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ජනාධිපතිතුමාග න් ලත් සන්ගේශය:  
       මහජන ආරක්ෂක ප්රකශ න  
 

නිගේදන: 
      මුදල් පනත් ශකටුම්පත: ශරේෂාධශධිකරට ට ශපත්්ම් 
 

රජගේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාගේ වාර්තාව 
 

අමාතාාංශ උය ේපගේශක කාරක සභා වාර්තා 
 

ප්රශ්නවල  වාිකක පිළිතුරු  
 

ගපෞේ ලිකව දැනුම් දීගමන් ඇසූ ප්රශ්නය:  
  ශකොවිඩ්-19 ශරෝග ව්යශප්තියේශව ව්ධනයන  
 

මහජන ආරක්ෂක අමාතතුමාග  ප්රකාශය 
 

ගපෞේ ලික මන්ත්රීන්ග  පනත් ගකම්ම්පත්:  
අරුන්දික ප්රනශන්ු  ්හන ශ ේ්ව්ශ ්හ ශගොඩ්්රි ප්රනශන්ු  අුස ා්මරට පදනම (්ස ා්ාශගත ිරීමශම්  - [ගරු අුසර ප්රි දධන න  ශපශ      
      මහතශ] - පළමුව්න ව්ර ිර ව්න ලදී. 

 

 මශනව් හිමිකම් ්සවියශන  (්ස ා්ාශගත ිරීමශම්  - [ගරු යේ ා්් අත්තනශ ක මහතශ] - පළමුව්න ව්ර ිර ව්න ලදී. 
  

 බලන්ශගොඩ ආනන්ද මමත්රි  පදනම (්ස ා්ාශගත ිරීමශම්  - [ගරු ්ශරතී ු ෂාමන්ත මහතශ] - පළමුව්න ව්ර ිර ව්න ලදී. 
 

කල් තැබීගම් ගයෝජනාව: 
 ශ්රී ලසකශ මහ බකසවේශව ව්ශධනක ක ව්ශධනතශව් - 2020 

අන්තර් ත ප්රධාාන කරුු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

சனாதிபதியிடமிருந்து வந்த தசய்தி: 

 தபாதுசனப் பாதுகாப்புப் பிரகடனம் 

அறிவிப்புக்கள்: 

 நிதி சட்டமூலம்: உயர் நீதிமன்றுக்கு மனுக்கள் 

அரசாங்க நிதி பற்றிய குழுவின் அறிக்கக 

அகமச்சுசார் ஆலலாசகனக் குழு அறிக்கககள் 
வினாக்களுக்கு வாய்மூல விகடகள் 

தனி அறிவித்தல் மூல வினா: 

 தகாவிட்-19  பரவலின் அதிகாிப்பு   
தபாதுமக்கள் பாதுகாப்பு  அகமச்சாினது கூற்று 
தனி உறுப்பினர் சட்டமூலங்கள்: 

அருந்திக பர்னாந்து நிவாரண லசகவகள் மற்றும் தகாட்பிறி பர்னாந்து ஞாபகார்த்த மன்றம் (கூட்டிகணத்தல்)- 

[மாண்புமிகு   அநுர பிாியதர்ஷன யாபா] - முதன்முகற மதிப்பிடப்பட்டது. 
 மனித உாிகமகள் அகமப்பு (கூட்டிகணத்தல்) - [மாண்புமிகு திஸ்ஸ அத்தநாயக்க] - முதன்முகற 

 மதிப்பிடப்பட்டது. 
 பலாங்தகாகட ஆனந்த கமத்திாிய மன்றம் (கூட்டிகணத்தல்) - [மாண்புமிகு சாரதீ துஷ்மந்த] - முதன்முகற 

 மதிப்பிடப்பட்டது. 
 

ஒத்திகவப்புப் பிலரரகண: 

  இலங்கக மத்திய வங்கியின் வருடாந்த அறிக்கக - 2020 
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අ  
අමඩක්කලනශදන්,  ශ්ල්ව්ම් (ව්න්නි  
අත්තනශ ක, අත්තනශ ක මුදි න්ශ ේ්ලශශේ වේඩශබන්ඩශ යේ ා්් (ජශයේක ලකයි ා්තුව්  
අතශඋල්ලශ, අහමඩ් ශලබ්ශබ් මරික්කශධන (දිගශමඩුල්ල  
අතුශකෝරළශේ, කශරි ව්්ම් චමින්ද ්ම්පත් (ගශල්ල  
අතුශකෝරල, අතුශකෝරශලලශශේ පකලව්ත්ශත් කපිල ුසව්න් (ත්රිවේටශමල   
අතුශකෝරළ, අමරකීධනයේ (ශපොශළොන්නරුව්  
අතුශකෝරල මහත්මි , තලතශ (රත්නපුර    
අප්තිපුහශමි, මශකශවිට ආරච්චිශේ ශදොන් ශහක්ටධන හයිජින ා් (පුත්තලම  
අශබ්ගුටව්ධනයන,  පහලශේ ශරෝහිත පි යේ ා්් (කළුතර  
අශබ්ව්ධනයන, මහින්ද  ශපශ (මශතර  
අශබ්සසහ, අශ ෝක (වේරුටෑගල  
අමරශ ේ්න, තුෂශර ඉඳුනිල්  (වේරුටෑගල  
අමරවීර, මහින්ද (හම්බන්ශතොට  
අමරසූරි  ශමශනවි , හරිනි (ජශයේක ලකයි ා්තුව්  
අමුණුගම, දිලුම් සුරශජ් බණ්ඩශර (මහුසව්ර  
අරශෙශපොල මහත්මි , විජ පශල ශ්රී නශරශ න ව්ශ්ල බණ්ඩශරනශ ක ශමොශහොටාටශලලශශේ තාතශ වේමශරි (ජශයේක ලකයි ා්තුව්  
අලගි ව්න්න, ල්න්ත අ. (ගම්පහ  
අලව්තුව්ල, ශජ්.තා. (වේරුටෑගල  
අල ා්, ටිරශන් (ජශයේක ලකයි ා්තුව්  
අලහප්තිශපරුම, ඩල ා්   (මශතර  
අලුත්ගමශේ, මහින්දශනන්ද   (මහුසව්ර  
අශ ෝක, ප්රි න්ත  (පුත්තලම  

අහමඩ්, ශ ේ්ුසලශබ්දීන් නතාධන (මඩකළපුව්  

ඉ 
ඉෂශක්, අබ්ු ල් රහුමශන් (අුසරශයපුර   
 

උ 
     උඩුවේඹුර,  යූ. ශක්. සුමිත් (වේරුටෑගල  

උද වේමශධන, මයිල්ව්ශගනම් (ුසව්රඑළි   
උඳුශගොඩ, රූපසසහශේ ප්රදීප්ති ්මන් වේමශර (ශකොළෙ  

එ 
එදිරිමශන්න, ආරච්චිශේ ්සජීව් (කළුතර  
එල්ලශව්ල, අිරල (රත්නපුර  
එල්ලශව්ල, ලලිත් (කළුතර  
 
 

ක 
කශජ්න්ද්රන්, ශ්ල්ව්රශ්ශ (ජශයේක ලකයි ා්තුව්  
කබ්රශල්, අජිත් නිව්ශඩ් (ජශයේක ලකයි ා්තුව්  
කශලයි අර්න්, තව්රශජශ  (ජශයේක ලකයි ා්තුව්  
කශරි ව්්ම්, හපුතන්ත්රි ගමශේ ්ශගර (ජශයේක ලකයි ා්තුව්  
කරුටශයේලක, ග න්ත (ගශල්ල  
කරුටශකරම්, ශකෝවින්තන් (මඩකළපුව්  
කවිරත්න මහත්මි , ජම්බුගහ පිටිශවශගදර ශරෝහිණී වේමශරි විශජ්රත්න (මශතශල්  
ිරරිඇල්ල, ලක්ෂාමන් බණ්ඩශර (මහුසව්ර  
ිරරිඳිශගොඩ, උද න චශමින්ද (මහුසව්ර  
වේමශරසසහ මහත්මි , ගීතශ ්මන්මලී (ගශල්ල  
වේමශර, ජගත් (ශකොළෙ  
වේමශරතුසග, ශගවිඳු (ජශයේක ලකයි ා්තුව්  
වේමශරසරි, ශක්.පී.එ ා්. (අුසරශයපුර  
වේමශධන, අ. අරවින්ද් (බු ල්ල  
වේමශධන, ශවලු (මහුසව්ර  
ශකොඩිතුව්ක්වේ, කරුටශදශ් (මශතර  
ශකෝටාශටාශගොඩ, ඇන්. නශලක බණ්ඩශර (මශතශල්  



 

viii 

  
ගුටව්ධනයන, දිශන්ෂා චන්ද්ර රූපසසහ (ශකොළෙ  
ගුටව්ධනයන, බන්ු ල (ශකොළෙ  
ගුටව්ධනයන,  දශමිණි නශරෝදම රූපසසහ (ජශයේක ලකයි ා්තුව්  
ගුටයේලක, උද කශන්ත (කෑගල්ල  
ගශන්ෂන්, මශනෝ (ශකොළෙ  
ගමලත්, සරිපශල (ශපොශළොන්නරුව්  
ගම්මන්පිල, උද  ප්රභාශත් (ශකොළෙ  
ගලප්තිපත්යේ, උපුල් ්සජීව් (හම්බන්ශතොට  
ගුටව්ධනයන මහත්මි , ශකෝිරලශ හධනෂණී (ගම්පහ  
ශගොඩශහේව්ශ, නශලක (ගම්පහ  
ගමශේ මහත්මි , ඩ නශ (ජශයේක ලකයි ා්තුව්  
  

   

 ච 
චන්ද්රකශන්තන්, සව්ශන්්තුශරයි  (මඩකළපුව්  
චන්ද්රශ ේ්න, එ ා්.එම්. (අුසරශයපුර   
 

ජ 
  

ජ ශකොඩි, ආරච්චිලශශේ සසර (ගම්පහ  
ජ යේලක, විතශන පයේරටශේ මිලශන් ්ජිත් (ගම්පහ  
ජ මහ, නලින්  බණ්ඩශර  (වේරුටෑගල  
ජ රත්න, අුසරශය   (මහුසව්ර  
ජ රත්න, පි සකර (පුත්තලම   
ජ ව්ධනයන, ශ ේ්නශධීරශේ ශදොන් කවින්ද ශහේෂශන් (ගම්පහ  
ජ සුමන, චන්න සුදත් (අුසරශයපුර  
ජ ශ ේ්කර, ද ශසරි  (වේරුටෑගල  
ජ ශ ේ්කර, හල්කඳලි  ශල්කමලශශේ ශප්රේමලශල් (රත්නපුර    
 
 

ත 
යේලීපන්, වේලසසහම් (ව්න්නි  
තවුෆීක්, මුහශම්ු  ෂරිෆා (ත්රිවේටශමල   
යේ්වේටාටි ආරච්චිශේ, චමින්ද ජශනක (බු ල්ල  

ශතොන්ඩමන්, ජීව්න් (ුසව්රඑළි   
ශතන්නශකෝන්, ජනක බණ්ඩශර (මශතශල්  
ශතන්නශකෝන්, ප්රමිත බණ්ඩශර (මශතශල්  
 

ද  
ද්නශ ක, ශදොන් ආතධන චශමර ්ම්පත් (බු ල්ල   
ද සල්ව්ශ, අගම්ශපොඩි ශමොහශන් ප්රි දධන න (ගශල්ල  

ද සල්ව්ශ ගිනිශේ මශහේන්ද්ර, හධනෂ (ශකොළෙ  
ද සල්ව්ශ,   නිමල් සරිපශල (බු ල්ල  
ද සල්ව්ශ, එච්.එම්. පි ල් නි ශන්ත (කළුතර  
ද සල්ව්ශ, ෂශන් විජ ලශල් (ගශල්ල  
දිගම්බරම්, පලනි (ුසව්රඑළි   
දිුසෂශන්, ශදනගම විතශරටශේ චශනක (හම්බන්ශතොට  
දි්ශනශ ක, අුසර වේමශර (ශකොළෙ  
දි්ශනශ ක, එ ා්. බී. (ුසව්රඑළි    
දි්ශනශ ක,   විමලවීර (දිගශමඩුල්ල  
දි්ශනශ ක, ු මින්ද (අුසරශයපුර   
දි්ශනශ ක, ශරෝහට (මශතශල්  
දි්ශනශ ක මහත්මි , විශජ්ශකෝන් මුදි න්ශ ේ්ලශශේ මසජුලශ විශජ්ශකෝන් (ජශයේක ලකයි ා්තුව්  
දි්ශනශ ක, ම න්ත  ා්ව්න්ත් (ජශයේක ලකයි ා්තුව්  
ු ෂාමන්ත, එච්. ආධන. ්ශරතී (කෑගල්ල  
ශදනිපිටි , සුදධන න (බු ල්ල  
ශද්ව්ශනන්ද, ඩේල්ා ( ශපන   
ශදොඩසශගොඩ, ඉසුරු (ගශල්ල  
ශදොලව්ත්ත, ශප්රේම්නශත් තා. (ශකොළෙ  
 



 

ix 

ය 
 

 

යධනමශ ේ්න, විශජ්සසහ ශහේරත් මුදි න්ශ ේ්ලශශේ (ශමොටරශගල  
 

න 
නන්දශ ේ්න. එච් (අුසරශයපුර  
නව්නන්ද, ග ශෂශන් (ශමොටරශගල  

       නව්රත්න, අ්සක ්මිතජීව් (වේරුටෑගල  
නශනශ ක්කශර, මලිග ා්ශප ශකොරශල්ශේ නලීන් මුසෂ (ගශල්ල  
නශනශ ක්කශර, ව්ශසුශද්ව් (රත්නපුර   
නිධනමලනශදන්, ඉරුද නශදන් චශල් ා් (ව්න්නි  
නි ශන්ත, ්නත් (පුත්තලම  
ශනල්්න්, ශහේව්ශ ගජමන් පත්යේනිශේ ිරස ා් වේමශධන (ශපොශළොන්නරුව්  
ශනෝහරශදලිසගම්, සු.(ව්න්නි  
  

ප 

පයේරට, අකලසක බුද්ධික උදිත ශදද්ු ව් (මශතර  
පයේරට, රශම්ෂා   (ගශල්ල  
ප ා්වේව්ල්, අුසප පියුම් (කළුතර  
පි යේ ා්්, නිමල් (ුසව්රඑළි   
පීරි ා්, ගශමිණී ලක්ෂාමන් (ජශයේක ලකයි ා්තුව්  
පුෂාපවේමශර, අ.ප. ජගත් (ශමොටරශගල  
ශපශධනරශ, ක්ශදෝරුශේ සුජිත් ්සජ  (කෑගල්ල  
ශපශධනරශ, කකටශගොඩ ගමශේ ජ න්ත (ජශයේක ලකයි ා්තුව්  [2021 ජූලි 06 ව්න දින ඉල්ලශ අ්ා වි .] 

ශපශධනරශ, ශබෝදි ශබු ශේ ඩිලශන් ප්රි න්ජන් අන් ා්ලම් (බු ල්ල  
ශපශධනරශ, නශනශ ක්කශර ව්ධනටවේල පටබකඳිශේ නිශරෝෂන් අධනඩ්ලි ප්රි න්ත (පුත්තලම  
ප්රනශන්ු , අරුන්දික (පුත්තලම  
ප්රනශන්ු , කච්චකඩුශේ නලින් රුව්න්ජීව් (ගම්පහ  
ප්රනශන්ු , ශජොන් ා්ටන්   (වේරුටෑගල  
ප්රනශන්ු , නශලක ජූඩ් හීමන් (ජශයේක ලකයි ා්තුව්  
ප්රනශන්ු පුල්ශල් මහත්මි , පධනපචුව්ශ සුදධනශිනී (ගම්පහ  
ප්රි ශන්යේ මහත්මි , මුදිතශ (රත්නපුර  
ශප්රේමජ න්ත්, අච්චිශේ ශදොන් සුසල් (ශකොළෙ  
ශප්රේමදශ්, ්ජිත් (ශකොළෙ  
ශප්රේමරත්න, උද්දික (අුසරශයපුර  
ශපොන්නම්බලම්, ගශජ්න්යේරවේමශධන ගශසශක්්ධන ( ශපන   

 

බ 
 

බණ්ඩශර, රශජපක්ෂ ව්ශ්ල ශතන්නශකෝන් මුදි න්ශ ේ්ලශශේ රසජිත් (ජශයේක ලකයි ා්තුව්  
බණ්ඩශර,  ශන්ත  (වේරුටෑගල  
බදියුදීන්, අබ්ු ල් රිෂශඩ් (ව්න්නි  
බශලසූරි , තශරක   (කෑගල්ල  
ශබ්රුශගොඩ, විජිත (ශමොටරශගල  

ම 
 

මද්ු ම බණ්ඩශර, රත්නශ ක මුදි න්ශ ේ්ලශශේ (ජශයේක ලකයි ා්තුව්  
මසජුල, එල්.එච්. සුදත් (කෑගල්ල  
මශකශධන, ඉම්යේ ශ ා් බශකීධන (ජශයේක ලකයි ා්තුව්  
මශන්නප්තිශපරුම, ඒ. අජිත් වේමශර (ගම්පහ  [2021 අශප්රේල් 0ව ව්න දින සට] 
මශ ශු න්න, චින්තක අමල් (පුත්තලම  

  

මරික්කශධන,  එ ා්.එම්. (ශකොළෙ  
ම ා්තශන්, කශදධන කශදධන (ව්න්නි  
මහරූෆා, ඉම්රශන් (ත්රිවේටශමල   
මු්ම්මිල්, ශමොශහොමඩ් (ජශයේක ලකයි ා්තුව්  
මුෂශරෆා, ්ෆියුල් මුතුනශබීන් ශමොහමඩ් (දිගශමඩුල්ල  



 

x 

 

ය 
 ශපශ, අුසර ප්රි දධන න (වේරුටෑගල  
 ශපශ බණ්ඩශර, ව්්න්ත  (මහුසව්ර  

ර 
 
 

රතන හිමි, (පූජය  අතුරලිශව (ජශයේක ලකයි ා්තුව්  [2020 ශද්කම්බධන 1ව දින සට] 
රත්නශ ේ්කර, බ ා්නශ ක  ්රත්නලශශේ ගුටපශල (වේරුටෑගල  
රත්නශ ක, ආධන.එම්.තා.බී. (ුසව්රඑළි   
රත්නශ ක, වේමශරසරි (ශමොටරශගල  
රත්ව්ත්ශත්, ශලොහශන්  (මහුසව්ර  
රටතුසග, ප්ර්න්න (ගම්පහ  
රටව්ක, අච්චිශේ පශධලී චම්පික (ශකොළෙ  
රටව්ක, නිපුට (මශතර  
රටවීර, බුලත්ව්කලශේ ප්ර්න්න (ගම්පහ  
රටසසහ ආරච්චිශේ, ශරොෂශන් අුසරුද්ය ( ශපොශළොන්නරුව්  
රඹුක්ව්කල්ල, ශකශහළි   (මහුසව්ර  
රහීම්, අබ්ු ල් අලි ්බ්රි ශමොහමඩ් (පුත්තලම  
රහුමශන්, ශමොශහොමඩ් මුජිබුධන (ශකොළෙ  
රශඝව්න්, සුශධනන්ද්ර (ජශයේක ලකයි ා්තුව්) 
රශජකරුටශ, හධනෂට සුපුන් (ගම්පහ  
රශජපක්ෂ, බකසල් ශරෝහට (ජශයේක ලකයි ා්තුව්  [2021 ජූලි 07 දින සට] 
රශජපක්ෂ, අජිත් (හම්බන්ශතොට  
රශජපක්ෂ, ගුටයේලක (මහුසව්ර  
රශජපක්ෂ, චමල්   (හම්බන්ශතොට  
රශජපක්ෂ, නශමල් (හම්බන්ශතොට  
රශජපක්ෂ, මහින්ද (වේරුටෑගල  
රශජපක්ෂ, රශජපක්ෂ පයේරන්නකහකලශශේ උපුල් මශහේන්ද්ර (ගම්පහ  
රශපපක්ෂ, රශජ මන්ත්රීලශශේ යේලක් (දිගශමඩුල්ල  
රශජපක්ෂ, විජ දශ් (ශකොළෙ  
රශජපක්ෂ,  ෂීන්ද්ර (ශමොටරශගල  
රශ්මශණික්කම්, ්ශටක්ිර ශ රශහුල් රශජපුත්යේරන් (මඩකළපුව්  
රශයශක්රිෂාටන්, ශවලු්ශමි (ුසව්රඑළි   
රශමනශදන්, අන්ගජන් ( ශපන   
රශමනශ ක,   අ.අ. රසජන් ලිශ ෝ සල්ශව් ා්ටධන  (ගම්පහ   [2021 ජනව්ශරි 12 ව්න දින ශරේෂාධශධිකරට තීරට  අුසව් මන්ත්රී රයර  අශහෝස වි .] 

රශශම්ෂාව්රන්, මරුදපශන්ඩි (ුසව්රඑළි   
 

ල 
     ලශන්්ශ, ඇන්ටනි නිමල් (ගම්පහ   

   ලි නශේ, උඩගම ලි නශේ ව්රුට ප්රි න්ත (රත්නපුර     
ශලොවේශේ, ගශමිණී වේලව්ස   (ශකොළෙ  
  

ව 
ව්ක්වේඹුර, ජශනක (රත්නපුර   
ව්න්නිආරච්චි මහත්මි , පවිත්රශ ශද්වි (රත්නපුර   
ව්ශල්ශබොඩ, ගශමිණී (රත්නපුර  
වික්රමනශ ක, විු ර (කළුතර  
වික්රමරත්න, ඉරශන් (ජශයේක ලකයි ා්තුව්  
වික්රමසසහ මහත්මි , රශජිකශ (කෑගල්ල  

වික්රමසසහ, රනිල් (ජශයේක ලකයි ා්තුව්  [2021 ජුනි 1ව දින සට] 
විශජ්සරි, ශලොවේග ා්ශතොට විතශරටශේ චමින්ද (බු ල්ල  
විශජ්සුන්දර, විශජ්සුන්දර මුදි න්ශ ේ්ලශශේ ශරෝහට බසඩශර (අුසරශයපුර  
විශජ්ශ ේ්කර, කසචන   (මශතර  
විේශන්ෂාව්රන්, කනක්බශපයේ විෂාව්ලිසගම් ( ශපන   
විතශන, එම්.ඩබ්ලිව.ඩී. ්හන් ප්රදීප්ති (ගම්පහ  
විතශනශේ, අසවේඹුර ආරච්චිශේ ශහේෂශන් විජ  (රත්නපුර   
විතශනශේ, මධුර (ශකොළෙ  
විතශරට, යේ්ා් (ජශයේක ලකයි ා්තුව්  
විදශනගමශේ, අමිත් ශත්ුසක (බු ල්ල   
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වි ශශල්න්දිරන්, ්තශසව්ම් (මඩකළපුව්  
වීරක්ශකොඩි, චන්දිම (ගශල්ල   
වීරව්ස , විමල් (ශකොළෙ  
වීරසසහ, ගමශේ හත්ශතොටුව් වීරසුමන (මශතර  
වීරසසහ, ඩී. (දිගශමඩුල්ල  
වීරසසහ, ජ න්ත (ජශයේක ලකයි ා්තුව්  
වීරශ ේ්කර, ්රත් (ශකොළෙ  
ශව්දආරච්චි, දිලිප්ති (හම්බන්ශතොට  
ශව්ල්ගම, වේමශර (කළුතර  

ස  
්මරවීර, ජ න්ත  (කළුතර  
්මරසසහ, මහින්ද බුද්යදශ් (කළුතර  
්ම්බන්දන්, රශජව්ශරෝද ම් (ත්රිවේටශමල   
්බ්රි, ශමොශහොමඩ් උව්යි ා් ශමොශහොමඩ් අලි (ජශයේක ලකයි ා්තුව්  
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මහත්මි  

ගප ල්,  රීතුල් හා තල් ව ා ප්රවර්ධානය හා ආ්රිත කාර්ිකක භාණ්ඩ නිෂ්පාදන හා අපනයන විවිධාාාංිකකරණ රාජ අමාත - ගරු 
අරුන්දික ප්රනශන්ු  මහතශ 

ග්රාමීය ය මාර්  හා අවගශ ෂ යතලතල පහුමකම් රාජ අමාත - ගරු නිමල් ලශන්්ශ මහතශ 

වනජීවී රැකවරණය,  අලි වැ  හා අ ල් ඉි රීමේම ඇතුළු ආරක්ෂිත වැඩපිළිගවළවල් හා කැලෑ නැවත ව ා රීමේම හා වන සම්පත් 

සාංවර්ධාන  රාජ අමාත - ගරු  විමලවීර දි්ශනශ ක මහතශ 

ගුදම් පහුමකම්,  බහාුමම් අාං න,  වරාය සැපුතම් පහුමකම් හා ගබෝට්ම් හා නැේ කර්මාන්ත සාංවර්ධාන රාජ අමාත - ගරු ජ න්ත 
්මරවීර   මහතශ 

වාහන නියාමනය,  බස් රඅ ප්රවාහන ගස වා හා දුම්රිය මැි රි හා ගමෝ ර් රඅ කර්මාන්ත රාජ අමාත සහ ප්රජා ගප ලිස් ගස වා රාජ 

අමාත  - ගරු  දිලුම් අමුණුගම මහතශ 

ගවරළ සාංරක්ෂණ හා පහත් බිම් සාංව ර්ධාන රාජ අමාත  - ගරු  ශමොහශන් ප්රි දධන න ද සල්ව්ශ මහතශ   

දහම් පාසැල්,  පිරිගවන් හා භික්ෂූ අධාාපන රාජ අමාත - ගරු විජිත ශබ්රුශගොඩ මහතශ 
පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ක ුතතු රාජ අමාත  -  ගරු ශරොෂශන් රටසසහ මහතශ 

මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ ආ්රිත කර්මාන්ත රාජ අමාත සහ බන්ධානා ාර කළමනාකරණ හා ිරරකරුවන් ුනනරුත්අාපන ක ුතතු 

රාජ අමාත - ගරු  ශලොහශන් රත්ව්ත්ත මහතශ 

ේක්,  බඩඉරිඟු,  කජු,   ම්ිකරිස්,  කුරුඳු,  කරාුදනැතල,  ුදලත් ඇතුළු කුඩා වැවිලි ගබෝ  ව ා සාංවර්ධානය,  ආ්රිත කර්මාන්ත හා අපනයන 

ප්රවර්ධාන  රාජ අමාත - ගරු ජශනක ව්ක්වේඹුර මහතශ 

ජාතික ේරුම,  ප්රාසාාං  කලා හා ග්රාමීය ය කලා ල්ල්පි ප්රවර්ධාන ක ුතතු රාජ අමාත - ගරු  විු ර වික්රමනශ ක මහතශ 

සමතේධි,   තහ ආර්ිකක,  ක්ෂුද්ර ූලල,  ස්වයාං රැරීයා හා වාපාර සාංවර්ධාන රාජ අමාත - ගරු ශ හශන් ශ ේ්මසසහ මහතශ 
සමා ම් වතු ප්රතිසාංස්කරණ,  ගත් හා රබර් වතු ආ්රිත ගභෝ  ව ා සහ කර්මාන්තශාලා නවීකරණය හා ගත් හා රබර් අපනයන 

ප්රවර්ධාන රාජ අමාත - ගරු කනක ශහේරත් මහතශ 
ග්රාමීය ය හා ප්රාගේීයය පාය ය ජල සම්පාදන වාපතති සාංවර්ධාන රාජ අමාත  -  ගරු  ්නත් නි ශන්ත මහතශ 

කලාපීය සහගයෝිකතා ක ුතතු රාජ අමාත  -  ගරු තශරක බශලසූරි  මහතශ 

විිරතුරු මුමන්,  ිකරිි ය මත්ස හා ඉස්සන් ඇති රීමේම,  ධීවර වරාය සාංවර්ධාන,  බුදි න ධීවර ක ුතතු හා මත්ස අපනයන රාජ 

අමාත -  ගරු  කසචන විශජ්ශ ේ්කර මහතශ 

ග්රාමීය ය නිවාස හා ඉි රීමේම් හා ග  ඩනැිකලි ද්රව කර්මාන්ත ප්රවර්ධාන රාජ අමාත  -  ගරු  ඉන්දික අුසරුද්ය ශහේරත් මහතශ 

මහවැලි කලාප ආ්රිත ඇලගේලි හා ජනාවාස ගප දු යතලතල පහුමකම් සාංවර්ධාන රාජ අමාත  -  ගරු  සරිපශල ගමලත් මහතශ 

ග්රාමීය ය කුරුරු හා ආ්රිත වැේ,  ජලාශ හා වාර්මාර්  සාංවර්ධාන  රාජ අමාත  - ගරු  අුසරශය ජ රත්න මහතශ 

පුම ාමීය  ග්රාමීය ය ප්රගේශ සාංවර්ධාන සහ  තහා්රිත සත්ව පාලන හා ුමළු ආර්ිකක ගභෝ  ව ා ප්රවර්ධාන රාජ අමාත - ගරු එ ා්. 
වි ශශල්න්ද්රන් මහතශ 

ග්රාමීය ය හා පාසල් ක්රීඩා යතලතල පහුමකම් ප්රවර්ධාන රාජ  අමාත  -  ගරු  ශත්ුසක විදශනගමශේ මහතශ 

ගුවන් ගස වා හා අපනයන කලාප සාංවර්ධාන රාජ අමාත  -  ගරු  ඩී.වී. චශනක මහතශ 

ගේීයය ගවදකම් ප්රවර්ධාන,  ග්රාමීය ය හා ආුතර්ගේද ගරෝහල් සාංවර්ධාන හා ප්රජා ගසෞඛ් රාජ අමාත  -  ගරු  සසර ජ ශකොඩි මහතශ 

කාන්තා හා ළමා සාංවර්ධාන,  ගපර පාසල් හා ප්රාඅිකක අධාාපන,  පාසල් යතලතල පහුමකම් හා අධාාපන ගස වා රාජ අමාත  -  ගරු 
පි ල් නි ශන්ත ද සල්ව්ශ මහතශ 

ගේවැල්,  පිත්තල,  මැතල,  ලී බු  සහ ග්රාමීය ය කර්මාන්ත ප්රවර්ධාන රාජ අමාත - ගරු  ප්ර්න්න රටවීර මහතශ 

පශු සම්පත්,  ග  විගප ළ ප්රවර්ධාන හා රීරි හා බිත්තර ආ්රිත කර්මාන්ත රාජ අමාත - ගරු ඩී.බී. ශහේරත් මහතශ 

නා රික සාංවර්ධාන,  අපද්රව බැහැරලීම හා ප්රජා පවිත්රතා ක ුතතු රාජ අමාත -  ගරු (ආචශධන   නශලක ශගොඩශහේව්ශ මහතශ 

ඖෂධා නිෂ්පාදනය,  සැප උම හා නියාමන රාජ අමාත - ගරු (මහශචශධන   චන්න ජ සුමන මහතශ 

වතු නිවාස හා ප්රජා යතලතල පහුමකම් රාජ අමාත - ගරු ජීව්න් ශතොන්ඩමන් මහතශ 

කාබනික ගප ගහ ර නිෂ්පාදන,  ප්රවර්ධාන හා සැපුතම් නියාමන සහ වී හා ධාාන,  කාබනික ආහාර,  එළවුම,  පලතුරු,  ිකරිස්,  ූනනු හා 

අර්තාපල් ව ා ප්රවර්ධාන,  බීජ නිෂ්පාදන ේසස් තාක්ෂණික කතෂිකර්ම රාජ අමාත -  ගරු   ෂීන්ද්ර රශජපක්ෂ මහතශ 

නිුනණතා සාංවර්ධාන,  වතත්තීය අධාාපන,  පර්ගේෂණ හා නව නිපැුතම් රාජ අමාත - ගරු (මව්දය  තාතශ අරශෙශපොළ මහත්මි  

මුදල් හා ප්රා ධාන ගවගළඳගප ළ  සහ රාජ වවසාය ප්රතිසාංස්කරණ රාජ අමාත - ගරු   අජිත් නිව්ශඩ් කබ්රශල් මහතශ  



 

xv 

සභාපති නාමාවලිය 
 

ගරු ශවලු වේමශධන මහතශ, ගරු ම න්ත දි්ශනශ ක මහතශ, ගරු හධනෂට රශජකරුටශ මහතශ, ගරු ශරෝහිණී වේමශරි විශජ්රත්න 
මහත්මි , ගරු ශහේෂශ විතශනශේ මහතශ, ගරු ්සජීව් එදිරිමශන්න මහතශ, ගරු ශකෝිරලශ ගුටව්ධනයන මහත්මි , ගරු ඉසුරු 
ශදොඩන්ශගොඩ මහතශ, ගරු ව්්න්ත  ශපශබණ්ඩශර මහතශ, ගරු අජිත් රශජපක්ෂ මහතශ, ගරු ්ශටක්ිර න් රශජපුත්යේරන් 
රශ්මශණික්කම් මහතශ, ගරු වීරසුමන වීරසසහ මහතශ, ගරු ශප්රේම්නශත් තා. ශදොලව්ත්ත මහතශ, ගරු (ආචශධන   හරිනි අමරසූරි  
ශමශනවි  

 

පාර්ලිගම්න්තු කාරක සභා 
 

ගත්මේම් කාරක සභාව   

ගරු මහින්ද  ශපශ අශබ්ව්ධනයන මහතශ (්භාශපයේ , ගරු නිමල් සරිපශල ද සල්ව්ශ මහතශ, ගරු දිශන්ෂා ගුටව්ධනයන මහතශ, ගරු 
ශජොන් ා්ටන් ප්රනශන්ු  මහතශ, ගරු ඩේල ා් ශද්ව්ශනන්දශ මහතශ, ගරු ඩල ා් අලහප්තිශපරුම මහතශ, ගරු විමල් වීරව්ස  මහතශ, ගරු 
ප්ර්න්න රටතුසග මහතශ, ගරු ලක්ෂාමන්  ිරරිඇල්ල මහතශ, ගරු ග න්ත කරුටශයේලක මහතශ, ගරු රවුෆා හකීම් මහතශ, ගරු 
විජිත ශහේරත් මහතශ, ගරු ශ්ල්ව්ම් අමඩක්කලනශදන්  මහතශ. 

 

පාර්ලිගම්න්තු ක ුතතු පිළිබඳ කාරක සභාව  

ගරු මහින්ද  ශපශ අශබ්ව්ධනයන මහතශ (්භාශපයේ , ගරු රසජිත් ස ෙලශපිටි  මහතශ, ගරු අසගජන් රශමනශදන් මහතශ, ගරු දිශන්ෂා 
ගුටව්ධනයන මහතශ, ගරු  ්ජිත් ශප්රේමදශ් මහතශ, ගරු ශජොන් ා්ටන් ප්රනශන්ු  මහතශ, ගරු ලක්ෂාමන් ිරරිඇල්ල මහතශ, ගරු චමල් 
රශජපක්ෂ මහතශ, ගරු නිමල්  සරිපශල ද සල්ව්ශ  මහතශ , ගරු (මහශචශධන   ජී.එල්.පීරි ා් මහතශ, ගරු ඩේල ා් ශද්ව්ශනන්දශ මහතශ, 
ගරු ඩල්ා අලහප්තිශපරුම මහතශ, ගරු විමල්  වීරව්ස   මහතශ,  ගරු මහින්ද අමරවීර මහතශ, ගරු ගරු ව්ශසුශද්ව් නශනශ ක්කශර 
මහතශ, ගරු ප්ර්න්න රටතුසග මහතශ, ගරු එම්. යූ.එම්. අලි ්බ්රි මහතශ, ගරු මහින්ද ්මරසසහ මහතශ, ගරු ග න්ත 
කරුටශයේලක මහතශ, ගරු රවුෆා හකීම් මහතශ, ගරු අුසර දි්ශනශ ක මහතශ, ගරු ඩිලශන්  ශපශධනරශ  මහතශ, ගරු රි්ශඩ් බදියුදීන් 
මහතශ, ගරු ආධන.එම්. රසජිත් මද්ු ම බණ්ඩශර මහතශ, ගරු මශනෝ ගශන්්න් මහතශ, ගරු එම්.ඒ.සුමන්යේරන්  මහතශ. 

 

ස්අාවර නිගයෝ  පිළිබඳ කාරක සභාව  

ගරු මහින්ද  ශපශ අශබ්ව්ධනයන මහතශ (්භාශපයේ , ගරු රසජිත් ස ෙලශපිටි  මහතශ, ගරු අසගජන් රශමනශදන් මහතශ, ගරු පවිත්රශ ශද්වි 
ව්න්නිආරච්චි  මහත්මි , ගරු සුසල් ශප්රේමජ න්ත් මහතශ, ගරු ඩිලශන් ශපශධනරශ මහතශ, ගරු චන්දිම වීරක්ශකොඩි මහතශ,  ගරු 
ම න්ත  දි්ශනශ ක මහතශ, ගරු  චශල් ා්  නිධනමලනශදන් මහතශ, ගරු සුජිත් ශපශධනරශ මහතශ, ගරු ්ශගර කශරි ව්්ම් මහතශ, ගරු 
(ආචශධන   සුශධනන් රශඝව්න් මහතශ. 

 

 තහ කාරක සභාව  

ගරු මහින්ද  ශපශ අශබ්ව්ධනයන මහතශ (්භාශපයේ , ගරු අරුන්දික ප්රනශන්ු  මහතශ, ගරු නිමල් ලශන්්ශ මහතශ, ගරු කසචන 
විශජ්ශ ේ්කර මහතශ, ගරු පි ල් නි ශන්ත ද සල්ව්ශ මහතශ, ගරු (මව්දය  තාතශ අරශපශපොල මහත්මි , ගරු ශජ්.තා.අලව්තුව්ල 
මහතශ, ගරු (ශම්ජධන  ප්රදීප්ති උඳුශගොඩ මහතශ, ගරු ජගත් වේමශර මහතශ, ගරු ිරස ා් ශනල්්න් මහතශ, ගරු මුදිතශ ප්රි ශන්යේ 
මහත්මි , ගරු නලින් ප්රනශන්ු  මහතශ, ගරු  අලි ්බ්රි  රහීම් මහතශ, ගරු මධනජශන් ෆලීල් මහතශ, ගරු ඩ නශ ගමශේ මහත්මි . 

 

ආචාර ධාර්ම සහ වරප්රසාද පිළිබඳ කාරක සභාව  

ගරු එම්.යූ.එම්. අලි ්බ්රි මහතශ, ගරු විජිත ශබ්රුශගොඩ මහතශ, ගරු කනක ශහේරත් මහතශ, ගරු තශරක බශලසූරි  මහතශ, ගරු 
අුසරශය ජ රත්න මහතශ, ගරු කබීධන හෂීම් මහතශ, ගරු (ආචශධන   විජ දශ් රශජපක්ෂ මහතශ, ගරු ජී.ජී.ශපොන්නම්බලම් මහතශ, 
ගරු අ.අරවින්ද් වේමශධන මහතශ, ගරු ශවලු වේමශධන මහතශ, ගරු ශකෝිරලශ ගුටව්ධනයන මහත්මි , ගරු ප්රමිත බණ්ඩශර 
ශතන්නශකෝන් මහතශ, ගරු ෂශන් විජ ලශල් ද සල්ව්ශ මහතශ, ගරු තා.වි. විේශන්ෂාව්රන් මහතශ, ගරු ශගවිඳු වේමශරතුසග මහතශ, 
ගරු (මහශචශධන   රසජිත් බණ්ඩශර මහතශ. 

 

රජගේ ිකුම් පිළිබඳ කාරක සභාව  

ගරු (මහශචශධන   යේ්ා් විතශරට මහතශ (්භාශපයේ , ගරු උද  ගම්මන්පිල මහතශ, ගරු ු මින්ද දි්ශනශ ක මහතශ, ගරු ද ශසරි 
ජ ශ ේ්කර මහතශ, ගරු ල්න්ත අලගි ව්න්න මහතශ, ගරු (මව්දය   සුදධනශිනී ප්රනශන්ු පුල්ශල් මහත්මි , ගරු ශ හශන් 
ශ ේ්මසසහ මහතශ, ගරු ප්ර්න්න රටවීර මහතශ, ගරු යේ ා්් අත්තනශ ක මහතශ, ගරු හරින් ප්රනශන්ු  මහතශ, ගරු නිශරෝෂන් 
ශපශධනරශ මහතශ, ගරු ෆයි්ශල් කශසම් මහතශ, ගරු අශ ෝක් අශබ්සසහ මහතශ, ගරු බුද්ධික පයේරට මහතශ, ගරු ශක්.කශදධන 
ම ා්තශන් මහතශ, ගරු සව්නශනම් ශ්රීතරන් මහතශ, ගරු (මව්දය  උපුල් ගලප්තිපත්යේ මහතශ, ගරු බී.ව්යි.ජී.රත්නශ ේ්කර මහතශ, ගරු 
වීරසුමන වීරසසහ මහතශ, ගරු (මහශචශධන   රසජිත් බණ්ඩශර මහතශ, ගරු ශමොශහොමඩ් මු්ම්මිල් මහතශ, ගරු (ආචශධන   හරිනි 
අමරසූරි  ශමශනවි . 

 

ගප දු වාපාර පිළිබද කාරක සභාව  

ගරු (මහශචශධන   චරිත ශහේරත් මහතශ (්භාශපයේ , ගරු මහින්ද අමරවීර මහතශ, ගරු මහින්දශනන්ද අලුත්ගමශේ මහතශ, ගරු ශරෝහිත 
අශබ්ගුටව්ධනයන මහතශ, ගරු සුසල් ශප්රේමජ න්ත් මහතශ, ගරු ජ න්ත ්මරවීර මහතශ, ගරු දිලුම් අමුණුගම මහතශ, ගරු ඉන්දික 
අුසරුද්ය ශහේරත් මහතශ, ගරු (ආචශධන   ්රත් වීරශ ේ්කර මහතශ,  ගරු ඩී.වී. චශනක මහතශ, ගරු (ආචශධන   නශලක ශගොඩශහේව්ශ 
මහතශ, ගරු අජිත්  නිව්ශඩ් කබ්රශල් මහතශ, ගරු රවුෆා හකීම් මහතශ, ගරු අුසර දි්ශනශ ක මහතශ, ගරු පශධලී චම්පික රටව්ක 
මහතශ, ගරු ජගත් පුෂාපවේමශර මහතශ, ගරු (ආචශධන   හධනෂ ද සල්ව්ශ මහතශ, ගරු ඉරශන් වික්රමරත්න මහතශ, ගරු නලින් බණ්ඩශර 
ජ මහ මහතශ, ගරු එ ා්.එම්. මරික්කශධන මහතශ, ගරු ශප්රේම්නශත් තා. ශදොලව්ත්ත මහතශ, ගරු ්ශටක්ිර න් රශජපුත්යේරන් 
රශ්මශණික්කම් මහතශ 



 

xvi 

රජගේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව  

ගරු අුසර ප්රි දධන න  ශපශ මහතශ (්භාශපයේ , ගරු (ආචශධන   බන්ු ල ගුටව්ධනයන මහතශ, ගරු ශකශහළි  රඹුක්ව්කල්ල මහතශ, ගරු 
(ආචශධන   ්රත් වීරශ ේ්කර මහතශ, ගරු සුසල් ශප්රේමජ න්ත මහතශ, ගරු විු ර වික්රමනශ ක මහතශ, ගරු ඩී.වී. චශනක මහතශ, ගරු 
(ආචශධන   නශලක ශගොඩශහේව්ශ මහතශ, ගරු විජිත ශහේරත් මහතශ, ගරු ඩිලශන් ශපශධනරශ මහතශ, ගරු වේමශර ශව්ල්ගම මහතශ, ගරු 
(ආචශධන   හධනෂ ද සල්ව්ශ මහතශ, ගරු මනූෂ නශනශ ක්කශර මහතශ, ගරු එම්.ඒ. සුමන්යේරන් මහතශ, ගරු (මව්දය  කවින්ද 
ශහේෂශන් ජ ව්ධනයන මහතශ, ගරු මුජිබුධන රහුමශන් මහතශ, ගරු ඉසුරු ශදොඩන්ශගොඩ මහතශ, ගරු අුසප ප ා්වේව්ල් මහතශ, ගරු 
නලින් ප්රනශන්ු  මහතශ, ගරු එම්.ඩබ්ලිව.ඩී. ්හන් ප්රදීප්ති විතශන මහතශ, ගරු (මහශචශධන   රසජිත් බණ්ඩශර මහතශ  

 

මහජන ගපත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාව  

ගරු ගශමිණී ශලොවේශේ මහතශ (්භාශපයේ , ගරු ද ශසරි ජ ශ ේ්කර මහතශ, ගරු නිමල් ලශන්්ශ මහතශ, ගරු ජශනක ව්ක්වේඹුර මහතශ, 
ගරු එ ා්. වි ශශල්න්දිරන් මහතශ, ගරු ශත්ුසක විදශනගමශේ මහතශ, ගරු ජිව්න් ශතොණ්ඩමන් මහතශ, ගරු ඉම්යේ ශ ා් බශකීධන 
මශකශධන මහතශ, ගරු වේමශර ශව්ල්ගම මහතශ, ගරු ජගත් පුෂාපවේමශර මහතශ, ගරු දිලිප්ති ශව්දආරච්චි මහතශ , ගරු මනූෂ 
නශනශ ක්කශර මහතශ, ගරු ශක්. කශදධන ම ා්තශන් මහතශ, ගරු අශ ෝක ප්රි න්ත මහතශ, ගරු ජ න්ත කකටශගොඩ මහතශ,            
ගරු තුෂශර ඉඳුනිල් අමරශ ේ්න මහතශ, ගරු මුජිබුධන රහුමශන් මහතශ, ගරු ව්රුට ලි නශේ මහතශ, ගරු ගීතශ ්මන්මලී වේමශරසසහ 
මහත්මි , ගරු වේලසසහම් යේලීපන් මහතශ, ගරු එ ා්.එම්.එම්. මුෂශරෆා මහතශ, ගරු නිපුට රටව්ක මහතශ, ගරු රශජිකශ වික්රමසසහ 
මහත්මි .  

 

ේසස් නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාව  

 ගරු මහින්ද  ශපශ අශබ්ව්ධනයන මහතශ (්භාශපයේ , ගරු චමල් රශජපක්ෂ මහතශ, ගරු නිමල් සරිපශල ද සල්ව්ශ මහතශ, ගරු දිශන්ෂා 
ගුටව්ධනයන  මහතශ, ගරු ශජොන් ා්ටන් ප්රනශන්ු  මහතශ, ගරු ඩේල්ා ශද්ව්ශනන්දශ මහතශ, ගරු (ආචශධන   බන්ු ල ගුටව්ධනයන 
මහතශ, ගරු ශකශහළි  රඹුක්ව්කල්ල මහතශ, ගරු උද   ගම්මන්පිල මහතශ, ගරු (මව්දය  රශම්ෂා පයේරට මහතශ, ගරු (මව්දය  
සුදධනශිනී ප්රනශන්ු පුල්ශල් මහත්මි , ගරු විු ර වික්රමනශ ක මහතශ, ගරු ශජෝන් ශ්ශනවිරත්න මහතශ, ගරු අුසර ප්රි දධන න 
 ශපශ මහතශ, ගරු විජිත ශහේරත් මහතශ, ගරු රි්ශඩ් බදියුදීන් මහතශ, ගරු තලතශ අතුශකෝරල මහත්මි , ෆීල්ඩ් මශධනෂල් ගරු ්රත් 
ශෆොන්ශ ේ්කශ මහතශ, ගරු යධනමලිසගම්  සද්යශධනාන් මහතශ. 

 

සම්බන්ධීකරණ කාරක සභාව 
ගරු මහින්ද  ශපශ අශබ්ව්ධනයන මහතශ (්භාශපයේ , ගරු රසජිත් ස ෙලශපිටි  මහතශ, ගරු අසගජන් රශමනශදන් මහතශ, ගරු මහින්ද 

රශජපක්ෂ මහතශ, ගරු චමල් රශජපක්ෂ මහතශ, ගරු නිමල් සරිපශල ද සල්ව්ශ මහතශ, ගරු දිශන්ෂා ගුටව්ධනයන මහතශ, ගරු 

ශජොන් ා්ටන් ප්රනශන්ු  මහතශ, ගරු (මහශචශධන   ජී.එල්. පීරි ා් මහතශ, ගරු පවිත්රශශද්වි ව්න්නිආරච්චි මහත්මි , ගරු ඩේල ා් 

ශද්ව්ශනන්දශ මහතශ, ගරු ගශමිණී ශලොවේශේ මහතශ, ගරු (ආචශධන   බන්ු ල ගුටව්ධනයන මහතශ, ගරු ජනක බණ්ඩශර 

ශතන්නශකෝන් මහතශ, ගරු තා.බී.රත්නශ ක මහතශ, ගරු ශකශහළි  රඹුක්ව්කල්ල මහතශ, ගරු ඩල ා් අලහප්තිශපරුම මහතශ, ගරු 

විමල් වීරව්ස  මහතශ, ගරු මහින්ද අමරවීර මහතශ, ගරු එ ා්.එම්. චන්ද්රශ ේ්න මහතශ, ගරු මහින්දශනන්ද අලුත්ගමශේ මහතශ, 

ගරු ව්ශසුශද්ව් නශනශ ක්කශර මහතශ, ගරු උද  ගම්මන්පිල මහතශ, ගරු (මව්දය  රශම්ෂා පයේරට මහතශ, ගරු ප්ර්න්න 

රටතුසග මහතශ, ගරු ශරෝහිත අශබ්ගුටව්ධනයන මහතශ, ගරු නශමල් රශජපක්ෂ මහතශ, ගරු එම්.යූ.එම්. අලි ්බ්රි මහතශ, ගරු 

(ආචශධන   ්රත් වීරශ ේ්කර මහතශ, ගරු තශරක බශලසූරි  මහතශ, ගරු ්ජිත් ශප්රේමදශ් මහතශ, ගරු ලක්ෂාමන් ිරරිඇල්ල මහතශ, 

ගරු අුසර ප්රි දධන න  ශපශ මහතශ, ගරු (මහශචශධන   යේ්ා් විතශරට මහතශ, ගරු (මහශචශධන   චරිත ශහේරත් මහතශ. 
 

පුමගපළ මන්ත්රීවරයන්ග  කාරක සභාව  

ගරු ශජොන් ා්ටන් ප්රනශන්ු  මහතශ (්භාශපයේ , ගරු ලක්ෂාමන් ිරරිඇල්ල මහතශ, ගරු සු. ශනෝගරශදලිසගම් මහතශ, ගරු ශ්ල්ව්රශජශ 
කශජ්න්ද්රන් මහතශ, ගරු කපිල අතුශකෝරල මහතශ, ගරු එම්. උද වේමශධන මහතශ, ගරු ්සජීව් එදිරිමශන්න මහතශ, ගරු කරුටශදශ් 
ශකොඩිතුව්ක්වේ මහතශ, ගරු නශලක බණ්ඩශර ශකෝටාශටාශගොඩ මහතශ, ගරු (ශම්ජධන  සුදධන න ශදනිපිටි  මහතශ, ගරු 
ඩබ්ලිව.එච්.එම්. යධනමශ ේ්න මහතශ, ගරු ිරස ා් ශනල්්න් මහතශ, ගරු ශරෝහට බසඩශර මහතශ, ගරු එ ා්.එම්.එම්. මුෂශරෆා මහතශ, 
ගරු වේමශරසරි රත්නශ ක මහතශ, ගරු ්ශටක්ිර න් රශජපුත්යේරන් රශ්මශණික්කම් මහතශ, ගරු ඩී. වීරසසහ මහතශ, ගරු මසජුලශ 
දි්ශනශ ක මහත්මි . 

 

වවස්අාදායක සඅ්ාවර කාරක සභාව  

ගරු රසජිත් ස ෙලශපිටි  මහතශ (්භාශපයේ , ගරු අන්ගජන් රශමනශදන් මහතශ, ගරු (මහශචශධන   ජී.එල්.පීරි ා් මහතශ, ගරු පවිත්රශශද්වි 
ව්න්නිආරච්චි මහත්මි , ගරු නශමල් රශජපක්ෂ මහතශ, ගරු ශමොශහොන් ප්රි දධන න ද සල්ව්ශ මහතශ, ගරු සසර ජ ශකොඩි මහතශ, 
ගරු (මව්දය  රශජිත ශ ේ්නශරත්න මහතශ, ගරු චන්දිම වීරක්ශකොඩි මහතශ, ගරු ශගෝවින්දන් කරුටශකරම් මහතශ, ගරු ශහක්ටධන 
අප්තිපුහශමි මහතශ, ගරු ඉම්රශන් මහරූෆා මහතශ, ගරු හධනෂට රශජකරුටශ මහතශ, ගරු ශප්රේම්නශත් තා ශදොලව්ත්ත මහතශ, ගරු මධුර 
විතශනශේ මහතශ, ගරු ්ශගර කශරි ව්්ම් මහතශ, ගරු (ජනශධිපයේ නීතීන  ජ න්ත වීරසසහ මහතශ. 

 

අමාතාාංශ උය ේපගේශක කාරක සභා 
 

ආරක්ෂක ක ුතතු පිළිබඳ අමාතාාංශ උය ේපගේශක කාරක සභාව 
ගරු චමල් රශජපක්ෂ මහතශ (්භාශපයේ , ගරු අුසර ප්රි දධන න  ශපශ මහතශ, ගරු අුසර දි්ශනශ ක මහතශ, ගරු ෆීල්ඩ් මශධනෂල් ්රත් 

ශෆොන්ශ ේ්කශ මහතශ, ගරු ටිරශන් අල ා් මහතශ, ගරු (ශම්ජධන  ප්රදීප්ති උඳුශගොඩ මහතශ.   

මුදල් ක ුතතු පිළිබඳ අමාතාාංශ උය ේපගේශක කාරක සභාව 

ගරු මහින්ද රශජපක්ෂ මහතශ (්භාශපයේ , ගරු  ශ හශන් ශ ේ්මසසහ මහතශ, ගරු අජිත් නිව්ශඩ් කබ්රශල් මහතශ, ගරු පශධලී චම්පික 

රටව්ක මහතශ, ගරු (ආචශධන   හධනෂ ද සල්ව්ශ මහතශ, ගරු ජගත් වේමශර මහතශ, ගරු එම්.ඩබ්ලිව.ඩී. ්හන් ප්රදීප්ති විතශන මහතශ, 

ගරු (මහශචශධන   රසජිත් බණ්ඩශර මහතශ. 



 

xvii 

ුදේධාශාසන,  ආ ිකක හා සාංසක්තතික ක ුතතු පිළිබඳ අමාතාාංශ උය ේපගේශක කාරක සභාව 
ගරු මහින්ද රශජපක්ෂ මහතශ (්භාශපයේ , ගරු විු ර වික්රමනශ ක මහතශ, ගරු බුද්ධික පයේරට මහතශ, ගරු ්සජීව් එදිරිමශන්න මහතශ, 

ගරු ශක්.පී.එ ා්. වේමශරසරි මහතශ, ගරු එ ා්.එම්.එම්. මුෂශරෆා මහතශ, ගරු ශගවිඳු වේමශරතුසග මහතශ. 

නා රික සාංවර්ධාන හා නිවාස ක ුතතු පිළිබඳ අමාතාාංශ උය ේපගේශක කාරක සභාව 
ගරු මහින්ද රශජපක්ෂ මහතශ (්භාශපයේ , ගරු ඉන්දික අුසරුද්ය ශහේරත් මහතශ, ගරු (ආචශධන   නශලක ශගොඩශහේව්ශ මහතශ,            

ගරු ජීව්න් ශතොණ්ඩමන් මහතශ, ගරු මශනෝ ගශන්්න් මහතශ, ගරු මුජිබුධන රහුමශන් මහතශ, ගරු ශකෝිරලශ ගුටව්ධනයන 
මහත්මි , ගරු ප්රමිත බණ්ඩශර ශතන්නශකෝන් මහතශ, ගරු ශප්රේම්නශත් තා. ශදොලව්ත්ත මහතශ. 

අධිකරණ ක ුතතු පිළිබඳ අමාතාාංශ උය ේපගේශක කාරක සභාව 
ගරු එම්.යූ.එම්. අලි ්බ්රි මහතශ (්භාශපයේ , ගරු (මව්දය  සුදධනශිනී ප්රනශන්ු පුල්ශල් මහත්මි , ගරු සුසල් ශප්රේමජ න්ත මහතශ,             

ගරු ජී.ජී. ශපොන්නම්බලම් මහතශ, ගරු අිරල එල්ලශව්ල මහතශ, ගරු තා.වී. විේශන්ෂාව්රන් මහතශ, ගරු ්ශගර කශරි ව්්ම් මහතශ. 

විගේශ ක ුතතු පිළිබඳ අමාතාාංශ උය ේපගේශක කාරක සභාව 
ගරු දිශන්ෂා ගුටව්ධනයන මහතශ (්භාශපයේ , ගරු තශරක බශලසූරි  මහතශ, ගරු මහින්ද ්මරසසහ මහතශ, ගරු (මව්දය  කවින්ද 

ශහේෂශන් ජ ව්ධනයන මහතශ, ගරු ්ශටක්ිර න් රශජපුත්යේරන් රශ්මශණික්කම් මහතශ, ගරු ගශමිණී ව්ශල්ශබොඩ මහතශ,                   
ගරු (ආචශධන   සුශධනන් රශඝව්න් මහතශ. 

රාජ ගස වා,  පළාත් සහා හා පළාත් පාලන ක ුතතු පිළිබඳ අමාතාාංශ උය ේපගේශක කාරක සභාව 
ගරු ජනක බණ්ඩශර ශතන්නශකෝන් මහතශ (්භාශපයේ , ගරු (ආචශධන   ්රත් වීරශ ේ්කර මහතශ, ගරු ශජ්.තා. අලව්තුව්ල මහතශ,            

ගරු අශ ෝක ප්රි න්ත මහතශ, ගරු නතාධන අහමඩ් මහතශ, ගරු ෂශන් විජ ලශල් ද සල්ව්ශ මහතශ, ගරු සුදත් මසජුල මහතශ. 

අධාාපන ක ුතතු පිළිබඳ අමාතාාංශ උය ේපගේශක කාරක සභාව 
ගරු (මහශචශධන   ජී.එල්. පීරි ා් මහතශ (්භාශපයේ , ගරු සුසල් ශප්රේමජ න්ත මහතශ, ගරු විජිත ශබ්රුශගොඩ මහතශ, ගරු පි ල් නි ශන්ත 

ද සල්ව්ශ මහතශ, ගරු (මව්දය  තාතශ අරශපශපොල මහත්මි , ගරු චශල් ා් නිධනමලනශදන් මහතශ, ගරු ඉසුරු ශදොඩන්ශගොඩ මහතශ 
ගරු අනූප ප ා්වේව්ල් මහතශ, ගරු  දශමිණී ගුටව්ධනයන මහතශ, ගරු (ආචශධන   හරිනි අමරසූරි  ශමශනවි .  

ගසෞඛ් ක ුතතු පිළිබඳ අමාතාාංශ උය ේපගේශක කාරක සභාව 
ගරු පවිත්රශශද්වි ව්න්නිආරච්චි මහත්මි  (්භාශපයේ , ගරු සසර ජ ශකොඩි මහතශ, ගරු (මහශචශධන   චන්න ජ සුමන මහතශ,                     

ගරු (මව්දය  රශජිත ශ ේ්නශරත්න මහතශ, ගරු (මහශචශධන   යේ ා්් විතශරට මහතශ, ගරු අබ්ු ල් හලීම් මහතශ, ගරු ග ශෂශන් 
නව්නන්ද මහතශ, ගරු (මව්දය  යේලක් රශජපක්ෂ මහතශ. 

කම්කරු ක ුතතු පිළිබඳ අමාතාාංශ උය ේපගේශක කාරක සභාව 
ගරු නිමල් සරිපශල ද සල්ව්ශ මහතශ (්භාශපයේ , ගරු පි සකර ජ රත්න මහතශ, ගරු ශජෝන් ශ්ශනවිරත්න මහතශ, ගරු ජගත් 

පුෂාපවේමශර මහතශ, ගරු ව්ඩිශවල් සුශධනෂා මහතශ, ගරු ශවලු වේමශධන මහතශ, ගරු (ජනශධිපයේ නීයේන  ජ න්ත වීරසසහ මහතශ. 

පරිසර ක ුතතු පිළිබඳ අමාතාාංශ උය ේපගේශක කාරක සභාව 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතශ (්භාශපයේ , ගරු මමත්රීපශල සරිශ ේ්න මහතශ, ගරු ිරස ා් ශනල්්න් මහතශ, ගරු ව්්න්ත  ශපශබණ්ඩශර 

මහතශ, ගරු මසජුලශ දි්ශනශ ක මහත්මි . 

වනජීවි හා වන සාංරක්ෂණ ක ුතතු පිළිබඳ අමාතාාංශ උය ේපගේශක කාරක සභාව 
ගරු තා.බී. රත්නශ ක මහතශ (්භාශපයේ , ගරු විමලවීර දි්ශනශ ක මහතශ, ගරු තුෂශර ඉඳුනිල් අමරශ ේ්න මහතශ, ගරු ශරෝහිණී වේමශරි 

විශජ්රත්න මහත්මි , ගරු කපිල අතුශකෝරල මහතශ, ගරු චශමර ්ම්පත් ද්නශ ක මහතශ, ගරු වේමශරසරි රත්නශ ක මහතශ.  

කතෂිකර්ම ක ුතතු පිළිබඳ අමාතාාංශ උය ේපගේශක කාරක සභාව 
ගරු මහින්දශනන්ද අලුත්ගමශේ මහතශ (්භාශපයේ , ගරු ශමොහශන් ප්රි දධන න ද සල්ව්ශ මහතශ, ගරු එ ා්. වි ශශල්න්දිරන් මහතශ, ගරු 

ඩී.බී. ශහේරත් මහතශ, ගරු  ෂීන්ද්ර රශජපක්ෂ මහතශ, ගරු සව්නශනම් ශ්රීතරන් මහතශ, ගරු ඉෂශක් රහුමශන් මහතශ, ගරු උද කශන්ත 

ගුටයේලක මහතශ, ගරු වේලසසහම් යේලීපන් මහතශ, ගරු උපුල් මශහේන්ද්ර රශජපක්ෂ මහතශ. 

වාරිමාර්  ක ුතතු පිළිබඳ අමාතාාංශ උය ේපගේශක කාරක සභාව 
ගරු චමල් රශජපක්ෂ මහතශ (්භාශපයේ , ගරු සරිපශල ගමලත් මහතශ, ගරු අුසරශය ජ රත්න මහතශ, ගරු ඩිලශන් ශපශධනරශ මහතශ, 

ගරු ෆයි්ශල් කශසම් මහතශ, ගරු එම්.එ ා්. තවෆීක් මහතශ, ගරු නශලක බණ්ඩශර ශකෝටාශටාශගොඩ මහතශ, ගරු නිමල් පි යේ ා්් 

මහතශ.  

ඉඩම් ක ුතතු පිළිබඳ අමාතාාංශ උය ේපගේශක කාරක සභාව 
ගරු එ ා්.එම්. චන්ද්රශ ේ්න මහතශ (්භාශපයේ , ගරු ශරොෂශන් රටසසහ මහතශ, ගරු ග න්ත කරුටශයේලක මහතශ, ගරු ශ්ල්ව්ම් 

අමඩක්කලනශදන් මහතශ, ගරු යේ්වේටාටි ආරච්චි මහතශ, ගරු අ්සක නව්රත්න මහතශ, ගරු චින්තක අමල් මශ ශු න්න මහතශ. 

ධීවර ක ුතතු පිළිබඳ අමාතාාංශ උය ේපගේශක කාරක සභාව 
ගරු ඩේල ා් ශද්ව්ශනන්දශ මහතශ (්භාශපයේ , ගරු කසචන විශජ්ශ ේ්කර මහතශ, ගරු ඒ.එල්.එම්. අතශඋල්ලශ මහතශ, ගරු විජිත ශහේරත් 

මහතශ, ගරු දිලිප්ති ශව්දආරච්චි මහතශ, ගරු කරුටශදශ් ශකොඩිතුව්ක්වේ මහතශ, ගරු (මව්දය  උපුල් ගලප්තිපත්යේ මහතශ. 

වැවිලි ක ුතතු පිළිබඳ අමාතාාංශ උය ේපගේශක කාරක සභාව 
ගරු (මව්දය  රශම්ෂා පයේරට මහතශ (්භාශපයේ , ගරු අරුන්දික ප්රනශන්ු  මහතශ, ගරු ජශනක ව්ක්වේඹුර මහතශ, ගරු කනක ශහේරත් 

මහතශ, ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතශ, ගරු ශහක්ටධන අප්තිපුහශමි මහතශ, ගරු උද න ිරරිඳිශගොඩ මහතශ, ගරු එම්. රශශම්ෂාව්රන් 
මහතශ, ගරු වීරසුමන වීරසසහ මහතශ. 

ජල සම්පාදන ක ුතතු පිළිබඳ අමාතාාංශ උය ේපගේශක කාරක සභාව 
ගරු ව්ශසුශද්ව් නශනශ ක්කශර මහතශ (්භාශපයේ , ගරු ්නත් නි ශන්ත මහතශ, ගරු රවුෆා හකීම් මහතශ, ගරු ජ රත්න  ශහේරත් මහතශ, 

ගරු ්ම්පත් අතුශකෝරල මහතශ, ගරු ඩබ්ලිව.එච්.එම්. යධනමශ ේ්න මහතශ, ගරු රශජිකශ වික්රමසසහ මහත්මි . 



 

xviii 

විදුලිබල ක ුතතු පිළිබඳ අමාතාාංශ උය ේපගේශක කාරක සභාව 
ගරු ඩල්ා අලහප්තිශපරුම මහතශ (්භාශපයේ , ගරු ු මින්ද දි්ශනශ ක මහතශ, ගරු එච්.එම්.එම්. හීම ා් මහතශ, ගරු ්ශරතී ු ෂාමන්ත 

මහතශ, ගරු අලි ්බ්රි රහීම් මහතශ, ගරු බී.ව්යි.ජී. රත්නශ ේ්කර මහතශ, ගරු ්මන්ප්රි  ශහේරත් මහතශ. 

බලශක්ති ක ුතතු පිළිබඳ අමාතාාංශ උය ේපගේශක කාරක සභාව 
ගරු උද  ගම්මන්පිල මහතශ (්භාශපයේ , ගරු චන්දිම වීරක්ශකොඩි මහතශ, ගරු ගරු නලින් බණ්ඩශර ජ මහ මහතශ, ගරු ශහේෂශ 

විතශනශේ මහතශ, ගරු මුදිතශ ප්රි ශන්යේ මහත්මි , ගරු ගුටයේලක රශජපක්ෂ මහතශ. 

වරාය හා නාවික ක ුතතු පිළිබඳ අමාතාාංශ උය ේපගේශක කාරක සභාව 
ගරු ශරෝහිත අශබ්ගුටව්ධනයන මහතශ (්භාශපයේ , ගරු ජ න්ත ්මරවීර මහතශ, ගරු යේ්ා් අත්තනශ ක මහතශ, ගරු ශක්. කශදධන 

ම ා්තශන් මහතශ, ගරු සුජිත් ශපශධනරශ මහතශ, ගරු සව්ශන්්තුශරයි චන්ද්රකශන්තන් මහතශ, ගරු ඩී. වීරසසහ මහතශ. 

මහාමාර්  ක ුතතු පිළිබඳ අමාතාාංශ උය ේපගේශක කාරක සභාව 
ගරු ශජොන් ා්ටන් ප්රනශන්ු  මහතශ (්භාශපයේ , ගරු නිමල් ලශන්්ශ මහතශ, ගරු කබීධන හෂීම් මහතශ, ගරු (ආචශධන   වී. රශයක්රිෂාටන් 

මහතශ, ගරු ජ න්ත කකටශගොඩ මහතශ, ගරු අමරකීධනයේ අතුශකෝරල මහතශ, ගරු එච්. නන්දශ ේ්න මහතශ. 

ප්රවාහන ක ුතතු පිළිබඳ අමාතාාංශ උය ේපගේශක කාරක සභාව 
ගරු ගශමිණී ශලොවේශේ මහතශ (්භාශපයේ , ගරු දිලුම් අමුණුගම මහතශ, ගරු එ ා්.බී. දි්ශනශ ක මහතශ, ගරු වේමශර ශව්ල්ගම මහතශ, 
ගරු අශ ෝක් අශබ්සසහ මහතශ, ගරු මධුර විතශනශේ මහතශ, ගරු ශමොහමඩ් මු්ම්මිල් මහතශ. 

තරුණ හා ක්රීඩා ක ුතතු පිළිබඳ අමාතාාංශ උය ේපගේශක කාරක සභාව 
ගරු නශමල් රශජපක්ෂ මහතශ (්භාශපයේ , ගරු ශත්ුසක විදශනගමශේ මහතශ, ගරු එ ා්.එම්. මරික්කශධන මහතශ, ගරු හධනෂට රශජකරුටශ 
මහතශ, ගරු ලලිත් එල්ලශව්ල මහතශ, ගරු මිලශන් ජ යේලක මහතශ, ගරු අජිත් රශජපක්ෂ මහතශ. 

සාංචාරක ක ුතතු පිළිබඳ අමාතාාංශ උය ේපගේශක කාරක සභාව 
ගරු ප්ර්න්න රටතුසග මහතශ (්භාශපයේ , ගරු ඩී.වී. චශනක මහතශ, ගරු එම්. උද වේමශධන මහතශ, ගරු ගීතශ ්මන්මලී වේමශරසසහ 
මහත්මි , ගරු (ශම්ජධන  සුදධන න ශදනිපිටි  මහතශ, ගරු නිපුට රටව්ක මහතශ, ගරු ඩ නශ ගමශේ මහත්මි . 

ගවගළඳ ක ුතතු පිළිබඳ අමාතාාංශ උය ේපගේශක කාරක සභාව 

ගරු (ආචශධන   බන්ු ල ගුටව්ධනයන මහතශ (්භාශපයේ , ගරු ල්න්ත අලගි ව්න්න මහතශ, ගරු ශරෝහට දි්ශනශ ක මහතශ, ගරු 
නිශරෝෂන් ශපශධනරශ මහතශ, ගරු යධනමලිසගම් සද්යශධනාන් මහතශ, ගරු නලින් ප්රනශන්ු  මහතශ, ගරු මධනජශන් ෆලීල් මහතශ. 

කර්මාන්ත ක ුතතු පිළිබඳ අමාතාාංශ උය ේපගේශක කාරක සභාව 
ගරු විමල් වීරව්ස  මහතශ (්භාශපයේ , ගරු ද ශසරි ජ ශ ේ්කර මහතශ, ගරු ශලොහශන් රත්ව්ත්ශත් මහතශ, ගරු ප්ර්න්න රටවීර මහතශ, 
ගරු රි්ශඩ් බදියුදින් මහතශ, ගරු (ආචශධන   විජ දශ් රශජපක්ෂ මහතශ, ගරු ශප්රේමලශල් ජ ශ ේ්කර මහතශ, ගරු චමින්ද විශජ්සරි 
මහතශ, ගරු යූ.ශක්. සුමිත් උඩුවේඹුර මහතශ. 

ජනමාධා ක ුතතු පිළිබඳ අමාතාාංශ උය ේපගේශක කාරක සභාව 
ගරු ශකශහලි  රඹුක්ව්කල්ල මහතශ (්භාශපයේ , ගරු ඉම්යේ ශ ා් බශකීධන මශකශධන මහතශ, ගරු  ශන්ත බණ්ඩශර මහතශ, ගරු මනූෂ 
නශනශ ක්කර මහතශ, ගරු උද්දික ශප්රේමරත්න මහතශ, ගරු (මහශචශධන   චරිත ශහේරත් මහතශ. 

තාක්ෂණ ක ුතතු පිළිබඳ අමාතාාංශ උය ේපගේශක කාරක සභාව  
ගරු සුසල් ශප්රේමජ න්ත මහතශ, ගරු (මහශචශධන   යේ්ා් විතශරට මහතශ, ගරු ම න්ත දි්ශනශ ක මහතශ, ගරු ඉම්රශන් මහරූෆා 
මහතශ, ගරු  දශමිණී ගුටව්ධනයන මහතශ 

මහජන ආරක්ෂක ක ුතතු පිළිබඳ අමාතාාංශ උය ේපගේශක කාරක සභාව  
ගරු තා.බී. රත්නශ ක මහතශ, ගරු ශහක්ටධන අප්තිපුහශමි මහතශ, ගරු අිරල එල්ලශව්ල මහතශ, ගරු ප්රමිත බණ්ඩශර ශතන්නශකෝන් 
මහතශ, ගරු ශරෝහට බණ්ඩශර මහතශ 

 

විගශ ෂ කාරක සභා 
 

 

ශ්රී ලාංකාව තුළ ස්ත්රී-ුනරුෂ සමාජභාවය මත පදනම් වී කරනු ලබන ගවනස්කම් සහ කාන්තාවන්ග  අයිතිවාිරකම් කඩවීම් පිළිබඳව 
විගශ ෂ අවධාානය ගය මු කරිකන්,  ස්ත්රී-ුනරුෂ සමතාව සහ සමානාත්මතාව තහවුරු රීමේම  සහ ඒ පිළිබඳව ගස යා බලා ිරය 
නිර්ගේශ පාර්ලිගම්න්තුව  වාර්තා රීමේම සඳහා වූ විගශ ෂ කාරක සභාව 

 

ගරු (මව්දය  සුදධනශිනී ප්රනශන්ු පුල්ශල් මහත්මි  (්භාශපයේ , ගරු නිමල් සරිපශල ද සල්ව්ශ මහතශ, ගරු (මහශචශධන   ජී.එල්.පීරි ා් 
මහතශ, ගරු පවිත්රශශද්වි ව්න්නිආරච්චි මහත්මි , ගරු පි ල් නි ශන්ත ද සල්ව්ශ මහතශ, ගරු (මව්දය  තාතශ අරශපශපොළ 
මහත්මි , ගරු ඩිලශන් ශපශධනරශ මහතශ, ගරු තලතශ අතුශකෝරළ මහත්මි , ගරු ඉරශන් වික්රමරත්න මහතශ, ගරු ශජ්.තා. 
අලව්තුව්ල මහතශ, ගරු ශිව්නශනම් ශ්රීතරන් මහතශ, ගරු ඉම්රශන් මහරූෆා මහතශ, ගරු ශරෝහිණී වේමශරි විශජ්රත්න මහත්මි , 
ගරු එම්. උද වේමශධන මහතශ, ගරු ජගත් වේමශර මහතශ, ගරු ගීතශ ්මන්මලී වේමශරසසහ මහත්මි ,  ගරු ශකෝිරලශ ගුටව්ධනයන 
මහත්මි , ගරු මුදිතශ ප්රි ශන්යේ මහත්මි , ගරු ශරෝහට බණ්ඩශර මහතශ,  ගරු අලි ්බ්රි රහීම් මහතශ, ගරු එම්. රශශම්ෂාව්රන් 
මහතශ, ගරු රශජිකශ වික්රමසසහ මහත්මි , ගරු මසජුලශ දි්ශනශ ක මහත්මි , ගරු (ආචශධන   හරිනි අමරසූරි  ශමශනවි , ගරු 
ඩ නශ ගමශේ මහත්මි  

මැතිවරණ ඡන්ද විමසීම් වුහගේ හා ය ති මේතිවල ප්රතිසාංස්කරණ හඳුනා ැය ම ත්,  ඒ සම්බන්ධාගයන් අවශ සාංගශෝධාන ඉි රිපත් 
රීමේම ත් වන විගශ ෂ කාරක සභාව 
ගරු දිශන්ෂා ගුටව්ධනයන මහතශ (්භාශපයේ , ගරු නිමල් සරිපශල ද සල්ව්ශ මහතශ, ගරු (මහශචශධන   ජී.එල්. පීරි ා් මහතශ, ගරු 
පවිත්රශශද්වි ව්න්නිආරච්චි මහත්මි , ගරු ඩේල ා් ශද්ව්ශනන්දශ මහතශ, ගරු විමල් වීරව්ස  මහතශ, ගරු එම්.යූ.එම්. අලි ්බ්රි 
මහතශ, ගරු ජීව්න් ශතොන්ඩමන් මහතශ, ගරු අුසර දි්ශනශ ක මහතශ, ගරු කබීධන හෂීම් මහතශ, ගරු ආධන.එම්. රසජිත් මද්ු ම 
බණ්ඩශර මහතශ, ගරු මශනෝ ගශන්්න් මහතශ, ගරු එම්.ඒ. සුමන්යේරන් මහතශ, ගරු මධුර විතශනශේ මහතශ, ගරු ්ශගර 
කශරි ව්්ම් මහතශ. 



 

xix 

 

 

පාර්ලිගම්න්තුව 
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ඩී.පී.ඒ.පී.එච්. වේලතුසග මහත්මි  (පශධනලිශම්න්තු නිලයශරි  

ගජෂ්ඨ ල ල ගල්ඛ්කගයෝ -   එච්.පී.තා.එ ා්. යේලකරත්න මහතශ, ආධන.පී. රසක රශජපක්ෂ මහතශ 

ල ල ගල්ඛ්කගයෝ -  පී.ඩී.එන්.පී. වේමශරි මහත්මි , ඒ. රජිනිමශලශ මහත්මි , ඩී.ඩබ්ලිව.බී.ඒ. ජ නශා මහත්මි .  

ගජෂ්ඨ භාෂා පරිවර්තක - ඒ. රුක්මනී ශද්වී මහත්මි , එ ා්.එම්. නතාධන මහතශ, එ ා්.එම්.ඒ.ශක්. කරුටශරත්න මහතශ,  එම්.එම්. 
හලිම්ඩීන් මහතශ. 

බාං ලා කළමනාකරු -   

ගල්ඛ්න භාරකරු -  ඊ.ශක්.ශක්.පී. පුෂාපලශල් මහතශ 

ගජෂ්ඨ ගල්ඛ්න සැකසීගම් අධීක්ෂක -  එ ා්. වී. ශබොකලශව්ල මහතශ  
 

 

හැන්සා්   ගදපාර්තගම්න්තුව 
 
 

හැන්සා්   සාංස්කාරක - තා.එන්. ශලොවේශකොඩිකශර ද සල්ව්ශ මහත්මි   

නිගයෝජ හැන්සා්  සාංස්කාරකවරු - එ ා්.ශක්.එම්.ඩබ්ලිව. ්මරශ ේ්කර මහත්මි , එම්.එ ා්.එම්. ලින්නශ ා් මහතශ, එච්.ජී. පූජිකශ 
ශමශනවි   

සහකාර හැන්සා්  සාංස්කාරකවරු - ආධන.ඩී.පී. සුජීව්නී මහත්මි , ඩී.පී.ඒ.එන්.එන්. වීරසසහ මහත්මි , ශක්.ජී.එන්.පී. රශබල් 
මහත්මි ,  ශක්.පී.එ ා්. ශපශධනරශ මහත්මි , ශක්.ඒ.ශජ්.එ ා්. ශපශධනරශ මහත්මි , ශක්.ඩී.එ ා්. වේලරත්න අලුත්ගමශේ මහත්මි ,    
ගීතශනි ව්ධනටසූරි  ශමශනවි , එච්.ජී. ලක්ක ත මහතශ, පී.එම්.ජී.පී. ප්රි සගිකශ මහත්මි  

ගජෂ්ඨ හැන්සා්  වාර්තාකරුගවෝ - එච්.ඩී.එල්.එ ා්. පීරි ා් මහත්මි , පී.වී.ටී.වී. ගමශේ අරුමශු ර මහත්මි , එ ා්.එම්.ආධන.බී. පටලි  
මහතශ, ඩබ්ලිව.ඒ.ඩී.පී. විශජ්ශකොණ්ඩ මහත්මි , එ ා්.එම්.ඒ. වේමුදිනී ශමශනවි , එෆා.එච්.ඒ.එන්. සල්ව්ශ මහත්මි ,  එම්.අයි.එ ා්. 
නිෂාරශ මහත්මි , ඊ.එච්.ඩබ්ලිව. ඉරසගිකශ මහත්මි , ටී.ටී. වේමශනශ ක මහත්මි , එච්.ආධන.පී. චශන්දනී මහත්මි , තා.ආධන. 
කරුටශරත්න ශමශනවි , එම්.ටී.ඒ.ඩී. මිල්ලග ා්තකන්න මහතශ, එච්.ජී.මසජුල මහතශ. 

හැන්සා්  වාර්තාකරුගවෝ -  ඩී.ආධන.ඩී. ශහටාටිශේ මහත්මි , එම්.එම්.තා.ශක්. මශරසසහ ශමශනවි , එම්.පී. නිශරෝක  ්ජීව්නී මහත්මි , 
ශක්.පී. පත්මශ මහත්මි , ටී.යූ. වීරශ ේ්කර මහත්මි , ජී.ඒ. හිරුණි පුන්්රශ ශමශනවි , එන්. ශක්යේ්ාව්රන් මහතශ, එම්. 
පුෂාපවේමශර මහත්මි , ටී.එන්. ්මරසසහ මහත්මි , ශක්.එම්.ඩී. ලසකශ මහතශ, එච්.ආධන.යූ.එ ා්. නිව්ධනචනශ මහත්මි ,  ඊ.වී.ටී.ආධන. 
එදිරිසසහ මහත්මි , ඉඳුනිල් යම්මිකශ මහත්මි , එම්.ඒ. ශජ ා්මිනශ මහත්මි , ඒ. මිරුනශලිනී ශමශනවි , එම්.බී.ටී.එන්. 
ප්රි දධන නී ශමශනවි , ඩබ්ලිව.ජී.පී.ආධන.්මන්මලී මහත්මි , ආධන.එ ා්.අලහප්තිශපරුම මහත්මි , එච්.ජී. මධුකශ ශිතශරි මහත්මි .    

ගජෂ්ඨ කාරක සභා වාර්තාකරුගවෝ - පී.ජී.ශක්.එන්. මිහිරි මහත්මි , ශජ්.ඒ.ටී. ්මන්යේකශ මහත්මි . 

කාරක සභා වාර්තාකරුගවෝ - ආධන. එම්. දධනශිකශ සරිව්ධනයන මහත්මි , එ ා්. තුෂා්ශන්යේනි ශමශනවි , ශජ්.ශක්.අයි. නිල්මිනි මහත්මි , 
එම්.ඒ.ශක්.එ ා්. ්සජීව්නී මහත්මි , ආධන.පී.ජී. වේමශරි ශමශනවි , ටී.පී.ආධන.ටී. වේමශරි ශමශනවි , එල්.පී. ව්ඩනම්බි මහත්මි ,     
ඩී. එ ා්. ශහේව්ශවිතශන මහත්මි ,  එ ා්.එන්. කලව්ශන ශමශනවි . 

ගජෂ්ඨ ුමික ත රීමේගම් නිලධාාරිුද - එම්.එම්.එම්. න්ශධන මහතශ, එ ා්.ඒ.ඩී. මශනෝරි ශමශනවි , ශජ්. ශනෞෂශඩ් මහතශ, 
එම්.බී.වී.එන්.ටී. ප්රනශන්ු  මහත්මි , ඒ.එම්.තා.එම්. අදිකශරි මහතශ  

පතල ත රීමේගම් අධීක්ෂක - ශජ්.එ ා්. වීරසූරි  මහතශ 

 
 

මුදල් හා සැපුතම් ගදපාර්තගම්න්තුව 
 
 

අධාක්ෂ පමුදල්  -    

මුදල් හා ිකුම් කාර්යාාංශය - ශක්.ඒ. අයි. ශ ේ්නශරත්න මහත්මි , ඩී.ඩී.යූ.ශක්.මුටසසහ මහතශ, (්හකශර අයයක්ෂව්රු - පරිපශලන   
අයි.ශක්. ්මරශ ේ්කර මහත්මි , ඩී.තා.එ ා්. රූපසසහ මහත්මි  (නිශ ෝජය ප්රයශන නිලයශරිහු , එම්.ඒ.ශක්.ඩී.තා. වේමශර මහතශ, 
ආධන.එම්.එ ා්. ්මන්ජිකශ මහත්මි , එ ා්. එල්. වික්රම මහතශ, ඩබ්ලිව.ශක්.ඩී.එ ා්. වේමශරසරි මහතශ, ටී.පී. ද ශකො ා්තශ මහත්මි  
(්හකශර ප්රයශන නිලයශරිහු   එල්.ඩී.එච්. ශමොල්ලිශගොඩ මහත්මි , එන්.ඩී.එච්.ඩී. ශපශධනරශ මහතශ, 
ඩබ්ලිව.ඩබ්ලිව.එ ා්.ආධන.එම්.එච්. ්මරනශ ක ශමශනවි  (පශධනලිශම්න්තු නිලයශරිහු  

සැපුතම් හා ගස වා කාර්යාාංශය - අනිල් ශහේව්ශව්්ම් මහතශ, (්හකශර අයයක්ෂ - පරිපශලන    එච්.එම්.තා.එන්.ශක්. ශහේරත් මහත්මි  
(ප්රයශන නිලයශරි   එල්.බී.ආධන. පද්මසරි මහතශ (නිශ ෝජය ප්රයශන නිලයශරි   ශජ්.ඒ.ඩී. ජ සසහ මහත්මි , ඒ.පී.ශක්.ශක්.පී. 
යේලකරත්න ශමශනවි  (්හකශර ප්රයශන නිලයශරි   එම්.ඊ.ශක්.ශක්.ප්රනශන්ු  මහත්මි , එල්.ඒ. රටවීර මහත්මි , ඒ.අයි.බී. 
වීරතුසග ශමශනවි , ඩී.ආධන.ඒ.එම්.ඩී. ශ්වව්න්යේ මහත්මි , ටී.ජී. බශලසූරි  මහතශ, ටී.එච්.එ ා්.යූ. යේරිමශන්න මහතශ 
(පශධනලිශම්න්තු නිලයශරිහු  

ආහාරපාන ිකුම් කාර්යාාංශය  - අයි.එම්.ඒ.ශක්. ඉදිරිසසහ මහතශ (්හකශර පශධනලිශම්න්තු නිලයශීම  

ගජෂ්ඨ  බඩා නිලධාාරි - ශක්.ඩී. කපිල  මහතශ  



 

xxi 

භාර  ැය ගම්  නිලධාාරි -   බී. ශක්. ්ම්පත් මහතශ  
සරප් -   එම්.ජී.එන්.ජී. යධනමශ ේ්න මහතශ 
 බඩා භාරකරු පකාර්ිකක  -  එම්.පී. පී. ජී. සල්ව්ශ මහතශ 
ිකල දී  ැය ගම්  නිලධාාරි -  ඒ.ඊ.එ ා්.පී. ශපශධනරශ මහතශ 

 බඩා භාරකරු-  

 

සම්බන්ධීකරණ ඉාංජිගන්රු ගදපාර්තගම්න්තුව 
 

 

සම්බන්ධීකරණ  ඉාංජිගන්රු -  ඩී.එල්.ඩී. අදිකශරි මහතශ 

නිගයෝජ සම්බන්ධීකරණ ඉාංජිගන්රු -    

ප්රධාාන පමේක්ෂක පිරවිල්   -  තා. එ ා්. බශලසූරි  මහතශ 

ගජෂ්ඨ ප්රධාාන පමේක්ෂක පවිදුලි  - ඩබ්ලිව.ජී.ඩබ්ලිව.එම්.පී.පී.බී. වීරශකෝන් මහතශ  

පමේක්ෂක පිරවිල්  -    

ගජෂ්ඨ පමේක්ෂක පවිදුලි  -  එ ා්. එ ා්. ඇල්විටිගල මහතශ  

සහකාර ප්රධාාන නිලධාාරි - ඒ.එල්.ඒ.යූ. අමරසසහ මහත්මි     

ගජෂ්ඨ කාර්ිකක නිලධාාරි පවිදුලි  - ඩබ්ලිව.ආධන.ඒ. ද මකල් මහතශ, පී.ඩබ්ලිව.ඒ.යූ.ශක්. ද ශරත්න මහතශ, පී.ආධන. කරුටශයේලක මහතශ , 

පී.ඒ.එ ා්. ලලිත් වේමශර මහතශ  

කාර්ිකක නිලධාාරි පිරවිල්  - එච්.ඩී. ජ ශකොඩි මහත්මි  

 

ආහාරපාන සහ  තහපාලන ගදපාර්තගම්න්තුව 
 

අධාක්ෂ පආහාරපාන සහ  තහපාලන ගස වා   -  

විධාායක සූපගේදී-  ශක්.ඩී.එ ා්. පකශරෝනි ා් මහතශ  

විධාායක   තහ පාලක -  ඩී.ඩී.අයි. තුෂශර මහතශ 

ආහාරපාන කළමනාකරු -  ශක්.එම්.එච්. නලින් ශරොඩ්රිගු මහතශ,   

නිගයෝජ ආහාරපාන කළමනාකරු -  ඩබ්ලිව.එම්.ආධන. ජිශන්න්ද්රසසහ මහතශ  

සහකාර විධාායක සූපගේදී -  ඩබ්ලිව.ඩී.ශජ්.ඩී. වික්රමසසහ මහතශ 

සහකාර  තහපාලක -  එම්.ඩී. ශපශධනරශ මහතශ 

ගජෂ්ඨ ආපනශාලා කළමනාකරු -  

ආපනශාලා කළමනාකරුගවෝ - ඩබ්ලිව.එ ා්.එ ා්. ශපශධනරශ මහතශ, ශක්.ඒ.ඩී.ඒ. විශජ්සරි මහතශ, ශක්.ඒ.ඒ. ජ න්ත මහතශ, එල්.පී. 
ශපශධනරශ මහතශ, එම්.පී.එන්. චන්ද්රසරි මහතශ, එ ා්.තා. ශධනණුකශ මහත්මි , එම්.ශක්.එන්. දමින්ද මහතශ 

ේදාන අධීක්ෂක - ආධන.එම්.ශජ්. රශජපක්ෂ මහතශ 

ගජෂ්ඨ  තහපාලක අධීක්ෂකවරු - එම්.ඩී.ඊ.එම්.එන්. කරුටශරත්න මහතශ, ශක්.එන්. බ ා්නශ ක මහතශ.  

 තහපාලන අධීක්ෂකවරු - එ ා්.ඩී. රත්නසරි මහතශ, ජී.ආධන.එ ා්.ශක්.ඩී. ගම්ලත් මහතශ 

ආහාරපාන අධීක්ෂකවරු - එම්.ජී.යූ. ජ සරි මහතශ, ශක්.එ ා්. සුමනවීර මහතශ, ශක්.පී.එ ා්. ව්ජිරපශනි මහතශ, එ ා්.ඒ.එන්. ශ ේ්නශධීර 
මහතශ, බී.එම්.තා. ශපශධනරශ මහතශ, ජී.ඩී. අනිල් මහතශ, ඩබ්ලිව.එන්.ආධන. විශජ්ව්ධනයන මහතශ, ඩී.එච්.බී.බී. පත්මසරි මහතශ, 
එන්.ඩබ්ලිව.එම්. ටියුරින් මහතශ, එච්.ඩී.ටී. ප්රි න්ත මහතශ, ඒ.ඩී.ඩී.එ ා්. ගුටශ ේ්කර මහතශ, එ ා්.ශජ්. ගමශේ මහතශ, 
එච්.ආධන.ශක්.එ ා්.ශක්. පීරි ා් මහතශ 

මුළුතැන්ග යි සැප උම් අධීක්ෂක -   ජී.ඒ. විශජ්සසහ මහතශ   

අාංශ භාර සූපගේදීුද - එල්.ශක්.තා.එ ා්. ගජනශ ක මහතශ, ඩී.එම්.එම්.එම්.බී.උලපශන් මහතශ, පී.ආධන. විශජ්සසහ මහතශ, බී.ටී.ආධන. 
ශහේව්ශමශන මහතශ,  

ගජෂ්ඨ ප්රධාාන සූපගේදී -  ශක්.ඩී.යූ. ගුටරත්න මහතශ 

ප්රධාාන සූපගේදීුද - ශජ්.එම්.ආධන. ශප්රේමලශල් මහතශ, ශක්.ඩී. පි සරි මහතශ,  ඩී.එච්.ඒ.ඒ. වේමශරසරි මහතශ, එච්. විශජ්සරි මහතශ, 
එම්.ඩබ්ලිව.එම්.ජී.ඩී.තා. ව්ල්ගම මහතශ, ආධන.පී.හෑලෙශේ මහතශ, ඒ.ඒ.ඩී.සුරසග මහතශ, ශක්.වී.ඒ. ජ ව්ධනයන මහතශ. 

ගජෂ්ඨ සහකාර පාර්ලිගම්න්තු නිලධාාරි - එම්.එම්. යධනමශ ේ්න මහතශ 
 

 

වවසඅ්ාදායක ගස වා ගදපාර්තගම්න්තුව 
 

අධාක්ෂ පවවස්අාදායක ගස වා  - එච්. ඊ. ජනකශන්ත සල්ව්ශ මහතශ  

සභාගල්ඛ්න කාර්යාාංශය - එම්.ශජ්. ශපශධනරශ මහතශ (්හකශර අයයක්ෂ - පරිපශලන   පී.එච්. වේමශරසසහ මහතශ, ශක්.ආධන. ශහේරත් 
මහතශ (ප්රයශන නිලයශරිහු     වී.පී.ජී.එ ා්. විදශනපයේරට මහත්මි , ආධන.ඒ.ආධන.එල් රටව්ක මහතශ (නිශ ෝජය ප්රයශන නිලයශරිහු   
ඒ.තා.එෆා. නූෂාරත් මහත්මි  (්හකශර ප්රයශන නිලයශරි   එච්.ඊ.තා. සල්ව්ශ මහත්මි , යූ.පී.බී.එම්. උඳුශගොඩ මහතශ, එන්.එන්. 
ශහටාටිශේ මහත්මි , ඊ.එච්. ජ වීර ශමශනවි , ශක්.ඩී.ජී.එම්. ක්රිෂශන්ත මහතශ, (පශධනලිශම්න්තු නිලයශරිහු  



 

xxii 

පනත් ගකම්ම්පත් කාර්යාාංශය - එම්.එම්.එම්. මබ්රුක් මහතශ (්හකශර අයයක්ෂ- පරිපශලන   ශක්. පී. චන්දන මහතශ (ප්රයශන 
නිලයශීම , ශජ්. නසධනඩීන් මහතශ, ශක්.තා.ශක්. පීරි ා් මහත්මි , ආධන.ඒ.ඩී.එන්. ගිශ ෝව්නී මහත්මි   (්හකශර ප්රයශන නිලයශරිහු   
ශජ්.ටී.එල්.පී. ්මීර මහතශ, ඩී.ආධන.ශක්. රටසසහ ශමශනවි  (පශධනලිශම්න්තු නිලයශරිහු  

කාරක සභා කාර්යාාංශය - තා.අයි. දි්ශනශ ක මහත්මි  (්හකශර අයයක්ෂ - පරිපශලන   එන්.එන්. ශවව්කල්ව්ල මහතශ, එ ා්.පී ගමශේ 
මහත්මි , (ප්රයශන නිලයශරිහු   ආධන.ඒ.එන්.ඩී. අල්වි ා් මහත්මි , ආධන.තා.විජ යේලක මහතශ, ඩබ්ලිව.එම්.එල්.එම්. වීරසසහ 
මහත්මි  (්හකශර ප්රයශන  නිලයශරිහු    ඊ.ඒ.එන්.එම්. එදිරිසසහ මහත්මි ,  එච්.එන්. ප්රනශන්ු පුල්ශල් මහත්මි  (පශධනලිශම්න්තු 
නිලයශරිහු    

රජගේ ිකුම් පිළිබඳ හා ගප දු වාපාර පිළිබඳ කාරක සභා කාර්යාාංශය - එන්.එ ා්. වික්රමරත්න මහත්මි ,  ඒ.තා.පී. සූරි ප්තිශපරුම 
මහත්මි  (්හකශර අයයක්ෂව්රු - පරිපශලන   තා.එම්. බුලත්සසහල මහත්මි  (ප්රයශන නිලයශරි   ඒ.එ ා් ද සල්ව්ශ මහතශ, බී.ශජ්. 
අශබ්සසහ මහත්මි  (නි ශ ෝජය ප්රයශන නිලයශරිහු   එ ා්.ඒ.එම්. ෂහීඩ් මහතශ, ඩබ්ලිව.එල්.එ ා්.ඩී.ද අල්වි ා් මහත්මි  (්හකශර 
ප්රයශන නිලයශරිහු   ශක්.එම්.ජී. ශක්. ජ ව්ධනයන මහතශ, යූ.එම්.එ ා්. ප්රභාශක නි මහත්මි , ශජ්.එම්.එ ා්. නිධනමශණි මහත්මි , 
ජී.ශක්.තා. යේලකරත්න ශමශනවි , ආධන.තා. වේලයේලක මහත්මි , එච්.එම්.ඩී. ලක්මශලි ශමශනවි , එම්.එ ා්. බන්ු ලශහේව්ශ 
මහත්මි  (පශධනලිශම්න්තු නිලයශරිහු  

මහජන ගපත්සම් පිළිබඳ කාරක සභා කාර්යාාංශය - එ ා්.බී. වේලුගම්මන මහතශ (්හකශර අයයක්ෂ-පරිපශලන    එ ා්.ආධන.එම්.එච්.ජී. 
්මරදිව්ශකර ශමශනවි  (ප්රයශන නිලයශරි    එච්.ආධන.තා. සල්ව්ශ මහතශ, එ ා්.ඩබ්ලිව.ටී.ආධන. ද සල්ව්ශ මහත්මි  (නිශ ෝජය ප්රයශන 
නිලයශරිහු     බී.එ ා්.රසගිකශ මහත්මි , ජී.එම්.එච්.එ ා්. ගම්ලත් මහත්මි , එච්.ජී.ශක්. බුද්ධිකශ මහත්මි  (පශධනලිශම්න්තු 
නිලයශරිහු  

අමාතාාංශ උය ේපගේශක කාරක සභා කාර්යාාංශය- ඒ.ඒ.එ ා්.පී.ශපශධනරශ මහතශ (්හකශර අයයක්ෂ-පරිපශලන   
ඩබ්ලිව.ඩබ්ලිව.එන්.එ ා්.තා. ප්රනශන්ු  මහතශ (ප්රයශන නිලයශීම , තා.එම්. සුබසසහ මහත්මි , එම්. ශක්. එ ා්. තා. අල්වි ා් මහත්මි , 
ඩී.වී.ඕ. වීරශකෝන් මහත්මි  (නිශ ෝජය ප්රයශන නිලයශරිහු    ආධන.එම්.ඩී.ශක්. ප්රි දධන නී ශමශනවි  (්හකශර ප්රයශන නිලයශරි , 
තා.අයි.ටී. ්රත්චන්ද්ර ශමශනවි  (පශධනලිශම්න්තු නිලයශීම  

ුනස්තකාලයාධිපති -  එ ා්.එල්. ස ශත් අහමඩ් මහතශ 

නිගයෝජ ුනස්තකාලයාධිපති - ශක්.ඩී.එ ා්. විශජ්නශ ක ශමශනවි  

සහකාර ුනස්තකාලයාධිපති -   ජී. රත්නශ ක මහතශ      

කනිෂ්ඨ සහකාර ුනස්තකාලයාධිපති 1 ශරේණි  - ඩබ්ලිව.ඒ. ගුටරත්න මහතශ      

කනිෂ්ඨ සහකාර ුනස්තකාලයාධිපති  -  එච්.ඒ.එ ා්.එ ා්. ශපශධනරශ මහතශ 

ප්රධාාන පර්ගේෂණ නිලධාාරි - ජී. වේමශනශ ක මහතශ  

ගජෂ්ඨ පර්ගේෂණ නිලධාාරිුද - එම්. අජිව්ඩීන් මහතශ, ජී.ආධන.අශවෂශ ශගොඩගම මහත්මි , පී.එල්.ටී. එරන්දතී මහත්මි  

පර්ගේෂණ නිලධාාරි -   ආධන.එන්.එච්. විශජ්යේලක මහත්මි , එච්.පී.ඒ.එ ා්. අශබ්ශකෝන් මහත්මි , වි. මුරලිදශ ා් මහතශ 

ප්රධාාන පාර්ලිගම්න්තු කඅා පරිවර්තක - ඩබ්ලිව.එම්.යූ. බණ්ඩශර මහතශ  

නිගයෝජ ප්රධාාන පාර්ලිගම්න්තු කඅා පරිවර්තකගයෝ - අයි.එල්. අබ්ු ල් ජබ්බශධන මහතශ, ශජ්.ඒ.එ ා්.පී. ශපශධනරශ මහතශ, තා.ශජ්. 
කරුටශරත්න මහතශ,  

ගජෂ්ඨ පාර්ලිගම්න්තු කඅා පරිවර්තකගයෝ - ශක්.ඩී.ආධන. පද්මසරි මහතශ, ඒ. ්රව්නබව්ශනන්දන් මහතශ, ඒ.ජී. ශමොහමඩ් ෆික්රි 
මහතශ, එ ා්.ආධන.එම්. නි්ශම් මහතශ, ජී.එෆා.බී. සුශධනෂාව්රන් මහතශ, එන්.බී.තා.ශජ්. නි ා්්සග මහත්මි , එච්.වී.එ ා්. හීන්ශදනි  
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பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் 

[2020, ஓகஸ்ட் 05 தபாதுத் லதர்தலில் ததாிவுதசய்யப்பட்லடார்] 

 அ 

அலசாக்க, பிாியந்த  (புத்தளம்) 

அகடக்கலநாதன்,  தசல்வம் (வன்னி) 

அத்தநாயக, அத்தநாயக்க முதியன்லசலாலக குடாபண்டா திஸ்ஸ (லதசியப் பட்டியல்) 

அத்துலகாரல, திருமதி தலதா  (இரத்தினபுாி) 

அதாஉல்லா, அஹமட் தலப்கப மாிக்கார் (திகாமடுல்ல) 

அதுலகாரல, அதுலகாராலலாலக தபலவத்லத கவில நுவன் (திருலகாணமகல) 

அதுலகாரல, அமரகீர்த்தி (தபாலனறுகவ) 

அதுலகாரலலக, காாியவசம் சமிந்த சம்பத் (காலி) 

அப்புஹாமி,  மாக்காவிட்ட ஆரச்சிலக ததான் தஹக்ரர் கஹஜினஸ் (புத்தளம்)  

அலபகுணவர்தன, பஹலலக லராஹித்த பியதிஸ்ஸ (களுத்துகற) 

அலபசிங்க, அலசாக்   (குருநாகல்) 

அலபவர்தன, மஹிந்த யாப்பா (மாத்தகற) 

அமரசூாிய, தசல்வி ஹாினி (லதசியப் பட்டியல்) 

அமரலசன, இந்துனில் துஷார கிரான பத்திதரன்தனதஹலாலக (குருநாகல்) 

அமரவீர, மஹிந்த (அம்பாந்லதாட்கட) 

அமுனுகம, திலும் சுராஜ் பண்டார (கண்டி) 

அரம்லபதபால, திருமதி விஜயபால ஸ்ரீ நாராயண வாசல பண்டாரநாயக தமாதஹாட்டாலலாலக சீதா குமாாி (லதசியப் 

பட்டியல்) 

அலகியவன்ன, லசந்த,  அ. (கம்பஹா) 

அலவத்துவல, லஜ.சீ. (குருநாகல்) 

அலஸ், டிரான் (லதசியப் பட்டியல்) 

அலுத்கமலக, மஹிந்தானந்த (கண்டி)  

அைஹப்தபரும, டலஸ் (மாத்தகற) 

இ 

இராசமாணிக்கம், சாணக்கியன் ராகுல் ராஜபுத்திரன் (மட்டக்களப்பு) 

இராமநாதன், அங்கஜன் (யாழ்ப்பாணம்)  

இஸ்ஹாக், அப்துல் ரஹுமான் (அனுராதபுரம்)  

உ 

உதயகுமார், மயில்வாகனம் (நுவதரலியா)  

உடுகும்புர, யூ.லக. சுமித், (குருநாகல்) 

உந்துதகாட, ரூபசிங்கஹலக பிரதீப் சமன் குமார (தகாழும்பு) 

 

 

எ 

எதிாிமான்ன, ஆரச்சிலக சஞ்சீவ (களுத்துகற)  

எல்லாவல, அகில (இரத்தினபுாி) 

எல்லாவல, லலித் (களுத்துகற)  

க 

கலணஷன், மலனா (தகாழும்பு) 

கப்ரால், அஜித் நிவாட் (லதசியப் பட்டியல்) 

கம்மன்பில, உதய பிரபாத் (தகாழும்பு) 

கமலக, திருமதி டயனா (லதசியப் பட்டியல்) 

கமலத், சிறிபால, (தபாலனறுகவ) 

கருணாகரம், லகாவிந்தன் (மட்டக்களப்பு) 
கருணாதிலக, கயந்த (காலி) 

கலப்பத்தி, உபுல் சஞ்சீவ (அம்பாந்லதாட்கட) 
ககலயரசன், தவராஜா (லதசியப் பட்டியல்) 

கவிரத்ன, திருமதி ஜம்புகஹபிட்டிலயதகதர லராஹினி குமாாி விலஜரத்ன  (மாத்தகள) 

கலஜந்திரன், தசல்வராசா (லதசியப் பட்டியல்) 

காாியவசம், ஹபுதந்திாி கமலக சாகர (லதசியப் பட்டியல்) 

கிாிஎல்ல, லக்ஷ்மன் பண்டார (கண்டி) 
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கிாிந்திதகாட, உதயன சாமிந்த (கண்டி) 

குணதிலக்க, உதயகாந்த (லககாகல)  

குணவர்தன, திருமதி லகாகிலா ஹர்ஷணீ (கம்பஹா) 

குணவர்தன, திலனஷ் சந்திர ரூபசிங்க (தகாழும்பு) 

குணவர்தன, பந்துல (தகாழும்பு) 

குணவர்தன, யதாமிணீ நலராதம ரூபசிங்க (லதசியப் பட்டியல்) 

குமார், அ. அரவிந்த் (பதுகள) 

குமார்,  லவலு (கண்டி) 

குமார, ஜகத் (தகாழும்பு) 

குமாரசிங்ஹ, திருமதி கீதா சமன்மலீ (காலி) 

குமாரசிறி, லக.பீ.எஸ். (அனுராதபுரம்) 

குமாரதுங்க, தகவிந்து (லதசியப் பட்டியல்) 

தகாடலஹவா, நாலக (கம்பஹா) 

தகாடிதுவக்கு, கருணாதாஸ (மாத்தகற) 

லகாட்லடதகாட, என். நாலக்க பண்டார (மாத்தகள) 

  

ச 

சந்திரகாந்தன், சிவலநசதுகற (மட்டக்களப்பு) 

சந்திரலசன, எஸ்.எம்.(அநுராதபுரம்) 

சப்ாி, தமாதஹாமட் உகவஸ் தமாதஹாமட் அலி (லதசியப் பட்டியல்) 

சம்பந்தன், இராஜவலராதயம்  (திருலகாணமகல) 

சமரசிங்க, மஹிந்த புத்ததாஸ (களுத்துகற)  

சமரவீர, ஜயந்த (களுத்துகற)  
சித்தார்த்தன், தருமலிங்கம் (யாழ்ப்பாணம்) 

சியம்பலாப்பிட்டிய, ரஞ்ஜித்  (லககாகல) 

சிறிலசன, கமத்திாிபால (தபாலனறுகவ) 

சிறீதரன், சிவஞானம்  (யாழ்ப்பாணம்) 

சுமந்திரன், மதியாபரணம் ஆபிரகாம்  (யாழ்ப்பாணம்) 

சுலரஷ், வடிலவலு (பதுகள) 

தசதனவிரத்ன, லஜான்  (இரத்தினபுாி) 

லசமசிங்க, அசங்க தஷஹான் (அனுராதபுரம்) 

லசனாரத்ன, ராஜித (களுத்துகற) 
  

த 

த சில்வா, அகம்தபாடி தமாஹான் பிாியதர்ஷன  (காலி) 

த சில்வா, எச்.எம். பியல் நிஷாந்த (களுத்துகற) 

த சில்வா, கினிலக மலஹந்திர ஹர்ஷ  (தகாழும்பு) 

த சில்வா, சான் விஜயலால் (காலி) 

த சில்வா, நிமல் சிறிபால (பதுகள)  

தசநாயக்க, ததான் ஆத்தர் சாமர சம்பத் (பதுகள) 
திகம்பரம், பைனி. (நுவதரலியா)  

திசாநாயக்க, எஸ்.பி. (நுவதரலியா)  

திசாநாயக்க, துமிந்த  (அனுராதபுரம்) 

திசாநாயக்க, மயந்த யஸ்வந்த் (லதசியப் பட்டியல்) 

திசாநாயக்க, விமலவீர (திகாமடுல்ல) 

திசாநாயக்க, திருமதி விலஜலகான் முதியன்லசலாலக மஞ்சுலா விலஜலகான் (லதசியப் பட்டியல்)  

திசாநாயக்க, லறாஹண (மாத்தகள) 

திலீபன், குலசிங்கம் (வன்னி) 

தினுஷான், ததனகம வித்தாரனலக சானக (அம்பாந்லதாட்கட) 

திஸ்ஸகுட்டி, ஆரச்சிலக சமிந்த ஜானக (பதுகள) 

திஸாநாயக்க, அனுர குமார  (தகாழும்பு) 

துஷ்மந்த, எச்.ஆர்.சாரதீ (லககாகல) 

ததன்னக்லகான், பிரமித்த பண்டார (மாத்தகள)  

ததன்னக்லகான், ஜனக பண்டார (மாத்தகள) 

ததனிபிடிய, சுதர்ஷன (பதுகள) 

லதவானந்தா, டக்ளஸ் (யாழ்ப்பாணம்)  

ததாடங்தகாட, இசுரு (காலி) 

ததாண்டமான்,  ஜீவன் (நுவதரலியா) 

ததாலவத்த, பிலரம்நாத் சி. (தகாழும்பு) 

ததளபீக், முஹம்மது ஷாீப் (திருலகாணமகல)  
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ந 

 

நந்தலசன, எச். (அனுராதபுரம்) 

நவரத்ன, அசங்க சமிதஜீவ (குருநாகல்) 

நவனந்த, கயாஷான் (தமானராககல) 

நஸீர், அஹமட் தசய்னுலாப்தீன் (மட்டக்களப்பு) 

நாணாயக்கார, மலிகஸ்தப லகாரலலலக நலின் மனுஷ  (காலி) 

நாணாயக்கார, வாசுலதவ  (இரத்தினபுாி) 

நிசாந்த, சனத்  (புத்தளம்) 

நிர்மலநாதன், இருதயநாதன் சாள்ஸ் (வன்னி) 

தநல்சன், லஹவா கஜமன் பத்தினிலக கிங்ஸ் குமார் (தபாலனறுகவ) 

லநாகராதலிங்கம், சு. (வன்னி) 
 

ப 
  

பண்டார, சாந்த (குருநாகல்) 

பண்டார, ராஜபக்ஷ வாசல ததன்னலகான் முதியன்லசலாலக ரஞ்சித் (லதசியப் பட்டியல்) 

பதியுதீன், அப்துல் ாிஷாட் (வன்னி) 

பதிரண, அகலங்க புத்திக உதித ததத்துவ (மாத்தகற) 

பதிரண, ரலமஷ் (காலி) 

பர்னாந்து,  அருந்திக  (புத்தளம்) 

பர்னாந்து, கச்சக்கடுலக நலின் ருவன்ஜீவ (கம்பஹா) 

பர்னாந்து, நாலக ஜூட் ஹாீன் (லதசியப் பட்டியல்) 

பர்னாந்து,  லஜான்ஸ்ரன் (குருநாகல்) 

பளீல், தமாஹமட் மர்ஜான் அஸ்மி (லதசியப் பட்டியல்) 
பஸ்குவல், அனுப பியும் (களுத்துகற)  

பாலசூாிய, தாரக்க (லககாகல) 

பியதிஸ்ஸ, நிமல் (நுவதரலியா) 

பிாிஸாந்தி, திருமதி முதிதா (இரத்தினபுாி) 

பிலரமதாஸ, சஜித் (தகாழும்பு) 

பிலரமரத்ன, உத்திக (அனுராதபுரம்) 

பிலரமஜயந்த், அச்சிலக ததான் சுசில்  (தகாழும்பு) 

பீாிஸ், காமினி லக்ஷ்மன் (லதசியப் பட்டியல்) 

புஷ்பகுமார, அ.ப. ஜகத் (தமானராககல) 

தபர்னாந்துபுள்லள, திருமதி பர்பச்சுவா சுதர்ஷினி (கம்பஹா) 

தபலரரா, லபாதியாபதுலக டிலான் பிாியன்ஜன் அன்ஸ்லம் (பதுகள) 

தபலரரா, தகட்டதகாட கமலக ஜயந்த (லதசியப் பட்டியல்) [2021 ஜூகல 06ஆந் திகதி இராஜினாமா] 

தபலரரா, சகலதாருலக சுஜித் சஞ்ஜய (லககாகல) 

தபலரரா, நாணாயக்கார வர்ணகுல பட்டதபந்திலக நிலராஷன் அர்ட்லி பிாியந்த  (புத்தளம்) 

லபருதகாட, விஜித (தமானராககல) 

கபசல், தமாஹமட் காசிம் தமாஹமட் (திகாமடுல்ல) 

தபான்லசகா, சரத் (கம்பஹா)  

தபான்னம்பலம், கலஜந்திரகுமார் காங்லகசர் (யாழ்ப்பாணம்) 
 

ம 

 

மஞ்சுல, எல்.எச். சுதத் (லககாகல) 

மத்தும பண்டார, ரத்நாயக்க முதியன்லசலாலக ரஞ்சித் (லதசியப் பட்டியல்) 

மாிக்கார், எஸ்.எம். (தகாழும்பு) 

மஸ்தான், காதர் காதர் (வன்னி) 

மஹ்ரூப், இம்ரான் (திருலகாணமகல) 

மாக்கார், இம்தியாஸ் பாக்கிர் (லதசியப் பட்டியல்) 

மாயாதுன்ன, சிந்தக அமல் (புத்தளம்) 

மான்னப்தபரும, அ. அஜித் குமார (கம்பஹா) [2021 ஏப்பிரல் 08ஆம் திகதியிலிருந்து] 

முசம்மில், தமாதஹாமட் (லதசியப் பட்டியல்) 

முஸாரப், சபியுல் முதுநபீன் தமாஹமட் (திகாமடுல்ல) 



 

xxx 

ய 

யாப்பா, அநுர பிாியதர்ஷன  (குருநாகல்) 

 யாப்பாபண்டார, வசந்த (கண்டி) 
 

ர 

ரணசிங்க, ஆரச்சிலக தராஷான் அநுருத்த  (தபாலனறுகவ) 

ரணதுங்க, பிரசன்ன (கம்பஹா) 

ரணவக்க, அச்சிலக பாட்டளி சம்பிக  (தகாழும்பு) 

ரணவக, நிபுண (மாத்தகற) 

ரணவீர, புளத்தவலலக பிரசன்ன (கம்பஹா) 

ரத்நாயக்க, ஆர்.எம்.சி.பி. (நுவதரலியா) 

ரத்நாயக்க, குமாரசிறி (தமானராககல) 

ரத்வத்லத, தலாஹான்  (கண்டி) 

ரதன லதரர், வண. அத்துரலிலய (லதசியப் பட்டியல்) [2020 டிசம்பர் 18] 

ரத்னலசக்கர, பஸ்நாயக்க யசரத்னலாலக குணபால (குருநாகல்) 

ரஹீம், அப்துல் அலி சப்ாி தமாஹமட் (புத்தளம்) 

ரஹுமான், தமாதஹாமட் முஜிபுர் (தகாழும்பு) 

ராகவன், சுலரந்திர (லதசியப் பட்டியல்) 

ராதாகிருஷ்ணன், லவலுசாமி  (நுவதரலியா) 

ராமநாயக்க, அ.அ. ரஞ்சன் லிலயா சில்தவஸ்டர் (கம்பஹா) [2021 சனவாி 12ஆந் லததிய லமல் நீதிமன்றத் தீர்ப்புக்ககமய 

உறுப்புாிகம வறிதானது] 

ராலமஷ்வரன், மருதபாண்டி (நுவதரலியா) 

ராஜகருணா, ஹர்ஷன சுபுன் (கம்பஹா) 

ராஜபக்ஷ, அஜித் (அம்பாந்லதாட்கட) 

ராஜபக்ஷ, குணதிலக (கண்டி) 

ராஜபக் ஷ, சமல் (அம்பாந்லதாட்கட) 

ராஜபக்ஷ, சஷீந்திர (தமானராககல) 

ராஜபக்ஷ, நாமல் (அம்பாந்லதாட்கட)  

ராஜபக்ஷ, தபஸில் லராஹண (லதசியப் பட்டியல் [2021 ஜூகல 07ஆந் திகதியிலிருந்து] 

ராஜபக்ஷ, மஹிந்த (குருநாகல்) 

ராஜபக்ஷ, ராஜபக்ஷ பதிரன்தநதஹலாலக உபுல் மலஹந்திர (கம்பஹா) 

ராஜபக் ஷ, விஜயதாஸ (தகாழும்பு) 

ராஜபக்ஷ, ராஜமந்திாிலாலக திலக் (திகாமடுல்ல) 
  

ல 

லான்சா, அந்தனி நிமல் (கம்பஹா) 

லியனலக, உடகம லியனலக வருண பிாியன்த (இரத்தினபுாி) 

தலாக்குலக, காமினி குலவங்ஷ (தகாழும்பு) 

 

வ 

வக்கும்புர, ஜானக  (இரத்தினபுாி) 

வலலதபாட, காமினி (இரத்தினபுாி) 

வன்னிஆரச்சி,  திருமதி பவித்ராலதவி (இரத்தினபுாி) 

விக்கிரமசிங்ஹ, ரணில் (லதசியப் பட்டியல் [2021 ஜுன்  18ஆந் திகதியிலிருந்து] 

விக்கிரமசிங்ஹ, திருமதி ராஜிகா (லககாகல) 

விக்கிரமநாயக்க, விதுற (களுத்துகற) 

விக்ரமரத்ன, இரான் (லதசியப் பட்டியல்) 

விக்லனஸ்வரன், கனகசபாபதி விஸ்வலிங்கம் (யாழ்ப்பாணம்) 

விதாரண, திஸ்ஸ (லதசியப் பட்டியல்)  

விதான, எம்.டபிள்யு.டீ.சஹன் பிரதீப் (கம்பஹா) 

விதானலக, அங்கும்பர ஆரச்சிலக லஹஷான் விஜய (இரத்தினபுாி) 

விதானகமலக, லதனுக அமித் (பதுகள) 

விதானலக, மதுர (தகாழும்பு) 

வியாலைந்திரன், சதாசிவம் (மட்டக்களப்பு) 

விலஜசிங்ஹ, லஹரத் முதியன்லசலாலக, தர்மலசன (தமானராககல) 



 

xxxi 

 

விலஜசிறி, தலாகுகஸ்ததாட்ட வித்தாரணலக சமிந்த (பதுகள) 

விலஜசுந்தர, விலஜசுந்தர முதியன்லசலாலக லராஹண பண்டார (அனுராதபுரம்) 

விலஜலசகர, கஞ்சன (மாத்தகற) 

வீரக்தகாடி, சந்திம (காலி) 

வீரசிங்க, டீ. (திகாமடுல்ல) 

வீரசிங்க, ஜயந்த (லதசியப் பட்டியல்) 

வீரசிங்ஹ, கமலக ஹத்ததாடுவ வீரசுமன (மாத்தகற) 

வீரலசக்கர, சரத் (தகாழும்பு) 

வீரவங்ஸ, விமல் (தகாழும்பு) 

தவதஆரச்சி,  திலிப் (அம்பாந்லதாட்கட) 

தவல்கம, குமார (களுத்துகற) 

 

ற 

றம்புக்தவல்ல, தகதஹலிய (கண்டி) 

  

ஜ 

ஜயதகாடி, ஆரச்சிலாலக சிசிர (கம்பஹா) 

ஜயசுமன, சன்ன சுகத் (அனுராதபுரம்) 

ஜயலசகர, தயாசிறி (குருநாகல்)  

ஜயலசகர, ஹல்கந்தலிய லலகமலாலக பிலரமலால்  (இரத்தினபுாி) 

ஜயதிலக்க, விதான பதிரணலக மிலான் சஜித் (கம்பஹா) 

ஜயமஹ, நலின் பண்டார (குருநாகல்)  

ஜயரத்ன, அநுராத (கண்டி) 

ஜயரத்ன, பியங்கர (புத்தளம்)   

ஜயவர்தன, லசனாதீரலக ததான் கவிந்த லஹஷான் (கம்பஹா) 

  

ஹ 

ஹக்கீம், அப்துல் ரவூப் ஹிபதுல் (கண்டி) 

ஹாீஸ், ஹபீப் தமாஹமட் தமாஹமட்  (திகாமடுல்ல) 

ஹாஷிம், அப்துல் ஹலீம் தமாஹமட் (கண்டி) 

ஹாஷிம், கபீர் (லககாகல) 

லஹரத், எச்.எம். சமன்பிாிய (குருநாகல்) 

லஹரத், கனக (லககாகல) 

லஹரத், டி.பி. (குருநாகல்) 

லஹரத், ஜயரத்ன (குருநாகல்) 

லஹரத், ஹிட்டிஹாமி அப்புஹாமிலாலக ததான்  இந்திக அநுருத்த (கம்பஹா) 

லஹரத், லஹரத் முதியன்லசலாலக சாித்த (லதசியப் பட்டியல்) 

லஹரத், லஹரத் முதியன்லசலாலக விஜித (கம்பஹா)   
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இலங்ககச் சனநாயக லசாசலிசக் குடியரசு 

சனாதிபதி 

லமதகு லகாட்டாபய ராஜபக்ஷ  

அகமச்சரகவ  

 

பிரதம அகமச்சரும் தபாருளாதாரக் தகாள்கககள் மற்றும் திட்டச் தசயற்படுத்துகக அகமச்சரும் புத்தசாசன, சமய மற்றும் கலாசார 

அலுவல்கள் அகமச்சரும் நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீடகமப்பு அகமச்சரும் - மாண்புமிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ 

நீர்ப்பாசன அகமச்சர்  - மாண்புமிகு சமல் ராஜபக்ஷ 

ததாைில் அகமச்சர் - மாண்புமிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா 

தவளிநாட்டு அலுவல்கள் அகமச்சரும் பாராளுமன்றச் சகப முதல்வரும் - மாண்புமிகு  திலனஷ் குணவர்தன  

தநடுஞ்சாகலகள் அகமச்சரும் அரசாங்கக் கட்சியின் முதற்லகாலாசானும் - மாண்புமிகு லஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து  

கல்வி அகமச்சர் - மாண்புமிகு (லபராசிாியர்)  ஜீ.எல். பீாிஸ் 

சுகாதார அகமச்சர் - மாண்புமிகு (திருமதி) பவித்ராலதவி வன்னிஆரச்சி  

கடற்தறாைில் அகமச்சர் - மாண்புமிகு டக்ளஸ் லதவானந்தா 

லபாக்குவரத்து அகமச்சர் - மாண்புமிகு காமினி தலாக்குலக 

வர்த்தக அகமச்சர்  - மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன 

அரசாங்க லசகவகள், மாகாண சகபகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அகமச்சர் - மாண்புமிகு  ஜனக பண்டார ததன்னலகான்  

வனசீவராசிகள் மற்றும் வனப் பாதுகாப்பு அகமச்சர் - மாண்புமிகு  சீ.பி. ரத்நாயக்க 

தவகுசன ஊடக அகமச்சர் - மாண்புமிகு தகதஹலிய றம்புக்தவல்ல 

மின்சக்தி அகமச்சர் - மாண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும 

ககத்ததாைில் அகமச்சர் - மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ஸ  

நிதி அகமச்சர் - மாண்புமிகு தபஸில் லராஹண ராஜபக்ஷ 

சுற்றாடல் அகமச்சர் - மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர 

காணி அகமச்சர் - மாண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரலசன  

கமத்ததாைில் அகமச்சர் - மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமலக 

நீர் வைங்கல் அகமச்சர் - மாண்புமிகு வாசுலதவ நாணாயக்கார 

வலுசக்தி அகமச்சர் - மாண்புமிகு உதய கம்மன்பில  

தபருந்லதாட்ட அகமச்சர் - மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரலமஷ் பதிரண  

சுற்றுலாத்துகற அகமச்சர்  - மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க  

துகறமுகங்கள் மற்றும் கப்பற்றுகற அகமச்சர் - மாண்புமிகு லராஹித அலபகுணவர்தன 

இகளஞர் மற்றும் விகளயாட்டுத்துகற அகமச்சர் - மாண்புமிகு நாமல் ராஜபக்ஷ 

நீதி அகமச்சர் - மாண்புமிகு எம்.யு.எம். அலி சப்ாி   

தபாதுமக்கள் பாதுகாப்பு அகமச்சர் - மாண்புமிகு (கலாநிதி) சரத் வீரலசகர  
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இராஜாங்க அகமச்சர்கள் 
 
 

அரச பாதுகாப்பு மற்றும் அனர்த்த முகாகமத்துவ இராஜாங்க அகமச்சரும் உள்நாட்டலுவல்கள் இராஜாங்க அகமச்சரும் - மாண்புமிகு 

சமல் ராஜபக்ஷ 

டிஜிட்டல் ததாைில்நுட்பம் மற்றும் ததாைில்முயற்சி அபிவிருத்தி இராஜாங்க அகமச்சர்- மாண்புமிகு நாமல் ராஜபக்ஷ 

கல்விச்  சீர்திருத்தங்கள், திறந்த பல்ககலக்கைகங்கள் மற்றும் ததாகலக்கல்வி லமம்பாட்டு இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு  சுசில்  

பிலரமஜயந்த   

தவளிநாட்டுத் ததாைில்வாய்ப்பு லமம்பாடு மற்றும் சந்கதப் பல்வககப்படுத்தல் இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு பியங்கர ஜயரத்ன 

சூாிய சக்தி, காற்று மற்றும் நீர் மின்னுற்பத்திக் கருத்திட்ட இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு துமிந்த  திசாநாயக்க 

பத்திக், ககத்தறித் துணிகள் மற்றும் உள்நாட்டு ஆகட உற்பத்தி இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயலசகர 

கூட்டுறவுச் லசகவகள், சந்கதப்படுத்தல் அபிவிருத்தி மற்றும் நுகர்லவார் பாதுகாப்பு இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு லசந்த 

அலகியவன்ன  

ஆரம்ப சுகாதார லசகவகள், ததாற்று லநாய்கள் மற்றும் தகாவிட் லநாய்க் கட்டுப்பாட்டு அலுவல்கள் இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு 

(கவத்திய கலாநிதி) (திருமதி) சுதர்ஷனி பர்னாந்துபுள்லள 

ததன்கன, கித்துல் மற்றும் பகன தசய்கககள் லமம்பாடு மற்றும் அகவ சார்ந்த தபாறிமுகற பண்டங்களின் உற்பத்தி மற்றும் ஏற்றுமதி 

பல்வககப்படுத்தல் இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு அருந்திக்க பர்னாந்து 

கிராமிய வீதிகள் மற்றும் ஏகனய உட்கட்டகமப்பு வசதிகள் இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு நிமல் லான்சா 

வனசீவராசிகள் பாதுகாப்பு, , யாகன லவலி மற்றும் அகைிககள நிர்மாணித்தல் உள்ளிட்ட பாதுகாப்பு நடவடிக்கககள் மற்றும் மீள் 

காடாக்கம், வனவள அபிவிருத்தி இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு விமலவீர திசாநாயக்க 

களஞ்சிய வசதிகள், தகாள்கலன் முகனயங்கள், துகறமுக வைங்கல் வசதிகள் மற்றும் இயந்திரப் படகுகள், கப்பற்தறாைில் அபிவிருத்தி 

இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு ஜயந்த சமரவீர 

வாகன ஒழுங்குறுத்துகக, லபருந்துப் லபாக்குவரத்துச் லசகவகள் மற்றும் புககயிரதப் தபட்டிகள் மற்றும் லமாட்டார் வாகன ககத்ததாைில் 

இராஜாங்க அகமச்சரும்  சமூகப் தபாலிஸ் லசகவகள் இராஜாங்க அகமச்சரும்  - மாண்புமிகு திலும் அமுணுகம 

ககரலயாரப் பாதுகாப்பு மற்றும் தாழ்நில அபிவிருத்தி  இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு தமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா 

அறதநறிப் பாடசாகலகள், பிாிலவனாக்கள் மற்றும் பிக்குமார் கல்வி இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு விஜித லபருதகாட 

மாகாண சகபகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அலுவல்கள் இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு தராஷான் ரணசிங்க 

இரத்தினக்கல், தங்க ஆபரணங்கள் சார்ந்த ககத்ததாைில் இராஜாங்க அகமச்சரும் சிகறச்சாகலகள் முகாகமத்துவம் மற்றும் 

சிகறக்ககதிகள்  புனர்வாழ்வளிப்பு அலுவல்கள் இராஜாங்க அகமச்சரும் - மாண்புமிகு தலாஹான் ரத்வத்லத 

கரும்பு, லசாளம், மர முந்திாிகக, மிளகு, கறுவா, கராம்பு, தவற்றிகல உள்ளிட்ட சிறு தபருந்லதாட்டப் பயிர்ச்தசய்கக அபிவிருத்தி மற்றும் 

அதுசார்ந்த ககத்ததாைில்கள் மற்றும் ஏற்றுமதி லமம்பாட்டு இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு ஜானக வக்கும்புர 

லதசிய மரபுாிகமகள், அருங்ககலகள் மற்றும் கிராமியச் சிற்பக்ககலகள் லமம்பாட்டு அலுவல்கள் இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு 

விதுற விக்கிரமநாயக்க 

சமுர்த்தி, உள்ளக தபாருளாதார, நுண்நிதிய, சுயததாைில், ததாைில் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு தசஹான் லசமசிங்க 

கம்பனித் லதாட்டங்ககள மறுசீரகமத்தல், லதயிகல மற்றும் இறப்பர் லதாட்டங்கள் சார்ந்த பயிர்ச்தசய்கக, ததாைிற்சாகலககள 

நவீனமயப்படுத்தல் மற்றும் லதயிகல மற்றும் இறப்பர் ஏற்றுமதி லமம்பாட்டு இராஜாங்க அகமச்சர் -   மாண்புமிகு கனக லஹரத் 

கிராமிய மற்றும் பிரலதச நீர்க் கருத்திட்ட அபிவிருத்தி  இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு சனத் நிசாந்த  

பிராந்திய உறவு நடவடிக்கககள் இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு தாரக பாலசூாிய 

அலங்கார மீன்கள், நன்னீர் மீன்கள், இறால்ககள வளர்த்தல், கடற்தறாைில் துகறமுகங்கள் அபிவிருத்தி, பலநாள் கடற்தறாைில் 

அலுவல்கள் மற்றும் மீன் ஏற்றுமதி இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு கஞ்சன விலஜலசகர 

கிராமிய வீடகமப்பு மற்றும் நிர்மாணத்துகற மற்றும் கட்டிடப்தபாருள் ககத்ததாைில் இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு இந்திக 

அனுருத்த  
மகாவலி வலயங்ககள அண்டியுள்ள கால்வாய்களின் அகைிகள் மற்றும் குடியிருப்புகள் தபாது உட்கட்டகமப்பு வசதிகள் இராஜாங்க 

அகமச்சர் - மாண்புமிகு சிறிபால கம்லத்  

கிராமிய வயல் நிலங்கள் மற்றும் அண்டியுள்ள குளங்கள், நீர்த்லதக்கங்கள் மற்றும் நீர்ப்பாசன அபிவிருத்தி இராஜாங்க அகமச்சர் - 

மாண்புமிகு  அனுராத ஜயரத்ன 

பின்தங்கிய கிராம பிரலதச அபிவிருத்தி, வீட்டு விலங்கின வளர்ப்பு மற்றும் சிறுதபாருளாதார பயிர்ச்தசய்கக லமம்பாட்டு  இராஜாங்க 

அகமச்சர் - மாண்புமிகு ச. வியாலைந்திரன் 

 கிராமிய மற்றும் பாடசாகல விகளயாட்டு உட்கட்டகமப்பு வசதிகள் லமம்பாட்டு இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு லதனுக 

விதானகமலக  

விமானச் லசகவகள் மற்றும் ஏற்றுமதி வலயங்கள் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு டி.வி.சானக  

சுலதச கவத்திய முகறகளின் லமம்பாடு, கிராமிய மற்றும் ஆயுர்லவத கவத்தியசாகலகள் அபிவிருத்தி மற்றும் சமூக சுகாதார இராஜாங்க 

அகமச்சர் - மாண்புமிகு சிசிர ஜயதகாடி 

மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அபிவிருத்தி, முன்பள்ளி மற்றும் ஆரம்பக்கல்வி, கல்விச் லசகவகள் மற்றும் பாடசாகலகள் உட்கட்டகமப்பு 

வசதிகள் இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு பியல் நிஷாந்த த சில்வா  

பிரம்புகள், பித்தகள, மட்பாண்டங்கள், மரப்தபாருட்கள் மற்றும் கிராமியக் ககத்ததாைில் லமம்பாட்டு இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு 

பிரசன்ன ரணவீர  

கால்நகட வளங்கள், பண்கணகள் லமம்பாடு, பால் மற்றும் முட்கட சார்ந்த ததாைில் இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு  டி.பி. லஹரத் 

நகர அபிவிருத்தி, கைிவுப்தபாருள் அகற்றுகக மற்றும் சமுதாயத் தூய்கமப்படுத்தல் இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு நாலக்க 

தகாடலஹவா 

ஔடத உற்பத்திகள், வைங்குகககள் மற்றும் ஒழுங்குறுத்துகக இராஜாங்க அகமச்சர் – மாண்புமிகு (லபராசிாியர்) சன்ன ஜயசுமன 

லதாட்ட வீடகமப்பு மற்றும் சமுதாய உட்கட்டகமப்பு வசதிகள் இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு ஜீவன் ததாண்டமான்  

லசதன பசகள உற்பத்தி லமம்பாடு மற்றும் விநிலயாக ஒழுங்குபடுத்துகக மற்றும் தானிய வகககள், லசதன உணவுகள், மரக்கறிகள், 

பைவகககள், மிளகாய், தவங்காயம் மற்றும் உருகளக்கிைங்குச் தசய்கக லமம்பாட்டு, விகத உற்பத்திகள் மற்றும் உயர் ததாைில்நுட்ப 

கமத்ததாைில் இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு ஷஷீந்திர ராஜபக்ஷ  

திறன்கள் அபிவிருத்தி, ததாைில் கல்வி, ஆராய்ச்சி மற்றும் புத்தாக்க இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு (திருமதி) சீதா அரம்லபதபால  

நிதி, மூலதனச் சந்கத மற்றும் அரச  ததாைில்முயற்சி மறுசீரகமப்பு இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு அஜித் நிவாட் கப்ரால்  
 

 



 

xxxv 

தவிசாளர் குைாம்  

 

மாண்புமிகு லவலு குமார், மாண்புமிகு மயந்த திசாநாயக்க, மாண்புமிகு ஹர்ஷன ராஜகருணா, மாண்புமிகு (திருமதி) லராஹினி குமாாி 

விலஜரத்ன, மாண்புமிகு லஹசா விதானலக, மாண்புமிகு சஞ்ஜீவ எதிாிமான்ன, மாண்புமிகு (திருமதி) லகாகிலா குணவர்தன, 

மாண்புமிகு இசுரு ததாடன்தகாட, மாண்புமிகு வசந்த யாப்பாபண்டார, மாண்புமிகு அஜித் ராஜபக்ஷ, மாண்புமிகு சாணக்கியன் 

ராஜபுத்திரன் இராசமாணிக்கம், மாண்புமிகு வீரசுமன வீரசிங்ஹ, மாண்புமிகு பிலரம்நாத் சி. ததாலவத்த, மாண்புமிகு (கலாநிதி) 

(தசல்வி)ஹாினி அமரசூாிய.    
 

பாராளுமன்றக் குழுக்கள் 

ததாிவுக்குழு 
மாண்புமிகு மஹிந்த யாப்பா அலபவர்தன (தவிசாளர்), மாண்புமிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா, மாண்புமிகு  திலனஷ் குணவர்தன, 

மாண்புமிகு லஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து, மாண்புமிகு டக்ளஸ் லதவானந்தா, மாண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும, மாண்புமிகு 

விமல் வீரவங்ச, மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க, மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல,  மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க, 

மாண்புமிகு றவுப் ஹக்கீம், மாண்புமிகு விஜித லஹரத், மாண்புமிகு தசல்வம் அகடக்கலநாதன்.  

பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழு 

மாண்புமிகு மஹிந்த யாப்பா அலபவர்தன (தவிசாளர்), மாண்புமிகு ரன்ஜித் சியம்பலாபிடிய, மாண்புமிகு அங்கஜன் 

இராமநாதன், மாண்புமிகு திலனஷ் குணவர்தன, மாண்புமிகு சஜித் பிலரமதாஸ, மாண்புமிகு லஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து, 

மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல, மாண்புமிகு சமல் ராஜபக்ஷ, மாண்புமிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா, மாண்புமிகு 

(லபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ், மாண்புமிகு டக்ளஸ் லதவானந்தா, மாண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும, மாண்புமிகு விமல் 

வீரவங்ஸ, மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர, மாண்புமிகு வாசுலதவ நாணாயக்கார, மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க, 

மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி, மாண்புமிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ, மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க, மாண்புமிகு றவுப் 

ஹகீம், மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க, மாண்புமிகு  டிலான்  தபலரரா, மாண்புமிகு றிஸாட் பதியுதீன், மாண்புமிகு 

ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் மத்தும பண்டார, மாண்புமிகு மலனா கலணசன், மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன். 

நிகலயியற் கட்டகளகள் பற்றிய குழு 

மாண்புமிகு மஹிந்த யாப்பா அலபவர்தன (தவிசாளர்), மாண்புமிகு ரன்ஜித் சியம்பலாபிடிய, மாண்புமிகு அங்கஜன் 

இராமநாதன், மாண்புமிகு (திருமதி) பவித்ராலதவி வன்னிஆரச்சி, மாண்புமிகு ஏ.டி. சுசில் பிலரமஜயந்த, மாண்புமிகு  டிலான்  

தபலரரா, மாண்புமிகு சந்திம வீரக்தகாடி, மாண்புமிகு மயந்த திசாநாயக்க, மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன், மாண்புமிகு 

சுஜித் தபலரரா, மாண்புமிகு சாகர காாியவசம், மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுலரன் ராகவன்.  

சகபக்குழு 

மாண்புமிகு மஹிந்த யாப்பா அலபவர்தன (தவிசாளர்), மாண்புமிகு அருந்திக்க பர்னாந்து, மாண்புமிகு நிமல் லான்சா, மாண்புமிகு 

கஞ்சன விலஜலசகர, மாண்புமிகு பியல் நிஷாந்த த சில்வா, மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) (திருமதி) சீதா அரம்லபதபால, 

மாண்புமிகு லஜ.சீ. அலவத்துவல, மாண்புமிகு (லமஜர்) பிரதீப் உந்துதகாட, மாண்புமிகு ஜகத் குமார, மாண்புமிகு கிங்ஸ் 

தநல்சன், மாண்புமிகு (திருமதி) முதிதா பிாிஸான்தி, மாண்புமிகு நலின் பர்னாந்து, மாண்புமிகு அலி சப்ாி ரஹீம், மாண்புமிகு 

மர்ஜான் பளீல், மாண்புமிகு (திருமதி) டயனா கமலக.   

ஒழுக்கவியல் மற்றும் சிறப்புாிகமகள் பற்றிய குழு  

மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி, மாண்புமிகு விஜித லபருதகாட, மாண்புமிகு கனக லஹரத், மாண்புமிகு தாரக்க பாலசூாிய, 

மாண்புமிகு  அனுராத ஜயரத்ன, மாண்புமிகு கபீர் ஹஷீம், மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ, மாண்புமிகு 

ஜீ.ஜீ. தபான்னம்பலம், மாண்புமிகு அ. அரவிந்த் குமார், மாண்புமிகு லவலு குமார், மாண்புமிகு (திருமதி) லகாகிலா குணவர்தன, 

மாண்புமிகு பிரமித்த பண்டார ததன்னலகான், மாண்புமிகு ஷான் விஜயலால் த சில்வா, மாண்புமிகு க.வி. விக்லனஸ்வரன், 

மாண்புமிகு தகவிந்து குமாரதுங்க, மாண்புமிகு (லபராசிாியர்) ரஞ்சித் பண்டார. 

அரசாங்க கணக்குகள் பற்றிய குழு 

மாண்புமிகு (லபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண (தவிசாளர்), மாண்புமிகு உதய கம்மன்பில, மாண்புமிகு துமிந்த  திசாநாயக்க, 

மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயலசகர, மாண்புமிகு லசந்த அலகியவன்ன, மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) (திருமதி) சுதர்ஷனி 

பர்னாந்துபுள்லள, மாண்புமிகு தசஹான் லசமசிங்க, மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணவீர, மாண்புமிகு திஸ்ஸ அத்தநாயக்க, மாண்புமிகு 

ஹாின் பர்னாந்து, மாண்புமிகு நிலராஷன் தபலரரா, மாண்புமிகு கபஸால் காசிம், மாண்புமிகு அலசாக் அலபசிங்க, மாண்புமிகு 

புத்திக பத்திரண, மாண்புமிகு கா. காதர் மஸ்தான், மாண்புமிகு சிவஞானம் சிறீதரன்,  மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) உபுல் 

கலப்பத்தி, மாண்புமிகு பீ.கவ.ஜீ. ரத்னலசக்கர, மாண்புமிகு வீரசுமன வீரசிங்ஹ, மாண்புமிகு (லபராசிாியர்) ரஞ்சித் பண்டார. 

மாண்புமிகு தமாஹமட் முஸம்மில், மாண்புமிகு (கலாநிதி) (தசல்வி) ஹாினி அமரசூாிய.  

அரசாங்க தபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழு 

மாண்புமிகு (லபராசிாியர்) சாித்த லஹரத் (தவிசாளர்), மாண்புமிகு மஹிந்த அமரவீர, மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமலக, 

மாண்புமிகு லராஹித அலபகுணவர்தன, மாண்புமிகு ஏ.டி. சுசில் பிலரமஜயந்த, மாண்புமிகு ஜயந்த சமரவீர, மாண்புமிகு திளும் 

அமுணுகம, மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த லஹரத், மாண்புமிகு (கலாநிதி) சரத் வீரலசகர, மாண்புமிகு டி.வி.சானக, மாண்புமிகு 

(கலாநிதி) நாலக தகாடலஹவா, மாண்புமிகு அஜித் நிவாட் கப்ரால், மாண்புமிகு றவுப் ஹகீம், மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க, 

மாண்புமிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க, மாண்புமிகு ஜகத் புஷ்பகுமார, மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா, மாண்புமிகு 

இரான் விக்கிரமரத்ன, மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ, மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார், மாண்புமிகு பிலரம்நாத் சி. 

ததாலவத்த, மாண்புமிகு சாணக்கியன் ராஜபுத்திரன் இராசமாணிக்கம்.  

 



 

xxxvi 

அரசாங்க நிதி பற்றிய குழு 

மாண்புமிகு அநுர பிாியதர்ஷன யாபா (தவிசாளர்), மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன, மாண்புமிகு தகதஹலிய றம்புக்தவல்ல, 

மாண்புமிகு (கலாநிதி) சரத் வீரலசகர, மாண்புமிகு சுசில் பிலரமஜயந்த, மாண்புமிகு விதுற விக்கிரமநாயக்க, மாண்புமிகு 

டி.வி.சானக, மாண்புமிகு (கலாநிதி) நாலக தகாடலஹவா, மாண்புமிகு விஜித லஹரத், மாண்புமிகு டிலான்  தபலரரா, மாண்புமிகு 

குமார தவல்கம, மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா, மாண்புமிகு மனுஷ நாணாயக்கார, மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன், 

மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) கவிந்த லஹஷான் ஜயவர்தன, மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான், மாண்புமிகு இசுரு 

ததாடன்தகாட, மாண்புமிகு அனுப பஸ்குவல், மாண்புமிகு நலின் பர்னாந்து, மாண்புமிகு எம். டப்ளியு. டீ. சஹன் பிரதீப் விதான, 

மாண்புமிகு (லபராசிாியர்) ரஞ்சித் பண்டார. 

தபாது மனுக்கள் பற்றிய  குழு   

மாண்புமிகு காமினி தலாக்குலக (தவிசாளர்), மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயலசகர, மாண்புமிகு நிமல் லான்சா, மாண்புமிகு ஜானக 

வக்கும்புர, மாண்புமிகு ச. வியாலைந்திரன், மாண்புமிகு லதனுக விதானகமலக, மாண்புமிகு ஜீவன் ததாண்டமான், மாண்புமிகு 

இம்தியாஸ் பாகிர் மாகார், மாண்புமிகு குமார தவல்கம, மாண்புமிகு ஜகத் புஷ்பகுமார, மாண்புமிகு திலிப் தவதஆரச்சி, 

மாண்புமிகு மனுஷ நாணாயக்கார, மாண்புமிகு கா. காதர் மஸ்தான், மாண்புமிகு அலசாக்க பிாியந்த, மாண்புமிகு ஜயந்த 

தகட்டதகாட, மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரலசன, மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான், மாண்புமிகு வருண லியனலக, 

மாண்புமிகு (திருமதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ, மாண்புமிகு குலசிங்கம் திலீபன், மாண்புமிகு எஸ்.எம்.எம். முஸ்ஸாரப், 

மாண்புமிகு நிபுண ரணவக, மாண்புமிகு (திருமதி) ராஜிகா விக்கிரமசிங்ஹ,  

உயர் பதவிகள் பற்றிய குழு 

 மாண்புமிகு மஹிந்த யாப்பா அலபவர்தன (தவிசாளர்), மாண்புமிகு சமல் ராஜபக்ஷ, மாண்புமிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா, மாண்புமிகு 

திலனஷ் குணவர்தன, மாண்புமிகு லஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து, மாண்புமிகு டக்ளஸ் லதவானந்தா, மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல 

குணவர்தன, மாண்புமிகு தகதஹலிய றம்புக்தவல்ல, மாண்புமிகு உதய கம்மன்பில, மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரலமஷ் 

பதிரண, மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) (திருமதி) சுதர்ஷனி பர்னாந்துபுள்லள, மாண்புமிகு விதுற விக்கிரமநாயக்க, மாண்புமிகு 

லஜான் தசதனவிரத்ன, மாண்புமிகு அநுர பிாியதர்ஷன யாபா, மாண்புமிகு விஜித லஹரத், மாண்புமிகு றிஸாட் பதியுதீன், 

மாண்புமிகு (திருமதி) தலதா அதுலகாரல, பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் தபான்லசகா, மாண்புமிகு தருமலிங்கம் சித்தார்த்தன்.  

இகணப்புக் குழு 

மாண்புமிகு மஹிந்த யாப்பா அலபவர்தன (தவிசாளர்), மாண்புமிகு ரன்ஜித் சியம்பலாபிடிய, மாண்புமிகு அங்கஜன் 

இராமநாதன், மாண்புமிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ, மாண்புமிகு சமல் ராஜபக்ஷ, மாண்புமிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா, 

மாண்புமிகு திலனஷ் குணவர்தன, மாண்புமிகு லஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து, மாண்புமிகு (லபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ், 

மாண்புமிகு (திருமதி) பவித்ராலதவி வன்னிஆரச்சி, மாண்புமிகு டக்ளஸ் லதவானந்தா, மாண்புமிகு காமினி தலாக்குலக, 

மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன, மாண்புமிகு  ஜனக பண்டார ததன்னலகான், மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க, 

மாண்புமிகு தகதஹலிய றம்புக்தவல்ல, மாண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும, மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ஸ, மாண்புமிகு 

மஹிந்த அமரவீர, மாண்புமிகு எஸ்.எம். சந்திரலசன, மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமலக, மாண்புமிகு வாசுலதவ 

நாணாயக்கார, மாண்புமிகு உதய கம்மன்பில, மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரலமஷ் பதிரண, மாண்புமிகு பிரசன்ன 

ரணதுங்க, மாண்புமிகு லராஹித அலபகுணவர்தன, மாண்புமிகு நாமல் ராஜபக்ஷ, மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி, 

மாண்புமிகு (கலாநிதி) சரத் வீரலசக்கர, மாண்புமிகு தாரக்க பாலசூாிய, மாண்புமிகு சஜித் பிலரமதாஸ, மாண்புமிகு 

லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல, மாண்புமிகு அநுர பிாியதர்ஷன யாபா, மாண்புமிகு (லபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண, மாண்புமிகு 

(லபராசிாியர்) சாித்த லஹரத்.   

பின்வாிகச உறுப்பினர் குழு   

மாண்புமிகு மாண்புமிகு லஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து (தவிசாளர்), மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல, மாண்புமிகு சு. லநாகராதலிங்கம், 

மாண்புமிகு தசல்வராசா கலஜந்திரன், மாண்புமிகு கபில அதுலகாரல, மாண்புமிகு எம். உதயகுமார், மாண்புமிகு சஞ்ஜீவ 

எதிாிமான்ன, மாண்புமிகு கருணாதாஸ தகாடிதுவக்கு, மாண்புமிகு நாலக பண்டார லகாட்லடதகாட, மாண்புமிகு (லமஜர்) 

சுதர்ஷன ததனிபிடிய, மாண்புமிகு டப்ளியூ.எச்.எம். தர்மலசன, மாண்புமிகு கிங்ஸ் தநல்சன், மாண்புமிகு லராஹண பண்டார, 

மாண்புமிகு எஸ்.எம்.எம். முஸ்ஸாரப், மாண்புமிகு குமாரசிறி ரத்னாயக்க, மாண்புமிகு சாணக்கியன் ராஜபுத்திரன் 

இராசமாணிக்கம், மாண்புமிகு டீ. வீரசிங்க, மாண்புமிகு (திருமதி) மஞ்சுலா திசாநாயக்க. 
 

சட்டவாக்க நிகலயியற் குழு    
மாண்புமிகு ரன்ஜித் சியம்பலாபிடிய (தவிசாளர்), மாண்புமிகு அங்கஜன் இராமநாதன், மாண்புமிகு (லபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ், 

மாண்புமிகு (திருமதி) பவித்ராலதவி வன்னிஆரச்சி, மாண்புமிகு நாமல் ராஜபக்ஷ, மாண்புமிகு தமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா, 

மாண்புமிகு சிசிர ஜயதகாடி, மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித லசனாரத்ன, மாண்புமிகு சந்திம வீரக்தகாடி, மாண்புமிகு 

லகாவிந்தன் கருணாகரம், மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி, மாண்புமிகு இம்ரான் மஹ்ரூப், மாண்புமிகு ஹர்ஷன ராஜகருணா, 

மாண்புமிகு பிலரம்நாத் சி. ததாலவத்த, மாண்புமிகு மதுர விதானலக, மாண்புமிகு சாகர காாியவசம், மாண்புமிகு (சனாதிபதி 

சட்டத்தரணி) ஜயந்த வீரசிங்க.  



 

xxxvii 

அகமச்சுசார் ஆலலாசகனக் குழுக்கள் 

பாதுகாப்பு அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆலலாசகனக் குழு  

மாண்புமிகு சமல் ராஜபக்ஷ, மாண்புமிகு அநுர பிாியதர்ஷன யாபா, மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க, பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் 

தபான்லசகா, மாண்புமிகு டிரான் அலஸ், மாண்புமிகு (லமஜர்) பிரதீப் உந்துதகாட.   

நிதி அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆலலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ (தவிசாளர்), மாண்புமிகு தசஹான் லசமசிங்க, மாண்புமிகு அஜித் நிவாட் கப்ரால், மாண்புமிகு பாட்டளி 

சம்பிக ரணவக்க, மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா, மாண்புமிகு ஜகத் குமார, மாண்புமிகு எம். டப்ளியு. டீ. சஹன் பிரதீப் 

விதான, மாண்புமிகு (லபராசிாியர்) ரஞ்சித் பண்டார.   

புத்தசாசன, சமய மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆலலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ (தவிசாளர்), மாண்புமிகு விதுற விக்கிரமநாயக்க, மாண்புமிகு புத்திக பத்திரண, மாண்புமிகு சஞ்ஜீவ 

எதிாிமான்ன, மாண்புமிகு லக.பி.எஸ். குமாரசிறி, மாண்புமிகு எஸ்.எம்.எம். முஸ்ஸாரப், மாண்புமிகு தகவிந்து குமாரதுங்க. 

நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீடகமப்பு அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆலலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ (தவிசாளர்), மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த லஹரத், மாண்புமிகு (கலாநிதி) நாலக்க தகாடலஹவா, 

மாண்புமிகு ஜீவன் ததாண்டமான், மாண்புமிகு  மலனா கலணசன், மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான், மாண்புமிகு (திருமதி) 

லகாகிலா குணவர்தன, மாண்புமிகு பிரமித்த பண்டார ததன்னலகான், மாண்புமிகு பிலரம்நாத் சி. ததாலவத்த.  . 

நீதி அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆலலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி (தவிசாளர்), மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) (திருமதி) சுதர்ஷனி பர்னாந்துபுள்லள, மாண்புமிகு 

சுசில் பிலரமஜயந்த, மாண்புமிகு ஜீ.ஜீ. தபான்னம்பலம், மாண்புமிகு அகில எல்லாவல, மாண்புமிகு க.வி. விக்லனஸ்வரன், 

மாண்புமிகு சாகர காாியவசம்.  

தவளிநாட்டு அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆலலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு  திலனஷ் குணவர்தன (தவிசாளர்), மாண்புமிகு தாரக்க பாலசூாிய, மாண்புமிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ, மாண்புமிகு (கவத்திய 

கலாநிதி) கவிந்த லஹஷான் ஜயவர்தன, மாண்புமிகு சாணக்கியன் ராஜபுத்திரன் இராசமாணிக்கம், மாண்புமிகு காமினி 

வலலதபாட, மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுலரன் ராகவன். 
அரசாங்க லசகவகள், மாகாண சகபகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆலலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு ஜனக பண்டார ததன்னலகான் (தவிசாளர்), மாண்புமிகு (கலாநிதி) சரத் வீரலசகர, மாண்புமிகு லஜ.சீ. அலவத்துவல,  

மாண்புமிகு அலசாக்க பிாியந்த, மாண்புமிகு நஸீர் அஹமட்,  மாண்புமிகு ஷான் விஜயலால் த சில்வா, மாண்புமிகு சுதத் மஞ்சுல. 

கல்வி அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆலலாசகனக் குழு   

மாண்புமிகு (லபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ் (தவிசாளர்), மாண்புமிகு சுசில் பிலரமஜயந்த, மாண்புமிகு விஜித லபருதகாட, மாண்புமிகு 

பியல் நிஷாந்த த சில்வா, மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) (திருமதி) சீதா அரம்லபதபால, மாண்புமிகு சாள்ஸ் நிர்மலநாதன், 

மாண்புமிகு இசுரு ததாடன்தகாட, மாண்புமிகு அனுப பஸ்குவல், மாண்புமிகு யதாமிணீ குணவர்தன, மாண்புமிகு (கலாநிதி) 

(தசல்வி) ஹாினி அமரசூாிய. 

சுகாதார அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆலலாசகனக் குழு 

 மாண்புமிகு (திருமதி) பவித்ராலதவி வன்னிஆரச்சி (தவிசாளர்), மாண்புமிகு சிசிர ஜயதகாடி, மாண்புமிகு (லபராசிாியர்) சன்ன 

ஜயசுமன, மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித லசனாரத்ன, மாண்புமிகு (லபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண, மாண்புமிகு அப்துல் 

ஹலீம், மாண்புமிகு கயாஷான் நவனந்த, மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) திலக் ராஜபக்ஷ. 

ததாைில் அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆலலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா (தவிசாளர்), மாண்புமிகு பியங்கர ஜயரத்ன, மாண்புமிகு லஜான் தசனவிரத்ன, மாண்புமிகு ஜகத் 

புஷ்பகுமார, மாண்புமிகு வடிலவல் சுலரஷ், மாண்புமிகு லவலு குமார், மாண்புமிகு (சனாதிபதி சட்டத்தரணி)  ஜயந்த வீரசிங்க. 

சுற்றாடல் அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆலலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு மஹிந்த அமரவீர (தவிசாளர்), மாண்புமிகு கமத்திாிபால சிறிலசன, மாண்புமிகு கிங்ஸ் தநல்சன், மாண்புமிகு வசந்த 

யாப்பாபண்டார, மாண்புமிகு (திருமதி) மஞ்சுலா திசாநாயக. 

வனசீவராசிகள் மற்றும் வனப் பாதுகாப்பு அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆலலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு சீ.பீ. ரத்நாயக்க (தவிசாளர்), மாண்புமிகு விமலவீர திசாநாயக்க , மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரலசன, மாண்புமிகு 

(திருமதி) லராஹினி குமாாி விலஜரத்ன, மாண்புமிகு கபில அதுலகாரல, மாண்புமிகு சாமர சம்பத் தசனாயக, மாண்புமிகு 

குமாரசிறி ரத்னாயக்க. 

கமத்ததாைில் அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆலலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமலக (தவிசாளர்),  மாண்புமிகு தமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா, மாண்புமிகு ச. வியாலைந்திரன்,  
மாண்புமிகு டி.பீ.லஹரத், மாண்புமிகு ஷஷீந்திர ராஜபக்ஷ,  மாண்புமிகு சிவஞானம் சிறீதரன், மாண்புமிகு இஷாக் ரஹுமான், 

மாண்புமிகு உதயகாந்த குணதிலக்க, மாண்புமிகு குலசிங்கம் திலீபன், மாண்புமிகு உபுல் மலஹந்திர ராஜபக்ஷ. 

நீர்ப்பாசன அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆலலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு சமல் ராஜபக்ஷ (தவிசாளர்), மாண்புமிகு சிறிபால கமலத், மாண்புமிகு அநுராத ஜயரத்ன, மாண்புமிகு டிலான் தபலரரா, 

மாண்புமிகு கபஸால் காசிம், மாண்புமிகு எம். எஸ். ததௌபீக், மாண்புமிகு நாலக பண்டார லகாட்லடதகாட, மாண்புமிகு நிமல் 

பியதிஸ்ஸ. 
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காணி அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆலலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு எஸ்.எம். சந்திரலசன  (தவிசாளர்), தகளரவ தராசான் ரணசிங்க, மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க, மாண்புமிகு தசல்வம் 

அகடக்கலநாதன், மாண்புமிகு திஸகுட்டி ஆரச்சி, மாண்புமிகு அசங்க நவரத்ன, மாண்புமிகு சிந்தக அமல் மாயாதுன்ன. 

கடற்தறாைில் அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆலலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு டக்ளஸ் லதவானந்தா (தவிசாளர்), மாண்புமிகு கஞ்சன விலஜலசகர,  மாண்புமிகு ஏ. எல். எம். அதாஉல்லா, மாண்புமிகு 

விஜித லஹரத், மாண்புமிகு திலிப் தவதஆரச்சி, மாண்புமிகு கருணாதாஸ தகாடிதுவக்கு, மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) உபுல் 

கலப்பத்தி. 

  தபருந்லதாட்ட அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆலலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரலமஷ் பதிரண (தவிசாளர்), மாண்புமிகு அருந்திக தபர்ணாந்து, மாண்புமிகு ஜானக வக்கும்புர, 

மாண்புமிகு கனக லஹரத், மாண்புமிகு பைனி திகாம்பரம், மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி, மாண்புமிகு உதயன கிாிந்திதகாட, 

மாண்புமிகு எம். ராலமஷ்வரன், மாண்புமிகு வீரசுமன வீரசிங்ஹ. 

நீர்வைங்கல் அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆலலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு தகளரவ வாசுலதவ நாணாயக்கார (தவிசாளர்), மாண்புமிகு சனத் நிசாந்த, மாண்புமிகு ரஊப் ஹகீம், மாண்புமிகு ஜயரத்ன 

லஹரத், மாண்புமிகு சம்பத் அதுலகாரல, மாண்புமிகு டப்ளியூ. எச்.எம். தர்மலசன, மாண்புமிகு (திருமதி) ராஜிகா விக்கிரமசிங்ஹ. 

மின்சக்தி அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆலலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு டலஸ் அைகப்தபரும (தவிசாளர்), மாண்புமிகு துமிந்த திசாநாயக்க, மாண்புமிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ், மாண்புமிகு சாரதீ 

துஷ்மந்த, மாண்புமிகு அலி சப்ாி ரஹீம், மாண்புமிகு பீ.கவ.ஜீ. ரத்னலசக்கர, மாண்புமிகு சமன்பிாிய லஹரத். 

வலுசக்தி அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆலலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில (தவிசாளர்), மாண்புமிகு சந்திம வீரக்தகாடி, மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ, மாண்புமிகு 

லஹஷா விதானலக, மாண்புமிகு (திருமதி) முதிதா பிாிஸான்தி, மாண்புமிகு குணதிலக ராஜபக்ஷ 

துகறமுகங்கள் மற்றும் கற்பற்றுகற அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆலலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு லராஹித அலபகுணவர்தன (தவிசாளர்), மாண்புமிகு ஜயந்த சமரவீர, மாண்புமிகு திஸ்ஸ அத்தநாயக்க, மாண்புமிகு லக. 

காதர் மஸ்தான், மாண்புமிகு சுஜித் தபலரரா, மாண்புமிகு சிவலநசதுகர சந்திரகாந்தன், மாண்புமிகு டீ. வீரசிங்க. 

தநடுஞ்சாகல அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆலலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு லஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து (தவிசாளர்), மாண்புமிகு நிமல் லான்சா, மாண்புமிகு கபீர் ஹஷீம், மாண்புமிகு (கலாநிதி) வீ. 

இராதாகிருஷ்ணன்,  மாண்புமிகு ஜயந்த தகட்டதகாட, மாண்புமிகு அமரகீர்த்தி அதுலகாரள, மாண்புமிகு எச். நந்தலசன. 

லபாக்குவரத்து அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆலலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு காமினி தலாக்குலக (தவிசாளர்),  மாண்புமிகு  திலும் அமுணுகம, மாண்புமிகு எஸ். பீ. திசாநாயக்க, மாண்புமிகு குமார 

தவல்கம, மாண்புமிகு அலசாக் அலபசிங்க, மாண்புமிகு மதுர விதானலக, மாண்புமிகு தமாஹமட் முஸம்மில். 

இகளஞர் மற்றும் விகளயாட்டுத்துகற அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆலலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு நாமல் ராஜபக்ஷ (தவிசாளர்),  மாண்புமிகு லதனுக விதானகமலக, மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார், மாண்புமிகு ஹர்ஷன 

ராஜகருணா, மாண்புமிகு லலித் எல்லாவல, மாண்புமிகு மிலான் ஜயதிலக்க, மாண்புமிகு அஜித் ராஜபக்ஷ. 

சுற்றுலாத்துகற அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆலலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க (தவிசாளர்), மாண்புமிகு டி.வி. சானக, மாண்புமிகு எம். உதயகுமார், மாண்புமிகு (திருமதி) கீதா 

சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ, மாண்புமிகு (லமஜர்) சுதர்ஷன ததனிபிடிய, மாண்புமிகு நிபுண ரணவக, மாண்புமிகு (திருமதி) டயனா 

கமலக. 

வர்த்தக அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆலலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு  பந்துல குணவர்தன (தவிசாளர்), மாண்புமிகு லசந்த அைகியவன்ன, மாண்புமிகு லறாஹண திஸாநாயக்க, மாண்புமிகு 

நிலராஷன் தபலரரா, மாண்புமிகு தருமலிங்கம் சித்தார்தன், மாண்புமிகு நலின் பர்னாந்து, மாண்புமிகு மர்ஜான் பளீல். 

ககத்ததாைில் அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆலலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச (தவிசாளர்), மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயலசகர, மாண்புமிகு தலாஹான் ரத்வத்லத, மாண்புமிகு பிரசன்ன 

ரணவீர, மாண்புமிகு றிஸாட் பதியுதீன், மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாச ராஜபக்ஷ, மாண்புமிகு பிலரமலால் ஜயலசக்கர, 

மாண்புமிகு சமிந்த விலஜசிறி, மாண்புமிகு யூ.லக. சுமித் உடுகும்புர. 

தவகுசன ஊடக அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆலலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு தகதஹலிய ரம்புக்தவல்ல (தவிசாளர்), மாண்புமிகு இம்தியாஸ் பாகிர் மாகார், மாண்புமிகு சாந்த பண்டார, மாண்புமிகு 

மனுஷ நாணாயக்கார, மாண்புமிகு உத்திக பிலரமரத்ன, மாண்புமிகு (லபராசிாியர்) சாித்த லஹரத். 

ததாைில்நுட்பவியல் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆலலாசகனக் குழு  
மாண்புமிகு சுசில் பிலரமஜயந்த,  மாண்புமிகு (லபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண,  மாண்புமிகு மயந்த திசாநாயக்க, மாண்புமிகு இம்ரான் 

மஹ்ரூப், மாண்புமிகு யதாமிணீ குணவர்தன.  
தபாதுமக்கள் பாதுகாப்பு பற்றிய அகமச்சுசார் ஆலலாசகனக் குழு  

மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க, மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி, மாண்புமிகு அகில எல்லாவல, மாண்புமிகு பிரமித்த பண்டார 

ததன்னலகான், மாண்புமிகு லராஹண பண்டார.   
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விலசட குழுக்கள் 
 

இலங்ககயில் பாலின அடிப்பகடயிலான பாகுபாடுகள் மற்றும் தபண்களின் உாிகம மீறல்கள் குறித்துச் சிறப்புக் கவனம் 

தசலுத்துவதன்மூலம் பாலின ஒப்புரவு மற்றும் சமத்துவத்கத உறுதி தசய்தல் பற்றி ஆராய்ந்து அதன் விதப்புகரககளப் 

பாராளுமன்றத்திற்கு அறிக்ககயிடுவதற்கான ததாிகுழு 

மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) (திருமதி) சுதர்ஷினி பர்னாந்துபுள்லள (தவிசாளர்), மாண்புமிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா, மாண்புமிகு 

(லபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ், மாண்புமிகு (திருமதி) பவித்ராலதவி வன்னிஆரச்சி, மாண்புமிகு பியல் நிஷாந்த த சில்வா, 

மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) (திருமதி) சீதா அரம்லபதபால,  மாண்புமிகு டிலான் தபலரரா, மாண்புமிகு (திருமதி) தலதா 

அதுலகாரல , மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன, மாண்புமிகு லஜ.சீ. அலவத்துவல, மாண்புமிகு சிவஞானம் சிறீதரன், மாண்புமிகு 

இம்ரான் மஹ்ரூப், மாண்புமிகு (திருமதி) லராஹினி குமாாி விலஜரத்ன, மாண்புமிகு எம். உதயகுமார், மாண்புமிகு ஜகத் குமார, 

மாண்புமிகு (திருமதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ, மாண்புமிகு (திருமதி) லகாகிலா குணவர்தன, மாண்புமிகு (திருமதி) முதிதா 

பிாிஸான்தி, மாண்புமிகு லராஹண பண்டார, மாண்புமிகு அலி சப்ாி ரஹீம், மாண்புமிகு எம். ராலமஷ்வரன், மாண்புமிகு (திருமதி) 

ராஜிகா விக்கிரமசிங்ஹ, மாண்புமிகு (திருமதி) மஞ்சுலா திசாநாயக்க, மாண்புமிகு (கலாநிதி) (தசல்வி) ஹாினி அமரசூாிய, 

மாண்புமிகு (திருமதி) டயனா கமலக.   

 

லதர்தல் சட்டங்கள் மற்றும் லதர்தல் முகறகம ததாடர்பாகப் தபாருத்தமான சீர்திருத்தங்ககள அகடயாளங்காண்பதற்கும் 

லதகவயான திருத்தங்ககளப் பாிந்துகரப்பதற்குமான ததாிகுழு 

மாண்புமிகு  திலனஷ் குணவர்தன (தவிசாளர்), மாண்புமிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா, மாண்புமிகு (லபராசிாியர்) ஜீ.எல். 

பீாிஸ், மாண்புமிகு (திருமதி) பவித்ராலதவி வன்னிஆரச்சி, மாண்புமிகு டக்ளஸ் லதவானந்தா, மாண்புமிகு விமல் 

வீரவங்ஸ, மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி, மாண்புமிகு ஜீவன் ததாண்டமான், மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க, 

மாண்புமிகு கபீர் ஹஷீம், மாண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத்தும பண்டார, மாண்புமிகு  மலனா கலணசன், 

மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன், மாண்புமிகு மதுர விதானலக, மாண்புமிகு சாகர காாியவசம். 
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பாராளுமன்றம் 

சபாநாயகர் - மாண்புமிகு  மஹிந்த யாப்பா அலபவர்தன 

பிரதிச் சபாநாயகரும் குழுக்களின் தவிசாளரும் - மாண்புமிகு ரன்ஜித் சியம்பலாபிட்டிய 

குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர்  - மாண்புமிகு அங்கஜன் இராமநாதன் 
  

 

பிரதான அலுவலகத்தர் 

பாராளுமன்றச் தசயலாளர் நாயகம்  -   திரு. டபிள்யு. பி. டி. தசநாயக்க  

பதவியணித் தகலகம அதிகாாியும் பாராளுமன்ற பிரதிச் தசயலாளர் நாயகமும்  - திருமதி லக.ஏ. லராஹணதீர 

உதவிச் தசயலாளர் நாயகம்  - திரு. லக.ஏ.ாி.லக. ஜயதிலக  

  

பாராளுமன்றச் தசயலாளர் நாயகத்தின் அலுவலகம் 

பா.தச.நா. இகணப்புச் தசயலாளர் -  திருமதி சலினி நில்மல்தகாட 

உதவிப் பிரதான உத்திலயாகத்தர் - திருமதி ாி.எம்.என்.பீ. ததன்னக்லகான் 

பாராளுமன்ற உத்திலயாகத்தர் - திரு. ஈ.லஜ. ஞானதிலக்க, தசல்வி எஸ்.ஆர். டபிள்யு. குணலசகர  

 

உள்ளகக் கணக்காய்வு அலுவலகம்  

பிரதான உள்ளகக் கணக்காய்வாளர் -  திரு. டபிள்யு.லக.டி.சி. விதான  

பிரதான உத்திலயாகத்தர்கள் - திரு. ஈ.டி.லஜ. விக்ரமசிங்க, திரு. ாி.லக. ஜயவர்தன 

பிரதிப் பிரதான உத்திலயாகத்தர் - திருமதி எச்.ஆர். த தசாய்ஸா  
 

 

மனித வள அபிவிருத்தி  அலுவலகம்  

உதவிப் பணிப்பாளர் (நிருவாகம்)  -  திருமதி ஈ.டி.எஸ்.எம். பர்னாந்து  

பிரதான உத்திலயாகத்தர் - திருமதி எம்.என். விதானலக 

பாராளுமன்ற உத்திலயாகத்தர்கள் - திருமதி பி.டபிள்யு.லக.லஜ. லவலாரத்ன, திருமதி ஜீ.லக.எஸ். பிாியதர்ஷனி, திருமதி சீ.எஸ்.சீ. 

தபான்லசகா 
 
  

பகடக்கலச் லசவிதர் திகணக்களம் 

பகடக்கலச் லசவிதர் - திரு. நலரந்திர பர்னாந்து 

பிரதிப் பகடக்கலச் லசவிதர் - திரு. குஷான் சம்பத் ஜயரத்ன 

உதவிப் பகடக்கலச் லசவிதர் –  திரு. என்.ஏ.எஸ். குலர 

திரு. ஏ.ாி.எஸ். புஷ்பகுமார, திரு. ஜி.எம்.ஜி. பிாியந்த (பிரதிப் பிரதான உத்திலயாகத்தர்கள்); திரு. எம்.ஆர்.டி.ாி. திலகசிறி 

(உதவிப் பிரதான உத்திலயாகத்தர்); திரு. யு.டி.எம்.எம். விலஜசிங்ஹ (பாராளுமன்ற உத்திலயாகத்தர்); திரு. ஏ.யு. பிலரமச்சந்திர 

(சிலரஷ்ட உதவிப் பாராளுமன்ற உத்திலயாகத்தர்); திரு. ஆர்.எல்.எஸ். மங்கல (ததாகலலபசிப் பாிவர்த்தகன 

லமற்பார்கவயாளர் )  

  

நிருவாகத் திகணக்களம் 

பணிப்பாளர் (நிருவாகம்)  -  திரு. சி. கலன்சூாிய  

பிரதிப் பணிப்பாளர் (நிருவாகம் ) -  தசல்வி ஜி. தட்சணராணி 

தாபன அலுவலகம் - திரு. டபிள்யு.பி.எல். ஜயசிங்ஹ (உதவிப் பணிப்பாளர் - நிர்வாகம்); திருமதி லக.ாி.சி.லக.பீாிஸ், திரு. 

டபிள்யு.ஏ.லக.சி. உடதபால (பிரதான உத்திலயாகத்தர்கள்); திருமதி யு.என்.பண்டித, திருமதி எச்.ஏ.ாி.டி. லஹவா ஆரச்சி, திருமதி 

ஜி.என்.டி. திலகரத்ன, திரு. எச்.யு.பீ. குமார (பிரதிப் பிரதான உத்திலயாகத்தர்கள்); திருமதி. டி.எம்.டி. அைகலகான், திருமதி 
லக.ஏ.எம்.ஆர்.எஸ். தறாட்றிலகா, திரு. டி.ஜி.எம்.எஸ்.எம். ததஹிகஹலந்த (உதவிப் பிரதான உத்திலயாகத்தர்கள்); திருமதி 

ஏ.என்.டி. குணரத்ன, திருமதி லக.ஐ.எம். தபலரரா, திருமதி டபிள்யு. எஸ். கவ. தசாய்சா,  திருமதி ஆர்.ஆர்.பி.டி.லக. ஜயதிலக 

(பாராளுமன்ற உத்திலயாகத்தர்கள்); திருமதி எச்.ஏ.ஆர்.ஆர். குணலசகர, திருமதி டபிள்யு.ஆர்.ஜீ.எஸ். சாமலி (உதவிப் 

பாராளுமன்ற உத்திலயாகத்தர்கள்) 

உறுப்பினர் லசகவகள் அலுவலகம் - ஜனாப் எம்.யு.எம். வாசிக் (உதவிப் பணிப்பாளர் - நிருவாகம்); திரு. டி.ஆர்.எஸ். பர்னாந்து 
(பிரதான உத்திலயாகத்தர்) ;  திரு. டபிள்யு.பீ.லஜ. புஷ்பகுமார பத்திரண, திரு. பி. டி. என். பர்னாந்து (பிரதிப் பிரதான 

உத்திலயாகத்தர்கள்); திருமதி ஆர்.பீ.கவ.ாி. வருஷவிதான (உதவிப் பிரதான உத்திலயாகத்தர்); திரு. லக.எஸ். சில்வா (உதவிப் 
பாராளுமன்ற உத்திலயாகத்தர்) 

தவளிநாட்டுத் ததாடர்புகள் மற்றும் ஒழுங்குமரபு அலுவலகம் - திரு. பீ.லக.டி.எஸ்.டபிள்யு. விலஜகுணவர்தன (பிரதிப் பிரதான 

உத்திலயாகத்தர்), திருமதி ஜி.வி. அமா சுதந்தி,  திருமதி ாி.டபிள்யு.ஏ. ஜயரத்ன (சிலரஷ்ட உதவிப் பாராளுமன்ற ஒழுங்கு மரபு 

உத்திலயாகத்தர்கள்)  திரு. எச்.என்.டி.ஆர்.பி. நாணாயக்கார (உதவிப் பாராளுமன்ற ஒழுங்குமரபு உத்திலயாகத்தர்) 
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லபாக்குவரத்து அலுவலகம் - திரு. லக.ாி.எல்.ஏ. சந்திரசிறி (உதவிப் பிரதான உத்திலயாகத்தர்); திரு. டபிள்யு.ஜீ.எஸ். சாந்த, திரு. 

எம்.ஆர்.பீ.லசனாரத்ன, திருமதி ஐ.சீ.லக. ரணசிங்ஹ, திரு. ஏ.ஜீ.ஆர்.லக. அலபரத்ன (பாராளுமன்ற உத்திலயாகத்தர்கள்); திரு. 

ஆர்.பி.எச். குலரத்ன (உதவிப் பாராளுமன்ற உத்திலயாகத்தர்) 

தகவலறிவதற்கான உாிகம பற்றிய அலகு -  திரு. பி. லக. டி. எஸ். டபிள்யு. விலஜகுணவர்வன,  பிரதிப் பிரதான உத்திலயாகத்தர்); 

திருமதி டி.பீ.ஏ.பீ.எச். குலதுங்க (பாராளுமன்ற உத்திலயாகத்தர்) 

சிலரஷ்ட சுருக்தகழுத்தாளர்கள் -  திரு. எச்.பி.சி.எஸ். திலகரத்ன, திரு. ஆர்.பீ. ரசிக்க ராஜபக்ஷ 

சுருக்தகழுத்தாளர்கள் -  திருமதி பீ.டி.என்.பீ. குமாாி, திருமதி ஏ. ரஜனிமாலா, திருமதி டி.டபிள்யு.பீ.ஏ. ஜயநாத 

சிலரஷ்ட தமாைிதபயர்ப்பாளர்கள் - திருமதி ஏ. ருக்மணிலதவி, ஜனாப் எஸ்.எம். நஸீர், திரு. எஸ்.எம்.ஏ.லக. கருணாரத்ன, ஜனாப் 

எம்.எம். ஹலீம்டீன் 

பங்களா முகாகமயாளர் -   

பதிலவடுகள் தபாறுப்பாளர் - திரு. ஈ.லக.லக.பீ. புஷ்பலால் 

ஆவணப்படுத்தல்  லமற்பார்கவயாளர்  -  திரு. எஸ்.வீ. தபாக்கலதவல  
 

ஹன்சாட்  திகணக்களம் 

ஹன்சாட் பதிப்பாசிாியர்  -  திருமதி சி.என். தலாக்குதகாடிகார த சில்வா 

ஹன்சாட் பிரதிப் பதிப்பாசிாியர்கள் - திருமதி எஸ்.லக.எம்.டபிள்யு. சமரலசகர,  ஜனாப் எம்.எஸ்.எம். லின்னாஸ், தசல்வி எச்.ஜி. 

பூஜிகா  

ஹன்சாட் உதவிப் பதிப்பாசிாியர்கள் -  திருமதி ஆர்.டி.பீ. சுஜீவனி,  திருமதி  டி.பி.ஏ.என்.என். வீரசிங்ஹ, திருமதி லக.ஜி.என்.பீ. 

ரதபல், திருமதி லக.பீ.எஸ். தபலரரா, திருமதி லக.ஏ.லஜ.எஸ். தபலரரா, திருமதி லக.டி.எஸ்.குலரத்ன அளுத்கமலக, தசல்வி 

கீதானி வர்ணசூாிய, திரு. எச்.ஜி. லக்ஷித, திருமதி, பீ.எம்.ஜி.பீ. பிாியங்கிகா.  

சிலரஷ்ட ஹன்சாட் அறிக்ககயாளர்கள் - திருமதி எச்.டி.எல்.எஸ். பீாிஸ், திருமதி பீ.வி.ாி.வி. கமலக அருமாதுர, திரு. 

எஸ்.எம்.ஆர்.பி. பட்டலிய, திருமதி டபிள்யு.ஏ.டி.பீ. விலஜதகாண்டா, தசல்வி எஸ்.எம்.ஏ. குமுதினி, திருமதி எவ்.எச்.ஏ.என். 

சில்வா, திருமதி எம்.ஐ.எஸ். நிஷ்ரா, திருமதி ஈ.எச். டபிள்யு. இரங்கிகா, திருமதி ாி.ாி. குமாநாயக்க, திருமதி எச்.ஆர்.பீ. 

சாந்தனி, தசல்வி சி.ஆர். கருணாரத்ன, திரு. எம்.ாி.ஏ.டி. மில்லகஸ்ததன்ன, திரு. எச்.ஜி. மஞ்சுல. 

ஹன்சாட் அறிக்ககயாளர்கள் - திருமதி டி.ஆர்.டி. தஹட்டிலக, தசல்வி எம்.எம்.சி.லக. மாரசிங்க, திருமதி எம்.பீ. நிலராஷி சஜீவனி, 

திருமதி லக.பீ. பத்மா, திருமதி ாி.யு. வீரலசகர, தசல்வி ஜி.ஏ. ஹிருணி புன்சரா, திரு. என். லகதீஸ்வரன், திருமதி எம். 

புஷ்பகுமார, திருமதி ாி.என். சமரசிங்க,  திரு. லக.எம்.டி. லங்கா, திருமதி எச்.ஆர்.யு.எஸ். நிவர்ச்சனா, திருமதி ஈ.வி.ாி.ஆர். 

எதிாிசிங்க, திருமதி இந்துனில் தம்மிகா, திருமதி எம்.ஏ. ஜஸ்மினா, தசல்வி ஏ. மிருணாளினி. தசல்வி எம்.பி.ாி.என். 
பிாியதர்ஷனி, திருமதி டப்ளியூ.ஜீ.பீ.ஆர். சமன்மலீ, திருமதி ஆர்.எஸ். அலஹப்தபரும, திருமதி எச்.ஜீ.மதுகா சிதாாி.  

சிலரஷ்ட குழு அறிக்ககயாளர் – திருமதி பீ.ஜி.லக.என். மிஹிாி, திருமதி லஜ.ஏ.ாி. சமந்திகா 

குழு அறிக்ககயாளர்கள் – திருமதி ஆர்.எம். தர்ஷிகா சிறிவர்தன, தசல்வி எஸ். துஷ்சாந்தினி, திருமதி லஜ.லக.ஐ. நில்மினி, 

திருமதி எம்.ஏ.லக.எஸ். சஞ்ஜீவனி, தசல்வி ஆர்.பீ.ஜி. குமாாி, தசல்வி ாி.பீ.ஆர்.ாி. குமாாி, திருமதி எல்.பீ. வடனம்பி, திருமதி 

டீ.எஸ். லஹவாவிதான, தசல்வி எஸ்.என். கலவான. 

சிலரஷ்ட சூசிகக  உத்திலயாகத்தர்கள் -  ஜனாப் எம்.எம்.எம். நஸார், தசல்வி எஸ்.ஏ.டி. மலனாாி, ஜனாப் லஜ. தநளஷாட், திருமதி 

எம்.பி.வி.என்.ாி. பர்னாந்து, திரு. ஏ.எம்.சி.எம். அதிகாாி. 

ஒலிப்பதிவு லமற்பார்கவயாளர் –  திரு. லஜ.எஸ். வீரசூாிய 
  

நிதி  மற்றும்  வைங்கல்கள் திகணக்களம் 

பணிப்பாளர் (நிதி )  -  

நிதி, கணக்குகள் அலுவலகம் - திருமதி லக.ஏ.ஐ. லசனாரத்ன, திரு. டி.டி.யு.லக. முனசிங்ஹ (உதவிப் பணிப்பாளர்கள் - நிர்வாகம்); 

திருமதி ஐ.லக.சமரலசகர,  திருமதி டி.சீ.எஸ். ரூபசிங்ஹ (பிரதிப் பிரதான உத்திலயாகத்தர்கள்), திரு. எம்.ஏ.லக.டி.சி. குமார, 

திருமதி ஆர்.எம்.எஸ். சமன்ஜிகா, திரு. எஸ்.எல். விக்ரம, திரு. டபிள்யு.லக.டி.எஸ். குமாரசிறி, திருமதி ாி.பீ. த தகாஸ்தா 

(உதவிப் பிரதான உத்திலயாகத்தர்கள்), திருமதி எல்.டி.எச். தமால்லிதகாட, திரு. என்.டி.எச்.டி. தபலரரா, தசல்வி 

டபிள்யு.டபிள்யு.எஸ்.ஆர்.எம்.எச். சமரநாயக்க (பாராளுமன்ற உத்திலயாகத்தர்கள்) 

வைங்கல், லசகவகள் அலுவலகம் - திரு. அனில் லஹவாவசம் (உதவிப் பணிப்பாளர் - நிர்வாகம்); திருமதி எச்.எம்.சி.என்.லக. 

லஹரத் (பிரதான உத்திலயாகத்தர்); திரு. எல்.பி.ஆர். பத்மசிறி (பிரதிப் பிரதான உத்திலயாகத்தர்); திருமதி லஜ.ஏ.டி. ஜயசிங்க,  

தசல்வி ஏ.பீ.லக.லக.பீ. திலகரத்ன (உதவிப் பிரதான உத்திலயாகத்தர்கள்); திருமதி எம்.ஈ.லக.லக. பர்னாந்து, திருமதி எல்.ஏ. 

ரணவீர, தசல்வி ஏ.ஐ.பி. வீரதுங்க, திருமதி டி.ஆர்.ஏ.எம்.டி. தசவ்வந்தி, திரு. ாீ.ஜீ. பாலசூாிய, திரு. ாீ.எச்.என்.யு. திாிமான்ன 

(பாராளுமன்ற உத்திலயாகத்தர்கள்) 



 

xliii 

உணவு வைங்கல் கணக்குகள் அலுவலகம் -  திரு. ஐ.எம்.ஏ.லக. இதிாிசிங்ஹ (உதவிப் பாராளுமன்ற உத்திலயாகத்தர்)  

சிலரஷ்ட  களஞ்சிய உத்திலயாகத்தர்  - திரு. லக.டி. கபில 

ஏற்கும் உத்திலயாகத்தர் - திரு. பீ. லக. சம்பத் 

சிறாப்பர் –  திரு. எம்.ஜீ.என்.ஜீ. தர்மலசன 

களஞ்சியப் தபாறுப்பாளர் (ததாைில்நுட்பம்)  - திரு. எம்.பீ.பீ. ஜீ. சில்வா  

தகாள்வனவு உத்திலயாகத்தர் - திரு. ஏ.ஈ.எஸ்.பீ. தபலரரா 

களஞ்சியக் காப்பாளர் -  

இகணப்புப்  தபாறியியலாளர்  திகணக்களம்  

இகணப்புப் தபாறியியலாளர்  -  திரு. டி.எல்.டி. அதிகாாி 

பிரதி  இகணப்புப் தபாறியியலாளர்  -  

பிரதம பாிலசாதகர் (சிவில்) -  திரு. சி.எஸ். பாலசூாிய 

சிலரஷ்ட  பிரதம பாிலசாதகர் (மின்சாரம்)  -  திரு. டபிள்யு.ஜி.டபிள்யு.எம்.பீ.பீ.பி. வீரக்லகான் 

பாிலசாதகர் (சிவில்)  -   

சிலரஷ்ட  பாிலசாதகர் (மின்சாரம்)  –  திரு. எஸ்.எஸ். எல்விடிகல 

உதவி பிரதான உத்திலயாகத்தர்  - திருமதி ஏ.எல்.ஏ.யு. அமரசிங்க 

சிலரஷ்ட ததாைில்நுட்ப உத்திலயாகத்தர்கள் (மின்சாரம்) – திரு. டபிள்யு.ஆர்.ஏ. த தமல், திரு. பீ.டபிள்யு.ஏ.யு.லக. தயாரத்ன,        

திரு. பீ.ஆர். கருணாதிலக, திரு. பீ.ஏ.எஸ். லலித் குமார  

ததாைில்நுட்ப உத்திலயாகத்தர் (சிவில்)  - திருமதி எச்.டி. ஜயதகாடி 
 

உணவு வைங்கல், வீடு  பராமாிப்புத் திகணக்களம் 

பணிப்பாளர் (உணவு வைங்கல், வீடு பராமாிப்புச் லசகவகள்)  -  

நிகறலவற்றுச் சகமயற்காரர்  - திரு. லக.டி.எஸ். பட்லரானியஸ் 

நிகறலவற்று  வீடு பராமாிப்பாளர் -  திரு. டி.டி.ஐ. துஷார 

உணவு, பான முகாகமயாளர் -  திரு. லக.எம்.எச். நளின் தராட்றிலகா,   

பிரதி உணவு, பான முகாகமயாளர் -  திரு. டபிள்யு.எம்.ஆர். ஜிலனந்திரசிங்ஹ  

உதவி நிகறலவற்றுச்  சகமயற்காரர்  -  திரு. டபிள்யு.டி. லஜ.டி. விக்கிரமசிங்க  

உதவி வீடு பராமாிப்பாளர்  - திரு. எம்.டி. தபலரரா 

சிலரஷ்ட உணவுச்சாகல முகாகமயாளர் -  

உணவுச்சாகல முகாகமயாளர்கள் -  திரு. டபிள்யு. எஸ்.எஸ். தபலரரா, திரு. லக.ஏ.டி.ஏ. விலஜசிறி, திரு. லக.ஏ.ஏ. ஜயந்த, திரு. 

எல்.பீ. தபலரரா, எம்.பீ.என். சந்திரசிறி, திருமதி எஸ்.சீ. லரணுகா, திரு. எம்.லக.என். தமிந்த  

பூந்லதாட்ட லமற்பார்கவயாளர்  -   திரு. ஆர்.எம்.லஜ. ராஜபக்ஷ 

சிலரஷ்ட வீடு பராமாிப்பு லமற்பார்கவயாளர்கள் - திரு. எம்.டி.ஈ.எம்.என். கருணாரத்ன, திரு. லக.என். பஸ்நாயக்க  

வீடு பராமாிப்பு லமற்பார்கவயாளர்கள் - திரு. எஸ்.டி. ரத்னசிறி, திரு. ஜீ.ஆர்.எஸ்.லக.டி. கம்லத்   

உணவு, பான லமற்பார்கவயாளர்கள் – திரு. எம்.ஜி.யு. ஜயசிறி, திரு. லக.எஸ். சுமணவீர, திரு. லக.பீ.எஸ். வஜிரபாணி, திரு. 

எஸ்.ஏ.என். லசனாதீர, திரு. பி.எம்.சி. தபலரரா, திரு. ஜீ.டி. அனில், திரு. டபிள்யூ.என்.ஆர். விஜயவர்தன, திரு. டி.எச்.பி.பி. 

பத்மசிறி, திரு. என்.டபிள்யு.எம். டியுாின், திரு. எச்.டி.ாீ. பிாியந்த, திரு. ஏ.டி.டி.எஸ். குணலசக்கர, திரு. எஸ்.லஜ. கமலக, திரு. 

எச்.ஆர்.லக.எஸ்.லக. பீாிஸ்  

சகமயலகற வைங்கல் லமற்பார்கவயாளர் -  திரு. ஜி.ஏ. விலஜசிங்க 

பிாிவுச் சகமயற்காரர்கள் - திரு. எல்.லக.சீ.எஸ். கஜநாயக்க, திரு.டி.எம்.எம்.பி. உலபன, திரு. பீ.ஆர். விலஜசிங்ஹ, திரு. பி.ாீ.ஆர். 

லஹவாமான,  
சிலரஷ்ட முன்னிகல சகமயற்காரர் - திரு. லக.டி.யு. குணரத்ன 

முன்னிகலச் சகமயற்காரர்கள் - திரு. லஜ.எம்.ஆர். பிலரமலால், திரு. லக.டி. பியசிறி, திரு.டி.எச்.ஏ.ஏ. குமாரசிறி, திரு.எச். விலஜசிறி, 

திரு. எம்.டபிள்யு.எம்.பீ.சீ.சீ. வல்கம, திரு. ஆர்.பீ. தஹலம்பலக, திரு. ஏ.ஏ.டி. சுரங்க, திரு. லக.வீ.ஏ. ஜயவர்தன  

பாராளுமன்ற உத்திலயாகத்தர் - திரு. எம்.எம். தர்மலசன  
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சட்டவாக்க லசகவகள் திகணக்களம் 

 

பணிப்பாளர் (சட்டவாக்க லசகவகள்)  - திரு. எச்.ஈ. ஜனகாந்த சில்வா  

சகப ஆவண அலுவலகம் - திரு. எம்.லஜ. தபலரரா (உதவிப் பணிப்பாளர் - நிருவாகம்); திரு. பீ.எச். குமாரசிங்ஹ, திரு. 

லக.ஆர்.லஹரத் (பிரதான உத்திலயாகத்தர்கள்); திருமதி வீ.பி.ஜீ.எஸ். விதானபதிரண, திரு. ஆர்.ஏ.ஆர்.எல். ரணவக (பிரதிப் 

பிரதான உத்திலயாகத்தர்கள்);  திருமதி ஏ.சி.எப். நுஸ்ரத் (உதவிப் பிரதான உத்திலயாகத்தர்); திருமதி எச்.ஈ.சி. சில்வா,                  

திரு. யு.பீ.பி.எம். உந்துதகாட, திருமதி என்.என். தஹட்டிலக, தசல்வி ஈ.எச். ஜயவீர, திரு. லக.டி.ஜி.எம். கிாிஷாந்த 

(பாராளுமன்ற உத்திலயாகத்தர்கள்) 
  

சட்டமூல அலுவலகம் - ஜனாப் எம்.எம்.எம். மப்றூக் (உதவிப் பணிப்பாளர் - நிர்வாகம்);  திரு. லக.பீ. சந்தன (பிரதான 

உத்திலயாகத்தர்), ஜனாப் லஜ. நசீர்டீன், திருமதி லக.சீ.லக. பீாிஸ், திருமதி ஆர்.ஏ.டி.என். ஜியாவனி (உதவிப் பிரதான 

உத்திலயாகத்தர்கள்); திரு. லஜ.ாீ.எல்.பி. ஸமீர, தசல்வி டி.ஆர்.லக. ரணசிங்ஹ  (பாராளுமன்ற உத்திலயாகத்தர்கள்) 
  

குழு அலுவலகம் - திருமதி சி.ஐ. திசாநாயக்க (உதவிப் பணிப்பாளர் - நிர்வாகம்); திரு. என்.என். லவவல்வல, திருமதி எஸ்.பீ. கமலக  

(பிரதான உத்திலயாகத்தர்கள்); திருமதி ஆர்.ஏ.என்.டி. அல்விஸ், திரு. ஆர்.சி.விஜயதிலக, திருமதி டபிள்யு.எம்.எல்.எம். 

வீரசிங்ஹ (உதவிப் பிரதான உத்திலயாகத்தர்கள்); திருமதி ஈ.ஏ.என்.எம். எதிாிசிங்ஹ, திருமதி எச்.என். பர்னாந்துபுள்லள 

(பாராளுமன்ற உத்திலயாகத்தர்கள்) 
  

அரசாங்கக் கணக்குகள் மற்றும் அரசாங்கப் தபாறுப்புமுயற்சிகள் குழு அலுவலகம் - திருமதி என்.எஸ். விக்கிரமரத்ன, திருமதி 

ஏ.சி.பீ. சூாியப்தபரும (உதவிப் பணிப்பாளர்கள் - நிருவாகம்); திருமதி சி.எம். புலத்சிங்ஹல (பிரதான உத்திலயாகத்தர்); திரு. 

ஏ.எஸ். த சில்வா, திருமதி பி.லஜ. அலபசிங்க, (பிரதிப் பிரதான உத்திலயாகத்தர்கள்); ஜனாப் எஸ்.ஏ.எம். ஷஹீட், திருமதி 

டபிள்யு. எல். எஸ். டி. த அல்விஸ் (உதவிப் பிரதான உத்திலயாகத்தர்கள்); திரு. லக.எம்.ஜீ.லக. ஜயவர்தன, திருமதி யு.எம்.எஸ். 

பிரபாஷினி, திருமதி லஜ.எம்.எஸ். நிர்மாணி, தசல்வி ஜீ.லக.சி. திலகரத்ன, திருமதி ஆர்.சீ. குலதிலக்க, தசல்வி எச்.எம்.டி. 

லக்மாலி, திருமதி எம்.என். பந்துல லஹவா (பாராளுமன்ற உத்திலயாகத்தர்கள்)  
  

தபாதுமனுக் குழு அலுவலகம் - திரு. எஸ்.பி. குலுகம்மன (உதவிப் பணிப்பாளர் –  நிர்வாகம்); தசல்வி எஸ்.ஆர்.எம்.எச்.ஜீ. 

சமரதிவாகர (பிரதான உத்திலயாகத்தர்); திரு. எச்.ஆர்.சி.சில்வா, திருமதி எஸ்.டபிள்யு.ாி.ஆர். த சில்வா (பிரதிப் பிரதான 

உத்திலயாகத்தர்கள்); திருமதி பீ.எஸ்.ரங்கிகா, திருமதி ஜீ.எம்.எச்.எஸ். கம்லத், திருமதி எச்.சி.லக. புத்திகா (பாராளுமன்ற 

உத்திலயாகத்தர்கள்) 
  

அகமச்சுசார் ஆலலாசகனக்குழு அலுவலகம் - திரு. ஏ.ஏ.எஸ்.பீ. தபலரரா (உதவிப் பணிப்பாளர் (நிருவாகம்), திரு. 

டபிள்யு.டபிள்யு.என்.என்.சீ. பர்னாந்து (பிரதான உத்திலயாகத்தர்); திருமதி சி.எம். சுபசிங்ஹ, திருமதி எம். லக. எஸ். சீ. அல்விஸ், 

திருமதி டி.வீ.ஓ. வீரலகான் (பிரதிப் பிரதான உத்திலயாகத்தர்கள்); தசல்வி ஆர்.எம்.டி.லக. பிாியதர்ஷனி (உதவிப் பிரதான 

உத்திலயாகத்தர்), தசல்வி சீ.ஐ.ாி. சரத்சந்திர (பாராளுமன்ற உத்திலயாகத்தர்) 

நூலகர் - ஜனாப் எஸ்.எல். ஸியாத் அஹமட் 

பிரதி  நூலகர்  - தசல்வி லக.டி.எஸ். விலஜநாயக்க 

உதவி நூலகர்  -  திரு. ஜி. ரத்நாயக்க 

கனிஷ்ட  உதவி நூலகர் தரம் I  -  திரு. டபிள்யு.ஏ. குணரத்ன  

கனிஷ்ட  உதவி நூலகர்  -  திரு. எச்.ஏ.எஸ்.எஸ். தபலரரா  

பிரதான ஆராய்ச்சி உத்திலயாகத்தர்  - திரு. ஜி.குமாநாயக்க 

சிலரஷ்ட ஆராய்ச்சி உத்திலயாகத்தர்கள் - ஜனாப் எம். அஜிவதீன், திருமதி ஜீ.ஆர்.ஏ. தகாடகம, திருமதி பீ.எல்.ாி.எரந்ததி 

ஆராய்ச்சி உத்திலயாகத்தர்கள் –  திருமதி ஆர்.என்.எச். விலஜதிலக, திருமதி எச்.பீ.ஏ.எஸ். அலபலகான்,  திரு. வி. முரளிதாஸ் 
  

பாராளுமன்ற பிரதம உகரதபயர்ப்பாளர் - திரு. டபிள்யு.எம்.யு. பண்டார 
  

பாராளுமன்ற பிரதிப் பிரதம உகரதபயர்ப்பாளர்கள் -  ஜனாப் ஐ.எல். அப்துல் ஜப்பார்,  திரு. லஜ.ஏ.எஸ்.பீ. தபலரரா, திரு. சி.லஜ. 

கருணாரத்ன  

சிலரஷ்ட பாராளுமன்ற உகரதபயர்ப்பாளர்கள்: திரு. லக.டி.ஆர். பத்மசிறி, திரு. ஏ. சரவணபவானந்தன், ஜனாப் ஏ.ஜி. தமாஹமட் 

பிக்ாி, ஜனாப் எஸ்.ஆர்.எம். நிஸாம், திரு. ஜி.எப்.பி. சுலரஷ்வரன், திருமதி என்.பி.சி.லஜ. நிசங்கா, திருமதி எச்.வி.எஸ். 

ஹீந்ததனிய,  திரு. பீ.எல்.பீ.எல். குமாரசிறி, திரு. பீ. சாந்தகுமார்,  திரு. எஸ். ரலமஷ்குமார், திருமதி ஆர். வசந்தி தபலரரா, திரு. 

எம். அஜித்குமார், ஜனாப் எம்.எச்.எம். ராமிஸ் 

பாராளுமன்ற உகரதபயர்ப்பாளர்கள் - திரு. டி.டி.வி.என். தம்மலக,  திரு. ஈ.ஏ. அமரலசன, திரு. ஈ.எம்.என்.எஸ்.எம். ஏக்கநாயக்க, 

திருமதி ஏ.எல்.ஏ.டி. தியுமினி, ஜனாப் எம்.இஸட். எம். அஸ்கா, திருமதி ஏ.ஆர். திருக்குமார், ஜனாப் எம்.ஐ.எம். பாஸி, திரு. 

என்.லஜ. விக்ரமலக, ஜனாப் பி.எம்.ஏ. ஹுகஸன், ஜனாப் பி.எம். ரஸீல் 
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தகவல் முகறகம மற்றும் முகாகமத்துவத் திகணக்களம் 

 

பணிப்பாளர் (தகவல் முகறகம மற்றும் முகாகமத்துவம்) -  திரு. எச்.எம்.சி.  தபலரரா 

முகறகமப் தபாறியியலாளர் – திரு. என்.பி.யு. நவகமுவ 

முகறகமப் பகுப்பாய்வாளர் – திரு. சி.லஜ. வில்லலாரஆரச்சி 

ததாடர்பாடல் / பாதுகாப்பு தபாறியியலாளர் -  திரு. ஜி.என். லக்மஹல்  

முகறகம வடிவகமப்பாளர்  –  திரு. எம்.என்.சீ. விக்கிரமசிங்க  

முகறகமக் கட்டுப்பாட்டாளர் –  திரு. ஏ.எஸ்.டி.எம். விக்கிரமரத்ன 

இகணயத்தள, வகலயகமப்புக் கட்டுப்பாட்டாளர் –  திரு. என்.ஜி.எல்.எஸ். கருணாதிலக்க 

தரவுத்தளக் கட்டுப்பாட்டாளர் –  திரு. என்.எம்.பீ.யு. பிலரமச்சந்திர 

சிலரஷ்ட கணினி  தசயற்றிட்ட  வகரவாளர்கள்  - திரு. டி.  பண்டித, தசல்வி பீ.எம்.எம். சந்திமா 

கணினி  தசயற்றிட்ட  வகரவாளர்கள்  –  திருமதி எஸ்.ஏ.ஏ.பி. அதுலகாரல 

சிலரஷ்ட இகணயத்தளப் பதிப்பாசிாியர் (சிங்களம்/ஆங்கிலம்) - திரு. யு.எல். கீகனலக 

சிலரஷ்ட இகணயத்தளப் பதிப்பாசிாியர் (ஆங்கிலம்/தமிழ்) –  ஜனாப் எம்.என்.எம். ஷிபாக் 

சிலரஷ்ட உதவி கணினி நிகழ்ச்சித்திட்ட வகுப்பாளர் –  திருமதி பீ.எல்.ஐ.ஜி. குலர 

சிலரஷ்ட உதவி கருமபீட ஒருங்கிகணப்பாளர் –  திருமதி பீ.என்.எச். திலசரா 

பாராளுமன்ற உத்திலயாகத்தர் –  திரு. டபிள்யு.வீ.ஆர். விக்ரமரத்ன  

சிலரஷ்ட கணினி இயக்குநர்கள் –  திருமதி பி. தஜகன்யா, திரு. லஜ.எஸ். தகாலம்பலக, திருமதி லக.ஜி.எஸ். தசவ்வந்தி, 

திரு. டபிள்யு.எச்.யு.டி. பியதுங்க, திரு. என்.டி.டி.பீ. பிலரமசிறி, திரு. லக.பீ.பீ.எஸ். லராமவர்தன, திருமதி டபிள்யு.டி.ஏ. ஜயருக்சி, 

ஜனாப் எல்.ஜி.ஆசிக் அலி, ஜனாப் ஏ.ஆர்.எம். ாிகாஸ் அலி,  ஜனாப் ஏ.எம்.தபளஸுல் அமீன் 

சிலரஷ்ட கணினித் ததாைில்நுட்பவியலாளர்கள் – திரு. ஜி.எம்.டி. தபலரரா, திரு. எச்.எஸ்.சத்யஜித்  

சிலரஷ்ட ததாைில்நுட்ப உதவியாளர்கள் –  திரு. வி.ஆர்.எஸ்.லஜ. லசாமரத்ன, திரு. டபிள்யு.எஸ். சுரங்க 

  

 

ததாடர்பாடல் திகணக்களம் 

 

தபாதுமக்கள் தவளித்ததாடர்பு அலுவலர் – திருமதி கவ.எல்.ஆர். நூட்டான் 

ஊடக அலுவலர் (நிைற்படம் மற்றும் வீடிலயா  படப்பிடிப்பு) - திரு. யு.ஜி.என். துமிந்த 

தபாதுமக்கள் தவளித்ததாடர்பு அலுவலக ஒருங்கிகணப்பாளர் (சிங்களம்) -  

தபாதுமக்கள் தவளித்ததாடர்பு அலுவலக ஒருங்கிகணப்பாளர் (தமிழ்) - திரு. எஸ். தஜயபிரகாஷ் 

ஊடக அலுவலக ஒருங்கிகணப்பாளர் (சிங்களம்) - திரு. எஸ்.ஏ.எஸ்.லக. சில்வா  
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MEMBERS OF PARLIAMENT 
(Returned at the General Election, 05th August, 2020) 

 
A 

 

Abegunawardhana, Rohitha Piyathissa Pahalage (Kalutara) 
Abeysinghe, Ashoka (Kurunegala) 
Abeywardana, Yapa Mahinda (Matara) 
Adaikkalanathan, Selvam (Vanni) 
Ahamed, Zenulabdeen Naseer (Batticaloa) 
Alagiyawanna, Lasantha A. (Gampaha) 
Alahapperuma, Dullas (Matara) 
Alawathuwala, J.C. (Kurunegala) 
Alles, Tiran (National List)  
Aluthgamage, Mahindananda (Mahanuwara) 
Amarasena, Thushara Indunil (Kurunegala) 
Amarasuriya, Miss Harini (National List) 
Amaraweera, Mahinda (Hambantota) 
Amunugama, Dilum Suraj Bandara (Mahanuwara) 
Appuhamy, Makevita Arachchige Don Hector Haijinas (Puttalam) 
Arambepola, Mrs. Wijayapala Sri Narayana Wasala Bandaranayake Mohottalalage Seetha Kumari (National List) 
Athaullah, Ahmad Lebbe Marikkar (Digamadulla) 
Athukorala, Amarakeerthi (Polonnaruwa) 
Athukorala, Palawaththe Athukoralalage Kapila Nuwan (Trincomalee) 
Athukorala, Mrs. Thalatha (Ratnapura) 
Athukoralage, Kariyawasam Chaminda Sampath (Galle) 
Attanayake, Attanayake Mudiyanselage Kudabanda Tissa (National List) 
 

B 
Balasuriya, Tharaka (Kegalle) 
Bandara, Rajapakshe Wasala Tennakoon Mudiyanselage Ranjith (National List) 
Bandara, Shantha (Kurunegala) 
Bathiudeen, Abdul Rishad (Vanni) 
Berugoda, Vijitha (Moneragala) 
 

C 
Cabraal, Ajith Nivard (National List) 
Chandrasena, S.M. (Anuradhapura) 
Cumaratunga, Gevindu (National List) 
 

D 
Dasanayake, Don Arthur Chamara Sampath (Badulla) 
Denipitiya, Sudarshana (Badulla) 
De Silva, Agampodi Mohan Priyadarshana (Galle) 
De Silva, Ginige Mahendra Harsha (Colombo) 
De Silva, H.M. Piyal Nishantha (Kalutara) 
De Silva, Nimal Siripala (Badulla) 
De Silva, Shan Vijayalal (Galle) 
Devananda, Douglas (Jaffna) 
Dharmasena, Wijesingha Herath Mudiyanselage (Moneragala) 
Dhileeban, Kulasingam (Vanni) 
Dinushan, Denagama Vitharanage Chanaka (Hambantota) 
Dissanayaka, Anura Kumara (Colombo) 
Dissanayaka, Rohana (Matale) 
Dissanayake, Duminda (Anuradhapura) 
Dissanayake, Mayantha Yaswanth (National List) 
Dissanayake, S.B. (Nuwara Eliya) 
Dissanayake, Mrs. Wijekoon Mudiyanselage Manjula Wijekoon (National List) 
Dissanayake, Wimalaweera (Digamadulla) 
Dodangoda, Isuru (Galle) 
Dolawatte, Premnath C. (Colombo) 
Dushmantha, H.R. Sarathi (Kegalle) 



 

l 

E 
 

Edirimanna, Arachchige Sanjeeva (Kalutara)  
Ellawala, Akila (Ratnapura) 
Ellawala, Lalith (Kalutara) 

 
F 

 

Faizal, Mohamed Cassim Mohamed (Digamadulla) 
Faleel, Mohamed Marjan Azmi (National List) 
Fernando, Arundika (Puttalam) 
Fernando, Johnston (Kurunegala) 
Fernanado, Kachchakaduge Nalin Ruwanjiwa (Gampaha) 
Fernando, Nalaka Jude Hareen (National List) 
Fernandopulle, Mrs. Perpetua Sudarshini (Gampaha) 
Fonseka, Sarath (Gampaha) 

 
 

G 
 
Galappaththi, Upul Sanjeewa (Hambantota) 
Gamage, Mrs. Diana (National List) 

Gamalath, Siripala (Polonnaruwa) 
Gammanpila, Udaya Prabhath (Colombo) 
Ganesan, Mano (Colombo) 
Godahewa, Nalaka (Gampaha) 
Gunathilaka, Udayakantha (Kegalle) 
Gunawardana, Bandula (Colombo) 
Gunawardena, Dinesh Chandra Rupasingha (Colombo) 
Gunawardena, Yadamini Narodama Rupasinghe (National List) 
Gunawardene, Mrs. Kokila Harshani (Gampaha) 
 
 

H 
 

Hakeem, Abdul Rauff Hibathul (Mahanuwara) 
Harees, Habeeb Mohamed Mohamed (Digamadulla) 
Hashim, Kabir (Kegalle) 
Hasim, Abdul Haleem Mohomed (Mahanuwara) 
Herath, D.B. (Kurunegala) 
Herath, Herath Mudiyanselage Charitha (National List) 
Herath, Herath Mudiyanselage Vijitha (Gampaha) 
Herath, Hitihami Appuhamilage Don Indika Anuruddha (Gampaha) 
Herath, H.M. Samanpriya (Kurunegala) 
Herath, Jayarathna (Kurunegala) 
Herath, Kanaka (Kegalle) 
 

I 
 

Ishak, Abdul Rahuman (Anuradhapura) 
 
 

J 
 
Jayakody, Arachchilage Sisira (Gampaha) 
Jayamaha, Nalin Bandara (Kurunegala) 
Jayaratne, Anuradha (Mahanuwara) 
Jayaratne, Piyankara (Puttalam) 
Jayasekara, Dayasiri (Kurunegala) 
Jayasekara, Halkandaliya Lekamalage Premalal (Ratnapura) 
Jayasumana, Channa Sudath (Anuradhapura) 
Jayathilake, Withana Pathiranage Milan Sajith (Gampaha) 
Jayawardhana, Senadheerage Don Kavinda Heshan (Gampaha) 
 
 



 

li 

K 
 
Kajendren, Selvarajah (National List) 
Kalai Arasan, Thavaraja (National List)  
Kariyawasam, Haputhanthri Gamage Sagara (National List) 
Karunakaram, Govinthan (Batticaloa)  
Karunatilleka, Gayantha (Galle) 
Kavirathna, Mrs. Jambugaha Pitiyegedara Rohini Kumari Wijerathna (Matale) 
Kiriella, Lakshman Bandara (Mahanuwara) 
Kirindigoda, Udayana Chaminda (Mahanuwara) 
Kodithuwakku, Karunadasa (Matara) 
Kottegoda, N. Nalaka Bandara (Matale) 
Kumar, A. Aravindh (Badulla) 
Kumar, Velu (Mahanuwara) 
Kumara, Jagath (Colombo) 
Kumarasinghe, Mrs. Geetha Samanmale (Galle) 
Kumarasiri, K.P.S. (Anuradhapura) 
  
 

L 
 
Lanza, Antony Nimal (Gampaha) 
Liyanage, Udagama Liyanage Waruna Priyantha (Ratnapura) 
Lokuge, Gamini Kulawansha (Colombo) 
 

 
M 
 

Madduma Bandara, Ratnayake Mudiyanselage Ranjith (National List) 
Maharoof, Imran (Trincomalee) 
Manjula, L.H. Sudath (Kegalle) 
Mannapperuma, A. Ajith Kumara (Gampaha) [from 08th April, 2021] 
Marikkar, S.M. (Colombo) 
Markar, Imthiaz Bakeer (National List) 
Masthan, Kader Kader (Vanni) 
Mayadunna, Chinthaka Amal (Puttalam) 
Muszhaaraff, Safiul Muthunabeen Mohamed (Digamadulla) 
Muzammil, Mohomad (National List) 
 

N 
 
Nanayakkara, Maligaspe Koralege Nalin Manusha (Galle) 
Nanayakkara, Vasudeva (Ratnapura)  
Nandasena, H. (Anuradhapura) 
Navarathna, Asanka Samithajeewa (Kurunegala) 
Nawananda, Gayashan (Moneragala) 
Nelson, Hewa Gajaman Paththinige Kins Kumar (Polonnaruwa) 
Nirmalanathan, Iruthayanathan Charles (Vanni) 
Nishantha, Sanath (Puttalam) 
Noharathalingam, S. (Vanni) 
 

P 
 
Pasqual, Anupa Pium (Kalutara) 
Pathirana, Akalanka Buddhika Uditha Dedduwa (Matara) 
Pathirana, Ramesh (Galle) 
Peiris, Gamini Lakshman (National List) 
Perera, Bodiyabaduge Dilan Priyanjan Anslem (Badulla) 
Perera, Kasadoruge Sujith Sanjaya (Kegalle) 
Perera, Ketagoda Gamage Jayantha (National List)  [Resigned on 06th July, 2021] 
Perera, Nanayakkara Warnakula Patabendige Niroshan Eardley Priyantha (Puttalam) 
Piyathissa, Nimal (Nuwara Eliya) 
Ponnambalam, Gajenthirakumar Gankesar (Jaffna) 
Premadasa, Sajith (Colombo) 



 

lii 

Premajayantha, Achchige Don Susil (Colombo) 
Premarathne, Uddika (Anuradhapura) 
Prishanthi, Mrs. Muditha (Ratnapura) 
Priyantha, Ashoka (Puttalam) 
Pushpakumara, A.P. Jagath (Moneragala)  

 
R 

 
Radhakrishnan, Velusamy (Nuwara Eliya) 
Raghavan, Surendra (National List) 
Raheem, Abdul Ali Sabri Mohamed (Puttalam) 
Rahuman, Mohomed Mujibur (Colombo) 
Rajakaruna, Harshana Supun (Gampaha) 
Rajapaksa, Basil Rohana (National List) [From 07th July, 2021] 
Rajapaksa, Chamal (Hambantota) 
Rajapaksa, Mahinda (Kurunegala) 
Rajapaksa, Namal (Hambantota) 
Rajapaksa, Shasheendra (Moneragala) 
Rajapakse, Ajith (Hambantota) 
Rajapaksha, Gunathilaka (Mahanuwara) 
Rajapaksha, Rajapaksha Pathirannehelage Upul Mahendra (Gampaha) 
Rajapakshe, Raja Manthreelage Thilak (Digamadulla) 
Rajapakshe, Wijeyadasa (Colombo) 
Ramanathan, Angajan (Jaffna) 
Ramanayake, A.A. Ranjan Leo Sylvester (Gampaha) [Membership terminated according to Supreme Court Decision of 12th January, 2021]  

Rambukwella, Keheliya (Mahanuwara) 
Rameshwaran, Marudapandy (Nuwara Eliya) 
Ranasinghe Arachchige, Roshan Anuruddha (Polonnaruwa) 
Ranatunga, Prasanna (Gampaha) 
Ranawaka, Achchige Patali Champika (Colombo) 
Ranawaka, Nipuna (Matara) 
Ranaweera, Bulathwalage Prasanna (Gampaha) 
Rasamanickam, Shanakiyan Rahul Rajaputhiran (Batticaloa) 
Rathana Thero, Ven.Athuraliya (National List) [From 18th December, 2020] 
Rathnasekara, Basnayaka Yasarathnalage Gunapala (Kurunegala) 
Rathnayaka, Kumarasiri (Moneragala) 
Rathnayake, R.M.C.B. (Nuwara Eliya) 
Rathwaththe, Lohan (Mahanuwara) 
 

S 
 

Sabry, Mohomed Uwais Mohomed Ali (National List) 

Samarasinghe, Mahinda Buddhadasa (Kalutara) 

Samaraweera, Jayantha (Kalutara) 

Sampanthan, Rajavarothiam (Trincomalee) 

Santhirakanthan, Sivanesathurai (Batticaloa) 

Semasinghe, Asanka Shehan (Anuradhapura) 

Senarathne, Rajitha (Kalutara) 

Seneviratne, John (Ratnapura) 

Shritharan, Sivagnanam (Jaffna) 

Sirisena, Maithreepala (Polonnaruwa) 

Sithadthan, Dharmalingam (Jaffna) 

Siyambalapitiya, Ranjith (Kegalle) 
Sumanthiran, Mathiaparanan Abraham (Jaffna) 
Suresh, Vadivel (Badulla) 

 
T 

 
Tennakoon, Premitha Bandara (Matale) 
Thennakoon, Janaka Bandara (Matale) 
Thigambaram, Palani (Nuwara Eliya) 
Thisakutti Arachchige, Chaminda Janaka (Badulla) 
Thondaman, Jeevan (Nuwara Eliya)  
Thowfeek, Muhamedu Shariff (Trincomalee) 
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U 
 

Udayakumar, Mailvaganam (Nuwara Eliya) 
Udukumbura, U.K. Sumith (Kurunegala) 
Undugoda, Rupasinghage Pradeep Saman Kumara (Colombo) 
 

 
 

V 
 

Vidanagamage, Amith Thenuka (Badulla) 
Vitarana, Tissa (National List) 
Viyalanderan, Sathasivam (Batticaloa) 
 

W 
 
Wakkumbura, Janaka (Ratnapura) 
Waleboda, Gamini (Ratnapura) 
Wanniarachchi, Mrs. Pavithradevi (Ratnapura) 
Wedaarachchi, Dilip (Hambantota) 
Weerakkody, Chandima (Galle) 
Weerasekera, Sarath (Colombo) 
Weerasingha, D. (Digamadulla) 
Weerasinghe, Gamage Haththotuwa Weerasumana (Matara) 
Weerasinghe, Jayantha (National List)  
Weerawansa, Wimal (Colombo) 
Welgama, Kumara (Kalutara) 
Wickramanayaka, Vidura (Kalutara) 
Wickramaratne, Eran (National List) 
Wickramasinghe, Mrs. Rajika (Kegalle) 
Wickremasinghe, Ranil (National List) [From 18th  June, 2021] 
Wigneswaran, Canagasabapathy Viswalingam (Jaffna) 
Wijesekera, Kanchana (Matara) 
Wijesiri, Lokugasthota Vitharanage Chaminda (Badulla) 
Wijesundara, Wijesundara Mudiyanselage Rohana Bandara (Anuradhapura) 
Withana, M.W.D. Sahan Pradeep (Gampaha) 
Withanage, Ankumbura Arachchige Heshan Vijaya (Ratnapura) 
Withanage, Madhura (Colombo) 
 

 
Y 

 
Yapa, Anura Priyadharshana (Kurunegala) 
Yapabandara, Wasantha (Mahanuwara) 
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DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA 
 

PRESIDENT 
 

HIS EXCELLENCY GOTABAYA RAJAPAKSA 
 

CABINET 
 

 

Prime Minister, Minister of Economic Policies and Plan Implementation, Minister of Buddhasasana, Religious 
and Cultural Affairs and Minister of Urban Development and Housing – The Hon. Mahinda Rajapaksa 

Minister of Irrigation – The Hon. Chamal Rajapaksa 

Minister of Labour – The Hon. Nimal Siripala de Silva 

Minister of Foreign and the Leader of the House of Parliament – The Hon. Dinesh Gunawardena 

Minister of Highways and Chief Government Whip – The Hon. Johnston Fernando 

Minister of Education – The Hon. (Prof.) G.L. Peiris 

Minister of Health – The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi 

Minister of Fisheries – The Hon. Douglas Devananda 

Minister of Transport – The Hon. Gamini Lokuge 

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

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

Minister of Wildlife and Forest Conservation – The Hon. C.B. Rathnayake 

Minister of Mass Media – The Hon. Keheliya Rambukwella 

Minister of Power – The Hon. Dullas Alahapperuma 

Minister of Industries – The Hon. Wimal Weerawansa 

Minister of Finance –  The Hon. Basil Rohana Rajapaksa 

Minister of Environment – The Hon. Mahinda Amaraweera 

Minister of Lands – The Hon. S.M. Chandrasena 

Minister of Agriculture – The Hon. Mahindananda Aluthgamage 

Minister of Water Supply – The Hon. Vasudeva Nanayakkara 

Minister of Energy – The Hon. Udaya Gammanpila 

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

Minister of Tourism – The Hon. Prasanna Ranatunga 

Minister of Ports and Shipping – The Hon. Rohitha Abegunawardhana 

Minister of Youth and Sports – The Hon. Namal Rajapaksa 

Minister of Justice – The Hon. M.U.M. Ali Sabry 

Minister of Public  Security -  The Hon. (Dr .) Sarath Weerasekera  
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STATE MINISTERS 

 
 

State Minister of National Security and Disaster Management and State Minister of Home Affairs – The Hon. 
Chamal Rajapaksa 

State Minister of Digital Technology and Enterprise Development -The Hon. Namal Rajapaksa 
State Minister of Education Reforms, Open Universities and Distance Learning Promotion – The Hon. Susil 

Premajayantha 
State Minister of Foreign Employment Promotion and Market Diversification – The Hon. Piyankara Jayaratne 
State Minister of Solar Power, Wind and Hydro Power Generation Projects Development – The Hon. Duminda 

Dissanayake 
State Minister of Batik, Handloom and Local Apparel Products –The Hon. Dayasiri Jayasekara 
State Minister of Co-operative Services, Marketing Development and Consumer Protection – The Hon. Lasantha 

Alagiyawanna 
State Minister of Primary Health  Care, Epidemics and Covid Disease Control – The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini 

Fernandopulle 
State Minister of Coconut, Kithul and Palmyrah Cultivation Promotion and Related Industrial Product 

Manufacturing and Export Diversification - The Hon. Arundika Fernando 
State Minister of Rural Roads and Other Infrastructure – The Hon. Nimal Lanza 
State Minister of Wildlife Protection, Adoption of Safety Measures Including the Construction of Electrical Fences 

and Trenches and Reforestation and Forest Resource Development – The Hon. Wimalaweera Dissanayake 
State Minister of Warehouse Facilities, Container Yards, Port Supply Facilities and Boats and Shipping Industry 

Development – The Hon. Jayantha Samaraweera 
State Minister of Vehicle Regulation, Bus Transport Services and Train Compartments and Motor Car Industry 

and State Minister of Community Police Services  – The Hon. Dilum Amunugama 
State Minister of Coast Conservation and Low-lying Lands Development  – The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva 
State Minister of Dhamma Schools, Pirivenas and Bhikkhu Education - The Hon. Vijitha Berugoda 
State Minister of Provincial Councils and Local Government – The Hon. Roshan Ranasinghe 
State Minister of Gem and Jewellery Related Industries and State Minister  of  Prison Management and Prisoners’ 

Rehabilitation – The Hon. Lohan Rathwaththe 
State Minister of Development of Minor Crops Including Sugarcane, Maize, Cashew, Pepper, Cinnamon, Cloves, 

Betel Related Industries and Export Promotion – The Hon. Janaka Wakkumbura 
State Minister of National Heritage, Performing Arts and Rural Arts Promotion – The Hon. Vidura Wickramanayaka 
State Minister of Samurdhi, Household Economy, Micro Finance, Self-employment and Business Development - 

The Hon. Shehan Semasinghe 
State Minister of Company Estate Reforms, Tea and Rubber Estates  Related Crops Cultivation and Factories 

Modernization and Tea and Rubber Export Promotion - The Hon. Kanaka Herath 
State Minister of Rural and Divisional Drinking Water Supply Projects Development – The Hon. Sanath Nishantha 
State Minister of Regional Co-operation – The Hon. Tharaka Balasuriya 
State Minister of Ornamental Fish, Inland Fish and Prawn Farming, Fishery Harbour Development, Multiday 

Fishing Activities and Fish Exports – The Hon. Kanchana Wijesekera 
State Minister of Rural Housing and Construction and Building Material Industries – The Hon. Indika Anuruddha 

Herath 
State Minister of Canals and Common Infrastructure Development in Settlements in Mahaweli Zones – 

The Hon. Siripala Gamalath 
State Minister of Tanks, Reservoirs and Irrigation Development Related to Rural Paddy Fields – 

The Hon. Anuradha Jayaratne 
State Minister of Backward Rural Areas Development and Promotion of Domestic Animal Husbandry and Minor 

Economic Crop Cultivation - The Hon. S. Viyalanderan 
State Minister of Rural and School Sports Infrastructure Improvement – The Hon. Thenuka Vidanagamage 
State Minister of Aviation and Export Zones Development – The Hon. D.V. Chanaka 
State Minister of Indigenous Medicine Promotion, Rural and Ayurvedic Hospitals Development and Community 

Health – The Hon. Sisira Jayakody 
State Minister of Women and Child Development, Preschools and Primary Education, School Infrastructure and 

Education Services – The Hon. Piyal Nishantha De Silva 
State Minister of Rattan, Brass, Pottery, Furniture and Rural Industrial Promotion – The Hon. Prasanna Ranaweera 
State Minister of Livestock, Farm Promotion and Dairy and Egg Related Industries – The Hon. D.B. Herath 
State Minister of Urban Development, Waste Disposal and Community Cleanliness – The Hon. (Dr.) Nalaka 

Godahewa 
State Minister of Production, Supply and Regulation of Pharmaceuticals – The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana 
State Minister of Estate Housing and Community Infrastructure – The Hon. Jeevan Thondaman 
State Minister of Promoting the Production and Regulating the Supply of Organic Fertilizer and Paddy and 

Grains, Organic Foods, Vegetables, Fruits, Chillies, Onion and Potato Cultivation Promoting, Seed Production 
and Advanced Technology Agriculture – The Hon. Shasheendra Rajapaksa 

State Minister of Skills Development, Vocational Education, Research and Innovation – The Hon. (Dr.) (Mrs.) 
Seetha Arambepola  

State Minister of Money and Capital Market and State Enterprise Reforms – The Hon. Ajith Nivard Cabraal 
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CHAIRMEN’S PANEL 
 

The Hon. Velu Kumar, The Hon. Mayantha Dissanayake, The Hon. Harshana Rajakaruna, The Hon. (Mrs.) Rohini 
Kumari Wijerathna, The Hon. Hesha Withanage, The Hon. Sanjeeva Edirimanna, The Hon. (Mrs.) Kokila 
Gunawardene, The Hon. Isuru Dodangoda, The Hon. Wasantha Yapabandara, The Hon. Ajith Rajapakse, The Hon. 
Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam, The Hon. Weerasumana Weerasinghe,  The Hon. Premnath C. Dolawatte, 
The Hon. (Dr.) (Ms.) Harini Amarasuriya 

 

COMMITTEES OF PARLIAMENT 
 

COMMITTEE OF SELECTION 

The Hon. Mahinda Yapa Abeywardana (Chairman), The Hon. Nimal Siripala de Silva, The Hon. Dinesh Gunawardena, 
The Hon. Johnston Fernando, The Hon. Douglas Devananda, The Hon. Dullas Alahapperuma, The Hon. Wimal 
Weerawansa, The Hon. Prasanna Ranatunga, The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. Gayantha Karunatilleka, The 
Hon. Rauff Hakeem, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. Selvam Addaikkalanathan 

 

COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS 

The Hon. Mahinda Yapa Abeywardana (Chairman), The Hon. Ranjith Siyambalapitiya, The Hon. Angajan Ramanathan, 
The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. Johnston Fernando, The Hon. Lakshman 
Kiriella, The Hon. Chamal Rajapaksa, The Hon. Nimal Siripala de Silva, The Hon. (Prof.) G.L. Peiris, The Hon. 
Douglas Devananda, The Hon. Dullas Alahapperuma, The Hon. Wimal Weerawansa, The Hon. Mahinda 
Amaraweera, The Hon. Vasudeva Nanayakkara, The Hon. Prasanna Ranatunga, The Hon. M.U.M. Ali Sabry, The 
Hon. Mahinda Samarasinghe, The Hon. Gayantha Karunatilleka, The Hon. Rauff Hakeem, The Hon. Anura 
Dissanayaka, The Hon. Dilan Perera, The Hon. Rishad Bathiudeen, The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara, The 
Hon. Mano Ganesan, The Hon. M.A. Sumanthiran  

 

COMMITTEE ON STANDING ORDERS 

The Hon. Mahinda Yapa Abeywardana (Chairman), The Hon. Ranjith Siyambalapitiya, The Hon. Angajan  Ramanathan, 
The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi, The Hon. Susil Premajayantha, The Hon. Dilan Perera, The Hon. 
Chandima Weerakkody, The Hon. Mayantha Dissanayake, The Hon. Charles Nirmalanathan, The Hon. Sujith 
Perera, The Hon. Sagara Kariyawasam, The Hon. (Dr.) Suren Raghavan  

 

HOUSE COMMITTEE 

The Hon. Mahinda Yapa Abeywardana (Chairman), The Hon. Arundika Fernando, The Hon. Nimal Lanza, The Hon. 
Kanchana Wijesekera, The Hon. Piyal Nishantha De Silva, The Hon. (Dr.) (Mrs.) Seetha Arambepola, The Hon. 
J.C. Alawathuwala, The Hon. (Major) Pradeep Undugoda, The Hon. Jagath Kumara, The Hon. Kins Nelson, The 
Hon. (Mrs.) Muditha Prishanthi, The Hon. Nalin Fernando, The Hon. Ali Sabri Raheem, The Hon. Marjan Faleel, 
The Hon. (Mrs.) Diana Gamage 

 

COMMITTEE ON ETHICS AND PRIVILEGES 

The Hon. M.U.M. Ali Sabry, The Hon. Vijitha Berugoda, The Hon. Kanaka Herath, The Hon. Tharaka Balasuriya, The 
Hon. Anuradha Jayaratne, The Hon. Kabir Hashim, The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. G.G. 
Ponnambalam, The Hon. A. Aravindh Kumar, The Hon. Velu Kumar, The Hon. (Mrs.) Kokila Gunawardene, The 
Hon. Premitha Bandara Tennakoon, The Hon. Shan Vijayalal De Silva, The Hon. C.V. Wigneswaran, The Hon. 
Gevindu Cumaratunga, The Hon. (Prof.) Ranjith Bandara 

 

COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS 

The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana (Chairman), The Hon. Udaya Gammanpila, The Hon. Duminda Dissanayake, The Hon. 
Dayasiri Jayasekara, The Hon. Lasantha Alagiyawanna, The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle, The Hon. 
Shehan Semasinghe, The Hon. Prasanna Ranaweera, The Hon. Tissa Attanayake,  The Hon. Harin Fernando, The 
Hon. Niroshan Perera, The Hon. Faizal Cassim, The Hon. Ashok Abeysinghe, The Hon. Buddhika Pathirana, The 
Hon. K. Kader Masthan, The Hon. Sivagnanam Shritharan, The Hon. (Dr.) Upul Galappaththi, The Hon. B.Y.G. 
Rathnasekara, The Hon. Weerasumana Weerasinghe, The Hon. (Prof.) Ranjith Bandara, The Hon. Mohomad 
Muzammil, The Hon. (Dr.) (Ms.) Harini Amarasuriya  

 

COMMITTEE ON PUBLIC ENTERPRISES 

The Hon. (Prof.) Charitha Herath (Chairman), The Hon. Mahinda Amaraweera, The Hon. Mahindananda Aluthgamage, 
The Hon. Rohitha Abegunawardhana, The Hon. Susil Premajayantha, The Hon. Jayantha Samaraweera, The Hon. 
Dilum Amunugama, The Hon. Indika Anuruddha Herath, The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekera, The Hon. D.V. 
Chanaka, The Hon. (Dr.) Nalaka Godahewa, The Hon. Ajith Nivard Cabraal, The Hon. Rauff Hakeem, The Hon. 
Anura Dissanayaka, The Hon. Patali Champika Ranawaka, The Hon. Jagath Pushpakumara, The Hon. (Dr.) Harsha 
de Silva, The Hon. Eran Wickramaratne, The Hon. Nalin Bandara Jayamaha, The Hon. S.M. Marikkar, The Hon. 
Premnath C. Dolawatte, The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam.  
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COMMITTEE ON PUBLIC FINANCE 

 The Hon. Anura Priyadharshana Yapa (Chairman), The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana, The Hon. Keheliya 
Rambukwella, The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekera, The Hon. Susil Premajayantha, The Hon. Vidura 

Wickramanayaka, The Hon. D.V. Chanaka, The Hon. (Dr.) Nalaka Godahewa, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. 
Dilan Perera, The Hon. Kumara Welgama, The Hon. (Dr.) Harsha de Silva, The Hon. Manusha Nanayakkara, The 
Hon. M.A. Sumanthiran, The Hon. (Dr.) Kavinda Heshan Jayawardhana, The Hon. Mujibur Rahuman, The Hon. 

Isuru Dodangoda, The Hon. Anupa Pasqual, The Hon. Nalin Fernando, The Hon. M.W.D. Sahan Pradeep Withana, 
The Hon. (Prof.) Ranjith Bandara    

COMMITTEE ON PUBLIC PETITIONS 

The Hon. Gamini Lokuge (Chairman), The Hon. Dayasiri Jayasekara, The Hon. Nimal Lanza, The Hon. Janaka 
Wakkumbura, The Hon. S. Viyalanderan, The Hon. Thenuka Vidanagamage, The Hon. Jeevan Thondaman, The 
Hon. Imthiaz Bakeer Markar, The Hon. Kumara Welgama, The Hon. Jagath Pushpakumara, The Hon. Dilip 
Wedaarachchi, The Hon. Manusha Nanayakkara, The Hon. K. Kader Masthan, The Hon. Ashoka Priyantha, The 
Hon. Jayantha Ketagoda, The Hon. Thushara Indunil Amarasena, The Hon. Mujibur Rahuman, The Hon. Waruna 
Liyanage, The Hon. (Mrs.) Geetha, Samanmale Kumarasinghe, The Hon. Kulasingam Dhileeban, The Hon. S.M.M. 
Muszhaaraff, The Hon. Nipuna Ranawaka, The Hon. (Mrs.) Rajika Wickramasinghe 

 

COMMITTEE ON HIGH POSTS 

The Hon. Mahinda Yapa Abeywardana (Chairman), The Hon. Chamal Rajapaksa, The Hon. Nimal Siripala de Silva, The 
Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. Johnston Fernando, The Hon. Douglas Devananda, The Hon. (Dr.) Bandula 
Gunawardana, The Hon. Keheliya Rambukwella, The Hon. Udaya Gammanpila, The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana, 
The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle, The Hon. Vidura Wickramanayaka, The Hon. John Seneviratne, 
The Hon. Anura Priyadharshana Yapa, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. Rishad Bathiudeen, The Hon. (Mrs.) 
Thalatha Athukorala, The Hon. Field Marshal Sarath Fonseka, The Hon. Dharmalingam Sithadthan  
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The Hon. Mahinda Yapa Abeywardana (Chairman), The Hon. Ranjith Siyambalapitiya, The Hon. Angajan 

Ramanathan, The Hon. Mahinda Rajapaksa, The Hon. Chamal Rajapaksa, The Hon. Nimal Siripala de Silva, The 
Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. Johnston Fernando, The Hon. (Prof.) G.L. Peiris, The Hon. (Mrs.) 
Pavithradevi Wanniarachchi, The Hon. Douglas Devananda, The Hon. Gamini Lokuge, The Hon. (Dr.) Bandula 

Gunawardana, The Hon. Janaka Bandara Thennakoon, The Hon. C.B. Rathnayake, The Hon. Keheliya 
Rambukwella, The Hon. Dullas Alahapperuma, The Hon. Wimal Weerawansa, The Hon. Mahinda Amaraweera, The 

Hon. S.M. Chandrasena, The Hon. Mahindananda Aluthgamage, The Hon. Vasudeva Nanayakkara, The Hon. Udaya 
Gammanpila, The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana, The Hon. Prasanna Ranatunga, The Hon. Rohitha 

Abegunawardhana, The Hon. Namal Rajapaksa, The Hon. M.U.M. Ali Sabry, The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekera, 
The Hon. Tharaka Balasuriya, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. Anura 
Priyadharshana Yapa, The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana, The Hon. (Prof.) Charitha Herath 

BACKBENCHER COMMITTEE 

The Hon. Johnston Fernando (Chairman), The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. S. Noharathalingam, The Hon. 
Selvarajah Kajendran, The Hon. Kapila Athukorala, The Hon. M. Udayakumar, The Hon. Sanjeeva Edirimanna, The 
Hon. Karunadasa Kodithuwakku, The Hon. Nalaka Bandara Kottegoda, The Hon. (Major) Sudarshana Denipitiya, 
The Hon. W.H.M. Dharmasena, The Hon. Kins Nelson, The Hon. Rohana Bandara, The Hon. S.M.M. Muszhaaraff, 
The Hon. Kumarasiri Rathnayaka, The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam, The Hon. D. Weerasingha, 
The Hon. (Mrs.) Manjula Dissanayake 

 
LEGISLATIVE STANDING COMMITTEE 

The Hon. Ranjith Siyambalapitiya (Chairman), The Hon. Angajan Ramanathan, The Hon. (Prof.) G.L. Peiris, The Hon. 
(Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi, The Hon. Namal Rajapaksa, The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva, The 
Hon. Sisira Jayakody, The Hon. (Dr.) Rajitha Senarathne, The Hon. Chandima Weerakkody, The Hon. Govinthan 
Karunakaram, The Hon. Hector Appuhamy, The Hon. Imran Maharoof, The Hon. Harshana Rajakaruna, The Hon. 
Premnath C. Dolawatte, The Hon. Madhura Withanage, The Hon. Sagara Kariyawasam, The Hon. Jayantha 
Weerasinghe, PC 

MINISTERIAL CONSULTATIVE COMMITTEES 

Ministerial Consultative Committee on Defence 
The Hon. Chamal Rajapaksa, The Hon. Anura Priyadharshana Yapa, The Hon. Anura Dissanayaka, The Hon. Field 

Marshal Sarath Fonseka, The Hon. Tiran Alles, The Hon. (Major) Pradeep Undugoda 

Ministerial Consultative Committee on Finance 
The Hon. Mahinda Rajapaksa (Chairman), The Hon. Shehan Semasinghe, The Hon. Ajith Nivard Cabraal, The Hon. 

Patali Champika Ranawaka, The Hon. (Dr.) Harsha de Silva, The Hon. Jagath Kumara, The Hon. M.W.D. Sahan 
Pradeep Withana, The Hon. (Prof.) Ranjith Bandara 
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Ministerial Consultative Committee on Buddasasana, Religious and Cultural Affairs 
The Hon. Mahinda Rajapaksa (Chairman), The Hon. Vidura Wickramanayaka, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. 

Sanjeeva Edirimanna, The Hon. K.P.S. Kumarasiri, The Hon. S.M.M. Muszhaaraff, The Hon. Gevindu 
Cumaratunga 

Ministerial Consultative Committee on Urban Development and Housing 
The Hon. Mahinda Rajapaksa (Chairman), The Hon. Indika Anuruddha Herath, The Hon. (Dr.) Nalaka Godahewa, The 

Hon. Jeevan Thondaman, The Hon. Mano Ganesan, The Hon. Mujibur Rahuman, The Hon. (Mrs.) Kokila 
Gunawardene, The Hon. Premitha Bandara Tennakoon, The Hon. Premnath C. Dolawatte 

Ministerial Consultative Committee on Justice 
The Hon. M.U.M. Ali Sabry (Chairman), The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle, The Hon. Susil 

Premajayantha, The Hon. G.G. Ponnambalam, The Hon. Akila Ellawala, The Hon. C.V. Wigneswaran, The Hon. 
Sagara Kariyawasam  

Ministerial Consultative Committee on Foreign 
The Hon. Dinesh Gunawardena (Chairman), The Hon. Tharaka Balasuriya, The Hon. Mahinda Samarasinghe, The Hon. 

(Dr.) Kavinda Heshan Jayawardhana, The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam, The Hon. Gamini 
Waleboda, The Hon. (Dr.) Suren Raghavan 

Ministerial Consultative Committee on Public Services, Provincial Councils and Local Government 
The Hon. Janaka Bandara Thennakoon (Chairman), The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekera, The Hon. J.C. Alawathuwala, 

The Hon. Ashoka Priyantha, The Hon. Naseer Ahamed, The Hon. Shan Vijayalal De Silva, The Hon. Sudath 
Manjula 

Ministerial Consultative Committee on Education 
The Hon. (Prof.) G.L. Peiris (Chairman), The Hon. Susil Premajayantha, The Hon. Vijitha Berugoda, The Hon. Piyal 

Nishantha De Silva, The Hon. (Dr.) (Mrs.) Seetha Arambepola, The Hon. Charles Nirmalanathan, The Hon. Isuru 
Dodangoda, The Hon. Anupa Pasqual, The Hon. Yadamini Gunawardena, The Hon. (Dr.) (Ms.) Harini Amarasuriya 

Ministerial Consultative Committee on Health 
The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi (Chairman), The Hon. Sisira Jayakody, The Hon. (Prof.) Channa 

Jayasumana, The Hon. (Dr.) Rajitha Senarathne, The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana, The Hon. Abdul Haleem, The 
Hon. Gayashan Nawananda, The Hon. (Dr.) Thilak Rajapakshe 

Ministerial Consultative Committee on Labour 
The Hon. Nimal Siripala de Silva (Chairman), The Hon. Piyankara Jayaratne, The Hon. John Seneviratne, The Hon. 

Jagath Pushpakumara, The Hon. Vadivel Suresh, The Hon. Velu Kumar, The Hon. Jayantha Weerasinghe, PC 

Ministerial Consultative Committee on Environment 
The Hon. Mahinda Amaraweera (Chairman), The Hon. Maithreepala Sirisena, The Hon. Kins Nelson, The Hon. 

Wasantha Yapabandara, The Hon. (Mrs.) Manjula Dissanayake 

Ministerial Consultative Committee on Wildlife and Forest Conservation 
The Hon. C.B. Rathnayake (Chairman), The Hon. Wimalaweera Dissanayake, The Hon. Thushara Indunil Amarasena, 

The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna, The Hon. Kapila Athukorala, The Hon. Chamara Sampath Dasanayake, 
The Hon. Kumarasiri Rathnayaka 

Ministerial Consultative Committee on Agriculture 
The Hon. Mahindananda Aluthgamage (Chairman), The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva, The Hon. S. Viyalanderan, 

The Hon. D.B. Herath, The Hon. Shasheendra Rajapaksa, The Hon. Sivagnanam Shritharan, The Hon. Ishak 
Rahuman, The Hon. Udayakantha Gunathilaka, The Hon. Kulasingam Dhileeban, The Hon. Upul Mahendra 
Rajapaksha 

Ministerial Consultative Committee on Irrigation 
The Hon. Chamal Rajapaksa (Chairman), The Hon. Siripala Gamalath, The Hon. Anuradha Jayaratne, The Hon. Dilan 

Perera, The Hon. Faizal Cassim, The Hon. M.S. Thowfeek, The Hon. Nalaka Bandara Kottegoda, The Hon. Nimal 
Piyathissa 

Ministerial Consultative Committee on Lands 
The Hon. S.M. Chandrasena (Chairman), The Hon. Roshan Ranasinghe, The Hon. Gayantha Karunatilleka, The Hon. 

Selvam Adaikkalanathan, The Hon. Thisakutti Arachchi, The Hon. Asanka Navarathna, The Hon. Chinthaka Amal 
Mayadunna  

Ministerial Consultative Committee on Fisheries 
The Hon. Douglas Devananda (Chairman), The Hon. Kanchana Wijesekera, The Hon. A.L.M. Athaullah, The Hon. 

Vijitha Herath, The Hon. Dilip Wedaarachchi, The Hon. Karunadasa Kodithuwakku, The Hon. (Dr.) Upul 
Galappaththi 

Ministerial Consultative Committee on Plantation 
The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana (Chairman), The Hon. Arundika Fernando, The Hon. Janaka Wakkumbura, The Hon. 

Kanaka Herath, The Hon. Palani Thigambaram, The Hon. Hector Appuhamy, The Hon. Udayana Kirindigoda, The 
Hon. M. Rameshwaran, The Hon. Weerasumana Weerasinghe 
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Ministerial Consultative Committee on Water Supply 
The Hon. Vasudeva Nanayakkara (Chairman), The Hon. Sanath Nishantha, The Hon. Rauff Hakeem, The Hon. 

Jayarathna Herath, The Hon. Sampath Athukorala, The Hon. W.H.M. Dharmasena, The Hon. (Mrs.) Rajika 
Wickramasinghe 

Ministerial Consultative Committee on Power 
The Hon. Dullas Alahapperuma (Chairman), The Hon. Duminda Dissanayake, The Hon. H.M.M. Harees, The Hon. 

Sarathi Dushmantha, The Hon. Ali Sabri Raheem, The Hon. B.Y.G. Rathnasekara, The Hon. Samanpriya Herath 

Ministerial Consultative Committee on Energy 
The Hon. Udaya Gammanpila (Chairman), The Hon. Chandima Weerakkody, The Hon. Nalin Bandara Jayamaha, The 

Hon. Hesha Withanage, The Hon. (Mrs.) Muditha Prishanthi, The Hon. Gunathilaka Rajapaksha 

Ministerial Consultative Committee on Ports and Shipping 
The Hon. Rohitha Abegunawardhana (Chairman), The Hon. Jayantha Samaraweera, The Hon. Tissa Attanayake, The 

Hon. K. Kader Masthan, The Hon. Sujith Perera, The Hon. Sivanesathurai Santhirakanthan, The Hon. D. 
Weerasingha 

Ministerial Consultative Committee on Highways 
The Hon. Johnston Fernando (Chairman), The Hon. Nimal Lanza, The Hon. Kabir Hashim, The Hon. (Dr.) V. 

Radhakrishnan, The Hon. Jayantha Ketagoda, The Hon. Amarakeerthi Athukorala, The Hon. H. Nandasena 

Ministerial Consultative Committee on Transport 
The Hon. Gamini Lokuge (Chairman), The Hon. Dilum Amunugama, The Hon. S.B. Dissanayake, The Hon. Kumara 

Welgama, The Hon. Ashok Abeysinghe, The Hon. Madhura Withanage, The Hon. Mohomad Muzammil  

Ministerial Consultative Committee on Youth and Sports 
The Hon. Namal Rajapaksa (Chairman), The Hon. Thenuka Vidanagamage, The Hon. S.M. Marikkar, The Hon. 

Harshana Rajakaruna, The Hon. Lalith Ellawala, The Hon. Milan Jayathilake, The Hon. Ajith Rajapakse 

Ministerial Consultative Committee on Tourism 
The Hon. Prasanna Ranatunga (Chairman), The Hon. D.V. Chanaka, The Hon. M. Udayakumar, The Hon. (Mrs.) Geetha 

Samanmale Kumarasinghe, The Hon. (Major) Sudarshana Denipitiya, The Hon. Nipuna Ranawaka, The Hon. (Mrs.) 
Diana Gamage 

Ministerial Consultative Committee on Trade 
The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana (Chairman), The Hon. Lasantha Alagiyawanna, The Hon. Rohana Dissanayaka, 

The Hon. Niroshan Perera, The Hon. Dharmalingam Sithadthan, The Hon. Nalin Fernanado, The Hon. Marjan 
Faleel 

Ministerial Consultative Committee on Industries 
The Hon. Wimal Weerawansa (Chairman), The Hon. Dayasiri Jayasekara, The Hon. Lohan Rathwaththe, The Hon. 

Prasanna Ranaweera, The Hon. Rishad Bathiudeen, The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Premalal 
Jayasekara, The Hon. Chaminda Wijesiri, The Hon. U.K. Sumith Udukumbura 

Ministerial Consultative Committee on Mass Media 
The Hon. Keheliya Rambukwella (Chairman), The Hon. Imthiaz Bakeer Markar, The Hon. Shantha Bandara, The Hon. 

Manusha Nanayakkara, The Hon. Uddika Premarathne, The Hon. (Prof.) Charitha Herath    
 

Ministerial Consultative Committee on Technology 
The Hon. Susil Premajayantha, The Hon. Tissa Vitarana, The Hon. Mayantha Dissanayake, The Hon. Imran Maharoof, 

The Hon. Yadamini Gunawardena 
 

Ministerial Consultative Committee on Public Security 
The Hon. C.B. Rathnayake, The Hon. Hector Appuhamy, The Hon. Akila Ellawala, The Hon. Premitha Bandara 

Tennakoon, The Hon. Rohana Bandara 

SELECT COMMITTEES 
 

Select Committee to Look into and Report to Parliament Its Recommendations to Ensure Gender Equity and 
Equality with Special Emphasis on Looking into Gender Based Discriminations and Violations of Women’s 
Rights in Sri Lanka 

 

The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle (Chairman), The Hon. Nimal Siripala de Silva, The Hon. (Prof.) G.L. 
Peiris, The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi, The Hon. Piyal Nishantha De Silva, The Hon. (Dr.) (Mrs.) 
Seetha Arambepola, The Hon. Dilan Perera, The Hon. (Mrs.) Thalatha Athukorala, The Hon. Eran Wickramaratne, 
The Hon. J.C. Alawathuwala, The Hon. Sivagnanam Shritharan, The Hon. Imran Maharoof, The Hon. (Mrs.) Rohini 
Kumari Wijerathna, The Hon. M. Udayakumar, The Hon. Jagath Kumara, The Hon. (Mrs.) Geetha Smanmale 
Kumarasinghe, The Hon. (Mrs.) Kokila Gunawardene, The Hon. (Mrs.) Muditha Prishanthi, The Hon. Rohana 
Bandara, The Hon. Ali Sabri Raheem, The Hon. M. Rameshwaran, The Hon. (Mrs.) Rajika Wickramasinghe, The 
Hon. (Mrs.) Manjula Dissanayake, The Hon. (Dr.) (Ms.) Harini Amarasuriya, The Hon. (Mrs.) Diana Gamage 

Select Committee to Identify Appropriate Reforms of the Election Laws and the Electoral System and to 
Recommend Necessary Amendments 
The Hon. Dinesh Gunawardena (Chairman), The Hon. Nimal Siripala de Silva,  The Hon. (Prof.) G.L. Peiris, The Hon. 

(Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi, The Hon. Douglas Devananda, The Hon. Wimal Weerawansa, The Hon. 
M.U.M. Ali Sabry, The Hon. Jeevan Thondaman, The Hon. Anura Dissanayaka, The Hon. Kabir Hashim, The Hon. 
R.M. Ranjith Madduma Bandara, The Hon. Mano Ganesan, The Hon. M.A. Sumanthiran, The Hon. Madhura 
Withanage, The Hon. Sagara Kariyawasam 
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PARLIAMENT 
THE SPEAKER -  The Hon. Mahinda Yapa Abeywardana 

THE DEPUTY SPEAKER AND CHAIRMAN OF COMMITTEES - The Hon. Ranjith Siyambalapitiya 

THE DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES - The Hon. Angajan Ramanathan 

  
  

PRINCIPAL OFFICIALS 
  

SECRETARY-GENERAL OF PARLIAMENT – Mr. W.B.D. Dasanayake 

CHIEF OF STAFF AND DEPUTY SECRETARY-GENERAL OF PARLIAMENT- Mrs. K.A. Rohanadeera 

ASSISTANT SECRETARY - GENERAL - Mr. K.A.T.K. Jayathilake 

  

OFFICE OF THE SECRETARY-GENERAL OF PARLIAMENT 

 CO-ORDINATING SECRETARY TO THE SGP - Mrs. Salini Nilmalgoda 

ASSISTANT PRINCIPAL OFFICER - Mrs. T.M.N.P. Tennakoon 

PARLIAMENTARY OFFICERS - Mr. E.J. Gnanathilake, Miss S.R.W. Gunasekara  

  

INTERNAL AUDIT OFFICE 

CHIEF INTERNAL AUDITOR – Mr. W.K.D.C. Withana 

PRINCIPAL OFFICERS - Mr. E.D.J. Wickramasinghe,  Mr. T.K. Jayawardane 

DEPUTY PRINCIPAL OFFICERS -  Mrs. H.R. de Zoysa 

  
HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT OFFICE 

 

ASSISTANT DIRECTOR (ADMINISTRATION) -  Mrs. E.D.S.M. Fernando 

PRINCIPAL OFFICER - Mrs. M.N. Withanage 

PARLIAMENTARY OFFICERS - Mrs. B.W.K.J . Welarathne, Mrs. G.K.S. Pr iyadarshani, Mrs. C.S.C. Fonseka  

  
    

DEPARTMENT OF THE SERJEANT-AT-ARMS 
 SERJEANT-AT-ARMS - Mr. Narendra Fernando 

DEPUTY SERJEANT-AT-ARMS - Mr. Kushan Sampath Jayaratne 

ASSISTANT SERJEANT-AT-ARMS - Mr. N.A.S. Cooray 

Mr. A.T.S. Pushpakumara, Mr. G.M.G. Priyantha, (Deputy Principal Officers); Mr. M.R.D.T. Thilakasiri (Assistant Principal Officer); Mr. U.D.M.M. 
Wijesinghe (Parliamentary Officer); Mr. A.U. Premachandra (Senior Assistant Parliamentary Officer); Mr. R.L.S. Mangala (Telephone Supervisor)  

  

ADMINISTRATION DEPARTMENT 

DIRECTOR (ADMINISTRATION) - Mr. C. Kalansooriya  

DEPUTY DIRECTOR (ADMINISTRATION) -   Miss. G. Thatchanarany 

ESTABLISHMENTS OFFICE - Mr. W.P.L. Jayasinghe, (Assistant Director - Administration); Mrs. K.T.C.K. Peiris, Mr. W.A.K.C. Udapola 
(Principal Officers); Mrs. U.N. Panditha, Mrs. H.A.T.D. Hewaarachchi, Mrs. G.N.D. Thilakarathna, Mr. H.U.P. Kumara (Deputy Principal 
Officers); Mrs. D.M.D. Alahakone, Mrs. K.A.M.R.S. Rodrigo, Mr. D.G.M.S.M. Dehigahalanda (Assistant Principal Officers); Mrs. A.N.D. 
Gunarathna, Mrs. K.I.M. Perera, Mrs. W.S.Y. Zoysa, Mrs. R.R.G.D.K. Jayathilaka (Parliamentary Officers); Mrs. H.A.R.R. Gunasekara, Mrs. 
W.R.G.S. Shamalee (Assistant Parliamentary Officers) 

MEMBERS’ SERVICES OFFICE -  Mr. M.U.M. Vasik (Assistant Director- Administration); Mr. D. R. S. Fernando  (Principal Officer);  Mr. W.P.J. 
Pushpakumara Pathirana, Mr. P. D. N. Fernando (Deputy Principal Officers); Mrs. R.P.Y.T. Warusawithane (Assistant Principal Officer); Mr. K.S. 
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Officers); Mr. H.N.D.R.B. Nanayakkara (Assistant Parliamentary Protocol Officer) 
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FINANCE AND ACCOUNTS OFFICE – Mrs. K.A.I. Senarathna, Mr. D.D.U.K. Munasinghe (Assistant Directors - Administration);  Mrs. I.K. 
Samarasekera, Mrs. D.C.S. Rupasinghe (Deputy Principal Officers); Mr. M.A.K.D.C. Kumara, Mrs. R.M.S. Samanjika,   Mr. S.L. Wickrema, Mr. 
W.K.D.S. Kumarasiri, Mrs. T.P. de Costa (Assistant Principal Officers); Mrs. L.D.H. Molligoda,   Mr. N. D. H. D. Perera, Miss W.W.S.R.M.H. 
Samaranayake (Parliamentary Officers) 

SUPPLIES AND SERVICES OFFICE – Mr. Anil Hewawasam (Assistant Director - Administration); Mrs. H.M.C.N.K. Herath, (Principal Officer); 
Mr. L.B.R. Pathmasiri (Deputy Principal Officer); Mrs. J.A.D. Jayasinghe,  Miss A.P.K.K.P. Thilakaratne (Assistant Principal Officers); Mrs. 
M.E.K.K. Fernando, Mrs. L.A. Ranaweera, Miss A.I.B. Weeratunga, Mrs. D.R.A.M.D. Sewwanthi, Mr. T.G. Balasuriya, Mr. T. H. S. U. 
Thirimanna (Parliamentary Officers)  

CATERING ACCOUNTS OFFICE –  Mr. I.M.A.K. Idirisinghe (Assistant Parliamentary Officer) 

SENIOR STORES OFFICER – Mr. K.D. Kapila 

RECEIVING OFFICER –   Mr. B. K. Sampath 

SHROFF – Mr. M.G.N.G. Dharmasena 

STOREKEEPER (TECHNICAL) -  Mr. M.P.P. G. Silva 

PURCHASING OFFICER – Mr. A.E.S.P. Perera 

STOREKEEPER –   

  

 

DEPARTMENT OF THE CO-ORDINATING ENGINEER 
 

 

CO-ORDINATING ENGINEER – Mr. D.L.D. Adikari 

DEPUTY CO-ORDINATING ENGINEER –  

CHIEF INSPECTOR (CIVIL) – Mr. C.S. Balasooriya 

SENIOR CHIEF INSPECTOR (ELECTRICAL) – Mr. W.G.W.M.P.P.B. Weerakoon 

INSPECTOR (CIVIL) –   

SENIOR IINSPECTOR (ELECTRICAL) - Mr. S.S. Elvitigala 

ASSISTANT PRINCIPAL OFFICER – Mrs. A.L.A.U. Amarasinghe 

SENIOR TECHNICAL OFFICER (ELECTRICAL) - Mr. W.R.A. de Mel, Mr. P.W.A.U.K. Dayaratne, Mr. P.R. Karunathilake, Mr. P.A.S. Lalith 
Kumara  

TECHNICAL OFFICER (CIVIL) - Mrs. H.D. Jayakody 
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CATERING AND HOUSEKEEPING DEPARTMENT 
 

 DIRECTOR (CATERING AND HOUSEKEEPING SERVICES) - 

EXECUTIVE CHEF - Mr. K.D.S. Patroneous 

EXECUTIVE HOUSEKEEPER - Mr. D.D.I. Thushara 

F & B MANAGER -   Mr. K.M.H. Nalin Rodrigo,  

DEPUTY F & B MANAGER -  Mr. W.M.R. Jinendrasinghe  

SOUS CHEF - Mr. W.D.J.D. Wickremasinghe 

ASSISTANT HOUSEKEEPER - Mr. M.D. Perera  

SENIOR RESTAURANT MANAGER -  

RESTAURANT MANAGERS - Mr. W.S.S. Perera,  Mr. K.A.D.A. Wijesiri, Mr. K.A.A. Jayantha, Mr. L.P. Perera, Mr. M.P.N. Chandrasiri, 
Mrs. S.C. Renuka, Mr. M. K. N. Daminda 

GARDEN SUPERVISOR –  Mr. R.M.J. Rajapaksha 

SENIOR HOUSEKEEPING SUPERVISORS - Mr. M.D.E.M.N. Karunarathna, Mr. K.N. Basnayake 

HOUSEKEEPING SUPERVISORS – Mr. S.D. Rathnasiri, Mr. G.R.S.K.D. Gamlath 

F & B SUPERVISORS - Mr. M.G.U. Jayasir i, Mr. K.S. Sumanaweera, Mr . K.P.S. Wajirapani, Mr . S.A.N. Senadhira, Mr. B.M.C. Perera, 
Mr. G.D. Anil, Mr. W. N. R. Wijewardena, Mr. D. H. B. B. Pathamasiri, Mr. N. W. M. Turin, Mr. H. D. T. Priyantha, Mr. A.D.D.S. Gunasekara, 
Mr. S.J. Gamage, Mr. H.R.K.S.K.Peiris 

KITCHEN STEWARDING SUPERVISOR - Mr. G.A. Wijesinghe 

CHEF-DE-PARTIE -   Mr. L.K.C.S. Gajanayake, Mr. D.M.M.B. Ulapane, Mr. P.R. Wijesinghe, Mr. B.T.R. Hewamana  

SENIOR LEADING COOK - Mr. K.D.U. Gunarathna 

LEADING COOKS - Mr. J.M.R. Premalal, Mr. K.D. Piyasiri, Mr. D.H.A.A. Kumarasiri, Mr. H. Wijesiri, Mr. M.W.M.P.C.C. Walgama, Mr. R.P. 
Helambage, Mr. A.A.D. Suranga, Mr. K.V.A. Jayawardene 

PARLIAMENTARY OFFICER - Mr. M.M. Dharmasena 
 

DEPARTMENT OF LEGISLATIVE SERVICES 
DIRECTOR (LEGISLATIVE SERVICES) - Mr. H.E. Janakantha Silva 

TABLE OFFICE -  Mr. M.J. Perera (Assistant Director - Administration);  Mr. P.H. Kumarasinghe,  Mr. K.R. Herath (Principal Officers); 
Mrs. V.P.G.S. Vidanapathirana, Mr. R.A.R.L. Ranawaka (Deputy Principal Officers); Mrs. A.C.F. Nusrath (Assistant Principal Officer); Mrs. 
H.E.C. Silva, Mr. U.P.B.M. Undugoda, Mrs. N.N. Hettige, Miss E.H. Jayaweera, Mr. K.D.G.M. Krishantha (Parliamentary Officers) 

BILLS OFFICE -  Mr. M. M. M. Mabrook (Assistant Director - Administration);  Mr. K. P. Chandana (Principal Officer);  Mr. J. Naseerdeen, Mrs. 
K.C.K. Peiris, Mrs. R.A.D.N. Geyowanee (Assistant Principal Officers); Mr. J.T.L.P. Sameera,  Miss. D.R.K. Ranasinghe (Parliamentary Officers) 

COMMITTEE OFFICE - Mrs. C.I. Dissanayake (Assistant Director- Administration); Mr. N.N. Wewelwela, Mrs. S.P. Gamage  (Principal Officers); 
Mrs. R.A.N.D. Alwis, Mr. R.C. Wijeyathilake, Mrs. W.M.L.M. Weerasinghe (Assistant Principal Officers); Mrs. E.A.N.M. Edirisinghe, Mrs. H.N. 
Fernandopulle (Parliamentary Officers) 

PUBLIC ACCOUNTS AND PUBLIC ENTERPRISES COMMITTEE OFFICE - Mrs. N.S. Wickramarathne, Mrs. A.C.P. Sur iyapperuma 
(Assistant Directors - Administration);  Mrs. C.M. Bulathsinhala (Principal Officer); Mr. A.S. de Silva, Mrs. B.J. Abeysinghe (Deputy Principal 
Officers); Mr. S. A. M. Shaheed, Mrs. W. L. S. D. de Alwis (Assistant Principal Officers); Mr. K.M.G.K. Jayawardana, Mrs. U.M.S. Prabashini, 
Mrs. J.M.S. Nirmani, Miss G.K.C. Thilakarathna, Mrs. R.C. Kulathilaka,  Miss. H.M.D. Lakmali , Mrs. M. S. Bandulahewa (Parliamentary 

Officers)  

PUBLIC PETITIONS COMMITTEE OFFICE -  Mr . S.B. Kulugammana (Assistant Director  - Administration); Miss. S.R.M.H.G. 
Samaradiwakara (Principal Officer); Mr. H.R.C. Silva, Mrs. S.W.T.R. de Silva (Deputy Principal Officers); Mrs. B.S. Rangika, Mrs. G.M.H.S. 
Gamlath, Mrs. H.G.K. Buddhika  (Parliamentary Officers) 

MINISTERIAL CONSULTATIVE COMMITTEE OFFICE -  Mr. A.A.S.P. Perera (Assistant Director - Administration); Mr. W.W.N.N.C. 
Fernando (Principal Officer); Mrs. C.M. Subasinghe, Mrs. M. K. S. C. Alwis, Mrs. D.V.O. Weerakoon (Deputy Principal Officers);  Miss. 
R.M.D.K. Priyadarshani (Assistant Principal Officer); Miss C.I.T. Sarathchandra (Parliamentary Officer) 

LIBRARIAN - Mr. S.L. Siyath Ahemed  

DEPUTY LIBRARIAN -  Miss. K.D.S. Wijenayake 

ASSISTANT LIBRARIAN - Mr. G. Ratnayake 

JUNIOR ASSISTANT LIBRARIAN GRADE I - Mr. W.A. Gunarathna 

JUNIOR ASSISTANT LIBRARIAN - Mr. H.A.S.S. Perera  

CHIEF RESEARCH OFFICER - Mr. G. Kumanayake 

SENIOR RESEARCH OFFICER - Mr. M. Ajiwadeen, Mrs. G.R.A. Godagama, Mrs. P.L.T. Erandathi  

RESEARCH OFFICERS - Mrs. R.N.H. Wijayathilaka, Mrs. H.P.A.S. Abeykoon, Mr. V. Muralithas  

CHIEF PARLIAMENTARY INTERPRETER - Mr. W.M.U. Bandara  

DEPUTY CHIEF PARLIAMENTARY INTERPRETERS - Mr. I.L. Abdul Jabbar, Mr. J.A.S.P. Perera, Mr. C.J. Karunaratne 

SENIOR PARLIAMENTARY INTERPRETERS - Mr. K.D.R. Padmasiri, Mr. A. Saravanabavanandan,  Mr. A.G. Mohamed Fiqrhi, Mr. S.R.M. 
Nisam, Mr. G.F.B. Sureshwaran, Mrs. N.B.C.J. Nissanga, Mrs. H.V.S. Heendeniya, Mr. P.L.P.L. Kumarasiri, Mr. P. Shanthakumar, Mr. S. 
Rameshkumar, Mrs. R. Vasanthi Perera, Mr. M. Ajithkumar, Mr. M.H.M. Ramis 

PARLIAMENTARY INTERPRETERS - Mr. D.D.V.N. Dhammage,  Mr. E.A. Amarasena, Mr. E.M.N.S.M. Ekanayake, Mrs. A.L.A.D. 
Thiumini, Mr. M.Z.M. Azka, Mrs. A.R.Thirukumar, Mr. M.I.M. Fazi, Mr. N.J. Wickramage, Mr. P.M.A. Hussain, Mr. B.M. Razeel  
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DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT 
  

DIRECTOR (INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT) - Mr. H.M.C. Perera 

SYSTEMS ENGINEER - Mr. N.B.U. Nawagamuwa 

SYSTEMS ANALYST - Mr. C.J. Willoraarachchi 

COMMUNICATION / SECURITY ENGINEER - Mr. G.N. Lakmahal 

SYSTEMS DESIGNER - Mr. M.N.C. Wickramasinghe 

SYSTEMS ADMINISTRATOR - Mr. A.S.D.M. Wickramaratne 

WEB AND NETWORK ADMINISTRATOR - Mr. N.G.L.S. Karunathilaka  

DATA BASE ADMINISTRATOR-  Mr . N.M.P.U. Premachandra 

SENIOR COMPUTER PROGRAMMERS- Mr. D. Panditha, Miss P.M.M. Chandima  

COMPUTER PROGRAMMER - Mrs. S.A.A.B. Athukorala 

SENIOR WEB EDITOR (SINHALA/ ENGLISH) - Mr. U.L. Geeganage 

SENIOR WEB EDITOR (ENGLISH/ TAMIL) - Mr. M.N.M.  Shifaq 

SENIOR ASSISTANT COMPUTER PROGRAMMER - Mrs. P.L.I.G. Cooray 

SENIOR HELP DESK CO-ORDINATOR - Mrs. B.N.H. Thissera 

PARLIAMENTARY OFFICER – Mr. W.V.R. Wickramaratne 

SENIOR COMPUTER OPERATORS - Mrs. P. Jehanya, Mr. J.S. Colombage, Mrs. K.G.S. Sewwandhi, Mr. W.H.U.D. Piyatunga, 
Mr. N.D.D.P. Premasiri, Mr. K.P.P.S. Romawardana, Mrs. W.D.A. Jayarukshi, Mr. L.G. Ashiq Ali, Mr. A.R.M. Rikaz Ali, Mr. A.M. Fowsul 
Ameen 

SENIOR COMPUTER TECHNICIANS - Mr. G.M.T. Perera, Mr. H.S. Sathyajith  

SENIOR TECHNICAL ASSISTANTS -  Mr . V.R.S.J . Somaratne, Mr. W.S. Suranga  

 

 

DEPARTMENT OF COMMUNICATION 

 PUBLIC OUTREACH OFFICER - Mrs. Y.L.R. Nootan 

MEDIA OFFICER (STILL AND VIDEO PHOTOGRAPHY) - Mr. U.G.N. Duminda  

PUBLIC OUTREACH OFFICE COORDINATOR (SINHALA) -  

PUBLIC OUTREACH OFFICE COORDINATOR (TAMIL) - Mr. S. Jeyaprakash 

MEDIA OFFICE COORDINATOR (SINHALA) - Mr. S.A.S.K. Silva 

  



පාර්ලිමේන්තුව 
பாராளுமன்றம் 
PARLIAMENT 
—————–—- 
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Tuesday, 03rd August, 2021 
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පූ.භා. 10.00ට පාර්ලිමේන්තුව රැස් විය.   

කථානායකතුමා [ රු මහින්ද යාපා අමේවර්ධන මහතා]                

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

ெபாநாயகர் அவர்கள் [மாண்புமிகு மஹிந்த யாப்பா அபபவர்தன] 

தமைமம வகித்தார்கள். 

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

ABEYWARDANA] in the Chair. 

 

ජනාධිපතිතුමාම න් ලත් සන්මේශය 
ெனாதிபதியிடமிருந்து வந்த செய்தி 

MESSAGE FROM THE PRESIDENT 
 
 

මහජන ආරක්ෂක ප්රකාශනය 
சபாதுெனப் பாதுகாப்புப் பிரகடனம் 

PUBLIC SECURITY PROCLAMATION 
 

 රු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පහත දැක්වෙන සන්වේශය අතිගරු ජනාධිපතිතුමාවගන් මා 

වෙත ලැබී තිවෙනො. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

නිල වාර්තාව 

ශ්රී ලාකා ප්රජාතාන්්රික සමාජවා ජ ජනරජ  ය  
නව වන පාර්ලි  මේන්  තුව                - පළමුවන සභා වාරය

அதிகார அறிக்மக 

இைங்மகச் ெனநாயக பொெலிெக் குடியரெின்  

ஒன்பதாவது பாராளுமன்றம் - முதைாவது கூட்டத் சதாடர் 
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ශ්රී ලංකා ජ ලංාධජපති  
இைங்மக ெனாதிபதி 

President of  Sri Lanka 



පාර්ලිවේන්තුෙ 

නිමේදන 
அறிவிப்புக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 

 

මුදල් පනත් මකටුේපත: මරේෂ්ධාධිකරටයට 

මපත්සේ 
நிதி ெட்டமூைம்: உயர் நீதிமன்றுக்கு மனுக்கள்  FINANCE BILL: PETITIONS TO THE SUPREME COURT 

 

 රු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ආණ්ඩුක්රම ෙයෙසථාාව  21212  ෙයෙසථාාෙ ්රකාාවෙ  ුදද් 
නැමැති පනත් වකාටුේපත සේෙන්ධවයන් වරේෂ්ඨථධාධිකාව ය වෙත 
ඉදිරිපත් කාවන ලද වපත්සේ 7කා පිටපත් මා වෙත ලැබී ඇති ෙෙ 
පාර්ලිවේන්තුෙට දැන්වීමට කාැමැත්වතමි.  

 

ලිපි මල්ඛනාදිය පිළි ැන්වීම 
ெமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

 රු මජොන්ස්ටන් ප්රනාන්ු  මහතා මමහාමාර්  අමාතය සහ 

ආණ්ඩු පාර්ශ්වමේ ප්රධාන සාවිධායකතුමා  
(மாண்புமிகு ப ான்ஸ்டன் பர்னாந்து - சநடுஞ்ொமைகள் 

அமமச்ெரும் அரொங்கக் கட்ெியின் முதற்பகாைாொனும்) 

(The Hon. Johnston  Fernando - Minister of Highways and 
Chief  Government Whip) 
ගරු කාාානායකාතුමනි  අග්රාමාතය  ආර්ිකකා ්රතිපත්ති හා 

සැලසුේ ක්රියාත්මකා රීමේවේ අමාතය  ුදේධශාසන  ආගමිකා හා 
සංසථකාෘතිකා කාටයුතු අමාතය සහ නාගරිකා සංෙර්ධන හා නිොස 
අමාතයතුමා වෙුවවෙන් මම 1127  ෙර්ෂ්ඨය සඳහා ශ්රී ලංකාා ්රමිති 
ආයතනවේ ොර්ෂිකා ොර්තාෙ ඉදිරිපත් කාවමි. 

වමම ොර්තාෙ තාක්ෂ්ඨණිකා කාටයුතු පිළිෙඳ අමාතයාංශ ය 
උපවේශකා කාාවකා සභාෙ  වෙත වයොුද කාළ යුතුයැයි මම වයෝජනා 
කාවමි.   

 

ප්රශ්නය විමසන ලදින්  සභා සේමත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

1111 ෙර්ෂ්ඨය සඳහා මැතිෙව  වකාොමිෂ්ඨන් සභාව  කාාර්ය සාධන ොර්තාෙ.
-[අග්රාමාතය  ආර්ිකකා ්රතිපත්ති හා සැලසුේ ක්රියාත්මකා රීමේවේ අමාතය  
ුදේධශාසන  ආගමිකා හා සංසථකාෘතිකා කාටයුතු අමාතය සහ නාගරිකා සංෙර්ධන 
හා නිොස අමාතයතුමා වෙුවෙට ගරු වජොන්සථටන් ්රනාන්ු  මහතා  

 

සභාමේසය මත තිබිය යුතුයයි නිමයෝ  කරන ල ජ. 
ெபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 
2020  ෙර්ෂ්ඨය සඳහා විවේශ අමාතයාංශවේ ොර්ෂිකා කාාර්ය සාධන 

ොර්ත ාාෙ.-[ගරු දිවන්ෂ්ඨථ ගු ෙර්ධන මහතා   
 

සභාමේසය මත තිබිය යුතුයයි නිමයෝ  කරන ල ජ. 
ெபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

 රු මජොන්ස්ටන් ප්රනාන්ු  මහතා   
(மாண்புமிகு ப ான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු කාාානායකාතුමනි  වපොු  ෙයාපාව පිළිෙඳ කාාවකා සභාෙ 
විසින් පාර්ලිවේන්තුෙට ඉදිරිපත් කාවන ලද ොර්තාව  මහාමාර්ග 
අමාතයාංශවේ මාර්ග සංෙර්ධන අධිකාාරිය සේෙන්ධෙ සඳහන් 
කාරුණු පිළිෙඳ පාර්ලිවේන්තුව  සථාාෙව නිවයෝග 211 14  ්රකාාවෙ 
නිමේක්ෂ්ඨ  සහ ගුව ලැබූ ක්රියා මාර්ග පිළිෙඳ ොර්තාෙ මම ඉදිරිපත් 
කාවමි.  

වමම ොර්තාෙ වපොු  ෙයාපාව පිළිෙඳ කාාවකා සභාෙ වෙත 

වයොුද කාළ යුතුයැයි මම වයෝජනා කාවමි.   
 

ප්රශ්නය විමසන ලදින්  සභා සේමත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

 රු මමහාචාර්ය  ජී.එල්. පීරිස් මහතා මඅධයාපන 

අමාතයතුමා  
(மாண்புமிகு (பபராெிாியர்)  ீ.எல். பீாிஸ் - கல்வி அமமச்ெர்) 

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris - Minister of Education) 

ගරු කාාානායකාතුමනි  මම පහත සඳහන් ොර්තා ඉදිරිපත් 

කාවමි. 

(i) 2019 ෙර්ෂ්ඨය සඳහා වකාොළඹ විශථෙවිදයාල ය පරිග කා 
අධයයනායතනවේ ොර්ෂිකා ොර්තාෙ     

(ii) 2019 ෙර්ෂ්ඨය සඳහා වේවාවදණිය විශථෙවිදයාල වේ 
මානෙශාසථත්ර සහ සමාීයය විදයා පශථතාත් උපාධි 
ආයතනවේ ොර්ෂිකා ොර්තාෙ   

(iii) 2019 ෙර්ෂ්ඨය සඳහා ශ්රී ජයෙ ර්ධනපුව විශථෙවිදයාලවේ 
කාළමනාකාව  පශථතාත් උපාධි ආයතනවේ ොර්ෂිකා 
ොර්තාෙ   සහ 

(iv) 2019 ෙර්ෂ්ඨය සඳහා වමොවටුෙ විශථෙවිදයාලවේ ොර්ෂිකා 
ොර්තාෙ සහ ගිණුේ ොර්තාෙ. 

වමම ොර්තා අධයාපන කාටයුතු පිළිෙඳ අමාතයාංශ ය 
උපවේශකා කාාවකා සභාෙ වෙත වයොුද කාළ යුතුයැයි මම වයෝජනා 
කාවමි.    

 

ප්රශ්නය විමසන ලදින්  සභා සේමත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

 රු මජොන්ස්ටන් ප්රනාන්ු  මහතා   
(மாண்புமிகு ப ான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු කාාානායකාතුමනි  ජනමාධය අමාතයතුමා වෙුවවෙන් 
1126  ෙර්ෂ්ඨය සඳහා ශ්රී ලංකාා ගුෙන් විු ලි සංසථාාව  ොර්ෂිකා 
ොර්තාෙ සහ ගිණුේ ්රකාාශනය මම ඉදිරිපත් කාවමි. 

වමම ොර්තාෙ ජනමාධය කාටයුතු පිළිෙඳ අමාතයාංශ ය 
උපවේශකා කාාවකා සභාෙ වෙත වයොුද කාළ යුතුයැයි මම වයෝජනා 
කාවමි.    

 

ප්රශ්නය විමසන ලදින්  සභා සේමත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

 

 රු මජොන්ස්ටන් ප්රනාන්ු  මහතා   
(மாண்புமிகு ப ான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු කාාානායකාතුමනි  ුදද් අමාතයතුමා වෙුවවෙන් මම 

පහත සඳහන් නිව දනය  නියම සහ නිවයෝග ඉදිරිපත් කාවමි. 
 

(i) (51 අධිකාාවය ෙන  සුවාෙු  ආඥාපනවත් 8 සහ 31 ෙගන්ති 
සමඟ රීයවිය යුතු 31 ෙගන්තිය යටවත් සුවාෙු  
සේෙන්ධවයන් ුදද් අමාතයෙවයා විසින් පනෙන ලු ෙ  
1112 වපෙවොරි 15 දිනැති අංකා 1126/26 දවන අතිවිවශේෂ්ඨ 
ගැසට් පත්රවේ පළ කාවන ලද නිව දනය  

 (අංකා 17/1112 දවන සුවාෙු  නිව දනය  
 

(ii) සංවශෝධිත පරිදි  2989 අංකා 23 දවන නිෂ්ඨථපාදන ෙු  1විවශේෂ්ඨ 
විධිවිධාන  පනවත් 3ඇ ෙගන්තිය යටවත් නිෂ්ඨථපාදන ෙු  
සේෙන්ධවයන් ුදද් අමාතයෙවයා විසින් පනෙන ලු ෙ 
1112 අව්රේ්  15 දිනැති අංකා 1111/1 දවන අති විවශේෂ්ඨ 
ගැසට් පත්රවේ පළ කාවන ලද නියමය  

3 4 
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(iii) සංවශෝධිත පරිදි  2989 අංකා 23 දවන නිෂ්ඨථපාදන ෙු  1විවශේෂ්ඨ 
විධිවිධාන  පනවත් 3 ෙගන්තිය යටවත් නිෂ්ඨථපාදන ෙු  
සේෙන්ධවයන් ුදද් අමාතයෙවයා විසින් පනෙන ලු ෙ 
1112 අ ව්රේ්  15 දිනැති අංකා 1111/3 දවන අතිවිවශේෂ්ඨ 
ගැසට් පත්රවේ පළ කාවන ලද නියමය  

(iv) සංවශෝධිත පරිදි  2989 අංකා 23 දවන නිෂ්ඨථපාදන ෙු  1විවශේෂ්ඨ 
විධිවිධාන  පනවත් 3 ෙගන්තිය යටවත් නිෂ්ඨථපාදන ෙු  
සේෙන්ධවයන් ුදද් අමාතයෙවයා විසින් පනෙන ලු ෙ 
1112 අ ව්රේ්  11 දිනැති අංකා 1114/14 දවන අතිවිවශේෂ්ඨ 
ගැසට් පත්රවේ පළ කාවන ලද නියමය  

(v) 2011 අංකා 28 දවන ෙවාය හා ගුෙන් වතොටුපළ සංෙර්ධන 
ෙු  පනවත් 313  ෙගන්තිය යටවත් ෙවාය හා ගුෙන් 
වතොටුපළ සංෙර්ධන ෙු  සේෙන්ධවයන් ුදද් 
අමාතයෙවයා විසින් පනෙන ලු ෙ  1112 වපෙවොරි 11 
දිනැති අංකා 1126/3 දවන අති විවශේෂ්ඨ ගැසට් පත්රවේ පළ 
කාවන ලද නිවයෝගය  

(vi) 2011 අංකා 28 දවන ෙවාය හා ගුෙන් වතොටුපළ සංෙර්ධන 
ෙු  පනවත් 313  ෙගන්තිය යටවත් ෙවාය හා ගුෙන් 
වතොටුපළ සංෙර්ධන ෙු  සේෙන්ධවයන් ුදද් 
අමාතයෙවයා විසින් පනෙන ලු ෙ  1112 මාර්තු 19 දිනැති 
අංකා 1128/52 දවන අති විවශේෂ්ඨ ගැසට් පත්රවේ පළ කාවන 
ලද නිවයෝගය  

(vii) 2011 අංකා 28 දවන ෙවාය හා ගුෙන් වතොටුපළ සංෙර්ධන 
ෙු  පනවත් 313  ෙගන්තිය යටවත් ෙවාය හා ගුෙන් 
වතොටුපළ සංෙර්ධන ෙු  සේෙන්ධවයන් ුදද් 
අමාතයෙවයා විසින් පනෙන ලු ෙ  1112 මාර්තු 29 දිනැති 
අංකා 1129/68 දවන අති විවශේෂ්ඨ ගැසට් පත්රවේ පළ කාවන 
ලද නිවයෝගය  

(viii) 2011 අංකා 28 දවන ෙවාය හා ගුෙන් වතොටුපළ සංෙර්ධන 
ෙු  පනවත් 313  ෙගන්තිය යටවත් ෙවාය හා ගුෙන් 
වතොටුපළ සංෙර්ධන ෙු  සේෙන්ධවයන් ුදද් 
අමාතයෙවයා විසින් පනෙන ලු ෙ  1112 අව්රේ්  29 දිනැති 
අංකා 1114/8 දවන අති විවශේෂ්ඨ ගැසට් පත්රවේ පළ කාවන ලද 
නිවයෝගය  සහ 

(ix) 2011 අංකා 28 දවන ෙවාය හා ගුෙන් වතොටුපළ සංෙර්ධන 
ෙු  පනවත් 313  ෙගන්තිය යටවත් ෙවාය හා ගුෙන් 
වතොටුපළ සංෙර්ධන ෙු  සේෙන්ධවයන් ුදද් 
අමාතයෙවයා විසින් පනෙන ලු ෙ  1112 ුනනි 22 දිනැති 
අංකා 1132/29 දවන අති විවශේෂ්ඨ ගැසට් පත්රවේ පළ කාවන 
ලද නිවයෝගය. 

වමම නිව දනය  නියම සහ නිවයෝග වජවේ ුදද් පිළිෙඳ 

කාාවකා සභාෙ වෙත වයොුද කාළ යුතුයැයි මම වයෝජනා කාවමි.    
 

ප්රශ්නය විමසන ලදින්  සභා සේමත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

2020  ෙර්ෂ්ඨය සඳහා පශු සේපත්  වගොවිවපොළ ්රෙර්ධන සහ රීරි හා ිතත්තව 

ආශ්රිත කාර්මාන්ත වාජය අමාතයාංශවේ ොර්ෂිකා කාාර්ය සාධන ොර්තාෙ.- 

[කාෘෂිකාර්ම අමාතයතුමා වෙුවෙට ගරු වජොන්සථටන් ්රනාන්ු  මහතා   
 
 

සභාමේසය මත තිබිය යුතුයයි නිමයෝ  කරන ල ජ. 
ெபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
 රු මජොන්ස්ටන් ප්රනාන්ු  මහතා   
(மாண்புமிகு ப ான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු කාාානායකාතුමනි  ජලසේපාදන අමාතයතුමා වෙුවවෙන් 

මම 1128  ෙර්ෂ්ඨය සඳහා ජල සේපත් මණ්ඩලවේ ොර්ෂිකා ොර්තාෙ 

ඉදිරිපත් කාවමි. 

වමම ොර්තාෙ ජල සේපාදන කාටයුතු පිළිෙඳ අමාතයාංශ ය 
උපවේශකා කාාවකා සභාෙ වෙත වයොුද කාළ යුතුයැයි මම වයෝජනා 
කාවමි.    

 

ප්රශ්නය විමසන ලදින්  සභා සේමත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

 රු උදය  ේමන්පිල මහතා මබලශක්ති අමාතයතුමා  
(மாண்புமிகு உதய கம்மன்பிை - வலுெக்தி அமமச்ெர்) 

(The Hon. Udaya  Gammanpila - Minister of Energy) 

ගරු කාාානායකාතුමනි  1129 ෙර්ෂ්ඨය සඳහා ලංකාා ඛනිජ වත් 

නීතිගත සංසථාාව  ොර්ෂිකා ොර්තාෙ මම ඉදිරිපත් කාවමි. 

වමම ොර්තාෙ ෙලශක්ති කාටයුතු පිළිෙඳ අමාතයාංශ ය 
උපවේශකා කාාවකා සභාෙ වෙත වයොුද කාළ යුතුයැයි මම වයෝජනා 
කාවමි.    

 
 

ප්රශ්නය විමසන ලදින්  සභා සේමත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

 රු මරෝහිත අමේගුටවර්ධන මහතා මවරාය හා නාවික 

අමාතයතුමා  
(மாண்புமிகு பராஹித அபபகுணவர்தன - துமறமுகங்கள் 

மற்றும் கப்பற்றுமற அமமச்ெர்) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana - Minister of Ports 
and Shipping) 

ගරු කාාානායකාතුමනි  1127/1128  ෙර්ෂ්ඨය සඳහා සීමාසහිත 
ලංකාා නැ  සංසථාාව  ොර්ෂිකා ොර්තාෙ මම ඉදිරිපත් කාවමි. 

වමම ොර්තාෙ ෙවාය හා නාවිකා කාටයුතු පිළිෙඳ අමාතයාංශ ය 
උපවේශකා කාාවකා සභාෙ වෙත වයොුද කාළ යුතුයැයි මම වයෝජනා 
කාවමි.    

 

ප්රශ්නය විමසන ලදින්  සභා සේමත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
රජමේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාමේ වාර්තාව 

அரொங்க நிதி பற்றிய குழுவின் அறிக்மக 
PUBLIC FINANCE COMMITTEE REPORT 

 

 රු අනුර ප්රියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர பிாியதர்ஷன யாபா)  

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)  
ගරු කාාානායකාතුමනි  වජවේ ුදද් පිළිෙඳ කාාවකා සභාෙ 

වෙත වයොුද කාවන ලද -    

(i) ශ්රී ලංකාා සුකුම්ේපත් සහ විනිමය වකාොමිෂ්ඨන් සභා පනත් 
වකාටුේපත  

(ii) 2018 අංකා 24 දවන ක්රවමෝපාය සංෙර්ධන ෙයාපෘති පනත 
යටවත් නියම  

(iii) 2002 අංකා 24 දවන එකාතු කාළ අගය මත ෙු  පනත යටවත් 
නිවයෝගය  

(iv) 2021 අංකා 11 දවන පරිපූවකා ඇසථතවේන්තුෙ   

(v) ෙසව මැද වාජය ූලලය තත්ත්ෙය පිළිෙඳ ොර්තාෙ - 1112  
සහ 

(vi) 2018 සහ 1129 ෙර්ෂ්ඨ සඳහා ශ්රී ලංකාා ආවයෝජන 
මණ්ඩලවේ ොර්ෂිකා ොර්තා  

සේෙන්ධවයන් එකී කාාවකා සභාව  ොර්තාෙ මම ඉදිරිපත් 
කාවමි.  

 

සභාමේසය මත තිබිය යුතුයයි නිමයෝ  කරන ල ජ. 
ெபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
Ordered to lie upon the Table. 

5 6 



පාර්ලිවේන්තුෙ 

අමාතයාාශ උය උපමේශක කාරක සභා 
වාර්තා 

அமமச்சுொர் ஆபைாெமனக் குழு 

அறிக்மககள் 
MINISTERIAL CONSULTATIVE COMMITTEE 

REPORTS 

 
 රු මජොන්ස්ටන් ප්රනාන්ු  මහතා   
(மாண்புமிகு ப ான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු කාාානායකාතුමනි  මහාමාර්ග කාටයුතු පිළිෙඳ 

අමාතයාංශ ය උපවේශකා කාාවකා සභාෙ වෙත වයොුද කාවන ලද 

පහත සඳහන් ොර්තා සේෙන්ධවයන් එකී කාාවකා සභාව  ොර්තාෙ 

මම ඉදිරිපත් කාවමි.    
 

(i) 2016 ෙර්ෂ්ඨය සඳහා මාර්ග සංෙර්ධන අධිකාාරිවේ ොර්ෂිකා 
ොර්තාෙ   

(ii) 2017 ෙර්ෂ්ඨය සඳහා  මාර්ග සංෙර්ධන අධිකාාරිවේ ොර්ෂිකා 
ොර්තාෙ   

(iii) 2018 ෙර්ෂ්ඨය සඳහා මාර්ග සංෙර්ධන අධිකාාරිවේ  ොර්ෂිකා 
ොර්තාෙ  

(iv) 2014 ෙර්ෂ්ඨය සඳහා වාජය සංෙර්ධන හා නිර්මා  නීතිගත 
සංසථාාව  ොර්ෂිකා ොර්තාෙ  

(v) 2015 ෙර්ෂ්ඨය සඳහා වාජය සංෙර්ධන හා නිර්මා  නීතිගත 
සංසථාාව  ොර්ෂිකා ොර්තාෙ  

(vi) 2016 ෙර්ෂ්ඨය සඳහා වාජය සංෙර්ධන හා නිර්මා  නීතිගත 
සංසථාාව  ොර්ෂිකා ොර්තාෙ  

(vii) 2017 ෙර්ෂ්ඨය සඳහා වාජය සංෙර්ධන හා නිර්මා  නීතිගත 
සංසථාාව  ොර්ෂිකා ොර්තාෙ  සහ 

(viii) 2018 ෙර්ෂ්ඨය සඳහා වාජය සංෙර්ධන හා නිර්මා  නීතිගත 
සංසථාාව  ොර්ෂිකා ොර්තාෙ.  

 
සභාමේසය මත තිබිය යුතුයයි නිමයෝ  කරන ල ජ. 
ெபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 

 

 රු  කාචන විමේමසේකර මහතා මවිසිතුරු මසුන්  මිරිදිය 

මත්සය හා සස්සන් තති ිරීමම  ීවවර වරාය සාවර්ධන  

බහුදින ීවවර කටයුතු හා මත්සය අපනයන රාජය 

අමාතයතුමා  
(மாண்புமிகு கஞ்ென விப பெகர - அைங்கார மீன்கள், நன்னீர் 

மீன்கள், இறால்கமள வளர்த்தல், கடற்சறாழில் துமறமுகங்கள் 

அபிவிருத்தி, பைநாள் கடற்சறாழில் அலுவல்கள் மற்றும் மீன் 

ஏற்றுமதி இரா ாங்க அமமச்ெர்)  

(The Hon. Kanchana Wijesekera - State Minister of 
Ornamental Fish, Inland Fish and Prawn Farming, Fishery 
Harbour Development, Multiday Fishing Activities and Fish 
Exports) 
ගරු කාාානායකාතුමනි  ධීෙව කාටයුතු පිළිෙඳ අමාතයාංශ ය 

උපවේශකා කාාවකා සභාව  සභාපතිතුමා වෙුවවෙන් මම  ධීෙව 

කාටයුතු පිළිෙඳ අමාතයාංශ ය උපවේශකා කාාවකා සභාෙ වෙත 

වයොුද කාවන ලද පහත සඳහන් ොර්තා සේෙන්ධවයන් එකී කාාවකා 

සභාව  ොර්තාෙ ඉදිරිපත් කාවමි.  

(i) 2015 ෙර්ෂ්ඨය සඳහා ලංකාා ධීෙව සංසථාාව  ොර්ෂිකා 
ොර්තාෙ  

(ii) 2017 ෙර්ෂ්ඨය සඳහා ජාතිකා ජලජ සේපත් පර්වේෂ්ඨ  සහ 
සංෙර්ධන නිවයෝජිතායතනවේ ොර්ෂිකා ොර්තාෙ  සහ 

(iii) 2018 ෙර්ෂ්ඨය සඳහා ශ්රී  ලංකාා ජාතිකා ජලීයවී ෙගා සංෙර්ධන 
අධිකාාරිවේ ොර්ෂිකා ොර්තාෙ.  

 
සභාමේසය මත තිබිය යුතුයයි නිමයෝ  කරන ල ජ. 
ெபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
Ordered to lie upon the Table. 

 
 රු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීළඟට  මහජන වපත්සේ පිළිගැන්වීම. 

 
 රු රනිල් වික්රමසිාහ මහතා 
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமெிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
ගරු කාාානායකාතුමනි  ඊට වපව  පාර්ලිවේන්තුව  ෙලතල 

සහ ෙව්රසාද ගැන එකා කාාව යක් ඉදිරිපත් කාවන්න මම 

ඔෙතුමාවගන් අෙසව ඉ්ලනො. වේ අෙසථාාව  ගරු වසෞඛය 

ඇමතිතුමියත් සභාව  සිටින නිසා විවශේෂ්ඨවයන්ම මම ගරු 

සභානායකාතුමාවගන් ඉ්ලීමක් කාවනො. පාර්ලිවේන්තු 

ෙලතලෙලට අුවෙ එක්සත් වාජධානිවේ පාර්ලිවේන්තුව  අලුත් 

ක්රමව දයක් ඇති කාවලා  වසෞඛය ඇමතිතුමා  එවහම නැත්නේ 

අග්රාමාතයතුමා හැම පාර්ලිවේන්තු සතිවේම වකාොවි්-29 පිළිෙඳෙ 

්රකාාශයක් ඉදිරිපත් කාවනො. මම වසෞඛය ඇමතිතුමියවගන් 

ඉ්ලා සිටින්වන්  හැම සතිවේම වමම ගරු සභාව දීත් එෙැනි 

්රකාාශයක් කාවන්න රීයලායි. එවහම කාවන එකා වහොඳයි. වමොකාද  

එකා එකා අය එකා එකා විධියට කාරුණු රීයනො. සමහව අය 

රීයනො  "අපි වකාෝටි 3ක්  නැත්නේ වකාෝටි 4ක් එන්නත් වේන්න 

යනො" රීයලා. සාමානයවයන් කාැිතනට් මණ්ඩලය සුදදා දිනවේ 

කුසථෙන නිසා අඟහරුොදාට පාර්ලිවේන්තුෙට ඇවි්ලා ඒො දැුවේ 

වදන්න  අපි ඔෙතුමියවගන් අහන්නේ. 

 

 

 රු පවිත්රාමේවි වන්නිආරච්චි මහත්මිය මමසෞඛය 

අමාතයතුමිය  
(மாண்புமிகு (திருமதி) பவித்ராபதவி வன்னிஆரச்ெி - சுகாதார 

அமமச்ெர்) 
(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi - Minister of 
Health) 

ගරු කාාානායකාතුමනි  ඒකා වහොඳයි රීයා මමත් හිතනො. 

්රශථන උත්තව හැටියට වනොවෙයි  වවට් තත්ත්ෙය පිළිෙඳ 

ොර්තාෙක් හැම අඟහරුොදාම පාර්ලිවේන්තුෙට ඉදිරිපත් 

කාවන්නේ.   

 
 

මපත්සේ 
மனுக்கள் 
PETITIONS 

 
 

 රු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ඩලසථ අලහේවපරුම මහතා  -[සභා ගර්භය තුළ නැත.  
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 රු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා මසමුපකාර මසේවා  

අමළවි සාවර්ධන හා පාරිමභෝගික ආරක්ෂට  රාජය 

අමාතයතුමා  
(மாண்புமிகு ைெந்த அைகியவன்ன - கூட்டுறவுச் பெமவகள், 

ெந்மதப்படுத்தல் அபிவிருத்தி மற்றும் நுகர்பவார் பாதுகாப்பு 

இரா ாங்க அமமச்ெர்) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - State Minister of Co-
operative Services, Marketing Development and Consumer 
Protection) 

ගරු කාාානායකාතුමනි  මම පහත සඳහන් වපත්සේ වදකා 

පිළිගන්ෙමි. 
 

(1) ුදු න්වගොඩ  මාහවගම  සියනෑ විව්ජ්  අංකා 262/59/227 
දවන සථාානවයහි පදිංචි ඊ.ඒ.ීය.වක්.ීය. ද අ්විසථ 
මහතාවගන් ලැුදණු  වපත්සම  සහ 

 

(2) නිට්ටඹුෙ  ුවෙව පාව  අංකා 24/2 දවන සථාානවයහි පදිංචි 
ීය.එසථ.ඒ.ඒ. සහෙන්ු  මහතාවගන් ලැුදණු වපත්සම.  

 
 රු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු කාපිල අතුවකාෝවල මහතා - [සභා ගර්භය තුළ නැත.  

ගරු 1වේජර්  ්රදීේ උුදවගොඩ මහතා - [සභා ගර්භය තුළ නැත.  

 

 රු ජ ත් කුමාර මහතා 
(மாண்புமிகு  கத் குமார)  

(The Hon. Jagath Kumara) 

ගරු කාාානායකාතුමනි  වහෝමාගම   කාටුොන  වේොල පාව  

අංකා 333/5බී දවන සථාානවයහි පදිංචි එන්.ඒ.එසථ. ම්කාාන්ති 

මහත්මියවගන් ලැුදණු වපත්සමක් මම පිළිගන්ෙමි.  

 

 රු එච්. නන්දමසේන මහතා 
(மாண்புமிகு எச். நந்தபென)  

(The Hon. H. Nandasena) 

ගරු කාාානායකාතුමනි  මම පහත සඳහන් වපත්සේ වදකා 

පිළිගන්ෙමි. 
 

(1) කාැිතතිවගෝලෑෙ  ොහ්කාඩ  ඩී 14 දවන සථාානවයහි 
පදිංචි  ීය.ඒ.අයි. ප්රියංගනී  වීවසිංහ මහත්මියවගන් ලැුදණු 
වපත්සම  සහ 

(2) පදවි පවාක්රමපුව  81 වකාොළණිය  කාන්වදවගදව යන 
ලිපිනවයහි පදිංචි අයි.පී. තන්දන ව්රේමතිලකා මහතාවගන් 
ලැුදණු වපත්සම. 

 

සදිරිපත් කරන ලද මපත්සේ මහජන මපත්සේ පිළිබඳ කාරක 
සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිමයෝ  කරන  ල ජ. 

ெமர்ப்பிக்கப்பட்ட மனுக்கமளப் சபாதுமனுக் குழுவுக்குச் ொட்டக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

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

ප්රශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்களுக்கு வாய்மூை விமடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

 රු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්රශථන අංකා 2 -72/1111- 12   ගරු වහේෂ්ඨා විතානවේ මහතා - 
[සභා ගර්භය තුළ නැත.  

2015-2019 දක්වා මරදිපිළි සහ තඳුේ ආනයනය: 

විස්තර 
2015-2019 வமரயிைான துணி வமககள்  மற்றும் 

ஆமடகள் இறக்குமதி : விபரம் 
 IMPORT OF TEXTILES AND CLOTHES FROM 2015-2019: 

DETAILS 

2.   රු මමොහමඩ් මුසේමිල් මහතා 
(மாண்புமிகு சமாஹமட் முஸம்மில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

ුදද් අමාතයතුමාවගන් ඇූ  ්රශථනය -12 : 

(අ)    ෙර්ෂ්ඨ 1125 සිට 1129 දක්ො එක් එක් ෙර්ෂ්ඨයක් තුළ - 

 (i) ශ්රී ලංකාාෙට  ආනයනය කාළ වවදිපිළි සහ ඇුදේ 
්රමා ය වකාොපම ද  

 (ii) ඒ සඳහා ෙැය වූ ුදදල වකාොපම ද  

 (iii) එම වවදිපිළි සහ ඇුදේ ආනයනය කාළ වටේ 
කාෙවර්ද  

 (iv)      එම වවදිපිළි සහ ඇුදේ ආනයනය කාළ සමාගේෙල 
නේ කාෙවර්ද  

 යන්න වෙන් වෙන් ෙශවයන් එතුමා වමම සභාෙට 
දන්ෙන්වන්ද? 

(ආ  එම කාාලසීමාෙ තුළ ශ්රී ලංකාාෙට වවදිපිළි සහ ඇුදේ 
ආනයනය රීමේම සඳහා ෙැය වූ ුදළු ුදදල වකාොපම ද 
යන්නත් එතුමා වමම සභාෙ ට දන්ෙන්වන්ද? 

(ඇ  වනොඑවසේ නේ  ඒ මන්ද? 

 
நிதி அமமச்ெமரக் பகட்ட வினா: 
 

( அ) 2015ஆம் ஆண்டு சதாடக்கம் 2019ஆம் ஆண்டு 

வமரயிைான ஒவ்சவாரு வருடத்திலும்  - 

 (i) இைங்மகக்கு இறக்குமதி செய்யப்பட்ட துணி 

வமககள் மற்றும் ஆமடகளின் அளவு 

யாசதன்பமதயும்; 

 (ii) அதற்காகச் செைவிடப்பட்ட பணத்சதாமக 

சவவ்பவறாக யாசதன்பமதயும்; 

 (iii) பமற்படி துணி வமககள் மற்றும் ஆமடகள் 

எந்சதந்த நாடுகளிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப் 

பட்டன என்பமதயும்; 

 ( i v) பமற்படி துணி வமககள் மற்றும் ஆமடகமள 

இறக்குமதி செய்த கம்சபனிகள் யாமவ 

சயன்பமதயும்; 

 தனித்தனியாக அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பாரா? 

( ஆ) பமற்படி காைப்பகுதியில் இைங்மகக்குத் துணி 

வமககள் மற்றும் ஆமடகமள இறக்குமதி செய்வதற் 

காகச் செைவாகிய சமாத்தத் சதாமக எவ்வள 

சவன்பமதயும் அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பாரா? 

( இ) இன்பறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Finance: 
 

(a) Will he inform this House separately, pertaining to each 
year during the period from 2015 to 2019 - 

 (i) the quantity of textiles and clothes imported into 
Sri Lanka; 
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පාර්ලිවේන්තුෙ 

 (ii) the money that has been incurred on that; 

 (iii) the countries from which those textiles and 
clothes were imported; and 

 (iv) the companies which imported those textiles and 
clothes? 

(b) Will he also inform this House of the total expenditure 
on importing textiles and clothes into Sri Lanka during 
the period concerned? 

(c) If not, why?  

 
 රු අජිත් නිවාඩ් කේරාල් මහතා මමුදල් හා ප්රාග්ධනධන 

මවමළඳ මපොළ  සහ රාජය වයවසාය ප්රතිසාස්කරට රාජය 

අමාතයතුමා   
(மாண்புமிகு அ ித் நிவாட் கப்ரால் - நிதி, மூைதனச் ெந்மத 

மற்றும் அரெ  சதாழில்முயற்ெி மறுெீரமமப்பு இரா ாங்க 

அமமச்ெர்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal - State Minister of Money 
and Capital Market and State Enterprise Reforms) 
 ගරු කාාානායකාතුමනි  ුදද් අමාතයතුමා වෙුවවෙන් මා එම 

්රශථනයට පිළිතුව ලො වදනො. 

(අ) (i) ෙර්ෂ්ඨ 1125 සිට 1129 දක්ො ශ්රී ලංකාාෙට ආනයනය 
කාළ එක් එක් වවදිපිළි සහ ඇුදේ ්රමා ය ඇුදණුම 
12හි දක්ො ඇත.  

 (ii) ශ්රී ලංකාාෙට ආනයනය කාළ වවදිපිළි සහ ඇුදේ 
සඳහා ෙැය වූ ුදදල වෙන් වෙන් ෙශවයන් ඇුදණුම 
11හි දක්ො ඇත.  

 (iii) ෙර්ෂ්ඨ 1125 සිට 1129 දක්ො ශ්රී ලංකාාෙට වවදිපිළි 
සහ ඇුදේ ආනයනය කාළ වටෙල නාම ව්ඛනය 
ඇුදණුම 13හි දක්ො ඇත.  

 (iv)    වවදිපිළි සහ ඇුදේ ආනයනය කාළ සමාගේෙල 
නාමව්ඛනය ඇුදණුම 14හි දක්ො ඇත.  

(ආ  රුපිය් 2 631 312 414 311 1රුපිය් ිතලියන 2 631  

(ඇ  පැන වනොනඟී. 

 දීර්ඝ විසථතවයක් තිවෙන නිසා ඇුදණුේ 12  11  13  සහ 14 
සභා ත* කාවමි. 

 

 රු මමොහමඩ් මුසේමිල් මහතා 
(மாண்புமிகு சமாஹமட் முஸம்மில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

ගරු කාාානායකාතුමනි  මවේ පළුදෙැනි අතුරු ්රශථනය වමයයි.  

ගරු වාජය ඇමතිතුමනි  ඇඟලුේ කාර්මාන්තය තමයි අවේ වටට 

වදෙැනියට විශාලම ආදායේ ්රමා යක් වගන එන කාර්මාන්තය. 

වේ කාර්මාන්තවේ විශාල පිරිසක් නියැලී සිටිනො. විවශේෂ්ඨවයන්ම 

වලෝකාවේ ඉතාම  තවගකාාමේ තත්ත්ෙයකා තමයි වේ කාර්මාන්තය 

තිවෙන්වන්. චීනය  වියට්නාමය  ෙංේලා වේශය ෙැනි වටේ අපට 

තවගකාාමේ විධියට ඇවි්ලා තිවෙනො. වමතැනදී වපෞේගලිකා 

අංශවේ මැදිහත්වීවමන් යේ ්රමා යරීන් වෙවළඳ වපොළ 

්රසාව ය කාව ගනිමින් ඒ  තවගකාාරිත්ෙයට ුදුණ  වදන්න 

කාටයුතු කාවනො. වේ සඳහා වාජය අංශය විධියට  විවිධ ්රතිපත්ති 

අවවගන  වෙවළඳ වපොළ ්රසාව ය රීමේම සඳහා යේරීසි උපාය 

මාර්ගයක් සකාසථ කාවලා තිවෙනො ද? ඒ ොවේම  ෙයාපාරිකායන්ට 

ලො ගැනීමට වනොහැරී වෙච්ත ආනයනය කාවපු වවදි විශාල 

්රමා යක් දැන් Sri Lanka Customsෙල තිවෙනො රීයලා මට 

ආවංචි වු ා. ඒොටත් යේරීසි ක්රමව දයක් ඔෙතුමා සකාසථ 

කාවනො ද? 

 

 රු අජිත් නිවාඩ් කේරාල් මහතා   
(மாண்புமிகு அ ித் நிவாட் கப்ரால்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal) 
ගරු කාාානායකාතුමනි  ඇඟලුේ ක්වෂ්ඨේත්රය රීයන්වන් 

සේපූර් වයන්ම ොවේ වපෞේගලිකා අංශවයන් ක්රියාත්මකා ෙන 

ක්වෂ්ඨේත්රයක්. වජය  ඒ ක්වෂ්ඨේත්රයට මැදිහත්වීමම්ත් කාවනො. ඒ 

ොවේම ඒ ක්වෂ්ඨේත්රවේ සියලු  කාටයුතු රීමේමට අපි උපකාාව ෙනො. 

අපි ඒ අයවේ කාටයුතු රීමේමට උද  කාවනො  mainly, as a 

facilitator. ඒ ොවේම ඒ අයට අෙශය සියලු පහසුකාේ අපි ලො 

වදනො. 

ඒත් එක්කාම  වර්ගුෙ තුළින් වකාවවන කාාර්ය භාවය තෙු වටත් 

කාාර්යක්ෂ්ඨම කාවලා ඒ හවහාත් ඇඟලුේ ක්වෂ්ඨේත්රවේ කාටයුතු කාවන 

අයට අපි සහාය ලො දීලා තිවෙනො. ඒ ොවේම ඉදිරිවේදී වේ 

සේෙන්ධවයන් තෙත් වේේ කාවන්නත් තිවෙනො. වේ 

ෙනවකාොට මැදිහත්කාරුෙම් හැටියටත්  පහසුකාේ සලසථෙන්නම් 

හැටියටත් වජය වේ ක්වෂ්ඨේත්රයට දැෙැන්ත වලස උපකාාව වෙලා 

තිවෙනො. විවශේෂ්ඨවයන්ම වකාොවි් ෙසංගතය තිවෙන කාාලවේදීත් 

අපි ඒ අයවේ ෙැඩ කාටයුතු රීසිම ොධාෙරීන් වතොවෙ 

නිවන්තවවයන් කාව වගන යන්නට අෙශය සහාය ලො දී තිවෙන 

ෙෙත් මා වේ අෙසථාාව දී රීයන්න අෙශයයි. 

 

 රු මමොහමඩ් මුසේමිල් මහතා 
(மாண்புமிகு சமாஹமட் முஸம்மில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

ගරු කාාානායකාතුමනි  වදෙැනි අතුරු ්රශථනය  ගරු ව්රේේනාත් 

වදොලෙත්ත මන්ත්රීතුමා අසනො. 

 

 රු මප්රේේනාත් . . මදොලවත්ත මහතා 
(மாண்புமிகு பிபரம்நாத் ெி. சதாைவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)  

ගරු කාාානායකාතුමනි  ුදද් හා ්රාේධන වෙවළඳ වපොළ ගරු 

වාජය ඇමතිතුමාවගන් මම වේ ්රශථනය අහනො. අපි දන්නො  

දැන්  තිවෙන අර්ුදදය අපට හට ගන්වන් වඩොලර්ෙල තිවෙන 

මදිපාඩුකාම මත ෙෙ. ඒ අුවෙ අපට වේ ෙනවකාොට වඩොලර් 

අෙශයතාෙක් තිවෙනො.  වජයක් හැටියට අපි වේ සේෙන්ධවයන් 

සාධනීය පියෙව ග නාෙක් අවවගන තිවෙනො. අනෙශය භාණ්ඩ 

වටට වගවනන එකා අපි නතව කාව තිවෙනො. ඒ කාාව ා එක්කා 

ෙැලුොම වපවනනො  වේ ආණ්ඩුව  තිවෙන්වන් උඩුගේ ෙලා 

යන සථෙරූපයක් ෙෙ. එහි එක් පියෙවක් හැටියට අපි වමෝටර් වා 

ආනයනවේ යේ ආකාාවයකා සීමාෙක් පනො තිවෙනො. ගරු වාජය 

ඇමතිතුමනි  මම වේ කාාව ය වයෝජනාෙක් හැටියට ොවේම 

්රශථනයක් හැටියට ඔෙතුමාට වයොුද කාවනො. වා ොහන සහ 

අමතව වකාොටසථ අවේ වටට වනොවගන්වීම තුළ අද වවට් වා 

ොහනෙල මිල අසථොභාවිකා වලස ඉහළ ගිහි්ලා තිවෙන ෙෙ අපි 

දන්නො. දැන් අපි වා ොහන වගන්ෙන්වන් නැහැ. ඒ නිසා අපට 

වකාෝටි ග නකා ුදදලක් ඉතුරුවෙලා තිවෙනො. 

ගරු වාජය ඇමතිතුමනි  අවේ වටට විවේශ විනිමය විශාල  

්රමා යක් වගවනන වට විරුෙන් පිරිසක් ඉන්න ෙෙ අපි දන්නො.  

ඒ අයට වේ වටට වමෝටර් වායක් වගවනන්න  -මම වේ අහන 

්රශථනයට ූලලිකා පිළිතුව  වදන්න පුළුෙන් ඔෙතුමන්ලාටයි.-  අපි 

අවුරුේදකා සහන කාාල සීමාෙක් වදන්න ඕනෑ.  හැෙැයි  එවලස 

 වගවනන වමෝටර් වායට අදාළ ෙු  වගවිය යුත්වත්  ඒ වටෙල 

වසේෙය කාවන අය විසින් වඩාාලර්ෙලින්.  ඒ තුළින් වා ොහනත් 

11 12 

[ගරු  වමොහම් ුදසේමි්  මහතා  

—————— 
*  පුස්තකාලමේ තබා තත. 
*   நூனிமையத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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වේ වටට එනො  ඒ අයට යේ සහනයක් ලො දීමම්ත් ෙනො. ඒ 

එක්කාම අපට වනොදැනීම අවේ වවට් ස්ලි සත පහක්ෙත් එළියට 

යන්වන් නැහැ.  හැෙැයි   විවේශ වටෙල වසේෙය කාවන ලාංරීකාවයෝ  

ඒ අයට වේ ලැවෙන අෙසථාාෙ උපවයෝගි කාවවගන වඩොලර් විශාල 

්රමා යක් ලංකාාෙට එෙන්න ුණරු වෙනො. ඒ තුළින් අපට වඩොලර් 

සංචිතයක්  ඇති ෙනො. වේවක් තිවෙන ූලලිකා කාාව ාත් අපි 

දන්නො. සමහව විට අවේ වටින් ආපසු ස්ලි යෙන්න පුළුෙන්. ඒ 

උණ්ඩිය් ක්රම අපට නෙත්ෙන්න ෙනො. අපි දැන් වමෝටර් වා 

වගන්ෙන්වන් නැතිෙ වටින් වඩොලර් පිටතට යෑම නෙත්ො 

තිවෙනො ොවේම  අවේ වටට දීර්ඝ කාාලයක් තිසථවසේ වඩොලර් 

එෙන ඒ අයට යේ සහනයක් හැටියට අවුරුේදකා කාාල සීමාෙක් 

වමෝටර් වා වගන්වීමට අෙසථාාෙ ු න්වනොත්  ඒ වා ොහන 

වගන්වීමත් එක්කාම විශාල ුදද් ්රමා යක් අවේ වවට් වෙනම 

ගිණුමකා වේ වෙලාව  තැන්පත් කාව ගන්න පුළුෙන් වෙයි වන්ද  

රීයන කාාව ය මම ඔෙතුමාවගන් අහන්න කාැමැතියි. 

 

 රු අජිත් නිවාඩ් කේරාල් මහතා   
(மாண்புமிகு அ ித் நிவாட் கப்ரால்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal) 
ගරු කාාානායකාතුමනි  එෙැනි වයෝජනාෙක් ඉදිරිපත් රීමේම 

පිළිෙඳෙ මම අවේ ගරු ව්රේේනාත් සී. වදොලෙත්ත මන්ත්රීතුමාට 

සථතුතිෙන්ත ෙනො. අපි දැන් ුදුණ  දීලා සිටින්වන් අසථොභාවිකා 

තත්ත්ෙයකාට. අද වලෝකාවේ සියලු ආර්ිකකා කාටයුතු විවිධාකාාවවේ 

ෙලපෑේෙලට ලක් වෙලා තිවෙන ෙෙ අපි දන්නො. වේ ්රශථනය 

නිසා   විවශේෂ්ඨවයන් සංතාවකා ක්වෂ්ඨේත්රය වේ වෙලාව  අපට අෙශය  

විධියට හසුරුො ගන්න ෙැරි වෙලා තිවෙනො. ඒ වු ත් ජනතාෙට 

ොධාෙක් වනොෙන විධියට අපට පුළුෙන් ආකාාවවයන් වේ කාටයුතු 

කාවවගන යන්න අපි සමත් වෙලා තිවෙනො.  

සමහව තැන්ෙලදී නීති මේති දමන්න සිු වෙලා තිවෙන ෙෙ මම 

පිළිගන්නො. ඒ හවහා ඒ ඒ ක්වෂ්ඨේත්රෙලට යේ පීඩනයක් ඇති 

වෙලාත් තිවෙනො. ඒ වු ත් සංතාවකා ක්වෂ්ඨේත්රය තෙු වටත් 

ෙර්ධනය වෙනවකාොට අපට නැෙත ෙවක් වේ ්රශථනෙලට ුදුණ  

දීමට හැරීයාෙක් තිවේවි රීයලායි අපි හිතන්වන්. ඔෙතුමාවේ 

වයෝජනාෙ interesting වයෝජනාෙක්. ගරු ව්රේේනාත් සී. 

වදොලෙත්ත මන්ත්රීතුමනි  යේරීසි ආකාාවයකාට එෙැනි වදයක්  

ක්රියාත්මකා කාවන්න අපට පුළුෙන් නේ  අපි ඒ ගැන සලකාා ෙලා 

කාටයුතු කාවන්න ෙලාවපොවවොත්තු ෙන ෙෙත් රීයන්න අෙශයයි. 

 

 

බන්ධනා ාර මදපාර්තමේන්තුව: පුරප්පාඩු 
ெிமறச்ொமைகள் திமணக்களம்: சவற்றிடங்கள் 

DEPARTMENT OF PRISONS: VACANCIES  

    256/2020 
3.   රු චමින්ද වි මේසිරි මහතා 
(மாண்புமிகு ெமிந்த விப ெிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

 අධිකාව  අමාතයතුමාවගන් ඇූ  ්රශථනය- 12 : 

(අ   (i) ෙන්ධනාගාව වදපාර්තවේන්තුෙ සඳහා වේ ෙනවිට 
අුවමත ෙන්ධනාගාව නිලධාරින් සංඛයාෙ    

 (ii) එම වදපාර්තවේන්තුව  වේ ෙනවිට වසේෙවේ 
නියුතු ෙන්ධනාගාව නිලධාරින් සංඛයාෙ   

 (iii) වදපාර්තවේන්තුව  වේ ෙනවිට පෙතින පුවේපාඩු 
සංඛයාෙ    

 වකාොපම ද යන්න එතුමා වමම සභාෙට දන්ෙන්වන්ද?   

(ආ   (i) ෙන්ධනාගාව වදපාර්තවේන්තුව  වේ ෙනවිට 
පෙතින පුවේපාඩු පිවවීම  

 (ii) ෙන්ධනාගාව තුළ සිු ෙන අක්රමිකාතා ෙැළැක්වීම  

 සඳහා අමාතයාංශය විසින් ගුව ලෙන පියෙව කාෙවර්ද 
යන්නත් එතුමා වමම සභාෙට දන්ෙන්වන්ද?   

(ඇ   වනොඑවසේ නේ   ඒ මන්ද?   

 

  நீதி அமமச்ெமரக் பகட்ட வினா:  

(அ) (i)  ெிமறச்ொமைகள் திமணக்களத்திற்குத் தற்பபாது 

அங்கீகாிக்கப்பட்டுள்ள ெிமறச்ொமை அலுவைர் 

களின் எண்ணிக்மக  யாசதன்பமதயும்; 

 (ii) பமற்படி திமணக்களத்தில் தற்பபாது பெமவ 

யாற்றிவருகின்ற ெிமறச்ொமை அலுவைர்களின் 

எண்ணிக்மக யாசதன்பமதயும்; 

 (iii) இத்திமணக்களத்தில் தற்பபாது நிைவுகின்ற 

சவற்றிடங்களின் எண்ணிக்மக யாசதன் 

பமதயும்; 

 அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பாரா? 

( ஆ) (i) ெிமறச்ொமைகள் திமணக்களத்தில் தற்பபாது 

நிைவுகின்ற சவற்றிடங்கமள நிரப்புதவதற்காக; 

 (ii) ெிமறச்ொமைகளில் இடம்சபறுகின்ற முமற 

பகடுகமள ஒழிப்பதற்காக; 

 அமமச்சு பமற்சகாள்ளும் நடவடிக்மக யாசதன் 

பமதயும் அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பாரா? 

( இ) இன்பறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Justice: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of approved Prison Officers for the 
Department of Prisons at present; 

 (ii) the number of Prison Officers attached to that 
Department at present; and 

 (iii) the number of vacancies existing in the 
Department at present? 

(b) Will he also inform this House of the measures to be 
taken by the Ministry - 

 (i) to fill the vacancies existing in the Department of 
Prisons at present; and 

 (ii) to eliminate the irregularities taking place in  
prisons? 

(c) If not, why? 

 

 රු එේ.යූ.එේ. අලි සේරි මහතා මඅධිකරට අමාතයතුමා  
(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி ெப்ாி - நீதி அமமச்ெர்) 

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry - Minister of Justice) 

ගරු කාාානායකාතුමනි  එම ්රශථනයට පිළිතුව වමවසේ යි. 

(අ  (i) ඔ . 

  7 871රී. 

 (ii) 5 567රී. 

 (iii) 2 315රී. 

  එක් එක් තනතුරුෙලට අදාළ අුවමත නිලධාරින් 
සංඛයාෙ  දැනට වසේෙවේ නියුතු සංඛයාෙ හා 
පුවේපාඩු සංඛයාෙ පිළිෙඳ වතොවතුරු ොර්තාෙ 
ඇුදණුම I මඟින් ඉදිරිපත් කාවමි.   
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පාර්ලිවේන්තුෙ 

(ආ      ඔ .  

 (i)  එක් එක් තනතුරුෙල පෙතින පුවේපාඩු පිවවීම 
සඳහා වගන ඇති ක්රියා මාර්ග පිළිෙඳ ොර්තාෙ 
ඇුදණුම II මඟින් ඉදිරිපත් කාවමි.  එක් එක් කාරුණු 
සේෙන්ධවයන් අපි වගන තිවෙන පියෙව 
වමොනොද රීයන එකා ඒ අුවෙ ෙලන්න පුළුෙන්. 

 (ii)  -ආවක්ෂ්ඨාෙට තර්ජනයක් ෙන කුඳවියන් බූසථස 
අධිආවක්ෂිත ෙන්ධනාගාවවේ කුඳවීම. 

  -විවශේෂ්ඨ කාාර්ය ෙලකාාවේ ආවක්ෂ්ඨාෙ බූසථස  
අඟුණුවකාොළපැලැසථස හා වකාොළඹ ෙන්ධනාගාව 
සංකීර්  වෙත වයදවීම. 

  -බූසථස  අඟුණුවකාොළපැලැසථස හා වකාොළඹ ආදී 
්රධාන ආයතනෙල ජංගම ු වකාාන අෙහිවතා ඇති 
රීමේම. 

  -නිලධාරින් විධිමත් පරිදි පුුණණු රීමේම. 

  -ෙන්ධනාගාව ුදේධි අංශය ්රතිසංවිධානය කාව  
ෙන්ධනාගාව හදිසි ්රතිතාව උපක්රමිකා ෙලකාාය 
පිහිටුවීම හා ඊට යුද හුදදාවෙන් ඉෙත් වූ 511 
වදවනම් ෙඳො ගැනීමට කාටයුතු කාවමින් පැෙතීම.  

  විවශේෂ්ඨවයන්  ෙන්ධනාගාවවේ ුදේධි අංශය 
්රතිසංවිධානය කාවලා යේ යේ ෙැටලීේ කාවනො.  
ඒ අුවෙ තමයි මෑතකාදී මහවදී ඒ සැකාකාරුෙන් 
අ්ලා ගැනීමට පුළුෙන් වුවණ්.  

(ඇ   ඉහත 1අ  සහ 1ආ  අුවෙ පැන වනොනගී.  

ඇුදණුේ I හා II සභා ත* කාවමි. 

 
 රු චමින්ද වි මේසිරි මහතා 
(மாண்புமிகு ெமிந்த விப ெிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

වෙොවහොම සථතුතියි  ගරු ඇමතිතුමනි.  

මවේ පළුදෙැනි අතුරු ්රශථනය වමයයි. ගරු ඇමතිතුමනි  

පුවේපාඩු වදදහසථ ග නක් තිවෙන ෙෙ ඔෙතුමා රීයනො. ඒ නිසා 

වෙන්න ඇති  පසුගිය කාාලවේ විභාග පෙත්ො සේුදඛ පමේක්ෂ්ඨ  

පැෙැත්වූව . නුදත්  විධිමත් ක්රමව දයකාට අුවෙ ඒ ෙඳො ගැනීේ 

සිු  වුවණ් නැහැ. විධිමත් ක්රමව දයට ෙඳො ගත්තා නේ  ලම්ණු 

මට්ටම සහ දක්ෂ්ඨතා අුවෙ තමයි ෙඳො ගන්න ඕනෑ. නුදත් ගරු 

ඇමතිතුමනි  අප දන්නා විධියට  ඒ අදාළ විභාග ලියා සමත් වූ 

වෙොවහෝ වදවනක් අවේ පළාවත්ත් ඉන්නො. හැෙැයි  ඔවුන්වේ 

ලම්ණු සංඛයාෙ වහෝ ඔවුන් වතෝවා වගන තිවෙනොද නැේද  ෙඳො 

ගන්නා ක්රමව දය වමොකාක්ද ආදී රීසිම වතොවතුවක් 

අන්තර්ජාලවේ පළ කාව තිුදවණ් නැහැ. හැෙැයි ගරු ඇමතිතුමනි  

යේරීසි සීමිත පිරිසක් සේුදඛ පමේක්ෂ්ඨ ෙලින් වතෝවා ගත් ෙෙ 

ුදුණණු වපොත හවහා අපි දැක්කාා. ඇතැේ අය අපට වපෞේගලිකාෙ 

කාාා කාවලා රී ො  "අපට නේ කාැඳවීේ ලිපි ආව  නැහැ. නුදත්  

සමහව කාණ්ඩායේ යනො" රීයලා. එවහම නේ  ක්රමව ද වදකාක් 

යටවත් ෙඳො ගන්නා අලුත් ක්රමයක් අමාතයාංශය තුළ තිවෙනොද 

රීයා අපි දැන ගන්න කාැමැතියි. එවහම නැත්නේ  ඒ සුවිවශේෂී 

කාණ්ඩායේ වතෝවා ගැනීම සඳහා අුවගමනය කාළ ක්රමව දයක් 

තිවෙනොද රීයන්න. වමොකාද  ඒ දරුවෙෝ වෙොවහෝවදවනක් ඒ 

ගැන දන්වන් නැහැ. එවහම ක්රමව දයක් තිවෙනො නේ ඒකා ඒ 

දරුෙන්ටත්  වටටත් පැහැදිලි කාවන්න. එතවකාොට ඒ දරුෙන් අපට 

කාාා කාවන එකාම්ත් නැහැ. ඒ අයවේ ්රශථනයත් විස  වඳේවි. එෙැනි 

ෙඳො ගැනීවේ ක්රමව දයක් නැත්නේ  එවහම ෙඳො ගැනීමක් කාව 

නැහැ රීයන කාාව ය තහවුරු කාවන්න ඔෙතුමාට පුළුෙන්ද  ගරු 

ඇමතිතුමනි? 

 
 රු එේ.යූ.එේ. අලි සේරි මහතා  
(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி ெப்ாி) 

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඔය රීයන වේේ සේෙන්ධවයන් මට 

ඔෙතුමාට උත්තව දීමට හැරීයාෙක් වේ අෙසථාාව දී  නැහැ. මීට 

මාසයකාට පම  ඉසථවස්ලාත් ඔය හා සමාන ්රශථනයක් මවගන් 

අහලා තිුද ා. අමාතයාංශය සහ ෙන්ධනාගාව වකාොමසාරිසථතුමා 

විසින් එයට පිළිතුව ෙශවයන් මට ඉදිරිපත් කාව තිුදවණ්  නිසි ක්රියා 

පටිපාටිය අුවෙ කාටයුතු කාවන ෙෙයි. ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඔෙතුමා 

දැන් වේ රීයන කාරුණු ෙන්ධනාගාව වකාොමසාරිසථතුමා වෙත 

ඉදිරිපත් කාවලා එතුමාවේ ්රතිතාවය ලො වගන මම ඔෙතුමාෙ 

වපෞේගලිකාෙ දැුවෙත් කාවන්නේ.  

 
 රු චමින්ද වි මේසිරි මහතා 
(மாண்புமிகு ெமிந்த விப ெிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු කාාානායකාතුමනි  වදෙැනි අතුරු ්රශථනය ගරු මූෂෂ්ඨ 

නානායක්කාාව මන්ත්රීමා අහනො.  

 
 රු මනූෂ නානායක්කාර මහතා  
(மாண்புமிகு மனுஷ நாணாயக்கார)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

ගරු අමාතයතුමනි  මා කාලින් දෙසකාත් ඔෙතුමාවගන් ඇුණො 

ෙන්ධනාගාව වදපාර්තවේන්තුව  ෙැටුේ ෙැඩි වීමක් පිළිෙඳ -

සියයට 41 ෙැටුේ ෙැඩි වීම පිළිෙඳ- ්රශථනය. ඔෙතුමා එදා දෙවසේත් 

උත්තවයක් ු න්නා  "අපි ඉතාම ඉක්මනින් එය කාවනො" රීයලා. 

අපට දැනගන්න ලැුදණු පරිදි මහා භාණ්ඩාගාවය වේ සඳහා 

අුවමැතිය ලො වදන්වන් නැහැ. එෙැන්නක් තමයි අපට ොර්තා 

ෙන්වන්. වජොන්සථටන් ්රනාන්ු  ඇමතිෙවයාත්  මහින්දානන්ද 

අලුත්ගමවේ ඇමතිෙවයාත් විටින් විට රීයනො  "වජයට රීසිු  

ුදද් ්රශථනයක් නැහැ. ඕනෑ තවේ ස්ලි තිවෙනො" රීයලා. 

එවහම වන් රීයන්වන්. එවහම තිවෙනො නේ  කාැිතනට් 

මණ්ඩලය අුවමත කාවලා වගොඩක් දෙසථ ගත වී තිිතයදීත් 

ෙන්ධනාගාව නිලධාරින්වේ සියයට 41 ෙැටුේ ෙැඩිවීම ලො 

වනොවදන්වන් ඇයි? එම නිලධාරින්ට වේ විධියට සලකාන්වන් 

ඇයි? ඉහළ නිලධාරින්ට නේ සමහව වෙලාෙට යේ යේ සැලරීලි 

ලැවෙනො රීයා පසු ගිය දෙසථෙල ුදුණණු වපොත හවහා අපි දැක්කාා. 

හැෙැයි  ඒ පුංචි නිලධාරින්ට සියයට 41 ෙැටුේ ෙැඩි වීම ලො දීමට 

කාටයුතු කාවන්වන් නැහැ. එක්වකාෝ ඔෙතුමන්ලා රීයන්න  අහේ 

දෙස ෙන වකාොට ඒ ෙැටුේ ෙැඩිවීේ ලො වදනො රීයා. ඒ අය 

නිවන්තවවයන් පීඩනයට පත් කාවන්වන් නැතිෙ  කාෙදා වහෝ 

දෙසක් රීයලා  වමදා ෙන වකාොට ඒ ෙැටුේ ෙැඩි වීම ලො වදනො 

රීයන පිළිතුව වහෝ ලො වදන්න රීයා මම ගරු ඇමතිතුමාවගන් 

ඉ්ලා සිටිනො.  

 
 රු එේ.යූ.එේ. අලි සේරි මහතා  
(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி ெப்ாி) 

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  මා මීට වපව රී ආ ආකාාවයටම අපි වේ 

කාාව ය සේෙන්ධවයන් කාරුණු ඉදිරිපත් කාව තිවෙනො. ඊවේ 

15 16 

[ගරු  එේ. ආ.එේ. අලි සේරි  මහතා  

—————— 
*  පුස්තකාලමේ තබා තත. 
*   நூனிமையத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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පැෙැති කාැිතනට් මණ්ඩල සාකාච්ඡාව දීත් ුදද් අමාතයාංශය 

සඳහන් කාළ ආකාාවයට  වපොු ව  ෙැටුේ ෙැඩි රීමේේ වහෝ ඊට අදාළ 

වෙනත් විතලනයන් පිළිෙඳ ඊළඟ අය ෙැවේදී පූර්  ෙශවයන් 

සලකාා ෙලන්න තමයි අදහසථ කාවවගන ඉන්වන්. වමොකාද  යේ 

වකාොට්ධාසයකාට විතවක් විවශේෂ්ඨයක් කාවපු ගමන් තෙත් 

වකාොට්ධාසයක් ඉ්ලීේ ඉදිරිපත් කාවනො  ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

ඊළඟට  තෙත් පිරිසක් ඉ්ලීේ ඉදිරිපත් කාවන්න ෙලනො. 

එතවකාොට ඒ සිේධියම විශාල ්රශථනයක් ෙෙට පත් වෙනො. 

ඔෙතුමා රී ආ ආකාාවයටම අප වේ ුදුණ  දී තිවෙන්වන් 

ඉතිහාසවේ ඉතා දරුණු අර්ුදදයකාට. අපි ඒකා පිළිගන්නට ඕනෑ. 

ඔෙතුමා දන්නො  වේ කාාලය තුළ අවේ වටට tourismෙලින් 

ආදායමක් ලැවෙන්වන් නැති ෙෙ. පිට වටින් යේ ්රමා යක් ුදද් 

එනො  exports සිු  වෙනො.  

වජයට ්රධාන ෙශවයන් ආදායේ ලැවෙන ආකාාව තුනයි 

තිවෙන්වන්. එකාක් තමයි  Excise Department එවකාන් ලැවෙන 

ආදායම. වදෙැනි එකා තමයි  වර්ගුවෙන් ලැවෙන ආදායම. තුන්ෙන 

එකා තමයි  ආදායේ ෙු ෙලින් ලැවෙන ්රමා ය. ඒ ආදායේ මාර්ග 

තුනම අද කාඩා ෙැටිලා තිවෙනො. වේ ඔක්වකාෝමත් එක්කා  පසු 

ගිය අවුරුු  එකාහමාව තිසථවසේ වගදව සිටින විටත් වේ වවට් වජවේ 

නිලධාරින්ට  සේපූර්  පඩිය වගො තිවෙනො. ගුරුෙරුන් ඇතුළු 

වජවේ වසේෙකායන් සියලුවදනාට ශතයක් ෙත් අඩු කාවන්වන් 

නැතිෙ පඩි වගො තිවෙනො. වේකා ඉතාම අපහසු කාාලයක්. ගරු 

මන්ත්රීතුමනි  ඔෙතුමාත් අපත් -අප සියලුවදනා- වට වගොඩනැඟීම 

සඳහා එක්ෙ කාටයුතු කාවුද  වේ කාරු  අවවගන වේශපාලනය 

වනොකාවුද රීයා මා ඉ්ලා සිටිනො.  

 
 රු මනූෂ නානායක්කාර මහතා  
(மாண்புமிகு மனுஷ நாணாயக்கார)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

ගරු කාාානායකාතුමනි  - 

 
 රු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අතුරු ්රශථන අසා අෙසන්  ගරු මන්ත්රීතුමා.  

 

 

 රු මනූෂ නානායක්කාර මහතා  
(மாண்புமிகு மனுஷ நாணாயக்கார)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

අතුරු ්රශථනයක් වනොවෙයි  ගරු කාාානායකාතුමනි.  

වවට් පෙතින තත්ත්ෙය අපිත් දන්නො. ඇත්තටම මම 

ඇමතිතුමාට සථතුතිෙන්ත වෙනො  එය පිළිගැනීම පිළිෙඳෙ. එතුමා 

රීයන ආකාාවයට අපිත් කාැමැතියි සහවයෝගය වදන්න. වවට් 

ආර්ිකකා ්රශථනය විසඳා ගන්න අපි හැවමෝම එකාට එකාතු වෙලා අත් 

ෙැ් ෙැඳ ගන්න ඕනෑ රීයන තැන අපි ඉන්නො. ඒවක් රීසි 

්රශථනයක් නැහැ. හැෙැයි  ගරු ඇමතිතුමනි  ඔෙතුමාවේ ඇමති 

මණ්ඩලයම තමයි එළියට ගිහින් රීයන්වන්  "අපිට ස්ලිෙල 

රීසිම ්රශථනයක් නැහැ. අපිට ඕනෑ තවේ ස්ලි තිවෙනො. අපිට 

එවහන්-වමවහන් ඉ්ලන්න ඕනෑ නැහැ" රීයලා. ගරු සජිත් 

ව්රේමදාස විපක්ෂ්ඨ නායකාතුමා ඉසථපිරිතාලෙලට උපකාව  පරිතයාග 

කාවන වකාොට එතුමන්ලා රී ව   "අපිට එවහම එකා 

එක්වකානාවගන් ගන්න ඕනෑ නැහැ. අපිට ඕනෑ තවේ ස්ලි 

තිවෙනො" රීයලායි. මම වේ රීයන්වන්  අන්න ඒ උේධච්තකාම 

පැත්තකා තියලා වේ වට වගොඩ නඟන්න අපි එකාතු වෙලා ෙැඩ 

කාවුද රීයලායි. 

විමේශ පුහුණුවීේ ලද ඊටීඑෆ් මසේවකයන්: දැනුම 

ප්රමයෝජනයට  ැීම 
சவளிநாட்டுப் பயிற்ெிசபற்ற ஊ.ந.சபா. ஊழியர்கள்: 
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4.  රු බුේධික පතිරට මහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana) 

ුදද් අමාතයතුමාවගන් ඇූ  ්රශථනය - 12 : 

(අ  (i) 1125.12.13 සිට 1128.21.32 දක්ො කාාලය තුළ 
විවේශ පුුණණුවීේ සඳහා සහභාගි වූ වසේො 
නියුක්තයන්වේ භාව අවුදදව් වසේෙකායන් 
සංඛයාෙ වකාොපම ද  

 (ii) එම පුුණණුවීේ සඳහා ආයතනය විසින් දවන ලද 
ුදදල එක් එක් වසේෙකායා අුවෙ වෙන් වෙන් 
ෙශවයන් වකාොපම ද  

 (iii) විවේශයන්හි පුුණණුෙ ලැබූ වසේෙකායන්වේ දැුවම  
ශ්රී ලංකාාෙට උචිත පරිදි වයොදා ගැනීම සඳහා නිසි 
ෙැඩ පිළිවෙළක් ආයතනය තුළ ක්රියාත්මකා 
ෙන්වන්ද  

 (iv) එවසේ නේ  එම ෙැඩ පිළිවෙළ ක්රියාත්මකා කාවුව 
ලෙන ආකාාවය කාෙවර්ද  

 යන්න එතුමා සඳහන් කාවන්වන්ද? 

(ආ   වනො එවසේ නේ  ඒ මන්ද?  

 

நிதி அமமச்ெமரக் பகட்ட வினா: 

( அ) (i) 2015.01.23 சதாடக்கம் 2018.10.31 வமரயிைான 

காைப்பகுதியில் சவளிநாட்டுப் பயிற்ெிகளில் 

பங்பகற்ற ஊழியர் நம்பிக்மகப் சபாறுப்பு 

நிதியத்மதச் பெர்ந்த ஊழியர்களின் எண்ணிக்மக 

எத்தமன என்பமதயும்; 

 (ii) பமற்படி பயிற்ெிகளுக்காக நிறுவனத்தினால் 

உறப்பட்ட செைவினம் ஒவ்சவாரு ஊழியருக் 

கமமவாக சவவ்பவறாக எவ்வளசவன்பமதயும்; 

 (iii) சவளிநாடுகளில் பயிற்ெிசபற்ற ஊழியர்களின் 

அறிவிமன இைங்மகக்குப் சபாருந்தும் வமக 

யில் பயன்படுத்திக்சகாள்வதற்கான முமறயான 

பவமைத்திட்டசமான்று நிறுவனத்தில் நமட 

முமறயிலுள்ளதா என்பமதயும்; 

 (iv) ஆசமனில், பமற்படி பவமைத்திட்டம் எவ்வாறு 

நமடமுமறப்படுத்தப்படுகின்றது என்பமதயும்; 

 அவர் குறிப்பிடுவாரா? 

( ஆ) இன்பறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Finance: 
 

(a) Will he state - 

 (i) the number of employees of the Employees’ 
Trust Fund who participated in foreign trainings 
during the period from 23.01.2015 up to 
31.10.2018; 
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පාර්ලිවේන්තුෙ 

 (ii) the expenditure that was borne by the institution 
for the said trainings, separately for each 
employee; 

 (iii) whether a proper programme is implemented 
within the institution to utilize the knowledge of 
the employees who were trained abroad, as 
appropriate for Sri Lanka; and 

 (iv) if so, the manner in which that programme is 
implemented? 

(b) If not, why? 

 

 රු අජිත් නිවාඩ් කේරාල් මහතා   
(மாண்புமிகு அ ித் நிவாட் கப்ரால்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal) 
ගරු කාාානායකාතුමනි  ුදද් අමාතයතුමා වෙුවවෙන් මා එම 

්රශථනයට පිළිතුව ලො වදනො. 

(අ  (i) 50වදවනම් සහභාගි වී ඇත. 

 (ii) ෙැය වූ ුදද් ඒ ඒ විවේශ විනිමය ඒකාකාෙලින් 
ඇුදණුවමහි සඳහන් වකාොට ඇත.  

  ඇුදණුම සභාගත* කාවමි. 
 

 (iii) නිසි ෙැඩ පිළිවෙළක් ආයතනය තුළ ක්රියාත්මකා 
ව . 

 (iv) 1. විවේශ සේපත් වදපාර්තවේන්තුව  මැදිහත් 
වීම මත මණ්ඩලවේ නිලධාරින් වමම පුුණණු 
ෙැඩසටහන් සඳහා සහභාගි කාවවීවමන් පසුෙ 
පුුණණුෙ ලො නැෙත පැමිව න නිලධාරින් 
විසින් ඔවුන් ලො ගන්නා ලද පුුණණුෙ පිළිෙඳෙ 
මණ්ඩලවේ ඉහළ කාළමනාකාාරිත්ෙය ඇතුළු 
සියලු නිලධාරින් දැුවෙත් රීමේම සිු  වකාවර්. 

  2. එම සෑම පුුණණු ෙැඩසටහනකාටම අදාළෙ 
විවේශ පුුණණුව  දී අධයයනය කාවන ලද 
විෂ්ඨයයන් සහ ලො ගත් නෙ දැුවම ආශ්රිතෙ 
ෙයාපෘති ොර්තා සකාසථ වකාවර්. 

  3. මණ්ඩලයට අදාළ ෙන එම ක්රියාත්මකා රීමේම 
තුළින් නෙ අත්දැකීේ සියලු කාාර්යය මණ්ඩලය 
සමඟ වෙදා ගනිමින් ආයතනවේ ඵලදායිතාෙ 
ඉහළ නංො ගැනීම සඳහා ්රාවයෝගිකා 
ක්රියාකාාවකාේ පැෙැත්වීම සිු  වකාවර්. 

  4. වමහිදී ූලලිකා ෙශවයන් මණ්ඩලවේ ්රධාන 
විෂ්ඨයය පාය ෙන සමාජ ආවක්ෂ්ඨ ය පිළිෙඳ 
කාටයුතු සමසථත ශ්රී ලාංරීකා ෙැඩ කාවන 
කාේකාරු ජනතාෙට වමන්ම හාේපුතුන්ටද 
සමසථත ්රජාෙටම සහන සැලවසන ආකාාවයට 
දැුවෙත් රීමේවේ ෙැඩසටහන් දිෙයින පුවා 
ෙයාේතෙ ඇති මණ්ඩලවේ ්රාවේය ය කාාර්යාල 
හවහා ක්රියාත්මකා කාවුව ඇත. 

  5. දැනට මණ්ඩලය මඟින් සමාජ ආවක්ෂ්ඨ  
ක්රමව ද හුදන්ො දී ඇත්වත් මණ්ඩලයට 
දායකාත්ෙය සපයන කාේකාරු ජනතාෙට 
පම රී. ඒ අතව අවනම්ත් ආසියාතිකා වටේ 

ෙන  චීනය  මැව්සියාෙ  ජපානය ආදී වටෙල 
පෙතින සමාජ ආවක්ෂ්ඨ  ක්රම අධයයනය කාව 
සමසථත ජනතාෙම ආෙව ය ෙන පරිදි ජාතිකා 
සමාජ ආවක්ෂ්ඨ  ෙැඩ පිළිවෙළක් ආවේභ 
රීමේම පිළිෙඳෙ ශකායතා අධයයනයක් සිු  
වකාවර්. 

(ආ    පැන වනොනඟී.  
 

 රු බුේධික පතිරට මහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ගරු වාජය ඇමතිතුමනි  මවේ පළුදෙැනි අතුරු ්රශථනය විධියට 

වේ කාාව ය  මා අහන්න කාැමැතියි.   

අවේ වවට් වපෞේගලිකා අංශවේත්  ඒ ොවේම අර්ධ වාජය 
අංශවේත් වසේෙකාවයෝ වසේො නියුක්තයන්වේ භාව අවුදදල සහ 
වසේෙකා අර්ාසාධකා අවුදදලට දායකා වෙනො. අපි දන්නො  
වසේෙකා අර්ාසාධකා අවුදදලට වසේෙකායා සියයට 8රීන් දායකා 
වෙේදී   ආයතනවේ අයිතිකාරුො සියයට 21රීන් දායකාෙන ෙෙ. 
වසේො නියුක්තයන්වේ භාව අවුදදලට  වසේෙකායා සියයට 3රීන් 
දායකා වෙනො. ඒ එකාතු වෙන ුදදල මත සියයට 24කා වහෝ එවහම 
නැත්නේ කාෙව වහෝ ෙේදක් අය කාව ගන්න ආණ්ඩුෙ 
ෙලාවපොවවොත්තුෙක් තිවෙනොද  එවහම සැලැසථමක් තිවෙනොද? 
ඒ ග න සියයට 24ම වනොවෙන්න පුළුෙන්. ඒ එකාතු වෙන ුදදල 
මත යේරීසි ෙේදක් අය කාව යේ ුදදලක් එකාතු කාවගන්න 
ඔෙතුමන්ලා ක්රියාත්මකා වෙනොද? ඒ ගැන පැහැදිලි ්රකාාශයක් 
කාවන්න. ඒ වසේෙකායා යළි එම ුදද් ලො ගන්නා අෙසථාාව දී 
එවහම ෙේදක් අය කාවනොද? ඒ ෙෙ වේ සභාව  ොර්තාගත 
වෙන්න - සභාගත වෙන්න - ඔෙතුමා ලො වදන සහතිකාය 
වමොකාක්ද? එවහම නැත්නේ "නැහැ" රීයන්න. ඔ  නේ  "ඔ "  
රීයන්න. එවහම ෙැඩ පිළිවෙළක් තිවෙනො නේ ඒ ්රතිශතය 
වකාොච්තවද? 
 

 රු අජිත් නිවාඩ් කේරාල් මහතා   
(மாண்புமிகு அ ித் நிவாட் கப்ரால்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal) 
නැහැ. එවහම කාවන්න අවේ ෙලාවපොවවොත්තුෙක් නැහැ. 

ඔෙතුමන්ලාවේ පසුගිය වජය කාාලවේ එෙැනි සාකාච්ඡාෙක් 

තිුද ා. ඒ කාාලවේ සමහව ඇමතිෙරු  EPF එකාට tax රීමේමට 
වෙොවහොම උනන්ු වෙන් සිටියා. ඒකා වනොවකාරුණු එකා ගැන අපට 

සන්වතෝෂ්ඨයි.   අපි එවහම කාවන්න ෙලාවපොවවොත්තුෙක් නැහැ. 
 

 රු බුේධික පතිරට මහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ගරු කාාානායකාතුමනි  මවේ වදෙැනි අතුරු ්රශථනය වේකායි.  

ගරු වාජය ඇමතිතුමනි  වේ සේෙන්ධවයන් පුෙත් පත් ොර්තා 

පළ වු ා. ඔෙතුමා රීයනො  අවේ ආණ්ඩුෙ කාාලවේ එවහම 

සාකාච්ඡාෙක් තිුද ාය රීයලා. ඔෙතුමා රීයනො  "සමහව 

ඇමතිෙරුන්" රීයලා. ඒ ඇමතිෙරු කාවුද රීයන එකා වේ සභාව දී 

රී ො නේ වහොඳයි. එතවකාොට කාාටත් ඒ ගැන දැනගන්න පුළුෙන්. 

වේ සේෙන්ධෙ මාධය ොර්තා පළ වු ා. එම මාධය ොර්තා නිෙැවදි 

කාවනොද? ඒ ොවේම විවශේෂ්ඨවයන්ම ඔෙතුමන්ලා වේ ුදද් 

වෙනත් ූලලය ආයතනෙල යළි ආවයෝජනය කාවන ක්රමව දය 

වමොකාක්ද?  
 

 රු අජිත් නිවාඩ් කේරාල් මහතා   
(மாண்புமிகு அ ித் நிவாட் கப்ரால்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal) 
ගරු මන්ත්රීතුමනි  එෙැනි කාටයුත්තක් සිේධ වෙන්වන් නැහැ 

රීයලා ඉතාම පැහැදිලිෙ රීයා තිවෙනො. ගරු ුදද් ඇමතිතුමාත් 

19 20 

[ගරු  ුදේධිකා පතිව   මහතා  

—————— 
*  පුස්තකාලමේ තබා තත. 
*   நூனிமையத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ඒ ගැන රීයා තිවෙනො. ඒකා පුෙත් පත්ෙල පළ වු ා. ඒත් එක්කාම 

මමත් සේුදඛ සාකාච්ඡා රීහිපයකාදීම වේ ්රශථනයට උත්තව ු න්නා. 

ඒො පුෙත් පත්ෙලත් පළ වු ා. ඒ නිසා ඒ පිළිෙඳෙ ඔෙතුමා රීසිම 

ගැටලුෙක් තො ගන්න එපා.  

ඒත් එක්කාම මා රීයන්නට අෙශයයි  EPF එවකාන් කාවන 

ආවයෝජන පිළිෙඳෙ ඒ අය ඉතා පැහැදිලිෙ Investment Policy 

Statement එකාක් ඒ අයවේ website එවක් දමා තිවෙන ෙෙ. ඒකා 

රීවය ො නේ  වේ ආවයෝජන සේෙන්ධෙ ඒ අයවේ ්රතිපත්තිය 

වමොකාක්ද රීයලා වත්වවනො. එම ආවයෝජන ්රතිපත්තිය වසේෙකා 

අර්ාසාධකා අවුදදව් website එවක් දිගටම  පළ කාව තිවෙනො. 
 

 රු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්රශථන අංකා 5 -628/1111- 12   ගරු තුෂ්ඨාව ඉුදනි් අමවවසේන 

මහතා. - [සභා ගර්භය තුළ නැත.  

්රශථන අංකා 6 -833/1111- 12   ගරු නලින් ෙණ්ඩාව ජයමහ 

මහතා.  

 

 රු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார  யமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු කාාානායකාතුමනි  මා එම ්රශථනය අහනො. 

 
 රු අජිත් නිවාඩ් කේරාල් මහතා   
(மாண்புமிகு அ ித் நிவாட் கப்ரால்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal) 
ගරු කාාානායකාතුමනි  ුදද් අමාතයතුමා වෙුවවෙන් මා එම 

්රශථනයට පිළිතුරු දීම සඳහා  සති වදකාකා කාාලයක් ඉ්ලා 

සිටිනො. 

 
ප්රශ්නය මතු දිනක ජ සදිරිපත් ිරීමමට නිමයෝ  කරන ල ජ. 
வினாமவ மற்சறாரு தினத்திற் ெமர்ப்பிக்கக் கட்டமள யிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
්රිකුටාමලය දිස්්රික්කය: ගුරු පුරප්පාඩු 

திருபகாணமமை மாவட்டம்: ஆெிாியர் சவற்றிடங்கள் 
TRINCOMALEE DISTRICT: TEACHER VACANCIES 

    

  

872/2020 

7.  රු සේරාන් මහරූෆ් මහතා 
 (மாண்புமிகு இம்ரான் மஹ்ரூப்) 

 (The Hon. Imran Maharoof) 
 අධයාපන අමාතයතුමාවගන් ඇූ  ්රශථනය - 12 : 

(අ  (i) ත්රිම් ාමලය දිසථත්රික්කාවේ පිහිටා ඇති වජවේ 
පාස් සඳහා අුවමත ගුරුෙරුන් සංඛයාෙ 
වකාොපම ද  

 (ii) එම සංඛයාෙ එක් එක් විෂ්ඨය අුවෙ වෙන් වෙන් 
ෙශවයන් වකාොපම ද  

     (iii) දිසථත්රික්කාවේ පිහිටා ඇති වජවේ පාස්ෙල වේ 
ෙනවිට වසේෙවේ නියුතු ගුරුෙරුන් සංඛයාෙ 
වකාොපම ද  

 (iv) එම පාස්ෙල වේ ෙනවිට පෙතින ගුරු පුවේපාඩු 
සංඛයාෙ  එක් එක් විෂ්ඨය අුවෙ වෙන් වෙන් 
ෙශවයන් වකාොපම ද  

     (v) එම ගුරු පුවේපාඩු පිවවීම සඳහා අමාතයාංශය 
විසින් ගුව ලෙන පියෙව  කාෙවර්ද  

 යන්න එතුමා වමම සභාෙට දන්ෙන්වන්ද? 

(ආ  වනොඑවසේ නේ  ඒ මන්ද? 

 

கல்வி அமமச்ெமரக் பகட்ட வினா: 

(அ) (i) திருபகாணமமை மாவட்டத்திலுள்ள அரொங்கப் 

பாடொமைகளுக்சகன அங்கீகாிக்கப்பட்ட 

ஆெிாியர்களின் எண்ணிக்மக எத்தமன 

என்பமதயும்; 

 (ii) அந்த எண்ணிக்மகயானது ஒவ்சவாரு 

பாடத்தின் அடிப்பமடயில் சவவ்பவறாக 

எத்தமன என்பமதயும்; 

 (iii) மாவட்டத்திலுள்ள அரொங்கப் பாடொமைகளில் 

தற்பபாது பணியாற்றும் ஆெிாியர்களின் 

எண்ணிக்மக எத்தமன என்பமதயும்; 

 (iv) அப்பாடொமைகளில் தற்பபாது நிைவும் 

ஆெிாியர் சவற்றிடங்களின் எண்ணிக்மக, ஒவ் 

சவாரு பாடத்தின் அடிப்பமடயில் சவவ்பவறாக 

எத்தமன என்பமதயும்; 

 (v) பமற்படி ஆெிாியர் சவற்றிடங்கமள நிரப்பு 

வதற்கு அமமச்சு பமற்சகாள்ளும் நடவடிக் 

மககள் யாமவ என்பமதயும்; 

 அவர் இச்ெமபயில் அறிவிப்பாரா? 

( ஆ) இன்பறல், ஏன்? 

 

 

asked the Minister of Education: 

(a) Will he inform this House -  

 (i) the approved cadre of teachers for government 
schools located in the Trincomalee District; 

 (ii) the breakdown of the aforesaid number on per 
subject basis; 

 (iii) the number of teachers currently working at the 
government schools located in the aforesaid 
district; 

 (iv) the number of teacher vacancies that are existing 
in those schools at present, separately on per 
subject basis; and 

 (v) the steps that will be taken by the Ministry to fill 
the aforesaid teacher vacancies? 

(b) If not, why?  

 
 රු මමහාචාර්ය  ජී.එල්. පීරිස් මහතා 
(மாண்புமிகு (பபராெிாியர்)  ீ.எல். பீாிஸ்)  

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris) 

ගරු කාාානායකාතුමනි  එම ්රශථනයට පිළිතුව වමවසේයි. 

(අ  (i) ත්රිම් ාමලය දිසථත්රික්කාවේ පිහිටා ඇති වජවේ 
පාස් සඳහා අුවමත ගුරුෙරුන් සංඛයාෙ පහත 
පරිදි ව . 

  ජාතිකා පාස් සඳහා අුවමත ගුරුෙරුන් සංඛයාෙ 
981රී. 

  පළාත් පාස් සඳහා අුවමත ගුරුෙරුන් සංඛයාෙ 
5 421රී. 
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පාර්ලිවේන්තුෙ 

 (ii) එම සංඛයාෙ එක් එක් විෂ්ඨය අුවෙ වෙන් වෙන් 
ෙශවයන් ඇුදණුම 12 යටවත් දක්ො ඇත.  
ඇුදණුම 12 ෙලන්න. 

 (iii) ඔ .  

  ත්රිම් ාමලය දිසථත්රික්කාවේ පිහිටා ඇති ජාතිකා 
පාස්ෙල වේ ෙන විට වසේෙවේ නියුතු ගුරුෙරුන් 
සංඛයාෙ 943රී. 

  එම දිසථත්රික්කාවේ පිහිටා ඇති පළාත් පාස්ෙල වේ 
ෙන විට වසේෙවේ නියුතු ගුරුෙරුන් සංඛයාෙ 
4 783රී. 

 (iv) එම පාස්ෙල වේ ෙන විට පෙතින ගුරු පුවේපාඩු 
සංඛයාෙ  එක් එක් විෂ්ඨය අුවෙ වෙන් වෙන් 
ෙශවයන් ඇුදණුම 11 යටවත් දක්ො ඇත. 
ඇුදණුම 11 ෙලන්න.   

 

 (v) සියලු පළාත්හි ආණ්ඩුකාාවෙරුන්  පළාත් අධයාපන 
ව්කාේෙරුන්  පළාත් අධයාපන අධයක්ෂ්ඨෙරුන් 
හා අධයාපන අමාතයාංශවේ නිලධාරින්වේ 
සහභාගිත්ෙවයන් හා අධයාපන ව්කාේතුමාවේ 
්රධානත්ෙවයන් 1111.22.14 දින Zoom 
තාක්ෂ්ඨ ය ඔසථවසේ පළාත් ගුරු පුවේපාඩු හා ගුරු 
තුලනය පිළිෙඳෙ සාකාච්ඡාෙක් පෙත්ෙන ලදී. එහිදී 
ජාතිකා පාසල ථ හා පළාත් පාස් අතව ගුරු 
තුලනයක් සිු  රීමේම පිළිෙඳෙ දීර්ඝ ෙශවයන් 
සාකාච්ඡා කාවන ලද අතව  නැ වඟනහිව පළාත් 
ආණ්ඩුකාාවතුමා ඇතුළු සියලු පළාත් 
ආණ්ඩුකාාවෙරුන් ඒ සඳහා තම එකාඟතාෙ පළ 
කාවන ලදී. ඒ අුවෙ ගුරු සථාාන මාරුවීේ 
්රතිපත්තියක් සකාසථ රීමේමටත්  පළාත් පාස් අතව 
ද  පළාත් පාස් හා ජාතිකා පාස් අතව ද  පළාත් 
තුළ හා පළාත් අතව ද ගුරු තුලනයක් සිු  රීමේමටත් 
එකාඟතාෙ පළ විය. 

  තෙද  ජාතිකා ශික්ෂ්ඨ  විදයා ඩිේවලෝමාධාරින්ට ශ්රී 
ලංකාා ගුරු වසේෙවේ 3-I (ආ  වරේණිවේ ගුරු 
පත්වීේ ලොදීම-1111 ෙැඩසටහන යටවත් 1126-
1128 අධයයන ෙර්ෂ්ඨවේ ජාතිකා අධයාපන විදයා 
පීධෙල තුන් අවුරුු  පූර්ෙ වසේො ශික්ෂ්ඨ  විදයා 
ඩිේවලෝමාෙ සාර්ාකාෙ හදාවා නිම කාළ  ජාතිකා 
ශික්ෂ්ඨ  විදයා ඩිේවලෝමාධාරින් 3 731ක් සඳහා 
1112.12.28 දින සිට ක්රියාත්මකා ෙන පරිදි ජාතිකා 
හා පළාත් පාස් සඳහා ගුරු පත්වීේ ලොවදන ලදී. 
එහිදී නැ වඟනහිව පාළාවත් ජාතිකා පාස් සඳහා 
ගුරුෙරුන් 233ක් හා පළාත් පාස් සඳහා 
ගුරුෙරුන් 421ක් වයොුද කාවන ලදී. 

  ඉහත පරිදි පුවේපාඩු පිවවීවමන් පසු තෙු වටත් 
ඉතිරි ෙන පුවේපාඩු උපාධිධාරි අභයාසලාන්න් ශ්රී 
ලංකාා ගුරු වසේෙයට අන්තර්ග්රහ ය රීමේවේ 
ෙැඩසටහන යටවත් පිවවීමට කාටයුතු කාවුව ලැවේ.  

(ආ  අදාළ වනොව .  

 ඇුදණුම 12 සහ 11 සභා ත* කාවමි. 

 රු සේරාන් මහරූෆ් මහතා 
(மாண்புமிகு இம்ரான் மஹ்ரூப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 
වෙොවහොම සථතුතියි  ගරු ඇමතිතුමනි. නැ වඟනහිව පළාවත් 

ත්රිම් ාමලය  Batticaloa සහ අේපාව යන දසථත්රික්කාෙල සමහව 
කාලාපෙල ගුරුෙරු ෙැඩිවයන් ඉන්නො. ගරු ඇමතිතුමනි  

එතවකාොට එවසේ ෙැඩිවයන් සිටින කාලාපෙල ගුරුෙරු අවනක් 

කාලාපෙලට වයොුද කාවලා balance  කාවන්න පුළුෙන් ක්රමයක් 

තිවෙනොද?  

ඒ ොවේම ගරු ඇමතිතුමනි  ත්රිම් ාමලය ොවේ 

දිසථත්රික්කාෙල ්රශථනයක් තිවෙනො. එම දිසථත්රික්කාෙල ISA, DO, 

Principal ොවේ ධුව සඳහා තෙමත් හරියට පත්වීේ ලො දීලා 
නැහැ. ඒ සඳහා ම්මක් වහෝ ෙැඩ පිළිවෙළක් අවවගන යනොද? 

වේ වෙනවකාොට වෙොවහෝ කාාලයක් තිසථවසේ  සුු සුකාේ වනොමැති 

වෙොවහෝ  පිරිසක් Performing Principalsලා විධියට ඉන්නො. ඒ 

සඳහා වමොනො වහෝ විකා්ප ෙැඩ පිළිවෙළක් තිවෙනොද? 

 

  රු මමහාචාර්ය  ජී.එල්. පීරිස් මහතා 
 (மாண்புமிகு (பபராெிாியர்)  ீ.எல். பீாிஸ்)  

  (The Hon. (Prof.) G.L. Peiris) 

එෙැනි අසමතුලිතතාෙක් තිවෙනො. සමහව තැන්ෙල 

ගුරුෙරුන්වේ අතිරික්තයක් තිවෙනො  සමහව තැන්ෙල 

ගුරුෙරුන්වේ හිඟයක් තිවෙනො. ඒ සඳහා අපි ෙැඩ පිළිවෙළක් 

සකාසථ කාව තිවෙනො. විු හ්පතිෙරුන්වේ සහ ෙැඩ ෙලන 

විු හ්පතිෙරුන්වේ පත්වීේ පිළිෙඳෙත් අපි ෙැඩ කාටයුතු කාවවගන 

යනො. දැන් පෙතින ගුරු හිඟය සඳහා ජාතිකා අධයාපන විදයා 

පීධෙල සිටින ඩිේවලෝමාධාරින් පත් රීමේම තමයි ්රාවයෝගිකා 

ක්රමව දය හැටියට අපි දරීන්වන්. අපි ඒ ෙැඩ කාටයුතු ආවේභ කාව 

තිවෙනො. මා සඳහන් කාළ පරිදි ජාතිකා පාස් සඳහා ගුරුෙරු 

233වදවනක් සහ පළාත් පාස් සඳහා ගුරුෙරු 421වදවනක් 

දැනටමත් වයොුද කාව තිවෙනො. එම ෙැඩ පිළිවෙළ පියෙරින් 

පියෙව ක්රියාත්ම රීමේමට අපි ෙලාවපොවවොත්තු වෙනො. 
 

 රු සේරාන් මහරූෆ් මහතා 
(மாண்புமிகு இம்ரான் மஹ்ரூப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 
ගරු කාාානායකාතුමනි  වදෙැනි අතුරු ්රශථනය ගරු ුදේධිකා 

පතිව  මන්ත්රීතුමා අහනො. 
 

 රු බුේධික පතිරට මහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ගරු ඇමතිතුමනි  විදයා පීධෙලින් ලොවදන ජාතිකා 

ශික්ෂ්ඨ විදයා ඩිේවලෝමාෙ  අධයාපනව දී උපාධියක් ෙෙට 

පරිෙර්තනය කාවන්න ෙැරිද? දැනට වමය විදයා පීධ තුළ සිු  

ෙන්වන් දෑ අවුරුු  පූර්  කාාලීන පාධමාලාෙ සහ පාස් පදනේ 

කාව ගත් අවුරුේදකා පුුණණුෙක් හැටියටයි. වේකා පටන් ගත් 

කාාලයට ෙඩා වේ ෙන විට සෑවහන්න ඉදිරියට ගිහින් තිවෙනො. 

එම ඩිේවලෝමාවෙන් පසථවසේ ඒ අය ලංකාාව  විශථෙවිදයාලයකාට 

ගිහි්ලා වහෝ එවහම නැත්නේ ජාතිකා අධයාපන ආයතනවයන් 

අධයාපනව දී උපාධියක් ලො ගන්න ඕනෑ. එවහම වනොකාව 

ජාතිකා ශික්ෂ්ඨ විදයා ඩිේවලෝමාෙ අධයාපනව දී උපාධියක් ෙෙට 

පරිෙර්තනය කාවන්න අපට ෙැරි ඇයි? ඒ ොවේම  පසුගිය කාාලවේ 

වෙොවහෝ පළාත්ෙල පාස්ෙලට සේෙන්ධ කාවලා සිටි 

උපාධිධාරින් නැෙත ්රාවේය ය ව්කාේ කාාර්යාලෙලට අුවයුක්ත 

කාවන්න රීයලා වේ වමොවහොත ෙන විට දැුවේ දී තිවෙනො. වේ 

කාාව ය නිසා අධයාපන පේධතියට ෙවපතළ හානියක් සිු  

වෙනො. එම නිසා වේ කාාව ා වදකාට අමාතයාංශය මැදිහත් 

වෙන්වන් වකාොයි විධියටද රීයලා මම වෙන වෙනම දැනගන්න 

කාැමැතියි. 

23 24 

[ගරු  1මහාතාර්ය  ීය.එ්. පීරිසථ  මහතා  

—————— 
*  පුස්තකාලමේ තබා තත. 
*    நூனிமையத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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 රු මමහාචාර්ය  ජී.එල්. පීරිස් මහතා 
(மாண்புமிகு (பபராெிாியர்)  ீ.எல். பீாிஸ்)  

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris) 

එම ඩිේවලෝමා පාධමාලාෙ උපාධියක් දක්ො උසසථ රීමේවේ 
ෙැඩ පිළිවෙළ පිළිෙඳෙ අපි අෙධානය වයොුද කාවමින් සිටිනො. 
සමසථත ෙුහය ගැනම හිතලා වෙොවහොම ඉක්මනට අධයාපන 
්රතිසංසථකාව  වාශියකා ෙැඩ සේපූර්  කාවලා  එම ෙැඩ පිළිවෙළ 
පාර්ලිවේන්තුෙට ඉදිරිපත් කාවන්න අපි ෙලාවපොවවොත්තු වෙනො. 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඔෙතුමා ඉදිරිපත් කාවළේ ෙටිනා වයෝජනාෙක්. 
ඒකාත් සැලරී්ලට භාජන කාවලා  අපි සියලුවදනාටම එකාතු වෙලා 
සමසථත ෙැඩ පිළිවෙළ පිළිෙඳ සාකාච්ඡා කාවන්න පුළුෙන්. වවට් 
අධයාපනය අවේ  ද දරුෙන්වේ අනාගතයට ෙලපාන කාාව යක්. 
එම නිසා වටට ඉතා වහොඳින් ගැළවපන අධයාපන ක්රමය අපි සකාසථ 
කාවුද. ඒ පිළිෙඳ විසථතව සහිත වයෝජනා ුවු රු අනාගතවේ 
ඉදිරිපත් රීමේමට මා ෙලා වපොවවොත්තු වෙනො.  

 

 රු බුේධික පතිරට මහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  

ගරු ඇමතිතුමනි  මවේ ්රශථනය තුළ මම ඔෙතුමාවගන් තෙත් 
කාාව යක් ඇුණො. ඒකා තමයි  පාස්ෙල හිටපු උපාධිධාරින්ට 
දැන් නැෙත ෙවක් ්රා වේය ය ව්කාේ කාාර්යාලෙලට යන්න රීයලා 
තිවෙනො. විවශේෂ්ඨවයන්ම උතුරුමැද පළාවත් සහ තෙත් පළාත් 
රීහිපයකා වේ ්රශථනය තදින්ම මතු වෙලා තිවෙනො. ඒ අයත් 
මෑතකාදී අෙසථාා තුනකාදී ෙඳො ගත් උපාධිධාරින්වගන් වකාොටසක්. 
වේ උපාධිධාරින් සඳහා විභාගයක් පෙත්ෙලා  ඔවුන් ගුරු වසේෙයට 
ෙඳො ගන්නො රීයාත් පසුගිය කාාලවේ කාතිකාාෙක් සිු වු ා. 
දම්ණු පළාවත් ඍුනෙම එම පත්වීේ පො ු න්නා. දම්ණු පළාත් 
ආණ්ඩුකාාවතුමාම ඒ අයට පත්වීේ ලිපි ලො ු න්නා.  එම ඡායාරූප 
පො තිවෙනො. එකාම විධියට ෙඳොගත් උපාධිධාරින්ට වමවහම 
වදවිධියකාට සලකාන්වන් ඇයි  ගරු ඇමතිතුමනි?  
 

 රු මමහාචාර්ය  ජී.එල්. පීරිස් මහතා 
(மாண்புமிகு (பபராெிாியர்)  ீ.எல். பீாிஸ்)  

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  එවහම වදයක් සිු  වෙලා තිවෙනො නේ මා 

ඒ ගැන වසොයා ෙලන්නේ.  
 

 රු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්රශථන අංකා 8 -917/1111- 12   ගරු ඉෂ්ඨාක් වුණමාන් මන්ත්රීතුමා. 
 

 රු සෂාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண்புமிகு இஷாக் ரஹுமான்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 

ගරු කාාානායකාතුමනි  මා එම ්රශථනය අහනො.   
 

 රු මජොන්ස්ටන් ප්රනාන්ු  මහතා   
(மாண்புமிகு ப ான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු කාාානායකාතුමනි  වාජය වසේො  පළාත් සභා  හා පළාත් 

පාලන අමාතයතුමා වෙුවවෙන්  මා එම ්රශථනයට පිළිතුරු ලොදීම 

සඳහා  සති වදකාකා කාාලයක් ඉ්ලා සිටිනො.  
 

ප්රශ්නය මතු දිනක ජ සදිරිපත් ිරීමමට නිමයෝ  කරන ල ජ. 
வினாமவ மற்சறாரு தினத்திற் ெமர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

 රු මරෝහිණි කුමාරි විමේරත්න මහත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) பராஹினி குமாாி விப ரத்ன)  

(The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna)  

ගරු කාාානායකාතුමනි  ගරු අධයාපන ඇමතිතුමාවගන් මට 

වපොඩි පැහැදිලි කාව ගැනීමක් කාවගන්න ඕනෑ. ඒකාට වපොඩි 

වෙලාෙක් වදන්න.  

ගරු ඇමතිතුමනි  ඊවේ වෙන වකාොට අධයාපන අමාතයාංශවේ 

ව්කාේතුමා තක්රව්ඛයක් නිම්ත් කාව තිවෙනො ගුරුෙරුන්ට 

පාස්ෙලට ොර්තා කාවන්න රීයලා. පාස් සිය්ල ෙසා දමා 

තිවෙන වේ ෙකාොුවව  ගුරුෙරුන්වේ ෙැටුේ විෂ්ඨමතාෙ ඉෙත් 

කාවන්න රීයා ඒ අය පාවට ෙැහැලා තිවෙනො. ගරු ඇමතිතුමනි  

ඇත්තටම ගුරුෙරුන්ට වසේෙයට ොර්තා කාවන්න රීයලා 

තිවෙන්වන් ඒ අයවේ ෙැටුේ විෂ්ඨමතා පිළිෙඳ ඉ්ලීම 

සේෙන්ධවයන් පැෙැත්වෙන උේවඝෝෂ්ඨ  සහ විවවෝධතාෙලට ෙය 

නිසාද  නැත්නේ ඒො කාඩාකාේප් කාවන්නද රීයලා මම 

ඔෙතුමාවගන් අහන්න කාැමැතියි.  

 
 රු මමහාචාර්ය  ජී.එල්. පීරිස් මහතා 
(மாண்புமிகு (பபராெிாியர்)  ீ.எல். பீாிஸ்)  

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris) 

නැහැ  නැහැ. එවහම රීසි ෙයක් නිසා වනොවෙයි  ගරු 

මන්ත්රීතුමියනි. කාැිතනට් මණ්ඩලය ඊවේ හෙස කුසථ වෙලා වේ 

්රශථනය පිළිෙඳෙ දීර්ඝ ෙශවයන් සාකාච්ඡා කාළා. අපි පිළිගන්නො 

අද ගුරුෙවයා ඉන්වන් ගුරුෙවයා සිටිය යුතු තැන වනොවෙයි රීයන 

එකා.   ඔවුන්ට සහනයක් අෙශයයි. ගුරුෙරුන්ට ෙැටුේ ෙැඩිවීමක් 

අෙශය ෙෙ ්රතිපත්තියක් හැටියට අපි පිළිගන්නො. හැෙැයි වේකා 

අද ඊවේ ඇති වුණු ්රශථනයක් වනොවෙයි. වමය බී.සී. වපවර්වා 

ෙැටුේ වකාොමිසම හවහා ඇති වුණු  අවුරුු  14ක් විතව පව  

්රශථනයක්. වමහිදී වජවේ සථාාෙවය තමයි  අපි වේ පිළිෙඳ 

විසුදමකාට පැමිණීවේදී අනිම්ත් සමාන්තව වසේො ගැනත්  හිතන්න 

ඕනෑය රීයන කාාව ය. එවහම නැත්නේ තෙ ෙයාකූලතලතා ඇති 

වෙනො. ඒ සඳහා අතයෙශය පියෙවක් විධියට ෙැටුේ හා වසේෙකා 

සංඛයා වකාොමිෂ්ඨන් සභාෙ එක්කාත් සාකාච්ඡා කාවන්න වෙනො. අපි 

ෙලාවපොවවොත්තු වෙනො  අය ෙැය ව්ඛනය ඉදිරිපත් කාවන විට 

සමසථත වාජය වසේෙය ගැන හිතලා සුු සු පියෙව ගැනීමට. 

ක්ෂ්ඨණිකාෙ ඒ පියෙව ගන්න අපට පුළුෙන්කාමක් නැහැ. හැෙැයි  වේ 

්රශථනය විසීමමට වජයට අෙංකා උනන්ු ෙක් තිවෙනො. ගුරුෙරු 

පිළිෙඳෙ අවේ වලොම් වගෞවෙයක් තිවෙනො. එම නිසා වේකා 

කාවන්න සුු සුම වෙලාෙ අය ෙැය ව්ඛනය ඉදිරිපත් කාවන 

වෙලාෙයි  සියලු  වසේො  සහ ක්වෂ්ඨේත්ර ගැන හිතලා.  

අපි අෙංකාෙ රීයන්න ඕනෑ අවනක් කාාව ය තමයි  වකාොවි්-

29 ෙසංගතය නිසා වවට් ආර්ිකකා ්රශථනයක් තිවෙන ෙෙ. වේ 

ෙසංගතය නිසා වජවේ ආදායේ පහළ ෙැටිලා තිවෙනො. එාථ  නිසා 

වේ ්රශථනයට අද වහටම ක්ෂ්ඨණිකා විසුදමක් වදන්න පුළුෙන්කාමක් 

නැහැ. වනොෙැේෙර් මාසවේ අය ෙැය ව්ඛනය  ඉදිරිපත් කාවන 

විට වේ සියලු සාධකා සැලරී්ලට භාජන කාවලා සමසථත වාජය 

වසේෙය සේෙන්ධවයන්ම ්රාවයෝගිකා විසුදේ ඉදිරිපත් රීමේමට වජය 

ෙලාවපොවවොත්තු වෙනො  ගරු මන්ත්රීතුමියනි. 

 
 රු මරෝහිණි කුමාරි විමේරත්න මහත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) பராஹினி குமாாி விப ரத்ன)  

(The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna)  
ගරු කාාානායකාතුමනි,-  

 
 රු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔෙතුමියට දැන් අෙසථාාෙක් ු න්නා වන්. 

 
 රු මරෝහිණි කුමාරි විමේරත්න මහත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) பராஹினி குமாாி விப ரத்ன)  

(The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna)  

මම විොදයක් කාවනො වනොවෙයි  ගරු කාාානායකාතුමනි. 

එතුමා ්රකාාශ කාළා -[ොධා රීමේමක්  
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පාර්ලිවේන්තුෙ 

 රු මන්ත්රීවරමයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 
(An Hon. Member) 
දැන් ඔෙතුමියවේ කාාාෙ නෙත්ෙන්න වකාෝ.  
 

 රු මරෝහිණි කුමාරි විමේරත්න මහත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) பராஹினி குமாாி விப ரத்ன)  

(The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna)  

වපෝඩක් ඉන්න. ඔෙතුමන්ලාවේත් ගුරුෙරු ඉන්නො වන්. 

[ොධා රීමේමක් - වපෝඩක් ඉන්න. මට කාාා කාවන්න අෙසථාාෙ 

වදන්න  ගරු කාාානායකාතුමනි. 
 

 රු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

හරි  එවහම නේ ඉක්මනට රීයන්න. 

 

 රු මරෝහිණි කුමාරි විමේරත්න මහත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) பராஹினி குமாாி விப ரத்ன)  

(The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna)  

 ගරු ඇමතිතුමනි  ඔෙතුමා ්රශථනය ෙැවදි තැනරීන් 

අ්ලාවගන ඉන්න ෙෙ මම රීයන්න ඕනෑ. ගුරුෙරුන්ට රීයලා 

රීසිම දෙසකා විවශේෂ්ඨවයන් ෙැටුේ ෙැඩිවීමක් වෙලා නැහැ. ඔෙතුමා 

රී ො ොවේ 2997දී ගුරුෙරුන්  පහළට දාලා වජවේ අවනක් 

නිලධාරින් ඉහළට වගනිච්ත නිසා තමයි ගුරුෙරුන්ට ෙැටුේ 

විෂ්ඨමතාෙක් ඇති වුවණ්. ගිය අය ෙැවේදී ඔෙතුමා රී ො  ඒ අය 

ෙැවයන්  ක්ෂ්ඨණිකා අතුරු දීමනාෙක් වදනො රීයලා. දැන් ආපුණ 

ඉදිරි අය ෙැය ගැන කාාා කාවනො. අපි දන්නො  වවට් ුදද් 

්රශථනයක් තිවෙන ෙෙ. ගුරුෙරු රීයන්වන් නැහැ අපට දැන්මම ඒ 

ෙැටුප වදන්න රීයලා. ගරු ඇමතිතුමනි  ගුරුෙරු වේ වෙලාව  

අහන්වන් අවේ ෙැටුේ විෂ්ඨමතාෙ ඉෙත් කාවනො ද  සංෙෘත 

වසේොෙක් හැටියට අප නේ කාවනො ද රීයලායි. ගුරු වසේෙය 

සංෙෘත වසේොෙක් හැටියට නේ කාවනො නේ අවනක් අයත් එක්කා 

ගැටුමක්  හැේපි්ලක් එන්වන්ත් නැහැ  ගරු ඇමතිතුමනි. අද 

ගුරුෙරු රීයන්වන්  "වේ ඉ්ලීේ වදන දෙසක් රීයන්න  අපි අයින් 

වෙනො." රීයලායි. අවේ ෙැටුේ විෂ්ඨමතාෙ අයින් කාවනො ද 

රීයලායි ඔවුන් අහන්වන්. ගුරුෙරු රීයන්වන් ුදේධිමත් පිරිසක්. ඒ 

අය දන්නො  වේ වෙලාව  ආණ්ඩුෙට ස්ලි නැහැ රීයලා. 

වකාොවි්-29 ෙසංගතය හුදව  යේරීසි ගැටලුෙක් අවේ වවට් 

තිවෙනො රීයලාත් ඒ අය දන්නො. වේ ගුරුෙරු මව  සහතිකාය 

අතට අවවගනයි අද එළියට ෙැහැලා තිවෙන්වන්. ඒ නිසා ඒ 

ීයවිතෙලට ෙග රීයන්න ඕනෑ. ඇමතිතුමා ෙතනයක් වදන්න  ෙැටුේ 
විෂ්ඨමතාෙ අයින් කාවනො ද  එවහම නේ ඒ කාෙදා ද රීයලා. එවහම 

රී වෙොත් ගුරුෙරු වේ  විවවෝධතා නෙත්ෙනො. 

 

 රු මමහාචාර්ය  ජී.එල්. පීරිස් මහතා 
(மாண்புமிகு (பபராெிாியர்)  ீ.எல். பீாிஸ்)  

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris) 

මම රී ො වන්   ඉදිරි අය ෙැය ව්ඛනවේදී අපි ඒ පිළිෙඳ  
පියෙව ගන්නො රීයලා. ගරු මන්ත්රීතුමියනි  මීට ඉසථවස්ලා 
තිුදවණ් ඔෙතුමිය නිවයෝජනය කාළ ආණ්ඩුෙ. ඒ කාාලවේත්  ඊට 
ඉසථවස්ලාත් වේ ්රශථනය තිුද ා වන්. නුදත්  ඒ රීසිම 
ආණ්ඩුෙක් වේ ්රශථනයට  විසුදමක් ඉදිරිපත් කාවළේ නැහැ. මම වේ 
කාවුරුෙත් විව තනය කාවනො වනොවෙයි. අවුරුු  15ක් තිසථවසේ වේ 
්රශථනය තිුද ා. ළමයින්ට උගන්ෙන්වන් නැහැයි රීයලා 
ක්ෂ්ඨණිකාෙ තීව ය රීමේම එතවේ සාධාව යි රීයලා මම 
හිතන්වන් නැහැ. වමහිදී අපි වදපැත්ත ගැනම ෙලන්න ඕනෑ. මම 
ඊවේත් රී ො  වේවකාන් අතිශයින්ම පීඩනයට පත්වෙලා 
තිවෙන්වන් අවේ වවට් සිටින ෙව්රසාද නැති ළමයි ෙෙ. අවේ වවට් 
ෙව්රසාද තිවෙන ළමයින්ට වේවකාන් රීසිම ්රශථනයක් නැහැ. 
ඉසථසවටත් ෙඩා වහොඳින් ඒ අයවේ අධයාපන කාටයුතු දැන් 
වකාමේවගන යනො. ඒ ගැනත් අපි හිතන්න ඕනෑ. 

වමහිදී ගුරුෙරුන්ටත් සාධාව යක් ඉෂ්ඨථට ෙන්න ඕනෑ. හැෙැයි  
වේ විධියට අහිංසකා ළමයි දැඩි පීඩනයකාට පත් රීමේම සාධාව  
ෙන්වන් නැහැ. අධයාපන අමාතයාංශවේ තක්රව්ඛවයන් රී ව  
වමොකාක්ද? එන්නවත් වදෙැනි මාත්රාෙ ගුරුෙරුන්ට දීවමන් පසු 
පාස් විෙෘත කාවන්න ඕනෑ රීයලායි. අද උවේ ෙනවකාොට වේ 
වවට් ගුරුෙරුන්වගන් සියයට 84ක් එන්නවත් පළුදවෙනි මාත්රාෙ 
ලො වගන තිවෙන ෙෙ ඔෙතුමිය දන්නොද රීයලා මම දන්වන් 
නැහැ. සයිවනොෆාේ එන්නවත් වදෙැනි මාත්රාෙත් අපට සති 4ක් 
ඇතුළත ගුරුෙරුන්ට වදන්න පුළුෙන්. ඒකා ලො ු න්නාට පසු අපි 
පාස් විෙෘත කාවනො. ඒ සඳහා වපව ූ දානමක් වලස 
විු හ්පතිෙරුන්ට සහ ගුරුෙරුන්ට පාස්ෙලට පැමිව න්න 
රීයන ආයාතනය තමයි අපි කාවළේ. 

 

 රු  ාමිණී මලොකුමග්ධන මහතා මප්රවාහන අමාතයතුමා  
(மாண்புமிகு காமினி சைாக்குபக - பபாக்குவரத்து அமமச்ெர்) 

(The Hon. Gamini Lokuge - Minister of  Transport)   
ගරු කාාානායකාතුමනි  ගුරුෙරුන්වේ ්රශථනය ගැන අද 

වවෝහිණි ම්මාරි වි වජ්වත්න මන්ත්රීතුමිය කාාා කාවනො. නුදත්  වේ 

්රශථනය ඇතිවෙලා දැන් අවුරුු  හත-අටක් ෙනො. යහ පාලන 

ආණ්ඩුෙ පැෙැති පසුගිය කාාලවේ  වේ අය කාවුරුෙත් එකා 

දෙසක්ෙත් වේ පිළිෙඳෙ කාාා කාවළේ නැහැ. වේ ්රශථනය වේ 

ආණ්ඩුෙ ඇති කාවපු එකාක් වනොවෙයි. වේකා පසුගිය කාාලවේ සිට 

තිුදණු ්රශථනයක්. [ොධා රීමේමක්  ඔෙතුමිය වපෝඩක් ඉන්න. වේ 

්රශථනය ගැන අපි ුණඟක් සාකාච්ඡා කාව තිවෙනො.  

 

 රු මරෝහිණි කුමාරි විමේරත්න මහත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) பராஹினி குமாாி விப ரத்ன)  

(The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna)  

මම රීයන්වන් අවේ ආණ්ඩුෙක් ගැන වනොවෙයි. වේකා ආණ්ඩු 

පිළිෙඳ ්රශථනයක් වනොවෙයි  ගරු ඇමතිතුමනි. ඒකා වහොඳට මතකා 

තොගන්න.  
 

 රු  ාමිණී මලොකුමග්ධන මහතා  
(மாண்புமிகு காமினி சைாக்குபக) 

(The Hon. Gamini Lokuge)  

ඔෙතුමිය නිවයෝජනය කාළ ආණ්ඩුෙ පැෙැති කාාලවේත්                   

වේ ්රශථනය තිුද ා.ඒ කාාලවේදී ඔෙතුමියලාවේ අධයාපන 

ඇමතිතුමා   ඔෙතුමියලාවේ අගමැතිතුමා  ෙේුද ගැුණොද? 

 
[මූලාසනමේ අට පරිදි සවත් කරන ල ජ.] 
[அக்கிராெனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ඔෙතුමියලා අද වාජය වනොෙන සංවිධාන එකාතු කාව වගන වජය 

අසීරුතාෙට පත් කාවන්න හදනො. 
 

 රු ලක්ෂ්මන් ිරරිතල්ල මහතා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை) 

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

ගරු කාාානායකාතුමනි  අවේ වජ ය පැෙැති කාාලවේ  වේ ගැන 

අෙධානය වයොුද කාළා . අවේ ගරු වංජිත් මේු ම ෙණ්ඩාව- 

 
 රු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

හරි  ඒ කාරු  ගැන පසථවසේ  විොදයක් කාවුද. 
 

 

 රු ලක්ෂ්මන් ිරරිතල්ල මහතා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කාාානායකාතුමනි  වේකා මේති ්රශථනයක්. 

27 28 
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 රු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔ   රීයන්න. ඔෙතුමාවේ මේති ්රශථනය වමොකාක්ද? 
 

 රු ලක්ෂ්මන් ිරරිතල්ල මහතා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කාාානායකාතුමනි  අවේ ආණ්ඩුෙ පැෙැති කාාලවේ අපි 

ගුරුෙරුන්වේ ෙැටුප රුපිය් 21 111රීන් ෙැඩි කාළා. 

ඔෙතුමන්ලාට මතකායි වන්ද? 
 

 රු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒකා මේති ්රශථනයක් වනොවෙයි.   

ගරු ඉේතියාසථ ොකීර් මාකාාර් මන්ත්රීතුමනි  9ෙන ්රශථනය 

අහන්න. 

 

 රු මරෝහිණි කුමාරි විමේරත්න මහත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) பராஹினி குமாாி விப ரத்ன)  

(The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna)  

ගරු කාාානායකාතුමනි  මට වපොඩි අෙසථාාෙක් වදන්න. 
 

 රු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔෙතුමියට වුෙමනා තවේ අෙසථාාෙ ලො දීලා තිවෙනො. ගරු 

ඉේතියාසථ ොකීර් මාකාාර් මන්ත්රීතුමා ්රශථනය අහන්න.  
 

 රු සේතියාස් බාකීර් මාකාර් මහතා 
(மாண்புமிகு இம்தியாஸ் பாகிர் மாகார்)  

(The Hon. Imthiaz Bakeer Markar)  

ගරු කාාානායකාතුමනි, මම 9 ෙන ්රශථනය අහනො. පිළිතුව 
ලැවෙන්න වපව ගරු කාාානායකාතුමාවේ කාාරුණිකා සැලරී්ලට 
වගෞවෙවයන් යුතුෙ වේ කාාව ය වයොුද කාවනො.  මම වේ 
්රශථනය අහලා මාස ග නාෙක් ගත වු ා. ්රශථනයට පිළිතුරු 
ලැවෙන අෙසථාාෙ ෙනවකාොට එය කා් ඉම්ත් වෙච්ත තත්ත්ෙයකාට 
පත්ෙනො. අවේ වවට් පුවෙැසියන්ට ලො දිය යුතු සහනය කාඩිනේ 
රීමේමයි මම වේ ්රශථනය ඇසීම තුළින් අවේක්ෂ්ඨා කාවළේ. ඒ නිසා වේ 
පෙතින ක්රමව දවේ යේරීසි ෙවදක් තිවෙනො.  

ගරු කාාානායකාතුමනි, වමවහම ්රමාදවෙලා ්රශථනෙලට 
පිළිතුරු ලැවෙන්න සලසථෙන්වන් නැතිෙ, එය කාඩිනේ රීමේම සඳහා 
පාර්ලිවේන්තුව ත්, කාාානායකාතුමාවේ කාාර්ය මණ්ඩලවේත් 
අෙධානය වයොුද කාවන්න රීයලා මම ඉ්ලා සිටිනො. 

 

"CONTACT SRI LANKA" මවේ අඩවිමේ     

ලියාපදිාචි වූ ශ්රී ලාාිරකයන්: නැවත ම න්වා  ැීම 
 ''CONTACT SRI LANKA” இமணயத்தளத்தில் 

பதிவுசெய்துள்ள இைங்மகப் பிரம கள்: மீள 

அமழத்துவரல் 
SRI LANKANS REGISTERED WITH "CONTACT SRI LANKA" 

WEBSITE: REPATRIATION  
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9.   රු සේතියාස් බාකීර් මාකාර් මහතා 
 (மாண்புமிகு இம்தியாஸ் பாகிர் மாகார்)  

 (The Hon. Imthiaz Bakeer Markar)  

විවේශ අමාතයතුමාවගන් ඇූ  ්රශථනය - 12 : 

(අ  (i) විවේශ අමාතයාංශය විසින් පෙත්ොවගන යුව 
ලෙන “Contact Sri Lanka” වෙේ අඩවිවේ 

ලියාපදිංචි වී ශ ර ී ලංකාාෙට නැෙත පැමිණීමට 
ඉ්ලුේ කාව ඇති විවේශගත ශ්රී ලාංරීකා 
පුවෙැසියන්  

 (ii) ඉහත පුවෙැසියන් අතරින් වේ ෙනවිට ශ්රී ලංකාාෙට 
වගන්ොවගන ඇති  පුවෙැසියන්   

 සංඛයාෙ එක් එක් වට අුවෙ වෙන් වෙන් ෙශවයන් 
වකාොපම ද යන්න එතුමා වමම සභාෙට දන්ෙන්වන්ද? 

(ආ  (i) ශ ර ී ලංකාාෙට නැෙත පැමිණීමට ඉ්ලුේ කාව ඇති 
විවේශගත ශ්රී ලාංරීකායන් වගන්ො ගැනීම සඳහා 
සැලසුේ කාව ඇති ෙැඩ පිළිවෙළ කාෙවර්ද  

 (ii) මාසිකාෙ වගන්ො ගැනීමට සැලසුේ කාව ඇති  
සංඛයාෙ දළ ෙශවයන් වකාොපම ද  

 (iii) සියලු වදනා නැෙත ශ්රී ලංකාාෙට වගන්ො ගැනීමට 
නියමිත කාාල ෙකාොුව කාෙවර්ද  

 යන්නත් එතුමා වමම සභාෙට දන්ෙන්වන්ද? 

(ඇ   වමම ශ්රී ලාංරීකායන් අතව සිටින වවෝගීන්  
ෙැඩිහිටියන්  ගැිතනි ම ෙරුන්  දරුෙන් සහ කුරීයා 
අහිමිවූෙන් ආදී විවශේෂ්ඨ කාණ්ඩායේෙල සුෙසාධනය 
සේෙන්ධවයන් එම එක් එක් වටෙල පිහිටි ශ්රී ලංකාාව  
තානාපති කාාර්යාල විසින් වගන ඇති ක්රියාමාර්ග වෙන් 
වෙන් ෙශවයන් කාෙවර්ද යන්නත් එතුමා වමම සභාෙට 
දන්ෙන්වන්ද? 

(ඈ  වනොඑවසේ නේ  ඒ මන්ද? 
 

சவளிநாட்டலுவல்கள் அமமச்ெமரக்  பகட்ட வினா: 
 

(அ) (i) சவளிநாட்டலுவல்கள் அமமச்ெினால் பபணப் 

பட்டு வருகின்ற ''Contact Sri Lanka” 

இமணயத்தளத்தில் பதிவு செய்து இைங்மகக்கு 

மீள வருவதற்கு விண்ணப்பித்துள்ள சவளிநாடு 

வாழ் இைங்மகப் பிரம களின் எண்ணிக்மக; 

 (ii) பமற்படி பிரம களில் இன்றளவில் இைங்மக 

க்கு அமழத்து வரப்பட்டுள்ள பிரம களின் 

எண்ணிக்மக; 

 ஒவ்சவாரு நாட்டின் பிரகாரம் தனித்தனியாக 

எத்தமன சயன்பமத அவர்  இச்ெமபக்கு அறிவிப் 

பாரா? 

(ஆ) (i) இைங்மகக்கு மீள வருவதற்கு விண்ணப் 

பித்துள்ள சவளிநாடு வாழ் இைங்மகயர்கமள 

அமழத்து வருவதற்கு வகுக்கப்பட்டுள்ள 

பவமைத்திட்டம் யாசதன்பமதயும்; 

 (ii) மாதாந்தம் அமழத்து வருவதற்குத் திட்டமிடப் 

பட்டுள்ள எண்ணிக்மக அண்ணளவாக 

எத்தமனசயன்பமதயும்; 

 (iii) ெகைமரயும் மீள இைங்மகக்கு அமழத்து 

வருவதற்கு உத்பதெிக்கப்பட்டுள்ள காைப்பகுதி 

யாசதன்பமதயும்; 

 அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பாரா? 

( இ) பமற்படி இைங்மகயர்கள் மத்தியில் உள்ள பநாயா 

ளர்கள், முதிபயார்கள், கர்ப்பிணித் தாய்மார்கள், 

ெிறுவர்கள் மற்றும் சதாழில் இழந்தவர்கள் பபான்ற 

விபெட குழுக்களின் நைபனாம்புமக சதாடர்பாக 

பமற்படி ஒவ்சவாரு நாட்டிலும் அமமந்துள்ள 

இைங்மகத் தூதுவராையங்களினால் பமற்சகாள்ளப் 

பட்டுள்ள நடவடிக்மககள் சவவ்பவறாக யாமவ 

என்பமதயும் அவர் இச் ெமபக்கு அறிவிப்பாரா? 

( ஈ) இன்பறல், ஏன்? 
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පාර්ලිවේන්තුෙ 

asked the Minister of Foreign: 

  (a)  Will he inform this House - 

 (i) the number of expatriate Sri Lankan citizens who 
have applied to return to Sri Lanka by registering 
with the “Contact Sri Lanka" website which is 
maintained by the Foreign Ministry; and 

 (ii) out of the above citizens, the number of citizens 
who have been brought to Sri Lanka by now in 
relation to each country, separately? 

  (b)  Will he also inform this House - 

 (i) the arrangement that has been planned to bring 
back the Sri Lankans who have applied to return 
to Sri Lanka; 

 (ii) approximately, the number that has been planned 
to bring back monthly; and 

 (iii) the time frame within which all the expatriate Sri 
Lankans will be brought back?  

  (c)  Will he also inform this House of the measures taken by 
the Sri Lankan Foreign Missions in each country in 
regard to the welfare of the special groups of persons 
such as patients, elderly persons, pregnant mothers, 
children and those who  have lost their 
employment among these Sri Lankans, separately? 

  (d) If not, why? 
 

 රු තාරක බාලසූරිය මහතා මකලාපීය සහමයෝගිතා 

කටයුතු රාජය අමාතයතුමා   
(மாண்புமிகு தாரக பாைசூாிய - பிராந்திய உறவு 

நடவடிக்மககள் இரா ாங்க அமமச்ெர்)  
(The Hon. Tharaka Balasuriya - State Minister of Regional 
Co-operation)  
Sir, on behalf of the Minister of Foreign, I answer the 

Question. 
 
 

(a) (i) The number of expatriate Sri Lankan citizens 
who have applied to return to Sri Lanka by 
registering with the “Contact Sri Lanka” website, 
which is maintained by the Foreign Ministry, 
from 26.03.2020 to 21.07.2021 is 61,603. This 
includes:  

  Gone abroad for short visits 5,902 

  Students  3,352 

  Workers abroad and dependents 52,348 

  Total 61,603 

  The figures of regional breakdown are: 

 (ii) The number of Sri Lankans who have been 
repatriated as at 21.07.2021 is as follows: 

  Returnees registered at Sri Lankan Missions/
Posts abroad as at 21.07.2021 

 

 

 

 

  Regional breakdown of returnees registered at 
Sri Lanka Missions   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  The opportunity to come to this country has 
been provided from 06.04.2021 for the Sri 
Lankan citizens abroad, dual citizens with Sri 
Lankan passports, spouses with foreign 
citizenship of Sri Lankan citizens, children with 
foreign citizenship of Sri Lankan parents and Sri 
Lankan sailors arriving in Sri Lanka by air, 
subject to the guidelines issued by the Ministry 
of Health from time to time and without the 
prior permission of the Foreign Ministry and to 
carry a maximum of 75 passengers per aircraft.  

(b) (i) As mentioned above, Sri Lankans living abroad 
are provided with the facility to contact the 
relevant airlines and return to the Island on the 
basis of the guidelines issued by the Ministry of 
Health from time to time.  

  Further, the Foreign Ministry, in coordination 
with the Ministry of Health and the Civil 
Aviation Authority, will continue to facilitate 
the Sri Lankan citizens requesting to return to 
Sri Lanka from India, South African and South 
American countries which are subject to 
restricted entry to Sri Lanka as per the 
guidelines currently in force dated 15th July, 
2021 issued by the Ministry of Health. 

  Accordingly, the Foreign Ministry, in 
coordination with the Sri Lankan Embassy in 
India and SriLankan Airlines, facilitated the 
return of 280 Sri Lankans who were unable to 
return to Sri Lanka from India.  

  Further, action has been taken to repatriate the 
migrant Sri Lankans, who wish to pay for their 
quarantine, transportation and other facilities, by 
charter and cargo aircraft coordinated by the 
relevant embassy.  

Category 
Total Returees 

Registered 

Short-term visitors     5,902 

Students     3,353 

Migrant workers and Dependents   52,348 

Grand Total   61,603 

Region Total Returees 
Registered 

Africa        479 

East Asia     7,879 

Europe, Central Asia and EU 13,216 

Latin America and Caribbean        62 

Middle East 32,053 

North America   1,442 

South Asia   3,155 

Southeast Asia   3,317 

Grand Total 61,603 

31 32 

[ගරු  ඉේතියාසථ ොකීර් මාකාාර්  මහතා  

01 Middle East Region 32,053 

02 East Asia and Pacific Region   7,879 

03 South Asia Region   3,155 

04 Southeast Asia Region   3,317 

05 Europe, Central Asia and European Union 13,216 

06 North America Region   1,442 

07 Africa Region      479 

08 Latin America and Caribbean Region        62 

  Total 61,603 
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  Please note, however, that the number of daily 
repatriations depends on the amount of space 
available in the quarantine centres, the number 
of COVID patients reported in the Island, the 
heath guidelines issued from time to time by the 
Ministry of Health as well as the government 
policies issued by the relevant governments of 
the countries where Sri Lankans are staying.     

 (ii) The number of people repatriated to Sri Lanka 
per month is determined by the Presidential Task 
Force on the basis of periodic surveys and data 
obtained from the Sri Lanka Army and other 
relevant service providers in charge of 
government quarantine centres involved in the 
repatriation programme and also based on the 
observations of the Ministry of Health issuing 
the health guidelines.  

 (iii)   No such time frame can be given for this. 

  It varies based on the guidelines of the Ministry 
of Health and the local COVID situation. 
However, as mentioned earlier, Sri Lankans are 
now allowed to enter the Island connecting with 
the relevant airlines as the prior permission of 
the Foreign Ministry and the Civil Aviation 
Authority, which had previously been required 
for Sri Lankans to visit Sri Lanka, has been 
revoked. (The maximum number of daily 
arrivals per flight entering the Island, which is 
currently at 75 passengers per flight, has been 
imposed by the Civil Aviation Authority on the 
advice of the health sector.) 

 

(c) The Foreign Ministry has airlifted more than 10,000 dry 
rations and indigenous medicine packets to Dubai and 
Doha Qatar as immediate relief while nearly Rs. 130 
million - Rs. 100 million from the Foreign Ministry and 
Rs. 30 million from the Sri Lanka Bureau of Foreign 
Employment - has been allocated by the Government 
for the welfare of migrant workers.  

 From the outset, the Government has been working to 
repatriate Sri Lankans who have requested to return to 
Sri Lanka, giving priority to special groups such as 
patients, the elderly, pregnant mothers, children and the 
unemployed.  

 Further, the Government of Sri Lanka is continuing to 
take necessary action to negotiate with foreign countries 
to facilitate visa extensions for them without penalty at 
the expiration of the visa, to negotiate with employers 
who have failed to pay their salaries properly and get 
their salaries paid and also for necessary legal 
intervention in cases of disagreement. Further, the 
embassies have been instructed to provide prompt 
solutions to their problems. Furthermore, the Labour 
Welfare Divisions of the embassies have introduced 
special telephone numbers to enable Sri Lankans who 
fall into the above categories in those countries to report 
their problems directly to the embassies, thereby 
enabling them to take necessary remedial action. Also, 
food, shelter and medical assistance were provided 
through the embassies to the Sri Lankans who have lost 
their jobs.  

 

(d)  Does not arise.    

අග්ධනනිදි  විශ්වවිදයාලය: පීධ 
சதன்கிழக்குப் பல்கமைக்கழகம்: பீடங்கள் 

SOUTH EASTERN UNIVERSITY: FACULTIES  
  

     973/2020 

10. රු එස්.එේ.එේ. මුෂාරෆ් මහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம்.எம். முஸ்ஸாரப்) 

(The Hon. S.M.M. Muszhaaraff) 

අධයාපන අමාතයතුමාවගන් ඇූ  ්රශථනය - 12 : 

(අ  (i) ශ්රී ලංකාාව  විශථෙවිදයාල අතරින් දෙදය  
ඉංජිවන්රු  සත්කාාවකා වසේො සංතාවකා ෙයාපාව 
හා සිේධි පිළිෙඳ කාළමනාකාව ය පාධමාලා 
පෙත්ෙුව ලෙන විශථෙවිදයාලෙල නේ වෙන් වෙන් 
ෙශවයන් කාෙවර්ද  

 (ii) ශ්රී ලංකාා අේනිදිග විශථෙවිදයාලවේ පීධ සහ 
මණ්ඩපෙල නේ කාෙවර්ද  

 (iii) ෙර්ෂ්ඨ 1125 සිට 1129 දක්ො ඉහත විශථෙවිදයාලවේ 
සථාාපනය කාවන ලද මණ්ඩපෙල නේ කාෙවර්ද  

 (iv)  එම මණ්ඩප සඳහා ෙඳො ගන්නා ලද ශිෂ්ඨය 
සංඛයාෙ වකාොපම ද  

 යන්න එතුමා වමම සභාෙට දන්ෙන්වන්ද? 

(ආ  (i) ශ්රී ලංකාා අේනිදිග විශථෙවිදයාලවේ සත්කාාවකා 
වසේො සංතාවකා ෙයාපාව හා සිේධි පිළිෙඳ 
කාළමනාකාව ය මණ්ඩපයක් ආවේභ 
කාවන්වන්ද  

 (ii) ඒ සඳහා සංතාවකා කාර්මාන්තය සඳහා ්රසිේධියක් 
උසුලන අරුගේවේ පිහිටි වපොතුවි් ්රවේශය 
වතෝවා ගන්වන්ද  

 (iii) එවසේ නේ  වපොතුවි් ්රවේශය වක්න්්ර කාව 
ගනිමින් උක්ත මණ්ඩපය ආවේභ රීමේමට ගුව 
ලෙන පියෙව කාෙවර්ද  

 යන්නත් එතුමා වමම සභාෙට දන්ෙන්වන්ද? 

(ඇ  වනොඑවසේ නේ  ඒ මන්ද? 

 
கல்வி அமமச்ெமரக் பகட்ட வினா:  

(அ) (i) இைங்மகப் பல்கமைக்கழகங்களுள், மருத்துவம், 

சபாறியியல், விருந்பதாம்பல், சுற்றுைா மற்றும் 

நிகழ்ச்ெிகள் முகாமமத்துவம் ஆகிய பாட 

சநறிகள் நடாத்தப்படுகின்ற பல்கமைக்கழகங் 

களின் சபயர்கள் சவவ்பவறாக யாமவ; 

 (ii) இைங்மகத் சதன்கிழக்குப் பல்கமைக்கழகத் 

திலுள்ள பீடங்களினதும் அதன் வளாகங்களி 

னதும் சபயர்கள் யாமவ; 

 (iii) 2015 முதல் 2019ஆம் ஆண்டு வமரயில் 

பமற்குறிப்பிட்ட பல்கமைக்கழகத்திற்குாியதாகத் 

தாபிக்கப்பட்டுள்ள வளாகங்களின் சபயர்கள் 

யாமவ; 

 (iv) பமற்குறிப்பிட்ட வளாகங்களுக்குச் பெர்க்கப் 

பட்டுள்ள மாணவர்களின் எண்ணிக்மக யாது; 

 என்பமத அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) இைங்மகத் சதன்கிழக்குப் பல்கமைக்கழத்தில் 

விருந்பதாம்பல், சுற்றுைா மற்றும் நிகழ்ச்ெிகள் 

முகாமமத்துவத்திற்கான வளாகசமான்மற 

ஆரம்பிப்பாரா; 
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 (ii) இதற்காகச் சுற்றுைாக் மகத்சதாழிலுக்குப் புகழ் 

சபற்ற அருகம்பப அமமந்துள்ள சபாத்துவில் 

பிரபதெம் சதாிவுசெய்யப்படுமா; 

 (iii) ஆசமனில், சபாத்துவில் பிரபதெத்மத மமயமாக 

மவத்து குறிப்பிட்ட வளாகத்மத ஆரம்பிப் 

பதற்காக எடுக்கப்படும் நடவடிக்மககள் யாமவ; 

 என்பமதயும் அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்பறல், ஏன்? 
 

 

asked the Minister of Education: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the names of the universities that offer courses 
on medicine, engineering, hospitality services, 
tourism and event management among the 
universities in Sri Lanka; 

 (ii) the names of the faculties and campuses of the 
South Eastern University of Sri Lanka; 

 (iii) the names of the campuses of the above 
University that were established from 2015 to 
2019; and 

 (iv) the number of students enrolled to those 
campuses? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) whether a campus of hospitality service, tourism 
and event management would be established in 
the South Eastern University of Sri Lanka; 

 (ii) whether Pottuvil area, where Arugam Bay is 
situated and which is well known for the tourism 
industry, would be selected for that; and 

 (iii) if so, the measures that would be taken to 
establish the above campus in the Pottuvil area? 

(c) If not, why? 

 
 

 රු මමහාචාර්ය  ජී.එල්. පීරිස් මහතා 
(மாண்புமிகு (பபராெிாியர்)  ீ.எல். பீாிஸ்)  

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris) 

ගරු කාාානායකාතුමනි  එම ්රශථනයට පිළිතුව වමවසේයි. 

(අ   (i)   ශ්රී ලංකාාව  විශථෙවිදයාල අතරින් දෙදය  
ඉංජිවන්රු  සත්කාාවකා වසේො සංතාවකා ෙයාපාව හා 
සිේධි පිළිෙඳ කාළමනාකාව ය පාධමාලා පෙත්ෙුව 
ලෙන විශථෙවිදයාලෙල නේ වෙන් වෙන් ෙශවයන් 
පහත පරිදි ව . 

  වවදය විදයාව පිළිබඳ අධයයන පාධමාලාව 

පිරිනමන විශව්විදයාල 

  1.  වකාොළඹ විශථෙවිදයාලය 

  2.  වේවාවදණිය විශථෙවිදයාලය 

  3.  ශ්රී ජයෙර්ධනපුව විශථෙවිදයාලය 

  4.  කාැලණිය විශථෙවිදයාලය 

  5.  යාපනය විශථෙවිදයාලය 

  6.  රුුණ  විශථෙවිදයාලය 

  7.  නැ වඟනහිව විශථෙවිදයාලය 

  8.  ශ්රී ලංකාා වජවට විශථෙවිදයාලය 

  9.  ශ්රී ලංකාා ෙයඹ විශථෙවිදයාලය 

  10. ශ්රී ලංකාා සෙවගුදෙ විශථෙවිදයාලය 

  11. වමොවටුෙ විශථෙවිදයාලය 
 

  සාජිමන්රු විදයාව පිළිබඳ අධයයන පාධමාලාව 

පිරිනමන විශව්විදයාල 

  1.  වේවාවදණිය විශථෙවිදයාලය 

  2.  යාපනය විශථෙවිදයාලය 

  3.  රුුණ  විශථෙවිදයාලය 

  4.  වමොවටුෙ විශථෙවිදයාලය 

  5.  ශ්රී ලංකාා අේනිදිග විශථෙවිදයාලය 

  6.  ශ්රී ජයෙර්ධනපුව විශථෙවිදයාලය 
 

  ආ න්තුක සත්කාර  සාචාරක වයාපාර හා සිේධි 

පිළිබඳ කළමනාකරටය පිළිබඳ අධයයන 

පාධමාලා පිරිනමන විශව්විදයාල 

  ආ න්තුක සත්කාර  සාචාරක වයාපාර හා සිේධි 

පිළිබඳ කළමනාකරටය පිළිබඳ අධයයන 

පාධමාලාව 

  ශ්රී ලංකාා  ෙ වේලසථස විශථෙවිදයාලය 

  සාචාරක සහ ආ න්තුක සත්කාර 

කළමනාකරටය 
 

  1.  ශ්රී ලංකාා වජවට විශථෙවිදයාලය 

  2.  ශ්රී ලංකාා සෙවගුදෙ විශථෙවිදයාලය 

  3.  යාපනය විශථෙවිදයාලය 

  ආ න්තුක සත්කාර හා විමේක කළමනාකරටය 

  වකාොළඹ විශථෙවිදයාලය 

 (ii)   ශ්රී ලංකාා අේනිදිග විශථෙවිදයාලය යටවත් මණ්ඩප 
රීසිෙක් පිහිටුො වනොමැති අතව පීධෙල නේ පහත 
පරිදි ව . 

 

 කාලා හා සංසථකාෘතිකා පීධය 

 කාළමනාකාව  හා ොණිජයය පීධය 

 ෙයෙහාරිකා විදයා පීධය 

 ඉසථලාමීය අධයයන හා අවාිත භාෂ්ඨා පීධය 

 ඉංජිවන්රු පීධය 

 තාක්ෂ්ඨ  පීධය   

 (iii)   ශ්රී ලංකාා අේනිදිග විශථෙවිදයාලය යටවත් මණ්ඩප 
රීසිෙක් සථාාපනය කාව වනො මැත. 

 

 (iv)    ශ්රී ලංකාා අේනිදිග විශථෙවිදයාලය යටවත් රීසිු  
මණ්ඩපයක් පිහිටුො වනොමැති ෙැවින් සිසුන් ෙඳො 
ගැනීමක් සිු  කාව නැත. 

 

(ආ   (i)   වේ ෙනවතක් එෙැනි තීව යක් වගන වනොමැත. 

 (ii)   අදාළ වනොව . 

 (iii)   අදාළ වනොව . 
 

(ඇ   අදාළ වනොව . 
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 රු එස්.එේ.එේ. මුෂාරෆ් මහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம்.எம். முஸ்ஸாரப்) 

(The Hon. S.M.M. Muszhaaraff) 

Hon. Minister, is there any plan to start a Medical 
Faculty or a Law Faculty in the South Eastern University?  
 

 රු මමහාචාර්ය  ජී.එල්. පීරිස් මහතා 
(மாண்புமிகு (பபராெிாியர்)  ீ.எல். பீாிஸ்)  

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris) 
At the moment, there is no formal proposal which has 

been submitted to us. If a proposal is made, we will 
certainly give it due consideration. But, your Question 
stresses the establishment of campuses. I do not think that 
is where we should begin, not with the establishment of a 
campus. but, if a particular course of study is appropriate, 
we can certainly consider that if a recommendation to that 
effect is made by the Senate of the University and 
endorsed by the Council of the University.  
 

 රු එස්.එේ.එේ. මුෂාරෆ් මහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம்.எம். முஸ்ஸாரப்) 

(The Hon. S.M.M. Muszhaaraff) 

I heard that there is a process going on to start a 
Medical Faculty and a Law Faculty there. Since Arugam 
Bay is a famous place for tourism, there is a request to 
start a degree course in tourism as well. I heard about that. 
That is why I asked you whether there is any plan to start 
those kinds of degree courses.    
 

 රු මමහාචාර්ය  ජී.එල්. පීරිස් මහතා 
(மாண்புமிகு (பபராெிாியர்)  ீ.எல். பீாிஸ்)  

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  ආරුගේවේ  වපොතුවි් ්රවේශය සංතාවකා 

කාර්මාන්තයට වෙොවහොම සුු සු  සංතාවකා ආකාර්ෂ්ඨ ය ෙැඩි 

්රවේශයක් ෙෙ මම පිළිගන්නො. එම නිසා මවේ වයෝජනාෙ අපි 

the course of study පටන් ගනිුද රීයන එකායි. ඊට පසථවසේ 

මණ්ඩපයක් ගැන කා්පනා කාවන්න පුළුෙන්. හැෙැයි  අපි 

ආවේභයක් හැටියට ඒ විෂ්ඨයය ඉගැන්වීම පටන් ගනිුද.  
 

 රු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

වදෙන ෙටය. 

 

මේශීය ිරරිපිටි කර්මාන්තශාලා: විස්තර 
உள்நாட்டுப் பால்மா சதாழிற்ொமைகள்: விபரம் 

LOCAL MILK POWDER FACTORIES: DETAILS  

    71/2020 
 

1.  රු බුේධික පතිරට මහතා ම රු මහේෂා විතානමග්ධන මහතා 

මවනුවට  
(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரண - மாண்புமிகு பஹொ விதானபக 

ொர்பாக)  

(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. Hesha 
Withanage)   

කාෘෂිකාර්ම අමාතයතුමාවගන් ඇූ  ්රශථනය - 12 : 

(අ   (i) ශ්රී ලංකාාව  පිහිටා ඇති වේය ය රීරිපිටි 
කාර්මාන්තශාලා සංඛයාෙ වකාොපම ද  

 (ii) එම කාර්මාන්ත ශාලාෙල නේ හා ලිපිනයන් 
කාෙවර්ද  

 (iii) ෙර්ෂ්ඨ 1125 සිට වේ ෙනවතක් එම 
කාර්මාන්තශාලාෙල නිෂ්ඨථපාදන ්රමා ය එක් එක් 

ෙර්ෂ්ඨය අුවෙ  වෙන් වෙන් ෙශවයන් වකාොපම ද  

 (iv) ෙර්තමානවේදී වේය ය රීරිපිටි කාර්මාන්තශාලා 
ුදුණ  දී ඇති ගැටලු විසඳිමට අමාතයාංශය ගුව 
ලෙන පියෙව කාෙවර්ද   

 යන්න එතුමා වමම සභාෙට දන්ෙන්වන්ද? 

(ආ   වනොඑවසේ නේ  ඒ මන්ද?   
 
 

கமத்சதாழில் அமமச்ெமரக் பகட்ட வினா: 

( அ) (i) இைங்மகயில் அமமக்கப்பட்டுள்ள உள்நாட்டுப் 

பால்மா உற்பத்தித் சதாழிற்ொமைகளின் 

எண்ணிக்மக எவ்வளவு என்பமதயும்; 

 ( i i) அந்தத் சதாழிற்ொமைகளின் சபயர்கள் மற்றும் 

முகவாிகள் யாமவ என்பமதயும்; 

 (iii) 2015ஆம் ஆண்டு சதாடக்கம் இதுவமரயில் 

பமற்படி சதாழிற்ொமைகளில் உற்பத்தி செய்யப் 

பட்ட அளவுகள் ஒவ்சவாரு வருட அடிப் 

பமடயில் சவவ்பவறாக எவ்வளவு என்பமதயும்; 

 (iv) தற்பபாது உள்நாட்டுப் பால்மா உற்பத்தித் 

சதாழிற்ொமைகள் முகங்சகாடுத்துள்ள பிரச் 

ெிமனகமளத் தீர்ப்பதற்கு அமமச்சு பமற் 

சகாள்ளும் நடவடிக்மககள் யாமவ என்ப 

மதயும்; 

 அவர் இச்ெமபக்கு அறிப்பாரா? 

(ஆ) இன்பறல், ஏன்? 

  

asked the  Minister of  Agriculture: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of local milk powder factories 
situated in Sri Lanka; 

 (ii) the names and the addresses of the aforesaid 
factories; 

 (iii) the quantity of production in the aforesaid 
factories in each year during the period from the 
year 2015 up to now, separately; and 

 (iv) the steps taken by the Ministry to solve the 
problems encountered by the local milk powder 
factories at present? 

(b) If not, why?  
 

 රු ඩී. බී. මහේරත් මහතා මපශු සේපත්  ම ොවිමපොළ 
ප්රවර්ධන හා ිරරි හා බිත්තර ආ්රිත කර්මාන්ත රාජය 

අමාතයතුමා  
(மாண்புமிகு டீ.பி. பஹரத் - கால்நமட வளங்கள், பண்மணகள் 

பமம்பாடு, பால் மற்றும் முட்மட ொர்ந்த மகத்சதாழில் 

இரா ாங்க அமமச்ெர்)  

(The Hon. D.B. Herath - State Minister of Livestock, Farm 
Promotion and Dairy and Egg Related Industries) 
ගරු කාාානායකාතුමනි  කාෘෂිකාර්ම අමාතයතුමා වෙුවවෙන් මා 

එම ්රශථනයට පිළිතුව  සභා ත* කාවනො. 
 

* සභාමේසය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* ெபாபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட : 
* Answer tabled: 
 

(අ  (i) තුනරී.    

 (ii) 01)  නම -  සී/ස මි්වකාො 1පුේගලිකා  සමාගම 

   ලිපිනය - විසිරි වියලන රීරි කාර්මාන්ත ශාලාෙ  
අවේවෙල 
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පාර්ලිවේන්තුෙ 

  02)  නම -  සී/ස පැ්ෙත්ත ව්රි ඉන්ඩසථට්රීසථ සමාගම 

   ලිපිනය -  පැලෙත්ත  ුදත්තල 

  03)  නම  - ම්රු ෑගල රීරි කාර්මාන්ත ශාලාෙ  
වනසථව  ්ලංකාා සමාගම 

   ලිපිනය -  මාකාුදව  වගෝනවිල 1ෙයඹ පළාත  

 (iii) රීරි පිටි නිෂ්ඨථපාදන ්රමා ය 1වම්රික් වටොන්  
 

 
 

 (iv) ෙර්තමාන වජවේ ්රතිපත්තිය ෙුවවේ රීරි පිටි වෙුවෙට 
වේය ය දියව රීරි භාවිතය ්රතලිත රීමේම ව . 

  වකාවසේ වෙතත් සාධාව  මිලක් යටවත් රීරි මිලදී ගැනීමට 
සියලුම රීරි සැකාසුේකාරුෙන් හා සාකාච්ඡා කාව ෙැඩ 
පිළිවෙළක් සැකාසීමට කාටයුතු සිු  වෙමින් පෙතී.  

  රීරි කාර්මාන්තශාලා ුදුණ දී ඇති ්රධාන ්රශථනය ෙුවවේ 
අෙශය තවේ දියව රීරි නිෂ්ඨථපාදනය වනොවීම ෙන ෙැවින් 
දදනිකා රීරි නිෂ්ඨථපාදනය ෙැඩි කාව ගැනීම සඳහා   

  රීරි වගොවිවපොළ ෙැඩිදියුණු රීමේම 

  සතුන්වේ අන්ජනන හැරීයාෙ ෙැඩිදියුණු රීමේම 

  සත්ෙ ආහාව සුලභ රීමේම ආදී කාටයුතු ක්වෂ්ඨේත්රවේ 
ක්රියාත්මකා කාව ඇත. 

(ආ  පැන වනොනඟී. 

 

රාජය විශ්වවිදයාලවල බාහිර උපාධි පාධමාලා: 

ලියාපදිාචිය නවතාලීම 
அரெ பல்கமைக்கழகங்களில் சவளிவாாிப் 

பட்டப்படிப்புக் கற்மகசநறிகள்: பதிவுகமள 

நிறுத்துதல் 
EXTERNAL DEGREE COURSES IN STATE UNIVERSITIES: 

TERMINATION OF REGISTRATION 

 
     618/2020 

 

5.  රු බුේධික පතිරට මහතා ම රු තුෂාර සඳුනිල් අමරමසේන 

මහතා මවනුවට  
(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரண - மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் 

அமரபென ொர்பாக)  

(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. 
Thushara Indunil Amarasena)  

අධයාපන අමාතයතුමාවගන් ඇූ  ්රශථනය - 12 : 
 

(අ  1125 ෙර්ෂ්ඨවේ සිට වේ දක්ො වාජය විශථෙවිදයාලෙල ොහිව 
උපාධි පාධමාලා හැදෑමේම සඳහා ලියාපදිංචි වී සිටින සිසුන් 
සංඛයාෙ වකාොපම ද යන්න එතුමා වමම සභාෙට 
දන්ෙන්වන්ද? 

 

(ආ  (i) ොහිව උපාධි  පාධමාලා හැදෑමේම සඳහා සිසුන් 
ලියාපදිංචි රීමේම නැෙැත්වීම සඳහා වේ ෙනවිට 
තීව යක් වගන තිවේද  

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

මි්වකාො 

1පුේගලිකා  

සමාගම 

4,281.53 4,624.74 7,252.71 6,604.25 3,252.91 4,264.01 

පැ්ෙත්ත 

ව්රි 

ඉන්ඩසථට්රීසථ 

සමාගම 

2,456.10 2,876.30 4,256.54 2,829.42 2,425.52 3,596.91 

වනසථව් 

ලංකාා 

සමාගම 

- - 2,544.00 2,928.00 1,199.00 506.00 

 (ii) එවසේ නේ  එෙැනි තීව යක් ගැනීමට ෙලපාන ලද 
වහේතු කාෙවර්ද   

 (iii) ඒ වහේතුවෙන් වේ ෙනවිට ොහිව උපාධි පාධමාලා 
හැදෑමේම සඳහා ලියාපදිංචි වී සිටින සිසුන් දැඩි 
ු ෂ්ඨථකාවතාෙකාට පත්ෙන ෙෙ දන්වන්ද   

 (iv) එවසේ නේ  ොහිව උපාධි පාධමාලා නැෙත 
කාඩිනමින් ආවේභ රීමේම සඳහා වගන ඇති 
ක්රියාමාර්ග කාෙවර්ද  

 යන්නත් එතුමා වමම සභාෙට දන්ෙන්වන්ද? 

(ඇ  වනොඑවසේ නේ  ඒ මන්ද?   

 

கல்வி அமமச்ெமரக் பகட்ட வினா: 

(அ) 2015ஆம் ஆண்டு முதல் இற்மறவமர அரெ பல்கமைக் 

கழகங்களில் சவளிவாாிப் பட்டப்படிப்புக் கற்மக 

சநறிகமளப் பயில்வதற்காகப் பதிவுசெய்து 

சகாண்டுள்ள மாணவர்களின் எண்ணிக்மக 

யாசதன்பமத அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) சவளிவாாிப் பட்டப்படிப்புக் கற்மகசநறிகமளப் 

பயில்வதற்காக மாணவர்கமளப் பதிவுசெய்யும் 

நடவடிக்மககமள நிறுத்துவதற்கு இன்றளவில் 

தீர்மானசமான்று பமற்சகாள்ளப்பட்டுள்ளதா 

என்பமதயும்; 

 (ii) ஆசமனில், அவ்வாறானசதாரு தீர்மானத்மத 

பமற்சகாள்வதற்கு வழிவகுத்த காரணங்கள் 

யாமவ என்பமதயும்; 

 (iii) இதன் காரணமாகத் தற்பபாது சவளிவாாிப் 

பட்டப்படிப்பிமன பமற்சகாள்வதற்குப் 

பதிவுசெய்துசகாண்டுள்ள மாணவர்கள் பாாிய 

அசெௌகாியத்திற்கு முகங்சகாடுப்பார்கள் 

என்பமத அறிவாரா என்பமதயும்; 

 (iv) ஆசமனில், சவளிவாாிப் பட்டப்படிப்புக் கற்மக 

சநறிகமள மீண்டும் துாிதமாக ஆரம்பிப்பதற்கு 

பமற்சகாள்ளப்பட்டுள்ள நடவடிக்மககள் 

யாமவ என்பமதயும்; 

 அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்பறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Education: 
 

(a) Will he inform this House of the number of students 
registered with the State universities in order to follow 
external degree courses since 2015 to date? 

 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) whether a decision has been taken to stop the 
registration of the students for external degree 
courses by now; 

 (ii) if so, the reasons for arriving at such a decision; 

 (iii) whether he is aware that the students who have 
already registered for external degree courses 
are severely inconvenienced due to aforesaid 
measures; and 

 (iv) if so, the measures that have been taken to restart 
external degree courses immediately? 

(c) If not, why?   

39 40 

[ගරු ඩී. බී. වහේවත්  මහතා  
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 රු මමහාචාර්ය  ජී.එල්. පීරිස් මහතා 
(மாண்புமிகு (பபராெிாியர்)  ீ.எல். பீாிஸ்)  

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris) 

ගරු කාාානායකාතුමනි  එම ්රශථනයට පිළිතුව මා සභා ත* 

කාවනො. 
 
 

* සභාමේසය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* ெபாபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட : 

* Answer tabled: 
 
 

(අ  (i) ඔ . 

  තමුණුම  01* යටවත් දක්ො ඇත. 

(ආ  (i) වමෙන් තීව යක් වගන නැත. 

  1037 විශථෙවිදයාල ්රතිපාදන වකාොමිෂ්ඨන් සභා තීව යට 
අුවෙ ශාසථත්රව දී උපාධි පම ක් ්රතිෙුහගත රීමේමකාට 
ලක්වකාොට නැෙත හුදන්ො දීම සඳහා 1111 අවගෝසථතු 18 
ෙන දින නෙ ලියාපදිංචි රීමේේ තාෙකාාලිකාෙ නෙතන ලදී. 

  වකාොමිෂ්ඨන් සභා තක්රව්ඛ අංකා 2/1112 තක්රව්ඛනය 
යටවත් වමම ්රතිෙුහගත රීමේවේ කාටයුතු වේ ෙන විට 
තත්ත්ෙ පාලන කාවුන්සලය මඟින්  ක්රියාත්මකා වෙමින් 
පෙතී. අදාළ තක්රව්ඛය හා කාමිටු නිර්වේශ වේ සමඟ 
අුද ා ඇත.  

 (ii) ශාසථත්රව දී ොහිව උපාධි පාධමාලාෙ ෙර්තමාන කුරීයා 
වෙළඳපළට ගැළවපන වලස ්රතිෙුහගත කාව ආවේභ රීමේම 
සඳහා  

  සටහන: ෙර්තමාන කුරීයා වෙළඳවපොවළේ ්රුදඛ 
අෙශයතාෙන් ෙන වතොවතුරු තාක්ෂ්ඨ ය  භාෂ්ඨා ්රවී තාෙ  
්රාවයෝගිකා ෙැඩ පුුණණුෙ යන ක්වෂ්ඨේත්ර සැලරී්ලට වගන 
වමම තක්රව්ඛය මඟින් ශාසථත්රව දී ොහිව උපාධි 
පාධමාලාෙ ්රතිෙුහගත රීමේමට කාටයුතු කාව ඇත. 

  ඒ අුවෙ  ෙර්තමානවේ ශාසථත්රව දී ොහිව උපාධිධාරින් 
ුදුණ  පා සිටින කුරීයා වියුක්තියට විසුදමක් වමමඟින් 
ලොදීමට හැරී ව . 

 (iii) එම පාධමාලා හැදෑමේම සඳහා ලියාපදිංචි වූ සිසුන් දැඩි 
ු ෂ්ඨථකාවතාෙකාට පත් වනොවීමට කාටයුතු රීමේම සඳහා 
දැනටමත් පියෙව වගන ඇත. 

 (iv) 01/2021 විශථෙවිදයාල ්රතිපාදන වකාොමිෂ්ඨන් සභා තක්රව්ඛය 
යටවත් ්රතිෙුහගත රීමේවේ කාාර්යය 1112 අවගෝසථතු මස 
අග ෙන විට අෙසන් කාව ොහිව උපාධි පාධමාලා නැෙත 
1112 සැේතැේෙර් මස 25 සිට ආවේභ රීමේම සඳහා අදාළ 
විශථෙවිදයාලෙලට උපවදසථ දීමට කාටයුතු කාවුව ලැවේ. 

(ඇ  අදාළ වනොව . 
 

 රු මරෝහිණි කුමාරි විමේරත්න මහත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) பராஹினி குமாாி விப ரத்ன)  

(The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna)  

Sir, I rise to a point of Order. [ොධා රීමේමක්] 

 ගරු කාාානායකාතුමනි  මම වේ රීයන්න යන කාාව ය 

අධයාපනයට අදාළ කාාව යක් වනොවෙයි. ඒ ොවේම ගරු ගාමිණී 

වලොම්වේ ඇමතිතුමාට අදාළ කාාව යම්ත් වනොවෙයි.  මා වමය 

ඉදිරිපත් කාවන්වන් සථාාෙව නිවයෝග 8112  යටවත් . 
 

 

 රු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සථාාෙව නිවයෝග 8112  යටවත් ද ඔෙතුමිය රීයන්වන්? 

 රු මරෝහිණි කුමාරි විමේරත්න මහත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) பராஹினி குமாாி விப ரத்ன)  

(The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna)  

ගරු කාාානායකාතුමනි  වේ පාර්ලිවේන්තුව  කාාන්තා 

මන්ත්රීෙරියන් වදොවළොසථ වදනායි ඉන්වන්. පසුගිය දිනකා ගරු උදය 

ගේමන්පිල ඇමතිතුමා සේෙන්ධවයන් පැෙති විශථොස භංග 

වයෝජනාෙ පිළිෙඳ විොදය අෙසථාාව  තලතා අතුවකාෝවල 

මැතිනිය සේෙන්ධ කාව ගනිමින් වේ සභාව  ඇතැේ ඇමතිෙරු 

සහ මන්ත්රීෙරු හැසිරුණු ආකාාවය ගැන මා කානගාටු වෙනො. මා 

විවශේෂ්ඨවයන් රීයන්න ඕනෑ  වේ සභාෙ  තිවෙන්වන් ුණවදක්ම 

කාාන්තාෙන් ගැන විව තනය කාවන්නෙත්  වමහි ඉන්න 

මන්ත්රීෙරුන්වේ ිතරින්දෑෙරු වහෝ වෙනත් සේෙන්ධතා ගැන කාාා 

කාවන්නෙත් වනොවෙයි රීයන එකා. වේ සභාෙ තිවෙන්වන්  

ජනතාෙවේ ්රශථන ගැන තීන්ු  තීව  ගන්නයි. එදා ඔය ආසනවේ 

හිටිවේ ඔෙතුමායි. ඔෙතුමාටත් ිතරිඳක්  ඒ ොවේම දියණියක් 

ඉන්නො. තලතා අතුවකාෝවල මැතිනියට ොචිකා ලිංගිකා හිංසනයක් 

සිේධ කාවන වෙලාව  ඔෙතුමාත් හිනා වෙවී ඔතැන නිහඬෙ සිටීම 

පිළිෙඳෙ මන්ත්රීෙරියක් හැටියට මවේ කානගාටුෙ ොවේම අ්රසාදය 

වේ වෙලාව  ්රකාාශ කාවනො. ඒ තුළ මන්ත්රීෙරියන්වේ 

ෙව්රසාදයකාට හානි වෙලා තිවෙනො රීයන එකා මම වේ ගරු 

සභාෙට ්රකාාශ කාවනො. 

 

 රු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මම ඒ ගැන වසොයා ෙලන්නේ  ගරු මන්ත්රීතුමියනි. 

මීළඟට  සථාාෙව නිවයෝග 1711  යටවත් ්රශථනය  ගරු විපක්ෂ්ඨ 

නායකාතුමා. 
 

 

මපෞේ ලිකව  දැනුේ  ජමමන් තසූ ප්රශ්නය 
தனி அறிவித்தல் மூை வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

 

මකොවිඩ්-19 මරෝ  වයාප්තිමේ වර්ධනය 
சகாவிட்-19  பரவலின் அதிகாிப்பு   

INCREASED SPREAD OF COVID-19 PANDEMIC 

 
 රු සජිත් මප්රේමදාස මහතා මවිරුේධ පාර්ශ්වමේ 

නායකතුමා   
(மாண்புமிகு ெ ித் பிபரமதாஸ - எதிர்க்கட்ெி முதல்வர்) 

(The Hon. Sajith Premadasa - Leader of the Opposition) 
ගරු කාාානායකාතුමනි  සථාාෙව නිවයෝග 1711  යටවත් වමම 

්රශථනය මතු රීමේමට අෙසථාාෙ ලො දීම පිළිෙඳෙ ඔෙතුමාට 

සථතුතිෙන්ත වෙනො.  

පසුගිය සති රීහිපය තුළ හදිසිවේ නැෙතත් වකාොවි්-29 වවෝග 

ෙයාේතිය ෙැඩි වෙලා  අසාධය වවෝගීන් සහ මව  ද ෙැඩි වී ඇති 

ෙෙ ොර්තා වෙනො. වමය ජාතිකා ෙැදගත්කාමරීන් යුත් හදිසි 

ගැටලුෙක් ෙන ෙැවින්  පහත ්රශථනෙලට නිශථචිත පිළිතුරු හා 

පැහැදිලි රීමේේ වජවයන් ෙලාවපොවවොත්තු වෙනො.  

1.  පසුගිය සතිය තුළ ය ඝ්රවයන් ඉහළ වගොසථ ඇති ෙෙ ොර්තා වූ 
වකාොවි් ආසාදිතයන් සංඛයාෙ  අසාධය වවෝගීන් සහ 
මව  පිළිෙඳ සැලකීවේ දී තෙත් වකාොවි් කු්ලක් වමවට 
නිර්මා ය වෙමින් පෙතින ෙෙ වජය පිළිගන්වන් ද? 

2.  පසුගිය දින 21 තුළ ොර්තා වූ වකාොවි් ආසාදිතයන් 
සංඛයාෙ  වකාොවි් මව  සංඛයාෙ  PCR පමේක්ෂ්ඨ  
සංඛයාෙ සහ හදිසි ්රතිකාාව ඒකාකා තුළ ්රතිකාාව ලෙන 
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—————— 
*  පුස්තකාලමේ තබා තත. 
*    நூனிமையத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිවේන්තුෙ 

වවෝගීන් සහ වවෝහ්ෙල සාමානය ොට්ටුෙල ්රතිකාාව 
ලෙන වකාොවි් වවෝගීන් සංඛයාෙ වමම සභාෙට ඉදිරිපත් 
කාවන්වන්ද? 

3.  වේ ෙන විට වලෝකාය පුවා හුදනා වගන ඇති වකාොවි් 
්රවදද වමොනොද? ඒොයින් වමවට තුළ ොර්තා වී ඇති 
්රවදද වමොනොද? 

4.  දැනට වමවට ලො වදන එන්නත් ෙර්ග ෙන ඉන්දියාව  
නිෂ්ඨථපාදිත Covishield AstraZeneca එන්නත  චීනවේ 
නිෂ්ඨථපාදිත Sinopharm එන්නත  රුසියාව  නිෂ්ඨථපාදිත 
Sputnik V, ඇවමරිකාාව  නිෂ්ඨථපාදිත Pfizer-BioNTech සහ 
Moderna යන එන්නත් ෙර්ග පහ අතුරින් ඒ එක් එක් ්රවදද 
සඳහා සාර්ාකාත්ෙය වකාොපම  ද? 

5.  තෙත් වකාොවි් කු්ලක් නිර්මා ය වෙමින් පෙතින 
ොතාෙව ය තුළ වකාොවි් පැතිමේම ෙැළැක්වීම සඳහා 
පනො තිබූ වවගුලාසි ලිහි් රීමේම සුු සු ෙන්වන් ද? 

 ගරු කාාානායකාතුමනි  මම ගරු ඇමතිතුමියවගන්  පුංචි 
පැහැදිලි රීමේමක් ෙලාවපොවවොත්තු වෙනො. ඊවේ රෑ 
්රෙෘත්ති විකාාශවේ දී විවශේෂ්ඨඥ දෙදය වහේමන්ත වහේවත් 
මැතිතුමා ්රකාාශ කාළා  ්රොහන ක්වෂ්ඨේත්රවේ සිු ෙන 
ක්රියාදාම පිළිෙඳ එතුමාට ෙග රීයන්න ෙැහැයි රීයලා. ඒ 
රීයන්වන්  ු ේරිය තුළ ඒ  දවසථාභාෙය තිවෙනො ද නැේද  
එවහමත් නැත්නේ ෙසථ වා තුළ ඒ නියාමනය සිු  වෙනො 
ද  නැේද රීයන එකා පිළිෙඳ එතුමාට ෙගරීයන්න ෙැහැ 
රීයන එකා. මම  ඔෙතුමියවගන් අහන්න කාැමැතියි  
වමෙැනි තත්ත්ෙයක් තුළ එෙැනි ්රකාාශයක් රීමේම සුු සු ද  
ුවසුු සු ද රීයලා.  

 ඒ ොවේම මම ඔෙතුමියට තෙත් කාාව යක් මතක් 
කාවන්න කාැමැතියි.  මහාතාර්ය මලික් පීරිසථ මහත්මයා  වේ 
්රශථනය පිළිෙඳ වහොඳ දැුවමක් තිවෙන ්රවී  
දෙදයෙවවයක්.  ඉදිරි සති රීහිපය තුළ නිර්මා ය ෙන 
මහා භයංකාාව වකාොවි් කු්ලක්  පිළිෙඳ එතුමා  
අනාෙැරීයක් පළ කාව තිවෙනො. ඒ පිළිෙඳ වජය ගන්නා 
ක්රියා මාර්ග වමොනොද? 

6.  සියලු වජවේ නිලධාරින්ට වමම සතිවේ සිට අඛණ්ඩෙ 
වාජකාාරියට ොර්තා රීමේමට නියම රීමේම තුළ වකාොවි් 
වවෝගය සේෙන්ධවයන් අෙදානේ කාාණ්ඩ වලස 
සැලවකාන නිධන්ගත  වවෝගෙලින් වපවළන 
පිරිසථ  ගර්න්ණී සහ ම්ඩා දරුෙන් සිටින නිලධාරිනියන්වේ 
ීයවිත අෙදානමකාට ඇද දැමීමක් සිු  වනොෙන්වන් ද? 

 ගරු වසෞඛය ඇමතිතුමියනි  මම ඔෙතුමියවගන් වෙොවහොම 
සාුවකාේපිතෙ ඉ්ලීමක් කාවන්න කාැමැතියි. විවශේෂ්ඨවයන්ම 
ගර්න්ණී ම ෙරු  රීරි වදන ම ෙරු  ම්ඩා දරුෙන් ඉන්න 
ම ෙරු යනාදී වාජය වසේෙකායන් අනිොර්ය වාජය වසේෙයට 
කාැඳවීම පිළිෙඳ කාරු ාකාව අදම තීන්ු ෙක් ගන්න. 
විවශේෂ්ඨවයන් වේ පෙතින භයංකාාව කු්ල තුළ එය සලකාා 
ෙලා ඒ පිළිෙඳ විවශේෂ්ඨ තීන්ු ෙක් වගන කාටයුතු කාවන්න.    

7.  වසෞඛය අංශ සතුෙ පෙතින ICU beds, ඔක්සිජන් සැපයුම  
පමේක්ෂ්ඨ  ධාරිතාෙ සහ වසෞඛය නිලධාරින්වේ ්රමා ය 
පිළිෙඳ වජය සෑහීමකාට පත්ෙන්වන් ද? එම ්රමා ය 
ඉදිරිවේ දී ඇති විය  හැරී තත්ත්ෙය පාලනය රීමේමට 
්රමා ෙත් ද? ඒ පිළිෙඳ විවශේෂ්ඨඥයන්වේ පුවවෝකාාන 
පිළිෙඳ වජය සැලරීලිමත් ෙන්වන් ද? පසුගිය අෙසථාා 
රීහිපවේදීම අප අෙධාව ය කාළ පරිදි  වජය විසින් අලුතින් 
ඇති කාවන ලද ICU beds, ඔක්සිජන් සැපයුේ සහ ්රතිකාාව 
ධාරිතාෙන් වකාොපම  ද? 

 මම වේ වෙලාව  වේ කාාව ා ගරු ඇමතිතුමියවේ 
අෙධානයට වයොුද කාවන්න කාැමැතියි. මා ළඟ තිවෙන වේ 
ඡායාරූප ටිකා ඕනෑ නේ ඔෙතුමියට එෙන්නේ. වේ 
ඡායාරූපෙලින් වපන්ුවේ කාවන්වන් වකාොළඹ වවෝහ් 

පේධතිවේ අද තිවෙන තත්ත්ෙය. අද වකාොවි් වවෝගීන් 
ඉන්වන් වවෝහ්ෙල වකාොරිවඩෝෙල පැු රු දමාවගනයි.  ඒ 
අයට ඇඳන් නැහැ  ්රමා ෙත් ICU beds නැහැ. ගරු 
කාාානායකාතුමනි  මම වේ ඡායාරූප සිය්ල සභා ත* 
කාවනො.  

 ගරු ඇමතිතුමියනි  මම ඔෙතුමියට වේො එෙන්නේ. 
කාරු ාකාව ඔෙතුමිය වසොයා ෙලන්න වාගම වවෝහල  
කාළුවෙෝවිල වවෝහල සහ ජාතිකා වවෝහව  ් අද තිවෙන 
තත්ත්ෙය. ඒ ොවේම අද දෙස ෙන විට රිජ්ව  ආර්යා ළමා 
වවෝහව් අධයක්ෂ්ඨතුමාත් රීයනො  වවෝහල තුළ වල්ඩු 
පිමේ ඉතිමේ ගිහින් රීයලා. වේ ොවේ ෙවපතළ ්රශථනයක් ඇති 
වී තිවෙනො. වේ ඇති වී තිවෙන "වඩ්ටා" වවෝගවේ 
කු්ල තුළ අවේ වසෞඛය පේධතියට වේකා දවා ගන්න 
පුළුෙන්ද?  

 ඒ ොවේම වවගුලාසි අඩු රීමේම තුළින් ඇත්ත ෙශවයන්ම 
ෙවපතළ තත්ත්ෙයක් නිර්මා ය ෙනො වන්ද රීයන 
්රශථනය මම ඔෙතුමියවගන් වේ අෙසථාාව  අහන්න 
කාැමැතියි  ගරු ඇමතිතුමියනි. මම වේ ඡායාරූප ටිකා 
ඔෙතුමියට වදන්නේ. අද වල්ඩු ඉන්වන් ඇඳන්ෙල 
වනොවෙයි. ඔවුන් ොඩි වෙලා ඉන්වන් ිතම. ඒකායි අද 
තත්ත්ෙය.  

8. වේ ෙන විට වකාොවි් - 29 ආසාදිත දරුෙන් සංඛයාෙ ද 
සැලරීය යුතු වලස ඉහළ යමින් තිවෙනො. එවමන්ම 
දරුෙන් වකාොවි් ෙැලීම මිය වගොසථ ඇති ෙෙ ද ොර්තා 
වෙනො. ඒ පිළිෙඳ සංඛයා ව්ඛන ඉදිරිපත් කාවන්වන්ද? 
දරුෙන් වමවතක් එන්නත්කාව යට ලක් කාව වනොමැති 
ෙැවින්  වමම තත්ත්ෙය පාලනයට වජය ගන්නා ක්රියා 
මාර්ග වමොනොද?  

 ගරු ඇමතිතුමියනි  විවශේෂ්ඨවයන්ම වටේ ග නාෙක් 
ෙයස අවුරුු  21ට ෙැඩි  ද දරුෙන් එන්නත් රීමේවේ පියෙව 
වගන තිවෙනො. අවේ වවට් එන්නත්කාව  ්රතිපත්තියට 
ෙයස අවුරුු  21ට ෙැඩි  ද දරුෙන් ඇතුළත් කාවලා ඔවුන්ට ද 
එන්නත් ලො වදනො ද? ෙයස අවුරුු  21ට ෙැඩි  
විවශේෂ්ඨවයන්ම අවපොස 1උසසථ වපළ  විභාගයට ුදුණ  
වදන  ද දරුෙන් ද ඇතුළුෙ විභාගෙලට ුදුණ  වදන  ද 
දරුෙන්ට එන්නත් ලො දීමට කාටයුතු කාවනොද? 

 ගරු ඇමතිතුමියනි  මම විවශේෂ්ඨ කාාව යක් වකාවවහි 
ඔෙතුමියවේ අෙධානය වයොුද කාවෙන්න කාැමැතියි. 
වකාොවි් - 29 ෙයිවසවේ අලුත් ්රවදද ඇති වීවේ තත්ත්ෙය 
තුළ එන්නත්ෙල ශක්තිය පිළිෙඳෙ අද විවිධ අදහසථ පළ 
ෙනො. මා වේ කාාව ය රීයන්වන් අර්ුදදයක් ඇති 
කාවන්න වනොවෙයි. මමත් වවට් ජනතාෙට රීයනො  
සියලුවදනා එන්නත්කාව  ක්රියාෙලියට සහභාගි වෙන්න 
රීයා. එවහම රීයන අතවතුව මම රීයනො  ෙයස අවුරුු  
61ට ෙැඩි පුවෙැසියන්ට තුන්ෙැනි එන්නතම්ත් ලො 
වදන්න ඊරායලය තීන්ු ෙක් වගන තිවෙන ෙෙ. ගරු 
වසෞඛය ඇමතිතුමියවගන් මම අහනො  තුන්ෙැනි එන්නත 
පිළිෙඳ අවේ වවට් ්රතිපත්තිය වමොකාක්ද රීයලා? ගරු 
ඇමතිතුමියනි  මා විවශේෂ්ඨවයන්ම වේ ්රශථනය අහන්න 
වහේතුෙක් තිවෙනො. පිට වටෙල තෙත් ්රවදදයක් 
තිවෙනො ලු  Delta Plus රීයලා. අද ඒ ොවේ ්රවදද 
ග නාෙක් තිවෙනො. වේ ඉදිරිපත් කාවපු ්රශථනෙලට මම 
ඔෙතුමියවගන් පැහැදිලි පිළිතුවක් වෙොවහොම කාාරුණිකාෙ 
ෙලාවපොවවොත්තු වෙනො. වසෞඛය පහසුකාේ නැති 
වවෝගීන් වෙුවවෙන් ඔෙතුමිය ගන්නා ක්රියා මාර්ගය 
වමොකාක්ද?  

වෙොවහොම සථතුතියි. 

43 44 

[ගරු  සජිත් ව්රේමදාස  මහතා  

—————— 
*  පුස්තකාලමේ තබා තත. 
*    நூனிமையத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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 රු පවිත්රාමේවි  වන්නිආරච්චි මහත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) பவித்ராபதவி வன்னிஆரச்ெி) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

ගරු විපක්ෂ්ඨ නායකාතුමනි, වේ ්රශථනයට පිළිතුව සැප ම සඳහා 

මම වේ මස 15 ෙන දා දක්ො කා් ඉ්ලා සිටිනො. විවශේෂ්ඨවයන්ම 

පාර්ලිවේන්තුව දී සථාාෙව නිවයෝග 17 11  යටවත් සහ වෙනත් 

අෙසථාාෙලදී වකාොවි්-29 සේෙන්ධවයන් ගරු විපක්ෂ්ඨ නායකාතුමා 

එවකාොවළොසථ ෙතාෙක් අසා තිවෙනො. ඒ එවකාොවළොසථ ෙතාව දීම 

මම අෙශය වතොවතුරු සහ පිළිතුරු සපයා තිවෙනො. වකාොවි් 

ෙසංගතය පිළිෙඳෙ වේ පාර්ලිවේන්තුව දී විවිධ මැති ඇමතිෙරු 

පහවළොසථ ෙතාෙක් ්රශථන කාව තිවෙනො. මම ඒ සිය්ලට පිළිතුරු 

ලො දී තිවෙනො. වේ සේෙන්ධවයන් ද දීර්ඝ පිළිතුවක් ලො දීමට 

අෙශය නිසා මම අනිේදා ෙන වතක් කා් ඉ්ලා සිටිනො. 
 

 රු සජිත් මප්රේමදාස මහතා  
(மாண்புமிகு ெ ித் பிபரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගරු කාාානායකාතුමනි  මම ඇත්තටම සථතුතිෙන්ත වෙනො  

අවේ වසෞඛය ඇමතිතුමියට. එතුමිය එවකාොවළොසථ ෙතාෙක් සහ 

පහවළොසථ ෙතාෙක් වකාොවි්-29 සේෙන්ධවයන් පැහැදිලි රීමේේ කාළ 

ෙෙ රී ො. වහොඳයි  අද අහපු ්රශථනයට ඔෙතුමිය 15ෙන දා පිළිතුව 

සපයන්න. එහි රීසිම ගැටලුෙක් නැහැ. හැෙැයි  එකා ගැටලුෙක් 

තිවෙනො. ඒ ගැටලුෙ වේකායි. වේ ්රශථනයට පිළිතුව ලො දීවේ 

්රමාදය තුළ යේ සැකායක් ඇති වෙනො  වේ සිු  ෙන ක්රියාදාමය 

පිළිෙඳෙ වේ වජය පො updated ද රීයා. "වඩ්ටා" ඇතුළු අලුත් 

්රවදද ඇති වීවේ ්රශථනය එක්කා මතු ෙන මහා කු්ල හුදව  

වජවේ වසෞඛය ්රතිපත්තිය විධිමත්ෙ ක්රියාත්මකා ෙනො රීයන 

විශථොසය වවට් ජනතාෙ තුළ ඇති කාවන්න ඕනෑ. වවට් ජනතාෙ 

තුළ එම විශථොසය ඇති රීමේම සඳහා ඔෙතුමිය පැය විසිහතවක් තුළ 

විධිමත්ෙ උත්තව වදන්න ූ දානේ වෙලා ඉන්න ඕනෑ. එවහම 

කාවළොත්  වවට් ජනතාෙට වලොම් විශථොසයක් ඇති වෙනො  වේ 

වජය වෙොවහොම කාාර්යක්ෂ්ඨමයි  වේ ්රශථනෙලට විධිමත් විසුදේ 

ලො වදන්න හැරීයාෙක්  කා් ඉ්ලන්වන් නැතිෙ ඊළඟ දෙවසේම 

උත්තව වදන්න හැරීයාෙක් වේ වජයට තිවෙනො රීයා. එවිට ඒ 

මතය ජනතාෙ තුළ ඇති වෙනො. එච්තවයි මා රීයන්වන්. 

ඉදිරිවේදී එම විශථොසය වවට් ජනතාෙ තුළ ඇති කාවන්න රීයා මම 

ඔෙතුමියවගන් ඉ්ලා සිටිනො.  
 

 රු පවිත්රාමේවි වන්නිආරච්චි මහත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) பவித்ராபதவி வன்னிஆரச்ெி) 

(The  Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

ගරු කාාානායකාතුමනි  සථාාෙව නිවයෝග 1711  යටවත් 
්රශථනෙලට පිළිතුව ලො දීමට පැය 14කා කාාලයක් පම යි ලො 
වදන්වන්. නුදත්  නියමිත ්රශථනය අසන අතව මැදදීත් එතුමා 
කාරුණු ඉදිරිපත් කාවනො. සථාාෙව නිවයෝග 1711  යටවත් වකාොවි් 
ෙසංගත තත්ත්ෙය ගැන අසන ලද ්රශථනෙලට මම එතුමාටම හත් 
ෙතාෙක් උත්තව දී තිවෙනො. ඊට අමතවෙ  වකාොවි් ෙසංගතය 
පිළිෙඳෙ එතුමා විසින් අසන ලද සථාාෙව නිවයෝග 1711  යටවත් 
වනොෙන ්රශථනෙලට තෙත් හතව ෙතාෙකාදී උත්තව දී තිවෙනො. ඒ 
ොවේම  සභාෙ කා් තෙන අෙසථාාව  අසුව ලෙන ්රශථන ද 
ඇතුළුෙ සමසථතයක් ෙශවයන් පහවළොසථ ෙතාෙකාදී උත්තව දී 
තිවෙනො. වේ පාර්ලිවේන්තුව  දින වදකාකා විොදයක් ද 
පැෙැත්වු ා  වකාොවි් ෙසංගත තත්ත්ෙය සේෙන්ධවයන්.   

ගරු විපක්ෂ්ඨ නායකාතුමනි  පිළිතුව ලො දීමට පැය 14ක් කා් 
ඉ්ලීවමන් වපන්ුවේ කාවන්වන් ආණ්ඩුව  තත්ත්ෙය ෙත්  
ආණ්ඩුව  සථාාෙවය ෙත්  ආණ්ඩුව  updated නැති ෙෙ ෙත් 
වනොවෙයි. වේ උත්තමේතව පාර්ලිවේන්තුෙට පිළිතුරු ලො දීවේදී 
මා ූ දානමක් ඇතිෙ පිළිතුරු ලො දිය යුතුයි. වේ දක්ො වකාටි 
දැුවේ දීමකාදී පො මම පිළිතුරු ලො ු න්නා. වේ ්රශථනයට පිළිතුව 
ලො වදන්න මා  ඉ්ලන්වන් පැය 14කා කාාලයක් පම යි.  

සථතුතියි.  

 රු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 මීළඟට  මහජන ආවක්ෂ්ඨකා අමාතය ගරු සවත් වීවවසේකාව 

මැතිතුමාවේ ්රකාාශය. 
 
 

මහජන ආරක්ෂක අමාතයතුමාමග්ධන ප්රකාශය 
சபாதுமக்கள் பாதுகாப்பு அமமச்ொினது 

கூற்று 
STATEMENT BY MINISTER OF PUBLIC SECURITY  

 

 රු මආචාර්ය  සරත් වීරමසේකර මහතා මමහජන ආරක්ෂක 

අමාතයතුමා  
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) ெரத் வீரபெகர - சபாதுமக்கள் 

பாதுகாப்பு அமமச்ெர்)  

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekera - Minister of Public 
Security)   
ගරු කාාානායකාතුමනි  පසුගිය පාර්ලිවේන්තු කුසථවීේ සතිවේ 

ගරු මූෂෂ්ඨ නානායක්කාාව මන්ත්රීතුමා දැුවෙත්ෙ වහෝ 

වනොදැුවෙත්ෙ ඉතා ෙවපතළ වතෝදනාෙක් කාළා  මහජන 

ආවක්ෂ්ඨකා අමාතයාංශවේ ක්රියා දාමයක් පිළිෙඳෙ. ඒ වෙලාව  මම 

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමාවගන් ඉ්ලා සිටියා එයට පිළිතුරු 

දීමට ඉතා ළඟදීම අෙසථාාෙක් වදන්න රීයා. ඒ අෙසථාාෙ මට ලො 

දීම ගැන ඔෙතුමාට මවේ සථතුතිය පිරිනමනො  ගරු 

කාාානායකාතුමනි. 

ගරු මූෂෂ්ඨ නානායක්කාාව මන්ත්රීෙවයා විසින් කාවන ලද 

්රකාාශය මම වහොඳින් රෙ ය කාළා. එතුමා නඟන ලද එක් එක් 

වතෝදනාෙලට  කාවන ලද  එක් එක් සාෙදය ්රකාාශෙලට මා වමවසේ 

පිළිතුරු වදනො. 

එතුමාවේ ්රධාන වතෝදනාෙ  වපොලීසිවේ වාොහන පාලනය 

නෙයකාව ය කාවන ුදොවෙන් අමාතයාංශවේ විශාල ෙංතාෙක් සිු  

කාවන්න යන ෙෙයි. එහිදී එතුමා රීයනො  මා වේ සේෙන්ධවයන් 

කීප වදවනම්වගන් යුත් කාමිටුෙක් පත් කාව ඒ හවහා ොර්තාෙක් 

කාැඳො තිවෙනො රීයා. ඒකා ෙැකුදියි. මා රීසිු  ොර්තාෙක් කාැඳො 

නැහැ. ඒ කාමිටුව  වාජකාාරිය  වාොහන පාලනය ඇතුළුෙ 

වපොලීසිය නෙයකාව ය රීමේම සඳහා සංකා්ප වගොඩනඟා නියම 

අෙශයතා හුදනාවගන  අෙශය කාවන ඉලක්කා කාවා යෑමට ෙයාපෘති 

වයෝජනාෙක්  එවසේ නැත්නේ project report එකාක්  නැත්නේ 

Terms of Reference කාැිතනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් රීමේමයි. වේ 

කාර්තෙයය ඉතා පිරිසිු ෙ සහ විනිවිදභාෙවයන් කාවන්න ඕනෑ නිසා 

මමයි ඒ කාමිටුෙ වයෝජනා කාවලා කාැිතනට් මණ්ඩලවේ අුවමැතිය 

ගත්වත්. එම ක්වෂ්ඨේත්රය පිළිෙඳ වවට් සිටින ්රවී යන් ඒ කාමිටුෙට 

පත් කාවන්න තීව ය කාවළේ මමයි. කාැිතනට් මණ්ඩලය අුවමත 

කාළ ඒ කාමිටුව  සාමාජිකායන් ෙන්වන්  අතිවර්කා ව්කාේ - 

මහජන ආවක්ෂ්ඨකා අමාතයාංශය  ්රධාන විධායකා නිලධාරි - 

වතොවතුරු  සන්නිව දන හා තාක්ෂ්ඨ  ආයතනය  ්රධාන තාක්ෂ්ඨ  

නිලධාරි - වතොවතුරු  සන්නිව දන හා තාක්ෂ්ඨ  ආයතනය  

්රධාන විධායකා නිලධාරි - ශ්රී ලංකාා පරිග කා හදිසි ්රතිතාව 

සංසදය  අතිවර්කා අධයක්ෂ්ඨ වජනවා් - ජාතිකා ක්රමසේපාදන හා 

සැලසුේ සහ ූලලය  වජයෂ්ඨථධ වපොලිසථ අධිකාාරි - අධයක්ෂ්ඨ  නීති 

වකාොට්ධාසය  වජයෂ්ඨථධ නිවයෝජය වපොලිසථපති - වපොලිසථ ්රෙර්ධන 

දිසාෙ  වජයෂ්ඨථධ වපොලිසථ අධිකාාරි - අධයක්ෂ්ඨ  වාොහන පාලන හා 

මාර්ග ආවක්ෂ්ඨාෙ  සහකාාව වපොලිසථ අධිකාාරි - අධයක්ෂ්ඨ  වතොවතුරු 

සන්නිව දන වකාොට්ධාසය  සහකාාව වපොලිසථ අධිකාාරි -වතොවතුරු 

තාක්ෂ්ඨ  වකාොට්ධාසය සහ මා විසින් පත් කාවන ලද 

උපවේශකාෙවවයක්. 
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පාර්ලිවේන්තුෙ 

ගරු කාාානායකාතුමනි  කාාටත් වත්වවනො වමතැනදී 

එක්වකාවනම් පම ක් වනොවෙයි  වේ ක්වෂ්ඨේත්රවේ ඉන්න ඉහත 

සඳහන් ්රවී යන් සියලුවදනා එක් වී තමයි තීව ය ගන්වන් 

රීයලා. ෙංතාෙක් කාවනො නේ ඒ සියලු වදනා එක් වෙලා තමයි 

ෙංතාෙ සිු  කාවන්න ඕනෑ. ඒ සියලු වදනා අත්සන් කාවලා තමයි 

ඕනෑම ොර්තාෙක් ඉදිරිපත් කාවන්නත් ඕනෑ. ඊළඟට එතුමා රී ො  

වේ කාමිටුෙ වපොලීසියට ඉදිරිපත් කාවපු ෙයාපෘති ොර්තාෙ - project 

proposal - සභාගත කාවනො රීයලා. ඒකාත් සේපූර් වයන් 

අසතයයක්. වේ කාමිටුෙ තෙමත් රීසිම project proposal එකාක් 

වහෝ රීසිම ොර්තාෙක් ඉදිරිපත් කාව නැහැ.  

ඊළඟට එතුමා රීයනො  ඒ ෙයාපෘති ොර්තාව  තිවෙන 

උපකාව  වගන්ෙන්වන්  වසරීයුවාවටක් ආයතනයයි රීයලා. වේ 

ආයතනවයන් රීසිම උපකාව යක් වගන්ෙන්න රීසිු  තීව යක් 

වගන නැහැ. එවහම වගන්ෙලාත් නැහැ  ඔවුන්ට වගන්ෙන්නත් 

ෙැහැ. ඒකාත් අසතයයක්. එය වසරීයුවාවටක් ආයතනය විසින් 

කාවන ලද ඉදිරිපත් රීමේමක් පම යි  presentation එකාක් පම යි. 

වේ ොවේ ඉදිරිපත් රීමේේ වෙනත් සමාගේෙලින් ද කාව තිවෙනො. 

විශථෙවිදයාල සිසුන් පො එවහම ඉදිරිපත් රීමේේ කාව තිවෙනො.  

ඊළඟට  එතුමා වතෝදනා කාවනො  Securatec Lanka (Pvt.) 

Limitedහි අධයක්ෂ්ඨ ධුවයක් දවන ICTA එවක් උපවේශකා වකාවින් 

අවවින්ද මහතා වේ කාමිටුව  ඉන්නො රීයලා. ඒකාත් 

සේපූර් වයන් අසතයයක්. එවහම රීසි වකාවනක් වේ කාමිටුව  

නැහැ. එතුමා කාවන ඊළඟ වතෝදනාෙ  මා විසින් පත් කාවන ලද 

උපවේශකාෙවවයම් ෙශවයන් සිටින අරු  අමවවසේකාව මහතා වේ 

සමාගවේ අධයක්ෂ්ඨෙවවයම් වලස ක්රියා වකාොට තිවෙනො රීයන 

එකා. මූෂෂ්ඨ නානායක්කාාව මන්ත්රීෙවයා වපන්ෙන ලද උපකාව  

වගන්ෙන්වන් Securatec Lanka (Pvt.) Limited රීයන සමාගම. 

අමවවසේකාව මහතා ඒ සමාගවේ කාෙවදාකා ෙත් වසේෙය කාව නැහැ. 

නුදත් ඔුණ Securatec Solutions රීයන සමාගවේ වසේෙය කාව  

ෙයාපෘතියරීන් පසුෙ අසථ වී තිවෙනො. වසරීයුවාවටක් සමාගමට 

යේ ඉදිරිපත් රීමේමක් කාවන්න ඒකා රීසිම ොධාෙක් වෙන්න 

පුළුෙන්කාමක් නැහැ. ඔුණ TRC එවක් හිටපු අධයක්ෂ්ඨ වජනවා් 

වමන්ම විු ලි සංවේශ තාක්ෂ්ඨ ය ගැන ෙසව 15කා අත් දැකීේ 

ෙුණල වකාවනක්. ඒ නිසායි මා ඔුණ පත් කාවළේ. 

ඊළඟට එතුමා රීයනො  දඩ ුදද් සේෙන්ධෙ. දඩ ුදද්ෙලින් 

අපට මාසයකාට රුපිය් මිලියන 8.3ක් පම  ගත හැරීයි 

රීයනො. එතුමා ළඟ හඬ පටයක් ද තිවෙනො ලු.  

වේකාත් ජනතාෙ වනොමඟ යැවීමක්. වේකා පටිගත කාවලා 

තිවෙන්වන්  වසරීයුවාවටක් සමාගම විසින් කාවන ලද විෙෘත 

ඉදිරිපත් රීමේමකාදී. එය  මා ඇමති ධුවයට පත්ෙන්නත් පළුද 

ආවක්ෂ්ඨකා අමාතයාංශවේ අුවමැතිය ඇතිෙ  වපොලිසථපතිතුමාවේ 

අුවමැතිවයන් ෂ්ඨැන්ග්රි-ලා වහෝටලවේදී වපොලිසථ නිලධාරින්ට කාවන 

ලද presentation එකාකාදී අහපු ්රශථන - උත්තව සාකාච්ඡාෙක්. ඒකා 
වහොවවන් කාවපු එකාක් වනොවෙයි. ඊට පසථවසේ වපොලිසථපතිතුමාවේ 

නිවයෝගය පරිදි වපොලිසථ කාාර්යාලවේදී නැෙතත් සාකාච්ඡාෙක් 

තිිතලා තිවෙනො. ඒ  මා එන්නට පළුදෙ. ඒ නිල සාකාච්ඡාෙල 

කාවපු කාාා තමයි පටිගත කාවලා තිවෙන්වන්.   

ගරු කාාානායකාතුමනි  එක්තවා පුේගලවයම් කාාවේවදෝ 

වකාොන්ත්රාත්තුෙකාට -වෙොවහෝ විට වසරීයුවාවටක් සමාගම සමඟ 

තවගයක් තිවෙන සමාගමකා කීම ට- ඒ සාෙදය වතොවතුරු සමඟ 

වපත්සමක් ලියාවගන මාධය සාකාච්ඡාෙක් කාවන්න ූ දානේ වු ා. 

ඊට පසථවසේ ඒො අසතය වතොවතුරු රීයලා දැන ගත්තාම ඒ 

පුේගලයා මාධය සාකාච්ඡාෙ අෙලංගු කාවලා වපත්සම හම්ළා 

ගත්තා. ඒ හම්ළා ගත් වපත්සම තමයි මූෂෂ්ඨ නානායක්කාාව 

මන්ත්රීෙවයා වේ පාර්ලිවේන්තුව දී රීසිම වසවි්ලක්  ෙැලි්ලක් 

නැතුෙ එදා දිග හැරිවේ. ගරු කාාානායකාතුමනි  කාැිතනට් අුවමත 

වකාොමිටිවයන් කාවන්වන්   ශකායතා අධයයනයක් කාවලා 

වපොලීසිවේ නියම අෙශයතාෙ හුදනාවගන සංකා්පීය ෙශවයන් ඒ 

වයෝජනාෙ කාැිතනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කාවන එකා පම යි. ඒ 

ශකායතා අධයයනය කාවන්න වේ වාවදණිය විශථෙවිදයාලවයන් 

රුපිය් මිලියන 11ක් ඉ්ලලා තිවෙනො. නුදත් අමවවසේකාව 

මහතා ඇතුළු ඒ වකාොමිටිය රීසිු  ුදදලක් ෙැය වනොවකාොට ඒ 

අධයයනය දැන් සියයට 95ක් සිු  කාව අෙසන්. තෙම රීසිම 

ෙයාපෘති වයෝජනාෙක් ඔවුන් කාැිතනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කාව 

නැහැ. එවහම ඉදිරිපත් කාළාට පසුෙ ඒොවේ පිරිවිතව  ඒ 

රීයන්වන් specifications හදලා  වටන්ඩර් කාැඳෙලා  තාක්ෂ්ඨණිකා 
ඇග ේ කාවලා මිලදී ගන්වන් අමාතයාංශවේ ව්කාේෙවයා සහ 

කාැිතනට් අුවමත උපවකාොමිටියක් මඟින්. වේ වකාොමිටිය වහෝ 

මවේ උපවේශකාෙවයා වහෝ ඒ රීසිම වේකාට සේෙන්ධ වෙන්වන් 

නැහැ. ඕනෑම සමාගමරීන් අයාා වලස උපකාව  වගන්ෙනො 

නේ ඒ ෙංතාෙට මවේ ව්කාේෙවයා  වපොලිසථපතිතුමා සහ 

කාැිතනට් අුවමත උපකාමිටුෙ ඇතුළු සියලුවදනාම ඒ ෙංතාෙට 

සහභාගි වෙන්න ඕනෑ. ඒකා එවහම වෙන්න ෙැරි ෙෙ ඔෙ 

සියලුවදනාම දන්නො. මූෂෂ්ඨ නානායක්කාාව මන්ත්රීෙවයා එදා 

පාර්ලිවේන්තුව දී ොද කාවන විෂ්ඨය පායට පරිොහිවෙ කාවන ලද 

ඒ ෙවපතළ වතෝදනාෙ ඉතාම සාෙදය  ජනතාෙ වනොමඟ යෙනසුළු 

්රකාාශයක් ෙෙ මා වමහිදී රීයා සිටිනො. 

ගරු කාාානායකාතුමනි  මාර්ග අනතුරුෙලින් වවට් වෙොවහෝ 

අය මිය යනො. පසුගිය ෙසව දහවේ පම ක් 17 111ක් වදනා 

ීයවිතක්ෂ්ඨයට පත් වු ා. වේ ෙසවර් අද වෙන තුරු 2 511කාට ෙඩා 

මහාමාර්ගය මත රිය අනතුරුෙලින් මැරිලා තිවෙනො. ඒ ොවේම 

ජනතාෙට දඩ ුදද් වගෙන්න  නැෙත රියැු රු ෙලපත්රය ගන්න 

සෑවහන ු ෂ්ඨථකාවතාෙලට ුදුණ  වදන්න සිු  වෙනො.  ඒකා නිසා   

තමාවේ credit card එකාරීන් වහෝ වෙනත් යේ විධියරීන් 

එවෙව්ම දඩ ුදද් වගො ඒ ෙෙ වාොහන වපොලිසථ 

නිලධාරියාවේ ජංගම ු වකාානයට දැන්විය හැරී ක්රමයක් අපි 

සකාසථ කාළ යුතුයි. එෙැනි මාර්ග ෙැවදි යේ රීසි ්රමා යක් සිු  කාළ 

පසුෙ පසුෙ රියැු රු ෙලපත්රය අෙලංගු කාවන්නත් කාටයුතු කාවන්න 

පුළුෙන්. එතවකාොට මාර්ග නීති කාඩ කාවන්න මිනිසථසු ෙය වෙනො. 

ඒකා අනතුරු අඩු කාවන එකා ක්රමයක්. එවහම නේ වේ වකාොමිටිවේ 

එක් කාාර්යභාවයක් තමයි ඒ ොවේ අෙශයතා  හුදනා ගන්නා එකා. 

ඒකාට විවිධ සමාගේ  පුේගලයන් ඉදිරිපත් රීමේේ කාව තිවෙනො. 

Specifications හදලා  විෙෘත වටන්ඩර් කාැඳෙලා  උපකාව  මිලදී 
ගන්න ඔවුන් රීසිවසේත්ම සහභාගි වෙන්වන් නැහැ. වේ අභූත 

වතෝදනාෙ කාළ ෙහාම ඒ පිළිෙඳෙ පමේක්ෂ්ඨ යක් කාවන්න රීයලා  

වපොලිසථපතිතුමාට මම නිවයෝග කාළා. ඔුණ අපවාධ පමේක්ෂ්ඨ  

වදපාර්තවේන්තුෙට එය පැෙරුො. ඔවුන්වේ ොර්තාෙ දැන් මවේ 

අවත් තිවෙනො. ඔවුන්ද වේ වතෝදනාෙ සාෙදයයි රීයා තිවෙන 

අතව අෙසානවේ CID එකා රීයා තිවෙනො  "ඉහත කාරුණු අුවෙ 

වමම ෙයාපෘතිය යටවත් ශ්රී ලංකාා වපොලීසිය නෙයකාව ය සඳහා 

අදාළ අංශෙලින් විසථතව ලොවගන   ඒො වමම කාමිටුෙ හවහා 

සාකාච්ඡා රීමේවමන් අදාළ නිර්වේශ ලො දීවේ කාටයුතු  වේ ෙන 

විටත් සාකාච්ඡා මට්ටවේ පෙතින ෙැවින් වේ තුළින් රීසිු  

භාණ්ඩයක් සඳහා ුදද් වෙන් රීමේමක් සිු  කාව වනොමැති අතව  වා 

ොහන දඩ ුදද් ෙංතා රීමේමක් සේෙන්ධවයන් කාරුණු අනාෙව   

වී නැත" රීයලා. 

ගරු කාාානායකාතුමනි  අෙසාන ෙශවයන් මම වේ කාාව යත් 

රීයන්නට ඕනෑ. මම ෙසව 35ක් නාවිකා හුදදාව  වසේෙය කාව 

තිවෙනො. රීසිම  දෂිත වතෝදනාෙක් නැහැ. මම ෙසව හතවක් 

සිවි් ආවක්ෂ්ඨකා ෙලකාාවේ වසේෙය කාව තිවෙනො. රීසිම  දෂිත 

වතෝදනාෙක් නැහැ. මම ෙසව පහක් නිවයෝජය අමාතයෙවවයම් 

ෙශවයන් ක්රියා කාව තිවෙනො. රීසිම  දෂිත වතෝදනාෙක් නැහැ. 

47 48 

[ගරු  (ආතාර්ය  සවත් වීවවසේකාව  මහතා  



2021 අවගෝසථතු 13 

මවේ පසුිතම ඒකායි. ඒ අෙංකාභාෙය මා උපයා ගත් එකාක්. මම 

අයාා වලස ුදද් උපයා ගන්වන්ත් නැහැ  මවේ යටවත් වෙන 

කාාටෙත් එවහම කාවන්න ඉඩ වදන්වන්ත් නැහැ. ඒකා  මවේ 

විු හවලන් සහ වදම පියන්වගන් ලැබූ ආභාසය. ඒ ්රතිපත්තිවේ 

මා දිගටම ඉන්නො.  

සථතුතියි. 

 

 රු මනූෂ නානායක්කාර මහතා  
(மாண்புமிகு மனுஷ நாணாயக்கார)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

ගරු කාාානායකාතුමනි  - 

 

 රු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  වේකා ඒ ගැන විොදයක්  කාවන වෙලාෙක් 

වනොවෙයි. ඒකා වෙන වෙලාෙකා ගන්න.  

 
 රු මනූෂ නානායක්කාර මහතා  
(மாண்புமிகு மனுஷ நாணாயக்கார)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

එතුමා හත් ෙතාෙක් මවේ නම සඳහන් කාළා.  

 
 රු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔෙතුමාට වමොකාක්ද රීයන්න තිවෙන්වන්?  

 
 රු මනූෂ නානායක්කාර මහතා  
(மாண்புமிகு மனுஷ நாணாயக்கார)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

ගරු කාාානායකාතුමනි  මට සාධාව  ව ලාෙක් වදන්න.  

ගරු ඇමතිතුමාවේ කාාාව දී මවේ නම හත් ෙතාෙක් සඳහන් 

කාවලා එතුමා නිර්වදෝෂි වෙන්න උත්සාහ කාළා. මම රීයන්වන් 

නැහැ  වේකා ඇමතිෙවයා  - [ොධා රීමේමක්  

 

 රු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 ගරු මන්ත්රීතුමා  ඒ සේෙන්ධෙ වෙනම විොදයක් ඉ්ලා 

ගන්න. [ොධා රීමේේ  වමතැන පැහැදිලි රීමේේ කාවන්න ෙැහැ. 

[ොධා රීමේේ  ඇමතිෙවයාවේ ්රකාාශයට පැහැදිලි රීමේේ කාවන්න 

ෙැහැ.  [ොධා රීමේමක්  

 
 රු මනූෂ නානායක්කාර මහතා  
(மாண்புமிகு மனுஷ நாணாயக்கார)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

එතුමා මවේ නම රී ො. මවේ නම රීයපු නිසා මට කාාා 

කාවන්න ඉඩ වදන්න  ගරු කාාානායකාතුමනි. [ොධා රීමේේ  මවේ 

නම රී ො.   

 

 රු මආචාර්ය  සරත් වීරමසේකර මහතා 
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) ெரத் வீரபெக்கர)  

(The Hon.(Dr.) Sarath Weerasekera) 

ගරු කාාානායකාතුමනි  එතුමා කාළ වතෝදනාෙට තමයි මම 

පිළිතුරු ු න්වන්. ඒ නිසා තමයි නම රී ව . [ොධා රීමේේ  ඒකාට 

උත්තව ු න්නා. ගරු මන්ත්රීතුමනි  දැන් ඔෙතුමා ොඩිවෙන්න. 

[ොධා රීමේේ  

 රු මනූෂ නානායක්කාර මහතා  
(மாண்புமிகு மனுஷ நாணாயக்கார)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

ඒ ගැන තමයි මම රීයන්න හදන්වන්. [ොධා රීමේේ  

 

 රු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

වේ අෙසථාාව  විොදයකාට යන්න ෙැහැ  ගරු මන්ත්රීතුමා. ඒ 

සේෙන්ධවයන් වෙනම විොදයක් ඉ්ලන්න. [ොධා රීමේමක්   

ඇමතිතුමාවේ ්රකාාශයට වෙනම විොදයක් ඉ්ලන්න. ඒකා 

වදන්නේ. [ොධා රීමේමක්   

 

 රු මනූෂ නානායක්කාර මහතා  
(மாண்புமிகு மனுஷ நாணாயக்கார)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

ගරු කාාානායකාතුමනි  වේකා ෙව්රසාද පිළිෙඳ ්රශථනයක්. 

කාරු ාකාව ඔෙතුමා මට ඒ සඳහා අෙසථාාෙ ලො වදන්න. 

 

 රු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

වමොකාක්ද ෙව්රසාද ්රශථනය?   

 

 රු මනූෂ නානායක්කාර මහතා  
(மாண்புமிகு மனுஷ நாணாயக்கார)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

ෙව්රසාද ්රශථනය වේකායි  ගරු කාාානායකාතුමනි. මම එදා වේ 

පාර්ලිවේන්තුව   කාාාෙ කාවලා අෙසන් වෙනවකාොටම ගා්ව් 

හෙවාු ෙ සහ අහංගම වපොලිසථ සථාාන වදකාට කාාා කාවලා මවේ 

නමට තිවෙන ෙැකුදි වමොනොද රීයලා වහොයන්න පටන්  ගත්තා.  

[ොධා රීමේමක්  එන්න  ුදුණ ට කාාා කාවන්න. වේ අහන්න. දැන් 

රී ො  අරු  අමවවසේකාව රීයන පුේගලයා වේ company එවක් 

සාමාජිකාවයක් වනොවෙයි රීයලා. වේ search එකා කාවළේ ජූලි 

මාසවේ 23ෙැනි දා. එම search එකා අුවෙ අරු  අමවවසේකාව වේ 

company එවක්  - [ොධා රීමේමක්  Companies රීහිපයක් 

තිවෙනො. "Securatec" සමාගම විතවක් වනොවෙයි  "Securatec 

Lanka", "Securatec Solutions" - [ොධා රීමේමක්   
 

 රු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඔය පැහැදිලි රීමේම විොදයකාදී කාවන්න. 

[ොධා රීමේේ   

 

 රු මනූෂ නානායක්කාර මහතා  
(மாண்புமிகு மனுஷ நாணாயக்கார)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

ගරු කාාානායකාතුමනි  මට පැහැදිලි රීමේමක් කාවන්න 

අෙශයයි. 

 

 රු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එතැන පැහැදිලි රීමේමක් නැහැ. [ොධා රීමේමක්   ඒකාට වෙනම 

විොදයක් ඉ්ලන්න  අපි වදන්නේ. [ොධා රීමේේ   

 

 රු මනූෂ නානායක්කාර මහතා  
(மாண்புமிகு மனுஷ நாணாயக்கார)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

වේකා පාර්ලිවේන්තුෙ. ඇත්ත වහළි කාවනොට ෙයද? [ොධා 

රීමේේ   
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පාර්ලිවේන්තුෙ 

 රු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 ්රධාන ෙැඩකාටයුතු ආවේභවේදී වයෝජනා පිළිෙඳ දැුවේදීම  

ගරු සභානායකාතුමා.   

 

පාර්ලිමේන්තුමේ රැස්වීේ 
பாராளுமன்ற அமர்வு 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

 රු දිමන්ෂ් ගුටවර්ධන මහතා මවිමේශ අමාතය සහ 

පාර්ලිමේන්තුමේ සභානායකතුමා  
(மாண்புமிகு திபனஷ் குணவர்தன - சவளிநாட்டு அலுவல்கள் 

அமமச்ெரும் பாராளுமன்றச் ெமப முதல்வரும்) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Foreign  and 
the Leader of the House of Parliament) 
ගරු කාාානායකාතුමනි  මා පහත සඳහන් වයෝජනාෙ ඉදිරිපත් 

කාවනො: 

"පාර්ලිවේන්තුව  සථාාෙව නිවයෝග 8හි විධිවිධානෙල සහ 1111 

ඔක්වතෝෙර් 16 දින පාර්ලිවේන්තුෙ විසින් සේමත කාවන ලද 

වයෝජනාවෙහි ම්මක් සඳහන්ෙ තිුද  ද  අද දින කුසථවීේ පැෙැත්වෙන කාාල 

ව ලාෙ  පූ.භා. 21.11 සිට අ.භා. 21.31 දක්ො ද  අ.භා. 2.31 සිට අ.භා. 

5.31 දක්ො ද විය යුතු ය. පූ.භා. 22.11ට පාර්ලිවේන්තුව  සථාාෙව නිවයෝග 

815  ක්රියාත්මකා විය යුතු ය. අ.භා. 5.31ට කාාානායකාතුමා ්රශථනය 

වනොවිමසා පාර්ලිවේන්තුෙ කා් තැිතය යුතු ය." 

 
ප්රශ්නය විමසන ලදින්  සභා සේමත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

 

මපෞේ ලික මන්ත්රීන්මග්ධන පනත් මකටුේපත් 
தனி உறுப்பினர் ெட்டமூைங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 

 අරුන්දික ප්රනාන්ු  සහන මසේවා සහ ම ොඩ්්රි 

ප්රනාන්ු  අනුස්මරට පදනම මසාසථ්ා ත ිරීමමේ  

පනත් මකටුේපත 
அருந்திக பர்னாந்து நிவாரண பெமவகள் மற்றும் 

சகாட்பிறி பர்னாந்து ஞாபகார்த்த மன்றம் 

(கூட்டிமணத்தல்) ெட்டமூைம் 
ARUNDIKA FERNANDO RELIEF SERVICES AND GODFREY 
FERNANDO MEMORIAL FOUNDATION (INCORPORATION) 

BILL  
 

 රු අනුර ප්රියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர பிாியதர்ஷன யாபா)  

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)  

ගරු කාාානායකාතුමනි, මා පහත සඳහන් පනත් වකාටුේපත 

ඉදිරිපත් කාවනො: 

"අරුන්දිකා ්රනාන්ු  සහන වසේො සහ වගෝ්රි ්රනාන්ු  අුවසථමව  

පදනම සංසථාාගත රීමේම සඳහා වූ පනත් වකාටුේපත ඉදිරිපත් රීමේමට 

අෙසව දිය යුතුය."  
 

 රු සේපත් අතුමකෝරල මහතා 
(மாண்புமிகு ெம்பத் அதுபகாரை)  

(The Hon. Sampath Athukorala) 
 

විසින් ස්ථිර කරන ල ජ. 
ஆபமாதித்தார். 
Seconded. 

ප්රශ්නය විමසන ලදින් සභා සේමත විය. 
පනත් මකටුේපත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර ිරයවන ලදින්  එය 

මුද්රටය ිරීමමට නිමයෝ  කරන ල ජ.  
වාර්තා ිරීමම සඳහා 52ම6  වන ස්ථාවර නිමයෝ ය යටමත් පනත් 

මකටුේපත මසෞඛය අමාතයතුමිය මවත පවරන ල ජ. 
 
 

வினா விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

இதன்படி, ெட்டமூைம் முதன்முமற மதிப்பிடப்பட்டு, 

அச்ெிடப்படக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

ெட்டமூைம் நிமைக்கட்டமள இை. 52(6)இன்படி  சுகாதார 

அமமச்ெருக்கு அறிக்மக செய்யப்படுதற்காகச் ொட்டப்பட்டது. 
  
 

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 
The Bill stood referred, under Standing Order No. 52(6), to the 

Minister of  Health  for report. 

 

 

 රු ලක්ෂ්මන් ිරරිතල්ල මහතා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை) 

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

 ගරු කාාානායකාතුමනි  ගරු මූෂෂ්ඨ නානායක්කාාව 

මන්ත්රීතුමාවේ නම හත් ෙතාෙක් රී ො. එතුමා ට පැහැදිලි රීමේමක් 

කාවන්න අෙසථාාෙක් වදන්න. [ොධා රීමේේ   
 

 

 රු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එම පැහැදිලි රීමේම සේෙන්ධෙ පිළිතුරු ු න්නා. ඒකාට වෙනම 

විොදයක් ඉ්ලන්න. [ොධා රීමේේ   

 
 

 රු මනූෂ නානායක්කාර මහතා  
(மாண்புமிகு மனுஷ நாணாயக்கார)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

ගරු කාාානායකාතුමනි  මට විනාඩි පහක් වදන්න. මම 

රීයන්නේ. 
 

 

 රු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නැහැ  එවහම ව ලාෙක් නැහැ. [ොධා රීමේේ   
 

 

 රු මනූෂ නානායක්කාර මහතා  
(மாண்புமிகு மனுஷ நாணாயக்கார)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

ඇයි  වේ? [ොධා රීමේේ  ෙය නැත්නේ රීයන්න - [ොධා 

රීමේේ  ඒකා නිසා තමයි මවේ කාට ෙහන්න හදන්වන්  වපොලීසිය 

මඟින් මවේ කාට  ෙහන්න හදන්වන්. [ොධා රීමේේ  ඇයි ෙය? 

[ොධා රීමේේ  මම රීයන්වන් නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි  

තුදන්නාන්වසේවේ තනතුරු  වදකාක් දැන් ගලො ඉෙවයි. [ොධා 

රීමේේ  ඔය තිවෙන ටිකාත් කුකාගන්න ඕනෑ නේ  - [ොධා රීමේේ  

මට රීයන්න වදන්න. [ොධා රීමේේ   ඇත්ත රීයන්න වදන්න. ඇයි  

ෙය? [ොධා රීමේේ  නිෙැවදි නේ  ෙය නැත්නේ ඉඩ වදන්න. [ොධා 

රීමේේ   
 

 

 රු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

වයෝජනා අංකා 3  ගරු තිසථස අත්තනායකා මන්ත්රීතුමා. [ොධා 

රීමේේ   

51 52 
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මානව හිමිකේ සාවිධානය මසාස්ථා ත ිරීමමේ  

පනත් මකටුේපත 
மனித உாிமமகள் அமமப்பு (கூட்டிமணத்தல்) 

ெட்டமூைம் 
HUMAN RIGHTS ORGANIZATION (INCORPORATION) BILL  

 

 
 

  රු තිස්ස අත්තනායක මහතා  
 (மாண்புமிகு திஸ்ஸ அத்தநாயக்க)  

 (The Hon. Tissa Attanayake)    

ගරු කාාානායකාතුමනි, මා පහත සඳහන් පනත් වකාටුේපත 

ඉදිරිපත් කාවනො: 

"මානෙ හිමිකාේ සංවිධානය සංසථාාගත රීමේම සඳහා වූ පනත් 

වකාටුේපත ඉදිරිපත් රීමේමට අෙසව දිය යුතුය."  

 

 රු සේතියාස් බාකීර් මාකාර් මහතා 
(மாண்புமிகு இம்தியாஸ் பாகிர் மாகார்)  

(The Hon. Imthiaz Bakeer Markar)  

  
 

විසින් ස්ථිර කරන ල ජ. 
ஆபமாதித்தார். 
Seconded. 

 
ප්රශ්නය විමසන ලදින් සභා සේමත විය. 
පනත් මකටුේපත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර ිරයවන ලදින්  එය 

මුද්රටය ිරීමමට නිමයෝ  කරන ල ජ.  
වාර්තා ිරීමම සඳහා 52ම6  වන ස්ථාවර නිමයෝ ය යටමත් පනත් 

මකටුේපත අධිකරට අමාතයතුමා මවත පවරන ල ජ. 
 

வினா விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

இதன்படி, ெட்டமூைம் முதன்முமற மதிப்பிடப்பட்டு, 

அச்ெிடப்படக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

ெட்டமூைம் நிமைக்கட்டமள இை. 52(6)இன்படி  நீதி 

அமமச்ெருக்கு அறிக்மக செய்யப்படுதற்காகச் ொட்டப்பட்டது. 

  
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 
The Bill stood referred, under Standing Order No. 52(6), to the 

Minister of Justice for report. 

 

 රු සජිත් මප්රේමදාස මහතා  
(மாண்புமிகு ெ ித் பிபரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කාාානායකාතුමනි  මම ඔෙතුමාවගන් වෙොවහොම 

වගෞවෙවයන් ඉ්ලීමක් කාවනො. මූෂෂ්ඨ නානායක්කාාව 
මැතිතුමාවේ නම රීහිප ෙතාෙක් සඳහන් වුණු නිසා  එතුමාට 
විනාඩියකා කාාලයක් ලො වදන්න. විනාඩියක් වදන්න  එතුමාට 
කාාා කාවන්න. 

 

 

 රු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එතුමාට එම පැහැදිලි රීමේම සඳහා අෙසථාාෙ ලො ු න්නා. 
එතැනින් එහාට ඒ ගැන කාාා කාවන්න අෙශය නැහැ  ගරු විපක්ෂ්ඨ 
නායකාතුමනි.  

වයෝජනා අංකා 4  ගරු ුදේධිකා පතිව  මන්ත්රීතුමා. 
 
 

 රු මනූෂ නානායක්කාර මහතා  
(மாண்புமிகு மனுஷ நாணாயக்கார)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

ඔෙතුමාට ඕනෑ වේ ෙවේ අය වරීන්නද?  [ොධා රීමේමක්   

වහොරු වරීන්නද?  පාර්ලිවේන්තුෙ තිවෙන්වන් වහොරු 

වරීන්නද? [ොධා රීමේමක්     ෙය නැත්නේ  නිෙැවදි නේ  වේ 

කාරුණු ටිකා සභාගත කාවන්න වදන්න.  

 

 රු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ුදේධිකා පතිව  මන්ත්රීතුමා  ඔෙතුමාවේ වයෝජනාෙ 

ඉදිරිපත් කාවන්න. 

 

 රු බුේධික පතිරට මහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
මවේ වයෝජනා තුනක් තිවෙනො.   

 

 රු මනූෂ නානායක්කාර මහතා  
(மாண்புமிகு மனுஷ நாணாயக்கார)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

ගරු ඇමතිතුමනි  තුදන්නාන්වසේ ෙය නැත්නේ  ලජ්ජාෙක් 

තිවෙනො නේ  [ොධා රීමේමක්  තුදන්නාන්වසේට පුළුෙන්කාමක් 

තිවෙනො නේ  වේ රීයන කාරුණුෙලට [ොධා රීමේමක්  ඉදිරිපත් 

කාවන්න. ඇයි  කාට ෙහවගන ඉන්වන්? [ොධා රීමේමක්  ඇයි  

කාටේ ෙහන්න උත්සාහ කාවන්වන්? තුදන්නාන්වසේලා 

නිවවෝධායන නීති දමලා උේවඝෝෂ්ඨ  නෙත්ෙන්න හැු ොට   නීති 

දමලා කාටේ ෙහන්න හැු ොට  වපොලිසි ග වන් ගිහි්ලා අපිෙ 

නෙත්ෙන්න හැු ොට  තුදන්නාන්වසේලා - [ොධා රීමේමක්  මතකා 

තො ගන්න.  

 

 රු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ුදේධිකා පතිව  මන්ත්රීතුමනි  ඔෙතුමා වයෝජනාෙ 

ඉදිරිපත් කාවන්වන් නැේද? [ොධා රීමේේ     

 

 රු මනූෂ නානායක්කාර මහතා  
(மாண்புமிகு மனுஷ நாணாயக்கார)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

වයෝජනාෙ ඉදිරිපත් කාවන්න ඉසථවස්ලා - [ොධා රීමේේ  ඇයි  

ෙයද? ඇයි  ලජ්ජාද? [ොධා රීමේේ   වමතුමා රීයපු අසතය කාාව ා 

ටිකාට මට උත්තව වදන්න ඕනෑ. - [ොධා රීමේේ   

 

 රු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ුදේධිකා පතිව  මන්ත්රීතුමනි  ඔෙතුමා වයෝජනාෙ 

ඉදිරිපත් කාවන්වන් නැත්නේ ඊළඟ අෙසථාාෙට යන්න වෙනො. 

[ොධා රීමේේ   

 
 රු මනූෂ නානායක්කාර මහතා  
(மாண்புமிகு மனுஷ நாணாயக்கார)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

වේ රීයපු කාරුණුෙලට [ොධා රීමේේ   ඇත්ත කාාා කාවන්න - 

[ොධා රීමේේ  ඇයි  ෙයද? [ොධා රීමේේ  ෙය නැත්නේ ඉඩ 

වදන්වන් නැත්වත් ඇයි? [ොධා රීමේේ   
 
 

 රු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ුදේධිකා පතිව  මැතිතුමා  ඔෙතුමා වයෝජනා ඉදිරිපත් 

කාවන්වන් නැේද? [ොධා රීමේේ  වයෝජනා ඉදිරිපත් කාවන්වන් 

නැේද? [ොධා රීමේේ   
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පාර්ලිවේන්තුෙ 

 රු බුේධික පතිරට මහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ඔෙතුමා වේ සභාෙ සන්සුන් කාවන්න වකාෝ  මට කාාා කාවන්න.  
 
 

 රු මනූෂ නානායක්කාර මහතා  
(மாண்புமிகு மனுஷ நாணாயக்கார)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

ෙය නැත්නේ ඇයි රීයන්න ඉඩ වදන්වන් නැත්වත්? 
 

 

 රු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු සාවතී ු ෂ්ඨථමන්ත මන්ත්රීතුමාවේ වයෝජනාෙ ඉදිරිපත් 

කාවන්න. [ොධා රීමේේ   

 

 
බලන්ම ොඩ ආනන්ද වම්රිය පදනම මසාස්ථා ත 

ිරීමමේ  පනත් මකටුේපත 
பைாங்சகாமட ஆனந்த மமத்திாிய மன்றம் 

(கூட்டிமணத்தல்) ெட்டமூைம் 
BALANGODA ANANDA MAITREYA FOUNDATION 

(INCORPORATION) BILL  

 
 රු සාරතී ු ෂ්මන්ත මහතා 
(மாண்புமிகு ொரதீ துஷ்மந்த)  

(The Hon. Sarathi Dushmantha)  

ගරු කාාානායකාතුමනි  මා පහත සඳහන් පනත් වකාටුේපත 

ඉදිරිපත් කාවනො: 

“ ෙලන්වගොඩ ආනන්ද දමත්රිය පදනම සංසථාාගත රීමේම සඳහා වූ 

පනත් වකාටුේපත ඉදිරිපත් රීමේමට අෙසව දිය යුතු ය.”  

 
 රු මවවදය  උපුල්  ලප්පත්ති මහතා 
(மாண்புமிகு (மவத்திய கைாநிதி) உபுல் கைப்பத்தி)  

(The Hon. (Dr.) Upul Galappaththi)  
 

විසින් ස්ථිර කරන ල ජ. 
ஆபமாதித்தார். 
Seconded. 

 
 
ප්රශ්නය විමසන ලදින් සභා සේමත විය. 
පනත් මකටුේපත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර ිරයවන ලදින්  එය 

මුද්රටය ිරීමමට නිමයෝ  කරන ල ජ.  
වාර්තා ිරීමම සඳහා 52ම6  වන ස්ථාවර නිමයෝ ය යටමත් පනත් 

මකටුේපත බුේධශාසන  ආ මික හා සාස්කෘතික කටයුතු අමාතයතුමා  
මවත පවරන ල ජ. 

 
வினா விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

இதன்படி, ெட்டமூைம் முதன்முமற மதிப்பிடப்பட்டு, 

அச்ெிடப்படக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

ெட்டமூைம் நிமைக்கட்டமள இை. 52(6)இன்படி புத்தொென, 

ெமய மற்றும் கைாொர அலுவல்கள் அமமச்ெருக்கு அறிக்மக 

செய்யப்படுதற்காகச் ொட்டப்பட்டது. 

  
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time, and ordered  to be printed. 
The Bill stood referred, under Standing Order No. 52(6), to the 

Minister of Buddhasasana, Religious and Cultural Affairs for report. 

 රු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දිනට නියමිත කාටයුතු. ගරු සභානායකාතුමා. [ොධා රීමේේ   

 
 රු මආචාර්ය  සරත් වීරමසේකර මහතා 
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) ெரத் வீரபெக்கர)  

(The Hon.(Dr.) Sarath Weerasekera) 

මූෂෂ්ඨ නානායක්කාාව මන්ත්රීතුමනි  ෙව්රසාදෙලට ුදො වෙලා 

ඔවහොම කාාා කාවන්න එපා. තුදන්නාන්වසේ එළියට ඇවි්ලා 

රීයන්න. [ොධා රීමේේ   

 

 
කල්තැබීම 
ஒத்திமவப்பு 

ADJOURNMENT 

 
 රු දිමන්ෂ් ගුටවර්ධන මහතා  
(மாண்புமிகு திபனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කාාානායකාතුමනි  "පාර්ලිවේන්තුෙ දැන් කා් තැිතය 

යුතුය" යි මා වයෝජනා කාවනො. [ොධා රීමේේ   
 
 
ප්රශ්නය සභාිමමුඛ කරන ල ජ. 
வினா எடுத்தியம்பப்சபற்றது. 

Question proposed. 
 
 

 රු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සභාෙ කා් තෙන අෙසථාාව  වයෝජනාෙ  ගරු අුවව ම්මාව 

දිසානායකා මන්ත්රීතුමා. [ොධා රීමේේ   

 
 

 රු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

ගරු කාාානායකාතුමනි  ඔෙතුමා වේ සභාෙ වපෝඩක් පාලනය 

කාවලා වදනො නේ වහොඳයි.  
 
 

 රු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු අුවව ම්මාව දිසානායකා මන්ත්රීතුමනි  ඔෙතුමා කාාාෙ 

කාවවගන යන්න.  
 
 

 රු මනූෂ නානායක්කාර මහතා  
(மாண்புமிகு மனுஷ நாணாயக்கார)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

තුදන්නාන්වසේලා ෙයයි  ඇත්ත රීයනොට ෙයයි. [ොධා 

රීමේේ  නැත්නේ කාට අරින්න ඉඩ වදන්න. [ොධා රීමේේ   
 
 

 රු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කාරු ාකාව ඉඳ ගන්න. ගරු අුවව ම්මාව දිසානායකා 

මන්ත්රීතුමාට කාාා කාවන්න අෙසථාාෙ වදන්න. 
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 රු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

ගරු කාාානායකාතුමනි  අද දින සභාෙ කා් තෙන අෙසථාාව දී 

මා පහත සඳහන් වයෝජනාෙ ඉදිරිපත් කාවනො: 

"ශ්රී ලංකාා මහ ෙැංම්ෙ විසින් ්රකාාශයට පත් කාවුව ලෙන ොර්ෂිකා 

ොර්තාෙ ුණු  ුදද් නීති පනවත් අෙශයතාෙක් මත ඉදිරිපත් කාවන්නක් 

පම ක් වනොෙ  වේ වමොවහොවත් වවට් ආර්ිකකාවේ පෙතින තත්ත්ෙය 

පිළිෙඳෙ මහ ජනතාෙවේ අෙවෙෝධය සඳහා ෙන පිළිිතඹුෙක්ද ව . 

ඒ අර්ාවයන් 1111 ශ්රී ලංකාා මහ ෙැංම් ොර්තාෙ විසින් වහළිදව  

කාවුව ලෙන සමාජ ආර්ිකකා දත්ත පිළිෙඳෙ ගැඹුරින් සලකාා ෙැලිය යුතුෙ 

තිවේ. ව ට දැෙැන්ත ආර්ිකකා අර්ුදදයක් කාවා යමින් ඇති ෙෙත්  වවට් 

අනාගතය සේෙන්ධවයන් ඇත්වත් අෙදානේ සහගත පුවවෝකාානයක් 

ෙෙත් එයින් වපනී යයි. විවශේෂ්ඨවයන් වාජයවේ  ය ෙව ව ගවයන් ඉහළ 

යමින් ඇති ෙෙද  උේධමනය ඉහළ නඟිමින් ඇති ෙෙද  වාජය ආදායේ 

පහළ යමින් ඇති ෙෙද  එාථකා පුේගල දළ ජාතිකා නිෂ්ඨථපාදිතය පහළ වගොසථ 

ඇති ෙෙද  විවේශ සංචිත පහළ ෙැවටමින් ඇති ෙෙද  ජනතාෙ වේ මිලදී 

ගැනීවේ හැරීයාෙ හැරීවළමින් ඇති ෙෙද  ආහාව සුවක්ෂිතතාෙ ිතඳ 

ෙැවටමින් ඇති ෙෙද එය විසින් වපන්ො වදුව ලෙයි. 

වමම තත්ත්ෙය තුළ එම දත්ත විසින් වපන්ො වදුව ලෙන ආර්ිකකාවේ 

අෙදානේ සහගත නැඹුරුෙ ෙවපතළ වලස සැලරී්ලට ගත යුතු ෙෙත්  ඒ 

පිළිෙඳෙ ගැඹුරු සාකාච්ඡාෙක් සිු  විය යුතුෙ ඇති ෙෙත් වමම ගරු සභාෙට 

වයෝජනා කාව සිටිමි." 

ගරු කාාානායකාතුමනි  මහ ෙැංම් ොර්තාෙ හවහා වවට් 

ආර්ිකකාවේ ඇති වී තිවෙන තත්ත්ෙය පිළිෙඳ  දත්ත -වතොවතුරු- 

ඉදිරිපත් කාවනො. ඒ ොවේම ආණ්ඩුෙ සමහව දත්ත -වතොවතුරු- 

විකාෘතියට භාජන කාවලා තිවෙනො. කාවුරු හරි නැඟිටලා 

රී වෙොත්  විකාෘතියට භාජන කාවපු තැනක් වපන්ෙන්න රීයලා  මා 

එෙැනි වෙොවහෝ තැන් වපන්ෙන්න ලැහැසථතියි. නුදත් දැන් මා 

ඒකාට මාවේ කාාලය ෙැය කාවන්වන් නැහැ. මහ ෙැංම් ොර්තාෙ 

හවහා ලොවදන දත්ත -වතොවතුරු- තිවෙනො. වජය විකාෘති කාවන 

ලද සහ සඟෙන වතොවතුරු තිවෙනො. ඊළඟට  වේ හවහා මහ 

ජනයාවේ එදිවනදා ීයවිත හවහා වේ ආර්ිකකාවේ ඇති වී තිවෙන 

තත්ත්ෙය වපන්ුවේ කාවමින් තිවෙනො. ඒ සියලු සාධකාෙලින් 

වපන්ුවේ කාවන්වන්  මෑත කාාලවේ -දශකා ග නාෙකාට පසුෙ- 

අවේ වට ගැඹුරු ආර්ිකකා අෙදානමක් කාවා ගමන් කාවමින් තිවෙන 

ෙෙයි. ුදද් ඇති පදේ තිවෙන ෙෙත්  ඕනෑ තවේ වියදේ කාළ හැරී 

ෙෙත් රීයමින් සමහව අමාතයෙරු පුවාවජ්රු වදවඩ ොට  

සැෙැවින්ම අවේ වවට් ආර්ිකකාවේ පතුල ව ගවයන් කාඩා 

ෙැවටමින් තිවෙනො.  

ගරු කාාානායකාතුමනි  ක්වෂ්ඨේත්ර හතවක් ඔසථවසේ වේ ආර්ිකකා 

අර්ුදදය ්රකාාශයට පත් වෙමින් තිවෙනො. එකාක්  වාජය ආදායම  

ව ගවයන් හීන වෙමින් තිවෙනො. අවනක් එකා  නිෂ්ඨථපාදනය  

ව ගවයන් කාඩා ෙැවටමින් තිවෙනො. අවනක් එකා  ආනයන 

අපනයන අතව තිවෙන පවතවය -වෙවළඳ හිඟය ව ගවයන් 

ෙර්ධනය වෙමින් තිවෙනො. අවනක් එකා  අවේ වට විශාල  ය 

අර්ුදදයකා ගිලී තිවෙනො. ගරු කාාානායකාතුමනි  වේ කාරුණු 

හතව වෙන් වෙන්ෙ රී ෙත්  වේො එරීවනකාාට ෙලපෑේ කාවමින්  

එරීවනකාා සමඟ  -එරීවනකා කාරුණු සමඟ- වෙවළමින් තිබීම 

නිසා අවේ වට ගැඹුරු ආර්ිකකා තණ්ඩ මාරුතයකාට  ුදුණ  දී 

තිවෙනො. දැන් ආණ්ඩුෙ වේ පිළිෙඳෙ සැෙෑ චිත්රය වටට ඉදිරිපත් 

කාවමින්  ඒ සඳහා වාජය කාාර්යභාවය  වපෞේගලිකා අංශවේ 

කාාර්යභාවය  පුවෙැසියාවේ කාාර්යභාවය නිසි පරිදි ඉදිරිපත් 

කාවමින් ජාතිකා සැලැසථමක් හැු ව  නැත්නේ වේ අර්ුදදය ඉතාම  

අෙදානේ සහගත තත්ත්ෙයට පත්වීම ෙළක්ෙන්න ෙැහැ.  

මා කාරුණු රීහිපයක් රීයන්නේ  තිවෙන වෙලාෙ අුවෙ. අපි 

දන්නො තුදන්නාන්වසේලා වාජය ආදායම විධියට 1112 ෙසවර්දී 

රුපිය් ිතලියන 2 962ක් උපයන්න ඇසථතවේන්තු කාවලා තිවෙන 

ෙෙ. හැෙැයි ගරු කාාානායකාතුමනි  පසුගිය මාස හතවර් -අව්රේ් 

31 දක්ො- උපයා තිවෙන්වන්  රුපිය් ිතලියන 481යි.  

ඒ රීයන්වන්  ආණ්ඩුෙ වේ ෙර්ෂ්ඨවේ රුපිය් ිතලියන 2 962ක් 

ආදායම හැටියට අවේක්ෂ්ඨා කාළත්  රුපිය් ිතලියන 481යි ෙසවර් 

තුවනන් එකාකා කාාලයක් ගතවෙනවකාොට උපයලා තිවෙන්වන්. 

වාජය ආදායම රුපිය් ිතලියන 2 511 සීමාව  පෙතින ෙෙ තමයි 

එයින් වපන්ුවේ කාවන්වන්. ඒ රීයන්වන් වමොකාක්ද? රුපිය් 

ිතලියන 2 962ක් අවේක්ෂ්ඨා කාළත්  වේ ෙසවර් ආදායම රුපිය් 

ිතලියන 2 511 සීමාව  පෙතිනො. මා තෙත් පැහැදිලි කාවළොත් 

ගරු කාාානායකාතුමනි  වාජය ආදායම අව්රේ් මාසවේ 31 දක්ො 

රුපිය් ිතලියන 481ක් වෙනවකාොට   ය වපොලී ොරිකාය හැටියට 

රුපිය් ිතලියන 366ක් වගෙන්න සිේධ වු ා   ය ොරිකාය 

හැටියට රුපිය් ිතලියන 321ක් වගෙන්න සිේධ වු ා. ගරු 

කාාානායකාතුමනි   මහා භාණ්ඩාගාවයට වපිය් ිතලියන 481කා 

ආදායමක් එනවකාොට  ය සහ වපොලී ොරිකා හැටියට රුපිය් 

ිතලියන 676ක් වගෙන්න සිු  වී තිවෙනො. එයින් වපන්ුවේ 

කාවන්වන් අන් කාෙවක්ෙත් වනොවෙයි  රුපිය් ිතලියන 294ක්  ඒ 

රීයන්වන් රුපිය් වකාෝටි 29 411ක්  ය වපොලී ොරිකා වගවීම 

වෙුවවෙුවත්  ය ලො ගත යුතු ෙෙයි. මහා භාණ්ඩාගාවයට මාස 

4ක් තුළ ලැවෙන ුදළු ධනය  ය වපොලී ොරිකා වෙුවවෙන් ෙැය 

කාළත්  එම  ය වපොලී ොරිකා වෙුවවෙන් තෙත් රුපිය් වකාෝටි 

29 411කා ුදදලක් උපයා ගත යුතුෙ තිවෙනො. ඒ රීයන්වන් 

ආණ්ඩුව  ආදායම  ය වපොලී ොරිකාය වගවීමටෙත් ්රමා ෙත් 

නැති තැනකාට පත් වී තිවෙනො රීයන එකායි. ගරු 

කාාානායකාතුමනි  මා වමය තෙත් පැහැදිලි කාවන්නේ. 

ආසන්න ෙශවයන් ගත්වතොත්  ආණ්ඩුව  ආදායම රුපිය් 

ිතලියන 481ක් වෙනවකාොට ආණ්ඩුව  ුදළු වියදම රුපිය් ිතලියන 

2 678ක් වෙනො. ඒ රීයන්වන් ම්මක්ද? ආණ්ඩුව  දෙසකා 

ආදායම රුපිය් වකාෝටි 411ක් වෙනවකාොට  ආණ්ඩුෙට දෙසකාට 

රුපිය් වකාෝටි 565ක්  ය ෙශවයන් වගෙන්න සිු  වී තිවෙනො. 

දෙසකා ආදායම වලස වකාෝටි 411ක් උපයාවගන  දෙසකාට වකාෝටි 

565කා  යක් වගෙන්න සිු වෙලා තිවෙනො.  ිතලියන 481ක් 

උපයලා ිතලියන 2 611 ග නක් වියදේ කාවන්න ආණ්ඩුෙට සිු  වී 

තිවෙනො. විවශේෂ්ඨවයන්ම තුදන්නාන්වසේලා පසුගිය අවුරුේවේ 

ක්රියාත්මකා කාළ ෙු  ්රතිසංසථකාව ය වවට් ආර්ිකකාය නැංවීමට 

වහෝ ජනතාෙවේ ීයෙන ෙව සැහැ්ලු රීමේමට රීසිවසේත්ම 

වහේතුවෙලා නැහැ. එම ෙු  සහන ඉතා ම්ඩා වතෞව  ෙළ්ලක් අතට 

ගලාවගන ගියා. ආණ්ඩුෙට ලැිතය යුතු රුපිය් ිතලියන 611කාට 

ආසන්න ුදද් ්රමා යක් තුදන්නාන්වසේලාවේ ෙු  

්රතිසංසථකාව ය වහේතු වකාොටවගන වජයට අහිමි වී තිවෙනො. එම 

නිසා වේ වාජය ආදායම තෙත් ව ගවයන් කාඩා ෙැවටන 

තත්ත්ෙයක් නිර්මා ය වෙලා තිවෙනො. 

ගරු කාාානායකාතුමනි  ඊළඟට තිවෙන ්රධාන ්රශථනය තමයි  

ආනයන සහ අපනයන අතව ඇති වී තිවෙන ්රශථනය. 

විවශේෂ්ඨවයන්ම ගිය අවුරුේවේ විවිධ ආනයන සීමා දාලා අවේ 

ආනයන අපනයන අතව පවතවය වඩොලර් ිතලියන 6ට සීමා 

කාවගන්න සමත් වු ා. එය ඊට වපව ෙසව හා සංසන්දනය කාව 

ෙලනවකාොට වෙවළඳ වශේෂ්ඨ හිඟවේ වඩොලර් ිතලියන 1කා අඩුෙක් 

57 58 



පාර්ලිවේන්තුෙ 

විධියට ොර්තා වු ා. ොහන ආනයනය ුදළුමනින්ම නතව 

කාවමින්  කාහ ඇතුළු අතයෙශය භාණ්ඩ විශාල ්රමා යකා ආනයන 

නතව කාවමින්  වමෝටර් වා අමතව වකාොටසථ ආනයනය නතව 

කාවමින්  විවිධ ආනයන ොධා ඇති කාවමින් තුදන්නාන්වසේලා  

ආනයන සීමා ඇති කාවන්න හැු ෙත්  පසුගිය මාස හතවර් ්රතිඵලය 

ම්මක්ද? ගරු කාාානායකාතුමනි  භාණ්ඩ ආනයනය රීමේම 

වෙුවවෙන් පසුගිය මාස හතව තුළ වඩොලර් මිලියන 6 448ක් ෙැය 

වී තිවෙනො. අපනයන ආදායම විධියට ලැබී තිවෙන්වන් වඩොලර් 

මිලියන 3 811යි. ඒ රීයන්වන්  වඩොලර් මිලියන 1 948කා හිඟයක් 

තිවෙනො. ආසන්න ෙශවයන් ගත්වතොත් පසුගිය මාස 4 ඇතුළත 

වඩොලර් ිතලියන 3කා වෙවළඳ හිඟයක් නිර්මා ය කාවලා 

තිවෙනො. ගරු කාාානායකාතුමනි    අවුරුේවදන් තුවනන් එකාකා 

වෙවළඳ වශේෂ්ඨය වඩොලර් ිතලියන 3ක් වෙනවකාොට  එය 

අවුරුේදකාට ගළපලා ෙලනවකාොට වේ අවුරුේද තුළ ආසන්න 

ෙශවයන් වඩොලර් ිතලියන 8ත්  9ත් අතව වෙවළඳ වශේෂ්ඨ හිඟයක් 

මතු වීවේ අර්ුදදයක් නිර්මා ය වෙලා තිවෙනො. මම අහන්වන්  

වේකාට තිවෙන පිළිතුව වමොකාක්ද? තුදන්නාන්වසේලා සියලු 

ආනයන තහනේ කාළා. ොහන ආනයනය තහනේ කාව තිවෙනො  

ොහන අමතව වකාොටසථ ආනයනය තහනේ කාව තිවෙනො  සුෙඳ 

විලවුන් ෙර්ග ආනයනය තහනේ කාව තිවෙනො  වසායනිකා කාෘෂි 

වයදවුේ ආනයනය තහනේ කාව තිවෙනො. ඒ සිය්ල තහනේ කාව 

තිුද ත්  වඩොලර් ිතලියන 3කා -වඩොලර් වකාෝටි 311කා- වෙවළඳ 

හිඟයක් වේ ෙසවර් ුද් මාස 4 තුළ ොර්තා වෙනො. ඒ රීයන්වන්  

වේ ෙසව අෙසන් වෙනවකාොට වඩොලර් ිතලියන 8ත්  9ත් අතව 

වෙ වළඳ වශේෂ්ඨ හිඟයක් සහිත අර්ුදදයක් ඇති වීවේ ඉඩ කාඩ 

නිර්මා ය වෙලා තිවෙන ෙෙයි. 

ගරු කාාානායකාතුමනි  විවශේෂ්ඨවයන්ම අපනයන ආදායමින් 

සියයට 15ක් සේපූර්  කාවන්වන් කාෘෂි ක්වෂ්ඨේත්රවයන් ෙෙ අපි 

දන්නො. හැෙැයි ගරු කාාානායකාතුමනි  සිු  වී තිවෙන වේ තමයි  

ගිය අවුරුේවේ ුනනි මාසය හා සංසන්දනය කාව ෙලනවකාොට වේ 

අවුරුේවේ ුනනි මාසවේ අවේ වවට් වත් නිෂ්ඨථපාදනය රීවලෝ ග්රෑේ 

2 411 111රීන් අඩු වී තිවෙන එකා. ගිය අවුරුේවේ මාර්තුෙලට 

ෙඩා වේ අවුරුේවේ මාර්තුෙල වත් නිෂ්ඨථපාදනය ෙැඩියි. ගිය 

අවුරුේවේ අව්රේ්ෙලට ෙඩා වේ අවුරුේවේ අව්රේ් මාසවේ වත් 

නිෂ්ඨථපාදනය ෙැඩියි. ගිය අවුරුේවේ මැයිෙලට ෙඩා වේ අවුරුේවේ 

මැයිෙල වත් නිෂ්ඨථපාදනය ෙැඩියි. හැෙැයි  ගිය අවුරුේවේ ුනනිෙලට 

ෙඩා වේ අවුරුේවේ ුනනි මාසවේ වත් දලු රීවලෝ ග්රෑේ ලක්ෂ්ඨ 24ක් 

අඩුවෙලා තිවෙනො. ඇයි  අඩු වුවණ්? වමොකාක්ද වහේතුෙ? ඒකාට 

විවශේෂ්ඨ සථොභාවිකා වහේතුෙක් වනොවෙයි සිු  වුවණ්  ගරු 

කාාානායකාතුමනි. ෙර්තමානවේ ඇති වී තිවෙන තත්ත්ෙ  පිළිෙඳෙ 

නිසි කාළමනාකාව යක්  සැලැසථමක් නැතිවීම සහ වපොවහොව සඳහා 

අෙශය ෙන වයදවුේ තහනේ රීමේම වහේතු වකාොටවගන වේ ුනනි 

මාසවේ සිට වත් ෙගාෙට ෙලපෑේ ඇති කාවමින් තිවෙනො. වත් 

නිෂ්ඨථපාදනය ලෙන ෙසවර් ජූලි  අවගෝසථතු වෙනවකාොට විශාල කාඩා 

ෙැටීමකාට ලක් වෙනො.  ගරු කාාානායකාතුමනි   අවේ වටට 

වත්ෙලින්  ඇවමරිකාාුව   වඩොලර් මිලියන 2.3කා ආදායමක් 

ලැවෙන ෙෙත්  එය ඇවමරිකාාුව වඩොලර් මිලියන 651 දක්ො 

වදවකාන් පංගුෙරීන් අඩුවීවේ අෙදානමකාට අපි ුදුණ  දී තිවෙන 

ෙෙත් විවශේෂ්ඨඥයන් හුදන්ො වදනො. එම නිසා වෙවළඳ වශේෂ්ඨය 

පියො ගැනීම සඳහා තිවෙන පිළියම ම්මක්ද?  

ඊළඟ ්රධානම ්රශථනය ෙෙට පත් වී තිවෙන්වන් වාජය  ය. 

අපි විශාල වාජය  ය උගුලකාට හිව වෙලා තිවෙන ෙෙ අපි 

දන්නො. උදාහව යක් හැටියට ගත්වතොත්  1111 ෙසව අෙසන් 

වෙනවකාොට අවේ වවට්  ය ්රමා ය රුපිය් ිතලියන 23 132යි. 

ආසන්න ෙශවයන් ගත්වතොත් රුපිය් ්රිලියන 23යි. හැෙැයි 1112 

අව්රේ් මාසය වෙන වකාොට  ය ්රමා ය රුපිය් ්රිලියන 26.3 

දක්ො ෙැඩි වී තිවෙනො. ඒ රීයන්වන් වේ මාස 26 ඇතුළත 

රුපිය් ්රිලියන 3.3රීන් - රුපිය් වකාෝටි 331 111රීන්-  ය 

්රමා ය ෙැඩි වී තිවෙනො. ඒ අුවෙ ආසන්න ෙශවයන් 

ගත්වතොත්  එකා පුවෙැසිවයම්වේ  ය ්රමා ය රුපිය් ලක්ෂ්ඨ 2 

2/1රීන් ෙැඩි වී තිවෙනො. මාස 26ක් ඇතුළත පුවෙැසිවයම්වේ 

 ය ්රමා ය රුපිය් ලක්ෂ්ඨ 2 2/1රීන් ෙැඩි වී තිවෙනො. 

ආසන්න ෙශවයන් ගත්වතොත්  වමම මාස 26 ඇතුළත රුපිය් 

වකාෝටි 331 111රීන්  ය පංගුෙ ෙැඩි වී තිවෙනො.   

ගරු කාාානායකාතුමනි  ඔෙතුමා කා්පනා කාව ෙලන්න  

2951දී අවේ  ය ්රමා ය රුපිය් වකාෝටි 211යි. 2951දී රුපිය් 

වකාෝටි 211කා  ය හිඟයකා තිුදණු වවට් මාස 26ක් ඇතුළත  ය 

පංගුෙ විතවක් රුපිය් වකාෝටි 331 111රීන් ෙැඩි වී තිවෙනො. ඒ 

විතවක් වනොවෙයි  තුදන්නාන්වසේලාවේ භාණ්ඩාගාවය ඇප 

වෙමින් ඇපකාව හවහා වාජය ආයතන  ය ලොවගන තිවෙනො. 

ඇපකාව හවහා වාජය ආයතනෙලින් ගත්  ය ්රමා ය රුපිය් 

්රිලියන 2.4යි  රුපිය් වකාෝටි 241 111යි. ඔක්වකාොම ගත්වතොත්  

ඒො වාජය  ය. ආසන්න ෙශවයන් ගත්වතොත්  වාජය  ය 

රුපිය් ්රිලියන 27.7 දක්ො ෙර්ධනය වී තිවෙනො. වේ වට විශාල 

 ය උගුලකා හිව වී තිවෙනො. ්රධානම ගැටලුෙ වේය ය  ය නේ  

තුදන්නාන්වසේලාවේ ිතයගම ුදද් අච්චු ගහන factory එකාට පින් 

සිේධ වෙන්න ඕනෑ. තුදන්නාන්වසේලා  උවේ හෙස ම් පූජා 

කාවන්න ඕනෑ තැනක් තිවෙනො  උවේ හෙස ෙන්දනා කාවන්න 

ඕනෑ තැනක් තිවෙනො  උවේ හෙස ගිහි්ලා හුදන්කූලතරු පත්තු 

කාවන්න ඕනෑ තැනක් තිවෙනො. ඒ වෙන රීසි තැනක් වනොවෙයි. 

ිතයගම ුදද් අච්චු ගහන factory එකා. ිතයගම ුදද් අච්චු ගහන 
factory එකා හවහා වේය ය  යෙලට වමොනො වහෝ කාවගන්න 
පුළුෙන්. 

 තුදන්නාන්වසේලා පසුගිය අව්රේ් මාසය වෙනවකාොට මාස 

26ක් ඇතුළත රුපිය් ්රිලියනයකා ුදද් අච්චු ගහලා ති වෙනො. 

රුපිය් වකාෝටි ලක්ෂ්ඨයකා ුදද් අච්චු ගහලා තිවෙනො. 

තුදන්නාන්වසේලා ෙඳින්න ඕනෑ වකාොතැනටද? ිතයගම ුදද් අච්චු 

ගහන factory එකාට. ඒ විතවක් වනොවෙයි  පසුගිය දා එක් දිනක් 
ඇතුළත රුපිය් ිතලියන 112ක්  ඒ රීයන්වන්  රුපිය් වකාෝටි 

11 211කා ුදද් අච්චු ගහලා තිවෙනො. ඒවකාන් වපන්ුවේ 

කාවන්වන් ම්මක්ද? වේය ය  ය පියො ගැනීම සඳහා ඇති තවමට 

ුදද් අච්චු ගහන්න පුළුෙන් ව වි. හැෙැයි  ලංකාාව  පළුද ෙතාෙට 

අවේ ුදළු  යෙලින් සියයට 47කාට ආසන්න ්රමා යක් විවේය ය 

 ය ෙෙට පත්වී තිවෙනො. අවේ විවේය ය  ය පංගුෙ 

ඇවමරිකාාුව වඩොලර්  ිතලියන 35.2ක් ෙෙ අව්රේ් මස 31වෙනි 

දාට ොර්තා වෙනො. වේ අවුරුේවේ අව්රේ් මස 31ෙැනි දා 

වෙනවකාොට ආණ්ඩුෙක් හැටියට අවේ විවේය ය  ය පංගුෙ ගැනයි 

මා රීයන්වන්. මා රීයන්වන් වපෞේගලිකා සමාගේ ලොවගන 

තිවෙන  ය වනොවෙයි. මා රීයන්වන් වාජය ආයතනෙලින් 

ලොවගන ති වෙන  ය වනොවෙයි. ලංකාා ඛනිජ වත් නීතිගත 

සංසථාාෙ  ඇවමරිකාාුව  වඩොලර්  ය ලොවගන  තිවෙනො. ලංකාා 

විු ලිෙල මණ්ඩලය ඇවමරිකාාුව වඩොලර්  ය ලොවගන 

තිවෙනො. ඒො පවසරීන් තැුදෙත්  වමම ෙසවර් අව්රේ් මාසවේ 

31වෙනි දා වෙනවකාොට මධයම ආණ්ඩුෙ විතවක් ලොවගන 

තිවෙන ඇවමරිකාාුව වඩොලර්  ය ්රමා ය රුපිය් ිතලියන 

35.2ක් වෙලා තිවෙනො. එම නිසා ලංකාාව  පළුදෙැනි ෙතාෙට 

ුදළු වාජය  ය පංගුවෙන් සියයට 47ක් විවේය ය  ය ෙෙට පත් වී 

තිවෙනො. 

 ගරු කාාානායකාතුමනි  එම විවේශ  යෙලිුවත් විශාල  ය 

පංගුෙක් ජාතයන්තව  සථදෙමේ ෙැුදේකාව හවහා ලොවගන 

තිවෙනො. ආසන්න ෙශවයන් ගත්වතොත්  එතැන රුපිය් ිතලියන 

25ක් තිවෙනො. ඒ රීයන්වන් සියයට 41ක්. විවේශ  යෙලින් 

සියයට 41ක් සථදෙමේ ෙැුදේකාව හවහා ලොවගන තිවෙනො. 
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1117 වෙනතුරු  අපි  සථදෙමේ ෙැුදේකාව  හවහා ජාතයන්තව ූලලය 

වෙවළඳවපොවළන්  ය ගත්වත් නැහැ  ොණිජ  ය ගත්වත්  

නැහැ. අපි 1117 වෙනතුරු එවහම  ය ගත්වත් නැහැ. හැෙැයි 

1117 මහෙැංම් අධිපතිෙවයා හැටියට හිටපු ෙර්තමාන  ුදද් වාජය 

ඇමතිෙවයා "අපි ස්ලි වහොයාගන්න ජාතයන්තව ූලලය 

වෙවළඳවපොළට යනො" රීයලා සථදෙමේ ෙැුදේකාව හවහා  ය 

ලො ගත්තා. ගරු කාාානායකාතුමනි  සථදෙමේ ෙැුදේකාව හවහා 

ගන්නා ලද  ය විශාල වපොලී අුවපාතිකාෙලට ලොගන්න අපට සිු  

වු ා. ඒ  ය උගුව් අපි අද හිව වී තිවෙනො. වේ ජූලි මාසවේ 

17ෙැනි දා  ඇවමරිකාාුව වඩොලර් ිතලියනයකා සථදෙමේ 

ෙැුදේකාවයක් අපි වගෙුව ලැුදො. හැෙැයි  අපට ලෙන ජනොරි 

මාසවේ තෙ ඇවමරිකාාුව වඩොලර්  මිලියන 511ක් වගෙන්න 

තිවෙනො. ලෙන අවුරුේවේ ජූලි මාසවේ 28ෙැනි දා තෙ 

ඇවමරිකාාුව වඩොලර් මිලියන 2 111ක් -ඇවමරිකාාුව  වඩොලර් 

ිතලියනයක්- වගෙන්න තිවෙනො. ඒ රීයන්වන් ලෙන ෙසව සඳහා 

ඇවමරිකාාුව   වඩොලර් මිලියන 2 511ක් අපට අෙශය වෙනො 

රීයන එකායි. එම නිසා වේ විවදසථ  ය උගුව් අපි අද හිව වෙලා 

තිවෙනො.  

ගරු කාාානායකාතුමනි  අද අප සතුෙ තිවෙන විවදසථ සංචිත 

්රමා ය වකාොපම ද? ුදද් අමාතයතුමනි  වමම ජූලි 17ෙැනි දාට 

පසුෙ අද ෙන විට වහෝ තුදන්නාන්වසේට ඉදිරිපත් කාළ හැරී 

ආසන්නම දිනයට සංඛයා දත්ත ඉදිරිපත් කාවන්න. ුනලි 17ෙැනි දාට 

පසුෙ විවදසථ සංචිත වකාොපම  තිවයනොද රීයා අපි දැනගන්න 

කාැමැතියි. ුදද් අමාතයාංශවේ ව්කාේ  එසථ.ආර්. ආටිගල 

මහත්මයාවගන් මාධයව දියම් වමම ්රශථනය ඇුණොම  ඔුණ 

්රශථනය මඟ හරිනො මා දැක්කාා. "විවදසථ සංචිත නිතවම 

උච්තාෙතනය වෙනො  නිතවම අඩු වෙනො. ෙැඩි  වෙනො. එම 

නිසා රීයන්න ෙැහැ" රීයලා ඔුණ රී ො. ඒකා ෙැවදියි. මා 

අහන්වන් ජූලි මාසවේ 18ෙන දාට වකාොච්තවක් තිුද ා ද රීයලා. 

වඩොලර් ිතලියන 1.5ත්  වඩොලර් ිතලියන 3ත් අතව ුදද් ්රමා යක් 

තමයි විවේශ සංචිතෙල ඇත්වත් රීයලා මම උපකා්පනය 

කාවනො. ඒකා එවහම වනොවෙයි නේ  අජිත් නිෝ කාේවා් වාජය 

ඇමතිතුමනි  ඒකා එවහම වනොවෙයි රීයලා ඔෙතුමා රීයන්න. ඒ 

විතවක් වනොවෙයි  භාණ්ඩාගාවවේ account එකා ෙැංම් 

අයිවාෙරීන් - OD එකාරීන් - ු ෙන්වන්. ෙැංම් අයිවාෙ වකාොච්තව 

ද? භාණ්ඩාගාවවේ ෙැංම් අයිවාෙ අද ෙන විට රුපිය් ිතලියන 

611යි. ඒ රීයන්වන්  භාණ්ඩාගාව account එකා වකාෝටි 61 111කා 

ෙැංම් අයිවාෙරීන් ු ෙන තැනකාට වට පත් වෙලා තිවෙනො. වේකා 

තමයි වවට් ආර්ිකකාය.  

ඒ විතවක් වනොවෙයි ගරු කාාානායකාතුමනි  ඉදිරි මාස 4කා 

කාාලය ඇතුළත වඩොලර් ිතලියන 2.3ක් අපි වගවිය යුතුෙ 

තිවෙනො. වඩොලර් ිතලියන 2.3ක් අපට ඕනෑ  ය වගෙන්න  

ආසන්න ෙශවයන් වඩොලර් ිතලියන 3ක් අපට ඕනෑ භාණ්ඩ 

වගවනන්න. ඒ කාරුණු වදකාට පම ක් වඩොලර් ිතලියන 4.3කා 

අෙශයතාෙක් තිවෙනො.  ය වගවීම සහ භාණ්ඩ වගන්වීම සඳහා 

පම ක් අතිවර්කා ෙශවයන් වඩොලර් ිතලියන 4.3කා අෙශය 

වෙනො. ආනයන ය සහ අපනයනය අතව පවතවය අපි හදපුොම 

අවගෝසථතු සිට වදසැේෙර් දක්ො වඩොලර් ිතලියන 3ක් එන්න ඉඩ 

තිවෙනො. අපට දැන් වඩොලර් ිතලියන 3ක් අෙශයයි   ය 

වගෙන්න වඩොලර් ිතලියන 2.3.ක් අෙශයයි. ඒ රීයන්වන්  ඒ ඍුන  

වගවීේ වදකා සඳහා පම ක් වඩොලර් ිතලියන 4.3ක් අෙශය වී 

තිවෙනො. මා දැනගන්න කාැමැතියි  වේ ුදදල වකාොවහන්ද වහොයා 

ගන්වන් රීයලා. මා දැක්කාා  ගරු ුදද් අමාතයෙවයා පසුගිය දා 

එතුමාවේ ට්විටර් ගිණුම හවහා  ්රකාාශයක් කාවලා තිුදණු ෙෙ. එහිදී 

එතුමා රීයනො  ෙංේලාවේශවයන් වඩොලර් මිලියන 151ක් 

ුණෙමාරු  ය ුදදල වලස ලො ගත හැරීවෙයි රීයා උපකා්පනය 

කාවනො රීයලා. මා දන්වන් නැහැ ෙංේලාවේශය දැනට ඒ 

පිළිෙඳෙ කාෙව සථාාෙවයකා ද ඉන්වන් රීයලා. ඒ පිළිෙඳෙත් 

නිශථචිත පිළිතුවක් පාර්ලිවේන්තුෙට වදන්න ඕනෑ. ඊළඟට 

රීයනො  ඉන්දියාෙ තෙත් වඩොලර් මිලියන 411කා ුණෙමාරු  ය 

ුදදලක් ලො  වදයි රීයලා. ඉන්දියාෙ සාමානයවයන් ඒ ුදදල ලො 

වදනො. අවේ තිවෙන ෙැීමම අුවෙ අපට එාථකා ලො වදනො. 

හැෙැයි  ඒකා මාස 6කා ුණෙමාරුෙක්. අවගෝසථතු මාසවේ ඒ ුදදල 

ගත්වතොත් අපි ලෙන අවුරුේවේ වපෙවොරි මාසවේ ඒකා වගෙන්න 

ඕනෑ. අපි ජාතයන්තව ූලලය අවුදදව් සාමාජිකා වටක් නිසා 

වඩොලර් මිලියන 811ක් ලැබීවේ ඉඩක් තිවෙනො. ඊට අමතවෙ 

තුදන්නාන්වසේලා චීනවයන් වඩොලර් මිලියන 311ක් ලො ගැනීවේ 

සැලැසථමක් තිවෙනො. ඊළඟට  ුදද් අමාතයෙවයා එතුමාවේ 

පණිවුඩවේදී රීයනො  වඩොලර් මිලියන 111ක් වෙවළඳ වපොවළන් 

මහ ෙැංම්ෙ උපයා ගන්නා ෙෙ. මා දන්වන් නැහැ වෙවළඳ වපොවළේ 

වකාොවහන්ද වඩොලර් ගන්වන් රීයලා. වෙවළඳ වපොවළේ විශාල 

වඩොලර් හිඟයක් මතුවී තිවෙනො. ගරු කාාානායකාතුමනි  

සාමානයවයන් නිල ෙැංම්ෙල වඩොලවවේ ුණෙමාරු අගය රුපිය් 

111ක් වු ත්  අද කාළු කාව් වඩොලර් එකා රුපිය් 135  141 

දක්ො ෙර්ධනය වී තිවෙන ෙෙ  ඔෙතුමාත් දන්නො. එතවකාොට 

වකාොවහන්ද මිලදී ගන්වන්? ඒ නිසා තුදන්නාන්වසේලාට සුවංගනා 

වලෝකායක් හදන්න පුළුෙන් වෙලා තිවෙනො. හැෙැයි  වේ දත්ත 

ඔක්වකාෝම ඇතුවළේ වපන්ුවේ කාවමින් තිවෙන්වන් අපි විශාල  ය 

උගුලකා හිවවෙමින්  ය වගො ගැනීවේ අර්ුදදයකාට ලක් වෙමින් 

තිවෙන වාජයයක් ෙෙයි. දැන් වමොකාක්ද කාවන්න තිවෙන්වන්? 

තුදන්නාන්වසේලා නැෙත නැෙත කාවන්වන් ආනයන සීමා කාවන 

එකායි. හැෙැයි  පසුගිය ුදද් අමාතයාංශ ොර්තාව  රීයන්වන් 

වමොකාක්ද? ආනයන සීමා රීමේම නැෙත අවේ ආර්ිකකායට 

ෙලපෑමක් ඇති කාවමින් තිවෙනො. උදාහව යක් හැටියට 

ගත්වතොත්  1111 ුද් මාස 4 ඇතුළත ොහන ආනයන හවහා 

උපයා ගන්නා ලද ආදායම රුපිය් ිතලියන 33යි. හැෙැයි  වේ 

අවුරුේවේ රුපිය් ිතලියන 7යි. ඒ රීයන්වන් වමොකාක්ද?  

ආනයන සීමා නැෙත ආර්ිකකායට ෙලපෑමක් ඇති කාවමින් 

තිවෙනො. ඒ නිසා වේො එකාට ගැට ගැසුණු වේේ. වෙවළඳ 

වශේෂ්ඨවේ හිඟය   ය අර්ුදදය  නිෂ්ඨථපාදන කාඩා ෙැටීම  වාජය 

ආදායම අහිමිවීම රීයන වේ කාරුණු  හතව එකාට වෙවළමින්  

ව ගෙත් තණ්ඩ මාරුතයක් හැටියට වවට් ආර්ිකකාවේ ෙලකාණු 

සුණු විසුණු කාවමින් ගමන් කාවමින් තිවෙනො. ුදද් අමාතයෙවයා 

වේ තත්ත්ෙය වටට රීයන්න. ුදද් අමාතයෙවයා වේ තත්ත්ෙය 

වටට ඉදිරිපත් කාළ යුතුෙ තිවෙනො. වේ තත්ත්ෙයට 

තුදන්නාන්වසේලා වමොකාක්ද කාවන්වන්? ගරු කාාානායකාතුමනි  

වමෙැනි තත්ත්ෙයක් තිවෙනොය රීයලා කා්පනා කාවමින් වටක් 

පාලනය කාවන ෙෙ වපන්ෙන්වන් නැහැ.  

මම ඔෙතුමාට උදාහව  කීපයක් රීයන්නේ. වවට් වාජය 

ආයතන 29කා පාඩුෙ මම රීයන්නේ. වාජය ආයතන දහනෙවේ 

ුද් මාස හතවර් පාඩුෙ රුපිය් ිතලියන 81යි. ඒ රීයන්වන්  

රුපිය් වකාෝටි 8 111යි. තුදන්නාන්වසේලා රීයනො  ගුරුෙරුන්ට 

පඩි ෙැඩි කාවන්න රුපිය් ිතලියන 56ක් අෙශය වෙනො රීයලා. 

හැෙැයි  වාජය ආයතන 29කා පළුදෙැනි මාස හතවර් පාඩුෙ 

රුපිය් ිතලියන 81ක් ෙෙට පත්වී තිවෙනො. ඒ රීයන්වන්  වේ 

ෙසව අෙසන් වෙනවකාොට ආසන්න ෙශවයන් ගත්වතොත් ඒ ුදදල 

රුපිය් ිතලියන 141 ඉක්මෙනො. ඒ රීයන්වන්  රුපිය් වකාෝටි 

141 111ක්. මතකා තො ගන්න. ගරු තම් වාජපක්ෂ්ඨ ඇමතිතුමනි  

SriLankan Airlines එවක් පාඩුෙ කීයද රීයලා ඔෙතුමා දන්නො. 

SriLankan Airlines එකා පෙවා ගත්ත දෙවසේ සිට අද ෙන විට 
පාඩුෙ රුපිය් ිතලියන 371යි. ඒ රීයන්වන්  වකාෝටි 37 111යි. අපි 

අහනො  එෙැනි ආයතන නඩත්තු කාළ යුතු ද රීයලා. පළුදෙැනි 

මාස හතවර් SriLankan Airlines එවක් පාඩුෙ රුපිය් ිතලියන 
14යි. ඒ රීයන්වන්  රුපිය් වකාෝටි 1 411යි. පළුදෙැනි මාස 

හතවර් වත් සංසථාාව  පාඩුෙ රුපිය් ිතලියන 45යි. ඒ 

රීයන්වන්  රුපිය් වකාෝටි 4 511යි. වමොකාක්ද සිු වී තිවෙන්වන්? 
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පාර්ලිවේන්තුෙ 

දැන් වාජය ආයතන මහා ෙවක් ෙෙට පත් වෙච්ත ආයතන ෙෙට 

පත්වී තිවෙනො. ඒ වමොකාක් නිසා ද? වත් සංසථාාෙ පාඩු වෙමින් 

තිිතයදී ලැයිසථතුෙලින් වසේෙකායන් ෙඳො ගත්තා. CPSTL 
ආයතනයට වේශපාලන ලැයිසථතුෙලින් 211කාට ආසන්න 

සංඛයාෙක් වසේෙකාවයෝ දැේමා. ඒ ආයතන කාඩා ෙැවටනො. 

හැෙැයි  වේශපාලන ලැයිසථතුෙලින් තෙ වසේෙකාවයෝ දානො. ගරු 

කාාානායකාතුමනි  වත් සංසථාාෙ විතවක් වාජය ෙැංම් වදකාට 

තිවෙන  ය ්රමා ය රුපිය් ිතලියන 671යි. ඒ රීයන්වන්  

රුපිය් වකාෝටි 67 111යි. ලංකාා ෙැංම්ෙට සහ මහජන ෙැංම්ෙට 

ලංකාා ඛනිජ වත් නීතිගත සංසථාාෙ  යයි. වේ ුදද් කාාවේද? 

මහජනයාවේ තැන්පතු ුදද්. වේ ුදද්ෙලින් වමොකාක්ද කාවලා 

තිවෙන්වන්? ලංකාා ඛනිජ වත් නීතිගත සංසථාාෙ ලංකාා 

ෙැංම්වෙන්  මහජන ෙැංම්වෙන්  ය අවවගන තිවෙනො. ඒ ුදද් 

වකාොවහේ සංෙර්ධනයකාටද යන්වන්? ඒ ුදද් වයොදෙන්න යන්වන් 

වකාොවහේටද? ලංකාා ඛනිජ වත් නීතිගත සංසථාාෙ රුපිය් ිතලියන 

671කා  යකාරුෙම් ෙෙට පත්වෙලා තිවෙනො. ඒ ොවේම 

SriLankan Airlines එකා පෙවා ගත් දෙවසේ සිට රුපිය් ිතලියන 
371කා  යකාරුෙම් ෙෙට පත්වී තිවෙනො  ලංකාා ඛනිජ වත් 

නීතිගත සංසථාාව . වේකායි වේ වවට් තත්ෙය. ඒ නිසා වේ 

ආයතනෙල ෙවත් වේ ආර්ිකකායට මහා වහ යක් හැටියට 

පහත්වෙමින් තිවෙනො. දැන් තුදන්නාන්වසේලා වමොකාක්ද 

කාවන්න ඕනෑ? 

මා රීයන්වන් වමයයි.  පළුදවකාොටම වේ පිළිෙඳෙ සැෙෑ 

තත්ත්ෙය තුදන්නාන්වසේලා වේ වටට ඉදිරිපත් කාවන්න. ඒකා 

තමයි  අංකා එකා. අංකා වදකා විධියට වේ සඳහා ගතයුතු ක්රියාමාර්ග 

ග නාෙක් තිවෙනො. පළුදවකාොටම වාජයය කාාර්යක්ෂ්ඨම රීමේම 

සහ ුදද් නාසථතියට  ෙංතාෙට   දෂ්ඨ යට තිත තැබීම සඳහා 

ව ගෙත් සැලැසථමක් හදන්න ඕනෑ. වාජය ආදායම වමපම  

අඩුවෙමින් තිිතයදී තමයි  රීවලෝග්රෑේ එකාකාට රුපිය් 18ක්ෙ 

තිුදණු සීනි ෙේද ශත 15 දක්ො අඩු කාවළේ. ඒ කාවුරු වෙුවවෙන්ද? 

එය කාවළේ වේ පාර්ලිවේන්තුව  ොඩිවෙලා සිටින රීසිම 

මන්ත්රීෙවයම් වෙුවවෙන් වනොවෙයි. ඒ ොවේම වේ වවට් සීනි 

පරිවභෝජනය කාවන ජනතාෙ වෙුවවෙුවත් වනොවෙයි. සීනි සඳහා 

රුපිය් 18කා ෙේදක් තිුද ා. ඒකා ශත 15 දක්ො අඩු කාළා  

'වි්මාර්' ආයතනය වෙුවවෙන් පම ක්. ඒ අුවෙ  භාණ්ඩාගාවයට 

ලැිතය යුතු ධනය රුපිය් වකාෝටි 2 511ක් එකා සමාගමක් වෙත 

ගලාවගන යන්න ඉඩ සැලැසථවූො. තුදන්නාන්වසේලා වේො 

කාවන්වන් කාවුරු වෙුවවෙන්ද?  

ඒ විතවක්  වනොවෙයි  වේ ෙනවකාොට වජය මහා පරිමා  

ඉදිරීමේේෙලට යමින් තිවෙනො. වේ වවට් වකාොන්ක්රීට් 

ෙනාන්තවයක් වගොඩ නැඟුො රීයලා ජනතාෙවේ ම්සගින්නට 

උත්තවයක් ලැවෙන්වන් නැහැ. එම නිසා වකාොන්ක්රීට් 

ෙනාන්තවයක් වෙුවෙට වවට් ජන ීයවිතයත් එක්කා සේෙන්ධ වුණු 

සංෙර්ධන මාෙතකාට ඔෙතුමන්ලා යන්න. වේ මහා පරිමා  

වකාොන්ක්රීට් ෙනාන්තව අද අවේ වටට ෙවක් වෙලා තිවෙනො. ඒො 

 ය වගො ගැනීමට ෙැරි  ්රතිලාභයක් නැති ආයතන ෙෙට පත්වී 

තිවෙනො.  ඒො ආර්ිකකායකාට ෙවක් ෙෙ ඔෙතුමන්ලා මතකා 

තොගන්න. නුදත්  අද ෙව සහිත වකාොන්ක්රීට් ෙනාන්තව වගොඩ 

නැ වඟමින් තිවෙනො.  තුදන්නාන්වසේලා ඒකා නතව කාවන්න.  

වේ අර්ුදදවයන් මිවදන්න තුදන්නාන්වසේලා වතෝවාවගන 

තිවෙන්වන් මාර්ග තුනයි. එකාක්   ය ගැනීම. වදෙැනි එකා  

විරීණීම. තුන්ෙැනි එකා  ුදද් අච්චු ගැසීම. දැන් වමොකාක්ද කාවලා 

තිවෙන්වන්? තුදන්නාන්වසේලා අවේ වවට් ආයතන විම් න්න 

හදනො. වේ  විවශේෂ්ඨවයන් සවත් වීවවසේකාව අමාතයෙවයා 

නිවයෝජනය කාවන ආණ්ඩුෙ. ඒවගෝලන් වේශ ව්රේමීත්ෙය වදෝවව 

ගලා වගන ගිය   ඇඟට ඇඟි්ලරීන් ඇන්නත් වේශ ව්රේමීත්ෙය 

එළියට පනින පාලකාවයෝ. හැෙැයි  දැන් වමොකාක්ද වෙමින් 

තිවෙන්වන්? තුදන්නාන්වසේලා වකාවෙලපිටිය ෙලාගාවවයන් 

සියයට 41ක් ඇවමරිකාාුව සමාගමකාට පෙවා ු න්නා. 

වකාවෙලපිටිය ෙලාගාවයට එළන ගෑසථ නළ පේධතියක්  ඒො 

ගෙඩා රීමේවේ ගෙඩා සංකීර් යක්  හදන්න විු ලිෙල 

අමාතයෙවයා වටන්ඩර් කාැඳො තිුද ා.  එවසේ තිිතයදී ඒ ෙැ ව් 

ඇවමරිකාාුව සමාගමකාට පෙවා ු න්නා. ඒ  ඇයි? වකාවෙලපිටිය 

ෙලාගාවවේ සියයට 41 වකාොටසථ අයිතිය ගන්වන් වේ ඉදිරීමේේ 

ු න්වනොත් විතවයි රීයලා ඇවමරිකාාුව සමාගම රී ො. එවහම 

නේ වකාෝ  වේශ ව්රේමීත්ෙය? 

ඒ ොවේම  අවේ වවට් ඛනිජ වත් නීතිගත සංසථාාව  

ඒකාාධිකාාරිත්ෙයක් තිුදණු ෙෙ තුදන්නාන්වසේලාත් දන්නො. ඛනිජ 

වත් සංසථාා පනත අුවෙ වත් වගන්වීම  වෙදා හැමේම  පිරිපහු  

රීමේම  මිර රීමේම  ගෙඩා රීමේම ලංකාා ඛනිජ වත් නීතිගත 

සංසථාාව  ඒකාාධිකාාවයක්. වේ ෙනවකාොට උදය ගේමන්පිල 

අමාතයෙවයා කාැිතනට් මණ්ඩලයට වයෝජනාෙක් ඉදිරිපත් කාව 

තිවෙනො  එම පනත සංවශෝධනය කාවලා වත් ඒකාාධිකාාරිත්ෙය 

ිතඳින්න  වාජය අධිකාාරිත්ෙය ිතඳින්න. එවහමනේ  වේශ 

ව්රේමීත්ෙය වකාොතැනද තිවෙන්වන්?  

ඊළඟට තුදන්නාන්වසේලා දන්නො  වසවලන්දිො ආයතනය 

වගොඩ නඟා වකාොළඹ මහ තැපැ් කාාර්යාලය පිහිටි ිත්ඩිම  

ග්රෑන්් ඔරියන්ට් වහෝටලය  වයෝර්ක් වගාාඩනැඟි්ල  විවේශ 

කාටයුතු අමාතයාංශය පිහිටි වගොඩනැඟි්ල  හි්ටන් වහෝටලය 

ආදී ජාතිකා සහ වපෞවාණිකා උරුම විම් න්න සැලසුේ කාව 

තිවෙන ෙෙ. වකාොේපඤථඤවීදිවේ ගුෙන් හුදදා කාඳවුව පිහිටි භූමිය 

විම් න්නත් අද සැලසුේ කාවමින් තිවෙනො. ඒ ොවේම වේවර් 

ෙැෙ අසළ තිවෙන ඉඩේ විම් න්නත් අද සැලසුේ කාවමින් 

තිවෙනො. තුදන්නාන්වසේලා කාවුද? මට දැවනන විධියට ුදද් 

වාජය අමාතය කාේවා් මහතා ඉතා වහොඳ වරෝකාර්ෙවවයක්. 

ඇත්තටම ඊට ෙඩා වහොඳයි  වරෝකාර් සමාගමක් දැේමා නේ. ඒො 

කාවන්න ආණ්ඩු හදන්න ඕනෑ නැහැ. වාජය වේපළ විම් න්න 

වරෝකාර් සමාගමක් අද අපි ඉදිරිපිට තිවෙනො. එම නිසා 

තුදන්නාන්වසේලාවේ පිළිවෙත වෙලා තිවෙන්වන් වාජය වේපළ 

විරීණීමත්   ය ගැනීමත්  නැෙත ුදද් අච්චු ගැසීමත්.  

ගරු කාාානායකාතුමනි  අවේ වවට් මහ වපොවළොෙ  පස ෙස 

විසෙලින් පිරිලා තිබීම පිළිෙඳෙ අපට විව තනයක් තිවෙනො. ඒකා 

නැෙත සංවක්ෂ්ඨ ය කාව ගැනීවේ ඕනෑකාමත් අපට තිවෙනො. 

අවේ වවට් පුවෙැසියන් ෙම්ගඩු වවෝගවයන්  පිළිකාා වවෝගවයන් 

වපවළන තත්ත්ෙයකාට පත්වී තිවෙනො. අපි ඒ ීයවිත නැෙත 

සුවක්ෂිත කාවන්න ඕනෑ  සුෙපත් කාවන්න ඕනෑ. ඒ පිළිෙඳෙ 

විොදයක් නැහැ. හැෙැයි  වසායනිකා වයදවුේ නතව රීමේමට 

ආණ්ඩුෙ කාඩිුදඩිවේ ගත් තීන්ු ෙ අවේ වවට් ුදළු නිෂ්ඨථපාදනයටම 

ෙලපෑමක් ඇති කාවමින් තිවෙනො.  ගිය අවුරුේවේ ුනනි මාසවේ 

වත් නිෂ්ඨථපාදනය හා සංසන්දනය කාව ෙලනවකාොට වේ අවුරුේවේ 

ුනනි මාසවේදී වත් නිෂ්ඨථපාදනය රීවලෝග්රෑේ ලක්ෂ්ඨ 24රීන් 

අඩුවෙලා තිවෙනො. ඒ ොවේම මම වේකාත් රීයනො. ලෙන 

අවුරුේවේ ජූලි  අවගෝසථතු  සැේතැේෙර් මාස ෙනවකාොට මීට ෙඩා 

ෙැඩි ්රමා යරීන් වේ වත් නිෂ්ඨථපාදනය කාඩා ෙැවටනො. ඒ 

ොවේම තුදන්නාන්වසේලා වේ සඳහා නිසි වයදවුේ වයොදන්න 

සමත් වුවණ් නැත්නේ අවේ වවට් වගොවීන් වගොවිතැන අත්හැව 

දමනො. අවේ වවට් භූමිවයන් සියයට 22ක් කාෘෂි කාාර්මිකා ිතේ. 

අවේ වවට් රම ෙලකාාවයන් සියයට 17ක් කාෘෂි කාර්මාන්තවේ 

වයවදනො. අවේ ජාතිකා නිෂ්ඨථපාදනයට සියයට හතහමාවකා පම  

දායකාත්ෙයක් වදන්වන් කාෘෂි කාර්මාන්තවයන්. අවේ අපනයන 

ආදායමින් සියයට 15ක් ලැවෙන්වන් කාෘෂි කාර්මාන්තවයන්. අවේ 

වවට් කාාර්මිකා නිෂ්ඨථපාදනෙලින් සියයට 15ක් කාෘෂි කාර්මාන්තය 
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පදනේ වූ නිෂ්ඨථපාදන. ඒ අුවෙ  කාෘෂි කාර්මාන්තය රීයන්වන් අවේ 

වවට් ආර්ිකකාවේ ්රධාන පංගුෙක්. ඒ පංගුෙ පිළිෙඳෙ තීන්ු ෙක් 

ගන්න ඕනෑ වකාොවහොමද? ඒ පංගුෙකා වයදවුේ පිළිෙඳෙ තීව යක් 

ගන්න ඕනෑ. ගරු තම් වාජපක්ෂ්ඨ මැතිතුමනි  ඔෙතුමා 

තිසථසමහාවාමවේ  වයෝධ ෙැෙ යටවත්  තිසා ෙැෙ යටවත්  

ලුණුගේවෙවහව ෙයාපාවය යටවත් ෙගා කාවන වගොවිවයම් ෙෙ මම 

දන්නො. මම ඔෙතුමා ගැන දන්නො. ඔෙතුමා  වගොවිතැනත් එක්කා 

සේෙන්ධවෙලා කාටයුතු කාවනො. මහ කාන්නවේ නිසි පරිදි 

වයදවුේ ලැුදවණ් නැත්නේ ෙගා කාවන්න පුළුෙන්ද රීයලා මම 

ඔෙතුමාවගන් අහන්න කාැමැතියි. ඔෙතුමාට වේ ගරු සභාව දී 

රීයන්න ෙැරි නේ වේ විකාාවය ගැන ම්ලීට ගිහි්ලා රීයන්න. 

මම වයෝජනා කාවන්වන් ඒකායි. ඔෙතුමා ජනාධිපති ම්ලිට 

රීයන්න. එතුමා ම්ඹුරුෙල ඇවිදලා නැතිෙ ඇති. නුදත්  ඔෙතුමා 

ම්ඹුරුෙල ඇවිදලා තිවෙනො. 

 නිෂ්ඨථපාදනය කාඩා ෙැටීම නිසා සිු  විය හැරී වේ වමොකාක්ද?  

අනිොර්යවයන්ම වගෝධාභය වාජපක්ෂ්ඨ ජනාධිපතිෙවයා වේ තීන්ු ෙ 

ආපසු අම්ළනො පව  විධියටම. එවහම නැත්නේ අවේ වවට් 

ආහාව හිඟයක් ඇති ෙනො. කාාෙනිකා වගොවිතැන  පස සුෙපත් 

රීමේම ගැන විදයාත්මකා ෙැඩ පිළිවෙළක් හදලා  අවේ පක්ෂ්ඨවේ 

සාමාජිකායන් ඒ පිළිෙඳෙ පර්වේෂ්ඨ  කාවලා තිවෙනො.  

ගරු ශෂීන්්ර වාජපක්ෂ්ඨ වාජය ඇමතිතුමනි  ඔෙතුමා ගිවේ 

ිතයගම වකාොවහේටද? අවේ පක්ෂ්ඨවේ ිතයගම සංවිධායකාතුමාවේ 

පර්වේෂ්ඨ ාගාවය ෙලන්නයි ඔෙතුමා ගිවේ. ඔෙතුමා රාෙසථතිපුව 

වකාොවහේටද ගිවේ? අවේ පක්ෂ්ඨවේ  නැ වඟනහිව ුවෙවගේ පළාවත් 

්රාවේය ය සභා මන්ත්රීෙවයාවේ ම්ඹුව ෙලන්නයි ඔෙතුමා ගිවේ. 

අපි  ඒො ්රාවයෝගිකාෙ කාවන මිනිසථසු. ඒ නිසා ජාතිකා ෙශවයන් 

වකාොච්තව අසථෙුව ්රමා යක් වගවනන්න පුළුෙන්ද  වකාොච්තව 

කාාලයරීන් වගවනන්න පුළුෙන්ද රීයලා අපි දන්නො. නුදත්  

එවහම රීසි දැක්මක්  සැලැසථමක් නැතිෙ අද අවේ වවට් ජාතිකා 

නිෂ්ඨථපාදනය කාඩා ෙට්ටන සැලැසථමකාට ඇවි්ලා තිවෙනො.  

ගරු කාාානායකාතුමනි  මා අෙසන් ෙශවයන් රීයන්වන් 

වේකායි. අද විශාල වඩොලර් හිඟයක් තිවෙනො. පසුගිය ුනලි 

මාසවේ 15 ෙැනිදා ආපු වත් නැෙ ොගන්න ෙැරි වු ා. ඒකාට 

දෙසථ වදකාක් demurrages වග ො. ඒ වත් නැෙ අේොනිවේ 

සමාගවමන් වගනාව . අේොනි සමාගමට තමයි අපි ලංකාා ඛනිජ 

වත් නීතිගත සංසථාාවෙන් නැෆථතා වදන්වන්. නැෆථතා වදනො 

රීයලා තමයි අපි වඩොලර් මිලියන 21කා වත් නැෙ ො ගත්වත්. 

දෙසථ වදකාක් demurrages වග ො. තෙ වපට්ර් නැෙක් ආනයනය 
කාවන්න සැලසුේ කාළා  ුනලි මාසවේ 29ෙැනි දාට වපට්ර් හිඟ 

ෙනො රීයලා. ඒ වටන්ඩවය කාැඳවූො. නුදත් වටන්ඩවය cancel 

කාළා  වඩාාලර් වගො ගන්න ෙැරිෙ. 11ෙැනි දා එන්න තිුදණු 

වපට්ර් නැෙ අේොනි සමාගම එක්කා කාාා කාවලා  29ෙැනි දාට 

වගවනන්න කාටයුතු කාළා. ඒ නිසා වේකා 'අ්ඩ්ඩාවෙන්' 

ු ෙන්වන්. වකාොයි වෙලාව   වකාොතැන වේ තත්ත්ෙය පුපුවයිද 

රීයන සැකාය මතු වී තිවෙනො. ඒ නිසා ආණ්ඩුෙක් හැටියට පළුද 

වකාොටම තුදන්නාන්වසේලා ආදර්ශයක් ලො වදන්න. වේ වවට් 

වියදේ කාපන්න ලැහැසථතියි  අවපරිසථසේ වලස වියදේ කාවන්න 

ලැහැසථතියි  කාළමනාකාව ය කාවන්න ලැහැසථතියි රීයන ආදර්ශය 

තුදන්නාන්වසේලා ලො වදන්න.  

 අෙසන් ෙශවයන් මා වේ කාාව යත් රීයන්න කාැමැතියි. 

ඔලිේපික්ෙලට ඇමතිෙරු හතව පසථ වදවනම් යන්වන් වමොකාටද? 

වමොකාක්ද වදන ආදර්ශය? ඒ අය යන්වන් ු ෙන්නද? ඒොට වියදේ 

වෙන්වන් වඩොලර්. වඩොලර් හිඟ තිවෙන වටකා වමොකාක්ද වේ 

කාවන්වන්? ඒ නිසා අමාතයෙරු ආණ්ඩුෙක් හැටියට නිසි 

ආදර්ශයක් ලො වදමින්  වේ ඇති වී තිවෙන තත්ත්ෙය පිළිෙඳෙ 

වටට පැහැදිලි කාවමින්  වාජයයත්  වපෞේගලිකා අංශයත්   වපොු  

ජනතාෙත් ඒකාාෙේධ කාැප රීමේමක් හා මැදිහත්වීමක් සහිත ෙැඩ 

පිළිවෙළක් හැු ව  නැත්නේ  අවේ වටට විශාල ආර්ිකකා උගුලකා 

හිව වීවේ අනතුවකාට ුදුණ  පාන්නට සිු  ෙනො රීයන කාාව ය  

අෙධානයට වයොුද කාවමින් මා නිහඬ ෙනො.  

වේ අෙසථාාෙ ලො දීම සේෙන්ධවයන් ගරු කාාානායකාතුමාට 

මා සථතුතිෙන්ත ෙනො. 

  
 රු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 මීළඟට වයෝජනාෙ සථිකව රීමේම  ගරු හර්ෂ්ඨ ද සි්ො මැතිතුමා. 

ඔෙතුමාට විනාඩි 21කා කාාලයක් තිවෙනො. 

 

[පූ.භා. 22.58  

 

 රු මආචාර්ය  හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வா) 

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

ඉතා වකාටි කාාලයක් වන් මට තිවෙන්වන්  ගරු 

කාාානායකාතුමනි.  

සභාෙ කා් තෙන අෙසථාාව  ගරු අුවව ම්මාව දිසානායකා 

මැතිතුමා ඉදිරිපත් කාළ  වයෝජනාෙ මා සථිකව කාවනො.  එතුමා 

කාාාෙ අෙසානවේදී රී ො  සමහව වෙලාෙට වසායනිකා 

වපොවහොව ආනයනය රීමේවේ තීව ය වෙනසථ කාවයිද දන්වන් 

නැහැ රීයලා. 

ගරු කාාානායකාතුමනි  ගරු තම් වාජපක්ෂ්ඨ ඇමතිතුමාත් වේ 

අෙසථාාව  ගරු සභාව  ඉන්නො. ගරු ෙැසි් වාජපක්ෂ්ඨ 

මැතිතුමාවේ අත්සනින් ඊවේ නිව දනයක් නිම්ත් කාව තිවෙනො  

සියලු ෙැංම්ෙල  ්රධාන විධායකා නිලධාරින්ට. ඒ නිව දනය මා 

සභාගත කාවන්න කාැමැතියි. වේ අෙසථාාව  ඉඳලා අලුත් ගැසට් 

එකාක් ගහලා තිවෙනො. ඒ ගැසට් එකා පරිග කාවයන් 

download කාව ගන්න මම  උත්සාහ කාළා. නුදත්  Internet එවක් 
එය නැහැ. වමවතක් තහනේ කාව තිබූ වනොවයම්ත් වසායනිකා 

වපොවහොව ආනයනය රීමේවේ නිව දනය අවගෝසථතු 12ෙැනි දා 

ඉඳලා ඉෙත් කාව තිවෙනො. ඒො licence එකාක් යටවත් 

වගවනන්න පුළුෙන් රීයලා වේ නිව දනවේ රීයනො. 

ගරු කාාානායකාතුමනි   Imports and Exports (Control) 
Act එකා යටවත්   ගරු ෙැසි් වාජපක්ෂ්ඨ මැතිතුමාවේ අත්සන-  

 
 රු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

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

අනතුරුව  රු කථානායකතුමා මූලාසනමයන් සවත් වූමයන්   
නිමයෝජය කථානායකතුමා  [ රු රාජිත් සියලලාපිටිය මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராெனத் 

தினின்று அகைபவ, பிரதிச் ெபாநாயகர் அவர்கள் [மாண்புமிகு 

ரன் ித் ெியம்பைாபிட்டிய] தமைமம வகித்தார்கள். 

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

 රු මආචාර්ය  හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வா) 

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

ගරු නි වයෝජය කාාානායකාතුමනි  වමය සඳහන් වෙලා 

තිවෙන්වන් ඉංග්රීසිවයන් විතවයි. [ොධා රීමේමක්  වපෝඩක් ඉන්න. 

ඉංග්රීසිවයන් විතවයි තිවෙන්වන්. සිංහල භාෂ්ඨාවෙන් නැහැ. HS 

Code 31.02 යටවත් තිවෙනො  "Mineral or chemical 

fertilizers, nitrogenous" රීයලා. ඊළඟට   32.13 යටවත්  
"Mineral or chemical fertilizers, phosphatic", 31.03 යටවත් 

තිවෙනො  "Mineral or chemical fertilizers, potassic" රීයලා 

තිවෙනො. ඒකා සිංහලට පරිෙර්තනය කාවළොත් රීයන්වන්  

නයිට්රජනීය ඛනිජමය වහෝ වසායනිකා වපොවහොව  වපොසථපැටිකා 

ඛනිජමය වහෝ වසායනිකා වපොවහොව රීයලායි. වමහිදී ඉතාම 

පැහැදිලිෙ රීයනො  නයිට්රජන්  වපොසථපවසථ සහ වපොටෑසියේ යන 

ූලල ්රෙයයන්වගන් වදෙර්ගයක්  තුන්ෙර්ගයක් අඩංගු ඛනිජමය 

වහෝ වසායනිකා වපොවහොව ෙර්ග  තහනේ කාවලා තිිතච්ත 

ලැයිසථතුවෙන් ඉෙත් කාවලා රීයලා. ඉතින් මම කාැමැතියි  ගරු 

ුදද් අමාතයතුමා වෙුවවෙන් ඊළඟ කාාාෙ කාවන වජවේ 

අමාතයෙවවයම්වගන් වේකාට පිළිතුවක් ලො ගන්න.  

ජනාධිපති වගෝධාභය වාජපක්ෂ්ඨ මැතිතුමා දිගින් දිගටම රී ො  

"මම වේකා රීසිවසේත් reverse කාවන්වන් නැහැ. මම වසායනිකා 

වපොවහොව ආනයන සීමාෙ දැඩිෙ ක්රියාත්මකා කාවනො" රීයලා. අපි 

කාවුරුත් විශථොස කාවනො  ඛනිජමය වපොවහොව - mineral 
fertilizer - එවහම නැත්නේ කාාෙනිකා වපොවහොව අෙශය ෙෙ. ඒ 

වෙනසථ වීම සේෙන්ධවයන් අවේ රීසිම විරුේධත්ෙයක් නැහැ. 

නුදත් වමහිදී පැන නැඟුණු ගැටලුෙක් තිවෙනො. ඒ  එම තීව ය 

ෙහාම ක්රියාත්මකා රීමේම හවහා වගොවි මහත්ෙරුන්ට සහ සාමානය 

පාරිවභෝගිකායන්ට උේගත වෙලා තිුදණු ගැටලුෙයි. ඉතින් වේ 

reverse රීමේම ගැන මම අහන්න කාැමැතියි  එවහම වදයක් කාවලා 
තිවෙනොද  එවහමත් නැත්නේ ෙැංම්ෙල ්රධාන විධායකා 

නිලධාරින්ට යො තිවෙන ලියුම ෙයාජ එකාක්ද රීයලා. ඒ කාාව ය 

සේෙන්ධවයන් විග්රහයක් කාවයි රීයා මම ෙලාවපොවවොත්තු 

වෙනො. ගරු නිවයෝජය කාාානායකාතුමනි  එම ලිපිය සහ 

වවගුලාසි ඇතුළත් ව්ඛනය හැන්සා්ගත කාවන්න රීයා 

ඔෙතුමාවගන් ඉ්ලා සිටිමින් මම ඒො සභා ත* කාවනො.  

ගරු අුවව ම්මාව දිසානායකා මැතිතුමා ූලලිකා ෙශවයන් කාවපු 

විග්රහයට අපි සේපූර් වයන් එකාඟ වෙනො. ඒ නිසා වේ වවට් 

ආර්ිකකා ්රශථනය පිළිෙඳ කාාා කාවන්න මම නැෙතත් 

ෙලාවපොවවොත්තු ෙන්වන් නැහැ. වමොකාද  අපි කාවුරුත් ඒ ගැන 

දන්නො. වමතැන තිවෙන ගැටලුෙ තමයි  අපි වමොකාක්ද කාළ 

යුත්වත්  වකාොවහොමද වමතැනින් එළියට එන්න ඕනෑ රීයන එකා. 

ඒකාට විසුදමයි අවේ වේ විොදය තුළින් වසොයන්න ඕනෑ.  

ගරු නිවයෝජය කාාානායකාතුමනි  ආණ්ඩුෙ විශථොස කාවන ක්රම 

තුනක් ගැන රී ො. වකාටි කාාලීනෙ  ය ගන්න ඕනෑ රී ො. එහිදී 

ෙංේලාවේශය  ඉන්දියාෙ  චීනය ආදි වනොවයම්ත් වටෙලින් 

වකාටිකාාලීන  ය පහසුකාේ  එවහමත් නැත්නේ swap  ය 

ගන්නො රී ො. වේකා ්රෙය ලතාව  ගැටලුෙක්  this is a 
liquidity problem. ඒ නිසා තමන්ට cash flow එකාක් තිවෙනො 

නේ ්රශථනය විසඳා ගන්න පුළුෙන් රීයලා තමයි එතුමන්ලා විශථොස 

කාවන්වන්. ඊළඟට එතුමන්ලා රීයනො  වසවලන්දිො යනාදී 

ආයතන හවහා අෙශය සේපත් විම් ා වේ අවුරුේවේ ඉදිරි මාස 

හවේ පම ක් වඩොලර් මිලියන 411ක් ලො ගන්න එතුමන්ලා 

ෙලාවපොවවොත්තු ෙන ෙෙ. ඊළඟට රී ො  ආනයන සීමා කාවලා 

අපනයන ශක්තිමත් කාවලා වෙවළඳ වශේෂ්ඨවේ සහ ජංගම ගිණුවේ 

හිඟය අඩු කාව ගන්න උත්සාහ කාවනො රීයලා.  

ගරු නිවයෝජය කාාානායකාතුමනි  වමහිදී අපට පැහැදිලි කාව 
ගන්න ඕනෑ කාාව ාෙක් තිවෙනො. ඒ තමයි එතුමන්ලා -ආණ්ඩුෙ
- විශථොස කාවන ෙැඩ පිළිවෙළ වමොකාක්ද රීයන එකා. ආනයනය 
තහනේ කාවන්න  එවහම නැත්නේ සීමා කාවන්න  ඊට පසථවසේ 
අපනයනය ෙැඩි කාවගන්න  පුළුෙන් රීයා එතුමන්ලා විශථොස 
කාවනොද? "අපි භාණ්ඩ වේන්න වදන්වන් නැහැ. නුදත්  අවේ 
වටින් පිට වටෙලට වගන යන ඒො සේෙන්ධවයන් අපි දැඩිෙ 
මැදිහත් වෙලා ෙැඩ කාවනො" රීයලා අවේ වවට් භාණ්ඩ 
ආනයනකාරුෙන්ට රීයන ෙෙ ද ඒ රීයන්වන්? ගරු නිවයෝජය 
කාාානායකාතුමනි  සාමානයවයන් වලෝකාවේ එවහම වෙන්වන් 
නැහැ. එක්වකාෝ විෙෘත වෙන්න ඕනෑ  එවහම නැත්නේ සංෙෘත 
වෙන්න ඕනෑ. ඔය වදකාම කාවන්න ෙැහැ  කුවුලයි කාැඳයි වදකාම 
වේවා ගන්න අපට ෙැහැ. එවහම නේ  වේ මතොදය 
සේෙන්ධවයන් අපට හිතන්න වෙනො  වකාොයි ආකාාවයටද වේ 
්රශථනයට විසුදම වසොයන්වන් රීයලා. 

ගරු නිවයෝජය කාාානායකාතුමනි  මම ඔෙතුමාට වපන්ෙන්න 
කාැමැතියි මා ළඟ තිවෙන වේ වලෝකා සිතියම. වේ වලෝකා 
සිතියවේ වටේ 43ක් ලම්ණු කාව තිවෙනො. වමහි ලම්ණු කාව 
තිවෙන්වන්  අද පාවිච්චි කාවන වමන්න වේ  දවකාානය  එවහම 
නැත්නේ iPhones හදන වටේ 43. අවේ ගරු මන්ත්රීෙරුන් 
115වදනා ළඟම වේ උපකාව ය තිවෙන නිසා එය උදාහව යට 
වගන කාාා කාවන්න මම වෙොවහොම කාැමැතියි. අවේ වට වේ 
වගෝලීය නිෂ්ඨථපාදන ජාලවේ නැහැ. අවේ වවට් නම වේ වටේ 
අතවට එකාතු ෙන්වන් නැහැ. 

ඒකාට වහේතුෙක් තිවෙනො  ගරු නිවයෝජය කාාානායකාතුමනි. 
ආණ්ඩුෙ විශථොස කාවනො  'වේ වට ඇතුවළේ කාවන අවේ 
නිෂ්ඨථපාදනෙලින් සථෙයංවපෝෂිත වෙන්න අපට පුළුෙන්. ඒ නිසා ෙු  
තාේප ගහලා  ආනයනය අඩු කාවලා  සමහව වෙලාෙට ආනයනය 
සේපූර් වයන් නතව කාවලා  එවහමත් නැත්නේ ෙු  සීමා ඉහළ 
දාලා වේය ය ආර්ිකකාය වගොඩ ගන්න අපට පුළුෙන්. ඒ නිසා විවේශ 
වටේ සමඟ සේෙන්ධ වෙන්න අෙශයතාෙක් අපට නැහැ. අපට 
වෙවළඳ ගිවිසුේ සමඟ එකාඟ වෙන්න අෙශයතාෙක් නැහැ. අපට 
වගෝලීය නිෂ්ඨථපාදන ජාල සමඟ එකාතු වෙන්න අෙශයතාෙක් නැහැ. 
අපට ආනයන ආවේශන කාර්මාන්තකාව ය හවහා දියුණු වෙන්න 
පුළුෙන්.' රීයලා. නුදත් ඒ විශථොසය පිළිෙඳ ගැටලුෙක් තිවෙනො. 
ආනයන ආවේශන ්රතිපත්තියත්  අපනයන ්රතිපත්තියත් අතව 
වලොම් පවසථපවයක් තිවෙනො. අපි විශථොස කාවන්න නවකායි අප 
ුදුණ  වදන වේ ගැටලුවෙන් එළියට එන්න තිවෙන විකා්පය ඔය 
රීයන ආනයන ආවේශන ෙැඩ පිළිවෙළයි රීයලා. වේ ෙැඩ 
පිළිවෙළ ක්රියාත්මකා කාවන්න වලෝකාවේ වෙොවහෝ වටේ මීට 
කාලින් උත්සාහ කාව තිවෙනො  දම්ණු ඇවමරිකාාෙත්  
ඉන්දියාෙත්  ෙර්ෂ්ඨ 2971-2977 කාාලවේදී ලංකාාෙත් උත්සාහ කාව 
තිවෙනො. නුදත් එය සාර්ාකා වුවණ් නැහැ. එමඟින් ජනතාෙ 
වෙවහවින් අපහසුතාෙට පත් වු ා  වි කුරීයාෙ ෙැඩි වු ා  
මිනිසුන්ට කාන්න වෙොන්න නැති වු ා. ඒ ොවේ කාාලයක් නැෙත 
උදා ෙනොට කාවුරුෙත් කාැමැතියි රීයලා  කාවුරුත් ඒකාට ූ දානේ 
රීයලා මම හිතන්වන් නැහැ. කාවුරුෙත් ඒකාට කාැමැති නැහැ. ඒ 
නිසා වේ මතොදය පිළිෙඳ සලකාා ෙැලිය යුතුය රීයා මම හිතනො. 
ඔෙතුමන්ලා තමයි වජය කාවවගන යන්වන්. ඔෙතුමන්ලාවේ වජය 
තුළ වේ සේෙන්ධවයන් ධනාත්මකා කාිකකාාෙක් ඇති වෙන්න 
ඕනෑ.  

සමහරුන් අද විව තනාත්මකාෙ ආණ්ඩුෙට උපවදසථ වදන 
ආකාාවය මම දරීනො. IMF එකාට යන්න රීයනො  ආනයන ෙු  
තාේප අයින් කාවන්න රීයනො. නුදත් අපට ඒොවයන් ෙැඩක් 
නැහැ  සියලු වේ හරියාකාාවෙ කාවන්න අපි දන්නො රීයනො. 
එවහම හිතන්න එපා. 

67 68 

—————— 
*  පුස්තකාලමේ තබා තත. 
*   நூனிமையத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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 රු නිමයෝජය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
කාාාෙ අෙසන් කාවන්න  ගරු මන්ත්රීතුමා. 

 

 රු මආචාර්ය  හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வா) 

(The Hon. (Dr.) Harsha de Silva) 
වේ කාාව යත් රීයලා මම අෙසන් කාවන්නේ  ගරු නිවයෝජය 

කාාානායකාතුමනි.  

වේකා අපි සියලුවදනාවේ වට. අපි හැම වෙලාව ම ෙලන්න 

ඕනෑ වමොනොද තිවෙන සාක්ෂි - what the evidence is - රීයලායි. 

සාක්ෂි එක්කා තමයි අපි ඉසථසවහට යන්න ඕනෑ.  පසුගිය  ය් 

පැනපු මතොදෙල කුඳිලා ඉන්න එකා ඇත්ත ෙශවයන්ම අවේ 

ආර්ිකකා ගමනට ොධාෙක්. මම අහවගනයි ෙැසි් වාජපක්ෂ්ඨ 

ඇමතිෙවයා ගැන සමහරුන් දක්ෙන අදහස. ඒ අය රීයා තිවෙනො  

"එතුමා යාාර්ාොදිවයක්. ඒ නිසා වේ අදහසථ පිළිෙඳ යේරීසි 

වෙනසක් කාවගන්න එතුමා ෙලාවපොවවොත්තු වෙනො" රීයලා.  

අෙසාන ෙශවයන් මම රීයන්වන් වේකායි. 2978 ෙර්ෂ්ඨවේදී 

චීනවේ වඩං ෂියාඕපිං ජනාධිපතිතුමාවගන් මිනිසථසු ඇුණො  "ඇයි 

වේ වකාොමියුනිසථට්ොදය අත් හැවලා වෙවළඳ වපොළ ආර්ිකකා 

ක්රමයකාට යන්වන්?" රීයලා. වමොකාක්ද දන්නො ද එතුමා රී ව ? 

එතුමා රී ො  "ෙළලා මීයන් අ්ලනො නේ  ඒ ෙළලා සුු  ද  කාළු 

ද රීයන එකා මට ෙැඩක් නැහැ. ෙැව් වෙනො නේ ඒ යාාර්ාොදි 

ක්රමයට තමයි අපි යන්න ඕනෑ" රීයලා. ඒ නිසා ආණ්ඩුෙ 

යාාර්ාොදී වෙන්න රීයා ඉ්ලා සිටිමින් මවේ ෙතන සථේපය 

අෙසන් කාවනො.  

වෙොවහොම සථතුතියි.  

 

 රු නිමයෝජය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මීළඟට  ගරු අජිත් නිෝ කාේවා් වාජය අමාතයතුමා. 

ඔෙතුමාට විනාඩි 23කා කාාලයක් තිවෙනො. 

 

[අ.භා. 21.18  

 

 රු අජිත් නිවාඩ් කේරාල් මහතා මමුදල් හා ප්රාග්ධනධන 

මවමළඳ මපොළ  සහ රාජය වයවසාය ප්රතිසාස්කරට රාජය 

අමාතයතුමා   
(மாண்புமிகு அ ித் நிவாட் கப்ரால் - நிதி, மூைதனச் ெந்மத 

மற்றும் அரெ சதாழில்முயற்ெி மறுெீரமமப்பு இரா ாங்க 

அமமச்ெர்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal - State Minister of Money 
and Capital Market and State Enterprise Reforms) 
ගරු නිවයෝජය කාාානායකාතුමනි  මා ුදලින්ම ඔෙතුමාට 

සථතුතිෙන්ත වෙනො  මට වේ කාාලය ලො දීම පිළිෙඳෙ. මහ 
ෙැංම්ව  හිටපු අධිපතිෙවයම් හැටියට මට වමය ඉතාම සුවිවශේෂි 
අෙසථාාෙක්. අවුරුු  9කා පම  කාාලයක් මහ ෙැංම්ව   එනේ අවේ 
වවට් ආර්ිකකාවේ වක්න්්රසථාානවේ අධිපතිෙවයා හැටියට කාටයුතු 
කාවපු මට ශ්රී ලංකාා මහ ෙැංම්ව  1111 ොර්ෂිකා ොර්තාෙ පිළිෙඳෙ 
පාර්ලිවේන්තුව දී අද පැෙැත්වෙන වේ විොදයට එකාතු වීමට 
භාගයය ලැබීම ගැන මම සතුටු වෙනො.  

වේ විොදවේදී වේ ෙන විට විපක්ෂ්ඨවේ කාාා වදකාක් අපි 

ඇුණො. ඒ කාාා අහේදී මට මතක් වුවණ් වලඩක් ගැන රීයන 

පිරිසක්. වලව් ගැන රීයන සමහව අය ඇවි්ලා  වලව් වේකායි 

රීයනො. සමහව අය වලව් වලොම් කාවලාත් රීයනො. වලව් 

රී ොට සමහව අය රීසි විවටකා වලව්ට වෙවහත් වසොයලා 

නැහැ. ඒ අයට වෙවහත් වසොයන්න වත්වවන්වන්ත් නැහැ. ගරු 

නිවයෝජය කාාානායකාතුමනි  මා මහ ෙැංම්ව  අධිපතිෙවයා 

හැටියට සිටින විට Monetary Policy එකා පිළිෙඳෙ හැම සති 

වදකාකාට සැවයක් විග්රහයක් කාළා මට මතකායි. එය කාවන අය 

ඉතාම පැහැදිලි වලස ඒ ඔක්වකාොම විග්රහ කාවනො. Risks 

වමොනොද රීයා වපන්ො වදනො. ඒකා සන්සුන්ෙ රීයනො. සමහව 

අය හඬ වපෝඩක් ෙැඩි කාවලා කාෑ ගැුණො රීයලා එහි වෙනසක් 

ෙන්වන් නැහැ. එම නිසා අපි වත්රුේ ගන්නට ඕනෑ  වලව් 

රීයන්න පුළුෙන් මිනිසුන් සිටියත් වලව්ට වෙවහත් වදන්න ඒ 

අයට වත්වවන්වන් නැති ෙෙ.  

ගරු නිවයෝජය කාාානායකාතුමනි  වෙොවහෝ වදවනම් වවට් 

 ය ෙව පිළිෙඳ කාාා කාවන නිසා මම අද හිතුො ඒ පිළිෙඳෙ කාාා 

කාවන්න.  ය පිළිෙඳ කාාා කාවමින් එතුමන්ලා රීයනො  

"ආණ්ඩුෙට  ය වගො ගන්න ෙැරි වෙයි" රීයලා. 1111 

අවුරුේවේ  ය වගො ගන්න ෙැරි වෙයි රීයලා වෙොවහෝ වදවනක් 

රී ො. මා හිතන විධියට  ඒ වගෝවලෝ වෙොවහොම 

සන්වතෝෂ්ඨවයන් සිටියා  1111 අවුරුේවේ  ය වගො ගන්න අපට 

ෙැරි වෙයි රීයලා. ඒ සතුට මැකී ගියා. ඊට පසථවසේ රී ො  "නැහැ  

නැහැ  1111 ෙර්ෂ්ඨවේදී වනොවෙයි  1112 ෙර්ෂ්ඨවේදී  ය වගෙන්න 

ෙැරි වෙනො" රීයලා. ඒ අය ඒකාත් සිු  ෙනතුරු පුල පුලා ෙලා 

සිටියා. ඒකාත් වෙන්වන් නැති ෙෙ දැන් වත්රු ා. දැන් ආවයත් 

රීයනො  "නැහැ  නැහැ  1111 ෙර්ෂ්ඨවේදී හරි 1113 ෙර්ෂ්ඨවේදී හරි 

එවහම වෙයි" රීයලා. ගරු නිවයෝජය කාාානායකාතුමනි  ඒ 

සිහිනයත් වෙොඳ කාවන්න අපි ෙලාවපොවවොත්තු වෙනො. 

වමහිදී අප වත්රුේ ගත යුතු වදයක් තිවෙනො  ගරු නිවයෝජය 

කාාානායකාතුමනි. 1115 ෙර්ෂ්ඨවේ  එනේ මහින්ද වාජපක්ෂ්ඨ 

ජනාධිපතිතුමා වට භාව ගත් අෙසථාාව  අවේ වවට්  ය ෙව දළ 

වේය ය නිෂ්ඨථපාදිතවේ ්රතිශතයක් හැටියට සියයට 92ක් වලසයි 

තිුදවණ්. අපි ක්රමක්රමවයන් එය අඩු කාව ගත්තා  සියයට 72 දක්ො. 

සමහව අයට -වලව් රීයන අයට- ඒකා වත්වවන්වන් නැහැ. ඒ 

අය ඒකා ග න් ගන්වන්ත් නැහැ. සමහව විට ඒ ගැන දැනවගන 

කාට ෙහවගන ඉන්නොත් ඇති. එදා වවට්  ය ෙව අඩු වු ා. එය 

එවසේ සිු  ෙනොත් එක්කාම සිු  වුණු වේේ කීපයක් තිවෙනො. 

ඒො වමොනොද? එකා කාාලයකා -1114 ෙර්ෂ්ඨවේදි- වවට් විවේශ 

 ය ෙව  දළ වේය ය නිෂ්ඨථපාදිතවේ ්රතිශතයක් හැටියට සියයට 

48ක් පම  වු ා. ඉන් පසුෙ සියයට 31 දක්ො විවේශ  ය අඩු 

වු ා. ඒත් එක්කාම  වවට් දළ වේය ය නිෂ්ඨථපාදිතයට සාවේක්ෂ්ඨෙ 

 ය ෙව   සියයට 72 දක්ො අඩු වු ා.  

සථදෙමේය ෙැුදේකාව ගැන කාාා කාවපු නිසා මා ඒ ගැනත් 

රීයන්නට අෙශයයි. සථදෙමේය ෙැුදේකාව ්රමා ය ඒ කාාලවේ 

ඇවමරිකාාුව වඩොලර් ිතලියන 5යි. දළ වේය ය නිෂ්ඨථපාදිතය වඩොලර් 

ිතලියන 81ක් වු ාම එහි ්රතිශතයක් හැටියට සථදෙමේය 

ෙැුදේකාවෙලට අදාළ වඩොලර් ිතලියන 5 යුව සියයට 6.15 යි. එය  

සියයට 6.15කා risk එකාක්. එය  ඒ කාාලවේ අවේ වවට් ආර්ිකකායට 

උුණලන්න පුළුෙන් risk එකාක්. එම නිසා තමයි ඒ කාාලවේ ඒ 

විධියට සිු  වුවණ්. එදා අවනම්ත් සියලු අංශෙලින් ගත්  ය 

්රමා ය ඇවමරිකාාුව වඩොලර් ිතලියන 29යි  සථදෙමේය 

ෙැුදේකාවෙලින් වඩොලර් ිතලියන 5යි. ඒ කාාල ය ෙන වකාොට ඒ 

සේපූර්  ්රමා ය වඩොලර් ිතලියන 14යි. අපි ආර්ිකකාය ෙර්ධනය 

කාළා. අපි ආර්ිකකාය ඇවමරිකාාුව වඩොලර් ිතලියන 81 දක්ො 

ෙර්ධනය කාළා  රුපියල සථාාෙව කාළා. ඒත් එක්කාම  වපොලී 

අුවපාතය - interest rate එකා - ක්රමක්රමවයන් අඩු කාව ගැනීමටත් 

අපට පුළුෙන් වු ා. ඒ නිසා තමයි ඒ කාාලවේ අවේ වවට් 

ආර්ිකකාවේ සථාාෙවත්ෙයක් තිුදවණ්  ගරු නිවයෝජය 

කාාානායකාතුමනි. ඔෙතුමාටත් ඒ ගැන මතකා ඇති. වමොකාද  ඒ 
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පාර්ලිවේන්තුෙ 

කාාලවේ ඔෙතුමා ුදද් නිවයෝජය අමාතයෙවයා. ඔෙතුමාත් ඒ 

්රයත්නවේ වකාොටසථකාරුවෙම් වූ නිසා ඔෙතුමාට එය වහොඳින් 

මතකා ඇති. නුදත්  1129 ෙර්ෂ්ඨය ෙන විට වමොකාද වුවණ්? මීට 

ඉසථවස්ලා කාාා කාවපු පාර්ශථෙ වදකාම ඒ වෙච්ත වේට හවු් 

වෙච්ත කාණ්ඩායේ. 1129 ෙර්ෂ්ඨය ෙන විට ඒ අය  ය ෙව  ෙැඩි කාව 

ගත්තා  ඇවමරිකාාුව වඩොලර් ිතලියන 35 දක්ො. 

ඇවමරිකාාුව වඩොලර් ිතලියන 14ක්ෙ තිුදණු අවේ  ය ෙව  

ඇවමරිකාාුව වඩොලර් ිතලියන 35 දක්ො ෙැඩි කාව ගත්තා. හැෙැයි 

දළ  වේය ය නිෂ්ඨථපාදිතය ෙැඩි කාව ගන්න පුළුෙන් වුවණ්  

ඇවමරිකාාුව වඩොලර් ිතලියන 81 සිට 84 දක්ො පම යි. ගරු 

නිවයෝජය කාාානායකාතුමනි  එම නිසා විවශේෂ්ඨවයන්ම සථදෙමේත්ෙ 

ෙැුදේකාවෙල  ය ෙව සියයට 28 දක්ො ෙැඩි වු ා. සියයට 6.1 

තිුදණු සථදෙමේත්ෙ ෙැුදේකාවෙල  ය ෙව සියයට 28 දක්ො ෙැඩි 

වු ා  සියයට 5.8 තිුදණු වපොලී අුවපාතය සියයට 7.8 දක්ො ෙැඩි 

කාව ගත්තා. ඒ නිසා වවට්  ය වගවීවේදී servicing හැටියට 

වඩොලර් ිතලියන 2කා පම  ෙැඩිපුව ුදදලක් අවුරුේදකාට වගෙන්න 

සිු  වු ා. ගරු නිවයෝජය කාාානායකාතුමනි  අපට ඒවකාන් ලො 

ගත හැරී පාඩම තමයි  දළ වේය ය නිෂ්ඨථපාදිතය ෙැඩි කාව වනොවගන 

 ය ෙව ෙැඩි කාව ගත්වතොත් එහි අෙදානම වෙොවහෝ ෙැඩි ෙන ෙෙ.  

ඒ තත්ත්ෙවයන් පැෙැති වටක් තමයි අපි 1129 අග ෙනවකාොට 

භාව ගත්වත්. එදා වට භාව ගන්නවකාොටත් අපි දැනවගන සිටියා  

වේ තත්ත්ෙවේ තමයි වට තිවෙන්වන් රීයලා. පෙතින තත්ත්ෙය 

අුවෙ  අලුත් විධියට හිතලා  ඒ ක්රමව දය වෙනසථ කාවලා  වේ වට 

ඉදිරියට වගන යන්න කාටයුතු කාවන්න අපට සිු  වු ා. එහිදී අප 

කාළ යුතුෙ තිුදණු වේ තමයි  නැෙත ෙර්ධන ව ගය ෙැඩි කාව 

ගැනීම. පුළුෙන් තවේ tax ගහලා ෙර්ධන ව ගය ෙැඩි කාව ගන්න 

ෙැහැ. සමහව අයට වමය වත්වවන්වන් නැහැ. ඒ නිසා තමයි tax 

අඩු කාළාම ඒ වගෝවලෝ කාෑ ගහන්වන්. ඒ වගෝවලෝ හිතනො 

tax ගහන්න  ගහන්න වජවේ ආදායම ෙැඩි වෙයි රීයලා. ගරු 

නිවයෝජය කාාානායකාතුමනි  tax අය රීමේවමන් වජවේ ආදායම 

ෙැඩි වු ාට අවනක් පැත්වතන් වපොලී අුවපාතය ෙැඩිවෙලා වියදම 

ෙැඩි ෙනො නේ  tax ගහලා රීසි ්රවයෝජනයක් නැහැ. අපි ඒ ගැන 

දන්න නිසා අපට පුළුෙන් වු ා tax අඩු කාවලා  නැෙත ෙවක් 

ෙර්ධන ව ගය ඇති කාවන්න. 

වකාොවි් ෙසංගතය නිසා අපට වලොම් ්රශථනයක් තිුද ා. අපට 

1111 මාර්තු මාසවේ ඉඳලා වට ෙහන්න සිේධ වු ා. අපි දෙසථ 66ක් 

වට ෙසා තැුදො. ඒ කාාලය තුළ  අපට සෑවහන පීඩනයකාට ුදුණ  

පාන්න සිු  වු ා. පසුගිය අවුරුු  පහ තුළ පැෙැති  වජය 

සථදෙමේත්ෙ ෙැුදේකාව වඩොලර් ිතලියන 21ක් නිම්ත් කාව තිුද ා.  

අවේ වවට් සංචිත ්රමා ය  වඩොලර් ිතලියන 28ක් වහෝ 11 විය 

යුතුෙ තිුද ා. අඩුම ෙශවයන් වඩොලර් ිතලියන 28කාෙත් සංචිත 

්රමා යක් තිිතය යුතු වු ා. මා මහ ෙැංම් අධිපතිෙවයාෙ සිට 

1124 ෙසවර් අග  එම තනතුවවන් නික්ම යනවකාොට   වවට් තිුදණු 

සංචිත ්රමා ය වඩොලර් ිතලියන 8.1යි  ගරු නිවයෝජය 

කාාානායකාතුමනි. එම සංචිත ්රමා ය අඩු වෙලා  වඩොලර් 

ිතලියන 7.5කා සංචිත ්රමා යක් තමයි අපට භාව ු න්වන්. ඒ 

රීයන්වන්  වඩොලර් ිතලියන 21ක්  යට අවවගන  තිුදණු සංචිත 

වඩොලර් ිතලියන 8ත් එකාතු කාවවගන - වඩොලර්  ිතලියන 28ක් 

තිිතය යුතු තැන -  අපට භාව වදනවකාොට තිුදවණ් වඩොලර් ිතලියන 

7.5කා  සංචිත ්රමා යක් පම යි. ඒ නිසා අපට යේ පීඩනයක් 

තිුද ා. ඒකා කාවුරු වහෝ කාෑ ගහලා රීයන්න ඕනෑ නැහැ. අපිත් 

එය වත්රුේ අවවගන තිවෙනො. ඒ පීඩනය නිසා තමයි අපට 

අවපිරිමැසථවමන් කාටයුතු කාවන්න සිු  වුවණ්. සමහව අෙසථාාෙල 

අපට import restrictions පනෙන්න සිු  වු ා. අපි එවලස කාටයුතු 

කාළා. ඒ හවහා අපට රුපියල අේරමා  වීම යේතාක් ු වට 

පාලනය කාව ගන්න පුළුෙන් වු ා. නැත්නේ රුපියල අේරමා  

වීම අපට පාලනය කාව ගන්න ෙැරි ෙනො. එවහම වු ා නේ අපට 

දැෙැන්ත අර්ුදදයකාට ුදුණ  වදන්න සිු  ෙනො.  

අපි වගවිය යුතු සියලු  ය වග ො. අවනම්ත් සියලු අෙශයතා 

වෙුවවෙන් වගෙන්න තිුදණු ුදද් වග ො. එතුමන්ලා රී ො  

"වජයට COVID-19 vaccines වගවනන්න ෙැහැ  ස්ලි නැහැ" 

රීයලා. ෙලාවගන හිටියා  එවහම වෙයි රීයලා. එවහම කාෑ 

ගැුණොට ඒ සියලු වේ කාවන්න අපට පුළුෙන් වු ා. ඒ අවේ තිුදණු 

මනා පාලනය නිසා.  ගරු නිවයෝජය කාාානායකාතුමනි  වමතැනදී 

අෙශය වෙන්වන් මනා පාලනය. ඒ පාලනය ඔසථවසේ තමයි අපට 

වේ සියලු වේේ කාවන්න පුළුෙන් වෙලා තිවෙන්වන්. අපට  ය 

වගෙන්න පුළුෙන් වෙලා තිවෙනො. ඒ ොවේම වවට් අෙශයතා 

සපුවාලන්නට පුළුෙන් වෙලා තිවෙනො. ආර්ිකකා ක්රමව ද අුවෙ 

දිගින් දිගටම අපට කාටයුතු කාවවගන යන්න පුළුෙන් වෙලා 

තිවෙනො.  

අපි ඉදිරි කාාලය තුළ දීත්  ය වගෙනො. එවහම  ය 

වග ොම  1111දී සථදෙමේත්ෙ ෙැුදේකාව තෙු වටත් අඩු ෙනො. ඒ 

අුවෙ  1112දී සථදෙමේත්ෙ ෙැුදේකාව ්රමා ය සියයට 25 දක්ො 

අඩු ෙනො. 1111දී එය සියයට 23 දක්ො අඩු ෙනො. 1113දී එය 

සියයට 22 දක්ො අඩු ෙනො. එවලස  ය ෙව  අඩු වීවමන් අපට 

යේරීසි සථාායිතාෙක් ඇති කාව ගන්න පුළුෙන් ෙනො. ඒකා නිසා 

වේ කාාලය තුළදී අපි යේ ආකාාවයකාට අවපිරිමැසථමරීන් කාටයුතු 

කාවවගන යනො. ඒ වු ත් 1112 අග වෙන වකාොට අවේ වවට් 

සංතාවකා ක්වෂ්ඨේත්රය නැෙත ඉදිරියට ගන්න අපි ෙලාවපොවවොත්තු 

වෙනො. සියලුවදනාට එන්නත් ලො ු න්නාට පසථවසේ සංතාවකා 

ක්වෂ්ඨේත්රය නැෙත ෙතාෙක් ෙර්ධනය කාව ගන්න අපට පුළුෙන් 

වෙයි. එවහම වෙන වකාොට අලුතින් ුදද් වේ වටට ගලා  එන නිසා  

වේ තිවෙන තත්ත්ෙය මඟ හවො වගන ඉදිරියට යන්න අපට 

පුළුෙන් වෙනො.  

තෙත් අය අපට උ පවදසථ වදනො. උපවදසථ වදන එවක් රීසිම 

ෙැකුේදක් නැහැ. ඒ උපවදසථ වදන අයට තිවෙන්වන් එකාම එකා 

උපවදසයි. "යන්න IMF එකාට"  රීයලා තමයි ඒ වගෝලන් 

රීයන්වන්. ඒ වගෝලන්ට වත්වවන්වන් නැහැ  IMF එකාට යන 

එකා විතවක් වනොවෙයි විකා්පය රීයලා. තෙ විකා්ප තිවෙනො. 

IMF එකාට යන්වන් වෙන විකා්පයක් නැති වකාොට. අපට විකා්ප 

තිවෙනො. අපි  දිනපතාම ඒ විකා්ප ක්රියාත්මකා කාවෙනො. ඒ 

ක්රියාත්මකා රීමේම තුළින් අවේ ආර්ිකකාය තෙු වටත් ෙර්ධනය වෙන 

ෙෙ අපි දන්නො. වේ අවුරුේවේ සියයට පහකා පම  ආර්ිකකා 

ෙර්ධන ව ගයක් අපට ඇති කාව ගන්න පුළුෙන් වෙනො. එන 

අවුරුේවේ ඊටත් ෙඩා ෙර්ධන ව ගයක් අපට ඇති කාව ගන්න 

පුළුෙන් වෙනො. ගරු නිවයෝජය කාාානායකාතුමනි  ඒකා නිසා 

රීසිම වකාවනක් ෙයක්  සැකාක් තියා ගන්න අෙශය නැහැ  වේ 

වවට් ආර්ිකකා අර්ුදදයක් ඇති වෙයි රීයලා. එවහම 

ෙලාවපොවවොත්තුවෙන් ඉන්න අයට ඒ සිහිනත් නැති වෙලා යනො 

රීයන එකාත් මතක් කාව වදමින්  මට කාාලය ලො දීම ගැන 

ඔෙතුමාට සථතුතිෙන්ත වෙමින් මවේ කාාාෙ අෙසන් කාවනො. 

 

 

 රු නිමයෝජය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මූෂෂ්ඨ නානායක්කාාව මන්ත්රීතුමා. ඔෙතුමාට විනාඩි 22කා 

කාාලයක් තිවෙනො. 
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 රු මනූෂ නානායක්කාර මහතා  
(மாண்புமிகு மனுஷ நாணாயக்கார)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

වෙොවහොම සථතුතියි  ගරු නිවයෝජය කාාානායකාතුමනි.   

මම වේ කාාාෙ කාවේදී සවත් වීවවසේකාව අමාතයෙවයාට වේ 

සථාානවේ ඉන්න රීයලා මම ඉ්ලීමක් කාළා.  හැෙැයි  කාාාෙ 

කාවන්න මවේ නම රීයන වකාොටම එතුමා වදොව ඇවවගන එළියට 

යන්න ගියා. මම එතුමාට රීයනො  මාෙ ඇවහනො නේ  ඉක්මනට 

වමතැනට  එන්න රීයලා. මම එතුමා පිළිෙඳ කාාාෙට එන්න 

ඉසථවස්ලා වේ කාාව ය රීයන්න ඕනෑ. අවේ අජිත් නිෝ 

කාේවා් මැතිතුමා මහ ෙැංම්ව  අධිපතිෙවයා විධියට අවුරුු  

නෙයක් හිටියා රීයලා වෙොවහොම ආඩේෙවවයන් රී ො. එතුමාවේ 

ඒ ආඩේෙවකාාව කාාලය ගැන මතක් කාවනවකාොට  වසේෙකා 

අර්ාසාධකා අවුදදව් තිුදණු ස්ලිෙලට වමොකාද වුවණ් රීයන 

එකායි අපට  මතක් වෙන්වන්.  ඒ ස්ලිෙලින්  එකා එකා විධියට ූ ු  

කාවන්න ගිහි්ලා  pumping and dumping කාවන්න ගිහි්ලා  

වසේෙකා අර්ාසාධකා අවුදදලට වකාොච්තව හානි වු ාද  ග්රීක් 

ෙැුදේකාවෙලින් වකාොච්තව හානි වු ාද රීයලා අපට මතක් 

වෙනො.  ඉතිහාසවේ සිු  වූ ආර්ිකකාවේ වමන්ම මහ ෙැංම්ව  

කාඩාවගන ෙැටීේ සිය්ල අපට වේ වෙලාව  මතක් වෙනො 

රීයන එකා මම සඳහන්  කාවන්න කාැමැතියි. 

 

 රු අජිත් නිවාඩ් කේරාල් මහතා   
(மாண்புமிகு அ ித் நிவாட் கப்ரால்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal) 
ගරු නිවයෝජය කාාානායකාතුමනි  මම වපොඩි පැහැදිලි රීමේමක් 

කාවන්න ඕනෑ. මම මහ ෙැංම්ව  හිටපු කාාලය තුළදී අවේ දළ 

වේය ය නිෂ්ඨථපාදිතය රුපිය් ිතලියන 14 ඉඳලා 81 දක්ො ෙර්ධනය 

වු ා. ගරු නිවයෝජය කාාානායකාතුමනි  මම මහ ෙැංම්වෙන් යන 

වකාොට EPF එවක් තිුදණු unrealized profit එකා ිතලියන 11යි. 

Greek Bondsෙලින් අපට යේරීසි - 
 

 රු නිමයෝජය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

හරි. ගරු මන්ත්රීතුමා  කාාා කාවන්න.  
 

 රු මනූෂ නානායක්කාර මහතා  
(மாண்புமிகு மனுஷ நாணாயக்கார)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

ගරු නි වයෝජය කාාානායකාතුමනි  ඒ විතවක් වනොවෙයි. තුන් 

ගු යක්  හතව ගු යක් ෙැුදේකාව ෙංතා  සිු  වුවණ්ත් ඔය රීයන 

කාාලෙලදී රීයන එකාත් මම මතක් කාවන්න කාැමැතියි. ෙංතා  සිු  

වෙන්න යනො නේ ඒො පිළිෙඳෙ වතොවතුරු පාර්ලිවේන්තුව දී 

අනාෙව ය කාවන එකායි අපට කාවන්න තිවෙන්වන්. "ඒො එළිවේ 

ගිහි්ලා කාාා කාවන්න" රීයන තණ්ඩිපාට් දමන එකා වනොවෙයි 

කාවන්න ඕනෑ. ඒො පාර්ලිවේන්තුෙ ඇතුවළේ රීයන්න ඕනෑ.  

ගරු නිවයෝජය කාාානායකාතුමනි  එදා මම ඒ කාාාෙ 

පාර්ලිවේන්තුව දී රී ොට පසථවසේ හෙවාු ෙ සහ අහංගම වපොලීසි 

වදකාට කාාා කාවලා  "මූෂෂ්ඨ නානායක්කාාවවේ වපව ෙැකුදි 

වමොනොද  නඩු තිවෙන්වන් වමොනොද?" රීයලා අහලා තිුද ා. 

මවේ පව  රියැු වවම්ටත් කාාා කාවලා අහලා තිවෙනො  

"ොහනය පැේවේ මූෂෂ්ඨමද  ොහනය කාාවේද?" රීයලා. නැෙත 

නඩුෙක් පටලෙන්න අෙශය  ෙටපිටාෙ පමේක්ෂ්ඨා කාළා  වකාොවහොමද 

මා අත්අඩංගුෙට ගන්න පුළුෙන් වෙන්වන් රීයලා. ඊටත් කාලින් 

CID එකාටත් උපවදසථ දීලා තිුද ා  මා වමොන ක්රමයකාට හරි 

අත්අඩංගුෙට ගන්න රීයලා. අපි පාර්ලිවේන්තුව දී ඒ කාරුණු 

එළිදව  කාළාම අප අත් අඩංගුෙට ගන්න හදනො නේ වමොකාක්ද 

වේ පාර්ලිවේන්තු ්රජාතන්ත්රොදය? වමොකාක්ද අවේ වවට් තිවෙන 

නිදහස? ුදලින්ම මම ඒකා  මතක් කාවන්න කාැමැතියි.  

එතුමාවේ කාාාව දී රී ො  මම සාෙදය කාරු ක් ඉදිරිපත් 

කාළා රීයලා. එතුමා රී ො  එතුමාවේ වජයෂ්ඨථධ උපවේශකා අරු  

මිසථසකා අමවවසේකාව මහතා යවාෝක්ත සමාගවේ සාමාජිකාවයක් 

වනොවෙන ෙෙ. වේ search එකා කාවළේ  1112 ජූලි මාසවේ 23ෙැනි 

දා. ඒවක් තිවෙනො  "Securatec Solutions" රීයන සමාගවේ 

අරු  අමවවසේකාව shareholder වකාවනක් විධියට ඉන්නො  the 

number of shares is, one රීයලා. ඒ විසථතවය මා ළඟ තිවෙනො. 

මම ඒකා එදාත් සභාගත කාළා. ඒ විතවක් වනොවෙයි  මවේ ළඟ 

Form 20 තිවෙනො. ඒ සියලු වතොවතුරු මම එදාත් සභාගත කාළා. 

ඔුණ වේ සමාගවේ අධයක්ෂ්ඨ මණ්ඩල සාමාජිකාවයක්. අද එතුමා 

වේ පාර්ලිවේන්තුෙ වනොමඟ යෙන්න උත්සාහ කාළා. එතුමා 

රී ො  මම ඒ  රීයපු වකාොේපැනිය වනොවෙයි   Securatec එවක් 

වනොවෙයි රීයලා. Securatec විතවක් වනොවෙයි  ධනෙර්ධන 

රීයන පුේගලයා සතුෙ a group of companies තිවෙනො. 

Securatec Lanka (Pvt.) Limited රීයන්වන් mother company 

එකාක්. ඒ සමාගමට අුවෙේධිතෙ Securatec Solutions (Pvt.) 

Limited, Securatec Engineering (Pvt.) Limited, Securatec 

International (Pvt.) Limited, Securatec Paradise (Pvt.) 

Limited ආදී ෙශවයන් සමාගේ වාශියක් තිවෙනො. එම සමාගවේ 

එකා වකාොටසථකාරුවෙක් විධියට තමයි අරු  මිසථසකා අමවවසේකාව 

ඉන්වන්. ඒකා ධනෙර්ධන රීයන පුේගලයාට අයත් සමාගමක්.  

ගරු නිවයෝජය කාාානායකාතුමනි  ඒ ොවේම ඇමතිතුමා 

රී ො  "වජ්ේසථ රීයන පුේගලයා ICTA එවකාන් දමපු 

පුේගලවයක්. ඉතාම සථොධීන කාමිටුෙක් තමයි වේ පත් කාව 

තිවෙන්වන්. එම සථොධීන කාමිටුව  සිටින වකාවින් අමින්ද වජ්ේසථ 

රීයන පුේගලයා වේ සමාගමට රීසිම සේෙන්ධයක් නැහැ." 

රීයලා. ගරු නිවයෝජය කාාානායකාතුමනි  මම එදා -1128දී- ගත් 

ොර්තාෙ සභාගත කාළා. ඔුණ වකාොටසථකාරුවෙක් විධියට එම 

සමාගවේ වසේෙය කාව තිවෙනො. දැන් ඔුණ ඒවක් නැති වෙන්න 

පුළුෙන්. හැෙැයි   එම සමාගවේ හිටපු වසේෙකාවයක් තමයි දැන් වේ 

Technical Evaluation Committee එකාට දමාවගන තිවෙන්වන්. 

ඔුණ තමයි දැන් tailor-made කාළ කාැිතනට් පත්රිකාාෙ සහ වටන්ඩර් 

පත්රිකාාෙ - tender notice එකා - සකාසථ කාවන්වන් රීයන කාාව ය 

මම තුදන්නාන්වසේලාට මතක් කාවනො.  

එතුමා තෙ කාාාෙක් රී ො  "වපොලීසියට තෙම වේ පිළිෙඳෙ 

වතොවතුරු ොර්තා කාව නැහැ  වේ පිළිෙඳෙ presentation  එකාක් 

කාව නැහැ" රීයලා. මම නේ එදා පාර්ලිවේන්තුව දී හඬ පට ටිකා 

සභාගත කාවළේ නැහැ. නුදත් එතුමා හඬ පට ටිකා අසා තිවෙනො. 

ඒ හඬ පටෙල තිවෙන්වන් කාලින් කාාා කාවපුො රීයලා එතුමා 

රී ො. හැෙැයි  වපොලීසිවේ SSP Amarasekera සමඟ කාාා කාවන 

ඒො  වපොලීසිවේ වමම කාටයුතු භාව නිලධාරියා සමාගවමන් අයින් 

වුණු වසේෙකාවයම් සමඟ කාාා කාවන හැටි  අරු  අමවවසේකාවවේ 

නිෙවසේදී ඇමතිතුමාට presentation  එකා ඉදිරිපත් කාළ හැටි  - 

එතුමා රී ව  වෙන වකාොවහේදීද ඉදිරිපත් කාළා රීයලායි. නැහැ  

අරු  අමවවසේකාවවේ වගදවදී තමයි වේ presentation එකා 

ඉදිරිපත් කාවළේ. - ඇතුළු වේ presentation එවක් සියලු වතොවතුරු 

වේ හඬ පට හවහා එළියට ආො.  

වේ documents හදේදී රී ො  "වමවහම එකාක් වපොලීසිවයන් 

ඉදිරිපත් කාව නැහැ." රීයලා. මම එදා සභාගත කාළා  

"Modernizing and digitizing Sri Lanka Police" රීයන 

document එකා. Traffic Admin and Road Safety Division 

එවකාන් තමයි වේ document එකා ඉදිරිපත් කාවන්වන්.  වේකා 

පාදකා කාවවගන තමයි වේ වටන්ඩර් පත්රිකාාෙ හදන්වන්. වේ 
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පාර්ලිවේන්තුෙ 

තාක්ෂ්ඨණිකා උපකාව  සඳහා අෙශය කාරුණු ඉදිරිපත් කාවන්වන් 

වපොලීසිවේ SSPෙවයා. දැනටත් ලංකාාව  speedometer එකාක් 

පාවිච්චි වෙනො  එම speedometer එකාත් ලො දීලා තිවෙන්වන් 

වේ ආයතනයම තමයි. ඒ ලො දීපු speedometer ෙර්ගයම දිගටම 

පෙත්ො වගන යෑම සඳහා -වමහි ආවක්ෂිතභාෙය පිළිෙඳෙත් 

්රශථනයක් තිවෙනො.- වපොලීසියට ඉදිරිපත් කාළ ොර්තාව  

ඇතුළත් කාව තිවෙනො එම company එවක් නමින්  එම 

specifications තිවෙන එම යන්ත්රවේම photograph එකාක්. 

එවහම තමයි වේ tender notice එකා ඉදිරිපත් කාව තිවෙන්වන්. 

එතවකාොට ඒකා වගන්ෙන්න පුළුෙන්  ඒ වගෝලන්ට විතවයි. ඒකා 

වගන්ෙන්න පුළුෙන් ඒ වගෝලන්ට විතවයි රීයන එවක්  -

ලංකාාව  ඒජන්තෙරුන් ඔවුන් රීයන එවක්- Securatec තමයි 

ඒවක් ඒජන්තෙරුන් රීයන එවක් සහතිකායත් මම සභා ත* 

කාවනො.  

යේ පුේගල පිරිසකාට අයිති  ඒ අයවේ සන්නාමය යටවත් 

පම ක් වගන්විය හැරී භාණ්ඩ වගන්ෙන්න රීයලා තමයි වේ 

tender notice එකාට දමන්න ූ දානේ කාව තිවෙන්වන්. ඒකා තමයි 

වපොලීසියට ඉදිරිපත් කාළ ොර්තාව  තිවෙන්වන්.  

ඊට පසුෙ Hand-Held Radio LTE - Mission Critical Push 

to Talk, ඒ රීයන්වන් walkie-talkie system එකා  - අත් ගමන් 

කාාන යන්ත්ර - අෙශයයි රීයාත් වපොලීසිවේ SSP සහ අරු  

අමවවසේකාවලා එකාතු වෙලා හදපු ොර්තාෙට දමා තිවෙනො. ඒො 

වගන්ෙන company එකා අයිති වෙන්වන්ත් එම සමාගමටමයි. වේ 

තිවෙන්වන් ආවක්ෂ්ඨකා අමාතයාංශය මඟින් ඉදිරිපත් කාළ එම 

ලිපිය. එම ආයතනය ලංකාාව  නිවයෝජිතයන් ෙශවයන් පිළිගත් 

ව්ඛනයත් මම සභා ත* කාවනො. . 

ඒ විතවක් වනොවෙයි  මත්්රෙය සහ මත්පැන් පානය කාළාම 

හුදනා ගන්නා breathalyzer රීයන උපකාව ය ලො ගැනීම 

සඳහාත් වේකාට දමා තිවෙනො  "වමන්න වේ උපකාව ය තමයි 

අපට ගන්න ඕනෑ" රීයලා. එම උපකාව ය වමම සමාගම විසින්ම 

ලංකාාෙට වගන්වීම සඳහා නිවයෝජිතත්ෙය ලො ගත් ව්ඛනත් මම 

සභා ත* කාවනො.  

වේ කාවලා තිවෙන්වන් වමොකාක්ද? තනිකාවම වේ සියලු 

වේේ කාව තිවෙන්වන්  වේ සිය්ල ූ දානේ කාව තිවෙන්වන් 

කාවුරු වහෝ කාණ්ඩායමකාට tailor-made, ඒ රීයන්වන් ඔවුන්වේ 

අෙශයතාෙ පරිදි සකාසථ කාළ tender notice එකාක් සකාසථ රීමේමටයි. 

වේ හඬ පටෙල තිවෙනො  "වපොලීසිය අවුරුේදකාට ිතලියන 4.1කා 

ලාභයක් ගන්නො  දඩ ුදද්ෙලින්. අන්න ඒ දඩ ුදද්ෙලින් 

මිලියන 83ක් මාසයකාට ලැවෙන පරිදි අපි වේකා හදුද  අපි 

ආණ්ඩුෙට ෙවක් වෙන්වන් නැතුෙ පිට වටින් ස්ලි ගන්වන් 

නැතුෙ  වේ එන දඩ ුදද්ෙලින් වේ ස්ලි ටිකා අවවගන වේ ෙැව් 

කාවුද." රීයලා.   වේ හඬ පටෙල සියලු කාාව ා සඳහන් වෙලා 

තිවෙනො. ඒකායි ලජ්ජා වෙලා තිවෙන්වන් වේ කාාව ා පිළිෙඳෙ. 

 

 රු නිමයෝජය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඔෙතුමාට තෙත් විනාඩි වදකාකා කාාලයක් 

තිවෙනො.  

 රු මනූෂ නානායක්කාර මහතා  
(மாண்புமிகு மனுஷ நாணாயக்கார)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

වහොඳයි  ගරු නිවයෝජය කාාානායකාතුමනි. එතවකාොට  

එවහමයි ඒ ෙැකුේද සිු  වෙන්වන්.  

වපොලීසිය digitalize රීමේම ගැන අවේ රීසිම විරුේධත්ෙයක් 

නැහැ. වපොලීසිවේ නිලධාරින්ට අෙශය පහසුකාේ ලො වදන්න 

ඕනෑ  ෙටා වදන්න ඕනෑ  වපොලීසිවේ නිලධාරින්ට සලකාන්න 

ඕනෑ. වපොලීසිවේ නිලධාරින්ට සලකාන්න  ඒ කාටයුතු කාවන්න. ඒ 

අයට ශමේවවේ ගහන්න පුළුෙන් කාැමවා එකාක් වදන්න ඕනෑ  

walkie-talkie එකාක් වදන්න ඕනෑ. ඒ සිය්ල රීමේම 

සේෙන්ධවයන්  තාක්ෂ්ඨ ය එකාතු රීමේම සේෙන්ධවයන් අපට 

රීසිු  ගැටලුෙක් නැහැ. ්රශථනය ඒකා වනොවෙයි. වපොලීසියට ඒ 

උපකාව  ලො ගැනීම කාවන්වන් මහ ජනතාෙ  වගෙන දඩ 

ුදද්ෙලින්. වේ ගුවවදුව හවහා යේරීසි කූලතට ෙයාපාරිකායන් 

පිරිසක් සන්තර්ප ය රීමේම සඳහා ඇමතිතුමා දැුවෙත්ෙ වහෝ 

වනොදැුවෙත්ෙ ඉඩ සලසා තිවෙනොය රීයලා මා එදා රී ො. 

හැෙැයි  අද ඇමතිතුමා කාළ ්රකාාශයත්  මට ඒ පිළිෙඳෙ 

පාර්ලිවේන්තුව  කාාා කාවන්න ඉඩ වනොදීමත් එක්කා මට රීයන්න 

වෙනො  ඇමතිතුමා දැුවෙත්ෙ තමයි ඒ සිය්ල සිු  කාවලා 

තිවෙන්වන් රීයලා. එවහම වනොවෙයි නේ  ඒ තත්ත්ෙය එළි 

දක්ෙන්න එතුමාට ඉඩකාඩ තිුද ා. ඇයි මවේ කාට ෙැුණව ? ඒ 

වෙලාව  මවේ කාට ෙැුණව   වතොවතුරු ටිකා එළියට එන නිසායි.  

එම නිසා  එතුමා අද  පාර්ලිවේන්තුව දී කාළ සේපූර්  කාාාෙ 

සතයවයන් වතොව  පාර්ලිවේන්තුෙ වනොමඟ යෙනසුළු ්රකාාශයක් 

ෙෙ මා වේ වෙලාව  සඳහන් කාවනො.  

මට කානගාටුයි  එතුමාවේ අමාතයාංශය යටවත් තිුදණු  

ආයතන වදකාක් ගලෙලා තිවෙනො. වියත් මවගන් තමයි වේ 

ආණ්ඩුෙ ඉසථසවහට වගනාව . " වේ 115වදනාම එපා  අලුත් 

කාට්ටියක් වේුද  වේ 115වදනාට ෙඩා වෙනසථ  වියත් මවේ 

කාට්ටිය තමයි වගවනන්වන්" රීයලා  වියත් මවේ සභාපතිෙවයා 

විධියට වකාොළඹ දිසථත්රික්කාවේ ෙැඩිම ඡන්ද අවවගනයි එතුමා 

පාර්ලිවේන්තුෙට ආව . වේශව්රේමියම් විධියට  යුේධය 

ජයග්රහ ය කාවන්න සේෙන්ධ වුණු පුේගලයම් විධියට මා 

එතුමාට වෙොවහොම කාැමැතියි. හැෙැයි  යුේධය ජයග්රහ ය 

කාවන්න සේෙන්ධ වුණු පුේග ලයම් විධියට  ආනන්දීය පුවතම් 

විධියට  වේ සිු ෙන වහොවකාේ දිහා ෙලාවගන  consultantsලා 

විධියට තමන්වේ ෙවට් වහොරු නඩයක් තියාවගන ඉන්න එකාද  ඒ 

රීයපු වසෞභාගයවේ දැක්ම රීයලා මා අහනො. හැෙැයි  අපට පුු ම 

වෙන්න වදයක් නැහැ.  

ග්රීක් ෙැුදේකාව සිේධියට සේෙන්ධ යයි රීයන කාේවා් 

මහත්මයාත් නිදහවසේ ඉන්නවකාොට  නඩු අටරීන් -අ්ලසථ 

වතෝදනාෙලින්- සව  ගු ෙර්ධන නිදහසථ වෙනවකාොට  තෙත් 

කාට්ටිය නඩුෙලින් නිදහසථ වෙනවකාොට වේකා අරුමයක් වනොවෙයි. 

ඒ ොවේම  ආයුධ එකාට ගැටිලා  ආයුධෙල අංකා මැවකානවකාොට  

දි්රුක්ෂි ඩයසථවේ හඬ පට විකාෘති කාවලා  අෙසානවේදී ඒ වාජය 

වසේවිකාාෙවගන් පළිගන්න පුළුෙන් කාණ්ඩායේ ඉන්නවකාොට  

වේො ගැන පුු ම වෙන්න වදයක් නැති ෙෙ රීයමින්  මා නිහඬ 

වෙනො.  

වෙො වහොම සථතුතියි. 

 
 රු නිමයෝජය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

දිො ආහාව විව කාය සඳහා පසථ ෙරු 2.31 ෙන වතක් සභාව  

කාටයුතු තාෙකාාලිකාෙ අත් හිටුෙනො.   

75 76 

[ගරු  මූෂෂ්ඨ නානායක්කාාව  මහතා  

—————— 
*  පුස්තකාලමේ තබා තත. 
*   நூனிமையத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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රැස්වීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්  අ.භා. 
1.30ට නිමයෝජය කාරක සභාපතිතුමාමග්ධන ම රු අා ජන් රාමනාදන් 
මහතා  සභාපතිත්වමයන් නැවත පවත්වන ල ජ. 

 

அதன்படி, அமர்வு பி.ப. 1.30 மணிவமர இமடநிறுத்தப்பட்டு 

மீண்டுந் சதாடங்கிற்று. குழுக்களின் பிரதித் தவிொளர் அவர்கள் 

[மாண்புமிகு அங்க ன் இராமநாதன்] தமைமம வகித்தார்கள். 
 

Sitting accordingly suspended till 1.30 p.m. and then resumed, 
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. ANGAJAN 
RAMANATHAN] in the Chair. 

 

 රු නිමයෝජය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The Hon. Rohitha Abegunawardhana, please. You 

have 19 minutes. 
 

 

[අ.භා.2.31  

 

 රු මරෝහිත අමේගුටවර්ධන මහතා මවරාය හා නාවික 

අමාතයතුමා  
(மாண்புமிகு பராஹித அபபகுணவர்தன - துமறமுகங்கள் 

மற்றும் கப்பற்றுமற அமமச்ெர்) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana - Minister of Ports 
and Shipping) 

වෙොවහොම සථතුතියි  ගරු නිවයෝජය කාාවකා සභාපතිතුමනි.  

අද සභාෙ කා් තෙන අෙසථාාව දී විොදයට ගන්වන්  1111 

ෙර්ෂ්ඨවේ ශ්රී ලංකාා මහ ෙැංම් ොර්තාෙ සේෙන්ධවයන් අුවව ම්මාව 

දිසානායකා මන්ත්රීතුමා ඉදිරිපත් කාළ වයෝජනාෙ. වයෝජනාෙ 

ඉදිරිපත් කාවමින් ජාතිකා ජන ෙලව ගවේ නායකා අුවව ම්මාව 

දිසානායකා මන්ත්රීතුමා කාළ කාාාෙට අපි ඇුණේකාන් ු න්නා. ගරු 

නිවයෝජය කාාවකා සභාපතිතුමනි  එවසේ ඇුණේකාන් දීමත් සමඟ මට 

මතක් වෙනො  1125 ෙසවට වපව  ඔෙතුමා ඒ වෙලාව  

පාර්ලිවේන්තුෙ නිවයෝජනය වනොකාළත්  මහින්ද වාජපක්ෂ්ඨ හිටපු 

ජනාධිපතිතුමාවේ වජය කාාලවේ  යුේධයත් අෙසන් කාවලා  වට 

සංෙර්ධනය කාවලා  ඉතාම වහොඳ ආර්ිකකා ෙර්ධන ව ගයක් ඇති 

කාවලා තිුදණු අෙසථාාව දීත් ජනාධිපතිෙව යට ලැහැසථති 

ෙනවකාොට -1124 ෙර්ෂ්ඨවේදී- ජනතා විුදක්ති වපවුදවණ් මන්ත්රීෙරු 

පාර්ලිවේන්තුෙ ඇතුවළේ කාළ කාාා. ඒො නැහැ රීයන්න ෙැහැ  

ෙැහැ රීයන්න ෙැහැ. ඒො හැන්සා්ගත වෙලා තිවෙනො. අද 

එතුමා කාළ කාාාෙත් එක්කා ුණඟක් වෙලාෙට ඒො ගැළවපනො  

ගරු නිවයෝජය කාාවකා සභාපතිතුමනි. වමච්තව ්රමා යකා මහ 

 ය ෙවක් තිවෙනො රීයලා එතුමා වපන්ුවො  වට විනාශයි 

රී ො  සිය්ලම රී ො. එවහම රීයලා  එතුමන්ලා විකා්පය 

හැටියට වමොකාක්ද වතෝවා ගත්වත්  ගරු නිවයෝජය කාාවකා 

සභාපතිතුමනි? එදා 1115දී තමයි මහින්ද වාජපක්ෂ්ඨ මැතිතුමා 

ෙලයට ආව . එතුමා තමයි 1125 ෙනතුරු අවුරුු  දහයක් වට 

පාලනය කාවමින් පැෙැති යුේධය අෙසන් කාවලා  වට එක්වසේසත් 

කාළ නායකායා  වට හදපු නායකායා. 

එෙැනි වදයක් කාවලා තිිතයදීත්  විකා්පයක් හැටියට අද වේ 

වයෝජනාෙ ඉදිරිපත් කාවපු අුවව දිසානායකා මන්ත්රීතුමන්ලාවේ 

විකා්පය වුවණ් වමොකාක්ද? ඒ ආණ්ඩුෙ වෙනසථ කාවමින්  

දමත්රීපාල සිරිවසේන මැතිතුමා ජනාධිපති හැටියට පත් කාවන්නත්  

වනි් වික්රමසිංහ මැතිතුමා අගමැතිතුමා හැටියට පත් කාවන්නත් 

කාටයුතු කාවමින් යහ පාලන ආණ්ඩුෙ හදාගත්තා. එතුමා වේ සභා 

ගැවේ වනොසිටියත් මම රීයන්න ඕනෑ  ඉදිරිපත් කාවන කාරුණු 

කාාව ා අුවෙ  ුදේධි මට්ටම අුවෙ  ආර්ිකකා  දැනීම අුවෙ එතුමාට 

තිුද ා එතුමන්ලා විසින්ම හදාගත් ආණ්ඩුෙට රීයලා ඔය ්රශථන 

ටිකා විසඳාගන්න. වමොකාද  එතුමන්ලාට ඒවකාන් ෙැහැව වෙන්න 

ෙැහැ. යහ පාලන ආණ්ඩුෙ හැදීවේ වකාොටසථකාරුවෙෝ තුන්වදනායි. 

ඒ වකාොටසථකාරුවෙෝ තුන්වදනාවගන් එකා වකාොටසථකාරුවෙක් තමයි 

ජනතා විුදක්ති වපවුද . එතවකාොට  ජනතා විුදක්ති වපවුද  

විසින් හදාගත් යහ පාලන ආණ්ඩුෙට පුළුෙන්කාමක් තිුද ා  අද 

අපට ලො ු න් වමම ්රශථන ටිකා 1125 ආණ්ඩුෙට රීයලා ඒ 

ආණ්ඩුෙ යටවත් ආර්ිකකාය නිෙැකුදි මඟ අවවගන යන්න. ඒ 

විධියට නිෙැකුදි මඟ   ගියා නේ  ඒ විධියට ආණ්ඩුෙ පාලනය කාළා 

නේ  අද වේ ්රශථන ඇති වෙන්වන් නැහැ. හැෙැයි  එතුමන්ලා 1125 

ජනොරි 8ෙැනි දා හදපු ආණ්ඩුෙ තුළ  අුවව ම්මාව දිසානායකා  

වනි් වික්රමසිංහ  දමත්රීපාල සිරිවසේන ජනාධිපතිතුමා 

එකාතුවෙලා හදපු ආණ්ඩුෙ තුළ 1125  වපෙවොරි 11ෙැනි දා 

වෙනවකාොට මහ ෙැංම් වකාෝලයක් සිු වෙනො  ගරු නිවයෝජය 

කාාවකා සභාපතිතුමනි. රුපිය් ිතලියන 2 111කා වකාෝලයක් 

වෙනො. එම නිසා එතුමා අද ඉදිරිපත් කාවපු වේ ොර්තාෙ 

හදනවකාොට ඒ ිතලියන 2 111ත් එකාතු කාවන්න තිුද ා. ඒ 

රීයන්වන්  වවට් ආර්ිකකාවේ යේ පසුෙෑමක් තිවෙනො නේ  

වහොවකාේ කාවපු ිතලියන 2 111ත් වේකාට එන්න ඕනෑ. හැෙැයි  ඒ 

ගැන රීයැවුවණ් නැහැ. ඒ ගැනත් මතක් කාවන්න ඕනෑ. 

ගරු නිවයෝජය කාාවකා සභාපතිතුමනි  විවශේෂ්ඨවයන්ම 1129 

වනොෙැේෙර් මාසවේ අතිගරු වගෝධාභය වාජපක්ෂ්ඨ 

ජනාධිපතිතුමාට හැටනෙලක්ෂ්ඨයක් ජනතාෙ ඡන්දය දීලා එතුමා 

ජනාධිපති ෙෙට පත් කාළා. වකාටි කාාලයක් ඇතුළත -මාස තුනක් 

යන්න ඉසථවස්ලා- වගෝලීය ෙසංගතයකාට ුදුණ  වදන්න අපට 

සිේධ වු ා  ගරු නිවයෝජය කාාවකා සභාපතිතුමනි. 1111 

වපෙවොරි මාසය  මාර්තු මාසය වෙනවකාොට වමම වගෝලීය 

ෙසංගතයට ුදුණ  වදන්න අපට සිේධ වු ා. ඒකා අපි හැවමෝටම 

අලුත් අත්දැකීමක්. අලුත් අත්දැකීමට ුදුණ  වදනවකාොට 

වමොකාක්ද අපට සිේධ වුවණ්? වේ වවෝගවේ භයානකා තත්ත්ෙය 

වකාොච්තවද රීයලා අපි ුදළු වලෝකාවයන්ම දැක්කාා. එම නිසා අපට 

වට ෙහන්න සිේධ වු ා. මාස තුනකාට ආසන්න කාාලයක් 

සේපූර් වයන්ම වට ෙහලා තියන්න සිේධ වු ා.  වට ෙැුණොට 

පසථවසේ වමොකාක්ද වෙන්වන්  ගරු නිවයෝජය කාාවකා 

සභාපතිතුමනි? විවශේෂ්ඨවයන්ම අවේ අපනයන ක්වෂ්ඨේත්රවේ 

අඩුවීමක් වු ා. කාර්මාන්තශාලා ෙහලා දාන්න සිේධ වු ා. ඒ 

විතවක් වනොවෙයි  සංතාවකා කාර්මාන්තවයන් අවේ වටට විවේශ 

විනිමය ලැුද ා. අද එම කාර්මාන්තය වඩොලර් එකාකාෙත් 

ආදායමක් ලැවෙන්වන් නැති තත්ත්ෙයට පත්වෙලා තිවෙනො. 

ඒො සිු  වුවණ් වකාොවහොමද? වකාොවි් ෙසංගතය ආව  ආණ්ඩුව  

ෙවදින්ද  ගරු නිවයෝජය කාාවකා සභාපතිතුමනි? නැහැ. එය 

වලෝකාවේ හැම වටකාටම ආපු වගෝලීය ෙසංගතයක්. ඒ තුළින් 

අපට වමොනොද සිේධ වුවණ්? අවේ අපනයන අඩුවෙලා  සංතාවකා 

කාර්මාන්තය කාඩා ෙැටිලා   අවේ ආණ්ඩුෙට ආදායේ ලැවෙන 

්රධාන ආයතන - වේය ය ආදායේ වදපාර්තවේන්තුෙ  සුවාෙු  

වදපාර්තවේන්තුෙ   ශ්රී ලංකාා වර්ගුෙ- තුවන්ම ආදායම අඩු වු ා. 

එවසේ අඩු වෙන්න වහේතුෙ වමොකාක්ද? වට ෙහලා තිවෙනවකාොට 

වේය ය ආදායේ වදපාර්තවේන්තුෙට ගිහි්ලා ආදායේ ෙු  එකාතු 

කාවන්න පුළුෙන්ද? වට ෙහලා  කාර්මාන්තශාලා ෙහලා  තිිතයදී 

ආදායේ ෙු  එකාතු රීමේමක් වෙන්වන් නැහැ. ඒ ොවේම ආනයන 

සීමා කාවලා තිවෙනො. ආනයන සීමා රීමේමත් සමඟම ශ්රී ලංකාා 

වර්ගුව  ආදායමත් අඩුවෙලා තිවෙනො. ගරු නිවයෝජය කාාවකා 

සභාපතිතුමනි  වකාොවි් ෙසංගතයත් එක්කායි ඒ සිය්ල සිේධ 

වෙන්වන්. එම අර්ුදදෙලට තමයි අපි ුදුණ  ු න්වන්. එම 

අර්ුදදෙලට ුදුණ  වදන ගමන් අපි වමොනොද කාවළේ? 

ගරු නිවයෝජය කාාවකා සභාපතිතුමනි  වගෝධාභය වාජපක්ෂ්ඨ 

ජනාධිපතිතුමා  මහින්ද වාජපක්ෂ්ඨ අගමැතිතුමා ්රුදඛ අවේ වජය 

වේ ෙසංගතයට ුදුණ  ු න්වන් වකාොවහොමද? වජයක් හැටියට එම 

ෙසංගතයට ුදුණ  දීවේ ෙැඩ පිළිවෙළට අපි ලැහැසථති වු ා.   

වකාොවි් ෙසංගතය ඇවි්ලා අවුරුු  එකාහමාවක් ගතවෙන වකාොට  
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පාර්ලිවේන්තුෙ 

වට වකාොච්තව ෙහලා තිුද ත්  ආර්ිකකා ෙශවයන් වමොන ්රශථනය 

ආෙත්  අපි එකාම වාජය වසේෙකාවයම්වේෙත් පඩිය රුපියලරීන්ෙත් 

අඩු කාවලා තිවෙනොද? අද වෙනවකාොට ගුරුෙරුන්වේ ෙැටුේ 

විෂ්ඨමතාෙක් තිවෙනො. ආණ්ඩුෙක් හැටියට අපි ඒකා පිළිගන්නො. 

ගුරුෙරුන්වේ ෙැටුේ විෂ්ඨමතාෙ ඉෙත් කාළ යුතුයි. ගුරුෙරුන්වේ 

විතවක් වනොවෙයි  වෙනත් ෙෘත්තීන්ෙලත් ෙැටුේ විෂ්ඨමතා 

තිවෙනො. වේකාට අවුරුු  14කා ඉතිහාසයක් තිවෙනො. හැෙැයි  

නියමිත වෙලාෙට තමන්වේ පඩි පැකාට්ටුෙ හේෙ වෙන 

තත්ත්ෙයක් අපි ඇති කාව තිවෙනො. එය ආණ්ඩුෙකා ෙගකීම. 

ආණ්ඩුෙක් හැටියට අපි එය ඉටු කාව තිවෙනො. ඒ විතවක් 

වනොවෙයි. ගරු නිවයෝජය කාාවකා සභාපතිතුමනි  වකාොවි් - 29 

ෙසංගත තත්ත්ෙය තුළ  වපෞේගලිකා අංශය ව ො  අවනක් අංශ 

ව ො වමොන යේ වහෝ තැනකා ඉන්නො නේ ඔවුන්ට වනොලැවෙන  

ඔවුන්ට ීයෙත් වෙන්න තිවෙන අපහසුතා නිසා ආණ්ඩුෙක් හැටියට 

අපි පවු් ලක්ෂ්ඨ 71කාට රුපිය් 5 111 ග වන් තුන් ෙතාෙක් ලො 

ු න්නා.  මම ුදලින් රීයපු ආදායේ අඩුවීමත් එක්කා අන්වයෝග තමයි 

අපට භාව ගන්න තිවයන්වන්.  ඒ අන්වයෝගය අපි භාවවගන 

තිවෙනො. වකාොවි් - 29 ෙසංගත තත්ත්ෙය සේෙන්ධවයන් අපට 

වමොනොද කාවන්න තිවයන්වන්? PCR පමේක්ෂ්ඨ  කාවන්න ඕනෑ.  

PCR පමේක්ෂ්ඨ  වෙුවවෙන් විශාල ුදදලක් වයොදෙන්න වෙනො. 

වවෝහ් ඇඳන් ්රමා ය ෙැඩි කාවන්න ඕනෑ  නිවවෝධායන 

මධයසථාාන ෙැඩි කාවන්න ඕනෑ. ගරු නිවයෝජය කාාවකා 

සභාපතිතුමනි  ගමකා නිවවෝධායනය වෙන පවුලකා වකාවනම්ට 

රුපිය් 21 111කා වියළි සලාකා ම්ලක් ගිහි්ලා වදන්න ඕනෑ. 

වේ සිය්ල වජය කාවනො. ආදායේ අඩු වෙලා රීයලා වජය PCR 

කාවන එකා නැෙැත්වූොද  ආදායේ අඩු වෙලා රීයලා වවෝහ් 

ඇඳන් ්රමා ය ෙැඩි කාවන එකා නැෙැත්වූොද  ආදායේ අඩු වෙලා 

රීයලා නිවවෝධායනය ෙන  ඒ අයට රුපිය් 21 111ක් වගෙන 

එකා අඩු කාවලා තිවෙනොද? නැහැ  ගරු නිවයෝජය කාාවකා 

සභාපතිතුමනි. වේ සිය්ලම අපි කාවනො. හැෙැයි  වේො 

අඛණ්ඩෙ කාවන්න නේ අපි ඉතා වහොඳින් එම කාටයුතු 

කාළමනාකාව ය කාළ යුතුයි . ආණ්ඩුෙක් හැටියට අපි ඒකා 

කාවනො.  

ගරු නිවයෝජය කාාවකා සභාපතිතුමනි  වේ ෙන විට අර්ුදදකාාමේ 

වකාොවි් -29 වගෝලීය ෙසංගතය වෙුවවෙන් අපි රුපිය් ිතලියන 

151කාට ආසන්න ුදදලක්  ආණ්ඩුෙක් හැටියට වියදේ කාව 

තිවෙනො. ෙලන්න  වකාොපම  ුදදලක්ද? අවේ ොර්ෂිකා ආදායම 

දිහා ෙැලුොම  එම ආදායමින් වේ ෙන විට හරියටම 2/4ක් පම   

වේ සඳහා වියදේ කාව තිවෙනො. වේො අන්වයෝග. හැෙැයි එම 

අන්වයෝග තිුද ත්  අපට වට ඉදිරියට වගනයන්න සිු  වෙනො  

ගරු නිවයෝජය කාාවකා සභාපතිතුමනි. වට ඉදිරියට වගනයෑවේදී 

අපි දැක්කාා  වලෝකාවේ හැම වටකාටම වකාොවි් - 29 ෙසංගත 

තත්ත්ෙයට එකාම විසුදම එන්නත ලොදීම ෙෙ. එන්නත ලොදීම 

අපි කාළ යුතු වදයක්. එන්නත ලොදීවේදී අපි දැක්කාා  වනොවයක් 

වෙලාෙට විපක්ෂ්ඨය වතෝදනා කාළ ෙෙ. "එන්නත වගවනන්න ස්ලි 

නැහැ. එන්නත වගවනන්වන් නැහැ. එන්නත ගහන්වන් නැහැ" 

රීයමින් විපක්ෂ්ඨය එවහම උත්සාහයකා වයු  ා. හැෙැයි  

ආණ්ඩුෙක් හැටියට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා එම ෙගකීම  හරියට 

කාවන්න භාව ගත්තා. එතුමා ඒ සේෙන්ධවයන් කාැප වු ා  ඒ 

සේෙන්ධවයන් තමන්වේ ෙගකීම ඉටු කාළා. ඒ ෙගකීම ඉටු කාවලා  

එන්නත් ලොදීම අද ඉතා සාර්ාකාෙ ක්රියාත්මකා වෙනො. එන්නත 

තිුද ත් ගරු නිවයෝජය කාාවකා සභාපතිතුමනි  අද සමහව මිනිසථසු 

එන්නත්කාව ය කාවගන්වන් නැති තත්ත්ෙයට පත් වෙලා 

තිවෙනො. එන්නත ලොදීම ක්රියාත්මකා වෙනො. ගරු නිවයෝජය 

කාාවකා සභාපතිතුමනි  ඔෙතුමා දන්නො  ඔෙතුමා නිවයෝජනය 

කාවන යාපන දිසථත්රික්කාවේත් වේ වෙනවකාොට සියයට 61ට ෙැඩි 

්රමා යකාට එන්නත ලො දී තිවෙන ෙෙ. අවේ වවට්  -

'ඇසථට්රාවසනිකාා'  'සිවනෝෆාේ'  'සථපුට්නික් V', 'ෆයිසර්'  

'වමොඩර්නා'- රීයන එන්නත් - ෙර්ග 5ක්  ලො වදනො. අපි 

වහොයලා ෙැලුොම  ඇවමරිකාාෙ ෙ ාාවේ වටෙල එන්නත් ෙර්ග 1යි 

තිවෙන්වන්. වලෝකාවේ ෙලෙත්ම වට ඇවමරිකාාෙ. එන්නත් හදන 

වටෙල එන්නත් 1ක් ලොවදනවකාොට ලංකාාව  එන්නත් ෙර්ග 5ක් 

ලො වදනො. ඒ ොවේම  අපි "සිවනොෙැක්" එන්නත ලංකාාව   

නිෂ්ඨථපාදනය කාවන්න අෙශය අුවමැතිය ලො ගැනීවේ කාටයුතුෙලට 

වයොුද වෙලා තිවෙනො. එය වජයකා ෙගකීම. හැෙැයි  අපි ඒකා 

කාවනො.  අවගෝසථතු මාසය අෙසන් වෙන වකාොට අවුරුු  31න් 

ඉහළ සියලුවදනාම එන්නත්  කාවන්න අපි ෙලාවපොවවොත්තු 

වෙනො. ජනාධිපතිතුමාවේ ෙලාවපොවවොත්තුෙ අවුරුු  28න් ෙැඩි 

අවනක් අයත් එන්නත්කාව යට ලක් කාවන්නයි.  ගරු නිවයෝජය 

කාාවකා සභාපතිතුමනි  විවශේෂ්ඨවයන්ම වේ වෙනවකාොටත් 

කාර්මාන්තශාලා  ත්රිවවෝද වා ෙැනි ඒොවේ ෙැඩ කාවන 

සියලුවදනාට එන්නත ලො දී තිවෙනො. ඔවුන් අවුරුු  28ට ෙැඩි 

අය.  වජයක් හැටියට  අපි ඒ අන්වයෝගය භාවවගන තිවෙනො  

ගරු නිවයෝජය කාාවකා සභාපතිතුමනි.  වේ ොවේ තත්ත්ෙයක් තුළ 

අද වනොවයම්ත්  ෙැඩ ෙර්ජන ක්රියාත්මකා  වෙන අයුරු අපි දැක්කාා. 

විවශේෂ්ඨවයන්ම ගුරුෙරුන්වේ ෙැඩ ෙර්ජනය.  ගුරුෙරුන්වේ ෙැඩ 

ෙර්ජනය වෙලාව   අපි වේ කාාව ය මතක් කාවන්න ඕනෑ. අපි 

දන්නො වකාොවි් - 29 ෙසංගත ්රශථනය නිසා වපෞේගලිකා අංශවේ 

වසේෙකායන්වේ කුරීයා නැති වුණු ෙෙ. ඔවුන්ට කුරීයා අහිමි වු ා. 

ෙැටුවපන් හරියට සියයට 51ක් තමයි සමහව අයට ලැුදවණ්. 

එෙැනි අන්වයෝග වාශියකාට ුදුණ  වදන්න ඔවුන්ට සිේධ වෙලා 

තිවෙනො. වේකා අපි හැම වකාවනක්ම වත්රුේ ගන්න ඕනෑ. 

ගරු නිවයෝජය කාාවකා සභාපතිතුමනි  ආණ්ඩුෙක් හැටියට අපි 

ගුරුෙරුන්වේ සහ විු හ්පතිෙරුන්වේ ෙැටුේ විෂ්ඨමතාෙ පිළිෙඳ 

්රශථනය වත්රුේවගන තිිතයදීත්  දැන් ඇති වෙලා තත්ත්ෙය 

වමොකාක්ද රීයලා ෙලන්න. වකාොවි්-29 ෙසංගතය තිවෙන 

වෙලාව   වසෞඛය උපවදසථ සත පහකාට ග න් ගන්වන් නැතිෙ  

විශාල වසනඟක් පාවට ඇවි්ලා උේවඝෝෂ්ඨ  කාවනො. දැන් 

වමොන වපොම්ව ද හැවදන්න යන්වන්? අපි දැක්කාාවන්  මීට කාලින් 

වකාොවි් වපොම්රු හැදිච්ත හැටි. පෑලියවගොඩ මාළු වෙවළඳ වපොවළේ 

වපොම්ව හැු  ා  සිංහල අලුත් අවුරුු  වපොම්ව හැු  ා  රැන්ඩික්සථ 

වපොම්ව හැු  ා. ඊළඟට හැවදන්වන් සථටාලින් වපොම්ව. වජෝසේ 

සථටාලින් වපොම්ව තමයි ඊළඟට හදන්න යන්වන්. මට වපවනන 

විධියට වේ උේවඝෝෂ්ඨ ය සාර්ාකා නැහැ  ඒ වු ාට වකාොවි් 

ෙසංගතය වෙදා දීවේ ෙැව් නේ සාර්ාකාෙ යනො. ගරු නිවයෝජය 

කාාවකා සභාපතිතුමනි  වකාොවි් ෙසංගතය වෙදා දීවේ ෙැව් නේ 

රීසිම අඩුෙක් නැතිෙ වකාවවනො. ඒකා ක්රියාත්මකා ෙනො. 

වමොකාක්ද වේ සිේධ ෙන්වන්? වේ උේවඝෝෂ්ඨ  

වේශපාලනීකාව ය කාවලායි තිවෙන්වන්.  ඒ අයවේ ඉ්ලීේ 

සේෙන්ධවයන් ආණ්ඩුෙ අෙධානය වයොුද කාව ඒො පිළිවගන 

තිිතයදී  වවට් ආර්ිකකා තත්ත්ෙය ගැන වහොඳට පැහැදිලි කාව 

තිිතයදී  ඊට ගැළවපන විධියට ක්රියාත්මකා වෙන්න හදන වකාොට  

වේකා වෙන පැත්තකාට  හවෙන්වන් වකාොවහොමද රීයලා ෙලනො. 

අපි වේකා පැහැදිලි වලස  රීයන්න ඕනෑ  ගරු නිවයෝජය කාාවකා 

සභාපතිතුමනි.  

ආණ්ඩුව  ුදද් ඇමතිෙවයා හැටියට ගරු ෙැසි් වාජපක්ෂ්ඨ 

මැතිතුමා  ෙගකීම ොව ගත්තා. එතුමා ඒ ෙගකීම ොවවගන තෙම 

මාසයක් ගත වෙලාත් නැහැ. ඒ කාාලය තුළ එතුමා කාැිතනට් 

මණ්ඩලය දැුවෙත් කාවමින් තමන්වේ ෙගකීම හරියාකාාවෙ ඉටු 

කාවනො. වේ අවුරුේවේ මාස 7ක් වගවී තිවෙන වෙලාව  අව 

රීයාපු ආර්ිකකා අන්වයෝග දිහා ෙලමින්  ඉතාම වහොඳින් ඒ ගැන 

අධයයනය කාවමින්   ඒොට ුදුණ  වදන්න අෙශය ෙැඩ පිළිවෙළයි 

එතුමා ක්රියාත්මකා කාවන්වන්. අන්න ඒ ෙැඩ පිළිවෙළ ක්රියාත්මකා 

රීමේම තුළ අපි වේ අන්වයෝගය ජය ගන්නො  ගරු නිවයෝජය 
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කාාවකා සභාපතිතුමනි. අපට ඒකා කාවන්න පුළුෙන්. අපි 

ඉතිහාසවේත් එෙැනි අන්වයෝග ජය ගත්ත ආණ්ඩුෙක්. මහින්ද 

වාජපක්ෂ්ඨ හිටපු ජනාධිපතිතුමා 1115දී ආණ්ඩුෙ අවවගන අපි ඒ 

අන්වයෝගය ොව ගත්තා.  ත්රසථතොදය යුේධවයන් අෙසන් කාවන්න 

ඕනෑ  ඉෙත් කාවන්න ඕනෑ රීයන ඒ තීන්ු ෙ එදා අපි ගත්තා. ගරු 

නිවයෝජය කාාවකා සභාපතිතුමනි  ඒ කාාලවේ මීට ෙඩා  සංචිත අඩු 

වු ා. අද නේ  සමහව තීන්ු  ගන්නවකාොට දෙසක්  වදකාක් කා් 

දාන්න පුළුෙන්.  සමහව වේේ මාසයක් වු ත් කා් දාන්න 

පුළුෙන්  "වපෝඩක් ඉන්න  ුදද් ලැුද ාම කාවන්නේ." රීයලා. 

යුේධය වෙලාව  එවහම කාවන්න පුළුෙන් ද?  යුේධය වෙලාව  

අවේ ව  විරුොට අෙශය  ආයුධ ටිකා වගනත් ු න්වන් නැත්නේ  

ඒ තීන්ු ෙ එවෙව්ම වනොගත්තා නේ අපට කාඳවුරු 4ක්  5ක් අහිමි 

වෙනො. එවහම වු ා නේ ත්රසථතොදීන් ඇවි්ලා අවේ කාඳවුරු 

ටිකා විනාශ කාවනො. ඒ නිසා අපට ඒ තීන්ු  තීව  කා් දමන්න 

පුළුෙන්කාමක් තිුදවණ් නැහැ.  ඉතිහාසවේ අවේ ආණ්ඩුෙ තීන්ු  

ගත්වත් එවහමයි. භය නැති නායකාවයෝ  වකාොන්ද ප  තිවෙන 

නායකාවයෝ හැටියට තීන්ු  තීව  ගත්තා. ඒ නිසා තමයි අද උතුරු-

නැ වඟනහිව සහ වවට් මිනිසුන්ට ත්රසථතොදයක් නැතිෙ හැවමෝටම 

සහීයෙනවයන්  සමගිවයන් ීයෙත් වෙන්න පුළුෙන් ොතාෙව යක් 

වගොඩ නැඟුවණ්. අපට වේ අෙසථාාව  ලැුදවණ් වදෙැනි 

අන්වයෝගයයි. අපි වේ අන්වයෝගයත් භාවවගන තිවෙනො. එය අපි 

ොව ගන්න ඕනෑ.  ඒ විතවක් වනොවෙයි  ඒ ොව ගත්තු අන්වයෝගය 

අපි ජයග්රහ ය කාවනො.  

ගරු නිවයෝජය කාාවකා සභාපතිතුමනි  දැන් වේ කාාා කාවන 

වෙලාව  වනොවයක් විව තන වගොඩ නැඟු ා. සමහව විව තන 

දිහා ෙැලුොම අපට පුු මයි. අද උවේ විපක්ෂ්ඨ නායකාතුමා සථාාෙව 

නිවයෝග 1711  යටවත් ්රශථනයක් ඉදිරිපත් කාව  වාජය වසේෙයට 

කාැඳවීම ගැන කාරුණු ඉදිරිපත් කාවනො. ගරු නිවයෝජය කාාවකා 

සභාපතිතුමනි  එකා පැත්තරීන් රීයනො  වවට් ආර්ිකකාය කාඩා 

ෙැවටනො රීයලා. අවනක් පැත්වතන් අපි වාජය වසේෙකායා 

වසේෙයට කාැඳෙනවකාොට  වාජය වසේෙකායා වකාොටසථ ෙශවයන් 

කාැඳෙන්න රීයලා  වයෝජනා වගවනනො. වමොකාක්ද වේ 

කාවන්වන්? වට ෙහවගන අපට වේ විධියට යන්න පුළුෙන් ද? 

වකාොවි් ෙසංගතය ඉෙව වෙන දෙස කාෙදා ද රීයලා කාවුද දන්වන්? 

එවහම රීයන්න පුළුෙන්කාමක් තිවෙන්වන් කාාටද? විපක්ෂ්ඨවේ 

එක්වකාවනක් වහෝ රීයන්න  "අහේ දෙවසේ තමයි වකාොවි් 

ෙසංගතය ඉෙව වෙන්වන්  ඒ දෙසින් පසථවසේ අපි ෙැඩ පටන් 

ගනිුද." රීයලා. එවහම රීයන්න පුළුෙන්කාමක් නැහැ  ගරු 

නිවයෝජය කාාවකා සභාපතිතුමනි.  

 ගරු නිවයෝජය කාාවකා සභාපතිතුමනි  අපි දැක්කාා වයෝජනා 

එන ආකාාවය. අද සභාෙ කා් තෙන අෙසථාාව  වයෝජනාෙ 

ඉදිරිපත් කාවපු මන්ත්රීෙවයා රීයනො  අවේ වවට් පාඩු ලෙන 

ආයතන තිවෙනො රීයලා. පාඩු ලෙන ආයතන තිවෙනො  ඒො 

පාඩු ලෙනො රීයලා දැඩි වලස රීයනො. ඔ   ඒකා ඇත්ත. හැෙැයි  

පාඩු ලෙන ආයතනයක් ්රතිෙුහගත කාවන්න ගිවයොත්  යේ 

ආවයෝජකාවයක් වගනැ්ලා ඒ ආයතනය කුකා ගන්න උත්සාහ 

කාවළොත්  ආපුණ වපෝසථටර් ගහලා  ෙැනර් අ්ලාවගන නැෙත පාවට 

එනො. ෙලන්නවකාෝ  වේ ෙැව් වකාොවහොමද රීයලා. විශථොස භංග 

වයෝජනාෙ ඉදිරිපත් කාවනවකාොට රීයනො  "පාඩු ලෙන ආයතන 

තිවෙනො  ඒො ෙහන්න ඕනෑ." රීයලා. හැෙැයි  ඒ ආයතනයක් 

්රතිෙුහගත කාවන්න ගියාම රීයනො  "වාජය සේපත් 

විම් ාවගන කානො" රීයලා. වමොකාක්ද වේකාට වහේතුෙ? 

වහේතුෙ  ම්හකාකාම  දෙවය  ඊර්ෂ්ඨයාෙ සහ වක්රෝධයයි. වෙන 

වමොනෙත් වනොවෙයි. ඒ හතව තිවෙන වතක් කාෙදාෙත් වේ වට 

හදන්න පුළුෙන්කාමක් ලැවෙන්වන් නැහැ. ගරු නිවයෝජය කාාවකා 

සභාපතිතුමනි  අපි වහොඳ වදයට වහොඳයි රීයන්න පුරුු  ෙන්න 

ඕනෑ. නුදත්  එතුමන්ලා තුළ එවහම මානසිකාත්ෙයක් හැදිලාත් 

නැහැ  එවහම මානසිකාත්ෙයක් හැවදන්න පුළුෙන්කාමම්ත් නැහැ. 

ඒ   නිසා තමයි එතුමන්ලා වේ වේේ කාවන්වන්.  

ගරු නිවයෝජය කාාවකා සභාපතිතුමනි  අප ඉදිරිවේ තිවෙන 

අන්වයෝගයත් එක්කා අපි කාවපු වේේ ටිකාත් පැහැදිලිෙ රීයන්න 

ඕනෑ. යහ පාලන ආණ්ඩුෙ පැෙැති කාාලවේ ලිේටන් ෙටවවුවේදී 

ගුටි කාාපු  වදවක් වදවක් වපොලුෙලින් ඔළු පළා ගත් උපාධිධාරින් 

61 111කාට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පත්වීේ ලො ු න්නා. ඒ 

ොවේම  අවපොස සාමානය වපළ විභාගය අසමත්  ගවේ සිටින 

අහිංසකා වකා්වලෝ වකාෝවලෝ ලක්ෂ්ඨයකාට කුරීයා ලො ු න්නා. 

ඒ ොවේම  රුෙන්පුව අධිව ගී මාර්ගය ෙැනි අධිව ගී මාර්ගෙල 

ෙැඩ කාටයුතු ආවේභ කාළා  කාාපට් මාර්ග ලක්ෂ්ඨයකා ෙැඩ ආවේභ 

කාළා  ජාතිකා පාස්ෙල ෙැඩ කාටයුතු ආවේභ කාළා. වේ ෙනවකාොට 

ඒ ෙැඩ කාටයුතු ක්රියාත්මකා ෙනො. ගරු නිවයෝජය කාාවකා 

සභාපතිතුමනි  "දැන් වකාොවි් තිවෙනො  පාවේ හදන්වන් නැහැ  

අධිව ගී මාර්ග හදන්වන් නැහැ  අපි සියලු සංෙර්ධන කාටයුතු 

නෙත්ෙනො  වකාොවි් අෙසන් වු ාට පසථවසේ වේො කාවනො" 

රීයලා අපට රීයන්න ෙැහැ. අපි ආර්ිකකාය ගැන ඊට ෙඩා 

ුදේධියරීන්  කා්පනා කාළ යුතුයි.  ඒ ෙගකීම අපට ඉටු කාවන්න 

පුළුෙන් ෙෙ අපි වෙොවහොම ෙගකීවමන් රීයනො. ඒ ෙගකීම ඉටු 

කාවන්නයි අපි වජය භාව ගත්වත්. එතුමන්ලා අපට ආණ්ඩුෙ 

ු න්වන් වි්ලුද පලසක් උඩ   වවෝස ම් යහනාෙකා තියලා 

වනොවෙයි. එතුමන්ලා අපට ආණ්ඩුෙ ු න්වන් ඉෙව කාවන්න තිුදණු 

ඔක්වකාෝම ඉෙව කාවලා  ද  ගසථෙලායි. වේ කාාා කාවන ආර්ිකකා 

ඔසථතාර්ලාවේ කාාලවේ එකා වගෝලීය ෙසංගතයක්ෙත් තිුද ා ද?  

ගරු නිවයෝජය කාාවකා සභාපතිතුමනි  මට වෙන් වූ කාාලය 

අෙසන් වී වගන යන නිසා ගරු ෙන්ු ල ගු ෙර්ධන ඇමතිතුමාවේ 

වෙලාවෙන් මට තෙ විනාඩි වදකාක් වදන්න. 

2015දී පැෙැති යහ පාලන ආණ්ඩුෙ සමවේ වගෝලීය 

ෙසංගතයක් තිුද ාද? මහින්ද වාජපක්ෂ්ඨ මහත්මයා ආණ්ඩුෙ භාව 

වදනවකාොට ආර්ිකකාවේ තිුදණු තත්ත්ෙය වමොකාක්ද? එතුමා වේ 

වට ෙැඩ ිතමක් ෙෙට පරිෙර්තනය කාවලායි භාව ු න්වන්. එදා 

යුේධයක් තිුද ාද? නැහැ. එදා භාව ු න්වන් වහොඳ වටක්. ඒ දීපු 

වහොඳ වට හප කාවලා  කාාලා  විනාශ කාවලායි ආපුණ අවේ අතට 

භාව ු න්වන්. ඊට පසථවසේ අපට වගෝලීය ෙසංගතයකාටත් ුදුණ  

වදන්න  සිේධ වු ා. එෙැනි තත්ත්ෙයක් තිිතයදීයි වේ රීයන 

කාාව ා ටිකා අපි ඉටු කාවළේ.  

අපි දැක්කාා  විපක්ෂ්ඨ නායකාෙවයා නිොස ඇමතිෙවයා හැටියට 

කාටයුතු කාළ කාාලවේ නිොස හැ ද ආකාාවය. ගරු නිවයෝජය කාාවකා 

සභාපතිතුමනි  ඔෙතුමා නිවයෝජනය කාවන දිසථත්රික්කාවේ හැම 

ග්රාම නිලධාරි ෙසමකාම දැන් වගයක් හැවදනො.  වේ ෙනවකාොට 

ගේ 24 111කා වගේ 24 111ක් හැවදනො. අවන්! ගරු නිවයෝජය 

කාාවකා සභාපතිතුමනි  ඔෙතුමා නිවයෝජනය කාවන යාපනය 

දිසථත්රික්කාවේ වගේ 24 111ක් හැවදන වකාොට   වගේ 24 111ක් 

හදනො රීයලා වපෝසථටර් ගහලා තිුද ාද? මා නිවයෝජනය කාවන 

කාළුතව දිසථත්රික්කාවේ වපෝසථටර් ගහලා තිවෙනොද? නැහැ. නුදත්  

අහිංසකා මිනිසුන්ට අපි වගේ 24 111ක් හදලා වදනො. හැෙැයි  

ඉසථසව හදන්වන් වගේ 14යි  වපෝසථටර් 14 111ක් ගහනො. 

නැ වඟනහිව පළාවත් මඩකාළපුෙ පැත්වත් එවහමත් ඒ දෙසථෙල 

වපෝසථටර් ගහලා තිවෙනො මා දැක්කාා. ඒ ොවේම  ඒ ගේෙලට 

නේ දැේමා. ඒ ගහපු සමරු ඵලකාෙලට ගිය වියදමින් විතවක් තෙත් 

වගේ 2 111ක් හදන්න තිුද ා. ඒ ොවේම  සමරු වපොත් ගැුණො. 

ඒො කාවළේ වෙන කාවුරුෙත් වනොවෙයි  ෙත්මන් විපක්ෂ්ඨ 

නායකාතුමායි. ඒ  එතුමන්ලා ෙැඩ කාවපු හැටි. වේ  අපි ෙැඩ කාවන 

හැටි. අපි එකා සමරු ඵලකායක් ගහන්වන් නැතිෙ  එකා 

වපෝසථටවයක් ගහන්වන් නැතිෙ  එකා වතොව ක් ගහලා නැතිෙ  

cut-out එකාක්ෙත් ගහලා නැතිෙ  එකා සමරු වපොතක්ෙත් ගහලා 

81 82 



පාර්ලිවේන්තුෙ 

නැතිෙ  වගේ 24 111ක් හදනො. දැන් ඒ ෙැඩ ක්රියාත්මකා ෙනො. 

වේ ක්රමය දිහා ෙලාවගන ඉන්න ෙැරිෙයි අද විපක්ෂ්ඨය වේ ොවේ 

වතෝදනා එ්ල කාවන්වන්. අෙසාන ෙශවයන් මම වේ කාරු ත් 

රීයන්න ඕනෑ. ජනතා විුදක්ති වපවුදවණ් නායකාතුමා ෙන ගරු 

අුවව ම්මාව දිසානායකා මන්ත්රීතුමා සභාෙ කා් තෙන වයෝජනාෙ 

ඉදිරිපත් කාවමින් කාාා කාවේදී අවේ  ය ගැන රී ො. ්රිලියන 

ග නාෙකා  ය තිවෙනො රී ො. ඔ   ගරු නිවයෝජය කාාවකා 

සභාපතිතුමනි. වජයක් වු ාම  ය ගන්නො. වජයක් වනොවෙයි  

සාමානය ගමකා සිටින දියුණු ෙන ඕනෑම වකාවනක්  ය ගන්නො. 

 ය වග ොම අෙසානවේ  ඔුණවේ ෙත්කාම ඉතිරි ෙනො. ඒො 

එවහම තමයි. අන්වයෝග ජය ගන්න ඕනෑ. ජනතා විුදක්ති 

වපවුදවණ් ඉන්න කාවුරුෙත් ීයවිවත්ට 'ුද්වටෝ' කාඩයක්ෙත් 

කාවලා නැහැ. ඒකා තමයි ඇත්ත තත්ත්ෙය.  ුද්වටෝ කාඩයක්ෙත් 

කාවන්න එපායැ. පුංචි කාඩයක් දාලා  ුද්වටෝ ටිකාක් වික්කාා නේ 

ලැුදවණ් වමච්තවයි  වමපම  ඉතිරි වු ා රීයලා දන්නො.  

එවහමෙත් කාවලා නැහැ. එම නිසා ඒ අය කාෙදාෙත්  ය ගන්වන් 

නැහැ. හැෙැයි  එතුමන්ලා රීයන වේ  යෙලට අෙසාන ෙශවයන් 

තෙ වදයක් එකාතු වෙන්න ඕනෑ.  ඒ  2972දී සහ 2988-89 දී සිු  වූ 

වේේ.  ග න් හදන වකාොට ඒොත් වේ  යෙලට එකාතු ෙන්න 

ඕනෑ. ඒකා හරි වන්ද?  ඒො එකාතු වෙන්න ඕනෑ වන්ද? ගිනි තැබූ 

SLTB ෙසථ ටිවක් ෙටිනාකාම එකාතු ෙන්න ඕනෑ වන්ද? විනාශ කාළ 

transformers ටිවක් ෙටිනාකාම එකාතු ෙන්න ඕනෑ වන්ද? විනාශ 

කාළ ්රාවේය ය සභා කාාර්යාලෙල ෙටිනාකාමත් එකාතු ෙන්න ඕනෑ 

වන්ද? වේ සිය්ලම එකාතු ෙන්න ඕනෑ. නැති වූ මානෙ සේපත 

ගැන මම රීයන්වන් නැහැ. අේමා  දරුවෙෝ ෙලාවගන 

ඉන්නවකාොට තාත්තා එළියට අවවගන ගිහි්ලා තාත්තාවේ 

වේල කාැපූ යුගයක් තිුද ා. දැන් ඒ යුගය නැහැ. ඒ කාාලවේ 

වගොවිජනවසේො කාාර්යාල එකාක්ෙත් ඉතිරි කාවළේ නැහැ. නුදත් අද 

එතුමන්ලා වපොවහොව ගැන කාාා කාවනො. අද සභාෙ කා් තෙන 

අෙසථාාව  වගන ආ වේ වයෝජනාෙ පිළිෙඳ විොදවේදී එම යුගය 

ගැනත් මා එතුමන්ලාට මතක් කාව වදනො.   

ගරු නිවයෝජය කාාවකා සභාපතිතුමනි  අෙසාන ෙශවයන් මම 
තෙත් කාාව යක් රීයන්න කාැමැතියි. අවේ නෙ ුදද් ඇමති ගරු 
ෙැසි් වාජපක්ෂ්ඨ මැතිතුමා අන්වයෝගෙලට කාෙදත් කාැමැති 
වකාවනක්. අතිගරු වගෝධාභය වාජපක්ෂ්ඨ ජනාධිපතිතුමා  ගරු 
මහින්ද වාජපක්ෂ්ඨ අගමැතිතුමා  නෙ ුදද් අමාතයතුමා ඇතුළු අවේ 
වජය අද තිවෙන අන්වයෝග  භාවවගන  වේ වට යුේධවයන් වේවා 
ගත්තා ොවේ වකාොවි් ෙසංගතවයුවත් වේවාවගන  ආර්ිකකා 
ෙශවයුවත් අනිොර්යවයන් දියුණු කාවනො රීයන පණිවුඩය මම 
ලො වදනො.   

වෙොවහොම සථතුතියි  ගරු නිවයෝජය කාාවකා සභාපතිතුමනි. 
 

 රු නිමයෝජය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Shanakiyan Rajaputhiran 

Rasamanickam. You have nine minutes. 
 
 

[අ.භා. 2.51  
 

 රු ෂාටක්ිරයන් රාජපුත්තිරන් රාසමාණික්කේ මහතා 
(மாண்புமிகு ொணக்கியன் ரா புத்திரன் இராெமாணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

අද සභාෙ කා් තෙන අෙසථාාව  ගරු අුවව ම්මාව දිසානායකා 

මන්ත්රීතුමා ඉතාම ෙැදගත් මාතෘකාාෙක් පිළිෙඳ වයෝජනාෙක් 

වගනැවිත් තිවෙනො. එය ඇත්තටම ඉතා ෙැදගත් මාතෘකාාෙක්. 

එම වයෝජනාෙ සථිකව කාළා  සමඟි ජන ෙලව ගවේ ගරු හර්ෂ්ඨ ද 

සි්ො මන්ත්රීතුමා. සභාෙ කා් තැබීවේ වයෝජනාෙ වදෙන ෙව 

සථිකව රීමේමක් අෙශය වනොවු ත් වමය කාාලීන මාතෘකාාෙක් නිසා 

වදමළ ජාතිකා සන්ධානය ෙශවයන් මමත් එය සථිකව කාවනො. 

හැෙැයි  වමච්තව ෙැදගත් මාතෘකාාෙක් ගැන  කාාා කාවන්න දෙසකා 

විොදයක් විතවයි ලො දීලා තිවෙන්වන්. ඒ ගැන ඇත්තටම 

වෙොවහොම ු කායි. අද දිො වභෝජන වෙලාෙත් වේ පිළිෙඳෙ කාාා 

කාවන්න ලො ු න්නා නේ මීට ෙඩා වදයක් වවට් ජනතාෙට 

රීයන්න තිුද ා. 

මට වපව කාාා කාවපු ගරු ඇමතිතුමා ුද්වටෝ විරීණීම සහ 

ආර්ිකකාය ගැන කාාා කාළා. අද තිවෙන වලොම්ම ්රශථනය වේ 

ආණ්ඩුෙ ුද්වටෝ කාඩයක් කාවනො ොවේ වේ වට වගන යන 

එකායි රීයන කාාව ය මම වේ අෙසථාාව  මතක් කාවන්න 

කාැමැතියි. ඇත්තටම මා කාාා කාවන්න හිටපු කාාව ා 

වෙොවහොමයක් අද උවේ ගරු අුවව ම්මාව දිසානායකා මන්ත්රීතුමා 

එතුමාවේ කාාාව දී ්රකාාශ කාළ නිසා මම ඒො නැෙත මතක් 

කාවන්න යන්වන් නැහැ. ගරු හර්ෂ්ඨ ද සි්ො මන්ත්රීතුමාත් ඒ 

ොවේම කාරුණු කීපයක් රීයා තිුද ා. ඒ නිසා මම නැෙත ඒො 

repeat කාවන්වන් නැහැ.  

මම වේ අෙසථාාව දී වේ ගරු සභාව  සහ වේ වවට් 

ජනතාෙවේ අෙධානය මීට අවුරුේදකාට වපව පැෙැති මහ 

මැතිෙව ය වකාවවහි වයොුද කාවෙන්න කාැමැතියි. මීට හරියටම 

අවුරුේදකාට වපව අද ොවේ දෙසකා මඩකාලපුෙ දිසථත්රික්කාවේ 

තිුදණු ොතාෙව ය මට වහොඳට මතකායි. ඒ දිනය අද රීයලා 

ගත්වතොත්  හරියටම තෙත් දෙසථ වදකාරීන් ඡන්දය පැෙැත්වීමට 

නියමිතෙ තිවෙනො. ඒ ඡන්දයට දෙසථ වදකාකාට වපව  එනේ මීට 

අවුරුේදකාට කාලින් හරියටම අද ොවේ දෙසකා අවක්ම්  ිතයර් 

වෙෝත් වලොරි පිටින් වගනිහි්ලා ෙංකාර් හදලා ොවේ වගේෙල 

වගොඩ ගසා තිුද ා. ඡන්දය ලො ගන්න එදා අවක්ම් වෙෝත් 

ෙංකාර් ොවේ වගොඩ ගැසුො. ඒ සමහව තැන් ගැන මම දන්නො. 

එදා අවක්ම් වගොඩ ගහපු තැන් ගැන අපි රී ෙත්  ඒො ඇ්ලුව  

නැහැ. ඒො කාවපු කාට්ටිය කාවුද රීයලා අපි දන්නො. ඒ ොවේම  ශ්රී 

ලංකාා වපොු ජන වපවුදවණ් සංවිධායකාෙවවයක් ගිය අවුරුේවේ අද 

ොවේ දෙසකා රුපිය් 2 111 වකාොළ envelopes අසථවසේ දමමිුවයි 

සිටිවේ.  එතුමා ඒ envelopes එක්කාම හසු වු ා  කාලෙංචිම්ඩි 

සවසථෙතී විදයාලවේ polling booth එකා ඉසථසවහ සිටියදී. මම 

පැෆව් සංවිධානයට කාාා කාළාම ඔවුන් ඇවි්ලා  එතුමා 

එතැනින් ඉෙත් කාළා. මා හිතන විධියට  මීට අවුරුේදකාට කාලින් 

අද ොවේ දෙසකා දාපු රුපිය් 2 111 වකාොළ සහිත envelopes 

තමයි ඡන්දය දෙවසේ polling booth එකා ඉසථසවහ එතුමා වෙු ව .  

ඒ ොවේම තමයි  වකාොළඹ දිසථත්රික්කාවේ ජනතාෙ කාැලණි 

ග වඟන් නවයක් මතු වු ා රීයලා සතුටු වෙලා - ඒ දිහා ෙලා 

confuse වෙලා - ඡන්දය වදන්න ලෑසථති වුවණ්ත් ගිය අවුරුේවේ 

අද ොවේ දෙසකා. ඇත්තටම තෙ ජන වකාොටසක් අවක්ම්ෙලට ෙත්  

රුපිය් 2 111 වකාොළෙලට ෙත්  කාැලණි ග වඟන් මතු වෙච්ත නයා 

ගැනෙත් හිතලා වනොවෙයි ඡන්දය ු න්වන්. නටන්න ෙැරි මිනිහාට 

වපොවළොෙ ඇදයි රීයනො ොවේ පාර්ලිවේන්තුව  තුවනන් 

වදකාකා ෙලයක් නැතිෙ  මට වේ වට වගන යන්න ෙැහැ රීයලා 

ජනාධිපතිතුමා රීයපු කාාාෙ විශථොස කාවලා  ජනාධිපතිතුමාට වේ 

වවට් තුවනන් වදකාකා ෙලයක් සහිත ආණ්ඩුෙක් ලැුදව ොත් 

එතුමා මහ ෙැංම්ව  වහොරු ටිකා අ්ලයි රීයා විශථොස කාවලා 

යේරීසි කාණ්ඩායමක් ජනාධිපතිතුමා වෙුවවෙන් ඡන්දය වදන්න 

පසු ගිය අවුරුේවේ අද ොවේ දෙසකා ලෑසථති වෙලා හිටියා. Easter 

attack එවක් මහ වමොළකාරු අ්ලයි රීයා විශථොසවයන් ශ්රී ලංකාා 

වපොු ජන වපවුද ට ඡන්දය වදන්න තෙත් පිරිසක් මීට 

අවුරුේදකාට කාලින් අද ොවේ දෙසකා plan කාවවගන හිටියාය 

රීයන එකාත් රීයන්න ඕනෑ.  
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අේපාව දිසථත්රික්කාවේ  කා්ුදවණ් ධීෙව සංගමයකා කුසථවීමකාට 

මම පසු ගිය සතිවේ ගියා. ුදුණවේ ගිහි්ලා ධීෙවයන්වේ මාළු 

වහොවකාේ කාවවගන එන පිරිසක් සේෙන්ධෙ ඒ ධීෙව සංගමවේ 

කුසථවීවේදී සාකාච්ඡා වු ා. එවහම මාළු වහොවකාේ කාවන අයවේ 

නේ  ඒ වෙෝට්ටුෙල අංකා හා වපොලීසිය දමපු entries ඔක්වකාොම 

ඇතුළත් file එකාක් මා ළඟ තිවෙනො. කාවුරුන් වහෝ කාැමැති නේ 

ඒ file එකා අවවගන ඔවුන් අ්ලන්න. වපොලීසිය භාව ඇමතිෙවයා 

දැන් වේ ගරු සභාව  නැහැ. මාළු වහොවකාේ කාවන්න යන  ඒ 

කාට්ටියෙත් අ්ලන්න ෙැරි වේ ආණ්ඩුෙ මහ ෙැංම් වහොරු 

අ්ලන්වන් වකාොවහොමද  Easter attack  එවක් මහ වමොළකාරු 

අ්ලන්වන් වකාොවහොමද? මා ළඟ තිවෙනො ඒ මාළු වහොවකාම 

කාවන අයවේ නේ ටිකා. එවහම මාළු වහොවකාේ කාවන අය 15 

වදවනක් ඉන්නො. මඩකාලපුෙ  අේපාව රීයන දිසථත්රික්කා වදවක්ම 

මාළු වහොවකාේ රීමේවේ කාටයුත්වත් වයදි ඉන්වන් 15ක්  31ක් 

ොවේ පිරිසක්. ඒ අයවේ නේ එක්කා විසථතව මම ලො වදන්නේ. ඒ 

වගෝලන්වේ ඡායාරූපත් තිවෙනො. අ්ලාවගන ආපු මාළු 

වපොලීසිවේ අයටයි  නාවිකා හුදදාව  නිලධාරින්ටයි පගාෙ 

ෙශවයන් වදන ඡායාරූප තිවෙනො. නුදත් ඔවුන් අ්ලන්න ෙැරි 

වේ ආණ්ඩුෙ මහ ෙැංම් වහොරු අ්ලන්වන් වකාොවහොමද? මහ 

ෙැංම් වහොරු අ්ලයි රීයා විශථොසවයන් ඡන්දය දීපු මිනිසථසුත් අද 

වෙටලායි තිවෙන්වන්.  

පාර්ලිවේන්තු මන්ත්රීෙවයම් ෙශවයන් මවේත්  අවේ 

පක්ෂ්ඨවේත් මතය මා රීයන්නේ. වකාොයි අෙසථාාෙකාෙත් වේ 

ආණ්ඩුෙ වපවළන්න අවේ ෙලාවපොවවොත්තුෙක් නැහැ. විපක්ෂ්ඨවේ 

සමහව අයවේ මතය තමයි  වේ ආණ්ඩුෙ වකාොවහොම හරි වපවළා 

දමා ෙලයට එන එකා  තමන්ට ෙලය ගන්නා එකා. හැෙැයි  

පක්ෂ්ඨයක් ෙශවයන් ෙලයට ඒම වහෝ වේ ආණ්ඩුෙ අසථාාෙව රීමේම 

වහෝ ආණ්ඩුෙ වපවළීම වනොවෙයි අවේ පවමාර්ාය. අවේ 

පවමාර්ාය තමයි  ජනතාෙවේ ගැටලු විසඳා ගැනීම. මම 

පාර්ලිවේන්තුව දී කාළ මවේ පළුදෙැනි කාාාව දීම රී ො  

පාර්ලිවේන්තුව  තුවනන් වදකාකා ෙලයක් තිවෙන ආණ්ඩුෙක් 

රීයන්වන්  ්රශථන විසඳන්න පුළුෙන් ආණ්ඩුෙක් ෙෙ. අපි 

සියලුවදනාම දන්නො  අපි කාැමැති වු ත්  අකාැමැති වු ත් 

ජනාධිපතිතුමාට තෙ අවුරුු  තුනකා කාාලයක් තිවෙනො රීයලා. 

වේ පාර්ලිවේන්තුෙ විසුරුො හරින්නත් පුළුෙන් තෙ අවුරුු  

එකාහමාවරීන්. ඒකාත්  ආණ්ඩු පක්ෂ්ඨය කාැමැති වුව ොත් විතවයි. 

එවහම නැත්නේ  වේ ආණ්ඩුෙට තෙ අවුරුු  හතවක් තිවෙනො. 

අපි වේ අෙසථාාව  ෙලන්වන්  අපි හැම වෙව්ම කාාා කාවන්වන් 

ආණ්ඩුෙ වපවළන්නෙත්  ආණ්ඩුෙට මඩ ගහන්නෙත් වනොවෙයි  

ජනතාෙවේ ගැටලු විසඳා ගන්නයි. එවහම නැතුෙ "ආණ්ඩුෙ 

වපවළීම" රීයන එකාම වච්තනාෙ මත වනොවෙයි අපි වමතැන කාාා 

කාවන්වන්.  

අද වේ තිවෙන යේ යේ ගැටලු අප විසඳා ගත්වත් නැත්නේ 

වමොකාද වෙන්වන්? ශ්රී ලංකාාව  යේරීසි කාාලයකා තිුද ා  high-

class, middle-class, low-class රීයලා ආර්ිකකා මට්ටම අුවෙ - 

economy-wise - වෙදීමක්. හැෙැයි  අද පන්ති වදකායි ඇති 

වෙන්වන්. එකා පන්තියක් තමයි  වේ ආණ්ඩුෙට  වාජපක්ෂ්ඨ 

ආණ්ඩුෙට හිතෙත් ුදද් තිවෙන පන්තිය. අවනක් පන්තිය තමයි  

ස්ලි නැති ශ්රී ලාංකීය පන්තිය. ඒ පන්ති වදකායි වේ වවට් ඇති 

වෙන්වන්. අපට ඒකා ඉතාම පැහැදිලිෙ රීයන්න පුළුෙන්.  

ඇත්තටම අද ලංකාාව  වඩොලර් නැහැ. මම රීයන්න ඕනෑ  

import කාවන අය ගැන. Imports ගැන රීයන විට රීයන්න ඕනෑ  

imports ලංකාාව  ban කාළාට ලංකාාවෙන් අපනයනය කාවන 

වේේ නිෂ්ඨථපාදනය කාවන්න raw materials අෙශය ෙෙ. ඒ 

රීයන්වන්  අපනයන කාර්මාන්තය කාවවගන යන්න imports 

අෙශයයි  raw materials ඕනෑ. ඒ raw materials ලංකාාෙට import 

කාවේදී සාමානයවයන් එන්වන් "Documents against Payment" 

රීයන පදනම යටවත්. අද නැ  මඟින් අුද්රෙය වගන්ෙන සුළු 

ෙයාපාරිකායන්ට ලංකාාව  ෙවායෙලදී demurrage හැටියට රුපිය් 

81 111ක්  91 111ක් විතව වගෙන්න සිේධ වෙලා තිවෙනො. ඒ 

අය  වපොඩි ෙයාපාරිකාවයෝ. සමහව විට ඒ වගෝලන්වේ ුදළු 

ලාභයම රුපිය් ලක්ෂ්ඨ වදකායි  තුනයි. ඒවකාුවත් රුපිය් 

81 111ක්  91 111ක් වේ ආණ්ඩුෙට වඩොලර් නැති ගැටලුෙ නිසා 

වියදේ කාවන්න සිු  වීවමන් වමොකාක්ද වෙන්වන්? ඒ ිතසථනසථ එකා 

කාවන අයට තෙ ටිකා කාාලයක් යේදී ඒ ිතසථනසථ එකා කාවන්න ෙැරි 

වෙයි. වදමළ ජාතිකා සන්ධානවේ මන්ත්රීෙවවයම් ෙන මට එකා 

call එකාරීන් මඩකාලපුෙ දිසථත්රික්කායට Canadian Dollars 

සියක්දහසක් - Canadian Dollars 100,000 - වහට account 

එකාකාට වේන්න පුළුෙන්. මා ඒ ආවයෝජනය කාවලා 

වපන්ුවවෙොත්  එන්වන් ඒ ආවයෝජනය විතවක් වනොවෙයි. තෙත් 

ආවයෝජන ගලාවගන එනො. වමොකාද  initial investmentsෙලින් 

පසුෙ තෙ ආවයෝජන එනො. ඒකා කාවන්න වදන්වන් නැත්වත් 

කාවුද? වේ ආණ්ඩු පක්ෂ්ඨවේ මඩකාලපුෙ දිසථත්රික් සංෙර්ධන 

කාමිටුව  සභාපති පි්වලයාන්. අද ුදද් ඇමතිතුමාවේ විෂ්ඨයයට 

අදාළ වේ විොදවේදී ුදද් ඇමතිතුමා වේ ගැන වසොයා ෙලන්න 

ඕනෑ. 

ඒ ොවේම තමයි  ලීසිං වගොවගන ිතසථනසථ කාවපු අයට 

moratoriums තුනක් ු න්නා රී ො. නුදත් අද ඒ අයට වගෙන්න 

loans හතවක් තිවෙනො. වලොම් loan එකායි  moratoriums 

තුනයි. එතවකාොට loans හතවක් වගෙන තත්ත්ෙයට අද ඔවුන් පත් 

වෙලා තිවෙනො. Moratorium එකා වගෙන්න ඕනෑ  ඒකාට 

වපොලියත් වගෙන්න ඕනෑ රීයා ුද් කාාලවේදීම රී ො නේ  

සමහව විට ඒ අයට ඒ asset එකා විම් ා දමා  යකාාවවයම් 

වනොවී ඉන්න තිුද ා. අද ඔවුන් විශාල  යකාාවයන් වෙලා. ඒ 

නිසා ුදද් ඇමතිතුමාවගන් මම ඉ්ලා සිටිනො 

moratoriumsෙලට තිවෙන interest එකා waive off කාවන්න 

රීයලා.  

අපි අද තරු  තරුණියන්ට රීයනො  වජවේ වසථසා 

වසොයන්වන් නැතුෙ වපෞේගලිකා ක්වෂ්ඨේත්රවේ වසථසාෙලට යන්න 

රීයලා. වපෞේගලිකා ක්වෂ්ඨේත්රවේ කුරීයා කාළාම fund එකාක් 

වදනො  retirement එවක්දී. ඒ මිනිසථසු ඒ fund එකා අවවගන 

ගිහි්ලා වමොකාක්ද කාවන්වන්? ඒ වගෝලන් හැවමෝම 

ඇවලෝසියසථලා වනොවෙයි වන්  එවහම නැත්නේ  ආණ්ඩුෙත් 

එක්කා හිතෙත්කාේ තියාවගන invest කාවන්න දන්නා කාට්ටිය 

වනොවෙයි වන්. ඒ ොවේ මිනිසථසු ගිහි්ලා වමොකාක්ද කාවන්වන්? 

ඒ අය අවුරුු  61 පැන්නාම ගිහි්ලා ෙැංම්ව  fixed deposit 

එකාක් දානො. එය රුපිය් ලක්ෂ්ඨ 25කාට අඩු නේ විතවයි අද 

සියයට 21කා  25කා වපොලියක් වගෙන්වන්. 

එතැනින් එහාට සියයට 3යි  4යි වපොලිය වගෙන්වන්. රුපිය් 

ලක්ෂ්ඨ 51කා විතව fund එකාක් ලැුදණු මුවසථසවයක් ෙැංම්ව  
ස්ලි දාලා  ඒ ස්ලිෙලින් ීයෙත් වු ා.  ඒ මුවසථසයා අද පාවර් 

ඉන්වන්. වමොකාද  ඒ මුවසථසයාට අදායමක් නැහැ. Pensionෙල 
විෂ්ඨමතා තිවෙනො. මට රීයන්න තෙත් වෙොවහෝ වේේ 

තිවෙනො. හැෙැයි  මට ලැබී තිවෙන කාාලය ්රමා ෙත් නැහැ. ඒ 

නිසා මම තෙත් එක් වදයක් රීයලා මවේ කාාාෙ අෙසන් කාවන්න 

කාැමැතියි. 

ගරු නිවයෝජය කාාවකා සභාපතිතුමනි  ශ්රී ලංකාාව  ජනතාෙට 

vaccines ලො දීම ගැන මම ඇත්තටම සතුටු වෙනො.  

සාමානයවයන් vaccines ලො වදනො රීයන්වන් වජයකා 

යුතුකාමක්. වේ vaccines ලො දීම ලංකාාව  ජනතාෙට කාවන 

උද ෙක් වනොවෙයි  වජයක් ෙශවයන් යුතුකාමක්. මට කාලින් කාාා 

කාළ ගරු මන්ත්රීතුමාත්  Central Bank Report එකා ගැන කාාා 
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පාර්ලිවේන්තුෙ 

කාවේදි යුේධය ගැන සඳහන් කාළා. සාමානයවයන් කාාා කාවේදිත් 

යුේධය ගැන තමයි රීයන්වන්. වේ ොවේ අෙසථාාෙකා වජවේ 

vaccination drive එකා වපෝඩක් හරියට කාවවගන යන එකා 
ගැන අද මට ඇත්තටම සතුටුයි. වමොකාද  මම දැක්කාා 

ජනාධිපතිතුමාට හිතෙත් මාධය ආයතනයකා ්රධානිවයක් ඇවි්ලා 

මාධය සාකාච්ඡාෙකා රී ො  "සර් වෆේ්  සර් පාසථ" රීයන එකා මරු 

concept එකාක්. හැෙැයි   ඡන්දයක් ළං වෙලා  ඒ concept එකා 
ඇවි්ලා තිුද ා නේ එය capitalize කාවන්න පුළුෙන්" රීයලා. 

ජනාධිපතිතුමාට හිතෙත් වජවේ මාධය ආයතනයකා කාටයුතු කාවන 

පුේගලයම් ෙන ඔුණ වේකා concept එකාක් ෙශවයන් තමයි 

ෙලන්වන්.  

 
 රු නිමයෝජය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

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

 
 රු ෂාටක්ිරයන් රාජපුත්තිරන් රාසමාණික්කේ මහතා 
(மாண்புமிகு ொணக்கியன் ரா புத்திரன் இராெமாணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  
Okay, Sir.  I am winding up. 

වේ වජය vaccination drive එකා අද ෙනවිට කාවවගන යන 
නිසා  එම vaccination  drive එකා ගැන විතවක් කාාා කාවන 

ම්ලේපුෙක් ඇති කාවවගන තිවෙනො.   නැත්නේ  ඉෂ්ඨාලිනීවේ 

මව ය තියාවගන ෙතුකාවවේ වදමළ ජනතාෙයි  ුදසථලිේ 

ජනතාෙයි අතව riot එකාක් ඇති කාවලා  වේ වදවගෝලන්ට ගහ 

ගන්න දීලා  වගේ ගිනි තියා ගන්න දීලා ඊට පසථවසේ සිංහල 

ජනතාෙට රීයයි  "දැක්කාා ද  වේ වට පාලනය කාවන්න 

නායකාවයක් ඉන්න නිසා තමයි වේ riot එකා අපි පාලනය කාව 
ගත්වත්" රීයලා.  ඒ ජනතාෙත් සතුටු කාවන්න පුළුෙන් තත්ත්ෙයක් 

ඇති කාව ගනියි. වහොඳ වෙලාෙට මැතිෙව යක් නැත්වත්. වහොඳ 

වෙලාෙට vaccination drive එකා තිවයන්වන්. නැත්නේ අද 
ලංකාාෙ තුළ දමිළ  ුදසථලිේ ජනතාෙ අතව riot එකාක් ඇති  වෙනො.  
වමොකාද  වජවේ ඇමතිෙරු තමයි  අද  වේ වෙුවවෙන් 

උේවඝෝෂ්ඨ ය කාවන්වන්.  වජවේ ඉන්න අය උේවඝෝෂ්ඨ ය  

කාවන්න අෙශය නැහැ. ඔවුන්ට  නීතිය අුවෙ කාටයුතු කාවන එකා 

එච්තව වලොම් වදයක් වනොවෙයි. ඒ නිසා වේ වේත් රීයලා   

සියලුවදනාටම - [ොධා රීමේමක්  කාෑ ගහන්න එපා  වපෝඩක් 

ඉන්න. මම රී ො වන්. මම රීයන්වන් ආණ්ඩුෙ වපවළන්න 

වනවමයි. මම රීයන්වන් වේ ආණ්ඩුව  ෙැවදි හදා වගන ලංකාාෙට 

සුෙ අනාගතයක් හදන්න පුළුෙන් විධියක්. වේ ොවේ වගොං හවක්  

 
[මූලාසනමේ අට පරිදි සවත් කරන ල ජ.] 
[அக்கிராெனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

තියා වගන වේ ආණ්ඩුෙ වහොඳ ආර්ිකකායක් හදන්වන් 

වකාොවහොමද?  

වෙොවහොම සථතුතියි.  
 

 රු නිමයෝජය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Next, the Hon. B.Y.G. Rathnasekara. You have 11 

minutes.   

[අ.භා. 1.11  

 

 රු බී.වයි.ජී. රත්නමසේකර මහතා 
(மாண்புமிகு பீ.மவ. ீ. ரத்னபெக்கர)  

(The Hon B. Y. G. Rathnasekara) 
ගරු නිවයෝජය කාාවකා සභාපතිතුමනි,  මට වේ අෙසථාාෙ ලො 

දීම සේෙන්ධවයන් ඔෙතුමාට වෙොවහොම සථතුතිෙන්ත වෙනො.  අද 
ගරු අුවව ම්මාව දිසානායකා මන්ත්රීතුමා ශ්රී ලංකාා මහ ෙැංම්ව 
1111 ෙර්ෂ්ඨයට අදාළෙ නිම්ත් කාව තිවෙන ොර්තාෙ පදනේ 
කාවවගන විොදයකාට වයෝජනාෙක් ඉදිරිපත් කාළා. හැෙැයි, ඒ 
වයෝජනාෙ ඉදිරිපත් කාළ අෙසථාාව  ඉඳලා වේ දක්ොම විපක්ෂ්ඨවේ 
කාාා ටිකා අපි අහවගන හිටියා. අපි නේ ආණ්ඩු පක්ෂ්ඨය. අපි 
ආණ්ඩුෙ කාවවගන යන විධියක් තිවෙනො. විපක්ෂ්ඨය වේ විොදය 
තුළදි අඩුපාඩු ටිකාක් ගැන රීයනො; මහ ෙැංම් ොර්තාෙ ගැන 
රීයනො; ආර්ිකකාය ගැන රීයනො; ිතඳ ෙැටුණු ඒො ගැන 
රීයනො. හැෙැයි,  අඩුම ග වන් වමන්න වේ ගැටලුෙට විසුදමක් 
ෙශවයන් වමන්න වේ වයෝජනාෙ ක්රියාත්මකා කාවන්න රීයලා පුංචි 
වහෝ වයෝජනාෙක් ඉදිරිපත් කාවනො මම රීසිු  අෙසථාාෙකා, ඒ 
රීසිු  කාාාෙකා දැක්වක් නැහැ. ඇත්තටම වලව් දැන ගත්තාට 
ෙැඩක් නැහැ, වෙවහතක් නැත්නේ.    

වේ විපක්ෂ්ඨය අදත් කාවන්වන් වමොකාක්ද?  මහ ෙැංම් ොර්තාෙ 
ගත්තාම ඕනෑ වකාවනම්ට අම්රු රීයෙන්න පුළුෙන්;  ඕනෑ 
වකාවනම්ට ඉලක්කාේ රීයෙන්න පුළුෙන්. වේ මහ ෙැංම් ොර්තාෙ 
රීයෙලා වත්රුේ ගන්න පුළුෙන්. අද උවේ ඉඳන් වමතැන 
ඉලක්කාේ හවඹයක් තිුද ා. ඒ නිසා වේ තිවෙන ඉලක්කාේ ටිකා 
වෙොවහොම ලසථසනට රීයන්න පුළුෙන්. අපටත් ඒ ඉලක්කාේ ටිකා 
එවහේමම  රීයන්න පුළුෙන්.   අවේ ආනයනය ෙැඩි වු ා, 
අපනයන අඩු වු ා, ඒ නිසා වෙවළඳ වශේෂ්ඨය 1111 ෙන විට 
මිලියන 26,055යි රීයලා ඉලක්කාමක් රීයන්න පුළුෙන්කාම 
අපටත් තිවෙනො. විවේශ ඍුන ආවයෝජන අපනයන සාවාංශය 
ගත්වතොත්,  2019 ඇඟලුේ අපනයනවයන් විතවක් අපට 
ඇවමරිකාාුව වඩොලර් මිලියන 5,206ක් ලැුද ා. නුදත් ඒකා 1111 
ෙන විට වඩොලර් මිලියන 3,936ක් දක්ො අඩු වු ා. ආනයන 
සාවාංශය ගත්වතොත්,  2020 අවුරුේවේ  ආනයන සඳහා වඩොලර් 
මිලියන 26,055ක් ෙැය කාවන්න සිේධ වු ා. සමසථත ුදළු ආනයන 
්රමා ය ඇවමරිකාාුව වඩොලර් මිලියන 26,055ක් වෙේදී,  
වෙොවවත්ෙලට විතවක්  ඇවමරිකාාුව වඩොලර් මිලියන 583ක්, 
පිරිපහු   නිෂ්ඨථපාදන සඳහා ඇවමරිකාාුව වඩොලර් මිලියන 2,742ක් 
ෙශවයන් 1111 අවුරුේද සඳහා අපට ෙැය කාවන්න සිේධ වු ා.  

වාජය ආදායම අඩුවු ා  වාජය වියදම ෙැඩිවු ා. ඒ ඉලක්කාේ 
ටිකා තිවෙනො.  "1129දී විවේශ නියුක්ති හා ව්රේෂ්ඨ  6 727ක් 
ලැුද ා. හැෙැයි   1111දි එය 7 214ක් ෙෙට පරිෙර්තනය වෙලා 
ෙැඩි වු ා"  රීයලා වේ විධියට සංඛයාව්ඛන ටිකා අපට රීයන්න 
පුළුෙන්.  ඕනෑම අම්රු දන්නා  වකාවනම්ට මහ ෙැංම් ොර්තාෙ 
අවවගන  වේ සංඛයාව්ඛන ටිකා  රීයොගන්න පුළුෙන්.  1111 
අවුරුේවේ ආර්ිකකාවේ යේ පසුෙෑමක් තිවෙනොය රීයන එකා  
ලංකාාෙට විතවක් වනොවෙයි සමසථත වලෝකායටම වපොු  වූ 
කාාව ාෙක්.  එම නිසා ආණ්ඩු පක්ෂ්ඨවේ   විපක්ෂ්ඨවේ අපි හැම 
වකාවනක්ම අවිොදවයන් පිළිගන්නො  1111 අවුරුේවේ ආර්ිකකාය 
පසුෙෑමකාට ලක් වු ාය රීයන කාාව ය.  වේ පසුෙෑමට 
සාධාව  වූ වහේතු තිවෙනො. ඒකා අපි කාවුරුත් දන්නො. හැෙැයි  
අපි නැෙත නැෙතත් මතක් කාවනො   1125දී අපි ආණ්ඩුෙ භාව 
ු න්වන්  වාජපක්ෂ්ඨ යුගය අෙසන් කාවලා ෙෙ. වේ වවට් පැෙැති 
යුේධය සේපූර් වයන්ම අෙසන් කාවලා  අතිවිශාල 
ධනසථකාන්ධයක් යුේධය වෙුවවෙන් වියදේ කාවපු එකා නෙත්ෙලා   
ආර්ිකකා සංෙර්ධන ව ගය සියයට 6කාට ආසන්න ්රමා යකාට 
වගනැ්ලා   වවට් හැම තැනම ෙැඩ ිතමක් ෙෙට පරිෙර්තනය 
වෙලා තිුදණු  අෙසථාාෙකා  ආණ්ඩුෙ භාව දීලාත් පසුගිය අවුරුු  4 
2/1කා ොවේ කාාල සීමාෙ තුළ පැෙැති ආණ්ඩුෙ ආර්ිකකා ෙර්ධන 
ව ගය සියයට 1.3ක් දක්ො අඩු කාවලා  විවේශ විනිමය හිඟය  
වෙළඳ වශේෂ්ඨය හිඟය ඒ විධියටම ෙර්ධනය වෙන තත්ත්ෙයකාට 
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වගනාව  ඇයි රීයන කාාව ාෙත් අපට අහන්න පුළුෙන්. ඒ 
ොවේම ලංකාා ඉතිහාසවේ කාෙදාෙත් වනොවුණු මට්ටමට ෙු  ෙැඩි 
කාවලා   වජවේ ෙු  ආදායම අතිවිශාල ්රතිශතයරීන් ඉහළ දමලාත් 
ඒ කාාල ෙකාොුවෙ තුළ ආර්ිකකාය හරි තත්ත්ෙයට වගවනන්න 
ෙැරිවුවණ් ඇයි රීයන කාාව ාෙත් අපට අහන්න පුළුෙන්.  1111 
අවුරුේද වෙනවකාොට අපි වේ තත්ත්ෙය සේපූර් වයන් වෙනසථ 
කාළා. පාර්ලිවේන්තු මැතිෙව ය තියලා   අවේ ආණ්ඩුෙ පිහිටුෙලා 
තෙම අවුරුේදක් ගතවෙලා නැහැ. දැනට මාස 22කා පම  
කාාලයක් ගත වෙලා තිවෙනො. අපි එදා දිවුරුේ ු න්වන්ත් ුදඛ 
ආෙව යක් දමාවගන. අදටත් අපි ඉන්වන් එවහමයි. අදටත් අපට 
වසනඟ 51ක් 61ක් ුද  ගැහිලා යේරීසි ෙැඩ පිළිවෙළක් 
ක්රියාත්මකා කාවන්න ෙැහැ.  

අද ගමට යන්න විධියක් නැහැ  මිනිසථසු  එක්කා කාාා කාවන්න 
විධියක් නැහැ. වේකා අවේ වවට් විතවක් වු ා නේ අපට යේරීසි 
සහනයක් තිවෙනො.  එවහම වු ා නේ වලෝකාවේ අවනක් වටේ 
අපට උද  කාවයි  අපට විතවක් වමවහම හානියක් වු ා  රීයලා. 
නුදත්   සමසථත වලෝකාවේම දැෙැන්ත වටේ පො 
සේපූර් වයන්ම ඇද ෙැ ටුණු දැෙැන්ත ෙයසනයක් හුදව  තමයි 
අපි  වේ අවුරුේද තුළ වේ වවට් කාටයුතු  කාව වගන ගිවේ.  
විපක්ෂ්ඨය  වේ ගැන සතුටු වෙන්න ඕනෑ.  වේ මට්ටමින් වහෝ  අපි 
මනා කාළමනාකාව යක් කාළ නිසා තමයි අද  වේ මහා ෙයසනය 
තුළ ලංකාාව   මව  සංඛයාෙ අෙම මට්ටවේ තියාගන්න 
පුළුෙන්කාම ලැුදවණ්. වජයක් හැටියට අවේ මනා ආර්ිකකා 
කාළමනාකාව ය නිසා තමයි වේ මට්ටමින් වහෝ ආර්ිකකාය ු ෙන්න 
පුළුෙන් වෙලා තිවෙන්වන්.  වකාවනම්ට හිවතන්න පුළුෙන් 
ආණ්ඩුෙ අසාර්ාකායි  වෆේ් රීයලා. වේ ොවේ කාාා රීයනො. 
හැෙැයි  සාමානය තත්ත්ෙයක් තුළදී ආර්ිකකාය ක්රියාත්මකා වෙන 
විධියයි  වේ ොවේ  වලෝකා ෙයසන  තත්ත්ෙයක් තුළදී ආර්ිකකාය 
ක්රියාත්මකා වෙන විධියයි අතවර් වලොම් වෙනසක් තිවෙනො.   

හැම දාම හැම වේම හැවවන හැවවන පැත්තට විව තනය 
කාවන්න පම ක් සීමා වුණු විපක්ෂ්ඨයක් අපට තිවෙනො.  අවේ 
ආණ්ඩුෙ  ඉතාම  වහොඳ වච්තනාවෙන් කාාෙනිකා වපොවහොව පිළිෙඳ 
වයෝජනාෙ වගනාො.  වවට් සමසථත මහජනයා  විනාශ වෙන්න 
යන එකා ෙළැක්වීම සඳහා  වසායනිකා වපොවහොව වගන ඒම 
නෙත්ො   කාාෙනිකා කාෘෂිකාර්මය පැත්තට හැවවුද රීයන 
වයෝජනාෙ  අතිගරු ජනාධිපතිතුමා වගන ආො. එය දැන් 
ක්රියාත්මකා කාවමින් යනො. ක්ෂ්ඨණිකාෙ අපට කාාෙනිකා වපොවහොව 
භාවිතය පැත්තට හැවවන්න ෙැරිවෙයි. ඒ නිසා සමහව අංශෙලට 
යේරීසි නිදහසක් දීලා තිවෙනො   යේ වපොවහොව ්රමා යක් 
ආනයනය රීමේවේ හැරීයාෙක් තිවෙනොද රීයලා ෙලන්න.  අද 
වේකා විව තනයට ලක්කාව තිවෙනො   "ජනාධිපතිතුමා  රී ො  
රීසිවසේත්ම  වේකා කාවන්වන් නැහැ රීයලා. හැෙැයි දැන්  සමහව 
අංශෙලට වපොවහොව ආනයනයට නිදහස දීලා තිවෙනො" රීයලා.  
ආර්ිකකාය තුළ හැම දාම අපි ගත්ත තීව යක් සවල වර්ඛාෙකා 
යන්න ෙැහැ. පරිසවය වෙනසථ වෙනො. එම නිසා ඕනෑම 
කාළමනාකාව  තීව යක් ගන්නවකාොට   අපි ුදුණ  දීලා තිවෙන 
පාරිසරිකා වෙනසථකාේ පිළිෙඳෙත් විශථව්ෂ්ඨ ය කාවන්න සිු  
වෙනො. පාරිසරිකා වෙනසථකාේ සිේධ වෙනවකාොට අපි ගත්ත 
ඇතැේ තීව  වෙනසථ කාවන්න සිේධ වෙනො. වේකා 
කාළමනාකාව වේ ූලලිකාාංගයක්. එමනිසා කාළමනාකාරුවෙක් නිසි 
පරිදි කාළමනාකාව ය කාවනවකාොට   පාරිසරිකා වෙනසථකාේ 
පිළිෙඳෙ විශථව්ෂ්ඨ ය කාවනො. පරිසවය නිවන්තවවයන් වෙනසථ 
වෙනො. නිවන්තවවයන් පරිසවය වෙනසථ ෙන තත්ත්ෙය තුළ අවේ 
උපායය ලි උපක්රම අනිොර්යවයන්ම වෙනසථ කාවන්න සිේධ 
වෙනො. ඒ නිසා අපි වසායනිකා වපොවහොව වේ වටට වේන්වන් 
නැහැ. කාාෙනිකා වපොවහොව නිෂ්ඨථපාදන ෙයාපෘති දැන් සාර්ාකාෙ 
ක්රියාත්මකා ෙනො. වේ ෙනවකාොට කාාෙනිකා වපොවහොව නිෂ්ඨථපාදනය 
සඳහා අතිවිශාල පිරිසක් ලියා පදිංචි වෙලා තිවෙනො. දැන් 
කාාෙනිකා වපොවහොව නිෂ්ඨථපාදනයට සහ කාාෙනිකා කාෘෂි කාර්මාන්තය 
පැත්තට වට හැවවමින් තිවෙනො. එය ඉතා සතුටුදායකා 
තත්ත්ෙයක්. නුදත්  එහි ගැටලු තිවයයි  ්රශථන තිවයයි. ්රශථන ඇති 
ෙන අෙසථාාෙලදී අපි ඒොට ුදුණ  වදනො.  

සමහව අය රී ො  "විවේශ විනිමය හිඟයක් තිවෙනො. 

ජාතයන්තව ූලලය  අවුදද ලින් ඉ්ලීේ කාවන්න" රීයලා. 

ජාතයන්තව ූලලය අවුදදල ගැන අපි දන්නො. 
 

 රු මආචාර්ය  හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வா) 

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

Sir, I rise to a point of Order.  
 

 රු නිමයෝජය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, what is your point of Order? 
 

 රු මආචාර්ය  හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வா) 

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

දැන් ගරු මන්ත්රීතුමා රීයපු කාාව යක් ගැන මට වපොඩි 

විග්රහයක් අෙශයයි. ගරු මන්ත්රීතුමනි   ඔෙතුමා  දැන් රී ො වේ 

වටට වසායනිකා වපොවහොව වේන්වන් නැහැ රීයලා.  
 

 

 රු නිමයෝජය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
That is not a point of Order.  

 

 

 රු බී.වයි.ජී. රත්නමසේකර මහතා 
(மாண்புமிகு பீ.மவ. ீ. ரத்னபெக்கர)  

(The Hon B. Y. G. Rathnasekara) 

වසායනිකා වපොවහොව සේෙන්ධ තීව ය අපි අෙශය වුව ොත් 
වෙනසථ කාවනො. අෙශය වුව ොත්, ඉදිරිවේදී තීව ය වෙනසථ 
කාවනො. ඒ අෙශයතාෙ පරිදි. [ොධා රීමේමක්   නැහැ  නැහැ. ඒකා 
තමයි වේ ඔෙතුමාට රීයන්වන්. ෙතනයක් රී ොට  ඒකා 
සාදාකාාලිකාෙ ඒ විධියටම ක්රියාත්මකා කාවනො වනොවෙයි. ඒකා 
වෙනසථ කාවන්න සිේධ වෙන්න පුළුෙන්. ඒකාට තමයි 
කාළමනාකාව ය රීයන්වන්. අපි අෙශයතාෙ පරිදි උපාය මාර්ග 
වෙනසථ කාවනො.   

ගරු නිවයෝජය කාාවකා සභාපතිතුමනි  මම රීයමින් සිටිවේ  
සමහව අය ජාතයන්තව ූලලය අවුදදලින් ඉ්ලීේ කාවන්න රීයන 
ෙෙයි. අපි අෙශය වුව ොත් ජාතයන්තව ූලලය අවුදදලින් ඉ්ලීේ 
කාවනො. ඒ කාවන්නම වදයක් නැත්නේ. හැෙැයි  ඒ අවේ අන්තිම 
විකා්පය  කාවන්නම වදයක් නැති වුව ොත් ගන්නා පියෙව. 
වමොකාද  අපි දන්නො ජාතයන්තව ූලලය අවුදදලට ගියාම සිේධ 
ෙන වේ. ඇතැේ විට  රුපියව් අගය මීට ෙඩා ෝු  වෙයි  
වඩොලවවේ අගය තෙත් ඉහළ යයි  වපොලී අුවපාතය දැෙැන්ත 
වලස ඉහළ යයි. එම ්රතිඵලෙලට අපි වේ අෙසථාාව  කාැමැති 
නැහැ. ඒ නිසා අපි ඒ වයෝජනාෙට එකාඟ නැහැ. ඒ නිසා 
ජාතයන්තව ූලලය අවුදදල වෙත අපි යන්වන්  තිවෙන අන්තිම 
විකා්පය හැටියටයි. 

ඊළඟට අවේ ගරු මන්ත්රීෙවවයක් ඇුණො  "වටේ 43ක් දැන් 
iPhones නිෂ්ඨථපාදනය කාවනො. අපි නිෂ්ඨථපාදනය වනොකාවන්වන් 
ඇයි" රීයලා. අපි වේ ආණ්ඩුෙ භාවවගන තෙම මාස 22යි. අපට 
iPhones නිෂ්ඨථපාදනයට තො වේ ආර්ිකකාය හැඩගසථො ගැනීම 
සඳහා අපි හිතාවගන හිටපු සැලැසථමෙත් නිසි පරිදි ක්රියාත්මකා කාව 
ගන්න ොතාෙව යක් තිුදවණ් නැහැ. හැෙැයි  පසුගිය අවුරුු  
හතවහමාව තුළ වලෝකා ෙයසනයක් නැතුෙ  යුේධයක් නැතිෙ  වට 
සාමකාාමීෙ තිුද ා. එතවකාොට iPhones වනොවෙයි  ඕනෑ වදයක් 
නිෂ්ඨථපාදනය කාවන්න තිුද ා. යහ පාලන ආණ්ඩුෙ iPhones 
නිෂ්ඨථපාදනය කාවන්න හැු ො  Volkswagen ොහන නිෂ්ඨථපාදනය 
කාවන්න හැු ො. හැෙැයි  අපි දැක්වක් නැහැ ඒ රීසිු  නිෂ්ඨථපාදනයක්  
සිු  වුණු ෙෙක්. ඒ ඉතා අසාර්ාකා ආණ්ඩු කාාලයක්. දැන් ඇතැේ 
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පාර්ලිවේන්තුෙ 

ගරු මන්ත්රීෙරු රීයනො  "ආණ්ඩුෙ ෙු  ආදායම අඩු කාව ගත්තා" 
රීයලා. කාාාෙ ඇත්ත. අපි වේ වට භාව ගන්නවකාොට වේ වවට් 
ආර්ිකකාය මැරිලා තිුදවණ්  ආර්ිකකා ගමන එකා තැන හිව වෙලා  
එකා තැන් ප් වෙලා තිුදවණ්. වේ ආර්ිකකායට ක්ෂ්ඨණිකා 
උත්වත්ජනයක් දීවේ අෙශයතාෙ තිුද ා. ඒ නිසා වේ ආර්ිකකායට 
උත්වත්ජනයක් දීවේ අදහසින් කාවුරුත් ෙලාවපොවවොත්තු වනොවුණු 
විධියට ඉතා සැලසුේ සහගතෙ ෙු  අඩු කාළා.  

උපයන විට වගවීවේ ෙේද - PAYE tax - රීයන්වන්  ෙේදක් 
වනොවෙයි  ෙු  එකාතු කාවන ක්රමයක්. එය ක්රියාත්මකා කාළ යුතුයි 
රීයන එකායි මවේත් වපෞේගලිකා අදහස. සමහව විට අපට පාඩු 
සිේධ වෙයි. හැෙැයි  අපි ෙු  අඩු කාවළේ වෙොවහොම 
සේවච්තනාවෙන්. දැන් විපක්ෂ්ඨය රීයනො  ෙු  පනෙන්න රීයලා. 
අපි  ෙු  අඩු කාවනවකාොට එතුමන්ලා දැන් රීයනො  ෙු  පනෙන්න 
රීයලා. සීනි ෙේද ශත 15ක් වීම ගැන විව තනය කාවනො. හැෙැයි  
සීනි මිල ඉහළ යනවකාොට ඊට විරුේධෙ කාාා කාවනො. ුණවදක් 
විපක්ෂ්ඨය පෙතින කාාව ාෙක් විව තනය කාවනො මිස වයෝජනා 
ඉදිරිපත් කාවන්වන් නැහැ  ගරු නිවයෝජය කාාවකා සභාපතිතුමනි. 
ුදේධිමත් සභාෙක් නේ ආණ්ඩු පක්ෂ්ඨය සහ විපක්ෂ්ඨය එකාතුවෙලා 
ඇතිවෙලා තිවෙන වේ අර්ුදදකාාරි තත්ත්ෙවයන් වට වගොඩගන්න 
වයෝජනා ඉදිරිපත් කාවන්න ඕනෑ. තුදන්නාන්වසේලා මහා ්රාඥවයෝ 
නේ වවට් ආර්ිකකාය වේ ෙයසනකාාමේ තත්ත්ෙවයන් වගොඩගන්න 
අඩු ගාවන් එක් මන්ත්රීෙවවයක් එකා වයෝජනාෙ ෙැගින්  වහෝ වේ 
විොදවේදී ඉදිරිපත් කාවන්න රීයලා මම විපක්ෂ්ඨවේ මන්ත්රීෙරුන්ට 
වයෝජනා කාවනො. එතවකාොට වට පිළිගනියි  වේ අයට ෙැඩ 
පිළිවෙළක් තිවෙනො සහ වට වගොඩගන්න අදහසක් තිවෙනො 
රීයලා. ඒ නිසා වමම විොදය අෙසන් වීමට වපව වහෝ 
තුදන්නාන්වසේලාවේ වයෝජනා ටිකා ඉදිරිපත් කාවන්න රීයලා මම 
විපක්ෂ්ඨයට කාාරුණිකාෙ ආවාධනා කාවනො. එතවකාොට අපි 
ආණ්ඩුෙක් හැටියට ඒ වයෝජනා සලකාා ෙලන්නේ. වයෝජනා 
වනොෙ  ුණවදක් විව තන පම ක් නේ ඉදිරිපත් කාවන්වන් ජනතාෙ 
ඒො පිළිගන්වන් නැති ෙෙත් මා මතක් කාව සිටිනො. අවේ 
ආණ්ඩුෙ අෙශය තැනදී අෙශය පරිදි උපාය  උපාය මාර්ග වෙනසථ 
කාවමින්  නිසි කාළමනාකාව යරීන් යුතුෙ ඉදිරිවේදී ක්රියා කාවනො 
රීයන ්රතිඥාෙ වේ අෙසථාාව  ලො වදමින්  මම නිහඬ ෙනො.  

 
 රු නිමයෝජය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Kabir Hashim. You have 

11 minutes.   

Before he starts, will an Hon. Member propose the 
Hon. Sanjeeva Edirimanna to the Chair? 

 

 රු  කනක මහේරත් මහතා මසමා ේ වතු ප්රතිසාස්කරට  

මත් හා රබර්  වතු ආ්රිත මභෝ  ව ා සහ  කර්මාන්තශාලා 

නවීකරටය හා මත් හා රබර් අපනයන ප්රවර්ධන  රාජය 

අමාතයතුමා  
(மாண்புமிகு கனக பஹரத் - கம்பனித் பதாட்டங்கமள 

மறுெீரமமத்தல், பதயிமை மற்றும் இறப்பர் பதாட்டங்கள் 

ொர்ந்த பயிர்ச்செய்மக, சதாழிற்ொமைகமள நவீனமயப் 

படுத்தல் மற்றும் பதயிமை மற்றும் இறப்பர் ஏற்றுமதி 

பமம்பாட்டு இரா ாங்க அமமச்ெர்) 

(The Hon. Kanaka Herath - State Minister of Company 
Estate Reforms, Tea and Rubber Estates  Related Crops 
Cultivation and Factories Modernization and Tea and 
Rubber  Export Promotion) 

Sir, I propose that the Hon. Sanjeeva Edirimanna do 
now take the Chair. 

 රු මක්.  සුජිත් සාජය මපමර්රා මහතා  
(மாண்புமிகு பக. சு ித் ெஞ் ய சபபரரா) 

(The Hon.K.  Sujith Sanjaya  Perera)  
 
විසින් ස්ථිර කරන ල ජ. 
ஆபமாதித்தார். 
Seconded. 

 
ප්රශ්නය විමසන ලදින්  සභා සේමත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනතුරුව  රු නිමයෝජය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනමයන් 
සවත් වූමයන්   රු සාජීව එදිරිමාන්න මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிொளர் 

அவர்கள் அக்கிராெனத்தினின்று அகைபவ, மாண்புமிகு ெஞ் ீவ 

எதிாிமான்ன அவர்கள் தமைமம வகித்தார்கள். 
Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES 

left the Chair, and THE HON. SANJEEVA EDIRIMANNA took the 
Chair. 

 

 
[අ.භා. 1.24  

 

 රු කබීර් හෂීේ මහතා 
(மாண்புமிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  සථතුතියි. 

ුදලින්ම  මට වපව කාාා කාවපු ගරු ගු පාල වත්නවසේකාව 

මන්ත්රීතුමාට මතක් කාව වදන්න ඕනෑ වවට් ඇති වෙලා තිවෙන වේ 

ආර්ිකකා ්රශථනය -අර්ුදදය- වකාොවි් ෙසංගතය නිසා වනොෙ  වජවේ 

අෙපාලනය නිසාම ඇති වූෙක් ෙෙ. අපි වමය එකා ෙතාෙක් 

වනොවෙයි  දහ ෙතාෙක් විතව රීයා තිවෙනො. ඒකා අපි දිගින් 

දිගටම ඔේපු කාවලාත් තිවෙනො.  

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  සමාජ මාධය තුළ පළ වෙලා 

තිුදණු සාකාච්ඡාෙරීන් වකාොටසක් උපුටාවගන මම කාාාෙ ආවේභ 

කාවන්න කාැමැතියි. ළඟදී දෙසකා ඉන්දියාව  තමි්නාඩු ්රාන්තවේ 

ඡන්දයක් තිුද ා. ඒ ්රාන්ත ඡන්දවයන් පසුෙ අලුතින් ුදද් 

ඇමතිෙවයා හැටියට පත් වුවණ් DMK පක්ෂ්ඨවේ ආතාර්ය 

පලනිව ් තියාගවාජන්. එතුමා ුදද් ඇමතිෙවයා හැටියට නේ 

වු ා. එතුමාට Engineering උපාධියක් තිවෙනො  MBA - 
Finance උපාධියක් තිවෙනො. ඒ ොවේම  එතුමා banker 
වකාවනක්. ඡන්දය දිනලා ුදද් ඇමතිකාම භාව ගත්තාම මාධය 

එතුමාවගන් ්රශථනයක් අහනො  "Lockdown සහ වකාොවි් 

ෙසංගත තත්ත්ෙය පිළිෙඳෙ ඔෙ වමොකාක්ද කාවන්වන්?" රීයලා. 

එතුමා රීයනො  "පළුදෙ DMK වජවේ කාැිතනට් තීන්ු ෙ අුවෙ 
සෑම දිසථත්රික්කායකාම එක් අමාතයෙවවයම්ට අපි ඒ දිසථත්රික්කාය 

භාවෙ ෙසංගතය පාලනය රීමේමට කාටයුතු කාවන්න උපවදසථ 

වදනො" රීයලා. දැන් වේ ආණ්ඩුෙට අවුරුු  එකාහමාවයි  

තමන්වේ වේශපාලන නායකාත්ෙයත් තිවෙනො. හැෙැයි  ඒ ොවේ 

ෙැඩ පිළිවෙළකාටෙත් යන්න ෙැරි වු ා. ඒ අනාගත්තු පළුදෙැනි 

තැන. 

 ඒ ඇමතිෙවයාවගන් -ආතාර්ය පලනිව ් තියාගවාජන් 

මහතාවගන්- තෙ ්රශථනයක් අහනො. "වකාොවි් එකා හැව  ඔෙතුමා 

ුදද් ඇමතිෙවයා හැටියට වමොකාක්ද ආර්ිකකාය සහ යටිතල 

පහසුකාේ සංෙර්ධනය රීමේම සඳහා ගන්නා පියෙව  පාවේ  

වගොඩනැඟිලි  පාලේ ගැන වමොකාක්ද කාවන්වන්?" රීයලා. එතුමා 

ඒකාට වදන උත්තවය තමයි  "අවේ ීයවිත කාාලය පුවාම එක්ෙවක් 

පම ක් දරීන්නට ලැවෙන ෙසංගතයරීන් අවේ මිනිසථසු සිය 

ග නක් මැවවේදී අවේ ආණ්ඩුව  තීව ය ඉතාම පැහැදිලියි. 
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අවේ උත්සාහය  සියයට සියයක් සහ අවේ ්රතිපාදන සියයට 

සියයක්ම ෙසංගතය පාලනය රීමේමටයි  එන්නත ලො දීමටයි. 

අධිව ගී මාර්ග  වෙෝක්ම්  වගොඩනැඟිලි හදන එකා අපි පසුෙට 

දාගන්න තීව ය වකාරුො" රීයලා. වගෝධාභය වාජපක්ෂ්ඨ 

මහතාවේ ආණ්ඩුෙටත්  මහ ෙැංම්ව   භාණ්ඩාගාවවේ 

නිලධාරින්ටත්  මැති-ඇමතිෙරුන්ටත්  මන්ත්රීෙරුන්ටත් වේවකාන් 

වහොඳ පාඩමක් ඉවගන ගන්න පුළුෙන්. වමතැනදී තමයි ආණ්ඩුෙ 

පළුද ෙවද කාවළේ. අවුරුු  එකාහමාවක් තිසථවසේ අපට තිුදණු 

්රතිපාදන වේ ෙසංගතය පාලනය කාවන්නට  එන්නත ලො 

ගැනීමට පාවිච්චි කාවන්වන් නැතුෙ වමොකාක්ද කාවළේ?  ගුෙන් පාලේ 

ගහන්නට ුද්ග් තැුදො.  යුේධයක් නැති කාාලවේ වකාෝටි 

ග නකා ුදද්  යට අවවගන වඩොලර් මිලියන 51ක් වියදේ 

කාවලා කාෆීර් ගුෙන් යානා අලුත්ෙැඩියා කාවන්න කාටයුතු කාළා. ඒ 

ොවේම ටැංරී රීහිපයක් හදන්න ස්ලි වකාෝටි ග නක් වෙන් 

කාවන්නට කාටයුතු කාළා. 

හැෙැයි  අවුරුු  එකාහමාවක් තිසථවසේ වේ වවට් මිනිසථසු 

ෙසංගතවයන් මැවවේදී එන්නත වගවනන්නට ආණ්ඩුෙට ෙැරි 

වුණු එකා මහා කානගාටුෙක්. වේවකාන් පාඩමක් ඉවගන ගන්න වේ 

අය දැන ගන්න ඕනෑ රීයලා මම වේ අෙසථාාව දී රීයන්නට ඕනෑ. 

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  මහ ෙැංම්ෙ වේ වවට් ආර්ිකකායට 

සුක්කාානමක් ොවේ. ඒ සුක්කාානම ොවේ තිවෙන මහ ෙැංම්ෙ 

තමයි වවට් ආර්ිකකාය යන දිශාෙ නිෙැවදිෙ තීව ය කාවන්වන්. 

හැෙැයි  සාමානයවයන් සුක්කාානමක් හැවවන පැත්තට තමයි වවෝද 

හැවවන්වන් නැත්නේ කාැවවකාන්වන්. අොසනාෙකාට අවේ වවට් 

තිවෙන තත්ත්ෙය මත වවෝද කාැවවකාන පැත්තට තමයි සුක්කාානම 

කාැවවකාන්වන්. වමොකාද ආණ්ඩුෙ රීයන වේ තමයි මහ ෙැංම්ෙ 

කාවන්වන්. ඒකා තමයි වලොම්ම ්රශථනය. වේ ආණ්ඩුෙ කාවපු 

පළුදෙැනි ෙවද එන්නත වෙලාෙට ු න්වන් නැති එකා.  

වදවෙනි ෙවද තමයි  ආණ්ඩුෙ ෙලයට ආපු ගමන් පළුදවෙන්ම 

වාජය ආදායම කාපා හැවපු එකා. ෙු  ආදායම සේපූර් වයන්ම කාපා 

හැරියා. PAYE Tax වලස ලක්ෂ්ඨ තුන  හතවක් ෙු  වගෙන 
අයවගන් ෙු  අය රීමේම නතව කාළා. ඒ ොවේම වලොම් සමාගේෙල 

-සුපිරි සමාගේ  වකාෝටි ග නක් උපයන සමාගේෙල- ෙු  අඩු 

කාළා. ඒකා නිසා ගිය ෙසවර් වජයට රුපිය් වකාෝටි 61 111කා 

පාඩුෙක් ඇති කාළා. වකාෝටි 61 111ක්!  ෙැට් එවකාන්ම වකාෝටි 

31 111ක් නැති වු ා. සමසථතයක් ෙශවයන් ෙැට් එකා අඩු වුවණ් 

සියයට 41රීන්. ෙැට් එකා සියයට 41රීන් අඩු වු ා නේ ඒකාට 

සාවේක්ෂ්ඨෙ ෙඩු මිල සියයට 41රීන් අඩු වෙන්න ඕනෑ. ඒ ොසිය 

මිනිසුන්වේ සාක්ම්ෙට යන්න ඕනෑ. හැෙැයි  තඹ සතයරීන් රීසි 

වදයක්  අඩු වුවණ් නැහැ  ෙැඩි වු ා මිස. එතවකාොට ඒ වකාෝටි 

31 111 ොසිය කාාටද ගිවේ? ඒකා ගිවේ  වෙවළුදන්ට  

ගජමිතුවන්ට  එවහම නැත්නේ අතවමැදියන්ට. ඒකා තමයි වලොම්ම 

ෙැකුේද. ඒ වදෙැනි ෙවද කාවපු වෙලාව ෙත් ආණ්ඩුෙට මහ ෙැංම්ෙ 

නිෙැවදි උපවදසථ ු න්වන් නැහැ. අද පෙතින විවේශ විනිමය 

අර්ුදදවේ ආවේභය එතැනයි. වේ වවට් විවේශ විනිමය 

ෙංවකාොවලොත් වීවේ ්රශථනය පටන් ගන්වන් එතැනින්. වමොකාද 

ජාතයන්තවවේ තිවෙන වරේණිගත රීමේවේ ආයතන තුනක්ම ශ්රී 

ලංකාාෙ වකාළින්ම downgrade කාළා  පහත දැේමා. එවහම දාපු 
ගමන් අවේ වටට පිට වටින් ගන්න පුළුෙන්  ය නැති වු ා. අපි 

වකාවවහි ජාතයන්තවය තුළ තිුදණු විශථොසය නැති වු ා. ඒවකාන් 

තමයි රුපියල ෙැවටන්න පටන් ගත්වත්. ඒ ෙගකීම මහ ෙැංම්ෙත් 

ගන්න ඕනෑ. මහ ෙැංම්ෙ ඒ වෙලාව දී නිහඬෙ හිටියා. මහ ෙැංම්ෙ 

- [ොධා රීමේමක්  වත්වවන්වන් නැත්නේ වපෝඩක් ශේද නැතුෙ 

ඉන්නවකාෝ. වේො ඔෙතුමාට වත්වවන්වන් නැහැ.  

හැෙැයි  ඒ වෙලාව  මහ ෙැංම්ෙ නිහඬෙ හිටියා. 2972දී 

ආතාර්ය ඇන්.ඇේ. වපවර්වා මැතිතුමා ුදද් ඇමතිෙවයා හැටියට 

ෙැඩ කාවනවකාොට  එතුමා ශ්රී ලංකාා මහ ෙැංම්ෙට ගිහි්ලා කාාාෙක් 

කාළා. එතුමා ුදද් ඇමති.  හැෙැයි  එතුමා මහ ෙැංම්ෙට ගිහි්ලා 

රී ව   "මහ ෙැංම්ව  ෙගකීම වජයට ්රශංසා රීමේම  ෙර් නා 

රීමේම වනොවෙයි. තමන්වේ වාජකාාරිය සහ ෙගකීම තමයි ඉතා 

අපක්ෂ්ඨපාතිෙ වජය හරි මඟට වයොුද රීමේම." රීයලායි. හැෙැයි  

රීයන්න කානගාටුයි  අවේ මහ ෙැංම්ෙ වජය වෙුවවෙන් කාව් 

යනො. ඒකා තමයි ු කාම වදය. මහ ෙැංම්ව  අධිපති මහාතාර්ය 

 ඩේලි .ඩී. ලක්ෂ්ඨථමන් මහතා මම වේවාවදණිය විශථෙවිදයාලවේ 

ආර්ිකකා විදයාෙ හදාවන වකාොට මට ඉගැන්වූො  මම වකාොළඹ 

විශථෙවිදයාලවේ ආර්ිකකා විදයාෙ පිළිෙඳෙ පශථතාත් උපාධිය කාවේදී 

එතුමා මට ඉගැන්වූො. මම එතුමාට ගරු කාවනො. හැෙැයි  එතුමා 

වගන යන ය් පැනපු  අතාර්රීකා  අසාර්ාකා ්රතිපත්ති අපි අුවමත 

කාවන්වන් නැහැ. අපි ඒො සේපූර් වයන්ම ්රතික්වෂ්ඨේප කාවනො. 

වමොකාද  මහාතාර්යතුමා - [ොධා රීමේමක්  මහ ෙැංම් අධිපතිෙවයා 

රීයනො  [ොධා රීමේමක්  

 

 රු මවවදය  උපුල්  ලප්පත්ති මහතා 
(மாண்புமிகு (மவத்திய கைாநிதி) உபுல் கைப்பத்தி)  

(The Hon. (Dr.) Upul Galappaththi)  

Sir, I rise to a point of Order.  
 

 රු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

වමොකාක්ද මේති ්රශථනය  ගරු මන්ත්රීතුමා? 

 

 රු කබීර් හෂීේ මහතා 
(மாண்புமிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  මට ලො දී තිවෙන කාලය ගන්න එපා. 

 

 රු මවවදය  උපුල්  ලප්පත්ති මහතා 
(மாண்புமிகு (மவத்திய கைாநிதி) உபுல் கைப்பத்தி)  

(The Hon. (Dr.) Upul Galappaththi)  

ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඔෙතුමන්ලාවේ ආණ්ඩුෙ පැෙති කාාලවේ 

අර්ුනන මවහේන්්රන් ආණ්ඩුෙට කාව් ගිවේ නැේද? මහ ෙැංම්  

වකාෝලය සිේධ වුවණ් ඒ කාාලවේ වනොවෙයිද? දැන් ඔෙතුමන්ලා 

ඒ තර්කාය - [ොධා රීමේමක්  ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඔෙතුමා උත්තව 

වදන්න. 

 

 රු කබීර් හෂීේ මහතා 
(மாண்புமிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  මහාතාර්යතුමා 1112 ුනනි මාසවේ 18ෙැනි 

දා නිල ්රකාාශයක් කාව තිවෙනො  "අද වෙනවකාොට වේ වවට් 

විවේශ විනිමය අර්ුදදයක් පෙතින්වන් නැහැ. වේ වෙනවකාොට 

වේශපාලනඥවයෝ  සමවේක්ෂ්ඨකාවයෝ  මාධයකාරුවෙෝ ිත්වලෝ 

මෙනො" රීයලා. වවට් විවේශ විනිමය අර්ුදදයක් තිවෙනොය 

රීයන එකා කාවුරුත් දන්නො  වපොඩි දරුවෙක් වු ත් දන්නො. 

ඇත්තටම වනොමළ වගදවරීන් අෙ ඇටයක් වසොයා ගන්නො හා 

සමානයි අද ලංකාාව  වගදවරීන් වඩොලර් වනෝට්ටුෙක් වසොයා 

ගැනීම. ඒකා තමයි ඇත්ත තත්ත්ෙය. [ොධා රීමේේ  අද ආණ්ඩුෙ 

සිහි ුදේධිවයන්ද  කාාා කාවන්වන් රීයන එකා තමයි මවේ ්රශථනය. 

අද වඩොලවයක් රුපිය් 131කාට  රුපිය් 135කාට ගන්න ෙැහැ.  

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  වේ ආණ්ඩුෙ රීයනො 

්රශථනයක් නැහැ රීයලා. ශ්රී ලංකාා මහ ෙැංම්ව  ව්ඛන හා දත්ත 

අුවෙ - මා ළඟ ව්ඛනයක් තිවෙනො. Sri Lanka 

Development Bonds and ISB ව්ඛනය අුවෙ මට 
වපන්ෙන්න පුළුෙන්  වගෙන්න තිවෙන  ය ගත්තාම  [ොධා 

රීමේමක්  අද සිට මාස වදොළහක් අතව -අවුරුේදකා කාාල සීමාෙක් 

අතව- වගවීමට තිවෙන ුදළු විවේශ  ය ්රමා ය. ඒ අුවෙ 
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පාර්ලිවේන්තුෙ 

වගෙන්න තිවෙන ුදළු  ය ුදදල සහ වපොලිය එකාතු කාළාම 

වඩොලර් ිතලියන හයක් අවුරුේදක් ඇතුළත අපි වගෙන්නට ඕනෑ. 

වඩොලර් ිතලියන හයක්! වේ වෙනවකාොට එකා ෙසවකාදී අවේ 

ආනයනෙලට අෙම ෙශවයන් වඩොලර් ිතලියන 28ක් ඕනෑ වෙනො. 

හැෙැයි  අවේ අපනයන උපරිම වඩොලර් ිතලියන 21ත්  21ත් අතව 

හිව වෙලා තිවෙන්වන්. එතැනත් වඩොලර් ිතලියන හයකා පවතවයක් 

තිවෙනො. ඒ හයයි  අව හයයි ගත්තාම වඩොලර් ිතලියන වදොළහයි.  

අවේ විවේශ සංචිතය තිවෙන්වන් වඩොලර් ිතලියන තුනක් විතව. 

අපි වේ ෙසව තුළ වේ අර්ුදදයට ුදුණ  වදන්වන් වකාොවහොමද 

රීයලා මම අහන්න කාැමැතියි. හැෙැයි  ්රශථනය වෙන්වන් 

වගෙන්න තිවෙන  ය ්රමා ය වනොවෙයි. [ොධා රීමේේ  ්රශථනය 

තිවෙන්වන් - [ොධා රීමේේ  වේ මන්ත්රීෙරුන් වහොඳට අහගන්න. 

වජය අුවගමනය කාවන   ය වගෙන්න යන ෙැඩ පිළිවෙළ 

පිළිෙඳෙයි ්රශථනය තිවෙන්වන්. එම ෙැඩ පිළිවෙළ වමොකාක්ද  වේ 

 ය වගෙන්වන් වකාොවහොමද  රීයලා අහනවකාොට - [ොධා රීමේේ  

අහගන්න. විවේශ විනිමය අර්ුදදයක් තිවෙනො. වකාොවහොමද  වේ 

 ය වගෙන්වන් රීයලා ඇුණොම  නිෝ කාේවා් මැතිතුමා 

"EconomyNext" එකාට ු න් උත්තවය වමොකාක්ද? "අයිවයෝ! ඕකා 

simple. අපට ඒකා වගො ගන්න පුළුෙන්" රී ො. [ොධා රීමේේ  

වේකා අහගන්න. වවදි ඇඳවගන ද  වමතැන ඉන්වන් රීයන්න. 

[ොධා රීමේේ  "අපට ඒකා simple; මහ තැපැ් කාාර්යාලය 
විම් නො  ග්රෑන්් ඔරියන්ට් වහෝටලය විම් නො  ට්රැක්ටර් 

සංසථාාෙ විම් නො" රීයනො. තුදන්නාන්වසේලාට අයිතියක් 

තිවෙනොද එවහම රීයන්න?  

ඔෙතුමන්ලාවේ "වසෞභාගයවේ දැක්ම" තුළ තිවෙන්වන් 
වමොකාක්ද? වමොකාක්ද  ඒවකාන් රීයන්වන්? ඒවක් රීයනො  "වවට් 
ආර්ිකකා සංෙර්ධන ක්රියාෙලිය තුළ ශක්තිමත් වපෞේගලිකා අංශයක් 
වමන්ම  ශක්තිමත් වාජය අංශයක්ද පැෙතීම අෙශයයි. අවේ වාජය 
ෙයෙසායන් රීසි වසේත් වපෞේගලීකාව යට ලක් කාවන්වන් නැත." 
රීයලා. එවහමයි ඒවක් රීයා තිවෙන්වන්. රීසි වසේත් 
වපෞේගලීකාව යට ලක් කාවන්වන් නැත රී ොට කාවන්වන් ඒකා. 
තුදන්නාන්වසේලා රීයන්න  තුදන්නාන්වසේලාවේ ෙවම වමොකාක්ද? 
තුදන්නාන්වසේලාට සදාතාව අයිතියක් නැහැ. වවට් විනිමය 
අර්ුදදයක් ඇති කාවලා අවේ වේවපොළ ටිකා විම් නො. ෙවාය 
නගවය චීනයට ු න්නා  ආපු ගමන් ගාලු ුදෙවදොව අක්කාව තුනක් 
චීනයට විම්ණුො  ෙටහිව පර්යන්තය ඉන්දියාෙට වදනො  [ොධා 
රීමේමක්  විවේශ ෙලව ගයකාට වත් පිරිපහු ෙ වදන්න 
ලැහැසථතියි. වසවලන්දිො වකාොේපැනිය හදලා - [ොධා රීමේේ  ඊවේ
-වපවර්දා පත්තවර් headline එවක් දැේවේ වමොකාක්ද? ඕමාන් 
වජයට නැත්නේ කාටාර් වජයට අවේ Air Force Headquarters 
වදන්න යනො. [ොධා රීමේමක්  වවදි ඇඳවගනද වේො කාාා 
කාවන්වන්? ලක්දනවි  වෙසථට් වකාෝසථට් ෙලාගාව ඇවමරිකාාෙට 
වදනො. [ොධා රීමේමක්   
 

 රු මවවදය  උපුල්  ලප්පත්ති මහතා 
(மாண்புமிகு (மவத்திய கைாநிதி) உபுல் கைப்பத்தி)  

(The Hon. (Dr.) Upul Galappaththi)  

Sir, I rise to a point of Order.   

ඔෙතුමන්ලා වවදි ඇඳි්ල ගැන කාාා කාවනො. හේෙන්වතොට 

ෙවාය අවුරුු  298කාට වදනවකාොට ඔෙතුමා වවදි ඇඳවගනද 

හිටිවේ? [ොධා රීමේමක්  

 

 රු කබීර් හෂීේ මහතා 
(மாண்புமிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

සථොභාවිකා ්රෙ ොයු - එ්එන්ීය - ෙලාගාවය ඇවමරිකාාෙට 

ලො වදන්න කාටයුතු කාවලා තිවෙනො. එතවකාොට වට විම් ලාද  

වේ  ය ටිකා වගෙන්න යන්වන්?  

 රු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

කාාලය අෙසන්  ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

 

 රු කබීර් හෂීේ මහතා 
(மாண்புமிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

මම තෙ විනාඩියයි ගන්වන්  ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

එතවකාොට පී.බී. ජයසුන්දව මහත්මයා රීයනො  "IMF එකාට 

යන්වන් නැහැ  IMF is not the answer" රීයලා. විම් වීවෙංශ 

ඇමතිතුමා එකා එකා වේේ රී ොට  එතුමාවේ කාටට සීනි දමන්න 

ඕනෑ. 1123දී එතුමා රී ො  "අවේ ආණ්ඩුව  ඉන්වන් ආර්ිකකා 

ඝාතකාවයෝ" රීයලා. එතුමා  ඒ රී ව   නිෝ කාේවා්ටයි  පී.බී. 

ජයසුන්දවටයි. පී.බී. ජයසුන්දව රීයනො  IMF එකාට යන්න ඕනෑ 
නැහැ රීයලා. හැෙැයි  නිෝ කාේවා් රීයනො  අපි වවට් වේපළ 

විම් ලා ඔක්වකාොම වගෙනො රීයලා. ඒකා හරිද? එවහම ්රශථන 

විසඳන්න ආණ්ඩුෙට සදාතාවාත්මකා අයිතියක් තිවෙනොද? මා 

අහන්වන් වේකායි. අපි IMF එකාට ගියාම ඒ වගෝලන් වදන 

වපොලිය සියයට 1.2යි. ඒකාටත් සහන කාාලයක් වදනො  අවුරුු  

ගානරීන් වගෙන්න. හැෙැයි  අපි dollar swap එකා චීනවයන් 

ගන්නො  ෙංේලාවේශවයන් ගන්නො  ඉන්දියාවෙන් ගන්නො.  

[ොධා රීමේමක්  එතවකාොට වපොලිය සියයට දහයක් වගෙන්න 

වෙනො. එතවකාොට ෙංේලාවේශය IMF එවකාන් වඩොලර් මිලියන 

718ක් ගන්නො  සියයට 1.2 වපොලියට. එවහම අවවගන අපට 

වඩොලර් මිලියන 111ක් වදනො  සියයට 21 වපොලියට. අවේ අයට 

ඔළුෙක් තිවෙනොද? වමොකාක්ද  අවේ වටට කාවන්වන්? වේ ොවේ 

අර්ුදදයක් තිවෙනවකාොට  මීටත් එහා අර්ුදදයකාට අවේ වට ත්ලු 

කාවන ආර්ිකකා ඝාතකායන්ද අවේ වට පාලනය කාවන්වන් රීයලා 

මා අහන්න කාැමැතියි. ඒවකාුවත් ගහන්වන් වපොඩි මිනිසුන්ටයි. 

වමොකාද  අද වපොඩි වකාොේපැනි  සමාගේ වඩොලර් එකාක් ගන්න  

ෙැංම්ෙලට ගියාම වඩොලර් නැහැ රීයනො. ේලාසථටික් භාණ්ඩ 

හදන වකාොේපැනි  ඖෂ්ඨධ නිෂ්ඨථපාදනය කාවන වකාොේපැනිෙලට 

අෙශය අුද්රෙය වගන්ෙන්න ෙැරි වෙලා තිවෙනො  වඩොලර් නැතුෙ 

හිඟමවන් යන තත්ත්ෙයට පත්වෙලා තිවෙනො.  

සථතුතියි. 

 

 රු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු ඩයනා ගමවේ මන්ත්රීතුමිය. ඔෙතුමියට විනාඩි 22කා 

කාාලයක් තිවෙනො. 

 
 

[අ.භා. 1.17  

 

 රු ඩයනා  මමග්ධන මහත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) டயனா கமபக)  

(The Hon. (Mrs.) Diana Gamage)  

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  වේ අෙසථාාෙ ලො ු න්නාට 

ඔෙතුමාට වෙොවහොම සථතුතියි. ඇත්තටම අද විොදයට ගන්නා 

1111 මහ ෙැංම් ොර්තාෙ ගැන මා ෙතන රීහිපයක් රීයන්න ඕනෑ. 

විපක්ෂ්ඨවේ ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා මැරිලා ඉපදිලාද වේ කාාා 

කාවන්වන් රීයලා මා දන්වන් නැහැ. එතුමන්ලා රීයනො  වකාොවි් 

ෙයසනවයන් පසුෙ තමයි ආර්ිකකාය කාඩා ෙැටුවණ් රීයලා. නැහැ. 

වකාොවි් ෙයසනවයන් පසුෙ වනොවෙයි  ආර්ිකකාය වේ තත්ත්ෙයට 

පත්වුවණ්  පාසථම් වෙෝේෙ ්රහාවවයන් පසුෙයි. සංතාවකා 

ෙයාපාවය කාඩා ෙැටුවණ් එතැනින් පසුෙයි. එතැනින් පටන් ගත් 

විවේශ විනිමය වනොලැබීවේ ්රශථනය දිගටම තිවෙනො. ඊට පසුෙ 
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[ගරු  කාබීර් හෂීේ  මහතා  
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තමයි වකාොවි් ෙයසනය ඇවි්ලා ඒකා ෙඩාත්ම worse 

තත්ත්ෙයකාට පත් වුවණ්. ඒකා යහ පාලන ආණ්ඩුෙ කාාලය තුළදී 

සිු වුණු වදයක්  වේ ආණ්ඩුෙ කාාලය තුළ වනොවෙයි. නුදත් මට 

රීයන්න තිවෙන්වන් වේකායි. අද වේ වපන්ෙන තවේ ආර්ිකකාවේ 

අර්ුදදයක් තිුද ත්  වේ වපන්ෙන තවේ යකාා කාළු නැහැ. අද ුදළු 

වලෝකායම ආර්ිකකා අර්ුදදයකාට ලක්වෙලා තිවෙන වෙලාව  

ලංකාාෙ exception එකාක් වෙන්න විධියක් නැහැ. වමොකාද  වටක් 

හැටියට අපත් ඒ ආර්ිකකා අර්ුදදයට ලක් වෙනො. විවශේෂ්ඨවයන්ම 

සංෙර්ධනය වෙමින් පෙතින වටක් විධියට   ය ෙරින් මිදිලා නැති 

වටක් විධියට අපිත් ඒ තත්ත්ෙයට ුදුණ  වදන්න ඕනෑ. ඒකා නිසා 

ඒ ්රශථනය තිවෙනො.  

අවනක් කාාව ය  අවේ විවේශ රමිකායන්වගන් ලැවෙන සියලු  

විවේශ විනිමය අද අපට නැති වෙලා තිවෙනො. වමොකාද  වකාොවි් 

්රශථනය නිසා විවේශ රමිකායන් නැෙත වගන්ො ගන්න අපට සිු  

වු ා. ඒ නිසා අපට ඒ ලැවෙන ුදද් ටිකාත් නැති වු ා. ඊටත් එහා 

ගිය කාාව ා සහිතෙ වේ ්රශථනයට උත්තව වදන්න පුළුෙන්  වේ 

ගැන කාාා කාවන්න පුළුෙන් ආර්ිකකා වි ශථව්ෂ්ඨකාවයෝ 

වෙොවහොමයක් අවේ ආණ්ඩුෙ තුළ ඉන්නො.  

අද වට තුළ දැවෙන ්රශථනයක් තිවෙනො. අද ජනතාෙ 

කාැළඹීමට පත්වෙලා තිවෙන කාාව යක් තිවෙනො. ඒ තමයි අව 

අහිංසකා දැරිවියවේ මව ය. පිලිසථසී මැරුණු ඒ අහිංසකා දැරිවිය 

මැරුොද  මැරු ාද රීයලා අපි දන්වන් නැහැ  සියදිවි නසා 

ගත්තාද රීයලා අපි දන්වන් නැහැ. නුදත් ඒ සිු වීම අද වට තුළ 

විශාල ්රශථනයක් ෙෙට පත්වෙලා තිවෙනො  ජාතයන්තවය තුළ 

විශාල ්රශථනයක් ෙෙට පත්වෙලා තිවෙනො. ඒකා තෙත් හාසයයට 

කාරු ක් ෙන්වන්  1112 රීයන්වන් International Year for the 

Elimination of Child Labour නිසායි. වේ ොවේ ෙසවකා 
කු්ලක් ොවේ අවේ වට තුළ ළමයින්ට සිු ෙන වේේ ගැන  

ළමයින් වමවහකාාව වසේෙයට වයදවීම ගැන අද මා කාාා කාවන්න 

කාැමැතියි. වමොකාද  ඒ දරුෙන් ුදසථලිේද  වදමළද  සිංහලද  ෙර්ගර්ද 

රීයලා මට අදාළ නැහැ. ඒ  අවුරුු  දහසයකා අහිංසකා දරුවෙම්වේ 

ීයවිතයක්. අවේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමාවේ නිර්වේශය අුවෙ- 

කාාන්තා හා ළමා සංෙර්ධන වාජය අමාතය ගරු පිය් නිශාන්ත ද 

සි්ො මැතිතුමා සමඟ අප සියලුවදනාම කාාා වුණු විධියට  වේො 

තෙම මාධයයට ගිහි්ලා නැහැ. 

නුදත්  අතිගරු ජනාධිපතිතුමාවේ නිර්වේශයක් අුවෙ අපි  

අවුරුු  28ට අඩු රීසිම දරුවෙක් -ගැහැණු දරුවෙක් තියා පිරිමි 

දරුවෙක්ෙත්- රීසිම වගදවකා වමවහකාාව වසේෙවේ වයදවීම 

සේපූර් වයන් තහනේ කාවලා නීතියක් වේනො. එයට අදාළ 

සියලු අ  පනත් වෙනසථ කාවලා වේ වවට් දරුෙන් ආවක්ෂ්ඨා 

කාවන්න කාටයුතු කාවනො. වමොකාද  ඉෂ්ඨාලිනී රීයන දැරියට වෙච්ත 

සිු වීම තෙත් දරුෙම්ට සිු  වනොවීමට ෙග ෙලා ගැනීවේ ෙගකීම 

වජය භාවගත යුතුයි. වේ උත්තමේතව පාර්ලිවේන්තුෙ නිවයෝජනය 

කාවන මන්ත්රීෙවවයම්වේ නිෙසකායි ඒ වේ සිේධ වෙලා 

තිවෙන්වන්. දැනට ඒ පිළිෙඳෙ පමේක්ෂ්ඨ යක් කාවවගන යනො. එම 

පමේක්ෂ්ඨ  කාටයුතු ෙැඩිකා් අදින්වන් නැතිෙ අෙශය කාටයුතු කාළ 

යුතුයි. මම වපොලිසථපතිතුමාවගන් ඉ්ලා සිටිනො  එම ්රශථනය තෙ 

සති වදකාක්  ඇතළත විසඳන්න රීයලා. වේකා තෙතෙත් දිගට 

ඇදවගන යා යුතු ්රශථනයක් වනොවෙයි.  

වේකා එක් සිු වීමක් පම යි. අපි වේ කාාා කාවන 

වමොවහොවත්ත් අවුරුු  28ට අඩු ළමයින් ඕනෑ තවේ -දහසථ ග න්-  

වමවහකාාව වසේෙවේ වයොදෙමින් තිවෙනො  අපතාවයට 

ලක්වෙනො  ලිංගිකා හිංසනෙලට ලක්වෙනො. වේ වේ නැෙැත්විය 

යුතුයි. අවේ අහිංසකා දරුෙන්ට තෙ ු වටත් වේ වට තුළ වේ ොවේ 

වේේ සිේධ වෙන්න ඉඩ වදන්න ෙැහැ. වදම පිවයෝ හැටියට   

වේ වවට් නීති සේපාදනය කාවන මන්ත්රීෙරු හැටියට අපි 

සියලුවදනාම වේ පිළිෙඳ ෙගකීම භාවගත යුතුයි. දරුොවේ 

වදම පියන්ට විතවක් වනොවෙයි  ඒ ෙගකීම තිවෙන්වන්. 

ඒ ොවේම  ඉෂ්ඨාලිනී දැරියවේ වදම පියන්ටත් ඒ ෙගකීවමන් 

ගැලවෙන්න වදන්න ෙැහැ. වමොකාද  ඒ වදම පිවයෝත් වහොඳටම 

දන්නො  ඒ දරුොවේ ෙයස කීයද රීයලා. දරුො වමවහකාාව 

වසේෙයට යෙනවකාොට ඒ වදම පිවයෝත් ඒ ගැන දන්නො. එවසේ 

දැනවගනයි වේ විධියට කාටයුතු කාවලා තිවෙන්වන්. එවහම නේ  

ඔවුුවත් ඒ ෙග කීවමන් වකාොටසක් භාවගත යුතුමයි. වේ වජවයන්  

ඒ ොවේම වපොලිසථපතිතුමාවගන් සහ කාාන්තා හා ළමා සංෙර්ධන 

වාජය අමාතයතුමාවගන් මම ඉ්ලීමක් කාවනො. අපි වේ කාාා 

කාවන වමොවහොවත්ත් වකාොළඹ තිවෙන වෙොවහෝ නිවෙසථෙල 

වමවහකාාව වසේෙවේ වයොදෙන අවුරුු  26ට ෙඩා අඩු ෙයවසේ 

දරුවෙෝ ඉන්නො  අපතාවෙලට ලක්ෙන  දරුවෙෝ ඉන්නො. ඒො 

ගැන අපි වසොයා ෙලන්න ඕනෑ.  පසුගිය කාාලවේ අවුරුු  25කා 

දැරිවියක් අපවයෝජනයට ලක් වු ා රීයා අපට අහන්න ලැුද ා. 

මානසිකා ආොධයක් තිවෙන අවුරුු  24කා දැරිවියක් 

අපවයෝජනයට ලක් වු ා. ගැහැණු ළමයින්ට පම ක් වනොවෙයි  

වේ වේ සිේධ වෙන්වන්. වේ වවට් පිරිමි දරුෙන්ටත් වමෙැනි 

වේේ සිේධ වෙනො. 

වපොවළොන්නරුෙ පැත්වත්ත් එෙැනි සිේධියක් වු ා. 

වපොලීසියට ඒකා තෙමත් විසඳාගන්න ෙැරිවෙලා තිවෙනො. ඇයි 

ඒ? එම ්රශථනය විසඳිය යුතුයි. එම ්රශථනය විසඳන්න රීයලා මම 

වපොලිසථපතිතුමාවගන් ඉ්ලා සිටිනො. දරුවෙෝ රීයන්වන් අවේ 

වවට් සේපත්. ඔවුන් තමයි වේ වවට් අනාගතය. අපි වේ වට භාව 

වදන්න යන්වන් වමොන ෙවේ දරු පවපුවකාටද? අපි 115වදනාම 

වේ ෙගකීම ගන්න ඕනෑ. ෙගකීම අවවගන වමෙැනි වේේ 

ඉදිරිවේදී සිු  වනොෙන පරිදි ෙැඩ කාවන්න අෙශයයි. ඒ සඳහා නීති 

සේපාදනය කාළ යුතුයි. මම ගරු අධිකාව  ඇමතිතුමාවගන් ඉ්ලා 

සිටිනො  ළමා අපහව යට  ළමයින්වේ මානසිකා හිංසනෙලට   

විවශේෂ්ඨවයන් ලිංගිකා හිංසනෙලට එවවහිෙ දැඩි නීති මේති පනෙන්න 

රීයලා. පනත් සංවශෝධනය කාවන්න අෙශය නේ ඒො 

සංවශෝධනය කාවන්න. ඒ සඳහා තමයි අපි ඉන්වන්. වේ 115වදනා 

පාර්ලිවේන්තුෙ නිවයෝජනය කාවන්වන් වේ වවට් අහිංසකා දරුෙන්  

කාාන්තාෙන් ඇතුළු සියලු ජනතාෙ වෙුවවෙන්. එවහම නේ අපි 

වේ වේ කාළ යුතුයි. අපි වදම පිවයෝ   ෙැඩිහිටිවයෝ  අපි වේ වවට් 

ෙග රීෙයුතු පුවෙැසිවයෝ. වදමළ ද  සිංහල ද  ුදසථලිේ ද  රීයන එකා 

අපට අදාළ නැහැ.  

ඒ ොවේම මා ඉ්ලා සිටිනො   ළමා ලිංගිකා අපහව  සිු  

කාවන චූදිතයන් පිළිෙඳ offenders' list එකාක් හදන්න රීයලා. එය 

සෑදිය යුතුයි. අවනක් හැම වටකාම තිවෙනො ොවේ paedophile 

list එකාක් අවේ වවට්ත් හදන්න ඕනෑ. දරුෙන් ලිංගිකා 

අපවයෝජනයට ලක් කාවන ඒ පාපතව මිනිසුන්වේ නේ එම 

paedophile list එකාට යා යුතුයි. ඒකා තමයි පිට වටෙල system 

එකා. ඒ ොවේ list එකාකාට නම ෙැටු ාට පසථවසේ තමන්වේ 

දරුොටෙත් තමන් ළඟට එන්න ෙැහැ. Name and shame. ඒකා 

තමයි වේ වට තුළත් සිු  විය යුත්වත්. අවේ වවට් අහිංසකා 

දරුෙන්ට වමෙැනි වේේ සිු ෙන හැටි අපි අවුරුු  ග නක් 

තිසථවසේ ෙලාවගන ඉන්නො. වමය එකා සිේධියක් පම යි. වේ 

ෙවේ සිු වීේ තෙ තෙත් ඉදිරියට යා යුතු නැහැ. 

එම අපවාධය ගරු රිසා් ෙදියුදීන් මන්ත්රීතුමාවේ නිෙවසේ සිු  

වුණු අපවාධයක් රීයා අපි හිතනො. ඒකා මිනී මැරුමක් ද   එවහම 

නැත්නේ සිය දිවි නසා ගැනීමක් ද රීයන්න අපි තෙම දන්වන් 

නැහැ. එම අපවාධයට සේෙන්ධ ෙැකුදිකාරුෙන්ට - 

perpetratorsලාට - අනිොර්යවයන්ම දඬුෙේ දිය යුතුයි. වමොකාද  
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පාර්ලිවේන්තුෙ 

වේ ොවේ අහිංසකා දැරිවියක් වගනැ්ලා වමවහකාාව වසේෙවේ 

වයොදො වේ ොවේ ක්රෑව ෙධ හිංසා වදන්න කාාටෙත් රීසිම 

අයිතියක් නැහැ. රිසා් ෙදියුදීන් මන්ත්රීතුමාටත් දරුෙන් ඉන්නො. 

වමම අපවාධයට අදාළෙ දැනට රිමාන්් ෙන්ධනාගාවවේ සිටින 

අයට දරුෙන් ඉන්නො. එක්වකාවනක් වනොවෙයි එතැන ඉන්වන්. 

එතැන සිටින රීහිපවදවනක් වමම අපවාධයට සේෙන්ධ  වෙලා 

තිවෙනො. ඒ වගෝලන්ට දරුෙන් ඉන්නො  ඒ දැරියවේ ෙයසටත් 

ෙඩා අඩු  ෙැඩි. ඉතින් වදම පියන් විධියට ඒවගෝලන්ට හැඟීමක් 

නැේද? වේ සේෙන්ධවයන් අනිොර්යවයන් නීතිය ක්රියාත්මකා කාළ 

යුතුයි. රිසා් ෙදියුදීන් මන්ත්රීතුමා වේ වවට් උත්තමේතව 

පාර්ලිවේන්තුෙ නිවයෝජනය කාවන වකාවනක්. එතුමාවේ නිෙවසේ 

වේ ොවේ වදයක් -  [ොධා රීමේමක්   වේ  එතුමාවේ නිෙවසේ 

වමවහකාාව වසේෙවේ වයොදෙපු දැරිවියක්. ඉතින්  එතුමාට ගරු කාළ 

හැරීද කාාටෙත්? එතුමා මහ ජනතාෙ නිවයෝජනය කාවන්වන් 

වකාොවහොමද? එතුමාවේ නිෙවසේ  වේ ොවේ ෙැකුදි ෙැඩක් සිේධ 

වෙලා තිවයේදි එතුමා වේ වවට් ජනතාෙ නිවයෝජනය කාවන්වන් 

වකාොවහොමද? එතුමා පාවට ෙැහැලා තෙත් දරුවෙම් වෙුවවෙන්  

තෙත් අේමා වකාවනක්  තාත්තා වකාවනක් වෙුවවෙන් කාාා 

කාවන්වන් වකාොවහොමද? එතුමා ඒ සියලු වේම ෙගකීම භාවගත 

යුතුයි රීයා මා රීයනො. 

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  මා තෙත් වයෝජනාෙක් 

වගවනන්න කාැමැතියි. පිට වටෙල තිවයනො ොවේ  වේ වවට් 

ළමා අධිකාව ය සහ ළමා ආවක්ෂ්ඨකා අධිකාාරිය තුළ social 

services සඳහා වෙනම section එකාක් හදන්න ඕනෑ. එතැනින් වේ 

ළමයින් අධීක්ෂ්ඨ ය විය යුතුයි. අවනක් වටෙල වේ වේ සිේධ 

වෙනො.  වේ ොවේ අෙසථාාෙකා  වේ ොවේ ෙයසන ෙන වෙලාෙකා 

අවේ වට තුළත් වේ වේ සිේධ විය යුතුයි. ඒ වෙුවවෙන් social 

services department එකාක් වෙනම අවේ වවට් හැවදන්න ඕනෑ. ඒ 

social services department එකා හැදිලා  වේ වට තුළ සිටින 

අනාවක්ෂිත සෑම දරුෙම්ම ඒ හවහා monitor විය යුතුයි. වේ 

social services department රීයන එකා හදලා  වවට් සිටින 

අනාවක්ෂිත දරුෙන් එහි ලියාපදිංචි කාවලා  ඔවුන්වේ නේ  ගේ  

වදම පියන්  addresses, NIC numbers යනාදී සියලු කාාව ා එහි 

ඇතුළත් කාවලා ඒ දරුෙන්වේ තත්ත්ෙය monitor කාළ යුතුයි. 

ලිංගිකා අපවයෝජනයට ලක් වුණු  මානසිකා ආොධයරීන් වපවළන 

අවුරුු  24කා එම දැරිවිය ඒ ොවේ අනාවක්ෂිත තත්ත්ෙයකාට දමපු 

වදම පියන් ද ඒකාට ෙගරීෙ යුතුයි.  අපි  ු ේපත් වටක්. වේ වවට් 

දරි්රතාෙ ති වෙන ෙෙ අපි දන්නො. නුදත් එවහම රීයලා  අහිංසකා 

වපොඩි ළමයින්  වමවහකාාව වසේෙවේ වයොදෙන එකා සේපූර් වයන් 

ෙැකුදියි.    

අද අතිගරු ජනාධිපතිතුමාවේ නිර්වේශ මත වේ 

සේෙන්ධවයන් නීති සේපාදනය වෙමින් පෙතිනො. වේ සියලු වේ 

ඉදිරිවේදී වෙනසථ වෙන ෙෙ මම රීයන්න කාැමැතියි. ඉදිරිවේදී 

වමෙැනි වේේෙලට වේ වජය ඉඩ තියන්වන් නැහැ. වේ ආණ්ඩුෙ 

වේ ෙැකුදි සිය්ල  නිෙැකුදි කාවනොය රීයන කාාව ය මතක් 

කාවමින් මවේ කාාාෙ අෙසන් කාවනො.  

සථතුතියි  ූලලාසනාරූඪ ගව මන්ත්රීතුමනි.  

 
 

 රු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු  අවශෝක් අවේසිංහ මන්ත්රීතුමා. ඔෙතුමාට විනාඩි 21කා 

කාාලයක් තිවෙනො.  

[අ.භා. 1.38  

 

 රු අමශෝක් අමේසිාහ මහතා  
(மாண்புமிகு அபொக் அபபெிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

වෙොවහොම සථතුතියි  ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. අද දින 

සභාෙ කා් තෙන අෙසථාාව  ගරු අුවව දිසානායකා මන්ත්රීතුමා ශ්රී 

ලංකාා මහ ෙැංම්ව  1111 ොර්ෂිකා ොර්තාෙ සේෙන්ධවයන් 

ඉදිරිපත් කාළ වයෝජනාෙ ගැන කාාා කාවන්න අෙසථාාෙ ලැබීම 

සතුටට කාරු ක්. අප වටට නිදහස ලැුදවණ් 2948දීයි. 2948 සිට 

වේ දක්ො වූ ෙසව 73ක් තුළ අප වට ුදුණ  ු න් අර්ුදදෙලින් 

දරුණුම ආර්ිකකා අර්ුදදයට වේ අෙසථාාව දී  අවේ වට ුදුණ  දී 

තිවෙනො. වමයට ්රධානම වහේතුෙ වකාොවි් -29 ෙසංගත 

තත්ත්ෙය පම ක් වනොවෙයි. වමම වජවේ  අකාාර්යක්ෂ්ඨම ූලලය 

පාලනයත් වේ සඳහා ෙලපා තිවෙනො.   

අවේ වට වේ ෙන විට විශාල  ය අර්ුදදයකාට ුදුණ  පා 

තිවෙනො.  ඒ ොවේම තමයි 2951න් පසථවසේ ඇති වූ විශාලම අය 

ෙැය පවතවයටත් අප ුදුණ  දී තිවෙනො.  දළ වේය ය 

නිෂ්ඨථපාදිතයට සාවේක්ෂ්ඨෙ ඉතා අඩුම වාජය ආදායම තිවෙන ෙසව 

ෙෙට 1111 ෙසව පත් වෙලා තිවෙනො. 2951දී දළ වේය ය 

නිෂ්ඨථපාදිතයට සාවේක්ෂ්ඨෙ අවේ වවට් වාජය ආදායම  සියයට 26ක් 

වෙලා තිුද ා. අවේ වවට් ඉතිහාසය තුළ දළ වේය ය නිෂ්ඨථපාදිතයට 

සාවේක්ෂ්ඨෙ වාජය ආදායම ෙැඩිම වෙලා තිුදවණ් 2978 ෙසවර්. 

එය සියයට 18.6ක්. 2994 ෙසවර් දළ වේය ය නිෂ්ඨථපාදිතයට 

සාවේක්ෂ්ඨෙ සියයට 11.6ක් වුණු වාජය ආදායම  1111 ෙසව වෙේදී 

ඉතිහාසවේ පළුදෙැනි ෙතාෙට සියයට 21කාට ෙඩා අඩු වෙලා එය 

දළ වේය ය නිෂ්ඨථපාදිතයට සාවේක්ෂ්ඨෙ සියයට 9.6ක් දක්ො අඩු 

වෙලා තිවෙනො. 1111 අය ෙැවේදී වාජය ආදායම ෙශවයන් වජය 

ෙලාවපොවවොත්තු වු ා  රුපිය් ිතලියන 2 588ක්. නුදත් ලැුදවණ් 

රුපිය් ිතලියන 2 351 යි. ිතලියන වදසීය ග නකා අඩුෙක් 

තිවෙනො.  

1980 ෙර්ෂ්ඨවේදී අවේ වවට් අය ෙැය පවතවය දළ වේය ය 

නිෂ්ඨථපාදනවයන් සියයට ඍ  29.1ක් වෙලා තිුද ා. ඉන් පසුෙ 

මෑත ඉතිහාසවේ 1112 ෙසවර් අය ෙැය පවතවය සියයට ඍ  

21.1ක් වෙලා තිුද ා. නුදත් වේ ෙන විට අය ෙැය පවතවය දළ 

වේය ය නිෂ්ඨථපාදනවයන් සියයට 22.2ක් ෙෙට පත් වෙලා 

තිවෙනො. වේ තත්ත්ෙය තුළ අවේ වට ඉදිරියට යන්වන් 

වකාොවහොමද? වේ ෙන විට විවේශ විනිමය සංචිත ය ඝ්රවයන් පහත 

ෙැටිලා පිට වටින් ආනයනය රීමේම සඳහා අපට අෙශය විවේශ 

විනිමය මාසයකාට  වදකාකාට ෙඩා වනොමැති තත්ත්ෙයක් ඇති 

වෙලා තිවෙනො.  යෙව ලිපි විෙෘත රීමේමට වනොහැරීෙ වේ ෙන 

විට ෙවාවේ කාන්වට්නර් දහසථ ග නක් හිව වෙලා තිවෙනො. ඒ  

ොණිජ ෙැංම්ෙල වඩොලර් හිඟය නිසා. අවේ වවට් තිවෙන ්රශථනය 

තමයි  වේ ෙන විට වාජය ආදායම ොවේ වදගු යකාට  

තුන්ගු යකාට ෙඩා වාජය වියදම ෙැඩි වෙලා තිබීම. 1111 ෙසවර් 

වාජය ආදායම රුපිය් ිතලියන 2 351යි. ඒ රීයන්වන්  රුපිය් 

වකාෝටි 235 111යි. වාජය වියදම ිතලියන 4 811යි. ඒ රීයන්වන්  

වකාෝටි 481 111යි. එතවකාොට වාජය ආදායම වකාෝටි 235 111ක්ෙ 

තිිතයදී  වකාෝටි 481 111කා වාජය වියදමක් කාවන්වන් වකාොවහොමද? 

වේකා තමයි තිවෙන විශාලම ්රශථනය. ඒ නිසා වේ වට  ය 

ගැනීමට පුරුු  වෙලා  වේ ෙන විට විශාල  ය ්රමා යක් 

අවවගන තිවෙනො. 1129 ෙර්ෂ්ඨය වෙේදී වාජය  ය ෙශවයන් 

තිුද ා රුපිය් වකාෝටි 2 311 111ක්. නුදත් දැන් ඒකා රුපිය් 

වකාෝටි 2 511 111ක් ෙෙට පත් වෙලා තිවෙනො. 1111 සහ 1112 

ෙර්ෂ්ඨ තමයි ලංකාා ඉතිහාසවේ ෙැඩිම  ය ගත් ෙසව වදකා ෙෙට 

පත් වෙලා තිවෙන්වන්. 1111 ෙසවර් පාර්ලිවේන්තුව දී අය 

ෙැවයන් සේමත කාවො ගත්තා රුපිය් ිතලියන 1 851ක්  ය 

ෙශවයන් ගන්න. ඒ රීයන්වන්  රුපිය් වකාෝටි 185 111ක්. 
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නුදත්  අපට  ය ොරිකා  වපොලිය වගෙන්න තිුද ා රුපිය් 

වකාෝටි 111 111ක්. වකාෝටි 111 111ක්  ය ොරිකා  වපොලිය 

වගෙන්න තිිතයදී  1111 ෙසවර්දී වකාෝටි 185 111ක්  ය ගැනීම 

සඳහා පාර්ලිවේන්තුවෙන් අුවමත කාවොගත්තා.  

2021 ෙසවර් අවේ  ය ොරිකා වපොලිය වගෙන්න තිුදවණ් 

වකාෝටි 125 111යි. ඒ රීයන්වන්  ිතලියන 1 251යි. නුදත්  

පාර්ලිවේන්තුව දී අපි අුවමත කාවො ගත්තා ිතලියන 1 951ක් 

 ය ෙශවයන් ගැනීමට. ඒ රීයන්වන්  වකාෝටි 195 111ක්. 

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  වේ ෙසව වදකා තමයි ලංකාා 

ඉතිහාසවේ ෙැඩිම  ය ගත් අවුරුු  වදකා. වේ ෙන විට වාජය  ය 

්රමා ය දළ වේය ය නිෂ්ඨථපාදනවයන් සියයට 212ක් වෙලා 

තිවෙනො රීයලා වජය රීයනො. නුදත් අපි රීයනො  ඒකා සියයට 

212ක් වනොවෙයි  218ක් රීයලා. අවේ වවට් වාජය  ය ්රමා ය 

දළ වේය ය නිෂ්ඨථපාදනවයන් සියයට 218ක් ෙෙට පත් වෙලා 

තිවෙනො. ඒ ොවේම  වජය වේ  ය කාළඹට එකාතු කාවලා නැහැ  

ිතලියන 2 431ක් ෙන වජවේ අුවෙේධ ආයතන ගත්  ය. වාජය 

 ය කාළඔට එකාතු වුවණ් නැති වකාෝටි 243 111කා  ය 

්රමා යක් තිවෙනො. ඒකාත් එකාතු වුව ොත් වකාෝටි 

2 611 111කාටත් ෙැඩි ්රමා යක් වාජය  ය වලස තිවෙනො. 

වේො අනිොර්යවයන්ම වජය වගවිය යුතු  ය. වේ තත්ත්ෙය තුළ 

වාජය ආදායම ොවේ තුන්ගු යකා වියදමක් තිවෙනො. අවේ වවට් 

ෙත්කාම  දළ වේය ය නිෂ්ඨථපාදනය 1129 ෙසවර් වඩොලර් ිතලියන 

84.6ක් වු ා. ෙර්ෂ්ඨ 1129-1111 කාාලවේදී වඩොලර් එකාක් තිුදවණ් 

සාමානයවයන් රුපිය් 281ට  285ට. ඒ විධියට ගනිේදී එෙකාට දළ 

වේය ය නිෂ්ඨථපාදනය සාමානයවයන් වකාෝටි 2 411 111ක් විතව 

ෙනො. අද වෙේදී අවේ වවට් ෙත්කාම  දළ වේය ය නිෂ්ඨථපාදනය 1129 

ෙර්ෂ්ඨයට සාවේක්ෂ්ඨෙ වඩොලර් ිතලියන 81 දක්ො අඩු වෙලා 

තිවෙනො. 1111 ෙසවර් දළ වේය ය නිෂ්ඨථපාදනය  අවේ වවට් 

සමසථත ෙත්කාම වඩොලර් ිතලියන 81යි. ඒ ෙසවර්දී වඩොලර් එකාක් 

රුපිය් 285යි. එවහම ෙැලුොම අවේ වවට් සමසථත ෙත්කාම 

රුපිය් වකාෝටි 2 481 111ක් පම යි. වවට් සමසථත ෙත්කාම 

රුපිය් වකාෝටි 2 481 111ක් වෙේදී  අවේ වවට් සමසථත  ය 

්රමා ය වජය පෙසන පරිදි රුපිය් වකාෝටි 2 511 111කාටත් ෙඩා 

ෙැඩි වෙලා තිවෙනො. අවනක් වාජය ආයතන ගත්  ය 

්රමා යත් එක්කා ෙැලුොම එය රුපිය් වකාෝටි 2 611 111ක් 

පම  වෙනො. එතවකාොට දළ වේය ය නිෂ්ඨථපාදනයට සාවේක්ෂ්ඨෙ 

සියයට 215ක්  216ක් පම  වාජය  ය තිවෙනො. එවහම නේ  

ආදායමට ෙඩා තුන්ගු යක් විතව  ය වගෙන්න තිිතයදී  අවේ 

ආදායමට ෙඩා වියදම ෙැඩි වෙලා තිිතයදී  අවේ වවට් සමසථත 

ෙත්කාමටත් ෙඩා ෙැඩි ්රමා යක්  ය වෙලා තිවෙන නිසා තමයි 

වරේණිගත රීමේේ සිු  කාවන ආයතනෙලින් අවේ වට වේ ෙන විට 

පහළට දාලා තිවෙන්වන්.  

වටකා ූලලය සථාාෙවත්ෙය ෙලන්න ක්රමව ද කීපයක් 
තිවෙනො. ආවයෝජකාවයම් අවේ වටට ඇවි්ලා ආවයෝජනය 
කාවේදී ඔවුන් ෙලනො  ඒ  ය වරේණිගත රීමේේ ආයතන වේ වටට 
දීලා තිවෙන වරේණිය ම්මක්ද රීයා. වේ ෙන විට  ය වරේණිගත 
රීමේේ ආයතන තුනරීන් අවේ වට ඉතා පහළට දාලා තිවෙනො. 

වේ ෙසව ෙන විට S & P  ය වරේණිගත රීමේමට අුවෙ ලංකාාෙ 
CCC plus තත්ත්ෙයට දමා තිවෙනො  Moody's Investors 
Service එකා Caa1 තත්ත්ෙයට දමා තිවෙනො  Fitch Ratings, 
CCC තත්ත්ෙයට දමා තිවෙනො. වේ තත්ත්ෙවයන් පහළට 
ෙැටුව ොත් අවේ වට ෙංවකාොවලොත් වටක් ෙෙට පත් වෙනො. 
වලෝකාවේ අද වමෙැනි තත්ත්ෙවේ පෙතින වටේ තුනක් පම යි 
තිවෙන්වන්. රීයුොෙ  වකාොංවගෝෙ සහ වමොසැේිතක් වාජය පම යි 
 ය වරේණිගත රීමේේෙලදී වේ තත්ත්ෙයට පහළට දමා 
තිවෙන්වන්. වේ තත්ත්ෙය තුළ අපට  ය ගන්න ෙැරි තත්ත්ෙයක් 
ඇති වෙලා තිවෙනො. වේ තත්ත්ෙය තුළ ආවයෝජකාවයෝ වේ වටට 

එන්වන් නැහැ. ආවයෝජකායන් වනොපැමිණීම නිසා අපට විශාල 
්රශථනයක් ඇති වෙලා තිවෙනො. ඒ තමයි  වඩොලර් ්රශථනය  සංචිත 
්රශථනය. වකාොවි් ්රශථනයත් එක්කා අවේ වටට එන සංතාවකාවයෝ 
සංඛයාෙ අඩු වෙලා තිවෙනො. ඊවේ වපවර්දා වෙවළඳ ඇමතිතුමා 
එක්කා කාළ සාකාච්ඡාෙකාදී ගරු හර්ෂ්ඨ ද සි්ො මැතිතුමා අහනො 
මම දැක්කාා  වේකාට තිවෙන උත්තවය වමොකාක්ද රීයලා. වෙවළඳ 
ඇමතිතුමා රී ො  "අපි වට විෙෘත කාවනො. වට විෙෘත කාළාම 
සංතාවකාවයෝ එනො. එතවකාොට සංතාවකාවයෝ වඩොලර් වේනො. 
වේ වවට් වියදේ කාවේදී ඒ වඩොලර් රුපිය් ෙෙට පත් වෙනො. 
ඒො සංචිතෙලට එකාතු වෙනො" රීයලා.  

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ලංකාාෙට ෙැඩිම සංතාවකායන් 
ආව  1128 ෙසවර්. ඒ  විසිහතව ලක්ෂ්ඨයක්. ඒ වෙලාව  අපට 
හේෙ වුවණ් වඩොලර් ිතලියන 4යි. දැන් අවේ වටට සංතාවකායන් 
එන්වන් නැතිෙ වඩොලර් වහොයා ගන්වන් වකාොවහොමද? වේ 
තත්ත්ෙය හුදව  පසු ගිය කාාලය තුළ ආනයනය සීමා කාළා. 
හැෙැයි  ආනයනය සීමා රීමේම තුළත් අතයෙශය ආහාව ්රෙය 
ෙැඩිවයන් වගනැ්ලා තිවෙනො. ඒ අුවෙ  සීනි  වපෝවත්  
වකාොත්තම්ලි  කාවෙල  පිටි  වසෝයා වෙෝංචි  උේෙලකාඩ  
හා්මැසථසන් ආදි වේේ විශාල ්රමා යක් 1129 ෙර්ෂ්ඨයට 
සාවේක්ෂ්ඨෙ 1111 ෙසවර් ෙැඩිවයන් වගනැ්ලා තිවෙනො. ඒ 
අුවෙ  අතයෙශය ආහාව ්රෙය වේන්නත් ෙැඩිවයන් ුදද් වියදේ 
වෙලා තිවෙනො. වඩොලර් එවක් රුපිය් අගය ෙැඩි වීම පම ක් 
වනොවෙයි  එම භාණ්ඩ වගන්ෙන්න ෙැය ෙන වඩොලර් ්රමා යත් 
අද ෙැඩි වෙලා තිවෙනො. වේ තත්ත්ෙය තුළ අද වෙේදී  අවේ 
වඩොලර් සංචිත ිතලියන 1.5කාට පම  අඩු වෙලා තිවෙනො. එයින් 
වත්තවන් වතොග තිවෙනො  වඩොලර් මිලියන 511කා. ඒ වත්තවන් 
විම් න්වන් නැතිෙ  ුදද් කාව ගන්න ෙැහැ. වඩොලර් සංචිත 
ිතලියන 1.5ක්ෙ තිිතයදී මාසයකාට ආනයනය සඳහා වඩොලර් 
ිතලියනයක් වියදේ වෙනො. වේ අවුරුේදට අපට වියදේ කාවන්න 
තෙ මාස 5ක් තිවෙනො. එතවකාොට  වේ මාස 5 තුළ තෙත් වඩොලර් 
ිතලියනයක් අපි  ය  ෙශවයන් වගෙන්න ඕනෑ. පිට වටෙලින් ෙඩු 
වේන්න ඉදිරි මාස 5ට තෙ වඩොලර් ිතලියන 5ම්ත් ඕනෑ. එතවකාොට 
ඉදිරි මාස 5ට ඔක්වකාෝම වඩොලර් ිතලියන 6ක් අපට ඕනෑ. නුදත්  
අපට තිවෙන්වන් වඩොලර් ිතලියන 1.5යි. වඩොලර් නැති නිසා 
ඉදිරිවේදී අපට වමොන තවේ නේ ්රශථන ඇති වෙයිද? වේ ෙන විට 
අවේ ඛනිජ වත් ිතල ෙශවයන් වගෙන්න තිවෙනො  තෙත් 
වඩොලර් ිතලියන 2.3ක් පම . ඒකාටත් වඩොලර් අෙශයයි. අපි දැන් 
අතමාරු විධියට ෙංේලාවේශවයන් වඩොලර් මිලියන 151ක් 
ඉ්ලන්න යනො. අපට ආවංචි විධියට වේ ෙන වකාොට 
ෙංේලාවේශය ලංකාාවෙන් එන telephone callsෙලට answer 
කාවන්වන්ත් නැතිලු. ඒ වගෝලන් අපට ස්ලි වදන්න යන්වන් ඒ 
වගෝලන්වේ prestige එකා තියාවගන  'අපි ලංකාාෙටත්  ය 
ු න්නා' රීයලා. නුදත්  ඒො මාස තුන හතවර් අතමාරු. සාර්ක් 
සංවිධානය විසිුවත් අපට වඩොලර් මිලියන 411ක් වදන්න යනො. 
ඒකා වදන්වන් මාස 6කාට. ජාතයන්තව ූලලය අවුදදල -IMF- තෙත් 
වඩොලර් මිලියන 811ක් ලො වදන්න නියමිතයි. නුදත්  ඒ වඩොලර් 
මිලියන 811 වේ අවුරුේවේ හේෙ වෙන්වන් නැහැ. ඒකා හේෙ 
වෙන්වන් ලෙන අවුරුේවේ. වේ තත්ත්ෙය තුළ වේ ෙසව අෙසාන 
වෙේදී අපට විශාල ්රශථනයකාට ුදුණ  වදන්න සිු  ෙනො. ඒකා 
වත්රුේ වගන වෙන්න ඇති  වසායනිකා වපොවහොව ්රශථනයත් 
එක්කා වවට් ආහාව හිඟයක් ඇති වෙයි රීයන භයට වෙන්න ඇති  
වසායනිකා වපොවහොව ආනයනය රීමේම තහනේ රීමේවේ තීව ය 
කාෙදාෙත් ආපුණ වෙනසථ කාවන්වන් නැහැ රීයපු අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා වසායනිකා වපොවහොව ආනයනය රීමේමට ආපසු 
තීව ය කාවන්න ඇත්වත්. ඒ සඳහා දැන් ගැසට් පත්රයක් ද නිම්ත් 
කාව තිවෙන ෙෙ ආවංචියි. හැෙැයි  වේ ගැසට් එකා නිම්ත් කාවේදී 
ෙම්ගඩු පිළිෙඳ ්රශථනය අමතකා වෙන්න ඇති. වසායනිකා 
වපොවහොව නිසා ෙම්ගඩු නවක් වෙලා ජනතාෙ මැවවනො රීයලා 
රීඹු් කාුදළු වහළපු ආණ්ඩුෙ දැන් ඒ ගැසට් එකා reverse කාවලා 
වසායනිකා වපොවහොව වේන්න නැෙත ගැසට් එකාක් නිම්ත් කාව 
තිවෙන ෙෙ අපට ආවංචි වෙලා තිවෙනො.  
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පාර්ලිවේන්තුෙ 

වජයකා යුතුකාම ෙන්වන් ජනතාෙ ීයෙත් කාවවීම. ඒ නිසා අපි 

වජයට -ආණ්ඩුෙට- රීයනො  වේ වවට් ජනතාෙ ීයෙත් කාවවීම 

සඳහා ෙැඩ පිළිවෙළක් සකාසථ කාවන්න රීයලා. එවසේ නැති 

වුව ොත්  වේ ආණ්ඩුෙට ඡන්දය ු න් 69 ලක්ෂ්ඨයක් වූ ජනතාෙ 

ඇතුළුෙ වදවකාෝටි විසිලක්ෂ්ඨයක් වූ සමසථත ජනතාෙට විශාල 

්රශථනයක් ඇති ෙනො. වේ දෙසථෙල රීරි පිටි හිඟයි  ගෑසථ හිඟයි. වේ 

සියලු භාණ්ඩ හිඟය  නිසා ජනතාෙට අද විශාල ්රශථනයකාට ුදුණ  

වදන්න සිේධ ෙනො. වෙොවහොම සථතුතියි. 

 

 රු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළඟට  ගරු 1පූජය  අතුවලිවේ වතන සථොමීන් ෙහන්වසේ. 

විනාඩි 21ක් තිවෙනො  ඔෙ ෙහන්වසේට. 

 

 රු මපූජය  අතුරලිමේ රතන හිමි 
(மாண்புமிகு (வண.) அத்துரலிபய ரதன பதரர்) 

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

මට විනාඩි 21ක් තිුද ා. 

 

 රු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

විනාඩි වදකාක් අඩු කාව තිවෙනො  අවේ වගෞවෙනීය සථොමීන් 

ෙහන්ස. 

 
 

[අ.භා. 1.49  

 

 රු මපූජය  අතුරලිමේ රතන හිමි 
(மாண்புமிகு (வண.) அத்துரலிபய ரதன பதரர்) 

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

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අද අුවව ම්මාව දිසානායකා 

මන්ත්රීතුමා ඉදිරිපත් කාළා  ශ්රී ලංකාා මහ ෙැංම්ව  1111 ොර්ෂිකා 

ොර්තාව  ඇතුළත් කාරුණු පිළිෙඳ සභාෙ කා් තෙන අෙසථාාව  

වයෝජනාෙක්. එතුමා පැහැදිලි කාවපු විධියට අවේ වට තුළ ඉතා 

ෙවපතළ ආර්ිකකා අර්ුදදයක් තිවෙනො. එතුමා ඉදිරිපත් කාවපු 

සංඛයා ව්ඛන ගැන  දත්ත ගැන ආණ්ඩුෙ උත්තව ලොවදයි. 

වේ අෙසථාාව දී ුදද් ඇමතිතුමා වේ ගරු සභාව  ඉන්නො. 

එතුමා විධිමත් විධියට ඒ සඳහා උත්තව ලො වදයි රීයා මම 

ෙලාවපොවවොත්තු වෙනො. අපි දන්නො  වේ ආර්ිකකා අර්ුදදය 

ලංකාාව  පම ක් වනොෙ  ුදළු වලෝකාවේම තිවෙන ෙෙ. ඒකා 

වකාොවවෝනා නිසා ඇති වෙච්ත ආර්ිකකා අර්ුදදයක් රීයලා සමහව 

අය රීයනො. නැහැ  වේ ආර්ිකකා අර්ුදදය වලෝකාවේ ඉතා ගැඹුරු 

අර්ුදදයක් ෙෙට පත් වු ා. අපි දන්නො  1123දී  ග්රීසිවේ ආර්ිකකාය 

සේපූර් වයන්ම කාඩාවගන ෙැටුණු ෙෙ. වලෙනන් ආර්ිකකාය 

1127දී  දැෙැන්ත -අතිමහත්- අර්ුදදයකාට ුදුණ  වදන්න පටන් 

ගත්තා. එක්සත් ජනපදය විශාල ූලලය අර්ුදදයකාට ුදුණ  ු න්නා. 

ජපානය 1127දී  දැෙැන්ත ූලලය අර්ුදදයකාට ුදුණ  ු න්නා. ඒ 

වටේ ූලලය අර්ුදදයකාට ුදුණ  ු න්වන් වකාොවවෝනා නිසා වහෝ 

වෙනත් ්රශථනයක් නිසා වනොවෙයි  වලෝකා ආර්ිකකාය තුළ 

ඇතිවෙලා තිවෙන ්රෙ තාෙ නිසායි. 

ඇත්ත ෙශවයන්ම ශ්රී ලංකාාෙ ොවේ වටකාට ඇති වෙන්න 

අර්ුදදයක් නැහැ. ශ්රී ලංකාාෙ රීයන්වන් අර්ුදදයක්මයි.  ය ෙරින් 

මිරිම්ණු   ය නැත්නේ ීයෙත් වෙන්න ෙැරි  හිඟන තත්ත්ෙයකාට 

ෙැටුණු වටක් ෙෙට අවේ වට පත්වෙලා තිවෙනො. ඒ නිසා 1115 

වහෝ 1111 වහෝ තන්ද්රිකාා මැතිනියවේ යුගය ගත්වතොත් 2994ට 

පසු යුගය පිළිෙඳෙ වහෝ රීසි වකාවනම්ට උදාන ොකාය නඟන්න 

ෙැහැ  "1111 - 1114 මරු  වෂ්ඨෝක්  ගරු වනි් වික්රමසිංහ මැතිතුමා 

හා ගරු දමත්රීපාල සිරිවසේන මැතිතුමා ෙලයට පත් වුණු යුගය ඊට 

ෙඩා වහොඳයි" රීයලා කාාටෙත් උදාන ොකායය රීයන්න ෙැහැ. 

ගැඹුරු ආර්ිකකා අර්ුදදයක් වලෝකාවේ තිවෙනො. විවශේෂ්ඨවයන්ම 

වකාොවවෝනා ෙයිවසථ තත්ත්ෙයත්  සහවාන්වේ වෙෝේෙයත් නිසා 

ලංකාාෙ ක්ෂ්ඨණිකා අර්ුදදයකාට ුදුණ  ු න්නා. සංතාවකා 

කාර්මාන්තය ඉවේම ොවේ වඩොලර් ිතලියන හතකාට 

ෙර්ධනයවෙලා තිුද ා. නුදත්  සංතාවකා කාර්මාන්තය අද 

ෙන වකාොට සේපූර් වයන්ම කාඩාවගන ෙැටිලා තිවෙනො. 

විවශේෂ්ඨවයන් මැද වපවදිග වටේ ොවේම වකාොරියාෙ සහ වෙනත් 

වටෙල ීයෙත් ෙන අයවගන් අපට ොර්ෂිකාෙ ලැුදණු වඩොලර් 

ිතලියන පහකා ොවේ ුදදල සෑවහන ්රමා යරීන් අඩු වු ා.  

මට ලැබී ඇති කාාල ව ලාෙ වෙොවහොම සීමිත නිසා මම 

වකාළින්ම කාරුණු වදකා තුනක්  රීයන්නේ.  වඩොලර් ිතලියන පහක් 

අපි වගෙන්න ඕනෑ  වත් සහ ග් අඟුරු වගන්ෙන්න. වේ 

වඩොලර් ිතලියන පහ අපි වසොයා ගන්වන් වකාොවහොමද? සංතාවකා 

කාර්මාන්තවයන් අපට වඩොලර් ිතලියන හතක් ආො. වත් හා ග් 

අඟුරු වගන්ෙන්න අපට විශාල ුදදලක් ෙැය ෙනො. ඊළඟට  

ොහන හා අමතව වකාොටසථ සඳහා අපට විශාල ුදදලක් ෙැය වු ා. 

ඊට පසථවසේ ඖෂ්ඨධ සඳහා විශාල ුදදලක් ෙැය වු ා. උදාහව යක් 

හැටියට ගත්වතොත්  ආහාව ෙර්ග සඳහා වඩොලර් ිතලියන එකා 

හමාවකා පම  ුදදලක් අපට ොර්ෂිකාෙ වියදේ කාවන්න සිු  වු ා. 

ආහාව විතවක් වනොවෙයි  අවනක් අතිවර්කා ්රෙයයත් ඒකාට 

ඇතුළත් ෙනො. වටක් හැටියට ගත්තාම වමය විශාල ුදදලක්.  

ලංකාාව  භූමිවයන් අතිවිශාල භූමි ්රමා යක් 

නාගමේකාව යවෙලා තිවෙනො. ඒ ්රමා ය සියයට දහයක් ොවේ 

පුංචි ්රමා යක්. ශ්රී ලංකාා භූමිවයන් සියයට අූෂෙක් තෙම 

පෙතින්වන් ගමක් ෙශවයන්. ඒ ොවේම විශාල ජනතාෙක් ග්රාමීය 

්රවේශෙල ීයෙත් ෙනො. වේ ගැන විශථව්ෂ්ඨ ාත්මකාෙ කාරුණු 

රීයන්න මට ලැබී ඇති කාාලය ඉතා සීමිතයි. කාෘෂි කාර්මාන්තවේ 

දායකාත්ෙය සියයට 17ක් පම  ෙනො. කාෘෂි කාර්මාන්තවයන් අපි 

ලො ගන්නා ආදායම සියයට හතක් ොවේ ඉතා අඩු ්රමා යකාට 

පහත ෙැටිලා තිවෙනො. ඔෙතුමන්ලාට හිතා ගන්න පුළුෙන්   

එවහම නේ වගොවිවයෝ වකාොච්තව දිළිුද වෙන්න ඕනෑද රීයලා. 

වගොවියා ආර්ිකකා ෙශවයන් ලො ගන්න ්රමා ය අඩුවෙලා 

තිවෙනො.  

මට කාලින් කාාා කාළ ගරු මන්ත්රීතුමිය ෙතුකාවවේ තත්ත්ෙය 

පිළිෙඳෙ කාාා කාළා. ෙතුකාවවේ ජනතාෙ ඉතා කාාලකාණ්ණි 

ීයවිතයක් තමයි ගත කාවන්වන්.  වමවහකාාව වසේෙවේ වයොදා ගත් 

දැරිවියක්  ගැන අද කාාා කාවනො. ඇත්ත ෙශවයන්ම ඒ 

වෙුවවෙන් නීතිය ක්රියාත්මකා කාවන්න අෙශය ෙනො ොවේම  

ෙැකුදි කාළ අයට දඬුෙේ ලො දීමත් අෙශය ෙනො. ඒකා අවේ වටට 

කාවපු විශාල නින්දාෙක්. ඒ සිේධිය එක් සිු වීමක් පම යි. එෙැනි 

සිේධි විශාල ්රමා යක් තිවෙනො. නුදත් ඒ පිළිෙඳෙ වනොවෙයි 

මම අද කාාා කාවන්වන්. අද  මාතෘකාාෙට අදාළෙයි මම කාාා 

කාවන්වන්. ෙතුකාවවේ ජනතාෙ අපි පුවෙැසියන් හැටියට පිළිගත 

යුතු ෙනො ොවේම  ඒ අයට වගෞවෙනීය ීයවිතයක් ලො වදන්නත් 

අෙශය ෙනො.  

අද වත් ආර්ිකකාය ගැන කාාා කාවනො. අද අපි දඟලලා 

ඒවකාන් වඩොලර් මිලියන එකාහමාවයි වගන්ෙන්වන්. Apparel 

industry එවකාන් වමන්න වමච්තව වගන්ෙනො  අපට වමච්තව 

වඩොලර් ග නාෙක් ලැවෙනො රීයන ඒො ඔක්වකාොම අසතයය.  

වඩොලර් ිතලියන පහක් ලැවෙනො රී ොට   අපි ගත්ත වවදිෙල 

ුදදල ගියාට පසථවසේ අපට වඩොලර් ිතලියන එකාහමාවක් ොවේ 
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ුදදලක් තමයි ලැවෙන්වන්. මිලියනයක් -ලක්ෂ්ඨ දහයක්- පම  ඒ 

කාර්මාන්තය ෙටා ීයෙත් ෙනො.  

ෙවක් ුදද් ඇමතිතුමාම රී ො  අපට apparel industry එකාට 

අෙශය වවදි එ ොට පසථවසේ ුදද් ලැවෙන්වන් නැහැ රීයලා. ඒ 

රීයන්වන්  ජපානවයන් වවදි මිලදී ගැනීවේ හැරීයාෙ සියයට 

51රීන් අඩුවෙලා තිවෙනො. යුවවෝපවයන් වවදි මිලදී ගැනීවේ 

හැරීයාෙ අඩුවෙලා තිවෙනො. වේ ොවේ දැෙැන්ත 

කාාර්මීකාව යක් මත අපි කාර්මාන්ත පටන් ගත්තත් ඒොයින්ෙත් 

අපට උත්තව ලැවෙන්වන් නැහැ. එවහනේ වමොකාක්ද උත්තවය? 

මට ලැබී ඇති කාාලය අුවෙ මම ඒ ගැන රීයන්නේ. 

දැන් අපි වගොවිතැන පිළිෙඳ ්රතිපත්තියකාට ආො  "ෙස විවසන් 
වතොව වගොවිතැන" රීයලා. මම හිතන්වන් විපක්ෂ්ඨවයන් ඒකාට 

වලොම් විවවෝධයක් ආව  නැහැ. මම ඒ ගැන සතුටු ෙනො. 
වමොකාද  ඒ අය Green Party  එකාත් එක්කා දැන් ගිවිසුමම්ත් 

අත්සන් කාවලා තිවෙනො. නුදත් වේ ක්රමය පිළිෙඳ ්රශථනයක් 

තිවෙනො. සමහව අය රීයනො  ගිය ෙතාව  කාවන්න ගිහි්ලා 
ඇන ගත්තා -කාඩා ෙැටු ා- රීයලා. නුදත් ගිය ෙව වසායනිකා 

වපොවහොව තහනේ කාවන්න රීසිම තීන්ු ෙක් ගත්වත් නැහැ. 
වගොවීන්ට වසායනිකා වපොවහොව වනොදී ඉන්න තීන්ු ෙක් ගත්වත් 

නැහැ. අපි කාවළේ හානිකාවම වූ ේලයිවෆොවසේට් තහනේ රීමේම 
පම යි. අපි අත්හදා ෙැලීම කාවළේ අක්කාව 15 111කා ොවේ ම්ඩා 

භූමියකා. ඒ නිසා ගිය ෙතාව  සේපූර්  කාාෙනිකා ෙගාෙකාට ගියා 

රීයලා රීයන්න ෙැහැ. නුදත් දැන් ජනාධිපතිතුමා ඉතා ෙවපතළ 
ආකාාවවේ කාැිතනට් පත්රිකාාෙක් ඉදිරිපත් කාවලා තිවෙනො. ඒ 

කාැිතනට් පත්රිකාාෙට අුවෙ පුනර්ජනනීය ෙලශක්තියට යන්නත්  
කාෘෂි කාර්මාන්තය සේපූර් වයන්ම organic ෙෙට පත් කාවන්නත් 

තීන්ු ෙක් අවවගන තිවෙනො. වේකා ඉතා ෙවපතළ ොවේම 
විේලවීය තීන්ු ෙක්. ඊට මාස ග නකාට කාලින් වේ ආණ්ඩුෙ 

යටවත්ම තීන්ු ෙක් ගත්තා  තෙත් වමගාවෙොට් 311කා ග් අඟුරු 

ෙලාගාවයක් ඉදිකාවන්න. ුදළු වලෝකාවේම ග් අඟුරු ෙලාගාව 
ෙහේදි  ලංකාාව  වමගාවෙොට් 311කා ග් අඟුරු ෙලාගාවයක් 

ඉදිකාවන්න තීන්ු ෙක් ගත්තා.  

මම හිතන විධියට අද අවේ ුදද් ඇමතිතුමාටත්  අවනක් 

අයටත් කාවන්න තිවෙන්වන් වමපම යි.   ආණ්ඩුෙ වමොම්ත් 
කාවන්න ඕනෑ නැහැ. ලංකාා විු ලිෙල මණ්ඩලයට රීයන්න  

මිනිසුන්ට නිදහවසේ solar panels ඉදි කාවගන්න  ඉ ඩ වදන්න 

රීයලා. ජනාධිපතිතුමා වේ කාටයුත්ත තීන්ු  කාළ විගස මවේ 
පිටවට සිටින ලාංරීකා මිත්රයන්   වකාෝටි ග න් ධනය තිවෙන අය 

කාැමති වු ා  organic කාර්මාන්තයක් පටන් ගන්න. ඒවගෝලන් 
නිතව මට රී ො  වේ කාර්මාන්තය පටන් ගන්න අපි ස්ලි 

වයොදෙන්න කාැමැතියි රීයලා.  

හැෙැයි  ්රශථනය තිවෙන්වන් වජය ගත් තීන්ු ෙ සථිකවද  හරිද 

රීයන එකායි.  දැන් විපක්ෂ්ඨය රීයනො  වසායනිකා වපොවහොව 
වගවනන්න තීන්ු ෙක් ගත්තා රීයලා. මම නේ දන්වන් නැහැ  

වසායනිකා වපොවහොව වගවනන්න තීන්ු ෙක් ගත්තාද නැේද රීයලා. 

ඒකා ආණ්ඩුව  තීව යක්. නුදත් මම එකාක් රීයන්න ඕනෑ  වේ 
ෙස විවසන් වතොව වගොවිතැවනන් තමයි උත්තවය හේෙ වෙන්වන්. 

ඒකා කාවන ක්රමවේ යේ ්රශථන ඇති. ආණ්ඩුෙට එය ඉක්මනින් 
ක්රියාෙට නැංවීම පිළිෙඳෙ ්රශථන ඇති. ඒකා වෙනම කාාාෙක්. නුදත් 

වේ ආණ්ඩුෙ ෙලවේ හිටියත්  විපක්ෂ්ඨය ෙලවේ හිටියත් එකාම 
විකා්පය ෙශවයන් අද මිනිසථසු කාාා කාවන්වන් වමොනොද?  "අපට 

කාන්න වෙොන්න ඕනෑ"  රීයන එකායි.  71 අර්ුදදය රීයන්වන් 

වමොකාක්ද? හා් වපෝලිේ. ඒ රීයන්වන් ආහාව ්රශථනය. අක්කාව 
ලක්ෂ්ඨ 61ක් තිවෙන වවට් ආහාව ්රශථනයක් තිවෙනො රීයලා 

රීයනො නේ  ඒකා අවේ පාලකායන්වේ අ දවදර්ය   අඥාන  
ආත්මාර්ාකාාමී ෙව  ්රතිඵලයක් මිසක් වේ වවට් ්රශථනයක් 

වනොවෙයි. 

අවේ ලංකාාෙ පුවා අක්කාව ලක්ෂ්ඨ 11කා පම  ජලජ භූමියක් 
තිවෙනො.  වේ ජලජ භූමිෙලින් අපි අවවගන තිවෙන ්රතිඵලය 
වමොකාක්ද රීයලා මම අහන්න කාැමැතියි. අපි වේොයින් රීසිම 
ෙැඩක් අවවගන නැහැ. ඊළඟට  ග් අඟුරු තිවෙන වටේ   
ගත්වතොත්   ජර්මනිය තමයි ඊට වහොඳම උදාහව ය.  අපට 
වකාොන්ද ප  ඇතිෙ තීව යක් ගන්න ෙැරි වු ා. 1127 චීනය  
සථවිට්සර්ලන්තය ොවේ වටේ ඉතා පැහැදිලි තීව  ගත්තා. 1115 
වෙනවකාොට බීජිං නගවවේ ගමන් කාවන සියලු කාාර් වා සියයට 
211ක් electricityෙලින් ු ෙන තත්ත්ෙයට පත් කාවලා තිවෙනො.  
අද ඉන්ධන වියදම ෙැඩියි.  පිටවටට ස්ලි ඇදී යන මාර්ග 
තිවෙනො. ඒ එකා මාර්ගයක් තමයි ඉන්ධන සඳහා ෙැය ෙන ුදදල.  
ොහන සඳහා අපට විශාල ඉන්ධන ්රමා යක් ෙැය ෙනො. 
ෙලශක්තියට විශාල ඉන්ධන ්රමා යක් ෙැය ෙනො. වේ වදකා 
නෙත්ො ගන්න තිවෙන ක්රමය වමොකාක්ද? අපට ආහාවයි  වත් 
්රශථනයයි විසඳන්න පුළුෙන් නේ ආර්ිකකාවේ එකා පැත්තක් 
විසවඳනො. වේ ගැටලු විසඳන්න නේ ස්ලි වහොයන්වන් 
වකාොවහොමද?  ස්ලි වහොයන්න ඕනෑ තවේ ක්රම තිවෙනො.  ගිය 
ආණ්ඩුෙ කාාලවේ ඉන්දියාවෙන් මිලියන 211ක් ු න්නා  solar 
panels ගන්න රීයලා. නුදත් ඒවකාන් ශත පහකා ෙැඩක් ගත්වත් 
නැහැ. ගිය ආණ්ඩුෙ කාාලවේ චීනවයන් රුපිය් මිලියන 211ක් 
හේෙ වු ා  solar panels සවි කාවන්න රීයලා. ඒවකාන් ශත පහකා 
ෙැඩක් ගිය ආණ්ඩුෙ කාාලවේ ගත්වත් නැහැ. ඒොට ඉඩ ු න්වන් 
නැහැ. දැන් වේ ආණ්ඩුෙ Green Credit යටවත් වකාොච්තව loans 
අවවගන තිවෙනොද? අවේ සමහව loans අපි විවේශෙලින් 
අවවගන තිවෙන්වන් සියයට 8කා වපොලියට. ඒකා ගිය ආණ්ඩුෙත් 
කාවලා තිවෙනො  වේ ආණ්ඩුෙත් කාවලා තිවෙනො. ඉතින් 
වමච්තව ලසථසන වටක් වේ තවේ  ය කාන්දකා  හිව කාවලා  අපි  
අන්ධවයෝ ොවේ  අතපත ගාමින් ඉන්නො නේ  රීසිම 
ආණ්ඩුෙකාට උදන් අනන්න ෙැහැ.    

ඒකා පුේගල ආදායම රීයන්වන් වමොකාක්ද? ඒකා පට්ට 
වෙොරුෙක්  අුද අලි වෙොරුෙක්. වලෝකාවයන්  ය අවවගන අවේ 
සාක්ම්ෙට දාලා රීයනො  හැම වකානාවේම ආර්ිකකාය ෙර්ධනය 
වෙලා රීයලා. පසු ගිය ආණ්ඩු  1121 -1125  ආණ්ඩුෙ කාෑ ගැුණො  
"අපි වලොම් ආර්ිකකා ෙර්ධනයක් ලැුදො" රීයලා.  පට්ට වෙොරු. 
ඊළඟට වනි් - දමත්රී ආණ්ඩුෙ රී ො  "මාව ආර්ිකකා ෙර්ධන 
ව ගයක් තිවෙනො  දැන් නඟිනො" රීයලා. ඒකා සේපූර් වයන් 
අසතයයක්. ඒ නිසා ආර්ිකකා ෙර්ධන ව ගය රීයන එකා දැන් 
වලෝකාවේ  පිළිගන්නා නිර් ායකායක් වනොවෙයි. ූලලාසනාරූඪ 
ගරු මන්ත්රීතුමනි  අද නිර් ායකා මනින ක්රමයක් තිවෙනො.  වේ 
නිර් ායකා වමොනොද? මිනිසුන්වේ වසෞඛය  ්රතිශක්තිකාව  
හැරීයාෙ   මිනිසුන්වේ ආයු කාාලය   මිනිසුන් සතුටින් ඉන්න එකා 
- Happiness Index - රීයන වමන්න වේො තමයි ආර්ිකකා දත්ත 
හැටියට ගන්වන්.  වේො ගැන අපි රීසිම සැලරී්ලක්  වයොුද 
කාවලා නැහැ  ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  වකාළින් රී වෙොත්  
වේ වට වගොඩ ගන්න පුළුෙන් එකාම ක්රමය ්රොහනයටත්  
වසෞඛයයටත්  ෙලශක්තියටත් විසුදේ වසවීමයි.  

වගොවිතැන පැත්වතන් ගත්වතොත්  අපි ගත් ඒ පියෙව  
ජයග්රහ ය කාවෙන්න අපි ආසාවෙන් ඉන්නො. වටට ආදවය 
කාවන මිනිසථසු මහා ෙලාවපොවවොත්තුෙක් තියාවගන ඉන්නො  වේ 
මහ වපොවළොෙ සුෙපත් කාවන්නට. නුදත් අපට ඒකාට ෙැඩ 
පිළිවෙළක් නැහැ.  ආණ්ඩුෙ තීන්ු ෙක් ගත්තා නේ   විපක්ෂ්ඨය 
ඇතුළු අප සියලුවදනාම රීසිම ොද වදදයරීන් වතොවෙ එක්වී 
විේලෙයක් හැටියට වේ වපොවළොෙ සුෙපත් කාවලා අවේ ජනතාෙ 
වවෝගී වීවමන් ගලො ගන්න ඕනෑ. 1115දී 5 111ක් වූ පිළිකාා 
වවෝගීන්වේ ්රමා ය අද 16 111ක් වෙලා තිවෙනො. අද  
ලක්ෂ්ඨයකාට ෙැඩි ෙම්ගඩු වවෝගීන් පිරිසක් ඉන්නො. වේ සංඛයා 
ව්ඛන අසතයයි රීයන්න පුළුෙන් කාාටද? වමයට ෙුණතවයක් 
සාධකා ෙන්වන් අපි වගනාපු වසායනිකා වපොවහොව සහ වහළන ලද  
උග්ර විෂ්ඨ  ෙෙත් ඉතා පැහැදිලිෙ  වලෝකා වසෞඛය සංවිධානවයන් 
පො ොර්තා ඉදිරිපත් කාවලා තිවෙනො. 
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පාර්ලිවේන්තුෙ 

 රු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

අවේ හාුදු රුෙවන්  කාාාෙ අෙසන් කාවුද. 

 

 රු මපූජය  අතුරලිමේ රතන හිමි 
(மாண்புமிகு (வண.) அத்துரலிபய ரதன பதரர்) 

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

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි   මා අෙසාන කාවනො.  

වේ වවට් දැෙැන්ත ආර්ිකකා අර්ුදදයක් තිවෙනො. අපි  ය 

ගත්වත් වමොනොටද?  Expressways හදලා අපට ඇති ෙැඩක් 

තිවෙනොද?  ක්රිකාට් පිට්ටනි හදලා ෙැඩක් තිවෙනොද? අපි ොවේ 

ු ේපත් වටකාට ගැළවපන ආර්ිකකාය වමොකාක්ද රීයලා   ගිය 

ආණ්ඩුෙ හරි තීව යක් ගත්වතත් නැහැ  වේ ආණ්ඩුෙ හරි 

තීව යක් ගත්වතත් නැහැ. අපි ආණ්ඩුව  ඉඳවගන ඉතා 

පැහැදිලිෙ රීයනො  "හරි තීව ය ගන්න  ජනතාෙ ූ දානේ"  

රීයලා. වේ වකාොවවෝනා ආර්ිකකා අර්ුදදය ආශිර්ොදයක් කාවවගන 

අපට නැඟිටින්න පුළුෙන් ෙෙ රීයමින් මවේ කාාාෙ අෙසාන 

කාවනො.  සථතුතියි. 
 

 රු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 ගරු දයාසිරි ජයවසේකාව වාජය අමාතයතුමා. ඔෙතුමාට විනාඩි 

21කා කාාලයක් තිවෙනො.   

 

 

[අ.භා. 3.12  
 

 රු  දයාසිරි ජයමසේකර මහතා මබතික්  අත්යන්ත්ර මරදි හා 

මේශීය තඟලුේ නිෂ්පාදන රාජය අමාතයතුමා  
(மாண்புமிகு தயாெிறி  யபெகர - பத்திக், மகத்தறி துணிகள் 

மற்றும் உள்நாட்டு ஆமட உற்பத்தி இரா ாங்க அமமச்ெர்) 

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

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  විවශේෂ්ඨවයන්ම මහ ෙැංම්ව  
ොර්ෂිකා ොර්තාෙ පිළිෙඳ ඇති කාවන ලද සංොදයට සේෙන්ධ 
වෙන්න ලැබීම පිළිෙඳෙ මම සතුටු වෙනො. වවට් ආර්ිකකාය 
පිළිෙඳෙ අද විපක්ෂ්ඨය විසින් විවිධ අදහසථ මතු කාළා. මම හිතන්වන් 
එතුමන්ලාට තිවෙන ්රධානම ්රශථනය තමයි අවේ ුදද් සංචිතය 
පිළිෙඳෙ තිවෙන අර්ුදදය. සංචිත එකාතු කාව ගන්න අපටත් 
පුළුෙන්. පුළුෙන් තවේ  ය අවවගන  සංචිත ෙැඩි කාව ගන්න  
පුළුෙන්. සංචිත ෙැඩි කාව ගත්තා රීයලා අපට සන්වතෝෂ්ඨ වෙන්න 
ෙැහැ. වමොකාද වහේතුෙ  ඊට ෙඩා ෙැඩි ග නකා  ය අපට ඒ 
වෙුවවෙන් වගෙන්න සිු  වෙන නිසා. විවශේෂ්ඨවයන්ම ඒ ගත්ත හැම 
 යකාටම තෙ තෙත් ෙැඩි ෙැඩිවයන් එකාතු කාවලා  ඒ ුදද් 
්රමා ය වගෙන්න සිු  වෙන තත්ත්ෙයක් අද අපට ඇති වෙලා 
තිවෙනො. අවනක් පැත්වතන් වටට එන ෙව වකාොයි තවේ 
්රමා යක්ද රීයන එකා ගැන අපි සියලුවදනා කා්පනා කාවන්න 
ඕනෑ. අපි deposit එකාක් ති යා වගන  වෙන තැන්ෙලින්  ය 
ගන්නො ොවේ ෙැඩක් තමයි වේ කාවන්වන්. පසුගිය කාාල 
ෙකාොුවෙ තුළ අවේ ආර්ිකකා ෙැඩ පිළිවෙළ හවහා ූලලිකා ෙශවයන් 
මිනිසුන්වේ අතට ුදද් එන ෙැඩ පිළිවෙළක් ක්රියාත්මකා කාවන්න 
ඕනෑය රීයන එකා අපි දැක්කාා. අවේ ආණ්ඩුෙ එනවකාොට ලංකාාව  
හැම තැනකාම  leasing companiesෙල ොහන ගා් කාවලා 
තිුද ා. ක්රමාුවකූලතලෙ අතට ුදද් එන ක්රමව දය  අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා වගනාපු tax benefit එකා  එවහමත් නැත්නේ ෙු  
අය රීමේවේ ක්රමව දය යේරීසි විධියකා ක්රමාුවකූලතල ලිහි් රීමේවේ 
්රතිපත්තියක් විධියට තමයි ඇති වුවණ්. නුදත්  අොසනාෙකාට ඒ 
තත්ත්ෙය තුළ  ආර්ිකකා ෙශවයන් ගන්න තිුදණු ඒ ශක්තිය පහළ 
මට්ටවේ හිටපු අවේ ෙයාපාරිකායන්ට ගන්න ලැුදවණ් නැහැ. වේ 

වකාොවි් අර්ුදදයත් එක්කා ඔවුන් සේපූර් වයන් විශාල කාඩා 
ෙැටීමකාට ලක් වු ා. ඒ නිසා තමයි වපෞේගලිකාෙ ගත්ත ආදායේ 
ෙු  ්රමා ය - personal income tax - අඩු කාවලා  VAT 
්රමා ය අඩු කාවලා නැෙතත් වට තුළ ුදද් සංසව ය වෙන 
ක්රමව දයක් ඇති කාවළේ. පසු ගිය කාාල ෙකාොුවෙ තුළ  -1129 අග 
වෙනවකාොට  නැත්නේ මැද හරිය වෙනවකාොට- මිනිසථසු තමන්වේ 
ුදද් ටිකා එළියට දාන්වන් නැතිෙ  සංසව ය කාවන්වන් නැතිෙ 
තමන්වේ අවත් තියා ගැනීම තුළ විශාල අර්ුදදයක් ඇති වු ා. අපි 
ඒ තත්ත්ෙය අයින් කාවන්න තමයි වේ ක්රියාදාමය පටන් ගත්වත්. 
නුදත්  අොසනාෙකාට අපට වකාොවි් අර්ුදදයකාට ුදුණ  වදන්න 
සිු  වු ා. වේ අර්ුදදය ලංකාාව  ආණ්ඩුෙ වගනාපු අර්ුදදයක් 
වනොවෙයි  වමය වලෝකාවේ හැම තැනකාම ඇති වුණු අර්ුදදයක්. 
නුදත්  අපි ඒ වවෝගයට සාර්ාකාෙ  ක්රමාුවකූලතලෙ ුදුණ  වදමින් 
ඉන්නො. ජනතාෙට vaccines ලො දීවේ ෙැඩ පිළි වෙළ 
වලෝකාවේ වටේ ග නාෙක් අතුරින් ඉතා සාර්ාකාෙ ක්රියාත්මකා 
කාවන වටක් ෙෙට අපි පත්වෙලා තිවෙනො. විවශේෂ්ඨවයන්ම පසුගිය 
සති රීහිපය තුළ ුදද් ඇමතිතුමා අපි සියලුවදනාම වගන්ෙලා 
අපනයන - exports -  ෙැඩි කාව ගන්වන් වකාොවහොමද රීයලා 
සාකාච්ඡා කාළා. මට මතකායි ඒ කාාලවේ වනි් වික්රමසිංහ මැතිතුමා 
-ඉවාන් වික්රමවත්න මැතිතුමන්ලාවේ නායකාතුමා- රී ව   
වඩොලර් ිතලියන 25ත්-11ත් අතව ්රමා යක් අපනයන - exports 
- ෙැඩි කාව ගන්න කාාා කාව ගන්න රීයලා. හැෙැයි  ඊට 
අෙශයකාවන හයිය ු න්වන් නැහැ. වේකා තමයි තිුද  ්රධාන 
්රශථනය. අපනයනය කාවන්න  අපනයනය කාවන්න  ලෙන අවුරුේද 
ෙන විට අපට වඩොලර් ිතලියන 25ක්  11ක් ඕනෑ රීයලා මිනිසුන්ට 
තර්ජනය කාළාට ෙැඩක් නැහැ. පසුගිය සතිවේ   ෙැසි් වාජපක්ෂ්ඨ 
මැතිතුමාත්  අපිත් කාාා කාළා ඇත්තටම ඒ වගෝලන්ට තිවෙන 
්රශථනය වමොකාක්ද රීයලා. සියලු අපනයන ක්වෂ්ඨේත්ර එරීන් එකා 
අවවගන එතුමා අපිත් එක්කා සාකාච්ඡා කාළා. වවදිපිළි අපනයනය  
කාවන්වන් වකාොවහොමද? ඒ සේෙන්ධෙ තිවෙන ්රශථන ටිකා 
ආණ්ඩුෙක් විධියට විසඳන්වන් වකාොවහොමද? ඊළඟට  අවනම්ත් 
වභෝග පිළිෙඳෙත් කාාා කාළා. විවශේෂ්ඨවයන් වත්  වපෝ  වෙර් යන 
වභෝග සේෙන්ධවයන් ඒොට අදාළ අමාතයාංශ වගන්ෙලා 
සාකාච්ඡා කාළා. වේ විධියට හැම අමාතයාංශයරීන්ම අපනයන 
ආදායමක් ලො ගන්වන් වකාොවහොමද රීයන ක්රියාදාමය  පිළිෙඳෙ 
පසුගිය සති රීහිපය තිසථවසේ ම එතුමා සාකාච්ඡා කාළා.  

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඊළඟට සංතාවකා ෙයාපාවය 
ගැන සාකාච්ඡා කාළා. අපි නැෙතත් සංතාවකා ෙයාපාවය නංො 
ගන්වන් වකාොවහොමද? පසුගිය අවුරුේද ෙන විට අවේ වටට 
සංතාවකායන් ඇවි්ලා තිවෙන්වන් 25 111යි. අද අපි ක්රමාුවකූලතලෙ 
වේ vaccine එකා ජනතාෙට ලො වදමින් පෙතිනො. එය සාර්ාකා 
වුණු ගමන් නැෙත ලංකාාව  සංතාවකා ෙයාපාවය නංෙන්න ෙැඩ 
පිළිවෙළක් අපි ඉතා ඉක්මනින් සකාසථ කාවනො. හැම අවුරුේවේම 
සංතාවකා ෙයාපාවවයන් වඩොලර් ිතලියන 3ත්  4.5ත් අතව 
්රමා යක් අපි ෙලාවපොවවොත්තු වෙනො  වෙොවහෝ අවුරුු ෙල 
අපට ඒ ්රමා ය ලැිතලා තිවෙනො. ඒ ොවේම ලංකාාව  ඉන්න 
අය හැම අවුරුේදකාම පිට වටට ගිහි්ලා වියදේ කාවනො වඩොලර් 
ිතලියන 2.5ක්  - US Dollars 1.5 billion. වේ විධියට එළියට 
යන ුදද් ්රමා ය ොවේ රීහිප ගු යක් වට තුළට වගන්ො 
ගන්වන් වකාොවහොමද රීයන අන්වයෝගය තමයි අප ඉදිරිවේ 
තිවෙන්වන්. ඒකාට තමයි අපි වේ උත්සහ ගන්වන්  ක්රමාුවකූලතලෙ  
සංතාවකා ෙයාපාවය නැෙත ඉදිරියට වගන යෑවේ ෙැඩ පිළිවෙළ 
සකාසථ කාවන්වන්. ඒ සඳහා අෙශය නීති මේති සකාසථ කාවලා  ලිහි් 
කාළ යුතු නීති මේති ලිහි් කාවලා වේ වටට සංතාවකායන් 
වගන්ොවගන ෙැඩි ආදායමක් ලෙන්න පුළුෙන් ෙැඩ පිළිවෙළක් 
අපි සකාසථ කාවනො. 

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි   cash flow එකා ගැනත් යමක් 
රීයන්න මම කාැමැතියි. අපි අදත් උත්සාහ කාවන්වන් මිනිසුන්වේ 

අතට පුළුෙන් තවේ ුදද් යන විධිවේ ෙැඩ පිළිවෙළක් සකාසථ 

කාවන්නයි. අපි දන්නො වලෝකාවේ අවනක් වටෙල ඇතිවෙලා 
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තිවෙන තත්ත්ෙය. ගිය සතිවේ චීනවේ ඇති කාවපු තත්ත්ෙය 

වමොකාක්ද?  චීනවේ මහ ෙැංම්ෙ  අනිම්ත් ෙැංම් අතව වඳොවගන 

තිුදණු ්රතිශතය සියයට 51රීන් අඩු කාළා.  ඒ වගෝලන්ට රී ො 

ෙයාපාරිකායන්ට  මිනිසුන්ට පුළුෙන් තවේ ුදද් වදන්න රීයලා. 

එම නිසා තමයි  ඒ ආර්ිකකාය ක්රමාුවකූලතලෙ ශක්තිමත් වුවණ්.  

අපි පසුගිය කාාලවේ  stimulus packages හවහා අවේ 
ෙයාපාරිකායන්ට ශක්තිය ු න්නා.  ඒ  ය ු න්වන් සියයට හතවකා 

වපොළියට. ්රධාන ෙැංම්කාරුො විධියට මහ ෙැංම්ෙ තමන්වේ 

අෙවශේෂ්ඨ ෙැංම්ෙලට ඉඩ ු න්නා  වඳො ගැනීේ යේරීසි ්රමා යකාට 

අඩු කාවලා  -ඒ  risk  එකා මහ ෙැංම්ෙ අවවගන-  ය වදන්න 

පටන් ගන්න. ඒ හවහා  නැෙත ක්රමාුවකූලතලෙ ආර්ිකකාය 

නැඟිටිනොය රීයලා රී ො. ඒකා තමයි අපි කාළ යුත්වත්. ඒවකාන් 

තමයි අපට ආර්ිකකා ෙර්ධනයක් ඇති කාව ගන්න හැරී වෙන්වන්. 

මිනිසථසු ෙය නැතිෙ invest  කාවන්වන්  ෙයාපාවෙලට ුදද් 

වයොදෙන්වන් එෙැනි ෙැඩ පිළිවෙළක් හවහායි.  

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  මම අද එන ගමන් හර්ෂ්ඨ ද 
සි්ො මැතිතුමාවේ කාාාෙ අහවගන හිටියා. එතුමා රී ො 
ආර්ිකකාය තිවයන්න ඕනෑ ආෙෘත නේ ආෙෘතෙ  විෙෘත නේ 
විෙෘතෙ රීයලා. එවහම ආර්ිකකා නැහැ. ඉසථසව තමයි ආර්ිකකාය 
විෙෘත නේ විෙෘතෙ තිුදවණ්  ආෙෘත නේ ආෙෘතෙ තිුදවණ්. අපි 
දන්නො  Lehman Brothers කාඩා ෙැටුවණ් 1122දී ෙෙ. 
ඇවමරිකාාව  ජනාධිපතිෙවයා විධියට ෙැවක් ඔොමා මැතිතුමා එදා 
වමොනොද රී ව ? එතුමා රී ො  වලෝකාවේ ධවන්ශථෙව 
ආර්ිකකායක් තිවෙන ඇවමරිකාාව  ආණ්ඩුෙටත් සමහව වෙලාෙට 
වේො වේවා ගන්න මැදිහත් වෙන්න සිේධ වෙනො රීයලා. ඒ 
විධියට තමයි ඒ වගෝලන් සේපූර් වයන්ම Lehman Brothers 
තමන් අතට අවවගන  එහි ෙගකීම අවවගන ඒකා කාඩා ෙැටීම නතව 
වකාරුව . මට තෙම හිතා ගන්න ෙැහැ හර්ෂ්ඨ ද සි්ො මැතිතුමා 
ඉන්වන් වමොන යුගවේද රීයලා. ඒ ොවේම මම දන්වන් නැහැ  
ඉවාන් වික්රමවත්න මැතිතුමා වමොන මතවේද ඉන්වන් රීයලා. 
වකාවසේ වෙතත්  සමගි ජන ෙලව ගවේ එකා එක්වකානාවගන් 
ආර්ිකකා දර්ශනය ගැන අුණවෙොත් ඒ මත එරීවනකාට වෙනසථ. 
උදාහව යක් ගත්වතොත්  හර්ෂ්ඨ ද සි්ො මැතිතුමා රීයන්වන් 
ආර්ිකකාය විෙෘත නේ විෙෘත  ආෙෘත නේ ආෙෘත රීයලා. ෙය 
නැතුෙ අපි එකා වදයක්  රීයන්න ඕනෑ. ඊළඟට  ඉවාන් වික්රමවත්න 
මැතිතුමාවගන් ඇුණොම  ජනතාෙ ගැන ටිකාක් හිතන වකාවනක් 
විධියට එතුමා රීයනො  "නැහැ අපි වපෝඩක් ජනතාෙ ගැනත් 
හිතලා වේ විෙෘත ආර්ිකකා ක්රමයම වගනියන්වන් නැතුෙ වහොඳ 
වදයක් කාවන්න ඕනෑ" රීයලා. කාබීර් හෂීේ මැතිතුමාවගන් 
ඇුණොම එතුමා තෙ එකාක් රීයනො. අවේ විපක්ෂ්ඨ 
නායකාතුමාවගන් ඇුණවෙොත්  "නැහැ  නැහැ  ජනතාොදී 
ආර්ිකකායක් තමයි අපි කාවන්වන්. අපි හැම ව ලාෙකාම 
ජනතාෙටම විතවක් ුදද් ටිකා දීලා නිකාන් ඉන්න ඕනෑ" යුවවෙන් 
රීයලා  අන්න ඒ ආර්ිකකාය ගැනත් රීයන්න පුළුෙන්.  රීසිම 
ආර්ිකකා ෙැඩ පිළිවෙළක් නැති තත්ත්ෙයක් තමයි අද සමගි ජන 
ෙලව ගය තුළ  තිවෙන්වන්.  එකා එකා කාාලෙලට එකා එකා කාාා 
රීයලා ෙැඩක් නැහැ. අතිගරු වගෝධාභය වාජපක්ෂ්ඨ 
ජනාධිපතිතුමාත්  ගරු අගමැතිතුමාත්  ගරු ෙැසි් වාජපක්ෂ්ඨ 
මැතිතුමාත් අද යාාර්ාොදී ක්රියාදාමයක් ඉදිරියට වගනැත් 
තිවෙනො. පළුදවෙනි ෙතාෙට ලංකාාව  ුදද් ඇමති වකාවනක් 
රී ො  "මම ුදද් නැති ඇමති" රීයලා. එයින් අදහසථ වකාරුව   
ඉදිරිවේදී ශක්තිමත් ආර්ිකකායක් හදා ගන්න ඕනෑය රීයන 
කාාව යයි.  

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි   Moody's වරේණිගත රීමේම 
සේෙන්ධවයන් ඇති වෙලා තිවෙන තත්ත්ෙය ගැනත් මම රීයන්න 

ඕනෑ. මම දැක්කාා අවේ ගරු අවශෝක් අවේසිංහ මැතිතුමා වේ 

වරේණිගත රීමේවේ ්රශථනය ගැන රීයනො. මතකා තියා ගන්න  

1111 ෙර්ෂ්ඨවේ සැේතැේෙර් 18ෙැනි දාත් වේ ොවේම වදයක් වු ා. 

අපට  ය වගෙන්න තිුදවණ් 1111 ඔක්වතෝෙර් 4ෙැනි දා. එදිනට 

වඩොලර් ිතලියන එකාක් අපිට වගෙන්න තිුද ා. ඒකාට දෙසථ 4කාට 

කාලින් Moody's එකා අපෙ ප්වලහාට දැේමා. දැන්  ය 

වගෙන්න දින රීහිපයක් තිිතයදී ආපසු අපි ප්වලහාට දමන ෙැඩ 

පිළිවෙළක් සකාසථ කාවලා තිවෙනො. Moody's එකා අපි 

ප්වලහාට දැේම ාාට කාමක් නැහැ  අපට ඒකා ඉහළ නංොගන්න 

පුළුෙන්. අපි ෙලන්වන්  වවට් ුදද් සංසව ය පුළුෙන් තවේ  ෙැඩි 

කාවන්න මිස සංචිත එකාතු කාවලා වගොඩ ගහගන්න වනොවෙයි. 

අපට වුෙමනා කාවලා තිවෙන්වන් මිනිසුන් නැෙත ෙයාපාව පටන් 

ගන්න තැනට පත් කාවන්නයි. වකාොවි් ෙසංගතවයන් ෙැටුණු වට 

ඉදිරියට වගන යන්න නේ අලුත් ෙැඩ පිළිවෙළේ යටවත් වට 

ඇතුළට ුදද් ටිකාක් වේන්න ඕනෑ. අන්න ඒ ක්රියාදාමය තමයි අපි 

ක්රියාත්මකා කාවන්න හදන්වන්.  

විවශේෂ්ඨවයන්ම  ආණ්ඩුෙක් විධියට අද අපට පුළුෙන් වෙලා 

තිවෙනො ීයෙන වියදම සථාාෙවෙ තියාගන්න. 

අද ලංකාාව  ෙැංම් වපොලී අුවපාතය ඉතා අඩු මට්ටමකාට 

ඇවිත් තිවෙනො. වවට් උේධමනය ෙැඩි වෙලා රීයනො. නුදත්  

ආහාව කාාණ්ඩෙල මිල ග න් පිළිෙඳෙ කාාා කාවළොත්  ීයෙන 

වියදේ දර්ශකාය අුවෙ ුනනි මාසවේ සියයට 22.3 තිුදණු 

උේධමනය ජූලි මාසවේ සියයට 22 දක්ො අඩු වෙලා තිවෙනො. ඒ 

රීයන්වන්  මිනිසුන්ට කාන්න වෙොන්න තිවෙන ආහාව ටිවක් 

උේධමනය අඩු වෙලා තිවෙනො. ආහාව වනොෙන කාාණ්ඩෙල 

උේධමනය සියයට 1.5 සිට සියයට 3.1 දක්ො ෙැඩි වෙලා 

තිවෙනො. ීයෙන වියදේ දර්ශකාය අුවෙ වපනී යනො  අපට 

උේධමන ව ගය සියයට 5.7කා මට්ටමකා තො ගන්න යේරීසි 

විධියරීන් හැරීයාෙ ලැබී තිවෙන ෙෙ. අපට ටිකා කාාලයක් වේ 

අර්ුදදයට ුදුණ  වදන්න සිේධ වෙයි. අපි ඉතිහාසවේදීත් වේ 

ොවේ අර්ුදදෙලට  ුදුණ  දී තිවෙනො. වටක් විධියට අපට 

වුෙමනා කාවන්වන්  ෙැටිච්ත ආර්ිකකාය නැෙත ෙතාෙක් වගොඩ 

ගන්න ක්රමාුවකූලතලෙ සථාාෙව ෙැඩ පිළිවෙළක් හදන්නයි. ඒ සඳහා 

විවේශ ආවයෝජන වගන්ො ගැනීවේ  සංතාවකා කාර්මාන්තය 

ෙැඩිදියුණු රීමේවේ සහ අපනයන ආර්ිකකාය ශක්තිමත් රීමේවේ ෙැඩ 

පිළිවෙළ සකාසථ කාව ඉදිරියට වගන යන්නයි අවේ 

ෙලාවපොවවොත්තුෙ. ඒ ෙැඩ පිළිවෙළ ශක්තිමත් රීරිම සඳහා අපි 

හැම විටම ශක්තිය වදනොය රීයන කාාව යත් මතක් කාවමින්  

මවේ ෙතන සථේපය අෙසන් කාවනො. 

 

 රු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු ඉවාන් වික්රමවත්න මන්ත්රීතුමා. ඔෙතුමාට විනාඩි 21කා 

කාාලයක් තිවෙනො.   

 

 

[අ.භා. 3.21  

 

 රු සරාන් වික්රමරත්න මහතා  
(மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 

(The Hon. Eran Wickramaratne) 

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ගරු දයාසිරි ජයවසේකාව වාජය 

ඇමතිතුමා රී ො  "අද කාාා කාවන්වන් සමඟි ජන ෙලව ගවේ 

ෙැඩ පිළිවෙළ" රීයලා. අද මාතෘකාාෙ  ඒකා වනොවෙයි. ඒකා අපි 

කාලට ව ලාෙට කාවුද.  ඒ ගැන මම එතුමාට පිළිතුරු වදන්න 

යන්වන් නැහැ.  

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අද සමහව උදවියට 
අමාරුවෙන් ආහාව ව ලක් වහොයාවගන යාන්තමින් ෙඩගින්න 
නිො ගන්නයි වෙලා තිවෙන්වන්. අද තාක්ෂ්ඨ ය ගැන ුණඟක් කාාා 
කාවනො  කායිොරු ගහනො. නුදත්  online අධයාපනය ලො 
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පාර්ලිවේන්තුෙ 

ගන්න දරුෙන්ට  ගසථ දිවේ ෙඩ ගාන්න සිු  වෙලා තිවෙනො. 
කුරීයා අහිමි වු  අය අද තම දරු පවුල වපෝෂ්ඨ ය කාවන්න විශාල 
අවගළයක් වගන යනො. පසුගිය වජය කාාලවේ ොහනයරීන් 
ගමන් කාවන්න ොවේම  ජනතාෙට වහොඳ ීයෙන මට්ටමම්ත් 
තිුද ා. අද ොහනවයන්ෙත් ගමන් කාවන්න ෙැරි තත්ත්ෙයම්යි 
තිවෙන්වන්. මීට දෙසථ තුන-හතවකාට කාලින් මාධයව දිවයක් මට 
රී ො  "ිතරිඳ වට ගියා. ස්ලි ගන්න ATM machine එකාට debit 
card එකා දාපුොම වඩොලර් 211ෙත් ගන්න ෙැරි වු ා" රීයලා. 
වමොකාද  වඩොලර් 211ත් තහනේ කාව තිවෙන ෙෙයි ඔුණ සඳහන් 
කාවළේ. දැන් කාේකාරුෙන්ට සතිපතා ෙැටුපෙත් ලැවෙන්වන් නැහැ. 
වසායනිකා වපොවහොව වගන්වීම තහනේ රීමේම නිසා වගොවි මහතුන් 
අද කානසථස්ලට පත් වෙලා ඉන්නො. වජය නැෙතත් හිතලා ඒ 
තීව ය වෙනසථ කාව තිවෙනොද  නැේද රීයලා මම දන්වන් නැහැ. 
අද ීයෙන වියදම ඉහළ ගිහින් තිවෙනො. වපට්ර් මිල ඉහළ ගිහින් 
තිවෙනො. අද වට තුළ ්රශථන විශාල ්රමා යක් තිවෙනො. අද 
වජවේ ආදායම අඩු වෙලා තිවෙන ෙෙ පාස් යන දරුවෙම්ට 
වු ත් වත්වවනො. අද ලැවෙන ආදායමින් සියයට 71ක් යන්වන් 
වසේො වපොලී වගවීමට රීයන කාාව යත් සඳහන් කාවන්නට ඕනෑ. 
ආදායමින් ෙැඩිම ්රතිශතයක් වපොලී වගෙන  වලෝකාවේ අංකා එකාට 
ඉන්න වට වලෙනනයයි. ලංකාාෙ තමයි එහි වදෙැනි සථාානයට පත් 
වෙලා තිවෙන්වන්. වේ අර්ුදදවයන් වගොඩ එන්න අපි වමොනොද 
කාළ යුත්වත්? මට ුදලින් හිතුවණ්  වේකාට විසුදම ඇමතිෙරු මාරු 
රීමේම වනොවෙයි  ්රතිපත්ති වෙනසථ රීමේම රීයලායි. නුදත්  අද 
උවේ කාාා කාවපු ගරු ඇමතිෙවවයක් රී ො  "විපක්ෂ්ඨය වලව් 
රීයනො. හැෙැයි  වලව්ට වෙවහත රීයන්වන් නැහැ" රීයලා. ඒ 
කාාාෙ ඇුණ ාට පසථවසේ මට හිතු ා  වෙවහත රීයලා ෙැඩක් 
නැහැ. ඇත්තටම කාළ යුත්වත් වදොසථතව මහත්තයා වෙනසථ රීමේම 
රීයලා. 

ලංකාාෙ ගැටලු වදකාකාට ුදුණ  පා තිවෙනො. වවට් ේවිත්ෙ 

අර්ුදදයක් තිවෙනො. එකාක්  අවේ ජාතිකා වියදම ආදායමට ෙඩා 

ෙැඩි වීම. ඒකා තමයි වලොම්ම ගැටලුෙ. වේකා අද-ඊවේ ඇති වූ 

්රශථනයක් වනොවෙයි. 2991 සිට දළ වේය ය නිෂ්ඨථපාදිතවේ 

්රතිශතයක් හැටියට ගත්තාම සාමානයවයන් සියයට 7.6කා හිඟයක් 

තිවෙනො. 2995 ඉඳලා ෙැලුවෙොත් දළ වේය ය නිෂ්ඨථපාදනයට 

සාවේක්ෂ්ඨෙ ආදායම පහත ෙැවටමින් පෙතිනො. 1116 ඉඳලා 1124 

දක්ො ජනාධිපති මහින්ද වාජපක්ෂ්ඨවේ වජය කාාලවේ  වවට් 

ආදායම දළ වේය ය නිෂ්ඨථපාදනවේ ්රතිශතයක් හැටියට සියයට 27.3 

සිට සියයට 22.6 දක්ො ක්රමාුවකූලතලෙ පහත ෙැටී තිවෙනො. දැන් ඒ 

්රශථනය උග්ර වෙලායි තිවෙන්වන්. වකාොවහොම වු ත් අවේ වජය 

1128 ෙනවකාොට අපි ඒ සඳහා වයොුද වු ා. අපි රී ො  "ආදායම 

ෙැඩි කාවන්න ඕනෑ. අය ෙැය පවතවය අඩු කාවන්න ඕනෑ" රීයලා. 

එය ූලලිකාෙ කාළ යුතු වදයක්. ඒ නිසා  අපි එවහම කාවන්න ඕනෑය  

රී ො. අපට පුළුෙන් වු ා  ඒකා කාවන්න. 1128 ෙර්ෂ්ඨය වෙන 

වකාොට වවට් ආදායම දළ වේය ය නිෂ්ඨථපාදිතවේ ්රතිශතයක් හැටියට 

ගත්තාම සියයට 23.5කාට ෙැඩි කාවගන්න අපට පුළුෙන් වු ා. ඊට 

පසථවසේ ඇති වුණු ම්මන්ත්ර ය වහේතුවෙන් එය සියයට 21.6කාට 

විතව පහළට ආො.  

වදෙැනි ෙුහාත්මකා ගැටලුෙ තමයි  අවේ ආනයන - අපනයන 

පවතවය  current account එවක් තිවෙන හිඟය. 1111 ෙසවර් සිට 
දළ වේය ය නිෂ්ඨථපාදනවේ ්රතිශතයක් වලස අපනයනය දිගටම 

ෙැටිලා තිවෙනො. ඒ ගැටලු වදවක් ්රතිඵලයක් නිසා තමයි අපට 

ජාතයන්තවෙ හා වේය යෙ  ය ගන්න සිු වෙලා තිවෙන්වන්. ඒ 

අෙසථාාෙලදී ූලලිකා ගැටලු විසඳන්න වජයන් වයොුද වෙලා නැහැ. 

අපට තෙමත් වපවනන්වන් නැහැ  වේ වජයත් එයට වයොුද වෙලා 

තිවෙනො රීයලා. ්රතිපත්තිෙල වෙනසක් තිවෙනො නේ අපි 

ෙලාවපොවවොත්තු වෙනො ඊළඟ අය ෙැවේදී ඒ ්රතිපත්ති වෙනස 

ගැන අහන්න. 1117 ෙර්ෂ්ඨවේදී අය ෙැය හිඟය පියෙන්න 

ජාතයන්තව වෙවළඳ වපොළට ගිහි්ලා ISB වඩොලර් මිලියන 

511ක් ගන්න කාටයුතු කාවළේ  එදා ශ්රී ලංකාා මහ ෙැංම්ව  අධිපති 

හැටියට හිටපු  අද කාාා කාවපු වාජය ඇමතිතුමායි. හැෙැයි  එතුමා 

දැන් රීයන කාාාෙ වෙනසථ. "අපට ජාතයන්තව ුදද් අෙශය නැහැ"  

රීයනො. හැෙැයි  එදා තමයි පළුදෙැනි ෙතාෙට ISB එකා ගත්වත්. 

අපවේ ූලලය හිඟය පියො ගැනීවේ නෙ ූලලාරයක් වමයින් ආවේභ 

කාළා. එම නිසා 1117 ෙර්ෂ්ඨවේ ඉඳලා අපි අධිකා වපොලී 

අුවපාතෙලින් වඩොලර්  ය දිගින් දිගටම අවවගන තිවෙනො. 

වමන්න වේකායි ්රශථනය.  

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  කාවුද අවේ වටට ඇවි්ලා 

ආවයෝජනය කාවන්වන්? අපි  යට අවවගන සුු  අලි මැ ො. සුු  

අලි රීයන්වන් සාමානයවයන් ්රතිලාභයක් වකාළින්ම 

වනොලැවෙන ආවයෝජන. ෙණ්ඩාවනායකා අුවසථමව  ජාතයන්තව 

සේමන්ත්ර  ශාලාෙ අපට චීනවයන් ලැුදණු දීමනාෙක්. 

දීමනාවෙන් හැු ොට කාමක් නැහැ. නුදත්  හේෙන්වතොට "මාගේ 

රුුණණුපුව ජාතයන්තව සේමන්ත්ර  මධයසථාානය"  වකාොළඹ 

"වනළුේ  වපොම් "  යෙලින් හදන එකා සුු සු තීව  වනොවෙයි. 

අනාගතවේ වු ත්  යක් ගත්වතොත් අපි ඒ  ය වයොදෙන්න 

ඕනෑ ආදායේ උපයන ක්රියාමාර්ගෙලටයි. අපි කාාටත් මතකායි  

1128 ෙර්ෂ්ඨවේ අෙසාන කාාර්තුෙ ෙන විට අවේ විවේශ සංචිත 

්රමා ය වඩොලර් ිතලියන 7.8ක් වුණු ෙෙ. එනුදත් ම්මන්ත්ර ය 

තිුදණු කාාලය තුළදී ිතලියනයරීන් ඒකා අඩු වු ා. ඒ ම්මන්ත්ර ය 

තිුදණු කාාලය තුළදී රුපියල  රුපිය් 21රීන් අේරමා  වු ා. දළ 

වේය ය නිෂ්ඨථපාදනය ගැන කාාා කාවලා රීයනො  පසුගිය වජය 

කාාලවේ  දළ වේය ය නිෂ්ඨථපාදනය පහළට ආො රීයලා. 1128 

ෙර්ෂ්ඨවේ තුන්ෙැනි කාාර්තුෙ ෙන තුරු  දළ වේය ය නිෂ්ඨථපාදනවේ 

සාමානය ෙර්ධනය සියයට 4.3යි. ඒකා හැම වදනාම දන්නො. 

පාසථම් ්රහාවය මත්වත් අවේ- 

 

 රු මවවදය  උපුල්  ලප්පත්ති මහතා 
(மாண்புமிகு (மவத்திய கைாநிதி) உபுல் கைப்பத்தி)  

(The Hon. (Dr.) Upul Galappaththi)  

Sir, I rise to a point of Order.  

ගරු හිටපු වාජය ඇමතිතුමනි  ඔෙතුමා රීයපු කාාව යක් 

සේෙන්ධෙ වපොඩි ්රශථනයක් අහන්න ඕනෑ. ඔෙතුමන්ලා ගත්තු 

 යෙලින් ගිය අවුරුු  හතවහමාව ඇතුළත මහා පරිමා  ෙයාපෘති 

කීයක් ආවේභ කාළාද? ඔෙතුමා රීයන්න වකාෝ. 
 

 රු සරාන් වික්රමරත්න මහතා  
(மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 

(The Hon. Eran Wickramaratne) 

අපි කාාා කාවන වකාොට හැම දාම ඔෙතුමා නැඟිටලා ොධා 

කාවනො. තර්කා කාවන්න ඕනෑ නේ තර්කා කාවන්න එන්න  හරි 

තැනට. Disturb කාවන්න එපා. අපි කාාෙෙත් disturb කාවළේ නැහැ.  

"අවේ වවට් විවේශ සංචිත ෙැසථසා. 1125 ෙර්ෂ්ඨවේ ඉඳලා 1128 

ෙර්ෂ්ඨ ය වෙනකා් දළ වේය ය නිෂ්ඨථපාදනය ෙැටු ා" රීයලා 

අසතයයක් රීයාවගන  රීයාවගන යනො. නුදත් ඇත්තට දළ 

වේය ය නිෂ්ඨථපාදනය ්රතිශතයක් ෙශවයන් සියයට 4.3රීන් ඉහළ 

ගියා. සාමානය ය අගය ඒකායි. පාසථම් ඉරුදින ්රහාවයට 

ඉසථවස්ලා ම්මන්ත්ර ය නිසා තමයි වලොම් ්රශථනයක් ඇති 

වුවණ්. ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  මම වේ කාාව ය රීයන්න 

ඕනෑ. ජාතිකා ගිණුේකාව ය සඳහා අපි නවීකාව ය කාවන ලද 

ුදද් පනත් වකාටුේපතක් වගනාො. ගිණුේ ක්රමය වෙනසථ කාළා. 

නුදත් වමොනොද වුවණ්? ඒවකාන් ක්රමාුවකූලතලෙ ආදායම ඉහළට 

ගියා. නුදත් වමොනොද වේ වගෝලන් කාවන්වන්? ශ්රී ලංකාා මහ 

ෙැංම්වෙන් කාවන්වන් වමොනොද?  ශ්රී ලංකාා මහෙැංම් ොර්තාව  

ගණිතමය විජ්ජා  රීහිපයක් තිවෙනො. වේකා රීයන්නම අෙශය 

කාාව යක්. ඒ ොර්තාවෙන් වපන්ුවො  1111 ෙර්ෂ්ඨවේ වියදම අඩු 

111 112 

[ගරු  ඉවාන් වික්රමවත්න  මහතා  
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වෙලා තිවෙනො රීයලා. ජාතිකා වියදම දිගටම ග නය කාවළේ  

cash basis එකාකාට  accrual basis එකාට කාවළේ නැහැ. වේ 
අවුරුේවේ  වෙනසථ කාවලා 1111 ෙර්ෂ්ඨවේ වගෙන රුපිය් ිතලියන 

411ක් 1129 ෙර්ෂ්ඨයට දාලා තමයි ඒකා වපන්ුවව .  

ගිණුේ ක්රමය වෙනසථ කාවලා තමයි අය ෙැය හිඟය සියයට 22යි 
රීයලා වපන්ුවව . ඇත්තටම අය ෙැය හිඟය සියයට 24යි. එවහම 
ෙැලුවෙොත් අවුරුු  38රීන් ොර්තා කාළ ෙැඩිම අය ෙැය හිඟය තමයි 
ඔය ොර්තාව  තිවෙන්වන්. ඊළඟට තෙ විජ්ජාෙක් වපන්ුවො. 
1111 ෙසවර්දී  අවේ දළ වේය ය නිෂ්ඨථපාදිතවේ ්රතිශතයක් හැටියට 
ගත්තාම ුදළු  ය ්රමා ය 212යි රීයලා වපන්ුවො. ඇත්තටම 
අවේ වාජය ෙයෙසාය එකාතු කාවළොත්  ඒකා 219කාට ඉහළ යනො. 
ඊට අමතවෙ තෙත් වේේ තිවෙනො. උදාහව යක් ගත්වතොත්  
ලංකාා ඛනිජ වත් නීතිගත සංසථාාව  රුපිය් ිතලියන 345කා 
 ය තිුද ා. නුදත්  1129 ෙසරින් පසු 1111 ෙසව වෙනවකාොට 
ඒකා තෙත් සියයට 26රීන් ඉහළ ගියා. 1129දී රුපිය් ිතලියන 
197ක් වලස තිුදණු  ය ්රමා ය ිතලියන 345ක් දක්ො ඉහළ 
ගියා. වලෝකාවේ වත් මිල අඩුවෙන්ම තිුදණු අවුරුේවේයි  ය 
්රමා ය එවසේ ඉහළට ගිවේ. අපි එදා lockdown එකාකා සිටිවේ. 
වත් පාවිච්චි කාවළේත් නැහැ. ඒත්  ය ්රමා ය ඉහළ ගිහින් 
තිවෙනො. වත් මිල පහළට ගියා. නුදත් පාරිවභෝගිකායාට ඒවක් 
ොසිය ලැුදවණ් නැහැ.  

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  වේ ොර්තාෙ තුළ තුන්ෙැනි 
විජ්ජාෙම්ත්  තිුද ා. අවේ විවේශ  ය ගැනීේ පහළ ගිහි්ලා 
තිවෙනො රී ො. නුදත් ඇත්ත ෙශවයන්ම වේකා විජ්ජාෙක්  
ඉලක්කාේ විජ්ජාෙක්. වමම ොර්තාව  241ෙන පිටුව  ජාතයන්තව 
සථදෙමේත්ෙ ෙැුදේකාව - ISB - වෙවළඳ වපොළ ෙටිනාකාමට තමයි 
දමා තිවෙන්වන්. නුදත් ඇත්තටම ුදුණ ත ෙටිනාකාමයි දමන්න 
ඕනෑ. ඊවේ වපවර්දා අපි වඩොලර් ිතලියනයක් වග ො. එවසේ 
වගෙනවකාොට ුදුණ ත ෙටිනාකාවේ ්රමා ය තමයි වග ව . 
ුදුණ ත ෙටිනාකාම තමයි දමන්න ඕනෑ. ුදුණ ත ෙටිනාකාම 
දැේවමොත් ඇත්තටම විවේශ  ය ්රමා ය තෙත් ඉහළට යනො. 
මම වේො රීයන්න වහේතුෙ වේකායි. වටක් වගොඩනඟන වකාොට 
ආවයෝජකායන් තුළ විශථොසයක් ඇති කාවන්න ඕනෑ. ඒ නිසා 
තුදන්නාන්වසේලා වේ ොවේ වේේ ගහන්න එපා  විජ්ජා කාවන්න 
එපා.  අපිෙ වරේණිගත කාවන සමාගේ තුළ අපි වකාවවහි විශථොසය 
ඇති කාවන්න ඕනෑ. ආවයෝජකායන් ෙලන්වන් ඒ වදසයි. දැන් 
අලුත් ුදද් ඇමතිෙවවයක් සිටිනො. එතුමාට යේ රීසි කාාල 
පවාසයක් දිය යුතුයි. අපි ෙලාවපොවවොත්තු වෙනො වේ කාවන 
වස්ලේ නතව කාවලා  ඇත්තටම වට තුළ විශථොසය ඇති කාවලා 
කාටයුතු කාවයි රීයලා. මම ුදද් මණ්ඩලවේ සාමාජිකායන්ට 
රීයනො  මහ ෙැංම්ව  සථොධීනත්ෙය වරීන්න රීයලා. එවහම 
කාවළොත් තමයි වට තුළ ආවයෝජනය කාවන්න ආවයෝජකායන් තුළ 
විශථොසයක් ඇති වෙන්වන්.  

සථතුතියි  ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

 

 රු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු සුමිත් උඩුම්ඹුව මන්ත්රීතුමා. ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඔෙතුමාට 

විනාඩි 21කා කාාලයක්  තිවෙනො. 

 
[අ.භා. 3.14  

 

 රු යූ.මක්. සුමිත් උඩුකුඹුර මහතා 
(மாண்புமிகு யூ.பக. சுமித் உடுகும்புர)  

(The Hon. U.K. Sumith Udukumbura) 

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අද දින සභාෙ කා්තෙන 

අෙසථාාව  ඉදිරිපත් කාළ 1111 ෙසවර් මහ ෙැංම් ොර්තාෙ පිළිෙඳ 

වයෝජනාෙට අදාළ විොදය පැෙැත්වෙන වේ වමොවහොවත් මටත් 

අදහසථ දක්ෙන්න අෙසථාාෙ ලැබීම ගැන සතුටු වෙනො.  

විපක්ෂ්ඨය අදහසථ දක්ෙේදී මට මතක් වුවණ් ්රදීපා ධර්මදාස 

මහත්මිය ගායනා කාවන ගීතයකා වකාොටසක්  ූලලාසනාරූඪ ගරු 
මන්ත්රීතුමනි. ඒකා තමයි  "වතපි වනොව ද  ප කාාවයිනි..." රීයන 

පද වේළිය. ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි   ලංකාාව  ේව්ච්ඡ 
වේශපාලන ඉතිහාසයක් තිවෙන  අවේ වවට් ආර්ිකකාය 

ුදළුමනින්ම විනාශ කාළ එක්සත් ජාතිකා පක්ෂ්ඨය තුළින් ිතහි වුණු 
සමඟි ජන ෙලව ගයත්  ඒ ොවේම ජනතා විුදක්ති වපවුද  

තුළින් ිතහි වුණු ජාතිකා ජන ෙලව ගයත් අද අවේ ආණ්ඩුෙට 

වනොවයක් වතෝදනා එ්ල කාවමින් අදහසථ දැක්වූො. ඒ පක්ෂ්ඨෙල 
සාමාජිකායන්ට සදාතාවාත්මකා අයිතියක් නැහැ  අවේ ආණ්ඩුෙට 

ඇඟි්ල දිගු කාවන්න. අවේ වවට් පවමාදර්ය  නායකායා ෙන මහින්ද 
වාජපක්ෂ්ඨ මැතිතුමා තිසථ ෙසවකා සාපලත් යුේධය අෙසන් කාවලා  

අවේ වටට සාමය උදා කාව දීලා  වේ වවට් වයෝධ සංෙර්ධන 
වපවළියක් ඇති කාවලා  අවේ වට දෙසින් දෙස දියුණු වෙන වටක් 

ෙෙට  පරිෙර්තනය කාවලා  ආසියාව  චීනයට පම ක් වදෙැනි 

ආර්ිකකායක් එක්කායි 1125 ෙසව ෙනවිට වේ වට යහ පාලන 
ආණ්ඩුෙ යැයි රීයා ගත් අයට භාව ු න්වන්.  ූලලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි  යහ පාලනය ්රජාතන්ත්රොදය සථාාපිත කාවනො 
රීයලා  වේ වවට් ෙංතාෙ  වහොවකාම   දෂ්ඨ ය අෙසන් කාවනො 

රීයලා වේ වවට් ජනතාෙ වෙටා ෙලය අවවගන මාස තුනක් ගත 
ෙනවිට ලංකාා ඉතිහාසවේ දැෙැන්තම වහොවකාම ක්රියාත්මකා කාළා  

මහ ෙැංම්ෙ වකාෝල කාෑො. ඔවුන් එවසේ මහ ෙැංම්ෙ වකාෝල 

කාෑොම  ෙර්තමාන ආණ්ඩුව  සිටින අවේ ඇමතිෙරු එදා ඊට 
එවවහිෙ සටන් කාවේදී  අද සභාෙ කා් තෙන අෙසථාාව  වේ 

වයෝජනාෙ වගනා අුවව ම්මාව දිසානායකා මහත්මයලා කාවළේ 
වමොකාක්ද? තමන්වේ පක්ෂ්ඨවේ නායකායා වෙොකු්ල කානත්තට 

වගන වගොසථ අුද අුදව  පුච්තපු පක්ෂ්ඨයත් එක්කා එතුමන්ලා 
හිරිරීතයක් නැතුෙ හිට ගත්තා  වනි් වික්රමසිංහ මහත්මයා 

කුක්කාා. හැෙැයි  අද එතුමන්ලා මහ වලොම්ෙට කාාා කාවනො. අද 

රී ො  "ආණ්ඩුව  ඇමතිෙරු වරෝකාර්ලා" රීයලා. මම වේ 
උත්තමේතව පාර්ලිවේන්තුව දී රීයන්න කාැමැතියි  අද 

වේශපාලනවේ ඉන්න අංකා එවක් වරෝකාර් අුවව ම්මාව 
දිසානායකා ෙෙ. එක්සත් ජාතිකා පක්ෂ්ඨයත් එක්කා ආණ්ඩුෙ කාවේදී 

එක්සත් ජාතිකා පක්ෂ්ඨය කුක්වක් වකාොවහොමද රීයලා අපි දැක්කාා 
වන්.  අදත් ඒ ෙැඩ පිළිවෙළ ක්රියාත්මකා කාවනො. ෙැඩිපුව ුදද් 

හේෙ වෙන පැත්තට තමයි කාාා කාවන්වන්. 

අද අවේ වගෝධාභය වාජපක්ෂ්ඨ ජනාධිපතිතුමා කාාෙනිකා 

වපොවහොව වගොවිතැනට ජනතාෙ ඒකා වාශි කාවේදී ඒ ෙැඩ 

පිළිවෙළත් කාම්වලන් අදිනො. ඒ විධිවේ වහොඳ ෙැඩ පිළිවෙළක් 

කාවන්න යේදී ඔය ොවේ වේේ තමයි කාවන්වන්. වපොවහොව 

සමාගේ වෙුවවෙන් වපනී සිටිනො. අුවව දිසානායකා 

මන්ත්රීතුමන්ලාවේ ෙැඩ පිළිවෙළ ගැන වේ වවට් ජනතාෙ දන්නො. 

ඒකා නිසා තමයි එතුමන්ලාට හිමි වෙලා තිුදණු පාර්ලිවේන්තු 

ආසන හය පසුගිය මහ මැතිෙව වේදී ආසන තුන දක්ො 

ෙැසථසුව . වේ වටට කාවන විනාශය නිසා ඊළඟ මහ 

මැතිෙව වේදී ඒ ආසන තුන ආසන එකා දක්ො අඩු ව වි රීයලා 

අපි හිතනො. එතුමන්ලා අද ලජ්ජා නැතුෙ ආර්ිකකාය ගැන  ෙැංම් 

ගැන කාාා කාවනො. එතුමන්ලාවේ පක්ෂ්ඨය ඉතිහාසවේ වේ වවට් 

ෙැංම් හතළිහක් වකාෝල කාෑො  ජාතිකා සේපත්  ජාතිකා වේපළ 

විනාශ කාළා  ලංගම ෙසථ 551ක් ගිනි තැුදො. ඊළඟට  වවට් 

ආර්ිකකාය විනාශ කාළා  transformers ටිකාට ගිනි තැුදො  

වගොවිජන වසේො මධයසථාානෙලට ගිනි තැුදො  තැපැ් 

කාන්වතෝරුෙලට ගිනි තැුදො  වකාෝච්චිෙලට ගිනි තැුදො  

පාර්ලිවේන්තුෙටත් වෙෝේෙ ගැුණො. ඒ වේපළ විනාශ කාවන 

ගමන්  වාජය වසේෙකායන් ඇතුළු මහ ජනතාෙ 6 511 වදවනක් 

මැරුො. ඒ අය මැරුව  ඉතාම අමාුවෂිකා වලසයි. අවේ සථොමීන් 

ෙහන්වසේලා තිසථනමක් මැරුො  පූජකාෙරු මැරුො  තරු වයෝ 

හැටදහසක් මවා දැේමා. එවහම ඉතිහාසයක් තිවෙන පක්ෂ්ඨයක් 

තමයි අද ඉසථසවහට ඇවි්ලා මහ වලොම්ෙට ග න් හදලා කාාා 

කාවන්වන්.  
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පාර්ලිවේන්තුෙ 

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අද කාාා කාවපු ඒ අය තමයි 

පසුගිය යහ පාලන ආණ්ඩුෙ කාවළේ. මහින්ද වාජපක්ෂ්ඨ හිටපු 

ජනාධිපතිතුමා ෙැසි් වාජපක්ෂ්ඨ මැතිතුමා එක්කා එකාතු වෙලා 

චීනයට පම ක් වදෙැනි ෙන වලසට ඔසො තැබූ අවේ වවට් 

ආර්ිකකා ෙර්ධන ව ගය එතුමන්ලා පහළට ෙැට්ටුො  වවට් 

ආර්ිකකාය විනාශ කාළා  අෙසානවේදී වවට් ආර්ිකකාය 

ඇෆථගනිසථතානයට පම ක් ඉහළට වගනාො. එවහම තමයි ඒ අය 

වට කාවළේ. වේ වවට් හැම ක්වෂ්ඨේත්රයක්ම කාඩා ෙැටු ා. ෙු  පිට ෙු  

ගැුණො. පන්සව් පිං කාැවට්ටත් ෙු  ගැුණො. එවහම තමයි ඒ 

කාට්ටිය ආර්ිකකාය කාළමනාකාව ය කාවළේ. අෙසානවේදී වෙෝේෙ 

පත්තුවෙලා  311වදවනක් එකා තැන මැරිලා  මහින්ද වාජපක්ෂ්ඨ 

මැතිතුමාවේ යුගයට -අවුරුු  දහයකාට- පසුෙ අවේ වවට් මිනිසුන්ට 

මව ිතය දැුව ාට පසුෙයි යහ පාලන ආණ්ඩුෙ අෙසන් වුවණ්. 

අවේ ොසනාෙට අතිගරු වගෝධාභය වාජපක්ෂ්ඨ මැතිතුමා වේ වවට් 

ජනාධිපති ධුවයට පත් වු ා. එතුමා අද අවේ වටටත් ෙලපා 

තිවෙන වේ වගෝලීය වකාොවි් ෙසංගතය නිසා ඇති වී තිවෙන 

තත්ත්ෙය හුදව  හැම කාටයුත්තක්ම ඉතාම නිෙැකුදිෙ 

කාළමනාකාව ය කාවමින් සිටිනො. වේ වවට් ජනතාෙ මව වයන් 

ගලොවගන එතුමා ඒ ෙැඩ පිළිවෙළ ක්රියාත්මකා කාවේදී ඒකාත් 

කාම්වලන් අදිනො වේ අය. ගුරුෙරුන්වේ ෙැටුේ විෂ්ඨමතාෙක් ගැන 

රීයමින් අද වේ වමොකාක්ද කාවන්වන්? අහිංසකා ගුරුෙරු වදසියයක්

-තුන්සියයක් පාවට ෙැසථසාම  එතැනට ජනතා විුදක්ති වපවුදවණ් 

සාමාජිකායන් යෙලා  පක්ෂ්ඨෙල සාමාජිකායන් යෙලා වකාොවවෝනා 

ෙයිවසය වෙෝ කාවන්න හදනො. ඒකා තමයි ඇත්ත කාාාෙ. 

වකාොවවෝනා ෙයිවසය වෙෝ කාවලා මිනිසථසු මවන්න හදනො. 

මිනිසථසු මැරු ාම ඒ මිනිය මතින් වේශපාලනය කාවන්නයි 

විපක්ෂ්ඨය හදන්වන්.  

අපි වවට් ජනතාෙට ආදවවයි නේ  වේ වවට් මිනිසුන්වේ 

ීයවිතෙලට ආදවවයි නේ වේ වකාොවි් ෙසංගතවයන් ජනතාෙ 

වේවා ගන්න අපි හැවමෝම වේ වමොවහොවත් සාූලහිකාෙ එකාතු 

වෙන්න ඕනෑ. හැෙැයි  විපක්ෂ්ඨය ඒ කාාර්ය භාවය වනොවෙයි 

කාවන්වන්  අද වේ වවට් අපි හැවමෝම ුදුණ  දීලා තිවෙන වකාොවි් 

ෙසංගතවයන් ජනතාෙ වේවා ගන්න එකාතු වෙන එකා වනොවෙයි ඒ 

අය කාවන්වන්. අවේ ීයවිත කාාලය තුළ අපි දැක්කා භයානකාම 

ෙයසනය වේ වකාොවි් ෙයසනයයි. අවේ ීයවිත කාාලය තුළ අපි මීට 

කාලින් වේ ොවේ ෙසංගත වවෝගයකාට ුදුණ  දීලා නැහැ. වේ 

වවෝගවයන් අද වලෝකාවේ වටෙල ජනතාෙ දහසථ ග නින් 

මැවවනො. අපි විපක්ෂ්ඨවයන් ඉ්ලනො  වෙොරුෙට මාධය 

සංදර්ශන පෙත්ෙන්න එපා රීයලා. වගෝධාභය වාජපක්ෂ්ඨ මැතිතුමා 

වේ වගන යන ෙැඩ පිළිවෙළට ඔෙතුමන්ලා උද  කාවන්න.  

අද වලෝකාවේ ව ගවයන්ම එන්නත්කාව ය සිු කාවන වටක් 
හැටියට ශ්රී ලංකාාෙ නේ වෙලා තිවෙනො. ුදලින්ම වේ අය රී ො 
අවේ ආණ්ඩුෙට  එන්නත වගවනන්න ෙැහැ රීයලා. දැන් එන්නත 
ජනතාෙට ලො දීලා අපි නිෙැකුදි ෙැඩ පිළිවෙළ ක්රියාත්මකා කාවේදී 
ඒකාට උද  කාවන්වන්ත් නැහැ  කාම්වලන් අදිනො. වගෝධාභය 
වාජපක්ෂ්ඨ මැතිතුමාත්  මහින්ද වාජපක්ෂ්ඨ අවේ අග්රාමාතයතුමාත්  
අවේ ආණ්ඩුෙත් වේ වගෝලීය වකාොවි් ෙසංගතය හුදව  
ජනතාෙවේ සංෙර්ධන අෙශයතා එකාක්ෙත් පසථසට දමලා නැහැ. 
ඒකා තමයි වෙනස. ඒකාට තමයි වේ කාට්ටිය ඊර්ෂ්ඨයා කාවන්වන්. අද 
වවට් අධිව ගී මාර්ග හැවදනො  ගුෙන් පාලේ හැවදනො  ගවේ 
වෙෝක්ම්  පාලේ හැවදනො  ජාතිකා පාස් දහසක් නිර්මා ය 
වෙනො.  

උපාධිය ගත් දරුවෙෝ යහ පාලන ආණ්ඩුෙ කාාලවේ එම 

ආණ්ඩුවෙන් ෙැට කාමින් සිටිවේ. අවේ ආණ්ඩුෙ ඒ දරුෙන් 

61 111කාට කුරීයා ලො ු න්නා. ලංකාා ඉතිහාසවේ පළුදෙැනි 

ෙතාෙට අවපොස සාමානය වපළ අසමත්  අවේ ගේෙල සිටින 

අහිංසකා  ු ේපත් වදම පියන්වේ දරුෙන් ලක්ෂ්ඨයක් සඳහා අපි 

කුරීයා නිර්මා ය කාළා. දැන් එම ෙැඩ පිළිවෙළ ක්රියාත්මකා 

වෙනො. ෙු  ්රතිශත අඩු කාවලා වේ වවට් ෙැටිලා තිුදණු 

ෙයාපාරිකා ක්වෂ්ඨේත්රය අපි නඟා සිටුවූො. ෙු  අඩු කාවලා ජනතාෙට 

අෙශය හයිය ු න්නා. ඒ ොවේම   ය වපොලී අුවපාත අඩු කාළා.  

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අපි වේ ෙැඩ පිළිවෙළ 

ක්රියාත්මකා කාවේදී විපක්ෂ්ඨය ඉතාම පහත්  ම්හකා වේශපාලනයක් 

තමයි ක්රියාත්මකා කාවන්වන්. අපි ඉතාම ෙගකීවමන් වේ කාාව ය 

රීයනො.  අවේ ජනාධිපතිතුමාත්  අගමැතිතුමාත්  විවශේෂ්ඨවයන්ම 

ුදද් අමාතයාංශය භාව වගන සිටින ෙැසි් වාජපක්ෂ්ඨ 

ඇමතිතුමාත් වේ වකාොවි් ෙසංගතය අෙසන් කාවලා අවේ ව ට 

ඉතාම ශක්තිමත් වලස දියුණු කාවමින් වලෝකාවේ තිවෙන ්රෙල 

වාජයයක් ෙෙට පත් කාවනො.  ඒ පණිවුඩය ලො වදමින්  මට 

කාාලය ලො ු න් ඔෙතුමාටත් සථතුතිෙන්ත වෙමින් මවේ ෙතන 

සථේපය අෙසන් කාවනො  ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

 

 රු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

The next  speaker is the Hon. Velu Kumar. You have 
seven minutes. 
 

 

[අ.භා. 3.31  

 

 රු මේලු කුමාර් මහතා 
(மாண்புமிகு பவலு குமார்)  

(The Hon. Velu Kumar) 

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අද දින පැෙැත්වෙන ශ්රී ලංකාා 

මහ ෙැංම්ව  1111 ොර්ෂිකා ොර්තාෙ පිළිෙඳ විොදවේදී මට වපව 

වේ විොදයට එක් වූ ගරු මන්ත්රීතුමාට මම විවශේෂ්ඨයන්ම රීෙ යුතු 

කාාව යක් තිවෙනො. වමම විොදයට එක් වෙමින් ඉතා 

නිහතමානීෙ කාරුණු ඉදිරිපත් කාවන ෙෙ රීයපු එතුමාට මම 

වමන්න වේ කාාව ය මතක් කාවන්න ඕනෑ. ගරු මන්ත්රීතුමනි  

ඔෙතුමන්ලාවේ ආණ්ඩුෙ ෙලයට ආව  මහ ෙැංම්ෙ වකාෝල කාාපු 

වහොරු ටිකා අ්ලා ගන්නො රීයමින්. වමච්තව කාාලයක් මහ ෙැංම්  

වකාෝලවේ වහොරු ටිකාට නිදැ්ව් සිටීමට ඉඩ හැවලා 

ඔෙතුමන්ලා වමොනොද කාවන්වන් රීයන කාාව ය මතක් 

කාවගන්න. වදෙැනි කාාව ය වමයයි. ඔෙතුමන්ලා ෙලයට 

ඇවි්ලා- [ොධා රීමේමක්   ඔෙතුමන්ලාට සීනි ෙංතාෙ අමතකාද? 

සීනි ෙංතාවෙන් සිු  වුණු පාඩුෙ රුපිය් ිතලියන 25කාට ෙැඩියි. 

ඒකාත් මතක් කාවගන්න. ඒකාත් මතකා තොවගන ඔෙතුමා කාරුණු 

ඉදිරිපත් කාළා නේ වහොඳයි.  

අද වේ විොදවේදී 1129 අවුරුේවදන් පසුෙ  එනේ 1111-1112 

කාාල පරිච්වේදයට අදාළෙ අහන්න අපට ්රශථන කීපයක් 

තිවෙනො. ඇමතිෙරු ආණ්ඩු පක්ෂ්ඨවේ ඉඳලා අවපන් අහනො  

විපක්ෂ්ඨය වයෝජනා කාවන ආර්ිකකා ක්රමය වමොකාක්ද රීයලා. ඒකාම 

තමයි අපිත් ආණ්ඩුවෙන් අහන්වන්. වේ ආණ්ඩුෙ දැනට 

අුවගමනය කාවවගන යන ආර්ිකකා ්රතිපත්තිය වමොකාක්ද  ුදද් 

්රතිපත්තිය -Monetary Policy එකා - වමොකාක්ද රීයන ්රශථනය 
තමයි අපටත් අහන්න වෙලා තිවෙන්වන්. ආණ්ඩුෙ විවටකා 

රීයනො  "අපි ආනයන ටිකා නතව කාවනො  වේය ය නිෂ්ඨථපාදන 

ෙැඩි කාවනො" රීයලා. ඒකා වහොඳයි. දැන් ආනයන ටිකා නතව 

කාවලා තිවෙනො. වේය ය නිෂ්ඨථපාදන ෙැඩි කාවනො නේ  එම 

වේය ය නිෂ්ඨථපාදන ෙැඩි කාවන්නට අවවගන තිවෙන පියෙව 

වමොකාක්ද? වසායනිකා වපොවහොව ආනයනය නතව කාවලා 

තිවෙනො. කාෘෂි කාර්මාන්තයට අෙශය අවනම්ත් වසායනිකා ්රෙය 

ටිකා ආනයනය නතව කාව තිවෙනො. ඒ ොවේම ොහන  යන්ත්ර 

ූ ත්ර - industrial goods - වගන්ෙන්න ෙැහැ. ඒො ආනයනයත් 

115 116 

[ගරු   ආ.වක්. සුමිත් උඩුම්ඹුව  මහතා  



2021 අවගෝසථතු 13 

නතව කාව තිවෙනො. ඒ අුවෙ  වවට් ආනයනයත් නතව කාව 

තිවෙනො. වවට් නිෂ්ඨථපාදනය ෙැඩි කාවන්න ඕනෑ වු ත් නිෂ්ඨථපාදන 

සිු  රීමේම සඳහා අෙශය භාණ්ඩ ටිකා ලො ගන්නත් ෙැහැ  ඒො ලො 

වදන්වන්ත් නැහැ. එවහම නේ ්රතිපත්ති එකාකාට එකාක් ගැවටන 

තත්ත්ෙයක් තිවෙන්වන්. ඒ හින්දා ඔෙතුමන්ලාට ෙත් 

වත්වවනොද  වේ තිවෙන ආර්ිකකා ක්රමය වමොකාක්ද රීයලා?  

අපි දන්නො  වේ ආර්ිකකාවේ විශාල කාඩා ෙැටීමක් තිවෙන 

ෙෙ. එම කාඩා ෙැටීම තුළ විවශේෂ්ඨවයන්ම වට විශාල  ය උගුලකා 

හිව වෙලා තිවෙන ෙෙ අපි රීයන්න ඕනෑ. අපි දන්නො  1111 

ෙසවර් විතවක් රුපිය් ්රිලියන 1කාට ආසන්න  ය ්රමා යක් 

අවවගන තිවෙන ෙෙ. 1112 ෙසවර් රුපිය් ්රිලියන 1කා  ්රිලියන 

3කා  ය ්රමා යක් ලො ගන්න ඕනෑ. වඩොලර් ිතලියන 3ක්ෙ 

තිුදණු සංචිතෙලට ඊවේ වපවර්දා ෙන වකාොට වමොකාක්ද වුවණ් 

රීයලා අපි දන්නො. ඒවකාන් Sovereign Bonds ෙලට තෙත් 

ිතලියනයක් වගෙපු ගමන් වමොකාද වුවණ්? දැන් වජය රීයනො  

"අපි වෙලාෙට වගවීේ කාළා. ඒො හරි" රීයලා. හේෙ කාවලාද 

වගෙලා තිවෙන්වන්? දැනට තිවෙන ුදදලින් වගෙලා තිවෙනො. 

විවේශ සංචිතෙලත් වඩොලර් ිතලියන 1කාට ෙඩා අඩු ්රමා යක් 

තමයි දැන් තිවෙන්වන්.  වේ ආර්ිකකා ක්රමය වමොකාක්ද?  වේ 

ආර්ිකකාය තුළ ක්රියාත්මකා කාවන ුදද් ්රතිපත්තිය වමොකාක්ද? 

දිගින් දිගටම ස්ලි අච්චු ගහන එකාද ආණ්ඩුව  Monetary 

Policy එකා? වමොකාක්ද වේ ක්රමය? 

වේ ආණ්ඩුව  ඉන්න  වේ ආර්ිකකාය කාළමනාකාව ය කාවන  

ආර්ිකකාය ඉදිරියට වගන යන ආර්ිකකා විවශේෂ්ඨඥයන් ඒකා ගැන 

රීයන්න ඕනෑ. අවපන් අහන්න ඉසථවස්ලා ඔෙතුමන්ලා දැනට 

කාවන වේ රීයන්න. අවේ ආණ්ඩුෙක් ආොම අපි ආර්ිකකාය 

හරියාකාාවෙ කාළමනාකාව ය කාවන ෙෙ මම රීයනො. අද වඩොලර් 

්රශථනයක් තිවෙනො. වේ ඔක්වකාෝටම වහේතුෙ ඒකායි. නුදත්  

ආණ්ඩුෙ දැන් වකාොළය ෙහලා ගහන්වන්. දැන් ආනයනය නතව 

කාව තිෙන්වන්  වසායනිකා වපොවහොව ටිකා වගන්ෙන එකා නතව කාව 

තිවෙන්වන්  වේ වටට අෙශය භාණ්ඩ ටිකා වගවනන්වන් නැතුෙ 

තිවෙන්වන් ආණ්ඩුෙට තිවෙන වඩොලර් ්රශථනය නිසායි. ආණ්ඩුෙට 

වේ වඩොලර් ්රශථනය විසඳාගන්න ෙැහැ. මහ ෙැංම්ෙ අද ෙන වකාොට 

වඩොලවයකා exchange rate එකා වලස රුපිය් 111කාට ආසන්න 
ග නක් රීයනො. ඒ වු ාට  අප සාමානයවයන් ගිහින් ෙැලුොම  

වඩොලවවේ අගය රුපිය් 115යි  131යි. ඒ ොවේම  ෙයාපාරිකායන් 

ගත්වතොත්  import order එකාක් place කාවලා  දෙසථ ග නක් 

ඉන්න ඕනෑ. වඩොලර් ටිකා දැන් වහොයනො. ස්ලි ටිකා ෙැඳලා 

වඩොලර් ටිකා වහොයාගන්න සති ග නක් ඉන්න වෙනො. වේ 

අර්ුදදයට ආණ්ඩුෙට තිවයන විසුදම වමොකාක්ද රීයන එකා වේ 

ආණ්ඩුෙ වේ වටට වහළිදව  කාවන්න ඕනෑ. වේ  ය උගුවලන් 

එළියට එන්වන් වකාොවහොමද? වේ වඩොලර් ්රශථනය විසඳා ගන්වන් 

වකාොවහොමද? ඒකාට තිවෙන ක්රමය වමොකාක්ද?  

අපි දන්නො  දැන් භාණ්ඩ ආනයනය කාවන්වන් නැති ෙෙ. 

අවේ වවට් කාෘෂිකාර්මය කාඩා ෙැටිලා තිවෙනො. හා් ටිකා 

නිෂ්ඨථපාදනය කාව ගන්න  එළෙලු ටිකා නිෂ්ඨථපාදනය කාව ගන්න  

පලතුරු ටිකා නිෂ්ඨථපාදනය කාව ගන්න තිවයන අෙසථාා ඔක්වකාොම 

දැන් කාඩාකාේප් වෙලා තිවෙන්වන්. එවහම නේ  ඉතුරු මාස හය 

තුළ වේ වවට් කාෑම බීම සපයා ගැනීම සේෙන්ධවයන් ඇති ෙන 

තත්ත්ෙය වමොකාක්ද රීයන ්රශථනයට උත්තවයක් වේ වජය ලො 

වදන්න ඕනෑ.  

 අද අවේ වට තුළ අධයාපනය සේපූර් වයන්ම කාඩා ෙැටිලා 

තිවෙන්වන්. ළමයින් තමන්වේ online අධයාපනය ලො ගන්නට 
විඳින ු කා අපි ඔක්වකාෝම දරීනො. ඒ ්රශථනය ොවේම  

ගුරුෙරුන්වේ ්රශථනයත් අද අපි දරීනො. අද උවේ වේ ගරු 

සභාව දී ොර්තා වුණු පරිදි ගුරුෙරුන්වේ පඩිය රීසිවසේත්ම ෙැඩි 

කාවලා වදන්නට ෙැහැ රීයා වජය රීයනො. මම රීයනො  ඒකා 

ඉතාම අසාධාව  ්රකාාශයක් රීයලා. ගුරුෙරුන්වේ ඉ්ලීම 

සාධාව  ඉ්ලීමක්. තමන්වේ සාධාව  අයිතීන් ඉ්ලා 

ගුරුෙරුන් පාවට ෙැසථසාම වජය රීයනො  "ඔන්න වකාොවි් 

වපොම්වක් හදනො" රීයලා. ඒ වු ාට වජය නේ දිගින් දිගටම 

උත්සෙ කාවනො. ඒොවයන් වකාොවි් වපොම්රු හැවදන්වන් නැේද? 

වජය උත්සෙ පෙත්ෙනො. ඒකාට නේ ්රශථනයක් නැහැ. නුදත්  

ගුරුෙරුන් තමන්වේ අයිතිොසිකාේ ඉ්ලුවෙොත්  තමන්වේ පඩිය 

ෙැඩි කාවලා ඉ්ලුවෙොත්  තමන් කාවන ෙෘත්තියට අෙශය වේ 

ඉ්ලුවෙොත් "වකාොවි් - 29 ආසාදනය වෙනො. වකාොවි් වපොම්වක් 

හැවදනො" රීයනො.  

මම වජයට විවශේෂ්ඨවයන්ම වේ කාාව ය රීයන්න ඕනෑ. අද 

ගුරු වසේෙයට ෙැුදණු අවයම්ට -ගුරු වසේෙවේ 3 පන්තිවේ II 

වරේණියට ෙැුදණු අවයම්ට- රුපිය් 19 141ක් තවේ වසොච්තමක් 

තමයි මාසිකා පඩිය හැටියට හේෙ වෙන්වන්. ග්රාමීය ්රවේශ  ඒ 

ොවේම ෙතු ්රවේශ ගත්තාම  පාස් තිවෙන්වන් ු ව ඈත ෙෙ අපි 

දන්නො. ඒ ්රවේශෙලට public transport නැහැ. එතවකාොට 
ගුරුෙරුන්ට ත්රීවීලර් එකාක් අවවගන යන්න වෙනො. එතවකාොට 

දෙසකාට ගමන් වියදම රුපිය් 511යි  751යි. ඒ නිසා මාසය යන 

වකාොට තමන්වේ පඩිවයන් භාගයක්ම -අඩක්ම- ඉෙව වෙලායි 

තිවෙන්වන්. ඉතින්  ගුරුෙරු ීයෙත් වෙන්වන් වකාොවහොමද  

තමන්වේ ෙෘත්තිය කාවවගන යන්වන් වකාොවහොමද? ඒ හින්දා අපි 

රීයනො  ගුරුෙරුන්වේ වේ ඉ්ලීම ඉතාම සාධාව  එකාක් ෙෙ.  

පසු ගිය යහ පාලන ආණ්ඩුෙ කාාලවේ අපි දිගින් දිගටම පඩි 

ෙැඩි රීමේම කාළා. වජය වකාොවි් වපොම්රු හැවදනො රීයලා මඟ 

හරින්වන් නැතුෙ අවේ වවට්  ද දරුෙන්වේ අනාගතය ඉදිරියට 

වගන යන ගුරුෙරුන්ට අෙශය පඩි ෙැඩි රීමේම කාවන්න ඕනෑ  

ගුරුෙරුන්වේ ඒ අෙශයතාෙ ඉටු කාව වදන්න ඕනෑ රීයා 

ගුරුෙරුන්වේ පැත්වත් ඉඳලා අපි රීයනො. එවහම නැත්නේ  වේ 

ආර්ිකකාය කාළමනාකාව ය කාවන්නට ෙැහැ  ආර්ිකකාය ඉදිරියට 

වගන යන්නට ෙැහැ රීයන එකා වජය පිළිගන්න ඕනෑ. අනාගතවේ 

අවේ වට භාව ගන්න සිටින  ද දරුෙන්වේ අධයාපනය 

සේපූර් වයන්ම කාඩාකාේප් වී වගන යන්වන්. වේකාට 

උත්තවයක් වහොයා ගන්න ෙැරි නේ වේ වජයට  තිවෙන හැරීයාෙ 

වමොකාක්ද රීයා අපට ්රශථන කාවන්න වෙනො.  

 

 රු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, you have exceeded your time. Please 
wind up now. 

 

 රු මේලු කුමාර් මහතා  
(மாண்புமிகு பவலு குமார்)  

(The Hon. Velu Kumar) 

Okay, Sir.  

ගුරුෙරුන් වෙත වදොසථ පෙවන්වන් නැතුෙ ගුරුෙරුන්වේ 

ඉ්ලීම ඉටු කාවන එකා වජවේ ෙගකීම. ඒ ඉ්ලීම ඉටු කාවන වලස 

මම ඉ්ලා සිටිනො. එවහම ෙැරි නේ  වේ ආර්ිකකාවේ ඇත්තම 

තත්ත්ෙය වේ වටට වහළි කාවන්න  තමන්ට ෙැහැ රීයන එකා ඔේපු 

කාවන්න රීයලා මම රීයනො. වෙොවහොම සථතුතියි.  

 
 රු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු වශහාන් වසේමසිංහ වාජය අමාතයතුමා. ඔෙතුමාට විනාඩි 

24කා කාාලයක් තිවෙනො.  
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පාර්ලිවේන්තුෙ 

[අ.භා. 3.41   
 

 

 

 රු මශහාන් මසේමසිාහ මහතා මසමෘේධි   ෘහ ආර්ථික  

ක්ෂුද්ර මූලය  ස්වයා රැිරයා හා වයාපාර සාවර්ධන රාජය 

අමාතයතුමා  
(மாண்புமிகு செஹான் பெமெிங்க - ெமுர்த்தி, உள்ளக 

சபாருளாதார, நுண்நிதிய, சுயசதாழில், சதாழில் அபிவிருத்தி 

இரா ாங்க அமமச்ெர்) 

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

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  1111 ෙර්ෂ්ඨවේ මහ ෙැංම් 

ොර්තාෙ පිළිෙඳ සාකාච්ඡා කාවන වේ අෙසථාාව  අදහසථ දැක්වීමට 

ලැබීම ගැන මම සතුටු වෙනො. විවශේෂ්ඨවයන්ම මට වපව කාාා කාළ 

මන්ත්රීතුමා ඇතුළු කාණ්ඩායම ගුරු ෙැටුේ සේෙන්ධවයන් රීඹු් 

කාුදළු වහළන්න පටන් වගන තිවෙනො. "අවුරුු  14ක් තිසථවසේ 

විසුදවණ් නැති ්රශථනයක් වෙුවවෙන් තමයි අපි වේ පාවට ෙැහැලා 

ඉන්වන්" රීයා ඒ උේවඝෝෂ්ඨ ය කාවන ගුරුෙරුන් රීයනො නේ  

රීඹු් කාුදළු වහළන විපක්ෂ්ඨවයන් අපි ඉතා පැහැදිලිෙ අහන්න 

ඕනෑ  තුදන්නාන්වසේලා ආණ්ඩුෙ කාවපු අවුරුු  5 තුළ වමම 

්රශථනය විසඳන්න ෙැරි වුවණ් ඇයි රීයලා. ඔය රීයන විධිවේ 

ශක්තිමත් ආර්ිකකායක් තිුද ා නේ  ඒ ආර්ිකකාය හවහා වේ වවට් 

මහ ජනතාෙ තුළට අෙශය ුදද් ්රමා ය ගලා යන ක්රමව ද හදලා 

තිුද ා නේ   ය ගන්වන් නැතිෙ වට දියුණු කාවලා තිුද ා නේ  

වාජය සේපත් ටිකා විම් න්වන් නැතිෙ ආණ්ඩුෙට ආවයෝජනය 

කාවලා තිුද ා නේ වේ ්රශථන මතු වෙන්වන් නැහැ.  එතුමන්ලාවේ 

කාටින්ම අද එය රීයන එකා වහොඳයි. ඒ නිසා ඉතා පැහැදිලිෙ 

රීයන්න ඕනෑ  වේකා පිටුපස වේශපාලන හසථතයක් තිවෙනොය 

රීයන එකා.   

ඊළඟට  එතුමන්ලාම පිළිගන්න එකා වහොඳයි  වේ ඇති වෙලා 

තිවෙන ගුරුෙරුන්වේ උේවඝෝෂ්ඨ  මාලාෙ තුළින් වේ වවට් 

වකාොවි්-29 ෙයාේතිය ය ඝ්රෙ පැතිවවනො රීයන එකා. වමන්න වේ 

කාාව ාෙ පිළිෙඳෙ අෙධානය වයොුද රීමේම තමයි අද වජයක් 

හැටියට කාවලා තිවෙන්වන්.  වකාොවි්-29 පාලනය සේෙන්ධවයන් 

වෙනත් වටේ එක්කා ෙලේදී  වලෝකාවේ ඉදිරිවයන්ම සිටින වටක් 

ෙෙට ශ්රී ලංකාාෙ පත් රීමේවේ වගෞවෙය ජනාධිපති වගෝධාභය 

වාජපක්ෂ්ඨ මැතිතුමාට හිමි වෙන්න ඕනෑ. එතුමාවේ  දවදර්ය  ෙැඩ 

පිළිවෙළ තුළ සහ සැලසුේ සහගත ෙැඩ පිළිවෙළ තුළ තමයි 

එන්නත්කාව වේදී  අද වලෝකාවේ දියුණු වටෙලට ෙඩා ඉදිරිවයන් 

අපට ඉන්න පුළුෙන් වෙලා තිවෙන්වන්. 
 
 
 

 රු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon. 
Velu Kumar to the Chair? 

 
 
 

 රු . .බී. රත්නායක මහතා මවන ජීවී හා වන සාරක්ෂට 

අමාතයතුමා  
(மாண்புமிகு ெீ.பி. ரத்நாயக்க - வனெீவராெிகள் மற்றும் வனப் 

பாதுகாப்பு அமமச்ெர்) 

(The Hon. C.B. Rathnayake - Minister of Wildlife and 
Forest Conservation)  

Sir, I propose that the Hon. Velu Kumar do now take 
the Chair. 

 
 

 

 

 

ප්රශ්නය විමසන ලදින්  සභා සේමත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

අනතුරුව  රු සාජීව එදිරිමාන්න මහතා මූලාසනමයන් සවත් 
වූමයන්   රු මේලු කුමාර් මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு ெஞ் ீவ எதிாிமான்ன அவர்கள் 
அக்கிராெனத்தினின்று அகைபவ, மாண்புமிகு பவலு குமார் அவர்கள் 
தமைமம வகித்தார்கள். 

 Whereupon THE HON. SANJEEVA EDIRIMANNA left the Chair, 
and THE HON. VELU KUMAR took the Chair. 

  

 රු මශහාන්  මසේමසිාහ මහතා 
(மாண்புமிகு செஹான் பெமெிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අද එන්නත්කාව ය සාර්ාකාෙ 

සිු  වෙනො. වේ ඉ්ලීේ පිළිෙඳෙ එන්නත්කාව ය පටන් ගන්න 

ඉසථවස්ලා කාාා කාවළේ නැහැ. එන්නත්කාව ය පටන් ගන්නකාේ 

ඇුණව   "වකාෝ  එන්නත  වකාෝ  එන්නත  වකාෝ  එන්නත." 

රීයලායි. වලෝකාවේ තිවෙන සමහව එන්නත් අවේ වවට් අුවමත 

වෙලා නැතිෙ තිිතයදී  අවේ වවට් ජනතාෙට එම එන්නත් ලො 

වදන්න රීයලා වේ විපක්ෂ්ඨය ආණ්ඩුෙට ෙලපෑේ කාවන ආකාාවය 

අපි දැක්කාා. වේ වවට් එන්නත්කාව ය  සේෙන්ධවයුවත්  

වකාොවි්-29 ෙයාේතිය පාලනය රීමේම සේෙන්ධවයුවත්  ුදළු 

වලෝකාවේම වටේ අතරින් ශක්තිමත් වට ෙෙටත්  ශක්තිමත් 

ආර්ිකකායක් වෙුවවෙන්  විෙෘත ෙන වට ෙෙටත්  ශ්රී ලංකාාෙ 

පත්වීවේ වගෞවෙය වගෝධාභය වාජපක්ෂ්ඨ ජනාධිපතිතුමාට ඉතාම 

ුවු වර්දී හිමි වෙනොය රීයන කාාව ාෙ ඉතා පැහැදිලිෙ අපි 

රීයන්න ඕනෑ.  

ූලලාසනයට ගිය නිසා ගරු ව ලු ම්මාර් මන්ත්රීතුමාට උත්තව 

වදන්න ෙැහැ. හැෙැයි  අපි ඔෙතුමා රීයපු කාාව ා ටිකා අහවගන 

හිටියා. ඔෙතුමා ඇතුළු ඒ කාණ්ඩායවමන් අපි අහන්වන් වමයයි. 

වේ වවට් ජනතාෙ වසෞඛය ආවක්ෂිතෙ ීයෙත් වෙනොට 

ඔෙතුමන්ලා භය ඇයි? වේ වවට් ජනතාෙට යහපත් දිවි වපවෙතක් 

වගෙන්න ඔෙතුමන්ලා ඉඩ ලො වදන්වන් නැත්වත් ඇයි?  වේ 

වවට් ආර්ිකකාය ිතඳෙැටීම ආවේභ ෙන්වන්  COVID-19 

ෙසංගතයත් එක්කා  වනොවෙයි.  

වේ වවට් ආර්ිකකාවේ ශක්තිමත්ම යුගය මහින්ද වාජපක්ෂ්ඨ 

හිටපු ජනාධිපතිතුමාවේ යුගවේ තිුද ා ොවේම  වේ වවට් 

ු ර්ෙලම ආර්ිකකායක් පැෙැති යුගය  ෙෙට පත්වෙලා තිුදවණ් 

ඔෙතුමන්ලා ්රුදඛ යහ පාලන ආණ්ඩු කාාලය රීයන එකාත් අපි 

ඉතා පැහැදිලිෙ රීයන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ඔෙතුමන්ලා අද 

එන්නත්කාව ය වෙුවවෙන් කාවන්න පුළුෙන් සියලු ොධා 

කාවනො. වලෝකාවේ වෙන රීසිම වටකා එන්නත්කාව ය වහෝ 

වසෞඛය වහේූනන් මත ඉ්ලීේ කාවනො ඇවවන්න  වෙන රීසිම 

වටකා වේ ආකාාවවේ අසාධාව  විධියට එකා වකාොටසකාවේ 

අයිතිොසිකාේ දිනා ගැනීවේ ුදොවෙන් වේශපාලන ුදුණණුෙවක් 

දීලා ුදළු වටක්  සමසථත ජනතාෙක් අුදවර් දමන ඔෙතුමන්ලා 

ොවේ කාණ්ඩායමක් අපි දැකාලා නැහැ. වේ ්රශථනයට අපි විසුදමක් 

වගවනනො.  ඒකා ඉතා පැහැදිලියි. වේ ෙන විට ජනාධිපතිතුමා  

අගමැතිතුමා ්රුදඛ කාැිතනට් මණ්ලය  ගරු ෙැසි් වාජපක්ෂ්ඨ ුදද් 

ඇමතිතුමා ්රුදඛ වජය වේ ්රශථනයට විසුදමක්  වගවනනොය 

රීයන වපොවවොන්ු ෙ ලො දීලා ඉෙවයි. හැෙැයි  ඔෙතුමන්ලාවේ 

පවමාර්ාය වේ ්රශථනයට විසුදම වනොවෙයි. වේ ්රශථනයට විසුදම 

ු න්නත්   ඔෙතුමන්ලා වකාොවි්-29 ෙයාේතිය ව ගෙත් කාවන්න 

තෙත් ෙැඩ පිළිවෙළක් ක්රියාත්මකා කාවනො  ගරු මන්ත්රීතුමා. ඒ 

නිසා රීඹු් කාුදළු වහළන්න එපා. ඔෙතුමන්ලාවේ කාාලවේ කාළ 

යුතු යුතුකාේ වකාොටස ඉටු කාවන්වන් නැතිෙ  වේ අන්වයෝගාත්මකා 

කාාලවේ වේ වවට් පාලනය සේෙන්ධවයන් ඔෙතුමන්ලා 

විව තනය රීමේම සාධාව  නැහැ රීයන එකා අපි රීයන්න ඕනෑ. 

ඔෙතුමන්ලා රීයනො  වේ වවට් ආනයන සීමා කාවලා  අපනයන 

ෙැඩි කාවලා  වේය ය ආර්ිකකායක් ගැන කාාා කාවන්වන් අපට 

වගවීේ කාවන්න වඩොලර්ෙල හිඟයක් තිවෙන නිසා රීයලා. හැෙැයි 
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මතකා තියා ගන්න   වේ වවට් ආනයන සීමා කාවන්න තීන්ු  කාවළේ 

වගෝධාභය වාජපක්ෂ්ඨ ජනාධිපතිතුමා ජනාධිපතිෙව  අවේක්ෂ්ඨකායා 

හැටියට ඉදිරිපත් වෙන වමොවහොවත් එතුමාවේ "වසෞභාගයවේ 

දැක්ම" ්රතිපත්ති ්රකාාශය තුළින් ෙෙ. ඒ නිසා ඔෙතුමන්ලා 

රීයනො නේ වේ ආනයන සීමා කාවලා අපනයනය ෙැඩි කාවන්න 

ආණ්ඩුෙ පියෙව ගන්වන් වඩොලර් හිඟයක් තිවෙන නිසා රීයලා  ඒ 

වඩොලර් හිඟවේ ෙගකීම ඔෙතුමන්ලා ොව ගන්න ඕනෑ. ඒ ොවේ 

පහත් විධිවේ වේශපාලනයක් කාවන්න එපා. අවේ වට  වේය ය 

ෙශවයන් ොවේම ආර්ිකකාමය ෙශවයුවත් ශක්තිමත් වෙන්න ඕනෑ.  

අපි ඒ පියෙව වනොවගන තිුද ා නේ  අද වවට් ඇතිෙන 

තත්ත්ෙය වමොකාක්ද? අප ඇතුළු වලෝකාවේ අවනම්ත් වටේ 

සිය්ල වේ වකාොවි්-29 ෙසංගතයට වගොු රුවෙලා තිවෙනො.  

වේ වවට් ජනතාෙ අද ීයෙත්වෙලා ඉන්වන් ඔෙතුමන්ලාට විරුේධෙ 

එදා වගෝධාභය වාජපක්ෂ්ඨ මහතාට ඡන්දය ු න් නිසායි. ඒ ගැන 

ඔෙතුමන්ලා සතුටු වෙන්න. එතුමා එදා ජනාධිපතිෙව ය 

ජයග්රහ ය කාළ නිසා තමයි අද වේ වවට් ජනතාෙ 

විශථෙසනීයත්ෙයක් එක්කා ීයෙත්වෙලා ඉන්වන්. එදාව ල සපයා 

ගැනීවේදී අසීරුකාේ තිුදණු කාාලයක් වේ වවට් තිුද ා. හැෙැයි  

වේ COVID-19 ෙසංගතය ඇවි්ලා වටම lock down කාවලා 
තිවයේදි  ඊට පසු සංතව  සීමා වගනැ්ලා තිවයේදි අපි 

ආණ්ඩුෙක් හැටියට අහිංසකා ජනතාෙ අමතකා කාවළේ නැහැ. අපි 

ඔවුන්ට කාෘෂි කාර්මාන්තය කාව වගන යන්න ඉඩ කාඩ ු න්නා  අපි 

කාර්මාන්ත ක්වෂ්ඨේත්රයට ඉඩ කාඩ ු න්නා  අපනයන ක්වෂ්ඨේත්රවේ ෙැඩ 

කාටයුතු කාව වගන යන්න ඉඩ කාඩ ු න්නා  නිෂ්ඨථපාදනයට ඉඩ කාඩ 

ු න්නා. ගරු ව ලු ම්මාර් මන්ත්රීතුමා රී ො  අද නිෂ්ඨථපාදන 

ක්රියාෙලිය අඩප  වෙලා තිවෙනො   නිෂ්ඨථපාදනය සඳහා අෙශය 

අුද්රෙය වේන්න ෙැරි නිසා රීයලා. මම ඔෙතුමන්ලාට අ න්වයෝග 

කාවනො  අුද්රෙය හිඟය නිසා නිෂ්ඨථපාදන ක්වෂ්ඨේත්රය අඩප  වෙලා 

තිවෙන්වන් වකාොතැනද රීයලා පුළුෙන් නේ රීයන්න රීයලා. ඒ 

කාාලවේ වහොවකාේ කාවලා භාණ්ඩ වගනාො  ෙැවදි HS Codes දමා 
භාණ්ඩ වගනාො  වර්ගුෙ හවහා හරි පාවර් එන්වන් නැතිෙ වර්ගුෙට 

පිටින් භාණ්ඩ ආො. වමන්න වේො සිය්ල අපි නැෙැත්වූො.  ඒ 

වහොවකාේ ටිකා නැෙැත්වීම ගැන  වහොව මාර්ගවයන් අවේ වටට ම්ඩු 

වගන ඒම ෙැළැක්වීම ගැන  ෙු  වනොවගො කාවන ආනයන 

නැෙැත්වීම ගැන සමහව විට අද විපක්ෂ්ඨවේ වෙොවහෝ මන්ත්රීෙරුන්ට  

රිදිලා ඇති. අපි දන්නො  එතුමන්ලා ආණ්ඩු පක්ෂ්ඨවේ ඉන්නවකාොට 

වේ වහොව පාවේ වගොඩක් හදාවගන තිුදණු ෙෙ. ඒ නිසා අපට ඒ 

වහොව පාවවන් ෙඩු වගනාපු කාණ්ඩායම ආවක්ෂ්ඨා රීමේවේ ෙගකීමක් 

නැහැ. අපට තිවෙන්වන් වේ වවට් නිෂ්ඨථපාදනය ෙැඩි රීමේවේ 

ෙගකීම. අන්න ඒ වෙුවවෙන් අපි ගත් සෑම තීන්ු ෙක් වෙුවවෙන්ම 

අපි වපනී සිටිනොය රීයන එකා   රීයන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ජනතාෙ 

තුළ වෙොරු භයක් ඇති කාවන්න එපා. 

අපට වවට්  ය වගෙන්න ෙැහැයි රීයලා ඔෙතුමන්ලා 

අවුරුේදක් තිසථවසේ රී ො. ඔෙතුමන්ලාවේ මන්ත්රීෙරු  

ඔෙතුමන්ලාවේ පක්ෂ්ඨයට සේෙන්ධ කාණ්ඩායේ ගිහි්ලා විවදසථ 

තානාපතිෙරු හේෙ වු ා. ඔවුන් හේෙ වු ාම වමොකාක්ද රී ව ? 

වට ෙංවකාොවලොත් වෙලා නැෙත  ය වගො ගන්න විධියක් නැහැ  

වවට් ෙයාපාවයක් කාව ගන්න ෙැහැ  ීයෙත් ෙන්න ෙැහැ   රීයලා  

ඔෙතුමන්ලා වෙොරු වේග් අතහැරියා.  අෙසානවේදී වමොකාක්ද 

වුවණ්? පසුගිය දෙසථෙල  ෙැුදේකාව වෙුවවෙන් වගෙන්න තිුදණු 

වඩොලර් ිතලියනය අපට වගො ගන්න ෙැරි වෙයි රීයලා 

ඔෙතුමන්ලා පුු මාකාාව සතුටරීන් සිටිවේ. නුදත්  අද 

ඔෙතුමන්ලාවේ ඒ සියුේ සතුට ිතඳ ෙැටී තිවෙනො. ඒ නිසා 

ඔෙතුමන්ලාට වලොම් කානගාටුෙක් ඇති.  

අපි ආර්ිකකාමය ෙශවයන් තීන්ු  වාශියක් ගත්තා. වගෝධාභය 

වාජපක්ෂ්ඨ මැතිතුමා ජනාධිපති වුණු ෙහාම එතුමාවේ ්රතිපත්ති 

්රකාාශය අුවෙ අපි ෙු  අඩු රීමේම කාළා. අපි VAT එකා සියයට 8ට 

අඩු කාළා. ආදායේ ෙු  ්රතිශතය අඩු කාළා. ආදායේ ෙේවදන් 

නිදහසථ ෙන සීමාෙ අපි  රුපිය් මිලියන 3 දක්ො අවවගන ගියා. ඒ 

අවවගන ගිවේ වෙන වදයක් නිසා වනොවෙයි  ූලලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි. එවහම වගන ගිය නිසා තමයි අදටත් වේ වවට් 

ආර්ිකකාය වේ මට්ටමින් හරි පෙතින්වන්. ඔෙතුමන්ලා 

අකාැමැත්වතන් වු ත් ඒකා පිළිගන්න. අද වේ වවට් ආර්ිකකාය වේ 

තත්ත්ෙවයන් හරි පෙතින්වන් අමාරුම කාාලය තුළ එදා වගෝධාභය 

වාජපක්ෂ්ඨ ජනාධිපතිතුමා ගත් තීන්ු ෙ නිසායි. එතුමාවේ තීන්ු ෙ 

වුවණ් වමොකාක්ද? මහා භාණ්ඩාගාවය ජනතාෙ අවත් තිවෙන හැම 

සතයම එකාතු කාවනො වෙුවෙට ඒ ුදද් ජනතාෙ තුළම -සමාජය 

තුළ  ආර්ිකකාය තුළ- සැරිසවන්න ඉඩ ු න්නා. ඒ ඉඩ දීවේ 

්රතිඵලය නිසා තමයි අද වේ තවමින් වහෝ ආර්ිකකාය වේ මට්ටමට 

ඇවි්ලා තිවෙන්වන්. ඒ නිසා අපි ෙු  අඩු කාවළේ සැලැසථමක් 

නැතුෙ වනොවෙයි. අපි ෙු  අඩු කාවළේ සැලැසථමක් ඇතුෙ. හැෙැයි  

අපි ෙු  අඩු කාවළේ වකාොවි් ෙසංගත තත්ත්ෙයට වපව. අපි ෙු  අඩු 

කාවළේ සැලැසථමක් ඇතුෙ ක්රියාත්මකා වූ නිසායි. 
 

අද අපි දරීනො  මහ ෙැංම් ොර්තාෙ පිළිෙඳෙ කාාා කාවන්න 

පටන් වගන තිවෙන අය ඔවුන්වේ ආර්ිකකාවේ ඇති වූ පසුෙෑම 

ගැන අමතකා කාව තිවෙන ෙෙ. ඔෙතුමන්ලා රීයනො  ඒ ශක්තිමත් 

ආර්ිකකායට හිමිකාේ රීයන්වන් යහ පාලන ආණ්ඩුෙ රීයලා. අපි 

රීයනො  ඒකා ු ර්ෙලම ආර්ිකකාය රීයලා. ූලලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි  ආර්ිකකා ෙර්ධන ව ගය අතින් අපි වදවෙනි වුවණ් 

ඇෆථඝනිසථතානයට විතවයි. තෙ ටිවකාන් අපි ඇෆථඝනිසථතානයටත් 

ෙඩා පහළට ෙැවටනො. සියයට 7ක්ෙ තිුදණු ආර්ිකකා ෙර්ධන 

ව ගය සියයට 1ට කාඩා ෙට්ටපු කාණ්ඩායමක් අද ආර්ිකකා 

කාළමනාකාව ය ගැන කාාා කාවනො. මහ ෙැංම්ෙ  වකාෝල කාෑම 

විතවක් වනොවෙයි  පාසථම් ඉරිදා ්රහාවය විතවක් වනොවෙයි   

ආර්ිකකායට  ෙලපෑේ ඇති කාවළේ.   

ඊළඟට එේසීසී ගිවිසුම. වේ ඔෙතුමන්ලා රීයපු වේේ.  එක් 

පැත්තරීන් මහ ෙැංම් ෙැුදේකාව ෙංතාෙ සිු  වු ා  ඔෙතුමන්ලා  

ෙලයට ඇවි්ලා මාස තුනක් ගත ෙනවකාොට. පළුදෙැනි ෙැුදේකාව 

ෙංතාෙ සිු  කාවලා  ඒවකාන් උපයා ගත් ලාභවයන් මැතිෙව යක් 

පෙත්ෙලා  ජයග්රහ ය කාළා. ඒ සඳහා වතෝදනා ලෙපු අය 

සේෙන්ධවයන් අද අධිකාව මය කාටයුතු සිු  ෙනො. පාසථම් 

්රහාවය සිු  වු ා. ඒ නිසා සමසථත ආර්ිකකායම කාඩා ෙැටු ා. 

ඒවක් චූදිතයන්ට රීසිම ෙලපෑමක් නැතිෙ අද අධිකාව  කාටයුතු 

සිු  ෙනො.  

ඔෙතුමන්ලා රී ො අපට එන්නත්කාව ය සිු  කාවන්න ස්ලි 

නැහැ  වලෝකාවේ අනික් වටේ වජයක් හැටියට අපට උදවු 

කාවන්වන් නැහැ රීයලා. නුදත් අද ෙන විට එන්නත්කාව ය 

සාර්ාකාෙ සිු  වෙනො. අපි ස්ලිෙලටත් එන්නත් වගනැ්ලා 

තිවෙනො. ඒ ොවේම අවනක් වටෙලින් ්රදාන ෙශවයුවත් අපට 

එන්නත් ලැිතලා තිවෙනො. ඔෙතුමන්ලා රී ො චීනය විතවයි 

අපට උදවු කාවන්න ඉන්වන් රීයලා. හැෙැයි  වලෝකාවේ අවනක් 

්රෙල වටේ අපට වේ වකාොවි් - 29 ෙසංගත තත්ත්ෙය තුළ උදවු 

කාවලා තිවෙනො. ඔෙතුමන්ලාවේ ්රාර්ානය වුවණ්  රීසි වටරීන් 

අපට උදවු වනොලැවේො රීයන එකායි.  

MCC ගිවිසුම අපි අෙලංගු කාළා. ඔෙතුමන්ලා MCC ගිවිසුම 

අත්සන් කාවලා තිුද ා නේ  අද ඇතිවෙන තත්ත්ෙය ගැන අපට 

හිතා ගන්න පුළුෙන්.  එදා අපට වේ වවට් තුවනන් එකාකා ඉ ඩේ 

අයිතිය -වෙවළ- එ්ටීටීඊ ත්රසථතොදය නිසා නැති වු ා. ඒ 

ොවේම  ඔෙතුමන්ලාවේ MCC ගිවිසුම නිසා අහිමි වෙන්නට ගිය 

තුවනන් එකාකා ඉඩේ අයිතියත් අපි ෙළක්ො ගත්තා. ඔෙතුමන්ලා 

ෙවාවේ නැ වඟනහිව පර්යන්තය විම් න්න හැු ො. නුදත් අපි 

ඒකා නෙත්ො ගත්තා. ඔෙතුමන්ලා හේෙන්වතොට ෙවාය වික්කාා. 
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පාර්ලිවේන්තුෙ 

ඒවකාන් ලැුදණු ආදායමක් නැහැ. හේෙන්වතොට ෙවාය 

විරීණීවමන් ලැුදණු ොසිය වමොකාක්ද? වේ වවට් ආර්ිකකාය 

ශක්තිමත් රීමේවේ ෙගකීම අපි භාවවගන තිවෙනො. අපි ජනතාෙට 

සුවක්ෂිතෙ ීයෙත් විය හැරී වටක් නිර්මා ය කාවලා  ඔවුන්ට 

යහපත් අනාගතයක් ඇති කාවනො රීයන කාාව ය ඉතා පැහැදිලිෙ 

මතක් කාවමින් මම නිහඬ ෙනො.  

සථතුතියි.  

 
 රු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
அடுத்ததாக, சகௌரவ க. வி. விக்பனஸ்வரன் அவர்கள். 

உங்களுக்கு 7 நிமிடங்கள் இருக்கின்றன.  
 

 
 

 

[3.53 p.m.]  

 
 රු . .වී. විග්ධනමන්ෂ්වරන් මහතා 
(மாண்புமிகு க.வி. விக்பனஸ்வரன்) 
(The Hon. C.V. Wigneswaran) 

Hon. Presiding Member, it is with a heavy heart that I 
rise to speak on the Annual Report of the Central Bank - 
2020.   

We are at the threshold of erasing our unblemished 
record with regard to debt repayment. If we default on 
any loan, it is likely to trigger cross-default across all our 
loans. That, as you can imagine, Sir, would be an 
unmitigated disaster. All our debtors would want us to 
settle our full liabilities immediately. Our cost of 
borrowing would increase beyond measure. We simply 
would not be able to borrow any more. Unless we become 
a vassal State to a country such as China, we simply 
would not be able to exist. We are bringing out gold coins 
to celebrate the 100th Anniversary of the Chinese 
Communist Party. Already many institutions have only 
Chinese name boards, not English, not Tamil, not even 
Sinhala. So, perhaps, preparation is already afoot to make 
us a distant province of China in anticipation of where we 
are heading. Have we forgotten what this means in terms 
of geopolitics? Do we want to cut off our nose to spite the 
face?       

One particularly troubling matter is our inability to 
meet our recurring expenditure through Government 
revenues. The taxation policy that was introduced in 2020 
significantly reduced Government revenue in terms of 
taxation. While this was no doubt beneficial to the 
ordinary citizen, the cost of living that has burst through 
the roof has more than offset any benefit from the 
changed policy in taxation. The result is that the 
Government coffers remain constantly under pressure 
with no economic growth. So, the problem is, we cannot 
even generate enough revenue to meet our loan 
obligations and effect the payment of salaries. This means 
that the Government cannot even maintain the status quo 
without resorting to further borrowing. Not only have we 
been caught in the debt trap, but it looks like we do not 
even want to get out of it, talking only politics to get one 
over on each other.    

Recently, the Hon. Keheliya Rambukwella told the 
press that the Sri Lankan Government has paid US Dollar 
1 billion as loan repayment or maybe, as bond repayment. 
He was proud of it.  But, he has forgotten to tell us as to 
when the balance US Dollars 34 billion would be paid.   

Be that as it may, I am told that Letters of Credit have 
been refused to certain institutions due to paucity of 
dollars. Our reserves have gone down to perilous levels. 
We may not be able to import petrol or diesel. I think it 
was the Hon. (Dr.) Wijeyananda  Dahanayake who came 
to Parliament by bullock cart long ago when petrol prices 
went up. That was due to a price hike. But, the present 
situation is much worse. There will be neither petrol nor 
diesel even if you could afford to buy them.  

We have been printing paper money recently at levels 
previously unheard of, setting daily, weekly and monthly 
records. Our currency is being propped up by artificial 
and extralegal means. The writing is on the wall and we 
are blissfully engaged in petty politics even in respect of 
the most vulnerable groups.  Where have we brought our 
citizens to? We are prepared to play the fiddle like Nero 
while the flames of hunger, debt and despair ravage our 
fellow citizens.  

The fertilizer imports were stopped saying that we 
must go for organic fertilizers locally, a noble idea, no 
doubt. But, such stoppage was not to save the people 
from chemical fertilizers; it was to save our dollars that 
the decision was taken, but like everything else, packaged 
in nationalist terms. Where is the scientific basis for such 
a decision? Which institution recommended such 
decision in such drastic terms to the Government? Which 
is the government organization that recommended such a 
dramatic shift overnight without any transitional period? 
Were studies conducted? Were projections made on the 
yields that would be expected with the introduction of the 
decision not to import chemical fertilizers? I am given to 
understand that the Government is considering importing 
rice from countries which use the same chemical 
fertilizers. That means, the Government stopped the 
import of chemical fertilizers not due to their concerns 
towards its citizens, but due to paucity of dollars. In any 
event, what steps have the Government taken to ensure a 
free flow of organic fertilizers? Would it not take at least 
three to four years for the earth to get used to organic 
fertilizers after using inorganic fertilizers for so long? 
Meanwhile, will production not come down drastically?  

At the very least, is it not possible for this 
Government to tell its citizens the truth? Must everything 
be viewed through the lens of politics even at this 
perilous juncture in history? If I may refer to the situation 
in the Northern Province, the stoppage of fertilizer 
imports is going to have a long-term negative effect on 
our economy. Our Provincial GDP contribution in 2019 
was only 4.7 per cent.  So many years of war has had a 
deleterious effect on our economy. Added to that, the 
continuation of  occupation of the Northern Province by 
the military has had a negative effect on our performance. 
Adding to the farmers’ woes, the military is doing 
agriculture in the North and the East. This affects the 
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locals since the military is able to produce agricultural 
products cheaply with the several benefits they enjoy 
while the farmers find it difficult to produce and market 
their goods. In any event, no proper planning has been 
done to find markets for our local produce. I hope the new 
Minister of Agriculture would take effective steps for the 
farmers in the North to market their goods. The Northern 
economy is almost in a stagnant state. Hon. Minister 
Mahindananda Aluthgamage, who speaks our language 
too - he speaks Tamil - will no doubt help to alleviate the 
precarious state into which our  farmers have fallen.  

I have, time and again, advised my Sinhala Friends on 
both sides of the Parliament that they should take us, the 
Tamils, into confidence, solve our problems and invite 
investments from our diaspora. Our brethren abroad, 
including our Sinhalese brethren, would gladly bring in 
enough foreign currency to tide over the calamitous 
situation we are in. But, our Sinhala politicians are like 
the moths wanting to run into the burning light and burn 
themselves out. They are prepared to trust the Chinese, 
but not the Tamils. 

 

 රු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, please wind up now. 
 

 රු . .වී. විග්ධනමන්ෂ්වරන් මහතා 
(மாண்புமிகு க.வி. விக்பனஸ்வரன்) 
(The Hon. C.V. Wigneswaran) 

I am winding up, Sir.  

Let me again appeal to the saner sections of our Sri 
Lankan Sinhala Buddhist intelligentsia to consider closing 
ranks with the Tamils and the Muslims and allow copious 
flow of capital into the country to tide over the serious 
foreign exchange problem we are facing today. This is the 
time to come together to save this country.  

Thank  you. 
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 රු මමහාචාර්ය  රාජිත් බණ්ඩාර මහතා 
(மாண்புமிகு (பபராெிாியர்) ரஞ்ெித் பண்டார)  

(The Hon. (Prof.) Ranjith Bandara) 

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අපි අද උදෑසන ඉඳලා 2949 

අංකා 58 දවන ූලලය නීති පනවත් 35 ෙන ෙගන්තියට අුවෙ  ශ්රී 

ලංකාා මහ ෙැංම්ව  ූලලය මණ්ඩලය ඉදිරිපත් කාවපු 72 ෙැනි 

ොර්ෂිකා ොර්තාෙ පිළිෙඳෙ කාරුණු සාකාච්ඡා කාවමින් හිටියා. 

හැෙැයි අොසනාෙකාට ඒ පිළිෙඳ කාාා කාවන එකා පැත්තරීන් 

තියලා  අවේ විපක්ෂ්ඨවේ ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා ගවේ හිටපු වහේවත් 

ොවේ පුළුෙන් කාාලවේ  කාාලා බීලා වහොඳට ඉඳලා ෙැරි ෙනවකාොට 

සි් ගන්නො ොවේ කාටයුතු කාළ ආකාාවය අපි දැක්කාා. එතුමන්ලා 

ෙක්කාව් හම්රු හංගලා  හම්රු වහොයන්න පටන් ගත්තා. 

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අපි වගෝලීය ෙසංගතයට 

ුදුණ  වදන්න අෙශය  ්රතිපත්තිමය කාාව ා පිළිෙඳෙ වගෞවෙනීය 

සභාව  ොද විොදෙලට මැදිහත් වීමයි කාවන්වන්. නුදත් 

අොසනාෙකාට අතීතකාාමවයන් වපවළන  මට ු න්වනොත් ුවඹට 

ෙඩා වහොඳට කාවන්න පුළුෙන් රීයලා හිතන කාණ්ඩායමක් එක්කා 

එෙැනි ුදේධිමය ොද විොදෙලට සේෙන්ධ වෙන්න ෙැරි ෙෙයි අපට 

ෙැටුණවණ්. වලෝකා ආර්ිකකාය පසුගිය ෙසව වදකාකා කාාල සීමාෙ 

තුළ හැරීවළමින් පෙතිනො අපි දැක්කාා. අපට වපවනනො  

වලෝකාවේ  සමහව දියුණුම වටේ ුදළුමනින්ම ෙසා දමා තිවෙන 

ෙෙ. ඒ වටෙල ආර්ිකකාය  අවේ ආර්ිකකාය ොවේ සිය ගු යක් 

විශාලයි. නුදත් අොසනාෙකාට නිෙැවදි ්රතිපත්ති  තීන්ු  තීව   

ගැනීමට වනොහැරී වීවේ ්රතිඵලයක් විධියට ඒ ආර්ිකකා එකා තැන 

ප්වෙන තැනකාට අද පත්වෙලා. ඒ නිසා අපට සිේධ වු ා  ම්ඩා 

ආර්ිකකායක් සහිත වටක් විධියට රීසියේ ආකාාවයකා ආවක්ෂිත 

්රතිපත්තියකාට ගමන් කාවන්න. ඒ නිසා ආනයන සීමා රීමේේ  

අපනයන දධර්යෙත් රීමේේ  වජය වෙළඳවපොළ වෙත මැදිහත් 

ෙන ්රමා ය ෙැඩි රීමේේ  ොවේ විවිධ ක්රියාමාර්ග අපට ගන්න 

සිේධ වු ා  අෙම ෙශවයන් පෙත්නා තත්ත්ෙවයන්ෙත්  ආර්ිකකාය 

පෙත්ොවගන යන්න.   

තුදන්නාන්වසේලාට අමතකා වෙච්ත තෙ  කාාව යක්  මතක් 

කාවන්න කාැමැතියි. ඒ තමයි අපි වේ වගො දමමින් සිටින්වන් මෑත 

ඉතිහාසවේ වලෝකා ආර්ිකකාය ුදුණ  වදන දරුණුතම ආර්ිකකා 

ෙයසනයට රීයන කාාව ය. වෙන දා භාණ්ඩ මිල ඉහළ යෑම සහ 

වසේො වියුක්තිය පිළිෙඳෙ අපි කාාා කාළා. නුදත් අපට වපවනනො  

අද සැපයුම පැත්වතන් විශාල අර්ුදදයක් තිවෙනොය රීයන 

කාාව ය. ඒ නිසා වලෝකාවේ වෙොවහොමයක් වටේ විවිධාකාාව 

ආවක්ෂිත ්රතිපත්ති වෙත ගමන් කාවනො. ශ්රී ලංකාාෙ ම්ඩා 

වාජයයක්. අපි දන්නො  අපි මිල නිර්මා ය කාවන්වනක් වනොෙන 

ෙෙ. Sri Lanka is not a price-maker; Sri Lanka is still a price-

taker.  ඒ නිසා අපි අුවගමනය කාවන ්රතිපත්ති වාුදෙ පිළිෙඳ 

නිෙැවදි අෙවෙෝධයක් වේ වගෞවෙනීය සභාව  සැම වදනා  තුළම 

තිිතය යුතුයි. අපි කාෙව නේ වූ ආර්ිකකා ්රතිපත්ති වාුදෙක් තුළට 

ගමන් කාළ යුතු ද රීයන කාාව ය තමයි වමහිදී සාකාච්ඡාෙට ගත 

යුත්වත්. අපි දන්නො  නිෂ්ඨථපාදන ආර්ිකකාය ශක්තිමත් රීමේවේ 

අෙශයතාෙ වපවට ෙඩා අපට දැනිලා තිවෙන ෙෙ. ආහාව 

සුවක්ෂිතතාෙ සඳහා ෙන ඉලක්කායට අපි ළඟා විය යුතු වෙනො. 

අපි ඇති තවේ ආහාව නිෂ්ඨථපාදනය කාවපු නිසා  අපට එෙැනි 

හැරීයාෙක් තිුදණු නිසා තමයි අපට පුළුෙන්කාම ලැුදවණ් හාමවත් 

වකාවනක් වහෝ මිය යන එකා ෙළක්ෙන්න.  වේ කාාලසීමාෙ තුළ 

රීසිු  වකාවනක් හාමවත් මිය ගිවේ නැහැ  ම්සගින්වන් මිය ගිවේ 

නැහැ. ඒ නිසා ආණ්ඩුෙ කාෘෂිකාර්මාන්ත අංශය  වේය ය ආර්ිකකාය 

ශක්තිමත් රීමේම සඳහා ෙන ෙැඩ පිළිවෙළ වතෝවාවගන හමාවයි. ඒ 

ොවේම අපට සිේධ වෙලා තිවෙනො  වසේො ආර්ිකකාය දිහා නැෙත 

ොවයක් සැලරී්වලන් ෙලන්න.  

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අපට විවේශ විනිමය උපයා 

ගන්න තිුදණු ්රධාන මාර්ගයක් තමයි සංතාවකා ෙයාපාවය. 

ඇවමරිකාාුව වඩොලර් ිතලියන 5කාට ආසන්න ුදදලක් අපට ඒ 

හවහා ලො ගන්න පුළුෙන්කාම ලැුද ා. අද වමවටට විතවක් 

වනොවෙයි  සංතාවකාවයෝ පැමිව න්වන් නැත්වත්. ුදළු 

වලෝකාවේම සංතාවකා ෙයාපාවය අද අඩප  වෙලා.  සංතාවකා 

කාර්මාන්තවේ නිවත අය රුපිය් ිතලියන තුන්සිය හැටපහක් 

වාජය සහ වපෞේගලිකා ෙැංම්ෙලට වගෙන්න තිවෙනො.  

කාර්මාන්තය තිවෙන තැන තියාගන්න මසකාට රුපිය් ිතලියන 

තිහක් වියදේ කාවන්න සිේධ වෙලා තිවෙනො. ඒ නිසා වට විෙෘත 

වූ ෙහාම සංතාවකා කාර්මාන්තය ප  ගැන්වී එනතුරු සංතාවකා 

කාර්මාන්තය ගැන අපට වලොම් ෙලාවපොවවොත්තුෙක් තියාගන්න 

පුළුෙන්කාමක් නැහැ. විවේශිකායන් වමවටට පැමිව න්වන් නැහැ 

ොවේම තමයි යේ යේ සීමාකාේ නිසා වේය ය සංතාවකායන්ටත් 

පුළුෙන්කාමක් ලැුදවණ් නැහැ  ආදායේ උත්පාදන මාර්ගයක් අපට 

සකාසථ කාවලා දීලා සංතාවකා කාර්මාන්තය ්රවයෝජනයට ගන්න. ඒ 

නිසා තමයි අතිගරු ජනාධිපතිතුමා තීන්ු  කාවළේ  

"තුදන්නාන්වසේලා එකාඟ වෙන්න  අපට වේ ෙසංගතවයන් එළියට 
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පාර්ලිවේන්තුෙ 

එන්න පුළුෙන් එකාම මාර්ගය  වේ වවට් සෑම පුවෙැසිවයම්ම 

එන්නත්කාව යට භාජන  කාවන්න ඕනෑ" රීයලා. 

තුදන්නාන්වසේලා මහ පාවට මිනිසථසු වගනැ්ලා වේ ෙයායාමය 

ෙළක්ෙන්න උත්සාහ කාවනො. වේොට රීයන්වන් ම්මන්ත්ර  

රීයලා. තුදන්නාන්වසේලා 1125 ම්මන්ත්ර ය කාවලා වට ගමන් 

කාවපු මාර්ගය වෙනසථ කාළා. තුදන්නාන්වසේලා පිළිගන්න  කාෙදා 

වහෝ දෙසකා ඉතිහාසය ලියනවකාොට තුදන්නාන්වසේලා හැවමෝවේම 

නේ ලියාවි රීයලා. අවුරුු  3311කා ඉතිහාසවේ ම්මන්ත්ර කාරුෙන් 

විධියට තුදන්නාන්වසේලා හුදනා ගනීවි. ඒ නිසා ආර්ිකකාය 

නවීනත්ෙයට වගන යන්න  ආර්ිකකාය නවීකාව ය කාවන්න වේ 

වගෞවෙනීය සභාෙට ්රතිපත්තිමය කාාව ා පිළිෙඳ මීට ෙඩා ෙැඩි 

අෙධානයක් වයොුද කාවන්න තිවෙනො. අපටත් රීයන්න පුළුෙන් 

අපි තමයි වහොඳටම කාවළේ රීයලා. තුදන්නාන්වසේලා වහොඳටම 

කාළා නේ  අපට හේෙ වුවණ් හපයක් වෙන්වන් වකාොවහොමද? 

තුදන්නාන්වසේලා වහොඳට කාවපු ආකාාවය ශ්රී ලංකාා මහ ෙැංම් 

ොර්තාව  සඳහන් වෙනො.  

තුදන්නාන්වසේලාට විවේශ ඍුන ආවයෝජන වකාොච්තව 

වගවනන්න පුළුෙන්කාමක් ලැුද ාද? තුදන්නාන්වසේලාවේ 

ආණ්ඩුව  අෙසාන මාස 24 තුළ ඇවමරිකාාුව වඩොලර් ිතලියන 

හතවහමාවක් මාස 28රීන් වගෙන්න ගත්ත ෙෙ තුදන්නාන්වසේලා 

අමතකා කාවලා තිවෙන්වන්. ඒ නිසා තුදන්නාන්වසේලා වමවවට් 

ආර්ිකකාය වගන යන්න පුළුෙන් නවකාම තැනට අවවගන ගිහි්ලා 

අද රීයනො  "අපට පුළුෙන්කාම තිුද ා  ඊට ෙඩා වහොඳට 

කාවන්න" රීයලා. අපි භාව වදනවකාොට තිුද  වට  නැෙත අපට 

භාව වදනවකාොට  හතවවන් එකාකාට පහළට වගනැ්ලා තිුදවණ්. 

ඒ නිසා ඉතා ෙගකීවමන් යුතුෙ අවේ ආණ්ඩුෙ ූලලය සහ පිසථකා් 

්රතිපත්තිය හසුරුෙමින් ඉන්නො. අපි ඕනෑ වකාවනම්ට  විව තන 

කාවන්න පුළුෙන්. වේො වපෞේගලිකා විව තන වනොවෙයි. අපි වේ 

අෙසථාාව දී ශ්රී ලංකාා මහ ෙැංම්ෙට ඒ වගෞවෙය වදන්න ඕනෑ. ශ්රී 

ලංකාා මහ ෙැංම්ෙ ූලලය ්රතිපත්ති හැසිවවීවේ දී සුවිවශේෂී 

මැදිහත්වීමක් කාළා. අෙසථාා ග නාෙකා දී ආණ්ඩුව  ෙැංම්ෙ 

විධියට මහ ෙැංම්ෙ මැදිහත් වෙලා ආර්ිකකාය තුළ රීසියේ 

සථාාෙවත්ෙයක් වගොඩනැඟීම සඳහා විවශේෂ්ඨ මැදිහත්වීමක් කාළාය 

රීයන එකා අපි වේ අෙසථාාව දී වගෞවෙවයන් සිහිපත් කාළ යුතු 

වෙනො. ඒ ොවේම තමයි පිසථකා් ්රතිපත්තිය හැසිවවීවේ ෙගකීම 

තිවෙන්වන්ත්  ුදද් අමාතයාංශයටයි  මහා භාණ්ඩාගාවයටයි. 

අපට වපවනනො නිෙැවදි දිශාෙට ගමන් රීමේම සඳහා ෙන 

්රතිපත්ති  තීන්ු  හා තීව  ගනිමින් ඉන්න ෙෙ. අවේ ුදද් අමාතය 

ගරු ෙැසි් වාජපක්ෂ්ඨ මැතිතුමා දීර්ඝ වෙලාෙක් ෙැඩ කාවන 

ඇමතිෙවවයක් ෙෙ දන්නො. එතුමා වේ සඳහා ෙන කාැපවීම 

ඕනෑෙටත් ෙඩා ඉහළින් වේ අෙසථාාව  වපන්ුවේ කාවලා 

තිවෙනො. ඒ නිසා කාලෙල වෙන්න එපා. තෙ මාස රීහිපයක් 

යනවකාොට එන්නත්කාව  ක්රියාෙලිය ුදළුමනින් ම අෙසන් වෙයි. 

තුදන්නාන්වසේලා  පාවර් ෙැහැලා උේවඝෝෂ්ඨ ය කාවළොත්  

මහජනතාෙ ඒකාට පාඩේ උගන්ෙයි. ඒ නිසා තුදන්නාන්වසේලාට 

දැන් තිවෙන ්රශථනය තමයි  "අපි වහොයා ගන්නා අලුත් සටන් 

පාධය වමොකාක්ද" රීයන එකා. 

ගුරුෙරුන් පිළිෙඳ දැන් වෙොවහොම කානගාටුවෙන් කාාා 

කාවනො. මමත් අවුරුු  18ක් ගුරුෙවයම් විධියට විශථෙවිදයාලෙල 

උගන්ෙපු වකාවනක්. ඔ   අපටත් ගුරුෙරු පිළිෙඳ කානසථස්ලක් 

තිවෙනො. අපිත් එතුමන්ලාවේ ෙෘත්තීය සමිති ක්රියාමාර්ගය 

පිළිෙඳ සැලරීලිමත් වෙනො. හැෙැයි  වේකා විවශේෂ්ඨ අෙසථාාෙක්. 

වලෝකාය ආර්ිකකාය අර්ුදදයකා ඉන්වන්. ආර්ිකකාය රීසියේ 

ආකාාවයකා අර්ුදදයකාට ගමන් කාවමිුවයි තිුදවණ්. පුළුෙන්කාමක් 

නැහැ රුපිය් ිතලියන 56ක් වේ අෙසථාාව  වේකාට වියදේ 

කාවන්න. වේකා අවුරුු  වදකාකා  තුනකා ෙගකීමක් වනොවෙයි. 

අවුරුු  51කා  අවුරුු  61කා ෙගකීමක්. තුදන්නාන්වසේලාවේ 

ආණ්ඩුෙ පැෙැති කාාලවේ දී වේ ්රශථනය තුදන්නාන්වසේලාට 

විසඳන්න පුළුෙන්කාම තිුද ා. හැෙැයි  අපි විසුදේ වසොයමින් 

ඉන්නො. අපි වේ පිළිෙඳ ෙෘත්තීය සමිති සමඟ කාාා කාවනො. වේ 

ආණ්ඩුෙ විෙෘතෙ කාටයුතු කාවන ආණ්ඩුෙක්. වේ අෙසථාාෙ 

ෙනවකාොටත් උසසථ අධයාපන අමාතයතුමා අධයාපන 

අමාතයාංශවේ දී වේ පිළිෙඳෙ සාකාච්ඡා කාවමින් ඉන්නො. ඒ නිසා 

තුදන්නාන්වසේලා රීඹු් කාුදළු හලන්න එපා. තුදන්නාන්වසේලා 

ආර්ිකකාය වගොඩනඟන්න ආණ්ඩුෙට උද  කාවනො  රීයන්වන්  

උවේ 21.11 වෙනවකාොට පාර්ලිවේන්තුෙට ඇවි්ලා දේට කාාලා 

වගදව යන එකා වනොවෙයි. ඊට ෙඩා වලොම් ෙගකීමක් තිවෙනො. 

රීයන්න  වකාොයි දිශාෙට ද ආර්ිකකාය අවවගන යන්න ඕනෑ. කාෙව 

උපායමාර්ග ද ඒ වෙුවවෙන් අුවගමනය කාවන්න ඕනෑ. උවේ 

ඉඳලා කාවපු ඔක්වකාෝම කාාාෙල රී ව   අතීතකාාමයට අදාළ 

වේේ. "අපි වකාෝවලෝ කාාලවේ කාවපු වේේ  වමන්න වේො" 

යි රී ො.  තුදන්නාන්වසේලා අවේ ගවේ හිටපු වහේවත් මාමා ොවේ 

හැසිවවන්න එපා. ඒ වෙුවෙට ්රතිපත්ති සංොදයකාට සහභාගි 

වෙන්න රීයලා අපි ආවාධනා කාවනො. එෙැනි ්රතිපත්ති සංොදයට 

සහභාගි වුව ොත්  වේ වවට් මහජනතාෙ තුදන්නාන්වසේලා වගදව 

යෙන එකාක් නැහැ. ලෙන පාව මැතිෙව වේදී තුදන්නාන්වසේලාට 

නැෙත පාර්ලිවේන්තුෙට එන්න පුළුෙන්කාම ලැවේවි.  

වෙොවහොම සථතුතියි   ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

 
 

[අ.භා. 4.19  

 
 රු හර්ෂට රාජකරුටා මහතා 
(மாண்புமிகு ஹர்ஷன ரா கருணா) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි   වේ ව ලාව  වවට් පෙතින 

ආර්ිකකා තත්ත්ෙය පිළිෙඳ ්රශථනයට ආණ්ඩු පක්ෂ්ඨය නිවයෝජනය 

කාවන මහජන නිවයෝජිතයන්  -මැති ඇමතිෙරුන්- වමොන 

ආකාාවවයන් සුු  ුණණු ගාන්න උත්සාහ කාළත්   1129 

ජනාධිපතිෙව වයන් පසු අවුරුු  වදකාක් වේ ආණ්ඩුෙ ක්රියා කාවපු 

ආකාාවය නිසායි අද වමෙැනි ආර්ිකකා අර්ුදදයකාට පත්වෙලා 

තිවෙන්වන් රීයන කාාව ය අපි පිළිගන්නට ඕනෑ. 

2019 ජනාධිපතිෙව වයන් පසු ෙලයට ඇවි්ලා 

තුදන්නාන්වසේලා ුදලින්ම තමන්වේ අත් ෙැඳ ගත්තා. ඒ තමයි  

වජයට එන ආදායේ සිය්ල ෙු  අඩුරීමේේ තුළින් අහිමි කාව ගැනීම. 

ෙු  අඩු කාළාට අපි විවවෝධය පානො රීයන එකා වනොවෙයි 

ඒවකාන් රීයන්වන්. ෙු  අඩු රීමේවේ ොසිය සාමානය ජනතාෙට 

ලැුද ා නේ අපි හැවමෝම සතුටු වෙනො.  නුදත්  ඒ ෙු  අඩු 

රීමේවේ ොසිය සාමානය ජනතාෙට ලැුදවණ් නැහැ. සාමානය 

ජනතාෙට අෙශය භාණ්ඩ වහෝ වසේොෙල මිල ග න් අඩු වුවණ් 

නැහැ. නුදත්  මහා පරිමා  ෙයාපාවෙලින් වජයට වගෙන ෙු  

විශාල ෙශවයන් අඩු වීම තුළ  තමන්වේ හිත මිතුවන්ට ඒ ෙු  අඩු 

රීමේවේ ොසිය උපරිම ෙශවයන් ලැුද ා. ඒ ොසිය සාමානය 

ජනතාෙට ලැුද ා නේ අපට හිත හදා ගන්න පුළුෙන්. අඩු 

ග වන් වේ වවට් ු ේපත් ජනතාෙට වහෝ ඒ ොසිය ලො ු න්නා 

නේ අපට වේ ආණ්ඩුෙ වකාවවහි ධනාත්මකාෙ  හිතන්න තිුද ා. 

අපට දැන් වටක් හැටියට  විශාල අර්ුදදයකාට  ුදුණ  වදන්න 

වෙලා තිවෙනො.  වවට් ජනාධිපතිතුමාත් වීවවයක් ොවේ 

රීයන්වන් "අපි  ය වග ො" රීයලායි. ෙලන්න වකාෝ වේ වට 

ආර්ිකකා ෙශවයන් ම්මන තැනකාට ෙැටිලා තිවෙනො ද රීයලා? 

වඩොලර් ිතලියනයක්  ය වග ො රීයන කාාව ය ට්විටර් 

ගිණුවේ  අවනම්ත් social mediaෙල රීයන තත්ත්ෙයට පත් 

වෙලා තිවෙනො. යහ පාලන ආණ්ඩුෙ කාාලවේ වකාෝටි-්රවකාෝටි 
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[ගරු  (මහාතාර්ය  වංජිත් ෙණ්ඩාව  මහතා  
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ග න්  වඩොලර් ිතලියන ග න්  ය වගෙලා ඇති. ඒ වු ාට එය 

මහා වලොම්  වීව ක්රියාෙක් හැටියට පිළිිතඹු කාවලා නැහැ. අද  ය 

වගෙන එකා විශාල ජයග්රහ යක් හැටියට වපන්නන්න උත්සාහ 

කාවනො.  

ඒ විතවක් වනොවෙයි. ආණ්ඩු පක්ෂ්ඨවේ අමාතයෙරු රීයනො  

"වේ වකාවවෝනා ෙසංගත තත්ත්ෙවේදී වු ත් අපි පඩි අඩු කාවළේ 

නැහැ" රීයලා. වදයි හාුදු රුෙවන්! දැන් වේ ආණ්ඩුෙ ඇවි්ලා 

තිවෙන්වන් පඩි අඩු කාවන එකා නතව කාවන්නද? පඩි අඩු කාවන 

එකා නතව කාවන එකා ගැන හිතලා වනොවෙයි  වේ ආණ්ඩුෙ පත් 

කාවළේ. වේ ආණ්ඩුෙ පත් කාවනවකාොට වේ වවට් ජනතාෙ  වජවේ 

වසේෙකායන්  විරාමිකායන් හිතුව  අවේ යහ පාලන ආණ්ඩුෙට ෙඩා 

ෙැඩි වදයක් වේ ආණ්ඩුවෙන් ලො ගන්න පුළුෙන් වෙයි රීයලායි. 

අපි දන්නො   වේ වකාොවවෝනා ෙසංගතයත් එක්කා වේ වටට 

විතවක් වනොවෙයි  වලෝකායටම අර්ුදද කුසකාට ුදුණ  වදන්න සිු  

වුණු ෙෙ. නුදත්  වේ අර්ුදද විසීමවේ කාටයුතු වහොඳින් 

කාළමනාකාව ය කාළා නේ අද අපට වේ ොවේ තත්ත්ෙයකාට 

ුදුණ  වදන්න වෙන්වන් නැහැ.  

අද වේ වට ුදුණ  පා තිවෙන වලොම්ම ආර්ිකකා ගැටලුෙ 

වමොකාක්ද රීයලා අපි දන්නො. වේ වවට් අඩුම ආදායේලාන් 

වකාොටසට ීයෙත් වීමට පො අපහසු තත්ත්ෙයක් අද උේගතෙ 

තිවෙනො.  වේ වකාොවවෝනා ෙසංගතය නිසා වජය සංතව  සීමා 

පනෙමින්  lock down රීමේේ කාළා.  විවශේෂ්ඨවයන් පසුගිය 

lockdown එවක්දී අන්ත අසව  තත්ත්ෙයට පත් වුවණ්  

දදනිකාෙ ෙැටුේ වගෙමින් පෙත්ොවගන ගිය සුළු ෙයාපාවයි. 

වසේෙකායන් 2 111ක්  1 111ක් ෙැඩ කාවන කාර්මාන්තශාලා ඒ 

ආකාාවවයන්ම පෙත්ො වගන ගියා. නුදත්  සංතව  සීමා තිුද ා. 

සංතව  සීමා ඒ ආකාාවවයන් තිිතයදීත් වකාොවි් ආසාදිතයන් 

සංඛයාෙ අඩු වුවණ් ඉතා සුළු ්රමා යරීන්. පැනවූ සංතව  සීමා 

හරියාකාාවෙ ක්රියාත්මකා වනොවුණු නිසා තමයි අද නැෙතත් වකාොවි් 

ෙසංගතය ඉතා දරුණු තත්ත්ෙවයන් පැතිමේ තිවෙන්වන්. 

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  පෙතින වේ අර්ුදදය වජය 

කාළමනාකාව ය කාවන්න ඕනෑ. නුදත්  දැන් විපක්ෂ්ඨයට වතෝදනා 

කාවනො  වේ වවට් ජනතාෙ මහ පාවට වගනැ්ලා තෙත් වකාොවි් 

වපොම්රු ඇති කාවනො රීයලා. වේ වවට් ජනතාෙ අපි රී ආ 

පමණින් පාවට ෙහින්වන් නැහැ. වකාොවි් ෙසංගතවයන් සිු  ෙන 

මව  වපනී වපනී  ජනතාෙ පාවට ෙහින්වන් වවට් අර්ුදද  

තත්ත්ෙයක් තිවෙන නිසායි.   

දැන් වට තුළ වපොවහොව පිළිෙඳ ්රශථනයක්  තිවෙනො.  අපට 

ඇත්තටම දැන් ගැටලුෙක් තිවෙනො  වේ ආණ්ඩුව  ්රතිපත්ති 

ගැන. වමොකාද  වේ ආණ්ඩුව  අද තිවෙන ්රතිපත්තිය වනොවෙයි  

වහට තිවෙන්වන්. එතුමන්ලා රී ො  "වසායනිකා වපොවහොව 

වගන්ෙන්වන්ම නැහැ" රීයලා. හැෙැයි  දැන් අපට දැන ගන්න 

ලැබී තිවෙනො  වසායනිකා වපොවහොව වගන එන්න ගැසට් 

නිව දන නිම්ත් කාව තිවෙන ෙෙ. එහි ඇත්ත තත්ත්ෙය වමොකාක්ද 

රීයලාත් අපි ුදද් වාජය  අමාතයතුමාවගන් දැන ගන්න කාැමැතියි.  

අද අවේ වවට් ජනතාෙ වනොවයක් ආකාාවවයන් පීඩාෙට පත් 

කාව තිවෙනො. අද ගුරුෙරු උේවඝෝෂ්ඨ ය කාවනො. ආණ්ඩු 

පක්ෂ්ඨ වේ අය අහනො  ගුරුෙරුන්වේ ෙැටුේ ්රශථනයට අවේ යහ 

පාලන වජය කාාලවේ  විසුදේ ලො වනොු න්වන් ඇයි  රීයලා. අපි 

ගුරුෙරු  ඇතුළු වජවේ වසේෙකායන් සියලු වදනාවේ ූලලිකා ෙැටුපට 

රුපිය් 21 111ක් එකාතු කාවලා  ඒ අයවේ ෙැටුප සියයට 217රීන් 

ෙැඩි කාළා. වේ වවට් ඉතිහාසවේ කාෙදාකාෙත් ඒ ොවේ පඩි ෙැඩි 

වීමක් වජවේ වසේෙකායන්ට ලො ු න්වන් නැහැ. අපි ඒ ෙැටුේ ෙැඩි 

රීමේම ගුරුෙරුන්ට පම ක් සීමා කාවළේ නැහැ. සමසථත වජවේ 

වසේෙකායන්වේම ෙැටුේ ෙැඩි කාළා. තුදන්නාන්වසේලා දැන් 

රීයනො  "ගුරුෙරුන්වේ ඒ ඉ්ලීේ සාධාව යි. ඒොට එකාඟයි" 

රීයලා. ඔවුන්වේ ඉ්ලීේ සාධාව  නේ  ඒොට එකාඟ නේ  

කාරු ාකාව ඒ ඉ්ලීේ ඉටු රීමේමට අෙශය කාටයුතු කාවන්න. වවට් 

ආර්ිකකාවේ පෙතින වේ අර්ුදදය නිසා ඒ කාටයුත්ත ඉටු කාවන්න 

ෙැරි ෙෙ ඔෙතුමන්ලා රීයනො. වවට් ආර්ිකකාවේ අර්ුදදයක් 

තිවෙනො නේ නගව 211ක් අලංකාව ය කාවන්න ිතලියන 

ග නක් ුදද් වෙන් කාවන්වන් වකාොවහොමද? එවහම නේ මාර්ග 

කාාපට් කාවන්න  අධිව ගී මාර්ග හදන්න රුපිය් වකාෝටි ්රවකාෝටි 

ග නක් වේ වෙලාව  ෙැය කාවන්වන් ඇයි? වවට් තිවෙන වේ 

්රශථන ටිකා හුදනාවගන  ඒොට විසුදේ වදන්න ඕනෑ නේ 

තුදන්නාන්වසේලා අෙංකාෙ නිසි තීන්ු  අවගන්න. එවහම වුව ොත්  

වේ වවට් ජනතාෙ පාවට ෙහින්වන් නැහැ රීයලා ්රකාාශ කාවමින්  

මම නෙතිනො. වෙවහොම සථතුතියි. 

 

 රු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ෙසන්ත යාපාෙණ්ඩාව මන්ත්රීතුමා. ඔෙතුමාට විනාඩි 21කා 

කාාලයක් තිවෙනො. 

 
[අ.භා. 4.11  

 

 රු වසන්ත යාපාබණ්ඩාර මහතා 
(மாண்புமிகு வெந்த யாப்பாபண்டார)  

(The Hon. Wasantha Yapabandara) 

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  මට වපව කාාා කාවපු ගරු 

මන්ත්රීතුමා යහ පාලන වජය ගුරුෙරුන්වේ ෙැටුප සියයට 217රීන් 

ෙැඩි කාළා රීයලා ඉතා දරුණු අසතයයක් සමාජගත කාවන්න 

උත්සාහ කාළා. අවේ ගුරුෙරු වේ කාාාෙ අහවගන ඉන්නො නේ  

මම ඒ අයට රීයන්න ඕනෑ  වේ ොවේ ුදසාොද විපක්ෂ්ඨවයන් අපට 

අනන්තෙත් ඇවසන ෙෙ. විපක්ෂ්ඨවේ මන්ත්රීෙරු අහසට ග් 

ගහනො ොවේ රීයන වමෙැනි කාාාෙල වකාළෙවක් නැහැ.  
 

 රු හර්ෂට රාජකරුටා මහතා 
(மாண்புமிகு ஹர்ஷன ரா கருணா) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  මම රී ව   සියයට 217රීන් 

වජවේ වසේෙකායන්වේ ෙැටුප ෙැඩි කාළා රීයලායි. 

 

 රු වසන්ත යාපාබණ්ඩාර මහතා 
(மாண்புமிகு வெந்த யாப்பாபண்டார)  

(The Hon. Wasantha Yapabandara) 

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  විපක්ෂ්ඨවේ වේ අෙලාද නැඟීම 

අඛණ්ඩෙ සිේධ ෙනො.  

අවේ වවට් ගුරු ම ෙරුන් සහ ගුරු පියෙරුන් අවුරුු  14ක් 

තිසථවසේ සාධාව  ඉ්ලීමක් ඉදිරිපත් කාළා. එය  අදටත් වේ වවට් 

පෙතින සාකාච්ඡාෙක් ෙෙට පත් වෙලා තිවෙනො. 

අවේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සහ ගරු අග්රාමාතයතුමා ඒ 

්රශථනෙලට විසුදේ ලො දීම වෙුවවෙන් ෙන වයෝජනාෙලියක් වේ 

ආණ්ඩුෙ ිතහි රීමේමට වපව අවේ ්රතිපත්ති ්රකාාශයට ඇතුළත් 

කාළා. ඒ අුවෙ  කාාලයක් ලොවගන ඒ ්රශථන ක්රමාුවකූලතලෙ විසීමම 

සඳහා ෙන වයෝජනාෙලියක් ද පසු ගිය දා ආණ්ඩුෙ ඉදිරිපත් කාළා. 

ඒ නිසා ගුරු ම ෙරුන්  ගුරු පියෙරුන් අද වේ කාෑ ගහලා රීයන 

කාාාෙ පිළිෙඳ සංව දී වෙච්ත ආණ්ඩුෙ ෙර්තමාන ආණ්ඩුෙ ෙෙ අපි 

රීයනො. ඒ නිසා තමයි ඒ කාාව ය අවේ ්රතිපත්ති ්රකාාශයටත් 

ඇතුළත් කාවළේ. විපක්ෂ්ඨය ඔය රීයන තවමට පසු ගිය ආණ්ඩුෙ පඩි 

ෙැඩි රීමේේ කාළා නේ අද වමෙැනි ්රශථනයක් නැහැ. වේ විපක්ෂ්ඨය 

හැසිවවන ආකාාවය දිහා ෙලන වකාොට වපවනන්වන්  ඒ අය අද 

කාාා කාවන්වන් නින්වදන් ඇහැ ඇරු ා ොවේ  මැරිලා ඉපු  ා 

ොවේ රීයලායි. අද උදය ෙරුව  ඉඳලා මහ ෙැංම් ොර්තාෙ 

පිළිෙඳෙ එතුමන්ලා කාාා කාවන්වන්  එතුමන්ලා ආර්ිකකා 
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පාර්ලිවේන්තුෙ 

ඔසථතාර්ලා විධියට පසු ගිය ඉතිහාසවේ ක්රියා කාළ ආකාාවයටයි. 

නුදත්  මහ ෙැංම් ොර්තාෙ ්රකාාශ කාවන ඇත්ත වමොකාක්ද?  

අප 1124 ෙර්ෂ්ඨවේ ආණ්ඩුෙ භාව වදන වකාොට අවේ වවට් දළ 
වේය ය නිෂ්ඨථපාදනවේ ෙර්ධන ව ගය සියයට 5ක් වලසයි තිුදවණ්. 
වමතුමන්ලාවේ ආණ්ඩුෙ 1129 ෙර්ෂ්ඨය ෙන වකාොට එය සියයට 
1.3ට අඩු කාළා. ඒ කාාලවේ වේ ොවේ වකාොවවෝනා ෙසංගතයක් 
තිුද ාද? වලෝකාවේ පසු ගිය අවුරුු  211 තුළම වේ ොවේ දරුණු 
ෙසංගතයක් තිුද ාද? වේ මහා වලොම් ආර්ිකකා ඔසථතාර්ලාට 
පුළුෙන් වුවණ්  එම සියයට 5 ෙර්ධන ව ගය සියයට 1.3ට ප්ලේ 
ෙසථෙන්නයි. වමතුමන්ලාවේ ආණ්ඩුෙ කාෘෂිකාාර්මිකා අංශවේ 
ෙර්ධන ව ගය සියයට 4.6 ඉඳලා සියයට 2ට ෙැසථවූො  කාාර්මිකා 
අංශවේ ෙර්ධනය සියයට 4.7 ඉඳලා සියයට 1.6ට ෙැසථවූො  වසේො 
අංශවේ ෙර්ධනය සියයට 4.8 ඉඳලා සියයට 1.1ට ෙැසථවූො. 
ආවයෝජනය මනින්වන් දළ වේය ය නිෂ්ඨථපාදනයට අුවපාතිකාෙයි  
ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. පසු ගිය ආණ්ඩුෙ එය සියයට 31.3 
ඉඳලා සියයට 16.8ට ෙැසථවූො  ජාතිකා ඉතුරුේ අුවපාතය සියයට 
19.8 ඉඳලා සියයට 14.4ට ෙැසථවූො  රුපිය් 231ට තිුදණු 
වඩොලවය 1129 ෙර්ෂ්ඨය ෙන වකාොට රුපිය් 278.78ට නැංවූො  
වජවේ  ය ෙව දළ වේය ය නිෂ්ඨථපාදනයට සාවේක්ෂ්ඨෙ සියයට 71.3 
ඉඳලා සියයට 86.8ට නැංවූො. එවහම නේ  වේ ආර්ිකකා ඔසථතාර්ලා 
අද තමයි ඉපදිලා තිවෙන්වන්. පසු ගිය අවුරුු  පවහේම වමතුමන්ලා 
ීයෙත් වෙලා නැහැ.  

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ෙැට් ෙේද අඩු කාවලා  ආදායේ 
ෙු  අඩු කාවලා  ෙු  ්රමා  සහ ෙු  සීමා ්රතිශත අඩු කාවලා අපි 
උත්සාහ කාවළේ වමොකාටද? වේ වවට් ෙයාපාරිකායාට  නිෂ්ඨථපාදකායාට 
සහනයක් ලො දීමට  ඒ හවහා සාමානය මිනිසුන්වේ ෙු  ෙව අඩු 
රීමේමට  භාණ්ඩෙල මිල ග න් අඩු රීමේමට තමයි අපි උත්සාහ 
කාවළේ. 1129 ෙර්ෂ්ඨවේ ෙැට් ෙේවදන් රුපිය් ිතලියන 443ක් 
ආණ්ඩුෙට ලැුද ා. 1111 ෙර්ෂ්ඨවේදී රුපිය් ිතලියන 133 යි 
ලැුදවණ්. 1129 ෙර්ෂ්ඨවේදී ආදායේ ෙේවදන් රුපිය් ිතලියන 
417ක් ලැුද ා. 1111 ෙර්ෂ්ඨවේදී රුපිය් ිතලියන 168 යි ලැුදවණ්.  

 

 

 රු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon. 

Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam to the Chair.  

 

 රු මආචාර්ය  බන්ු ල ගුටවර්ධන මහතා මමවමළඳ 

අමාතයතුමා  
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) பந்துை குணவர்தன - வர்த்தக 

அமமச்ெர்) 

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

Sir, I propose that the Hon. Shanakiyan Rajaputhiran 
Rasamanickam do now take the Chair.  
 

ප්රශ්නය විමසන ලදින්  සභා සේමත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව  රු  මේලු කුමාර් මහතා මූලාසනමයන් සවත් වූමයන්, 

 රු ෂාටක්ිරයන් රාජපුත්තිරන් රාසමාණික්කේ මහතා මූලාසනාරූඪ 
විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு பவலு குமார் அவர்கள் அக்கிராெனத் 

தினின்று அகைபவ, மாண்புமிகு ொணக்கியன் ரா புத்திரன் 

இராெமாணிக்கம் அவர்கள்  தமைமம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON.VELU KUMAR left the Chair, and THE 
HON. SHANAKIYAN RAJAPUTHIRAN RASAMANICKAM took 
the Chair. 

 රු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please continue with your speech.  

 
 රු වසන්ත යාපාබණ්ඩාර මහතා 
(மாண்புமிகு வெந்த யாப்பாபண்டார)  

(The Hon. Wasantha Yapabandara) 

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අවේ වවට් ජනතාෙ වේ 

ආණ්ඩුෙ වකාවවහි අකාලංකා විශථොසයක් තැුදො. වජය ආදායේ ෙු  

අඩු රීමේම  ෙැට් ෙු  අඩු රීමේම  අවනම්ත් ෙු  ්රතිශත අඩු රීමේම 

කාවළේ ඇයි රීයා අවේ වවට් ජනතාෙට අපි රීයන්න ඕනෑ. 

සාමානය ජනතාෙ පරිහව ය කාවන ෙඩුෙල මිල අඩු කාවන්න 

නේ  ෙු  ෙව අඩු කාවන්න නේ ෙු  ්රතිශත අඩු කාවන්න ඕනෑ. 

විපක්ෂ්ඨවේ අය ෙු  පිළිෙඳෙ අද උවේ රීයපු වේේ  ඒ ොවේම 

ඊවේ රීයපු වේේ අපි අහවගන හිටියා. වේ වවට් ආදායේ 

ූලලයන් පිළිෙඳ කාාා වනොකාවන විපක්ෂ්ඨය අද රීයන්වන් 

වමොකාක්ද? විවශේෂ්ඨවයන් මට කාලින් කාාා කාවපු මන්ත්රීෙවයා ්රුදඛ 

සමඟි ජන ෙලව ගය  ජනතා විුදක්ති වපවුද   ඒ ොවේම 

එළිවේ ඉන්න වපවටුගාමින් ඇතුළු සියලුවදනා රීයනො  "ෙු  අය 

කාවගන්න ෙැරි වෙච්ත අයවගන් ෙු  අය කාවගත්තා නේ වේ 

අවුරුේවේ විතවක් රුපිය් ිතලියන 215ක් ලැවෙනො" රීයලා. 

මම ජාවගොඩ මැතිතුමාට රීයනො  අවේ වවට් පුනවාෙර්තන වියදම 

විතවක් ෙර්ෂ්ඨයකාට සාමානයවයන් රුපිය් ිතලියන 1 511කාට ෙඩා 

ෙැඩි ්රමා යක් ෙන ෙෙ. එය  රුපිය් ිතලියන 1 548ක් වලසයි ශ්රී 

ලංකාා මහ ෙැංම්ව  1111 ොර්ෂිකා ොර්තාව  සඳහන් කාව 

තිවෙන්වන්. අපි රීයනො  රුපිය් ිතලියන 215ක් වූ ඒ ෙු  ුදදල 

අප අය කාව ගත යුතු ෙෙ. ඒ සඳහා වේය ය ආදායේ 

වදපාර්තවේන්තුෙ ක්රියා කාවනො. නුදත් මම අහනො  විපක්ෂ්ඨය 

ආණ්ඩුෙට රීයන්වන් ආදායේ ෙැඩි කාවගැනීම පිළිෙඳ සාධාව  

උත්සාහයක් ගන්න රීයන කාාාෙද රීයලා. අය කාව වනොගත් ෙු  

අය කාව ගැනීමට  ෙු  වනොවගෙන අය ෙු  දැලට හසු කාව ගැනීමට  

ඒ අයවගන් ෙු  ලො ගැනීමට නෙ ුදද් ඇමතිතුමා ුදද් පනතට 

අදාළ සංවශෝධනයක් පාර්ලිවේන්තුෙට ඉදිරිපත් කාව තිවෙනො.  

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  මට රීයන්න ඕනෑ වේකායි. 

විපක්ෂ්ඨය වේ මහ ෙැංම් ොර්තාෙත් පාවිච්චි කාවලා වමොකාක්ද 

රීයන්වන්? ඔවුන් සාධාව  විව තනයක්ද වේ ඉදිරිපත් 

කාවන්වන්? වේ අය නිතවම කාවන්වන් තමන්වේ හිවත් වෙන 

වදයක් තොවගන ෙංතනිකා අදහසක් ඉදිරිපත් කාවන එකායි. ඔවුන් 

රීයන්වන්  වේ ආදායේ ූලලයන් ෙර්ධනය කාව ගැනීමට රීසිු  

අෙසථාාෙක් ලො වනොවදන ආකාාවවේ කාාායි.  

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  වේ වවට් තිවෙන්වන්  ෙර්ග 

රීවලෝමීටව 65 621ක් පම  ෙන භූමි ්රමා යක් ෙෙ අපි 

දන්නො. වේ ම්ඩා භූමිවේ ඉඳලා වලෝකා ආර්ිකකාය ජය ගන්වන් 

වකාොවහොමද? ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අපි දැුවම වක්න්රීය 

ආර්ිකකායක් වගොඩ නඟන්න ඕනෑ. වේ වට ශික්ෂිත රම ෙලකාායක් 

සිටින වටක්. වේ වවට් මිනිසුන්වේ  දරුෙන්වේ අධයාපනිකා දැුවම 

හවහා වලෝකා මට්ටමින් ආදායේ උපයා ගන්න අපට පුළුෙන්. ඒ 

සඳහා අපට වපෞේගලිකා විශථෙවිදයාල සංකා්පයට යන්න වෙනො. 

වපෞේගලිකා විශථෙවිදයාල එක්කා යන ගමවන්දී අප උත්සාහ 

කාවන්න ඕනෑ ම්මක් සඳහාද? අප උත්සාහ කාළ යුත්වත්  වජවේ 

දැඩි නියාමනය හුදව  ඒ විශථෙවිදයාල අධයාපනය ළුදන්ට ලො 

දීමටයි. වේ වවට් ළමයින්වේ පම ක් වනොවෙයි  

ජාතයන්තවවේත් දැුවේ වක්න්්රය ෙෙට වේ වට පත් කාව ගන්න 

අපි උත්සාහ වනොකාවන්වන් ඇයි? එය ආදායේ ූලලයක් වන්ද? 

එවිට අවේ වවට් සාමානය දරුෙන්ට වනොමිලවේ ලො වදන 

අධයාපනය තෙත් ශක්තිමත්ෙ ලො වදන්න පුළුෙන් වන්ද?

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  මම රීයනො  වාජය වපෞේගලිකා 
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හවු් ක්රියාකාාරිත්ෙයකාට යන්න අපට සිු  ෙන ෙෙ. දැනට වකාොළඹ 

ඉදිෙන ගුෙන් මාර්ග  Port City ආදී ෙයාපෘති ක්රියාත්මකා කාවන්වන් 

විවේශ ආවයෝජන මඟින්. ජනතා විුදක්ති වපවුද  ඇතුළු 

විපක්ෂ්ඨවේ සිටින අවනම්ත් ෙලව ගෙලින් මම අහනො  වේ වට 

වගොඩ ගත හැරී ආදායේ ූලලයන් පිළිෙඳෙ ඔෙතුමන්ලා අෙංකාෙ 

්රකාාශ කාවන්වන් නැත්වත් ඇයි රීයලා. වේ වට වගොඩ ගන්න 

සාධාව   අෙංකා වුෙමනාෙක් ඔෙතුමන්ලාට තිවෙනො නේ  වේ 

වවට් ආදායම ජනනය රීමේමට වේ වෙලාව  අප කාළ යුත්වත් 

වමොනොද රීයලා කාරු ාකාව වපන්ො වදන්න.  

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අපි Port City ෙයාපෘතිය 

ආවේභ කාවන්න ක්රියා කාළා  වකාොළඹ ෙවාවේ නැවඟනහිව ජැටිය 

පිළිෙඳ සාධනීය ්රතිපත්ති මාලාෙක් වගනාො  ත්රිම් ාමලවේ 

වත් ටැංරී පිළිෙඳ සාධනීය ්රතිපත්ති මාලාෙක් වගනාො. නුදත්  

වේ රීසිු  ආදායේ ූලලයක් පිළිෙඳෙ එතුමන්ලා රීයන්වන් නැහැ.  

වලෝකාවේ හැම ආණ්ඩුෙක්ම වකාොවවෝනා ෙසංගතය නිසා අද 

ෙන වකාොට ිතත්තියට වහේත්තු වෙලා තිවෙන්වන්. ඒ හැම 

ආණ්ඩුෙක්ම එවසේ ිතත්තියට වහේත්තු වෙලා තිවෙන වේ වෙලාව  

විපක්ෂ්ඨවේ අය උත්සාහ කාවන්වන් වේ වවට් ජනතාෙ උසි ගන්ො  

පාවට ඇද දමන්නයි. වකාො වවෝනා ෙසංගතවයන් ජනතාෙවේ දිවි 

ගලො ගන්න අතිගරු ජනාධිපතිතුමා එන්නත්කාව  ෙැඩසටහන 

වට පුවා ක්රියාත්මකා කාවනො. මිලිටරිකාව යක් ගැන රීයමින් 

විපක්ෂ්ඨය ආණ්ඩුෙට වතෝදනා එ්ල කාවනො. නුදත් ඊවේ 

වාත්රිවේත් වකාොළඹ සියලු ජනයා වෙත ඇසථට්රාවසවනකාා එන්නවත් 

වදෙැනි මාත්රාෙ ලො  දීමට හුදදාෙ කාටයුතු කාළ හැටි අපි දැක්කාා. 

මිලිටරිකාව ය හවහා එදා යුේධය ජය ගත්තා ොවේම  

එන්නත්ෙලින් ව ට සුෙපත් කාවන්නත් වජය ක්රියා කාවනො  යුේධ 

හුදදාෙ ක්රියා කාවනො. ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  වේ සියයට 

තුවන් කාණ්ඩායමට අපි රීයනො  ඔෙතුමන්ලා නැති ්රශථන මො 

පාමින්  වේ වවට් මහ ජනතාෙ පාවට ෙසථො  උසි ගන්ො උත්සාහ 

කාවන්වන් වේ ව වට් මිනිසුන් විනාශවේ ුදෙ විටට වගන එන්නයි 

රීයලා. අවේ වවට් ජනතාෙවේ හිත සුෙ පිණිස වජය ගන්නා 

උත්සාහයන්ට උද  කාවන්න  ආදායේ ූලලයන් වපන්ො වදන්න 

කාාරුණිකා ෙන්න රීයන ඉ්ලීම කාවමින් මා නිහඬ වෙනො.  

වෙොවහොම සථතුතියි. 
 

 රු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Weerasumana 

Weerasinghe. You have ten minutes. 
 

 
[අ.භා. 4.31  

 

 රු වීරසුමන වීරසිාහ මහතා 
(மாண்புமிகு வீரசுமன வீரெிங்ஹ)  

(The Hon. Weerasumana Weerasinghe) 

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  වටකා ආර්ිකකාවේ කාැඩපත 

තමයි මහ ෙැංම් ොර්තාෙ. මහ ෙැංම් ොර්තාවෙන් වපන්ුවේ කාවන 

්රතිිතේෙය වවට් ආර්ිකකා තත්ත්ෙයයි. වටකා ආර්ිකකාවේ ඉදිරි 

ගමන් මග  ආර්ිකකාවේ හැසිමේම ොවේම ආර්ිකකාය ගමන් කාළ යුතු 

දිශානතිය ගැන රීයෙන්න ඉඩක් ලැවෙන්වන් මහ ෙැංම් 

ොර්තාවෙන්. ඒ නිසා මහ ෙැංම් ොර්තාෙ පිළිෙඳෙ කාවන වේ 

විොදය  සාේ්රදායිකාෙ වගවී ගිය කාාල පරිච්වේදය පිළිෙඳ කාාා 

කාවනොට ෙඩා ඉදිරි කාාල පරිච්වේදවේදී අප ුදුණ  වදන 

අන්වයෝග පිළිෙඳ කාතිකාා කාවන සාකාච්ඡාෙක් ෙෙට පත් විය යුතු 

ෙෙයි මවේ හැඟීම.  

2020 අවුරුේවේ අවේ වවට් ආර්ිකකාය ගැන සඳහන් කාවන මහ 

ෙැංම් ොර්තාෙ පිළිෙඳෙ කාාා කාවන්න ඉසථවස්ලා මම එකා 

කාාව යක් සඳහන් කාවන්න ඕනෑ. ලංකාා ඉතිහාසවේ දැෙැන්තම 

ආර්ිකකා අර්ුදදයට ුදුණ  ු න් අවුරුේද තමයි 1111 අවුරුේද. අප 

දන්නා ඉතිහාසවේ 2931-2935 කාාල පරිච්වේදය තුළ මැව්රියා 

ෙසංගතය අවේ වටටත්  වලෝකායටත් උරුම වුණු වෙලාව ත් 

වලෝකා ආර්ිකකා අර්ුදදයක් නිර්මා ය වු ා. 2971 දශකාවේ ුද් 

අෙධිවේ වලෝකා ආර්ිකකා අර්ුදදයක් නිර්මා ය වු ා. අපට 

මතකායි  1111 ෙර්ෂ්ඨවයන් පසු දශකාවේත් වලෝකා ආර්ිකකා 

අර්ුදදයක් නිර්මා ය වුණු ෙෙ. හැෙැයි  වේ වගෝලීය ෙසංගත 

තත්ත්ෙයත්  වගෝලීය ආර්ිකකා අර්ුදදයත් එක්කා ඉතිහාසවේ 

කාෙදාෙත් වනොවූ විරූ ආර්ිකකා අර්ුදදයකාට තමයි අප ුදුණ  

වදන්වන්. වගෝලීය ෙසංගත තත්ත්ෙය සහ වගෝලීය ආර්ිකකා 

අර්ුදදය තුළ අප දැකාපු වදයක් තිවෙනො. ආර්ිකකා අර්ුදදයක් 

කාළමනාකාව ය කාවගන්න අසමත් වු ාම  එය සමාජ අර්ුදදයක් 

ෙෙට පත් වෙනො. 

එම නිසා වජවේත්  ආණ්ඩුව ත්  විවශේෂ්ඨවයන්ම මහ 

ෙැංම්ව ත් ්රධාන ෙගකීම ෙෙට පත් වෙන්වන්  වේ ආර්ිකකා 

අර්ුදදය සමාජ අර්ුදදයක් ෙෙට පත්වෙන්න වනොදී 

කාළමනාකාව ය කාව ගැනීමයි. ඒ සේෙන්ධවයන් මහ ෙැංම්ෙට 

්රධාන ෙගකීමක් පැෙවවනො. මට මතකායි  ජනාධිපතිතුමා එකා 

වෙලාෙකා මහ ෙැංම්ෙට රී ො  වේ ්රශථනෙලට උත්තව 

වහොයන්න මහන්සි වෙලා ෙැඩ කාවන්න රීයලා  මහ ෙැංම්ෙ 

වනොනිදන ආයතනයක් ෙෙට පත් විය යුතුයි රීයලා. 

ජනාධිපතිතුමා එදා ඒ කාාාෙ කාළ ගමන් මහ ෙැංම්ෙ එළි 

වෙනතුරු ලයිට් දමාවගන ෙැඩ කාවනො  සමාජ  මාධය තුළින් අපි 

දැක්කාා.  හැෙැයි  අද එවහම ලයිට් දමාවගන ෙැඩ කාවනොද රීයන 

එකා ්රශථනයක්. වේ ආර්ිකකා අර්ුදදෙලට උත්තව වහොයන්න මහ 

ෙැංම්ෙ කාටයුතු කාවන තත්ත්ෙයක් වපවනන්න නැහැ. හැෙැයි  

ෙර්තමාන මහ ෙැංම් අධිපති මහාතාර්ය ඩේලි .ඩී. ලක්ෂ්ඨථමන් 

මැතිතුමාට අපි සථතුතිෙන්ත වෙනො. එතුමා අවේ වවට් ආර්ිකකා 

විදයාඥයන් අතව ඉන්න ්රාමාණිකා ුදේධිමවතක්. ඒ ොවේම  හිටපු 

මහ ෙැංම් අධිපති ආතාර්ය ඉන්්රජිත් ම්මාවසථොමි මැතිතුමාත් 

්රාමාණිකා ුදේධිමවතක්. වේ වවට් ආර්ිකකාය කාළමනාකාව ය 

කාවන්න එතුමන්ලාවගන් ලැුදණු දායකාත්ෙයට මාවේ වගෞවෙය  

සථතුතිය පුද කාවනො. හැෙැයි  ඊට කාලින් හිටපු මහ ෙැංම් 

අධිපතිෙවයා  වූ ඒ ෙහිවෙයා  කාළ දැෙැන්ත හානිය  විනාශය 

වහේතුවෙන් අදටත් අවේ වවට් ආර්ිකකා වේහය කාළමනාකාව ය 

කාවන්න ෙැරි තත්ත්ෙයට පත්වෙලා තිවෙනො.  එදා මහ ෙැංම්ෙට 

කාළ විනාශයට  වේ ව වට් ූලලය පේධතියට කාළ විනාශයට-අර්ුනන 

මවහේන්්රන්ලා කාළ විනාශයට- උත්තව වහොයන්නෙත්  ඔවුන්ට 

නිසි දඬුෙේ වදන්නෙත් තෙම අපට පුළුෙන්කාමක් ලැිතලා නැහැ. ඒ 

නිසා වේ වවට් ආර්ිකකාවේ ්රධාන මර්මසථාානයක් ෙන මහ 

ෙැංම්ව  ෙර්තමාන අධිපතිෙවයා "ජාතයන්තව ූලලය අවුදදල" 

රීයන උගුව් හිව වෙන්වන් නැතුෙ වේ වවට් ආර්ිකකාය යේ 

්රමා යකාට කාළමනාකාව ය රීමේම පිළිෙඳෙ අවේ වගෞවෙය  

සථතුතිය පුද කාවන්න ඕනෑ.  

අකාැමැත්වතන් වු ත් රීයන්න ඕනෑ තෙත් කාාව ාෙක් 

තිවෙනො  අවේ වවට් සිටින ආර්ිකකා විදයාඥයන් සේෙන්ධෙ. ගරු 

ෙන්ු ල ගු ෙර්ධන ඇමතිතුමා වේ අෙසථාාව  ගරු සභාව  

ඉන්නො. ආර්ිකකා විදයාඥයන්වගන් ෙුණතවයක් ෙටහිව ආර්ිකකා 

චින්තනවයන් වපෝෂ්ඨ ය ලෙපු අය. ඒ  ෙටහිව ආර්ිකකා 

චින්තනවේ වපෝෂ්ඨ ය ලෙපු  අධයාපනය ලෙපු අයවේ වමොළ ටිකා 

වහෝදලායි තිවෙන්වන්  ජාතයන්තව ූලලය අවුදදල - IMF - සහ 
වලෝකා ෙැංම්ෙ - World Bank එකා. ඔවුන් තෙමත් කා්පනා 
කාවන්වන්  මෑත දශකා තුන-හතවකා කාාල පරිච්වේදය තුළ වේ 

වලෝකාවේ හැසිමේේ සේෙන්ධෙයි. හැෙැයි  වේ වලෝකාවේ ගමන් 

මඟ වෙනසථ වෙලා තිවෙනොය රීයන කාාව ාෙ පිළිෙඳෙ ඔවුන් 
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පාර්ලිවේන්තුෙ 

තෙමත් හරියට රීයවීමක් කාවලා තිවෙනොද රීයන්න දන්වන් 

නැහැ. සියෙසථ පහකාට පසුෙ අද වලෝකාවේ ෙලෙතා ෙෙට ආසියාෙ 

පත් වෙලා තිවෙනො. සියෙසථ පහකාට පසුෙ අද වලෝකාවේ 

ෙලෙත්ම ආර්ිකකාය තිවෙන්වන් ආසියාව . ඒ නිසා තමයි 

ආසියාව  ආර්ිකකාය  යේ දිශානතියකාට  යේ ගමන් මඟකාට යන 

ෙැඩ පිළිවෙළක් අවේ ොවේ වටකා සිේධ කාවන්න ඕනෑ. ඒ 

වෙුවවෙන් ෙසථතුකා  තත්ත්ෙයන් සෑවහන්න  අවේ වවට් 

නිර්මා ය වෙලා තිවෙන වෙලාෙක් වේකා.  ඒ නිසා වලෝකා 

ආර්ිකකා තත්ත්ෙයත් එක්කා තීන්ු  ගැනීම වේ වමොවහොවත් ඉතාම 

ෙැදගත් කාාව ාෙක් ෙෙට පත් වෙලා තිවෙනො.  

ආර්ිකකා විදයාඥයන්වේ කාාර්යභාවය අපි වේ වමොවහොවත් 

සිහිපත් කාවනො. ආතාර්ය එන්.එේ. වපවර්වා  මහ ෙැංම්ෙ සමඟ 

සේෙන්ධ වෙලා හිටපු ආතාර්ය ගාමිණී වකාොවවයා ොවේ මහා 

්රාමාණිකා ුදේධිමතුන්වේ චින්තනයන් අෙශය වෙලාෙකා තමයි 

1111 මහ ෙැංම් ොර්තාෙ ගැන අපි වේ කාාා කාවන්වන්. ඒ නිසා 

සාේ්රදායිකා වකාෝ ෙලින් ගැලවිලා වේ ගමන යන්න පුළුෙන් නේ 

තමයි අවේ වවට් ආර්ිකකාය ඔසො තෙන්න පුළුෙන්කාම 

ලැවෙන්වන්. ඒ නිසා නැෙත ෙතාෙක් මහ ෙැංම් අධිපතිතුමාට 

සථතුතිෙන්ත වෙනො  IMF උගුවලන් අප ගලො ගන්න වේ 

වමොවහොත වෙනකා් සමත්වීම ගැන. වමොකාක්ද  IMF උගුල 
රීයන්වන්? IMF උගුල රීයන්වන්  හැම දාම ඔවුන්  ය දීලා අප 

වකාොන්වේසිෙලට හිව කාවන එකා. ඒ වකාොන්වේසි  සුෙසාධන 

කාේපාු  කාවන සහ සමාජ සුෙසාධන අහිමි කාවන වකාොන්වේසි. 

අපට වමවතක් ඒ කාාව වයන් ගැලවිලා ඉන්න පුළුෙන්කාම ලැබී 

තිවෙනො. ජාතයන්තව ූලලය අවුදදලින් ඉතිහාසවේ අෙසථාා 

ග නාෙකා -ොව 24ක්  25ක්- අපි  ය අවවගන තිවෙනො. 

මහින්ද වාජපක්ෂ්ඨ වජයට  එවහම නැත්නේ වගෝධාභය වාජපක්ෂ්ඨ 

වජයට මා සථතුතිෙන්ත වෙනො  වේ කාාල සීමාෙ තුළ IMF 
උගුවලන් ගැලවිලා  ආර්ිකකා අමාරුකාේ මධයවේත් ආර්ිකකාය 

කාළමනාකාව ය කාවවගන ඉදිරියට යන්න අපට පුළුෙන්කාම 

ලැබීම සේෙන්ධෙ.  

ඊළඟ කාාව ය තමයි අපි වකාොවහොමද වාජය ආදායම ෙැඩි කාව 

ගන්වන් රීයන කාාව ය. 2977 අවේ වවට් ආර්ිකකාය අුවෙ අවේ 

වවට් දළ වේය ය නිෂ්ඨථපාදනය වාජය ආදායමින් සියයට 14යි. හැෙැයි 

ඒකා ක්රමිකාෙ අඩුවෙලා  1129 ෙනවකාොට වාජය ආදායම සියයට 9 

දක්ො අඩු වු ා. ගරු අජිත් නිෝ කාේවා් වාජය ඇමතිතුමනි  මා 

විශථොස කාවන්වන් වේ වකාොවි් අර්ුදදයත් එක්කා අද වාජය ආදායම 

ිතන්ු ෙට ෙැහැලා රීයලායි. වාජය ආදායම ෙැඩි කාව ගැනීවේ 

උපක්රමය තමයි ඊළඟ කාාර්යභාවය ෙෙට පත් වෙන්වන්. ඒ නිසා 

වාජය ආදායම ෙැඩිකාව ගැනීවේ ්රධාන කාාර්යභාවය ෙන ෙු  

්රතිපත්තිය පිළිෙඳෙ වෙනදාට ෙඩා සැලරීලිමත්ෙ මැදිහත් වෙන්න 

ඕනෑ. ෙර්තමාන ුදද් ඇමතිතුමා  වේ පිළිෙඳෙ ්රාමාණිකා 

ඕනෑකාමක් තිවෙන පුේගලයම් විධියට අපට යේ විශථොසයක් 

තිවෙනො. වේ වවට් ෙු  ්රතිපත්තිය පිළිෙඳෙ  නැෙත ජාතිකා ෙු  

්රතිපත්තියට ත්ලු ෙන රීයවීමකා අෙශයතාෙ තමයි දැන් 

වපන්ුවේ කාවලා තිවෙන්වන්.  

වේ වවට් ආදායම ඔසො තෙන ්රධාන ම්ලුුව තුන ෙන වේය ය 

ආදායේ වදපාර්තවේන්තුෙ  වර්ගු වදපාර්තවේන්තුෙ සහ සුවාෙු  

වදපාර්තවේන්තුෙ යන ම්ලුුව තුනම දැන් අෙලන් වෙලා 

තිවෙනො. එම ම්ලුුවෙලට දැන් ුදක්ම් ගහන්න සිු  වෙලා 

තිවෙනො. එම නිසා වේ ම්ලුුව ෙහාම ්රතිසංසථකාව ය කාවන්න 

අපට ඉඩ කාඩ වනොලැුදව ොත්  අවේ වවට් ආදායම දැෙැන්ත වලස 

තෙ තෙත් වේදනීය තත්ත්ෙයකාට පත් වෙන්න පුළුෙන්. එම නිසා 

වේ ම්ලුුව තුන වෙුවවෙන් දැෙැන්ත පරිෙර්තනයක් සිු  කාළ 

යුතුයි. අකාමැත්වතන් වු ත් රීයන්න වෙනො  අපි පසුගිය 

කාාලවේ වමොන තවේ උත්සාහ දැරුො වු ත්  වාජය ආදායම 

ඔසො තෙන එම ආයතන තුන ලංකාාව   දෂිතම ආයතන 

ලැයිසථතුව  ඉහළින්ම තිවෙන ආයතන ෙෙට පත්වෙලා තිවෙන 

ෙෙ. වමොන උපක්රම පාවිච්චි කාළත් ෙැඩක් වු ාද? අපට මතකායි  

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් හුදදාව  ඉහළම තනතුවකා සිටි 

ෙැදගත් නිලධාරියම් වර්ගු වදපාර්තවේන්තුෙට පත් කාළ ෙෙ. 

නුදත්  අොසනාෙකාට එම ආයතනය ඇතුළත තිවෙන යන්ත්ර ය 

තෙමත් පව  විධියටමයි ක්රියාත්මකා වෙන්වන්. 'වෙෝතලය මාරු 

කාළාට පව  ෙයින්මයි'  තිවෙන්වන්. එම නිසා වේ ආයතන 

පේධතිය වෙනසථ කාවන්න කාටයුතු කාළ යුතුයි. 

අද මම කාාා කාවන තෙත් එක් කාාව යක් තමයි  අවේ වවට් 

ආර්ිකකාය ශක්තිමත්ෙ ඔසො තෙන ්රධාන කාාව ාෙක් ෙන ඉතිරි 
රීමේේ පිළිෙඳ කාාව ය. ඒ සේෙන්ධවයන් නිසි අෙධානයක් නැති 

වුණු කාාල පරිච්වේදයක් ෙෙට වේ කාාල පරිච්වේදය පත්වෙලා 

තිවෙනො. අවේ වවට් ජනතාෙ ඉතුරුේකාව වයන් ගැලවිලා 
ගිහින් තිවෙනො. වලෝකාවේ දියුණු වුණු හැම වටකාම දියුණුව  

්රධාන වහස ෙෙට පත්වෙලා තිවෙන්වන් ඔවුන්වේ ඉතුරුේ 
වකාොටසයි. අපට මතකායි  චීන විේලෙවයන් පසථවසේ චීනය දියුණු 

වෙනවකාොට මිනිසුන්ට ආයාතනා කාළා  ුදද් ඉතුරු කාවන්න 
රීයලා. ඒ මිනිසථසු තමන් ළඟ ති ුදණු ුදද් සිය්ල ඉතුරු කාළා. ඒ 

ඉතුරුේ තමයි වාජය ආදායම ෙෙට පත් වුවණ්. අද අවේ වට 

ඉතුරුේකාව ය ගැන රීසිම කාතිකාාෙක් කාවන්වන් නැහැ. ඉතිරි 
රීමේම සඳහා හදපු ෙැංම්ෙක් ෙන ජාතිකා ඉතිරි රීමේවේ ෙැංම්ෙ අද 

තෙත් එක් ොණිජ ෙැංම්ෙක් විතවයි. අවේ පාස් අෙධිය තුළ අපට 
ඉතිරි රීමේම සඳහා පුරුේදක් ඇති කාළා. අපි ඉසථවකාෝව් යනවකාොට 

ුදද් ඉතිරි රීමේම සඳහා තැපැ් කාාර්යාලය මඟින් ුදද් එකාතු 
කාළා. අපි වපොඩි කාාලවේ ෙැංම් වපොතක් ඇවලා වදමවුපිවයෝ 

ඒකාට ුදදලක් දැේමා. අද ඒො රීසිෙක් ක්රියාත්මකා වෙන්වන් 

නැහැ. අද ඉතිරි රීමේම පුරුු  රීමේම සඳහා වට ත්ලු කාවන්වන් 
නැත්නේ  ඉදිරිවේ දී  වේ වට දැෙැන්ත වේදොතකායකාට ත්ලු 

වෙන්නට පුළුෙන්. එම නිසා පාස් පේධතිය තුළදී 
ඉතුරුේකාව ය පිළිෙඳ ෙහ-ෙහා ෙැඩි මැදිහත් වීමක් කාවන්න 

ඕනෑ. ඉතුරුේකාව ය රීයන එකා සමාජගත ුණරුෙක් ෙෙට පත් 
කාවන්නට ඕනෑ. හතළිසථ තුන්ලක්ෂ්ඨයක් වුණු සෑම පාස් 

දරුවෙම්ටම ෙැංම් වපොතක් අනිොර්ය කාවන්න ඕනෑ  හැම 

දරුවෙම්ටම කාැටයක් ලො වදන්නට ඕනෑ. ඒ විධියට ොර්ෂිකාෙ 
ඉතිරි  කාවන්න පුළුෙන්කාම ලැුදව ොත්  එය වේ වටට දැෙැන්ත 

ශක්තියක් ොවේම ඉතුරුේකාව ය පැත්වතුවත් ෙැදගත් කාාර්ය 
භාවයක් ව වි. 

අෙසාන ෙශවයන්  වේ වවට් ෙැංම් පේධතිය පිළිෙඳෙ නැෙත 
නියාමනයක් සිු  වෙන්න ඕනෑය රීයන කාාව යත් රීයන්න ඕනෑ. 

අද තිවෙන ෙැංම් පේධතිය සථාාපිත කාවන්න එදා ීයවිත 

පරිතයාගවයන් කාැප වුණු නායකායන් රීහිපවදවනක් ඉන්නො. 
ටී.බී. ඉලංගවත්න  ඇන්.ඇේ. වපවර්වා  ෆීලික්සථ ඩයසථ 

ෙණ්ඩාවනායකා  ඒ ොවේම පිලිේ ගු ෙර්ධන ෙවේ විේෙතුන් 
විසින් ිතහි කාළ ෙැංම් පේධතිය අද ූලලිකා පවමාර්ාෙලින් ෙැහැවෙ  

යනො. කාලින් රී ො ෙවේ  ජාතිකා ඉතිරි රීමේවේ ෙැංම්ෙ අද ඉතිරි 
රීමේවේ ෙැංම්ෙක් වනොවෙයි   ොණිජ ෙැංම්ෙක් ෙෙට පත්වෙලා 

තිවෙනො. 
 

 රු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඔෙතුමාට වෙන් වුණු කාාලය දැන් අෙසන්.  

ඔෙතුමාවේ කාාාෙ අෙසන් කාවන්න. 

 

 රු වීරසුමන වීරසිාහ මහතා 
(மாண்புமிகு வீரசுமன வீரெிங்ஹ)  

(The Hon. Weerasumana Weerasinghe) 

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  මට තෙ සුළු වෙලාෙක් ලො 

වදන්න  මම අෙසන් කාවන්නේ.   
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එදා මහජන ෙැංම්ෙ සථාාපිත කාවළේ සංෙර්ධන ෙැංම්ෙක් 

විධියටයි. අද ඒ ෙැංම්ෙ සංෙර්ධන ෙැංම්ෙක්ද? ඒකා තෙත් එක් 

ොණිජ ෙැංම්ෙක් විතවයි. එම නිසා ෙැංම් පිහිටුවීවේ අවුදණු 

සාක්ෂ්ඨාත් කාවගන්න නැෙත රීයවීමක් කාවන්න රීයන කාාව ාෙ 

සිහිපත් කාවනො. පසුගිය කාාලවේ ෙැංම්ෙලින් විශාල ෙශවයන් 

 ය ලො දීේ සිේධවෙලා තිවෙනො.  මහ ෙැංම්ෙ නැෙත 

විග නය කාවලා ඒ ගැන වසොයා ෙලන්න.  අොසනාෙ නේ  එම 

 යෙලින් අතිමහත් ෙුණතවයක් පාරිවභෝගිකා  ය මිසක්  

ආර්ිකකාය ශක්තිමත් කාවන කාෘෂි කාාර්මිකා ක්වෂ්ඨේත්රය සඳහා  

කාර්මාන්ත ක්වෂ්ඨේත්රය සඳහා ලො ු න්  ය වනොවෙයි. එම නිසා ඒ 

ගැනත් කා්පනා කාවන්න රීයා ඉ්ලා සිටිනො. 

1129 වදසැේෙර් මාසවේ අපි ෙු  සංවශෝධන සේෙන්ධවයන් 
ෙවපතළ තීන්ු ෙක් ගත්තා. ඒ තුළින් ්රතිපත්තිමය ෙශවයන් 
දැෙැන්ත වෙනසක් සිේධ වු ා  ආර්ිකකාවේ වෙනසක් සිේධ වු ා.  
මහ ෙැංම්වෙන් වගෞවෙවයන් ඉ්ලා සිටිනො  එම ෙු  සහනයන් 
තෙ ු වටත් පෙත්ොවගන යා යුතුද රීයලා නැෙත රීයවීමක් 
කාවන්න රීයලා. 

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  වකාොවි් සමවේදී ුදළු වටම 
හතවගාවත් ෙැවටේදී   ආර්ිකකාය හතවගාවත් ෙැවටේදී   සමාගේ 
රීහිපයක් අධිලාභ ්රමා යක් ලැුදො. ලාභ ලැබූ එම 
සමාගේෙලින් යේ ුදද් ්රමා යක් වජයට ලැවෙන ආකාාවවයන් 
ෙු  සංවශෝධනයක් ඇති කාවන්න රීයා ඉ්ලා සිටිනො.  මට වේ 
කාාලය ලො දීම සේෙන්ධවයන් ඔෙතුමාට මවේ වගෞවෙයත්  
සථතුතියත් පුද කාවමින්   1111 මහ ෙැංම් ොර්තාෙ 1112ටත්  ඉදිරි 
දශකායටත් රීයවීමක් කාවන මහ ෙැංම් ොර්තාෙක් ෙෙට පත් 
කාවන්නය රීයන ඉ්ලීම කාවමින් මා නිහඬ වෙනො. සථතුතියි. 

 

 රු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

The next speaker is the Hon. Faizal Cassim. You have 
ten minutes. 

 
 
[பி.ப. 4.41] 
 

 රු ෆයිසාල් කාසිේ මහතා  
(மாண்புமிகு மபஸால் காெிம்)  

(The Hon. Faizal Cassim) 

பிஸ்மில்ைாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

சகௌரவ தமைமமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கபள, 

2020ஆம் ஆண்டுக்கான இைங்மக மத்திய வங்கியின் 

அறிக்மக பற்றிய ெமப ஒத்திமவப்புபவமளப் பிபரரமண 

மீதான  விவாதத்திபை பபெ ெந்தர்ப்பம் கிமடத்தமமமயயிட்டு  

நான் மகிழ்ச்ெியமடகின்பறன். இது நிதி ெம்பந்தப்பட்ட 

விடயமாக இருந்தாலும்கூட, இச்ெந்தர்ப் பத்திபை எமது 

பிரபதெத்திலுள்ள பிரச்ெிமனகள் பற்றி ெற்றுப் பபெைாசமன்று 

நான் நிமனக்கின்பறன். அதாவது, காமரதீவு பிரபதெ 

ெமபயின் தவிொளர் அவர்கள் எங்களுமடய நபிகள் நாயகம் 

அவர்கமள அவமதித்து ஓர் அறிக்மகமய விடுத்திருந்தார். 

இதுெம்பந்தமாக நானும் எமது கட்ெியும் கண்டன அறிக்மகமய 

சவளியிட்டதுடன், அவமர வன்மமயாகக் கண்டிக்கின்பறாம்.  

அதுமட்டுமல்ைாமல்  ACMC,  SLMC பிரபதெ ெமப உறுப்பினர் 

களுக்கும்  நாங்கள் நன்றி கூறுகின்பறாம். அவர்களின்  முயற்ெி 

சவற்றிசபற பவண்டுசமன்றும் பகட்டுக்சகாள்கின்பறன்.   

அத்துடன், இந்த  ெமபயிபை நான் இன்னுசமாரு 

கருத்மதக் கூறவிரும்புகின்பறன். EAM Maliban Textiles (Pvt.) 

Limited என்ற ஒரு தனியார் கம்பனி உாிமமயாளர் இல்லியாஸ் 

அப்துல் காீம் அவர்கள் இந்த நாட்டு மக்களுக்கு 300 மில்லியன் 

ரூபாய் சபறுமதியான Urology and Nephrology இற்கான மூன்று 

மாடிக் கட்டிடத்மத 143 கட்டிலுடனும்  13 ICU units உடனும் 

இந்த அரொங்கத்திடம் மகயளித்திருக்கின்றார். கடந்த 

அரொங்கத்தில் நான் இரா ாங்க அமமச்ெராக இருந்தபபாது 

இந்த முயற்ெிமய பமற்சகாண்டிருந்பதாம். அதன் சவற்றி 

இப்பபாது இைங்மக நாட்டிலுள்ள மக்கள் அமனவருக்கும் 

கிமடத்திருப்பமத யிட்டு நாங்கள் மகிழ்ச்ெியமடகின்பறாம். 

அதுெம்பந்தமான ஆவண சமான்றிமன நான் பாராளு 

மன்றத்திபை *ெமர்ப்பிக்கின்பறன். அதமன  ஹன்ொட்டில் 

பெர்த்துக்சகாள்ளுமாறு பகட்டுக் சகாள்கின்பறன். 

அடுத்ததாக,  இன்று அமனவாினதும் பபசுசபாருளாக 

COVID-19 உள்ளது. கடந்த அரொங்கத்திபை பவமைக் 

கமர்த்தப்பட்ட சடங்கு உத்திபயாகத்தர்கள் இன்னும் 

permanent ஆக்கப்படவில்மை. அவர்கள் 20,000 ரூபாய் 

ெம்பளத்திற்காக இரவு பகைாக உமழத்துக் சகாண்டிருக் 

கிறார்கள். நிமறயப் பபாராட்டங்கமள நடத்தியும்கூட 

இன்னும் அவர்களுக்கான நிரந்தர நியமனம் கிமடக்கப் 

படவில்மை. இரண்டு வருடங்களாக அவர்கள் சடங்கு 

பநாமய கட்டுப்படுத்துவதற்குப் பபாராடியது பபான்று COVID

-19 பரவமைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கும் இரவு பகைாகப் 

பபாராடிக்சகாண்டிருக்கின்றார்கள். MOH அதிகாாி களுடனும் 

PHIமார்களுடனும் பெர்ந்து மிகவும் கஷ்டத்தின் மத்தியில் 

அவர்கள் கடமமயாற்றுகின்றார்கள். இந்த இடத்திபை எமது 

நிதி இரா ாங்க அமமச்ெர் அவர்கள் இருக்கின்றார்கள். 

அவர்களுமடய பகாாிக்மகமய நிமறபவற்றித்தர பவண்டு 

சமன்று அவாிடம் பகட்டுக்சகாள்கின்பறன். இவர்களுக்கு  

NVQ Level 4 தமகமமயும் இருப்பதன் காரணமாக 

இவர்களுக்கான நிரந்தர நியமனத்மத வழங்க பவண்டுசமன்று 

நான் இந்த இடத்திபை பகட்டுக் சகாள்கின்பறன்.  

அதுமட்டுமல்ை, எமது பகுதியிபையுள்ள கிராம மவத்திய 

ொமைகளிபை, ஆதார மவத்தியொமைகளிபை ஆளணிப் 

பற்றாக்குமற நிைவுவதால் மக்கள் கஷ்டப்படுவமத நாங்கள் 

காண்கின்பறாம். மவத்தியொமைகளுக்குச் சென்றால் 

அங்குள்ள குமறகமளப் பற்றி எங்களிடம் கூறுகின்றார்கள். 

ஆகபவ, அரொங்கத்திடம் நான் பகட்டுக்சகாள்வது 

என்னசவன்றால், ஓாிைட்ெம் பவமைவாய்ப்பிபை அந்த 

ஆளணிப் பற்றாக்குமறமய நிவர்த்திக்கபவண்டுசமன்றுதான். 

அந்த வமகயில், அவர்களுக் கான நியமனத்மத வழங்கி, 

COVID-19 இமன சவற்றி சகாள்வதற்கு மவத்தியொமை 

அதிகாாிகளுக்கு உதவி செய்ய பவண்டுசமன்று 

பகட்டுக்சகாள்கின்பறன்.   

COVID-19 காரணமாக இந்த நாடு சபாருளாதாரத்மத 

இழந்த நிமையில் காணப்படுகின்றது. இது ெம்பந்தமாக 

நிமறய விடயங்கள் பபெப்பட்டன. எந்த விடயம் பபெப் 

பட்டாலும், உைக நாடுகளிபை சபாருளாதாரம் வீழ்ச்ெியமடந் 

திருப்பது மட்டு மல்ைாது இைங்மகயிலும் சபாருளாதாரம் 

வீழ்ச்ெியமடந் திருப்பமத நாங்கள் ஏற்றுக்சகாள்ளத்தான் 

பவண்டும். இந்தப் சபாருளாதார வீழ்ச்ெியிலிருந்து மீட்ெி 

சபறுவதற்காக அரொங்கம் எல்ைா நடவடிக்மககமளயும் 

எடுத்துக் சகாண்டிருக்கின்றது. உதாரணமாக, இன்று 

நாட்டிபை சுற்றுைாத் துமறமய பமம் படுத்துவதற்காக நிமறய 

பவமைத்திட்டங்கமளச் சுற்றுைாத்துமற அமமச்ெர் 

சகாண்டுவந்திருக்கின்றார். இைங்மகக்கு வரும் சுற்றுைாப் 

பிரயாணிகளுக்கு மிகவும் குமறந்த பநரத்துக்குள் PCR 

பாிபொதமனகமளச் செய்வதற்குாிய பவமைத் திட்டமானது 
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—————— 
*  පුස්තකාලමේ තබා තත. 
*   நூனிமையத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිවේන්තුෙ 

அதிகாாிகளின் அைட்ெியம் காரணமாக 6 மாத காைமாக 

இழுபட்டுக் சகாண்டிருப்பமத நாங்கள் காண்கின்பறாம். இது 

கவமைக்குாிய விடயம். நாட்டுக்கு வருமானத்மதப் சபறுவதற் 

காகச் சுற்றுைாப் பயணிகமள அமழத்துவர பவண்டுசமன்று 

பபாராடிக்சகாண்டிருக்கின்ற இந்தக் காைத்திபை, அதிகாாி 

களின் அைட்ெியம் காரணமாக அரொங்கத்தின் முயற்ெிக்கு 

சவற்றி கிமடக்காதிருப்பதாகக் கூறுகின்றார்கள். அதிகாாி 

களின் முக்கிய கடமம என்னசவன்றால், அரொங்கம் என்ன 

முயற்ெி எடுத்தாலும் அதமனக் காைம் தாழ்த்தாது உாிய 

பநரத்திபை செய்து முடிக்கபவண்டுசமன்பதுதான். அவ்வாறு 

செய்தால் COVID-19 காரணமாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ள எமது 

சபாருளாதாரத்மதக் கட்டிசயழுப்ப முடியுசமன்று நிமனக் 

கின்பறன்.     

அடுத்ததாக, இன்று பெதனப் பெமளமயப் பற்றிப் 

பபெிக்சகாண்டிருக்கின்றார்கள். எமது விவொயிகள் கவமை 

யாக இருக்கின்றார்கள். நானும் ஒரு விவொயி.  விவொயி 

களுடன் நாங்கள் கமதக்கும்பபாது, “Sir, அடுத்த பபாகத்துக்கு 

எங்களுக்குப் பெமள கிமடக்குமா?  இல்மையா?” என்று 

அவர்கள் பகட்கிறார்கள். ලෙන කාන්නයට වපොවහොව හේෙ වෙයිද 
නැේද? ඒකා තමයි  වගොවිවයෝ අවපන්  පළුදවෙන්ම අහන්වන්.  
“உங்களுக்கு அடுத்த வருடம் கிமடக்கும்” என்று நாங்கள் 

கூறியிருக்கின்பறாம். அதாவது, 2021ஆம் ஆண்டு முதைாம் 

கட்ட பவளாண்மமக்காகச் பெதனப் பெமள - compost - 

கிமடக்குசமன்று கூறியிருக்கின்பறாம்.  இருந்தாலும்,  இதில் 

சவற்றி சபற முடியாசதன்று எமது விவொயிகள் 

கூறுகின்றார்கள். அரொங்கத்தின் இைட்ெியத்தில் சவற்றி சபற 

முடியாது.  ஏசனன்றால்,  இந்தச் பெதனப் பெமளப் 

பாவமனக்கு இன்னும் நாங்கள் இமயபாக்கம் அமடய 

வில்மை.  ஏமனய விவொயிகள் ொதாரணமாக 1 அந்தர்  

யூாியாமவ எறிவார்கசளன்றால், எமது பிரபதெத்திபை 

உள்ளவர்கள் அமதவிட இன்னும் ¼ அந்தர் கூட எறிவார்கள். 

அப்படிப்பட்ட விவொயிகள்தான் அவர்கள். பெதனப் பெமளப் 

பாவமனமயக் சகாண்டுவருவதன்மூைம் சநல் உற்பத்தியிபை 

தங்களால் சவற்றி சபற முடியாசதன்று அவர்கள் 

கூறுகின்றார்கள். ஆகபவ, அரொங்கம் இதமனக் கவனத்திற் 

சகாள்ளபவண்டியிருக்கின்றது.  கிரமம் கிரமமாக அல்ைது 

பயிர் பயிராக நாங்கள் இதமனக் சகாண்டுவருவதன்மூைம் 

இதிபை சவற்றிசபற முடியும். அதாவது, முதற்கட்டமாக 

மரக்கறிச் செய்மகயிபை, அதன் பின்னர் சதன்னஞ் 

செய்மகயிபை, அடுத்ததாகத் பதயிமை உற்பத்தியிபை என்று 

கட்டங்கட்டமாகக் சகாண்டுவந்து கமடெியாக பவளாண் 

மமக்கு இந்தச் பெதனப் பெமளப் பாவமனமயக் 

சகாண்டுவந்தால் நாங்கள் இதிபை சவற்றி சபற முடியும். இது 

அரொங்கம் கவனத்திற்சகாள்ள பவண்டிய முக்கியமான 

விடயமாகும்.   

இன்று எதிர்க்கட்ெிமயச் பொோ்ந்த ெிைர் onlineஇபை படிப்பது 

பற்றிப் பபெினார்கள்.  சென்ற அரொங்கக் காைத்திபை சுவிஸ் 

அரொங்கத்தின் நிதியுதவியுடன் 5ஆம் வகுப்புத் சதாடக்கம் 

12ஆம் வகுப்பு வமரக்கும் - 
 

 රු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, your time is over. Please wind up.  
 

 රු ෆයිසාල් කාසිේ මහතා  
(மாண்புமிகு மபஸால் காெிம்)  

(The Hon. Faizal Cassim) 
Sir, give me a few seconds, please.  

அத்துடன், university மாணவர்கள் வமரக்கும் Tab 

சகாடுப்பதற்காக ஒரு சபாிய projectஇமனக் சகாடுத்திருந் 

தார்கள். ஆனால், அமத நிராகாித்துவிட்டார்கள். அது zero 

interest.  35 வருட repayment. அன்றிருந்த கல்வி அமமச்சு 

அதமன நிராகாித்துவிட்டது. அந்தத் திட்டத்தின் தாற் 

பாியத்மத அன்று உணராததால் இன்று நாங்கள் அது 

சதாடர்பான பிரச்ெிமனகளுக்கு முகங்சகாடுக்கின்பறாம். 

ஆகபவ, இவ்வாறான நல்ை திட்டங்கள் நாட்டுக்கு வரும்பபாது 

அவற்மறச் செயற்படுத்த பவண்டுசமன்று பகட்டுக்சகாண்டு, 

விமடசபறுகின்பறன்.  நன்றி. 

 

 රු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

The next speaker is the Hon. (Prof.) Charitha Herath. 
You have 10 minutes.   
 
 
[අ.භා. 4.51       

 

 රු මමහාචාර්ය  චරිත මහේරත් මහතා 
(மாண்புமிகு (பபராெிாியர்) ொித்த பஹரத்)  

(The Hon. (Prof.) Charitha Herath) 

ුදලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  සභාෙ කා් තෙන අෙසථාාව  

ඉදිරිපත් කාවන ලද වමම ෙැදගත් වයෝජනාෙ පිළිෙඳ විොදයට 

සහභාගි වෙන්න ලැබීම ගැන මා ඉතා සතුටට පත් වෙනො. 

විවශේෂ්ඨවයන්ම 1111 මහ ෙැංම් ොර්තාෙ සේෙන්ධෙ ජනතා 

විුදක්ති වපවුදවණ් නායකා අුවව දිසානායකා මන්ත්රීතුමා ඉදිරිපත් 

කාළ වමම වයෝජනාෙ එකා පැත්තරීන් අප විොද කාළ යුතුෙ 

තිවෙන්වන්  අවේ වවට් ඉතා ෙැදගත් ආයතනයක් විසින් ොර්ෂිකාෙ 

ඉදිරිපත් කාවන ොර්තාෙ මත පදනේ වෙලා අවේ වේශපාලන 

්රතිපත්ති තීව  ගැනීවේ පළ් සභාෙකාට එහි තිවෙන දත්ත 

පාවිච්චි කාවන්වන් වකාොවහොමද රීයන එකා පිළිෙඳ අදහසක් 

ඇතිෙයි. එම නිසා අද උවේ වමම වයෝජනාෙ සථිකව කාවපු  අවේ 

මිත්ර හර්ෂ්ඨ ද සි්ො මන්ත්රීතුමා  ඉතා පැහැදිලි ්රශථනයක් මතු කාළා  

ආණ්ඩුව  මතොදය වමොකාක්ද රීයලා. මතොදය රීයලා එතුමා 

අවපන් ඇුණව  අපි ආර්ිකකාය ගැන දවන්වන් වමොන ොවේ 

අදහසක් ද රීයන ්රශථනයයි. ඉතා පැහැදිලිෙ අපි එයට පිළිතුරු දිය 

යුතුයි. අපි වේශපාලන ෙයාපාවයක් විධියට විශථොස කාවන්වන් 

වෙවළඳ වපොළයි  වාජයයයි රීයන යන්ත්ර  වදකාම සමෙවෙ 

වගනියන්න පුළුෙන් ආර්ිකකායක් විසින් අද නිර්මා ය වී තිවෙන 

ගැටලු විසඳන්න පුළුෙන් රීයන එකායි. එම නිසා එය 

වෙවළඳවපොළ පළ් කාවපු  වාජයය ම්ඩා කාවපු පව  එක්සත් 

ජාතිකා පක්ෂ්ඨවේ ආකාෘතිය  වනොවෙයි. ඒකා වෙන විධියකාට 

රී වෙොත්  1111 ොවේ කාාලවේ අවේ සමාජවේ අදහසක් තිුද ා  

වී වෙුවෙට වවෝස ම් ෙෙන ආර්ිකකායක් හදනො රීයා.  අපි 

එවහම කා්පනා කාවන අය වනොවෙයි.  අපි  පුවන් ම්ඹුරු රීයලා 

ෙගා කාවන්න පුළුෙන් ම්ඹුරු පුවෙන ආර්ිකකායක් එක්කා ඉසථසවහට 

යන අය වනොවෙයි. අපි වපෞේගලිකා අංශය විශථොස කාවනො. 

වපෞේගලිකා වේපළ පිළිෙඳ අවේ ෙවපතළ විශථොසයක්  

වගෞවෙයක් තිවෙනො. හැෙැයි  එය වාජයය දිය කාව හරින 

දිසාෙරීන් වනොවෙයි. එම නිසා මම වේ සංොදය  වේ සභාෙ ඉතා 

ෙැදගත් මතොදී සංොදයකාට ත්ලු කාවන්න ඕනෑ නිසා පැහැදිලිෙ 

වේ කාාව ය රීයනො. මවේ මිත්ර ගරු හර්ෂ්ඨ ද සි්ො  මන්ත්රීතුමා 

මතු කාවපු ්රශථනයට පැහැදිලි පිළිතුව වමයයි. වාජයයයි  

වෙවළඳවපොළයි සමාන්තවෙ ඉදිරියට වගනියන  සමෙව 

ආර්ිකකායක් - balanced economy   - ගැන අපි විශථොස කාවනො.  

අද අපි හැවමෝම දන්නො  සමහව තැන්ෙල අවිධිමත්ෙ පළ් 

වාජය යන්ත්ර යක් හදලා තිවෙන ෙෙ. පසුගිය අවුරුු  73කා 

නිදහසථ ශ්රී ලංකාාව  ආණ්ඩු ක්රමය ඇතුළත විවිධ පන්නවේ වාජය 
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යන්ත්ර  ඉසථසවහට වගනැ්ලා තිවෙනො. එම නිසා අද සමාජවේ 

කා්පනාෙක් තිවෙනො  කුරීයාෙක් රීයන්වන් වජවේ කුරීයාෙක් 

රීයලා. වමවහම හිතිලා තිවෙන්වන් වපෞේගලිකා අංශය 

සේෙන්ධෙ අවේ සමාජවේ - විවශේෂ්ඨවයන්ම එක්සත් ජාතිකා 

පක්ෂ්ඨය ොවේ වපෞේගලිකා අංශය ගැන ෙැඩි ෙශවයන් කාාා කාවපු 

ආණ්ඩු හිටියාට මතොදයක් විධියට ඒ පැත්ත ඉදිරියට ඇවි්ලා 

නැහැ. 2977 ආර්ිකකා වෙනස  මතොදී සමාජවේ තෙම තිවෙන්වන් 

පිටගේකාාව යම් ොවගයි. එම නිසා තමයි වෙවළඳාම  එවහම 

නැත්නේ වෙවළඳ වපොළ ටිකාක් නවකා වදයක් ොවේ හිවතන 

විධියට සමහරු කාාා කාවන්වන්.  අපි එවහම නැහැ. අපි විශථොස 

කාවන්වන් වාජයයකා සුෙසාධනය පැත්වතන් අධයාපනය  වසෞඛය  

මහාමාර්ග ොවේ පැතිෙලින් ඉදිරියට යන්න ඕනෑ ෙෙයි. හැෙැයි 

ඊට එහාට ගිය ෙෘත්තීය අෙකාාශය ඇතුවළේ  තාක්ෂ්ඨ  අෙකාාශය 

ඇතුවළේ  අධයාපන අෙකාාශය ඇතුවළේ වපෞේගලිකා අංශයට විශාල 

ඉඩක් තිවෙනො රීයා අපි විශථොස කාවනො. අන්න එාථ  ඉඩ 

ඉදිරියට ගන්න අපි ෙලනො. ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  

කුරීයා නිර්මා ය කාවනො  රීයන්වන්  ආණ්ඩුව  කුරීයා වදන  

එකායි රීයලා අවේ සමාජවේ අදහසක් තිවෙනො. අපි හැම 

මැතිෙව යකාදීම රීයනො  job creation රීයලා. අපි කුරීයා 
නිර්මා ය කාවනො  රීයන්වන්  ආණ්ඩුව  කුරීයා වදනො රීයන 

එකා  වනොවෙයි  කුරීයා ලෙන්න පුළුෙන් ආර්ිකකායක් වපෞේගලිකා 

අංශවේ සහ වාජය යන්ත්ර වේ යන වදවක්ම හදනො රීයන 

එකායි. සමාජවේත් වේ මතය ෙැවදියට වත්රුේ ගන්න තැන් 

තිවෙනො. සමහරු හිතනො  කුරීයා නිෂ්ඨථපාදනය රීයලා 

වේශපාලන ශේද වකාෝෂ්ඨවේ තිවෙන්වන්  හැරීතාක් ු වට වජවේ 

ආයතනෙලට පුේගලවයෝ ෙඳො ගන්න එකායි රීයලා. ඒකා එවහම 

 වනොවෙයි. මට තර්කා කාවන්න පුළුෙන්  අපි වකාොළඹ ෙවාය නගවය 

ආර්ිකකා වකාොමිෂ්ඨන් සභාෙ පනත වගනාව ම කුරීයා නිෂ්ඨථපාදනවේ 

එකා ෙැදගත් පියෙවක් හැටියට රීයලා. ෙවාය නගවය පිළිෙඳ 

සංකා්පය වගනාව  අවේ ආණ්ඩුෙ  ෙවාය නගවය පිළිෙඳ නීතිය 

වගනාව  අවේ ආණ්ඩුෙ. එවහම කාවළේ කුරීයා නිෂ්ඨථපාදනය රීයන 

ේවිතීයිකා ෙැදගත් සංකා්පය සඳහා වූ  ්රාාමිකා තීන්ු ෙක්  ්රාාමිකා 

්රතිපත්තියක් විධියටයි. ඒ නිසා අපි කා්පනා කාවන්වන්  කුරීයා 

නිෂ්ඨථපාදනය රීයලා නිකාේ ලාභයට වජවේ කුරීයාෙක් කාාට වහෝ 

දීලා කුරීයා ු න්නයි රීයලා ග න් හදනොට ෙඩා  කුරීයා රීයන 

පළ්  කාලාපවේ ශක්තිමත්ෙ ඉසථසවහට ගන්න පුළුෙන් 

ආර්ිකකායක් වේනො රීයන එකායි.  

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අවේ පාස් ගුරුෙරු වේ 
දෙසථෙල විශාල ෙශවයන් පාවට එමින් තිවෙනො. අධයාපන 
කාටයුතුෙල වයවදන ඒ සවහෝදවෙරුන්ට තමන්වේ ෙැටුේ පිළිෙද 
ගැටලුෙක් තිවෙනො රීයලා අපි දන්නො. ඒ ොවේම  ඒ ෙැටුේ 
පිළිෙඳ ගැටලුෙ අවුරුු  විසි ග නක් තිසථවසේ විසඳන්න ෙැරි වු ා 
රීයලාත් අපි දන්නො. ඒ ොවේම  අවේ 2994 ආණ්ඩුව  හිටපු 
රිතර්් පතිව  ඇමතිතුමාවේ ඉතාම ඉදිරිගාමී ්රතිපත්තිවයන් 
පසථවසේ ඒ ොවේ ශක්තිමත්ෙ ගුරුෙරුන්ට සලකාන්න පුළුෙන් 
ක්රමව දයක් හැු වණ් නැහැ රීයලාත් අපි දන්නො. හැෙැයි  අපි 
ඒකා පිළිගන්න ගමන් අද අපි ඉන්නා තැන ගැන අෙවෙෝධයක් 
ඇතිෙයි පාවට එන්න ඕනෑ. ඒ ගුරුෙරු ඔක්වකාෝම ජනතා විුදක්ති 
වපවුදවණ් අය වහෝ අවේ සථටාලින් සවහෝදවයාවේ අය රීයලා අපි 
විශථොස කාවන්වන් නැහැ. අපිත් එක්කා ඇත්තටම ෙැඩ කාවපු 
සවහෝදව ආතාර්යෙරුත් එතැන ඉන්නො. අපි ඒ සියලු 
වදනාවගන්ම ඉතාම  කාාරුණිකාෙ ඉ්ලන්වන් වමයයි. වේ ්රශථනය 
අපට වත්වවනො. ඒ ොවේම  වේ ්රශථනය අපි විසඳනො. හැෙැයි  
පළ් ක්රියා මාර්ගයකා  ්රතිපත්ති ක්රියා මාර්ගයකා ඉඳලා මිසකා  
වහට උවේට හතු පිවපනො ොවේ අපට වේ ්රශථනය ඒ 
ආකාාවවයන්ම විසඳන්න ෙැහැ රීයන එකා එතුමන්ලා පිළිගනීවි 
රීයලා අපි විශථොස කාවනො.  

වාජය වේපළ  වාජය ආයතන සහ වාජය ෙයාපාව සේෙන්ධෙ ශ්රී 
ලංකාා මහ ෙැංම් ොර්තාව ත් ඉතා පැහැදිලිෙ ්රකාාශ කාවලා 

තිවෙනො. වවට් වලොම් ගැටලුෙක් තිවෙනො. වාජය ෙයාපාව 
සේෙන්ධෙ සමහව ගැටලු තත්ත්ෙය  විසඳා ගන්වන් නැතිෙ වමොන 
ආණ්ඩුෙක් පත් වු ත් ඒ ආයතන ලාභ ලෙන්න ෙැහැ. අද ුණඟක් 
අය ලංකාා ඛනිජ වත් නීතිගත සංසථාාෙට ෙණිනො. හැෙැයි  
ලංකාා ඛනිජ වත් නීතිගත සංසථාාෙ සේෙන්ධෙ අප තුළ තිවෙන 
ඒ විව තන එක්කාම ගැට ගැහිලා තෙත් කාාව ා තිවෙනො. ලංකාා 
ඛනිජ වත් නීතිගත සංසථාාෙට අද සිේධ වෙලා තිවෙනො  විවිධ 
ක්වෂ්ඨේත්රෙල අයට ඉතාම අඩු ුදදලට  එවහම නැත්නේ  සුෙසාධන 
ආකාෘතියක් ඇතුළත තමන් වගවනන ඉන්ධන ටිකා වදන්න. ඒකායි 
අවේ ෙර්තමාන ුදද් ඇමතිතුමා ඉතා පැහැදිලිෙ රී ව   "ලංකාා 
ඛනිජ වත් නීතිගත සංසථාාෙ ොවේ ආයතන අලුත්ෙැඩියා 
වෙන්වන් නැත්නේ  ්රතිසංසථකාව ය කාව ගන්න ෙැරි වුව ොත් 
අපට විශාල ගැටලුෙකාට යන්න වෙනො" රීයලා. ඒ ොවේම  
ශ්රීලන්කාන් ගුෙන් වසේෙය පිළිෙඳෙ අපි COPE එවක් වෙොවහොම 
පැහැදිලිෙ සාකාච්ඡා වකාරුො  ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. 
ඔෙතුමාත් ඒ කාමිටුව  ඉන්න නිසා ඒ ගැන දන්නො. ඒවක් 
ෙවපතළ ්රශථනයක් තිවෙනො. ජාතිකාමය ෙශවයන් ගුෙන් 
වසේෙයක් පෙත්ො වගන යනොය රීයන අදහස නඩත්තු කාවන්න 
දෙසකාට මිලියන ග නක් අපි වියදේ කාවමින් ඉන්නො. [ොධා 
රීමේමක්  

වේ වවට් අහිංසකා ජනතාෙ සීනි ටිකාට  පිටි ටිකාට වගෙන 
ෙු ෙලින් අපි වඩොලර් මිලියන ග නක් ුදුණදට හලනො ොවේ  
නාසථතියක් කාවමින් අද ෙනවකාොට එෙැනි ආයතන පේධතියක් 
නඩත්තු කාවනො. එම නිසා ආර්ිකකාය ගැන අපි සාකාච්ඡා කාළ 
යුත්වත් වමන්න වේ පළ් ආකාෘතිය තුළ සිටිමින්. වාජයය යටවත් 
තිවෙන ෙයාපාව ්රතිසංසථකාව ය රීමේම ොවේ ආකාෘතීන් ගැන අපි 
අලුතින් කාාා කාළ යුතුෙ තිවෙනො.  

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි   ඉතා අමාරු කාාර්තුෙකා  ඉතා 
පැහැදිලි ්රතිපත්ති මාලාෙක් ගන්න වේ ගරු සභාෙට වහොඳ 
අඩිතාලමක් සපයන ආකාාවවේ ොර්තාෙක් වලස 1111 ෙර්ෂ්ඨවේ ශ්රී 
ලංකාා මහ ෙැංම් ොර්තාෙ ඉදිරිපත්වකාොට තිවෙන ෙෙ ්රකාාශ 
කාවමින්  මවේ ෙතන සථේපය නිමා කාවනො. සථතුතියි. 

 

 රු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Next, the Hon. Sivagnanam Shritharan. You have 
eight minutes. 

 
 
[பி.ப. 5.01] 

 

 රු සිවඥානේ ශ්රීතරන් මහතා 
(மாண்புமிகு ெிவஞானம் ெிறீதரன்)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  
சகௌரவ தமைமமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கபள, 

இன்மறய தினம் இந்தச் ெமபயிபை எனக்கு முன்னர் பபெிய 

முஸ்லிம் ெபகாதரரான சகௌரவ மபஸால் காெிம் அவர்கள் 

அம்பாமற மாவட்டத்தின் காமரதீவுப் பிரபதெ ெமபயினுமடய 

தவிொளர் சகௌரவ ச யெிறில் சதாடர்பில் ஒரு கருத்மதப் 

பதிவுசெய்திருந்தார். மட்டக்களப்பு, அம்பாமற மாவட்டங் 

களில், குறிப்பாகக் கிழக்கு மாகாணத்திபை இன்று தமிழ், 

முஸ்லிம் மக்கள் எவ்வளபவா சநருக்கடிகளுக்கும் 

துன்பங்களுக்கும் மத்தியில் ஒரு நீண்டகாை உறபவாடு, 

“பிட்டும் பதங்காய்ப்பூவும் பபாை” ஊர்களுக்கிமடயிபை 

இருக்கின்ற சதாடர்புகளின் அடிப்பமடயில் ஒற்றுமமயாக 

வாழ்ந்துசகாண்டிருக்கிறார்கள். இவ்வாறான சூழலில், 

இன்மறய நவீன சதாழில்நுட்ப ொதனங்களினூடாக அவர் 

குறிப்பிடும் ஏபதாசவாரு ெம்பவம் நமடசபற்றிருக்கிறது. 

ஆனால், அது உண்மமயா, சபாய்யா? அது ெட்ட ாீதியாக 
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ஆராயப்பட்டதா? உறுதிப்படுத்தப்பட்டதா? அல்ைது 

ச யெிறில் அவர்களால்தான் அந்தச் செய்தி இடப்பட்டதா? 

அவரால்தான் share பண்ணப்பட்டதா? என்று எதுவும் 

உறுதிப்படுத்தப்படாமல், இந்த நாட்டினுமடய உயர்ந்த 

ெமபயிபை ஒரு சகௌரவ உறுப்பினர் ஒரு பிரபதெ ெமப 

யினுமடய தவிொளர் பற்றிய பதிமவ பமற்சகாள்வது மிக 

பவதமனமயத் தருகிறது. சகௌரவ தமைமமதாங்கும் 

உறுப்பினர் அவர்கபள, முஸ்லிம் ெமூகம் பல்பவறுபட்ட 

சநருக்கடிகமள எதிர்சகாண்டசபாழுது, குறிப்பாக ‘சகாவிட்’ 

சதாற்றினால் இறந்த அவர்களுமடய  னாஸாக்கள் எாிக்கப் 

பட்டசபாழுது தமிழ்ச் ெமூகமாகிய நாங்கள் துணிந்துநின்று 

அவர்களுக்காக ஊர்வைங்கமள நடத்தியிருக்கிபறாம்; 

பபாராடியிருக்கிபறாம்; நீங்கள்கூட அதற்கு எதிராகக் குரல் 

சகாடுத்தீர்கள். நாங்கள் துன்பப்பட்ட காைங்களில் அவர்கள் 

எங்களுக்கு அளித்தமதவிட, அதிகமான ஆதரமவ நாங்கள் 

அவர்களுக்கு வழங்கியிருக்கிபறாம். இன்றும் நாங்கள் 

அவர்கபளாடு நிற்கிபறாம். ஆமகயால், ஒரு விடயத்மதச் 

ொியாக ஆராயாமல், ொியாக எமடபபாடாமல் இந்தச் 

ெமபயிபை கூறி, இனங்களுக்கிமடயில் குபராதத்மதயும் 

விபராதத்மதயும் வளர்க்கபவண்டாசமன நான் இந்தச் 

ெமபயினூடாக சகௌரவ மபஸால் காெிம் அவர்கமளத் 

தயவாகக் பகட்டுக்சகாள்கின்பறன். அவர் இனிபமலும் ொியாக 

ஆராய்ந்து பபெ பவண்டும். அவ்வாறின்றி ஒருவமரப் பற்றித் 

பதமவயற்ற முமறயிபை, அதுவும் இந்த உயர்ந்த ெமபயிபை 

பபெியது நாகாிகமற்றது என்பமத நான் இங்கு 

பதிவுசெய்கின்பறன்.  

அடுத்து, அண்மமயிபை வடக்கு மாகாணத்துக்கான பிரதம 

செயைாளமர இந்த அரசு நியமித்தது. வடக்கு, கிழக்கிபை 

வாழுகின்ற தமிழர்கள் 70 - 80 ஆண்டுகளாகத் தங்களுமடய 

உாிமமக்காகப் பபாராடிவருகிறார்கள். இன்று கிட்டத்தட்ட 08 

தொப்தங்கமளக் கடந்தும் அந்த உாிமமயானது கிமடக்காத 

நிமையில், ெிங்களத் தமைவர்களுமடய தூரபநாக்கற்ற, 

தீர்க்கதாிெனப் பார்மவயற்ற செயற்பாடுகளால் வடக்கிலும் 

கிழக்கிலும் வாழுகின்ற தமிழர்கள் அவர்கபளாடு பொோ்ந்து 

வாழைாமா, இல்மையா? இைங்மக என்ற நாட்டுக்குள் 

நாங்களும் ஓர் அங்கமாக இருக்கிபறாமா, இல்மையா? 

என்றவாறான எண்ணங்கபளாடுதான் வாழ்ந்து சகாண்டிருக் 

கிறார்கள். இந்த நாடு ெட்டங்களாலும் யாப்புக்களாலும் 

ஒன்றிமணக்கப்பட்டிருக்கிறபத தவிர, மனங்களால் இன்னும் 

தமிழர்களும் ெிங்களவர்களும் இமணந்து வாழவில்மை 

என்பமத இந்த நாட்டிபை இருக்கின்ற தமைவர்கள் முதலிபை 

புாிந்துசகாள்ளபவண்டும். அப்சபாழுதுதான் இந்த நாட்டில் 

புமரபயாடிப்பபாயிருக்கிற அடிப்பமடப் பிரச்ெிமனக்குத் 

தீர்வுகாண முடியும்.  

1940களில் ெிங்கப்பூர்,  ப்பான் பபான்ற நாடுகபளாடு 

ஒப்பிடுகின்றசபாழுது, இைங்மகயானது சபாருளாதார 

வளர்ச்ெியில் ஓர் உயர்ந்த நிமையில் இருந்தது என்றுதான் 

நாங்கள் எல்பைாரும் சொல்கின்பறாம். அவ்வாறு இருந்த 

இைங்மகயால் கிட்டத்தட்ட 80 ஆண்டுகள் கடந்தும் 

சபாருளாதாரத்திபை ஒரு ெிங்கப்பூராக, ஒரு  ப்பானாக, ஒரு 

சகாாியாவாக ஏன் வளர முடியாமற்பபானது? இந்த நாட்மட 

ஆட்ெி செய்த ெிங்களத் தமைவர்களுக்கு ஏமனய இனங்கமள 

அரவமணத்துச் செல்ைத் சதாியவில்மை; அவர்களால் இனச் 

ெமத்துவத்மதப் பபண முடியவில்மை; இனங்களுக்கிமட 

யிைான ஒற்றுமமமயக் கட்டிவளர்க்க முடியவில்மை. 

இவ்வாறு ெிங்களத் தமைவர்கள் விட்ட தவறுகள் காரண 

மாகத்தான் இன்று இந்த நாட்டினுமடய சபாருளாதாரம் 

அதைபாதாளத்துக்குள் சென்றுசகாண்டிருக்கிறது. அதன் 

காரணமாகத்தான் இன்று நாங்கள் மத்திய வங்கியின் 

அறிக்மகமீது இந்தச் ெமபயிபை பபெிக்சகாண்டிருக்கிபறாம்.  

இந்த நாட்டில் புமரபயாடிப்பபாயிருக்கின்ற இனப் பிரச் 

ெிமனக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி மவக்கும் பநாக்கில் 1987இபை 

இமணந்த வட  - கிழக்குக்சகன ஒரு மாகாண ெமபமய 

உருவாக்கி, அந்த மாகாண ெமபக்கான பிரதம செயைாளர் 

தமிழராக இருக்கபவண்டும் என்ற அடிப்பமடயிபை 

சகாண்டுவரப்பட்ட 13ஆவது திருத்தச் ெட்டத்மதத் தூக்கிக் 

கடாெிவிட்டு, இன்று ஒரு ெிங்களவமர - ெிங்கள சமாழி 

பபசுகின்றவமர - தமிழ் சமாழி சதாியாத ஒருவமர வடக்கு 

மாகாணத்துக்கான பிரதம செயைாளராக இந்த அரசு 

நியமித்திருக்கிறது. இது ஓர் எபதச்ொதிகாரம்! இது ஒரு 

ெர்வாதிகாரம்! “நான் சொல்வமதச் செய்! நான் சொன்னால் நீ 

பகட்க பவண்டும். நீங்கள் பபெ முடியாது!” என்று மிக 

மமமதபயாடு செய்கின்ற ஒரு காாியம்! இவ்வாறானசதாரு 

தமைமமத்துவத்மதக் சகாண்டிருந்தால், இந்த நாடு 

உருப்படப்பபாவதில்மை; இந்த நாடு நீதியின் பாமதயிபை 

செல்ைப்பபாவதில்மை. இந்த நாடு ஒருபபாதும் சபாருளா 

தாரத்தில் வளர்ச்ெியமடய முடியாமல் இன்னுமின்னும் கீழ் 

பநாக்கிய நிமைக்குத்தான் செல்ைபவண்டி வரும்.  

நாங்கள் ஒரு காைத்தில் தனி நாடு பகட்டுப் பபாரா 

டிபனாம். ஆனால், இப்சபாழுது இமணந்த வட - கிழக்கிபை 

ெமஷ்டி அடிப்பமடயில் ஒரு தீர்மவக் பகட்கிபறாம். இவ்வாறு 

தமிழ் மக்கள் பபாராடுகின்ற சூழலில், இந்த மண்ணிபை 

60,000க்கும் பமற்பட்ட மாவீரர்கள் விமதக்கப்பட்டிருக் 

கிறார்கள்; 04 இைட்ெத்துக்கும் பமற்பட்ட தமிழர்கள் 

சகால்ைப்பட்டிருக்கிறார்கள்; அவர்களுமடய பகாடான பகாடி 

சொத்துக்கள் அழிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இவ்வளவுக்குப் 

பின்னரும், இந்த நாட்டின் அதியுத்தம  னாதிபதிபயா, 

சகௌரவ பிரதமர் அவர்கபளா, அவர் ொர்ந்த குடும்ப 

அரெியல்வாதிகபளா அல்ைது ெிங்களத் தமைவர்கபளா இந்த 

நாட்டிபை தமிழர்களுமடய பிரச்ெிமனக்குத் தீர்வு எட்டப்பட 

பவண்டுசமன்று ெிந்தித்து, நியாயமான வழியில் செயற்படத் 

தவறினால், இந்த நாட்டினுமடய நிமைமம அபதா கதிதான்! 

இதற்குப் பை நாடுகள் உதாரணமாகும். இவ்வாறு வாழ்ந்த பை 

தமைவர்கள் காணாமபை பபாயிருக்கின்றார்கள். பை 

தமைவர்கமள வரைாறு பபசுவதில்மை. ஆயுதம் இல்ைாமல் 

நிராயுதபாணியாக நின்ற தமிழர்கமளப் பார்த்து, “பபார் 

என்றால் பபார். ெமாதானம் என்றால் ெமாதானம்” என்று 

பகாஷமிட்ட ப .ஆர்.  யவர்தனமவப் பற்றி இன்மறக்கு யார் 

பபசுகின்றார்கள்? அவர் சதாடங்கிய கட்ெி, அவர் வளர்த்த 

கட்ெி, அவர் உருவாக்கிய ெட்டம், அவரால் சகாண்டு 

வரப்பட்ட  னாதிபதி முமறமம இமவசயல்ைாம் இன்று 

பகள்விக்குட்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. இன்மறக்கு 

அவருமடய கட்ெியால் ஓர் ஆெனத்மதக்கூட சவல்ை 

முடியவில்மை. ரா பக்ஷ குடும்பமும் இந்தப் பாடத்மதக் 

கற்றுக்சகாள்ள பவண்டும். இந்த உைகத்திலும் ொி, இந்த 

நாட்டிலும் ொி, மமமதயும் ஆணவமும் ெர்வதிகாரமும் 

ஒருபபாதும் நிமைத்துநிற்கப்பபாவதில்மை. முன்னாள் 

 னாதிபதி பிபரமதாஸ அவர்கள்கூட இதய சுத்திபயாடு 

பபெவில்மை. அவருமடய காைத்திலும் மாகாண ெமபக்குக் 

சகாடுக்கப்பட்ட அதிகாரங்கமளக் சகாஞ்ெம் சகாஞ்ெமாகப் 

பிடுங்கி எடுத்தாபர தவிர, தமிழர்களின் பிரச்ெிமனக்கான 

தீர்மவக் சகாண்டுவரவில்மை. அவருக்கு பின்னர் வந்த 

 னாதிபதி டி.பி. வி யதுங்க, “ெிங்களவர்கள் ஒரு மரம் 

என்றால் தமிழர்கள் சகாடிபபாை படரைாபம தவிர, மரமாக 

இருக்க முடியாது” என்று சொன்னார். இவ்வாறு ஒவ்சவாரு 

ெிங்களத் தமைவர்களும் இனவாதம் பபெினார்கள். சபௌத்த 
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அடிப்பமடவாதத்மதச் சொன்னார்கள். ெிங்கள சபௌத்தத்தின் 

வாதத்தின் அடிப்பமடயிபை பகாபைாச்சுவதாகத்தான் 

அவர்களுமடய வரைாறுகள்  இருந்தன. 

தமிழ் பபசும் மக்கள் சபரும்பான்மமயாக வாழுகின்ற 

வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில் நீங்கள் ெிங்கள Governors ஐ 

நியமிக்கின்றீர்கள். ஆளுநமர நியமிப்பதாக இருந்தால் ஏன் 

சமாழிச் ெட்டத்தின்படி நியமிக்கவில்மை? இப்சபாழுது 

வடக்கு மாகாணத்துக்கான பிரதம செயைாளமரக்கூட 

இவ்வாறுதான் நியமித்திருக்கின்றீர்கள். இந்த நியமனம் 

சபற்றவமரவிட வடக்கு மாகாணத்திபை கிட்டத்தட்ட 8 பபர் 

ெிபரஷ்ட நிமையில் - senior level இல் இருக்கின்றார்கள். 

இவ்வாறிருக்க அவர்கமளவிட junior level இல் இருக்கும் 

ஒருவமர Chief Secretary ஆக நியமனம் செய்வசதன்பது 

எவ்வளவு பமாெமான செயல்! இதமன இந்த நாட்டின் 

அதிகாரங்கமளக் சகாண்டவர்கள் தயவுசெய்து புாிந்து 

சகாள்ளுங்கள்! இந்த நாட்டிபை புமரபயாடிப்பபாயிருக்கின்ற 

இனப் பிரச்ெிமனக்குத் தீர்வு காணுங்கள்! அவ்வாறு தீர்வு 

காணப்பட்டால் பெமளப் பிரச்ெமனயல்ை, இந்த நாட்டின் 

நிதிப் பிரச்ெிமனயல்ை, இந்த நாட்டிபை வாழுகின்ற 

மக்களுமடய அமனத்துப் சபாருளாதாரப் பிரச்ெிமனகமளயும் 

மிக இைகுவாகத் தீர்க்க முடியும். இந்த நாடும் வளரும். 

இனங்கமள மதியுங்கள்! தமிழர்களுமடய தனித்துவத்மத, 

கைாொரத்மத, பண்பாட்மட, சமாழி அமடயாளத்மத 

மதியுங்கள்! அவர்களுமடய வரைாற்று ாீதியான நிை 

அமடயாளத்மத மதித்து, அவர்கமளயும் இந்த மண்ணின் ஒரு 

பதெிய இனமாக அங்கீகாிக்கின்ற எண்ணம் எப்சபாழுது 

ெிங்களத் தமைவர்களுமடய மனங்களிலும் ெிங்கள 

மக்களுமடய மனங்களிலும் வருகின்றபதா அன்றுதான் இந்த 

நாட்டுக்கான விடிவும் நிம்மதியும் கிமடக்கும் என்பமதத் 

தயவுசெய்து புாிந்துசகாள்ளுங்கள்! அதன் அடிப்பமடயில் 

நடக்க முயலுங்கள்! என்று கூறி, நிமறவுசெய்கின்பறன்.  

 

 රු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

  ගරු ෙන්ු ල ගු ෙර්ධන ඇමතිතුමා. ඔෙතුමාට විනාඩි 12කා 

කාාලයක් තිවෙනො.  

 

 

[අ.භා. 5.19  

 

 රු මආචාර්ය  බන්ු ල ගුටවර්ධන මහතා මමවමළඳ 

අමාතයතුමා  
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) பந்துை குணவர்தன - வர்த்தக 

அமமச்ெர்) 

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

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ශ්රී ලංකාා මහ ෙැංම්ව  1111 

ොර්ෂිකා ොර්තාෙ සේෙන්ධවයන් ගරු අුවව දිසානායකා මන්ත්රීතුමා 

අද දින සභාෙ කා් තෙන අෙසථාාව  ඉදිරිපත් කාවන ලද 

වයෝජනාෙ පිළිෙඳ විොදය අෙසන් කාවමින් ලංකාා ආණ්ඩුෙ 

වෙුවවෙන් ෙතන රීහිපයක් එකාතු කාවන්න ලැබීම ගැන මම 

වෙවහවින් සතුටු ෙනො.  

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ුදද් නීති පනවත් වවගුලාසි 

අුවෙ වටකා ආර්ිකකාවේ නිමැවුම  ආදායම  වසේො නියුක්තිය  මිල 

මට්ටම  වගවුේ වශේෂ්ඨය  ඉතුරුේ  ආවයෝජනය යනාදී සාර්ෙ 

ආර්ිකකා විතලයයන්වේ හැසිමේම පිළිෙඳ තාක්ෂ්ඨණිකා හා ආර්ිකකා 

විදයාත්මකා පදනමක් යටවත් සෑම ෙර්ෂ්ඨයකාදීම ඉදිරිපත් කාළ යුතු 

ොර්තාෙ තමයි  ශ්රී ලංකාා මහ ෙැංම්ව  ොර්තාෙ. ආණ්ඩුෙ කාවුරු 

කාළත් ුදද් නීති පනතට අුවෙ ඉදිරිපත් ෙන වේ ොර්තාවෙන් 

වවට් යාාර්ාොදී සථෙරූපය පිළිෙඳ විදයාත්මකා පදනමක් යටවත් 

කාරුණු ඉදිරිපත් කාව තිවෙනො. ඒ අතින් වේ ොර්තාව  

සුවිවශේෂ්ඨතාෙක් තිවෙනො. ලංකාා ඉතිහාසවේ නිදහසින් පසුෙ 

තමයි අප ෙැඩිවදවනක් ඉපදී තිවෙන්වන්. අපවේ සංසාව ගමන 

තුළ වේ දක්ො වමෙැනි ොර්තා වදකායි ඉදිරිපත් වී තිවෙන්වන්. 

එකාක්  ශ්රී ලංකාා මහ ෙැංම්ව  1112 ොර්ෂිකා ොර්තාෙ. ඒ ොර්තාෙ 

ඉදිරිපත් වුණු තන්ද්රිකාා ෙණ්ඩාවනායකා ම්මාවතුංග මැතිනියවේ 

ආණ්ඩුෙ සමවේ ආර්ිකකාය සෘ  2.5කා ොර්තාෙක් තො තිුද ා. 

අවනක් ොර්තාෙ තමයි  මහ ෙැංම්ව  1111 ෙර්ෂ්ඨවේ ොර්තාෙ. 

වමම ොර්තාෙ අුවෙ සාර්ෙ ආර්ිකකාවේ සමසථත ්රතිඵලය තමයි  

ලංකාා ඉතිහාසවේ ්රාම ෙතාෙට ආර්ිකකා ෙර්ධන ව ගය සෘ  

3.6ක් වී තිබීම. ඒ සේෙන්ධවයන් කාාටෙත් විව තනය කාවන්න 

වදයක් නැහැ. ුදළු වටක් සේපූර් වයන් විනාශ වීම පිළිෙඳ 

කාතන්දවය තමයි ඒ ඉලක්කාේෙල තිවෙන්වන්. වපොඩි ්රශථනයකාට 

තිවෙන්වන්  වගෝධාභය වාජපක්ෂ්ඨ මැතිතුමාවේ ආණ්ඩුකාව වේ 

්රශථනයක් නිසා වේ වට වේ විධියට ෙැටිලා තිවෙනො රීයා 

විපක්ෂ්ඨය සිතන එකායි.  

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  වලෝකා ඉතිහාසවේ කාෙදාෙත් 

වමෙැනි දැෙැන්ත ෙසංගතයක් පැෙැතී නැති ෙෙ අපි දන්නො. වේ 

ෙසංගතය තුළ මුවෂ්ඨය ීයවිත ලක්ෂ්ඨ 41ක් වලෝකායට අහිමි වෙලා 

තිවෙනො. ුදළු වලෝකාවේම ෙවායේ -නැ  වතොට- ගුෙන් 

 වතොටුවපොළේ ෙසා දමා තිවෙනො  විවිධ ආකාාවවයන් සංතව  

සීමා පනො තිවෙනො  factories දස දහසථ ග නින් ෙැහිලා 
තිවෙනො  වකාෝටි ්රවකාෝටි සංඛයාත ජනතාෙකාට කුරීයා  ආදායේ 

මාර්ග අහිමි වෙලා තිවෙනො  ෙඩගින්න  මන්ද වපෝෂ්ඨ ය ෙැඩි 

වෙලා තිවෙනො. වලෝකා ු ේපත්කාම විශාල වලස ෙැඩි කාවපු මහා 

ෙයසන කාාලයකා තමයි අප වේ පසු ෙන්වන්.  

පුවා වේ ආර්ිකකා විදයාඥවයක් සිටියා  "වමෝ්තසථ" රීයලා. 

ඔුණ  ආචීර්  කා්පිකා ආර්ිකකා විදයාඥවයක්. ඔුණවේ නයායක් 

තිුද ා  'වමෝ්තසථවේ නයාය' රීයලා. වමෝ්තසථ රී ො  වටකා 

ආහාව නිෂ්ඨථපාදනය ෙැඩි වෙන්වන් සමාන්තව වරේණියකා 

ආකාාවයට රීයලා. එනේ  1  4  6  8 යනාදි ෙශවයන් සමාන්තවෙ. 

වලෝකා ජනගහනය ෙැඩි ෙන්වන් ගුව ෝත්තව වරේණියකා 

ආකාාවයට ෙෙ ඔුණ රී ො. එනේ  1  4  26 යනාදි ෙශවයන්. 

වමවසේ ආහාව නිෂ්ඨථපාදනය සමාන්තවෙ ෙැඩි ෙන වකාොට  

ගුව ෝත්තව  වරේණියකා ආකාාවයට ජනගහනය ෙැඩි ෙන වකාොට  ඒ 

ෙැඩි ෙන ජනගහනය ෙසංගත  ු ර්න්ක්ෂ්ඨ  නායයාේ ෙැනි 

සථොභාවිකා උෙු රුෙලින් සහ යුේධ ෙැනි වෙනත් වේ 

කාව වකාොටවගන සථෙභාෙ ධර්මයා විසින් පාලනය වකාොට 

ජනගහනය තුලනය කාවන ෙෙ වේ නයාවයන් රීයනො. වේ 

නයාය පිළිෙඳෙ ආර්ිකකා විදයාඥයන් අතව විශාල විව තනයක් 

තිුද ා  එවහම වෙන්වන් නැහැ රීයලා. නුදත් වේ යන ක්රමය 

අුවෙ මට දැන් හිවතනො වමෝ්තසථ රීයපු වේේ ඇත්ත 

ව වගන එනො රීයලා. වේ ුදළු වලෝකාවේ මහා ෙලෙත්  ධනෙත් 

වටේ සිය්ලට 1111 ෙර්ෂ්ඨවේදී  වේ වකාොවි්-29 ෙසංගතවයන් 

වේවවන්න ෙැරි වු ා.  

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  වලෝකාවේ ්රධානම ආර්ිකකාය 

හිමි ඇවමරිකාා එක්සත් ජනපදවේ 1111 ෙර්ෂ්ඨවේ ආර්ිකකා ෙර්ධන 

ව ගය සියයට සෘ  3.5යි  ජර්මනිවේ එය සියයට සෘ  4.8යි  

්රංශවේ සියයට සෘ  8.1යි  ඉතාලිවේ සියයට සෘ  8.9යි  

Spainෙල සියයට සෘ  21.8යි  ඉන්දියාව  සියයට සෘ  8.1යි  

දම්ණු අප්රිකාාව  සියයට සෘ  7.1යි  ජපානවේ සියයට සෘ  

4.8යි  එක්සත් වාජධානිවේ සියයට සෘ  9.9යි  පිලිපීනවේ 

සියයට සෘ  9.8යි  මාලදිෙයිවන් සියයට සෘ  31.1යි. චීනවේ 

හැව වලෝකාවේ වලොම්   ම්ඩා සියලු වටෙල ආර්ිකකා ෙර්ධන ව ගය 

හැටියට තිවෙන්වන් වේ ොර්තාව  තිවෙන සංඛයා දත්තම තමයි. 

චීනය විතවක් සියයට ධන 1.3කා ආර්ිකකා ෙර්ධන ව ගයක් ොර්තා 
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පාර්ලිවේන්තුෙ 

කාව තිවෙනො. වේ ෙසංගත තත්ත්ෙය නිසා වලෝකාවේ අවනක් 

සියලු වටේ ආර්ිකකා ෙශවයන් කාඩා ෙැටු ා. වලෝකාවේ වටේ 

අද අන්ත අසව  තත්ත්ෙයට පත් වෙලා තිවෙනො. 

ජනගහනවයන් රීසිවෙම්ත් එන්නත්කාව යට ලක් කාවන්න ෙැරි 

වුණු වටේ වලෝකාවේ තිවෙනො.  නුදත්  අවේ අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමාට වේ වවට් කාෘතව දි ජනතාෙ කාෘතඥ විය යුතුයි. 

එතුමා වේ මුවෂ්ඨය ීයවිත වේවා ගැනීම සඳහා ෙන ෙයායාමවේදී 

දිනපතා වෙනම විවශේෂිත ්රයත්නයක් දවමින් කාටයුතු කාවනො. 

දිළිු  වටක් වුෙත්  වාජය තාන් ත්රිකා ෙශවයන් විවිධ සේෙන්ධතා 

පෙත්ො ගනිමින්  වාජය නායකායන්ට සෘුනෙ කාාා  කාවමින් වේ ෙන 

විට ෙැඩිම එන්නත් ්රමා යක් ලො දීපු වටක් ෙෙට ලංකාාෙ 

වලෝකා වසෞඛය සංවිධානවේ පැසසුමට ලක් වෙලා තිවෙනො. 

ලංකාාෙ පසු ගිය සති ය ෙන විට වකාොවි් සඳහා ෙන පළුද එන්නත් 

මාත්රාෙ ජනගහනවයන් මිලියන 8.1කාට ලො දී තිවෙනො. ඒ අුවෙ 

ලංකාාව  ජනගහනවයන් අවුරුු  31ට ෙැඩි සියයට 71කා පිරිසක් 

වේ පළුද එන්නත ලොවගන තිවෙනො. වදෙන එන්නත් මාත්රාෙ 

ලොවගන තිවෙනො  මිලියන 2.8ක්. ඒ රීයන්වන්  අවුරුු  31ට 

ෙැඩි ජනගහනවයන් සියයට 28ක් වදෙැනි එන්නතත ලොවගන 

තිවෙනො.  

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  වකාොවි්-29 ෙසංගතය 

කාව වකාොටවගන වලෝකාවේ සිු  ෙන මව  සංඛයාෙ අුවපාත 

ෙශවයන් වගන සංසන්දනය කාවන්න පුළුෙන්. රසීලවේ මව  

්රමා ය සියයට 7.9යි  රුසියාව  සියයට 1.52යි  ්රංශවේ සියයට 

2.86යි  ඇවමරිකාා එක්සත් ජනපදවේ සියයට 2.78යි. ශ්රී ලංකාාව  

වකාොවි් මව  සංඛයාෙ සියයට 2.39ක් ෙැනි පහළ අගයකා 

පෙත්ොවගන යන්න පුළුෙන්කාම ලැබී තිවෙනො. 

අපි ඊළඟට ජනගහනවයන් එන්නත්කාව යට ලක් වූ ්රතිශත 

වගන ෙලුද. එහිදී ශ්රී ලංකාාෙ තමයි වලෝකා  සටහවන් ඉහළින්ම 

ඉන්වන්. ලංකාාෙ ජනගහනවයන් සියයට 31.5කාට 

එන්නත්කාව ය සිු  කාව තිවෙනො . වමෙැනි දරුණු ෙයසනයක් 

යටවත් වේ වවට් දැෙැන්ත විවේශ විනිමය අර්ුදදයක් හා වාජය 

ූලලය අර්ුදදයක් පැෙැතියදීත් -ආර්ිකකාමය ෙශවයන් වමෙැනි 

දරුණු කාඩා ෙැටීමක් තිවෙන අෙසථාාෙකාදීත්-  ඒ සිය්ලට ෙඩා 

වවට් ජනතාෙවේ ීයවිත උතුේ රීයන පවමාර්ාය ඇතිෙ සිංහල  

වදමළ  ුදසථලිේ  ෙර්ගර් ආදි සියලු ජන වකාොටසථෙලට ජාති  ආගේ  

ම්ල වදදෙලින් වතොවෙ සාධාව  වලස සලකාමින්  ඔවුන්වේ 

 ීයවිත ගලො ගැනීම සඳහා ආණ්ඩුෙ දවා තිවෙන ්රයත්නය අප 

අගය කාළ යුතු ෙනො.  

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ආර්ිකකාවේ වේ කාඩා ෙැටීමට 

වකාොවි් - 29 ්රධානතම වහේතුෙ වු ත්   පසුගිය යහ පාලන වජය 

කාාලපරිච්වේදය තුළ ඇති වෙලා තිුදණු දැෙැන්ත වේශපාලන 

අර්ුදදය මීට ෙලපා තිවෙන ෙෙ අපි කානගාටුවෙන් වු ත් රීෙයුතු 

වෙනො.  ජනාධිපතිෙවයා සහ අග්රාමාතයෙවයා අතව තිබූ ේවි 

ඝට්ටනය නිසා කාැිතනට් මණ්ඩලය හා අවනම්ත් ක්රියාකාාරින් අතව 

්රතිපත්තියක්  ෙැඩ පිළිවෙළක් දර්ශනයක් අුවෙ එකාට ගමන් කාළ 

වනොහැරී තත්ත්ෙයක් ඇති කාළා.  "යා වදකා වනොවත වත  එකාට 

පෑහීමක් නැත" යන්න  කාව වකාොටවගන ඉතිහාසවේ  යහ පාලන 

වජය දිගින් දිගටම ොර්තා තෙමින්  සෑම ෙර්ෂ්ඨයකාදීම ඉම්ත් 

ෙර්ෂ්ඨයට ෙඩා ෙැඩිවයන් ආර්ිකකාය පහළට වගන ගියා.  1125ට 

ෙඩා 1126   1126ට ෙඩා 1127  1127ට ෙඩා 1128  1128ට ෙඩා 

1129 ෙශවයන් අඛණ්ඩෙ ලංකාා ඉතිහාසවේ ආර්ිකකා ෙර්ධනය 

දිගටම පහත ෙැටුණු එකාම ආණ්ඩුෙ ෙෙට යහ පාලන වජය 

ොර්තාෙක් තැුදො. ඒ නිසා ්රමා ෙත් වලස ආර්ිකකාය ෙැඩුවණ් 

නැහැ. මහින්ද වාජපක්ෂ්ඨ යුගය   සංෙර්ධනවේ ෙඩාත්ම සථෙර් මය 

යුගය ෙෙට පත් කාවලා  වට භාව ු න්නා.   ඊට කාලින්  ඉතිහාසය 

පුවාම නිදහස ලැුදණු දෙවසේ ඉඳන් ආර්ිකකාවේ  ්රමා ය - the 

size of economy - ගත්වතොත්   ඇවමරිකාාුව වඩොලර් මිලියන 

11ට ෙඩා අඩුයි.   

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අවේ වවට් 1111 ෙර්ෂ්ඨවේදී 

සමසථත නිෂ්ඨථපාදනවේ ෙටිනාකාම ඇවමරිකාාුව වඩොලර් ිතලියන 

26.6යි. මහින්ද වාජපක්ෂ්ඨ යුගය ආවේභ වීවමන් පසු පළුද ෙතාෙට 

1121දී වවට් ආර්ිකකාවේ ්රමා ය ඇවමරිකාාුව වඩොලර් 56.7ට 

ෙැඩි වු ා. ඒ නිසා තමයි අඩු ආදායේ ලෙමින් සිටි ලංකාාෙ මැදි 

ආදායේ ලෙන වටක් ෙෙට පරිෙර්තනය වුවණ්. ඊට පසු 1124දී  

79.4යි. ඒ රීයන්වන් ඇවමරිකාාුව වඩොලර් 81යි.  ඇවමරිකාාුව 

වඩොලර් 11කාට තිුදණු ජාතිකා නිෂ්ඨථපාදනය ඇවමරිකාාුව වඩොලර් 81 

දක්ො ෙැඩි කාවලා වට මහා පිේමක්  පන්නපු  ලංකාාව  එකාම 

වාජය නායකායා මහින්ද වාජපක්ෂ්ඨ මැතිතුමාය රීයන එකා අපි 

කාෘතව දීෙ සටහන් කාළ යුතු වෙනො. නුදත් තුදන්නාන්වසේලා 

අවුරුු  හතවක් පහක් වේ වට ආණ්ඩු කාළාට පසථවසේ   1129 

ෙර්ෂ්ඨවේදී ආර්ිකකාවේ ්රමා ය 84.3යි. දැන් 81යි. ඒ නිසා 

ආර්ිකකාය තිුදණු තැනම ලැග සිටින තත්ත්ෙයක් තමයි නිර්මා ය 

වුවණ්. ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  2951 දී අවේ ඒකා පුේගල 

ආදායම  ඇවමරිකාාුව වඩොලර් 241යි. 1114 දී තමයි පළුද ෙතාෙට 

ඒකා පුේගල ආදායම ඇවමරිකාාුව වඩොලර් 2 111 ඉක්ම වූවේ. 

ලංකාාව  එකා පුේගලවයක් ලෙන ආදායම වඩොලර් 2 111 

මට්ටමට වේන්න ගතවෙලා තිවෙන කාාලය අවුරුු  56ක්. අවුරුු  

56ක් තුළ ආණ්ඩු ඇති වෙලා තිවෙනො   නැති වෙලා තිවෙනො   

මාරු වෙලා තිවෙනො   වේ සභාෙල විවිධ වේ කාාා කාවලා 

තිවෙනො. නුදත් වට ඉසථසවහට ගිවේ නැහැ. ඒකා පුේගල ආදායම 

ඇවමරිකාාුව වඩොලර් 2 111 පන්නන්න අපට අවුරුු  56ක් ගත 

වු ා.  නුදත් මහින්ද වාජපක්ෂ්ඨ ජනාධිපතිතුමා වේ වට කාඩන්වන් 

නැතුෙ  වෙදන්වන් නැතුෙ  සිංහල  වදමළ  ුදසථලිේ  ෙර්ගර් සැමට 

ිතවයන් හා සැකාවයන් වතොවෙ කාැමැති තැනකා ීයෙත් වෙන්න හා 

ීයෙවනෝපාය සලසා ගන්න පුළුෙන් වටක් හදලා  වේ වට ෙැඩිතමක් 

ෙෙට පත් කාළා. එහි ්රතිඵලයක් ෙශවයන් 1124දී  ඒකා පුේගල 

ආදායම ඇවමරිකාාුව වඩොලර් 3 853ක් වු ා. අවුරුු  21ක් තුළදී 

ඒකා පුේගල ආදායම ඇවමරිකාාුව වඩොලර් 1 791රීන් ෙැඩිවෙලා 

තිවෙනො. නුදත් 1129දී කීයද?  අපි වට භාවවදනවකාොට ඒකා 

පුේගල ආදායම ඇවමරිකාාුව වඩොලර් 3 853යි. අපි ආපසු වට භාව 

ගන්නවකාොට එය ඇවමරිකාාුව වඩොලර් 3 851යි. එකා 

පුේගලවයම්වේ ආදායම වඩොලවයරීන් අඩු කාවලා දීලා 

තිවෙනො. ඇවමරිකාාුව වඩොලර් 1 791රීන් ඒකා පුේගල ආදායම 

ෙැඩි කාව දීපු මහින්ද වාජපක්ෂ්ඨ යුගය වෙුවෙට  තුදන්නාන්වසේලා  

ඒවකාුවත් එකා වඩොලවයක්  අඩු කාවලා දීලා කාඩා ෙට්ටපු වටක් 

තමයි අපට ලො ු න්වන්. ඒ අුවෙ  සියයට 7.4කා ආර්ිකකා ෙර්ධන 

ව ගයක් තිුදණු වටක් 1129 වෙනවකාොට සියයට 1.3ට අඩු වෙලා 

තිවෙන තත්ත්ෙයක් තුළ තමයි වකාොවි් - 29 ෙසංගතය හවහා 

අවේ වවට් ආර්ිකකා ෙර්ධන ව ගය වේ ්රමා යට අඩු වුවණ්.  

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අද අපි ුදුණ  වදන ්රධාන 

ගැටලුෙ වාජය ූලලයය පිළිෙඳ තිවෙන දැෙැන්ත අර්ුදදයයි. 

නිදහසින් පසුෙ සෑම ෙර්ෂ්ඨයකාදීම  විවශේෂ්ඨවයන්ම 2977න් පසුෙ 

හැම දාම අපි එදිවනදා වජය පෙත්ොවගන යෑවේ වියදේ ෙැඩි 

කාළා. ඒ වියදම තුළ ෙංතාෙක්   දෂ්ඨ යක්  අක්රමිකාතාෙක් නැහැ. 

පුනවාෙර්තන වියදම වූ කාලී වජයක් එදිවනදා පෙත්ොවගන යෑවේ 

කාටයුතුෙල දී දවුව ලෙන වියදමයි. දවන වියදවේ ්රතිඵලය වියදම 

දවන කාාලයට පම ක් සීමා ෙනො. ඒො නැෙත නැෙතත් දැරිය 

යුතු සථෙරූපවේ වියදේ. එහි ්රධාන වියදම තමයි ෙැටුේ. ෙැටුේ 

ොවේම වජයෂ්ඨථධ පුවෙැසියන්ට වගවිය යුතු විරාම ෙැටුප. ඊළඟට 

වාජය  ය සඳහා වපොලී වගෙන්න ඕනෑ. ූලලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි  සුෙසාධන වියදේ ෙන ම්ටුේභ සහ අවනම්ත් 

සහනාධාව වගෙන්න ඕනෑ. වේ නිසා සෑම ෙර්ෂ්ඨයකාදීම වේ 

පාර්ලිවේන්තුෙට වගවනන අය ෙැය  ව්ඛනෙල ෙර්තන ගිණුවේ  

147 148 

[ගරු  1ආතාර්ය  ෙන්ු ල ගු ෙර්ධන  මහතා  
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නැත්නේ ජංගම ගිණුවේ තිවෙන්වන් හිඟයක්. එදිවනදා පෙත්ො 

වගන යෑමට ්රමා ෙත් ආදායමක් රීසිම ආණ්ඩුෙකාට වහොයා 

ගන්න ෙැහැ.   විපක්ෂ්ඨවේ සිටින වේ ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා  කාැමති 

වු ත්  අකාමැති වු ත් වේ යාාර්ාය පිළිගත යුතු වෙනො. 

උදාහව යක් ෙශවයන් 2988දී ලංකාාව  ෙර්තන ගිණුවේ හිඟය 

රුපිය් මිලියන 4 383යි. 1125දී එය වදලක්ෂ්ඨ 46 779යි. සියයට 

5 731රීන් ෙර්තන ගිණුවේ හිඟය ෙැඩි වෙලා තිවෙනො  එදිවනදා 

පෙත්ොවගන යෑවේ වියදේ වලස.  එතවකාොට 1111 ෙර්ෂ්ඨවේ දී 

විරාම ෙැටුේ නැතිෙ  ෙැටුේෙලට විතවක් වියදම රුපිය් ිතලියන 

794යි. [ොධා රීමේමක්  වයෝජනා කාවපු ඒොවේ නැහැ.  වේ ටිකා 

අහගන්න. වපොලිය 981යි. ෙර්තන සංක්රාම පැෙරුේ 727යි. 

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  දැන් වේ වියදේ තුන විතවක් 

1 492යි. වේ මහ ෙැංම් ොර්තාෙට අුවෙ ආදායම ලැිතලා 

තිවෙන්වන් ෙු ෙලින් 2 126යි.  එාථ  ලැවෙන 2 126කා ෙු  

ආදායමින් 1 492ක් වියදේ කාවන්වන් වකාොවහොමද? ඒ  මදිවෙලා 

තිවෙන 2 175 ගැන  වේ තත්ත්ෙවයන් මිදීම ගැන දැන් විපක්ෂ්ඨයට 

තිවෙන වයෝජනාෙ වමොකාක්ද? උදාහව යක් ෙශවයන්  1124දී 

අපි  ෙැටුේ හා විරාම ෙැටුේ වග ොට පසථවසේ වජවේ ආදායම 

රුපිය් ිතලියන 2 126යි. 1111දී ෙැටුේ හා විරාම ෙැටුේ  රුපිය් 

ිතලියන 2 151යි. ෙු  මඟින් උපදෙන ආදායමින් සියයට 86ක් 

ෙැටුේ හා ව තනෙලට වගෙනො. 

  දැන් තුදන්නාන්වසේලා විවිධ පාර්ශථෙ එක්කා පාවට ෙැහැලා 

පුෙරු අ්ලනො  "දිය   දිය  ෙැටුේ දිය . දිය   දිය  වපොවහොව 

දිය . දිය  දිය  තෙ සහන දිය " රීයලා. ඕනෑ එකාක් 

ආණ්ඩුෙකාට වදන්න පුළුෙන්. හැෙැයි  ඒ වදන වේ ආපසු ඒ 

ජනයාවගන්ම ලො ගැනීම හැව  ඒ සඳහා වෙනත් විකා්ප ක්රමයක් 

වලෝකාවේ වකාොවහේෙත් වටකා නැහැ. අපිට වදන්න රීයනො 

ොවේම  අවනක් පැත්වතන් වජයට ෙල කාවනො  ඒ ුදදල 

ජනතාෙවගන් ගන්න රීයලා. හූවලා  ෙු  පනෙලා  දවා ගන්න ෙැරි 

කාවලා ඒ ුදද් ටිකා ගන්න රීයලායි රීයන්වන්. ූලලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි  උදාහව යක් ෙශවයන් රීයනො නේ ුදළු  වවට්ම ෙු  

පනෙලා   මහින්ද වාජපක්ෂ්ඨ ආණ්ඩුෙ අෙසන් ෙන විට ෙු  ආදායම 

තිුදවණ් 2 151යි.  1129දී වේ වගෝලන් ෙලවයන් ඉෙත්වෙලා 

යනවකාොට ෙු  ආදායම තිුදවණ් 2 734යි. ඒ රීයන්වන් සියයට 

253රීන් ෙු  ෙව ෙැඩි කාළා.  විපක්ෂ්ඨවේ සිටියදී අපි ඒකාට රී ො  

'ෙු  දඩයමක්' රීයලා. ඒ රීයන්වන් දවා ගන්න ෙැරි ෙු  ්රමා යක් 

පැවන ො.  වේ දවා ගන්න ෙැරි ෙු  පදනම යටවත් ෙු  වගො 

ගන්න ෙැරිෙ ජනතාෙ පාවට එනවකාොට  ෙු  වගො ගන්න ෙැරිෙ 

සමහව මිනිසථසු සියදිවි නසා ගන්නවකාොට  ෙු  වගො ගන්න ෙැරිෙ  

ෙයාපාව ෙංවකාොවළොත් වෙනවකාොට  වගෝධාභය වාජපක්ෂ්ඨ 

මැතිතුමා ආපු ගමන් කාළ  හදිසි කාාර්යය වුවණ්  වේ ෙු  දඩයමින් 

ජනතාෙ ුදදා ගත්ත එකා. ඒ අුවෙ VAT එකා සියයට 25 ඉඳන් 

සියයට 8 දක්ො අ ඩු කාළා. 

අවේ කාාලය තුළදී ෙු  ආදායම ිතලියන 528රීන් අඩු වෙලා 

තිවෙනො. සියයට 31ක්. එම නිසා  වේ කාාල පරිච්වේදය තුළදී  

අසාමානය  ය ෙවක් ඇති කාවවගන තිවෙනො. ූලලාසනාරූඪ 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  1117 - 1124  ුදළු කාාල පරිච්වේදය තුළදීම 

සංෙර්ධන ෙැුදේකාවෙලින්  මහින්ද වාජපක්ෂ්ඨ යුගවේදී ලො වගන 

තිවෙන්වන් ඇවමරිකාාුව වඩොලර් ිතලියන 5.5යි. අන්තිම අවුරුු  

වදවක් විතවක් සංෙර්ධන ෙැුදේකාවෙලින් වේ ආණ්ඩුෙ ලො වගන 

තිවෙනො  වඩොලර් ිතලියන 6.9ක්.  සථදෙමේත්ෙ ෙැුදේකාවෙලින් 

පම ක් ගත්  ය ෙශවයන් 1131 වෙනකාේ අපට ඇවමරිකාාුව 

වඩොලර් ිතලියන 23ක් වගෙන්න තිවෙනො. වේකා දැෙැන්ත 

අර්ුදදයක්. එමනිසා විවේශ විනිමය වටට දැෙැන්ත අර්ුදදයක් ෙෙට 

පත්වෙලා තිවෙනො.  ය ොරිකා වගෙන්න  අතයෙශය ඛනිජ 

වත්  වසායනිකා ්රෙය  අවනක් වයදවුේ  වගවනන්න නේ   වේ 

විවේශ විනිමය අර්ුදදයත්  වාජය ුදලය අර්ුදදයත් තුළ අපි කාාටත් 

යේරීසි ්රමා යකා කාැප රීමේමක් කාවන්න සිු  වෙනො.   

අුවව ම්මාව දිසානායකා මන්ත්රීතුමා රීයලා තිවෙනො මම 
දැක්කාා  වලෝකාවේ වෙනත් වටෙලුත් වේ ොවේ තත්ත්ෙයකාදී 
ෙැටුේ ෙැඩි රීමේම වනොවෙයි කාවළේ  ෙැටුේෙලින් වකාොටසක් 
පම ක් වගවීමයි කාවළේ රීයලා. අදත් ලංකාාව  වපෞේගලිකා 
අංශවේ  ආයතන විසින් වෙොවහෝ වදවනම්වේ කුරීයා අෙසථාාෙ 
නැති කාවළේ නැහැ. අපි ඒ හාේපුතුන්ට සථතුතිෙන්ත වෙන්නට ඕනෑ. 
වකාොවි් - 29 ෙසංගතය යටවත්  ආයතනය ෙහලා තිවයේදී 
රුපිය් 24 511යි මාසයකාට වදන්වන්. වේ වවට් සථෙයං කුරීයාෙල 
නියුතු අයවේ ුදළු ආදායමම නැති වු ා. වපෞේගලිකා අංශවේ 
සමහව අයවේ ෙැටුවපන් භාගයයි ලැවෙන්වන්. නැතිනේ  රුපිය් 
24 511යි ලැවෙන්වන්. එමනිසා  අඩු ග වන්  පාර්ලිවේන්තු 
මන්ත්රීෙරුන්වේ - අපි සියලුවදනාවේ - ෙැටුවපුවත් වකාොටසක් වේ 
වකාොවි් - 29 ෙසංගතවයන්  වේවවන්න පරිතයාග කාවන්නට 
අුවව ම්මාව දිසානායකා මන්ත්රීතුමා උද  කාවයි රීයන විශථොසය 
ඇතිෙ මවේ ෙතන කීපය අෙසන් කාවනො. 

 
එකල්හි  මේලාව අ.භා. 5.30  වූමයන් මූලාසනාරූඪ  රු 

මන්ත්රීතුමා විසින් ප්රශ්නය මනොවිමසා පාර්ලිමේන්තුව කල් තබන ල ජ. 
පාර්ලිමේන්තුව ඊට අනුකූලව  2021 අම ෝස්තු 04 වන බදාදා 

පූ.භා. 10.00වන මතක් කල් ගිමේ ය. 
 
 

அப்சபாழுது, பி.ப. 5.30 மணியாகிவிடபவ மாண்புமிகு 

தமைமமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள் வினா விடுக்காமபைபய 

பாராளுமன்றத்மத ஒத்திமவத்தார். 

அதன்படி பாராளுமன்றம், 2021 ஓகஸ்ட் 04, புதன்கிழமம 

மு.ப.10.00 மணிவமர  ஒத்திமவக்கப்பட்டது. 
 
 

It being 5.30 p.m., THE HON. PRESIDING MEMBER adjourned 
Parliament without Question put. 

Parliament adjourned accordingly until 10.00 a.m. on Wednesday, 
04th August, 2021.  
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සැ.යු. 
 
වමම ොර්තාව  අෙසාන ුද්ර ය සඳහා සථෙකීය නිෙැවදි කාළ යුතු තැන් දක්ෙුව රිසි මන්ත්රීන් මින් පිටපතක් වගන නිෙැවදි කාළ යුතු 
ආකාාවය එහි පැහැදිලිෙ ලම්ණු වකාොට  පිටපත ලැබී වදසතියක් වනොඉක්මො හැන්සාඩ් සංසථකාාවකා වෙත ලැවෙන වසේ එවිය යුතුය. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர் இறுதிப் பதிப்பிற் செய்யவிரும்பும் பிமழ திருத்தங்கமளத் தமது பிரதியில் சதளிவாகக் குறித்து அதமனப் பிமழ 

திருத்தப்படாத பிரதி கிமடத்த இரு வாரங்களுள் ஹன்ொட் பதிப்பாெிாியருக்கு அனுப்புதல் பவண்டும். 
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හැන්සාඩ් වාර්තා මකොළල 5 ිරරුළපන මාවමත්  

රජමේ ප්රවෘත්ති මදපාර්තමේන්තුමේ පිහිටි රජමේ ප්රකාශන කාර්යාාශමයන්  

මිල  ජ  ත හැක. 
 

මමම හැන්සාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk මවේ අඩවිමයන්  

බා ත කළ හැක. 
 
 
 
 
 

ஹன்ொட் அறிக்மகயின் பிரதிகமள சகாழும்பு 5, கிருைப்பமன மாவத்மதயிலுள்ள  

அரொங்க தகவல் திமணக்களத்தின் அரொங்க சவளியீடுகள் அலுவைகத்தில்   

பணம் செலுத்திப் சபற்றுக்சகாள்ளைாம். 

 

 

இந்த ஹன்ொட் அறிக்மகமய www.parliament.lk எனும் இமணயத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் செய்ய முடியும். 
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ශ්රී ලංකාා වජවේ ුද්ර  වදපාර්තවේන්තුව  ුද්ර ය කාවන ලදී. 
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