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පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 
 
ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත්: 
 මඩකලපුව තරුණ කිස්තියානි සංගමය (සංස්ථාගත කිරීෙම්)-[ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා] 

- පළමුවන වර කියවන ලදී 
 
විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2016 - [දහතුන්වන ෙවන් කළ දිනය]: 
 [ශීර්ෂ 120, 217 (කාන්තා හා ළමා කටයුතු); ශීර්ෂ 160, 283, 291(මහවැලි සංවර්ධන හා 

පරිසර); ශීර්ෂ 198, 282 (වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ) ] - කාරක සභාෙව්දී 
සලකා බලන ලදී 

 
කල්තැබීෙම් ෙයෝජනාව: 
 මැණික් කර්මාන්තය මුහුණ දී ඇති අර්බුදය 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
PRIVATE MEMBERS’ BILLS: 
 Batticaloa Young Men’s Christian’s Association (Incorporation) - [The Hon. 

Gnanamuthu Srineshan] – Read the First time 
 
APPROPRIATION BILL, 2016 - [Thirteenth Allotted Day]: 
 Considered in Committee – [ Heads 120, 217 (Women and Child Affairs); Heads 160, 

283, 291 (Mahaweli Development and Environment); Heads 198, 282 (Irrigation 
and Water Resources Management)] 

 
ADJOURNMENT MOTION: 
 Crisis Faced by Gem Industry 

PRINCIPAL  CONTENTS 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
 

தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள்: 
 மட்டக்களப்  வா ப கிறிஸ்தவ சங்கம் (கூட் ைணத்தல்) – [மாண் மிகு ஞான த்  ேநசன்]  - 

தன் ைற   மதிப்பிடப்பட்ட  
 

ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம் , 2016 - [ஒ க்கப்பட்ட பதின் ன்றாம் நாள்] : 
 [தைலப் கள் 120, 217 (மகளிர் மற் ம் சி வர் அ வல்கள்); தைலப் கள் 160, 283, 291 (மகாவ  

அபிவி த்தி மற் ம் சுற்றாடல்); தைலப் கள் 198, 282 (நீர்ப்பாசன மற் ம் நீர்வள 
காைமத் வம்)] – கு வில் ஆராயப்பட்ட . 

 

ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண:  
 இரத்தினக்கல் ைகத்ெதாழில் எதிர்ேநாக்கி ள்ள ெந க்க  
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පූ. භා. 9.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් විය. 

කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා]  මූලාසනාරූඪ විය. 
பாரா மன்றம் .ப. 9.30 மணிக்குக் கூ ய . 

சபாநாயகர் அவர்கள்  [மாண் மிகு  க  ஜயசூாிய]  தைலைம 
வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 9.30 a.m. 
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair. 

 
ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

Performance Report of the Forest Department for the year 2014. 
[The Hon. Lakshman Kirella on behalf the Hon.  Prime Minister, 
Minister of National Policies and Economic Affairs] 

  
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
 

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා - පැමිණ නැත. 
 
 
ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මහතා (ජාතික ඒකාබද්ධතා සහ 
පතිසන්ධාන රාජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு  ஏ.எச்.எம். ெபௗ  - ேதசிய ஒ ைமப்பா  
மற் ம் நல் ணக்க இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon.  A.H.M. Fowzie - State Minister of National 
Integration and Reconciliation) 
Hon. Speaker, I present the following two petitions: 

 

1. A petition from Ms. Sundaram Sivadarshani of 
Kovila Road, Kalmunai; and  

 

2. A petition from Mr. W.D. Perera of No. 242/8, 
Navodaya Mawatha, Jalthara, Ranala. 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් හතර 

පිළිගන්වමි. 

(1) ලබුකැෙල්, පලාෙගොල්ල යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ඒ.වී. 
ජයරත්න මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2) හංවැල්ල, දිද්ෙදනිය පාර, අංක 56 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
බී.ඒ. සමන් ලක්සිරි මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(3) මැණික්දිෙවල, අමුණුපුර, බණෙග්වත්ත යන ලිපිනෙයහි 
පදිංචි බී.ජී. සමරෙකෝන් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 
සහ 

(4) රජවැල්ල, දිගන, අලුත්වත්ත පාර, අංක 01 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි එච්.එම්.පී. බණ්ඩාර මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு பா த ெதவரப்ெப ம) 
(The Hon. Palitha Tewarapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් පහ 

පිළිගන්වමි. 

(1) කළුතර උතුර, පන්සල පාර, අංක 117 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි ෙක්.පී. කීර්තිසිංහ මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2) මතුගම කන්දෙහේන, ශී අභිමංගලරාමෙයහි වාසය කරන 
පූජ  කන්දෙහේෙන් පඤ්ඤවංශ හිමියන්ෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(3) නෑෙබොඩ, නාහල්ල, ෙබලිගාල පාර යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
එස.්ඒ.ඩී. පබුදිකා ෙමෙනවියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(4) ඉත්තපාන, මිරිසව්ත්ත, සමගිපුර යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
ටී.එම්. චන්දලතා මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(5) ෙදොඩන්ෙගොඩ, පුහාබුෙගොඩ, අක්කර 18 යන ලිපිනෙයහි 
පදිංචි යූ. දිසන්ා රංජනී උඩවත්ත මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා - පැමිණ නැත. 

 
 

 

ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි. 
 

(1) මීරිගම, පුරාණ මීරිගම, අංක 88 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
ෙක්. සිසිර ශාන්ත මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(2) මණ්ඩාවල, කරව්ෙදනිය, අංක 107 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
එම්.ඒ. ෙසෙනවිරත්න මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
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. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

මැද ෙපරදිග රටවලදී ලිංගික අපෙයෝජනයන්ට 
ලක්වූ  කාන්තාවන්: විස්තර 

மத்திய கிழக்கு நா களில் பா யல் 
ஷ்பிரேயாகத் க்குள்ளான ெபண்கள்: விபரம் :  

 WOMEN SUBJECTED TO SEXUAL ABUSE IN MIDDLE EAST 
COUNTRIES: DETAILS   

 
39/’15 

2. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
විෙද්ශ රැකියා අමාත තුමියෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2):  
(අ) (i) වර්ෂ 2010 සිට 2014 දක්වා (එම වර්ෂ ෙදකද 

ඇතුළත්ව) වසර 5 තුළ මැද ෙපරදිග රටවලදී 
ලිංගික අපෙයෝජනයන්ට ලක්වූ ශී ලාංකික 
කාන්තාවන් සංඛ ාව වාර්ෂිකව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (ii) එම කාන්තාවන් ෙසේවය  කළ මැදෙපරදිග රටවල් 
කවෙර්ද;  

 (iii) උක්ත එක් එක් කාන්තාව ෙවනුෙවන් එම රටවල 
ශී ලංකා තානාපති කාර්යාල විසින් ගන්නා ලද 
කියාමාර්ග ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමිය ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) උක්ත ලිංගික අපෙයෝජනයන්ට සම්බන්ධ 
පුද්ගලයන්ට එෙරහිව නීතිමය පියවර ෙගන 
තිෙබ්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, එම  එක් එක් පුද්ගලයාට එෙරහිව ගත් 
පියවර ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමිය ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) විෙදසග්ත වන ශ ී ලාංකික කාන්තාවන්ෙග් 
ආරක්ෂාව පිළිබඳ පියවර ෙගන තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම පියවර කවෙර්ද;  

 (iii) ශ  ී ලාංකික කාන්තාවන් ගෘහ ෙසේවය සඳහා 
විෙදසග්ත වීම සීමා කිරීමට ගන්නා පියවර 
කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමිය සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  
 

ெவௗ◌ிநாட்  ெதாழில்வாய்ப்  அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) (i) 2010ஆம் ஆண் ந்  2014ஆம் ஆண்  வைர 
(ேமற்ப  இரண்  ஆண் கைள ம் 
உள்ளிட்டதாக) 5 ஆண் களி ள் மத்தியகிழக்கு 
நா களில் பா யல் ஷ்பிரேயாகங்க க்கு 
இலக்காகிய இலங்ைகப் ெபண்களின் 
எண்ணிக்ைக ஆண் ேதா ம் தனித்தனியாக 
எவ்வள ; 

 (ii) அப்ெபண்கள் பணியாற்றிய மத்தியகிழக்கு 
நா கள் யாைவ; 

 (iii) ேமற்ப  ெபண்க க்காக அந்நா களில் 
இலங்ைகத் தரகங்கள் ஊடாக ேமற்ெகாண்ட 

நடவ க்ைககள் ஒவ்ெவா  ெபண் ெதாடர்பி ம் 
தனித்தனியாக யா ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  பா யல் ஷ்பிரேயாகங்க டன் 
ெதாடர் ைடயவர்க க்கு எதிராக சட்டநடவ க் 
ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளனவா; 

 (ii) ஆெமனில், அத்தைகய ஒவ்ெவா  ஆ க்கும் 
எதிராக ேமற்ெகாண்ட நடவ க்ைககள்  தனித் 
தனியாக யாைவ; 

 என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) ெவளிநா க க்குச் ெசல்கின்ற இலங்ைகப் 
ெபண்களின் பா காப் க்கான நடவ க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளனவா; 

 (ii) ஆெமனில், அந்நடவ க்ைககள் யாைவ; 

 (iii) இலங்ைகப் ெபண்கள் ட் ப் பணிக க்காக 
ெவளிநா  ெசல்வைத மட் ப்ப த்த ேமற் 
ெகாள் ம் நடவ க்ைககள் யாைவ; 

 என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Foreign Employment:  

(a) Will she inform this House - 

 (i) separately, on annual basis, the number of 
Sri Lankan women who were subjected to 
sexual abuse during the period of five years 
from the year 2010 to 2014 (including those 
two years) in Middle East Countries; 

 (ii) the names of the Middle East countries in 
which those women worked; and 

 (iii) separately, the actions taken through the Sri 
Lankan Embassies in those countries with 
regard to the each aforesaid woman? 

(b) Will she also inform this House - 

 (i) whether legal action has been taken against 
the perpetrators connected to the aforesaid 
sexual abuse; and 

 (ii) if so, the steps that were taken against each 
of the aforesaid persons separately? 

(c) Will she state - 

 (i) whether steps have been taken with regard 
to the safety of the Sri Lankan women who 
are going abroad; 

 (ii) if so, what those measures are; and 

 (iii) the steps that will be taken to limit the 
number of Sri Lankan women going abroad 
for domestic work?  

(d) If not, why? 
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ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය (විෙද්ශ රැකියා 
අමාත තුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல - ெவளிநாட்  
ெதாழில்வாய்ப்  அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale - Minister of Foreign 
Employment) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.  

(අ) (i)  

 

 (ii)  

 

  කාන්තාවන් ලිංගික අපෙයෝජනයට ලක් වූ බවට 
අදාළ රාජ ෙය් පිහිටා ඇති ශී ලංකා තානාපති 
කාර්යාල මඟින් ෙහෝ ෙවනත් පිළිගත් 
වාර්තාවකින් සහතික කරන ලද  සාක්ෂි කිසිවක් 
කාර්යාංශය ෙවත ලැබී ෙනොමැත. 

  නමුත් එවැන්නක් සිදු වූ බවට ෙහෝ සිදු වීමට 
උත්සාහයක් තිබූ බවට විෙද්ශ ගත වූ කාන්තාවන් 
ෙහෝ ඔවුන්ෙග් ඥාතීන් විසින් කාර්යාංශය ෙවත 
කරන ලද පැමිණිලි සංඛ ාව ඉහත දක්වා ඇත.  

 

 (iii) ෙමවැනි ගැටලු සහගත අවසථ්ාවන්හිදී කාර්යාංශය 
විසින් හා තානාපති කාර්යාල ෙපොදුෙව් ගනු ලබන 
කියා මාර්ග නම්, 

  අදාළ කාන්තාව ෙසේවය කරනු ලබන ෙසේවා 
සථ්ානය මාරු කිරීමට කටයුතු කිරීම (ෙසේවකයා 
කැමැති විටක) 

  ගැටලුවට මුහුණපාන කාන්තාව ඉතා කඩිනමින් 
කාර්යාංශෙය් මුදල් වියදම් කර ෙහෝ ෙවනත් 
ආකාරයකට ලංකාවට ෙගන්වීමට කටයුතු කිරීම. 

වසර පැමිණිලි සංඛ ාව 

2010 57 

2011 38 

2012 46 

2013 40 

2014 18 

එකතුව 199 

රට පැමිණිලි සංඛ ාව 

 ෙසෞදි අරාබිය 91 

 කුෙව්ට් 40 

 ෙජෝර්දාන් 26 

 එක්සත් අරාබි 
එමීර් රාජ ය 

17 

කටාර් 11 

ඕමාන්         7 

බහෙර්න්           4 

ෙලබනන්          3 

එකතුව        199 

(ආ) (i) ලිංගික අපෙයෝජනයන්ට සම්බන්ධ පුද්ගලයන් 
කිසිවකු හඳුනා ෙගන ෙනොමැති ෙහයින් කිසිවකුට 
විරුද්ධව කියා මාර්ග ෙගන ෙනොමැත.  

 (ii) අදාළ නැත. 

(ඇ) (i) පියවර ෙගන ඇත. 

     (ii) කාන්තාවන්ෙග් ආරක්ෂාව සඳහා විෙශේෂෙයන් 
විවිධාකාර පියවර ෙගන ඇත.  

 1.   කාර්යාංශෙය් ලියා පදිංචිය සිදු කර විෙද්ශ 
ගතවීමට කටයුතු සැලසීම. 

 2.   විෙශේෂෙයන් ගෘහ ෙසේවිකා රැකියාව සඳහා 
කාන්තාවන් විෙද්ශගත කරනු ලබන රැකියා 
නිෙයෝජිතායතන පිළිබඳව නිරන්තරෙයන් ෙසොයා 
බැලීම. 

 3.   ගැටලු සහගත අවසථ්ාවන් වැඩි වශෙයන් දක්නට 
ලැෙබන විට අදාළ රැකියා නිෙයෝජිතායතනෙය් 
රැකියා ඇණවුම් තහනමට ලක් කිරීම. 

 4.   විෙද්ශගත වන කාන්තාවන් සඳහා පුහුණු සැසි 
පවත්වමින් ආරක්ෂාව පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම. 

 5. කාන්තාවන්ෙග් ආරක්ෂාව සඳහා අදාළ වන 
යටිතල පහසුකම් සැපයීම සඳහා අවශ  මූල  
පතිපාදන සපයා දීම හා තානාපති කාර්යාල ෙවත 
ඒවා ලබා දීම. 

 6. කාන්තාවන් රැකියා සඳහා විෙද්ශගත වන 
රාජ යන් සඳහා ද්වි පාර්ශව්ික එකඟතා ගිවිසුම් 
අත්සන් කරනු ලබන අවසථ්ාවන්හිදී එම ගිවිසුම්හි 
කාන්තා ආරක්ෂාව සඳහා විෙශේෂ පතිපාදන 
ඇතුළත් කිරීම සහ කියාත්මක කිරීම. 

  එම අදාළ රාජ යන්හි කම්කරු ඇමතිතුමා සමඟ 
හා විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමන්ලා සමඟ විවිධ 
ගැටලු පිළිබඳ සාකච්ඡා රාජ  තාන්තික මට්ටමින් 
පැවැත්වීම සඳහා අවශ  කටයුතු කිරීම.  එෙමන්ම 
ජාත න්තර කම්කරු ආයතනය, ජාත න්තර 
සංකමණ සංවිධානය වැනි -ILO,  IOM වැනි- 
ආයතන හරහා අදාළ රාජ යන් ෙවත ගැටලු 
නිරාකරණය කර ගැනීම සඳහා කටයුතු කිරීම. 

 (iii) කාන්තාව ගෘහ ෙසේවය සඳහා විෙදසග්තවීම 
වැළැක්වීම සඳහා ගනු ලබන පියවර ෙමොනවාද 
යනුෙවන් අසනු ලබන පශන්ය යුගෙය් වැදගත් 
පැනයකි. 

  ෙම් සඳහා ගත හැකි පියවර ලැයිසත්ුවක් ඉදිරිපත් 
කළ හැකි වුවත් එම සෑම පියවරකින්ම සිදුවන්ෙන් 
සමහර කාන්තාවකට ඉතිරිව තිෙබන එකම 
ආර්ථික විකල්පය ගෘහ ෙසේවයට පිටරට යාම නම් 
එය අවහිර කිරීමක් වන අතරම, ඒ මඟින් එවැනි 
කාන්තාවන්ට නීති විෙරෝධී ෙලස රටින් 
බැහැරවීමට ෙපළඹවීමකි. මිනිස ් ජාවාරමට 
ෙගොදුරු කරවීමකි. 

  කාන්තාව ගෘහ ෙසේවයට යාම වැළැක්වීම සඳහා 
පසු ගිය කාලවකවානුෙව්දී ෙයොදා තිබූ විවිධ නීති 
තවදුරටත් කියාත්මකව පවතින අතර නව නීති 
හඳුන්වා ෙනොදීමටත් එෙහත් නව සාධනීය, 
දිගුකාලීන වැඩ පිළිෙවළක් හඳුන්වා දීමටත් 
ඉදිරිෙය්දී කටයුතු කරනු ලැෙබ්. 

  ගෘහ ෙසේවිකාවක ෙලස ෙහෝ විෙද්ශගතව සිය 
ආර්ථික අභිලාෂ ඉටු කර ගැනීමට ෙම් විකල්පය 
පමණක් ඉතිරි කාන්තාවට ඇෙග් අයිතිය ආරක්ෂා 
කර ෙදන අතරම, නව වැඩ පිළිෙවළ මඟින් 

669 670 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

අෙනකුත් වෘත්තීන්ට අවශ  පුහුණුව ලබා දීමට 
වෘත්තීය පුහුණු අමාත ාංශය හා ඒකාබද්ධව 
පියවර ගනු ලැෙබ්. 

  ගෘහ ෙසේවයට ෙයොමු වීමට ඉඩ  ඇති   
කාන්තාවන්ෙග්  සව්ාමිපුරුෂයින් සඳහා  විෙදස ්
රටවල  රැකියා අවසථ්ා  ලබාගැනීම  සඳහා ඔවුන්ට  
අවශ   වෘත්තිය  පුහුණුව ලබා දීමට අනාගතෙය්දී  
කටයුතු කරනු ඇත. 

  කාන්තාවන් ගෘහ ෙසේවය  සඳහා විෙද්ශගත වීම  
අවම කිරීම සඳහා  කාන්තා අයිතිය  උල්ලංඝනය  
වන  බලහත්කාරකම් කිරීමට අප සූනම් නැත. 
නමුත් ඒ සඳහා දීර්ඝකාලීන කියාමාර්ග ගතයුතුය.  
එම දීර්ඝකාලීන කියාමාර්ග සඳහා සමසත්  
ආර්ථිකයම ඉදිරියට  ෙමෙහයවිය යුතුය. තනි තනි 
පවුල්  ඒකකයට ආදායම්  ඉපයීම් සඳහා ෙද්ශිය 
වශෙයන්   අවසථ්ා පුළුල් කිරීමට අප රජය 
ඉදිරිෙය්දී කටයුතු  කරනු ඇත. 

  එම දීර්ඝකාලීන  වැඩ පිළිෙවළ තුළ පාසෙලන් 
ඉවත්වන සෑම තරුණ තරුණියක්  සඳහාම සිය 
ළැදියාවන්ට හා හැකියාවන්ට ගැළෙපන වෘත්තීය 
පුහුණු පාඨමාලාවකට  සම්බන්ධවීම සඳහා අවශ  
වෘත්තීය පුහුණු මා ර්ෙගෝපෙද්ශය සහ මුල  
ශක්තිය ලබා ෙදන වැඩසටහන්   බිම් මට්ටමින්  
කියාවට  නැඟීම සඳහා  පියවර ගනු ලැෙබ්. ෙම් 
සඳහා තරුණ තරුණියන් නිවැරදි  පුහුණු 
මාවතකට ෙයොමු කර  ඒ මඟින්  ඔවුන්ව වෘත්තීය  
මාවත  ඔසේසේ අඛණ්ඩව  ඉදිරියට  රැෙගන යාමට 
අත දීමට ඉදිරිෙය්දී  පියවර ගනු ලැෙබ්. 

  ඒ මඟින් රැකියා සඳහා විෙදසග්තවීමට අෙප්ක්ෂිත 
අයට සිය වෘත්තීය  පුහුණු ක්ෙෂේතයට අදාළව ඉහළ 
වැටුප් සහිත රැකියාවකට යාෙම්  අවසථ්ාව උදාවනු 
ඇත. 

(ඈ) පැනෙනොනඟී. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට මතක ඇති,  විපක්ෂෙය් 

මන්තීවරුන්  විධියට  ඔබතුමායි, මමයි  කඹුරුපිටිෙය් මාපලාන  
ෙරෝහලට ගිය බව.  2010 සිට 2014 දක්වා සිදු වූ ලිංගික 
අපෙයෝජනයන් පමණක් ෙනොව වරක්  විෙදස් ගත ෙවලා, ඇණ 
ගහලා  ලංකාවට එවපු කාන්තාවක් බලන්නට අපි ෙදෙදනයි ගිෙය්.  

ෙම්  පිළිතුෙරන් හරි පැහැදිලියි, ෙසෞදි අරාබිෙය්දී වැඩිපුරම 
ලිංගික  අපෙයෝජනයන්  පමාණයක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා කියන 
එක. ගරු ඇමතිතුමියෙග් පිළිතුර අනුව සැකකරුවන් කිසිවකු 
හඳුනාෙගනත් නැහැ. හැබැයි, ඒ අතෙර් ලංකාෙවන් ගිය 
ෙදෙදෙනකු අසම්මත ආකාරෙයන් ලිංගික හැසිරීම ෙහේතුෙවන් -ඒ 
කියාවලිය අනුමත කරනවා  ෙනොෙවයි.-   පුරුෂයාට කස පහර 
දීමටත්  කාන්තාව ගල් ගසා මරා දැමීමටත් තීරණය කර තිෙබනවා. 
මීට කලින් රිසානාෙග්  සිද්ධිෙය්දී  එවකට ඒ ඇමතිතුමා  රිසානාව 
ෙබ්රා ගන්න කටයුතු කරනවාය කියන එක පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
පකාශ කරනෙකොටම ඊට ෙහෝරා කිහිපයකට කලින් ඇය හිස ගසා  
දැමීමට ලක් ෙවලා තිබුණා. ලංකාෙව් අය ගල් ගසා මරා දැමීමට, 
කස පහර දීමට ලක් ෙවනවා. ෙසෞදි අරාබිය ඇතුළු ෙබොෙහෝ 
රටවලදී අපෙයෝජනයන්ට ලක් වූ අයෙග් අඩු ගණෙන් 
සැකකාරෙයක්වත් හඳුනාගන්නට බැරි වී තිෙබනවා. ෙම් 
අපෙයෝජන  අති බහුතරයක් සිදු කර තිෙබන්ෙන්  ඒ රටවල අය 

ෙන්. ෙම් සම්බන්ධෙයන්  මීට වඩා වග කිව යුතු  වැඩ පිළිෙවළක්  
නව යහ පාලන ආණ්ඩුව යටෙත් ඇති කරන්නට සහ ෙම් විධියට 
සැකකරුවන්   හඳුනා ගැනීමට බැරිවන ෙහේතුව ගැන ෙසොයා 
බලන්නට  අමාත ාංශයට තිෙබන දැක්ම ෙමොකක්ද?  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමියනි, ඔබතුමිය ඒ සම්බන්ධෙයන් කියා කරනවා 

ෙන්ද? 
 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු බුද්ධික පතිරණ මැතිතුමා පශ්නය 

අහලා තිෙබන්ෙන්, "ලිංගික අපෙයෝජනයන්" ගැනයි. ෙවන 
ආකාරෙය් ඇණ ගහපු ඒවා ගැන ෙම් පශ්නෙය් සඳහන් ෙවලා 
නැහැ.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
කථානායකතුමා මූලාසනෙය් ඉන්නවා.  එක වැදගත්. ෙමොකද, 

ඩලස් අලහප්ෙපරුම මැතිතුමාත් කඹුරුපිටිෙය් හිටපු ෙකෙනක්.  

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
නැවතත් කථා පවත්වනවා ෙන්. ගරු කථානායකතුමනි, අපි 

පිට රට යන කාන්තාවන් සඳහා පුහුණුවීම් කාල සීමාවක් ලබා දීලා 
ෙම් සියලුම ෙද්වල් පිළිබඳව ඔවුන්ව දැනුවත් කිරීමක් කරනවා. ඒ 
වාෙග්ම මම පැහැදිලිව කිව්වා, ලිංගික අපෙයෝජනයන් ගැන හරි; 
ඇණ ගහපු ඒවා ගැන හරි කථා කරනෙකොට ඒ සම්බන්ධෙයන් 
විධිමත් පැමිණිල්ලක් කවුරුවත් කාටවත් විරුද්ධව කරන්ෙන් නැති 
බව. ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පිළිතුෙර් සඳහන් කළ 
ආකාරයට යම් පැමිණිල්ලක් ලැබුණු විගස ඒ අයට විරුද්ධව කියා 
මාර්ග ගන්නවා. නමුත්, කියා මාර්ග ගන්න කාට ෙහෝ විරුද්ධව 
පැමිණිල්ලක් තිෙබන්න ඕනෑ. ඉතින්, හැම තිස්ෙසේම ඔවුන් 
කියන්ෙන්, "ඒ ෙගවල්වල ඉන්න කරදරයි. ඒක නිසා ෙග් මාරු 
කරලා ෙදන්න" කියලා. ඒ ෙහේතුව නිසා දිගින් දිගටම අෙප් 
කාන්තාවන් පිටරට යැවීමට  අෙප් කැමැත්තක් නැහැ. ෙම් රෙට් 
තිබුණු ආර්ථිකයත් එක්ක තමයි කාන්තාවන් වැඩි පුර පිට රට 
යන්න පුරුදු වුෙණ්. නමුත්, ඒ සම්බන්ධව අෙප් යහ පාලන රජය 
තුළ නීති රීති කියාත්මක කරන්න කටයුතු කරනවා වාෙග්ම, පිට 
රට යවන කාන්තාවන් සංඛ ාව අවම කරන්නත් පුළුවන් 
උපරිමෙයන්ම අපි කටයුතු කරනවා.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය සතිෙයත් ඔබතුමා 

ෙනොමැති අවස්ථාවකදී ෙම් සම්බන්ධෙයන් දැඩිව විෙව්චනය 
ෙකරුණා. ඔබතුමාට තවත් අතුරු පශ්න තිෙබනවාද? 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ඇත්තටම ලිංගික අපෙයෝජනයන් තමයි ෙවන්ෙන්. ඒවා 
බලහත්කාරෙයන් තමයි සිදු ෙවන්ෙන්. බලහත්කාරෙයන් ෙවන 
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[ගරු  තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය ] 
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ෙද්ට අෙප් අය පුහුණු කිරීම තුළ පතිශතාත්මකව සාධනීය ෙදයක් 
ෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි, මට නම් ෙත්ෙරන විධියට පුහුණුව 
ෙදන්න ඕනෑ -අෙප් රෙට් ඉන්න අයට ෙනොෙවයි.- ඒ රටවල ඉන්න 
පුරවැසියන්ට "ෙම් වාෙග්  බලහත්කාරකම් කරන්න එපා" කියායි. 
ඒ රටවල ෙගවල්වලට ලංකාෙව් ගෘහ ෙසේවිකාවන් ගන්නවා නම් 
කරුණාකර විෙද්ශ කටයුතු අමාත ාංශය හරහා, - 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපට ඒ රටවල පුහුණු කිරීම් ගැන කථා කරන්න අයිතියක් 

නැහැ. ගරු මන්තීතුමා, අපි අෙප් රට ගැන කථා කරමු. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු ඇමතිතුමියනි, ගල් ගසා මරා දැමීමට සූදානම් කර තිෙබන 

ෙම් කාන්තාව නිදහස් කර ගැනීමට අද වනෙකොට අමාත ාංශය 
වශෙයන් ෙගන ඇති පියවර ෙමොකක්ද කියලා මම ඔබතුමියෙගන් 
දැනගන්න කැමැතියි. ෙමොකද, එවකට ෙම් වාෙග් සිද්ධියක් සිදු 
වුණාම ඉන්දිරා ගාන්ධි අගමැතිතුමිය ගත්ත කියා මාර්ගයක් 
පිළිබඳව අන්තර්ජාලෙය් ෙව්ගෙයන් පුවත් පළ ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම 
බංග්ලාෙද්ශය ගත්ත කියා මාර්ගයක් පිළිබඳවත් අන්තර්ජාලෙය් 
විවිධ  පුවත් වාර්තා ෙවනවා. වෙරක ඉන්දිරා ගාන්ධි මැතිනිය 
ඉන්දියාෙව් හිටපු සවුදි අරාබියානු ජාතිකයින් සියලු ෙදනා අත් 
අඩංගුවට ගන්න සූදානම් කරන ෙකොට -[බාධා කිරීමක්] ෙම් 
ෙමොෙහොත වනෙකොට ඇය නිදහස් කිරීම ෙවනුෙවන් ෙගන ඇති 
කියාමාර්ගය ෙමොකක්ද කියලා මම ඇමතිතුමියෙගන් දැනගන්න 
කැමතියි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, පැය භාගයකින් අපට ඔක්ෙකොම පශ්න 

අවසන් කරන්න තිෙබනවා. ඒ නිසා අතුරු පශ්නය විතරක් 
 අහන්න. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මම ෙබො ෙහොම ෙකටිෙයන් අතුරු පශ්නය අහන්නම්.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
විෙද්ශ රැකියා අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂය යටෙත්ත් අපට ෙම් 

සම්බන්ධෙයන් දීර්ඝ විවාදයකට යන්න පුළුවන්.  
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
අලුත්ම තත්ත්වය මම ඔබතුමියෙගන් දැනගන්න කැමැතියි. 
 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට ෙමතුමා අහපු පශ්නය නම් 

පැහැදිලිව අවෙබෝධ වුෙණ් නැහැ. ෙම් සම්බන්ධෙයන් රාජ  
තාන්තික මට්ටමින් මැදිහත්වීමක් ෙවලා තිෙබන බව එතුමා 
ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. ඊට අමතරව අෙප් විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමා 
සහ විශාල  පිරිසක් ෙම් ෙවනුෙවන් කටයුතු කරනවා. අපට  ෙම් 
ෙවලාෙව් ඒ ෙතොරතුරු ෙහළි කරන්න බැහැ. ෙබොෙහොම සුබදායක 

උත්තරයක් ලැෙබ්වි කියලා අපි බලාෙගන ඉන්නවා. ෙනොවැම්බර් 
මාසෙය් 11වැනි දා විෙද්ශ රැකියා අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂය 
පිළිබඳව පවත්වන විවාදයට ඔබතුමා ආෙවොත් අපි ඒ පිළිබඳව 
උත්තර ලබා ෙදන්නම්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. අපි ඒ විධියට කටයුතු කරමු, ගරු බුද්ධික පතිරණ 

මන්තීතුමා. අද අපට ෙව්ලාව සම්බන්ධෙයන් පශ්නයක් තිෙබනවා. 
ඔබතුමාට තවත් අතුරු පශ්නයක් අහන්න තිෙබනවාද? 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ඔව්. තවත් අතුරු පශ්නයක් අහන්න තිෙබනවා.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා අතුරු පශ්නය විතරක් අහන්න. වාර්තා ඕනෑ නැහැ, 

අතුරු පශ්නය විතරක් අහන්න. 
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, 'ඔව්', 'නැහැ', 'බැහැ' කියනවා වාෙග් 

සමහර පශ්න ෙකළින්ම අහන්න බැහැ. ඒකයි වැෙඩ්. මම ඒ සඳහා 
උත්සාහ කරන්නම්. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
කථා පවත්වන්ෙන් නැතිව අතුරු පශ්නය විතරක් අහන්න. 

අපට සීමිත ෙවලාවක් තමයි පශ්න සඳහා ෙවන් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. 

 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, පශ්නයක් අහනෙකොට ලස්සනට 

අහන්න ඕනෑ ෙන්. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔව්. 
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මම ගරු ඇමතිතුමියෙගන් දැනගන්නට කැමැතියි, දැන් සමාජ 

කථිකාවතක් ඇතිෙවලා තිෙබනවා, අෙනක් විෙද්ශ රටවලට 
ෙකෙසේ ෙවතත් ෙසෞදි අරාබියාවට ගෘහ ෙසේවිකාවන් යැවීම 
සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂිත වූ කියා මාර්ගයකට යා යුතුයි, එෙහම 
නැත්නම් සම්පූර්ණෙයන් නතර කළ යුතුයි කියලා. ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් අමාත ාංශෙය් ස්ථාවරය ෙමොකක්ද? 

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
තවම ඒ වාෙග් කිසිම තීරණයක් ෙගන නැහැ. ඒක එෙහම 

එකපාර තීන්දු කරන්න පුළුවන් ෙදයක් ෙනොෙවයි. ෙම් වන විට 
ලාංකිකයින් ලක්ෂ 5කට වැඩි පමාණයක් ෙසෞදි අරාබියාෙව් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සිටිනවා. අපි විෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමාෙග් මැදිහත්වීෙමන්, 
රාජ  තාන්තික මැදිහත්වීමක් ඇතිව තමයි ඒ කටයුතු පිළිබඳව 
සලකන්න බලන්ෙන්, ඉදිරිෙය්දී. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 3 - 80/'15 - (3), ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා. 
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංස්කරණ හා ජනමාධ  අමාත  සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் அரசாங்கக் 
கட்சியின்  தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, අධ ාපන අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා 

එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා 
සිටිනවා. 

 
පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைள யிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
 

 
සමුපකාර සමිති ව ාපාරය : ෙකොමිෂන් සභා 

වාර්තාව 
கூட் ற ச் சங்க இயக்கம் : ஆைணக்கு  அறிக்ைக 

CO-OPERATIVE SOCIETIES MOVEMENT: COMMISSION  
REPORT 

     
   132/’15 

4.  ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
 (மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
 (The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - 
(2) : 

(අ) (i) සමූපකාර සමිති ව ාපාරය පිළිබඳව පත් කරන ලද 
ෙකොමිෂන් සභාෙව් වාර්තාව එවකට ජනපතිනිය වූ 
චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිණියට 
භාර දී තිබුෙණ්ද; 

 (ii) එම වාර්තාව ෙම් වනතුරු එළි දක්වා ෙනොමැති 
නම්, එයට ෙහේතු කවෙර්ද;  

 (iii) එය මහ ජනයා අතට පත්කිරීමට පියවර ගන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  
 

ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) கூட் ற ச் சங்க இயக்கம் ெதாடர்பாக 
நியமிக்கப்பட்ட ஆைணக்கு வின் அறிக்ைக 

அப்ேபாைதய சனாதிபதியான சந்திாிகா 
பண்டாரநாயக்க குமாரண ங்க அவர்களிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட்டதா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  அறிக்ைக இ வைர ெவளியிடப் 
படாதி ப்பின் அதற்கான காரணம் 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) அதைன ெபா மக்களின் ைகக க்குக் 
கிைடக்கச் ெசய்ய நடவ க்ைக எ ப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Industry and Commerce:  
(a) Will he inform this House - 
 (i) whether the Report of the Commission 

appointed to look into  the  Co-operative 
Societies Movement had been handed over 
to the then President, Madam Chandrika 
Bandaranaike Kumaratunga; 

 (ii) if the said Report has not been published up 
to now, the reason for that; and 

 (iii) whether steps will be taken to make that 
Report available to the public? 

(b) If not, why?  
 

 

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා (කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன் - ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப 
அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 
Commerce) 
Sir, the answer to Question No. 04 is as follows: 

 

(a) (i) Yes. I table* the Report as Annex 01. 
 (ii) It was published through the Government 

Printer in June, 2002. I table* that as Annex 
02. 

 (iii) Yes. The Report of the Commission is 
available to the public. 

(b) Not applicable. 
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
Sir, my first Supplementary Question is, this. Is the 

Report presently being studied and the recommendations 
are being complied with or what is the progress? 

 

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ඔබතුමා අහලා තිෙබන්ෙන් ෙම්ක බලන්න පුළුවන් විධියට 

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

[ගරු  තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය] 
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ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒ ෙකොමිෂන් සභා වාර්තාව යම් කිසි අධ යනයකට ලක් 

කරමින්, එය යම් ආකාරයකට අනුගමනය කිරීමට කටයුතු 
ෙකෙරමින් තිෙබනවාද? ඒ පිළිබඳ පගතියක් ගැන කියන්න 
ඔබතුමාට පුළුවන්නම්, කියන්න. නැත්නම් කමක් නැහැ.  

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ඒක ෙම් ෙවලාෙව් කියන්න බැහැ, ගරු මන්තීතුමා. 
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඔබතුමා  එය මට දන්වා එව්වත් ඇති. 
 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
එය මම එවන්නම්. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙදවන අතුරු පශ්නය අහන්න ගරු 

බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමාට මම අවස්ථාව ෙදනවා.  තුන්වන 
අතුරු පශ්නය මම අහන්ෙන් නැහැ.  

 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු අමාත තුමනි, මම හිටපු සමුපකාර ඇමතිවරෙයකු 

වශෙයන් ඔබතුමාට ඉතා වැදගත් පශ්නයක් ෙයොමු කරන්නයි 
යන්ෙන්. සමුපකාර ව ාපාරය සතුව ඉතා වටිනා ඉඩම් හා 
ෙගොඩනැඟිලි පමාණයක් විෙශේෂෙයන් ෙකොළඹ අවට තිෙබනවා. 
මම ඔබතුමාට එක උදාහරණයක් කියන්නම්. "ෙහොලිෙඩ් ඉන්" 
ෙහෝටලයට පිටුපසින් පිහිටි, අවසතු ෙවලා අවභාවිතයට ලක් 
ෙවලා තිබුණු පෙකෝටි ගණනක් වටිනා ඉඩමත් මම රජයට 
අරෙගන දුන්නා. ඒ වාෙග්ම, ෙකොළඹ නගර සීමාව තුළ 
බම්බලපිටිය, ෙකොල්ලුපිටිය, තිඹිරිගස්යාය හා ෙවනත් ස්ථානවල 
ෙකෝටි පෙකෝටි සංඛ ාත වටිනාකමකින් යුත් සමුපකාර ෙද්ෙපොළ 
තිෙබනවා. දැන් ෙම්වාෙය් අයිතිය ඉතාම සූක්ෂ්ම ෙලස ඔබතුමා 
දන්ෙන්ත් නැතිව, නිලධාරින් දන්ෙන්ත් නැතිව විවිධ පදනම් 
යටෙත් ෙපෞද්ගලික අංශයට ෙසමින් මාරු ෙවනවා, ගරු 
ඇමතිතුමනි. ඒක ජාතික අපරාධයක්. ෙහේතුව ෙම්කයි. එය, 
සමුපකාරිකයන් සතෙයන් සතය ෙගොඩ නඟපු, පුරාණ කාලෙය් 
ඉඳලාම වර්ධනය වූ මහා ෙද්ෙපොළ පමාණයක්. ඒ නිසා මම 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, ෙකොමසාරිස්තුමාට දැනුම් දීලා, 
සමුපකාරිකයන්ෙග් ඒ ෙද්ෙපොළ කිසිවක් අවසතු කිරීමට, 
බලහත්කාරෙයන් පරිහරණයට, අයිති කර ගැනීමට තිෙබන ඉඩ 
කඩ ඇහිරීම සඳහා පනත සංෙශෝධනය කරන්න කියලා. 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමනි. ඇත්තටම මා ෙම් 

subject එක භාරෙගන මාස තුනයි. මම සමුපකාරයට අයිති සියලු 
assets පිළිබඳ ෙතොරතුරු ගිය සතිය වන ෙකොට අරෙගන 
තිෙබනවා. එම ෙද්පළ ආරක්ෂා කරන්න මම අනිවාර්යෙයන් 
කටයුතු කරනවා.   

එච්අයිවී ආසාදිතයන් : විස්තර 
எச்ஐவி ெதாற் க்குள்ளாேனார் : விபரம் 

HIV INFECTEES: DETAILS 
       
5. ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 

(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ෙසෞඛ , ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද  අමාත තුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1): 

(අ) (i) වර්ෂ 2010 සිට 2015 දක්වා කාලය තුළ 
හඳුනාෙගන ඇති එච්.අයි.වී. (HIV) ආසාදිතයින් 
සංඛ ාව, වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද; 

 (ii) 2015.10.30 දිනට හඳුනාෙගන ඇති මුළු HIV 
ආසාදිතයින් සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) දැනට හඳුනාෙගන ඇති සමසත් ෙරෝගීන් සංඛ ාව, 
වයස ්කාණ්ඩ අනුව (අවුරුදු 10-15, 16-20, 21-30, 
31-40 සහ 40ට වැඩි) ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද;  

 (iv) ඒ අතර සිටින පාසැල් සිසුන් සංඛ ාව 
ෙකොපමණද;  

 (v) ෙමම පිරිසට HIV ආසාදනය වී ඇති ආකාරය 
අදාළ සංඛ ාව සමග ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සභාගත කරන්ෙනහිද? 

(ආ) රුධිර පාරවිලයනය හරහා ආසාදිත තත්ත්වයට පත්වූ 
ෙරෝගීන් සඳහා රජය අනුගමනය කරනු ලබන ෛනතික 
කියාමාර්ගය කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  
 

சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ 
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i )  2010ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் 2015ஆம் ஆண்  
வைரயிலான காலத்தி ள் இனங்காணப் 
பட் ள்ள எச்.ஐ.வி. (HIV )  ெதாற்றியவர்களின் 
எண்ணிக்ைக, ஒவ்ெவா  ஆண் ன்ப  ெவவ் 
ேவறாக எவ்வள ; 

 (ii )  2015.10.30ஆம் திகதியளவில் இனங்காணப் 
பட் ள்ள ெமாத்த HIV ெதாற்றியவர்களின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வள  ; 

 (iii )  தற்ேபா  இனங்காணப்பட் ள்ள ெமாத்த 
ேநாயாளிகளின் எண்ணிக்ைக, வய ப் பிாி  
களின் ப  (வய  10-15, 16-20, 21-30, 31-40 
மற் ம் 40க்கு ேமல்) ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;  

 (iv) இவர்க க்கு மத்தியில் உள்ள பாடசாைல 
மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ;  

 (v )  இவர்க க்கு HIV ெதாற்றிய ைற குறிப்பிட்ட 
எண்ணிக்ைகக டன் ெவவ்ேவறாக யா ; 

என்பைத அவர் சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா? 

(ஆ) கு தி மாற் ட்ட டாக ெதாற் க்கு ஆளான 
ேநாயாளிக க்காக அரசாங்கம் கைடப்பி க்கும் சட்ட 
நடவ க்ைக யாெதன்பைத அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

asked the Minister of Health, Nutrition and Indigenous 
Medicine:  

(a) Will he table - 

 (i) separately, in respect of each year during 
the period from 2010 to 2015, the number of 
people identified as HIV positive;    

 (ii) the total number of HIV infected people 
identified as at 30.10.2015; 

 (iii) separately, as per age cohort, (10-15, 16-20, 
21-30, 31-40 years and over 40 years), the 
total number of patients;  

 (iv) the number of schoolchildren among them; 
and 

 (v) separately, the way they got infected with 
HIV together with the relevant number?   

(b) Will he inform this House, the legal action adopted 
by the Government for patients infected through 
blood transfusion?  

(c) If not, why?  
 

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා (ෙසෞඛ , 
ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன - 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health, 
Nutrition and  Indigenous Medicine)  
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා. 

(අ) (i) වර්ෂ 2010 සිට 2015 දක්වා කාලය තුළ 
හඳුනාෙගන ඇති HIV ආසාදිතයන් සංඛ ාව  

   2010 -  121 

   2011 -  144 

   2012 -  182 

   2013 -  196 

   2014 -  228 

   2015 -  ඔක්ෙතෝබර් 30 දක්වා - 191 

 (ii) 2,265කි. 

 (iii) දැනට හඳුනාෙගන ඇති සමසත්  ෙරෝගී සංඛ ාව 
වයස ්කාණ්ඩ අනුව.  

 (iv) 20කි. 

 (v) වයස අවුරුදු 15ට අඩුෙවන් වාර්තා වී ඇති HIV 
ආසාදිත ළමයින් සියලු ෙදනා මවෙගන් දරුවාට 
HIV ආසාදනය සම්ෙපේෂණය වූවන් ෙව්.  

  ඒ කියන්ෙන්, වයස අවුරුදු 15න් වැඩි අයට 
සම්ෙපේෂණය වී තිෙබන්ෙන් ලිංගික සම්බන්ධතා 
ෙහේතු ෙකොට ෙගනයි.  

(ආ) රුධිර පාරවිලයනය හරහා ආසාදිත තත්ත්වයට පත් වූ 
ෙරෝගීන් සඳහා රජය අනුගමනය කරන කියාමාර්ගය 
වන්ෙන් ඔවුන්ට HIV ආසාදනය සඳහා අවශ  පතිකාර සහ 
අෙනකුත් ෙසේවා සඳහා ජාතික ලිංගාශිත ෙරෝග/ඒඩ්ස ්
මර්දන ව ාපාරයට ෙයොමු කිරීමයි. එෙමන්ම රුධිර 
පාරවිලයනය හරහා කලාතුරකින් විය හැකි HIV ආසාදනය 
අවම කිරීම සඳහා ජාතික රුධිර පාරවිලයනය ෙසේවය විසින් 
නව තාක්ෂණෙයන් යුත් රුධිර පරීක්ෂණ කම ආරම්භ කර 
ඇත. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 
 

ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, මතු විය හැකි බරපතළ ජාතික 

අර්බුදයක් පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුවට වගකීෙමන් පිළිතුරු ලබා දීම 
සම්බන්ධව මා ගරු ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමු වැනි අතුරු පශ්නය 
ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්ලා අමාත ාංශය මඟින් ෙහෝ 
යම් කිසි ආයතනයක් මඟින් සිදු කරන ලද සමීක්ෂණයකදී හඳුනා 
ෙගන තිෙබනවාද,  HIV ආසාදනය වී ඇති නමුත් ෙම් දක්වා හඳුනා 
ෙගන ෙනොමැති ආසාදිතයන් පමාණයක් ඉන්නවාය කියන 
කාරණය? 

 
 

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කියන එක ඇත්ත. ඒත් ඒක අපිට 

කියන්න බැහැ. ෙමොකද, ඔවුන් ඇවිත් අපට ඒ ගැන වාර්තා 
කරන්ෙන් නැති නිසා.  තවම ඒ ගැන දන්ෙන් නැති ෙකොටසක් 
ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම තව ෙකොටසක් ඉන්නවා, ඒ ගැන දැන 
ෙගනත් බිය සහ සමාජ පශ්න නිසා කියන්ෙන් නැතුව. ඒ නිසා මම 
තීන්දුවක් අරෙගන නිෙව්දනයක් නිකුත් කළා, ෙම් ගැන කියන්ෙන් 
නැතුව හැම පාසලකම උසස් ෙපළ පන්තිවල ළමයින්ෙග් රුධිර 
පරීක්ෂණයක් කරන්න කියලා, සියලුම ෙරෝග සඳහා. ඒ වාෙග්ම 
විශ්වවිද ාල හැම එකකම ඉන්න ශිෂ යන්ෙග් රුධිර පරීක්ෂණයක් 
කරන්න කියලාත් කිව්වා. ඒ එක්කම, රජය මඟින් තරුණ 
සමාජවල, කීඩා සමාජවල ඉන්න අයෙග්  රුධිර පරීක්ෂණයක් 
ෙනොමිෙල් කරනවා. ෙම් අයට අපි කියනවා, විශව්විද ාලයට 
ඇතුළත් ෙවනවා නම් ෙම් රුධිර පරීක්ෂණයට ලක් ෙවලා 
තිෙබන්න ඕනෑ කියලා.  ඒ හැර ෙවන කමයක් නැහැ ෙමය දැන 
ගන්න.   

 

 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් ඊළඟ අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ෙලෝක ෙසෞඛ  සංවිධානෙය් සංඛ ා ෙල්ඛන අනුව, ෙලෝකය පුරා 
දවසකට HIV ආසාදනය වන පිරිස 6,300ක්. ගරු ඇමතිතුමනි, 
ඔබතුමා දැන් ඉදිරිපත් කළ ෙතොරතුරුවල හැටියට ලංකාෙව් HIV 
ආසාදිතයන්ෙග් සංඛ ාව, සංඛ ාත්මකව කුඩා වුණත්, 2010 

679 680 

[ගරු  ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා] 

වයස් කාණ්ඩ 
අනුව (අවුරුදු) 

පිරිමි ගැහැණු මුළු 
සංඛ ාව 

0-9 40 31 71 

10-14 5 2 7 

15-19 7 6 13 

20-29 319 159 478 

30-39 496 326 822 

40ට වැඩි 527 290 817 

වයස් සීමාව 
නිශ්චිත නැති 

31 26 57 

මුළු සංඛ ාව 1,425 840 2,265 
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වර්ෂෙය්දී 126ක් වූ එය 2015 වර්ෂෙය් පළමුවන මාස 10 ඇතුළත 
195 දක්වා වර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා. සංඛ ාත්මකව ෙමය විශාල 
ෙනොවුණාට, වර්ධනයක් තිෙබනවා, ගරු ඇමතිතුමනි. ෙලෝකෙය් 
ඇති ෙවලා තිෙබන තත්ත්වයත් එක්ක ෙමය අනතුරුදායක 
තත්ත්වයක් කියලා අපි පිළිගන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ඉන්දියාෙවන් 
වැඩිම ආසාදිත සංඛ ාව  වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා, ආසියානු 
කලාපෙය් රටවල් අතුරින්. පතිශතයක් විධියට ගත්ෙතොත්, 
තායිලන්තෙයන් වැඩිම පතිශතය වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා.  

ෙම් මහජන ගැලරිෙය් පාසල් දරුවන්, ගුරුවරුන් ඉන්න 
ෙවලාෙව්  මා අත වශ ෙයන්ම කිව යුතු ෙදයක් විධියට 
සලකනවා, ෙසෞඛ  සම්බන්ධෙයන් මහජන අධ ාපනය වැඩිදියුණු 
කළ යුතුයි කියන එක. ගරු කථානායකතුමනි, හිටපු අධ ාපන 
ඇමතිතුමාත්, වර්තමාන අධ ාපන ඇමතිතුමාත් ෙම් ගරු සභාෙව් 
ඉන්න ෙවලාෙව් මම  ෙම් අදහස ඉදිරිපත් කරන්න   ඕනෑ. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ෙම් පිළිබඳව දරුවන් දැනුවත් වන්ෙන් Health 
Science කියන විෂය තුළින්. හැබැයි, Health Science කියන්ෙන් 
basket subject එකක්. යම් දරුෙවකුට ඕනෑ නම්  ඒ විෂය 
හදාරන්න පුළුවන්. හැබැයි පසු ගිය සංඛ ා ෙල්ඛන දිහා බැලුවාම 
ෙපෙනනවා, සාමාන  ෙපළ විභාගයට විෂයයක් හැටියට Health 
Science කියන විෂය හදාරලා තිෙබන්ෙන් සමස්ත දරුවන් 
පමාණෙයන් සියයට 40කට අඩු පමාණයක් බව. ඒ කියන්ෙන්, 
මිලියන 4කට වැඩි දරුවන් පමාණෙයන් සියයට 60කට වැඩි 
පමාණයකට ෙම් ගැන මූලික දැනුවත් කිරීමක් සිදු වන්ෙන් නැහැ. 
දැන් ෙම් වයස් කාණ්ඩයන් අනුව තරුණ දරුවන්ෙග් පමාණය වැඩි 
ෙවලා තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා නායකත්වය 
ෙදන පාර්ලිෙම්න්තුව ඉතිහාසෙය් කවරදාකවත් නැති විධියට 
පක්ෂ, විපක්ෂ ෙදපාර්ශ්වෙයන්ම ෛවද  වෘත්තිකයන් බහුල 
පාර්ලිෙම්න්තුවක්  බවට පත් ෙවලා තිෙබන එක ගැන ඔබතුමාට 
සතුටු වන්න පුළුවන්. විෙශේෂඥ ෛවද වරියක් පවා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්නවා. එය ඉතා වැදගත් ලක්ෂණයක්.  ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඒ නිසා අපි පාර්ලිෙම්න්තුව විධියට එකතු ෙවලා ෙම් 
පිළිබඳව ඉතාම පාෙයෝගික, ශාසත්ීය දැනුවත් කිරීමකට යන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියලා ඔබතුමා ෙයෝජනා කරන්න. එයට එකතු වන්න 
අපට පුළුවන්. 

 

 
ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පිළිබඳව පසු ගිය දවස්වල මා සාකච්ඡා 

කර ෙමන්න ෙම් තීන්දුව ගත්තා. එකක් තමයි, ෙසෞඛ යට බලපාන 
ලිංගිකාශිත ෙරෝග. අෙනක් එක, අෙප් රෙට් පැතිරී තිෙබන සියලුම  
ෙරෝග අද නිවාරණය කර ෙගන යනවා. 1993වන ෙකොට 
ෙපෝලිෙයෝ ඉවරයි. 2012වන ෙකොට මැෙල්රියා ඉවරයි. දැන් 
ෆයිෙල්රියාව ඉතාම අඩු මට්ටමක තිෙබනවා. ෙඩංගු ෙරෝගින්ෙග් 
මරණ සංඛ ාව 1/10කට පමණ අඩු ෙවලා තිෙබනවා.   

අෙනක් පැත්ෙතන් ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග නිසා  සියයට 65ක් 
මරණයට පත් වනවා.  NCD සහ ලිංගික ෙරෝග පිළිබඳව පාසල් 
විෂය මාලාවට ඇතුළත් කරන්ෙන් ෙකොයි විධියටද කියලා 
අධ ාපන අමාත ාංශයත් එක්ක සාකච්ඡා කරනවා. ෙම්ක තමයි 
මිනිසුන්ෙග් ෙසෞඛ ය පිළිබඳව අපට විසඳා ගන්න තිෙබන 
ෙලොකුම පශ්නය. ෙසෞඛ ය කියන විෂයයට ෙම් කරුණු සම්බන්ධ 
කරලා හැම ළමයකුටම ෙසෞඛ ය විෂය අනිවාර්ය කරන්න ඕනෑ.  

 
 

 

 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග සඳහාත් උත්තරයක් තිෙබනවාද? 

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
 ෙබෝ ෙනොවන  ෙරෝග සඳහාත් උත්තරයක් තිෙබනවා. GCE 

(A/L) කරන්න ෙසෞඛ ය විෂය සමර්ථ වීම අනිවාර්ය කරනවා. 
එතෙකොට ළමයින් ඉතාමත් උනන්දුෙවන් ෙම් පිළිබඳව අධ යනය 
කරනවා. 

 

ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු ඇමතිතුමනි, පතිශතයක් විධියට ෙලෝකය පිළිගන්ෙන් 
ජනගහනෙයන් සියයට 1ට වඩා - එෙහම ෙන්ද? මට මතක විධියට 
නම් එෙහමයි. ඒ අනුව ෙම් සංඛ ා ෙල්ඛන අනුව අපට එෙහම 
අනතුරුදායක තත්ත්වයක් වාර්තා ෙවන්ෙන් නැහැ. සියයට 1ට 
වඩා අඩු මට්ටමක් තමයි අෙප් රට තුළ තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ගරු මන්තීතුමා, ඒකට පධාන ෙහේතුව තමයි ෙවනත් රටවල 

HIV ආසාදනය පැතිෙරන්ෙන් මත් දව  injection කිරීම නිසයි. 
මීට ඉස්ෙසල්ලා රජය ෙවනුෙවන් HIV සම්බන්ධෙයන් වන සෑම 
seminar එකකටම මා සහභාගි ෙවලා තිෙබනවා. අෙනක් හැම 
රටකම වාෙග් මත් දව  injection කිරීම  තිෙබනවා. නමුත් 
වාසනාවකට අෙප් රෙට් injectable කමෙයන් මත් දව  use කිරීම 
තවම ෙකෙරන්ෙන් නැහැ. ඒ කියන්ෙන් injection මඟින් මත් 
දව  ලබා ගන්නා කමය. හැෙමෝම කුඩුවලින් තමයි සන්තර්පණය 
ෙවන්ෙන්. නමුත්  ෙකොම්පඤ්ඤවීදිය වැනි පෙද්ශවලින් පසු ගිය 
දවස්වල  injection ගහලා වීසි කරපු කටු හම්බ ෙවලා තිෙබනවා. 
ඒක තමයි හුඟක්ම HIV ආසාදනය පැතිරීමට බලපාන්ෙන්. එම 
කමය නැති නිසා තමයි ලංකාෙව් HIV ආසාදනය පැතිරීම ටිකක් 
අඩු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් අවසාන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

සංඛ ාෙවන් කුඩා වුවත් රුධිර පාරවිලයනය හරහා යම් 
පමාණයක වර්ධනයක් මතු ෙවලා තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, 
තමන්ට කිසිෙසේත්ම අදාළ නැති කාරණාවක් නිසා එම ආසාදනය 
සිදු ෙවනවා නම්, ඒ  ආසාදනයට ලක්වන පුද්ගලයා 
සම්බන්ධෙයන් එය බරපතළ තත්ත්වයක්. ඒ නිසා ෛනතිකව 
ඔවුන්ට සහනයක් ගන්න පුළුවන් වන විධියට ෙම් රෙට් නීති 
පද්ධතිය සකස් කිරීම පිළිබඳව මතක් කරනවා.  ෙසෞඛ  
අමාත ාංශය විධියට ඔබතුමා එයට නායකත්වය ෙදන්න කියලාත්  
මා අවසාන වශෙයන්   ෙයෝජනා කරනවා. 

 

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඇත්තටම රුධිර පාරවිලයනය නිසා ආසාදනයට ලක් වූ 

ෙරෝගීන් ඉතාම අවම සංඛ ාවක් තමයි සිටින්ෙන්. නමුත් 
කටුවලින් මත් දව  ලබා ගන්න ගිෙයොත් අන්න ඒක 
ආසාදිතයන්ෙග් පමාණය විශාල ෙලස වර්ධනය වීමට ෙහේතුවක් 
ෙව්වි. ඒ කමය තමයි මර්දනය කරන්න ඕනෑ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමා. 
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6.  ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත තුමාෙගන්  ඇසූ             

පශ්නය- (2)  

(අ) (i) ශ  ී ලංකාෙව් හඳුන්කූරු හා සුවඳ දුම් කුඩු 
පරිෙභෝජනය වාර්ෂිකව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද;  

 (ii) ෙමම ප මාණෙයන් ශ  ීලංකාෙව් නිපදවන හා පිට 
රටින් ෙගන්වන ප මාණය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද;  

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) හඳුන්කූරු හා සුවඳ දුම් කුඩු සෑදීමට ගන්නා 
අමුදව  ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (ii) ෙමම අමුදව  මිනිස ් සිරුරට අහිතකරද නැද්ද 
යන්න පිළිබඳ පරීක්ෂා කරන ආයතනයක් රට තුළ 
තිෙබ්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, එම ආයතනෙය් නම කවෙර්ද;  

 (iv) එම ආයතනය මඟින් පරීක්ෂා කිරීෙම්දී මිනිස ්
සිරුරට හානිකර අමුදව  භාවිතා කරමින් 
හඳුන්කූරු හා සුවඳ දුම් කුඩු නිෂ්පාදනය කළ 
ආයතන හඳුනාෙගන තිෙබ්ද; 

 යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) හඳුන්කූරු හා සුවඳ දුම් නිෂ්පාදනය කිරීෙම්දී මිනිස ්
සිරුරට අහිතකර රසායන දව  භාවිතය 
වැළැක්වීමට පියවර ගන්ෙන්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, එම පියවර කවෙර්ද;  

 යන්න තවදුරටත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  

 
ெகௗரவ த்திக பத்திறண,- ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப 

அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்பதற்கு,- (2) 

(அ) (i) இலங்ைகயின் வ டாந்த சந்தனக்குச்சி மற் ம் 
ந மணப் ைகத் ள் பாவைன ெவவ்ேவறாக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) இத்ெதாைகயில் இலங்ைகயில் உற்பத்தி 
ெசய்யப்ப கின்ற மற் ம் ெவௗ◌ிநாட் ந்  
இறக்குமதி ெசய்யப்ப கின்ற அள  ெவவ் 
ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 
(ஆ) (i) சந்தனக்குச்சி மற் ம் ந மணப் ைகத் ள் 

உற்பத்தி ெசய்வதற்கு பயன்ப த்தப்ப ம் 
லப்ெபா ட்கள் தனித்தனியாக யாைவ 

ெயன்பைத ம்; 
 (ii) இந்த லப்ெபா ட்கள் மனித உட க்கு 

பாதகமானதா இல்ைலயா என்பைதப் பற்றி 
பாிேசாதிப்பதற்கு நாட் ல் நி வனெமான்  
உள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அந்நி வனத்தின் ெபயர் 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) இந்நி வனத்தினால் பாிேசாதிக்கப்ப கின்ற 
ேபா  மனித உட க்கு தீங்கு விைளவிக்கும் 

லப்ெபா ட்கள் பயன்ப த்தப்பட்  சந்தனக் 
குச்சிகள் மற் ம் ந மணப் ைகத் ள் உற்பத்தி 
ெசய் ம் நி வனங்கள் இனங்காணப் 
பட் ள்ளதா என்பைத ம்;  

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) (i) சந்தனக்குச்சிகள் மற் ம் ந மணப் ைகத் ள் 
உற்பத்தியின்ேபா  மனித உட க்கு பாதகமான 
இரசாயனப் ெபா ட்கள் பயன்ப த்தப்ப வைத 
த ப்பதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அந்நடவ க்ைககள் யாைவெயன் 
பைத ம்; 

 அவர் ேம ம் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Industry and Commerce:  
(a) Will he state - 
 (i) separately, the annual consumption of 

incense sticks and incense powder in Sri 
Lanka; and 

 (ii) out of this amount, the amounts produced in 
Sri Lanka and imported from abroad, 
separately? 

(b) Will he also state - 
 (i) the raw-material used to produce incense 

sticks and incense powder, separately; 
 (ii) whether there is an institution in Sri Lanka 

that checks whether these raw-material are 
harmful or not to the human body; 

 (iii) if so, the name of that institution; and 
 (iv) whether that institution, by so checking, 

identified institutions that produce incense 
sticks or incense powder using those 
harmful raw-material? 

(c) Will he further state - 
 (i) whether steps will be taken to prevent the 

use of raw-material that are harmful to the 
human body in the production of incense 
sticks and incense powder; and 

 (ii) if so, what those steps are? 
(d) If not, why? 
 

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
Sir, the Answer  to Question No. 6  is as follows: 
 

(a) (i)   It is estimated that approximately 550 to 
600 million incense sticks are consumed 
annually. 

              No statistics are available regarding daily/
annual consumption of incense powder.  

 (ii) 60 per cent of this produced locally and the 
balance amount depends on imports. 
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Quantities and values of imports:- 

 Quantities and values of exports:- 

No statistics are available regarding incense powder. 

(b) (i) Incense sticks -  

  Charcoal powder, powder of barks, wood 
powder, bamboo splinters, water, perfumes, 
baby oil colours (not compulsory), 
bomibarks, Ethyl Phthalate, fragrant powder 
mixture 

  Incense powder - 

  Agil, Dewadara, fragrant almonds, joss 
powder 

            (ii)       Yes. 

       (iii)    Institute of Sri Lanka Standards (It is not 
compulsory to check the quality when 
exporting incense sticks. It must be 
legalized) 

       (iv) Since checking the standards of incense 
sticks is not legalized, the incense sticks and 
incense powder manufacturers have not 
obtained necessary testing facilities from 
the Institute of Sri Lanka Standards. 

(c)  (i) Yes. 

 (ii) The incense sticks are manufactured under 
the supervision of the National Enterprise 

Development Authority and Industrial 
Development Board, in consultation with 
the Institute of Industrial Technology and 
therefore, ingredients which are cancerous 
are not included.  

  A Control regarding import and export of 
incense sticks and incense powder is not 
done as per the schedule shown in the 
Gazette No. 1844/49 dated 08th January, 
2014.   It must be legalized.  I table*  the 
Gazette as Annex 1.  

  Yet, there is an opinion among the 
researchers and businessmen that some 
imported incense sticks contain cancerous 
ingredients namely, musk, musk ambrette, 
musk xylol, hence it is necessary to prepare 
a law to obtain a certificate of 
standardization from the Institute of Sri 
Lanka Standards  for these incense sticks.  

(d)  Does not arise.  
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H.S No. 

  
Description 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

    Quantity 
Kgs. 

Value  Rs. Quantity 
Kgs. 

Value Rs. Quantity 
Kgs. 

Value Rs. Quantity 
Kgs 

Value Rs. 

 
3307.41 

 

Preparation of  
incense sticks 
(Agarbatti) which 
produce fra-
grance  when 
burnt and other 
incense items 

 
823,613 

 
342,398,253 

 
674,667 

 
304,872,000 

 
48,554 

 
29,667,707 

 
14,612 

 
8,756,258 

 
H.S No. 

  
Description 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

    Quantity 
Kgs. 

Value  Rs. Quantity 
Kgs. 

Value Rs. Quantity 
Kgs. 

Value Rs. Quantiy 
Kgs 

Value Rs. 

3307.41 Preparation of  
incense sticks 
(Agarbatti) 
which produce 
fragrance  when 
burnt and other 
incense items 

585 605,205 30,501 6,352,978 3687 3,310,504 1057 1,735,974 

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



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, කාලය ඉතුරු කර ගැනීම සඳහා මා 

අතුරු පශ්න තුනම අහන්ෙන් නැහැ. අතුරු පශ්න ෙදකකට සීමා 
වනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, මා ෙම් පශ්නය අහන්න පධාන 
ෙහේතුවක් තිෙබනවා. අපි නූතන තාක්ෂණික ෙලෝකෙය් හිටියත් 
ආගමත් එක්ක බැඳුණු රටක් ලංකාව. ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්න 
හුඟාක් අයට අ .ෙපො.ස. (සාමාන  ෙපළ) ෙහෝ (උසස ් ෙපළ) 
විභාගවලට ලියද්දී මතක ඇති, ඉස්ෙකෝෙල් වාර අවසාන වුෙණ් 
සිකුරාදා, සාමාන  ෙපළ ෙහෝ උසස් ෙපළ විභාග පටන් ගත්ෙත් 
සඳුදා බව. හැබැයි, ගිය අෙගෝස්තු මාසෙය් උසස් ෙපළ විභාගය 
පටන් ගත්ෙත් අඟහරුවාදා. ෙම් වසෙර් සාමාන  ෙපළ පටන් 
ගන්ෙන් ෙහට. අද සඳුදා වුණාට, අද ෙනොෙවයි පටන් ගන්ෙන්. මම 
විභාග ෙකොමසාරිස් ජනරාල්තුමාෙගන් ඇහුවා, "ඇයි අඟහරුවාදා 
පටන් ගන්ෙන්?" කියලා. එතුමා කිව්වා, අෙන්, ගරු මන්තීතුමා 
මාර පශ්නයක්. "සඳුදාට රාහු කාලය ඉවර ෙවන්ෙන් උෙද් 
නවයාහමාරට. ඒ නිසා සඳුදා විභාගය පටන් ගන්න එපා" කියලා 
ෙදමව්පිෙයෝ ෙලොකු ඉල්ලීමක් කරනවා කියලා. ගරු 
කථානායකතුමනි, ඒ නිසා තමයි විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුව දැන් 
තීන්දුවක් ෙගන තිෙබන්ෙන් අඟහරුවාදාට විභාග පටන් ගන්න. 
ඒෙකන් ෙප්නවා දියුණු සමාජය තුළත්, එදා අපි ඉස්ෙකෝෙල් යන 
කාලෙය් හිටපු විභාග ෙකොමසාරිස්තුමන්ලා හිතපු නැති විධියට 
දැන් ඉන්න විභාග ෙකොමසාරිස් ජනරාල්තුමාට ෙදමව්පියන්ෙග් 
බලපෑම නිසා හිතන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන බව. දැන් විභාග පටන් 
ගන්ෙන් අඟහරුවාදාට.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා කියන්ෙන්, හඳුන්කූරුවලටත් රාහු කාලය බලපානවා 

කියලාද? 
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ඔබතුමා ඉතා වැදගත් පශ්නයක් මතු කෙළේ. හඳුන්කූරු සහ 

මදුරුෙකොයිල් සම්බන්ධෙයන් මම අහනවා. මා ෙම් පශ්නයට 
මදුරුෙකොයිල් ඇතුළත් කෙළේ නැහැ. නමුත්, මා එයත් අහනවා. 
ෙමොකද, ගාල්ල කරාපිටිෙය් ඉෙගන ගත්ත ෛවද  ශිෂ යාවක් 
අවුරුදු පහම මදුරුෙකොයිල් පත්තු කරෙගන, ෙදොර ජෙන්ල් 
වහෙගන, පාඩම් කරලා අන්තිමට පස්වැනි අවුරුද්ෙද් ඇය 
ෙපනහළු පිළිකාවක් හැදිලා ජීවිතෙයනුත් සමු ගත්තා. හඳුන්කූරුම 
ෙනොෙවන්න පුළුවන්. පත්තු කරන විවිධ දුම් වර්ගවල, සාම්බානි 
වර්ගවල පමිතිය පිළිබඳව බරපතළ පශ්නයක් තිෙබනවා.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, අතුරු පශ්නය ෙමොකක්ද? 
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා සඳහන් කළා පමිතිෙයන් ෙතොර 
ආයතන සම්බන්ධෙයන් නිවැරදි ෙතොරතුරු කිසිවක් තවම ලැබිලා 
නැහැ කියලා. මා ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි, ෙව ෙළඳ 
ෙපොළ ආශිතව නියැදි පරීක්ෂණ සිදු කරන කණ්ඩායම්වලට විෙශේෂ 
නිෙයෝගයක් ෙදන්න සූදානම්ද කියලා, අදින් පස්ෙසේ ෙම් දුම් කුඩු, 
හඳුන්කූරු හා සාම්බානි වර්ග අහඹු ෙලස අරෙගන දැඩි 
පරීක්ෂණයකට ලක් කරන්න කියලා. ෙමොකද ෙමය ෙම් රෙට් 
සියලුම ෙදනාට බලපාන කාරණයක්. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා, පිළිතුරු ෙදන්න. දැනට මිනිත්තු පහක් පසු 

ෙවලා තිෙබනවා.  
 

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ගරු මන්තීතුමා, මා ඔබතුමාට පිළිතුෙරන් පැහැදිලි කළා. 

ඒකට නීතියක් නැහැ. අෙප් Sri Lanka Standards Institution එක 
තිෙබනවා. ඒෙකන් පුළුවන් ෙම් සම්බන්ධව පරීක්ෂා කරන්න. 
නමුත්, නීතියක් ඇති කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 

 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ෙබෞද්ධ ෙවන්න පුළුවන්; හින්දු ෙවන්න පුළුවන්; ඉස්ලාම් ෙවන්න 
පුළුවන්; කිස්තියානි ෙහෝ ෙවනත් කෙතෝලික නිකායක අය 
ෙවන්න පුළුවන්, ඒ සියලු ෙදනාෙග්ම ජීවිත දුම් කුඩු  එක්ක බැඳිලා 
තිෙබනවා. දැන් ෙම් සඳහා නීතියක් නැති එකයි පශ්නයව 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් සඳහා නීතිය සම්පාදනය කරලා ෙම් ජන 
ජීවිතය හා දැඩිව බැඳී තිෙබන ෙම් දුම් කුඩු වර්ග පිළිබඳව අවශ  
කියා මාර්ග ගන්න අමාත ාංශයට ෙකොපමණ කාලයක් ගත ෙව්වි 
ද? 

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ගරු කථානායකතුමනි, අනිවාර්යෙයන් ඒ සම්බන්ධව නීතියක් 

ෙගනැල්ලා ඉන් පසුව වැරදි කරන අයට දඬුවමක් ෙදන්න වැඩ 
පිළිෙවළක් කරනවා. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එපමණයි ෙන්ද? 

 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, අතුරු පශ්න ෙදකයි අහන්ෙන්. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  ෙදවන වටය. 

 

සමුපකාර සංවර්ධන හා සමුපකාර අතිරික්ත 
අරමුදල්:  අවභාවිතය 
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1. ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා (ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 
මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி - மாண் மிகு சுனில் 
ஹந் ன்ெனத்தி சார்பாக) 
(The Hon. Nihal Galappaththi on behalf of the Hon. Sunil 
Handunnetti) 
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - 

(3) : 
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(අ) වර්ෂ 2011 - 2014 අතර කාලය තුළ සමූපකාර සංවර්ධන 
අරමුද ෙල් හා සමුපකාර අතිරික්ත අරමුදෙල් රුපියල් 
මිලියන 897.06ක්, 1972 සමූපකාර සමිති පනෙත් 
දැක්ෙවන පතිපාදනවලට පටහැනිව අවභාවිත කිරීම සහ 
සාවද  පරිහරණයට ඉඩහැරීම යන ෙචෝදනා යටෙත් හිටපු 
අමාත වරයාට හා හිටපු සමුපකාර සංවර්ධන 
ෙකොමසාරිසව්රයාට එෙරහිව ෙපොලිස ් මූල  අපරාධ 
 ෙකොට්ඨාසය ෙවත පැමිණිලි කර ඇති බව එතුමා 
දන්ෙනහිද? 

 

(ආ) (i)  ඉහත (අ) හි සඳහන් වන පැමිණිල්ෙල් විමර්ශනවල 
පගතිය කවෙර්ද;  

 (ii)  ෙමම මුදල් අවභාවිතය හා සාවද  පරිහරණය 
පිළිබඳව ෙපොදු ෙද්පළ පනත යටෙත් විමර්ශනයක් 
සිදු කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i)  ෙමම මුදල් අවභාවිතය හා සාවද  පරිහරණය 
පිළිබඳව ආයතනික මට්ටමින් ෙගන ඇති 
කියාමාර්ග කවෙර්ද;   

 (ii)  අහිමි වූ මුදල් යළි අය කර ගැනීම සඳහා ගනු ලබන 
කියාමාර්ගය කවෙර්ද;  

 (iii) විෂයභාර අමාත වරයා ෙග් අභිමතය පරිදි ෙපොදුෙව් 
රාජ  අරමුදල් අවභාවිතය වැළැක්වීම සඳහා 
ඉදිරිෙය්දී කියාමාර්ග ගන්ෙන්ද;   

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  
 
ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 
(அ) 2011 - 2014 ஆம் ஆண் க க்கு இைடப்பட்ட 

காலத்தி ள் கூட் ற  அபிவி த்தி நிதியம் மற் ம் 
கூட் ற  மிைக நிதியத்தின் பா 897.06 மில் யன் 
ெதாைகைய, 1972ஆம் ஆண் ன் கூட் ற ச் சங்கச் 
சட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள ஏற்பா க க்கு 

ரணாக ஷ்பிரேயாகம் ெசய்தல் மற் ம் தவறான 
ைறயில் ைகயாள்வதற்கு இடமளித்தல் ஆகிய 

குற்றச்சாட் களின்கீழ் ன்னாள் அைமச்ச க்கும் 
மற் ம் ன்னாள் கூட் ற  அபிவி த்தி ஆைணயாள 

க்கும் எதிராக ெபா ஸ் நிதிசார் குற்றப் பிாிவில் 
ைறப்பா  ெசய்யப்பட் ள்ளெதன்பைத அவர் 

அறிவாரா? 
(ஆ) (i) ேமற்ப  (அ)இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள 

ைறப்பா  மீதான லனாய் களின் 
ன்ேனற்றம் யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  நிதி ஷ்பிரேயாகம் மற் ம் தவறான 
ைகயா ைக ெதாடர்பாக ெபா ச் ெசாத் க்கள் 
சட்டத்தின்கீழ் லனாய்ெவான்  ேமற்ெகாள்ளப் 
ப கின்றதா என்பைத ம்; 

 அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(இ) (i) ேமற்ப  நிதி ஷ்பிரேயாகம் மற் ம் தவறான 

ைகயா ைக ெதாடர்பாக நி வன மட்டத்தில் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (ii) இழக்கப்பட் ள்ள பணத்ெதாைகைய மீள 
அறவி வதற்கு ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க் 
ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) விடயத் க்கு ெபா ப்பான அைமச்சாின் 
தற் ணிபின் பிரகாரம் ெபா வாக அரச 
நிதியங்களின் ஷ்பிரேயாகத்ைதத் த ப்பதற்கு 
எதிர்காலத்தில் நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப் 
ப மா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of Industry and Commerce:  
(a) Is he aware that a complaint has been lodged with 

the Financial Crimes Investigation Division of 
Police against the former Minister of  Co-
operatives and the former Commissioner of Co-
operative Development on charges of misuse and 
misappropriation of a sum of Rs. 897.06 million 
out of the Co-operatives Development Fund and 
the Co-operatives Surplus Fund against the 
provisions of the Co-operative Societies Act of 
1972, during the period 2011-2014?  

(b) Will he inform this House - 
 (i)  the progress of the investigation of the 

complaint mentioned in (a) above; and 
 (ii) whether an investigation will be conducted 

under the Public Property Act on the 
misuse and misappropriation of these 
funds? 

(c) Will he also inform this House -  
 (i)  the institutional procedures initiated 

against the misuse and misappropriation of 
these funds; 

 (ii) the measures to be taken to recover those 
funds lost to the Government; and 

 (iii) whether steps will be taken to prevent 
misappropriation of public funds in general 
on the discretion of the Minister in charge 
of the subject, in future?   

(d) If not, why?  
 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad Badhiutheen) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 

කරනවා. 
 

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

 

(අ) ඔව්. සමූපකාර සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අරමුදල් අවභාවිත 
කිරීම සම්බන්ධෙයන් ලද පැමිණිල්ලකට අනුව විමර්ශනයක් ආරම්භ 
කර පවත්වාෙගන යන බව මූල  අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසෙය් 
ෙජ ෂ්ඨ නිෙයෝජ  ෙපොලිසප්තිෙග් අංක SDIG/FCID/OUT/1530/15 
සහ 2015.10.17 දිනැති ලිපිෙයන්** දන්වා ඇත.    
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————————— 
**  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
**  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
**  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

(ආ) (i)  2011 සිට 2014 අතර කාලය තුළ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
ෙසේවෙය් ෙයදී සිටි සහ ෙයදී සිටින විවිධ තනතුරුවල 
නිලධාරින්ෙගන් ෙම් වන විට ෙපොලිස ් මූල  අපරාධ 
ෙකොට්ඨාසෙය් නිලධාරින් විසින් පකාශ ලබා ගනිමින් පවති. 

 (ii)  1988 අංක 11 දරන අපරාධ නඩු විධාන සංගහ පනෙත් 
(සංෙශෝධිත) 124 වන වගන්තිය පකාරව මූල  අවභාවිතය 
සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණයක් පවත්වාෙගන යනු ලබන 
බවට ඇමුණුම 1හි සඳහන් ලිපිෙයන් දන්වා ඇත. 

 

(ඇ) (i)  ඉහත (ආ) (II) හි සඳහන් විමර්ශනෙයන් ෙහළිවන කරුණු 
අනුව ඉදිරි පියවර ගනු ලැෙබ්. 

 (ii)  ඉහත (ඇ) (I) අනුව ආයතනික මට්ටෙමන් සිදු කිරීමට 
නියමිත විමර්ශනෙය් නිර්ෙද්ශ මත පියවර ගනු ලැෙබ්. 

 (iii) සමූපකාර අරමුදෙල් ඉදිරි වර්ෂවල වියදම් පිළිබඳව නව 
කමෙව්දයක් සකස ්කර එය ෙමම අමාත ාංශෙය් කටයුතු 
පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාෙව් සාකච්ඡාවට ඉදිරිපත් 
කිරීමට කටයුතු කරනු ලැෙබ්.  

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී ෙයෝජනා. ගරු ඥානමුත්තු 

ශීෙන්සන් මන්තීතුමා. පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීම. 
 

 
ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් 

தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள் 
PRIVATE MEMBERS' BILLS 

 

මඩකලපුව තරුණ කිස්තියානි සංගමය (සංස්ථාගත 
කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත 

மட்டக்களப்  வா ப கிறிஸ்தவ சங்கம் 
(கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 

BATTICALOA YOUNG MEN'S CHRISTIAN'S ASSOCIATION 
(INCORPORATION) BILL 

 

ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, பின்வ ம் பிேரரைணைய 

நான் சமர்ப்பிக்கின்ேறன். 
"மட்டக்களப்  வா ப கிறிஸ்தவ சங்கம் (கூட் ைணத்தல்) 

சட்ட லம் ெகாண் வர அ மதி வழங்கப்ப மாக" 
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
 

විසින් ස්ථිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 
 
 

පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 

මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 
ෙකටුම්පත සංචාරක සංවර්ධන හා කිස්තියානි ආගමික කටයුතු 
අමාත තුමා ෙවත පවරන ලදී. 

 

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப   சுற் லாத் ைற 
அபிவி த்தி மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள் அைமச்ச க்கு 
அறிக்ைக ெசய்யப்ப வதற்காகச் சாட்டப்பட்ட . 

  

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

The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 
Minister of  Tourism Development and Christian Religious Affairs for 
report. 
 

විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2016 
ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2016 

APPROPRIATION BILL, 2016 
 

කාරක සභාෙවහිදි තවදුරටත් සලකා බලන ලදී. - 
[පගතිය:  ෙදසැම්බර් 05] 

[කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.]      
 

கு வில் ேம ம் ஆராயப்பட்ட . - [ேதர்ச்சி : சம்பர் 05] 
[மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.] 

 

Considered further in Committee - [Progress:05th December] 
[THE HON. SPEAKER in the Chair.] 

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
පළමුවන උපෙල්ඛනය - ශීර්ෂ 120, 217 සලකා බැලීම පූ.භා 

10.00 සිට 12.30 දක්වාත්,  ශීර්ෂ 160, 283, 291 සහ 198, 282 
සලකා බැලීම අ.භා. 1.00 සිට 6.30 දක්වා. 
 

120 වන ශීර්ෂය.- කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත වරයා 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 625,130,000 

 

தைலப்  120.-  மகளிர் மற் ம் சி வர் அ வல்கள் அைமச்சர் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.-  ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள்- மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 625,130,000  

 
HEAD 120.-  MINISTER OF WOMEN CHILD AND AFFAIRS 

 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                
Rs. 625,130,000 

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, "2016 විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පෙත් 

කාරක සභා  අවස්ථාෙව්දි අද දින විවාදයට ගැෙනන අමාත ාංශය 
හා ඒ යටෙත් ඇති අෙනකුත් ෙදපාර්තෙම්න්තු හා ආයතනවලට 
අදාළ අංක 120, 217 දරන වැය ශීර්ෂයන්ෙගන් සම්පදායානුකූලව 
එක් එක් වැඩසටහන්හි සියලු පුනරාවර්තන වියදම් හා මූලධන 
වියදම් රුපියල් 10කින් කපා හැරිය යුතුය" යි මම ෙයෝජනා 
කරනවා. 

 
[ .ப. 10.09] 
 

ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය (ළමා කටයුතු රාජ  
අමාත තුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன் - சி வர் 
அ வல்கள் இராஜாங்க  அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran - State Minister of 
Child Affairs) 
ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள! மகளிர் மற் ம் சி வர் 

அ வல்கள் அைமச்சின் கு நிைல விவாதத்தில் கலந்  

691 692 

[ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා ] 
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ெகாண்  ேபசுவதற்குச் சந்தர்ப்பம் வழங்கியைமக்காக 
தற்கண் உங்க க்கு நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்ள 

வி ம் கின்ேறன். நாட் ல் ெபண்கள், சி வர்கள் மீதான 
வன் ைறகள் மற் ம் ஷ்பிரேயாகங்கள் அதிகாித்  
வ கின்றன. நா  த விய ாீதியில் நாள்ேதா ம் இத்தைகய 
சம்பவங்கள் இடம்ெபற்  வ வதாக ைறப்பா கள் 
ெதாிவிக்கப்ப கின்றன. ெபண்கள், சி வர்கள் மீதான 
பா யல் ஷ்பிரேயாகங்கள் மற் ம் வன் ைறகைளத் 
த ப்பதற்கு நாம் அைனவ ம் ஒன்றிைணந்  நடவ க்ைக 
எ க்கேவண் ய  இன்றியைமயாததாகும். யாழ்ப்பாணத்தில் 
வித்தியா, வன்னியில் திவ்வியா, காத்தான்கு யில் சஹீப் 
பாத்திமா, ெகாட்டெதனியாவில் ேசயா என்  ெபண்கள் 
மற் ம் சி வர்கள் மீதான பா யல் ஷ்பிரேயாகங்க ம் 
ப ெகாைலக ம் ெதாடர்கின்றன.  

ெபண்கள் மற் ம் சி வர்கள் மீதான ஷ்பிரேயாகங்கள் 
மற் ம் வன் ைறகைளக் கட் ப்ப த்த எம  அைமச்சான , 
நீதியைமச்சு, சட்ட ம் ஒ ங்கும் பற்றிய அைமச்சு, 
சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப்  அைமச்சு ஆகியவற் டன் 
இைணந்  விேசட ெசயற்றிட்டத்ைத நைட ைறப் 
ப த் வதற்கு நடவ க்ைக எ த் வ கின்ற . இவ்விடயம் 
ெதாடர்பில் நாம் பல தடைவகள் கூ க் கலந் ைரயா  

ள்ேளாம். சி வர்கள், ெபண்கள் மீதான வன் ைறகள் 
மற் ம் ஷ்பிரேயாகங்கைளத் த ப்பதற்கான வழி ைறகள் 
குறித் ம் இத்தைகய வன் ைறகளில் ஈ ப பவர்கள்மீ  
க ைமயான சட்ட நடவ க்ைககைள எ ப்ப  ெதாடர்பி ம் 
பல தீர்மானங்கள் நிைறேவற்றப்பட் ள்ளன. 

வன்னியில் த்தம் காரணமாகப் பல்லாயிரக்கணக்கான 
சி வர்கள் பாதிக்கப்பட் ள்ளனர். 7,000 சி வர்கள் வைரயில் 
தாய் தந்ைதயைர இழந்  நிர்க்கதியாகி ள்ளனர். இவ்வா  
அநாைதகளான சி வர்கள், சி வர் இல்லங்களி ம் 
உறவினர், நண்பர்கள் களி ம் வாழ்ந்  வ கின்றனர். 
வடக்கில் ெப மளவான சி வர் இல்லங்கள் தற்ேபா  
ெசயற்பட்  வ கின்றன. இவற்றில் ெப மளவான இல்லங்கள் 
சிறந்த ைறயில் ெசயற்ப கின்றேபாதி ம் அந்த இல்லங் 
க க்கும் ேதைவகள் அதிகமாக ள்ளன. இேதேபால், சில 
சி வர் இல்லங்களில் ஷ்பிரேயாகங்கள் இடம்ெபற்றைம 
குறித் ம் ைறப்பா கள் ெதாிவிக்கப்பட் ள்ளன. எனேவ, 
இத்தைகய சி வர் இல்லங்கள் ெதாடர்பில் நாம் கவனம் 
ெச த்தேவண் ள்ள . நாட் ள்ள சி வர் இல்லங்கள் 
அைனத் ம் எம  அைமச்சின்கீழ் பதி ெசய்யப்படேவண் ம். 
அவ்வா  பதி ெசய் , எம  அதிகாாிகளின் கண்காணிப்  
மற் ம் ேமற்பார்ைவயின்கீழ் அைவ ெசயற்படேவண் ம். 
இதற்கான நடவ க்ைககைள நாம் எ த்  வ கின்ேறாம். 

வடக்கில் த்தத்தினால் சி வர்கள் அநாைதகளாக்கப் 
பட் ள்ள டன் ெப மளவாேனார் அங்க னமைடந் 

ள்ளனர். ெப மளவான சி வர்கள் உளாீதியான 
பாதிப் க்கைளச் சந்தித் ள்ளனர். இவ்வா  பாதிக்கப்பட்ட 
சி வர்க க்கும் விேசட திட்டத்தின்கீழ் நாம் உதவேவண் ய 
ேதைவ ள்ள . த்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வட பகுதியிைன 
விேசடமாக நாம் கவனிக்க ேவண் ள்ள . ஏைனய 
இடங்கைளவிட, த்தப் பாதிப் க்க க்குள்ளான சி வர்கள் 
வட பகுதியிேலேய ெப மளவில் உள்ளனர். எனேவ, நாம் 
அந்தச் சி வர்கள் ெதாடர்பில் விேசட கவனம் ெச த்த 
ேவண் ம். ெபண்கள், சி வர்கள் மீதான வன் ைறகைளக் 
கட் ப்ப த் ம் வைகயில், பிரேதச ெசயலக மட்டத்தில் 
சி வர், ெபண்கள் காப்பகங்கைள அைமத்  வ கின்ேறம். 
நாம் எம  அைமச்ைசப் ெபா ப்ேபற்ற பின்னர், 
யாழ்ப்பாணத்தி ம் ஊர்காவற் ைறயி ம் சி வர், ெபண்கள் 
காப்பகங்கைளத் திறந்  ைவத் ள்ேளாம். இேதேபால், 
மட்டக்களப்பி ம் சி வர், ெபண்கள் காப்பகம் அைமக்கப் 
பட் ள்ள . அதைனக் கூ ய விைரவில் திறந் ைவப்பதற்கு 

நாம் நடவ க்ைக எ ப்ேபாம். இந்த அ வலகம் 2 
மாதங்க க்கு ன்னேர திறக்கப்பட் க்க ேவண் ம். 
ஆனால், அதிகாாிகளின் அசமந்தப்ேபாக்கு காரணமாக 
இன்ன ம் திறக்கப்படா ள்ள . இதைனத் திறப்பதற்கு 
உடன் நடவ க்ைக எ க்கப்ப ம்.  

சி வர்கள் ெதாழி ல் அமர்த்தப்ப ம் ெசயற்பா க ம் 
அதிகாித்  வ கின்றன. ெகா ம்  உட்படப் பல 
பிரேதசங்களில் சி வர்கள் திட்டமிட்ட வைகயில் ெதாழி ல் 
அமர்த்தப்ப கின்றனர். மைலயகத்ைதச் ேசர்ந்த ெப மளவான 
சி வர்கள் ெகா ம்  உட்பட நகரப் பகுதிகளில் ெதாழி க்கு 
அமர்த்தப்பட் க்கின்றனர். சி வர்கைளத் ெதாழி க்கு 
அமர்த் வ ம் ஒ வைகயில் சட்டவிேராத நடவ க்ைகயாகும். 
இதைனத் த ப்பதற்கும் நாம் நடவ க்ைக எ க்க 
ேவண் ள்ள . சி வர்கள் மீதான ஷ்பிரேயாகங்கள் 
மற் ம் வன் ைறகைளத் த ப்பதற்கு பாடசாைல 
மட்டத்தி ம் விழிப் ணர்ைவ ஏற்ப த்த ேவண் ள்ள . 
இதற்ெகன விேசட ெசயலமர் கைள நடத் வ  குறித் ம் 
பாிசீ த்  வ கின்ேறாம். இத்தைகய ெசயற்பா கைள 
ேமற்ெகாள்வதற்குப் ேபாதியள  நிதி எம  அைமச்சுக்கு 
ஒ க்கப்பட ேவண் ம். இம் ைற எம  அைமச்சுக்கு 
ஒ க்கப்பட்ட நிதி உண்ைமயிேலேய ேபா மானதல்ல. 

சி வர்கள் மீதான ஷ்பிரேயாகம் மற் ம் 
வன் ைறக க்கு வ ைம ம் மிக க்கியமான ஒ  
காரணமாக அைமகின்ற . வ ைம காரணமாக கு ம்பத் 
தைலவிகள் மத்திய கிழக்கு நா க க்கும் ெவளியிடங் 
க க்கும் ேவைலக்குச் ெசல்கின்றனர். இதனால் ட் ல் 
பிள்ைளகள் தனிைமப்ப த்தப்ப கின்றனர். இவ்வாறான 
சூழ்நிைலயிேலேய ெப மளவான வன் ைறகள் இடம்ெப  
கின்றன. சி மிகள்மீ  தந்ைத மற் ம் சேகாதரர்கள் பா யல் 

ஷ்பிரேயாகத்தில் ஈ பட்ட சம்பவங்க ம் இடம் 
ெபற் ள்ளன. இ குறித் ப் பல்ேவ  ைறப்பா கள் 
பதி ெசய்யப்பட் ள்ளன. இதைனவிட, பாடசாைலகளி ம் 
பல்ேவ  ஷ்பிரேயாகச் சம்பவங்கள் இடம்ெப கின்றன. 
இவ்வா  யாழ்ப்பாணத்தில் ஷ்பிரேயாக சம்பவத்தில் 
ஈ பட்ட அதிபர்கள் இ வர் சட்ட நடவ க்ைகக்கு 
உட்ப த்தப்பட் க்கின்றனர். 

அரசாங்கமான  தற்ேபா  சி பராய அபிவி த்தி 
ெதாடர்பான க த்திட்டம் ஒன்றில் ைகச்சாத்திட் ள்ள . 
மாறிவ ம் எம  கு ம்பக் கட்டைமப்பான  அதிகளவிலான 
ெதாழில் ாி ம் ெபற்ேறாைரக் ெகாண் ப்ப டன் 
நம்பகமான ம் சிறந்த தரத்திலான மான சி வர் பராமாிப்  
காணப்படாைம ம் பல்ேவ  பிரச்சிைனகைளத் ேதாற்றி 
விக்கின்ற . சி வர்கைள ைறயாகப் பராமாிப்பதற்குத் 
ேதைவயான ெபளதிக உட்கட்டைமப் க் குைறவாகக் 
காணப்ப ம் சி வர் பராமாிப்  நிைலயங்கள் சி வர் 
பராமாிப் க்கு உகந்ததாகக்  காணப்ப வதில்ைல. இங்கு 
கடைமயாற் ம் பராமாிப்பாளர்கள் உாிய ெதாழி க்கான 

ைறயான பயிற்சிையப் ெபற்றி ப்பதில்ைல. எனேவ, 
இத்தைகய பராமாிப்பாளர்க க்கு விேசட பயிற்சிகைள 
வழங்கேவண் ள்ள . எனேவ, சி வர் பராமாிப்  
வசதிகைள ஊக்குவிப்பதற்கும் ச கத்தில் சிறந்த பராமாிப் 
பாளர்கைள உ வாக்குவதற்கும் நாம் நடவ க்ைக எ க்க 
ேவண் ம். இதற்ெகனச் சி வர் பா காப்  அதிகாரசைபக்கு 
100 மில் யன் பாய் இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தில் 
ஒ க்கப்பட் ள்ைம வரேவற்கத்தக்கதாகும். 

இேதேபால், சி வர் பராமாிப்பாளர்க க்கான 
சான் ப த்தப்பட்ட பயிற்சிகைள வழங்குவதற்கு இலங்ைக 
ெதாழிற்பயிற்சி அதிகாரசைபக்கும் ேதசிய சி வர் பா காப்  
அதிகாரசைபக்கும் 50 மில் யன் பாய் இந்த வர  ெசல த் 
திட்டத்தில் ஒ க்கப்பட் ள்ள . சி வர் பராமாிப் த் 
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ெதாடர்பான பயிற்சிெநறிகைள வழங்கும் தனியார் நி வனங் 
க க்கு வாிச் ச ைககைள வழங்க ம் ன்ெமாழியப் 
பட் ள்ள . இ ம் வரேவற்கத்தக்க ஒன்றாகும்.  

சி வர்கைளப் ேபான்  ெபண்கள் மீதான வன் ைறகள் 
மற் ம் பா யல் ஷ்பிரேயாகச் சம்பவங்க ம் அதிகாித்ேத 
வ கின்றன. இதைனக் கட் ப்ப த் வதற்கும் எம  
அைமச்சின் தைலைமயில் நடவ க்ைககள் ன்ென க்கப் 
ப கின்றன. "Care Sri Lanka" நி வனத்தினால் 2013ஆம் 
ஆண்  ெவளியிடப்பட்ட ஆய்  அறிக்ைகயில், இலங்ைகயில் 
ெதாி ெசய்யப்பட்ட நான்கு மாவட்டங்களில் 14 தமான 
ஆண்கள் வல் ற  உட்பட பா யல் ஷ்பிரேயாகங்களில் 
ஈ பட்டதாக ஏற் க்ெகாண் ள்ளனெரனக் குறிப்பிடப் 
பட் ள்ள . ேம ம், குற்றவாளிகள் சட்டத்தின் ன் நி த்தப் 
படா  ச கத்தில் சுதந்திரமாகத் திாியவிடப்பட் ள்ளனர். இ  
இலங்ைகயில் உயர் மட்டத்தில் காணக்கூ யதாக உள்ள . 

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Minister, you have one more minute. 
 

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

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Giving more time is a problem. 

  

ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 
எம  நாட் ள்ள சட்ட ஏற்பா கைள ம் நீதிமன்றப் 

ப ைறைய ம் குற்றவாளிகள் தமக்குச் சாதகமாகப் 
பயன்ப த்திக்ெகாள்கின்றனர். சி வர் ஷ்பிரேயாக 
வழக்குகள் சுமார் 6 ெதாடக்கம் 8 வ டங்கள் வைர 
விசாரைணக்குட்ப த்தப்ப கின்றன. அேநகமாக இரண்  
தடைவகள் ேமன் ைறயீ  ெசய்யப்ப கின்றன. சர்வேதச 
ாீதியாக நாம் ைகச்சாத்திட் ள்ள உடன்ப க்ைககளின் 
பிரகாரம், சில நிபந்தைனக க்குக் கட் ப்படேவண் ள்ள . 
“கண் பார்ைவ அற்றவன் கு டன் அல்லன்; தன் குற்றங்கைள 
உணராதவேன கு டன்” என் ம் மகாத்மா காந்தியின் 

ெமாழிக்கு அைமவாக, வழக்கு விசாரைணகளின் தீர்ப் கள் 
காலதாமதமைடவதால் ஏற்ெகனேவ குற்றம் ாிந்த ஒ வர் 
மீண் ம் மீண் ம் குற்றம் ாிகின்றார். அ மட் மன்றி, 
பிைணயில் ெசல் ம் குற்றவாளி ஒ வர் மீண் ம் பல 
குற்றங்கைளப் ாிகின்றார். இவர்க க்குப் பிைண வழங்கும் 
நிபந்தைனகைளக் க ைமயாக்க ேவண் ம்; ேம ம், இவர்கள் 
ெபா ஸாாினா ம் கிராம ேசவகர்களினா ம் கண்காணிக் 
கப்படல் ேவண் ம். விசாரைணகள் தாமதமாவ  மற்ெறா  
காரணியாகும். 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Minister, your time is over. Please table the rest 

of the speech. Otherwise, other speakers will have a 
problem with time.  

ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 
என  மிகுதி உைரைய ஹன்சாட் பதி க்காகச் 

*சமர்ப்பிக்கின்ேறன்.  
 

*සභාෙම්සය මත තබන ලද කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස: 
*சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட உைரயின் எஞ்சிய பகுதி: 
*Rest of the speech tabled: 

ெபா ஸ் விசாரைணகள், ைவத்திய பாிேசாதைன, .என்.ஏ. 
பாிேசாதைன, நீதிமன்ற விசாரைணகள் என்  காலம் தாழ்த் வ  
குற்றவாளிக க்குச் சாதகமாக மாறிவி கின்ற . உதாரணமாக, 
ேசயா என்ற சி மியின் ெகாைல ெதாடர்பான சந்ேதக நபர் 
2013ஆம் ஆண்  சி வர் ஒ வைரக் கடத்திச் ெசன்றதற்காக ஒ  
வ ட சிைறத்தண்டைன விதிக்கப்பட் , இந்த தண்டைன ஐந்  
வ டங்க க்கு ஒத்திைவக்கப்பட் ந்த ஒ  குற்றவாளியாவார். 
சி வர் ஷ்பிரேயாகங்க க்காக இலகு தண்டைனகள் மற் ம் 
ஒத்திைவக்கப்பட்ட சிைறத்தண்டைனகள் வழங்குவதன் லம் 
குற்றச்ெசயல்கள் அதிகாிப்பைத ம் காணக்கூ யதாக ள்ள . 
எனேவ, இவ்வாறான குற்றங்கள் நிகழ்கின்ற சூழைல மாற்ற 
ேவண் ம். ாித சுேலாக மற் ம் ஆேவசம்மிக்க க த் ப் 
பாிமாற்றங்கைளவிட, நீண்டகாலம் நிைலெபறத்தக்கதான 
ெபாறி ைறகைள உ வாக்குதல் ேவண் ம். இவ்வாறான 
குற்றங்கள் நிகழ்வதற்கான காரணிகைளக் கண்டறிந்  
தீர் காணக்கூ ய உ தியான ெபாறி ைறகைள இனங்காணல் 
மிக க்கியமாகும். தற்ேபாைதய நிைலைம மாற்றப்படல் 
ேவண் ம். குறித்த காலவைரயைறக்குள் வழக்கு விசாரைணகள் 
நடத்தி க்கப்படல் ேவண் ம்.  

சட்டமா அதிபர் திைணக்களத்தில் சி வர் ஷ்பிரேயாகங் 
க க்கான தனியான பிாி  ஒன்  உண் . ெபா ஸ் 
திைணக்களத்தில் ெபா ஸ் சி வர் பணியகெமான்  உண் . 
அேதேபால, இதற்காக விேசட நீதிமன்றங்கள் அைமக்கப்படல் 
ேவண் ம். இந்தக் குழாமில் ெபண்கள் அதிகம் இைணத் க் 
ெகாள்ளப்பட ேவண் ம். இம்மாதிாியான சம்பவங்கைள 
அறிக்ைகயி ம்ேபா  ஊடகங்கள் ெபா ப் டன் ெசயற்பட 
ேவண் ம். அண்ைமக்காலங்களில் இந்த விடயம் ெதாடர்பில் 
ஊடகங்களின் ெசயற்பா  வ த்தத்ைதத் த கின்ற . எம  
எதிர்காலச் சிறார்கைளப் பா காக்க நாம் மிகக் க ைமயான 
தீர்மானங்கைள எ க்கேவண் ள்ள . வழக்கு விசாரைணகளின் 
ேபா  சமர்ப்பிக்கப்ப கின்ற சாட்சியங்கள், வாதப்பிரதி 
வாதங்களினால் சட்டத்தி ள்ள ஓட்ைடகைளப் பயன்ப த்திக் 
குற்றவாளி தப்பித் க்ெகாள்வதற்கும் நிரபராதி தண் க்கப் 
ப வதற்கும் சந்தர்ப்பங்கள் உண் . 

ஐக்கிய நா கள் மனித உாிைமகள் ேபரைவத் தைலவாின்  
அறிக்ைகயில், "வளர்ந்  வ ம் நா களில் சட்டத்தில் 
குைறபா கள் காணப்ப வதனால் இவ்வாறான குற்றங்க க்கு 
ஆளாவ  ச கத்தின் அ மட்டப் பிரைஜகேளயன்றி, ச கத்தின் 
உயர்மட்டப் பிரைஜகள் அல்லர்" எனத் ெதளிவாகச் 
சுட் க்காட் ள்ளார். சட்டத்தால் மாத்திரம் இவ்வாறான 
குற்றச்ெசயல்கைளத் த க்க யா . சமயத் தைலவர்கள், ச கத் 
தைலவர்கள், ெபற்ேறார், ஆசிாியர்கள், ச க ஆர்வலர்கள் 
ேபான்ேறார் ஒ ங்கிைணந்  ெசயற்பட்  இவ்வாறான ச க 
சீர்ேக கைளச் சலைவ ெசய்வதற்கும், சி பராயத்தில் 
த ப் சிகைள ஏற்றி ேநாய்கைளத் த ப்ப  ேபான்  
ஆேராக்கியமான க த் க்கைளச் சி பராயத்தி ந்ேத பிள்ைள 
க க்கு ஊட் வதற்குமான ெபாறி ைறகைள உ வாக்க 
ேவண் ம். 

விதைவகளின் வாழ்வாதாரத்ைத ேமம்ப த்தல்: த்தத்தினால் 
வடக்கு, கிழக்கில் 90,000 ெபண்கள் விதைவகளாக் 
கப்பட் ள்ளனர். இவ்வா  ெபண்கைளத் தைலைமத் வமாகக் 
ெகாண்ட கு ம்பங்கள் தம  வாழ்வாதாரத்ைதக் ெகாண் நடத்த 

யா  ெப ம் கஷ்டங்கைள அ பவித்  வ கின்றனர். 25 
வய  தல் 35 வய க்கு இைடப்பட்ட ெப மளவான ெபண்கேள 
இவ்வா  விதைவகளாகி ள்ளனர். எனேவ, இவ்வா  
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ெபண்கைளத் தைலைமத் வமாகக் ெகாண்ட கு ம்பங்களின் 
வாழ்வாதாரத்ைத ேமம்ப த்த நடவ க்ைக எ க்க 
ேவண் ள்ள . ேம ம், இவ்வா  பாதிக்கப்பட்ட ெபண்க க்கு 
ெதாழில் யற்சிகைள ஆரம்பிப்பதற்கு உதவிகள் வழங்கப்பட 
ேவண் ம். இல்ைலேயல், பிரேதச ெசயலகப் பிாி கள்ேதா ம் 
ெதாழிற்சாைலகைள அைமத்  இவர்க க்குாிய 
ேவைலவாய்ப் க்கள் வழங்கப்பட ேவண் ய  இன்றியைம 
யாததாகும். த்தம் வைடந்  7 வ டங்கள் ஆகின்றன. 
இவ்வா  பாதிக்கப்பட்ட ெபண்களின் வாழ்வாதாரம் இன்ன ம் 
கட் ெய ப்பப்படவில்ைல. கடந்த அரசாங்க காலத்தில் 
இதற்குாிய நடவ க்ைககள் எ க்கப்படவில்ைல. எனேவ, எம  
அரசாங்க காலத்தில் இதற்குாிய நடவ க்ைககள் எ க்கப்பட 
ேவண் ய  இன்றியைமயாததாகும். 

ன்பள்ளி ஆசிாியர்கள்: வடக்கு, கிழக்கு உட்பட நாடளாவிய 
ாீதியில் ன்பள்ளி ஆசிாியர்களாக 30,000 ேபர் ேசைவயாற்றி 
வ கின்றனர். இவர்க க்கு 3,000 பாய் சம்பளேம 
வழங்கப்ப கின்ற . இவர்களில் ெப ம்பாலாேனார் 15 
ெதாடக்கம் 20 வ டங்களாக இந்தச் ேசைவயில் ஈ பட்  
வ கின்றனர். இ ந்தேபாதி ம், இவர்க க்கு இன்ன ம் நிரந்தர 
நியமனங்கள் வழங்கப்படவில்ைல. எதிர்வ ம் 5 வ டங்க க்குள் 
10 இலட்சம் ேப க்கு ேவைலவாய்ப் க்கைள வழங்கும் திட்டம் 

ன்ென க்கப்ப ெமன்  பிரதம அைமச்சர் மாண் மிகு ரணில் 
விக்கிரமசிங்க அவர்கள் ெதாிவித் ள்ளார். எனேவ, இந்த 
ேவைலவாய்ப் க்கள் வழங்கப்ப ம்ேபா  இவ்வா  ன்பள்ளி 
ஆசிாியர்களாகக் கடைமயாற் ம் 30,000 ேப ம் உள்வாங்கப்பட 
ேவண் ம். இனி ம் இவர்கள் குைறந்த சம்பளத் டன் நிரந்தர 
நியமனமின்றிக் கடைமயாற்ற யா . இவர்கள  
கஷ்டங்க க்கு இனியாவ  தீர்  கிைடக்க ேவண் ம். 
இேதேபால், வடக்கு, கிழக்கில் ெப மளவான ெபண்கள் 
ெதாண்டர் ஆசிாியர்களாக ம் கடைமயாற்றி வ கின்றனர். 
அவர்க க்கும் நிரந்தர நியமனங்கள் வழங்கப்பட ேவண் ம். 

வடக்கில் த்தத்தால் பாதிப் க்குள்ளாக்கப்பட் ள்ள 
சி வர்கள் உளநலப் பாதிப் க்களின்றி கல்வி பயின்  
உயரேவண் ம். அேதேபால், தாய் தந்ைதயைர இழந்த 
சி வர்க ம் அந்தக் குைறபா கைள மறந்  ன்ேனாக்கிச் 
ெசல்ல ேவண் ம். இதற்கான நடவ க்ைககைள அரசாங்கேம 
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ள்ள . இந்த விடயத்தில் எம  
அைமச்சுக்குப் ெப ம் ெபா ப்  உள்ள . எனேவ, ேபாதியள  
நிதிைய ஒ க்கி இந்தச் சி வர்களின் வாழ்ைவ வளப்ப த்த நாம் 
அைனவ ம் ஒன்றிைணந்  ெசயற்பட ேவண் ம். வடக்கின் 
அபிவி த்தி ெதாடர்பாக அ த்த வ டம் உதவி வழங்கும் 
நா களின் மாநாெடான்  நடத்தப்ப ம் என்  வர  ெசல த் 
திட்டத்தில் பிேராிக்கப்பட் ள்ள . அண்ைமயில் ஜப்பா க்கு  
விஜயம்ெசய்த பிரதம அைமச்சர் அவர்கள் இத்தைகய ஒ  மாநா  
நடத்தப்பட ேவண் ெமன்  அைழப்  வி த்தி ந்தார். இந்த 
மாநாட் ல் வடபகுதியில் த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட சி வர்கள், 
ெபண்க க்கான ம வாழ் த் திட்டம் குறித்  ஆராயப்பட்  
அதற்கான நிதி தவிக ம் வழங்கப்பட ேவண் ம். அ த்த வ டம் 

தல் வடக்கில் பாதிக்கப்பட்ட சி வர்கள், ெபண்களின் 
வாழ்வாதாரம் உயர்த்தப்பட ேவண் ம். 

ெபண்களின் அரசியல் பிரதிநிதித் வம் அதிகாிக்கப்பட 
ேவண் ம். எம  நாட்ைடப் ெபா த்தவைரயில் ெபண்களின் 
எண்ணிக்ைகேய அதிகமாக ள்ள . ஆனா ம், அரசியல் 
பிரதிநிதித் வத்தில் ெபண்களின் எண்ணிக்ைக மிக ம் 
குைறவாகேவ காணப்ப கின்ற . எதிர்காலத்தில் உள் ராட்சிச் 
சைபத் ேதர்தல்கள், மாகாண சைபத் ேதர்தல்கள், பாரா மன்றத் 
ேதர்தல்களின்ேபா  ெபண்களின் பிரதிநிதித் வத்ைத அதிகாிக்கும் 
வைகயில் ஒவ்ேவார் அரசியல் கட்சி ம் தம  ேவட்பாளர்கைள 
நி த்த ேவண் ய  அவசியமானதாகும். 

வ ைம காரணமாக மத்திய கிழக்கு நா க க்குப் 
பணிப்ெபண்களாகச் ெசல் ம் எம  சேகாதாிகள் பல்ேவ  

ன்பங்கைள அ பவிக்கின்றனர். ச தி அேரபியாவில் பணிப் 
ெபண்ணாகக் கடைமயாற்றிய றிஸானா க்கு மரண தண்டைன 
விதிக்கப்பட்ட . தற்ேபா  ேவெறா  குற்றச்சாட் ன்கீழ் 

இலங்ைகப் பணிப்ெபண் ஒ வ க்கு மரண தண்டைனத் தீர்ப்  
வழங்கப்பட் ள்ள . எனேவ, றிஸானா ேபால் இந்தப் 
ெபண் க்கும் நடந் விடக்கூடா . எனேவ, இந்தப் ெபண்ைணக் 
காப்பாற் வதற்கான சகல நடவ க்ைகக ம் 
எ க்கப்படேவண் ம். பணிப்ெபண்களாகக் கடைமக்குச் ெசல் ம் 
ெபண்கள் ப ம் ன்ப யரங்கைளப் ேபாக்கும்வைகயில் 
அரசாங்கம் திட்டங்கைள வகுக்க ேவண் ம்.  

ேம ம், சி வர்கள், ெபண்களின் எதிர்காலத்ைதக் க த்திற் 
ெகாண்  எம  அைமச்சு பல்ேவ  ெசயற்றிட்டங்கைள 

ன்ென க்க எண்ணி ள்ள . இதற்கு உங்கள் அைனவாின ம் 
ஆதரைவக் ேகாாி நிற்கின்ேறன். நன்றி,  வணக்கம். 

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Thank you.  
 
[පූ.භා. 10.17] 
 

ගරු (ෛවද ) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය (නගර 
සැලසුම් හා ජල සම්පාදන රාජ  අමාත තුමිය) 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)(தி மதி) சுதர்ஷினி 
பர்னாந் ள்ேள - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர்வழங்கல்  
இராஜாங்க  அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle - State 
Minister of City Planning and Water Supply) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා මූලාසනෙය් ඉන්න ෙවලාෙව් 

කථා කරන්නට ලැබීම ගැන මෙග් සතුට පළ කරනවා. අද  
ඉතාමත්ම වැදගත් විෂයයක වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන 
අවස්ථාව. ඒ විෂය යටෙත් කාන්තාව හා දරුවන් ෙවනුෙවන් කථා 
කරන ෙම් අවස්ථාෙව්, විෙශේෂෙයන්ම සවුදි අරාබිෙය් ගල් ගසා 
මරණයට පත් කිරීමට නියමිත වී සිටින ඒ කාන්තාව ෙවනුෙවන් 
අපි යමක් කියන්න ඕනෑ. ෙමොකද,  ඇත්තටම  අනියම් ඇසුරක් 
පැවැත්වීම නිසා තමයි, ඒ කාන්තාවට මරණීය දණ්ඩනය නියම 
ෙවලා, පුරුෂයාට කස පහර 100ක් නියම ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
නමුත් මම දන්න නීතිඥවරුන්ෙගන් ෙම් ගැන ඇහුවාම දැන 
ගන්නට ලැබුණා, අනියම් ඇසුරට දඬුවම් කරන්න අෙප් රෙට් 
නීතියක් නැහැ.  බහු විවාහ ෙචෝදනාවට තමයි දඬුවම් කරන්න 
ෙවන්ෙන් කියා. ඒ නිසා අෙප් රෙට් දඬුවම් කරන්න නීති නැති 
ෙචෝදනාවක් සම්බන්ධෙයන් අෙප් රෙට් කාන්තාවක්, ගල් ගසා 
මරා දැමීමට ලක් වීම ඇත්තටම ඉතාමත්ම කනගාටුදායක 
සිද්ධියක් හැටියට අපි ෙම් අවස්ථාෙව් මතක් කරන්න ඕනෑ.  අපි 
දන්නවා, ඒ කාන්තාව ෙබ්රා ගැනීම සඳහා ෙම් ෙවලාෙව් විෙද්ශ 
රැකියා  අමාත තුමියත්, විෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමාත් ෙලොකු 
ෙවෙහසක් දරන බව. ඒ නිසා ඉදිරිෙය්දී ඒ රටවලට අෙප් ශමිකයන් 
යවනවාද කියන තීන්දුව ගැනීම ඉතාමත්ම වැදගත් ෙවනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අද කාන්තාව සුවිෙශේෂී තැනක ඉන්නවා. 
ෙමොකද, පවතින රජයන් ෙම් නිදහස් අධ ාපනය, නිදහස් ෙසෞඛ  
සුරක්ෂිත කිරීමට ගත් පියවරයන් ඔස්ෙසේ අද කාන්තාව අධ ාපනික 
වශෙයන් සවිබල ගැන්වී සිටිනවා. කාන්තාව අධ ාපනික වශෙයන් 
සවිබල ගැන්වීම තුළ තමයි අද අෙප් රෙට් ෙසෞඛ  දර්ශක හුඟාක් 
යහපත් මට්ටමක පවතින්ෙන්. ඒ නිසා තමයි, මාතෘ මරණ අඩු 
ෙවලා, ළදරු මරණ අඩු ෙවලා වාෙග්ම පවුල්වල ගුණාත්මකභාවය 
දියුණු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒක අපි ලැබූ  සුවිෙශේෂී ජයගහණයක්. 
අද ආර්ථික වශෙයන්  සියයට 30ක 35ක විතර දායකත්වයක්  
තමයි කාන්තාවෙගන් ලැෙබන්ෙන්. ෙමොකද, පවුල තුළ දරුවන් 
රැක බලා ගැනීම සඳහා විශාල කාර්ය භාරයක් කාන්තාවට පැවරී 
තිෙබනවා. අපි කාලයක් තිස්ෙසේ ඉල්ලීම්  කරනවා, "දිවා සුරැකුම් 
මධ ස්ථාන ඇති කරන්න" කියලා. කාන්තා නිලධාරිනියන්    
විශාල සංඛ ාවක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්නවා. ඒ නිසා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් දිවා සුරැකුම් මධ ස්ථානයක් ආරම්භ කරන්න 
කියලා අෙප් හිටපු කථානායකතුමාෙගනුත්  ඉල්ලීමක් කළා. ඒ 
අවස්ථාෙව් එතුමා එකඟතාව පළ කළා. නමුත් රජය ෙවනස්වීම 
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තුළ ඒක කියාත්මක කර ගන්න බැරි වුණා. දිවා සුරැකුම් 
මධ ස්ථාන ආරම්භ කරන්න, ෙපෞද්ගලික අංශය සහභාගි 
කරවන්න ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් ෙයෝජනා ෙවලා තිෙබනවා.  

ඒක ඉතාමත්ම ෙහොඳ ෙයෝජනාවක්.  කාන්තාව ආර්ථික 
වශෙයන් සවිබල ගැන්වීමට කරන ෙලොකු ආෙයෝජනයක් හැටියට 
තමයි අපි එය දකින්ෙන්.  ඒ කාරණය අපි ඉතාමත්ම පශංසනීය 
ෙලස ෙම් අවස්ථාෙව්දී  මතක් කරන්න ඕනෑ. අපි හිතනවා ඒ 
තුළින් කාන්තාවට තමුන්ෙග් පවුෙල් ආර්ථිකය දියුණු කර ගන්න, 
ඒ වාෙග්ම රෙට් ආර්ථිකයට විශාල දායකත්වයක් ලබා ෙදන්න 
පුළුවන් ෙවයි කියලා. කාන්තාවන් ආර්ථිකයට  ෙදන දායකත්වය 
සියයට 35න් ඔබ්බට ගිහින් පුහුණු ශමිකයන්, වෘත්තීයෙව්දීන් 
හැටියට තමුන්ෙග් කාර්ය භාරය ඉටු කිරීමට ඔවුන්ට ෙලොකු 
ශක්තියක් ලැෙබයි කියා මම හිතනවා.   

විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්න ඕනෑ, ෙමන්න ෙම් කාරණය.    
එදා අධිකරණ ඇමතිතුමා කථා කරනෙකොට මම අහෙගන හිටියා.  
අද කාන්තාවට හා ළමයින්ට විරුද්ධව ෙචෝදනා තිෙබනවා; 
අධිකරණෙය් විශාල වශෙයන් නඩු  විභාග ෙවනවා.  ෙම්වාෙය් 
ෙලොකු පමාදයන් තිෙබනවා. අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් 
සභාෙවන් අවසර අරෙගන සතිෙය් එක දවසක් කාන්තාවන්ෙග් හා 
ළමයින්ෙග් නඩු ඇසීමට ෙවන් කර ගැනීමට එතුමා එදා ෙයෝජනා 
ෙකරුවා. ඒ ගැන එතුමාට අපි ඉතාමත්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.   
ඒක ඉතාමත් පශංසනීය ෙයෝජනාවක් හැටියට මම දකිනවා.  ෙම් 
තුළින් ඒ නඩු ඉක්මන් කරෙගන, ඒ චූදිතයන්ට  දඬුවම් කිරීමට 
එයින් ෙලොකු පිටුවහලක් ලැෙබ් කියා මම විශ්වාස කරනවා.  ඒ 
වාෙග්ම නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නඩු ෙගොනු හිරෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් ෙවලාෙව්දී අපි ඉතාමත්ම ඕනෑකමින් ඉල්ලනවා, 
විෙශේෂෙයන්ම කාන්තාව හා ළමයින් ෙවනුෙවන්  පුළුවන් නම් 
ෙවනම ඒකකයක් පිහිටුවා, ඒ තුළින් ෙපොඩි ෙපොඩි හිරෙවලා 
තිෙබන නඩු ඉක්මන් කර ගන්න කටයුතු කෙළොත් ඒ තුළින් 
යම්කිසි සාධාරණයක් ඉෂ්ට කර ගන්න පුළුවන් ෙවනවා.   

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම  ෙපොලීසිෙය් තිෙබන  කාන්තා 
හා ළමා ඒකක  ශක්තිමත් කරලා, ඒ නිලධාරින් පුහුණුවකට ලක් 
කරලා ඒ නිලධාරින්  සහ පළපුරුදු නිලධාරින් කාන්තා හා ළමා 
කටයුතු ෙවනුෙවන්  අපට ෙයොදා ගන්න පුළුවන්. එතෙකොට 
දරුවන්ට සහ කාන්තාවන්ට විරුද්ධව සිදුෙවන අපරාධ විමර්ශනය 
කිරීම ඉක්මන් කරෙගන ඒ කටයුතු කරන්න පුළුවන් ෙවනවා. ඒ 
වාෙග්ම කාන්තාවන්ට එෙරහිව සිදුවන පචණ්ඩත්වෙය්දී ද 
ඉතාමත්ම බුද්ධිමත්ව කටයුතු කරන්න හැකියාව ලැෙබනවා.   
කාන්තාවට එෙරහිව ඇති පචණ්ඩත්වය, අද කාන්තාව  මරණයට 
පත්ෙවන තත්ත්වය දක්වාම ඇවිත් තිෙබනවා.  ෙම් සඳහා යම්කිසි 
විධියක කමෙව්දයක් ඇති කිරීම අවශ  ෙවනවා. ඒ පිළිබඳ 
පැමිණිල්ලක් කරපුවාම, ඒකට ෙහේතු ෙහව්වාම සමහර විට 
උපෙද්ශනය අවශ  ෙවනවා.   හුඟක් ෙවලාවට මත්දව  නිසා 
තමයි පචණ්ඩත්වය ඇතිෙවලා තිෙබන්ෙන්.   

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම අසැබි ෙවබ් අඩවි හරහා සිදුවන 
ෙද්වල් නිසාත් හුඟක් ෙවලාවට ගෘහස්ත පචණ්ඩත්වය වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් පිළිබඳවත්  අපි ෙබොෙහෝ අවධානය ෙයොමු කරන්න 
ඕනෑ.  ෙම් සඳහා පුහුණුවලත් නිලධාරින් වාෙග්ම අපට උපෙද්ශන 
මධ ස්ථාන ආරම්භ කරන්න ෙවයි. ඒ වාෙග්ම දිගටම 
පචණ්ඩත්වයට ලක්ෙවන කාන්තාව පවුල තුළ සමාදාන කිරීම 
නිසා, සමහර විට  ගුටිකාපු එක්ෙකනා මරණයට පත් ෙවන 
අවස්ථා අපි දකිනවා. ෙම් නිසා සුරැකුම් මධ ස්ථාන එක පළාතකට 
එකක් ෙහෝ ආරම්භ කරන්න අපට පුළුවන් ෙවනවා නම්,  ගෘහසත් 
පචණ්ඩත්වය අඩු කරන්න, කාන්තාවන් ආරක්ෂා කරගන්න ඒක 

ඉතාමත්ම  ෙලොකු පිටුවහලක් ෙවනවා. ඒ සඳහා පසු ගිය වසරවල 
කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත ාංශයට පතිපාදන ෙවන් ෙවලා 
තිෙබන බව අපි දැක්කා.   ඇමතිතුමියත් දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් 
ඉන්නවා. පළාතකට එකක් ෙහෝ සුරැකුම් මධ ස්ථාන ආරම්භ 
කරන්න කටයුතු කරනවා නම් එය ඉතාමත්ම ෙහොඳයි කියලා අපි 
ෙයෝජනා කරනවා. ඒ වාෙග්ම තමයි අෙප් රෙට් දරුවන් ගත්තාම, 
ඒ අයෙගන් අද සියයට 80ක් 85ක් ෙපර පාසල්වලට යනවා.  
දරුවන් අද පාසල්වලට ඇතුළු වනවා.  හැබැයි, පාසල්වලට ඇතුළු 
ෙවලා, ෙපොඩි පතිශතයක් පාසල්වලින් ඉවත්ෙවලා යනවා. පාසල 
අතහැර යනවා.  පාසල අතහැර යන  ෙම් දරුවා පිළිබඳ විධිමත් 
වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කිරීම ඉතාමත්ම වැදගත් වනවා.  

ෙම් පාසල් හැර යන දරුවා තමයි, මත් දව  උවදුරුවලට ලක් 
වන්ෙන්. පාසල් හැර යන දරුවා තමයි අපෙයෝජනයට 
ලක්ෙවන්ෙන්. පාසල් හැර යන දරුවන් තමයි වැරදි වැඩවලට 
ෙයොදා ගන්ෙන්. පාසල් හැර යන දරුවන් තමයි සිඟමනට ෙයොදා  
ගන්ෙන්. පාසල් හැර යන දරුවා සමහර විට ෙමෙහකාරකම්වලට 
 ෙයොදා ගන්නවා. එම නිසා පාසල් හැර යන දරුවන්  ෙසොයා  ඔවුන් 
නැවත පාසල්වලට ඇතුළත්  කිරීෙම්  වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක 
කිරීම  ඉතාමත් වැදගත් ෙවනවා. ෙම් රෙට් අවුරුදු 14 දක්වා 
දරුෙවෝ අනිවාර්යෙයන්ම  පාසල් යවන්නට  ඕනෑ. ෙම් වගකීම 
පැහැර හරින ෙදමව්පියන් සිටිනවා. ඒකට දරිදතාවය එක  
ෙහේතුවක්  වන්නට පුළුවන්.  විෙශේෂෙයන් ෙම් දරුවන් ගැන අපි 
ෙසොයා බලන්නට ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම අද ෙමෙහකාරකම්වල 
ෙයෙදන, සිඟමෙන් ෙයෙදන  දරුවන් කුඩා ෙකොටසක් ඉන්නවා.  
ෙම් දරුවන්  ගැනත් අපි විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කර, සමාජයට 
වැඩදායක දරුවන් බවට පත් කර ගැනීමට අවශ  වටපිටාව සකස්  
කෙළොත්  ඒ අවස්ථාව ලබා ෙදන්නට පුළුවන්. එය දරුවාෙග් මූලික 
අයිතිවාසිකමක් හැටියට අපි දකිනවා.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Minister, you have two more minutes.  

 
ගරු (ෛවද ) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)(தி மதி) சுதர்ஷினி 
பர்னாந் ள்ேள) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ගරු සභාපතිතුමනි,  බන්ධනාගාර   

ගතවුණ දරු ෙවෝ ඉන්නවා. ෙම් දරුවන් ගැනත් අපි විෙශේෂ 
අවධානයක් ෙයොමු කරන්නට ඕනෑ. එක පැත්තකින්  බන්ධනාගාර 
ගත වී අම්මාත් එක්ක  ඉන්න  දරුවාට යම්කිසි ආරක්ෂාවක්,  මව් 
ෙසෙනහස ලැබීමක් ෙවනවා.  අෙනක් පැත්ෙතන් ෙමය මුලික 
අයිතිවාසිකම් කඩවීමක් හැටියට අපි දකිනවා. දරුවන් සමඟ 
බන්ධනාගාර ගත වුණ  අම්මලාෙග්- කාන්තාවන්ෙග්-  ෙපොඩි 
ෙපොඩි  පමාදයන් නිසා වන්නට ඇති ෙම් තත්ත්වයට පත් ෙවන්නට 
ඇත්ෙත්. එම නිසා ෙම් දරුවන් ගැනත්  අපි ෙසොයා බලන්නට 
ඕනෑ. 

පරිවාස හා ළමාරක්ෂක ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව ගැන කථා 
කරන විට, ජාතික ළමාරක්ෂක අධිකාරියට  මුදල් පතිපාදන ෙවන් 
කර තිබීම ගැන අපි සතුටු ෙවනවා. ජාතික ළමාරක්ෂක  
අධිකාරියට රට පුරා වැඩසටහන් කියාත්මක  කිරීෙම් ජාලයක් 
නැහැ. පරිවාස හා ළමාරක්ෂක ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුවට  
ජාලයක් තිෙබනවා. ෙම් සඳහා  පතිපාදන අඩු ෙවලා තිෙබන බව 
අපි දකිනවා. එම නිසා පරිවාස හා ළමාරක්ෂක ෙසේවා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවටත් වැඩි පතිපාදන පමාණයක් ෙවන් කළ 
යුතුයයි ෙයෝජනා කරමින් මට නියමිත කාලය අවසන් නිසා  
කථාව අවසන් කරනවා. ස්තුතියි.  

699 700 

[ගරු (ෛවද ) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය ] 
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ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු සභාපතිතුමනි, කාන්තා හා ළමා  කටයුතු ආමාත ාංශෙය් 

වැය  ශීර්ෂ  යටෙත් කථා කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන මම 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.    අද අෙප් රෙට්  ජනගහනෙයන් බහුතරයක් 
කාන්තාවන්. කාන්තා බහුතරයක් වූ ජන ෙකොට්ඨාසය   
ආර්ථිකෙය්ත්  කියාකාරීන් බවට පරිවර්තනය කර ගැනීමට  අවශ  
වැඩ පිළිෙවළක් හඳුනාෙගන  එම වැඩපිළිෙවළ කියාත්මක  
කිරීෙම්  අවශ තාවය අපි පිළිගන්නට ඕනෑ. ෙමම අය වැය 
ෙල්ඛනය  ඒ ෙවනුෙවන් දක්වා තිෙබන  උනන්දුව මදිය කියන 
එකයි මෙග් අදහස වන්ෙන්. ඒ ඇයි? 

කාන්තාවන්ට ණය ලබා දීම යනාදිය ගැන අෙප් වචනවලින් 
ෙබොෙහොම සුන්දර කථාවක් කිව්වාට බැංකු කමය කඩා වැෙටන 
නිසා ෙම් ණය දීම සාර්ථක ෙවන්ෙන් නැහැ. දැන් අපි ඒ පැත්ත 
බලමු. ගරු අගාමාත තුමාත් කිව්වා ජාත න්තර මූල  අර්බුදය 
උත්සන්නයි කියලා. Today, the IMF is considering a 
standby loan for Sri Lanka. Why? Because there is a 
serious monetary crisis. The balance of payments is 
dropping and in this situation, the Hon. Ravi 
Karunanayake’s Budget will go for a six. When it cannot 
be implemented in full, Sir, there will be cut-downs and 
when it is being pruned down,  the so-called 5 per cent, 7 
per cent, 10 per cent loans that have been considered for 
women in the Budget will not be given. අපි ෙම් "අ" යන්න 
ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. ලංකාෙව් සියයට 52ක් ජීවත් වන කාන්තා 
පාර්ශ්වෙයන් වැඩිමහල් පාර්ශ්වයට -අපි බාලයින්, ළමයින් අයින් 
කරමු- ෙම් මුදල් ලැෙබන බවට තිෙබන සහතිකය කුමක්ද? ගරු 
රාජ  අමාත  සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මැතිනියෙග් කථාව මම 
අගය කරනවා. එතුමිය කාන්තා පාර්ශ්වය ෙවනුෙවන් ෙමම 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී දිගටම කථා කළා. ඒ කාන්තා පාර්ශ්වයට 
තිෙබන පධාන පශ්නයක් තමයි ආර්ථික පශ්නය. ඇයි? පිරිමි 
පාර්ශ්වය ෙහෝ තමන්ෙග් ස්වාමියා ෙවනුෙවන් දරුවන් බලා 
ගනිද්දි, හදා වඩා ගනිද්දි, ඒ අයෙග් වියදම් දරන්ෙන් කාන්තාවන්.  
ඒ වියදම් ෙකොෙහොමද දරන්ෙන්? මහින්ද රාජපක්ෂ රජය යම් යම් 
ස්වයං රැකියා වැඩ පිළිෙවළ දියත් කළා. අපි ඒ වැඩ පිළිෙවළ 
සාර්ථකව ඉදිරියට ෙගන යන්න ඕනෑ. කාන්තාවන් ෙගදර ඉන්නවා 
නම්, ස්ථාවර රැකියාවකට යන්න බැරි නම් ස්වයං රැකියා මඟින් 
ඔවුන්ෙග් ආදායම් මාර්ග සුරක්ෂිත කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළකට අපි 
අවතීර්ණ ෙවන්න ඕනෑ. දැන් හැරී බලන්න.  

ගරු සභාපතිතුමනි, දිළිඳු ජනතාව ෙවනුෙවන් තිෙබන "දිවි 
නැගුම" බැංකුවලට අද ෙමොකක්ද ආණ්ඩුව කරන්න යන්ෙන්? 
ලංකාව පුරා පිහිටි 14,000ක් දිවි නැගුම බැංකුවල කටයුතු පධාන 
වශෙයන්ම ෙමෙහයවන්ෙන් කාන්තාවන්. ඒ කාන්තා කණ්ඩායම් 
තමයි සුළු ණය කියාත්මක කරන්ෙන්. සුළු ණයවලට ඔෙබ් 
ආණ්ඩුව යටෙත් ඉඩක් නැහැ. ඔෙබ් මූල  පතිපත්තිය යටෙත් සුළු 
ණයවලට ඉඩක් නැහැ. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Order, please! The Hon. Deputy Chairman of 

Committees will now take the Chair. 

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

 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 
தினின்  அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்  
[மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்]  தைலைம வகித்தார்கள். 

 
Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and MR. 

DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 
ADAIKKALANATHAN] took the Chair. 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
අද උතුරු පළාෙත්, දකුණු පළාෙත්, නැ ෙඟනහිර පළාෙත් 

කාන්තා පාර්ශ්වය විසින් ෙමෙහය වන දිවි නැඟුම බැංකු 14,000ක් 
තිෙබනවා, ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි. දිවි නැගුම බැංකුව සතුව 
තැන්පතු වශෙයන් රුපියල් බිලියන 59ක් පමණ තිෙබනවා. සරල 
වචනෙයන් කියනවා නම් රවි කරුණානායක මුදල් ඇමතිතුමා ෙම් 
රුපියල් බිලියන 59 ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුවට අරෙගන  
ෙකොල්ල කන්න හදනවා. එතෙකොට ඒ ණය කමය කියාත්මක 
ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුෙව් නීති 
පද්ධතිය යටෙත් කාන්තාවන්ට රැස්ෙවලා තීරණ අරෙගන සුළු 
ණය ෙදන්න බැහැ. ඒක තමයි මහ බැංකුෙව් පතිපත්තිය. තමන්ෙග් 
දරුවන් ෙවනුෙවන්, තමන්ෙග් ෙගදර ෙවනුෙවන්, තමන්ෙග් ගම 
ෙවනුෙවන් කාන්තා පාර්ශ්වය ආරම්භ කර තිෙබන සුළු ස්වයං 
රැකියා වාෙග්ම විවිධ ව ාපෘති කඩා වැෙටන පතිපත්තිවලින් වහා 
ඉවත් ෙවන්න කියන එකයි අපි කියන්ෙන්. දිවි නැගුම බැංකු 
14,000 සතුව තිෙබන රුපියල් බිලියන 59 ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් 
බැංකුවට ගැනීම වහාම අත් හිටුවන්න. එෙහම කෙළොත් 
පළමුවැනිෙයන්ම එයින් බැට කන්ෙන් ලංකාෙව් ඈත එපිට ගම්වල 
ඉන්න කාන්තාවනුයි. 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම කාන්තා පාර්ශ්වයට 
ඡන්ද බලය ලබා ගැනීම, කාන්තාවන් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය 
කිරීම, කාන්තාවන් පාෙද්ශීය සභා සහ පළාත් සභා නිෙයෝජනය 
කිරීම සම්බන්ධෙයන් වන නීතිමය වගන්ති ඇතුළත් කිරීෙම් 
කටයුත්ත කල් දමන්ෙන් නැතිව ඇති කරන්න කියලා අපි යලිත් 
ඉතා පැහැදිලිව රජයට කියනවා. 

මැද ෙපරදිග ගැන හුඟක් කථා කරන මෙග් මිත රන්ජන් 
රාමනායක නිෙයෝජ   ඇමතිතුමා ෙම් අවස්ථාෙව් ෙමම ගරු 
සභාෙව් ඉන්නවා. ඔබතුමා ෙකොයි පැත්ෙත් හිටියත් මැද ෙපරදිග 
ෙසේවය කරන අෙප් රෙට් කාන්තාවන් හා ෙසේවකයින් ගැන කථා 
කරනවා.  

ඒක මම අගය කරනවා. අදත් අෙප් කාන්තාවක් ගල් ගසා මරා 
දමන මරණීය දණ්ඩනයට ලක් කරලා තිෙබනවා. ෙමය අමානුෂික 
තීන්දුවක්. ෙමය ලංකාවට විතරක් ෙනොෙවයි සමස්ත ෙලෝක 
කාන්තාවන්ටම සිදු කරන අපරාධයක් ෙලස අපි දකින්නට ඕනෑ. 
එය ෙවනස් කරවා ගැනීමට  විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමා, අෙප් 
කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත තුමිය සහ අෙප් රජය කටයුතු 
කළ යුතුයි. එෙසේ නැතිව දිනපතා පවෘත්ති පතවලට ෙම්වා 
වැෙටන්නට ඉඩ දී බලා ෙනොසිටිය යුතුයි. ඒ විෂයය ගැන, ෙවනම 
සාකච්ඡා වන නිසා, -මැද ෙපරදිග සහ දකුණු ආසියාෙව් ෙසේවය 
කරන කාන්තාවන් ගැන- අපි ඒ අවස්ථාෙව්දී ඒ ගැන කථා කරමු. 

පාසලින් අවුරුද්ද අගදී නිල ඇඳුමට ෙරදි ලබා ෙදන නිසා 
ෙමෙතක් කල් ෙදමවුපියන් එක් බරකින් නිදහස් වුණා. පාසල්වල 
ෙනොෙයකුත් අමතර ගාස්තු, බස ්ගාස්තු සහ ටියුෂන් ගාස්තු ආදිය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

දිෙනන් දින වැඩි ෙවනවා. ඉස්සරහට තවත් වැඩි ෙවනවා. බඩු මිල 
දවස ගාෙණ් වැඩි ෙවනවා. ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමාෙග් බල 
පෙද්ශය වන වවුනියාව කියන්ෙන් ඉතාම සශීක ෙගොවි පෙද්ශයක්.  
අද ජීවන වියදම වැඩි ෙවනවා. ෙම් රජය ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
නැති කරන විට, අෙනක් පැත්ෙතන් අද දරුවන් සඳහා වන බරක් 
බවට දරුවන්ෙග් නිල ඇඳුම පත් කරලා තිෙබනවා.  

මම හිටපු අධ ාපන අධ ක්ෂවරෙයක් වූ ජී.ඩී. පැන්සිස් මහතා 
එවූ ලිපියකින් ෙකොටසක් කියවන්නට කැමැතියි. එහි ෙමෙසේ 
සඳහන් ෙවනවා: 

"1993 සිටම ෙම් දක්වා ෙගදරට නිල ඇඳුෙම් ෙරදි ලැෙබන නිසා තාත්තලා 
ෙකෙසේ ෙවතත් අම්මලා සතුටින් සිටියහ. අවුරුද්ෙද් ෙරදි ලැෙබන විට  
පාසල්වල ගුරු මණ්ඩලද සුපිරි පාසල්වල ආදි ශිෂ  සංගම් ද රජෙයන් 
ලැෙබන ෙම් ෙරදි කැබැල්ල නිල ඇඳුම බවට හැරවීමට විෙශේෂෙයන්ම ඒ ඒ  
පාසල් වල ඒකාකාරි බව, හා ඒ පාසෙල් අනන තාව තහවුරු වන ෙලසට 
නිල ඇඳුම සකස් කිරීමට ඒ ඒ කළමණාකරණ මණ්ඩල, වැඩ පිළිෙවල  
අරඹති. එය කාටත්, විෙශේෂෙයන්ම ෙදමාපියන්ට අමුතු බරක් ඇති ෙනොවන 
ෙලසට කටයුතු ෙයොදති. ෙම් සම්බන්ධව ඒ තරම් ෙචෝදනාද කිසි ෙලසකින්  

පසු ගිය වකවානු වල අසන්නට ෙනොලැබිණ. එෙහත් දැන් සිදුවන්නට 
යන්ෙන් කුමක්ද?  

ඊෙය් ෙපෙර්දා, පසු ගිය දවස්වල, ගුරු වෘත්තිෙය්, විදුහල්පති වෘත්තිෙය්, 
අධ ාපන පරිපාලන වෘත්තිෙය් ෙයදී සිටි අයට ඉදිරියට සිදුවන්නට යනෙද්  

පින්තූරයක් ෙලස මනාව දිස්ෙව්. නිල ඇඳුම ෙවනුවට වවුචරයක් ෙදන විට 
මුලින්ම සතුටු වන්ෙන් ෙරදි මුදලාලිලාය. දැන්ම ඔවුන් විදුහල්පති මහතුන්  

හමුෙවනවා ඇත. ෙමය ස්ථිර වූ විගසම පුවත් පත් වල නිල ඇඳුම් 
සම්බන්ධ පචාරක දැන්වීම් ද දැක ගන්නට ලැෙබනවා ඇත." 

අද ලංකාෙව් පාසල් නිල ඇඳුම් ෙරදි ගන්න ගිය හැම තැනම 
අවුලක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා,  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි. ෙම් වවුචර් පතිපත්තිය යටෙත්, 
නියමිත ෙරදි කෑල්ල අරෙගන, තවත් ෙරදි කෑල්ලක් ගන්න අතින් 
වියදම් කරන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. එෙසේම, මව්වරුන්ට 
තමන්ෙග් ෙගදර ෙදොර වසා දමලා ඈත එපිට කඩයක් ෙසොයාෙගන 
යන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා, ඒ ෙරදි ගන්න. ඇයි ෙමෙහම වද 
ෙදන්ෙන්? නිල ඇඳුම් ෙරදි ලබා දීම ව ාපාරයක් බවට  පත් කළා. 
ඒ තිබුණු කමෙය් වරද ෙමොකක්ද? ඒ ෙරදි කැබැල්ල පාසෙල්දී 
ළමයාෙග් අතට ලැබිලා ෙගදරට ලැෙබන කමය ඇයි 
නැවැත්තුෙව්? එය සාර්ථක කියා දාමයක්. හිටපු අධ ාපන 
ඇමතිතුමා දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් සිටිනවා. ෙමයින් පීඩා විඳින 
මව්වරුන් ගැන ගරු විජයකලා මෙහේස්වරන් මන්තීතුමිය කථා 
කරන්න. අද මව්වරුන්ට හන්දි ගණෙන්, කඩ ගණෙන් රස්තියාදු 
වන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්, නිල ඇඳුම් ෙරදි දීම ෙවනුවට වව්චරයක් 
දීලා ඇති කර තිෙබන අවුල නිසායි.  

 
ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 
මම දන්ෙන් නැහැ. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඔබතුමිය දන්ෙන් නැද්ද? දන්ෙන් නැති එක ෙහොඳයි.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, මම තවත් එක කාරණයක් 
කියලා මෙග් කථාව නවත්වනවා.  

The headline news of “the Sunday Times” of 6th 
December, 2015 states, I quote: 

“President withdraws Rajapaksa’s 500-strong Army security 

NSC must gauge threat assessment to decide on additional staff 

President Maithripala Sirisena has ordered the immediate 
withdrawal of an Army security contingent of some 500 personnel 
assigned to his predecessor Mahinda Rajapaksa. The move came 
after ministers, at their weekly meeting on Wednesday night, 
discussed a report by Finance Minister Ravi Karunanayake…..” 
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Order, please! A point of Order is being raised.  

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ෙමතුමා ෙම් කථා කරන්ෙන් 

කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ සම්බන්ධවද?  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න,  ගරු මන්තීතුමා. කාන්තාවන් ගැන තමයි -

[Interruption.] Sir, will you just allow me to conclude by 
reading this?  

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ අවසථ්ාෙව් 

ෙමොනවාද ෙම් කථා කරන්ෙන්? ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ෙම් 
කථාව නවත්වන්න. එෙහම නැත්නම් අපිත් ෙමෙහම දිගටම කථා 
කරනවා.   

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
I further quote: 

“….In terms of the report, former President Rajapaksa had been 
assigned 130 police officers besides 500 army officers and 
personnel. It came to light that there was documentation to confirm 
that Police Headquarters had given approval for its contingent…..” 

 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Member, please wind up. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
I  am winding up. I will take two, three more minutes 

from our Group. I again quote: 

703 704 

[ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා] 
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“…However, a Government source said there was no 
documentation either at Army Headquarters or the Ministry of 
Defence on how the soldiers and officers had been assigned. 

President Sirisena had earlier directed Minister Karunanayake to 
submit a report to the Cabinet on how much it cost the Government 
to maintain the former President. This included the strength 
provided for his security, the number of vehicles allocated and staff 
paid by the state. 

The ministerial meeting was re-scheduled for Wednesday night in 
view of President Sirisena’s visits to Malta and France…” 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, what I have to say is, this is 
totally false.  The Leader of the House  is here. This is totally 
false. 

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස් අධ ාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත තුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப 

தல்வ ம்) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
Hon. Deputy Chairman - 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
First, let me say what I have to say. If you want - 

[Interruption.] No, I will first say what I have to say. 
Then you reply. This is totally false.   

මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට 500ක හමුදා බළකායක් 
ආරක්ෂාව සඳහා නැහැ. රවි කරුණානායක මැතිතුමාෙග් නම 
සඳහන් කරලා ෙම් පුවත් පත් වාර්තාෙව් ඒ විධියට තිෙබනවා. 
එෙහම පකාශයක් රවි කරුණානායක මුදල් ඇමතිතුමා දීලා 
තිෙබනවා නම් ඒක තවත් ෙපෝඩාවක්; ෙබොරුවක්. අය වැය 
ෙල්ඛනයට ෙබොරුවට ගණන් දැම්මා වාෙග් තමයි ෙම් ගණනත්. 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් ආරක්ෂාවට ඉන්න ගණන එතුමා 
අද නිල වශෙයන් පකාශයට පත් කරලා තිෙබනවා. එතුමාෙග් 
ආරක්ෂාවට ඉන්ෙන් 80ෙදෙනක් පමණයි.  

 
 

ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ෙමොනවාද ෙම් කථා කරන්ෙන්? 
 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි,  ඔබතුමාට නියමිත 

කාලය අවසන්. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
I am concluding. -[Interruption.]  ෙම් රෙට් කාන්තාවන්ෙග් 

විලාපය අමතක ෙවලාද?  ෙගදර ඉන්න බැරි නිසා මහ රෑ කැ ලෑෙව් 
ජීවත් වුණු කාන්තාවන් ආරක්ෂා වුෙණ් ඒ ජනාධිපතිතුමා සටන 
දිනපු නිසායි. නැත්නම් කාන්තාවන්ට කැ ලෑවලයි රෑට ජීවත් වන්න 

සිද්ධ වුෙණ්. ඒක දන්ෙන් නැති අය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්නවා 
නම්, ඒ අය ඒක දැන ගන්න ඕනෑ. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, මම රජය ෙවනුෙවන් පකාශ 

කරන්න කැමැතියි, හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් ආරක්ෂාව කිසිෙසේත්ම 
අඩු කරලා නැහැ කියලා. අපි කීප වතාවක් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ඒ 
සම්බන්ධව උත්තර දීලා තිෙබනවා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
500ක් හිටිෙය් නැහැ. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් ආරක්ෂාව අඩු කර නැහැ. එතුමාෙග් 

ආරක්ෂාව තක්ෙසේරු කර ඒ අවශ  සම්පූර්ණ ආරක්ෂාව අපි ලබා 
ෙදනවා. හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් ආරක්ෂාව ගැන අපටත් 
වුවමනාවක් තිෙබනවා. විපක්ෂයට පමණක් ෙනොෙවයි, අපටත් 
ඕනෑ එතුමා ආරක්ෂා කරන්න. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
500ක් හිටිෙය් නැහැ.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Even we are concerned about his security. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Then, why are you having false news?  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
That is what you say. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Five hundred security personnel නැහැ,  80ෙදෙනක් 

විතරයි ඉන්ෙන්.  
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි  හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් ආරක්ෂාව අඩු කරලා නැහැ. 
 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Member, please wind up.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ආරක්ෂකයින් 80යි එතුමාට දීලා තිෙබන්ෙන්. 500ක් දුන්නා 

කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒක සම්පූර්ණ අසත යක්.  
 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
You have to accept my word. 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙම් විධියට තමයි අය වැෙයන් අධ ාපනයට ෙවන් කළ ගණන් 

හිලවු ෙපන්වූෙය්ත්. ෙම් අසත  ගණන් හිලවු  කියමින් රට 
රවට්ටන ෙවලාවක් කියන එකයි මම කියන්ෙන්. 

 

ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, මා රීති පශ්නයක් මතු කරනවා. 
 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Order, please! A point of Order is being raised. 

 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ෙම් ෙවලාෙව් ගරු 

සභානායකතුමාෙග් මැදිහත්වීම ගැනයි මම කියන්න යන්ෙන්. ෙම් 
රෙට් පධාන ජාතික පුවත් පතක් තමන්ෙග් පධාන සිරස්තලෙයන් 
ෙලෝකයටම වාර්තා කරලා තිෙබනවා, ආණ්ඩුෙව් වග කිව යුතු 
ඇමතිවරෙයකු කරපු පකාශයක්. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කරපු කාරණාව වුෙණ් ඒකයි. ඒ පකාශෙය් 
තිෙබන්ෙන් හිටපු ජනාධිපතිතුමාට 500ක ආරක්ෂාවක්- 

 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Member, Hon. Leader of the House has already 

answered that. 
 

ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, සභානායකතුමා කරපු පකාශය 

සම්බන්ධෙයන් පැහැදිලි කිරීමක් කරන්ෙන්. කරුණාකරලා ඒ 
සඳහා මට ඉඩ ෙදන්න. 

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී  කීප වතාවක් ඔය පශ්නය අහලා 

තිෙබනවා. අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ඒ පශ්නයට උත්තර දීලා 
තිෙබනවා. We have answered that. 

 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Thank you very much. The next speaker is the Hon. 

Ranjan Ramanayake.    

ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
පශ්නය අහලා ඉවර කරන්න ඉඩ ෙදන්න. 

 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
No, අපට අද දවෙසේ කටයුතු කර ගන්න ෙවලාව මදි. 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා (සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා 
සුබසාධන  නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க - ச க வ ட்டல் மற் ம் 
நலன் ாி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake -Deputy Minister of Social 
Empowerment and Welfare) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, මෙග් කථාව කරන්න 

කරුණාකර මට ඉඩ ෙදනවාද? ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි,-           
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
වග කිව යුතු ආණ්ඩුවක් හැටියට හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් 

ආරක්ෂාව ගැන අපටත් වුවමනාවක් තිෙබනවා. අපි එතුමාෙග් 
ආරක්ෂාව අඩු කර නැහැ. ෙම්ක පාර්ලිෙම්න්තුෙව් - 
[Interruption.] No, please -  

 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ෙම් පුවත් පත් වාර්තාව ගැන ඔබතුමා ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
"ද සන්ෙඩ් ටයිම්ස්" පත්තරෙය් තිෙබන ලිපියක් ගැන අෙපන් 

අහනවා. ඒ ගැන ඒ  ආයතනෙයන් අහන්න ඕනෑ.  

 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Ranjan Ramanayake, please  commence your 

speech. 
 
 
[පූ.භා. 10.43] 
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, කාන්තා හා ළමා කටයුතු 

අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ යටෙත් කථා කිරීම මෙග් යුතුකමක් 
හැටියට මා සලකනවා. මට තිෙබන්ෙන් ඉතාම අඩු කාලයක් 
හින්දා ඉතාම ෙකටිෙයන් මෙග් කථාව කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මැතිතුමා කිව්වා, පසු ගිය ටිෙක්ම මැද ෙපරදිග පශ්නවලට මම 
සෘජුව දායක වුණා කියලා. විෙශේෂෙයන්ම රිසානා නාෆික්ෙග් 
පශ්නයට මම සෘජුවම දායක වුණා කියලා එතුමා කිව්වා. ඒ 
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වාෙග්ම සමාජ ජාල ෙවබ් අඩවි ඇතුළු පුවත් පත්වල -මාධ වල- 
දැන් පළ ෙවනවා, "රිසානා නාෆික් ෙවනුෙවන් ෙමතරම් කථා 
කරලා, අලුෙතන්ම උද්ගත ෙවලා තිෙබන ෙම්  තත්ත්වය ගැන 
කථා ෙනොකරන්ෙන් ඇයි" කියලා. ඒ ගැන මට විෙශේෂ පකාශයක් 
කරන්න තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, අපි සියලු ෙදනාම සංෙව්ගයට 
පත් ෙවනවා ෙම් ඇති ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය ගැන. අද ෙම් 
විෂයය කථා කරන්නත් බැහැ. ෙමොකද, අද කථා කරන්ෙන් ෙවනත් 
වැය ශීර්ෂයක් පිළිබඳව නිසා.  

රිසානා නාෆික්ෙග් පශ්නෙය්දී සිද්ධ වුෙණ්,  දරුෙවකුට කිරි 
ෙපොවන්න ගිහිල්ලා කිරි ඉස්ෙමොල්ෙල් ගිහිල්ලා ඒ දරුවා මිය 
යෑමක්. නමුත් කිසිම අවස්ථාවක රිසානා නාෆික් පිළිගත්ෙත් 
නැහැ, ඇය අතින් ඒ වරද  සිදු වුණා කියලා; මිනී මැරුමක් වුණා 
කියලා. නමුත් ෙම් අවස්ථාෙව් ෙම් මුස්ලිම් අම්මාෙග් පශ්නය  
ඉතාම සංෙව්දී, සැඟවිය යුතු පශ්නයක් විධියට අපි දකිනවා. 
ෙමොකද, ෙමතැන තිෙබන්ෙන් අනියම් සම්බන්ධයක්; ෙපේමයක්. 
ෙම් ෙපේමය ගැන වැඩි පුර කථා කෙළොත්, වැඩි පුර මාධ වල 
ගිෙයොත්, ඒ අම්මා ලංකාවට එවන ෙකොට ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ 
ඉඳලා මාධ ෙව්දීන්ට මුහුණ ෙදන්න සිදු ෙවනවා. එෙහම වුෙණොත්, 
ගෙම් ජීවත් ෙවන්න බැහැ කියන එක තමයි අද ඒ පශ්නයට මුහුණ 
දීලා තිෙබන ඒ අම්මාෙග් දරුවන් සහ පවුෙල් අය පකාශ කෙළේ. 
නම කියන්න එපා; photo එක දමන්න එපා ; passport copy  
එකක් දමන්න එපා කියලා ඒ අය  ඉල්ලීමක් කළා.  මම ෙම් ගැන 
ෙසෞදි අරාබි තානාපති කාර්යාලය සමඟ කථා කළා. මම පසු ගිය 
දවස් ටිෙක් දිගින් දිගටම ෂරියා නීතිය ගැන විවිධ මත පළ කළා. 
නමුත් ගරු නබි නායකතුමා - Prophet Muhammad -  ෙම් නීතිය 
ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන් කවදාවත් ෙකෙනකුව ගල් ගසා මරා 
දැමීමට ෙනොෙවයි කියන එකත් මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියනවා. මම 
අද උෙද් එන්නට කලින් පූජකතුෙමක් එක්කත් කථා කළා. එතුමා 
කිව්වා, "ඇමතිතුමනි, නබි නායකතුමා කියා තිබුෙණ්, ෙමවැනි 
අනියම් ෙපේමයක් සම්බන්ධව ඇසින් දු ටු සාක්ෂි හතරක් තිෙබන්න 
ඕනෑ. ඒ හතර ෙදනා ශුද්ධ මුස්ලිම් පූජකයන් විය යුතුයි. එක්ෙකෝ, 
ගුරුවරුන් විය යුතුයි. එක්ෙකෝ උලමාවරුන් විය යුතුයි" කියලායි. 
ෙම් අයට තමයි, උසාවිෙය් සාක්ෂි ෙදන්න හැකියාව තිෙබන්ෙන්. 
අද ෙම් අම්මාව ෙබ්රා ගන්නා පශ්නෙය්දී අෙප් රජය සහ අප පත් වී 
තිෙබන්ෙන් ඉතාම අසරණ තත්ත්වයකටයි. සාක්ෂි හතරක් නැහැ; 
ඇසින් දුටු ෙකෙනක් නැහැ; කිසිම ෙකෙනක් ෙම් ගැන ෙචෝදනා 
කරන්ෙන් නැහැ. නමුත් ෙම් පශ්නයට මුහුණ දුන් අම්මා සහ ඒ 
තැනැත්තා කියනවා, "අපි ෙම්ක කළා" කියලා. මුළු රටම කියද්දී, - 

 

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, මට යම් අදහසක් පළ කිරීමට 

අවස්ථාව ලබා ෙදන්න. 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මන්තීතුමනි, කියන්න.  

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, ෂරියා නීතිය බලපාන්ෙන්, මුස්ලිම් 

ජාතිකයන්ට පමණයි. ඒ කියන්ෙන් ෙසෞදි අරාබිෙය් ජීවත් ෙවන 
මුස්ලිම් ෙනොවන අෙනකුත් ජන ෙකොටස්වලට ෂරියා නීතිය 
බලපාන්ෙන් නැහැ. ෂරියා නීතිය බලපාන්ෙන් මුස්ලිම් ජාතිකයන්ට 
පමණයි. 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම ගැටලුවට මුහුණ දී සිටින තැනැත්තිය 

මුස්ලිම් අම්මා ෙකෙනක්.  පසු ගිය කාලෙය් ෙමවැනි පශ්නයක් මතු 
වුණාම ෙසනඟ අරෙගන ගිහින් සවුදි අරාබි තානාපති කාර්යාලය 
ඉදිරිපිට උද්ෙඝෝෂණ කළා; කෑ ගැසුවා. ඒ සියලු ෙද්වල් කළා. අපි 
හැම තැනටම ගිහිල්ලා කරන්න පුළුවන් ෙද්වල් කළා. නමුත් ෙම් 
පශ්නෙය්දී මම ඒ තැනැත්තියව තානාපති කාර්යාලය හරහා 
සම්බන්ධීකරණය කර ගත්තා. ඒ තැනැත්තිය ෙබොෙහොම 
ආයාචනාත්මක ඉල්ලීමක් කළා. ඇය කියා සිටියා, ෙම් ගැන 
වැඩිපුර කථා කෙළොත් ඇය සියදිවි හානි කර ගන්නවා කියලා. ඒ 
කියන්ෙන්, ඇයට ෙම් වාෙග් පශ්නයකට මුහුණ ෙදන්න බැහැ 
කියන එකයි. ෙමය ෙහොරකමක්, වංචාවක් ෙහෝ ෙවනත් තරහාවක් 
නිසා ඇති වුණු ගැටුමක් ෙනොෙවයි. ෙමය අනියම් සම්බන්ධයක් 
නිසා ඇති වුණු පශ්නයක්. ඇය දරුවන් හතර ෙදෙනකු සිටිනා 
අම්මා ෙකෙනක්. ඒ නිසා ෙම් පශ්නෙය්දී අපි ෙපොඩ්ඩක් සංෙව්දීව 
කටයුතු කරමු කියලා, මාධ  ආයතන ඇතුළු සියලු ෙදනාෙගන් මා 
ඉල්ලා සිටිනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ෙමතැනදී මා ෙයෝජනාවක් 
කරන්න කැමැතියි.  ෙම් තැනැත්තිය සමහර විට යම් කිසි මෙනෝ 
විකාරයකින් ෙම්ක කළාය කියලා කියන්න පුළුවන් වන විධියට  
medical report එකක් ලංකාෙවන් යවන්න පුළුවන් නම්, සමහර 
විට එම කාන්තාව ෙබ්රා ගන්නට පුළුවන් ෙවයි කියලා මා 
හිතනවා. ෙමොකද,  ෙම් වාෙග් සිද්ධියක් වුණාම සාමාන ෙයන්  
ඒකට සම්බන්ධ  සියලු ෙදනා ඒ ෙද්වල් හංගනවා. එෙහම ෙදයක් 
සිදු වුෙණ් නැහැ කියලා කියනවා. නමුත් ඒ තැනැත්තිය උසාවිෙය්දී 
හතර වතාවක් පිළිෙගන තිෙබනවා, "මම ෙම්ක කළා" කියලා.  
මම හිතන විධියට  එතැනදී  ෙසෞදි නීතිය, ශරියා නීතිය, උසාවිය, 
නීතිඥවරුන්, රජතුමා ඇතුළු සියලු ෙදනා අසරණ ෙවලා 
තිෙබනවා. "ෙම් තැනැත්තා මිනි මරලා නැහැ, ෙම් තැනැත්තා මිනි 
මැරුමට සම්බන්ධ නැහැ" කියලා,  මුළු උසාවියම කිව්වත්, මිනි 
මරුවා නැඟිටලා කූඩුෙව් ඉඳ ෙගන කිව්ෙවොත්, "මම මැරුවා, මට 
දඬුවම් ෙදන්න" කියලා, අපි ෙමොනවාද කරන්ෙන්? ඉතින් ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් රජයටවත්, අපටවත් ෙදෝෂාෙරෝපණය කරන්න 
එපා කියන ඉල්ලීම තමයි මම කරන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, අෙප් විෙද්ශ කටයුතු ඇමති 
මංගල සමරවීර මැතිතුමා, ඒ වාෙග්ම විෂය භාර ඇමතිනිය වන 
තලතා අතුෙකෝරල මැතිනිය, තානාපතිතුමා ඇතුළු කණ්ඩායම ෙම් 
සඳහා ඍජුවම දායක ෙවලා තිෙබනවා. දැන් appeal එකක් 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. නමුත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී එක 
ෙදෝෂාෙරෝපණයක් කරන්නට ඕනෑ, ෙසෞදි තානාපති කාර්යාලයට. 
ෙම් සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් ඇයට ෙම් නඩුව ෙගොනු කරලා 
තිෙබන්ෙන්, 2014 අෙපේල් මාසෙය්දී. 2014 අෙපේල් මාසෙය්දී අෙප් 
රෙට් පුරවැසිෙයක් ෙමවැනි තත්ත්වයකට පත් ෙවද්දී, තානාපති 
කාර්යාලය ඒ ගැන  දැනුවත් ෙවලා ඉඳලා නැහැ. 2015 අෙපේල් 
මාසෙය්දී තමයි දඬුවම දුන්ෙන්. ඒ වන තුරුත් තානාපති කාර්යාලය  
ඒ ගැන දන්ෙන් නැහැ. තානාපති කාර්යාලය සහ වැඩ කරන 
ශමිකයන් අතර සම්බන්ධකමක් තිබිලා නැහැ. ඒ වාෙග්ම 
තානාපති කාර්යාලය ෙම් තැනැත්තියව දැනුවත් කරලා නැහැ,  
තමන් guilty  බව පිළිගන්න එපා කියන කාරණය ගැන.  ඒ නිසා 
තමයි ෙම් පශ්නය දුර දිග ගිහින් තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ලංකාවාසී 
සියලු ෙදනාෙගන්ම මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉල්ලා සිටිනවා, ඇය 
ෙවනුෙවන් යාඥා කරන්නය කියලා. ඒ වාෙග්ම අපි ෙවනත් 
කමයකටත් යමු. ඒ පිළිබඳව රහසිගත සැලැසම්ක් තිෙබනවා, 
ඇෙමරිකාව හා සම්බන්ධව. එච්චරයි මට කියන්න පුළුවන්. ඒ 
මා ර්ගෙය් ගිහිල්ලා තමයි ෙම් තැනැත්තියව ෙබ්රා ගන්න 
පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන්. ඒකට ඉඩ ෙදන්න. මාධ  හරහා වැඩිපුර 
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ෙම් සිද්ධිය උළුප්පලා, එම තැනැත්තියව සිය දිවි හානි කර ගන්නා 
තත්ත්වයකට පත් කරන්න එපා කියන ඉල්ලීම තමයි මට කරන්න 
තිෙබන්ෙන්. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[පූ.භා. 10.52] 
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, කාන්තා හා ළමා කටයුතු 

අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව කථා කරද්දී විෙශේෂෙයන්ම 
කාන්තාවන්ෙග් ආරක්ෂාවත්, ළමයින්ෙග් ආරක්ෂාවත් පිළිබඳව 
ආණ්ඩුෙව් පතිපත්තිය කුමක්ද යන්න පශ්න කළ යුතුව තිෙබනවා. 
පසු ගිය කාලෙය්දී, විෙශේෂෙයන්ම මැතිවරණ කාල සීමාව තුළදී 
පතිපත්ති පකාශන තුළ ඇතුළත් කර තිබුණා, කාන්තාවන් 
සුරක්ෂිත කිරීම සඳහාත්, ළමයින් සුරක්ෂා කිරීම සඳහාත් අවශ  
කරන නීතිරීති සම්පාදනය කරනවාය, විෙශේෂෙයන්ම කාන්තා 
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පඥප්තිය කියාවට නඟනවාය කියලා. නමුත් 
දැන් මාස 12ක් ගතෙවලා තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව කිසිදු 
පඥප්තියක්, නීතිමය ලියවිල්ලක් ඉදිරිපත් ෙවලා නැහැ. ඒවා 
නිකම් හුදු ෙපොෙරොන්දු පමණක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 
ඇත්තටම අෙප් රෙට් ජනගහනෙයන් සියයට 52කට වැඩි 
පමාණයක් කාන්තාවන්  සිටිනවා. නමුත් ඒ කාන්තාවන්ෙග් මූලික 
අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ෙමෙතක් පැවැති කිසිදු රජයක් 
නිවැරැදි කියා මාර්ගයක් අරෙගන නැහැ. අපට මතකයි, රිසානා 
මරා දැමීම පිළිබඳව පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් අපට කථා කරන්න 
සිද්ධ වුණු බව. එදා විපක්ෂෙය් ඉඳලා රිසානා ගැන කථා කරපු 
අයට ඉතිහාස ෙය් සරදමක් ෙලස අද ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ඉඳලා ගල් 
ගසා මරා දමන කාන්තාවන් ගැන කථා කරන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම්ක චකය වාෙග් දිගින් දිගට යනවා; නතර වීමක් 
නැහැ.  

ඇත්තටම අෙප් රෙට් කාන්තාවන්ට පිට රට රැකියාවලට යන්න 
සිද්ධ වුෙණ් ඇයි? අෙප් රට තුළ තමන්ෙග් දරු මල්ලන් බලා 
ෙගන, තමන්ෙග් ෙදමවුපියන් එක්ක, තමන්ෙග් ඥාතීන් එක්ක, 
අසල්වාසීන් එක්ක අෙප් රෙට් තිෙබන ඥාති මිතාදී අසල්වැසි 
සම්බන්ධතාවන් එක්ක, මානව සම්බන්ධතාවන් එක්ක ජීවිතය 
පවත්වා ෙගන යන්න බැරි තත්ත්වයක් උදා වුෙණ් ඇයි? එයට වග 
කිව යුත්ෙත් කවුද? කාන්තාවන් ආශාවට, එෙහම නැත්නම් සල්ලි 
ෙසොයන්න කියන අරමුෙණන්ම පිට රට යනවා ෙනොෙවයි. අපි 
කවුරුත් දන්නවා, අද කාන්තාවන් වැඩි පමාණයක් පිට රට 
රැකියාවලට යන්ෙන් තමන්ෙග් ආර්ථික අපහසුතා නිසායි කියලා. 
තමන්ෙග් ස්වාමියාට හරිහමන් රක්ෂාවක් නැති නිසා, තමන්ෙග් 
පවුෙල් දරුවන් රැක බලා ගන්න ජීවෙනෝපාය මාර්ගයක් නැති 
නිසා,  ෙවන කරන්නම ෙදයක් නැති තත්ත්වයක් උදා වුණාට 
පස්ෙසේ තමයි අකැමැත්ෙතන් ෙම් පිට රට රැකියාවලට යන්ෙන්. ඒ 
පිට රට රැකියාවලට යද්දී විවිධ බාධකවලට මුහුණ ෙදන්නට සිද්ධ 
වනවා. පටන් ගන්න ෙකොටම ෙමෙහේ ඒජන්සිවලින් ඇති වන 
බලපෑම්වලට යටත් වන්නට සිදු වනවා. හයක් හතරක් 
ෙනොෙත්ෙරන වැලි කතරට ගිහින් තමන්ෙග් දරුවන්, ඥාතීන් 
නැතිව, ඒ අය පිළිබඳව විසිහතර පැෙය්ම සිතමින් හූල්ල-හූල්ලා 
තමන්ෙග් ජීවිතය ගත කරන්න සිද්ධ වනවා. එවැනි අසරණ වුණු 
ෙමොෙහොතකදී තමන්ව රැක බලාගන්න තමන්ෙග්ම රෙට් විෙද්ශ 
තානාපති කාර්යාලය නිවැරදි මැදිහත්වීමක් නැති තත්ත්වයක් 
යටෙත්, තමන්ෙග් රැකියාව පිළිබඳව නිවැරදි ආරක්ෂාවක් - 
රක්ෂණයක් - නැති තත්ත්වයක් යටෙත්, තමන්ෙග් දරුවන්ට, 
ෙදමව්පියන්ට කථා කරන්න දුරකථන ඇමතුමක් ෙදන්න ෙනොහැකි 
තත්ත්වයක් යටෙත් මානව දයාව, මානව ෙපේමය කියන ස්වභාවික 
ගති ලක්ෂණයට ඔවුන් යටත් ෙවනවා. එෙහම ෙඛ්දනීය අත් 

දැකීමක් තමයි ඊෙය් ෙපෙර්දා ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අනියම් 
ෙපේම සම්බන්ධ කියන එක සාමාන ෙයන් ගත්ෙතොත් සමාජෙය් 
තිෙබන මූලික ලක්ෂණයක්. ෙපේම සම්බන්තා කියන්ෙන් 
සාමාන ෙයන් අෙප් රෙට් විතරක් ෙනොෙවයි, ෙලෝකය පුරාවටම 
මිනිස්සු අතර ඇති වන ෙදයක්. 

ෙපේම සම්බන්ධයක් නිසා අෙප් රෙට් කාන්තාවක් ගල් ගසා 
මරන තත්ත්වයට පත් කිරීම කියන එකට වග කියන්න ඕනෑ 
කවුද? අනියම් ෙපේම සම්බන්ධය පවත්වාෙගන ගිය කාන්තාවද, 
නැත්නම් එවැනි කාන්තාවන් බිහි කරන ෙම් වැරදි පාලන සමාජ 
කමයද? ඒ අරාබි පාලකෙයෝ ගල් ගසා මරා දමන්ෙන් කාන්තාවක්. 
එෙසේ ගල් ගසා මරා දමන්ෙන් ශී ලාංකීය කාන්තාවක් පමණක් 
ෙනොෙවයි, ඒ ගල් ගසා මරා දමන්ෙන් ශී ලංකාෙව් අභිමානය. අෙප් 
රෙට් අභිමානය තමයි ඔවුන් ගල් ගසා මරා දමන්ෙන්. ශී ලංකාෙව් 
අභිමානය ගල් ගසා මරා දමන තත්ත්වයට ශී ලංකාෙව් ආර්ථිකය, 
සමාජ තත්ත්වය පත් කෙළේ කවුද? අන්න ඒ සමාජ කමය එතැනට 
පත් කරපු අයට තමයි ගල් ගසා මරා දැමීෙම් දඬුවම ෙදන්න ඕනෑ. 
එෙහම නැතුව ඒ අහිංසක කාන්තාවට ෙනොෙවයි. දූෂිත, ජරාජීර්ණ 
වුණු ෙම් සමජ කමය නිර්මාණය කරපු පාලකෙයෝ තමයි ෙමවැනි 
ෙඛ්දනීය තත්ත්වයන්ට වග කියන්න ඕනෑ. ෙකොයි ආණ්ඩුවද 
කියන එක ෙනොෙවයි පශ්නය. ෙම් ආණ්ඩුවද, පසු ගිය ආණ්ඩුවද 
කියන එක ෙනොෙවයි පශ්නය. ෙම්ක දශක ගණනාවක් තිස්ෙසේ 
දිවෙගන ආපු කමයක්. ෙම් රෙට් ජීවත් ෙවන්න හරිහමන් 
රස්සාවක් නැති වුණාම, ආර්ථිකය පවත්වාෙගන යන්න කමයක් 
නැති වුණාම, අන්ත අසරණ තත්ත්වයට පත් වුණාම තමයි මැද 
ෙපරදිගට ගිහිල්ලා අන්ත දහ දුක් විඳින්ෙන්. ඇයි, එවැනි 
තත්ත්වයකට අෙප් රෙට් ආර්ථිකය කඩාෙගන වැට්ටුෙව්? ඇයි, 
එවැනි තත්ත්වයකට අෙප් සමාජ ෙද්හය කඩාෙගන වැට්ටුෙව්? 
සමාජ ෙද්හය එතැනට වට්ටලා පිට රටින් එන ඩිනාර්වලට, එෙහම 
නැත්නම් රට සල්ලිවලට අෙප් ආර්ථිකය පාවා දීලා තිෙබන්ෙන් 
ෙම් පාලකෙයෝයි. ඒ තත්ත්වයට ෙම් රට පත් කරපු අය අද එක 
එක හුෙදකලා සිද්ධීන් අරෙගන, ඒ හුදකලා සිද්ධීන් පිළිබඳ 
නීතිමය තත්ත්වය ගැන පමණක් කථා කරනවා. හුදකලා 
සිද්ධීන්වල තිෙබන නීතිමය තත්ත්වෙයන් ෙම් පශ්නයට උත්තර 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  

අප රිසානා ගැන කථා කළා. රිසානාව ෙබ්රා ගන්න බැරි 
වුණා. අද අප තවත් කාන්තාවක් ගැන කථා කරනවා. තව 
දහෙදෙනක් ෙම් ෙචෝදනාවට ලක් ෙවලා තව ෙනොෙබෝ දිනකින් 
ගල් ගසා මරා දැමීමට නියමිතව තිෙබනවා. ෙම්ක ෙකළවර 
වන්ෙන් ෙකොතැනින්ද, නතර වන්ෙන් ෙකොතැනින්ද? එක්සත් 
ජාතික පක්ෂ, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ හවුල් ආණ්ඩුවට ෙම්ක නතර 
කරන්න තිෙබන ආර්ථික දැක්ම ෙමොකක්ද? ඒ ෙවනුෙවන් 
ඔබතුමන්ලා ෙදන සහතිකය ෙමොකක්ද? ගරු චන්දානි බණ්ඩාර 
ඇමතිතුමියනි, කාන්තා කටයුතු අමාත වරිය විධියට, ෙම් රෙට් 
ළමයින්ෙග් ආර ක්ෂාව පිළිබඳව කටයුතු කරන අමාත වරිය 
විධියට අෙප් රෙට් කාන්තාෙවෝ ෙමවැනි තත්ත්වයකට මුහුණ දීම 
නතර කිරීම සඳහා ඔබතුමියට ෙදන්න පුළුවන් සහතිකය 
ෙමොකක්ද? ඔබතුමන්ලාට ඒකට උත්තරයක් නැහැ. ඔබතුමන්ලා 
කරන්ෙන් ජනපිය ෙද්ශපාලන සංවාදයට ගිහින් එක එක සිද්ධිය 
පිළිබඳව මාධ  තුළ තිෙබන කථාෙව් තවත් එක් ෙකොටස්කා රෙයක් 
වන එක පමණයි. ඒකට  ෙපෞද්ගලිකව, හුදකලාව ඔබතුමන්ලාට 
උත්තර නැහැ.  

රන්ජන් රාමනායක නිෙයෝජ  ඇමතිතුමාට එදා රිසානා ගැන 
ෙව්ගෙයන්, උස් හඬින්, බරක් ඇතිව කථා කරන්න ෛධර්යයක් 
තිබුණා. අද එතුමාට ඒ ෛධර්යය නැහැ. ගරු රන්ජන් රාමනායක 
නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, අද ඒ ෛධර්යය නැති වන්ෙන් ඔබතුමාෙග් 
වැරැද්ෙදන් ෙනොෙවයි.  

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake ) 
Sir, I rise to a point of Order.  
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ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
There is a point of Order being raised by the Hon. 

Ranjan Ramanayake. 
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, මම ගරු කරන, මෙග් හිතාදර 

මන්තීතුමා මෙග් නම සඳහන් කළා. ෙම් පශ්නය ගැන මම කථා 
කරන්න කැමැතියි; උද්ෙඝෝෂණ කරන්න කැමැතියි. නමුත්, ෙම්ක 
ෙබොෙහොම සංෙව්දී පශ්නයක්; අනියම් සම්බන්ධයක්. ෙම් ගැන 
කථා කෙළොත් ඒ තැනැත්තිය සියදිවි නසා ගන්නවා කියා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා අපට ෙපොඩ්ඩක් නිහඬව ෙම්ක ෙබ්රා ගන්න 
අවස්ථාව ෙදන්න, ගරු මන්තීතුමනි. ඒ තැනැත්තිය ගැන අෙප් 
ෙලොකු ආදරයක්, ෙගෞරවයක් තිෙබනවා. අෙප් ඒ පුරවැසි 
කාන්තාව ෙවනුෙවන් අප  ෙපනී සිටිනවා. ඇය ෙම් වරද කළාය 
කියා හතර වතාවක් උසාවිෙය්දී පිළිෙගන තිෙබනවා. රිසානා 
එෙහම පිළිගත්ෙත් නැහැ.   

 

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
සමාෙවන්න. ඔබතුමා පත් ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය මට 

පැහැදිලිව ෙත්ෙරනවා. ඔබතුමා ෙකොෙහොම කියන්න උත්සාහ 
කළත්, ෙම්ක ඔබතුමාෙග් ෙපෞද්ගලික වැරැද්දක් ෙනොෙවයි. මම 
ඒකයි කිව්ෙව්. වරදවා ෙත්රුම් ගන්න එපා. ෙම්ක ඔබතුමාෙග් 
වැරැද්දක් ෙනොෙවයි. ෙම්ක කාන්තාවන් ෙම් තත්ත්වයට පත් කර 
තිෙබන එම පතිපත්තිෙය් වැරැද්දයි. ඔබතුමාට අද කියන්න සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්ත්, "ෙම්ක අනියම් සම්බන්ධතාවක්, ඒ නිසා 
ෙම්ක වැඩි පසිද්ධිෙය් කථා ෙනොකර ඉන්න එක ෙහොඳයි" කියායි. 
ඒක ෙපොඩි ආරක්ෂණවාදී කමයක්. කමක් නැහැ. රිසානා 
සම්බන්ධෙයනුත් එෙහමයි. තව දහෙදෙනක් ඉන්නවා ෙන්. ඉතින් 
වැරැද්දක් පිළිගත්ත පමණින්, "හරි, එෙහනම් කමක් නැහැ" කියා 
අප කියනවාද? "ඇය වැරැද්ද පිළිගත්තා, ඒ නිසා ඇයට ගල් ගසා 
මරන්න ඉඩ ෙදන්න" කියා කියනවාද? එෙහම ෙවන්න ඉඩ ෙදන්න 
බැහැ.  
  

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
සමාජෙය් නීතියක් තිෙබනවා. කවුරු ෙමොනවා කිව්වත්, "මම ඒ 

වැරැද්ද කළා" කියා ඒ වරදට පත් වූ තැනැත්තිය කියනවා නම් 
ඔවුන් ෙකොෙහොමද ඒක ෙනොකර ඉන්ෙන් කියන පශ්නය තමයි 
දැන් තිෙබන්ෙන්. ඒකයි මා කිව්ෙව් දැන් ෙවනත් මාර්ගයකින් 
යන්න සැලසුම් කර තිෙබන බව. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඔබතුමා කියන්ෙන් ෙම් සිද්ධිය ගැන ෙන්. මම කියන්ෙන් ෙම් 

සිද්ධිය ෙනොෙවයි. කාන්තාවන් ෙමවැනි තත්ත්වයට පත්වීම 
පිළිබඳවයි. ඇයට රට යන්න සිද්ධ වුෙණ් ඇයි? ඒක රන්ජන් 
රාමනායක නිෙයෝජ  ඇමතිවරයාෙග් වැරැද්දක්වත්, ගල් ගසා මරා 
දැමීමට නියම වූ ඒ කාන්තාවෙග් වැරැද්දක්වත් ෙනොෙවයි. ෙම් 
පතිපත්තිෙය් වැරැද්දයි. අන්න ඒකට අපි උත්තරය ෙහොයමු.  ඒකට 
උත්තරය සපයන්න ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුවට තිෙබන විසඳුම 
ෙමොකක්ද? ෙම් සිද්ධියට නීතිමය කියාමාර්ග ගන්නවා; තානාපති 
කාර්යාල මඟින් ඉල්ලීම් කරනවා කියා කියන්න පුළුවන්. හැබැයි, 
ෙම් සිද්ධිෙයන් පසුව ෙම්ක නතර ෙවනවාද? නැහැ. තව 
10ෙදෙනක් මරන දඬුවමට නියමිතයි. ෙම්කට උත්තරය 

 ෙමොකක්ද? ෙම්ෙක් ෙකළවරක් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් පශ්නයට 
පතිපත්තිමය විසඳුමක් ගන්න ඕනෑ. ඒ පතිපත්තිමය විසඳුම 
ගන්ෙන් නැත්නම්, අපට හැම දාම සිද්ධ ෙවන්ෙන් ෙමවැනි 
ෙඛ්දනීය ඉරණමකට ලක් වන එක් එක් කාන්තාව ගැන කථා 
කරන්න විතරයි. ඒ තත්ත්වෙයන් මිෙදන්න ඔබතුමන්ලාෙග් 
ආණ්ඩුවට තිෙබන පතිපත්තිය ෙමොකක්ද? එෙහම එකක් නැහැ. 
එෙහම පතිපත්තියක් තිෙබනවා නම් ඒ පතිපත්තිය කියාවට 
නැ ෙඟන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා අවශ  වන්ෙන් ලංකාෙව් ආර්ථිකය 
තුළ කාන්තාව ශක්තිමත් කරන කමෙව්දයක්. එෙහම නැතිතාක් 
කල් ෙම් කාන්තාවන් පිට රට යන එක වැඩිෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, 2011 වසෙර් කාන්තාවන් 
99,000ක් පිට රට රැකියාවලට ගිහින් තිෙබනවා. 2012දී 
කාන්තවන් 118,058ක් ගිහින්  තිෙබනවා. 2011 වසරට වඩා 2012 
වසෙර් පිට රට ගිය කාන්තාවන් සංඛ ාව වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 
2013දී කාන්තාවන් 158,000ක් පිට රට ගිහින් තිෙබනවා. 2014, 
2015 වන විට ඒ සංඛ ාව තවත් වැඩි ෙවනවා. කාන්තාෙවෝ පිට 
රට යන එක වැඩි වන්ෙන් අෙප් රෙට් ආර්ථිකය තුළ ඔවුන්ට ජීවත් 
වන්න ශක්තියක් නැති නිසායි.  

ඒකට ඔබතුමන්ලා ළඟ තිෙබන උත්තරය  ෙමොකක්ද? පිට රට 
යන කාන්තාවන් පමාණය කමානුකූලව අඩු කිරීම සඳහා 
ඔබතුමන්ලා යම් වැඩ පිළිෙවළක් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවාද? ෙම් 
අය වැය ෙල්ඛනය තුළ එෙහම එකක් තිෙබනවාද? ඔබතුමන්ලා 
ෙමොකක්ද අය වැය ෙල්ඛනෙයන් කරලා තිෙබන්ෙන්? ෙමෙහ 
ජීවත් ෙවන්න බැරිව ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් රට රස්සාවකට 
යන්න ''එයාර්ෙපෝර්ට්'' එකට යන ෙකොට ගුවන් ෙතොටුෙපොළ බද්දත් 
වැඩි කරලා තිෙබනවා. ටිකට් එකත් ෙඩොලර් 30කින් වැඩි කරලා 
තිෙබනවා. මැද ෙපරදිග සහ ෙවනත් රටවල  අෙප් ශී ලාංකිකෙයෝ 
ලක්ෂ 20ක් වැඩ කරනවා. ඒ අයට තවත් ෙඩොලර් 30ක දඩයකුත් 
ගහලා තිෙබනවා, ඒ රස්සාවලින් හම්බ කරලා එවන පනම්හතර 
ආපහු ආණ්ඩුවට ගන්න. 

ඊළඟට, ඒ රට රස්සාවල් කරන කාන්තාෙවෝ තමන්ෙග් ෙගදර 
ඉන්න දරුවන්ට, අම්මාට දුරකථනෙයන් කථා කරනවා. 
ඔබතුමන්ලා ෙමොකක්ද කරලා තිෙබන්ෙන්? ඒකටත් වැට බැඳලා 
තිෙබනවා. ජාත න්තර දුරකථන ඇමතුම් සඳහා ෙඩොලර්  ශත 9ක් 
තිබුණු ගාස්තුව ෙඩොලර් ශත 12 දක්වා වැඩි කරලා තිෙබනවා. ඒ 
තිබුණු මානව සම්බන්ධතා අහුරලා තිෙබනවා. ඉතින්, එෙහේ ඉන්න 
කාන්තාෙවෝ තමන් හම්බ කරන ෙසොච්චම් මුදලින් තමන්ෙග් ස්වාමි 
පුරුෂයාට කථා කරලා, තමන්ෙග් දරුවන්ට කථා කරලා, 
තමන්ෙග් අම්මාට තාත්තාට කථා කරලා, ඒෙකන් තමයි හිෙත් 
තිෙබන පීඩනය තුනී කර ගන්ෙන්. ඒකටත් ෙපොල්ලක් දැම්මාම, 
ඒකටත් තව ෙඩොලර් ගණනක් වැඩි කළාම, ඒ දුරකථන ඇමතුමත් 
නතර ෙවනවා. ඒකටත් සීමා වැෙටනවා. අන්න, එෙහම සීමා 
වැටිලා කාත් කවුරුත් නැති වැලි කතෙර් ඉන්න ෙකොට විවිධ 
සම්බන්ධතාවලට මානවයන් විධියට ෙපලෙඹනවා. ෙම්ක අඩු 
කිරීම සඳහා ඔබතුමන්ලාට තිෙබන ආර්ථික පතිපත්තිය, ආර්ථික 
දැක්ම ෙමොකක්ද? එෙහම කමෙව්දයක් හදලා නැහැ. අන්න 
එතැනයි අපි පශ්න කරන්ෙන්? ඒකයි මම කියන්ෙන්, ඒ අනියම් 
සම්බන්ධතාවක් පවත්වාෙගන ගිය අෙප් රෙට් අහිංසක දුප්පත් 
කාන්තාව ෙනොෙවයි ගල් ගසා මරා දැමිය යුත්ෙත්; කාන්තාවක් 
දහස් ගණනක් රට පටවන්න ෙම් වැරදි ආර්ථික ෙමොඩලය හඳුන්වා 
දීපු, ෙම් පතිපත්තිය, ෙම් සමාජ කමය පවත්වාෙගන යන, ඒ සමාජ 
කමය තවදුරටත් ඉස්සරහාට ෙගන යන පාලකයන්ට තමයි ගල් 
ගසා මරා දැමිය යුත්ෙත්. ඒ කමය තමයි අපි ෙවනස් කළ යුත්ෙත්. 
පුද්ගලයාට ෙනොෙවයි, ඒ කමයට තමයි ගල් ගැසිය යුත්ෙත්. ඒ 
සමාජ කමයට, ඒ සමාජ පතිපත්තියට  තමයි ගස ්ගසා මරා දැමිය 
යුත්ෙත්. ඒක මරා දමන්ෙන් නැතුව අපිට ෙම් කාන්තාවන්ව ෙබ්රා 
ගන්න බැහැ. ඒ නිසා නැවතත් මා අවධාරණය කරන්ෙන්, අෙප් 
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රෙට් කාන්තාවන් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා දවසින් දවස නිකම් 
ජනපිය වාක වලට යන්ෙන් නැතුව, පතිපත්තිමය තීන්දුවක් 
ගන්න.  

අෙප් ගම්වල ඉන්න කාන්තාෙවෝ අද මුහුණ දීලා තිෙබන 
තත්ත්වය ෙමොකක්ද? හැම ආණ්ඩුවක්ම කරන්ෙන් සමෘද්ධිය ෙහෝ 
දිවි නැඟුම කියලා ෙමොකක් හරි ෙබොරුවට වැඩසටහනක් පටන් 
අරෙගන ලියුම් කවර ටිකක් අලවන්න ෙදනවා. නැත්නම්, ෙමොකක් 
ෙහෝ මහන්න කියලා මැෂින් එකක් ෙදනවා. එෙහ ම දීලා, ස්වයං 
රැකියා කියලා රවට්ටනවා. ඇත්තටම කරන්ෙන් රැවටිල්ල ෙන්. ඒ 
රැවටිල්ල ඇතුෙළේ- 

 
 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ගරු මන්තීතුමා, මට ෙපොඩි පැහැදිලි කර ගැනීමක් අවශ යි. 

මැද ෙපරදිග ඇතුළු අෙනකුත් රටවල අෙප් ශී ලාංකිකයන් ලක්ෂ 
20කට වැඩි පමාණයක් ඉන්නවා. ඒ ලක්ෂ 20 පුහුණු ශමිකයන් 
හැටියට යවනවාද, නැත්නම් ඒ අයව ෙගන්වනවාද, එෙහමත් 
නැත්නම් ෙසෞදි යන එක මුළුමනින්ම නවත්වන්න ඕනෑද කියන 
එක දැන ගන්න කැමැතියි. ඔබතුමාෙගන් මා ෙගෞරවෙයන් 
අහන්ෙන්, පක්ෂෙය් පතිපත්තිය ෙමොකක්ද? ජාතික පතිපත්තියක් 
කියලා තමුන්නාන්ෙසේ හඳුන්වන්ෙන් ෙමොකක්ද? 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
පැහැදිලිව, පිට රට යන එක නතර කරලා අෙප් රෙට් 

මිනිසුන්ට, අෙප් රෙට් කාන්තාවන්ට අෙප් රට තුළ රස්සා කරන්න 
පුළුවන් ආර්ථිකයක් හදන්න ඕනෑ. ඒක තමයි පතිපත්තිය. ඒ ගැන 
කථා ෙදකක් නැහැ. ඉතින්, ඇයි එතැනට එන්ෙන් නැත්ෙත්? 
ඔබතුමන්ලාට එන්න බැහැ. ඇයි? ආණ්ඩුව අද පවතින්ෙන් ෙත්, 
ෙපොල්, රබර් අපනයන ආදායෙමන් ෙනොෙවයි. ඔබතුමන්ලා 
පවතින්ෙන් විෙද්ශගත, විෙශේෂෙයන්ම මැද ෙපරදිග සිටින අෙප් 
කාන්තාෙවෝ හම්බ කරලා එවන සල්ලිවලින්. ඒ සල්ලි ටික නැති 
වුණාම ආණ්ඩුවට දුවන්න බැහැ. ඉතින්, ෙකොපමණ පශ්න ආවත්, 
ෙගවල්වල ෙකොපමණ පශ්න ආවත්, සමාජ පශ්න ආවත්, ඒ 
කාන්තාෙවෝ ගිහිල්ලා අන්ත දුක් වින්දත්, ඔබතුමන්ලා කරන්ෙන් 
ආපහු රට පටවන එක. ඇයි ඒ? විෙද්ශ විනිමය උපයන පධාන 
මාර්ගයක් බවට අද කාන්තාෙවෝ පිට රට යවන එක පත්ෙවලා 
තිෙබනවා. හැබැයි, ඔබතුමා දන්නවා දකුණු ආසියාෙව් සමහර 
රටවල් පතිපත්තිමය තීන්දු අරෙගන තිෙබනවා. ඉන්දියාව වාෙග් 
රටවල් පැහැදිලි පතිපත්තියක් අරෙගන තිෙබනවා; "නැහැ, අපි 
යවන්ෙන් නැහැ" කියා.  එතැනට එන්න එකපාර බැහැ. මම 
පිළිගන්නවා. ෙහට ඒක කරන්න බැහැ.  

 
 
ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය (කාන්තා හා ළමා 
කටයුතු අමාත තුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) சந்திராணி  பண்டார - மகளிர் மற் ம் 
சி வர் அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara Jayasinghe - Minister 
of Women and Child Affairs) 
ගරු මන්තීතුමා, විෙශේෂෙයන්ම කාන්තාවන් පිට රට යන එක 

අවම කරන්න ඉදිරිෙය්දී අපි උපරිම උත්සාහය ගන්නවා. ඒ අයෙග් 
ආර්ථිකය ශක්තිමත් වන ආකාරෙය් වැඩ පිළිෙවළවල් අෙප් රෙට් 
ආරම්භ කරලා, ඒ අයව අෙප් රෙට් රඳවා ගැනීමට උපරිම 
උත්සාහයක් ගන්න ඉදිරිෙය්දී අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඔබතුමියෙග් අවංක පකාශය ගැන මා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

ඒක ඔබතුමියෙග් හදවෙත් තිෙබන අවංක හැඟීම ෙවන්න පුළුවන්. 
හැබැයි, ඔය වාෙග් හැඟීම පකාශ වන වාක  මීට ෙපර හිටපු 
කාන්තා කටයුතු පිළිබඳ ඇමතිතුමියත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දීම 
කිව්වා.  

 
ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சந்திராணி  பண்டார) 
(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara Jayasinghe) 
ෙම් කටයුතු කරන තුරු ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඒ කාලෙය් කියාපු ෙද්වලුත් මට ෙහොඳට මතකයි. "කාන්තාව 

පිට රට රැකියාවලට යවන එක වැරදියි, වහල් ෙසේවයට ෙම් 
යවන්ෙන්, අන්ත දුක් විඳිනවා, අපි ෙම්ක නතර කරනවා, අපි 
ෙම්ක අඩු කරනවා" කියලා එතුමියන්ලාත් කිව්වා. නමුත්, අඩු 
කරනවා කියලා ලසස්න වචනවලින් කිව්වාට සංඛ ා 
ෙල්ඛනවලින් මම ෙපන්නුෙව් එම සංඛ ාව අඩු ෙවලා නැහැ 
කියන එකයි. ඔය වචන ටික නම් ෙහොඳයි. මා ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා.  හැබැයි, ඇත්තටම ෙවලා තිෙබන්ෙන්  එම සංඛ ාව වැඩි 
වුණු එකයි.  

2011 වර්ෂෙය් තිබුණු  99,000ක්ව තිබුණු ඒ සංඛ ාව  2014 
වන ෙකොට 1,58,000කට වැඩි ෙවලා කියලා මා කිව්ෙව් ඒකයි. 
එදාත් ඔය වාෙග්ම කථා කිව්වා. "විෙශේෂෙයන්ම ගෘහ ෙසේවය 
සඳහා කාන්තාවන් යවන එක අඩු කරනවා, නතර කරනවා. අපි 
පුහුණු ශමිකයන් යවනවා, ෙහද ෙසේවයට යවනවා, ෙවනත් 
තාක්ෂණික රැකියා සඳහා යවනවා, අපි ඒ පැත්තට තමයි දැන් 
ආණ්ඩුෙව් පතිපත්තිය ෙවනස් කරලා තිෙබන්ෙන්" කියලා කිව්වා. 
හැබැයි, ඒක පාෙයෝගිකව සිද්ධ ෙවලා නැහැ. ඔබතුමියන්ලාෙග් 
පතිපත්ති පකාශනෙය්ත් ෙම්ක තිබුණා ෙන්.  මා කථාව පටන් 
ගන්න ෙකොටම කිව්වා ෙන්. දැන් මාස 12ක් ගිහිල්ලා තිෙබනවා. 
ෙම් අවුරුද්ද තුළ අඩු ෙවලා ද? නැහැ. ෙම් අවුරුද්ද තුළත් වැඩි 
ෙවලා තිෙබනවා. එතෙකොට ෙමෙලස විෙද්ශ රටවලට යවන  
සංඛ ාව අඩු කිරීම සඳහා ෙමොකක්ද තිෙබන වැඩ පිළිෙවළ, 
ෙමොකක්ද තිෙබන කියා මාර්ගය? එෙහම පැහැදිලි, විනිවිද 
ෙපෙනන, ෙම් රෙට් ජනතාවට පිළිගත හැකි වැඩ පිළිෙවළක් 
ඉදිරිපත් කරන්න. කිසි පශ්නයක් නැහැ, ෙම් රෙට් ජනතාව ඒකට 
කැමැතියි. ඇත්තටම කාන්තාවන් කවුරුවත් පිට රට යන්ෙන් මා 
අර කලින් කිව්වා වාෙග් ආසාවට ෙනොෙවයි; ආර්ථික පශ්න 
නිසායි.  

වචන ෙහොඳයි. ඒවා පාෙයෝගිකව කියාවට නංවා ෙපන්වන්න. 
අවුරුද්දක් ගියා. එෙහම වැඩ පිළිෙවළක් ෙපන්නුෙව් නැහැ. බලමු, 
ඉස්සරහට ෙකොෙහොමද ඒ කටයුතු ෙවන්ෙන් කියලා. ගරු 
ඇමතිතුමියනි, ඔබතුමිය අමාත ාංශය භාර ෙගන ෙකොපමණ 
කාලයක් වනවා ද?  

 
ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சந்திராணி  பண்டார) 
(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara Jayasinghe) 
නව රජය යටෙත්  මාස තුනකට ආසන්නයි. 
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඇයි, ජනවාරි මාසෙය් ඉඳලා? 
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ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சந்திராணி  பண்டார) 
(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara Jayasinghe) 
ඒ ෙවන ෙකොට ඇවිල්ලා ෙබොෙහොම ටික කාලයයි ෙවන්ෙන්. 

විවිධ ෙද්වල් සකස් කරන්න තිෙබනවා. ආපු ගමන්ම අපට මැජික් 
ෙපන්වන්න බැහැ, ගරු මන්තීතුමනි. කාලයක් යනවා,  සාකච්ඡා 
කරලා ඒ කටයුතු  කරන්න. ඔබතුමා එක පාරම ෙවනස්වීම් 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්න එපා. අපි කම කමෙයන් ඒවා කරලා 
ෙපන්වන්නම්. 

 

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඔෙහොම ගණන් හදන්න එපා. ජනවාරි මාසෙය් ඉඳලා ගණන් 

හදන්න. අඩුවට ගණන් හදන්න එපා.  අඩු මාෙසට ගණන් හදන 
එක කාන්තාවක් විධියට වැරදියි. හරියට ගණන් හැදුෙවොත් ජනවාරි 
මාසෙය් ඉඳලාම ඔබතුමියට ඒ වගකීම තිබුණා. ඒ නිසා ඔබතුමිය  
ෙම් අමාත ාංශය භාර ෙගන අවුරුද්දකට ආසන්න කාලයක් ෙවලා 
තිෙබනවා; ජනවාරි 08 වැනිදා වන ෙකොට අවුරුද්දක් ෙවනවා. 
ෙකොෙහොම වුණත් කමක් නැහැ, ඒ කියාපු ෙද් පාෙයෝගික 
භාවිතාෙවන් ෙපන්වන්න. එෙහම ෙපන්නලා අෙප් රෙට් 
කාන්තාවන් ආරක්ෂා කර ගන්න. අන්න ඒකට මැදිහත් වීමක් 
කරන්න. ෙබොරු සංඛ ා ෙල්ඛනවලින් ෙනොෙවයි, පතිපත්තිමය 
ෙවනසක් කරලා ෙපන්වන්න. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
The next speaker is the Hon. (Mrs.) Hirunika 

Premachandra. 
 

ගරු හිරුනිකා ෙපේමචන්ද මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஹி ணிகா பிேரமச்சந்திர) 
(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra) 
Sir, how many minutes do I have? 
 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Seven minutes.  
 
 
[පූ.භා. 11.11] 
 

ගරු හිරුනිකා ෙපේමචන්ද මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஹி ணிகா பிேரமச்சந்திர) 
(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි. අද කාන්තා 

හා ළමා කටයුතු අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව කථා කරන 
ෙමොෙහොෙත්, කාන්තා ෙද්ශපාලනඥවරියක විධියට මටත් ෙම් 
අවස්ථාව ලැබීම ගැන සන්ෙතෝෂ වනවා.  

බලන්න, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව දිහා. නීති සම්පාදනය කරන, 
මූල  කළමනාකරණය කරන, ව වස්ථා සම්පාදනය කරන ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ ඉන්ෙනත් කාන්තාවන් 13ෙදනායි. ඉතින් 
අපි ෙම් රෙට් කාන්තාවන්ට හරියාකාරව සාධාරණයක් ඉෂ්ට 
කරන්න කටයුතු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? කාන්තාවන්ෙග් 
ආරක්ෂාව ගැන කථා කරන්නත් ෙම් රෙට් නීති හදන තැන ඉන්ෙන් 
කාන්තාවන් 13ෙදනායි. ඒ අවස්ථාව ලැබිලා තිෙබන්ෙන් 
13ෙදනාටයි. අදත් ගරු සභාවට ඇවිල්ලා ඉන්ෙන් අෙප් ගරු 
ඇමතිතුමියයි, මමයි, තවත් ගරු මන්තීවරියන් ෙදෙදනකුත් 
පමණයි. කාන්තාව ගැන කථා කරන දවෙසේ වුණත් අෙත් ඇඟිලි 
ගණනටවත් කාන්තාවන් ෙහොයා ගන්න අපට නැහැ.     

මා ෙම් කියන්ෙන් අෙප් ආණ්ඩුව ගැන ෙනොෙවයි. ආණ්ඩුෙව් 
අපි නම් ෙපොඩ්ඩක් එළියට ඇවිල්ලා කථා කරනවා. දැන්  
විපක්ෂෙය් ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා  කෑ ගැහුවා, ෙමතැන 
ඉඳෙගන. ෙකෝ, ඒ අය? ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ 
මන්තීතුමිය ඒ වාෙග්ම කාන්තාව ගැන ෙලොකු කැක්කුමකින්  කෑ 
ගහන කට්ටිය ෙකෝ?  ගරු පවිතා වන්නිආරච්චි මැතිනිය එෙහම 
ෙකෝ?  මා ඒ ගැන ෙම් ෙවලාෙව් ෙපොඩ්ඩක් මතක් කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, මමත් ගරු රන්ජන් රාමනායක 
මැතිතුමාත් මීට ටික දවසකට කලින් එල්ලුම්ගහ කියාත්මක 
කරන්න ඕනෑය කියලා ෙම් සභාවට ෙයෝජනාවක් ෙගනාවා. ඒකට 
මූලිකම පදනම වැටුෙණ් ෙසේයා සෙදව්මි දැරියෙග් දූෂණය ෙකොට 
ඝාතනය කිරීෙමන් පසුවයි. ඒෙකන් පස්ෙසේ ෙගොඩක් අය අපට 
අවලාද කළා;  ඒවා ෙම්වා කිව්වා; ෙම් ෙද් හරිද කියලා ඇහුවා. 
හැබැයි එදා ඒ විධියට අපි ෙයෝජනාවක් ෙගෙනන්න මූලිකම 
කාරණාව වුෙණ් ෙම් ලංකාව ඇතුෙළේ පුංචි දරුවන්ට දැරිවියන්ට ඒ 
ලැබිය යුතු ආරක්ෂාව ලැෙබනවාද කියන එක ගැන ෙලොකු 
ගැටලුවක් තිෙබන නිසායි. 

කල්පනා කර බලන්න, අෙප් පවුල් සංස්ථාව ගත්තත්, පාසල 
ගත්තත්, ලිංගික අධ ාපනය ගැන කථා කරන්න අපි හරි බයයි. 
පවුලක් ඇතුෙළේ අම්මා ෙකෙනක්, තාත්තා ෙකෙනක්           
ලජ්ජයි-බයයි කවුරු හරි දන්ෙන් නැති පුද්ගලෙයක්, පිටස්තර 
පුද්ගලෙයක් ෙම් විධියට අතපත ගෑෙවොත්, කරදර කෙළොත් ඒක 
වැරදියි කියලා දරුවා දැනුවත් කරන්න. පාසෙල්දීවත්, ෙගදරදීවත් 
අපි ඒ ගැන දරුවන් දැනුවත් කරන්න කටයුතු කරන්ෙන් නැහැ. 
ළමයි අපෙයෝජනයට ලක් වන්න, ෙම් වාෙග් තත්ත්වයකට පත් 
වන්න ෙහේතු වන මූලිකම කාරණාවලින් එකක් තමයි දරුවන් 
දැනුවත් ෙනොකිරීම. ඒ නිසා ගරු කාන්තා හා ළමා කටයුතු 
ඇමතිතුමියන් ගරු සභා ගැෙබ් ඉන්න ෙවලාෙව් මම කියන්න 
කැමැතියි, පවුල් සංස්ථාව තුළ, පාසල් තුළ ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
යම්කිසි දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහනක් කියාත්මක කරන්න ඕනෑ 
කියන එක.  

පාසල් අධ ාපනය තුළ විෂය නිර්ෙද්ශය ගත්ෙතොත් මට නම් 
මතක විධියට නවය වසෙර්දී තමයි අපට ෙසෞඛ  පාඩෙම්දී ලිංගික 
අධ ාපනය ගැන කියා දුන්ෙන්. එෙහම කියලා දුන්නත් අපට 
ෙත්රුමක් නැහැ. අහවල් එක ෙම්ක, අහවල් එක ෙම්ක කියලා චිත 
ටිකක් ඇඳලා තිෙබනවා. අපි දන්ෙන් නැහැ, ඒ ෙමොකක්ද කියලා. 
ඇත්ත කතන්දරය ඒකයි. ඇත්තටම ලිංගික අධ ාපනය පිළිබඳව 
අපි මීට වඩා විවෘත විය යුතුයි; දරුවන්ට කියා දිය යුතුයි. ෙම්ක 
ලජ්ජා වන්න කාරණාවක් ෙනොෙවයි. ෙම් ෙද්වල් ගැන ළමයින්ට 
කියා ෙදන්න ඕනෑ. එෙහම නැති වුෙණොත් අපෙයෝජනයට ලක් වීම 
ෙහෝ දන්ෙන්ම නැතිව දරුවන් ෙම් ෙද්වලට ඇබ්බැහි වීම ෙහෝ 
යම්කිසි වැරැද්දක් සිද්ධ වීෙම් පවණතාව වැඩි ෙවනවා. ඒක තමයි 
පළමුවැනි කාරණාව.  

ෙම් අවස්ථාෙව්  ගරු කාන්තා හා ළමා කටයුතු ඇමතිතුමියත් 
සභා ගැෙබ් සිටින නිසා මම ෙයෝජනා කරනවා, අධ ාපන 
ඇමතිතුමාත් එක්ක එකතු ෙවලා කාන්තා හා ළමා කටයුතු 
අමාත ාංශෙයන් දැනුවත් කිරීෙම් වැඩ සටහන් කිහිපයක්, යම්කිසි 
කියාවලියක් පටන් ගත යුතු බව. 

 අපට මතකයි, පසු ගිය කාලෙය් කාන්තා හා ළමා කටයුතු 
කාර්යාංශෙය් හිටපු සමහර නිලධාරින් කටයුතු කෙළේ ෙකොෙහොමද 
කියලා. කිසිම විධියකින් වගකීමක් නැති, ජනතාව කිෙපන විධිෙය් 
පකාශ නිකුත් කරන්න ඔවුන් ෙපළඹුණා. ඒ නිසා ෙම්කට හදවෙත් 
ෙතතමනයක් තිෙබන, ෙදයක් ෙත්ෙරන, ෙපොෙළොෙව් පය ගහලා 
ඉන්න, සිංහල කථා කරන්න පුළුවන්  -"ෙපොෂ්"  ෙනොෙවයි, - ගෙම් 
බැහැලා ළමයි එක්ක වැඩ කරන්න පුළුවන් සභාපති ෙකෙනක් 
ළමාරක්ෂණ අධිකාරියට පත් කරන්න කියලා ගරු 
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ඇමතිතුමියෙගන් මම ෙම් අවස්ථාෙව් ඉතාමත්ම ෙගෞරවෙයන් 
ඉල්ලා සිටිනවා. කිසි ෙකෙනක් එක්ක මට ෙපෞද්ගලික තරහක් 
නැහැ.  අපිත් ෙම් සමාජෙය් අය ආශය කරන උදවිය, ගම් මට්ටෙම් 
ෙද්ශපාලනය කරන උදවිය. ඒ අය  ඇවිල්ලා කියන අවලාද තමයි 
ෙම්වා. ෙදයක් කථා කරන්න ගිහිල්ලා හම්බ ෙවන්න විධියක් 
නැහැලු, Telephone එකට answer කරන්ෙන් නැහැලු, Telephone 
එක cut කරනවාලු. ෙම්වා තමයි තිෙබන පශ්න. හදවෙත් 
ෙතතමනයක් නැති, සංෙව්දීකමක් නැති පුද්ගලයකුට ළමයකුෙග් 
පශ්නයක් කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒක තමයි, මම ෙම් ෙවලාෙව් 
කිව යුතු අෙනක් කාරණාව.  

පසු ගිය රජෙය් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් අය වැය 
ෙල්ඛනය පකාශ කරද්දී ගැබිනි මව්වරුන්ට ලබා ෙදන ෙපෝෂණ 
මල්ල පිළිබඳව ඉතාමත් බරපතළ ෙලස කිව්වා. ඒක සිද්ධ වුෙණ් 
නැහැ.  

 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Member, you have only two more minutes.  
 
ගරු හිරුනිකා ෙපේමචන්ද මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஹி ணிகா பிேரமச்சந்திர) 
(The Hon. ( Mrs.) Hirunika Premachandra) 
පුදුම විධියට ෙවලාව යනවා. මට තව කාරණා කිහිපයක් 

කියන්න තිෙබනවා. ඒ නිසා මට තව ෙපොඩ්ඩක් ෙවලාව ෙදන්න.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, අපි අෙප් ආණ්ඩුෙව් පසු ගිය දින 
100 වැඩ සටහනට සමගාමීව ඒ හැම ෙකනාටම ෙපෝෂණ මල්ල 
ලබා ෙදන්න කටයුතු කළා. බැරි වුණු අවස්ථාවල දී ෙහෝ යම්කිසි 
අඩු පාඩු සිදු වුණු අවස්ථාවලදී ඉතා ඉක්මනින් ඒ පිළිබඳව කටයුතු 
කරන්න අෙප් රජය කියා කළා. ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනෙයන් 
රුපියල් මිලියන 7,500ක් තරම් විශාල මුදලක්  ෙම් සඳහා ෙවන් 
කර තිෙබනවා මම දැක්කා. ඒ නිසා මම විශ්වාස කරනවා, අලුත් 
ඇමතිවරිය විධියට ඔබතුමිය  එම මුදෙලන් ඉතාමත් ෙහොඳ සුභදායී 
කටයුත්තක් කරයි කියලා.  

දැන් ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා කථා කළා. අපට හැමදාම 
සමාජ ෙවබ් අඩවි හරහා එෙහන් ෙමෙහන්  කෑගහනවා, අර ගල් 
ගසා මරන තැනැත්තිය ගැන කථා කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි 
කියලා. මටත් රන්ජන් රාමනායක මැතිතුමාටත් තමයි හැම 
ෙවලාෙව්ම කෑගහන්ෙන්.  අෙප් ෙද්ශපාලන අදහස් ගැළපුෙණ් 
නැති වුණත් මම ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා එක්ක ඒ කාරණය 
සම්බන්ධෙයන් එකඟ ෙවනවා. අෙප් රෙට් අහිංසක, දුප්පත් 
කාන්තාවන් පිටරටවලට ගිහිල්ලා එවන මුදලින් තමයි අපි 
වැජෙඹන්ෙන්. ඒ ගැන අපි හැම එක්ෙකනාම ලජ්ජා ෙවන්න ඕනෑ. 
අපි හැමෙකනාටම වගකීමක් තිෙබනවා. අම්මා ෙකෙනක් 
පිටරටකට යවලා, ඒ අම්මා ඒ තත්ත්වයට පත් කිරීම ගැන අපි 
ලජ්ජා ෙවන්න ඕනෑ.  

අද කථා කරන අමාත ාංශයට අදාළ නැති වුණත් 
විෙශේෂෙයන්ම මම ෙම් ෙවලාෙව් ෙයෝජනාවක් කරන්න කැමැතියි, 
අඩුම ගණෙන්, කාන්තාවන්ට ඉතා බරපතළ ෙලස දඩුවම් ෙදන 
සවුදි අරාබිය වැනි අරාබිකරෙය් රටවලට අෙප් කාන්තාවන් යවන 
එකවත් අඩුම ගණෙන් නවත්වන්න කියලා. විෙද්ශ රැකියා 
පවර්ධන අමාත තුමිය ෙමම අවස්ථාෙව්දී සභා ගැෙබ් නැති වුණත් 
මම එතුමියෙගන් ඉතාමත් ෙගෞරවෙයන් ඒ ඉල්ලීම කරනවා.  

අවසාන වශෙයන් ෙම් කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. ෙම් 
ෙලෝකෙය් ඕනෑ තරම් දියුණු තාක්ෂණය තිෙබනවා. ඒ දියුණු 
තාක්ෂණයත් එක්ක ගැහැනු පිරිමි කරන්න පුළුවන්; පිරිමි ගැහැනු 

කරන්න පුළුවන්. ඒ තරම් දියුණු තාක්ෂණයක් ෙම් ෙලෝකෙය් 
තිෙබන්ෙන්.  හැබැයි, අද ෙවන තුරු ෙම් ෙලෝකෙය් කිසිම 
ෙකෙනකුට ෙහොයා ගන්න බැරි වුණා, ෙම් පැත්ෙතන් ෙල් දාලා, 
අනික් පැත්ෙතන් කිරි එන විධිෙය් කිසිම මැෂින් එකක් ෙහෝ කිසිම  
උපකරණයක්.   ඒක කරන්න පුළුවන් අම්මාට විතරයි.  ඒක 
කරන්න පුළුවන් කාන්තාවට විතරයි.  ෙමච්චර ෙදයක් කරන, ෙම් 
වාෙග් උත්තරීතර පදවියක් ලබන්න පුළුවන් කාන්තාවන්ට ෙම් 
සමාජය ඇතුළත අපි දීලා තිෙබන තත්ත්වය සාධාරණද කියා මම 
ෙම් ෙවලාෙව් අහනවා.  ඒ වාෙග්ම ඉතාමත් ෙගෞරවෙයන් නැවත 
වතාවක් කියනවා. ගරු අගාමාත තුමා ඉතාමත් පැහැදිලිව කිව්වා, 
පාර්ලිෙම්න්තුව, පළාත් සභාව, පාෙද්ශීය සභාව සහ නගර සභා 
යන ෙම් සියලු ආයතන  නිෙයෝජනය සඳහා  සියයට 25ක  
කාන්තා දායකත්වයක් ලබා ගන්නවා කියලා.  මම ෙම් ෙවලාෙව් 
ඉතාමත් වුවමනාෙවන් කියන්න කැමැතියි, පාෙද්ශීය සභා, නගර 
සභා මැතිවරණය ඉතා ඉක්මනින් එන බව. ඒ සඳහා සියයට 25ක 
දායකත්වයක් කාන්තාවෙගන් ලබා ගන්න අපි කටයුතු කරමු කියා 
ඉල්ලා සිටිනවා. තව කාරණා කිහිපයක් කථා කරන්න තිෙබනවා.  
නමුත් මට ලැබුණු කාලය මදි. ඒවා අපි ෙවන දවසක  කථා කරමු.  
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, මට අවස්ථාව ලබා දුන්නාට 
ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
 

[ .ப. 11.19] 
 

ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
ெகளரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, இந்தச் சைபயில் 

மகளிர் மற் ம் சி வர் அபிவி த்தி ெதாடர்பாக விவாதிப் 
பதற்கு ேநரத்ைத ஒ க்கித் தந்தைமக்காக தற்கண் 
நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  இன்ைறய 
நிைலயில் இலங்ைகயில் உள்ள மனித வளத்தில் கிட்டத்தட்ட 
50 தத்திற்கும் அதிகமான ெபண்கள் காணப்ப கின்றார்கள். 
அ மட் மல்ல இலங்ைகயின் தலாவ  ெபண் பிரதம 
மந்திாியாக ம் உலகின் தலாவ  ெபண் பிரதம 
மந்திாியாக ம் ேபசப்ப கின்றவர், தி மதி சிறிமாேவா 
பண்டாரநாயக்க அவர்களாவர்.  அந்தள க்கு உலகிேலேய 

தலாவ  ெபண் பிரதம மந்திாிையப் ெபற் த்தந்த 
இலங்ைகயில் ெபண்களின் நிைலைம இன்  எப்ப யி க் 
கின்ற  என்ப பற்றி நாங்கள் சிந்திக்கேவண் யவர்களாக 
இ க்கின்ேறாம்.   

இலங்ைகயின் அந்நியச்ெசலாவணிையப் ெபற் த் 
த வதி ம் இன்  ெபண்கள் அதிக க்கியத் வம் 
ெப கின்றார்கள். அந்த வைகயில் மத்திய கிழக்கு நா  
க க்குச் ெசன்  தங்கள் உட ைழப்பிைன வழங்கி அதன் 

லமாக எம  நாட் க்கு ெவளிநா களி ந்  வ வாையத் 
ேத த்த கின்ற ெபண்கைள எ த் ப்பா ங்கள்! மைலய 
கத்ைதப் ெபா த்தமட் ல் அங்கு தின ம் குனிந் நின்  
ெகா ந் கைள எ த்தா ம் நா  நிமிர்ந்  நிற்கேவண் ம் 
என்பதற்காகப் பா ப கின்ற அந்த மைலயகப் ெபண்கைள 
எ த் ப்பா ங்கள்!  ஆைடத்ெதாழிற்சாைலகளில் குைறந்தள 
வான ேவதனத்தில் நிைறவான ேவைலகைளச் ெசய்கின்ற 
ெபண்கைள எ த் ப்பா ங்கள்! அந்த வைகயில் பார்க்கின்ற 
ேபா  ெபண்கள் தங்க க்குக் கிைடக்கின்ற 
சந்தர்ப்பங்கைளப் பயன்ப த்தி நாட்ைட வளப்ப த்த 
ேவண் ெமன்பதற்காக அர்ப்பணிப் டன் தங்க ைடய 
உட ைழப்பிைன வழங்கிக் ெகாண் க்கின்றார்கள். 
ஆனால், அவர்கள் மிக ம் கஷ்டமான நிைலைமயிேலேய 
வாழ்ந் ெகாண் க் கின்றார்கள். 

குறிப்பாக மைலயகத்ைத எ த் க்ெகாண்டால், அங்ேக 
ெவள்ைளயாின் ஆட்சியின்ேபா  அ ைமத் ெதாழிலாளிகள் 
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ேபான்  ெகாண் வரப்பட்ட மைலயகத் ெதாழிலாளிகள் 
அன் ெதாட்  இன் வைரக்கும் தங்கள  உச்சமான உைழப் 
பிைன இந்த நாட் க்குத் தந் ெகாண் க் கின்றார்கள்.  
ஆனால், அவர்கள்  இன் ம் 'லயன்' அைறகளிேல சு ண்  
வாழ்கின்றார்கள். இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தில் அவர்க க் 
குத் தனியான கள் கட் க்ெகா க்கப்ப ெமனக் கூறப் 
பட் க்கின்ற . இந்த விடயத்ைத நாங்கள் ஆதாிக்கின்ேறாம்; 
இ  ஒ  நல்ல விடயம். அத் டன், ேம ம் அவர்கள  
வாழ்க்ைக ெசழிக்கக்கூ ய விதத்தில் அவர்களின் நலன்கள் 
சம்பந்தமான இன் ம் பல திட்டங்கள் ெகாண் வரப்பட 
ேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். மைலயகத்தில் 
அந்தப் ெபண்களின் உைழப்  எங்க ைடய நாட்ைட உயர்த்  
வதற்கு உத கின்ற அேதேவைள, அந்தப் ெபண்களின் 
வாழ்க்ைகத் தரத்ைத உயர்த் வதற்கு நாங்கள் என்ன 
ெசய்தி க்கின்ேறாம்? என்ற ேகள்விெய கின்ற . இன்ைறய 
அரசாங்கம் நல்லாட்சிக்கான அரசாங்கெமன்  கூறப்ப கின்ற 
நிைலயில், உண்ைமயில் அந்த மக்களின் வாழ்க்ைகத் 
தரத்திைன உயர்த் வதற்கு ஏற்ற ஏணிப்ப கைள 
அைமத் க்ெகா க்க ேவண் ெமன்  இந்த இடத்தில் 
உங்கைள விநயமாகக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

அேதேவைள, வடக்கு மாகாணத்தில் 53,241 ெபண்கள் 
விதைவகளாக வாழ்ந் ெகாண் க்கின்றார்கள்.  கிழக்கு 
மாகாணத்தில் கிட்டத்தட்ட 49 ஆயிரம் ெபண்கள் விதைவ 
களாக வாழ்ந் ெகாண் க்கின்றார்கள். ெமாத்தமாகப் 
பார்க்கின்றேபா  1,24,041 ெபண்கள் விதைவகளாக 
இ க்கின்றார்கள். இவர்கள் ம வாழ்  அளிக்கப்படாத 
நிைலயி ம் னர்வாழ் க்கு உட்ப த்தப்படாத நிைலயி ம் 
தங்கள  பிள்ைளகைளப் பராமாிப்பதில் மிக ம் சிரமப்பட் க் 
ெகாண் க்கின்றார்கள். எனேவ, இந்தப் ெபண்களின் 
வாழ்க்ைகத்தரம் உயராதவைர, இந்தப் ெபண்களின் கண்ணீர் 

ைடக்கப்படாதவைர, இந்தப் ெபண்க க்ெகன்  மாற்  
நடவ க்ைககள் எ க்கப்படாதவைர, இந்த ஏைழ விதைவகள் 
அ ெகாண் க்கும்வைர  - "ஏைழ அ த கண்ணீர் கூாிய 
வாைள ஒக்கும்" என்  தமிழில் கூ வார்கள் - எம  நாட் ன் 
ெபா ளாதாரத்ைதேயா எம  நாட் ன் அபிவி த்திையேயா 
நாங்கள் கட் ெய ப்ப யா . எனேவ, அந்தப் 
ெபண்க க்குாிய வாழ்வாதாரத்ைதப் ெபற் க்ெகா க்க 
ேவண் ய ம் அவர்க க்குப்  னர்வாழ்  ெபற் க்ெகா க்க 
ேவண் ய ம் அச்சமில்லாமல் அவர்கள் வாழக்கூ ய ஒ  
சூழைலப் ெபற் க்ெகா க்க ேவண் ய ம் இன்ைறய 
நல்லாட்சி அரசின் கடைமகளில் ஒன்றாக இ க்க ேவண் ம் 
என்பைதக் கூறிைவக்க வி ம் கின்ேறன்.  

அேதேவைள, இன் ெமா  நரக ேவதைனயில் எம  
ெபண்கள் உழன் ெகாண் ப்பைத ம் நான் இந்த இடத்தில் 
சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். அதாவ , அவர்கள் தம  
கணவர்மார் காணாமல்ேபானதால் அவர்கள் இ க்கின் 
றார்களா, இல்ைலயா? என்  ெதாியாத நிைலயில், க த்தில் 
இ க்கும் தா ையக் கழற் வதா, ெநற்றியி ட்ட திலகத்ைத 
அழிப்பதா? என்  ெதாியாமல் இரண் க்கும் இைடப்பட்ட 
நிைலயில் தவித் க்ெகாண் க்கிறார்கள். நீண்டகாலமாக 
அவர்கைளத் ேத கின்ற ைகங்காியத்தில் ஈ பட் ம் 
அப்ெபண்க க்கு ஏமாற்றேம வாக இ க்கின்ற ஒ  
சூழ்நிைலைய ம் நாம் எண்ணிப் பார்க்க ேவண் ள்ள . 
நான் ஏற்ெகனேவ, இந்த விடயம் பற்றிக் கூறியி க்கின்ேறன். 
அவர்க ைடய கணவர்மார் என்  ெசால்லப்ப பவர்கள் 
அந்தக் கு ம்பத்தின் தைலவர்கள். தங்கள் கு ம்பத்ைத 
உயர்த் வதற்காக அர்ப்பணித்  ேவைல ெசய்த அந்த 
அ ம்ெப ம் ெசாத் க்கைள இழந்த நிைலயில் அவர்கள் 
அவர்கைளத் ேத ம் காணாமல் வா க்ெகாண் க் 

கின்றார்கள். இவர்க க்குாிய பதில்கைள நல்லாட்சி 
அரசாங்கம் கூற ேவண் யி க்கின்ற . இதைன ஒ  சாதாரண 
விடயமாக நிைனத்  ம ப்பிக்ெகாண் ந்தால் நல்லாட்சி 
என்பதற்குாிய அர்த்தத்ைத விளங்கிக்ெகாள்ள யாத 
சூழ்நிைல ஏற்ப ம். எனேவ, வா கின்ற அல்ல  ேத கின்ற 
அந்த விதைவக க்கு நாங்கள் உாிய பதில்கைள  
அளிக்கேவண் யி க்கின்ற .   

ேம ம், எங்க ைடய பகுதிகளில் த்தத்தின் காரணமாக 
ஊன ற்றவர்கள் நிைறந்  காணப்ப கின்றார்கள். அவர்கள் 
விேசட ேதைவக்குாியவர்களாக மாற்றப்பட் ள்ளார்கள்.  இந்த 
நிைலயில் எங்க ைடய வடக்கு, கிழக்கில் நடந்த த்தத்தில் 
ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் ஊன ற்றவர்களாக வாழ்ந்  
ெகாண் க்கின்றார்கள். ஆனால், அவர்கைளப் பற்றிச் 
சிந்திக்கின்ற நிைலைம எம்மத்தியில் காணப்படவில்ைல. 
அதாவ , அவர்கைள ஒ க்கி ைவக்கின்ற ஒ  விதமான 
தாழ்வான ேபாக்ைகேய காண கின்ற . இவற்ைறப் 
பற்றி ம் நாங்கள் சிந்திக்க ேவண் யவர்களாக இ க் 
கின்ேறாம். அேதேவைளயில், இவ்வா  பாதிக்கப்பட்ட 
உ ப்பினர் ஒ வர் இந்தப் பாரா மன்றத்தி ம்கூட இ ப்ப  
கவைலக்கிடமானதாதாகும்.  

உண்ைமயில் இந்தப் ெபண்களின் வாழ்க்ைகத் தரத்ைத 
உயர்த் வதற்ேகற்ற விதத்தில் நாங்கள் சிறந்த ெபாறி ைற 
கைளக் கண் ெகாள்ள ேவண் யி க்கின்ற ; சிறந்த 
ேவைலத்திட்டங்கைள ஆரம்பித் ச் ெசயல்ப த்த ேவண் ய 
வர்களாக இ க்கின்ேறாம். எனேவ, எங்க ைடய நல்லாட்சி 
அரசாங்கமான  இந்த விடயம் ெதாடர்பாகக் கூ ய கவனம் 
ெச த்த ேவண் ம். இந்த விதைவப் ெபண்கள் உைழத்  
வாழ்வதற்ேகற்ற ெதாழில் வாய்ப் க்கைளப் ெபற் க்ெகா க்க 
ேவண் ம், ெதாழிற்சாைலகைள அைமத் க்ெகா க்க 
ேவண் ம். இவ்வா  அைமத் க்ெகா ப்பதன் லமாக 
அவர்கள் இழப் கைள மறந்  வாழ யா விட்டா ம்கூட 
தங்க ைடய பிள்ைளகைளப் பராமாிப்பதற்ேகற்ற வழி ைற 
ையக் காண்பார்கள். எனக்குத் ெதாி ம் கடந்த ஆண் களில் 
தங்க ைடய கணவர்மாைர இழந்த நிைலயில் சில 
தாய்மார்கள் பட்ட ேவதைனகள்! ஒ றம் தங்க ைடய 
கணவர்மாைரத் ேத க்ெகாண் க்கின்றேபா  அவர்கைளத் 
ேதடக்கூடா  என்ற வைகயில் லனாய் ப் பிாிைவச் 
ேசர்ந்தவர்கள் அவர்கைளத் ெதாடர்ந்  அ த்தம் 
ெகா த் க்ெகாண் ந்தைத ம் காணக்கூ யதாக இ ந்த . 
அதாவ , அவர்கள் தங்க ைடய கணவர்மாைரச் சுதந்திர 
மாகத் ேத க் கண் ெகாள்வதற்குக்கூட கடந்த காலங்களில் 
அவர்க க்குச் சந்தர்ப்பம் அளிக்கப்படவில்ைல. அவர்கைளப் 
பின்ெதாடர்ந்  அச்சு த்தி, ேதடக்கூடா  என்ெறல்லாம் 
அவர்க க்குக் கட்டைளகைள இ கின்ற ஒ  சர்வாதிகரப் 
ேபாக்கிைனேய நாங்கள் காணக்கூ யதாக இ ந்த . ஆனால், 
நல்லாட்சி மலர்ந்ததன் பின்னர் அந்தப் ெபண்கள் கூ தலான 
எதிர்பார்ப் க்கைள இந்த அரசாங்கத்தின்மீ  ெகாண் க் 
கின்றார்கள். தங்க க்கு ஏதாவ  நிவாரணம் கிைடக்கு 
ெமன் ம் காணாமற்ேபான தங்க ைடய கணவன்மாைரத் 
ேத த் த வார்கெளன் ம் எண்ணி அவர்கள் உழன்  
ெகாண் க்கின்றார்கள். ஆனால், இ வைர அந்த எண்ணம் 
நிைறேவறக்கூ ய விதத்தில் அவர்க க்கு சாியான பதில் 
இன்ன ம் ெகா க்கப்படவில்ைல என்பைத இந்த இடத்தில் 
சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன்.  

அ த்த கட்டமாக, எங்க ைடய சி வர்களின் 
நிைலயிைனப் பற்றிச் சிந்தித் ப் பா ங்கள்! சி வர்கள்தான் 
எதிர்காலத்தின் தைலவர்கெளன்  ேபாற்றப்ப கின்றார்கள்; 
ேபசப்ப கின்றார்கள். ஆனால், இந்த நாட் ல் சி வர்கள் 
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இன்  அநாதரவாக்கப்பட்ட நிைலயி ம் அரவைணப் க்கு 
அப்பாற்பட்ட நிைலயி ம் வா , ெநாந் ெகாண் ப்பைதக் 
காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற . சி வர் பராமாிப்  நிைலயங் 
களில்கூட சி வர்க க்குச் சாியான பராமாிப்  வழங்கப்படாத 
ஒ  ர்ப்பாக்கிய நிைலைம காணப்ப கின்ற . ஏற்ெகனேவ, 
இந்த விவாதத்ைத ஆரம்பித்  ைவத்த மகளிர் மற் ம் சி வர் 
அ வல்கள் இராஜாங்க அைமச்சர் அவர்கள் குறிப்பிட்ட  
ேபான் , வைகெதாைகயில்லாமல் இன ேவ பா ல்லாமல் 
எல்லா இடங்களி ம் சி வர்கள் ஷ்பிரேயாகத் க் குள்ளாக் 
கப்ப கின்ற மிக ம் மனேவதைனக்குாிய நிைலைமகள் 
காணப்ப கின்றன. எனேவ, சி வர்கைளப் பா காப்பதற் 
குாிய நடவ க்ைககள் எ க்கப்பட ேவண் ம். வடக்கில் ஒ  

ஷ்பிரேயாகம் நடந் விட்டெதன்பைதப் பற்றிப்  
ேபசிக்ெகாண் க்கின்றேபாேத ெதற்கில் ஒ  ஷ்பிரேயாகம் 
நடக்கின்ற . ெதற்கில் நைடெபற்ற ஷ்பிரேயாகத்ைதப் 
பற்றிப் ேபசிக்ெகாண் க்கின்றேபா  கிழக்கில் 

ஷ்பிரேயாகம் நடக்கின்ற . கிழக்கில் நைடெபற்ற 
ஷ்பிரேயாகத்ைதப் பற்றிப் ேபசிக்ெகாண் க்கின்றேபா  

மைலயகப் பகுதியில் ஷ்பிரேயாகம் நடக்கின்ற . எனேவ, 
ஷ்பிரேயாகத்ைதக்  கட் ப்ப த் வதற்கான ெசயற்பா கள் 

ேபச்சளவில் இ க்காமல் ெசயலளவில் இ க்க ேவண் ம். 
அவ்வா  ெசயற்பா கைள ேமற்ெகாள் கின்றேபா தான் 
ஏைனயவர்கள் பாதிக்கப்படாமல் இ ப்பார்கள். அப்ேபா  
அைதத் த ப்பதற்குாிய வழியிைனக் கண் ெகாள்ளக் 
கூ யதாக ம்  இ க்கும்.  

உண்ைமயில் எங்க ைடய பிரேதசங்கைள எ த் க் 
ெகாண்டால், அம்மக்கள் ப கின்ற ேவதைனகைள நாங்கள் 
ேநர யாகப் பார்த்தி க்கிேறாம். இ ந்தா ம்கூட அவர் 
க க்கு நிவாரணங்கைள வழங்கேவா அல்ல  அவர்க ைடய 
ேதைவகைள நிைறேவற்றிக் ெகா க்கேவா யாத நிைலயில் 
நாங்கள் இ ப்ப  ஒ வைகயில் எங்க ைடய இயலாைம 
யிைனக் காட் வதாக அைமந்தி க்கிற . இேதேவைள 
யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில்-  

 
ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
What is the point of Order, Hon. Minister? 

 
ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 
நீங்கள் ெசான்னமாதிாி எங்க ைடய மகளிர் மற் ம் 

சி வர் அ வல்கள் அைமச்சான  சட்ட ம் ஒ ங்கும் 
அைமச்சுட ம் நீதி அைமச்சுட ம் ேசர்ந்  இதற்கு என்ன 
நடவ க்ைககள் எ க்கலாெமன்  மாதத்திற்கு இரண்  
தடைவகள் கூட்டங்கைள நடத் கிேறாம். அந்த வைகயில் 
எங்கள் அைமச்சில் நடக்கின்ற அந்த கூட்டத்தில் 
பங்குபற் மா  உங்கைள நாங்கள் அைழக்கிேறாம். நீங்கள் 
வி ம்பினால் அந்தக் கூட்டத்தில் கலந் ெகாண்  
ேதைவயான advice இைன எங்க க்குத் தரலாம்.  

ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
நன்றி. உங்க ைடய காிசைனயான அந்த நடவ க் 

ைகைய நாங்கள் பாராட் கின்ேறாம். அந்த ெபண்களின் 
நிைலைம பற்றி நீங்கள் அறிந்தவர்; ேநர யாக 
அ பவித்தவர். அந்த வைகயில் telepathy என்  
ெசால்வார்கள். உங்கள் லமாக அந்த ெபண்க க்கு, 
சிறார்க க்கு ஒ   னர்வாழ்  கிைடக்குமாக இ ந்தால் 
நிச்சயமாக நான் அதைன மன வந்  பாராட் ேவன்.  
உங்க ைடய விளக்கத்திற்கு நன்றி.  

பல்ேவ   காரணங்களினால் வட மாகாணத்தி ள்ள ஐந்  
மாவட்டங்களி ம் 46 சி வர் இல்லங்களில் சி வர்கள் 
தங்கைவக்கப்பட் ள்ளார்கள். இவ்வாறான சி வர் 
இல்லங்களில் 1,830 ெபண் பிள்ைளக ம் 864 ஆண் 
பிள்ைளக மாக ெமாத்தம் 2,694 ேபர் பராமாிக்கப் 
ப கின்றார்கள். உண்ைமயில், பிள்ைளயின் அ ைம 
தாய்க்குத் ெதாி ெமன்  ெசால்வார்கள்.  சில இடங்களி ள்ள 
சி வர் பராமாிப்  நிைலயங்களில்கூட "ேவ ேய பயிைர 
ேமய்வ ேபால" ஷ்பிரேயாகம் நைடெப வைதக் 
காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற . எந்த இடங்களில் நைட 
ெபற்றதாக நான் சுட் க்காட்ட வி ம்பவில்ைல. சில 
இடங்களில் இவ்வா  சி வர் பராமாிப்  நிைலயங்கைள 
நடத் பவர்கள்கூட பிள்ைளகைளத்  ஷ்பிரேயாகம் ெசய்த 
நிகழ் கைள நீதிமன்ற விசாரைணயின்ெபா  காணக் 
கூ யதாக இ ந்த . சி வர் பராமாிப்  நிைலயங்களில் 
தங்கி ள்ளவர்களில் அதிகப்ப யாக யாழ்ப்பாண 
மாவட்டத்தில் 682 ெபண் பிள்ைளக ம் 268 ஆண் 
பிள்ைளக மாக 950 ேப ம், ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தில் 210 
ெபண் பிள்ைளக ம் 43 ஆண் பிள்ைளக மாக 253 ேப ம் 
அடங்குவர். 
 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, உங்க க்கு இன் ம் 

இரண்  நிமிடங்கள் இ க்கின்றன.   
 

ගරු ඥානමුත්තු  ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
நன்றி.  

இவ்வா  விதைவகளாக்கப்பட்ட எங்க ைடய  ெபண்கள் 
மற் ம் சி வர்கள் பல சந்தர்ப்பங்களில்  ெமன்ேம ம் 
பாதிக்கப்ப கின்ற நிைலைம காணப்ப கின்ற . நிச்சயமாக 
இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கத்தில், அ ம் இந்த  மகளிர் மற் ம் 
சி வர் அபிவி த்தி ெதாடர்பாக ஆக்க ர்வமாகச் சிந்திக்கக் 
கூ ய ெபண்ெணா வர் அந்தப் பதவிைய வகிக்கின்ற  
ப யால், இனிவ ம் காலங்களில் எங்க ைடய ெபண் 
க க்கும் சிறார்க க்கு ாிய பா காப்ைப ம் அவர்கள் 
ஆ ைமமிக்க தைலவர்களாக வ வதற்ேகற்ற சூழ்நிைல 
ைய ம் ஏற்ப த்திக் ெகா ப்பதற்ேகற்ற விதத்தில் அவ ைடய 
ெசயற்பா கள் இ க்குெமன நம் கிேறன். ேம ம், நீங்கள் 
இந்த விடயத்தில் ஆேலாசைன வழங்குவதற்காக என்ைன 
அைழத்தைமைய யிட்  நான் மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். 
இனிவ ம் காலங்களில் உங்கள  ெசயற்பா கேளா  
நாங்க ம் இைணந்  ெசயற்ப வதற்குத் தயாராக 
இ க்கின்ேறாம்.  

பாதிக்கப்பட்ட ெபண்கள் தங்கள  பாதிப் ச் சம்பந்தமாகத் 
ணிகரமாக ன்வந்  தங்க ைடய இழப் கைளப் பற்றிச் 
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ெசால்லக்கூ ய ஒ  சூழ்நிைலைய இப்ேபா  காணக் 
கூ யதாக இ க்கின்ற . இந்தச் சூழ்நிைல ேம ம் 
வ ப்ப த்தப்ப வ டன், அவர்கள  இழப் க்கான 
காரணங்கைளக் கண்டறிந்  உாிய பாிகாரங்கைளச் ெசய்ய 
ேவண் ெமன்  ேகட் ,  வாய்ப்பளித்தைமக்கு மீண் ம் 
நன்றிகூறி, விைடெப கின்ேறன். வணக்கம்.  

 
[පූ.භා. 11.35] 

  
ගරු (ෛවද ) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) தா 
விேஜமான்ன) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs) Thusitha Wijemanna) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, කාන්තා හා ළමා කටයුතු 

අමාත ාංශය යටෙත් අදහස් දැක්වීමට කාලය  ලබා දීම පිළිබඳව 
ඔබතුමාට මෙග් ෙගෞරවය ෙම් අවස්ථාෙව්දී පුද කර සිටිනවා.  

ෙමම අමාත ාංශය යටෙත් අද අපි කාන්තාවන් ගැන කථා 
කරනවා.  රාජ  කටයුතුවලදී වාෙග්ම ෙද්ශපාලන කටයුතුවලදී 
කාන්තාවන්ට තීන්දු තීරණ ගැනීමට හැකිවන ආකාරයට කටයුතු 
සම්පාදනය කිරීම සඳහා අෙප් රජය ෙම් ෙවලාෙව් ෙබොෙහොම 
උනන්දු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් අය වැෙය්ත් ඒ කාරණය  සඳහන් 
ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් අමාත තුමියත් ඒ ගැන ෙබොෙහොම 
උනන්දුෙවන් අදහස් දක්වමින් සිටිනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ගැටුම්වලින් සහ දරිදතාෙවන් 
විපතට පත් කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීෙම් වැඩසටහන් ෙමම අය 
වැෙයන් ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා. කාන්තා ගෘහ මූලික පවුල්වල 
කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීම තුළින් ඒ පවුල්වල ජීවන තත්ත්වය 
වැඩි කිරීමට "කාන්තා දිරිය වැඩ සටහන" යනුෙවන් වැඩසටහනක් 
අෙප් අය වැය තුළින් ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා වාෙග්ම, කාන්තා 
ආර්ථිකය නැංවීමට හා සවිබල ගැන්වීමට "කාන්තා සවිය" 
වැඩසටහනටත් අවධානය ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, අෙප් ගරු අගාමාත තුමා 
ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා ගර්භිණී මවුවරුන් සහ කිරි ෙදන මවුවරුන් 
සඳහා ෙපෝෂණ ආහාර මල්ලක් ලබා ෙදනවා කියලා. ඒ අනුව දින 
100  වැඩසටහෙන්දී  අෙප් ගරු කාන්තා කටයුතු භාර 
අමාත තුමි යෙග් උනන්දුව මත එම ෙපෝෂණ ආහාර මල්ල 
මව්වරුන් සඳහා ලබා දීලා තිෙබනවා. මව්වරුන්ෙග් හා 
කාන්තාවන්ෙග් මන්ද ෙපෝෂණ මට්ටම අඩු කිරීම තුළින් ෙසෞඛ  
සම්පන්න දරු පරපුරක් බිහි කිරීම තමයි ෙමයින් බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවන්ෙන්. ඒ සඳහා රජය රුපියල් මිලියන 7,500ක විශාල මුදලක් 
ෙවන් කරලා තිෙබනවා.   

විෙශේෂෙයන්ම මම ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා ෙම් 
අමාත ාංශය යටෙත් ඇති පරිවාස හා ළමාරක්ෂක ෙසේවා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඇති ගැටලු සම්බන්ධව කථා කරන්න. සමහර 
අවස්ථාවල පරිවාස හා ළමාරක්ෂක ෙසේවා  ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
ගැටලු සහගත තත්ත්වයන්ට මුහුණ දීලා තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ  
සභාපතිතුමනි,  ළමුන් මුහුණ ෙදන නීතිමය ගැටලු ගැන සලකා 
බැලීෙම්දී, ළමුන් අතින්ම සිදු වන සහ ළමුන්ට එෙරහිව සිදුවන 
අපරාධ හා වැරැදි තිෙබනවා. ෙයෞවනයන්ට හා ළමුන්ට අදාළ වන 
අෙප් ලංකාව තුළ පවත්නා නීති පද්ධතිය යාවත්කාලීන ෙනොවීම 
නිසා ඔවුන්ට යම් අසාධාරණකම් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ළමයින් 
සහ ෙයෞවනයන් ෙවනුෙවන් විවිධ පනත් සම්මත කර ෙගන 
තිෙබනවා. මම හිතන හැටියට, ෙම් පනත් අතරින් පරිවාස ආඥා 
පනත, අනත්දරු නිවාස ආඥාපනත වාෙග් පනත් යාවත්කාලීන 
ෙවලා නැහැ. ඒ නිසා ෙම් පනත් යාවත්කාලීන කරලා අත වශ  

සංෙශෝධන ඇති  කරන්න කියලා මම ෙම් ගරු සභාවට ෙයෝජනා 
කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, එක්සත් ජාතීන්ෙග් ළමා 
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පඥප්තියට අනුව, ''ළමයා'' කියලා 
පිළිගන්ෙන් වයස  අවුරුදු 18වන ෙතක්. නමුත්, ෙම් අවුරුදු 18 
කියන වයස් කාණ්ඩය නිසා අද ලංකාෙව් පවත්නා නීතිමය රාමුව 
තුළ අෙප් ෙම් ලාංකීය ජන සමාජෙය් ළමයින්ට අධිකරණවලදී 
ගැටලු ඇති ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා ඔවුන්ට සිදු වන   
අසාධාරණකම් සාධාරණීකරණය කරන්න නීති රාමුවක් ඇති 
කරන ෙලස මම ෙමම ගරු සභාවට ෙයෝජනාව  කරනවා.   විවිධ 
ගැටලුවලට ලක්ව අධිකරණය ෙවත ෙයොමු කරන ළමුන් විවිධ 
ස්ථානවලට ෙගන යෑම පිළිබඳ ගැටලු ඇති වී තිෙබනවා.  සමහර 
ෙවලාවට අධිකරණය මඟින් නියම කරනවා, ෙම් ළමයින් 
බන්ධනාගාර ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙගන යන්න. නමුත්, ඒ ළමයින් 
බන්ධනාගාර ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත ෙගන යෑෙම්දී ගැටලු ඇති 
ෙවලා තිෙබනවා. සමහර ෙවලාවට අධිකරණය නියම කරනවා 
පරිවාස හා ළමාරක්ෂක ෙසේවා  ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙම් ළමයින් 
යවන්න කියලා. හැබැයි, එයට නීතිමය පතිපාදන හදලා නැහැ.  
ෙම් ළමුන් පරිවාස හා ළමාරක්ෂක ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
යැවීම සඳහා නිවැරැදි නීතිමය රාමුවක් පතිපාදනය කරලා නැහැ. ඒ  
නිසා  අවශ   නීති සම්පාදනය කරලා, ඒ ළමයින්ෙග් ආරක්ෂාව 
ඇති කරලා,  පරිවාස හා ළමාරක්ෂක ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ඒ 
අවශ  බලය ලබා ෙදන්න කියලා  ගරු අමාත තුමියෙගන් මා 
ඉල්ලීමක් කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, පරිවාස හා ළමාරක්ෂක ෙසේවා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අෙනකුත් කාර්යයන් සඳහා  සහ පරිපාලන 
කටයුතු සඳහා  මූල  පතිපාදන  වැඩිෙයන් ෙවන් කිරීම අවශ  
ෙවනවා. ඒ තුළින් අෙප් අනාගතය බාර ගන්න ඉන්න ෙම් 
දරුවන්ෙග් අනාගතය සුරක්ෂිත කිරීමට කටයුතු කළ හැකි වනවා 
වාෙග්ම, ඒ හරහා ෙම් සමාජෙය් වැදගත් පුරවැසියන් විධියට රටට 
යම් ෙමෙහයක් කරන්න ඒ දරුවන්ටත් අවස්ථාව ලැෙබනවා.   

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, අෙප් මව්වරු විෙද්ශගතවීම 
පිළිබඳ ෙම් අවස්ථාෙව්දී  කථා කරන්න ඕනෑ. අද  අවුරුදු පහට අඩු 
ළමයින් සිටින මව්වරුන්ට විෙද්ශගතවීම තහනම් කර තිෙබන 
ෙමොෙහොතක වුණත්,  ව ාජ කමවලින් ෙම් මව්වරු විෙද්ශගත 
ෙවන්න උත්සාහ කර තිෙබනවා. විෙද්ශගත ෙවන ෙම්  
මව්වරුන්ෙග් දරුවන් අපෙයෝජනයට ලක්වීම  විෙශේෂෙයන් අපි 
දැක තිෙබන ෙදයක්. ඒ දරුවන් ෙනොසලකා හැරීම නිසා, විවිධ 
අපරාධ, සමාජ විෙරෝධී කියාවලට ෙපළෙඹනවා. විෙද්ශගතවන 
ෙම්  මව්වරු නිසා සැමියා සමාජ විෙරෝධී කියාවලට එකතු 
ෙවනවා. ඒ පියවරු ඒ දරුවා ගැන ෙනො සැලකිලිමත්භාවෙයන් 
කටයුතු කිරීම ෙහේතුෙවන් ඒ දරුවා අසරණභාවයට  පත් ෙවනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ගැන අෙප් කාන්තා හා ළමා කටයුතු 
අමාත තුමියෙග්ත්, අෙප් විෙද්ශ රැකියා පවර්ධන 
අමාත තුමියෙග්ත් අවධානය ෙයොමු කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම මව 
විෙද්ශගත වුණත්, පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවල සිටින 
නිලධාරින් මඟින්  ඒ පවුල්  ගැන පසු විපරමක් කිරීම සුදුසු යැයි 
මම ෙයෝජනා කරනවා.     

දරුවන් කුලවද්දා ගැනීමට අදාළ ගැටලුව පිළිබඳව ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී විෙශේෂෙයන්ම මම කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න 
කැමැතියි. දරු පසූතියකදී මවකට දින 84ක නිවාඩුවක් ලැෙබනවා. 
කුලවද්දා ගැනීෙම්දීත් ඒ දරුවාට අවශ  ෙසෙනහස, ආදරය, 
රැකවරණය ලබා  දීම සඳහා ඒ දරුවා කුලවද්දා ගන්නා මවට ඒ  
දරුවාෙග් වයස අනුව නිවාඩුවක් ලබා දීම  සුදුසු යැයි මම ෙම්  ගරු 
සභාවට ෙයෝජනා කරනවා.   
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ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, අෙප් පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලවල සිටින වනිතා සංවර්ධන නිලධාරිනිය හරහා 
කියාත්මක වන ගෙම් තිෙබන කාන්තා සමිති යාවත්කාලීන 
කරන්න ඕනෑය කියන කාරණයත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී අෙප් 
අමාත තුමියෙග් අවධානයට ෙයොමු කරන්න කැමැතියි. වසරක් 
පාසා  ගාමීය මට්ටමින් ඒ නිලධාරින් අලුෙතන් පත් කරන්න ඕනෑ. 
ෙමොකද, ෙම් කාන්තා සමිති ෙද්ශපාලනීකරණය ෙවලා තිබිලා, 
ලැබිය යුතු ඒ සියලුම වරපසාද  එක් පිරිසකට පමණක් ලැබුණු බව 
පසු ගිය කාලය පුරාම අපි දැක්කා. ඒ නිසා ෙම් සමිති යාවත්කාලීන 
කරලා, හැමටම ෙම්  පහසුකම්, ෙම් පතිලාභ ලැෙබන පරිදි  
කමෙව්දයක් හදන්න කියලා මම කාන්තා හා ළමා  කටයුතු 
අමාත තුමියෙග්  අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලා ෙම් සභාවට 
ෙයෝජනා කරනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Thank you very much. The next speaker is the Hon. 

(Mrs.) Sumedha G. Jayasena. You have ten minutes. 
 

 
[පූ.භා. 11.45] 

 
ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය (තිරසර සංවර්ධන හා 
වනජීවි නිෙයෝජ  අමාත තුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன - வ வாதார 
அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena - Deputy Minister of 
Sustainable Development and Wildlife) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, අද අෙප් රෙට් සියයට 52කට 

ආසන්න  නිෙයෝජනයක් තිෙබන කාන්තාවන් පිළිබඳව, 
කාන්තාවන්ෙග්  ගැටලු සහ  පශ්න පිළිබඳව කථා කිරීමට අවස්ථාව 
ලබා දීම පිළිබඳව   හිටපු කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත වරිය 
හැටියට මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ෙමෙතක් කාලයක් සෑම 
වර්ෂයකම වාෙග් අය වැය ෙල්ඛනෙයන්  කාන්තා හා ළමා කටයුතු 
පිළිබඳ අමාත ාංශෙය් විවිධ අංශවලට ෙවන් වූ මුදල් පමාණය  
ඉතාම සීමිත පමාණයක්.  ඒ නිසා අෙප්  රෙට්  කාන්තාවන්  
බලාෙපොෙරොත්තු වන  ආකාරෙය් ඒ සහන ලබා ෙදන්න  
ෙබොෙහෝවිට පුළුවන්කම ලැබුෙණ් නැහැ. ඒ වුවත්, ෙම් 
අමාත ාංශය මඟින් අෙප්  රෙට් කාන්තාවන්ට  හා දරුවන්ට පැන 
නඟින ගැටලු හා පශ්න ෙවනුෙවන් අණපනත්  රාශියක්  ෙගන 
ඒමට  ඒ කාලය තුළ මට අවස්ථාව ලැබුණා.  

මා ෙම්  කථා කරන අවස්ථාව ෙවනෙකොට විෙද්ශ රටවල 
රැකියාවලට යන කාන්තාව  පිළිබඳව අෙප්  මුළු රටම කැළඹිලි 
සහිත තත්ත්වයකට පත්  ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් රටට වැඩි 
වශෙයන් විනිමය ෙගන ඒම සඳහා අෙප් කාන්තාවන්  මැද ෙපරදිග 
රටවලට ගෘහ ෙසේවිකාවන් හැටියට  යැවීමට වර්ෂ  ගණනාවක් 
තිස්ෙසේ අපි කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ කාන්තාවක් සම්බන්ධෙයන් 
ෙම් ඊෙය් ෙපෙර්දා කාෙග්ත් අවධානයට ෙයොමු වුණු පශ්නයක්  
ඔබතුමන්ලා දකින්න  ඇති. ඒ  තමයි එක් කාන්තාවක් අතින් 
සිදුවුණු සුළු වරදක් ෙහේතුෙවන් ඇති ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය. 
විවිධ රටවල ෙමන්ම අෙප් ලංකාෙව්ත් අද ඕනෑ තරම්  එවැනි 
පශ්න පැන නැඟී තිෙබන තැන් තිෙබනවා. එවැනි පශ්නයක් නිසා  
ඒ රෙට් නීතිය අනුව ඒ කාන්තාව ගල් ගසා මරා දැමීමට ෙම් 
ෙවනෙකොට  තීන්දු ෙවලා තිෙබනවා.  ඩුබායිවල - අරාබි රටක- 
කාන්තාවන් පණස් ගණනක්  ගල්ගසා මරා දැමීම සඳහා  තීරණය 

කර තිෙබන අවස්ථාෙව්, ඒකට ෙම් කාන්තාවත් ඇතුළත් වී 
තිබුණා.  ඒ ගැන අෙප් කාන්තා කාර්යාංශය ඇතුළු ගරු තලතා 
අතුෙකෝරළ අමාත වරිය යටෙත් තිෙබන අමාතත ාංශයත්, 
රජයත්  මැදිහත්ෙවලා Appeal Court එකට අභියාචනයක් 
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඒ අභියාචනෙයන් පසුවත් එවැනි 
තීන්දුවක්  කියාත්මක කරන්නට සිද්ධ වුෙණොත්,  ඇත්තටම අෙප් 
රටට එය ෙශෝචනීය තත්ත්වයක්. අෙප් කාන්තාවන්ට කරන 
බරපතළම අපරාධයක් හැටියටයි අපි එය දකින්ෙන්.  

මීට වසර කිහිපයකට ඉස්ෙසල්ලා  වැඩි වයසක් ෙපන්වා අඩු 
වයෙසන් මැද ෙපරදිග ගිය දැරියකට  වූ  තත්ත්වය  අපි දැක්කා. 
[බාධා කිරීම්]ෙනොෙයකුත් විධිෙය් සංවිධාන  අඩු වය ෙසේ  ගැහැණු 
දරුවන්ට පවා උප්පැන්න සහතික හදලා දීලා වැඩි වයසක් 
ෙපන්වලා   පිටරට  රැකියාවලට යැවීෙම් ෙහේතුෙවනුත් ෙම් වාෙග්  
තත්ත්ව ඇති ෙවලා  තිෙබනවා. එදා රිසානා නෆීක් දැරිය  ෂරියා 
නීතිය යටෙත් හිස ගසා මරා දැමූ හැටි  මුළු රටම දැක්කා. ඒ 
අවස්ථාෙව් මම කාන්තා කටයුතු පිළිබඳ අමාත වරිය හැටියටයි 
කටයුතු කෙළේ. කාන්තා කටයුතු අමාත වරියට වුණත්, අෙප් රෙට් 
ජනාධිපතිවරයාට  වුණත් ඒ  නීතිෙයන් පිට කටයුතු කරලා ඒ  
දැරිය ෙබ්රා ගැනීමට  පුළුවන්කමක් ඒඅවස්ථාෙව් අපට ලැබුෙණ් 
නැහැ. ෙම් අතින් බලනවිට, මැද ෙපරදිගට  ගෘහ ෙසේවිකාවන් 
වශෙයන් යන  කාන්තාවන්ට දැඩි ෙඛ්දවාචකවලට මුහුණ ෙදන්න 
සිද්ධ ෙවනවා. ඒ නිසා මැදෙපරදිග යන කාන්තාව ෙමන්ම ඒ  
කාන්තාවෙග් ස්වාමි පුරුෂායා ඇතුළු  දරුවන් පවා පශ්න 
රාශියකට මුහුණ පානවා.  අපි ඒවා දැකලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
අපි එවැනි සිදු වීම් ගැන අහලා තිෙබනවා. මම ළමා සංවර්ධන හා 
කාන්තා අභිවෘද්ධි අමාත වරිය වශෙයන් හිටපු අවධිෙය් මැද 
ෙපරදිග ගිය මව්වරුන්ෙගන් පිහිටක් නැති දරුවන්ව රැෙගන 
එක්ෙකෝ නැන්දණියක්, මාමා ෙකෙනක් ෙහෝ ෙවනත් ෙකෙනකු 
මෙග් අමාත ාංශයට ආපු ෙබො ෙහෝ අවස්ථා තිබුණා. ඒ දරුවන් 
ෙවනුෙවන් ෙමොකක් ෙහෝ වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න 
කියලා ඔවුන් අෙපන් ඉල්ලුවා. ෙම් අයව අපි ෙමෙහම රට 
යවන්ෙන් යම්කිසි ආදායමක් ඔවුන් උත්පාදනය කරලා අෙප් රටට 
එවන නිසයි. ඔවුන්ෙගන් එෙහම ආදායමක් බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා නම් ඒ දරු පවුල්වලට අවශ  පහසුකම් අපි සලස්වන්නට 
ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම ඒ පවුල්වල ගැහැනු දරුවන් සිටිනවා. රට 
යන මව්වරුන්ෙග් ගැහැනු දරුවන්ෙග් ආරක්ෂාව සඳහා රැකවරණ 
මධ ස්ථාන අෙප් රෙට් ඇති කරලා, මව නැවත අෙප් රටට එන 
තුරු ඒ අයට ආරක්ෂාව ලබා දීම සඳහා එවැනි කටයුත්තක් 
කියාත්මක වනවා නම් ඉතාමත් ෙහොඳයි. ළමා සංවර්ධන හා 
කාන්තා කටයුතු අමාත වරයා වශෙයන් හිටපු  ගරු තිස්ස 
කරල්ලියද්ද මැතිතුමාත් මම හිතන්ෙන් ෙම් ෙවනුෙවන් කටයුතු 
කරන්න එකඟ ෙවලා තිබුණා. ඒ කටයුතු කියාත්මක වුණාද 
කියලා  මම නම් හරියටම කියන්න දන්ෙන් නැහැ. එවැනි 
ෙයෝජනා තුළින් මව නැවත ලංකාවට එන තුරු ෙහෝ ෙම් දරුවන්ට 
රැකවරණයක් - ආරක්ෂාවක් - ලබා ෙදන්න අපට පුළුවන්කම 
ලැෙබ්වි කියලා මම හිතනවා. රට යන මව්වරුන් විතරක් 
ෙනොෙවයි, අෙප් රෙට්ම සිටින මව්වරුන් ෙබොෙහෝ අවස්ථාවලදී 
පවුල් පශ්න රාශියකට මුහුණ පානවා. තම ස්වාමි පුරුෂයා බීමත්ව 
හැසිෙරනවා නම්, - 

 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ඔබතුමියට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
 

ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
විනාඩි ෙදකයි?  
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[ගරු  ෛවද ) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය ] 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ඔව්. 

 

ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
මට ඔක්ෙකොම විනාඩි කීයද ලබා දීලා තිබුෙණ්? විනාඩි 

පහයිද ? 
 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
විනාඩි දහයක්. 
 

ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
විනාඩි දහයක් දැන් ගත වුෙණ් නැහැ ෙන්. එෙහම නම් අෙනක් 

අය වැඩිපුර ෙවලාව ගන්න ඇති. මට මෙග් විනාඩි දහය ලබා 
ෙදන්න. මම කථා කරන්න පටන් ගත්තා විතරයි ෙන්. 

 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
We have to suspend the Sitting at 12.30.   
 

ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
මට කථා කරන්න කාලය ෙහොඳටම මදි. මා ෙමම  ෙම් 

අමාත ාංශෙය් හිටපු අවධිෙය්දී විෙශේෂෙයන්ම අණපනත් රාශියක් 
කියාත්මක කළා. වයස අවුරුදු පහට වඩා අඩු  දරුවන් සිටින 
මව්වරුන් විෙද්ශගත වීම  වළක්වන්න අපි වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක කළා. යම්කිසි ආදායමක් ෙහොයා ගන්න, තමුන්ෙග් 
නිවස හදා ගන්න, තමුන්ෙග් ෙගදරට අවශ  අඩු පාඩු පිරිමසා 
ගන්න, දරුවන්ට අධ ාපනය ලබා ෙදන්නට ෙබො ෙහෝ මව්වරුන් 
විෙද්ශගත ෙවනවා. ෙම් අරමුණු ඉෂ්ට කර ගැනීෙම් 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් ඔවුන් රට ගියත් ආපසු තම රටට 
පැමිෙණනෙකොට  මුළු පවුලම විනාශ ෙවලා අවසානයි. සමහර විට 
ස්වාමි පුරුෂයා ෙවනත් කාන්තාවක් සමඟ යාළු ෙවලා, රට ඉඳලා 
එවන මුදල්වලින් විෙනෝද  ෙවලා  ඒ මුදල් ටික විනාශ කරලා 
තිෙබන්න පුළුවන්.  ඒ වාෙග්ම දරුවන් අනාථ ෙවලා සිටින්න 
පුළුවන්. දරුවන් තම පියාෙගනුත් අනාථ වන සමහර අවස්ථා 
තිෙබනවා. මාමාෙගන් අතවරයට ලක් ෙවලා දරුවන් අනාථ වූ 
අවස්ථා තිෙබනවා. ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා අභිවෘද්ධි 
අමාත ාංශෙය් වසර 10ක් පමණ කටයුතු කරපු ෙකෙනකු හැටියට 
මම ෙහොඳාකාරවම දන්නවා, විෙද්ශ රැකියා සඳහා ගිය 
කාන්තාවන්ෙග් පවුල්වලින්   සාර්ථක පවුල් ජීවිතයක් ගත කරන  
කිසිම පවුලක් ෙම් රටින් ෙහොයා ගන්න නැති බව. ඒක මම 
ෙබොෙහෝ අවස්ථාවල දැකපු ෙදයක්.  

අපි ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙනොෙයක් විධිෙය් පන්ති පැවැත්වූවා. 
ඒ වාෙග්ම රට යන කාන්තාවන් පුහුණු කිරීෙම් පන්ති 
අනිවාර්යෙයන්ම පැවැත්වූවා. රට යන කාන්තාවනුත්, අෙප් රෙට් 
ඉඳ ෙගන ඒ අයෙග් දරුවන් බලා ගන්නා අයත් ෙගන්වලා විවිධ 
ආකාරෙයන් විෙශේෂ වැඩසටහන් කියාත්මක කළා. රාජ  ෙනොවන 
සංවිධාන සහ  UN සංවිධානය ඒක රාශි කරෙගන ෙම් කටයුතු 
ෙවනුෙවන් මුදල් ෙවන් කරලා අවශ  කටයුතු කළා. මම 
හිතන්ෙන් හැම දාමත් කාන්තා කටයුතු අමාත ාංශයට ෙවන් 
කරන්ෙන් ඉතාම සීමිත මුදලක්. රට පුරාම සිටින අෙප් 
කාන්තාවන්ෙග් ආර්ථික ශක්තිය නඟා සිටුවීම සඳහා කාන්තා 
සංවිධානවලට ලබා ෙදන්ෙන් ඉතාම සීමිත මුදලක්. කාන්තාවන් 
පිට රට ෙනොයවා ඔවුන්ෙග් ආර්ථිකය නඟා සිටුවීම සඳහා වැඩි 

මුදලක් ෙවන් කරනවා නම් ෙබොෙහොම ෙහොඳයි කියලා මම 
හිතනවා. අෙප් රජය තුළ - පසු ගිය එක්සත් ජනතා නිදහස් 
සන්ධාන රජය තුළ - කාන්තාවන් ෙවනුෙවන් ෙපොලියක් නැතිව 
රුපියල් ලක්ෂ ෙදකක ණය මුදලක් ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක කළා. ඇත්තටම අෙප් රෙට් කාන්තාවන් විශාල 
පමාණයක් ඒ වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් ස්වයං රැකියා ව ාපෘති 
ආරම්භ කරලා, විෙද්ශ රටවලට ගිහිල්ලා ලබන වැටුපට වඩා වැඩි 
වැටුපක් ලැබුවා.  

මම ඒ සඳහා  උදාහරණයක් කියන්නම්. ඒ පවුෙල් ස්වාමි 
පුරුෂයාත්, බිරිඳත් ෙදෙදනාම ආබාධිතයි. අපි ඔවුන්ට සුළු 
ආධාරයක් තමයි කෙළේ. උත්සවයකට ගිය අවස්ථාෙව්දී මම 
දැක්කා, ඒ ෙදෙදනාම ඇවිල්ලා සිටියා. ස්වාමි පුරුෂයා ඇස් 
අන්ධයි. කාන්තාවෙග් අතක් ආබාධිතයි. නමුත් ස්වයං රැකියාවක් 
හැටියට ගෙඩොල් කපන ව ාපෘතියක් ආරම්භ කරලා ඒ තුළින් 
මාසයකට රුපියල් 50,000ක ශුද්ධ ලාභයක් තිෙබන බව ඒ 
කාන්තාව කිව්වා. ඒ ගැන අහන්නත් සන්ෙතෝෂයි. ෙමවැනි 
ව ාපෘති අෙප් රට තුළ ඇති කරලා, ඒ වාෙග් කටයුතු කරනවා නම් 
මම හිතනවා අෙප් දරුවන්ෙග් අනාගතයත් සුරක්ෂිතයි; 
කාන්තාවන්ෙග් සහ පවුල්වල අනාගතයත් සුරක්ෂිතයි කියලා. ඒ 
වාෙග් සුළු ආෙයෝජන තුළින් අෙප් රටට මීට වඩා මුදල් උපයන්නට 
පුළුවන්කම තිෙබනවා. 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි,  මා කාන්තා හා ළමා කටයුතු 
අමාත ාංශෙය් අමාත  ධුරෙය් සිටින විට, “උවතැනිය” නමින් 
ෙසෞඛ  ෙසේවාවක් ෙලස ගෘහස්ථ ෙසේවයට සාමාන  ෙපළ සමත් 
කරුණියන් කණ්ඩායම් කිහිපයක් පුහුණු කළා, රජෙය් 
ව ාපෘතියක් ෙලස. ඒ කණ්ඩායම් ෙරෝගීන්, ළමුන්, බලා 
ගැනීෙමන් ෙලොකු මුදලක් උපයා ගත්තා.  සමහරු ඒ මගින් විෙද්ශ 
රැකියාවලට පවා ගියා.  ෙමම ව ාපෘතිෙය් වැදගත්කම අද ඉතාමත් 
වැඩියි.  මන්ද, මහලු විෙය් සිටින ෙදමාපියන් බලා ගැනීමට මුදල් 
ඇති පවුල්වල දරුවන් පවා උපස්ථායකයින් ෙසොයනවා.  
උගත්කමක් ඇති තරුණියන්ට සාමාන  පුහුණුවක් ලබා දීෙමන් 
ෙමබඳු රැකියා ලබා දීම කාන්තා අමාත ාංශයට කළ හැකියි.  
පිළිකා  ෙරෝ හලට ගියවිට බාහිර උපස්ථායිකාවන් ලබා ගැනීමට 
විශාල මුදලක් වැය කරන   ෙරෝගීන් සිටින බව අපි දකිනවා.  

අද ෙබොෙහෝ පශ්නවලට මුල පවුල් ආරාවුල් හා ආර්ථික 
පශ්නයි.  ෙමයට පිළියමක් වශෙයන්  විවාහ පත්වන යුවළ සඳහා 
උපෙද්ශන පතිකාවක් මා අමාත  ධුරය දරන කාලෙය්දී විවාහ 
ෙරජිස්ටාර්වරුන් හරහා ෙබදා දුන්නා. අවුරුදු තුනක් අඛණ්ඩව 
රජ ෙය් ව ාපෘතියක් ෙලස එය කළ නමුත්, එය දැන් නැවතී 
තිෙබනවා.  ඒ කාලෙය් එයට විශාල මාධ  පචාරයක් පවා ලබා 
දුන්නා.  නැවත එය ආරම්භ කළෙහොත්  එම උපෙද්ශන පතිකාව 
පවුල් ආරාවුල් අඩු කිරීමට ෙලොකු උපකාරයක් ෙව්වි. ඒ කාලෙය් 
පවුල්වල තිබූ පශ්නවලටත් වඩා අද තත්ත්වය කණගාටුදායක 
බැවින්, ෙමබඳු උපෙදස් පතිකා ලබා දීම ඉතාමත්ම වැදගත් වන 
බව මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරන්න කැමතියි. 

ෙමම අමාත ාංශයට අයත්, ළමා සංවර්ධනය ඉතාම වැදගත් 
අංශයක්. එයට අදාළ ෙබොෙහෝ වැඩ ෙකොටසක් නිෙයෝජ  
අමාත තුමියට කළ හැකි බව අපට හැෙඟනවා. උතුරු-නැෙගනහිර 
පළාත්වල ළමුන් සම්බන්ධව කටයුතු කිරීමට එතුමියට පුළුවන්.  
එය ජාතීන් අතර සංහිදියාවට ඉතාමත් වැදගත් පියවරක් ෙව්වි. 
ළමා සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් අතිෙර්ක ෙල්කම්වරියක් පත් කර 
නිෙයෝජ  අමාත තුමියට එම වැඩ ෙකොටස ෙයොමු කළෙහොත් 
දැනට වඩා පගතියක් ලබා ගත හැකි ෙවයි. 

ගැබිණි මව්වරුන්ට ෙපෝෂණ ආහාර ලබා දීම පසුගිය කාලෙය් 
සාර්ථකව සිදු කළා. ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය ෙම් අවස්ථාෙව් 
සිහිපත් කළ යුතුයි.  එම වැඩ සටහන ඒ අයුරින් වඩාත් සාර්ථකව 
කිරීම අවශ යි. ළමා ගැබිණිවරුන්ෙග් පමාණය ෙම් වනවිට 
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වැඩිෙවමින් පවතිනවා.  ගල්ගුහාවක සිටි අවුරුදු 15ක දැරියක්  
ගැබ්ගත් පසු පරීක්ෂා කිරීෙම්දී ෙහළි වුණා, එයට වගකිව යුතු 
අවුරුදු 20ක වයසැති තරුණයාට තවත් බිරින්දන් සිටින බව. 
අපෙග් ෙබෞද්ධ  සාරධර්මවලට පටහැනි සමාජයක් ෙගොඩනැගීම 
වැළැක්වීම අප හැමෙග් වගකීමක්.  එම නිසා කානත්තා හා ළමා 
කටයුතු අමාත ාංශය ෙම් සඳහා කියාත්මක විය යුතු ෙවනවා. 

 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ඔබතුමියට ලබා දී ඇති කාලය අවසන්. 
 

ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
මට ලබා දී තිෙබන කාලය අවසන්  නමුත්,  ලබා දී තිබුණු 

කාලය මට ෙහොඳටම මදි. කථා කරන්නට නම් ෙබොෙහෝ ෙද්වල් 
තිෙබනවා.  

 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
You can table the rest of your speech.  
 

ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, එෙහම නම් මම මෙග් කථාෙව් 

ඉතිරි ෙකොටස සභාගත* කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාට ෙබොෙහෝම ස්තුතියි. 
කථා කරන්නට ෙබොෙහෝ ෙද් තිබුණත් කථා කරන්නට ලැබී 
තිෙබන ෙවලාව පමාණවත් නැහැ. අෙප් ගරු කාන්තා හා ළමා 
කටයුතු ඇමතිතුමියටත් මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 
ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ඉදිරිෙය්දී නියමාකාරෙයන්  කියාත්මක කරන්න 
කියලා මම ගරු ඇමතිතුමියෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Thank you very much. The next speaker is, the Hon. 

Thushara Indunil Amarasena. You have seven minutes. 
 

 

[පූ.භා. 11.55] 
 

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, කාන්තා හා ළමා කටයුතු 

අමාත ාංශය සම්බන්ධව කථා කරන්නට අවස්ථාවක් ලබාදීම 
පිළිබඳව මම විෙශේෂෙයන්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. අෙප් 
මන්තීතුමියන්ලා, ඇමතිතුමියන්ලා තමයි වැඩිපුරම ෙම් 
අමාත ාංශය ගැන කථා කෙළේ. නමුත් මන්තීවරයකු හැටියට මට 
කථා කරන්නට ලැබීම ගැන සතුටු ෙවනවා. රටක පදනම වන්ෙන් 
ළමයින්. ඒ පදනමටත් එහා පදනම  කාන්තාවන්. ඒ පිළිබඳව කථා 
කිරීම යුතුකමක් හැටියට මම දකිනවා. මට විනාඩි 7ක කාලයක් 
පමණයි තිෙබන්ෙන්. 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම  පසු ගිය කාල 
සීමාවන්වලදී ඡන්දය ලබා ගැනීම සඳහා කාන්තාවන් සහ දරුවන් 
පාවිච්චි කළ යුගයක් අපි දැක්කා. දරුවන් සිප ගැනීම ෙබොෙහොම 
සුපුරුදු දර්ශයනක් වුණා. මාස 8, 10 දරුවන් "ජය ෙව්වා" කියමින්;  
ඔල්වරසන් හඬ ෙදමින් යම් යම් නායකයන්ට පශස්ති ගීත ගායනා 
කරන දර්ශන අපි දැක්කා. ළමයින් සහ කාන්තාවන් 
ෙද්ශපාලනෙය්දී ඡන්ද පදනම වැඩි කර ගැනීමට ෙයොදා ගන්නට 
උත්සාහ කරන ආකාරය අපි දැක්කා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, නමුත් අද අපි රටක් හැටියට 
විෙශේෂෙයන් ළමයින් ගැන කථා කරන විට සමාජ විද ාත්මකව 
කථා කරන්නට සිදු වන පධානම කාරණයක් තිෙබනවා. එදා 
ළමයින්ට වැඩිය අද ඉන්න ළමයින් ඉතාමත්ම බුද්ධිමත්. නවීන 
තාක්ෂණයත් සමඟ ලැබී තිෙබන  ශිල්පීය දැනුම සහ  ෙමවලම් 
සමඟ ඒ ළමයින්ෙග් දැනුම මට්ටම ඉහළ යන විට, ඒ දරුවන්ෙග් 
සිතුම් පැතුම් සහ යම් යම් කාරණාවලට දක්වන සංෙව්දීතාවන් 
කියන ෙද්වලුත් ෙවනස් ෙවනවා. නවීන තාක්ෂණය ඔස්ෙසේ එක 
පැත්තකින් දරුවකු ෙගොඩනැ ෙඟන විට සම්පදායික මතවාද ඔස්ෙසේ 
කියා කරන අෙප් ෙදමවුපියන් පරණ මිනුම් දඬු, ඒ ෙකෝණවලින් 
දරුවන් ෙම්ච්චල් කරන්න බලනවා. ෙම්ක සමාජ විද ාත්මකව 
cultural lag  එකක් විධියට හඳුන්වනවා. එතැනදී සංස්කෘතික 
ඝට්ටනයක් ඇති ෙවනවා.  නවීන තාක්ෂණය, ෙමවලම් සහ උපාය 
මාර්ග සමඟ දරුවන්ෙග් දැනුම මට්ටම් වැඩි කර ගැනීෙම්දී 
සම්පදායික මතවාදවල එල්බෙගන සිටින ෙදමව්පියන් දරුවන්ව 
වළක්වන්නට හදන විට එතැනදී  ඒ තත්ත්වය මතු ෙවනවා.  ෙම්ක 
අෙප් රෙට් තිෙබන පධානම කාරණයක්. සමහර ෙදමවුපියන් 
දකිනවා, දැන් ළමයා ෙහොඳෙටෝම නරක් ෙවලා කියලා. 
ඉස්ෙකෝලවලට ගියාම සමහර ගුරුවරුන් දකිනවා, ෙම් ළමයා 
හදන්නට බැහැ; ෙම් ළමයා ෙහොඳෙටෝම නරක් ෙවලා කියලා. 
සමහර ෙවලාවට telephone එකක් පාවිච්චි කිරීම ෙහෝ ෙවනත් 
ෙමොනවා ෙහෝ ෙමවලමක් භාවිත කිරීම ළමයාෙග් නරක්වීමක් 
ෙලස දකින තත්ත්වයක් අද ෙම් සමාජය තුළ තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි,  ෙම් සමාජ සංසිද්ධිය ෙත්රුම් 
ෙනොගැනීම කියන කාරණය තුළ සමහර ඉස්ෙකෝලවල ළමයි වහ 
ෙබොනවා; සමහරුන් ග ෙඟ් පනිනවා; සමහරුන් ෙදමවුපියන්ට 
මුහුණ ෙදන්නට බැරිව සමාජෙයන් හැංෙගනවා.  ෙම් තත්ත්වය  
නවීන තාක්ෂණයත් සමඟ අද ඇති ෙවලා තිෙබන පධානම 
පශ්නයක්.   ෙම් කාරණය පිළිබඳව අපි විෙශේෂෙයන් සැලකිලිමත් 
ෙවන්නට ඕනෑ කියලා මම හිතනවා.  මම ඒක ගැන ඉතාමත්ම 
ෙකටිෙයන් සඳහන් ක ෙළේ. 

රුපියල් මිලියන 2,500 සිට රුපියල් මිලියන 7,500 දක්වා 
කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ සඳහා මුදල් 
ෙවන් කර තිබීම පිළිබඳවත් විෙශේෂෙයන්ම මම ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. කරුණු ගණනාවක් ගැන ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය්දී කථා 
කරනවා. පූර්ව ළමා විෙය් සිටින දරුවන් සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා 
ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් විශාල මුදලක් ෙවන් ෙවනවා.  

ඒ එක්කම මා තවත් කාරණයක් ගැන කථා කරන්න ඕනෑ. 
පළාත් සභා එක්ක බද්ද වූ පූර්ව ළමා සංවර්ධන අධිකාරිය නමින් 
ආයතනයක් තිෙබනවා. අනිවාර්යෙයන් තාප්පයක් තිබිය යුතුයි, 
ෙග්ට්ටුවක් තිබිය යුතුයි, වැසිකිළි පද්ධතියක් තිබිය යුතුයි, 
ෙසල්ලම් මිදුලක් තිබිය යුතුයි, ෙමන්න ෙම් ෙම් කාරණා සම්පූර්ණ 
කළ යුතුයි කියලා නිෙයෝග, අණ පනත් පනවනවා මිස,  ෙපර 
පාසල්වලට ෙපොත් පත් කට්ටල ටිකක් සපයනවා මිස ඒ අධිකාරිය 
ගම්වල ෙපර පාසල්වලට අරමුදල් සම්බන්ධ කිරීමක් කර නැහැ. ඒ 
සඳහාත් මුදලක් ලබා දීම පිළිබඳව මම විෙශේෂෙයන් සන්ෙතෝෂ 
ෙවනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තවත් විනාඩි තුනයි තිෙබන්ෙන්. 
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—————————————- 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  ல் நிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, අද ෙබොෙහෝ ෙදනා රිසානා ගැන 

දුක් වුණා. මා අහනවා, වැඩි වයස් දමලා රිසානා පිට රට යවන්න 
උත්සාහ කරපු රැකියා ඒජන්සිවලට ෙම් වන විට දඬුවම් දී 
තිෙබනවාද, ඒ සඳහා වග කිවයුත්තන් නීතිෙය් රැහැනට හසු කර දී 
තිෙබනවාද, එෙහම නැත්නම්, තවත් ඉදිරියට -අනාගතෙය්දී- 
රිසානාලා ෙවනුෙවන් අප කඳුළු ෙහළන්න සූදානම් ෙවනවාද කියා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ඉතාම ෙකටිෙයන් නමුත් මා 
කාන්තාව ගැන කියන්න ඕනෑ. අෙප් ලංකාව තුළ කාන්තාව 
පිළිබඳව තිෙබන්ෙන් ෙබොෙහොම බමුණු මතවාදයක්. ෙමොකක්ද, 
බමුණු මතවාදය කියලා කියන්ෙන්? බමුණන් සියලු ෙව්ද ශාස්ත 
වයස අවුරුදු 46ක් විතර වන කල් ඉන්දියාණු බමුණු මතවාදය තුළ 
ඉෙගනගන්නවා. අවුරුදු 46කින් පසුව තමයි බමුණන් විවාහ 
ජීවිතයට ඇතුළත් වන්ෙන්. අවුරුදු 46ක්, 47ක් පමණ වූ -විය පත්- 
බමුෙණක් විවාහ ජීවිතයට ඇතුළත් වන්ෙන් ෙබොෙහොම ළා බාල 
විෙය්, අවුරුදු 16ක, 17ක, 18ක තරුණ ගැහැනු ළමයකු සමඟයි. ඒ 
නිසාම බමුණන් නිරන්තරෙයන් සූදානම් වුණා තමන්ෙග් ළා බාල 
බිරිඳ අඩ පණ කර තබාගන්න, "ගැහැනු කවුරුදු වරද ෙනොබැෙඳන" 
ආදි මතවාද මඟින්. එවැනි මතවාද ඒ නාකි බමුණන්ෙගන් තමයි -
මහලු බමුණන්ෙගන් තමයි- අෙප් ලංකාවට සම්ෙපේෂණය වුෙණ්. 
කාන්තාවන් පිළිබඳ ෙම් සිද්ධාන්තෙයන් අපි ඔබ්බට යන්න ඕනෑ. 
කාන්තාව නිරන්තරෙයන් ෙදවැනි පුරවැසිෙයකු හැටියට තමයි 
සලකන්ෙන්. ආදරය, රැකවරණය සහ ආරක්ෂාව නිරන්තරෙයන් 
ලබා දිය යුතු ෙම් රෙට් සිටින ෙදවැනි ෙපෙළේ තැනැත්තියක 
හැටියට තමයි කාන්තාව සලකන්ෙන්. එය එෙසේ වීම අවශ  
වන්ෙන් නැහැ. "කාන්තාවට සම තැන" කියන ෙද් ගැන කථා 
කිරීම අවශ  වන්ෙන්ත් නැහැ. ශරීරෙය් ශක්තිසම්පන්නභාවය 
ගැන කථා කරද්දී, ඇය ෙදවැනි වන්ෙන්ත් නැහැ. ශක්තිය කියන 
ෙද් ෙගොඩ නැෙඟන්ෙන් යම්කිසි ෙකෙනකු ලබන පුහුණුව මතයි. 
අද නාසා ආයතනෙය් විශාල වශෙයන් කාන්තාවන් සිටිනවා. එහි 
ඥානයන්, දැනුම් සම්භාරයන් සියල්ල අද අද කාන්තාව ඉදිරියට 
ඇවිත් සිටිනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
කාලය අවසානයි, ගරු මන්තීතුමා. 
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)  
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, මා කනගාටු ෙවනවා, කථා 

කරන්න කාල ෙව්ලාව මදි වීම පිළිබඳව. පසු ගිය අය වැෙයහි 
රුපියල් මිලියන 2,500ක් ෙවන් කරපු වැය ශීර්ෂයට ෙමවර 
රුපියල් මිලියන 7,500ක් ලබා දීම ෙවනුෙවනුත් මෙග් ස්තුතිය පුද 
කරමින්, මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.  

 

[අ.භා. 12.01] 
 
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன) 
(The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna) 
ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි. කාන්තා හා ළමා 

කටයුතු අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ යටෙත් අදහස් කීපයක් පකාශ 
කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් මම ස්තුතිය පුද 
කරනවා. ළමා විය කියන්ෙන්, මනුෂ යකුෙග් ජීවිතෙය් වැදගත්ම 

අවධියයි. මව් ෙසෙනහස දරුවන්ට අහිමි වීම අද සමාජෙය් 
ෙඛ්දවාචකයන්ට මුල් වූ එක් කාරණාවක් විධියට මා ෙම් ෙවලාෙව් 
දකිනවා. ඒ නිසා විෙශේෂෙයන් මව්වරුන් ගෘහ ෙසේවිකාවන් විධියට 
විෙද්ශගත වීම පිළිබඳව මම මෙග් අවධානය ෙම් ෙවලාෙව් ෙයොමු 
කරන්න කැමතියි. ගුරුවරියක විධියට මට අවුරුදු 19ක විතර 
අද්දැකීම් -ෙබොෙහෝ අද්දැකීම්- තිෙබනවා. ඒ කාලය තුළ මා 
හඳුනාගත් ෙද් තමයි, අධ ාපනයට පසු බට සිසුන්ෙග් මව්වරුන් 
ගැන ෙසොයා බැලුවාම, ඒ අය අතරින් බහුතරයක් මව්වරුන්, 
විෙද්ශගත වූවන් වන බව. විෙද්ශගතවූ මව්වරුන්ෙග් දරුවන් තමයි 
ෙබොෙහෝ විට අධ ාපනෙය් පසු බට බවට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

එයින් අප ෙත්රුම්ගන්න ඕනෑ, මව් ෙසෙනහස අහිමි වීම 
ළමයකුට දැඩි ෙලස බලපානවා කියන එක. එෙහම නම් අපි 
සිතන්න ඕනෑ ෙම් රෙට් අනාගත පරපුරට ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන් 
කියලා. මව්වරුන් තම දරුවන් භාර දීලා විෙද්ශගත වූ විට 
භාරකාරයන් අතින් ඒ දරුවන් අතවරයන්ට, හිංසාවන්ට ලක් 
ෙවනවා. සමහර දරුවන් අත අසභ  වීඩිෙයෝ දර්ශන තිෙබනවා, 
මම දැක තිෙබනවා. පාසෙල්දී මෙග් අතට අහු වුණ එවැනි ෙද්වල් 
තිෙබනවා. ඒවා ෙගනැල්ලා දුන්ෙන් කවුද කියලා ඇහුවාම දරුවන් 
දීපු උත්තර ෙමොනවාද? ඒවා ෙගනැවිත් දී තිෙබන්ෙන්, එක්ෙකෝ 
මාමා, එක්ෙකෝ අසල්වැසි සෙහෝදරෙයක්, එෙහම නැත්නම් 
තමන්ෙග්ම සෙහෝදරයා, එෙහමත් නැත්නම් තමන්ෙග්ම පියා. 
ෙමන්න ෙම් වාෙග් තත්ත්වයකට අද අෙප් රෙට් දරුවන්ට මුහුණ 
පාන්න සිද්ධ ෙවනවා. මම ෙම් ෙවලාෙව් ඒ කාරණයත් 
විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්න ඕනෑ. 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ගෘහ ෙසේවිකාවන් ෙලස 
කාන්තාවන් විෙද්ශගත වන්ෙන් රුපියල් 30,000ක්, 40,000ක් 
වාෙග් සුළු වැටුපකටයි.  එෙහම යන ඔවුන් සමහර විට ආබාධිත 
ෙවනවා; මරණය අත් කරගන්නවා. සමහරුන් තම පවුල් විනාශ 
කර ගන්නවා. ඔවුන් ෙම් වාෙග් ව සනයන්ට ෙගොදුරු ෙනොවිය 
යුතුයි. අෙප් කාන්තාවන් ගෘහ ෙසේවිකාවන් ෙලස නම් විෙද්ශයන්ට 
යන්ෙන්, ඉහත කී තරම් අඩු පඩියක් නම් ලැෙබන්ෙන්, ඇයි අප රට 
තුළ ගෘහ ෙසේවිකාවන්ෙග් ෙසේවය ස්ථාපිත කරන්න බැරි? 
අමාත ාංශෙය් මැදිහත් වීම මත ගෘහ ෙසේවිකාවන්ෙග් ෙසේවය ෙම් 
රෙට් සථ්ාපිත කරන්න අවස්ථාව සලසා ෙදන්න කියා ගරු කාන්තා 
හා ළමා කටයුතු ඇමතිතුමියෙගන් මම ඉල්ලා සිටිනවා. 
විෙශේෂෙයන් මව්වරුන් විෙද්ශගත කිරීම පිළිබඳව ෙදවතාවක් සිතා 
බලා ෙම් රට තුළදීම කාන්තාවන් බල ගන්වන, ඔවුන්ෙග් 
ආර්ථිකය නඟා සිටුවන වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන ෙලස 
මම ඔබතුමියෙගන් ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා, ගරු 
ඇමතිතුමියනි.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ෙම් ෙවලාෙව්දී පූර්ව ළමා විය 
සංවර්ධනය ගැනත් වචනයක් කථා කරන්න ඕනෑ. "ළදරු පාසල", 
වතුකරෙය් නම් "පිල්ෛල කාමරය" නමින් හඳුන්වන පූර්ව ළමා 
විය සංවර්ධන මධ ස්ථාන ගැන මා ෙම් ෙවලාෙව් ඔබතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරවනවා. සන්නිෙව්දන කුසලතාව, 
ෙසෞන්දර්යය කුසලතාව, ඒ වාෙග්ම ගැටුම් නිරාකරණය කර 
ගැනීෙම් කුසලතාව යනාදී නිපුණතා පහක් යටෙත් තමයි, ෙම් 
මධ ස්ථාන තුළ සංවර්ධනය සිදු ෙවන්ෙන්. ඒ යටෙත් සිදු 
ෙවන්ෙන් සංකල්ප ලබා දීම විතරයි. සිදු විය යුත්ෙත්ත් එයයි. ෙම් 
සම්බන්ධව විගහ කිරීමට කාල ෙව්ලාව පමාණවත් නැහැ. ෙම් ලබා 
ෙදන ෙගොඩනැඟිලිවල පමිතිය ෙකොෙහොමද, පාලිකාවන්ෙග් 
ගුණාත්මකභාවය ෙකොෙහොමද, ඒ අයට ලබා ෙදන දීමනාව ගැන 
අපට සතුටු ෙවන්න පුළුවන්ද කියන එක ගැනත් අප බලන්න ඕනෑ. 
ඒ නිසා ඒ කාරණා ගැනත් මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී අවධානය ෙයොමු 
කරනවා. විෙශේෂෙයන් වතුකරෙය් තිෙබන "පිල්ෛල කාමරය" 
ගත්ෙතොත්, දරුෙවකුට තබා එළුවන්ට, හරකුන්ටවත් ඉන්න 
පුළුවන් තත්ත්වයක් ඒවාෙය් නැහැ කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී 

733 734 



2015 ෙදසැම්බර් 07 

සඳහන් කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධවත් ඔබතුමියෙග් 
විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරන්නය කියා මා ගරු ඇමතිතුමියෙගන් 
ඉල්ලා සිටිනවා.  

රට පුරාම පවතින ළදරු පාසල් සඳහා එකම ආකාරෙය් 
ෙගොඩනැඟිල්ලක් ලබා දීලා ඒවාෙය් පහසුකම් දරුවන්ෙග් ඇස් 
පිනා යන විධියට, සිත් ඇද ගන්නා විධියට සකස් කර දීමට මැදිහත් 
වන ෙලසත් මා ෙම් අවසථ්ාෙව්දී ඉල්ලා සිටිනවා. ඒත් එක්කම, ෙම් 
ළදරු පාසල් ගුරුවරියන්ෙග් ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳවත් ෙසොයා 
බලන්නය කියා මා ගරු ඇමතිතුමියෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. ෙම් 
ළදරු පාසල් අධ ාපන අමාත ාංශයත්, කාන්තා හා ළමා කටයුතු 
අමාත ාංශයත් යටෙත් පවතින අධිකාරියක අධීක්ෂණය යටෙත් 
තිබුණත්, එහි ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳව නිසි අධීක්ෂණයක් සිදු 
ෙවනවා ද කියන එක ගැන සමහර තැන්වල සිදු ෙවන ෙද්වල් දිහා 
බැලුවාම, මට සැක සහිතයි. ගරු ඇමතිතුමියනි, ඒ නිසා ඔබතුමිය 
ඒ පිළිබඳවත් විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරන්නය කියා මා ඉල්ලා 
සිටිනවා.  

ගරු ඇමතිතුමියනි, පාසල්වලට ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීම සඳහා 
විද ා පීඨ තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධනය 
කියන ෙකොටස තුළ ෙම් පාලිකාවන් අෙත්ත් විශාල වැඩ ෙකොටසක් 
තිෙබන නිසා එම පාලිකාවන් සඳහාත් පුළුවන් නම් පීඨයක් 
ස්ථාපිත කරදීම ෙහෝ සුදුසුකම් ඇති අය ඒ මධ ස්ථාන සඳහා 
ෙතෝරා ගැනීමටත් කටයුතු කළ යුතුයි. ඒත් එක්කම, ඒ අයෙග් 
දීමනාව පිළිබඳවත් අපි අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. ෙපර 
පාසල් පාලිකාවකට රුපියල් 250ක දීමනාවක් ලබා ෙදනවා. ඒ 
අනුව දවසකට රුපියල් දහයක් වාෙග් තමයි ලැෙබන්ෙන්. ඒ නිසා 
ෙම් පිළිබඳවත් ඔබතුමියෙග් විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරන්නය 
කියා මා ඉල්ලා සිටිනවා.  

අද ෙම් රටට වැදගත්ම ෙද් වන්ෙන්, අෙප් ෙම් ළමා පරපුර 
ෙගොඩනැඟීමයි. ඒ නිසා ෙම් පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධනයට 
ඔබතුමියෙග් වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කරන්නය කියාත් මා ඉල්ලා  
සිටිනවා. හැබැයි, කියන්න සතුටුයි, ගියවර ෙම් සඳහා ෙවන් කර 
තිබුණු රුපියල් මිලියන 2,500 මුදලට අපි රුපියල් මිලියන 
5,000ක් වැඩි කරලා, රුපියල් මිලියන 7,500කට  එය ෙගනැවිත් 
තිෙබනවාය කියන කාරණය. ඒ තුළින් අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන 
කාර්ය භාරය ඉෂ්ට සිද්ධ ෙවයි කියාත් මා බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. ස්තුතියි.   

 
[பி.ப. 12.07] 

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, மகளிர் மற் ம் 

சி வர் அ வல்கள் அைமச்சின் நிதி ஒ க்கீ  ெதாடர்பான 
இன்ைறய கு நிைல விவாதத்திேல எனக்கும் ேபசக் 
கிைடத்தைமக்கு நான் த ல் உங்க க்கு நன்றிையத்  
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். ன்  தசாப்தங்க க்கு ேமலாக 
வடக்கு, கிழக்கு மாகாண மக்கள் அழி  த்தத் க்கும் 
வன் ைறக க்கும் கங்ெகா த்  வந்தி க்கிறார்கள். 
வடக்கி ம் கிழக்கி ம் கணவைர இழந்த ைகம்ெபண்கள் 
கு ம்பச்சுைமையச் சுமக்க யாமல் ெசால்ெலாணாத் 

யரங்கைள அ பவித்  வ கின்றார்கள். இவர்க க்குச் 
சுயெதாழில் வாய்ப் கைள ம் அதற்கான தலீ கைள ம் 
இலகு கடன்வசதிகைள ம் வழங்க ேவண் ம். சுய ெபா ளா 
தாரத்தில் இத்தைகயவர்கள் ன்ேன வதற்குாிய வசதி 

வாய்ப் கைள ஏற்ப த்திக்ெகா க்க ேவண் ம். வடக்கி ம் 
கிழக்கி மாக சுமார் 60,000 ேபர் ைகம்ெபண்களாக 
இ ப்பதாகத் ெதாிவிக்கப்ப கின்ற . ஆனால், இவர்கள் 
ெதாடர்பாக இரண்  மாகாண சைபக ேம ெதளிவான 
மதிப்பீ கைளச் ெசய்  சாியான ள்ளிவிபரங்கைள 
ெவளியிட்டதாக இ வைர எந்தத் தகவல்க ம் இல்ைல. 
எனேவ, இந்த மாகாணங்களில் கு ம்பத் தைலவைர இழந்  
எத்தைன கு ம்பங்கள் இ க்கின்றன என்  ஆய்  
ெசய்யப்படேவண் ம். இந்தக் கு ம்பங்களில் இ க்கும் 
பிள்ைளகளின் கல்வி, சுகாதாரம், அ ப்பைடத் ேதைவகள் 
எவ்வா  இ க்கின்றன என்பைதத் ெதாிந் ெகாண்  உதவ 
அரசாங்கம்  யற்சிக்க ேவண் ம்.  

அத் டன், ெகா ய த்தத்தினால் ெபற்ேறாைர இழந்த, 
அங்க னமான ஆயிரக்கணக்கான பிள்ைளகள் அங்ேகயி க் 
கிறார்கள். சில ெதாண்  நி வனங்கள் இவ்வாறானவர் 
க க்கு உதவிகள் ெசய் வ கின்றன. ஆயி ம், சில 
ெதாண்  நி வனங்களில் பாதிக்கப்பட்ட சி வர், 
சி மிகள்மீ  ஷ்பிரேயாகம் இடம்ெப வதாக அ க்க  
ெசய்திகள் ெவளிவ கின்றன. எனேவ, ெபண்கள், சி வர் 
கைளப் பராமாிப் ச் ெசய் ம் ெதாண்  நி வனங்களின் 
ெசயற்பா கைள  அ க்க  கண்காணிக்க ேவண் ம். 
அவர்களின் ேசைவகள் எவ்விதமாக அைமய 
ேவண் ெமன்ப  ெதாடர்பாக அவர்க க்குத் ேதைவயான 
ஆேலாசைன கைள ம் வழிகாட்டல்கைள ம் அரசாங்கம் 
வழங்க ேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

கிராமியப் ெபண்கள் அபிவி த்திச் சங்கங்கள், மாதர் 
சங்கங்கள், சனச க நிைலயங்கள் ஆகியவற்ைற ஊக்கு 
விக்கும் திட்டங்கள் வகுக்கப்பட ேவண் ம். அத டாக 
அவர்க க்குத் ெதாழில்வாய்ப்ைப ஏற்ப த் வேதா , 
அவர்கள  ெபா ளாதாரத்ைத உயர்த் வதற்கும் விேசட 
திட்டங்கள் உ வாக்கப்பட ேவண் ய  அவசியமாகும். வட 
மாகாணத்தில் இ க்கின்ற,  ேபாாினால் கணவைர இழந்த 
ெபண்கள் அைனவ க்கும் ேவைலவாய்ப் களில் அவரவர் 
தைகைமக க்ேகற்ற வைகயில் ன் ாிைமயளிக்க 
ேவண் ம். ேவைலயற்ற பட்டதாாிகள், மாற் வ ள்ள 
ெபண்கள் மற் ம் வ ைமக்ேகாட் ன்கீழ் வாழ்கின்ற 
ெபண்கள் ஆகிேயா க்கும் ேவைலவாய்ப் களில் ன் ாிைம 
யளித்தல் ேவண் ம். வ ைமக்ேகாட் ன்கீழ் வா ம் ெபண்கள் 
தைலைமத் வக் கு ம்பங்க க்கு மாதாந்தம் வாழ்வாதாரக் 
ெகா ப்பன  கிைடப்பதற்கு வழிெசய்தல் ேவண் ம். வட 
மாகாணத்தி ள்ள தாய், தந்ைதயைர இழந்த சி வர்க க்கு 
தரம் 1 தல் பல்கைலக்கழகம் வைரயிலான கல்விக்குாிய 
ெசல  வைத ம் அரசாங்கம் ெபா ப்ெப க்க 
ேவண் ெமன் ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

அ த்ததாக, இந்த அதி யர் சைபயில் கூறப்பட்ட 
ஒ சில ைடய க த் க்கள் ெதாடர்பாக ம் நான் 
என் ைடய க த் க்கைளக் கூற வி ம் கின்ேறன். 

ன்னாள் பாரா  மன்ற உ ப்பினர் மேகஸ்வரன் அவர்கள் 
கடந்த காலத்தில் ெகாைல ெசய்யப்பட்ட  ெதாடர்பாக ஒ  
சிலர் இங்ேக ஊைளயி கின்றனர். அ  ெதாடர்பாக என  
க த் க்கைளச் ெசால்ல வி ம் கின்ேறன். அவர், எவ்வா  
ெகால்லப்பட்டார்? யாரால் ெகால்லப்பட்டார்? என்ப  
எல்ேலா க்கும் ெதாி ம். அவ க்கு ஐந்  சேகாதரர்கள் 
இ க்கின்றார்கள். அவர்கைள அைழத் க் ேகட்டால் ெதாி ம், 
யார் அவைரக் ெகான்ற  என் . அைதவிட, நீதிமன்றத்தின் 
தீர்ப்ெபான் ம் இ க்கின்ற . எங்க ைடய ேதசியத் தைலவர் 
அமிர்த ங்கம் அவர்கள் ெகால்லப்பட்டெபா , எப்ப க் 
ெகாைலயாளி ைக ம்ெமய் மாகப் பி பட்டாேரா, அ ேபால் 
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[ගරු  ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය] 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

மேகஸ்வரன் அவர்கள் ெகால்லப்பட்டெபா ம் 
ெகாைலயாளி ைக ம் ெமய் மாகப் பி பட் க்கின்றார். 
நீதிமன்ற விசாரைணயில், அவ க்கு மரண தண்டைனெயனத் 
தீர்ப்  வழங்கப் பட் க்கின்ற . இ  ெதாடர்பில் எவ க்கும் 
சந்ேதகங்கள் எ மாக இ ந்தால், அவர்கள் ேமன் ைறயீட்  
நீதிமன்றத்ைத நா யி க்கலாம். இந்தத் தீர்ப்  
வழங்கப்பட்டெபா , மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்க ைடய 
அரசாங்கத்தின் ஆட்சி என்பதனால் நீதிமன்றத்தில் சாியான 
தீர்ப் க் கிைடக்கவில்ைல என்  க தினால், உண்ைமைய 
அறியேவண் ம் என்ற ேநாக்கம் இ ந்தி ந்தால், இன்ைறய 

திய அரசாங்கத்தின் ஆட்சிக் காலத்தில் - 100 நாள் 
ேவைலத்திட்டத்தில் - ேமன் ைறயீட்  நீதிமன்றத்ைத 
நா யி க்கலாம். ஆனால், அவ்வா  நைடெபறவில்ைல. 
ஏெனன்றால், சம்பந்தப் பட்டவர்க க்கு உண்ைம ெதாி ம். 
அந்த உண்ைம மக்க க்கும் ெதாிந்தால், தங்களால் அரசியல் 
ெசய்ய யா ; வியாபாரம் ெசய்ய யா  என்பதற்காகத் 
திட்டமிட் , அைத மைறப்பதற்காகப் ெபாய்கைளப் 
ேபசிவ கின்றார்கள். எச்சந்தர்ப்பத்தி ம் மேகஸ்வரன் 
அவர்கள  சேகாதரர்கைள - இரண்  ேபர் இங்கு 
இ க்கின்றார்கள்; ன்  ேபர் ெவளிநா களில் 
இ க்கின்றார்கள்.-  

 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, உங்க க்கு இன் ம் 

இரண்  நிமிடங்கள் இ க்கின்றன.  
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
இன் ம் இரண்  நிமிடங்களா? நன்றி. இல்ைல 

ெயன்றால், நான் அதிகமாகச் ெசால்லேவண்  ஏற்ப ம். 
எனேவ, நான்  இரண்  நிமிடங்க க்குச் சு க்கிக் 
ெகாள்கிேறன்.  

அவர  சேகாதரர்கைள அைழத் ப் ேபசினாேல ெதாி ம். 
அவைர யார் ெகாைல ெசய்தார்கள்? எவ்வா  ெகாைல 
ெசய்யப்பட்டார்கள் என் . அவர்கள்  அவற்ைறத் ெதாியப் 
ப த் வார்கள். சாி, பரவாயில்ைல! இந்தப் திய ஆட்சியி 
லாவ  ேமன் ைறயீட்  நீதிமன்றத் க்குப் ேபாயி ந்தால் 
உண்ைம ெதாிந்தி க்கும். யார் ெகாைலயாளி என்பைத 
மீண் ம் உ திப்ப த் வதாக அ  அைம ம். அைதச் 
ெசய்யாமல், தங்க ைடய அரசிய க்காக ம் வியாபாரத் க் 
காக ம் மக்கைளத் திைச தி ப் தவதற்காக இவ்வா  
கூறிவ கின்றார்கள். ஆகேவ, இந்த உயாிய சைபையப் 
பிைழயான வழிக்குத் திைச தி ப்பாமல், அல்ல  இங்கு 
ெபாய்யான க த் க்கைளச் ெசால்லாமல், அவர்கள் 
உண்ைமையச் ெசால்லேவண் ம் என்  நான் ேகட் க் 
ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

கடந்த காலத்தில் எங்கள் மீ ம் எங்கள  கட்சியின் மீ ம் 
அரசியல் காரணங்க க்காக ம் மக்கைளத் திைச தி ப் வதற் 
காக ம் பல ெகாைலக் குற்றங்கள் சுமத்தப்பட்டன. ஆனால், 
இன்  விசாரைணக க்கூடாகப் பல உண்ைமகள் ெவளி 
வந் ெகாண் க்கின்றன. அந்த வைகயில், மேகஸ்வரன் 
அவர்க ைடய ெகாைலையக்கூட - ஒன்றில் ேமன் ைற 
யீட்  நீதிமன்றத் க்குப்ேபாய், அல்ல  விசாரைண 
commission ஒன்ைற அைமத் , மீண் ம் அைத 
உ திப்ப த்திக்ெகாள்ளலாம் கைடசியாக அந்தக் ெகாைல 
யாளியின் ெதாைலேபசிக்குச் ெசன்ற ெதாைலேபசி 
அைழப்பான , இந்த நாடா மன்றத்தில் இ க்கின்ற ஓர் 

உ ப்பின ைடய  என்  அரசல் ரசலான கைதெயான்  
இ க்கின்ற . எனேவ,  நிச்சயமாக விசாரைணெயான்ைற 
நடத்தி, உண்ைமைய ெவளிக்ெகாண்  வரேவண் ம் 
என்பைதக் ேகட் க்ெகாண் , இந்தச் சந்தர்ப்பத்ைதக் 
ெகா த்ததற்கு மீண் ம் நன்றி கூறி விைடெப கிேறன்.  

 
 

[අ.භා. 12.16] 
 
 

ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය (කාන්තා  හා 
ළමා කටයුතු අමාත තුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) சந்திராணி  பண்டார - மகளிர் மற் ம் 
சி வர் அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara Jayasinghe - Minister 
of Women and Child Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ෙම් රටට නිදහස ලැබීෙමන් 

පසුව ඉදිරිපත් වූ 69 වන අය වැය ෙල්ඛනය -අප රජය විසින් 
ඉදිරිපත් කරන ලද 2016 වර්ෂය සඳහා වන අය වැය ෙල්ඛනය- 
සම්බන්ධෙයන් එම රජෙය් කැබිනට් අමාත වරිය -කාන්තා හා 
ළමා කටයුතු අමාත තුමිය- හැටියට කථා කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම 
පිළිබඳව මම සතුටු වනවා. කාන්තා හා ළමා කටයුතු 
අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ විවාදයට ගන්නා පැය කිහිපය තුළදී අෙප් 
පක්ෂ විපක්ෂ මන්තීතුමියන්ලා, මන්තීතුමන්ලා විශාල පිරිසක් 
ෙයෝජනා, ෙචෝදනා වාෙග්ම මැසිවිලි ගණනාවක් ඉදිරිපත් කළා.  
ෙම් සියලු ෙදයට උත්තර ලබා ෙදන්න මට ලැබී තිෙබන කාලය 
මදි. නමුත් මම ඒ සියලු ෙද් ෙබොෙහොම සතුෙටන් භාර ගන්නවා. 
මම ෙම් අමාත ාංශය භාර  අර ෙගන තවම මාස තුනකට ආසන්න 
කාලයක් තමයි ගත වී තිෙබන්ෙන්. ඊට පථමෙයන් මම කාන්තා 
අමාත වරිය හැටියට පමණයි කටයුතු කෙළේ. ඒ කටයුතු සිදු 
කරන්නත් මාස කිහිපයයි අපට ලැබුෙණ්. ෙකෙසේ ෙවතත් ඒ කාල 
සීමාව තුළදී යම් කිසි වැඩ පිළිෙවළක් ඉදිරියට ෙගන යන්න අපට 
හැකියාව ලැබුණා. සමස්ත ජනගහනෙයන් බහුතරයක් 
සම්බන්ධෙයන් ඍජුව කටයුතු කරන්න පුළුවන්කම තිෙබන 
ෙබොෙහොම වැදගත් අමාත ාංශයක්, මා ෙකෙරහි විශ්වාසය තබලා 
මා හට භාර දීම පිළිබඳව අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමාටත්, ඒ වාෙග්ම මෙග් නායක, අගාමාත  ගරු රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමාටත් ස්තුතිය පුද කිරීමට මා ෙමය අවස්ථාවක් 
කර ගන්නවා. අද ෙම් ගරු සභාෙව් වැඩිපුරම සාකච්ඡා වුෙණ්, 
විෙද්ශ රැකියාවලට යන කාන්තාවන් සම්බන්ධවයි.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම මුලින්ම මතක් කරන්න කැමැතියි, 2015 
වර්ෂය වන විට විෙද්ශ රැකියාවලට යන කාන්තාවන් පමාණය අඩු 
ෙවලා තිෙබන බව. පතිශතයක් වශෙයන් ගත්තාම මීට කලින් ෙම් 
පමාණය සියයට 80කට, 85කට ආසන්න මට්ටමක තමයි තිබුෙණ්. 
නමුත් ෙම් වන විට ඒ තත්ත්වය අඩු කර ගන්න අපට පුළුවන් 
ෙවලා තිෙබනවා. විෙද්ශ රැකියා අමාත තුමිය ඇතුළු විෙද්ශ 
රැකියා අමාත ාංශෙය් සියලු ෙදනාමත්, අෙප් අමාත ාංශෙය් සියලු 
ෙදනාමත් එකතු ෙවලා අෙප් කාන්තාවන් පිට රට ෙසේවයට යන 
එක පුළුවන් තරම් අවම කර ගැනීම සඳහා ෙම් වන විට සාකච්ඡා 
ආරම්භ කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් අමාත ාංශය හරහා ගාමීය 
මට්ටෙමන් අෙප් කාන්තාවන් උපරිමෙයන් දැනුවත් කරනවා, 
ඔවුන් පිට රට යන එක අවම කර ගැනීමට. ගාමීය මට්ටෙම් 
කාන්තාවන් ආර්ථික වශෙයන් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා අපි විශාල 
මුදල් පමාණයක් ෙයොදවලා, ෙම් වන විටත් විවිධ වැඩසටහන් 
ආරම්භ කර තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් ජනගහනෙයන් 
සියයට 52ක් වන කාන්තාවන් හා සියයට 35කට ආසන්න වන 
අවුරුදු 18න් පහළ ළමයින්ෙග් කාර්ය භාරය ශක්තිමත්ව ඉදිරියට 
ෙගන යාම සඳහා අෙප් අමාත ාංශය හරහා විශාල වැඩ ෙකොටසක් 
අපි ෙම් වන විට ආරම්භ කර තිෙබනවා. 

 2015 වසෙර්දී දින සියය වැඩසටහන යටෙත්ත්, රජෙය් 
වත්මන් සංවර්ධන කියාදාමය ඔස්ෙසේත් කාන්තාවන් හා ළමුන් 
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ෙවනුෙවන් වැඩි පමුඛතාවක් ලබා ෙදමින් කටයුතු කරන්න අපි 
පියවර රාශියක් අරෙගන තිෙබනවා. එහිදී මූලිකත්වය ලබා දී 
තිෙබන විෂයයන් කිහිපයක් සම්බන්ධව ෙම් ගරු සභාව දැනුවත් 
කරන්න මම කැමැතියි. වැන්දඹු හා ගෘහ මූලික කාන්තාවන් 
සවිබල ගැන්වීම, ගැබිනි මව්වරුන් හා ළදරුවන්ෙග් මන්ද 
ෙපෝෂණය දුරලීම, යුද්ධෙයන් විපතට පත් පවුල්වල දරුවන්ෙග් හා 
කාන්තාවන්ෙග් අයිතිවාසිකම් තහවුරු කිරීම, කාන්තාවන් හා 
ළමුන් සඳහා උපෙද්ශන හා මෙනෝ සමාජයීය ෙසේවාවන් ලබා දීම, 
කාන්තා ව වසායකයන්ෙග් සංවර්ධනය, දිළිඳු කාන්තාවන් සඳහා 
නිවාස පහසුකම් ලබා දීම, ෙද්ශපාලන හා තීරණ ගැනීෙම් 
කියාවලිෙය්දී කාන්තා නිෙයෝජනය වැඩි කිරීම, ළමා අයිතිවාසිකම් 
ආරක්ෂා කිරීම හා අපෙයෝජන වැළැක්වීම යන ෙම් වැඩ කිහිපයට 
අපි මූලිකත්වය ලබා දීලා කටයුතු ආරම්භ කරන්න ෙම් වන විට 
කියා කර තිෙබනවා.  

ශී ලංකා කාන්තා කාර්යාංශය, කාන්තාවන් පිළිබඳ ජාතික 
කමිටුව, ළමා ෙල්කම් කාර්යාලය, පරිවාස හා ළමාරක්ෂක ෙසේවා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව, ජාතික ළමාරක්ෂක අධිකාරිය යටෙත් ෙම් වැඩ 
කටයුතු කියාත්මක කරන්න පියවර ෙගන තිෙබනවා. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීෙම්දී 
අත වශ ම සාධකයක් වන්ෙන් ඔවුන් ආර්ථික වශෙයන් සවිබල 
ගැන්වීමයි. ෙම් තත්ත්වය වඩාත් ඉස්මතු වන්ෙන් ඵලදායී ආර්ථික 
කටයුතුවලදීයි. ආර්ථික කටයුතුවලදී කාන්තා නිෙයෝජනය සියයට 
35ක් පමණ වන අතර පිරිමි පැත්ෙතන් ගත්තාම එය සියයට 65ක 
පමණ ඉහළ තත්ත්වයක් අපි දැකලා තිෙබනවා. ෙම් ෙහේතුව නිසා 
දිළිඳුභාවය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් පරතරය අවම 
කරන්න ආදායම් වර්ධන අවස්ථා පුළුල් කරන වැඩසටහන් අපි 
දැනටමත් ආරම්භ කර තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම පමාණවත් 
ආදායම් මාර්ග නැති නිසා තමයි අෙප් කාන්තාවන් විෙද්ශ රටවල 
රැකියාවලට යන්න වැඩි නැඹුරුතාවක් දක්වන්ෙන්. ෙම් තත්ත්වය 
අවම කර ගන්න තමයි අෙප් කාන්තාවන් ආර්ථික පැත්ෙතන් 
සවිබල ගැන්වීම සඳහා අෙප් රෙට්ම වැඩ පිළිෙවළක් ආරම්භ 
කරන්න ෙම් වන ෙකොටත් කටයුතු කර තිෙබන්ෙන්. රජෙය් 
මුදල්වලින් විතරක් හැම කටයුත්තක්ම සම්පූර්ණ කර ගන්න 
අපහසුයි. ඒ නිසා ෙවනත් සංවිධාන හරහා අවශ  මුදල් එකතු කර 
ෙගන, ස්වයං රැකියා කරන අෙප් කාන්තාවන්ට ව වසායකත්ව 
අවස්ථා ලබා දීමට කටයුතු කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ 
වාෙග්ම  2015 වසෙර්දී රුපියල් මිලියන 40ක් වැය කරමින් 
වැන්දඹු හා ගෘහ මූලික කාන්තාවන් 2,177ක් ෙවනුෙවන් ස්වයං 
රැකියා ව ාපෘති ආධාර ලබා දීමට අපට පුළුවන් වුණා.  

අෙප් රෙට් මුළු පවුල් සංඛ ාෙවන් සියයට 23ක් ඉන්ෙන් 
වැන්දඹු හා ගෘහ මූලික කාන්තාවන්. ෙම් අයෙග් ඉදිරි කටයුතු 
විෙශේෂෙයන්ම ඒ අය සවිබල ගැන්වීම අපට ෙලොකු අභි ෙයෝගයක් 
ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම දිළිඳුභාවය වැඩි පවුල් සංඛ ාව 
දළ වශෙයන් 12,70,000කට ආසන්න පමාණයක් ෙවනවා. අෙප් 
ගරු අගාමාත තුමා ෙම් තත්ත්වය පිළිබඳව විෙශේෂ අවධානයක් 
ෙයොමු කර පසු ගිය ෙනොවැම්බර් මාසෙය්දී ජාතික ෙල්කම් 
කාර්යාලයක් පිහිෙටව්වා. වැන්දඹු හා ගෘහ මූලික කාන්තාවන් ඒ 
ස්ථානයට ෙයොමු කරලා, ඒ තුළින් ඒ කාන්තාවන්ෙග් ගැටලු හඳුනා 
ෙගන, ඔවුන්ට අවශ  ජීවෙනෝපාය ව ාපෘති ආධාර ලබා දීමටත්, 
ස්වයං රැකියා පුහුණු වීම් ලබා දීමටත් කටයුතු කරනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම කිලිෙනොච්චිය ඇතුළු උතුරු නැ ෙඟනහිර 
දිස්තික්කවල කාන්තාවන්ට ඒ කාර්යාලයට සම්බන්ධ වීම තුළින් 
ඉදිරිෙය්දී ඒ අයෙග් කටයුතු ශක්තිමත් කර ගන්න පුළුවන් වනවා.  

දරුවන්ෙග් හා කාන්තාවන්ෙග් පශ්න මීට වඩා පුළුල්ව 
සාකච්ඡා කරලා, ඒ අයෙග් පශ්න විවෘතව කථා කරන්න පුළුවන් 

වන විධියට ෙපොලීසියත් සමඟ ඒකාබද්ධව ළමා හා  කාන්තා 
කාර්යාංශ ෙම් වන ෙකොට ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. එතැන 
විෙශේෂෙයන්ම කාන්තා ෙපොලිස් නිලධාරිනියක්, ඒ වාෙග්ම අෙප් 
අමාත ාංශෙය් ඉන්න නිලධාරින්, ඒ පශ්නවලට සම්බන්ධීකරණය 
ෙවන්න  අවශ   රජෙය් නිලධාරින් යන සියලු ෙදනාම ඒකාබද්ධ 
කරලා ෙම් ඒකක හරහා ඒ කටයුතු ආරම්භ කරන්න ෙම් වන 
ෙකොටත් මධ ස්ථාන ගණනාවක් විවෘත කරලා තිෙබනවා. 
ඉදිරිෙය්දී තව මධ ස්ථාන කිහිපයක් විවෘත කිරීෙම් වැඩ කටයුතු 
ෙම් වන ෙකොට අවසන් කර තිෙබනවා. මූලිකව ගත්ෙතොත් තව 
ඒකක 24ක් අපි සම්පූර්ණ කරලා තිෙබනවා. ඉදිරිෙය්දී ෙබොෙහොම 
ඉක්මනට ඒවා විවෘත කරලා ඒවාෙය් වැඩ කටයුතු ආරම්භ 
කරන්න කටයුතු සූදානම් කරලා තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. වැඩ කරන මවුවරුන්ෙග් දරුවන්ෙග් 
ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සඳහා දිවා සුරැකුම් මධ ස්ථාන 6ක් 
පිහිටුවා තිෙබනවා. අෙප් සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් ඇමතිතුමිය ෙම් 
සම්බන්ධව මතක් කිරීමක් කළාය කියා හිතනවා. කාන්තාවන් 
සඳහා තාවකාලික රැකවරණ මධ ස්ථාන 5ක් සහ ළමුන් සඳහා 
රැකවරණ මධ ස්ථාන ඉදි කිරීමටත් ෙම් වන ෙකොට කටයුතු 
ආරම්භ කරමින් පවතිනවා. 

ෙම් සිදුවන හිංසා හා අපෙයෝජන වැළැක්වීම සඳහා පාෙද්ශීය 
ෙද්ශපාලන අධිකාරිය, සිවිල් සංවිධාන, රාජ  ෙනොවන සංවිධාන, 
ඒ වාෙග්ම මාධ ය යන ෙම් සියලු අංශවල සහෙයෝගෙයන් අපි 
පුළුල් වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් වනෙකොට සැලසුම් කර ආරම්භ කරලා  
තිෙබනවා. කාන්තා හා ළමා පරපුර ආරක්ෂා කර ගැනීමට 
විෙශේෂෙයන්ම ජනමාධ  අමාත ාංශය සමඟ සාකච්ඡාවන් අපි 
ආරම්භ කළා. මාධ ෙව්දීන් දැනුවත් කිරීමට, මාධ ෙව්දීන් සමඟ 
සංසදයක් සකස් කරලා ෙම් වනෙකොට මූලික සාකච්ඡා වටයක් අපි 
ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මාස තුනකට වතාවක් 
නැවත මුණගැසී ෙම් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරලා, ඉදිරිෙය්දී පුළුල් 
විධියට ෙම් කටයුතු කියාත්මක කරන්නත් බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා.  

ජාතික ළමාආරක්ෂක අධිකාරිය විසින් අෙප් මාධ ෙව්දීන්ට 
"Reporting of Child Abuse" කියන  ෙපොත් පිංච ලබා දී 
තිෙබනවා. අපි දැක්කා පසු ගිය දවස් කිහිපය තුළදී අෙප් දරුවන්ට  
විවිධ හිංසන සිදු වුණා. ඒ හිංසනයන්ට හසුවන දරුවන්ෙග් ආත්ම 
ගරුත්වය ආරක්ෂා වන විධියට, ඒ වාෙග්ම නැවත නැවත 
හිංසනයට ලක්ෙනොවන ආකාරයට  ඒ කටයුතු පචාරය කිරීමට 
අවශ  වන විධිෙය් guideline එකක් හැටියට ඒ ෙපොත සකස්කර 
ලබා දී තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ළමා අපෙයෝජන සහ කාන්තා 
හිංසන වැළැක්වීමට, උපකාරක ෙසේවාවලට ඇමතුම් ලබා ගැනීමට 
අවශ  සැලසුම් අෙප් අමාත ාංශය හරහා  සකස් කර තිෙබනවා. 
1929 අංකය ළමා උපකාරක ෙසේවාව. එය පැය 24 පුරාම 
කියාත්මක ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම 1938 අංකය කාන්තාවන් 
ෙවනුෙවන් සකස් කර ඇති උපකාරක දුරකථන ෙසේවාවයි. ෙම් 
කටයුතුත් අපි ආරම්භ කර තිෙබනවා. ඒ අවස්ථාෙව්දී ෙපොලීසියට 
දැනුම් ෙදන්න අවශ  නම්,  අපට ලැෙබන පැමිණිල්ල අනුව 
අවශ  පිළිෙවළට කටයුතු කරනවා; එෙහම නැත්නම් උපෙද්ශන 
ෙසේවාවන්වලට ෙයොමු කරනවා; එෙහම නැත්නම් ෙවනත් 
ෙසේවාවන්වලට ෙයොමු කරන්න ෙම් හරහා අපි කටයුතු සකස් කර 
තිෙබනවා. ඉදිරි වසෙර්දී තවත් විධිමත්ව, ශක්තිමත්ව ෙම් කටයුතු 
ඉදිරියට කරෙගන යාමට  සාර්ක් සංවර්ධන අරමුදෙලන් රුපියල් 
මිලියන 25ක්  අපට  ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා.   

 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
ඔබතුමියට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව විනාඩි ෙදකක 

කාලයක් තිෙබනවා. 
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ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சந்திராணி  பண்டார) 
(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara Jayasinghe) 
කාන්තාවන් ෙවනුෙවන් කරන ඒ උපකාරක ෙසේවාව ඉදිරි 

අවුරුද්ද තුළදී පැය 24 පුරාම කියාත්මක කරන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම ගර්භනී මාතාවන්ට 
ෙපෝෂණ මල්ල ලබා දීෙම් වැඩ කටයුතු ආරම්භ කර තිෙබනවා. 
පසු ගිය දවස්වල එහි ෙපොඩි ෙපොඩි පමාද ෙදෝෂ සිදු වුණත්, අපි ඒවා 
නිවැරදි කර ෙනොකඩවා ලබා දීමට ෙම් වනෙකොටත් කටයුතු සිදු 
කර තිෙබනවා. ලබන වසෙර් මීට වඩා වැඩි ෙකොටසක් කියාත්මක 
කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඔක්ෙතෝබර් මාසය 
ෙවනෙකොට ෙපෝෂණ මළු 7,185,019ක් අපට ලබා ෙදන්න 
පුළුවන්කම ලැබී තිෙබනවා. කරුණු කාරණා ගණනාවක් කථා 
කරන්න තිබුණත් කාලය හරස් ෙවලා තිෙබනවා. කාන්තා හා ළමා 
කටයුතු අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂය ෙවලාෙව්දී අනවශ  මාතෘකා 
ෙවනුෙවන් කාලය ගියා. ඒ ගැන අපි කනගාටු ෙවනවා. කාන්තා 
හා ළමා කටයුතු අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ ෙවලාෙව්දී ඒ පිළිබඳව 
සාකච්ඡා ෙවන්න ඕනෑ. ඉදිරිෙය්දී එවැනි ෙද්  සිදු ෙනොෙවයි කියා 
අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් ෙවලාෙව්දී  අෙප් 
කාන්තා නිෙයෝජනය වැඩි කිරීම පිළිබඳව මතක් කරන්න ඕනෑ. 
ෙම් වනෙකොට කාන්තා නිෙයෝජනය වැඩි කිරීමට කැබිනට් 
මණ්ඩලය හරහා අපට අනුමැතිය ලැබී තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
අෙප් ගරු අගාමාත තුමාෙග් දැඩි උනන්දුව මත අපට ෙම් 
වනෙකොට කැබිනට් මණ්ඩලය හරහා අනුමැතිය ලැබී තිෙබනවා. 
ඉදිරිෙය්දී පළාත් සභා මට්ටමින් එය කියාත්මක කරන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙමය අෙප් කාන්තාවන් ෙවනුෙවන් අපි 
ලබා ගත්ත ජයගහණයක් හැටියටයි මම දකින්ෙන්. ඒ වාෙග්ම 
කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත වරිය හැටියට කටයුතු කරන 
අවස්ථාෙව්දී ෙම් අවස්ථාව උදා කර ගන්න අපට ලැබීම පිළිබඳවත් 
මම සතුටු ෙවනවා.  

ෙම් ෙවනෙකොට ගාමීය මට්ටමින්  දිළිඳුභාවය වැඩි වශෙයන් 
තිෙබන කාන්තාවන්ට නිවාස ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළකුත් අෙප් 
අමාත  ගරු සජිත් ෙපේමදාස මැතිතුමා සමඟ අපි සාකච්ඡා කරලා 
තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධව එතුමාව දැනුවත් කරලා, ඉදි රිෙය්දී එය 
කියාත්මක කරන්නත් බලාෙපෙරොත්තු ෙවනවා.   

මට තව කරුණු, කාරණා  ගණනාවක් කියන්න තිබුණත්, 
කාලය හරස් ෙවලා තිෙබන නිසා දැන් ඒවා කියන්න වන්ෙන් 
නැහැ.  

අවසාන වශෙයන්, ෙම් කටයුතු ඉදිරිෙය්දී කියාත්මක කරන්න 
අවශ  සියලු සහෙයෝගය, ශක්තිය ෙදන අෙප් අමාත ාංශෙය් ගරු 
ෙල්කම්තුමිය සහ අනිකුත් සියලුම අතිෙර්ක ෙල්කම්තුමියලා 
ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයට මෙග් අවංක ආදර ස්තුතිය පුද කරනවා. 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, ගරු අගාමාත  රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමාටත්  ෙම් අවස්ථාෙව් විෙශේෂෙයන්ම ස්තුති කළ යුතුයි.  ඒ 
ෙදපළ අෙප් අමාත ාංශෙය් වැඩවලදී අපට විශාල ශක්තියක් 
ලබාෙදනවා. ඒ ලබාෙදන ශක්තිය තුළින් ෙම් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන 
අඩු පාඩුකම් ඉදිරිෙය්දී අවම කරෙගන, අෙප් කාන්තා පරපුරටත්, 
දරු පරපු රටත් ෙම් අමාත ාංශය තුළින් ෙහොඳ ෙහට දවසක් උදා 
කර ෙදන්න පුළුවන් ෙවයි කියන විශ්වාසෙයන් යුතුව, මට ෙම් 
අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින්, මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

 
 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
The Sitting is suspended till 1.00 p.m.  

රැස්වීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, 
අ.භා.1.00ට නිෙයෝජ  කථානායකතුමා [ගරු තිලංග සුමතිපාල 
මහතා] ෙග් සභාපතිත්වෙයන් නැවත පවත්වන ලදී. 

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

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

ගරු සභාපතිතුමා  
மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ශීර්ෂ 160, 283, 291 සහ ශීර්ෂ 198, 282 සලකා බැලීම.             

ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා. 

 
160 වන ශීර්ෂය. - මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත වරයා 

 

 01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 305,897,000 

   

தைலப்  160.- மகாவ  அபிவி த்தி மற் ம் சுற்றாடல் அைமச்சர் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 305,897,000   

HEAD 160.- MINISTER OF MAHAWELI DEVELOPMENT AND 
ENVIRONMENT  

 

Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent Expenditure,                 
Rs. 305,897,000 

 
 

198 වන ශීර්ෂය.- වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ 
අමාත වරයා 

 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 137,620,000 

 

 

தைலப்  198.- நீர்ப்பாசன மற் ம் நீரக வள ல காைமத் வ 
அைமச்சர் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள்- மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 137,620,000 

 

 

HEAD 198.-  MINISTER OF IRRIGATION AND WATER 
RESOURCES MANAGEMENT 

 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                 
Rs. 137,620,000 

 
 

 
[අ.භා. 1.01] 
 

ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු සභාපතිතුමනි, "2016 විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පෙතහි 

කාරක සභා අවස්ථාෙව් 2015.12.07වැනි සඳුදා - අද දින - 
විවාදයට ගැෙනන අමාත ාංශ හා ඒවා යටෙත් ඇති අෙනකුත් 
ෙදපාර්තෙම්න්තු හා ආයතනවලින් අදාළ අංක 160, 283, 291 සහ 
198, 282 දරන වැය ශීර්ෂවලින් සාම්පදායානුකූලව එක් එක් 
වැඩසටහන්හි සියලුම පුනරාවර්තන වියදම් හා මූලධන වියදම් 
රුපියල් 10කින් කපා හැරිය යුතුය"යි මම ෙයෝජනා කරමි. 

 
[ෙම් අවස්ථාෙව්දී අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන 

මැතිතුමා සභා ගර්භයට පැමිණිෙය්ය.] 
[இச்சந்தர்ப்பத்தில் ேமதகு  ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன 

அவர்கள் சபாமண்டபத் ட் பிரேவசித்தார்.] 
[At this stage, His Excellency President Maithripala Sirisena 

entered the Chamber.] 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 1.02] 
 
ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 
ගරු සභාපතිතුමනි, වාරිමාර්ග ක්ෙෂේතය පිළිබඳව කථා කරන 

ෙකොට, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සභාවට පැමිණි අවස්ථාෙව් එතුමා 
යටෙත් තිෙබන වලව මහවැලි කලාපය පිළිබඳවත් අදහස් 
ස්වල්පයක් දැක්වීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව මා සතුටු 
ෙවනවා. 

මා නිෙයෝජනය කරන්ෙන් කෘෂි කර්මාන්තෙයන් ජීවත්වන 
ජනතාවක් සිටින පෙද්ශයක්. විෙශේෂෙයන්ම මහා වාරිමාර්ගවලින් 
යුත් මහවැලි කලාපයට අයිති විශාල බිම් පෙද්ශයක්. මෙග් 
දිස්තික්කෙය් සහ මෙග් මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් පශ්න කිහිපයක් 
පමණයි මම ෙම් කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී ඉදිරිපත් කරන්නට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්. මහවැලි කටයුතු භාර ගරු අමාත තුමා 
වන ගරු ජනාධිපතිතුමා 1994 සිට මහවැලි අමාත ාංශෙය් 
නිෙයෝජ  ඇමතිවරයකු හැටියටත්, ඇමතිවරයකු හැටියටත් 
කටයුතු කර ඇති නිසා, මහවැලි කලාපවල තිෙබන සියලුම පශ්න 
එතුමා ඉතාම  ෙහොඳින් දන්නවා. 

එතුමාෙග් කාලය තුළ එතුමාට ඒ පශ්න ෙබොෙහොමයක් විසඳා 
ෙදන්න පුළුවන්කම ලැබුණු බව අපි දන්නවා. ඒ වාෙග්ම දැන් 
අවස්ථාව තිෙබනවා, එම කලාපය තුළ ඉතිරිව තිෙබන සියලුම 
පශ්න විසඳන්න. ගරු ජනාධිපතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා, 
අෙප් වලව මහවැලි කලාපෙය් තිෙබන පශ්න ෙබොෙහොමයක්ම ඇති 
කර තිෙබන්ෙන් මහවැලි කලාප භාරව හිටපු නිලධාරින් බව. අපි 
පශ්නයකට පිළිතුරක්, නැත්නම් විසඳුමක් දුන්නත් ෙබොෙහෝ 
අවස්ථාවල ඒවා කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ. ඉඩම් නිරවුල් 
ෙනොකිරීම, එකම ඉඩම ෙදෙදෙනකුට ෙහෝ කිහිප ෙදෙනකුට ලබා 
දීම වාෙග් ඉඩම් පිළිබඳ පශ්න තිෙබනවා.  

මහින්ද අමරවීර ඇමතිතුමාත් ෙම් අවස්ථාෙව් ෙම් සභා 
ගර්භෙය් ඉන්නවා. චන්දිකා වැව යටෙත් දකුණු ඉවුෙර් 
අඟුණුෙකොළපැලැස්ස, බිංකම, බටඅත දක්වා පෙද්ශ එතුමා 
නිෙයෝජනය කරනවා. ඒ වාෙග්ම තිස්සමහාරාම ෙකොට්ඨාසෙය් 
සූරියවැව ඉඳලා හම්බන්ෙතොට නගරය දක්වා කලාපය මම 
නිෙයෝජනය කරනවා. මහවැලි කලාපයට තමයි එම පෙද්ශවල 
අයිතිය තිෙබන්ෙන්. ඒ කලාපෙය් තිෙබන පශ්නවලට විසඳුම් 
ෙදන්න සෑම රජයක්ම කටයුතු කරලා තිෙබනවා. එෙසේ කළත් 
ඉතිරි වුණු පශ්න රාශියක් තිෙබනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම උඩවලව ව ාපාරය යටෙත් චන්දිකා වැවට මුදා 
හරින ජල පමාණය එම පෙද්ශෙය් තිෙබන සම්පූර්ණ බිම් 
පමාණයට පමාණවත් නැහැ. එම නිසා එයට විසඳුමක් හැටියට 
ෙයෝජනා කරලා තිබුණා, ගිං සහ නිල්වලා ග ෙඟ් වැඩි ජලය 
චන්දිකා වැව දක්වා ෙගන ඒමට. එම ව ාපෘතිෙය් ශක තා 
අධ යනය  කරලා අවසන් ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ඒ 
පිළිබඳව ඔබතුමාෙග් රජෙය් අවධානය ෙයොමු කරවනවා. 

උඩවලෙවන් ජලය ලබා ෙදන ෙසවණගල, සූරියවැව, 
හම්බන්ෙතොට වැනි පෙද්ශවලට ඒ ජලය පමාණවත් නැහැ. අපි 
ෙකොපමණ වාරිමාර්ග ෙයෝජනා කම ඇති කළත් ඒවා පමාණවත් 
නැහැ. ගරු සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාත් ෙම් ගැන 
දන්නවා. ඔබතුමාත් වාරිමාර්ග ඇමතිවරයා වශෙයන්  හිටියා. ඒ 
පශ්න ගැන අපි නිරන්තරෙයන් කථා කළා. එම පශ්නවලට විසඳුම් 
වශෙයන් හැම තිස්ෙසේම අලුත් ජල ෙයෝජනා කම ඇති කරන්න 
ඕනෑ. නිල්වලා ජල ෙයෝජනා කමය ඇති කෙළොත්, උඩවලෙවන් 
චන්දිකා වැවට ජලය ලබා දීලා ඒ මඟින් ඒ පෙද්ශවලට අවශ  

සම්පූර්ණ ජලය ෙදන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා අපි විශ්වාස 
කරනවා. ගරු අගමැතිතුමාත් දන්නවා ඇති, නිල්වලා ගඟ 
ෙයෝජනා කමය එදා ඉඳලාම - 1936 කාලෙය්  සිට -  ෙදොස්තර 
එස්.ඒ. විකමසිංහ මැතිතුමා රාජ  මන්තණ සභාෙව්දීත් කථා කළ 
පශ්නයක්. හැබැයි, අද වන තුරු ෙම් පශ්නය විසඳිලා නැහැ. ගිං 
ගඟ ගලන ෙකොට, නිල්වලා ගඟ වැහි කාලයට පිටාර ගලන ෙකොට 
විශාල අලාභ හානි ෙවනවා. ෙම් පශ්නයට විසඳුමක් ලබා දිය 
යුතුයි. කෘෂිකර්මෙයන් ජීවත් වන විශාල පිරිසක් ලංකාෙව්  
ඉන්නවා. දහඅට ලක්ෂයක් විතර පිරිසක් සෘජුව වී ෙගොවිතැෙන් 
ෙයදිලා ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම සියයට 30ක් විතර ෙසේවා 
නියුක්තියක් සපයා තිෙබන්ෙන් කෘෂිකර්මාන්තෙයන්. සියයට 
70ක් පමණ ජීවත් වන්ෙන් කෘෂිකාර්මික පෙද්ශවලයි. ඒ නිසා ඒ 
අය ෙග් පශ්න ෙදස අපි ඉතාම අවධානෙයන්, සැලකිල්ෙලන් 
බලන්න ඕනෑ.  

මහවැලි කලාපෙය් විෙශේෂෙයන්ම හම්බන්ෙතොට, ඇඹිලිපිටිය 
පෙද්ශය, බරවකුඹුක පෙද්ශය ෙකෙසල් වගාවට ෙබොෙහොම 
ජනපිය ෙවලා තිෙබනවා. අද ෙගොවි මහත්වරු වැඩි ආදායමක් 
ලබා ගැනීම සඳහා ඒ කුඹුරුවල ෙකෙසල් වගා කරනවා. හැබැයි, 
ඒකට නීතිමය වශෙයන් බාධා තිෙබනවා. වැඩි ආදායමක් ලබනවා 
නම්, රෙට් අවශ තාව තිෙබනවා නම්, අපනයන තත්ත්වයට 
ෙගෙනන්න පුළුවන් නම්, ඒ වගාව තවදුරටත් දියුණු කරලා  
ෙකෙසල් ආශිතව අගය එකතු කිරීෙම් වැඩ පිළි ෙවළකට යන්න 
පුළුවන් නම් අෙප් ආදායම් මාර්ග තව වැඩි ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ 
හරහා ෙගදර ඉන්න ගෘහණියටත් රැකියා විශාල පමාණයක් 
සපයන්න පුළුවන්කම ලැෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මහින්ද අමරවීර ඇමතිතුමාෙග් ආසනෙය් 
තිෙබන බරවකුඹුක ෙපොළ පසිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ෙකෙසල්වලට. එය තිෙබන්ෙන් මහවැලි කලාපය තුළ. ෙම් 
කටයුතු අපි වැඩිදියුණු කරන්න ඕනෑ. ෙම් සඳහා අපට සාර්ථක 
වැඩ පිළිෙවළක් දියත් කරන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම ෙකෙසල් 
ආශිතව හුඟක් ෙද්වල් හදන්න පුළුවන්.  

අපි ෙකොළඹ විශ්වවිද ාලයත් සමඟ එකතු ෙවලා පටක 
ෙරෝපණය පිළිබඳ තාක්ෂණ මධ ස්ථානයක් වැලිගත්ත පෙද්ශෙය් 
ඇති කළා . කෘෂිකර්මාන්තය පිළිබඳව, ෙකෙසල් වගාව පිළිබඳව, 
පටක ෙරෝපණය පිළිබඳව කැමැත්තක් තිෙබන ලංකාව පුරාම 
ඉන්න ෙගොවි මහත්වරු ඒ මධ ස්ථානයට එනවා. ඒ 
මධ ස්ථානෙය් ෙම්වා ගැන පාඨමාලා තිෙබනවා. සති අන්ත 
පාඨමාලා වාෙග්ම, දිගටම පැවැත්ෙවන ඒවාත් තිෙබනවා. 
විෙද්ශීය රටවල කෘෂි කර්මාන්තය පිළිබඳව අත් දැකීම් තිෙබන 
මහාචාර්යවරු ෙමතැනට ඇවිල්ලා ෙද්ශන පවත්වනවා; පුහුණු 
කරනවා. එතැන ඉතාම ජනපියයි. ෙකොළඹ විශ්වවිද ාලෙය් 
ඩිප්ෙලෝමාවක් නැත්නම් උපාධියක් ඒ ෙගොවි මහත්වරුන්ට ඒ 
මධ ස්ථානෙයන් ලබා ෙදනවා. ෙගොවි මහත්මෙයකුට අභිමානය 
අවශ යි. ඒ අභිමානය ඇති වුෙණොත් පමණයි අෙප් රෙට් 
අවශ තාව සම්පූර්ණ කරන්න පුළුවන් වන්ෙන්.  

අෙප් ඊළඟ පරම්පරාව තරුණ පරපුරයි. අද තාරුණ ය කෘෂි 
කර්මාන්තෙයන් ඉතා ෙව්ගෙයන් ඈත් ෙවන ආකාරයක් අප 
දකිනවා. ෙම් අය කෘෂි කර්මාන්තය සඳහා ෙයොදවා ෙනොගත්ෙතොත් 
අපට පශ්න ඇති ෙවනවා. අද විශාල පිරිසක් -සියයට 70ක්, 75ක්- 
ජීවත් වන්ෙන් ගාමීය පෙද්ශවල නම්,  කෘෂිකර්මාන්තය ගැන 
දැනුමක් ඒ අයට තිබිය යුතුයි. ඒ නිසා අපි ආකර්ෂණීය වැඩ 
පිළි ෙවළවල් හදන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ෙකෙසල් වගාව පිළිබඳව වැඩි 
අවධානයක් ෙයොමු කරලා, ඒවාට අගය එකතු කිරීම පිළිබඳව 
කටයුතු කරන්නත්, වැලිගත්ෙත් හදපු තාක්ෂණ මධ ස්ථානය 
වැඩිදියුණු කරන්නත්, ඒ ගැන ෙසොයා බලන්නත්  අවධානය ෙයොමු 
කරන්න කියලා මා ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.    
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මම මහවැලිය ගැන ඊට වඩා කථා කරන්ෙන් නැහැ. දැන් 
වාරිමාර්ග ක්ෙෂේතය ගැන කියන්නම්. ෙම් වාරිමාර්ග ෙයෝජනා 
කමවලින් තමයි, ෙගොවිතැන් සඳහා අවශ  වන ජලෙයන් සියයට 
70කට වඩා සපයන්ෙන්. අෙප් වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඒ 
කාර්ය ඉතාම සාර්ථකව ෙමෙතක් කාලයක්  කරෙගන ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා. ෙමවර අය වැෙයන් වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
ෙවන් කර තිෙබන මුදල පමාණවත් ෙනොවන බවයි මා දකින්ෙන්.  
පුනරාවර්තන වියදම්වලට වැය කළාට පස්ෙසේ නඩත්තු ෙසේවාවලට, 
පැරණි වාරිමාර්ග කම පතිසංස්කරණය කරන්න, අලුත් වාරිමාර්ග 
කම ඇති කරන්න ෙම් මුදල පමාණවත් ෙනොවන වගයි මට ෙපනී 
යන්ෙන්.  

අපි උමා ඔය ව ාපෘතිය පටන් ගත්තා. එතෙකොට මම 
වාරිමාර්ග ඇමතිවරයා විධියටයි සිටිෙය්. උමා ඔය බහු කාර්ය 
ව ාපෘතියක්. ඒ යටෙත් විදුලිය නිෂ්පාදනය කරනවා. ඒ කටයුත්ත 
ෙබොෙහෝ දුරට  කරෙගන ඇවිල්ලා තිබුණා. ෙබොෙහෝ අයෙග් 
මතයක් තිබුණා, ඒ ව ාපෘතිය හරහා වතුර ෙගෙනන්න හදන්ෙන් 
හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කයට පමණක් කියලා. හම්බන්ෙතොට 
දිස්තික්කයටත් වතුර එන්න ඕනෑ. වැල්ලවාය ආසනයට අයත් 
පෙද්ශ ඉතා දුෂ්කරයි.  අපි නියං කාලෙය් ඒ පෙද්ශවල ඉඳලා 
තිෙබනවා. ඉතාම දුෂ්කරයි. මිනිසුන්ට නාන්න වතුර නැහැ. 
ෙබොන්න වතුර නැහැ. ඒ දුෂ්කරතා මඟහැරවීම ෙම් ෙයෝජනා 
කමෙයන් සියයට 100ක්ම සම්පූර්ණ ෙවනවා. අපි ඒක 
හම්ෙබ්ගමුව වාෙග් පෙද්ශත් ආවරණය වන ෙලස කියාත්මක 
කළා. ඒ පෙද්ශවල කුඩා වැව් තිෙබනවා. ඒ වැව්වලට ජලය 
අවශ යි. නියං කාලයට වැව්වල වතුර නැහැ; ළිංවල වතුර නැහැ. 
නළ ළිං ගැහුවත් ඒ පෙද්ශවල වතුර නැහැ.  ඒ නිසා එම ෙයෝජනා 
කමෙය් අඩු පාඩුකම් තිෙබනවා නම් ෙසොයා බලා, ඒ කටයුතු 
කරන්නය කියන ඉල්ලීම කරනවා. ගරු ජනාධිපතිතුමනි, මම 
හිතන විධියට එම අමාත ාංශයත් තිෙබන්ෙන් ඔබතුමා යටෙත්යි.  
ඒ නිසා එම කටයුතු කඩිනම් කරන්නය කියලා ෙම් අවස්ථාෙව් දී 
ඉල්ලීමක් කරනවා.   

අපි ෙමොනරාගල පෙද්ශයට ගියාම දැක්කා පානීය ජලය පිළිබඳ 
ගැටලුව. හැම අවුරුද්ෙද්ම නියං කාලයට  ඉසප්ිරිතාෙලත් වතුර 
නැහැ. අෙනක් තැන්වලත් වතුර නැහැ. ඒ නිසා ෙමොනරාගල 
පෙද්ශයට ජල ෙයෝජනා කමයක් අවශ යි. ඒ වාෙග්ම මැදගම, 
ඇතිමෙල්, ෙකොටියාගල යන පෙද්ශවල ජනතාවෙග් ජල 
අවශ තාව ඉටු කරන්න නම්, කුඹුක්කන් ඔය වාරි ව ාපෘතිය 
කියාත්මක කරන්නට අවශ යි. ඒ පෙද්ශය හරහා යන්ෙන් 
කුඹුක්කන් ඔය පමණයි. කුඹුක්කන් ඔය වාරි ව ාපෘතිය 
සම්බන්ධෙයන් වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව සැලසුම් සකස ්
කරලා තිබුණා. ඒ ෙයෝජනා කමය ඇති කරන්න පුළුවන් නම් 
ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය් පානීය ජල පශ්නය විසඳලා 
ඔක්කම්පිටිය, ඇතිමෙල්, ෙකොටියාගල වාෙග් පෙද්ශවලට ජලය 
සපයන්න පුළුවන්. එය ජනතාවෙග් ඉල්ලීමක්. ඒ ජනතාව 
බලාෙපොෙරොත්තු වන ෙදයක්. මා ඒ පිළිබඳවත් අවධානය ෙයොමු 
කරවනවා. අෙප් වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ 
ඇමතිතුමාත් ඒ පෙද්ශය නිෙයෝජනය කරන ඇමතිවරෙයක්. 
එතුමාෙග්ත් අවධානය  ෙම් සඳහා ෙයොමු කරවනවා. 

මා හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් තිෙබන පැරණි වාරිමාර්ග 
ෙයෝජනා කම ගැනත් අවධානය ෙයොමු කරවන්න ඕනෑ. අෙප් 
කිරම ඔය, ඌරුෙබොකු ඔය වාෙග් ජලාශ ෙයෝජනා කම 1775දී 
පමණ ලන්ෙද්සින් විසින් ඇති කරපු ජලාශ ෙයෝජනා කම. 
නිල්වලා ග ෙඟ් අත්තක් හරස් කරලා, ඌරුෙබොකු ඔය කපලා ඒ 
ජලාශ ෙයෝජනා කමය ආරම්භ කළා. ඒෙකන් පෙද්ශ ගණනාවක් 
ෙපෝෂණය වනවා. දැන් එහි අවශ තාව ඊට වඩා වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. එදා  ඉංගීසින්ෙග් කාලෙය් ලියන්ගස්ෙතොට අමුණ, 
ඇල්ලගල අමුණ වාෙග් අමුණු හදලා,  තිබුණ ඒවාට අලුත් වැව් 
හදලා, ජලය දීලා ඒෙකන් පෙද්ශ ගණනාවක ජනතාව අද 

පෙයෝජන ගන්නවා. අඩුම ගාෙන් ෙම්වා පතිසංස්කරණය 
කරන්නවත් පැහැදිලි වැඩ පිළිෙවළක් නැති වුෙණොත් ෙම්වා 
විනාශයට; අභාවයට යනවා. ඒ නිසා අෙප් පෙද්ශවල තිෙබන වැව් 
අමුණු ටික පිළිසකර කරන්න අවශ  මුදල් පතිපාදන ලබා දීලා, ඒ 
කටයුතු ඉටු කර ෙදන්න කියලා  මා ඉල්ලීමක් කරනවා.  

ඊළඟට වී අෙළවිය සම්බන්ධව පශ්නයක් තිෙබනවා. පසු ගිය 
කාලෙය්දී අපිට වී ටික විකුණා ගන්න බැරි වුණා. වී කිෙලෝව සඳහා 
රුපියල් 50ක සහතික මිලක් නියම කළා කිව්වා. හැබැයි, බලන 
ෙකොට ඒක කීරි සම්බාවලට පමණයි. රෙට් වී නිෂ්පාදනෙයන් 
සියයට 2ට වඩා අඩු පතිශතයකුයි කීරි සම්බා නිෂ්පාදනය 
කරන්ෙන්. අපි වැඩිෙයන්ම නිෂ්පාදනය කරන්ෙන් රතු හාල් සහ 
නාඩු. ෙම් වී කිෙලෝ එකක් ගත්ෙත් රුපියල් 45ට. ඒකත් කිෙලෝ 
2,000යි. එතෙකොට ඉතිරි වී ටික අපිට රුපියල් 20ට ෙහෝ රුපියල් 
25ටවත් විකුණා ගන්න බැරි වුණා. ඒක තමයි පැවතුණු තත්ත්වය. 
දැන් එක කන්නයක් ඒ විධියට ගියා. ෙදවැනි කන්නෙය්දීත් එවැනි 
තත්ත්වයක් ඇති වුණා. ෙම්කට විසඳුමක් ඕනෑ. නැත්නම්- 

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා (ගාමීය ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன் - கிராமியப் ெபா ளாதார 
அ வல்கள் பற்றிய அைமச்சர்) 
(The Hon. P. Harrison - Minister of Rural Economic 
Affairs) 
ගරු මන්තීතුමනි,  පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න අවස්ථාව 

ෙදන්න. වී කිෙලෝ එක රුපියල් 20ට පහළ  ගිෙය් නැහැ. 
 
ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 
ෙපෞද්ගලික අංශෙයන් රුපියල් 20ට ගත්තා.  
 
 

ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
මා ඔබතුමාට කියන්නම්. රුපියල් 50ට වී මිල නියම කරපු 

නිසා ෙගොවීන් නාඩු වී කිෙලෝ එක රුපියල් 35ට වැඩිෙයන් 
විකුණුවා. සම්බා වී කිෙලෝ එකත් රුපියල් 40ත්, 50ත් අතරට ගියා.  

 
ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ ඔය කියන්ෙන් මට ෙන්. 

මමත් ෙගොවිතැන් කරනවා ෙන්. මමත් වී නිෂ්පාදනය කරනවා. 
මමත් වී විකුණන්න උත්සාහ කරනවා. මම දුන්ෙනත් වී කිෙලෝ 
2,000යි. මම ෙවනදා කිෙලෝ 3,000ක් නැත්නම් 5,000ක් Paddy 
Marketing Board එකට ෙදන්න ඉසේසල්ලා මිනිසස්ු ඇවිල්ලා 
වැඩි මිලට ඉල්ලුවා. අහන්නෙකෝ, ගරු මහින්ද අමරවීර 
ඇමතිතුමාෙගන්. වී කිෙලෝ එක රුපියල් 35ට ගන්න කාලෙය් අපි 
රුපියල් 40ට, 45ට විකුණුවා. සහල් මිට රෙට් ඉහළට යන්න ඇති. 
සැබෑ තත්ත්වය ඒකයි. මා කරන්ෙන් විෙව්චනයක් ෙනොෙවයි. 
විෙව්චනයක් කරන්න බැහැ, අපි ඔක්ෙකෝම එකයි ෙන්. ඉතින් 
විෙව්චනයක් කරන්න විධියක් නැහැ. ඕනෑකමක් තිබුණත් 
විෙව්චනය කරන්න බැහැ.  ඔය තත්ත්වය නිසා -  [බාධා කිරීමක්] 
මා කියන්ෙන් සැබෑ තත්ත්වය.  අෙප් මිනිසුන්ට කුඩා ඉඩම් ෙන් 
තිෙබන්ෙන්.  

දැන් බලන්න, එක බිම් අඟලක්වත් නැති ලක්ෂ එකහමාරක් 
පමණ මිනිස්සු ෙම් රෙට් ඉන්නවා. ඉතින් ෙම් අයට ඉඩම් කෑල්ලක් 

745 746 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙදන්න පුළුවන්. ෙහක්ටයාර් එකක් ෙහෝ අක්කර එකහමාරක්  දිය 
හැක්ෙක් වාරිමාර්ග ෙයෝජනා කම ඇති කරලයි.  හැබැයි, ඒ සඳහා 
කමවත් වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබන්න ඕනෑ. එහිදි රටට අවශ  ෙද් 
නිෂ්පාදනය කිරීම  සිදු ෙවන්න ඕනෑ.  එෙහම නැති වුෙණොත් අපි 
එක එක ෙද්වල් වගා කරනවා. අපට ඕනෑ ෙද් වගා කරනවා, 
අතිරික්තයක් තිෙබනවා,  විකුණා ගන්න බැහැ, ඊට පස්ෙසේ රජයට 
බනිනවා. හැෙමෝටම බැන බැන ඉන්නවා මිසක් කමවත් වැඩ 
පිළිෙවළක් ඇති වන්ෙන් නැහැ. අපි රටට අවශ  ෙද් ගැන 
අවධානය ෙයොමු කරන්නට ඕනෑ. ෙම් මහවැලි කලාපය තුළ  
වාරිමාර්ග ෙයෝජනා කම ඇති කරන ෙකොට අපනයන 
කෘෂිකර්මාන්තය ගැනත් අපි අවධානය ෙයොමු කරන්නට ඕනෑ.  
ඒක තමයි පහසුම ෙද්. ඉතා කුඩා බිම් පමාණයකින් විශාල 
ආදායමක් ගන්න පුළුවන්.  

 
 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා (විෙශේෂ කාර්යභාර 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம- விேசட 
பணிப்ெபா ப் க க்கான அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of Special 
Assignment) 
ෙකෙසල් වගාව- 
 

 

 
ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 
ෙකෙසල් වගාවත් පුළුවන්. 
 
 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ෙඩෝල් සමාගෙමන් ෙකෙසල් වවනවා ෙන්ද, ඒ පැත්ෙත්?    
 
 

ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 
ෙඩෝල් සමාගෙමන් ෙකෙසල් වගා කරනවා. නමුත් විශාල 

වශෙයන් ෙතල් වර්ග භාවිත කිරීම පිළිබඳ විෙව්චනයක් තිෙබනවා.  
නමුත් ෙකෙසල් වගාෙව්  අක්කර එකහමාරකින් දහඅටලක්ෂයක් 
විසිලක්ෂයක් ගත්ත මිනිස්සු මහවැලි කලාපෙය් ඉන්නවා.  ඉතින් 
ඒ මදිද?   පටක ෙරෝපණයත් එක්ක අක්කර එකහමාරක ෙකෙසල් 
වගා කෙළොත් එක සති යකින් ෙකෙසල් ටික කපා ගන්න පුළුවන්. 
එතෙකොට එකපාරම මුදලක් අතට එනවා. ඉතින් ෙම් වාෙග් තවත් 
ඒකට අගය එකතු කිරීම්- 

 
 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
අඹත් වවනවා ෙන්ද? 
 
 

ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 
ඔව්. ඔබතුමා ඒක මතක් කළ එක ෙහොඳයි.  අද අඹ වවන්න 

විශාල වශෙයන් ඉඩම් ඉල්ලනවා, යම් යම් ෙකොන්ෙද්සි යටෙත්.  
ෙම්වා දිය යුතුයි. තියාෙගන ඉඳලත් වැඩක් නැහැ. හැබැයි, 
ෙකොන්ෙද්සි ඇතිවයි ෙදන්න ඕනෑ. නිකම්ම දුන්ෙනොත් අෙප් රෙට් 
මිනිස්සුන්ට ඉඩම් නැති ෙව්වි. 

උදාහරණයක් වශෙයන් හම්බන්ෙතොට වීරවිල පෙද්ශෙය් 
අක්කර 17ක් කාන්තා සංවිධානයකට දුන්නා, අඹ වගාව 
ෙවනුෙවන්. LRC එෙකන් ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් ඒ ඉඩම් 
ගත්ෙත්. ඇ ෙඟන් ඇටයක් ගන්නවා වාෙග් තමයි අවුරුදු 4කට 
ඉස්ෙසල්ලා ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් ඒ ඉඩම් ගත්ෙත්.  අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමනි, අවුරුදු 4කට පසුව  මත්තලින් අපනයනය කරලා 
මුල් අවස්ථාෙව්ම ඒ අය ලක්ෂ 12ක මුදලක් ගත්තා.  දැන් ඔන්න 
ආපසු ෙම් කන්නෙය් අඹ හැදිලා තිෙබනවා. නමුත් දැන් ෙම්වා 
අෙළවි කර ගන්න බැරි පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන්, 
මුලින්ම අපනයන කරපු උදවිය, දැන් ඒ කටයුත්ත කරන්ෙන් 
නැහැ.  එතෙකොට දැන් ඒ අය ෙසොයනවා -ෙම්කට අපනයන 
සංවර්ධන මණ්ඩලය ඉතාමත් උනන්දු වුණා. ෙම් අයට අපි අත 
ෙදන්න ඕනෑ. අපට ඒක කරන්න පුළුවන්.  ඒ වාෙග්ම වැල්ලවාය 
වාෙග් පෙද්ශවල මුරුංගා එෙහමත් තිෙබනවා. පායන කාලයටත් 
අඹ වගාව ඔෙරොත්තු ෙදනවා. නමුත් ෙම්වා ගැන හරියට ෙසොයා 
බලලා අවශ  කටයුතු කරන්න ඕනෑ.  

 
 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඇඹිලිපිටිෙය් වට්ටක්කා එෙහමත් - 
 
 

ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 
ඔව්. වට්ටක්කා, ඒ හැම ෙදයක්ම.  අපට මතකයි,  ගරු ඩඩ්ලි 

ෙසේනානායක අගමැතිතුමාෙග්  කාලෙය් - මා ඒ දවස්වල හිටිෙය් 
බදුල්ෙල්- වවන්න පුළුවන් ව ාපාරිකයන්ට මහියංගනය 
පෙද්ශෙය් ඉඩම් දුන්නා.  එහි විශාල වශෙයන් වැව්වා. මා එතුමාත් 
එක්ක ගියා බලන්න. මහියංගනය ගඟ අයිෙන් තිබුෙණ්.  මුසාජි  
කියන ෙකොම්පැනිෙයන් තමයි වැව්ෙව්.  විශාල වට්ටක්කා ෙගඩි 
හැදිලා තිබුණා.  ඒ වගාව කරන්න පුළුවන්. හැබැයි, ඒවා ෙදන 
ෙකොට පාලනයක් ඇතිව දිය යුතුයි කියන එකයි මා කියන්ෙන්. 
කරන්න පුළුවන් පුද්ගලයාට ෙදන්නත් ඕනෑ. ෙගොවිතැනක් 
කරන්න සල්ලි තිෙබන්නත් ඕනෑ.  අපි දන්නවාෙන්, ඒ කටයුත්ත 
කරන්න තිෙබන අමාරුව. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු 
අගමැතිතුමාත් ෙදෙදනාම ගරු සභාෙව් සිටින  ෙවලාවක මට 
අදහස් දැක්වීමට අවස්ථාවක් ලැබීම ගැන මා සතුටු ෙවනවා.   ගරු 
සභාපතිතුමනි, මට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
මීලඟට, අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා. 
 
අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා (ජනාධිපතිතුමා, 
මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත තුමා සහ  ආරක්ෂක 
අමාත තුමා) 
(ேமதகு ைமத்திாிபால சிறிேசன - ஜனாதிபதி ம் மகாவ  
அபிவி த்தி, சுற்றாடல் அைமச்ச ம் பா காப்  அைமச்ச ம்) 
(His Excellency Maithripala Sirisena - President, Minister 
of Mahaweli Development and Environment and Minister of 
Defence) 
මම පසුව කථා කරනවා. 
 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු වසන්ත ෙසේනානායක මැතිතුමා. 
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ගරු වසන්ත ෙසේනානායක මහතා (වාරිමාර්ග හා ජල 
සම්පත් කළමනාකරණ රාජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு வசந்த ேசனாநாயக்க - நீர்ப்பாசன மற் ம் நீர் 
வள ல காைமத் வ இராஜாங்க  அைமச்சர்) 
(The Hon. Vasantha Senanayake - State Minister of 
Irrigation and Water Resources Management) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අප රෙට් ෙද්ශපාලන ඉතිහාසෙය් පථම 

වතාවට රෙට් පධාන ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙදක පමුඛව  ජාතික 
ආණ්ඩුවකට ෙබොෙහෝ ෙසයින් සමානකම් දක්වන නව ආණ්ඩුවක් 
සහ නව ෙද්ශපාලන සංස්කෘතියක් ෙම් රෙට් අරඹා තිෙබනවා. 
ෙමහිදී අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් සහ ගරු අගාමාත තුමාෙග් 
නායකත්වෙයන් ෙමම ආණ්ඩුව තම මංගල අය වැය ෙල්ඛනය 
රටට, ජනතාවට සහ ෙමම උත්තරීතර සභාවට ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන ෙමම අවස්ථාෙව් මටද වචන ස්වල්පයක් කථා කිරීෙම් 
වාසනාව ලැබීම   ෙගෞරවයක් ෙකොට මා සලකනවා. 

අප ෙද්ශය ඉතිහාසෙය් ෙපරදිග ධාන ාගාරය යනුෙවන් පසිද්ධ 
වූණා. We were known as the “Granary of the East”. එෙහත් 
අප යටත් විජිතයක් ෙලස විෙද්ශ ආධිපත යන් යටෙත් සිටි 
කාලෙය් වාරි කර්මාන්තයට ෙමන්ම වී ෙගොවිතැනටද කුඩම්මාෙග් 
සැලකිල්ල හිමි විය. එහිදී වාපි සහ වාරි කර්මාන්තය ෙමන්ම වී 
ෙගොවිතැන ද අවම තත්ත්වෙය් පැවතුණි. මහාමාන  ඩී.එස්. 
ෙසේනානායක මැතිතුමාෙග් කාලෙය් -නිදහසටත් ෙපර- කෘෂිකර්ම 
අමාත වරයා වශෙයන් කටයුතු කළ කාලෙය් නැවත වතාවක් 
"වැවයි - ෙකතයි - දාගැබයි" කියන සංකල්පය පණගන්වා වාරි 
කර්මාන්තයට සහ වාපි කර්මාන්තයට පුනර්ජීවයක් ඇති ෙකොට, 
එදා පරාකමබාහු රජතුමා දුටු ෙසේම රට බතින් බුලතින් 
ස්වයංෙපෝෂිත කිරීමට කටයුතු කළා.  

ඉදිරි වර්ෂවල ෙලෝක ජනගහනය ශීඝෙයන් වැඩිෙවත්ම 
ඔවුන්ට ජීවත් වීම සඳහා ඇති භූමි පමාණය ඊට සමගාමීව වැඩි 
ෙනොෙව්. වාසස්ථාන ෙමන්ම ගවපාලනය, කෘෂිකර්මය ආදියට 
ෙවන් කළ හැකි භූමි පමාණයන් ද සීමා වන්ෙන් ය. එදා ඩී.එස්. 
ෙසේනානායක යුගෙය් නව ජලාශ තනා ෙගොවි ජනපද බිහි කිරීමට 
හැකි වුෙණ් අඩු ජනගණත්වයකින් පැවතුණු අප ෙද්ශෙය් ඉඩම් 
හිඟයක් ෙනොතිබුණු නිසායි. අද වන විට ෙලොව ජනගණත්වෙයන් 
ඉහළම රටවල් අතරින් එකක් බවට ශී ලංකාව පත් වී ඇත. විශාල 
ජලාශ තනා විශාල භූමි පමාණයන් එම ජලාශවලට යට කිරීමට 
තරම් භූමි පමාණයක් ද අද අෙප් රෙට් ඉතිරි වී නැත. සාම්පදායික 
වගා කමවලින් ඈත් වී විශාල ජල නාසත්ියක් සිදු වන එම වගා 
කමයන් ෙවනුවට වත්මන් තාක්ෂණය සමඟ ජලය අරපෙරස්සමින් 
පාවිච්චි කිරීමට ඉෙගන ගන්න ඕනෑ කාලයක් ඇවිල්ලා තිෙබනවා, 
ගරු සභාපතිතුමනි.  

මනුෂ  පැවැත්මට ඉතාමත්ම අවශ  සාධක තුන වන්ෙන් 
ආහාර, ජලය සහ පිරිසිදු වාතයයි. මනුෂ යන්ට අත වශ  වූ  ජලය 
අරපෙරස්සමින් භාවිතා කිරීමටත්, එම ජල මූලාශ ආරක්ෂා කිරීමත් 
එම භූමත සහ භූගත ජලය - surface water and groundwater - 
පවිතව තබා ගැනීමත්, එෙමන්ම එම ජලය හරහා කෘෂිකර්මාන්තය 
ෙකොට අප රෙට් ජනතාවෙග් ආහාර සුරක්ෂිතතාවය තහවුරු 
කිරීමටත්- ensuring of food security - ෙලෝක ජනගහනය වැඩි 
වීමත් සමඟ නියත වශෙයන් සිදු වන්නා වූ ආහාර අර්බුදයට මුහුණ 
දීමට සූදානම් වීමත් වැදගත් කියලා මා හිතනවා. අද ෙගෝලීය 
උෂ්ණත්වය කම කමෙයන් ඉහළ යද්දී ජාත න්තර කීර්තියක් දරන 
ෙද්ශගුණික හා කාලගුණික විෙශේෂඥයින් ෙපන්වා ෙදන්ෙන් වසර 
15ක් වැනි කුඩා කාලයක් තුළ දී කර්මික අංශෙයන් දියුණු ෙවලා 
තිෙබන රටවල් වන ඇෙමරිකාව, ජපානය, චීනය වැනි රටවල් වායු 

ෙගෝලයට මුදා හරින කාබන්ඩෙයොක්සයිඩ් සහ ෙවනත් විෂ වායු 
නිසා - through the emission of various toxins, carbon dioxide 
and greenhouse gases - ධැව ආසන්නව තිෙබන ඒ අයිස ් සත්ර 
දියවී මුහුදු මට්ටම වසර 15ක් යන ෙකොට මීටරයකින් පමණ ඉහළ 
යා හැකි බවයි. ෙම් සමග ශී ලංකාව වැනි රටවලටත් විශාල 
අවදානමක් තිෙබනවා. අෙප් ගංගා පද්ධති හරහා එම  ලවණ සහිත 
ජලය ද රට අභ න්තරයට එක්කාසු වීෙම් තර්ජනයත්  තිෙබනවා. 
එයින් එම පෙද්ශවල පසට, භූගත ජලයට පමණක් ෙනොව එම 
පෙද්ශවල ජීවත් වන සියලුම ජීවින්ටද   හානි පමුණුවනවා. එෙසේ 
සිදු වුවෙහොත් නැවත වතාවක් ඒ පෙද්ශ  යථා තත්ත්වයට පත්කිරීම 
ඉතාමත්ම  අසීරු කාර්යයක්  ෙවනවා. අපි ෙමවැනි අභිෙයෝගවලට 
දැන් සිටම ලැහැස්ති විය යුතුයි.   

එදා වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන්  බලාෙපොෙරත්තු වන්නට 
ඇත්ෙත් අසරණ ෙගොවි ජනතාව පදිංචිෙකොට  ඔවුන්ට කෘෂි ජලය 
ලබා  දීමයි. එෙහත් අද ෙවනෙකොට ඊට අමතරව ජල මූලාශ රැක 
ගැනීම, ඒවා මනුෂ  කටයුතු නිසා දූෂණය ෙනොවීමට වගබලා 
ගැනීම හා ජලය අරපෙරස්සමින් පාවිච්චි කිරීමට  කමෙව්ද සකස් 
කිරීමත් අෙප් කාර්ය භාරයන්වලට ඇතුළත් ෙවන බව මම ෙම් 
ෙවලාෙව්දී පකාශ කළ යුතු ෙවනවා.  විෙශේෂෙයන් උතුරු මැද 
පළාෙත් බහුලව පැතිර තිෙබන එෙමන්ම රෙට් ෙබොෙහෝ පළාත්වල  
දැන් දැන් ඉසම්තු  වී යන  වකුගඩු ෙරෝගී තත්ත්වයට - for the 
emergence of kidney dysfunction - පධාන ෙහේතුව  
කෘෂිකර්මාන්ත  ක්ෙෂේතෙය්  ඉතා බහුල ෙකොට පාවිච්චි කර ඇති 
රසායන දව  බව අපට දැන් පැහැදිලි ෙවනවා.  

විෂ රසායනික දව යන් සමහරවිට ස්වාභාවික පරිසරෙය් ක්ෂය 
ෙනොවී  වසර සියයකට අධික කාලයක් වුවත් තිෙබන  බව  අද අපි 
හඳුනා ෙගන තිෙබනවා. අද අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් මැදිහත් 
වීෙමන් සමහර විෂ රසායනික දව  ෙම් රටට ෙගන ඒම ෙම් 
වනවිටත්  තහනම් ෙකොට ඇති බව අපි කෘතඥ පූර්වකව මතක් කර 
සිටිය යුතුයි  එෙහත් මා ෙම් අවස්ථාෙව් කියා සිටිනුෙය් දැනටත් 
පාවිච්චි කරන සියලුම පළිෙබෝධ නාශක වාෙග්ම රසායනික  
ෙපොෙහොර  මීට වඩා පුළුල් පරීක්ෂණයකට භාජනය ෙකොට ඒවාෙය් 
අන්තර්ගත  රසායන දව වලින් සිදුවන පාරිසරික හානිය ගැන මීට 
වඩා ෙසොයා බැලීම් කළ යුතු බවයි. අෙප් රට,  රටවාසීන්ෙග් සියලු 
කටයුතු සඳහා පමාණවත් වාර්ෂික වර්ෂාපතනයක් ලැෙබන රටක් 
වුවද, අෙප් රෙට් ජනතාව සමහර අවස්ථාවලදී අවාසනාවන්තයි. 
ෙමොකද, සමහර කාලවලදී ජලගැල්ම - ගංවතුර -නිසාත් තවත් 
සමහර කාලවලදී  නියඟෙයනුත් ඔවුන්ට පීඩා විඳින්නට සිදුවීම 
නිසායි. එම නිසා මා විශ්වාස කරන්ෙන් අෙප් රෙට් ජල 
කළමනාකරණය  මීට වඩා අරපෙරස්සමින් හා  වැදගත් ෙලස අපි 
ෙමෙහය විය යුතු බවයි. ෙම් සඳහා අෙප් කෘෂිකර්ම අමාත ාංශය 
පමණක් ෙනොෙවයි, වාරිමාර්ග හා ජල කළමනාකරණ 
අමාත ාංශය පමණක් ෙනොෙවයි, ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත ාංශයත් ඒකාබද්ධව වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කෙළොත්  
ෙම් පශ්නය යම්දුරකට ඒකාබද්ධව  විසඳිය හැකි බව මා විශ්වාස 
කරනවා.  

උතුරුමැද  පළාෙත් ජනතාවෙග් ජල හිඟතා පශ්න ෙවනුෙවන් 
-එක් කන්නයක්වත්  සාර්ථක ෙලස  වගා කිරීමට අෙපො ෙහොසත් වී 
සිටින  පදවිෙය් ජනතාවට සහ ඒ අවට ජනතාව ට- යාන් ඔය  
ව ාපෘතිය අවසානෙය්දී  ජලය ලැබීෙමන් ඒ පශ්නයත් විශාල 
වශෙයන්  විසඳිය හැකිෙව්ය කියා මා විශ්වාස කරනවා. ඒ වාෙග්ම 
ෙමොරගහකන්ද ජලාශය ඉදිකිරීමත් සමඟ පරාකම සමුදෙයන්  
උතුරුමැද පළාෙත් විශාල ජල පද්ධතියක් එම ජලෙයන් ෙපෝෂණය   
වීම නිසා එම පෙද්ශෙය් ජනතාවටත් විශාල සහනයක් ෙවනවා. 
විෙශේෂෙයන් ගරු ජනාධිපතිතුමාට ෙම් පිළිබඳව ස්තුතිවන්ත විය 
යුතුයි. ඒ සමඟම මහා පරිමාණ සහ සුළු පරිමාණ 
වාරිකර්මාන්තවල නියැෙළද්දී  රටක් වශෙයන් අපට  ලැබිය හැකි 
නියම  ජයගහණය උදා කළ හැක්ෙක් එම විෂය ෙකොටස්කරුවන් 

749 750 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

වන  වාරිමාර්ග  හා ජල කළමනාකරණ අමාත ාංශය ෙමන්ම  
කෘෂිකර්ම අමාත ාංශය යටෙත් පවතින  ෙගොවිජන ෙසේවා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවද,  සමහර අවස්ථාවලදී  රජය විසින් කටයුතු 
පවරා දී  ඇති   පළාත් සභා ආයතනද ඒකාබද්ධව කටයුතු කෙළොත් 
පමණයි.   

ගරු   සභාපතිතුමනි,  අප රටක් වශෙයන් ජයගාහී දිශාවකට 
ගමන්  කරන්නට නම් අෙප් රෙට් සියලුම අමාත ාංශ සඳහා ජාතික 
පතිපත්තීන් සම්පාදනය කිරීමද ඉතා වැදගත් යයි මා සිතනවා. 
ජාතික පතිපත්ති ෙද්ශපාලන ගමනට ඉදිරිෙයන් තබා අප වැඩ 
කළෙහොත් අප රටට ෙසෞභාග වත් යුගයක් නියත වශෙයන්  ඇති 
ෙවනවා. එදා මහාමාන  ඩී.එස්.ෙසේනානායක මැතිතුමා රටක 
ෙසෞභාග වත් බව මැනීමට සුදුසුම මිම්ම වශෙයන්  දුටුෙව් එම 
ර ෙට් දුප්පත්ම  නිවෙසේ අටුෙව් තිෙබන ධාන  පමාණෙයන් ගරු 
සභාපතිතුමනි. මා විශ්වාස කරන්ෙන් එම මිම්ම අදටත් වලංගු 
බවයි. ස්තුතියි. 

 
 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Next speaker is the Hon. Charles Nirmalanathan. You 

have 20 minutes.  

 
[பி.ப. 1.29] 
 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, இந்த விவாதத்தில் 

எனக்குப் ேபசுவதற்குச் சந்தர்ப்பம் வழங்கியைமக்கு நன்றி. 
எம  பிரேதசத்தில் த்தம் வைடந்  ஆ  வ டங்கள் 

ர்த்தியாகிவிட்டன. நாங்கள் த்தத்தி ந்  மீண் க் 
கிேறாம் என்ப  உண்ைம. ஆனால், எம  பிரேதசங்களி ள்ள 
வளங்கள், குறிப்பாக forests - கா கள் ெப மளவில் 
அழிக்கப்பட் க் ெகாண் க்கின்றன. அங்கு அதற்குப் 
ெபா ப்பாக ள்ள திைணக்கள அதிகாாிகள் தங்க ைடய 
கடைமகைளச் சாியான ைறயில் ெசய்யவில்ைல என்பைத 
நான் இந்த ேநரத்தில் ெசால் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். 
குறிப்பாக, மன்னார், ல்ைலத்தீ , வ னியா மாவட்டங்களில் 
ெபாிய மரங்கள் அதிகளவாக உள்ளன. அரசாங்கத்தில் அங்கம் 
வகிக்கின்ற, அரசியல் பலம் ெகாண்டவர்களின் உறவினர்கள், 
நண்பர்கள் பல்ேவ  வியாபாரங்களில் ஈ பட் க்கின் 
றார்கள். அந்த வைகயில் அந்த வியாபாாிகள் காட் ள்ள 
மரங்கைள ெவட் வதற்கும் மணல் அகழ்வதற்கும் எப்ப  
அ மதி ெபற் க்ெகாள் கின்றார்கள் என்  எங்க க்குத் 
ெதாியவில்ைல. கிரவைல ம் அ மதி ெபற் த்தான் 
அள் கிறார்களா அல்ல  ஒ  குறிப்பிட்ட அள க்கு 
அ மதிையப் ெபற் விட் , ெதாைகயாக ஏற்றிக்ெகாண்  
ெசல்கின்றார்களா என்  ெதாியவில்ைல. த்தம் 

வைடந் ம்கூட, எம  எதிர்காலச் சந்ததியினர் 
பயன்ப த்தேவண் ய இந்த வளங்கள் - மணல், மரங்கள் - 
கு கிய காலத்தில் பாாியளவில் அழிவைடந்தி க்கின்றன 
என்பைதக் காட் வதற்காகத்தான் நான் இந்த விடயத்ைதச் 
ெசால்கின்ேறன்.  

ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தில் 1956ஆம் ஆண்  குமிழ 
ைனக்கும் ள்ளியவைளக்கும் இைடப்பட்ட ஒ  காணி 

survey பண்ணப்பட்ட நிைலயில் இ க்கின்ற .  அண்ைமயில் 
அந்தக் காணியில் 600 ஏக்க க்கும் அதிகமான பகுதி ப் ர  
ெசய்யப்பட் ள்ள . இ  ெதாடர்பில் நான் அரசாங்க 
அதிபைரத் ெதாடர் ெகாண்  ேகட்டேபா  அவர், அப்ப  ஓர் 
இடம் ப் ர  ெசய்யப்பட்டதாகத் தான் அறியவில்ைல என்  
ெசால் கின்றார். உண்ைமயில், எங்க ைடய வறிய மக்கள் 
தங்க ைடய விவசாயத் ேதைவக்காக ம் இ ப்பிடத் க் 
காக ம் ஓர் அைர ஏக்கர் காணிைய எ த் , அதி ள்ள 
மரங்கைள ெவட்  கைள அைமத்தி ந்தால், உடன யாக  
அரச அதிகாாிகள் அங்கு ெசன்  அதற்குத் 
தைடவிதிக்கின்றார்கள். "நீங்கள் இப்ப ச் ெசய்த  தவ " 
என்  ெசால்  அவர்க க்கு எதிராக நீதிமன்றங்களில் 
வழக்குத் தாக்கல் ெசய்கின்றார்கள். ஆனால், 600 ஏக்கர் 
நிலத்ைதத் ப் ரவாக்கும்ேபா  இந்த அரச அதிகாாிகள் 
எங்ேக இ ந்தார்கள் என்  எங்க க்குத் ெதாியவில்ைல. இ  
அரசியல் பலமா? அல்ல  சிலாின் ேநர  உத்தரவா? எனக் 
ேகட்க வி ம் கின்ேறன். இதில் ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் 
கூ ய கவனம் எ க்கேவண் ம் என்பதற்காகத்தான் நான் 
இங்கு இந்த விடயத்ைதக் கூறிேனன்.  

அ த்ததாக, அண்ைமக்காலமாக மன்னார் மாவட்டத்தி 
ள்ள ங்கன் பிரேதசத்தில் ம தம  என்ற கிராமத்தில் 

மணல் அகழ்  ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற . அங்கு 
அவர்க க்கு எந்தள க்கு மணைல அகழ்வதற்கு அ மதி 
வழங்கப்பட் கின்ற  என்ப  எங்க க்குத் ெதாியா . 
அவர்கள் ஓ கின்ற ஆற்ைறத் தவிர, அந்தப் பிரேதசத்தி ள்ள 
மணல் வைத ம் அள் கின்றார்கள். அப்ப ச் சட்டத்தில் 
இடமில்ைல. இ  ெதாடர்பில் நான் ச ப் பிரேதச 
ெசயலாளைரத் ெதாடர் ெகாண்  ேகட்டேபா , 
தங்க ைடய அ மதி ெபறாமல்தான் அதற்கு அ மதி 
வழங்கப்ப வதாகக் கூறினார். நான் ேநற்  அந்தக் 
கிராமத் க்குச் ெசன்ேறன். அங்குள்ள தியில் என  
வாகனத்ைதச் ெச த்த யவில்ைல. பின்னர், என  
வாகனத்ைதப் பிரதான தியில் நி த்திவிட் , ேமாட்டார் 
ைசக்கிளில் ெசன்  அந்த இடத்ைதப் பார்ைவயிட்ேடன். 
காரணம், அவர்கள் அங்கு மணல் அள்ளி, அள்ளி அந்த தி ஓர் 
ஆ  மாதிாி ஆகிவிட்ட . குறிப்பிட்ட நபர்கள்தான் அங்கு 
மணல் அகழ்  நடவ க்ைககளில் ஈ ப கின்றார்கள். 
ஆனால், உண்ைமயில் எம  மக்கள் இந்திய ட் த் 
திட்டத்ைதச் ெசய் க்கக்கூட மணல் இல்லாமல் 
கஷ்டப்ப கின்றார்கள். மன்னார் மாவட்டத்தி ள்ள எம  
மக்கள் அங்கு மணல் இல்லாைமயால் தங்கள் ட்  
ேவைலகைள க்க யாமல் இ க்கிறார்கள். அங்கு 
ம தம க் கிராமத்தி ந்  ஒ  நாைளக்கு 50க்கும் ேமற்பட்ட 
' ப்பர்'களில் ெவளிமாவட் டங்க க்கு மணல் 
ஏற்றிச்ெசல்கின்றார்கள். ஆனால், எம  மக்கள் ெசன்  மணல் 
‘ேபர்மிட்’ ேகட்டால், "உங்க க்கு மணல் எ க்க யா " 
என்  கூறப்ப கிற . சம்பந்தப் பட்டவர்க க்கு ‘ேபர்மிட்’ 
ெகா க்க ேவண்டாம் என்  நான் கூறவில்ைல. அவ்வா  
ெகா த்தால், அதற்கான மணல் அகழ்  ேவைலகள் 
சட்டதிட்டங்க க்கைமயச் சாியான ைறயில் 
இடம்ெப கின்றனவா என்  அதிகாாிகள் ேநர யாகக் 
கண்காணிக்க ேவண் ம் என்பைதத்தான் கூ கின்ேறன். 

எம  மக்கள் விவசாயம் ெசய்த காணிகளில் ப்ப  
வ டங்களாக இடம்ெபற்ற த்தத்தின் பின்னர், ெபாிய 
மரங்கள் வளர்ந்தி ப்பைதக் காணக்கூ யாக இ க்கிற . 
இதனால் அவர்கள் இன்  அங்கு விவசாயம் ெசய்ய 

யாம ள்ள . இ ந்தேபாதி ம் அங்கு அவர்கள் பாரம் 
பாியமாக விவசாயம் ெசய் வந்தைமக்கான அைடயாளங்கள் 
காணப்ப கின்றன. அேதேநரம் அங்கு அவர்கள் நாட் ய 
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ெதன்ைன மற் ம் பலா மரங்கள் எல்லாம் காணப்ப கின்றன. 
ஆனால், இப்ெபா  அதில் மரங்கள் வளர்ந் ள்ளதால் அந்த 
நிலத்ைத எம  மக்களிடம் ஒப்பைடக்க யா  என்  
கூ கின்றார்கள். ஏெனன்றால் அங்கு ெபாிய மரங்கள் 
வளர்ந் ள்ளதாம். உண்ைமயில் கடந்த ப்ப  வ ட காலமாக 
விவசாயம் ெசய்யாைமயால்தான் அங்கு அந்த மரங்கள் 
வளர்ந் ள்ளன.  

நான் ஓர் உதாரணத்ைதக் கூ கின்ேறன். அதாவ  
மன்னாாி ள்ள ெபாியம -ஈச்சிலவக்ைக என்ற கிராமத்தில் 
பிரேதச ெசயலாளரால் ஒ  கு ம்பத் க்கு ஓர் ஏக்கர் காணி 
வழங்கப்பட் ந்த . அண்ைமயில் அங்கு Forest Department 
உத்திேயாகத்தர்கள் இந்தக் காணி தங்க க்குாிய  என்  
கூறி, அங்கு அைடயாளக் கல் நாட் ள்ளார்கள். இ  
ெதாடர்பாக எம  மன்னார் அரச அதிபாிடம் நான் 
ெதாிவித்தேபா , அவர் அ குறித்  நடவ க்ைக எ ப்பதாகச் 
ெசான்னார். ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க ம் மற் ம் 

ைறசார்ந்த அதிகாாிக ம் இவ்விடயத்தில் ேநர யாகக் 
கவனம் ெச த்த ேவண் ம் என்பதற்காக நான் இந்த 
விடயத்ைத அவர்களின் கவனத் க்குக் ெகாண்  
வ கின்ேறன்.   

கடந்த ஆட்சியில் எம  பிரேதசத்தில் பல இடங்கள் 
வர்த்தமானி அறிவித்தல் லம் - ெசாந்தத் ேதைவக்காகேவா 
அல்ல  ைறசார் நி வனங்கைள நி வதற்காகேவா 
இ க்கலாம் - பறைவகள் சரணாலயத் க்ெகனப் பிரகடனப் 
ப த்தப்பட்டன. அந்த வைகயில் மன்னாாில் மனிதர்கள் 
வாழ்வைதவிட பறைவகள் வாழ் க்குத்தான் அதிகமான 
நிலங்கள் ஒ க்கப்பட் ள்ளன. மீன் வியாபாரம் ெசய் ம் ஒ  
வேயாதிபப் ெபண் தன் ைடய உைடந்த ட்ைடத் 
தி த் வதற்கு யற்சிெய த்தேபாதி ம் குறித்த நிலம் 
2011ஆம் ஆண்  பறைவகள் சரணாலயத் க்கானெதன 
வர்த்தமானி லம் பிரகடனப்பட் ள்ளதால், அந்த ட்ைடத் 
தி த்த அ மதிக்க யா  என்  சம்பந்தப்பட்டவர்கள் 
தன்ைனத் த த்ததாக என்னிடம் வந்  ைறயிட்டார். இந்த 
வைகயில் கடந்த ஆட்சிக் காலத்தில் பறைவகள் சரணாலயம் 
எனக்கூறி, எம  பிரேதசத்தில் பல காணிகள் அைடயாளப் 
ப த்தப்பட் ள்ளன. உண்ைமயில் பறைவகள் சரணால 
யத் க்கு நிலங்கள் ேதைவயாக இ ந்தால், அதற்கான 
பகுதிைய எ த் க்ெகாண்  மிகுதிைய எம  மக்களின் 
வாழ் க்கும் வாழ்வாதாரத் க்கும் ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் 
அ மதிக்க ேவண் ம் என்  தாழ்ைம டன் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அ த்ததாக, காடழிப்  மற் ம் நான் இங்கு குறிப்பிட்ட 
மணல் அகழ் , 'கிரவல்' அகழ்  ேபான்ற விடயங்கள் 
ெதாடர்பாக ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் அங்குள்ள அரச 
அதிகாாிக ட ம் ெபா  நபர்க ட ம் ேநர யாகத் 
ெதாடர் ெகாண்  நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம். கடந்த 
வாரம் மன்னார் மாவட்டத்தில் குஞ்சுக்குளம் என்ற 
பிரேதசத்தில் கிரவல் அள்ளப்ப வதாக மக்கள் என்னிடம் 

ைறயிட்டார்கள். அவர்க ைடய குளங்க க்கு நீர் 
ெசல்கின்ற வழியில் கிரவல் அள் வதற்கு அ மதித்ததால் 
அவர்கள  குளங்க க்கு நீர் வரவில்ைலெயன் ம் அதனால் 
அவர்கள் விவசாயம் ெசய்ய யாதி க்கிற  என் ம் 
ஆைகயால், கிரவல் அள் பவர்கைளத் த த்  நி த் ம் 
ப ம் என்னிடம் ேகட் க்ெகாண்டார்கள். அதற்கைமய நான் 
மாவட்ட அதிகாாிைய அைழத் ச்ெசன்  காட் யேபா  அவர் 
உடேன அதைன நி த்திவிட்டார். அவ க்ேக ெதாியா  
இப்ப யான நிலங்களில் கிரவல் அள்ளப்ப கின்றெதன் .  
கிரவல் 5 அ  ஆழம்வைர அள் வதற்குத்தான் அ மதி 

வழங்கப்ப கின்ற . ஆனால், அந்த இடத்தில் 12 அ  
ஆழம்வைர கிரவல் அள்ளப்பட் ந்த . எனேவ, அந்த 
இடத்தில் கிரவல் அள் வைத மாவட்ட அதிகாாி 
உடன யாகத் தற்கா கமாக நி த்தினார். ஒ  சில field 
officer களின் க த் க க்கைமய அ ராத ரத்தி ம் 
ெகா ம்பி ம் இந்த அ மதி வழங்கப்ப கின்ற . ஆனால், 
இந்த இடத்ைத நீங்கள் ேநர யாகச் ெசன் பார்த்தால் 
உண்ைமயில் அதற்கு அ மதி வழங்கமாட்டீர்கள். அந்த 
அ மதிைய அவர்க க்குக் ெகா க்காமல்விட்டால், 
அங்குள்ள விவசாயிகளின் குளத்திற்கு ேநர யாக நீர் 
ெசல் ம். அதன் லம் எம  மக்கள் பிறாிடம் ைகேயந்தாமல் 
தம  வாழ்வாதாரத்ைத உயர்த்த ெமன்  
ெதாிவிக்கின்ேறன்.   

ேம ம், ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தில் காடழிப் த் 
ெதாடர்பாகக் கூ ய கவனெம க்க ேவண் ம் என் ம் 
அேதேநரத்தில் அங்குள்ள பிரேதச ெசயலாளர்கைள 

ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்திற்குள்ேளேய internal transfer 
ெசய் , பலதரப்பட்ட அரசியல் அ த்தங்கைள நி த் வதற்கு 
உத மா ம் ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கைள நான் விநயமாக 
ேவண் க்ெகாள்வேதா , இந்தச் சந்தர்ப்பத்ைத அளித்த 
தவிசாளர் அவர்க க்கு மீண் ம் நன்றி கூறி, 
விைடெப கின்ேறன். 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
The next speaker is the Hon. Anura Priyadharshana 

Yapa. You have ten minutes.  

 
[අ.භා. 1.42] 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා (ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா - அனர்த்த 

காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of 
Disaster Management) 
ගරු සභාපතිතුමනි, වි ෙශේෂෙයන්ම අෙප් අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමා අමාත  ධූරය  දරන ෙම් අමාත ාංශය පිළිබඳව 
වචන කිහිපයක් කථා කරන්න ලැබීම ගැන මම ඉතාමත්ම 
සන්ෙතෝෂ වනවා. ඒ වාෙග්ම මමත් පරිසර අමාත වරයා හැටියට 
වසර ෙදකක් පමණ ෙම් අමාත ාංශෙය් කියා කළ නිසා මටත් ෙම් 
පිළිබඳව යම් ආකාරයක අදහසක් පකාශ කරන්න පුළුවන්කම 
ලැෙබනවා. වි ෙශේෂෙයන්ම  අද ෙලෝකෙය් පවතින කාලගුණ, 
ෙද්ශගුණික තත්ත්වයන් ෙහේතු කරෙගන ෙගෝලීය උණුසුම ඉහළ 
යෑම නිසා හැම රටකටම පශ්නයක් ඇතිෙවලා තිෙබනවා. දියුණු 
රටවල කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් වායුව විෙමෝචනය වීෙමන් ෙලෝක 
ෙගෝලය උණුසුම් වීම හරහා ග්ලැසියර් දියවීෙමන් ෙලෝකෙය් මුහුදු  
ජල මට්ටම ඉහළ යනවා. ඒ නිසා සමහර පෙද්ශ ජලෙයන් යට 
වීෙම් ඉඩකඩක් පවතින බවත්, ඒ සියල්ලම හරහා විෙශේෂෙයන් 
සුළි සුළං, සුනාමි, කුණාටු, අධික වැසි ඇති වන තත්ත්වයන් 
පිළිබඳවත් දැන් මුළු ෙලෝකයම කථා කරනවා. ෙම් සාධකත් 
එක්කම කථා කරන්න ඕනෑ පධාන, වැදගත් කාරණයක් 
තිෙබනවා. ඕනෑම රටක වායු විෙමෝචනය අඩු කරන උපකම 
තිෙබනවා. මම හිතන විධියට ලංකාව වාෙග් රටක් ගත ්ෙතොත් 
ලංකාෙව් වායු විෙමෝචනය ඉතා අඩුයි. නමුත් ෙලෝකෙය් දියුණු 
වන සංවර්ධිත රටවල වායු විෙමෝචනය ඉතා වැඩියි. ඒ නිසා අදටත් 
ෙලෝකෙය් පරිසර සමුළුවලදී වායු විෙමෝචනය අඩු කරන 
කිෙයොෙතෝ සම්මුතීන්ට අවශ  කරන එකඟතාවන් නිර්මාණය කර 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගැනීමට සමහර රටවල් එකඟ වුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් කාරණය 
විශාල පශ්නයක් බවට පත්ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් රට ගත්ෙතොත් 
අෙප් රෙට්ත් අද වනෙකොට දළ වශෙයන් සියයට 19 ඉඳලා සියයට 
23කට ආසන්න පමාණයක වනගහනයක් තිෙබනවා. වනගහනය 
පවත්වා ගැනීමට අපි කියා කරන්න ඕනෑ. පසු ගිය කාලෙය් පැවති 
එල්ටීටීඊ යුද තත්ත්වයන් පහ වුණාට පස්ෙසේ උතුරු - නැ ෙඟනහිර 
හා මන්නාරම් පෙද්ශවල සියලුම රජෙය් කැලෑ රක්ෂිතයන් බවට 
පත් කරන්න මට පුළුවන්කම ලැබුණා. ෙම් පිළිබඳව යම් යම් 
විෙරෝධතා එල්ල වුණත් මම ඒ කටයුත්ත කෙළේ රෙට් අනාගතය 
ගැන කල්පනා කරලායි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, කැලෑවලට ෙලොකු ඉල්ලුමක් තිෙබනවා. 
හැෙමෝම ඉඩම් ඉල්ලන්ෙන් කැලෑෙවන්. ෙමොකද, කැලෑවක් 
තිෙබනෙකොට එයින් කාටත්  ලස්සන ෙපෙනන නිසයි. කෘෂි 
කර්මාන්තයට ඉඩම් ඉල්ලන්ෙන්ත් කැලෑෙවන්. ඒ, කවුරුවත් නැති 
නිසයි. ෙම්ක තමයි තිෙබන ෙලොකුම පශ්නය. අපි ෙම් රෙට් 
වනගහනය පවත්වාෙගන යනවා නම්, ඒ වනගහනය පවත්වාෙගන 
යන්න ඕනෑ කරන වනාන්තර ටික ආරක්ෂා කර ගන්න ඕනෑ. 
සාමාන ෙයන් අෙප් රෙට් සියයට 23කට ආසන්න වන ගහනයක් 
තිෙබනවාය කියා තමයි  කියන්ෙන්. මම හිතන්ෙන් සියයට 19 
ඉඳලා සියයට 23 දක්වා වනගහනයක් තිෙබන්න පුළුවන් කියන 
අදහස තමයි තිෙබන්ෙන්. අපි ෙම් වනාන්තර ආරක්ෂා කරන්න 
ඕනෑ. ෙම් වන පෙද්ශවල ජනාවාස පිහිටුවන්න කියලා විවිධ අය 
ඉල්ලනවා. ෙම් කාරණය මට පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දීත් ඇහිලා 
තිෙබනවා. පත්තෙර්ත් මම ෙම් ගැන විවිධ පුවත් පළ ෙවන බව 
දැකලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම television එෙක්ත් ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් විවිධ පුවත් විකාශනය වනවා මම දැකලා 
තිෙබනවා. යුද කාලය ඉවර වීම නිසා  සමහර විට ෙම් වන 
පෙද්ශවල ජනාවාස පිහිටුවන්න ඉඩ ෙදන්න කියලා ඉල්ලනවා. 

හැබැයි, යුද්ධය නැති වුණාට, කැලෑවන් දස ගුණයකටත් වඩා 
වැඩි පමාණයක් එළි කරලා තිෙබනවා. ෙමෙහම වනාන්තර  එළි 
කරලා ජනාවාස පිහිටුවීම අසාධාරණයි. වනයක් අද්දර ගමක් 
පිහිටුවීෙමන් සිදු වන ෙලොකුම පශ්නය තමයි, ඒ ගෙම් ඉන්න අය 
දර කපන්න කියලා කැලෑවලට ගිහිල්ලා ගස ් ටික කපාෙගන 
එනවා. එෙහම නැත්නම් ගවයන් හදලා ඒ ගවයන් කැලෑව ඇතුළට 
රිංගවනවා. ගවයන් කැලෑවට රිංගුවාට පස්ෙසේ එහි තිෙබන 
ස්වාභාවික කුඩා පැලෑටි සියල්ලම නැතිව යනවා. වන සංරක්ෂණය 
ඉතාම වැදගත් කාරණයක් වනවා. වනය  පිළිබඳව ඉල්ලීමක් 
ආෙවොත් කරුණාකර ඒවා සෘජුවම පතික්ෙෂේප කරන්න කියා 
කරන්න කියලා මම වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
අධිකාරිතුමාට කියන්න කැමැතියි. ඒ කාරණය මත විතරයි අපට 
ෙම් වැඩ කටයුත්ත කරන්න පුළුවන්කම ලැෙබන්ෙන්  . 
විෙශේෂෙයන්ම අපි ෙම් කාරණය ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. 
අනාගතෙය්දී අක්කරය, අක්කර ෙදක ෙබදා දීලා ගම්මාන හදන්න 
අපට පුළුවන්කමක් නැහැ කියලා මම හිතනවා. ඒ කාලය දැන් 
අවසානයි. දැන් ඕනෑ කරන්ෙන් නිශ්චිත කුඩා නගර පිහිටුවීමයි.  
Cluster system එකක් හදන එකයි දැන් ඕනෑ කරන්ෙන්. 

ඒ උඩ විතරයි අපට පුළුවන් ෙවන්ෙන් ෙම්වා ෙබ්ර ගන්න. 
ෙගවල් හදන්න කැළෑ කපලා  කවදාවත් හරියන්ෙන් නැහැ. එය 
ෙත්රුමක් ඇති වැඩක් හැටියට මම එදා දැක්ෙකත් නැහැ; අද 
දකින්ෙනත් නැහැ; අද කරන්ෙනත් නැහැ. ඒ වාෙග්ම  ෙගවල් 
හදන්නත්, ෙවනත් ෙද්වල් කරන්නත් අපට ලී අවශ යි. ලී ගන්න 
නම්, ඕනෑ කරන ආකාරෙය් ගස් වවන්න වැඩ පිළිෙවළක් 
තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ කියන්ෙන් ගාමීය වශෙයන් තමන්ෙග් 
ෙගවත්ෙත් වැෙවන ලී දඬු පහසුෙවන් කපා ෙගන ඉරා ගන්න 
ඉඩකඩ සලසන්න ඕනෑ. එෙහම නැතිව අපි ඒක වළක්වලා  එම 

කමෙව්දයන් හුඟාක් අමාරු කෙළොත් පැහැදිලිවම අපට ෙමම 
කටයුත්ත කරන්න බැරි ෙවනවා.  

මම පරිසර අමාත වරයා හැටියට වැඩ කරන කාලෙය්, එක් 
පුද්ගලෙයකුට තමන්ෙග් වත්ෙත් ගස් ෙදකක් කපා ගන්න හැකි 
වන ෙසේ පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමා මඟින් අවසර ගන්න වැඩ 
පිළිෙවළක් හැදුවා. ඒ වැඩ පිළිෙවළ උඩ එයාට පුළුවන් ඒකට 
පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමාෙගන් licence එක ගන්න. නමුත්, පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්ෙගන් licence එක ගන්න එක ෙලෙහසි නැහැ. එය ගන්න 
ගියාම එතුමාත් රෙට් නැති ෙකොන්ෙද්සි පනවනවා. ඒ නිසා 
අවසානෙය්දී ෙම්වාට ඉඩ ලැබිලා තිෙබන්ෙන් ජාවාරම්කරුවන්ට 
පමණයි. ඒ පිළිබඳව අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් අවධානය මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ආපදා කළමනාකරණ ඇමතිතුමා හැටියට ෙයොමු 
කරන්න කැමැතියි. 

ඊළඟට, වැදගත් ෙද් මහවැලි ව ාපාරය පිළිබඳව තිෙබන 
පශ්නය. ගරු සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා, මහවැලි ව ාපාරය 
සතුව තිබූ ඉඩම් ෙබදූ බව. ඒ වුණත් කුඩා කැලෑ ෙරොදවල් 
තිෙබනවා. එම කැලෑ ෙරොදවල් අවශ යි. ෙමොකද, ඒ කැලෑෙව් 
වාසය කරන අලින්ට, සතුන්ට යන්න. එම නිසා ඒවාෙය් අයිතිය 
තිෙබන්න ඕනෑ, මහවැලි ව ාපාරයටද එෙහම නැතිනම්, වන 
සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවටද කියලා සදාකාලික සටනක් 
තිෙබනවා. මහවැලි ව ාපාරය කියනවා, ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් කියලා. 
කැළෑ ෙරොද නිසා වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව  කියනවා, ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් කියලා. ෙම්වා විසඳන්න ඕනෑ. විසඳලා අන්තර් 
අමාත ාංශ සම්බන්ධීකරණය හරහා ඒ කැලෑ ෙරොදවල් අපි 
ආරක්ෂා කරන්න කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම, අපි විසඳලා 
නැති පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒ තමයි සතුන් සථ්ාන මාරු වීම 
සම්බන්ධව. අලි ඇතුන් වාෙග්ම කුඩා සතුනුත් එක් තැනක ඉඳලා 
තවත් තැනකට මාරු ෙවනවා. එය දකින්න පුළුවන් ෙහොඳ 
ස්ථානයක් තමයි ඇල්ල කන්තෙල් මාර්ගය.  අලි ඇතුන් 
ෙසෝමාවතී පැත්ෙත් ඉඳලා අෙනක් පැත්තට මාරු වන ස්ථානයක් 
විධියට ඇල්ල කන්තෙල් මාර්ගය අපට දකින්න පුළුවන්. ඒ වාෙග් 
ස්ථාන තිෙබනවා. මම ඊශායල් රෙට් විෙශේෂඥයන් පිරිසක් හමු 
වුණා. ඒෙගොල්ෙලෝ track කරනවා. ඒ කියන්ෙන් සතුන්ව මාරු 
ෙවන ස්ථාන track කරනවා. එෙහම track කරලා, පාරවල් උඩින් 
වනාන්තර ආකාරෙයන්ම ෙකොන්කීට් දාලා ඒ සතුන්ට යන්න 
සලස්වනවා.  

විෙශේෂෙයන් මම ෙම් ගරු ඇමතිතුමන්ලාට ෙයෝජනා කරන්න 
කැමැතියි, අෙප් ෙකෝච්චි පාෙර් ඇතුන් හැප්පීම වැළැක්වීම සඳහා 
එවැනි වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න කියලා. ඊශායලෙය් 
සතුන් නැහැ. ඉන්ෙන් ෙපොඩි ෙපොඩි සත්තු. හැබැයි, ඒ සතුන්ව 
ආරක්ෂා කරන්න ඔවුන් විශාල වැඩ ෙකොටසක් කරලා තිෙබනවා. 
අෙප් රෙට් සතුන් ඉන්නවා. නමුත්, අපි ඒ සතුන්ව ආරක්ෂා 
කරන්න ගන්න වැඩ ෙකොටස ඉතාම අල්පයි. ෙමොකද, අපි සතුන්ට 
ආදෙර් කරනවා අඩුයි.  

ඊළඟට තමයි ෙහේන් ෙගොවිතැන පිළිබඳ තිෙබන පශ්නය. 
රජෙය් වන සංරක්ෂණයට තිෙබන ෙලොකුම පශ්නය තමයි ෙහේන් 
ෙගොවිතැන. ෙහේන් ෙගොවිතැන සඳහා තිෙබන ඉල්ලුෙම් දී අපි 
පිළිගන්න ඕනෑ, නියතවම ෙහේන් ෙගොවිතැෙන් ෙයෙදන අයත් 
ඉන්නවා. පාරම්පරික වශෙයන් ෙහේන් ෙගොවිතැෙන් ෙනොෙයෙදන 
නමුත්, එක් ෙබෝගයක් වගා කරන්න ෙහේන් ඉල්ලන අයත් 
ඉන්නවා. ඒ නිසා ෙහේන් වගාව සඳහා විශාල- 

 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
තණමල්විලද? 
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ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
හැමතැනම. තණමල්විලත් තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ තත්ත්වය 

මර්දනය කරන්න- [බාධා කිරීමක්] ඒ ඔබතුමා කියන එක විතරක් 
ෙනොෙවයි. සමහර ෙවලාවට ෙකෙසල් වගාව සඳහාත් ෙහේන් 
ඉල්ලනවා. තණමල්විල ෙවනම වගාවක් කරනවා, ෙවනම පතයක් 
සම්බන්ධව.  ඒ පතය ගැන මම වැඩිය දන්ෙන් නැහැ. නමුත්, ඒ 
ෙකෙසේ ෙවතත් ෙම් පිළිබඳව වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ 
ෙහේන් වගාව එක පැත්තකින් අපි දිරි ගන්වනවා වාෙග්ම ෙහේන් 
වගාව කරන භූමිය නිදහස් කර ගැනීම පිළිබඳ කම ෙව්දයක් 
තිෙබන්න ඕනෑ.  

මම අවසාන වශෙයන් කියන්න කැමැතියි, ෙම් පරිසරයත් 
එක්ක වාහන සම්බන්ධ ෙවනවා. ෙමොකද, වාහනවල වායු 
ෙමෝචනය පරිසරයට සෘජුවම බලපානවා. අෙප් කාලෙය් වාහන 
සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂෙයන් වැදගත් යමක් ෙකරුවා. ඒ තමයි, ෙම් 
hybrid වාහනවලට අපි බදු අඩු ෙකරුවා. ඒ බදු අඩු කෙළේ පරිසරය 
ගැන හිතලා. අද hybrid වාහනවල බද්දත් අෙනක් වාහනවලට අය 
කරන බද්ද ළඟටම ෙගනැත් තිෙබනවා. ගරු මුදල් 
ඇමතිතුමාෙගන් අපි ඉල්ලා සිටින්න කැමැතියි, පරිසරය ආරක්ෂා 
කරන්න ෙමම වාහනවල බද්ද අඩු කරන්න කියලා.  

ඊළඟ කාරණාව electric වාහන සම්බන්ධව තිෙබන පශ්නය. 
මෙග් ෙදවැනි තර්කය තමයි, සෑම වසර පහකට වතාවක්ම 
ලංකාෙව් වාහන අලුත් ෙවන්න ඕනෑ කියන එකයි. ඒ නිසා 
ලංකාෙව් වාහන කඩන ව ාපෘතියකුත් හැෙදන්න ඕනෑ, ඒ වාෙග්ම 
අලුත් වාහන ෙගෙනන්නත් ඕනෑ. පරණ වාහන පමණක් තිබිලා 
වැඩක් නැහැ. මුළු කමයම පරිසරාත්මක ආකාරයකට වාහන 
ෙගන්වීෙම් වැඩ පිළිෙවළකට බද්ධ ෙවන්න කියලා ෙම් අය වැය 
විවාදෙය්දී මම ෙම් රජෙයන් ඉල්ලා සිටින්න කැමැතියි. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 1.52] 
 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා (තිරසර සංවර්ධන 
හා වනජීවි අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா - வ வாதார 
அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife) 

ගරු සභාපතිතුමනි, -[බාධා කිරීමක්] ෙමොකක්ද ගරු අනුර 
දිසානායක මන්තීතුමා? [බාධා කිරීමක්] අපි අලි තමා.  

 
 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
දැන් අලි හීලෑ ෙවලා. 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මෙග් කාලය කන්න එපා. ෙම් අවස්ථාෙව්දී විවාදයට 

ගැෙනන්ෙන් මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත ාංශය සහ 
වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත ාංශය යටෙත් 
වන වැය ශීර්ෂයි.  

ෙලෝකෙය් පරිසරය විනාශ ෙවමින් යන අවස්ථාවක අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා ෙම් අමාත ාංශය භාරෙගන, -කැබිනට් 
මණ්ඩලෙය්දී විතරක් ෙනොෙවයි- පතිපත්තිමය විධියට තදින්, 
අවංකව ෙම් අංශය කියාත්මක කිරීම ගැන මම එක පැත්තකින් 
සතුටු ෙවනවා. මම වයඹ පළාත් සභාෙව් පධාන ඇමතිවරයා 

විධියට සිටි කාලෙය්, ලංකාෙව් පළමුෙවනි වරට පරිසරය 
සම්බන්ධව පළාත් සභා පඥප්තියක් ෙගනැල්ලා මහ ආණ්ඩුවට 
අත ගහන්නට බැරි විධියට කියා කෙළේ, පරිසරයට තිෙබන ආදරය 
නිසායි.  

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
හැබැයි ඒක වැරදියි. 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මැතිතුමා කියනවා ඒක වැරදියි 

කියලා. ඒ එතුමා මධ ම ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරෙයක් නිසා. අපි ෙම් 
පරිසරෙය් ගස් ටිකවත් හරියට සිටුවා ගන්න ඕනෑ. අපි 
උත්සවයකට විතරක් ගස් ටිකක් හිටුවලා වැඩක් නැහැ, ඒවා 
ආරක්ෂා කරලා දියුණු කරන්නටත් ඕනෑ. ජනාධිපතිතුමාෙග් 
ඉලක්කය තමයි වනාන්තර ඝණත්වය සියයට29 සිට සියයට 32ක් 
වැඩි කිරීම. ෙම් ඉලක්කයට අපි යා යුතුයි. එෙහම ෙනොවුෙණොත් 
අපි ඉවරයි. එෙහමනම් අපි ෙම් ගැන ෙද්ශපාලනික පැත්ෙතන් 
පමණක් බලන්ෙන් නැතිව, සියලු ෙදනාම එකතු ෙවලා ෙම් සඳහා 
සහාය ෙදන්නට ඕනෑ. පරිසරය ගැන  පටු ෙද්ශපාලන ඇහැකින් 
බලලා අෙප් අනාගත පරම්පරාව විනාශ ෙවන්නට ෙදන්න බැහැ.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒකට පටු ඇහැක්  නැහැ. ඒකට කවුරුත් එකඟයි. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
 ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂයි. ඒ ගැන මම සතුටු ෙවනවා. මම 

අනාවැකි පළ කළ පරිදි, ඒ ෛදවඥයා කියූ විධියට නායකයා 
වුණු, අවුරුදු 5කට 6කට ඉස්ෙසල්ලා කියන විට සිනහ වුණු අෙප් 
නායකයාට -[බාධා කිරීමක්] නමුත් මෙග් ගාස්තුව දුන්ෙන් නැහැ. 
විෙශේෂෙයන්ම මම ජනාධිපතිතුමාට ස්තුති කරනවා, වනජීවී 
සංරක්ෂණ සහ වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තු ආරක්ෂා කිරීම 
ගැන.  

ගරු සභාපතිතුමනි, රක්ෂිත වනාන්තර තුළ තමයි සතුන් 
සියයට 70ක් ජීවත් ෙවන්ෙන්. මම ගරු ජනාධිපතිතුමාට දැනුත් 
ෙම් සම්බන්ධව කිව්වා. වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයත් 
රක්ෂිත වනාන්තර 500ක් විතර තිෙබනවා. Wildlife 
Conservation Department එෙක් strictly conserved areasවලට 
කවදාවත් මනුෂ ෙයකුට පනින්නට ෙදන්ෙන් නැහැ. එඩිතරව 
කියා කිරීම ගැන ඒ නිලධාරින්ට මෙග් ෙගෞරවය පුද කරනවා. පසු 
ගිය කාලෙය් කිසිම ෙකෙනකුට ගිහින්, -පැනලා- සතුන් 
අල්ලන්නට ෙනොදී ආරක්ෂා කිරීම ගැන මම ඒ නිලධාරින්ට මෙග් 
ෙගෞරවය පුද කරනවා, සීමිත නිලධාරින් පිරිසක් සිටියත්. ඒ නිසා 
වනජීවී සංරක්ෂණ සහ වන සංරක්ෂණ කියන විෂයයන් ෙදකම 
එකට යන්නට ඕනෑ, common goal එකකට යන්න නම්. මම ගරු 
ජනාධිපතිතුමාට කැබිනට් එෙක්දීත් ඒ ගැන කිව්වා; දැනුත් කිව්වා. 
ඒ නිසා අපි එකතු ෙවලා කථා කරලා එක වැඩ පිළිෙවළකට, එක 
පතිපත්තියකට -අමාත ාංශ, ආයතන සහ සංස්ථා වශෙයන් 
ෙබෙදන්ෙන් නැතිව- යන්නට ඕනෑ, තමන්ෙග් රාජකාරියක් 
හැටියට. දැන් DFO, Kurunegala -[බාධා කිරීමක්] ඒවා 
සම්බන්ධෙයන් මෙග් අමාත ාංශය යටෙත් මම උත්තර ෙදන්නම්. 
[බාධා කිරීමක්] නැහැ, දැන් ඒවා අවසන්. ඒවා ෙගනියන්න 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ලැහැස්ති කරලා තිෙබන්ෙන්. මම 17ෙවනි දාට මෙග් 
අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ ගැන විවාද කරන විට  ඒවාට පිළිතුරු 
ෙදන්නම්. ගරු අනුරු දිසානායක මන්තීතුමා, ඔබතුමා මෙග් 
කාලය කනවා.  

කුරුණෑගල, අලියා ගහලා මැරුණු DFO මහත්මයා ගැන මම 
කනගාටු ෙවනවා. ඒ අලි එළවපු පිරිෙසේ ෙකෙනක්. Forest 
Department එෙක් ඒ DFO මහත්මයා හිස් අතින් ගිහින් 
තිෙබන්ෙන්. මම එතුමා ගැන කනගාටු ෙවනවා. අපි ෙම් පශ්නය 
විසඳනවා. ෙම් පශ්නය විසඳන්න නම් වනජීවී සංරක්ෂණ සහ වන 
සංරක්ෂණ කියන විෂයයන් ෙදක එකට යන්නට ඕනෑ. කැලෑ 
කැපීම, ෙහොෙරන් පදිංචි වීම කියන ඒවා නැති ෙවන විධියට අපි 
National Plan එකක් අනුගමනය කරන්න ඕනෑ. 

ඊළඟට, අපි සංඛ ා ෙල්ඛන බලන්නට ඕනෑ, අපිට තිෙබන 
කැලෑ පමාණය වාෙග් ෙද්වල් ගැන. වනජීවී සංරක්ෂණ විෂයය 
යටෙත් සතුන් ආරක්ෂා කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළකටයි අපි යන්ෙන්. 
වන සංරක්ෂණ විෂයය යටෙත් තිෙබන්ෙන් කැලෑ කැපීම, ගස් 
කැපීම වාෙග් ෙද්වල් සම්බන්ධව කියා කිරීමයි. දැව සංස්ථාවට දැව 
ලබා ගැනීම වාෙග් අරමුණු රාශියක් සම්බන්ධවත් කියා කරනවා. 
ඒකත් අවශ යි, ෙම් රෙට් ජනතාවට ඕනෑ. ගරු අනුර පියදර්ශන 
යාපා මැතිතුමා කිව්වා තමන්ෙග් ෙගදර ඉඩෙම් ගස් කිහිපයක් 
හිටුවා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒක තමන්ෙග් ෙපෞද්ගලික වන 
වගාවක් විධියටත් ෙගනියන්න පුළුවන්.  

වන සංරක්ෂණය ෙවනම කාරණයක්. ලංකාෙව් භූමිෙයන් 
විශාල පමාණයක් තිෙබන වනාන්තර අපි ආරක්ෂා කළ යුතුයි. ඒ 
සඳහා අපි පුරවැසියන් විධියටත් සහාය දිය යුතුයි. ගරු 
ජනාධිපතිතුමා රක්ෂිත වනාන්තර ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ෙගන යන 
වැඩ පිළිෙවළට, -කැලෑ ඝණත්වය සියයට 32කට ෙගන යන වැඩ 
පිළිෙවළට- අපි සම්පූර්ණ සහාය ෙදන්න ඕනෑ. කාලය මදි නිසා 
මම ෙකටිෙයන්, ෙබොෙහොම ඉක්මනින් කථා කරන්ෙන්.  

ඊළඟට අපට විශාල පශ්නයක් තිෙබනවා, -මම එෙහන් 
ෙමෙහන් කථා කරන්ෙන්- වාරිමාර්ග සම්බන්ධව. වාරිමාර්ග ගැන 
කථා කිරීෙම්දී අපට ෙලෝකෙය් කාටවත් නැති උරුමයක් 
තිෙබනවා. ඒ තමයි අෙප් රෙට් වැව් 26,000ක් තිෙබනවා. මම 
වයඹ පළාත් සභාෙව් වාරිමාර්ග අමාත වරෙයක් විධියටත් හිටියා. 
මම දැන් ෙම් අවස්ථාෙව්දීත් ගරු ජනාධිපතිතුමාට ෙම් සම්බන්ධව 
කිව්වා. අපි ජනාධිපතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, වාරිමාර්ග හා 
ජල සම්පත් කළමණාකරණ ඇමතිවරයා විධියට ෙමොරගහකන්ද 
හැරවීමට කියා කිරීම ගැන. අපි ෙමොරගහකන්ද ජලාශෙයන් මීඔය 
මඟින් ගල්ගමුව ආසනය හරහා ජලය ෙගන යනවා. මීඔය වම් 
ඉවුෙර් හා දකුණු ඉවුෙර් පෙද්ශ කිහිපයකට පමණයි ජලය 
ලැෙබන්ෙන්. එක ෙකොටසකට ජලය ලැෙබනවා දැදුරුඔය 
ජලාශෙයන්. හිටපු වාරිමාර්ග ඇමතිතුමාත් දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් 
සිටිනවා. ඒ සඳහා කළ ආෙයෝජනෙයන්, ඒ කළ වියදෙමන් 
බලාෙපොෙරොත්තු වූ ෙද් සම්පූර්ණෙයන් ඉෂ්ට වන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙමොකක්ද පශ්නය? 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
එතැන තිෙබන පශ්නය ෙම්කයි. දැදුරුඔය ජලාශෙයන් 

පෙයෝජන ලැෙබන්ෙන් දැදුරුඔය වම් ඉවුෙර් වාරියෙපොළ, බිංගිරිය 

ආදී සීමිත පෙද්ශයකට විතරයි. ආණමඩුව දිහාටත් ජලය ෙගන යා 
හැකියි. නමුත් හරියට පෙයෝජන ලැෙබන්න නම් ෙමගාෙවොට් 
ෙදකක power generate කරන්න ෙවනවා. ෙමොරගහකන්ද 
ජලාශෙයන් මීඔය මඟින් වම් ඉවුෙර් පෙද්ශ කීපයකට ජලය 
ලැෙබනවා. යාපහුව කියන්ෙන්, ඉතාම ශුෂ්ක පෙද්ශයක්. වැව් 
තිබුණාට වතුර නැහැ. වැව් හයදහස් ගණනක් තිෙබනවා. අර 
ෙමගාෙවොට් ෙදකක power generate කරන්න ෙයොදා ගත් ජලය ඒ 
පෙද්ශයට සපයන එක විතරයි කරන්න තිෙබන්ෙන්. මම 
වාරිමාර්ග අධ ක්ෂ ජනරාල්තුමාටත් කිව්ෙව් ඒකයි. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
උස්සාන කමයට.  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඔව්, උස්සාන කමය කියලා ෙන් කියන්ෙන්. Turbinesවලින් 

ෙමගාෙවොට් ෙදකක power generate  කළ පසුව උස්සාන කමයට 
ඒ ජලය යවපු ගමන්- 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒක උස්සාන කමයක්ද? 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඔව්. එතැනින් එෙහම ජලය දමන එකයි කරන්න තිෙබන්ෙන්. 

[බාධා කිරීමක්]  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එතැනින් දමන්න බැහැ.  
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
එතැනින් දමන්න පුළුවන්. එතැනින් gravity එෙකන් පහළට 

යන ජලය යාපහුව ආසනෙයන් ෙකොටසකටත්, නිකවැරටියටත්, 
ආණමඩුව ආසනයටත් ෙගන යන්න පුළුවන්. විෙශේෂෙයන් ඒ 
කටයුතු ටික ඒ විධියට සිද්ධ වුණා නම් මුළු වයඹම වතුෙරන් 
ෙපෝෂණය ෙවනවා. ආණ්ඩුෙව් සමෘද්ධිය ආදිය අවශ  නැහැ. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එතෙකොට ෙපොල්පිතිගමට?  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඔව්, ෙපොල්පිතිගමට ජලය එනවා මීඔෙයන්; 

ෙමොරගහකන්ෙදන්. [බාධා කිරීමක්] මෙග් කාලය කන්න එපා.  

ඊළඟට, මා විෙශේෂෙයන් බූන්දල ජාතික වෙනෝද ානය ගැනත් 
කියන්න ඕනෑ. හිටපු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාෙග් පෙද්ශෙය් 
ලුණුගම්ෙවෙහර ජලාශය හැදුවා.  
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ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට තවත් විනාඩියක කාලයකුයි 

තිෙබන්ෙන්.  
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ලුණුගම්ෙවෙහර ජලාශෙය් වතුර බූන්දලට ගිහිල්ලා, බූන්දල 

ජාතික වෙනෝද ානයට සිදු ෙවලා තිෙබන ෙද් ඔබතුමා දන්නවා 
ෙන්, හිටපු කථානායකතුමනි. බූන්දල ජාතික වෙනෝද ානයක් - 
National Park එකක්; ෙලෝක පසිද්ධ උරුමයක්. අද 
ලුණුගම්ෙවෙහර ජලාශෙය් වතුර බූන්දල ජාතික වෙනෝද ානෙය් 
තිෙබන ෙපොකුණු ආදිෙය් ජලය සමඟ මිශ වීෙමන් ලුණු ගතිය අඩු 
ෙවලා ඒ park එෙක් කුරුල්ලන් සම්පූර්ණෙයන් නැති ෙවනවා. ඒ 
නිසා මම වාරිමාර්ග අධ ක්ෂ ජනරාල්තුමාට ෙම් ගැන දැනුම් 
දුන්නා. එතුමා ෙහොඳ ෙකෙනක්. එතුමා ඊට පසුවදාම යැව්වා 
නිෙයෝජ  අධ ක්ෂලා. මම report එක ඉල්ලුවා. කරුණාකර එෙසේ 
වතුර මිශ වීම වළක්වා බූන්දල උරුමය ආරක්ෂා කර ෙදන්න කියා 
මම කිව්වා. ෙමොකද, ඉදිරිෙය්දී අෙප් රටට විශාල වශෙයන් 
සංචාරකෙයෝ එනවා. එවිට ෙම් ෙලෝක උරුමෙයන් පෙයෝජන 
ගන්න අපට පුළුවන්. එය නැති ෙවන්න ෙදන්න බැහැ.  

  
ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා (වාරිමාර්ග හා 
ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு விஜித் விஜய னி ெசாய்சா - நீர்ப்பாசன மற் ம் 
நீரக வள ல காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. Wijith Wijayamuni  Zoysa - Minister of Irrigation 
and Water Resources Management)  

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමාෙග් අදහස?   
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ෙමොකක්ද කියන්න තිෙබන්ෙන්, ගරු ඇමතිතුමා? 
 
 

ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කියන කථාව හරි. ෙමොකද, අෙප් 

රටට ආපු painted stork, black-necked stork, flamingoes ආදී 
ෙගොඩක් කුරුල්ෙලෝ දැන් එන්ෙන් නැහැ, එහි තිෙබන ජල සංයුතිය 
ෙවනස් ෙවලා, ක්ෂුද ජීවින් විනාශ ෙවලා ගිහින් තිෙබන නිසා. 
ඔබතුමාෙග් ෙයෝජනාවට අපි විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කරනවා.  

 
 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
වාරිමාර්ග ඇමතිතුමනි, -හිටපු වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ 

ඇමතිතුමනි- ෙමොකක්ද ඒකට විකල්පය?  

ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
මම ඔබතුමාෙග් ඉල්ලීම ෙකෙර් විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු 

කරනවා. 
 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. වනජීවී ඇමති ෙවලා ඉඳලා වාරිමාර්ග 

ඇමති වුණු ඔබතුමා එෙහම කෙළේ නැත්නම් ඔබතුමාට යන්න 
හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ. ආත්මයක් නැති ෙවනවා ඔබතුමාට. [බාධා 
කිරීමක්] මෙග් කාලය - [බාධා කිරීමක්] ඔව්, ඔව්. නැත්නම් 
එතුමාටත් පියාඹන්න ෙවනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව් කාලය පිළිබඳ පශ්නයක් 
තිෙබනවා. නමුත් කථා කරන්න කරුණු රාශියක් තිෙබනවා. 
ඔබතුමන්ලා මෙග් අමාත ාංශයට අදාළව ඇසූ පශ්නවලට පිළිතුරු 
ඉදිරිෙය්දී ලබා ෙදන්නම්. [බාධා කිරීමක්] ඒවා ඔක්ෙකෝම 
අල්ලනවා. කාටවත් අනුකම්පාවක් නැහැ.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
මීළඟට, ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර නිෙයෝජ  අමාත තුමා. ඊට 

ෙපර ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමා මූලාසනය ගන්නවා 
ඇති.  

 

අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වූෙයන්, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர 
தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 
THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

 
 

[අ.භා. 2.01] 
 
ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා (තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා 
මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ப் விேஜேசகர - தபால், தபால் ேசைவகள் 
மற் ம் ஸ் ம் சமய அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Duleep Wijesekera  - Deputy Minister of Post, 
Postal Services and  Muslim Religious Affairs) 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමනි, අද ඉතාම වැදගත් වැය ශීර්ෂ 

කීපයක් යටෙත්, එනම් මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර 
අමාත ාංශෙය්ත්, වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ 
අමාත ාංශෙය්ත් වැය ශීර්ෂ යටෙත් කථා කරන්න අවස්ථාව ලබා 
දීම පිළිබඳව ස්තුතිවන්ත වන ගමන්, විෙශේෂෙයන් ෙමම 
උත්තරීතර සභාව නිෙයෝජනය කරන්න මා පත් කර එවපු 
ෙදොම්ෙප්, බියගම පධාන ගම්පහ දිස්තික්කෙය් ජනතාවට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

විෙශේෂෙයන් ගම්පහ දිස්තික්කෙය් මා නිෙයෝජනය කරන 
බියගම, ෙදොම්ෙප් ආසන පධාන කරෙගන වාරිමාර්ග හා පරිසරය 
සම්බන්ධව ඇතිවී තිෙබන ගැටලු පිළිබඳව ෙම් ගරු සභාව දැනුවත් 
කිරීමත්, ෙම් ගරු සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරවීමත් කරනවා.   

ගරු ජනාධිපතිතුමා, පරිසර විෂයභාර ඇමතිතුමා හැටියට 
කටයුතු කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය කාල වකවානුව තුළ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

UNDP ආයතනයත් එක්ක එකතු ෙවලා කැලණි ගඟ ෙදපස "පවිත 
ගංගා" කියන වැඩසටහන කියාත්මක කළා. අවිස්සාෙව්ල්ෙල් 
ඉඳලා ෙමෝදර දක්වාම වැඩිම කර්මාන්තශාලා පමාණයක් කැලණි 
ගඟ ෙදපස පිහිටලා තිෙබනවා. ෙකොළඹ පැත්ෙතන් සහ ගම්පහ 
පැත්ෙතන් පළාත් පාලන ආයතන 17ක බල පෙද්ශවලට ඒවා 
අයත් ෙවනවා. ෙම් පෙද්ශෙය් පූෙගොඩින්, අඹතෙලන් හා අලුත්ම 
ව ාපෘතිය වන පට්ටිවිෙලන් යන ස්ථාන තුෙනන් තමයි බීමට  
ජලය ෙපොම්ප කරන්ෙන්. ෙම් පෙද්ශය තුළම තමයි වැඩිම 
කර්මාන්තශාලා ගණනාවක් තිෙබන්ෙන්ත්. ෙල්සිය ගැන හිතලා ඒ 
කර්මාන්තශාලා ෙනොෙයකුත් අපදව  ෙම් ගඟට මුදා හරිනවා. 
ෙකොළඹ නගර සීමා ෙව් පානීය නළ ජලය පාවිච්චි කරන සියයට 
80ක්ම මම ඒ කිව්ව පෙද්ශවල ඇති ෙපොම්පාගාරවලින් ෙපොම්ප 
කරන ජලය තමයි පාවිච්චි කරන්ෙන්. ගම්පහ පෙද්ශය ගත්ෙතොත් 
සියයට 75කට වැඩි  පමාණයකට ෙම් ෙපොම්පාගාරවලින් තමයි 
පානීය ජලය ෙපොම්ප කරන්ෙන්. ඒ නිසා ගඟ පිරිසිදුව තබා ගැනීම 
සඳහා ඉතා වැදගත් වැඩ කටයුතු ටිකක් "පවිත ගංගා" වැඩසටහන 
යටෙත් ෙම් ෙවන ෙකොට දියත් කරලා තිෙබනවා. UNDP 
ආයතනය ෙම් සඳහා අරමුදල් ලබා දීලා, ෙම් ෙවන ෙකොට 
කැලණිය විශ්වවිද ාලය හරහා වැඩසටහන් ගණනාවක් කියාත්මක 
කරනවා. ෙම් වැඩසටහන කියාත්මක කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳව 
අදාළ පළාත් පාලන ආයතන 17ම කැඳවලා රැස්වීම් තියලා, ඒ 
අවශ  උපෙදස් ලබා දීලා කටයුතු කරෙගන යනවා. ෙමවැනි 
වැඩසටහනක් කියාත්මක කිරීම ඉදිරි කාලයට ඉතාම වැදගත්. 
ෙමොකද, පසු ගිය මෑත කාලෙය්ත් කර්මාන්ත ශාලාවක් ෙතල් මිශ 
ජලය කැලණි ගඟට ෙයොමු කරලා විශාල පශ්නයක් ඇති වුණා.  

පරිසර ඇමතිවරයා හැටියට අෙප් අනුර යාපා ඇමතිතුමාත්, 
ඛනිජ ෙතල් ඇමතිවරයා හැටියට අෙප් සුසිල් ෙපේමජයන්ත 
ඇමතිතුමාත් හිටපු කාලෙය්ත් රාජ  ආයතනයක්  වන ඛනිජ ෙතල් 
නීතිගත සංස්ථාෙවනුත් කළු ෙතල් පමාණයක් පට්ටිවිල ඒ 
ෙපොම්පාගාරයට එකතු ෙවලා තිබුණා. අපි ඒ පෙද්ශය නිෙයෝජනය 
කරන මහජන නිෙයෝජිතයන් හැටියට සුවිෙශේෂී වැඩ ෙකොටසක් 
කරලා ඒ පශ්නය නිරාකරණය කළා.  එකවරක් ජල සම්පාදන හා 
ජලාපවහන මණ්ඩලෙය් filters මාරු කරන්නත් වුණා, අධික 
වර්ෂාවත් එක්ක ෙතල් වගයක් ගඟට එකතු වීම නිසා. 

මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ 
පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන ෙමොෙහොෙත්, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
විෂයය පථයට අයත් අමාත ාංශයක් පිළිබඳව කථා කරන 
ෙමොෙහොෙත්,  මා ඉතාම  ඕනෑකමින් ෙම් කාරණය ගැන ෙම් සභාව 
දැනුවත් කරන්න කැමැතියි. අදාළ නිලධාරින් සියලු ෙදනාත් ෙම් 
පිළිබඳව දැනුවත් කළා. සියලුම පරිසර සංවිධාන  සහ පාෙද්ශීය 
සභාෙව්, පළාත් සභාෙව්  මහජන නිෙයෝජිතයන් සියලු ෙදනා 
ඒකරාශී කරෙගන "පවිත ගංගා" වැඩසටහන කැලණි ගඟ ආශිතව 
ෙම් වන විට ඉතාම ෙහොඳින් කියාත්මක කරෙගන යනවා.    

කැලණි ග ෙඟ් පට්ටිවිල ජල ෙපොම්පාගාරය ගැන කථා කරන 
ෙකොට දැනට එමඟින් ජලය කියුබික් මීටර් 1,800ක් ෙපොම්ප 
කරනවා. එහි ෙදවැනි අදියරට අදාළ සියලු සැලසුම් ෙම් වන විට 
සකස් කරලා තිෙබනවා. ෙදවැනි අදියර නිම කිරීෙමන් පසු තවත් 
ජලය කියුබික් මීටර් 180,000ක් ෙමතැනින් කටුනායක ආෙයෝජන 
කලාපය, කටාන පෙද්ශය දක්වා ෙපොම්ප කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. ඒ නිසා කැලණි ග ඟ ආශිත පෙද්ශය පිරිසිදුව 
පවත්වාෙගන යෑම ඉතාම වැදගත්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  කැලණි ගඟ ආශිතව තිෙබන 
කර්මාන්ත ශාලාවලට අපි උපෙදස් දීලා තිෙබනවා, දව වශෙයන් 

තිෙබන අපදව  පිරිසිදු කිරීමට හා බැහැර කිරීමට පද්ධතියක් 
සකස් කරලා පරිසර අධිකාරිෙය් පමිතියට අනුව කියා කරන්න 
ඕනෑය කියලා. අපි නිරන්තරෙයන් ෙම් ගැන මීට වැඩිය 
අවධානයක් ෙයොමු කරලා කටයුතු කරන්න අවශ යි. විෙශේෂෙයන් 
බියගම ආෙයෝජන කලාපෙය් ෆැක්ටරි   59ක් අක්කර 500ක භූමි 
භාගයක පිහිටලා තිෙබනවා. ඊට අමතරව ගඟ දිගටම තවත් 
කර්මාන්තශාලා ගණනාවක් තිෙබනවා. ඒ කර්මාන්තශාලාවල ජල 
පිරිපහදුව පිළිබඳව මීට වැඩිය අවධානය ෙයොමු කරලා තවත් 
ෙහොඳින් කටයුතු කරන්න අවශ යි. වර්ෂාව වැඩි දවස්වලට ඒ 
ආයතන ඉතාම ෙනොසැලකිලිමත් විධියට ඒ අපදව  පිට කරන 
අවස්ථා අපි දැකලා තිෙබනවා.  

ඒත් එක්කම මතක් කරන්න ඕනෑ තවත් කාරණයක් 
තිෙබනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා යටෙත්ම ෙම් විෂයය තිෙබන 
හින්දා ෙවන්න ඇති  ආරක්ෂක අංශ සහ අෙනකුත් බලධාරින් 
ඉතාම තදින් නීතිය කියාත්මක කරන්ෙන්. අද ඉතාම  
අපහසුතාවකට පත් ෙවලා තිෙබනවා, පස් සපයන අය. ඒ වාෙග්ම 
වැලි සපයන පිරිස්. ඒ පිළිබඳ ෙනොෙයක් අ ෙඳෝනා  අප සමඟ 
කියනවා. මහා පරිමාණෙයන් පස් සපයන අයත් ඉන්නවා තමයි. 
නමුත් 20/30 වාෙග් ෙපොඩි මැෂින් එකක් තියාෙගන, එකයි කාලක 
ෙපොඩි ෙලොරියක් තියාෙගන ෙපොඩි රැකියාවක් කරපු අය දැන් දැඩි 
අපහසුතාවකට ලක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් දවස්වල 
ෙගපලක් පුරවන්න පස් ෙවනුවට, ගල් කුඩු  නැත්නම් ගල් වෙලන් 
අයින් කරන ගල් මිශ පස් තමයි අරෙගන යන්ෙන්. ඒවා ෙගන 
යන්න permit  ඕනෑ නැහැ. එෙහම නැත්නම් ඒ සඳහා මුහුදු වැලි 
ගන්නවා. දැන් ෙගොඩ දමපු මුහුදු වැලි තිෙබනවා. ඒ වැලි කියුබ් 
එකක් රුපියල් 5,500යි. අද ජනතාව ඒවා සඳහා ෙයොමු ෙවලා. ඒ 
නිසා අද වනවිට පස් සපයපු සෑෙහන පිරිසක් අපහසුතාවට 
පත්ෙවලා ඉන්නවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා  යටෙත් පරිසර විෂයය 
පවතින නිසාද කියන්න මා දන්ෙන් නැහැ, සියලු ෙදනාම අකුරටම 
නීතිය කියාත්මක කරනවා. ඒ නිසා විශාල පිරිසක් සෑෙහන 
අපහසුතාවකට ලක් ෙවලා තිෙබනවා. මට මතකයි, අපි පුංචි 
කාලෙය් -80 ගණන්වල- ෙපබරවාරි මාසෙය් වාෙග් පායන 
කාලයට කැලණි ගඟ හරහා එහා ෙමහා යන්න පුළුවන්. දැන් ගඟ 
විනාශ ෙවලා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් 

තව විනාඩියක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு ப் விேஜேசகர) 
(The Hon. Duleep Wijesekera ) 
නමුත් අද ෙවනෙකොට අඩි විස්ෙසේ  බම්බු ෙදකක් පාස්සලා - 

අඩි හතළිහක්-  ඒක දිෙග් පහළට ගිහින් වැලි ෙගෙනන 
තත්ත්වයක් උදා ෙවලා තිෙබනවා.  

පසු ගිය කාලෙය් ග ෙඟන් රත්තරන් මතු වුණා. දැන් මැණික් 
ඉල්ලම් පෑදිලා තිෙබනවා. වැලි ෙගොඩ දැමීම හා සම්බන්ධව 
වාෙග්ම පස් ව ාපාරය තුළින් ජීවත් ෙවන විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. 
අපි බලධාරින් ට හා නිලධාරින්ට මතක් කරනවා, ෙම් පිළිබඳව 
අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලා. ෙමොකද, දැන් පවතින නීතිය 
නිසා රජෙය් ආයතන පවා අපහසුතාවට පත් වී තිෙබනවා.  මට 
ඊෙය්ත් බස්නාහිර පළාත් සභාෙවන් කථා කළා. ඔවුන් කිව්ෙව්, ෙම් 
පවතින නීතිරීති නිසා මාර්ගවල edges දමන්න පස්  සපයන්න පවා 
සැපයුම්කරුෙවෝ නැහැ කියලායි. ඒ නිසා අපි ඉතාම ෙගෞරවෙයන් 
ඉල්ලනවා, ෙම් ව ාපාරත් කරෙගන යන්න ඕනෑ විධියට ඒ නීති 
රීති සකස් කරන්න කියලා. ඒ වාෙග්ම ජනතාවත් ෙම් පිළිබඳව 

763 764 

[ගරු  ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා] 



2015 ෙදසැම්බර් 07 

තවම දැනුවත් ෙවලා නැහැ. ඒ නිසා ෙම් පිළිබඳව ජනතාවත් 
දැනුවත් කරලා ඒ කටයුතු කරන්න  කියලා ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා 
සිටිමින්, කාලය ලබා දීම පිළිබඳව මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ ෙවනවා. 

 
 
[අ.භා. 2.09] 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා (විෙශේෂ කාර්යභාර 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம- விேசட 
பணிப்ெபா ப் க க்கான அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of Special 
Assignment) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සී.පී. ද සිල්වා ඇමතිතුමාෙග් 

කාලෙය් රජෙය් ෙසේවකයකු හැටියට ඉඩම් සහ වාරිමාර්ග 
ක්ෙෂේතෙය් වැඩ කිරීමට මට අවස්ථාව ලැබුණා. ඒ නිසා මා සිතුවා 
අද වචන ස්වල්පයක් කථා කිරීම උචිත ෙවයි කියලා. ඊට 
පථමෙයන් මෙග් ස්තුතිය පළ කරන්න කැමැතියි, අෙප් හිටපු 
කථානායක චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාට. ෙමොකද, එතුමා ඉතාම 
වැදගත්, කාටත් පිළිගන්න පුළුවන් ෙහොඳ කථාවක් ෙම් ගරු 
සභාෙව් කළා. මට මතකයි, ඉස්සර මම නිලධාරියකු හැටියට 
කටයුතු කළ කාලෙය් ඩඩ්ලි ෙසේනානායක මැතිතුමාෙග් කථා 
අහලා තිෙබනවා. ඒවාත් එක්ක සම කරන්න පුළුවන් විධිෙය් 
වටිනා කථාවක් අද චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා කළා. ඒ සම්බන්ධව 
අපි එතුමාට ස්තුති කරන්න කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් නිදහස් 
අධ ාපනයට හා නිදහස් ෙසෞඛ යට වාෙග්ම වාරි කර්මාන්තය 
සඳහාත්  විශාල මුදලක් වැය කර තිෙබනවා, රාජ  මන්තණ සභාව 
පැවැති කාලෙය් පටන්. ඒක අපට ෙබොෙහෝ විට අමතක ෙවන 
ෙදයක්. ඒක කිසිම පක්ෂයකට සීමා වුණු ෙදයක් ෙනොෙවයි. 
එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් මුදල් වැය කර තිෙබනවා. ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂයත් මුදල් වැය කර තිෙබනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම මම 
අවංකව කියන්න ඕනෑ, අෙප් හිතවත් ගරු අනුර දිසානායක 
මැතිතුමාත් ෙමම අමාත ංශය භාර ඇමතිතුමා වශෙයන් කටයුතු 
කළ කාලෙය්, එතුමන්ලාත් විශාල වශෙයන් ෙම් ව ාපෘතිවලට 
සහභාගි වුණාය කියන එක.  

අද ලංකාෙව් කෘෂි කාර්මික අංශෙයන් සියයට 70ක් වාරි 
කර්මාන්තය යටෙත් කරන්න පුළුවන්වීම ගැන මම සතුටු ෙවනවා. 
-[බාධා කිරීමක්] - ඉන්න ෙකෝ, මම කියනකම්.  ඉස්සර 
වැඩිෙයන්ම අහස් දිෙයන් තමයි  කුඹුරු කෙළේ. අහස් දිෙයන් කුඹුරු 
කරනෙකොට ඒ අවදානම් තත්ත්වය යටෙත්, අපට බැහැ 
ෙගොවිෙයකුට කියන්න ඒ ආෙයෝජනය කරන්න කියලා. ඒ 
ආෙයෝජනය බිත්තර වී ෙවන්න පුළුවන්,  ෙපොෙහොර ෙවන්න 
පුළුවන්, නව කෘෂි කාර්මික උපකම ෙවන්න පුළුවන්. අපි 
ෙකොපමණ බණ කිව්වත්  ඒ ෙගොල්ලන්ට ඒක කරන්න බැහැ, 
අවිනිශ්චිත තත්ත්වයක් පවතින නිසා. නමුත් අද ෙවනෙකොට 
කමකමෙයන් අපි ඒ අයට වාරි ජලය ලබා දීලා තිෙබනවා. 
ලංකාෙව් වාරි මාර්ගය පවතින්ෙන් ෙදෝණි  සංවර්ධනෙයන්.  ඒ 
කියන්ෙන් river valleys development.  

රෙට් පිහිටීම අනුව වතුර ගලා ෙගන යනවා,  එක්ෙකෝ 
නැ ෙඟනහිර පළාතට; එෙහම නැත්නම් දකුණට. මුලින්ම 
ගල්ඔෙයන් තමයි ෙම් වාරිමාර්ග කටයුතු පටන් ගත්ෙත්. අෙප් 
හිටපු කථානායකතුමා ඒ ගැන දන්නවා. ගල්ඔෙයන් පටන් ෙගන 
මහවැලි ව ාපෘතිය, වලෙව් ව ාපෘතිය කළා.  අෙප් පධාන නදී 
හරස් කර තමයි ෙම් වාරි මාර්ග කටයුතු සිද්ධ වුෙණ්. හැබැයි, අද 
වනවිට අපි ෙම් ගංගා ෙදෝණි පාවිච්චි කරලා ඉවරයි. හැම දාම ෙම් 
රෙට් ගංගා ෙදෝණි ඇති ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා දැන් අෙප් 

වර්තමාන ඉලක්කය විය යුත්ෙත්, අපි ඒ වැය කළ මුදල්, ලබා දුන් 
ඉඩම් සහ ඒ ෙගොවීන්ෙග් ආර්ථික තත්ත්වය ගැන සලකා බලා, ඒ 
ෙගොල්ලන්ට උපරිමය ලබා ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් සකස් කර 
දීමයි.  

අද අෙප් චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා කියපු විධියට, ඒ පරණ 
ජනපදවල තව හුඟක් වැඩ කරන්න තිෙබනවා. ඒවාෙය් වැව් අමුණු 
කඩා බිඳ වැටලා. අපි දන්නවා, D canal එක ගැන. ඒෙකන් වතුර 
ගලා ෙගන යන අතු ඇළවල් තිෙබනවා. අපට කියන්න බැහැ, අද 
වනවිට ඒවා උපරිම තත්ත්වෙයන් වැඩ කරනවා කියලා. ෙබොෙහෝ 
දුරට කෘෂි කර්මය සඳහා වතුර අඩුවීමට එක ෙහේතුවක් තමයි, 
ෙම්වාෙය් නඩත්තුව ඉහළම මට්ටමක නැති එක.  ඒකට බලපාන  
තවත් සාධනීය ෙහේතුවක් තිෙබනවා. ඒ ව ාපාර සැලසුම්වලදී අපි 
reservations හැදුවා. නමුත් දැන් ජනගහනය වැඩි නිසා ඒ 
reservations ඔක්ෙකෝටම මිනිසුන් පැනලා ඒවා අල්ලා ෙගන 
තිෙබනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම දැන් ඒවාෙයන් ෙහොඳ 
නිෂ්පාදනයකුත් කරනවා. අද අපි ෙම් කියන උසස් නිෂ්පාදනය 
අපට ෙපන්වන්න  බැහැ,  ෙම්  reservationsවලට ඒ මිනිසස්ු 
ගිහිල්ලා නැත්නම්. ඒ නිසා අපි ෙම් කරුණු ඔක්ෙකෝම විමර්ශනය 
කරලා නිෂ්පාදනය වැඩි කරන මාර්ගයකට යන්න ඕනෑ.  

මම තව එක කරුණයි කියන්ෙන්. අෙප් වාරිමාර්ග 
අමාත ාංශය සාම්පදායික වශෙයන් වියළි කලාපෙය් තමයි වැඩ 
කෙළේ. ඉතිහාසෙය්ත් එෙහම තමයි කටයුතු කර තිෙබන්ෙන්. 
නමුත් දැන් අපි වාරිමාර්ග අමාත ාංශය ෙහෝ අලුත් අමාත ාංශයක් 
ෙතත් කලාපයටත් ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, අෙප් රෙට් 
ෙතත් කලාපෙය් ඉඩම් විශාල පමාණයක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම  
ජලය කළමනාකරණය කිරීෙම් අවශ තාවත් තිෙබනවා.  

මාත් වාරිමාර්ග අමාත වරයා වශෙයන් හිටියා. මැෙල්සියාව 
වාෙග් රටවල, චීනය වාෙග් රටවල විෙශේෂෙයන්ම ෙතත් කලාපීය 
වාරිමාර්ග කම, drainage කම හා උපරිම නිෂ්පාදන කම 
පවතිනවා. අපත් ඒ වාෙග් කමවලට යන්න ඕනෑ. ඒ නිසා මම ඒ 
ගැනත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙයෝජනා කරන්න කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මට කාලය ලබා දීම 
ගැන ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ ෙවනවා. 

 
[අ.භා. 2.14] 
 
ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு பா த ெதவரப்ெப ம) 
(The Hon. Palitha Tewarapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙදවැනි වතාවටත් 

බුලත්සිංහල ආසනය නිෙයෝජනය කරමින් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
 ෙත්රී පත්වීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව බුලත්සිංහල ආසනය 
පමුඛ කළුතර දිස්තික්කෙය් සියලුම සිංහල හා මුසල්ිම් ජනතාවට -
විෙශේෂෙයන්ම මුස්ලිම් ජනතාවට- මා පළමුෙවන් ස්තුති කරනවා. 
මා කළ යම් කිසි උපකාරයක් ෙවනුෙවන් ඔවුන් මට                        
පුදුම සහෙයෝගයක් ලබා දීලා, ෙදවන වතාවටත් මට ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන්න අවස්ථාවක් ලබා දුන්නා. ඒ 
වාෙග්ම අද දවෙසේ මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත ාංශෙය් 
වැය ශීර්ෂ යටෙත් වචන ස්වල්පයක් කථා කිරීමට ලැබීමත් මම 
භාග යක් ෙකොට සලකනවා. කථා කරන්න කරුණු ෙගොඩාක් 
තිබුණත්, මට ලැබී තිෙබන කාලය ඉතාම අල්පයි. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ශී ලංකාව කියන්ෙන් ෛජව විවිධත්වෙයන් 
අනූන වූ පරිසරයක් ඇති රටක්. එය  අප රට සතු වටිනාම පරම 
ධනයයි. එය ආරක්ෂා කර ගැනීමට නීතිරීති, ෙරගුලාසි, අණපනත් 
තිෙබනවා. නමුත් ෙමම පරිසර පද්ධතිවල වටිනාකම ෙනොදන්නා 
පිරිස් දිෙනක් දිනම ෙම් රෙට් පරිසරය විනාශ කරමින් සිටිනවා. ඒ 
නිසා ෙම් රෙට් ඉදිරිය සම්බන්ධෙයන් කල්පනා කර ඔවුන්ට 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එෙරහිව නීතිය තදින් කියාත්මක කළ යුතුයි. ෙමවැනි පියවර 
හරහා ස්වාභාවික සම්පත් රැක ගැනීමට අප රටක් ෙලස කටයුතු 
කළ යුතුයි. මතු පරම්පරාවට ඒවා ආරක්ෂා කර දීමට අප කටයුතු 
කළ යුතුයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මාෙග් පුතා හදිසිෙය් මිය ගියා. 
ඒ ෙවනුෙවන් දානයක් පිරිනැමීම සඳහා මම දවසක් අනුරාධපුර 
පෙද්ශයට ගියා. ඒ අනුව මම ගියා, ෙවෙහරගල කියන පෙද්ශයට.  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙවෙහරගල පෙද්ශෙය් මහ පාෙර් 
ඉඳලා මීටර 100ක් යන තැන ඉඳලා වනන්තරය මහා දරුණු ෙලස 
විනාශ කර දමා තිෙබනවා. මම එතැනින් බැස්සා. එතැනින් 
බැහැලා මම ෙම් ගැන ෙසොයා බැලුවා. ෙම් ෙගොවීන්ට කෘෂි ඉඩම් 
කියලා ඉඩම් අක්කර ෙදකක් දීලා තිෙබනවා.  ඒ ඉඩම්වල 
තිෙබනවා, අවුරුදු 1,500ක් විතර පරණ කළුවර ගස්. ඉඩම් අක්කර 
ෙදකක් දීලා තිෙබනවා, එක ෙගොවිෙයකුට. එතෙකොට ෙගොවිෙයෝ 
හතර ෙදෙනකුට අක්කර අටයි. ඒ අක්කර අටටම එක වගා ළිඳයි 
දීලා තිෙබන්ෙන්. ඒ වගා ළි ෙඳේ එක පර්චස් එකකට සෑෙහන්නවත්  
වතුර නැහැ. හැබැයි ෙම් අවුරුදු දහස් ගණනක් වටිනා කළුවර ගස් 
කපලා විනාශ කර දමලා තිෙබනවා. පසු ගිය දහවන මාසෙය් 21 
වැනිදා තමයි මම ගිෙය්. ෙම් ව ාපෘතිය පටන් ෙගන අවුරුදු තුනක් 
ෙවනවා. 22 වැනිදා රාජ  දැව සංස්ථාවට මහවැලි අධිකාරිෙයන් 
ලියුමක් එවනවා, වටිනා දැව කපා ඉවත් කර ගන්න කියලා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මහවැලි අධිකාරි ෙය් මහත්වරුන්ට 
ඕනෑ විධියට ෙම් ගස් කපන්න ෙගොවීන්ෙගන් අත්සන් ගන්නවා. 
ෙගොවීන් දන්ෙන් නැහැ, ගස් කීයක් කපනවාද කියලා. ෙම් අත්සන් 
කරන්ෙන් ෙමොකටද කියලා දන්ෙන් නැහැ. ෙගොවීන් ෙචක් 
ෙකොළයකට අත්සන් කරනවා, මහවැලි අධිකාරිෙය් මහත්වරුන් 
ඒක ගන්නවා.  විශාල යන්ත ෙයොදලා  වනාන්තරෙය් තිෙබන  
විශල ගස් කපලා ෙපරළා දමනවා. මම ගිහිල්ලා ෙම් ගැන ඇහුවා. 
සම්පත් නුවර මහවැලි අධිකාරිෙය් කාර්යාලයක් තිබුණා. මම 
ගිහිල්ලා ඒ ෙගොල්ලන්ෙගන් ඇහුවාම ඒ ෙගොල්ලන් කිව්වා, වට 
පමාණය අඩි තුනට වඩා අඩු ගස් කපන්න තහනම් කියලා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හැබැයි එම කළුවර ගස් කපනවා 
මා දැක්කා.    එහිදී ලබා ගත් ඡායාරූප 13ක් මෙග් ළඟ තිෙබනවා. 
හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සදහා මා එම ඡායාරූප 13 
සභාගත* කරනවා.  

තනිකර කළුවර ගස් තිබුෙණ්. ඒ එක කළුවර ගහක වටිනාකම 
රුපියල් ලක්ෂ 3ක්, 4ක් ෙවනවා. ඒවා කපලා, එෙහම්ම ෙපරළා 
දමා කඳු ගහලා තිබුණා. ඒවා ඒ ෙගොවිෙයෝ ගිනි තියලා. ඒ තැන්වල 
හාලා, වපුරලා, වී පැළ ෙවලාත් ඉවරයි. ෙකොෙහොමත් ෙගොවිෙයෝ 
ඒවා රාජ  දැව සංස්ථාවට  ගන්න ෙදන්ෙන්ත් නැහැ; ගන්නත් 
බැහැ. ඒ ගස ්ෙගොඩ ගහලා ගිනි තියලා ඉවරයි. මට එතැන හිටපු 
මිනිස්සු  කථා කරලා ඒ ගැන කිව්වා. මම ෙවෙහරගල, සම්පත් 
නුවර කියන පෙද්ශයට නැවතත් ගියා. නිකවැව කියන්ෙන් ඒ 
පෙද්ශයට. මහවැලි අධිකාරිෙය් office එකට ඒ ගස් ෙපරළන 
ශබ්දය ඇෙහනවා. අඩි තුනහමාෙර් ගස් ෙනොෙවයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම යන ෙකොට මහවැලි 
අධිකාරිෙය් machine එකකින් ගහක් ෙපරළනවා. ගෙහේ වට 
පමාණය  වට අඩි 26යි. Machine එකකින් වෙට්ට කපලා ඒ ගහ 
ෙපරළලා දමලා ගිහිල්ලා, ඊළඟට තව ගහක් ෙපරළනවා. වට 

පිටාවකවත් කිසිම නිලධාරිෙයක් නැහැ. ඊට පස්ෙසේ ඒවාෙය් 
සිටුවන්ෙන් ෙපොල්. හැබැයි ඒ ඉඩම් පිළිබඳව ශක තා වාර්තාවක් 
අර ෙගන නැහැ. ෙපොල් වගාව සඳහා ඒ ඉඩම් සුදුසුද කියලා 
ෙහොයලා බලලා නැහැ. ෙම් ඉඩම් ආරක්ෂා කරන්න අලි වැටක් 
නැහැ. වගාව සඳහා අවශ  කරන වතුර පමාණය නැහැ. අහිංසක 
මිනිසුන් අසරණ ෙවලා බලා ෙගන ඉන්නවා. නිලධාරින්ට අවශ  
විධියට තමයි ෙම් කටයුත්ත කර ෙගන යන්ෙන්  

ඊට පසුව මම ගියා, කුරුලු පාරාදීසයට. අෙප් නිෙයෝජ  
ඇමතිතුමා ඒ ගැන දන්නවා. ඒ පෙද්ශය කුරුල්ලන්ට අත් හැරලා 
තිෙබන ප ෙද්ශයක්. අද වනාන්තරෙය් කුරුල්ලන්ට ඉන්න තිෙබන 
ගස් ටිකත් ෙහොරු කපනවා. මම යන ෙකොට කළුවර ගහක් තිබුණා, 
වට අඩි නවයහමාරක. වෙට් තිෙබන ගස් ටික කපලා, කළුවර ගහ 
කපන්න ලැහැසත්ි ෙවනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ ගහ 
අවුරුදු 1500කට වඩා පැරණි ගහක්. ඒක අෙප් අනාගත 
පරම්පරාවට මහඟු සම්පතත්. මමත්, මාෙග් හිතවතුන් කිහිප 
ෙදෙනකුත් ගිෙය්. මම ගිෙය් මාෙග් ෙපෞද්ගලික වාහනෙයන්.  ඒක 
බලා ෙගන ඉන්න බැරි නිසා මම ඔවුන්ව අල්ලා ගත්තා. 
කම්කරුවන් දහ ෙදොෙළොස් ෙදෙනක් සිටියා. Machine හතරකුත්, 
ටැක්ටර් ෙදකකුත් තිබුණා. ඒ ෙවලාෙව් මම අෙප් නිෙයෝජ  
ඇමතිතුමාටත් දුරකථන ඇමතුමක් දීලා, ෙමන්න ෙමෙහම 
අපරාධයක් සිදු ෙවනවා, ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමා ඉක්මන් 
කියා මාර්ගයක් ගන්න කියලා කිව්වා. ඇමතිතුමා ෙපොලීසිෙය් 
නිලධාරි මහත්වරුන් එවා තිබුණා. ඔවුන් මට මුණ ගැහුෙණ් 
නැහැ. අපි ආවාට පස්ෙසේ ඔවුන් එන්න ඇති. ඒ ළඟ තිෙබනවා, 
ෙපොලිස් මුර ෙපොළක්. ගස් කපන තැන ඉඳලා ෙපොලිස් මුර ෙපොළට 
කිෙලෝමීටර් එකහමාරක්වත් දුර නැහැ. වට අඩි නවයහමාරක් 
පමණ තිෙබන ෙලොකු කළුවර ගස් කපා ෙගන යන්ෙන් ෙම් 
ෙපොලිස් මුර ෙපොළ ළඟින්. අපි පරිසරය ගැන කථා කරනවා, 
පරිසරය ආරක්ෂා කරන්න කථා කරනවා. නමුත් පරිසරය ගැන 
නිලධාරින් කටයුතු කරන්ෙන් ෙමෙහමයි. මා ෙම් ගැන ෙසොයා 
බලා, අන්තිමට ශී ලංකා මහවැලි අධිකාරිෙය් මහත්වරුන්ට 
කිව්වා, "ෙම් ගස් ටික ඔය ෙගොල්ලන් දැව සංස්ථාවට ෙදන්ෙන් 
නැත්නම් අඩු ගණෙන් ෙම් ගස් ටික අහිංසක මිනිසුන්ට ෙදන්න"යි 
කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ මිනිස්සු වැටක් ගහන්න 
ලීයක් ෙගෙනන්ෙන්ත් පිටින්. ඒකටවත් ගහක් කපන්න ෙදන්ෙන් 
නැහැ. නමුත් ගස් කපා විනාශ කරනවා. නිලධාරිවාදයක් ෙමතැන 
තිෙබන්ෙන්. මා ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙසොයන්න ගියාය කියලා                      
ශී ලංකා මහවැලි අධිකාරිෙය් නිලධාරි මහත්වරු සම්පත්නුවර 
ෙගොවීන් ෙගන්වා, ඔවුන්ෙග් ඉඩම් තහනම් කරනවාය, ඉඩම් 
ෙදන්ෙන් නැහැයි කියා ඔවුන් භය කරලා මට විරුද්ධව පාෙර් 
උද්ෙඝෝෂණයක් කළා. පරිසරය ආරක්ෂා කරන නිලධාරින් ෙම් 
වාෙග් තමයි කටයුතු කරන්ෙන්. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව 

විනාඩියක් තිෙබනවා. 
 

ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு பா த ெதவரப்ெப ம) 
(The Hon. Palitha Tewarapperuma) 
විනාඩියකින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි. 

තව කාරණයක් කියන්න තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. කලුතර දිස්තික්කය හා රත්නපුරය දිස්තික්කය 
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[ගරු  පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම   මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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මායිෙම් හුල්කිරිෙදොළ ජලාශය තිෙබනවා. ඒ ජලාශෙයන් ජල විදුලි 
බලාගාරයක් හදනවා. පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමා දීලා තිෙබන්ෙන් 
වාර්ෂික බලපතයක්. ඒ වාර්ෂික බලපතය අනුව කිසිම ඉදි කිරීමක් 
කරන්න තහනම්; ගහක් කපන්න තහනම්; ෙමොනවත් කරන්න 
තහනම්. අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්ද බලපත අලුත් කර ගන්න ඕනෑ. අද 
වන ෙකොට හුල්කිරිෙදොළ ව ාපෘතිය හදලා ඉවරයි. පරිසරය එෙහම 
පිටින්ම විනාශ කරලා තිෙබනවා. වට අඩි තිෙහේ, හතළිෙහේ ෙහොර 
ගස් ෙපරළා දමා තිෙබනවා. ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් සම්පූර්ණ 
ව ාපෘතියටම අරෙගන තිෙබන්ෙන් ෙහොර ගස්. මා ෙම්වා අල්ලා 
ගත්තා. අල්ලා ෙගන ගාම නිලධාරි ෙගන්වූවා. ගාම නිලධාරි 
මහත්මයා වන සංරක්ෂණ නිලධාරි මහත්මයාට බණිනවා. වන 
සංරක්ෂණ නිලධාරි මහත්මයා පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමාට බණිනවා, 
"අපි ෙම්වා ගැන දන්ෙන් නැහැ. ෙම්වා පහළින් ෙවන්න ඕනෑ. 
හැබැයි ඒවාට ඉහළින් අවසර දීලා තිෙබනවා"යි කියලා.  ෙමෙහම 
තමයි ෙම්වා කියාත්මක වන්ෙන්.  

ෙපොලීසි ෙය් ඕඅයිසී මහත්මයාෙග් ඉඩමක් තිෙබනවාය කියලා, 
ආයුධ ෙගනැවිත් උඩට ෙවඩි තබා හුල්කිරිෙදොළ මිනිසුන් භය 
කරලා වංචාෙවන් කරපු ව ාපෘතියක් ෙම්ක. දැන් වැඩ පටන් 
ගන්න කිට්ටුයි. පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමා කියනවා, අවසර දීලා 
නැහැයි කියලා. අවසර දීලා නැහැ. නමුත් හුල්කිරිෙදොළ ව ාපෘතිය 
පටන් ෙගනත් ඉවරයි.  

ඊළඟට, ෙකොස්ගුලන ව ාපෘතිය තිෙබනවා. ග ෙඟ් උඩ 
ෙකොටෙසේ තමයි ඒ ව ාපෘතිය කරන්ෙන්. ඒ ව ාපෘතියටත් අවසර 
දීලා නැහැ. හැබැයි කිෙලෝමීටර් 3ක විතර පෙද්ශයක තිෙබන 
ෙලොකු ගස් කපා විනාශ කරලා ඒ ව ාපෘතිය පටන් ගන්න තැනට 
කටයුතු කරලා ඉවරයි. ෙම්වා මහා අපරාධ. ෙම්වා අෙප් අනාගත 
පරම්පරාව දකින ෙද්වල්. ෙම්වාට නිලධාරි මහත්වරුන් සිටියදී, 
අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් අමාත ාංශය හරහා ෙමවැනි 
අපරාධ සිද්ධ වනවා නම් ඒ ගැන කථා ෙනොකර ඉන්න බැහැ. ඒ 
ගැන කථා කළ යුතුයි. හැමෙදනාම ෙම්වා ආරක්ෂා කරන්න. 
හැබැයි හුල්කිරිෙදොළ ව ාපෘතිය සම්බන්ධෙයන් දැන් 
පරීක්ෂණයක් කර ෙගන යනවා. ෙම්ක ෙහොරාෙග් අම්මාෙගන් 
ෙප්න අහනවා වාෙග් වැඩක් තමයි. ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
පරීක්ෂණයක් කරලා, කවුරුන්  ෙහෝ වැරැදි කර තිෙබනවා නම් ඒ 
වැරැදිකරුවන්ට දඬුවම් කරන ෙලස ඉල්ලා සිටිනවා.  

කථා කරන්න ෙබොෙහෝ කාරණා තිබුණත් කථා කරන්න 
ෙවලාවක් නැහැ. අෙප් නිෙයෝජ  ඇමතිතුමාත් ෙම් සභාෙව් 
ඉන්නවා. ෙම් සම්බන්ධව මා එතුමාත් දැනුවත් කළා. අෙප් පරිසරය 
රැක ෙදන්න ඔබතුමාට ශක්තිය, ෛධර්යය, වාසනාව ලැෙබ්වා!යි 
කියා මා පාර්ථනා කරනවා. 

 
 
[අ.භා. 2.23] 
 
ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා (මහවැලි සංවර්ධන හා 
පරිසර නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன - மகாவ   அபிவி த்தி மற் ம் 
சுற்றாடல் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne- Deputy Minister of 
Mahaweli Development and Environment) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පථමෙයන්ම මා ඔබතුමාට 

ස්තුතිවන්ත වනවා, මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත ාංශෙය් 
වැය ශීර්ෂ යටෙත් අදහස් පකාශ කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම 
පිළිබඳව. විෙශේෂෙයන්ම අපි දන්නා එක කාරණාවක් තමයි, පසු 
ගිය කාලයත් එක්ක ගන්න ෙකොට ෙම් රට ඉතා අසීරු කාලයක් 
පසු කරලා, ඒ අසීරු කාලයත් එක්ක ෙම් රෙට් තිබුණු ආර්ථිකය             
කම-කමෙයන් දියුණු කර ෙගන ඇවිත්, 2014 වන ෙකොට ඒක 

පුද්ගල ආදායම රුපියල් 3,000ක්, රුපියල් 3,500 දක්වා වැඩි කර 
ගන්න පුළුවන්කම ලැබුණාය කියන එක. සියලු කරුණු කාරණාත් 
එක්ක බලන ෙකොට ඒ පාලනෙය් ෙමොන අඩු පාඩුකම් තිබුණත්, ඒ 
කාල වකවානුව තුළ ෙම් රෙට් පධානම ගැටලුවක් බවට පත් 
ෙවලා තිබුණු යුද්ධය අවසන් කරලා රට ඉදිරියට ෙගන යන්න 
පුළුවන්කම ලැබුණා. පධාන වශෙයන් දන්නා කාරණාවක් තමයි, 
සංවර්ධනය ෙව්වා, අනිකුත් කරුණු කාරණා ෙව්වා ඒවා ෙමොන 
විධියට කියාත්මක කර ෙගන ගියත් පරිසරය ආරක්ෂා කරන වැඩ 
පිළිවළත් එක්ක හරියාකාරව ගමන් කෙළොත් විතරයි, ස්ථිරසාර 
සංවර්ධනයක් අපට අත් පත් කර ගන්න පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන් 
කියන එක. ෙමහිදී විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කළ යුතු කාරණාවක් 
තමයි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පරිසර විෂයට ලබා ෙදන 
නායකත්වය. අපි එය විෙශේෂෙයන් අගය කළ යුතු වනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමාෙග් සංකල්පයකට 
අනුව අද වන ෙකොට "පුනරුදය" ජාතික වැඩ පිළිෙවළ ආරම්භ 
කර තිෙබනවා. මා හිතන හැටියට කාලාන්තරයක් තිස්ෙසේ 
වනාන්තරෙයන් සියයට 0.03ක් පමණ සෑම වර්ෂයකම අපට අහිමි 
වුණා. අද ෙවන ෙකොට එතුමාෙග් වැඩ පිළිෙවළත් එක්ක 
වනාන්තර පමාණය සියයට 32 දක්වා වැඩි කිරී ම සඳහා 
වනෙරෝපණ වැඩසටහන කියාත්මක කරන්න අපි සියලු සැලසුම් 
සකස් කරලා තිෙබනවා. ඒ සියලු කරුණු කාරණාත් එක්ක 
ස්ථිරසාර වුණු සංවර්ධනයකට, පවතින සහ වඩාත් ශක්තිමත් වුණු 
සංවර්ධනයකට අරෙගන යන්න පුළුවන්කම ලැෙබයි කියන 
විශ්වාසය අප තුළ ෙබොෙහොම පැහැදිලිව තිෙබනවා. 

ෙම් අය වැයත් එක්ක බලන ෙකොට කැළි කසළ බැහැර කිරීෙම් 
කමෙව්දය නිවැරදිව පවත්වාෙගන යා යුතු තත්ත්වයක් අද ඇති 
ෙවලා තිෙබනවාය කියන කාරණය අපි දකිනවා. ඒ සඳහා යම් යම් 
කමෙව්ද තිෙබනවා, යම් යම් කමෙව්ද යටෙත් කියාත්මක වන 
ව ාපෘති තිෙබනවා. හැබැයි, ඒවා තව දුරටත් කමානුකූල කිරීෙම් 
පැහැදිලි අවශ තාව තිෙබනවා. කසළ බැහැර කිරීමට රුපියල් 
මිලියන 190ක මුදලකුත්, ඒ වාෙග්ම ඝන අපදව  හරියාකාරව 
කළමනාකරණය කිරීම ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන 50ක මුදල් 
පමාණයකුත් ෙම් අය වැෙයන් ෙවන් කිරීම පිළිබඳව විෙශේෂෙයන් 
මුදල් අමාත වරයාට අපි ස්තුතිවන්ත විය යුතු ෙවනවා.  

ෙමහිදී කිව යුතු තවත් කාරණයක් තිෙබනවා. ෙබොෙහෝ විට අපි 
යම් යම් කරුණු කාරණාවලදී අෙප් දුවා දරුවන්ෙග් ආකල්ප 
හරියාකාරව ෙවනස ් කරලා නිවැරදි කමෙව්දයකට අරෙගන 
ගිෙයොත් තමයි සමාජයට හරියාකාර වූ පුද්ගලෙයක් එකතු 
කරන්න පුළුවන්කම ලැෙබන්ෙන්. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
නායකත්වයත් එක්ක පාසල් නියමු වැඩසටහන තුළින් යම් මුදලක් 
වියදම් කරලා පාසල් මට්ටමින් ආකල්පවල ෙවනසක් ඇති කරන 
වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරලා තිෙබනවා. එහි පැහැදිලි 
අරමුණ හා බලාෙපොෙරොත්තුව බවට පත් ෙවන්ෙන් වඩා ෙහොඳින් 
පරිසරය ආරක්ෂා කරන පරිසර හිතකාමී කණ්ඩායමක් ෙම් 
සමාජයට එකතු කිරීමයි. එම නිසා ඒ දීර්ඝ කාලීන වැඩ පිළිෙවළ 
ෙබොෙහොම සාර්ථකව හා ශක්තිමත්ව ඉදිරියට අරෙගන යන්න 
පුළුවන්කම ලැෙබයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අද එක්තරා 
විධියකට ෙවනස් වුණු කමෙව්දයකට ෙම් රට පාලනය කරන බව 
අපි දන්නවා. හැබැයි, ෙම් ෙවනස් වුණු කමෙව්දයට අනුව ෙම් රට 
පාලනය ෙවන ෙකොට විපක්ෂය ෙව්වා, ආණ්ඩු පක්ෂය ෙව්වා, 
පක්ෂ එකමුතු ෙවලා ෙව්වා, එෙහම නැත්නම් සම්මුතිවාදී ආණ්ඩු 
ෙව්වා, ෙම් ෙමොනම ෙහෝ කමයක් තුළින් අවසානෙය් අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් ෙවන ෙමොනවත් ෙනොෙවයි, රටට 
වඩාත් වැඩදායී, යහපත් වූ කමෙව්දයක් රෙට් ජනතාවට අත් පත් 
කර දීමයි. ඒ වාෙග්ම ෙම් අය වැය තුළ යම් යම් අඩු පාඩු 

769 770 

Mihikala
Highlight



පාර්ලිෙම්න්තුව 

තිෙබනවා. අපට සියයට 100ක් එකඟ ෙවන්න බැරි යම් යම් 
කරුණු කාරණා තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම මතක් කළ යුතු 
කාරණාවක් තිෙබනවා. ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා ඇමතිතුමා 
මතක් කළා, විදුලි වාහන සහ ෙදමුහුම් වාහන ෙම් රටට 
ෙගන්වීෙම්දී පනවා තිෙබන බදු පිළිබඳ.  ඒ සම්බන්ධව අපි විෙශේෂ 
අවධානය ෙයොමු කළ යුතු ෙවනවා. එක පැත්තකින් ඉන්ධන සඳහා 
විශාල මුදලක් පිට රටවලට යන බව අපි දකිනවා. තව පැත්තකින් 
බැලුෙවොත් ඉන්ධන දහනෙයන් පිටවන කාබන්වලින් පරිසරයට 
විශාල හානියක් ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම වාහන අමතර ෙකොටස්වලට 
විශාල මුදල් පමාණයක් ෙවනත් රටවලට යවන්න අපට සිද්ධ 
ෙවනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හැබැයි ෙම් සියලු 
ෙද්වල්වලට විසඳුමක් ෙදන්න පුළුවන් වන විදුලි බලෙයන් දුවන 
වාහන රටට ෙගන්වන්න තිෙබන අවස්ථාව සම්පූර්ණෙයන් අවහිර 
කිරීම කිසිදු විධියකින් අපට අනුමත කරන්න පුළුවන් කාරණයක් 
ෙනොෙවයි කියන එක විෙශේෂෙයන් ෙමතැනදී මතක් කරන්න ඕනෑ. 
අද ෙලෝකෙය් විවිධ රටවල් ෙම් වාෙග් විවිධ කමෙව්දයන්වලට 
යනවා. විදුලි බලෙයන් දිවීම සඳහා නිපදවන ෙමෝටර් රථ වැඩි 
වශෙයන් භාවිත කරන කමෙව්දයන් හඳුන්වා ෙදනවා. හැබැයි, අපි 
රටක් විධියට ඒක ෙවනස් කරන්න උත්සාහ කරනවා නම්, සමාජ 
හිතකාමී කමෙයන් එළියට ගිහිල්ලා කටයුතු කරන්න හදනවා නම් 
ඒක කිසිම විධියකින් අනුමත කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒ නිසා ෙම් අමාත ාංශයට 
නායකත්වය ෙදන අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාත්, 
ඒ වාෙග්ම මුදල් අමාත වරයා ඒ සඳහා අවශ  සංෙශෝධන ඉදිරිපත් 
කරයි කියා අපි විශව්ාස කරනවා. 

අද ෙපොෙහොර සහනාධාරය ගැන බැලුෙවොත් ඒ සඳහා යම් යම් 
සහන කමෙව්දයන් සකස් කර තිෙබනවා. ඒ ෙපොෙහොර 
සහනාධාරයට යම් යම් කමෙව්ද අලුතින් හඳුන්වා දී තිෙබනවා. 
හැබැයි, එහිදී විෙශේෂ වශෙයන්ම මුදල් අමාත තුමා සඳහන් කෙළේ 
ෙවන ෙමොනවත් ෙනොෙවයි, පාරම්පරික ෙපොෙහොර භාවිතයත් 
එක්ක සමාජ හිතකාමී කමෙව්දයක් ෙගොඩනඟන්න ඕනෑය කියන 
කාරණාවයි. අපි දන්නවා, ඒක ෙබොෙහොම ඇත්ත. කලින් තිබුණු 
කමෙව්දය වෙග් බිලී පිත්තයි, මාලුවයි ෙදකම ෙදන එක සාධාරණ 
නැහැ. බිලී පිත්ත දීලා ඒ ජනතාවට ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් 
කමෙව්දයක් ෙගොඩනැඟීමයි අවශ  ෙවන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, හැබැයි එෙහම කියලා ආපු කමෙව්දයන් සියල්ල 
එකපාරටම ෙවනස් කරන්න හදනවා නම් ඒ තුළ සාධාරණයක් සහ 
ජනතාව තුළ පැහැදිලි තත්ත්වයක් ෙගොඩනැ ෙඟයි කියලා අපට 
විශ්වාස කරන්න අමාරුයි. ෙමොකද, අපි දන්න කාරණාවක් තමයි 
රුපියල් 2,500ට තිබුණු කිෙලෝගෑම් 50ක ෙපොෙහොර මිටිය වී 
ෙගොවීන්ට රුපියල් 350ට ලබා දීම. යුරියා ෙව්වා, ටීඑස්පී ෙව්වා, 
එම්ඕපී ෙව්වා කිෙලෝ පනහක ෙපොෙහොර මිටියක් රුපියල් 350කට 
ලබා දුන්නා. මා හිතන විධියට අනිකුත් ෙගොවීන්ටත් ඒ ෙපොෙහොර 
මිටියක් රුපියල් 1,200කට විතර ලබා දුන්නා. හැබැයි, ෙම් ෙද්වල් 
ෙවනස් කරලා රුපියල් 25,000ක මුදලක් අතට ලබා දුන්ෙනොත් 
එහි අවසාන පතිඵලය කුමක් ෙවයිද කියන එක ගැන අපට 
පැහැදිලි විශ්වාසයක් තියන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ මුදල 
ෙයොදවලා ඒ අක්කර පමාණය වගා කරන්න ඔවුන් කටයුතු කරයි 
කියා කවුරු හරි විශ්වාස කරනවා නම් ඒක මුළාවක්. ඒක 
ෙකොෙහත්ම කියාත්මක වන තත්ත්වයක් නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි.  

තීරු බදු රහිත වාහන ෙගන්වන්න රජෙය් ෙසේවකයන්ට තිබුණු 
ඒ අයිතිය නැති කරලා අප ඔවුන්ෙග් අතට යම් මුදලක් -රුපියල් 
මිලියනයක්- ෙදන කමෙව්දයක් හදනවා නම් ඒෙකන් අප 

බලාෙපොෙරොත්තු වන කාරණය ඉෂ්ට ෙවයි කියා අප විශ්වාස 
කරන්ෙන් නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙමොකද, ඒ 
පුද්ගලයාෙග් ආත්ම අභිමානයත් එක්ක වැඩ කරන්න පුළුවන් 
පරිසරයයි නිර්මාණය කළ යුතුව තිෙබන්ෙන්. ඒ ආත්ම අභිමානය, 
ෙගෞරවය කියන සියලු ෙද්වල් මුදලක් දීලා ශක්තිමත් කරන්න 
පුළුවන් කියා අප හිතන්ෙන් නැහැ.   

පරිසර හිතකාමී, විදුලිෙයන් දුවන වාහනවලට වැඩි 
පමුඛතාවක් දීලා, නැත්නම් ෙදමුහුන් වාහනවලට වැඩි පමුඛතාවක් 
දීලා ඒවාට අවශ  පතිපාදනත් එක්ක ඒ තීරු බදු රහිත වාහන 
ෙදනවා නම් එය වඩාත් සුදුසුයි කියා අප ෙයෝජනා කරනවා. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරු 225ක් ඉන්නවා. ඒ 225ෙදනාට තීරු 
බදු රහිත වාහන නැති වුණාට කමක් නැහැ. හැබැයි, අර අහිංසක 
රාජ  ෙසේවකයාට තීරු බදු රහිත වාහන ෙගන්වීමට දීලා තිෙබන 
අයිතියට යම් බලපෑමක් ෙවනවා නම් ඒවා ෙවනස් කරන්න කියා 
අප ෙබොෙහොම ඕනෑකමින් ෙයෝජනා කරනවා.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.  
 
ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා  
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne) 
අප අමාත ාංශය යටෙත් තිෙබන ආයතන බහුතරයක් 

ෙමරටට බරක් ෙනොවී, මහා භාණ්ඩාගාරයට බරක් ෙනොවී පවත්වා 
ෙගන යන්න පුළුවන් තත්ත්වෙය් පවතිනවා. ජාතික මැණික් හා 
ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය යටෙත් අෙප් ඉන්න ශිල්පීන් විෙද්ශවලට 
යවලා පුහුණු කරන්න අද වන විට මුදල් අමාත වරයා විෙශේෂ 
පතිපාදන සකස් කර තිෙබනවා. ඒක විෙශේෂෙයන් අගය කළ යුතු 
කාරණාවක් හැටියට අප දකිනවා. ෙමොකද, කාලයක් තිස්ෙසේ ෙම් 
සියලු ෙද්වල් අප කරෙගන ආවත්, පාරම්පරිකව ඒ රැකියාවල 
නියුතු වුණු කණ්ඩායම්වලට අවශ  වන ආදායම් උපයන්න 
පුළුවන් තත්ත්වයක් ෙගොඩනැඟිලා නැත්නම් ඒවාට අවශ  වන ඒ 
සංෙශෝධන අප කළ යුතුව තිෙබනවා. අය වැෙයන් ඒ 
සංෙශෝධනයන්ට අවශ  කරන මුදල් පතිපාදන ෙවන් කිරීම 
පිළිබඳව අප ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

කෑලෑ එළි කිරීම සහ ඒ හා සම්බන්ධ විවිධ කාරණා පිළිබඳව 
අෙප් පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මන්තීතුමා මතක් කළා.  හැබැයි, ෙම් 
වන විට අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් ඒ සියලු 
විනාශකාරී ෙද්වල් නතර කර තිෙබනවා. ඒවාට දැඩි නීතිරීති 
එක්ක කටයුතු කරන්න අතිගරු ජනාධිපතිතුමා තීරණය කරලාත් 
තිෙබනවා. ඒවා ඒ ආකාරෙයන්ම කියාත්මක ෙවනවා කියන 
කාරණයත් ෙම් ෙවලාෙව්දී මා මතක් කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.    

 

 
[2.32p.m.] 
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා (නගර සැලසුම්  හා ජල සම්පාදන 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் 
நீர்வழங்கல் அைமச்சர்) 
(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  
Water Supply) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

Hon. Presiding Member, I am pleased to participate in 
the Committee Stage Discussion pertaining to the 
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Ministry of Mahaweli Development and Environment 
headed by His Excellency the President as well as the 
Ministry of Irrigation and Water Resources Management 
headed by my Friend, the Hon. Wijith Wijayamuni Zoysa.  

In dealing with the Ministry of Irrigation and Water 
Resources Management, I must here acknowledge the 
support given by the Hon. Minister to my Ministry, the 
Ministry of City Planning and Water Supply, in 
establishing new water supply schemes. It is imperative 
for us to continuously deal with the Ministry of Irrigation 
and Water Resources Management since we share their 
reservoirs and other water resources in order to supply 
drinking water to many parts in the country. In that 
regard, I must thank the Minister that he was present at a 
meeting summoned by me at the Ministry to resolve some 
of the outstanding issues pertaining to the Irrigation 
Department when it came to water supply schemes 
covering the entire Island. I was pleased that his 
Colleague from the same District of Moneragala, the Hon. 
R. M. Ranjith Madduma Bandara, who is the Minister of 
Public Administration, was also present since we 
discussed some of the issues pertaining to the Moneragala 
District and the Ampara District which concern some of 
the future schemes that are to be implemented.  

Particularly, I would like to first deal with the need to 
have a proper reservoir built over Heda-oya, which flows 
through the Moneragala and the Ampara Districts and 
together with that, the Kumbukkan-oya, which the Hon. 
Minister mentioned, which of course will have a reservoir 
at Nakkala which will be also very useful in enhancing 
the existing water supply scheme and to expand drinkable 
water to many areas both in the Moneragala and the 
Ampara Districts. In this regard, we believe that the Heda
-oya Reservoir is an important irrigation scheme which 
will capacitate the National Water Supply and Drainage 
Board to supply drinking water to the Siyambalanduwa 
area and also to Pottuvil. We had undergone severe 
difficulties in the Pottuvil area, both in the Pottuvil DS 
Division and Lahugala DS Division. We have had 
boreholes and those boreholes have all gone dry and 
therefore, the drinking water supply to the Pottuvil area 
and the Lahugala area have been seriously affected. The 
only option we have is to have the Heda-oya Reservoir 
built. In this regard, I urge the Hon. Minister to give it 
priority so that this long-standing problem of drinking 
water issue in Lahugala, Siyambalanduwa and Pottuvil 
areas will be resolved through the Heda-oya Reservoir 
being built.  

Together with that, I have already spoken about the 
Nakkala Reservoir which will help Moneragala, Buttala 
and Madulla areas, which will certainly be a great boon 
when it comes to providing proper drinking water 
facilities. That will at least have the capacity of 15,000 
cubic metres per day if that reservoir comes into being. Of 
course, the construction has now got underway and we 
will expect it to be very helpful towards these projects. 

Then, the Members from the Batticaloa District in the 
Eastern Province have been very often raising the issue of 
raising the Unnichchi Tank bund. If we can raise it by 
about two inches that will help us to draw water and 
provide to Koralaipattu Central, Koralaipattu West, 
Koralaipattu South, Eravur and Valaichenai.  

But then there is a suspicion by the Hon. Members 
representing the Tamil National Alliance that the 
surrounding areas, the other Tamil villages, may not get 
water if we use the water from the Unnichchi Tank to 
supply water up to Valaichenai. I must very categorically 
say that there is no intention by the Water Supply and 
Drainage Board to deprive the existing villages around 
the Unnichchi Tank. I will give a very solemn 
undertaking that we will make sure that all villages 
surrounding the Unnichchi Tank will also be included in 
the water supply scheme. No water will go out of the area 
before we provide water to the outlying villages in and 
around the Unnichchi Tank if at all we go ahead with the 
programme to draw water from the Unnichchi Tank by 
raising the level of the tank by another two inches. We 
believe that about 40,000 cubic metres of water could be 
held additionally to supply to the areas which I have 
already mentioned if we do this.  Here of course we need 
the consent of the Irrigation Department to complete this 
project.  

The other alternative is of course to join both Rugam 
and Kitul Tanks in Batticaloa. Rugam and Kitul 
amalgamation is another suggestion that has been made 
by the Irrigation Department. If that scheme could be put 
into operation early, that might help us to enhance the 
water supply to the areas that I have already mentioned  - 
Valaichenai and Kalkudah areas. Particularly, there is a 
high tourism potential and many tourists are now coming 
towards Pasikudah and other places. Even those hotels 
lack proper water facilities. The way the expansion is 
taking place, if we are to meet the demands, it may be 
necessary for us to either resort to the Unnichchi Scheme 
and increase the level of the bund by two inches and then 
have an additional 40,000 cubic metres of water available 
for this particular purpose or otherwise the Rugam-Kitul 
amalgamation needs to take place. The Rugam-Kitul 
amalgamation has already been designed and it is 
expected to be completed much later. Because of the dire 
need to have a quick supply of water, this Unnichchi 
proposal has been made. Therefore, I hope the Irrigation 
Department will look into this request and one of these 
options would be put into operation very soon.  

Then, of course there is the Yan-oya Project which I 
believe is also in the pipeline. This will solve a serious 
problem in Gomarankadawala, Padavi Sripura, 
Moraweva and Kuchchaweli DS divisions. These are 
areas affected by the CKD - the Chronic Kidney Disease 
- which is affecting the poor residents of 
Gomarankadawala, Padavi Sripura, Moraweva and 
Kuchchaweli divisions. This will also help us in 
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Kebithigollewa, Kahatagasdigiliya, Horawpatana and 
Padaviya divisions in the Anuradhapura District. 
Therefore, the Yan-oya Development Project by the 
Irrigation Department is a very essential project which 
has to be prioritized and completed as soon as possible so 
that this will help the Department of National Community 
Water Supply to supply clean drinking water to these 
areas that have been seriously affected with the Chronic 
Kidney Disease. His Excellency the President, I must say, 
has been chairing a Task Force aimed at eliminating the 
Chronic Kidney Disease and under his leadership, some 
decisions have been taken and I urge once again that Yan-
oya Development Project be given high priority by the 
Irrigation Department. 

There are other issues include the North Central 
Province Canal Project, which I believe is also being 
given some priority. There is also the Upper Ma-oya 
Reservoir Project which is also very helpful for us to 
embark on the balance areas in that sector. 

Then, the Uma-oya Project has undergone some 
difficulties because of the tunnelling and seepage of 
water. I hope that some action is being taken to stop the 
leakages because the Ettampitiya Water Supply Scheme, 
the Hambegamuwa Water Supply Scheme, all depend on 
proper implementation of the Uma-oya Project. Then, 
implementing the Bandarawela, Haputale and Diyatalawa 
Water Supply Schemes by directing water to Dayaraba 
Reservoir from Uma-oya is a necessity.  

Since there is only limited time, I mentioned these few 
important irrigation projects which will help us enhance 
the water supply schemes in the area. I must once again 
thank the Minister, the Hon. Wijith Wijayamuni  Zoysa, 
for having given us his time graciously to discuss some of 
these matters. I must also thank His Excellency the 
President who has given a very valuable leadership in the 
environmental and the Mahaweli development sector.  

Thank you, very much.   
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Thank you. The next speaker is the Hon. Sivasakthi 

Ananthan.  
 
 

[பி.ப. 2.44] 
 
ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

இன்ைறய விவாதத்தில் நான் சார்ந்தி க்கின்ற வன்னி 
மாவட்டத்தின் நீர்ப்பாசனம் ெதாடர்பாக ம் குளங்களின் 

னரைமப் த் ெதாடர்பாக ம் சில விடயங்கைள இங்ேக 

ன்ைவக்கலாெமன்  நிைனக்கின்ேறன். குறிப்பாக 
வ னியா, மன்னார், ல்ைலத்தீ  ஆகிய 3 மாவட்டங்களி ம் 
6 திய நீர்த்ேதக்கங்கைள உ வாக்கி அத டாக 10,000 
இற்கும் ேமற்பட்ட வயல் நிலங்கைள ெநற்ெசய்ைகயில் 
ஈ ப த்த ம். அேதேபால், காணியற்ற மக்க க்குக் 
காணிைய வழங்கி, இந்த நீர்த்ேதக்கத்தி டாக 
அவர்க ைடய வாழ்வாதாரத்ைத ேமம்ப த்த ம். 
அந்தவைகயில் அ  சம்பந்தமாகச் சில திட்டங்கைள ம் 
இங்ேக ன்ைவக்கலாெமன்  நிைனக்கின்ேறன்.  

குறிப்பாக, மன்னார் மாவட்டத்திேல கூராய்த்திட்டத்ைதக் 
குறிப்பிடலாம். தற்ேபா  த க்கப்படாமல் இ க்கும் 
பறங்கியாற் க்குக் கு க்காக, சிராட் க்குள கிராமத்தில் 
அைணக்கட்  அைமப்பதன் லம் நீைரத் திைசதி ப்பிக் 
கூராய்க்குளத்திற்கு ெகாண் ெசல்வத டாகத் தற்ேபா ள்ள 
நான்கு சிறிய குளங்க க்குக் கீழான 400 ஏக்கர் 
வயல்நிலத்தில் ெசய்ைகபண்ண ம். ேம ம் 25 சிறிய 
குளங்க க்கூடாக அந்த நீைர வி வதன் லம்  
பயிர்ச்ெசய்ைகக்கான நிலத்ைத 1,750 ஏக்கராக 
அதிகாிக்கக்கூ ய ஒ  திய திட்டமாக ம் இ  இ க்கின்ற . 
இந்தத் திட்டமான , ஏற்ெகனேவ 1983ஆம் ஆண்  
கிராமங்கைள ேமம்ப த் ம் திட்டத்தின் -IRDP- கீழ் 
எ க்கப்பட் , அப்ேபாைதய நாட் ன்  சூழ்நிைல காரண 
மாகக் ைகவிடப்பட்ட . தற்ேபாைதய நிைலயில் இந்த 
திட்டத்திற்கான உத்ேதச மதிப்பீ  900 மில் யன் பாயாகும். 
இதனால் 800 கு ம்பங்கள் பயன்ெப வர். இதில் பின்வ ம் 
ேவைலகள் உள்ளடக்கப்பட ேவண் யி க்கிற . 
அைவயாவன, பறங்கியாற் க்கு கு க்காக அைணக்கட்  
கட்டேவண் ம்; அைணக்கட் ந்  கூராய்க்குளத்திற்கான 
அ குவாய்க்கால் அைமக்கப்பட ேவண் ம்; கூராய்க்குளம் 

னர்நிர்மாணம் ெசய்யப்பட ேவண் ம்; கூராய்க்குளத்தின் 
கீ ள்ள 25 சிறிய குளங்கள் னரைமப் ச் ெசய்யப்பட 
ேவண் ம். நீண்ட காலமாகேவ இந்தத் திட்டம் கிடப்பி ந்  
வ வதால், அதைன ன்ென க்க ேவண் ெமன்  
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அேதேபால், ேசமம  அைணக்கட்  -நஞ்ச த்த பள்ளம் - 
திட்டத்ைத ம் குறிப்பிட ேவண் ம். வ னியா மாவட்டத்தில் 
இந்தத் திட்டத்ைத ன்ென ப்பத டாக 400 ஏக்கர் வயல் 
நிலங்களில் நீர்ப்பாசனம் ெசய்யக்கூ யதாக இ க்கும். 
ேசமம க் குளத்தின் வான் வாய்க்கால்   -கனகராயன் ஆற்றின் 
ேமற்பகுதி - அைணக்கட் ன் லம் மறிக்கப்ப மானால், 400 
ஏக்கர் வைரயான மானாவாாிச் ெசய்ைக பண்ணப்ப ம் 
ெநற்காணிக க்கு நீர் விநிேயாகம் உ திப்ப த்தப்ப ம். 
இதனால் 200 கு ம்பங்கள்வைர பயனைடயக் கூ யதாக 
இ க்கும்.  

ேம ம் வ னியா, மன்னார் மாவட்டங்களில் சகல 
குளங்களி ம் வான் பா ம்ேபா  ஏற்ப ம் ெவள்ள 
அழிவிைனத் த ப்பதற்கு கழி  வாய்க்கால்கள் ேமம்ப த்தப் 
பட ேவண் ம். அத் டன், உள்ளீ கள் மற் ம் 
விைளெபா ட்கைளக் ெகாண் ெசல்வதற்ேகற்ற வைகயில் 
விவசாயப் பகுதி திகள் அபிவி த்தி ெசய்யப்படேவண் ய 
ேதைவ ம் இ க்கிற .  

அேதேபால், மாங்குளத்திற்கான நீர் விநிேயாகத் 
திட்டத்ைத ம் குறிப்பிட ேவண் ம். பா யாற்றின் ேமற் 
பகுதியில் ஒ  நீர்த்ேதக்கத்திைன அைமப்பதன் லம் 
மாங்குளத்திற்கான நீர் விநிேயாகத்திைன ேமற்ெகாள்ளலாம் 
என்ப  உத்ேதச திட்டமாகும். இவ்வைகயில் பா யாற்றிைன 
மறிப்பதனால் வ னிக்குளத்திற்கான நீர்வரத் ப் பாதிக்கப் 
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[ගරු  රවුෆ් හකීම් මහතා] 
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ப வதைன ஈ ெசய் ம் வைகயில் பறங்கியாற்றிைன 
ன் றிப்  பகுதியில் அைணக்கட் லம் திைச தி ப்பி 

அந்த நீைரப் பா யாற் க்கு ெகாண் ெசல்ல ம்.  

இேதேபால் வ னியா மாவட்டத்திேல பாவற்குளத்தி 
ந்  ெவளிேய கின்ற ேமலதிக நீர் கல்லா  

நீர்த்ேதக்கத்தினால் மன்னார் கடைலச் ெசன்றைடகின்ற .  
ஆகேவ, இந்தக் கல்லா  நீைர மறிப்பத டாகச் 
ெசட் குளத்திேல 1000 ஏக்கர் வயற் காணிகளில் பயிர் 
ெசய்யக்கூ ய  நிைல உ வாகும்.  ஆகேவ, இந்த  நிைல 
ஏற்ப மானால், காணியற்றவர்க க்கும் காணிகைள வழங்க 

ம்.  

ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தில் குறிப்பாகப் க்கு யி ப் ப் 
பிரேதசத்தில் உள்ள ேபராற்  நீர் ணாக நந்திக்கட ேல 
கலக்கிற . க்கு யி ப் ப் ேபராற்  நீர்த்ேதக்கம் 

னரைமக்கப்ப மாக இ ந்தால் 500 கு ம்பங்கள் தம  வயல் 
நிலங்கைளச் ெசய்ைக பண்ண ம்.  ஆகேவ, இந்தத் 
திட்டத்ைத ம் கவனத்திெல க்க ேவண் ம். இந்த 6 திய 
நீர்த்ேதக்கங்க டாக வன்னி மாவட்டத்திேல 10,000 ஏக்கர் 

திய வயல் நிலங்களில்  ெநல் ற்பத்திையச் ெசய்வதற்ேகற்ற 
திட்டங்கைள வகுக்க ம். அேதேபால் மன்னார், வ னியா, 

ல்ைலத்தீ  ஆகிய 3 மாவட்டங்களி ேம 395 குளங்கள் 
னரைமப் ச் ெசய்யப்படாமல் இ க்கின்றன.  வன்னி 

மாவட்டத்திேல நீண்ட காலமாகப் ேபார் நைடெபற்ற 
காரணத்தினால் இந்தக் குளங்கள் னரைமப் ச் ெசய்யப் 
படாமல் இ க்கின்றன. அதனால் இந்தக் கிராம மக்க ைடய 
வாழ்வாதாரங்கள் மிக ம் ேமாசமாகப் பாதிக்கப் 
பட் க்கின்றன.  ஆகேவ, இந்த 3 மாவட்டங்க க்கு ாிய 
குளங்கள் னரைமப் ச் ெசய்யப்பட ேவண் ெமன்ப  
எங்க ைடய ேகாாிக்ைகயாகும்.   

அ த்ததாக, வ னியா மாவட்டத்தி ள்ள வன இலாகாத் 
திைணக்களத்தின் சில நடவ க்ைககள் சம்பந்தமாக இங்ேக 
கூறேவண் யி க்கின்ற . எனக்கு ன் உைரயாற்றிய 
எங்க ைடய சக பாரா மன்ற உ ப்பினர் குறிப்பிட்ட  
ேபால், வ னியா மாவட்ட வன இலாகா திைணக்களத்ைதச் 
ேசர்ந்த சில அதிகாாிகள், அந்த  மாவட்டத்திேல 35-40 வ ட 
காலமாக மக்கள் கு யி க்கின்ற காணிகள் அல்ல  
அவர்க க்குாிய ேமட் நிலப் பயிர்ச்ெசய்ைகக்குாிய 
காணிகள், வயற்காணிகள் ேபான்றவற்ைற வன இலாகாத் 
திைணக்களத்திற்குாிய காணிகெளன்  ெசால்  எல்ைலக் 
கற்கைள இ கிறார்கள். அதனால், அந்தக் கிராம மக்க க்கும் 
இந்தத் திைணக்களத்திற்குமிைடேய பல ரண்பா கள், 
பிரச்சிைனகள் ெதாடர்ந் ெகாண் க்கின்றன.  அந்தத்  
திைணக்கள அதிகாாிகள் அந்த மாவட்டத்தில் இ க்கின்ற 
அரச  அதிப டேனா, பிரேதச ெசயலாள டேனா அல்ல  
அங்கி க்கின்ற மக்கள் பிரதிநிதிகள் எவ ட ேமா 
கலந்தாேலாசிக்காமல் தன்னிச்ைசயாக இந்தப் 
ெபா மக்க ைடய காணிகைளச் சு காித் க்ெகாண் க் 
கிறார்கள். இ ெதாடர்பாக நான் ெகளரவ அைமச்சர் 
சுவாமிநாதன் அவர்க ைடய கவனத் க்கும் அரசாங்க 
அதிப ைடய கவனத் க்கும்   ெகாண் வந்தி க்கின்ேறன்.   

வன்னி மாவட்டத்தி ந்  ஏற்ெகனேவ இடம்ெபயர்ந்த 
ஓர் இலட்சத் க்கும் ேமற்பட்ட மக்கள் இந்தியாவிேல 
அகதிகளாக இ க்கிறார்கள். இடம்ெபயர்ந்த மக்கள் 
தங்க ைடய ெசாந்த இடங்களிேல இன்ன ம் 
மீளக்கு ேயறவில்ைல. த்தம் காரணமாக அந்தக் காணிகைள 

ைமயாகத் ப் ர ெசய்  மீளக்கு ேயற யாத 
நிைலைம இ ந்த . ஆகேவ, இந்த வன இலாகா ெபா வாக 

இ க்கின்ற கா கைளப் பா காப்ப  என்ப  ேவ  விடயம்;  
ெபா மக்க க்குச் ெசாந்தமான இந்த நிலங்கள் சு காிப்பைத 
அ மதிக்க யா . ஆகேவ, சம்பந்தப்பட்ட அைமச்சு இந்த 
அதிகாாிக க்கு காணி சு காிக்கின்ற அதிகாரத்ைத 
நி த் ம்வைகயில் பணிப் ைரகைள வழங்க ேவண் ம்.  

ேம ம், வன்னி மாவட்டத்திேல பலேகா  பாய் 
ெப மதியான மரங்கள் ெதாடர்ந்  அழிக்கப்பட் க் 
ெகாண் க்கின்றன. அைத  இந்த அதிகாாிகள்  த த்  
நி த் வதற்குப் பதிலாக அவர்கேள இலஞ்சத்ைதப் ெபற் க் 
ெகாண்  சட்டவிேராதமாக மரம் அாிவில் ஈ ப கின்றவர் 
க க்குத் ைணேபாகின்றார்கள். அவர்கள் அங்கி க்கின்ற 
ெப மதிவாய்ந்த பாைல, திைர, ேதக்கு மற் ம் ம த 
மரங்கள் ேபான்றவற்ைற அாிந் ெகாண்  ெசல்கிறார்கள். 
ஆகேவ, இதைனத் த ப்பதற்கு சம்பந்தப்பட்ட அதிகாாி 
க க்குக் க ைமயான உத்தரைவப் பிறப்பிக்க ேவண் ம். 
இந்த மாவட்டத்திேல சட்ட விேராதமாக மரம் ெவட் தல், 
காடழித்தல் ேபான்ற விடயங்கைளக் கவனிக்கேவண் ய வன 
இலாகா, அதைன ேமற்ெகாள்ளாமல் ெபா மக்களின்  
காணிகைளச் சு காித் க்ெகாண் க்கின்ற . 

அேதேபால், ெகா ம்பி ந்  வ கின்ற ெதால்ெபா ள் 
திைணக்களத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள் அங்கி க்கின்ற 50 
வ டங்கள் பைழைமவாய்ந்த, உ திக ள்ள காணிகைளக் 
கூடச் சு காிக்கிறார்கள். பம்ைபம ப் பிரேதசத்ைதச் ேசர்ந்த 
ஒ வர் தன்னிடம் இ க்கின்ற உ திைய என்னிடம் 
காட் னார். அந்த உ தியின்ப  அ  50 வ டங்க க்கு ேமல் 
பைழைம வாய்ந்த 10 ஏக்கர் காணியாகும். அவ ைடய 
காணிக்குப் பக்கத்தில் இ க்கின்ற கிடாய்ச்சூாி காமி ள்ள 
இரா வத்தினர் அவ ைடய காணியி க்கின்ற 3 
கிண கைள ம் பயன்ப த்தித்  ேதாட்டம் ெசய்கிறார்கள். 
ஆனால், அந்தக் காணிக்குாியவர்கள் அதற்குள்  ேபாக ம் 

யா ; ேதாட்டம் ெசய்ய ம் யா . அண்ைமயில் 
ெகா ம்பி ந்  வந்த ெதால்ெபா ள் திைணக்களத்தின் 
அதிகாாிகள் அந்த 10 ஏக்கர் காணிைய ம் சுற்றி இ  
தமக்குாிய காணிெயன்  அைடயாளப்ப த்திவிட் ச் 
ெசன்றி க்கிறார்கள். ஒ றத்தில் தமிழ் மக்களின் காணிகைள 
வன இலாகா சு காிக்கின்ற ; ம றத்தில் ெதால்ெபா ள் 
திைணக்களத்தினர் என்  கூறிப் பறித் ச்ெசல்கிறார்கள்.  

மன்னார் மாவட்டத்தில் பறைவகள் சரணாலயத்திற்கு 
என்  கிட்டத்தட்ட 4,000 ஏக்க க்கு ேமல் காணிகள் 
சு காிக்கப்பட் க்கின்றன. மன்னார் நகரம், வங்காைலப் 
பிரேதசம், தி க்ேகதீஸ்வரம் ேபான்ற இடங்களி ள்ள ெப ந் 
ெதாைகயான காணிகள் இதற்காகச் சு காிக்கப்பட் ள்ளன. 
இந்தப் பறைவகள் சரணாலயம் என்  குறிப்பி கின்ற 
இடத்தில் ஒ  மரங்கூடக் கிைடயா . அ  வ ம் 
ெவட்ைடெவளியான இடமாகும்.  

வடக்கு, கிழக்கில் ேபார் நைடெபற்  வைடந்தி க் 
கின்ற ; மக்கள் ைமயாக மீள்கு ேயற்றம் ெசய்யப்பட 
வில்ைல. இடம்ெபயர்ந்  இந்தியாவிேல இ க்கின்ற அகதிகள் 
பலர் இங்கு வரேவண் ய ேதைவயி க்கின்ற . ஆனால், 
இரா வத்தினர் ஏற்ெகனேவ பல ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் 
நிலங்கைள பி த்  ைவத்தி க்கின்றார்கள். குறிப்பாக, 
ெசட் குளம் பிரேதசத்தில் 6,000 ஏக்க க்கு ேமல் 
இரா வத்தினர் பி த்  ைவத்தி க்கின்றார்கள். ஆகேவ, 
இப்ப யான நிைலைமகளில் நல்லாட்சி ெசய்கிேறாம் என்  
ெசால் கின்ற இந்த அரசாங்கம், இவற் க்குத் ேதைவயான 
நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம். அத்ேதா  
காடழித்தல், சட்டவிேராதமான மரக்கடத்தல், ெதால்ெபா ள் 
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திைணக்களம் என்  கூறி காணிகைளச் சு காித்தல், 
பறைவகள் சரணாலயத் க்ெகன்  காணிகைளப் பறித் 
ெத த்தல் ேபான்ற விடயங்கைளத் த த் நி த்த ேவண் ம். 
ஆகேவ, எந்தவைகயி ம் இந்த மக்க க்கான  மீள்கு ேயற் 
றத் க்கு அரசாங்கம் அ மதிக்காதவைர ஒ  நல்லாட்சி 
ையேயா, நல் ணக்கத்ைதேயா ஏற்ப த் வ  என்ப  ஒ  
ெபாய்யான விடயமாகத்தான் இ க்கும்.  

இ தியாக, நான் குறிப்பிட்ட இந்த விடயங்கைளக் 
கவனத்தில் எ க்கேவண் ெமன்  கூறி, எனக்குச் சந்தர்ப்பம்  
வழங்கியைமக்கு நன்றி ெதாிவித் , விைடெப கின்ேறன். 
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ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම මහවැලි 

සංවර්ධන හා පරිසර අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ සාකච්ඡාවට 
භාජනය වන ෙම් ෙමොෙහොෙත් මා ෙවනුෙවන් ෙවලාව ෙවන් කර 
දීම සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

ඔබතුමා මූලාසනෙය් සිටින අවස්ථාෙව්  කථා කරන්න ලැබීම 
සම්බන්ධෙයනුත් මට යම් කිසි සතුටක් තිෙබනවා. ෙමොකද,  
පරිසරය සම්බන්ධව කථා කරද්දි, දිවුලපිටිය ආසනය, දිවුලපිටිය 
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතය පැත්ෙතන් සුවිෙශේෂීයි. 
ඔබතුමා කලක් එහි එක්සත් ජාතික පක්ෂ පධාන සංවිධායකවරයා 
හැටියට කටයුතු කළා.  පරිසරය විනාශ වීම තමයි අපට දැඩිව 
බලපාන, දැඩිව තිෙබන ගැටලුව.  ඇත්ත වශෙයන්ම ෙකොළඹ 
පෙද්ශය ෙගොඩ නංවන්න, ඒ වාෙග්ම ලංකාෙව්  ජනාකීර්ණ පෙද්ශ 
ෙගොඩ නංවන්න ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතයට අවශ  කරන අමු දව  
වැඩිම පමාණයක් ෙකොළඹට ෙග න එන්ෙන් අෙප් දිවුලපිටිය 
මැතිවරණ බලපෙද්ශෙයනුයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, උදාහරණයක් වශෙයන් 
කියනවා නම් දැන් ඇවිල්ලා තිෙබනවා, Colombo Port City 
Project එක. එක්සත් ජාතික පක්ෂය පසු ගිය වකවානුෙව් කෑ 
ගහලා පකාශ කෙළේ,  "Colombo Port City Project එක අපි 
කරන්ෙන් නැහැ, ඒක කරන්න අපි ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ, ඒක කිසි 
ෙසේත්ම ෙවන්ෙන් නැහැ" කියලායි. මට මතකයි, ධීවර ගම්මාන 
පුරාවට, මීගමුව, වත්තල, පමුණුගම වාෙග් පැතිවලට ගිහිල්ලා 
කිව්වා, ෙම්ක කෙළොත් ෙකොල්ලුපිටිය, බම්බලපිටිය, ගල්කිස්ස 
පෙද්ශ නැතිව යනවා කියලා. අපි ඒ ෙවලාෙව් Colombo Port City 
project එෙක් තිෙබන වටිනාකම ගැන කියද්දි, ෙම් විධියට කෑ 
ගහලා තමයි ඔබ තමුන්නාන්ෙසේලා කටයුතු කෙළේ. ෙම් Colombo 
Port City Project එක කෙළොත්, ගල් කඳු කැෙඩනවා, පස ් කඳු 
විනාශ ෙවනවා, විශාල විධියට පරිසරය විනාශ වනවායි කියලා 
තමුන්නාන්ෙසේලා අෙප් ගම් පෙද්ශ ඇතුළට ඇවිත් පකාශ කළා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හැබැයි, අද වන ෙකොට ඒ 
තත්ත්වය ෙවනස් ෙවලා. ඊෙය් ෙපෙර්දා ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න 
ඇමතිතුමා මාධ  සාකච්ඡාවකදි පැහැදිලිවම කිව්වා, Colombo 
Port City Project එක පටන් ගන්න ඕනෑයි කියලා. ඒක කරන්න 
අවශ යි කියලා කිව්වා. අපි එදා ඒ අවශ තාව ගැන කිව්වා. 
ෙමොකද, විශාල නගරයක් නිර්මාණය ෙවද්දි, ඒෙක් අවශ තාව 
අපට දැනුණා. එෙහම දියුණු ෙවන්න ඕනෑයි කියන එක දැනුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම වර්තමාන ගරු 
පරිසර නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා අපත් සමඟ චීන සංචාරෙය් ෙයෙදද්දි, 
අපි ෙම් වාෙග් වටිනා වැඩසටහන්වලට සහෙයෝගය දක්වන්න 
ඕනෑයි කියලා  අපට පකාශ කළා. [බාධා කිරීමක්] සංවර්ධනය 
පැත්ෙතන් මිසක්, අෙනක් ෙද්වල් සම්බන්ධෙයන් අපි කථා 
කරන්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි අද 
විෙශේෂෙයන් සතුටු ෙවනවා, මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර 
අමාත ාංශය අතිගරු ජනාධිපතිතුමා යටෙත් තිෙබන එක ගැන. ඒ 
වාෙග්ම එහි නිෙයෝජ  ඇමති ධුරය තරුණයකුට දීම 
සම්බන්ධෙයනුත් අපි වඩාත් සතුටු ෙවනවා. ෙමොකද, ෙම් විනාශ 
ෙවමින් යන පරිසරය යම් තාක් දුරට ආරක්ෂා ෙව්වි කියන 
විශ්වාසය අපට තිෙබන නිසායි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මහවැලිෙය් ඉඩම් 
අත්තෙනෝමතිකව අත් පත් කරෙගන, අත්තෙනෝමතිකව 
පරිහරණය කරන වට පිටාව දැන් අවසන් ෙවලා තිෙබනවා. 
මහවැලි අධිකාරියට අයත් ඒ සංවර්ධන වැඩසටහන්, වැඩ 
පිළිෙවළවල් කියාත්මක වනවා. ෙම්ක තමයි රටට අවශ  
කරන්ෙන්. ඒ පෙද්ශවල සහජීවනය ඇති ෙවන්න ෙදමළ, මුස්ලිම්, 
සිංහල මිනිස්සු පදිංචි කරවන්න පුළුවන්. ඒ ඉඩ කඩම් ජනතාවට 
ලබා දීලා, ඒ ඉඩ කඩම්වල අයිතිය ලබා දීලා, ඒ පෙද්ශ සශීක කළ 
යුතුයි. මහාමාන  ඩී.එස්. ෙසේනානායක එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
නිර්මාතෘවරයාෙග් ඒ සංකල්පය, මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා 
ඉන්න කාලවකවානුව තුළත් කියාත්මක කරෙගන ආවා.  ෙම් වන 
විනාශය, කැලෑ විනාශය, පරිසර සංෙව්දී කලාප විනාශය තුළ අද 
ෙකොළඹට ඇවිත් තිෙබන ෙලොකුම තර්ජනය ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ෙමොකක්ද?  

අද ෙකොළඹට ආවාම මහා විශාල කඳු විධියට ෙපෙනනවා, 
කුණු කඳු. බ්ලූමැන්ඩල් ගත්තාම, ෙදමටෙගොඩ ගත්තාම විශාල 
කුණු කඳු ෙගොඩ ගැහිලා තිෙබනවා. අද ෙමය ෙලොකු පශ්නයක් 
ෙවලා තිෙබනවා. පළාත් පාලන ආයතන කරෙගන යන්න බැරි 
තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිෙබනවා. පළාත් පාලන ආයතනයක 
අය වැය සූදානම් කරන ෙකොට, කුණු ටික ඉවත් කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් විශාල ගැටලුවකට මුහුණ පාන්න සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා. හැබැයි, ෙම්වාට සුදුසු  වැඩ පිළි ෙවළවල්, වැඩසටහන් 
තිෙබනවා. ඒ වැඩසටහන් දැන් ෙම් රටට අවශ යි.  

ඝන අපදව  කළමනාකරණය කරන්න ෙමවර අය වැෙයන් 
විශාල මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා. හැබැයි, ඒ වැඩසටහන 
කියාත්මක ෙවනවා නම් අපි ෙබොෙහොම සතුටුයි. අද අපි ෙකොළඹට 
එද්දී දකින්ෙන් ෙමොනවාද? ගම්පහ දිස්තික්කය අවසන් කරලා, 
කැලණි පාලෙමන් ෙකොළඹ දිස්තික්කයට ඇතුළු ෙවද්දී දකුණු 
පැත්ෙත් තිෙබන බ්ලූමැන්ඩල් කුණු කන්දයි, වම් පැත්ෙත් තිෙබන 
ෙදමටෙගොඩ කුණු කන්දයි  දැක්කාම  අෙප් රටට පැමිෙණන 
විෙද්ශිකයාෙග් සිතු තුළ පවා මහා පිළිකුලක් තමයි ඇති වන්ෙන්.  
කටුනායක වැනි හරි ලස්සන තැනක ඉඳන්  ඇවිත් ෙකොළඹ 
නගරයට ඇතුළු ෙවන  ෙකොට ෙම් වාෙග් කුණු කඳු දැක්කාම අෙප් 
රට ගැන මහා කනගාටුදායක හැඟීමක් තමයි ඔවුන් තුළ ඇති 
වන්ෙන්. ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ හිටපු ආරක්ෂක ෙල්කම්තුමා ෙම් 
සඳහා මනා වැඩ පිළිෙවළක් ඒ වකවානුව තුළ ෙගන ගියා. ඒවා 
ඉදිරියට ෙගන යන්න අවශ යි. වර්තමාන රජයටත් ඒ  වගකීම 
තිෙබනවා. වර්තමාන රජෙයන් සිද්ධ ෙවන වැරැද්දක් තමයි, අප 
කළ ෙද්වල්වල අනික් පැත්ත කරන එක. පසු ගිය රජ ය  කළ 
ෙහොඳ වැඩ ඉදිරියට ෙගන යනවා නම් වටිනාකමක් තිෙබනවා. 
නමුත්, අද කරන්ෙන් ඒක ෙනොෙවයි.  

779 780 

[ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා ] 



2015 ෙදසැම්බර් 07 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කලින් දවසකත් ෙම් ගැන 
කථා කළා. උළු කර්මාන්තයට අවශ  කරන මැටි ලබාගැනීෙම්දී, 
ගෙඩොල් කර්මාන්තයට අවශ  කරන මැටි ලබා ගැනීෙම්දී, Port 
City වැනි ව ාපෘතිවලට අවශ  කරන කළු ගල් ලබා ගැනීෙම්දී 
පරිසරය විනාශ ෙනොවී ආරක්ෂා වන විධියට, ඒ සථ්ාන නැවත යථා 
තත්ත්වයට පත් කරන්න පුළුවන් වන විධියට ඒ අමුදව  
ලබාගන්නවා නම්  ෙහොඳයි. අෙප් බන්දුල ගුණවර්ධන හිටපු 
ඇමතිතුමාත් එක්ක මා අද ෙම් ගැන සාකච්ඡා කළා . ෙම් කළු ගල්  
කඩපු අක්කර පනෙහේ, හැෙට් ඉඩම් තිෙබනවා. ෙම් ඉඩම්වල ෙපොල් 
වගා කරන්න පුළුවන්. වසර ගණනාවක් පරණ වුණු ඒ කැළි කසළ 
අද පස් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. අද කැළි කසළ නැහැ ඒ 
ස්ථානවල. ඒ නිසා ඒ තැන්වල ෙපොල් වගා කරන්න පුළුවන් 
තත්ත්වයක් තිෙබනවා; වතු නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් 
තත්ත්වයක් තිෙබනවා. ෙමවැනි අලුත් සංකල්පවලට, අලුත් 
ෙද්වල්වලට රට අරෙගන යන්න ඕනෑ. එෙහම නැතුව සියලු ෙද් 
නතර කරන්න කියන එක ෙනොෙවයි කළ යුත්ෙත්.  

එක වකවානුවක භූ විද ා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය 
පරිසර අමාත ාංශය යටෙත්යි තිබුෙණ්. මට ෙහොඳාකාරවම 
මතකයි, ගල්කිස්ෙසේ තිබුණු ඒ කාර්යාංශය වැහිලායි තිබුෙණ්. මට 
මතක විධියට 2000 වර්ෂෙය්දී අපි ෙබොෙහොම කෑ ගහලා, උනන්දු 
කරලා කටයුතු කිරීම නිසා අද ඒ ආයතනය විශාල ආදායම් ලබන 
ආයතනයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි, ෙම් 
කාර්යාංශෙය් නිලධාරින් යම් යම් අකටයුතුකම්වලට මැදිහත් 
ෙවලා තිෙබනවා. නිසි කමෙව්දයක් නැතුව, ෙහොයන්ෙන් 
බලන්ෙන් නැතුව, කිසි ෙදයක් පරීක්ෂා කරන්ෙන් නැතුව 
ඉබාගාෙත් බලපත ෙදන්න පටන් ගත්තා. ඒ නිසා තමයි පරිසරය 
විශාල වශෙයන් විනාශ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. විෙශේෂෙයන් දිවුලපිටිය 
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් ඉඩම් විනාශයට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ඒ නිසායි. අද ඒ පෙද්ශවල ජීවත් වන ජනතාවෙගන් අඩකටම 
වතුර නැති පශ්නයට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්, භූ 
විද ා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශෙයන් නිසි කමෙව්දයක් අනුව 
වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක ෙනොකරපු නිසායි. ඒ නිසා අෙප් නවක 
නිෙයෝජ  අමාත තුමාට මා ෙයෝජනා කරනවා, ඒ ගම්වලට ගිහින් 
ඒ ගම්වල ඉන්න උදවිය එක්ක සාකච්ඡා කරලා, ඒ 
කර්මාන්තකරුවන් එක්ක සාකච්ඡා කරලා  සුදුසු කියා මාර්ග 
ගන්න කියලා.  

 

2018 වර්ෂයවන විට ඇස්බැස්ෙටොස් ෂීට් භාවිතය තහනම් 
කරන්න කියලා තිෙබනවා. ඒ වසෙර් සිට ඇස්බැස්ෙටොස් ෂීට් 
තහනම් වුණාම, ඒ ෙවනුවට උළු නිෂ්පාදනය කිරීමට මැටි කැනීම් 
කරන්න සිද්ධ වනවා. ෙපරට වඩා විශාල ෙලස මැටි කැනීම් 
කරන්න සිද්ධ වීෙමන් ඒ පෙද්ශ විනාශයට පත් වන නිසා ඒ 
කර්මාන්තකරුවන් සමඟ සාකච්ඡා කරලා අවශ  වැඩ පිළිෙවළක් 
සකස් කරන්න සිද්ධ වනවා.  දැන් ඇස්බැස්ෙටොස් ෂීට් කර්මාන්තය 
නවත්වද්දී, උළු කර්මාන්තය  වැඩි ෙවද්දී එෙහම නැත්නම් විෙද්ශ 
ආෙයෝජකෙයෝ ඇවිල්ලා ෙවනත් කර්මාන්තයක් පටන් ගන්න 
සූදානම් ෙවද්දී අෙප් පරිසර සංෙව්දී කලාප, පරිසරයට හිතකර 
ස්ථාන විනාශ කරන වැඩ පිළිෙවළක් ෙගන ගිෙයොත් මම 
හිතන්ෙන් පරිසර- 

 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ෙවන් වූ කාලය අවසානයි. 
 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට විනාඩියක් ෙදන්න.  

විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමාටත් වටිනා ෙදයක් මා කියන්ෙන්. 
ෙමොකද, ඔබතුමාත් පරිසරය ආරක්ෂා කරන්න ෙබොෙහොම කැප 
වුණු මන්තීවරයක්. මා අෙප් ගරු ඇමතිතුමාට ෙයෝජනා කරනවා, 
ඒ කර්මාන්තකරුවන් අමාත ාංශයට ෙගනැල්ලා, සාකච්ඡා කරලා 
වැඩ පිළිෙවළක් ෙයොදා ෙගන, ලබන ජනවාරි මාසෙය් සිට ෙම් 
කටයුතු නියමාකාරෙයන් කරෙගන යන්න ඒ කර්මාන්තකරුවන්ට 
අවස්ථා ලබා ෙදන්න කියලා. ඒ කාරණයත් සඳහන් කරමින්, මට 
ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් අෙප් මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමා ඇතුළු සියලුෙදනාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින්, මා නිහඬ 
වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 3.07] 
 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය (විෙද්ශ රැකියා 
අමාත තුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல - ெவளிநாட்  
ெதாழில்வாய்ப்  அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale - Minister of Foreign 
Employment) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර 

අමාත ාංශයත්, වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ 
අමාත ාංශයත් පිළිබඳව ෙම් කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී මා ඉතාම 
සන්ෙතෝෂෙයන් කථා කරන්ෙන්. මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර 
විෂයය ගරු ජනාධිපතිතුමා යටෙත්යි තිෙබන්ෙන්. අද යහ පාලනය 
රෙට් හැම අංශයකම ඇති ෙවමින් පවතින ෙවලාවක එතුමාෙග් 
අමාත ාංශෙය් වැඩකටයුතුත් ඒ ආකාරෙයන්ම සිද්ධ වනවාය 
කියන එක අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ වාෙග්ම වාරිමාර්ග විෂයය 
භාරව තිෙබන්ෙන් අෙප් හිතවත් ගරු ගාමිණී විජිත් විජියමුණි 
ෙසොයිසා ඇමතිතුමාට. එතුමා අෙප් පෙද්ශවල ෙගොවි ජනතාවෙග් 
වාරි කර්මාන්තය දියුණු කරන්න අපට හැම තිස්ෙසේම අත හිත 
ෙදන ඇමතිවරෙයක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා නිෙයෝජනය කරන 
රත්නපුර දිස්තික්කෙය් උඩවලව, ඇඹිලිපිටිය පෙද්ශ මහවැලියට 
අයිති පෙද්ශ. අද මහවැලි අධිකාරිය සමහර ෙද්වල් 
සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන ෙකොට මහවැලියට අ යත් අෙනක් 
පෙද්ශවලට වැඩිය ටිකක් මන්දගාමී ස්වරූපයක් අෙප් උඩවලෙව් 
පෙද්ශය සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන ෙකොට තිෙබනවාය කියන 
එක මම කනගාටුෙවන් වුණත් මතක් කරන්න ඕනෑ. උඩවලෙව් 
ව ාපාරය ගල්ඔය ව ාපාරය තරම්ම පැරණි ෙගොවි ජනපද බිහි 
වුණු ව ාපාරයක් හැටියට අපට හඳුන්වන්න පුළුවන්. අපි දන්ෙන් 
නැහැ යම් යම් අදිසි බලෙව්ග ෙම්වා තුළ  කියාත්මක වනවාද 
කියලා. 

ෙගොවීන්ෙග් පැත්ෙතන් සහ ඒ ඉඩම්වල පදිංචි උදවියෙග් 
පැත්ෙතන් වැඩ කටයුතු ෙකෙරන ෙකොට ඒ අයට යම් යම් 
අසාධාරණකම්වලට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. පසු 
ගිය 05වැනිදා ගරු අගමැතිතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පකාශයක් 
කළා.  පදිංචි උදවියට ලක්ෂ 30කට 32ට ආසන්න පමාණයකට ඒ 
ඉඩම්වල හිමිකාරිත්වය; ඒ ඉඩම්වල අයිතිය ලැෙබන ආකාරයට 
ඔප්පු ලබා දීමට ෙම් කාලය තුළ කටයුතු කරනවාය කියන එක 
එතුමා පකාශ කළා. ඒ අනුව බලන විට විෙශේෂෙයන්ම මහවැලි 
පෙද්ශෙය් උඩවලව කලාපය තුළ පදිංචි විශාල පිරිසකට ෙලොකු 
අසාධාරණයක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. සමහර ෙවලාවට අවුරුදු  
50කට 60කට වැඩි කාලයක් ෙම් ඉඩම්වල පදිංචි ෙවලා සිටින 
උදවියට ඒවාෙය් කිසිම නීත නුකූල හිමිකාරිත්වයක් නැති 
තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිෙබනවා.  සමහර අය ඔප්පු ලබා ගැනීම 
සඳහා  අවශ  කරන forms   පුරවා අධිකාරියට භාර දුන්නාම,   ඒ 
පෙද්ශවල ජීවත් වන ෙගොවි ජනතාවට උහුලන්න බැරි ෙනොවටිනා 
විධියට ඒ ඉඩම්වල  වටිනාකම් තක්ෙසේරු කර තිෙබනවා. සමහර 
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අයට රුපියල් ලක්ෂ 5 ඉඳලා රුපියල් ලක්ෂ 15 වාෙග් විශාල 
මුදලකට තක්ෙසේරු කර තිබීම නිසා අහිංසක ෙගොවි ජනතාවට ඒ 
ඔප්පු ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැති තත්ත්වයකට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි,  විෙශේෂෙයන්ම ෙගොවි ජනතාව හැටියට ඒ 
අයට අද විශාල මුදලක් වියදම් කර ගන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති 
ෙවලා තිෙබන බව ඔබතුමාත් විශව්ාස කරනවා ඇති. එවැනි  විශාල 
මුදලක් ඉතිරි කර ගන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. 
ඒ නිසා ෙමවැනි විශාල මුදලකට තක්ෙසේරු කළාම නැවත වාරයක් 
හිටපු තැනටම පත් ෙවන්න තමයි ඒ අයට සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් ෙහේතුව නිසා ෙම් අයට ඒ ඉඩම්වල අයිතිය ලබා 
ගැනීමට ෙනොහැකි  වීම නිසාම බරපතළ පශ්න ගණනාවක් ඇති 
ෙවලා තිෙබනවා.  අවුරුදු 50කට වැඩි කාලයක් ඒ ඉඩම්වල ජීවත් 
ෙවලා, දැන් වෙයෝවෘද්ධ තත්ත්වයට ෙවලා සිටින ෙගොවීන්ට  
තමන්ෙග්  අවසාන කාලෙය් ඒවා දරුවන්ටවත් පවරන්න විධියක් 
නැහැ. අක්කර ෙදකක ඉඩමක් තිෙබන අයට දරුවන් හතර පස් 
ෙදෙනක් ඉන්නවා නම්, ඒ හතර පස්ෙදනාටම ෙබදලා ෙදන්න 
තිෙබන්ෙන් ඒ ඉඩමයි. ෙදවැනි පරම්පරාව, තුන්වැනි පරම්පරාව 
හැටියට ඉන්න අයත් ෙගවල් හදලා තිෙබන්ෙන් ඒ ඉඩෙම්. 
එතෙකොට තිෙබන ඉඩකඩ ෙබොෙහොම අඩුයි. ඒ නිසා වෙයෝවෘද්ධ 
ෙගොවි මහත්වරුන් ෙවනුෙවන් ෙම්ක ෙලොකු අසාධාරණයක් බව 
අපි ෙම් ෙවලාෙව් මතක් කරන්නට ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම ඒ ඉඩම් 
දරුවන්ට පවරන්න බැහැ වාෙග්ම,  හිමිකාරිත්වයක් නැති නිසා 
ෙදවැනි පරම්පරාවට බැංකු කටයුත්තක්වත් කර ගන්න විධියක් 
නැහැ. ඒ නිසා  හිමිකාරිත්වයක් නැතිව සිටින ඒ කුඹුරු හා ෙහේන් 
ෙගොවීන්ට ඔප්පු පදානය කිරීෙම්දී පමුඛතාව ලබා ෙදයි කියලා අපි 
විශ්වාස කරනවා.  අඩුම තරමින් පදිංචිව සිටි කාලය  සැලකිල්ලට 
අර ෙගනවත් ඒ අයට පමුඛතාව ලබා දීලා කටයුතු කරාවි කියන 
විශ්වාසය අප තුළ තිෙබනවා. 

ඇඹිලිපිටිය නව නගර පෙද්ශය ගත්තත් එම ගාම නිලධාරි 
වසම්වල පදිංචි අයට රණසිංහ ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමා ඒ 
පෙද්ශෙය් ගම් උදාව   පවත්වන කාලෙය් නගරබදව ඉඩම් කට්ටි 
ලබා ෙදන්න කටයුතු කළා. ඒ අයටත් අර වාෙග්මයි, කිසිම 
හිමිකාරිත්වයක් නැහැ.   නගර සභාෙව් වරිපනම් ගාස්තු ආදිය 
ඔක්ෙකොම ෙගව්වත්,   ඒ ඉඩම්වලට නීත නුකූල අයිතියක් ඒ 
අයටත් නැහැ. ඒ අය  ෙවනුෙවනුත් පමුඛතාව දීලා කටයුතු කරාවි 
කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් ඉඩම් මහවැලි 
අධිකාරියට ගන්න ඉස්සරෙවලා  ගංගා නිම්න සංවර්ධන 
මණ්ඩලයට අයිති ඉඩම් හැටියටයි තිබුෙණ්.  ඒ යුගෙය් තමන්ට 
බුක්තිය සනාථ කරන්න  අයිතිවාසිකම් තිබුණත්,  ඒ අයට නැවතත් 
එම පශ්නයම  තිෙබනවා. මම ෙම් ෙවලාෙව්දී ඒ සම්බන්ධෙයන්  
විෂය භාර අමාත තුමා හැටියට අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරවනවා.  

ඇඹිලිපිටිය පෙද්ශෙය් ෙම් සම්බන්ධෙයන් පවතින ගැටලු 
නිරාකරණය කර ගන්න ඕනෑ. මම නිෙයෝජනය කරන දිස්තික්කය 
නිසා මම ෙහොඳාකාරවම දන්නවා සමහර නිලධාරින් තවමත් අර 
කුහක ෙද්ශපාලනය, ෛවර ෙද්ශපාලනය ඔළුෙව් තබා ෙගන 
තමයි වැඩ කරන්ෙන්.  මහවැලිය ගැන කථා කරනවා නම්,  
මහවැලිය පටන්ෙගන  දැන් අවුරුදු 35කට ආසන්න කාලයක් ගත 
ෙවලා තිෙබනවා.   සමහර පැරණි ෙසේවකයන් සම්බන්ධෙයන්  
ඉතාම අසාධාරණ විධියට තමයි ඒවාෙය් කටයුතු ෙකෙරන්ෙන්.  
සමහර ෙවලාවට ඒ ෙසේවකයන්, ඒ නිලධාරින් ෙමච්චර කාලයක් 
මහවැලියට යම්කිසි ෙසේවාවක් ෙනොකළ අය විධියට තමයි 
සලකන්ෙන්.   

ෙම් කාරණය පිළිබඳවත් වාරිමාර්ග ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට 
ෙයොමු කරවන්නට ඕනෑ. ඒ පෙද්ශවල තිෙබන ඇළෙව්ලි පවිත 
කිරීෙම්දී සහ නඩත්තු කිරීෙම්දී, ඇඹිලිපිටිය උඩවලව පෙද්ශයට 
සලකන්ෙන් මහවැලි පෙද්ශයක් හැටියට ෙනොෙවයි  කියලයි අපට 
හිෙතන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම රත්නපුර දිස්තික්කෙය් පැරණි වාරි 
කර්මාන්ත, වාරි ව ාපාර සෑෙහන පමාණයක් තිෙබනවා. ඒ 
පිළිබඳවත් ෙම් ෙවලාෙව්දී මා එතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු 
කරවනවා. ඒවා නැවත නඩත්තු කරන්න, යථා තතත්වයට පත් 
කරන්න අවශ යි. ෙමොකද, අෙප් දිස්තික්කෙය් කුඹුරු වපුරා ජීවත් 
ෙවන ෙගොවීන් ඉන්නවා කියන කාරණය ෙම් අවස්ථාෙව්දී  වාරි 
මාර්ග ඇමතිතුමාට ෙපොඩ්ඩක් මතක් කරන්න අපි කැමැතියි.   

මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත ාංශය යටෙත් මැණික් හා 
ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය පවතිනවා. ෙම් කර්මාන්තය  කරන පිරිස  
අද ෙනොෙයකුත් ගැටලු සහගත තත්ත්වයන්ට මුහුණ දීලා සිටිනවා.  
රෙට් දිස්තික්ක 12කට ආසන්න පමාණයක  මැණික් කර්මාන්තය 
තිෙබනවා. ෙම් කර්මාන්තය ඉතාම පැරණි කර්මාන්තයක් හැටියට 
අෙප් රෙට් පැවතුණු නිසා තමයි රත්නදීපය යනුෙවන් අෙප් රට 
හඳුන්වන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම ෙලෝකෙය් මිල කළ ෙනොහැකි          
වටිනා මැණික් තිෙබන රටක් හැටියටත් අපි පචලිත ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ලක්ෂ 30කට ආසන්න පමාණයක් - සමස්ත 
ජනගහනෙයන් සියයට 15ක විතර පමාණයක් - ෙම් කර්මාන්තය 
ආශිතව ජීවත් ෙවනවා.  ජනවාරි 08 ෙවනිදා ඇති වුණු ෙවනසින් 
පසුව - ෙම් අවස්ථාෙව්  අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට ස්තුතිවන්ත 
වන්නට ඕනෑ, එතුමා විෂය භාර ඇමතිතුමා හැටියට එදා 
රත්නපුරයට ගිහින්, ඒ සම්බන්ධෙයන් තිබුණු ගැටලු සහගත 
තත්ත්වය පිළිබඳව ෙසොයා බලා අවශ  කඩිනම් විසඳුම් ලබා 
ෙදන්න කටයුතු කිරීම ගැන.  නමුත් ෙමොකක් හරි ෙහේතුවක් නිසා 
තවමත් යම් යම් ගැටලු ඒ තත්ත්වෙයන්ම පවතිනවා.  
විෙශේෂෙයන්ම වර්තමානෙය් - [බාධා කිරීමක්] ෙමොකක්ද ගරු 
මන්තීතුමා? 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
බුල්ෙඩෝසර් - 

 

 

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
බුල්ෙඩෝසර් ෙනොෙවයි බැෙකෝ.  ඒ ගැන ෙනොෙවයි මම කථා 

කරන්ෙන්.   බැෙකෝ යන්ත ෙයොදනෙකොට ඒ සම්බන්ධෙයන් 
නිවැරදි කාර්ය පටිපාටියක් අනුගමනය කරනවා.  නමුත් ඊට වැඩිය  
අද දවෙසේ - 

 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමියට ලබා දී තිබුණු  ෙව්ලාව නම් ඉවර වුණා.    

 

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
මට තව ෙපොඩි කාලයක් ලබා ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි.  [බාධා කිරීමක්]  ඒක නිසා තමයි මම කිව්ෙව්.  ෙම් 
තිෙබන තත්ත්වය උඩ විෙද්ශික සමාගම්වලට බලපත නිකුත් 
කිරීම නිසා ෙම් ක්ෙෂේතයට සම්බන්ධ සියලු ෙදනා අද සෑෙහන 
කලබලයකට පත් ෙවලා ඉන්නවා. අද ඒ සමාගම්වලට බදු කමයට  
පවා ඉඩම් ලබා දී තිෙබනවා. ඒ කාරණය ගැන අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් අවධානය විෙශේෂෙයන්ම ෙයොමු කරවනවා.  
එතුමා ෙකොෙහත්ම ෙම් කටයුත්ත විෙද්ශිකයන්ට කරන්න ඉඩ 
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ෙදන්ෙන් නැහැ කියලා මම දන්නවා.  එතුමා ඒ ගැන ෙහොඳ 
පතිපත්තිගරුක වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කර තිෙබනවා.  නමුත් 
පුංචි ගැටලුවක් තිෙබනවා. යම්කිසි සමාගමකට ලංකාෙව් 
අධ ක්ෂවරුන් පත්ෙවනෙකොට ඒ අය සමඟ විෙද්ශික 
සම්බන්ධකම් පවත්වා ෙගන, ඒ අය  මාර්ගෙයන් ෙම්වා කරන්න 
පුළුවන් වන ආකාරෙය් පුංචි පුංචි හිඩැස ් තිෙබනවා. ඒ 
සම්බන්ධෙයනුත් යම්කිසි තීරණයක් ගන්නට ඕනෑ කියලා මම 
කියනවා.  ඒ වාෙග්ම ෙමවර අය වැය ෙයෝජනාවලදී  මැණික්, 
ස්වර්ණාභරණ හා දියමන්ති ෙවන්ෙද්සි කිරීම්  සෑම වසරකම 
අෙපේල් සහ ඔක්ෙතෝබර් මාසවල  පැවැත්වීමට ෙයෝජනා ෙවලා 
තිෙබනවා. නමුත් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කවදාවත් ඒ වාෙග් 
ෙයෝජනාවකට කැමැති ෙවන එකක් නැහැ කියලා මම විශ්වාස 
කරනවා.  ෙමොකද, ඒ කටයුත්ත කළ යුත්ෙත් මැණික් සම්පත නැති 
රටවලයි. 

මැණික් සම්පත තිෙබන රටවල ඒක කරන්න ගියාම අෙප් රෙට් 
මැණිකට අෙප් අය ෙදන අගය  ගැන අපට පශන්යක්, ගැටලුවක් 
ඇති ෙවනවා.    එම නිසා ෙමහි ෙයෝජනාෙවලා තිෙබන විධියට 
ස්වර්ණාභරණ ෙවන්ෙද්සිය සම්බන්ධෙයන් යම්කිසි  තීරණයක් 
ගන්නට  ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ  ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන් බලපත නිකුත් 
කිරීෙම්දී  පරිසර අමාත ාංශෙයන් සෑෙහන පමාදයක්  සිදු ෙවනවා.  
හවුල් ඉඩම් සහ නඩු තිෙබන ඉඩම් සම්බන්ධෙයන් කාට ෙහෝ 
බලපතයක්  ලබා ගන්නට ඕනෑ නම්  ඒවාෙය් පරීක්ෂණ කටයුතු 
අවසාන  වනතුරු මාස  ගණනක්,  අවුරුදු ගණනක්  බලාෙගන 
ඉන්න සිදු ෙවනවා. ඒ  පිළිබඳවත් විෙශේෂ අවධානය   ෙයොමු කරන 
ෙලස ඉල්ලා සිටිනවා. රත්නපුර දිස්තික්කයට ෙමන්ම, ෙම් 
කර්මාන්තෙයන් ජීවත් වන ෙම් රෙට් ලක්ෂ 30කට වැඩි 
පමාණයකට  ෙමම  කියා පිළිෙවළ  බලපානවා.  කූඩය අරෙගන 
ගඟට බහින, වළට බහින  කම්කරුවාෙග් සිට මහා ෙකෝටිපතියා  
දක්වා ෙම් කර්මාන්තය තුළින්  ජීවත් වන  සෑම ෙදනාටම 
යහපතක්වන විධියට නිශ්චිත වැඩපිළිෙවළක් ඇතිව, යම්කිසි 
කමානුකූලභාවයක් ඇතිව ෙම් කටයුතු සිදු විය යුතුයි කියමින් 
මෙග් කථාව අවසාන කරනවා.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ඔබතුමා මට වැඩිපුර ෙව්ලාව  ලබා දුන්නාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 

[பி.ப. 3.20] 
 

ගරු අලී සාහීර් මවුලානා ෙසය්යිඩ් මහතා 
(மாண் மிகு அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ெசயிட்) 
(The Hon. Ali Zahir Moulana Seyed) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

மட்டக்களப்  மாவட்ட விவசாய ச தாயத்தினர் வ டாந்த 
ப வகால மாற்றங்களினால் பல பாதிப் க்கைள எதிர்ேநாக்கிக் 
ெகாண் க்கிறார்கள். இந்த நிைலயிேல, நான் என  
உைரைய ஆரம்பிப்பதற்கு ன், கடந்த நவம்பர் மாதம் 30ஆம் 
திகதி திய அரசின் வர ெசல த் திட்ட விவாதத்தின்  
இரண்டாம் மதிப்பீட் ன்ேபாதான விவாதத்தில் உைரயாற்றிய 
ேபா , குறிப்பாக நீர்ப்பாசன மற் ம் நீர்வள காைமத் வ 
அைமச்சி டாக எந்தள க்கு எம  நாட் ன் ெநற் 
களஞ்சியமாக விளங்குகின்ற கிழக்கு மாகாணம் பயனைட ம் 
என்பைத அறிந்  மகிழ்ச்சி யைடந்ேதன். அதற்காக இந்த 
ேநரத்திேல சம்பந்தப்பட்ட அைமச்சரவர்க க்கும் நிதி 
அைமச்சரவர்க க்கும் நன்றிையத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

மட்டக்களப்  மாவட்ட விவசாய ச தாயத்தினர் வ டாந்த 
ப வகால மாற்றங்களினா ம் இயற்ைக அழி களினா ம் 
ேநர யாகப் பாதிப்பைடகின்றனர். உலக வங்கியின் 

நிதி தவியின்கீழ் வி த்தி ெசய்யப்பட்ட பிரதானமான 
க த்திட்டமான CRIP என்  ெசால்லப்ப கின்ற Climate 
Resilience Improvement Project - காலநிைல மீட்ெட ச்சி 
வி த்திக் க த்திட்டத்தி டாக ேமற்ெகாள் ம் காலநிைல 
மீட்ெட ச்சி ெதாடர்பான ெபளதிக நடவ க்ைகயான , எம  
பகுதிகளி ள்ள ஆற் ப் பள்ளத்தாக்குகள் ஆய் கள் 

லமாகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட் , உாிய நிர்மாணங்களின் 
ஊடாக நீர்ப்பாசன மற் ம் நீர்வள  காைமத் வத்ைத 
ேமற்ெகாள்வதன் லம் ெவள்ளப்ெப க்கால் விவசாய ச கம் 
பாதிக்கப்படா  த ப்பேதா , மாாி காலங்களில் அதிக 
மைழ ழ்ச்சியின்ேபா  ேசமிக்கப்ப கின்ற நீைர வரட்சி 
நடவ க்ைகக க்குப் பாவிக்க ம், வரண்ட பகுதிக க்கும் நீர் 
விநிேயாகித் , பல்ேவ  பயிர்கைளப் பயிாிட்  உற்பத்திச் 
ெசறிைவ அதிகாிக்க ம் வாய்ப்ைப ஏற்ப த் கின்ற  
என்பைதயறிந்  சந்ேதாஷமைடகின்ேறாம்.  

அ ேபான் , குறிப்பாக மட்டக்களப்  மாவட்ட விவசாய 
மக்களால் பல தசாப்தங்களாக எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஒ  பாாிய 
நீர்ப்பாசனத் திட்டம், கம் மற் ம் கித் ல் குளங்களின் 
நீர்த்ேதகக்கத்ைத இைணத் க் கட் ெய ப்ப ேவண் ய ஒ  
பாாிய திட்டமாகும். இந்தப் பாாிய க த்திட்டமான , கம் 
குளத்ைத 90 மில் யன் கனமீற்றர் விஸ்தீரணப்ப த்தி, 
கித் ல்ெவவ குளத்ைத ம் அத டன் ேசர்ந் ள்ள 
நீர்த்ேதக்கங்கைள ம் ஒன்றிைணத் , மீள்நிர்மாணம் ெசய்  

ந்தனியாற்றின் இடக்கைரயின் கீழ் விஸ்தீரணப்ப த்தப் 
ப கின்ற நீர்ப்பாசனத் திட்டமாகும். எனேவ,  இந்த 
அைமச்சின  பாாிய நீர்ப்பாசனத் திட்டமாக, அதாவ  major 
irrigation scheme களில் ஒன்றாக, இதைன அைடயாளம் கண்  
நடவ க்ைகெய ப்பைதயிட்  நீர்ப்பாசனத் திைணக்களத் 
தினைர ம், ெகளரவ  அைமச்சர் அவர்கைள ம் எம  
விவசாயிகள் சார்பாகப் பாராட்டக் கைடப்பட் க்  கின்ேறன். 
அத் டன்,  இந்த கம், கித் ல் நீர்த்ேதக்க விஸ்தீரண 

னர்நிர்மாணத் திட்டத்ைத ன் ாிைமெகா த்  உடன  
நடவ க்ைககைள ஆரம்பிக்குமா  பணிவன் டன் 
விநயமாகக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அ த் , மரப்பாலம் "B" கமநல அைமப்பினர் க்கியமான 
ேகாாிக்ைக ஒன்ைற ன்ைவத் ள்ளார்கள். ேநரம் ேபாதாத 
காரணத்தால் அதைன விபாிக்க யா ள்ள . 
இ ந்தேபாதி ம் அந்த விடயத்ைத அைமச்சர் அவர்களின் 
கவனத் க்குக் ெகாண் வர வி ம் கின்றப யால் குறித்த 
*ஆவணத்ைத ஹன்சாட் அறிக்ைகயில் ேசர்த் க் 
ெகாள் மா  ேகட் க் ெகாள்கின்ேறன். 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
நீர்ப்பாசனக் க த்திட்டங்கைளப் ெபா த்த வைரயில், 
உணவில் தன்னிைறவிைன உ திப்ப த் வதற்கான எம  
ெகாள்ைகயில் நீர்ப்பாசன மற் ம் நீர்வள காைமத் வம் 
என்பன க்கியத் வம் ெப வைத நாம் நன்கு அறிேவாம். 
இந்த வைகயில் சிறியளவிலான குளங்கள் மற் ம் கால்வாய் 
களின் னரைமப்  மற் ம் ேமம்பாட் க்காக ஏற்கனேவ 
ஒ க்கீ  ெசய்யப்பட்ட பாய் 2,000 மில் ய க்கு 
ேமலதிகமாக, யான் ஓயா நீர்ப்பாசனத் திட்டத்ைதத் ாிதப் 
ப த் வதற்காக ேம ம் 1,000 மில் யன் பாய் 
ஒ க்கப்பட் ள்ள .  
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

அந்த வைகயில் எம  பிரேதசக் கமநல அபிவி த்தித் 
திைணக்களம் ெசங்கல ப் பிரேதசச் ெசயலகத் க்குட்பட்ட 
குளங்களின் நிர்மாண ேவைலக க்காக நிதி ஒ க்கித் த மா  
ேகட் ள்ள . அதாவ  கால்நைடப் பண்ைணயாளர்களின் 
நீண்டகாலக் ேகாாிக்ைகக்கிணங்க Vellaikallumalai Kulam, 
Nediyaveddai Kulam" ஆகியவற்ைறப் னர்நிர்மாணம் 
ெசய்வதற்கான மதிப்பீட்டறிக்ைகைய அவர்கள் தயாாித் 

ள்ளனர். They are asking for Rs. 5.3 million for the renovation of 
Vellaikallumalai Kulam and also Rs. 9.4 million for the renovation 
of Nediyaveddai Kulam. அவர்கள் சமர்ப்பித்தி க்கின்ற இந்த 
நிர்மாண ேவைலக்கான மதிப்பீட்டறிக்ைகைய ம் அத டன் 
ெதாடர்பான விடயங்கள் அடங்கிய அறிக்ைகைய ம் நான் 
அைமச்சர் அவர்களிடம் ெகா க்கவி க்கின்ேறன்.  

ஒ  விடயத்தில் நாங்கள் மிக ம் சந்ேதாஷப்ப கின்ேறாம். 
அதாவ  இந்த விடயத் க்குப் ெபா ப்பான ெகளரவ 
அைமச்சர் விஜித் விஜய னி ெசாய்சா அவர்கள் மட்டக்களப்  
மாவட்டத்தின் ஒ றமான ெமானராகல பிரேதசத்ைதச் 
ேசர்ந்தவர். அேதேபான்  ெகளரவ இராஜாங்க அைமச்சர் 
வசந்த ேசனாநாயக்க அவர்கள் மட்டக்களப்  மாவட்டத்தின் 
ம றமான ெபாலன்ன ைவ மாவட்டத்ைதச் ேசர்ந்தவர். 
இந்த இரண்  மாவட்டங்க க்கும் இைடயில் மட்டக்களப்  
மாவட்டம் இ க்கின்ற . கிழக்கு மாகாணம் “Rice Bowl of the 
country" என்ப  உங்க க்குத் ெதாி ம். ஆகேவ, எம  
விவசாயிகைள ஊக்குவிக்கின்ற வைகயில், நாட் ன் 
ெநற்களஞ்சியம் என்  வர்ணிக்கப்ப கின்ற அந்தக் கிழக்கு 
மாகாணத்தின் நீர்ப்பாசன ேவைலகைள அைமச்சர் அவர்கள் 

ாிதமாக ேமற்ெகாள்வார் என்ற நம்பிக்ைக டன் 
விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා. 
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ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දවෙසේ අමාත ාංශ 

කිහිපයක් ගැන සාකච්ඡා කරන ෙමම කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී 
කරුණු කිහිපයක් ෙගන හැර දක්වන්න කැමැතියි. මහවැලි 
සංවර්ධන හා පරිසර අමාත ාංශය ජනාධිපතිවරයාට අයිති 
අමාත ාංශයක් වන නිසාත්, පරිසරය  තිරසර සංවර්ධනය සමඟ 
යම් සෘජු සම්බන්ධතාවක් තිෙබන නිසාත් ෙම් වන විට ෙම් අය 
වැයත් සමඟ ඇති වී තිෙබන එක්තරා විෙශේෂ ගැටලුවක් පිළිබඳව 
මා මුලින්ම මතු කරන්න කැමැතියි. අද වන විට ලංකාෙව් මැණික් 
කර්මාන්තෙයහි ඇති වී තිෙබන ගැටලුව සම්බන්ධෙයන්, ලංකාෙව් 
මැණික් ව ාපාරිකයන්ෙග් සහ පතල් කරුවන්ෙග් සංගමය විසින් 
සියලුම ෙද්ශපාලන පක්ෂ නිෙයෝජිතයන්ෙග් සහභාගිත්වෙයන් 
මහා සභාවක් පැවැත්වූවා. ඒ අවස්ථාෙව්දී එම සංවිධානය විසින් 
ඉදිරිපත් කරන ලද ලිපි ෙගොනුවක් තිෙබනවා. ෙමයට ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුණ නිෙයෝජනය කරමින් අෙප් මන්තීවරුන් සහභාගි 
වුණා. එක පැත්තකින් ෙමය පරිසරයටත් සම්බන්ධයි. ඊටත් වඩා 
ෙපොදුෙව් ගත් කළ රෙට් ආර්ථිකයට සම්බන්ධයි. ඒ නිසා මම 
මුලින්ම හිතුවා, ෙම් සම්බන්ධව  අදහසක් ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ 
කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමවර අය වැය අනුව මැණික් 
කර්මාන්තයට අදාළ වන ආකාරයට මූලික ෙයෝජනා ෙදකක් 
තිෙබනවා. ඒ කරුණු ෙදකම මැණික් ව ාපාරයට හානි කරයි. 
ලංකාෙව් මැණික් කර්මාන්තය දියුණු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ඒ 
පෙද්ශවල ජනතාවට පතිලාභ ලැෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන 
කාරණා ගැන සාකච්ඡා කිරීම මම හිතන්ෙන් ෙලොකු 
කාර්යභාරයක් ෙවනවා. ලංකාෙව් ෙකොච්චර මැණික් තිබුණත් ඒ 
මැණික්වලින් රත්නපුර දිස්තික්කෙය් ජනතාවට ෙහෝ 
පෙයෝජනයක් ෙවලා තිෙබනවාද කියන එක පිළිබඳවත් විවාදයක් 
පවතිනවා. ෙමොකද, රත්නපුර දිස්තික්කෙය් ජීවත්වන ජනතාවෙග් 
ආර්ථික පැත්ත ෙදස බැලුවාම එය ෙප්නවා. නමුත්, අපි දකිනවා 
පත්තරවල සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා, රුපියල් ෙකෝටි 200ක, 
300ක, 500ක වටිනාකමින් යුත් මැණික් හම්බ ෙවනවා කියලා. 
හැබැයි, ඒ පෙද්ශෙය් පතල් කපන, ඒ පෙද්ශෙය් කුඩාවට ෙම් 
මැණික් ව ාපාරයත් සමඟ සම්බන්ධ ෙවලා ඉන්න මිනිසුන්ට 
ෙම්ෙක් පතිලාභ  ලැෙබන්ෙන් ෙකොතරම් ද කියන එක පිළිබඳව 
ෙවනම විවාදයක් තිෙබන්ෙන්. එම ව ාපාරෙයන් සමාජෙය් ඉන්න 
සුළු පිරිසක් තමයි ධනවත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. නමුත්, මම ෙම් 
පශ්නය සාකච්ඡා කරන්ෙන් ලංකාෙව් සමස්ත මැණික් ව ාපාරය 
ෙකොෙහොමද ෙවන්න ඕනෑ කියන එක පැත්ෙතන් ෙනොෙවයි. 
නමුත්, දැනට ෙම් ව ාපාරය විවිධාකාර අඩුපාඩුකම්, ගැටලු 
රාශියක් මැද්ෙද් තමයි පවතින්ෙන්. ෙම් වන විටත් -මෑතක් වන 
ෙතක්ම- ලංකාෙව් මැණික් ව ාපාරය කියන එක ෙපොදුෙව්                        
ශී ලාංකික ව ාපාරිකයන් අත තමයි තිෙබන්ෙන්.  ඒ වාෙග්ම, ෙම් 
මැණික් සම්බන්ධව ෙකෙරන ෙවන්ෙද්සි කටයුතුත් ශී ලාංකික 
ව ාපාරික පජාව අෙත් තමයි තිෙබන්ෙන්. මම ඒකයි පශ්න කෙළේ 
ඒෙකන් ෙකොපමණ පමාණයක් පැල්මඩුල්ෙල් පහළට, රත්නපුෙර් 
පහළට, කහවත්ෙත් පහළට, ඕපනායක පහළට, කුරුවිට පහළට 
ගිහිල්ලා තිෙබනවාද කියන එක ෙවනම විවාදයක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වර්තමාන මුදල් අමාත තුමා  
ෙමවර ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන  අය වැය ගැන කියනවා නම්, මට 
කියන්න පුළුවන් ෙම්ක සර්ව සම්පූර්ණ අයවැයක් කියලා. ලංකා 
ඉතිහාසෙය් හැම ෙකනාම බණින අය වැයක් ඉදිරිපත් කරන එකත් 
ෙලෙහසි නැහැ. සාමාන ෙයන් හැම ෙකනාම ෙහොඳ කියන අය 
වැයක් ඉදිරිපත් කරනවා වාෙග්ම, හැම ෙකනාෙගන්ම බැණුම් 
අහන අය වැයක් ඉදිරිපත් කරන එකත් ෙලෙහසි වැඩක් 
ෙනොෙවයි. ෙම්ක එෙහම අය වැයක්. ෙම් අය වැයට 
බැංකුකරුෙවොත් බණිනවා; රථ වාහන ආනයනය කරන අයත් 
බණිනවා; මැණික් ව ාපාරිකෙයොත් බණිනවා; ෙත් වතු හිමිෙයොත් 
බණිනවා. ඒ කියන්ෙන්, සමාජෙය් ආර්ථික වශෙයන් ඉහළම තැන 
ඉන්න අයත් විෙව්චනය කරනවා. ඊළඟට, රජෙය් ෙසේවකෙයොත් 
බණිනවා; අනියම් ෙසේවකෙයොත් බණිනවා; පුද්ගලික අංශවල 
ෙසේවකෙයෝත් බණිනවා; ෙගොවිෙයොත් බණිනවා; ෙදමව්පිෙයොත් 
බණිනවා. ෙලෙහසි වැඩක් ෙනොෙවයි. හැම ෙකනාෙගන්ම 
විෙව්චනයට ලක් ෙවන අයුරින් අය වැයක් ඉදිරිපත් කරන්නත් 
විශාල ෙලස බුද්ධියක් තිෙබන්න ඕනෑ. 

මැණික් කර්මාන්තය සම්බන්ධෙයන් ෙම් අය වැෙයන් 
ෙයෝජනා ෙදකක් ඉදිරිපත් වී තිබුණා. එකක් තමයි විෙද්ශීය 
සමාගම්වලට ලංකාෙව් මැණික් පතල් කැණීම සඳහා අවසර ලබා 
දීෙම් ෙයෝජනාව. අෙනක් ෙයෝජනාව, මැණික් ෙවන්ෙද්සි කටයුතු 
සඳහා විෙද්ශිකයන්ට සහභාගිවීමට ඉඩකඩ ලබාදීම. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ලංකා මැණික් ව ාපාරිකයන්ෙග් සහ 
පතල්කරුවන්ෙග් මහා සංගමය ෙල්ඛනයක් සකස් කර අද 
මන්තීවරුන් රාශියකට ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පෙයෝජනය සඳහා ඔබතුමාෙග් අවසරය මත මම 
එය ෙම් අවස්ථාෙව්දී සභාගත* කරනවා.  
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[ගරු  අලී සාහීර් මවුලානා ෙසය්යිඩ් මහතා ] 

 
—————————————- 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  ல் நிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  විෙශේෂෙයන් ෙම් අවධානයට 
ලක් වී තිෙබන ආයතනය  -දැනට ෙම් සම්බන්ධව කියාත්මක 
ෙවමින් තිෙබන ආයතනයක් තිෙබනවා.- සාමාන ෙයන් මීට 
කලිනුත් පසිද්ධයි. මෙග් මතකෙය් විධියට ෙම් ආයතනය ආෙව්  
"Gemfields" කියලායි. ඊට පසුව ෙම්ක විවිධ නම්වලින් ගිහින්  
තිෙබනවා. 2013 ෙදසැම්බර් මාසෙය් 5 වනදා "Lanka Consultant 
Holdings" කියා ෙම් ආයතනය නම ෙවනස් කර තිෙබනවා. පසු 
කාලීනව එය "Supreme Global Holdings Limited" කියා  
ෙවනස් කර තිෙබනවා. එහි අධ ක්ෂවරයා වශෙයන් සිටින්ෙන් 
ෙබල්ජියම් ජාතිකෙයක්. ෙම් සමාගම විසින් ලංකාෙව්, 
විෙශේෂෙයන් මැණික් බහුල යයි සැලෙකන රත්නපුර දිස්තික්කෙය් 
ඉඩම් සැලකියයුතු පමාණයක් මිලදී ෙගන තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධ 
ෙල්ඛනයකුත් ලංකා මැණික් කර්මාන්තකරුවන්ෙග් සහ 
පතල්කරුවන්ෙග් මහා සංගමය ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඒ, 
කුරුවිට පෙද්ශෙය් හා විවිධ පෙද්ශවල ෙමෙහම මිලදී ගන්නා ලද 
ඉඩම්. ෙම් ඉඩම්වල මැණික් පතල් කැණීම සඳහා බලපත ඉල්ලූ 
අවස්ථාෙව්දී ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය බලපත 
නිකුත් කර නැහැ. විෙද්ශීය සමාගමක් නිසා වන්නට ඇති. ඊට 
පසුව කර තිෙබන ෙදය ගැන  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් 
සංගමය ෙචෝදනා කරනවා, “Supreme Global Holdings” කියන 
සමාගම විසින්ම 'රත්නායක සහ පුතෙයෝ' නමින් වූ සමාගමක්, 
ඒෙක් ෙසවණැලි  සමාගමක් විධියට ආරම්භ කර, ඒ සමාගමට ෙම් 
ඉඩම් පවරා, ඒ 'රත්නායක සහ පුතෙයෝ' නැමැති සමාගම මඟින් 
ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිෙයන් බලපත ඉල්ලුම් 
කර බලපත ලබා ෙගන තිෙබනවාය කියා. ඔවුන්ෙග් තර්කය තමයි, 
'රත්නායක සහ පුතෙයෝ' කියන සමාගෙම් විෙද්ශිකයන් නැහැ 
කියන එක. නමුත් මැණික් ගලක ෙහොඳ නරක ෙසොයා ගන්නට 
පුළුවන් ව ාපාරික මහත්වරුන්ට ෙම් විෙද්ශිය සමාගමක් 
ෙවනුෙවන් හදා ගත් ෙම් ෙසවණැලි සමාගමත් එක්ක තිෙබන 
අභ න්තර සම්බන්ධය ෙසොයා ගන්න අමාරු නැහැ කියන එක 
ඔබතුමා දන්නවා. එම නිසා ෙම් 'රත්නායක සහ පුතෙයෝ' කියන 
සමාගම කියාත්මක ෙවන්ෙන් අර විෙද්ශීය සමාගෙම් අවශ තාව 
මත “Supreme Global Holdings Limited”  නැත්නම් “Lanka 
Consultant Holdings”  කියන සමාගෙම් ෙසවණැලි සමාගමක් 
ෙලසය කියන එක ඔවුන් ඉතා පැහැදිලිව දන්නවා. 

දැනට 'රත්නායක සහ පුතෙයෝ' කියන සමාගමට බලපතයක් 
ලබා දී තිෙබනවා. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ පැත්ෙතන් ගත්ෙතොත් 
අපි ෙම් පශ්නෙය්දී දකින පළමුවන කාරණය  ෙමයයි. ලංකාෙව් 
මැණික් හා ඛනිජ සම්පත් ගෙව්ෂණය කිරීම විෙද්ශීය සමාගම් සතු 
කිරීම පිළිබඳ ෙයෝජනාව අවුරුදු අටක් දහයක් නැත්නම් ඊටත් වඩා 
පරණයි. නමුත්  නිශ්චිතව ගත්ෙතොත් පසු ගිය කාලෙය්  -2006 
අවුරුද්ෙද්දි වාෙග්-  මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුෙව් ෙම් 
සම්බන්ධව කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් වුණා.  

ලංකාෙව් මැණික් තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේද, මිනිරන් තිෙබන්ෙන් 
ෙකොෙහේද, යපස් තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේද, ඉල්මනයිට් තිෙබන්ෙන් 
ෙකොෙහේද කියලා ගුවන් යානා සහ චුම්බක ක්ෙෂේත පාවිච්චි කර 
කරන සමීක්ෂණයක් - airborne magnetic survey එකක් - මඟින් 
ඛනිජ සම්පත් ෙසොයා ගැනීම සම්බන්ධෙයන් කැබිනට් පතිකාවක් 
එක්තරා කාලයක ෙගනාවා. මට මතක හැටියට ඒ, 2006 ෙහෝ 
2007 වාෙග් කාලයකයි. එවකට අපි "ලංකාෙව් ඛනිජ සම්පත් 
සුරැකීෙම් ජනතා ව ාපාරය" කියලා සංවිධානයකුත් ෙගොඩ 
නඟාෙගන තිබුණා. ෙම් පිළිබඳව උනන්දුවක් දක්වන අෙප් රෙට් භූ 
විද ාඥයන්, විශ්වවිද ාල ආචාර්යවරුන්, විවිධ පුද්ගලයන් 
සම්බන්ධ කරෙගන අපි ෙම් කටයුත්ත කරන්න මැදිහත් වුණා. ඒ 
නිසා අපි දන්නවා, ෙම් ගෙව්ෂණය විෙද්ශීය සමාගම්වලට ෙදන 
එක තමයි ඒ ෙවලාෙව් තිබුණු සූදානම කියලා. ෙමොකද, ඒ 
ෙවලාෙව් හැටියට ඒ සමාගම ෙඩොලර් මිලියන ෙදකක් ඉල්ලලා 
තිබුණා. ඒ ෙඩොලර් මිලියන ෙදක හිලවු ෙවන්න ඔවුන්ට යම් යම් 
පෙද්ශවලින් ඛනිජ නිධි ලබා දීම තමයි එවකට ආණ්ඩුෙව් 

සැලැස්ම ෙවලා තිබුෙණ්. නමුත් උද්ෙඝෝෂණ නිසා, විවිධාකාර 
තවත් ෙහේතූන් නිසා, බලපෑම් නිසා එවකට ආණ්ඩුවට එය 
එපමණකින්ම කර ගන්න බැරි වුණා. ලංකාෙව් අමුම අමු ජාතික 
මහා මං ෙකොල්ලයක් සිදු වන තැනක් තමයි අෙප් ඉල්මනයිට් 
නිධිය කියන එක බව ඔබතුමා දන්නවා. ඒක විෙද්ශීය ඉන්දියානු 
සමාගමක් හරහා කුණුෙකොල්ෙලට අරෙගන විකුණා ගන්නවා. 
ෙද්ශීය ෙද්ශපාලනඥෙයෝ ලාභ ගන්නවා. නමුත් ගෙව්ෂණය 
ලංකාණ්ඩුව සතුවයි තිෙබන්ෙන්. ෙවෙළඳාම පැත්ෙතන් තමයි 
දැන් විෙද්ශිකෙයෝ සම්බන්ධෙවලා ගාන ෙහොයා ගන්ෙන්.  

මමත් රත්නපුර දිස්තික්කෙය් පැල්මඩුල්ල පෙද්ශෙය් මැණික් 
ව ාපාරික සමාගම් කිහිප සැරයක් මුණ ගැහුණා. ඒ වාෙග්ම අෙප් 
පක්ෂෙය් ෙවනත් මන්තීවරුනුත් ඔවුන් මුණ ගැහිලා තිබුණා. පසු 
ගිය අවුරුදු එක හමාරකට විතර කලින් ඔවුන් අවස්ථා කීපයකදී 
ඉදිරිපත් කළා, ෙම් “Gemfields” කියන ආයතනයට මැණික් 
පතල් කැණීෙම් බලපත  ලබා දීමට සූදානමක් තිෙබනවාය කියලා.  

ඒ ෙවලාෙව් සම්පූර්ණෙයන් එය කියාවට නැඟුෙණ් නැහැ. 
නමුත් පුදුම වැඩක් කියලා කියන්ෙන් මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ඊට අවුරුදු එක හමාරකට ෙදකකට විතර පස්ෙසේ 
අලුතින් යහ පාලනය කියලා ආණ්ඩුවකුත් ඇවිල්ලා - ඇත්ත. ඒ 
ආණ්ඩුෙව් ගිය ආණ්ඩුෙව් හිටපු කට්ටියෙගන් ෙකොටසක් ඉන්නවා 
තමයි-  ඒ වැෙඩ්ම අලුතින් ඒ විධියටම කරන්න හදන එක. ෙම් 
කාරණය මම හිතන හැටියට ෙම් රෙට් ජනතාවට ඉෙගන ගන්න 
ෙහොඳ පාඩමක්. මිනිස්සු ෙද්ශපාලන මුහුණු මාරු කරනවා. හැබැයි, 
එකම ෙද් ෙවනවා. මීට අවුරුදු එක හමාරකට කලින් ආපු 
ෙයෝජනාව ඒ විධියටම, ඒ හා සමානවම, ඒ වුවමනාෙව් විධියටම 
ෙම් ෙවලාෙව් එන්ෙන් ෙකොෙහොමද? අන්න එතෙකොට තමයි 
ෙත්ෙරන්ෙන් මිනිසුන් ඡන්දෙයන් පත් කරන ආණ්ඩුවයි, 
ඡන්දෙයන් පස්ෙසේ රට කරන ආණ්ඩුවයි ෙදකක් කියලා, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. තමන් ඡන්දය දීලා යවන 
මන්තීතුමා තමයි රට පාලනය කරන්ෙන් කියලා මිනිස්සු 
හිතාෙගන ඉන්නවා. හැබැයි, රට කරවන්ෙන්, - 

 

ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා  
(மாண் மிகு விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Wijith Wijayamuni  Zoysa)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා ඇමතිතුමා. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙහොඳයි. එතුමාත් ඒ ව ාපාරයට සම්බන්ධ ෙකනකු නිසා 

එතුමාටත් ෙම් පිළිබඳව කථා කරන්න අයිතියක් තිෙබනවා.  
 

ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
ඇත්ත වශෙයන්ම එදා මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව ෙවලාෙව්ත්, 

ඔබතුමා  අද ෙම් ෙගෙනන ෙයෝජනාව  එක්කත් අපි ඉන්නවා. අපි 
ෙම් කටයුත්තට විරුද්ධයි. මම හිතන හැටියට ඔබතුමාෙගන් 
ෙනොකියවුණු කරුණුත් තිෙබනවා. මිලියන 300ක විතර 
ෙපෞද්ගලික ඉඩම් ෙම් සමාගම ෙගන තිෙබනවා. ජනාධිපතිතුමා 
ෙම් පිළිබඳව සම්පුර්ණෙයන්ම උත්තරයක් ලබා ෙද්වි. ඔබතුමා 
ෙගෙනන ෙයෝජනාව අපි අනුමත කරනවා. අපි ඔබතුමන්ලා එක්ක 
ඒ ෙයෝජනාවට එකඟ ෙවනවා.     

789 790 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ඒ නිසා මම ෙම් මතු කරන්ෙන්, - 

[බාධා කිරීමක්] ගරු විෙජ්තුංග මන්තීතුමා, කියන්න. ඔබතුමා 
රත්නපුෙර් නිසා ඔබතුමාටත් ෙම් ගැන කථා කරන්න අයිතියක් 
තිෙබනවා. 

 
ගරු ඒ. ඒ. විෙජ්තුංග මහතා 
(மாண் மிகு ஏ.ஏ. விேஜ ங்க) 
(The Hon. A. A. Wijethunga) 
පසු ගිය රජය චීන සමාගමකට කළු ගඟ ඇතුළු පධාන ගංගා 

හතර බදු දීලා තිබුණා. වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා, අගමැතිතුමාත් 
එක්ක එකතුව ඒ කටයුත්ත නැවැත්වුවා. අපි ඒ ගැන එතුමන්ලාට 
ස්තුතිවන්ත වනවා. මැණික් කර්මාන්තය සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමා 
ඉදිරිපත් කරපු ෙගොඩක් කරුණු මමත් අනුමත කරනවා. ගංගා 
හතර බදු දීපු එක නැවැත්වූෙව් අෙප් වර්තමාන ජනාධිපතිතුමායි, 
අගමැතිතුමායි මැදිහත් ෙවලා බව මම ඔබතුමාට කියන්න 
කැමතියි.  
    

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
නමුත් පශ්නය තිෙබන්ෙන් ෙමතැනයි. දීපු එකක් අකුළපු එක 

ෙහොඳ ෙවන්න පුළුවන්. ෙම් කරන්න යන්ෙන් එෙහම ෙදයක් 
ෙනොෙවයි. නීතිමය තත්ත්වයක් හදන්නයි ෙම් යන්ෙන්. අපට 
පශ්නය තිෙබන්ෙන් “Gemfields” කියන ආයතනයත් එක්ක 
ෙනොෙවයි. ඔබතුමා දන්නවා, ෙබල්ජියම තමයි ෙකොංෙගෝව යටත් 
කරෙගන හිටපු අධිරාජ ය කියලා. ෙකොං  ෙගෝව, ෙබල්ජියම වාෙග් 
තිස් ගුණයක් විතර විශාලයි. අදත් ෙකොංෙගෝෙව් දියමන්ති ටික, 
මැණික් ටික විකුණන්ෙන් ෙබල්ජියම් සමාගම් මැදිහත්ෙවලායි. 
අවුරුදු 150කට පස්ෙසේත් යටත්විජිතකරණය!  

දැන් අපට තිෙබන පශ්නය "Gemfields" එක සම්බන්ධ 
පශ්නය ෙනොෙවයි. ෛනතික වශෙයන් ෙම් සමාගම්වලට ඉඩ 
හැදුවාට පසුව, අෙප් රත්නපුෙර් සිටින ෙලොකුම මැණික් 
ව ාපාරිකයාටත් වඩා, -එක පැත්තකින් ෙම් අය අවුරුදු සිය 
ගණනක් ව ාපාර කළ සමාගම්; අෙනක් පැත්ෙතන් ඒ අය අති 
විශාල පාග්ධනයක් තිෙබන සමාගම් ඒ වාෙග්ම අති විශාල 
තාක්ෂණයක් තිෙබන සමාගම්.- ඔවුන්ට පුළුවන්කම තිෙබනවා, 
ෙම් ෙද්ශීය කර්මාන්තය සහමුලින්ම අතට ගන්නට.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙනක් කාරණය ෙමයයි. මට 
වඩා ඔබතුමන්ලා සියලු ෙදනාම මැණික් ව ාපාරය ගැන 
අවෙබෝධයක් තිෙබන අය. මම මැණික් ගලක් හඳුනා ගන්න දන්නා 
පුද්ගලෙයකු ෙනොෙවයි. මම දන්ෙන් ෙම් සම්බන්ධ ෙද්ශපාලන, 
සමාජ සහ ආර්ථික පැත්ත විතරයි. නමුත් මට ෙද්ශපාලන 
වශෙයන් කියන්නට පුළුවන් ෙද්වල් තිෙබනවා.  

අපි මැඩගස්කරය බලමු. මැඩගස්කරය අති විශාල ඛනිජ 
සම්පත් පමාණයක් තිෙබන රටක්. අද මැඩගස්කරය කවුද පාලනය 
කරන්ෙන්? අද මැඩගස්කරයට ශී ලාංකික ව ාපාරිකයන්ටත් 
යන්න අවස්ථාව ලැබිලා තිෙබනවා. නමුත් අද මැඩගස්කරය ගැන 
බැලුෙවොත්, ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අද රටක් නැහැ. අද 
මැණික් මුදලාලිලා ටික ෙදෙනකු තමයි මැඩගස්කරය පාලනය 
කරන්ෙන්. ඒකට ලංකාෙව් ව ාපාරිකයන් ටික ෙදෙනකුත් 
ඉන්නවා.  

දැන් රවි කරුණානායක මැතිතුමාෙග් ෙයෝජනාව සම්මත 
වුණාම ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? අපත් මැඩගස්කරයක් ෙවනවා. 

ඔබතුමන්ලා ෙමොසැම්බික් රාජ ය ගැන බලන්න. ෙමොසැම්බික් 
කියන්ෙන් සාමාන ෙයන් වැල්ෙල් ඇවිද්දත් වටිනා ඛනිජ හමු 
ෙවන රටක්. ඔබතුමන්ලා ගිහින් බලන්න, නැමීබියාවට. නිකම් 
ඇවිද්දත් විවිධාකාරෙය් වටිනා ඛනිජ සම්පත් තිෙබන බව තමයි 
කියන්ෙන්. නමුත් අද ඒවා සියල්ලම අල්ලාෙගන තිෙබන්ෙන් 
කවුද? ඉතාම සුළු, විෙශේෂෙයන්ම යුෙරෝපා සහ ඇෙමරිකානු 
සමාගම්. සමහර විට දැන් වන විට චීන සමාගම්. ඒ නිසා අපි 
පළමුෙවන්ම කියන ෙද් තමයි, -ෙම් කාරණය පරිසර 
අමාත ාංශය ට අයිති නැති වුණත්- ෙම් විෙද්ශීය සමාගම්වලට ෙම් 
ෙදොරටුව අරින්නට අවශ  නැහැ. අපට බැරි ෙදයක් නම් අපි 
ෙගන්වා ගත්තාට කමක් නැහැ. අපට න ෂ්ටික තාක්ෂණය ඉෙගන 
ගන්න ඕනෑ නම් ඒක අපි පිටින් ගත්තාට කමක් නැහැ. අපි ඒකට 
එපා කියන්ෙන් නැහැ. අෙප් රෙට් ව ාපාරිකෙයෝ, අෙප් රෙට් 
කර්මාන්තකරුෙවෝ, අෙප් රෙට් පතල් ශිල්පීන් දන්නවා මැණික් 
හඳුනා ගන්නට. ඇත්තටම කරන්න තිෙබන්ෙන් ෙමයයි. අද 
ෙද්ශපාලනඥෙයෝ අතු ගංගා, ගංගා සියල්ලම බදාෙගන, රත්නපුර 
දිස්තික්කෙය් සියලුම ගංගා ටික විනාශ කරලා තිෙබන්ෙන්. දැන් 
කරන්න තිෙබන්ෙන් ඒවා නතර කිරීමයි. දැන් කරන්න ඕනෑ 
මැණික් ව ාපාරයට තාක්ෂණය ෙහෝ ඒ සම්බන්ධ ෙරගුලාසි ෙගන 
ඒමයි. නමුත් ආණ්ඩුව ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? ෙම්ක විෙද්ශීය 
සමාගම් සතු කිරීමට උත්සාහ කරනවා. ෙම්ක සම්පූර්ණ 
වශෙයන්ම එක පැත්තකින් අෙප් ආර්ථිකය නැති බංගස්ථාන 
කරනවා පමණක් ෙනොෙවයි. ෙම්ක එක්තරා විධියකට අෙප් 
ෙද්ශපාලන බලය පවා, රෙට් ආණ්ඩු මාරු කිරීෙම් බලය පවා, 
ෙමවැනි මහා පරිමාණ ධනවත් සමාගම් තුන හතරක් අතට 
මාරුවීම දක්වා වුණත් වර්ධනය ෙවන්න පුළුවන්. මම ඒ නිසා 
තමයි කිව්ෙව්, ෙමොසැම්බික් සහ නැමීබියාව ගැන. ඒ වාෙග්ම 
සියරාලිෙයොන්වල යුද්ධයක් ඇති කළා. සියරාලිෙයොන්වල  
දියමන්තිවලට "blood diamond" කියලා කියන්ෙන් ඇයි? ෙමයින් 
අපව අනවශ  ෙද්ශපාලන, ආර්ථික පශ්නයකට ඇද දානවා. ඒ 
නිසා අපි ෙමය නතර කළ යුතුයි. 

ෙමවර අය වැෙයන් ෙයෝජනා කරලා තිෙබන ෙදෙවනි 
කාරණය තමයි, ෙවන්ෙද්සියක් පැවැත්වීම. මෙග් දැනීෙම් හැටියට 
මාස 6කට වරක් පවත්වන ඒ ෙවන්ෙද්සියට  විෙද්ශීය 
සමාගම්වලටත් සහභාගි ෙවන්නට පුළුවන්.  

 
[ෙම් අවස්ථාෙව්දී අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන 

මැතිතුමා සභා ගර්භයට පැමිණිෙය්ය.] 
[இச்சந்தர்ப்பத்தில் ேமதகு  ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன 

அவர்கள் சபாமண்டபத் ட் பிரேவசித்தார்.] 
[At this stage, His Excellency President Maithripala Sirisena 

entered the Chamber.] 

ගරු ජනාධිපතිතුමනි, අද දින විවාද ෙකෙරන වැය ශීර්ෂ 
ඔබතුමා යටෙත් පවතින අමාත ාංශයට ඍජුව අදාළ නැති වුණත්, 
-රටටම අදාළ නිසා- මම හිතනවා මැණික් ව ාපාරිකයන් ඉදිරිපත් 
කරන ගැටලු පිළිබඳව ඔබතුමා අවධානය ෙයොමු කරයි කියලා. ඒ 
වාෙග්ම ඔබතුමා ෙම් කාරක සභා අවස්ථාෙව් විවාදයට 
සම්බන්ධවීම මා අගය ෙකොට සලකනවා.  

ෙදෙවනි කාරණය තමයි, ෙවන්ෙද්සියට සහභාගි වීම. 
ෙවන්ෙද්සියට සහභාගි වීමත් අත වශ  ෙදයක් ෙනොෙවයි. 
විෙද්ශීය සමාගම් ලංකාෙව් මැණික් ව ාපාරිකයන්ෙග් 
ෙවන්ෙද්සියට සහභාගි කිරීෙමන් ලංකාවට අත් ෙවන විෙශේෂ 
පතිලාභයක් නැහැ. ඒ නිසා අපි දකින්ෙන් ෙම් අය වැය ෙයෝජනා 
ෙදකම වහාම නතර කළ යුතු බවයි. ෙමොකද, රටක් වශෙයන් 
ගත්ෙතොත්, අපිට නැති ෙදයකට තාක්ෂණය ෙගන්වා ගැනීම 
ෙහොඳයි; අපිට නැති තැනකට පාග්ධනය ෙගන්වා ගැනීම ෙහොඳයි. 
අපි දැනටමත් කරෙගන යන ෙදයක් සම්බන්ධව අෙප් රෙට් 
කර්මාන්තකරුවන් අනතුෙර් දාලා කරන ෙමවැනි විවිධාකාර 
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ෙයෝජනා ඉතාම බරපතළයි. මම නැවතත් කියන්ෙන්, රාජපක්ෂ 
යුගෙය් ආපු ෙද්වල් ඒ විධියටම ඇලපිල්ලක්, ඉස්පිල්ලක්, තිතක්, 
ෙකොමාවක්, ෙවනසක් නැතිව එන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක ගරු 
ජනාධිපතිතුමනි, අගමැතිතුමනි ඔබතුමන්ලා ෙසොයලා බලන්නට 
ඕනෑ කියලායි. ඔබතුමන්ලාෙග් එකඟතාවෙයන්ද ෙම්වා එන්ෙන්?
  

එෙහම නැත්නම් ඔබතුමන්ලාටත් පිටින්ද ෙම්වා එන්ෙන්? 
ෙමොකද, ෙම්වා පසු ගිය කාලෙය් ෙම් විධියටම ආවා. ඒ නිසා ෙම් 
පශ්නය පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න. 
අපි හිතනවා ඉදිරිෙය්දී ෙම් පිළිබඳව සාධාරණ පිළිතුරක් 
ආණ්ඩුෙවන් ලැෙබ්වි කියලා.  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමනි, අදට නියමිත මූලික 
අමාත ාංශ වැය ශීර්ෂ පිළිබඳ කාරක සභා විවාදෙය්දී විෙශේෂෙයන් 
ගරු ජනාධිපතිතුමා අමාත  ධුරය දරන අමාත ාංශය යටෙත් 
අවධානය ෙයොමු කරන්න කැමැතියි, දැනටමත් අවධානය ෙයොමු වී 
තිෙබන ගැටලු රාශියක් පිළිබඳව. ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමනි, 
යුද්ධෙයන් පසුව උතුර සහ නැෙඟනහිර පළාත්වල සිදු කරන 
පරිසර විනාශය සහ වන විනාශය ෙවනත් ඕනෑම පෙද්ශයකට වඩා 
වැඩියි ගරු ජනාධිපතිතුමනි. අෙනකුත් පෙද්ශවල, එක් පැත්තකින්, 
වනාන්තර විනාශ කර අවසන් ෙවලා තිෙබනවා. අෙනකුත් 
පෙද්ශවල සිවිල් සංවිධාන ශක්තියකුත් තිෙබනවා. ඒ පෙද්ශවල 
පරිසර සංවිධාන ටිකක් ශක්තිමත්; ජනතාව ශක්තිමත්; ජනමාධ  
කියාවලිය ටිකක් ශක්තිමත්. ඒ පෙද්ශවල සිදු වන පරිසර විනාශය 
සම්බන්ධව අඩු ගණෙන් හඬක් නඟන්න ඉඩක් තිෙබනවා. නමුත් 
උතුර සහ නැෙඟනහිර පළාත්වල පසු ගිය යුද්ධෙයන් පසුව සිදු 
වන පරිසර විනාශය බලන්න.  

විෙශේෂෙයන් එවකට ආරක්ෂක අමාත ාංශය මැදිහත් ෙවලා 
තමයි ෙබොෙහෝ පරිසර විනාශයන් ආරම්භ කෙළේ. ෙබොෙහොම 
නාස්තිකාර මට්ටමකින්, වළක්වාගන්න බැරි මට්ටමකින් දැනට 
එය සිද්ධ ෙවමින් තිෙබනවා ගරු ජනාධිපතිතුමනි. වන සංරක්ෂණ 
ආඥා පනත, ජාතික පාරිසරික පනත, පුරාවස්තු ආඥා පනත, 
රජෙය් ඉඩම් ආඥා පනත ආදි සියල්ල පරණ ෙද්වල් බව ඔබතුමාට 
ෙපෙනනවා. ෙම්වා ආඥා පනත්. ෙම් සෑම එකක්ම ගත්ෙතොත් 
ෙපෙනනවා, ෙම්වා අඩුම ගණෙන් මීට අවුරුදු 70කට කලින් හදපු 
අණ පනත් බව. ෙම්වා ඒ කාලෙය් ඉඳලා වැදගත්කම හඳුනාෙගන 
තිබුණු ක්ෙෂේත. ෙම් අණපනත් ආදිය උල්ලංඝනය කරමින් තමයි 
ෙම් වන විනාශයන් සිද්ධ වන්ෙන්, ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමනි.  

දැනට විනාශ කරමින් තිෙබන වනාන්තර කීපයකම නම් 
උදාහරණ වශෙයන් මා කියන්නම්. නීති විෙරෝධිව විනාශ කරන 
ආරක්ෂිත වනාන්තර පෙද්ශ අතර එකක්, මරිච්චිකඩ්ඩයි-
කරඩික්කුලි වන රක්ෂිතය. තවත් එකක්, කරුන්කාලිපුරම් වන 
රක්ෂිතය. තවත් එකක්, මඩුපාර වන රක්ෂිතය. අපි ෙම්වා බලන්න 
ගියා. ඒ නිසා අපට වගකීෙමන් ෙම් ගැන කියන්න පුළුවන්. තවත් 
උදාහරණ කීපයක් තමයි, පුවරසන්කුලම් වන රක්ෂිතය, 
කුලාමරිප්පු වන රක්ෂිතය, නාගන්ෙචෝෙලයි වන රක්ෂිතය, 
ඉරෙසන්තිරම්කුලම් වන රක්ෂිතය, වඩකාඩු වනාන්තරය, 
කාෙක්නිකුලම් වනාන්තරය, ෙපරියමඩු වනාන්තරය -ෙම් දැනුත් 
කපනවා- ඔඩ්ඩුසුඩාන් වනාත්තරය, මුහුදුබඩපත්තු වනාන්තරය. 
මුලතිව්වල ෙකෝකිලායි දක්වාම දිෙවන මුහුදු තීරය අයිෙන් තිෙබන 
වනාන්තරය, මුහුදුබඩපත්තු වනාන්තරයයි. එවකට පැවැති 
ආණ්ඩුව යටෙත් විවිධ පුද්ගලයන් අක්කර 50 ආදි වශෙයන් විශාල 
වශෙයන් ඉඩම් අයිති කරෙගන ඉන්නවා. මම ජාතියක පැත්ත 
ගන්නවා ෙනොෙවයි ෙම්. නමුත් ගරු ජනාධිපතිතුමනි, ගරු 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමනි, මුහුදුබඩපත්තු වනාන්තර පෙද්ශෙය් 
ඉඩම් ලබා දී තිෙබනවා, අක්කර 25 සහ 50. ඒවා ලබා දී 
තිෙබන්ෙන් කාටද?  

ඒවා ලබා දී තිෙබන්ෙන් ෙකොළඹ ෙහෝ අනුරාධපුරෙය් ෙහෝ 
සිටින ෙවනත් පුද්ගලයන්ටයි. ඒ පෙද්ශෙය් ජන සංයුතියක් 
තිෙබනවා. මුහුදුබඩපත්තුෙව් සියයට 80ක්, 90ක්ම ජීවත් වන්ෙන් 
ෙදමළ ජනතාවයි. හැබැයි අක්කර 50 ඉඩම් කට්ටි ෙදන්ෙන් සිංහල 
අයට විතරයි. මා දන්ෙන් නැහැ සිංහල ද කියා බලා ඒවා දුන්නාද 
කියලා. නමුත් බැලූ බැල්මටම ෙකෙනකුට ඒක ෙපෙනනවා. අපි 
කියන්ෙන් නැහැ සිංහල අයට ෙදන්න එපා, ෙදමළ අයට විතරක් 
ඉඩම් ෙදන්න කියලා; ජන අනුපාතය බලා ඉඩම් ෙදන්න කියලා. 
නමුත් ඒ පෙද්ශෙය් මන්තීවරුන්, ඒ පෙද්ශෙය් ජනතා සංවිධාන 
ෙම්වා ගැන කියන ෙකොට ෙමොකද ෙවන්ෙන්? අක්කර 50, අක්කර 
25 blocks ඔක්ෙකෝම දී තිෙබන්ෙන්, හිටපු නඩුකාරයන්ට, හිටපු 
ෙම්ජර්ලාෙග් අහවලාට කියලා කියන ෙකොට ඒවා තුළ නැති 
ජාතිවාදයක් හදන්න පහසු ෙවනවා. වැලිඔය, ෙකොෙහොඹගස් 
හන්දිෙය් ඉඳලා ෙකෝකිලායි දක්වා පාර ආශිතව ගත්ෙතොත්, ඒවා 
මහා විශාල වනාන්තරයි. ඒවා විනාශ කරමින් තිෙබනවා.            
මම මුහුදුබඩපත්තු වනාන්තරය ගැනයි ඒ කිව්ෙව්. කරඩික්කුලි 
රජෙය් කැලය, සාලම්බයිකුලම් වනාන්තරය, සුදුෙවත්තකුලම් 
වනාත්තරය තවත් උදාහරණ කීපයක්. ඒ වාෙග්මයි, නැෙඟනහිර 
පළාෙත් කුඹුක්කන පෙද්ශෙය්ත්. ෙම් ළඟදී රූපවාහිනී වැඩ 
සටහනක ෙපන්නුවා අපි දැක්කා, අම්පාර දිස්තික්කයට අයිති 
බක්මිටියාව හා තිඹිරිෙගොල්ල අලි මංකඩක නිවාස ව ාපෘතියක් 
හදන බව.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වනාන්තර විනාශ කිරීම 
ආරම්භ වුෙණ් කිසිම නීතියකට අනුව කටයුතු කරලා ෙනොෙවයි. 
රජෙය් ආරක්ෂක හමුදා දාලා බලහත්කාරෙයන් තමයි එක යුගයක 
ෙම්වා පටන් ගත්ෙත්. දැන් ඒ යුගය යම් පමාණයකට ෙවනස් 
ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් දැනුත්,- 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (සංචාරක සංවර්ධන හා 
කිස්තියානි ආගමික කටයුතු අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி 
மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள் அைமச்சர்)  
(The Hon.  John Amaratunga - Minister of Tourism 
Development and Christian Religious Affairs) 
ගිය ආණ්ඩුෙවන් දීපුවා ෙන්ද?  
 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙම් ආණ්ඩුෙවනුත් දැන් ෙම්වා කරනවා.  

 

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
අක්කර 25, 50 දීපුවා? 

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙම් ආණ්ඩුව කාලෙය් තමයි ගස් කපන්ෙන්. 
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
ගස් කපන්ෙන්? [බාධා කිරීමක්] 

 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
දුන්නු එක නතර කරන්න පුළුවන් ෙන්. ෙහොයලා බලන්න 

පුළුවන් ෙන්. ආණ්ඩුව ෙනොෙවයි ෙන් වැදගත් ෙවන්ෙන්. 
වනාත්තර ෙන් තිෙබන්න ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

උතුරු, නැ ෙඟනහිර පළාෙත් ගත්ෙතොත් ඔය ආකාරයට වන 
විනාශය සිද්ධ ෙවමින් තිෙබනවා. මම තවත් උදාහරණයක් 
කියන්නම්. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා මූලාසනයට 

පැමිෙණනවා ඇති. 
 

අනතුරුව ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන් ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.  

அதன்பிறகு, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 
தைலைம வகித்தார்கள்.  

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair 
and THE HON. DEPUTY SPEAKER took the Chair. 

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා කථාව කරෙගන යන්න.   

 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මට තව ෙකොපමණ ෙවලාව තිෙබනවාද කියලා දැන ගන්න 

පුළුවන්ද, ගරු සභාපතිතුමනි? 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඔබතුමාට විනාඩි 16ක් තිෙබනවා. 

     

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මම කියපු කරුණු තවත් පැහැදිලිව 

කිව්ෙවොත් වව්නියාව, මුලතිව් හා මන්නාරම යන දිස්තික්ක තුෙන් 
විතරක් වන රක්ෂිත හයකට සහ රජෙය් වනාන්තර බිම් අටකට 
අයිති වනාන්තර අක්කර 10,438ක් නිල වශෙයන් ෙහළි කරමින් 
තිෙබනවා. ෙම්වා හැම එකක්ම මීට වඩා වැඩියි. ඔබ දන්නවා, ඕවා 
බලන්න බැහැ කියලා. යුද්ධෙයන් අවතැන් ෙවච්ච ෙදමළ 
ජනතාවට, යුද්ධෙයන් අවතැන් වුණ මුස්ලිම් ජනතාවට, 
යුද් ධෙයන් අවතැන් වුණ සිංහල ජනතාවට ඉඩම් ලබා දීෙම් සර්ව 
සම්පූර්ණ අයිතිය සියයට සියයක් පිළිෙගන තමයි අපි ෙම් කථා 
කරන්ෙන්. නමුත් ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් වනාන්තර විනාශ            
කිරීම වනාන්තර ෙහළි ෙපෙහළි කිරීම සිදු කරන්න ඕනෑකම 
තිෙබන්ෙන් පාෙද්ශීය ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් නැත්නම් ෙවනත් 
ව ාපාරිකයන්ෙග් වුවමනාවන් එක්ක ෙනොෙවයි. උදාහරණයක් 
වශෙයන් ගත්ෙතොත් උතුෙර් වැඩිෙයන්ම අනාථ ෙවලා ඉන්න පිරිස 
කවුද? ෙදමළ ජනතාව. උතුෙර් වැඩිෙයන්ම අනාථ ෙවලා ඉන්ෙන් 
ෙදමළ ජනතාව. පමාණයක් වශෙයන් ගත්ෙතොත් ඔවුන්ට 
අලුෙතන් ෙකොපමණ ඉඩම් දීලා තිෙබනවාද? එල්ටීටීඊ එෙකන් 
ඔවුන්ට දීපු ඉඩම් පමාණයක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම තමයි පසු ගිය 
කාලෙය් සිංහල ජනතාවට අවුරුදු තිස් ගණනක් තිස්ෙසේ ඉඩම් අහිමි 
ෙවලා තිබුණා. ඔවුන්ෙගන් යම් පිරිසකට යුද්ධය අවසන් වුණාට 
පස්ෙසේ ඉඩම් පමාණයක් හම්බ ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි ඒ හැම 
ෙකනාටම ඒ ඉඩමට අදාළ කරන මූලික අයිතිය ෙබ්රිලා නැහැ. 

වවුනියාව, මුලතිව්, මන්නාරම කියන දිස්තික්ක තුෙන් 
වනාන්තර අක්කර 10,438ක් ෙහළි ෙපෙහළි ෙකෙරමින් 
තිෙබනවා. වවුනියාව දිස්තික්කෙය් ෙසට්ටිකුලම් පාෙද්ශීය ෙල්කම් 

ෙකොට්ඨාසෙය් -ෙම්ක අයිති වන්ෙන් මෙග් මතකෙය් හැටියට 
වවුනියාව දිස්තික්කයට- ඉරෙසන්තිරම් කුලම් කියන වන 
රක්ෂිතෙය් අක්කර 100ක් ෙහළි ෙපෙහළි කරමින් තිෙබනවා. 
මුලතිව් දිස්තික්කෙය් මඩු වන රක්ෂිතය තුළ ෙකොන්ඩියා කුලම් 
පෙද්ශෙය් අක්කර 600ක් ෙහළි ෙපෙහළි කරමින් තිෙබනවා. ඒ 
නිසා අපි ගරු ජනාධිපතිතුමාෙගන් දැනගන්න කැමැතියි -ගරු 
ඇමතිතුමාෙගන්-  ෙම්වා යම්කිසි විධිමත් හඳුනා ගැනීමකින් පස්ෙසේ 
දීපුවාද කියලා. ෙම් මිනිස්සු යුද්ධෙයන් බැට කාපු බව ඇත්ත. 
ඔවුන්ට අනිවාර්ය වශෙයන් නිවාස, ඉඩම් සියල්ල දිය යුතු බවත් 
ඇත්ත. හැබැයි ඒක ෙවන්න ඕනෑකම තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
ගරු ජනාධිපතිතුමනි, අපි ෙම් කාරණා කියන්ෙන් ඉතා 
වගකීෙමන්.  

මම ෙපෞද්ගලිකව දන්නවා, ෙම් පශ්නය නිසා එක් අවස්ථාවක 
මන්නාරම් දිස්තික්කෙය් ෙදමළ ජාතික සන්ධානෙය් 
මන්තීතුමන්ලා සහ සමහර මුස්ලිම් ෙද්ශපාලන නායකයන් එක්ක 
යම් ආකාරයක ෙද්ශපාලන වශෙයන් ගැටුමක් ඇති වුණු බව. 
එතෙකොට ෙම් තුළින් නැති ජාතිවාදී පශ්නයකුත් හදනවා. කිසිම 
විවාදයක් නැහැ. උතුරු පළාෙතන්, මන්නාරෙමන් මුස්ලිම් 
ජනතාව පැන්නීමට විරුද්ධව සම්මන්තණ, උද්ෙඝෝෂණය කරපු 
අය තමයි අපි. මන්නාරම දිස්තික්කෙය් මුස්ලිම් ජනතාව 
පුත්තලෙම් අනාථ ෙවලා ඉන්නවා. ඔවුන්ට ඉඩම් ලැබිය යුතුයි 
කියන එක සම්බන්ධව කිසිම විවාදයක් නැහැ. නමුත් එයට මුවා 
ෙවලා ෙවනත් පරිසර විනාශයන් කිරීම වැරැදියි කියන එකයි 
මගින් මගට අපි කියන්ෙන්.  

අපි නැ ෙඟනහිර පළාතට ආෙවොත් බක්මිටියාව - තිඹිරිෙගොල්ල 
කියන වන රක්ෂිතෙය් වට්ටමඩු පෙද්ශෙය් අක්කර දාහක් ෙහළි 
කරමින් එතැන ජනාවාස ව ාපෘතියකුයි, කුඩු දාන්න 
වැඩසටහනකුයි ඔක්ෙකෝම හදාෙගන යනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, 
ඔබතුමාෙග් අවසරය ඇතුව උතුරු හා නැ ෙඟනහිර පළාත්වල නීති 
විෙරෝධීව ෙහළි ෙපෙහළි කර ඇති වනාන්තරවල ෙල්ඛනයක් 
ඡායාරූපයකුත් සමඟ මම මීට කලින් සභාගත කළා. ඒ තුළින් ෙම් 
සිදු කරන කටයුතු ගැන දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම ෙමම විෂය 
භාර ඇමතිතුමා වශෙයන් කටයුතු කරන ජනාධිපතිතුමාට 
නිලධාරින් මාර්ගෙයන් ෙම්වා පරීක්ෂා කරවන්න පුළුවන් ෙවයි. 

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔය සටහන කවුරුන් විසින් සකස් කළ 

එකක්ද? 
    

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
පරිසරෙව්දීන් සකස් කළ එකක්. 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ස්වාධීන කණ්ඩායමක්ද? 
 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ස්වාධීන අය ෙනොෙවයි, පරිසරයට ආදරය කරන අය.  
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
මම අසන්ෙන්, එය හදා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක් ෙහෝ 

සංවිධානයකින්ද කියායි. එම ආයතනය ෙමොකක්ද?     
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ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමය පරිසරෙව්දී කණ්ඩායමක්  සකස් 

කරපු ෙල්ඛනයක්. මම ඒෙක් වගකීම භාර ගන්නවා. පරිසරයට 
ආදරය කරන අය ස්වාධීන නැහැ. ඒ ෙගොල්ලන් පරිසරයට 
ආදෙරයි. ගරු සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා කිකට්වලට ආදෙරයි වාෙග් 
තමයි, ඒකත්. ගස් කපන මිනිහායි, පරිසරෙව්දියායි කියන 
ෙදෙදනාම සමාන ෙවන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා 
ඇසුෙව් ඒ අර්ථෙයන් නම්, ෙමය ඉදිරිපත් කෙළේ පරිසරෙව්දී 
කණ්ඩායමක්ය කියා මා කියනවා. පරිසරෙව්දියා පරිසරයට 
ආදෙරයි. පරිසරය සම්බන්ධ පශන්යකදී ඔහු ස්වාධීන ෙවන්ෙන් 
නැහැ. ඔහු පරිසරය රකින්න තමයි, උත්සාහ කරන්ෙන්.  මම ෙම් 
ෙල්ඛනය මීට කලින් සභාගත කළා. එය ඔබතුමාෙග් අවෙබෝධය 
පිණිස උපකාර ෙවයි කියා මා හිතනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, පරිසරයට අදාළව ඉදිරිපත් වී තිෙබන 
කරුණු සම්බන්ධව කථා කරන ෙම් අවස්ථාෙව්දී තව එක 
කාරණයක් විෙශේෂෙයන් මතු කරන්න ඕනෑ. උතුරු හා නැ ෙඟනහිර 
පළාත්වල සිදු වන වනාන්තර විනාශය ගැන මම අවධානය ෙයොමු 
කෙළේ, ඒවා සම්බන්ධව වැඩි හඬක් ෙනොනැ ෙඟන නිසායි. නමුත් 
අෙනකුත් පෙද්ශවල වනාන්තර විනාශයක් සිදු ෙවන්ෙන් නැහැ 
කියන එක ඒෙකන් කියැෙවන්ෙන් නැහැ. පධාන වශෙයන් මට 
කියන්න ඕනෑකම තිබුෙණ්, ෙම් උතුරු හා නැ ෙඟනහිර පළාත්වල 
සිදුවන වන විනාශය පිළිබඳව ෙසොයා බැලීමට ජනාධිපතිතුමාෙග් 
මැදිහත්වීෙමන් අඛණ්ඩව කියාත්මක ෙකෙරන අධීක්ෂණ 
මණ්ඩලයක් පත් කර, ෙම් වනාන්තර ආරක්ෂා කරන විධිෙය් 
මැදිහත්වීමකට යන්න කියන එකයි.  

ෙද්ශපාලනඥයන් වශෙයන් අපට ඡන්දය දිනන්න තිෙබනවා 
ෙවන්න පුළුවන්. ඒක ඇත්ත. ඒක වළක්වන්න බැහැ. ඒ නිසා 
තමයි, අපි ෙමෙසේ ඉල්ලා සිටින්ෙන්. ඉඩම් තිෙබන්ෙන් 
ෙකොෙහොමත් රෙට් ෙපොදු අයිතිය ෙවනුෙවන්. වනාන්තර 
තිෙබන්ෙන් රෙට් ෙපොදු හිමිකම ෙවනුෙවන්. ඒ නිසා ඒවා ෙහළි 
ෙපෙහළි කරලා මිනිසුන්ට යම් කිසි ඉඩම් පමාණයක් ෙදන්නම 
ඕනෑ නම්, එෙසේ දීම ජාතික වුවමනාවක් ෙසේ සලකා කටයුතු 
කෙළොත් විතරයි, යම් කිසි සාධාරණ තත්ත්වයක් ඇති කිරීමට 
පුළුවන්කම ලැෙබන්ෙන්. නැත්නම් ඒවා තුළ ජාතිවාදී තත්ත්ව, 
ෙද්ශපාලන වශෙයන් විවිධාකාර ෙවනත් ගැටලු ඇති ෙවන එක 
වළක්වන්න බැහැ. ඒ නිසා ෙම් සිදුවන වන විනාශය පිළිබඳව 
ෙසොයා බැලීමට අඛණ්ඩව ජනාධිපතිවරයාෙග් නායකත්වෙයන් 
කියාත්මක ෙකෙරන ආයතනයක් පිහිටුවිය යුතුයි. ජනාධිපතිතුමා 
පරිසර ඇමති නිසා ෙනොෙවයි, මම ෙමෙහම කියන්ෙන්. 
ජනාධිපතිවරයා රෙට් නායකයා නිසා ඔහුෙග් නායකත්වෙයන් ෙම් 
සම්බන්ධව කියාත්මක ෙවන ආයතනයක් තිබීම අත වශ යි 
කියායි මා කියන්ෙන්. 

ගරු සභාපතිතුමනි, මා ඊළඟ කාරණයට විෂය භාර 
අමාත වරයා වශෙයන් සිටින ගරු ජනාධිපතිතුමා ෙග් අවධානය 
ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි. අද පරිසර පනත් ගණනාවක් 
තිෙබනවා. සමහර පරිසර පනත් ඉතාම ෙහොඳ ඒවා. නමුත් ගරු 
ජනාධිපතිතුමනි, තව ෙබොෙහෝ පරිසර පනත් තිෙබනවා, ඒවාට 
අදාළ කරන ෙරගුලාසි හදලා නැහැ. ෙරගුලාසි නැතුව එම ආයතන 
කියාත්මක කිරීම දුෂ්කරයි කියන එක තමයි, පරිසර ක්ෙෂේතයට 
අදාළව කටයුතු කරන  ෙබොෙහෝ අයෙග් පැත්ෙතන් ඉදිරිපත් වන 
එක අදහසක් වන්ෙන්. ෙමය ටිකක් විෂයානුබද්ධ කා රණයක්. ඒ 
නිසා මා ඉල්ලා සිටින්ෙන්, ගරු ජනාධිපතිතුමා යටෙත් පරිසර 
අමාත ාංශ උපෙද්ශක කාරක සභාව පිහිෙටව්වාට පස්ෙසේ ෙහෝ 
කමක් නැහැ, පරිසර අමාත ාංශ උපෙද්ශක කාරක සභාව 
යටෙත්ම  යම් කාලයකට -මාස හයක් වාෙග් කාලයකට- යම් 

ස්ථාවර කාරක සභාවක් පිහිටුවන්න කියායි. ඒ,  සම්මත කරන ලද 
පරිසර නීතිවල තිෙබන අත වශ  ෙරගුලාසි හදපු නැති ඒවා සකස් 
කිරීම ෙවනුෙවන්. එෙහම නැතිවීම නිසා ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම් 
නීති කියාත්මක කිරීමට අදාළව ආයතනයක් නැතිවීම නිසා 
ඉබාගාෙත් යමින් එම පාරිසරික ගැටලු විසඳා ගන්න බැරි 
තත්ත්වයක් උදාවීමයි. ඒ නිසායි, අපි ෙම් පාෙයෝගික ෙයෝජනාව 
ඉදිරිපත් කෙළේ. එෙහම නැතුව ෙරගුලාසි හදන්නය, හදන්නය කියා 
කිව්වාට වැඩක් ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම් සමහර පනත් සම්මත කරලා 
අවුරුදු ගණන් ගත ෙවලා තිෙබනවාය කියන එක අපි දන්නා 
ෙදයක්. නමුත් ඒවාට අදාළ කරන ෙරගුලාසි හැදිලා නැහැ. ඒ නිසා 
ෙම්වා ඉක්මන් කරන්න පුළුවන්කමක් තිෙබනවා නම් ෙහොඳයි 
කියා අපි හිතනවා. පරිසරය කියා කියන්ෙන්, රෙට් ජනතාව තුළ 
ෙපොදුෙව් උනන්දුවක් තිෙබන විෂයක්. ඒ නිසා ෙම් ගැන 
උනන්දුවක් තිෙබන රජෙය් නිලධාරින් වාෙග්ම ඒ සම්බන්ධව 
ඉන්නා විවිධ කියාකාරින්ටත් ඒ තුළින් අවස්ථාවක් ලබා දීලා ෙම් 
අත වශ  ෙරගුලාසි ටික සකස් කළ යුතුයි. එය අමාත ාංශයටත් 
උදව්වක් ෙවයි. ෙමොකද, අෙප් රෙට් පරිසරෙව්දීන් බහුතරයක් 
ගත්තාම, ඔවුන් යම් කිසි අධ යනයක් සහිතව ෙම් පරිසර 
කියාවලිෙය් සිටින අයයි. ඒ නිසා අපි ඉල්ලා සිටින්ෙන්, ෙරගුලාසි 
සකස් කිරීම ෙවනුෙවන්, ආයතන පිහිටුවීම ෙවනුෙවන් මැදිහත් 
වන ස්ථාවර කමිටුවක් උපෙද්ශක කාරක සභාව ඇතුෙළේ 
පිහිටුවන්න කියලායි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඊළඟ කාරණය තමයි විවිධාකාර කෘෂි 
රසායන භාවිතය සම්බන්ධෙයන් තිෙබන පශ්නය. අද අෙප් රෙට් 
විශාල වශෙයන් කෘෂි රසායන දව  භාවිත ෙවනවා. පරිසර 
අමාත ාංශයට ෙම් පශ්නය ඍජුව අදාළ ෙනොවන්න පුළුවන්.  
විෂයයක් වශෙයන් ෙම් කාරණය අයිති වන්ෙන් කෘෂිකර්ම 
අමාත ාංශයට ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් පරිසර විෂයයටත් ෙම් 
කරුණ අදාළ වනවා.  

පසු ගිය කාලෙය්  ගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් මැදිහත් වීෙමන් 
ෙපොෙහොර සඳහා ෙයොදා ගන්නා එක්තරා රසායන දව යක් තහනම් 
කළා. එතුමා ඒක තහනම්  කෙළේ වකුගඩුවලට බලපෑමක් ඇති වන 
නිසාය කියලා ජනමාධ වල පළ කරලා තිබුණා, අපි දැක්කා. මම  
ඒ නිලධාරි මහත්වරුන්ට සහ සියලුම උපෙද්ශකයන්ට නිසි 
ෙගෞරව ඇතුවයි ෙම් කරුණු කියන්ෙන්. ගරු සභාපතිතුමනි, ඊට 
පස්ෙසේ ෙවනත් අයෙග්ත් උදවු ඇතිව අපි ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
තිෙබන ජාතික හා ජාත න්තර ලිපි ෙල්ඛන ෙමොනවාදැයි ෙසොයා 
බැලුවා. එහිදී අපට දැන ගන්න ලැබුණා, යුෙරෝපා සංගමය එය විෂ 
රසායනයක් -අන්තරායකර ෙදයක්- වශෙයන් ෙයෝජනා කරලා 
තිෙබනවා, හැබැයි එයින් වකුගඩුවලට බලපෑමක් නැහැ, එය 
පිළිකා කාරකයක් කියලා. අෙප් රෙට් ජනමාධ වල පළ කළා, 
වකුගඩු ෙරෝගය වැළැක්වීම ෙවනුෙවන් තමයි ඒ රසායන  දව ය 
තහනම් කෙළේ කියලා. නමුත් යුෙරෝපෙය් රටවල් ඇතුළු තවත් 
රටවල් ගණනාවක ෙම් රසායන දව ය තහනම් කරලා තිෙබනවා. 
මට අවශ  නම් ඒ ෙල්ඛනයත් ලබා ෙදන්න පුළුවන්. හැබැයි, දැන් 
 ෙනොෙවයි ඉදිරිෙය්දී, දවසක් වාෙග් ඇතුළත. ඒ රටවල් ෙම් 
රසායන දව ය තහනම් කරලා තිෙබනවා; තහනම් කිරීමට 
ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. WHO එක පවා ෙම් සම්බන්ධව 
ඔවුන්ෙග් නිර්ෙද්ශ ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ෙම් රසායනික 
දව ය පිළිකා සඳහා තමයි ෙහොඳ නැහැ කියන්ෙන්. වකුගඩු 
සම්බන්ධෙයන් අෙප් රෙට් විශාල සංවාදයක් ඇති වුණු නිසා ෙම් 
රසයාන දව ය තහනම් කිරීෙමන් පිළිකා සෑදීමත් නතර ෙවනවා 
ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් ඇත්තටම අපට දැන ගන්න ඕනෑකම 
තිෙබනවා, ෙම් සමහර ෙද්වල් තහනම් කරන්ෙන් ෙමොන 
අර්ථෙයන්ද කියන එක පිළිබඳව.  

ෙදවැනි කාරණය, අපි කවුරුත් දන්නා ෙදයක්.  අෙප් ර ෙට් 
පළිෙබෝධ නාශක ෙරජිස්ටාර් කාර්යාලය දකුණු ආසියාෙව් සමහර 

797 798 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

රටවල ඒවාට වඩා උසස් තැනක තිෙබන්න පුළුවන්. නමුත් අපි 
ඉතා වගකීෙමන් කියන්න ඕනෑ, අපට තිෙබන පර්ෙය්ෂණ 
පහසුකම්වල අඩුපාඩුව නිසා, ෙලෝකය පුරාම තහනම් කරන ලද 
විෂ රසායනික ෙද්වල් බහුලව අඩංගු දව  අෙප් රටට ආනයනය 
ෙවනවා කියලා. මට මතක විධියට දූෂිතම කෘමිනාශක ෙදොළහ -
"Dirty Dozen" කියලා නම් කරපු ඒවා- මීට අවුරුදු දහයකට විතර 
කලින් අෙප් රටට ෙගනාවා. ෙම්ක අද ෙලෝකෙය් තිෙබන බරපතළ 
පශ්නයක්. ඒ වාෙග්ම අෙප් රෙට් ජනතාවටත් අද විශාල වශෙයන් 
ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග ඇති ෙවමින් තිෙබනවා. ඒවාට විශාල 
වශෙයන් ෙම් රසායනික දව  ෙයොදා නිෂ්පාදනය කරන ආහාර 
බලපානවා. ඒ නිසා මම පරිසර අමාත ාංශයටත්, කෘෂිකර්ම 
අමාත ාංශයටත් ෙදකටම කියන්ෙන්, ලංකාවට නුසුදුසු රසායන 
දව  ෙගෙනනවා නම්, ඒ පිළිබඳව විද ාත්මකව -නාථ 
ෙදවියන්ෙගන් හරි කාෙගන් හරි අහන්ෙන් නැතුව- ෙසොයා බලා 
කටයුතු කරන්න කියලායි. ඒවා පිළිබඳව විද ාත්මකව ෙසොයා 
බලන්න.  

 
 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 

     
 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙහොඳයි. මම කථාව අවසන් කරනවා.  

විද ාත්මක ගෙව්ෂණයක් මත කියන්න, ෙමන්න ෙම් ෙහේතුව 
නිසා තමයි ෙම් රසායන දව ය ෙගන්වීම අෙහෝසි ෙවන්ෙන් 
කියලා. නැත්නම් ගරු ජනාධිපතිතුමනි, රසායන දව  තහනම් 
කරන  එකත් ෙද්ශපාලන ෙව්දිකාවක මාතෘකාවක් බවට පත් 
ෙවනවා. අපට ඒක අවශ  නැහැ. රසායන දව යක් තහනම් කිරීම 
ෙද්ශපාලන ජයගහණයක් කර ගන්න අවශ  නැහැ. නමුත් 
තහනම් කළ යුතු ඒවා තහනම් කරන්න ඕනෑ. දැන්, පිළිකාකාරක 
ගැන සංවාදයක් නැහැ, වකුගඩු ෙරෝග කාරක ගැන සංවාදයක් 
තිෙබනවා. ඒ රසායන දව ය තහනම් කළාට පස්ෙසේ කියනවා, ඒ 
තහනම් කෙළේ ''වකුගඩු ෙරෝග ව ාප්ත ෙවන නිසා'' කියලා. 
ෙලෝකය ඒ රසායන දව ය තහනම් කරන්න කියලා තිෙබන්ෙන් 
පිළිකා කාරකයක් නිසා. ඒ නිසා අපි කියන්ෙන්, විද ාත්මක 
කරුණු මත පදනම් ෙවලා කටයුතු කරන්න කියලායි. නාථ 
ෙදවිෙයෝ අපට අදහන්න පුළුවන් ෙවන ෙද්වල්වලදී. රසායනික 
දව වලට නාථ ෙදවියන් සම්බන්ධ කර ගන්ෙන් නැතුව, 
කරුණාකරලා විද ාත්මක පදනමකින් ඒ රසායන දව ය තහනම් 
කිරීම ෙහෝ අනුමත කිරීම කරන්න.  

ඊළඟ කාරණය ෙම්කයි. පළිෙබෝධ නාශක ෙරජිස්ටාර් 
කාර්යාලය තිෙබනවා වාෙග්ම, අෙප් රෙට් කෘෂි විද ා පීඨත් 
තිෙබනවා. ඒ කෘෂි විද ා පීඨවල පර්ෙය්ෂණ අංශය තව ශක්තිමත් 
කරලා, ලංකාවට ආනයනය කරන නුසුදුසු රසායනික දව වල 
මට්ටම පිළිබඳව වාර්ෂිකව පරිසර ඇමතිවරයාටත්, කෘෂිකර්ම 
ඇමතිවරයාටත් යම්කිසි වාර්තාවක් ලබා ගන්න වැඩ පිළිෙවළක් 
අනුගමනය කළා නම්, ආර්ථික - ෙද්ශපාලන සම්බන්ධයකින් 
ෙතොරව, ඇත්තටම විෂ ෙමොකක්ද, ඇත්තටම විෂ නැත්ෙත් 
ෙමොකක්ද කියන එක දැන ගන්න පුළුවන් කියන කාරණය ෙපන්වා 
ෙදමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

[අ.භා. 4.05] 
 
අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා (ජනාධිපතිතුමා, 
මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත තුමා සහ  ආරක්ෂක 
අමාත තුමා) 
(ேமதகு ைமத்திாிபால சிறிேசன - ஜனாதிபதி ம் மகாவ  
அபிவி த்தி, சுற்றாடல் அைமச்ச ம் பா காப்  அைமச்ச ம்) 
(His Excellency Maithripala Sirisena - President, Minister 
of Mahaweli Development and Environment and Minister 
of Defence) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර 

අමාත ාංශය, වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ 
අමාත ාංශය යන අමාත ාංශවල 2016ට අදාළ වැය ශීර්ෂ 
සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා වන ෙම් අවස්ථාෙව්  මහවැලි සංවර්ධන 
හා පරිසර ඇමතිවරයා වශෙයන් කරුණු කිහිපයක් පකාශ කිරීමට 
අවස්ථාව ලැබීම ගැන මා සතුටු වනවා.  

මූලික වශෙයන්ම මහවැලි සංවර්ධන ව ාපාරයත් ඒ වාෙග්ම 
පාරිසරික විෂයයත් ගත් විට, නව රජය යටෙත්  ඊට අදාළ ආයතන 
තුළ ඉදිරි තුන් අවුරුදු සැලසුම් සකස් කරලා ෙම් වන විට ඒවා 
කියාත්මක ෙවමින් පවතිනවා. මහවැලි ව ාපාරය තුළ දැනට 
ෙකෙරන ෙමොරගහකන්ද - කළුගඟ පධාන ව ාපෘතිෙය් කටයුතු 
ඉතාම ෙව්ගවත්ව සහ ශීඝව ෙකෙරනවා වාෙග්ම, අපි නව රජය 
යටෙත් තීරණයක් ෙගන මාදුරුඔය දකුණු ඉවුර ව ාපාරය හා 
මඩකළපුව, තිකුණාමලය, අම්පාර යන දිස්තික්කවල නව 
සංවර්ධන  ෙයෝජනා කමයක් කියාත්මක කිරීම සඳහා ෙම් වන විට 
සක තා අධ යන කටයුතු සිදු ෙවමින් පවතිනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
තිකුණාමලය, මඩකළපුව, අම්පාර යන දිස්තික්කවල ජනතාවට 
තමයි සංවර්ධනය සඳහා ඒ පෙද්ශවල ඉඩම් විශාල පමාණයක් අපි 
භාර ෙදන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් අමාත ාංශෙය් ඉදිරි තුන් අවුරුදු 
සැලැස්ම කියාත්මක කිරීම සඳහා මා සියලු ෙදනාෙග්ම 
සහෙයෝගය ඉල්ලා සිටිනවා.  

අද විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලාත්, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මැති 
ඇමතිතුමන්ලාත් ෙම් සම්බන්ධෙයන් අදහස් ඉදිරිපත් කළා. ඒ 
අදහස් සැලකිල්ලට ගැනීෙම්දී පධාන වශෙයන්ම සාකච්ඡාවට ලක් 
වූ කරුණු අතර තිබුෙණ්,  වන විනාශය -කැලෑ කැපීම්-   ගල්, වැලි 
කැපීම් සහ මැණික් කැණීම්  තුළ ඇති වී තිෙබන ශුභවාදි 
තත්ත්වයන් වාෙග්ම අයහපත් තත්ත්වයන්ට අදාළ කරුණු.  ෙම් 
ගරු සභාෙව් මීට ෙපර කථා කළ බිමල් රත්නායක මන්තීතුමාත්, 
ඒ වාෙග්ම උෙද් මුලින්ම කථා කළ චාල්ස් නිර්මලනාදන් 
මන්තීතුමාත් මූලික වශෙයන්ම උතුරු පෙද්ශෙය් කැලෑ කැපීම් 
සම්බන්ධෙයන් කරුණු ඉදිරිපත් කළා. මීට මාස කිහිපයකට ෙපර 
මට ලැබුණු ෙතොරතුරු මත  මා යුද හමුදාවටත්, ෙපොලීසියටත්, 
වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවටත්, දිසාපතිවරුන්ටත් 
උපෙදස් දීලා තිෙබනවා, කැලෑ කැපීම් සම්පූර්ණෙයන්ම 
නැවැත්විය යුතුයි, එයට කිසිෙසේත්ම ඉඩ ෙදන්න පුළුවන්කමක් 
නැහැ, එවැනි කියා සිදු වුෙණොත් ඒ අදාළ නිලධාරින් සම්පූර්ණ 
වගකීම භාර ගත යුතුයි කියන කාරණය.  

ෙම් අතරතුර මා පැහැදිලි කරන්නට ඕනෑ, නැවත පදිංචි කිරීම් 
යටෙත් වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙමන්න ෙම් විධියට 
ඉඩම් නිදහස් කර තිෙබන බව. පසු ගිය රජය යටෙත් ඒ 
සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කළ ආර්ථික කටයුතු අමාත ාංශෙය් විෂය 
භාර අමාත වරයාෙග් පධානත්වෙයන් අන්තර් අමාත ාංශයීය 
කමිටුවක් විසින් තමයි 2013 ජනවාරි මාසෙය් 02වන දා සිට 
ජනවාරි මාසෙය් 22වන දා දක්වාත්, ඒ වාෙග්ම 2014 සැප්තැම්බර් 
මාසෙය් 15වන දාත් ෙම් ඉඩම් නිදහස් කිරීම් කරලා තිෙබන්ෙන්. 
ෙම් පිළිබඳව අදාළ නිලධාරින්ෙගන් විමසීෙම්දී ෙපනී යන 
කාරණයක් තමයි, විෂය භාරව කටයුතු කරන නිලධාරින්ෙග්ත් යම් 

799 800 

[ගරු බිමල් රත්නායක මහතා] 
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විෙරෝධතා තිබුණත්,  ගනු ලැබූ ෙද්ශපාලන තීන්දු අනුව ෙම් ඉඩම් 
නිදහස් කිරීම් සිදු ෙවලා තිෙබනවාය කියන එක. ඒ අනුව  
මන්නාරම දිස්තික්කෙය් අක්කර 2,500කුත්, වවුනියාව 
දිස්තික්කෙය් අක්කර 325කුත්, මුලතිව් දිස්තික්කෙය් අක්කර 
445කුත් ෙම් විධියට නිදහස් කර තිෙබනවා. 

ඒ වාෙග්ම කිළිෙනොච්චිය සහ වව්නියාව දිස්තික්කවලත් ඉඩම් 
නිදහස් කර තිෙබනවා. කිළිෙනොච්චිය පෙද්ශෙය් වඩ්ඩුෙකොෙඩයි 
ගාම නිලධාරි වසෙම් අක්කර 65ක්, පෙලයි ගාම නිලධාරි වසෙම් 
අක්කර 98ක් වශෙයන් සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා. නැවත පදිංචි 
කිරීම් සම්බන්ධෙයන් මීට මාස කිහිපයකට ෙපර මා ඉතාම 
පැහැදිලිව උපෙදස් දුන්නා, ඉඩම් භාරගැනීම සිදු ෙනොවීම වාෙග්ම  
ඉඩම් භාරෙගන තිබුණත් ඒවාෙය් කැළෑ කැපීම් සිදු ෙකෙරනවා 
නම් වහාම ඒ සම්බන්ධෙයන් අවශ  තීන්දු තීරණ ගත යුතුයි; 
කැළෑ කැපීම් වැළැක්විය යුතුයි කියලා.  දැන් සිදු වන තත්ත්වයන් 
සැලකිල්ලට ගැනීෙම්දී විෙශේෂෙයන්ම මුස්ලිම් ජනතාව සහ දමිළ 
ජනතාව යන ඒ  සියලු ජන ෙකොටස් නැවත පදිංචි කරවීම - ඒ 
සම්බන්ධ වාර්තා මා ළඟ තිෙබනවා -  පිළිබඳව ගත යුතු විකල්ප 
තීන්දු තීරණ  අප  විසින් සාකච්ඡා කිරීෙමන් අනතුරුව   ගැනීම 
වැදගත් ෙවනවා. ඒ නිසා අද සභාවට ඉදරිපත් වූ ෙයෝජනා සහ 
ඉදිරිපත් වූ විෙව්චනත් සැලකිල්ලට ෙගන, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ගරු 
සභාෙව්දී අදහස් දැක්වූ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සහ විපක්ෂෙය් ඒ ගරු 
මන්තීවරුන්ට, අදාළ නිලධාරින් සමඟ ෙම් සතිය තුළ රැස්වීමක් 
සඳහා මම ආරාධනා කරනවා.  ඒ වාෙග්ම උතුරු පෙද්ශයට යෑමට 
අවශ  පහසුකම් සලසනවා. මා පත් කරන නිෙයෝජිතයන් සහ 
අදාළ නිලධාරින් සමඟ ඒ පෙද්ශවලට ගිහිල්ලා, 
තමුන්නාන්ෙසේලාත් එහි තත්ත්වය නිරීක්ෂණය කරලා ඉදිරි 
සතියක ෙදකක කාලය තුළ වහාම ඒ සම්බන්ධ වාර්තාවක් ලබා 
ෙදන්න.  නැවත පදිංචි කිරීම් සම්බන්ධෙයනුත් සමා ෙලෝචනයක් 
කරලා,   අවශ  වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරනවාය කියන එක 
ඉතාම පැහැදිලිව සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. 

නීති විෙරෝධී ෙලස ගස් කැපීම්, වැලි ෙගොඩදැමීම්, ඒ වාෙග්ම 
ගල් කැඩීම් සහ මැණික් කර්මාන්තෙය් ෙයදීම සිදු ෙවනවා නම්   
තරාතිරම ෙනොබලා, පක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව අනිවාර්යෙයන්ම ඒ 
අයට විරුද්ධව නීතිය කියාත්මක කරනවාය කියන එක ඉතාම 
පැහැදිලිව සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. 

 මැණික් කර්මාන්තය සම්බන්ධෙයන් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සහ 
විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් ඉදිරිපත් කළ අදහස්වලදී මැණික් 
කර්මාන්තය සඳහා විෙද්ශිකයින්ට, විෙද්ශීය සමාගම්වලට බලපත 
ලබා දී තිෙබනවාය කියන අදහස ඉදිරිපත් වුණා. ජනවාරි 
8වැනිදාට ෙපර මම ෙපොදු අෙප්ක්ෂකයා  විධියට මැතිවරණ 
ව ාපාරෙය් ෙයදී සිටි අවස්ථාෙව්දී රත්නපුර පෙද්ශයට ගියා. ඒ 
ෙවලාෙව් එම පෙද්ශෙය් සාමාන  ජනතාව, ෙපොදු ජනතාවෙග්  
ෙද්ශපාලන නිෙයෝජිතයන් වාෙග්ම මැණික් කර්මාන්තයට 
සම්බන්ධ ව ාපාරික ක්ෙෂේතෙය් සිටින අය කළ ඉල්ලීමක් තමයි 
"විෙද්ශීය සමාගම්වලටත් මැණික් කර්මාන්තෙය් ෙයදීමට අවශ  
බලපත නිකුත් කර තිෙබනවා, ඔබතුමා බලයට පත් වුෙණොත් 
වහාම ඒවා නවත්වන්න" කියන එක. ජනවාරි 8වැනිදා පැවැති 
මැතිවරණෙයන් අපි ජයගහණය කළාට පස්ෙසේ මම ෙම් 
අමාත ාංශය භාරෙගන කළ පළමුවැනි කාර්ය තමයි, විෙද්ශීය 
සමාගම් 4කට නිකුත් කර තිබුණු බලපත 4 වහාම අවලංගු කිරීම. 
එම කාරණය මා ඉතාම පැහැදිලිව  සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. 
රත්නායක කියන සමාගම, ඒ වාෙග්ම සුපීම් ග්ෙලෝබල් 
ෙහෝල්ඩින්ස් (පුද්) සමාගම සම්බන්ධෙයන් අපි අවශ  තීන්දු තීරණ 
ගත්තා. ඒ එක්කම මම කියන්නට ඕනෑ, මා විසින් එම තහනම 
කියාත්මක කර තිෙබන අතරවාරෙය් ජාතික මැණික් සංස්ථාවට 
පත්කර සිටි සභාපතිවරයා මෙග් කිසිදු අනුමැතියක් ෙනොමැතිව 
ෙමවැනි සමාගම් ෙදකකට පසු ගිය කාලෙය් නැවත ඒ විධිෙය් 

බලපත වලංගු කිරීමක් කර තිබුණා. මා එය දැනගත් වහාම එම 
සභාපතිවරයා තනතුරින් අස්කළා. ඒ වාෙග්ම එම බලපතත් 
සම්පූර්ණෙයන් අවලංගු කළා. ඒ අනුව ඒ සම්බන්ධෙයන් අවශ  
තීන්දු තීරණ අපි ෙගන තිෙබනවා. රාජ  පතිපත්තියක් විධියට අපි 
ෙම් රෙට් ෙද්ශීය මැණික් කර්මාන්තෙය් කැණීම් සම්බන්ධෙයන් 
කිසිම ආකාරයකින් විෙද්ශීය සමාගම්වලට බලපත නිකුත් 
කරන්ෙන් නැහැයි කියන එක ඉතා පැහැදිලිවම පකාශ කරන්නට 
ඕනෑ. 

විෙද්ශීය ආයතනවල තාක්ෂණික දැනුම, ශීල්පීය ඥානය අෙප් 
මැණික් කර්මාන්තය සඳහා අවශ  ෙවනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් 
රජය සකස් කරන ලද ව ාපෘති සමඟ අෙප් මැණික් කර්මාන්තෙය් 
ෙයදී සිටින අයට ඒ පිළිබඳව අවශ  පුහුණුවීම් සහ දැනුම ලබා 
දීමට ඉදිරිෙය්දී කටයුතු කරනවාය කියන එකත් විෙශේෂෙයන් 
සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. ෙමොන යම් ආකාරයකින් ෙහෝ ස්වභාවික 
සම්පත් විනාශ කිරීම සඳහා අප ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ සම්බන්ධව 
නීතිය තදින්ම කියාත්මක කරලා, අප ඔවුන් නීතිය හමුවට 
පමුණුවනවාය කියන කාරණයත් මා පැහැදිලිව සඳහන් කරනවා.  

පරිසරය කියන විෂය පිළිබඳව කථා කරන විට,  අප පරිසර 
අමාත ාංශය හරහා ආරම්භ කර ඇති පුළුල් ජාතික වැඩසටහන් 
තුළින් ඉදිරි තුන් අවුරුදු සැලැස්ම කියාත්මක කිරීමත් සමඟ   
අෙනක් පැත්ෙතන් අන්තර්ජාතික සම්මුති සහ සාධක සමඟ 
ගිවිසුම් සහ එකඟතා කියාත්මක කිරීම  මූලිකව  ඉටු කරනු ලබන 
බවත් කියන්නට ඕනෑ.  ඕෙසෝන් වියන ආරක්ෂා කිරීම, වියානා 
සම්මුතිය ආදිය ගැන අෙප් රජය දැඩි ස්ථාවරයක සිටින බව මා 
පැහැදිලිව සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. අද මුළු ෙලෝකෙය්ම සිදු වන 
කාලගුණික, ෙද්ශගුණික විපර්යාස සම්බන්ධෙයන් ඇති වී තිෙබන 
අවධානය සමඟ මූලික ෙලසම ඒ පතිපත්ති අනුව අප රජයක් 
විධියට කටයුතු කරනවා. ඕෙසෝන් වියන ආරක්ෂා කර ගැනීෙම් 
වැදගත්කම අප කවුරුත් පිළිගන්නවා කියලා මා හිතනවා. 
ෙලෝකෙය් ඇතැම් බලවත් රටවල් ෙම් අන්තර්ජාතික ගිවිසුම්වලට 
ඇතුළත් ෙනොවී සිටියත්, ශී ලංකා රජය ඒවාට ඇතුළත් ෙවලා ඒ 
ගිවිසුම් අත්සන් කරලා, අෙප් රෙට් සිටින ජනතාවෙග්, සියලු 
සත්වයන් හා ගහ ෙකොළ, ඇළ ෙදොළ ආදී සියලු ස්වභාවික 
සම්පත්වල පැවැත්ම සඳහා රජයක් හැටියට අෙප්  වගකීම් ඉෂ්ට 
කරනවාය කියන කාරණය මා පැහැදිලිව සඳහන් කරනවා. ඒ 
වාෙග්ම ෛජව විවිධත්වය ආරක්ෂා කර ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළ 
තුළ කටයුතු කිරීෙම්දී විෙශේෂෙයන්ම පරිසර අමාත ාංශය 
අෙනකුත් ආයතන සමඟ එකතු ෙවලා  අෙප් ජාතික සැලසුම්  
පැහැදිලිවම කියාත්මක කරනවා. පරිසර දූෂණය වැළැක්වීම 
පිළිබඳව, එක් පැත්තකින්  තිෙබන නීති කියාත්මක කිරීමත්, 
අෙනක් පැත්ෙතන් නව නීති සම්පාදනය කිරීමත් කරනවා.  

ලබන ජනවාරි මාසෙය් සිට  ෙපොලිතීන් භාවිතය 
සම්බන්ධෙයන් අප දැඩි නීති කියාත්මක කරනවා. එම ගැසට් 
නිෙව්දනය අප නිකුත් කරලා ඉවරයි. ෙම් පිළිබඳව 2006දී නිකුත් 
කළ චකෙල්ඛෙයන් ගත් තීන්දු, තීරණ ඇනහිටලා තිෙබනවා.  ඒ 
නිසා අප ජනවාරි මාසෙය්  පළමුවැනි දා සිට ෙපොලිතීන් 
සම්බන්ධෙයන්  අවශ  ගැසට් නිෙව්දන නිකුත් කරනවා. කැළි 
කසළ කළමනාකරණෙය්දී සහ ඝන අපදව  කළමනාකරණෙය්දී 
මූලිකවම ෙපොලිතීන්වලින් සිදු වන හානිය ඉතාම බරපතළ බව 
අපට ෙපනී යනවා. 

2018 වර්ෂය වන විට ලංකාෙව් asbestos sheets භාවිතය 
නැවැත්වීම ගැන අප  ෙම් වන විට අදාළ ව ාපාරික ආයතනවලට 
දැනුම් දී තිෙබනවා.  අපි ඔවුන් සමඟ ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා කර 
තිෙබනවා.  ඇස්බැස්ෙටොස්  ෙසවිලි තහඩු භාවිතය නිසා ඇති වන 
ෙලඩ ෙරෝග පිළිබඳව, විෙශේෂෙයන් පිළිකා සම්බන්ධෙයන්  
බරපතළ තත්ත්වයක් තිෙබන බව ෛවද  විද ාත්මකව 
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ෙසොයාෙගන තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් කටයුතු සම්බන්ධෙයන් 
රජයක් විධියට අෙප් වගකීම් නිසි පරිදි ඉටු කරන බව පැහැදිලිව 
කියන්නට ඕනෑ.    

සමුදීය පරිසර දූෂණය පාලනය කිරීම පිළිබඳව ජාතික 
වශෙයන් අෙප් තිෙබන නීතිරීති කියාත්මක කිරීමත්, ඒ 
සම්බන්ධෙයන් අන්තර්ජාතික වශෙයන්  කියාත්මක වන තත්ත්වය 
මූලික වශෙයන්ම ආරක්ෂා කරන්නත් අප කටයුතු කරනවා. 
ෙවරළ ඛාදනය වැළැක්වීම සඳහා ෙවරළ ආරක්ෂක 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්ත්, නාවික හමුදාෙව්ත් සහාය ලබාෙගන  
අවශ  නීති රීති කියාත්මක කිරීමත්, එම සංරක්ෂණ කටයුතු 
පිළිබඳව අෙප් කාර්ය භාරය ඉෂ්ට කිරීම සිදු කරන බවත් 
පැහැදිලිවම සඳහන් කරන්නට  ඕනෑ.  

භු විද ා සමීක්ෂණ සහ පතල් කාර්යාංශය, ජාතික මැණික් හා 
ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය වැනි ආයතන තුළ දැනට ෙකෙරන 
කාර්යන් අද තිෙබන තත්ත්වයට වඩා ඉතාම විධිමත්ව හා 
සැලසුම්සහගතව කියාත්මක කරන තත්ත්වය ලබන වසෙර් සිට 
අප ඇති කරනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, රාජ  දැව සංස්ථාෙව් මූලික කාර්යන් 
වන්ෙන් රජයට අයත්  ගස ්කැපීම් සහ ඒ පිළිබඳ අෙළවි කටයුතු, 
ව ාපාරික කටයුතු ආදියයි. නමුත්, ලබන වසෙර් සිට වන වගාව 
සම්බන්ධෙයනුත් ෙකොටසක් රාජ  දැව සංස්ථාවට භාර දීමට අප 
කටයුතු කරනවා. ෙමම අමාත ාංශය යටෙත් තිෙබන 
ආයතනවලට අයත් කාර්යයන් ඉලක්ක සහගතව ඉෂ්ට කිරීම 
සඳහා සෑම ආයතනයක්ම කටයුතු කරනවා කියන එක මා 
පැහැදිලිව සඳහන් කරන්නට ඕනෑ.  

ඊළඟට, මහවැලි  අධිකාරිෙය් කාර්යයන් ගත්තාම, 
විෙශේෂෙයන්ම උෙද් ගරු චමල් රාජපක්ෂ  මන්තීතුමා මහවැලි 
අධිකාරිය යටෙත් ඉඩම් ෙබදා දීම සහ අෙනකුත් කාර්යයන් 
පිළිබඳව කරුණු සඳහන් කළා.  මහවැලි අධිකාරිය යටෙත් ෙසේවය 
කරන පහළ නිලධාරින් ඇතැම් ෙවලාවට එක ඉඩමට බලපත තුන 
දීලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග් කටයුතු සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. අපි ඒ 
තත්ත්වයන් වළක්වන්න ඉඩම් ෙබදා දී ෙම් කටයුතුත් අෙනකුත් 
කාර්යයනුත් කළමනාකරණය සහ පරිපාලනය සඳහා අවශ  
පතිසංවිධාන කටයුතු කරලා, ඒ පෙද්ශවල ෙගොවි ජනතාව 
ෙවනුෙවන් අවශ  ෙසේවා ඉෂ්ට කරන බව මූලික වශෙයන්ම 
සඳහන් කරන්නට ඕනෑ.  

ඊළඟට සඳහන් කළා, ඉල්මනයිට් පිළිබඳව. පුල්මුෙඩ් 
ඉල්මනයිට් කර්මාන්තශාලෙව් තත්ත්වය ගත්තාම, ඉතාමත්ම 
කනගාටු දායකයි. පසු ගිය කාලය තුළ අන්ත දූෂිත ආයතනයක් 
විධියටයි ඒෙක් කටයුතු ෙක රුෙණ්. අපි දැන් ඒ තත්ත්වය ෙවනස් 
කරලා තිෙබනවා. දැනට මම ඒ සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණ 
කමිටුවක් ෙවනම පත් කරලා තිෙබනවා. අලුත් 
කළමනාකාරීත්වයක් යටෙත් ඉල්මනයිට් කර්මාන්තෙය් ආදායම 
රජයට එන ආකාරෙය් වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් වන විටත් අපි සැලසුම් 
කරලා, මූලික කටයුතු ආරම්භ කර තිෙබනවා. අෙප් නව වැඩ 
පිළිෙවළ -තුන් අවුරුදු ඉදිරි සැලැස්ම- කියාත්මක කිරීෙම්දී අලුත් 
මුහුණුවරකින්, මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත ාංශයට අයත් 
ආයතනවල අවශ  සංවර්ධන කටයුතු ෙව්ගවත් කරමින් ෙම් 
කාර්යයන් ඉෂ්ට කිරීමට කටයුතු කරන බව පැහැදිලිවම සඳහන් 
කරන්නට ඕනෑ.  

ගරු සභාපතිතුමනි,   වන විනාශය වැළැක්වීමටත්, මැණික්, 
වැලි, පස්, ගල් යනාදී ස්වාභාවික සම්පත් නීත නුකූලව ලබා 
ගැනීමටත්, එම කටයුතු නීති විෙරෝධී ෙලස සිදු වීම වැළැක්වීම 

සඳහාත් ගත හැකි සෑම පියවරක්ම අපි ගන්නවා. වැලි 
කර්මාන්තය, ගල් කැඩීම, කැනීම්, වන සංරක්ෂණ කටයුතු 
කිරීෙම්දී ෙපොදු මහ ජනතාවට අවහිරයක් ෙනොවන ෙලස සිදු කළ 
යුතු බව මා මූලික වශෙයන්ම සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. එෙහත් 
පරිසර සංරක්ෂණය ෙවනුෙවන් දැඩි ෙලස නීති රීති කියාත්මක 
කරන්න අෙප් රජය කියා කරන බව පකාශ කරන්නට ඕනෑ.  

අද දවෙසේ අෙප් අමාත ාංශෙය් කටයුතු පිළිබඳව ෙයෝජනා 
අදහස් ඉදිරිපත් කළ, විෙව්චන ඉදිරිපත් කළ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සහ 
විපක්ෂෙය් සියලුෙදනාටම මම සත්ුතිවන්ත වනවා. අද ඒ අදහස් 
දැක්වූ සෑම ෙකෙනකුටම මා ලිඛිත ආරාධනාවක් කරනවා. පධාන 
වශෙයන්ම ස්වාභාවික සම්පත් විනාශ කිරීම, විනාශ වීම් 
සම්බන්ධෙයන් තමුන්නාන්ෙසේලා ඉදිරිපත් කළ අදහස් 
සැලකිල්ලට අරෙගන වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කිරීම සඳහා 
තමුන්නාන්ෙසේලා සෑම ෙකෙනකුම කැඳවනවා. අදාළ 
නිලධාරිනුත් කැඳවලා, පවාහන පහසුකම් අවශ  නම් ඒවාත් 
සපයලා, ඒ පෙද්ශවලට යවලා ෙම් පිළිබඳව ඉතාමත් නිවැරදි වැඩ 
පිළිෙවළක් ඔබ සමඟ එකතුව ඉෂ්ට කරන බව පකාශ කරමින්, 
මෙග් ෙකටි වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
The next speaker is the Hon. Risad Badhiutheen. You 

have 14 minutes. 
 
 

[பி.ப. 4.25] 
 

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා (කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன் - ைகத்ெதாழில் மற் ம் 
வாணிப அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 
Commerce) 
பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். 

ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, ேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்கள் தன  உைரயில் இந்த அைமச்ைசப் 
ெபா ப்ேபற்றதன் பின்னர் தான் ெசய்த நல்ல பல 
பணிகைளப் பற்றிக் கூறினார். ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்களின் 
கவனத்திற்கு நான் ஒ சில விடயங்கைள ன்ைவக்க 
வி ம் கின்ேறன். மன்னார், வ னியா, ல்ைலத்தீ  ேபான்ற 
மாவட்டங்களில் கிரவல் மற் ம் மண் அகழ்வின்ேபா  
இடம்ெப கின்ற ைறேக கள் பற்றி எனக்கு ன்னர் ேபசிய 
வன்னி மாவட்ட உ ப்பினர் சுட் க்காட் னார். நா ம் ஒ  

ைற ஜனாதிபதி அவர்கைளச் சந்தித்தேபா  இந்த 
விடயத்ைத அவாிடத்திேல சுட் க்காட் ேனன். இன்  
அதிகாாிகள் வழங்குகின்ற அ மதிக்கு ேமலதிகமாக 
அங்கி க்கின்ற மண்ைண ம் மற் ம் வளங்கைள ம் குறித்த 
வியாபாாிகள் சூைறயா கின்றார்கள். எனேவ, மண், கிரவல் 
அ மதிப்பத்திரம் வழங்குகின்றேபா  அந்தச் ெசயற்பா  
சாியாகத் திட்டமிடப்பட்  ேமற்ெகாள்ளப்ப வதற்கு அைமச்சு 
நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம் என்  அன்பாக ேவண் ேகாள் 
வி க்கின்ேறன்.  

மாந்ைத ேமற்கு பிரேதச ெசயலகத் க்கு உட்பட்ட 
பகுதியில் அங்கி க்கின்ற அரச அதிகாாிகைளப் பயன்ப த்திப் 
பல ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் காணிகள் சட்ட ாீதியற்ற 

ைறயில் அபாிக்கப்பட்டதாக நாங்கள் ேகள்வி கின்ேறாம். 
நான் ேநற்  ஜனாதிபதி அவர்கைள ேநாிேல சந்தித்  அந்த 
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[ගරු  ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා ] 
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விடயத்ைதச் சுட் க்காட் ேனன். எனேவ, இ  சம்பந்தமாக 
நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம்.  

பாரா மன்ற உ ப்பினர் பிமல் ரத்நாயக்க அவர்கள் 
ேபசுைகயில், ஸ் ம்கைளக் கு ேயற்றிய ேநரத்தில் மன்னாாிேல 
கலவரம் வந்ததாகச்  ெசான்னார். அதாவ ,  LLRC இல் 
குறிப்பிடப்பட்டதற்கிணங்க அன்  அைமச்சர்கள் ெஜனீவா க்குப் 
ேபாய் ஸ் ம்களின் கு ேயற்றம் சம்பந்தமாக ம் 
கூறி ள்ளார்கள். LLRC அறிக்ைகயின் 9.109 இல் பின்வ மா  

கூறப்ப கின்ற : The issue of Muslim IDPs who were 
displaced from five Districts such as Jaffna, Mannar, 
Kilinochchi, Mullaitivu and Vavuniya due to LTTE 
threats as far back as October, 1990 remains one of the 
key post-conflict challenges which also has a significant 
impact on the process of reconciliation.  A large number 
of representations were made before the Commission on 
the plight of those IDPs who have been living under dire 
conditions for more than two decades, 20 years.  

அந்த LLRC அறிக்ைகயில் 3-4 விடயங்கைளக் 
குறிப்பிட் ந்தார்கள். இந்த மக்கள் அகதிகளாக 
ஆக்கப்பட்டதனால் ஏற்பட் ந்த பிரச்சிைன ெதாடர்பாக ம் 
நீண்டகாலமாக இந்த மக்கள் கு ேயறாமல் இ ந்ததனால் 
அவர்கள் இ க்கின்ற பகுதிகளில் ஏற்பட்ட பிரச்சிைன 
ெதாடர்பாக ம் அதில் குறிப்பிடப்பட் ந்த . அேதேபால் 
இந்த மக்களின் மீள்கு ேயற்றத்ைதச் ெசய்வதற்காக 
அரசாங்கம் விேசட ஒ  committee ஐ அைமத்  ஒ  சட்டத்ைத 
ஆக்கி, அந்த மக்கைள மீள்கு யமர்த்த ேவண் ெமன்  
கூறப்பட் க்கின்ற .   

அேதேபால் Land Commissioner உைடய Circular 
2011/7இல் "….programme to solve the land issue in Vanni 
has been appreciated" எனக் குறிப்பிடப்பட் க்கின்ற . 
2011ஆம் ஆண்  Land Commissioner ஆல் வழங்கப்பட்ட 
காணி சம்பந்தமான Circular இன்ப  அந்த மக்க ைடய 
காணிப் பிரச்சிைனையத் தீர்க்குமா  குறிப்பிடப்பட் ந்த . 
அதன்ேபா  அன்றி ந்த ஜனாதிபதி அவர்கள் Presidential 
Task Force என்ற கு ைவ அவர  அதிகாரத்திற்ேகற்ப 
உ வாக்கினார். அத டாக, இடம்ெபயர்ந்  மீளச்ெசன்ற 
மக்கைளக் கு யமர்த் ம்ேபா  அவர்க க்கி க்கின்ற 
பிரச்சிைனகைள ஆராய்வதற்காக மீள்கு ேயற்ற அைமச்சின் 
ெசயலாளர் தைலைமயிேல ஒ  கு ைவ அைமத்தார்.  
அக்கு வில் மீள்கு ேயற்ற அைமச்சின் ெசயலாளர் 
மட் மல்லாமல், பா காப் ப் பைடயினாின் அைனத்  
தரப் கள், மன்னார், வ னியா, ல்ைலத்தீ , கிளிெநாச்சி, 
யாழ்ப்பாணம் ஆகிய மாவட்டங்களின் அரசாங்க அதிபர்கள், 
வனவள அைமச்சின் ெசயலாளர், காணி அைமச்சின் 
ெசயலாளர் உட்பட, பலர் இ ந்தார்கள். அவர்கள் அந்தப் 
பிரேதசங்க க்ெகல்லாம் விஜயம்ெசய்  அங்குள்ள 
மக்கைள ம் அரசாங்க அதிகாாிகைள ம் அங்குள்ள கிராம 
ேசவகர்கைள ம் சந்தித்  அந்த மக்க ைடய காணிப் 
பிரச்சிைனகைள அைடயாளங்கண்  அவற்ைறத் 
தீர்த் ைவப்ப  சம்பந்தமாகப் பல கூட்டங்கைள நடத்தி, 
கைடசியாக ஒ  ெவ த்தார்கள். அதன்ப , சில 
காணிகைள இரா வத்தினர் ைகப்பற்றியி ந்தார்கள்.  சில 
காணிகளில் அங்கு வாழ்ந்த தமிழ்ச் சேகாதரர்கள் 
கு யமர்த்தப்பட் ந்தார்கள். சில காணிகளில் அங்கு 
கு ேயறக்கூ ய சூழல் இ க்கவில்ைல. எனேவ, இந்த மக்கள் 

அந்த மண் க்குச் ெசாந்தக்காரர்கள்; அந்தப் பிரேதசத் க்குச் 
ெசாந்தக்காரர்கள்; அந்தக் கிராம ேசவகர் பிாிவிற்குச் 
ெசாந்தக்காரர்கள்.  ஆதலால், அவர்கைளக் கு யமர்த்த 
ேவண் ெமன்  பல இடங்கைள அவர்கள் 
அைடயாளப்ப த்திக் காட் னார்கள்.  

அந்தக் காணிகள் எல்லாம் எம  மக்கள் வாழ்ந்த மி. 
ஆனால், அந்த மக்கெளல்லாம் ெவளிேயற்றப்பட்  
அகதிகளாக காம்களிேல இ ந்த 20 வ ட காலத்திேல, 
அவர்கள் மீள்கு ேய வதற்கு ன்னர் 2012ஆம் ஆண்  
வனவளங்கள் மற் ம் சுற்றாடல் அைமச்சராக இ ந்த அ ர 
பிாியதர்ஷன யாப்பா அவர்கள் அந்தேநரத்தில் அந்த 
மக்க ைடய காணியிேல 6,042 ெஹக்டயர், அதாவ , 12,125 
ஏக்கைர அவர்க க்குத் ெதாியாமல் 2012 ஒக்ேராபர் 20ஆம் 
திகதிய வர்த்தமானிப் பத்திாிைக அறிவித்தல் லம் 
வனவளத்திற்குச் ெசாந்தமாக்கியி ந்தார். அ மட் மல்லாமல், 
வ னியா க்கும் மன்னா க்குமிைடயிேல இ ந்த அந்த 
மக்க ைடய 2000 ெஹக்டய க்கு ேமற்பட்ட காணிைய 
வர்த்தமானிப் பத்திாிைக அறிவித்தல் லம் வனவளத்திற்குச் 
ெசாந்தமாக்கினார். சாதாரணமாக இந்த நாட் ேல ஓர் அரச 
காணிைய வனவளத்திற்குச் ெசாந்தமாக்குவதற்காக gazette 
ெசய்வதாக இ ந்தால், அ பற்றி அந்தப் பிரேதசத்தி ள்ள 
மக்க க்குத் ெதாியப்ப த்த ேவண் ம். அந்த மக்கள் 
தங்க ைடய அபிப்பிராயத்ைதத் ெதாிவிப்பதற்கு, எதிர்ப்ைபக் 
காட் வதற்குச் சந்தர்ப்பம் வழங்கேவண் ம். அந்தமாதிாியான 
எந்த ஒ  சந்தர்ப்ப ம் வழங்காமல் அந்த மக்கள் அகதி 

காம்களிேல இ க்கின்ற ேவைளயிேல அந்தக் காணிகள் 
எல்லாம் gazette பண்ணப்பட்  வனவளத்திற்குச் ெசாந்தமாக 
மாற்றப்பட் க் 'கர க்குழி மறிச்சுக்கட் க் கா ' என்  
அதற்குப் ெபயாிடப்பட் க்கின்ற . 

'கர க்குழி மறிச்சுக்கட் ' என்ப  காடல்ல.  'கர க்குழி 
மறிச்சுக்கட் ' என்ப  பாரம்பாியமான பிரேதசம்.  
பாரம்பாியமாக மக்கள் வாழ்ந்த பிரேதசம். அந்தப் 
பிரேதசத்திேல பள்ளிவாசல்கள் இ ந்தன; பாடசாைலகள் 
இ ந்தன. அேதேபால் கூட் ற ச் சங்கங்கள் இ ந்தன. 
இன்  ேபாய்ப் பா ங்கள்! அங்கு 1905ஆம் ஆண்  
கட்டப்பட்ட கட் டங்கள் இ க்கின்றன. ன்னாள் ஜனாதிபதி 
பிேரமதாச அவர்கள் கட் க்ெகா த்த 100 கள் 
இ க்கின்றன. எனேவ, அவ்வாறான ஒ  கிராமத்ைத 20 
வ டங்கள் அந்த மக்கள் அகதிகளாக இ ந்தெபா  
வனவளத்திற்குச் ெசாந்தமான காணியாக 2012இேல 
அைமச்சர் அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா அவர்கள் gazette 
பண்ணியி ந்தார். அ பற்றி இன்  அவர் ேபசுகின்றேபா  
ெசான்னார்.  

அந்தக் காணிைய அந்த மக்க க்கு வி வித் க் 
ெகா க்குமா  அங்கு ெசன்ற அதிகாாிகள் கு  
பிேரரைணெயான்ைறக் ெகா த்த . அதற்கைமய அந்தக் 
காணிையச் சட்டாீதியாக வி வித்ேதாம். இந்த  நாட் ேல 
காணிைய வி விப்பதற்கு என்ன சட்டம் அ ல் 
இ க்கின்றேதா, அந்த சட்டங்கைளெயல்லாம் ேபணித்தான் 
அந்தக் காணி வி விக்கப்பட்ட . ஆ க்கு அைர ஏக்கர் காணி 

தம் அந்தக் காட் க்குள்ேள அந்த மக்க க்குக் 
ெகா க்கப்பட்ட . அந்த மக்க ைடய ற் க்கணக்கான 
ஏக்கர் காணிகள் அரசுைடைமயாக்கப்பட்டன. பல ஏக்கர் 
காணிகைள பா காப் த் தரப்பினர் எ த்தி க்கிறார்கள். 
ேம ம், பல ஏக்கர் காணிகைள ேவ  மக்கள் பயன்ப த்  
கின்றார்கள். அவ்வாறி ந் ம் ஓர் அைர ஏக்கர் காணிையக் 
ெகா த்ததற்காகத்தான் இவ்வா  கூக்குர கிறார்கள்.  
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ெகளரவ உ ப்பின ம் நண்ப மான பிமல் ரத்நாயக்க 
அவர்கள் சூழ யலாளர்கள் என்  அவர்கைளச் ெசான்னார். 
அவர்கள் சூழ யலாளர்கள் அல்லர்! அவர்கள் இனவாதிகள் - 
மதவாதிகள் என்பைத உங்க க்கு நான் ெசால் ைவக்க 
வி ம் கின்ேறன். சூழ யலாளர்கள் என்ற ெசால் க் 
ெகாள் ம் அவர்கைள 'ஹி ' ெதாைலக்காட்சியிேல 
விவாதத்திற்கு அைழத் ப் ேபசிேனன். எனக்கு சிங்கள 
ெமாழியிேல அவ்வளவாகப் பாிச்சயம் இல்லாதெபா ம், 
அந்த பிரேதசங்களிேல அவர்களின் வாக்குகைளப் ெபற்ற 
சிங்களம் ெதாிந்த பாரா மன்றப் பிரதிநிதிகள் வாையப் 
ெபாத்திக்ெகாண்  பயந்தி ந்தெபா , பாதிக்கப்பட்ட 
என் ைடய ச தாயத் க்காக நான் ைதாியமாகக் குரல் 
ெகா த்ேதன். அதனால்தான் நான் ஊடகங்க டாகத் 
தண் க்கப்பட்ேடன். அந்த விவாதத்தின்ேபா  நான் 
விபரங்கைள எ த் க்காட் ேனன். வனவளத் க்குச் 
ெசாந்தமான ஓர் அங்குல காணிையக்கூட அந்த மக்கள் 
பலவந்தமாகப் பி க்கவில்ைல; வில்பத் க் காட் க்குள் அந்த 
மக்கள் உட் கவில்ைல; அந்த வில்பத்  காட் க்குள் ஓர் 
அங்குல நிலத்ைதக்கூட அந்த மக்கள் அபகாிக்கவில்ைல. 
ஆனால், ஸ் ம்களாக இ க்கின்ற ஒேர காரணத்தினால் 
அவர்களின்மீ  சூழ யலாளர்கள் என்  கூறிக்ெகாள்பவர்கள் 
அபாண்டங்கைள, அநியாயத்ைத, ெபாய்ையச் சுமத்  
கிறார்கள். இந்த ஓாிலட்சம் மக்கள் எந்தத் தவேறா, எந்தக் 
குற்றேமா ெசய்யாதவர்கள்!  
 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි,-  
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Order, please! Yes, Hon. Member.  

 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා මෙග් නම සඳහන් කරමින් කථා 

කරපු නිසා මා ඉතාම නිරවුල් කළ යුතු කාරණයක් තිෙබනවා. 
උතුරු පළාෙතන්, නැ ෙඟනහිර පළාෙතන් මුස්ලිම් ජනතාව පළවා 
හැරීමට විරුද්ධව සම්මන්තණ කරපු, උද්ෙඝෝෂණ කරපු පක්ෂයක 
පුද්ගලෙයක් තමයි මම. ඒ නිසාම ඒ ජනතාවට මන්නාරෙම් සහ 
අෙනකුත් පෙද්ශවල පදිංචි වීෙම් අයිතිය සියයට 100ක්ම 
තිෙබනවා කියන එකත් පිළිගන්නා පක්ෂයක පුද්ගලෙයක් මම.  
නමුත්, අසාධාරණය වූ අයට සාධාරණය ඉටු කිරීෙම්දි, ඒ 
සාධාරණය ඉටු කිරීෙම් සීමාෙවන් එහාට සිදු කරන පරිසර 
විනාශයක් තිෙබනවා කියන එකයි අප මතු කරන සත ය. ඒ නැති 
වුණු අක්කර 100 ෙවනුවට අක්කර 200ක් දුන්නත් කමක් නැහැ.  
මා ඉතාම වග කීෙමන් කියන්ෙන් ෙම්කයි.  [බාධා කිරීමක්]  

 

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් ෙවලාව.      

 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔබතුමාෙග් ෙවලාෙවන් අඩු ෙවන්ෙන් නැහැ.  මා කියන්ෙන්, 

ෙම්කයි. ෙවච්ච අසාධාරණයට සාධාරණය ඉටු ෙවන්න ඕනෑකම 

තිෙබන්ෙන් ඊට වඩා වැඩි අසාධාරණ ෙදයක් කරමින් ෙනොෙවයි. 
මා  ගත්ත පරිසරෙව්දීන්ට ෙචෝදනා කරන්න ඔබතුමාට අයිතියක් 
තිෙබනවා. නමුත් මා ඒ වගකීම අරෙගනයි කථා කරන්ෙන්.  මට 
ඔබතුමා එක්ක විවාදයක පැටෙලන්න අවශ තාවක් නැහැ. මා 
කියන්ෙන්- 

 

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මට මයික් එක ෙදන්න. [බාධා කිරීම්]  ගරු 

මන්තීතුමනි, මාෙග් ස්තුතිය පුද කරනවා,  අෙප් සමාජය 
ෙවනුෙවන් ඔබතුමන්ලා ඒ ෙවලාෙව් කටයුතු කළායි කියාපු එකට. 
[බාධා කිරීම්]  
 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ශී ලාංකික සමාජය ෙවනුෙවනුයි- [බාධා කිරීමක්]  
 

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ඒක හරි. [බාධා කිරීමක්]  මමත් අනාථ ෙවලා ආපු ෙකෙනක්. 

ඒ නිසයි මා කිව්ෙව්. මමත් ඒ සමාජයත් එක්ක ආපු ෙකෙනක්. ඒ 
නිසයි ඔබතුමාට ස්තුති කෙළේ. ගරු මන්තීතුමනි,  ඒ පරිසරෙව්දින් 
මට විරුද්ධව නඩුවක් දාලා තිෙබනවා, ෙම් ඉඩම සම්බන්ධෙයන්. 
ඒ විධියට mention කරලා තිෙබන්ෙන් මුස්ලිම් ජනතාවට දුන්නු 
ඉඩමට විරුද්ධව විතරයි. සිංහල සමාජයටත් අපි එෙහේ අක්කර 
3,000ක් විතර දීලා තිෙබනවා. ඒක mention කරලා නැහැ. තව 
අක්කර 6,000ක් සිංහල සමාජයට දීලා තිෙබනවා. ඒක ගැනත්  
එතැන  mention  කරලා  නැහැ. මුස්ලිම් ජනතාවට දුන්නු අක්කර 
2,500 ගැන විතරයි නඩු දාලා තිෙබන්ෙන්, මට විරුද්ධවයි, 
සමාජයට විරුද්ධවයි. ඒ නිසයි මා කිව්ෙව්, පරිසරෙව්දින් - 

சூழ யலாளர்கள் - [බාධා කිරීමක්] නැහැ. විල්පත්තුෙව් 
කවුරුවත් පදිංචි කරලා  නැහැ.   
 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔය සිංහල ජනතාව ඡන්දය දීලා තිෙබන්ෙන්ත් ඔබතුමාටයි. 

ඔබතුමා පිළි ගන්නවාෙන්- [බාධා කිරීමක්] එතැන නීත නුකූල 
ෙනොවන ආකාරයට ඉඩම් විකිණීමක්- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
මම දීලා නැහැ. එකක්වත් මම දීලා නැහැ. ගරු මන්තීතුමනි, 

මට- [බාධා කිරීමක්] 
     
  

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, එතැන නීත නුකූල ෙනොවන ආකාරයට 

ඉඩම් විකිණීමක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා ෙන්.  ඔබතුමා කියන 
උදාහරණ ගත්තත්- 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
ඔබතුමා මට කථා කරන්න ෙදන්න ෙකෝ. ඔබතුමා කථා කරන 

ෙකොට මම  අහෙගන හිටියා ෙන්.  ජවිෙප ෙපොලීසියක් වාෙගයි. 
ඒක ෙහොඳ නැහැ ෙන්. [බාධා කිරීම්] ජවිෙප ෙපොලීසියක්. මට කථා 
කරන්න ෙදන්න ෙකෝ. ඔබතුමන්ලා, ඝණ්ටාෙර් කට්ටිය කථා කර 

807 808 

[ගරු  රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා] 
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ගන්ෙන් නැතිව ෙමොනවාද ෙම් කරන්ෙන්? [බාධා කිරීම්] මා 
දන්නවා, ගරු මන්තීතුමා. අහෙගන ඉන්න. ඔබතුමා කියන ෙකොට 
මා අහෙගන හිටියා ෙන්. කථා කරන්න පුළුවන් ඔබතුමන්ලාට 
විතරයි  කියලා හිතන්න එපා.   

நான் இந்த விடயத்திேல என்ன ெசால்ல வி ம் கின்ேற 
ெனன்றால், அந்த மண்ணிேல பிறந்தவர்கள் அங்கு 
வாழ்வதற்கு நான் எதிரானவன் அல்ல. அந்த மண்ணிேல 
பிறந்த சிங்கள மக்கள் வாழ ேவண் ம்; ஸ் ம் மக்கள் வாழ 
ேவண் ம்; தமிழ் மக்கள் வாழ ேவண் ம். ஸ் ம் மக்கள் 
கு ேயறிய  அரச வனவளத் க்குாிய காட் ல் அல்ல. 
அவர்க ைடய ெசாந்தப் மிைய வனவளமாக 2012ஆம் 
ஆண்  gazette பண்ணியதனால்தான் அ  வனவளத் க்குச் 
ெசாந்தமான . அதனால் அைத மீளப் ெபறேவண் ய 
ேதைவப்பா  அந்தச் ச கத் க்கு ஏற்பட்ட . அவர்கள் 
பலவந்தமாக ேபாய்க் கு ேயறவில்ைல. அந்தக் காணிையப் 
பலவந்தமாக அபகாிக்க மில்ைல; அங்கு ஓர் 
அங்குலத்ைதக்கூட பி க்க மில்ைல. இந்தச் ச கேமா 
அல்ல  நாேனா ஓர் அங்குல நிலத்ைதக்கூட பி க்கவில்ைல; 
பி க்கேவண் ய ேதைவ ம் இல்ைல. மத்திய ெகா ம்பி ள்ள 
மக்கள் அங்கு ேபாய்க் கு ேயறவில்ைல.  கர க்குழி, 
மறிச்சுக்கட் , பாலக்குழி, ெபாியம  ேபான்ற அவர்கள் 
வாழ்ந்த கிராமங்களிேலதான் ேபாய்க் கு ேயறியி க்கிறார்கள். 
ஆனால், இங்கி க்கின்ற சில இனவாதிகள் - மதவாதிகள் 
ெசய்த அட்டகாசத்தினால் அப்ப ப் ேபானவர்களில் 
அைரவாசிக்கும் ேமலானவர்கள் தி ம்ப ம் த்தளத்திற்கு 
வந் விட்டார்கள். இந்த இனவாதிகள் அவர்க க்ெகதிராக 
பல வழக்குகைள தாக்கல் ெசய்தி க்கிறார்கள். நாங்கள் 
ைதாியமாக இ க்கின்ேறாம் - 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Minister, please wind up now.  

 

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
அந்த மண்ணிேல பிறந்  பலவந்தமாக ெவளிேயற்றப்பட்ட 

மக்கள்தான் அங்கு கு ேயறியி க்கிறார்கள். அப்ப க் 
கு ேயறச் ெசன்றவர்களில் 70 சத தமானவர்கள் மீளத் 
தி ம்பி வந் விட்டார்கள். எனேவ, ஜனாதிபதி அவர்களி 
டத்திேல நான் மிகத் தாழ்ைமயாகக் ேகட்கின்ேறன். வில்பத்  
காட் க்குள்ேள ஸ் ம் ச கேமா அல்ல  நாேனா ஓர் 
அங்குலத்ைதயாவ  அழித்தி ந்தால் - நாசப்ப த்தியி ந்தால் 
ஆைணக்கு ெவான்ைற நியமித்  உண்ைமையக் 
கண் பி ங்கள்! இனவாதிகள் - மதவாதிகளான அவர்கள் 
சூழ யலாளர்கள் என்  ெசால் க்ெகாண்  இந்த நாட் ேல 
மிக ேமாசமாக நடந் ெகாள்கிறார்கள். சூழ யலாளர்கள் 
என்  கூ ம் அந்த நயவஞ்சகக் கூட்டம் வில்பத்  காட்ைட 
அழிப்பதாக website களி ம் facebook இ ம் பிரசாரம் 
ெசய்கிற . ெவளிநா கள் அல்ல  இனவாத சக்திகளிட 
மி ந்  பணத்ைதப் ெபற் க்ெகாண்  எனக்ெகதிரான 
ஆர்ப்பாட்டத் க்கு சம்பர் 19ஆம் திகதி விகாரமகாேதவி 

ங்கா க்கு  வ மா  அவர்கள் மக்கைள அைழக்கிறார்கள். 
என்ைறக்கு நான் மஹிந்த ராஜபக்ஷ அரசிய ந்  
ெவளிேயறிேனேனா, அன்றி ந்  இவ்வாறான இனவாத 
நடவ க்ைககள் எனக்கு எதிராக ன்ென க்கப்ப கின்றன. 
அரச அல்ல  வில்பத்  வனவளத் க்குச் ெசாந்தமான அல்ல  
wildlife இற்குச் ெசாந்தமான காணியின் ஓர் அங்குலத்ைதக்கூட 
வடக்கு ஸ் ம் ச கம் அடாத்தாகேவா, பலவந்தமாகேவா 

அபகாிக்கவில்ைல என்பைத நான் ைதாியமாக இந்த உயர் 
சைபயிேல ெசால்கின்ேறன். ந்தால் நி பித் க் 
காட் ங்கள்! என் ம் சவால் வி கின்ேறன்.  
 

[பி.ப. 4.40] 
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
இன்  நைடெப கின்ற மகாவ  அபிவி த்தி மற் ம் 

சுற்றாடல் அைமச்சு, நீர்ப்பாசன மற் ம் நீர்வள காைமத்  
அைமச்சு ஆகியவற்றின் கு நிைல விவாதத்தில் அவ்வைமச் 
சுக்கள்  ெதாடர்பாக -[இைடயீ ] 
 

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා  
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa ) 
ගරු සභාපතිතුමනි,-  

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් පශ්නය 

ෙමොකක්ද?    
 

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ගරු සභාපතිතුමනි, එතුමා මා සම්බන්ධෙයන් පකාශයක් 

කළා. ඒ සම්බන්ධෙයන් පිළිතුරක් ෙදන්න ඕනෑ. එතුමා කිව්වා 
පරණ මුස්ලිම් ගම්මාන අල්ලා අපි ඒවා ගැසට් කළා කියලා. මා 
ඉතා වගකීෙමන් කියනවා, අපි ඒ ෙවලාෙව් එෙහම කෙළේ නැහැ 
කියලා. විෙශේෂෙයන්ම වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව සතුව 
තිෙබන සිතියම් අනුව තමයි ඒවා රක්ෂිත බවට පත් කෙළේ. ඒ නිසා 
එතුමාෙග්  පකාශය වැරදියි. 

 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
මට ෙපන්වන්න පුළුවන්, ෙදොෙළොස්දහස් ගණනක් - [බාධා 

කිරීමක්] 

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Douglas Devananda, you may continue please.  

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
இன்  நைடெப கின்ற மகாவ  அபிவி த்தி மற் ம் 

சுற்றாடல் அைமச்சு, நீர்ப்பாசன மற் ம் நீர்வள காைமத்  
அைமச்சு ஆகியவற்றின் கு நிைல விவாதத்தில் உைரயாற்  
வதற்குச் சந்தர்ப்பம் தந்தைமக்கு நன்றி கூ கின்ேறன். 
ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, த்த காலத்தில் கட் ப்பா  
இல்லாமல் பயன்ப த்தப்பட்ட உரப் பாவைன ம் விவசாய 

ைறைம ம் ைறயான வ காலைமப்  மற் ம் கழிவகற்றல் 
வசதி இல்லாைம ம் யாழ்ப்பாணத்தில் நிலத்த நீர் 
க ைமயான மாசைட க்கு உள்ளாகக் காரணமா ள்ள . 
யாழ்ப்பாணம், சுன்னாகத்தில் தனியார் மின்நிைலயத்தில் மின் 
பிறப்பாக்கிக க்குப் பயன்ப த்தப்பட்ட கழி  எண்ெணைய 
நிலத் க்கு அ யில் கசியவிட்டதா ம், 1990களில் மின்சார 
சைபக்குாிய - மின் நிைலயங்க க்குாிய - எண்ெணய்த் 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

தாங்கிகள் திட்டமிட்  உைடக்கப்பட்டதினா ம், அந்த 
எண்ெணய் நிலத் க்கு அ யில் கசிந் , அப்பகுதி நிலத்த நீர் 
ெபாி ம் பாதிக்கப்பட் ள்ள . இதனால் கு நீர், விவசாயச் 
ெசய்ைக மற் ம் கால்நைடக க்கான கு நீர் என்பன 
பாதிக்கப்பட் ள்ளன. நா க்குநாள் இந்த நிைலைம 
ேமாசமைடந்  வ கின்ற . இ  சம்பந்தமாக மாகாண அரசு 
விைரவான ெசயற்பா  எதைன ம் ெகாண் க்கவில்ைல. 
எனேவ, இந்த வைகயில் திய அரசு இைதக் கூ ய கவனத்தில் 
எ க்கேவண் ெமன இந்த சந்தர்ப்பத்தில் ேகட் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.  

இதனால், சுத்தமான கு நீ க்கான ேதைவ யாழ். 
குடாநாட் ல் தாகரமாக எ ந்  வ கின்ற . இந்தப் 
பிரச்சிைனையத் தீர்ப்பதற்காக இரைணம வி ந்  ேமலதிக 
நீைர யாழ்ப்பாணத்தின் கு நீர்ப் பயன்பாட் க்காகக் ெகாண்  
வ வதற்கான திட்டெமான்  ன்னர் ெகாண் வரப்பட்ட . 
இந்தத் திட்டத் க்காக  உலக வங்கி 164 மில் யன் அெமாிக்க 
ெடாலர் நிதிைய வழங்க ம் ன்வந்தி ந்த . அந்தத் 
திட்டத்ைதச் ெசயற்ப த்தப்ப ம்ேபா , அதேனா  இைணந்த 
தாகச் ெசயல்ப த்தெவன யாழ்ப்பாணத் க்கான வ கால 
ைமப்  மற் ம் கழிவகற்றல் திட்ட ம் இைணக்கப் 
பட் ந்த . ஆனால், ரதி ஷ்டவசமாகச் சில தமிழ் 
அரசியல்வாதிகள் தம  சுயலாப அரசியல் காரணங்க க்காக 
அத்திட்டத்ைத நிராகாித் விட்டார்கள். யாழ்ப்பாணத்தின் 
நிலத்த நீர் மிக ேமாசமாக மாசைடந்  வ ம் நிைலயில் 
இத்திட்ட ம் நிராகாிக்கப்பட்டதனால், சுத்தமான 
கு நீ க்கான ேதைவ ெமன்ேம ம் அதிகாிக்கத் ெதாடங்கி 
யி க்கின்ற . இரைணம  கு நீர்த் திட்டத்ைத 
நிராகாித்தவர்கள் ேமலதிக நீைரச் சுண் க்குளம் கட ல் 
திறந் விட் , அதைனக் கட க்கு அ ப்பிக்ெகாண்  
இ க்கின்றார்கள். நாட் ன் நீர் வளத்ைத இவ்வா  

ண்விரயம் ெசய் ம் ெசயற்றிறனற்ற ெசயற்பாட்ைட மத்திய 
அரசாங்கம் கவனத்தில் ெகாள்ளேவண் ம்.  

அ த் , வட மாகாணத்தில் இ வைர னரைமப் ச் 
ெசய்யப்படாத அைனத் க் குளங்க ம் வாய்க்கால்க ம் 
ஆழப்ப த்தப்பட் , ன த்தாரணம் ெசய்யப்ப தல் 
ேவண் ம். வட மாகாணத்தில் மைழக் காலங்களில் குளங்களில் 
நீைரத் ேதக்கிைவக்கின்ற ேவைலத்திட்டங்கள் நீர்ப்பாசனத் 
திைணக்களத்தின் லம் ெசயற்ப த்தப்படல்ேவண் ம். 
யாழ்ப்பாணத்ைதப் ெபா த்தவைரயில், குறிப்பாக ேவலைண, 
ஊர்காவற் ைற, கடல் கடந்த தீ கள் மற் ம் காைரநகர் 
ஆகிய பிரேதசங்க க்குக் கு நீர் வசதிகைள வழங்குவதற்கு 
அந்தந்தப் பகுதி பிரேதச சைபக டன் இைணந்த 
திட்டெமான்  வகுக்கப்படேவண் ம்.  

ன்ைனநாள் அைமச்சர் ெகளரவ திேனஷ் குணவர்தன 
அவர்க ைடய ஏற்பாட் ல், நாங்கள் ெந ந்தீ க்கு ஒ  
நிரந்தரமான கு நீர் வசதிைய ஏற்ப த்திக் 
ெகா த்தி க்கின்ேறாம். அந்த வைகயில், ெகளரவ திேனஷ் 
குணவர்தன அவர்க க்கு இச்சந்தர்ப்பத்தில் நன்றி 
கூ கின்ேறன் - ස්තුති කරනවා. [බාධා කිරීමක්] You helped me to 
have a water supply programme in Delft. 

 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Monetary help.  

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
Yes, you gave me Rs. 56 million to have a permanent 

water supply programme in Delft. Thank you.  

ெந ந்தீ க்கு கு நீர் வசதிைய ஏற்ப த்திக் ெகா ப்பதற்கு 
எவ்வா  விேசட ஏற்பா  ெசய்யப்பட்டேதா, அேதேபால் 
ேவலைண, ஊர்காவற் ைற மற் ம் காைரநகர் த ய கடல் 
கடந்த தீ க க்கும் கு நீர் வசதிைய ஏற்ப த்திக் 
ெகா ப்பதற்கு RO plant களின்  ஊடாக விேசட ஏற்பா  
ெசய் மா  அைமச்சாிடம் நான் ேகட் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன். அேதேவைள இரைணம  கு நீர்த் 
திட்டத்ைத அரசாங்கம் க த்தில் ெகாள்ளேவண் ம் அல்ல  
க கங்ைக ஆற்  நீைர வடக்குக்கு, யாழ்ப்பாணத் க்குக் 
குழாய் லம் திைசதி ப்பிக் ெகாண்  வர நடவ க்ைக 
எ க்கேவண் ம் என்  நான் இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் ேகட் க் 
ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

ஜனாதிபதி அவர்கள் இங்கு ேபசுகின்றேபா  இயற்ைக 
வளங்கைளப் பா காப்ப  ெதாடர்பான தன் ைடய 
அபிப்பிராயங்கைளக் கூறினார். அதற்காக நான் ஜனாதிபதி 
அவர்க க்கு நன்றி கூ கின்ேறன். தற்ேபா  வட பகுதியில் 
இ க்கின்ற கா கைளப் பா காப்ப டன், அங்கு விாிவான 

ைறயில் கா  வளர்ப் த் திட்டத்ைத ஆரம்பிக்குமா ம் 
ேகட் க் ெகாள்கின்ேறன்.   

நான் இந்தச் சைபயில் இல்லாத ேநரங்களில் ஒ சில 
நாடா மன்ற உ ப்பினர்கள் என்ைனத்  ெதாடர் ப த்திச் 
சில க த் க்கைளத் ெதாிவிக்கின்றார்கள். ஓர் உ ப்பினர் 
என் ைடய ெபயைரக் குறிப்பிட் ப் ேபசியி ந்தார். அந்த 
வைகயில் அந்த உ ப்பினர் யார் என்பைத நான் இங்கு 
குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன்; அவர் கிளிெநாச்சி மாவட்டப் 
பாரா மன்ற உ ப்பினர் தரன் அவர்கள். அவர் நான் 
சைபயில் இல்லாத ேவைளகளில் என்ைனத் ெதாடர் ப த்தி, 
என  கட்சி ெதாடர்பான, என  ெகாள்ைககள் ெதாடர்பான 
பல க த் க்கைள கூறி வந்தி க்கின்றார். ேநற்ைறய தினம் 
அவர் ேபசுகின்றெபா  "தர்மம் ெவன்  ெகாண் க் 
கின்ற " என்  கூறினார். அப்ப  என்றால் இ வைர 
அழிந் ேபான ம் அழிக்கப்பட்ட ம் அதர்மம் என்  
அர்த்தமா? அவர் அதைனச் ெசால்லாமல் ெசால்கின்றாேரா 
ெதாியவில்ைல. அதற்கு அவர்தான் விளக்கம்தர ேவண் ம்.  

அைதவிட என  கட்சியின் யாழ். மாவட்டப் பிரதான 
அ வலகம் அைமந் ள்ள தர் திேயட்டர் ெதாடர்பாக ம் 
அவர் க த் த் ெதாிவித் ள்ளார். அந்த தர் திேயட்ட க்கு 
ஒன் க்கு ேமற்பட்ட உாிைமயாளர்கள் உாிைம ேகா கின்ற 
ப யினால், நீதிமன்றத் க்கு ஊடாக அந்த உாிைமப் 
பிரச்சிைனையத் தீர்த் க் ெகாள்ளலாம் என்ற வைகயில் 
பத்திாிைகயின் ஊடாக ம் நான் அைத ெவளிப்ப த்தி 
யி க்கின்ேறன். ஆனப யால் அந்தத் திேயட்டர் உாிைம 
ெதாடர்பில் எந்தவிதமான கள்ள ம் இல்ைல.  

அ த் , என்மீதான குற்றச்சாட் த் ெதாடர்பாகச் 
ெசன்ைனயில் இடம்ெபற்ற வழக்குத் ெதாடர்பாக ம் நான் 
ேதடப்ப ம் ஒ  குற்றவாளி என் ம் தன ைரயில் 
குறிப்பிட் க்கின்றார். அ  க்க க்கப் ெபாய். 
இ குறித் ச் ெசன்ைன உயர் நீதிமன்றத்தால் 
ெகா க்கப்பட்ட தீர்ப்பின் பிரதி என்னிடம் இ க்கின்ற . 
அதில் ெதளிவாகக் குறிப்பிடப்பட் க்கின்ற , "டக்ளஸ் 
ேதவானந்த அவர்கள் ேதடப்ப ம் குற்றவாளியல்ல" என் . 
அதாவ , குறித்த தீர்ப்  ஒ  பிைழயான தீர்ப்  என்  உயர் 
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நீதிமன்றத்தால் ஒ  தீர்ப்  வழங்கப்பட் க்கின்ற . 
அ ேபால வடக்கில் நடந்த வாயிரம் ெகாைலகள் 
ெதாடர்பாக அல்ல  ஆட்கள் காணாமற்ேபானைம 
ெதாடர்பாக டக்ளஸ் ேதவானந்தா அவர்கள் விசாாிக்கப்பட 
ேவண் ம் என் ம் அவர் ெசால் வ கின்றார்.  

ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்கள் சர்வ கட்சி 
மாநாட்ைடக் கூட் யேபா , அதில் என் ைடய 
பிேரரைணகைள ம் ன்ைவத்தி க்கின்ேறன். அதாவ , 
1983ஆம் ஆண் ந்  அந்த விசாரைணகள் ேமற் 
ெகாள்ளப்பட ேவண் ம் என் ம், அவ்வா  விசாரைண 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டால்தான் உண்ைம என்னெவன்  
கண்டறிய ம் என்பைத ம் அதில் குறிப்பிட் க் 
கின்ேறன். இவ்வாறான ேபா க் குற்றச்சாட் க்கைள 
விசாாிப்பதற்கு விசாரைணக்கு  ஒன்  அைமக்கப்பட்டால் 
நான் அதற்குச் சந்ேதாஷமாக ன்வந்  ஒத் ைழக்கத் 
தயாராக இ க்கின்ேறன் என்பைதக் கூறிக்ெகாள்வ டன், 
இைவ சம்பந்தமாக தி . தரன் அவர்கைள என் டன் 
பகிரங்க விவாதத் க்கு வ மா ம் இந்தச் சைபயின் ஊடாக 
ஓர் அைறகூவல் வி க்கின்ேறன். அவர் மக்கள் ன்னிைலயில் 
ஒ  பகிரங்க விவாதத் க்கு வ வாராக இ ந்தால், எ  சாி, 
பிைழ என்பைத ெவளிப்ப த்த ம்; உண்ைமகைளத் 
ெதளி ப த்த ம் ம்.  

அவர் 'ஈ- லங்கா', 'ேஜ. .பீ. நி ஸ்', 'லங்காசிறி', 
'தமிழ்வின்' என்  நான்ைகந்  இைணயத் தளங்கைள 
நடத் கின்றார். அவற்றின் ஊடாகப் பல ெபாய்யான 
ெசய்திகைள மக்க க்கு நஞ்சு கலந்  ெகா க்கின்றார். 
குறிப்பாக 'ேஜ. .பீ. நி ஸ்' என்ற ெபயாில் நடத்தப்ப ம் 
இைணயத்தளச் ெசய்திகள் ேஜ. .பீ. அைமப்பின் க த்தாகேவ 
மக்கள் மத்தியில் ேபாய்க் ெகாண் க்கின்றன. இ  
சம்பந்தமாக நான் ேஜ. .பீ. அைமப்பினாிடம் பல தடைவகள் 
கூறியி க்கின்ேறன், "உங்கள  ெபயாில் ஓர் இைணயத்தளம் 
இ க்கின்ற . அ  மக்கைளத் தவறாக வழிநடத் ம் வைகயில் 
தவறான க த் க்கைள மக்களிடம் ெகாண்  ெசல்கின்ற . 
ஆனப யால் அைதக் கவனத்தில் எ ங்கள்" என் . ஆகேவ, 
நாடா மன்ற உ ப்பினர் தி . தரனின் ெபாய்யான 
உைரகைள றிய க்கக்கூ ய வைகயில் அவைரப் பகிரங்க 
விவாதத் க்கு அைழக்கின்ற அேதேநரம், ஒ  விசாரைணக் 
கு ெவான்ைற அைமத்  அந்த விசாரைணக் கு க்கு 
ஊடாக உண்ைமகைள ெவளிக்ெகாண் வ மா  திய 
அரசாங்கத்திடம் ேவண் ேகாள் வி க்கின்ேறன்.  

கடந்த காலத்தில் ஜனாதிபதி பிேரமதாசவின் ெகாைல 
தவிர்ந்த ஏைனய அரசியல் ெகாைலகள் குறித்  எங்க ைடய 
தைலகளின்மீேத குற்றஞ்சுமத்தப்பட்ட . ஆனால், இன்  
விசாரைணக க்கூடாக ரவிராஜ் அவர்கள  ெகாைலக்கும் 
ேஜாசப் பரராஜசிங்கம் அவர்கள  ெகாைலக்கும் யார் 
சூத்திரதாாிகள் என்  ெதாியவந் ள்ள .  ஏற்ெகனேவ 
மேகஸ்வரன் என்பவ ைடய ெகாைல பற்றி ம் குற்றவாளி 
யாெரன்ப  நீதிமன்றத் தீர்ப்பிற்கூடாக ெவளிப்ப த்தப் 
பட் க்கின்ற ; உ திப்ப த்தப்பட் க்கின்ற . அந்த 
உ ப்பின ைடய மைனவி நாடா மன்ற உ ப்பினராக 
இங்கி க்கின்றார். அவர்கூடத் ெதாிந் ெகாண்  சில 
விடயங்கைளத் தவறாகச் ெசால் வ கின்றார். எனேவ, 
ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்க ைடய ஆட்சியில் 
அவ க்குப் பாதிப்பான தீர்ப் க் கிைடத்தி ந்தால், இன்ைறய 
இந்தப் திய அரசாங்கத்தில் அவர் ேமன் ைறயீட்  
நீதிமன்றத்திற்குப் ேபாய் அவ க்குச் சாதகமான தீர்ப்ைபப் 
ெப வதற்கு அவர் யற்சிக்கலாம் என அவாிட ம் நான் 
கூறிக்ெகாள் கின்ேறன். ஆனால், அங்கு ேபானால் 

ஏற்கனேவ உயர் நீதிமன்றத்தால் ெகா க்கப்பட்ட தீர்ப்  
மீண் ம் மீண் ம் உ திப்ப த்தப்ப ம் என்ப  அவ க்குத் 
ெதாி ம். அ  அவ ைடய அரசிய க்கு, அவ ைடய 
வியாபாரத்திற்குக் ேக  விைளவிக்கும் என்றப யினால் அவர் 
ேமன் ைறயீட் க்குத் தயங்கி, இலகுவாக என் ைடய 
தைலயில் பழிையச் சுமத்திக்ெகாள்கின்றார் எனக்கூறிக் 
ெகாண் , எனக்கு இந்த ேநரத்ைத வழங்கியைமக்குக் ெகளரவ 
தவிசாளர் அவர்க க்கு மீண் ம் நன்றி கூறி, விைடெப  
கின்ேறன்.  
 
 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
මීළඟට, ගරු චන්දිම ගමෙග් මන්තීතුමා. 

 
 

ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ස්තුතියි, ගරු සභාපතිතුමනි. මෙග් කථාව ආරම්භ කරන්න 

ෙපර ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් ඇමතිතුමා කළ එක් පකාශයක් 
සම්බන්ධෙයන් පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නය කියා මම ඉල්ලීමක් 
කරනවා.  

 
 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් ඇමතිතුමනි, ෙමොකක්ද කියන්න 

තිෙබන්ෙන්?  
 
 

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
මෙග් කථාෙව් දී සඳහන් කළ සමහර documents මම ෙම් 

ෙවලාෙව් table* කරනවා. ඒවායින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒවා 
හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කරන ෙලස ඉල්ලා සිටිනවා.  
 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඒකට අවසර ෙදනවා. ගරු චන්දිම ගමෙග් මන්තීතුමනි, 

ඔබතුමාෙග් කථාව කරන්න.  
 
[අ.භා. 4.52] 
 

ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ස්තුතියි, ගරු සභාපතිතුමනි. අද ඉදිරිපත් කර තිෙබන මහවැලි 

සංවර්ධන සහ පරිසර අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ යටෙත් අදහස් පළ 
කරන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අද මට ලැබී තිෙබන 
කාලය අනුව පරිසර විෂයය සම්බන්ධෙයන් පමණයි කථා කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.  

විෙශේෂෙයන්ම මුළු රටටම වැදගත් වන, අනුරාධපුර 
දිස්තික්කෙය් නම රැඳී පවතින ශී මහා ෙබෝධිය සම්බන්ධෙයන් 
අදහස් පළ කරන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. කිස්තු පූර්ව 

813 814 

 
—————————————- 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  ல் நிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

288දී මහෙමව්නා උයෙන් ෙරෝපණය කළ ශී මහා ෙබෝධීන් 
වහන්ෙසේ තමයි ෙම් ෙලෝකෙය් තිෙබන ශාක අතුරින්, මිනිස් 
අතකින් ෙරෝපණය කරන ලද, ෙරෝපණය කළ දිනෙය් සිට ෙම් 
දක්වා දින ගණනය කර ඇති පූජනීය වන්දනීය වටිනාකමක් ඇති 
එකම ශාකය.  හැබැයි, අද වන විට පවතින තත්ත්වය ෙබොෙහොම 
කනගාටුදායකයි. 2013 වර්ෂෙය්දී ශී මහා ෙබෝධිෙය් සිට අඩි 400ක් 
දුරින් වාහන 1600 සිට 2000 දක්වා ගාල් කරන්න පුළුවන් රථ 
ගාලක් නිර්මාණය වුණා. ෙම් වාහන අංගනය සම්බන්ධෙයන් විවිධ 
අදහස් මතු වුණා. අපිත් ඒකට විරුද්ධ වුණා. ෙම් වාහන අංගනය 
පිළිබඳව තිෙබන ගැටලුව ෙම්කයි. වාහන ෙමතරම් විශාල 
පමාණයක් එකවර ගාල් කරලා වාහනය නැවත පණගන්වලා මීටර් 
500ක් දුරට ධාවනය කරන්න දළ වශෙයන් විනාඩි 10කට              
වැඩි කාලයක් ගත ෙවනවා. ඒ විනාඩි 10 ඇතුළත               
සම්පූර්ණෙයන් කාබන්ඩෙයොක්සයිඩ්, කාබන්ෙමොෙනොක්සයිඩ්, 
නයිටජන් ඔක්සයිඩ්, ඒ වාෙග්ම  නයිටස් ඔක්සයිඩ්, ඊතියම් සහ 
ඊයම් සහිත අපදව  පිට කරමින් වාහන ධාවනය වීම තුළ අවුරදු 
2500කට කිට්ටු, අවුරුදු 2200කට ආසන්න කාලයක් තිස්ෙසේ ෙම් 
රටට පූජනීය වන්දනීය වටිනාකමක් ෙගන දුන් ශී මහා ෙබෝධියට 
හානියක් වන බව හැෙමෝම දන්නා කරුණක්.  

එවකට හිටපු මහජන උපෙයෝගිතා ඇමතිතුමා නාගරික 
සංවර්ධන අධිකාරියත් එක්ක එකතු ෙවලා ෙම් වාහන අංගනය  ඉදි 
කළා.  ෙම් වාහන අංගනය ඉදි කළාට පස්ෙසේ ඒකට විරුද්ධව විවිධ 
මත දැරුවා. ෙම් අවස්ථාෙව් ඉන්දියාෙව් ටජ්මහල අවට පවතින 
පරිසර තත්ත්වය සහ ඒ ෙරගුලාසි ගැන ෙපොඩ්ඩක් මතක් කරන්න 
මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඉන්දියාෙව් ටජ් මහෙල් පාෂාණවල 
දුර්වර්ණවීම වැළැක්වීමට 1990 දශකෙය් නඩුවක් ෙගොනු කරලා ඒ 
හරහා කර්මාන්ත ශාලා වහලා ඒ පෙද්ශය වාහන මුක්ත කලාපයක් 
බවට පත් කළා. ඒ ෙහේතුව නිසා 20,000කට විතර රැකියා නැති 
වුණා. ඒ වාෙග්ම එංගලන්තෙය් මධ න යුගෙය් ෙරොබින්හුඩ් 
පුරාවෘත්තයට අදාළ ඕක් ගස ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ෙම් වන විට 
මීටර් 500ක් ඇතුළත පෙද්ශෙය් වාහන ධාවනය කිරීම තහනම් 
කරලා වාහන මුක්ත කලාපයක් බවට පත් කර තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම මීටර් 100ක් ඇතුළත මිනිස් පා සටහනක් තියන්න 
තහනම්. ඒ රටවල එෙහම තත්ත්වයක් තිෙබද්දී ෙම් පූජනීය 
වන්දනීය වස්තුව ආසන්නයට යන්න අපට හැකියාව තිෙබනවා.  ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි.  ෙමතැන වාහන 2,000ක් විතර ගාල් කරන්න 
රථ ගාලකුත් හදා ති ෙබනවා. ෙම් රථ ගාල දැනට කියාත්මක 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම් සම්බන්ධෙයන් මා පළාත් සභාෙව් ඉන්න 
කාලෙය් ඉදිරිපත් කළ වාර්තාව  සභාගත* කරනවා.  පළාත් සභාව 
හරහා මධ ම පරිසර අධිකාරියට ෙයොමු කළ ෙම් වාර්තාවට අනුව, 
මධ ම පරිසර අධිකාරිෙය් විමල් රූබසිංහ මැතිතුමා එවා ඇති 
වාර්තාවත් මා සභාගත* කරනවා.  

ඒ වාර්තාව අනුව, වාහන මුක්ත කලාපයක් පකාශයට පත් කළ 
යුතුයි කියලා මධ ම පරිසර අධිකාරිෙය් සභාපතිවරයා නිර්ෙද්ශ 
කරලා තිෙබනවා. හැබැයි, ඒ කටයුත්ත තවම සිද්ධ වුෙණ් නැහැ. 
අදට ෙම් වාහන අංගනය ඉදි කිරීම තාවකාලිකව අත් හිටුවා 
තිෙබනවා. මධ ම පරිසර අධිකාරියට මා ෙයොමු කරපු වාර්තාෙව් 
Blue Banana Megalopolis වාෙග්ම Golden Banana 
Megalopolis සංකල්ප ගැන මා සඳහන් කර තිෙබනවා.  

ඇත්තටම මහෙමව්නා උයෙන් ෙද්වානම් පියතිස්ස රජතුමාෙග් 
කාලෙය් ස්ථාපනය කළ ෙබෝධීන් වහන්ෙසේ එදා පරිවාර ෙබෝධීන් 
වහන්ෙසේලා සහ ශාක 1,000ක් මැද තමයි ෙරෝපණය කෙළේ. 
එනම්, එක්තරා buffer zone එකක් විධියට වෙට්ට පරිවාර ශාක 
ඇතිවයි ෙරෝපණය කෙළේ. ඒ නිසා  අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, 
ෙම් වාහන අංගනය ෙමතැනින් ඉවත් කරලා -ඒක තව මීටර් 
850ක් විතර ඈතට ෙගන යන්න හැකියාව තිෙබනවා- ෙමය වෙට් 
පරිවාර ෙබෝධීන් වහන්ෙසේලා ෙහෝ ශාක  ෙරෝපණය කරලා ෙම් ශී 
මහා ෙබෝධිෙය් ඉදිරි පැවැත්ම සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරාවි 
කියලා. ගරු සභාපතිතුමනි, මට ෙවලාව ෙකොපමණ තිෙබනවාද? 

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඔබතුමාට නියමිත ෙවලාව ඉවරයි. 
 

ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
එෙහම නම් ගරු සභාපතිතුමනි, ෙවලාව අවසන් නිසා මෙග් 

කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 
 
[අ.භා. 4.59] 
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අද අතිගරු ජනාධිපතිතුමා යටෙත් පවතින 

ඉතා වැදගත් අමාත ාංශ පිළිබඳව ෙමහිදී සාකච්ඡාවක් ෙකරුණා.  
විෙශේෂෙයන් රටක සම්පත් ෙබදා ෙවන් කිරීෙම්දී, පරිසරය පිළිබඳ 
සාධකය අද තන ෙලෝකෙය් ඉතා වැදගත් සාධකයක් ෙලස 
සැලෙකනවා.  මක්නිසාද යත්, රටක් ආර්ථික වශෙයන් ෙව්ගවත් 
සංවර්ධනයක් කරා යන ගමනකදී  අනාගත පරම්පරාවලට හිමිවිය 
යුතු පරිසරය ආරක්ෂා කරමින් ෙකෙරන සංවර්ධනයක් තමයි 
ධරණීය සංවර්ධනය - sustainable development - ෙලස 
හැඳින්ෙවන්ෙන්. ආර්ථික සංවර්ධන කියාවලිෙය්දී පරිසරයට වන 
හානියට ෙවළඳ ෙපොළ කමය මඟින් වන්දි ෙගවීමක්, මිලක් 
ෙගවීමක් සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ. පාරිසරික හානිවල වටිනාකම 
ෙකොෙතක්ද කියා තක්ෙසේරු කරලා, ඒ ෙවනුවට මිලක් ෙගවන 
කමයක් ෙවළඳ ෙපොළ ආර්ථික කමවල නැහැ. එයට කියනවා  
බාහිර සමාජ අවාසි කියලා. ඒ නිසා රජයක් විවිධ නීතිරීති පැනවීම්, 
බදු පැනවීම් හා ෙවනත් විවිධ කියාමාර්ග තුළින් පරිසර 
සංරක්ෂණය කිරීෙමන් තමයි ඒ වටිනාකම ලබා ගැනීම සඳහා 
කියා කරන්ෙන්.  

විෂයභාර අමාත වරයා නිසා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් 
අවස්ථාෙව් හිටියා නම් ෙහොඳයි. ෙම් මෑතකදී  මුදල් අමාත වරයා 
ඉතා පැහැදිලිව  පකාශයක් කර තිබුණා අෙප් ඉඩම් අක්කර 5,000 
දක්වා විෙද්ශිකයන්ට ලබා දීෙම් කටයුතු කරන්න එතුමාෙග් රජය 
සූදානම් කියලා. ෙම් රෙට් ඉඩම් අයිතිය අක්කර 50ට සීමා කිරීම 
සඳහා මූලිකත්වය ෙගන කටයුතු කරපු සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක 
මැතිනියෙග් නායකත්වෙයන් යුතු වූ ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය 
වශෙයන්, විෙද්ශිකයන්ට ඉඩම් අක්කර 5,000 ගණනින් ලබා දීෙම් 
ෙයෝජනාවකට එකඟ ෙවන්න අපට කිසිෙසේත් පුළුවන්කමක් 
නැහැ. ෙමොකද, ෙමය ඉතාම හානිකර තත්ත්වයක්. ඒ ඉඩම් 99 
අවුරුදු බදු ෙදනවා ෙවන්න පුළුවන්.  

1815 කන්ද උඩරට ගිවිසුෙමන් පසු මුඩුබිම් පනත යටෙත් 
ඉඩම් අක්කර දහස් ගණන් බිතාන  අධිරාජ ය විසින් වතු වගාවත්  
සමඟ අයිති කර ගත්තා. ඒ අනුව,  පාරම්පරිකව උඩ රට ඉඩම් 
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[ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා] 

 
—————————————- 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  ல் நிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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උරුමව හිටපු  අෙප් රෙට් මිනිසුන්ට සිද්ධ වුණ ඒ ඓතිහාසික 
අසාධාරණය අද ෙවනතුරු කිසිම රජයක් නිවැරදි කර නැහැ.  ඒ 
නිසා විෙද්ශිකයන් අතට මහෙපොළව මාරු වුෙණොත් එය නැවත 
තිබුණ තත්ත්වයට පත් කරන්න කිසිෙසේත් පුළුවන්කමක් ඇති 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා අපි පැහැදිලිව ෙම් ගරු සභාෙව්දී 
හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් සටහන් කර තියන්න ඕනෑ, "රජයන් සථ්ාවර 
නැහැ.  ආණ්ඩු ෙවනස් ෙවනවා.  ආණ්ඩු තිෙබනවා, ආණ්ඩු නැති 
ෙවනවා. ෙවන ආණ්ඩු එනවා; පතිපත්ති, තීන්දු තීරණ ෙවනස් 
ෙවනවා. නමුත් යම්කිසි ආකාරයකට ඉඩම් අක්කර දහස් ගණනින් 
විෙද්ශිකයන්ට බදු දුන්ෙනොත් කවදා ෙහෝ අෙප් රජයක් පැමිණි 
අවස්ථාවකදී ඒ බදු ඉවත් කිරීෙම් කාර්ය අපි කරනවාය" කියන 
කාරණය.  ඒ ආෙයෝජකයන්ටත් එය  දැනුම් ෙදන්න අපි කැමැති 
ෙවනවා. ෙමොකද, අපි ඒ වැරැදි අපි කරන්ෙන් උපනූපන් 
පරම්පරාවලටයි. අපි ඉන්නවා; නැති ෙවනවා. නමුත් ෙම් 
මහෙපොළෙව් අයිතිය ෙම් රෙට් සැබෑ උරුමකරුවන්ට එනම්, 
සිංහල, ෙදමළ මුස්ලිම් වශෙයන් සිටින සැබෑ උරුමකරුවන්ට 
හිමිවිය යුතු ෙදයක්. ඒ වස්තුව සහ ෙද් පළ මහා පරිමාණික 
ජාවාරම්කරුවන්ට විකිණීෙම් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ෙම් 
ෙයෝජනාව අපි ෙහළා දකිනවා.  මම හිතනවා,  ගරු ජනාධිපතිතුමා 
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය නිෙයෝජනය කරන නායකයා වශෙයන් 
ෙම් ෙයෝජනාව කියාත්මක කරන්න ඉඩ ෙනොෙදයි කියලා.  

එතුමා සඳහන් කළා, මැණික් ව ාපාරය සම්බන්ධෙයන් ඇති 
ෙවලා තිෙබන මහා පරිමාණික ජාවාරම්  නවත්වන්න කටයුතු 
කරනවා කියලා. ඒ ගැන අපි ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙඩොක්ටර් 
රත්නසිරි  නැමැති ජාත න්තර මට්ටමින් පිළිගන්නා හිටපු පරිසර 
විද ාඥෙයක් ඉංගීසි පුවත් පතකට පසු ගිය දා විෙශේෂ ලිපියක් පළ 
කරලා තිබුණා මම දැක්කා. අපි ෙලෝක පරිසර සමුළුවට ඉදිරිපත් 
කළ වාර්තාෙව් විවිධ අඩුපාඩු, දුර්වලතා රාශියක්  තිෙබනවා  
වාෙග්ම රටට අවාසිදායක ෙද්වල් එහි ඇතුළත් ෙවන බවත් ඒ 
වාර්තාෙව් සඳහන් කරලා තිබුණා. ජාත න්තරව පිළිගත් 
පරිසරෙව්දියකු වන ෙඩොක්ටර් රත්නසිරි  මැතිතුමාෙග් වාර්තාෙව් 
සඳහන් කරුණු පිළිබඳව අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් අවධානය  
ෙයොමු කරවන්න කියලා  මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ජනාධිපතිතුමාෙග් 
අමාත ාංශෙය් සිටින උසස් නිලධාරින්ෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.   

ගරු සභාපතිතුමනි, මුදල් අමාත වරයා එක්තරා පසිද්ධ 
රූපවාහිනී නාලිකාවක වැඩ සටහනකට සහභාගි ෙවමින්, "කුඹුරු 
ඉඩම්වල ඵලදායිතාව නැති බවත්, ඒ නිසා ඵලදායී කටයුතුවලට 
කුඹුරු ඉඩම් ෙගොඩ කරන්න අවසර ෙදන බවත්" පකාශ කර 
තිබුණා. ෙමය ඉතා පැරැණි, දැඩි විෙව්චනයකට භාජන වුණු 
කථාවක්. ගරු සභාපතිතුමනි,  ලංකාෙව් කුඹුරු ඉඩම් වගා කරන 
ලංකාෙව් හැම ෙගොවිෙයක්ම දකින්න ඕනෑ, "පරිසර 
ආරක්ෂකයකු" ෙලසයි. දිනපතාම කුඹුරට ඇවිල්ලා, ජල බස්නා 
කම බලලා, වතුර ටික බැඳලා,  වතුර අවශ  නැති ෙවලාවට ෙව්ලි  
කඩලා, ජල බස්නා කම ටික හදලා ඒ ජලය මනුෂ  
පෙයෝජනයටත් ගනිමින් සංරක්ෂණය කිරීෙම් මහා ජාතික 
වගකීමක් තමයි ෙගොවීන් ඉෂ්ට කරන්ෙන්. ෙම් කුඹුරු ඉඩම් ටික 
බලා ගන්න රාජ  ෙසේවකයන් හරි  ෙවන කවුරු හරි ෙයොදවන්න 
අපට ඕනෑ වුෙණොත්, ඒ සඳහා ඔවුන්ට ෙගවන්න වන මුදල 
ඇස්තෙම්න්තු කෙළොත්, ඒ මුදල තක්ෙසේරු කරලා අය වැයකින් 
ෙවන් කරන්න බැරි තරෙම් මුදලක්. එවැනි මහා ජාතික වගකීමක් 
තමයි ෙගොවිෙයක් ඉෂ්ට කරන්ෙන්. ඒ නිසා සෑම කුඹුරු 
ෙගොවිෙයක්ම පරිසර සංරක්ෂණයට උපකාර වන ගම් මට්ටෙම්  
නිලධාරිෙයක් ෙලස සලකන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ෙම් කුඹුරු ෙගොඩ 
ක ෙළොත්,  ඊට පසුව නාය යෑම්, ගංවතුර තර්ජන, ඒ පළාත් පිටින් 
ජලෙයන් යට වීම යනාදිය සිද්ධ ෙවනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙකොළඹ දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන 
මන්තීවරයකු ෙලස ඔබතුමාත් දන්නා කාරණයක් තමයි, පසු ගිය 

කාලය තුළ ෙකෝට්ෙට් මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව පවා වතුෙරන් යට ෙවන තත්ත්වයක් තමයි 
තිබුෙණ් කියලා. එෙහම වුෙණ්  ඉවක් බවක් නැතිව ෙම් ඉඩම් 
ෙගොඩකිරීම  කරණෙකොටෙගනයි.  සුපිරි අධිෙව්ගී මාර්ග හැදුවාට 
පස්ෙසේ, ඒ අධිෙව්ගී මාර්ගවලට එන අතුරු මාර්ග ෙදපස තිෙබන 
ඉඩම් අද වන විට  සුවිශාල ෙලස ෙගොඩ කරනවා. ඒ ෙගොඩ කරන 
ඉඩෙම් එක දවසක එඬරු ගස් ටිකක් හිටවනවා. ඊළඟ දවෙසේ  
එතැන වාහන හදන ෙපොඩි ගරාජ් එකක් බවට පත් ෙවනවා. තව 
දවස් ටිකක් යනෙකොට එතැන ෙපොඩි ෙගයක් හදලා විදුලියත් ලබා 
ෙගන ස්ථාවර තැනක් බවට පත් ෙවනවා. ෙකොළඹ දිස්තික්කය 
තුළ බැලුෙවොත් ඉතාම විශාල ෙලස ෙද්ශපාලන බලය පාවිච්චි 
කරලා මහා මාර්ගය ෙදපස තිෙබන කුඹුරු ඉඩම් අනවසර ෙලස 
ෙගොඩ ෙවනවා. ෙම්වා ඉතා නිදැල්ෙල් සිදු ෙවනවා. අලුෙතන් ඇති 
ෙවලා තිෙබන අධිෙව්ගී මාර්ගත්, අධිෙව්ගී මාර්ගවලට පෙව්ශ වන 
අතුරු මාර්ගත් අතර තිෙබන කුඹුරු ඉඩම් ෙගොඩ වීෙම් පමාණය 
අන් කවර යුගයකටත් වඩා විශාල ෙලස වර්ධනය ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙහෝමාගම, ෙකොට්ටාව මාර්ගෙය් ඉඳන් උඩහට යන 
ෙකොටස දිගටම ගත්ෙතොත් ෙම් විධියට ඉඩම් ෙගොඩ කිරීම සිද්ධ 
වන බවත්, ෙම් දිනවල අසාමාන  ෙලස ෙද්ශපාලන බලය පාවිච්චි 
කරලා තිෙබන බවත් මට කියන්න පුළුවන්.  ඒක යහ පාලනය 
ෙවන්න බැහැ.  

මම විෙශේෂෙයන්ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් අවධානය  
ෙයොමු කර ඉල්ලා සිටිනවා, දැවැන්ත පරිසර විනාශයකට ෙහේතු 
වන ෙම් ආකාරයකට කුඹුරු ඉඩම් ෙගොඩ කිරීම වැළැක්වීම සඳහා 
ඒ නීතිය කියාත්මක කරන්න කියලා. ෙමොන ආකාරයකට ඒ සඳහා 
බලපත ලබා ගන්නවාද දන්ෙන් නැහැ. ඒවාට සම්බන්ධ අය තමයි 
මූල  අපරාධ ෙකොට්ඨාසයට ෙගන යන්න ඕනෑ. නමුත් අද එෙහම 
ෙනොෙවයි ෙවන්ෙන්. ෙද්ශපාලන බලය හා ෙවනත් බල 
පුළුවන්කාරකම් මත සිද්ධ ෙවන  ෙම් කුඹුරු ඉඩම් ෙගොඩ කිරීෙම් 
කියාවලියට මැදිහත් ෙවන්න  කියලා  අපි ඉල්ලා සිටිනවා.   

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් අය වැය ෙයෝජනාෙව් පරිසර 
සම්බන්ධෙයන් එක වගන්තියයි සඳහන් කරලා තිෙබන්ෙන්. එය 
අය වැය කථාෙව් 557 වන අංකය යටෙත් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

"රෙටහි පිරිසිදු පරිසරය වැඩි දියුණු කිරීමට රජය විසින් පියවර ගනු ලැෙබ්. 
අවම දහනයකින් යුත් පරිසර හිතකාමී වාහන භාවිතා කිරීම ෛධර්යවත් 
කිරීම සඳහා මුළුමනින්ම සූර්ය තාපෙයන්, හයිඩජන් ෙහෝ හීලියම් මඟින්  
කියාත්මක වන වාහන සඳහා වන නිෂ්පාදන බද්ද සියයට 2.5 දක්වා අඩු 
කිරීමට මා ෙයෝජනා කරනවා."   

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමවර අය වැෙයන් පරිසරය 
සම්බන්ධෙයන් ඉදිරිපත් කර තිෙබන එකම ෙයෝජනාව ෙමච්චරයි. 
හැබැයි,  ෙලෝකෙය් ෙම් වාහන තිෙබන්ෙන් කීපයයි. තවම ඒ 
වාහන ලංකාවට ඇවිල්ලාත් නැහැ. මුළුමනින්ම සුර්ය බලෙයන් - 
solely solar - කියාත්මක වන වාහන ෙලෝකෙය් අත්හදා බැලීම් 
මට්ටෙම් තිෙබන්ෙන්. අත්හදා බැලීම් මට්ටෙම් තිෙබන වාහනවල 
බද්ද අඩු කර තිෙබනවා. අද ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය ඇතුළු 
බටහිර රටවල්  විදුලිෙයන් කියාත්මක කරන වාහන සඳහා                   
- electric cars - විශාල ෙලස  ෛධර්යවත් කරනවා පමණක් 
ෙනොෙවයි, ඒ සඳහා සානුබල සහ දිරිගැන්වීම් ලබා ෙදනවා. ඒ 
වාෙග්ම ඉන්ධන භාවිතෙයන් ඇති වන පරිසර දූෂණය වැළැක්වීම 
සඳහා hybrid වාහනවලට අය කරන බදු අඩු කරනවා. අෙප් 
ජනාධිපතිතුමා ගිහිල්ලා පරිසර සමුළුෙව්දී පරිසරය ආරක්ෂා 
කරන්න කටයුතු කරනෙකො ට, අෙප් රෙට් මුදල් ඇමතිවරයා විසින් 
පරිසරයට හානිකර වාහන වැඩි වැඩිෙයන් පාවිච්චිවන විධියට බදු 
පනවනවා. ෙම් ''මරුටි'' වාහන තව ටික කාලයකින් යකඩ 
ෙගොඩවල් බවට පත් ෙවයි.  Hybrid වාහනයක්, ජපන් වාහනයක්, 
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ෙකොරියන් වාහනයක් ගත්ෙතොත් ඊට වඩා වැඩි කාලයක් පාවිච්චි 
කරන්න පුළුවන් බව අපි දන්නවා. ඒත් අපි බදු සහන ලබා 
ෙදන්ෙන් ඉන්දියාවට. අපි මරුටිවලටයි ෙවෙළඳ ෙපොළ හදන්ෙන්. 
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ඇමතිතුමන්ලාත් දිගින් දිගටම කියා 
සිටියා, ෙම් වාහනවලට පනවා තිෙබන බදු ෙවනස් කිරීම සඳහා 
එතුමන්ලාත් මැදිහත් ෙවනවාය කියලා. ඒ නිසා අය වැයට  
සංෙශෝධන ෙගෙනන අවස්ථාෙව්දී විදුලි වාහන හා hybrid  වාහන 
සඳහා පනවා තිෙබන බදු පතිශතය අඩු කරන්න කියා කරයි කියලා 
අපි විශ්වාස කරනවා.  

නිලධාරි මහත්වරුත් ෙම් නිලධාරි මැදිරිෙය් සිටින නිසා  ගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් අවධානයට ෙම් කාරණයත් ෙයොමු කරවන්න  
කැමැතියි. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
විනාඩි ෙදකක කාලය ඇතුළත මම බැංකු කමය ගැන 

කියන්නම්. මැණික් ව ාපාරෙය් ෙහෝ ෙවනත් ව ාපාරවල 
නිරතෙවලා ඉන්න අය බැංකු ගිණුමක් විවෘත කරනවා ෙන්. සමහර 
බැංකු ගිණුම් අකිය ෙවලා තිෙබනවා. ඒවා අකිය ගිණුම්. වාණිජ 
බැංකු සියල්ෙල්ම තිෙබන ඒ අකිය ගිණුම්වල තිෙබන සියලුම 
මුදල් ජනවාරි මාසෙය් පළමුවැනි දාට රජෙය් ඒකාබද්ධ අරමුදලට 
බැර ෙවනවා. ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුෙව් ෙහෝ ලංකා බැංකුෙව් 
ෙහෝ ෙවනත් වාණිජ බැංකුවක   මුදල් තැන්පත් කරලා තිෙබන 
ගිණුමක්, අතපසුවීමකින් ෙහෝ මරණය ෙහෝ ෙවනයම් ෙහේතුවකින් 
අකිය ගිණුමක් බවට පත්ෙවලා තිෙබනවා නම්, - operate 
ෙවන්ෙන් නැත්නම්-  ඒ ගිණුෙම් තිෙබන මුළු මුදල් පමාණයම 
ජනවාරි මාසෙය් පළමුවැනි දා ට රජෙය් ඒකාබද්ධ අරමුදලට බැර 
ෙවනවා. ඒ සඳහා තව දවස් කීපයයි තිෙබන්ෙන්. සමහර ෙවලාවට 
අම්මලා, තාත්තලා, ආච්චිලා, සීයලා ගිණුෙම් සල්ලි දාලා, ඒ ගිණුම 
පාවිච්චි කරන්ෙන් නැතිව ඉන්නවා නම් ෙම් ජනවාරි මාසෙය් 
පළමුවැනි දාට ඒ මුදල් පමාණය රජය සතු වනවා. ෙම් කාරණය 
ෙම් රෙට් ජනතාව දන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් කටයුත්ත කිරීම කල් 
දමන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. බැංකුවල තැන්පත් කරලා 
තිෙබන රුපියල් මිලියනයක් ආපසු ගත්ෙතොත් රුපියල් 20,000ක් 
ෙගවන්න ෙවනවා. රුපියල් මිලියන 10ක් ආපසු ගත්ෙතොත් 
රුපියල් ලක්ෂ ෙදකක් ෙගවන්න ෙවනවා. රුපියල් මිලියන 10කට 
වඩා ගත්ෙතොත් රුපියල් ලක්ෂ තුනක් ෙගවන්න ෙවනවා. 
තමන්ෙග් සල්ලි  බැංකු ෙපොෙත් දාලා නැවත ගන්නෙකොට සල්ලි 
ෙගවන්න සිද්ධ වන ආකාරෙය් ෙමවැනි අය වැය ෙයෝජනා අය 
වැෙය් අවසාන ඡන්ද විමසීමට ෙපර ෙවනස් කරන්න මුදල් 
අමාත වරයාට නිෙයෝග කරන ෙලස ජනාධිපතිතුමාෙගන් ඉල්ලා 
සිටිමින් මෙග් වචන කීපය අවසන් කරනවා. 
 
 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
The next speaker is, the Hon. Abdullah Mahrooff. You 

have seven minutes.  

[பி.ப. 5.12] 
 
ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, இங்கு உைரயாற்றிச் 

ெசன்ற ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க க்கு நான் தற்கண் என  
நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்ள ஆைசப்ப கின்ேறன். இன்  
ஜனாதிபதி அவர்கள் ேபசுைகயில், தி ேகாணமைல மற் ம் 
அம்பாைற மாவட்டங்க க்கு மகாவ  அபிவி த்தித் 
திட்டத்தின்கீேழ ஒ  ேவைலத்திட்டத்ைத ன்ைவத்தி ப் 
பதாகக் கூறினார். அதற்குச் சாத்தியவள ஆய் ம் ெசய்யப் 
பட் க்கிற . அன்  ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் 
வ ைகதந்தேவைள சுமார் 5,000 ேபர் நாளாந்தம் 
ெசன் வரக்கூ ய எங்க ைடய பிரேதசத்தின் ஒ  பாலம் 
உைடந்த . 25,000 ெநற்காணிகள் ெவள்ளத்தில் ழ்கின. 3 
மாதங்களாக அவர்க ைடய இழப் க்கு எந்தவிதமான 
நஷ்டஈ ம் வழங்கப்படவில்ைல.  

1974ஆம் ஆண் க்குப் பிறகு அங்கு வ கால்கள் 
ஒ ங்கைமக்கப்படவில்ைல. இதன் காரணமாக ஒவ்ெவா  
வ ட ம் எம  மாவட்டத்தி ள்ள ர், கிண்ணியா, 
தம்பலகாமம் ஆகிய பிரேதசங்கைளச் ேசர்ந்த மக்கள் 
பல்லாயிரம் ேகா  பாய்கைள  இழந் ெகாண் க் 
கின்றனர். இந்த நிைலைமயிேல நீர்ப்பாசனத் திைணக்களத் 
தினால் ஓர் ஆய்  ேமற்ெகாள்ளப்பட் க்கின்ற .  2000-
2001 மற் ம் 2001-2004 காலப்பகுதிக்குாிய இரண்  
பாரா மன்றத்தி ம் நான் உ ப்பினராக இ ந்தி க்கிேறன். 
அப்ேபா  சம்பந்தப்பட்ட அைமச்சுக்குப் ெபா ப்பாக இ ந்த 
எங்க ைடய ெகளரவ காமினி ஜயவிக்கிரம ெபேரரா 
அவர்கள் க கங்ைகத் திட்டத்ைத ன்ென த்தார். அன்  
கேன ய அரசாங்கம் 3,600 மில் யன் பாய் ெசலவிேல 
க கங்ைகத் திட்டத்ைதப் ர்த்திெசய்  த வதாகக் கூறிய . 
அதைன ஏற்க ம த்த அரசாங்கம், திைணக்களங்களில் 
இ க்கின்ற engineer கைளக்ெகாண்  மதிப்பீ கைள 
ேமற்ெகாண்ட . அந்த வைகயில் 700 மில் ய க்கு அ  
திட்டமிடப்பட்ட . பத்  வ டப் பின்னைட  காரணமாக 
இன்  800 மில் யன் பாய் ெசலவாகுெமன்  மதிப்பிட்  

க்கிறார்கள். க கங்ைகப் பிரேதசத்தில் இ க்கின்ற 
Mahaweli river bund இைன ஆற  உயரத் க்கு உயர்த்தி 
அந்த க கங்ைகத் திட்டத்திைனப் ரணப்ப த்  
வதற்குத்தான் 800 மில் யன் பாய் ேதைவப்ப கிற . 
2003ஆம் ஆண்  அந்த நிதிையத் த வதற்கு ச தி 
நி வனெமான்  ன்வந்த . 2016ஆம் ஆண் ம் அேத 
நி வனம்தான் த வதற்கு ன்வந்தி க்கிற . எனேவ, 
அதைன ஊக்கப்ப த்த ேவண் ம்.  

அ மட் மல்ல, எங்க ைடய ள்ளிப்ெபாத்தாைனப் 
பிரேதசத்திேல இ க்கின்ற LB/RB திகைளச் சீரைமப் 
பதற்கும் வால்குழி மற் ம் தட்டான்ெவளி வ கால்கைளப் 

னரைமப்பதற்கும் 13.5 மில் யன் பாய் ேதைவப்ப கிற . 
கிண்ணியா பிரேதசத்தி ள்ள பீங்கான் உைடச்சான் ஆற்ைறத் 

ப் ர  ெசய்வதற்கு 10 மில் யன் பா ம் வ கால்கள் 
மற் ம் bund roads, retaining walls ேபான்றவற் க்காக 63 
மில் யன் பா மாக ெமாத்தமாக 73 மில் யன் பாய் 
ேதைவப்ப கின்ற . அ ேபான் , தம்பலகாமம் 
பிரேதசத்தி க்கின்ற ேகாவிலா , ஆசியனா  மற் ம் திய 
பிச்ைசெவளி - new Pichchaweli, பைழய பிச்ைசெவளி - old 
Pichchaweli - பிரேதசங்களில் வ கால்கைள அைமப்பதற்கு 
28 மில் யன் ேதைவெயன Estimates ெசய்யப் 
பட் க்கின்ற . இந்த ேவைலக க்கு ஒட் ெமாத்தமாக 

819 820 

[ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා] 
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114.5 மில் யன் பாய் ேதைவப்ப கின்ற . ேமதகு 
ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்க ைடய இந்த 
அரசாங்கம் இவற்ைற எங்க க்குச் ெசய்  த ெமன்பதில் 
எந்தவிதமான சந்ேதக ம் இல்ைல. ஏெனன்றால், அன்  அவர் 
அவ்வா  எங்க க்கு வாக்கு தி அளித்தி க்கிறார்.  

எம  பிரேதசத்தி ள்ள குறிஞ்சாக்ேகணிப் பாலத்ைத ம் 
நீாில் ழ்கிப்ேபாயி ந்த குட் க்கராச்சிப் பாலத்ைத ம் 
மற் ம் கிண்ணியா, ஹிஜ்ரா நகர், ஆலங்ேகணி, ெந ந்தீ  
ஆகிய திகைள ம் 80 மில் யன் பாய் ெசலவில் 
ெசப்பனிட் த் த வதாக வாக்கு தி அளித்தார். ஜனாதிபதி 
அவர்கைள நான் 3 நாட்க க்கு ன்  சந்தித்  இ பற்றிக் 
கைதத்தெபா , Estimates உடன் வந்  சந்தித்தால் 
எதிர்வ ம் 2016ஆம் ஆண்  அைவயைனத்ைத ம் 
ெசய்வதற்கான ன்ென ப்ைபச் ெசய்யலாம் என்  கூறினார். 
அதற்காக எங்க ைடய ஜனாதிபதி அவர்க க்கு நன்றிகூறக் 
கடைமப்பட் க்கின்ேறாம்.  

இந்த Mahaweli Project ஆன  1974ஆம் ஆண்  
ைமத்திாிபால ேசனாநாயக்க அவர்களால் ன்ென க்கப் 
பட்ட . ெபாலன்ன ைவ, க ல்ல, மின்ேனாியா, கந்தளாய் 
ஆகிய பகுதிக க்கு அன்  ைறயாக வ கால்கள் 
அைமக்கப்பட்டன. என்றா ம், கிண்ணியா, தம்பலகாமம், 

ர் ஆகிய பிரேதசங்கள் றக்கணிக்கப்பட்ட நிைலயிேல 
இ ந்தன. கடந்த 3 வ ட காலமாக கந்தளாயி ந்  
கிண்ணியா வைரயான 36 கிேலா மீற்றர் நீளமான அந்த spill 
tail canal இைன ப் ர  ெசய்  அைத அகலமாக்கும் 
பணியான  -   

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Member, your time is over.  Please  wind up 

now.  
 

ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
ஒ  நிமிடத்தில் த் க் ெகாள்கின்ேறன்.  

- கடந்த ஒ  வ ட காலமாக இ த்த க்கப்பட்  
வ கின்ற . அைதப் ரணப்ப த்தினால் 25,000 ஏக்கர்  
ெநற்பயிர்ச்ெசய்ைகைய எங்களால் பா காக்க ம். 
ெதாடர்ந்  ேபசுவதற்கு எனக்கு ேநரம் ேபாதாத காரணத் 
தினால் இந்த Estimates இைன *ஹன்சாட் ல் ேசர்த் க் 
ெகாள் மா  பிரதித் தவிசாளர் அவர்கைளக் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன். நன்றி.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
මීළඟට, ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා. ඔබතුමාට විනාඩි 

7ක කාලයක් තිෙබනවා. 

[අ.භා. 5.18] 
 
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අද දින වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් 

කළමණාකරණ අමාත ාංශය සහ මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර 
යන අමාත ාංශවල වැය ශීර්ෂ යටෙත් කථා කිරීමට අවස්ථාව 
ලැබීම ගැන සතුටු වනවා. ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කෙය් 
මන්තීවරයකු වශෙයන් අපට ඉතාම වැදගත් අමාත ාංශ කිහිපයක 
වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව තමයි අද ෙම් සාකච්ඡාවට ගැෙනන්ෙන්.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කෙය් ෙකෙනකු 
හැටියට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර 
අමාත ාංශය භාරව කටයුතු කිරීම ගැන අපි සතුටු ෙවනවා. ඒ 
වාෙග්ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මීට ෙපර වාරිමාර්ග  ඇමතිවරයා 
වශෙයන්  කටයුතු කර තිෙබන නිසා,  එතුමාට ඒ 
සම්බන්ධෙයනුත් අවෙබෝධයක් තිෙබනවා.  

වාරිමාර්ග ක්ෙෂේතය ගැන කථා කරන ෙකොට කියන්නට ඕනෑ, 
විෙශේෂෙයන්ම  ෙම් වන විට උතුරු මැද පළාෙත් ෙපොෙළොන්නරුව 
දිස්තික්කය විශාල ගං වතුරකට ලක් ෙවලා තිෙබන බව.  ඒ 
වාෙග්ම අෙපේල්, මැයි, ජුනි, ජූලි සහ අෙගෝස්තු කියන කාලවලදී  
අපි විශාල නියඟයකට ෙගොදුරු ෙවනවා. ෙම්කට පිළියමක් ෙලස  
අෙප් වත්මන් ජනාධිපතිතුමා පත් වුණාට පසුව, ෙම් වන විට 
ෙමොරගහකන්ද ව ාපාරෙය් කටයුතු ෙබොෙහොම කඩිනමින් සිදු 
ෙවනවා. 

  ෙම් අය වැය ෙල්ඛන ෙයන් ෙමොරගහකන්ද ව ාපාරයට 
විශාල මුදලක් ෙවන් කරන්නට කටයුතු කර තිෙබනවා.  ඒ 
වාෙග්ම අෙප් වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමණාකරණ අමාත  
ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මැතිතුමාට මම ෙම් 
අවස්ථාෙව් දී සත්ුතිවන්ත ෙවනවා. එතුමා වාරිමාර්ග හා ජල 
සම්පත් කළමණාකරණ අමාත වරයා ෙලස පත් වුණාට පසුව, 
විෙශේෂෙයන්ම අපිවත්,   සියලුම වාරිමාර්ග නිලධාරින්වත්  කැඳවා 
අෙප් පෙද්ශෙය් තිෙබන අඩු පාඩු ගැන සමාෙලෝචනයකට ලක් 
කළා.   

 මා විෙශේෂෙයන්ම වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමණාකරණ 
අමාත තුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කළ යුතු කාරණයක් 
තිෙබනවා. ෙම් වන විට ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කෙය් හුඟාක් 
වැව් වාන් ඇරලා, පිටාර ගලනවා. පසුගිය අවුරුද්ෙද් ෙදසැම්බර් 
මාසය වන විට අධික ගංවතුරක් ඇති වීම නිසා ෙපොෙළොන්නරුව 
දිස්තික්කෙය් කුඹුරු අක්කර දහස් ගණනක් විනාශ වුණා, අපට 
මතකයි.   

මා සඳහන් කළ යුතු තව කාරණයක් තිෙබනවා. මා 
නිෙයෝජනය කරන මැදිරිගිරිය ආසනෙය් කවුඩුල්ල වැව සහ 
මින්ෙන්රිය වැව තිෙබනවා. ෙම් ෙවලාෙව් වාරිමාර්ග 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරි මහත්වරුන් ෙම්  ගරු සභාෙව් 
නිලධාරි කුටිෙය් සිටිනවා ඇති. මම ඒ අයෙග් අවධානයට ෙම් 
කාරණය ෙයොමු කරවනවා. මින්ෙන්රිය වැෙව් වාන් දමන වතුර 
එන්ෙන් සම්පූර්ණෙයන් කවුඩුල්ල වැවටයි. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 
ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කෙයන් භාගයකට වැෙටන වැහි වතුර 
ගලෙගන යන්ෙන් මැදිරිගිරිය නගරය මැදින්  මැදිරිගිරිය නගරය 
යට කරෙගනයි.  ඒ වාෙග්ම කුඹුරු අක්කර දහස් ගණනක් යට 
කරෙගන ෙම් වතුර ගලෙගන යනවා. එෙසේ වතුර ගලාෙගන යන 
විට ෙගොවීන් සමහර කුඹුරුවල වගාවට සුදුසු පරිදි සකස් කර 
තිෙබන ෙපෝෂණ තත්ත්වෙය්  පස ්ෙසෝදාෙගන යනවා.  
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—————————————- 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  ல் நிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,  සමහර කුඹුරු යට තිෙබන කළු 
ගල්වලට යනතුරු පස් ෙසෝදාෙගන යනවා. ඒ වාෙග්ම ෙගවල් 
ෙදොරවල් ෙසෝදාෙගන යනවා. විධිමත් විධියට ෙම් කවුඩුල්ල වැෙව් 
පිට වාන සකස් කරලා නැහැ; පිට වාන් ඇළ සකස් කරලා නැහැ.  
ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කෙය් පාෙද්ශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු  
රැස්වීම් පවත්වන විට, අපි අවස්ථා කිහිපයකදීම අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාව  ෙම් සම්බන්ධෙයන්  දැනුවත් කළා. එතුමාත් ඒ 
සම්බන්ධව යම් කියා මාර්ගයක් ෙගන තිෙබනවා.  මා ගරු විජිත් 
විජයමුණි ද ෙසොයිසා ඇමතිතුමාෙග් අවධානයත් ෙම් කාරණය 
ෙකෙරහි ෙයොමු කරවනවා. ෙම් වන විටත්   කවුඩුල්ල වැව විටින් 
විට වාන් අරිනවා.   නගරයක් මැදින්, ගමක් මැදින්, කුඹුරු මැදින් 
ෙම් වාන් අරින ජලය ගලාෙගන යන එකම ව ාපෘතිය  
ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කෙය් ෙමම වාරිමාර්ග ව ාපෘතිය කියලා 
මා විශ්වාස කරනවා. ෙම්ක විසඳුමක් ලබා දිය යුතු එක 
කටයුත්තක් විධියට මම දකිනවා. එම නිසා විෙශේෂෙයන්ම  ෙම් 
ගැන අවධානය ෙයොමු කරන්නය  කියලා මා ඉල්ලීමක් කරනවා. 
ෙමොකද, ෙමයින් අෙප් නිෂ්පාදනයයි අහිමි වන්ෙන්. කුඹුරු අක්කර 
10,000ක පමණ නිෂ්පාදනය අහිමි ෙවනවා කියන්ෙන් ඒක ෙම් 
රටට සිදු වන විශාල පාඩුවක්.  සමහර ෙවලාවට ඒ ෙගොවීන්ට මාස් 
කන්නෙය් ලැෙබන ආදායම ෙම් නිසා අහිමි ෙවනවා විතරක් 
ෙනොෙවයි,  ඊළඟ යල කන්නයට  නියඟයක් ඇති වුෙණොත්  ඒ 
අයට එයිනුත් හානියක් සිදු ෙවනවා. ඒ නිසා මම ෙම් ෙකෙර් ගරු 
ඇමතිතුමාෙග් විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරවනවා.  

මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ 
සම්බන්ධෙයන් මම ෙම් අවසථ්ාෙව්දී කථා කරන්න කැමැතියි. 
විෙශේෂෙයන් ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කෙය් අවුරුදු 50ක, 60ක -
සමහර විට ඊටත් එහා- ඉඳලා පාරම්පරිකව ෙහේන් ෙගොවිතැන් 
කරලා ජීවත් වන, මහ ෙගොවි ජනපදවලට අයිති ෙනොවන පිරිසක් 
ඉන්නවා. ඒ අය පාරම්පරිකවයි ෙහේන් ෙගොවිතැෙනහි ෙයෙදන්ෙන්. 
ඔවුන් ඒ ෙහේන් ඔවුන්ෙග් වගාවන් සඳහා ෙයොදාගත්තාට පසුව             
වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව, වනජිවී සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව, -විෙශේෂෙයන් වන සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව- ෙම් වන ෙකොට ඒ අයෙග් සීමා මායිම් ලකුණු 
කර තිෙබනවා. ඒ නිසා ඔවුන් ෙගොවිතැන් කරන පෙද්ශ අහිමි 
ෙවලා තිෙබනවා. අපි ෙම් ළඟදී දැක්කා, මාස් කන්නෙය් වැහි 
වතුෙරන් වැඩ කරපු -වපුරපු- කුඹුරුවල, වන සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ගිහින් වන වගාවන් සඳහා ෙයොදන ෙත්ක්ක පැළ 
ආදි පැළ සිටවූවා. ෙම් නිසා පාරම්පරිකව ෙගොවීන් හැටියට ජීවත් 
වන ඒ අයෙග් ජීවන වෘත්තිය අහිමි ෙවනවා; ඒ අයට ෙගොවිතැන 
අහිමි ෙවනවා. ඒ ගැනත් අවධානය ෙයොමු කරන්න කියා මම 
ෙබොෙහොම ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලනවා. ෙමොකද, ඒ අය ගැන සිතන්න 
ඕනෑ. ඒ අයට ජීවත් ෙවන්න ෙවනත් කමයක් නැහැ. ඒ අයට 
ෙකොස්, ෙදල්, ෙපොල් නැහැ; ෙත් නැහැ, රබර් නැහැ. ෙවනත් කිසිම 
ෙදයක් නැහැ. වී වගාෙවන් පමණයි ජීවත් ෙවන්ෙන්. ඒ අය වී 
වගාවත් කරන්ෙන් එක කන්නයක් පමණයි. ඒ, මාස් කන්නය 
පමණයි. යල් කන්නයට ඒ අයට වතුර ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  

සමහර නිලධාරින් ඔවුන් ගැන ෙබොෙහොම සුභවාදි විධියට 
සිතනවා.  සුභවාදි විධියට සිතන්ෙන් නැති නිලධාරිනුත් සමහර විට 
ඉන්නවා. ෙම් නිසා සමහර ෙවලාවට ෙලොකු පශ්න ඇති ෙවනවා. 
නීතිය හමුවට යන තරෙම් පශ්න ඇති ෙවලා තිෙබනවා. මහජන 
නිෙයෝජිතයන් හැටියට අපට ෙම් තත්ත්වයට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබනවා. එය අපට විශාල පශ්නයක් ෙවලා තිෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මහවැලි ව ාපාරය ගැන කථා කරද්දී අප 
විෙශේෂ ඉල්ලීමක් කරනවා. ෙම් වන ෙකොට ෙපොෙළොන්නරුව 
දිස්තික්කෙය් මැදිරිගිරිය ආසනය තුළ අලුත් මහවැලි කලාපයක්, 

අලුත් නගරයක්, අලුත් ජනපද ආරම්භ ෙවමින් පවතිනවා. ඒ 
ජනපදවල ඉඩම් ලබා දීෙම්දී විෙශේෂෙයන් ෙපොෙළොන්නරුව 
දිස්තික්කෙය් සිටින, ඒ පෙද්ශය ආරක්ෂා කරගත් අයට යම් 
පමුඛතාවක් ලබා ෙදන්න කියා මහවැලි සංවර්ධන ඇමතිතුමා වන 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙගන් මා විෙශේෂෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා. මට 
අවස්ථාව ලබා දුන්නාට ස්තුතියි ගරු සභාපතිතුමනි. 

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
මීළඟට, ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස් මන්තීතුමා. ගරු මන්තීතුමනි, 

ඔබතුමාට විනාඩි 7ක් තිෙබනවා.  

[අ.භා. 5.25] 
 

ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස ්මහතා 
(மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்) 
(The Hon. H.M.M. Harees) 
ගරු සභාපතිතුමනි, වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ 

අමාත ාංශෙය්ත්, මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත ාංශෙය්ත් 
වැය ශීර්ෂ පිළිබඳ කාරක සභා අවස්ථාෙව් විවාදෙය්දී කථා 
කරන්න ලැබීම ගැන සතුටු ෙවනවා. විෙශේෂෙයන් මෙග් අම්පාර 
දිස්තික්කය, ලංකාෙව් වැඩිම වී නිෂ්පාදනයක් ෙකෙරන 
පෙද්ශයක්. ඒ පෙද්ශෙය් සිටින ෙගොවීන්ට ඉඩම් සහ වාරිමාර්ග 
පිළිබඳ පශ්න කීපයක් තිෙබනවා. ඒ පශ්න විෂය භාර ගරු 
ඇමතිවරුන්ට ෙයොමු කරන්න මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

වාරිමාර්ග ගැන කථා කෙළොත්, අම්පාර, ෙපොතුවිල් පෙද්ශෙය් 
සිටින ෙගොවීන් විශාල පශ්නයකට මුහුණ දී සිටිනවා. වගා කටයුතු 
කරන්න අවශ  වතුර පමාණය නැති නිසා ඒ ෙගොවීන් ෙලොකු 
පශ්නයකට මුහුණ ෙදනවා. ෙම් පශ්නයට විසඳුමක් දීමට 
මාර්ගයක් තිෙබනවා. ෙම් පෙද්ශෙය් ඇති හැඩඔය ව ාපෘතිය 
නැවත කියාත්මක කිරීෙම් අවශ තාවක් තිෙබනවා. ෙම් 
අවස්ථාෙව් එම ව ාපෘතිය කියාත්මක කිරීමට ෙලෙහසියි කියා මම 
හිතනවා. ෙහේතුව, අෙප් වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ 
ඇමති ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මැතිතුමා හැඩඔය 
සම්බන්ධ කරන දිස්තික්කෙය් සිටීමයි. ඒ නිසා ෙම් ව ාපෘතිය 
ආරම්භ කරන්න ගරු ඇමතිතුමාට පුළුවන් කියන විශ්වාසයක් ඒ 
පෙද්ශෙය් සිටින ෙගොවීන්ට තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමා, ෙම් රෙට් 
සිටින ෙගොවීන්ට උදවු කරන ඇමතිවරෙයක්.  

ඒ වාෙග්ම අෙප් නැ ෙඟනහිර පළාෙත් ඉන්න සුළු ජාතීන්ට 
උදවු කරපු ඇමතිවරෙයක්. එතුමා මහ ඇමති හැටියට ඉන්න 
ෙකොට ඌව පළාෙත්  ජනතාවට විශාල ෙසේවයක් කරලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා, 
අම්පාෙර් ෙපොතුවිල් පෙද්ශෙය් ෙගොවීන්ට උදව් කරන්න කියලා. 
ෙම් ෙලොකු ව ාපෘතිය කියාත්මක කරන ෙකොට අෙප් රටට ආර්ථික 
වශෙයන් ෙලොකු ආදායමක් ලැෙබයි කියලා මම බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් කුඹුරු ඉඩම් පිළිබඳව අම්පාර 
දිස්තික්කෙය් පශ්න ෙගොඩක් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙපොතුවිල් 
පෙද්ශෙය් කරංෙගෝ, පාලයඩි වට්ටයි, පල්ලියඩි වට්ටයි, ෙව්ගාමම්, 
වට්ටමඩු ඒ වාෙග්ම ඔලුවිල් ආලිම් නගර්, සමන්තුෙර් කරංෙගෝ 
වට්ටයි කියන පෙද්ශවල පසු ගිය කාලෙය් අක්කර දහස ්ගණනක් 
අෙප් ෙගොවීන් වගා කටයුතු කරලා තිෙබනවා. නමුත් ෙම් 
අවුරුද්ෙද් ඉඳලා Forest Department එක අවසර දුන්ෙන් නැති 
නිසා ෙම් වගා කිරීම නතර කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ 
ෙගොවියන්ව අපහසු තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

පරිසර නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. 
ෙම් පශ්නයට මැදිහත් ෙවලා ෙම් ෙගොවියන්ට අයිති ඉඩම් ලබා 
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[ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා] 
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ෙදන්නට කටයුතු කරන ෙලස මා ඉල්ලා සිටිනවා. ගරු පරිසර 
නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, අෙප් අම්පාර දිස්තික්කෙය් අක්කර දහස් 
ගණනක් වගා කරන්ෙන් නැති නිසා අෙප් ෙගොවීන් ෙම් පශ්නයට 
විසඳුමක් ෙදන්න කියලා අෙපන් ඉල්ලීම් කරනවා. ඔබතුමා තරුණ 
ෙකෙනක්. ඔබතුමාට පුළුවන් නම් අම්පාර කච්ෙච්රියට ඇවිල්ලා 
දිසාපතිතුමාට කථා කරලා ෙම්කට සුදුසු විසඳුමක් ෙදන්න. මම 
ෙපෞද්ගලිකව දන්නවා, ෙම් ෙගොවීන් යුද්ධ කාලෙය් ඉඳලා අවුරුදු 
40කට වැඩිය ෙම් පෙද්ශවල වගා කරලා තිෙබනවා කියලා. ගිය 
අවුරුද්ෙද් ඉඳලා තමයි වගා කිරීම නතර කරලා තිෙබන්ෙන්. 
ෙම්කට මැදිහත් ෙවලා විසඳුමක් ෙදන්න කියලා මා ඉල්ලා 
සිටිනවා.  

ගරු වාරිමාර්ග ඇමතිතුමනි, මම නිෙයෝජනය කරන 
කල්මුෙණ් පෙද්ශෙය් කරවාහු ව ාපෘතියක් තිෙබනවා. ෙම් 
ව ාපෘතිය යටෙත් අක්කර 5,000ක කුඹුර වගා කර තිෙබනවා. 
අවුරුදු 40ක ඉඳලා වගා කරපු ෙම් කුඹුරුවල වගා කරන්න අද 
අපට ෙගොඩක් පශ්න තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය් ෙම්කට ෙලෝක 
බැංකුෙවන් මුදල් දීලා ඒ ව ාපෘතිය අපි පටන් ගත්තා. ඔබතුමාෙග් 
Director General, Mr. Majeed ෙම් ගැන දන්නවා. ඒ නිසා ෙම් 
අවුරුද්ෙද් කල්මුෙණ් කරවාහු ව ාපෘතියට මුදල් දීලා අම්පාර, 
කල්මුෙණ් පෙද්ශෙය් ඉන්න ෙගොවීන්ට උදවු කරන්න කියලා මම 
ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. 

[අ.භා. 5.32] 
 

ගරු තාරානාත් බසන්ායක මහතා 
(மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க ) 
(The Hon. Tharanath Basnayaka) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර 

අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ ගැන කථා කරන ෙම් අවස්ථාෙව් මට 
කථා කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 
විධායක ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා රෙට් 
ජනාධිපතිවරයා හැටියටත් -නායකයා හැටියටත්- විෙශේෂෙයන් 
මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත ාංශෙය් අමාත වරයා  ෙලස 
කටයුතු කිරීම පිළිබඳව මා සතුටු ෙවනවා. මහවැලි සංවර්ධනය සහ 
පරිසරය පිළිබඳව අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ එතුමාෙග් 
නායකත්වය තුළ ඒ වාෙග්ම එතුමාෙග් පසු විපරම තුළ කියාත්මක 
කරෙගන ආපු ආමාත ාංශයක්. 

විෙශේෂෙයන්ම මහවැලි සංවර්ධනය පිළිබඳව කථා කරනවා 
නම්, මහවැලි සංවර්ධන ව ාපාරය දශක ගණනාවක් තිස්ෙසේ ෙම් 
රෙට් විවිධ පළාත්වල ජනතාවට විශාල ශක්තියක් ෙවලා තිෙබනවා 
කියා මා හිතනවා. විෙශේෂෙයන්ම ඌව පළාත, මධ ම පළාත, 
උතුරු මැද පළාත, රජරට පෙද්ශය වාෙග්ම අෙනකුත් පළාත් 
ගත්තාම අපට ෙපෙනනවා, මහවැලි සංවර්ධනය තුළින් එදිෙනදා 
තම ජීවිතය ෙගොඩ නඟා ගත් ජනතාවක් සිටින බව. එදිෙනදා තම 
ජීවිකාව ෙගන යන ඒ අහිංසක ජනතාව මහවැලි සංවර්ධනය 
තුළින් තම න්ෙග් ෛදනික ජීවිතය ශක්තිමත් කර ෙගන, තමන්ෙග් 
ආර්ථිකය ශක්තිමත් කර ෙගන ඒ තුළින් ෙහට දවෙසේ තම 
දරුවන්ෙග් අනාගතය ෙගොඩ නඟා ගැනීමට කටයුතු කර 
තිෙබනවා. ඒ සඳහා ඔවුන්ට මහවැලිය තුළින් ශක්තියක් ලැබී 
තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම එදාට වඩා දියුණු ෙවමින් පවතින සමාජ 
පරිසරයකයි, අද අපි සියලු ෙදනා සිටින්ෙන්. අද ෙලෝකය 
සමාජයීය වශෙයන් ෙමන්ම ආර්ථික වශෙයනුත් ඉතා ශීඝෙයන් 
ඉදිරියට ගමන් කරමින් සිටින බව අපි දන්නවා. අෙප් මාතෘ 
භූමියටත් ඒ යන රටාව තුළ ගමන් කරන්නට සිදු ෙවලා තිෙබනවා. 
එවැනි සමාජමය පරිසරයක ජීවත් වන අපට ෙම් මහවැලි 
සංවර්ධනය හරහා ෙයෝධ ශක්තියක්, අත් වැලක් ලැබී තිෙබනවා 
කියා මා හිතනවා. 

මා නිෙයෝජනය කරන කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් ගල්ගමුව 
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය කියන්ෙන්, ඉතාම දුෂ්කර වූ මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසයක්.  අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් මායිම ෙවලා තිෙබන 
මා නිෙයෝජනය කරන ෙකොට්ඨාසයටයි. වයඹ පළාෙතන්ම මා 
නිෙයෝජනය කරන ගල්ගමුව මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය තමයි, 
මහවැලි ව ාපාරයට හසු ෙවන්ෙන්. මහවැලි ව ාපාරය සම්බන්ධව 
වසම් කිහිපයක් කියාත්මක ෙවනවා. වයඹ පළාෙත්ත්, කුරුණෑගල 
දිස්තික්කෙය්ත්, මීගලෑව ෙකොට්ඨාසෙය් ගාම ෙසේවා වසම් කීපයක් 
තමයි මහවැලි ව ාපාරයට සම්බන්ධව කියාත්මක ෙවන්ෙන්. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙන්වාසික ෙකොට්ඨාස කළමනාකරණ ආයතනය 
තිෙබන්ෙන් තඹුත්ෙත්ගමයි. ඒ නිසා ෙම් තුළින් පුද්ගලයාෙග් 
දියුණුවට වාෙග්ම, කෘෂි කර්මාන්තෙය් නියැෙලන අෙප් පෙද්ශවල 
ජීවත් ෙවන ෙගොවි ජනතාවට සුවිෙශේෂී වූ සංවර්ධන වැඩ කටයුතු 
රාශියක් පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ කියාත්මක වුණා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ෙම් අවස්ථාෙව්දී මහවැලි සංවර්ධන අධිකාරියට 
ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ.  

එම නිලධාරින් සහ ගාමීය මට්ටෙම් ඉන්නා සියලු නිලධාරින් 
ෙගොවි ජනතාවට අවශ  ඒ පහසුකම් ලබා ෙදනෙකොට, ඒ සඳහා 
පමුඛතාව ලබා දුන් අවස්ථාවන් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ 
සංවර්ධන කටයුතු ගම් නියම්ගම් තුළට ලැෙබනෙකොට, සමහර 
අවස්ථාවලදී මඟ හැරුණු අවස්ථාත් රාශියක් තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන් මා නිෙයෝජනය කරන ගල්ගමුව මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසෙය් මීගලෑව ෙකොට්ඨාසය කියන්ෙන්, ඉතා කුඩා 
ෙකොට්ඨාසයක්. නමුත් ෙම්ෙක් පධානම කලාපයට හසු ෙවන්ෙන් 
තඹුත්ෙත්ගම කලාපය. තඹුත්ෙත්ගම අයත් ෙවන්ෙන් අනුරාධපුර 
දිස්තික්කයට, උතුරු මැද පළාතට. ඒ පළාෙතන් කුරුණෑගල 
දිස්තික්කෙය් මායිම තිෙබන්ෙන්, මෙග් මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය්. 
ඒ නිසා ෙම් සම්පත් ජනතාව අතර ෙබදී යාෙම්දී එම කටයුතු 
හරියාකාරව සිදු ෙවනවාද කියා ෙසොයා බැලීම සඳහාත් පසු විපරම් 
කිරීමක් සිදු කෙළොත්, තවත් ෙහොඳයි කියා මා දකිනවා. ෙමොකද, 
සමහර අවස්ථාවලදී මටත් සිදු ෙවනවා, එම සම්පත් ලබා දීෙම්දී 
සිදු ෙවන ෙපොඩි ෙපොඩි අඩු පාඩුකම් සම්බන්ධව ඒ අදාළ 
නිලධාරින්ට කථා කරලා කියන්න. ඒ නිසා එම සම්පත් ලබා 
දීෙම්දී ඒ හැම ෙදයක් පිළිබඳවම පසු විපරම් කර ලබා ෙදන්න 
කියා මා ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා. 

පුරා අවුරුදු කිහිපයක් තිස්ෙසේ මා නිෙයෝජනය කරන 
පෙද්ශෙය් ජනතාවට ඒ ඉඩම්වල අයිතිය, ඉඩම් බලපත ලබා 
ෙදන්න කියා ඉල්ලීම් ගණනාවක් කර තිබුණා. ජනතාව කිහිප 
අවස්ථාවකදීම ඒ ඉල්ලීම් අපටත් ලබා දුන්නා. ජනතාව ඇවිත් 
අපට කිව්වා. අෙප් අදාළ නිලධාරි මහත්වරුන් පවා ෙබොෙහොම 
උනන්දුෙවන් ඒ සඳහා කටයුතු කළා. නමුත් ඒක කියාත්මක 
වුෙණ් නැහැ. නමුත් වර්තමාන ජනාධිපතිවරයා හැටියට 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ඒ සම්බන්ධව විෙශේෂ අවධානයක් 
ෙයොමු කළා. අපි ඒ සම්බන්ධව විෙශේෂෙයන්ම එතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවන්න ඕනෑ. අපි එතුමාට ෙම් පිළිබඳව ලිඛිතව දැනුම් දුන්නාට 
පසුව, ඒ පිළිබඳව ෙබොෙහොම ෙහොඳ අවෙබෝධයක් තිෙබන හිටපු 
වාරිමාර්ග ඇමතිවරෙයක් හැටියට මෙග් පියා ඉන්නා කාලෙය් ඒ 
පිළිබඳව අත් දැකීම් ලබපු ෙකෙනකු හැටියට එතුමා ෙම් පිළිබඳව 
ෙසොයා බැලීමට කටයුතු කළා. අපි ඒ සියලු ෙද්වල් සකස ්කරලා, 
මහවැලි සංවර්ධන අමාත තුමා වන ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමාට භාර දුන්නා. අෙප් ගරු විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා 
ඇමතිතුමාටත් ඒ පිළිබඳව අපි මතක් කරනවා. අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා විෙශේෂ අවධානයක් ඒ ගැන ෙයොමු කළා. ෙම් වන 
විට, ඒ අදාළ පෙද්ශෙය්  ඉඩම්වල බලපත ෙනොමැති අය ට ඒ 
බලපත ලබා ෙදන්න අවශ  ලියකියවිලි ලැබී තිෙබනවා. 
වි ෙශේෂෙයන් ඒ සඳහා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

වාරිමාර්ග ක්ෙෂේතය ගැන කථා කරන විට මා නිෙයෝජනය 
කරන පෙද්ශය කෘෂි කර්මාන්තෙය් නියැලී සිටින ජනතාවක් ඉන්න 
පෙද්ශයක් බව කියන්න ඕනෑ. අෙප් පෙද්ශෙය් ජනතාවෙගන් 
සියයට 80ක් කෘෂි කර්මාන්තෙය් නියැෙලනවා. මා නිෙයෝජනය 
කරන පෙද්ශෙය් මහා වාරි ෙයෝජනා කම හතක් කියාත්මක 
ෙවනවා; සුළු වාරි ෙයෝජනා කමත් කියාත්මක ෙවනවා. පසු ගිය 
අවස්ථාවක ගරු විජිත් විජයමුනි ද ෙසොයිසා ඇමතිතුමාත් මා 
නිෙයෝජනය කරන මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයට පැමිණියා. සියඹලන් 
ඔය හරස් කර සකස් කරන ඇළ මාර්ගය ෙම් වන විටත් කියාත්මක 
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ෙමොරගහකන්ද ව ාපාරය හරහා "වයඹට 
ජලය" කියන වැඩසටහන කියාත්මක ෙවනවා. ජනාධිපතිතුමා ෙම් 
ගැන අවධානය ෙයොමු කර තිෙබනවා. ඉදිරියටත් ඔබතුමාෙග් 
සුවිෙශේෂී වූ දායකත්වය ෙම් සම්බන්ධෙයන් ලබා ෙදන්නටය කියා 
ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා. ගරු සභාපතිතුමනි. මට කථා 
කිරීමට කාලය ලබා දීම ගැන  ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය. 

 
[අ.භා. 5.39] 

 
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன) 
(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර 

අමාත ාංශ ෙය් හා වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ යන 
අමාත ාංශවල වැය ශීර්ෂ ගැන සාකච්ඡා ෙවන ෙම් අවස්ථාෙව්දී, ඒ 
යටෙත් අදහස් දැක්වීමට අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් 
ඔබතුමාට මම සත්ුතිවන්ත ෙවනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා, "කිඹුල්වත්පුරෙයන් එන 
සුළඟත් සැපයි" කියා බුදුන් වහන්ෙසේ ෙද්ශනා කළ බව. හැෙමෝටම 
තමන්ෙග් උපන්ගම වටිනවා. නමුත් තව වසර කිහිපයකින් මට 
වාෙග්ම ලග්ගල ඉපදී හැදී වැඩිච්ච පවුල් තුන් දහසකට ආසන්න 
පමාණයකට තම උපන්ගම, ෙමොරගහකන්ද සහ කළුගඟ ෙයෝජනා 
කම ෙදක නිසා නැතිව යනවා. ඒක මානසිකව දැඩි පීඩාවක්. නමුත් 
අකැමැත්ෙතන් ෙහෝ අෙප් රෙට්ම තවත් පිරිසක ෙග් පෙද්ශවල 
සුබසිද්ධිය උෙදසා ලග්ගල  ජනතාව වන අපි දාන පාරමිතාව 
පුරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

 මතක තියා ගන්න ඕනෑ, ෙම් යට  වන්ෙන් රාවණා 
රජ්ජුරුවන්ෙග් ලංකාපුරෙයන් ෙකොටසක්ය කියන එක. කිසිදා 
ගංවතුරක් තිබුෙණ් නැති, නියඟයක් තිබුෙණ් නැති, විෙශේෂෙයන් 
මැණික්, මිනිරන්, ෙෆල්ඩ්ස්පාර්, මයිකා වාෙග්  ඛනිජ සම්පත්වලින් 
පිරුණු විශාල වනාන්තර පමාණයක් සහිත පෙද්ශයක් තමයි අද 
ෙම් ජලාශයට යට ෙවන්ෙන්.  

මහවැලි ව ාපෘතිය යටෙත් ෙමොරගහකන්ද ජලාශ ෙයෝජනා 
කමය ඉදි කිරීමට ෙයෝජනා වුණත්, පාරිසරික වාර්තාව අනුමත 
ෙනොවීම මත පසු ගිය කාලෙය් ඒක කඩිනම් මහවැලි ව ාපෘතිෙයන් 
ඉවත් වුණා. නමුත් දැන් වි ෙශේෂ තාක්ෂණික කම භාවිත කර ෙමම 
ෙයෝජනා කමය ආරම්භ කර තිෙබනවා. ෙමය සාර්ථකද අසාර්ථකද 
කියන පශ්නය ගැන මා කථා කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් 
නැහැ. නමුත් ගරු සභාපතිතුමනි, මෙග් ලග්ගල ජනතාව ෙමම 
ෙයෝජනා කමය  තුළ විශාල ගැටලු ගණනාවකට මුහුණ දී තිබුණා. 

අදටත් එයින් යම් ගැටලු පමාණයක් ඉතිරිව තිෙබනවා. ෙමම 
ගැටලු විසඳා ගන්නට අවස්ථාව සලසා දීම ගැන මම මහවැලි 
සංවර්ධන අමාත ාංශයට, එම අධිකාරියට එම නිලධාරි 
මණ්ඩලයට, ගරු ජනාධිපතිතුමාට වාෙග්ම එම පශ්න ගැටලු විසඳා 
ගන්නට සහෙයෝගය දැක් වූ හැෙමෝටම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

පසු ගියදා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, දිවංගත හිටපු මහවැලි 
සංවර්ධන ඇමති ගාමිණි දිසානායක මැතිතුමාෙග් ගුණ සමරු 
උත්සවයෙය්දී පකාශයක් කළා, ෙමොරගහකන්ද ජලාශ ෙයෝජනා 
කමය  නිසාමයි මහවැලි සංවර්ධන අමාත  ධුරය භාර ගන්න 
ජනාධිපතිතුමා අදහස් කෙළේ කියා. ඒ, ෙම් ජලාශෙයන් 
ෙපොෙළොන්නරුව ඇතුළු රජ රටටත්, වයඹටත් ජලය ලැබීෙමන් 
ෙපොෙළොව සශීක වන නිසා ඒ ජනතාව සතුටට පත්ෙවන නිසායි.  

ෙපොෙළොන්නරුව, වයඹ ජනතාවෙග් සතුටු කථාව පිටුපස 
තිෙබන්ෙන් ලග්ගල ජනතාවෙග් කඳුළු කථාව කියන එක  මම 
මහවැලි අමාත ාංශයට මතක් කරන්නට ඕනෑ.  

ෙකොෙහොම වුණත් ෙම් පශ්න විසඳුෙණොත්, ලග්ගල, 
පල්ෙල්ගම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්ත්, නාඋල්ල 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්ත් යටිතල පහසුකම් 
සම්බන්ධෙයන් තිෙබන පශ්වලින් සියයට 75ක් විස ෙඳනවා. විෂය 
භාර අමාත වරයා හැටියට ගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් අවස්ථාෙව් 
ගරු සභා ගැෙබ් ෙනොසිටියත් ෙකොෙහේ ෙහෝ සිට මෙග් කථාව 
අහෙගන ඇති කියා මම සිතනවා. මම පහතින් දක්වන පශ්න, 
ගැටලු පිළිබඳව ෙයෝජනා කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරන්නට 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවනවා. ඒවා ගැන ජනාධිපතිතුමාෙග් විෙශේෂ 
අවධානය ෙයොමු කරවන ෙලසත් මා ඉල්ලා සිටිනවා.  

 වාර්ෂික බලපත, එල්.එල්. බලපත, දීමනා පත සම්බන්ධෙයන් 
පවතින තක්ෙසේරුෙව් විෂමතාවක් පවතිනවා.    ෙම් පිළිබඳව 
සලකා බලන්න කියලා මම ෙයෝජනා කරනවා. ෙමය ජනතාවෙග් 
වැරැද්දක් නිසා සිදු වුණු ෙදයක් ෙනොෙවයි. පසු ගිය වසර 15 තුළම 
ලග්ගල පාෙද්ශීය  ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයට ජනපද නිලධාරිෙයකු 
ඉඳලා නැහැ. ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් පශ්න විසඳා ගන්න ෙකෙනක් 
හිටිෙය් නැහැ. ෙදවනුව, දිගුකල් බුක්ති විඳින, හිමිකම් සඳහා 
විධිමත් ෙල්ඛන ෙනොමැති, පෙව්ණි ඉඩම් සඳහා පවතින අඩු 
තක්ෙසේරුව සලකා බලා, ඒ සඳහා සුදුසු නව කමයක් ෙයෝජනා 
කරන්න කියලාත් මා ඉල්ලා සිටිනවා.  

තුන්වනුව, අත් පත් කර ගන්නා ෙද්ෙපොළවලට ලැෙබන 
තක්ෙසේරුව පමාණවත් නැහැ. කෘතිම තක්ෙසේරුවක් තමයි ෙම් වන 
විට සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. නව කමෙව්දයක් ය ටෙත් තක්ෙසේරු 
කමයක් ලබා ෙදන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම අධිෙව්ගී මාර්ග 
ඉදිකරන විට භාවිත කළා වාෙග් LARC, Super LARC කමයක් 
භාවිත කරන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. වසර 15ක කාලයක් 
තිස්ෙසේ ෙමොරගහකන්ද ෙයෝජනා කමයට යට ෙවනවා කියලා, 
කළු ගඟ ෙයෝජනා කමයට යට ෙවනවා කියලා ෙම් පෙද්ශවල 
කිසිම සංවර්ධනයක් සිදු වුෙණ් නැහැ. ගහක් හිෙටව්ෙව්ත් නැහැ, 
අද යට  ෙවයි, ෙහට යට ෙවයි කියලා බලා ෙගන හිටියා. ඒ 
පිළිබඳව ගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරන 
ෙලස මම ඉල්ලා සිටිනවා.  

හතරවනුව, නැවත පදිංචි කරනු ලබන දිනය දක්වා දැනට ලබා 
දී ඇති කඩ ඉම් දිනය ෙනොසලකා හැරලා, විවාහ වී සිටින, 
බලපෑමට හසු වන සියලු අනු පවුල් සඳහා ඉඩම් ලබා ෙදන ෙලස 
මම ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා; අනිච්ඡානුගත පතිපත්තිෙයන් 
නැවත පදිංචි වන නිසා. ඒ කියන්ෙන්, ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් 
කැමැත්ෙතන් ෙනොෙවයි යන්ෙන්. යන්න සිදු වන නිසායි යන්ෙන්. 
නුහුරු පරිසරයකට ගිහිල්ලා ඒ අය පරිසරයට හුරු ෙවන්න ඕනෑ; 
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රැකියා ෙසොයා ගන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ලබා ෙදන තක්ෙසේරුවට 
වන්දියට අමතරව රුපියල් ලක්ෂදහයක අමතර දීමනාවක් ලබා 
ෙදන්න කියලා මම ෙයෝජනා කරනවා. ඒ වාෙග්ම යට වන 
පෙද්ශෙය් තිෙබනවා, විශාල වටිනාකමකින් යුත් ඛනිජ නිධි; 
මැණික්, ෙෆල්ස්පාර්, මයිකා වාෙග්. ෙමන්න ෙම්වා ඒ පෙද්ශෙය් 
ජනතාවට ඉවත් කර ගන්න අවස්ථාව ලබා ෙදන්න කියලා මම 
ඉල්ලා සිටිනවා. ඒත් එක්කම ලග්ගල, විල්ගමුව පෙද්ශෙය් හීන් 
ග ෙඟ් ඉඳලා වස්ගමුවට යනතුරු මහවැලි ග ෙඟ් වැලි ෙගොඩ දැමීම 
සිදු ෙවනවා. එයින් විශාල පමාණයක් ජනතාව ජීවත් ෙවනවා. 
නමුත් අද ඒක මාෆියාවක් ෙවලා තිෙබනවා කියන එක මම ෙම් 
ෙවලාෙව් මතක් කරන්න ඕනෑ. ෙමතැන අනුරාධ ජයරත්න 
නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා ඉන්න නිසා මම එතුමාට මතක් කරනවා, 
ඔබතුමා ඍජුවම ඒකට මැදිහත් ෙවන්න කියලා. එතැන ෙලොකු මං 
ෙකොල්ලයක් සිදු ෙවනවා. ෙම්කට ඍජුවම මැදිහත් ෙවලා, ඒ 
මඟින් ෙම් ඒ ජනතාවට ඇති ෙවලා තිෙබන පීඩාව ඉවත් කරලා 
ෙදන්න කටයුතු කරන්න කියලාත් මම ඉල්ලා සිටිනවා. ෙම් සඳහා 
අලුෙතන් නීති අවශ  වන්ෙන් නැහැ. තිෙබන නීති තදින්ම 
කියාත්මක කරනවා නම් ෙහොඳයි කියලා මම හිතනවා. අද මහවැලි 
ගඟ ආශිතව තිෙබන නිෙපෝන් පාලම හානියට ලක් ෙවලා 
තිෙබනවා. එහි පාදම දක්වා පෑදිලා තිෙබනවා. ෙම් කාර්යය 
ඉදිරිෙය්දී ඒ නි ෙපෝන් පාලමට ෙලොකු තර්ජනයක් ෙව්වි කියලා මම 
හිතනවා. ඒ නිසා මම ගරු ජනාධිපතිතුමාෙගනුත්, නිෙයෝජ  
ඇමතිතුමා හැටියට අනුරාධ ජයරත්න මැතිතුමාෙගනුත් ඉල්ලා 
සිටිනවා, අද ලග්ගල ජනතාව මුහුණ ෙදන පශ්නවලට ඍජුවම 
දායක ෙවලා ඒවා විසඳලා ෙදන්න කටයුතු කරන්න කියලා. 
ස්තුතියි.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Ameer Ali Shihabdeen, please. You have only 

seven minutes.  

 
[අ.භා. 5.46] 

 
ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා (ගාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ 
නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹப்தீன் - கிராமிய ெபா ளாதார 
அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen - Deputy Minister of 
Rural Economic Affairs) 
Sir, please make it ten minutes. ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් 

අවස්ථාෙව්දී මම ඔබතුමාට මාෙග් ස්තුතිය පිරිනමනවා. මීට කලින් 
කථා කළ මන්තීවරුන් සඳහන් කළා වාෙග්ම මඩකලපුව 
දිස්තික්කෙය්ත් වැලි හාරන පශ්නය තිෙබනවා. ඒක 
මංෙකොල්ලයක් හැටියට තමයි කියාත්මක වන්ෙන්. ෙම් සම්බන්ධව 
අපි ඒ අදාළ නිලධාරින් දැනුවත් කළා. ඒ වුණත් ෙමෙතක් කිසිදු 
කියා මාර්ගයක් අර ෙගන නැහැ කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
සඳහන් කරන්න ඕනෑ. ගරු සභාපතිතුමනි, ගිය මාසෙය් 
මඩකලපුෙව් ඉන්න සියලුම ෙද්ශපාලනඥවරු එකතු ෙවලා ඒ 
සඳහා අදාළ උසස් නිලධා රින් සියලු ෙදනාම ඒකරාශි කරලා 
රැස්වීමක් පැවැත්වූවා. අපි ඔවුන්ට කිව්වා, ෙම් දිස්තික්කය සූරාකන 
ෙම් වැඩ පිළිෙවළ, දවල් මංෙකොල්ලයක් හැටියට කියාත්මක වන 
ෙම් වැලි business එක ෙමොකක් ෙහෝ කමයකින් නවත්වන්න ඕනෑ 
කියලා. ඒ අවස්ථාෙව්දී ඒ අදාළ නිලධාරින් ඒ සඳහා සහෙයෝගය 
ලබා ෙනොදුන් බවත්, එය අපට ෙලොකු කනගාටුවක් බවත් මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී කියන්න ඕනෑ. 

අද අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත් මා ෙම් සම්බන්ධව පණිවුඩය 
කිව්වා. ඒ වාෙග්ම භූ විද ා සමීක්ෂණ සහ පතල් කාර්යාංශෙය් 

සභාපතිතුමා ඇවිල්ලා ඉන්නවා. එතුමා මට ෙපොෙරොන්දුවක් 
දුන්නා, ෙම් සම්බන්ධව ෙසොයා බලනවාය කියලා. විෙශේෂෙයන්ම 
ෙපොලීසිෙය් ආරක්ෂාවත් අරෙගන රජෙය් නිලධාරින් ඒකරාශි  
ෙවලා රෑ 10.00න් පස්ෙසේ, 11.00න් පස්ෙසේ තමයි බිස්නස් 
කරන්ෙන්. සාමාන ෙයන් මහ ජනයා ෙගවල් හදන්න නියම 
කමයට වැලි ගන්න ෙකොට ෙපොලීසිය අල්ලනවා. අෙප් නි ෙයෝජ  
ඇමතිතුමාත් ෙම් සභාෙව් ඉන්නවා. ඒක ෙහොඳයි. ෙම්කට 
ඇහුම්කන් දීලා ෙමයට සුදුසු කියා මාර්ගයක් ගන්න ඕනෑය කියා 
මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉල්ලනවා. ඒ පළාෙත් ඉන්න ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය් හා විරුද්ධ පක්ෂෙය් මන්තීවරුන් ඒකරාශි ෙවලා ෙම් 
ඉල්ලීම කරන බව ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා කියන්න කැමැතියි.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. දිගු කාලයක ඉඳලා මඩකලපුෙව් 
වාරිමාර්ග පිළිබඳ පශ්න තිෙබනවා. ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු 
ඇමතිතුමාත් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්න එක ෙහොඳයි. විෙශේෂෙයන්ම 
පුනාන බටහිර පෙද්ශෙය් ෙගොවිතැන් කරන්න පුළුවන් කුඹුරු 
අක්කර 5,700ක් පමණ තිෙබනවා, ගරු සභාපතිතුමනි. ෙගොවිතැන් 
කටයුතු කරන ෙකොට වතුර පශ්න ඇති වන අවස්ථාෙව්දී මහවැලි 
වතුර ෙදන්න සූදානම් වන ෙවලාෙව්දීත් මඩකලපුෙව් Irrigation 
Department එෙක් ඉන්න උසස් නිලධාරින් වතුර ෙදන්න කැමැති 
නැහැ. මා වග කීමකින් කියන්න ඕනෑ, ඒ පළාෙත් ඉන්න ජනයා 
අවුරුදු ගණනාවක් ෙගොවිතැන් කටයුතු ආරම්භ කරන ෙකොට, 
එෙහම නැත්නම් ෙගොවිතැන් කර ෙගන යන මැද හරිෙය්දී ඒ 
ෙගොල්ලන්ට වතුර කපන එක තමයි එතුමන්ලා කෙළේ. ෙම් 
සම්බන්ධව හැම අවුරුද්ෙද්ම පශ්නයක් මතු වනවා. ඒ නිසා මා 
ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා, කරුණාකරලා එක්ෙකෝ 
මාදුරුඔයට ෙහෝ එකතු කරන්න, එෙහම නැත්නම් මඩකලපුව 
දිස්තික් කෙය් Irrigation Department එකට භාර ෙගන හරි විධියට 
කටයුතු  කරන්න කියා උපෙදස් ෙදන්න කියලා. ඒ ෙගොල්ලන් 
වතුර ෙනොදී වතුර හරස් කරන, සාමාන  ෙගොවි ජනතාවට අපහාස 
වන වැඩක් ඉදිරිෙය්දී කරන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැයි කියන එක 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා කියන්න කැමැතියි. ගරු සභාපතිතුමනි, 
අක්කර 5,700ක් ෙගොවිතැන් කරන්න පුළුවන් නම් ඒ පළාෙත් 
ඉන්න ජනයාට ෙකොච්චර ආඩම්බරයක්ද, ෙකොච්චර ලාභයක්ද, 
ෙකොච්චර හම්බ කර ගන්න පුළුවන්ද? අපි හැම දාම කියනවා, ෙම් 
රෙට් ඉන්න ෙගොවි ජනතාව ෙපොෙහොසත් කරන්න ඕනෑය කියලා. 
අදාළ නිලධාරින් ඒ කටයුතු ඕනෑකමකින් කරන්ෙන් නැහැයි 
කියන එක කනගාටුදායකයි කියා මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න 
ඕනෑ. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ෙබොෙහෝෙදෙනක් කථා කළා, අම්පාර දිස්තික්කෙය් Heda-oya 
Project එක සම්බන්ධෙයන්. අවුරුදු 50ක කාලයක් තුළ හැම 
අවුරුද්ෙද්ම හැම අය වැෙයන්ම කියනවා, අම්පාෙර් Heda-oya 
Project එක හදනවාය කියලා. ෙපොතුවිල් ආසනෙය් මුස්ලිම්, 
ෙදමළ, සිංහල ජනයාට වරමක් හම්බ ෙවනවාය කියා 
ෙපොෙරොන්දුවක් ෙදනවා. ඕනෑම පක්ෂයක් ඡන්දය ඉල්ලන 
ෙවලාෙව්දී කියනවා, අවුරුදු 5ක් තුළ Heda-oya Project එක 
අනිවාර්යෙයන්ම කියාත්මක කරනවාය කියලා. නමුත් ෙමෙතක් 
කල් කිසි ෙදයක් සිද්ධ ෙවලා නැහැ. ගරු සභාපතිතුමනි, හැඩඔය 
ව ාපෘතිය හරියට කියාත්මක කළා නම් ඒ පළාෙත් අක්කර 
ලක්ෂයක් විතර යල හා මහ කන්න ෙදකට ෙගොවිතැන් කරන්න 
පුළුවන්ය කියලා මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න ඕනෑ. ෙම් වාෙග් 
ව ාපෘතියක් ආරම්භ කළා නම් ෙපොතුවිල්, පානම, ලාහුගල, 
 ෙකෝමාරි, හුලංනුෙග් වාෙග් පෙද්ශවල ෙගොවිතැන් කරන අයට 
පෙයෝජනවත් වනවා. ඒ පළාෙත් ඉන්න ලක්ෂ ගණනාවක් 
ජනයාට පෙයෝජනයට ගන්න පුළුවන් කමයට ඒ ව ාපෘතිය හදා 
ෙදන එක අෙප් යුතුකම කියා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා කියනවා. ගරු 
ඇමතිතුමා -අෙප් දක්ෂ ඇමතිවරයා- ෙම් සභාවට පැමිණ ඉන්නවා. 
එතුමා ෙම් කටයුත්ත භාර ෙගන, අනිවාර්යෙයන් ලබන අවුරුද්ෙද් 

829 830 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙහෝ Heda-oya Project එක ආරම්භ කරලා, ඒ පළාෙත් ඉන්න 
ජනයාට ෙගොවිතැන් කරන්න පුළුවන් කමයට වරින් වරට  ෙහෝ 
පුළුවන් කමයකට ඒක හදලා ෙදන එක ෙලොකු පිනක් කියලා මා 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරනවා. 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා, දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා  
(மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹப்தீன்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen) 
Sir, please give me two more minutes.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, පානීය ජලය පිළිබඳව කථා කරද්දී ෙම් 
කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. ෙපොතුවිල් පෙද්ශෙය් සිටින ජනයාට 
දැන් ලැෙබන පානීය ජලය පිරිසිදු නැහැ. Heda-Oya Project එක 
කියාත්මක කළා නම් ඒ දිස්තික්කෙය් සිටින ලක්ෂ සංඛ ාත 
ජනයාට එම ව ාපෘතිය හරහා පිරිසිදු පානීය ජලය ලබාෙදන්න 
පුළුවන්කම තිෙබනවාය කියන එක ඒ පළාෙත් සිටින නිලධාරින් 
වග කීමකින් යුතුව පකාශ කර තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වන එම ව ාපෘතිය ඉතාම ඉක්මනින් ආරම්භ 
කරන්න කියා මම ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා 
සිටිනවා. 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම අෙප් මඩකලපුව දිස්තික්කෙය් 
මර්දන්කර්නි වැව, කිරිමිච්ෙචයි ඕෙඩයි වැව, මීයාන්කුලම වැව, 
අෙඩච්චකල් වැව ආදී වැව් තිෙබනවා. සෑම පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලයකටම අයිති වැව් තිෙබනවා. ඒවාෙය් ෙපොඩි ෙපොඩි 
අලුත්වැඩියාවන් කරන්න තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමා මැදිහත් 
ෙවලා එම කටයුතු ඉටු කරදී නැ ෙඟනහිර පළාෙත් ෙගොවිතැන් 
පශ්නය ඉතා ඉක්මනින් අවසන් කරන්න පුළුවන් නම් යුද්ධෙයන් 
හා සුනාමිෙයන් යටපත් වුණු දුප්පත් ජනතාවට එයින් සහනයක් 
ලැෙබයි කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව් පකාශ කරන්න කැමැතියි. 
ගරු ඇමතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම Heda-Oya Project එක 
සම්බන්ධෙයන් මඩකලපුව දිස්තික්කෙය් සහ විෙශේෂෙයන්ම 
වාරිමාර්ග ආශිතව පුනාෙනයි බටහිර පෙද්ශෙය් සිටින ජනයාෙග් 
පශ්නවලට ඔබතුමා ඇහුම් කන් දීලා ලබන අවුරුද්ෙද් ෙමම 
ව ාපෘතියත් ඔබතුමාෙග් ව ාපෘතිවලට ඇතුළු කරන්නය කියා 
ඉල්ලමින්, මට කාලය ලබා දුන්නාට ස්තුතිය පුද කරමින් මෙග් 
කථාව අවසන් කරනවා. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
මීළඟට, ගරු අෙශෝක පියන්ත මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

7ක කාලයක් තිෙබනවා. 

[අ.භා. 5.55] 
 

ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. අපට කුමන 

ෙහෝ ව ාපෘති ආරම්භ කරන්නත්, කුමන ෙහෝ වැඩසටහන් දියත් 
කරන්නත් මිනිසුන්ට ජීවත් ෙවලා සිටින්නට පුළුවන් පරිසරයක් 
ෙම් රට තුළ තිෙබන්නට ඕනෑ. ඒ නිසා අද දවෙසේ විවාදයට ගන්නා 

මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත ාංශයටම බද්ධ ෙවලා 
වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත ාංශයත් ෙම් 
විවාදයට ඈඳාෙගන තිෙබනවා. 

නවක මන්තීවරු විධියට අපට වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් 
කළමනාකරණ අමාත ාංශය පිළිබඳව වැටහීමක් - අවෙබෝධයක් - 
ලබා ෙදන්න අදාළ නිලධාරින් එක්ක මුහුණට මුහුණ සාකච්ඡාවක් 
පසු ගිය දවසක කාරක සභා කාමරයකදී ගරු විජිත් විජයමුණි 
ෙසොයිසා අමාත වරයා අපට ලබා දුන්නා. ඒ පිළිබඳව එතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ අවස්ථාව තුළින් දිවයිෙන් ආරම්භ කර 
තිෙබන, දැනට කියාවට නැංවී තිෙබන, ඒ වාෙග්ම ඉදිරිෙය්දී 
කියාවට නැංවීමට නියමිත ව ාපෘති පිළිබඳව අවෙබෝධයක් අපට 
ලබා දුන්නා. ඒ වාෙග්ම එම ව ාපෘතිවල තිෙබන ගැටලු 
ෙමොනවාද, ඒ ගැටලුවලට විසඳුම් ෙදන්න ඕනෑ කුමන 
ආකාරයකින්ද, මහ ජනතාව සම්බන්ධ ෙවන්න ඕනෑ කුමන 
ආකාරෙයන්ද කියන එක පිළිබඳව මහජන නිෙයෝජිතයින් වන 
අපව දැනුවත් කරන්න අදාළ නිලධාරින් එක්ක සම්බන්ධ වීමට 
අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මැතිතුමාට 
ස්තුති කරන්න එතුමාෙග් අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂය පිලිබඳව 
විවාද කරන ෙම් ෙමොෙහොත අවස්ථාවක් කරගන්නවා. 

මට මතක හැටියට 1985ට පසේසේ මහවැලි අමාත ාංශයට 
ෙවන් වුණු, එෙහම නැත්නම් ෙමම අමාත ාංශයට ෙවන් වුණු 
විශාලම මුදල ෙම් අය වැෙයන් ෙවන් ෙවලා තිෙබනවාය කියන 
එක මා ඉතාමත් සතුටින් කියන්නට ඕනෑ. ඒ පිළිබඳව මා ආඩම්බර 
ෙවනවා. යහපාලන රජය බිහි කරන්නට, වර්තමාන සම්මුතිවාදී 
ආණ්ඩුව නිර්මාණය කරන්නට ෙලයින්, කඳුළින්, දහඩිෙයන් 
මහන්සි වුණු තරුණ ෙද්ශපාලන නායකෙයක් විධියට ෙම් 
කටයුත්තට සම්බන්ධ ෙවන්න ලැබීම පිළිබඳව මම ආඩම්බර 
ෙවනවා. ඒ ෙවනුෙවන් ගරු මුදල් ඇමතිතුමා පමුඛ සියලුම 
අමාත වරුන්ට මම මෙග් ෙගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරනවා. 

අනාගතෙය්දී පරිසරය සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා පරිසරය හා 
බැඳුණු ආයතන ගණනාවක් තිෙබනවා. ඒ ආයතනත් එක්ක 
ගත්තාම භූ විද ා සමීක්ෂණ සහ පතල් කාර්යාංශය පිළිබඳවත් අපි 
මතක් කරන්නට ඕනෑ. එම කාර්යාංශය තුළින් ෙබොෙහෝ ඛනිජ 
සම්පත්, එෙහම නැත්නම් රෙට් තිෙබන ෙවනත් සම්පත් කැණීම් 
කිරීම සඳහා කැණීම් බලපත දුන්නාට පස්ෙසේ පසු විපරමක් සිදු 
ෙවනවාද නැද්ද කියා ෙසොයා බැලිය යුතුයි. අෙප් නිෙයෝජ  
ඇමතිතුමාත් ඉන්නවා. එතුමා සුහදශීලී ඇමතිවරෙයක්. එතුමාත් 
එක්ක කථා කරලා අපට පශ්න විසඳාගන්න පුළුවන්. සමහර පශ්න 
අපි එතුමාත් එක්ක ඍජුව කථා කරනවා. කැණීම් බලපත ලබා 
දුන්නාට පස්ෙසේ පසු විපරමක් සිදු ෙවනවාද නැද්ද කියන එක ගැන 
ෙසොයා බැලිය යුතුයි. ඒ පිළිබඳව මම එතුමාෙග්ත්, ෙම් ගරු 
සභාෙව්ත් අවධානය ෙයොමු කරනවා. මට දැෙනන විධියට ෙම් මහ 
ෙපොෙළොවත් එක්ක - ෙම් ෙගන්දගම් ෙපොෙළොවත් එක්ක - ඔට්ටු 
වුණු ෙද්ශපාලන නායකෙයක් විධියට ෙබොෙහෝ පශ්න හා ගැටලු 
ඇති වුණු තැන්වලදී මම ඒවාත් එක්ක මුහු වුණා. නමුත්, පසු 
විපරමක් සිදු ෙවනවාද කියලා අපි දැක්ෙක් නැහැ. මම ෙම් සභාවට 
ෙයෝජනා කරනවා, ඒ පිළිබඳව පසු විපරමක් කරලා අවශ  ඛනිජ 
සම්පත් අපි ගන්නට ඕනෑ කියලා. නමුත්, අපට ෙම් මිහිපිට ජීවත් 
වන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් ඇතිව ඒවා පෙයෝජනයට ගන්න 
කියා මා කියනවා.  

තමන්ෙග් වාසස්ථාන, තමන් ජීවත් ෙවලා ඉන්න පරිසරය, 
තමන් ආදරය  කරපු අම්මලා, තාත්තලා, මී මුත්තන්, සීයලා, කිරි 
අම්මලා දායාද කළ ෙද්පළ මහා පරිමාණෙයන් විනාශ ෙවන 
ෙකොට, ගාමීය ජනතාව ඒ ගැන පැමිණිලි කරද්දි, තමන්ෙග් විවිධ 
දුක් කම්කටුලු ගැන කියද්දී, ඒවාට ඇහුම්කන් දීම පිළිබඳවත් යළි 
යළිත් සිතා බලන්න කියා මා ඊට අදාළ නිලධාරින්ෙගන් ඉල්ලා 
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සිටිනවා. දිවුලපිටිෙය් අෙප් ඉන්දික අනුරුද්ධ මන්තීතුමා අද උෙද් 
ෙම් පිළිබඳව ෙගොඩක් කථා කළා. එතුමාෙග් කථාවට මා එකඟ 
ෙවනවා. ෙමවැනි විශාල පරිසර විනාශයක් සිදු ෙවද්දි සාමාන  
ජනතාවට, ගෙම් භාෂාෙවන් කියනවා නම් බණ්ඩාට, ෙසෝමවතීට 
යන්න තිෙබන්ෙන් ගාම නිලධාරි මහත්මයා ළඟටයි; නැත්නම් 
පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමා ළඟටයි; එෙහමත් නැත්නම් ෙපොලීසියටයි. 
ෙම් හැම තැනටම යද්දි ෙම් පශ්න ෆුට්ෙබෝල්  ගහන තත්ත්වයට 
පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ෙවනුෙවන් මමත් සමහර තැන්වල 
ගැටුණා. සමහර තැනකට ගියාම, "ෙම්ක භූ විද ා කාර්යාංශය" 
කියා කියනවා. තව තැනකට ගියාම, "ෙම්ක පරිසර අධිකාරිය" 
කියනවා. තව තැනකට ගියාම, "ෙම්ක පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලය" කියා කියනවා. තව තැනකට ගියාම, "ෙම්ක 
අමාත ාංශය" කියා කියනවා. සාමාන  ජනතාවට පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් කාර්යාලයට ගිහින් පැමිණිල්ලක් කරලා එතැන් සිට ඒ 
පැමිණිල්ල රජෙය් අමාත ාංශ හරහා ෙගනැත් විසඳා ගන්න 
පුළුවන් කමෙව්දයක් හදන්න. විෙශේෂෙයන්ම මා ඉල්ලා සිටින්ෙන් 
ෙම් පශ්නවලට ඇහුම්කන් ෙදන්න, නැත්නම් ෙම් අමාත ාංශවල 
නියමිත වැඩ පිළිෙවළ කියාවට නැංෙවද්දි ඒ ෙවනුෙවන් නියමිත 
කමෙව්දයක් හදන්න කියායි. පරිසර ගැටලු, පරිසර හානි සිදු ෙවන 
තැන්වලදී බලය, ධනය හමුෙව් නිවටෙයෝ විධියට නිහඬව ඉන්න 
එපා. නියර මිටි තැනින් වතුර බහිනවා වාෙග්, පුංචි මිනිහාට එක 
විධියකටත්, මහා පරිමාණෙය් ව ාපාරිකයාට එක විධියකටත් රෙට් 
නීතිය කියාවට නැංවුෙණොත් ඒ ව ාපාරිකයන් අතරින් රටට සිදු 
වන හානිය, අපට සිදු වන හානිය, අනාගතයට සිදු වන හානිය 
අතිමහත් විශාලයි කියන කාරණය මා ෙම් අවස්ථාෙව් මතක් 
කරනවා.  

අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පරිසර අමාත ාංශය භාරෙගන 
2016-2018 "පුනරුදය" පරිසර සංරක්ෂණ වැඩසටහන පකාශයට 
පත් කර තිෙබනවා. එය විවිධ ක්  ෙෂේතයන් හරහා කියාත්මක 
ෙවනවා. ඒ යටෙත් "නිකසල ලංකා",  "නිකසල පුරවර" කියන 
ජාතික වැඩසටහන් කියාත්මක ෙවනවා. ඉතාම හරවත් ෙලස, 
ඉතාම අගනා අන්දමින් ඉදිරිෙය්දී ෙම් වැඩසටහන් කියාවට 
නංවන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන බව අපට දැනගන්න ලැබුණා. ඒ 
පිළිබඳව මා කරුණු ෙසොයා බැලුවා. ඒ ෙද්වල් ගැන කියන්න මට 
ලැබුණු විනාඩි හත මදි නිසා, ඒ විනාඩි හෙත් පෙයෝජනය ගන්න 
ඕනෑ නිසා මම ඒ ෙතොරතුරු ටික සභාගත* කරනවා.  

පුත්තලම දිස්තික්කෙය්, නාත්තන්ඩිය ආසනෙය් ෙද්ශපාලනය 
භූමිකාව කර ගත්ත අපට හැම දාම මහ ජනතාවත් සමඟ ගැෙටන්න 
සිදු වුණා. ඒ ජනතාවෙග් ජීවන තත්ත්වය ඉහළ නංවන්න 
වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත ාංශය හරහා ඉටු 
විය යුතු යුතුකම් ෙබොෙහොමයක් තිෙබනවා. මා හිතන විධියට අප 
ජීවත් වන නාත්තන්ඩිය පෙද්ශෙය් ඕලන්ද ඇළ -පාරු ඇළ- කියා 
නම් කරන ව ාපෘතිය අපට පෙයෝජනට ගන්න පුළුවන්. එහි විශාල 
ජල ධාරිතාවක් වසරකට නිකරුෙණ් මහ මුහුදට ගලාෙගන යනවා. 
ෙම් පිළිබදව අවධානය ෙයොමු කරන්න කියා මම අෙප් ගරු ගාමිණී 
විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
දැන් කථාව අවසන් කරන්න, ගරු මන්තීතුමනි. 

ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
නාත්තන්ඩිය ආසනෙය් සිලිකා සම්පත තිෙබනවා. පාෙද්ශීය 

ෙල්කම්වරුන්ට සහ ගාම නිලධාරින්ට ෙම් පිළිබඳව බලයක් 
තිෙබනවාද, නැද්ද කියන අවිනිශ්චිත තැනක ඔවුන් ඉන්ෙන්. මින් 
අනතුරුව භූ විද ා සහ පතල් කැණීම් කාර්යාංශය එයට බලපත 
ලබා ෙදද්දි ඒ ගාමීය ජනතාවත්, පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයත් 
නිසි ෙලස සම්බන්ධ කරෙගන කටයුතු කරන්න කියා මා ඉල්ලා 
සිටිනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, වැදගත් අමාත ාංශ කීපයක වැය 
ශීර්ෂ පිළිබඳව කථා කරන ෙම් අවස්ථාෙව් මෙග් අදහස් ඉදිරිපත් 
කරන්න අවස්ථාව ලබාදීම ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින්, 
මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.   

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
මීළඟට, අෙප් හිටපු අමාත  ගරු ගාමිණි දිසානායක 

මැතිතුමාෙග් දයාබර පුත රත්නය වන ගරු මයන්ත දිසානායක 
මහතා. ඔබතුමාට විනාඩි 7ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 

[අ.භා. 6.02] 
 

ගරු මයන්ත දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு மயந்த திசாநாயக்க) 
(The Hon. Mayantha Dissanayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මට කථා කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම ගැන 

ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. මුලින්ම මහනුවර දිස්තික්කෙය් 
මට ඡන්දය ලබා දුන්න 111,000කට වැඩි ඡන්ද දායකයන්ට මෙග් 
ස්තුතිය හා පණාමය පුද කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් ෙවලාෙව් මෙග් 
ආදරණීය පියාණන් වන ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමා 
ෙගෞරවෙයන් සිහිපත් කරනවා. මාෙග් මෑණියන් වන ශීමා 
දිසානායක මැතිනියටත් මෙග් ස්තුතිය පුද කර සිටිනවා.   

ගරු සභාපතිතුමනි, 1977දී වාරිමාර්ග විදුලිබල හා මහාමාර්ග 
ඇමති හැටියට මෙග් පියා, ගරු ගාමිණි දිසානායක මැතිතුමා 
දිවුරුම් දුන්නා. 1977 දී පැවැති මහ මැතිවරණෙයන් ෙම් රෙට් 
තුෙනන් ෙදකක බලය ලබා ගත්ත එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව- 

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
නිශ්ශබ්ද වන්න. ෙමම අවස්ථාෙව්දී ගරු කථානායකතුමා 

මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇති. 
 
අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය. 
 

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

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

 
ගරු මයන්ත දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு மயந்த திசாநாயக்க) 
(The Hon. Mayantha Dissanayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා සඳහන් කරමින් සිටිෙය් 1977දී ෙම් 

රෙට් ව වස්ථාව ෙවනස් කරලා, ෙම් රෙට් දැවැන්තම සංවර්ධන 
යුගය ඇති කරපු ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව 
ගැනයි. ඒ ආණ්ඩු ෙව් 1978දී ඉඩම් ඉඩම් සංවර්ධන හා මහවැලි 
සංවර්ධන අමාත වරයා හැටියට මෙග් පියා වැඩ ආරම්භ කළා. 
එතුමා කල්පනා කළා අවුරුදු 30කින් නිම කරන්න තිබුණ 

833 834 

 
—————————————- 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  ல் நிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මහවැලිය, "කඩිනම් මහවැලි ව ාපාරය" වශෙයන් නම් කරලා 
අවුරුදු 6කින් නිම කරන්න.  සියයට 75ක්, 80ක් පිට රටින් ආධාර 
අරෙගන කඩිනම් මහවැලි ව ාපාරය යටෙත් ෙකොත්මෙල්, 
වික්ෙටෝරියා, රන්ෙදණිගල, රංටැෙඹ්, මාදුරුඔය වැනි ජලාශ 
ආරම්භ කළා. ෙම් පංච මහ ජලාශ නිර්මාණය කිරීමත් සමඟ, 
මහවැලි "සී" කලාපය, "බී" කලාපය, "එච්" කලාපය, ඇලහැර, 
බකමූණ වැනි පෙද්ශවල ජනපද පිහිටුවන්නත් මෙග් පියා එදා 
නායකත්වය ලබා දුන්නා. ඇත්ෙතන්ම මහවැලිය අවුරුදු 30කින් 
නිම කරන්න සැලැස්ම හැදුෙව් ෙම් රෙට් සල්ලි තිබුෙණ් නැති 
නිසා. ඒ අවශ  කරන සම්පත් ලබා ගන්න මෙග් පියා යුෙරෝපෙය් 
රටවල්වලටත් ගියා. එංගලන්තය, ජර්මනිය වාෙග් රටවලට ගිහින් 
ආධාර හැටියට තමයි ඒ මුදල් ලබා ගත්ෙත්.  

අද මහවැලිෙය් තත්ත්වය ෙමොකක්ද කියන එක අපි අහන්න 
ඕනෑ. අද මහවැලිෙය් අනාගතය ගැන අපි පශ්න කරන්න ඕනෑ.  

The late Hon. Gamini Dissanayake wanted the 
Mahaweli to be a holistic social engineering initiative 
inclusive of resettlement, education, health, 
transportation, commerce, communication and even 
wildlife conservation. Mahaweli created conservation 
parks that are one-and-a-half times bigger than the Yala 
Natioanl Park.   

ගරු සභාපතිතුමනි, මහවැලි ව ාපාරය තුළින් පංච මහ ජලාශ 
නිර්මාණය කරන්න පමණක් ෙනොෙවයි, විදුලි බලාගාර හදන්න 
පමණක් ෙනොෙවයි, ජනපද පිහිටුවන්න පමණක් ෙනොෙවයි, ඒ 
ජනපදවල ජීවත්වන ෙදවැනි  තුන්වැනි පරම්පරාව ෙවනුෙවනුත්  වූ 
ආර්ථික සැලැස්මක් එක්ක තමයි එදා කඩිනම් මහවැලි ව ාපාරය 
මෙග් පියා ආරම්භ කෙළේ. එදා ෙම් උත්තරීතර සභාවට කඩිනම් 
මහවැලි ව ාපාරය හදන්න ෙයෝජනා කරන ෙකොට විපක්ෂෙයන් 
කියපු ෙදයක් තමයි, ''කවදාවත් කඩිනම් මහවැලි ව ාපාරය අවුරුදු 
6කින් නිම කරන්න බැහැ'' කියන එක. නමුත්, මෙග් පියා දුන් 
ෙපොෙරොන්දුව අනුව, කලට ෙව්ලාවට කඩිනම් මහවැලි ව ාපාරය 
නිම කළා. 1978දී ආරම්භ කරපු මහවැලිය, 1989-90වන ෙකොට 
නිම කරන්න එතුමාට හැකියාව ලැබුණා. අද ෙම් රෙට් ජනතාව 
ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමා ගැන, මහවැලිය ගැන කථා කරන 
ෙකොට අවුරුදු 12ක් තිස්ෙසේ කරපු ඒ වැඩ පිළිෙවළ ගැන තමයි 
කථා කරන්ෙන්.  

ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා වාරිමාර්ග හා මහවැලි ඇමති 
කාලෙය්දී ෙමොරගහකන්ද ජලාශය ඉදිකිරීෙම් ව ාපෘතිය ආරම්භ 
කළා. නමුත්, ඒ ව ාපෘතියට අවශ  කරන මුදල් එදා එතුමාට ලබා 
දුන්ෙන් නැහැ. නමුත්, අද එතුමා මහවැලි සංවර්ධන ඇමති හැටියට 
ෙමොරගහකන්ද ජලාශ ව ාපෘතිෙය් ඉදිකිරීම් නිම කරන්න අවශ  
සියලු සම්පත් ලබා දීලා, අවුරුදු තුනක සැලැස්මක් ඇතුළත ඒ වැඩ 
නිම කරන්න කටයුතු කරනවා. 

ඒ වාෙග්ම මා අහන්න කැමැතියි, මහවැලි පෙද්ශවල තිෙබන 
ගැටලු පිළිබඳව. විෙශේෂෙයන්ම මහවැලිෙය් ෙදවැනි, තුන්වැනි 
පරම්පරා ගැන අද අපි දීර්ඝ වශෙයන් කල්පනා කරන්න ඕනෑ. ඒ 
ජනපදවල ජීවත්වන තරුණ තරුණියන් අලුතින් ෙගවල් හදන 
ෙකොට ඒවා අනවසර නිවාස වශෙයන් නම් කරනවා. අද ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂයත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් එකතු ෙවලා ෙම් රෙට් 
අනාගතය ෙවනුෙවන් ආණ්ඩුවක් හදලා තිෙබනවා. ඒ ආණ්ඩුව 
තුළින් වාරිමාර්ග හා  මහවැලි අමාත ාංශ හරහා අනාගතය 
ෙවනුෙවන් කටයුතු කරන්න අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, ගරු 
ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා ඇමතිතුමාටත්, ගරු නිෙයෝජ  
ඇමතිතුමාටත් අෙප් සම්පූර්ණ සහෙයෝගය ලබා ෙදන බව  ෙම් 
අවස්ථාෙව්දි  සඳහන් කරන්න කැමැතියි. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමා ජීවතුන් අතර 
හිටියා නම් අද ඒ මහවැලි කලාපවල ෙමොන වාෙග් තත්ත්වයක්ද 
තිෙබන්ෙන් කියන එක මා නිතරම කල්පනා කරන ෙදයක්.  
එතුමාෙග් හිත තුළ තිබුණු එක සංකල්පයක් තමයි, ඒ මහවැලි 
කලාප නිදහස් ෙවෙළඳ කලාප වශෙයන් නම් කරලා, ඒ කලාපවල 
ජනතාවෙග් කෘෂි නිෂ්පාදන  තිකුණාමලය වරාය හරහා පිට රට 
යැවී ම. එෙහම අදහසක් ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමාට තිබුණා.  
ෙම් ආණ්ඩුව තුළින් අනාගතෙය්දී දුම්රිය මාර්ග හදලා, පාරවල් 
දියුණු කරලා, තිකුණාමලය වරාය දියුණු කරලා ඒ මහවැලි 
කලාපවල නිෂ්පාදන පිට රට යවන්න අපට අවස්ථාවක් ලැෙබනවා 
නම්, එය ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමාෙග් හිෙත් තිබුණු සිහිනය 
සැබෑවීමක්  කියලා  මා ෙම් උත්තරීතර සභාවට පකාශ කරන්න 
කැමැතියි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු ආරම්භ කිරීමට 
ෙපර, අෙප් ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා ඇමතිතුමා  
අදාළ සියලුම මන්තීවරුන් කැඳවලා, එතුමාෙග් අමාත ාංශෙයන් 
කරන වැඩ පිළිෙවළ ෙමොකක්ද කියන එක අපට කියලා දුන්නා. 
ඒක ෙහොඳ ආදර්ශයක්. ඒ ගැන අපි ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. වාරිමාර්ග 
අමාත ාංශය සහ මහවැලි අමාත ාංශය එකතු ෙවලා තරුණ 
තරුණියන්ට අවශ  කරන රැකියා අවස්ථා ලබා ෙදන්න අවශ  
පුහුණුව ලබා දීලා, කන්ද උඩරට පෙද්ශය දියුණු කරන්න 
අනාගතෙය්දී වැඩ පිළිෙවළක් ආරම්භ කරයි, දියත් කරයි කියලා 
බලාෙපොෙරොත්තු වන අතර, - 

 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලැබී තිෙබන ෙවලාව අවසානයි. 
 

 

ගරු මයන්ත දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு மயந்த திசாநாயக்க) 
(The Hon. Mayantha Dissanayake) 
ෙහොඳයි, මා අවසන් කරනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, ගාමිණී 

දිසානායක මැතිතුමා යටෙත් තිබුණු අමාත ාංශවලින් එතුමා 
බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් ජනතා ෙසේවය සඳහා ඇප කැප ෙවලා වැඩ 
කරන්නයි. අදාළ විෂයය පිළිබඳව විතරක් ෙනොෙවයි, එතුමා 
යටෙත් තිබුණු සියලුම අමාත ාංශ හරහා එතුමා අදහස් කෙළේ 
ෙපොදුෙව් ෙම් රෙට් දුගී දුප්පත් ජනතාවට ෙසේවය කරන්නයි.  මා 
ෙම් ඇමතිවරු ෙදෙපොළෙගන්ම ඉල්ලා සිටිනවා, මහවැලිය සහ 
වාරිමාර්ග හරහා ෙම් රෙට් දුගී දුප්පත් ජනතාව, කන්ද උඩරට 
ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙසේවය කරන්න කියලා.  

මට අදහස ් දක්වන්න ෙම් අවස්ථාව ලබා දුන් ගරු 
සභාපතිතුමාටත්, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමාටත් 
මෙග් ස්තුතිය හා පණාමය පුද කරන අතර, විෂය භාර  ඇමතිවරු 
සියලු ෙදනාටම නැවත වරක් මෙග් ස්තුතිය හා පණාමය පුද 
කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Order, please!   

සභාෙව් ඉතිරි වැඩ කටයුතු කරෙගන යෑම සඳහා තවත් 
ෙව්ලාවක් අවශ යි. ඒ සඳහා සභාෙව් අවසරය ලබා ගැනීම පිණිස 
පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් එක්රැස් ෙවනවා. 

 
ඊට  අනුකූලව පාර්ලිෙම්න්තුව එක්රැස් විය.  
அதன்ப  பாரா மன்றம் மீண் ம் கூ ய . 
Accordingly, Parliament resumed. 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සභාෙව් කටයුතු කරෙගන යාමට තව විනාඩි 15ක් අවශ යි.  ඒ 

සඳහා සභාව එකඟද? 
 

ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
Aye! 
 
කාරක සභාෙවහිදි තවදුරටත් සලකා බලන ලදී -  
[ගරු කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 
கு வில் ேம ம் ஆராயப்ெபற்ற  
 [மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.] 
Considered further in Committee. - 
[MR. SPEAKER in the Chair.] 

  
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා අමාත තුමා. 
 
[අ.භා. 6.13] 

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා (වාරිමාර්ග 
හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு விஜித் விஜய னி ெசாய்சா - நீர்ப்பாசன மற் ம் 
நீரக வள ல காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. Wijith Wijayamuni  Zoysa - Minister of Irrigation 
and Water Resources Management)  
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමවර අය වැය විවාදෙය් කාරක සභා 

අවස්ථාෙව්දී අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් අමාත ාංශය වන මහවැලි 
සංවර්ධන හා පරිසර අමාත ාංශයත්, වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් 
කළමනාකරණ අමාත ාංශයත් ඇතුළු අමාත ාංශවල වැය ශීර්ෂ 
සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමා මුලසුෙන් සිටියදී කථා කරන්නට ලැබීම 
මහත් ෙගෞරවයක් ෙසේ සලකනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, දින 100 ආණ්ඩුෙව් වාරිමාර්ග ඇමතිවරයා 
හැටියටත්, සම්මුතිවාදී ආණ්ඩු ෙව් වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් 
කළමනාකරණ ඇමතිවරයා හැටියටත් මා පත් කිරීම පිළිබඳව 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, ඒ වාෙග්ම ගරු අගාමාත තුමාටත් 
මෙග් ෙගෞරවනීය ස්තුතිය පළමුෙවන්ම පුද කරනවා.  ගරු 
සභාපතිතුමනි,  එතුමන්ලා බලාෙපොෙරොත්තු වන ෙම් රෙට් 
වාරිමාර්ග ක්ෙෂේතයට අවශ  සංවර්ධනය සහ ෙගොවි ජනතාවට 
අවශ    කටයුතු සම්පාදනය කිරීෙම් කාර්ය ඉටු කිරීම සඳහා මාෙග් 
උපරිම ශක්ති පමාණෙයන් කටයුතු කරන බවත් පකාශ කරන්න 
කැමැතියි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අද ෙමම විවාදෙය්දී ගරු බන්දුල 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ඇතුළු ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සහ විපක්ෂෙය් 
මැති ඇමතිවරුන්  රාශියක් කථා කළා. මා පළමුෙවන් මතක් 
කරන්නට ඕනෑ, ෙමම අය වැය විවාදයට පථම ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සහ විපක්ෂෙය් සියලුම 
මන්තීවරුන් කැඳවා  විෙශේෂ අවස්ථාවක් ෙදමින්,  අෙප් 
අමාත ාංශෙයන් ෙකෙරන කටයුතු ගැන ඔවුන් දැනුවත් කර  
ඔවුන්ෙග් ෙයෝජනා සහ අදහස් ලබා ගත් බව.   ඒ වාෙග්ම දින 100 
ආණ්ඩුව කාලෙය්ත් හැකිතාක් පමණ ෙම් රෙට් ෙගොවි සංවිධාන 
මුණගැහිලා, ඒ ව ාපෘතිවලට ගිහිල්ලා, ව ාපාරවලට ගිහිල්ලා ඒ 
ෙගොවි සංවිධානවල ෙයෝජනා  හා අදහස්  අර ෙගන දීර්ඝ කාලීන 
සැලැස්මක්, මධ  කාලීන සැලැස්මක් සහ ෙකටි කාලීන 
සැලැස්මක් නිර්මාණය කළා, ගරු සභාපතිතුමනි.   

විෙශේෂෙයන්ම මා එක කාරණයක් කියන්නට ඕනෑ. ගරු 
බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කිව්වා බහු ජාතික සමාගම්වලට, 
අධිරාජ වාදීන්ට, විෙද්ශීය ෙකොම්පැනිවලට අෙප් භූමිය 
විකුණනවා කියලා.  විෙශේෂෙයන්  අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මහ  
ෙපොෙළොව, ගහ ෙකොළ, සතා සිව්පාවාට වාෙග්ම පරිසරයට ආදරය 
කරන නායකෙයක් හැටියට,  අපි ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය 
නිෙයෝජනය කරන අය හැටියට එතුමා  එවැනි කටයුතුවලට ඉඩ 
ෙනොෙදයි කියලා මෙග් විශ්වාසයක් තිෙබනවා. මැණික්වලට අදාළ 
කාරණා සම්බන්ධෙයන් අද දින සභාව කල් තැබීෙම් විවාදයක් 
තිෙබනවා. ඒ ෙවලාෙව්දී අපි ඒ සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ඔබතුමාට තවත් කාරණයක් 
මතක් කරන්නට ඕනෑ. දැන් අෙප් සෙහෝදර ගරු මන්තීවරියක් 
කඳුළු කථාවක් කිව්වා.  තවත් ගරු මන්තීවරුන් රාශියක් තමන්ෙග් 
කඳුළු කථා කිව්වා. ඒ කථාවල කඳුළු පිස දමන්න වගකීම මට 
පැවරිලා තිෙබනවා. හැබැයි, මෙග් කඳුළු කථාෙවනුත් ටිකක් මම 
කියන්න ඕනෑ කියලා කල්පනා කරනවා.  

ගරු අමීර් අලි නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා, ඒ වාෙග්ම හෆීස් 
මන්තීතුමා හැඩ ඔය ගැන කිව්වා. හැඩ ඔය තිෙබන්ෙන් මෙග් 
බිබිල ආසනෙය්. ගරු සභාපතිතුමනි, අපි ෙමොණරාගල දිස්තික්කය 
ගත්තාම ෙසේනානායක සමුදය, රඹකැන් ඔය, නාමල් ඔය,  
මුතුකණ්ඩිය, කියන ජලාශ සියල්ලම තිෙබන්ෙන්, අෙප් බිෙම්යි. 
හැබැයි, වතුර ටික යන්ෙන් නැෙඟනහිර පළාතට. එෙහම ෙවනවා 
කියලා අපි හැඩ ඔය ව ාපාරය නවත්වන්ෙන් නැහැ. අපි හැඩ ඔය 
ව ාපාරය ආරම්භ කරනවා. එතෙකොට හැඩ ඔය වතුර ටිකත් 
යන්ෙන් ෙකොෙහේටද? නැ ෙඟනහිර පළාතට. ගරු සභාපතිතුමනි, 
අෙනක් පැත්ෙතන් ගත්තාම උඩවලව ජලාශය, ලුණුගම්ෙවෙහර 
ජලාශය, ෙවෙහරගල ජලාශය, මව් ආර, උරුසිටාෙනෝ වැව, 
කිරිඉබ්බන් වැව, හබරළුව වැව කියන ෙම් සියලු වැව්වල වතුර 
ටික යන්ෙන් හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කයටයි.  හම්බන්ෙතොට 
දිස්තික්කයට ෙකොයි  තරම් ජලය ෙගන ගියාද කිව්ෙවොත් ඒ ජලය 
ෙගන යාම නිසා අද ඒ පරිසර පද්ධතිය විනාශ ෙවලා තිෙබනවා. 
අෙප් තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි ඇමතිතුමා අද කථා කළා.  

අපි ෙපොඩි කාලෙය් කතරගම යන ෙකොට දැකපු ලස්සන 
කුරුල්ෙලෝ ටික අද නැහැ. Black-necked stork, painted stork 
and flamingoes  - ෙපරා බුදින්නා -   කියන කුරුල්ෙලෝ අද නැහැ.     
අද ඒ කුරුල්ෙලෝ ඉතාම විරලයි.  අෙත් ඇඟිලි ගණනට තමයි අද 
ෙම් පක්ෂීන් සිටින්ෙන්.  ගරු සභාපතිතුමනි, පරිසර පද්ධතියට 
විශාල බලපෑමක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා.  ඒ වාෙග්ම   පසු ගිය 
කාලෙය් මහෙපොළව, ගහෙකොළ, සතා සිවුපාවා ගැන තැකීමක් 
නැතුව ඇති කරපු මහ ව ාපාර ගැන අපි දන්නවා.   ගරු 
සභාපතිතුමනි, පජාව ගැන, ගහෙකොළ ගැන, මහෙපොළව ගැන, 
පරිසරය ගැන තකන්ෙන් නැතුව ආරම්භ කරපු ඒ  ව ාපාර 
හැටියට අපි උමා ඔය ව ාපාරය දකිනවා.  හැබැයි, දැන් ඒෙක් 
හානිය සිදු ෙවලා ඉවරයි.  දැන් තිෙබන්ෙන් එහි ෙහොඳ පැත්තයි.  ඒ 
නිසා අපට උමා ඔය ව ාපාරය අනිවාර්යෙයන්ම කරන්න සිදු 
ෙවනවා.    

ඊළඟට, රඹකැන් ඔය ව ාපාරය ගත්තාම අක්කර 3,000ක් 
ෙබදන්න තිෙබනවා.  ගරු සභාපතිතුමනි, අක්කර 100යි ෙබදලා 
තිෙබන්ෙන්.  ඊළඟට යාන් ඔය ව ාපරය. මම යාන් ඔය  ගියා.  
යාන් ඔය ජනතාව පාරට බැහැලා;  විදී බැහැලා සිටියා. ඒ ෙගොවි 
ජනතාවෙග් පාර නැහැ, ඒ පළාෙත් පාසල්  4ක් ෙම් නිසා වැහිලා.  
ඒ නිසා පජාවට යහපතක් කරන්න, රෙට් නිෂ්පාදනය වැඩි 
කරන්න, ඒ තුළින් දළ ජාතික නිෂ්පාදනයට දායකත්වයක් ලබා 
ෙදන්න ආරම්භ කරපු  මහා පරිමාණ ව ාපෘතිවලින්  අද ඒ  
ජනතාවෙග්, පජාවෙග් ජන ජීවිතයට තර්ජනයක එල්ල වනවා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නම්, ඒ කාරණාවට තිත තියන්න නව වාරිමාර්ග ඇමතිවරයා 
හැටියට අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා සහ ගරු 
රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමා යටෙත් මම සූදානම් කියන කාරණය 
මතක් කරනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි,  දැන්  ඉඩම් දීම ගැන කථා ෙකෙරනවා.   
ෂැංගි-ලා ෙහෝටලය ගැන අපි දන්නවා. ගරු සභාපතිතුමනි, 
Colombo Port City එක ගැන අපි දන්නවා. ෙම් රෙට් 
ජනාධිපතිතුමාට Colombo Port City  එක උඩින් පියාසර කරන්න 
බැහැ.  ජලෙය් අයිතිය, භූමිෙය් අයිතිය ෙගොවි ජනතාවට ෙදන්න 
ඕනෑ කියා අපි විශ්වාස කරනවා. ජනතාවට එවැනි අයිතීන් ලබා 
ෙදන  අය වැයක් හැටියට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙග්ත් ගරු 
අගමැතිතුමාෙග්ත් නායකත්වය යටෙත් ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් කර 
තිෙබනවා. ෙම් අය වැෙයන් විෙද්ශීය ආෙයෝජකයන්ට කරපු 
ආරාධනය වැරැදි ආකාරෙයන් අර්ථ කථනය කරලා, වැරැදි 
ආකාරෙයන් ජනතාව ෙවත සමාජගත කරලා ෙම් අය වැයට සහ 
රජයට පහර ෙදන්න ඇතැමුන් සූදානම් ෙවනවා. ඒක ඊර්ෂ ාව.  
ගරු සභාපතිතුමනි, හැම ෙද්ටම වඩා ෙලොකුයි කියනවා ඊර්ෂ ාව. 
"රුසියාවට වඩා ෙලොකුයි ඊරිසියාව" කියලා කියනවා.  ඉතින් අපට 
ඒකට කරන්න ෙදයක් නැහැ. ෙම් භූමිෙය් අයිතිය පිළිබඳව එතුමා 
කිව්වා. 1815 උඩරට ගිවිසුෙමන් භූමිෙය් අයිතිය නැති වුෙණ්  
ෙවන කාටවත් ෙනොෙවයි, ෙවල්ලස්ස ජනතාවටයි. ඒ වාෙග්ම 
1897 මුඩුබිම් ආඥාපනතින් මධ ම කඳුකරෙය් සිටි අෙප් ෙගොවි 
ජනතාව පතුල් නිම්නවලට, රක්ෂිතවලට, අනාරක්ෂිත පෙද්ශවලට 
තල්ලු ෙවලා ගියා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, පරිසර පද්ධතිය ෙවනස් වුණා.  ඒ ෙවනස් 
වුණු පරිසර පද්ධතිය පකෘතිමත් කිරීමට තවම අපට බැරි ෙවලා 
තිෙබනවා. හැබැයි, ෙමොණරාගල දිස්තික්කෙය් ජනතාව ෙලොකු 
ෙදයක් ෙනොෙවයි ෙපොඩි ෙදයක් ඉල්ලුෙව්.  එම ජනතාවට ෙබොන්න 
වතුර ටිකක් නැහැ. ෙමච්චර පමාණයක් වකුගඩු ෙරෝගයට 
ලක්ෙවලා තිෙබනවා. ෙබොන්න වතුර ටික නැහැ, ෙහේන් ෙගොවිතැන 
තහනම් කරලා තිෙබනවා.  ෙගොවියාත්, වන සතුනුත් ජීවිත් වුණු 
පරිසර පද්ධතිය නීති මගින් ෙවන් කර තිෙබනවා.  අද ඒ ෙහේන් 
ෙගොවියාට යැපීම් පදනම මත ජීවත් වීෙම් හැකියාව නැති වී 
තිෙබනවා. ෙම් රෙට්  අඩු ආදායම්ලාභී, ඉතාම දුෂ්කර පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස හතෙරන් ෙදකක් අයත් වන්ෙන් ෙමොණරාගල 
දිස්තික්කයටයි.  තව ෙදකක් අයත් වන්ෙන් බදුල්ල දිස්තික්කයටයි.  
ඌව පළාෙත්, මෙග් ආසනෙය් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවලින් 
මඩුල්ල, සියඹලාණ්ඩුව, කන්දකැටිය, රිදීමාලියැද්ද කියන අඩු 
ආදායම්ලාභී පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස හතර අපට අයිති ෙවලා 
තිෙබනවා.  ඒ නිසා ෙම් කඳුළු කථාව අපි කියනවා. ෙම් කඳුළු 
කථාව නිම කරන්නට මම ෙයෝජනා කළා.   

ගරු සභාපතිතුමනි, බිංෙගොඩ කියන ගෙම් මිනිස්සුන්ට 
උප්පැන්න සහතිකය තිෙබනවා;  මරණ සහතිකය තිෙබනවා;  
එතෙකොට කසාද සහතිකය තිෙබනවා;  ෙකොස්, ෙදල්, ෙපොල් 
තිෙබනවා.  වනාන්තරය නැහැ. ඉළුක් මාන තැනිතලාව තිෙබනවා.  
ෙම් ෙකොල්ලැල්ලාවත්ත ඔය හදන්න සූදානම් කරලා, ඒ සඳහා 
දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
අවසරය ඉල්ලනවා. නිලධාරින් සමඟ ගියා; ෙපන්නුවා.   
කිෙලෝමීටර් ගණන් දුර කැලෙය් අපි ගියා.  ෙම් මුළු පෙද්ශෙය්ම 
ජනතාව ෙහේන් ෙගොවිතැන් කරනවා. නමුත් තවම අවසරය ලැබිලා 
නැහැ.  අෙප් කඳුළු කථාව නිම ෙවන්න නම්, මම වන සංරක්ෂණ 
නිලධාරින්ෙගන්  ෙම්  අවසරය ඉල්ලා සිටිනවා.    

ෙමොණරාගල දිස්තික්කෙය් අක්කර දහස් ගණනක් ෙඩෝල් 
ලංකා සමාගමට දීලා තිෙබනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ 
දිස්තික්කෙය් ගැඹුරු නළ ළිං හාරලා භූගත ජලය විනාශ ෙවන 

විධියට අද ෙඩෝල් ලංකා සමාගම කටයුතු කරනවා.  ඒ වාෙග්ම 
ඉතා භයානක කෘෂි රසායනික දව  කිෙලෝමීටර් ගණන් දුරට මහා 
දැවැන්ත ෙලොරිවලින් විදිනවා.  ෙමහිදී සම්පූර්ණෙයන්ම  ඒ පරිසර 
පද්ධතිය විනාශ ෙවන ආකාරයට ෙම් කටයුත්ත ෙකෙරනවා.  
භූගත ජලය පාවිච්චි කළ ෙනොහැකි අන්දමට ෙම් කටයුත්ත 
ෙකෙරනවා. 

ඒ නිසා වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්, අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග්  අවධානය  අපි ඒ ගැන ෙයොමු  කරවනවා.  ෙම්   
ජලාශය අපි නම් කර තිෙබන්ෙන්. බිංෙගොඩ ගෙම් නමත්, 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාෙග් නමත් සම්බන්ධ 
කරෙගන  "බිංෙගොඩ  ෛමතී ජලාශය " හැටියටයි. ෙම් ජලාශය 
හදන්න, අපි අවසරය පතනවා. ෙම් මුළු රෙට්ම  කඳුළු කථාව.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙකොෙළේ යන සතාට ෙකොෙළේ කන්න 
එපායැ. අෙනක් අය බැත කන තුරු බලාෙගන ඉන්ෙන් නැතිව  
ෙකොෙළේ යන හරකාත් ෙකොෙළේ කන්න  ඕනෑ.  එම නිසා   ෙම් 
අවස්ථාව ෙම් අවුරුද්ෙද් ලබාෙද්විය කියා මා විෙශේෂෙයන්  
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන් ජලසම්පත් සංවර්ධනය ගැන 
මතක් කරනවා. ජලසම්පත් කළමනාකරණය  අෙප් වගකීම.  ඒ 
සඳහා පතිපත්ති, ව ාපෘති, වැඩසටහන් සම්පාදනය කිරීම, 
කියාත්මක කිරීම, සමාෙලෝචනය කිරීමත්, ඇගයීමත් අෙප් 
අමාත ාංශෙය් වගකීමක්.  ගරු සභාපතිතුමනි, අහසින් වැෙටන 
හැම ජල බිඳක්ම  සංරක්ෂණය කර   ෙගොවි ජනතාවෙග්ත්,  රෙට් 
ජනතාවෙග්ත් පෙයෝජනයට  ලබා දීම, ෙගොවිතැනට ජලය ලබා  
දීම, බලශක්තිය නිපදවන ටර්බයින් එකට  වතුර ටික ළගා කර 
දීම, පානීය ජලය ලබා දීම- එපමණක් ෙනොෙවයි ගරු 
සභාපතිතුමනි, ගංවතුර පාලනය  කිරීමත් අපට  අයිතිව තිෙබනවා. 
ෙම් අභිෙයෝග ටික   වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව දරා තිෙබනවා.  
අපි ෙම් සඳහා විෙශේෂ වැඩසටහන් ආරම්භ කර තිෙබනවා.   

ඒ ආරම්භ කරන ලද වැඩසටහන් එකින් එක ගැන මා කථා 
කරන්නම්.  එයින් එකක් තමයි,  සහභාගිත්ව වාරි කළමනාකරණ 
වැඩසටහන.  ෙම් වැඩසටහන යටෙත් වාරිමාර්ග ව ාපාර මට්ටෙම්  
ඒකක කාර්යාල 216ක් අපි පිහිටුවා තිෙබනවා. පිහිටුවීමට සැලසුම් 
කර ඇති ඒවායින් 155ක්  දැන්  ස්ථාපිත කර තිෙබනවා. අපි ෙගොවි 
ජනතාවට ඉතාමත්  සමීප ෙසේවාවක් ලබා ෙදනවා.  ඔවුන්ට  ජලය 
ලබා දීම, ෙගොවීන් සඳහා කන්න රැස්වීම් පැවැත්වීම,  ෙගොවීන්ට 
අවශ  බීජ හා  ඔවුන්ට අවශ  අෙනකුත් උපෙදස් ලබා දීම යන 
ෙම්වා අෙප් වගකීම් ෙවනවා. නඩත්තු කටයුතු තාක්ෂණිත  
අවශ තා යන්ෙතෝපකරණ සහ ෙභෞතික  පහසුකම් සැපයීම සිදු 
කරනවා.  එම නිසා ෙම් වාරි ඵලදායිතාවය නැංවීමට අවශ  පජාව 
බලගැන්වීමට අවශ  කටයුතු අපි අද ෙම් වනවිට කරමින් 
සිටිනවා.   ෙම්වා  කළමනාකරුවන්ෙග් කාර්ය භාරය වී තිෙබනවා. 
2016  පතිපාදන මඟින්  ඉතිරි ඒකක කාර්යාල  පිහිටුවීම අවශ  
පහසුකම් සැපයීම අෙප්ක්ෂා කරනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අපි  මහජන සම්බන්ධතාව තවදුරටත් 
ඉහළ නැංවීමට අවශය පතිපත්ති හා නීතිරීති සම්පාදනය කිරීමට 
අෙප්ක්ෂා කරනවා.  මතුපිට ජලසම්පත ෙමන්ම භුගතජල සම්පත් 
නිසිෙලස  හඳුනා ගැනීම, සංවර්ධනය කිරීම,  භාවිත කිරීම,  
කළමනාකරණය කිරීම හා සංරක්ෂණය කිරීම ෙලෙහසි පහසු 
කටයුත්තක් ෙනොෙවයි. ෙම් සඳහා දැනුම කුසලතාව හා 
හැකියාවන්  ෙමන්ම අත්දැකීම් ද අවශ  ෙවනවා. ජල සම්පත් 
පමාණය පිළිබඳව තීරණය වන්ෙන් අහසින් වැෙටන  වර්ෂාෙව් 
පමාණය අනුවයි. ෙමෙසේ වැෙටන වැසි ජලය ගංගා 103ක් ඔස්ෙසේ  
මුහුදට ගලා  බසිනවා.  ෙමම ගංගා  103න්  ෙබො ෙහෝ පමාණයක් 
ජලාශ ඉදිකිරීම සඳහා දැනටමත්  ෙයොදාෙගන  තිෙබනවා. තවත් 
ඉතිරිව තිෙබන්ෙන් ගංගා කිහිපයක් පමණයි.  එම  ගංගා අතර 
සංවර්ධිත පෙද්ශවල පිහිටි සංකීර්ණ තත්ත්වයන් ෙපන්නුම් කරන  

839 840 

[ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා ] 
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ගංගා කිහිපයක් ද තිෙබනවා. විශාල ජලාශ ෙබෙහොමයක්               
ෙද්ශීය  තාක්ෂණය, ෙද්ශීය සම්පත් හා ෙද්ශීය මුදල්  ෙයොදාෙගන 
අවම පිරිවැයකින් ජනතා අයිතියට පත්කිරීමට වාරිමාර්ග 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට හැකියාව ලැබුණා. ඒ සම්බන්ධෙයන් අපි 
ස්තුතිවන්ත ෙවන්නට ඕනෑ.  ෙවෙහරගල ජලාශය, ඇල්ලෙපොතාන 
අමුණ, වෑමැඩිල්ල ජලාශය, කැකිරිඕබඩ ජලාශය, රඹකැන්ඔය 
ජලාශය, හා දැදුරු ඔය ජලාශය ෙම්  සඳහා උදාහරණ කිහිපයක්. 
කිසිදු ෙකොන්තාත් දීමකින්  ෙතොරව වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
මගින් ඍජුවම ඉදි කිරීම් ක ටයුතු  සිදු කිරීම නිසා රුපියල් මිලියන 
10,000කට අධික මුදලක් ඉතිරි කිරීමට  වාරිමාර්ග අමාත ාංශෙය් 
අෙප් ඉංජිෙන්රු බලකායට හැකි වී තිෙබනවා. ෙම් පිළිබඳව ෙද්ශීය 
වෘත්තිකයින්ට අපි පශංසා කළ යුතුයි.  තවත්  ව ාපෘති බිහි කිරීමට 
කළ අධ යනයක පතිඵල  ෙලස   ෙමන්ම ගංවතුර  පාලනය කළ 
හැකි පරිදි සැලසුම් කළ නව ව ාපෘති 38ක් හඳුනාෙගන තිෙබනවා.  
ෙම්  ව ාපෘති 38 ට ඇතුළත්ව තිෙබනවා, ඔබතුමන්ලා සඳහන් කළ 
ඔය විෙශේෂ ව ාපෘති. හැඩ ඔය, රූගම් කිතුල් ජලාශය, ගිං-නිල්වලා 
යන ව ාපෘති. අෙප් සිඩ්නි ජයරත්න මන්තීතුමා කිව්වා, පහළමල් 
වතු ඔය. එතුමාෙග් නගරය මැද්ෙදන් ගංවතුර  ගලාෙගන යනවාය 
කිව්වා.   

ෙසේනානායක සමුදය ගැනත් යමක් කියන්න  ඕනෑ. 
නැ ෙඟනහිර පළාෙත්,   ෙසේනානායක සමුදය අද මහළු ෙවලා - අවු 
රුදු 64ක් පිරිලා. ජලය යන උමග දිරලා. ෙසොෙරොව්ව ඇලෙවලා. 
පාලමයි, ෙසොෙරව්වයි  ඈත්ෙවලා. යම් විධියකින් ෙසේනානායක 
සමුදය කඩා ෙගන ගිෙයොත් සම්පූර්ණෙයන්ම නැ ෙඟනහිර පළාත 
ෙසෝදා ෙගන යනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙසේනානායක 
සමුදෙයන් ෙම් රෙට් සහල් නිෂ්පාදනය සඳහා සියයට 20ක 
දායකත්වයක් ලබා ෙදනවා. එම නිසා ෙමය සංරක්ෂණය කිරීෙම් 
වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක වුණත් එය ඵලදායී ෙනොවන වග අපට 
ෙපනී ෙගොස් තිෙබනවා. එය ෙචක් රාජ  සමඟ එකතු ෙවලා, දීර්ඝ 
කාලයක් සාකච්ඡා කරලා ඉතාම අඩු ෙපොලියට ඒ ආධාර මුදල් 
අරෙගන Economic Review Committeeට දාලා ෙහෝ ෙම් 
ෙයෝජනා කම ටික -කඩිනම් මහ වැලිය වාෙග්- ඉතාම ෙකටි 
කාලයකින් සම්මත කර ගන්න ඕනෑ ෙවනවා. අතිගරු ජනාධිපති 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාත්, ගරු රනිල් විකමසිංහ 
අගාමාත තුමාත් අතර ඇති වූ එකඟතාවෙයන්  ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂයත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂයත්  එකතු වුණා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ගරු ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමා කඩිනම් 
මහවැලිය කළා වාෙග් අපට ෙමම කාරණාවන් ඉෂ්ට කරන්න බැරි 
වුෙණොත්, මම හිතන්ෙන් අපි සියලු ෙදනාම පමණක් ෙනොෙවයි, 
මමත් අසමත් වූ ඇමතිවරෙයක් හැටියට නම් ෙවනවා කියලා. 
ඉතිහාසෙය් අපි ඇමතිකම් කළාට අපට වැඩ කරන්න ලැබුෙණ් 
නැහැ. නමුත්, අෙප් අදහස් අනුව වැඩ කරන්න අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගමැතිතුමාත් අද අපට අවස්ථාව ලබා ෙදයි 
කියලා මම හිතනවා. ඒ ෙගෞරවය එතුමන්ලා ෙදෙපොළ ඇතුළු ෙම් 
පක්ෂ ෙදක නිෙයෝජනය කරන සියලු මැති ඇමතිවරුන්ට සහ 
විපක්ෂය නිෙයෝජනය කරන අෙප් කණ්ඩායමට අෙප්- 
 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
එතෙකොට අප්ෙපොච්චි උදවු කෙළේම නැද්ද? 

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
හැබැයි, ඉතින් ෙමොනවා හරි කුණක් දාන්නම ඕනෑ. ඒක ඉතින් 

JVP එෙක් හැටිෙන්. කපුටා වාෙග්. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ඒ 
ආකාරෙයන් ෙම් ගමන ඉදිරියටම ගමන් කරන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. දැනට මහා පරිමාණෙය් ව ාපෘතිවල 

වැඩ කටයුතු අපි කර ෙගන යනවා. දැදුරු ඔය ජලාශෙය් ෙදවැනි 
ෙකොටස, මැණික් ගඟ ජලාශෙය් ෙවෙහරගල ඉතිරි වැඩ කටයුතු, 
රඹකැන් ඔය ජලාශෙය් ඉතිරි වැඩ ෙකොටස, පහල ඌව 
ව ාපෘතිෙය්, යාන් ඔය ව ාපෘතිය, මහෙගෝන වැව ව ාපෘතිය, 
ඇල්ලෙපොතාන අමුණ, ගල්ඔය නෙවෝදය, ෙතෝරාගත් අත වශ  
මහා වාරි ව ාපාර පතිසංස්කරණය, ෙමොරාන ජලාශය, කලුගල් 
ඔය ජලාශය, රූගම් කිතුල් ජලාශය ඒ අතර වනවා. ඒ වාෙග්ම 
මධ  පරිමාණ ව ාපෘතිත් තිෙබනවා. එනම්; ගුරුගල් ඔය 
ව ාපෘතිය, විලකන්ඩිය වැව, කවුඩුල්ල පියවර II දම්ෙසෝපුර 
දක්වා වම් ඉවුර ඇල, ෙගෝනගල්තැන්න වැව, මහගල්ගමුව වැව 
නගා සිටුවීම, ගිංගඟ ගංවතුර පාලන ව ාපෘතිය පුනරුත්ථාපනය 
කිරීම, ෙබන්තර ගඟ දකුණු ඉවුර කරදිය ගලා ඒම වැළැක්වීෙම් 
පුනරුත්ථාපනය සහ ෙපතියාෙගොඩ ෙපොම්පා ගාරය ඉදි කිරීම. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් සියලු කටයුතුවලට අමතරව කරදිය 
බැහැර කිරීම වාෙග්ම, උණ වගා ව ාපෘති තිෙබනවා. හැබැයි, ෙම් 
ව ාපෘති ආරම්භ කිරීම සඳහා අපි ඉල්ලපු මුදෙලන් අවශ  
පමාණයම ලැබුෙණ් නැති නිසා මම අතිගරු  ජනාධිපතිතුමාටත්, 
ගරු අගමැතිතුමාටත් ෙම් සම්බන්ධව කරුණු කාරණා ඉදිරිපත් 
කළා. ඒ ආකාරෙයන් කරුණු ඉදිරිපත් කළාම,  ෙම් කාරණා 
පිළිබඳ මුදල් අමාත ාංශෙය් ඉහළ කමිටුවට ෙයොමු කරලා ඒ 
සම්බන්ධෙයන් කියාමාර්ග ගන්නවා කියලා ගරු අගාමාත තුමා 
අද මට ෙපොෙරොන්දු වුණා. ඒ සම්බන්ධෙයන් ගරු අගමැතිතුමාට 
මා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙමොකද, අෙප් අමාත ාංශයට ලැෙබන 
පුනරාවර්තන වියදම්වලින් ෙකොටසක් කපලා තිබුණා. එෙහම 
වුෙණොත්, අපට පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තුවලට යන්න ෙවනවා. 
එතෙකොට දැනටමත් අපි යාන් ඔය ජලාශෙය් ඉදි කිරීම් කටයුතු 
ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. කල්පිටිගල ජලාශය, නක්කල ජලාශය, 
පහල මල්වතු ඔය ජලාශය, ගිං - නිල්වලා හැරවුම් ව ාපෘතිය 
ෙකටිකාලයකින් ආරම්භ කළ හැකි ව ාපෘති හැටියට සඳහන් 
කරන්න ඕනෑ. නැවත වරක් අවධාරණය කරනවා, හැඩ ඔය 
ව ාපෘතිය සමඟ ෙමම ව ාපෘති කිහිපය  අපට ෙම් අවුරුද්ෙද් 
පටන් ගන්න පුළුවන් නම් ෙහොඳයි කියලා. ෙමොකද, ෙම් ආණ්ඩුව 
තිෙබන කාලය තුළ පතිඵල ලබා ගන්න හැකියාව තිෙබනවා 
කියලා මම හිතනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් ව ාපෘති ආරම්භ කරන්න සමාජ හා 
ෙද්ශපාලන එකඟතාවන් තිබිය යුතුයි. සමාජ එකඟතාව අවශ යි. 
ෙද්ශපාලන එකඟතාව අවශ යි. එම නිසා ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සහායත්, සමාජෙය් සහායත් ලැෙබයි කියලා අප බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. ෙමොකද, ෙම් රෙට් යම් ෙදයක් කරනෙකොට කවදාවත් 
විෙරෝධතා මතු ෙනොවුෙණ් නැහැ. අපි දන්නවා, ගරු ගාමිණී 
දිසානායක මැතිතුමා ඒ මහවැලි ව ාපෘතිය කරනෙකොට එතුමාට 
ආව විෙරෝධතා ගැන. ඒ වාෙග්ම, මහා ෙකොත්මෙල් යට ෙවන 
එකට ආපු විෙරෝධතා ගැන. එතෙකොට මහාමාන  ඩී.එස්. 
ෙසේනානායක මැතිතුමා ෙසේනානායක සමුදය හදනෙකොට එදා 
අෙප් වෙම් පක්ෂවල නායකෙයෝ කිව්ෙව්, "ෙමන්න ෙමරෙට් සශික 
පෙද්ශවල ඉන්න  මිනිස්සු ෙගනැල්ලා ඉගිනියාගල, අම්පාෙර් 
නැ ෙඟනහිර පළාතට ෙගනැල්ලා පදිංචි කරනවා කිව්වා." 
බක්මිටියාව, ෙතෝට්ටම, මාන්ෙතෝට්ටම, පන්නලගම, ෙවෙහරගල 
ඇසට ෙප්නෙතක් මානෙය් දැවැන්ත ෙවල් යායවල් නිර්මාණය 
වුණා. සිංහල ජනතාවට, ෙදමළ ජනතාවට, මුසල්ිම් ජනතාවට ඒ 
ව ාපාර නිර්මාණය කරන විට එදා කිව්ෙව්, "ෙපොල් ෙගඩි තරම් 
මදුරුෙවෝ කවලා මැෙල්රියාව හදලා මරන්න හදනවා කිව්වා."  

ඒ නිසා ෙම් කටයුතු බාධාවකින් ෙතොරව කරන්න පුළුවන්ය 
කියලා මම විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ. ෙම් කටයුතු කරනෙකොට 
විෙරෝධතා එනවා. හැබැයි, ඒ විෙරෝධතා සමනය කර ගැනීෙම් 
හැකියාව සහ ශක්තිය ෙම් සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුව තුළ අද අපට 
තිෙබනවාය කියලා මම විශ්වාස කරනවා, ගරු සභාපතිතුමනි.  

841 842 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

භූගත ජල සම්පත නිසි ෙලස පරිෙභෝජනය කිරීම කාලීන 
අවශ තාවක් බවට පත්ෙවලා තිෙබනවා. ඒවා තමයි අෙප් අනාගත 
පරපුරට දායාද කරන්න තිෙබන්ෙන්. භූගත ජල සම්පත පිළිබඳව 
කටයුතු කරනු ලබන ජල සම්පත් මණ්ඩලය මෙග් අමාත ාංශය 
සතු ආයතනයක්. පසු ගිය දශක තුන තුළ ෙමම ආයතනෙය් පධාන 
කාර්යය වී තිබුෙණ් ගැඹුරු ළිං කැණීම් කර පානීය ජල 
අවශ තාවන් සඳහා ගාමීය පෙද්ශවල ජනතාවට නළ ළිං ඉදිකර 
දීමයි. ඊට අමතරව ෙමම ආයතනය මඟින් දිවයිෙන් විවිධ 
පළාත්වල භූගත ජල සම්පත් අධ යනය කිරීම් හා පර්ෙය්ෂණ 
කටයුතුවල නියැලීම සිදු කර තිෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි,  භූගත ජල දත්ත රැස්කිරීෙම් මධ ස්ථාන 
1,300ක් ඇති කරලා, භූගත ජලෙය් ඇතිවන ෙවනස්කම් පිළිබඳව 
අධ යනය කරලා, සංඥා මධ සථ්ානයක් ආරම්භ කර එයින් සංඥා 
ලබාෙගන, භූගත ජලය නිවැරැදි ෙලස පරිහරණය කිරීමටත්, භූගත 
ජලෙය් ඇති වන ෙවනස්කම් පිළිබඳව දැන ගැනීමටත් මා විසින් 
දින සියය ආණ්ඩුව යටෙත් කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ 
කැබිනට් පතිකාව දැනටමත් අනුමත ෙවලා තිෙබනවා. 

අෙප් ජල සම්පත් මණ්ඩලය සතු තාක්ෂණික හැකියාවන් හා 
විභවයන් අභිෙයෝගයට මුහුණ දීම සඳහා අද අපි සූදානම් ෙවලා 
ඉන්නවා. මුළු දිවයිනම ආවරණය වන පරිදි භූගත ජල දත්ත රැස් 
කිරීෙම් මධ ස්ථාන 1,300ක් පිහිටුවා එම දත්ත විශ්ෙල්ෂණය කර, 
භූගත ජල සම්පත් සංවර්ධනය හා කළමනාකරණය තිරසාර 
අයුරින් පවත්වා ගැනීමට කමෙව්දයක් සැකසීමට අෙප්ක්ෂා 
කරනවා. ෙම් සඳහා 2016 වර්ෂයට රුපියල් මිලියන 200ක 
පතිපාදනයක් ලබාදී තිෙබනවා. මම ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මුදල් ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. අපි එය 
විෙශේෂෙයන්ම නියමු ව ාපෘතියක් හැටියට අනුරාධපුර, 
ෙපොෙලොන්නරුව සහ ෙමොනරාගල දිස්තික්ක ආවරණය වන 
ආකාරයට කියාත්මක කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

නියමු ව ාපෘතිෙය් පතිඵල අනුව මුළු දිවයිනම ආවරණය වන 
පරිදි භූ ජල අධීක්ෂණ පද්ධතිය රුපියල් මිලියන 7,000ක වියදමින් 
ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කරනවා. දින සියය ආණ්ඩුව යටෙත් ෙම් 
කැබිනට් පතිකාව ඉදිරිපත් කළ බව මම කලිනුත් පැවසුවා. ඒ 
වාෙග්ම සියලු ගංගා ෙදෝණි සඳහා විධිමත් ජල සම්පත් සංවර්ධන 
සැලැස්මක් සකස් කර තිෙබනවා. එය 2016 - 2025 වර්ෂය දක්වා 
අදියර කිහිපයක් යටෙත් කියාත්මක විය යුතුයි.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඔබතුමාට තව මිනිත්තු පහක කාලයක් තිෙබනවා.   

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
ෙහොඳයි, ගරු සභාපතිතුමනි.  

එම ව ාපෘති ෙකටිකාලීන, මධ කාලීන හා දිගුකාලීන ෙලස 
අදියර කිහිපයකින් කියාත්මක කිරීමට වැඩසටහනක් සකස් කර 
තිෙබනවා. එෙසේ වුවත් මම සඳහන් කිරීමට කැමැතියි, ජලාශ 
ඉදිකිරීම සීමාසහිත කටයුත්තක් බව. අපට තිෙබන්ෙන් සීමිත භූමි 
පමාණයක්. ඒ නිසා  විශාල භූමි පමාණයක් යට වන පරිදි ජලාශ 
ඉදිකිරීම ඵලදායී වන්ෙන් නැහැ.  

වන ගහනය අඩු වීම, අලි - මිනිස් ගැටුම හා අවතැන් වන්නන් 
පදිංචි කරවීම නව ජලාශ ඉදිකිරීමට යාෙම්දී විසඳිය ෙනොහැකි 

අර්බුදකාරි ගැටලුවක් බවට පත්ව තිෙබනවා. එම නිසා ජල සම්පත් 
සංවර්ධනෙය් නිම් වළලු පුළුල් කිරීම කළ යුතු හා ෙනොකළ යුතු 
සීමාකාරී සාධක මත රඳා පවතින විෂයයක් බවට පත්ව තිෙබන 
බව විෙශේෂෙයන් මම මතක් කරන්න කැමැතියි.  

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් දර්ශනය වී තිෙබන්ෙන් දැනට 
පවතින කැලෑ ඝනත්වය සියයට 29 සිට සියයට 32 දක්වා 
වර්ධනය කරන්නයි. ගරු සභාපතිතුමනි, අපි එයටත් අෙප් සහාය 
ලබා දීෙම් අවශ තාව ෙපන්වා දීමට කැමැතියි.  

වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව යටෙත් දිවයින පුරා මහා වාරි 
මාර්ග හා මධ ම වාරි මාර්ග ව ාපාර 346ක් මඟින් කුඹුරු 
ෙහක්ෙටයාර් 2,94,700ක්ද - අක්කර 7,28,000ක්-, උස්සාන වාරි 
ව ාපාර හයක් යටෙත් ෙහක්ෙටයාර් 986ක්ද - අක්කර 2,435ක් -, 
ජල බස්නා ගංවතුර ආරක්ෂණ හා කරදිය වැළැක්වීෙම් ව ාපාර 
20ක් යටෙත් ෙහක්ෙටයාර් 17,100ක්ද - අක්කර 42,200ක් - 
පාලනය වනවා. ෙමම වගා බිම් පමාණය, අෙප් රෙට් මහා වාරි 
මාර්ග සමස්ත වපසරිෙයන් සියයට 75කට වැඩි පමාණයක් 
නිෙයෝජනය කරනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙම් රෙට් 
සමස්ත ෙගොවි ජනතාවෙගන් සියයට 75ක වගකීම දරන 
ආයතනයක් හැටියට අපි මතක් කරන්න කැමැතියි. 2015 වසෙර් 
පමණක් වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අනුව යල මහ ෙදකන්නය 
තුළ ෙහක්ෙටයාර් 5,29,100ක් - අක්කර 1,30,900ක් - වගා කර 
තිෙබනවා. ෙගොවියාට නව ආර්ථික වගාවන් හඳුන්වා දීෙම් 
හැකියාව වැඩිපුර ඇති එකම ආයතනය වාරිමාර්ග 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවයි. අෙප් රට 2009 වසෙර් සිට සහලින් 
ස්වයංෙපෝෂිතයි. අද වනවිට වී අතිරික්තයක් ගැන කථා බහ 
ෙවනවා. ඒ අනුව අෙප් කෘෂි කාර්මික සැලසුම් ෙවනස් කිරීමට අපි 
කටයුතු කර තිෙබනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙයෝජනා කර 
තිෙබන ජාතික ආහාර සුරක්ෂිතතා වැඩසටහනට අනුව යල 
කන්නයක් තුළදී සැලකිය යුතු බිම් පමාණයක් අතිෙර්ක ෙබෝග 
වගා කිරීමට ෙයොදා ගත යුතු ෙවනවා.  

මහ කන්නෙය්දී අතිෙර්ක ෙබෝග වගා කිරීම පාෙයෝගික 
වන්ෙන් නැහැ. ෙකෙසේ වුණත් මහ කන්නය වී වගාව සඳහාම 
ෙයොදා ගත යුතුයි. ජාතික සහල් පරිෙභෝජනය පවත්වා ගැනීම ගැන 
අපට ෙලොකු වගකීමක් තිෙබනවා. වී අතිරික්තයක් ගැන කථා 
කිරීම ෙගොවි ජනතාවෙග් කනස්සල්ලට ෙහේතු වී තිෙබනවා. 
අතිරික්ත වීවලින් කෘෂි කර්මාන්තයට සම්බන්ධ අන්තර් 
කර්මාන්ත කියාවලියක් ඇති කරලා ඒ තුළින් ෙම් නිෂ්පාදනවලට 
අගය එකතු කරලා යම් ආකාරයක ෙවෙළඳ ෙපොළක් නිර්මාණය 
කර ගැනීෙම් වගකීම අපට පැවෙරනවා. ෙම් පිළිබඳව අෙප් 
උගතුන්, විද්වතුන් ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කළ යුතු ෙවනවා.  

අපි කවුරුත් දන්නා ෙගෝලීය කාලගුණික විපර්යාස 
තත්ත්වයන් ගැන බලමු. දැන් වැස්ස හා නියඟය  සිදු වන්ෙන් 
කලින් වාෙග් රටාවකට ෙනොෙවයි. කලින් තිබූ යල මහ කන්න 
රටාව දැන් ෙවනස් ෙවලා. එක දවසකට මිලිලීටර් 100කට වැඩිය 
වහිනවා. තවත් කාෙලකට එක දිගට නියඟය. ෙම් පිළිබඳව 
ජනතාව දැනුවත් විය යුතුයි. ඒ සඳහා මුහුණ දීමට අෙප් වාරි 
පද්ධතිය සූදානම් කිරීෙම් වැඩසටහනක් සකස් කර තිෙබන අතර, 
හැකිතාක් දුරට හානිය අවම කිරීම ෙමහි පරමාර්ථයයි. 

ගරු සභාපතිතුමනි, මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා මාෙග් 
කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කරන්න 
කියලා.  
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[ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා] 
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ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
එෙහම නම් කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස සභාගත කරන්න, ගරු 

ඇමතිතුමා. 

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් අවසරය පිට හැන්සාඩ් 

වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා මාෙග් කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස මම 
සභාගත* කරනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම මම අවසාන වශෙයන් 
මතක් කරන්නට කැමැති කාරණයක් තිෙබනවා. අෙප් වාරිමාර්ග 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඉංජිෙන්රු මහත්වරුන්ට පශ්න තිෙබනවා. 
ඔවුන් දිහා බලන්ෙන් පරණ විධියට; ඔවුන්ට දිරි ගැන්වීමක් නැහැ. 
ඒ නිසා ඔවුන් අෙප් රට අත් හැරලා යනවා. එෙහම නැත්නම් ඔවුන් 
ෙවනත් ආයතනවල ෙසේවාවලට යනවා. ඒ ෙහේතූන් නිසා අපට 
වාරිමාර්ග ඉංජිෙන්රුවන් 100 ෙදෙනකුෙග් අඩුවක් තිෙබනවා. ඒ 
අඩුව පිරිමසා ගැනීම සඳහා, අපි අද දින අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
පධානත්වෙයන් ගල්ගමුව ඉංජිෙන්රු සහකාරවරුන් පුහුණු කිරීෙම් 
මධ ස්ථානෙය්දී ඉංජිෙන්රුවරුන්ට ඩිප්ෙලෝමා සහතික ලබා 
දුන්නා. ඒ වාෙග්ම අපිට ෙකොත්මෙල්ත් පුහුණු කිරීෙම් ආයතනයක් 
තිෙබනවා. අපි ෙම් ආයතන ෙදක දියුණු කිරීම අවශ යි. ඒ 
වාෙග්ම, අෙප් ඉංජිෙන්රු මහත්වරුන්ෙග් ෙගෞරවනීය ෙසේවය තව 
දුරටත් ලබා ගැනීමට හැකි වුවෙහොත් ෙම් රෙට් සිදු කරන ඒ 
දැවැන්ත සංවර්ධන කියාවලිය අෙප් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
බලකාෙයන් කර ගැනීෙම් හැකියාව තිෙබනවා. එෙසේ වුවෙහොත් 
විෙද්ශ රටවලට ඇදී යන අෙප් ජාතික ධනය ඉතිරි කර ගැනීෙම් 
හැකියාව අෙප් බලකායට ලැෙබනවා කියන කාරණය මතක් කර 
සිටිනවා.  

මෙග් අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමා, අධ ක්ෂ ෙජනරාල්තුමා 
ඇතුළු සියලු නිලධාරින්ටත්, විෙශේෂෙයන් ඉංජිෙන්රු මහතාෙග් 
සිට ජලමානක කම්කරුවා දක්වා වූ සියලු ෙදනාටමත්, ෙම් සඳහා 
ජලය ලබා ෙදන හැම ෙදනාටමත් මාෙග් ෙගෞරවනීය  ස්තුතිය පුද 
කර සිටිනවා.  

ඒ වාෙග්ම අද දින ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සහ විපක්ෂෙය් මැති 
ඇමතිවරුන්, මන්තීවරුන් අපිව විෙව්චනය කළා, අදහස් දැක්වූවා, 
අපට සුභ පැතුවා. ඒ මැති ඇමතිවරුන් සහ මන්තීවරුන් සියලු 
ෙදනාටමත්, ගරු සභාපතිතුමාටත්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ 
ෙල්කම්තුමාටත්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාර්ය මණ්ඩලයටත් මාෙග් 
ෙගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරනවා. ෙම් සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුෙව් වැඩ 
පිළිෙවළ ඉදිරියට ෙගන යාමට අපි හැම ෙදනාම එක්ව කියා 
කරමුයි කියන ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 

*සභාෙම්සය මත තබන ලද කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස : 
   சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட உைரயின் இ திப் பகுதி: 
  Rest of the speech tabled: 

වාරිමාර්ග ව ාපාරවල ජල කාර්යක්ෂමතාව කම කමෙයන් වැඩි කර 
ගැනීමට වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව, වාරිමාර්ග කළමනාකරණ අංශය, 
කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව සහ ෙගොවිජන සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
ෙමන්ම ෙගොවි සංවිධාන මැදිහත් කර ගනිමින් විශාල කාර්යයක නිරතව 
සිටිනවා. එෙහත් සමහර වාරිමාර්ග ව ාපාරවල ෙභෞතික යටිතල පහසුකම්වල 
පවත්නා අඩු පාඩුකම් නිසා ෙමන්ම ජල පාලනයට හා කළමනාකරණයට ඇති 
බාධාවන් නිසා ජලෙය් සහ භූමිෙය් ඵලදායීතාව පශස්ත මට්ටමකට ෙගන ඒමට 
තවදුරටත් කළ යුතු සංවර්ධන වැඩසටහන් අප විසින් හඳුනා ෙගන තිෙබනවා. 

වාරිමාර්ග ව ාපාරවල ජල කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ නැංවීම හා ඵලදායීතාව 
ඉහළ නැංවීම සඳහා ව ාපෘතියක් සකස් කර ෙකටුම්පත් කිරීෙම් කටයුතු ෙම් 
වන විට අවසන් ෙවමින් පවතිනවා. එමඟින් පධාන වාරිමාර්ග ව ාපාර 36ක්ද, 
මධ  පරිමාණ වාරිමාර්ග ව ාපාර 39ක්ද, ෙභෞතික හා තාක්ෂණික වශෙයන් 
ෙශේණිගත කර ෙහක්ටයාර් 68,000 වපසරියකට මනා ෙලස දියවර සපයමින් 
ෙගොවි පවුල් 93,000ක ජීවන මට්ටම තවදුරටත් ඉහළ නැංවීම අෙප්ක්ෂා 
කරනවා. ෙම් සඳහා රුපියල් මිලියන 13,000ක මුදලක් ආෙයෝජනය කළ යුතු 
බවට හඳුනාෙගන තිෙබනවා. ඊට අදාළ විමර්ශන කටයුතු 2016 වර්ෂෙය්දී 
ආරම්භ කරනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, මා කලින් සඳහන් කළ කරුණු ෙදස බලන විට 
වාරිමාර්ග අමාත ාංශය ෙද්ශීය ආර්ථිකයට හා පැවැත්මට ෙකොපමණ කාර්ය 
භාරයක් ඉටු කරන්ෙන්ද යන්න පැහැදිලි වන්නට ඇතැයි මා විශ්වාස කරනවා. 
ෙමම අමාත ාංශෙය් කාර්ය භාරය සිදු වන්ෙන් ඉතා නිශ්ශබ්දවයි. සිදු කරනු 
ලබන මහජන ෙසේවාවන් නිශ්චිත කමෙව්දයකට අනුව සිදු කරනවා. ෙගොවි 
ජනතාවට අවශ  වාරි ජලය සැපයීම, නඩත්තු කටයුතු හා වාරි යටිතල 
පයසුකම් පවර්ධනය සිදු වන්ෙන් ෙගොවි ජනතාව සමඟ අදහස් හුවමාරු කර 
ගැනීෙමන් අනතුරුවයි. අතීතෙය් සිට පැවත එන කන්න රැස්වීම, ව ාපාර 
කමිටුව හා ෙගොවි සංවිධාන ජාලය මඟින් තීරණ ගැනීෙම් කමෙව්දය ෙවනත් 
කිසිදු විෂයක පවත්වාෙගන යන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා වාරිමාර්ග විෂෙයහි මහජන 
ගැටලු අවම වී තිෙබනවා. ඒ නිසාම ෙම් මාධ  අවධානයත් අඩුයි. ෙබොෙහෝ 
ෙවලාවට කථා බහට ලක් වන්ෙන් ගැටුම් හා මතෙභ්ද පමණයි. මා කලින් 
සඳහන් කළ පරිදි අප අමාත ාංශෙය් විෂය පථයට අයත් ෙනොවන ෙබොෙහෝ 
කටයුතුවලට අපි දායක ෙවනවා. ජල සම්පාදන මණ්ඩලයට අවශ  පානීය 
ජලය ලබා ෙදන්ෙන් වාරි ජලාශවලින්. ඒ වාෙග්ම තමයි විදුලිබල නිෂ්පාදනයට 
අවශ  ජලය සැලකිය යුතු පමාණයක් වාරි ජලාශ මඟින් ලබා ෙදනවා. තවද, 
මිරිදිය මත්ස  කර්මාන්තයට හා සංචාරක කර්මාන්තයට ලැෙබන දායකත්වය 
ඉතා ඉහළයි. ෙමම අංශ ෙකෙරහි තිෙබන වාරිමාර්ග අමාත ාංශෙය් 
දායකත්වය ෙබොෙහෝ විට ඇගැයීමකට ලක් වන්ෙන් නැහැ. 

රාජ  ෙසේවෙය් ඉංජිෙන්රුමය ෙදපාර්තෙම්න්තු අතරින් විශාලතම 
ආයතනය මා නිෙයෝජනය කරන බැවින් ඉංජිෙන්රු වෘත්තිකයන් ගැන කථා 
කිරීෙම් වගකීමක් මා ෙවත පැවරී තිෙබනවා. රාජ  ෙසේවෙය් ඉංජිෙන්රු 
වෘත්තිකයන්ෙග් ෙසේවා තත්ත්වය, වැටුප් හා දීමනා ඉතා අඩු මට්ටමකයි 
තිෙබන්ෙන්. ඔවුන් ගත කරන්ෙන් ඉතා දුෂ්කර තත්ත්වයක්. ෙමම අය 
ඇගැයීෙම් ෙහෝ දිරි ගැන්වීෙම් කමයක් තිබිය යුතුයි. අද රාජ  ෙසේවයට 
ඉංජිෙන්රුවරුන් එන්ෙන් නැහැ. වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පමණක් 
ඉංජිෙන්රුවරුන් 100ක් හිඟයි. අෙප් ඉංජිෙන්රුවරුන් සඳහා විශාල ඉල්ලුමක් 
තිෙබනවා. රාජ  ෙසේවෙය් ඉංජිෙන්රුවරුන් දිරි ගැන්වීම සඳහා ෙයෝජනා 
ඉදිරිපත් වී තිෙබනවා. ඉංජිෙන්රු වෘත්තිය ගැන රාජ  ෙසේවෙය් සම්පදායික 
ෙකෝණයකින් පමණක් බැලීෙම් තත්ත්වය ෙවනස් විය යුතු කාලයට පැමිණ 
තිෙබනවා. ඉංජිෙන්රුවරුන් ෙනොමැතිව සංවර්ධන කටයුතු සිදු කළ 
ෙනොහැකිය. එබැවින්, රාජ  ෙසේවයට ඉංජිෙන්රුවරුන් ආකර්ෂණය කර 
ගැනීෙම් කමෙව්දයක් තිබිය යුතුයි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ගිං නිල්වලා ව ාපෘතිය හැර අමාත ාංශය මඟින් 
කියාත්මක වැඩසටහන් සඳහා 2016 වර්ෂෙය් විසර්ජන පනතට මා ඉදිරිපත් 
කළ මුළු මුදල රුපියල් මිලියන 10,993යි. ඉන් අප අමාත ාංශය ෙවත ලැබී 
ඇත්ෙත් රුපියල් මිලියන 7,731කි. ඒ අනුව හිඟය රුපියල් මිලියන 3,262යි. 
එෙමන්ම වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත ාංශය යටෙත් ඇති 
වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් 2016 වර්ෂය සඳහා ඉල්ලුම් කළ මුදල 
රුපියල් මිලියන 21,000කි. ෙවන් කර ඇති පතිපාදනය රුපියල් මිලියන 
12,000කි. ඒ අනුව හිඟය රුපියල් මිලියන 9,000කි.  

ජල සම්පත් මණ්ඩලය මඟින් 2016 වර්ෂය සඳහා ඉල්ලුම් කළ මුදල 
රුපියල් මිලියන 268කි. ලබා දී ඇත්ෙත් රුපියල් මිලියන 35කි. ඊට අදාළව 
හිඟ පතිපාදනය රුපියල් මිලියන 223කි. දැනට කියාත්මක සංවර්ධන ෙයෝජනා 
කම පිළිබඳව හා ඉදිරිෙය්දී කියාත්මක කිරීමට අෙප්ක්ෂිත සංවර්ධන ෙයෝජනා 
කම පිළිබඳ සංක්ෂිප්ත වාර්තාවක් ෙම් සමඟ ඉදිරිපත් කරමි. ඒ අනුව මතු 
සඳහන් කළ හිඟ මුදල වන රුපියල් මිලියන 12,495ක මුදල ෙවන් කර දීමට 
ෙහෝ ඉදිරිෙය්දී පරිපුරක ඇස්තෙම්න්තු මඟින් ලබා දීමට ගරු සභාෙව් 
අවධානය ෙයොමු කරවමි. ඉදිරි වසර කිහිපය කඩිනම් මහවැලි ව ාපාර ෙසේ 
සමස්ථ ෙයෝජනා කියාත්මක කිරීෙම් අවශ තාවක් තිෙබනවා.  

අවසාන වශෙයන්, අමාත ාංශෙය් කටයුතු සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා 
පූර්ණ දායකත්වය ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, ගරු 
අගාමාත තුමන්ටත්, කැබිනට් මණ්ඩලයටත්, උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  
සියලුම මහජන නිෙයෝජිතයින්ටත්, මාෙග් අමාත ාංශය හා අමාත ාංශය 
යටෙත් ඇති ආයතන ෙවනුෙවන් මාෙග් ස්තුතිය හා සුභාශිංසන පිරිනමමි. 

845 846 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමා. ඔබතුමා ෙහොඳ 

ෙයෝජනාවක් කෙළේ.  

 
“120 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 625,130,000ක 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. 73,300,000 

 
“120 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 73,300,000ක 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.  
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 8,048,355,000 

 
“120 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 8,048,355,000ක 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. 711,310,000 

 
“120 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 711,310,000ක 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. 29,940,000 
 
“217 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 29,940,000ක 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. 1,030,000 

 
“217 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 1,030,000ක 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. 259,140,000 

 
“217 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 259,140,000ක 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. 17,950,000 

 
“217 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 17,950,000ක 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 க்கான பா 625,130,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப 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  73,300,000 

 

“தைலப்  120, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  
பா 73,300,000 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 8,048,355,000 
 
“தைலப்  120, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல க் 

கான பா 8,048,355,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” 
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  120, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச்  ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா  711,310,000 

 
“தைலப்  120, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான  

பா 711,310,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  120, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  217.- நன்நடத்ைத, சி வர் பா காப்  ேசைவகள் 
திைணக்களம் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா  29,940,000 

847 848 
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“தைலப்  217, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 
கான பா 29,940,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  217, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01. - ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 1,030,000 

 
“தைலப்  217, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 1,030,000 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 259,140,000 

 
“தைலப்  217, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல க் 

கான பா 259,140,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  217, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச்  ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா  17,950,000 

 
“தைலப்  217, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான  

பா 17,950,000 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. 625,130,000, 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 73,300,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 73,300,000, 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. 8,048,355,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 8,048,355,000 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. 711,310,000 

Question, "That the sum of Rs. 711,310,000, 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 CHILDCARE 

SERVICES  
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure, Rs. 
29,940,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 29,940,000, 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. 1,030,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 1,030,000, 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. 259,140,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 259,140,000, 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. 17,950,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 17,950,000, 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.   
 
“160 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 305,897,000ක 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. 779,500,000 
    

 “160 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 779,500,000ක 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. 3,403,000,000 

849 850 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

“160 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 3,403,000,000ක 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. 60,922,700,000 
 
“160 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 60,922,700,000ක 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. 1,253,600,000 

  
 “283 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 1,253,600,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
283 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,      
රු. 788,500,000 

  
“283 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 788,500,000ක 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.  
 

291 වන ශීර්ෂය.-  ෙවරළ සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 215,110,000 

  
 “291  වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 215,110,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
291 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - මූලධන වියදම,         

රු. 1,827,500,000 
  

“291 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 1,827,500,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

291 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 305,897,000 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 779,500,000 
 

   “தைலப்  160, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 779,500,000 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 3,403,000,000 
               
“தைலப்  160, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல க் 

கான பா 3,403,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” 
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  160, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 60,922,700,000 

 
“தைலப்  160, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 

பா 60,922,700,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  160, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  283.-  வன வள பா காப் த்  திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - 
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 1,253,600,000 

 
“தைலப்  283, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 

கான பா 1,253,600,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” 
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  283, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 788,500,000 

 
“தைலப்  283, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 788,500,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

                 
தைலப்  283, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  291.-  கடேலாரப் பா காப் த்  திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - 
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 215,110,000 

 

“தைலப்  291, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 
கான பா 215,110,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” 
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 
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தைலப்  291, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 1,827,500,000 

 
“தைலப்  291, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 1,827,500,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  291, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
Question, "That the sum of Rs. 305,897,000, 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. 779,500,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 779,500,000, 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. 3,403,000,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 3,403,000,000, 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. 60,922,700,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 60,922,700,000, 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. 1,253,600,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 1,253,600,000, 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. 788,500,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 788,500,000, 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.  

HEAD 291.- DEPARTMENT OF COAST CONSERVATION  
 

Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure,       
Rs. 215,110,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 215,110,000 for Head  291, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 291, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,            
Rs. 1,827,500,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 1,827,500,000 for Head 291, 

Programme 01, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 291, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

"198 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 137,620,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
198 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,        
රු. 111,950,000 

 
"198 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 111,950,000ක  මුදල  උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
198 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 274,775,000 

 
"198 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 274,775,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
198 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,         
රු. 11,970,200,000 

"198 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 11,970,200,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළයුතුය"  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
198 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 

282 වන ශීර්ෂය.- වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව  
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 668,650,000 

853 854 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

“282 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 668,650,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
282 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන -  මූලධන වියදම,       
රු. 43,100,000 

 
“282 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 43,100,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
282 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 2,343,700,000 
 

“282 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 2,343,700,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
282 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන -  මූලධන වියදම,        
රු. 12,528,330,000 

 
“282 වන ශීර්ෂෙයහි  02 වන වැඩසටහන මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 12,528,330,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
282 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 

“தைலப்  198, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 
கான பா 137,620,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  198, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 111,950,000 

 

“தைலப்  198, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 111,950,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  198, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 274,775,000 

 
“தைலப்  198, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல க் 

கான பா 274,775,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

                 
தைலப்  198, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 11,970,200,000 

 
“தைலப்  198, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 

பா 11,970,200,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

                 
தைலப்  198, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  282.-  நீர்ப்பாசனத்  திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - 
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 668,650,000 

 

“தைலப்  282, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க் 
கான பா 668,650,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” 
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

                 
தைலப்  282, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 43,100,000 

 
“தைலப்  282, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 43,100,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  282, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 2,343,700,000 

 
“தைலப்  282, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல க் 

கான பா 2,343,700,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” 
எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  282, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 12,528,330,000 

 

“தைலப்  282, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
பா 12,528,330,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  282, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச்ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

Question, "That the sum of Rs. 137,620,000 for Head 198,  
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 198, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities  - Capital Expenditure,            
Rs. 111,950,000  

 
Question, "That the sum of Rs.111,950,000, for Head 198, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 198, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
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Programme 02.-  Development Activities - Recurrent Expenditure,      
Rs. 274,775,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 274,775,000, for Head 198,  
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 198, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,           
Rs. 11,970,200,000  

 
Question, "That the sum of Rs. 11,970,200,000, for Head 198, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 198, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

 
 

HEAD 282. -  DEPARTMENT OF IRRIGATION 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,          
Rs. 668,650,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 668,650,000, for Head 282,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 282, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,              
Rs. 43,100,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 43,100,000, for Head 282, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 282, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

 
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,       

Rs. 2,343,700,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 2,343,700,000, for Head 282,  

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 282, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 02.- Development Activities  - Capital Expenditure,         Rs. 
12,528,330,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 12,528,330,000, for Head 282, 
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put 
and agreed to. 

  
Head 282, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

අ. භා. 6.40ට පාර්ලිෙම්න්තුවට පගතිය වාර්තා කරනු පිණිස 
සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් විය. 

කාරක සභාව පගතිය වාර්තා කරයි; නැවත රැස්වීම 2015 
ෙදසැම්බර් 08වන අඟහරුවාදා.  

பி.ப. 6.40 க்கு, கு வின் பாிசீலைன பற்றி அறிவிக்கும்ெபா ட்  
தவிசாளர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  அகன்றார்கள். 

கு வின  பாிசீலைன அறிவிக்கப்பட்ட ;  மீண் ம் கூ வ   
2015 சம்பர் 08 ெசவ்வாய்க்கிழைம. 

At 6.40 p.m., the Chairman left the Chair to report Progress. 
Committee report Progress; to sit again on Tuesday, 08th December, 
2015. 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් තැබිය 

යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.  
 

පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මීළඟට, සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව, ගරු ඒ.ඒ. 

විෙජ්තුංග මන්තීතුමා.  

ඊට ෙපර කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් මූලාසනය සඳහා 
ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මන්තීතුමාෙග් නම ෙයෝජනා 
කරන්න.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, "ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි 

මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.  
 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වූෙයන්, 

ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி அவர்கள்   
தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and  THE HON. 
J.M. ANANDA KUMARASIRI took the Chair. 

 
මැණික් කර්මාන්තය මුහුණ දී ඇති අර්බුදය 

இரத்தினக்கல் ைகத்ெதாழில் எதிர்ேநாக்கி ள்ள 
ெந க்க  

CRISIS FACED BY GEM INDUSTRY 

 
[අ.භා. 6.43] 
 
ගරු ඒ. ඒ. විෙජ්තුංග මහතා 
(மாண் மிகு ஏ.ஏ. விேஜ ங்க) 
(The Hon. A. A. Wijethunga) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින සභාව කල් තබන 

අවස්ථාෙව්දී මම පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"ෙම් වන විට මැණික් කර්මාන්තය අර්බුද රැසකට මුහුණ දී ඇති අතර, 
ෙමම කර්මාන්තය ශක්තිමත් කර දහස් ගණනකෙග් ජීවෙනෝපාය සවිමත් 
කිරීමට රජය ඉදිරිපත් විය යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙයෝජනා 
කරමි."  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මැණික් කර්මාන්තය 
ඉතිහාසෙය් සුළු වශෙයනුයි ආරම්භ කෙළේ. නමුත් ෙම් වන විට 

857 858 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

පවුල් හයලක්ෂ ගණනක්, ඒ වාෙග්ම පුද්ගලයන් තිස්තුන්ලක්ෂ 
ගණනක් මැණික් කර්මාන්තෙය් ෙයෙදමින් එම කර්මාන්තය 
ජීවෙනෝපාය කරෙගන සිටින බව සඳහන් කරන්න ඕනෑ. පසු ගිය 
ඉතිහාසෙය් මැණික් කර්මාන්තය අත් හැර තිබුණු කාලෙය් 1970 
ආණ්ඩුෙව් හිටපු මුදල් ඇමති අෙප් ආචාර්ය එන්.එම්. ෙපෙර්රා 
මැතිතුමා රාජ  මැණික් සංස්ථාව පිහිටුවීෙමන් පසුව මැණික් 
කර්මාන්තය අෙප් ලාංකිකයන් අතට පත් වුණා. ඉන් පස්ෙසේ 1977 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය ආරම්භ වුණාට පසුව විවෘත ආර්ථිකය 
නිසා මුළු ෙලෝකෙය්ම සිටි විෙද්ශ ව ාපාරිකයන් ඇවිල්ලා ජාති 
ගල් පමණක් ෙනොව පජාති ගල් පවා, වීසි කර දමපු ෙගවුඩ පවා 
මිලට ගත් නිසා විෙද්ශ විනිමය රුපියල් ලක්ෂ ෙකෝටි ගණනින්  
මැණික්වලින් අෙප් රටට ලැබුණා. කාලයක් යද්දී පසු ගිය 
ඉතිහාසෙය් මැණික් කර්මාන්තය විනාශ ෙවමින් පැවතුණා. පසු 
ගිය රජය කාලෙය් ගංගා, ඇළ, ෙදොළ, වාරිමාර්ග පමණක් ෙනොව, 
හැම ෙදයක්ම අනවසරෙයන් භාවිත කළා. අවුරුදු ගණනක් 
පරිසරයට හානි ෙනොවන ආකාරයට කළු ගෙඟ් ගං ඉවුරු 
කඩන්ෙන් නැතිව, උදැල්ලක් දාලා, කූඩයක් දාලා මැණික් ගරලා 
කිසිම කරදරයක් නැතිව දහස් ගණනක් ජීවත් වුණා. පසු ගිය 
ආණ්ඩුවම ෙපොලීසිය හමුදාව දාලා, විෙශේෂ කාර්ය බලකාය දාලා ඒ 
ගඟ ආශිතව ඒ කර්මාන්තෙයන් ජීවත් වූ දහස් ගණනක් මිනිසුන්ට 
ජීවත් වන්න ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ. පසු ගිය කාලෙය් මරණයක් පවා 
සිදු වුණා. විෙශේෂ කාර්ය බලකාය, පුද්ගලෙයක් පසුපස එළවාෙගන 
යන ෙකොට, ඔහු ගඟට පැන්නා; ඒ පුද්ගලයා මිය ගියා. තවමත් 
විෙශේෂ කාර්ය බලකාය පතල් කම්කරුවන් පාෙර් එළවනවා. මම 
ෙමහිදී විෙශේෂ ඉල්ලීමක් කරනවා. පරිසරය සුරැෙකන්න ඕනෑ. 
මිනිසුන් ජීවත් ෙවන්නත් ඕනෑ. ෙපොලීසිය ඉඳලා හිටලා පැන්නාට 
කමක් නැහැ. ඒ ජනතාව ජීවත් වූ පරණ කමයට, පරිසරයට හානි 
ෙනොකර, ගඟට හානි ෙනොකර එම කර්මාන්තය කරෙගන යන්න 
ඉඩ ෙදන්න, විෙශේෂ කාර්ය බලකාය ඉවත් කරන්න කියන එක 
තමයි පධාන ඉල්ලීම වන්ෙන්.  

පසු ගිය රජය රත්නපුරෙය් යුද හමුදා කඳවුර ඇතුළත 
අනවසරෙයක් මැණික් ගැරුවා. එය පසු ගිය ඉතිහාසෙය් කිසිම 
දවසක සිදු ෙනොවුණු ෙදයක්. පධාන ගංගා හතෙර් මැණික් ගරන්න 
ඉතිහාසෙය් කවදාවත් ඉඩ දීලා නැහැ. ඒවාෙය් මැණික් ගරන්න 
තහනම්. ඒ ගංගා හතෙර්ම මැණික් ගරන්න චීන සමාගම්වලට දීලා 
තිබුණා. ෙහොඳ ෙවලාවට වැෙඩ් ආරම්භ කරන ෙකොට අෙප් 
වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා පුමුඛ අෙප් රජය බලයට පත් වුණා. අෙප් 
ජනාධිපතිතුමා, අෙප් අගමැතිතුමා ඒ පධාන ගංගා හතෙර් මැණික් 
ගැරීම තහනම් කළා. අපට බයක් තිබුණා, විෙද්ශීය සමාගම් 
කිහිපයකට මැණික් ගරන්න අයිතිය ලබා දීම ගැන. ඒ විස්තර මම 
හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා සභාගත කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. විෙද්ශීය සමාගම් ෙකෝටි, පෙකෝටි 
ගණනක් දීලා ලාංකිකයන්ට මැණික් ගරන්නට දීපු අයිතිය ඔවුන් 
මාර්ගෙයන් අරගන්න කටයුතු කරලා ති බුණා. මම අද ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා, ජනාධිපතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා ඒක නවත්වපු 
එක ගැන. මැණික් කර්මාන්තය දියුණු කරන්න පධාන පශ්නයක් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම් කාරණයයි. සාමාන  මිනිෙහකුට තමන්ෙග් 
ෙපෞද්ගලික ඉඩමක මැණික් ගරන්න බලපතයක් ගැනීමට රුපියල් 
25,000ක් 30,000ක් යනවා. ඉතින්, ෙහොෙරන් කපනවා. කරන්න 
ෙදයක් නැහැ. මංෙකොල්ල කන්ෙන් නැහැ. තමන්ෙග් ඉඩෙම් 
තිෙබන ඉල්ලම් ටික ගරා ගන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සමහරු විවිධ කර්මාන්තවල 
ෙයෙදනවා. කට්ටියක් මහා පරිමාණෙයන් වැලි ෙගොඩ දමනවා. 
සමහර අයට ගඟට බහින්න බැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
මැණික් කර්මාන්තය නිසා තිස්තුන් ලක්ෂයකට වැඩි ගණනක් 

ජීවත් ෙවනවා. රජයට කිසිම බරක් නැහැ. මැණික් කැපීෙමන්, ඔප 
දැමීෙමන්, මැණික් ගැරීෙමන්, පිට රට යැවීෙමන් ජීවත් ෙවනවා. 
පිට රටින් ෙමහාට ෙගෙනනවා. අෙප් රටින් පිට රටට යවනවා. 
මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය ෙම්කට මැදිහත් ෙවන්න 
ඕනෑ.  

අෙප් මුදල් ඇමතිතුමා කියලා තිෙබනවා, මැණික් 
කර්මාන්තෙයන් අවුරුද්දකට බිලියන ෙදකක් ලැෙබනවා කියලා. 
බිලියන ෙදකක් ෙනොෙවයි ඊට වඩා වැඩි දායකත්වයක් ලැෙබනවා. 
මම ජනාධිපතිතුමාට කථා කරලා, මුදල් ඇමතිතුමා සම්බන්ධ 
ෙවලා, මැණික් කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන අය සම්බන්ධ ෙවලා, පතල් 
කර්මාන්තකරුවනුත් සම්බන්ධ ෙවලා ඉතා ඉක්මනින් ෙම්කට 
විසඳුමක් ලබා ගන්න කටයුතු කරනවා. කිසිම රජයක් සම්බන්ධ 
ෙවලා ෙම් ආදායම හරියට ලබා ගන්න කටයුතු කරලා නැහැ. මම 
ෙම් ෙයෝජනා ටික විතරක් ෙකටිෙයන් සඳහන් කරනවා. 

මට විනාඩියක් ෙදන්න. මම විෙශේෂෙයන් ඉල්ලනවා, පතල් 
කම්කරුවන් ෙවනුෙවන් රක්ෂණ කමයක් ඇති කරන්න කියලා. 
රත්නපුර නගරෙය් පධාන මැණික් ෙකෞතුකාගාරයක් -ලංකාෙව් 
ෙකොෙහේවත් නැහැ.- ආරම්භ කරන්න කියලා ෙයෝජනා කරනවා. 
විෙද්ශීය ව ාපාරිකයන්ට මැණික් විශ්වාසනීය ආකාරෙයන් මිලදී 
ගැනීම සඳහා ජාත න්තර මැණික් ෙවෙළඳ මධ ස්ථානයක් 
 පිහිටුවන්න කියලා ෙයෝජනා කරනවා. වසර දහස් ගණනක් ගංගා 
ආශිත පරිසරය විනාශ ෙනොවන ආකාරයට යන්ත සූත ෙයොදා 
ෙනොගනිමින් සම්පදායිකව කරෙගන ආ මැණික් කර්මාන්තය ෙම් 
වන විට සම්පූර්ණෙයන් ඇන හිට ඇති අතර එම කර්මාන්තය 
ඉදිරියට ෙගන යාමට අවස්ථාව සලසා දිය යුතු යැයි ෙයෝජනා 
කරනවා.  

අෙනක තමන්ට අයත් ෙපෞද්ගලික ඉඩම්වල මැණික් ගැරීම 
සඳහා බලපත ලබා ගැනීෙම්දී විශාල මුදලක් වැය කිරීමට සිදුවන 
බැවින් එය අඩු කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. කපා ඔප දමා 
ෙනොමැති මැණික් අපනයනය කිරීෙම්දී අය කරන බද්ද හැකි 
පමණින් අඩු කළ යුතුයි. මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය 
හරහා ෙගවුඩ පිලිස්සීෙම් සහ මැණික් ඔප දැමීෙම් පුහුණු පාඨමාලා 
ෙනොමිලෙය් ලබා දිය යුතුයි. සුළු පරිමාණ මැණික් 
ව ාපාරිකයන්ෙග් පහසුව පිණිස රත්නපුර අඹ ගහයට ස්ථානෙය් 
ෙගොඩනැඟිල්ලක් ලබා ෙදන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා.  

මැණික් කර්මාන්තෙය් ෙයදී සිටින සියලු ෙදනාට සහන 
සලසමින් රෙට් පධානතම විෙද්ශ විනිමය බවට පත් කර ගත හැකි 
ෙමම කර්මාන්තය ආරක්ෂා කර ගැනීමටත්, වග කිව යුතු 
පාර්ශ්වයන් සමඟ කඩිනමින් සාකච්ඡා කර විසඳුම් ලබාදීමටත් 
ෙයෝජනා කරනවා. පිට රට සමාගම් මඟින් ගත්තු විස්තර, මුදල් 
බැඳපු ඒවාට අපි විරුද්ධ ෙවනවා. පිට රට සමාගම්වලට මැණික් 
ගැරීම සඳහා බලපත ෙදන එක ට සම්පූර්ණෙයන් අෙප් ජනතාව 
විරුද්ධයි. අෙප් ෙද්ශපාලන පක්ෂ විරුද්ධයි. අෙප් ලංකා මැණික් 
ව ාපාරිකයන්ෙග් සංගමය සහ පතල් කරුවන්ෙග් මහා සංගමය  
දීපු ෙතොරතුරු සියල්ලමත් මැණික් කර්මාන්තය දියුණු කිරීම සඳහා 
ගත යුතු කියා මාර්ග පිළිබඳව වූ ෙයෝජනා ටිකත් ඇතුළත් ෙල්ඛන 
හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා සභාගත* කරනවා. 
ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
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[ගරු  ඒ. ඒ. විෙජ්තුංග මහතා] 

 
—————————————- 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  ல் நிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙයෝජනාව ස්ථිර කිරීම, ගරු සිඩ්නි ජයරත්න මන්තීතුමා. 

ඔබතුමාට විනාඩි තුනක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
[අ.භා. 6.50] 
 
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ගරු ඒ.ඒ. විෙජ්තුංග 

මන්තීතුමා ෙගනාපු ෙයෝජනාව ස්ථිර කරනවා. මැණික් 
කර්මාන්තය රත්නපුර දිස්තික්කෙය්ත්, අෙප් මූලාසනෙය් ඉන්න 
ගරු මන්තීතුමා නිෙයෝජනය කරන දිස්තික්කෙය්ත් ඒ වාෙග්ම 
ෙපොෙලොන්නරු දිස්තික්කෙය් ඇළහැර පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසය මූලික කරෙගනත් තිෙබනවා. අපි අහලා තිෙබනවා, 
ෙලෝකෙය් ෙවන රටවල තිෙබන කර්මාන්ත ගැන. අපිකානු රටවල් 
ගත්ෙතොත් ඒ රටවල තිෙබන ඛනිජ, මැණික් වාෙග් ෙද්වල් රාජ  
අනුගහය දක්වලා ඒවා රෙට් සම්පත් හැටියට සලකා කටයුතු 
කරනවා. ෙබොට්ස්වානා කියන රට දියමන්ති කර්මාන්තය තිෙබන 
රටක් කියලා අපි අහලා තිෙබනවා. 

ඒ රට රාජ  අනුගහය දක්වලා ඒ සම්පත ඒ රෙට් පෙයෝජනයට 
ෙයොදා ගන්නවා. අෙප් රෙට් පවතින මැණික්  කර්මාන්තය 
සම්බන්ධව මීට ෙපර විෙද්ශ සමාගම් රාශියකට නීත නුකූල 
තත්ත්වයක් දීලා තිබුණා. නමුත් අද අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
පැහැදිලිවම කිව්වා, ඒ විෙද්ශ සමාගම්වලට දීලා තිෙබන 
නීත නුකූල අයිතිය අෙහෝසි කරනවා කියා. ඒ සම්බන්ධෙයන් අපි 
එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

මම දන්නවා, අද ඇළහැර පෙද්ශෙය් මැණික් තිෙබන පෙද්ශ 
අක්කර දහසකට වඩා  හඳුනා ෙගන තිෙබනවාය කියන කාරණය. 
හැබැයි, ඒ පෙද්ශෙය් තිෙබන එම කර්මාන්තය ඒ පෙද්ශෙය් 
ඉපදිලා, අවුරුදු පනහක්, හැටක් ඒවා උඩ ජීවත් ෙවන අයට අද 
අහිමි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා මම ෙයෝජනා කරනවා, 
විෙද්ශිකයන්ට එයට අත තැබිය ෙනොහැකි වන පරිදි කටයුතු 
කිරීමට හැකි යම් කිසි සංවිධානයක් සකස් කළ යුතුයි කියා. දැන් 
විවිධ කර්මාන්ත කරන අය තමන්ෙග් ක්ෙෂේතයට අදාළව රාජ  
අනුගහය ඇතුව විවිධ සංවිධාන හදා ෙගන තිෙබන බව අපි 
දන්නවා. ඒ වාෙග් සංවිධානයක් සාදා ඇළහැර පෙද්ශෙය් 
ජනතාවටත්  ඒවා ෙකොටස් කර අඩු වශෙයන් අක්කර කාල, භාගය 
වශෙයන් ෙහෝ ලබා දීලා ඒ අයට ඒ කර්මාන්ත කිරීමට අවශ  
නීත නුකූල තත්ත්වයක් ඇති කර ෙදන්න කියා මා ඉල්ලා 
සිටිනවා. ෙමොකද,  ෙම් අතරට බලවත්තු එනවා. 

ගරු විජයතුංග මන්තීතුමා කිව්වා, STF එක ඇවිල්ලා 
අල්ලනවා කියා. හැබැයි, ෙම් සියලු ෙද්වල් හඹා ෙගන ගිහිල්ලා, 
ෙම්වා යටින් ගිහිල්ලා බලවත් පුද්ගලයන් ෙම් සම්පත් ෙනළා 
ගන්නවා. ඒක හැම කාලයකම සිදු වුණු ෙදයක්. ඒ තුළින් පහළට 
 වැෙටන්ෙන්, අගතියට පත් ෙවන්ෙන් යමක් කමක් කර ගන්න බැරි 
දුප්පත් ජනතාවයි. ඒ නිසා මම ෙයෝජනා කරනවා, ෙම් සඳහා යම් 
වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරලා, යම් නීතිමය තත්ත්වයක් ඇති 
කරලා ෙපොෙළොව යට තිෙබන ෙම් සම්පත ආරක්ෂා කරලා ෙදන්න 
කටයුතු කරන්න කියා. ඒ අනුව විජයතුංග ගරු මන්තීතුමා ෙමම 
ෙයෝජනාව ෙගන ඒම සම්බන්ධෙයන් ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා 
නිහඬ ෙවනවා. ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමනි.  

මීළඟට, ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා. ඔබතුමාට 
විනාඩි තුනක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 6.53] 
 

ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංස්කරණ හා ජනමාධ  නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான -  பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடகப் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana - Deputy Minister 
of Parliamentary Reforms and Mass Media) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මැණික් ලැෙබන පෙද්ශයක, 

දිස්තික්කයක මන්තීවරෙයක් වශෙයන්, ඒ දිස්තික්කෙය්ම 
මන්තීවරෙයකු වන විජයතුංග මැතිතුමා ෙගනා සභාව කල් තබන 
අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව ඉතාම වැදගත් ෙයෝජනාවක් හැටියට මා 
පකාශ කරන්න කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම එතුමා අවසානෙය් ඉදිරිපත් 
කළ සියලුම ෙයෝජනා ටික වැදගත් ෙයෝජනා හැටියට සඳහන් 
කරමින්, ඒවා සම්බන්ධෙයන් ෙම් කර්මාන්තයට සම්බන්ධ ෙවලා 
සිටින සියලුම අධිකාරින්ෙග් අවධානය නිතැතින්ම ෙයොමු ෙව්වා! 
කියාත් මා පාර්ථනා කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දිනෙය්දී ගරු විජයතුංග 
මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ පධාන පශ්නය ෙවලා තිබුෙණ්, විෙද්ශික 
සමාගම් ෙහෝ ඔවුන්ෙග් ෙසවණැලි සංවිධාන -ෙද්ශීය රූකඩ- ෙම් 
මැණික් කර්මාන්තය ෙකොල්ලකෑම සඳහා අරඇඳීම වළක්වා 
ගැනීමයි. අද දවල් වරුෙව් බත්තරමුල්ල, පැලවත්ත පෙද්ශෙය්දී 
ලංකාෙව්ම සිටින මැණික් ෙවළඳ ව ාපාරි කයන් සහ ෙම් 
කර්මාන්තයට සම්බන්ධ විවිධ අය ඒක රාශි ෙවලා ෙද්ශපාලන 
අධිකාරි සමඟ සාකච්ඡා කළා. ඔවුන් එක හඬින් ඉල්ලා සිටිෙය්, 
ෙම් කර්මාන්තය තුළ විශාල අනතුරක් තිෙබනවා, ඒ නිසා රජය 
වහාම මැදිහත් විය යුතුයි කියායි. මා කියන්න සතුටුයි, අතිගරු 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා අද ෙම් ගරු සභාවට 
ඇවිල්ලා, ඒ විෙද්ශ සමාගම් ෙහෝ ඔවුන්ෙග් ෙසවණැලි 
සංවිධානවලට අෙප් මැණික් සම්පත ෙකොල්ලකෑමට ඉඩක් 
ෙදන්ෙන් නැහැ කියා ස්ථිරසාර පතිඥාවක් දුන්නා. ඒ පතිඥාව 
නීතිරීති හැටියට පරිවර්තනය ෙවලා, ෙම් ගරු සභාවටත් ඇවිල්ලා, 
ඒ ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය පනත සංෙශෝධනය 
ෙවලා, ඒ නීතිරීති දැඩි කර ෙද්ශීය මැණික් ව ාපාරිකයාට, 
කර්මාන්තකරුවාට වැඩි ඉඩ කඩක් ලබා ෙදන ආකාරෙය් නීති රීති 
සකස් ෙවයි කියා අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ 
ෙවනුෙවන් රජයක් හැටියට අපි මැදිහත් ෙවලා කටයුතු කරනවා 
කියන එකත් ෙම් ෙව්ලාෙව්දී සඳහන් කරන්න කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම තව එක කාරණාවක් 
සඳහන් කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. මැණික් 
කර්මාන්තෙය් නියැෙලන මැණික් පතල් ෙසේවකයා සම්බන්ධෙයන් 
කථා කරන්න මම කැමැතියි. විවිධ අයට විවිධ සංවිධාන 
තිෙබනවා. මැණික් අපනයනකරුවන්ටත්, ව ාපාරිකයන්ටත් 
එවැනි සංවිධාන තිෙබනවා. නමුත් ඉතා මෑතකදී තමයි, මැණික් 
පතල් ෙසේවකයා ෙවනුෙවන් සංවිධානයක් බිහි වු ෙණ්. දැන් 
රත්නපුරෙය් එවැනි සංවිධානයක් බිහි ෙවලා තිෙබනවා, "ජාතික 
මැණික් පතල් ෙසේවක සහෙයෝගීතා සංවිධානය" නමින්. 
සම්පදායිකව ෙම් කර්මාන්තෙය් ෙයදී සිටින ෙසේවකයන්ට වෘත්තිය 
සමිති හැටියට ඒක රාශි ෙවන්න විධියක් නැහැ. ඒ නිසායි, එවැනි 
සහෙයෝගීතා සංවිධානයක් සකස් වී තිෙබන්ෙන්. තරුණ පතල් 
කම්කරු ෙසේවකයන් පිරිසක් එකතු වී එම සංවිධානය හදලා 
තිෙබනවා. අපි ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිෙයනුත්, 
පරිසර අමාත ාංශෙයනුත්, ඒ වාෙග්ම ෙම් ක්ෙෂේතය සම්බන්ධව 
උනන්දුවක් දක්වන සියලු ෙදනාෙගනුත් ඉල්ලා සිටින්ෙන්, ෙම් 
ෙසේවක සංවිධානය ෙගොඩ නැඟීම සඳහා ඒ කම්කරුවන් -

861 862 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙසේවකයන්- ෙගන යන උත්සාහයට උදවු උපකාර කරලා ඒ 
සංවිධානය ෙගොඩ නැඟීමට උදවු කරන්නය කියායි. ඒ තුළින් ඊට 
අදාළ රක්ෂණ කම සකස් කිරීම, එම පතිලාභ ලැෙබන 
ආකාරෙයන් සුභසාධන ව ාපාර දියත් කිරීම වාෙග් වැඩ කටයුතු 
ඉතාම ෙහොඳට ජන සහභාගිත්වෙයන් යුතුව සංවිධානය කරන්න 
පුළුවන් ෙවයි කියා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ කරුණු ෙදක ගැන 
සඳහන් කරමින් මාෙග් කථාව අවසන් කරන්න මා 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. මැද ෙපරදිග රටවල ෙතල් තිෙබනවා 
වාෙග් තමයි ලංකාෙව් මැණික් තිබීම. ඒ නිසා ෙම් මැණික් සම්පත 
ආරක්ෂා කර ෙගන, ආෙයෝජන වැඩි කර ෙගන, ෙවෙළඳ ෙපොළ 
වැඩි කර ෙගන, ෙලෝක මැණික් ෙවෙළඳ මධ ස්ථානය ලංකාෙව් 
පිහිටුවීෙම් ඉලක්කය සහිතව වැඩ කිරීමට සියලු ෙදනාටම ශක්තිය, 
ෛධර්යය ලැෙබ්වායි පාර්ථනා කරමින්, මට ලබා දුන් අවස්ථාව 
පිළිබඳව ෙම් ෙවලාෙව් මාෙග් ස්තුතිය පකාශ කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
 

මීළඟට, ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 
තුනක කාලයක් තිෙබනවා.  

 
[අ.භා. 6.56] 
 

ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා 
(மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாஸ) 
(The Hon. K.K. Piyadasa 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ගරු ඒ.ඒ.විෙජ්තුංග  

මන්තීතුමා ෙගෙනන ලද ෙම් ෙයෝජනාව ඉතාම ෙහොඳ 
ෙයෝජනාවක් හැටියට මම දකිනවා. අඹගමුව ෙකෝරළෙය් 
මස්ෙකළිය මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය්ත් පසු ගිය කාලය තුළ 
මැණික් කර්මාන්තය විශාල වශෙයන් සිදු වුණා. දැනටත් ඒ 
වාෙග්ම තිෙබනවා. ෙම් ආණ්ඩුව බලයට පත් වුණාට පස්ෙසේ 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් අමාත ාංශය යටෙත් ගරු 
අගාමාත තුමා අෙපන් ඉල්ලීමක් කළා, ඒ බල පෙද්ශෙය් තිෙබන 
ඉඩම් පමාණය ෙවන්ෙද්සි කරලා ෙදන්න කියලා.  

අෙප් අනුරාධ ජයරත්න මැතිතුමාත් දැන් ඒ අමාත ාංශෙය් 
නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා හැටියට කටයුතු කරනවා. රුපියල් ෙකෝටි 
24කට අපි බගවන්තලාෙව් මැණික් කර්මාන්තෙය් නියැෙලන අයට 
ෙකොටසක් ලබා දුන්නා. විශාල මැණික් පමාණයක් එතැනින් 
ලැබිලා තිෙබනවා. නමුත් අද පවතින තත්ත්වය හැටියට ඒ 
මැණික්වලට වටිනාකමක් ලබා ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. 
ෙමොකද, ෙලෝකෙය් ෙතල් මිල අඩු වුණා, අරවා ෙම්වා අඩු වුණා 
කියලා පශ්නයක් එතැන ඇවිල්ලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] හරි 
යා ෙගන එනවා. හරි යා ෙගන එන ෙකොට තවත් පශ්න පැන 
නඟිනවා. උදැල්ලක් අර ෙගන ෙනොෙවයි, කූඩයක් අර ෙගන 
ෙනොෙවයි, අවශ තාවකටවත් ගඟකට බහින්න පුළුවන්කමක් 
නැහැ. ඒ වාෙග් තත්ත්වයක් උදා ෙවලා තිෙබනවා. STF එක, 
ෙපොලීසිය කරදර කරනවා. එෙහම කරදර කරන්න එපා කියලා අපි 
රජෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා. අෙප් ඇමතිතුමා හරහා ඉදිරි කාලය 
තුළදී ඒ කරදර ෙපොඩ්ඩක් නතර කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා.  

අෙනක් එක, ෙකෙහල්ගමු ඔය ආශිතව විශාල මැණික් 
පමාණයක් තිෙබනවා. බගවන්තලාෙව් සිට ෙනෝර්වුඩ් නගරය, 
කාසල්රි, මාවුස්සාකැෙල්, ෙපොල්පිටිය දක්වා බල පෙද්ශෙය් 
මැණික් කර්මාන්තය විශාල වශෙයන් සිදු වනවා. ඒ වාෙග්ම පසු 
ගිය කාලෙය් ඒ පෙද්ශයට විශාල ආදායමක් ලැබුණා. පිට 

පෙද්ශවලිනුත් විශාල පිරිස් ගියා. ඒ දවස්වල විවිධ පෙද්ශවලින් ඒ 
පෙද්ශයට විශාල වශෙයන් ෙවෙළන්දන් පැමිණියා. ඒ පෙද්ශයට 
විශාල වශෙයන් මුදල් ගලා ෙගන ආවා. ෙවෙළඳ ව ාපාර දියුණු 
වුණා. වතුකරෙය් ජීවත් වන දුප්පත්, අහිංසක මිනිසුන් තමයි ඒ 
පෙද්ශෙය් වැඩි වශෙයන් ඉන්ෙන්. ඒ අයත් මැණික් 
කර්මාන්තෙයන් මුදල් හම්බ කර ෙගන, ෙගවල් ෙදොරවල් හදා 
ෙගන, ෙහොඳින් ජීවත් වුණා. පසු කාලීනව ආණ්ඩුෙව් කරදරකාරි 
වැඩ පිළිෙවළ නිසා, එක්තරා ෙකොටසකට පමණක් ජීවත් ෙවන්න 
හැකි තත්ත්වයක් ඇති වීම නිසා, ඒ කර්මාන්තය කම කමෙයන් 
අඩපණ වුණා. දැන් ආපසු කමානුකූලව හැදිලා තිෙබනවා. ෙම් 
සඳහා නීත නුකූල තත්ත්වයක් ලබා දීලා, දුප්පත්, අහිංසක 
ජනතාවට අත මිටට යමක් ලබා ෙගන ඉදිරියට යන්න පුළුවන් 
තත්ත්වයක් ඇති කළ හැකි වැඩ පිළිෙවළක් ලැහැස්ති කරලා 
ෙදන්න කියලා මම විෙශේෂෙයන්ම ඉල්ලා සිටිනවා. අෙප් 
නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා දැන් ඒ බලපෙද්ශෙය් ඉන්ෙන්. ඒ නිසා අෙප් 
නිෙයෝජ  අමාත  අනුරාධ ජයරත්න මැතිතුමාට අපි විෙශේෂෙයන් 
මතක් කරනවා, ෙම් ගැන වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කරන්න 
කියලා.  

නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය් මැණික් තිෙබන ඉඩම් හඳුනා ෙගන, 
ඉදිරි කාලය තුළදී ෙවන්ෙද්සි කරලා ඒ ඉඩම් ලබා දීලා, රජයටත් 
ආදායමක් ලබා ෙගන, ෙපොෙළොව යට තිෙබන ෙද් අර ෙගන 
ජනතාවෙග් අත මිට සරු කර ෙගන, ඒ පළාත දියුණු කර ගත හැකි 
ආකාරෙයන් වැඩ කටයුතු කරන්න අවස්ථාව ලබා ෙදන්න කියලා 
ඉල්ලා සිටිමින්, ෙමම ෙයෝජනාව තුළින් විෙජ්තුංග මැතිතුමා ෙහොඳ 
මාණික යක් බවට පත් ෙව්වා කියා පාර්ථනා කරමින් මාෙග් වචන 
ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ෙජ්. සී. අලවතුවල මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 
තුනක කාලයක් තිෙබනවා.  

 
[අ.භා. 7.00] 
 
ගරු ෙජ්. සී. අලවතුවල මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.சீ. அலவத் வல) 
(The Hon. J.C. Alawathuwala) 
මූලාසනය ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, විෙජ්තුංග මන්තීතුමා 

ෙගනාපු ෙයෝජනාව අපි ඉතාමත් අගය ෙකොට සලකනවා. අද අපි 
ලංකා මැණික් ව ාපාරිකයන්ෙග් සහ පතල්කරුවන්ෙග් සංගමය 
හමු වුණා. ඒ අවස්ථාෙව්දී එතුමන්ලාට විශාල පශ්නයක් හැටියට 
තිබුෙණ් විෙද්ශ සමාගම්, එෙහම නැත්නම්  විෙද්ශ අනුබද්ධ 
කණ්ඩායම් මැණික් පතල් කර්මාන්තයට ඇතුළු ෙවයි කියන බිය. 
අපි ජනාධිපතිතුමාට විෙශේෂෙයන්ම ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ.  

එතුමා අද පැහැදිලිව පකාශ කළා, ෙකෙසේවත් එවැනි 
තත්ත්වයක් ඇති ෙවන්න එතුමා ඉඩ තියන්ෙන් නැහැ  කියලා. ඒ 
පිළිබඳව විෙශේෂෙයන්ම ජනාධිපතිතුමාට අෙප් ස්තුතිය පුද කරන්න 
ඕනෑ.  

ෙම් වන විට මැණික් කර්මාන්තයට සම්බන්ධ ෙනොෙයකුත් 
ක්ෙෂේත තුළින් ලංකාෙව් ලක්ෂ 30ක පමණ පිරිසක් ආදායම් 
ලබනවා. ෙම් කර්මාන්තයට සම්බන්ධ අෙප් ෙද්ශීය ව ාපාරිකයන් 
විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. අද ෙලෝකෙය් තිෙබන ෙහොඳම 
තාක්ෂණය තිෙබන්ෙන් ලංකාෙව් මැණික් හා සම්බන්ධවයි.  

863 864 

[ගරු  කරුණාරත්න පරණවිතාන  මහතා] 
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මැණික් පුච්චන කර්මාන්තය දිහා බැලුෙවොත්, දැනට අවුරුදු 
10කට, අවුරුදු 15කට කලින් තායිලන්ත ෙය් තායි ජාතිකයන් තමයි 
ෙමයට සම්බන්ධ ෙවලා සිටිෙය්. නමුත් අද ෙලෝකෙය් ෙහොඳම 
මැණික් පුච්චන තාක්ෂණය තිෙබන්ෙන් ලංකාෙව්. එවැනි 
තාක්ෂණයත් එක්ක දක්ෂ ව ාපාරිකෙයෝ අද අෙප් රෙට් ඉන්නවා.  
ෙම් කර්මාන්තය වැඩිදියුණු කරන්න ඕනෑ නම්, අෙප් ෙද්ශීය 
ව ාපාරිකයන් සම්බන්ධ කර ෙගන, ෙම් කටයුතු පුළුල් කරලා, ඒ 
කටයුතු මීටත් වඩා ඉදිරියට ෙගන යන්න පුළුවන් කියන එක තමයි 
ඒ සංගමෙය් සියලුෙදනාෙග්ම අදහස වුෙණ්.  

අද ඒ.ඒ. විෙජ්තුංග මන්තීතුමා ෙගනාෙව් ඉතාම වැදගත් 
ෙයෝජනාවක්. අර නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා කිව්ව විධියට ෙලෝකෙය් 
මැද ෙපරදිග රටවලට ෙතල් තිෙබනවා වාෙග්, මැණික් 
කර්මාන්තය අෙප් රටට තිෙබන ෙලොකු සම්පතක්. අවුරුදු 2,500ක 
ඉතිහාසයක් තුළ අෙප් රට ෙලෝකයට පසිද්ධ ෙවලා තිබුෙණ් 
මැණික් හා සම්බන්ධවයි. විෙද්ශිකයන්ට ෙකොල්ල කන්න, 
ෙහොරකම් කරන්න ෙනොදී,  අලුත් නීතිරීති ෙගනැවිත් අෙප් රෙට් 
සියලු ෙදනාට පෙයෝජනවත් වන විධියට ෙම් සම්පත පාවිච්චි 
කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, අද ෙලෝකය දිහා බැලුවාම මැණික් හා 
දියමන්ති තිෙබන දුප්පත් රටවලට ෙනොෙයකුත් සමාගම් ගිහිල්ලා, 
ඒ රටවල තිෙබන සියලු සම්පත් ෙකොල්ල කන තත්ත්වයක් ඇති 
ෙවලා තිෙබනවා. දැන් ෙම් කර්මාන්තය ලංකාෙව් සෑෙහන 
මට්ටමට දියුණු ෙවලා තිෙබන කර්මාන්තයක්. විශාල 
ව ාපාරිකයන් පිරිසක් ෙම් කර්මාන්තයට සම්බන්ධ ෙවලා 
ඉන්නවා.  මුදල් ෙයොදවා ෙම් කර්මාන්තය තව ඉදිරියට ෙගන යන 
ෙද්ශීය ව ාපාරිකෙයෝ ඉන්නවා. ඒ නිසා රජය සම්බන්ධ ෙවලා ෙම් 
කර්මාන්තයට සහෙයෝගය දුන්ෙනොත්,  ෙම් තුළින් අපට තවත් 
රැකියා සහ ආදායම් මාර්ග ගණනාවක් ඇති කරන ගන්න පුළුවන්  
කියන එක මා ඉතාම  සතුටින් මතක් කරන්න ඕනෑ. අෙප් 
ජනාධිපතිතුමා සහ අගමැතිතුමා ඇතුළු අෙප් රජය ෙම් 
ව ාපාරිකයන් සහ ෙමයට සම්බන්ධ සියලුෙදනා ආරක්ෂා කිරීම 
සඳහා ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළ පිළිබඳවත් අෙප් ස්තුතිය සහ 
ෙගෞරවය පුද කරමින් මා නිහඬ වනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ඊළඟට, ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා ඇමතිතුමා. 
ඔබතුමාට විනාඩි 3ක කාලයක් තිෙබනවා. 
 

[අ.භා. 7.03] 
 

ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පතල්කරුවන්ට තිෙබන පශ්න 

තමයි ශම ශූන තාව, තරුණයන්ෙග් සහභාගිත්වය අනුව තිබුණු 
පාරම්පරික පුහුණු ශමිකයන් ෙනොමැති වීම හා යාන්තික පතල් 
කැපීම නවතා දැමීම. උදැල්ෙලන් තමයි දැන් පතල් කපන්න සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. රාජ  දැව සංස්ථාව මැදිහත් ෙවලා වතු 
සමාගම් සහ රජෙය් ඉඩම්වල ගස් කපලා පවාහනය කිරීම ෙමන්ම  
රාජ  ඉඩම් ෙවන්ෙද්සි කිරීමත් නැවතිලා තිෙබනවා.  
නිලධාරින්ෙග් උග හිඟය, සභාපතිවරුන්ෙග් මාරු වීම නිසා 
බලපත අත්සන් ෙනොකිරීමත්  සිදු වනවා. මැණික් කැපීම, ඔප 
දැමීම අවසන් වී ෙවෙළඳ ෙපොළට එන පමාණෙයන් සියයට 
99.99ක්ම අපනයනය කරනවා. අපනයනය කිරීෙම් තත්ත්වයට 
එන ෙකොට එයට සම්පූර්ණෙයන්ම ෙද්ශීය ව වසායකයන්ෙග්, 
ෙද්ශීය කැපුම්කරුවන්ෙග්, ඔප දමන්නන්ෙග්, ෙබෝකර්වරුන්ෙග් 
සම්බන්ධතාව තිෙබනවා. සාම්පදායිකව අපි මැණික් අපනයනය 
කෙළේ ඇෙමරිකාවට හා යුෙරෝපයටයි.  

ශී ලංකා ෙත් මණ්ඩලය "Ceylon Tea"  brand කළා වාෙග්, 
"Ceylon Blue Sapphire"  brand  කරන්නත් අපට පුළුවන්කම 
තිෙබනවා. ඒ සඳහා නව ෙවෙළඳ ෙපොළ  ෙසොයා ගැනීම අවශ  
වනවා. එන්.එම්. ෙප ෙර්රා මහත්මයාෙග් කාලෙය්  Convertible 
Rupee Account එක තිබුණා; දිරි ගැන්වීමක් තිබුණා. අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වුණා, ෙම් කර්මාන්තය සඳහාත් රජෙයන් යම් දිරි 
ගැන්වීමක් ලැෙබයි කියලා. ෙම් ෙවෙළඳාමට විෙද්ශිකයන් 
කාටවත් අත තියන්න ෙදන්න ෙහොඳ නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. ෙමොකද, ෙම්ක සම්පූර්ණ ෙද්ශීය ව ාපාරයක්. ඒ 
ෙද්ශීය ව ාපාරයට අත දැමීෙමන් මහා විශාල පිරිසකෙග් රැකියා 
අහිමි වීමක් ෙවනවා.  

දැන් මැණිකකට සහතිකයක් ගන්න තායිලන්තයට යන්න 
ෙවලා තිෙබනවා. Gem lab එකක් හදන්න රුපියල් මිලියන 150ක් 
එකතු කරලා තිෙබනවා. ඒත් gem lab එක හදන්න තවම ආරම්භ 
කරලා නැහැ. Gem lab එක ආරම්භ කළා නම් අෙප් 
gemologistsලාට රැකියා ලැෙබනවා. ඉතින් ෙම් ව ාපාරය 
ෙමෙහම කඩා වැෙටන්න ෙදන්න ෙහොඳ නැහැ. ෙමය ෙද්ශීය 
කර්මාන්තයක්. ෙම් මැණික් ව ාපාරය සම්පූර්ණෙයන්ම ආරක්ෂා 
කරනවාය කියලා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අද මධ ාහ්නෙය්දී 
කිව්වා. ඒ ගැන අපි ඉතාම ආඩම්බර වනවා. ෙම් ෙද්ශීය 
ව ාපාරයට යම්කිසි විධියකින් විෙද්ශීය බලපෑමක් ඇති වනවා 
නම්, ඒ පිළිබඳව අෙප් විෙරෝධතාව පළ කරනවා. ඒ සඳහා ගත යුතු 
සෑම කියා මාර්ගයක්ම ගන්න අප පසු බට වන්ෙන් නැහැයි කියන 
එක මතක් කරමින් මා නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම සත්ුතියි. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු අනුරාධ ජයරත්න නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා. 

ඔබතුමාට විනාඩි පහක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 7.06] 
 

ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා (මහවැලි සංවර්ධන හා 
පරිසර නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன - மகாவ   அபிவி த்தி மற் ம் 
சுற்றாடல் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne- Deputy Minister of 
Mahaweli Development and Environment) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ඒ.ඒ. විෙජ්තුංග 

මන්තීතුමා සභාව කල්තබන අවස්ථාෙව් ඉදිරිපත් කළ 
ෙයෝජනාෙව් ඇති පශ්නවලට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අද කළ 
කථාෙවන් සියයට 90කට එහා ගිය පිළිතුරක් ලැබුණාය කියන 
කාරණය තමයි පළමුවැනි කාරණය විධියට මට කියන්න 
තිෙබන්ෙන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මැණික් කර්මාන්තය සඳහා 
විෙද්ශ සමාගම් ෙම් රටට ඇවිල්ලා ෙම් රෙට් තිෙබන සම්පත් ටික 
අරෙගන ගිහිල්ලා විවිධ ආකාරෙයන් පෙයෝජනයට අරෙගන අෙප් 
සාරය උරාගැනීමට උත්සාහ කරනවා. මැණික් කර්මාන්තය සඳහා 
විවිධ කමෙව්ද හරහා ෙම් රට ඇතුළට එන්න ඔවුන් කටයුතු 
කරනවා. 

පසු ගිය කාලෙය් එවැනි සමාගම් ෙදකක් තිබුණා. ඒ සමාගම් 
ෙදකට ජාතික මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිෙයන් බලපත 
හතරක් නිකුත් කර තිබුණා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙබෙහොම 
පැහැදිලිව කිව්වා, එතුමාෙග් උපෙදස් නැතුව, අනුදැනුම නැතුව 
අනුමැතිය ලබා දී තිබූ ඒ බලපත ටික අවලංගු කළා විතරක් 
ෙනොෙවයි, අවසානෙය්දී ඒ ආයතනෙය් සභාපතිවරයාත් ඉවත් 
කරන්න කටයුතු කළ බව. ඒ නිසා ෙම් රටට විශාල මුදලක් 

865 866 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙගෙනන ෙමම කර්මාන්තය විනාශ ෙවන්න ෙමොනම 
ආකාරෙයන්වත් අපි ඉඩ තියන්ෙන් නැහැ කියන කාරණය මම 
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව හා වගකීමකින් යුතුව කියනවා. ඒ වාෙග්ම, 
ෙම් විෂය පථය භාරව සිටින අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වය යටෙත් එවැනි කටයුත්තක් 
සිදුෙවන්න කිසිම ආකාරෙය් ඉඩකඩක් නැහැයි කියන එකත් 
විෙශේෂෙයන් ෙමතැනදී මතක් කරනවා. 

ගරු ඒ.ඒ. විෙජ්තුංග මන්තීතුමා මතක් කළා, මැණික් 
කර්මාන්තය දියුණු කිරීම සඳහා යම් යම් කමෙව්ද  කියාත්මක කළ 
යුතුයි කියා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙවන ෙකොටත් 
යම් යම් කරුණු කාරණා කියාත්මක ෙවමින් පවතිනවා. එතුමා 
කියපු එක වැදගත් කාරණාවක් තමයි, ජාතික මැණික් සහ 
ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියත් අද කටයුතු කරමින් ඉන්ෙන් අෙප් රළු 
මැණික් අපනයනය කරන්න පමණයි කියන කාරණය. අෙප් රළු 
මැණික් අපනයනය කරනවා ෙවනුවට ඒවාට අගය එකතු ෙකොට 
අපනයනය කරන්න පුළුවන් නම්, ඒ හරහා  තමයි අෙප් රටට වැඩි 
මුදලක් එකතු කරන්න පුළුවන්කම ලැෙබන්ෙන්. අද ඒ 
කමෙව්දයට අවතීර්ණ වීම සඳහා මැණික් ඔපදමන්න අවශ  කරන 
තාක්ෂණය ලබා දීලා ඊට අදාළ අෙනක් සියලු කටයුතුත් කරන්න 
හැකියාව තිෙබන කණ්ඩායමක් බිහි කිරීම තමයි අෙප් පධාන 
අරමුණ හා ඉලක්කය බවට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අෙප් ගරු 
මන්තීතුමා ෙයෝජනා කළා වෙග්ම, ඒ ෙවනුෙවන් අද ෙවන ෙකොට 
මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ පුහුණු ආයතනයත් එක්ක ඒකාබද්ධ 
ෙවලා ශිල්පීන් 1,000ක් පුහුණු කිරීම සඳහා වැඩසටහනක් 
කියාත්මක ෙවනවා. එම වැඩ පිළිෙවළට අනුව ෙම් ෙවන ෙකොට 
300ෙදෙනක් පුහුණු කිරීෙම් කටයුත්ත කියාත්මක ෙවනවා. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි, මැණික් කැපුම්කරුවන්ෙග් සංගමය ලිඛිතව 
ෙපොෙරොන්දු ෙවලා  තිෙබනවා, පුහුණු වන ඒ සියලු ෙදනාට අවශ  
කරන රැකියා ලබා දීලා ඔවුන්ට ඒ ක්ෙෂේතෙය් අවශ  කරන 
පහසුකම් ලබා ෙදන්න. රළු මැණික් ෙම් රෙටන් පිට රටට යවලා 
අපි ලබන ෙසොච්චම් මුදලට වැඩි මුදලක් ෙමම කර්මාන්තය හරහා 
ඉදිරිෙය්දී ලබන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවන්ෙන්.  

අෙප් ගරු විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා ඇමතිතුමා  මතක් කළා,  
ඒ lab හරහා සහතික ලබා ෙදද්දී වඩා කමවත්, වැදගත් සහතිකයක් 
ලබා ෙදන්න ඕනෑය කියන කාරණාව. තායිලන්තෙය් 
ෙහොංෙකොංවල GIA lab කියන ෙහොඳම තත්ත්වෙය් lab එකක් 
තිෙබනවා.  ඒ වාෙග් ෙහොඳම තත්ත්වෙය් lab ෙදකක් රට තුළ ඇති 
කිරීම සඳහා අවශ  භාණ්ඩ සියල්ලක්ම ෙම් වන විට ජාතික 
මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිෙයන් ඇණවුම් කරලා 
තිෙබනවාය කියන එකත් ෙම් ගරු සභාවට ෙබොෙහොම ඕනෑකමින් 
මතක් කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ සියලු 
තාක්ෂණය ලැබීමත් එක්ක අපට වඩාත් ෙහොඳ, ෙලෝකය වඩාත් 
පිළිගන්නා සහතිකයක් ජාතික මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ 
අධිකාරිය හරහා ලබා ෙදන්න පුළුවන්කම ලැෙබනවාය කියන 
කාරණාව  සඳහන් කරනවා. 

ඊළඟ කාරණය තමයි, ෙම් කර්මාන්තෙය් ෙයදී සිටින අය 
ෙවනුෙවන් රක්ෂණ කමයක් ඇති කිරීම. විශාල පිරිසක් ෙම් 
ක්ෙෂේතෙයන් ආදායම් උපයන තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 

එෙහම නම් ඔවුන්ෙග් ආරක්ෂාව, ඔවුන්ෙග් රැකවරණය  
සම්බන්ධෙයන් රජය විශාල කටයුත්තක් කළ යුතුව තිෙබනවා. 
ෙම් ෙවන ෙකොට අපි ගණන් බලා තිෙබන විධියට ලක්ෂයකට වැඩි 
පිරිසකට රක්ෂණ ආවරණ ලබා දිය යුතුව තිෙබනවා. ඒ අනුව 
මාස තුනක් යන ෙකොට, එෙහමත් නැත්නම් 2016 අවුරුද්ද  තුළ ඒ 
සියලු ෙදනාට රක්ෂණ ආවරණයක් ලැෙබන කමෙව්දයක් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන්  කියාත්මක ෙවනවාය කියන 
එකත් ෙබොෙහොම ඕනෑකමින් ෙමතැනදී සඳහන් කරනවා. 

අද මැණික් කර්මාන්තය කඩාෙගන වැෙටනවාය කියලා විවිධ 
කරුණු කාරණා ඉදිරිපත් ෙවනවා. මැණික් කර්මාන්තයට විශාල 
බාධා  එල්ල ෙවනවාය කියලාත් වටින් විට කරුණු කාරණා 
ඉදිරිපත් කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හැබැයි අපි 
ෙබොෙහොම ඕනෑකමින් මතක් කරනවා, ෙම් සියලු  තත්ත්ව තුළ 
2013දී රුපියල් මිලියන 57,000ක පමණ ආදායමක් ෙම් රට තුළට  
ෙගෙනන්න පුළුවන්කම ලැබුණ බව. 

2014 වර්ෂය වනෙකොට  ෙම් තුළින් රුපියල් මිලියන 
50,000ක විතර ආදායමක් ෙම් රට තුළට ෙගෙනන්න පුළුවන්කම 
ලැබුණා. ෙම් අමාත ාංශයට නායකත්වය ලබා  ෙදන ගරු 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිවරයාත් සමඟ එකතු ෙවලා ඒ 
අවශ  සියලු විසඳුම් ලබා දීලා, ෙම් කර්මාන්තය තව දුරටත් 
ශක්තිමත්ව ඉදිරියට ෙගන යන්නට අවශ   කටයුතු කරනවාය 
කියන කාරණය මා ෙබොෙහොම ඕනෑකමින් මතක් කරනවා. 

විෙද්ශිකයන් ෙම් රට තුළට ෙගන්වාෙගන ඒ අයෙග් 
තාක්ෂණය උපෙයෝගි කරෙගන අෙප් ෙද්ශීය කර්මාන්තකරුවා 
විනාශ කරන තත්ත්වයක් ඇති කරනවාය කියන කාරණය තමයි 
ෙම් ෙයෝජනාව තුළ අවසානෙය් ගැබ් ෙවලා තිබුෙණ්. එවැනි 
තත්ත්වයක් තුළින්  ෙම් මැණික් කර්මාන්තය විනාශ කරන්න 
කිසිම ආකාරයකින් ඉඩක් තබන්ෙන් නැහැ කියන කාරණය මා 
අවධාරණය  කරනවා. මැණික් කර්මාන්තය දියුණු කරන්න, එම 
කර්මාන්තය වඩා ශක්තිමත් කරමින් ඉදිරියට ෙගන යන්න අවශ  
උපෙදස් සහ විවිධ ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කළ, ඒ.ඒ. විෙජ්තුංග 
මැතිතුමා ඇතුළු සියලු ෙදනාට අෙප් අවංක ආදර ස්තුතිය පුද 
කරමින්, මා නිහඬ ෙවනවා. ස්තුතියි.  

 
එකල්හි ෙව්ලාව අ. භා. 7.00 පසු කර තිබුෙණන් මූලාසනාරූඪ 

මන්තීතුමා විසින් පශ්නය ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන ලදී. 
 

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව, අ.භා. 7.10ට, 2015 ෙනොවැම්බර් 
28 දින සභා සම්මතිය අනුව, 2015 ෙදසැම්බර් 08වන අඟහරුවාදා  
පූ. භා. 9.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය් ය. 

 

அப்ெபா , ேநரம் பி.ப. 7.00 மணிக்குப் பிந்தி விட்டைமயால், 
மாண் மிகு தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள் வினா 
வி க்காமேலேய பாரா மன்றத்ைத ஒத்தி ைவத்தார்..  

அதன்ப , பி.ப. 7.10 மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன  2015 
நவம்பர் 28ஆந் திகதிய தீர்மானத் க்கிணங்க, 2015 சம்பர்  08, 
ெசவ்வாய்க்கிழைம .ப. 9.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

 

And it being past 7.00 p.m., THE HON.  PRESIDING MEMBER 
adjourned Parliament without Question put.  

Adjourned accordingly at 7.10 p.m. until 9.30 a.m. on Tuesday, 
08th December, 2015, pursuant to the Resolution of Parliament of 28th 
November, 2015.  

867 868 

[ගරු  අනුරාධ ජයරත්න මහතා] 



සැ.යු. 
 
ෙමම වාර්තාෙව් අවසාන මුදණය සඳහා ස්වකීය නිවැරදි කළ යුතු තැන් දක්වනු රිසි මන්තීන් මින් පිටපතක් ෙගන නිවැරදි කළ යුතු 
ආකාරය එහි පැහැදිලිව ලකුණු ෙකොට, පිටපත ලැබී ෙදසතියක් ෙනොඉක්මවා හැන්සාඩ් සංස්කාරක ෙ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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