ. 

කාන්තාවන් වැඩිපුර ෙද්ශපාලනයට ෙයොමු කරන්ෙන් 
නැත්ෙත් ඇයි කියලා අහනවා. ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, 
13ෙදෙනක් ඉඳලා ෙමෙහම නම් 25 ෙදෙනක් දැම්ෙමොත් 
ෙකොෙහොම ෙවයිද? 25ක් ෙනොෙවයි, 30ක් වුණත් සෙහෝදර 
මන්තීවරියන් ෙම් සභා ගර්භයට පත් ෙවනවාට මම කැමැතියි. 
[බාධා කිරීමක්] ෙම්ක ෙහොඳට පැහැදිලිව ෙත්රුම් ගන්න. අෙප් රට 
ආසියාකරෙය් අෙනක් රටවල් වාෙග් ෙනොෙවයි. පරම්පරාගත 
ෙද්ශපාලනය අෙප් රෙට් තිෙබනවා. චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ 
මන්තීතුමිය මෙග් ෙසොෙහොයුරියක්, විජයකලා මෙහේස්වරන් 
මන්තීතුමියත් මෙග් ෙසොෙහොයුරියක්; තලතා අතුෙකෝරල 
මන්තීතුමියත් මෙග් ෙසොෙහොයුරියක්; සුෙම්ධා ජී. ජ යෙසේන 
ඇමතිතුමියත් මෙග් ෙසොෙහොයුරියක්; ෙම්  සියලු ෙදනාම පවුල් පසු 
බිමක් ඇතුව ෙද්ශපාලනයට ආපු අය. ෙම් කථා කරන මමත් 
එෙහම තමයි. මමත් පවුල් පසු බිමක් තුළින් තමයි ෙද්ශපාලනයට 
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[ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ආෙව්. ෙම් උත්තරීතර සභාෙව් සිටින පිරිමි මන්තීවරුනුත් වැඩි 
හරියක් එෙහමයි. ෙරෝසි ෙසේනානායක මන්තීතුමියයි, උෙප්ක්ෂා 
ස්වර්ණමාලි මන්තීතුමියයි තමයි ෙද්ශපාලන පවුල් පසු බිමක් 
ෙනොමැතිව ඡන්දෙයන් පත් ෙවලා ආපු අය විධියට සිටින්ෙන්. 
අෙනක් සියලු ෙදනා  ෙද්ශපාලන පවුල් පසු බිමක් තුළ ඡන්දෙයන් 
පත්ෙවලා ආපු මන්තීවරියන්. 

පාෙද්ශීය මට්ටෙම් මැතිවරණ සඳහා අපිට කාන්තාවන් බෙලන් 
ෙයොදා ගන්න සිදුෙවලා තිෙබනවා. කාන්තාවන් ඉදිරිපත් වන්ෙන් 
නැහැ. "අපි පක්ෂයට වැඩ කරනවා" කියලා ඒ අය කියනවා. 
වැඩිෙයන්ම කාන්තා අයිතිවාසිකම් ෙවනුෙවන් සටන් කරන 
රටවල තමයි කාන්තා මන්තීවරියන් වැඩි වශෙයන් ඉන්ෙන්. ඒ 
නිසා ෙම් සඳහා කමෙව්දයක් හදාගන්නට ඕනෑ. ෙම්කට කලබල 
ෙවලා ඵලක් ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම් සඳහා තනි පුද්ගලයකු 
අණපනත් ෙගනල්ලා වැඩක් ෙවන්ෙන් නැහැ, ෙම් දිහා 
පාෙයෝගිකව බලන්නට ඕනෑ. ඒ සඳහා අෙප් අමාත ාංශෙයන් වැඩ 
පිළිෙවළක් ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. අපි උතුරු නැ ෙඟනහිරටත් 
ගියා. කාන්තාවන් ෙද්ශපාලන වශෙයන් සවිබල ගැන්වීෙම් 
වැඩසටහන් අෙප් අමාත ාංශය ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මැතිතුමාෙග් 
සමාජ ෙසේවා අමාත ාංශයත් එක්ක එකතු ෙවලා කරනවා. ඊෙය් 
ෙපෙර්දා අපි තංගල්ල බල පෙද්ශයට ගියා. මම එක් අවස්ථාවක 
කිලිෙනොච්චිෙය් දී දමිළ කාන්තාවකෙගන්  ඇහුවා, - 

 

ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 
 

නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
 
ගරු තිසස් කරල්ලියද්ද මහතා 
(மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த) 
(The Hon. Tissa Karalliyadde) 
ெகாஞ்சம் நில் ங்க தங்கச்சி! என்ன இ  சாியான 

கரச்சல்?  நீங்க ம்  அஸ்வர்  இரண்   ேப ம்  அண்ணா -  
කිලිෙනොච්චිය පෙද්ශෙය් කාන්තාවක්  මට කිව්වා, "නැහැ, මට 
යමක් ඉෙගන ගන්න ආසයි. මම ෙද්ශපාලනය ඉෙගන ගන්න 
ආසයි. නමුත් මම තරග කරන්න එන්ෙන් නැහැ, මම කැමති 
පක්ෂයට සහෙයෝගය ෙදනවා" කියලා කිව්වා. අමාත ාංශය 
හැටියට ජාතික කාන්තා කමිටුෙවන් ෙම් ගැන විෙශේෂ උනන්දුවක් 
දක්වනවා. ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන ඇමතිතුමිය ෙම් 
අමාත ාංශෙය් කටයුතු කරන කාලෙය්ත් ඒ ෙද්වල් කළා. 

 විෙද්ශගත වන කාන්තාෙවෝ ගැනත් කථා කළ යුතුයි. මට 
මතකයි,  පසු ගිය ආණ්ඩුෙව් ඒ.සී.එස්. හමීඩ් ඇමතිතුමාෙග් 
කාලෙය් තමයි  අෙප් රෙට් කාන්තාවන් වැඩි හරියකට  විෙද්ශගත 
ෙවන්න පාර කපලා දුන්ෙන්. කාන්තාවන්ට ගෘහ ෙසේවය සඳහා 
යන්න පාර කපලා දුන්ෙන් ඒ කාලෙය් පැවැති එක්සත් ජාතික 
පක්ෂ ආණ්ඩුවයි. මමත්, ඩිලාන් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමාත් නීතියක් 
ෙගෙනන්න හැදුවා, වයස අවුරුදු 18ට අඩු දරුවන් ඉන්න අම්මලා 
විෙද්ශගත කරන්න එපා කියලා. ඒ නඩුෙවන් අපි පැරදුණා. ඉන් 
පසවු අපි ෙගනාවා,  වයස අවුරුදු 5ට වඩා අඩු දරුවන් ඉන්න 
අම්මලාට විෙද්ශගත ෙවන්න ෙදන්න එපා කියලා. දරුවන් 
ෙවනුෙවන් සලකා බලා මෙහස්තාත්වරයා තීන්දුවක් දුන්නා, 
අවුරුදු 5ට වඩා අඩු දරුවන් සිටින මෑණිවරුන්  රට යවන්න එපා 
කියලා. නමුත් ෙහොර උප්පැන්න සහතික හදාෙගන යනවා. ඒ 
සඳහා තැරැව්කාරෙයෝත් ඉන්නවා. ඒ නිසා ෙම් වනෙකොට 
කාන්තාවන් විෙද්ශගත වීම හුඟක් දුරට අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ගෘහ 
ෙසේවය සඳහා  ෙනොෙවයි,  ඉහළ රැකියාවන් සඳහා පුහුණු 
කාන්තාවන් යවන්න තමයි අපි උනන්දු වන්ෙන්.  එම වැඩ 
ෙකොටස කිරීම පිළිබඳවත් අපි විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශය 
සමඟ සාකච්ඡා කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, මමත් යුද්ධෙයන් ෙහොඳට බැට 
කාපු ෙකෙනක්. ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මන්තීතුමියත් 

එෙහමයි. ගරු විජයකලා මෙහේස්වරන් මන්තීතුමියත් එෙහම 
ෙවන්න පුළුවන්. අෙප් කාලෙය් යුදමය වාතාවරණය තුළ 
ජාත න්තර ස්ෙව්ච්ඡා සංවිධාන අෙප් රටට විශාල කළු ලපයක් 
ඇති කළා. ඒ බව අපට ඔප්පු කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ජාත න්තර 
ස්ෙව්ච්ඡා සංවිධානවලින් ලබා ෙදන දත්තයන් කිසි ෙදයක් අපි 
හරියි කියලා කියන්ෙන් නැහැ. යුද්ධය නිසා අපට උතුරට යන්න 
බැරි වුණා; උතුරු නැෙඟනහිරට නිලධාරින් පත් කරන්න අපට 
බැරි වුණා. දරුවන් සහ කාන්තාවන් ෙවනුෙවන් ෙසේවය කරන්න 
අෙප් අමාත ාංශෙයන් දැන් උතුරු නැ ෙඟනහිරට අලුෙතන් 
උපාධිධාරිනියන් දහසකට වැඩි සංඛ ාවක් පත් කරලා තිෙබනවා. 
ඒ අය ගම් මට්ටමින්, බිම් මට්ටමින් ගිහිල්ලා ලබා ෙදන දත්තයන් 
පමණයි, ගාම ෙසේවක මහත්වරුන් හරහා ලබා ෙදන දත්තයන් 
පමණයි අපි නිවැරදි දත්තයන් හැටියට පිළිගන්ෙන්. ඒ බවත් ෙම් 
උත්තරීතර සභාවට මා පකාශ කරන්නට ඕනෑ. 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, මම මාධ යට හුඟක් ගරු කරන 
මනුස්සෙයක්. මම ෙද්ශපාලනෙය්දී මාධ යට බලපෑම් කරන්ෙන් 
නැහැ. ඒ කාලෙය් වාෙග් ෙනොෙවයි අද. ෙම්වා නිදහසට කාරණාත් 
ෙනොෙවයි. අද NGOකාරෙයෝ ෙම් රටට ඇවිල්ලා නැති ෙද්වල් මවා 
පානවා. ෙම් රෙට් ළමා අපචාර හා කාන්තා හිංසන නැත්ෙත් නැහැ; 
තිෙබනවා. නමුත් ඒ රටවල තිෙබන ළමා අපචාර හා කාන්තා 
හිංසන වසා ගන්න අෙප් වාෙග් සංවර්ධනය ෙවමින් පවතින 
රටකට ඇවිල්ලා නැති ෙද්වල් උලුප්පා ෙපන්වනවා; දත්ත ෙදනවා. 
එදා මාධ ය තිබුෙණ් නැහැ. එදා රූපවාහිනි, කැමරා තිබුෙණ් 
නැහැ. අද විද ත් මාධ  ආයතන 22කට වඩා තිෙබනවා. විද ත් 
මාධ  ආයතන 22කින්, 23කින් එකම ෙද් පකාශ කරන ෙකොට, 
පත්තර 10ක, 12ක එකම ෙද් පළ ෙවන ෙකොට ඒක මහා 
අපරාධයක් විධියට ෙපෙනනවා. අපි හදිසි ඇමතුම් අංක 1938 
කාන්තාවන් ෙවනුෙවන් ඇති කළා. 1929 දරුවන් ෙවනුෙවන් ඇති 
කළා. ඒ හදිසි ඇමතුම් ෙසේවාව පැය 24 පුරාම කියාත්මක වන 
ෙකොට අපට දත්ත ලැෙබනවා. ඒ දත්ත අනුව තමයි ජාතික ළමා 
ආරක්ෂණ අධිකාරිය, ළමා ෙල්කම් කාර්යාලය, පරිවාස හා 
ළමාරක්ෂක ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව, ජාතික කාන්තා  කමිටුව, 
කාන්තා කාර්යාංශය කියාත්මක ෙවන්ෙන්.  

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මන්තීතුමිය, ඔබතුමිය නීතිඥවරියක්. 
අපට උසාවියත් එක්ක හැප්ෙපන්න බැහැ.  නීතිය අපිට ඕනෑ 
විධියට හසුරුවන්න බැහැ. ඒක ඔබතුමිය දන්නවා. උසාවිෙයන් 
ෙදන නඩු තීන්දුව අනුව තමයි කියාත්මක වීම තිෙබන්ෙන්. දැනට 
ළමා අපචාර සම්බන්ධ ෙචෝදනා විශාල පමාණයක් තිෙබනවා. 
සමහර අය තරහටත් ඇවිත් ෙචෝදනා ඉදිරිපත් කරනවා. නීතිය 
කියාත්මක කිරීම ටිකක් කඩිනම් කරන්න කියලා ජනාධිපතිතුමාත් 
කිව්ව නිසා, පසු ගිය දවස්වල ළමා අපචාර සම්බන්ධ නඩු හබ 
ටිකක් කියාත්මක වුණා. ඒ වාෙග්ම තමයි- 

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Order, please! Does the Committee agree to give five 

more minutes to the Hon. Minister to conclude his 
speech? 

 

ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
Aye. 

 

ගරු තිසස් කරල්ලියද්ද මහතා 
(மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த) 
(The Hon. Tissa Karalliyadde) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ඒ නිසා තමයි අපි දරුවන් ෙවනුෙවන් ළමා උසාවියක් ආරම්භ 
කෙළේ. ළමා උසාවියක් තලංගම තිෙබනවා. මෙග් මතකය නිවැරදි 
නම් අපි උතුෙර්ත් ළමා උසාවියක් ඇති කළා. දරුවන්ට සිදු වන 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

හිංසන සම්බන්ධෙයන් ඒ වාෙග් තැන්වලට ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, අෙනක් කාරණය තමයි 
ඇමතිවරයාටවත්, ෙවන අයටවත් දරුවන්ෙග් හැම ෙදයක්ම 
පටවලා හරි යන්ෙන් නැහැ. ෙම් රෙට් ෙදමව්පිෙයොත් තමන්ෙග් 
දරුවන්ෙග් වගකීම භාර ගන්න ඕනෑ. ෙපර පාසල්වලට යන 
දරුවාෙග් වගකීම ෙපර පාසල් ගුරුවරිය ගන්නවා. ඒ නිසා 
ජනාධිපතිතුමා රුපියල් 2,500ක දීමනාවක් අෙප් ෙපර පාසල් 
ගුරුවරියන්ට ලබා ෙදන්නත් ෙමවර අය වැෙයන් ෙයෝජනා කර 
තිෙබනවා. එදා ෙනොදියුණු යැයි සම්මත සමාජයක මහා මූකලන් 
මැද, විදුලිය නැති, පාරවල් නැති යුගවල අෙප් අම්මලා අපිව 
තනිෙයන් රැක බලා ගත්තා. ෙමවැනි හිංසනයක් ෙවන්න දුන්ෙන් 
නැහැ. ඒ ෙනොදියුණු යැයි සම්මත සමාජෙය් අෙප් සංස්කෘතියත් 
ආරක්ෂා කර ෙගන, ආගමට දහමට ළැදිව ජීවත් වුණු යුගෙය් අෙප් 
රටවල ෙම්වා තිබුෙණ් නැහැ. අපි වැලඳ ගන්නට ඕනෑ, අෙප් 
දරුවන්ට ෙදන්න පුළුවන් ෙහොඳම ෙද්. ඒ වාෙග්ම තමයි අපි වැලඳ 
ගන්නට ඕනෑ, අපට ගැළෙපන ෙද්. අෙප් කාන්තාවන්ට 
ෙනො ගැළෙපන ෙද්වල් තිෙබනවා නම්, බටහිරට ගැළෙපන ෙද්වල් 
තිෙබනවා නම් ඒවා අපි වැලඳ ෙගන ඵලක් ෙවන්ෙන් නැහැ. හැම 
පැතිකඩකින්ම  කාන්තාව තනි වීම තුළ හිංසනයක් වනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, අපට මතකයි සිරිමාෙවෝ 
බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් කාලෙය් කිව්වා, ෙම් රෙට් 
ෙප්දුරුතුඩුෙව් ඉඳන් ෙදවුන්දරතුඩුව දක්වා ඕනෑම ෙවලාවක 
කාන්තාවකට තනියම යන්න පුළුවන් කියලා. එෙහම යුගයක් ෙම් 
රෙට් තිබුණා. ඒ නිසා අපි ෙම්වා ගැන ගැඹුරින් අධ යනය 
කරන්නට ඕනෑ. ෙම්වාට විෙද්ශීය බලපෑම් හුඟක් තිෙබනවා. අෙප් 
රෙට් ගමන් මඟ අෙනක් පැත්තට හරවන්න උත්සාහ කරන අයත් 
ඉන්නවා. ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, අද  පශ්න අහපු අෙප් 
සෙහෝදර ගරු මන්තීතුමන්ලාට, මන්තීතුමියන්ලාට මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරනවා, ඒ පශ්නවලට ලිඛිතව පිළිතුරු ලබා 
ෙදන බව. ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති  මන්තීතුමා කිව්වා, මට 
සලකලා නැහැ කියලා. කාන්තා හා දරුවන්ෙග් විෂය භාර 
ඇමතිවරයා හැටියට මා දන්නවා පුංචි දරුවන්ට ෙමොන ෙද් දුන්නත් 
සෑහීමකට පත් ෙවන්ෙන් නැහැ වාෙග්ම, කාන්තාව ෙමොන ෙද් 
දුන්නත් සෑහීමකට පත් ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා. අද අඳින සාරියට 
වඩා ෙහොඳ සාරියක් ෙහට ලැබීම තමයි කාන්තාවකෙග් පාර්ථනාව. 
මෙග් පාර්ථනාවත්  එෙහම තමයි. ෙම් රෙට් දරුවන් සහ 
කාන්තාවන් ෙවනුෙවන් මට ෙමොන තරම් පතිපාදන දුන්නත් මදියි 
කියන එක මම කියන්නට ඕනෑ. සෑහීමකට පත් ෙවන්ෙන් නැහැ 
කියන එක මම කියන්නට  ඕනෑ. වරදවා ෙත්රුම් ගන්න  එපා.  ෙම් 
වතාෙව් ගිය  වතාවට වඩා  අපිට පතිපාදන ලැබී තිෙබනවා. තවත් 
රුපියල් මිලියන 300ක් අපට ෙවනම ලැෙබනවා. ගිය අවුරුද්ෙද් 
රුපියල් මිලියන 600ක් දුන්නා. අය වැයට අමතරව රුපියල් 
මිලියන 600ක් ෙම් අවුරුද්ෙද්ත් අපට ලබා දුන්නා. ලබන 
අවුරුද්ෙද්ත් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අපට එෙහම ෙනොසලකා 
ඉන්ෙන් නැහැ.  ගිය අවුරුද්ෙද් අපට රුපියල් මිලියන  2034ක් දීලා 
තිෙබනවා. ෙම් අවුරුද්ෙද්ත් රුපියල් මිලියන  2100ක් දී  
තිෙබනවා.  ෙම් අවුරුද්දට වඩා ලබන අවුරුද්ෙද් විශාල මුදල් 
සම්භාරයක්  ෙම් අමාත ාංශයට ලබා දීම පිළිබඳව අෙප් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාත්, කවුරුත් ෙකනහිලිකම් කරන, කවුරුත්  බණින  
පී.බී. ජයසුන්දර ෙල්කම්තුමාත්  සිහිපත් කරමින්  මම ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම රුපියල් පනෙහේ කිරි 
වීදුරුව අපි රුපියල් හැට කළා. ළඟට ෙගනැත් දුන්ෙනොත් කිරි 
වීදුරුවකට රුපියල් 70ක් ෙදන වැඩසටහනක්  අපි කියාත්මක 
කරනවා. ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, දීර්ඝ වශෙයන් කතා 
කරන්නට මට කාල ෙව්ලාවක් නැහැ. මෙග් කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස 
හැන්සාඩ්ගත කරන්න සභාගත* කරනවා.  

නැවත වතාවක් අෙප් ගරු මන්තීතුමියන්ලාට  මම ෙම් 
කාරණය මතක් කරනවා. කාන්තාවන් සම්බන්ධෙයන් 
ද්ෙව්ෂෙයන් අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න එපා; දරුවන් 
සම්බන්ධෙයන් ද්ෙව්ෂෙයන් කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න  එපා. 
[බාධා කිරීම්] පිරිමි සම්බන්ධෙයන් ද්ෙව්ෂෙයන් කරුණු ඉදිරිපත් 
කරන්නත්  එපා. පිරිමි අයට ආදරය කෙළොත් පිරිමි අය හදා 
ගන්නට පුළුවන්, ෙහොඳ පැතිකඩකට. ෙම් සමාජය ගැන මම 
අධ යනය කළා. මට වැඩිෙයන්ම විරුද්ධව කතා කරන 
කාන්තාවන්, පිරිමින් දහ ෙදොෙළොස් ෙදෙනකුට ආදරය කරපු අය 
කියා මම හිතනවා, ගරු නිෙයෝජ   සභාපතිතුමනි. [බාධා කිරීම්] 
එෙහම අය තමයි ෙම් අමාත ාංශය විෙව්චනය කරන්ෙන්. මෙග් 
අමාත ාංශය වටලන්නට ආවා. මට විරුද්ධව  පත්තරවල පචාරය 
කළා. ඔය කිසි ෙදයකටවත් මම සැෙලන්ෙන් නැහැ. මාව අයින් 
කරන්න පුළුවන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටයි, ජනතාවටයි පමණයි 
කියන  එක පකාශ කරමින්  සභාවට මෙග් ෙගෞරවනීය ස්තුතිය පුද 
කරනවා. 

ඊට අමතරව මෙග්  ෙල්කම්තුමා - පිරිමිෙයක්- අමතක 
කරන්නට බැහැ. ෙහොඳ සාහිත ධරෙයක් වු  එරික් 
ඉලයප්පාආරච්චි මැතිතුමා  ඇතුළු ආයතන  පධානීන්,  අතිෙර්ක 
ෙල්කම්තුමා, ෙල්කම්තුමියන් ලා, ඒ වා ෙග්ම ෙජ ෂ්ඨ සහකාර 
ෙල්කම්තුමියන්ලා ඇතුළු සියලු ෙදනාටම - එක්ෙකෙනක් ෙහෝ  
අත හැරුෙණොත්  මම ෙහට අමාත ාංශයට ගිහින්  ඉවරයි- ස්තුති 
කරනවා.  ඒ වාෙග්ම මෙග් පුද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලය ට - [බාධා 
කිරීම්] ඔක්ෙකොටම ආදෙර්යි. අදහස් පකාශ කළ, අපට ශක්තියක් 
ලබා දුන් ඔබතුමියන්ලා සියලු ෙදනාටම මෙග් ෙගෞරවනීය ආදරය 
ස්තුතිය පුද කරමින් පැහැබර අනාගතයක් උදාෙව්වායි පාර්ථනා 
කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.   

 
සභාෙම්සය මත තබන ලද කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස: 
சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட உைரயின் எஞ்சிய பகுதி:: 
Rest of the speech tabled: 
 
 2014  හා 2015 වර්ෂවල අය වැය සැසඳීම 

2014  වර්ෂයට අය වැය ෙයෝජනා (රු.මිලියන 600)සමඟ අමාත ාංශය සඳහා 
ෙවන් කළ මුදල රු.මිලියන 2034.345කි. 2015 වර්ෂෙය් ෙක ටුම්පත් 
ඇස්තෙම්න්තුවල රු.මිලියන 1800.500ක් ද අය වැය ෙයෝජනාවලින්  (අය 
වැය කතාෙව් 45.1) රු. මිලියන 300ක්ද වශෙයන් ගත්කල  2015 මුළු 
පතිපාදනය  රු.මිලියන 2100.500කි.  ඊට අමතරව අය වැය කතාෙව් 32.1 
පරිදි ද  අප අමාත ාංශයට කිසියම් පතිපාදනයක් ලැබීම ට අෙප්ක්ෂිතය.  ඒ  
අනුව 2015 වාර්ෂික පතිපාදනය මීටත් වඩා වැඩි විය හැකිය. 

2014 වර්ෂයට සාෙප්ක්ෂව 2015  වර්ෂෙය්  අය වැය ඇසත්ෙම්න්තුවල සිදු වී 
ඇති ෙවනසක්ම්. 

(1) ව ාපෘති අංක 01 - ගරු අමාත වරයා සඳහා වන මුළු ඇස්තෙම්න්තුව  
2014 රු. මි. 39.535 ක්ද 2015 රු.මිලියන 46.690ක්ද වශෙයන්  මුදල් 
ෙවන් කර ඇත.  

(2)   2014 වර්ෂෙය් 2වන ව ාපෘතිෙය් වැටුප් හා ෙව්තන යටෙත් ෙවන් කර 
තිබු මුළු පතිපාදනය රු. මිලියන 303.900කි. 2015  එය  රු. මිලියන 
71.500කි. ෙමම පතිපාදන අඩු වීම ට ෙහේතුව  ඒ ඒ පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලවලට අනුයුක්ත කර සිටින අමාත ාංශ ක්ෙෂේත 
නිලධාරින්ෙග් වැටුප් සඳහා ව ාපෘති  03යටෙත්  පතිපාදන සලසා 
ෙගන ඇති  බැවින් හා සමගාමී වන වියදම්  වශෙයන් ඇති ෙද්ශීය 
ගමන්  වියදම් සඳහා   රු.මිලියන 13.5කින් අඩු වී ඇති අතර ව ාපෘති 
අංක 03 ෙද්ශීය ගමන් වියදම් සඳහා රු.මිලියන  15.500ක් වැඩිපුර 
ෙවන් කර ඇත.  

(3)  2014 වර්ෂෙය් ව ාපෘති  02  හි   හිඟ බදුකුලී  සමඟ  රු. මිලියන 188ක් 
ෙවන් කර තිබුණද,  2015 වර්ෂෙය්  හිඟ බදුකුලි ෙනොමැති බැවින්  එම 
පමාණය රු. මිලියන 16කින් අඩු කර ඇත.  

(4)  ෙගොඩනැගිලි අලුත්වැඩියා හා වැඩි දියුණු කිරීම් සඳහා 02වන 
ව ාපෘතිය යටෙත්  රු. මිලියන 22ක් අඩු කර ඇත. ෙහේතුව 2014 
වර්ෂෙය්  සියලුම  ෙගොඩනැගිලි  පුනරුත්ථාපන හා වැඩි දියුණු කිරීම් 
අවශ තා සපුරා  ගැනීමට සැලසුම් කර  ඇති  බැවිනි.  

(5)  එක්සත් ජාතීන්ෙග් ජනගහන අරමුදල (UNFPA)  සඳහා  02 
ව ාපෘතිය යටෙත් රු.මිලියන 70ක් (ෙද්ශීය  හා විෙද්ශීය අරමුදල්) 
ෙවන් කර තිබුණ ද 2015  වර්ෂෙය්  එම ව ාපෘති ගිවිසුම අනුව 
ව ාපෘති 03 යටෙත් ෙවන් කර ඇත්ෙත් රු. මිලියන 20.640කි.  
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———————————— 
* කථාව අවසානෙය් පළ කර ඇත. 
*  உைரயினி தியில் தரப்பட் ள்ள . 
* Produced at end of speech. 

[ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා] 
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(6)  2014 වර්ෂ ෙය්  ව ාපෘති 02 යටෙත්  ජාතික ළමාරක්ෂක අධිකාරිය 
ෙවත ෙවන් කර ඇති මුදල  රු. මිලියන 71කින් වැඩි කර ඇත. 

(7)  2014 වර්ෂයට ව ාපෘති  02 යටෙත් රු. මිලියන  10ක් ෙවන් කර තිබූ 
ළමා සවිය වැඩසටහන සඳහා 2015 වර්ෂෙය් රු. මිලියන 15ක් ව පෘති  
03 යටෙත්  ෙවන් කර ඇත. 

(8)   2014 වර්ෂෙය්   02 වන ව ාපෘතිය  යටෙත් දැය ට කිරුළ වැඩසටහන  
සඳහා  රු. මිලියන  02ක් ෙවන් කර තිබු අතර  එය 2015 වර්ෂෙය්  
ව ාපෘති 03 ය ටෙත්  රු. මිලියන 03 දක්වා වැඩි කර ඇත. 

(9)   ව ාපෘති අංක 03 හි පුද්ගල පඩිනඩි  සඳහා  වන පතිපාදන 2014 
වර්ෂෙය්  රු. මිලියන 115.860 සිට 2015  රු. මිලියන 363.000 වැඩි 
වීමට ෙහේතු ගමන් වියදම් සඳහා වන පතිපාදනය රු. මිලියන 
15.500කින් වැඩි වීමට ෙහේතු ක්ෙෂේත කාර්ය මණ්ඩලය ව පෘති  අංක 
03 ෙවත ෙයොමු කර තිබීමයි. 

(10)  කිරි වීදුරුව වැඩසටහන සඳහා 2015 වර්ෂයට රු.මිලියන 10කින් වැඩි 
වී රු. මිලියන 260ක  පතිපාදන  ලබා දී ඇත. 

(11)  කාන්තා හිංසන හා ළමා අපෙයෝජන  වැඩසටහන සඳහා 2014 අය වැය 
ෙයෝජනා යටෙත් රු. මිලියන 600ක් (පුනරාවර්තන 200 මූලධන 400 ) 
ෙවන් කර තිබු අතර  එම ව ාපෘතිෙය් අවිච්ෙඡ්ද කාර්යයන් ෙවනුෙවන් 
2015 පුනරාවර්තන  රු. මිලියන 50ක්ද මූලධන රු. මිලියන 150ක් ද 
ෙවන් කර ඇත. 

 (12)  2014 වර්ෂෙය් UNICEF ව ාපෘතිය යටෙත් රු. මිලියන 8.75ක් ෙවන් 
කර තිබුණ ද එය 2015 වර්ෂෙය් කියාත්මක ෙනොෙව්.  

(13)  කාන්තා සවිය වැඩසටහන සඳහා රු. මිලියන 10ක් වැඩි කරඇත. 
කාන්තා සංවර්ධන වැඩසටහන සඳහා රු. මිලියන 6 සිට රු. මිලියන 
10 දක්වා වැඩි කර ඇත.   

(14)  මුල් ළමාවිය රැකවරණය හා සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් 2014  වර්ෂෙය්  
රු. මිලියන  22ක් ෙවන් කර  තිබු අතර 2015 වර්ෂෙය්දී එය මිලියන 
40 දක්වා වැඩි කර ඇත.  

(15)  ළමා නිවාස අධීක්ෂණය සඳහා  2014  වර්ෂෙය් රු.මිලියන 10ක්ද, 
ආයතනගත  දරුවන්ෙග්  වෘත්තීය කුසලතා  වැඩි දියුණු කිරීමට  රු. 
මිලියන  4ක්ද  ෙවන් කර තිබූ  අතර 2015 වර්ෂෙය් ෙමම ව ාපෘතිය 
පරිවාස හා ළමාරක්ෂක ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව යටෙත් කියාත්මක 
කිරීම සඳහා අවශ  පතිපාදන ෙවන් කර ඇත.  

(16)  එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවර්ධන අරමුදල (UNDP)   ෙවන් කර දී තිබූ 
පතිපාදන රු. මිලියන 32.800කි.  නමුත්  ෙමය 2015 දී රු. මිලියන 
12.090කි. 

(17)  ශී ලංකා ඉන්දියා  අධාර යටෙත් උතුරු නැ ෙඟනහිර ළමුන් හා 
කාන්තාවන් සම්බන්ධ ෙසේවා පුළුල් කිරීමට රු.මිලියන 170ක් නව 
ව ාපෘතියක් යටෙත් ෙවන් කර ඇත.  

(18)  මීට අමතරව ෙම් වන විට මුලික සාකච්ඡා පැවැත්ෙවමින් පවතින 
වැඩසටහනක්  වන ෙලෝක බැංකු ආධාර ය ටෙත්  පූර්ව ළමාවිය 
සංවර්ධන කටයුතු ෙවනුෙවන්  2015/2016  සිට 2019/2020  දක්වා ඇ. 
ෙඩො. මිලියන 50ක්  (රු.මිලියන 6500)   ෙහෝ ඊට වැඩි විෙද්ශාධාර 
ලැබීමට නියමිතව ඇත.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
The Vote on these Heads will be taken at the end of 

the day. The Sitting is suspended till 1.00 p.m.  
 
රැසව්ීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, 

අ.භා.1.00ට නිෙයෝජ  කථානායකතුමා [ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි 
මහතා]ෙග් සභාපතිත්වෙයන් නැවත පවත්වන ලදී. 

அதன்ப , அமர்  பி.ப. 1.00 மணிவைர இைடநி த்தப்பட்  
மீண் ந் ெதாடங்கிற் . பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு 
சந்திம ரக்ெகா ] தைலைம வகித்தார்கள்.   

Sitting accordingly suspended till 1.00 p.m. and then resumed, MR. 
DEPUTY SPEAKER [THE HON.CHANDIMA WEERAKKODY] in 
the Chair. 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ශීර්ෂ  118, 285, 140, 292,128,160 සහ 283. ගරු පී. හැරිසන් 

මන්තීතුමා.   
 

118 වන ශීර්ෂය.- කෘෂිකර්ම අමාත වරයා 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 164,850,000 

 
தைலப்  118.-  கமத்ெதாழில் அைமச்சர் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.-  ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள்- மீண் வ ஞ் 

ெசல  பா 164,850,000 

 
HEAD 118.-  MINISTER OF AGRICULTURE 

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,         

Rs. 164,850,000 
 
 

140 වන ශීර්ෂය.- පශු සම්පත් හා ගාමීය පජා සංවර්ධන 
අමාත වරයා 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන -  පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 318,500,000 
 

தைலப்  140.- கால்நைட வளர்ப் , கிராமிய சனச க அபிவி த்தி 
அைமச்சர் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 

ெசல  பா 318,500,000 
 

HEAD 140. - MINISTER OF LIVESTOCK AND RURAL 
COMMUNITY DEVELOPMENT  

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,         

Rs.  318,500,000 

 
128 වන ශීර්ෂය.- සම්පදායික කර්මාන්ත හා කුඩා ව වසාය 

සංවර්ධන අමාත යවරයා 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 216,250,000 

 
தைலப்  128.- பாரம்பாிய ைகத்ெதாழில்கள், சி  ெதாழில் யற்சி 

அபிவி த்தி அைமச்சர் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.-ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள்-மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 216,250,000 

 
HEAD 128.- MINISTER OF  TRADITIONAL INDUSTRIES AND 

SMALL ENTERPRISE DEVELOPMENT 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,         
Rs. 216,250,000 

 
160 වන ශීර්ෂය.- පරිසර  හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති 

අමාත වරයා 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 237,200,000 

 
தைலப்  160.-  சுற்றாடல் மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி 

அைமச்சர் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - 
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 237,200,000 

 
HEAD 160.- MINISTER OF ENVIRONMENT AND RENEWABLE 

ENERGY 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,        
Rs. 237, 200,000 

 
[අ.භා. 1.00] 
 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ගරු සභාපතිතුමනි, "2015 විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පෙත් 

කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී අද දින -2014.11.10වන සඳුදා- 
පස්වරුෙව් විවාදයට ගැෙනන අමාත ාංශ සහ ඒවා යටෙත් ඇති 
අෙනකුත් ෙදපාර්තෙම්න්තු සහ ආයතනවලට අදාළ අංක 118, 
285, 140, 292,128,160 සහ 283 දරන වැය ශීර්ෂයවලින් 
සම්පදායානුකූලව එක් එක් වැඩසටහන්හි සියලුම පුනරාවර්තන 
වියදම් හා මූලධන වියදම් රුපියල් 10කින් කපා හැරිය යුතුය"යි 
මම ෙයෝජනා කරමි. 

ගරු සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම කෘෂිකර්ම අමාත ාංශෙය් 
වැය ශීර්ෂ යටෙත් කථා කරන අවස්ථෙව්  මතක් කරන්න  කැමැති 
කාරණා කිහිපයක් තිෙබනවා. දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට විශාල 
දායකත්වයක් ලබා ෙදන කෘෂි කර්මාන්තයට අදාළව  අෙප් රෙට් 
වැදගත්ම අමාත ාංශය හා සම්බන්ධ ඇමතිවරු ගණනාවක් 
සිටිනවා. මම තමුන්නාන්ෙසේට මතක් කරන්නට කැමැතියි, 1977 
වර්ෂෙය්දී පමණ කෘෂිකර්ම, පශු සම්පත් වාෙග් විෂයයන් 
සියල්ලමට හිටිෙය් එක ඇමතිවරයකු බව. අද ෙම් ක්ෙෂේතය ෙගොඩ 
නඟන්න ඇමතිවරු විසි ගණනක් ඉන්නවා. කෘෂිකර්ම 
අමාත ාංශය, පශු සම්පත් හා ගාමීය පජා සංවර්ධන අමාත ාංශය 
සහ ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශය කියන ෙම් අමාත ාංශ 
ගණනාව තුළ සහ පළාත් මට්ටමින් ඇමතිවරු විසි ගණනක් 
ඉන්නවා. ඒත්, ෙම් කෘෂි කර්මාන්තය හරියාකාරව නඟා සිටුවන්න  
ආණ්ඩුවට බැරි ෙවලා තිෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මම හිතන විධියට ඒ පතිඵලයක් හැටියට 
තමයි ෙමවර කෘෂිකර්ම අමාත ාංශයට ෙවන් කරන මුදල අඩු 
කරලා තිෙබන්ෙන්. මම තමුන්නාන්ෙසේට ඒ විසත්ර කියන්නම්. 
2014 වර්ෂෙය් කෘෂිකර්ම අමාත ාංශයට රුපියල් මිලියන 
44,470ක් ෙවන් කරලා තිබුණා. ඒක ෙම් අවුරුද්ෙද් අඩු කරලා 
තිෙබනවා රුපියල් මිලියන 42,119ට. එෙහම නම්, අපට 
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ෙපෙනනවා කෘෂිකර්ම අමාත ාංශයට පසු ගිය අවුරුද්ෙද් ෙවන් 
කළ මුදලට වඩා සියයට 5.8ක අඩුවීමක් ෙමවර තිෙබන බව. 
රුපියල් මිලියන 2,351ක අඩුවීමක් ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම නම්, 
කෘෂි කර්මාන්තෙය් සංවර්ධනය සඳහා මුදල් ෙවන් කළාය කියලා 
මහා හයිෙයන්  කෑ ගැහුවාට, ආණ්ඩුව ඒ සඳහා ගිය අවුරුද්දටත් 
වඩා අඩු මුදල් පමාණයක් තමයි ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන්. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අපට ෙපෙනනවා 
අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්ද කෘෂි කර්මාන්තය සඳහා ශම දායකත්වය 
සපයන, කෘෂි කර්මාන්තෙය් නියැලී සිටින පිරිසත් කමෙයන් අඩු 
ෙව්ෙගන යන බව. පැහැදිලිව කිව්ෙවොත්, ෙම් රැකියාව සඳහා 
ෙයෙදන පිරිස අඩු ෙවනවා කියන්ෙන්, ඒ රැකියාෙවන් හරිහමන් 
ලාභයක් ගන්න බැරි තත්ත්වයකට  පත් ෙවලා තිෙබනවා කියන 
එකයි. සංඛ ාෙල්ඛන, වාර්තා  අනුව ගත්ෙතොත් අපට ෙපෙනනවා, 
2010දී දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට සියයට 12.8කින් කෘෂි 
කර්මාන්තය දායක වුණ බව.  හැබැයි අද වන විට, 2013 වන විට 
එය සියයට 10.8 දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම නම් 
ෙමොකක්ද ෙම් ආණ්ඩුව කියන්ෙන්?  

මුදල් ඇමතිතුමා කිව්වා අපි කෘෂි කර්මාන්තය සඳහා රුපියල් 
350ට ෙපොෙහොර ෙදනවා කියලා. ෙම් කථාව හැම දාමත් 
මන්තරයක් වාෙග් දැන් අවුරුදු හතරක් තිස්ෙසේ කියනවා. ෙම් අය 
වැෙය් දීත් ෙම් ගැන කිව්වා. හැබැයි, ෙකොෙහේවත් රුපියල් 350ට 
ගන්න ෙපොෙහොර  නැහැ. අද රුපියල් 500ට තමයි ෙපොෙහොර 
තිෙබන්ෙන්. ඒ විතරක්ද? වී කිෙලෝවක සහතික මිල රුපියල් 
හයකින් වැඩි කළා කිව්වා.  නමුත්, ඇත්තටම රුපියල් පහයි වැඩි 
කෙළේ.  අය වැය ඉදිරිපත් කිරීෙම්දී  මුදල් ඇමතිවරයා උත්සාහ 
කළා, වී කිෙලෝවක සහතික මිල  රුපියල් හයකින් වැඩි කරන බව 
කියන්න. වී කිෙලෝවක සහතික මිල රුපියල් 34 සිට රුපියල් 40 
දක්වා වැඩි කරන්නට ෙයෝජනා කළා. හැබැයි, ඊට කලින් වී 
කිෙලෝවකට රුපියල් 35ක මිලක් නියම කරලා තිබුණා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, 2011 දී බුලත් විටක් රුපියල් පහයි.  වී 
කිෙලෝවක් රුපියල් 6කින් වැඩි කළාය කිව්වත්, අද බුලත් විටක් 
රුපියල් 20යි. අඩු ගණෙන් බුලත් විටක් ගන්න පුළුවන් මුදලවත් 
ෙම් අය වැෙයන් වී කිෙලෝවක් සඳහා වැඩි කරලා නැහැ. ෙම් රෙට් 
දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට සියයට 10කට වැඩි දායකත්වයක් ෙදන 
කෘෂිකර්මාන්තෙය් ෙයදී සිටින පිරිස ෙවනුෙවන් එෙහමවත් 
සැලකිල්ලක් කරලා නැහැ. ඒ නිසා ෙම් අයට කුඩම්මාෙග් 
සැලකිල්ලක් දක්වා තිෙබනවාය කියන එක මා තමුන්නාන්ෙසේට 
මතක් කරනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, භාණ්ඩ කිහිපයක මිල මා තමුන්නාන්ෙසේට 
මතක් කරන්නම්. 2011 දී කෘෂිකර්මාන්තෙය් ෙයදී සිටින අය 
සඳහා වී කිෙලෝවකට රුපියල් 35ක සහතිකක් නියම කරනෙකොට 
හාල් මිල තිබුෙණ් කීයටද?  2011 දී  රතු හාල් කිෙලෝ එකක් 
රුපියල් 54.89යි. 2014 දී රුපියල්  86.17යි.  ඒ කියන්ෙන්, හාල් 
මිල සියයට 56කින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි, ෙම් මිල 
ෙගොවියාට ලැබුෙණ් නැහැ. ෙම් මුදල ලැබුෙණ් මුදලාලිලාට සහ  
මහා පරිමාණ වී ෙමෝල් හිමියන්ට.   2011 දී නාඩු කිෙලෝ එකක් 
රුපියල් 59.58යි. අද වනෙකොට රුපියල් 91.57ට  වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. සියයට 53කින් ෙම් ගණන වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 
නමුත්, ෙගොවියාට ඒ ලාභය ලැබුෙණ්ත් නැහැ.  අද සන්ලයිට් 
කැටයක් රුපියල් 30.15  ඉඳලා රුපියල් 40  දක්වා වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ වැඩිවීෙම් පතිශතය සියයට 32.66යි.  හාල් මැස්සන් 
කිෙලෝ එකක් රුපියල් 373යි.  2011 වසෙර් ඉඳලා ෙම් අවුරුද්ද 
වනෙකොට රුපියල් 569ක් දක්වා සියයට 52කින් මිල වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. එෙහම මිල වැඩි වුණු ෙද්වල් තව තිෙබනවා. ෙම් 
අවුරුදු හතරක කාලය තුළ  ලක්ස්ෙපේ මිල රුපියල් 260 ඉඳලා,  
රුපියල් 386ක් දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අනුව, සියයට 
48.66කින් මිල වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඇන්කර් කිරි පිටි 
මිල රුපියල් 264 ඉඳලා රුපියල් 386ක් දක්වා සියයට 46කින් වැඩි 

ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම මිල වැඩි වනෙකොට ෙගොවියාෙග් 
නිෂ්පාදනවලට ලැබී තිෙබන වැඩි වීම ෙමොකක්ද?  ඒ ගැනත් මා 
කියන්නම්.    

2013 දී රතු ලූනු කිෙලෝ එකක් රුපියල් 121.81යි. අද 
වනෙකොට  රතු ලූනු කිෙලෝව රුපියල් 102.01ට  පහළ බැහැලා 
තිෙබනවා. 2011 වසරටත් වඩා මිල අඩු ෙවලා තිෙබනවා. බී 
ලූනුවල තත්ත්වය ෙමොකක්ද?   බී ලූනු කිෙලෝ එකක් රුපියල් 
72.98ට තමයි 2011 දී තිබුෙණ්. අද රුපියල් 76යි.  පතිශතයක් 
හැටියට ගත්ෙතොත් 4.13කින් තමයි වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
අර්තාපල්වල මිලත් ඒ විධියමයි.  2011 දී අර්තාපල් කිෙලෝවක් 
රුපියල් 83.64යි. දැන් රුපියල් 85යි.  පතිශතයක් විධියට 
ගත්ෙතොත්  1.62කින් වාෙග් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.  

ෙගොවියාෙග් නිෂ්පාදනවලට කුඩම්මාෙග් සැලකිලි විතරක් 
ෙනොෙවයි, ඒ භාණ්ඩ සඳහා ෙගවන මුදලත්  කමෙයන් අඩු ෙවලා 
තිෙබනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් තත්ත්වය යටෙත් අද ෙම් රෙට් 
මිනිසුන්ට කෘෂිකර්මාන්තෙය් ෙයදිලා  ජීවත් වන්නට පුළුවන්ද?  
කෘෂිකර්මාන්තෙය් නියැෙලන අය අද ජීවත් වන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියලා බැලුෙවොත්,  ජන ෙල්ඛන හා සංඛ ාෙල්ඛන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව කියන පරිදි,  විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් හතර 
ෙදෙනකු ඉන්නන පවුලකට  මාසයක් ජීවත් ෙවන්න අවශ  
ෙවනවා, රුපියල් 41,444ක්.  විෙශේෂෙයන්ම නාගරිකව ජීවත් වන 
පවුලකට ෙනොෙවයි,  ඉතාම දිළිඳු පවුලකට ෙනොෙවයි,  මධ ම 
පාන්තික පවුලකට ජීවත් වීම සඳහා මසකට ෙම් මුදල අවශ  
වනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්ම ෙහක්ටර් 
ෙකොබ්බෑකඩුව ආයතනෙයන් 2014 ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන 
වාර්තාෙව් සඳහන් වනවා, සම්පූර්ණෙයන් ෙහක්ෙටයාර් එකක් 
වගා කරන්න අවශ  වියදම රුපියල් එක්ලක්ෂ අටදහස් 
නවසියහැත්තෑපහයි කියලා. ඒ, ෙහක්ෙටයාර් එකකට වියදම 
සඳහා යන මුදල. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අද වී කිෙලෝ එකක් 
නිෂ්පාදනය කරන්න ෙහක්ටර් ෙකොබ්බෑකඩුව ආයතනය කියන 
හැටියට නම් රුපියල් 23යි වැය වන්ෙන්. මා හිතන්ෙන් නැහැ, 
රුපියල් 23ට ෙම්ෙක් නිෂ්පාදනයක් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඊට 
වැඩි ෙවන්න ඕනෑ. ෙමොකද, අද නිෂ්පාදන වියදම හුඟක් ඉහළයි.  
හැබැයි,   ආණ්ඩුෙව් ඒ සංඛ ා ෙල්ඛන අනුව බැලුවත්,  ඒ ලැෙබන 
වී අස්වැන්න සම්පූර්ණෙයන් විකුණලා ගත්තා වුණත්,  රුපියල් 
9,848යි  එක මාසයකට ආදායම  වශෙයන් ලැෙබන්ෙන්.  

ඉතින් මා අහනවා, ෙම්ෙකන් ජීවත් ෙවන්න පුළුවන්ද කියලා. 
ඉතින් අවුරුදු 20ක් තිස්ෙසේ ෙම් රට  පාලනය කරන ෙපොදුජන 
එක්සත් ෙපරමුණු ආණ්ඩුව ෙම් ෙගොවියාව නඟා සිටුවන්න ගත්ත 
පියවර ෙමොකක්ද? තමුන්නාන්ෙසේලා හැමදාම කියනවා, අපි සහන 
මිලට ෙපොෙහොර දුන්නා; සහනාදයී විධියට ෙම්වා සලසපු නිසා 
ෙගොවියා ශක්තිමත් වුණායි කියලා. ඒ වාෙග්ම ෙම් රට 
කෘෂිකාර්මික රටක්ය කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා හුඟාක් ෙබරිහන් 
ෙදනවා. ඉතිහාසෙය් ෙම් රෙට් අපට ෙලොකුම ආදායමක් ලැබුෙණ් 
කෘෂිකර්මාන්තෙයනුයි. අෙප් දරුවන්ට පාසල්වල ඉගැන්නුෙව්, 
අෙප් රෙට් පධාන ආදායම් මාර්ග වන්ෙන් ෙත්, රබර්, ෙපොල් 
කියලයි. හැබැයි, අද ෙමොකක්ද ඒවාට ඇති ෙවලා තිෙබන 
තත්ත්වය කියන එක මා අහන්න කැමැතියි.  

ගරු සභාපතිතුමනි,   දැන් බලන්න,  2013 වර්ෂෙය් ෙපොෙහොර 
ෙමටික් ෙටොන් ලක්ෂ 600ක් ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. ෙම් සඳහා 
ආණ්ඩුව රුපියල් මිලියන 30,972ක් වියදම් කරලා තිෙබනවා. ෙම් 
ෙපොෙහොර ගනු ෙදනුවලදී අපට ෙලොකු සැකයක් තිෙබනවා, ගරු 
සභාපතිතුමනි. තමුන්නාන්ෙසේට මා එය ෙපන්වා ෙදන්නම්. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් බාල ෙපොෙහොර ෙගන්වනවාය කියන එක දිගින් 
දිගටම ෙම් රෙට් ඇති ෙවලා තිෙබන පශ්නයක්.  ඒ පශ්නය  
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ෙකොපමණද කියනවා නම්, අද ෙම් රෙට්   කෘෂිකර්මාන්තෙය් 
නියැලී ඉන්න පිරිසෙගන් බහුතරයක් ෙලඩ ෙරෝගවලට ෙගොදුරු 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒෙකනුත් පමුඛස්ථානය ගන්නවා වකුගඩු 
ෙරෝගය, වාෙග්ම පිළිකාව, දියවැඩියාව ඇතුළු ෙවනත් ෙබෝ 
ෙනොවන ෙරෝග. ඒ සියල්ලටම වාෙග් ෙහේතු ෙවලා තිෙබනවා ෙම් 
රෙට් කෘෂිකර්මාන්තෙය්දී පාවිචිචි කරන ෙපොෙහොර වර්ග සහ කෘෂි 
රසායන දව . ඒක අපි දිගින් දිගටම ෙම් සභාෙවත්,  පිටතදීත් 
කිව්වා. ෙමොකද, ෙම් බාල ෙපොෙහොර වර්ග ෙගන්වීම නිසා තමයි 
ෙම් ෙලඩ ෙරෝගවලට මුල් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒවා අද අපි 
ආහාරයට ගන්නා එළවලු, පළතුරුවල   තිෙබනවා. අද විෂක් නැති 
එළවලුවක්, පළතුරක් කන්න පුළුවන්ද?  

දැන් බලන්න, කිරි පිටි ගත්ෙතොත් ඒවාෙය් විෂ තිෙබනවා. 
එළවලු ගත්ෙතොත් ඒවාෙය් විෂ තිෙබනවා. පළතුරු ගත්ෙතොත් 
ඒවාෙය් විෂ තිෙබනවා. සහල් ගත්ෙතොත් ඒවාෙය් ආසනික් වාෙග්ම 
එක එක ජාතිෙය් ඒවා තිෙබනවා. ඉතින් ෙම් රෙට් මිනිස්සු 
කන්ෙන් ෙමොනවාද? අඩුම තරමින් කන ෙබොන ෙදයක් ෙහෝ ෙහොඳ 
පමිතියකින් කන්න ෙබොන්න පුළුවන් ද කියලා මා 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් අහනවා. දැන් අපි ඔක්ෙකෝම එකතු ෙවලා 
කන්ෙන් වස.  

ගරු සභාපතිතුමනි,  විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රටට ආනයනය කරන 
බාල දව  ෙකොච්චරද කියනවා නම් 2010 වර්ෂෙය් ෙම් රටට 
ෙගනාපු Triple Superphosphate   අෙප් ර ෙට් ෙනොෙවයි, 
මියන්මාරෙය්වත් භාර ගන්න බැහැයි කියාපු ඒවා. ඒ Triple 
Superphosphate ෙම් රටට ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. මියන්මාරය 
කියන්ෙන් අෙප් රටට වැඩිය  තාක්ෂණය අතින් ෙබොෙහොම 
ෙනොදියුණු රටක්. ඒ වාෙග්ම ඒවා ගැන හරි පර්ෙය්ෂණයක් 
කරන්න බැරි රටක්. හැබැයි, මියන්මාරයට ඒ ෙපොෙහොර යැව්වාම 
ඒ ෙපොෙහොර බාල ෙපොෙහොර කියලා  විතරක් ෙනොෙවයි, විෂ අධික 
ෙපොෙහොර කියලා ආපසු හරවා එවා තිෙබනවා. ඒ එවාපු ෙපොෙහොර 
ටික  ලංකාෙව් ෙම් ආණ්ඩුෙව් ෙපොෙහොර සමාගම තිෙබන 
කෘෂිකර්ම අමාත ාංශය මිලදී ගන්න කටයුතු කරලා තිෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් ෙපොෙහොර ගැන අපි ෙනොෙවයි 
කියන්ෙන්. ශී ලංකා නිදහස් ෙසේවක සංගමය ෙම් ෙපොෙහොරවල 
තත්ත්වය ගැන කියලා ජනාධිපති විමර්ශන ඒකකට ලිපියක් 
යවනවා. ෙමොකක්ද ඒ ලිපිෙය් තිෙබන්ෙන්? "ෙටන්ඩර් අංක 2011/
CFC/T.S.P/03/01 හා 2011/CFC/ T.S.P/03/06 යටෙත් සී.ස 
ලංකා ෙපොෙහොර සමාගම ෙවත ආනයනය කරනු ලබන TSP 
ෙපොෙහොර පිළිබඳව" කියන ශීර්ෂය යටෙත් ෙමෙසේ කියලා 
තිෙබනවා. ෙමොකක්ද ෙම් ෙසේවක සංගමය කියන්ෙන්? ෙම් ෙසේවක 
සංගමය කියන්ෙන්, "ඉහත අංක දරන ෙටන්ඩර් යටෙත් අප 
ආයතනයට 2011 වර්ෂෙය් ආනයනය කරනු ලබන TSP 
සහනාධාර ෙපොෙහොර පමාණෙයන් ෙටොන් 7,000කට ආසන්න 
පමාණයක් ෙම් වන විටත් විශාල වශෙයන් ගල් ගැසී ෙගොවිතැන 
සඳහා ෙයදිය ෙනොහැකි තත්ත්වෙයන් හුණුපිටිය ගබඩා 
සංකීර්ණෙය් ගබඩා කර ඇත." කියලා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ලංකාවට ෙගනාපු ෙටොන් 7,000ම බාල 
වර්ගෙය් ෙපොෙහොර විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම්වා පාවිච්චියට  නුසුදුයි 
කියලා මියන්මාර් රජෙයන් පතික්ෙෂේප කරලා ති ෙබනවා. ඒ 
ෙපොෙහොර ෙගනැල්ලා  හුණුපිටිෙය් ගබඩාෙව්දී ෙඩෝසර් දාලා තමයි 
 කුඩු ෙකරුෙව්.  ෙගොවි ජනතාවට ෙම්වා පාවිච්චි කරන්න බැහැ 
කියලා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් Union එක ජනාධිපති විමර්ශන 
ඒකකයට පැමිණිලි කරනවා. ෙම් ගනුෙදනුව ෙකෝටි 1,500කට 
වැඩියි. ෙම්ක නිකම්ම වාෙග්යි ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් රෙට් 
ෙගොවියාට වස ෙබදා හරින්න, ෙම් රෙට් ජනතාවට වස කවන්න 
ෙම්ක අද ඉවහල් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ක ෙකොච්චර ෙලොකු 
අපරාධයක්ද? කවුද ෙම් TSP ෙපොෙහොර ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන්? 

ෙම්  TSP ෙපොෙහොර ලංකාවට ආනයනය කරලා තිෙබන්ෙන් 
ෙපොෙහොර සංස්ථාව මඟින්. ෙම් සම්බන්ධෙයන් ශී ලංකා නිදහස් 
ෙසේවක සංගමය ලිපියක් යැව්වාම, ඒ ලිපියට ජනාධිපති විමර්ශන 
ඒකකෙය් ඉන්න අධ ක්ෂ ජනරාල්තුමා මරු ලිපියක් එවනවා. 
එතුමාෙග් නම තිලක් ඉද්දමල්ෙගොඩ.  

ෙම් ෙටන්ඩර් මගඩිය ගැන ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ Union 
එකයි ලියුමක් යවලා තිෙබන්ෙන්. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
Union එකක් ෙනොෙවයි, ෙම්ක ලියන්ෙන්. ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුෙණන් ෙනොෙවයි, ෙම්ක ලියන්ෙන්. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ 
Union එක කියනවා, "ෙම් බාල ෙපොෙහොර. ෙම් ෙටන්ඩර් එෙක් 
ෙකෝටි ගණනක වංචාවක් තිෙබනවා. ෙම්ක මියන්මාරෙයන් 
තහනම් කරලා එවපු ෙපොෙහොර. ෙම්ක පාවිච්චි කරන්න බැහැ. 
ෙගොවීන්ට ෙදන්න සුදුසු නැහැ. ෙම් ෙපොෙහොර ෙබදුෙවොත් 
ජනාධිපතිවරයා අපහසුතාවට පත් ෙවනවා." කියලා. ෙමච්චර 
කියද්දීත්, ජනාධිපති විමර්ශන ඒකකෙය් අධ ක්ෂ ජනරාල්වරයා 
ෙමොකක්ද කියන්ෙන්?  

ගරු සභාපතිතුමනි, "ෙටන්ඩර් අංක 2011/CFC/T.S.P/03/01 
හා 2011/CFC/ T.S.P/03/06 යටෙත් සී.ස ලංකා ෙපොෙහොර 
සමාගම ෙවත ආනයනය කරනු ලබන TSP ෙපොෙහොර පිළිබඳව" 
කියන ශීර්ෂය යටෙත් එතුමා ෙමෙසේ කියනවා. උක්ත මැෙයන් 
ඔබතුමා- ඔබතුමා කියලා ෙමතැන හැඳින්වූෙය් රියන්සි 
නානායක්කාර මහතා, ශාඛා සභාපති, ශී ලංකා ෙපොෙහොර සමාගම, 
බිෙෂොප් හිල්, හුණුපිටිය, වත්තල. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ Union 
එෙක් සභාපතිවරයාට එවනවා, "උක්ත මැෙයන් ඔබතුමා විසින් 
එවන ලද ලිපිය ජනාධිපති විමර්ශන අංශෙය් වි ෂය පථයට අදාළ 
ෙනොවන බැවින් එය ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලෙය් පුරවැසි 
ෙසේවා හා දුක් ගැනවිලි විමසුම් අංශය ෙවත ෙයොමු කළ බව 
කරුණාෙවන් දන්වා සිටිමි." කියලා.    

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම්ක හරියට ෙහො රාෙග් අම්මාෙගන් ෙප්න 
ඇහුවා වාෙග් වැඩක්. ෙම්ක ෙවන කියන්න ෙකෙනක් නැහැ. ෙම් 
ෙගොල්ලන් ජනාධිපති විමර්ශන ඒකකයට පැමිණිලි කළාම 
කියනවා, "ෙම්ක ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලෙය් දුක් ගැනවිලි 
අංශයට දුන්නා" කියලා. ෙම්ක දුක් ගැනවිල්ලක් ෙනොෙවයි. ෙම්ක 
ෙටන්ඩර් මගඩියක්. ෙකෝටි 1,500ත් 2,000ත් අතර ගනුෙදනුවක්. 
 ජනාධිපති විමර්ශන ඒකකයට යැව්වාම ඒක ඒ අයෙග් විෂය 
පථයට අදාළ ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා එය ජනාධිපති ෙල්කම් 
කාර්යාලෙය් පුරවැසි ෙසේවා හා දුක් ගැනවිලි විමසුම් අංශය ෙවත 
ෙයොමු කරනවා. 

ෙමතැන කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමා සිටියා නම්, මම එතුමාෙගන් 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් අහන්න කැමැතියි. ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් 
ෙසේවක පිරිස කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමාට ෙම් පිළිබඳව පැමිණිල්ලක් 
කළා.  

ඒ පැමිණිල්ෙල් ෙමෙසේ  සඳහන් ෙවනවා. 

"රසායනික ෙපොෙහොර මිලදී ගැනීම, ෙටන්ඩර් අංක 10/2010 - 
08/10/2010.  

ඉහත සඳහන් ෙපොෙහොර ෙටන්ඩරෙය්දී ඩුබායි රාජ ෙය් එම්ෙර්ට්ස් ෙට්ඩින් 
ඒජන්සිය (ඊ.ඒ.ටී.) නැමැති ආයතනය විසින් කරන ලද වංචාව ෙහළිදරව් 
කිරීමයි. ෙමහි ඇමුණුම් අංක 1 යටෙත් සියලු ලියකියවිලි අමුණා ඇත."  

ෙමහි ඇමුණුෙම් අංක 1 යටෙත් සඳහන් ෙවන ආයතනය 
ෙමොකක්ද ? ETA  ආයතනය.  ගරු සභාපතිතුමනි,  ෙම් tender 
මගඩියට සම්බන්ධ Emirates Trading Agency කියන 
ආයතනයයි.  මම ෙම් සියලු ලිපිෙල්ඛන සභාගත* කරනවා. 
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[ගරු පී. හැරිසන් මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. එම පැමිණිල්ෙල් තවදුරටත් ෙමෙසේ 
සඳහන් වනවා. 

"අංක 2 යටෙත් 2011,2012 වර්ෂයට ලංකා ෙපොෙහොර සමාගමට ඊ.ටී.ඒ. 
ආයතනය මඟින් සපයන ලද ටී.එස්.පී.නැමැති ෙපොෙහොර වර්ගය ගල් බවට 
පත් වී, කුළු ෙගඩි මඟින් සහ ටැක්ටර් දමා කුඩු කර පාරිෙභෝගිකයින් හට 
ෙබදා හැරීමට සිදු විය."   

ෙම් බලන්න, ෙම් ෙපොෙහොර ෙදන්ෙන් නිකම් ෙනොෙවයි ෙන්. 
ෙම් අපි ෙනොෙවයි ලියන්ෙන්. ජාතික ෙසේවා සංගමෙය් ෙල්කම්තුමා 
ඇතුළු පිරිස කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමාටයි ලියන්ෙන්. ෙනොමිෙල් ෙබදා 
ෙදන රුපියල් 350 ෙපොෙහොර කුළු ෙගඩිවලින් කඩලා තමයි 
ෙදන්ෙන්. ටැක්ටර් දාලා ෙපොඩි කරලා තිෙබනවා.  බැෙකෝ 
යන්තවලින් හාරලා තිෙබනවා. ෙමන්න, ෙනොමිෙල් ෙදන 
ෙපොෙහොරවල තත්ත්වය.   

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. තවදුරටත් ෙමෙසේ 
සඳහන් ෙවනවා: 

"අවසානෙය්දී කිසිවක් කර ගත ෙනොහැකි වූ ෙමටික් ෙටොන් 500ක පමණ 
පමාණයක් විනාශ කරන ලදී."   

ෙමන්න ආණ්ඩුව සල්ලි දීලා Myanmarවලින්  එවපු නිකම් 
වාෙග් ගත්ත ෙපොෙහොර ෙමටික් ෙටොන් 500කට ෙවච්ච ෙද්. ෙම්වා 
රුපියෙල්, ෙදෙක් කෑලි ෙනොෙවයි. ෙකෝටි ගණනක ෙපොෙහොර 
විනාශ කරලා.  

ගරු  සභාපතිතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.  

"දිගින් දිගටම ෙමම එම්ෙර්ට්ස් ෙට්ඩින් ඒජන්සිය  නැමැති ආයතනය කරන 
වංචා වහාම නවත්වා දමන ෙමන් ඔබතුමාෙගන් කාරුණිකව ඉල්ලමි."  

ඒ විධියට ශී ලංකා නිදහස් ෙසේවක සංගමය ගරු 
ඇමතිතුමාෙගන් ලිඛිතව ඉල්ලීමක් කර තිෙබනවා. ෙම් රුපියල් 
ෙකෝටි 1,500ත්, 2,000ත් අතර ෙපොෙහොර ගනුෙදනුවක්. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙගොවියාෙග් වී වලට රුපියල් පහක් වැඩි 
කරන්න  අකමැත්ත දක්වනවා.  නමුත්, එක පැත්තකින් Mihin 
Lanka එක ෙකෝටි ගණනක් පාඩු ලබනවා;  SriLankan Airlines 
එක ෙකෝටි ගණනක් පාඩු ලබනවා; චම්පික රණවක ඇමතිවරයා 
කියපු විධියට ගල් අඟුරුවලින්  ෙකෝටි 1,500ක් ගසා කනවා; 
ෙපොෙහොර සංස්ථාව රුපියල් ෙකෝටි 1,500ත්-2,000ත් අතර මුදලක් 
ෙම් Triple Superphosphate වලින් ගසා කනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුෙව් ස්ථාවරය ෙම්කද? ජනතාව 
ෙවනුෙවන් වැඩ කරන්න ආවාය කියන ආණ්ඩුව ෙහොරකම, 
මැරකම, වංචාව, දූෂණය නැති කරනවායි කියාපු ෙම් ආණ්ඩුව 
2010 වර්ෂෙය් Tender එෙකන් රුපියල් ෙකෝටි 1,500කට වැඩිය 
ගසා කාලා තිෙබනවා.   

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ෙපොෙහොර වලින් විතරක්. 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
කාෙග් සාක්කුවලට ද ඒ සල්ලි ගිෙය්? 
 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමා  ගරු සභාෙව් දැන් නැති වුණත්, 

නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා ඉන්නවා. ෙම්කට උත්තරයක් අපිට අවශ යි.  
ඔබතුමා පැහැදිලි පකාශයක් කරන්න.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම තවත් ෙසල්ලමක් දැන් පටන් 
ෙගන තිෙබනවා. Emirates Trading Agency කියන ආයතනය 
විසින් දැන් MOP ෙපොෙහොර ෙගන්වන කථාවක් ෙම් දවස්වල 
තිෙබනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් ෙපොෙහොර නිෂ්පාදනය කරන 
රටත් එක්කයි ෙම් tender එක කියාත්මක කරන්න ඕනෑ. Agentලා 
හිටියට ගැටලුවක් නැහැ. දැන් ඊශායලෙය් නිෂ්පාදනය කරන 
ෙපොෙහොර ෙමටික් ෙටොන් 600ක් ගන්න යනවා. හැබැයි. 
ඊශායලෙයන් ෙනොෙවයි ගන්න යන්ෙන්, මම මුලින් කියාපු 
ආයතනයම ඊශායලෙය් ෙපොෙහොර ඉන්දියාවට ෙගනැල්ලා ඒක 
mix කරලා දැන් MOP ෙපොෙහොර ෙමටික් ෙටොන් ලක්ෂ 600ක් 
ආපසු ගන්න යනවා. මම ෙම්ක තමුන්නාන්ෙසේට ෙබොෙහෝම 
වගකීෙමන් කියනවා. රුසියාෙවන් ෙම් ෙපොෙහොරම ෙම් සමාගමට 
ෙඩොලර් 20ක් අඩුවට ෙදන්න ලෑස්තියි.  හැබැයි ෙම් ආණ්ඩුෙව් 
ඉන්න, ෙම් ෙපොෙහොර සංස්ථාෙව් ඉන්න නිලධාරින්, ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්ම Treasury එෙකන් පත් කරලා 
තිෙබන Tender Board එක ෙමොකක්ද කියන්ෙන්?  ෙම් ෙමටික් 
ෙටොන් ලක්ෂ 600ට ෙඩොලර් 20ක ලාභයක් තියාෙගන 
commission එක ගන්න ලෑස්තියි. MOP ෙපොෙහොරවල  Tender  
එක දැන් ෙදන්න ෙදන්ෙන් නැහැ. අඩුවට ෙදන්න ෙවන ෙවන 
agentලා කථා කරනවා.  හැබැයි, ඒක ෙවනස් කරන්න ඒ 
ෙගොල්ලන් කැමැති නැහැ.  ෙවනස් කරන්න කැමැති නැත්ෙත් 
ඇයි? 

ගරු සභාපතිතුමනි, වකුගඩු ෙරෝගය හදලා ෙම් රෙට් 
මිනිස්සුන්ෙග් ජීවිත නැති කරන්න මීට ඉස්ෙසල්ලා රුපියල් ෙකෝටි 
1,500ක්, රුපියල් ෙකෝටි 2,000ක් වංචා කරපු ETA කියන ෙම් 
ආයතනයම තමයි ආපහු MOP ෙපොෙහොර ෙගන්වන්නත් ලෑස්ති 
වන්ෙන්. ෙමය ෙවනස් කරන්න කැමැති නැත්ෙත් ඒ නිසායි. 
කෘෂිකර්ම ඇමතිවරයා ෙමතැන හිටියා නම්, "තමුන්නාන්ෙසේෙග් 
අමාත ාංශෙය් Evaluation Committee එකක් තිෙබනවා. ඒ 
කමිටුව ෙමොකක්ද කෙළේ?" කියලා මම එතුමාෙගන් අහනවා. ශී 
ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් වෘත්තීය සමිති ෙසේවකෙයෝ පැමිණිලි කරන 
ෙකොට ෙම් Evaluation Committee එක ෙමොකක්ද කෙළේ? 
කෘෂිකර්ම අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්වරයා ෙකෝ? දැනට සිටින 
අතිෙර්ක ෙල්කම්වරයා ෙකෝ? Accountant මහත්තයා ෙකෝ? ෙම් 
ෙගොල්ලන් ෙම් වංචා ගැන ෙහොයපු විස්තර ෙකෝ? ෙම්ක ෙපොඩි 
ගණනක් ෙනොෙවයි. ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම්වා කජු ඇට, ෙකොස් 
ඇට ෙනොෙවයි. ඒක නිසා කෘෂිකර්ම අමාත ාංශය ගසා කන්න 
ලෑස්ති කරලා තිෙබන්ෙන් ෙම් විධියටද කියන එක පිළිබඳව මම 
ඇමතිතුමාෙගන් පිළිතුරක් බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ගරු 
සභාපතිතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි තුනක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මට තව විනාඩි ෙදකක් ෙදන්න. 

ෙම් රටට විෂ අධික කෘෂි රසායනික දව  ෙගන්වන එක 
තහනම් කරනවා කියලා කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමා කිව්වා. දැන් සති 
ෙදකකට ඉස්ෙසල්ලා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී මම ඒ සම්බන්ධෙයන් 
ඇහුවාම එතුමා කිව්වා, ඊට අදාළ ගැසට් එකට අත්සන් කළා 
කියලා. ඒ, විෂ අධික කෘෂි රසායනික දව  හතරක් ෙගන්වීම 
තහනම් කිරීම සම්බන්ධවයි. හැබැයි, ඇමතිවරයා අත්සන් කළ 
ගැසට් එක බහිරවයා ගිල්ලාද දන්ෙන් නැහැ. අද වන ෙතක් එය 
නිකුත් වී නැහැ. තහනම් කළ කෘෂි රසායනික දව  ෙවනුෙවන් 
ගත් පියවර ෙමොකක්ද කියලා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී මම අවස්ථා 
ෙදකකදී ඇහුවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අෙපේල් මාසෙය් ෙදෙවනි දා ජනාධිපතිතුමා අනුරාධපුරයට 
ගිහිල්ලා ශී මහා ෙබෝධීන් වහන්ෙසේ ඉදිරිපිටදී ෙපොෙරොන්දු වුණා, 
glyphosate කියන කෘෂි රසායනික දව  ෙගන්වීම තහනම් 
කරනවා කියලා. ජනාධිපතිතුමා කිව්වත්, ෙම් කෘෂි රසායනික දව  
ෙගන්වීම නවත්වන්න බැහැ ෙන්. එතුමාට ඉහළින් තිෙබන හස්තය 
කාෙග්ද? ජනාධිපතිතුමාට වැඩිය ෙලොක්ෙකක් ඉන්නවාද? ෙම් 
කෘෂි රසායනික දව  තහනම් කරන්න අද තමුන්නාන්ෙසේලා කිසි 
පියවරක් ගන්ෙන් නැහැ. ෙලෝක ෙසෞඛ  සංවිධානෙය් සභාපති 
විධියට හිටපු, මීට කලින් සිටි ෙසෞඛ  ඇමතිතුමා කිව්වා, ෙම් 
කියන පරීක්ෂණය කරන්න කියලා. ලංකාෙව් මුදලින් මිලියන 
30කුත්, ෙලෝක ෙසෞඛ  සංවිධානෙයන් මිලියන 70කුත් සමඟ 
මිලියන 100ක් දීලා කරපු පරීක්ෂණෙය් වාර්තාව ෙම් අය 
ශතයකටවත් ගණන් ගත්ෙත් නැහැ. දැන් කියනවා, "වකුගඩු 
ෙරෝගයට නිශ්චිත විසඳුමක් තවම අපි ෙහොයා ගත්ෙත් නැහැ. දැන් 
ඒක ෙහොයා ගන්න අපි කල්පනා කරනවා." කියලා. ගරු 
සභාපතිතුමනි, ෙම් විසඳුම ෙහොයන්න අවුරුදු 10කට වැඩි කාලයක් 
ගියා. ෙලෝකෙය් මීට වැඩිය අමාරු ෙරෝගවලට ෙබෙහත් ෙහොයා 
ෙගන තිෙබනවා. හැබැයි, රජය පැත්ෙතන් ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? දැන් රජෙයන් කියනවා, "ෙනළුම් අල 
කෑෙවොත් ෙම්ක හැෙදනවා, වැව් මාළු කෑෙවොත් හැෙදනවා. ඒකට 
පිළියම විධියට ඒවා ෙකරුෙවොත් හරි, ෙම්වා ෙකරුෙවොත් හරි." 
කියලා. ෙම් ෙරෝගයට විසඳුම ෙම්වා ෙනොෙවයි. ෙම් ෙරෝගයට ස්ථිර 
විසඳුමක් ෙදන්න. ආණ්ඩුවක් හැටියට ෙම් ෙරෝගයට ස්ථිර 
විසඳුමක් ෙදන්න මැළි වන්ෙන් ඇයි? දැනට මිනිස්සු 20,000ක්, 
30,000ක් ෙම් ෙරෝගෙයන් මැරිලා තිෙබනවා. ෙම් ෙරෝගය ව ාප්ත 
වී තිෙබන්ෙන් උතුරු මැද පළාෙත් පමණක් ෙනොෙවයි. අද රටම 
ෙම් ෙරෝගය ෙවළා ෙගන තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන් අද රෙට්  ෙගොවිතැන් කරන පෙද්ශවල 
මිනිස්සුන්ට දියවැඩියාව හැදිලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අද අෙප් 
රෙට් මිනිස්සුන්ට හෘදයාබාධ හැෙදන අවස්ථා වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් රෙට් සිටින වකුගඩු ෙරෝගීන්ෙග් 
ෙකළවරක් නැහැ. විෂ අධික කෘෂි රසායනික දව  ෙම් රටට 
ෙගන්වන එක නවත්වන්න කියලා ෙසෞඛ  අමාත ාංශය දිගින් 
දිගටම කියලා තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලා ෙම්ක ගණන් ගන්ෙන් 
නැත්ෙත් ඇයි? 

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒකට ෙහේතුව මම තමුන්නාන්ෙසේට 
කියන්නම්. ෙම් කෘෂි රසායනික දව  තහනම් කරන්න බැරි ඇයි? 
අද ෙම්වා ෙගන්වන සමාගම් හතරකට, පහකට ආණ්ඩුව යට ෙවලා 
සිටින නිසායි. බහුජාතික සමාගම්වල අවශ තාව ඉෂ්ට කරන්න 
අෙප් රෙට් මිනිස්සු බිල්ලට දීලා තිෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මම තමුන්නාන්ෙසේට තව කරුණක් මතක් 
කරන්නම්. ඉස්සර හිටපු පළිෙබෝධ නාශක ෙරජිස්ටාර්ව ෙම් 
සමාගම්වලින්  පවුල පිටින් අරෙගන ගිහින් දැන් නවසීලන්තෙය් 
පදිංචි කර තිෙබනවා. ඒ පළිෙබෝධ නාශක ෙරජිස්ටාර්  නම්, 
නවසීලන්තෙය් පදිංචි ෙකරුවා. දැන් ඉන්න පළිෙබෝධ නාශක 
ෙරජිස්ටාර්තුමා පදිංචි කරන්න වන්ෙන් අපාෙය්. ෙමොකද, ෙම් 
කරන විනාශය ගැන අද එතුමා කටක් අරින්ෙන් නැහැ. 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මට විනාඩියක් ෙදන්න. 

ඒක නිසා මම විෙශේෂෙයන් අහන්ෙන් ෙම්කට තීරණයක් 
ෙනොගන්ෙන් ඇයි කියලායි. අද අපි ඔක්ෙකෝම කන්ෙන් වස. අද 
ෙම් රෙට් ෙකෙනකුට වසවිස නැති හාල් ටිකක් කන්න පුළුවන්ද, 
පලතුරු ටිකක් කන්න පුළුවන්ද, එළවලු ටිකක් කන්න පුළුවන්ද? 
අද දරුෙවකුට කන්න තිෙබන්ෙන් ෙමොනවාද? අඩු ගණෙන් අද 
දරුෙවකුට කිරි  ටිකක් ෙබොන්න පුළුවන්කම තිෙබනවාද?  

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මම අවසන් කරන්නම්.  

ෙම් ෙවලාෙව් කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමා ෙමතැන හිටියා නම්, ෙම් 
වංචා, ෙම් ෙහොරකම් පිළිබඳව පිළිතුරක් ෙදයි කියලා මා හිතනවා. 
ගරු සභාපතිතුමනි, එෙහම නැති වුෙණොත්, ෙපොෙහොර සංස්ථාව 
කරන කියා සම්බන්ධෙයන් ඉදිරිෙය්දී අපි අධිකරණයට යන්න 
සූදානම්ය කියන එකත් මතක් කරමින්, තමුන්නාන්ෙසේට ස්තුති 
කරමින් මා නිහඬ වනවා. 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ගරු අබ්දුල් කාදර් මහතා.  

 
[1.31 p.m.] 
 
ගරු ඒ.ආර්.එම්. අබ්දුල් කාදර් මහතා (පරිසර හා 
පුනර්ජනනීය බලශක්ති නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ஏ.ஆர்.எம். அப் ல் காதர் - சுற்றாடல், 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  A.R.M. Abdul Cader - Deputy Minister of 
Environment and Renewable Energy) 
Hon. Chairman, the 10th consecutive Budget of this 

Government led by His Excellency the President was 
presented to this House last month. Today, when the 
Heads of our Ministry is discussed, I am very pleased to 
say that the Budget for the year 2015 has been prepared 
with the sole objective of developing this country.   

This Government has not only protected the people by 
defeating the LTTE and releasing them from the clutches 
of the Tamil Tigers,  who engaged in an armed struggle 
for nearly three decades in the North and the East, but has 
also been carrying out its development activities with a 
view to achieve economic development in the country.  
Sir, this Government has been carrying out its 
development activities on a large-scale.   

At the same time, this Government formulates 
policies and implements programmes, under the guidance 
of these policies, in order to protect the environment and 
ensure the judicious use of natural resources.  It is 
generally found that the environment is affected when 
development activities are carried out, but these 
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development activities can be made sustainable by 
reducing the adverse effects on the environment as much 
as possible and taking remedial action.  

Sir, conserving biodiversity and forest cover, 
managing solid waste, maintaining the quality of air and 
water resources, and building resilience to meet the 
adverse impacts of climate change are the most common 
environmental challenges that our country is faced with at 
present. To meet these challenges successfully, our 
Ministry and the institutions that come under its purview, 
have implemented several programmes under the 
guidance of "Mahinda Chintana - Vision for the Future", 
the Development Policy Framework. 

A three-year programme has been implemented in 
order to increase the forest cover, up to 35 per cent.  Rs. 
500 million was allocated for this programme in the year 
2014, and another Rs. 400 million has been allocated in 
this Budget to implement this programme.  In addition to 
this, through the Community Forestry Programme, forest 
plantation activities have been carried out with the active 
contribution of the general public.  Further, in order to 
increase the green cover of the country, thousands of trees 
have been planted annually under the “Deyata Sevena” 
Programme. I am pleased to say that this Budget consists 
of allocations required for the implementation of these 
programmes in 2015. 

Our Ministry has been implementing several 
programmes with a view to properly manage the solid 
waste in the country.  In this regard, under the “Pilisaru” 
Project, Local Authorities have been provided with 
facilities to manage the solid waste effectively. Also, 
action has been taken to construct four sanitary landfills 
with modern technology in selected locations of the 
country. We have completed the construction of a model 
sanitary landfill built with modern technology in Dompe 
this year. I am happy to state that allocation has been 
made in this Budget to implement another project next 
year to promote the recycling of plastic waste. For the 
implementation of major projects linked to solid waste 
management, nearly Rs. 790 million has been allocated 
through this Budget. 

Global warming and climate change are the most 
commonly spoken environmental challenges in the world 
at present. In the recent years, our country also 
experienced severe droughts and floods.  In order to build 
the country with resilience to meet the adverse impacts of 
climate change, our Ministry has prepared climate change 
adaptation strategies. Action has been taken to implement 
a programme linked to this in the areas close to the 
Mahaweli River Basin. For the implementation of this 
pilot project, Rs. 200 million has been allocated through 
this Budget. 

Sir, today’s younger generation would be the future 
leaders of the country. Our Ministry has been 
implementing  the School Environmental Pioneer Brigade 
Programme to create awareness on environment among 

the school children. Our Ministry has planned to 
implement this programme in collaboration with the 
Ministry of Education, expanding the scope to include all 
schools from next year. Since our country is an island, we 
will be able to receive a lot of benefits through keeping 
our marine environment clean. Action has been taken to 
formulate policies and strategies in order to achieve this 
target.  

With the economic growth taking place in our 
country, the demand for energy is also increasing 
continuously. While meeting the increasing demand for 
energy, "Mahinda Chintana - Vision for the Future", has 
targeted to generate 20 per cent energy from renewable 
sources by the year 2020. I firmly state that action is 
continuously being taken to meet this target and it will be 
met within the said time frame. 

Sir, we are continuously taking action to ensure the 
sustainable exploration of mineral resources and promote 
value addition to minerals. Further, I would like to 
mention in my speech today that our Ministry will take 
action to develop the Gem and Jewellery industry in a 
way that it would benefit our country to a large extent. 

We are also encouraging Public-Private partnership in 
implementing environment conservation projects. Several 
non-governmental agencies have proposed several 
projects on environmental conservation. They are also 
now involved in project development and 
implementation. Some of the projects developed by them, 
have been considered for implementation.  

Our Ministry has taken action to implement projects in 
line with the development policy framework which would 
beneficial to the country. We have also taken action to 
review the existing policies on environment conservation 
and update them according to the present situation and 
formulate new policies. A new waste management policy 
is being drafted at present.  

Sir, in concluding my speech today, I would like to 
state that our Ministry has taken several initiatives 
towards the conservation of environment in the year 
2014, and will continue with  new endeavours towards 
our prime objective of saving the nature and conserving 
the environment. Thank you.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මෙග් කථාෙව් ෙදමළ පරිවර්තනය මා 
සභාගත* කරනවා. 

 
 [பி.ப. 1.42] 

 

ගරු ෙපොන්. ෙසල්වරාසා මහතා 
(மாண் மிகு ெபான். ெசல்வராசா) 
(The Hon. Pon. Selvarasa) 
இன்ைறய வர  ெசல த் திட்ட நிதிெயா க்கீட் ன் 

மீதான கு நிைல விவாதத்திேல நான்கு பிரதான 

1105 1106 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

அைமச்சுக்கள் ெதாடர்பாக விவாதிக்கப்ப கின்றன. இதிேல, 
இரண்  அைமச்சுக்க க்குாிய விடயங்கள் அதிகாரப் 
பகிர்வின் லம் மாகாண சைபக க்குக் ைகயளிக்கப்பட்டைவ. 
அைவ மாகாண சைபக க்குக் ைகயளிக்கப்பட் ந்தா ம் 
கமத்ெதாழில் அைமச்சு மற் ம் கால்நைட வளர்ப் , கிராமிய 
சனச க அபிவி த்தி அைமச்சு ேபான்றைவ மத்தியிேல சில 
இணக்கப்பா கைளக்ெகாண்  அதிகாரத்ைத மாகாண 
சைபயிேல பிரேயாகிக்கின்ற அைமச்சுக்களாக இ ப்பைத 
நாங்கள் காண்கிேறாம்.  

கமத்ெதாழில் அைமச்ைசப் ெபா த்தவைரயிேல, 
மாவட்டம்ேதா ம் இ க்கின்ற திைணக்களங்களில் மாகாண 
சைப லம் ஒ  பிரதிப் பணிப்பாளர் நியமிக்கப்பட் க்கின்ற 
அேதேநரத்தில், மத்திய அரசாங்கத்தி ந் ம் கமத்ெதாழில் 
திைணக்களத் க்கு ஒ  பிரதிப் பணிப்பாளர் நியமிக்கப் 
பட் க்கின்றார். இைத ஏெனன்  நாங்கள் ஆரா மிடத் , 
13வ  தி த்தச் சட்டத்திேல இ க்கின்ற ஓட்ைடகள் என்  
நாங்கள் ெசால்லலாம். இந்த 13வ  தி த்த சட்டம்  சாியாக 
அ ல்ப த்தப்பட் ந்தால் இந்த ஓட்ைடகள் ஏற்பட் க்க 

யா .  

இந்தியாவி ந்  தமிழ்நாட்  அரசு மீனவர்களின் 
வி தைலக்காக இலங்ைகக்குப் பணத்ைத அ ப்ப மாக 
இ ந்தால், இந்த 13வ  தி த்தச் சட்டத்தின் லம் 
ெகா க்கப்பட்ட சில சரத் க்கைள அந்த மாகாண சைபகள் 
ஏன் அ லாக்கம் ெசய்ய யா ? காணி அதிகாரம், ெபா ஸ் 
அதிகாரம் ேபான்றைவ மாகாண சைபக்குத் தாைரவார்த் க் 
ெகா க்கப்பட் ந் ம்கூட அவற்ைற அ லாக்கம் ெசய் 
ய யாத ஒ  ர்ப்பாக்கிய நிைலயில் மாகாண சைபகள் 
இ ப்பைத நாங்கள் காண்கிேறாம். இ ந் ம், சில 
விடயங்க க்கு  மாகாண சைபகள் தத் பமாக சட்ட 
நடவ க்ைக எ க்க யாத ஒ  நிைலைமயில் இ க்கின்றன.  

ஒ  லீற்றர் பா ன் விைல 60 பாயாக 
உயர்த்தப்பட் க்கின்ற . அதைன நாம் வரேவற்கின்ேறாம். 
ஏெனன்றால்  அந்தத் ெதாழில் ைறயிேல ஈ ப கின்ற - 
farmers - விவசாயிக க்கு அ  நன்ைம பயக்கின்ற ஒ  
விடயம். ஆனால், அந்தப் பாைலப் த கின்ற  கால்நைடகைள 
ேமய்ப்பதற்கு மட்டக்களப்பிேல ேமய்ச்சல் தைரயில்ைல. 
அதைன இல்லாமல் ெசய்தி ப்ப  அரசாங்கம் என் கூடச் 
ெசால்லலாம். ஏெனன்றால் மட்டக்களப்பி ள்ள கிரான் 
மற் ம் ெசங்கல ப் பிரேதச ெசயலகப் பிாி களில் 
உட்பகுதியில் இ க்கின்ற சில கிராமங்களில் ஏறக்குைறய 
3,000 ஏக்கர் காணிக க்குள் அம்பாைற மாவட்ட 
விவசாயிகைள அத் மீறிக் கு ேயற்றியதன் லம் அவர்கள் 
அங்கு விவசாயத்திேல ஈ பட் க்ெகாண் க்கிறார்கள். இந்த 
நிலங்கள் எல்லாம் நிச்சயமாக வனபாிபாலன இலாகா க்குச் 
ெசாந்தமானைவயாகும். அவர்க க்கு  எதிராக வனபாிபாலன 
இலாகாவினர்  நீதிமன்றத்திேல வழக்குத் தாக்கல்ெசய்  
சிலேபாிடமி ந்  தண்டப்பணம்கூட அறவிட் க் 
கின்றார்கள். அங்ேக அத் மீறிக் கு ேயறியவர்கள் காைள 
மா கைளத் வக்கால் சுட் க்கிறார்கள். வனபாிபாலன 
இலாகாவினர் ெபா ஸாாின் உதவி டன் சுட்டவைரப் 
பி த்  நீதிமன்றத்தில் நி த்தி தண்டப்பண ம் 
அறவிட் க்கின்றனர். இந்த நிைலயில் இந்தக்  காணிகைள 
அவர்க க்கு ேமய்ச்சல் தைரயாக பாவிக்க யாத ஒ  நிைல 
அங்கி க்கின்ற . ஏறக்குைறய 3,000 ஏக்கர் காணிகள் 
இப்ப க் கபளீகரம் ெசய்யப்ப ம்ேபா , இந்த கால்நைடகைள 
அவர்கள் எப்ப  ேமய்ச்சல் தைரயின்றி வளர்க்க ம்? 

அைனத் ம் இந்த கா களில்தான் நடக்கின்றன.  

மட்டக்களப்பில் இப்ெபா  8 தமான கா கள்தான் 
இ க்கின்றன. ஒ  மாவட்டத்திேல சராசாியாக 20 தமான 
கா கள் இ ந்தாக ேவண் ம். ஆனால், மட்டக்களப்பிேல 8 

தமான கா கேள இ க்கின்றன. அங்கு அத் மீறிப் 
பயிர்ெசய்பவர்கள் கா கைள அழித்ேத அதைனச் 
ெசய் ெகாண் க்கின்றார்கள். இதற்குப் பின்னால் சில தீய 
சக்திகள் இ க்கின்றன. அன்  இத்தைகயவர்கைள 
நீதிமன்றத் க்குக் ெகாண் ெசன்ற வன இலாகா இன்  
அைதச் ெசய்வதற்கு ம க்கின்ற . நான் ெகா ம்பிேல - 
பத்தர ல்ைலயில் இ க்கின்ற இந்த வன இலாகா க்குப் 
ெபா ப்பான Conservator of Forests அவர்கைளச் சந்தித்  
நீதிமன்றத்திேல அவர்கைள நி த்த ேவண் ெமன்  
ேகட் க்ெகாண்ேடன். அதற்கு அவர் ஆவன ெசய்வதாகக் 
கூறினார். ஆனால், ேதர்தெலான்  வரவி க்கின்ற 
காரணத்தினால் அப்ப  அத் மீறிப் பயிர்ெசய்கின்ற 
ெப ம்பான்ைமயினத்ைதச் ேசாந்்த மக்க க்ெகதிராக எந்தவித 
சட்ட நடவ க்ைக ம் எ க்கக்கூடாெதன்  ெகா ம்பி ந்  
கட்டைள பிறப்பிக்கப்பட் க்கின்ற . அவர்க க்ெகதிராக 
எந்த நடவ க்ைக ம் எ க்கக்கூடாெதன்  அ த்தம் 
ெகா க்கப்பட் க்கிற  என்  அறிகிேறன். யார் அந்த 
அ த்தத்ைதக் ெகா த்தி க்கிறாெரன்ப  ெதாியா . 
அம்பாைற மாவட்டத்ைதச் ேசர்ந்த அரசியல்வாதிகள் இதற்குப் 
பின்னால் இ ப்பதாக நாங்கள் அறிகின்ேறாம். அம்பாைற 
மாவட்டத்திேல 35 தமான கா கள் இ க்கின்ற ேநரத்திேல 
மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் 8 தமான கா கள் மட் ேம 
உள்ளன. அம்பாைற மாவட்டத்ைதச் ேசர்ந்த அம்மக்க க்கு 
அந்த மாவட்டத்தி ள்ள வனப்பகுதிைய ஏன் ெகா க்க 

யா ? 35 தமான கா கள் இ க்கின்ற அம்பாைற 
மாவட்டத்தில் ஏன், அவர்களால் அந்த கா கைளப் 
பகிர்ந் ெகாள்ள யா ? என்  நாங்கள் ேகட்கின்ேறாம். 
இந்த நிைல ெதாட மாக இ ந்தால் கால்நைடகைள 
வளர்ப்பெதன்ப  கஷ்டமானெதா  காாியமாக இ க்கும். 
வர  ெசல த்திட்டத்திேல ஒ  லீற்றர் பா க்கான 
உத்தரவாத விைல 60 பாயாக உயர்த்தப்பட்டா ம்கூட 
அந்த நன்ைமைய அ பவிக்க யாத ஒ  நிைலயிேலதான் 
இன்  வடக்கு, கிழக்கு மக்கள் இ க்கின்றார்கள்.  ஆகேவ, 
இந்த விடயத்ைதக் க த்திற்ெகாள்ள ேவண் ம்.  

இேதேபான் , மட்டக்களப்பி ள்ள ெவல்லாெவளிப் 
பிரேதசத்திேல அம்பாைற மாவட்டத்ைதச் ேசர்ந்த மக்கள் 
அத் மீறிக் கு ேயறியேபா ம் நாங்கள் ைறயிட்ேடாம். 
நடந்த  என்ன?  அவர்க க்கு எதிராக ம் எந்தச் சட்ட 
நடவ க்ைக ம் எ க்கக்கூடாெதன்  ெகா ம்பி ள்ள காணி 
அதிகாாிகளிடமி ந்  கட்டைள பிறப்பிக்கப்பட் ந்த . 
அதற்ெகதிராக நாங்கள் நீதிமன்றத் க்குச் ெசன்ேறாம். இன்  
அந்த வழக்கு நீதிமன்றத்தில் கிடப்பி ள்ள . இந்த விதமாக 
மட்டக்களப்  மாவட்ட நிலங்கள்  அம்பாைற மாவட்ட 
ெப ம்பான்ைமயின மக்களால் இப்ெபா  கபளீகரம் 
ெசய்யப்பட்  வ கின்றன. இதற்குக் காரணம் அம்பாைற 
மாவட்டத்தில் இ க்கின்ற அரசாங்க சார் ைடய சில 
அரசியல்வாதிகெளன்ப  எல்ேலா க்கும் ெதாிந்த 
விடயமாகும். சம்பந்தப்பட்ட அைமச்சர்கேள, இதற்கு நீங்கள் 
உடன யாக நடவ க்ைக எ ங்கள்! காணிகளாக 
இ ந்தாெலன்ன, எ வாக இ ந்தாெலன்ன, அத் மீறல் 
என்ப  சட்டத் க்கு ரணான ஒ  ெசயற்பாடாகும். 
சட்டத் க்கு ரணான ெசயற்பாடாக இ ந்தால் 
அதற்ெகதிராக நடவ க்ைக எ க்கேவண் யவர்கள் அரசாங்க 
அதிகாாிகளாவர். அரசாங்க அதிகாாிகள் சுதந்திரமாகச் 
ெசயற்ப வதற்கு அைமச்சர்கள் அல்ல  அரசியல்வாதிகள் 
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இடங்ெகா க்க ேவண் ம். ெகா ம்பி க்கின்ற தைலைம 
அதிகாாிக ம்  அதற்கு எதிராக இ க்கக்கூடா . 
மாவட்டத்தி ள்ள அரசாங்க அதிகாாிகள் அதற்கு எதிராகச் 
சட்ட நடவ க்ைக எ க்க ைனகின்றெபா  அவர்கள் 
த க்கப்ப கின்றார்கள். நாங்கள் ைறயீ கைளச்  ெசய்கின் 
றெபா , தங்க க்கு அ த்தம் ெகா க்கப்பட் ப்பதாகச் 
ெசால்  அவர்கள் ைககைள விாிக்கின்றார்கள். ஏன், 
இத்தைகய நடவ க்ைக? ஏன் இந்த ரண்பா ?  

இந்த நாட் ல் தமிழர்க ம் ஸ் ம்க ம் சிங்களவர்க ம் 
சமமாக வாழ ேவண் ம். அவர்க க்குச் சமனான அரசியல் 
உாிைம இ க்க ேவண் ம். எல்ேலா க்கும் சமனான அரசியல் 
உாிைம இ ந்தால்தான் இந்த நாட் ேல ஒற் ைமயாக 
இ க்கலாம். இனங்க க்கிைடயில் ஒற் ைமயீனம் 
ஏற்ப வதற்கு அரசாங்கம் ெசய்கின்ற சில ெசயற்பா கள், 
அரசாங்கம் வி கின்ற சில பிைழகள், அரசாங்கம் சட்டத்ைத 
அ ல்ப த்தக்கூடா  என்  பிறப்பிக்கின்ற கட்டைளகள் 
என்பனேவ காரணங்களாக இ க்கின்றன. அன்பான 
அைமச்சர்கேள, நாங்கள் உங்களிடத்தில் விநயமாகக் 
ேகட் க்ெகாள்வ  என்னெவனில், அரசாங்க உத்திேயாகத் 
தர்கைளச் சுதந்திரமாகச் ெசயற்ப வதற்கு அ மதி ங்கள்; 
அ த்தங்கைளப் பிரேயாகிக்காதீர்கள் என் தான். அரச 
உத்திேயாகத்தர்கள் சுதந்திரமாகச் ெசயற்பட்டால்தான், 
நீதிைய நிைலநாட் வதற்காக  நீதிமன்றத்தின் லம் சட்ட 
நடவ க்ைக எ ப்பார்கள். அவர்க ைடய ெசயற் 
பா க க்குத் தைடவிதிப்பதற்கு அைமச்சர்கேளா அல்ல  
அரசாங்கேமா ன்வரக்கூடா  என நான் விநயமாகக் 
ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

அ த்த விடயம், பாரம்பாிய ெதாழில்கள் சம்பந்தமான . 
தற்ெபா , பாரம்பாியத் ெதாழில்க க்குப் த் யிர் 
ெகா த் க்ெகாண் ப்பவர் எம  அன் க்குாிய அைமச்சர் 
டக்ளஸ் ேதவானந்தா அவர்கள். இந்த நாட் ேல பாரம்பாியத் 
ெதாழில்கைள ன்ேனற்றமைடயச் ெசய்வ  அவ ைடய 
ெபா ப்பாக இ க்கின்ற .- [இைடயீ ] மன்னிக்க ம்.  

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
இன்  அவ ைடய பிறந்த நாள்!  

 
ගරු ෙපොන්. ෙසල්වරාසා මහතා 
(மாண் மிகு ெபான். ெசல்வராசா) 
(The Hon. Pon. Selvarasa) 
அவ ைடய பிறந்த தினத்தன்ேற, அவ க்கு 

வழங்கப்பட் க்கின்ற அைமச்சின் கு நிைல விவாத ம் 
இடம்ெப கின்ற . அவர் 60 வயைத ெந ங்கிவிட்டார். 
அவ க்கு என் ைடய வாழ்த் க்கைள ெதாிவித் க் 
ெகாள்கிேறன். 

 
ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස ්මහතා 
(மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்) 
(The Hon. H.M.M. Harees) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
Order, please! There is a point of Order raised by the 

Hon. H.M.M. Harees. 

ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස ්මහතා 
(மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்) 
(The Hon. H.M.M. Harees) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, நீங்கள் 

அம்பாைறயி ள்ள ேமய்ச்சல் காணிகைளப் பற்றிக் 
குறிப்பிட்டீர்கள்.  வட்டம  பிரச்சிைன பற்றி என்ன 
ெசால்கிறீர்கள்!  
 

සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
Hon. Member, that is not a point of Order. Your time 

is up. Hon. Member, you have to conclude your speech 
within a minute.  
 

ගරු ෙපොන්. ෙසල්වරාසා මහතා 
(மாண் மிகு ெபான். ெசல்வராசா) 
(The Hon. Pon. Selvarasa) 
நான் மட்டக்களப்பி ள்ள கிரான், ெசங்கல  ஆகிய 

பிரேதசங்களி ள்ள 3,000 ஏக்கர் காணிகைளப் பற்றித்தான் 
ேகட்கிேறேன தவிர, வட்டம ைவப் பற்றி நான் இங்கு 
ேபசவில்ைல. ஏெனன்றால், அ  நீதிமன்றத்தி ள்ள ஒ  
விடயம் என்ப  எனக்கு நன்றாகத் ெதாி ம்.  
 

ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස ්මහතා 
(மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்) 
(The Hon. H.M.M. Harees) 
நா ம் அைதத்தான் ஞாபகப்ப த்திேனன். That is okay. 
 
ගරු ෙපොන්. ෙසල්වරාසා මහතා 
(மாண் மிகு ெபான். ெசல்வராசா) 
(The Hon. Pon. Selvarasa) 
Okay. பாரம்பாிய ைகத்ெதாழில்கள், சி  ெதாழில் யற்சி 

அபிவி த்தி அைமச்சர் அவர்க ைடய பிறந்த நாளன்  அவர் 
நல்ல ெசய்திகைளத் தரேவண் ம். இன்  இந்த நாட் ேல 
சட் , பாைன ெசய்வ , ெவண்கலப் பாத்திரங்கள் ெசய்வ  
என்பன மட் ம் பாரம்பாியத் ெதாழில்களாக இ க்க யா . 
எம  மக்கள் பாரம்பாியமாக எந்தத் ெதாழிைலச் 
ெசய் வந்தா ம், அ  பாரம்பாியத் ெதாழில் என்  
ெசால்லேவண் ம். அந்த அ ப்பைடயில், கால்நைட 
வளர்ப் கூட - மா  ேமய்த்தல் கூட - ஒ  பாரம்பாியத் 
ெதாழில்! இத்ெதாழிைல மக்கள் பாரம்பாியமாகச் ெசய்  
வந்தார்கள். இன்  அம்மக்க க்கு இப்பாரம்பாியத் 
ெதாழிைலச் ெசய்வதற்கு  இடமில்லாமல் இ க்கின்ற . 
ஆகேவ, அவர்க க்கு உாிய இடத்ைதப் ெபற் க் 
ெகா க்கேவண் ம். இம்மக்கள் பாரம்பாியமாக 
இத்ெதாழிைலச் ெசய் வந்த இடத்தில்தான் இப்பிரச்சிைன 
ஏற்பட் க்கின்ற . 
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්ද මහතා 
(மாண் மிகு  டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
உங்க ைடய க த் க்கள் உண்ைமயாக இ ந்தால், 

நிச்சயமாக அைவ கவனத்தில் எ த் க்ெகாள்ளப்ப ம்.  
 

ගරු ෙපොන්. ෙසල්වරාසා මහතා 
(மாண் மிகு ெபான். ெசல்வராசா) 
(The Hon. Pon. Selvarasa) 
உண்ைமயாக இ ந்தால் என்றல்ல, உண்ைமதான்! 

உண்ைம இ க்குமா? என்ற சந்ேதகத்தில் நீங்கள் குரல் 
எ ப்பேவண்டாம்.  
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ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්ද මහතා 
(மாண் மிகு  டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
இங்கு ெசால்லப்ப கின்ற பல க த் க்கள் உண்ைமயற்ற 

விதத்தில் ெபாய்யாகச் ெசால்லப்ப கின்றன.  
 

ගරු ෙපොන්. ෙසල්වරාසා මහතා 
(மாண் மிகு ெபான். ெசல்வராசா) 
(The Hon. Pon. Selvarasa) 
இைவ ெபாய்யல்ல; உண்ைம! நீங்கள் ஒ ைற 

மட்டக்களப் க்கு விஜயம் ெசய்தால், உங்கைளக் குறிப்பிட்ட 
இடத் க்குக் கூட் ச்ெசன் , நான் ெசால்கின்ற விடயம் 
உண்ைம என்பைத நி பிப்பதற்குத் தயாராக இ க்கின்ேறன்.  
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්ද මහතා 
(மாண் மிகு  டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, நீங்கள் இ  ெதாடர்பில் 

எனக்கு எ த் லம் ேகாாிக்ைக வி த்தால், நடவ க்ைக 
எ ப்பதற்கு இலகுவாக இ க்கும்.  
 

ගරු ෙපොන්. ෙසල්වරාසා මහතා 
(மாண் மிகு ெபான். ெசல்வராசா) 
(The Hon. Pon. Selvarasa) 
நாங்கள் உங்களிடம் ேகாாிக்ைக விடவில்ைல. எனி ம், 

கமத்ெதாழில் மற் ம் காணி, காணி அபிவி த்தி அைமச்சுக் 
களிடம் இதைன ன்ைவத்தி க்கிேறாம்.  

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්ද මහතා 
(மாண் மிகு  டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
நீங்கள் என்ைனப் பார்த் க் ேகட்டப யினால் 

ெசால்கிேறன், எனக்கு எ த் லம் அறிவித்தால் நான் அங்கு 
வ கிேறன்.  
 

ගරු ෙපොන්. ෙසල්වරාසා මහතා 
(மாண் மிகு ெபான். ெசல்வராசா) 
(The Hon. Pon. Selvarasa) 
சாி, நாங்கள் உங்க க்கு உடன யாக அறிவிப்ேபாம். 

இப்பிரச்சிைன டன் சம்பந்தப்பட்ட காணி, காணி அபிவி த்தி 
அைமச்சுக்கும் Forest Department க்கும் அறிவித்தி க்கின்ேறாம். 
நான் ெசன்றவாரம் Conservator of Forests ேநர யாக ம் 
சந்தித்  இவ்விடயம் ெதாடர்பில் ைறப்பா  ெசய்ேதன்; 
எவ ம் இைத ம க்க யா . மட்டக்களப்பில் 3,000 ஏக்கர்  
காணி இவ்வா  அபகாிக்கப்பட் க்கின்ற . எனேவ, 
இ ெதாடர்பில் ஆவன ெசய்யேவண் ெமனக் ேகட் , 
விைடெப கின்ேறன்.  

 
[අ.භා. 1.57] 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා (රාජ  පරිපාලන 
හා සව්ෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමා)  
(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன - ெபா  நி வாக, 
உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne - Minister of Public 
Administration and Home Affairs)  
ගරු සභාපතිතුමනි, පරිසර හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති 

අමාත ාංශය යටෙත් ගැෙනන මැණික් කර්මාන්තය ගැන වචන 
කිහිපයක් කථා කරන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. මා 
පළමුෙවන්ම කියන්නට ඕනෑ, අෙප් රෙට් මැණික් කර්මාන්තය 
සම්බන්ධව බැලුවාම, අවුරුදු 2000ක පමණ කාලයක් තිස්ෙසේ ෙම් 
මැණික් කර්මාන්තය ගැන කථා කර තිෙබන බවත්, ලියා තිෙබන 

බවත්. ෙමොකද, එවැනි ඈත අතීතෙය්දී පවා ලංකාෙව් මැණික් 
ගැරීමත්, ඒ වාෙග්ම යම් යම් විෙද්ශ සංචාරකයන් මැණික් පිට රට 
ෙගන යෑමත් සිද්ධ වුණා. ඒ බව යම් යම් බාහ්මී ෙල්ඛනවල පවා 
සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා. මා කියන්නට ඕනෑ, ෙම් මැණික් 
කර්මාන්තය පසු ගිය කාලය තුළ ෙනොෙයක් විකාශනයන්ට භාජන 
ෙවලා යම් යම් දියුණු තත්ත්වයන්ට පත් ෙවලා තිෙබන බව. අද 
අෙප් රටට ලැෙබන විෙද්ශ විනිමය පමාණය බැලුවාම, ෙම් 
කර්මාන්තය හරහා විශාල විෙද්ශ විනිමය පමාණයක් අපට 
ලැෙබන තත්ත්වයකට පත් කර ගන්න පුළුවන්කම ලැබී 
තිෙබනවා. එයට පධාන වශෙයන්ම ෙහේතු වුෙණ්, එදා 1971 දී 
සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් කාලෙය්දී මුදල් 
ඇමතිවරයා වශෙයන් ආචාර්ය එන්.එම්. ෙපෙර්රා මැතිතුමා 
මැණික් සංස්ථාව ඇති කිරීමයි. 1971 දී රාජ  මැණික් සංස්ථාව 
ඇති කරලා, ඊට පස්ෙසේ 1993 දී ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියත් සමඟ 
බද්ධ කරලා, ජාතික මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය 
වශෙයන් කියාත්මක වන්න පටන් ගත්තා. අපි පිළිගන්න ඕනෑ, ඒ 
කාලය තුළ ෙම් රෙට් මැණික් කර්මාන්තෙය් ෙයදුණු අයට, 
විෙශේෂෙයන් මැණික් පිට රට යැවූ ෙවෙළඳුන්ට විශාල බදු සහන 
දුන්නු බව. ඒ වාෙග්ම මැණික් ආනයනය කිරීම සඳහා ඒ අයට 
සහන ලබා දුන්නා. ෙම් ආකාරයට මැණික් කර්මාන්තෙය් 
දියුණුවට කටයුතු කළා.  

මට ලැබී තිෙබන දත්ත අනුව, මැණික් පිට රට යැවීම තුළින් 
ලැබී තිෙබන ආදායම් පමාණය ගැන කියන්න ඕනෑ. 2013 
වර්ෂෙය් සංඛ ා ෙල්ඛන මා ළඟ නැහැ. 2012 වර්ෂෙය් 
මැණික්වලින් රුපියල් මිලියන 14,211ක ආදායමක් ලැබී 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මැණික්වලට බාහිරව ෙගවුඩ අපනයනය 
කිරීෙමන් රුපියල් මිලියන 220.7ක ආදායමක් ලැබී තිෙබනවා. 
ඊළඟට ස්වර්ණාභරණ අපනයනය තුළින් රුපියල් මිලියන 
2,444.2ක ආදායමක් ලැබී තිෙබනවා. ෙම් සා විශාල ආදායමක් 
ලබන ෙම් මැණික් කර්මාන්තය ආරක්ෂා කරන්නටත්, දියුණු 
කරන්නටත්, ඒ වාෙග්ම නව තාක්ෂණයන් උපෙයෝගී කර ෙගන 
මැණික් ගැරීමටත්, මැණික් සුලභ කිරීමටත් කටයුතු කරන්න 
ඕනෑය කියන එක සෑම ෙකනකුම අවිවාදෙයන් පිළිගන්නවාට 
කිසිම සැකයක් නැහැ.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමහිදී මා විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්න 
ඕනෑ, ෙම් කර්මාන්තය හරහා අද ෙම් රෙට් ලක්ෂ ගණනක් ජීවත් 
වන බව. විෙශේෂෙයන් මෙග් දිස්තික්කය වන රත්නපුර 
දිස්තික්කය,  අල්ලපු දිස්තික්කය වන ෙමොනරාගල දිස්තික්කය, 
මාතෙල් දිස්තික්කය වැනි දිස්තික්කවලත්, ඒ වාෙග්ම ලංකාෙව් 
තවත් ෙනොෙයක් පෙද්ශවලත් ෙම් මැණික් කර්මාන්තය අද සුලභව 
ෙකෙරනවා. රත්නපුරෙය් විශාල වශෙයන් ෙකෙරනවා. මා හිතන 
හැටියට අද ලක්ෂ 10ක, ලක්ෂ 15ක පිරිසක් ෙම් කර්මාන්තය නිසා 
ජීවත් වනවා. ඔවුන් පතල් කැපීම, පතලට අවශ  මුක්කු, ලණු, 
වට්ටි යනාදිය සකස් කිරීම, ඊළඟට මැණික් කැපීම, මැණික් ඔප 
දැමීම යන රැකියාවන්හි ෙයෙදනවා.  මැණික් ෙවෙළඳාම සුවිෙශේෂ 
ෙව ෙළඳ කාර්යයක්. මැණික් ගලක් විකිණීෙම්දී ඒ මැණික් ගල එක් 
එක් ෙකනාෙග් අතින් අතට යනවා. ඒ හැම පුද්ගලයා අතටම 
යම්කිසි මුදලක් ලැෙබන ස්වභාවයක් මැණික් ෙවෙළඳාෙම් 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මැණික් පිට රට යැවීම සිදු වනවා. ෙම් සා 
විශාල කියාකාරී පද්ධතියක් ෙම් මැණික් ෙවෙළඳාම තුළ 
තිෙබනවා. ෙමයින් ආදායම් ලබන, ස්වයං රැකියා ස්වභාවෙයන් 
ජීවත් වන විශාල සංඛ ාවක් ඉන්නවා. එම නිසා ෙම් ගැන 
විෙශේෂෙයන් සලකා බලන්න ඕනෑ.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මා හැම දාම ඉදිරිපත් කරන කරුණක් 
තමයි, මැණික් බලපත නිකුත් කිරීෙම්දී අනුගමනය කරන 
පතිපත්තිෙය් යම්කිසි අඩුවක් තිෙබනවාය කියන එක. ඒ අඩුව 
තමයි, මැණික් බලපතයක් නිකුත් කළාට පස්ෙසේ කාෙග් හරි 
කීමට, කවුරු හරි ෙපත්සමක් යැව්වාම, ඒ මැණික් බලපතය 
නවත්වන එක. ඉන් පසු සමහර විට මාස හයක්, අවුරුද්දක් යනවා 
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නැවත ඒ බලපතය කියාත්මක කරන්න; බලසහිත කරන්න. ඒක 
ඉතාම වැරැදි කාර්යයක්.  මැණික් බලපතයක් නිකුත් කරන්න 
ඉස්සර ෙවලා ඒ ඉඩෙම් අයිතිය සම්බන්ධව, ඔහු බදු 
ගැනුම්කරුෙවක් නම් ඒ බද්ද දුන් පුද්ගලයාට ඒ ඉඩමට තිෙබන 
අයිතිය සම්බන්ධව මැණික් සංස්ථාෙව් නිලධාරින් සෑහීමකට පත් 
ෙවන්න ඕනෑ. එෙහම සෑහීමකට පත් ෙවන්න පුළුවන් ආකාරයට  
පුළුල් පරීක්ෂණයක් කරලා, ඉන් පසුව තමයි ඒ මැණික් බලපතය 
නිකුත් කරන්න ඕනෑ. බලපතය නිකුත් කළාට පස්ෙසේ, ඒ මැණික් 
පතල් කපන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන පුද්ගලයා ෙනොෙයක් විධිෙය් 
වියදම් කරලා, වාඩි හදලා, පතල්වලට අවශ  මුක්කු සහ අනිකුත් 
දව  අරෙගන ගිහින්, මිනිසුන් ෙසොයා ෙගන ඒ පතෙල් වැඩ පටන් 
ගන්නවා.   

පතෙල් වැඩ පටන් අරෙගන කාලයක් යන ෙකොට, තට්ටු 10ක්, 
15ක් පතෙල් බහින ෙකොට, එක පාරටම නිෙයෝගයක් එනවා පතල 
නවත්වන්න කියලා. එතෙකොට අර මනුසස්යා ෙබොෙහොම 
අපහසුවට පත් ෙවනවා. ඔහු ෙම් පතල ෙවනුෙවන් සෑෙහන 
වියදමක් කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඔහු ෙම් පතල කපනවාය 
කියලා පසිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් නිෙයෝගය නිසා ඔහුෙග් ඒ 
කාර්යය සම්පූර්ණෙයන්ම නවතිනවා. ඊට පස්ෙසේ, මැණික් 
සංස්ථාව ඒ  තහනම ගැන පරීක්ෂණයක් කරලා නැවත තීන්දුවක් 
ගන්න දිගින් දිගට කල් ගන්නවා. ඒ අය පරීක්ෂණ කළත් බාධා 
එනවා. සභාපතිතුමාට යවනවා කියනවා; ෙල්කම්තුමාට යවනවා 
කියනවා. ෙම් ආකාරයට ෙනොෙයක් විධිෙය් බාධක මැද්ෙද් තමයි 
ෙම් කාරණය ඉදිරියට ගමන් කරන්ෙන්.  

ෙම් කාරණය දිගින් දිගට ෙමෙහම ඇෙදමින් පැවතීම නිසා, අද 
මැණික් කර්මාන්තය කරන පුද්ගලයාට විශාල අපහසුතාවකට පත් 
ෙවන්න සිද්ධ ෙවනවා. ෙම් වා ෙග් තත්ත්වයක් ඇති ෙනොෙවන 
විධියට කටයුතු සිද්ධ ෙවනවා නම් ෙහොඳයි. මැණික් බලපතය 
නිකුත් කළාට පස්ෙසේ, යම්කිසි ෙකෙනකුට පැමිණිල්ලක් කරන්න 
තිෙබනවා නම්, අයිතිය සම්බන්ධව පශ්න කරන්න තිෙබනවා නම් 
ඔහුට පුළුවන් අධිකරණයට යන්න. ෙකෙනක් අධිකරණයට 
ෙනොයන විධියට, හැම ෙකෙනකුෙග්ම අයිතිය සම්බන්ධව 
පැහැදිලි, පුළුල් පරීක්ෂණයක් කරලා තමයි මැණික් බලපතය 
නිකුත් කරන්න ඕනෑ. එෙහම නිකුත් කළාට පස්ෙසේ, ඒ බලපතය  
ෙවනස් කරන්න පුළුවන් අධිකරණයකට පමණයි කියන 
පතිපත්තියට මැණික් සංස්ථාව එන්න ඕනෑ.  එෙහම තමයි පැරණි 
කාලෙය් තිබුෙණ්. නමුත්, අද ඒ කමය ෙවනස් ෙවලා. අද ඕනෑම 
ෙකෙනකුට ඒක ෙවනස් කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තමයි 
තිෙබන්ෙන්. සමහර විට, ''ෙම් පුද්ගලයාට ෙම්කට අයිතියක් 
තිෙබනවා'' කියලා ෙද්ශපාලනඥෙයක් ලියුමක් යැව්ෙවොත්, ඒ 
මැණික් බලපතය නවත්වනවා. ෙම්ක ඉතාම අසාධාරණ 
කියාවලියක්. මම හැම දාම ෙම්කට විරුද්ධ හඬ නැඟුවා. ඒ නිසා 
ෙම් කමය නවත්වන්න කියලා මම කියනවා.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම තවත් වි ෙශේෂ කාරණයක්  මතක් කරන්න 
ඕනෑ. ගරු සභාපතිතුමනි, මම ෙම් කාරණය කලිනුත් කිව්වා. 
පධාන වශෙයන්ම අෙප් රෙට් විශාල ජනකායක්, - 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක් තිෙබනවා.  
 

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
Sir, I want some more time because  I am going to 

deal with an important matter. 

ගරු සභාපතිතුමනි, මම කියපු විධියට විශාල ආදායමක් ලබන, 
විශාල පිරිසකට රැකියා සපයන ෙමම කර්මාන්තය ආරක්ෂා 
කරන්න අපි කටයුතු කරන්න ඕනෑ. නමුත්, අද විෙද්ශ සමාගම් 
ලංකාවට ඇවිල්ලා, ලංකාෙව් යම් යම් පුද්ගලයන් සම්බන්ධ 

කරෙගන වි ෙශේෂෙයන්ම රත්නපුර දිස්තික්කෙය් ඉඩම් මිලට 
අරෙගන මැණික් කැපීම ආරම්භ කරන්න යනවා. ෙම් අය නව 
තාක්ෂණය උපෙයෝගි කරෙගන මැණික් කපලා, කිසිම 
ෙකෙනකුට ෙනොදන්වා ඒවා පිට රට ෙගන යෑම තුළින් මම කියපු 
විධියට ෙම් රෙට් විශාල සංඛ ාවකට රැකියා අහිමි ෙවනවා. 
පතල්කරුවන්ට, කම්කරුවන්ට, මැණික් කපන අයට, මැණික් ඔප 
දමන අයට, මැණික් ෙවෙළඳාෙම් ෙයෙදන ඒ කිසිම ෙකනකුට 
මැණික් ගලක් දකින්නවත් ෙනොලැෙබන ආකාරයට ෙම් 
කර්මාන්තය විෙද්ශිකයන් විසින් ඩැහැ ගන්න යනවා. පාට මැණික් 
ගල් තවදුරටත් ව ාප්ත කරමින්, ශී ලංකාෙව් නිල් මැණික් 
ෙසවීෙම් හවුල් ව ාපාරයකට එක් වූ බව බිතාන  පතල් සමාගමක් 
පසු ගිය සැප්තැම්බර් මාසෙය් 15වැනි දා ඔවුන්ෙග් ෙවබ් අඩවියක් 
මඟින් පකාශ කර තිෙබනවා. ෙමම සමාගම දැනටමත් සැම්බියාව 
හා ෙමොසැම්බික් රාජ ෙය් කියාත්මක ෙවනවා.  

ඒ රටවල තිෙබන එමරල්ඩ්, රතු මැණික් වැනි ඒවා ඒ අය අද 
ඒකාධිකාරයක් වශ ෙයන් අරගන්නවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 
ලංකාෙව් නිල් මැණික් ඉතාම පසිද්ධයි. ලංකාෙව් නිල් මැණික් 
ඉතාම ෙහොඳ ගණෙය් මැණික් වර්ගයක්.  ගරු සභාපතිතුමනි, 
ඔබතුමාත් අහලා ඇති, ඩයනා කුමරියෙග් මුද්දටත් අල්ලා තිබුෙණ් 
ලංකාෙව් මැණික් ගලක් බව. එය මා නිෙයෝජනය කරන 
පෙද්ශෙයන් ලැබුණු මැණික් ගලක්. ඒ නිසා විෙශේෂෙයන්ම 
ලංකාෙව් නිල් මැණික්වලට ෙලොකු ඉල්ලුමක් තිෙබනවා. 
එංගලන්තෙය් ලියා පදිංචි වුණු ෙජම්ෆීල්ඩ්ස් කියන සමාගම 
ලංකාෙව් නිල් මැණික් ඉලක්ක කර ෙගන ෙම් සමාගම ඇති 
කරලා තිෙබනවා. ඒ අය චැනල් දූපත්වල -චැනල් දූපත් කියන්ෙන් 
ආදායම් බද්ෙදන් නිදහස් රටක්.-  ජර්සි කියන පෙද්ශෙය් පිහිටි 
East West Gem Investments - EWGI - Limited සමඟ හවුල් 
ව ාපාරයක් ආරම්භ කරලා, අද ඒ ව ාපාරය ලංකාෙව්ත් ආරම්භ 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ සඳහා  ෙම් අය  දැනටමත් 
ලංකාෙව් සමාගමක් ස්ථාපනය කරලා තිෙබනවා, රත්නපුර ලංකා 
ෙජම්ස්ෙටෝන්ස් නමින්. ෙම් සමාගම ලියා පදිංචි කර තිෙබනවා, 
ආෙයෝජන මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය ඇතිව. ඒ හරහා ඒ අය 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ලංකාෙව් මැණික් ගරන්න;  ලංකාෙව් 
මැණික් ගරලා හවුල් සමාගමට විකුණන්න. එයින් සියයට 75ක් 
ෙජම්ෆීල්ඩ්ස් සමාගමට අයිතියි. සියයට 25ක් EWGI සමාගමට 
අයිතියි. ෙම් විධියට හවුල් ව ාපාරයක් වශෙයන් ලංකාෙව් මැණික් 
ගැරීම ඉතා පුළුල්ව සිදු කරන්නට  විෙද්ශිකයන් භාර ගත්ෙතොත්, 
අෙප් රෙට් ඉන්න මැණික් ගෙලන් ජීවත් වන අහිංසක මිනිසුන්ට 
විශාල අගතියක් ෙවනවා.  එෙහම කෙළොත්, අපි දන්ෙන් නැහැ, 
ෙම් මැණික්වල වටිනාකම. ඒ අය අෙප් මැණික් පිටරට 
ෙගනියන්න පටන් ගත්ෙතොත්, ඒ මැණික්වල වටිනාකම තක්ෙසේරු 
කරන්නට අපට කමයක් නැහැ. එෙහම වුෙණොත්, විශාල 
ආදායමක් අපට අහිමි ෙවනවා. ඒ නිසා ෙම් කටයුත්ත වහාම නතර 
කරන්න කියලා මා ඉල්ලනවා.  

අදාළ ඇමතිතුමාට මම ෙම් කාරණය දැන්වූවාම එතුමා මට 
කිව්වා, දැනටමත් ෙමම සමාගම රත්නපුර දිස්තික්කෙය් බලපත 
16ක් ලබා ෙගන තිෙබනවා, ඒ බලපත 16ම අවලංගු කරනවා 
කියලා. එතුමා  මට ෙපොෙරොන්දු වුණා. විෙශේෂෙයන්ම මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් රෙට් මැණික් කර්මාන්තය 
ස්වෙද්ශිකයන් අෙත් තිෙබන්න නම්, ස්වෙද්ශිකයන් අෙත් තිෙබන 
මැණික් කර්මාන්තය ආරක්ෂා කරන්නට නම්, විෙද්ශීය 
ෙකොම්පැනි ෙම් විධියට ඇවිල්ලා අෙප් මැණික් ගැරීෙම් ව ාපාරය 
තහනම් කරන්නට ඕනෑ බව. ඒ බව කියමින් මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 

[අ.භා. 2.09] 
 

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
ගරු සභාපතිතුමනි, රට සහලින් ස්වයංෙපෝෂිත කරනවා, දැන්  

කියාත්මක කරන්නට තිෙබන්ෙන් හාල් අපනයනය කිරීමයි කියන 
එක තමයි ෙම් රජය පසු ගිය අය වැය ගණනාවකදීත් ෙම් අය 
වැෙය්දීත් කිව්ෙව්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු එච්. ආර්. මිතපාල මහතා (පශු සම්පත් හා ගාමීය පජා  
සංවර්ධන නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு எச். ஆர். மித்ரபால  - கால்நைடவளர்ப் , கிராமிய 
சனச க அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. H.R. Mithrapala -  Deputy Minister of Livestock 
and Rural Community Development)  
ඇත්ත.  
 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
ඔබතුමා 'ඇත්ත' කියලා කියන්ෙන්,  හාල් තිෙබනවාද ඇති 

ෙවන්න? 
 
ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා  
(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)  
(The Hon. H.R. Mithrapala) 
නියඟය නිසා අඩු ෙවලා.  
 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
අය වැය ඉදිරිපත් කරන ෙකොට ඒ කතන්දරය කිව්වාට, රෙට් 

මිනිසුන්ට ඇති ෙවන්න  හාල් නැහැ. ෙම්  පසු ගිය කාලෙය්      
නාඩු හාල් කිෙලෝ එක ෙම් රෙට් රුපියල් 95 දක්වා ඉහළට ගියා. ඒ 
තත්ත්වය මත දිගින් දිගටම හාල් ආනයනය කරමින් තිෙයද්දීත් 
ජනතාව රැවටීම සඳහා කියනවා, "අපි රට සහලින්  ස්වයංෙපෝෂිත 
කරලා තිෙබනවා, අපට  හාල් අතිරික්තයක් තිෙබනවා, දැන් හාල් 
අපනයනය කරන්නත් අපට පුළුවන්" කියලා. කාටද ෙම් ෙබොරු 
කරන්ෙන් කියන එක තමයි  අපට තිෙබන ෙලොකුම පශ්නය, ගරු 
සභාපතිතුමනි.  

කෘෂිකර්මය ගැන කථා කරන ෙකොට කෘෂිකර්මයට අත වශ  
සාධකයක් තමයි ෙපොෙහොර.  

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ඇත්ත වශෙයන්ම අපි සහලින් ස්වයංෙපෝෂිතයි. නමුත් ගියවර 

කන්නය අපි වැඩ කෙළේ නැහැ.  තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා, ඒ ඇයි 
කියලා. ෙම් මුළු රෙට්ම විශාල නියඟයක් තිබුණා. 
තමුන්නාන්ෙසේෙග් පෙද්ශයටත් එය බලපෑවා. ඒ නිසා අපට හාල් 
නැති වුණා. අපට ඒ කන්නය වැඩ කරන්න බැරි වුණා. නැත්නම් 
අෙප් රට සාමාන ෙයන් සහලින් ස්වයංෙපෝෂිතයි.  

 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
ගරු  සභාපතිතුමනි, ගරු ඇමතිතුමා කියන කාරණයත් එක්ක 

මට කිසිෙසේත්ම එකඟ ෙවන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. නියඟය 
තිබුණු කාරණය අපි පිළිගන්නවා. නමුත් නියඟය ෙනොෙවයි 
පශ්නය වුෙණ්. රජෙයන්  නිසියාකාරව ජලාශවල ජලය 
කළමනාකරණය ෙනොකිරීම නිසා තමයි ෙම් විපතට ෙගොවීන්ට 
මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ වුෙණ්. විෙශේෂෙයන්ම මිණිෙප් ජලාශෙය් 
ජලය ඕනෑ තරම් තිබුණා. රජයට පුළුවන්කමක් තිබුෙණ් නැහැ, 
අවශ  ෙව්ලාවට ජලය දීලා ජලය කළමනාකරණය කර ගන්නට. 
ඒ වාෙග්ම තමයි අෙනක් පෙද්ශවල වුෙණ්ත්. නිසි ෙලස ජල 
කළමනාකරණය සිදු ෙනොකළ නිසා ෙගොවීන්ෙග් ෙගොවිතැනට 
හානි වුණා.  ආණ්ඩුව පුන පුනා රුපියල් 350යි ෙපොෙහොර මිටිය 
කියලා කිව්වාට, ෙගොවිතැනට හානි වුණාම වන්දි ෙගවීමට 
රක්ෂණයක් සඳහා  පසු ගිය අය වැෙය්දී රුපියල් 350 ෙපොෙහොර 
මිටියට තව රුපියල් 150ක්  එකතු කළා. ඒ අනුව ෙපොෙහොර මිටිය 
අද රුපියල් 500 දක්වා ඉහළ ගිහිල්ලා තිෙබනවා.   

ෙම් වතාෙව්දීත් ජනාධිපතිතුමා අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් 
කරන ෙකොට කිව්ෙව්, "රුපියල් 350ට අද දක්වා ෙපොෙහොර මිටියක් 
ලබා දීමට හැකියාව ලැබුණා" කියලායි. නමුත් ෙපොෙහොර මිටිෙය් 
මිල ඉහළට දමනවා කියන වචන පාවිච්චි ෙනොකර, රක්ෂණ ගාස්තු 
නමින් රුපියල් 150ක් එකතු කරලා ජනතාව අන්දවමින් රුපියල් 
500 දක්වා අද ෙපොෙහොර මිටියක මිල ඉහළට යවා තිෙබනවා. ඒ 
අනුව ෙපොෙහොර පශ්නය ෙගොවීන්ට බලපා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
පමිතිෙයන් ෙතොර ෙපොෙහොර ෙගන්වලා තිෙබනවා. ෙමෙසේ 
පමිතිෙයන් ෙතොර ෙපොෙහොර  නිසා ෙගොවිතැනට හානි ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙගොවියාෙග් ආදායම අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ෙමන්න 
ෙම්ක  තමයි වී නිෂ්පාදනය අඩු ෙවන්න ෙහේතු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
ඒ නිසා තමයි රට සහලින් ස්වයංෙපෝෂණය ෙනොවන්ෙන් කියන 
එක පැහැදිලි කරන්න ඕනෑ.  

 ''ෙගොවියා රජකරවනවා, ෙගොවියා තමයි ෙම් මාතෘ භූමිෙය් 
අයිතිකාරයා; රජතුමා'' කියලා ෙම් ආණ්ඩුව කියනවා. නමුත් 
ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කෙය්  ෙගොවීන්ට ෙවලා තිෙබන හානිය 
ෙකොපමණද? ඒ ෙගොවීන් දිගින් දිගටම තමන්ෙග් රත්රන් බඩු ටික 
බැංකුවලට උකස් කරමින් තමයි ෙගොවිතැන් කටයුතුවල 
ෙයෙදන්ෙන්. පසු ගිය කන්නවල සිදු වුණු හානියත් එක්ක  
ෙගොවීන්, ඒ  ෙගොවිතැන් කර ෙගන යන්න උකස් කළ රත්රන් බඩු 
ටික ෙබ්රා ගන්න බැරිව අද ඒවා සින්න ෙවන තැනට ගිහිල්ලා 
තිෙබනවා. ෙගොවියා පිළිබඳව කැක්කුමක් තිෙබනවා නම්, 
ආදරයක් තිෙබනවා නම්, සහල් ටික නිපදවන ෙගොවියා පිළිබඳව 
අවධානය ෙයොමු කරනවා නම් ෙම් රෙට් ෙබොෙහෝ ෙද්වල් විනාශ 
කරන රජයකට, ගල් අඟුරුවලින් රුපියල් ෙකෝටි 150ක් වංචා 
කරන්නට ඉඩ ෙදන්න පුළුවන් රජයකට, ෙගොවියාෙග් ඒ ණය ටික 
කපා දමලා ඔවුන්ෙග් රත්රන් බඩු ටික ලබා ගැනීමට කටයුතු 
කරන්නට ඇති ෙනොහැකියාව කුමක්ද කියන එක අපට අහන්න 
ෙවනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අමාත ාංශ  ගණනාවක් සම්බන්ධව අද 
දින ෙම් විවාදෙය්දී සාකච්ඡා ෙකෙරන නිසා ඒ කිහිපය ගැනම 
ෙකටිෙයන්  ෙහෝ  කථා කරන්න ඕනෑ.  

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
කරුණාකර නිශ්ශබ්ද වන්න. ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු හුෙනයිස් 

ෆාරූක් මන්තීතුමා මූලාසනය ගන්නවා ඇති.  
 

අනතුරුව නිෙයෝජ  කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, ගරු හුෙනයිස ්ෆාරූක් මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

  

அதன்பிறகு, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  
அகலேவ, மாண் மிகு ஹுைனஸ் பா க் அவர்கள் தைலைம 
வகித்தார்கள். 

 

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE 
HON. HUNAIS FAROOK took the Chair. 

 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  පරිසර හා පුනර්ජනනීය 

බලශක්ති අමාත ාංශය  ගැනත් වචන ස්වල්පයක් කථා කරන්න 
ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් පරිසරය ශක්තිමත් කරන්න කියලා 
පාරිසරික ෙපොලීසියක් ඇති කළා. ඒ වාෙග්ම  පරිසරය අලංකාර 
කරන්නට, විධිමත් පාලනයක් ෙගන යන්නට අවශ යි කියා 
ෙකොළඹ නගරය ඇතුළු නාගරික පෙද්ශ සියල්ලම  රාජ  
ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන අමාත ාංශය යටතට ගත්තා. 
රෙට් යුද්ධ කරපු හමුදාව සහ සිවිල් ආරක්ෂක බල කාය කම්කරු 
රැකියාෙව් ෙයොදවලා පරිසරය අලංකාර කරන්නට පියවර ගත්තා. 
රෙට් පරිසරෙය් තිෙබන ඉතාමත්ම  වටිනා ෙද් තමයි  රක්ෂිත 
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වනාන්තරවල තිෙබන ගස් ෙකොළන් ටික. හැබැයි, එවැනි පියවර 
ගත්තාට රෙට් ඇමතිවරු ඒ රක්ෂිත වනාන්තරවල තිෙබන කුඹුක් 
ගස් කපලා ෙගනැල්ලා කුඹුක් ලෑලි ටික ෙගදරට අල්ලා ගන්න 
කටයුතු කරනවා. මම දන්නවා, පුත්තලම් දිස්තික්කෙය් මෙග් 
ආනමඩුව මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් නීලබැම්ම ව ාපාරය යටෙත් 
කලා ඔය රක්ෂිතෙය් තිබුණ දැවැන්ත කුඹුක් ගස් ගණනාවක් 
කැපුවා. ඒ වාෙග්ම  ඉඟිනිමිටිය ජලාශ ෙයෝජනා කමයත් එක්ක 
ඌරියාව පෙද්ශෙය්  ඒ ඇළෙව්ළිවල ඒ රක්ෂිතවල තිබුණු කුඹුක් 
ගස් විශාල පමාණයක් කපා ෙගන ඒ පෙද්ශෙය් ඉන්න ෙද්ශපාලන  
බලධාරියා තමන්ෙග් ෙගදරට ෙගනාවා. තමන්ෙග්  ෙල්කම්වරයා 
ලවා කුඹුක් ගස් ටික කප්පවා ෙගන ඉරලා තමන්ෙග් ෙගදර 
ෙපොෙළොවට අල්ලන්න ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. ඊෙය්-ෙපෙර්දා 
ජනාධිපතිතුමා ඒ නිවෙසේ කෑම කන්න එනවා කියලා 
කතන්දරයකුත් ගියා. හැබැයි, ජනාධිපතිතුමා එතැනට ගිෙය් නැහැ.  
වන සංහාරය කරමින් තමන්ෙග් නිවස ෙගොඩනැඟුවා කියන එක 
දන්නා නිසාද දන්ෙන් නැහැ ජනාධිපතිතුමා එතැනට ෙනොගිෙය් 
කියන එකත් අද මිනිස්සු කථා ෙවනවා. 

 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි නාත්තන්ඩිය 
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් නාත්තන්ඩිය, මරඳවැල්ල, පහළ 
නාත්තන්ඩිය, මැද නාත්තන්ඩිය පෙද්ශ අද සිලිකා වැලි 
ව ාපාරෙය් ෙයෙදන උදවියෙග් බූදලයක් බවට පත් කර ෙගන 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් සිලිකා වැලි කැපීම, පැටවීම, වැලි 
කපලා මුදල් ඉපයීෙම් කර්තව ය කරන්ෙන් ඒ පෙද්ශෙය් ඉන්න 
අමාත වරයකුෙග් රියැදුරු මහත්තෙයක් වන නිහාල් 
නැමැත්ෙතක්. ඔහුට බලපත අවශ  නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. ෙම් පිළිබඳව වයඹ පළාත් සභාෙව් දයාසිරි ජයෙසේකර 
මහ ඇමතිවරයා ඉදිරිෙය්දී පළාත් සභා මන්තීවරුන් කරුණු 
දැක්වුවා. ඒ අනුව මධ ම පරිසර අධිකාරිෙය් ආචාර්ය සමන් 
මහත්මාට නිෙයෝගයක් දුන්නා, ෙම් පිළිබඳව විමර්ශනයක් කරලා 
අවශ  පියවර ගන්න කියලා. මධ ම පරිසර අධිකාරිය 
විමර්ශනයක් කළා. බලපත නිකුත් කෙළේ නැහැ. ඒවා තහනම් 
කළා. තහනම් කළත් අද වන ෙතක්ම වැලි ව ාපාරය යහමින් කර 
ෙගන යනවා. පළාත් සභාවට නවත්වා ගන්න බැරි ෙවලා 
තිෙබනවා.  පාරිසරික ෙපොලීසියට නවත්වා ගන්නත් බැරි ෙවලා 
තිෙබනවා. භූ විද ා කැනීම් හා  පතල් කාර්යාංශයට නවත්වන්නත් 
බැරි ෙවලා තිෙබනවා. බලපතයක් නැතිව බලහත්කාරෙයන්  වැලි 
ව ාපාරෙය් ෙයෙදන කණ්ඩායමක් අද නාත්තන්ඩිය පෙද්ශය 
බිල්ලට ෙදමින් තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, බලපත නිකුත් කරන ෙකොට 
ෙකොන්ෙද්සි රාශියක් තිෙබනවා.  ෙගොඩ දමන වැලි පමාණය 
ෙකොච්චරද, ඒ වාෙග්ම ඒ වළවල් නැවත පිරවීම, වැලි ෙගොඩ දැමිය 
හැකි ගැඹුර පමාණය, ඉඩෙම් මායිම් අතර තිබිය යුතු දුර, ෙපොදු 
ස්ථානවලට තිබිය යුතු දුර කියන ෙම් සියලු ෙකොන්ෙද්සි ඇතුළත් 
කරලා තමයි බලපතයක් ෙදන්ෙන්. එෙහම කැණීම් බලපතයක් 
දුන්නත් ඒ බලපතවල තිෙබන ෙකොන්ෙද්සි තුට්ටුවකටවත් මායිම් 
ෙනොකර ෙද්ශපාලන බලය මත එක රියැදුරු මහත්මෙයක් වැඩ 
කටයුතු කරනවා.  නිහාල්  නමැති රියැදුරු මහත්මයාට ඕනෑ 
විධියට තමයි ඒ පෙද්ශෙය් වැලි ෙගොඩ දැමීම ෙකෙරන්ෙන්.  භූ 
විද ාඥයින් කියනවා, ෙම් විධියට යනෙකොට ලංකාෙව් තුෙනන් 
එකක් ගිලා බැසම්ට ලක් ෙවනවාය කියා. එෙහම නම් පුත්තලම් 
දිස්තික්කෙය් භූමිය ගිලා බැසම්ට ලක් වන දවසක වර්තමාන 
රජෙය්  නාත්තණ්ඩිය හා හලාවත  පෙද්ශය නිෙයෝජනය කරන 
ඇමතිවරු ෙදෙදෙනක් ඒකට වග කියන්න ඕනෑය කියන එක මම 
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව ෙම් ගරු සභාවට කියනවා.   [බාධා කිරීමක්] 
මුහුද ෙගොඩ  කරලා  හදා ගන්න  පුළුවන්, ගරු ඇමතිතුමනි. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් නායකතුමා  චීනාට බූද ෙල්ට ෙම් ඉඩම 
දුන්නා වාෙග්ද?  තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් නායකතුමා  චීනාට  දැන් 
ඒක බූදලයක් විධියට ලියා දීලයි තිෙබන්ෙන්. ෙගොඩ කරපු ඉඩෙම්  
අයිතිය හම්බ  ෙවන්ෙන් ශී ලාංකික  ජනතාවට ෙනොව, මාතෘ 
භූමිෙය් අයිතිකරුවන්ට  ෙනොව චීන ෙද්ශෙය්  මිනිස්සුන්ටය කියන 

එක තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්න ඕනෑ. ඒ අනුව   ෙගොඩ කරන්න 
චීනයට දුන්ෙනොත් ඉතිරි ටිකත්  හදා ගනීවි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  දැන් ෙම් වැලි  ෙගොඩ  දැමීම 
නිසා, සිලිකා  වැලිවලින් මුදල් හම්බ  කිරීම නිසා ඉද්දමල්ගම, 
ෙහොරෙගොල්ල, කුරුඳුවත්ත  පෙද්ශවල පදිංචිකරුවන්ට විශාල 
හානියක් ෙවලා තිෙබනවා. ඇයි?  පසු ගිය දා  වර්ෂාව පැවති දින 
හතරක කාලය  තුළ  ඒ වළවල් පිරී  උතුරා  යන්නට වතුර 
එක්කාසු  වුණා.  ඉන්පසුව  වැලි  ව ාපාරිකෙයෝ  ගිහින්  නැවත 
වැලි ගන්න  පටන්  ගත්තාම, වළවල්වල පිරී  තිබුණු වතුර උතුරා 
ගිහින්  ඉහත කී ගම්මානවල ෙගවල් යට ෙවන්න පටන් ගත්තා.  ඒ  
ජනතාව දවස් හතරක්, පහක් ගං වතුරට යට ෙවලා දුක් වින්දා.  
එක  පුද්ගලෙයකුට, ෙදෙදෙනකුට මුදල් හම්බ කිරීමට ෙද්ශපාලන 
අධිකාරය දී  තිෙබන බලපතය මත  -ඒක  රජය දී තිෙබන 
බලපතයක් ෙනොෙවයි. නිලධාරින් දී තිෙබන බලපතයක් 
ෙනොෙවයි.  නිෙයෝජ  අමාත වරෙයක් සහ අමාත වරෙයක් දී 
තිෙබන  අධිකාරි බලය මත- කරන්නා වූ ෙම් ව ාපාරය නිසා  
තමයි ෙම්  හානිය  සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  ඒක මම  ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව  කියනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විධිමත් විධියට  වැඩ 
ෙනොකිරීම, පරිසරය ආරක්ෂා ෙනොකිරීම නිසා  හලාවත මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසයට  දින හතරක් තිස්ෙසේ පැවති  වර්ෂාව නිසා ඒ 
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් පවුල් හාරදාස ් ගණනක ජනතාවක් 
ගංවතුෙරන් පීඩා වින්දා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හලාවත, මයික්කුලම, අළඹ, 
මැරවල යන ගම්වල  ජනතාව   ගං වතුරට මුහුණ පෑම නිසා දින 
ගණනාවක් තිස්ෙසේ පීඩා වින්දා. මාධ ෙයන්  විතරයි ඒ ජනතාව  
බලන්න ගිෙය්. 'සිරස' මාධ ෙයන් ඒ  සිද්ධිය  ෙපන්වපු බව මම 
දැක්කා. මාධ යට  මිනිස්සු පකාශ නිකුත් කළා.  ෙමොකක්ද ඒ 
ජනතාව කිව්ෙව්?  ඒ ජනතාව කිව්ෙව් අපට ෙහොදි, මාළු ෙගනල්ලා 
ෙබදන්න එපා; වර්ෂාවක් එනෙකොට ජලය බැස යන විධියට ස්ථිර 
වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්නය කියායි. හැබැයි, ඒක කියාත්මක  
කරන්න රජය උනන්දු නැහැ. හලාවත, මාදම්ෙප් ඕනෑ තරම්  කීඩා 
පිටි තිෙබනවා. පාරවල්වල ඕනෑ තරම් ඉඩ තිෙබනවා. ෙකොළඹ 
නගරෙය් නම්   මිනිස්සු ඉන්ෙන් පර්චස් පෙහේ, දහෙය් ඉඩම් 
කැබලිවල නිසා, මිනිස්සුන්ට ව ායාම කරන්න  jogging tracks 
හදන්න  ඕනෑ. හැබැයි හලාවතට ඒක අත වශ  අංගයක් 
ෙනොෙවයි. රුපියල්   එක්ෙකෝටි විසිපන් ලක්ෂයක් වියදම් කරලා 
හලාවත, මාදම්ෙප් jogging track  එකක් හැදුවා. මිනිස්සු ගං 
වතුරට යට ෙවලා දුක් විඳිමින් ඉන්නැද්දී.  විධිමත් වැඩ පිළිෙවළක් 
නැතිව අවිධිමත් ෙද්වල් කරනවා. ෙද්ශපාලන අධිකාරියට ඕනැ 
ඕනැ විධියට ෙද්වල්  කරනවා මිස ජනතාවට අවශ  ෙදය, 
පරිසරයට අවශ  ෙදය  ෙනොෙවයි කරන්ෙන්.   

 තවත් කරුණක්  ගැන මතක් කරන්න ඕනෑ.  පරිසරය 
ආරක්ෂා කර ගන්න ඕනෑ නිසා තමයි   මෑත යුගෙය්දී, ලංකාෙව්  
පාරිසරික ෙපොලීසියක් ඇති කෙළේ. පාරිසරික ෙපොලීසි ඇති කළාට  
අද ෙපොලීසිය සම්පූර්ණෙයන්ම වසංගතයකට ෙගොදුරු ෙවලා 
ඉවරයි. මැදෙපරදිග ඉඳලා ආපු ඉෙබෝලා වයිරසයට අද ෙපොලීසිය 
ෙගොදුරු ෙවලා. අද එය පාරිසරික ෙපොලීසිය නැත්නම්  ශී ලංකා 
ෙපොලීසිය ෙනොෙවයි,  ඒ ෙපොලීසිය දැන් අහිකුණ්ඨික ෙපොලීසියක් - 
gypsies ෙපොලීසියක්-  බවට පත් ෙවලා.  ඇයි? අද උෙද් ඉන්න 
ස්ථානාධිපතිවරයා ෙනොෙවයි,  හැන්දෑවට  ඉන්ෙන්. උෙද්ට එක  
ස්ථානාධිපතිවරයායි. දවල් ෙවනෙකොට  තව පණිවිඩයක් එනවා; 
ඒ ස්ථානාධිපතිවරයා ෙනොෙවයි, අලුත් එක් ෙකෙනක් ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා. හැන්දෑෙව්  හිටපු  ASP  මහත්මයා ෙනොෙවයි උෙද් 
ෙවනෙකොට ඉන්ෙන්, ෙවන ASP මහත්මෙයක් එතැනට ඇවිල්ලා. 
විෙශේෂෙයන්ම පුත්තලම දිස්තික්කෙය් පුත්තලම, මාරවිල, 
නවගත්ෙත්ගම, කල්පිටිය, දංෙකොටුව, කරුවලගස්වැව කියන  ෙම් 
ෙපොලීසි ගණනාවක, ෙහොඳින්  වැඩ කරෙගන හිටියාය කියා  
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නිෙයෝජ  ෙපොලිස්පතිවරු, ෙජ ෂ්ඨ ෙපොලිස් අධිකාරිවරු වාෙග්  
තමන්ෙග් උසස් නිලධාරින් ගමන් සටහන් ෙපොෙත්  ෙහොඳ විධිමත් 
සටහන් ෙයොදා තිෙබන, ඇගැයීම්වලට ලක් කර තිෙබන ෙපොලිස් 
ස්ථානාධිපතිවරු සහ සහකාර ෙපොලිස් අධිකාරිවරු තමන්ට  
transfer එක එනකම්  දන්ෙන්ත් නැහැ. එතෙකොට  යන්ෙනත් 
නිකම්ම කාර්ය භාරයක් ෙනොමැතිවයි.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Member, your time is over now. 
 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
 තත්පරෙයන් අවසන් කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි.  එතෙකොට   ෙම් එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ ෙය් තිබුණු 
ඉෙබෝලා  වයිරසය  ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා, ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් විධිමත්ව වැඩ කරෙගන ගිය ෙපොලිස්පතිවරයා   
නිර්වින්දනය කරලා අද ෙම් ඉෙබෝලා  වයිරසය ෙපොලීසිය  බිලි 
අරෙගන තිෙබනවාය කියන එක සිහිපත් කරමින් නිහ ඬ ෙවනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 

[பி.ப. 2.22] 
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්ද මහතා (සම්පදායික කර්මාන්ත හා 
කුඩා ව වසාය සංවර්ධන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா - பாரம்பாிய 
ைகத்ெதாழில்கள், சி  ெதாழில் யற்சி அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Douglas Devananda - Minister of Traditional 
Industries and Small Enterprise Development) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  

என  ெபா ப்பி ள்ள அைமச்சான பாரம்பாிய ைகத் 
ெதாழில்கள், சி  ெதாழில் யற்சி அபிவி த்தி அைமச்சுக்குாிய 
நிதி ஒ க்கீ கள் மீதா கு நிைல விவாதத்தில் கடந்தகால, 
நிகழ்கால, எதிர்கால ேவைலத்திட்டங்கள் ெதாடர்பாக ம் 
எதிர்பார்க்ைககள் பற்றி ம் உைரயாற்றக் கிைடத்தைதயிட்  
நான் மிக ம் மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன்.  

Mr. Presiding Member, the Government’s "Mahinda 
Chintana" vision has been successful and effective in 
transforming the Sri Lankan economy from a low-income 
economy to a middle-income economy.  The per capita 
income prior to 2005 was US Dollars 1,200 and we would 
reach almost US Dollars 4,000 by 2015. Moving forward 
further, the Government plans to surpass a per capita 
income of US Dollars 7,500 and reach the high middle-
income status by 2020.   

While increasing the per capita income to reach the 
upper middle-income country status, the Government has 
focused on the rural economy through an “Inclusive 
Development Strategy”, where backward regions, low-
income and vulnerable groups have been integrated into 
the mainstream of economic development.   

The Government’s focus in the past years was heavily 
on infrastructure development. However, in the next 
phase, the Government’s focus has shifted towards 
strengthening a “Knowledge Economy”, concentrating on 

education, skills development and development of health 
and human resources. This shift will ensure that the 
country smoothly surpasses the expected per capita 
income levels towards an upper middle-income status and 
avoids the middle-income trap.  The Government’s 
pragmatic development model needs to be commended.   

With regard to micro, small and medium industries, 
handicrafts and traditional industries, my Ministry has 
aligned its development programmes and projects in line 
with the Government’s “Mahinda Chintana - Vision for 
the Future”, which is the National Development Policy 
Framework of the Government. Based on the Budget 
Speech of His Excellency President Mahinda Rajapaksa, 
my Ministry has developed a five-year strategic plan, 
which sets out the road map including programmes and 
projects. This Ministry plays an active role in 
contributing to rural economic development, which is a 
key element in the "Mahinda Chintana" vision to achieve 
“inclusive economic growth and development”.   

The work plan of my Ministry is being implemented 
by the statutory boards and institutions that come under 
its purview, which include the Industrial Development 
Board, the National Crafts Council, the National Design 
Centre, the Palmyrah Development Board and the 
Northsea Limited. With regard to the development of 
micro, small and medium industries, the Industrial 
Development Board is actively involved in undertaking 
technology transfer, training for local industries, self-
employment-related training, distribution of raw 
materials at concessionary prices, industrial estate 
support for SMEs, market facilitation, facilitation of 
capital, credit, marketing, management and technical 
facilities, legal advice for SMEs and promotion and 
support of industrial development in the country.   

The National Crafts Council holds "Shilpa", the 
National Crafts Exhibition and Trade Fair, along with the 
National Design Centre, awards prizes and medals to 
master craftsmen in the handicrafts sector to recognize 
and motivate them, provides training and incubation to 
craftsmen through crafts training centres, undertakes 
master craftsmen training programmes, carries out 
cultivation of raw materials, improving the quality of 
handicrafts, preserves the crafts sector to protect the 
country’s art, heritage and culture and as a livelihood 
development strategy to access the high-value market for 
rural community. The development of a crafts museum is 
also an important activity of the National Crafts Council.      

The National Design Centre helps craftsmen in 
product development, market-oriented new designs, 
extends support to develop gifts and souvenir items, 
conducts new design development programmes and finds 
substitute raw materials for the crafts sector.  

The Palmyrah Development Board is responsible for 
developing the palmyrah sector through planting, 
supporting the production of pulp, sap, fibre, tuber, 
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treacle and jaggery and for the development of palmyrah 
handicrafts, extension services and livelihood of the 
palmyrah sector community.  

The Northsea Limited undertakes production of high-
quality, fast moving fishnets and twine. The three 
factories in Gurunagar, Lunuwila and Weerawila are 
working closely with the Cey-Nor Foundation and the 
Ministry of Fisheries and Aquatic Resources 
Development to meet the fisheries sector requirements. 
Some foreign buyers have expressed interest to purchase 
fishnets and therefore, there is potential to export fishnets 
to the foreign market and that will be explored in 2015.  

The Ministry has conceptualized, formulated and 
implemented the following programmes and projects to 
uplift the micro, small and medium industries, the 
handicrafts sector and traditional industries to support and 
strengthen rural economic development. The first is the 
development of Enterprise Villages and strengthening 
women entrepreneurship. The Budget Proposals - 2014, 
have given emphasis to strengthening women 
entrepreneurship development and supporting Enterprise 
Villages to develop micro and small enterprises to ensure 
the development of entrepreneurship in the community.  

Cluster-based villages promising high potential were 
selected and technology transfer, training, skills 
development, introduction of market-oriented new 
designs, product development, access to credit and 
common service facilities including machineries, tools 
and infrastructure were undertaken to strengthen the 
villages and establish links with large producers, 
exporters and markets through buy-back and 
subcontracting arrangements.  

Sectors such as leather, lace, bamboo, coir, bricks, 
batik, cashew, lacquer, jewellery, banana fibre and 
palmyrah were supported under this programme. The 
Thalakola Village in Kurunegala,  the Lace, Jewellery and 
Ornaments Village in Nuwara Eliya, the Lacquer Village 
in Matale, the Coir and Bricks Villages in Hambantota, 
the Cashew Village in Puttalam, the Leather Village in 
Anuradhapura, the Batik and Embroidery Village and the 
Banana Fibre Village in Jaffna, the  Palmyrah and Fibre 
Products Village in Kilinochchi and the Palmyrah Food 
and Handicrafts Village in Mullaitivu  were covered 
under this programme.  

This programme has benefited over 700 women 
entrepreneurs directly and assisted to strengthen women 
entrepreneurship in the country in line with the "Mahinda 
Chintana - Vision for the Future".  

The second programme implemented by our Ministry 
is the development of Pottery Villages.  Based on the 
Budget Speech - 2013, of His Excellency President 
Mahinda Rajapaksa, the Ministry of Traditional Industries 
and Small Enterprise Development formulated a project 

for the development of Pottery Villages to support the 
pottery industry; to gain access to modern technology, 
equipment and design to manufacture specialized gift 
items preferred by tourists. This Pottery Village 
programme provided support to 13 villages in 11 districts 
covering Anuradhapura, Puttalam, Kurunegala, 
Gampaha, Colombo, Nuwara-Eliya, Matara, Batticaloa, 
Matale, Hambantota and Jaffna. This project will benefit 
over a thousand pottery industrialists islandwide. The 
project intervention includes provision of mobile pug 
mill, electric potter wheels, kick wheels and kilns, 
product development programmes, new designs, 
development of gift and souvenir items and market 
facilitation with a view to increasing production volumes, 
diversifying the products and developing new products to 
cater to the tourism market. 

The third programme implemented by our Ministry is 
the Development of Handicraft Villages. Based on the 
Budget Speech - 2013, our Ministry has developed 12 
Handicraft Villages in eight districts and assets created in 
these villages have been peopolised. Musical Instruments 
and Jewellery Village in Kandy, Sesath and Lacquer 
Village in Matale, Mask Village in Kalutara, 
Woodcarving Village in Galle, Musical Instruments 
Village, Bobbin Lace Village, and Coir Village in 
Matara, Clay Village in Anuradhapura, Palmyrah 
Handicraft Villages in Jaffna and Batticaloa have been 
developed, supported and strengthened. Project 
intervention includes supporting craft cottages and 
infrastructure, technology transfer and training, product 
development and new designs, provision of machineries, 
tools, raw materials and common services facilities 
including market facilitation. Over 800 craftsmen are 
benefited directly under this programme.  

In 2014, an additional 16 handicraft villages are being 
supported and strengthened in 13 districts covering the 
Jute Village in Kandy, Thalakola Village in Puttalam, 
Musical Instruments Village in Gampaha, Rush and Reed 
Village in Kalutara, Lacquer Village in Hambantota, 
Bamboo and Bobbin Lace Village in Matara, Cane 
Village in Polonnaruwa, Palmyrah Handicraft Village in 
Paththinipuram in Trincomalee, Navithanveli in Ampara, 
Mailampaveli in Batticaloa, Kirangi in Kilinochchi and 
Karaveddi in Jaffna. Thalakola Village in Kurunegala and 
Coir Village in Jaffna are being supported. The direct 
beneficiaries are over 850 craftsmen. Further, with the 
Indian Grant Assistance Programme, Handicraft 
Production and Marketing Village is being established in 
Kawantissapura, Hambantota and work is almost nearing 
completion. Similarly, the Indian Grant Assistance 
Programme has also supported the establishment of a 
Handicraft Production and Marketing Village in 
Kaithady, Jaffna and is expected to commence work in 
2015. 

The fourth programme implemented by our Ministry 
is the National Kithul Development Programme.  Under 
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the "Mahinda Chintana - Vision for the Future", my 
Ministry works on the implementation of the National 
Kithul Development Programme to support and 
strengthen the kithul sector, which contributes 
significantly to the rural economy. 

In 2014, my Ministry has undertaken many 
programme interventions including the Tappers Training 
Programme completing 33 programmes in 14 districts, 
imparting tapping skills to over 1,200 young people. 
Safety kits including safety jackets, helmets, belts and 
knives have been provided to over 1,500 tappers in the 18 
kithul production districts. Kasper technology has been 
introduced to increase the sap yield and 33 programmes 
have been conducted in 14 districts. Quality improvement 
programmes for kithul treacle and jaggery have been 
completed through 11 programmes in eight districts 
covering 455 industrialists. Kithul plantation programmes 
and insurance scheme for master trainers and trainee 
tappers, and awareness programme for officers were 
conducted. 

In 2014, the Government declared the 1st week of 
April as “Kithul Promotion and Consumption Week” and 
various awareness programmes and promotion 
programmes were conducted to popularize kithul as a 
healthy sweetener among local people and foreign 
visitors. Kithul exhibitions known as "Kithulaka Varuna" 
Exhibition and Trade Fairs were conducted in Colombo, 
Rantapura, Kandy and Matara. These exhibitions and 
trade fairs helped to popularize kithul products and 
establish linkages with exporters and large-scale traders. 
It is reported that the kithul treacle and jaggery exports 
have increased from Rs. 26 million in 2011 to Rs.  58 
million in 2012 and to Rs. 69 million in 2013. The rate of 
increase of exports was an exponential growth, which 
shows the promising potentials for the kithul sector in the 
international market. The Ministry has set up a special 
unit for kithul sector development with dedicated staff to 
strengthen this sector. 

Now, I will move on to the Atchuveli Industrial Estate 
under the development of SMIs. This Industrial Estate 
was completely abandoned in the 1990s due to the 
conflict situation and was not operational for the last 25 
years. The Ministry was supported by the Indian Grant 
Assistance to the value of Rs. 220 million and the 
Government of Sri Lanka funded Rs. 50 million to 
establish the Atchuveli Industrial Estate with all 
infrastructure facilities including internal roads, three-
phase power supply, drinking water supply, storm water 
drainage facility, water tank facility, water treatment 
facility, fire protection system, water disposal facility, an 
administrative complex including a post-office and a 
canteen. Twenty two plots have been developed and 
currently high potential viable sectors with eight 
promising industrialists in Light Engineering, Food and 
Beverages, Waste Paper Recycling, Fibreglass, PVC 

Pipes, Fishnets, Vegetable and Fruit Dehydration have 
entered into an agreement on a 30-year lease, and started 
putting up their buildings and factories The other 
Expression of Interests and applications are being 
screened by the Industrial Development Board to select 
smart entrepreneurs based on “Picking the Winners” 
policy in viable sectors. The IDB will provide technology 
transfer and training to industrialists and facilitate access 
to credit and market to these industries. The Atchuveli 
Industrial Estate is an important industrial hub for the 
Northern Province as it will create many forward and 
backward linkages. 

Sir, I would like to say a few words with regard to the 
Rehabilitation and Reactivation of the Elephant Pass 
Saltern with community involvement. The Elephant Pass 
Saltern was commenced in 1938 and due to the conflict 
situation, the operations in the Saltern were abandoned in 
the 1990s and it has been closed down for the last 23 
years without a single operation. ஆனால், நாங்கள் அைதத் 
தற்ேபா  ெபா ப்ேபற்  நடத்திக்ெகாண் க்கின்ேறாம். இந்த 
ேநரத்திேல அைமச்சர் ெப ல் ராஜபக்ஷ அவர்க க்கு நான் 
நன்றி ெசால்லக் கடைமப்பட் க்கின்ேறன். அவர் உடன யாக 
100 மில் யன் பாய் பணத்ைத ஒ க்கி அந்த உப்பளத்ைத 
ேம ம் அபிவி த்தி ெசய்வதற்கு உதவி ெசய்தி க்கின்றார். அந்த 
வைகயிேலேய நான் அவ க்கு இந்தச் சந்தர்ப்பத்திேல நன்றி 
கூ கின்ேறன். மற் ம் ஜப்பான் நி வனம் ஒன்றின் உதவிேயா  
ஐயாயிரம் மில் யன் பாய் நிதி கிட் யி க்கின்ற . கிட்டத்தட்ட 
நா  த விய ாீதியில் 100  craftsmen - ைகவிைன - ைகப்பணிக் 

கிராமங்கைள உ வாக்குவதற்காக அந்த நிதி கிைடத் ள்ள .   

Sir, my Ministry works closely with the Ministry of 
State Resources and Enterprise Development to restart 
the abandoned factories such as the Paranthan Chemicals 
Factory, Odduchudan Tile Factory and the KKS Cement 
Factory on grinding and packing operations.  

எனக்கு ஒ க்கப்பட்ட ேநரத் க்கிைசவாக இவ்வள  
விடயங்கைள ம்தான் நான் இங்கு கூறிக்ெகாள்ள வி ம்  
கின்ேறன். இ ந்தேபாதி ம் என் ைடய *தயாாிக்கப்பட்ட 
உைரைய இச்சைபக்குச் சமர்ப்பிக்கின்ேறன். தய ெசய்  
அைத ஹன்சாட் ல் ேசர்த் க் ெகாள் மா  ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.   

அதிேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் எங்க ைடய ேகாாிக்ைக 
க க்கிணங்கப் பல வைககளி ம் எமக்கு உதவி 
ெசய்தி க்கின்றார். அந்த வைகயில் ஜனாதிபதி அவர்க க்கு 

த ல் நான் நன்றிகைளத் ெதாிவித் க் ெகாள்கின்ேறன். 
அ த்  என் ைடய பிரதி அைமச்சர் அவர்க க்கும் 
ெசயலாளர் சிவஞானேசாதி அவர்க க்கும் ஆேலாசகர் 
மற் ம் ேமலதிகச் ெசயலாளர்கள் மங்க க்கா அதிகாாி, சுசந்த 
சில்வா ஆகிேயா க்கும் ைகத்ெதாழில் அபிவி த்திச் சைபத் 
தைலவர் ரஜப்தீ்ன் அவர்க க்கும் ேதசிய அ ங்கைலகள் 
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———————————— 
* කථාව අවසානෙය් පළ කර ඇත. 
*  உைரயினி தியில் தரப்பட் ள்ள . 
* Produced at end of speech. 
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ேபரைவ தைலவர் த்தி கீர்த்திேசனா அவர்க க்கும் ேதசிய 
வ வைமப் ச் சைப தைலவர் மார்ஷல் ஜனதா அவர்க க்கும் 
பைன அபிவி த்திச் சைபையச் ேசர்ந்த சீவரட்ணம் 
அவர்க க்கும் வடகடல் நி வனத்ைதச் ேசர்ந்த திைச 

ரசிங்கம் அவர் க க்கும் மற் ம் ஏைனய அதிகாாிக க்கும் 
எனக்கு அவர்கள் வழங்கிய ஒத் ைழப் க்காக 
இச்சந்தர்ப்பத்தில் நன்றி கூறக் கடைமப்பட் க்கின்ேறன். 
நன்றி.  

 

සභාෙම්සය මත තබන ලද කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස: 
சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட உைரயின் எஞ்சிய பகுதி: 
Rest of the speech tabled: 
 
Upgrading and modernizing main and mini industrial Estates: 

There are 18 main and mini industrial estates managed by the 
Industrial Development Board and over 400 small and medium 
industries in various sectors such as agro-based products, chemicals, 
plastics, wood-based products, light engineering, food and 
beverages, rubber-based products, furniture-based products, cement-
based products, surgical products, coir-based products, water 
bottling, brassware, paper products and fiber-glass products are 
operating in these small medium industrial estates. 

Under the Mahinda Chintana National Development Framework, 
the small and medium industries and enterprises have been 
recognized as the backbone of the economy. These industrial estates 
have not been modernized in the past. The Government has 
provided the Treasury funds to the value of Rs. 305 million under a 
three-year Medium Term Budgetary Framework to modernize and 
upgrade the infrastructure facilities such as roads, tube wells, 
boundary walls, water facilities, drainage systems, security huts, 
sanitation facilities et cetera. 

Industrial Estates such as Pallekele in Kandy, Ekala in Gampaha, 
Panaluwa in Colombo, Lunuwila in Puttalam, Galigamuwa in 
Kegalle, Pussella in Ratnapura, Wawulugala in Kalutara, 
Poonthoddam in Vavuniya are being covered under this programme. 

The modernization of the industrial estates will provide a great 
boost to the small and medium industries which is given very strong 
emphasis by the Government under the “Mahinda Chintana - Vision 
for the Future.” 

Rehabilitation and Reactivation of the Elephant Pass Saltern with 
Community Involvement: 

The Elephant Pass Saltern commenced in 1938 and due to the 
conflict situation, the saltern operations were abandoned in 1990s 
and it has been closed down for the last 23 years without any single 
operation. The Ministry of Traditional Industries and Small 
Enterprise Development under the Vadakin Vasantham (Uthuru 
Wasanthaya) Programme with the financial assistance from the 
Ministry of Economic Development has commenced rehabilitation 
and reactivation of  330 acres of the saltern as a phase I initiative. I 
wish to very specially express my gratitude to the Hon. Basil 
Rohana Rajapaksa, Minister of Economic Development for his 
excellent co-operation, support and funding assistance for saltern 
and other development activities.  

The total acres under saltern is 1946 acres, out of which 330 acres is 
under phase I programme. Reservoir has been rehabilitated, 15 
numbers of evaporation pans have been renovated and 267 numbers 
of crystallization pans are being rehabilitated, 30 numbers of salt 
platforms have been established, access roads, renovation of 
buildings, reconstruction of spill ways and canal system, flood 
protection bunds, rip rap protection for reservoir and earth bunds are 
being established and are expected to be completed by the end of 
this year. In all the rehabilitation work, the Ministry involved the 10 
Rural Development Societies (RDS) and Women Rural 
Development Societies (WRDS) based in Kilinochchi District. 

Therefore, over 300 members in the Kilinochchi RDS/WRDS are 
involved in the rehabilitation and benefited during the 
implementation of this project.  

The project has built a strong ownership and community 
involvement in the implementation which is an innovative and 
creative implementation modality. It is envisaged that the 
rehabilitation of phase I saltern will lead to a production of 20,000 
to 25,000 metric tons of salt per annum. The saltern will provide 
employment opportunities for over 3,000 people once it is fully 
operational.  

At the second phase, 477 acres of saltern will be developed in 2015 
and it is envisaged that the salt production will increase by a further 
additional production of 25,000 to 35,000 metric tons. When the 
saltern is fully operational the production can be increased to over 
100,000 metric tons.  

Palmyrah Livelihood Development Project for the Northern 
Province: 

The Ministry formulated a project proposal for palmyrah sector 
livelihood development programme covering mainly the women-
headed families, widows, disabled and other vulnerable groups. The 
programme covered many components and activities. The planting 
programme included seed planting of 291,000 seeds in Jaffna, 
Mannar, Mullaitivu, Kilinochchi and Vavuniya.  

With regard to sap-based products 250 bicycles and tapping tools 
including belts and knives are being provided to 250 tappers in 
Jaffna, Mannar, Mullaitivu, Kilinochchi and Vavuniya districts. 
Additionally, 150 tappers are being provided with tapping tools to 
strengthen their tapping activities.  

Existing Jaggery Production Centre is being renovated in 
Udduppity (Kambarmalai) in Jaffna in order to increase the sweet 
toddy-based products. Two new modern jaggery production 
technology and equipment centre is established in Kodikamam, 
Jaffna and Mannar East, Mannar.  

Establishment of modern toddy bottling plant including facilities is 
being established in three locations in Mannar West in Mannar, 
Puliyankulam in Vavuniya and Kopay in Jaffna.  

The Karainagar Palmyrah Industrial Complex in Jaffna is being 
upgraded, strengthened and equipped with modern food processing 
technology and facilities. Further, pulp processing, jaggery 
production, tuber production and fibre extraction are also being 
established in the Karainagar Industry Complex.  

Eight pulp production villages with pulp extraction machines and 
other pulp processing facilities are established in four villages in 
Jaffna covering Allaipity in Velanai, Varani in Chavakachcheri, and 
two villages in Delft, in Mannar, two villages in Tharavankodai, 
Thalaimannar and Padappaddi and further two villages  in 
Mullaitivu covering Mathalan and Valagnarmadam East.  

Tuber production villages will be supported where over 200 
families will be supported to develop seed bed for tuber production 
at household level including tool kits such as pulp vessels, slicing 
machineries, knives, drying facility (padangu), tent et cetera. Sixty 
two households in Jaffna, 49 in Mannar, 34 in Mullaitivu, 41  in 
Kilinochchi and 14 households in Vavuniya are being covered 
under this project.  

Palmyrah sales outlet with a showroom is being established in 
Madhu, Mannar closer to the Madhu Church. Palmyrah based 
handicraft training programme covering 150 women beneficiaries is 
being conducted in Karaveddi, Jaffna.  

In Selvapuram, Mullaitivu, a new food processing and handicraft 
training centre has been established and all works are nearing 
completion. In Palai DS Division of the Kilinochchi District, the 
Vannankerni Fibre Production and Processing Village is being 
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established with a Processing Centre including equipment and 
machinery and is almost nearing completion. With the UNDP 
support, Palmyrah Jaggery Centre is being developed in 
Pandaitharippu and Kayts in Jaffna. Moreover, fibre production 
centres are being established in Velanai and Chavakachcheri in 
Jaffna. Under the PDB Budget, 15,000 seedlings and 30,000 seeds 
are being planted in the Eastern Province. In Mankulam, a 
handicraft experience and sales centre is being established to 
promote handicraft sector. 

A revolving fund of Rs. 3 million has been established under the 
project to purchase palmyrah handicraft and other fast-moving 
products from the palmyrah producers and give them instant on-spot 
cash to ease their working capital requirements, so that they can 
continue production without interruption. Over 1,000 producers 
have been benefited through this revolving fund.  

Palmyrah Research Institute (PRI):  

Under the Ministry of Traditional Industries and Small Enterprise 
Development, the Palmyrah Research Institute (PRI) was 
established in Kaitadi with a Grant Assistance of India and is 
undertaking many applied research in partnership with University of 
Jaffna, other universities of the country including Industrial 
Technology Institute (ITI) and National Engineering and Research 
and Development Centre (NERD). The research covers assessment 
of nutritional and medicinal value of the palmyrah food products, 
quality improvement related research, new product development
( palmyrah yoghurt, palmyrah cake, palmyrah instant soup et 
cetera), removal of fungus in the palmyrah leaf based handicraft 
products, de-bittering of palmyrah fruit pulp and other related 
researches.  

A Dissemination Conference was held on 2nd June, 2014 at 
Weerasingham Hall, Jaffna to share research findings and over 
1,000 Palmyrah sector stakeholders participated in this programme. 
Researchers are working very closely with the industry, which is 
commendable. 

All these development benefits will reach the Palmyrah sector target 
group and help to uplift heir income and quality of life. 

Paranthan Chemicals, Odduchudan Tile Factory and KKS Cement 
Factory: 

My Ministry will work closely with the Ministry of State Resources 
and Enterprise Development to restart the abandoned factories such 
as Paranthan chemical factory, Odduchudan tile factory, and KKS 
cement factory on grinding and packing operations. 

SME National Policy Framework: 

My Ministry is closely working with the Department of 
Development Finance of the Ministry of Finance and Planning to 
develop a National SME Policy Framework with the technical 
support of the GIZ. We have closely consulted with all other 
relevant Ministries, Chambers, Academia, Representatives of the 
MSMEs including the banks and financial institutions in developing 
the National Policy Framework on SMEs. This draft policy will be 
finalized before end of this year. 

Strengthening the Informal Economy by Supporting 100 Handicraft 
Villages: 

The Ministry of Traditional Industries and Small Enterprise 
Development is working closely with the Department of National 
Planning of the Ministry of Finance and Planning in developing a 
100 Handicraft Village Development Programme to strengthen the 

informal economy and to ensure that the handicraft sector plays an 
important component of the value chain in tourism development. 
This programme is proposed to be sizable intervention with over 
Rs. 5,000 million under Japanese Assistance Programme. Such 
investments in handicraft sector will boost the handicraft sector and 
ensure inclusive tourism, whereby the benefits of foreign exchange 
earnings from tourist sector is to reach the rural handicraft villages 
in line with the "Mahinda Chintana - Vision for the Future". 

My Ministry will continue to work in building a strong rural 
economy through the mandate given to this Ministry with special 
focus on micro, small and medium industry development, 
handicraft development and traditional industry development. We 
will contribute to achieve the Government’s vision of making Sri 
Lanka an upper middle income country and a "Wonder of Asia" as 
envisaged in the "Mahinda Chintana - Vision for the Future". 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Sunil Handunnetti. You 

have 20 minutes.  
 
[අ.භා. 2.43] 

 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජනතාවට ඉතාම සමීප 

වැදගත් අමාත ාංශ කීපයක වැය ශීර්ෂයන් පිළිබඳව තමයි අද 
දින සාකච්ඡා කරන්ෙන්. කෘෂිකර්ම අමාත ාංශය, පරිසර හා 
පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත ාංශය, පශු සම්පත් හා ගාමීය 
පජා සංවර්ධන අමාත ාංශය, සම්පදායික කර්මාන්ත හා කුඩා 
ව වසාය සංවර්ධන අමාත ාංශය කියන ෙම් අමාත ාංශ 
සියල්ල ගත්ෙතොත් ඒවා ජනතාවෙග් ජන ජීවිතයත් එක්ක 
ඉතාමත්ම බද්ධ වුණ අමාත ාංශ. ඒ නිසා ඇත්තටම මීට වඩා 
වැඩි කාලයක්, වැඩි දින ගණනක් අරෙගන ෙම් අමාත ාංශ 
පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න තිබුණාය කියා අපි හිතනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ ෙකෙසේ වුණත් මූලික 
වශෙයන් කෘෂිකර්ම අමාත ාංශයට අදාළව කෘෂිකර්ම විෂයය 
සම්බන්ධෙයන් කරුණු ගණනාවක් කථා කරන්න මම 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ෙමොකද, පසු ගිය කාලය පුරාම ෙගොවි 
ජනතාවෙග් සහ ෙගොවි සංවිධානවල මූලික ඉල්ලීමක් වාෙග්ම 
ඔවුන්ෙග් පධාන සටන් පාඨයක් බවට පත් වුෙණ් කෘෂි රසායන, 
බීජ, කෘෂි උපකරණ සඳහා තිෙබන අතිවිශාල බදු ඉවත් කර, බදු 
සහන ෙදන්න කියායි. ඔබතුමා දන්නවා, ටැක්ටර්, අත් ටැක්ටර්, 
"සුනාමි", "භූතයා" ආදී විවිධ නම්වලින් තිෙබන ෙකොළ මඩින 
යන්ත, -ඇගිෙමක් මැෂින්,- කැති, උදලු පවා දැවැන්ත බදු 
පමාණයක් ෙගවා, ආනයනය කර ෙගොවි ජනතාව අතට එන බව. 
වතුර බටවලට, වතුර මල්වලට අය කරන බදු ඉවත් කර ෙදන්න 
කියන ඉල්ලීම ෙගොවි ජනතාවෙග් තිබුණා. ෙම් අය වැෙය්දී  ඔවුන් 
බලාෙපොෙරොත්තු වුණා, ෙම් බදු ඉවත් කර ෙදයි කියා. ෙමොකද, 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙලෝභ නැතිව කැසිෙනෝවලට බදු සහන 
ෙදනවා. ෙලෝභ නැතිව බදු සහන දුන්නු තව ආයතන තිෙබනවා. 
ෙලෝභ නැතිව කෙමෝපාය සංවර්ධන ව ාපෘති වැනි මහා දැවැන්ත 
ව ාපෘතිවල ආ ෙයෝජකයින්ට ලංකාවට එන්න බදු සහන ලබා 
දුන්නා. ඒ ව ාපාර ආරම්භ කර අවුරුදු 30කින් පසුව තමයි රජයට 
ආදායමක් එන්ෙන්. හැබැයි, ඒ ව ාපාර ආරම්භ කරන්න කලින් 
ඉඳලා උපකරණ ෙගෙනන්න බදු සහන ලබා දුන්නා. ඒ නිසා තමයි 
රටට බත සපයන, රටට ජීවය සපයන, රෙට් මහ ෙපොෙළොවත් 
එක්ක ෙපොර බඳන, රෙට් නිෂ්පාදනයට පණ ෙදන ෙගොවි ජනතාව 
කල්පනා කෙළේ අඩු තරමින් තමන්ෙග් කැත්ත, උදැල්ලටවත් 
ආණ්ඩුෙවන් බදු සහනයක් ලැෙබයි කියා. නමුත් ඒ සහනය ෙමවර 
අය වැෙයන් ලැබිලා නැහැ.  
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් ආහාරවල මිල 
ඉහළ යන්න විශාල වශෙයන් බලපාන ෙදයක් තමයි, බීජවල මිල 
ඉහළ යෑම. අද ෙගොවි ජනතාවට බීජ මිල දී ගන්න ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් කුමන මිලකටද? ඔවුන්ට ඒක දරා ගන්න පුළුවන්ද? 
පැෙපොල් ඇට බීජ කිෙලෝ එකක් අද රුපියල් ලක්ෂ 8යි. ෙගොවිෙයක් 
පැෙපොල් ඇට බීජ කි ෙලෝ එකක් ගන්න යන්ෙන් නැහැ. අඩු තරමින් 
ෙගොවිෙයකු පැෙපොල් ඇට බීජ ගෑම් 10ක් ගන්නෙකොට රුපියල් 
8,500ක් අද ෙගවන්න ෙවලා තිෙබනවා. අර්තාපල් ගත්ෙතොත් 
අර්තාපල් බීජ ෙහොණ්ඩරයක් අද රුපියල් 14,000යි. සාමාන ෙයන් 
අක්කරයක් වගා කරන්න බීජ ෙහොණ්ඩර 16ක් ඕනෑ. එෙහම 
ගත්ෙතොත් අක්කරයක් වගා කරන ෙගොවිෙයකුට බීජ ටික විතරක් 
මිල දී ගන්න රුපියල් 224,000ක් වියදම් කරන්න ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙලොකු ලූනු බීජ කිෙලෝ එකක් රුපියල් 20,000යි. ෙම්ක 
තමයි අද බීජවල තත්ත්වය. එතෙකොට නිෂ්පාදන වියදම ඉහළ 
යනවා. නිෂ්පාදන වියදම එන්න එන්න ඉහළ ගියාට අද ෙලොකු ලූනු 
ෙගොවියා, අර්තාපල් ෙගොවියා, පැෙපොල් ටික වගා කරන ෙගොවියා, 
අඹ ටික වගා කරන ෙගොවියා  -ෙම් හැම ෙදනාම- මුහුණ ෙදන 
පශ්නය බීජ මිල ඉහළ යෑම කියන එක. බීජ මිල ඉහළ යෑම නිසා 
නිෂ්පාදන වියදම ඉහළ යනවා. නමුත් ඔවුන්ට ෙවෙළඳ ෙපොළක් 
නැහැ. ෙවෙළඳ ෙපොෙළන් ඔවුන්ට සාධාරණ මිලක් ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ. ඒ සම්බන්ධව ෙම් දිනවල දඹුල්ලට ගිෙයොත් 
තමුන්නාන්ෙසේට බලා ගන්න පුළුවන්.  පසු ගිය දවස්වල දඹුල්ල 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ රුපියල් පහටවත් ෙලොකු ලූනු කිෙලෝ එකක් 
විකුණන්න බැරි වුණා. ෙලොකු ලූනු කිෙලෝ එකක් හදන්න යන 
වියදමත් එක්ක හිතනෙකොට ඒ මිල ෙගොවි ජනතාවට දරා ගන්න 
බැහැ. පසු ගිය දවස්වල දඹුල්ල පැත්ෙත් ෙගොවීන්ෙග් රාජකාරිය 
වුෙණ් ෙගවල්වලින් උෙද් පාන්දර නැඟිටලා ඇවිල්ලා කුණු ෙවච්ච 
ලූනු ෙතෝරන එකයි. ඇයි? ෙගොවීන්ට ලූනු විකුණා ගන්න බැරි 
තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඇත්තටම ෙම්ක බරපතළ 
පශ්නයක්. වීවලත් ෙම් තත්ත්වය තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2005 දී වී නිෂ්පාදන වියදම 
ෙකොෙහොමද තිබුෙණ් කියන කාරණය සම්බන්ධෙයන් 
තමුන්නාන්ෙසේ කල්පනා කර බලන්න. වී කිෙලෝ එකක් 
නිෂ්පාදනය කරන්න 2005 දී ෙගොවිෙයකුට වියදම් වුෙණ් රුපියල් 
14.36යි. ඒක 2012 වනෙකොට රුපියල් 31.37යි. 2013දී සියයට 
128කින් වැඩි වුණා. ෙගොවිෙයකුට වී කිෙලෝ එකක් නිෂ්පාදනය 
කරන්න නිෂ්පාදන වියදම වශෙයන් රුපියල් 33.22ක් වැය වුණා. 
2005 දී රුපියල් 14.36ට තිබුණු කිෙලෝවක නිෂ්පාදන වියදම 
රුපියල් 33.22ක් වුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අර්තාපල් ගත්තත් එෙහමයි. 
2005 දී අර්තාපල් කිෙලෝවක නිෂ්පාදන වියදම රුපියල් 56.38යි. 
2013 වනෙකොට රුපියල් 84.29 ෙවලා තිෙබනවා. සියයට 50කින් 
නිෂ්පාදන වියදම වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒකට පධාන ෙහේතුව 
ෙමොකක්ද? කෘෂි රසායන මිල, උපකරණ මිල, බීජ මිල නිෂ්පාදන 
මිල ඉහළ යන්න බලපාන පධාන සාධක ෙවලා තිෙබනවා. අල 
නිෂ්පාදන වියදම සියයට 50කින් ඉහළ ගිහින් තිෙබනවා. ගරු 
ඇමතිතුමා දන්නවා,  අල ෙගොවියකුට අල කිෙලෝවක් නිෂ්පාදනය 
කරන්න රුපියල් 84.29ක් වැය වනවා. ඒක පාරිෙභෝගිකයාට 
විකුණන්න ෙවන්ෙන් කීයටද? රුපියල් එකසිය ගණනකටයි 
විකුණන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම්ක බරපතළ පශ්නයක්. ෙමොකද, 
ෙගොවියාත්, පාරිෙභෝගිකයාත් කියන ෙදෙදනාම ආරක්ෂා කරන්න 
තිෙබන එකම කමය තමයි, ඒ වාසිය ෙගොවියාට පාරිෙභෝගිකයාට 
ෙදන්න පුළුවන් කමය තමයි නිෂ්පාදන වියදම අඩු කරන එක. 
හුඟක් ෙගොවි ව ාපාර ගත්ෙතොත්, ෙගොවියා ෙගොවියාෙග් පැත්ෙතන් 
සිතලා උද්ෙඝෝෂණය කරනවා අපට අර සහන ෙදන්න, ෙම් සහන 
ෙදන්න, ෙමන්න ෙමහි මිල වැඩි කරන්න කියා. මිල වැඩි කෙළොත් 
අෙනක් පැත්ෙතන් සිදු වන ෙද් තමයි එය පාරිෙභෝගිකයාට 
බලපාන එක. ෙමොකද, ෙවළඳ ෙපොෙළේ ඒ ෙගොවියාම ආෙයත් 
පාරිෙභෝගිකෙයක් ෙවනවා. නමුත් පාරිෙභෝගිකයාත්, ෙගොවියාත් 
කියන ෙදෙදනාම ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන් කමයක් තිෙබනවා 

නම් ඒ ෙවනත් කමයක් ෙනොව, නිෂ්පාදන වියදම අඩු කරන එකයි; 
නිෂ්පාදන වියදම අඩු කරන්න පුළුවන් ෙමොන කමෙයන්ද කියා 
සිතන එකයි. එෙහම සිතුෙවොත් ඒ ෙවනුෙවන් සහන ෙදන්න 
රජයට මැදිහත් ෙවන්න පුළුවන්. රජය දැන් කැසිෙනෝ 
ව ාපාරිකයා ෙවනුෙවන් මැදිහත් ෙවනවා නම්, කැසිෙනෝ 
ව ාපාරෙය් මුල් ගල තබන තැන ඉඳලා යන්ත සූත ටික 
ෙගෙනන්න, පාග්ධනය සඳහා විතරක් ෙනොව උපකරණ ටිකටත් 
බදු සහන ෙදනවා නම් ෙද්ශීය ෙගොවියා ෙවනුෙවන් සහන 
ෙදන්නත් රජයට පුළුවන් ෙවන්න ඕනෑ. තමුන්නාන්ෙසේලා 
යතුරුපැදිය ෙදනෙකොට බදු සහනයක් සමඟ ෙන් ෙදන්ෙන්. ඒ 
යතුරු පැදිය බදු සහනයක් එක්ක ෙදනවා වාෙග්ම ෙගොවියාෙග් 
පැත්ෙතන් සිතුෙවොත්, ෙගොවියාෙග් නිෂ්පාදන උපකරණවලට බදු 
සහන ෙදන්න පුළුවන්. වස විස නැති රසායන දව  පචලිත 
කරන්න තමුන්නාන්ෙසේලාට ඕනෑ නම් ඒවා ෙගන්වන්න; ඒවා 
ෙගන්වන අයට බදු සහන ෙදන්න. වස විස නැති රසායන, 
ආසනික් නැති රසායන නිෂ්පාදන දියුණු කිරීම සඳහා බදු සහන 
ෙදන්න පුළුවන්. ඒවා දියුණු කරන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා, වගාව 
දියුණු කරන්න රසායනික දව  අවශ  ෙව්වි කියා. හැබැයි, 
නිෂ්පාදකයාත්, පාරිෙභෝගිකයාත් කියන ෙදෙදනාම ආරක්ෂා ෙවන 
විධියට ඒ ෙවනුෙවන් කෙමෝපායක් හදන්න පුළුවන් . ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඒ ගැන හිතන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ආනයනය කරන 
ආහාරවලට අපි ෙකොතරම් වියදම් කරනවාද? ඒ මුදල ලංකාෙව් 
ඉතිරි කරන්න බැරිද? අප විෙද්ශ විනිමය වශෙයන් උපයන 
පමාණෙයන් වැඩි පංගුවක් පිට රටවලින් ෙගන්වන ආනයනික 
ආහාරවලට වියදම් කරනවා. 2005 දී තමුන්නාන්ෙසේලා ආහාර 
ආනයනය සඳහා  රුපියල් මිලියන 151,021ක් වියදම් කළා. 
2012දී එය රුපියල් මිලියන 380,960යි. 2013 දී එය රුපියල් 
මිලියන 410,996ක් ෙවනවා. ෙම් මහ බැංකු වාර්තාව කියන 
ආකාරයයි. මහ බැංකු වාර්තාවම කියන ආකාරයට 2005 ඉඳලා 
2013 වනෙකොට අෙප් ආනයනික ආහාරවලට අප වියදම් කරන 
පමාණය කී ගුණයකින් වැඩි කර තිෙබනවාද? කල්පනා කර 
බලන්න.  

ෙමොනවාද අපි ෙගන්වා තිෙබන්ෙන්? තමුන්නාන්ෙසේලා 
කියනවා, "අපි ෙද්ශීය ආර්ථිකයක් හදනවා. ජාතික ආර්ථිකය 
ශක්තිමත් කරනවා. නිෂ්පාදන ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරනවා. 
ෙගොවියා ශක්තිමත් කරනවා. ෙගොවිතැන දියුණු කරනවා. ෙම්ක 
මඩ ෙහෝදාගත්තු ආණ්ඩුවක්. ඒ නිසා ෙගොවිතැන දියුණු කරනවා." 
කියා. නමුත් ෙමොනවාද කර තිෙබන්ෙන්? 2013 දී අපි ෙලොකු ලූනු 
ෙමටික් ෙටොන් 64,000ක් නිෂ්පාදනය කරනෙකොට ෙමටික් ෙටොන් 
170,000ක් ආනයනය කරනවා. අපි නිෂ්පාදනය කරන පමාණය 
වාෙග් ෙදගුණයකටත් වඩා ආනයනය කර තිෙබනවා. අර්තාපල් 
2013 දී ෙමටික් ෙටොන් 72ක් නිෂ්පාදනය කරනෙකොට ආනයනය 
කරනවා ෙමටික් ෙටොන් 123,000ක්. අපි උඳු නිෂ්පාදනය 
කරන්ෙන් ෙමටික් ෙටොන් 16,000යි. උඳු ෙමටික් ෙටොන් 4,000ක් 
ආනයනය කරනවා. රතු ලූනු ෙමටික් ෙටොන් 90,000ක් 
නිෂ්පාදනය කරනෙකොට ෙමටික් ෙටොන් 151,000ක් ආනයනය 
කරනවා. ෙසෝයා ෙමටික් ෙටොන් 13,000ක් නිෂ්පාදනය 
කරනෙකොට ෙමටික් ෙටොන් 93,000ක් ආනයනය කරනවා. මුං 
ඇට ෙමටික් ෙටොන් 19,000ක් නිෂ්පාදනය කරනෙකොට ෙමටික් 
ෙටොන් 7,000ක් ආනයනය කරනවා. අපි වියළි මිරිස් ෙමටික් 
ෙටොන් 18,000ක් නිෂ්පාදනය කරනෙකොට ෙමටික් ෙටොන් 
44,000ක් ආනයනය කරනවා. ඒක තමයි තත්ත්වය.  

මා අර කලින් කියපු ආකාරයට නිෂ්පාදකයා ෙදස බලා, 
ෙගොවිතැන ෙදස බලා, තිෙබන භූමිය ෙදස බලා වැඩ පිළිෙවළක් 
හැදුවා නම්, අෙප් රෙට් ෙගොවියා දියුණු කරනවා කියන 
පරමාර්ථෙයන් වැඩ කළා නම් තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම් තත්ත්වය 
අඩු කරන්න පුළුවන්කම ලැෙබනවා; ආනයනය කරන පමාණය 
අඩු කර රෙට් නිෂ්පාදනය කරන පමාණය වැඩි කරන්න 
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පුළුවන්කම ලැෙබනවා. ඇත්තම කාරණාව ෙම්කයි. අද රෙට් මුළු 
අවශ තාෙවන් අප නිපදවන්ෙන් ඉතා සුළු පමාණයයි. ෙම් 
ආනයනය කරන්ෙන්, රෙට් අවශ තාව සම්පූර්ණෙයන්ම අපි 
නිෂ්පාදනය කරලා ෙනොෙවයි. රෙට් අවශ තාෙවන් අපි රට 
ඇතුෙළේ නිපදවන්ෙන් ඉතා සුළු පමාණයක්. හැබැයි පශ්නය ෙවලා  
තිෙබන්ෙන් ෙකොතැනද? ඒ සුළු පමාණයවත් නිසි පරිදි නිසි විධියට 
නිසි කලට අරපරිස්සමකින් යුතුව ෙවෙළඳ ෙපොළට ෙග්න්න 
සැලැස්මක් වැඩ පිළිෙවළක් තමුන්නාන්ෙසේලාට නැහැ. ඒක තමයි 
බරපතළම පශ්නය. ලූනු ෙගොවියා අද අර්බුදයට පත් ෙවලා ඉන්ෙන් 
ඒ නිසායි. එක කාලයකට අල ෙගොවියා අර්බුදයකට පත් ෙවලා අල 
ෙගොවීන් පාරට බහිනවා. ඊළඟට ලූනු ෙගොවියා අර්බුදයකට පත් 
ෙවලා ලූනු ෙගොවීන් පාරට බහිනවා. කාලයකදී තක්කාලි වගා 
කරන  ෙගොවියා තක්කාලි ටික අරෙගන පාරට එනවා. ෙදහි ටික 
හදන ෙකනා ෙදහි ටික අරෙගන පාරට එනවා. අවසානෙය් 
ෙගොවීන් ඉන්ෙන් ෙගොවි බිෙම් ෙනොෙවයි;  මහ පාෙර්. කල්පනා කර 
බලන්න. ෙමොකක්ද ෙහේතුව? තක්කාලි කඩන කාලයක් තිෙබනවා. 
ඒ කාලයට තක්කාලි ටික පාරිෙභෝජනයට ෙග්න්න ඕනෑ; ෙවෙළඳ 
ෙපොළට ෙග්න්න ඕනෑ. පාරිෙභෝගිකයා හා ෙගොවියා අතෙර් ඒ 
සම්බන්ධීකරණය හරියට තිබුෙණොත් විතරයි ඒ ෙද් කරන්න 
පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන්. ලූනු ගලවන කාෙලට ලූනු ටික හරියට 
ෙවෙළඳ ෙපොළට එන්න ඕනෑ; පාරිෙභෝගිකයා අතට එන්න ඕනෑ. 
ෙමොකද, අපි මුළු ලූනු අවශ තාව නිෂ්පාදනය කරන්ෙන් නැහැ. අපි 
ෙමටික් ෙටොන් 64,000ක් නිෂ්පාදනය කරනෙකොට ෙමටික් ෙටොන් 
170,000ක් අපට ෙගන්වන්න සිද්ධ ෙවන්ෙන් ඒකෙන්. ඒ 
කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? අපි සම්පූර්ණ අවශ තාව නිෂ්පාදනය කරලා 
නැහැ.  

හැබැයි, අද දඹුල්ලට ගිහිල්ලා බලන්න ෙමොකද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් කියලා. අද දඹුල්ෙල් රුපියල් 20ටවත් ලූනු ටික 
විකුණා ගන්න විධියක් නැහැ.  දඹුල්ෙල් පහු ගිය දවස්වල ලූනු 
කිෙලෝ එක රුපියල් 5ට විකුණුවා. පාරිෙභෝගිකයාට ඒ මිලට හම්බ 
ෙවන්ෙනත් නැහැ. ෙගොවියාට සාධාරණ මිලක් ලැෙබන්ෙනත් 
නැහැ. අද ෙගොවියාත් අසරණයි;  පාරිෙභෝගිකයාත් අසරණයි. 
ෙම්ක තමයි ඇත්ත තත්ත්වය. අද දඹුල්ෙල් ලූනු වගා කරන 
ෙගොවීන් ෙම් දවස්වල කරන්ෙන් ලූනු වගාව ෙනොෙවයි; කුණු ලූනු 
ෙතෝරන එකයි. ෙම්ක තමයි ඇත්ත තත්ත්වය. තමුන්නාන්ෙසේ 
දන්නවා, අද එළවලුවලින් සහ පලතුරුවලින් නරක් ෙවන 
පමාණය, විනාශ ෙවන පමාණය, නාස්ති ෙවන  පමාණය, කුණු 
ෙවන පමාණය මුළු නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 40ක් බව. ඒ ගැන අපි 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී වාර ගණනක් කථා කරලා තිෙබනවා. අෙප් 
රෙට්  නිෂ්පාදනය කරන මුළු එළවලු ටිෙකන්, පළතුරු ටිෙකන් 
පවාහනෙය්දී, ගබඩා කිරීෙම්දී, ෙවෙළඳ ෙපොෙළේදී පරිහරණය 
කරද්දී නාස්ති ෙවලා, කුණු ෙවලා, විනාශ ෙවලා යන පමාණය 
සියයට 40ක් ෙවනවා. අපි 100ක් නිෂ්පාදනය කෙළොත් අපි 
පාරිෙභෝජනයට ගන්ෙන් 60යි. ෙම්ක තමයි ඇත්ත තත්ත්වය. 
ෙමන්න ෙම් විසි කරන පමාණය, නාස්ති වන පමාණය අඩු 
කරන්න නම් අපි ෙමොකක්ද කරන්න ඕනෑ? අපි හැමදාම ඒ ගැන 
කථා කරලා තිෙබනවා; තර්ක විතර්ක කරලා තිෙබනවා. අෙප් 
රෙට් දුබලම අංශයක් තමයි, අෙප් රෙට් පතිපාදන ෙවන් ෙනොවන 
අංශයක් තමයි, තමුන්නාන්ෙසේලා වැඩිය සැලකිල්ලක් දක්වන්ෙන් 
නැති අංශයක් තමයි, ෙම් නිෂ්පාදනය කළ ෙද්වල් ටික  පරිහරණය 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ඒ ෙද්වල් ටික පරිස්සම් කර ගන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන එක. පසු අස්වනු තාක්ෂණය කියන එක අෙප් 
රෙට් දුප්පත්. ඒ ෙවනුෙවන් අපි දක්වන සැලකිල්ල දුප්පත්, ඒ 
ෙවනුෙවන් අපි ෙවන් කර තිෙබන මුදල් පමාණය දුප්පත්. ඇත්තම 
කාරණාව ඒකයි. අපි තමුන්නාන්ෙසේලාට මීට කලිනුත් ෙම් 
ෙයෝජනාව කළා.  අදත් අපි ඒ ෙයෝජනාව කරනවා.  

සමහර තැන්වල තමුන්නාන්ෙසේලා හදපු ආර්ථික මධ ස්ථාන 
ෙව්ෙලනවා. පුළුවන් නම් ඒ ආර්ථික මධ ස්ථානවල අධි ශීතාගාර 
හදලා අඩුම තරෙම් ගබඩා කරන්න පුළුවන් පමාණයක් ගබඩා 

කරන්න වැඩ පිළිෙවළක් හදන්න ඕනෑ. නැත්නම් ෙවන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? ෙදහි ෙගොවියා ෙදහි කඩන  කාෙලට නන්නත්තාර 
ෙවනවා. ඊට පස්ෙසේ ඒ ෙගොවියා ෙදහි වගා කිරීම අතහැරලා 
බඩඉරිඟු වගාවට මාරු ෙවනවා. ඊට පස්ෙසේ බඩඉරිඟු මිල 
බහිනවා. බඩ ඉරිඟු මිල බැස්සාට පස්ෙසේ ඒ ෙගොවියා මිරිස් වගා 
කරන්න යනවා. ඊට පස්ෙසේ මිරිස් මිල බහිනවා. ෙමොකද? හැම 
ෙකනාම තමන්ෙග් පළමුෙවනි කන්නය අසාර්ථක වුණාම ඊළඟ 
කන්නෙය් ෙවන එකකට මාරු ෙවනවා, සැලසුමකින් ෙතොරව, මඟ 
ෙපන්වීමකින් ෙතොරව. එම නිසා හැමදාම ෙගොවියා අසරණ 
ෙගොවිෙයක් බවට පත් ෙවනවා. අනික් පැත්ෙතන් පාරිෙභෝගිකයාට 
ෙමොකද ෙවන්ෙන්? පාරිෙභෝගිකයාට හැමදාම කන්න ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් නරක් වුණු, කුණු වුණු, තැළුණු, ෙපොඩි වුණු, නාස්ති 
වුණු, විනාශ වුණු පලතුරු හා එළවලුයි.  ෙම්ක තමයි ඇත්ත 
කථාව.  

අපි මහ ෙලොකුවට කථා කරනවා, අපි ඕස්ෙට්ලියාෙවන් ඇපල් 
ෙගඩිය ෙග්නවා කියලා. හැබැයි ඕස්ෙට්ලියාෙවන් ෙගෙනන ඇපල් 
ෙගඩිය මාස 7ක් 8ක් තිස්ෙසේ -ඒවා කඩලා, නැව් ගත කරලා, 
ලංකාවට ඇවිල්ලා, ෙවෙළඳ ෙපොළට ඇවිල්ලා- තැෙලන්ෙන් 
තැතිව පිටෙකොටුවට එනවා. හැබැයි අෙප් දඹුල්ෙල් ෙගොවියා වගා 
කරලා කඩාගන්න තක්කාලි ෙගඩියට ෙමොකද ෙවන්ෙන්? අෙප් 
ලංකාෙව් හදා ගන්න අඹ ෙගඩියට ෙමොකද ෙවන්ෙන්? ඒක 
ලංකාෙව් ෙවෙළඳෙපොළට ඒ විධියට එන්ෙන් නැහැ. භාගයක් 
තැලිලා ෙපොඩිෙවලා විනාශ ෙවලා එන්ෙන්. ඇයි? අපිට හරි 
පවාහන පද්ධතියක් නැහැ; හරියාකාර ඇසුරුම් කියාවලියක් 
නැහැ; හරියාකාර ගබඩා කියාවලියක් නැහැ; පසු අස්වනු 
කියාවලියක් නැහැ. ෙම්ක බරපතළ පශ්නයක් හැටියට තිෙබනවා. 
ඒ නිසා අපි තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙයෝජනා කරනවා, දැනට ෙව්ලි 
ෙව්ලි තිෙබන ආර්ථික මධ ස්ථාන ටිකවත් පාවිච්චි කරලා, ෙම්වා 
ගබඩා කර ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළකට යන්න කියලා.  

ඊළඟට, බරපතළම පශ්නයක් ෙම් දවස්වල සාකච්ඡා ෙවනවා. 
ඒ තමයි සහල් මිල. අද ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ සහල් මිල ගත්ෙතොත් 
එෙහම පාරිෙභෝගිකයන්ට දරා ගන්න පුළුවන් මිලක් ෙනොෙවයි 
තිෙබන්ෙන්. සමහර තැන්වල රුපියල් 85යි, රුපියල් 95යි. රුපියල් 
100යි යනාදී විධියට සහල් මිල අති දැවැන්ත විධියට ඉහළ 
ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ෙමොකද ෙහේතුව? වීවලට රුපියල් 40ක 
සහතික මිලක් ෙදනවා කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් අය වැෙයන් 
ෙයෝජනා කරනවා. ෙහොඳයි. හැබැයි, පශ්නය ෙමොකක්ද? සහතික 
මිල කියලා විතරක් වැඩක් නැහැ. ඒ සහතික මිල කිව්වාට ඒකට 
පණ එන්ෙන් නැහැ. කියාත්මක ෙවද්දී, භාවිතෙය්දී ඒ සහතික 
මිලට පණ එන්න නම්, ඒක සැබෑවට ෙගොවියාට ලැෙබන්න නම්, 
ඒෙකන් සහනයක් ෙවන්න නම් ඒ සහතික මිල නීතිගත කරන්න 
ඕනෑ කියලා වාක යක් තිෙබනවා. සහතික මිල නීතිගත කිරීෙම් 
අවශ තාවක් තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙගොවියාට සහතික මිලට වී ටික 
විකුණන්න ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒක තමයි බරපතළම පශ්නය.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමොකද කන්නය අවසාන 
ෙවන ෙකොට ෙගොවියා නිෂ්පාදනය කරන වීවලින් සියයට 5ක්වත් 
ආණ්ඩුව මිලදී ගන්ෙන් නැහැ කියලා තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා. 
සියයට 5කට වඩා වැඩිෙයන් මිලදී ගන්න ආණ්ඩුවට ගබඩා 
පද්ධතියක් නැහැ. වීවලින් වැඩි පමාණයක් මිලදී ගන්ෙන් 
ෙපෞද්ගලික අංශයයි. ෙපෞද්ගලික අංශය මිලදී ගන්න ෙකොට 
ෙමොකද කරන්ෙන්? ඒ අය සියයට 14ක් ෙතත බර බලනවා. ෙතත 
බර සියයට 14ට වඩා වැඩි නම් ඒ වී ගන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, වී 
ෙව්ලන්න වැඩ පිළිෙවළක් නැහැ. ඒ නිසා ෙගොවියා අසරණ 
ෙවනවා. අවසානෙය්දී ෙගොවියා ෙමොකද කරන්ෙන්? ෙතත බර 
බලන පශ්නය එන නිසා, ෙවනත් පශ්න තිෙබන නිසා, ෙගොවියාට 
ගබඩා පහසුකම් නැති නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා සහතික මිල නියම 
කළත් අවසානෙය්දී ෙගොවියාට ඉතා අඩු මිලට වී ටික 
විකුණාගන්න සිද්ධ වනවා. ණය වී සිටින ෙගොවියා, බඩු උකස් 
තියපු ෙගොවියා, සින්න ෙවන්න යන කන කර ආභරණ ටික 
ෙබ්රාගන්න ඕනෑ ෙගොවියා අවසානෙය් අඩුම මිලකට වී ටික 
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විකුණනවා. ඒක තමයි පසු ගිය මහ කන්නෙය් සිද්ධ වුෙණ්. 
ෙගොවියා තුට්ටු ෙදකට වී ටික ෙදනවා. අතර මැදියා තමයි ඒ  
සහතික මිෙල් සැබෑ වාසිය ගන්ෙන්. 

තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් රුපියල් 40 සහතික මිෙල් වාසිය 
ගන්ෙන් කවුද? පසු ගිය කන්නෙය් ඒ වාසිය ගත්ෙත් කවුද? ෙතත 
සහිත ඒවාත් ගබඩාවලට ගන්නවා. රූපවාහිනී නාලිකාවලින් ඒවා 
අප දකිනවා. ෙතත සහිතයි කියන ඒවා ඊට පස්ෙසේ ගබඩාවල 
තිෙබනවා. රූපවාහිනී නාලිකාවල ඒවා ෙපන්වනවා; නරක් වුණු 
ඒවා ෙපන්වනවා; ෙගොඩ ගහපු ඒවා ෙපන්වනවා. එක පැත්තකින් 
ඒ ආකාරෙයන් සිද්ධ ෙවනවා.  

ඊට පස්ෙසේ සිද්ධ වන බරපතළ පශ්නය ෙමොකක්ද? 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්  අමතර වී ටික ගන්ෙන් කවුද? රුපියල් 85ට, 
95ට ෙවෙළඳ ෙපොළට ඇවිල්ලා තිෙබන සහල්වලට අදාළ වී 
කාෙග්ද? විකුණාගන්න බැරි වුණු වී පසු ගිය මහ කන්නෙය් ජුනි 
සිට ඔක්ෙතෝබර් ෙවනකල් තියාෙගන ඉඳලා විකුණනවා. රුපියල් 
25ට, 32ට ගත්ත වී තමයි ඒ. ඒවා ගත්ෙත් කවුද? ඒවා ගත්ෙත් 
කවුද කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා. ඕනෑ නම් අපට ඇඟිල්ල 
දිගු කරලා ෙපන්වන්න පුළුවන් දුර මායිෙම් ඉන්ෙන්. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවම නිෙයෝජනය කරන අයෙග් ඥාතිකම් තිෙබන 
අයම තමයි ඒ වී මිලදී ගන්ෙන්. ඒ වී මිලදී අරෙගන ඒවා ඔවුන්ෙග් 
ගබඩාවල හංගනවා. හංගලා ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ මිල වැඩි වුණාට 
පස්ෙසේ නිකුත් කරනවා. එතෙකොට ෙවෙළඳ ෙපොළට රුපියල් 85ට, 
95ට හාල් ෙවලා එන්ෙන් කීයට ගත් වී ද? ෙගොවියාෙගන් රුපියල් 
25ට, 32ට, 35ට ගත්ත වී. 

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ෙම් පැත්තට ඇඟිල්ල දිගු කරන්න එපා. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
නැහැ, ෙම් පැත්තට ඇඟිල්ල දිගු කරන්ෙන් නැහැ. භය ෙවන්න 

එපා. එහා පැත්තට තමයි ඇඟිල්ල දිගු කරන්ෙන්. ෙමොකද, අෙප් 
ආසන තිෙබන පැත්ෙතත් ආණ්ඩුෙව් කට්ටිය ඉන්නවා. ෙම් 
මන්තීතුමා කියනවා, ෙම් පැත්තට ඇඟිල්ල දිගු කරන්න එපාලු. 
ඒක ඇත්ත. ෙම් පැත්ෙත් ෙනොෙවයි ඉන්ෙන්, අර පැත්ෙත්. ඔෙහොම 
තමයි ෙවන්ෙන්. ඒක නිසා ඇත්තටම සහතික මිෙල් පෙයෝජනය 
ෙගොවියාට ලැෙබන්නත්, ඒ සහනය සැබෑ ෙලසම පාරිෙභෝගිකයාට 
ලැෙබන්නත් -ෙමොකද, පාරිෙභෝගිකයාටත් ඒෙක් සහනයක් 
ලැෙබන්න ඕනෑ- කළ යුතු ෙද් තමයි සහතික මිල නීතිගත කරන 
එක. එෙහම නැතුව තමුන්නාන්ෙසේලා "සහතික මිල" වචනවලට 
විතරක් කියනවා නම් ඒකට පණ එන්ෙන් නැහැ. ඒෙක් පණ 
ගන්ෙන්, ඒෙක් වාසිය ගන්ෙන් ෙවන කවුරුවත් ෙනොෙවයි, 
දැවැන්තම මහා පරිමාණ වී ව ාපාරිකෙයෝ හැටියට අද පචලිතව 
ඉන්න ඇමතිවරු ෙදතුන්ෙදෙනක් විතරයි. ෙම්ක තමයි ඇත්ත. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒක තමුන්නාන්ෙසේත් ෙහොඳට 
දන්නවා. ඒක නිසා ෙම් සහතික මිෙල් සහනය අද ෙගොවි ජනතාවට 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ කියන එක මම අවධාරණය කරන්න ඕනෑ. 

ඊළඟට මට තිෙබන ෙකටි ෙවලාව අතෙර් පරිසර හා 
පුනර්ජනනීය බලශක්ති ඇමතිතුමාත් ඉන්න නිසා එම අමාත ාංශය 
සම්බන්ධෙයනුත් වචනයක් කියන්න ඕනෑ. 

 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Member, you have only one more minute. 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙම් කාරණය කියලා මම කථාව අවසන් කරනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ගරු පරසර හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති 
ඇමතිතුමා දන්නවා, නැ ෙඟනහිර පළාෙත්, විෙශේෂෙයන්ම උතුරු 
පළාෙත් වව්නියාෙව්  නැවත පදිංචි කිරීෙම් කියාවලියක් සිද්ධ වන 
බව. ෙමන්න ෙම් නැවත පදිංචි කිරීම යටෙත් වන සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයත් ඉඩම් විශාල පමාණයක් එළි කරමින් 
යනවා. වනාන්තර තමයි නැවත පදිංචි කිරීෙම් කියාවලියට 
ෙයොදාෙගන තිෙබන්ෙන්. මම උදාහරණයක් වශෙයන් කියන්නම්, 
මහවැලියයි, හමුදාවයි සම්බන්ධ ෙවලා වව්නියාෙව් 
කරුන්කාලිකුලම්වල අක්කර 5,000ක් කැපුවා. නැවත පදිංචි 
කිරීමයි, අලුෙතන් පදිංචි කිරීමයි කියලා කියන්ෙන් ෙදකක්. ෙම්ක 
හරියට ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. නැවත පදිංචි කරනවා නම්, ඒ 
තැන්වල මීට කලින් මිනිස්සු ඉඳලා තිෙබන්න ඕනෑ ගරු 
ඇමතිතුමනි. මීට කලින් මිනිස්සු පදිංචි ෙවලා හිටපු ෙගවල්වල, 
පදිංචි ෙවලා හිටපු ඉඩම්වල තමයි නැවත පදිංචි කිරීම කරන්න 
ඕනෑ. අපි නැවත පදිංචි කිරීමට විරුද්ධ නැහැ. ෙම් කරන්ෙන් ඒක 
ෙනොෙවයි. නැවත පදිංචි කිරීම් ෙනොෙවයි, ෙද්ශපාලන අරමුණු 
ෙවනුෙවන් අලුෙතන් පදිංචි කිරීම් තමයි ෙම් සිද්ධ ෙවන්ෙන්. 
හම්බන්ෙතොට පැත්ෙතන්, එෙහන් ෙමෙහන් ෙගනැල්ලා අලුෙතන් 
පදිංචි කිරීම් තමයි දැන් කරන්ෙන්. ඒ අලුෙතන් පදිංචි කිරීම් සඳහා 
මුළු වනාන්තරයම විනාශ කරනවා. ඒ නිසා අද වව්නියාෙව්, 
මුලතිව්වල, මන්නාරෙම් අක්කර 37,500ක විතර වන රක්ෂිත, 
ෙයෝජිත රක්ෂිත, රක්ෂිත වනාන්තර 10ක් විතර කපලා එළි කරලා 
තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙමන්න ෙම් පිළිබඳව ඔබතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලා මම විෙශේෂෙයන් ඉල්ලා 
සිටිනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි 
ලුණුගම්ෙවෙහර ජාතික වෙනෝද ානය ළඟ ෙදමළිය, ෙදෙමෝදර 
පෙද්ශෙය් ඉඩම් අක්කර දහස් ගණනක් අද ෙඩෝල් ලංකා 
සමාගමට දීලා තිෙබනවා. ඒ අය අද වගා කරන්ෙන් ලංකාවට 
හිතකර ෙද්වල් ෙනොෙවයි. ඒ නිෂ්පාදන යන්ෙන් ලංකාෙව් 
ෙවෙළඳ ෙපොළට ෙනොෙවයි, ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොළට;  යුෙරෝපා 
ෙවෙළඳ ෙපොළට. ඒ හරහා අද අෙප් ඉඩම් ටික, විෙශේෂෙයන් 
වනාන්තර ටික අවසන් කිරීෙම් කියාවලියක් සිද්ධ වනවා. ඒ 
පිළිබඳවත් ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවමින් මෙග් 
අදහස් දැක්වීම අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. H.R. Mithrapala. You 

have been allotted 12 minutes.  
 

[අ.භා. 3.04] 
 

ගරු එච්. ආර්. මිතපාල මහතා (පශු සම්පත් හා ගාමීය පජා 
සංවර්ධන නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு எச். ஆர். மித்ரபால  - கால்நைடவளர்ப் , கிராமிய 
சனச க அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. H.R. Mithrapala -  Deputy Minister of Livestock 
and Rural Community Development)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අමාත ාංශ කීපයක වැය 

ශීර්ෂ ගැන සාකච්ඡා වන අවස්ථාෙව්දී මම කැමැතියි පශු සම්පත් 
හා ගාමීය පජා සංවර්ධන අමාත ාංශය ගැන අදහස් කීපයක් පකාශ 
කරන්න. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි සෑම ෙකෙනක්ම නිෙරෝගි 
ෙසෞඛ යක් සඳහා දවසකට කිරි මිලිලීටර් 180ක පමාණයක් 
පානය කරන්නට ඕනෑ. මම හිතනවා, උෙද්ට කිරි වීදුරුවක් බීලා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එනවා නම් ඔබතුමාටත් ෙහොඳයි කියලා. අෙප් රෙට් හැම 
ෙකෙනක්ම ඒ විධියට කිරි පානය කෙළොත් නිෙරෝගිමත් ජනතාවක්  
බිහි කරන්න පුළුවන්. අද උෙද් ෙරෝසි ෙසේනානායක මන්තීතුමිය 
කිව්වා, එතුමියට මන්ද ෙපෝෂණය කියලා. එතුමියටත් ෙහොඳයි 
උෙද්ට කිරි මිලිලීටර් 180ක් විතර බීලා එනවා නම්.  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
නැහැ, ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මන්තීතුමිය- 
 
ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා  
(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)  
(The Hon. H.R. Mithrapala)  
එතුමියට සාරි කීයද? ජයලලිතාට සාරි 12,000යි. එතුමියට 

කීයද? ඔබතුමා ගැන්නා ෙන්ද? [බාධා කිරීමක්] එතුමියෙග් සාරි 
ගැනලා ෙන්ද කථා කරන්ෙන්?  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඔබතුමා ෙරෝසි ෙසේනානායක ගරු මන්තීතුමිය සම්බන්ධ කර 

ගන්න එපා. ඔබතුමා, ඔබතුමාෙග් කථාව කරන්න. 
 
ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා  
(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)  
(The Hon. H.R. Mithrapala)  
මම කථා කරන්ෙන් මට ඕනෑ ෙද්.  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
එෙහම බැහැ.  එදා හරක් ෙගනැල්ලා- [බාධා කිරීමක්] මම 

ඔක්ෙකෝම ෙහළි කරන්නම් ෙකෝ. 

 
ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා  
(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)  
(The Hon. H.R. Mithrapala)  
කියන්න. ඔබතුමාට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරන්න නිදහස 

තිෙබනවා ෙන්. ෙම්ක පජාතන්තවාදී රටක්. මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමා ඒක තහනම් කරලා නැහැ. ඒකාධිපති කමය ෙම් 
රෙට් නැහැ. ඕනෑම ෙදයක් කියන්න පුළුවන්. ෙපළපාළි යන්න 
පුළුවන්. උද්ෙඝෝෂණ කරන්න පුළුවන්. ඕනෑ එකක් කරන්න 
පුළුවන්. එදා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් අගමැති එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. 
බණ්ඩානායක මැතිතුමාට ෙවඩි තියලා මරා දැම්ෙම් අර ෙසෝමාරාම 
කියන හිමි නම. ෙම්ක ඒ වාෙග් පුදුම රටක්. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
කාලෙය් ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයාට පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 
ෙබෝම්බ ගැහුෙව්. කවුද ඒක කෙළේ? තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පැත්ෙත් 
මිනිස්සු ෙන් ෙබෝම්බ ගැහුෙව්. ෙබෝම්බ ගහලා ෙපේමදාස භය කරලා
- [බාධා කිරීමක්] ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන  භය කරලා බලයට ආෙව් 
නැද්ද? දැන් ෙබොරු කතන්දර කියන්න එපා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමා අපට ෙමවර අය වැෙයන් ෙවන් කර දීලා තිෙබනවා 
රුපියල් මිලියන 7,096ක මුදලක්. අපි ඒ ගැන සතුටු වනවා. අපි 
පසු ගිය අවුරුද්දත් එක්ක සංසන්දනය කරන ෙකොට, අපට පසු ගිය 
අවුරුද්ෙද් ලැබුෙණ් රුපියල් මිලියන 5,689යි. ඒ අනුව, රුපියල් 
මිලියන 1,407ක් අපට ෙමවර වැඩිපුර ලබා දීලා තිෙබනවා. 
ඒෙකන් පාග්ධන වියදම්  - capital expenditure - ෙවනුෙවන් 
රුපියල් මිලියන 6,395ක් ලැබිලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
ෙමතුමන්ලා 1977 දී බලය ගන්න ෙකොට කිරි පිටි ආනයනය කෙළේ 
නැහැ. එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ඡන්දය ෙවනුෙවන් සල්ලි දුන්න 
මුදලාලිලා ෙපොෙහොසත් කරන්න නවසීලන්තෙයන් කිරි පිටි 
ෙගෙනන්න ඉඩ දුන්නා. අද රුපියල් ෙකෝටි 4,000ක කිරි පිටි 
ෙගෙනනවා. දැන් ඒක නවත්වන්න හැදුවාම, කිරි පිටි 
ෙකොම්පැනිකාරෙයෝ එකතු ෙවලා ඒකට විරුද්ධ වනවා. කිරි 
නිෂ්පාදනයට ඇතුළු ෙවන්න ඉන්න, කිරි නිෂ්පාදනයට කැමැති 
ෙම් රෙට් ජනතාව කිරි නිෂ්පාදනෙයන් ඈත් කරන්න, කිරි 
නිෂ්පාදනයට ඇතුළු වන එක වළක්වන්න විවිධ ව ාපාර 
ෙගනයනවා. දැන් එක සමාගමක් ''අභය දාන'' ෙදනවා කියලා 
ව ාපාරයක් පටන් අරෙගන. ඒ ෙගොල්ෙලෝ තමයි ඒකට සල්ලි 
ෙදන්ෙන්. ඒ ෙගොල්ෙලෝ මහ ජනයාෙග් හිත් තුළ භය ඇති 
කරනවා, සතුන් මරන්න සිද්ධ ෙවයි කියලා. එතෙකොට කවුරුත් 
ෙම් කර්මාන්තයට ඇතුළු ෙවන්ෙන් නැහැ. අද ෙම් ව ාපාරිකෙයෝ 
''අභය දාන'' ෙදනවා කියලා සත්ව කරුණාව ෙනොෙවයි කරන්ෙන්. 
ෙම් රෙට් කිරි කර්මාන්තය දියුණු වන එක නවත්වන්න, ඒ 
කර්මාන්තයට ජනතාව ඇතුළු වන එක වළක්වන්න තමයි අද 
එවැනි විවිධ ව ාපාර, උපකම ෙගෙනන්ෙන්. ඒ නිසා ඒ 
ව ාපාරිකයන්ෙගන් පරිස්සම් ෙවන්න ඕනෑ.  

අෙප් රෙට් කුකුළු මස් නිෂ්පාදනය කරන කට්ටිය දැන් හරක් 
මස් කන්න එපා කියලා ව ාපාර ෙගනයනවා. හරක් මස් කිෙලෝ 
20,000ක් ගත්ත තැනකට, හරක් මස් ෙහොඳ නැහැ කියලා කුකුළු 
මස් දාන්න කියනවා. රජෙය් ආයතනයකට  කුකුළු මස් කිෙලෝ 
20,000ක් ගත්තා. කුකුළු මස් කිෙලෝ එකට රුපියල් 10ක ෙකොමිස් 
මුදලක් දුන්නා. ෙකොමිස් මුදල ගත්ත ෙකනාට දවසකට රුපියල් 
ලක්ෂ ෙදකක් ලැෙබනවා. එතෙකොට, ඒ පුද්ගලයාට මාසයකට 
හැටලක්ෂයයි; අවුරුද්දකට  හත්ෙකෝටි විසිලක්ෂයයි; ලන්ඩන්වල 
ෙගවල් ෙදකයි. ඒ නිසා හරක් මස් එපා කියන අය ගැන මට ෙපොඩි 
සැකයක් තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] තමුන්නාන්ෙසේෙග් කථාව 
ෙවලාෙව් අහන්න. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කාලෙය් තමයි ෙම්වා 
සිද්ධ වුෙණ්. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් තමයි ෙම් ව ාපාර. 
නවසීලන්තෙයන් කිරි පිටි ෙග්න්න පටන් ගත්ෙත් 1977දීයි  කියන 
එක තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක් කරලා ෙදන්නට ඕනෑ. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන නායකතුමා තමයි ෙම් 
රෙට් කිරි නිෂ්පාදනය විනාශ කරන්න මුල් අත්තිවාරම දැම්ෙම්;  
කිරි නිෂ්පාදනය බින්දුවට දාන්න වැඩ කෙළේ. අද ඒවා ගැන කථා 
කරන්න එනවා, බුදු ෙවලා වාෙග්. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් රටට 
කළ හානිය ෙකොපමණද? අද කිරි පිටි ටික ෙග්න්ෙන් 
නවසීලන්තෙයන්, කරවල ටික ෙග්න්ෙන් තායිලන්තෙයන්, වියළි 
මිරිස් ටික ෙග්න්ෙන් ඉන්දියාෙවන්, සීනි ටික ෙග්න්ෙන් 
බසීලෙයන්.  

සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය සීනි නිෂ්පාදනය කරන්න 
ෙසවණගල සීනි කම්හල හැදුවා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව 
ඇවිල්ලා ෙමොකද කෙළේ? කාටද ඒක දුන්ෙන්? 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පක්ෂෙය් ෙකෙනක් ෙනොෙවයිද සීනි හදන්න 
ගත්ෙත්? සීනි ෙනොෙවයි එතැන අරක්කු ෙපරුවා. ෙසවණගල සීනි 
කම්හෙල් අරක්කු ෙපරපු එක්ෙනනා එළියට ඇවිත් දැන් කියනවා 
සීනි මිල වැඩියි, බඩු මිල වැඩියි කියලා.  සීනි කම්හෙල් අරක්කු 
ෙපරපු එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් එක්ෙනනා එළියට ඇවිල්ලා 
කියනවා, සීනි මිල වැඩියි කියලා. අපි හදපු ෙසවණගල සීනි 
කම්හල අරෙගන, එතැන අරක්කු ෙපරණ ගමන් එළියට ඇවිල්ලා 
කියනවා, සීනි මිල වැඩියි කියලා. ඒ නිසා ඒවා කථා කරන්න 
එන්න එපා තමුන්නාන්ෙසේලා. තමුන්නාන්ෙසේලා තවත් අමාරුෙව් 
වැෙටනවා, ඒවා කථා කරන්න, කථා කරන්න. තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙම් රටට කළ හානිය, ෙම් රටට කළ විනාශය ෙකොපමණද? 

සිංහල - ෙදමළ රණ්ඩු ඇවිස්සුෙව්ත් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
business ෙගනියන්නයි. 1983 දී ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා 
නායකයා ෙවලා ඉන්න විට තමයි ෙම් රෙට් සිංහල - ෙදමළ 
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රණ්ඩුව ඇවිස්සුෙව්. 1983 දී සිංහල - ෙදමළ රණ්ඩුව අවුස්සලා ෙම් 
රට ගිනි තිබ්ෙබ් එක්සත් ජාතික පක්ෂය  බව තමුන්නාන්ෙසේලාට 
කියන්න ඕනෑ. ෙම් රට ගිනි තියලා, විනාශ කරලා දැන් ඒ ගැන 
කථා කරනවා. ඒ පශ්නය විසඳන්න පුළුවන් වුණාද? ගිනි තිබ්බා 
විතරයි. ෙම් රෙට් ෙදමළ - සිංහල ෙකෝලාහලය ඇවිස්සුෙව් එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය්  ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාෙග් කාලෙය්. 

 
ගරු කරුපයියා ෙව්ලායුදම් මහතා 
(மாண் மிகு க ப்ைபயா ேவலா தம்) 
(The Hon. Karuppaiah Velayudam) 
ඊට ඉස්ෙසල්ලා නිකම් හිටියාද? 

 
ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා  
(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)  
(The Hon. H.R. Mithrapala)  
නැහැ, ඒ කාලෙය් තමයි ඒ රණ්ඩුව පටන් ගත්ෙත්. අද 

තමුන්නාන්ෙසේලා ලජ්ජා ෙවන්න ඕනෑ, යූඑන්පී එකට පන්දම 
අල්ලන එක ගැන. ලජ්ජා ෙවන්න ඕනෑ. ලජ්ජා ෙවන්න ඕනෑ. එදා 
අෙප් පෙද්ශවල ෙදමළ ජනතාව අමු අමුෙව් මැරුවා. ෙමොනවාද ඒ 
ෙවනුෙවන් ෙකරුෙව්? අමු අමුෙව් ගිනි තියලා දැම්මා. පණ පිටින් 
පුච්චලා දැම්මා එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය්. යාපනයට 
ෙමොකක්ද කෙළේ? තමුන්නාන්ෙසේලාට කරන්න පුළුවන් වුණාද 
ෙමොනවත්? ඒ සංවර්ධනය කෙළේ මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමාය කියලා මතක තියා ගන්න. ලංකා ඉතිහාසෙය් රන් 
අකුරින් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් නම ලියැෙවනවා. අද 
නිදහෙසේ ඒ පළාතට යන්න පුළුවන්. තමුන්නාන්ෙසේලාටත් අද 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පෙද්ශවල ඉඳලා භය නැතිව එන්න - යන්න 
පුළුවන්. ඒ නිදහස ලබා දුන්ෙන් කවුද? ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
මැතිතුමාද, ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාද, ෙපේමදාස මැතිතුමාද? 
නැහැ, ඒ කාටවත් ඒ නිදහස ෙදන්න බැරි වුණා. අද ඒ නිදහස 
තිෙබනවා. අද තමුන්නාන්ෙසේලාට භය නැතිව කථා කරන්න 
පුළුවන්. අද identity card එක නැතිව පාෙර් යන්න පුළුවන්. ඒ 
නිදහස ලැබුෙණ් මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව 
නිසා.  

ෙම් රෙට් ආර්ථිකය විනාශ කරපු, බංෙකොෙලොත් කරපු එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය දැන් අලුත් විධියට කථා කරනවා. බඩු මිල ගැන 
කථා කරනවා. ෙම් ගැන කථා කරන්නට තමුන්නාන්ෙසේලාට 
අයිතියක් නැහැ.  

තමුන්නාන්ෙසේලා රාජ  ෙසේවය බින්දුවට බැස්සුවා. රජෙය් 
ෙසේවකයන් බඳවා ගන්න එපා කියලා චකෙල්ඛන ගහපු උදවිය අද 
රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් වැටුප ගැන කථා කරනවා. හය ලක්ෂයක් 
හිටපු රාජ  ෙසේවය දාහතර ලක්ෂය දක්වා වැඩි කෙළේ  මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුවයි කියන කාරණය මතක තියා 
ගන්න. එදා රාජ  ෙසේවෙය් තිබුණු වැටුපයි, අද තිෙබන වැටුපයි 
අරෙගන සංසන්දනය කරලා බලන්න. ෙම් වැටුප වැඩි කරලා දීලා, 
ඒ පරිවර්තන සිද්ධ කරෙගන යන විට තමුන්නාන්ෙසේලාට දරා 
ගන්න බැහැ. 

ෙමවර ජනාධිපතිවරණය සඳහා අෙප්  මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා තරග කරනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අෙප්ක්ෂකයා කවුද 
කියලා කියන්නෙකෝ? ෙකකර ගානවා, ෙකකර ගානවා බිත්තරය 
දාන්න බැහැ.  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ෙවලාවට එයි. 

ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා  
(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)  
(The Hon. H.R. Mithrapala)  
ෙවලාවට එයි. කවුරු ආවත් එච්චර තමයි. තමුන්නාන්ෙසේලා 

බිත්තරය දා ගන්න බැරිව දඟලනවා. ෙපොදු ෙප්ක්ෂකයා. කවුද 
ෙපොදු අෙප්ක්ෂකයා කියන්ෙන්? ෙකෙනක් ෙහොයා ගන්න බැහැ. 
ඇයි? පරදින්න තරග කරන්න ෙකෙනක්ෙන් ෙහොයන්ෙන්. 
පරදින්න හරියට  ෙකෙනක් ෙහොයා ගන්න බැරිව දඟලනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලාට හම්බ ෙවයි ඔෙහොම යන විට.  කරු ජයසූරිය  
කියයි, චන්දිකා කියයි, අරයා කියයි, ෙමයි කියයි. තවම බැරි වුණා, 
ෙකකර ගානවා විතරයි. බිත්තරය දාන්න හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ. 
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට තරගයක් නැහැ, one-horse 
race වාෙග් ජයගහණය කරනවා. එතුමා ෙමවර ගිය සැෙර්ටත් 
වඩා වැඩි ඡන්ද අරෙගන ජයගහණය කරනවා කියලා අපට 
පැහැදිලිවම කියන්න පුළුවන්.  

අපි ගෙම් මිනිසුන්ට ලයිට් දීලා තිෙබනවා. මෙග් කථාව විෂය 
ධාරාෙවන් පිට පැන්නා, කරන්න ෙදයක් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] 
තමුන්නාන්ෙසේලා අහපු පශ්නවලට උත්තර ෙදන්න ඕනෑ. [බාධා 
කිරීමක්] 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා, තව විනාඩි තුනකින් අවසන් 

කරන්න. 

 
ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා  
(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)  
(The Hon. H.R. Mithrapala)  
මට කථා කරන්න ෙදන්ෙන් නැහැ ෙන්. [බාධා කිරීමක්] මම 

තමුන්නාන්ෙසේට ඉතිහාසය මතක් කරලා දුන්නා. දැන් 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ඉතිහාසය මතක් කරලා ෙදන්න ෙකෙනක් 
නැහැ. ඒකයි පශ්නය.  වළට වැටිලා, අද ෙගොඩ එන්න බැහැ. 
තල්දූෙව් ෙසෝමාරාම, අෙප් බණ්ඩාරනායක මහත්මයාට ෙවඩි 
තියපු ෙකනා දැන් මැරිලා ඉපදිලා, ෙම් ගරු සභාව ඇතුළට ඇවිත් 
ඉන්නවා. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඒ කවුද ඒ? [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා  
(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)  
(The Hon. H.R. Mithrapala)  
ඒ කවුද කියලා ඔබතුමා බලා ගන්න. ඒක තමයි 

පුනරුත්පත්තිය. තමුන්නාන්ෙසේ දන්ෙන් නැහැ ෙන්. 
තමුන්නාන්ෙසේ ෙබෞද්ධ දර්ශනය ගැන දන්ෙන් නැහැ ෙන්. [බාධා 
කිරීම්] 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
 What is your point of Order, Hon. Member? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
Sir, the Hon. Minister is insulting a Venerable 

Member of the Government side. He has to withdraw 
those words. He is  saying, ෙසෝමාරාම නැවත ඉපදිලා ෙම් 
සභාවට ඇවිත් ඉන්නවා කියලා. That is a very wrong 
statement.  
 
 

ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා  
(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)  
(The Hon. H.R. Mithrapala)  
No, that is a very accurate statement. - [Interruption.] 

As a Buddhist, I believe in rebirth.- [Interruption.]  
 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please!  Hon. Minister, please continue with 

your speech.- [Interruption.] Hon. Member, please let him 
speak. 
 

 

ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා  
(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)  
(The Hon. H.R. Mithrapala)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2013 දී අෙප් අමාත ාංශයට 

ෙවන් කෙළේ රුපියල් මිලියන 2427යි. [බාධා කිරීමක්] ජයවිකම 
ෙපෙර්රා මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ ෙමොනවා කියන්නද?  
වාඩිෙවන්න ෙකෝ. තමුන්නාන්ෙසේලා 28 වතාවක් පරාදයි. තවත් 
පරදින එක ස්ථිරයි.  භය නැතිව වාඩි වන්න. ඕවා කියවලා වැඩක් 
නැහැ ෙන්.  පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා උෙද් ඉඳලා රෑ ෙවනතුරු 
නිකම් කෑ ගහලා යනවා, එච්චරයි. රෙට් මහජනයා 
තමුන්නාන්ෙසේලාව පිළිගන්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් කථාව ෙම් මන්තීවරුන් 
එෙහම්පිටින්ම අවුල් කර දැමුවා. [බාධා කිරීමක්]   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  2013 වර්ෂය සඳහා  අෙප් පශු 
සම්පත් හා ගාමීය පජා සංවර්ධන අමාත ාංශය ෙවනුෙවන්  
රුපියල් මිලියන 2427ක් ලැබුණා. 2014  වර්ෂය සඳහා  අෙප් 
අමාත ාංශය ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන 5689ක් ලැබුණා. ෙම් 
අවුරුද්ෙද් රුපියල් මිලියන 7095ක් අෙප් අමාත ාංශය සඳහා 
ෙවන් කර තිෙබන එක ගැන ගරු මුදල් අමාත තුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම අද අෙප් රෙට් නිෂ්පාදනයන් වැඩි කර ගැනීම 
සඳහාත්, මිල්ෙකෝ ආයතනය නවීකරණය කිරීම සඳහාත් විශාල 
මුදලක් ෙවන් කර දී තිෙබනවා. ෙම් රෙට් ජනතාව අතර දියර කිරි 
පචලිත කිරීම සඳහාත්, චීස්, බටර් නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීම සඳහාත්, 
පසු ගිය අවුරුද්ෙද් ඕස්ෙට්ලියාෙවන් ගැබ්බර එළෙදනුන් 2500ක් 
ෙගන්වුවා. ෙහට අනිද්දා වනෙකොට තවත් 2500ක් ෙගන්වනවා. 
අෙප් බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා 20,000ක් ෙගන්වන්නට කටයුතු 
කරමින් ඉන්නවා.  ගව සම්පත තුළින් ෙම් රට තවදුරටත් දියුණු 
කරන්නට අෙප් ෙතොණ්ඩමන් ඇමතිතුමා විශාල උත්සාහයක් 
ගන්නවා. එතුමාෙග් සීයා තමයි ෙම් අමාත ාංශය ෙම් රටට 
හඳුන්වා දීලා පරිවර්තනයක් ඇති කෙළේ. ඒ නිසා අෙප් අමාත ාංශය 
තුළින් ෙම් රටට තවදුරටත්  විශාල ෙසේවාවක්  කරන්න පුළුවන්කම 
ලැෙබයි කියා මා සිතනවා. රුපියල් ෙකෝටි 4,000ක් වැය කර 
නවසීලන්තෙයන් ෙගන්වන කිරි පිටි නවත්වලා, ඒ මුදල ගෙම් කිරි 
ෙගොවියාෙග් සාක්කුවට දමන ව ාපාරය ෙම් රෙට් සාර්ථක 
කරන්නට වැඩ කටයුතු කරනවාය  කියන එකත් මතක් කරමින්, 
ඔබතුමාට  ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නවතිනවා.  

[අ.භා. 3.16] 
 

ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2015 වසර සඳහා වන අය 

වැය පිළිබඳ කාරක සභා අවස්ථාෙව් දී කෘෂිකර්ම අමාත ාංශය, 
පරිසර හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත ාංශය වැනි විශිෂ්ට 
අමාත ාංශ කිහිපයක වැය ශීර්ෂයන් සම්බන්ධෙයන් කථා කිරීමට 
අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව මා සන්ෙතෝෂ වනවා. 2014 වසර හා 
සැසඳීෙම් දී 2015 වසර සඳහා කෘෂිකර්ම අමාත ාංශයට ෙවන් කර 
ඇති මුදල් පමාණය රුපියල් ෙකෝටි 235ක අඩු වීමක් තිෙබනවා, 
ෙන්ද ඇමතිතුමනි?   2014 වසර සඳහා ලැබුණු මුදලට වඩා 
රුපියල් ෙකෝටි 235ක මුදලක් ෙමවර අඩු ෙවලා,  2015 වසර 
ෙවනුෙවන් ෙවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටි 4212යි.   
ඒෙකනුත් රුපියල් ෙකෝටි 3510ක් ෙපොෙහොර සහනාධාරය සඳහා 
ෙවන් වන බව තමයි ෙම් අය වැය සාරාංශෙය් තිෙබන්ෙන්.  
පුනරාවර්තන වියදම් සඳහා රුපියල් ෙකෝටි 296ක් ෙවන් වුණාම, 
මූලධන වියදම් සඳහා ෙවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්  රුපියල් ෙකෝටි 
421යි. සාමාන  දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය ගත්තාම, එය ඉතා සුළු 
පමාණයක්.  ලංකාෙව් ජනගහනෙයන් සාමාන ෙයන් සියයට 
31ක් පමණ කෘෂි ක්ෙෂේතෙය් ෙසේවා නියුක්තිකයන් ෙවනවා. භූමි 
පමාණෙයන් සාමාන ෙයන් සියයට 23ක් කෘෂි වගාවන් බවට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. ජනගහනෙයන් සියයට 33ක් කියන්ෙන්, 
තුෙනන් එකක්.  භූමි පමාණෙයන් සියයට 23ක් කියලා කියන්ෙන්, 
හතෙරන් එකක්. එෙහම තිෙබද්දිත් ෙම් කෘෂි අංශෙයන් අෙප් දළ 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට දායකත්වය පසුගිය වසරට වඩා අඩු ෙවලා -
සියයට 11.1ක තත්ත්වයට අඩු ෙවලා- තිෙබනවා.  

ෙම් ඊෙය්-ෙපෙර්දා නිකුත් කරන ලද  ආර්ථික සංවර්ධන 
අමාත ාංශෙය් කාර්ය සාධනය 2014 වාර්තාව දැක්කාම මට 
ෙලොකු කනගාටුවක් ඇති වුණා. එහි කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් 
කෘෂිකර්මය ගැන සඳහන් කර තිබුණා.  අය වැය ඇස්තෙම්න්තු 
ෙපොෙත් පළාත් සභාවල කෘෂිකර්මය සඳහා ෙවන් කර තිෙබන්ෙන් 
රුපියල් ෙකෝටි 85යි. එතෙකොට ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශයට 
ෙවන් කර තිෙබනවා, රුපියල් ෙකෝටි 95ක්.  ෙමම කාර්යසාධන 
වාර්තාෙව් කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය්  කෘෂිකර්මාන්තය යටෙත් 
සඳහන් කර තිෙබනවා, "ෙමම දිස්තික්කය තුළ කෘෂිකර්මාන්තය 
නඟා සිටුවීමට 2014 වර්ෂෙය් දී රුපියල් මිලියන 36.10ක  
පතිපාදන ෙවන් කර ඇත." යනුෙවන්.  ඒ කියන්ෙන් රුපියල් 
ෙකෝටි 3.6ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. එහි තවත් තිෙබනවා, "එමඟින් 
ව ාපෘති 126ක් කියාත්මක කිරීම  අනුමත කරන  ලද අතර ෙම් 
වනවිට ව ාපෘති 16ක වැඩ ආරම්භ කර ඇති අතර එක් 
ව ාපෘතියක වැඩ අවසන් වී ඇත."  කියලා.  දැන් ෙම් අවුරුද්ෙද් 
අවසාන මාසය. "ෙම් සඳහා දරන ලද වියදම  රුපියල් මිලියන 
3.25කි.  ෙමමඟින් පුද්ගලයින් 2,701ක් ෙදනකු සඳහා පතිලාභ 
ලබා දීමට අෙප්ක්ෂිතය." යනුෙවන් තවදුරටත් එහි සඳහන් වනවා.  

 කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් ජනගහනය දාසයලක්ෂ 
තිස්හයදහසක් සිටියදී, පවුල් හාරලක්ෂ තිස්අටදහසක් සිටියදී  
රුපියල් ෙකෝටි 3ක් වාෙග් ඉතා සුළු මුදලක් ෙවන් වීම තුළ, පසු 
ගිය වසෙර් කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් පුද්ගලයන් 2,700කට 
විතරයි පතිලාභ ලැබිලා තිෙබන්ෙන්. ෙමය ඉතා කනගාටුදායක  
කාරණයක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තවත් වැදගත් කාරණයක් 
සඳහන් කරන්න  මා ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා. ඔබතුමාත් 
දන්නවා, අෙප් රෙට් සියයට 33ක් ෙගොවිතැන් කරද්දී,  සියයට විසි 
ගණනක භූමි පමාණයක වගා කටයුතු කරද්දී, අෙප් රටට අවශ  
ආහාර ටිකවත්  අපට නිෂ්පාදනය කර ගන්න බැරි ෙවලා තිෙබන 
බව. අපි හැම ෙවලාෙව්ම කියනවා, අෙප් රට සහලින් 
ස්වයංෙපෝෂිතයි කියලා. ෙම්  වසර මැද රාජ  මූල  තත්ත්වය 
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පිළිබඳ වාර්තාෙව් සඳහන් වන පරිදි, පසු ගිය වසෙර් ලංකාවට 
සහල් ෙගනැල්ලා තිෙබනවා, ෙඩොලර් මිලියන 146ක. ඒ 
කියන්ෙන්, රුපියල් ෙකෝටි 1,900කට ආසන්න පමාණයක සහල් 
ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. ෙමොකක්ද ෙම්කට ෙහේතුව?  

"මතට තිත" කියලා වැඩ සටහනක් ආණ්ඩුෙවන් කියාත්මක 
කළාට ධාන  මද සාර නිපදවීම සඳහා සහල් විශාල පමාණයක් 
භාවිත කර තිෙබනවායි කියලා මා දැක්කා පත්තරවලත් තිෙබනවා. 
ඒ කියන්ෙන් බියර් නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා. ඉතින් අපි දන්නවා, 
බියර් නිෂ්පාදනය කරන කර්මාන්තශාලා ෙබොෙහොමයක් කාටද 
අයිති කියලා. ඒ නිසා ෙම්ක ඔබතුමන්ලා විෙශේෂෙයන් අවධානය 
ෙයොමු කරන්න ඕනෑ කාරණයක්. ෙම්  සහල් අපට ෙමච්චර 
පමාණයකින් ෙගන්වන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්  ෙම් ධාන  මද සාර 
නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා භාවිත කරන නිසයි.  

අප රටට විෙශේෂෙයන්ම ෙගන්වනවා, පළතුරු සහ එළවලු. 
සාමාන ෙයන් වර්ෂයකට එළවලු රුපියල් ෙකෝටි 350ක විතර,  
පළතුරු රුපියල් ෙකෝටි 250ක විතර ෙගන්වනවා. එකතුව ගත්තාම 
 රුපියල් ෙකෝටි 600ක්, 700ක් ෙවනවා.  අෙප් රෙට් සමස්ත 
කෘෂිකර්මයට ෙවන් කරලා තිෙබන මුදලට වඩා වැඩි පමාණයක් ඒ 
එළවලු, පළතුරු විතරක් ෙගන්වන්න ෙවන් කරලා තිෙබනවා. 
සාමාන ෙයන් කියනවා, වඩාත්ම විෂ පළතුර ඇපල් කියලා. 
ෙමවර අය වැය ෙපොෙත් ෙවන් කරලා තිෙබනවා, රුපියල් මිලියන 
3,000ක් -ඒ කියන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටි 300ක්- සුපිරි ෙවළඳ සැල් 
ජාලයක් ආරම්භ කරන්න. එෙහම සුපිරි ෙවෙළඳ සැල් ආරම්භ 
කළාම,  පිට රටින් එළවලු, පළතුරු වැඩිපුර ෙගෙනන්න සිද්ධ 
ෙව්වි. 

දැන්  ෙලෝකෙය් ඉතා පචලිත ෙවලා තිෙබනවා, -අපිත් හුඟාක් 
කථා කරනවා- කාබනික ෙගොවිතැන, කාබනික කෘෂිකර්මය.  
කාබනික කෘෂිකර්මය පචලිත කරන තත්ත්වයක් තුළ,  අෙප් රෙට් 
නවලක්ෂයක් පමණ වන ෙගොවීන්ෙගන් තවම  කාබනික 
ෙගොවිතැනට හුරු ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙගොවීන් හාරදහසක්, 
පන්දහසක් වාෙග් පමාණයක් කියලා අපි දන්නවා. ඉතින්  ෙම් 
ජනතාව දැනුවත් කෙළොත් ෙහොඳයි, ෙම්  විෂ සහිත ආහාර,  විෂ 
සහිත පළතුරු  භාවිතයට ගැනීම නවත්වන වැඩ පිළිෙවළක් 
සම්බන්ධෙයන්. ඒක  අත වශ  වනවා. දැනට පිට රටින් රුපියල් 
ෙකෝටි හය, හත්සියයක එළවලු, පළතුරු ෙගන එද්දී ෙම්වා 
ජනතාවට ආහාරයට ගැනීමට සුදුසු ද කියා පරීක්ෂා කර,  විෂ සහිත 
ඒවා නම් භාවිත ෙනොකර සිටීම සඳහා   ජනතාව දැනුවත් කරන්න 
අපි කටයුතු කරන්න ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙගෙනන පළතුරුවල, 
එළවලුවල තිෙබනවා තීරු සංෙක්ත. ස්ටිකර් එකක් අලවා යම් යම් 
ඉලක්කම් පමාණයක් සඳහන් කර තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, මා 
ෙම් කියන කාරණාව සම්බන්ධෙයන් ජනතාව දැනුවත් කරන්න.  
ෙම්ක අත වශ යි. ෙමොකද, ෙම් රුපියල්  ෙකෝටි ගණනින් යන 
වියදම හුඟාක් දුරට ඉතිරි කර ගන්න පුළුවන් ෙව්වි, ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් ජනතාව දැනුවත් කෙළොත්. එළවලුවල, පළතුරුවල 
අලවා තිෙබන ඒ ස්ටිකර් එෙක් අංක 9න් පටන් අරෙගන ඉලක්කම් 
05ක් සහිත තීරු සංෙක්තයක් තිබුෙණොත් ඒවා කිසිම කෘෂි 
රසායනයක් දමන්ෙන් නැතිව, කිසිම රසායනික ෙපොෙහොරක් 
දමන්ෙන් නැතිව, කාබනික ෙපොෙහොර ෙයොදා හදාපු පළතුරු සහ 
එළවලු. අංක 8න් පටන් අරෙගන ඉලක්කම් 5ක තීරු සංෙක්තයක් 
තිෙබනවා නම් ඒවා ජාන තාක්ෂණය ෙයොදා ඒ කියන්ෙන්, විකිරණ 
තාක්ෂණය ෙයොදා හදාපු පළතුරු ෙහෝ එළවලු. ඊළඟට අංක 3න් 
ෙහෝ 4න් පටන් අරෙගන ඉලක්කම් 4ක් තිෙබන තීරු සංෙක්තයක් 
තිෙබනවා නම් ඒවා කෘෂි රසායනික දාලා,  රසායනික ෙපොෙහොර 
දාලා හදාපු පළතුරු සහ එළවලු.  ඒ නිසා ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
ජනතාව  දැනුවත් කිරීෙම් යම් කිසි වැඩ පි ළිෙවළක් කෙළොත්,   ඔය 
ෙකෝටි ගණනකට ෙගෙනන එළවලු ෙහෝ පළතුරුවල භාවිතය ඉතා 
අඩු ෙවන්න ඉඩ  තිෙබනවා.   එෙහම වුෙණොත්  පිට රටවලට යන 
වියදම විශාල පමාණයක් නතර ෙව්වි. නැත්නම් ෙම් විධියට එන 

විෂ සහිත ආහාර අපි ගැනීම තුළ ෙනොෙයක් ෙලඩ ෙරෝගවලට 
ෙගොදුරු ෙවන්න පුළුවන්. දැනටත් ජනතාව ඉතා විශාල වශෙයන් 
ෙලඩ ෙරෝගවලට ෙගොදුරු වන තත්ත්වයක් තිෙබනවා. ඒ සඳහා 
ෙසෞඛ  අමාත ාංශයට විශාල වියදමක් දරන්න සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒක අපට නතර කර ගන්න පුළුවන් ෙව්වි  ෙම් 
සම්බන්ධෙයන්  ජනතාව දැනුවත් කෙළොත්. 

විෙශේෂෙයන්ම මා තව එක කාරණයක් ගැන කථා කරන්න 
ඕනෑ.   අද මා දැක්කා, පුවත් පතක තනිකර පිටුවකම පළ කර 
තිබුණා,  -හැම පුවත් පතකම පළ කර තිබුණා- ජනතාවට බිත්තර 
වී ෙනොමිලෙය් දීම සඳහා මුදල් ෙවන් කරලා පාෙද්ශීය  ෙල්කම් 
කාර්යාල හරහා දැන් ඒවා ෙදනවා කියලා. හැබැයි, ෙමවර අය වැය 
කථාෙව් නම් තිෙබන්ෙන්, නියඟෙයන් හානි වුණු කුඩා ෙගොවීන් 
සඳහා 2014 / 2015 මහ කන්නෙය් බිත්තර වී ෙනොමිලෙය් ලබා 
ෙදනවා කියලායි. ඒක කුඩා ෙගොවීන් සඳහා පමණද, නැත්නම් 
සමස්ත ෙගොවීන්ටම ෙදනවාද කියන එක පශ්නයක්. හැබැයි, ඒෙක් 
තිෙබන්ෙන් සමස්ත ෙගොවි ජනතාවටම ෙදනවා කියලායි. අය වැය 
කථාෙව් තිෙබන්ෙන්, නියඟෙයන් හානි වූ කුඩා ෙගොවීන් සඳහා 
පමණක් ෙදනවා කියලායි. ඒක ෙවනම පශ්නයක්.  

විෙශේෂෙයන්ම  අෙප් රෙට් කෘෂි රසායන දව  ෙයොදන 
පමාණය පිළිබඳව මම කියන්න ඕනෑ. අෙප් රෙට් ෙහක්ටයාර 
එකකට ඒකක 285කට වැඩි පමාණයක් කෘෂි රසයාන දව  
ෙයොදනවා. නමුත් සාමාන ෙයන් පිලිපීනය, වියට්නාමය, 
ෙන්පාලය වාෙග් රටවල කෘෂි රසායන ෙයොදන්ෙන් ෙහක්ටයාර 
එකකට ඒකක 11ට වඩා අඩු පමාණයක්. සමහර විට ඒකක 11ක්, 
15ක් වාෙග් පමාණයක් ෙවන්න ඇති. ඒ පිළිබඳව ඔබතුමා විෙශේෂ 
වැඩ පිළිෙවළක් ෙයොදන්න. නැත්නම් ඉදිරිෙය්දී අපට විශාල 
පශ්නයක් බවට ෙම්ක පත් ෙවන්න ඉඩ තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලා 
හැම ෙවලාෙව්ම කියනවා, බඩ ඉරිඟුවලින් අපි ස්වයං ෙපෝෂිතයි 
කියලා. ඔබතුමා දන්නවාද, ෙම් වසෙර් බඩ ඉරිඟු ෙමටික් ෙටොන් 
758ක් ලංකාවට ෙගනැල්ලා තිෙබන බව? 

 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
ඊට වඩා වැඩියි. 

 

ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
ඊට වඩා වැඩි ෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි තීරු බදු සහනයකුත් 

දීලා තිෙබනවා. ඇයි, බඩ ඉරිඟුවලට තීරු බදු සහනයක් ෙදන්ෙන්? 
ඒ ෙමොකද කියලා කියන්න මා දන්ෙන් නැහැ. ලංකාව සහල්වලින් 
ස්වයං ෙපෝෂිතයි කියා කියනවා. අපි හාල් ෙගන්වනවා, ෙකෝටි 
1,900ක. බඩ ඉරිඟුවලින් ස්වයං ෙපෝෂිතයි කියා කියනවා. අපි 
ෙමටික් ෙටොන් සෑෙහන පමාණයක් ෙග්නවා. ඉතින් ෙම්වා නතර 
කරන්න, රජයට වැඩ පිළිෙවළක් නැද්ද?  ෙම් අය වැෙයන් කියලා 
තිෙබනවා, අල, ලූනු, වියළි මිරිස්, බඩ ඉරිඟු සඳහා සහතික මිලක් 
ෙයෝජනා කරනවා කියලා. ෙම්ක "මහින්ද චින්තන" ෙපොෙත්ත් 
තිෙබනවා. එදා ඉඳන්ම ෙම්ක කියනවා. හැබැයි ඒක තවම 
කියාත්මක ෙවලා නැහැ. ඒ සහනය තවම කියාත්මක ෙවලා 
නැහැ.  

 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
ඇයි, නැත්ෙත්? 
 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
වියළි මිරිස්වලට තිෙබනවාද, සහතික මිලක්? අලවලට 

තිෙබනවාද, සහතික මිලක්? ෙගොවියා අල ගලවන කාලෙය් 
ෙමොකද වුෙණ්? අර ඡන්දය දවස්වල වැලිමඩ- 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
ඔබතුමා දන්ෙන් නැතුව ඇති. නුවරඑළිෙයන් අල මිල දී 

ගත්ෙත්, රුපියල් 80 ගණෙන්. 

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
අල මිල දී අරෙගන අන්තිමට ෙමොකද වුෙණ්? [බාධා කිරීම්] 

අල මිල දී ගත්තා කියමු. ඡන්දය දවස්වල  අල මිල දී ගත්තා. අල 
අරෙගන ෙමොකක්ද ෙකරුෙව්? අල ටික ඔක්ෙකෝම අරෙගන -  
[බාධා කිරීමක්] අපි ෙම් කියන්ෙන් තරහකට ෙනොෙවයි. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ෙම්කට වැඩ පිළිෙවළක් හදන්න. අල ටික ඡන්දය 
දවස්වල මිල දී ගත්තා. අරෙගන ෙමොකක්ද ෙකරුෙව්? අන්න, අෙප් 
පැත්ෙත් සහනාධාර වශෙයන් අල කිෙලෝ පහ ගණෙන් ෙබදා 
ෙගන ගියා. 

 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
කුණු ෙවන හින්දායි ෙබදුෙව්. 

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
ඔෙහොම ඉන්න, ඒ ගැනත් කියන්න ඕනෑ. ඇමතිතුමනි,  

ඡන්දයක් ෙවලාවකදී එෙහම අරෙගන ෙබදන එකද 
ඔබතුමන්ලාෙග් කෘෂිකර්ම පතිපත්තිය? ඒකත් කිෙලෝ පහ 
ගණෙන් දුන්ෙන් ඇමතිතුමා ඉන්න ෙකොට විතරයි. ඇමතිතුමා 
ඉන්න ෙවලාෙව් කි ෙලෝ පහ ගණෙන් දීලා ඊට පස්ෙසේ ඒක කිෙලෝ 
ෙදකට අඩු ෙකරුවා. ෙම් මිනිසස්ු ජීවත් ෙවන්න ඉල්ලද්දී අල 
කවන්නද හදන්ෙන්? ෙගොවියාෙගන් අල ටික සල්ලි දීලා අරෙගන 
ෙමෙහම ෙබදන එකද, කෘෂිකර්ම පතිපත්තිය? [බාධා කිරීම්] 

ගරු ඇමතිතුමනි, අෙප් දඹුල්ල පැත්ෙත් බී ලූනු වැෙවනවා. අපි 
බී ලූනු හදන පමාණයට වඩා වැඩි පමාණයක් ආනයනය කරනවා. 
අපි බී ලූනුවලින් ස්වයං ෙපෝෂිත වුෙණොත් ෙමොකද ෙවන්ෙන්? 
ඊෙය්, ෙපෙර්දා බී ලූනු විසි කරන තත්ත්වයක් ආවා. බී ලූනු 
අරෙගන ගබඩා කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් හදන්න. වියළි 
පරිසරයක ඒවා ගබඩා කරන්න පුළුවන්. ලූනු ෙගොවීන්ට ඒ අවශ  
ගබඩා පහසුකම් ලබා ෙදන්න යම් කිසි වැඩ පිළිෙවළක් ෙයදුෙවොත් 
ෙහොඳයි.  

 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
ඔබතුමා දඹුල්ලට ගියා නම් දකින්න ලැෙබයි, අපි ෙකොච්චර 

ගබඩා හදලා තිෙබනවාද කියන එක ගැන. 

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
ගබඩා හදලා තිබුණාට තවම ෙගොවීන් බී ලූනු නරක් ෙවලා විසි 

කරන තත්ත්වයක්  තිෙබනවා ෙන්. 
 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
අපි ෙගොවිෙයෝ කී ෙදෙනකුට උදවු කරලා තිෙබනවාද? 

ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
එෙහම උදවු කරලා ඇති. බහුතරයකට එෙහම ලැබිලා නැහැ.  
 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
ඒ ෙවලාෙව් වැස්සට අහුෙවලා, ලූනු කුණු වුණා.  
 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
බහුතරයකට ලැබිලා නැහැ. ඒක නිසා ෙම්ක ඉතාම අත වශ  

ෙදයක්. ෙමොකද අපි හැම ෙද්කින්ම ස්වයං ෙපෝෂිතයි කියලා 
කිව්වාට ඊට වඩා වැඩි පමාණයක් අපට ආනයනය කරන්න සිදු 
ෙවනවා. ඒක නිසා අෙප් රෙට් විශාල විෙද්ශ විනිමය පමාණයක් 
පිට රටට යන තත්ත්වයක් තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලාෙග් අය 
වැෙයන් සහල්වල සහතික මිල වැඩි කළා. ඒක ෙහොඳයි. ඒ වුණාට
-   

 

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
සහල්වලට ෙනොෙවයි වීවලටයි සහතික මිල ෙදන්ෙන්. 
 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
ඔව්, වීවලට. එක වී කිෙලෝ එකකින් හාල් ගෑම් 650ක් ගන්න 

පුළුවන්. එතෙකොට වී කිෙලෝ අඩු ගණෙන් එකහමාරකට වැඩි 
පමාණයක් යනවා, හාල් කිෙලෝ එකක් හදන්න. එතෙකොට අඩු 
ගණෙන් රුපියල් 65ක්වත් යනවා,  හාල් කිෙලෝ එකක් හදන්න. වී 
කිෙලෝ එකක් ඔය ගණනට ගත්ෙතොත්, නිෂ්පාදන වියදමත් 
ඔක්ෙකෝමත් එක්ක හාල් කිෙලෝ එකක් රුපියල් 70ක්, 75ක් 
ෙවනවා. ෙම් විධියට ගිෙයොත් තව ටික දවසක් යද්දී හාල් කිෙලෝ 
එකක් රුපියල් 80ක්, 90ක් බවට පත් ෙවනවා.  

මට කාලය අඩු ෙවනුයි ලැබිලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා මට 
වැඩිපුර කථා කරන්න හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, 
මම කියපු කාරණා ගැන සලකා බලා යම් කිසි වැඩ පිළිෙවළක් 
හදන්න. පළතුරු ගැන මම කියපු කාරණය ගැන සලකලා, ඒ තීරු 
සංෙක්ත ගැන ජනතාව දැනුවත් කිරීමට පියවර ගන්නවා නම් 
ෙහොඳයි කියන එක පකාශ කරමින් මා නතර ෙවනවා. 

 

[අ.භා. 3.28] 
 

ගරු වයි.ජී. පද්මසිරි මහතා (කෘෂිකර්ම නිෙයෝජ  
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ைவ.ஜி. பத்மசிறி - கமத்ெதாழில் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Y.G. Padmasiri - Deputy Minister of Agriculture) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින කෘෂිකර්ම 

අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී කෘෂිකර්ම නිෙයෝජ  ඇමතිවරයා වශෙයන් වචන 
කිහිපයක් කථා කරන්නට ලැබීම පිළිබඳව මා ඉතාමත් සතුටු 
ෙවනවා. අද දවෙසේ විපක්ෂෙයන් කරපු කථා ෙදක තුනකින් අෙප්  
අමාත ාංශෙය් වැඩ කටයුතු පිළිබඳව යම් විෙව්චන ඉදිරිපත් වුණා.  
ඒ විෙව්චන සාධාරණයි නම්, අපි  ඒවා පිළිගන්න කැමැතියි.  ඒ 
වාෙග්ම, ෙම් ගරු සභාව ෙනොමඟ යවන ආකාරෙයන් ඉදිරිපත් කළ 
යම් යම් කරුණු පිළිබඳව කරුණු පැහැදිලි කරලා ෙදන්නත් මා 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් අමාත ාංශෙය් 
කටයුතු කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඇතුළු ආයතන 9ක් හරහා 
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ෙකෙරනවා; යා යුතු ඉලක්කයන් කරා ෙමෙහය වනවා. 
අමාත ාංශෙය් කටයුතු ඉදිරියට කර ෙගන යන්න ඒ සෑම 
අංශයකින්ම විශාල සහෙයෝගයක් ලැබිලා තිෙබනවා.  

කෘෂිකර්ම අමාත ාංශයට ෙමවර අය වැෙයන් පතිපාදන විශාල 
පමාණයක් ලැබිලා තිෙබනවා. ඉදිරි වර්ෂය තුළ ෙගොවි 
ජනතාවෙග්ත්, කෘෂිකර්මෙය්ත් දියුණුව සඳහා ඒ පතිපාදන 
පෙයෝජනයට ගනිමින්, අපි අධිෂ්ඨානශීලීව ඉදිරියට යන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.   

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. කෘෂිකර්ම ක්ෙෂේතෙය් උන්නතිය සඳහා 
ගනු ලබන නව ෙයෝජනා පිළිබදවත් මා කථා කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  ෙගොවි විශාම වැටුප් කමය පිළිබඳව පසු 
ගිය කාලෙය්දී ෙනොෙයකුත් මත පකාශ වුණා. ඒක අතර මඟ කඩා 
වැෙටන, තාවකාලික ෙදයක්ය කියලා ෙනොෙයක් විධිෙය් විෙව්චන 
ආවා.  නමුත් ෙමවර ඉදිරි වසර 3 මුල් කර ෙගන රුපියල් මිලියන 
5,000ක් ෙගොවි විශාම වැටුප් අරමුදලට ෙයොදවන්න ගරු මුදල් 
ඇමතිතුමා හැටියට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙයෝජනා කරලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙපොෙහොර සහනාධාරය කිසිත් අඩුවක් 
නැතිව ඒ ආකාරයටම ඉදිරියටත් පවත්වා ෙගන යන්න කියා කර 
තිෙබනවා.  ඒ වාෙග්ම අත්හැර දැමූ කුඹුරු කාබනික ෙපොෙහොර 
ෙයොදමින් වී වගාව සඳහා ෙයොදා ගැනීමටත්, පලතුරු, එළවලු සහ 
මල් වගාව දියුණු කිරීමටත්, ෙපොල් වතුවලත් අතුරු වගාවක් 
හැටියට පලතුරු සහ එළවලු අපනයන මට්ටමට වගා කර වීමට 
තරුණ ෙගොවි ව වසායකයින්ට තැනක් ලබා ෙදමින් කටයුතු 
කිරීමටත් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා.   

අද අපි රසායනික ෙපොෙහොරවලින් ෙතොර, වසවිෙසන් ෙතොර 
ආහාර පිළිබඳව කථා කළා.   ෙමතැනදී අපි පළමුෙවන්ම පලතුරු 
ක්ෙෂේතය පිළිබඳව සඳහන් කරන්න කැමැතියි.  අෙප් මිතපාල 
නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා කිව්වා, "එළකිරි ෙබොන්න" කියලා. ඒ 
වාෙග්ම පලතුරුත් අපිට ඉතා අත වශ , ආහාරයට එකතු කර ගත 
යුතු ෙදයක්. අඩුම තරමින් පුද්ගලෙයක් දිනකට පලතුරු ග්රෑම් 
200ක්වත් ආහාරයට ගත යුතුයි කියලා ෙසෞඛ  අංශවලින් දැනුවත් 
කර තිෙබනවා.  මෑතකදී කෘෂිකර්ම අමාත ාංශය මඟින් ෙහොරණ 
පෙද්ශෙය් "ග්රෑම් 200" වශෙයන් නම් කරලා තිබුණු ඉතාමත් 
ආකර්ශනීය පලතුරු පිළිබඳ පදර්ශනයක් තිබුණා.  ලක්ෂ සංඛ ාත 
ජනකායක් එය නැරඹීමට පැමිණියා. පලතුරු වගාව ගැන ෙලොකු 
උනන්දුවක් රට තුළ ඇති කර වන්නත් ඒ පදර්ශනය ෙහේතු වුණා.  
මම මුලින් කිව්වා වාෙග් දිනකට ග්රෑම් 200ක පලතුරු පමාණයක් 
අපි භුක්ති විඳිනවා නම්, ෙම් රට තුළ නිපදවන පලතුරු පමාණය 
අපට මදි ෙවනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා ඉතා පැහැදිලිව අෙප් 
ෙවළඳ ෙපොළට අවශ  පමාණයටත්, ඒ වාෙග්ම අපනයනය 
සඳහාත්, පලතුරු ක්ෙෂේතයට  වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කිරීම - 
විශාල බරක් ෙයදීම - අෙප් රෙට් අනාගතය ෙකෙරහිත්, කෘෂිකර්ම 
ක්ෙෂේතෙය් අනාගතය ෙකෙරහිත් ඉතාම වැදගත් වන බව මා 
සඳහන් කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ඉදිරි වසර කිහිපය තුළ පලතුරු 
වගාව වැඩිදියුණු කිරීමට විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළවල් ඇති කරන්න 
අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒකට ෙම් අය වැෙයන් මඟ පාදලා 
තිෙබනවා. ඒ එක්කම කාබනික ෙපොෙහොර පිළිබඳව අවධානය වැඩි 
කරමින්, රසායනික ෙපොෙහොර භාවිතය කමෙයන් අඩු කරමින්, 
අෙප් ෙගොවි ජනතාව අතර යම් පමණකට ෙහෝ කාබනික ෙපොෙහොර 
භාවිතය පචලිත කර වීමට විෙශේෂ වැඩසටහන් අෙප් අමාත ාංශය 
මඟින් කියාත්මක කරමින් තිෙබනවා.  ඒ වාෙග්ම අෙප් ෙගොවි 
ජනතාව හාර පන්දහසක් ෙනොෙවයි, අද ඊට වඩා වැඩි පමාණයක් 
කාබනික ෙපොෙහොර භාවිතය පිළිබඳව ෙලොකු වුවමනාවකින්, 
සංවිධානාත්මකව ඉදිරියට එමින් පවතිනවා. ඒ වාෙග්ම ජනතාව 
අතරත් කාබනික ෙපොෙහොර ෙයොදා නිපදවන ලද ආහාර භුක්ති 
විඳීම සම්බන්ධවත් අද  දියුණු මතයක්  ෙගොඩ නැ ෙඟමින් 
පවතිනවා. ෙම්ක ෙහොඳයි. ඒ තුළින් ෙවනම ෙවළඳ ෙපොළක් ඇති 
වනවා. ඒ පිළිබඳව ෙගොවි ජනතාව උනන්දු වනවා වාෙග්ම 

පාරිෙභෝගිකයිනුත් උනන්දු වන තත්ත්වයක් දැන් ඇති ෙවමින් 
පවතිනවා. ෙම්ක ෙහොඳ පැත්තකට තව ෙගන යන්න පුළුවන්. 
ෙමවර අය වැය තුළිනුත් ඒ සඳහා අපට සහන ලබා දීලා 
තිෙබනවා. ෙසෞඛ යට හිතකර වන විධියට රසායනික දව  
භාවිතෙයන් ෙතොර කාබනික ෙපොෙහොර භාවිත කරන කෘෂි 
ක්ෙෂේතයක් පිළිබඳව දැඩි උනන්දුවකින් කටයුතු කරන්න ඒ තුළින් 
අපට අවස්ථාව ලැබී තිෙබනවා. ඒක විෙශේෂෙයන්ම මම මතක් 
කරන්න ඕනෑ.  

පසු අස්වනු ෙනළීෙම්දී ඇති වන හානිය පිළිබඳව ගරු 
මන්තීතුෙමකු සඳහන් කළා. අපිත් ඒක පිළිගන්නවා. ෙම්ක අෙප් 
රෙට් පමණක්  පවතින තත්ත්වයක් ෙනොෙවයි. ෙම් තත්ත්වය 
සාමාන ෙයන් ෙලෝකෙය් හැම රටකම පවතින තත්ත්වයක්. 
අස්වනු නාස්තිය වළක්වා ගන්න එක විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම්ෙක් 
අපි කථා ෙනොකරන තවත් පැත්තක් තිෙබනවා. ඒක තමයි ආහාර 
පිසීෙමන් පසු සිදු වන විශාල නාස්තිය.  සියයට 40ත්-50ත් අතර 
පමාණයක් තමයි ෙලෝකෙය් ජනතාව ආහාර පාවිච්චි කරන්ෙන්. 
ආහාර සංරක්ෂණය, ආහාර කල් තබා ගැනීම ඇතුළු පරිෙභෝජන 
රටාව පිළිබඳවත් බලන්න වනවා. වගා කිරීම ගැන පමණක් 
 ෙනොෙවයි, අෙප් ජනතාව තුළ ආහාර සංරක්ෂණය පිළිබඳව -
ආහාර ආරක්ෂා කර ගැනීම පිළිබඳව, ආහාර රැක ගැනීම පිළිබඳව- 
මීට වඩා ගැඹුරු අව ෙබෝධයක් හා දැනුමක් ඇති කිරීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළවල් තිෙබන්න ඕනෑ. අෙප් පැරණි මුතුන් මිත්තන් තුළ 
ආහාර කල් තබා ගැනීෙම් කම පිළිබඳව අවෙබෝධයක් තිබුණා. 
ඒවා අපි අදත් අගය කරනවා. සමහර ඒවා අපි ෙකෞතුක වශෙයන් 
අගය කරනවා. නමුත් ඒ අගය කිරීම පමණක් පමාණවත් වන්ෙන් 
නැහැ. වී බිස්ස, අටුව ගැන අපි කථා කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙකොස් 
හැෙදන කාලයට අටු ෙකොස් ගැන අපි කථා කරනවා. වර්තමානෙය් 
ෙම්වා ෙනොකරන එකයි පශ්නය. ෙමන්න ෙම් පැත්ත ගැනත් අපි 
වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. අෙප් මව්වරු, අෙප් ආච්චි 
අම්මලා බත් උයන්න සහල් ගත්තාම එයින් මිටක් අරෙගන කළ 
ෙගඩියකට දමන කමයක් ඉස්සර තිබුණා. ෙගදර කුස්සිෙය් ඉඳලා 
රජෙය් ගබඩාව දක්වා ආහාර සංරක්ෂණය පිළිබඳව වැඩ 
පිළිෙවළවල්  අපි ඇති කර ගන්න ඕනෑ. ෙමන්න ෙම් කරුණු ටික 
මම විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙගොවීන්ෙග් පශ්න 
පිළිබඳව කථා කිරීෙම්දී හා වැඩ කිරීෙම්දී අෙප් පචාරක මාධ  
පිළිබඳවත් වැඩිෙයන් කල්පනා කරන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. 
කෘෂිකර්ම අමාත ාංශය ෙගොවි ජනතාව ෙවනුෙවන් 
ෙදපාර්තෙම්න්තු සහ අනිකුත් ආයතන මඟින් විෙශේෂ වැඩසටහන් 
කියාත්මක කළත්, පචාරාත්මක පැත්ෙතන් යම් අඩු පාඩුවක් 
තිෙබනවා. රසායනික ෙපොෙහොර භාවිතය අඩු කිරීම සම්බන්ධව 
ෙගන ඇති කියාමාර්ග පිළිබඳව, ඒ වාෙග්ම ෙගොවීන්ට ලබා ෙදන 
දැනුවත් කිරීම් පිළිබඳව වැඩසටහන් පැවැත්වූවා. පසු ගිය අවුරුදු 
ෙදක තුළ ඉතාම වැදගත් පියවරක් ෙම් සම්බන්ධෙයන් ගත්තා. 
ඒක තමයි අවාරෙය් ෙගොවිතැන් කිරීම.  

විෙශේෂෙයන් ෙලොකු ලූනු වාෙග් ෙද්වල් අවාරෙය් වගා කරන්න 
පුළුවන්. දැන් විපක්ෂෙයන් මාතෙල් දිස්තික්කෙය් පශ්නයක් ගැන 
කිව්වා. නමුත්, හම්බන්ෙතොට සහ ෙමොනරාගල දිස්තික්කවල පසු 
ගිය අවුරුද්ෙද් ෙහක්ෙටයාර 1,000ක පමණ ෙලොකු ලූනු වගා 
කරලා ඒ ෙගොවීන් ලබා ගත් ආදායම ගැන අද අපි සාකච්ඡා 
ෙකරුෙව් නැහැ. ඒ පිළිබඳව කිසිම ෙකෙනක් කථා කෙළේ නැහැ. 
ඒ පිළිබඳව අවධානයකුත් නැහැ. ෙමන්න ෙම් වාෙග් අවාරෙය් 
වගා කරන වැඩ පිළිෙවළකුත් අද තිෙබනවා. එතෙකොට අපට පිට 
රටින් ෙගන්වන පමාණය අඩු කරන්න පුළුවන්. එෙසේ අඩු කරන්න 
නම්, අවාරෙය් ෙගොවිතැන් කරන කම වැඩි කරන්න ඕනෑ.   
ෙපබරවාරි මාසෙය්දී හම්බන්ෙතොට සහ ෙමොනරාගල පෙද්ශවල 
වගා කරනවා නම්, අෙපේල් මාසෙය්දී දඹුල්ෙල් වගා කරන්න ඕනෑ. 
මුලතිව් වාෙග් පෙද්ශයක තවත් මාසයක ඒ වගා කටයුතු කරන්න 
ඕනෑ. ඒ විධියට දිස්තික්ක ගණනාවක ඒ ඒ කාල වකවානු ෙතෝරා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙගන වගා කරන්න කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව අරෙගන තිෙබන 
පියවර අපි අගය කළ යුතු වනවා. එවැනි වැඩ පිළිෙවළකින් 
පමණයි පිට රටින් ෙගෙනන පමාණය අඩු කර ගන්න අපට පුළුවන් 
වන්ෙන්. මාතෙල් ෙහෝ ෙවනත් දිස්තික්කයකට පමණක් සීමා 
ෙවලා ෙම්ක කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ෙමන්න ෙම් තත්ත්වය 
කෘෂිකර්ම අමාත ාංශයට අදාළ ෙදපාර්තෙම්න්තු හඳුනා ෙගන 
තිෙබනවා. ෙමන්න ෙම් කාරණා අප අගය කිරීමට ලක් කරන්න 
ඕනෑය කියන එකයි මම ෙම් අවස්ථාෙව් සඳහන් කරන්ෙන්.  

අෙප් පචාරක වැඩ සඳහා ෙගොවි ගුවන් විදුලි ෙසේවාව අද 
ෙබොෙහොම සුළු කාලයයි පාවිච්චි වන්ෙන්. ඒ කාලය ටිකක් වැඩි 
කර ගන්න ඕනෑය කියන අදහසක අප ඉන්නවා. දවසකට පැය 4ක, 
5ක ෙසේවාවක් හැටියටවත් ෙම් ෙගොවි ගුවන් විදුලි ෙසේවය 
වැඩිදියුණු කරන්න ෙවනවා. අනාගතෙය්දී ෙවනම ගුවන් විදුලි 
ෙසේවයක් බවට පත් ෙවන්න ෙපර ෙගොවි ගුවන් විදුලි ෙසේවය පුළුල් 
කරලා, දවසකට පැය 4ක, 5ක ෙසේවාවක් තුළින් ෙගොවීන්, පාසල් 
දරුවන්, ෙගොවිතැනට ලැදි තරුණ තරුණියන්, අෙප් ජනතාව 
දැනුවත් කිරීෙම් විෙශේෂ වැඩසටහන්   පචාරය කළ යුතුයි කියන 
අදහසත් මම ෙම් අවස්ථාෙව් ඉදිරිපත් කරනවා.  

අෙප් ඇමතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් ඉදිරි වර්ෂෙය්දී අෙප් 
අමාත ාංශෙය් කටයුතු සර්ව පකාරෙයන්ම සාර්ථක කර ගන්න 
ඔබ සියලු ෙදනාෙග් සහෙයෝගයත් ලබා ෙදන්න කියා ඉල්ලා 
සිටිමින්, මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ස්තුතියි.  
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
அ த் , ெகளரவ உ ப்பினர் சிவசக்தி ஆனந்தன் 

அவர்கள்! உங்க க்கு பத்  நிமிடங்கள்!  

 
[பி.ப. 3.40] 

 
ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
நன்றி, ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள! 

கமத்ெதாழில் அைமச்சு மற் ம் கால்நைட வளர்ப் , கிராமிய 
சனச க அபிவி த்தி அைமச்சுக்களின் மீதான வர  
ெசல த்திட்டக் கு நிைல விவாதத்திேல நான் சார்ந்த வன்னி 
மாவட்ட விவசாயிகள் எதிர்ேநாக்குகின்ற சில க்கிய 
பிரச்சிைனகள் பற்றி இச்சைபயின் கவனத் க்குக் ெகாண் வர 
வி ம் கின்ேறன். இந்த நாட் ல் கடந்த இரண்  
வ டங்க க்கு ேமலாக அ த்த த்  ஏற்பட்ட க ைமயான 
வரட்சி காரணமாக எம  விவசாயிகள் மிக ேமாசமான 

ைறயில் பாதிக்கப்பட்டார்கள். தங்க ைடய நைககைள 
வங்கிகளில் அடகு ைவத் ம் மற் ம் கடன்கைளப் ெபற் ம் 
விவசாயத்தில் ஈ பட்ட அவர்கள் இன்  மீள யாத அள  
கடன் சுைமயின் காரணமாக மிக ம் ன்பப்ப கின்றார்கள். 
இன்  குறித்த வங்கிகள் இவர்க க்கு எதிராக நீதிமன்றத்தில் 
வழக்குத் ெதாடர்ந்தி ப்பதனால் நீதிமன்ற விடயங்க க்கும் 
அவர்கள் பணம் ெசல  ெசய்யேவண் ய மிக ேமாசமான 
நிைலைம ஏற்பட் க்கின்ற . ஆகேவ, வரட்சி 
காரணமாக ம் மற் ம் ேபாாினால் இடம்ெபயர்ந்தைமயா ம் 
தங்களின் ெசாத் க்கைள இழந்த இந்த மக்களின் வங்கிக் 
கடன்கைள இரத் ச் ெசய்வதற்கு அரசாங்கம் உாிய 
நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம். ஒ  காலத்தில் அதாவ  
ஐக்கிய ேதசியக் கட்சி அரசாங்கத்தின் ஆட்சிக் காலத்தில் 
விவசாயிகளின் கடன்கள் இரத் ச் ெசய்யப்பட்ட ேபால் இந்த 

விவசாயிகளின் கடன்க ம் இரத் ச் ெசய்யப்ப வதற்கு இந்த 
அரசு உாிய நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம்.  

இன்  வரட்சி காரணமாக ெப ம்ேபாகச் ெசய்ைகக்கான 
விைத ெநல் க்கு நா  வ ம் பாாிய தட் ப்பா  
நில கின்ற . ஆகேவ, இடம்ெபயர்ந்  ன்பப்பட்ட இந்த 
மக்க க்கு  விைத  ெநல்ைல மானிய அ ப்பைடயில் 
ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு உாிய நடவ க்ைக எ க்கப்பட 
ேவண் ம். இந்த விவசாயிகள் உற்பத்திகைள 
ேமற்ெகாள்கின்றேபா   நீண்டகாலமாக ெதாடர்ச்சியான பல 
கஷ்டங்க க்கு கம்ெகா த்தவர்கள். குறிப்பாக, வன்னி 
மாவட்டத்தில் இந்த விவசாயிகளின் உழ  இயந்திரங்கள் 
கிட்டத்தட்ட 500க்கும்  ேமற்பட்டைவ  ேபார் காரணமாக 
தி டப்பட்டன. இைவ பாகங்களாக மட் மல்ல 

ைமயாக ம்கூட ெதன்பகுதிக்குக் கடத்தப்பட்டன. உழ  
இயந்திரங்கள் மற் ம் இரண்  சில்  உழ  இயந்திரங்கள், 
நீர் இைறக்கும் இயந்திரங்கள் உட்பட ஏைனய விவசாய 
உபகரணங்க ம் இவற்றில் அடங்குகின்றன. தம  
க ைமயான உைழப்பின் லம் அவர்கள் ேத ய பல ேகா  

பாய் ெப மதியான இந்தச் ெசாத் க்கள்கூட ேபார் 
காரணமாக ைமயாக ம் பகுதியாக ம் கடந்தப் 
பட்டதன் லம் அந்தப் ெபா ட்கள் அவர்களிடமி ந்  
ெகாள்ைளய க்கப்பட் ள்ளன. ேபார் க்கு 
வந்ததற்குப்பிறகு ெகாண் வரப்பட்ட எந்தெவா  வர  
ெசல த்திட்டத்தி ம் இவர்க க்கு எந்தவித நஷ்டஈ க ம் 
வழங்கப்படவில்ைல. எனேவ, இந்த விவசாயிக க்கு உாிய 
நஷ்டஈ கைள வழங்குவேதா  மானிய அ ப்பைடயில் 
எாிெபா ைள ம் வழங்க ேவண் ம். அதாவ  ஓர் ஏக்க க்கு 
20 லீற்றர் டீசல் என்ற விதத்தில் எாிெபா ள் வழங்கப்பட 
ேவண் ம். அேதேபால் ேதாட்டச் ெசய்ைகயில் 
ஈ ப ேவா க்கு மண்ெணண்ெணய் வழங்கப்பட ேவண் ம். 
ஆகேவ, மீனவர்க க்கு மானிய அ ப்பைடயில் எாிெபா ள் 
வழங்குவ ேபால் விவசாயிக க்கு ஒ  ஏக்க க்கு 20 லீற்றர் 
டீச ம் மற் ம் ேதாட்டச் ெசய்ைகயில் ஈ ப ேவா க்கு 
மண்ெணண்ெணய்ைய ம் வழங்குவதன் ஊடாக இந்த 
நாட் ன் ேதசிய வ மானத் க்காக உைழக்கின்ற 
விவசாயிகைள ஊக்குவிக்கக்கூ யதாக இ க்கும். அந்த 
வைகயில் இந்த விடயங்கைள கவனத்தில் எ க்க ேவண் ம் 
என்  நான் ேகட் க் ெகாள்கின்ேறன்.  

அ த்ததாக அங்குள்ள கமநல ேசைவ நிைலயங்களில் 
இ க்கக்கூ ய உழ  இயந்திரங்கள் குறிப்பாக, இலங்ைக 
அரசாங்கத்தா ம் இந்திய அரசாங்கத்தா ம் வழங்கப்பட்ட 
பல உழ  இயந்திரங்கள் ைறயான பராமாிப்  இல்லாமல் 
இன்  பாழைடந் ெகாண்  ேபாகின்றன. அங்குள்ள திய 
உழ  இயந்திரங்க க்குக்கூட 'கராச்' வசதி, தி த் ம் வசதி 
மற் ம் பராமாிப்  வசதி என்பன இல்லாததால் அந்த 
விவசாயிகள் தம  உழ  இயந்திரத் ேதைவகைள அந்தக் 
கமநலேசைவ நிைலயங்க க்கு ஊடாக ைமயாக 
நிைற ெசய்ய யாத நிைலைமகள் காணப்ப கின்றன. 
ஆகேவ, இந்த உழ  இயந்திரங்கைளப் பராமாிப்பதற்குாிய 
வழிவைககைளச் ெசய்  ெகா க்க ேவண் ம்.  

இன்  சகல மாவட்டங்களி ம் அைனத்  ந ன 
வசதிக ம்ெகாண்ட அாிசி ஆைலகள் நி வப்பட ேவண் ம். 
ஏெனனில், அ வைடக் காலத்தில் விவசாயிகள் ெநல்ைல 
தனியா க்குக் குைறந்த விைலயில் விற்க ேவண் ய நிைலைம 
உள்ள .   

இரா வத்தின் பி யில் இ க்கக்கூ ய பல விவசாயக் 
காணிகள் இன் ம் தி ப்பி ஒப்பைடக்கப்படாமல் 
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இ க்கின்றன. குறிப்பாக ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தில் 
ெவள்ளாளங்குளம் என்ற இடத்தில் 500 ஏக்க க்கு ேமற்பட்ட 
மர ந்திாிைக, மா, பலா த ய பயிர்கைளக் ெகாண்ட பாாிய 
ேதாட்டம் ஒன்  இன்  இரா வத்தின் பி க்குள் 
இ க்கின்ற . இைத வடக்கு மாகாண சைபயிடம் 
ஒப்பைடப்பதன் ஊடாக ேபாாினால் விதைவகளாகி ள் 
ளவர்க க்கும் த ப்  காம்களி ந்  வி தைல 
ெசய்யப்பட்ட இைளஞர்க க்கும் அங்கு ேவைலவாய்ப் 

க்கைள வழங்கி அவர்க க்குத்  ெதாழில்வாய்ப் கைள 
ஏற்ப த்தற்கான பணிைய வட மாகாண சைப 
ெபா ப்ெப த் ச் ெசய்ய ம். ஆகேவ, இந்த 
ெவள்ளாளங்குளம் பண்ைண இரா வத்தினாிடமி ந்  
மீட்கப்பட்  வடக்கு மாகாண சைபயிடம் ஒப்பைடக்கப்பட 
ேவண் ம்.   

அேதேபால் ெசட் குளம் பிரேதசத்தி ம் நல்ல ேதாட்டம் 
ெசய்யக்கூ ய ஆறாயிரம் ஏக்க க்கும் ேமற்பட்ட நிலத்ைத 
இரா வம் ைகயகப்ப த்தி ைவத்தி க்கின்ற . அ  
வளமான மண் மற் ம் நீர்வளம் உள்ள நிலமாகும். மல்வத்  
ஓயா ஆ  அந்தப் பகுதியால் ஓ கின்றப யால் அங்கு அந்த 
நீைரப் பயன்ப ்த்தி பயன்ெபற ம். இன்  ெசட் குளம் 
பிரேதசத்திேல பல ற் க்கணக்கான கு ம்பங்கள் 
காணியற்றவர்களாக இ க்கின்றார்கள். அவர்க க்கு அந்தக் 
காணிையக் ெகா ப்பதன் ஊடாக அவர்கள் அைதச் சாியான 

ைறயில் பயன்ப த்தி நன்ைம ெபற ம். ஆகேவ, அந்தக் 
காணிைய இரா வத்திடமி ந்  ெபற்  விவசாயிகளிடம் 
தி ப்பிக் ெகா ப்பதற்கு நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம்.   

வ னியா மாவட்டத்ைதப் ெபா த்தவைரயில் அங்ேக 
வ டந்ேதா ம் ஆறாயிரம் ஏக்க க்கு  ேமற்பட்ட நிலப்பரப்பில் 
உ ந் ச் ெசய்ைக ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற . இ  
இலங்ைகயின் ேதசிய உற்பத்தியில் 35 சத தமாகும். இ  
வ மானத்ைத ஈட்டக்கூ ய ஒ  பிரதான  ெதாழிலாகும். 
அந்தக் கிராமங்களில் ெபண்கள் தைலைமதாங்கும் 
கு ம்பங்கள் மற் ம் விவசாயக் கு க்களிடம் உ ந்  ேகா  
நீக்கும் இயந்திரங்கைளக் ைகயளிப்பதன் ஊடாக, அங்கு 
ேகா  நீக்கிய உ ந்ைதக் கூ ய விைலக்கு விற்  அவர்கள் 
அதிக வ மானம் ெபற ம். [இைடயீ ]   நிச்சயமாக 
உங்களிடம் நான் அதற்குாிய க தத்ைதத் த கின்ேறன்.  

அேதேநரம் அங்கு அ வைடக் காலத்தில் அ வைட 
இயந்திரங்க க்குப் பாாிய தட் ப்பா  நில கிற . ஆகேவ, 
அங்கு விவசாயக் கு க்க க்கு அ வைட இயந்திரங்கைள 
வழங்குவதன் லம் அந்த விவசாயிகள் தங்க ைடய 
அ வைடைய இலகுவாகச் ெசய்  ெகாள்ள ம்.   

கால்நைட வளர்ப் க்குப் ெபா ப்பான அைமச்சர் 
அவர்க ம் இங்கு இ ப்பதனால் கால்நைட வளர்ப்  
சம்பந்தமாக ம் நான் இங்கு குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். 
உண்ைமயிேல எங்க ைடய வன்னி மாவட்டத்தில் 
பிரதானமாக  கால்நைட வளர்ப்ைப  நம்பி வாழ்கின்ற பல 
கு ம்பங்கள் இ க்கின்றன. நான் நிைனக்கிேறன், 
மாவட்டங்கள் ேதா ம் ெசலவழிப்பதற்கு இந்த வ டம் 
அைமச்சுக்கு மிகக் குைறந்தளவான நிதிதான் 
ஒ க்கப்பட் ள்ள  என் . வ னியா மாவட்டத்ைத 
எ த் க்ெகாண்டால், பத்தாயிரத் க்கும் ேமற்பட்ட 
எண்ணிக்ைகயில் கால்நைடகைளக் ெகாண்ட அந்த 
மாவட்டத் க்கு இன வி த்தி, பண்ைண 
உற்பத்தியாளர்க க்ெகன ெவ மேன இரண்  இலட்சம் 

பாய் நிதிதான் ஒ க்கப்பட் ள்ள . ஆனால், அந்த நிதி 
இரண்  கு ம்பங்க க்குத்தான் ேபா மான .   

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Member, your time is over. Please wind up your 

speech now.  
 

ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
ஒ  நிமிடத்தில் க்கின்ேறன். ஆகேவ, இந்தத் 

ேதைவகைள நீங்கள் கவனத்தில் ெகாண்  நடவ க்ைக 
எ க்க ேவண் ம். அேதேநரம் அந்தத் திைணக்களங்களில் 
ஆளணிப் பற்றாக்குைற நில கின்ற . அ மட் மல்லாமல் 
அங்கு உத்திேயாகத்தர்க க்கான ேபாக்குவரத் க் 
ெகா ப்பன  மிகக் குைறவாக வழங்கப்ப கின்ற . ஆகேவ, 
அதைன அதிகாித் க் ெகா க்க ேவண் ம்.   

அந்த மாவட்டத்தில் பப்பாசிச் ெசய்ைக என்ப  மிக ம் 
சிறப்பான ைறயில் நைடெப கின்ற . அந்த வைகயில் 
வ னியாவி ந்  ஒ  வ டத்திேல இரண்  இலட்சம் 
கிேலா பப்பாசி ஓமா க்கு ஏற் மதி ெசய்யப்ப கின்ற . 
இைத ந ன ெதாழில் ட்ப ைறயில் உலர்த்தி ஏற் மதி 
ெசய்வதற்குாிய வசதிகைளச் ெசய்  ெகா த்தால் இந்த 
விவசாயிகள்  நன்ைமயைடவார்கள். [இைடயீ ] நிச்சயமாக. 
ஆகேவ இந்த விடயங்கைளக் கவனத்திற்ெகாண்   உாிய 
வழிகைளச் ெசய்   ெகா க்கும்ப  ேகட்   என  உைரைய 

க்கின்ேறன்.  நன்றி.   
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. A.M. Chamika 

Buddhadasa. You have been allotted 10 minutes.  
 

[අ.භා. 3.50] 
 

ගරු ඒ.එම්. චාමික බුද්ධදාස මහතා 
(மாண் மிகு ஏ.எம். சாமிக த்ததாஸ ) 
(The Hon. A.M. Chamika Buddhadasa) 
ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. කෘෂිකර්ම 

අමාත ාංශයත්, පශු සම්පත් හා ගාමීය පජා සංවර්ධන 
අමාත ාංශයත් තවත් අමාත ාංශ කීපයකත් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව 
සාකච්ඡා කරන ෙම් ෙමොෙහොෙත්, ඒ ගැන අදහස් පකාශ කරන්න 
අවස්ථාවක් ලබා දීම පිළිබඳව ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙය් පධාන 
සංවිධායකතුමා ඇතුළු  කාර්ය මණ්ඩලයට පළමුෙවන්ම මෙග් 
ස්තුතිය පුද කර සිටිනවා.  

බදුල්ල දිස්තික්කෙය් කෘෂි කාර්මික පෙද්ශයක් නිෙයෝජනය 
කරන මන්තීවරෙයක් හැටියට මුලින්ම කෘෂිකර්ම අමාත ාංශය 
ගැන වචන කීපයක් කථා කරන්න මා හිතුවා. ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුෙණ් මන්තීතුමා කිව්වා අද අර්තාපල් ෙගොවියා, බී ලූනු 
ෙගොවියා පාරට බහිනවාය කියලා. නමුත්, ගරු ඇමතිතුමනි 
ෙගොවියා ෙනොෙවයි පාරට බහින්ෙන්. එතුමන්ලා තමයි ඔවුන් 
පාරට බස්සන්ෙන්. ගරු කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමනි, අප දැක්කා 
බදුල්ල දිස්තික්කෙය්, වැලිමඩ මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් 
ඔබතුමාෙග් නායකත්වෙයන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා දුන් 
ෙපොෙරොන්දුවක් ඉ ටු කරන්න කටයුතු කරන ෙකොට -රුපියල් 80ට 
මිලදී ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරන ෙකොට- පාරට 
බැස්ෙසේ ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරුයි. 
මම ඒ කාරණය කියන්නම ඕනෑ. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා දුන් 
ෙපොෙරොන්දු ඉටු කරන්න සැලසුම් කරන ෙකොටම, විපක්ෂෙය් ගරු 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මන්තීතුමන්ලාත්, සංවිධායකවරුත් හදන්ෙන් උද්ෙඝෝෂණය 
කරලා ඒවා කඩාකප්පල් කරන්නයි.  

 ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් ෙවන ෙකොට අර්තාපල් වගාකරුවා, 
ෙගොවියා ශක්තිමත් කරන වැඩ පිළිෙවළවල් රැසක් ඔබතුමාෙග් ඒ 
සංවර්ධන වැඩසටහන්වල ඇතුළත් ෙවලා තිෙබනවා. අර්තාපල් 
නිෂ්පාදනය කරන පෙද්ශ වන ඌව පරණගම, වැලිමඩ කියන 
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාස ෙදක නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරෙයක් 
හැටියට මා ෙම් කාරණය කියන්න කැමැතියි. ෙම් ෙවන ෙකොට 
ෙගොවියාට තිෙබන ෙලොකුම පශ්නය තමයි බීජ. බදුල්ල 
දිස්තික්කයත්, නුවරඑළිය දිස්තික්කයත්  බීජ නිෂ්පාදනය කිරීමට 
ෙතෝරා ෙගන, ඒ සඳහා අවශ  කරන පහසුකම් සැපයීමට රුපියල් 
මිලියන 54ක මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ සැලසුම කියාත්මක 
කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළත් 2015 වර්ෂයට අන්තර්ගත ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙගොවියාට අවශ  කරන ගබඩා පහසුකම් 
සැපයීම, ෙපොෙහොර ගබඩා කිරීෙම් පහසුකම් සැලසීම, තරුණ 
පජාව ෙගොවි කටයුතුවලට ඇතුළත් කර ගැනීම වැනි වැඩසටහන් 
රාශියක් 2015 වර්ෂෙය්දී කියාත්මක කරන්න සැලසුම් කර 
තිෙබනවා. ඒ ගැන මම සතුටු ෙවනවා.  

විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලා අද ෙපොෙහොර ගැන කථා කළා. 
ෙපො ෙහොර ෙබදීෙම්දී වන්නා වූ පමාදයන් ගැන කිව්වා. යුද්ධය නිමා 
කරලා, අද කිලිෙනොච්චි පෙද්ශය සංවර්ධනය කිරීෙම් කටයුතු 
කරෙගන යනවා. ලංකා ෙපොෙහොර සමාගම එම පෙද්ශෙය් 
ෙපොෙහොර ගබඩාවක් ඉදි කරන්න සැලසුම් කර තිෙබනවා. රුපියල් 
මිලියන 50ක මුදලක් ෙවන් කරලා, ඒ කටයුත්ත ආරම්භ කිරීමට 
දැන් වැඩ කරෙගන යනවා. හම්බන්ෙතොට වරාය ෙක්න්ද කරෙගන 
මයුරපුර, මිරිජ්ජවිල පෙද්ශෙය් ෙකොළඹ ෙකොමර්ෂල් ෙපොෙහොර 
සංස්ථාෙව් ගබඩාවක් ඉදි කිරීමට සැලසුම් කර තිෙබනවා. ඒ සඳහා  
රුපියල් මිලියන 100ක මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා.  ෙම් ෙද්වල් 
අපට  ෙලොකු ශක්තියක්. ෙමොකද, ඌව පළාත සහ හම්බන්ෙතොට 
මායිෙම් ජීවත් වන ෙගොවි ජනතාවට විශාල ශක්තියක් ෙම් හරහා 
නිර්මාණය ෙවනවා.  

 අද රසායනික ෙපොෙහොර ගැන ෙලොකු විෙව්චනයක් තිබුණා. 
ෙම් වනවිට කෘෂිකර්ම අමාත ාංශය කාබනික ෙපොෙහොර 
නිෂ්පාදනය දිරි ගැන්වීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කර 
තිෙබනවා. තමන්ෙග් ෙගොවි පවුලට ෙමටික් ෙටොන් එකක 
කාබනික ෙපොෙහොර නිෂ්පාදනය කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් ෙගොවීන් 
6,500ක් ෙවනුෙවන් කියාත්මක කර තිෙබන බව අපි දැක්කා. ඒ 
තුළ රටට අවශ  කරන කාබනික ෙපොෙහොර ෙමටික් ෙටොන් 
6,500ක් ඒ ෙගොවි පවුල් අතර ෙබදිලා නිෂ්පාදනයට එකතු වනවා. 
අපට ඕනෑ කරන්ෙන්, රසායනික ෙපොෙහොරවලින් මිදිලා, කාබනික 
ෙපොෙහොර භාවිත කරලා, වස විෙසන් ෙතොර නිෂ්පාදනයක් 
ජනතාවට ලබා ෙදන්නයි; පාරිෙභෝගිකයාට ලබා ෙදන්නයි. ඒ තුළ 
ෙහොඳ වැඩ පිළිෙවළක් අපි දැක්කා. 

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අඛණ්ඩව වර්ෂ ගණනාවක් ෙගොවි 
ජනතාවට රුපියල් 350ට ෙපොෙහොර ෙදන ෙකොට, එළවලු 
ෙගොවියාට රුපියල් 1,250ට ෙපොෙහොර ෙදන ෙකොට ඔවුන්ට ෙම් 
ෙපොෙහොර නිකම් ෙදනවා වාෙග් වුණා. ඒ නිසා පස ගැන කිසිම 
ෙසවිල්ලක් බැලිල්ලක් නැතුව තමයි ෙපොෙහොර ෙයොදන්න පටන් 
ගත්ෙත්. ගරු අමාත තුමනි, මා ෙයෝජනාවක් හැටියට ඉදිරිපත් 
කරනවා, සෑම ෙගොවිජන ෙසේවා මධ ස්ථානයකම පාංශු 
සංරක්ෂණය වාෙග්ම පාංශු පරීක්ෂාව සඳහා pH අගය මැනීෙම් 
උපකරණ ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්නය 
කියලා. එෙහම වුෙණොත්  ෙපො ෙහොරවලට යන මුදල අපට ඉතුරු 
කර ගන්න පුළුවන්. එතෙකොට අවශ  කරන ෙපොෙහොර පමාණය 
පමණක් ෙපොෙළොවට ෙයදීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න 
පුළුවන්. මා පසු ගිය වතාෙව්ත් ඒ කාරණය පකාශ කළා. ඒ තුළින් 
ෙගොවියා සහනාධාර ෙපො ෙහොර නිකරුෙණ් පාවිච්චි කරන එක අඩු 
වනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු අමාත තුමනි. මා ෙම් කාරණයත් 
කියන්නම ඕනෑ. මිල පශ්නයත් එක්ක අර්තාපල් ෙගොවියා යම්කිසි 
පීඩනයකට පත් ෙවලා සිටියා.  ගරු අමාත තුමනි, මා ෙතොරතුරු 
ටිකක් ලබා ගත්තා. 1:7 අනුපාතෙය් නිෂ්පාදනය ගැන ෙතොරතුරු 
තමයි, තවම කෘෂිකර්ම අමාත ාංශෙය් තිෙබන්ෙන්. අර්තාපල් 
ෙහොණ්ඩරයක් වගා කරන ෙකොට අර්තාපල් ෙහොණ්ඩර 7ක 
නිෂ්පාදනයක් ලැෙබන විධියට තමයි ඒ ෙතොරතුරු ඇතුළත් කර 
තිෙබන්ෙන්. නමුත් අද අපි ගණන් බලන ෙකොට ෙගොවියා 1:10 - 
1:15 අතර නිෂ්පාදනයක් කරනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය දීලා ෙගොවියා දිරි ගැන්වීම තුළ අද 
ෙගොවියා ශක්තිමත් ෙවලා ඒ නිෂ්පාදන කටයුතු කරන බව මා ෙම් 
 අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරන්න ඕනෑ. ෙම් වන ෙකොට රෙට් අර්තාපල් 
අවශ තාෙවන් සියයට 61ක් බදුල්ල දිස්තික්ක  ෙය් ඌව පරණගම 
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙයන් පමණක් ෙවෙළඳ ෙපොළට ලැෙබනවා. 

ගරු අමාත තුමනි, අද අර්තාපල් නිෂ්පාදනය ෙමටික් ෙටොන් 
64,000යි. රෙට් අවශ තාව මසකට ෙමටික් ෙටොන් 12,000යි. මුළු 
වර්ෂයටම අවශ  වන්ෙන් ෙමටික් ෙටොන් 1,44,000යි. නිෂ්පාදනය 
ගණන් බලන්ෙන් 1:7 අනුපාතයටයි. නමුත් මා කියන්න කැමැතියි, 
1:10 - 1:15 අතර අනුපාතයට නිෂ්පාදනය ගණනය කෙළොත් අප 
රට තුළ ෙමටික් ෙටොන් 1,57,000ක් නිෂ්පාදනය වන බව. ගරු 
අමාත තුමනි, අද අපි අර්තාපල්වලිනුත් ස්වයංෙපෝෂිත ෙවලායි 
ඉන්ෙන්.  

ගරු ඇමතිතුමනි, මා ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරන්න 
කැමැතියි. ජනවාරි, ෙපබරවාරි, මාර්තු මාස වන ෙකොට එක 
කන්නයක බීජ අර්තාපල්වලට අපි යම් ෙකොටසක් ෙවන් කරනවා. 
එම නිසා අෙපේල්, මැයි, ජුනි, ජූලි මාස වන ෙකොට ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ 
අර්තාපල් හිඟයක් ඇති වනවා. මිෙල් යම් වැඩි වීමක් ඇති වන විට 
ආනයනය කරන්න පටන් ගන්නවා. නමුත් අෙපේල්, මැයි, ජුනි, ජූලි 
මාසවලදී ආනයනය කරන්න අවස්ථාව ෙදනවා. අ ෙගෝස්තු, 
සැප්තැම්බර්, ඔක්ෙතෝබර්, ෙනොවැම්බර් මාස වන ෙකොට -ගරු 
ඩිලාන් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමාත් ෙම් සභාෙව් ඉන්නවා- අෙප් ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදන ෙවෙළඳ ෙපොළට එන ෙකොට ආනයනික අර්තාපල් 
එක්ක හැප්ෙපන්න පටන් ගන්නවා. එත ෙකොට මිෙල් අඩු වීමක් 
ඇති වනවා. පසු ගිය දවස්වල වුෙණ් ඒකයි. ෙමොකද, අපි අෙපේල්, 
මැයි, ජුනි මාසවල ආනයනය කරන්න අවස්ථාව ෙදන  ෙකොට, ඒ 
මාස කිහිපයට රටට අවශ  කරන පමාණය විතරක් ෙනොෙවයි, 
ආනයනකරුවා විශාල පමාණයක් ආනයනය කරලා ගබඩා කර 
ෙගන ඉන්නවා. ඊට පස්ෙසේ ඒ ගබඩා කරපු අර්තාපල් අෙප් 
නිෂ්පාදනත් එක්ක ෙව ෙළඳ ෙපොළට එන්න පටන් ගන්නවා. එම 
නිසා ගරු ඇමතිතුමනි, අද නිසි ෙතොරතුරු ෙසොයා ගැනීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න ඕනෑ. අද ෙතොරතුරු පද්ධතිය 
නිවැරැදි කර ගත්ෙතොත් රෙට් අවශ තාව අප රට තුළම නිෂ්පාදනය 
කරන්න පුළුවන් වන බව පැහැදිලියි. එම නිසා මා ඔබතුමාෙගන් 
ඉල්ලීමක් කරනවා, ඔබතුමා අෙප් පෙද්ශයට එන්න කියලා. 
ඔබතුමා නිලධාරින් එක්ක ඇවිල්ලා, සමීක්ෂණයක් කරලා, ඒ 
නිෂ්පාදන ගැන අධ යනයක් කරලා ෙම් කටයුත්ත ඉදිරියට කර 
ෙගන යමුයි කියා මා පකාශ කරන්න කැමැතියි.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු ඇමතිතුමනි. අද බලන්න. ඌව 
පළාත ගත්ෙතොත් බදුල්ල දිස්තික්කෙය් ෙහක්ටයාර් 4,800ක 
අර්තාපල් වගා කරනවා. අද යුද්ධය නිමාවීමත් සමඟම යාපනය 
පෙද්ශෙය් ෙහක්ටයාර් 256ක අල වගා කරන්න පටන් ෙගන 
තිෙබනවා. අවුරුදු 30කට පසුව අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, අෙප් 
රණ විරුවන්ෙග්ත් කැපවීම එක්ක ෙම් කටයුත්ත අද ෙකරිලා අෙප් 
රටට අවශ  කරන අල ටික ඒ පෙද්ශවලිනුත් එන්න පටන් ෙගන 
තිෙබනවා. අද වැඩිම අල නිෂ්පාදනයක් කරන්ෙන් බදුල්ල 
දිස්තික්කෙය්.  

ගරු අමාත තුමනි, ඔබතුමාෙග් දැන ගැනීම පිණිස මම 
කියන්න ඕනෑ, ෙම් වන ෙකොට බීජ නිෂ්පාදනය අපි ආරම්භ කළ 
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බව. පාළුගම පෙද්ශෙය් G - Zero කියන බීජ නිෂ්පාදනය අපි 
ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. එය සාර්ථකව ඉදිරියට කර ෙගන 
යනවා. අමාත තුමාෙග් සහායත් අපට අවශ  ෙවලා තිෙබනවා. 
අපි G - Zero කියන බීජ නිෂ්පාදනය ෙවනුෙවන් අපට අවශ  
කරන ගබඩා පහසුකම් නැති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අවශ  කරන 
ගබඩා පහසුකම් ලබා දීමටත්  ඔබතුමා කාරුණික ෙවන්න කියලා 
මම ඉල්ලීමක් කරනවා.  

සීතාඑළිය ෙගොවි ෙපොෙළේත්, ෙබෝපත්තලාව කියන 
ෙගොවිෙපොෙළේත් බීජ නිෂ්පාදනය ආරම්භ කළත් අපට අවශ  කරන 
බීජවලින් සියයට 5ක් තමයි නිෂ්පාදනය ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා ඒ වැඩ 
පිළිෙවළ තවත් ඉදිරියට ෙගනිහිල්ලා අෙප් අෙනකුත් ගාමීය 
පෙද්ශවලත්, -වැලිමඩ ආරම්භ කළා වාෙග්-  ඌව- පරණගම 
පෙද්ශයටත් ෙම් නිෂ්පාදන ඇති කිරීමට වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක කෙළොත් ඉතා වටිනවා.  බීජ තමයි  ෙගොවියාට තිෙබන 
ෙලොකුම පශ්නය. ඒ නිසා බීජ නිෂ්පාදනය කිරීමට මූලිකත්වයක් 
ලබා දීලා කටයුතු කෙළොත් අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
බලාෙපොෙරොත්තු වන ඉලක්කයට ගමන් කිරීමට ඔබතුමාට ශක්තිය 
අනිවාර්යෙයන්ම ලැෙබන බව මම කියන්න කැමැතියි.  

ගරු ඇමතිතුමනි,  අද ඔබතුමා කෘෂිකර්මය ෙවනුෙවන් දක්වන 
දායකත්වය, ඒ වාෙග්ම ෙගොවියා ෙවනුෙවන් ඔබතුමා  දක්වන 
දායකත්වය මා ෙබෙහවින් අගයනවා. ඔබතුමාටත්,  ඔබතුමාෙග් 
අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමා  ඇතුළු  සියලු ෙදනාටත් මාෙග්  
ස්තුතිය ෙම් අවස්ථාෙව්දී පුද කරනවා.  ඉදිරිෙය්දී අෙප් 
දිස්තික්කයටත් ඇවිල්ලා  කෘෂිකර්මාන්තය ෙවනුෙවන්, ෙගොවියා 
ෙවනුෙවන්  තවදුරටත් පහසුකම් සලසන්න කටයුතු කරන්න කියා 
ඉල්ලා සිටිමින්  මා නිහඬ ෙවනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Karuppaiah Velayudam. 

You have been allotted 10 minutes.  
 
[பி.ப. 4.01] 

 

ගරු කරුපයියා ෙව්ලායුදම් මහතා 
(மாண் மிகு க ப்ைபயா ேவலா தம்) 
(The Hon. Karuppaiah Velayudam) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  

கமத்ெதாழில் அைமச்சு, கால்நைட வளர்ப் , கிராமிய சனச க 
அபிவி த்தி அைமச்சு ஆகியவற்றின் நிதி ஒ க்கீ கள் மீதான 
கு நிைல விவாதத்திேல கலந் ெகாள்வதில் மகிழ்ச் 
சியைடகின்ேறன். இைவ ச க அபிவி த்தியிேல மிக ம் 
பின்தங்கியி க்கின்ற மைலயக ச கத்ேதா  ஒட் ய 
அைமச்சுக்களாகும். இந்த நா  ஒ  விவசாய நா . இந்த  
நாட் ேல ஒ காலத்தில் விவசாயிகள் அரச க்குச் சமமாக 
மதிக்கப்பட்டார்கள். ஆனால், இன்  இந்த விவசாயிகளின் 
நிைலைம மிகேமாசமாக இ க்கின்ற . அவர்க க்கி ந்த 
ெகளரவம் இன்  மிக ம் பாழைடந்த நிைலயில் 
இ க்கின்ற . இன்  அவர்கைள தியில் இறங்கிப் 
ேபாராட்டம் நடத் கின்ற அள க்கு இந்த அரசு 
ைவத்தி க்கின்ற . தம  விவசாய உற்பத்திப் ெபா ட்க க்கு 
உாிய உத்தரவாத விைல கிைடக்காத நிைலயிேல 
தங்க ைடய ேகாவணத்ைதத் தவிர அைனத்ைத ேம விற் ப் 
பிைழக்க ேவண் ய நிைலக்கு அவர்கள் இன்  
தள்ளப்பட் க்கிறார்கள். අමුඩ විතරයි විකුණන්න බැරි ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.  

கடந்த காலங்களிேல வெர யா, ப ைள ேபான்ற 
பகுதிகளிேல இ ந்த மரக்கறி விவசாயிகள்  தங்க ைடய 

உற்பத்திக க்குாிய உத்தரவாத விைலையப் ெபற் க்ெகாள்ள 
யாமல்  பல்லாயிரக்கணக்கான பாய் நட்டப்பட 

ேவண் ய நிைல ஏற்பட்ட . இங்கு கிழங்கு அ வைட 
ெசய்யப்ப கின்ற காலத்திேல ெவளிநாட் ந்  அதைன 
இறக்குமதி ெசய்வதால்   அதன் விைல குைறகின்ற . 
இேதேபான் தான் எல்லா விவசாய உற்பத்திப் ெபா ட்களின் 
நிைலைம ம் காணப்ப கின்ற . இதனால் உள் ர் 
விவசாயிகள் தங்கைள வளப்ப த்திக்ெகாள்ள யா  
பல்ேவ  சிக்கல்க க்கு ஆளாகியி க்கின்றார்கள். ஜனாதிபதி 
அவர்களின் தந்ைதயார் வய ந்  ேநர யாக 
பாரா மன்ற ேவட் ம  தாக்கல் ெசய்ய வந்தவர் என்  
ஜனாதிபதி அவர்கள் கூ வார். ஆகேவ, விவசாய 
பரம்பைரயில் வந்த ஜனாதிபதி அவர்க க்கு விவசாயிகள் 
சம்பந்தமாக கூ தலாக அக்கைறகாட்ட ேவண் ய கடப்பா  
இ க்கின்ற .  

ேம ம், விவசாயிகளின் ஓய் திய வய  60 ஆக 
இ ந்த . ஆனால் இப்ேபா  அ  63ஆக 
உயர்த்தப்பட் ள்ள . இதனால் விவசாயிகள் பலர் 
பாதிப் க்குள்ளாக் கப்பட் ள்ளார்கள். இவர்க ைடய 
ஓய் திய வயைத அதிகாிக்க ேவண் ய அவசியம் இல்ைல. 
எனேவ, அைமச்சர் அவர்கேள, කරුණාකරලා අවුරුදු 63 දක්වා 
වැඩි කළ ඒෙගොල්ලන්ෙග් විශාම යන වයස සීමාව අවුරුදු 60 
කරන්න. ඒක ෙගොවීන්ට කරන ෙලොකු උදව්වක් ෙවයි. 

இன்  விவசாய உபகரணங்கள் யார் யா க்ேகா 
வாிச்ச ைககைளக் ெகா த்  இறக்குமதி 
ெசய்யப்ப கின்றன. அவ் பகரணங்க க்கு வாிவிலக்களிக் 
கப்பட் , விவசாயிகள் அவற்றிைன ேநர யாக இறக்குமதி 
ெசய்ய அ மதிப்பதன் லம் அவர்கைள ஊக்குவிக்க 
நடவ க்ைகெய க்க ேவண் ம். அத டாக அவர்கள் ந ன 

ைறயில் விவசாயத்ைத ேமற்ெகாள்ள ெமன்  
நிைனக்கின்ேறன்.   

இன்  குைறந்த விைலயில் உரம் வழங்கப்ப வதாக 
எல்ேலா ம் ெப ைமயாகப் ேபசுகின்றனர். රුපියල් 350ට 
ෙපොෙහොර ෙදනවා කියලා අපි ආඩම්බරෙයන් කථා කරනවා. සුළු 
ෙභෝග වගා කරන ෙගොවීන්ටත් ෙදනවා. නමුත් ෙම් රුපියල් 350ට 
ෙදන ෙපොෙහොර දැම්මාම නිකම් ෙකොළ විතරයි වැෙවන්ෙන්.  

  
ගරු මන්තීවරෙයක් 
( மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඒක අසත යක්. ගරු මන්තීතුමා අසත  පකාශ කරන්න එපා.  

 
ගරු කරුපයියා ෙව්ලායුදම් මහතා 
(மாண் மிகு க ப்ைபயா ேவலா தம்) 
(The Hon. Karuppaiah Velayudam) 
மியன்மாாிேல பாவிக்க யால் ஒ க்கப்பட்ட 

உரத்ைதத்தான் இங்கு ெகாண் வந்  குவித்தி க்கிறார்கள். 
அதைனத்தான் 350 பாய்க்குக் ெகா க்கிறார்கள். 
இதன் லம் ேகா க்கணக்கான பாய் அதிகாாிகளினாேலா 
அல்ல  அரச உயர் பீடங்களி ள்ளவர்களினாேலா 
ெகாள்ைளய க்கப்பட் ப்ப  இப்ேபா  ெவளியாகியி க் 
கின்ற . இவற்ைற ம் நாங்கள் கூறிேய ஆகேவண் ம். 
எனேவ, விவசாய ச கத்தின் - ெப ம் விவசாயிகள், 
சி ேதாட்ட விவசாயிகள், ேதாட்டப் ற விவசாயிகளின் -  
ெகளரவ ம் வாழ்வாதார ம் உயர்வைடய ேவண் 

ெமன்றால், அவர்க க்கு ந ன பயிற்சிகைள 
வழங்குவேதா , ேதைவயான உபகரணங்கைள ம் மானிய 
விைலயிேல வழங்கி ஊக்குவிக்க ேவண் ம்.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ெப ந்ேதாட்டத் ைறயான  ச க அபிவி த்தியில், 
ெபா ளாதாரத்தில் ழ்ச்சி ற்றி க்கின்ற நிைலயில், 
அண்ைமயில் நிகழ்ந்த மண்சாிவால் அழிந் ேபான ஒ  
பகுதியில் மனிதர்க டன் கூ தலான கால்நைடக ம் -147 
கால்நைடகள்வைர - மண் க்குள் ைதந் ள்ளன. அந்தப் 
பிரேதசத்ைதச் ேசர்ந்த 125 ேபர்தான் ேதாட்டங்களிேல 
தங்கைளப் பதி ெசய்  ேவைல ெசய்தார்கள். ஏைனய பலர் 
கால்நைட வி த்தியி ம் விவசாயச் ெசய்ைகயி ம் ஈ பட்  
அதிக வ மானத்ைதப் ெபற்  வந்தேத அதற்குக் 
காரணமாகும். ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, அண்ைமயில் 
ஒ  ெசய்திைய பத்திாிைகயில் பார்க்கக்கூ தாக இ ந்த . 
அதன்ப  அவர்க க்கு திய கைள அைமத் க் 
ெகா ப்பதற்கு நீங்கள் யற்சி எ க்கின்றீர்கள். ாித 
கதியிேல இந்த பணிைய ஆரம்பிக்கவி க்கும் உங்கைளப் 
பாராட் கின்ேறாம்; அைத வரேவற்கின்ேறாம். ஆனால், 
அங்குள்ள மைலயக மக்க ைடய எதிர்பார்ப்  ெதாடர்மா  

களல்ல. அவர்கள் தனித்தனி கைளேய 
எதிர்பார்க்கின்றார்கள். அவர்கள் கடந்த 150 ஆண் க க்கு 
ேமலாக 'லயன்'களிேல வாழ்ந்  ச த் ப்ேபானவர்கள். 
எனேவ அவர்க க்கு -  
 

ගරු ආරුමුගන් ෙතොණ්ඩමන් මහතා (පශු සම්පත් හා ගාමීය 
පජා සංවර්ධන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ஆ கன் ெதாண்டமான் -  கால்நைட வளர்ப் , 
கிராமிய சனச க அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Arumugan Thondaman - Minister of  Livestock 
and  Rural Community Development) 
ஒவ்ெவா வ க்கும் தனித்தனி கள்தான் வழங்கப்ப ம். 

 
ගරු කරුපයියා ෙව්ලායුදම් මහතා 
(மாண் மிகு க ப்ைபயா ேவலா தம்) 
(The Hon. Karuppaiah Velayudam) 

மிக்க நன்றி. அைதத்தான் நாங்க ம் எதிர்பார்க்கின்ேறாம். 
 

ගරු ආරුමුගන් ෙතොණ්ඩමන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆ கன் ெதாண்டமான்) 
(The Hon.  Arumugan Thondaman) 
மற்ற , நீங்கள் கால்நைடகைளப் பற்றிச் ெசான்னீர்கள். 

எனக்கு சாியாக அத்தாட்சி டன் விபரம் கிைடத்தால் மா கள் 
த ேவாம்.  

 

ගරු කරුපයියා ෙව්ලායුදම් මහතා 
(மாண் மிகு க ப்ைபயா ேவலா தம்) 
(The Hon. Karuppaiah Velayudam) 

தனித்தனி கள் அைமக்கப்ப வதாக நீங்கள் 
கூ கின்றீர்கள். அைத நாங்கள் ைமயாக 
வரேவற்கின்ேறாம். நன்றி ெச த் கின்ேறாம். அங்ேக 6 
லயன்கள் ைத ண்  ேபாயி ப்பதாக கூ கின்றார்கள். 
ேதாட்ட ள்ளிவிபரத்தின்ப  அதிேல 60 கு ம்பங்கள் 
இ ந்தி க்கின்றன.  அத்ேதா , அைத அண்மித்தி க்கின்ற 
பகுதி மக்கள் இன்  அங்கு கு வாழ யாத நிைலக்கு 
தள்ளப்பட் க்கின்றார்கள். எனேவ, அவர்க க்கான 

கைள ம் பா காப்பான இடங்களில் அைமத் க் ெகா க்க 
ேவண் ெமன்  உங்கைள மீண் ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அத்ேதா , ெப ந்ேதாட்டத் ைறயான  வளப் 
பற்றாக்குைற ள்ள, ேதாட்ட நி வாகத்தின் அதிகாரத்திற்குள் 
வ கின்ற ஒ  பகுதியாகும். இன்  அந்தச் ச கம் வாக்குாிைம 
ெபற் , கல்வியிேல ன்ேனற்றமைடந்  வ கின்ற . அந்தச் 
ச கத் க்கு இ க்கின்ற பாாிய குைற தங்க க்ெகன ெசாந்த 

ேடா, ெசாந்த நிலேமா இல்ைலெயன்ப தான். அவர்க க்கு 
கூட் ற ச் சங்கங்க க்கூடாக கைள வழங்கா  
தனித்தனியாக வழங்குவத டாக ேதாட்ட லயத்  ைறக்கு 

ற் ப் ள்ளி ைவக்கலாம், அதாவ  அந்த லயன்கைள ம் 
இல்லாமற் ெசய்யலாம். உங்கள் நி வாகத்தின் கீழ்தான் 
Plantation Trust என்ற அைமப் ம் இயங்கி வ கின்ற . ஒ  
காலத்தில் நா ம் அந்த அைமப்பில் இ ந்ேதன். அத டாக 
பாாிய ேசைவகள் ேதாட்டங்களிேல நைடெபற்றி க்கின்றன. 
யார் என்ன கூறினா ம் பல அபி த்தி ேவைலகள் அத டாக 
நைடெபற்றி க்கின்றன. எனேவ, அைத மீண் ம் 
சக்திமயப்ப த்தி அத டாக  -  
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up. Your time is over. 

 
ගරු කරුපයියා ෙව්ලායුදම් මහතා 
(மாண் மிகு க ப்ைபயா ேவலா தம்) 
(The Hon. Karuppaiah Velayudam) 
Please give me  a few more minutes. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Sorry, I cannot give you anymore time. Please wind 

up. 
 

ගරු කරුපයියා ෙව්ලායුදම් මහතා 
(மாண் மிகு க ப்ைபயா ேவலா தம்) 
(The Hon. Karuppaiah Velayudam) 
I will wind up.  

எனேவ, அத டான அபிவி த்தி ேவைலகள் 
ெபா வானதாக இ க்க ேவண் ம். அந்த வைகயில், 
ேதைவயின் அ ப்பைடயில் பாகுபா ன்றி அச்ேசைவகைள 
வழங்குவதற்கான ெசயற்றிட்டங்கள் ன்ென க்கப்பட 
ேவண் ம். ேம ம், ெப ந்ேதாட்டத் ைற ச க 
அபிவி த்திக்ெகன ேதசியக் ெகாள்ைகெயான்ைற உ வாக்க 
ேவண் ம். உங்க ைடய தைலைமயிேல ஏைனய 
எதிர்க்கட்சிகைள ம் உள்ளடக்கி ஒ  ெபா வான 
ேவைலத்திட்டத்ைத உ வாக்கி அத டாக அந்த 
அபிவி த்திப் பணிகைள ன்ென க்க ேவண் ெமன்  
ேகட் க்ெகாண்  சந்தர்ப்பத் க்கு நன்றி கூறி, 
விைடெப கின்ேறன்.   
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
அ த் , ெகளரவ அைமச்சர் ஆ கன் ெதாண்டமான் 

அவர்கள். உங்க க்கு 15 நிமிடங்கள் ஒ க்கப்பட் ள்ளன.  
 

ගරු ආරුමුගන් ෙතොණ්ඩමන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆ கன் ெதாண்டமான்) 
(The Hon.  Arumugan Thondaman) 
How many minutes have I got? 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
( தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
You have 15 minutes.  
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ගරු ආරුමුගන් ෙතොණ්ඩමන් මහතා (පශු සම්පත් හා ගාමීය 
පජා සංවර්ධන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ஆ கன் ெதாண்டமான் -  கால்நைட வளர்ப் , 
கிராமிய சனச க அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Arumugan Thondaman - Minister of  Livestock 
and  Rural Community Development) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

த ல் எதிர்க்கட்சி உ ப்பினர் தி . ேவலா தம் அவர்கள் 
ெசான்ன தனி கள் அைமப்ப பற்றிக் குறிப்பிட 
வி ம் கின்ேறன். மீாியெபத்தவில் நடந்த சம்பவத்தில் 

கைள இழந்தவர்க க்காக 75 கள் கட்டப்ப ம். அைவ 
தனித்தனி களாகத்தான் கட்டப்ப ம். அேதேநரம், 
எல்ேலா ம் ேசர்ந்  ஒ  திட்டம் வகுக்க ேவண் ெமன்  
நீங்கள் ெசான்னீர்கள். நீங்க ம் Plantation Trust அைமப்பில்  
இ க்கின்றீர்கெளன்  நான் நிைனக்கின்ேறன். அதனால், 
எல்ேலா ம் கலந் ேபசி உாிய நடவ க்ைக எ ப்ேபாம். 
எதிர்காலத்தில் நம  மக்க க்கு என்னமாதிாியான திட்டங்கள் 
ேவண் ெமன்பைத நீங்கள் எல்ேலா ம் ேசர்ந்   
ெசய்தால், அைதச் ெசயற்ப த் வதற்கு ேவண் ய நிதிைய 
அரசாங்கத்திடமி ந்  ெபற் த்தர என்னால் ம். 
 

ගරු කරුපයියා ෙව්ලායුදම් මහතා 
(மாண் மிகு க ப்ைபயா ேவலா தம்) 
(The Hon. Karuppaiah Velayudam) 
ெப ந்ேதாட்டத் ைற ச க அபிவி த்தியான  

உங்க ைடய அைமச்சின்கீழ் வ கின்ற ஒ  பகுதியாகும். 
எனேவ, அைமச்சு ாீதியாக political decision எ க்கப்பட 
ேவண் ம். Government தரப் , எதிர்த்தரப்  என 
எல்ேலா மாக ேசர்ந்  எ க்கப்பட ேவண் ய decision. 
 

ගරු ආරුමුගන් ෙතොණ්ඩමන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆ கன் ெதாண்டமான்) 
(The Hon.  Arumugan Thondaman) 
வா ங்கள்! எல்ேலா ம் ேசர்ந்  ெசய்ேவாம். இந்த பக்கம் 

வந்தால் இந்த seat ஐத் த ேவெனன்  காைலயில்தான் 
ெசான்ேனேன!  

Sir, at the outset, I would like to thank His Excellency 
the President for showing confidence and trust in me by 
appointing me as the Minister of  Livestock and  Rural 
Community Development to carry out the concept of 
"Mahinda Chintana", under which priority has been given 
to food security and to foster Sri Lanka to be self-
sufficient in milk by an accelerated programme.   

The main objective of the Ministry is to develop the 
livestock sector from the subsidiary level to a commercial 
level and at the same time, introduce and develop 
livestock activities for the livelihood development of rural 
people,  and to increase the local production of milk, eggs 
and meat to sufficiently meet the needs of the country.  

The Ministry is functioning as a major policymaker, 
regulator and facilitator in the livestock development of 
the country. The Department of Animal Production and 
Health, the National Livestock Development Board,  the 
Milco (Pct.) Limited, the Sri Lanka Poultry Development 
Company (Pvt.) Limited and the Mahaweli Livestock 

Enterprises Limited are the major arms under the 
Ministry for implementation of policies, regulations, 
programmes and projects related to  livestock 
development.     

The Department of Animal Production and Health - 
DAPH - is the main implementing organization of the 
country’s livestock development sector and it provides 
technical leadership, expertise and back-up services 
through its nine provincial departments to relevant 
stakeholders and other organizations.  The main 
objectives of the DAPH are: to assure an efficient 
preventive and curative animal health service; to enhance 
utilization of quality animal feeds and feed resources; to 
improve the genetic or production potential of the 
livestock; to assure safety of products of animal origin; to 
conduct research and development activities towards a 
sustainable livestock industry; to develop technically 
competent human resources and to ensure welfare and 
well-being of the animals. It also implements a range of 
statutes pertaining to the livestock sector under the 
provisions of Animals Act, Animal Diseases Act and 
Animal Feed Act.  

The DAPH presently operates through its six 
technical divisions such as Animal Health, Animal 
Breeding, Veterinary Regulatory Affairs, Veterinary 
Research, Human Resource Development, Livestock 
Planning and Economics and two support service 
divisions, namely Administration and Finance. In 
addition to those, two Animal Husbandry Schools are 
managed to produce the required diploma holders for the 
livestock sector and two Semen Processing Centres and 
two Goat Breeder Farms are operated to get the inputs for 
Breed Upgrading Programme. A total of  310 Divisional 
Offices are scattered throughout the country managed by 
veterinarians, which are the main functional units of the 
DAPH. 

In line with the policy decision taken by the 
Government, 18 District Level Veterinary Investigation 
Centres -VICs - have been established to strengthen 
disease surveillance in the country.  Seven VICs are to be 
built in the future years.  

The Milco (Pvt.) Limited embarked upon its 
initiatives among the local fresh milk producers and 
stakeholders to make our country self-sufficient in fresh 
milk through the local dairy farmers. We have been able 
to set upon that direction with the increase of fresh milk 
price up to Rs. 50 per litre from Rs. 28 during the first 
quarter of 2011.  Whilst recording an increase of 32 per 
cent in fresh milk intake during the past three years, it is 
pleasing to note that today, our price at Rs. 60 has 
reached almost the best farmgate price among the 
international fresh milk producers.   

Meanwhile, we have focused attention in the direction 
of  “Mahinda Chinthana Idiri Dekma” to popularize the 
consumption of fresh milk in the country with the setting 
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up of two UHT machines - one in Polonnaruwa and the 
other in Digana - in the year 2011. Since the setting up of 
the machines, we have produced 66 million packets of 
milk to date.  Our long-term intention  is to eliminate the 
use of milk powder, which incurs a colossal amount of 
foreign exchange that can be saved and used to enrich our 
local dairy farmers. Most importantly, we will cater to the 
nutrition demand of the Sri Lankans. 

The Milco company, being a commercial 
organization, is focused on serving the people of the 
country and also becoming a financially viable 
organization standing on its own. The 2013/ 2014 
financial year was successful for it, making a profit of Rs. 
166 million. During this year, the Milco has paid their 
farmers Rs. 3.4 billion as milk payments and it offers 11 
nutritious dairy products to the people of Sri Lanka. It has 
been able to increase the sales turnover from Rs. 4 billion 
in the year 2010 up to Rs. 7 billion during the last year 
and is expected to register a sale of over Rs. 8 billion 
during the current year.  

The machinery at Milco factories is over 50 years old 
and there had not been any upgrading in the past. The 
Ministry has already taken initiatives to refurbish the 
three factories, namely Ambewela, Digana and 
Polonnaruwa. This project is expected to be completed by 
April, 2015. The Colombo Milk Factory established in the 
year 1956 will be relocated at Badalgama with a state-of-
the-art factory for dairy-based products. These efforts will 
increase the production capacity at the Milco fivefold.  

Sir, the livewire of the milk industry is our local dairy 
farmer. A Social Security Fund is in place for them and it 
has disbursed Rs. 55 million for 18 essential benefits to 
farmers. The fund has a deposit of Rs. 60 million. In 
addition, we will propose a pension scheme for the dairy 
farmers in the near future. Further, we had initiated action 
to make the casual and trainee staff permanent during the 
year 2012, making 31 employees permanent. The rest will 
be made permanent during the course of the year.  

Sir, with regard to the National Livestock 
Development Board, we had 3,000 breedable cows in all 
the farms of NLDB, out of which only 2,500 were milk-
producing, supplying around 6,000 litres per day. Also, 
around 600 heifer calves had been issued to the public for 
breeding purposes annually. We undertook the 
implementation of the Sri Lanka Dairy Development 
Project, under which we have already completed the first 
phase by importing 2,000 heads of high-yielding cattle for 
our up-country farms and also issuing the first generation, 
mainly Jersey and Jersey x Friesian crosses, to the mid-
country and low-country NLDB farms and also to other 
dairy farmers. At present, the milk production of the 
NLDB has increased up to 30,000 litres and also the yield 
per milking cow per day of the dairy farmers, to whom 

those issues had been made, has increased up to 20 - 25 
litres. The second phase of this project is to bring another 
2,500 high yielding dairy cattle,  Jersey and Jersey x 
Friesian crosses, which will arrive in March or April next 
year, for farms in the South, where land development, 
pasture planting and housing have commenced.  

With the arrival of these cattle, the NLDB production 
per day would be around 70,000 litres, which will add to 
the national requirement and also this project will 
produce around 1,500 heifer calves to be issued to the 
dairy farmers from which there would be a further 
increase of milk, which will have a direct impact on the 
national requirement. Further, the NLDB has made the 
required arrangements, with the collaboration of the 
Department of Animal Production and Health, to import 
"Grandparents" stock of swine to NLDB in 2014 in order 
to enhance the genetic potential of the national swine 
breeding stock. 

Sir, the poultry sector is almost entirely with the 
private sector and market forces influence the industry 
trends. However, in order to minimize the effects of 
adverse prices, my Ministry has established the Sri Lanka 
Poultry Development Company (Pvt.) Limited using the 
resources of the former joint venture company, LANLIB. 
It is a 100 per cent Government-owned company, which 
is solely for the purpose of developing the poultry sector. 
I want to make this company a Government instrument to 
help smallholders to reap the benefits of the growing 
poultry industry and be the link between Ministries and 
Government institutions related to this field, as well as 
private sector institutions.  

Also, restarting of the breeder operation to the 
maximum capacity of 10,500 birds is going to be done by 
the Sri Lanka Poultry Development Company (Pvt.) 
Limited in three stages. I am happy to say that Stage 1 
and 2 are now in operation with 6,150 birds. A broiler 
project in batches of 2,000 with a two-week interval is 
going to  commence from December, 2014 totalling 
10,000 birds. The feed mixing plant, the slaughterhouse, 
the cool room, stores and other buildings within the farm 
premises are to be repaired and brought to functioning 
order. 

The Mahaweli Livestock Enterprises Limited is an 
organization which caters to the poultry sector and it 
comprises of stock of parent birds, a hatchery, a feed mill 
and a chicken-processing plant.  

With the intention of helping the rural community, the 
Plantation Human Development Trust has been re-
registered under the Companies Act. It was first formed 
in 1992 by the incessant efforts of the late Hon. 
Saumyamoorthy Thondaman. It was first established 
under the name of the "Plantation Housing and Social 
Welfare Trust". The main objective of this is to uplift the 
social welfare of the plantation community. Towards this 
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goal we have taken the following steps through the 
Plantation Human Development Trust. We have 
completed around 25,000 houses and shifted around 
100,000 people to "New Life Housing" Project, which has 
addressed the dignity of the workers. In the same manner, 
we have covered around 55 per cent of the requirement of 
sanitation of the plantation workers along with about 45 
per cent of the requirement of drinking water. We have 
also started construction to upgrade the child development 
centres which were earlier called, "Pullemadu" and the 
coverage is around 60 per cent on this activity. As an 
interim measure, we have re-roofed the barrack-type line 
rooms covering about 45 per cent until such time each 
family is allocated a separate house for which the 
plantation companies will release the required lands. In 
addition to that, the UDA has commenced to construct 
50,000 houses, which will assist the landslide victims in 
Koslanda and other areas as well. The Indian Government 
too has commenced the preliminary work of constructing 
4,000 houses for the people in the plantation sector. It is 
our view that around 150,000 houses are required to meet 
the balance to replace  people in the barrack-type line 
rooms.  

In addition to all these activities, several social 
awareness programmes have been conducted in the 
plantations on health, hygiene and environmental issues, 
which have assisted the workers to lead a better life. As a 
result, our estate health statistics indicates an upward 
trend due to the conducting of awareness and educational 
programmes. The Maternal Mortality and infant mortality 
rates have come down due to institutional delivery, which 
is almost 99 per cent at present.  

Sir, there are five project units functioning under the 
Saumyamoorthy Thondaman Memorial Foundation at 
present. They are: Prajashakthi Development Project, 
Nawashakthi Self-employment Entrepreneurship Project, 
Thondaman Vocational Training Centre at Hatton, 
Thondaman Cultural Centre at Ramboda and Thondaman 
Sports Complex at Norwood. 

The Prajashakthi Development Project aims to achieve 
comprehensive, complete and overall socio-economic 
development of the underprivileged rural community 
through extensive application and use of Information and 
Communication Technology. This project not only 
integrates the educational, social, cultural and civil 
activities of the plantation community, but also facilitates 
the use of technology as a catalyst in transforming the 
community into a united, well-informed and self-
sufficient society. There have been around 45 
Prajashakthi centres established in the plantation sector 
and another 35 Prajashakthi centres are expected to be 
completed in the coming years. Up to now, 38,683 youth 
and school children have registered with these 45 centres 
and they are being benefited directly from the facilities 
available at the centres.  

The Navashakthi Self-Employment Entrepreneurship 
Scheme, which is under the Prajashakthi Project, has 
been providing training to plantation youth over the last 
five years in various fields in self-employment projects 
such as dairy farming, poultry farming, goat farming, 
setting up of small business, tailoring and cultivation.  So 
far, it has given loans to 349 plantation youth for such 
types of business activities.   

The Ministry, in collaboration with the 
Saumyamoorthy Thondaman Memorial Foundation, has 
established the Prajashaksthi Youth Empowerment 
Cooperative Society - YESCOOP - for the purpose of 
promoting self-help activities among the beneficiary 
youth of the Prajashakthi and Navashakthi programmes.  
This Cooperative Society has been incorporated under the 
Cooperative Societies Act,  No. 5 of 1972. 

While focusing attention on human capacity 
development for plantation youth, we have emphasized 
on having 15 vocational training courses, which have the 
National Vocational Qualification  - NVQ - standards. 
These are being conducted on behalf of the plantation 
youth at the Thondaman Vocational Training Centre and 
through that, around 400 youth could be trained per year. 
Up to now, 2,855 youth have undergone training at this 
training centre.  Most of them who have passed the 
examination; they have secured jobs in reputed business 
organizations. Moreover, training courses in Bharatha 
Nattyam, Karnatic Music, Violin and Miruthangam are 
being conducted at the Ramboda Thondaman Cultural 
Centre.  At present, there are 35 students following these 
training courses.   

Sir, last but not least, I would like to take this 
opportunity to thank my Deputy Minister, the Secretary 
and the Additional Secretaries of my Ministry and their 
staff along with the Chairman and Heads of 
Organizations coming under the purview of my Ministry, 
and my adviser and personal staff for the support 
rendered to me to carry out my duties. Thank you.   

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
அ த்  ெகளரவ உ ப்பினர் ெசல்வம் அைடக்கல 

நாதன்அவர்கள்! உங்க க்கு 9 நிமிடங்கள்!  
 
[பி.ப. 4.27] 
 
ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்) 
(The Hon.  Selvam Adaikkalanathan) 
நன்றி, ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள! 

இப்ெபா  இங்கு விவசாயம் மற் ம் கால்நைட வளர்ப்  
த ய விடயங்கள்மீ  உைரயாற் வதில் நான் மட்டற்ற 

மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். எங்க ைடய விவசாயிகைளப் 
ெபா த்தமட் ேல இன்  அவர்கள் ெசால்ெலாணாத் 

ன்பத் க்குள்ளாகி இ க்கின்றார்கள். அவர்கள் தங்களின் 
வாழ்க்ைகத்தரம் உயர்த்தப்படாத சூழ ேல உைடைமகைள 
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அைடமானம் ைவத் த்தான் காய்கறி உற்பத்தி  த ய 
விவசாயம் நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்கிறார்கள். ஆனால், 
இன்  ெநல் த ய விவசாய உற்பத்திப் ெபா ள்க க்குச் 
சாியான நிர்ணய விைல இல்லாத காரணத்தால், தனியார் 
அவர்கைள ஆட்ெகாண் , அவர்களிடமி ந்  குைறந்த 
விைலயில் ெநல்ைல வாங்குகின்றார்கள். இதன் காரணமாக 
அவர்கள் தாங்கள் பட்ட கடைன இ க்க யாத மற் ம் 
தங்களின்  உைடைமகைள மீட்க யாத ஓர் இக்கட்டான 
சூழ்நிைலக்குள் தள்ளப்ப கின்றார்கள்.  

அரசாங்கம் இம் ைற ெநல் ன் உத்தரவாத விைலைய 34 
பாயி ந்  40 பாவாக உயர்த்தியி க்கின்ற . ஆனா ம் 

நைட ைறக்கு இ  எந்தள க்கு சாத்தியப்ப ம் என்பைத 
என்னால் கூற யா . காரணம் 34 பாய் என்ற நிர்ணய 
விைலயில்கூட அரசாங்கம் ெநல்ைல ைமயாக வாங்கு 
வதில்ைல என்ற குற்றச்சாட்  இ க்கின்ற . இ ந்தேபாதி ம் 
இம் ைற  எங்க ைடய விவசாயிகளின் ெநல்ைல அரசாங்கம் 
குறித்த விைலயில் ைமயாக வாங்க ேவண் ம் என்ற 
ேகாாிக்ைகைய ம் நான் இங்கு ன்ைவக்கின்ேறன்.   

அைதவிட, கடந்த காலங்களிேல மைழ, வரட்சி ேபான்ற 
நிைலைமக்குள் தள்ளப்பட்ட   எங்க ைடய விவசாயிகளின் 
விவசாயக் கடன்கள் - வங்கிக் கடன்கள் விவகாரம் இன்  
நீதிமன்றம் ெசன்றி க்கின்ற . அந்த வைகயில் அந்த 
விவசாயிகள் தாங்கள் வாங்கிய குறித்த கடைன குறிப்பிட்ட 
நாளில் உடன யாகச் ெச த்த ேவண் ம் என்ற நியதி இன்  
ஏற்பட் க்கின்ற . அந்த நிைலைமயில் இன்  இந்த 
விவசாயிகளின் நிைலைம ப ேமாசமாக ள்ள . இதனால் 
அவர்கள் தற்ெகாைல ெசய்கின்ற நிைலைமகூட ஏற்பட் க் 
கின்ற . அந்த வைகயில் எங்க ைடய விவசாயிகளின் 

வாசல்கைள, வயல் காணிகைள மற் ம் காணிகைள 
எல்லாம் வங்கிகள் ெபா ப்ேபற்கக்கூ ய ஒ  சூழல் 
காணப்ப கின்ற . 

கால்நைட வளர்ப்பவர்க ம் விவசாயிகள். ஆனால், இன்  
அங்கு கால்நைடகைள ேமய்ப்பதற்குாிய ேமய்ச்சல் நிலங்கள் 
இல்லாத காரணத்தால் இந்த விவசாயிக ம் ஏைனய 
விவசாயிக ம்  இரண்  தரப்பாகப் பிாிந்  அ கின்ற 
சூழ்நிைல காணப்ப கின்ற .  அங்கு ேமய்ச்சல் நிலங்கள் 
இ ந்தா ம்கூட அவற்ைறப் இரா வம் அல்ல  
கடற்பைடயினர் பி த்  ைவத் க் ெகாண்  விவசாயிகள் 
அந்த இடங்களில் கால்நைடகைளக் ெகாண்  ெசன்  
ேமய்ப்பதற்கு இடமளிக்க ம க்கின்றார்கள். இன்  அங்கு 
இரண்  ேபாகங்கள் ெசய்ைக பண் கின்றேபா  அந்தக் 
கால்நைடகைள  கட் ப்பாட் க்குள் ைவத்தி க்க யாத 
பிரச்சிைனைய அந்த விவசாயிகள் எதிர்ேநாக்குகின்றார்கள். 
அந்த வைகயில் எங்க ைடய விவசாயிக ம் அைமச்சர் 
அவர்கைளச் சந்தித் க் ேகாாிக்ைக வி க்கவி க்கின்றார்கள். 
ஆகேவ, இந்த நிைலைமைய அைமச்சர் அவர்கள் கவனத்தில் 
எ த்  அவர்கள் தங்களின் கால்நைடகைள ேமய்ப்பதற்கான 
வசதிவாய்ப்ைப ஏற்ப த்தித்தர ேவண் ம் என்ற 
ேகாாிக்ைகைய நான் வி க்கின்ேறன்.  

இன்ெனா  ேகாாிக்ைக ம் இ க்கின்ற . அ  ெபண்கள் 
தைலைமதாங்கும் கு ம்பங்கள் பற்றிய . கூ தலாக வடக்கு, 
கிழக்கிேல ேபார் அனர்த்தம் காரணமாக கணவைன இழந்த 
கு ம்பங்கள் நிைறயேவ இ க்கின்றன. அவர்க ைடய 
வாழ்வாதாரத் க்கு அ ப்பைடயாக, ைமயாக 
இல்லாவிட்டா ம் அைரவாசி மானிய அ ப்பைடயிலாவ , 

அவர்க க்குக் கால்நைடகைள வழங்க ேவண் ம். 
உண்ைமயிேல அவர்கள் வ மானம் இல்லாத நிைலைமயிேல 
பலவித இக்கட் க்கைள எதிர்ேநாக்குகின்றார்கள். அதன் 
காரணமாக அவர்கள்  மிக ேமாசமான நிைலைமக்குள் 
தள்ளப்ப கின்ற வாய்ப் க்கள் இப்ெபா  வந்  
ெகாண் க்கின்ற . எனேவ, அவர்கள் தங்கைள ம் 
தங்களின் குழந்ைதகைள ம் காப்பாற்றிக் ெகாள்ள 
வசதிவாய்ப் க்கள் ஏற்ப த்திக் ெகா க்கப்பட ேவண் ம். 
ெசாந்தக் கா ல் அவர்கள் நிற்பார்களாக இ ந்தால் 
இைடத்தரகர்களின ம், அவர்கைள தவறாகப் பயன்ப த்த 
நிைனக்கின்ற கா கர்களின ம் ெசயற்பாட்ைட நி த்த 

ம். 

பா ற்பத்திையப் ெபா த்தவைரயில் எங்களின் வன்னிப் 
பிரேதசத்திேல நிச்சயமாக ெநஸ்ேல கம்பனி அந்தப் பாைல 
வாங்குகின்ற . ஆனால், அங்கு சில இடங்களிேல அந்த 
வசதிவாய்ப்  அளிக்கப்படவில்ைல. ஆகேவ, அங்கு 
விவசாயிகளிடமி ந்  பாைலக் ெகாள்வன  ெசய்வதில் 

ைனப் க் காட்டப்பட ேவண் ம். எங்க ைடய 
விவசாயிகைளப் ெபா த்தமட் ேல அவர்கள் வடக்கு, 
கிழக்கிேலதான் கூ தலாகப் பாதிக்கப்பட் க்கின்றார்கள். 
ேபாாின் காரணமாக, இடப் ெபயர்வின் காரணமாக பலர் 
சூழ்நிைலக் ைகதிகளாக இ க்கின்றார்கள்.      

இைதவிட அங்கு அவர்களின் வயல் காணிகைள 
இரா வம் ைகப்பற்றி விவசாயம் ெசய்  வ கின்ற . 
அதாவ  அங்கு அவர்கள் மரக்கறிப் பயிர்ச் ெசய்ைகைய 
ேமற்ெகாள்கின்றார்கள்.  அவர்கள் அந்த உற்பத்திப் 
ெபா ட்கைள எங்க ைடய சந்ைதக க்குக் ெகாண்  வந்  
மிகக் குைறந்த விைலயில் விற்பதால், அந்த விவசாயிகள் 
மிக ம் கஷ்டப்பட்  உற்பத்திகைள ேமற்ெகாள்கின்ற 
ேபாதி ம் அவற்ைற அந்தச் சந்ைதகளிேல விற்க யா  
இ க்கின்ற . ஆகேவ, இன்  அவர்களின் பா  மிக ம் 
கஷ்டமாக இ க்கின்ற . அந்த வைகயில் அவர்கள் மிகுந்த 

ன்பத்திேல வண்  ெகாண் க்கின்றார்கள். அந்த 
விவசாயிகள் தங்கள் உற்பத்திப் ெபா ட்கைள பஸ் ேலேய 
சந்ைதக்கு ெகாண் வர ேவண் ம். அவர்கள் அந்தப் 
ெபா ட்கைள மார்க்கட் க்கு பஸ் ேல எ த்  வந்  
விற்பைன ெசய்வைத வ னியாவில் பார்க்கலாம். அேதேநரம் 
அவர்கள் அவற்ைற என்ன விைலயில் விற்பைன ெசய்வ  
என்ற திண்டாட்டத்திேல ஆகக்குைறந்த விைலயில் 
விற்கின்றார்கள். சிலேவைளகளில் அங்கு அவர்கள் தாம் 
ெசலவழித்த பஸ் காசுக்குக்கூட அந்தப் ெபா ட்கைள 
விற்கின்ற பாிதாபகரமான நிைலைமகள் காணப்ப கின்றன. 
ஆகேவ, அந்த விவசாயிகைளக் கவனத்திேல எ க்கின்ற ஒ  
நிைலப்பாட் டன் அரசாங்கம் ெசயற்பட ேவண் ம். 

இந்த நா  பிரதானமான ன்  ைறகளில் வ மா 
னத்ைத ஈட் கின்ற . தலாவ  ேதயிைல,  இரண்டாவ  
மீன்பி , ன்றாவ  விவசாயம். அந்த வைகயில் இன்  இந் 
தநாட் ன் ெபா ளாதாரம் இவற்றில்தான் தங்கியி க்கின்ற . 
ஆனால், அந்த விவசாயிகளின் நிைலைம பாிதாபகரமான 
இ க்கின்ற . இந்த நாட் க்கு வ மானத்ைத ஈட் க் 
ெகா க்கின்ற அந்த விவசாயிகள் மிக ேமாசமான சூழ்நிைலக் 
குத் தள்ளப்ப கின்றேபா  அரசாங்கம் வளர்வதற்கான, நா  
தன்னிைற  ெப வதற்கான வாய்ப்  என் ேம உ வாகா  
என நான் குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன்.  

ஆகேவ, குறிப்பாக, அங்கு இரா வம் இந்த 
விவசாயிகளின் காணிகளில் உற்பத்தி ெசய்வைத நி த்த 
ேவண் ம் என்  நான் ேகாாிக்ைக வி க்கின்ேறன். ேவண்  
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மானால் அவர்கள் தங்க ைடய ேதைவக க்கு அந்த 
உற்பத்திப் ெபா ட்கைளப் பயன்ப த்தட் ம். ஆனால், அவற் 
ைறச் சந்ைதக க்குக் ெகாண்  வந்  குைறந்த விைலயில் 
விற்பைத ஏற் க் ெகாள்ள யா . இரா வம் எங்க  
ைடய விவசாயிகளின் காணிகளில் விவசாயம் ெசய்  அந்த 
உற்பத்திப் ெபா ட்கைளக் குைறந்த விைலயில் விற்கின் 
றார்கள் என்றால், எந்தள க்கு அந்த விவசாயிகள் இந்த 
அரசினால் கவனத்தில் ெகாள்ளப்ப கின்றார்கள் என்பைத 
உணர ம். ஆகேவ, எங்க ைடய விவசாயிகைளக் 
கவனத்தில் எ த்  க்கிவி கின்ற அைனத் க் கடைம ம் 
அரசாங்கத் க்கு உண் ; அ  அைதச் சாிவரச் ெசய்ய 
ேவண் ம் என்  ேகாாி, வாய்ப்பளித்ததற்கு நன்றி கூறி, 
விைடெப கின்ேறன். நன்றி. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Nalin Bandara Jayamaha.   

You have 15  minutes.  
 

[අ.භා. 4.37] 
 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha) 
ස්තුතියි,  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වැදගත් අමාත ාංශ 

කිහිපයක වැය ශීර්ෂ  ගැන සාකච්ඡා කරන  ෙමම විවාදෙය්දී කථා  
කිරීමට අවස්ථාවක් ලැබීම ගැන මම සතුටු ෙවනවා. මා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී පශු සම්පත් අංශය ගැන අවධානය ෙයොමු කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. විෙශේෂෙයන් NLDB ආයතනය,  
මිල්ෙකෝ ආයතනය වැනි  රටට විශාල  ශක්තියක් ෙදන්න  පුළුවන් 
ආයතන ෙම්  අමාත ාංශයට අයත් ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  කුරුණෑගල  දිස්තික්කෙය්  
බිංගිරිය ආසනෙය් කුකුළු බිත්තර නිෂ්පාදනය කරන, කුකුළන් ඇති 
කරන සාමාන  හා මහා පරිමාණ ව ාපාරිකයන් බහුතරයක් 
ඉන්නවා. අද බිත්තර නිෂ්පාදනය   බරපතළ  අර්බුදයකට මුහුණ පා 
තිෙබනවා. සාමාන ෙයන් බිත්තරයක් නිෂ්පාදනය කරන්න  
රුපියල් 10කට වැඩි මුදලක් වැය ෙවනවා. අද වනෙකොට  
බිත්තරයක මිල රුපියල් අට, අටයි පණහ දක්වා   පහත  බැස 
තිෙබනවා.  ඒකට ෙහේතුව, නිෂ්පාදනය අධික ෙලස ඉහළ යාමයි. 
උදාහරණයක් වශෙයන් කියනවා නම්, 2012 වර්ෂෙය්දී මිලියන 
1457.1 ක් වී තිබුණු ජාතික  බිත්තර නිෂ්පාදනය  2013 වසර 
වනෙකොට  මිලියන 1942.2 දක්වා ඉහළ ගිහින් තිෙබනවා.  2012 
සිට 2013   දක්වා අවුරුද්දක් ඇතුළත ආසන්න වශෙයන් බිත්තර 
නිෂ්පාදනය  මිලියන 500කින්  වැඩි වී තිෙබනවා. එය අද බරපතළ 
පශන්යක්  වී තිෙබනවා.  ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙම් අමාත ාංශය, 
අදාළ අංශ අවධානය ෙයොමු කර තිෙබනවාද කියන එක ගැන 
ෙලොකු පශ්නයක් තිෙබනවා.  වසරක් ඇතුළත බිත්තර නිෂ්පාදනය 
මිලියන 500කින් වැඩි වීම  ආසන්න වශෙයන්  සියයට 30ක වැඩි 
වීමක්.  සත්ව නිෂ්පාදන අංශය,  ෙසෞඛ  ෙදපාර්තෙම්න්තුව,  ෙම් 
හා සම්බන්ධ අෙනක්  ආයතන ෙම් පිළිබඳව  ගත් කියා මාර්ග   
ෙමොනවාද කියන එක බරපතළ පශ්නයක්. ෙමොකද, බහුතරයක් 
ඉන්ෙන් කුඩා පරිමාණෙය් බිත්තර නිෂ්පාදකයනුයි.  කුකුළන් 
2,000ක්, 10,000ක් වාෙග්  පමාණයක් ඇති කරන, ස්වයං 
කර්මාන්තයක්  විධියට තමන්ෙග් පවුෙල් අයම වැඩ  කරන,  සුළු 
කර්මාන්තයක් විධියට කුකුළන් ඇති කරන අය බහුතරයක් 
ඉන්නවා. හැබැයි ෙම් ෙවනෙකොට  ෙම් සියලුම කර්මාන්තකරු වන් 
වැටිලා  අර මහා පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන්  කිහිප ෙදෙනක් 
විතරක්  ඉස්සරහට ගිහින් තිෙබනවා. ෙම්කට  ෙහේතුව විෙශේෂෙයන් 
ෙම් නිෂ්පාදනය ඉහළ යාමයි. ඒකට බලපාන තවත්  කාරණා 

තිෙබනවා. ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශෙයනුත් කුකුළු පැටවුන් 
ෙබද ෙබදා යනවා. එම නිසා ෙම්  කර්මාන්තයට  දැන් බරපතළ  
පශ්නයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා.   

ෙම් අමාත ාංශෙය් නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා ෙම් සභාෙව් 
ඉන්නවා.  Battery cage system  කියලා අලුත්  කමයක් ඇවිත් 
තිෙබනවා.  පී.බී. ජයසුන්දර මහත්මයා ඊෙය්-ෙපෙර්දා කියා 
තිබුණා මා දැක්කා- 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please! Mr. Deputy Chairman of Committees 

will now take the Chair.  
 
අනතුරුව ගරු හුෙනයිස ් ෆාරූක්  මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා  මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு ஹுைனஸ் பா க்  அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. HUNAIS FAROOK left the Chair and  
MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES took the Chair. 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ) 
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, පී.බී. ජයසුන්දර මහත්මයා කියා 

තිබුණා, තාක්ෂණය  එන එක  පශ්නයක් නැහැ කියා.  හැබැයි ෙම් 
battery cage system  එක කියන්ෙන් යුෙරෝපෙයන් අයින් කළ 
කමයක්. ෙම්ක අලුත් තාක්ෂණයක් ෙනොෙවයි. නිලධාරින් ඒ ගැන 
දන්නවා ඇති.  ෙම් කමය අනුව අඩි ෙදෙක්, ෙදෙක් කුඩා 
ෙකොටුවක් තුළ කුකුළන්  පස් ෙදෙනක් විතර දාලා තිෙබනවා.  
අවුරුදු ෙදකක් යන තුරු ඒ සතාට කිසිම චලනයක් ෙවන්න බැහැ.  
කෑම ටික කනවා, බිත්තරය දානවා විතරයි.  ෙම් කමය ෙබෞද්ධ 
රටක් විධියට අෙප් රටට කිසිෙසේත්ම ගැලෙපන්ෙන් නැහැ. සෙතක් 
බිත්තර සඳහා ඇති කළත්, මස ්සඳහා ඇති කළත් විෙශේෂෙයන් ඒ 
සතාට ෙකොටුවක ෙහෝ නිදහස්  භූමියක ෙහෝ ජීවත් ෙවන්නට 
පුළුවන් පරිසරය තිෙබන්නට ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්] දැන් 
ඔබතුමන්ලා සිතන්න , කුඩා ෙකොටුවක  එකම ඉරියව්වකින් 
කුකුෙළකුට ෙහෝ ෙවනත් සෙතකුට අවුරුදු ෙදකක් ඉන්න සිද්ධ 
ෙවනවා නම් එය  ෙකොයිතරම් සත්ව  හිංසාවක් ද කියා; ෙකොයි 
තරම් පාපයක් ද කියා. එම නිසා  ෙම් කමය යුෙරෝපෙය්  රටවලින් 
ඉවත් කළ, තහනම් කළ  කමයක්.  සත්වෙව්දින්ෙග්  අවධානය 
තවම ෙම් ගැන  ෙයොමු ෙවලා නැතිව ඇති. මම පසු ගිය කාලෙය් 
මහා සංඝරත්නය ෙම් පිළිබඳව  දැනුවත් කළා. ගරු නිෙයෝජ  
සභාපතිතුමනි, විශාල ව ාපාරිකයින් කිහිප ෙදෙනකු තමයි ෙම්ක 
කරන්ෙන්. කුකුළන් ලක්ෂ එකහමාරක් ෙදකක් තුනක් ෙයොදා 
ෙගන ෙම් කර්මාන්තය කරන විශාල ව ාපාරිකයින් කිහිප 
ෙදෙනක් ෙම් battery cage system  එක අනුගමනය කරනවා. 
ෙම්ෙකදී සතුන් තිස් දහසකට ෙසේවකයන් ෙදෙදනයි ෙයොදා 
ගන්ෙන්. ඒ හරහා ඒ අයෙග් නිෂ්පාදන වියදම අඩු ෙවනවා.  ෙම් 
නිසා අර සුළු ව ාපාරිකයින් බරපතළ පශ්නයකට අද මුහුණ දී 
තිෙබනවා. ෙම්ෙකන් හානි ෙදකක් ෙවනවා.  එකක් තමයි සත්ව 
හිංසාව. ෙදවැනි කාරණය තමයි  සුළු ව ාපාරිකයන්ට තරග 
කරන්නට බැරි වීම. ඒ  වාෙග්ම  සුළු ව ාපාරිකයන්ෙග්  නිෂ්පාදන 
මිලත් ඉහළයි. ෙම් වන විට බිත්තර නිෂ්පාදනය වැඩි වී  තිෙබනවා. 
[බාධා කිරීමක්] 

අෙප් පැත්ෙත් ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් ඉන්ෙන් සුළු ව ාපාරිකෙයෝ. 
ෙමය බරපතළ පශ්නයක්.  ඒ නිසා පශු සම්පත් හා ගාමීය පජා 
සංවර්ධන ඇමතිතුමාෙග්ත්, අදාළ නිලධාරින්ෙග්ත් විෙශේෂ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අවධානය ෙම් ෙකෙරහි ෙයොමු කරවනවා. ෙම් කමය නවත්වන්න. 
ෙම් කමය නැවැත්තුෙව් නැත්නම් සුළු පරිමාණ  ව ාපාරිකෙයෝ, 
ගෙම් කුකුළන් දහෙදොෙළොස්දහසක්, නැත්නම් ෙදතුන්දහසක් හදලා 
ජීවත් ෙවන මිනිසුන් වැටිලාම  යනවා. අද බහුතරයක් සුළු 
ව ාපාරිකෙයෝ ෙම් හරහා තමයි වැටිලා තිෙබන්ෙන්. ෙමොකද, 
රුපියල් 10.00ක් නිෂ්පාදන වියදම යද්දී රුපියල් 8.50ට 
බිත්තරයක මිල නියමව තිබීම ඒ අයට දරා ගන්න බැහැ. ෙම් අලුත් 
කමය ෙගනැවිත් මහා පරිමාණ ව ාපාරිකෙයෝ විතරක් රඳා 
පැවතිලා ඉන්නවා. ඊෙය් ෙපෙර්දා කියා තිබුණා, බිත්තරවලට 
සහතික මිලක් ෙදනවා කියා. හැබැයි, සෙතොෙසන් බිත්තර ෙපට්ටි 
2,000ක්  අරෙගන ඒ සහතික මිල කියාත්මක කරන්න බැහැ. 
ෙමොකද, සහතික මිලක් ෙදන්න සෙතොස ෙකොච්චර උත්සාහ කළත් 
අද බිත්තර මිල තීන්දු කරන්ෙන්  ෙකොළඹ සිටින මඩවල නමැති 
ව ාපාරිකයායි. ඒ ව ාපාරිකයා තමයි බිත්තර මිල තීන්දු 
කරන්ෙන්. ඒ නිසා විෙශේෂෙයන් පශු සම්පත් හා ගාමීය පජා 
සංවර්ධන අමාත තුමාට මම කියනවා, ෙම් සම්බන්ධව කටයුතු 
කරන්න කියා. විෙශේෂෙයන් battery cage system එක 
නවත්වන්න කටයුතු කරන්න. එෙහම ෙනොවුෙණොත් අපට සිද්ධ 
ෙවනවා,  ජනතාවත් සමඟ, ගරුතර ස්වාමීන් වහන්ෙසේලාත් සමඟ 
එකතු ෙවලා ෙම් කමයට විරුද්ධව සටන් කරන්න; ෙම් සත්ව 
හිංසාවට විරුද්ධව සටන් කරන්න. ෙබෞද්ධෙයෝ විධියට අපට ෙම්ක 
කීයටවත් අනුමත කරන්න බැහැ. ගරු ඇමතිතුමාටත්, ඒ වාෙග්ම 
අදාළ නිලධාරින්ටත් මම කියනවා,  ෙම් කමෙයන් වන සත්ව 
හිංසනය සහ සුළු ව ාපාරිකයන්ට වන හානිය සලකා බලා ෙම් 
කමය නතර කරන්න කටයුතු කරන්න කියා.  

 මම මතක් කරන්න ඕනෑ,  2012 අය වැය ෙව්ලාෙව්දී අෙප් 
නිෙයෝජ  අමාත  එච්.ආර්. මිතපාල මහත්තයා කිව්වා, "කිරි 
ගන්නයි, බිත්තර ගන්නයි ඔටුවන් හා පැස්බරුන් ෙගෙනනවා" 
කියලා කිව්ව කථාව.  මම  ඔබතුමාෙගන් අහන්න කැමැති යි,  ෙම් 
ෙවනෙකොට පැස්බරුන් සහ ඔටුවන් ෙගනැල්ලා තිෙබනවාද කියා.  

 
ගරු එච්. ආර්. මිතපාල මහතා  
(மாண் மிகு எச். ஆர். மித்ரபால) 
(The Hon. H.R. Mithrapala )  
මන්තීතුමනි, සිවිල් සංවිධාන හා ස්ෙව්ච්ඡා සංවිධාන 

ෙබොෙහොමයක් ඒකට විරුද්ධත්වය පකාශ කළා. ඒ නිසා අපි ඒ 
අදහස අත් හැරලා දැම්මා.  

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ඔබතුමා කිව්ෙව්, කිරි සහ බිත්තර සඳහා ඔටුවන් සහ 

පැස්බරුන් ෙගන්වන බව. ඔබතුමා ඒ ෙයෝජනා ෙගෙනන්න කලින් 
ඒ සංවිධාන සමඟ සාකච්ඡා කරන්න ඕනෑ. ෙම්  ෙලෝකෙය් කරන්න 
බැරි ෙද්වල් කියා, දැන් ඔබතුමා කියනවා, ඒ සංවිධාන 
විරුද්ධත්වය පළ කළා කියා. එෙහම නම්  විරුද්ධත්වය පළ කරන 
ෙගොඩක් ෙද්වල් ෙම් ආණ්ඩුවට නවත්වන්න ෙවනවා. ෙම් ආණ්ඩුව 
ඒ විධියට ජනතාවට සවන් ෙදන ආණ්ඩුවක් නම් ෙම් ආණ්ඩුවට 
විරුද්ධත්වය පළ කරන ෙගොඩක් ෙද්වල් තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලාට 
කරන්න බැරි වුණාම, ඔබතුමන්ලා අසාර්ථක වුණාම කියනවා, 
ජනතාව විරුද්ධ වුණු නිසා ෙම්ක නැවැත්තුවා කියා. ඒක සාධාරණ 
පිළිතුරක් ෙනොෙවයි.  ඔටුවන් සහ පැස්බරුන් ෙගෙනනවා කිව්ව ඒ 
ෙයෝජනාව ඔබතුමන්ලාෙග් පරණ අය වැය ෙල්ඛනවල තිෙබන 
පුස් ෙවඩිල්ලක් එෙහමත් නැත්නම් කැරට් අලයක්.  ෙම් අය 
වැයටත් ෙවන්ෙන් ඒ කථාවම තමයි. ලබන අවුරුද්ද වන ෙකොට 
ෙම් අය වැෙය් ෙද්වල් කියාත්මක කරන්න බැරි වුණාම ජනතාව 
විරුද්ධ වුණ නිසා කර ගන්න බැරි වුණා කියා ඔබතුමන්ලා කියයි.   

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ගරු මන්තීතුමා, - 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ඔව්, මෙග් මිතයා. 

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ඔටු කිරි හරි ෙෂෝක්. බීලා බලන්න ෙකෝ.  

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ඔබතුමාට ෙහොඳ ඇති. එෙහම නම් අෙප් මිතපාල මහත්තයාට 

කියා ඔබතුමාටවත් ඔටුෙවක් ෙගන්වා ගන්න. අඩුම ගණෙන් අෙප් 
අස්වර් මහත්තයාටවත් ඔටුෙවක් ෙගනැල්ලා ෙදන්න, ඔටු කිරි 
ෙබොන්න. ඒකවත් කර ගන්න.  

ෙම් වාෙග් අසාර්ථක ව ාපෘති තමයි ෙම්ෙගොල්ෙලෝ කර 
තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම බිත්තර නිෂ්පාදනය වැඩිවීමට තවත් 
බලපා තිෙබනවා මව් සතුන්. මව් සතුන් නිෂ්පාදනය වැඩිෙවලා 
තිෙබනවා. මම හිතන විධියට සත්ව නිෂ්පාදන හා ෙසෞඛ  
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙම් සම්බන්ධව කටයුතු කෙළොත් ෙහොඳයි. 
ෙමොකද, ෙම්ෙක් සීමාවක් නැහැ. අද ඒක ෙවනම ව ාපාරයක් 
ෙවලා තිෙබනවා. "Grandparents" කියන සතුන් පුස්සැල්ල ෆාම් 
එක ඒ වාෙග්ම ජීපී ෆාම් ගෙල්ෙවල කියන තැන්වල නිෂ්පාදනය 
කරනවා. අඩුම ගණෙන් ඒ නිෂ්පාදනවලින් අෙප් රටට අවශ  
පමාණය තීරණය කර ඉතිරි සතුන් පිටරට යැවීෙම් කමයක් 
ලැහැස්ති කරනවා නම් ෙහොඳයි. ඔක්ෙකොම අෙප් රට තුළට 
ෙගනැවිත්, නිෂ්පාදනය වැඩි කර අද ෙම් ක්ෙෂේතය තුළ මහා 
අර්බුදයක් ඇති කර තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් කරුණු 
සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමන්ලාෙග් විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු 
කරවනවා.  

 පශු සම්පත් හා ගාමීය පජා සංවර්ධන අමාත ාංශය විධියට 
ගත්තාම ගව පට්ටි වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා  රුපියල් මිලියන 
2577ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒක පසු ගිය අවුරුද්දට වඩා තුන්, 
හතර ගුණයක වැඩිවීමක්. 

එෙහම කරන එක ෙහොඳයි. අපි පිළිගන්නවා. හැබැයි, ගව 
පට්ටිවලට වැඩි කරද්දී පශු පර්ෙය්ෂණ කියාත්මක කිරීමට පසු ගිය 
අවුරුද්ෙද් රුපියල් මිලියන 32ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ෙමවර 
ඒක රුපියල් මිලියන 20කට අඩු කර තිෙබනවා. ගව පට්ටි වැඩි 
ෙවනෙකොට අෙනක් පැත්ෙතන් ඒවාත් වැඩිෙවන්න ඕනෑ. ඒක 
ෙවලා නැහැ. ඒ වාෙග්ම පශු පර්ෙය්ෂණ ව ාපෘති ෙසේවා සඳහා 
ෙමවර ෙවන් කර තිෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන 176යි. ගියවර 
රුපියල් මිලියන 205ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. එතැනත් අඩු ෙවලා 
තිෙබනවා. මිල්ෙකෝ ආයතනෙය් සැකසුම් ධාරිතාව නවීකරණය 
කිරීමට ගියවර රුපියල් මිලියන 3156යි, ෙමවර රුපියල් මිලියන 
2530යි. ඒකත් අඩු කරලා.[බාධා කිරීමක්] ඒ වාෙග් බරපතළ 
පශ්න තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමා ෙමතැන නැහැ. ඒ අමාත ාංශය 
යටෙත් තිෙබනවා, ගාමීය පජා සංවර්ධන; වතු නිවාස සහ යටිතල 
පහසුකම් සංවර්ධනය ගැන.  පසු  ගිය අවුරුද්ෙද් ෙම්  සඳහා 
රුපියල් මිලියන 882ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ෙම් අවුරුද්ෙද් 
ෙවන් කර තිෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන 800යි.    
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අපි දන්නවා, ඊෙය් ෙපෙර්දා ෙකොස්ලන්ද පෙද්ශෙය් විශාල 
නාය යෑමක් සිදු ෙවලා පශ්නයක් ඇති වුණ බව. අපි හැමදාම වතු 
කම්කරුවන් ගැන කථා කරනවා. ඒ අයෙග් නිවාස ගැන කථා 
කරනවා. නිවාස ෙදන්න ඕනෑ කියා ඔබතුමන්ලා කියනවා. හැබැයි, 
ඒවාට මුදල් ෙවන් කර නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම ෙතොණ්ඩමන් 
ඇමතිතුමා කියන්ෙන් වතුකරෙය් ජනතාව නිෙයෝජනය කරන 
ඇමති ෙකෙනක්. ඉතින්, එතුමා තමන්ෙග් අමාත ාංශය අෙත් තියා 
ෙගන වතු කම්කරුවන්ෙග් නිවාස සඳහා ෙම් විධියට නිදා ෙගන 
කටයුතු කරනවා නම්, තමන්ෙග් අමාත ාංශෙයන් වැඩක් කරන්න 
උත්සාහ කරන්ෙන් නැත්නම් වතු කම්කරු ජනතාව  එළෙඹන 
ජනාධිපතිවරණෙය්දී අනිවාර්යෙයන්ම තීන්දුවක් ගනීවි, 
ෙතොණ්ඩමන් මහත්තයලා රකිනවාද, එෙහම නැත්නම් ෙම් 
ආණ්ඩුව ෙපරළලා අලුත් ආණ්ඩුවක් හදනවාද කියා. ඒක වතු 
කම්කරු ජනතාව තීන්දු කරයි. එතුමන්ලා වතු කම්කරුවන් 
ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටියාට, වතු කම්කරුවන් ෙවනුෙවන් කථා 
කළාට, වතු කම්කරුවන්ට වැඩ කරනවාද කියන එක ෙම් අය 
වැෙයන් ෙපෙනනවා. අදත් ෙකොස්ලන්ද පෙද්ශෙය් ජනතාව 
අපහසුතාවට පත් ෙවලා, තවමත් කඳවුරුවල  සිටින බව අපි 
දන්නවා. ඒ ගැනත් ෙම් අවස්ථාෙව් මතක් කරනවා.  

අද තවත් වැදගත් අමාත ාංශයක වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව කථා 
කරන්න තිෙබනවා. ඒ අෙප් ගරු සුසිල් ෙපේමජයන්ත මැතිතුමාෙග් 
පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂය. ෙමහිදී 
ඔබතුමාට කරුණු කිහිපයක් මතක් කරන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන් අද 
සුළං බලාගාර - wind power plants - සම්බන්ධව බරපතළ 
පශ්නයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා, ගරු ඇමතිතුමනි.  අපි දන්නවා, 
ෙපෞද්ගලික ව ාපාරිකෙයෝ ගණනාවක් ෙමගා ෙවොට්ස් 100කට 
ආසන්න පමාණයක් විදුලි නිෂ්පාදන ආරම්භ කර තිෙබන බව. 
හැබැයි, ෙම් වන විට අලුතින් ඉල්ලුම් කර තිෙබන proposalsවලට 
එෙහම නැත්නම් ෙයෝජනාවලට පමුඛතාව ෙනොදී 
ෙද්ශපාලනඥයින් මැදිහත්ෙවලා පමුඛතාව කඩා ෙගන ඒ අය 
ඉස්සරහට ගිහිල්ලා  LOI ඉල්ලන තත්ත්වයක් උදා ෙවලා 
තිෙබනවා. ඕනෑ නම් මට නම්වලින්ම කියන්න පුළුවන්. පුත්තලම 
දිස්තික්කෙය් මන්තීවරෙයක් සහ ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් 
මන්තීවරෙයක් තමන්ෙග් ෙයෝජනාවක් -තමන් සම්බන්ධ 
ෙයෝජනාවක්- ඉස්සරහට ෙගෙනන්න ෙම් ආයතනවලට 
මැදිහත්ෙවලා බලපෑම් කරන බව අපට ආරංචි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
නිසා ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරනවා, විෙශේෂෙයන්-  

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
ගරු මන්තීතුමාෙග් නම කියන්න. 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
නිෙයෝමාල් පනාන්දු මහත්තමයායි, ගාමිණී ෙලොකුෙග් 

මහත්මයායි. ඒ නිසා -  
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
නම ඇහුවා ෙන්.  

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ඉල්ලා ෙගන ෙතොප්පි දමා ගත්තාට අපට කරන්න ෙදයක් 

නැහැ.  
 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Order, please!  Hon. Azwer, what is your point of 

Order? 
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, he cannot mention the names of Members.  It 

must be expunged. It is against the Standing Orders.  
 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
එතුමා බලලා ලස්සනට ඒක කරයි. ඔබතුමා කලබල නැතිව 

ඉඳ ගන්න. ෙමොකද, එතුමා ෙහොඳ ඇමති ෙකෙනක්. එතුමා ඒවාට 
ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. එතුමාට දැන් ෙම්ක කර ගන්න ෙලෙහසියි.  
 

නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Nalin Bandara Jayamaha, you carry on. Please 

refrain from mentioning the names of Members.  
 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු මන්තීතුමා, කරුණාකර වාඩිෙවන්න.  

 

නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Member, you carry on as you have only  two 

more minutes.  
 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, මට සභාව නිහඬ කරලා 

ෙදන්න.  

මම ගරු සුසිල් ෙපේමජයන්ත ඇමතිතුමාට කියනවා,  ෙම් වන 
විට ව ාපෘති කිහිපයක් ඇණ හිට තිෙබන බව. ඇතාමල ඇල්ල 
ව ාපෘතිය, කිතුල්ගල  කුඩා ජල විදුලි බලාගාර ව ාපෘතිය 
ෙද්ශපාලන අත ෙපවීම්  නිසා  ෙම් වනෙකොට ඇණ හිට තිෙබනවා. 
ෙම් සියලු ව ාපෘති ආරම්භ  කරන්ෙන් මධ ම පරිසර අධිකාරිය 
වාෙග්ම අනික් අදාළ ආයතනවල අනුමැතිය අරෙගනයි. [බාධා 
කිරීම්] ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, මට සභාව නිහඬ කරලා 
ෙදන්න. මම ෙකොෙහොමද කථා කරන්ෙන්? මම වැදගත් 
මාතෘකාවක් යටෙත්යි කථා කරන්ෙන්. ගරු ඇමතිතුමා අහෙගන 
ඉන්නවා.   

නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Member, please wind up.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි,  මට තව විනාඩියක් ෙදන්න.   
ගරු ඇමතිතුමනි, ඇතාමල ඇල්ල ව ාපෘතියත්, කිතුල්ගල 

කුඩා ජල විදුලි බලාගාර ව ාපෘතියත් ෙනොෙයක් පශ්න  නිසා නතර 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ ගැන ඔබතුමාෙග් අවධානය  ෙයොමු 
කරන්නටය කියා ඉල්ලා සිටිනවා. ෙමොකද, ඒ ව ාපාරිකයන් මුදල් 
ෙවන් කරලා සියලු අනුමැතීන් ලබා ගත්තායින් පසුව  තමයි 
ෙමවැනි  පශ්න මතු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. සුනිත  බල ශක්තිය අෙප් 
රටට අවශ  ෙදයක්; පුනර්ජනනීය බල ශක්තිය අෙප් රටට අවශ  
ෙදයක්. සියලු අනුමැතීන් ලබා ගත්තායින් පසුව ෙමවැනි ෙද්වල්  
වුණාම, එම ව ාපෘති නතර කරන්න සිදු වුණාම ව ාපාරිකයන් 
අඩපණ ෙවනවා. ඇතාමල ඇල්ල ව ාපෘතිය  අවුරුදු 3ක්  තිස්ෙසේ 
නතර ෙවලා තිෙබනවා. කිතුල්ගල ව ාපෘතියත් එෙහමයි. එම  
නිසා අඩපණ ෙවලා තිෙබන, අෙප් රටට විශාල විදුලි බලයක්  ලබා 
ෙදන්න පුළුවන්  ෙමවැනි ව ාපෘති ආරම්භ කරන්න අවස්ථාවක් 
සලසා ෙදන ෙමන් ගරු ඇමතිතුමාෙගන් කාරුණිකව ඉල්ලා 
සිටිනවා.  

 

[අ.භා. 4.52] 
 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, කෘෂිකර්ම, පශු සම්පත් හා 

ගාමීය පජා සංවර්ධන, සම්පදායික කර්මාන්ත හා කුඩා ව වසාය 
සංවර්ධන, පරිසර හා  පුනර්ජනනීය බලශක්ති ආදී අමාත ාංශ 
කිහිපයක වැය  ශීර්ෂ කිහිපයක් පිළිබඳව පැවැත්ෙවන ෙමම 
විවාදයට සහභාගී ෙවන්නට  ලැ බීම ගැන මම සතුටු ෙවනවා. 
පළමුෙවන්ම ෙම් රෙට් කෘෂිකර්ම අමාත ාංශය සතුව තිෙබන 
අතිමහත් වගකීම් සම්භාරය පසු  ගිය වර්ෂ කිහිපය  පුරාම ඉතා 
සාර්ථක අන්දමින් කියාත්මක වුණාය කියා අපි සතුටට පත් 
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම, 2013 වර්ෂෙය්දී රෙට් ඇති වුණු අයහපත් 
කාලගුණික, පාරිසරික හා ෙද්ශගුණික තත්ත්වයන් එක්ක  
කෘෂිකර්ම ක්ෙෂේතෙය් යම්කිසි පසුබෑමක් සිද්ධ වුණා. කාල ගුණික 
හා  ෙද්ශගුණික තත්ත්වයන් රෙට් වී නිෂ්පාදනය අඩු වීමට 
විෙශේෂෙයන්ම බලපෑවා. ඒ කාලගුණික හා ෙද්ශගුණික  
විපර්යාසයන් සහල් මිල ඉහළ යාමට බලපෑවා. හාල්වලින් බියර් 
ෙපරනවාය;  හාල් මුදලාලිලා ඇති ෙවලා තිෙබනවාය කියා  
ආණ්ඩුවට  අනික් පැත්තට දමා ගහන්න විරුද්ධ පක්ෂය සහල් මිල 
ඉහළ යාම උපෙයෝගී  කර ගන්නවා. ඇත්ත කථාව තමයි, වර්ෂාව 
නැති ෙවලා නියඟය ඒම නිසා රෙට් වී නිෂ්පාදනය  පහත වැටීම. 
එෙහම වුණත්, අපහසුතා මධ ෙය් වුණත්  බලාෙපොෙරොත්තු  වුණු 
ආකාරයට  සමස්ත කෘෂිකාර්මික ක්ෙෂේතය තුළින් රෙට් ජාතික 
ආර්ථිකයට දායකත්වය ලබා දීමට කෘෂිකර්ම ක්ෙෂේතය අද සමත් 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මීට අවුරුදු 10කට, 15කට 
ඉස්ෙසල්ලා එෙහම නැත්නම් අවුරුදු 20කට, 25කට ඉස්ෙසල්ලා  
තිබුණාට වඩා කෘෂිකාර්මික ක්ෙෂේතය තුළ  අද විශාල රැකියා 
පස්ථා ගණනාවක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා.  

අද නගරෙය්  පලතුරු සඳහාම  ෙවන් වුණු අෙළවි  සැල් ඇති 
ෙවලා තිෙබනවා. මිනිසුන්ෙග් පලතුරු පරිෙභෝජනෙය් කැමැත්ත 
වැඩි වීමත් එක්ක, ෙපළඹීමත් එක්ක එවැනි තත්ත්වයන් ඇති 
ෙවලා තිෙබනවා.  ඒ වාෙග්ම කෘෂිකර්ම ක්ෙෂේතයට අදාළ වුණු  
විෙශේෂ ෙවෙළඳ මධ ස්ථාන ඇති  කිරීමත් එක්ක රෙට් යම් රැකියා 
අවස්ථා පමාණයක් බිහි වීමත්, ජනතාවෙග් පරිෙභෝජන අවස්ථා 
ඉහළ යාමකුත් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ තුළින් කෘෂිකර්ම 
ක්ෙෂේතය රෙට් ජාතික ආර්ථිකය  තුළ  දැවැන්ත වැඩ ෙකොටසක් 
සිද්ධ කරලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම අනිකුත් අංශවලට වැඩිය 
අපහසු අංශයක් තමයි කෘෂිකාර්මික අංශය. ෙමොකද, කෘෂිකර්ම 
ක්ෙෂේතය  අව්වක්, වැස්සත් එක්ක ඉස්සරහට  යන්න තිෙබන  

ක්ෙෂේතයක්. "ආදි අෙප්  මුතුන් මිත්ෙතෝ - ඉෙරන් හ ෙඳන්  වැඩ 
ගත්ෙතෝ" කියා  කියමනක් අපි අහලා තිෙබනවා. 

ඒ වාෙග්ම කෘෂිකර්ම ක්ෙෂේතයත් ඉරත්, හඳත් එක්ක; අව්ව, 
වැස්ස, හුළඟත් එක්ක ඉදිරියට යන ෙදයක්. ඒ නිසා යම් යම් 
අවස්ථාවල නිෂ්පාදනය කඩා වැෙටනවා; යම් යම් අවස්ථාවල 
නිෂ්පාදනය ෙපරට එනවා. ඒ ෙකොෙහොම නමුත් කවුරු පිළිගන්න 
අකමැති වුණත් අපි පිළිගන්න ඕනෑ අද රෙට් ආහාර සුරක්ෂිතතාව 
පවතින බව. දකුණු ආසියාෙව් වැඩිම ආහාර සුරක්ෂිතතාව තිෙබන 
රට බවට ශී ලංකාව පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ෙගෞරවය අපට 
ලැබුෙණ් අෙප් මහින්ද චින්තන වැඩ පිළිෙවළ සමඟ ෙගන යන 
නිවැරැදි කෘෂිකාර්මික පතිපත්තිය නිසාය කියන එක ඉතාම 
නිර්භයව පකාශ කරන්න ඕනෑ. රට සහල් අතින් ස්වයංෙපෝෂිත 
වන විට, බඩ ඉරිඟු අතින් ස්වයංෙපෝෂිත වන විට, උඳුවලින් 
ස්වයංෙපෝෂිත තත්ත්වයට ඉතාම ආසන්න මට්ටමට පැමිණ 
තිෙබන විට, මුංවලින් සහ අෙනකුත් යම් යම් ආහාර ෙභෝග අතින් 
ද රට ස්වයංෙපෝෂිත මට්ටම කරා ළඟා ෙවමින් පවතිනවා.  රජය 
ලබා ෙදන විෙශේෂ ෙපොෙහොර සහනාධාරය එයට බලපා තිෙබනවා. 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙලස ෙපොෙහොර මල්ලක් රුපියල් 350කට 
ෙදනවාය ෙනොකියා විරුද්ධ පක්ෂෙය් අය කියනවා, ඒ ෙයොදන 
සහනාධාර ෙපොෙහොරවලින් හැෙදන්ෙන් දළු විතරයි, ෙකොළ විතරයි 
කියලා. හැබැයි ඒ ෙපොෙහොර ටිකම කුඹුරට රැෙගන ෙගොස් දැම්මාම 
කුඹුෙර් වී අස්වැන්න වැඩි ෙවනවා. එතෙකොට කියන්ෙන් නැහැ 
ෙගොයම් ෙකොළ විතරක් හැෙදනවා කියලා. ෙම්වා නිකම්, කියන්න 
ෙදයක් නැතිවාට ෙබොරුවට මවා පාන තර්ක විතරයි. ෙම් අය වැය 
තුළින් ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙනොකඩවා දසවන වර්ෂයටත් ලබා 
දී තිෙබනවා.  

අපි පිළිගන්න ඕනෑ මහින්ද චින්තන වැඩ පිළිෙවළ තුළ රෙට් 
කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදනය ෙපරට ඇවිත් ආහාර සුරක්ෂිතතාව 
අතින් රට ඉස්සරහට ඇවිත් තිෙබන බව. අපි අෙප් ගරු කෘෂිකර්ම 
ඇමතිතුමාට විෙශේෂ ස්තුතියක් කරනවා, එතුමා ඉතාම නිහඬව 
කෘෂිකර්ම ක්ෙෂේතයට කරන ෙමෙහය පිළිබඳව. එම 
අමාත ාංශෙය් නිලධාරි මහත්වරුන් ඒ මහ ජන නිෙයෝජිතයන්ට 
සහ මහ ජන නිෙයෝජිතයන්ෙග් හඬට ඇහුම් කන් ෙදමින් 
කෘෂිකාර්මික ක්ෙෂේතය ෙපරට ෙගන යෑමට කරන වැඩ පිළිෙවළ 
ෙවනුෙවන් මම එතුමන්ලාට ද ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

ඒ එක්කම මම ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. රෙට් 
තිෙබන කෘෂිකර්ම විද ාලවල -දෑවුරුදු කෘෂිකර්ම ඩිප්ෙලෝමා 
පාඨමාලාව පවත්වන කෘෂිකර්ම විද ාලවල- පහසුකම් තවදුරටත් 
වර්ධනය කිරීම මඟින්, ඇතුළත් කර ගන්නා සිසුන් පමාණය වැ ඩි 
කිරීම මඟින් ෙමරට කෘෂිකර්ම ක්ෙෂේතයට වඩාත් වැඩි වැඩ 
ෙකොටසක් කරන්න පුළුවන් කියා අපි හිතනවා. ඒ නිසා අෙප් ගරු 
ඇමතිතුමාෙගනුත්, නිෙයෝජ  ඇමතිතුමාෙගනුත්, අමාත ාංශෙය් 
ෙල්කම්වරුන්ෙගනුත් මම ඉල්ලීමක් කරනවා, කෘෂිකර්ම 
විද ාලවලට ලබා ෙදන පහසුකම් සහ ලබන වර්ෂෙය් සිට ඇතුළත් 
කරගන්නා සිසුන් පමාණය වැඩි කිරීමට කටයුතු කරන්න කියා. 
ෙමොකද, කෘෂිකර්ම විද ාලවලින් පිට වූ ඩිප්ෙලෝමාධාරින් කිසිම 
ෙකෙනක් අද වන ෙකොට රැකියා විරහිත ෙගොෙඩ්, ෙපෝලිෙම් නැහැ. 
ඒ අයට ෙපෞද්ගලික අංශෙය් වාෙග්ම රාජ  අංශෙය්ත් විශාල 
ඉල්ලුමක් තිෙබනවා. මහින්ද චින්තන වැඩ පිළිෙවළත් එක්ක 
ෙපරට යන කෘෂි කර්මාන්තය තුළ එම ක්ෙෂේතෙය් දැනුම සහිත 
උදවියට විශාල ඉල්ලුමක් තිෙබනවා. අන්න ඒ නිසා එම 
ක්ෙෂේතෙය් දැනුම සහිත පුද්ගලයන් වැඩි කිරීමට තවදුරටත් 
කටයුතු කරන ෙලස ඉල්ලා සිටිනවා.  

මම විෙශේෂ ස්තුතියක් කරනවා ගරු කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමාට. 
ගරු ඇමතිතුමනි, සබරගමුව පළාතට තිෙබන එකම කෘෂිකර්ම 
විද ාලය වන රත්නපුර කරපිංච කෘෂිකර්ම විද ාලය සංවර්ධනයට 
ෙම් වර්ෂය තුළ -2014 වර්ෂය තුළ- අතිවිශාල මුදල් පමාණයක් 
ෙවන් කිරීම පිළිබඳව සබරගමුෙව් සමස්ත ෙගොවි ජනතාව 
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ෙවනුෙවන් මම ඔබතුමාට විෙශේෂ ස්තුතියක් කරන්න ෙම් අවස්ථාව 
උපෙයෝගි කරගන්නවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් රජය යටෙත් ෙම් 
කරෙගන යන වැඩ පිළිෙවළ තවතවත් ශක්තිමත්ව ෙපරට ෙගන 
යෑමට ගරු ඇමතිතුමාටත්, ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමාටත් හැකි 
ෙව්වා කියලාත් මම පාර්ථනා කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, පශු සම්පත් හා ගාමීය පජා 
සංවර්ධන අමාත ාංශය ෙම් රෙට් පශු සම්පත් ක්ෙෂේතය තුළ 
කරෙගන යන වැඩ පිළිෙවළ පිළිබඳව අපි සතුටු ෙවනවා. ඒ 
වාෙග්ම  පශු සම්පත් හා ගාමීය පජා සංවර්ධන අමාත ාංශයට මම 
ෙයෝජනාවක් කරනවා. ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමාත් දැන් ෙම් ගරු 
සභාෙව් සිටිනවා. අපි එතුමන්ලාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම දවිඩ වතු කම්කරු ජනතාවෙග් ජීවන තත්ත්වය 
තවම අපි හිතන තරම්, අප බලාෙපොෙරොත්තු වූ තරම් ඉහළට 
ඇවිල්ලා නැහැ. දවිඩ වතු කම්කරුවන් ඉන්ෙන් උඩ රට මධ ම 
කඳුකරෙය් පමණක් ෙනොෙවයි. අමාත ාංශය එය මතක තබා ගත 
යුතුයි. රත්නපුරය වැනි පෙද්ශවල සිටින දවිඩ වතු කම්කරු 
ජනතාව ගැන අමාත ාංශය ෙයොමු කර තිෙබන අවධානය තවම මදි 
කියන එක මම රත්නපුරෙය් මහ ජන නිෙයෝජිතයකු හැටියට 
කියන්න ඕනෑ. එහි සිටින අයෙග් වතු නිවාස අවුරුදු සිය ගණන් 
පරණයි. ඒ අයට පහසුකම් මදි. ඒ අයට ඒ පහසුකම් ලබා ෙදන්න 
ඕනෑ. ෙම් අමාත ාංශය මධ ම කඳුකරය ගැන බලනවා වාෙග්ම 
රත්නපුරය වාෙග් පළාත්වල තිෙබන ඒ පෙද්ශ ගැනත් මීට වඩා 
අවධානය ෙයොමු කළ යුතුය කියන ෙයෝජනාව මා කරනවා.  

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Member, you have one more minute. 
 
ගරු ටී.රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, මට තවත් විනාඩි කීපයක් ෙදන 

ෙලස ඉල්ලනවා.  

අද පශු සම්පත් ක්ෙෂේතය විශාල වශෙයන් ෙපරට ඇවිත් 
තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි මීට ෙපර වතාෙව් කථා කළ විරුද්ධ 
පක්ෂෙය් මන්තීතුමා  අෙඳෝනාවක් නැඟුෙව්. අපට මතකයි මීට 
අවුරුදු 5කට ඉස්සර ෙවලා ඉන්දියාෙවන් රුපියල් 12 ගණෙන් 
බිත්තර ෙගනාවා. අද අෙප් රෙට් බිත්තර නිෂ්පාදනය වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. අද රට තුළ බිත්තරයක මිල රුපියල් 8යි කියලා 
කියනවා. කුකුළු නිෂ්පාදන වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. එෙසේ වැඩි 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙවනත් කිසිම ෙහේතුවක් නිසා ෙනොෙවයි. 
මහින්ද චින්තන වැඩ පිළිෙවළ තුළ අද බිත්තර සහ මස් අතින් රට 
ස්වයංෙපෝෂිත ෙවලා තිෙබනවා. සියයට 40 දක්වා කිරි නිෂ්පාදනය 
වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒවා ගැන කථා ෙනොකර, දැන් කියනවා, 
"බිත්තර නිෂ්පාදනය වැඩි ෙවලා නිසා නිෂ්පාදකයන් අපහසුවට 
පත් ෙවලා" කියලා. ෙම් කුමන විධියකට කථා  කළත් අපි සතුටු 
ෙවනවා, පශු සම්පත් අතින් ෙම් රට ෙපරට ෙගනැල්ලා තිෙබන 
නිසා.  

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Member, you have one minute more.  
 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, තව එක විනාඩියක් 

ඉල්ලා සිටිනවා.  

පරිසර අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ ගැනත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
සාකච්ඡා ෙකෙරනවා. ඒ අමාත ාංශෙය් නිලධාරි මහත්වරුන් අද 
ඇවිල්ලා ඉන්නවා. මා නිෙයෝජනය කරන රක්වාන මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාශෙය් අද දැඩි පශ්නයක් මතු ෙවලා තිෙබනවා. රක්වාන 
ෙරෝස්ෙමරි වත්ත කියන පෙද්ශෙය් මහා දැවැන්ත වන විනාශයක් 
සිද්ධ ෙවනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් මාධ  මඟින් ෙහළිදරව් කරලා 
තිෙබනවා; බලධාරින්ෙගන් ඉල්ලීම් කරලා තිෙබනවා. නමුත්, 
තවම නිලධාරින් අවශ  පරිදි කියාත්මක වුෙණ් නැහැ කියන ඒ 
ෙචෝදනාව පරිසර අමාත ාංශෙය් නිලධාරින්ට ෙයොමු කරන්න මට 
සිද්ධ ෙවනවා. ඒ නිසා ඒ ගැන වහාම අවධානය ෙයොමු කරන්න. 
එෙහම ෙනොවුෙණොත් ෙවන්ෙන්, තවත් මීරීයබැද්දක් රත්නපුර 
දිස්තික්කෙය්ත් නිර්මාණය වීමයි. එම නිසා ඒ සම්බන්ධෙයන් දැඩි 
අවධානයක් ෙයොමු කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Member, your time is over. 
 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මට තව විනාඩියක 

කාලයක් ලබා ෙදන්න.  

රත්නපුර දිස්තික්කෙය් තිබුණු, මැණික් හා සව්ර්ණාභරණ 
පර්ෙය්ෂණ අභ ාස ආයතනය  නිලධාරින්ෙග් අවශ තාව  මත 
රත්නපුෙරන් ඉවත් කරලා මාලෙඹ්ට ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. අපි 
විරුද්ධයි ඒකට. ඒ නිසා ෙමම ආයතනය රත්නපුෙර්ම තබා ගැනීම  
පිළිබඳව  ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා. ෙම් 
ආයතනය රත්නපුෙර් තිබිලායි මාලෙඹ්ට ෙගනාෙව්. තලවාකැෙළේ 
තිෙබනවා නම් ෙත් පර්ෙය්ෂණ ආයතනය, ලුණුවිල තිෙබනවා නම් 
ෙපොල් පර්ෙය්ෂණ ආයතනය, අගලවත්ෙත් තිෙබනවා නම් රබර් 
පර්ෙය්ෂණ ආයතනය, මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ පිළිබඳ ඒ 
පර්ෙය්ෂණ ආයතනය  තිෙබන්නත් ඕනෑ රත්නපු ෙර්.  ඒ නිසා ෙම්  
ෙම් කරුණ පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරන්න.  

පරිසර හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත වරයා හැටියට ගරු 
සුසිල් ෙපේමජයන්ත  ඇමතිතුමා කරන කටයුතු ෙවනුෙවන් අපි 
එතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.   

විෙශේෂෙයන්ම මහින්ද චින්තන වැඩ පිළිෙවළ තුළින් ෙම් රට 
ෙපරට ෙගන යෑමට කරන වැඩ පිළිෙවළ ගැන සතුට පළ කරමින්  
මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

 

[අ.භා. 5.01] 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
අද ඉතාම වැදගත් අමාත ාංශ තුනක වැය ශීර්ෂ ගැන කථා 

ෙවනවා. කෘෂිකර්ම අමාත ාංශය, පරිසර හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති අමාත ාංශය හා පශුසම්පත් හා ගාමීය පජා සංවර්ධන 
අමාත ාංශය. ඇමතිතුමනි, ඉන්දියාෙව් පැය විසිහතරම television 
coverage එකක් තිෙබනවා. ඔබතුමා ෙම් ගැන විෙශේෂෙයන් 
බලන්න. ෙගොවිතැනට විතරක් ෙනොෙවයි, අෙනකුත් 
ක්ෙෂේතවලටත් විශාල ෙලස සහනාධාර ෙදනවා; බැංකු ණය 
ෙදනවා. ෙම් ගැන සියයට 10ක පිරිසක්වත්  හරියට දන්ෙන් නැහැ.   

අද තිෙබන කනගාටුව, සියයට 85ක් අපි බීජ පිට රටින් 
ෙගෙනන එක. අපට ෙම් බීජ  නිෂ්පාදනය අෙප් ලංකාෙව් කරන්න 
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බැරි නම්, ඒවා ෙගන්වන්න CIC ෙකොම්පැනියට ෙදනවා වාෙග් 
අෙප් රෙට් වගාවත් තායිලන්තයටයි, මැෙල්සියාවටයි භාර ෙදන 
එක තමයි දැන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමා  ෙනොෙවයි, ඇමති  
වශෙයන්  කවුරු ආවත් දීර්ඝ කාලීන, මධ  කාලීන, ෙකටි කාලීන 
සැලැස්මක් ඇතිව ෙම් කටයුතු කළ යුතුයි. ඒ අනුව, ෙම් 
කනගාටුදායක තත්ත්වය ෙවනස් කරන්න.  අද අෙප් කියන 
පාරම්පරික ෙද්වල් නැති කරලා තිෙබනවා. ලක්ෂ අටක් ඕනෑලු 
ගස්ලබු බීජ කිෙලෝ එකක් ගන්න. ෙමොකටද අපි ඒවා පිට රටින් 
ෙගෙනන්ෙන්? අලුතින් පර්ෙය්ෂණාගාර ඇති කරලා ෙහෝ ෙම්වා 
කරන්න ඕනෑ. ගන්ෙනෝරුෙව් තිෙබන පර්ෙය්ෂණ මධ ස්ථානෙය් 
ෙහොඳ නිලධාරින් ඉන්නවා. ඒ අයෙගන් පෙයෝජනයක් ගන්න 
කියලා මම විෙශේෂෙයන් ඉල්ලනවා. 

කථානායකතුමා මා යැව්වා ගුජරාට්වල, ශී නගර්වල පැවැති 
ෙපොදු රාජ  මණ්ඩල කෘෂිකර්ම  workshop එකට. ඉන්දියාෙව් 
NGOs වලින් ගම්වලට දීලා තිෙබනවා ෙපොඩි television camera 
එකක්. ඒ ෙගොවි සංවිධානවලදී ඔවුන් සාකච්ඡා කරන හැටි ඒ 
workshop එෙක්දී ෙපන්නුවා. ෙම් වාෙග් පහසුකම් තාක්ෂණයත් 
එක්ක  ගමට යන්න ඕනෑ.  

පධාන ඇමති විධියට මම 1988 වසෙර්  "One Area One 
Product" යන වැඩසටහන යටෙත්  කජු වගා  කළා. මම ඒ ගැන 
අද සතුටු ෙවනවා. ෙමොකද, ෙපොල් වැෙවන්ෙන් නැහැ පුත්තලම 
වනාතවිල්ලුව දිහා. අස්වර් මන්තීතුමාත් එදා මෙග් කථාව 
පිළිගත්තා. මම ෙම් කථා කරන ෙද්වල්  ඔක්ෙකෝම එදා කළා.  
"One Area One Product",  ෙම්වා කර්මාන්ත ෙවන්න පුළුවන්; 
පැරණි සංස්කෘතිෙයන් ආපු ෙද්වල් ෙවන්න පුළුවන්. ඔබතුමා ෙම් 
කටයුත්ත හරියට කරනවා නම්  සහාය ෙදන්න අපට පුළුවන්. 
ෙම්ක ෙද්ශපාලන කටයුත්තක් ෙනොෙවයි  ඇමතිතුමා. දැන් දිවි 
නැඟුම වැඩසටහන යටෙත්, "එක ගමකට එක වැඩක්" කරනවා. 
ඒෙකන් ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? පාරක් හදනවා; ළිඳක් හදනවා; 
වැසිකිළියක් හදනවා. ඒවා ෙනොෙවයි කරන්න ඕනෑ  ඇමතිතුමනි. 
දිවි නැඟුෙමන් ෙබදන්න රුපියල් ෙකෝටි ගණනක බීජ ෙගනාවා.  
නමුත් ඒක අසාර්ථකයි. ඒ වාෙග්ම ෙපොල් පැළ  ෙදනවා. මමත් 
වගා කරන මිනිෙහක්. මම දන්නවා, ෙපොල් සංවර්ධන මණ්ඩලෙය් 
ෙපොල් ෙගොඩවල්වල පැළ ෙවච්ච ඒවා තමයි ෙම් ලබා ෙදන්ෙන්.  

අවුරුදු 60ක් තිස්ෙසේ අපි ෙපොල්වලින් ආදායමක් ගන්නවා  ෙන්. 
අනාගත ෙලෝකෙය් ෙත්, රබර්වලට ෙනොෙවයි ඉල්ලුමක් ඇති 
වන්ෙන්. ෙලෝකෙය් විශාල ඉල්ලුමක් තිෙබනවා ෙපොල්වලට. 
ෙබෙහත් දව  හදන්න pharmaceutical industry එකට ෙපොල් 
ෙතල් අවශ  ෙවනවා. මට ඒකට කියන නම දැන් මතක නැහැ. 
අනාගතෙය්දී ෙපොල් ගහ රත්තරන් වාෙග් ෙවනවා. හැම ෙපොල් 
වර්ගයක්ම මම හිටවලා තිෙබනවා. හැම ෙබෝගයක්ම හිටවලා 
තිෙබනවා. ඉතින් ඇමතිතුමා, ෙම් කරන අපරාධ  නවත්වලා, 
ඔබතුමන්ලා ෙකටි කාලීන, මැදි කාලීන, දීර්ඝ කාලීන පිළිෙව ළකට 
අවතීර්ණ ෙවන්න. ඒ සඳහා අවශ  සහායත් අපි ෙදන්නම්. අපි 
නිකම් ඉඳලා මැරිලා යනවා. පටු ආකල්පවල ඉඳෙගන ෙම්වා කථා 
කරනවා ෙනොෙවයි ඇමතිතුමනි. "Suggestion and Decisions 
made at the Parliamentary Consultative Committee on 
Agriculture to implement the National Agriculture Policy 
and improve the Agriculture Sector" යන ෙල්ඛනෙය්  
"Controlling flooding of excess productions of various crops 
from time to time"  කියලා සඳහන් ෙවනවා. ෙම් ගැන අපි 
දන්නවා, ඇමතිතුමා. මිල්ෙරෝයි පනාන්දු ඇමතිතුමාත් ඒ  ගැන 
දන්නවා. මම ඒ කටයුතු වයඹ පළා ෙත් සංවිධානය කළා. 
කල්පිටිය, ගල්ගමුව වැනි තැන්වල වැව්, ජලාශ පාලනය කරලා 
මම ඒ වැඩ කටයුතු කළා. එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමාත් එවකට 
රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් රජෙය්  හිටියා. ඒ කටයුත්ත අපි 
කළා.  

රතු ලූනු කිෙලෝ එකක මිල  රුපියල් 300ට ඉහළ  ගියා නම්, 
ෙගොවීන් ඔක්ෙකෝම රතු ලූනු වවනවා. අෙන්! ඒ මිනිස්සු අද විනාශ 
ෙවලා. ඒ ගැන කථා කරලා වැඩක් නැහැ, ඇමතිතුමා. National 
Task Force  එකක් එන්න ඕනෑ. කරු ජයසූරිය මැතිතුමා අපි 
ඔක්ෙකොම එක්කහු ෙවලා ඒ කටයුත්ත කළා. එෙහම වැඩ 
පිළිෙවළක් තිෙබනවා නම්, පළාත් සභාව ඒෙකන් ඈත් කරලා 
බැහැ. එදා Agrarian Services subject එක නඩුවක් කියලා 
ගත්තා. මම යූඑන්පී ආණ්ඩුවට ඕනෑ විධියට නටන්න  දුන්ෙන් 
නැහැ. මම පළාත් සභාෙව් සිටියදී ඒ බලය කියාත්මක කළා. මම 
environment එක සම්බන්ධ  Bill එකක් ෙගනාවා. ඇමතිතුමාත් 
ෙමතැන ඉන්න ෙවලාෙව් මම ඒ ගැන කථා කරන්න ඕනෑ. ඒ  Bill 
එක ෙගනාෙව් ෙකොෙහොමද?  Concurrent List එෙක් item 33වල 
environment subject  එක තිෙබනවා. අපි එය අනුමත කරලා 
මහා පාර්ලිෙම්න්තුවට එවනවා. එදා ඇමතිවරයා හැටිය ට හිටිෙය් 
ෙඩොක්ටර් විමල් විකමසිංහ. Environment Ministry එෙක් Bill 
එකට වඩා මෙග් Bill එක බලවත් කිව්වා. ශිරානි බණ්ඩාරනායක 
වැනි හැම ෙදනාම මට එදා උදව් වුණා. මම Bill  එක හැදුෙව් 
 එෙහමයි. ඇෙමරිකාව, ජපානය, ඉන්දියාව, මැෙල්සියාව කියන 
හැම රටක්ම දිහා බලලා තමයි මම ඒ Bill එක හැදුෙව්. ඒක 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනැල්ලා විවාද කළා. නමුත් තීරණයක් 
ගත්ෙත් නැහැ. The President had to refer this to the Supreme 
Court to take a decision, but it was not done. මම මාසයකට 
පස්ෙසේ නැවත   ෙගනැල්ලා  අනුමත කළා.  

මම ඒ කාරණයට පස්ෙසේ එන්නම්. ඔබතුමන්ලා වැව්වලට කරන 
අපරාධය ගැන මම  කියන්නම්. මම බණිනවා ෙනොෙවයි.  We have 
to support you. This is a national crisis. So, let us work 
together rather than shouting  at each other. That is very 
important. ෙවලාව තිෙබන හැටියට මම කථා කරන්නම්.  

ඔබතුමන්ලා පළාත් සභාව එක්ක වැඩ කරනවා මදි.  බැසිල් 
රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා දිවි නැඟුම වැඩසටහන  හිතුවක්කාරිව, 
තනියම කරනවා. අෙප් හිටපු ධර්මදාස බණ්ඩා ඇමතිතුමා නඩු 
කියලා ෙගොවිජන ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව පවරා ගත්තා. මම 
දන්ෙන් නැහැ ඒ නඩුව දමපු විත්තිය. නැත්නම්, මම එදා ධර්මදාස 
බණ්ඩා ඇමතිතුමාටත් ඒක ගන්න ෙදන්ෙන්  නැහැ. ඒක පළාත් 
සභාවට තිබුණු එකක්. ඇයි පළාත් සභාවල වැඩිෙයන් ෙගොවිජන 
ෙසේවා නිලධාරින් ඉන්ෙන්?   ඔබතුමන්ලාෙන් පළාත් සභාවල 
බලෙය් ඉන්ෙන්. නමුත් ඒවා එක්ක ඒකාබද්ධතාවක් නැහැ. ඒ 
ගැන මම  ෙබොෙහොම කනගාටු වනවා.  

අද පලතුරුවලට  pesticides ගහලා මාස ගණනක් තියාෙගන 
කනවා. ඒවා කෑවාම පිළිකා හැෙදනවා. අෙප් පපු කැවුතු විනාශ 
ෙවනවා. මම ඉන්දියාෙව් ගිහිල්ලාත් ෙම් සංඛ ා ෙල්ඛන 
ෙපන්නුවා. අෙප් වීවල ආසනික් ෙකොච්චර තිෙබනවාද? භයානක 
විධියට ආසනික් තිෙබනවා. ෙම් බත් කෑවාම ෙමොනවාද ෙවන්ෙන්? 
වකුගඩු, කැවුතු, ෙපනහලු ඔක්ෙකොම විනාශ ෙවනවා. අද ෙසෞඛ  
අමාත ාංශයට ෙම් ෙරෝග සඳහා වියදම් කරන්න ෙවලා තිෙබනවා. 
ජනාධිපතිතුමා වකුගඩු ෙරෝගීන් සඳහා මාසයකට රුපියල් 3,000ක් 
ෙදන්න ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. ගණන් හදලා බලන්න, ෙමොන 
තරම් සල්ලි පමාණයක් ෙලඩ ෙරෝගවලට වියදම් කරනවාද 
කියලා. ෙම් ෙහේතු නිසා ෙලඩ ෙරෝග සහිත සමාජයක් තමයි බිහි 
ෙවන්ෙන්, ගරු ඇමතිතුමා. ෙම් ගැන  ජනතාව දැනුවත් කරන්න 
ඕනෑ. නීතිය කියාත්මක කරන්න ඕනෑ. ඔබතුමා  24-hour TV  
programme එකක් පටන් ගන්න.   ඕනෑ නැහැ පැය 12ක් ඇති. ඒ 
හරහා ජනතාව දැනුවත් කරන්න පටන් ගන්න. ඉෙලක්ෙටෝනික් 
ටීවී වාෙග් ෙද්වල් ගම්වලට හඳුන්වා දීලා, සාකච්ඡා ඇති කරන්න 
ඕනෑ. පළාත් සභාව, පාෙද්ශීය සභාව, පාෙද්ශීය ෙල්කම් එහි 
වගකීම ගන්න ඕනෑ. ෙමන්න ෙම් විධියටයි ෙකෙරන්න ඕනෑ. 
ඔබතුමන්ලා එෙහම කරන්ෙන් නැහැ. රජවරු ඉන්නවාලු. "මම 
තමයි මහා රජා"  කියනවා. ෙමන්න ෙමතැනින් තමයි වැරදිලා 
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තිෙබන්ෙන්. ගරු ඇමතිතුමා, වැඩිය ඕනෑ නැහැ. දැන් බලන්න,  
ඔබතුමාෙග් "One crop for One Village” කියන programme 
එක. 

දැන් මම ලසස්න කථාවක් කියනවා. ගරු නිෙයෝජ  
සභාපතිතුමනි, ෙම් තිෙබන්ෙන් රාජ  ආයතන තුනක, පකාශ 
තුනක්. ෙමොකක් ගැනද? ෙදවියෙන්! ෙම් බලන්න බදුල්ල 
මීරියබැද්ෙද් නාය යෑම පිළිබඳ වාර්තාව. 2014.11.07 දින "අද" 
පුවත් පෙත් තිෙබන විධියට දිස්තික් ෙල්කම් කියනවා, අතුරුදන් 
22යි, පදිංචිව හිටිෙය් 340යි කියලා. ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත ාංශය කියනවා, අතුරුදන් 66යි, පදිංචිව හිටිෙය් 330යි 
කියලා. ෙපොලීසිය කියනවා, අතුරුදන් 28යි කියලා. කැබිනට් 
ඇමතිවරුයි, කැබිනට් ෙනොවන ඇමතිවරුයි 100කට වැඩිය 
ඉන්නවා. මම දැක්කා බදුල්ෙල් දර ෙගනියන කරත්තයකට හරක් 
10ෙදෙනක් ඉන්නවා. පිටුපසින් standby හයෙදෙනක් 
ෙගනියනවා. ඒ වාෙග්, එළ හරකයි,  මී හරකයි, බූරුවයි විය ගෙහේ 
බැඳෙගන යන ෙම් පතිපත්තිය දිහා බලන්න. ලජ්ජා නැද්ද? 

Hon. Thondaman, I am telling you, this is a shame and 
a disgrace. Why is there a lack of co-ordination? See the 
spokesmen of these three Ministries. What are they 
talking? Are we jokers here? I ask you. I am going to 
speak on livestock. I respect your grandfather. He was a 
great man. I bow down to him. 

ගරු ඇමතිතුමා, මට තිෙබන කාල ෙව්ලාව අනුව මම ෙම් 
කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. Hon. Thondaman, you have  
connections with India. I have visited India many times. I 
visited India recently also. You know better than me how 
many litres of milk they take from a Sindhi cattle in India. 
They take 10 to 20 litres. We have the same climate. But, 
you have  brought down  cattle from Australia. I know the 
culprit behind this. He is one of my friends working in 
Nestle. This guy has taken you for a ride at a cost of Rs. 
300,000. You have brought them to Andigama and other 
areas. I had a herd of 40 Jerseys at that time. I gave up 
because they fell sick and did not give milk. They are 
Arctic animals. Do they suit a low country climate like 
ours? I ask you. Do not do this. This is a curse. I do not 
know who is behind this and who is gaining from this. 
Hon. Minister, you cannot get 30 litres or even 20 litres 
from these cattle in our areas. Why are you doing this? 
The army - [Interruption.] Wait, I am going to tell you. 
Do not talk about the past. Now, you are the Minister. 
You want to know the names of the farms. I will tell you. 
They are: Siringapatha, Nikaweratiya and Bopaththalawa. 
- [Interruption.] You can get this from your own 
Chairman. I am going to table all these documents.  

The Sri Lankan Army  is going import 10,000 Jersey 
to Kandakadu farm in Welikanda. In a dry zone like this, 
how can you  get milk from these cows? Who is behind 
this? What is this racket? Please stop these things from 
happening.  

The Hon. Minister knows about India better than me. 
The Commissioner of Elections and I came in the same 
flight on the 31st night. Now, look at this news which has 
sent shock waves across India. The Supreme Court of 
India has ordered Narendra Modi's Government to 
disclose the entire list of black money account holders 

who are business magnates, politicians of BJP and Indian 
National Congress. They are going to inquire into it. Will 
that happen in Sri Lanka? No.  

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Order, please! Hon. Member, you have one more 

minute.  
 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
I am asking this from the Hon. Minister of 

Environment and Renewable Energy.  
ගරු ඇමතිතුමනි, වයඹ පළාත් පරිසර පඥප්තියක් තිෙයද්දී 

ඔබතුමන්ලාෙග් කාර්යාලයක් එෙහේ දාලා තිෙබනවා. පශ්නයක් 
නැහැ. වැව වෙට් අලංකාර කරන්න හදනවා. කුරුණෑගල 
රන්තලිය තානායම අසළ වැෙව් වතුරවල භයානක ආසනික් 
ඇතුළු විෂ දව  තිෙබනවා කියලා අවුරුද්දක්, එකහමාරක් එහි 
වතුර ෙබොන එක නවත්වලා තිබුණා. කුරුණෑගල හිටපු 
නගරාධිපති නිමල් චන්දසිරි ද සිල්වා මහතා කිව්වා එහි පස් 
Swedish laboratory එකට යවන්න ඕනෑ කියලා. මම වාරිමාර්ග 
සහ ජල කළමනාකරණ ඇමතිවරයා වශෙයන් මට ඒක කිව්වා. 
මම ඒක කළා. පළමුවැනි වතාවට ඒ වැෙව් පස් අඩි 10 ගැඹුරට 
ඉවත් කළා. ජනතාවට ඇවිදින්න තීරුවක් සකස් කරන්න ඕනෑය 
කියලා අද UDA එෙකන් ඒ වැෙව් අක්කර 14ක් අරෙගන 
තිෙබනවා. අක්කර 14ක් කියන්ෙන් ඒ වැෙවන් විශාල පමාණයක්. 
ජනතාවට මාසයක් ෙබොන්න තිෙබන වතුර ටික නැති කරලා 
තිෙබනවා. 

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Member, please wind up now. 
 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඇමතිතුමා, ඔබතුමන්ලායි ඒවා අනුමත කරන්ෙන්. Sir, 

please give me one more minute. I am going to wind up.  
ගරු ජනාධිපතිතුමා පසු ගිය අය වැෙය්දී කිව්වා, අක්කර 25,000ක 
කැලෑව නැවත වවනවා කියලා. මම අහනවා,  ෙකොෙහේද ගස් 
සිටුවලා තිෙබන්ෙන් කියලා. කැලෑ කපනවා, විනාශ කරනවා. මට 
තිෙබන කාලය අවසන් නිසා මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 

නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
The next speaker is the Hon. Weerakumara Dissanayake.  

ඔබතුමාට විනාඩි 10ක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
[අ.භා. 5.15] 

 
ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා (සම්පදායික කර්මාන්ත 
හා කුඩා ව වසාය සංවර්ධන නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ரகுமார திசாநாயக்க - பாரம்பாிய 
ைகத்ெதாழில்கள், சி  ெதாழில் யற்சி அபிவி த்தி பிரதி 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Weerakumara Dissanayake - Deputy Minister of 
Traditional Industries and Small Enterprise Development)   
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, සම්පදායික කර්මාන්ත හා කුඩා 

ව වසාය සංවර්ධන අමාත ාංශෙය් අපි 2015 වසෙර් අය වැයට 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මුහුණ ෙදන්ෙන් 2014 අය වැය ෙල්ඛනය හා සමගාමීව අෙප් 
අමාත ාංශෙය් ඉලක්කයන් ඉතාම සාර්ථකව සපුරන ලද 
අමාත ාංශයක් ෙලසයි.  

අෙප් අමාත ාංශෙය් විෂය ෙකළින්ම සම්බන්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් විවිධ පැතිවලින් ගාමීය ආර්ථිකය නඟා සිටු වන්නයි. 
ජාතික ශිල්ප සභාව, ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය, තල් 
සංවර්ධන මණ්ඩලය, ජාතික ෙමෝස්තර මධ ස්ථානය හා Northsea 
Limited කියන සියලුම ආයතන අප අමාත ාංශය යටෙත්යි 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අපට හැම ෙවලාෙව්ම ගෙම් ජනතාවත් එක්ක 
තමයි කටයුතු කරන්න සිද්ධ වුෙණ්. අපි මහින්ද චින්තන ඉදිරි 
දැක්මට අනුව පසු ගිය වසර කීපයත්, 2014 වසරත් ගාමීය 
ජනතාවත් එක්ක ඍජුවම සම්බන්ධ ෙවලා, ගාමීය ආර්ථිකය නඟා 
සිටුවන්න සම්බන්ධ වුණු අමාත ාංශයක්. ඒ නිසා අපට ගාමීය 
ජනතාවෙග් තිබුණු විවිධ හැකියාවන් හඳුනා ෙගන, ගම් මට්ටෙමන් 
ෙකරුණු විවිධ වූ කර්මාන්ත හඳුනා ෙගන, ඒ වාෙග්ම අෙප් රෙට් 
චිරාත් කාලයක් තිස්ෙසේ පැවැත ෙගන ආපු සාම්පදායික කර්මාන්ත   
හඳුනා ෙගන ඒ හැම පැත්තක්ම සංවර්ධනය කරන්න පුළුවන්කම 
ලැබුණා. පසු ගිය කාලෙය් ගාමීය වශෙයන් තිෙබන මැටි ආශිතව 
ෙකෙරන කර්මාන්ත වාෙග්ම තල්, ෙපොල්, කිතුල්, ෙකෙසල් ෙකඳි, 
ෙව්වැල්, ස්වර්ණාභරණ, රීදී, පිත්තල, බතික්, ලාක්ෂා, ෙසේසත් හා 
ෙලදර් ආශිතව ෙකෙරන නිෂ්පාදන ක්ෙෂේත සංවර්ධනය කරන්නත් 
අෙප් අමාත ාංශය විශාල දායකත්වයක්  දැක්වූවා. ඒ වාෙග්ම 
ගාමීය නිෂ්පාදනය දියුණු කරන්න පුළුවන් ඉතා කුඩා යන්ත සූත 
හඳුන්වා ෙදන්න අෙප් අමාත ාංශය හා ලංකා කාර්මික සංවර්ධන 
මණ්ඩලය, ජාතික ශිල්ප සභාව කියන ආයතන මැදිහත් වුණා. 
ශිල්පීන්ට අවශ  කරන නව ෙමෝස්තර හඳුන්වා දීමට, යුද්ධෙයන් 
විනාශ ෙවලා තිබුණු උතුරු පළාත නැවත නඟා සිටුවන්න අවශ  
කරන ගාමීය මට්ටෙම් ජනතාවෙග් හැකියාව දියුණු කරන්න තල් 
සංවර්ධන මණ්ඩලෙය් සහ අෙප් අෙනක් ආයතනවල මැදිහත් 
වී ෙමන් විශාල වැඩ ෙකොටසක් පසු ගිය වසර කීපෙය් සහ 2014 
වසෙර් අපි ඉතා ෙව්ගෙයන් කියාත්මක කළා. 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ලංකාව පුරා අපට කාර්මික 
ජනපද 18ක් තිෙබනවා. ඒ කාර්මික ජනපද 18 දියුණු කරලා, 
ඒවාෙය් තිබුණු කර්මාන්ත නවීකරණය කරලා, ඔවුන්ට අවශ  
කරන අෙනකුත් පහසුකම් ලබා ෙදන්න අපි කටයුතු කළා. පසු ගිය 
කාලෙය් ඔවුන්ට විවිධ ගැටලු තිබුණා. ඒ හැම එකක්ම නිරවුල් 
කරන්න අවශ  කරන මැදිහත්වීම අපි ලබා දුන්නා. අපි කිසි 
ෙලසකින්වත් බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් නැහැ සහනාධාර මත 
යැෙපන මිනිෙහක් හදන්න; මනුසේසක් හදන්න. අපි ගමට ගියාම 
හැම ෙකනාම ඉල්ලුෙව් විවිධ වූ සහනාධාර. Machine එකක් 
ෙදන්න පුළුවන්ද, ෙගයක් ෙදන්න පුළුවන්ද, මුදල් ෙදන්න 
පුළුවන්ද, loan එකක් ෙදන්න පුළුවන්ද, නැත්නම් තවත් ෙමොනවා 
හරි ෙදයක් තමයි ඉල්ලුෙව්. ඒ මට්ටෙම් හිටපු අයව අපි දැනුවත් 
කරලා, ඔවුන්ට අවශ  කරන ව ාපාර ඥානය දීලා, කාර්මික 
ඥානය දීලා, ශිල්පීය ඥානය දීලා, අවශ  කරන උපකරණ ලබා 
දුන්නා. අපි machines නිකම් ෙබදන්න කල්පනා කෙළේ නැහැ. අපි 
නිකම් මුදල් ෙබදන්න  කල්පනා කෙළේ නැහැ. අපිට අවශ  වුෙණ් 
ස්වයංව නැඟිටින මිනිෙහක් හදන්න. මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්මට 
අනුව පසු ගිය වසර කීපෙය් අෙප් අමාත ාංශය ඒ කටයුත්ත ඉතාම 
මැනවින් සම්පූර්ණ කළා. ඒ ගැන අපි සතුටු වනවා. ඒ සඳහා අෙප් 
නිලධාරින් විශාල කැප කිරීමක් කළා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, අද සමහර ගරු මන්තීවරු කළ 
විෙව්චන මම අහ ෙගන හිටියා. ඒ කළ විෙව්චන අනුව 
ෙපෙනන්ෙන් ඔවුන් පාෙයෝගික ෙනොමැති බවයි. පාෙයෝගික 
විෙව්චන ඔවුන්ෙග් තිබුෙණ් නැහැ. සමහර අය ෙකොළඹට ෙවලා 
ඉඳ ෙගන මාධ  සාකච්ඡාවලට වාඩි වනවා හැෙරන්න ගමට ගිහින් 
පාෙයෝගිකව ෙසොයා බලලා කරපු විෙව්චනයක් අපි දැක්ෙක් නැහැ. 

මම ඒ අයට ආරාධනා කරනවා, ඕනෑ නම් එන්න. ඇවිත් 
කැකිරාව, පලුගස්වැව, පයාගල පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 
බලන්න. අපි ඒ ගාමීය ආර්ථිකය නගා සිටුවීමට උදාහරණ 
තිෙබනවා. ඕනෑ නම් අෙප් අනුරාධපුර දිස්තික්කයට වුණත් ඇවිත් 
බලන්න පුළුවන්කමක් තිෙබනවා. රෙට් ඕනෑම පෙද්ශයකට 
ගියාම ෙපෙනනවා පසු ගිය වසර කීපය තුළ අපි ගාමීය මට්ටෙමන් 
විවිධ වූ කර්මාන්ත, සත්ව පාලනය වාෙග් විවිධ පැති දියුණු 
කරන්න අවශ  කරන මැදිහත් වීම කළ බව. 

වකුගඩු  ආශිත ෙරෝග ගැන  විවිධ  කථා  පැතිරුණා. ඒවා  
පාෙයෝගික පශ්න. අෙප් දිස් තික්කය තුළ පමණක් ෙනොෙවයි,   රට 
පුරාම තිෙබනවා. ඒවාට උත්තර සපයන්නට තමයි, ෙමවර අය 
වැෙයන් මුදල් ෙවන් කර තිෙබන්ෙන්. ෙම් හැම පැත්තකටම 
උත්තර සපයමින් තමයි, අපි පසු ගිය කාලෙය් කටයුතු කෙළේ.  

 විෙශේෂෙයන් අවධාරණය කළ යුතු  කාරණාවක් තිෙබනවා.  
අපි පසු ගිය කාලෙය් ඉන්දියාව, ෙන්පාලය, වියට්නාමය  වාෙග් 
තවත් රටවල් විවිධාකාරෙයන් සම්බන්ධ කර ෙගන  අෙප් 
අමාත ාංශය, අෙප්  ආයතන ෙම් රෙට් ශිල්පීන්ට අවශ  කරන  
අලුත් දැනුම  එකතු කරන්නට මැදිහත් වුණා. ඒ වාෙග්ම අෙප් 
තිබුණු  විවිධ හැකියාවන්  අපි ඔවුන්ට ලබා  දුන්නා. ඒ ආකාරයට  
ෙම් ක්ෙෂේතය දියණු කරන්නට අවශ  විශාල  සහෙයෝගයක්  අෙප් 
පැත්ෙතන්  ඒ රටවලටත්,   ඒ රටවලින් අපටත් ලැබුණා. ඒ නිසාම  
අෙප් සමහර පැති අලුත් ආකාරයකට සකස් කර ගන්න අපට 
හැකියාව ලැබුණා.  ඒ ආකාරෙයන් ෙම් හැම පැත්තක්ම ඉතා 
ෙහොඳින් කළමනාකරණය කරමින් තමයි,  අපි පසු ගිය වසර 
ෙගව්ෙව්.    

2015 වසර  සඳහා අමාත ාංශයට  ඉලක්කගත සියලු ෙද්  ඉතා 
සාර්ථකව සම්පූර්ණ කර ගන්නට පුළුවන් ෙව්ය  කියා   අපි  
විශ්වාස කරනවා. ෙමොකද අෙප්  අමාත ාංශය  ගාමීය ජනතාවෙග්  
ආර්ථිකයට ඍජුවම මැදිහත් වන නිසා සහ ෙමවර අය වැය  උපාය 
මාර්ගිකව ගත්ෙතොත් සම්පුර්ණෙයන්ම ගාමිය ආර්ථිකය නඟා  
සිටුවන්නට  විශාල පිටුවහලක් වුණ  අය වැයක් වන නිසායි. ඒ  
ගැන අපි සතුටු ෙවනවා.  ෙමොකද,  හැම අමාත ාංශයකටම  ලැබී 
තිෙබන විෂය පථයන් ගත්තත්,  ඒවා අලුෙතන් ඉලක්ක කර 
තිෙබන්ෙන්ත්, ගාමීය  ආර්ථිකය ඉස්සරහට   ගන්න, ගාමීය 
කර්මාන්ත ඉස්සරහට ගන්න, ගෙම් ජනතාවෙග් ආර්ථික ශක්තිය 
නඟා සිටුවන්න අවශ  පැත්තටයි. අෙප් අමාත ාංශෙය් විෂය ඒක 
වන නිසා  ඉදිරි වසෙර්දී  මහින්ද චින්තනෙය් ඉතිරි  වැඩ කටයුතු 
ඉතා සාර්ථකව නිම කරන්නට  අවශ  වට පිටාව සකස ්කර ගන්න 
ෙමවර අය වැෙයන්  අපට විශාල ශක්තියක්,  හැකියාවක් ලැෙබ්වි.  

 ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි,  තව එක  කරුණක් මතක් 
කරන්නට තිෙබනවා. ගරු ෙසල්වරාසා මන්තීතුමා ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාෙව් දහතුන්වන සංෙශෝධනය ගැන කථා කළා.  එතුමාෙග් 
කථාවට අපි පිළිතුරක් ලබා දිය යුතුයි. ෙමොකද, එතුමා ඉඩම් 
බලතල ගැන කිව්වා;  ෙපොලිස්  බලතල ගැන කිව්වා; උතුරු   
පළාත් සභා ව ගැන කිව්වා. මම ෙබොෙහොම පැහැදිලිව දන්නවා, 
උතුරු පළාත් සභාව, උතුරු පළාත සංවර්ධනය කරන්නට කටයුතු 
කරනවා ෙනොෙවයි කියන එක. උතුරු පළාත් සභාව ෙවනම  
ෙද්ශපාලන න ාය පතයකින් කටයුතු කරන්ෙන්.  ගරු ෙසල්වරාසා 
මන්තීතුමා කිව්වා, මහ ජාතිය ඉඩම් ෙකොල්ල කනවාය කියලා. ෙම් 
රෙට් සිංහල, ෙදමළ,  මුස්ලිම් හැෙමෝටම  සම අයිතියක්  
තිෙබනවා. එතුමා කථාව සම්පූර්ණෙයන්ම  ජාතිවාදී  දිසාවට 
ෙගනි යන්නට හැදුවා.  

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට ෙවන් කළ කාලෙයන් 

තව  විනාඩියක් තිෙබනවා.  

1179 1180 

[ගරු වීරකුමාර දිසානායක  මහතා] 



2014 ෙනොවැම්බර් 10 

ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரகுமார திசாநாயக்க) 
(The Hon. Weerakumara Dissanayake)   
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි,  මට තව විනාඩියක කාලයක් 

ෙදන්න.  

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා  නැවත පදිංචි කිරීම ගැන 
කිව්වා. නැවත පදිංචි කිරීෙම් පශ්නය  තිෙබන්ෙන් උතුරු 
නැ  ෙඟනහිර විතරක් ෙනොෙවයි. අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් 
ෙහෙරොව්පතාන,  ගෙලන්බිඳුණුවැව, කැබිතිෙගොල්ලෑව, පදවිය, 
විලච්චිය යන පෙද්ශවල  කැළෑ ෙවච්ච ගම්මාන තවම තිෙබනවා. 
ඒ පෙද්ශවලට ගියාම,  වැව්  තිෙබනවා; කුඹුරු තිෙබනවා. හැබැයි,  
 ෙගවල් නැහැ. යුද්ධය නිසා  ඒ පෙද්ශවලට  කවුරුවත් ගිහිල්ලා 
නැහැ.  දැන් අවුරුදු තිහක්  තිස්ෙසේ මහ විශාල  ගස් වැවිච්ච ඝන 
කැළෑ තිෙබනවා.  එම නිසා   නැවත පදිංචි කිරීම ගැටලුවක්. ඒ 
මිනිසුන්ට අයිති භූමි තිෙබනවා. ඒවා නිරවුල් ෙවන්නට  ඕනෑ. ඒවා  
ගැන කවුරුත් තවම දන්ෙන් නැහැ. ආවා නම් අනුරාධපුරෙය් 
තිෙබන ඒ ගම්මාන අපට ෙපන්වන්නට තිබුණා. එතෙකොට අපිට 
හිතා ගන්නට පුළුවන්, උතුරු නැ ෙඟනහිරට ගියාට පස්ෙසේ ෙමොන 
වා ෙග් පෙද්ශද තිෙබන්ෙන් කියන එක ගැන.  

ගරු නිෙයෝජ   සභාපතිතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් අෙප් 
අමාත ාංශ යට පතිපාදන ලබා ෙදමින් අපට ෙම් ජයගහණ  ලබා 
ගන්නට  දායක වුණු අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට, බැසිල් රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාට අෙප්  ස්තුතිය ෙම් අවස්ථාෙව්දී පුද කරන්නට  ඕනෑ.  ඒ 
වාෙග්ම අෙප් අමාත තුමාට -ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද 
අමාත තුමාට- අෙප්  ස්තුතිය පුද කරනවා.  ඒ  විතරක් ෙනොෙවයි.  
අෙප් අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමාට, ලංකා  කාර්මික සංවර්ධන 
මණ්ඩලෙය් සභාපතිතුමාට, ජාතික ශිල්ප සභාෙව් සභාපතිතුමාට, 
පශු සම්පත් මණ්ඩලෙය් සභාපතිතුමාට,  ජාතික  ෙමෝස්තර 
මධ ස්ථානෙය් සභාපතිතුමා ට, Northsea Limited  ආයතනෙය් 
සභාපතිතුමාට  වාෙග්ම  අෙප් අමාත ාංශෙය් අෙනකුත් අතිෙර්ක  
ෙල්කම්තුමන්ලාට මා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. එෙසේම  අෙප් ඉලක්ක 
සම්පූර්ණ කර ගන්න  දවල් රෑ ෙනොබලා  වැඩ කළ අෙප් 
ආයතනෙය් අධ ක්ෂතුමා ඇතුළු සියලුම නිලධාරින්ටත්, ඒ 
වාෙග්ම ඔබතුමාටත් ස්තුතිවන්ත  ෙවමින් මා  නිහඬ ෙවනවා.  

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
The next speaker is the Hon. Ajith Kumara.  You have 

seven minutes.  
 
[අ.භා. 5.25] 

 
ගරු අජිත් කුමාර මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் குமார) 
(The Hon. Ajith Kumara) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, කෘෂිකර්ම විෂය ගැන යමක් 

කියන්නටයි මා කල්පනා කෙළේ.  1977න් පස්ෙසේ, මෑතකදී ෙම් 
පාලකයන්ෙග් උපාය මාර්ගය  අපි දැක්කා. නව ලිබරල්වාදී 
ආර්ථික  පතිපත්තිය කියාත්මක කරන දිසාවට තමයි  ගමන් කර 
තිෙබන්ෙන්. ඒක ඉතාම පැහැදිලිව ඔප්පු   කරන්නට පුළුවන් 
ක්ෙෂේතයක් තමයි, කෘෂිකර්මාන්ත ක්ෙෂේතය. අද  ෙගොවි 
ජනතාවත්, පාරිෙභෝගිකයනුත් - ෙම් නිෂ්පාදනවල ඵල භුක්ති විඳින 
ෙදෙගොල්ෙලෝම - පණ පිටින් වළලන  ආර්ථික කමයක් තිෙබන 
බව තමයි ෙම් වැය ශීර්ෂ  දිහා බැලුවාම  ෙපෙනන්ෙන්. ජීවත් ෙවලා 
ඉන්නවා වාෙග් තමයි, නමුත් ඇත්තටම මැරිලා ඉන්ෙන්. ඒ 
අර්බුදය ෙපොෙහොර සහනාධාරය දීම ෙහෝ ෙගොවි විශාම වැටුප් දීම 
වාෙග් පුංචි ෙද්කින් වහන්න බැහැ, ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි.  

ඉතාම ෙකටිෙයන් කියනවා නම්, ෙම් උපාය මාර්ගය 
කියාත්මක වන ක්ෙෂේත හතරක් ගැන මට කියන්නට පුළුවන්. 

ඉඩම්, ජලය, බීජ සහ කෘෂි ෙයදවුම්. ෙම් කියන ක්ෙෂේත හතර 
හරහා - ඉඩම්, ජලය, බීජ සහ කෘෂි ෙයදවුම් කියන ක්ෙෂේත හරහා - 
කෘෂි කර්මාන්තය සම්බන්ධෙයන්, ෙම් පාලකයන්ෙග් ආර්ථික 
කෙමෝපාය ඉතා ෙහොඳින් කියාත්මක ෙවනවා. ඒක මිනිසුන් ජීවත් 
කරවන්න, මිනිසුන්ව ෙගොඩ නඟන්නට හදන  කෙමොපායයක් 
ෙනොෙවයි. ලාභය සඳහා සමාගම්වලට සියලු ෙද් අත්පත් කර දීෙම් 
උපාය මාර්ගයක්. 

අද ෙලෝකෙය් කෘෂි කර්මාන්තෙය් බලය බහු ජාතික සමාගම් 
අතට ගන්න විශාල පයත්නයක්, තරගයක් තිෙබනවා. ලංකා 
ඉතිහාසෙය් හරිත විප්ලවය කියලා ආෙව් ඒක. අද ෙම් කියාත්මක 
කරන්ෙන්ත් එහි එක් පියවරක්. අපට මතකයි, රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමා “Regaining Sri Lanka” කියන ව ාපෘතිය හරහා ඒක 
කියාත්මක කරන්නට මුල පිරුවා; කියා මාර්ගයක් ගත්තා. ඒක ඒ 
විධියට කරන්න බැරි වුණා. එහි ඊළඟ පිම්ම හැටියට මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඒ ෙකොල පාට එක, රතු මිශ කළ නිල් පාට 
කවරයක් දමා ෙගන කරනවා,  

විෙශේෂෙයන්ම තමුන්නාන්ෙසේට කියන්නට ඕනෑ ෙම් 
කාරණයයි.  කෘෂි කර්මාන්තය කියලා කියන්ෙන් ආහාර 
නිෂ්පාදනය. ආහාර කියන්ෙන් ජීවිතය. ජලයත් එෙහමයි. ඒ අනුව, 
අද ආහාර කියලා කියන්ෙන් අසීමිතව ලාභ ගන්නට පුළුවන් 
ෙදයක්. ෙම් අසීමිතව ලාභ ගන්නට පුළුවන් කර්මාන්තය සමාගම් 
විසින් අත්පත් කර ගැනීෙම් ව ායාමය තමයි, අද ෙපෙනන්නට 
තිෙබන්ෙන්. අපි දන්නවා, ෙලෝකෙය් ෙබොෙහෝ කර්මාන්තවල 
ඒකාධිකාරය තිෙබන්ෙන් සමාගම්වල බව. පරිගණක, ඖෂධ, 
යන්ත සූත, යාන වාහන වාෙග් බහුතරයක ඒකාධිකාරය සමාගම් 
අෙත් තිෙබන්ෙන්. නමුත් තවම ෙලෝක පරිමාණෙයන් ආහාරවල 
ඒකාධිකාරය බහු ජාතික සමාගම් අෙත් නැහැ. ඒ අයට 
තිෙබන්ෙන් සියයට 40යි. සියයට 60ක් තිෙබන්ෙන් කුඩා හා මධ  
පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන් සහ ෙගොවියන් අෙත්. බිලියන තුනක 
ජනතාවක් සුළු හා මධ  පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන් ෙලස 
ෙගොවිතැෙනන් ජීවත් ෙවනවා. ඒ බිලියන තුන  කෘෂි 
කර්මාන්තෙය්දී - ෙගොවිතැෙන්දී - අතර මං කරලා එහි අයිතිය, 
සමස්ත කෘෂි කර්මාන්තෙය් සියයට 100කම  අයිතිය බහු ජාතික 
සමාගම් අතට ගන්න තමයි, දැන් කියාත්මක ෙවන්ෙන්; සූදානම් 
ෙවන්ෙන්. එදා රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා කියාත්මක කරන්න 
හැදුෙව් ඒක; අද මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා ඉස්සරහට ෙගන 
යන්ෙන් ඒක. 

ෙමොනවාද ඒ කරන්ෙන් කියලා අපි බලමු. ගරු නිෙයෝජ  
සභාපතිතුමනි, අපි ජලය ගැන බලමු. ෙම් පාලකෙයෝ 1984 සිට 
2014 දක්වා - ෙම් දක්වා -  ජලය ෙවෙළඳ භාණ්ඩයක් කරන 
උපකමය කියාත්මක කළා. එය කියාත්මක කිරීෙම්දී එහි 
තීරණාත්මක පියවරක් විධියට එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව 
කාලෙය් රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා ජල ෙසේවා පතිසංස්කරණ 
පනත් ෙකටුම්පත ගැසට් කළා.  නමුත් කියාත්මක කරන්න බැරි 
වුණා. ඊට පස්ෙසේ ෙමොකද වුෙණ්? පළාත් සභා මට්ටමින්, 
දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනෙය් බලතල පාවිච්චි 
කළා. ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, අපි දන්නවා ෙම් පළාත් සභා 
බලතල පාවිච්චි කෙළේ ජනතාවට යහපතක් කරන්න ෙනොෙවයි, 
ජනතාවට විනය කටින්නයි කියන එක.   වයඹ පළාත් සභාව  
2007 දී වාරි මාර්ග කළමනාකරණ පඥප්තිය  සම්මත කර ගත්තා. 
2006 දී උතුරු මැද පළාත් සභාවට වාරි මාර්ග කළමනාකරණ 
පඥප්තිය ෙගනාවා. දැනට ඒක යට ගහලා තිෙබනවා. දැන් 
ආරංචියක් තිෙබනවා බස්නාහිර සහ මධ ම පළාෙත් ෙම්ක 
කියාත්මක කරන්න ලැහැස්ති ෙවනවා කියලා. ෙමම පඥප්තිය 
මඟින්  පළාත් වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් හැෙදනවා; පළාත් 
වාරිමාර්ග කළමනාකරණ අධ ක්ෂවරෙයක් පත් ෙවනවා. 8ෙවනි 
වගන්තිෙය් වාරි කළමනාකරණ හා සංවර්ධන කමිටුව ගැන 
සඳහන් ෙවනවා. 9වන වගන්තිය අනුව ෙගොවියන්ට ෙම්ෙක් 
සාමාජිකත්වය ගන්න පුළුවන්. 9(2) වගන්තිෙය් සඳහන් වී 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙගොවියන්ට අමතරව සමාගම්වලට  
කළමනාකරණ කමිටුවලට එන්න පුළුවන් විධිය ගැනයි. 
කෘෂිකාර්මික ඉඩම් හිමිකරුවන්ට, කෘෂි කර්මයට අදාළ ආදායම් 
ලබන නිෂ්පාදනයක ෙහෝ කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන ෙහෝ භාණ්ඩ 
අෙළවියක නිරත වන ඕනෑම ෙකෙනකුට ෙම් කමිටුෙව් 
සාමාජිකත්වය ගත හැකියි. එන්න පුළුවන්.  

ඊළඟ පශ්නය ෙමොකක්ද? ෙම්ෙක් 10(3) වගන්තිය අනුව 
පධාන වාරි ෙව්ල්ල සහ පධාන ෙබදුම් ඇළ නඩත්තු කිරීම 
ෙගොවියාට පවරනවා. ෙගොවියාට බැරි වුණාම ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? 
අන්න එතැනට බහු ජාතික සමාගම්වලට එන්න ඉඩ හදලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා හරි පැහැදිලියි, ෙම් ආර්ථික කෙමෝපාය. අද 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුවත් කියාත්මක කරන්ෙන් 
ජලය ෙවෙළඳ භාණ්ඩයක් කිරීෙම් කියාමාර්ගයයි.  වාරි 
කළමනාකරණ කමිටු පිහිටුවලා ෙගොවියා හාන්සි කරන්නයි 
හදන්ෙන්. ඒ එක පැත්තක්.  නමුත්, ෙගොවියන්ෙග් සහ ජනතාවෙග් 
උද්ෙඝෝෂණ නිසා අද ඒක යම්තම් පස්සට ගිහින් තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි. ඊළඟට කෘෂි ෙයදවුම් පිළිබඳව 
බලමු. කල්පනා කරලා බලන්න. වල් නාශක, කෘමි නාශක, 
ෙපොෙහොරවල අයිතිය තිෙබන්ෙන් කාෙග් අෙත්ද? දැවැන්ත බහු 
ජාතික සමාගම් අෙත්. ආණ්ඩුව සහනාධාර ෙදනවා කියලා කරන 
ෙදයින් ෙවන්ෙන්ත් ඒ බහු ජාතික සමාගම් ෙපෝෂණය වීමයි. අද 
ඔවුන්ට මිනිසුන් වැදගත් නැහැ; ඔවුන්ට ජීවිත වැදගත් නැහැ; 
ඔවුන්ට නිෙරෝගිමත් අනාගත පරම්පරාවක් වැදගත් නැහැ. 
ඔවුන්ෙග් එකම අරමුණ ලාභය පමණයි. ඒ නිසා  ෙවන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? පරිසරය සහ ජීවිත ෙනොසලකා,  ෙවෙළඳාම සහ ලාභය 
පමණක් අෙප්ක්ෂා කර ෙගන කෘෂි ෙයදවුම් භාවිතා කරනවා. 
ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, එක 
පැත්තකින් ෙම් ආහාර කන මිනිස්සු මැෙරනවා. වකුගඩු ෙරෝග 
හැෙදනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් බර දරා ගන්නට බැරිව 
ෙගොවියා වස ෙබොනවා.  ෙගොවියාත් මැෙරනවා; ෙම්වා 
පරිෙභෝජනය කරන ජනතාවත් මැෙරනවා; අපිත් මැෙරනවා. කෘෂි 
ෙයදුම්වල අයිතිය සමාගම් අතට ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන් එෙහමයි. 
ඒක තමයි ඔවුන්ෙග් වැඩ පිළිෙවළ. ඒ නිසා ඇත්තටම ෙම් 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය කියලා කියන්ෙන්, ජීවත් වීම සඳහා වගා 
කරන්න ෙදන සහනාධාරයක් ෙනොෙවයි.  මැෙරන්න ෙදන 
ආධාරයක් කියලා තමයි මට හිෙතන්ෙන්.  

ඊළඟට, බීජ නිෂ්පාදනයට ෙමොකක්ද සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්?  
ඇමතිතුමාෙගන් මම අහනවා, "බීජ ෙගොවි ෙපොළවල් නඟා සිටුවීම 
සඳහා ෙම් අය වැෙයන් කර තිෙබන්ෙන් ෙමොනවාද?" කියලා. රජය 
සතුව තිෙබන බීජ නිෂ්පාදනයට අද ෙමොකක්ද සිදු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? රජය බීජ නිෂ්පාදනය කරලා කෘෂි කර්මාන්තයට 
ෙදනවා ෙවනුවට, අද ෙගොවියාටවත් බීජ හදා ගන්න බැරි වන 
තැනට නීති, අණපනත් ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ  
සභාපතිතුමනි, ෙම් වනෙකොටත් විෙශේෂෙයන්ම එළවලු බීජ 
සම්පූර්ණෙයන්ම ෙපෞද්ගලික සමාගම් අෙත්යි තිෙබන්ෙන්. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙදමුහුන් - hybrid - බීජ නිෂ්පාදනය අද ෙපෞද්ගලික 
සමාගම් අෙත්යි තිෙබන්ෙන්. වී වගාව විතරයි යන්තම්වත් ඉතිරි 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  දැන් ආණ්ඩුව සැලසුම් කරනවා, බීජ පනත 
ෙගෙනන්න.  ඒ බීජ පනත අනුව ෙගොවියකුට බීජ නිෂ්පාදනය 
කරන්නට බැහැ. ෙම්ෙකන් පාර කපලා තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේටද? 
බහු ජාතික සමාගම් අතට,  ලාභය අරමුණුෙකොට ගත් ඉතාම 
අතෙළොස්සක් අතට ෙගොවිතැන ෙගන යාෙම් උපාය මාර්ගයකට 
තමයි ෙම් ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්.  ෙගොවි ජනතාවෙග් උද්ෙඝෝෂණ 
නිසා බීජ පනත ෙගන ඒම පස්සට ගියා. පනත ෙගන ඒම පස්සට 
ගියාට, බීජ ෙගොවි ෙපොළවල් නඩත්තු කරන්න - 

නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
ගරු මන්තීතුමා, දැන් අවසන් කරන්න.  

 
ගරු අජිත් කුමාර මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் குமார) 
(The Hon. Ajith Kumara) 
විනාඩි කීයද තිෙබන්ෙන්? 

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Member, your time is over now.  

 
ගරු අජිත් කුමාර මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் குமார) 
(The Hon. Ajith Kumara) 
මා අවසන් කරනවා, ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි.   

බීජ ෙගොවිෙපොළවල් හදන්න ආණ්ඩුව සල්ලි ෙවන් කරන්ෙන් 
නැති එෙකන්ම  හරි පැහැදිලියි, ෙකොෙහේටද යන්ෙන් කියන එක.  

ඊළඟට, අද ෙගොවීන්ට ඉඩම් ෙදන්ෙන් නැහැ.   අද ඉඩම් 
ෙදන්ෙන් කාටද? ෙම් සම්බන්ධෙයන් 2014 අෙගෝස්තු 31 දින සහ 
2014 සැප්තැම්බර් 21 දින "ජනරළ" පුවත් පෙත් පළ වූ ලිපි 
ෙකෙරහි  තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අවධානය ෙයොමු කර වන්නට මා 
කැමැතියි.  අද සමාගම්වලට ඉඩම් ෙදනවා.  "කැෙවන්ඩිෂ්" 
නැමැති ෙකෙසල් පෙභ්දය වගා කිරීම සඳහා ශෂින්ද රාජපක්ෂෙග් 
අනුගහෙයන් ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය් ඉඩම් අක්කර 4,600ක් 
ෙඩෝල් සමාගමට ලබා දී තිෙබනවා. නිකවැව ඉඩම් අක්කර 
1,400ක්, කුඩාවැව ඉඩම් අක්කර 1,800ක්, බුත්තල ඉඩම් අක්කර 
1200ක් එම සමාගමට ලබා දී තිෙබනවා. ෙගොවියාට ඉඩම් 
ෙදන්ෙන් නැහැ. ෙගොවියාට බිම් අඟලක් ෙදන්ෙන් නැතිව 
තමුන්නාන්ෙසේලා වගා කරන්න ඉඩම් ෙදන්ෙන් කාටද?  

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Member, your time is over now. The next 

speaker is the Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara 
Jayasinghe. 

 
[අ.භා. 5.33] 
 
ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)சந்திராணி  பண்டார  ஜயசிங்க) 
(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara  Jayasinghe) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, කෘෂිකර්ම අමාත ාංශය ඇතුළු 

අමාත ාංශ කිහිපයක වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව සාකච්ඡා වන ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී, ෙගොවි ජනතාවක් ජීවත් වන පෙද්ශයක් නිෙයෝජනය 
කරන මන්තීවරියක් හැටියට කෘෂි කර්මාන්තය පිළිබඳව වචන 
කිහිපයක් කථා කිරීමට මම බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.   

ෙම් රෙට් පථම අගාමාත වරයා වූ ඩී.එස්. ෙසේනානායක 
මැතිතුමා ගාමීය ආර්ථිකය හා කෘෂි කර්මාන්තය පදනම් වූ අෙප්ම 
ආර්ථික රටාවක් තුළ රට ෙගොඩනැඟීම සිදු කළා. ඉන්පසු රෙට් බිහි 
වුණු සියලුම පාලකයින් කෘෂි කර්මාන්තය නඟා සිටුවීමට කටයුතු 
කළා.  විෙශේෂෙයන්ම ෙගොවි ජනපද ව ාපාර ආරම්භ කිරීෙමන්  
රෙට් වී නිෂ්පාදනය ඉහළ නැංවීමට කටයුතු කළා. එෙහම 
ෙනොවන්නට අදටත් විශාල මුදලක් සහල් ෙගන්වීම සඳහා පිට 
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[ගරු අජිත් කුමාර  මහතා] 
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රටට ඇදී යන්නට ඉඩ තිබුණා.  ෙම් කරුණු නැවත සලකා 
බලනෙකොට  ජාතිෙය් පියා ෙලස මහාමාන  ඩී.එස්. ෙසේනානායක 
මැතිතුමාට  අද්විතීය ස්ථානයක් හිමි වනවා. 1977 - 1994 දක්වා 
කාලය තුළ එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව පංච මහා ජලාශ හදලා 
කඩිනම් මහවැලි සංවර්ධන  ව ාපාර තුළින් ෙම් රටට අද්විතීය 
ෙසේවාවක් කළා.  ෙගොඩින් අක්කර භාගයක්, ඒ වාෙග්ම කුඹුරු 
අක්කර ෙදකහමාරක් ලබා දීලා ෙගොවීන් ශක්තිමත් කළා.   

මා දැන් සඳහන් කරන්න යන කාරණය සම්බන්ධෙයන් කිහිප 
වතාවක්ම ෙම් ගරු සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කළා.  මා නැවත 
වතාවක් එම කාරණය  මතක් කරනවා.  මා හිතනවා, තවත් 
වතාවක් ෙමම කාරණය මතු කරන්නට ඉඩක් ෙනොලැෙබයි කියලා. 
මහවැලි ජනාවාස ඉඩම් හිමියන්ෙග් පළමුවැනි, ෙදවැනි, 
පරම්පරාවල දරුවන් ජීවත් වන්ෙන්  මුලින් ලබා දුන් ඉඩම්වලයි. 
ෙදවැනි, තුන්වැනි පරම්පරාවන්ට තව වන තුරු විකල්ප ඉඩම් ලබා 
දීමක් සිදු ෙවලා නැහැ. ඒ නිසා තව අවුරුදු පහක්, හයක් යනෙකොට 
ෙම් දරුවන්ෙග් පශ්න වැඩි ෙවලා ෙලොකු කැරැල්ලක් ඇති වන 
තත්ත්වයක් ඇති වන්නටත්  ඉඩ තිෙබනවා.  ඒ අය ෙබොෙහොම 
ෙලොකු පීඩනයකිනුයි ෙම් වන ෙකොටත් ජීවත් වන්ෙන්. 
විෙශේෂෙයන්ම ඒ පිළිබඳව ගරු අමාත තුමාෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරවන්න කැමැතියි.  

මා ෙයෝජනා කරනවා, සාම්පදායික ෙත්, ෙපොල්, රබර්, කුරුඳු, 
ගම්මිරිස්, එළවලු, පළතුරු සඳහා අපනයන කෘෂි කර්මාන්තයට 
ෙයොමු වන කඩිනම් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්න කියලා. 2015 
අය වැය ෙයෝජනාවල තිෙබන්ෙන්,  පළතුරු නිෂ්පාදනය පිට රට 
යවන්න සැලසුම් කරන්ෙන් 2020 දී කියලායි. ෙම්කට එච්චර 
කාලයක් ගන්ෙන් ඇයි? විෙශේෂෙයන්ම ෙම් පිළිබඳවත් අවධානය 
ෙයොමු කරන්න. ෙම්කත්  හරියට රජෙය් ෙසේවකයින්ෙග් පඩි වැඩි 
කිරීම වාෙගයි. ජුනි මාසෙය් පඩි වැඩි කිරීමක් කරනවා කිව්වා 
වාෙග් ෙබොෙහෝ කාලයක් ෙම්කට ගත ෙවන්ෙන් ඇයි කියන එකයි 
පශ්නය වී  තිෙබන්ෙන්. 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, උතුරු මැද පළාෙත් 2012 යල 
කන්නය, 2012- 2013 මහ කන්නය, 2014 යල කන්නය කියන 
කන්න තුෙන්ම වර්ෂාපතනය ෙනොමැති නිසා මහා වගා පාළුවක් 
වුණා. ෙගොවිතැෙනන් ජීවත් වන සියයට 80ක් විතර  ජනතාවට 
අමාරුකම් ගණනාවකට මුහුණ පාන්න සිදු වුණා.  ෙම් වන ෙකොට 
2014 - 2015 මහ කන්නයට ෙම් අය වගා ආරම්භ කරලා 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම අපි මතක් කරන්න කැමැතියි, ඒ වගා 
හානි සිද්ධ වුණු ෙවලාෙව්දී නියං සහනාධාර හරි ෙවලාවට ෙම් 
ජනතාවට ලැබුෙණ් නැහැ කියන එක. ඒක ලැබුෙණ් මාස 
ගණනාවක් පසු ෙවලායි. ඒකත් ඌව පළාත් සභා මැතිවරණය 
කාලෙය් තමයි රජයට මතක් ෙවලා එක පාරටම ඒ නියං 
සහනාධාර ෙදන්න පටන් ගත්ෙත්. ඒ වාෙග් කටයුත්තක් සිදු 
වුණාම ඒවාට වහාම කියා මාර්ග අරෙගන ඒ ජනතාවට ඒ සහනය 
ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ඌව පළාත් සභා 
මැතිවරණය ආෙව් නැත්නම් අපි හිතන්ෙන් නැහැ, ඒ ෙගොවි 
ජනතාවට ඒ සහනයවත් ලැෙබ්වි කියලා. ඒ නිසා විෙශේෂෙයන්ම 
ෙම් පිළිබඳවත් ගරු ඇමතිතුමාට අපි මතක් කර සිටිනවා. 

ෙම් අය වැෙය් කියලා තිෙබනවා, බිත්තර වී ෙනොමිලෙය් 
ෙදනවා කියලා. ඉතින් ෙම්ක අපි ෙයෝජනාවල දැක්ෙක් නැහැ. මා 
අහන්න කැමැතියි, ෙකොෙහොමද ෙම් බිත්තර වී ෙනොමිලෙය් 
ෙදන්ෙන් කියලා. අක්කර ෙදකහමාරකට බිත්තර වී බුසල් 05ක්, 
06ක් වාෙග් පමාණයක් යනවා. ඒ කියන්ෙන් කිෙලෝ 100ක්, 
105ක්, 125ක් විතර පමාණයක්. ඉතින් ෙම්වා රජෙයන් ෙදන්න 
රජය සතුව ඒ ගබඩාවල  බිත්තර වී ගබඩා කරලා තිෙබනවාද 
කියන පශ්නය මම අහන්න කැමැතියි. නැත්නම් ෙම්වා අකුරුවලට, 
වචනවලට විතරක් සීමා වන ෙද්වල් ද කියන අවිශ්වාසයත් අද මතු 
ෙවලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙදන 
එක ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. නමුත් ඒ ෙදන ෙපොෙහොරවල 
ගුණාත්මකභාවය, පමිතිය පිළිබඳ සහතිකයක් නැහැ කියන එක අද 

ෙගොවීන් කියනවා. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳවත් මීට වඩා සැලකිලිමත් 
ෙවන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ගුණාත්මකභාවය අඩු නිසා ඒ ලැෙබන 
අස්වැන්න අඩු වනවා කියලා ෙගොවීන් පැමිණිලි කරනවා. ෙමොකද, 
ෙබොෙහෝ අවස්ථාවල අපි ගියාම අපිත් එක්ක ෙගොවීන් කියලා 
තිෙබනවා පසු ගිය වතාවල ලැබුණු අස්වැන්නට වඩා ෙබොෙහොම 
අඩුෙවනුයි අස්වැන්න ලැබිලා තිෙබන්ෙන් කියලා. ඉතින්  ඒ 
පිළිබඳවත් විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කරන්න කියන එකත් මා 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු ඇමතිතුමාට මතක් කර සිටිනවා.  

මා ෙයෝජනා කිහිපයක් ෙගෙනන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් දිස්තික්කෙය් ඇති මහඉලුප්පල්ලම කෘෂිකර්ම 
පර්ෙය්ෂණ ආයතනය සංවර්ධනය කරන්න ඕනෑයි කියන එක 
මතක් කරන්න කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම ඒ තුළ පිහිටි ෙප්රාෙදණිය 
විශ්වවිද ාලයට අදාළ ඒකකය සංවර්ධනය කරන්න ඕනෑ. ඒ 
වාෙග්ම කෘෂි විද ාඥයන්ට වැඩි පහසුකම් දීලා ඔවුන්ෙග් විෂය 
දැනුම රෙට් ෙගොවීන්ට ලබා දීලා, ෙගොවියා තාක්ෂණික දැනුමින් 
ෙපොෙහොසත් කරන්නය කියන කාරණයත් මා මතක් කරන්න 
කැමැතියි. ෙමොකද, අද කෘෂි පර්ෙය්ෂණ ආයතනෙය් තත්ත්වය 
ෙබොෙහොම පහත වැටිලා තිෙබන්ෙන්. ඒ පිළිබඳවත් ෙසොයා බලා 
එය මීට වඩා ගුණාත්මක පැත්තකට හරවන්න කටයුතු කරන්නය 
කියන එකත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා. ඒ වාෙග්ම රුපියල් 
350ට ෙගොවියාට මීට වඩා  ගුණාත්මකභාවෙයන් යුත් ෙපොෙහොර 
ලබා ෙදන්නය කියන එකත් මතක් කරනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම බඩඉරිඟු, මිරිස්, ෙකෙසල් හා පලතුරු සඳහා 
විවෘත ෙවෙළඳ ෙපොළක් ඇති කර රුපියල් 500ට ෙහෝ 750ට  
ඕනෑම තැනකින් ෙගොවීන්ට ෙපොෙහොර ලබා ගන්න පුළුවන් විධියට 
කටයුතු සලස්වනවා නම් වඩාත්ම ෙහොඳයි කියන එකත් ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් රටට බත සපයන හා 
ආහාර ෙභෝග නිෂ්පාදනය කරන සියලුම ෙගොවි මහත්ම 
මහත්මීන්ට අෙප් රජය කාලෙය්දී ඇති කළ ෙගොවි විශාම වැටුප 
කාලයක් අකර්මණ  ෙවලා තිබුණා. මා හිතන විධියට පසු ගිය 
කාල සීමාව තුළම, ඒ විශාම වැටුප ෙගොවි ජනතාවට හරියට 
ලැබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා නැවත ෙම් ෙගොවි විශාම වැටුප් කමය ඇති 
කරන්න කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒක ඉතාම වැදගත්. නැවත ඒ 
ෙගොවි ජනතාවට පමාද ෙනොකර විශාම වැටුප හරි ෙවලාවට ලබා 
ෙදන්න ඕනෑ.  

මම ෙම් කාරණයත් මතක් කරන්න කැමැතියි. ෙගොවි විශාම 
වැටුප ලැෙබන වයස් සීමාව අවුරුදු 60 ඉඳලා 63 දක්වා ඉස්සරහට 
ෙගන ගිහින් තිෙබනවා. ඒක ෙබොෙහොම අසාධාරණයි. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා වුණත් දන්නවා, සාමාන  ෙගොවිෙයක් 
එතරම් කාලයක් ජීවත් ෙවන්ෙන් නැති බව. ඒ අය ෙබො ෙහොම 
අමාරුෙවන් තමයි ෙගොවිතැන් කටයුතු කරන්ෙන්. කර්කශ 
ෙපොළවත් සමඟ සටන් කරලා, අව්ෙව් ෙව්ලිලා, වැස්ෙසේ ෙතමිලා ඒ 
අය ගත කරන්ෙන්  ෙබොෙහොම කටුක  ජීවිතයක්. විෙශේෂෙයන්ම ඒ 
පෙද්ශෙය් බහුතර ෙගොවි ජනතාවකට වකුගඩු ෙරෝගය වැලඳිලායි 
ඉන්ෙන්. ඒ නිසා, ඒ අය ඒ තරම් කාලයක් ජීවත් ෙවන්ෙන් නැහැ. 
ෙමෙහම වයස් සීමාව ඉස්සරහට ෙගන ගිෙයොත් ඒ අයට අඩු 
තරෙම් විශාම වැටුපවත් හරි ෙවලාවට ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඒ වයස් සීමාව 60 දක්වා නැවත පහතට ෙගෙනන්න 
කියන එකත් තමුන්නාන්ෙසේට මතක් කර සිටිනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, මාසික විශාම වැටුප රුපියල් 
10,000 දක්වා වැඩි කරන්න කියන ෙයෝජනාවත් කරනවා. ඒ 
වාෙග්ම  හුඟක් කරුණු කාරණා කියන්න තිබුණත් කාල ෙව්ලාව 
හරස් ෙවන නිසා, මට කාලය ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, 
මෙග් කථාෙව් ඉතුරු ෙකොටස මා සභාගත* කරනවා. 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
The next speaker is the Hon. Mahinda Yapa 

Abeywardena.  You have 17 minutes.  
 

[අ.භා. 5.43] 
 

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා (කෘෂිකර්ම 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன - கமத்ெதாழில் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena - Minister of 
Agriculture) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි,  ෙම් විවාදයට සම්බන්ධ ෙවලා 

තමන්ෙග් අදහස් පකාශ කළ අෙප් ගරු මන්තීතුමන්ලා සියලු 
ෙදනාටම මම ඉතාමත් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. නමුත් මට කියන්න 
කනගාටුයි, අෙප් විරුද්ධ පක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ෙග් කථාවල කිසිම 
හරයක් ෙහෝ උත්තර ෙදන්න පශ්නයක් ෙහෝ මතු කර තිබුෙණ් 
නැහැ. එතුමන්ලා ෙමොනවා හරි කථා කළා මිසක්, වැදගත් යමක් 
කථා  කෙළේ නැහැ. චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මැතිනිය යම් යම් 
වැදගත් ෙයෝජනා කිහිපයක් කළා. අපි ඒ ගැන එතුමියට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

මම පළමුෙවන්ම කියන්න ඕනෑ, පසු ගිය කාල සීමාෙව් ෙම් 
කෘෂි ක්ෙෂේතෙය් අපි ලබා ගත්තු පගතිය ගැන. 2009 වර්ෂෙය් 
ෙහක්ෙටයාර 20,485කට සීමා වූ වී වගා පමාණය 2013 
ෙවනෙකොට ෙහක්ෙටයාර 98,000 දක්වා වැඩි කිරීමට හැකි වී 
තිෙබනවා. ෙම් තුළින් 2009 වර්ෂෙය් වී නිෂ්පාදනය ෙමටික් ෙටොන් 
මිලියන 3.65ක් වූ අතර 2013 ෙවනෙකොට එය ෙමටික් ෙටොන් 
මිලියන 4.6 දක්වා ඉහළ ගියා. ඒ වාෙග්ම 2013 මහ කන්නෙය්දී 
අපි අස්වැන්න හැටියට ෙමටික් ෙටොන් මිලියන 2.8ක්  ලබා ෙගන 
තිෙබනවා. ෙම්ක වාර්තාගත අස්වැන්නක්.  

එක කන්නයකදී විෙශේෂෙයන්ම මහ කන්නෙය්දී මිලියන 2.8ක 
අස්වැන්නක් ලැබීම ඉතාමත් සාර්ථක වැඩ පිළිෙවළක පතිඵලයක් 
හැටියටයි මම දකින්ෙන්. අෙප් විරුද්ධ පක්ෂෙය් මන්තීවරු 
කියනවා, අපි සහලින් ස්වයං ෙපෝෂිත වුෙණ් නැහැ කියා. අපි 
ෙමොනවා කළත්, එතුමන්ලා විරුද්ධව කථා කරන නිසා මම ඒ 
ගැන පුදුම ෙවන්ෙන් නැහැ. අෙප් සහල් අවශ තාව 
සම්පූර්ණෙයන්ම අපි පිරිමසා ෙගනයි තිෙබන්ෙන්. නමුත් පසු ගිය 
කාලෙය් -පසු ගිය යල කන්නෙය්- අපි බලාෙපොෙරොත්තු නැති 
විධියට මාස හතහමාරක නියඟයක් අපට ආවා. ඒ නිසා යම් කිසි 
පසු බෑමක් ඇති වුණා. එෙහම වුෙණ් නැතිනම් සංචාරකයන් සඳහා 
වුවමනා කරන සහල්  හැෙරන්න, සහල් ෙගන්වන්න අවශ තාවක් 
අෙප් රෙට් නැහැ.  

ෙමොකද, සංචාරකෙයෝ ෙම් රටට ආවාම ඒ ෙගොල්ලන් 
ඉල්ලන්ෙන් ඒ ෙගොල්ලන්ට පුරුදු ආහාර. ඉතින්, ඒවා ලබා ෙදන්න 
අෙප් සංචාරක ෙහෝටල් බැඳිලා ඉන්නවා. ඒ නිසා බාස්මතී සහල් ඒ 
වාෙග්ම ඒ ආශිත නිෂ්පාදන අෙප් රටට ෙගෙනන්න අවසර දීලා 
තිෙබනවා. ඒක තමයි දිගින් දිගටම  ඒ සහල් ෙගන්වූවා යැයි 
කියන්ෙන්. ෙම් වාරෙය් අපි ඊට වඩා වැඩිපුර සහල් ටිකක් 
ෙගන්නුවා. ෙමොකද, නියඟය නිසා අෙප් රෙට් වී නිෂ්පාදනෙය් 
පසුබෑමක් ඇති වුණා. ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, අපිට පසු ගිය 
යල කන්නෙය්දී  වී වගා කරන්න පුළුවන් වුෙණ් වගා කරන බිම් 
පමාණෙයන් සියයට 48ක් පමණයි.  ඒ සියයට 48න් තමයි අපිට 
පිරිමහෙගන සහල් පරිෙභෝජනය කරන්න සිද්ධ වුෙණ්. නමුත් අද 
පවතින ෙද්ශගුණික තත්ත්වය ෙදස බැලුවාම නියං තත්ත්වය මඟ 
හැරිලා ෙම් මහ කන්නෙය්දී සාර්ථකව වගා කටයුතු කරන්න 
පුළුවන් ෙවයි කියා මම හිතනවා. ඉතින්, ෙම්ෙක්දී අෙප් ගරු රංජිත් 
ද ෙසොයිසා මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් කෘෂි කර්මාන්තය පාලනය 

කරන්ෙන් අපි ෙනොෙවයි, ස්වභාව ධර්මය.  වැස්ස, සුළඟ සහ  
ස්වභාව ධර්මෙය් අෙනකුත් අංගයන් මඟින් තමයි කෘෂි 
කර්මාන්තය පාලනය කරන්ෙන්. එවැනි ආපදාවකට, කාලගුණ 
විපර්යාසයකට අපි ලක් වුෙණොත්, ඒ විපර්යාසයන්ට තාවකාලික 
විසදුම් විනා, ස්ථීර විසදුම් අපිට ෙසොයන්න ලැෙබන්ෙන් නැහැ.   

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, විරුද්ධ පක්ෂෙය් මන්තීවරුන් 
ෙදපලක් වන නලින් බණ්ඩාර මන්තීතුමාත්, ඒ ආසන්නෙය්ම 
හිදෙගන ඉන්න අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මන්තීතුමාත් ෙදෙදනාම කථා 
කෙළේ පරස්පර විෙරෝධි කථා ෙදකක්. ගරු නිෙයෝජ  
සභාපතිතුමනි, නලින් බණ්ඩාර මන්තීතුමා කිව්වා, "අපි බඩ 
ඉරිඟුවලින්  ස්වයංෙපෝෂිත නැහැ. බඩ ඉරිඟු ෙගෙනන්න අවසර 
දීලා තිෙබනවා.  ෙමච්චර බඩ ඉරිඟු ෙගනවිත් තිෙබනවා" කියා.  
එතුමා  නම් කිව්ෙව් ෙටොන් 750ක් ෙගනාවා කියායි. මම කියනවා, 
ෙම් අවුරුද්ෙද් ඊට වැඩිය ෙගන්නුවා.  අද වුණත් ෙගන්වන්න 
ඉල්ලුෙවොත්  අපි අවසර ෙදනවා. ෙමොකද, ෙම් වර්ෂෙය් නියං 
තත්ත්වය නිසා බඩ ඉරිඟු නිෂ්පාදනය ඉතාමත් පහළට වැටුණා. 
බඩ ඉරිඟු නිෂ්පාදනය වී වගාවටත් වඩා පහළට වැටුණා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ෙම් රෙට් කුකුළු කෑම සඳහා 
තමයි බඩ ඉරිඟු  භාවිත කරන්ෙන්. අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මන්තීතුමා 
කිව්වා, "කුකුළු නිෂ්පාදනය, බිත්තර නිෂ්පාදනය වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා" කියා. එතුමා කථා කරන්ෙන් ඊට හාත්පසින්ම ෙවනස් 
කතන්දරයක්. ඇත්ත වශෙයන්ම බඩ ඉරිඟු ෙගන්වන්න අපි බදු 
සහන දීපු එක ඇත්ත. තීරු බදු රහිතව ෙගන්වන්න රජය අවසර 
දීපු එක ඇත්ත. ඒ වාෙග්ම තවත් අවසර ඉල්ලුෙවොත් තවත් 
ෙදනවා. ෙමොකද, කුකුළු මස් කර්මාන්තයත්, බිත්තර නිෂ්පාදනයත් 
අෙප් රෙට් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ කර්මාන්තය ඇදෙගන 
ෙනොවැෙටන්න නම්, අපි ඒ සතුන්ට ආහාර ෙදන්නට ඕනෑ. අෙප් 
බඩ ඉරිඟු නිෂ්පාදනය අඩපණ වුණා නම්, පිට රටින් ෙගනැවිත් හරි 
ෙදන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් ඒ කර්මාන්තයත් බිඳ වැෙටනවා. 
එම කර්මාන්තය රැක ගැනීම සඳහා තමයි රජය තීරු බදු රහිතව 
බඩ ඉරිඟු ෙගන්වන්නට තීරණය ගත්ෙත්.  එමඟින් ෙම් සතුන්ෙග් 
කෑම සාධාරණ මිලකට ලබාදීෙම් හැකියාව ඒ කුකුළු 
නිෂ්පාදකයින්ට ලැෙබනවා. ඒ වාෙග්ම කුකුළු මස් අපනයනයත් 
පසු ගිය කාලෙය් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. අෙශෝක් අෙබ්සිංහ 
මන්තීතුමා කියනවා කුකුළන් කූඩුවල දාෙගන ඉඳීෙමන් පව් සිද්ධ 
ෙවනවා කියා. මම දන්ෙන් නැහැ කුකුළන් ෙකොෙහොම හදන්නද 
කියා. කූඩුවල දමන්ෙන් නැතිව කුකුළන් ලක්ෂයක්, ෙදකක් 
හදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? එපමණ කුකුළන් සංඛ ාවක් එළිෙය් දමා 
හදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඉතින්, ඒ වාෙග් පරස්පර විෙරෝධී කිසිම 
හරයක් නැති, කිසිම ෙත්රුමක් නැති, කිසිම ෙකෙනකුට ෙත්රුම් 
කරන්න බැරි විධිෙය් ද්ෙව්ශ සහගත කථා තමයි එතුමන්ලා පකාශ 
කෙළේ. ෙම්ක ඇත්ත වශෙයන්ම අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක්. 
ෙමොකද, ෙම් උදවියට දැන් කියන්න ෙදයක් නැහැ. දැන් 
ෙමතුමන්ලා කියනවා "ගිය වතාෙව් ඔටුවන් ෙගෙනනවා කිව්වා, 
පැස්බරුන් ෙගෙනනවා කිව්වා" කියා.  ඉතින්, ඒ වාෙග් විකාර 
කථා තමයි කියන්ෙන්. මම දන්ෙන් නැහැ ෙම්වාට උත්තර 
ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියා. උත්තර ෙදන්න තරම් ෙද්කුත් නැහැ.   

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ෙමතුමන්ලා අසන ෙද්වල්වලට 
පිළිතුරු වශෙයන් අපිත් ෙමොනවා හරි කියන්න ඕනෑ ෙන්. මීට 
කලින් කථා කළ  ගරු පී. හැරිසන් මන්තීතුමා ෙලොකු ෙචෝදනාවක්  
ඉදිරිපත් කර තිබුණා. මම ඒ අවස්ථාෙව් ෙම් ගරු සභාෙව් සිටිෙය් 
නැහැ. ෙපොෙහොර ෙගන්වීෙම් tender එකක් සම්බන්ධෙයන් ෙලොකු 
ෙචෝදනාවක් එතුමා එල්ල කර තිබුණා. ගරු නිෙයෝජ  
සභාපතිතුමනි, එතුමා ෙචෝදනා කළ ෙම් සිද්ධිය මට වාර්තා වුණා.  
වාර්තා වුණු හැටිෙය්ම අපි යම් යම් පියවර ගත්තා. ඒ Tender 
Committee එකටත්, අෙප් ෙල්කම්තුමාටත් මම නිෙයෝග කළා, 
ෙමෙහම ෙචෝදනාවක් ඇවිත් තිෙබනවා; එම නිසා ෙම් ගැන 
ෙසොයා බලා වහාම නිසි පියවර ගන්න කියා. ඒ සම්බන්ධව කටයුතු 
කිරීමට එක ෙමොෙහොතක්වත් අපි ඒක පමාද කෙළේ නැහැ. ඒ 
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විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ මතෙභ්දයට ලක් වුණු ෙපොෙහොර ෙතොගය ෙම් 
පශ්නය විසඳලා අවසන් වනතුරු මිලදී ගන්න එපා. ෙම් අර්බුදය 
විසඳා අවසන් වන තුරු ෙම් පිළිබඳව තීරණයක් ගන්න එපා  කියා 
මම දැනුම් දුන්නා.  එය LC අරින්න එපා. ෙමොකද, ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන ලියකියවිලි වැරැදිය කියා ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙලොකු 
ෙචෝදනාවක් ආව නිසා  ෙම්කට අවශ  කරන ෙතොරතුරු එකතු කර 
ෙම් ගැන ෙසොයා බලන්න කියා මම නිෙයෝග කළා.    

නියමිත විධියට නැති වැරදි ලියවිලි කියලා තමයි අපට 
පැමිණිල්ල ආෙව්. ඒ නිසා ඒක කරන්න එපා, ඒ ෙවනුෙවන් 
අලුෙතන් ෙටන්ඩරයකට ගිහිල්ලා අලුෙතන් මිලදී ගන්න, ඒ 
වාෙග්ම ෙම් අර්බුදය විසඳා අවසන් වන තුරු ඒ සමාගමට ඒ 
ෙටන්ඩරයට එන්න ඉඩ ෙදන්න එපා කියලා මම කිව්වා. ගරු 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, මීට වඩා ෙමොනවා කරන්නද? ෙම් වාෙග් 
පශ්නයක් ආවාම මීට වඩා කරන්න ෙදයක් නැහැ. ෙම් පැමිණිල්ල 
විභාග කරන්න ඕනෑ, ෙම් සඳහා අවශ  ෙතොරතුරු අපි එකතු කර 
ගන්න ඕනෑ. අවසානෙය් අපි -නිලධාරි මහත්වරු- තීරණයක් 
ගන්න ඕනෑ. හැරිසන් මන්තීතුමාටත්, මටත් ෙම් සභාෙව් වරපසාද 
ආරක්ෂාව තිෙබනවා. නමුත්, රජෙය් නිලධාරින්ට ඒ ආරක්ෂාව 
නැහැ. ඒ නිසා ඒ නිලධාරින් ෙම් වාෙග් කටයුත්තකට සම්බන්ධ 
කරන ෙකොට ඒ උදවියෙග් ෙගෞරවය රැෙකන විධියට පෙව්ශෙමන් 
කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, රජෙය් නිලධාරිනුත් වැදගත් රාජකාරියක් 
කරන්ෙන්. ඒ උදවිය ෙම් කටයුතු කරන්ෙන් හුඟක් මහන්සි ෙවලා. 
තමන් ට උත්තර ෙදන්න බැරි තැනකදී යම් යම් ෙචෝදනාවලට ලක් 
කරනවාට ඒ උදවිය කැමැති නැහැ. ඒ නිසා මම ඒ සම්බන්ධෙයන් 
වගකීම සම්පූර්ණෙයන් භාර ගන්නවා. අෙප් අමාත ාංශය 
පැත්ෙතන් ෙමොනවා හරි අඩු පාඩුවක් ෙවලා තිෙබනවා නම්, ඒ 
ගැන ෙසොයා බලන්නත්, ඒ සඳහා ගත යුතු තීරණ ගන්නත් අපි 
පැකිෙළන්ෙන් නැහැ. 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම 2011 දී ෙම් සමාගම 
විසින් කළා කියලා කියන යම් යම් අඩු පාඩු සම්බන්ධෙයන් 
හැරිසන් මන්තීතුමා තව ෙචෝදනාවක් කළා. ඒකත් මෙග් ළඟ 
තිෙබනවා. මම යැවූ ලිපිෙය් ඒ පශ්නයත් මම නඟා තිෙබනවා. 
ෙමොකද, 2011 දී ෙපොෙහොර ෙමටික් ෙටොන් 2,500ත්, 3,000ත් අතර 
පමාණයක් නරක් ෙවලා තිබුණා. ඒක ඇත්ත. ෙගන්වපු ෙපොෙහොර 
ෙතොගය නරක් ෙවලා තිබුණා. ඒවා පමිතිෙයන් බාල ෙවලා 
තිබුෙණ් නැහැ. නමුත් ෙතතමනය එකතු වීම නිසා ෙම් ෙපොෙහොර 
ගල් ෙවලා තිබුණා. ඒවා කුඩු කරලා තමයි පාරිෙභෝගිකයාට 
දුන්ෙන්.  

 ෙම් ෙමොෙහොත වන ෙකොට බාල ෙපොෙහොර ෙගනැල්ලා අපි 
ෙබදා ෙදනවා කියලාත් ඒ මන්තීතුමා කිව්වා. එෙහම එකක් නැහැ. 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ඔය ෙචෝදනාව කීප වාරයක්ම ෙම් 
සභාෙව්දී ඉදිරිපත් කළා. ඒවාට පිළිතුරු වශෙයන් අෙප් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා ඒ ෙවනුෙවන් විෙශේෂ මුදලක් ෙවන් කරලා දුන්නා. 
ඒ අපට වුවමනා කරන රසායනාගාර පහසුකම් සකස් කර ගන්නයි. 
ෙම් වන ෙකොට අෙප් රෙට් ඕනෑම ෙපොෙහොර වර්ගයක් පරීක්ෂා 
කරන්න පුළුවන් රසායනාගාරයක් ලංකා ෙපොෙහොර සමාගම 
අලුෙතන්ම හදා තිෙබනවා. තවත් වුවමනා නම්, අපට තවත් 
රසායනාගාරයක් තිෙබනවා. පසු ගිය අවුරුදු ෙදෙක්ම රුපියල් 
මිලියන 2,000කට වැඩි මුදලක් වියදම් කරලා කෘෂිකර්ම 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් තිෙබන රසායනාගාරයත් නවීකරණය කළා. 
මීට පස්ෙසේ ෙවන ෙකොෙහේවත් ගිහිල්ලා ෙපොෙහොර පිළිබඳ 
පරීක්ෂණ කටයුතු කරන්න වුවමනා නැහැ. අෙප් රටට ෙගෙනන 
සෑම ෙපොෙහොර වර්ගයක්ම අපි තුන් වතාවකදී පරීක්ෂා කරලා 
බලනවා. එකක් නැවට පටවන්න කලින්, ඊට පස්ෙසේ නැෙවන් 
බාන්න කලින්, අනික නැෙවන් බෑවාට පස්ෙසේ. ෙම් වාර්තා තුනම 
ගත්තාට පස්ෙසේ තමයි අපි පාරිෙභෝගිකයන්ට ෙම්වා නිකුත් 
කරන්ෙන්. ඒ නිසා ඒ වගකීම සම්පූර්ණෙයන් මම භාර ගන්නවා. 
අෙප් අමාත ාංශෙයන් අඩු පාඩුවක් ෙවලා තිෙබනවා නම්, ෙම් 
සභාවට ඒ සම්බන්ධෙයන් ඕනෑම අවස්ථාවක ඕනෑම උත්තරයක් 
ෙදන්න මම වගකීම භාර ගන්නවා. අපි කවුරුත් මනුෂ ෙයෝ. අෙප් 
අතින් ඕනෑ තරම් අඩු පාඩු වන්න පුළුවන්. එෙසේ අෙප් පැත්ෙතන් 
අඩු පාඩුවක් වුණා නම්, එයත් මම භාර ගන්නවා. 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මට තත්පරයක් ෙදන්න. ඒ රසායනාගාරය නවීකරණය 

කරන්න පමණක් රුපියල් මිලියන 2,000ක් වියදම් කළා කියලාද 
ඔබතුමා කිව්ෙව්? 

 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
ඔව්. ෙම් රෙට් විතරක් ෙනොෙවයි. ෙපොෙහොර පිළිබඳව 

ජාත න්තර මට්ටෙමන් වුණත් ඕනෑම පරීක්ෂණයක් කරන්න 
පුළුවන් රසායනාගාර ෙදකක් තමයි දැන් කෘෂිකර්ම 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්ත්, ලංකා ෙපොෙහොර සමාගෙම්ත් ෙගොඩ නඟා 
තිෙබන්ෙන්. පසු ගිය වසර ෙදක, තුන ඇතුළත අෙප් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා ඒ ෙවනුෙවන් විශාල මුදලක් අපට ලබා දීලා 
තිෙබනවා.  

 අනුරාධපුරෙය් පසු අස්වනු තාක්ෂණ ආයතනෙය් 
රසායනාගාරය නවීකරණය කිරීම සඳහාත් තවත් රුපියල් මිලියන 
75ක් මාස ෙදක, තුනකට කලින් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ලබා දීලා 
තිෙබනවා. ෙම් කටයුතු කරන්ෙන් අෙප් රෙට් ජනතාවට ලබා 
ෙදන්න පුළුවන් ඉහළම මට්ටෙම් ෙසේවාවක් අපි ලබා දිය යුතුයි 
කියන විශ්වාසය මතයි. ෙමහිදී අපට ෙචෝදනා එල්ල කරන්න 
පුළුවන්. අෙප් අඩු පාඩු ඕනෑ තරම් කියන්නත් පුළුවන්.  

ඊළඟට, විපක්ෂෙයන් අපට තවත් ෙචෝදනාවක් එල්ල කළා. 
එනම්, කෘෂිකර්ම අමාත ාංශයට දීලා තිෙබන පතිපාදන අඩු ෙවලා 
කියලා. අපට දීලා තිෙබන පතිපාදන අඩු ෙවලා තිෙබනවා තමයි. 
එෙහම අඩු කරන්න ෙහේතුවක් තිෙබනවා. ඒ ෙහේතුව ෙමයයි. අපට 
වැඩිම පතිපාදනයක් ලැෙබන්ෙන් ෙපොෙහොර ෙගන්වන්නයි.  
කාබනික ෙපොෙහොර භාවිත කරන ෙලස අපි කරන ලද පචාරයත් 
ඉහළ මට්ටමක තිබුණා. ඒ වාෙග්ම ජනතාව රසායනික ෙපොෙහොර 
භාවිත කිරීම පසු ගිය වසරට වඩා ෙම් වසෙර් සියයට 4ක පමණ 
අඩු වීමක් තිෙබනවා. ඒක අපි හරි සතුෙටන් කියන්ෙන්. කාබනික 
ෙපොෙහොරවලට ජනතාව ෙහොඳ පතිචාරයක් දක්වනවා කියන එකයි 
අපි ඒෙකන් කියන්ෙන්. දැන් රසායනික ෙපොෙහො ර භාවිතය 
කමකමෙයන් අඩු ෙවමින් යනවා. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
පෑවිල්ල නිසා පමණක් අඩු වුණාද? 
 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
නැහැ. ඒක නිසා ෙනොෙවයි. භාවිතෙයන් අඩු වුණා.  
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
දැනුවත් වීම නිසා. 
 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
ඔව්. ඒ දැනුවත් කිරීම අපි කර ෙගන යනවා. එපමණක් 

ෙනොෙවයි. ගිය අවුරුද්දට වැඩිය ෙම් අවුරුද්ෙද් අන්තර් ජාතිකව 
ෙපොෙහොර මිල පහළ ගියා. එතෙකොට එතරම් මුදලක් අපට අවශ  
වන්ෙන් නැහැ. මුලදී අෙප් අමාත ාංශයට රුපියල් මිලියන 
44,781ක් ෙවන් කර තිබුණා. 2015 වසර ෙවන ෙකොට ඒ පමාණය 

1189 1190 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

රුපියල් මිලියන 42,119ට අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ පමාණය අඩු 
වුණා. ඒක අපට අවශ  නැහැ. ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙදන්න 
අපට දීලා තිබුණු රුපියල් මිලියන 38,000ක මුදල රුපියල් මිලියන 
35,000 දක්වා දැන් අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අඩු ෙවන්ෙන් 
ෙපොෙහොර භාවිතය අඩු වුණු නිසා සහ ෙපොෙහොරවල මිලත් අඩු වුණු 
නිසා. ෙම් කරුණු ගැන කිසි අවෙබෝධයක් නැතිව තමයි, කෘෂිකර්ම 
අමාත ාංශයට දීලා තිෙබන මුදල් කපා හැරලා කියලා ෙමතුමන්ලා 
කියන්ෙන්. එෙහම කිසිම කපා හැරීමක් නැහැ. අප ඉල්ලපු මුදල් 
සියල්ලම ලබා දීලා තිෙබනවා.  

ෙම් රෙට් අද විශාල ව ාපාරයක් ෙගන යනවා කාබනික 
ෙපොෙහොර භාවිතය වැඩි කරන්න.  

ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මන්තීතුමියනි, ඔබතුමිය කිව්වා 
ෙපොෙහොරවල පමිතිය බාල නිසා නිෂ්පාදනය අඩු ෙවලාය කියලා. 
නැහැ, ඒක  ෙනොෙවයි ෙවලා තිෙබන්ෙන්, ගරු මන්තීතුමියනි. 
ෙපොෙහොර උරා ගැනීෙම් හැකියාව දැන් අෙප් පෙසේ නැහැ. පස 
මැරිලා. ඔබතුමිය ට ඕනෑ නම් ඒ ෙවනුෙවන් ෙවනමම ෙද්ශනයක් 
අප කරන්නම්. පස පිළිබඳ විෙශේෂඥයන් ෙම් ර ෙට් ඉන්නවා; ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් හුඟක් අධ යනය කරපු අය ෙම් රෙට් ඉන්නවා. ඒ 
වාෙග්ම ගරු සාලින්ද දිසානායක ඇමතිතුමාත් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්නවා. එතුමාෙගනුත් අහන්න ෙම් පසට 
ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා. අප ආහාර ගත්ෙතොත්, ඒ 
ආහාරවල සාරය උරාගන්න අෙප් ශරීරයට පුළුවන්කම තිෙබන්න 
ඕනෑ. අප දුර්වල ෙවලා නම්, අෙප් ශරීරයට ඒ හැකියාව නැත්නම් 
අප ෙකොයි තරම් ආහාර ගත්තත් ඒ ආහාරවලින් පලක් නැහැ. ඒක 
තමයි අද ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් ෙපො ෙහොර  භාවිත කරලා, භාවිත 
කරලා -අධිභාවිතය නිසා- අෙප් පස මැරිලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා 
ෙම් පස පුනරුත්ථාපනය කරන්න තමයි කාබනික ෙපොෙහොර 
භාවිත කරන්න කියලා කියන්ෙන්. අෙප් කෘෂිකර්ම අමාත ාංශය 
හැම තිස්ෙසේම කියන්ෙන් ෙහොඳම පතිඵල ලබන්න නම් කාබනික 
ෙපොෙහොර සහ රසායනික ෙපොෙහොර කවලෙම් භාවිත කරන්න 
කියලායි. ඒකයි කමය. වැඩිෙයන් ෙපොෙහොර දැම්ෙමොත් වැඩිෙයන් 
අස්වැන්න ලැෙබනවා කියලා අෙප් ගම්වල මිනිසුන් විශ්වාස 
කරනවා. ඒක වැරැදියි. වැඩිෙයන් ෙපොෙහොර ෙනොෙවයි, වුවමනා 
තරමට ෙපොෙහොර දමන්න. ගහට උරා ගන්න පුළුවන් පමාණයට 
ෙපොෙහොර දමන්න. එතෙකොට තමයි වඩා ෙහොඳ පතිඵල 
ලැෙබන්ෙන්. ඒ ෙපොෙහොර උරා ගැනීම සඳහා තමයි ස්වාභාවික 
කාබනික ෙපොෙහොර වැ ඩිෙයන් භාවිත කරන්න කියලා කියන්ෙන්. 
ඒක අෙප් අමාත ාංශෙය් ෙවනමම ව ාපාරයක්. අෙප් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා දැන් අවුරුදු පහක් තිස්ෙසේ මුදල් ෙවන් කර 
තිෙබනවා, ෙම් වැෙඩ් දිගටම කරෙගන යන්න. ගරු චන්දානි 
බණ්ඩාර ජයසිංහ මන්තීතුමියනි, ඔබතුමිය කියන විධියට 
ෙපොෙහොර නිසා එෙහම සිදු වන්ෙන් නැහැ.  

 

ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)சந்திராணி  பண்டார  ஜயசிங்க) 
(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara  Jayasinghe) 
ඒ ගැන ජනතාව දැනුවත් කරන්න.  
 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
ඒක තමයි. "ඕක ෙනොෙවයි ෙවලා තිෙබන්ෙන්, 

තමුන්නාන්ෙසේලා වැඩිෙයන් ෙපොෙහොර දමලා පස මැරිලා" කියලා 
ඔබතුමියත් ඒ ගැන පැහැදිලි කරන්න. කාබනික ෙපොෙහොර, ෙගොම 
ෙපොෙහොරත් එක්ක කලවෙම් ෙම් ෙපොෙහොර පාවිච්චි කරන්න 
කියලා ෙගොවීන්ට කියන්න.  

 
ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)சந்திராணி  பண்டார  ஜயசிங்க) 
(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara  Jayasinghe) 
ඒ ගැන ෙගොවීන්වත් දැනුවත් කරන්න. 

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
ඒ දැනුවත් කිරීම අප දැනට කරෙගන යනවා. ගරු 

මන්තීතුමියනි, ඔබතුමියත් එන්න, අප ගිය වස ෙර් මාකඳුෙර් 
ෙගොඩනැඟිල්ලක් හැදුවා. ඒක ජනාධිපතිතුමා අතින් විවෘත 
කරන්නයි අප බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. එතැන සම්පූර්ණ 
පාඨමාලාව ෙම් වැඩසටහන ෙවනුෙවන් කරන්න කියලා අප 
ෙයෝජනා කරනවා. ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මන්තීතුමනි, 
එය විවෘත කරන ෙකොට ඔබතුමාත් එන්න. අප ෙහට අනිද්දා එය 
විවෘත කරනවා, ඔබතුමාෙග් ගෙම්. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මමයි ඕක පටන් ගත්ෙත්.  

 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
ඔබතුමාටත් ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ඔබතුමා වයඹ පළාෙත් පධාන 

අමාත වරයා වශෙයන් කටයුතු කළ කාලෙය් ෙහොඳ වැඩ සෑෙහන 
පමාණයක් ආරම්භ කර තිෙබනවා. ඒවා අප දැනට කරෙගන 
යනවා. 

පසු ගිය වර්ෂෙය් මට ලබා දුන් සහෙයෝගය ෙවනුෙවන් සහ 
ඉදිරි අනාගතෙය්දී ලබා ෙදන සහෙයෝගය ෙවනුෙවන් ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මෙග් අමාත ාංශෙය් නිලධාරින් සියලු ෙදනාටම 
ස්තුති කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 

 
[6.00 p.m.] 
 
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
Mr. Deputy Chairman, we are now discussing the 

Votes of four very important Ministries: the Ministry of 
Agriculture, the Ministry of Livestock and Rural 
Community Development, the Ministry of Traditional 
Industries and Small Enterprise Development and the 
Ministry of Environment and Renewable Energy.  

The Ministry of Agriculture is to provide the starch-
based food needs of the people and the Ministry of 
Livestock Development is to provide the protein-based 
food needs of the people. The Ministry of Livestock 
Development has been successful in increasing the price 
of milk purchased from the dairy farmer from Rs. 50 to 
Rs. 60, which is a 20 per cent increase; an increase that 
has come after four years, but a substantial increase for 
which we are glad, because the dairy farmer has to go 
through  a lot of hassle to produce milk and he should 
obtain a fair price for  his production. 

However, I have an issue to raise in this House. 
Today, we import powdered milk from various countries 
and it is sold at Rs. 960 per kilo. A kilo of powdered milk 
can produce up to eight litres of milk, according to the 
manufacturers and suppliers of this milk powder.  So, it 
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costs Rs. 120 for the consumer to buy a litre of milk in the 
powdered form.  Out of this, Rs. 15 is the tax imposed on 
powdered milk that is imported to this country. So, the 
actual cost of milk got from powdered milk is Rs. 105 per 
litre. We are buying today liquid milk from the dairy 
farmer at Rs. 50. But, when it comes to the consumer, it is 
sold at Rs. 122.  A packet of 450 millilitres of liquid milk 
is sold by the NLDB at Rs. 55, which works out to Rs. 
122 per litre of liquid milk. The liquid milk that is bought 
from the dairy farmer is taken to the processing centres, 
pasteurized - boiled, put into polythene bags and 
distributed to the consumer at a retail price of Rs. 122. 
That means, there is a value addition of Rs. 72 per litre of 
milk. I do not know what this value addition is. It is 
boiled, put into polythene bags and brought to the 
consumer. So, the cost of Rs. 72, I feel, is unjustifiable. 
The officials have to explain why and how this Rs. 72 
value addition is taking place. This has to be found. 
Today, when we increase the price paid to the farmer by 
20 per cent, then, maybe, Milco and the NLDB will 
increase their prices of their production again by 20 per 
cent, which should go to about Rs. 145, whereas the 
powdered milk brought to this country, with duties paid, 
repacked, advertised and sold through wholesale dealers 
and retail dealers still costs only Rs. 105 without tax. So, 
there is something drastically wrong in the production  
and sale of liquid milk in this country.  

Recently, the Milco factory land was given on lease to 
the Softlogic Company and a new processing centre is to 
be set up in  Badalgama. Okay. There is, today, the 
possibility of rethinking as to how milk production in this 
country has to take place. Today, we have three 
processing centres. Milk from producing areas is brought 
to these centres, processed and transported again. So, 
instead of  having one unit, a large factory in Badalgama, 
I would like to know whether regional factories or 
processing centres can be set up in the producing areas 
itself,  so that once the liquid milk is taken to the 
processing centres, it can be processed and taken direct to 
the consumer, without transporting it twice, sometimes 
from the producing area to the factory and back to the 
producing area for distribution. - [Interruption.] Hon. 
Minister, I consider this as constructive criticism. Please 
discuss with your officials and try to reduce the cost of 
liquid milk that reaches the consumer.  If you do that, you 
will be encouraging the use of liquid milk by the 
consumer, which is your final target.   

Everyone talks about liquid milk being used instead of 
powdered milk. True. Our people have got used to the 
easy way of using powdered milk, which can be just 
bought from the shop, mixed and taken, instead of liquid 
milk  which can get spoilt easily. Liquid milk also needs 
refrigeration and there are so many processes. It maybe 
difficult, but at the same time I feel this is something that 
you must look into in a constructive manner and try to 
correct because the value addition of Rs.72 today is not 
justifiable.  

Now, I wish to speak a few words about the Ministry 
of Environment and Renewable Energy. Hon. Minister, 
there is the Gem and Jewellery Authority under your 
purview. This Gem and Jewellery Authority does not 
have a Director-General, the post is vacant. This has been 
probably kept vacant to serve a particular purpose. There 
is one Mr. K.L.D. Dayasagara who has been appointed as 
the Deputy Director-General. This person does not have a 
degree; he does not have the basic qualifications. He has 
not been recruited through the normal recruitment 
process in an institution of this nature but he takes all 
decisions that a Director-General should take. How is this 
happening?  

 

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා (පරිසර හා 
පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த - சுற்றாடல், 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of 
Environment and Renewable Energy) 
Hon. Member, you have been misled by somebody.  I 

will answer that. 
 

ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
Okay, please do that. This is an issue that I am raising 

in this House and if you reply, you will be clearing the 
doubts of the people. A person who carries such high 
responsibility should have the necessary qualifications 
and should have been recruited in the right process, but 
this has not been done. He is taking vital decisions, 
signing very important documents and licences are issued 
by this Deputy Director-General in the name of the 
Director-General of the Authority, which does not augur 
well for an institution with such high responsibility.  

The Hon. Minister of Traditional Industries and Small 
Enterprise Development is here again. The Industrial 
Development Board was under late Aiyar Thondaman. It 
was a very effective organization. You have so many 
regional offices, but today, generally a feeling is there 
that the Industrial Development Board is not functioning 
the way it did then. Micro industries or small industries 
are the -  

 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Yogarajan, now wind up please.  
 
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
One moment, please. The small industries are the 

seeds - [Interruption.]  That is a different thing,  it is not 
because of that, Hon. Minister. I believe in small 
industries, I have great interest in them. I believe that 
small industries are the seeds for large industries. So, it is 
important that more small industries  come up.  I 
mentioned in this House last week that in the plantation 
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areas, youth are looking forward to starting small and 
micro industries and you could be of help in this. - 
[Interruption.]  This is constructive criticism, Hon. 
Minister.  I am not criticizing you. I am only telling you 
that there is a greater need.  Please go forward  and 
support small industries, which can grow into big 
industries in the future. 

Thank you. 
 

[අ.භා. 6.10] 
 

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා (පරිසර හා 
පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த - சுற்றாடல், 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of 
Environment and Renewable Energy) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, රජයක වාර්ෂික අය වැය 

ෙල්ඛනයක් සම්බන්ධෙයන් විවාදය, විෙශේෂෙයන් කමිටු 
අවස්ථාෙව් විවාදය සම්පූර්ණෙයන්ම විපක්ෂෙය් වගකීමක්. කමිටු 
අවස්ථාෙව් විවාදය ෙම් තරම් දින ගණනක්   -ෙනොවැම්බර් 03 වන 
දින සිට ෙනොවැම්බර් 24 දින දක්වා- සැලසුම් කරලා,  
අමාත ාංශවලට ෙවන් වන කාලය තීන්දු කරලා, ෙම් සියල්ල 
නිර්ණය කරනු ලබන්ෙන් විපක්ෂය. අපට දීලා තිෙබන කාල 
සටහෙන් මුදණය කරලා තිෙබන්ෙන්, "විපක්ෂ නායක කාර්යාලය,  
2015 අය වැය කාරක සභා අවස්ථාෙව් වැඩසටහන" කියලා. දැන් 
බලන්න, අද ෙම් විවාදය අවසන් වන ෙකොට, මුළු විපක්ෂයම 
ගත්ෙතොත්,  ෙම් ගරු සභාෙව් ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉන්ෙන්, ඉස්සරහ 
වාඩි ෙවලා ඉන්න ෙයෝගරාජන් මහත්තයා විතරයි. එතුමා තමයි 
අවසාන කථාව කෙළේ. ඉතින්, මට දැන් පශ්නයක් තිෙබනවා, ෙම් 
විවාදය විපක්ෂය අත්හැරලාද කියලා.   

මම සටහන් කළා, දවල් 1.00 සිට සවස 6.30  දක්වා තිෙබන 
අමාත ාංශ හතරක විවාදෙය් පරිසර අමාත ාංශය හා සම්බන්ධ 
කරුණු පහකටයි මට පිළිතුරු ෙදන්න තිෙබන්ෙන්. ඒවා ඉතාම 
සරල  කරුණු. ෙමොකක්ද ෙම් විපක්ෂයට ෙවලා තිෙබන්ෙන්?  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, දැනට දින තුනකට කලින් රවි 
කරුණානායක මන්තීතුමා -එතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් උප 
නායකතුමා.- ඉතා දැඩි ෙලස, තද විශ්වාසයකින් යුතුව සඳහන් 
කළා, "ලබන ජනාධිපතිවරණෙය්දී රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා 
ජනාධිපති වුණාම, අපි දන්නවා, ෙම්වා කරන හැටි" කියලා. 
එතුමාත් අද ෙම් ගරු සභාෙව් නැහැ. එතුමා ෙහට අනිද්දා ෙවන 
ෙකොට ෙකොෙහේද ඉන්ෙන් කියලා අපි දන්ෙන් නැහැ. එතුමාෙග් 
පක්ෂයට ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන් කියලාත් අපි දන්ෙන් නැහැ.  

මම දැක්කා, සජිත් ෙපේමදාස මැතිතුමා ඉතා දැඩි ස්වරූපෙයන් 
සඳහන් කරනවා, - මම හිතනවා, හම්බන්ෙතොට දිහා රැස්වීමකදී 
ෙවන්න ඇති කියලා.-  “අෙප් පක්ෂෙය් නායකයා තමයි ජනාධිපති 
අෙප්ක්ෂක. මාෙග් සම්පූර්ණ සහෙයෝගය එතුමාට ෙදනවා. අපි 
අෙප්ක්ෂකෙයෝ ෙකොෙහන්වත් ආනයනය කරන්ෙන් නැහැ. අෙප් 
ලකුණ අලියා, අෙප් පාට ෙකොළ."  කියලා.  මම දන්ෙන් නැහැ, 
ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මන්තීතුමාට ෙම් අවස්ථාෙව්දී පිළිතුරු 
ෙදන්න පුළුවන්ද කියලා. ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම පිළිතුරු 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. හැබැයි එතුමාෙග් හිනාෙවන් මට 
ෙපෙනනවා, තව දවස් ෙදක තුනක් යන ෙකොට ඒ පකාශ  ෙදකටම 
ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන් කියන එක.   ෙමන්න ෙම්කයි තත්ත්වය අද. 
අද විපක්ෂෙය් විවාදය ආණ්ඩුවට කරන්න ෙවලා තිෙබනවා. ඉදිරි 

ජනාධිපතිවරණෙය්දී ෙම් රෙට් ජනතාව ඉදිරියට ගිහිල්ලා ෙම් 
රෙට් විපක්ෂය ෙමොකක්ද කියන්න යන්ෙන්?  ෙමන්න අද 
විෙශේෂෙයන්ම විපක්ෂෙය් පධාන පක්ෂයට අත්වී තිෙබන ඉරණම. 
විපක්ෂෙය් ෙම්  විවාදය අද ආණ්ඩු පක්ෂයට කරන්න ෙවලා 
තිෙබනවා. මම එතැනට පමණක් ෙම් කරුණ සීමා කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, මම පිළිතුරු කීපයක් ෙදනවා, 
ෙම් අමාත ාංශයට අදාළ විවාදෙය් මතු වුණු කරුණු කීපයක් 
සම්බන්ධෙයන්. විෙශේෂෙයන්ම රත්නපුරෙය්, රක්වාන, ෙරොස්ෙමරි 
එස්ෙට්ට් එෙක් ගස් කැපීම සම්බන්ධෙයන්, ඒ වාෙග්ම වන 
සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව සම්බන්ධෙයන් කරුණු කීපයක් 
සඳහන් වුණා. ෙම් පිළිබඳව ෙතොරතුරු සඳහන්  කරනවා නම් 
ෙම්ක ෙපෞද්ගලික ඉඩමක්; විශාලත්වය අක්කර 115ක්. ෙම් 
ඉඩමට හිමිකාරෙයෝ පස් ෙදෙනක් ඉඳලා තිෙබනවා. අවස්ථා 
කීපයකදීම ෙම් අය ෙහළිකිරීම් කරන ෙකොට ෙපොලීසිය මැදිහත් 
ෙවලා එය නැවැත්වීමට කටයුතු කරලා තිෙබනවා. පරිසර 
අනුමැතියකින් ෙතොරව ෙහළීම් සිදු කර ඇති බවට වාර්තා වුණු 
නිසා ෙම් පිළිබඳව අවශ  උපෙදස් නිකුත් කරලා තිෙබනවා.  

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා සඳහන් කළා, උතුරු 
පළාෙත් නැවත පදිංචි කරවීම් ගැන.  එතුමාට අමතක ෙවලා, 
1991, 1992  උතුෙර් හිටපු මුස්ලිම් ජනතාව 70,000ක් පැය 24ක් 
ඇතුළත එල්ටීටීඊ සංවිධානය එළවූ බව. 

 
ගරු ඒ.ආර්.එම්. අබ්දුල් කාදර් මහතා (පරිසර හා 
පුනර්ජනනීය බලශක්ති නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ஏ.ஆர்.எம். அப் ல் காதர் - சுற்றாடல், 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  A.R.M. Abdul Cader - Deputy Minister of 
Environment and Renewable Energy) 
ඒක හරි.  
 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
මාෙග් නිෙයෝජ  අමාත තුමා ඉන්නවා, සභා ගැෙබ්. අෙප් 

අස්වර් මන්තීතුමා ගරු සභාෙව් ඉන්නවා.  ෙම් ජනතාව කල්පිටිය, 
පුත්තලම පෙද්ශවලට ගිහිල්ලා තාවකාලික පැල්පත්වල ඥාතීන් 
සමඟ අවුරුදු කීයක් ජීවත් වුණාද? ඒ අය උතුෙරන් එෙළව්වා; 
මන්නාරෙමන් එෙළව්වා; වවුනියාෙවන් එෙළව්වා. ෙම් හැම 
තැනින්ම එෙළව්වා. ඒ අය නැවත එතැනට යනෙකොට එතැන 
ඉඩම් නැහැ. ඒ ජනගහනය වැඩි ෙවලා. අවුරුදු  විස්සක් යනෙකොට 
තව පරපුරක් වැඩි ෙවලා. එෙහම නම්  ඒ ජනතාවට නැවත ඉඩම් 
ෙදන්න ඕනෑ. දමිළ ජනතාවත් එෙහමයි. ඒ පෙද්ශවල ජීවත් 
ෙවන්න බැරි වුණු දමිළ ජනතාව ෙකොළඹට ආවා; වැල්ලවත්තට 
ආවා; ෙකොටෙහේනට ආවා; වත්තලට ගියා. එයින් අවුරුදු 20කට 
25කට පස්ෙසේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන්, අෙප් 
රණවිරුවන්ෙග් කැපවීෙමන් මානුෂික ෙමෙහයුම කරලා, යුද්ධය 
අවසන් කරලා, බිම් ෙබෝම්බ ඉවත් කරලා   විශාල කාර්ය භාරයක් 
කරලා ඊට පස්ෙසේ ඔවුන් නැවත එතැනට යන ෙකොට ඔවුන් හිටපු 
මුල් ගම් බිම් නැහැ. ඒවාෙය් ගස ්වැවිලා. ඒවා පාළුවට ගිහිල්ලා. 
එෙහම නම් අෙප් ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මැතිතුමන්ලා, අෙප් 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමන්ලා,රිසාඩ් බදියුදින් 
ඇමතිතුමන්ලා,  අෙප් මන්තීවරු  මැදිහත් ෙවලා කමිටු පත් 
කරලා, ඒ කමිටුවලින් තීන්දු අර ෙගන වසර තුනක් හතරක් 
තිස්ෙසේ සාකච්ඡා කරලා තමයි ඉඩම් නැති දමිළ ජනතාවට ඉඩම් 
දුන්ෙන්. ෙම් ඉඩම් නිකම් ආවාට ගියාට දීලා නැහැ. අෙනක 
ෙම්වාට ඝණ කැලෑ ඇතුළත් කරලාත් නැහැ.  ඒ නිසා මම සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාට ඒ විධියට පිළිතුරු ෙදනවා.  

ඊළඟට, සිවශක්ති ආනන්දන් මන්තීතුමා කිසි ෙදයක් කිව්ෙව් 
නැහැ. නලින් බණ්ඩාර මන්තීතුමා කථා කරමින් සුළං බලාගාර 
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[ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා] 
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ෙදකක් පිළිබඳව අෙප් පැත්ෙත් ඉන්න ඇමතිවරෙයක් සහ 
නිෙයෝජ  ඇමතිවරෙයක් ගැන කිව්වා. එතුමන්ලා අවුරුදු 
ගණනාවකට කලින් තමයි බලපත අර ෙගන තිෙබන්ෙන්. 
එතුමන්ලා ඒ ව ාපාරෙය් ෙයෙදන අය. ෙමතැන ෙහොරකමක් 
නැහැ; වංචාවක් නැහැ. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න මන්තීවරු ව ාපාර 
කරන්ෙන් නැද්ද? මාධ  ආයතන කීයක හිමිකාරෙයෝ 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්නවාද? ස්වාධීන මාධ යක් ගැන කථා 
කරනවා. ෙද්ශපාලනඥෙයෝ කී ෙදෙනක් අයිතිකාරෙයෝ විධියට 
ඉන්නවාද? උතුෙර්ත් ඉන්නවා ෙන්ද ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා 
ඇමතිතුමනි. එෙහම  ඉන්නවා නම්, ඒ අයට ඒ අයෙග් මුදල්වලින් 
ව ාපාර කරන්න පුළුවන්. මීට අවුරුදු කිහිපයකට ෙපර බලපත අර 
ෙගන තිබුණා. ඒවාෙය් location එක ෙවනස් ෙවලා, ඒ සඳහා 
බලපතය අලුත් කිරීමක් කර තිෙබනවා. එතුමාෙග් පශ්නයට මම ඒ 
පිළිතුර ලබා ෙදනවා.  

ඊළඟට නතර වී තිෙබන විදුලි බලාගාර ෙදකක් ගැන  කිව්වා.  
ඒ විදුලි බලාගාර ෙදෙකන් එකක් තමයි ඇතා මළ ඇල්ල. ඒක 
ඇල්ලක්.  පරිසරෙව්දීන්ෙග් විෙරෝධතාව මත අපි ඒ පිළිබඳව 
තීන්දුවක් අර ෙගන තිෙබනවා.  අෙනක අළුෙපොත ඇල්ල. ඒකත් 
එෙහමයි. ෙම් සම්බන්ධෙයන් අධිකරණ කියා මාර්ගවලට පවා 
ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ඒ නිසා  හිතා මතා ෙම්වා නවත්වලාත් නැහැ. 
ෙම්වා කරලා තිෙබන්ෙන් දැනට අවුරුදු කිහිපයකට කලින්. 
පරිසරෙව්දීන්ෙග් සහ මහජන විෙරෝධතාවන් අනුව ඒ පියවර අර 
ෙගන තිෙබනවා. අපි ඒ ජනතා හඬට ඇහුම්කන් දීලා තිෙබනවා.  

 ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මන්තීතුමා කුරුණෑගල වැව 
ගැන සඳහන් කළා. වැව අයිති වාරිමාර්ග  ෙදපාර්තෙම්න්තුවට. 
එතුමන්ලාෙග් කාලෙය් වයඹ පරිසර පඥප්තියක් ඇති කළා. වයඹ 
පරිසර පඥප්තියක් ඇති කළ නිසා අපි ඒකට අවශ  පමාණයට- 
ජාතික පඥප්තීන් මත මිසක් වයඹ පළාත් පරිසර කරුණුවලට අපි 
මැදිහත් ෙවන්න යන්ෙන් නැහැ. අෙප් කාර්යාලෙයන් 
ෙකෙරන්ෙන් ජාතික පඥප්තියට එකඟ වන කරුණු පමණයි. ඒක 
කරන්න අයිතියක් තිෙබනවා, මධ ම පරිසර අධිකාරියට. ෙමොකද, 
පළාත් ෙදකක් අතර පශ්නයක් ආෙවොත් ඒ පශ්නය විසඳන්න ඕනෑ 
මධ ම පරිසර අධිකාරියයි.  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු ඇමතිතුමා මට පශ්නයක් නැහැ,  මධ ම පරිසර 

අධිකාරියත් එක්ක.  

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
වැව මෙග් ෙනොෙවයි. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
වැෙව් අක්කර 14ක පමාණයක් ගන්නවා  වැව වෙට්  footpath 

එකක් දමන්න. එතෙකොට වැෙව් වතුර ඉවරයි.  ජනතාවට මාසයක් 
ෙබොන්න තිෙබන වතුර.    

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
නුවර තිෙබන වැව වාෙග් ඒ වැෙව්ත්  dredge කරලා  නිසරු 

පස් ටික අයින් කරලා ඒක කරයි. [බාධා කිරීමක්] හරි, හරි. මට 
වැරදිලා ඔබතුමා ගැන කිව්ෙව්. සමාෙවන්න, වැරදිලා ඔබතුමා 
ගැන කිව්ෙව්. ෙම්ෙක් එච්චරයි සඳහන් වුෙණ්.  

ඊළඟට, ෙයෝගරාජන් මන්තීතුමා සඳහන් කළා National Gem 
and Jewellery Authority එෙක් DG  තනතුර සම්බන්ධව. අපි 
ෙකෙනක් බඳවා ෙගන හිටියා. එතුමාට මතු වුණු නීතිමය 
පශ්නයක් උඩ එතුමා එතැනින් ඉවත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
ෙවනුවට අමාත ාංශෙය් අතිෙර්ක ෙල්කම්වරෙයක් acting DG  
විධියට පත් කර තිෙබනවා.  අපි යථා කාලෙය්දී පුවත් පත් දැන්වීම් 
මඟින් පසිද්ධියට පත් කරලා නියමිත සුදුසුකම් තිෙබන අය 
ගන්නවා. DDG තනතුෙර් ඉන්න එක්ෙකනා DG තනතුරට සුදුසු 
නම් අපි ෙම්  ෙවන ෙකොටත් එතුමාව පත් කරලා. එතුමා පත් 
කරන්ෙන් නැතිව ඒ ෙවනුවට acting DG ෙකෙනක් විධියට 
අතිෙර්ක ෙල්කම්වරයා දමලා තිෙබන්ෙන් එතුමාෙග් සුදුසුකම් 
එතැනට නැති නිසා. ඒ නිසා ඒ පශ්නය එතැනින් ඉවරයි. DDG 
ෙකෙනක් ඒ අදාළ ලියවිලි අත්සන් කරන්ෙන් නැහැ.  අත්සන් 
කිරීෙම් සියලු බලතල acting DGට තිෙබනවා. ඒ නිසා නුසුදුසු 
කිසිම ෙකෙනක් අෙප් ආයතනවල ඉහළ තනතුරුවලට දමලාත් 
නැහැ, දමන්ෙන්ත් නැහැයි කියන ෙපොෙරොන්දුව මම 
තමුන්නාන්ෙසේට  ෙදනවා. [බාධා කිරීමක්]  ඒක ඔබතුමාෙන් 
කියන්ෙන්. ඒක අපි බලාගන්නම්.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, මට වැඩි ෙවලාවක් නැහැ. ෙම් 
වර්ෂෙය් ෙම් අමාත ාංශයට ෙවන් ෙවලා තිෙබන මුදල රුපියල් 
මිලියන 5290ක්. ෙමයින් රුපියල් මිලියන 3839ක් ෙද්ශීය මුදල් 
වශෙයනුත් රුපියල් මිලියන 1451ක් විෙද්ශ මුදල් ෙලසත් ලැබිලා 
තිෙබනවා. පරිසර සංරක්ෂණ කටයුතු සඳහා රුපියල් මිලියන 
2082.25ක් ලැබී තිෙබන අතර, එයින් රුපියල් මිලියන 831.25ක් 
විෙද්ශ පදානයන්. ඒ නිසා පරිසර සංරක්ෂණය  සඳහා 
භාණ්ඩාගාරය මත  යැෙපනවාට  වඩා ෙම් අමාත ාංශෙය් ෙවනත්  
විෙද්ශ පදාන සහ ඇතුළත් වී  තිෙබන සම්මුතීන් අනුව අපි කටයුතු  
කරන්න සූදානම් වී සිටිනවා. ඒ  ආකාරෙයන් කටයුතු ෙකෙරනවා. 
ඒ වාෙග්ම ජාත න්තර වශෙයන්  ෙමොන් ටියල් සම්මුතිය, මිනමාටා 
සම්මුතිය ආදී  විවිධ සම්මුතීන්ට අනුව ෙද්ශුගණික විපර්යාසයන් 
සම්බන්ධෙයන්, මිහිතලය උණුසුම් වීම  වැළැක්වීම, ඕෙසෝන් 
වියන රැක ගැනීම ආදී විවිධ  කියාමාර්ගයන්  ඔස්ෙසේ  ෙමම  
අමාත ාංශය යටෙත් අපි කටයුතු කර තිෙබනවා.  ඒ  වාෙග්ම ඒ 
සම්බන්ධෙයන් දැනුම තිෙබන, වෘත්තීය හා  අධ ාපනික සුදුසුකම් 
තිෙබන පිරිස් විසින්  ෙම් සියලු ක්ෙෂේතයන්, විෂයයන් ෙමෙහය 
වනවාය කියන කාරණයත් ෙමහිදී   මා සඳහන් කරන්න  ඕනෑ.  

ඊළඟට, වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව  කියන්ෙන්  විශාල 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවක්. අෙප් රෙට් වනගහනය දැන් සියයට 29ක් 
විතර ෙවනවා. සාමාන ෙයන් රටක පශස්ත මට්ටම තමයි, රෙට්  
භූමි පමාණෙයන්  සියයට  තිස ්තුනයි තුෙනන් එකක පමාණය.  ඒ 
කියන්ෙන්, භූමි පමාණෙයන් තුෙනන් එකක පමාණයක් 
වනගහනය බවට පරිවර්තනය කිරීම. ඒ නිසා වන සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව, වනගහනය  රෙට් භූමි පමාණෙයන් සියයට 
35ක් දක්වා වැඩි කිරීම සඳහා - තව සියයට 6කින් වැඩි කිරීම 
සඳහා -  2020 වන විට අලුතින් ෙහක්ෙටයාර්  හාරලක්ෂ 
පනස්දහසකින් වනගහනය  වැඩි කිරීෙම්  වැඩපිළිෙවළ  ෙම් වන 
විට ආරම්භ කරලා  කියාත්මක කර ෙගන යනවා.  ගාම නිලධාරි  
වසම් පදනෙමන්         වන සුරැකුම් කමිටු පිහිටුවීම, වන වගාව ව ාප්ත 
කිරීම ෙම් ආදී වශෙයන් කටයුතු කර ෙගන යනවා.    

ඊළඟට, දැව සංස්ථාව ගැන කථා කරන විට, එක්සත් ජාතික  
පක්ෂ රජය යටෙත් විකුණන්න දමා තිබුණු දැව  සංස්ථාව රජයට 
බරක් ෙනොවී  ලාභ ලබන සංස්ථාවක් බවට පරිවර්තනය  කෙළේ 
ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග්  කාලෙය්දීය  කියන එක 
මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරනවා. එතුමන්ලාෙග් පාලන 
කාලය  තුළ  සභාපතිතුමියක්  හිටියා.  එතුමිය දවසක් ෙම් 
සභාෙව්දී ෙබරත් ගැහුවා.  එතුමිය සභාපති ෙවලා හිටපු කාලෙය්  
පිටරටින් දැව ආනයනය  කරන්න ගිහින්  ඒ සම්බන්ධෙයන් 
රුපියල් මිලියන  25ක audit query  එකක් තවමත් තිෙබනවා. 
ඒකට උත්තර  ෙදන්නත්  ඕනැ අපියි.  තමුන්නාන්ෙසේලා 
කියන්ෙන් විගණන විමසුම්වලට උත්තර  ෙදන්න කියලා ෙන්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු ඇමතිතුමනි, නීතිමය පියවර ගන්න කරුණාකර.  
 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
නීතිමය පියවර ගන්න විධියක් නැහැ.  දැන් ඒකට අවුරුදු 15ක් 

විතර ගත ෙවලා ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා ආෙයත් බලයට එන්ෙනත් 
නැහැ ෙන්. ඒකයි තිෙබන පශ්නය.  පියවර ගන්න කල් පැනලා 
වැඩියි. ඒවා දැන් කාලාවෙරෝධයට අහු ෙවලා.   

ඊළඟට අඩි 5,000ට වඩා උස ් පෙද්ශවල තිෙබන දැව ප හත 
ෙහළීම  පසු ගිය වර්ෂෙය් ඉඳලා නවත්වා තිෙබනවා. ඇයි ඒ?  
පරිසර සංරක්ෂණය සඳහායි. ඒ නිසා  දැව සංස්ථාවට  ලැෙබන 
ආදායම් මාර්ග අඩු ෙවලා තිෙබනවා.  විපක්ෂෙය් අය මීරියබැද්ද 
සිදුවීම  ගැන කියලා රජයට ෙචෝදනා  කරන්න පටන් ගත්තා.  
කවුද, ඒ ෆයිනස් ගස් වැව්ෙව්? ඒ ෆයිනස් ගසව්ල වයස  දැන් 
අවුරුදු 30කට  වැඩියි.  ඒවා අෙප් පාලන කාලය තුළදී වවපු ඒවා 
ෙනොෙවයි. ඒවාෙය් ෙකොළ  බිමට  වැටුණාම  දිරන්ෙන් නැහැ. පස 
ෙසෝදා ෙගන යනවා. ඉතින් ඒ පිළිබදවත් අපට ෙචෝදනා එල්ල 
කරන්න පටන් ගත්තා. ෙකොෙහොම වුණත් අපි   ෙම් වනෙකොට  දැව 
ෙහළීම නතර කර තිෙබනවා.  ඒ වාෙග්ම ෙමොරටුව වඩු 
කාර්මිකයන්ෙග් එම කර්මාන්තය ශක්තිමත් කිරීමට සියයට  20ක  
වට්ටමක්  යටෙත්  දැනට ඒ අයට  ලබා ෙදන දැව quota එක වැඩි 
කරලා  තිෙබනවා. ඒ ආකාරෙයන්  දැව සංස්ථාව කටයුතු  කර 
තිෙබනවා.  

ඒ වාෙග්ම  භූ විද ා හා පතල් කැණීම් කාර්යාංශය 2013 
අවුරුද්ෙද් රුපියල් මිලියන 1,200ක ආදායමක් ලබා තිෙබනවා.  ඒ 
අනුව සියයට 35කින් තමන්ෙග් ආදායම වැඩි කර ෙගන 
තිෙබනවා.  ෙම් ආයතන රජයට බරක් ෙවලා නැහැ; ෙම් පාලන 
කාල සීමාවන් තුළදී භාණ්ඩාගාරයට  ලාභ සපයන ආයතන බවට 
පත් කර තිෙබනවා.  ඒ වාෙග්ම අගය එකතු කිරීම සඳහා දැනට අපි 
කටයුතු  කර ෙගන යනවා.  

ෙබොරු පචාරයක් යනවා, BOI ව ාපෘති පටන් අරෙගන, විෙද්ශ 
සමාගම්වලට  මැණික් ගරන පෙද්ශ සඳහා - gemming areas 
සඳහා - ගෙව්ෂණ බලපත  ෙදනවාය  කියා.  මා ඉතා පැහැදිලිව 
සඳහන් කරනවා, කිසිදු ආකාරයකින්, කිසිදු විෙද්ශ  ආෙයෝජන 
සමාගමකට  මැණික් ගරන පෙද්ශ සඳහා  භූ විද ා හා පතල් 
කැණීෙම්   කාර්යාංශෙයන් ගෙව්ෂණ බලපතයක්   නිකුත් කරලාත් 
නැහැ; නිකුත්  කරන්ෙනත් නැහැ කියන එක.   අප  ඒ සඳහා 
අවශ   උපෙදස් දී තිෙබනවා. National Gem and Jewellery 
Authority  එක හඳුනා ගත් පෙද්ශවලට භූ විද ා හා පතල් 
කැණීෙම්   කාර්යාංශෙයන් කිසිම ආකාරයකින් ගෙව්ෂණ 
බලපතයක් ෙදන්ෙන් නැහැ කියන එක  අපි ඉතා පැහැදිලිව 
සඳහන් කරනවා.   

National Gem and Jewellery Authority   එක ඒ අයෙග් 
ආදායම  වැඩි කර ෙගන තිෙබනවා. කලින් ෙහොෙරන්  මැණික් 
ගැරුවා.  නමුත් දැන් ඒ කටයුතු විධිමත් කර තිෙබනවා.  පුහුණු 
ආයතනය පර්ෙය්ෂණ හා පුහුණු කටයුතු කරනවා. ඒ අය 
මැණික්වල වටිනාකම -අගය- වැඩි  කිරීමට අවශ  පියවර අරෙගන 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම තීරු බද්ද සියයට 50කින් අඩු කරන්න 
කටයුතු කරලා තිෙබනවා. චීනය වැනි රටවල් සමඟ නිදහස් 
ගිවිසුම කියාත්මක වන ෙකොට මීට වඩා විශාල පමාණයකින් 
අපනයනයන් වැඩි කරන්නත්, රත්නපුරෙය් මැණික් පුරයක් ඇති 
කිරීම සඳහා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කළ ෙයෝජනාව කියාත්මක 
කරන්නත් දැනට සැලසුම් සකස් කර අවසානයි කියන එක මා 
ෙමහිදී සඳහන් කරනවා.  

මධ ම පරිසර අධිකාරිය යටෙත් පිළිසරු ව ාපෘතිය, ඒ 
වාෙග්ම පාසල් සම්බන්ධ කර ෙගන  පිහිටුවන්නා වූ  ඝන අපදව  
කළමනාකරණය විධිමත් කිරීෙම් ව ාපෘති රාශියක් ෙම් වන විට 
කියාත්මක කර තිෙබනවා. තව සති ෙදකක්, සති තුනක් ඇතුළත 
ආදර්ශ ව ාපෘතියක් හැටියට ෙදොම්ෙප් ව ාපෘතිය අපි ආරම්භ 
කරනවා. ඊළඟට පුනර්ජනනීය බලශක්තිය 2020 වන විට 
සම්පූර්ණ බලශක්තිෙයන් සියයට 20ක් බවට පරිවර්තනය කරන්න 
ෙම් වන ෙකොට කටයුතු කර ෙගන යනවා. CFL bulbs හඳුන්වා 
දීම නිසා විදුලිය ෙමගා ෙවොට් 300ක් ඉතුරු කර ගන්න පුළුවන් 
වුණා. ෙමය ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් පළමුවන අධියර හා සමාන වනවා.  

Sri Lanka Sustainable Energy Authority එෙකන් ෙමවැනි 
වැඩ ෙකොටසක් ෙම් වන විට කියාත්මක කර ෙගන යනවා. ඒ 
වාෙග්ම MEPA ආයතනය මඟින් මුහුදු අපදව  ඉවත් කර ෙවරළ 
අපවිත කිරීම නවත්වා ගැනීම සඳහාත්, කෙඩොලානගහනය වැඩි 
කර ගැනීම සඳහාත් කටයුතු කරනවා. දැනට භූමිය වාෙග් අට 
ගුණයක පමාණෙය් තිෙබන මුහුද අනාගතෙය්දී විසිතුන් ගුණයක 
පමාණයක් බවට පරිවර්තනය වනවා. එම නිසා මුහුදු කලාපයන් 
ආරක්ෂා කර ගන්න ඕනෑ. විෙද්ශෙයන් ලංකාවට එන නැව් 
සංඛ ාව අද වැඩි ෙවමින් පවතිනවා. ෙම්වායින් මුදා හරින 
ballistic  ජලෙයන් සිදු වන  අපවිත වීම වැළැක්වීම සඳහා අවශ  
නීති සම්පාදනය කර තිෙබනවා. පාෙද්ශීය කාර්යාල ගණන වැඩි 
කර තිෙබනවා. ෙසේවක සංඛ ාව වැඩි කර තිෙබනවා. සමහර විට 
පළපුරුදු දක්ෂ නිලධාරින් නැති අවස්ථාවලදී විශ්වවිද ාල 
කථිකාචාර්යවරුන්, එෙහම නැත්නම් ෙම් පිළිබඳව දැනුම තිෙබන 
අය ෙම් ආයතනවලට පත් කරලා ෙම් ආයතන ශක්තිමත් කර 
තිෙබනවා. එම නිසා පරිසර හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති 
අමාත ාංශය යටෙත් තිෙබන ආයතන අටම අපි විධිමත් 
ආකාරෙයන් කියාත්මක කරමින්, පරිසර සංරක්ෂණය සඳහා 
ෙව්ගවත්ව සිදු වන්නා වූ රජෙය් සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළට 
සමගාමීව පරිසරය සුරකිමින්, ජාත න්තර සම්මුතීන් අනුව කටයුතු 
කර තිෙබනවා.  

ෙම් අය වැය විවාදයට සහභාගි වීමට අවශ  ෙල්ඛන සකස් 
කරමින් පසු ගිය වකවානුව තුළ ෙවෙහසුණු අමාත ාංශෙය් 
සියලුම නිලධාරින්ටත්, සියලුම ආයතන පධානීන්ට සහ සියලුම 
ආයතනවල නිලධාරින්ටත් මෙග් ස්තුතිය පුද කරනවා. පරිසර හා 
පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත ාංශය අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම සමඟ ඉදිරියට යමින් ඉදිරි කාලය තුළ 
අපි හරිත ශී ලංකාවක් - Green Sri Lanka - ෙගොඩ නැඟීම සඳහා 
කැප වනවාය කියන එකත්, ඒ සඳහා අවශ  පදනම ෙම් අය වැය 
ෙල්ඛනෙයන් සකස් කර තිෙබනවාය කියන එකත් සඳහන් 
කරමින් මා මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.   

 

“120 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 519,970,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
120 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,              

රු. 72,200,000 
 

“120 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 72,200,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.   

 
120 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

1199 1200 
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02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන 
වියදම, රු. 703,350,000 

 

“120 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 703,350,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
120 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම,              

රු. 504,980,000 
 

“120 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 504,980,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.   

 
120 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

217 වන ශීර්ෂය.- පරිවාස හා ළමාරක්ෂක ෙසේවා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 11,020,000 

 

“217 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 11,020,000ක මුදල  උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
217 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,              

රු. 860,000 
 
“217 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 860,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන පශ්නය 
විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.   

 
217 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 235,660,000 

 

“217 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 235,660,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
217 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම,                
රු. 31,960,000 

 

“217 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 31,960,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.   

 
217 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

“தைலப்  120, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 
கான பா 519,970,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

தைலப்  120 நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 72,200,000 

 

“தைலப்  120, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  
பா 72,200,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  120, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச்  ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 703,350,000 

 
“தைலப்  120, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல க் 

கான பா 703,350,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  120, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச்  ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா  504,980,000 
 
“தைலப்  120, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 

பா 504,980,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  120, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  217.- நன்னடத்ைதப் பா காவல், சி வர் கவனிப் ச் 

ேசைவத் திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா  11,020,000 

 
“தைலப்  217, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 

கான பா 11,020,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  217, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 860,000 

 
“தைலப்  217, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 860,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  217, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
  

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச்  ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 235,660,000 

 
“தைலப்  217, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல க் 

கான பா 235,660,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  217, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
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நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச்  ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா  31,960,000 

 
“தைலப்  217, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான  

பா 31,960,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  217, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
Question, "That the sum of Rs. 519,970,000, for Head 120,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

  
Head 120, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,                  
Rs. 72,200,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 72,200,000, for Head 120, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 120, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure,            
Rs. 703,350,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 703,350,000, for Head 120,  

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

  
Head 120, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 
Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,              

Rs. 504,980,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 504,980,000, for Head 120, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the 
Schedule" put and agreed to.  

  
Head 120, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to 

stand part of the Schedule.  
 
 

HEAD 217.- DEPARTMENT OF PROBATION AND CHILD CARE 
SERVICES  

 
Programme 01. - Operational Activities - Recurrent Expenditure,              

Rs. 11,020,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 11,020,000, for Head 217, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.   

 
Head 217, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,             
Rs. 860,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 860,000, for Head 217, Programme 

01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to. 
 
Head 217, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure,            
Rs. 235,660,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 235,660,000, for Head 217, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 217, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,                  

Rs. 31,960,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 31,960,000, for Head 217, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 217, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

“143 වන ශීර්ෂෙයහි 01වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 420,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
143 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන. - ෙමෙහයුම්    වැඩසටහන    මූලධන    වියදම, 

  රු.  38 ,000,000 
  
“143 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු.  38 ,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
143 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 

“தைலப்  143, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 
கான பா 420,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” 
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

                 
தைலப்  143, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 38,000,000 
 

“தைலப்  143, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 38,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  143, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
Question, "That the sum of Rs. 420,000,000, for Head 143,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 143, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.   

 
Programme 01- Operational Activities - Capital Expenditure,                      

Rs. 38,000,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 38,000,000, for Head 143, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 
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Head 143, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.   

 
“118 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 164,850,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
118 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,               

රු. 27,500,000 
 

“118 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 27,500,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.   

 
118 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 35,911,350,000 

 
“118 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 35,911,350,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ 
යුතුය” යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
118 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම,          
රු. 1,171,150,000 

 

“118 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 1,171,150,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.   

 
118 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  

 
285 වන ශීර්ෂය.- කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 332,150,000 
 

“285 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 332,150,000ක මුදල  උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
285 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,                
රු. 33,750,000 

 

“285 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 33,750,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.   

 
285 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 2,441,650,000 

“285 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 2,441,650,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
285 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන වියදම,              
රු. 2,036,600,000 

 
 

“285 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 2,036,600,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.   

 
285 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී.  

 
தைலப்  118, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா  164,850,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  118, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா  27,500,000 
  
“தைலப்  118, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 27,500,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  118, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

  
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச்  ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 35,911,350,000 
 
“தைலப்  118, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல க் 

கான பா   35,911,350,000  அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  118, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச்  ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா  1,171,150,000 
 

“தைலப்  118, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான  
பா 1,171,150,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  
தைலப்  118, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  285.- கமத்ெதாழில் திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா  332,150,000 

 

“தைலப்  285, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 
கான பா 332,150,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
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தைலப்  206, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா  33,750,000 

 
“தைலப்  285, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 33,750,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  285, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

  
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச்  ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 2,441,650,000 
  
“தைலப்  285, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல க் 

கான பா 2,441,650,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  285, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச்  ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா  2,036,600,000 

 
“தைலப்  285, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான  

பா   2,036,600,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  285, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

Question, "That the sum of Rs. 164,850,000, for Head 118,  
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the 
Schedule" put and agreed to.  

 
Head 118, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to 

stand part of the Schedule. 
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,                  
Rs. 27,500,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 27,500,000, for Head 118, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put 
and agreed to. 

 
Head 118, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 02.  - Development Activities - Recurrent Expenditure, 
35,911,350,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 35,911,350,000, for Head 118,  

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 118, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 02.  - Development Activities - Capital Expenditure,               
Rs. 1,171,150,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 1,171,150,000, for Head 118,  

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

Head 118, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
HEAD 285.- DEPARTMENT OF AGRICULTURE  

 
Programme 01. - Operational Activities - Recurrent Expenditure,             

Rs. 332,150,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 332,150,000, for Head 285,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

  
Head 285, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                   
Rs. 33,750,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 33,750,000, for Head 285, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the 
Schedule" put and agreed to. 

 
Head 285, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to 

stand part of the Schedule.   
 

Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure,             
Rs. 2,441,650,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 2,441,650,000, for Head 

285,  Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the 
Schedule" put and agreed to.  

 
 Head 285, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered 

to stand part of the Schedule.  
 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,               
Rs. 2,036,600,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 2,036,600,000, for Head 285, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 285, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

"140 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 318,500,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
140 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,              
රු. 25,560,000 

 
"140 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 25,560,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
140 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,             
රු. 5,815,000,000 

 
"140 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 5,815,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
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140 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
292 වන ශීර්ෂය.- සත්ව නිෂප්ාදන හා ෙසෞඛ  

ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 381,770,000 

 
"292 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 381,770,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
292 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,              
රු. 66,550,000 

 
"292 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 66,550,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
292 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,               
රු. 488,200,000 

 
"292 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 488,200,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
 

292 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
 

“தைலப்  140, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 
கான பா 318,500,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  140, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 25,560,000 

 
“தைலப்  140,   நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான   

பா  25,560,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  140, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச்  ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா  5,815,000,000 

 
“தைலப்  140, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 

பா 5,815,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  140, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

தைலப்   292 .-  விலங்கு உற்பத்தி சுகாதாரத் திைணக்களம்    

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - 

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 381,770,000 
  
“தைலப்  292, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 

கான பா 381,770,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  292, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 66,550,000 
 
“தைலப்  292, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 66,550,000 அட்டவைணயிற்ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  292, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச்  ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 488,200,000 
 
“தைலப்  292, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 

பா 488,200,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  292, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
Question, "That the sum of Rs. 318,500,000, for Head 140, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 140, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                   
Rs. 25,560,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 25,560,000, for Head 140, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 140, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,                 
Rs. 5,815,000,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 5,815,000,000, for Head 

140, Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the 
Schedule" put and agreed to.  

 
Head 140, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to 

stand part of the Schedule. 
 

HEAD 292.-  DEPARTMENT OF ANIMAL PRODUCTION AND 
HEALTH 

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                 

Rs. 381,770,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 381,770,000, for Head 292, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  
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Head 292, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to 
stand part of the Schedule. 

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                    

Rs. 66,550,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 66,550,000, for Head 292, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 292, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,                 
Rs. 488,200,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 488,200,000, for Head 292,  

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 292, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 
"128 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 216,250,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
128 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,               
රු. 12,700,000 

 
"128 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා  

රු. 12,700,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
128 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන 
වියදම, රු. 490,000,000 

 
"128 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 490,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
128 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,            
රු. 501,300,000 

 
"128 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා  

රු. 501,300,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
128 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 
“தைலப்  128, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 

கான பா 216,250,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  128, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.-  ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 
ெசல  பா 12,700,000 

 
“தைலப்  128, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 12,700,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  128, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

 நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 490,000,000 

 
“தைலப்  128, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல க் 

கான பா 490,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  128, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 

ெசல  பா  501,300,000 
 
“தைலப்  128, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 

பா 501,300,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  128, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
Question, "That the sum of Rs. 216,250,000, for Head 128,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 128, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 
Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,              

Rs. 12,700,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 12,700,000, for Head 128, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 128, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 
 

Programme 02.  - Development Activities - Recurrent Expenditure, 
Rs.490,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 490,000,000, for Head 128,  

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 128, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,                 
Rs. 501,300,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 501,300, 000, for Head 128, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the 
Schedule" put and agreed to. 

  

Head 128, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to 
stand part of the Schedule.   

1211 1212 
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“160 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 237,200,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
160 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,              
රු. 319,000,000 

 

“160 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 319,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
160 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

 02 වන වැඩසටහන.-  සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 655,000,000 

 

“160 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 655,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

160 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,               

රු. . 2,356,250,000 
 

“160 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 2,356,250,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
160 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
283 වන ශීර්ෂය.- වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

 
01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම් වැඩසටහන -  පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 897,800,000 

 
“283 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 897,800,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
283 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,               

රු. 824,750,000 
 

“283 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 824,750,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
283 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 
“தைலப்  160, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 

கான பா 237,200,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

தைலப்  160, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 319,000,000 
 
“தைலப்  160, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க் கான 

பா 319,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  160, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 655,000,000 

 
தைலப்  160, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 655,000,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  160, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 2,356,250,000 
 
“தைலப்  160, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 

பா 2,356,250,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  160, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  283.-  வனவளத் திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - 
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 897,800,000 

 
 “தைலப்  283, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 

கான பா 897,800,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  283, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 824,750,000 
 

“தைலப்  283, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 824,750,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
                
தைலப்  283, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

Question, "That the sum of Rs. 237,200,000, for Head 160,  
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 160, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01. - Operational Activities  - Capital Expenditure,              
Rs. 319,000,000 
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Question, "That the sum of Rs. 319,000,000, for Head 160, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule " put 
and agreed to. 

 
Head 160, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 02.  - Development Activities - Recurrent Expenditure,         
Rs. 655,000,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 655,000,000, for Head 160,  

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 160, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 
Programme 02.  - Development Activities - Capital Expenditure,               

Rs. 2,356,250,000 
 
Question, "That the sum of  Rs. 2,356,250,000, for Head 160,  

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 160, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

HEAD 283.-  DEPARTMENT OF FORESTS 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,               
Rs. 897,800,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 897,800,000, for Head 283, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 283, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,              
Rs. 824,750,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 824,750,000, for Head 283, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the 
Schedule" put and agreed to. 

 
Head 283, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to 

stand part of the Schedule.  
 

එකල්හි ෙව්ලාව අ.භා. 6.30 වූෙයන්, පාර්ලිෙම්න්තුවට පගතිය 
වාර්තා කරනු පිණිස නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් විය.  

කාරක සභාව පගතිය වාර්තා කරයි; නැවත රැසව්ීම 2014 
ෙනොවැම්බර් 11වන අඟහරුවාදා. 

 
அப்ெபா  ேநரம் பி.ப. 6.30 மணியாகிவிடேவ, கு வின் 

பாிசீலைன பற்றி அறிவிக்கும்ெபா ட்  பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகன்றார்கள்.  

கு வின  பாிசீலைன அறிவிக்கப்பட்ட ; மீண் ம் கூ வ  2014 
நவம்பர் 11, ெசவ்வாய்க்கிழைம.  

 

 It being 6.30  p.m., the Deputy Chairman left the Chair to report 
Progress.  

Committee report Progress; to sit again on Tuesday, 11th 
November, 2014. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නි ෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුව කල් 

තැබීමට මත්ෙතන් ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද ඇමතිතුමාට ශුභ 
උපන් දිනයක් ෙව්වා!යි කියා අපි පාර්ථනා කරනවා.  

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් 

කල් තැබිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
The Adjournment Motion is to be moved by the Hon. 

Shantha Bandara. Before he starts, will an Hon. Member 
propose the Hon. R. Yogarajan to take the Chair? 

 
ගරු ආරුමුගන් ෙතොණ්ඩමන් මහතා  
(மாண் மிகு ஆ கன் ெதாண்டமான்) 
(The Hon. Arumugan Thondaman) 
Sir, I propose that the Hon. R. Yogarajan do now take 

the Chair. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
 
අනතුරුව නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 அதன்பிறகு, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத் தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன் 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  left 
the Chair, and  THE HON. R. YOGARAJAN took the Chair. 
 

ගුරු පුරප්පාඩු පිරවීම 
 ஆசிாியர் ெவற்றிடங்கைள நிரப் தல் 

FILLING OF TEACHER VACANCIES   
 

[අ.භා. 6.30] 
 

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார) 
(The Hon. Shantha Bandara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සභාව කල් තබන 

අවස්ථාෙව්දී මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා:   
 
"මානව සම්පත් සංවර්ධන කටයුතු සඳහා වර්තමාන රජය විෙශේෂ 
අවධානයක් ෙයොමු ෙකොට කියා කර ඇති බව සතුටින් පකාශ කරනු 
කැමැත්ෙතමි. විශ්වවිද ාල සංවර්ධන කටයුතු සඳහා විශාල ෙමෙහවරක් 
ෙකොට ඇත. සෑම විශ්වවිද ාලයකම ෙන්වාසිකාගාර ගැටලුව විසඳීම සඳහා 
25,000කට අධික සිසු පිරිසකට නවාතැන් ගැනීමට සුදුසු ෙන්වාසිකාගාර 
ඉදි  ෙවමින් පවතී. විශ්වවිද ාලවලට අවශ  යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය 
කර ඇත. විශ්වවිද ාල කථිකාචාර්යවරුන්ෙග් වැටුප් හා පර්ෙය්ෂණ 
දිරිගැන්වීම් ෙදගුණයක් කර ඇත.  

ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය කර්මාන්තවල විවිධ නිපුණතා අවශ තාවන්ට සරිලන 
පරිදි තරුණයින් ඉලක්ක කර ගනිමින් වෘත්තීය අධ ාපනෙය් පිබිදීමක් 
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ඇති කිරීම සඳහා උසස් විශ්වවිද ාල ආයතනවල පහසුකම් හා තාක්ෂණික 
අධ ාපනය ලබා ගැනීෙම් අවකාශ පුළුල් කිරීමට තාක්ෂණ ව ාපාර 
කළමනාකරණ අධ යන සඳහා නව ආයතනයක්ද, මුලතිව්හි උසස් 
තාක්ෂණ අධ ාපන ආයතනයක්ද, මාලෙබ් ෙතොරතුරු තාක්ෂණ 
විද ාලයක්ද ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කර ඇත. පාසල් අධ ාපනය සඳහා 
ඇතුළත් වන 350,000ක් පමණ දරුවන්ෙග් අධ ාපනය සඳහා ළමා මිතුරු 
පහසුකම් සංවර්ධනය කර ඇත. සියලු පාථමික විදුහල්වල සහ 6,500ක් 
පමණ වන ද්විතීයික පාසල්වල ළමා මිතුරු පරිසරයන් හා සනීපාරක්ෂක 
පහසුකම්ද, ගුරුවරුන්ෙග් පහසුකම්ද වැඩි කර ඇත. පාසල් සිසුන්ෙග් 
ඉංගීසි, ගණිතය, ෙතොරතුරු තාක්ෂණය හා විද ා දැනුම දියුණු කිරීම සඳහා 
දිවයින පුරා විසිරී ඇති පාසල් දහසක මහින්ෙදෝදය විද ාගාර ඉදි කිරීමට 
පියවර ෙගන ඇත. නමුත් සමහර පාසල්වල ගුරු පුරප්පාඩු තිබීම 
ෙහේතුෙවන් සිසුන්ට යම් යම් ගැටලු ඇති වී තිෙබ්. එබැවින් පාසල් ගුරු 
පුරප්පාඩු පිරවීමට ගන්නා කියා මාර්ග ෙමොනවාද යන්න පිළිබඳව ෙමම 
සභාව දැනුවත් කළ යුතු යැයි ෙයෝජනා කරමි." 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි දන්නවා වර්තමාන රජය 
විෙශේෂෙයන් අධ ාපනය ෙවනුෙවන් අතිවිශාල කැප කිරීමක් කරන 
රජයක් බව. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා එම ධුරයට පත් වන්න කලින් 
ඒ මැතිවරණ ලියවිලි ෙහවත් "මහින්ද චින්තනය", "මහින්ද 
චින්තන ඉදිරි දැක්ම" ඉදිරිපත් කරපු ෙවලාෙව් ෙම් රෙට් 
අධ ාපනය පිළිබඳව පැහැදිලි සටහනක් තබා තිබුණා. අප 
ආසියාෙව් ආශ්චර්ය කරා යන ගමෙන්දී පංච මහා බල 
ෙක්න්දස්ථානයක් බවට ශී ලංකාව පරිවර්තනය වනෙකොට ඒ 
අතරින් එකක් ෙලස දැනුම ෙක්න්දස්ථානය ෙගොඩ නැඟීම සඳහා 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා තීන්දු තීරණ ගැනීම ගැන අප ෙම් ෙවලාෙව් 
පශංසාත්මකව කථා කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට මතකයි පසු ගිය දා අය 
වැය ඉදිරිපත් කරද්දී අතිගරු ජනාධිපතිතුමා එතුමාෙග් අය වැය 
කථාව අවසන් කෙළේ, "විෙශේෂෙයන් අප රෙට් දැනුම් ෙක්න්දීය 
ආර්ථිකයක් කරා යන ගමනකුයි අපි ආරම්භ කර තිෙබන්ෙන්" 
කියලායි. එය, දැනුම ෙක්න්දීය කරෙගන යන ආර්ථික ගමනක්. 
අෙප් රට පැත්ෙතන් ගත්තාම එය ඉතාම සුභදායි පණිවුඩයක්ය 
කියන එක ෙම් ෙවලාෙව් මතක් කරන්න ඕනෑ. අපට එය 
ෙපෙනන්න තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රෙට් අධ ාපනය 
ෙකෙරහි සමහර ෙද්ශපාලන නායකයන්ෙග්, ආණ්ඩුවල අවධානය 
ඇත්ෙතන්ම ෙයොමු ෙවලා තිබුෙණ් නැහැ. සමහර ෙද්ශපාලන 
නායකෙයෝ මැතිවරණ ෙව්දිකාවල, ෙද්ශපාලන ෙව්දිකාවල 
අධ ාපනය ගැන කථා කෙළේ නැහැ. නමුත් වර්තමානය වනෙකොට 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ඒ වාෙග්ම විෙශේෂෙයන්ම අධ ාපන 
ඇමතිතුමා පධානව අෙප් ෙජ ෂ්ඨ නායකයන් සියලු ෙදනාත් 
අධ ාපනය සෑම තැනකම කථා කරන මාතෘකාවක් බවට 
පරිවර්තනය කළා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අධ ාපනෙය් පුළුල් 
පරිවර්තනයක් අද ඇති කර තිෙබනවා. රජය ඒ කාරණය ෙත්රුම් 
ගත් නිසා අද ගමට තාක්ෂණය යන කමෙව්ද ගණනාවක් සකස් 
කළා. විෙශේෂෙයන් නැණසල වැඩ පිළිෙවළ අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
2005 දී ආරම්භ කරලා ඒ යටෙත් ගමින් ගමට නැණසල 
මධ ස්ථාන පිහිටුවමින් ගමට තාක්ෂණය ෙගන යෑෙම් මූලාරම්භය 
ගත්තා කියන එක අපි දන්නවා. ඒ වාෙග්ම විද ාලවල පරිගණක 
ඒකක බිහි කරලා තාක්ෂණ දැනුම, පරිගණක දැනුම දරුවන්ට 
ලබා ෙදන වැඩ පිළිෙවළ කමානුකූලව කියාත්මක කරෙගන ගියත් 
එය පමාණවත් ෙනොවන බව දැනෙගන අද නව සංකල්පයක් 
හැටියට මහින්ෙදෝදය විද ාගාර ඉදි කිරීම ආරම්භ කළා. 
මහින්ෙදෝදය විද ාගාර දහසක් සහ පාථමික පාසල් 5,000ක් 
සංවර්ධනය කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ අතිවිශාල මුදලක් වියදම් කරලා 
ෙම් රජය අද කරෙගන යනවා. ඒ ගැන අපි සතුටින් කියන්න ඕනෑ. 
ඒ සඳහා ගෙම් ජනතාවෙග්, දරුවන්ෙග් විශාල පසාදයක් 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම තාක්ෂණ විද ා පීඨ ආරම්භ කළා. අෙප් 
රෙට් තාක්ෂණ විද ා පීඨ 251ක් ආරම්භ කිරීම හරහා අධ ාපනෙය් 
විශාල ෙවනසක්, පරිවර්තනයක්  ඇති වනවාය කියන එක අප 
අමුතුෙවන් සඳහන් කරන්න ඕනෑ නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම විෂයය 
ධාරාවන් තුනක් තිබුණු එක විෂයය ධාරාවන් හතරක් බවට 

පරිවර්තනය කරලා, රට ඉදිරියට ෙගන යන්න පුළුවන්, රෙට් 
ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න පුළුවන් අධ ාපන කම ෙව්දයක් 
අෙප් රටට ඇති කිරීම සම්බන්ධෙයන් නායකත්වය දුන් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා පධාන අධ ාපන ක්ෙෂේතෙය් සියලුම ෙදනාට අෙප් 
ෙගෞරවය ෙම් අවස්ථා ෙව් දී පුද කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම පාථමික 
අධ ාපනය ගත්තාමත් අද එය ඉතාම ඉහළ මට්ටමක තිෙබනවා. 
පසු ගිය අවුරුදු කීපෙය්ම ශිෂ ත්ව පතිඵල ගත්තාම ලංකා ෙව් 
ෙහොඳම පතිඵල වාර්තා කෙළේ වයඹ පළාත බව ඒ පළාත 
නි ෙයෝජනය කරන මන්තීවරෙයකු හැටියට මම අද සතුටින් මතක් 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් අවුරුද්ෙද්ත් -2014 අවුරුද්ෙද්- ශිෂ ත්ව 
පතිඵලවලින් සියයට 85ක් දරුවන් සමත් වීෙම් පතිශතයක් සහිතව 
වයඹ පළාත අංක එකට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒ කාර්යෙය් දී මට 
පුංචි ආඩම්බරයක් තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

විෙශේෂෙයන්ම මා නිෙයෝජනය කරන දඹෙදණිය මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසයට අයත් අලව්ව අධ ාපන ෙකොට්ඨාසෙය් තමයි 
ලංකාෙව් ශිෂ ත්ව පතිඵලවලින් ඉහළම සමත් වීෙම් පතිශතය 
වාර්තා කර තිෙබන්ෙන්. ඒ සමත් වීෙම් පතිශතය සියයට 95.1යි. 
ජාතික පතිඵලය, පළාත් පතිඵලය, කලාප පතිඵලය අබිබවා 
අලව්ව අධ ාපන ෙකොට්ඨාසය  ශිෂ ත්ව විභාගය සමත් වීෙම් 
ඉහළම පතිශතය වාර්තා කරන්න අද සමත් ෙවලා තිෙබනවා. 
විදුහල්පතිවරුන්ට, ගුරුවරුන්ට, ෙදමව්පියන්ට, දරුවන්ට මෙග් 
ආචාරය පුද කරන්න ෙමය  අවස්ථාවක් කර ගන්ෙන්, මහජන 
නිෙයෝජිතයින් හැටියට අපි ඒ  ෙවනුෙවන් විශාල කැප කිරීමකුත් 
කරලා තිෙබන නිසායි. ෙම් විධියට අධ ාපනය දියුණු කරන්න අපි 
පියවර අරෙගන කමානුකූලව කටයුතු කරෙගන යනවා.  

අපි දන්නවා, ගුරු හිඟය යම් පමාණයකට අවම කිරීම සඳහා 
ෙම් රජය, පළාත් සභා සමඟ එක්ව කටයුතු කර තිෙබන බව. 
වර්තමානය වන ෙකොට ඇත්තටම අෙප් රෙට් ශිෂ  ගුරු අනුපාතය 
ශිෂ යන්  17කට එක ගුරුවරෙයක් දක්වා ඇවිල්ලා තිෙබනවා. 
ඒක ඉතාම ෙහොඳ ෙදයක්. නමුත් අපි දකිනවා, තවමත් සමහර 
ගුරුවරුන්ෙග් හිඟයක් තිෙබන බව.  

අෙප් රෙට් පාසල් දරුවන් 4,037,157ක් ඉන්නවා. ගුරුවරුන් 
216,221ක් ඉන්නවා. විදුහල්පතිවරුන් 10,766ක් ඉන්නවා. සමහර 
විද ාලවලට හරිහමන් විදුහල්පතිවරයකු පත් කර ගන්න බැරි 
පශ්න අපිට තිෙබනවා. සමහර විදුහල්පතිවරුන්ට සුදුසුකම් 
තිබුණත් නායකත්වය, දක්ෂතාව, හැකියාව, ආචාර්ය 
මණ්ඩලයකට නායකත්වය දීම, දරුවන්ට නායකත්වය දීම කියන 
පැතිවල දී අපි යම් යම් අඩුපාඩු දකිනවා. ඒ තුළින් සමහර 
පාසල්වලට විශාල බලපෑමක් එල්ල ෙවලා තිෙබනවාය කියන 
කාරණය මම මතක් කරනවා. විදුහල්පතිවරුන් දැනුවත් කිරීම, 
පුහුණු කිරීම සඳහා දැනට ෙගන යන කියාමාර්ගවලට අමතරව 
විෙශේෂ කියාමාර්ගවලට යා යුතුයි කියන අදහස ෙම් ෙවලාෙව්දී මම 
ඉදිරිපත් කරන්න කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම පාසල්වල ගුරු හිඟය 
ගත්ෙතොත්, ෙම් වන ෙකොට ජාතික පාසල්වල පාථමික අංශෙය් 
ගුරුවරුන් 697 ෙදෙනකුෙග් අඩුවක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ජාතික 
පාසල්වල උසස් ෙපළ ගුරුවරුන් 617  ෙදෙනකුෙග් අඩුවක් 
තිෙබනවා. පළාත් සභා පාසල් ගත්ෙතොත් පාථමික අංශෙය් 
ගුරුවරුන් 947 ෙදෙනකුෙග් අඩුවක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම උසස් 
ෙපළ ගුරුවරුන් 2,244 ෙදෙනකුෙග් අඩුවක් තිෙබනවා. ෙම් 
විස්තර දීර්ඝ වශෙයන් ඉදිරිපත් කිරීමට කාලෙව්ලාව පමාණවත් 
ෙනොවන නිසා එම ෙතොරතුරු ඇතුළත් ෙල්ඛනය මා සභාගත* 
කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි විෙශේෂෙයන් ෙම් කාරණය 
ගැනත් අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. පාසල් දරුවන්ෙග් කීඩා 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

කටයුතු ඉදිරියට ෙගන යන්න ඇත්තටම අද ශාරීරික අධ ාපන 
ගුරුවරු නැහැ. ශාරීරික අධ ාපන ගුරුවරු ඉතාම අඩු පමාණයක් 
ඉන්ෙන්. අපි දන්නවා, විද ා පීඨවලින් විතරයි ශාරීරික අධ ාපන 
ගුරුවරු බිහි ෙවන්ෙන් කියන කාරණය. එෙහත් සියයට යම් 
පමාණයක් පමණයි විද ා පීඨවලිනුත් පිට වන්ෙන්. ෙම් රෙට්  
සමස්ත දරුවන්ෙග් ශාරීරික  ෙයෝග තාව ෙගොඩ නැගීම සඳහා ඒ 
සංඛ ාව පමාණවත් ෙවන්ෙන් නැහැ. දැන්  අෙප් ආණ්ඩුව අලුතින් 
පතිපත්තිමය තීන්දුවක් අරෙගන තිෙබනවා, හැම පාසල් 
දරුෙවකුටම කීඩාවක් අනිවාර්යය කරන්න ඕනෑය කියලා. ඒක 
ඉතාම ෙහොඳ ෙදයක්; කාෙලෝචිත ෙදයක්. හැබැයි, ඒ ෙවනුෙවන් 
ගුරුවරුන් අපි ලබා දිය යුතුව තිෙබනවා. සමහර පාසල්වල දරුවන් 
3,000ක්, 5,000ක්, 7,000ක් පමණ සිටිනවා. ඒ වාෙග් පාසල්වල 
කීඩා ගුරුවරෙයකුට, ෙදෙදෙනකුට ඒ කටයුත්ත කරන්න බැහැ. ඒ 
නිසා මම ෙයෝජනා කරනවා, කීඩා ගුරුවරුන්ෙග් පමාණය ඉහළ 
නැංවීම සඳහාත් විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලා. ඒ 
වාෙග්ම ජාතික ශිෂ  භට බල කායට අනුයුක්තව දරුවන් පුහුණු 
කරන  උපෙද්ශකවරුන්ෙග් සහ  නිලධාරි න්ෙග් විශාල හිඟයක් 
තිෙබනවා. ශිෂ  භට බල කාය හරහා ඒ දරුවන්ට ලබා ගන්න 
තිෙබන නායකත්ව පුහුණුව ජීවිතෙය් ලබා ගත යුතු  ඉතාම වැදගත් 
පුහුණුවක්. ඒ සඳහා නිසි පුහුණුව ලැබූ නිලධාරින්ෙග් අඩු පාඩුව 
නිසා ඒ දරුවන්ට ඒ අධ ාපනය ලබා ගන්න බැරි තත්ත්වයක් උදා 
ෙවලා තිෙබනවා. යම් යම් විෂයයන්වලට අදාළව පාථමික අංශය 
සඳහා, උසස් ෙපළ සඳහා ගුරුවරුන්  බඳවා ගන්න කටයුතු කරනවා 
වාෙග්ම ෙම් ශිෂ  භටයන් පුහුණු කරන ගුරුවරුනුත් බඳවා ගන්න 
කියලා මම ෙයෝජනා කරනවා. අද ෙම් විෂයයට සමගාමීව කටයුතු 
කරන ගුරුවරුන්ෙග් විශාල හිඟයක් තිෙබනවා. ඒ ෙවනුෙවනුත් 
අවධානය ෙයොමු කර කටයුතු කරයි කියා මම හිතනවා.  අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා කියපු ආකාරයට ඉදිරිෙය්දීත් උපාධිධාරින්ෙගන් ඒ 
වාෙග්ම විද ාපීඨවලින්, උසස් ෙපළ සමතුන්ෙගන් ෙම් ගුරු හිඟය 
පුරවන්නට පියවර ගනීවි.  ඒ අදහස දැන ගැනීම සම්බන්ධව  ෙම් 
අධ ාපනයට ආදරය කරන අය වශෙයන් අපි  සතුටු ෙවනවා. ගුරු 
හිඟය පුරවන්නට කඩිනමින් කියා කරන ගමන් ෙම් කරුණු 
ෙකෙරහි විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරනු ඇතැයි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක් වුණත් 
අධ ාපනය ෙවනුෙවන් ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාව වූ ෙම් ගුරු හිඟය 
පිරවීම අපි නිම කළ යුතුව තිෙබනවා. එම නිසා ෙම් ෙයෝජනාවට 
සාධාරණ වූ වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කර අප ෙවත දැනුම් ෙදයි 
කියා විශ්වාසය තබමින් ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් 
ඔබතුමාට ස්තුතිය පකාශ කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා.  

[අ.භා. 6.40] 
 

ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර 

මන්තීතුමා ගරු සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව්දී ෙගනා ෙයෝජනාව 
ස්ථීර කරනවා. එතුමා ඉතාම කාෙලෝචිත ෙයෝජනාවක් ෙගනාවා. 
අෙප් රෙට් අධ ාපනය ෙවනුෙවන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මහින්ද 
චින්තන වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් දැවැන්ත සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළක් 
දියත් කර තිෙබනවා. ඒ කටයුත්ත හරහා තමයි අලුෙතන් 
මහින්ෙදෝදය විද ාගාරය සහිත පාසල් 1000ක් බිහි කරන්න 
කටයුතු කෙළේ. කටයුතු කළා වාෙග්ම ෙම් වන විට  ඒ පාසල් 
1000ට රුපියල් මිලියන 25,000ක් වැය කර තිෙබනවා. එක 
පාසලක් සඳහා විශාල මුදලක් ලබා දී තිෙබනවා. ෙම් පාසල් 
1000ට විතරක් පරිගණක 64,000ක් ලබා දී තිෙබනවා. එක 
පාසලකට පරිගණක 64 ගණෙන් පරිගණක විශාල  පමාණයක් 
ෙම් පාසල්වලට ලබා දී  තිෙබනවා. ලබා ෙදනවා වාෙග්ම ඒ පාසල් 
අවට පාථමික පාසල් දියුණු කරන්න වැඩ පිළිෙවළක් ආරම්භ කළ 
නිසා වැසී ගිය පාසැල් 327ක් නැවත ආරම්භ කරන්න පුළුවන්කම 

ලැබුණා. එදා ජනාධිපතිතුමා ෙම් ආණ්ඩුව භාර ගන්නෙකොට 
9,685ක්ව තිබුණු පාසල් පමාණය අද 10,012ක් දක්වා වැඩි 
කරන්න පුළුවන් වුණා. මහින්ෙදෝදය විද ාගාර හදපු සංකල්පය 
නිසා තමයි ඒ පාසල් විවෘත වුෙණ්. එයට ෙහේතුවක් තමයි ගෙම් 
දරුෙවෝ හැෙමෝම පළමුවන පන්තියට ඇතුළත් ෙවන්න නගරෙය් 
පාසල්වලට ආවා. අද වැඩි පමාණයක් දරුෙවෝ ළමා මිතුරු 
පාසල්වල අධ ාපනය හදාරන නිසා  නගරෙය් පාසල්වල තදබදය 
අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ හැම පාසලක්ම සංවර්ධනය ෙවලා 
තිෙබනවා. ළමා මිතුරු පාසල් 6500ක් ෙම් ෙවනෙකොට සංවර්ධනය 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අධ ාපනය ෙවනුෙවන් ෙම් රජය විශාල 
මුදලක් වැය කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් ජනාධිපතිතුමා 2005 
ෙම් රට භාර ගන්නෙකොට ගුරුවරු 187,339යි හිටිෙය්. 2013 
ෙවනෙකොට ගුරුවරුන් 226,983 දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 
අෙප් ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් එතරම් 
ගුරුවරුන් හිටියත් පාසල් ගුරුවරුන්ෙග් අඩුවක් තිෙබනවා. 
මහින්ෙදෝදය විද ාගාරවල ඒ විෂයන් සඳහා ගුරුවරුන් 3000ක් 
විතර බඳවා ගත්තා. දුෂ්කර පෙද්ශෙය් තිෙබන පාසල්වලට 
ගුරුවරුන් එන්ෙන් නැහැ. ඒ පාසල්වලට බඳවා ගනු ලැබූ 
ගුරුවරුන්, ෙවනත් පාසල්වලට ගිහින් තිෙබනවා. එම නිසා 
මහින්ෙදෝදෙය් විද ාගාරවලට එකවර පත්වීම්  1000ක් ෙදනෙකොට 
හැම පාසලකටම එක්ෙකෙනක් යන්න ඕනෑ. 3,000ක් ගත්තා නම් 
හැම පාසලකටම 3 ෙදෙනක් යන්න ඕනෑ. හැබැයි, ඒ කාරණාව 
හරියටම ඉෂ් ට ෙවලා නැහැ. මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලනවා, ඒ 
කාරණාවත් හරියාකාරව ඉෂ්ට කරන්න කියා. විද ා අංශෙයන් 
උසස්ෙපළ කළ ෙනොහැකි ආකාරයට ෙම් ෙවනෙකොට යම් යම් 
පාසල්වල ගුරුවරුන්ෙග් අඩුවක් තිෙබනවා. ඒ ගුරුවරු එම 
පාසල්වලට ලබා දුන්ෙනොත් ෙම් වැඩ පිළිෙවළ අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වුණු විධියට ඉෂ්ට කරගන්න පුළුවන් ෙවයි. 
ජනාධිපතිතුමා ෙමවර අය වැෙයන් කිව්ව විධියට ගුරු සහායකයින් 
හැටියට 50,000ක් බඳවා ගැනීම ඉතාම ෙහොඳ ෙයෝජනාවක්. ඒ 
පෙද්ශෙය් අයට ගෙම් පාසෙල්ම ගුරු සහායකවරෙයක් හැටියට 
පත් වීම ලැබුණාම ෙකොෙහේවත් පාසලක ගුරුවරුන්ෙග් 
පුරප්පාඩුවක් ඇති වන එකක් නැහැ කියා අපි හිතනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම 1994 දී 
විශ්වවිද ාලයට ඇතුළත් වුෙණ් 9,787ෙදනයි. 2012 ෙවනෙකොට 
28,908 ෙදෙනක් විශ්වවිද ාලයට ඇතුළත් වුණා. දැන් එම 
පමාණය ඊටත් වඩා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් එදා වෙග් 
තුන් ගුණයක් අද විශ්වවිද ාලවලට ඇතුළත් ෙවනවා. එෙසේ 
ඇතුළත් ෙවනවා වාෙග්ම, ඒ විශ්වවිද ාලවල පහසුකම් වැඩිදියුණු 
කර තිෙබනවා. 

ෙම් රජය අධ ාපනය ෙවනුෙවන් කළ කාර්ය භාරය පිළිබඳව 
ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමා ෙගන ආ ෙයෝජනාවට 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින්, ගරු ඇමතිතුමාට ෙම් කටයුතු සාර්ථකව 
කරෙගන යන්න ශක්තිය ලැෙබ්වා කියා පාර්ථනා කරමින් මා 
නිහඬ ෙවනවා. ස්තුතියි. 

[අ.භා. 6.46] 
 
ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා (අධ ාපන නිෙයෝජ  
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர  - கல்வி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Mohan Lal Grero - Deputy Minister of 
Education) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය කාලය තුළ අධ ාපන 

ක්ෙෂේතෙය් හා උසස් අධ ාපන ක්ෙෂේතෙය් ඇති වුණු සංවර්ධනය 
පිළිබඳව දීර්ඝව කරුණු දැක්වීම පිළිබඳවත්, එෙමන්ම අධ ාපන 
ක්ෙෂේතය තුළ ගුරුවරුන්ෙග් හිඟය පිළිබඳව ඔවුන් දක්වන 
අවධානය හා උනන්දුව පිළිබඳවත් ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර 
මැතිතුමාටත්, ඒ වාෙග්ම ගරු ජානක වක්කුඹුර මැතිතුමාටත් මම 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 
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විෙශේෂෙයන්ම උසස් අධ ාපනෙය් දියුණු ගැන අපි ෙකටිෙයන් 
කථා කෙළොත්, 2005 දී 14,500ක් වූ උසස ්අධ ාපනයට සම්බන්ධ 
වුණු ශිෂ  සංඛ ාව, "Z" අගෙය් අර්බුදය නිසා 2012 දී 29,000 
දක්වා වැඩි වුණත්, 2013 ෙවනෙකොට එම පමාණය 24,000ක 
පමණ මට්ටමක තමයි පවත්වාෙගන යන්ෙන්. එය විශ්වවිද ාලයට 
ඇතුළු වන දරුවන්ෙග් පමාණය 10,000ක පමණ වර්ධනයක්. 

2005 දී තිබුෙණ් විශ්වවිද ාල 15යි. ෙම් ෙවන ෙකොට එය 17 
දක්වා වැඩි ෙවලා අලුතින් විශ්වවිද ල 2ක් සාමාන  සම්මත 
විශ්වවිද ාල පද්ධතියට එකතු ෙවලා තිෙබනවා. 77ක්ව තිබුණු පීඨ 
පමාණය 86 දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 2005 දී විශ්වවිද ාල 
ෙසේවක පිරිස  12,450යි සිටිෙය්. 2013 දී එය 17,000 දක්වා වැඩි 
ෙවලා තිෙබනවා. 2005 දී හිටපු 14,850ක් වූ ආචාර්යවරු සංඛ ාව, 
2013 දී 24,406 දක්වා 10,000කින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 2005 දී 
ෙවන් කරනු ලැබූ රුපියල් බිලියන 8ක මූල  පිරිවැය, 2013 
ෙවනෙකොට රුපියල් බිලියන 33 දක්වා, ඒ කියන්ෙන් 
හතරගුණයකටත් වඩා -සියයට 400කටත් වඩා- වැඩි පමාණයකින් 
ෙවන් කර තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම පසු ගිය වසර ෙදක 
තුළ උසස ්අධ ාපන අමාත ාංශය සඳහා නව සංවර්ධන ව ාපෘති 
143ක් ආරම්භ කරලා කරෙගන යනවා. විෙශේෂෙයන්ම උසස් 
තාක්ෂණ ඩිප්ෙලෝමාව ඇතුළත් තාක්ෂණය පිළිබඳ ඉහළ 
ඩිප්ෙලෝමා සහ උපාධි ලබා දීම සඳහා ආරම්භ කරනු ලබන දියගම 
ITUM ආයතනය සඳහා පමණක් රුපියල් බිලියන 12.04ක මුදලක් 
ෙවන් කර තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ශිෂ යින්ෙග් 
ෙන්වාසිකාගාර පශ්නය විසඳීම සඳහා කාමර 100 බැගින් ඇති 
ෙන්වාසිකාගාර ව ාපෘති 60ක්, එතෙකොට කාමර 6,000ක් -
සාමාන ෙයන් 4ෙදෙනකුට ඉන්න පුළුවන් කාමර- ඉදි කරෙගන 
යනවා. එයින් ෙන්වාසික පහසුකම් ලබන විශ්වවිද ාල ශිෂ  
ශිෂ ාවන් සංඛ ාව 24,000ක් ෙවනවා. ෙම් ව ාපෘතිවලින් හරි 
අඩක් 2014 වසර අවසන් ෙවනෙකොට නිම කරලා ශිෂ  ශිෂ ාවන් 
12,000කට ෙන්වාසික පහසුකම් සපයනවා ඇති. ඒ සඳහා ෙම් වන 
විට වියදම් කර තිෙබන මුදල් පමාණය රුපියල් බිලියන 6.6ක් 
ෙවනවා. ෙම් දක්වා ෙනොඇසූ විරූ ආකාරෙයන් උසස් අධ ාපන 
ක්ෙෂේතය දියුණු කරමින් ෙම් රට දැනුම් ෙක්න්දීය සංවර්ධනයක් 
කරා ෙගන යෑම සඳහා උසස ්අධ ාපන අමාත ාංශය හරහා විශාල 
ෙම් විධියට වැඩ ෙකොටසක් කරෙගන ගිහින් තිෙබනවා. 

ඊට අමතරව අපි අලුත් සංකල්පයක් ඉදිරිපත් කරනවා. අපි 
දැකලා තිෙබනවා ෙබොෙහෝ විශ්වවිද ාල ෙලෝකය පුරා සංවර්ධනය 
ෙවන්ෙන් නගර විධියට. අපි උදාහරණයකට ගිෙයොත්, Oxford 
කියා නගරයක්ම තිෙබනවා. අපි එංගලන්තෙය් Oxford නගරයට 
ගිෙයොත්, ඒ මුළු නගරය පුරා විහිදුණු Oxford විශ්වවිද ාලෙය් පීඨ 
අෙනකුත් ආයතනත් සමඟ විශාල වපසරියක පැතිරිලා තිෙබනවා. 
Oxford වාෙග් විශාල විශ්වවිද ාල කි.ව.1200 ගණන්වල ආරම්භ 
ෙවලා ෙම් කාලය වන විට සමස්ත නගර වශෙයන් සංවර්ධනය 
ෙවලා තිෙබනවා. අපි ඒ සංකල්පය අනුව විශ්වවිද ාල නගර 
නිර්මාණය කිරීම සඳහා ශී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද ාලය, රුහුණු 
විශ්වවිද ාලය, යාපනය විශ්වවිද ාලය, ෙමොරටුව විශ්වවිද ාලය හා 
 වයඹ විශ්වවිද ාලය ෙතෝරා ෙගන තිෙබනවා. ෙමම විශ්වවිද ාල 5 
සඳහා නගර නිර්මාණයට අවශ  මූලික නිර්මාණ කටයුතු දැන් සිදු 
කර අවසානයි. ඒ සඳහා මුළු වියදම් ඇස්තෙම්න්තුව රුපියල් 
බිලියන 153ක් වනවා. ෙම් වන විටත් ෙමොරටුව, වයඹ,                       
ශී ජයවර්ධනපුර කියන විශ්වවිද ාල නගරවල මූලික වැඩකටයුතු 
ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. ඒ අනුව තමුන්නාන්ෙසේලාට 
ෙපෙනනවා ඇති, විශ්වවිද ාල නගර හරහා විෙද්ශීය සිසුන් 
ආකර්ෂණය කරමින් ෙම් රෙට් අධ ාපන ක්ෙෂේතෙය් තිෙබන 
දැනුම අෙනක් රටවලට අපනයනය කිරීෙම් අලුත් ව ාපෘතියක් 
ආරම්භ කිරීමට වුවමනා කටයුතු කමකමෙයන් ආරම්භ ෙවලා 

කියාත්මක ෙවමින් පවතින බව. ෙම් වන ෙකොටත් අෙප් 
විශ්වවිද ාලවල ඉෙගන ගන්නා විෙද්ශීය සිසුන් පමාණය 834ක් 
වනවා. ෙලෝකෙය් විශ්වවිද ාල 22,200ක් පමණ තිෙබනවා. ඒ 
අතුරින් අෙප් රෙට් විශ්වවිද ාල සිටින මට්ටම බැලුවාම 2012 වන 
විට ෙකොළඹ විශ්වවිද ාලය 2,146 මට්ටෙම් තිෙබනවා. ඒ 
කියන්ෙන්, විශ්වවිද ාල 22,200කින් ෙකොළඹ විශ්වවිද ාලය 
2,146 මට්ටෙම් -ෙබොෙහොම ඉහළ මට්ටමක- තිෙබනවා. ෙලෝකෙය් 
තිෙබන විශ්වවිද ාල 20,000කට වඩා අභිභවා ඉහළ මට්ටමකින් 
අෙප් විශ්වවිද ාල පවත්වා ෙගන යන්නට  අපට පුළුවන්කම 
ලැබිලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අතීතෙය්දී තිබුණු ෙලොකුම 
පශ්නයක් තමයි, විශ්වවිද ාල දරුවන්ව රැකියාගත කිරීෙම් 
අපහසුව. ඒ පශ්නය හඳුනා ගත්ත උසස් අධ ාපන අමාත ාංශය 
ෙම් වන ෙකොට දරුවන්ෙග් හැකියාව වර්ධනය කිරීම සඳහාත්, 
අභිෙයෝගවලට මුහුණ දීෙම් ශක්තිය වර්ධනය කිරීම සඳහාත් 
කටයුතු කර තිෙබනවා. විශ්වවිද ාල දරුවන් අතරින් අනාගතෙය්දී 
අලුත් ව වසායකයන් හා අලුත් ව ාපාරිකයන් බිහි කිරීම පිණිස 
ඔවුන්ට අවශ  මූලික ඥානය ලබා දීමට, ඒ ශක්තිය ලබා දීමට 
විෙශේෂෙයන් නායකත්ව පුහුණු වැඩසටහන්, හැකියා වර්ධන 
වැඩසටහන් ආරම්භ කර තිෙබනවා. ඒ හරහා ගුණාත්මක 
භාවෙයන් යුතු රැකියාගත පුහුණුවක් දරුවන් සඳහා ලබා දීමටත්, 
ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය රැකියා ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ වැඩි ඉල්ලුමක් 
තිෙබන සංචාරක ක්ෙෂේතය, සැහැල්ලු ඉංජිෙන්රු අංශය, පරිගණක 
ක්ෙෂේතය, විෙශේෂෙයන් BPO - Business Process Outsourcing - 
වාෙග් අංශවලින් ඉදිරියට යන්නත්, ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතය ආශිතව 
තිෙබන විවිධ රැකියා ඉලක්ක කර ෙගන නව පාඨමාලා නිර්මාණය 
කරමින් දරුවන් පුහුණු කිරීම හා එම රැකියා ක්ෙෂේතෙය් වැඩි 
ඉල්ලුමක් තිෙබන රැකියා කරා ඔවුන්ව ෙයොමු කිරීමට වුවමනා 
මූලික අඩි තාලම සකස් කරමින් තිෙබනවා. ඒ හරහා ඔවුන්ව 
රැකියාගත කිරීෙම් හැකියාව ශීඝෙයන් වර්ධනය කරමින් සමස්ත 
උසස් අධ ාපන පද්ධතිෙය් දරුවන් සඳහා තිෙබන ඉඩකඩ වැඩි 
කරමින් ඔවුන්ෙග් අනාගත සංවර්ධනය වර්ධනය කරලා ෙදන්න 
අපට පුළුවන්කම ලැෙබනවා.  

අෙප් රෙට් ආර්ථික සංවර්ධනෙය් මූලික සහභාගිත්වය, මූලික 
දායකත්වය දැනුම් ෙක්න්දීය සමාජය තුළ මානව සම්පත් 
සංවර්ධනය හරහා තමයි ලබා ගත හැක්ෙක් කියලා අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා විශ්වාස කරනවා. අපි ෙම් වන ෙකොට ආර්ථික 
සංවර්ධනය අතින් මැදි ආදායම් ඇති රටක් - middle-income 
country - කරා ළඟා ෙවමින් තිෙබනවා. ෙම් වන ෙකොට අෙප් ඒක 
පුද්ගල දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය වාර්ෂිකව ෙඩොලර් 3,400 ඉක්මවා 
තිෙබනවා. ෙම් අනුව අපි විශ්වාස කරනවා වසර 2016 වන ෙකොට 
අෙප් රෙට් ඒක පුද්ගල දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය වර්ෂයකට ෙඩොලර් 
4,000 ඉක්මවයි කියලා. ඒ වන ෙකොට අපි මැදි ආදායම් මට්ට  ෙම් 
ආර්ථිකයකට ළඟා ෙවලා ඉවරයි. මැදි ආදායම් ඇති රටක් - 
middle-income country -  මට්ටමට ළඟා වුණාම ඉන් ඔබ්බට 
යෑෙම්දී දුෂ්කරතා මතු වනවා. ඒකට කියන්ෙන්, මැද මට්ටෙම් 
ආර්ථික උගුල කියලායි. එතැනදී ඉන් ඔබ්බට පැන ගන්න 
ෙබොෙහොම අමාරු වනවා. මැද මට්ටමට ඇවිල්ලා නවතින, 
නැත්නම් එක තැන පල් ෙවන ආර්ථිකයක් ඇති වීම වළක්වා ගත 
හැකි එකම කමය තමයි මානව සම්පත් සංවර්ධනය.  

විෙශේෂෙයන් මැෙල්සියාව, ෙකොරියාව වාෙග් රටවල් 
අනුගමනය කළ මානව සම්පත් සංවර්ධනය. ඒ නිසා අෙප් දූ 
දරුවන්ට උගන්වන එක, අෙප් තරුණයන් පුහුණු කරන එක 
ඉතාම වැදගත් ෙකොට අපි සලකනවා. ඒ නිසා අපි මැදි ආදායම් 
මට්ටෙම් ආර්ථිකෙයන් ඔබ්බට, ඉහළ මට්ටෙම් ආර්ථිකයක් කරා 
අෙප් රට ෙගන යන්නට වුවමනා මානව සම්පත් සංවර්ධනෙය් අඩි 
තාලම ෙම් වන ෙකොට දමමින් ඉන්නවා. ඒ සඳහා විෙශේෂෙයන් 
රැකියාගත කිරීෙම් පහසුව ඇති කිරීම පිණිසත්, දරුවන්ට වෘත්තීය 
පුහුණුව ලබා දීම පිණිසත් ගරු ජානක වක්කුඹුර මැතිතුමා ඉතා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පැහැදිලිව කිව්ව විධියට, අපි වෘත්තීය අධ ාපනය පාසල් පද්ධතිය 
තුළට ෙගනාවා. පාසල් පද්ධතිය තුළට ෙගනාවා විතරක් ෙනෙවයි. 
අපි එයින් ෙනොනැවතී, ඔවුන් පාසල් පද්ධතිෙයන් පිට ෙවනෙකොට 
වෘත්තීය  පුහුණුවත්  එක්ක අෙප්  රෙට්  රැකියා ඉල්ලුමට සරිලන 
ෙහොඳ ශිල්පීන් බවට පත්  කරන්න, නැත්නම් මැද මට්ටෙම් 
කළමනාකරුවන්, ඉහළ මට්ටමෙම් කළමනාකරුවන්  බවට පත්  
කරන්න අවශ  විශ්වවිද ාල විද ායතන පද්ධතියක් හදන්න 
ෙයෞවන කටයුතු හා නිපුණතා  සංවර්ධන අමාත ාංශය යටෙත් අපි 
සියලු කටයුතු කර ෙගන යනවා. ෙම් අනුව, විශ්වවිද ාල 
විද ායතන - university colleges - 25ක් අෙප් රෙට් නිර්මාණය 
ෙවනවා. ෙම් ෙවන ෙකොට එයින් හයක වැඩ කටයුතු 
සම්පූර්ණෙයන්ම අවසාන කර තිෙබනවා. ලබන වසෙර් ජනවාරි 
ෙවනෙකොට ඒවා ෙය් පාඨමාලා ආරම්භ කරනවා. ඒ සඳහා සිසුන් 
බඳවා ෙගන වැඩ කටයුතු ආරම්භ ෙවනවා ඇති.  

ඒ විශ්වවිද ාල විද ායතනවල ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් රාමුව 
- NVQ රාමුව -  හරහා NVQ Level 7  දක්වා, B.Tech  උපාධිය, 
තාක්ෂණෙව්දී උපාධිය දක්වා, දරුවන් පුහුණු කරනු ලබනවා. 
ෙමයින් දැනට මත්  කුලියාපිටිය, අනුරාධපුරය, යාපනය, අම්පාර, 
මාතර, රත්මලාන  හා කටුබැද්ද ජර්මන් ෙටක් එක ආශිතව හදා 
තිෙබන විශ්වවිද ාල විද ායතන යන ෙම්වාෙය්  අංශ ගණනාවක 
ෙගොඩනැඟිලි  හදා අවසාන කර තිෙබනවා. ඒවාෙය් අලුෙතන් 
ෙකෙරන්න පාඨමාලා 47ක් අෙප්  රටට හා විෙද්ශීය ඉල්ලුමට 
ගැළෙපන පරිදි සකස් කර තිෙබනවා. ඒවාට වුවමනා කාර්ය 
මණ්ඩල හා ආචාර්යවරු ෙම් වන විට බඳවා ෙගන යනවා. ඒ හරහා 
අපි අලුත් විශ්වවිද ාල පද්ධතියක් ඇති කරනවා. සම්මත 
විශ්වවිද ාල පද්ධතිෙය් ෙම් ෙවනෙකොට තිෙබන්ෙන් විශ්වවිද ාල 
17යි. ඉන් ඔබ්බට ගිය  විශව් විද ාල 25ක් අෙප්  රෙට් නිර්මාණය 
ෙවනවා. එයින් 20ක් සම්පුර්ණ  රාජ  විශ්වවිද ාල විද ායතන 
ෙවනවා. පහක් ෙපෞද්ගලික අංශය හා  සම සහභාගිත්වෙයන් PPP 
- Public-Private Partnership - කියන කමය යටෙත් සංවර්ධනය 
කරන විශ්වවිද ාල විද ායතන ෙව්වි. ෙම් හරහා අලුත්ම 
මාර්ගයකට අෙප් අධ ාපන පද්ධතිය ෙයොමු ෙවනවා ඇති. එහිදී 
ජාතික වෘත්තිය සුදුසුකම් රාමුව -National Vocational 
Qualifications Framework එක - හරහා ලබා ගන්නා  සුදුසුකම් 
සාමාන  විශ්වවිද ාලවල සුදුසුකම්වලට වඩා අඩු මට්ටමක 
තිෙබනවාය කියා යම් විධියකින් අෙප් රෙට් ජනතාවෙග් සිත් තුළ 
සැකයක් ඇති ෙවනවා නම්, ඒ  සැකය දුරු කිරීම පිණිස උසස් 
අධ ාපන අමාත ාංශය වසර කිහිපයක සිට විශාල උත්සාහයක් 
දරා තවත් සුදුසුකම් රාමුවක් සම්පූර්ණෙයන් අෙප්  රෙට් ෙගොඩ 
නඟා තිෙබනවා. ඒක කියාත්මක කිරීමට විතරයි තිෙබන්ෙන්.  
ඇත්තටම ෙම් වර්ෂය අවසාන ෙවනෙකොට ඒක කියාත්මක 
කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. උසස් අධ ාපන 
අමාත ාංශය ලබන ව සෙර් ජූනි මාසය ෙවන්න පථම ෙම් කටයුත්ත 

ඉෂ්ට කරාවි. ඒ සම්බන්ධෙයන් උසස් අධ ාපන ඇමතිතුමා 
ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා. ෙම්  අලුත් සුදුසුකම්  රාමුවට අපි කියනවා, 
ශී ලංකා සුදුසුකම් රාමුව - Sri Lanka Qualifications Framework 
- කියා. එතෙකොට සුදුසුකම් රාමු ෙදකක් අෙප් රෙට් ඇති ෙවනවා.  
එකක් තමයි ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් රාමුව - NVQ Framework  
එක. අෙනක් එක ශී ලංකා  සුදුසකම් රාමුව. ශී ලංකා  සුදුසකම් 
රාමුෙව් පියවර  1 සිට 10 දක්වා තිෙබනවා. NVQ Framework  
එෙක් 1සිට 7දක්වා - B.Tech උපාධිය දක්වා- තිෙබනවා. 
එත ෙකොට ශී ලංකා  සුදුසුකම්  රාමුෙව් 5වන මට්ටම, ශී ලංකාෙව් 
ඕනෑම සම්මත විශ්වවිද ාලයකින් ලබන උපාධිෙය් මට්ටම යන 
ෙම් ෙදක සිතියම්ගත කර තිෙබනවා. ෙම් ෙවනෙකොට Sri Lanka 
Qualifications Framework  එකයි, NVQ Framework  එකයි 
යන ෙම් ෙදක එකට map කර, නැත්නම් සිතියම් ගත කර 
තිෙබනවා. ඒ සිතියම් ගත කිරීම හරහා ෙම් ෙදක ගළපා තිෙබනවා. 
එම නිසා  එක ක්ෙෂේතයක  ගමන් කළ සිසුන්ට ඉතා පහසුෙවන් 
අෙනක් ක්ෙෂේතයට  ඇතුළු ෙවලා ආචාර්ය උපාධිය දක්වා යාෙම් 
හැකියාව ලැෙබනවා.  

ගුරුවරුන් බඳවා ගැනිෙම් ක්ෙෂේතය ගැන කථා කරන්නට 
ෙවලාව මදිවීම ගැන මම ඇත්තටම කනගාටු ෙවනවා. මා අවසාන 
වශෙයන් කියන්ෙන් ෙමයයි. අප විශාල වැඩ පිළිෙවළක් සකස් 
කර තිෙබනවා. පිටු ගණනාවක් මට කියවන්නට තිෙබනවා. 
ෙවලාව මදි. ෙම් ගුරුවරුන්ෙග් පශ්නය විසඳන්නට අපට 
පුළුවන්කම තිෙබනවා. වි ෙශේෂෙයන් ෙම් තාක්ෂණෙව්දී 
ගුරුවරුන්ෙග් අඩු පාඩුව සම්පුර්ණ කිරීම සඳහා අපි ෙකොරියානු 
ආධාර ඇතිව සම්පුර්ණෙයන් ගුරුවරුන් පමණක් පුහුණු කරන 
තාක්ෂණ විද ා පීඨයක්  අලුෙතන් හදනවා. ඒ සඳහා ෙඩොලර් 
මිලියන 14ක  ආධාර අපට ලැබී තිෙබනවා. ඒ හරහා ගුරුවරු 
පුහුණු කර  ගත්තාම මානව සම්පත් පශ්නය අපට අවසාන 
කරන්නට පුළුවන් ෙව්විය කියා මා  සිතනවා.  ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
එකල්හි ෙව්ලාව අ. භා.7.00 වුෙයන් මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමා  විසින් පශන්ය ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන ලදී. 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව, 2014 ඔක්ෙතෝබර් 31 වන දින 

සභා සම්මතිය අනුව 2014  ෙනොවැම්බර් 11 වන අඟහරුවාදා පූ. භා. 
9.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය් ය. 

 

அப்ெபா , பி. ப. 7.00 மணியாகிவிடேவ தைலைமதாங்கும் 
உ ப்பினர் அவர்கள் வினா வி க்காமேலேய பாரா மன்றத்ைத 
ஒத்திைவத்தார். 

அதன்ப  பாரா மன்றம், அதன  2014 ஒக்ேராபர் 31ஆந் திகதிய 
தீர்மானத்திற்கிணங்க, 2014 நவம்பர் 11, ெசவ்வாய்க்கிழைம .ப. 
9.30 மணிவைர  ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

 

It being 7.00  p.m., MR. PRESIDING MEMBER adjourned 
Parliament without Question put. 

Adjourned accordingly until 9.30 a.m. on Tuesday, 11th November, 
2014 pursuant to the Resolution of Parliament of 31st October, 2014.  
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[ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු  මහතා] 



 

සැ.යු. 
 
ෙමම වාර්තාෙව් අවසාන මුදණය සදහා ස්වකීය නිවැරදි කළ යුතු තැන් දක්වනු රිසි මන්තීන් මින් පිටපතක් ෙගන නිවැරදි කළ යුතු 
ආකාරය එහි පැහැදිලිව ලකුණු ෙකොට, පිටපත ලැබී ෙදසතියක් ෙනොඉක්මවා හැන්සාඩ් සංසක්ාරක ෙවත ලැෙබන ෙසේ එවිය යුතුය. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்  
 

உ ப்பினர் இ திப் பதிப்பிற் ெசய்யவி ம் ம் பிைழ தி த்தங்கைளத் தம  பிரதியில் ெதளிவாகக் குறித்  அதைனப் பிைழ 
தி த்தப்படாத பிரதி கிைடத்த இ  வாரங்க ள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாிய க்கு அ ப் தல் ேவண் ம். 
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දායක මුදල් : පාර්ලිෙම්න්තු විවාද වාර්තාවල වාර්ෂික දායක මිල රු. 2178කි. පිටපතක් ෙගන්වා ගැනීම අවශ   
නම් ගාසත්ුව රු. 18.15කි. තැපැල් ගාසත්ුව රු. 2.50කි. ෙකොළඹ 6, කිරුළපන, පාමංකඩ පාර, අංක 102, 
පියසිරි ෙගොඩනැගිල්ෙල් රජෙය්  පකාශන  කාර්යාංශෙය්  අධිකාරී  ෙවත  සෑම  වර්ෂයකම  ෙනොවැම්බර්           
30 දාට  පථම දායක  මුදල් ෙගවා ඉදිරි වර්ෂෙය් දායකත්වය ලබා ෙගන විවාද වාර්තා ලබාගත හැකිය.  

නියමිත දිෙනන් පසුව  එවනු ලබන දායක ඉල්ලුම් පත් භාර ගනු ෙනොලැෙබ්. 
 
 
 
 
 
 
 
 

சந்தா ; ஹன்சாட் அதிகார அறிக்ைகயின் வ டாந்த சந்தா பா 2,178. ஹன்சாட் தனிப்பிரதி பா 18.15. தபாற் 
ெசல  பா 2.50. வ டாந்த சந்தா ற்பணமாக அத்தியட்சகர், அரசாங்க ெவளியீட்ட வலகம், இல. 102, 
பியசிறி கட் டம், பாமன்கைட தி, கி ளப்பைன, ெகா ம்  6 என்ற விலாசத்திற்கு அ ப்பி பிரதிகைளப்  

ெபற் க்ெகாள்ளலாம். ஒவ்ேவாராண் ம் நவம்பர் 30 ஆந் ேததிக்கு ன் சந்தாப்பணம்  
அ ப்பப்பட ேவண் ம். பிந்திக் கிைடக்கும் சந்தா விண்ணப்பங்கள்  

ஏற் க்ெகாள்ளப்படமாட்டா. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subscriptions : The annual subscription for Official Report of Hansard is Rs. 2,178. A single copy of  Hansard is available for                
Rs. 18.15. (Postage Rs. 2.50) Copies can be obtained by remitting in advance an  annual subscription fee to the  

 SUPERINTENDENT, GOVERNMENT PUBLICATIONS BUREAU, No. 102,Piyasiri Building, Pamankada Road,  
Kirulapone, Colombo 6. The fee should reach him on or before November 30 each year .  

Late applications for subscriptions will not be accepted. 
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