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ජනාධිපතිතුමාගෙන් ලත් සංගේශය: 

     මහජන ආරක්ෂක ප්රකශ න  

නිගේදන: 

     කථශනශ කතුමශශේ සහතික  

මැතිවරණ සහ ඡන්ද විමසීම් වුහශහ හශ තිති තිතිවප ප්රතිසසසකකරණ හුනනශැැතිමට්,     සම්නන්යශ න් අව ය  

සසශ ෝයන ඉදිරිප්, කිතිමට්, වන විශ ේෂ කශරක සභශව: අතිශේක සශමශජික න් 

අමාතාංශ උය ේපගේශක කාසක සවා වාර්තා 

ප්රශනනවල  වාිකක ිළිතතුු 

ගපෞේෙලිකව දැනුම් දීගමන් ඇසූ ප්රශනනය: 

     සුළු හශ මයය පරිමශණ වයවසශ ක න් ුහුණණ ශදන ැැටු 

     අනුරශයපුර නන්යනශැශරශහ ද්රවි  ිරරකුවවන් පිරිසකට ක  තේජන 

වසප්රසාද: 

     ජීවිත තේජන 

මාලදිවයින  වැලි අපනයනය කසන බව  පළ වූ ගතොසතුු: 

     පරිසර අමශතයතුමශශේ ප්රකශ   

ගපෞේෙලික මන්ත්රීන්ගප පනත් ගකම්ම්පත්: 

ඉන්දිරශ පිළිකශ භශර  (සසසකථශැත කිතිශම්) – [ැුව මනූෂ නශනශ ක්කශර මහතශ ] - ප ුහවන වර කි වන පදී 

පාරිගවෝගික ක යුතු ිළිතබඳ අධිකාරිය (සංගශෝධන) පනත් ගකම්ම්පත: 

     ශදවන වර සහ තුන්වන වර කි වශ සම්මත කරන පදී 

වන සත්ව හා වෘක්ෂලතා ආසක්ෂක ආඥාපනත: 

     නිශ ෝැ 

කල් තැබීගම් ප්රශනන 

කල් තැබීගම් ගයෝජනාව: 

     එක්ස්, ජශතීන්ශේ මශනව හිමිකම් ශකොමසශරිසක ශ්රී පසකශව සම්නන්යව අවයශරණ  ක  කුවු 

අන්තර්ෙත ප්රධාන කුු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 
சனாதிபதியிடமிருந்து வந்த தசய்தி: 

     தபாதுசனப் பாதுகாப்புப் பிரகடனம் 

அறிவிப்புக்கள்: 

சபாநாயகரது சான்றுகர 

     ததர்தல் சட்டங்கள் மற்றும் ததர்தல் முகறகம ததாடர்பாகப் தபாருத்தமான சீர்திருத்தங்ககள அகடயாளங் காண்பதற்கும் 

ததகவயான திருத்தங்ககளப் பாிந்துகரப்பதற்குமான ததாிகுழு: தமலதிக உறுப்பினர்கள் 

அகமச்சுசார் ஆதலாசகனக் குழு அறிக்கககள் 

வினாக்களுக்கு வாய்மூல விகடகள் 

தனி அறிவித்தல் மூல வினா: 

     சிறிய மற்றும் நடுத்தர அளவு ததாைில்முயற்சியாளர்களின் பிரச்சிகனகள் 

     அநுராதபுர சிகறச்சாகலயில் தமிழ் ககதிகள் சிலருக்கு விடுக்கப்பட்ட எச்சாிக்கக 

சிறப்புாிகம:  

     உயிர் அச்சுறுத்தல் 

மாகலத்தீவுக்கு மணல் ஏற்றுமதி தசய்யப்படுவதாக தவளியான தகவல்கள்: 

     சுற்றாடல் அகமச்சாினது கூற்று 

தனி உறுப்பினர் சட்டமூலங்கள்:  

      இந்திரா புற்றுதநாய் நம்பிக்ககப்தபாறுப்பு (கூட்டிகணத்தல்) - [மாண்புமிகு மனுஷ நாணாயக்கார] - முதன்முகற 

 மதிப்பிடப்பட்டது. 

பாவகனயாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசகப (திருத்தம்) சட்டமூலம்: 

      இரண்டாம், மூன்றாம் முகறகள் மதிப்பிடப்பட்டு நிகறதவற்றப்பட்டது. 

தாவர, விலங்கினப் பாதுகாப்புச் சட்டம்: 

    ஒழுங்குவிதிகள் 

ஒத்திகவப்பு வினாக்கள்  

ஒத்திகவப்புப் பிதரரகண: 

ஐக்கிய நாடுகளின் மனித உாிகமகள் ஆகணயாளரால் இலங்கக ததாடர்பாக முன்கவக்கப்பட்ட கருத்துக்கள்  



PRINCIPAL  CONTENTS 

MESSAGE FROM THE PRESIDENT: 
   Public Security Proclamation  
 
ANNOUNCEMENTS: 
   Speaker’s Certificate   
   Select Committee to Identify Appropriate Reforms of the Election Laws and the Electoral System and to                                               

Recommend Necessary Amendments: Additional Members    
           
MINISTERIAL CONSULTATIVE COMMITTEE REPORTS 
 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 
   Problems Faced by Small and Medium-scale Entrepreneurs 
   Threats Made to Several Tamil Prisoners in Anuradhapura Prison  
 
PRIVILEGE: 
   Death Threats 
 
REPORTS ON SAND EXPORTS TO THE MALDIVES: 
   Statement by Minister of Environment  
 
PRIVATE MEMBERS' BILLS: 
   Indira Cancer Trust (Incorporation) – [The Hon. Manusha Nanayakkara] – Read the First time 
 
CONSUMER AFFAIRS AUTHORITY (AMENDMENT) BILL: 
   Read a Second, and the Third time, and passed     
 
FAUNA AND FLORA PROTECTION ORDINANCE: 
   Regulations 
 
ADJOURNMENT QUESTIONS 
 
ADJOURNMENT MOTION: 
   Issues Highlighted Regarding Sri Lanka by United Nations High Commissioner for Human Rights    
 



 

පාර්ලිගම්න්තුව 
பாராளுமன்றம் 

PARLIAMENT 
 

 

2021 සැප්තැම්බර් 22වන බදාදා 
2021 தசப்தரம்பர் 22,  புதன்கிைகம 

Wednesday, 22nd September, 2021 
————————— 

 

පූ.වා. 10.00  පාර්ලිගම්න්තුව රැසන විය.   

කථානායකතුමා [ෙු මහින්ද යාපා අගේවර්ධන මහතා] 

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

சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண்புமிகு மஹிந்த யாப்பா அதபவர்தன] 

தகலகம வகித்தார்கள். 

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

ABEYWARDANA] in the Chair. 
 
 

ජනාධිපතිතුමාගෙන් ලත් සන්ගේශය 
சனாதிபதியிடமிருந்து வந்த தசய்தி 

MESSAGE FROM THE PRESIDENT 
 

මහජන ආසක්ෂක ප්රකාශනය 
தபாதுசனப் பாதுகாப்புப் பிரகடனம் 

PUBLIC SECURITY PROCLAMATION 

 

ෙු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පහත සඳහන් සන්ශේ   අතිැුව ජනශධිපතිතුමශශැන් මශ 

ශවත පැබී තිශනනවශ.  

නිගේදන 
அறிவிப்புக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 

කථානායකතුමාගප සහතිකය 
சபாநாயகரது சான்றுகர 

SPEAKER'S CERTIFICATE 

 
ෙු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ්රී පසකශ ප්රජශතශන්්රික සමශජවශදී ජනරජශහ ආඩුක්රම 

වයවසකථශශ  9  වයවසකථශව ප්රකශරව  020  සැ්තතැම්නේ 0  දින 

ම’විිරන් “ශ්රී පසකශ සුකුම්ම්ප්, සහ විනිම  ශකොමිෂන් සභශ”  න 

පන්, ශකටුම්පශතහි සහතික  සටහන් කරන පද නව දන්වනු 

කැමැ්,ශතමි.  
 

II 
 

මැතිවසණ සහ ඡන්ද විමසීම් වුහගහ හා තිති 

රීතිවල ප්රතිසංසනකසණ හුනනාෙැතිම ත්    

ඒ සම්බන්ධගයන් අවශ සංගශෝධන දදිරිපත් 

කිරීම ත් වන වි ගශේෂ කාසක සවාව: අතිගර්ක 

සාමාජිකයන්  
ததர்தல் சட்டங்கள் மற்றும் ததர்தல் முகறகம 

ததாடர்பாகப் தபாருத்தமான சீர்திருத்தங்ககள 

அகடயாளங்காண்பதற்கும்  ததகவயான 

திருத்தங்ககளப் பாிந்துகரப்பதற்குமான ததாிகுழு: 

தமலதிக உறுப்பினர்கள் 
SELECT COMMITTEE  TO IDENTIFY APPROPRIATE REFORMS 

OF THE ELECTION LAWS AND  THE ELECTORAL SYSTEM 
AND TO RECOMMEND NECESSARY AMENDMENTS: 

ADDITIONAL MEMBERS 

 

ෙු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පශේලිශම්න්තුශ  සකථශවර නිශ ෝැ  2  හි විධිවියශන සහ 020  

සැ්තතැම්නේ 0  දින පශේලිශම්න්තුව විිරන් සම්මත කරන පද 

ශ ෝජනශව ප්රකශරව  මැතිවරණ සහ ඡන්ද විමසීම් වුහශහ හශ තිති 

තිතිවප ප්රතිසසසකකරණ හුනනශැැතිමට්,    සම්නන්යශ න් අව ය 

සසශ ෝයන ඉදිරිප්, කිතිමට්, වන වි ශ ේෂ කශරක සභශශ  ශසේව  

කිතිම පිණිස මතු සඳහන් මන්ත්රීවර න් ද ප්, කරන පද නව 

දන්වනු කැමැ්,ශතමි: 

  ැුව නැිරල් ශරෝහණ රශජපක්ෂ මහතශ 

  ැුව රවුෆක හකීම් මහතශ 

 

ලිිළ ගල්ඛනාදිය ිළිතෙැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ෙු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (කම්කු අමාතතුමා) 
(மாண்புமிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா - ததாைில் அகமச்சர்) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Labour) 

ැුව කථශනශ කතුමනි  02 5 සහ 02 9 වේෂ සඳහශ ශ්රී පසකශ 

විශේ  ශසේවශ නියුක්ති කශේ ශස ශහ වශේෂික වශේතශ හශ ගිුම් මම 

ඉදිරිප්, කරමි.  
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පශේලිශම්න්තුව 

ශමම වශේතශ කම්කුව කටයුතු පිළිනඳ අමශතයශස    

උපශේ ක කශරක සභශව  ශවත ශ ොුහ ක  යුතු ැයි මම ශ ෝජනශ 

කරමි.    
 

ප්රශනනය විමසන ලදින්  සවා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ෙු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (ගවගළඳ 

අමාතතුමා) 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன - வர்த்தக 

அகமச்சர்) 

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

ැුව කථශනශ කතුමනි  02 8 වේෂ  සඳහශ පශරිශභෝගික 

කටයුතු පිළිනඳ අධිකශරිශහ වශේෂික වශේතශව මම ඉදිරිප්, කරමි.                                                                                                                                                                                                    

ශමම වශේතශව ශවශ ඳ කටයුතු පිළිනඳ අමශතයශස    

උපශේ ක කශරක සභශව  ශවත ශ ොුහ ක  යුතු ැයි මම ශ ෝජනශ 

කරමි.    
 
ප්රශනනය විමසන ලදින්  සවා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

අමාතාංශ උය ේපගේශක කාසක සවා 

වාර්තා 
அகமச்சுசார் ஆதலாசகனக் குழு 

அறிக்கககள் 
MINISTERIAL CONSULTATIVE COMMITTEE 

REPORTS 

 

ෙු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

ැුව කථශනශ කතුමනි  ශවශ ඳ කටයුතු පිළිනඳ 

අමශතයශස    උපශේ ක කශරක සභශව ශවත ශ ොුහ කරන පද 

පහත සඳහන් පන්, ශකටුම්පත සහ වශේතශ සම්නන්යශ න් එකී 

කශරක සභශශ  වශේතශව මම ඉදිරිප්, කරමි.  
 

(i) පශරිශභෝගික කටයුතු පිළිනඳ අධිකශරි  (සසශ ෝයන) පන්, 
ශකටුම්පත;  

(ii) 2017  වේෂ  සඳහශ ජශතික සුහපකශර සසවේයන ආ තන  
- ශපොල්ශැොල්ප වශේෂික වශේතශව; සහ 

(iii) 2018  වේෂ  සඳහශ ජශතික සුහපකශර සසවේයන ආ තන  
- ශපොල්ශැොල්ප වශේෂික වශේතශව.  

 
 

සවාගම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිගයෝෙ කසන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
ෙු සී.බී. සත්නායක මහතා (වන ජීවී හා වන සංසක්ෂණ 

අමාතතුමා) 
(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க - வனசீவராசிகள் மற்றும் வனப் 

பாதுகாப்பு அகமச்சர்) 

(The Hon. C.B. Rathnayake -  Minister of Wildlife and 
Forest Conservation)  

ැුව කථශනශ කතුමනි  වනජීවී හශ වන සසරක්ෂණ කටයුතු 

පිළිනඳ අමශතයශස    උපශේ ක කශරක සභශව ශවත ශ ොුහ කරන 

පද පහත සඳහන් නිශ ෝැ සහ වශේතශ සම්නන්යශ න් එකී කශරක 

සභශශ  වශේතශව මම ඉදිරිප්, කරමි.  

 

(i) (469 අධිකශර  වූ) වන ස්,ව හශ වෘක්ෂපතශ ආරක්ෂක 
ආඥශපනශ්, 9  වැන්ති  සමඟ කි වි  යුතු  එකී ආඥශ 
පනශ්, 00අ වැන්ති    ටශ්, නිශ ෝැ; 

(ii) 2017 වේෂ  සඳහශ රශජය දැව සසසකථශශ  වශේෂික වශේතශව; 
සහ 

(iii) 2018 වේෂ  සඳහශ රශජය දැව සසසකථශශ  වශේෂික වශේතශව.  
 
සවාගම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිගයෝෙ කසන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 
 

 
ගපත්සම් 
மனுக்கள் 
PETITIONS 

 
ෙු ගසෝහණ දිසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு தறாஹண திஸாநாயக்க)   

(The Hon. Rohana Dissanayaka)  
ැුව කථශනශ කතුමනි  උම්ශවප  ශනෝව්,ත  අසක 46/  දරන 

සකථශනශහ පදිසචි  බ්ලි .එම්. පුසචිමැණිශක් මහ්,මි ශැන් පැබුු 

ශප්,සමක් මම පිළිැන්වමි. 

 

ෙු අගශෝක් අගේසිංහ මහතා  
(மாண்புமிகு அதசாக் அதபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ැුව කථශනශ කතුමනි  මම පහත සඳහන් ශප්,සම් ශදක 

පිළිැන්වමි. 

 

(1) මහරැම  නශවින්න  පතිරශැො  පශර  ශ්රී ර්,නපශප මශවත  
අසක  88/ 3 දරන සකථශනශ හි පදිසචි මහශචශේ  අමල් 
පරශරම රශජපක්ෂ මහතශශැන් පැබුු ශප්,සම; සහ 

(2) රජවැල්ප  නිතුශල් ම   අසක 33 දරන සකථශනශහ පදිසචි 
යේමලිසැම්  ෂි ම්මශේ මහතශශැන් පැබුු ශප්,සම. 

 
ෙු අසංක නවසත්න මහතා 
(மாண்புமிகு அசங்க நவரத்ன)  

(The Hon. Asanka Navarathna) 

ැුව කථශනශ කතුමනි  මම පහත සඳහන් ශප්,සම් ශදක 

පිළිැන්වමි. 

 

(1) වෑඋ   ශතෝරශන පශර  අසක  2 / /බී දරන සකථශනශහ පදිසචි 
බී.බී.ජී. ශප්රේමචන්ද්ර මහතශශැන් පැබුු ශප්,සම; සහ 

(2) අප ව  පහ  ව ම්ඹුර  අසක 3 0/3 දරන සකථශනශහ පදිසචි 
ශේ.එච්. ැශමිණී ශහේමචන්ද්ර මහතශශැන් පැබුු ශප්,සම. 

 
 
දදිරිපත් කසන ලද ගපත්සම් මහජන ගපත්සම් ිළිතබඳ කාසක 

සවාව  පැවරිය යුතු යයි නිගයෝෙ කසන  ලදී. 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மனுக்ககளப் தபாதுமனுக் குழுவுக்குச் சாட்டக் 

கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 
Petitions. 
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[ැුව  නිමල් ිරරිපශප ද ිරල්වශ මහතශ] 



2021 සැ්තතැම්නේ 00 

ප්රශනනවල  වාිකක ිළිතතුු 
வினாக்களுக்கு வாய்மூல விகடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

ෙු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර කන අසක   -  /0202- ( )  ැුව ශහේෂශ විතශනශේ මහතශ - 
[සභශ ැේභ  තු  නැත.] 
 

ප්ර කන අසක 0 -0 4/0202- ( )  ැුව බුේධික පතිරණ මහතශ. 

 

ෙු බුේධික පතිසණ මහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ැුව කථශනශ කතුමනි  මශ එම ප්ර කන  අහනවශ. 

 

ෙු ගජොන්සන න් ප්රනාන්දු මහතා (මහාමාර්ෙ අමාත සහ 

ආණ්ඩු පාර්ශනවගහ ප්රධාන සංවිධායකතුමා) 
(மாண்புமிகு த ான்ஸ்டன் பர்னாந்து - தநடுஞ்சாகலகள் 

அகமச்சரும் அரசாங்கக் கட்சியின் முதற்தகாலாசானும்) 

(The Hon. Johnston  Fernando - Minister of Highways and 
Chief  Government Whip) 
ැුව කථශනශ කතුමනි  කේමශන්ත අමශතයතුමශ ශවනුශවන් මශ 

එම ප්ර කන ට පිළිතුර පනශ දීම සඳහශ සති ශදකක කශප ක් ඉල්පශ 

ිරටිනවශ. 
 

ප්රශනනය මතු දිනකදී දදිරිපත් කිරීම  නිගයෝෙ කසන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகள யிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

ෙු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ප්ර කන අසක 3 -3 6/0202- ( )  ැුව චමින්ද විශේිරරි මහතශ - 
[සභශ ැේභ  තු  නැත.] 

 
 

වන අලි: සංෙණනය සහ සංසක්ෂණය 

காட்டு யாகனகள்: கணக்தகடுப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு 
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4.  ෙු මයන්ත දිසානායක මහතා 
 (மாண்புமிகு மயந்த திசாநாயக்க) 
 (The Hon. Mayantha Dissanayake) 

වනජීවී හශ වන සසරක්ෂණ අමශතයතුමශශැන් සූ  ප්ර කන  - 

(1): 

(අ) (i) ශ්රී පසකශශ  වන අලි  සසැණන ක් ිර ක කර තිශබ්ද; 

 (ii) එශසේ නම්  එම සසැණන  ිර ක කරන පද වේෂ  
කවශේද; 

 (iii) ශම් වන විට ශ්රී පසකශව තු  ිරටින වන අලින් 
සසඛ්යශව ශකොපමණද; 

  න්න එතුමශ ශමම සභශවට දන්වන්ශන්ද?  
 

(ආ) (i) අලි-මිනිසක ැැටුම් ශහේතුශවන් වශේෂිකව මි   න 
වන අලින් සසඛ්යශව ශකොපමණද; 

 (ii)  වන අලින් කුක නපශ ැැතිම සඳහශ සකසක කර සති 
වැ  පිළිශව  කවශේද; 

 (iii) වන අලින් ැම් වැදීම වැ ැක්වීම සඳහශ අලි-වැට 
ඉදි කිතිම සශේථක ක්රි ශ මශේැ ක් වන්ශන්ද; 

 (iv) ශනො එශසේ නම්    සඳහශ  විකල්ප රම ක් 
හුනනශශැන තිශබ්ද; 

  න්න්, එතුමශ ශමම සභශවට දන්වන්ශන්ද? 

(ස) ශනොඑශසේ නම්    මන්ද?   
 

வனசீவராசிகள் மற்றும் வனப்பாதுகாப்பு அகமச்சகரக்  

தகட்ட வினா: 

( அ) (i) இலங்ககயில் காட்டு யாகனகள் கணக்தகடுப்பு 

நடத்தப்பட்டுள்ளதா என்பகதயும்; 

 (ii) ஆதமனில், தமற்படி கணக்தகடுப்பு நடத்தப் 

பட்ட ஆண்டு யாததன்பகதயும்; 

 (iii) இன்றளவில் இலங்ககயில் உள்ள காட்டு 

யாகனகளின் எண்ணிக்கக எத்தகன 

தயன்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) யாகன - மனிதன் தமாதல் காரணமாக வரு 

டாந்தம் உயிாிைக்கும் காட்டு யாகனகளின் 

எண்ணிக்கக எத்தகனதயன்பகதயும்; 

 (ii) காட்டு யாகனககளப் பாதுகாப்பதற்கு உருவாக் 

கப்பட்டுள்ள தவகலத்திட்டம் யாததன்பகதயும்; 

 (iii) காட்டு யாகனகள் ஊருக்குள் புகுவகதத் 

தடுப்பதற்கு யாகன தவலி நிர்மாணித்தல் 

தவற்றிகரமான நடவடிக்ககயா என்பகதயும்; 

 (iv) இன்தறல், அதற்கான மாற்றுச் தசயன்முகற 

தயான்று அகடயாளம் காணப்பட்டுள்ளதா 

என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

( இ) இன்தறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Wildlife & Forest Conservation: 

(a) Will he inform the House-  

 (i) whether a wild elephant census has ever 
been taken in Sri Lanka; 

 (ii) if so, in which year such census was 
conducted; and  

 (iii) the number of wild elephants living in Sri 
Lanka at present? 

(b) Will he also inform the House-  

 (i) the number of wild elephants who die 
annually due to human-elephant conflicts; 

 (ii) what course of action has been formulated 
to protect wild elephants; 

 (iii) whether the erection of an elephant fence 
an effective measure to prevent wild 
elephants from rampaging through human 
settlements; and  

 (iv) if not, whether an alternative method has 
been identified? 

(c) If not, why?  
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පශේලිශම්න්තුව 

ෙු සී.බී. සත්නායක මහතා  
(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  

ැුව කථශනශ කතුමනි  එම ප්ර කන  පිළිතුර ශමශසේයි. 
 
 

(අ) (i) ශ්රී පසකශශ  වන අලි සසැණන ක් ිර ක කර නැත. 
වන අලි සමීක්ෂණ ක් පමණක් ිර ක කර සත.  

 (ii) සසැණන ක් ිර ක කර ශනොමැති නැවින්   සඳහශ 
වේෂ ක් නම් ක  ශනොහැක.  ශමරට වන අලි 
ැහන  සම්නන්යව අවසශන වරට සමීක්ෂණ ක් 
ිර ක කර ස්,ශ්, 02   වේෂශහදී .  

 (iii) ශමරට වශස  කරන වන අලින් සම්නන්යව 
සසඛ්යශ්,මක ශතොරතුරක් පනශ දි  හැක්ශක් 02   
වේෂශහදී ිර ක කරන පද දීපවයශ්තත වන අලි 
සමීක්ෂණ  ආශ්රශ නි.   අනුව වන අලි 
සමීක්ෂණශහ ැණන ට අනුව 02   වන විට අවම 
ව ශ න් වන අලි 5 89 ක් ිරටින නව අනශවරණ 
ශ . (ශම  සසැණන ක් ශනොව සමීක්ෂණ ක් 
නැවින් ශ්රී පසකශශ  ශවශසන ුහළු වන අලි සසඛ්යශව 
නි කචිත ව ශ න් 5 89 ක් ශනොවන නව සැපකි  
යුතු .) 

(ආ) (i) ශමරට වශේෂිකව මි   න වන අලි සසඛ්යශව 
අතරින් වනජීවී සසරක්ෂණ ශදපශේතශම්න්තුව 
ශවත වශේතශ වී සති මරණ සසඛ්යශව වශේෂික ුහළු 
එකතුව එක් එක් වේෂ  සඳහශ ඉදිරිප්, කරනු 
පැශබ්. වේෂ 02 5 ිරට 0202 වේෂ  දක්වශ 
පිළිශවළින් 020  09   056  3    429 හශ 30  ශපස 
වන අලින් මි  ශැොසක සත. 

 (ii) ජශතික වන අලි සසරක්ෂණ ප්රතිප්,ති  අනුව  වන 
අලි සසරක්ෂණ  සඳහශ නිේශේ  කර සති 
ක්රි ශකශරකම් ශනොශහොම ක් වන අලින් කුක නපශ 
ැැතිම සඳහශ ශ ොදශ ැනු පැශබ්.    ටශ්,  

 වන අලින්ශේ වශසසකථශන  සසරක්ෂණ . 

 වන අලින්ශේ වශසසකථශන සුශපෝෂණ . 

 වන අලින්ශේ වශසසකථශන අතර සම්නන්යතශ 
  අඛ්ඩු ව පව්,වශ ැැතිම සඳහශ ක්රි ශමශේැ 
  ැැතිම. 

 වන අලින්ශේ ශසෞඛ්ය ආරක්ෂශව සඳහශ 

  ක්රි ශමශේැ ැැතිම. 

 වන අලි - මිනිසක ැැටුමට ශප ශෙන වන 
  අලින්ශේ අකල් මරණ ව ක්වශ ැැතිම සඳහශ 
  එම වන අලින් අල්පශ ශහොශරො පතශශන් 
  පිහිටි වන අලි කුඳවුම ශවත ප්රතිසකථශපන  
  කිතිම. 

 වන අලින් පිළිනඳව පේශහෂණ කටයුතු  
  ක්රි ශ්,මක කිතිම.  

 වන අලින් සමඟ ැැටුමට ශපපශෙන ජනතශව 
  එම ැැටුමින් ව ක්වශ ැැතිම සඳහශ දැනුව්, 
  කිතිම. 

 වන අලින් ජනශවශස ශවත පැමිණ ැැටුමට 
  මැදිවීම වැ ැක්වීම සඳහශ සසචරණ නශයක 
  සකථශපන  කිතිම.  

 වන අලින්ට අපරශය ිර ක කරන පුේැප න්ට 
  එශරහිව තිති  ක්රි ශ්,මක කිතිම.  

 අතරමස වන ශහෝ අනශථ වන අලි පැටවුන් 
  කුක නපශශැන සකවශභශවික පරිසර ට ුහදශ 
  හැතිම.  

 වන     අලි සසරක්ෂණ  සඳහශ     අන්තේ 
  ආ තනික සහශ ෝගිතශව දියුු කිරිම හශ 
  දශ ක්,ව  පනශ ැැතිම වැනි ක්රි ශ මශේැ 
  ැනු  පැශබ්. 

 (iii) ශ්රී පසකශව තු  අ්,හදශ නපශ සති උපශ  මශේැ 
අතරින් වන අලින් ැම් වැදීම වැ ැක්වීම සඳහශ 
වැඩිම සශේථක්,ව ක් පනශශැන ස්,ශ්, අලි 
වැට ශනොශහෝ, අලින්ශේ සසචරණ ට එශරහිව 
ඉදිකරනු පනන වි කලි වැට ශ . 

 (iv) සසඛ්යශ්,මකව සැපකි  යුතු විකල්ප ප්රමශණ ක් 
අ්,හදශ නපමින් පවතී. සසචරණ නශයක  අැල් වැනි 
උපරම සසචරණ නශයක ශපස සශේථක වන නුහ්,  
ඉදිකිතිම සඳහශ වැ  වන අධික වි දම හශ න ්,තු 
 කෂකකරතශ  භූමි  ඛ්ඩු න  ට පක් වීම නිසශ 
ශවන්, සතුන්ට ිර ක වන සසචරණ නශයක වැනි 
ත්,්,ව හශ නශයක අැල් තු  ජප 
ක මනශකරණ  වැනි කුවු අැල් ඉදිකිතිශම් 
පරමශේථ ට නශයශවක් ශනොවන ශසේ 
ක මනශකරණ  කර ැැතිමට තව කරට්, හැදෑතිම් 
ිර ක කරනු පනයි. 

(ඈ) අදශ  ශනොශ . 

 

ෙු මයන්ත දිසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு மயந்த திசாநாயக்க) 
(The Hon. Mayantha Dissanayake) 

ැුව සමතිතුමනි  පිළිතුුව පනශ දීම ැැන සකතුතියි. 

ැුව කථශනශ කතුමනි  මශේ ප ුහවැනි  අතුුව ප්ර කන  

සසීමට ශපර ශම් කශරණ   සඳහන් කරන්න කැමැතියි.  ශම් රශේ 

සසසකකෘති ට අපි ආදශරයි.    වශශේම බු ක දහමට අපි  ැුව 

කරනවශ.  

ැුව සමතිතුමනි   අශ්ත රශේ ජප සම්පත  වන සම්පත  භූමි 

සම්පත වශශේම අලි සම්පත ැැන තමයි අපි ශපොඩි කශපශහ ඉඳන්ම 

දන්ශන්.   නිසශ ප ුහ වැනි අතුුව ප්ර කන  හැටි ට මම අහන්න 

කැමැතියි   එන්.ජී. රශජපක්ෂ මැතිතුමශශේ නමින් ශහෝ එතුමශ 

නිශ ෝජන  කරන කිිරම ශකශනම්ශේ නමින් අලි පේමිේ එකක් 

ශහෝ   වශශේ අදශ  ශවන්, ශද ක් තිශනනවශද කි පශ.  

 
ෙු සී.බී. සත්නායක මහතා  
(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
තවම එශහම නැහැ  ශසො ශ නපශ කි න්නම්. 

 

ෙු මයන්ත දිසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு மயந்த திசாநாயக்க) 
(The Hon. Mayantha Dissanayake) 

ැුව කථශනශ කතුමනි  පසුගි  දශ අලි නිදහසක කරනු පැබුශ  

02 5-02   කශප  තු  ආරම්භ කරන පද හීපෑ අලි සතුන්ශේ 

සසැම  ක  ඉල්ලීමක් සපකශ නපශද   එශසේ ශනොමැති නම්  නව 

වන ස්,ව හශ වෘක්ෂපතශ ආරක්ෂක ආඥශපනත  ටශ්,ද කි න 

එක මම අහන්න කැමැතියි. 

 

ෙු සී.බී. සත්නායක මහතා  
(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
නැවත වරක්   ප්ර කන  අහන්න  පුළුවන්ද  ැුව මන්ත්රීතුමශ?  
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ෙු මයන්ත දිසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு மயந்த திசாநாயக்க) 
(The Hon. Mayantha Dissanayake) 

ැුව සමතිතුමනි  මම ඉතශ සරපව කි න්නම්   02 5 ිරට 
02   දක්වශ කශප  තු  ආරම්භ කරන පද හීපෑ අලි සතුන්ශේ 
සසැම  ක  ඉල්ලීමක් මත ද ශම් අලි සතුන් දැන් නිදහසක කර 
තිශනන්ශන්? එශහම නැ්,නම්  වන ස්,ව හශ වෘක්ෂපතශ 
ආරක්ෂක ආඥශපනත  ටශ්,ද ශම් අලි සතුන් නිදහසක කර 
තිශනන්ශන්? 

 

ෙු සී.බී. සත්නායක මහතා  
(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
ැුව මන්ත්රීතුමනි  තනතුමශ්,  අපි්, දන්නවශ තනතුමශශේ පි ශ 

ිරටින කශපශහ තමයි පසකශශ  ක්රිකේ රී ශව ප්රවේයන  වුශඩු 

කි පශ.   නිසශ අපි    6දී ශපෝක ක්රිකේ ම්සපශන  දිනශ ැ්,තශ.   

ශම් අලි සතුන් පිළිනඳව ැ්,තශම පින්නවප අලි අනශථශැශර  

ශපෝකශහ ප්රිරේධි ට ප්, වුු තැනක්.  

1992දී ශැනශ එම පන්, ශකටුම්පත පශේලිශම්න්තුවට ඉදිරිප්, 
ශනොකිතිම නිසශ අපහසුතශ සතිශවපශ තිබුණශ.  සසසකකෘතික 
ව ශ න්  ආදශ ම් උ්,පශදන මශේැ ව ශ න් අලි සතුන් ආරක්ෂශ 
කර ැැතිම ශවනුශවන් -හීපෑ අලි සතුන්ශේ සසැම  ශනොශවයි- 
අව යතශව අනුව තිතිපතිතුමශශේ උපශදසක පරිදි   සඳහශ තිති 
සසශ ෝයන  කරන පද නව මම ප්රකශ  කරන්න නනෑ.  

 

ෙු මයන්ත දිසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு மயந்த திசாநாயக்க) 
(The Hon. Mayantha Dissanayake) 

ැුව කථශනශ කතුමනි  ැුව සමතිතුමශ පිළිතුුව පනශ ශදන්න 
කැමැති නම්  ඉෂිනි විරමිරසහ මැතිනි ශේ ඉල්පශ අසකවීම පිළිනඳව 
මම එතුමශශැන් අහන්න කැමතියි. දැන් අන්තේජශප  හරහශ විවිය 
කට කථශ ුණවමශුව වනවශ  එතුමි  ඉල්පශ අසක වුශඩු ැුව 
ජනශධිපතිතුමශශේ නපපෑමක් මත කි පශ.   ිරේධි  පිළිනඳව්, 
තනතුමශ ශම් උ්,තතිතර සභශව දැනුව්, කශ ෝ, ශහොඳයි කි න 
ඉල්ලීම මශ කරනවශ.   

 

ෙු සී.බී. සත්නායක මහතා  
(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
කශ ශේව්, නපපෑමක් මත ශනොව  එතුමි ශේ කැමැ්,ත -

අභිමත - පරිදි එතුමි  ඉල්පශ අසකශවපශ තිශනනවශ. එහි 
සතු ශන්ත  පිළිනඳව මම දන්ශන් නැහැ. 

 

 

ෙු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර කන අසක 25 -969/0202- ( )  ැුව  ශන්ත නඩු ශර මහතශ. 
 

ෙු ශාන්ත බණ්ඩාස මහතා 
(மாண்புமிகு சாந்த பண்டார) 
(The Hon. Shantha Bandara) 

ැුව කථශනශ කතුමනි  මශ එම ප්ර කන  අහනවශ. 
 

ෙු ගජොන්සන න් ප්රනාන්දු මහතා   
(மாண்புமிகு த ான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ැුව කථශනශ කතුමනි  කෘෂිකේම අමශතයතුමශ ශවනුශවන් මශ 

එම ප්ර කන ට පිළිතුර දීම සඳහශ සති ශදකක කශප ක් ඉල්පශ 

ිරටිනවශ. 
 

 

ප්රශනනය මතු දිනකදී දදිරිපත් කිරීම  නිගයෝෙ කසන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

ෙු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර කන අසක 26 -998/0202- ( )  ැුව ශක්. කශදේ මසකතශන් 

මහතශ. 

 

ෙු ගක්. කාදර් මසනතාන් මහතා 
(மாண்புமிகு கா. காதர் மஸ்தான்) 
(The Hon. K. Kader Masthan) 

ැුව කථශනශ කතුමනි  මශ එම ප්ර කන  අහනවශ. 

 
ෙු ගජොන්සන න් ප්රනාන්දු මහතා   
(மாண்புமிகு த ான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ැුව කථශනශ කතුමනි  ඉ ම් අමශතයතුමශ ශවනුශවන් මශ එම 

ප්ර කන ට පිළිතුර දීම සඳහශ සති ශදකක කශප ක් ඉල්පශ ිරටිනවශ. 
 
ප්රශනනය මතු දිනකදී දදිරිපත් කිරීම  නිගයෝෙ කසන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 
 
 

ිළරිසිදු පාතිය ජලය සැප උම: වවුනියාව දිසනත්රික්කය 
தூய குடிநீர் வைங்கல்: வவுனியா மாவட்டம் 

PROVISION OF CLEAN DRINKING WATER: VAVUNIYA 
DISTRICT 

 
 932/2020 

7. ෙු චාල්සන නිර්මලනාදන් මහතා 
   (மாண்புமிகு சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

     (The Hon. Charles Nirmalanathan) 

ජප සම්පශදන අමශතයතුමශශැන් සූ  ප්ර කන  - ( ): 

(අ) (i) පිරිිර ක පශති  ජප  පනශ ශනොදීම ශහේතුශවන් 
වවුනි ශව දිසක්රික්කශහ ජනතශව වම්ැක් 
ශරෝැශ න් පී ශ විඳින නව්,; 

 (ii) වවුනි ශව දිසක්රික්කශහ පිහිටශ සති  ැම්  4කින් 
සමන්විත ආිරක්ම්පම් ග්රශම නිපයශරි වසශම් 
ජීව්,වන පවුල් 0 248ක් පිරිිර ක පශති  ජප  
ශනොමැති වීම ශහේතුශවන් පී ශ විඳින නව්,; 

   එතුමශ දන්ශන්ද? 

(ආ) (i) ශම් වනවිට පිරිිර ක පශති  ජප පහසුකම් සහිත 
වවුනි ශව දිසක්රික්කශහ ජීව්, වන පවුල් සසඛ්යශව 
ප්රති ත ක් ශපස ශකොපමණද; 

  (ii) වවුනි ශව දිසක්රික්කශහ පිරිිර ක පශති  ජප 
පහසුකම් ශනොමැති ප්රශේ  සඳහශ ජප පහසුකම් 
පනශ දීමට ැනු පනන පි වර කවශේද; 

 (iii) පශෂශණ සකතර සහිත භූමි කින් සමන්විත 
ආිරක්ම්පම් ග්රශම නිපයශරි ශකොේසශස  සඳහශ 
කඩිනමින් පිරිිර ක පශති  ජප  පනශ දීමට පි වර 
ැන්ශන්ද; 

  න්න එතුමශ ශමම සභශවට දන්වන්ශන්ද?  

(ස) ශනොඑශසේ නම්    මන්ද?  
 

 

நீர் வைங்கல் அகமச்சகரக்  தகட்ட வினா: 

(அ) (i) தூய குடிநீர் வைங்கப்படாகமயால் வவுனியா 

மாவட்ட மக்கள் சிறுநீரக தநாயினால் பாதிக்கப் 

பட்டுள்ளார்கள்  என்பகதயும்; 
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පශේලිශම්න්තුව 

 (ii) வவுனியா மாவட்டத்தில் அகமந்துள்ள, 14 

கிராமங்ககள உள்ளடக்கிய ஆசிகுளம் கிராம 

உத்திதயாகத்தர் பிாிவில் வசிக்கும் 2048 குடும் 

பங்கள் தூய குடிநீர் இன்கமயால் பாதிக்கப் 

பட்டுள்ளார்கள் என்பகதயும்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) வவுனியா மாவட்டத்தில் வசிக்கின்ற தற் தபாது 

தூய குடிநீர் வசதிகய தபறும் குடும்பங் களின்  

சதவீதம் யாது; 

 (ii) வவுனியா மாவட்டத்தில் தூய குடிநீர் வசதியற்ற 

பிரததசங்களுக்கு குடிநீர் வசதிகய வைங்குவதற் 

காக தமற்தகாள்ளப்படும் நடவடிக்கக யாது; 

 (iii) பாகற அடுக்குககளக் தகாண்ட நிலப்பிரததச 

முள்ள ஆசிகுளக் கிராம உத்திதயாகத்தர் பிாிவுக் 

குத் தூயகுடிநீகரத் துாிதமாக வைங்க 

நடவடிக்கக தமற்தகாள்வாரா; 

 என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்தறல், ஏன்? 
 
 

asked the Minister of Water Supply:  

(a) Is he aware that -  

 (i) people in the Vavuniya District are afflicted 
with kidney disease as they have not been 
provided with clean drinking water; and  

 (ii) 2,048 families living within the Asikkulam 
Grama Niladhari Division consisting of 14 
hamlets, which is located in the Vavuniya 
District, suffer due to lack of clean drinking 
water? 

(b) Will he inform the House -  

 (i) the percentage of families having access to 
clean drinking water facilities living in the 
Vavuniya District; 

 (ii) what steps will be taken to provide water 
facilities to the areas where clean water 
facilities are not available within the 
Vavuniya District; and  

 (iii) whether quick steps will be taken to provide 
clean drinking water to the Asikkulam 
Grama Niladhari Division, which stands on 
land consisting of rock layers? 

(c) If not, why?  
 

ෙු වාසුගේව නානායක්කාස මහතා (ජල සම්පාදන 

අමාතතුමා)  
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாணாயக்கார - நீர் வைங்கல் 

அகமச்சர்) 

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

ැුව කථශනශ කතුමනි  ශමම ප්ර කන ට දීේ  පිළිතුරක් 

තිශනන්ශන්. මම  ක ශකටිශ න් ඉදිරිප්, කරන්නම්. එතුමශට 

අව ය නම් තව විසකතර අහන්න පුළුවන්. 

(අ) (i) දැනුව්, . 

 (ii) දැනුව්, . 

(ආ) (i) ශම් වනවිට වවුනි ශව දිසක්රික්කශහ ජීව්,වන 
පවුල් අතරින් පිරිිර ක පශති  ජප පහසුකම් සහිත 
පවුල් සසඛ්යශ ව ප්රති ත ක් ශපස පහත පරිදි ශ . 

 

  ඉහත ත්,්,ව  ඉතශ  කේවප ත්,්,ව ක් නව මම 
පිළිැන්නවශ. නුහ්,  ඉදිරි කශපශහදී ශමන්න ශම් 
විධි ට ත්,්,ව  ශවනසක ශවනවශ. 

 (ii) වවුනි ශව දිසක්රික්කශහ ුහළු ග්රශම නිපයශරි වසම් 
ැණන  20ක් වන අතර  ග්රශම නිපයශරි වසම් 06ක 
ශවශසන ජනතශවට ශම් වනවිට පශති  ජප 
පහසුකම් පනශ දී තිශනනවශ. 

එම ග්රශම නිපයශරි වසම් 06ට හශ ආවරණ  කර ශනොමැති 
ප්රශේ  ද සතුළුව සමසකත දිසක්රික්ක ටම පශති  ජප පහසුකම් පනශ 
දීමට විසල් වවුනි ශව ජප සම්පශදන වයශපෘති  මන්න් සැපසුම් කර 
තිශබ්. 

විසල් වවුනි ශව ජප සම්පශදන වයශපෘති  සඳහශ පහ  මල්වතු 
ත  ජපශ ශ න් දිනකට ජප   න මීටේ 35 022ක් පනශ ැැතිමට 
වශරිමශේැ ශදපශේතශම්න්තුශවන් අනුමැති  පැබී සත. පහ  
මල්වතු ත  නුණකශේ  වයශපෘති  ශම් වනවිට ආරම්භ කර සති 
අතර  එ  0204 වනවිට නිම කිතිමට නි මිත .   අනුව  විසල් 
වවුනි ශව ජප සම්පශදන වයශපෘති  0200-05 කශප  තු  
ක්රි ශ්,මක කිතිමට සැපසුම් කර සත. 

එශමන්ම  ජශතික ප්රජශ ජප සැපයුම් ශදපශේතශම්න්තුව මන්න් 
වවුනි ශව දිසක්රික්ක ට පශති  ජප පහසුකම් පනශ දීම සඳහශ පහත 
ක්රි ශමශේැ ැැතිමට සැපසුම් කර සත. 

වවුනි ශව ප්රශශේය   ශල්කම් ශකොේසශසශහ සමපන්ම්පම් ග්රශම 
නිපයශරි වසම සහ ශවන්ැපශචේටිම්පම් ප්රශශේය   ශල්කම් 
ශකොේසශසශහ ශපරි කශක් ග්රශම නිපයශරි වසශමහි ප්රජශ ජප 
අභිමශනි නව වයශපෘති 20ක් ආරම්භ කිතිම. එ  ඉදිරි කශපශහදී -
ශම් අවුුවේශේ- පටන් ැන්නවශ.   වශශේම තිශනන  වශ 
අු්,වැඩි ශ කරනවශ.  

පුනුව්,ථශපන හශ වැඩිදියුු කිතිශම් වයශපෘති 2 ක් පහත ග්රශම 
නිපයශරි වසම් තු  ආරම්භ කිතිම. 

 

 

ජශතික ජප සම්පශදන හශ ජපශපවහන 

මඩු ප  මන්න් ජප  පනශ දී සති පවුල් 

සසඛ්යශව 

10.1% 

ජශතික ප්රජශ ජප සැපයුම් ශදපශේතශම්න්තුව 

මන්න් ජප  පනශ දී සති පවුල් සසඛ්යශව 

2% 

එකතුව 12.1% 

අසක  ප්රශශේය   ශල්කම් 

ශකොේසශස  
ග්රශම නිපයශරි වසම 

01 වවුනි ශව දම්ණ ශපරි ශුම්පම් 

02 වවුනි ශව දම්ණ මශමක්ව 

03 වවුනි ශව දම්ණ අේශනෝපුර 

04 වවුනි ශ ආිරක්ම්පම් 

05 වවුනි ශ නමන්ශතයි 

06 වවුනි ශ සපශම්පශයිම්පම් 

07 ශවන්ැපශචේටිම්පම් මශන්ම්පම් 

08 ශවන්ැපශචේටිම්පම් පිරමශණපන්ම්පම් 

09 ශවන්ැපශචේටිම්පම් කන්තසශමි නැේ 

493 494 

[ැුව   චශල්සක නිේමපනශදන්  මහතශ] 
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•   වවුනි ශව  වවුනි ශව උතුර  වවුනි ශව දම්ණ සහ 
ශවන්ැපශවේටිම්පම් ප්රශශේය   ශල්කම් ශකොේසශසවප 
වම්ැක් ශරෝැ නිවශරණ වැ සටහන  ටශ්, වයශපෘති 52ක් 
ආරම්භ කර සත.   කි න්ශන්  RO plants සවි කරනවශ. 

  (iii)   ආිරක්ම්පම් ප්රශේ    දැනට වවුනි ශව  
දිසක්රික්ක ට පශති  ජප  පනශ ශදන  වවුනි ශව 
ජප සම්පශදන ශ ෝජනශ රමශහ ආවරණ 
කපශපශ න් නැහැරව පිහිටශ සති අතර   එහි  ජප 
නප  දිගු කිතිම් මන්න් එම ප්රශේ  ට ජප  පනශ 
දීමට ප්රමශණව්, තරම් යශරිතශවක් හශ පී න ක්  
ශනොමැත.  එම නිසශ එයින් ජප දිගුවක් පනශ දීම 
අපහසුයි.   

  2022-2025 කශප  තු  ක්රි ශ්,මක කිතිමට 
සැපසුම් කර සති 'විසල් වවුනි ශව' ජප සම්පශදන 
වයශපෘති  මන්න් ආිරක්ම්පම ග්රශම නිපයශරි 
වසමට අ ්,  ිරදම්නරපුරම් ග්රශමශහ ජප ම්ුනක් 
ඉදිකිතිමට නි මිත අතර  එයින්  ජප  සැප මට  
නි මිත .  ශමම ජප ම්ුන සඳහශ 'විසල් 
වවුනි ශව' ජප සම්පශදන වයශපෘති   ටශ්, 
මල්වතු ත  ජපශ ශ න් ජප  සැප මට නි මිත 
අතර  දැනට පවතින වයශපෘති  තු   ක්රි ශ්,මක 
ක   ශනොහැක.  

  එම නිසශ අපි 'විසල් වවුනි ශව' ජප සම්පශදන 
වයශපෘතිශ න් තමයි ශමම ආිරක්ම්පම් ප්රශේ  ට  
ජප  පනශ ශදන්න පැහැසකති කර තිශනන්ශන්.  

  එශමන්ම ජශතික ප්රජශ ජප සැපයුම් 
ශදපශේතශම්න්තුව මන්න් ආිරක්ම්පම ග්රශම 
නිපයශරි වසම සඳහශ 020  වසශේදී නව ප්රතිආශ්රැති 
ජප පිරිපහ ක පේයති ක් ක්රි ශ්,මක කිතිමට හශ 
පවතින  ප්රතිආශ්රැති  ජප පිරිපහ ක පේයති  
ප්රතිසසසකකරණ  කිතිමට කටයුතු කිතිමට  සැපසුම් 
කර සත.  

(ස)  අදශ  ශනොශ . 

 අතුුව ප්ර කන තිශනනවශ නම් ැුව මන්ත්රීතුමශට දැන් අහන්න 

පුළුවන්.  
 

ෙු චාල්සන නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண்புமிகு சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. Charles Nirmalanathan) 
தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கதள, வவுனியா மாவட்டத்தின் 

ஆசிகுளம் கிராம அலுவலர் பிாிவு 14 கிராமங்ககளக் 

தகாண்டது. அதாவது, சிதம்பரபுரம், தகாமரசங்குளம், ஆசி 

குளம், கல்வீரங்குளம், கல்நாட்டினகுளம், மதுராநகர், 

தவப்பங்குளம், தயசுபுரம், கற்குளம் 1, 2, 3, 4, 5, 6 

ஆகியனவாகும். இங்கு 2,050 குடும்பங்கள் இருக்கின்றன. 

இந்நிகலயில், வவுனியா நகாிலிருந்து ஆசிகுளம் கிராம 

அலுவலர் பிாிவுக்கு நீர் வைங்கல் தசய்கின்ற நீர் வைங்கல் 

அதிகாரசகப தகாயிற்குளம் கிராமத்துடன் நீர் வைங்ககல 

நிறுத்தியிருக்கின்றது. அந்தப் பிரததசம் தமட்டுப் பிரததசமாக 

இருக்கின்ற காரணத்தால்தான் நீர் வைங்கல் தசய்ய முடியாமல் 

இருக்கின்றது.  

தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கதள, வவுனியா நகர்ப் 

பகுதியிலிருந்து நீர்த்ததக்கத்தின்மூலம்தான் அங்கு நீர் 

வைங்கப்படுகின்றது. அங்கு தபாதியளவு நீர் இருக்கின்றது. 

ஆனால், தமட்டுப் பிரததசம் என்ற காரணத்தினால் அங்கு நீர் 

பாயமுடியாமல் இருக்கின்றது. ஆசிகுளத்தில் ஒரு tankஐ 

அகமத்து அதன்மூலம்தான் அங்கு நீர் வைங்க முடியும். 

வவுனியா, அநுராதபுரம் மாவட்டங்களில் சிறுநீரக தநாயினால் 

பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அதிகமாக இருக்கின்றார்கள். நீங்கள் 

கூறுகின்ற மல்வத்து ஓயாத் திட்டத்தினூடாக தசட்டிகுளம் 

பிரததசத்திற்கு குடிநீர் வைங்குகின்ற திட்டங்கள் இருக் 

கின்றன. ஆனால், ஆசிகுளப் பிரததசத்திற்கு அதன்மூலம்  

குடிநீர் வைங்குகின்ற சாத்தியக்கூறுகள் மிகக் குகறவு. நீங்கள் 

அந்தத் திட்டத்திற்குள் இகத உள்வாங்குவதாகக் கூறியிருக் 

கிறீர்கள். நான் வவுனியா மாவட்டப்  தபாறியியலாளருடன் 

ககதத்ததன். ஆசிகுளத்தில் tank ஒன்கறயகமத்தால் அந்த 
கிராம அலுவலர் பிாிவிலுள்ள முழுக் கிராமங்களுக்கும் நீர் 

வைங்க முடியும் என்று அப்தபாது அவர் குறிப்பிட்டார். 

தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கதள, அடுத்த வருடம் இந்த tankஐ 

அகமப்பதற்குாிய பணத்கத நிதியகமச்சர் மூலமாக நீங்கள் 

தபற்றுக் தகாடுப்பீர்களானால் அந்த நடவடிக்கககய  எடுக்க 

முடியும் என்று நான்  உங்களுக்குத் ததாிவித்துக்தகாள்ள 

விரும்புகின்தறன்.  
 

ෙු වාසුගේව නානායක්කාස මහතා   
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

I must tell you this, Hon. Member.  

ැුව මන්ත්රීතුමනි  ිරදම්නරපුරම් ග්රශමශහ ජප ම්ුනක් 
ඉදිකිතිමට නි මිතයි.   අනුව එයින් ජප  සැප මට නි මිතයි. 
ශම් ජප ම්ුන සඳහශ විසල් වවුනි ශ ජප සම්පශදන වයශපෘති  
 ටශ්, මල්වතු තශ න් ජප  සැපශ නවශ. දැනට ශම් වයශපෘති  
ක්රි ශ්,මක ක  ශනොහැකියි. තනතුමශ කි න්ශන් ආිරක්ම්පම් ග්රශම 
නිපයශරි වසමට වහශම ජප ටැසකි ක් හදපශ    ජප ටැසකි ට 
ජප  පනශදීපශ   ආිරක්ම්පශම්   ැම්වපට ජප  ශනදශහරින්න 
කි පශ.  එශසේ කරන්න පුළුවන් කි පශ ඉසජිශන්ුව මහ්,ම ශ 
කි නවශ නම්  අපි   සඳහශ 0204 ශවනතුුව නපශ ඉන්ශන් නැතුව  
 ක ක්රි ශ්,මක කරන්න නපුහ. තනතුමශ සමඟ මම  කට 
සම්නන්ය ශවන්නම්. 

 

ෙු චාල්සන නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண்புமிகு சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. Charles Nirmalanathan) 

මම තනතුමශට   engineer හරහශ   report එශක් proposal 

එක  ශැනැ්, ශදන්නම්.  තනතුමශ ඊ ඟ අවුුව ක ශදශක්දී   වැශේ 

ඉවර කරපශ ශදන්න.  

 
Thank you.  

 

 
 

ගේරැසන ෙඟ වැසි ජල අපවහන හා පරිසසය 

වැඩිදියුු කිරීගම් වාපෘතිය:  අවසන් කිරීම 
தவதரஸ் கங்கக மகைநீர் வடிகாலகமப்பு மற்றும் 

சுற்றாடல் தமம்பாட்டுக் கருத்திட்டம்: பூர்த்தி தசய்தல் 
WERAS GANGA STORM WATER AND ENVIRONMENT 

IMPROVEMENT PROJECT: COMPLETION  

 
 

   1366/2020 

8.  ෙු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

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

අග්රශමශතයතුමශ සහ නශැරික සසවේයන හශ නිවශස 

අමශතයතුමශශැන් සූ  ප්ර කන  - ( ): 

(අ) (i) “ශ කුසක ැඟ වැිර ජප අපවහන හශ පරිසර  
වැඩිදියුු කිතිශම් වයශපෘති න නමින් වයශපෘති ක් 
පවතින නව්,; 

 (ii) එම වයශපෘති   ටශ්, නුශේශැො   එදිරිිරසහ 
පශශේ ිරට කේටි  හන්දි  දක්වශ වූ ශකොටශසේ වැ  
අවසන් කර ශනොමැති නව්,; 

 එතුමශ දන්ශන්ද? 
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පශේලිශම්න්තුව 

 

(ආ) (i) ඉහත සඳහන් ශකොටශසේ වැ  ශම් වනශතක් 
අවසන් ශනොකිතිමට ශහේතු කවශේද; 

          (ii)   එම ශකොටශසේ වැ  අවසන් කරනු පනන දින  
කවශේද; 

  න්න එතුමශ ශමම සභශවට දන්වන්ශන්ද? 

(ස) ශනොඑශසේ නම්    මන්ද?  

  

 பிரதம அகமச்சரும் நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீடகமப்பு 

அகமச்சருமானவகரக்  தகட்ட வினா: 

(அ) (i) "தவதரஸ் கங்கக மகை நீர் வடிகாலகமப்பு 

மற்றும் சுற்றாடல் தமம்பாட்டுக் கருத்திட்டம்" 

எனும் தபயாில் ஒரு கருத்திட்டம் உள்ளததன் 

பகதயும்; 

 (ii) இக்கருத்திட்டத்தின் கீழ் நுதகதகாட, எதிாிசிங்க 

வீதி முதல் கட்டிய சந்தி வகரயிலான பகுதியின் 

தவகலகள் பூர்த்தியாக்கப்படவில்கல என்ப 

கதயும்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) தமற்படி பகுதியின் தவகலகள் இற்கறவகர 

பூர்த்திதசய்யப்படாகமக்கான காரணம் யாததன் 

பகதயும்; 

 (ii) அப்பகுதியின் தவகலகள் எப்தபாது நிகறவு 

தசய்யப்படும் என்பகதயும்; 

 அவர்  இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்தறல், ஏன்? 

 
asked the Prime Minister and Minister of Urban 

Development and Housing: 

(a) Is he aware that - 

 (i) there is a project by the name of "Weras 
Ganga  Storm Water and Environment 
Improvement Project."; and 

 (ii) the work  from the  Edirisinghe Road, 
Nugegoda to Kattiya Junction  has not been 
completed under the aforesaid project? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) the reasons for not hitherto completing the 
work of the aforesaid extent; and 

 (ii) the date on which the work of the aforesaid 
area will be completed? 

(c) If not ,why? 

  
ෙු ගමොහාන් ප්රියදර්ශන ද සිල්වා මහතා (ගවසළ 

සංසක්ෂණ හා පහත්බිම් සංවර්ධන සාජ අමාතතුමා) 
(மாண்புமிகு தமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா - ககரதயாரப் 

பாதுகாப்பு மற்றும் தாழ்நில அபிவிருத்தி இரா ாங்க 

அகமச்சர்)  

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva -State Minister of 
Coast Conservation and Low-Lying Lands Development)   

ැුව කථශනශ කතුමනි  අග්රශමශතයතුමශ සහ නශැරික සසවේයන 

හශ නිවශස අමශතයතුමශ ශවනුශවන් මශ එම ප්ර කන ට පිළිතුර පනශ 

ශදනවශ. 

(අ) (i) ශ කුසක ැඟ වැිර ජප අපවහන හශ පරිසර  වැඩි 
දියුු කිතිශම් වයශපෘති ක් නවතින නව්,  

 (ii) එම වයශපෘති   ටශ්, නුශේශැො  එදිරිිරසහ පශශේ 
ිරට කේටි  හන්දි  දක්වශ වූ ශකොටශසේ වැ  
අවසන් කර ශනොමැති අතර එ  අවසන් අදි රශහ  
පවතින නව්, දනිමි. 

  තනතුමශ කි න ශකොටශසේ තවම වැ  අවසන් කර 
නැහැ. 

(ආ) (i) ශ කුසක ැඟ වැිර ජප අපවහන හශ පරිසර  වැඩි 
දියුු කිතිශම් වයශපෘති   ටශ්, කේටි  හන්දිශහ 
ිරට එදිරිිරසහ මශවත දක්වශ ඉදිකිතිමට නි මිත ස  
මශේැ  දිගින් 4 2 m කින් යුක්ත වන අතර 
ප ලින් මීටේ 3.5 ිරට මීටේ 4.5 දක්වශ ශ . එම 
ශකොටිරන් මීටේ  2ක ප්රමශණ ක් හැුවු ශකොට 
අශනක් ප්රමශණ   එනම් දිැ මීටේ 422ක 
ශකොටසක ස  මශේැශහ ඉදිකිතිම් අවසන් කර 
සත. ඉහත සඳහන් ක  මීටේ  2ක  ශකොටශසේ 
ඉදිකිතිම් ද ශම් වන විට ිර ක කරමින් පවතී.  

   කේටි  හන්දිශහ ිරට එදිරිිරසහ මශවත දක්වශ 
ශකොටශසේ ඉදිකිතිම් ප්රමශදවීමට ශහේතු පහත පරිදි 
ශ . 

a) ස  මශේැ  ඉදිකිතිමට ශ ෝජිත මශේැශහ රජ ට අ්,ප්, 
කර ැ්, සීමශශ  පිහිටි නිවශස තුනක් තිතයනුූලපව ඉව්, 
කිතිම ප්රමශද වීම. (නිවශස හිමි න්ශේ විශරෝය  මත) 

b) ශ ෝජිත ස  මශේැශහ පතුශ හි මේටමට (Design Bed 
Level) ව ශ ඉහළින් පිහිටි ැල් සකථර ක් (Bedrock) තිබීම. 

 ඉහත සඳහන් ක  කළු ැල් සකථර  (Bedrock) ඉව්, 
කිතිමට ප්රශේ ශහ පවතින සකිරර ඉදිකිතිම් ශහේතුශවන් 
පශපන ත්,්,ව   ටශ්, (Control blasting) ිර ක කිතිමට 
පමණක් භූ විදයශ සමීක්ෂණ සහ පතල් කශේ ශස   මගින් 
අවසර පනශ දීම හශ   සඳහශ chemical blasting ිර ක කිතිමට 
සැපකි  යුතු කශප ක් ැත වීම. තවද  වේෂශව පවතින 
අවසකථශවපදී chemical blasting ිර ක කිතිමට ශනොහැකි වීම 
සහ   සඳහශ අව ය රසශ නික ද්රවය (Chemicals) සමහර 
කශපවපදී හිඟවීම. Control blasting ිර ක කර ඉන්පසුව ස  
මශේැශහ ඉදිකිතිම් කටයුතු නිම ක  දිැ ප්රමශණ  මීටේ 
 42ක් ශ . 

c)  වේෂශ කශපවපදී ඉදිකිතිම් කටයුතු සම්පූේණශ න්ම නවතශ 
දැමීමට ිර ක වූශහ වැිර ජප  ැපශ  ෑම සඳහශ විකල්ප 
මශේැ ක් (Alternative route) පනශ දීම සඳහශ ප්රමශණව්, 
ඉ  ප්රමශණ ක් ශනොමැතිවීමයි. එනැවින්  වේෂශ කශපවපදී 
ඉදිකිතිම් කටයුතු සම්පූේණශ න්ම නවතශ දැමීමට ිර කවීම.  

 ැුව කථශනශ කතුමනි  තව කශරණ ක් සඳහන් ක  යුතුයි. 
ශමම කශපසීමශශ  ශසේව  ක  කම්කුවවන්ට ශකොවිේ 
වසසැත  වැපඳී තිබුණශ.   නිසශ  ම් ප්රමශද ක් ශවපශ 
තිශනනවශ.  ඊ ඟට  ශමහි නරපත ම කශරණ  ශම යි. 

d)   කම්රි  මශේැ  ඉතශ ආසන්නශහ පැවතීම හශ  කම්රි  
රක්ෂිත  තු  ිරටින අනවසර පදිසචිකුවවන් ශහේතුශවන් 
ඉතශ ප්රශ  ම් සහැත ශපස හශ ආරක්ෂශකශති ශපස කැණීම් 
කටයුතු ිර ක ක  යුතුව සත. තවද  කම්රි  මශේැ ට හශනි ක් 
ිර ක ශනොවන අයුරින් හශ  කම්රි  ශදපශේතශම්න්තුශ  
අධීක්ෂණ   ටශ්, හශ සීමශ කිතිම්වපට  ට්,ව ඉදිකිතිම් 
කටයුතු  කිතිමට ිර ක වූ නැවින්   වයශපෘතිශහ ප්රැති  සඳහශ 
එ  සැපකි  යුතු නපපෑමක් වි . 

e)  පවතින ශකොවිේ වසසැත  හුහශ  කම්කුවවන්ට ශකොවිේ 
වසසැත  වැපඳීම හශ අශනම්්, සීමශ කිතිම් ශහේතුශවන් 
වයශපෘතිශහ කටයුතු ප්රමශද වි . 

497 498 

[ැුව   (ආචශේ ) හේෂ ද ිරල්වශ මහතශ] 
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 (ii) ස  මශේැශහ ඉදිකිතිම් කටයුතු 32.2 .020  දින 
නිම කිතිමට ශ ෝජිත .  

  නුහ්, මම වි කවශස කරන්ශන් නැහැ  එම දින  
වනවිට ශමම කටයුතු අවසන් කරන්න පුළුවන් 
ශවයි කි ශ.   

  එම ස  මශේැ  අවට ප්රශේ ශහ ජනතශවට ව ශ්, 
ප්රතිපශභ පැශනන ශසේ නශැරික උදයශන ක් ශපස 
සසවේයන  කරන ශපස ශමම වසශේ මැයි  
මශසශහ අතිැුව ජනශධිපතිතුමශ උපශදසක ශදන පදී. 
  අනුව   සඳහශ අව ය කටයුතු ිර කකරමින් 
පවතින අතර  එම කටයුතු ශමම වසර අවසශන වන 
විට නිම කිතිමට නි මිත . 

  අතිැුව ජනශධිපතිතුමශ උපශදසක දීපශ තිශනන්ශන් 
කේටි  හන්දි  හශ   අවට ප්රශේ ශහ නශැරික 
උදයශන ක් හදන්නයි. අපි එම කටයු්,ත ශම් 
අවුුවේද අවසන් ශවන්න කලින් ිර ක කරනවශ. 

(ස) අදශ  ශනොශ . 

 
ෙු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

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

ැුව රශජය සමතිතුමනි  තනතුමශශේ පැහැදිලි කිතිමට 

ශනොශහොම සකතුතියි. ස්,ත ව ශ න්ම ජනශධිපතිතුමශ ඉන්න 

ප්රශේ  ට අදශ  ප්ර කන ක් සම්නන්යවයි මම ශම් කි න්ශන්. ැුව 

රශජය සමතිතුමනි  එම වයශපෘතිශ හි ශසේව  ක  පිරිසට 

ශකොශරෝනශ වැපඳීම නිසශ තනතුමන්පශට එම කටයුතු අවසන් කර 

ැන්න නැරි වුණශ කි පශ සඳහන් කරන්න එපශ. ශමොකද  

construction කරශැන  නවශ. ශම් ප්ර කන  නිසශ අශ්ත හිටපු 

කථශනශ කවර ම් වන දිවසැත ැුව වි.ජ.ුහ. ශපොම්නඩු ශර 

මැතිතුමශශේ නිවසට්, ශපොඩි වැසකසකදී වුණ්, වතුර දමනවශ. එම 

නිසශ කුවණශකර ශමම කටයුතු අවසන් කරන්න කි ශ මම 

තනතුමශශැන් ඉල්පනවශ.  

ැුව රශජය සමතිතුමනි  මශේ ප ුහ අතුුව ප්ර කන  ශම යි. 

නැර සභශවට ශැවල් සෑදීමට අදශ  plans පැශනනවශ. UDA 

එශකන්  වශ approve කරන්න නනෑ. නුහ්, UDA එශකන්  වශ 

approve කරන්ශන් නැහැ. එම නිසශ මශස ැණනක් තිසකශසේ files 

වි ශප සසඛ්යශවක් - ිර  ැණනක්  දහසක ැණනක් - ශැො  ැැසී 

තිශනනවශ.  තනතුමන්පශ  කට විකල්ප වැ  පිළිශව ක් ශ දි  

යුතුයි. ශමොකද  ශැවල් හදන්න ණ  අරශැන නපශශැන ඉන්න 

අ    කට පැහැසකති වුු අ   න එන මස නැතිව අතරමස ශවපශ 

ඉන්නවශ.  කට තනතුමන්පශශේ විකල්ප  ශමොකක්ද?  

 

ෙු ගමොහාන් ප්රියදර්ශන ද සිල්වා මහතා 
(மாண்புமிகு தமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 

ැුව මන්ත්රීතුමනි  ශම් වයශපෘති  නශැරික සසවේයන 

අධිකශරි ට අ ්, ශවන්ශන් නැහැ.  නුහ්,  මශ තනතුමශට පිළිතුරක් 

ශදන්න නනෑ. තනතුමශ කි වශ  ශම්ශක් ශසේව  ක  පිරිසට ශකොවිේ 

හැ කු නිසශ වැ  අවසන් කරන්න නැරි වුණශ කි පශ කි න්න එපශ 

කි පශ. නුහ්,  මම කුවු කශරණශ කිහිප ක් කි වශ.  ශකොවිේ 

නිසශම ශනොශවයි ශම් ප්රමශද  වුශඩු. ශමහි තිශනන නරපත  

කශරණශවක් තමයි   වයශපෘති   කම්රි  රක්ෂිත  තු  තිබීම.  

 කම්රි  රක්ෂිතශහ ිරටින ජනතශව ඉව්, කර ැැතිම ප්ර කන ක් 

ශවපශ තිශනනවශ. තනතුමන්පශශේ ආඩුක්ව්, අවුුව ක 4ක්  5ක් 

තිබුණශ ශන්.   කශපශහ තනතුමන්පශ 'නකන්නිපශශැන' ඉඳපශ 

දැන් අපට ශචෝදනශ කරනවශ  ශම්ක ඉක්මනට කරන්න කි පශ. අපි 

පැහැදිලිව ශම් අවුුවේද අවසන් ශවනශකොට ශම් කටයු්,ත අවසන් 

කරනවශ.  

ෙු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

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

ැුව කථශනශ කතුමනි  මම ශම් ප්ර කන  සුණශ  නශැරික 

සසවේයන හශ නිවශස සමතිතුමශශැන්. UDA එක අ ්, වන්ශන් 

නශැරික සසවේයන අධිකශරි   ටතට ශන්. නුහ්,  ැුව ශමොහශන් 

ප්රි දේ න ද ිරල්වශ රශජය සමතිතුමශ කි නවශ   වයශපෘති  

නශැරික සසවේයන අධිකශරි ට අ ්, වන්ශන් නැහැ කි පශ. ැුව 

කථශනශ කතුමනි  එතශකොට එතුමශ කවුද? එතුමශශේ 

අමශතයශස   ශමොකක්ද?  

 

ෙු ගමොහාන් ප්රියදර්ශන ද සිල්වා මහතා 
(மாண்புமிகு தமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 

ැුව මන්ත්රීතුමනි  තනතුමශ අහපශ තිශනන්ශන් ශ කුසක ැඟ 

වයශපෘති  සම්නන්යශ න්. ශ කුසක ැඟ වයශපෘති  මශේ 

අමශතයශස  ටයි අ ්, වන්ශන්.  නශැරික සසවේයන අධිකශරි  

අ ්, ශවන්ශන් නශපක ශැො ශහේවශ මැතිතුමශ  ටතට.  

 

ෙු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

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

තනතුමශශේ නිවස්, වේෂශ කශප ට   ට ශවනවශ කි පශ මට 

ආරසචියි.  ක ස්,තද කි න්න මම දන්ශන් නැහැ. තනතුමශට 

ශ්,ශරනවශ සති   ක ශකොච්චර අමශුව ශද ක්ද කි පශ. ස්,ත 

ව ශ න් තනතුමශශේ අමශතයශස   ශමොකක්ද කි පශ මම දන්ශන් 

නැහැ. තනතුමශ කි ශ  නැහැ. නුහ්, ඉ ම් ශැො  කරන එක 

තනතුමශශේ අමශතයශස  ට අයිතිද?  

  
ෙු ගමොහාන් ප්රියදර්ශන ද සිල්වා මහතා 
(மாண்புமிகு தமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 

ත . 

 

ෙු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

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

එශහම නම් මශේ ශදවන අතුුව ප්ර කන  ශම යි.   

අශ්ත ප්රශේ ශහ -ශකෝේශේ ප්රශේ ශහ- ිර කශවන ශපොම්ම 

ශහොරකමක්  වසචශවක්  දූෂණ ක් තමයි ශහොරට ඉ ම් ශැො  

කරන එක. මම  UDA එශකන් audit  එකක් ඉල්පපශ   audit  

එක දැනට අවුුව ක ශදකකට විතර කලින් පැබුණශ. ශකෝේශේ 

වයශපෘති 3 ක් තිබුණශ.   වයශපෘති 3 න් වයශපෘති 4කට විතරයි 

නිවැකුදිව අනුමැති  පැබිපශ තිශනන්ශන්. වයශපෘති  0කට නශශැට 

අනුමැති  පැබිපශ තිශනනවශ. නුහ්, ශපොම් deviations 

තිශනනවශ. වයශපෘති  5කට clearance  නැහැ. CEA clearance 

නැහැ; traffic clearance නැහැ; ඉ ම් ශැො  කරන්න clearance  

නැහැ. ඊට පසුව මම  UDA එකට දිගින් දිැටම කි වශ  

කුවණශකර ශම්ශක් update  එකක් ශදන්න කි පශ.  වයශපෘති 

3 න් 4කට විතරයි approval තිශනන්ශන්.   නිසශ ශම් වයශපෘති 3  

සම්නන්යශ න් update එකක් කවදශ ශවනශකොට ශදන්න 

පුළුවන්ද? 

  
ෙු ගමොහාන් ප්රියදර්ශන ද සිල්වා මහතා 
(மாண்புமிகு தமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 

තනතුමශ කුවණශකර    ශතොරතුුව ටික අපට හරි ට පනශ 

 කන්ශනොන් මශස ක් සතු ත අපි විසකතර ටික ශදන්නම්. අපි 

රජ ක් හැටි ට අනවසරශ න් ඉ ම් ශැො  කරන්න ශදන්ශන් 

නැහැ කි න කශරණ  පැහැදිලිව කි න්න නනෑ.  

499 500 



පශේලිශම්න්තුව 

ෙු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

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

 ක ඉතශම ශහොඳයි. ැුව රශජය අමශතයතුමනි  මම තනතුමශ 

එක්කරශැන  න්නම්  ශපන්වන්න. අපි  ුහද ශසනසුරශදශ ශහෝ 

ඉරිදශ දවසක? මම තනතුමශට ශපන්වන්නම් ශහොරට ඉ ම් ශැො  

කරන තැන් 52ක් විතර.  
 

ෙු ගමොහාන් ප්රියදර්ශන ද සිල්වා මහතා 
(மாண்புமிகு தமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 

තනතුමශ   තැන්  කි න්න. අපි   තැන්වපට නිපයශරින්  වශ 

නපන්නම්.  
 

ෙු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර කන අසක   - 424/020 - ( )  ැුව සමන්ප්රි  ශහේර්, මහතශ. 
 

ෙු සමන්ප්රිය ගහේසත් මහතා 
(மாண்புமிகு சமன்பிாிய தஹரத்)  

(The Hon. Samanpriya Herath)  

ැුව කථශනශ කතුමනි  මශ එම ප්ර කන  අහනවශ. 

 

ෙු ගජොන්සන න් ප්රනාන්දු මහතා   
(மாண்புமிகு த ான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ැුව කථශනශ කතුමනි  කෘෂිකේම අමශතයතුමශ ශවනුශවන් මශ 

එම ප්ර කන ට පිළිතුර පනශ දීම සඳහශ සති ශදකක කශප ක් ඉල්පශ 

ිරටිනවශ. 
 
ප්රශනනය මතු දිනකදී දදිරිපත් කිරීම  නිගයෝෙ කසන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

     
 

 

දතාලිගහ ගකොන්සල් ජනසාල් කාර්යාලය: 

ගකොන්සල්  ජනසාල්වසයකු පත් කිරීම 

இத்தாலியிலுள்ள தகான்சியுலர் த னரால் 

அலுவலகம்: தகான்சியுலர் த னரால் நியமனம்  
CONSULATE GENERAL OFFICE IN ITALY: APPOINTMENT OF A  

CONSUL GENERAL 
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10. ෙු ගහක් ර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

විශේ   අමශතයතුමශශැන් සූ  ප්ර කන  - ( ):  

(අ) (i) ඉතශලිශහ  මිපශන් නැරශහ පිහිටි ශකොන්සල් 
ජනරශල් කශේ ශප  සඳහශ ශම් වන විට ශකොන්සල් 
ජනරශල්වරශ ම් ප්, කර ශනොමැති නව්,; 

 (ii)    ශහේතුශවන් මිපශන් නැර  හශ   ආශ්රිත 
ප්රශේ වප ශසේව  කරනු පනන ශ්රී පශසකික 
ශ්රමික න් විවිය  කෂකකරතශවපට ුහුණණ ශදන නව්,;  

 එතුමශ දන්ශන්ද? 

(ආ) ඉහත සඳහන් ශකොන්සල් ජනරශල් කශේ ශප  සඳහශ 
ශකොන්සල් ජනරශල්වරශ ම් ප්, කිතිමට අමශතයශස   
විිරන් ැනු පනන පි වර කවශේද  න්න එතුමශ ශමම 
සභශවට දන්වන්ශන්ද?   

(ස) ශනො එශසේ නම්    මන්ද?   

தவளிநாட்டு அலுவல்கள் அகமச்சகரக்  தகட்ட வினா: 

(அ) (i) இத்தாலியின், மிலான் நகரத்தில் அகமந்துள்ள 

தகான்சியுலர் த னரல் அலுவலகத்திற்கு 

இதுவகர தகான்சியுலர் த னரல் ஒருவர் 

நியமனம் தசய்யப்படவில்கல என்பகதயும்; 

 (ii) இதன் காரணமாக மிலான் நகரம் மற்றும் 

அதகனச் சூைவுள்ள பிரததசங்களில் பணி 

யாற்றும் இலங்கக ஊைியர்கள் பல்தவறு 

சிரமங்ககள எதிர்தநாக்குகின்றனர் என்பகதயும்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) தமதல குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தகான்சியுலர் த னரல் 

அலுவலகத்திற்கு தகான்சியுலர் த னரல் ஒருவகர 

நியமனம் தசய்ய அகமச்சு தமற்தகாள்ளும் 

நடவடிக்கக யாது என்பகத அவர் இச்சகபக்கு 

அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்தறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Foreign: 

(a) Is he aware that-  

 (i) a Consul General is yet to be appointed for 
the Consulate General of Sri Lanka in 
Milan, Italy; and 

 (ii) the Sri Lankan migrant workers who are 
serving in Milan and suburbs are facing 
various difficulties as a result of it? 

(b) Will he inform this House of the measures that 
will be taken by the Ministry to appoint a Consul 
General to the aforesaid Consulate General ? 

(c) If not, why ?  

ැුව කථශනශ කතුමනි  ශම් ප්ර කන  අහන්න තිබුු කශපශහ 

අහන්න අවසකථශවක් පැබුශඩු නැහැ. නුහ්,  මම දැන් ප්ර කන  

අහනවශ. 
 

ෙු තාසක බාලසූරිය මහතා (කලාපීය සහගයෝගිතා 

ක යුතු සාජ අමාතතුමා)  
(மாண்புமிகு தாரக பாலசூாிய - பிராந்திய உறவு 

நடவடிக்கககள் இரா ாங்க அகமச்சர்)  
(The Hon. Tharaka Balasuriya - State Minister of Regional 
Co-operation)  
Sir, on behalf of the Foreign Minister, I answer the 

Question No. 10. 

(a) (i) Presently, Ms. Prabhashini Ponnampeuma, 
an experienced officer in the Grade I of the 
Sri Lanka Foreign Service is working as the 
Acting Consul General.  

 (ii) All Consular Service requirements of the 
Sri Lankan community living in Milan and 
the suburbs are duly attended to with the 
direction and guidance of the Acting Consul 
General.  

(b) Yes. 

 Nomination for a person expected to be appointed 
as the new Consul General has been forwarded for 
the concurrence of the Government of Italy.  

(c) Does not arise.  
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ෙු ගහක් ර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

ැුව රශජය අමශතයතුමනි  මම ප ුහවන අතුුව ප්ර කන  
තනතුමශශැන් අහනවශ. මිපශශනෝහි තිශනන Consul General’s 
Office  එක  එශහම නැ්,නම්   අස   සම්නන්යව තිශනන 
ප්ර කන  ශම්කයි. ඉතශලිශහ ිරටින ශ්රී පශසකික ම්ට passport එකක් 
හදශ ැන්න ශහෝ ශවන්, document එකක් සම්නන්ය කටයු්,තකට 
  කශේ ශප ට  න්න නම් පශන්දර 3.22ට ශපර online  හරහශ 
appointment එකක් දමන්න නනෑ; ඊට පසුව නැහැ.   වශශේම  
appointment එකකින් ශදශදනම්ශේ වැ  කර ැන්න්, නැහැ. 
උදශහරණ ක් විධි ට  තශ්,තශශේයි  පුතශශේයි  -  කි න්ශන් 
ශපොඩි  ම ශශේයි  තශ්,තශශේයි- වැ  ශදක එක appointment 
එශකන් කර ැන්න ශදන්ශන් නැහැ. තශ්,තශශේ වැශේට ශවනම 
appointment එකක් දශන්න නනෑ  පුතශශේ වැශේට ශවනම 
appointment එකක් දශන්න නනෑ.   නිපයශරින්   රශේ ශසේව  
කරන ශ්රී පශසකික න්ට ඉතශම නරක විධි ට තමයි සපකන්ශන්. 
එම නිසශ මම තනතුමශශැන් අහනවශ ශම් සම්නන්යශ න්  ම් කිිර 
වැ  පිළිශව ක් ශ ොදනවශද කි පශ. ශමොකද    ජනතශව තමයි 
අශ්ත රටට විශේ  විනිම  එවන්ශන්.   අ ට පහසුශවන් එම 
කටයුතු කර ැැතිමට හැකි වන විධි ට විශ ේෂ වැ සටහනක් 
ක්රි ශ්,මක කරන්න ූ දශනම්ද? 

 

ෙු තාසක බාලසූරිය මහතා  
(மாண்புமிகு தாரக்க பாலசூாிய) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

අනිවශේ ශ න්ම! Consul General’s Office එශකන් පනශ 

ශදන ශසේව  තවුන්ට පහසු වන විධි ට පුළුවන් තරම් ශහොඳින් පනශ 

ශදන්න අපි නපශශපොශරෝ,තු ශවනවශ. මිපශශනෝ නුවර එවැනි 

ප්ර කන ක් තිශනනවශ නම්    ැැන ශසො ශ නපශ මශ තනතුමශට 

වශේතශ කරන්නම්. 

 

ෙු ගහක් ර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

ැුව කථශනශ කතුමනි  මශේ ශදවැනි අතුුව ප්ර කන  ශම යි. 

ැුව රශජය සමතිතුමනි  විශ ේෂශ න්ම විශේ  රටවප වැ  
කරන අ  සහ සසචශරක න් කි න ිර ුශදනශ පසකශවට පැමිණි 
පසු ගුවන් ශතොටුපශ ේ ිරට නිශරෝයශ න  සඳහශ ශහෝටල්වපට 
ශ ොුහ කිතිශම් කටයුතුවපදී පසු ගි  දිනවප වි ශප ප්ර කන ක් සති 
වුණශ. එතැන ශපොම් ජශවශරමක් ිරේය වුණශ. එන්න්, මශත්රශ ශදකම 
පනශශැන ආ අ  PCR test කරන්න එක දිනකට ශහෝටල්වපට 
 ැ වශම  ශහෝටල්වප සති ක් ශහෝ ශදකක් ති ශශැන ශපොම් 
ජශවශරමක් කරශැන ගි ශ. දැන්  ක නතර ක ශ කි පශ අපට දැන 
ැන්න පැබුණශ.  ක ශහොඳයි. හැනැයි  දැන් ගුවන් ශතොටුපශ ේදී 
PCR test කරපශ ප්රතිලප  පැ  9කින් ශදන්න ශ ොපේ 42ක් අ  
කරනවශ.   කි න්ශන්  ුවපි ල්    222ක් විතර අ  කරනවශ.   
ුවපි ල්    222 කවුද ැන්ශන්  PCR test එකකට සයි එපමණ 
ුහදපක් අ  කරන්ශන් සහ ප්රතිලප  පනශ ශදන්න පැ  9ක්  න්ශන් 
සයි කි න ප්ර කන  මම තනතුමශශැන් අහනවශ.   වශශේම    
සඳහශ තනතුමශට ශදන්න පුළුවන් විසුනම ශමොකක්ද කි පශ්, මම 
අහනවශ. 

 

ෙු තාසක බාලසූරිය මහතා  
(மாண்புமிகு தாரக்க பாலசூாிய) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

ැුව මන්ත්රීතුමනි  ස්,ත ව ශ න්ම ශම  විශේ  

අමශතයශස  ට අදශ  ප්ර කන ක් ශනොශවයි. විශේ   අමශතයශස ශ න් 

ශනොශවයි  ශම් කටයුතු ශසො ශ නපන්ශන්. නුහ්,  මම දන්නශ 

තරමින් visa requirementsවපට තමයි PCR test cost එක්, 

එකතු කරපශ තිශනන්ශන්. Visa requirementsවපට තමයි PCR 

test එක්, එක්කුණ කරපශ තිශනන්ශන්. 

ෙු ගහක් ර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

ැුව කථශනශ කතුමනි   එතුමශ  කන් උ්,තර  පැහැදිලි නැහැ. 
විශේ  අමශතයශස  ට ශම් කටයු්,ත සම්නන්ය නැහැ කි න එක 
පිළිතුරක් ශවන්න නැහැ. ශම  සසචශරක අමශතයශස  ට විතරක් 
අදශ  කටයු්,තක් ශනොශවයි. ශමහිදී   ිර ු අස  එකට එකතු 
ශවන්න නනෑ. විශේ  ශසේවශ නියුක්ති කශේ ශස  ්, එකතු ශවන්න 
නනෑ  විශේ  අමශතයශස  ්, එකතු ශවන්න නනෑ  සසචශරක 
අමශතයශස  ්, එකතු ශවන්න නනෑ  ගුවන් ශතොටුශපො ්, එකතු 
ශවන්න නනෑ  ශසෞඛ්ය අස  ්, එකතු ශවන්න නනෑ. ශම් පහම 
එකතු ශවපශ ජනතශවට සශයශරණ ක් ඉෂකට කරන්න නනෑ.   
සශයශරණ  ඉෂකට ශනොවීම ැැනයි මම තනතුමශශැන් සුණශ . 

 

ෙු තාසක බාලසූරිය මහතා  
(மாண்புமிகு தாரக்க பாலசூாிய) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

ැුව මන්ත්රීතුමශ    ිර ුශදනශ එකතු ශවපශ COVID-19 

පශපන  කිතිම සම්නන්ය Presidential Task Force එශකන් තමයි 

තීන් ක ැන්ශන්. එතැනදී විශේ  අමශතයශස ශහ්,  සසචශරක 

අමශතයශස ශහ්,  ශසෞඛ්ය අමශතයශස ශහ්, නිශ ෝජන ක් 

තිශනනවශ. සසචශරක න් පසකශවට එනවශ නම්   අ  

අනිවශේ ශ න්ම   රශේදී PCR test එකක් කර ැන්න්, නනෑ. 

නැරි ශවපශව්, flight එශක්දී ශකොවිේ හැ කශණෝ,?   නිසශ 

පසකශවට ආවශට පසුව්, PCR test එකක් කරැන්න නනෑ. 
 

ෙු ගහක් ර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

මම අහන්ශන්  PCR test  එකට එපමණ ුහදපක් ැන්ශන් සයි 

කි පශ. 
 

ෙු තාසක බාලසූරිය මහතා  
(மாண்புமிகு தாரக்க பாலசூாிய) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

මම   පිළිනඳව දන්ශන් නැහැ. මම ශසො ශ නපශ කි න්නම්. 

Visa cost එක්, එක්ක තමයි  ක එක්කුණ කරපශ තිශනන්ශන්.  
 

ෙු ගහක් ර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

ශ ොපේ 42ක් ැන්ශන් සයි? 
 

ෙු තාසක බාලසූරිය මහතා  
(மாண்புமிகு தாரக்க பாலசூாிய) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

ැුව මන්ත්රීතුමශ  මම හිතන්ශන් තනතුමශට පැහැදිලි මදි සති. 

Visa cost එක්, එක්ක තමයි PCR test එක එක්කුණ කරපශ 

තිශනන්ශන්.  
  

ෙු ගහක් ර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

PCR test  එකට තමයි ශ ොපේ 42ක් ැන්ශන්.  
 

ෙු තාසක බාලසූරිය මහතා  
(மாண்புமிகு தாரக்க பாலசூாிய) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

මම   පිළිනඳ ශසො ශ නපශ තනතුමශට කි න්නම්. 

 

ෙු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශදවන වට . 
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පශේලිශම්න්තුව 

2019 වර්ෂගහ වාර්තා වූ රිය අනතුු: විසනතස 
2019இல் பதிவான வாகன விபத்துக்கள்: விபரம் 

MOTOR VEHICLE ACCIDENTS IN 2019 :  DETAILS 

    91/2020 
 

 

1. ෙු බුේධික පතිසණ මහතා (ෙු ගහේෂා විතානගප මහතා 

ගවනුව ) 
(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரண - மாண்புமிகு தஹசா விதானதக 

சார்பாக) 

(The Hon. Buddhika Pathiranaon behalf of the  Hon. Hesha 
Withanage)  
මහජන ආරක්ෂක අමශතයතුමශශැන් සූ  ප්ර කන  - ( ): 

(අ) 02   වේෂ  තු  වශේතශ වූ රි  අනතුුව සසඛ්යශව සහ එම 
රි  අනතුුව ශහේතුශවන් ිර ක වූ මරණ සසඛ්යශව ශකොපමණද 
 න්න එතුමශ ශමම සභශවට දන්වන්ශන්ද? 

(ආ) 02 9 සහ 02 8 වේෂවපට සශශ්තක්ෂව  02   වේෂ  තු දී 
ිර ක වූ රි  අනතුුව සසඛ්යශව සහ එම රි  අනතුුව ශහේතුශවන් 
ිර ක වූ මරණ සසඛ්යශව ශකොපමණ සසඛ්යශවකින් ඉහ  ශැොසක 
තිශබ්ද  න්න්, එතුමශ ශවන් ශවන් ව ශ න් ශමම සභශවට 
දන්වන්ශන්ද? 

(ස)  ශනොඑශසේ නම්    මන්ද?   
 

 

தபாதுமக்கள் பாதுகாப்பு அகமச்சகரக்  தகட்ட வினா:  

 (அ) 2019ஆம் ஆண்டில் பதிவாகியுள்ள வாகன விபத்துக் 

களின் எண்ணிக்கக மற்றும் குறிப்பிட்ட வாகன 

விபத்துக்களின் காரணமாக சம்பவித்துள்ள உயிாிைப் 

புக்களின் எண்ணிக்கக என்பன யாகவ என்பகத 

அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) 2017 மற்றும் 2018ஆம் ஆண்டுகளுடன் ஒப்பிடு 

ககயில், 2019ஆம் ஆண்டில் இடம்தபற்றுள்ள வாகன 

விபத்துக்களின் எண்ணிக்கக மற்றும் குறிப்பிட்ட 

வாகன விபத்துக்களின் காரணமாக சம்பவித்துள்ள 

உயிாிைப்புக்களின் எண்ணிக்கக என்பன எவ்வள 

வினால் அதிகாித்துள்ளததன்பகதயும் அவர் தவவ் 

தவறாக இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்தறல், ஏன்? 

 

asked   the   Minister of  Public Security: 

(a) Will he  inform this House  the number of  motor 
vehicle accidents took place in 2019 and the 
number of deaths occured due to aforesaid 
accidents? 

(b) Will he also inform this House, separately,  the 
number of  motor vehicle accidents took place  in 
2019 in comparison with the years 2017 and 2018 
and the rise of the number of deaths occurred due 
to aforesaid motor vehicle accidents, 
comparatively?  

(c) If not, why? 
 
 

ෙු ගජොන්සන න් ප්රනාන්දු මහතා   
(மாண்புமிகு த ான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ැුව කථශනශ කතුමනි  මහජන ආරක්ෂක අමශතයතුමශ 

ශවනුශවන් මශ එම ප්ර කන ට පිළිතුර සවාෙත* කරනවශ. 

* සවාගම්සය මත තබන ලද ිළිතතුස: 
* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட : 

* Answer tabled: 

 

(අ)  

 
 

(ආ)  

 
  

 2017 හශ 02 8 වේෂවපට සශශ්තක්ෂව 02   වේෂ  තු  ිර ක වූ රි  
අනතුුව සසඛ්යශව සහ එම රි  අනතුුව ශහේතුශවන් ිර ක වූ මරණ 
සසඛ්යශව ඉහ  ශැොසක නැත.  

 

(ස)  පැන ශනොනඟී. 

 

ෙු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර කන අසක 3 -3 6/ 0202- ( )  ැුව චමින්ද විශේිරරි මහතශ. 

 

ෙු බුේධික පතිසණ මහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ැුව කථශනශ කතුමනි  ැුව චමින්ද විශේිරරි මන්ත්රීතුමශ 

ශවනුශවන් මශ එම ප්ර කන  අහනවශ. 
 

ෙු ගජොන්සන න් ප්රනාන්දු මහතා   
(மாண்புமிகு த ான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ැුව කථශනශ කතුමනි  නප ක්ති අමශතයතුමශ ශවනුශවන් මශ 

එම ප්ර කන ට පිළිතුර දීම සඳහශ මශස ක කශප ක් ඉල්පශ ිරටිනවශ. 
 
ප්රශනනය මතු දිනකදී දදිරිපත් කිරීම  නිගයෝෙ කසන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

ෙු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සකථශවර නිශ ෝැ අසක 09(0)  ටශ්, ප්ර කන   ැුව විපක්ෂ 

නශ කතුමශ. 

වර්ෂය 2019 

මශරක අනතුුව සසඛ්යශව 2,704 

නරපත  තුවශප අනතුුව සසඛ්යශව 7,775 

සුළු තුවශප අනතුුව සසඛ්යශව 10,730 

අපශභ පමණක් ිර ක වූ අනතුුව සසඛ්යශව 9,137 

එකතුව 30,346 

මියගිය සංඛාව 2,899 

වර්ෂය 2017 2018 2019 

මශරක අනතුුව සසඛ්යශව 2,962 2,994 2,704 

නරපත  තුවශප අනතුුව 

සසඛ්යශව 
8,666 8,795 7,775 

සුළු තුවශප අනතුුව සසඛ්යශව 13,102 12,138 10.730 

අපශභ පමණක් ිර ක වූ අනතුුව 

සසඛ්යශව 
12,866 11,918 9.137 

එකතුව 37,596 35,845 30,346 

මිය ගිය සංඛාව 3,147 3,151 2,899 

505 506 
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தனி அறிவித்தல் மூல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
සුළු හා මධ පරිමාණ වවසායකයන්             

මුහුණ ගදන ෙැ ලු 
 சிறிய மற்றும் நடுத்தர அளவு 

ததாைில்முயற்சியாளர்களின் பிரச்சிகனகள் 
PROBLEMS FACED BY SMALL AND MEDIUM-SCALE 

ENTREPRENEURS 

 

ෙු සජිත් ගප්රේමදාස මහතා (විුේධ පාර්ශනවගහ 

නායකතුමා)  
(மாண்புமிகு ச ித் பிதரமதாஸ - எதிர்க்கட்சி முதல்வர்) 

(The Hon. Sajith Premadasa -Leader of the Opposition) 
ැුව කථශනශ කතුමනි  සකථශවර නිශ ෝැ 09(0)  ටශ්, මම 

පහත සඳහන් ප්ර කන  ඉදිරිප්, කරනවශ.  

ැුව කථශනශ කතුමනි  වේතමශනශහදී ශමරට සුළු හශ මයය 

පරිමශණ වයවසශ ක න් ඉතශම අභිශ ෝැශ්,මක කශප 

වකවශනුවක් පසු කරමින් ිරටිනවශ. ශකො ශරෝනශ වසසැත  හුහශ  

වසර ශදකකට ආසන්න කශප ක් ිර  දදනික වයශපශර කටයුතු 

ිර ක කිතිමට ශනොහැකි වීම නිසශ ආදශ ම් අහිමිව  සුළු හශ මයය 

පරිමශණ කේමශන්තකුවවන් සතුළු තවුන්ශැන්  ැශපන පිරිසකවපට 

දැඩි අසීුවතශවපට ශමන්ම අභිශ ෝැ කුසකට ද ුහුණණ දීමට ිර ක වී 

තිශනනවශ. එශමන්ම  ශමම ත්,්,ව  ශමරට ආේිරක වේයන  

සඳහශ ද අහිතකර ශපස නපපශනු පනනවශ. ුහළු වයවසශ ක න් 

ශැන් ිර  ට 95කට වැඩි ප්රමශණ ක් සුළු හශ මයය පරිමශණ 

කේමශන්තකුවවන් වන අතර  ද  ශේය   නිෂකපශදිතශ න් ිර  ට 

52ක පමණ දශ ක්,ව ක් ශමොවුන් විිරන් පනශ ශදනු පනනවශ. 

ආේිරක ක මනශකරණශහ දී ප්රුහඛ්තශව පනශ දි  යුතු පශේ කව රජ  

විිරන් හුනනශ ශනොැැතිම නිසශ ශමම සුළු හශ මයයම පරිමශණ 

කේමශන්තකුවවන්ශේ ැැටු තව කරට්, උග්ර වී තිශනනවශ. 

  අනුව  ශම   ජශතික වැදැ්,කමකින් යුතු කුවණක් ව ශ න් 

සපකශ පහත සඳහන් ප්ර කනවපට නි කචිත පිළිතුුව හශ පැහැදිලි 

කිතිම් රජශ න් නපශශපොශරෝ,තු ශවනවශ. 
 

01. 02  . 0.02 වැනි දින මශයය නිශ දන ක් නිම්්, කරමින්  
සුළු හශ මයය පරිමශණ වයවසශ ක න් විිරන් පනශැ්, 
ුවපි ල් මිලි න 322ක් දක්වශ වූ ණ  කපශ හැතිම සඳහශ 
ජනශධිපතිතුමශ විිරන් ැනු පැබූ තීරණ ට ිර ක වූශහ 
ම්මක්ද? ශම් වනශතක් එම තීරණ  ක්රි ශ්,මක ශනොවූශහ 
සයි? නශසෞභශැයශහ දැක්මන ප්රතිප්,ති ප්රකශ   තු  
කේමශන්තකුවවන්ශේ ණ  ආපසු ශැවීම සඳහශ සහන 
පනශ ශදන නවට සඳහන් කර තිබුණ ද එ    ආකශරශ න්ම 
ක්රි ශ්,මක ශනොවූශහ සයි? 

 

02. ම් ශ හශ මයය පරිමශණ වයවසශ ක න් සඳහශ ශම් වන විට 
පනශ දී සති  ණ  සහන කශපසීමශව - moratorium - 
020 . 0.3  දක්වශ තව කරට්, දීේ  කිතිමට කටයුතු කරන 
ශමන් ශ්රී පසකශ මහ නැසම්ව විිරන් නපපත්රපශී  වශණිජ 
නැසම් ශවත දැනුම් දී තිශනනවශ. ශමම ණ  සහන  
ශකොපමණ සසඛ්යශවකට ශම් වන විට පැබී තිශබ්ද?   
පිළිනඳව රජ   ම් තක්ශසේුවවක් ිර කකර තිශබ්ද? සතැම් 
මූපය ආ තන විිරන් ශමම ණ  සහන  සුළු හශ මයය 
පරිමශණ කේමශන්තකුවවන් ශවත පනශ දීම පැහැර හැර 
සති නව රජ  දන්ශන්ද? එශසේ නම්    සඳහශ ශැන සති 

ක්රි ශමශේැ කවශේද? තවද  සතැම් මූපය ආ තන ණ  
ශපොලී තව්, ණ  ුහදපක් නවට පරිවේතන  කරමින් 
වයවසශ ක න් ූ රශ කෑමකට පක්කර සති නවට 
ශතොරතුුව වශේතශ ශවනවශ. ශම් පිළිනඳව රජ  දැනුව්,ද? 
එශසේ නම්  එ  ව ක්වශලීම සඳහශ රජ  මන්න් ශැන සති 
පි වර කවශේද? 

03. ශමම ත්,්,ව  හුහශ  සුළු හශ මයය පරිමශණ 
කේමශන්තකුවවන් විිරන් රථවශහන සඳහශ පනශැ්, ලීිරස 
ණ  වශරික ශැවීමට ශනොහැකි වන අවසකථශවපදී සතැම් 
මූපය ආ තන තේජනශ්,මක ආකශරශ න් ිර  කටයුතු 
ශමශහ වමින් වශහන පැහැර ැැතිම් ිර ක කරන නවටද 
ශතොරතුුව වශේතශ  ශවපශ තිශනනවශ. ශම් පිළිනඳව රජ  
දැනුව්,ද? එශසේම  වශහන විකිණීශමන් ශහෝ පනශැ්, ලීිරස 
ණ  වශරික සඳහශ ශැවීම් කිතිමට ූ දශනම් වන 
අවසකථශවපදී අපැහැදිලි මූපය ශකොන්ශේිර ඉදිරිප්, කරමින් 
කේමශන්තකුවවන් අපහසුතශවට ප්, කරන නව රජ  
දන්ශන්ද? එශසේ නම්    සම්නන්යශ න් ශම් වන විට 
පැමිණිලි ශකොපමණ සසඛ්යශවක් පැබී තිශබ්ද? එම 
පැමිණිලි සඳහශ විමේ න ක් ිර කකර තිශබ්ද? එශපස 
කේමශන්තකුවවන් අපහසුතශවට ප්,වන අයුරින් කටයුතු 
ිර ක කරන මූපය ආ තන න්ට එශරහිව ැනු පනන 
ක්රි ශමශේැ කවශේද? 

04. නි කචප ශේප  සප ට තනමින් වයශපශර කටයුතු සඳහශ 
පනශැ්, ණ  ුහදල් ශම් වන විට ශැවීමට ශනොහැකිව 
සතැුහන්ට ිර  ජීවිත කශප  තු දී උප ශැ්, ිර ු ශේප  
නැසම් හශ මූපය ආ තන ශවත බිලි දීමට ිර ක වී තිශනනවශ. 
සතැම් මූපය ආ තන විිරන් ශවන්ශේිර කිතිශම්දී නි කචප 
ශේප වප සතය වටිනශකමට ව ශ අක් වටිනශකමකට 
තක්ශසේුව කර එම ශේප  ිර  හිතව්, වයශපශරික න් ශවත 
පනශ දීශම් ජශවශරමක් ක්රි ශ්,මක වන නව රජ  දන්ශන්ද? 
එශසේ නම්  එ  ව ක්වශලීම සඳහශ රජ  විිරන් ශැන සති 
පි වර කවශේද? 

 ශේප  හිමි න්ට නි ම වටිනශකම පනශැත හැකි පරිදි 
ශදපශේ කව ම එකඟවන නිිර රමශ ද ක් සකසක ක  
ශනොහැකිද? ශමම වයසන කශප සීමශව තු  ණ  
ශනොශැවීම ශහේතුශකොට ශැන ශනොශහෝ වයවසශ ක න් 
අසශධු ශල්ඛ්නැතව තිශනනවශ; CRIB එකට ගිහිල්පශ 
තිශනනවශ. ශම් නිසශ නැසම් අයිරශ ශහෝ කිිර ක ප්රශේයන ණ  
ුහදපක්ව්, පනශ ැැතිමට ශනොහැකිව ශනොශහෝ පිරිසක 
අසරණ ත්,්,ව කට ප්,ව තිශනනවශ. සතය ව ශ න්ම 
ශකොවිේ වසසැතශහ නපපෑම ශහේතුශකොට ශැන අසශධු 
ශල්ඛ්නැතව සති වයවසශ ක න් ශකොපමණ සසඛ්යශවක් 
ිරටීද? තවුන් සඳහශ  ම් සහන ක් පනශ දීමට රජ  
නපශශපොශරෝ,තු වන්ශන්ද? එශසේ නම්    ම්මක්ද? 

05.  වශරික ශැවශ ශනොමැති මිලි න 5 ඉක්ම වූ ණ  සඳහශ 
උකසට තනශ සති ශේප     2 අසක 4 දරන නැසම් මන්න් 
ප්රදශන  කරන පද ණ  අ කර ැැතිශම් (විශ ේෂ 
විධිවියශන) පනත -පරශශේ පනත- මන්න් පනශ දී සති 
නපතප අනුව අධිකරණ ක්රි ශ මශේැ කින් ශතොරව මූපය 
ආ තනවපට ිරන්න කර ැැතිම ිර ක කරයි. ශමම වයසන 
අවසකථශව සපකශ නපශ 'පරශශේ' පනත සසශ ෝයන  
කරමින් සුළු හශ මයය පරිමශණ කේමශන්තකුවවන් කුක 
ැැතිමට රජ  දැන්ව්, උ්,සශහ කරන්ශන්ද? පරශශේ 
පනශ්, සඳහන් වන මිලි න 5ක් වූ ණ  සීමශව මිලි න 
 22ක් දක්වශ ශහෝ ඉහ  නැසවීමට හැකිද? ශනොඑශසේ නම්  
  මන්ද? 

06.  මීට අමතරව  වේතමශනශහ දැඩි ශපස ආන න සීමශ කිතිම 
නිසශ සුළු හශ මයය පරිමශණ කේමශන්ත පව්,වශ ශැන  ෑම 
සඳහශ අව ය අුහද්රවය ශැන්වශ ැැතිශම්දී ැැටු 
ත්,්,ව ක් මතුව තිශනනවශ. එ  අපන න ආදශ ම 
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පශේලිශම්න්තුව 

අක්වීමට ශහේතුවක් ශමන්ම  රශේ ආේිරක  දුවු ශපස 
බිඳ වැටීමකට පක් කරනවශ. බිඳ වැටීමට පක්ව සති එම 
වයශපශර නැවත නඟශ ිරටුවීම සඳහශ විශ ේෂ සහන 
පැශක්ජ ක් පනශ දීමට රජ  ක්රි ශ කරන්ශන්ද?   සඳහශ වූ 
නි කචිත වැ  පිළිශව ක් රජ  සතුශ ද? එශසේ නම්    
ම්මක්ද?  

 

ෙු ගශහාන් ගසේමසිංහ මහතා (සමෘේධි  ෙෘහ ආර්ථික  

ක්ෂුද්ර මූල  සනවයං රැකියා හා  වාපාස සංවර්ධන සාජ 

අමාතතුමා) 
(மாண்புமிகு தசஹான் தசமசிங்க - சமுர்த்தி, உள்ளக 

தபாருளாதார, நுண்நிதிய, சுயததாைில், ததாைில் அபிவிருத்தி 

இரா ாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. Shehan Semasinghe - State Minister of Samurdhi, 
Household Economy, Micro Finance, Self-employment and  
Business Development)  

ැුව කථශනශ කතුමනි  පශේලිශම්න්තුශ  සකථශවර නිශ ෝැ 09

(0)  ටශ්, විපක්ෂ නශ කතුමශ විිරන් ඉදිරිප්, කරන පද ප්ර කන ට 

අපි ඉදිරි දිනකදී සවිසකතරශ්,මක පිළිතුරක් පනශ ශදන්නම්. විපක්ෂ 

නශ කතුමශ මතු ක  කශරණශ පිළිනඳව ඉතශම සුනවශදී 

නපශශපොශරෝ,තුවක් ඉදිරි අ  වැ  ශල්ඛ්න  තුළින් ුහදල් 

සමතිතුමශ පනශ ශදයි. මශ තනතුමශට ඉතශම සවිසකතරශ්,මක 

පිළිතුරක් ඉදිරිශහදී පනශ ශදන්නම්.  

 
 

II 
 

අනුසාධපුස බන්ධනාොසගහ ද්රවිඩ සිසකුවන් 

ිළරිසක  කළ තර්ජන 
அநுராதபுர சிகறச்சாகலயில் தமிழ் ககதிகள் 

சிலருக்கு விடுக்கப்பட்ட எச்சாிக்கக  

THREATS  MADE TO  SEVERAL TAMIL PRISONERS  IN 
ANURADHAPURA PRISON 

 

ෙු ජී.ජී. ගපොන්නම්බලම් මහතා 
(மாண்புமிகு  ீ. ீ. தபான்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

Hon. Speaker, on the 12th of September, 2021, late in 
the evening, at or about 6.00 p.m., the then State Minister 
of Prison Management and Prisoners’ Rehabilitation had 
entered the Anuradhapura Prison Complex using the fact 
that he was the subject Minister concerned and had 
insisted that the Tamil political prisoners detained under 
the Prevention of Terrorism Act be brought before him.  

The prison authorities had gone onto produce ten 
Tamil PTA prisoners: nine PTA suspects who have legal 
action pending and one individual convicted under the 
PTA. The said individual had then ordered all ten Tamil 
prisoners to degradingly kneel before him and whilst 
brandishing a firearm, presumably his personal firearm 
meant for his personal protection, had loudly announced 
that when he was appointed to the said portfolio, he 
obtained the power “to shoot or free” the prisoners. He 
had threatened them saying that such was the power he 
had.  

In the course of these events, the said individual had 
become uncontrollably agitated and had gone on to place 
his firearm repeatedly to the head and bodies of two 
prisoners and had abusively stated that he can shoot them 

all dead on the spot. The said individual’s state of 
agitation was such that the prison authorities and his own 
security detail, who, till then, chose to be bystanders, had 
attempted to pacify the now uncontrollable and hysterical 
man, fearing the worst. One can just imagine the severe 
state of trauma the prisoners were in. It was after much 
effort that the individual was eventually removed from 
the prison premises.  

After confirming from several first-hand sources, I 
chose to tweet from my personal Twitter handle, 
confirming the above-stated events on the night of the 
14th of September, 2021 and I subsequently followed the 
tweet with a press conference on the 15th of September, 
2021 and by a visit to the Anuradhapura Prison on the 
16th of September, 2021 along with my Colleague, the 
Hon. Selvarajah Kajendren, by which we were able to 
further confirm the stated events.  

A couple of hours after I held the press conference 
confirming the said individual’s illegal and criminal 
actions, none other than the President’s Media Division 
issued a press release at 1.50 p.m. on the 15th of 
September, 2021, stating that “Lohan Rathwaththe, State 
Minister of Prison Management and Prisoners’ 
Rehabilitation had tendered his resignation, 
acknowledging his responsibility for the incidents” and 
that the President had gone onto accept his resignation.  

Sir, Sri Lanka is a signatory to the Universal 
Declaration of Human Rights, the International Covenant 
on Civil and Political Rights - ICCPR - and the 
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or 
Degrading Treatment or Punishment, all of which clearly 
protect the rights of prisoners. The United Nations 
Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, 
better known as “The Nelson Mandala Rules”, along with 
the other instruments that I have already mentioned make 
the individual’s actions not only illegal, but also call for 
immediate legal action against perpetrators like him. The 
Rules also call for prisoners to be allocated to prisons 
closest to their homes.  

Under these circumstances, I would like to ask the 
Hon. Prime Minister and the Hon. Minister of Justice the 
following:  

 

1. Given the nature of the criminal conduct of the 
individual concerned, not only can he no longer be 
the subject Minister in charge of prisons and 
prisoners’ rehabilitation, but, in fact, he should not 
be holding any portfolio in Government and be a 
Member of Parliament itself. Accordingly, will the 
Government ensure that he would no longer be 
holding any portfolios and take steps to remove 
him from Parliament? 

2. Will the Government ensure that the Attorney-
General is unhindered in taking whatever steps 
that he deems fit, including the arrest of the 
individual concerned and prosecution under all 
relevant laws which have been breached? 
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3. Given the severe breach of security and safety of 
the Tamil political prisoners being held under the 
PTA in the Anuradhapura Prison, where the prison 
authorities failed to prevent the illegal acts, will the 
Hon. Minister of Justic transfer the said Tamil 
political prisoners to the Jaffna and Vavuniya 
Prisons in keeping with the SMR - Nelson 
Mandela Rules - as a matter of urgency? 

4. Given that the present Government, like its 
predecessor, has accepted the draconian nature of 
the PTA and given that none of the Tamil political 
prisoners would have been under custody had the 
said PTA been in accordance with the accepted 
international human rights standards and good 
practices, will the Government, at least now, 
release the PTA detainees immediately? 

Thank you, Sir.  

 
ෙු එම්.යූ.එම්. අලි සේරි මහතා (අධිකසණ අමාතතුමා) 
(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி - நீதி அகமச்சர்) 

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry - Minister of Justice) 
Hon. Speaker, at the outset, let me unequivocally and 

unconditionally condemn the incident which had taken 
place. It should have never happened and it was a 
disgrace. As the Minister of Justice, I condemn that and 
say that it should not have ever taken place. Having said 
so, let me also tender my apology to the victims and their 
family members for whatever difficulties they had to 
undergo. At the same time, I must reiterate, Sir, that we 
must not give a political, ethnic or a racial flavour to that  
because it was not so motivated. We must understand 
that.  

Having said so, I must also say that the law 
enforcement authorities have already commenced 
investigations. The CID has commenced its 
investigations; the Human Rights Commission, 
independently, has commenced its investigations and they 
had gone to the scene and recorded statements. Similarly, 
the National Authority for the Protection of Victims of 
Crime and Witnesses, which comes under my Ministry, 
has already written to them to ensure the safety, security 
and dignity of those prisoners and detainees because they 
are under the custody of the Government and it is the 
responsibility of the Government to take care of and 
ensure their safety. We do agree on that. It is in that sense 
that we also, yesterday, at the Cabinet, decided to appoint 
a retired High Court Judge to inquire into this 
independently and report to us and thereafter, to take 
further action. So, in line with that, let me reiterate once 
again that this is an incident which should not have taken 
place, but it was not racially or ethnically motivated, 
definitely not.  

Now, Sir, let me answer the Question which the Hon. 
Ponnambalam raised.  

1.   As we know, he has already stepped down as the 
State Minister concerned. Therefore, there is no 
interference into the investigations which  are 
being carried on. As I said earlier, the CID and the 
HRC have already started inquiries and they will 

continue with those. Thereafter, the retired High 
Court Judge to be appointed will also tender his or 
her report and based on that, the political 
authorities, the hierarchy of our Party and the 
Government, will take appropriate action. That is 
all I can say. But, just like anyone else, even 
though this incident should be condemned and 
should not have taken place, in terms of Article 13 
(5) of the Constitution, the former State Minister 
is also entitled to the presumption of innocence, 
whether we like it or not. So, first, let these 
inquiries take place and thereafter, appropriate 
action will be taken.  

2.  We all know how law enforcement takes place in 
this country. Investigations are carried out by the 
police and the law enforcement authorities. If 
necessary, the Attorney-General can supervise 
those and give directions and thereafter, matters 
have to be reported to court. As far as criminal 
sanctions are concerned, the Government cannot 
impose criminal sanctions on anyone. So, that 
process has commenced and on the outcome of 
that process, the Attorney-General is absolutely 
free -  as a matter of fact, we have never interfered 
and will never interfere in individual cases, as to 
what and what not to be done, other than issuing 
policy directions and having discussions to 
enhance their capability - to do the needful. 
Therefore, I can assure, Hon. Ponnambalam, that 
the Attorney-General is free to do whatever he 
likes in terms of  the law.  

3. With regard to whether those prisoners could be 
transferred to another prison, I would like to say 
that, as at now, the LTTE prisoners and detainees 
concerned continue to stay at the Anuradhapura 
Prison. We have given special directions in that 
regard. I am in the process of writing in that 
regard, but I have already given instructions and 
the National Authority for the Protection of 
Victims of Crime and Witnesses has already 
written to them asking to give the prisoners 
maximum security. So, as at now, they are 
basically safe and we will continue to monitor the 
situation. Their cases are basically heard in 
Vavuniya, which is in close proximity to this 
Prison. We are not adamant that we will not 
transfer them, but if the situation requires and if 
necessary, after evaluation - I cannot say that they 
will be transferred to the Jaffna Prison - they will 
be transferred to a more secure place. Therefore, 
as at now, their security has been briefed; 
additional security has been given and their safety 
is being  monitored. The prisoners can be 
accessed. The Hon. Members of Parliament, 
mainly from the Opposition, went there and spoke 
to them; the HRC went there; the CID went there. 
So, there is unhindered access to them. They are 
continuously monitored because that is our duty; 
we concede that. So, that is how it is.  

Sir, there is a cardinal rule that both parties should be 
heard, and both parties could be heard only in a civil 
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court case where the defence cannot put forward the 
prosecution's case and the prosecution cannot put forward 
the defence's case. They will put each other’s case and 
there has to be somebody to decide on that. We agree on 
that. The PTA is an exception. An exception was required 
because of the unconventional methods used by the 
terrorists in the past to wage a war in the country. So, we 
need to protect national security and national interests.  

When national security is secured, everyone is secure. 
We all know that during the LTTE war, all of us, Sri 
Lankans, suffered, but mostly Tamils had to undergo 
difficulties. Similarly, due to the dastardly terrorist attacks 
carried out by Zahran and his clan, the PTA had to be 
used again. Unfortunately, there are some victims of that. 
So, it is in that context that this exceptional law has to be 
used. In that context, now we have understood that there 
has to be a balance in national security. We cannot let our 
guard down because that will bring about greater 
difficulties for the country. But, at the same time, the 
liberty and freedom of the subjects and all citizens of this 
country have to be respected. We understand that; as a 
Government, we have acknowledged that. His Excellency 
the President, when he had discussions with the UN 
Secretary-General at the UN, expressed that and both the 
previous Foreign Minister, who is the current Minister of 
Education, and the current Foreign Minister have 
repeatedly said so. So, it is in that context that we have 
appointed a Committee to look into the several provisions 
of the PTA, in order to strike a fine balance between 
national security and the liberty and freedom of the 
subjects. Therefore, we will continue to do that, but let me 
also say this.  

In 1979, the PTA was enacted. There is provision in 
the PTA to appoint an Advisory Board in order to advise 
the Defence Minister whether somebody who had been 
detained under the PTA should continue to be detained 
under that. But, no Government for the last 40 years had 
appointed that Advisory Board. Three weeks ago, His 
Excellency the President, as the Minister of Defence, 
appointed a respectable, independent panel of advisers led 
by Asoka de Silva, a retired Chief Justice of this country, 
respected former Solicitor General Suhada Gamlath and 
retired High Court Judge Heiyanthuduwa to look into 
those cases. So, Hon. Member, if you feel that someone 
who should not have been taken into custody had been 
taken into custody, you can make an application to that 
Advisory Board. They will call the necessary parties, go 
into it and advise the President accordingly. So, 
everything is possible within a short span of time. We 
want peace in this country; we want to have unity among 
people. As the Cabinet Minister in charge of prisons, I 
will ensure the safety of all prisoners who are under the 
custody of our Government, irrespective of their race, 
ethnicity and religion as it is our responsibility to do so. I 
know that we let them down on the last occasion, but it 
will not happen again. 

Thank you very much. 

ෙු ජී.ජී. ගපොන්නම්බලම් මහතා 
(மாண்புமிகு  ீ. ீ. தபான்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  
 

නැඟී සිටිගහය. 
எழுந்தார். 

rose. 
 

ෙු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Yes, Hon. Ponnambalam? 
 

ෙු ජී.ජී. ගපොන්නම්බලම් මහතා 
(மாண்புமிகு  ீ. ீ. தபான்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

Sir, I have the utmost respect for the Hon. Minister 
because he was bold enough to come out openly and 
acknowledge the incident and the individuals concerned. 
I do not want to get into a debate. I just want to say this. 
My concern in raising the third question was that the 
prison authorities in the Anuradhapura Prison are 
witnesses; The prisoners  are also witnesses. So, it is not 
a matter of only providing security, but keeping in mind 
that they are also witnesses in the case. It is in that 
backdrop that I ask you to consider transferring those 
relevant prisoners to the prisons in Jaffna or Vavuniya.  

 

ෙු එම්.ඒ. සුමන්තිසන් මහතා 
(மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Hon. Speaker, before the Hon. Minister responds, 
may I ask one question? 

 

ෙු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Yes, Hon. Sumanthiran? 
 

ෙු එම්.ඒ. සුමන්තිසන් මහතා 
(மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Thank you, Sir. 

There is only one question. There is a controversy, 
Hon. Minister, with regard to CCTV footages. The 
Minister concerned, who resigned, had publicly stated 
that the CCTV footages in the prisons cannot be erased. 
After he said that, there are some authorities who are 
saying that Welikada and Anuradhapura Prisons do not 
have CCTV footages. So, the Minister’s statement is 
being contradicted now. Therefore, we want an assurance 
that no CCTV footage would be erased. It is strange that 
people are saying that there are no CCTV cameras in 
Welikada Prison. That is very strange.  

The other request is to the Hon. Speaker. It is a matter 
with regard to the personal firearm that has been issued to 
this particular Member of Parliament, who is still a State 
Minister and the manner in which he is supposed to have 
used it. I am asking the Hon. Speaker, with utmost 
respect, to make a direction that that personal firearm be 
taken away from him. 

Thank you. 
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ෙු එම්.යූ.එම්. අලි සේරි මහතා  
(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி) 

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry) 
Hon. Speaker, as far as the Hon. G.G. Ponnambalam’s 

request is concerned, we are closely monitoring it and the 
National Authority for the Protection of Victims of Crime 
and Witnesses has given instructions as to what should be 
done. They have several powers. I will have a discussion 
with them in order to secure the security of the prisoners 
and their ability to testify without any pressure. But, as at 
now, I do not think it is required to transfer them. As I 
told you earlier, we will not hesitate to do so. If 
necessary, we will do the transferring, I do not think to 
the Jaffna Prison, but to any other prison where they 
would be safe.  

Then, there are various versions. Unfortunately, I have 
not visited the Welikada or the Anuradhapura Prisons yet. 
I intend to do that soon. So, I do not want to speculate. 
Let the investigations which are being carried out by 
multiple agencies including the HRC, the Retired High 
Court Judge as well as the CID elicit the truth. We have 
nothing to hide. 

Thank you very much. 

 

වසප්රසාද: ජීවිත තර්ජන 
சிறப்புாிகம: உயிர் அச்சுறுத்தல் 

PRIVILEGE:  DEATH THREATS  
 

ෙු වඩිගේල් සුගර්ෂන මහතා 
(மாண்புமிகு வடிதவல் சுதரஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 

ැුව කථශනශ කතුමනි  වරප්රසශද ක වීම හශ ජීවිත තේජන  

කිතිමක් සම්නන්යශ න් මශ කුවු ඉදිරිප්, කරනවශ.  

මශ න කල්ප දිසක්රික් පශේලිශම්න්තු මන්ත්රී ශමන්ම පසකශ ජශතික 

වතු කම්කුව සසැමශහ ප්රයශන ශල්කම් ශපස්,  ජශතික වෘ්,තී  

සමිති සම්ශම්පනශහ සභශපති ශපස්, රශජගිරි   ශ්රී ජ වේයනපුර 

මශවශ්,  අසක 62  න සකථශනශහ පිහිටි කශේ ශපශහ ශසේව  කරමි.  

2021.09.08 වන දින හිටපු පශේලිශම්න්තු මන්ත්රී පිරිසක්  

සමති ආරක්ෂක අස ශහ නිපයශරින් සහ නශුනනන පිරිසක්  ක  

ූලුව හශ ශපොු සමඟ එම සසැම් මූපසකථශන ට නපහ්,කශරශ න් 

සතුළු වන පදී. හිටපු මහජන ආරක්ෂශව පිළිනඳ අමශතය ධුර  

ශහන වූ සශැප ර්,නශ ක මහතශ්,  හිටපු ආරක්ෂක රශජය අමශතය 

ුවවන් විජ වේයන මහතශ්,  හිටපු වැවිලි කේමශන්ත අමශතය 

නවීන් දිසශනශ ක මහතශ්,  සමති ආරක්ෂක අස ශහ නිපයශරින් 

පිරිසක් සමඟ කිිර ක අවසර කින් ශතොරව කශේ ශප පරිශ්ර ට සතුළු 

වී පසුව කශේ ශපශහ ශදොරවල් ක ශ සතුළු වි .  

මශ 0224 වේෂශහ ිරට ශ්රී පසකශ පශේලිශම්න්තුව නිශ ෝජන  

කරමින් පශේලිශම්න්තු මන්ත්රීවරශ ම්  නිශ ෝජය සමතිවර ම් හශ 

රශජය සමතිවර ම් ව ශ න් කටයුතු ක  අතර  දැනට 

පශේලිශම්න්තු මන්ත්රීවර ම් ශපස මහජන ඡන්දශ න් ප්, වී තිශබ්. 

එශහ්, සශැප ර්,නශ ක මහතශ සතුළු ශපර කී පිරිස සශමශනය 

පුරවැිර න් වන අතර  පශේලිශම්න්තු නිශ ෝජන ක්ව්, ශනොමැති 

පුේැප න්  සමති ආරක්ෂක අස ශහ නිපයශරින් ශ ොදශශැන එම 

නිපයශරින් සමඟ නපහ්,කශරශ න් කශේ ශප  තු ට ක ශ වැදී 

පහර දීම් හශ තේජන  කිතිශම් කටයුතුවප නි ැලීම සම්නන්යශ න් 

ැුව කථශනශ කතුමශශේ දැඩි අවයශන  ශ ොුහ කරවමි. මහජන 

නිශ ෝජිත ම් වන මශහට ශමම ිර කවීම තු  ජීවිත තේජන ක් සති 

නව පැහැදිලිව ශපශන්.  

ශමම පිරිස මශේ රශජකශරි ට නශයශ කරමින් හශ ශැෞරව ට 

හශනිදශ ක වන ශපස හැිරශරමින් මශහට වි ශප අප්රසශද ක් ිර ක  

කරන පදී. එශමන්ම ජීවිත හශනි ක්ද ශම් පැමිණි පිරිස නිසශ ිර ක 

වන්නට තිබුණි. ශම් පිළිනඳ ව මශ වැලික  ශපොලිසක සකථශන ට 

පැමිණිලි ක ්,  ශමශතක් කිිර ක තිතිම  පි වරක් ශනොැැතිම 

සම්නන්යශ න් මම කනැශටු ශවමි. 

ැුව කථශනශ කතුමනි  තනතුමශ ශමම ැුව සභශශ  

මන්ත්රීවුවන්ශේ වරප්රසශද භශර නපයර ශ වන නැවින් සහ ඉහත 

ිර කවීම නිසශ මශේ වරප්රසශද ක වී සති නැවින් ශමම කුවණ 

පශේලිශම්න්තුශ  වරප්රසශද පිළිනඳ කමිටුවට ශ ොුහ කර ඉදිරි 

ක්රි ශමශේැ ැන්නශ ශපස කශුවණිකව ඉල්පමි. 

 

ෙු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

   සඳහශ සු කසු පි වර ැන්නවශ. 

 

ෙු සනිල් වික්රමසිංහ මහතා 
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
ැුව කථශනශ කතුමනි  මම එක කශරණ ක්  කි න්න නනෑ. 

එතුමශ  කි න සසැම  පිළිනඳ  නක්වක් උසශවිශහ තිබුණශ.   අනුව 

තශවකශලික නිශ ෝැ ක් පැබුණශ  ශ ෝැරශජන් මැතිතුමශ එතැනට 

ප්, කරපශ. එතැනදී ශමතුමශ්, සවිල්පශ ප්ර කන ක් සති වුු නිසශ 

ශපොලීිර ට ගිහිල්පශ තිශනනවශ. ඉන් පසු උසශවි ට අපහශස 

කිතිශම් ශචෝදනශව  ටශ්, නක්වක් දශපශ තිශනනවශ.  මම 

හිතන්ශන් පනන සතිශහ උසශවිශහදී   නක්ව විභශැ කරනවශ.  

  නිසශ මම ශමම අවසකථශශ   ශ ෝජනශ කරන්ශන් උසශවි  

තීරණ  පනශ  කන්නශට පසකශසේ   සම්නන්යශ න් ශම් ැුව සභශශ  

කථශ කරන්න කි ශයි. උසශවි  තීරණ ක් පනශ ශදන්ශන් නැතිව 

ශම් ැුව සභශශ    ැැන කථශ කරන්න නැහැ.    කශරණශ ැුව 

සභශවට ශහළි කශ ේ නැහැ.  

 
ෙු වඩිගේල් සුගර්ෂන මහතා 
(மாண்புமிகு வடிதவல் சுதரஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 
ශම්ක මශේ ආරක්ෂශව පිළිනඳ ප්ර කන ක්. 

 
ෙු සනිල් වික්රමසිංහ මහතා 
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  

නැහැ  නැහැ. තනතුමශශේ ආරක්ෂශව ශනොශවයි - [නශයශ 

කිතිමක්]   
 

ෙු වඩිගේල් සුගර්ෂන මහතා 
(மாண்புமிகு வடிதவல் சுதரஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 
ශම්ක මශේ වරප්රසශද ප්ර කන ක්. 

 

ෙු සනිල් වික්රමසිංහ මහතා 
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
No, I am taking another issue. You sit down - 

[Interruptions]  
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පශේලිශම්න්තුව 

ෙු වඩිගේල් සුගර්ෂන මහතා 
(மாண்புமிகு வடிதவல் சுதரஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 
You cannot do that.  

 
ෙු සනිල් වික්රමසිංහ මහතා 
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
Will you sit down?  

 
ෙු වඩිගේල් සුගර්ෂන මහතා 
(மாண்புமிகு வடிதவல் சுதரஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 
තනතුමශට හැම දශම නසේන කි පු කශප  අවසශනයි. වතුකරශහ 

ජනතශවට -[නශයශ කිතිමක්] මන්ත්රීවුවන්ශේ වරප්රසශද පිළිනඳව 

කථශ කරනශකොට අපට ශම් වශශේ නශයශ කරන්න එපශ. ශම්ක 

වරප්රසශද ප්ර කන ක්. 

 
ෙු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ැුව මන්ත්රීතුමනි  තනතුමශ ැුව රනිල් විරමිරසහ මැතිතුමශට 

කථශ කරන්න ඉ   ශදන්න. නි ක බ්ද ශවපශ එතුමශට කථශ කරන්න 

ඉ  ශදන්න. 

 
ෙු සනිල් වික්රමසිංහ මහතා 
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
ැුව සභශශ දී ශම් ැැන සශකච්ඡශ කරන්න - [නශයශ කිතිමක්]  

 

ෙු වඩිගේල් සුගර්ෂන මහතා 
(மாண்புமிகு வடிதவல் சுதரஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 
I am talking about my security. 

 
ෙු සනිල් වික්රමසිංහ මහතා 
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
Will you sit down? Your security was never at risk. 

එතැනට කඩු ශ මක් සවිල්පශ තිශනනවශ. ශම් ැුව සභශවට 

කුවු - [නශයශ කිතිමක්] වශඩි ශවන්න කි න්න  [නශයශ කිතිමක්]  

 
[මූලාසනගහ අණ පරිදි දවත් කසන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

වශඩි ශවන්න කි න්න. 

 
ෙු වඩිගේල් සුගර්ෂන මහතා 
(மாண்புமிகு வடிதவல் சுதரஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 
ශම්ක මශේ වරප්රසශද ප්ර කන ක්. [නශයශ කිතිමක්] දැන් සශැප 

ර්,නශ ක කි පශ පශේලිශම්න්තු මන්ත්රී ශකශනක් නැහැශන්. 

 
ෙු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කුවණශකර නි ක බ්ද ශවන්න  ැුව මන්ත්රීතුමශ. එතුමශට කථශ 

කරන්න ඉ   ශදන්න. ැුව රනිල් විරමිරසහ මැතිතුමනි  කථශ 

කරන්න. [නශයශ කිතිමක්]   

ෙු ගජොන්සන න් ප්රනාන්දු මහතා   
(மாண்புமிகு த ான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

එතුමශ නක්ව ැැන කි න්න-[නශයශ කිතිමක්]   

 

ෙු සනිල් වික්රමසිංහ මහතා 
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  

නක්ව ැැන කි න්ශන්. 

 

ෙු වඩිගේල් සුගර්ෂන මහතා 
(மாண்புமிகு வடிதவல் சுதரஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 
ැුව ශජොන්සකටන් ප්රනශන් ක සමතිතුමනි  තනතුමන්පශ්, රනිල් 

විරමිරසහ මැතිතුමශට support කරනවශශන්. එශහම කරන්න 

එපශ. මම minority එක නිශ ෝජන  කරන ශකශනක්. මම 
වෘ්,තී  සමිති නිශ ෝජන  කරන ශකශනක්. [නශයශ කිතිම්] 

 

ෙු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

තනතුමශට   ිර ල්ප තිශනනවශ. 

 

ෙු වඩිගේල් සුගර්ෂන මහතා 
(மாண்புமிகு வடிதவல் சுதரஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 
එතුමශ ඡන්දශ න් පැර කු ශකශනක්. තනතුමන්පශ එතුමශ 

ආරක්ෂශ කරන්න කථශ කරනවශ. [නශයශ කිතිම්] 

 

ෙු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එතුමශ කථශ කරන්ශන් නක්වක් ැැන. [නශයශ කිතිම්] 

 

ෙු සනිල් වික්රමසිංහ මහතා 
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
ැුව කථශනශ කතුමනි  මම කි න්ශන් එක කශරණ ක්.  

උසශවි  ැැන වැදැ්, කශරණ ක් ශම් පශේලිශම්න්තුශ  ශහළි 

කශ ේ නැහැ.  ක අශ්ත සකථශවර නිශ ෝැවපට විුවේයයි. ශමතැනදී  

තව්, නිපයශරින් ඉන්නවශ.   ැැන ප්ර කන ක් නැහැ. මම තව 

කශරණ ක් කි න්නම්. ශමතැන තිශනන තව ප්ර කන ක් තමයි 

ුහදල් ප්ර කන .   ැැන මම කථශ කරන්න ගිශහ නැහැ. 

  

ෙු නලින් බණ්ඩාස ජයමහ මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார  யமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ැුව කථශනශ කතුමනි - 

 

ෙු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ැුව නලින් නඩු ශර ජ මහ මන්ත්රීතුමනි  ශමොකක්ද 

කශරණ ?  

 
ෙු නලින් බණ්ඩාස ජයමහ මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார  யமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ැුව කථශනශ කතුමනි  මම තනතුමශශේ අවයශන  ශ ොුහ 

කරන්ශන් ඉතශම වැදැ්, කශරණ කට. විශ ේෂශ න් මම 

තනතුමශශැන් ඉල්පශ ිරටිනවශ - 
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ෙු හරින් ප්රනාන්දු මහතා  
(மாண்புமிகு ஹாின் பர்னாந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 
 

නැඟී සිටිගහය. 
எழுந்தார். 

rose. 

 

ෙු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

තනතුමන්පශ ශදන්නශශැන් කශටද කථශ කරන්න නනෑ. [නශයශ 

කිතිමක්] ශහොඳයි  ැුව හරින් ප්රනශන් ක මන්ත්රීතුමශ කි න්න. 

 

ෙු හරින් ප්රනාන්දු මහතා  
(மாண்புமிகு ஹாின் பர்னாந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

ැුව කථශනශ කතුමනි  අශ්ත හිටපු නශ ක රනිල් විරමිරසහ 
මැතිතුමශ කි පු කශරණ  ැ්,තශම  එහි සභශපති ධුර  දරන්ශන් 
මම.  මහ ශල්කම් ධුර  දරන්ශන් අශ්ත වඩිශ ල් සුශේෂක මැතිතුමශ. 
ස්,ත ව ශ න්ම එතුමශ ශමතැනදී ශ ොුහ කශ ේ එතුමශශේ 
වරප්රසශද පිළිනඳ ප්ර කන ක්. නක්වක් තිශනන එක සතය කුවණක්. 
වශරණ නිශ ෝැ ක් ආව්, -වශරණ නිශ ෝැ ක් කි න්ශන් 
නක්වක තීන් කවක් ශනොශවයි.- නුහ්, ඊශහ ශපශේදශ වශරණ 
නිශ ෝැ  ඉව්, ක ශ. ඉව්, කරපශ නැවත වතශවක් නක්ව  නවශ. 
අපට ක්රි ශ කරන්න අවසකථශව දීපශ තිශනනවශ. ැුව වඩිශ ල් සුශේෂක 
මැතිතුමශ ස්,ත ව ශ න්ම ශවන ශද ක් ැැන කි ශ  නැහැ. 
එතුමශ කි ශ  ශවන්, කිහිප ශදශනක් සමති ආරක්ෂශව පශවිච්චි 
කරපශ කශේ ශප  ක ශ ශැන සතු ට ආවශ කි පශයි. එතැන 
 ම්කිිර ශද ක් නැති වුශණෝ, එතුමශට වැකි න්න ශවයි කි න 
එකයි එතුමශ කි න්ශන්. මම හිතන හැටි ට  රනිල් විරමිරසහ 
මැතිතුමශට්, ශ්,ුවම් කරපශ ශදන්න නනෑ   ම්කිිර ප්ර කන ක් 
වුශණෝ, ිරේය වන ශේ. ශකොශහොම්, අපට  දවසක නක් එයි  එහි 
තිශනන ුහදල් ශහෝ  ම්කිිර ශද ක් නැති වුශණෝ,. එහි වැකීම 
මට්,  වඩිශ ල් සුශේෂක මැතිතුමශට්, පැවශරනවශ.  එතැන ශපොම් 
ුහදපක් තිශනනවශ. මිලි න  22කට වැඩි ුහදල් තිශනනවශ.   ුහදල් 
නැති වුශණෝ,  අනිවශේ ශ න් නක් දශපශ  දවසක හිශේ  න්න 
ිරේය ශවයි. ශමොකද   වශ තිශනන්ශන් අශ්ත අ්,සනක්  ටශ්,.   
නිසශ වැකීශමන් කි නවශ  අපි එශහම ශහොරකම් කරන 'ශසේ' 
එකක් ශනොශවයි කි න එක.    ුහදප ශහොරශ කන්න ශවන්, 
'ශසේ' එකක් නපනවශ සති. නුහ්, අපි   ුහදප ශහොරශ කන්ශන් 
නැහැ.  ක වතුකරශහ ජනතශව ශවනුශවන් ති න්න 
නපශශපොශරෝ,තුශවන් ආරක්ෂශ කරපශ අපි ති ශශැන ඉන්නවශ. 
ැුව වඩිශ ල් සුශේෂක මන්ත්රීතුමශ ක  ප්රකශ   එතුමශශේ 
ආරක්ෂශව ශවනුශවන් කරපු ප්රකශ  ක්. වැලික  ශපොලීිර  
සම්නන්යශ න් තමයි එතුමශ ශම් ප්රකශ   කශ ේ. එතුමශ දශපු entry 
එක සම්නන්යශ න් අක්ම ැණශන් වැලික  OIC තවම 
පතික්ෂණ ක් කරපශ නැහැ. අක්ම ැණශන්  office එක ක පශ  
office එක සතු ට රිසැපශ   ක සතුශ ේ කිරින්, කශපු මිනිසුන් 
ශැන්වපශ පතික්ෂශවක්ව්, කරපු නැති එක ැැන තමයි එතුමශ ශම් 
ඉල්ලීම මන්ත්රී ශකනම් හැටි ට තනතුමශට  ඉදිරිප්, කශ ේ. 

 

ෙු සනිල් වික්රමසිංහ මහතා 
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
ැුව කථශනශ කතුමනි  හරින් ප්රනශන් ක මන්ත්රීතුමශට විුවේයව 

කිිරම නක්වක් නැහැ.   නිසශ මම   කශරණ  ැන්ශන් නැහැ. 

ශදවැනි කශරණ   මම හිතන්ශන්   කඩු ශ ම  හරින් ප්රනශන් ක 

මන්ත්රීතුමශ එක්ක්, කථශ ක ශ. එතුමශ ැැන ප්ර කන ක් නැහැ.  

මම ශමතැන කි ශ   නක්ව ැැන කුවු කි පශ නැහැ කි න 

එකයි. එච්චරයි. ඊට පසුව ශමතැනට සවිල්පශ ශමශහම 

හැිරශරන්න වුවමනශවක් තිබුශඩු නැහැ. [නශයශ කිතිම්] දැන් 

නපන්න ශකෝ  මට විුවේයව කරපු ශචෝදනශ ැැන.  මම ශම් කුවු 

ටික කි වශ විතරයි. මම කි ශ   නක්ශවන් පසකශසේ ශම් ැැන 

තීරණ  කරන්න; එච්චරයි.  වරප්රසශද ක ශ තිශනනවශ නම්  

නක්ශවන් පසුව තීරණ  කරන්න. එච්චරයි.  

 

ෙු වඩිගේල් සුගර්ෂන මහතා 
(மாண்புமிகு வடிதவல் சுதரஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ෙු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ැුව මන්ත්රීතුමශ  ශපොේ ක් ඉන්න. අවසකථශව ශදන්නම්. 

 

ෙු සනිල් වික්රමසිංහ මහතා 
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
ැුව කථශනශ කතුමනි  මම දැන්  පිළිතුුව ශදන්ශන් එතුමශට 

ශනොශවයි.  හරින් ප්රනශන් ක මන්ත්රීතුමශට ශම් කශරණ  පැහැදිලි 

කරපශ ශදන එකයි ශම් කරන්ශන්. නනෑ නම් එතුමශට පිළිතුුව 

ශදන්න පුළුවන්. මම වඩිශ ල් සුශේෂක මන්ත්රීතුමශට ශමොනව්, 

කි ශ  නැහැ. මම හරින් ප්රනශන් ක මන්ත්රීතුමශටයි ශම් කශරණ  

කි න්ශන්.  මම දන්නශ හැටි ට කිිරම නක්වක් එතුමශට විුවේයව 

තිබුශඩු නැහැ. මම හිතන විධි ට එතුමශ එක්ක්, අශනක් පශේ කව 

සශකච්ඡශ කරනවශ.   නිසශ ශමතැන එශහම ප්ර කන ක් නැහැ. 

අශනක් කශරණශ සම්නන්යව ශපොලීිර ට ගිහින්  උසශවි ට ඉදිරිප්, 

කර තිශනනවශ. උසශවි  ශදන තීරණ  අනුව  වරප්රසශද ක  වුණශද  

නැේද කි පශ තීරණ  කරන්න. 
 

ෙු නලින් බණ්ඩාස ජයමහ මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார  யமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ැුව කථශනශ කතුමනි  මම කි න්න හදපු කශරණ - 
 

ෙු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ැුව නලින් නඩු ශර ජ මහ මන්ත්රීතුමශ  ඉක්මනට කි න්න. 
 

ෙු නලින් බණ්ඩාස ජයමහ මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார  யமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ැුව කථශනශ කතුමනි  මම තනතුමශශේ අවයශන ට ශ ොුහ 
කරනවශ  අශ්ත රශේ ශ ොවුන් ැශයිකශවක් වන ශ ොහශනි ද ිරල්වශ 
සහ සතීෂශන් කි න ශදශදනශශේ ගීත ක් ජශතයන්තර ට ගිහිල්පශ 
තිශනන කශරණ ට. ශම් ශවනශකොට මිලි න   8ක් එ  නරෙපශ 
තිශනනවශ. විශ ේෂශ න්ම සසසකකෘතික තශනශපතිනි ක් විධි ට අද 
ඉන්දි ශව ස  නම් කරපශ තිශනනවශ. ශම්ක  අශ්ත ැශයිකශවක් ශම් 
ආකශර ට ජශතයන්තර ට ගි  ප්රථම අවසකථශව. පශේලිශම්න්තුශ  
තනතුමශ සතුළු අශ්ත ශැෞරව  ස ට පුද කරන්න නනෑ. මම 
ශ ෝජනශවක් විධි ට කරනවශ   ස ට සහ සතීෂශන්ට   ශැෞරව  
පනශ ශදන්න කි පශ.  

සකතුතියි. 
 

ෙු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අමශතයශස  නිශ දන  කෘෂිකේම අමශතය ැුව මහින්දශනන්ද 

අු්,ැමශේ මහතශ. - [සභශ ැේභ  තු  නැත.] 

මී ඟට  ැුව මහින්ද අමරවීර සමතිතුමශ. 
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පශේලිශම්න්තුව 

මාලදිවයින  වැලි අපනයනය කසන බව  
පළ වූ  ගතොසතුු: පරිසස අමාතතුමාගප 

ප්රකාශය 
மாகலத்தீவுக்கு மணல் ஏற்றுமதி 

தசய்யப்படுவதாக தவளியான தகவல்கள்: 

சுற்றாடல் அகமச்சாினது கூற்று 
REPORTS ON SAND EXPORTS TO THE MALDIVES: 

STATEMENT BY MINISTER OF ENVIRONMENT 
  

  
ෙු මහින්ද අමසවීස මහතා (පරිසස අමාතතුමා) 
(மாண்புமிகு மஹிந்த அமரவீர - சுற்றாடல் அகமச்சர்) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera -  Minister of  
Environment) 

ැුව කථශනශ කතුමනි  මශපදිවයිශන් දූපතක් ශැො  කිතිමට 

නැශඟනහිර ප ශශ්, වැලි මශපදිවයිනට  වන නවට්,  ඊට ශ්රී 

පසකශ නිදහසක පක්ෂශහ අමශතයවරශ ක්  නැශඟනහිර ප ශශ්, 

ආඩුක්කශරතුමි  හශ ශපොශහොේටුශ  ශේ පශපනඥ න් පිරිසක් 

හවුල් නවට්, පශේලිශම්න්තු මන්ත්රී ැුව ෂශණක්කි න් 

රශජපු්,තිරන් රශසමශණික්කම් මහතශ විිරන් පසුගි  සති ට ශපර 

සතිශහදී පශේලිශම්න්තුශ දී ක  ප්රකශ   සම්නන්යශ න්  ම් 

උ්,තර ක් දීමට අවසකථශව පනශ දීම පිළිනඳව තනතුමශට 

සකතුතිවන්ත ශවනවශ.  

ශමම කශරණ  සම්නන්යශ න් ජනමශයය පවශ වශේතශ කර 

තිබුු ශහයින් එම ශචෝදනශව නරපත  ශචෝදනශවක් ව ශ න් මම 

සපකනවශ. එම නිසශම විෂ  භශර අමශතයවර ශ විධි ට ශම් 

සම්නන්යව මශ ශනොදැන ශහෝ  ම් කිිර වරදක් ිර කව සතිද  න 

කශරණ ට මම අවයශන  ශ ොුහ ක ශ. එම නිසශ මශේ 

අමශතයශස ශහ භූ විදයශ සමීක්ෂණ හශ පතල් කශේ ශස ශ න් මම   

පිළිනඳව විමසීමක් ක ශ. නුහ්, මට දැනැන්නට පැබුු 

ශතොරතුුව අනුව අප ර ටින් කිිර ක අවසකථශවක නැශඟනහිර ප ශශ්, 

වැලි ශහෝ දිවයිශන් ශවන්, ප්රශේ  ක වැලි මශපදිවයිශන් දූපතක් 

ශැො  කිතිම සඳහශ පිටරටට  ැවීමක් ිර ක කර නැහැ. එශමන්ම ශම් 

සම්නන්යව සති අණපන්, අනුව එශසේ අප රශේ ඛ්නිජ සම්ප්, 

විශේ  ට අපන න  කිතිම ිර ක ක  ශනොහැකියි. එශසේ කරන්ශන් 

නම් අමශතය මඩු ප  ශමන්ම පශේලිශම්න්තුව ද දැනුව්, කර  

දැනට තිශනන අණපන්, සසශ ෝයන  ක  යුතුයි.  

අශනක් කුවණ නම්  020  ිරට 0205 දක්වශ කශප  තු  රශේ 

සසවේයන අව යතශ සඳහශ අව ය ඛ්නිජ ද්රවය සම්නන්යශ න් අප 

අමශතයශස   විිරන් සසකතශම්න්තු සකසක කර තිබීමයි.   අනුව 

020  ිරට 0205 දක්වශ ඉදිරි වසර කිහිප  තු  අශ්ත රටට අව ය 

වැලි ප්රමශණ  වැලි  න මීටේ මිලි න 55ක් වනවශ. නුහ්, එම 

කශප  සඳහශ අප විිරන් හුනනශැන්නශ පද සකථශන 4 958කින් අපට 

සැප මට හැකි වන්ශන් වැලි  න මීටේ මිලි න 4 ක් පමණයි. 

අශ්ත රටට අව ය වැලි ප්රමශණශ න් ිර  ට 05කට ආසන්න 

ප්රමශණ ක අක්වක් ඉදිරි අවුුව ක පහ තු  තිශනන නව අපට 

දැනටම්, වශේතශ ශවපශ තිශනනවශ.   අනුව පිටරට  වන්න 

ශනොශවයි  අශ්ත රශේ අව යතශවට සරිපන වැලි ප්රමශණ  ශසො ශ 

ැැතිම පිළිනඳව්, ැැටුවක් තිශනනවශ. දැනටම්, අශ්ත 

අමශතයවුව ශම් පිළිනඳව අවයශන  ශ ොුහ කර තිශනනවශ. රජ  

ශැන න ඉදිකිතිම් කටයුතුවපට පවශ අව ය වැලි හිඟ ක් තිශනන 

නව පැහැදිලිව සඳහන් ශවනවශ.   නිසශ කිිර ක රටක දූපතක් ශැො  

කරන්න ශහෝ ශවන්, කටයු්,තකට වැලි  වන්න අශ්ත 

නපශශපොශරෝ,තුවක් නැහැ.  

ශම් කශරණශ අනුව නැුවශම  අශ්ත රටට අව ය වැලි තව්,  න 

මීටේ මිලි න  4ක හිඟ ක් සති නවට තනට ශපති  නවශ. එම 

නිසශ පිට රටට  ැවීමට ශනොව  අපට අව ය තරම්ව්, වැලි 

ශනොමැති නව මම ප්රකශ  කරන්න කැමැතියි. ශම් සඳහශ අපි ශම් 

වනවිට්, විකල්ප හුනනශ ැැතිමට කටයුතු කරමින් ිරටින නවද 

අවයශරණ  කරනවශ.  

භූ විදයශ සමීක්ෂණ හශ පතල් කශේ ශස   මශ ශවත පනශ  කන් 

ශතොරතුුව අනුව අවසකථශ කිහිප කදී මශපදිවයිශන් ජප  පිරිපහ ක 

කිතිශම්  න්ත්ර සඳහශ භශවිත කිතිමට වැලි කියුබ් අටක් පමණක් 

 වශ තිශනනවශ. ශම් අවුුව ක කිහිප  තු ම එශසේ  වශ තිශනනවශ. 

ශම්වශ  වශ තිශනන්ශන් ජප ශපරහන්වපට. ඉතශම පිරිිර ක ක  

වැලි විධි ටයි  වශ තිශනන්ශන්.  වශ  වශ තිශනන්ශන් 

ශපෞේැලික සමශැමකින්. වැලි කියුබ් එකකට ුවපි ල්  82 222 

ැණශන් ුහදල් අ  කරශැන තමයි   රටට  වශ තිශනන්ශන්.  

ැුව කථශනශ කතුමනි  සශමශනයශ න් වැලි කියුබ් එකක් 

ුවපි ල්  2 222ට්, අක්ශවන් තිශනන්ශන්. සමහර ශ පශවට 

ුවපි ල් 5 222ට්, අක්ශවන් තිශනන්ශන්. මනම්පිටිශහ වැලි 

ශදන්ශන් කියුබ් එක ුවපි ල් හශරදහසක ැණනකට.   වශශේ 

මිපකට තිශනන වැලි කියුබ් එකක් පිරිිර ක කර  වශ තිශනන්ශන් 

ුවපි ල්  82 222කට කි න එක ඉතශම පැහැදිලියි. ශම්වශ දූප්, 

ශැො  කරන වැලි ශනොශවයි. එම වැලි ද නැශඟනහිර ප ශශ්, 

වැලි ශනොශවයි.  වශ ශපොශ ොන්නුවව සහ ශම් අවට ප්රශේ වලින් 

පනශ ැ්,ත වැලි නවයි වශේතශ ශවපශ තිශනන්ශන්.  

එශමන්ම  අප රශේ ඛ්නිජ ද්රවය විශේ  රටවල් ැණනශවකට 

අපන න  කරනු පනන්ශන් පසකශ ඛ්නිජ වැලි සමශැම විිරන්. එම 

සමශැම ැුව විමල් වීරවස  සමතිතුමශශේ අමශතයශස    ටශ්, 

තිශනන සමශැමක්.   අනුව ිරලිකශ  රූටයිල්  සේශකෝන් සහ 

ඉල්මනයිේ වැනි ඛ්නිජ සම්ප්, වසර ැණනශවක් තිසකශසේ 

සශමරිකශ එක්ස්, ජනපද   ජපශන   එක්ස්, රශජයශනි  සතුළු 

රටවල් ැණනශවකට අපන න  කරනවශ. එ  අශ්ත රටට වි ශප 

ුහදල් ප්රමශණ ක්  විශේ  විනිම ක් උප න මශේැ ක් විධි ට 

සඳහන් කරන්න කැමැතියි. අධික මිපකට තමයි අපි එම රටවපට 

 වශ අපන න  කරන්ශන්.  

මශපදිවයිශන් දූපතක් ශැො  කිතිම සඳහශ ශම් රටින් 

නැශඟනහිර ප ශශ්, වැලි පටවන ජශවශරමක් සම්නන්යශ න් ැුව 

රශසමශණික්කම් මන්ත්රීතුමශ ක  ශචෝදනශව මම තරශහ ප්රතික්ශෂේප 

කරනවශ. එශමන්ම මශේ හිතව්, රශසමශණික්කම් මන්ත්රීතුමශට 

මම ඉදිරිප්, කරන ශතොරතුුව ැැන වි කවශස ක් නැ්,නම්  

එතුමශට අව ය නම් ශතොරතුුව දැනැැතිශම් පනත  ටශ්, වුවද 

ශම් සම්නන්ය  ශතොරතුුව පනශ ැැතිශම් හැකි ශවක් තිශනනවශ. 

ශමොකද  එතුමශ ජනමශයයවපට කි ශ තිබුණශ  නශතොරතුුව පනශ 

ැන්න හැකි ශවක් නැහැ  නිපයශරින් ශතොරතුුව ශදන්ශන් නැහැන 

කි පශ. නිපයශරින් ශතොරතුුව පනශ ශදන්න නැඳී ිරටින නව 

තනතුමශ දන්නවශ. තවුන්ශැන් නනෑම නිවැකුදි ශතොරතුරක් පනශ 

ැන්න පුළුවන්.  

එශමන්ම අමශතයශස    උපශේ ක කශරක සභශව 

පැවැ්,ශවන අවසකථශශ දී වුව්,  භූ විදයශ සමීක්ෂණ හශ පතල් 

කශේ ශස ශහ නිපයශරින් ශමන්ම මශශේ අමශතයශස ශහ 

නිපයශරිනු්, සහභශගි වන නැවින්   සඳහශ විමසීමක් ිර ක කිතිමට්, 

එතුමශට අවසකථශව තිශනනවශ. අපි ගි  මශසශහ්,   කුසකවීම 

කැ ශඳ වශ. එතුමශ එ ට සම්නන්ය වුශඩු නැහැ. අපි පනන 

මශසශහ්, එහි කුසකවීම කැඳවනවශ. ශමවැනි ශතොරතුරක් අව ය 

නම්  එ  පශේලිශම්න්තුශ  ිරටම දැන ැැතිශම් හැකි ශව 

තිශනනවශ. එම නිසශ එතුමශ විිරන්  කරන පද ශචෝදනශව මම 

තරශහ ප්රතික්ශෂේප කරනවශ. ශචෝදනශවක් ඉදිරිප්, කරන විට 

නිවැකුදි ශතොරතුුව සහිතව ඉදිරිප්, කරන ශපස මම එතුමශශැන් 

කශුවණිකව ඉල්පශ ිරටිනවශ.   
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ැුව කථශනශ කතුමනි  මම ශම් කුවු පැහැදිලි කශ ේ රජ ට 

ශම් ශචෝදනශව එල්ප වන නිසශශවන්. කිිර ක රටක දූපතක් ශැො  

කිතිමට ශහෝ ශවන්, කශේ  කට වැලි ශහෝ පසක  ැවීමට අපට 

පුළුවන්කමක් නැහැ. එශසේ  ැවීමට අපට අව යතශවම්්, නැහැ. 

ශම් වශශේ ශචෝදනශ එල්ප කරන ශකොට ශතොරතුුව දැනශැන 

ඉදිරිප්, කිතිම ව ශ වැදැ්,. මශ එ  ඉතශම ශැෞරවශ න් සඳහන් 

කරන්න කැමැතියි. රජ  විධි ට අප හැම ශවපශශ ම රට 

ශවනුශවන් තීන් ක ැන්ශන්. කශටව්, ශහොශරන් ශම් ශේවල් 

කරන්න පුළුවන්කමම්්, නැහැ; එශහම කරන්න අශ්ත ූ දශනමම්්, 

නැහැ කි න එක ඉතශම වැකීශමන් එතුමශට ප්රකශ  කරන්න 

කැමැතියි. මට ශම් අවසකථශව පනශ  කන්නශට ශනොශහොම සකතුතියි  ැුව 

කථශනශ කතුමනි.  
 

ෙු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රයශන වැ  කටයුතු ආරම්භශහදී ශ ෝජනශ.  

 

 

පාර්ලිගම්න්තුගේ රැසනවීම් 
பாராளுமன்ற அமர்வு 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

ෙු දිගන්ෂන ගුණවර්ධන මහතා (අධාපන අමාත සහ 

පාර්ලිගම්න්තුගේ සවානායකතුමා) 
(மாண்புமிகு திதனஷ் குணவர்தன - கல்வி அகமச்சரும் 

பாராளுமன்றச் சகப முதல்வரும்) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Education and 
the Leader of the House of Parliament) 

ැුව කථශනශ කතුමනි  මශ පහත සඳහන් ශ ෝජනශව ඉදිරිප්, 

කරනවශ:  

"පශේලිශම්න්තුශ  සකථශවර නිශ ෝැ 8හි විධිවියශනවප ම්මක් සඳහන්ව 
තිබුණ ද  020  තක්ශතෝනේ 24 සුනදශ පශේලිශම්න්තුව කුසකවන දින ක් වි             

යුතු  .න 
 

ප්රශනනය විමසන ලදින්  සවා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ෙු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ ෝජනශ අසක 0  ැුව සභශනශ කතුමශ.  
 

ෙු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ැුව  කථශනශ කතුමනි  - 
 

ෙු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ත   ැුව පක්ෂකමන් කිරිසල්ප මන්ත්රීතුමශ.  

 

ෙු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ැුව කථශනශ කතුමනි  ශහට සහ අනිේදශ පශේලිශම්න්තු 

කුසකවීම් පව්,වන එක කල් දමන්නයි ශම් ශ ෝජනශව ශැනැවි්, 

තිශනන්ශන්. ගි  අවුුවේශේ සහ ශම් අවුුවේශේ දින 05ක් අපට 

පශේලිශම්න්තු කටයුතු නැති වුණශ. ශම් රශේ ප්ර කන එන්න එන්න 

ශැො  ැැශහනවශ. දැන් නශේ සරපශ. හැනැයි  පශේලිශම්න්තුව 

වහපශ. ශහටයි  අනිේදශයි පශේලිශම්න්තුව වහපශ. ශමහි පදනමක් 

තිශනන්න එපශ ැ.  

ැුව කථශනශ කතුමනි  අප කථශ කරන්න නනෑ ආඩුක්ශ  
නයශ  පත්ර  අනුව. වි කලිනප මඩු ප  සම්නන්ය කිිරම 
කශරණ ක් ශම් සතිශහ ැන්ශන් නැහැ. ශපශේදශ රශ්රි  0.22ට 
සශමරිකශශවන් කේටි ක් සවි්, අ්,සන් කරපශ යුැදනවි 
නපශැශරශහ ිර  ට 42ක ශකොටසක ැ්,තශ. ඉතින් ශම්වශ ැැන 
ශකොශහොමද කථශ කරන්ශන්? පශේලිශම්න්තුශ  කුසකවීම් ශහට්, 
නැහැ  අනිේදශ්, නැහැ. It is very unfair. 

 

ෙු දිගන්ෂන ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண்புமிகு திதனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ැුව කථශනශ කතුමනි  තනතුමශ -[නශයශ කිතිමක්] 
  

ෙු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, last year and this year, we lost 25 Sitting Days. In 

the United Kingdom, they conduct Business of Parliament 
with a smaller group of MPs and the others via Zoom. So, 
why can we not adopt the same?  

 

ෙු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Okay. That, you mentioned at the Party Leaders' 
Meeting, I suppose. 
 

ෙු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, please, මට කථශ කරන්න අවසකථශව ශදන්න.  
 

ෙු දිගන්ෂන ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண்புமிகு திதனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

අපි කථශ ක ශ ශන්. ශම් තීරණ  කථශ කරපශ ශන් ැ්,ශ්,.  
 

ෙු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Hon. Speaker, last year and this year, we lost 25 

Sitting Days. I am repeating, in the United Kingdom and 
other countries, Parliamentary Sessions are conducted 
with a smaller number of MPs and the others via Zoom. 
Yesterday, the Government said that COVID-19 cases are 
decreasing. So, why are you postponing the Sittings for 
tomorrow and the day after?  ශකොවිේ වයශ්තති  අක් ශවනවශ 
නම්  ශහට සහ අනිේදශට නි මිත පශේලිශම්න්තු කුසකවීම් කල් 
දමන්ශන් සයි?  ශක් පදනමක් නැහැ ශන්.  

 

ෙු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

But, you all took the decision the other day. 
 

ෙු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

යුැදනවි වි කලි නපශැශර  සම්නන්ය ගිවිසුම ශහොර රහශසේ 

අ්,සන් ක ශ. අපි   ැැන කථශ කරන්ශන් ශකොශහේදී ද? This is 
very unfair.  එන්න එන්නම ප්ර කන ශැො  ැැශහනවශ. 

පශේලිශම්න්තු කුසකවීම් දවසක අක් කරනවශ.  
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පශේලිශම්න්තුව 

ෙු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Now, you mentioned your idea. So, let the Hon. 
Leader of the House go ahead. 

 

ෙු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මම තනතුමශට පක්ෂ නශ ක කුසකවීශම්දී කි වශ ශන්ද? 
 

ෙු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කි වශ.  
 

ෙු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

තනතුමශට මම කි වශ ශන්ද නZoom" එක ැැන? 
 

ෙු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ත .  
 

ෙු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මම නZoom" එක ැැන කි වශම  සභශනශ කතුමශ මශේ සඟට 

පැන්නශ.  පසු ගි  අවුුවේශේ සහ ශම් අවුුවේශේ දින 05ක් අපට 

කුසකවීම් පව්,වන්න පැබු ශඩු නැහැ. 
 

ෙු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

We will try to catch up with it. 
 

ෙු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
What about tomorrow? Can we not sit at least 

tomorrow? Please! 
 

ෙු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

After the COVID-19 situation improves, we will try to 
catch up with the delay. 

 

ෙු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ැුව කථශනශ කතුමනි  තනතුමශ ඉන්ශන් මන්ත්රීවුවන්ශේ 

අයිතිවශිරකම් ආරක්ෂශ කරන්න. එශහම නැතිව ආඩුක්ව කි න 

විධි ට වැ  කරන්න ශනොශවයි ශන්. අපට ශහට දවශසේ කුසක 

ශවන්න අවසකථශව ශදන්න. ශමොකද  අපට යුැදනවි වි කලි නපශැශර  

ැැන කථශ කරන්න නනෑ.  
 

ෙු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශම්ක එදශ තනතුමන්පශ ිර ුශදනශ එකතු ශවපශ ැ්,ත 

තීරණ .  If you want, we will take it up at the next Party 
Leaders' Meeting.  

ෙු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Hon. Speaker, you are the custodian of the rights of 

the MPs.  
 

ෙු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

True. We will take it up at the next Party Leaders' 
Meeting. 
 

ෙු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
You are not here to direct the policies of the 

Government. So, kindly help us. 
 

ෙු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Now, let the Hon. Leader of the House go ahead with 
the Items. 

  

II 
 

ෙු දිගන්ෂන ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண்புமிகு திதனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Sir, I move,  

"That notwithstanding the provisions of the Standing Order 8 of the 
Parliament and the Motion agreed to by Parliament on 06th October, 
2020, the hours of Sitting of Parliament on Monday, October 04th, 2021 
shall be 10.00 a.m. to 12.30 p.m. and 1.30 p.m. to 4.30 p.m. At 4.30 
p.m., Mr. Speaker shall adjourn the Parliament without question put." 

 
ප්රශනනය විමසන ලදින්  සවා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ෙු දිගන්ෂන ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண்புமிகு திதனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Sir, I move Item No. 3. 
 

ෙු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සභශව එකඟද? 

 

ෙු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අපි එකඟ නැහැ  ැුව කථශනශ කතුමනි. 
 

ෙු දිගන්ෂන ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண்புமிகு திதனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

එකඟ නැති වුණශට  we have - [Interruption] 
 

ෙු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අපි එකඟ නැහැ.  ක සටහන් කර ැන්න. 
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ෙු දිගන්ෂන ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண்புமிகு திதனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

සටහන් කර ැන්නම්.  

 
ෙු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අපි විුවේයයි. ශමොකද  රටට මත ක්  නවශ අපි ශම් ඉල්ලීම 

ක ශ කි පශ. 

 
ෙු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

No, no, we will note it down. 

 

ෙු දිගන්ෂන ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண்புமிகு திதனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

සටහන් කර ැන්නම්. 

 

ෙු ගජොන්සන න් ප්රනාන්දු මහතා   
(மாண்புமிகு த ான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

  රිශහ ලි ශ ැන්න. 

 
III 

 

ෙු දිගන්ෂන ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண்புமிகு திதனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ැුව කථශනශ කතුමනි  මශ පහත සඳහන් ශ ෝජනශව ඉදිරිප්, 

කරනවශ: 

"අද දින විිරර  ෑශම්දී ශමම පශේලිශම්න්තුව 020  තක්ශතෝනේ 24 සුනදශ 

පූ.භශ.  2.22 වන ශතක් කල් තැබි  යුතු  .න 

 
ප්රශනනය විමසන ලදින්  සවා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

 

පාර්ලිගම්න්තුගේ ක යුතු 
பாராளுமன்ற அலுவல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 
 
ෙු දිගන්ෂන ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண்புமிகு திதனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ැුව කථශනශ කතුමනි  මශ පහත සඳහන් ශ ෝජනශව ඉදිරිප්, 

කරනවශ: 

"020  තක්ශතෝනේ 24 සුනදශ පශේලිශම්න්තුශ  නයශ  පත්රශහ වශචික 

පිළිතුුව අශ්තක්ෂශ කරන ප්ර කන පිළිනඳ වැ කටයුතු පශේලිශම්න්තුශ  සකථශවර 

නිශ ෝැ 35හි විධිවියශන න්ශැන් නිදහසක වි  යුතු  .න 

 
ප්රශනනය විමසන ලදින්  සවා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

ගපෞේෙලික මන්ත්රීන්ගප පනත් ගකම්ම්පත් 
தனி உறுப்பினர் சட்டமூலங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 
දන්දිසා ිළිතකා වාසය (සංසනථාෙත කිරීගම්) පනත් 

ගකම්ම්පත 
இந்திரா புற்றுதநாய் நம்பிக்ககப்தபாறுப்பு 

(கூட்டிகணத்தல்) சட்டமூலம் 
INDIRA CANCER TRUST (INCORPORATION) BILL 

 

 

ෙු මනූෂ නානායක්කාස මහතා  
(மாண்புமிகு மனுஷ நாணாயக்கார)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

ැුව කථශනශ කතුමනි  මශ පහත සඳහන් පන්, ශකටුම්පත 

ඉදිරිප්, කරනවශ: 

"ඉන්දිරශ පිළිකශ භශර  සසසකථශැත කිතිම සඳහශ වූ පන්, ශකටුම්පත 

ඉදිරිප්, කිතිමට අවසර දි  යුතු .න  

ැුව කථශනශ කතුමනි    ැමන්ම මම ජශතික වැදැ්,කමකින් 

යු්, කශරණශවක් පිළිනඳව පශේලිශම්න්තුශ  අවයශන  ශ ොුහ 

කරවන්න ශපොඩි ශවපශවක් ඉල්පශ ිරටිනවශ.  

 පශේලිශම්න්තුව තමයි රශේ මූපය සම්නන්යශ න් වැ කි න 

ප්රයශන ආ තන  වන්ශන්. අද මහ නැසම්ව නිශ දන ක් නිම්්, 

කර තිබුණශ ුහදල් මඩු ප  සඳහශ අු්, ශල්කම්වරශ ම් ප්, 

කර තිශනනවශ කි පශ. හිටපු ශල්කම්වරි  අයින් කර තිශනනවශ.   

නිශ දන  නිම්්, කරපශ තිබුණශ. ැුව කථශනශ කතුමනි  මම ශම් 

පශේලිශම්න්තුශවන් ශම් කශරණ  අහන්න කැමැතියි. ුහදල් 

මඩු ප ට ප්, ක  අු්, ශල්කම්වර ශ ුහදල් මඩු ප  

ශනොමඟ  ැවීශම් ශචෝදනශවකට  කන්ශේනේ 052ක කශිර අච්චු 

ැහපශ- [නශයශ කිතිමක්] 
 

ෙු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

  කශරණ  ශවනම ැන්න  ැුව මන්ත්රීතුමශ.  
 

ෙු මනූෂ නානායක්කාස මහතා  
(மாண்புமிகு மனுஷ நாணாயக்கார)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

වරදක් කර තිශනන  වින  පතික්ෂණ ක් තිශනන ශකශනක්- 
[නශයශ කිතිමක්] 

 

ෙු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

  කශරණ  ශවනම ැන්න ැුව මන්ත්රීතුමශ. දැන් තනතුමශ 

ඉදිරිප්, ක  පන්, ශකටුම්පත පිළිනඳ ශ ෝජනශව සකිරර කරන්න 

ඉ  ශදන්න. තනතුමශ ශවන්, කථශවක් ශන්  ත  කරන්ශන්. ත  

කශරණ  ශම්කට අදශ  නැහැ ශන්. [නශයශ කිතිමක්] තනතුමශශේ 

ශ ෝජනශව සකිරර කරන්න ඉ  ශදන්න.  
 

ෙු බුේධික පතිසණ මහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
 

විසින් සනථිස කසන ලදී. 
ஆதமாதித்தார். 
Seconded. 

527 528 



පශේලිශම්න්තුව 

ප්රශනනය විමසන ලදින් සවා සම්මත විය. 
පනත් ගකම්ම්පත ඊ  අනුකූලව පළමුවන වස කියවන ලදින්  එය 

මුද්රණය කිරීම  නිගයෝෙ කසන ලදී.  
 

වාර්තා කිරීම සඳහා 52 (6) වන සනථාවස නිගයෝෙය ය ගත් පනත් 
ගකම්ම්පත ගසෞඛ අමාතතුමා ගවත පවසන ලදී. 

 

வினா விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

இதன்படி, சட்டமூலம் முதன்முகற மதிப்பிடப்பட்டு, அச்சிடப்படக் 

கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 

சட்டமூலம் நிகலக்கட்டகள இல. 52(6)இன்படி  சுகாதார 
அகமச்சருக்கு அறிக்கக தசய்யப்படுதற்காகச் சாட்டப்பட்டது. 

  
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. 

 

ෙු මනූෂ නානායක්කාස මහතා  
(மாண்புமிகு மனுஷ நாணாயக்கார)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

මට ශපොඩි ශවපශවක් ශදන්න  ැුව කථශනශ කතුමනි. 
 

ෙු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

තනතුමශ   සම්නන්යශ න් ශවනම විවශද ක් ඉල්පන්න. 

තනතුමශට ශවනම විවශද ක් ශදන්නම්. [නශයශ කිතිමක්]  

දිනට නි මිත කටයුතු. නයශ  පත්රශහ විෂ  අසක    

පශරිශභෝගික කටයුතු පිළිනඳ අධිකශරි  (සසශ ෝයන) පන්, 

ශකටුම්පත  ශදවන වර කි වීම.  

 
 

පාරිගවෝගික ක යුතු ිළිතබඳ අධිකාරිය 
(සංගශෝධන) පනත් ගකම්ම්පත 

பாவகனயாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசகப 

(திருத்தம்) சட்டமூலம்  
CONSUMER AFFAIRS AUTHORITY 

(AMENDMENT) BILL 
 

ගද වන වස කියවීගම් නිගයෝෙය කියවන ලදී. 
இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டகள வாசிக்கப்பட்டது. 

Order for Second Reading read. 

 

ෙු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (ගවගළඳ 

අමාතතුමා) 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன - வர்த்தக 

அகமச்சர்) 

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

ැුව කථශනශ කතුමනි  නපන්, ශකටුම්පත දැන් ශදවන වර 

කි වි  යුතු න යි මශ ශ ෝජනශ කරනවශ. 

එශසේම අද දින නයශ  පත්රශහ දිනට නි මිත කටයුතුවපට 

අදශ  විෂ  අසක 0 දරන ශ ෝජනශවද මශ ඉදිරිප්, කරනවශ. 
 

ප්රශනනය සවාිමමුඛ කසන ලදී. 
வினா எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 
 

 

ෙු කථානායකතුමා 
( மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ැුව සී.බී. ර්,නශ ක අමශතයතුමශ.  

[පූ.භශ.   .32] 

 
ෙු සී.බී. සත්නායක මහතා (වන ජීවී හා වන සංසක්ෂණ 

අමාතතුමා) 
(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க - வனசீவராசிகள் மற்றும் வனப் 

பாதுகாப்பு அகமச்சர்) 

(The Hon. C.B. Rathnayake -  Minister of Wildlife and 
Forest Conservation)  

ැුව කථශනශ කතුමනි   අද දින නයශ  පත්රශහ සඳහන් ශදවන 

ශ ෝජනශව  වන  වනස්,ව හශ වෘක්ෂපතශ ආරක්ෂක ආඥශ පනත 

 ටශ්, වූ නිශ ෝැ පිළිනඳව කථශ කරන්න මම නපශශපොශරෝ,තු 

ශවනවශ.    ටශ්,  (46  වන අධිකශර  වූ) වන ස්,ව හශ 

වෘක්ෂපතශ ආරක්ෂක ආඥශපනශ්, 9  වන වැන්ති  සමඟ 

කි වි  යුතු  එකී ආඥශ පනශ්, 00අ වන වැන්ති   ටශ්, සශදන 

පද 020  අසක 2  දරන වන ස්,ව හශ වෘක්ෂපතශ (හීපෑ අලින්ශේ 

ආරක්ෂශව  සුන සශයන  සහ ලි ශපදිසචි  විධිම්, කිතිශම්) 

නිශ ෝැ හශ සම්නන්ය පසුබිම් ශතොරතුුව සටහන ඉදිරිප්, කිතිමට 

මම කැමතියි. 

හීපෑ අලි සතුන්  නු අනශදිම්, කශප ක ිරට ශමරට සමශජ  

හශ සනැඳිව විවිය ආේිරක  සශමශජී  හශ සසසකකෘතික කටයුතුවපට 

දශ ක වූ ස්,ව ශකොේසශස කි. ශ්රී පශසකික සමශජශ හි ලිත ත හශ 

ජනශ්රැති ඉතිහශස  තු  වසර දහසක ැණනක ිරට හීපෑ අලි සතුන් 

විවිය ආැම් හශ සසසකකෘතික උ්,සව සඳහශ ද ශ ොදශ ැ්, ආකශර  

විදයමශන ශ . වේතමශන සමශජ  තු  ශපරහැර මසැපය න් සඳහශ 

අලි සතුන් අතයව ය වන අතර  ශම ට අමතරව සසසකකෘතික 

උ්,සවවපට සහ සසචශරක කේමශන්ත  ආදී ආේිරක කටයුතු 

ශවනුශවන් අලි සතුන් ශ ොදශ ැැතිම ද අඛ්ඩු ව ිර ක ශ . 

වේතමශනශහ ශමරට ිරටින හීපෑ අලි සතුන් සසඛ්යශව 

ය ඝ්රශ න් අක් වී  ෑම ශමම කටයුතුවපට නපව්, තේජන ක් වී 

සත.   නිසශ දැනට ිරටින හීපෑ අලි සතුන් සසඛ්යශව 0 2ක් වන 

අතර  එම සසඛ්යශශවන්  20ක් ජශතික ස්,ශවෝදයශන 

ශදපශේතශම්න්තුව භශරශහ ිරටින අතර  ඉතිරි  28 ශපෞේැලික 

හිමිකශරි්,ව න්  ටශ්, ිරටිති. ශපෞේැලික හිමිකශරි්,ව න් 

 ටශ්, ිරටින අලි සතුන් ලි ශ පදිසචි කිතිශම් හශ නපපත්ර පනශ දීශම් 

රමශ දශහ පවතින අක් පශක් මත පසු ගි  වකවශනුශ  

ශපෞේැලික හිමිකශරි්,ව න්  ටශ්, ිරටි අලි සතුන්ශැන් 4  

ශදශනම් ශවනුශවන් අධිකරණ ක්රි ශ මශේැ ැැතිම මත 02 5 

වේෂශහ ිරට ශම් දක්වශ ඉන් 38 ශදශනම් ජශතික ස්,ශවෝදයශන 

ශදපශේතශම්න්තුව හශ වනජීවී සසරක්ෂණ ශදපශේතශම්න්තුව 

භශරශහ රඳවශ තනශ සත. ශමම ත්,්,ව  ශපරහැර මසැපය න් 

ශමන්ම ආේිරක කටයුතු ශකශරහි ද අහිතකර ශපස නපපශ සති 

අතර  ශමම අලි සතුන් ශනොශහොම කශේ හිමිකශරි්,ව  දැරූ මහශ 

සස  ර්,න ට හශ ශේවශපවපට අ ්, පුේැප න්ට අධිකරණ 

ක්රි ශ මශේැ තු  සැකකුවවන් හශ දිදිත න් නවට ප්, වී ිරටීමට 

ිර ක වී සත. 

ශමරට තු  ිරටින හීපෑ අලි සතුන් ලි ශ පදිසචි කිතිමට අදශ ව 

තිතයනුූලප රමශ ද සකසක කිතිමට 0202 වේෂශහ ැ්, අමශතය 

මඩු ප තීරණ  ප්රකශරව එවකට වනජීවී අමතයවර ශට උපශදසක 

පැබුණි. (46  අධිකශර  වූ) වන ස්,ව හශ වෘක්ෂපතශ ආරක්ෂක 

ආඥශ පනශ්, 9  වන වැන්ති  සමඟ කි වි  යුතු  එකී 

ආඥශපනශ්, 00අ වන වැන්ති   ටශ්, අලි ලි ශපදිසචි  විධිම්, 

කිතිම සහ ආරක්ෂශව සහ සුභ සශයන  සැපසීශම් නිශ ෝැ සකසක 

කර අසක 660/4 හශ     .25. 4 දිනැති ැැසේ පත්රශහ ප  කරන 

පද නුහ්,  ශමම නිශ ෝැ පශේලිශම්න්තුශ  අනුමැති  පිණිස 

ඉදිරිප්, කර ශනොමැති නව නිතික්ෂණ  වි .   ශහේතුශවන්  අලි 

සතුන්ශේ ලි ශ පදිසචි  සම්නන්යව අධිකරණ ක්රි ශ මශේැ ැැතිමද 

තිතයනුූලප ශනොවන නව නිතික්ෂණ  වි . එශමන්ම ශමම අලි 

529 530 
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සතුන් දීේ  කශප ක ිරට එකම සකථශන ක රඳවශ තැබීම මත එම 

සතුන්ට ිර කව සති පී ශවද එම සතුන්ශේ හිමිකුවවන්ට ිර ක වී සති 

පී ශ හශ ආේිරක ව ශ න් ිර ක වන පශක්වද සපකශ නපශ ශමම 

සතුන් සම්නන්යව ශනොපමශව ප්රතිප්,තිම  තීරණ ක් ැැතිම 

සඳහශ බුේය ශසන  ආැමික හශ සසසකකෘතික කටයුතු අමශතයතුමශ 

සහ වනජීවී හශ වන සසරක්ෂණ අමශතයතුමශ විිරන් 020  මශේතු 

මස  0 වන දින  කශනේය අමශතය මඩු ප සසශේ  ක් අමශතය 

මඩු ප  ශවත ඉදිරිප්, කරන පදී.   අනුව  020  මශේතු  5 දින 

පැවති අමශතය මඩු ප කුසකවීශම් දී 0202.2 . 4 දිනැති අමශතය 

මඩු ප තීරණ  ප්රකශරව එවකට වනජීවී අමශතයශස  

ශල්කම්වර ශට උපශදසක දී සති පරිදි ශකටුම්ප්,ශකොට සති 

රමශ ද  අනුසශරශ න් දැනට නපපත්ර පනශ දී සති  සන්නසක පත්ර 

පනශ දී සති  නපපත්ර ශනොමැති ආදී ව ශ න් ිරටින ිර ු හීපෑ අලි 

සතුන් නැවත විධිම්, පරිදි ලි ශ පදිසචි කිතිමට රමශ ද ක් සකසක 

කිතිමට විෂ  භශර අමශතයවර ශ ශවත පැවතිම සහ නව රමශ ද  

 ටශ්, හීපෑ අලි සතුන් ලි ශ පදිසචි කිතිමට අමශතය මඩු ප  

ශවතින් අනුමැති  පනශ  කනි. 

එපරිදි සකසක කරන පද එම නිශ ෝැ තිති ශකටුම්ප්, සම්පශදක 

ශවත  වන ප කව තිති ශකටුම්ප්, සම්පශදක විිරන් ශකටුම්ප්, කර 

එවශ සති එම නිශ ෝැවපට ැුව තිතිපතිතුමශ විිරන් ද අනුමැති  

පනශ දී සත. අසක 004 /4  හශ 020  අශැෝසකතු මස    දිනැති 

අතිවිශ ේෂ ැැසේ පත්රශහ ශම් නිශ ෝැ 020  අසක 2  දරන 

වනස්,ව හශ වෘක්ෂපතශ (හීපෑ අලි සතුන්ශේ ආරක්ෂශව  

සුනසශයන  සහ ලි ශ පදිසචි  විධිම්, කිතිශම්) නිශ ෝැ  නුශවන් 

හුනන්වශ ප  කර සත. එකී නිශ ෝැවප I වන ශකොටශසේ  හීපෑ අලි 

සතුන්ශේ ආරක්ෂශව සහ සුනසශයන  සැපසීම හශ සම්නන්ය 

විසකතර සතු ්, කර  සත. එහි II වන ශකොටශසේ හීපෑ අලි ලි ශ 

පදිසචි  විධිම්, කිතිම හශ සම්නන්ය ශතොරතුුව ඉදිරිප්, ශකශේ. 

එශමන්ම  III වන ශකොටශසේ ඓතිහශිරක සසසකකෘතික ශපරහැර 

සඳහශ හීපෑ අලි පනශ ැැතිම පිළිනඳ විසකතර ද සතු ්, කර සත.  

ැුව කථශනශ කතුමනි  ශම් නිශ ෝැ අපි ඉදිරිප්, කශ ේ පහත 

අරුහු සතිවයි.  

 

1. හීපෑ අලි සතුන් ලි ශ පදිසචි කිතිම සම්නන්යශ න් වනස්,ව 
හශ වෘක්ෂපතශ ආරක්ෂක ආඥශ පනශ්, ප්රතිපශදන  ටශ්, 
660/4 හශ     .25. 4 දිනැති ැැසේ පත්රශහ ප  කරන පද 
නිශ ෝැවප පවතින තිතිම   කේවපතශ ඉව්, කිතිම. 

2. හීපෑ අලි සතුන්ශේ සුනසශයන  සඳහශ නව නිශ ෝැ 
මශපශවක් හුනන්වශ දීම. 

3. හීපෑ අලි සතුන් කුක නපශැන්නන් සඳහශ විධිම්, ශපස 
හීපෑ අලි පනශ දීම සඳහශ නව රමශ ද ක් හුනන්වශ දීම. 

4. හීපශ අලි සතුන් ලි ශ පදිසචිශහදී ිර ක වි  හැකි අරමිකතශ 
මඟ හැරවීම සඳහශ නව තශක්ෂණ  හුනන්වශ දීම. 

5. හීපශ අලින් සම්නන්යව අධිකරණ ක්රි ශ මශේැ පහසු කරවීම. 

ැුව කථශනශ කතුමනි  ශම් තුළින් පැශනන සමශජ ආේිරක 

නපපෑම තමයි  
 

1. හීපෑ අලි සතුන් සම්නන්යව සමශජශහ පව්,නශ 
ආන්ශදෝපනශ්,මක මති මතශන්තර අවම කර ැැතිමට 
හැකි වීම. 

2. ශ්රී පසකශශ  දීේ  ඉතිහශස ක් සහිත සශම්ප්රදශ ක හීපෑ අලි 
සතුන්ශේ සසරක්ෂණ  සහ ක මනශකරණ  සඳහශ 
විධිම්, රමශ ද ක් සකථශපන  වීම. 

3. ශ්රී පසකශශ  ප්රයශනතම සසසකකෘතික හශ ආැමික උ්,සව 
පව්,වශ ශැන  ශමට හැකි වීම සහ එහි තිරසර පැවැ්,ම 
තහවුුව කිතිමට හැකි වීම. 

4. තිති විශරෝධීව අලින් වනශන්තරවලින් අල්පශ ැැතිම   ඟ 
තනශ ැැතිම සහ   සම්නන්යව වූ විවිය අරමිකතශ ව ක්වශ 
ැැතිමට හැකි වීම. 

5. හීපෑ අලින්ශේ සුනසශයන  පිළිනඳව දැඩි අවයශන ක් 
ශ ොුහශකොට තවුන්ශේ ශසෞඛ්ය හශ සමශජ හැිරතිම් රටශ 
සඳහශ අලින්ටම ආශ ණික වූ අනනයතශවක් පනශ දී ස්,ව 
හිසසන  වැ ැක්වීමට හැකි වීම. 

6. හීපෑ අලින් පිළිනඳව  ශව්,කශලීන වූ ද්,ත පේයති ක් 
සකථශපන  කරවීශමන් විවිය අවසකථශවප උේැත වි  හැකි 
ැැටු සඳහශ නිවැරදිව  සැමට පිළිැත හැකි ශතොරතුුව 
කඩිනමින් මහ ජනතශව ශවත පනශ දීමට හැකි වීම. 

7. තිතිම  ැැටු මත ැන්නශ පද අධිකරණම  ක්රි ශ මශේැ 
නිසශ ශපරහැර වැනි සසසකකෘතික උ්,සව නි මශකශරශ න් 
පව්,වශශැන  ෑම  කෂකකර වීශමන් සති වී සති ආේිරකම  
හශනි සහ සමශජ   ැැටු සඳහශ පිළි ම් ශසවීමට හැකි 
වීම. 

  වශශේම හීපෑ අලින්ශේ ආරක්ෂශව සහ සුනසශයන  සැපසීම 

සම්නන්යශ න් සැපකිල්පට ශැන සති ප්රයශන කුවු කිහිප ක් 

තිශනනවශ.  
 

1. අලි සතුන්ශේ ශසෞඛ්ය සහ ශපෝෂණ  පිළිනඳව 

2. අලි ශ මඳ කිපුු අවසකථශවක අනුැමන  ක  යුතු ක්රි ශ 
මශේැ 

3. අලි ශ විිරන් ශැන  නු පනන නර සහ ශ ොදශ ැත හැකි 
ක්රි ශකශරකම්  

4. අලි ම් ප්රවශහන  කිතිම 

5. අලි ම් නැඳ තැබීම හශ එම සකථශන  පව්,වශශැන  ෑම 
පිළිනඳව 

6. ශපරහැර ශහෝ සසසකකෘතික උ්,සව කටයුතුවපදී අලි ම් 
ශ ොදශ ැන්නශ විට අනුැමන  ක  යුතු ක්රි ශ පිළිශවත 

7. අලි ම් කුක නපශ ැැතිශම්දී භශවිත ක  හැකි උපකරණ හශ 
ශමවපම් 

8. ැේභති  පැටවු සහිත ම  සතින්නි න්  පැටවු  මඳ කිපුු  
ව සකැත හශ ශරෝගී අලින් සම්නන්යව විශ ේෂ නිශ ෝැ 

9. අභිජනන කශේ  න් සඳහශ ශ දවීම් 

10. ස්, ශැො වන්ශේ සු කසුකම් පිළිනඳව  
  

ඊ ඟට   හීපෑ අලි ලි ශපදිසචි  විධිම්, කිතිම සම්නන්යශ න් 

පහත කුවු ඉදිරිප්, කරනවශ.  

1. ඉල්ුම් පත්ර ක් ඉදිරිප්, කර ලි ශපදිසචි  සඳහශ වපසගු 
නපපත්ර ක් පනශැත යුතු නව 

 ඉල්ුම් පත්ර ක් සමඟ ඉදිරිප්, ක  යුතු අව යතශ 
 

 (i) නපපත්ර ැශසකතුව - ුවපි ල්  2 222.22ක රිිරේ පත්ර  

 (ii) DNA පතික්ෂණ වශේතශව 

 (iii) ක්ෂුද්ර මෘ කකශසැ   

 (iv) නි මිත නිපයශරි ශ ඉල්පශ ිරටින ශවන්, 
ශතොරතුුව  

හීපෑ අලින්ශේ භශරකශර්,ව  පනශ ැැතිම සඳහශ සු කසුකම් 
පතික්ෂශ කිතිම 

 

 (i) පතික්ෂණ කමිටුවක් ප්, කිතිම 

 (ii) කමිටුශ  නිේණශ ක වනජීවි විෂ භශර 
අමශතයශස ශහ ශල්කම් විිරන් අනුමත කිතිම 
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පශේලිශම්න්තුව 

 (iii) කමිටු නිේශේ  වශේතශව වනජීවි විෂ භශර 
අමශතයශස ශහ ශල්කම් ශවත ඉදිරිප්, කිතිම 

 (iv) එම කමිටු නිේශේ  වශේතශ අමශතය මඩු පශහ 
අනුමැති ට ඉදිරිප්, කිතිම 

 (v) අනුමත වශේතශ අනුව නි මිත නපයශරි ශ නපපත්ර 
නිම්්, කිතිම  

හීපෑ අලි ලි ශපදිසචි  විධිම්, කිතිම සඳහශ  

2. වනජීවි අයයක්ෂ ජනරශල්වර ශ විිරන් හීපෑ අලි සතුන්ශේ 
ශල්ඛ්න   ශව්,කශලීන කරමින් පව්,වශශැන  ශ යුතු නව 

3. පැමිණිලි විභශැ කර නිිර ක්රි ශ මශේැ ැතයුතු නව 

4. නපපත්ර ශකොන්ශේිර පිළිපැදි  යුතු නව 

5. වශේෂික නපපත්ර ක් පනශ ැතයුතු නව 

 -  වශේෂික නපපත්ර ැශසකතුව ුවපි ල් 5 222.22ක් 
සතු ්, කිතිම 

6. ඉල්ුම් පත්රශහ වයශජ ශතොරතුුව සැප ම තිති විශරෝධි නව 

7. අලි අයිතිකුව ශහෝ භශරකුව අලි ශ පිළිනඳව 

 -  ද්,ත සටහන් පත්ර  

 -  ප්රතිකශර සටහන් පත්ර  

 -  එන්න්, සටහන් පත්ර  නිිර ශපස පව්,වශශැන  ශ 
යුතු නව 

  වශශේම ඓතිහශිරක සසසකකෘතික ශපරහැර සඳහශ හීපෑ අලි 

පනශ ැැතිම සඳහශ  

1. ඉල්ුම් පත්ර ක් ඉදිරිප්, ක  යුතු නව 

2. හීපෑ අලි සතුන්ශේ සසැම   ශනෞේය කටයුතු පිළිනඳ 
ශකොමසශරිසක ජනරශල්වර ශ  බුේය  ශසන විෂ භශර 
අමශතයශස ශහ ශල්කම්  වනජීවි විෂ භශර අමශතයශස ශහ 
ශල්කම්වුවන්ශේ නිේශේ  හශ අනුමැති  මත විධිම්,ව 
හීපෑ අලි නිදහසක කරන ශපස වනජීවි අයයක්ෂ 
ජනරශල්වර ශට ශහෝ ජශතික ස්,්,ව උදයශන 
ජනරශල්වර ශට නිශ ෝැ නිම්්, ක  යුතු නව 

3. නිදහසක කරනු පනන සෑම හීපෑ අලි ම් පිළිනඳව 
සවිසකතරශ්,මක විසකතර ක් සකසක කර පව්,වශශැන  ශ 
යුතු නව සඳහන් කරමි. ශම් සඳහශ ැැසේ නිශ දන නිම්්, 
කර සත. එ  අව ය කටයුතු කිතිම සඳහශ ඉදිරිප්, කරමි.  

ශනොශහොම සකතුතියි  ැුව කථශනශ කතුමනි. 
  

ෙු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Next, the Hon. (Dr.)  Rajitha Senarathne. You have 14 
minutes.   
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ෙු (වවද) සාජිත ගසේනාසත්න මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரா ித தசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 

ැුව කථශනශ කතුමනි  පශරිශභෝගික කටයුතු පිළිනඳ අධිකශරි  

(සසශ ෝයන) පන්, ශකටුම්පත සහ වනස්,ව හශ වෘක්ෂපතශ 

ආඥශපනත  ටශ්, වූ නිශ ෝැ සම්නන්යශ න් කථශ කරන ශම් 

අවසකථශශ   ශම් කශරණශ  පිළිනඳව  සඳහන් කරන්න මම 

නපශශපොශරෝ,තු ශවනවශ. ශම් රශේ පශරිශභෝගික ජනතශවට අව ය 

මූලිකම ශද  තමයි ආහශර. ඊට පසකශසේ පශරිශභෝගික ශට අව ය 

ප්රයශනම ශද  තමයි  ෂෂය. බු කරජශණන් වහන්ශසේ ශේ නශ 

කශ ේ්,  නආශරෝැයශ පරමශ පශභශන කි පශයි.   නිසශ ෂෂය 

පිළිනඳව අද තිශනන ත්,්,ව  සම්නන්යශ න් කථශ කිතිම මශේ 

යුතුකමක් ශවනවශ.  

විශ ේෂශ න්ම ඊශහ ෂෂය නිෂකපශදන   සැප ම හශ නි ශමන  

රශජය අමශතයවර ශ ආන්ශදෝපනශ්,මක ශචෝදනශවක් ඉදිරිප්, 

ක ශ. ැුව කථශනශ කතුමනි  එතුමශ ඉදිරිප්, කරපු පැයිසකතුව 

මශේ අශ්, තිශනනවශ. ශම්  පැයිසකතුව නපන්න  ශමොන තරම් 

අසතය ක්ද කි පශ තිශනන්ශන් කි ශ. එතුමශ කි නවශ    

ශැොල්පන් ුවපි ල් 3 5ට ැ්, ිරර්ත ශනෝතප  අපි අරශැන 

තිශනන්ශන් ුවපි ල් 55 222ට කි පශ.  ුවපි ල් 55 222ක් දීපශ 

ිරර්ත එකක් ැන්න  කවුුව හරි ශමොශ ේ නැති පිසකශසක් ඉන්නවශ 

නම් කමක් නැහැ.  

එතුමශ ඉදිරිප්, කරපු පැයිසකතුශ  තිශනන්ශන් ශමොකක්ද? මට 

 කකයි   නශදරණන වශශේ මශයය නශළිකශවක ඉන්න මශයයශ දීන්ට 

ශම්වශ ශපශනන්ශන් නැේද කි පශ.     ශැොල්පන්ශේ price list 
එශක් දශපශ තිශනන්ශන් ශමොකක්ද? Awarded price details, 

2021. එහි තමයි ුවපි ල් 3 5යි කි න්ශන්. ුවපි ල් 55 222යි 

කි න්ශන් ශමොකක්ද? That is the previous bidder's quoted 
price. 2015-2019 කශපශහ අපි ැ්,ත price  එක ැැන ශනොශවයි 

ශම් කථශ කරන්ශන්. ශම් කථශ කරන්ශන් quoted price එක.  

නනෑම ශනශහතකට quotations 10   5  02 තිශනනවශ.  

කශශේ  ශකොයි කශපශහ quotations ැැනද ශම් කි න්ශන්? 

ශම් විධි ට තමයි ශම් පැයිසකතුව තිශනන්ශන්. එතුමශ කි ශ  

අසතය කුවු. ස්,තටම එම නිපයශරි ශ කි පශ නැහැ  අපි 

quoted price එකට ැ්,තශ කි පශ. ැුව කථශනශ කතුමනි  දැන් 
මශේ  ඟ   තක්ශකෝම ශටන් ේ  ලි විලි තිශනනවශ. ශම්වශ ැැන 

එතුමශ දන්ශන් නැ්,නම් නපන්න පුළුවන්. ඊශහ එම නිපයශරි ශ 

මශේ  ඟට සවිල්පශ   ශටන් ේ ලි විලි  කන්නශ. අශ්ත පැ්,ශ්, 

ශකශනක් ශනොශවයි  තුණ ශපොශහොේටුව පැ්,ශ්, ිරටිශහ. 

ශැෝසශභ  රශජපක්ෂ ජනශධිපතිතුමශට තමයි ඡන්ද   කන්ශන්. මට 

විුවේයවයි ිරටිශහ. අද   ශැොල්පන්ට අශ්ත වටිනශකම 

ශ්,ශරනවශ. එම නිසශ අද   අ  කථශ කරපශම මට ශම් ිර ු 

ශේවල්  කන්නශ.  

මශ  ඟ තිශනන ශල්ඛ්න ක ප ුහවැනි ෂෂය  විධි ට 

Captopril syrup එක සඳහන් වනවශ.  ක   අ  ුවපි ල් 3 5ට 
ැ්,තශ ු. මම ශැනශශ  ුවපි ල් 55  52ට ු.  ක 

සම්පූේණශ න් අසතය ක්. දැන් මශේ  ඟ තිශනනවශ  02 5 

ඉඳපශ ශම් ආඩුක්ව අද වනතුුව මිපදී ැ්, ිර ු ෂෂයවප tender 
documents. ශම් ෂෂය ශමොනවශද? ශම් ශල්ඛ්නශහ ප ුහශවන් 

සඳහන් වන ෂෂය  අපි අරශැන තිශනන්ශන් ුවපි ල් 495ට. 

ුවපි ල් 82කින් මිප වැඩියි. අපි අරශැන තිශනන්ශන් ම්්තපි 

  522යි.   ශැොල්පන් 0 522ක් අරශැන තිශනනවශ. එතශකොට   

ශැොල්පන්ට quantity discount එකක් පැශනනවශ. මීට සම්නන්ය 
ශදවැනි ශල්ඛ්න ්, මශේ  ඟ තිශනනවශ.   සමතිවර ශ ශම් 

ශල්ඛ්න  දැකපශ නැ්,නම් අක් ැණශන් එතුමශට කි වන්න ශහෝ 

මම ශම් ශල්ඛ්න  සවාෙත* කරනවශ. 

ැුව කථශනශ කතුමනි  එතුමශ සභශශ  ිරටි ශ. දැන් නැහැ  

ගිහිල්පශ. 

533 534 

————————— 
*  පුසනතකාලගහ තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 

[ැුව සී.බී. ර්,නශ ක  මහතශ] 



2021 සැ්තතැම්නේ 00 

ශදවැනි ෂෂය  තමයි  Lorazepam injection එක. එතුමශ 
කි නවශ    ශැොල්පන්  ක ුවපි ල් 393 ැණශන් ැ්,තශ  අපි 

ුවපි ල්  8 332කට ශැනශවශ කි පශ.  ක්, සම්පූේණ අසතය ක්. 

අශ්ත කශපශහ Lorazepam injections අරශැනම නැහැ. ශමොකද  
ශම් ෂෂය  ශැන්වන්න පසකශශ  හරි ට agent ශකශනක් හිටිශහ 

නැහැ. මට ඊශහ තමයි   අ   ක කි ශ . එම නිසශ ශම් ෂෂය  

අපි ශවනම ශැන්වශ තිශනනවශ මිසක්  ශම් විධි ට අරශැන නැහැ. 

එතශකොට ුවපි ල්  8 332ක් කි න එක අමූලික ශනොුවවක්.   

විධි ට ශැවපශ නැහැ.   අ  ුවපි ල් 393ට ශැනශවශ කි න එක්, 

අසතය ක්. තවුන් අරශැන තිශනන්ශන් ුවපි ල්   446කට. 

ුවපි ල්   446කට injections 822ක් අරශැන තිශනනවශ.   

වශශේම  ුවපි ල්   446 ැණශන් injections 522ක් අරශැන 
තිශනනවශ.   විධි ට තමයි ශම් ෂෂය අරශැන තිශනන්ශන්.  

ැුව කථශනශ කතුමනි  එතුමශ කි න විධි ට තුන්වැනි ෂෂය  

තමයි  Metaraminol injection එක. එතුමශ කි නවශ    

ශැොල්පන් ුවපි ල් 3 895කටු award කශ ේ. අපි ුවපි ල් 

02 6  කට ැ්,තශ ු.  [නශයශ කිතිමක්]   

 

ෙු සී.බී. සත්නායක මහතා  
(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
ැුව කථශනශ කතුමනි  අද ඉදිරිප්, කරන්ශන් නයශ  පත්රශහ 

සඳහන් විෂ   අසක   සහ 0 නව මම නැවත්, ැුව මන්ත්රීතුමශට 

මතක් කරනවශ.   

 

ෙු මන්ත්රීවසගයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 
(An Hon. Member) 

අද කථශ කරන්ශන් පශරිශභෝගික කටයුතු පිළිනඳ අධිකශරි  

(සසශ ෝයන) පන්, ශකටුම්පත සහ වන ස්,ව හශ වෘක්ෂපතශ 

ආරක්ෂක ආඥශ පනත  ටශ්, වූ නිශ ෝැ ැැන. 

  
ෙු (වවද) සාජිත ගසේනාසත්න මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரா ித தசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 

ත   මම  ක දන්නවශ. හැනැයි  තුහන්නශන්ශසේපශ ශම් 

ෂෂයවප මිප ැැන්, නපන්න. තුහන්නශන්ශසේපශශේ Consumer 

Affairs Authority එක  ටශ්, තමයි ශම්වශශහ මිප පශපන  

ශවන්ශන්.  

Metaraminol injection එක අපි ුවපි ල් 00 6   ැණශන් 

ැ්,තශ ු.  ක්, අසතය ක්.   කි පු ැණන්, වැරදියි. ුවපි ල් 

3 895යි කි වශට    සමශැමට award කරපු tender එක cancel 
කරපශ  පසකශසේ ුවපි ල් 5 822කට තව tender එකක් award 
කරපශ තිශනනවශ. ශමන්න ශම්වශ තමයි මශෆි ශ කි න්ශන්. ශම්වශ 

තමයි ශහොරකම් කි න්ශන්. ුවපි ල් 3 895ට ශැශනන එක 

නව්,වපශ ුවපි ල් 5 822ට ශටන් ර  ශදනවශ. අපි ුවපි ල් 

 5 905 ැණශන් injections   522ක් අරශැන තිශනනවශ. ශම් 

ශල්ඛ්නශහ තිශනන විධි ට අරශැන තිශනන්ශන් ුවපි ල් 00 6   

ැණශන් ශනොශවයි.   ශැොල්පන් අරශැන තිශනන්ශන් 

injections  6 222යි.  කයි අපි ැ්,තශට ව ශ මිප අක්ශවපශ 

තිශනන්ශන්.  

ඊට පසකශසේ paracetamol suppository එක තිශනනවශ. එතුමශ 
කි වශ  එම ෂෂය  ගුද මශේැශ න් සතුළු කරන එකක් කි පශ. 

ස්,තටම ශම්වශ ැහන්නම ශවනවශ. ශමම ෂෂය  020 දී   

ශැොල්පන් ුවපි ල්  0. 2 ැණශන් ැ්,තශ ු. අපි අරශැන 

තිශනන්ශන් කී ටද? ුවපි ල් 49.05 ැණශන්.  අපි අරශැන 

තිශනන්ශන් 6 222යි.   ශැොල්පන්  05 222ක් අරශැන 

තිශනනවශ. අපි ැ්,තශ වශශේ විිරගුණ ක් වශශේ ප්රමශණ ක් ැන්න 

නිසශ quantity discount එක්, එක්ක  කක ක මිප ුවපි ල් 

 0. 2යි. ඊට පසකශසේ ශදවැනි වතශවට අපි 8 222ක් අරශැන 

තිශනනවශ. එතශකොට මිප ුවපි ල් 49.32යි.   කි න්ශන් කලින් 

ැ්,තශට ව ශ මිප අක්යි. 0202දී   ශැොල්පන් 32 222ක් මිපදී 

ශැන තිශනනවශ. එතශකොට  කක ක මිප ුවපි ල්   8.32යි. 

Lorazepam injection, Metaraminol injection and 

paracetamol suppository එක සම්නන්ය ිර ු ශල්ඛ්න මම 

සවාෙත* කරනවශ. 

ශමන්න ශම්ක තමයි මශෆි ශව කි න්ශන්. නෂෂය මශෆි ශවන 

ැැන එතුමශ කි වශ. තුහන්නශන්ශසේපශ මතක ති ශැන්න  ශම්කයි 

ශදවැනි කශරණ .  

මම පශරිශභෝගික ආරක්ෂණ රශජය සමතිතුමශට්, කි නවශ  අද 

ෂෂය මිප පශපන ක් නැහැයි කි පශ. ෂෂය හිඟයි. 

ඉසකපිරිතශපවප ෂෂය නැහැ. මශේ කශපශහ  ෂෂය  මිප පශපන  

ක ශ. 02 5-   කශපශහ  අශ්ත රජ  ෂෂය 48ක මිප පශපන  

ක ශ. 02  දී   ෂෂය 48න් මහජන ශට අවුුවේදකට ුවපි ල් 

බිලි න 4.4ක් -ශකෝටි 442ක්- පශභ වුණශ. මහශචශේ  දේ ති 

ැප්තප්,ති මහ්,මි ශේ medical audit එක අනුව ුවපි ල් 

බිලි න 4.4ක් මිනිසුන්ට පශභ වුණශ.   කි න්ශන්  

සමශැම්කශර න්ශේ පශභශ න් ුවපි ල් බිලි න 4.4ක් අක් වුණශ. 

එදශ  හ පශපන රජ  කටයුතු කශ ේ එශහමයි. ඊට පසු   

ශැොල්පන් කශ ේ ශමොකක්ද?   ශැොල්පන් නිෂකපශදක න්ට කි වශ  

නඅශ්ත profit margin එක ුණඟක් අක්යි  අපට ශම් ැණනට ැන්න 

නැහැ  price එක අක් කරන්න.න කි පශ. එතශකොට   ශැොල්පන් 

price එක අක් ක ශ. Price එක අක් කරපශ   ශැොල්පන්   හැම 

එශක්ම ැැුණවශ  “Only for sale in Sri Lanka” කි පශ. ඊට පසු 

පසකශවට ශනශහ්, එ වශ.   විධි ට   ශැොල්පන්  ශක් CIF 

අැ  අක් ක ශම   ශකන් අශ්ත රජ ට පශභ වුණශ  අවුුවේදකට 

ුවපි ල් බිලි න 9ක්.  ඊට පසු අපි ශදවැනි වර තව්, ෂෂය -

පිළිකශ ෂෂය සතුළු ඉතශම වැඩි මිපට තිබුු ෂෂය- 05ක මිප 

පශපන  ක ශ.  ශකන් රජ ට පශභ වුණශ  ුවපි ල් බිලි න 

 .96ක්. ැුව කථශනශ කතුමනි  ප ුහවැනි වතශශ  සහ ශදවැනි 

වතශශ  ෂෂය මිප පශපන  කිතිම සම්නන්යශ න් වන ශල්ඛ්න මශ 

සභශැත කරන්නම්.  

දැන් එතුමශ කි නවශ  Rituximab කි න ෂෂය  අපි ුවපි ල් 

55 222ට ැ්,තශ ු. නුහ්,  එතුමශ අක්වට ැ්,තශ ු. අශ්ත රජ  

නප ට ප්, වනශකොට Rituximab කි න ෂෂය  තිබුශඩු  

ුවපි ල්   9 90 .52ට. අපි තමයි ුවපි ල් 55 222ට එම ෂෂයශහ 

මිප පශපන  කශ ේ. එතශකොට ුවපි ල් 60 90 .52කින් 

Rituximab injection එක විතරක් අපි අක් කර තිශනනවශ.   

කි න්ශන් මිප ිර  ට 62කින් විතර අක් කර තිශනනවශ. ශසේනක 

බිබිශල් ෂෂය ප්රතිප්,ති  ඉතිහශසශහ ප ුහවන වරට ක්රි ශ්,මක 

කශ ේ අපි. ප්,වූ හැම ශසෞඛ්ය සමතිම වශශේ කි වශ  ශසේනක 

බිබිශල් ෂෂය ප්රතිප්,ති  ශහොඳයි   ක ශැශනනවශ කි පශ. 

නුහ්,  එක්ශකශනම්ව්, එ  කශ ේ නැති නව තනතුමන්පශ මතක 

ති ශැන්න. හැම අවුුවේශේම එතුමශ අනුසකමරණ  කරමින් 

කයිවශුව ැහමින් හිටි ශ විතරයි.  

Rituximab injection එශක් මිප පශපන  සම්නන්යශ න් 

වන ශම් ශල්ඛ්න ්, මශ සවාෙත* කරනවශ. 

අපි එශහමයි මිප පශපන  කශ ේ.  

535 536 

————————— 
*  පුසනතකාලගහ තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පශේලිශම්න්තුව 

අශනක් කශරණ  ශම්කයි. දැන් කි නවශ ශන්  නනශප 

ශනශහ්,න කි පශ. ශම් නශප ශනශහත ශමොකක්ද? Trastuzumab. 

එ  නුණ ජශතික සමශැමක නිෂකපශදන ක්. පසකශශ  නුණ ජශතික 

සමශැමක් තමයි එම ශනශහත ශැනශශ . කී ටද  කන්ශන්? ුවපි ල් 

082 222ට.   ශනශහත ශැනශශ  පිළිකශ ශරෝහපට. එතශකොට 

ආඩුක්ව ශමොනවශද කි ශ ? නඅපි එක්ශකශනම්ට වි දම් 

කරන්ශන් ුවපි ල් මිලි න පහශ ොවයි.න කි වශ.   ශමොකද? 

ශම්ශකන් ශප ශට තමයි ශැෝරි  දැම්ශම්. නශනශහත ුවපි ල් 

082 222යි  අපට ඊට ව ශ ැන්න නැහැ.න  කි වශ. අපි කශ ේ 

ශමොකක්ද? අපි කි වශ  නශප ශ මැශරනකල්ම ශනශහ්, ටික 

ශදන්නන කි පශ. ුවපි ල් පක්ෂ පහශ ොවට තිබුු සීමශව ක පශ 

අපි එක ශප ශට ුවපි ල් පක්ෂ හශරිර    පන්ිර   වි දම් ක ශ. 

  මිනිසකසු අද්, ජීව්, ශවනවශ. එශහම කරපශ මම ශමොකක්ද 

කශ ේ? තව්, තිශනන අු්, ශනශහ්, නපන්න  කි වශ. එතශකොට 

ුවිර ශනු ශනශහත ආවශ.  ක කී ද? ුවපි ල්  44 222යි.  ක්, 

එක්ක තරැ කරන්න අර නුණ ජශතික සමශැම තමන්ශේ ුවපි ල් 

082 222 මිප ුවපි ල්  65 222ට පහත දැම්මශ  ුවපි ල් 

  5 222කින්. ශම් ශැොල්පන් එක ෂෂය ක මිප අක් කරපශ 

තිශනනවශද? ුවපි ල්   5 222කින්  එක ෂෂය ක මිප අක් 

ක ශම  ශදවැනි එක ුවපි ල්  44 222ට පහත වැටුණශ. එතශකොට 

දැන් ශම් ශැොල්පන් කි නවශ  ුවපි ල් 55 222ට්, ව ශ අක්යි 

කි පශ. ත . අපි තව්, සමශැම් ශදකක් ලි ශපදිසචි ක ශ.  වශ 

FDA approved ඉන්දි ශනු සමශැම්. එතශකොට   ශැොල්පන් 
ශපොශරොන් ක වුණශ  ුවපි ල් 55 222ට්, ව ශ අක්ශවන් අපි ශදන්නම් 

කි පශ.  ක නිසශ අශ්ත NMRA එක   සමශැම්, ලි ශපදිසචි 
ක ශ. එතශකොට   ෂෂයශහ මිප තව්, අක් වුණශ. ුවපි ල් 

55 222ක් වුණශ. ුවපි ල්   9 222ක මිප තමයි අපි ුවපි ල් 

55 222ට ශැනශශ .   විධි ට තමයි අපි කටයුතු කශ ේ.  කද  

දූෂණ  කි න්ශන්? ෂෂය මිප අක් ක  එකද? තනතුමන්පශ 

කි නවශ  පශක් වුණශ ු. ශකොශහේද  පශක් වුශඩු? ඊට පසු මම කශ ේ 

ශමොකක්ද? ුවපි ල්  44 222ට ශදනවශ කි ව අපට හිතව්, කි න 

සමශැශම් එම ෂෂයශහ මිප ුවපි ල්  5 222ට අපි පශපන  ක ශ. 

අශ්ත හිතවශතක් නම්  මශේ නම් සමශැම  මම තව්, මිප අක් 

කරනවශද? අපි එම ෂෂයශහ මිප ුවපි ල්  5 222ට පහත දැම්මශ. 

ුවපි ල් 082 222ට තිබුු Trastuzumab එක අන්තිමට ුවපි ල් 

 5 222කට අක් ක ශ.   ෂෂය  දැන් අශනක් සමශැම් ශදශක් 

ඊට්, ව ශ අක්වට තිශනනවශ.   තරැ  තමයි අපි දැම්ශම්. නුහ්,  

අද ශම් ශනශහ්, නැහැ.  

ප ුහවැනි වතශශ  ෂෂය 48ක මිප පශපන  සම්නන්යශ න් 

වන ශල්ඛ්න ්,  ශදවැනි වතශශ  ෂෂය මිප පශපන  

සම්නන්යශ න් වන ශල්ඛ්න ්, මශ සවාෙත* කරනවශ. 

ශමන්න නපන්න  ශසෞඛ්ය අමශතයශස ශහ -අශ්ත- කශේ  

සශයන වශේතශව. ශම් වශේතශශ  තිශනන්ශන් ශමොනවශද? ුවපි ල් 

082 222ට තිබුු Trastuzumab injection එක අන්තිමට 

අර ශැන තිශනන්ශන්  ුවපි ල්  5 222ට. Bevacizumab 100mg 
injection එශක් මිප අපි නප ට ප්, වනශකොට ුවපි ල් 65 522යි. 

අන්තිමට  ශක් මිප කී ද? ුවපි ල් 35 222යි. තනතුමන්පශ ශම්වශ 

ශහොඳ ට අහැන්න. Lapatinib 250mg tablet එක ුවපි ල් 

 62.58යි. එහි මිප ුවපි ල් 9 5 වනතුුව අක් වුණශ. ුවපි ල් 

35 022ට තිබුු Pemetrexed di Sodium 250mg injection 
එක ුවපි ල් 3  02 වනතුුව අක් ක ශ. එහි මිප කලින් පැවති මිපට 

ව ශ දහ ගුණ ට්, ව ශ අක්යි. Pemetrexed di Sodium 500mg 
injection එශක් මිප ුවපි ල්  58 222ට තිබුශඩු. අපි අන්තිමට 

එ  ශැනශශ  කී ටද? ුවපි ල්  5 622ට. Abiraterone acetate 
250mg tablet එක ුවපි ල් 04 6.66යි. එහි මිප ුවපි ල් 095කට 
අක් ක ශ.   මතක ති ශ ැන්න  අපි එශහම තමයි ෂෂය මිප 

පශපන  කශ ේ. මිප පශපන  කරපශ  ඊට පසකශසේ අපි ෂෂය 

නිෂකපශදන  ක ශ  ැුව කථශනශ කතුමනි. අපි පසකශශ  ප ුහවැනි 

වතශවට ෂෂය නිෂකපශදන  ආරම්භ ක ශ. එශපස නිෂකපශදන  

ආරම්භ ක  ෂෂය පැයිසකතුව සතුළු ිර ු ශල්ඛ්න මම ශම් 

අවසකථශශ දී සවාෙත* කරනවශ. 

ත  සමතිවුව දැකපශ නැ්,නම් ෂෂය මිප ැණන් සඳහන් 

පැයිසකතුව කි වපශ නපන්න. අශ්ත කශපශහ තිබුු පශපන මිපට්, 

ව ශ ශම් ෂෂය මිප අක්යි.   නිසශ අපට තව්, ුවපි ල් බිලි න 

9ක් අවුුවේදකට පශභ පැබුණශ. අපි තමයි ශසේපයින් ශනෝතල් 

කිතිශම් කටයු්,ත ආරම්භ කශ ේ. හැනැයි  දැන් ශමතුමශ    

කටයු්,ත ක ශ වශශේ ජනශධිපතිතුමශට ශපශනන්න කයිවශුව 

ැහනවශ. 

Thyroxine hormone එක හදන්න මම ශවනම building 
එකක් ඉදිකරන්න කටයුතු ක ශ. අද වනතුුව ැශ ොල් කැට ක් 

ති පශ නැහැ  SPMC එකට. කයිවශුව ැහනවශ  නෂෂය සමතින 

කි පශ.   ශවනුශවන් එක ැශ ොල් කැට ක් ති පශ නැහැ. මම 

buildings ශදකක් හැ කවශ. ශහෝේශමෝන හදන්න  ශවනම building 

එකක් හැ කවශ.  වශ කරන්ශන් නැතිව දැන් ශමතුමන්පශ කරන්ශන් 

ශමොනවශද? ඉන්දි ශශවන් powder එක ශැනැල්පශ  නිෂකපශදන  

ක ශ කි පශ අශ්ත රටට ශදනවශ.   thyroxine hormone ැන්න 
අනික් පැ්,ශතන් advertisements දශනවශ.  වශ මශෆි ශ 

ශනොශවයිද? Thyroxine hormone පසකශශ  හදනවශ කි පශ ැුව 

නැිරල් රශජපක්ෂ සමතිතුමශ අන්දපශ  අනික් පැ්,ශතන් පසකශවට 

thyroxine hormone ශැශනනවශ. ශමන්න කරන වැශේ. මම   
කශරණ ්, ශම් අවසකථශශ දී මතක් කරනවශ  ැුව 

කථශනශ කතුමනි. ශහොශරක් පික්ශපොකේ ැහපශ  කවන්ශන් 

නශහොරශ  ශහොරශන කි මින්. නශහොරශ  ශහොරශන කි මින් තමයි ශහොරශ 

පික්ශපොකේ ැහපශ  කවන්ශන් . 

 
ෙු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කශප  අවසශනයි. 

 
ෙු (වවද) සාජිත ගසේනාසත්න මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரா ித தசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 

කශප  නම් දැන් ශකොශහොම්, කශශේ කශශේ්, අවසශන 

ශ ශැන එනවශ  ැුව කථශනශ කතුමනි.  

දැන් ශ්,ශරනවශ  ශහොුව කවුද කි පශ. අශ්ත ශනෝනපශට අපි 

මශස හ ක් හතක්  න ශකොට Range Rover ැ්,ශ්, නැහැ. අපි 
අවුුවේදක් ැත ශවන්න කලින් ුවපි ල් ශකෝටි අටහමශරකට 

තමන්ශේ පක්ෂ කශේ ශප  ැ්,ශ්, නැහැ. ශපොශහො ේටුශ ම 

ඉන්න මන්ත්රීවුවන්ශැන්  සමතිවුවන්ශැන් ශම්වශ අසතයද 

කි පශ අහන්න. අනුරශයපුරශහ මන්ත්රීවුවන්ශැන් අහන්න  ශම්වශ 

අසතයද කි පශ. දැන් ශහෝටල් ැන්න ශහො නවශ.  

 
 

ෙු මුජිබුර් සහුමාන් මහතා  
(மாண்புமிகு மு ிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

හරි ට හරි. 
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[ැුව  (දවදය) රශජිත ශසේනශර්,න  මහතශ] 

————————— 
*  පුසනතකාලගහ තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ෙු (වවද) සාජිත ගසේනාසත්න මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரா ித தசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 

සතුල්ශකෝේශටන් ුවපි ල් මිලි න 022ක ශහෝටප ක් 

ැ්,තශ.   විසකතර මට ශැනැල්පශ  කන්ශන්  ශවන කවුුවව්, 

ශනොශවයි  රශජපක්ෂ පවුපටම කිේටු ශකශනක්.   විතරක් 

ශනොශවයි  ශම්ක refurbish  කරන්න cashවලින් ුවපි ල් පක්ෂ 
023ක් ශැවපශ තිබුශඩු. එශහමයි සල්ලි ැ්,ශ්,. හරිද?  

 

ෙු මන්ත්රීවසගයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 
(An Hon. Member) 

අම්ශමෝ! 

 

ෙු (වවද) සාජිත ගසේනාසත්න මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரா ித தசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 

ශේ පශපන ට සවිල්පශ  අද වනතුුව අපට වැිරකිළි කටක්ව්, 

හදශ ැන්න නැරි වුණශ. 

ැුව කථශනශ කතුමනි  ඊට පසකශසේ මම තුන්වැනි වතශවට 02   

ශනොවැම්නේ  5වැනි දශ තව ෂෂය 59ක මිප පශපන  කිතිශම් 

ැැසේ පත්ර ට අ්,සන් කරපශ  එ  ැැසේ ක ශ. අද වනතුුව ශම් 

ැැසේ පත්ර  එළි ට දැම්ශම් නැහැ. ෂෂය 59ක මිප පශපන  

කරපශ තිශනනවශ. අද වනතුුව ශම් ැැසේ පත්ර  එළි ට දමපශ 

නැහැ. චන්න ජ සුමන රශජය සමතිවර ශ සවිල්පශ ශමොකක්ද 

කශ ේ? ෂෂය සමශැම්වප මිප සම්නන්ය ැැසේ පත්ර  මශ  ඟ 

තිශනනවශ. ශම් ැැසේ පත්ර  ැැුණශ  කවදශද? 020 .28.   වැනි දශ. 

එතුමශ කරපු එකම ශේ තමයි මම අක් කරපු ෂෂය මිප වැඩි කිතිම. 

හැනැයි  මශෆි ශ කරන්ශන් අපි කි පශ එතුමන්පශ කි නවශ. ශම් 

වශශේ මශෆි ශකශරශ ෝ තුේටු ශදශක් වැ  කරපශ අන්තිමට 

කි නවශ  NMRA එශක් ද්,ත ැන ශව මැකිපශ ගිශහ ශම් නිසශ  

කි පශ. ශම්ශැොල්පන් ශවනුශවන්ම ැහපු NMRA එශක් 
නිශ දන  දිහශ නපන්න.    නිශ දන  ශමොකක්ද? 

“Applications for Registration of Medicines can be 
submitted manually until 05th of June, 2020”.   

අපි -අශ්ත රජ - ශම් නිශ දන ට අ්,සන් ක ශට ශම් 

කටයු්,ත පටන් ැ්,ශ්, ශම් රජශ න්. ශම්  කටයු්,ත online 
පටන් ැ්,ශ්,.  ශැොල්පන් එක්ක online සම්නන්ය වුණශ. අපි 

ැන්න හදපු තක්ශකොම ෂෂය තවම තිශනන්ශන් manual 

filesවප.  වශ මැකිපශ නැහැ.   ද්,ත මැකිපශ තිශනන්ශන් 
ශකොශහොමද? ශම්ශැොල්පන් ැජ මිතුරන් එක්ක එක්කුණශවපශ 

ශහොරශට ශැනශපු antigen සම්නන්ය ද්,ත නම් මැකිපශ තිශනනවශ. 
   ශමොකද? ඊශහ ඉඳපශ එතුමශ කි න පච නපන්න. COVID 

ශවනුශවන් ශැනශපු antigen සම්නන්ය  වශ එකක්ව්, කශ ේ 

manually  ශනොශවයි ු. 

හරින් ප්රනශන් ක මන්ත්රීතුමන්පශ ඊට අදශ  ලිපි ශල්ඛ්න ඉදිරිප්, 

ක ශ. චන්න ජ සුමන මැතිතුමශ ශම් ැුව සභශවට සවිල්පශ 

පේටපල් අසතය කි නවශ. ශම්ක පශේලිශම්න්තුව. ශම්ක 

Anuradhapura Esplanade එකව්,  හයිේ පශේක් එකව්,  ද 

ශමල් පශේක්  එකව්,  කැම්නල් පශේක් එකව්, ශනොශවයි. ශම්ක 

උ්,තතිතර පශේලිශම්න්තුව. අපි    4 ඉඳපශ පශේලිශම්න්තුව 

නිශ ෝජන  කරනවශ. අපි කථශ කරපු ශේවල් අසතයයි කි පශ 

කිිරම ශකශනම් නැන්ටපශ කි පශ නැහැ. 
 

ෙු මුජිබුර් සහුමාන් මහතා  
(மாண்புமிகு மு ிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ශම්ක ඥශනශ අක්කශශේ තැන ශනොශවයි.  

ෙු (වවද) සාජිත ගසේනාසත්න මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரா ித தசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 

ශම්ක ඥශනශ අක්කශශේ තැන ශනොශවයි. ශමතුමශ ශන්  

කි න්ශන්. ශම් නපන්න. අපරශශේ කි න්න නැහැ  NMRA එශක් 

සභශපති නිප නිශ දන ක් නිම්්, කරපශ ශමශහම කි නවශ. තුණ 

කි නවශ  න  අනුව e-NMRA එශක් ද්,ත පේයති  අපශේ  
ශසේවශව ව ශ්, විනිවිදභශව කින්  කශේ ක්ෂමව සහ ලපදශ  ශපස 

මහජනතශව ශවත පනශ දීම සඳහශ ක්රි ශ කරනවශන කි පශ. තුණ එම 

ද්,ත පේයති  ැැන ශහොඳ කි නවශ. තුණ තව කරට්, කි නවශ   

නශමම ිර ු මිප කැඳවීම් රජශහ ප්රසම්පශදන ක්රි ශවලි ට අනුව ිර ක 

කරන පද අතර ආ තනශහ අයයක්ෂ මඩු ප  විිරන් ප්, කරන 

පද ඉතශ ඉහ  ප පුුවේදකින් යුතු සශමශජික න් 9ශදශනම්ශැන් 

සැ කම්ප්, තශක්ෂණික කමිටුශවන්න  නුශවන්. තුණ කි නවශ  

නකිිරම සු කසුකමක් නැති මිනිශහක්න කි පශ. චන්න ජ සුමන රශජය 

අමශතයතුමශශේ සභශපති ශම් කි න්ශන්. ශවන කවුුවව්, 

ශනොශවයි.  එතුමශශේ සභශපති  ''දිනමිණ'' පුව්, පතට එශසේ කි ශ 

තිශනනවශ.  

 

ෙු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ැුව මන්ත්රීතුමනි  තනතුමශට අමතරව  කන්න විනශඩි 4්, 

අවසන්. 

 

ෙු (වවද) සාජිත ගසේනාසත්න මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரா ித தசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 

ශමතුමශශේ සභශපති. තුණ තවම anesthesia training. අශ්ත 

ආඩුක්ව කශපශහ හිටිශහ මහශචශේ වුව. ශමතුමශ වශශේ රජරට 

වි කවවිදයශපශහ මහශචශේ  ශනොශවයි.   අ  තක්සකෆේේ 

වි කවවිදයශපශහ මහශචශේ වුව. තක්සකෆේේ වි කවවිදයශපශ න් 

මහශචශේ  වුු ශකශනක්. රජරට වි කවවිදයශපශ න් වශශේ 

මිනිසකසු නැතිකමට  කන්න lecturer posts ශනොශවයි. චන්න 

ජ සුමන රශජය අමශතයතුමශශේ සභශපති ඊශහ ''දිනමිණ'' පුව්, 

පතට කි නවශ  නද්,තවපට කිිර ක හශනි ක් ිර ක වී නැහැන කි පශ. 

ශමශහම කි න්ශන් එ ක්  සභශපති. නුහ්, රශජය සමතිවර ශ ශමම 

ැුව සභශවට සවිල්පශ තව්, භූත ක් කි නවශ. වම් අත දන්ශන් 

නැහැ  දම්ු අශ්, තිශ න එක. ැුව කථශනශ කතුමනි  

තනතුමන්පශශේ ශම් ආඩුක්ව ශමොකක්ද? තනතුමන්පශ ශන් ප්, 

කර ැ්,ශ්,. ශමතුමශ   කශපශහ කි පු  වශ ශම් තිශ න්ශන්. 

නවම්ැක් ශරෝැ ට ශහේතු ශහො න්න ශදවි න් හශ  ක්ම් උදවු 

ක ශන කි පශ තිශනනවශ. මම හිතන්ශන් ශමතුමශට ශම් ශතොරතුුව 

ශදන්න්,  ක්ම් උදවු කරන්න සති. ශමොශකක් ශහෝ  මහශසෝනශ 

ශහෝ තිරි  කශ ශහෝ ශම් files රෑට ශැනැල්පශ ශදන්න සති. 

නැ්,නම් සමතිවරශ ක් සවිල්පශ ශම් වශශේ භූත කථශ කි නවශද?  

 

ෙු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Member, please wind up now.  

 
ෙු (වවද) සාජිත ගසේනාසත්න මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரா ித தசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 

මට අද උශේ ශම් ආඩුක්ශ  සමතිවුව තුන්ශදශනක් හම්න 

වුණශ.  නසත පහකට ැණන් ැන්න එපශ. කිිරම credibility එකක් 

ත  මනුසකස ශට නැහැ  අශ්ත ආඩුක්ශ ව්,න කි පශ   

තුන්ශදනශම කි වශ.  මම දන්නවශ  ඉහ ම ත්,්,වශහ අ  කථශ 

කරන  වශ. නකිිරම credibility එකක් නැහැ. ත ශ උ්,තර 

ශදන්න්, එපශ කි පශන මට කි වශ. මම එතුමන්පශට කි වශ  
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පශේලිශම්න්තුව 

නපසකශශ  උ්,තර ශනො කන්ශනෝ, හිතන්ශන්  වශ ස්,තන කි පශ. 

එම නිසශ මම උ්,තර ශදනවශ. ශමන්න ශම්කයි ත්,්,ව .  

සයිශනොෆශම් එන්න්,වලින් ශහොරශ කෑශ  ශමතුමන්පශයි. 

නසැපශශේ  ට සශමරිකශනු ශ ොපේ  2ට දීපු සයිශනොෆශම් 

එන්නත ශමතුමන්පශ සශමරිකශනු ශ ොපේ  5ට ැ්,තශ. 

සසකට්රශශසනිකශ එන්නත සශමරිකශනු ශ ොපේ 3ට  කන්නශ.  ක 

ැ්,ශ්, නැහැ. ෆයිසේ එන්නත සශමරිකශනු ශ ොපේ 5ට  කන්නශ. 

 ක ැ්,ශ්,්, නැහැ. ශම්වශයින් තමයි ශමතුමන්පශ ශහොරශ කෑශ . 

ශමතුමන්පශට සහැහනවශ. ශකොවිේ-   වසසැතශ න් මැශරන 

මිනිසුන්ශැන් ශහොරශ කශපශ තමයි ශම් වශශේ වසසැත 

ත්,්,ව කට වැශටන්ශන්. ශම් රශජය අමශතයවර ශ  එදශ 

පශේලිශම්න්තුවට කි ශ  ශමොකක්ද? Injection එක ැහන හැටි  

කි වශ. සකපුේනික් එන්න්, මිලි න   ක් ශැශනනවශ කි වශ. 

ශැනශවශද? සකපුේනික් එන්න්, මිලි න ක්ව්, ශැනශවශද? මිලි න 

  ක් ශැශනනවශ කි පශ තිශනනවශ. ශම් තිශ න්ශන් එතුමශම 

කි පු ශේවල්. ශම් වශශේ අසතය කි න  තමන් කරන subject 

එක්, දන්ශන් නැති ශකශනක් ශමතුමශ. අන්තිමට ශැශනන්න 

හැ කශ  සයිශනොවැක් එන්න්, මිලි න  3ක ප්රමශණ ක්. ශම් 

තිශ න්ශන් චීනශහ සයිශනොවැක් එන්නශ්, report එක. 

ශමොකක්ද එහි තිශනන්ශන්? චීනශහ පතික්ෂණ අනුව  

නසයිශනොවැක් එන්නශ්, නප  හ  මශස ක් පමණයින කි පශ 

තිශනනවශ. ශමශහම ශේවල් තමයි ශැශනන්න හදන්ශන්.  

Effectiveness එක ිර  ට 52යි. Duration එක මශස 6යි.  

 
ෙු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ැුව මන්ත්රීතුමනි  තනතුමශ විනශඩි 9ක් දැන්  දිැටම කථශ ක ශ. 

 
ෙු (වවද) සාජිත ගසේනාසත්න මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரா ித தசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 

මට තව ශවපශව තිශනනවශ  ැුව කථශනශ කතුමනි.  

අන්තිමට ජනශධිපතිතුමශට කරැන්න ශද ක් නැතුව කි වශ  

"Get AstraZeneca at any cost" කි පශ. ශමතුමන්පශ පැ්,තක 

ති පශ ජනශධිපතිතුමශ පලි්,ට කි වශ  නඅශන්  සසකට්රශශසනිකශ 

එන්නත පනශ ැන්නන කි පශ. අශන්! ජනශධිපතිතුමනි  

ශමතුමන්පශ්, එක්ක ශසෞඛ්ය කටයුතු කරන්න ගිශ ෝ, 

තනතුමශශේ්, ශරදි ැැපවිපශ තමයි  න්න ශවන්ශන්. මට ශම් 

කුවු පැහැදිලි කිතිමට ඉ  පනශදීම පිළිනඳව  තනතුමන්පශ 

ිර ුශදනශටම සකතුතිවන්ත ශවනවශ.  

 
ෙු හරින් ප්රනාන්දු මහතා  
(மாண்புமிகு ஹாின் பர்னாந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

ැුව කථශනශ කතුමනි  අද  දිවශ ආහශර විශ ක  ශනොමැතිව 

සභශශ  කටයුතු පව්,වශශැන  ුහ.  

 
ෙු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ැුව මන්ත්රීවුවනි  තනතුමන්පශ එ  ශ ෝජනශ කරන්න. 

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

අනතුුව ෙු කථානායකතුමා මූලාසනගයන් දවත් වූගයන්  
නිගයෝජ කථානායකතුමා [ෙු සංජිත් සියඹලාිළටිය මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்று அகலதவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண்புமிகு ரன் ித் 

சியம்பலாபிடிய] தகலகம வகித்தார்கள். 

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

 

ෙු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ැුව නිශ ෝජය කථශනශ කතුමනි  අද දිවශ ආහශර විශ ක  

ශනොමැතිව සභශශ  කටයුතු පව්,වශශැන  ෑමට මශ ශ ෝජනශ 

කරනවශ. 
 

ෙු නිගයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

සභශව එකඟද? 

 

ෙු මන්ත්රීවු  
(மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள்) 

 (Hon. Members) 
Aye. 

 
 
[අ.භශ.  0.20] 

 

ෙු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

ැුව නිශ ෝජය කථශනශ කතුමනි  අශ්ත රශජිත ශසේනශර්,න 

හිටපු අමශතයතුමශ ශමම ැුව සභශවට  ම් කුවු ප්රමශණ ක් 

ඉදිරිප්, ක ශ. ස්,ත ව ශ න්ම මම්, හිතනවශ  ම්කිිර 

වසචශවක්  ශහොරකමක්  දූෂණ ක්  අරමිකතශවක් තිශනනවශ නම්  

  පිළිනඳව ශපො ක වයශපශර පිළිනඳ කශරක සභශශ දී්,  ශමම ැුව 

සභශශ දී්, සතය මත පිහිටශ කුවු ඉදිරිප්, ශවනවශ නම්  

අනශැතශහදී රශේ  හ මූපය ක මනශකරණ ක් සඳහශ එ  

අති යින් වැදැ්, ශවනවශ සති කි පශ. පශරිශභෝගික කටයුතු 

පිළිනඳ අධිකශරි  (සසශ ෝයන) පන්, ශකටුම්පත ඉදිරිප්, කර 

තිශනන ශම් අවසකථශශ දී මට්, එවැනි යුතුකමක් ඉෂකට කරන්න 

ිරේය ශවපශ තිශනනවශ.  අශ්ත රශේ ජශතික ව ශ න් වැදැ්, පුව්, 

පතක ඊශහ ශමශසේ සඳහන් ශවපශ තිබුණශ:  

 

"සමති ශදශදනශශේ නපපෑශමන් මට ශැදර  න්න ශවපශන 

 "ආසන්නතම ශහේතුව සු ක ලූනු ජශවශරම.න  

"පශරිශභෝගික අයයක්ෂ කි යි. න  

"සශතොස ආ තනශහ දූෂණ වසචශ සතුළු විවිය අරමිකතශවපට එශරහිව 
කටයුතු කිතිම්, සමැ කපනපවී සති සමතිවුවන් ශදශදනශ තමශ එම 
තනතුරින් ඉව්, කිතිමට සැපසුම් සහැත  වැ  පිළිශව ක් අරෙශ සතැයි 
පශරිශභෝගික කටයුතු අධිකශරිශහ වියශ ක අයයක්ෂ තුෂශන් ගුණවේයන 
මහතශ පසකශදීප ට පැවසී .න  

ැුව නිශ ෝජය කථශනශ කතුමනි  ශවශ ඳ අමශතයශස   

සතුළු පසකශශ  අමශතයශස  ශනදශ ශවන් කිතිම ශැෝසශභ  

රශජපක්ෂ ජනශධිපතිතුමශශේ යුැශහදී කර තිශනන්ශන් අු්, 

රම කට. ශමොකද  පසකශශ   දීේ  කශප ක ිරට ශචෝදනශවක් 

තිබුණශ  සමතිවුව  ටශ්, නිශ ෝජය සමතිවුව හිටි ශට 

නිශ ෝජය සමතිවුවන්ට කිිරවක් කර කි ශ ැන්න නැහැ  

සමතිවර ශ කිිර කටයු්,තක් කරන්න නපතප ශදන්ශන් නැහැ 

කි පශ.   නිසශ රශජය සමතිවුව ප්, කිතිශම්දී -මශේ  ඟ ැැසේ 

541 542 

[ැුව (දවදය) රශජිත ශසේනශර්,න  මහතශ] 
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නිශ දන  තිශනනවශ- ැැසේ පත්ර ක් මන්න් නපතප  වැකීම් හශ 

පන්, පිළිනඳ නප  ශවන ශවනම ැැසේ කරපශ   සඳහශ  අ  

වැශ න් ශවනම ුහදල් ශවන් කරපශ රශජය අමශතයශස   භශර 

ශල්කම්වරශ ක් ප්, කරපශ තිශනනවශ.  ක තුහන්නශන්ශසේපශට 

පුුව ක එකක් ශනොශවයි.   අනුව ශව ඳ අමශතයශස    ටශ්, 

පවතින පශරිශභෝගික කටයුතු පිළිනඳ අධිකශරි ්,  මිප තීරණ  

කිතිම  මිප පිළිනඳ උපරිම මිප නි ම කිතිම  ැැසේ නිශ දන නිම්්, 

කිතිම  නශදී ිර ු නපතප තිශනන්ශන් මශේ අමශතයශස   භශර 

රශජය අමශතය පසන්ත අපගි වන්න මැතිතුමශටයි.    වශශේම 

සුහපකශර වයශපශර   සුහපකශර සසවේයන ශදපශේතශම්න්තුව  

සුහපකශර ශකොමිසම පිළිනඳ ිර ු වැකීම් හශ නපතප 

තිශනන්ශන්්, එතුමශට. එතුමශට   සඳහශ ශවනම ුහදල් ප්රමශණ ක් 

වැ  ශවනවශ. කැබිනේ සමතිවර ශ හැටි ට මශ පවශ ක  යු්,ශ්,  

කැබිනේ ප්රිකශවක් ඉදිරිප්, කරනශකොට එ  ඉදිරිප්, කරවශ 

ැැතිමයි. ජශතික ප්රතිප්,ති සකසක කිතිශම් කටයු්,ත පිළිනඳ 

වැකි න්ශන් මම. අනික් අමශතයශස වප්,   වශශැයි. 

සශමශනයශ න් ශම්ක ැැටුම් නිේමශණ  ශවන රම ක්. සමතිතුමශ  

රශජය අමශතයතුමශ එකට කටයුතු කශ ේ නැ්,නම්  රශජය 

අමශතයතුමශ ශවනසක අස  ක් විධි ට හිතුශවෝ,  එකම විෂ  

යශරශවක වුණ්, එතැන ැැටුමක් සති ශවනවශ. නුහ්, මට කිිර ක 

ැැටුවක් සති කර ැන්න අව ය ශවන්ශන් නැහැ. ශමොකද  මම්, 

ශම් විෂ  පිළිනඳ පසන්ත අපගි වන්න රශජය සමතිතුමශ උසසක 

අයයශපන  පනන අවධිශහදී කි ශ දීපශ තිශනනවශ. එතුමශ   අනුව 

ගුුවවරශ ක් ශපස ශසේව  කරපශ්, තිශනනවශ. මම ගුුවවර ශ 

ව ශ නු්,  එතුමශ ශැෝප ශ ව ශ නු්, අපි ශපො ක ැැටුවපට 

ුහුණණ ශදනවශ විනශ අපි අතර ැැටුමක් ස්,ශ්, නැහැ.   නිසශ  

[නශයශ කිතිම්] කැබිනේ අමශතය ධුර පහක් දැරූ සමතිවර ම් ශපස 

මම කිිරම දවසක ශම් පශරිශභෝගික කටයුතු පිළිනඳ අධිකශරිශහ 

කුසකවීමකට සහභශගි ශවපශ නැහැ. [නශයශ කිතිම්] කුවණශකරපශ 

අහශැන ඉන්න ශකෝ.  

කිිරම දවසක පශරිශභෝගික කටයුතු පිළිනඳ අධිකශරිශහ 
කුසකවීමකට සහභශගි ශවපශ නැහැ.  එකම එක දවසක් එතුමශ මට 
ආරශයනශ ක ශ  පශරිශභෝගික ආරක්ෂණ පනත ශවනසක කිතිම 
සම්නන්යශ න්  එහිදී ශවනසක වි  යුතු අසැ පිළිනඳ  ශම් පනත 
පිළිනඳ කුවු සශකච්ඡශ කරන්න එන්න කි පශ. පශරිශභෝගික 
ආරක්ෂණ පනත ඉතශම  කේවප  පශරිශභෝගික ආරක්ෂණ  නිිර 
ශපස කරන්නට නැරි  විවිය අක් පශක් රශශි ක් තිශනන පනතක් 
නිසශ එම අවසකථශශ දී මම ගිහිල්පශ සසශ ෝයන 90ක් ශ ෝජනශ 
ක ශ. එම සසශ ෝයන 90 ශ ෝජනශ කරන එම සශකච්ඡශවට මම 
සහභශගි වුණශ හැර  ශමම ප්රකශ   නිම්්, කර තිශනන මහ්,ම ශ 
සසශේ -ශම් සසසශර ැමශන්- ශම් තශක්කල්  මශේ මතකශහ 
හැටි ට මම දැක නැහැ. මම කිිරම දවසක කිිරම උපශදසක් 
ශදන්න  කරකථනශ න් ශහෝ ශවන්, ආකශර කින්  එතුමශට කථශ 
කර නැහැ.  

ැුව නිශ ෝජය කථශනශ කතුමනි   එතුමශ   තනතුරට ප්, කර 
තිබුණශට එතුමශ රශජය නිපයශරිශ ක් ශනොශවයි. ශේ පශපන 
ව ශ න් විවිය ක්රි ශමශේැ අනුැමන  කරපශ විවිය පුේැප න් 
විවිය තනතුුවවපට ප්, ශවනවශ.  එතුමශශේ ප්,වීම හිටපු 
සමතිතුමශශැන් පනශ ශැන තිශනන්ශන්. ැුව චමල් රශජපක්ෂ 
සමතිතුමශශැන් ප්,වීම පනශ ශැන තිශනන්ශන්. අවුුව ක තුනක 
කශප කට තිශනන කටයු්,තක්.  එතුමශ කි නවශ  සශතොස සු ක ලූනු 
වසචශව ැැන විමේ න ක් කරන්න මම ඉ   කන්ශන් නැහැ කි පශ. 
මට තිශනන පු කම  නම්  ක ශනොශවයි. වැකිවයුතු ජශතික පුව්, 
පතක කතුවැකි ක් ලි ැශවනවශ  ශම් සම්නන්යශ න්. ශම්වශ අපි 
තක්ශකෝටම ශහොඳ පශ ම්. එම කතුවැකිශහ කි ශ තිශනනවශ  
නසශතොස සු ක ලූනු වසචශශ  විමේ න  ආරම්භ කිතිමට දැරූ 
උ්,සශහශහදී එම මහතශට ධුරශ න් ඉල්පශ අසක වන ශපසට 
තේජන එල්ප වුු නව සඳහන් වි .න කි පශ. [නශයශ කිතිම්] ත . 
[නශයශ කිතිම්] ඉන්න  ඉන්න.  

එහි තව කරට්, කි ශ තිශනනවශ  නශමතරම් වි ශප වසචශවක් 

කිිර ම් නප වශතම්ශේ සහශ  පැබීශමන් ශතොරව ිර ක කරනු සතැයි 

කිිරශවම්්, වි කවශස කරන්ශන් නැත.න කි පශ. එතශකොට 

නපවශතම්්, ඉඳපශ තිශනනවශ; තේජන ම්්, ශවපශ තිශනනවශ. 

මම හෘද  සශක්ෂි ට එකඟව්,  අවසකව්, එක ශද ක් ශම් ැුව 

සභශවට කි න්න කැමැතියි. ශම් අමශතයශස    ටශ්, සශතොස 

ශහෝ ශවන්, නනෑම ආ තන ක මම ශහෝ මශේ දුවශවම් ශහෝ 

මශේ පවුශල් ශකශනම් ශහෝ  ත පහක ශහෝ වසචශවක්  දූෂණ ක්  

අරමිකතශවක් ිර ක කර තිශනනවශ ශහෝ ශකොමිසක ුහදපක් අරශැන 

තිශනනවශ කි ශ ශහෝ ශහට ත්තපු කශ ෝ,  අනිේදශට මම 

පශේලිශම්න්තුශවන් අයින් ශවන්ශන් නැහැ  ශම් රශේ 

ශේ පශපන ට සදහටම නආයුශනෝවන්න කි නවශ. සදහටම! [නශයශ 

කිතිම්] නැහැ  නැහැ.  

 

ෙු ගහක් ර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ැුව නිශ ෝජය කථශනශ කතුමනි  ැුව සමතිතුමශ කි නවශ 

ශන්    කිිර ශේකට එතුමශ සම්නන්ය නැහැ කි පශ. මම 

එතුමශශැන් අහන්න කැමැතියි  සු ක ලූනු ශහොරකමක් ිරේය වුණශද  

නැේද කි පශ. 

 

ෙු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

ැුව මන්ත්රීතුමනි  මම උ්,තර  ශදනවශ.  තනතුමශ 

වශඩිශවන්න  වැදැ්, මහ්,මශ ක් විධි ට. සු ක ලූනු ප්ර කන ට 

වැදැ්, විධි ටම උ්,තර ශදන්න එපශ ැ. ැුව නිශ ෝජය 

කථශනශ කතුමනි  අශ්ත රශේ ශම් පශේලිශම්න්තු රම  තු  හිටපු 

ඉතශ වැදැ්, අමශතයවරශ ම් වුු - [නශයශ කිතිමක්]  

 

ෙු අනුස දිසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

සු ක ලූනු ශපොඩි කරන්න  න්ශන්. 

 

ෙු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

ඉන්න ශකෝ. තනතුමශ කථශ කරන ශකොට මම නශයශ කරපශ 

නැහැ ශන්ද? 
 

ෙු අනුස දිසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

නැහැ. නැහැ. 
 

ෙු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

කුවණශකර මට ශම්ක කි න්න ඉ  ශදන්න. [නශයශ කිතිම්] 

ජනතශව ශම්  පශේලිශම්න්තුවට -උ්,තතිතර සභශවට- ශම් රශේ 

පුේැප න් 005 ශදශනම් ශතෝරශ එවශ තිශනනවශ.  අක් තරශම්   

එකිශනකශ ැැනව්, ශැෞරවති  ත්,්,ව  නැ්,නම්   ආ තන 

පිටින් තමයි ක ශ වැශටන්ශන්.  

අශ්ත රශේ සශතොස කි න ආ තනශහ දී්තතිම්,ම යුැ  

තිබුශඩු මම ඉතශම ඉහළින් ැුව කරන පලි්, සතුප්,ුහදලි හිටපු 

සමතිතුමශශේ යුැශහදීයි. එතුමශ Sathosa Motors PLC, 

Sathosa Computer Services Ltd., Sathosa Printers  නශදි 
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පශේලිශම්න්තුව 

ආ තන බිහි කිතිම නිසශ ශම් ුහළු රශේම තිබුු ඉතශම ශහොඳ 

වශණිජ වයශපශර  නවට සශතොස ආ තන  ප්, වුණශ. ඊට පසු 

කශප කදී සශතොස ආ තන  සම්පූේණශ න් විනශ  ක ශ. විනශ  

කරපශ එහි ශේශපො   ව්,කම් ිර ල්ප විම්ණශ දැම්මශ.  අපි  

තුහන්නශන්ශසේපශ කවුුව්,  ක දන්නවශ.  

එතශකොට  ශජ රශේ ප්රනශන් කපුල්ශල් හිටපු සමතිතුමශ- 

 

ෙු මන්ත්රීවසගයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 
(An Hon. Member) 

වේෂ    4 න් පසුව තමයි වික්ශක්.  

 

ෙු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

ත .    4 න් පසකශසේ කි න්ශන්  022 -0223 ආඩුක්ව 

කශපශහ. මම එතශකොට ග්රශමී  කටයුතු පිළිනඳ කැබිනේ සමති  

නිශ ෝජය ුහදල් සමති. මතක ති ශ ැන්න. එතශකොට සශතොස 

සම්පූේණශ න් ක ශ වැටුණශ. එශහම වුණශට පසුව ශජ රශේ 

ප්රනශන් කපුල්ශල් මැතිතුමශ ශවශ ඳ සමතිවර ශ ව ශ න් සවි්, 

නපසකශ සශතොසන කි පශ ශපොඩි සමශැමක් පිහිටුවූවශ.  ක 

සීමශසහිත සමශැමක්. ැුව නිශ ෝජය කථශනශ කතුමනි  මම ශම් 

විෂ  භශර ැන්න ශවපශව වන ශකොට එහි තිබුශඩු වසශ දමපු ශපොඩි 

ශපොඩි ක  02ක් පමණයි. 0225 වේෂශහ සශතොස හි  ුහළු පිරිවැටුම 

ශපස තිබුශඩු ුවපි ල් මිලි න 3  යි. මම 02 2 වේෂශහ විවිය 

අවපශද  අපහශස උපහශස මයයශහ  විවිය පශේ කවවප උදවු 

අරශැන  ප ශ්, පශපන ආ තනවප ශැො නැන්ලි අරශැන   වශට 

අක් ම්ලී ශැවශ සශතොස දියුු ක ශ. ඊට පසකශසේ පිරිවැටුම ශපස 

පැවැති ුවපි ල් මිලි න 3  ුවපි ල් බිලි න  3 දක්වශ වැඩි වුණශ. 

ුවපි ල් මිලි න 39ක් පශභ පැබුවශ. වේෂ 02 5 දී පිරිවැටුම 

ුවපි ල් බිලි න 02ට වැඩි වුණශ. අපශභ  ුවපි ල් බිප න  . ක් 

වුණශ. වේෂ 02   දී  turnover එක ුවපි ල් බිලි න 05 යි. එක 
අවුුවේදක අපශභ  ුවපි ල් බිලි න 3.  යි. 0202 වේෂ  වන 

ශකොට මම සශතොස භශරශැන අවුුවේදයි.  0202 දී ුවපි ල් බිලි න 

05 පිරිවැටුම බිලි න 35ට වැඩි වුණශ. ුවපි ල් බිලි න 3.  අපශභ  

අපි ුවපි ල් බිලි න  .3ට අක් කර තිශනනවශ. ැුව නිශ ෝජය 

කථශනශ කතුමනි  එ  කිතිම සඳහශ අපි වි ශප ශවනසකකම් රශශි ක් 

ක ශ. [නශයශ කිතිමක්] ශපොේ ක් ඉන්න. මට ශම්ක කි න්න 

ශදන්න.  

පසු ගි  රජ  කශපශහ සශතොස ආ තන ට දිැටම කරපශ 

තිබුු අපශභ  ුවපි ල් බිලි න 02ක් ශවනවශ. ශම් 

පශේලිශම්න්තුශ  රශජය වයවසශ  කමිටු- [නශයශ කිතිමක්]   

කශපශහ ුහදල් අමශතයශස ශ න් එම ආ තනශහ අයයක්ෂ 

මඩු ප ට ප්, ශවච්ච නිපයශරින්   බිලි න 02 අපශභ  ට වැ 

කි න්න නනෑ නැේද? වැ කි න්න නනෑ. සැපයුම්කුවවන්ට 

ශැවන්න තිශනන ුහදප විතරක් ුවපි ල් බිලි න 8 යි. භශඩු  

සැපයූ සැපයුම්කුවවන්ට ශැවන්න තිශනන ුහදප ුවපි ල් බිලි න 

8ක් වනවශ. එතශකොට මම භශර ැ්,ශ්, එ ශේපසකශ එක වශශේ 

දැවැන්ත ණ  කන්දරශවක් -ුවපි ල් බිලි න 08ක ණ  

කන්දරශවක්- තිශනන ආ තන ක්.    නිසශ මම කැබිනේ 

මඩු ප ට ගිහින් කුවු කි වශ.  

ශ්රී පසකශ වරශ  අධිකශරි  විිරන්  ම් කිිර භශඩු  ක් රශජ 

සන්තක කශ ෝ,   භශඩු   ශවන්ශේිර කරනවශ. 

ජශවශරම්කුවවන්   ශවන්ශේිරශහදී  වශ අරශැන වැඩි ැණනකට 

විම්ණනවශ. ජශවශරම්කුවවන් වි ශප පිරිසක්  කට පැහැසකති ශවපශ 

හිටි ශ. අතිැුව ජනශධිපතිතුමශ   අවසකථශශ  පැහැදිලිවම කි වශ  

නසශතොස හැමදශම කරපශ තිශනන්ශන් සශතොසට කි පශ නක් ටික  

අරශැන පිටට විම්ණන එකයින කි පශ. මම කි වශ  නනැහැ  

එශහම ශවන්ශන් නැහැ. මට ශම් වැකීම භශර ශදන්න. සශතොස 

නක් පිටට විම්ණන්ශන් නැති විධි ක් මම කථශ කරන්නම්.න 

කි පශ. එශහම කි පශ මම ගි ශ වරශ  අධිකශරි ට. ශරෝහිත 

අශබ්ගුණවේයන සමතිතුමශ්,  Sri Lanka Customs එශක් 

Director General වර ශ්,  එවකට වරශ  අධිකශරිශහ සභශපති 
ව ශ න් ිරටි ද ශ ර්,නශ ක මහතශ සතුළු අපි කථශ ක ශ  රශජ 

සන්තක කරන භශඩු   මිප ැණන්  ටශ්, සශතොසට 

විම්ණන්ශන් ශකො ශහොමද කි පශ. එහිදී  කි වශ  නසශතොශසන් එන 

නිපයශරි ශ තව කවුුව ශහෝ -පිටශකොටුශ  ුහදපශලි ශකශනම්- 

අරශැන එන්ශන්.    ශම් භශඩු  ටික තුණට විම්ණන්නන කි පශ. 

මම එතශකොට කි වශ  නමින් පසු ශම් භශඩු  ැන්න එන්ශන් 

එක්ශකෝ සශතොස සභශපති  එශහම නැ්,නම් සශතොස ප්රයශන 

වියශ ක නිපයශරි ශ - CEO. එශහම නැතිව නක් ශදන්න එපශන 

කි පශ. අපි එකට එකතු ශවපශ    ප්රතිප්,ති තීන් කව අරශැනයි 

කටයුතු කරශැන ගිශහ.  

ඊට පසුව  අනුරශයපුරශහ අරක්ම් ශවශ ඳ සැපක් විවෘත කිතිම 

හශ සම්නන්ය ිරේධිශහදී හිටපු CEO -ප්රයශන වැ උ්,තරකුවශවම් 

ශනොවුණ්,- ශවන්, අ ට දඬුවම් කිතිම සඳහශ තුණ අයින් වුණශ. 

අපි කිහිප විටක්ම කි පශ  අඬැහපශ  වැඳපශ වශශේ කි පශ  ශම්ක 

ශැො  ැන්නට උද  කරන්න කි පශ ශටලිශකොම් ආ තනශහ 

හිටපු ප්රයශන වියශ ක නිපයශරි ශ වන ආචශේ  රසජි්, රූනිරසහ 

මහතශ අවුුවේදක කශප කට ඉල්පශ ැ්,තශ.    අවසකථශශ  

විශ්රශමික රි ේ අේමිරශල් ආනන්ද පීරිසක මහතශ සභශපති ධුර ට ප්, 

ක ශ.  
 

ෙු නිගයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

තනතුමශට තව විනශඩි ශදකයි තිශනන්ශන්. 
 

ෙු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

කුවණශකර තව ටික ශවපශවක් ශදන්න  ැුව නිශ ෝජය 

කථශනශ කතුමනි. 
 

ෙු නිගයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

  ශවනසක කරපු ශවපශව්, එක්ක තමයි  ැුව සමතිතුමශ . 
 

ෙු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

 මට සු ක ලූනු ප්ර කන  ැැන විතරක් කි න්න ඉ  ශදන්න  ැුව 

කථශනශ කතුමනි. සු ක ලූනු ශතොැ ක් අරශැන තිබුණශ- [නශයශ 

කිතිමක්]   දවස වන ශකොට අතයව ය ශසේවශ 

ශකොමසශරිසකවරශ ක් ප්, කර තිබුණශ. ශපොශ ොන්නුවව 

දිසක්රික්කශහ වී ශතොැ වැටලීම් කටයුතු සඳහශ පශරිශභෝගික 

කටයුතු පිළිනඳ අධිකශරිශහ නිපයශරින් සමඟ සභශපතිවර ශ්, 

ගිහින් ිරටි ශ. දවසක තුනක් තුණ ශකො ෙ ආශ  නැහැ. ශමොකද  

ම ක පුශ  විවෘත කිතිමක් තිබුණශ.   අතරතුර සශතොස 

ආ තනශහ ිරටින නිපයශරින් ගිහිල්පශ   සු ක ලූනු ශතොැ  

අරශැන  එ  වැලිසර ැන ශවට ශැනැල්පශ    ශතොැ  

පරිශභෝජන ට සු කසු නැහැ කි පශ වැලිසර ැන ශශ දී ශවන්, 

වයශපශරික ම්ට විම්ණශ තිබුණශ කි න ආරසචි  මට කි වශ. මට   

ආරසචි  කි වශම මම ශපොලිසකපතිතුමශට කථශ ක ශ. මම හැම දශම 

එශහමයි. සශතොස සම්නන්යශ න් ශමොනවශ ශහෝ පතික්ෂණ ක් 
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තිශනනවශ නම්  ශහොරකමක්  වසචශවක් ශවපශ තිශනනවශ නම් මම 

ශපොලිසකපතිවර ශට කථශ කරනවශ. ඊට පසුව අශ්ත සභශපතිවර ශට 

ශහෝ ශමශහයුම් ක මනශකුවවම්ට උපශදසක් ශදනවශ  ගිහින් 

පැමිණිල්පක් දමන්න කි පශ.   අනව පැමිණිල්ප ක ශම 

ශපොලීිර  මට පිළිතුරක් එවශ තිශනනවශ. මශ එහි ශකොටසක් 

කි වන්න කැමැතියි. එහි ශමශසේ සඳහන් ශවනවශ:   

"ුහල් ශතොරතුර සතය ශතොරතුරක් නවට සනශත කර ැැතිම සඳහශ 

විමේ න ක් ආරම්භ කරන පද අතර  පසකශ සශතොස ආ තනශහ නිශ ෝජය 

සශමශනයශධිකශරි ශමශහයුම් පුල්ශල්න් ක යම්මික  න අ  විිරන් වැලිසර ශතොැ 

අශ විසැල් ක මණශකුව විරමශසේකර නුවන් ර්,මල්  න අ ශේද  ශජයෂකස 

ක මනශකුව සැපයුම් රණිරසහශේ ිරරිනිමල් ප්රනශන් ක  සහකශර ක මණශකුව 

ත්,්,ව ආරක්ෂණ  කපශසජි ප්රබුේධිකශ රන්ශදනිශවප අ වුන්ශේ සහ ශමම සු ක 

ලූනු ශතොැ  අශ වි කිතිමට අදශ  ැනුශදනුව සම්නන්යශ න් පුේැලික 

වයශපශරික ශ සම්නන්ය කරන පද පී.එම්. ආරි වස  (උපශලි) තැර කුව 

ශවපශයුදන් ිරරිදරන්  න අ ශේ ප්රකශ  ද  සු ක ලූනු මිපදී ැන්නශ පද එන්.එසක. 

එන්ටප්රයිසසක ආ තනශහ හිමිකුව වන දීපශක්සක ම්මශේ ක්රිෂකණ ම්මශේ  න 

අ ශේද  සු ක ලූනු මිපදී ැැතිම සඳහශ සණවුම් කර මිපදී ැැතිම සම්නන්ය කර 

ශදන පද ිරන්නයි ශ කමප ම්මශේ  සශතොස ආ තනශහ සහකශර ත්,්,ව 

ආරක්ෂණ නිපයශරි පහිුව සමශසැ  න අ ශේද  පසකශ සශතොස ආ තනශහ 

ක මනශකුව ඉසජිශන්ුව ත්,ව සුකුම්ම් චමිප ශනොශ්,ජු  න අ ශේද  සශතොස 

නිශ ෝජය ක මනශකශරිනි  චමිපශ ජ න්ති අසුරමශනශේද  සශතොස 

ආ තනශහ ක මනශකුව සැපයුම් ශහේනශැො  විතශනආරච්චි සමීර 

එරන්ජි්,ශේද  ශජයෂකස ක මනශකුව ශමශහයුම් පක්ෂකමන්  ශන්ත ම්මශරශේද  

සු ක ලූනු ශතොැ පතික්ෂශ කර පනශ ැ්, ශසොනශල් දීපශක් වසසජි  න අ ශේද  

සශතොස ආ තනශහ නිශ ෝජය සශමශනයශධිකශරි මිපදී ැැතිම් අසුරමශනශේ 

චමිපශ ජ න්ති අසුරමශන  න අ ශේ ප්රකශ  න් ද සටහන් කර සත.න 
 

ෙු නිගයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

දැන් කථශව අවසන් කරන්න  ැුව සමතිතුමශ.  

 

ෙු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 
ැුව නිශ ෝජය කථශනශ කතුමනි  ආඩුක් පශේ කව  පැ්,ශ්, 

ශවපශශවන් අක් කරපශ  කුවණශකර මට විනශඩි  2ක් ශදන්න. 

ශමොකද  ශම්ක වශේතශැත ශවන්න නනෑ. [නශයශ කිතිමක්] අශ්ත 

පැ්,ශ්, ශවපශශවන් අක් කරන්ශන්. 

 

ෙු මන්ත්රීවසගයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 
(An Hon. Member) 

  පැ්,ශ්, කවුුවව්, නැහැ  කථශ කරන්න. 

 

ෙු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 
 අශ්ත පැ්,ශ්, කවුුවව්, නැ්,නම්  දැන් ශමහි ිරටින 

ශජයෂකසම සමතිවර ශ මමයි.  

ැුව නිශ ෝජය කථශනශ කතුමනි  ශපොලීිර  එවපු 

ප්රකශ නශ හි වැඩි  කරට්, ශමශසේ සඳහන් ශවනවශ:   

"ඉහත අ වුන්ශේ ප්රකශ වලින් අනශවරණ  වූ ශතොරතුුවවපට අනුව 

පසකශ සශතොස ආ තනශහ නිශ ෝජය සශමශනයශධිකශරි (ුහදල්) පශ කක්කශේ 

සුිරරි ප්රි න්ත ශපශේරශ  න අ  ශමම වසචශවට සම්නන්ය නවට ශතොරතුුව 

අනශවරණ  වීශමන් පසුව 020 .2 . 6 වන දින ප.ද.නි.සස. පනශ්, 388 

වැන්ති  සමඟ කි වි  යුතු ප.ස.නි.සස. පනශ්, 38   3   හශ 4 2  න 

වැන්ති  ටශ්, අ්, අ සගුවට ශැන වැලිසර ම/උ බී.0 2 /020   ටශ්, ැුව 

අධිකරණ  ශවත ඉදිරිප්, කිතිශමන් පසු 020 .2 .0  වන දින දක්වශ රක්ෂිත 

නන්යනශැශර ැත කරන පදී.න 

ැුව නිශ ෝජය කථශනශ කතුමනි  ශම් කශරණ  

සම්නන්යශ න්  දැන් මට අවසශන ව ශ න් කි න්න තිශනන්ශන් 

ශම යි. ශම් ිරේධි  මත පදනම්ව කේතෘ වශකය සහ ලිපි ලි පු 

ිර ුශදනශට දැන් ශහොඳ අවසකථශවක් තිශනනවශ  අධිකරණ  

ඉදිරි ට  න්න. මට්, ඉදිරිප්, ශවන්න පුළුවන්.   වශශේම ශම් 

සම්නන්ය  තව දන්න ශද ක් තිශනනවශ නම් ඉදිරිප්, කරන්න 

කි ශ මශ කි නවශ. ශම් කශරණ ට අදශ ව සමතිවර ශ ව ශ න් 

මම ශහෝ එශහම නැ්,නම් මශේ කශේ  මඩු පශහ කවුුව ශහෝ 

අන මල් ශේුවකින් ශහෝ අ ථශ නපපෑමක් ක ශ  කි ශ ත්තපු 

කශ ෝ, ශම් කශරණශහදී පමණක් ශනොශවයි  මම කවදශ ශහෝ 

කිිර ම්ම කටයු්,තකින්  ත පනහක ශහෝ ශකොමිසක ුහදපක් 

පනශශැන සති නව ත්තපු කශ ෝ,  මම ශම් ැුව සභශශවන් 

පමණක් ශනොශවයි  සමසකත ශේ පශපනශ න්ම සුහ ැන්නශ නව 

හෘද  සශක්ෂි ට එකඟව මම තුහන්නශන්ශසේපශට කි නවශ. [නශයශ 

කිතිම්]   වශශේම කි නවශ  ශමශපස ජරශ ජීේණ ශේ පශපන ක් 

කරන්න එපශ කි පශ. ශමොකද  අපි කවුුව්, මැශරන නව ශම් ැුව 

සභශශ  ිරටින කවුුව්, මතක තනශැත යුතුයි.  ුහදල් කන්දරශවක් 

තිබුු  යන  සහ නප  කි න ශදකම තිබුු අශ්ත හිතවතුන් 

ශකොපමණ සසඛ්යශවක් ශම් ශකොවිේ-   වසසැත  නිසශ මි  ගි ශද? 

කිලී මහරශජශ මැතිතුමශ මි  ගි ශ. ඊ ඟට  ශම් ැුව සභශව 

නිශ ෝජන  ක  ශහොඳ වි ශතක් ශමන්ම අශ්ත හිටපු 

කථශනශ කවර ම් වන ැුව වි.ජ.ුහ. ශපොම් නඩු ශර මැතිතුමශට 

පශේලිශම්න්තුශ  ැුව්,ව  පනශ ශදන්නව්, නැරි ශපස මි  ගි ශ. 

ජනප්රි ්,වශහ  ඉහ ටම ගි   සුනිල් ශපශේරශ මැතිතුමශ මි  ගි ශ. 

ශේ පශපන නපවශතක් වුු මසැප සමරවීර මැතිතුමශ මි  ගි ශ. 

අපි කවුුව්, මැශරන මිනිසකසු.   නිසශ ශනෞේය න් විධි ට අපි 

ිරතන්න නනෑ  අපට තව ශවසක් ශපෝ  කී ක් පන්සල්  න්න 

පුළුවන් ශවයිද කි පශ. මැශරනශකොට අපි කිිර ශද ක් ශැන 

 න්ශන් නැහැ. අවසශනශහ  නරූපස ජීරති මච්චශනස - නශමශැෝ,තස 

න ජීරතින පමණයි. ශහොරකම් කරපශ  ශකොමිසක ැහපශ  වසචශ කරපශ 

හම්න ක ශට   කිිර ශද ක් කිිර ශකශනක් මැශරනශකොට 

ශැනි පශ නැහැ. අපි සුභශවිත ශේ පශපන  පිළිනඳ ආදේ  ක් 

සප න අ . නුහ්,  ශසක්ම්ව  ට ඉඳශැන ශචොක්පේ එකක් කකශ 

ිරටි ්, නපශශැන ඉන්න ශකනශ හිතන්ශන් පුන්නක්ම් කනවශ  

කි පශයි. ශසක්ම්වක්  ඟ ඉඳශැන ශචොක්පේ කනශකොට  

පුන්නක්ම් කනවශ  කි පශ නපශශැන ඉන්න ිර ු ශදනශ ිරතන 

යුැ  ශවනසක කිතිම සඳහශ සතය  මත පිහිටශ කටයුතු කරන්න. 

ැුව නිශ ෝජය කථශනශ කතුමනි  ැුව මන්ත්රීතුමශ සඳහන් ක  

කශරණ  පිළිනඳව ශපොලිසකපතිවර ශට පැමිණිල්පක් කර 

තිශනනවශ. ඊට අතිශේකව අපරශය පතික්ෂණ ශදපශේතශම්න්තුවට 

ශ ොුහ කර තිශනනවශ  සශතොස සම්නන්යශ න් කශරණශ කීප ක් 

පතික්ෂශ කරන්න. CCTV camerasවලින් මිලි න 022ක්  

පරිැණක පේයති සවි කිතිශමන් මිලි න 322ක්   ස්,ව ආහශර 

සඳහශ ආ තනශහ සහල් අශ වි කිතිශමන් මිලි න 3 222ක්  

සශතොස සකථශවර භශඩු  මිලිදී ැැතිශමන් මිලි න 352ක්  CWE  

ආ තනශහ ශැො නැන්ලි පක්සශතොශසන් අු්,වැඩි ශ කරන්න 

මිලි න 322ක් ව ශ න් වූ කශරණශ සම්නන්යව දැනට අපරශය 

පතික්ෂණ ශදපශේතශම්න්තුව පතික්ෂණ පව්,වනවශ. ශම් රශේ 

ශපොලිසකපතිවර ශ ස්,ත ශහොුව ශහො පශ  වහශම ශපොලීිර ට 

ශැනැල්පශ කට උ්,තර ක් අරශැන  ශම් කි න ශේ පිළිනඳව 

එ ශශැන් ප්ර කන කරන්න නනෑ. එශපස කටයුතු කරපශ සශයශරණ  

හශ යුක්ති  ඉෂකට කරන්න කි පශ අපි ඉල්පශ ිරටිනවශ. ශමශහම  

නනෑම මිනිශහම්ට නනෑ ශද ක් කි න්න නැහැ ශන්. අපි 

ිර ුශදනශ   සඳහශ එකතු ශවපශ වැ  කරුහ  කි මින් මශේ වචන 

සකවල්ප  අවසන් කරනවශ. 

 
ෙු කබීර් හෂීම් මහතා 
(மாண்புமிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ැුව නිශ ෝජය කථශනශ කතුමනි  මට ශපොඩි ශවපශවක් 

ශදන්න. 
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පශේලිශම්න්තුව 

 ැුව නන් කප ගුණවේයන සමතිතුමනි  තනතුමශශේ කථශශ  දී  

රට අහන ප්ර කන ට උ්,තර ක් පැබුශඩු නැහැ. ැුව සමතිතුමනි  

සුණශ  වැදැ්, ප්ර කන ක් ශන්. එකක් තමයි  එම නිපයශරි ශට 

තේජන ක් තිශනනවශ. එම නිපයශරි ශට ඉල්පශ අසක ශවන්න 

කි පශ තේජන  කරපශ SMS පණිවු  ්   වශ තිශනනවශ. තුණ කරපු 

පැමිණිල්පට-  [නශයශ කිතිමක්] 

 

ෙු නිගයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ැුව සමතිතුමනි   එතුමශශේ ප්ර කන ට උ්,තර ක් ශදනවශද?  
 

ෙු සජිත් ගප්රේමදාස මහතා  
(மாண்புமிகு ச ித் பிதரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ැුව නිශ ෝජය කථශනශ කතුමනි  එතුමශශේ ප්ර කන  අහන්න 

ශදන්න. 
 

ෙු කබීර් හෂීම් මහතා 
(மாண்புமிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

සු ක ලූනු  අප අරශැන සශතොශසන් කිශපෝවක් ුවපි ල්  35 

ැණශන් ශවශ න්ශදම්ට පනශ දීපශ තිශනනවශ. හැනැයි  

සශතොශසන් කිශපෝවක් ුවපි ල්  35ට පශරිශභෝගික ශට ශදන්ශන් 

නැහැ. දැන්   සු ක ලූනු ුවපි ල් හශරිර  ැණනකට නැවත 

අරශැන තිශනනවශ  කි න ප්ර කන  තමයි සති ශවපශ 

තිශනන්ශන්.  තනතුමශ කි වශට  ශම් හරහශ බිසකනසකකශර න්ට 

බිසකනසක කරන්න දීපශ තිශනනවශ.   කට විුවේයව පශරිශභෝගික 

කටයුතු පිළිනඳ අධිකශරිශහ අයයක්ෂතුමශ කථශ ක ශම  තුණට 

තේජන  කරපශ තුණ එළි ට තල්ු ක ශ.   ක වැරදියි.  

 

ෙු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

පශරිශභෝගික කටයුතු පිළිනඳ අධිකශරි ට මම කවදශව්, කිිරම 

වැකිවයුතු කටයු්,තක් භශරදීපශ නැහැ. [නශයශ කිතිමක්] ඉන්න  

ඉන්න. පශරිශභෝගික කටයුතු පිළිනඳ අධිකශරි ට පැමිණිල්පක් 

ක ශ නම්  මම ශනොශවයි   පැමිණිල්ප කරපශ තිශනන්ශන්. මම 

පැමිණිල්ප කරපශ තිශනන්ශන් ශපොලීිර ට. උසශවිශ න් තමයි ශම් 

භශඩු  ශතොැ  සම්නන්යශ න් ැතයුතු ක්රි ශ මශේැ පිළිනඳ තීන් ක-

තීරණ අරශැන තිශනන්ශන්. අපි ශනොශවයි. සශතොසට ආපසු 

භශරදීපශ තිශනනවශ නම්  උසශවිශ න් තමයි   ශතොැ  භශරදීපශ 

තිශනන්ශන්.  මම   ැැන අහන්නම්.  

 

ෙු නිගයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 ැුව හරින් ප්රනශන් ක මන්ත්රීතුමශ. තනතුමශට විනශඩි  9ක් 

තිශනනවශ.  

 
[අ.භශ.  0.0 ] 

 

ෙු හරින් ප්රනාන්දු මහතා  
(மாண்புமிகு ஹாின் பர்னாந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

ැුව නිශ ෝජය කථශනශ කතුමනි  නන් කප ගුණවේයන 

සමතිතුමශශේ කථශව අහනශකොට මට හිතුණශ  එතුමශ අද කථශ 

කශ ේ ශනොශහොම ශ ෝකශ න්  කනැශටුශවන්  ක කිතිශමන් 

කි පශ.   කථශශ  සකවර  සුණවශම  නන් කප ගුණවේයන 

සමතිතුමශ ැැන දන්නශ අපට ශ්,ුවශඩු  ශම් කි න්ශන්   නමම 

එතැන ිරටි ශට මම පුන්නක්ම් කන්ශන් නැහැ  මම ශචොක්පේ 

කෑවශන කි න එකයි.  නශහොුව එක්ක හිටි ශට මම ශහොශරක් 

ශනොශවයින කි නවශ වශශේ හැඟීමක් තමයි   කථශශවන්  අපට 

දැනුශඩු. [නශයශ කිතිමක්] සම්පූේණශ න්ම පිළිැන්නවශ. 

එතුමශශැන් සු ක ලූනු කථශවට උ්,තර ක් ආශ  නැහැ.  ශමොකද  

සු ක ලූනුවලින් ශහොරකම් කරපු ශකනශ කවුද කි පශ එතුමශට  

කි න්න නැහැ.  ක අපි -  [නශයශ කිතිමක්] සයි?  දැන් තනතුමශ 

කි වශ ශන්   තනතුමශ ශපොලීිර ගි ශ කි පශ.  

 

ෙු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

සු ක ලූනුවලින්  ශහොරකම් කරපු ශකනශ පිළිනඳව  නිශ ෝජය 

ශපොලිසකපති අ්,සන් කරපශ - [නශයශ කිතිමක්] එවපශ තිශනනවශ.    

පිළිනඳ පතික්ෂණ කටයුතු  ිර ක ශවනවශ.  

 

ෙු මන්ත්රීවු  
(மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 

කවුද ශහොරශ? 

 

ෙු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

 ක උසශවි  තමයි කි න්න නනෑ. [නශයශ කිතිමක්] උසශවි ට 

ගිහිල්පශ තව දන්නශ ශද ක් තිශනනවශ නම්    දන්නශ ටික්, එකතු 

කරන්න.  

 

ෙු හරින් ප්රනාන්දු මහතා  
(மாண்புமிகு ஹாின் பர்னாந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

නන් කප ගුණවේයන ශූතින්ට අපි ආදර  කරනවශ. තව්, 

තනතුමශ අමශුවශ  දමන්ශන් නැහැ. තනතුමශ කි වශ වශශේ ශවසක් 

ශපෝ ට පන්සල් ගිහිල්පශ  නණ අහපශ ශපොේ ක් තළුව සන්සුන් 

කර ශැන නිවැකුදි පැ්,තට එයි කි පශ අපට ශපොම් වි කවශස ක් 

තිශනනවශ.   නිසශ අපි එතැනින් එහශට නන් කප ගුණවේයන 

මැතිතුමශට ශවන ශමොනව්, කි න්ශන් නැහැ.  

ැුව නිශ ෝජය කථශනශ කතුමනි  පශරිශභෝගික න්ට අදශ ව 

අශ්ත ැුව රශජිත ශසේනශර්,න මැතිතුමශ ක  කථශව පැ්,තට 

ශපොේ ක් ශ ොුහ ශවන්න මම කැමැතියි.  මට ඊශහ දවස ැැන 

පු කම කපකිතිමක් තිශනන්ශන්. සකථශවර නිශ ෝැ 09(0)  ටශ්, 

ප්ර කන ක් සුණවශම  ශම් පශේලිශම්න්තුශ  සමතිවරශ ක් අසතය 

උ්,තර කිහිප ක් ශදනවශ දැකපු දවසක් තමයි ඊශහ දවස.   කට 

ශහේතුව   එම උ්,තරවප  කුවු්, එක්කම අද  ශම් 

පශේලිශම්න්තුශ දී කුවු ශහළි කරන්න අපි ූ දශනම්. ශම්ක 

පශරිශභෝගික ශට අදශ  ශද ක්  ැුව නන් කප ගුණවේයන 

සමතිතුමනි. මම ුහලින්ම ශමශහම කි න්නම්. අද ශපෝකශහ 

යුේය ශදකක් තිශනනවශ.  ක තමයි  physically කරන යුේය  

සහ සයිනේ යුේය . දැන් පිළිශැන තිශනනවශ  ශම් ශපෝකශහ 

අවිආයුය එක්ක  මිනිසුන් එක්ක හැ්තශපන යුේය ට ව ශ 

භ ශනකම යුේය  තමයි  සයිනේ යුේය  - cyberwar - කි න 

එක.   නිසශ තමයි ශපෝක  තශක්ෂණ  - technology  - එක්ක 

 නශකොට cyber security පිළිනඳව   ද්,ත ආරක්ෂශ කිතිම - data 
protection - පිළිනඳව වි ශප ව ශ න් කථශ කරන්ශන්. මට ශම්  
ැැන කථශ කිතිශම් අයිති  තිශනනවශ. NRMA එක ත  කි න 
ICT සම්නන්යශ න් ගිවිසුම්ැත වනවශ   02 8 වේෂශහදී. එවකට 
මමයි ICT භශරව හිටපු අමශතයවර ශ. ශම්  ැැන පේටපල්  අමූලික 

පේජශ නැති අසතය කථශවක් කි වශ. ශම්වශ තමයි නි ම වයිරසක. 

ත  dataවපට්, වයිරසක ැහනවශ. මම කි ශ තිශනනවශ  ශම් රටට්, 
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[ැුව  කබීේ හෂීම්  මහතශ] 
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දැන් වයිරසක එකක් සතුළු ශවපශ තිශනන්ශන් කි පශ. ශම් 

ආඩුක්ශ  වයිරසකවලින් එක වයිරස ක්  තමයි ශම්.    මූලික 

වයිරස  ැැන මම කි න්නම්.  

ැුව නිශ ෝජය කථශනශ කතුමනි   ඊශහ  චන්න ජ සුමන  

රශජය සමතිතුමශ කි වශ  නe-NRMA කි න system එක 

හරි න්ශන් නැහැ  ඩිජිටල් රම  හරි න්ශන් නැහැ  පරණ රම ට 

 න්න නනෑන කි පශ.  ශපෝකශහ රටවල් ඩිජිටල් කරේදී අපි  නවශ 

ැල් යුැ ට. අපි  නවශ පසුපසට. අපි කි නවශ  නනැහැ  අපි කුවු 

ැන්න නනෑ documentsවලින්න කි පශ. සයි  ? තව ශහොරශ 
කන්න. එතශකොට ලි කි විලි හදන්න පුළුවන්. පේජයි.  න්ශන් 

සශමරිකශශ . ශනොසශ ැශම් ගිහිල්පශ. ශනොසශ ශම් දවසකවප ැශම් 

ගිහිල්පශ සවිල්පශ ඉන්ශන්. ශනොසශ ැශම් ගිහිල්පශ   න්ශන්  

නි ශ ෝේක්වප NYPD carsවප;  නමී ශමෝ...මී ශමෝ...න හඬ 

නඟමින් ඉසකසරහින්  නවශ; සශමරිකශශ  CID එශකන් ශදොර 
අරින්ශන්;  න්ශන් එශහේ.  

හැනැයි  ශමශහේදි කි නවශ  නනැහැ  අපි documentsවලිනුයි 
කරන්න නනෑ  digital රම ට ශනොශවයින කි පශ. හැනැයි  

ශමොකක්ද සේ වුශඩු? වි ්,ම ැ ශසේ එශක් එක්ශකශනක් තමයි  

 . Oracle database tools ශේන්න නනෑ  Artificial 
Intelligence ශේන්න නනෑ කි පශ තමයි එතුමන්පශ නප ට ආ 
ැමන් කි ශ . අපි tools ශනොශවයි  stools බිම දමශශැන දැන් 

foolsපශ ශවපශ. ැුව නිශ ෝජය කථශනශ කතුමනි  මම භ  නැතිව 

කි නවශ  පසකශශ  data protection සම්නන්යශ න් draft Bill 
එක ශැනශශ  අශ්ත ආඩුක්ශවන් අපියි කි පශ.   කි න්ශන්  

තමන්ශේ data - තමන්ශේ ද්,ත - ආරක්ෂශ ශවන්න නනෑ. අපි 

ශදන සන්ලි සපම්ු වැර කශණෝ, නැවත පශවිච්චි කරන්න නැහැ  

එශහම නම් අශ්ත සන්ලි කපන්න නනෑ. පිට රටකට අශ්ත සන්ලි 

සපම්ු ගිශ ෝ,   සන්ලි සපම්ු නැවත පශවිච්චි කරන්න නැහැ. 

ශම්ක ශසල්පමක් ශනොශවයි. ශම්  ජශතික ආරක්ෂශව ැැන කථශ 

කරන  පශසකම් ප්රහශර  ැැන කථශ කරපශ negligence ැැන කි පශ 

දමත්රීපශප ිරරිශසේන මහ්,ම ශ හිශේ දමන්න කථශ කරන මිනිසකසු 

නම්  එතශකොට ශම් negligence සඳහශ වැ කි න්න නනෑ්, චන්න 

ජ සුමනයි  ශම් ආඩුක්වයි ශනොශවයිද?  

  ශම් කථශ වන ලි කි විලි ැැන මම දැන් කි න්නම්. 

ශමොකක්ද ශම් process එක? ැුව නිශ ෝජය කථශනශ කතුමනි  

ශම් process එක ැැන කි ශවෝ,  පසකශවට ශැශනන ශනශහතක්  
manufacture කරන ආ තන ක් e - NMRA එශක් register 

ශවන්න නනෑ.  කට registration process එකක් තිශනනවශ. ශම් 
රමශ ද   ටශ්, ශනශහ්, manufacture කරන local ශහෝ 
foreign companies ිර ල්පම ශම් ආ තනශහ register ශවන්න 

නනෑ. ශම්ක ශකොච්චර ශහොඳද? ශකොච්චර විනිවිද ශපශනනවශද? 

ශම් ශේවල් digitally කරන්න නනෑ. ශම් රම   නමචස  ශමන්න 
file එක  ශම් file එක සතුශ ේ ුවපි ල් 52 222ක් තිශනනවශ  
ශම්ක අරශැන වැශේ කරපන්න කි න රම  ශනොශවයි. ශම්ක 

තමයි දියුු තශක්ෂණ  තිශනන ශපෝකශහ රටවල් කටයුතු කරන 

විධි . අශ්ත රට්, ශම් විධි ට කටයුතු කශ ෝ, ශපෝකශහ දියුු  

පිළිැ්, මිනිසකසු ිරටින රටක් හැටි ටයි අපි ැැන්, හිතන්ශන්. 

එශහම කරනශකොට USහි FDA approval තිශනනවශ නම්  එශහම 
නැ්,නම් European Union එශක් GDMA approval තිශනනවශ 
නම්  local fees exempted.   වශශේ පසකසන පිළිශව ක් තිශනන 

රම ක් ශම්ක. ශම් registration process එකට ශ ොපේ 

02 222ක් ැන්නවශ. ැුව නිශ ෝජය කථශනශ කතුමනි  ශම් 

process එක සතුශ ේ    factory එක ශහොර  factory එකක්ද  
 ශකන් ශදන ශනශහ්,වප quality එක ශකොශහොමද  ස්,තටම 
එශහම factory එකක් තිශනනවශද කි න   ුහළු process එකම 

vet කරනවශ.   vet කරන process එක තමයි  e-NMRA එක 
තුළින් digitally ශවන්ශන්. එතුමශ කි නවශ  එශහම එපශ ු  file 

රම ට  ුහ ු. ශම්  මශර වි ්,තු! Land Rover ශනොශවයි  
ශමශහම කශ ෝ, පරම්පරශ 8කට විතර ඊට ව ශ ශේවල් ැන්න 

පුළුවන්.  

ැුව නිශ ෝජය කථශනශ කතුමනි  ශම්ක ශහොඳට අහැන්න. 

(Prof.) Channa Jayasumana, professor වුශඩු ශකොශහොමද 

කි න එක ැැන්, මනූෂ නශනශ ක්කශර මන්ත්රීතුමශ කි නවශ 

කි වශ.  ක පසකශසේ කි න්නම්. 

ැුව නිශ ෝජය කථශනශ කතුමනි  02   සැ්තතැම්නේ මශසශහ 

ඉඳපශ ජූලි මශසශහ  වැනි දශ දක්වශ වූ ද්,ත තමයි erase වුශඩු 

කි පශ රශජය සමතිතුමශ කි වශ. තන්න නපන්න  කි ව අසතය 

කථශව. මම එතුමශ කරපු කථශශවන්ම එ  උපුටශ ැන්නම්. එතුමශ 

ඊශහ කරපු කථශශ  අසසශ ෝධිත පිටපතක් මම හැන්සශේ 

ශදපශේතශම්න්තුශවන් අරශැනයි ශම් ශකොටස කි න්ශන්. ඊශහ 

එතුමශ ක  කථශශ දී එතුමශ ශමශසේ කි නවශ: 

"ැුව විපක්ෂ නශ කතුමනි  මම ශම් ැැන ශකටිශ න් පැහැදිලි 

කිතිමක් කරන්නම්. ශම් මැකිපශ තිශනන ද්,ත ශමොනවශද කි ශ 

ශනොශහෝ ශදනශ අහනවශ. ස්,තටම ශමම පේයතිශ න් files 
5  05ක් මැකී ශැොසක තිශනනවශ; ශපන්නුම නැති කර තිශනනවශ.   

files 5  05න් 3  39ක්ම - ිර  ට 53ක්ම - තිශ න්ශන් සශමශනය 
තසුසැල් - සශමශනය ෆශමිර - register කිතිමට අදශ  ලිපිශැොනු සහ 
 වශ නැවත ලි ශපදිසචි කිතිමට අදශ  ලිපිශැොනු.   වශශේම තමයි  

ශ්තටන්ේ අයිති  තිශනන new chemical entitiesවපට අදශ ව 
කිිර ක ලිපිශැොනුවක් ශම් මැකී ගි  ද්,ත පේයති  තු  නැහැ. 

ශමොකද  බුේධිම  ශේප  ව ශ න් අපි සපකන්ශන් විශ ේෂශ න්ම 

ශ්තටන්ේ අයිති  තිශනන ද්,ත ශම් සකථශනශහ තිබුණශද  නැේද 

කි න කශරණ යි. ැුව විපක්ෂ නශ කතුමනි    වශශේ  වශ ශමම 

පේයති ට දැම්ශම් නැ්,ශ්, සයි කි න කශරණ  මම ඉදිරිශහදී 

පැහැදිලි කරන්නම්.  

ශමොන ආකශරශහ ද්,ත ද මැකී ශැොසක තිශනන්ශන්  ශමොන 

වේැශහ files ද මැකී ශැොසක තිශනන්ශන් කි න එශක් breakdown 

එක සුහුම 23 ව ශ න් මම සවාෙත* කරන්න කැමැතියි.න 

සුහුම 23 ැැන්, මම කි න්නම්. ශම්ක ඉසග්රීිරශ න් 

තිශනන්ශන්. එම නිසශ අවුපක් වුණශද දන්ශන්්, නැහැ. "Foreign 

manufacturing site approval for Medicine". එතුමශ ඉදිරිප්, 
ක  සුහුම අසක 23න් තමයි මම ශම් කුවු කි න්ශන්. මම අද 

උශේම ගිහිල්පශ තමයි Library එශකන් ශම් සුහුශම් සඳහන් 

විසකතර පනශ ැ්,ශ්,. "Foreign manufacturing site approval 

for Medicine", files කී ක්ද?  43ක්. "Foreign 

manufacturing site for medical devices",  වශ්,  2 ක්. 

“Sample Import Licence for Medicines”, 460ක්. හරි  

pharmaciesවප  වශ ිර  ට 53ක් තිශනනවශ. කවුුවව්, ලි පශ 

දීපු  වශ කි වන්න එපශ සමතිතුමශ. ලි පශ දීපු  වශ ශමතැනට 

සවිල්පශ කි වන්න ඉසකශසල්පශ තනතුමශ ශම්වශ කි වශ නපන්න  

ශමොනවශද තිශනන්ශන් කි පශ. ඉතිරි ටික ැැන්, ශම්ශක් 

තිශනනවශ  අරශැන නපන්න. 

මශේ කශප  ැතවන නිසශ එම කුවණ එතැනින් නව්,වශ මම 

ඊ ඟ කශරණ ට  න්නම්. එතුමශ තව්, කථශවක් කි නවශ. එතුමශ 

කි නවශ  COVID-19 වසසැත ට අදශ  වන අතයව ය ෂෂය 

ශහෝ දවදය උපකරණ ශැන්වීම සම්නන්යශ න් වූ ශේවල් ශමම 

ආ තන ට අදශ  ශනොවන නව. පසකශශ  මශයය ආ තනවලින් මශ 

ඉල්ලීමක් කරනවශ  පුළුවන් නම් ශමම ශකොටස ශපන්වන්න 

කි පශ. පුළුවන් නම්  අර "Dilith J"පශශේ නශළිකශශ  ශමම 

ශකොටස ශපන්වන්න කි පශ මම අභිශ ෝැ කරනවශ. Hon. 

(Prof.) Jayasumana ඊශහ කි වශ  COVID-19 සම්නන්යශ න් 
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පශේලිශම්න්තුව 

කිිරම ශද ක් e-NMRA එක හරහශ ශැනශශ  නැහැ කි පශ. මම   

විසකතර සභශැත කරන්නම්. ශම්  0202 තක්ශතෝනේ මශසශහ 06 

දිනැති ශල්ඛ්න ක්. It states, "Registration of COVID-19 
Rapid Antigen Tests Kits - All authorized agents for 
Medical Devices are hereby informed that National 
Medicines Regulatory Authority (NMRA) would 
entertain applications for registration of COVID-19 Rapid 
Antigen Tests Kits on priority and expedited review basis. 
Listing by the WHO will be an added qualification for 
such review. You are hereby advised to submit your 

application through e-NMRA system.” ශමොනවශද ශම් 

කි න්ශන්? ැුව නිශ ෝජය කථශනශ කතුමනි  ැැටුව ශම්කයි.  

Epic සමශැම තමයි  පසකශශ  Court Automation System එක 

කරන්ශන්; Digital ID එක කරන්ශන්; Elections Department 

එශක් digital system එක කරන්ශන්; Department of 

Immigraton and Emigrationහි digital system එක කරන්ශන්; 

නැසම් පේයති  කරන්ශන්; RMV එශක් digital system එක 

කරන්ශන්.  

ැුව නිශ ෝජය කථශනශ කතුමනි  මම තව කුවණක් 

කි න්නම්. සශමශනයශ න් computer system එකක් ැැන දන්නශ 
ශකශනම් ඉන්නවශ නම් මම ශම් system එක ැැන කි න්නම්. 

දැන් ශම් ශැොල්පන් operate කරන්ශන්  Linux කි න system 

එක. Linux කි න ශම් ශැොල්පන්ශේ ශම් operating system එක 
එශසේ ශමශසේ system එකක්  ශනොශවයි. ශම්කට Linux Fedora 
කි පශ්, කි නවශ. ශම් Linux Fedora කි න system එක 

complicated එකක්. අපි "Windows" කි පශ කි න system එක 

වශශේ එකක් ශනොශවයි. අපි ශපොඩි කශපශහදීම ඉශැන ැන්නශ 

ශද ක් තමයි  control + shift + delete ැැුණවශම file එකක් 

delete ශවන නව. Control + shift + delete ශනොශවයි  "Dilith-

j" කි පශ ැැුණවශම්, සමහර  වශ delete ශවනවශ. "Dilith-j" 

කි පශ්, ැහන්න පුළුවන්. හැනැයි  ශම්ක "Dilith-j" ශනොශවයි. 

Control + shift + delete  ැැුණවශම සශමශනයශ න් දන්නශ 

ශද ක් තමයි  delete ශවන නව. හැනැයි  ශම් Linux එශක් 

"delete" කි පශ ැැුණවශම delete ශවන්ශන් නැහැ.  ශකන් පසක 

වතශවක් විතර අහනවශ  නAre you sure you want to delete" -

නශම්ක delete කරන්න සු කසුද?න- කි පශ. එතශකොට එශහම පසක 
වතශවක් අහේදී්, නඅශන් කරපන්න කි පශ නැවත   ශනෝ,තම 

තනන්න තරම් ශම් පුේැප ශ ශම් සම්නන්යශ න් ප ුහවන වතශවට 

වැ  කරන ශකශනක්ද? මනූෂ නශනශ ක්කශර මන්ත්රීතුමශ මශැන් 

අහනවශ    මනුසකස ශ ශකොශහේද ඉන්ශන් කි පශ.  කට අල්පශ 

ැ්,ශ්, Epic එශක් CEO.   delete කරපු පුේැප ශ තව්, එක 

පුේැපශ ක්  ැුව නිශ ෝජය කථශනශ කතුමනි.   password එක 

තිබිපශ තිශනන්ශන් හතරශදශනක්  ඟයි.   පුේැප ශ   

ආ තනශහ resignation දීපු මනුසකසශ ක්. මශස කට ඉසකසර 

ශවපශ resignation දීපු මනුසකස ශට එච්චර data තිශනන එකකට 

access  කන්ශන් කවුද?   මනුසකස ශ resignation දීපශ  න්න  න 

ශකොම්පැනි  ශමොකක්ද? අන්න එතැනයි ශේම තිශනන්ශන්. "Yes, 

We Can." කි පශ ශම් ශැොල්පන්ශේ campaign එකක් 

තිශනනවශ.    සේශේ  ශළුශවක්. ැුව නිශ ෝජය 

කථශනශ කතුමශශේ සේ ශනොශවයි. ැුව නිශ ෝජය 

කථශනශ කතුමශශේ සේ දමත්රීපශප ිරරිශසේන මහ්,ම ශ ශන්.   

සේ ශනොශවයි. ැුව නිශ ෝජය කථශනශ කතුමශශේ සේ ශනොශවයි. 

අශනක් සේ. ශපොම් සේ.    ශපොම් සේශේ  ශළුශවක්. දැන් 

ස්,තටම ශවපශ තිශනන්ශන් ශමොකක්ද?   පුේැප ශ තමයි  ශම් 

"Yes, We Can" කි පශ කි න්ශන්. ඊශහ-ශපශේදශ මම දැක්කශ  

රෑට injection ැහපශ  ශහට වනශකොට පසකශවට අු්, විධි ට එළි 

ශවනවශ  භ  ශවන්න එපශ කි පශ   පුේැප ශ කි නවශ.   

පුේැප ශශේ ශකොම්පැනි ට තමයි ශම් කි න ශකනශ්,  න්න 

ඉන්ශන්. එතශකොට ශම්වශ ශසල්පම්ද? ශම්වශ විහිළු  ශම්වශ 

ශනොුවවට කරපු ශේවල් කි පශ තනතුමන්පශ හිතනවශද?  

ැුව නිශ ෝජය කථශනශ කතුමනි  කිිරම වැදැ්, ද්,ත ක් 

පිච්චුශඩු නැහැ කි පශ ශමතුමශ කි නවශ. ැුව නිශ ෝජය 

කථශනශ කතුමනි  ශමන්න  Attorney-General's Department 
එකට CID එශකන් දීපු ලියුම. මශ එ  කි වන්නම්. නශමම e-

NMRA පේයතිශහ ශම් වනවිට විනශ  වී සති ද්,ත තු  ජශතික 

ෂෂය නි ශමන ශකොමිෂන් සභශශ  ලි ශපදිසචි  සඳහශ ඉදිරිප්, 

කරනු පනන ෂෂය  විදයශ උපකරණ සහ සීමශසකථ නිෂකපශදන 

අශ වි ලි ශපදිසචි සහ ත්,්,ව පතික්ෂණ සඳහශ ඉදිරිප්, කරනු 

පනන ශල්ඛ්න ශ . එහිදී ශමම නිෂකපශදිත න්ට අදශ  ිර ු 

නිෂකපශදන සසයුති  -   කි න්ශන්  mixture එක  texture එක  

recipe එක - නිෂකපශදන ක්රි ශවලි  වැනි ඉතශ සසශ දී ශතොරතුුව 

සතු ්, ශ  . එශසේම ශම් වනවිට ශමොරටුව වි කවවිදයශප  හශ 

ICTA ආ තන  සමඟ Epic ආ තනශහ නිශ ෝජිත න් ඉදිරිශහ 

ිර ක කරන ශවෝහශරික ද්,ත පිටප්, කිතිශමන් පනශ ැ්, ශපොේ 

සටහන් අනුව ශම් ද්,ත න්ට අදශ  පේයතිශහ ශපොේ සටහන් 

විැණන ට පවශ අවසකථශවක් ශනොතනමින් සති හතරක්  වැනි ශකටි 

කශප ක් පවතින නව හුනනශ ැත හැකි ...න   

එශහමයි   ලිපි ශහ කි පශ තිශනන්ශන්. 

 

ෙු නිගයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

තනතුමශට තව විනශඩි ශදකක කශප ක් තිශනනවශ. 

 

ෙු හරින් ප්රනාන්දු මහතා  
(மாண்புமிகு ஹாின் பர்னாந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

මට තව්, විනශඩි ශදකක් විතර ශදන්න  ැුව නිශ ෝජය 

කථශනශ කතුමනි.  

ශම් කශරණ  ශහොඳට අහැන්න. [නශයශ කිතිමක්] අපි ශමොශ ේ 

නැති කේටි  එක්ක කථශ කරන්ශන් නැහැ. 

ැුව නිශ ෝජය කථශනශ කතුමනි  කවුුවන් ශහෝ   ශපොේ 

ආ තනශහ website එකට logශවපශ  මශේ ශටලිශෆෝන් බිප 

නැුවශ  කි පශ complaint එකක් කශ ෝ,  ශටලිශෆෝන් බිප 
නපපු එක්ශකනශ කවුද කි පශ   ශපොේ ආ තන ට ශහො න්න 

පුළුවන්.   වශශේ ශද ක් තමයි දැන් CID එශකන් කි න්ශන්. මම 

ශනොශවයි එශහම කි න්ශන්  ශමතුමන්පශශේ CID එශකන්. CID 

එශකන් කි නවශ   ශැොල්පන්   ද්,ත්, මකපශ කි පශ.   

කි න්ශන්  කවුුවන් ශහෝ ශම්කට සතුළු ශවච්ච ද්,ත්, මැම්වශ  

කි පශ CID එශකන් කි නවශ. Epic ආ තනශහ අයිතිකුව වන 

න න ශදහිැම කි න්ශන් ශහොඳ මහ්,තශ ක්.   මහ්,ත ශ 

තමයි පසකශ නැසම්  ශඛ්ශ වි ශප ප්රමශණ ක softwares හදපශ 

තිශනන්ශන්. එතුමශට ශම්ක ශපොම් ප්ර කන ක්. ශම් ද්,ත මැකීම 

එතුමශ ක ශද  එතුමශශේ ශසේවකශ ම් ක ශද  පසකශශ  ඉන්න 

ශපොම් වයශපශරිකශ ම් ක ශද කි න ප්ර කන  එතුමශට තිශනනවශ.  

මට තව ශපොම් ප්ර කන ක් තිශනනවශ. ැුව නිශ ෝජය 

කථශනශ කතුමනි  කැත  පේජශ නැති වැශේ ශම්කයි. අශ්ත චන්න 

ජ සුමන රශජය සමතිතුමශ කි වශ   අශ්ත කශපශහ කරපු ශහොරකම් 

වහන්න ශම්ක අපි අයින් කර ැ්,තශ කි පශ. [නශයශ කිතිම්] කවුද  

  කෑ ැහශන් න්?  [නශයශ කිතිම්] ැුව නිශ ෝජය කථශනශ කතුමනි  

ශමච්චර වැදැ්, ශද ක් කි නශකොට අහශැන ඉන්න 

ශ්,ශරන්ශන් නැ්,නම්  ක ශම් රටට කරන මහශ  පශප ක්. මම 

553 554 

[ැුව  හරින් ප්රනශන් ක  මහතශ] 
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ශම් කි න්න හදන කථශව තනතුමන්පශ ශ්,ුවම් ැන්න. මම 

software ැැන දන්නවශ. ICTA එශක් Government Cloud එක 

සම්නන්යශ න් දන්නශ නිසශයි මම ශම්වශ කි න්ශන්. අශ්ත 

කශපශහ ශනොශවයි  ශම්ක online ගිශහ. අ ශ්ත කශපශහ trial 

period එකක් විතරයි තිබුශඩු . ශම් සම්නන්යශ න් මම වැකීම 

භශර ැන්නවශ  චන්න ජ සුමන රශජය සමතිතුමනි. 0202 ජනවශරි 

මශසශහ තමයි fully online system එකට ගිශහ. හරිද? [නශයශ 

කිතිම්]   වනතුුව තිබුශඩු trial period එකක්.   තනතුමශ ICTA 

එශක් නනෑ තැනකින්   ැැන අහන්න. ශම් කටයු්,ත කරපු දින 

ප්රමශණ   PO එක දීපු දවශසේ ඉඳපශ  මම තනතුමශට කි න්නම්. 

අශප්රේල්    වැනිදශ තමයි  Commission එක PO එක  කන්ශන්. 

02 8 ජුනි    වැනිදශ තමයි අපි  කට sign කශ ේ. 02   ජනවශරි 

   වැනිදශ තමයි Personal User Licece Workflow එක පටන් 

ැ්,ශ්,. Production එශක් අපිට එක එක phases තිබුණශ. එශහම 

එක වතශවට   කටයුතු පටන් ැන්ශන් නැහැ. නුහ්, ශම්ක 

manually කිතිම fully stop කරපශ  fully online ගිශහ 0202 

ජනවශරි මශසශහ. දන්නශ ශේවල් කි න්න. දන්ශන් නැති මඟුල් 

කි වන්න එපශ.  ක ශනොශවයි ශපොම්ම ශේම් එක. මම ශම් 

කශරණ  පිළිනඳව වැඩි ශවපශවක් කථශ කරන්ශන් නැහැ. ඊට ව ශ 

ශම් ැැන කි න්න ශද ක් නැහැ. ශමොකද  අ්තපිරි යි. ැුව 

නිශ ෝජය කථශනශ කතුමනි  ශපොම්ම ශේම් එක ැැන කි පශ මම 

කථශව අවසන් කරනවශ. ඊට ව ශ කි න්න ශද ක් නැහැ  

අ්තපිරි යි. අපිට වයිරස   ශනෝ ශවයි කි පශ භ යි.  

ැුව නිශ ෝජය කථශනශ කතුමනි  ජූලි මශසශහ   වැනිදශ තමයි 
ශම් ද්,ත මැශකන්ශන්. CID එකට  න්ශන් ජූලි මශසශහ 03 
වැනිදශ.  ද්,ත මැකිපශ කි පශ EPIC එක ගිහිල්පශ නක්වක් 
දමන්ශන් නැහැ  සති ශදකක්  නතුුව.  ක තමයි ප ුහවැනි 
කශරණ . ශදවැනි කශරණ  ශම යි. දැන් චන්න ජ සුමන රශජය 
සමතිතුමශ කි ශ  ශනශහ්, ශැනශශ  නැහැ කි පශ ශන්. 
ශමන්න  දීපශ තිශනන ශටන් ේ ප්රමශණ . අර මිනිසුන්ට 
registrationsනු්, නැහැ. ශමන්න ශම් ටික කශප ට  PPE kits,    
කි න්ශන් සඟ වහශැන  න ආරක්ෂිත සුනම් -   

 

ෙු නිගයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

දැන් කථශව අවසන් කරන්න  ැුව මන්ත්රීතුමශ. 
 

ෙු හරින් ප්රනාන්දු මහතා  
(மாண்புமிகு ஹாின் பர்னாந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

ැුව නිශ ෝජය කථශනශ කතුමනි  මම තව විනශඩි ක 

කශප ක් පනශ ැ්,තශ. 

PPE kits, face masks.  Injections ැැුණවශට ිරරින්ජේ නනෑ 
ශන්.  වශ ශනශහ්, ශනොශවයි. ිරරින්ජේ කි න්ශන් නක්. ිරරින්ජේ 
නනෑ; PCR test kits නනෑ. ත  උපකරණ ටිකට විතරක් ුවපි ල් 
බිලි න  2ක් වැ  ශවපශ තිශනනවශ.  වශශ හි විසකතර  සඳහන් 

වන ශල්ඛ්න  මම  සවාෙත* කරනවශ.  

ශම්වශශහ ශටන් ේ අසක  නම්- [නශයශ කිතිම්] ශම්වශ ශනශහ්, 
ශනොශවයි. ැුව නිශ ෝජය කථශනශ කතුමනි  අහිසසක මිනිසකසු 
 0 222ක් මැශරනශකොට  නිපදවන face mask එශකන්  නිපදවන 
හැම ශේකින්ම ශහොරශ කන  වයිරසශ න් ශකොමිසක හම්න කරන පර 
ජශති ක් නවට ශම් අ  ප්, ශවපශ තිශනන නව අපි භ  නැතුව 
කි නවශ. ශම් වශශේ අ ට ශහණ හතම වදින්න නනෑ! [නශයශ 
කිතිමක්]  

ැුව නිශ ෝජය කථශනශ කතුමනි  ශම් ද්,ත මකන්ශන් 

නිකම්ද? [නශයශ කිතිම්]  රටක නනෑ ශල්ඛ්න ක් mirror ශවන්න 

නනෑ. අශ්ත phone එශක් තිශනන photo එකක් delete කශ ෝ,  

 ක deleted itemsවපට එනවශ.  [නශයශ කිතිමක්]  ඊට පසකශසේ  ක 

deleted itemsවලිනු්, delete කරන්න නනෑ. ශම්  iCloud එක 

ැන්න  ශහොඳම නිදසුන. Phone එශක් iCloud එක නනෑ තැනක 

mirror ශවනවශ. ශම් විධි ට අසතය  කි න්ශන් ශකොශහොමද? අපි 

නබ්බුද? අපට tools ශැශනනවශ කි පු ජනශධිපතිතුමශ අපිව 

foolsපශ ක ශ. ශකොවිේ -   වසසැතශ න් හම්න කරපු අ  තමයි 

රශේ ශපොම්ම වයිරස  කි පශ තමයි අපිට කි න්න ශවන්ශන්  

ැුව නිශ ෝජය කථශනශ කතුමනි.   

සකතුතියි.   

 

ෙු නිගයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ැුව (මහශචශේ ) චන්න ජ සුමන රශජය සමතිතුමශ. තනතුමශට 

විනශඩි   ක කශප ක් තිශනනවශ. 

 
[අ.භශ.  0.52] 

 

ෙු (මහාචාර්ය) චන්න ජයසුමන මහතා (ඖෂධ 

නිෂනපාදනය  සැප උම හා නියාමන සාජ අමාතතුමා)  
(மாண்புமிகு (தபராசிாியர்) சன்ன  யசுமன - ஔடத 

உற்பத்திகள், வைங்குகககள் மற்றும் ஒழுங்குறுத்துகக 

இரா ாங்க அகமச்சர்)  

(The Hon. (Prof.)  Channa Jayasumana - State Minister of 

Production, Supply and Regulation of Pharmaceuticals) 

ැුව නිශ ෝජය කථශනශ කතුමනි  ඊශහ දිනශහ මශ ැුව විපක්ෂ 

නශ කතුමශශේ ප්ර කන ට පනශ දීපු පිළිතුශරන් විපක්ෂශහ 

මන්ත්රීවුව කිහිපශදශනක් කපනප ශවපශ තිශනන නව ශපශනනවශ. 

විශ ේෂශ න්ම ඊ ඟ අ  වැ  පිළිනඳව ආඩුක් පක්ෂශහ අප මන්ත්රී 

කඩු ශ ම සශකච්ඡශවකට එ ැශෙන අතශේ නපශළු ශැයි ව ස 

බිඳීමක්න තමයි ශමතුමන්පශ දැන් කරපශ තිශනන්ශන්.  නුහ්, මම 

ශම්ක දැන ැ්,තශම  ශම් කශරණශවපට පිළිතුුව ශදන්න නනෑ නිසශ 

ශමම ැුව සභශවට ආවශ.  කුවු-කශරණශ සසඛ්යශ ශල්ඛ්න සහිතව 

ශහළිදර  ක ශම හිතට අමශුව සති.  මට ශපර කථශ කරපු ැුව 

හරින් ප්රනශන් ක මන්ත්රීතුමශ කියූ කශරණශ කිහිප කට පිළිතුුව දීපශම 

මම අද දවශසේ මශතෘකශවට එන්නම්. හරින් ප්රනශන් ක මන්ත්රීතුමශ 

අන්තිමට කි වශ  PPE kits, face masks,  ිරරින්ජේ මිපදී ැැතිම 

ැැන.  වශ මිපදී ැන්නවශ තමයි.  වශ මිපදී ැැතිම සහ ශමම 

පේයති  අතර තිශනන ප්ර කන  ශමොකක්ද? ැුව මන්ත්රීතුමනි  

තනතුමශ නිකම් ැණන් ටිකක් කි වශට මශ ඉතශ පැහැදිලිව සඳහන් 

කරන්න නනෑ - [නශයශ කිතිමක්] ශපොේ ක් ඉන්න. මම නවශට 

උ්,තර ශදනවශ. [නශයශ කිතිම්] 0202 වේෂශහ තක්ශතෝනේ මශසශහ 

6වැනි දශ ජශතික ෂෂය නි ශමන අධිකශරිශහ ප්රයශන වියශ ක 

නිපයශරි ශ ශමන්න ශම් ආකශර ට ලියුමක් ලි නවශ:  “Please 
inform all regulatory officials to give priority to all 
manufacturing site registration files those produce 
COVID-19 related products to complete within a very 
short period.  Once that is done, accept the product 
registration files manually and process.”   

  NMRA එශක් ිර ක වන ක්රි ශවලි  පිළිනඳව තනතුමන්පශට 

තිශනන අනවශනෝය  නිසශ තමයි ශමතැන පශේලිශම්න්තු වරප්රසශද 

පශවිච්චි කරපශ රටක් ශනොමඟ  වන්න හදන්ශන්. එම නිසශ මම 

නැවත්, පැහැදිලිව කි නවශ  ශකොවිේ -   ශරෝැ ට අදශ  ශවන 

කිිර ක ෂෂය ක් ශහෝ කිිර ක දවදය උපකරණ ක් ුහළුමනින් 
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————————— 
*  පුසනතකාලගහ තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පශේලිශම්න්තුව 

ලි ශපදිසචි කිතිම සඳහශ ශමම පේයති  ශ ොදශ ශැන නැති නව. 

එශහම ශ ොදශ ැ්,ශ්, නැ්,ශ්, ශමම පේයතිශහ තිශනන 

 කේවපතශව නිසශයි. ශම්ක නරක් ශවනවශ. ැුව හරින් ප්රනශන් ක 

මන්ත්රීතුමනි  ඩිජිටල් රම එපශ කි පශ මම ශකොශහේදිව්, කි ශ  

නැහැ. මම කි ශ  ශම් පේයතිශහ තිශනන ප්ර කන  ැැනයි. මම 

ශනොශවයි ශම්ක කි ශ ? මට කි ශ  ශම් සමශැම්. ශම් 

පේයතිශ න් ශසේව  පනශ ැන්න අ  තමයි සවිල්පශ කි ශ   

නශම්ක පරක්ම්යි. ශම්කට දැුහවශම ප්රමශද ශවනවශ.  ක නිසශ ශම්ක 

manually කරන්නන කි පශ.   අනුව තවුන්ශේ ඉල්ලීම මත තමයි 

අපි ශම්ක manually කරන්න කටයුතු කශ ේ.  

 ැුව මන්ත්රීතුමනි   මම ඊශහ කරපු කථශව තනතුමශ 

සම්පූේණශ න්ම විකෘති ක ශ. සමහර කශරණශ තනතුමශට ශ්,ුවම් 

ැන්න නැහැ. විශ ේෂශ න්ම foreign manufacturing site 
registration, medical devices and pharmaceuticals 
කි න්ශන් ශම් ෂෂය ලි ශපදිසචි කිතිම ශනොශවයි    site register 

කිතිමට අදශ  ලි කි විලි ටිකයි. තනතුමශ ශම්ක පටපවශ ැන්න 

එපශ. කශප සීමශව පිළිනඳව්, තනතුමශ කි වශ. අශ්ත රජ  නප ට 

ප්, වුණශට පසුව දමපු documents තමයි ශමහි නුණතර ක් 

තිශනන්ශන්.  ක ස්,ත. එශහම තමයි. හැනැයි  ප්ර කන  

ශමොකක්ද? පසුගි  රජ  කශපශහ ඉල්ුම් කරපු අ  කම්ප්, 

නුණතර කට ඉ   කන්ශන් නැහැ.  ම්කිිර ෂෂය ක් තිශනනවශ නම් 

එම ෂෂය  හශ සමශන ශවන්, ෂෂය හශ ශවන්, brands ආවශට 
පසකශසේ  වශ ලි ශපදිසචි කිතිම සඳහශ අවසර  කන්ශන් නැහැ. රශේ 

ප්රයශන ෂෂය 05 සඳහශ වසරකට ුවපි ල් බිලි න 05කට ආසන්න 

ුහදපක් වැ  කරනවශ.  ප්රයශන සමශැම් පහකට පමණයි වැඩිම 

වටිනශකමක් තිශනන ෂෂය 05ටම ලි ශපදිසචි  දීපශ තිශනන්ශන්. 

අශනක් ෂෂයවප ලි ශපදිසචි  විවියශකශරශ න් නව්,වශශැන 

ිරටි ශ. හැනැයි  අශ්ත ආඩුක්ව ආවශට පසුව කි වශ   වශ register 
කරන්න  කි පශ.  ක නිසශ තමයි ශම් පේයති  තු ට  වශ 

සතු ්, කශ ේ.   තරම් කශප ක් එක brand එකකට පමණක්  කන් 

අවසකථශව අපි නැති ක ශ. එශසේ අශනක් සමශැම් විිරන් ඉදිරිප්, 

ක  ලි කි විලි ටික තමයි අද නැති ශවපශ තිශනන්ශන්.   

ශමොකද? එක සමශැමකට  කශධිකශර  හිමි වුශඩු ශකොශහොමද  

කි න කශරණ  ත්තපු කරැන්න පුළුවන් අශනක් සමශැම් විිරන් 

 කන් documents තිබුණශ නම්.   නිසශ තමයි   ටික නැති කරන්න 

කටයුතු කර තිශනන්ශන්. 

ඊ ඟට  මම කිිරම ශ පශවක කි ශ  නැහැ වැදැ්,කමක් 

නැති ලි කි විලි තමයි ශම් ශක් තිබුශඩු කි පශ. පැහැදිලිවම 

වැදැ්,කමක් තිශනන ලි කි විලි ශම්ශක් තිබුණශ.   නිසශ තමයි 

අපි ශම්ක ශහො න්න නනෑ  කි න්ශන්.   වශශේම ශම්ක 

අ්,වැකුේදකින්  සන්ල්පක් එහශට ශමහශට ශවපශ වැකුදිපශ ශම් 

ද්,ත මැම්ණශ කි පශ අපි ශකොශහේව්, කි න්ශන් නැහැ.  ප්ර කන   

 වශ  නැති වුශඩු ශකොශහොමද කි න එකම තමයි. අපිට දැනට 

තිශනන ශතොරතුුව අනුව ද්,ත මකපු එක්ශකනශ office එශක්දි 

විතරක් ශනොශවයි  ශැදර ගිහිල්පශ්, ද්,ත මකශ තිශනනවශ. එශසේ 

ද්,ත මැම්ශ  කවුද  තුණශේ පිටුපිරන් ිරටිශහ කවුද කි න 

කශරණ  ශහො න්නම නනෑ කි න්ශන්  කයි.  

ැුව නිශ ෝජය කථශනශ කතුමනි  02 5 අසක 5 දරන ජශතික 

ෂෂය නි ශමන අධිකශරි  පනත ශැනැල්පශ තමයි ශම් ෂෂය 

මශෆි ශවට  ශම් වසචශවට ුහල්ැප තැබුශ . ශම් ජශතික ෂෂය 

නි ශමන අධිකශරි  අබ්නැශත  අසැවිකප සහ සසජශනති  ආනශය 

තිශනන ආ තන ක්. ශමම ආ තන  පිහිටුවීම තුළින් තමයි 

පසකශශ  ෂෂය මශෆි ශව සඳහශ ඉ  සැපසුශ . එම ආ තනශහ 

 කේවපතශ තිශනනවශ. 02 5 අසක 5 දරන පනත  කේවපයි; 

අබ්නැශතයි; අසැවිකපයි; සසජශනති  ආනශය සහිතයි.   නිසශ 

තමයි ශම් ශහොරකමට ශමශහම මැ පෑ කශඩු. ශම් ශහොරකමට මැ 

පෑ කශඩුම ශම් ආ තනශහ  ශම් පනශ්, තිශනන  කේවපතශ නිසශයි. 

ඊට පසුව එ ට සභශපති ශකශනක් ප්,කර ැ්,තශ. 

අභි ශචනශධිකරණශ න්   සභශපතිවර ශ අයින් ක ශ. රශජිත 

ශසේනශර්,න මහ්,ම ශ ගිහිල්පශ අධිකරණශ න් අයින් ක  

සභශපතිවර ශ නැවත  ශැනැල්පශ වශඩි ශකශර වශ. [නශයශ කිතිම්] 

එශහම තමයි තනතුමශ කශ ේ. [නශයශ කිතිම්] ශමන්න  නක් තීන් කව. 

එශහම තමයි ශම් වසචශවට ඉ   කන්ශන්. 

 
ෙු (වවද) සාජිත ගසේනාසත්න මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரா ித தசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 

ැුව නිශ ෝජය කථශනශ කතුමනි  - [නශයශ කිතිම්] 

 
ෙු (මහාචාර්ය) චන්න ජයසුමන මහතා  
(மாண்புமிகு (தபராசிாியர்) சன்ன  யசுமன)  

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana) 
 තනතුමශ ශපොේ ක් අහශැන ඉන්න. [නශයශ කිතිම්] ැුව 

මන්ත්රීතුමනි  තනතුමශ කථශ කරනශකොට අපි ඉ   කන්නශ ශන්. 

[නශයශ කිතිම්] ැුව නිශ ෝජය කථශනශ කතුමනි  තව ශේවල් 

කි න්න තිශනනවශ. 

 
ෙු (වවද) සාජිත ගසේනාසත්න මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரா ித தசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 

ැුව නිශ ෝජය කථශනශ කතුමනි  එතුමශට කි න්න අධිකරණ 

තීන් කව කි වන්න කි පශ. එතුමශ ශමොනව්, කි වන්ශන් නැහැ. 

එතුමශ මහශචශේ  වුණශට කි වීමක් නැහැ. එම අධිකරණ තීන් කශ  

ශකොශහේව්,   සභශපතිතුමශශේ වැකුේද ැැන සඳහන් ශවපශ නැහැ. 

එතුමශ රශැම වි කවවිදයශපශහ සති ක  - [නශයශ කිතිම්] තමයි 

කශ ේ. [නශයශ කිතිම්]  

 
ෙු (මහාචාර්ය) චන්න ජයසුමන මහතා  
(மாண்புமிகு (தபராசிாியர்) சன்ன  யசுமன)  

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana) 
ැුව නිශ ෝජය කථශනශ කතුමනි  එම අධිකරණ තීන් කව මම 

සවාෙත* කරනවශ.  ක නනෑම ශකශනම්ට කි වශ ශ්,ුවම් ැන්න 

පුළුවන්.  

ැුව නිශ ෝජය කථශනශ කතුමනි  එතුමශ කි වශ  එතුමශශේ 

කශපශහ ෂෂයවප මිප ැණන් අක් ක ශ කි පශ. ෂෂය මිප 

ැණන් අක් ක  හැටි මම ඊශහ සසඛ්යශ ශල්ඛ්න සහිතව කි වශ. තව 

අහැන්න නනෑ නම් තව කි න්නම්. දමත්රීපශප ිරරිශසේන හිටපු 

ජනශධිපතිතුමශ ජනශධිපති ශකොමිෂන් සභශවක් ප්, ක ශ  ශම් වසචශ 

ැැන ශහො න්න.  පිළිකශ සඳහශ ශ ොදශ ැන්නශ Trastuzumab 

කි න ෂෂය  ශැන්වීශම්දී ුවපි ල් මිලි න 832ක වසචශවක්  

පශක්වක් වුණශ කි පශ එතුමන්පශශේ ආඩුක්ව කශපශහ ක  

පතික්ෂණශ න්ම ත්තපු ශවපශ තිශනනවශ. [නශයශ කිතිම්] ැුව 

ශැෝසශභ  රශජපක්ෂ ජනශධිපතිතුමශශේ උපශදසක පරිදි    

සම්නන්යව විමේ න  කරන්න ශම් ශවනශකොට අපි අපරශය 

පතික්ෂණ ශදපශේතශම්න්තුවට එ  භශර දීපශ තිශනනවශ. [නශයශ 

කිතිම්]   වශශේම තමයි පිළිකශ නශ ක ෂෂයවලින් ුවපි ල් 

බිලි න කට ව ශ පශක්වක් 02 5-02   කශප  තු  ිර ක ශවපශ 

තිශනනවශ කි ශ අභයන්තර විැණන පතික්ෂණශ න් ශහළිදර  

ශවපශ තිශනනවශ.  

557 558 

[ැුව (මහශචශේ ) චන්න ජ සුමන  මහතශ] 

———————————- 
* ලියවිල්ල දදිරිපත් ගනොකසන ලදී. 
  ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்கல. 

  Document not tendered. 
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හිටපු ැුව ශසෞඛ්ය සමතිතුමනි  ශම් අහන්න. තනතුමශ 

තයිශරොක්ිරන් නිෂකපශදන  පිළිනඳව කි වශ. තනතුමශට   

සම්නන්යශ න් ශපොම් හිශ්, අමශුවවක් සවිල්පශ තිශනනවශ. 

ශමොකද  ශහේතුව? තයිශරොක්ිරන් ෂෂය  ශැන්වන ප්රයශන 

ශවශ ඳ සමශැම් එකක්  ශදකක් තමයි පසකශශ  තිශනන්ශන්. 

තනතුමශ කි වශ ඉන්දි ශශවන් පිටි ටික ශැනැල්පශ පසකශශ  

ශප්,ත හදනවශ කි පශ. රශජිත ශසේනශර්,න හිටපු සමතිතුමනි  

පසකශශ  ශකොශහේව්, API - Active Pharmaceutical 
Ingredient -  හදන්ශන් නැහැ. පසකශශ  ශමොන ශනශහත හැ කව්,  
එ ට අව ය මූලික ද්රවය පිටරටින් ශැශනන්න නනෑ. අපි 

තයිශරොක්ිරන් ෂෂය  නිෂකපශදන ට අව ය ද්රවය ශැශනනවශ. 

එශහම නැතුව Rosmead Place එශක් තිශනන තනතුමශශේ ශැදර 
 වශ හදන්න නැහැ ශන්. [නශයශ කිතිම්] ශපොේ ක් ඉන්න. [නශයශ 

කිතිම්] මම කි න්නම්.  

ැුව නිශ ෝජය කථශනශ කතුමනි  එතුමන්පශ ශහෝේශමෝන් 
plant එක හදන්න හැ කශ  ශකොශහොමද කි පශ මම කි න්නම්. 
එතුමශශේ හිතවශතම්ට අයිති  අතහැර දමපු building එකක් 
බුප්,ිරසහප ප්රශේ ශහ තිබුණශ. රශජය ෂෂය නිෂකපශදන සසසකථශව 
ුවපි ල් මිලි න  2ක් දීපශ  ක මිපදී ැ්,තශ. [නශයශ කිතිම්] ඊට 
පසුව තව මිලි න 42ක් දීපශ  ක අු්,වැඩි ශ ක ශ.  [නශයශ කිතිම්] 
අදට්, එම ශැො නැන්ල්ප අතහැර දමශ තිශනනවශ. මම අපරශය 
පතික්ෂණ ශදපශේතශම්න්තුවට ශපෞේැලිකව පැමිණිලි කර 
තිශනනවශ    පිළිනඳව ශසො ශ නපන්න කි පශ. [නශයශ කිතිම්]   
වශශේම එතුමශ ශසේපයින් නිෂකපශදන  පිළිනඳව්, ප්රකශ  ක ශ. 

 

ෙු (වවද) සාජිත ගසේනාසත්න මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரா ித தசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ැුව නිශ ෝජය කථශනශ කතුමනි  එතුමශ කි නවශ  

ශහෝේශමෝන් lab එක  හදන්න ූ දශනම් වුශඩු බුප්,ිරසහප කි පශ.  

මශ හිතන විධි ට  එතුමශට මානසික ගසෝෙයක්  

 
[මූලාසනගහ අණ පරිදි දවත් කසන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

තිශනනවශ.   ක හැ කශ  - [නශයශ කිතිම්]  

 

ෙු (මහාචාර්ය) චන්න ජයසුමන මහතා  
(மாண்புமிகு (தபராசிாியர்) சன்ன  யசுமன)  

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana) 
තනතුමශ බුප්,ිරසහප ප්රශේ ශහ ශැො නැන්ල්පක් ැ්,තශ ද  

නැේද?  [නශයශ කිතිම්] ශම් අහන්න  ැුව රශජිත ශසේනශර්,න 

මැතිතුමනි - [නශයශ කිතිම්] 

 
ෙු (වවද) සාජිත ගසේනාසත්න මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரா ித தசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 

ැුව නිශ ෝජය කථශනශ කතුමනි  රශජය ෂෂය නිෂකපශදන 
තිතිැත සසසකථශව  ටශ්, තමයි   building එක හැ කශ . එතුමශ 
කි නවශ  බුප්,ිරසහප ු.   අසතය කථශ. බුප්,ිරසහප 
ශැො නැන්ල්පක් අර ැ්,ශ්, training centre එකකට.  ක 
training centre එකකට ැ්,ත ශැො නැන්ල්පක්. 

 
ෙු (මහාචාර්ය) චන්න ජයසුමන මහතා  
(மாண்புமிகு (தபராசிாியர்) சன்ன  யசுமன)  

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana) 
ැුව නිශ ෝජය කථශනශ කතුමනි  අශ්ත හිටපු ැුව ශසෞඛ්ය 

සමතිතුමශ කි නවශ  බුප්,ිරසහප ප්රශේ ශ න් ශැො නැන්ල්ප 

ැ්,ශ්, training centre එකකට කි පශ. රශජය ෂෂය නිෂකපශදන 

තිතිැත සසසකථශව තිශනන්ශන් ර්,මපශශන්.  නුහ්,  ගිහිල්පශ 

ුවපි ල් මිලි න  2ක් දීපශ බුප්,ිරසහප ප්රශේ ශ න් 

ශැො නැන්ල්පක් ැන්නවශ.  ක ැ්,ශ්, පුුණු කිතිශම් 

මයයසකථශන ක් -training centre  එකක්- සති කරන්න ු. ැුව 

මන්ත්රීතුමනි   ශක් කී ශදශනක් train ක ශද? මට  ශක් train 

කරපු එක්ශකශනක් ැැන කි න්න. අදට්,   ශැො නැන්ල්ප 

වහපශ දශපශ තිශනන්ශන්.  

ඊ ඟට  ශසේපයින් නිෂකපශදන  ැැන කි වශ. [නශයශ කිතිම්]  

 තනතුමශ පම්ු ටික දශැන්න ත  හදන්ශන්. 02 0 අවුුවේශේ 

තමයි ශසේපයින් නිෂකපශදන  සඳහශ ුහලින්ම අ  කම්ප්, කැශඳ ශ . 

02 0දී   සඳහශ තුන්ශදශනක් ඉදිරිප්, වුණශ.  හැනැයි    

වයශපෘති  ඉදිරි ට ශැන  න්න නැරි වුණශ. [නශයශ කිතිම්]  ැුව 

රශජිත ශසේනශර්,න මැතිතුමනි  ශම් අහන්න. තනතුමශයි  ැුව හරින් 

ප්රනශන් ක මන්ත්රීතුමශයි කථශ කරනශකොට මම අහශැන හිටි ශ  

නශයශ කශ ේ නැහැ ශන්?    නිසශ කුවණශකර මට උ්,තර ශදන්න 

ඉ  ශදන්න. තනතුමන්පශ පශේලිශම්න්තු වරප්රසශද පශවිච්චි කරපශ 

විවිය අභූත ශචෝදනශ නැඟුවශ; අසසවර කථශ කි වශ. මට උ්,තර 

ශදන්න අවසකථශව ශදන්න. ැුව නිශ ෝජය කථශනශ කතුමනි   අශ්ත 

ැුව විමපවීර දිසශනශ ක රශජය සමතිතුමශශේ ශ පශශවන් මට තව 

කශප  පනශ ශදන්න. 

ශසේපයින් නිෂකපශදන  සඳහශ ුහලින්ම අ  කම් ප්, කැශඳ ශ  

02 0 වේෂශහදීයි.   සඳහශ තුන්ශදශනක් ඉදිරිප්, වුණශ. හැනැයි  

  තුන්ශදනශටම   වයශපෘති  කර ැන්න නැරි වුණශ. නැවත 

ශමතුමශශේ -ැුව රශජිත ශසේනශර්,න මැතිතුමශශේ-  කශපශහ   

සඳහශ අ  කම් ප්, කැශඳ වශ. එක ආශ ෝජකශ ක් ආවශ; ගිවිසුම් 

අ්,සන් ක ශ. හැනැයි  02   ශනොවැම්නේ මශස  ශවනතුුව එක 

ැශ ොපක් තිබ්ශබ් නැහැ    කේමශන්ත ශපශවට. ශමොකක්ද  

ශහේතුව?  ක්තපම් ඉල්ුවශ.  [නශයශ කිතිම්] ක්තපම් ඉල්පපු නිසශ 

තමයි ශසේපයින් හදන්න නැරි වුශඩු. [නශයශ කිතිම්]  ක නිසශ තමයි 

ශමච්චර කල් ශසේපයින් හදන්න නැරි වුශඩු. [නශයශ කිතිම්]  

ැුව නිශ ෝජය කථශනශ කතුමනි  ශමතුමන්පශ ශනශහ්, 

හදන්න කි පශ සමශැම් එක්ක ගිවිසුම් අ්,සන් ක ශ. හැනැයි  

ගිවිසුම් පමණයි  ශනශහ්, නැහැ. ශහේතුව තමයි  ගිවිසුම විම්ුවශ. 

කේමශන්ත ශපශව්, නැහැ; ශනශහතු්, නැහැ. නක තමයි 

කතන්දර .[නශයශ කිතිම්] අපි ආවශට පසකශසේ ගිහිල්පශ 

ජනශධිපතිතුමශට ශම්ක ැැන කි වශම එතුමශ කි වශ  න  වයශපෘති 

සඳහශ ඉදිරිප්, වුු ිර ු ශදනශට නිදහශසේ ශම් කටයු්,ත 

කරශැන  න්න කි න්න  අශපන් කිිරම නශයශවක් නැහැන කි පශ. 

ඉන්පසු ශසේපයින් නිෂකපශදන  සඳහශ ඉදිරිප්, වුු   

ආශ ෝජක න්ට අපි කි වශ   න  නැතුව ශම් වැශේ පටන් ැන්න 

කි පශ. අවුුවේදක් සතු ත කේමශන්ත ශපශව්, හදපශ  දැන් 

ශසේපයින් ටික්, එළි ට දශපශ තිශනනවශ.  රශජිත ශසේනශර්,න 

මැතිතුමශට ශම්ක ැැන හිතට අමශුවයි. [නශයශ කිතිම්] තනතුමශ 

සතුටු ශවන්න. ශහොඳයි ශන්. ශදයි ශන්! ශසේපයින් හදපු එක 

ශහොඳයි ශන්. අකැමැති ද? ශසේපයින් හැ කවශට අකැමැති ද? සතුටු 

ශවන්න. [නශයශ කිතිම්]      

ැුව නිශ ෝජය කථශනශ කතුමනි   අද ශම් පශේලිශම්න්තුශ  

සභශ ැැශබ්දී මශේ නම සඳහන් කරමින්  මශව සඟශවන පරිදි 

කි වශ  මම ශේන්ේ ශරෝවේ එකක් අරශැන තිශනනවශ කි පශ. ැුව 

නිශ ෝජය කථශනශ කතුමනි  මට ශහෝ මශේ බිරිඳට -එතුමි  

ශේ පශපන ට කිිරම සම්නන්ය ක් නැති ශකශනක්.- එශහම 

නැ්,නම් මශේ පවුශල් කිිරම ශකශනම්ට ශකොශහේ ශහෝ ශේන්ේ 

ශරෝවේ එකක් තිශනනවශ කි පශ කවුුව හරි ශපන්වශ  කන්ශනෝ,     

ශකනශට මම පසුශවනිදශ උශේම  ක ලි පශ ශදනවශ.  

559 560 



පශේලිශම්න්තුව 

  වශශේම තව කි වශ  ශකෝේශේ ප්රශේ ශහ මිලි න 022ක 

ශැ ක් පිළිනඳව.   ශචෝදනශව කශ ේ මීට මශස ශදකකට පමණ 

ශපර අශසේප සම්ප්, නැමැති පුේැපශ ක්. එතුමශ කි වශ ශේ 

ඉසකසරහට සවිල්පශ live video එකක් කරනවශ කි පශ. මම තවම 
නපශශැන ඉන්නවශ    live video එක අශ්ත මිලි න ශදසීශහ 
ශැදර ඉසකසරහට සවිල්පශ කරනතුුව. දැන් පැහැදිලියි  තුණට්,   

කථශව කි ශ දීපශ තිශනන්ශන් කවුද කි පශ. එතුමශට විුවේයව මම 

ශම් ශවනශකොට වන්දි නක්වක් දමශ තිශනනවශ. මට කරපු   

අපහශස ට මම ුවපි ල් මිලි න 522ක වන්දි ක් ඉල්පශ 

තිශනනවශ. රශජිත ශසේනශර්,න හිටපු සමතිතුමනි  තනතුමශට 

තිශනන විධි ට මට නම් ශැවල් නැහැ. අනුරශයපුර ප්රශේ ශහ 

ශැවල් ැ්,තශ  ශහෝටල් ැ්,තශ කි පශ කි වශ. ශකොතැන ශහෝ 

එශහම ැ්,ත එකක් ශහො පශ  කන්ශනෝ, මම සවිල්පශ  ක ලි පශ 

ශදනවශ  න  ශවන්න එපශ. පුළුවන් නම් ශහො ශ ශැන ශපන්වන්න. 

[නශයශ කිතිමක්] 

 

ෙු මන්ත්රීවසගයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 
(An Hon. Member) 
ශසො ශ ැ්,ශතෝ, ලි පශ ශදනවශද? [නශයශ කිතිමක්] 

 

ෙු (මහාචාර්ය) චන්න ජයසුමන මහතා  
(மாண்புமிகு (தபராசிாியர்) சன்ன  யசுமன)  

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana) 
  නිසශ ශැවල්වප ඉන්නශ අ ්, පටපවශශැන ශම් වශශේ 

අපහශස කරන්න එපශ  කි ශ ැුව රශජිත ශසේනශර්,න 

මැතිතුමශශැන් මශ ඉල්පශ ිරටිනවශ. ශමශහම තමයි එදශ ශසේනක 

බිබිශල් මැතිතුමශට්, කරන්න ස්,ශ්,.  

ැුව නිශ ෝජය කථශනශ කතුමනි  අද  ශ්රී පසකශ රශජය ෂෂය 

තිතිැත සසසකථශව පිහිටුවශ අවුුව ක 52ක් පිශරන දවස. අද උශේ්,  

රශජය ෂෂය තිතිැත සසසකථශවට අ ්, රශජය තසුසපක් 

පිටශකෝේශේ ප්රශේ ශහ විවෘත කරපශයි මම ශම් ැුව සභශවට 

පැමිණිශහ. ශසේනක බිබිශල් මැතිතුමශට්, එදශ ශම් වශශේම ප්ර කන 

තිශනන්න සති. ශම් වශශේම මශෆි ශව එදශ්, ක්රි ශ්,මක ශවන්න 

සති. එදශ්, ශම් වශශේම අසතය කි න්න සති. එතුමශ කි පු 

කශරණශ විකෘති කරන්න සති. [නශයශ කිතිමක්] බිලි න ැණනක් 

රජ ට පශක් ක ශට පසුව- [නශයශ කිතිමක්] ගුද මශේැ ශ න් සතුළු 

කරන කරශපනු්,   ශහොරකම් ක ශ ශන්.   

 

ෙු මන්ත්රීවසගයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 
(An Hon. Member) 

පේජයි! 

 

ෙු (මහාචාර්ය) චන්න ජයසුමන මහතා  
(மாண்புமிகு (தபராசிாியர்) சன்ன  யசுமன)  

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana) 
දැන් ශමොනවශද කි න්ශන්? [නශයශ කිතිම්] එශහම කරන්න 

එපශ. මම ඊශහ කි ශ  02   වේෂශහ ප ුහවැනි මශස  2 ට ක  

වසචශ ටික විතරයි. 02 5 ිරට 02   දක්වශ   අවුුව ක ටිකට කරපු 

වසචශවපට අදශ  ලිපි ශල්ඛ්න ටික්, මම ඉදිරිශහදී අනිවශේ ශ න් 

සභශැත කරනවශ.  

ැුව නිශ ෝජය කථශනශ කතුමනි  වසචශවක් වුණශම    පිළිනඳ  

කුවු කශරණශ සශහේතුකව දැක්වූවශට පසුව   ශවනුවට ශේන්ේ 

ශරෝවේ ැැන  ශකෝේශේ ශැවල් ැැන  අනුරශයපුරශහ ශහෝටල් 

ැැන අසතය කි පශ වැ ක් නැහැ. එශහම තිශනනවශ කි න එකක 

ලිපි ශල්ඛ්න්, එක්ක ශැනැ්, පුළුවන් නම් ඉදිරිප්, කරන්න. 

එශහම ඉදිරිප්, කශ ෝ, එදශට මම ශම් රශජය සමතිකශමනු්, 

අයින් ශවනවශ; පශේලිශම්න්තු මන්ත්රීකශමනු්, අයින් ශවපශ 

 නවශ  ැුව නිශ ෝජය කථශනශ කතුමනි.  [නශයශ කිතිම්]  

 

ෙු මන්ත්රීවසගයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 
(An Hon. Member) 

තේටුද? 

 

ෙු (මහාචාර්ය) චන්න ජයසුමන මහතා  
(மாண்புமிகு (தபராசிாியர்) சன்ன  யசுமன)  

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana) 
ශමතුමශට මශේ මහශචශේ  ධුර  ැැන්, ප්ර කන ක් මතු ශවපශ 

තිශනනවශ. පසකශශ  රශජය වි කවවිදයශවප මහශචශේ කම් නිකම් 

ැන්න නැහැ.  කට ක්රි ශ පටිපශටි ක් තිශනනවශ. සශමශනය ශප   

උසසක ශප  හරි ට කර ැ්,ශ්, නැති මිනිසකසු- [නශයශ කිතිමක්] 

මම කශටව්, අ ශැෞරව ක් කරනවශ ශනොශවයි. ශචෝදනශවක් 

කරනවශ නම්  ශසො ශ නපශ කරන්න නනෑ. මශේ කිරකශචශේ  

ධුර ට  ශජයෂකස කිරකශචශේ  ධුර ට  මහශචශේ  ධුර ට අදශ  

ිර ු සම්ුහඛ් පතික්ෂණ සඳහශ සහභශගි වුශඩු පසකශශ  සහ 

විශේ වප ඉහ ම ශපශ ේ විේවතුන්. නනෑම ශකශනම්ට ගිහිල්පශ 

පුළුවන්   පිළිනඳව වි කවවිදයශප ප්රතිපශදන ශකොමිෂන් සභශශවන් 

කුවු කශරණශ විමසන්න. පසකශශ  දවදය පීස ක  පසකශශ  

වි කවවිදයශප පේයති  තු  මහශචශේ වරශ ම් ශවන්න අවම 

පම්ු සසඛ්යශවක් තිශනනවශ.   පම්ු සසඛ්යශව වශශේ 

තුන්ගුණ ක් අරශැනයි මම මහශචශේ වරශ ක් වුශඩු. රශජිත 

ශසේනශර්,න මැතිතුමනි  අහපු නිසශයි මශ ශම්වශ කි න්ශන් 

තනතුමන්පශට දැන ැන්න. මශේ ආචශේ  උපශධිශහ 

අධීක්ෂකවර ශ ශපස කටයුතු ක  ශකනශම තමයි -සමශශවන්න 

නම කි නවශට.- තනතුමශශේ බිරිඳශේ ප කචශ්, උපශධි කටයුතුවප 

අධීක්ෂකවර ශ විධි ට්, කටයුතු කශ ේ. මශේ අධීක්ෂණ කටයුතු 

ක  ශකනශම තමයි එතුමි ට අදශ  අධීක්ෂණ කටයුතු්, කශ ේ. 

 ක නිසශ තනතුමශ කථශ කරන ශකොට කුවු කශරණශ ශසො ශ 

නපශ හැම ශද ක් ැැනම සබුේධිකව කථශ කරන්න නනෑ. 

මිනිසුන්ට ශනොුවවට අපහශස කරන්න එපශ.  

 

ෙු තුෂාස දුනනිල් අමසගසේන මහතා 
(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரதசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 ැුව නිශ ෝජය කථශනශ කතුමනි  මහශචශේ  ධුර  පිළිනඳ 

ශමතුමශ සශවදය ප්රකශ  ක් ක ශ. [නශයශ කිතිම්] ැත යුතු අවම 

පම්ු ප්රමශණ  වශේ තුන් ගුණ ක් ශමතුමශ ැ්,තශ කි වශ. 

[නශයශ කිතිම්] 

 

ෙු නිගයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ැුව රශජය අමශතයතුමනි  තනතුමශශේ කථශව කරශැන  න්න.  

 
ෙු (මහාචාර්ය) චන්න ජයසුමන මහතා  
(மாண்புமிகு (தபராசிாியர்) சன்ன  யசுமன)  

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana) 
ැුව නි ශ ෝජය කථශනශ කතුමනි   ඊශහ දිනශහ මශ සභශැත 

කරන පද ද්,ත  සසඛ්යශ ශල්ඛ්න  මිප ැණන් සතු තච ශල්ඛ්න 

පිළිනඳ සම්පූේණ වැකීම මශ දරනවශ.   වසචශ   ආකශර ටම ිර ක 

ශවපශ තිශනනවශ.  වශ  02   වේෂශහ පමණක් ිර ක වුු  වශ. 

02 5  02 6  02 9 සහ 02 8 අවුුව කවප ිර ක ශවච්ච වසචශවපට 

අදශ  ලිපි ශල්ඛ්න්, ඉදිරිශහදී සභශැත කිතිමට මශ 

නපශශපොශරෝ,තු ශවනවශ.  

561 562 

[ැුව  (මහශචශේ ) චන්න ජ සුමන  මහතශ] 
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රශජිත ශසේනශර්,න මැතිතුමශ ජශතික ෂෂය නි ශමන අධිකශරි  
හදපශ  වසචශවට  දූෂණ ට  ෂෂය මශෆි ශවට ශවනම ආ තන ක් 
හැ කවශ; ශවනම පනතක් හැ කවශ. අපි දැන් කැබිනේ අනුමැති  
අරශැන තිශනනවශ    පනත සසශ ෝයන  කිතිමට.   පනත 
සසශ ෝයන  කරපශ ශම් මශෆි ශව  ශම් දූෂණ  නව්,වශ  එහි 
තිශනන ිර කුව වහපශ  හ ආ තන ක් නවට ජශතික ෂෂය 
නි ශමන අධිකශරි  ප්, කරනවශ කි න පණිවි  ්, මශ ශම් ැුව 
සභශවට ශදන්න කැමැතියි  ැුව නිශ ෝජය කථශනශ කතුමනි.  

සකතුතියි.  

 

ෙු නිගයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ැුව අනුර දිසශනශ ක මන්ත්රීතුමශ. තනතුමශට විනශඩි  9ක 

කශප ක් තිශනනවශ.   

 
 

[අ.භශ. .29] 
  

ෙු අනුස දිසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

ැුව නිශ ෝජය කථශනශ කතුමනි  හිටපු ශසෞඛ්ය අමශතයතුමශ 
ශසෞඛ්ය අස   භශරව දැන් ිරටින රශජය අමශතයතුමශට 
නවසචනිකශ ක්න කි නවශ. දැන් ිරටින රශජය අමශතයතුමශ හිටපු 
ශසෞඛ්ය අමශතයතුමශට නවසචනිකශ ක්න කි නවශ. හැනැයි  
ශදන්නශම ශහොඳින් නිදැල්ශල් ඉන්නවශ.  ක තමයි මට කි න්න 
තිශනන්ශන්. ශදන්නශම ශහොඳින් නිදැල්ශල් ඉන්නවශ. [නශයශ 
කිතිමක්] ැුව නන් කප ගුණවේයන අමශතයතුමශ සු ක ලූනු වසචශව 
පිළිනඳ කුවු ඉදිරිප්, කරන ශකොට- [නශයශ කිතිමක්]  
 

ෙු සිසිස ජයගකොඩි මහතා (ගේශීය ගවදකම් ප්රවර්ධන  

ග්රාමීය ය හා ආයුර්ගේද ගසෝහල් සංවර්ධන හා ප්රජා ගසෞඛ 

සාජ අමාතතුමා)   
(மாண்புமிகு சிசிர  யதகாடி - சுததச கவத்திய முகறகளின் 

தமம்பாடு, கிராமிய மற்றும் ஆயுர்தவத கவத்தியசாகலகள் 

அபிவிருத்தி மற்றும் சமூக சுகாதார இரா ாங்க அகமச்சர்)  
(The Hon. Sisira Jayakody - State Minister of Indigenous 
Medicine Promotion, Rural and Ayurvedic Hospitals 
Development and Community Health) 
1980 ැණන්වප- [නශයශ කිතිමක්]  වශ ැැන එක වචන ක්- 

[නශයශ කිතිමක්] 
 

ෙු අනුස දිසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

අයිශ ෝ!  වශ ශකොච්චර නම් කි පශ තිශනනවශද  ිරිරර රශජය 

සමතිතුමශ? හීශනන් නැන්ේටශ වශශේ කථශ කරන්න එපශ.   

ැුව නිශ ෝජය කථශනශ කතුමනි  ැුව නන් කප ගුණවේයන 
අමශතයතුමශ කුවු ඉදිරිප්, කරමින්  සු ක ලූනු වසචශව වසන් කිතිම 
සඳහශ  ම් සු ක ලූනු ශපොඩි කිතිමක් තමයි ිර ක කශ ේ. [නශයශ කිතිම්] 
විශ ේෂශ න්ම තනතුමශ දන්නවශ- [නශයශ කිතිමක්] මම තනතුමශශේ 
කථශව අහශැන හිටි ශ ශන්  ැුව සමතිතුමශ. [නශයශ කිතිමක්]  

 

ෙු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

තනතුමශ කි න- [නශයශ කිතිමක්] 
 

ෙු අනුස දිසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 
මම කි න්නම්. [නශයශ කිතිමක්] අව ය නැහැ. [නශයශ කිතිමක්] 

වි ශ ේෂශ න්ම තනතුමශ දන්නවශ  ශේගුව භශරශහ තිබුු සු ක ලූනු 

ශතොැ සශතොසට නිදහසක කශ ේ කිශපෝවක් ුවපි ල්   9ට නව. එම 
නිසශ සශතොස  වශ ුවපි ල් 445 ැණශන් විකිණීමට තීරණ  ක ශ. 
හැනැයි - [නශයශ කිතිමක්] ැුව සමතිතුමශ  මම කථශ ක ශට පසුව 
තනතුමශ පැහැදිලි කරන්න. මම තනතුමශශේ කථශව අහශැන 
ිරටි ශ.   ැැන පැහැදිලි කරන්න රශජය සමතිතුමශ ඉන්නවශ ශන්. 
[නශයශ කිතිමක්] නැහැ  ඊට පසකශසේ තනතුමශ කි න්න. [නශයශ 
කිතිමක්] ශපොේ ක් ඉන්න. මශ  ඟ තිශනනවශ  ශපොේ සටහන්. 
[නශයශ කිතිමක්] මශ ශම් ැැන ශකටිශ න් කි ශශැන  න්නයි 
හැ කශ . දැන් මශ ැශව ශපොේ සටහන් තිශනනවශ.   

 

ෙු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 
ැුව නිශ ෝජය කථශනශ කතුමනි  මම කි න්ශන් ශම්කයි. 

සශතොස තිති විශරෝධීව ගිහිල්පශයි   භශඩු  ටික අරශැන 
තිශනන්ශන්. අදශ  පුේැපශ ෝ ශනොශවයි  කට ගිහිල්පශ 
තිශනන්ශන්.   ැැන තමයි ශම් ශසො න්ශන්.  

 

ෙු නිගයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

තනතුමශ කි න කශරණ  පැහැදිලියි  ැුව සමතිතුමනි.  
 

ෙු අනුස දිසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

ැුව නිශ ෝජය කථශනශ කතුමනි  මශ ශැො ක් පැටශපන්න 

හැ කශ  නැහැ.   ැැන නිකම් කි ශශැන  න්න හැ කශ . ැුව 

සමතිතුමනි  තනතුමශ දැන් නැන්ටපශ   ැැන කි පු හින්දශ මශ 

කි න්නම්.  

මශ  ඟ තිශනනවශ පසකශ සශතොස ලිමිටේ ආ තනශහ ශපොේ 

සටහන් ශපොත.   ශපොේ සටහන් ශපොශ්, පිටුවක් තිශනනවශ  

020 .2 .2  දිනට  ශ පශව හවස  .22ට. ශේද අසක  824. මතක 

ති ශැන්න; ගිහින් නපන්න. අශ වි ක  සු ක ලූනු ශතොැ ශපස  

ුවපි ල්   9ට  කශේ ශප  දැනුව්, කර පනශශැන සත කි ශ 

සඳහන් වනවශ. [නශයශ කිතිමක්] මට වැ ක් නැහැ. මශ ශම් 

කි න්ශන් ශපොේ සටහන් ශපොශතන්. [නශයශ කිතිමක්] තනතුමශ වශඩි 

ශවන්නශකෝ. හැම එකකටම නැන්ටපශ කථශ කරන්න එපශ. 

තනතුමශ දැන් පැ  ැණනක් කථශ ක ශ. [නශයශ කිතිමක්]  
 

ෙු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

ැුව නිශ ෝජය කථශනශ කතුමනි   ක තමයි පතික්ෂණ ක් 

කරන්ශන්.  

 

ෙු අනුස දිසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

හරි  ශපොේ ක් ඉන්න ඉතින්. [නශයශ කිතිමක්] 

ැුව නිශ ෝජය කථශනශ කතුමනි  මශ ශම් කි න්ශන්  එවැනි 
වසචශවක් ිර ක වී තිශනන නවයි. ැුව සමතිතුමනි    වසචශව පිළිනඳ 
ශැො ක් කුවු තනතුමශ ශම් ැුව සභශශ දී කි වශ. හැනැයි  අශ්ත 
රශේ තිති  සහ වියශනශහ ආධිපතය  හරි ට ක්රි ශ්,මක ශවනවශ 
නම් තනතුමශට ත  කුවු ශැො ක් කි න්න ශවන්ශන් ශම් 
සභශශ දී ශනොශවයි; අධිකරණශහදී.  ක මතක තනශ ැන්න. 
වසචශව ිරේය ශවච්ච ආකශර  ැැන   තක්ශකොම කි න්න 
ශවන්ශන් අධිකරණ ට ගිහිල්පශ. [නශයශ කිතිමක්] නැන්ටින්න 
එපශ  තනතුමශ කථශ කරන ශකොට මම අහශැන හිටි ශ. [නශයශ 
කිතිමක්]  

ැුව නිශ ෝජය කථශනශ කතුමනි  වසචශව ිර ක වී තිශනනවශ.  

563 564 



පශේලිශම්න්තුව 

ෙු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

ත  ඉතින්  වසචශවක්- [නශයශ කිතිමක්] 
 

ෙු අනුස දිසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

සශතොස භශර අමශතයවර ශ නන් කප ගුණවේයන මහ්,ම ශ.  
 

ෙු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

ත .  
 

ෙු අනුස දිසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

සු ක ලූනු වසචශවක් ිර ක වී තිශනනවශ.   වසචශව පිළිනඳව අපි 

කුවු කි නවශ; එච්චරයි. 
 

ෙු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

  ැැන ශසො නවශ. 
 

ෙු අනුස දිසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

ැුව නිශ ෝජය කථශනශ කතුමනි    වසචශව ිර ක වූ ආකශර  

පිළිනඳව ශවනසක කුවු වැ ක් නන් කප ගුණවේයන ැුව 

සමතිතුමශ ශම් සභශශ දී කි නවශ. මම එතුමශට කි න්ශන් අශ්ත 

රශේ තිති  හරි ට ක්රි ශ්,මක ශවනවශ නම්  වශ ගිහිල්පශ 

අධිකරණ ට කි න්න කි පශයි. එච්චරයි. [නශයශ කිතිම්]  
 

ෙු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

තනතුමශ අධිකරණ ට එන්න ශකෝ. තුහන්නශන්ශසේ්,  කට 

සහභශගි ශවන්න.  
 

ෙු අනුස දිසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

හරි  හරි; එච්චරයි. [නශයශ කිතිමක්]  
 

ෙු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

එශහම ශන් කරන්න නනෑ. ශහොරකම් කරන්ශන් නැ්,නම් 

එශහම ශන් කරන්න නනෑ.   
 

ෙු අනුස දිසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

ැුව නිශ ෝජය කථශනශ කතුමනි  ම්ක් කශපු අ  දඟපනවශ  

ටිකක්. එච්චරයි මට කි න්න තිශනන්ශන්. ම්ක් කෑවශම 

ඉවසශශැන ඉන්න නැහැ  ඉහ ශමො  ර්, ශවනවශ. ඉහ ශමො  ර්, 

ශවනවශ; ර්, වුණශම දඟපනවශ - [නශයශ කිතිමක්] ආශ ්,. [නශයශ 

කිතිමක්] ආශ ්,  ආශ ්,. [නශයශ කිතිමක්] 

ැුව නිශ ෝජය කථශනශ කතුමනි  ඊ ඟට මම විශ ේෂ 

අවයශන  ශ ොුහ කරන්ශන් ැුව විමපවීර දිසශනශ ක රශජය 

අමශතයතුමශ විිරන් නිම්්, කරන පද ැැසේ නිශ දන  ශකශරහියි. 

ස්,තටම අශ්ත රශේ   2  අසක 0  දරන ආඥශ පනතට අනුව 

රශජය අමශතයවරශ ම්ට ැැසේ නිශ දන ක් නිම්්, කරන 

පුළුවන්ද කි පශ මශ දන්ශන් නැහැ.  ක තිති  හුහශ  විභශැ 

ශවනවශ. ශමොකද  පනශ්, තිශනන්ශන් විෂ  භශර අමශතයවර ශ 

කි පශ. සශමශනයශ න් සම්ප්රදශ ක් ශපස අමශතයවර ශ කි න්ශන් 

කැබිනේ අමශතයවර ශ. ශමශතක් කශප ක් අශ්ත රශේ විවිය රශජය 

අමශතයවුවන් ිරටි ්, ැැසේ නිශ දන ක් නිම්්, කර තිශනන්ශන් 

අදශ  අමශතයවර ශ. නුහ්,  ශම් ැැසේ නිශ දන  නිම්්, කරපශ 

තිශනන්ශන් රශජය අමශතයවර ශ.   නිසශ   පිළිනඳව අධිකරණශහ 

දැනට නක්වක් විභශැ ශවමින් තිශනනවශ. 

ශමම ැැසේ පත්රශහ අරුහණ ශමොකක්ද? අලි තිතයනුූලප 

කිතිම  ලි ශපදිසචි ශනොක  අලි නැවත ලි ශපදිසචි කිතිම සඳහශ 

තමයි ශම් ැැසේ පත්ර  නිම්්, කරපශ තිශනන්ශන්. ඊට අමතරව 

අලි පරිහරණශහදී  හීපෑ අලි සතුන් උපශ ෝගි කර ැැතිම සඳහශ 

වන වැන්ති ැණනශවක්  සීමශ ැණනශවක් තුහන්නශන්ශසේ 

ඉදිරිප්, කර තිශනනවශ.  

ැුව නිශ ෝජය කථශනශ කතුමනි  අශ්ත රශේ පශරම්පරිකව 

විහශරසකථශනවප අලි හිටි ශ    වශශේම ශේවශපවප අලි හිටි ශ.   

වශශේම  ම් ප්රභූ  නවස ව්,න -මම   වචන  යුැ  උක් ශකොමශ 

සතුශ ේ ශ ොදන අේථශ න්- පවුල් තමන්ශේ වස ව්,භශව  

ශපන්වීම ශවනුශවන් අලි සතුන් සති ක ශ. අලිශ ම් න ්,තු 

කිතිම සඳහශ දැනට මශස කට සශමශනයශ න් ුවපි ල් පක්ෂ 

ශදකහමශරක  තුනක වශශේ වි දමක්  නවශ. එවැනි වි දමක් දරශ 

ැත හැකි වන්ශන් වස ව්, ප්රභූ පවුල්වපටයි. එම නිසශ අශ්ත රශේ 

ඉතිහශසශහ ශේවශපවප  විහශරසකථශනවප සහ නවස ව්,න පවුල් 

සතුව  අලි ිරටි ශ.   වස ව්,භශව  සති වූ ආකශර  ැැන ැැටු 

තිශනන නිසශ    වචන  මශ නැවත කි ශ  යුැ  උක් ශකොමශ 

සතුශ ේ ශ ොදන අේථශ න්.  

ැුව නිශ ෝජය කථශනශ කතුමනි  ශම් අලි සශම්ප්රදශයිකව අශ්ත 

ශපරහැරවපට සහ උ්,සවවපට පශවිච්චි ක ශ. විශ ේෂශ න්ම එදශ 

  අලි සති කරන්න කටයුතු කශ ේ වයශපශර ක් හැටි ට 

ශනොශවයි. එක පැ්,තකින් විහශරසකථශනශහ ශේවශප ක  එශහම 

නැ්,නම් වස ව්, පවුපක් තමන්ශේ ප්රභූ්,ව  විදහශ පශන්නයි එදශ 

අලි සති කශ ේ.   වශශේම දීේ  කශප ක් ුහළුල්ශල් අපි ශපරහැර 

සඳහශ්, අලි උපශ ෝගි කරශැන තිශනනවශ. විශ ේෂශ න්ම අශ්ත 

බු ක දහම ඉතශ ශහොඳ  දැහැමි දහමක්. හැනැයි  අශ්ත ශනොශහෝ 

ශදශනක් බු ක දහම්, එක්ක නැඳී තිශනන්ශන් එහි ්රිපිටක  ශහෝ 

එහි දහශම් ැැඹුර සමඟ ශනොශවයි  එහි සසසකකෘති  සමඟයි.   

නිසශ බු ක දහම ශපො ක ජන මශනිරක්,ව  සතුශ ේ තිශනන 

සසසකකෘති ්, එක්ක නේය ශවපශයි තිශනන්ශන්. ශවසක් උ්,සව  

අපට සසසකකෘති ක්. ශපොශසොන් ශතොරණ අපට සසසකකෘති ක්. 

නුවර ශපරහැර අපට සසසකකෘති ක්. සමන් ශේවශපශහ ශපරහැර 

අපට සසසකකෘති ක්.  වශ සතුශ ේ තමයි සමහර ශිෂකටශචශති  අශ්ත 

මහඟු තැන් සැඟවී තිශනන්ශන්. එ  ශවනම ප්ර කන ක්. ැුව 

නිශ ෝජය කථශනශ කතුමනි  ශම් අලි ජශවශරම ැැන කුවු කි න 

හැම ශවපශවකම අශ්ත පශරම්පරික  සසසකකෘතීන් හර පේයති ට 

එශරහි වන්නන් හැටි ට අේථ කථන  කරන නිසශ තමයි මශ ශම් 

පූේවිකශව ශැනැවි්,  කන්ශන්. ශමතැන තිශනන්ශන් ශපරහැර 

පිළිනඳ ප්ර කන ක් ශනොශවයි  අශ්ත සසසකකෘතීන් පිළිනඳ ප්ර කන ක් 

ශනොශවයි.   ැැන අපි ශවනම විවශද කරුහ. ශමතැන පැහැදිලි 

ව ශ න්ම තිශනන්ශන් අලි ජශවශරම පිළිනඳ ප්ර කන ක්.  

ැුව නිශ ෝජය කථශනශ කතුමනි  වස ව්,භශව ට අුශතන් 

සතු ්, වූවන් ිරටි ශ.   අ  කවුද? අරක්ම් ෆැක්ටරිකශරශ ෝ. 

විශ ේෂශ න්ම   99න් පසකශසේ   ශැොල්පන්ට වි ශප යන ක් 

උප ශ ැන්න පුළුවන්කම පැබුණශ.   වශශේම ශම්කට ශපොපශ 

පැනපු අ  තව්, හිටි ශ.   තමයි  විවිය ශටන් ේ සහ මැඩි හරහශ 
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 ටිමඩි ැහපශ යන  එකතු කර ැන්නශ ශචෞර න්.   ශැොල්ශපෝ, 

අර වස ව්,භශව ට ශපොපශ පැනපු අ .   වශශේම තව්, අ  

හිටි ශ.   තමයි  ශේ පශපන  උපශ ෝගි කරශැන වි ශප ුහදල් 

සම්භශර ක් එක්කුසක කර ැ්, අ .   ශැොල්ශපෝ, අර 

වස ව්,භශව ට ශපොපශ පැනපු අ ; පශරම්පරික අ  ශනොශවයි. අපි 

දන්නවශ ශන්. විශ ේෂශ න්ම 0222න් පසකශසේ අශ්ත රශේ එවැනි 

වි ශප ම්පක ක් නිේමශණ  වුණශ. නව ම්පක ක් නිේමශණ  

වුණශ. තවුන් තමයි ම්ක් වයශපශරික න්  අරක්ම් ෆැක්ටරිකශර න්  

නශේ හිමි න්  ශටන් ේවලින්  ටිමඩි ැහන්නන්  විවිය පයිසන් 

හරහශ  ටි මඩි ැහන්නන්. ශමවැනි නව ශචෞර  යනව්, 

කඩු ශ මක් බිහි වුණශ. හැනැයි    යනව්, කඩු ශ මට හැම 

විටම අර පැරණි වස ව්, පවුල් එක්ක ශපොඩි හීනමශන ක් තිබුණශ. 

  නිසශ ශම් අුතින් ශපොපශ පැනපු කඩු ශ මට නනෑ වුණශ 

තමන්ශේ හීනමශන   ටප්, කර ැැතිම ශවනුශවන් අලිශ ක් 

සති කරන්න. ැුව නිශ ෝජය කථශනශ කතුමනි    ශැොල්පන්ට 

අලිශ ක් සති කරන්න නනෑ වුණශ. ශමොකද    ශැොල්ශපෝ 

ශනොශහෝ විට අු්, පන්ති කට ශපොපශ පැන්නශට   ශැොල්පන්ශේ 

මනස සසසකකෘතිකම  ව  ශ න් දියුු වුශඩු නැහැ.   ශැොල්ශපෝ 

රශජය පශපන ට උපශදසක ැන්ශන් ඥශනශ අක්කශශැන්. ශනශහ්, 

ැන්න  න්ශන්  ලි න්ත වයිේ ැශවට. ශකොශරෝනශවපට ශනශහ්, 

ශහො න්ශන් යම්මික පැණිශ න්.   වස ව්, පවුශල් සකවභශව  

ශම්කයි. ශමොකද  තවුන් යන  එක්කුසක කර ැ්,තශට කවදශව්, 

සසසකකෘතිකම  ව ශ න් මනස දියුු පවුල් නවට ප්, වුශඩු. 

නැහැ.   නිසශ  ඥශනශ අක්කශශැන් රශජය පශපන ට උපශදසක 

ැන්න  යම්මික පැණිශ න් ශකොශරෝනශ සුව කරන්න උ්,සශහ 

කරන  නශථ ශදවි න්ශැන් උදවු ැන්න ශමශහම කඩු ශ මක් 

බිහි වුණශ.  තවුන් සසසකකෘතිකම  ව ශ න්  ක්තප්,. හැනැයි  

තවුන්ට යන  තිශනනවශ.   යන  තිශනන කඩු ශ මට තමන්ශේ 

අර හීනමශන ්,  අව සසසකකෘතික ැති ්, ශහේතුශකොටශැන නැති 

ශප්රෞඪත්්,ව ක් ආශරෝපණ  කර ැන්න නනෑ වුණශ.  නැති 

ශප්රෞඪත්්,ව ක් ආශරෝපණ  කර ැැතිම ශවනුශවන් තවුන් අලි සති 

කරන්න පටන් ැ්,තශ. එම නිසශ වි ශප ද  සහිත සශතක්  සතුන් 

ශදශදශනක්  තුන්ශදශනක් තවුන්ට හිමියි. අර පැරණි  වස ව්,  ප්රභූ 

පවුල් එක්ක තිබුු හීනමශනශහ ැැටුම නිසශ විවියශකශර වසචශ හශ 

දූෂණවලින් යන  එක්කුසක කර ැ්, අු්, ම්පක   තමන්ශේ 

ප්රභූ්,ව  ශවනුශවන් අලි සති කරන්න පටන් ැ්,තශ; අලි එකතු 

කරන්න පටන් ැ්,තශ. ශම  අලි ජශවශරශම් එක පැ්,තක්.  

අලි ජශවශරශම් අශනක් පැ්,ත ශමොකක්ද?   අලිශ ක් ුවපි ල් 

පක්ෂ  22ට  පක්ෂ  52ට අශ වි ශවන්න පටන් ැ්,තශ. හනරණ 

ප ශශ්, නම්   අලි සසචශරක වයශපශර ට ශ ොදශ ැනු පැබුවශ. 

  වශශේම විවිය ශපරහැරවපට අධික මිප ැණන්  ටශ්, අලි 

සතුන් ශදන්න පටන් ැ්,තශ.   නිසශ අලි සතුන් පැහැරශැන සති 

දැඩි කිතිම්, වයශපශර ක් නවට ප්, වුණශ.   නිසශ ශම් අලි 

මසශකොල්ප  නිකම් ිර ක වුු ශද ක් ශනොශවයි. ශම් මසශකොල්ප  

ිර ක වන්ශන්   නැති වස ව්, ප්රතශපව්,භශව  අ්,ප්, කරැැතිම 

සඳහශ සහ තමන්ශේ හීනමශන  පි මස කරැැතිම සඳහශ අව ය 

වන ශමවපමක් හැටි ට. අශනක් එක  තමන්ශේ වයශපශර ක් 

හැටි ට. ශම්ක අලි ජශවශරමක් වුණශ.   නිසශ  අලි ලි ශපදිසචි කිතිම 

සඳහශ සශම්ප්රදශයිකව රමශ ද ක් හදපශ තිබුණශ. විශ ේෂශ න් 

    දී ශැන ආ පනත අනුව  ලි ශපදිසචි ශනොක  අලිශ ක් 

ඉන්නවශ නම්   අලි ශ ශපො ක ශේප ක්. දැන් තුහන්නශන්ශසේපශ 

ශමොකක්ද කරන්ශන්? ශම් පන්, ශකටුම්පතින් ලි ශපදිසචි 

ශනොකරන පද අලිශ ම්ට ලි ශපදිසචි කිතිම සඳහශ නපපත්ර ක් 

ශදන්න ූ දශනම් ශවනවශ. එශහම කරන්ශන් ශකොශහොමද? 

ලි ශපදිසචි ශනොකරන පද අලිශ ක් කි න්ශන් ශහොර අලිශ ක්. 

දැන් තුහන්නශන්ශසේ ශම් කරන්න හදන්ශන් ශමොකක්ද? ශම  අලි 

ජශවශරම්කුවවන්ට ඉනිමස නැඳීමක්  අලි ජශවශරම්කුවවන්ශේ 

ජශවශරම සශයශරණ  කිතිමක්.  

ැුව නිශ ෝජය කථශනශ කතුමනි  අපි දන්නවශ ශකශනම් ගිනි 

අවි ක් ති ශ ැන්නවශ නම්  කට පයිසන්  නනෑ නව. හැනැයි  

පයිසන් එකක් තිශනන ගිනි අවි තිශනනවශ. ශහොශරන් පැහැරැ්, 

ගිනි අවි්, තිශනනවශ.  

 
ෙු ලලිත් එල්ලාවල මහතා   
(மாண்புமிகு லலித் எல்லாவல)  

(The Hon. Lalith Ellawala)  

89ක් තිශනනවශ. 

 
ෙු අනුස දිසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

ත    න්තම් ශබ්ුවණශ තනතුමශ.  

ැුව නිශ ෝජය කථශනශ කතුමනි  එශහම ගිනි අවි තිශනනවශ. 

එතශකොට ශම් කරන්න හදන්ශන් ශමොකක්ද? ශම් කරන්න 

හදන්ශන් ශවන ුහම්්, ශනොශවයි. තිතයනුූලප ශනොවන ගිනි අවි 

අ්, අ සගුවට අරශැන  අධිකරණ ට ඉදිරිප්,ශකොට අධිකරණශහ 

නක් භශඩු  ක් ශපස තිශනනවශ. දැන් තුහන්නශන්ශසේ කි නවශ  

අන්න   නක් භශඩු  හැටි ට තිශනන ගිනි අවි ට licence එකක් 

ශදන්න කි පශ. මම කි න්නම් කරපු විධි .   කි න්ශන්  අලි 

වේැ කිහිප ක් ඉන්නවශ. එකක්  ලි ශපදිසචි කරන පද අලි 

ඉන්නවශ  ලි ශපදිසචි ශනොකරන පද අලි ඉන්නවශ    වශශේම 

උසශවිවප නක් භශඩු  ශපස අලි ඉන්නවශ. අලි 38ක් පිළිනඳ 

ශචෝදනශ තිශනනවශ. ැුව නිශ ෝජය කථශනශ කතුමනි  

මශහසකත්රශ්,වුවන් ශදශදශනම් විිරන් එතැනින් අලි  5ක් ශම් 

නපපත්ර ට  ට්,ව නිදහසක කරන්න කි පශ නිශ ෝැ ක් ශදනවශ.  

  නිශ ෝැ  මශ  ඟ තිශනනවශ. ශකො ෙ ප්රයශන මශහසකත්රශ්,  

නඅයයක්ෂ ජනරශල්  ශ්රී පසකශ ජශතික ස්,්,ව උදයශන 

ශදපශේතශම්න්තුව  අනැශරික යේමපශප මශවත  ශදහිවපන  න 

අ ට නක් තීන් කවක් දන්වශ ිරටිනවශ. ශම් නක් තීන් කශවන් 

කි න්ශන් ශමොකක්ද? අපරශය පතික්ෂණ ශදපශේතශම්න්තුශ   

විශ ේෂ විමේ න අස   හි සකථශනශධිපති විිරන්  අධිකරණ ට 

කුවු වශේතශ කරමින්   අධිකරණ ක්රි ශ මශේැ හශ විමේ න 

කටයුතු කරමින් තිශනන අලි ශම් ැැසේ නිශ දන  අනුව නිදහසක 

කරන්න කි පශ අධිකරණශ න් ඉල්පශ ිරටිනවශ. හැනැයි  ශම් 

සකථශනශධිපතිවර ශම තමයි ශම් පිළිනඳ පතික්ෂණ කරමින් 

මශහසකත්රශ්,වර ශට කුවු ඉදිරිප්, කරන්ශන්.  තිතිපති 

ශදපශේතශම්න්තුවම තමයි   පිළිනඳව නක් විභශැ ට පක් 

කරන්ශන්. හැනැයි  ිර ක වන්ශන් ශමොකක්ද?   

 
ෙු විමලවීස දිසානායක මහතා (වනජීවී රැකවසණය  අලි 

වැ  හා අෙල් දදිකිරීම ඇතුළු ආසක්ෂිත වැඩ ිළිතගවළවල් 

හා කැලෑ නැවත වො කිරීම හා වන සම්පත් සංවර්ධන  

සාජ අමාතතුමා)  
(மாண்புமிகு விமலவீர திசாநாயக்க - வனசீவராசிகள் 

பாதுகாப்பு, யாகன தவலி மற்றும் அகைிககள நிர்மாணித்தல் 

உள்ளிட்ட பாதுகாப்பு நடவடிக்கககள் மற்றும் மீள் காடாக்கம், 

வனவள அபிவிருத்தி  இரா ாங்க அகமச்சர்)   

(The Hon. Wimalaweera Dissanayake - State Minister of 
Wildlife  Protection, Adoption of Safety Measures including 
the Construction of Electrical Fences and Trenches and 
Reforestation and Forest  Resource Development) 
ැුව මන්ත්රීතුමශ  මට ශපොඩි ප්ර කන ක් අහන්න පුළුවන්ද? 

 
ෙු අනුස දිසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

ත   ශකටිශ න් අහන්න.  
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පශේලිශම්න්තුව 

ෙු විමලවීස දිසානායක මහතා  
(மாண்புமிகு விமலவீர திசாநாயக்க)   

(The Hon. Wimalaweera Dissanayake) 

ත  ැැසේ නිශ දනශහ    නිදහසක කිතිම සම්නන්යශ න් 

උසශවි ට අදශ  වැන්ති ක් -   [නශයශ කිතිමක්] 

 

ෙු අනුස දිසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

අන්න   ැුව රශජය අමශතයතුමශ කි නවශ ශම්ක උසශවි ට  

අදශ  නැහැ කි පශ. හැනැයි  උසශවිශ න් තීන් කවක් ශදනවශ. 

තීන් කව ශදන්න උපශ ෝගි කර ැන්ශන් ශමොකක්ද? 

 
ෙු විමලවීස දිසානායක මහතා  
(மாண்புமிகு விமலவீர திசாநாயக்க)   

(The Hon. Wimalaweera Dissanayake) 

තනතුමශ ැැසේ එක නපපශ මට කි න්න   තිශනනවශ නම්. 

 
ෙු අනුස දිසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

නැහැ  නැහැ  මම කි න්ශන් උසශවි තීන් කව. උසශවි තීන් කව 

තිශනන්ශන් 020 .28.   දින.   

 
ෙු නිගයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ැුව මන්ත්රීතුමශ  තනතුමශට තව විනශඩි ශදකක කශප ක් 

තිශනනවශ. 

 
ෙු අනුස දිසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

ැුව නිශ ෝජය කථශනශ කතුමනි  මම ඉක්මනින් අවසන් 

කරන්නම්.   

ැැසේ නිශ දන  අනුව කි නවශ  ශම් අලි නිදහසක කරන්න 

කි පශ. හැනැයි  අධිකරණ  භශරශහ නක් භශඩු  හැටි ට අලි 

 3ශදශනක් ඉන්නවශ. හැනැයි  ඊට අමතරව අලිශ ක් නිදහසක 

කරන්න කි නවශ.   අලි ශ කවුද?  විශ ේෂශ න් ශමහි සඳහන් කර 

තිශනනවශ  මිරිහශන  නුශේශැො  ලිපිනශහ පදිසචි එන්.ජී. රශජපක්ෂ 

කි න නම. ශම් එන්.ජී. රශජපක්ෂ කි න්ශන් ශැෝසශභ  රශජපක්ෂ. 

ශම්  ශැෝසශභ  රශජපක්ෂශේ අලි ශ. මම ශම්ශක් තිශනන නම 

කි න්ශන්. මම හිතන්ශන් ජනශධිපතිවර ශ.  මිරිහශශන් පදිසචි . 

එතුමශශේ අලි ශට ශමොකක්ද වුශඩු? 02 5 අවුුවේශේ එතුමශශේ 

අලි ශ එතුමශට න ්,තු කරන්න නැහැ කි පශ භශර  කන්නශ. නක් 

භශඩු  ම්්, ශනොශවයි   අලි ශ. දැන් ජනශධිපති  වුු හැටිශහ 

නැවත   අලි ශ පිළිනඳ කි න්ශන් ශමොකක්ද?    හිටපු 

ජනශධිපතිවර ශ විිරන් පත්ර කින් ප්රදශන  කරපු අලිශ ක්. අයි ශ 

විිරන් මල්ලිට ප්රදශන  කරපු අලිශ ක්. අයි ශ විිරන් මල්ලිට 

ප්රදශන  කරපු අලි ශ නැවත භශර  කන්නශ. දැන් ශම් ැැසේ 

නිශ දන  උපශ ෝගි කරශැන ශමොකද කරන්ශන්?   අලි ශ 

නැවත ශදන්න කි නවශ. ශම්  සන්නසක පත්ර කින් දීපු අලි ශ.  

තනතුමන්පශ හිතනවශද ශම්ක නිවැකුදියි කි පශ? අශ්ත රශේ 

අධිකරණ පේයති ක් තිශනනවශ  නක් භශඩු  තිශනනවශ  ශමශහේ 

ැැසේ නිශ දන ක් ැහනවශ  ශම් අ  තමන්ශේ අලි නිදහසක කර 

ැන්නවශ.    හීනමශන . අුශතන් ප්රභූ්,ව  ආශරෝපණ  කර 

ැැතිම සඳහශ දරන හීනමශන මනස තිශනන්ශන්.  ක තිශනන්ශන් 

  ශැොල්පන්ට විතරක් ශනොශවයි. 

මම තව අලි ශදන්ශනක් ැැන කි න්නම්. ශම්  හීනමශන . 

විවිය  ටි ැනුශදනු හරහශ අුතින් යන  එක් කුසක කරැ්, 

කඩු ශ ම් ඉන්නවශ.   කඩු ශ මට නැති ප්රභූ්,ව   නැති 

වස ව්,භශව  ආශරෝපණ  කර ැැතිම ශවනුශවන් අලි සතුන් 

සති කරන්න පටන් ැන්නවශ. ඊ ඟ අලි ශදන්නශ කවුද? එක 

අලිශ ක් තමයි  ‘මිහින් රශජශ‘ අලි ශ. අනික් අලි ශ ‘ශරෝහණ 

රශජශ‘ අලි ශ.   අලි ශදන්නශ අයිති කශටද? එක අලිශ ම්ශේ 

address එක වීරකැටි   අනි්, අලි ශශේ address එක ශකෝේශේ. 
හැනැයි  ශදශදනශම අයිති එන්.ශක්. වන්නිනශ ක කි න 

එක්ශකනශට. එන්.ශක්. වන්නිනශ ක කි න්ශන් කවුද? ආරක්ෂක 

නිපයශරිශ ක්. දන්නවශ ශන්  කශශේ ආරක්ෂක නිපයශරි ශද 

කි පශ. ආරක්ෂක නිපයශරින්ට අලි ශකොශහන්ද? සශමශනය 

ආරක්ෂක නිපයශරිශ ම්ට අලි ශදශදශනක් ඉන්නවශ. [නශයශ 

කිතිමක්] මට ශනොශවයි  ශහො පශ නපන්න. ශම්  එන්.ශක්. 

වන්නිනශ ක.   කි න්ශන්  ශනවිල් වන්නිනශ ක. අැමැතිතුමශ 

 ඟ ඉන්න ආරක්ෂක භට ශ.  ශතොරතුුව සතිද? අලි ශදන්ශනක් 

ඉන්නවශ. නැති ප්රභූ්,ව ක්  වස ව්,භශව ක් ආරක්ෂශ කර ැැතිම 

ශවනුශවන් දැන් අලි මසශකොල්ප ක ශ ශදනවශ. අන්න   අලි 

ශකොල්පකුවවන්ට  අලි වසචනික න්ට අව ය වන ඉණිමස 

නැඳීමක් ශපස තමයි දැන් ශම් ැැසේ නිශ දන  ඉදිරිප්, කර 

තිශනන්ශන්. 

සකතුතියි. 
  

ෙු නිගයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ැුව මධුර විතශනශේ මන්ත්රීතුමශ. තනතුමශට විනශඩි 9ක 

කශප ක් තිශනනවශ. 

Order, please! ැුව නිශ ෝජය කශරක සභශපතිතුමශ 

මූපශසන ට පැමිශණනවශ සති. 
 

අනතුුව ෙු නිගයෝජ කථානායකතුමා මූලාසනගයන් දවත් 
වූගයන්  නිගයෝජ කාසක සවාපතිතුමා [ෙු අංෙජන් සාමනාදන් 
මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிரா 
சனத்தினின்று அகலதவ, குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 
[மாண்புமிகு அங்க ன் இராமநாதன்] தகலகம வகித்தார்கள்.  

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. ANGAJAN 
RAMANATHAN] took the Chair. 

 

ෙු නිගයෝජ කාසක සවාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Madhura Withanage, you may start now.\ 
 
 
 

[අ.භශ.  .05] 
 

ෙු මධුස විතානගප මහතා 
(மாண்புமிகு மதுர விதானதக)  

(The Hon. Madhura Withanage)  

ැුව නිශ ෝජය කශරක සභශපතිතුමනි  අද දින ඉතශ වැදැ්, 

පන්, ශකටුම්පතක් සහ නිශ ෝැ කිහිප ක් සශකච්ඡශවට භශජන 

ශවපශ තිශනනවශ. විශ ේෂශ න්ම පශරිශභෝගික න් කුක ැැතිම 

කි න කශරණශශ දී මම තමයි ප්රථම වතශවට 020  අශප්රේල් 26වන 

දශ  02 5 ිරට 02   දක්වශ කශප  තු ්,    වශශේම මම 

පැමිණිල්ප ඉදිරිප්, කරපු දින දක්වශ්, NMRA එශක්්,  ෂෂය 

සැපයුම් අස ශහ්,    වශශේම රශජය ෂෂය තිතිැත සසසකථශශ ්, 

569 570 
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ිර ක වූ දූෂණ ක්රි ශ සම්නන්යශ න්  එම දූෂිත ැනුශදනු 

සම්නන්යශ න් අපරශය පතික්ෂණ ශදපශේතශම්න්තුවට පැමිණිලි 

කශ ේ. එම පැමිණිල්ප සහ ඊට අදශ  ශල්ඛ්න ශම් අවසකථශශ දී මම 

සවාෙත* කරනවශ. 

 අද ත්,්,ව  ැැන මම සන්ශතෝෂ ශවනවශ. එදශ ුවපි ල් 

3 5ට ෆශමිර එශක් තිබුු එන්නශ්,  එශහම නැ්,නම් ෂෂයශහ 

 කක 52 222ක් ුවපි ල්  6 952ක අවම ශටන් ර ක්  ටශ්, 

ැන්නශකොට  ක විපක්ෂ නශ කතුමශ දැක්ශක් නැහැ    වශශේම 

විපක්ෂශහ අශනක් මන්ත්රීවුව දැක්ශක්්, නැහැ. ශමොකද  අද 

විපක්ෂශහ සමහර මන්ත්රීතුමන්පශ NMRA එක කි වශම නිකම් 

පරප ශවපශ නටන්ශන්. තනතුමන්පශ කපනප ශවන්න එපශ. 

ශමොකද  තක්ශකෝම ශතොරතුුව ශහො පශ තමයි මම 020  අශප්රේල් 

26වැනිදශ පැමිණිල්ප දැම්ශම්. මම්,  මශේ සශහෝදර මන්ත්රීවුව 

ශදශදශනම්්, ශම් සම්නන්යශ න් පැමිණිලි කරන්න අපරශය 

පතික්ෂණ ශදපශේතශම්න්තුවට ගි ශ. ිර ුම ශතොරතුුව එක්ක 

තමයි අපි ශම් කශරණශව එදශ අපරශය පතික්ෂණ 

ශදපශේතශම්න්තුවට ඉදිරිප්, කශ ේ. විශ ේෂශ න්ම NMRA එක 

හදපු මහ ශමො කුවවන්    වශශේම ෂෂය මශෆි ශවට සම්නන්යව 

  මහ ශමො කුවවන් එක්ක හිටපු පුේැප න් මම ශම් පැමිණිල්ප 

දැම්මශට පසකශසේ ශහොඳට නටන්න පටන් ැ්,තශ.  ශක් ප්රතිලප ක් 

විධි ට තමයි  මීට මශස කට  ශදකකට කලින් එහි ශතොරතුුව සහ 

ද්,ත විනශ  කර තිශනන්ශන්. එම නිසශ මම ශම් ශවපශශ  ශමම 

පැමිණිල්ශල් වැදැ්, කශරණශ කිහිප ක් ශම් ැුව සභශවට ඉදිරිප්, 

කරනවශ.  

 විපක්ෂ  දැන් අු්,ම රමශ ද ක් ශහො ශශැන තිශනනවශ. 

පිටශකොටුශ  පික්ශපොකේ ැහන මිනිහශ හරි මශප ක න මිනිහශ හරි 

මශප ක් ක ශශැන  කවනශකොට කි නවශ  නශමන්න ශහොශරක්  

ශමන්න ශහොශරක්න කි පශ. විපක්ෂ ්, අද   වශශේමයි. ශම් ැුව 

සභශවට සවිල්පශ නශමන්න ශහොුව  ශමන්න ශහොුවන කි නවශ. 

ස්,තටම නපනශකොට නශමන්න ශහොුවන කි පශ කි න කේටි ම 

තමයි  ශහොුව.  ක මම අද ත්තපු කරපශ ශපන්වනවශ. 

මම අද උදෑසන්, අපරශය පතික්ෂණ ශදපශේතශම්න්තුශවන් ශම් 

පිළිනඳව ශතොරතුුව විමසුවශ.   අනුව තවුන් මට ප්රකශ  ක ශ  ශම් 

ශවනශකොට ඉතශම සශේථකව එම පතික්ෂණ කටයුතු කරනවශ 

කි පශ. තවුන් ප්රකශ  කරපු වැදැ්, කශරණශ කිහිප ක් තිශනනවශ. 

ශමොකද  පසුගි  දිනවප ශම් පතික්ෂණ  සම්නන්යශ න් විමේ න 

කටයුතු කරනශකොට  හ පශපන ආඩුක්ව ප්, කරපු සමහර 

නිපයශරින් එළි ට එන්ශන් නැතුව පැ  ැණන් කශමරවප හැසගිපශ 

ඉන්නවශ ු. ඊට පසු අධිකරණ නිශ ෝැ අරශැන තමයි කට 

උ්,තර අරශැන තිශනන්ශන්. මීට අදශ ව මශ  ඟ තිශනන 

ශතොරතුුව සතු ්, ිර ු ශල්ඛ්න මීට ශපර මශ සභශැත ක ශ.  

ැුව නිශ ෝජය කශරක සභශපතිතුමනි  සශමශනයශ න් දවදය 

සැපයුම් අස  ට සෑම ශරෝහපකින්ම පැශනන ඉල්ලීම් එකතු කර  

ඊ ඟ වේෂ ට අව ය වන ශනශහ්, ශවන් ශවන් ව ශ න් තීරණ  

කර  අව ය ශටන් ේ කැඳවශ තමයි රජ   එශහම නැ්,නම් ෂෂය 

තිතිැත සසසකථශව එම මිපදී ැැතිම් කරන්ශන්. හැනැයි  දවදය 

සැපයුම් අස   ජශතික ෂෂය නි ශමන අධිකශරි ්, එක්ක එකතු 

ශවපශ වයශජ ශනශහ්, හිඟ ක් මවශ පශපශ ශපොම් ජශවශරමක් කර 

තිශනනවශ.  

ශම් පැමිණිල්ශල් සඳහන් තව්, වැදැ්, කශරණශවක් මම ශම් 

ශවපශශ  ශම් ැුව සභශවට ඉදිරිප්, කරනවශ. සතැම් අවසකථශවප 

සතැම් ෂෂය ශතෝරශ ැ්, සැපයුම්කුවවන්ට පමණක් පනශ දීම 

සඳහශ අශනක් සැපයුම්කුවවන්ශේ ලි ශපදිසචි  ප්රමශද කිතිම ශහෝ 

ප්රතික්ශෂේප කිතිම  එශහම නැ්,නම් ශටන් ේ පටිපශටි  තු දී  

ශනශහ්, සඳහශ අසශමශනය ශපස අතිවි ශප ුහදපක් අ  කිතිම 

කරන නව ශපති  නවශ. සතැම් විට සැනෑ ෂෂය අව යතශව 

සම්නන්යශ න් නි මිත ශතොරතුුව ශසො ශ නැලීමක් ශනොශකොට  

එශසේම ශවශ ඳ ශපොශ ේ මිප ැණන් පිළිනඳව විමසීමක් ශහෝ 

ශනොශකොට අසශමශනය ශපස අතිවි ශප ුහදපක් සහිත ශටන් ේ 

අනුමත කරනවශ. මශ කලිනු්, කි වශ  විශ ේෂශ න්ම ෂෂය මිපදී 

ැැතිම සහ ආ තන ලි ශපදිසචි කිතිශම්දී ශපෝක ශසෞඛ්ය 

සසවියශනශ න් නිම්්, කර සති   සඳහශ පිළිැ්, නිේණශ ක 

තිශනන නව.  

  වශශේම NMRA එක විිරන් ශමරටට ශැන්වීමට අවසර 

ශදන පද ශනශහ්, වේැ සඳහශ පසුගි  වසර පහ තු ම මිප 

ූ ත්ර ක් පනශ දී ශනොමැති නව්, මශ වැකීශමන් ප්රකශ  කරනවශ.  

අවිධිම්, මිපදී ැැතිම් ද ිර ක කර තිශනනවශ.   ලිපි ශල්ඛ්න සහ 

ද්,ත පතික්ෂශ කිතිශම්දී එ  ඉතශ පැහැදිලිව ශපශනනවශ. අපි ශම් 

පැමිණිල්ප ඉදිරිප්, කරන්න කලින් පනශ ැ්, ශතොරතුුව අනුව 

ඉතශ පැහැදිලිව  ශපශනනවශ  නරපත  ශපස මහජන ුහදල් සතුළු 

ශේප  වසචශවක් ිර ක කර තිශනන නවට.  

මිප ූ ත්ර ක් සකසක කිතිශම්දී කුවු කිහිප ක් විශ ේෂශ න්ම 

නපනවශ. අද අපි පශරිශභෝගික න් පිළිනඳව කථශ කරන ශවපශශ   

පශරිශභෝගික න්ශේ අයිතිවශිරකම් ආරක්ෂශ කරන ශවපශශ  

ගුණශ්,මක ෂෂය අක් මිපකට  සශයශරණ මිපකට  සහන මිපකට 

පනශ දීම ක  යුතුමයි. අශ්ත රජශහ ප්රතිප්,ති   කයි.   නිසශ 

තමයි අතිැුව ජනශධිපතිතුමශ ශම් ශවපශශ  ශම් දැඩි තීරණ ැන්න 

කි පශ අප දිරිම්, කරන්ශන්. විශ ේෂශ න්ම ශනශහ්,වප ප්රමිති   

  වශශේම ගුණශ්,මකභශව   අතුුව ආනශය පිළිනඳ වශේතශ  

නිෂකපශදන ආ තන පිළිනඳව  විශ ේෂශ න්ම ශේය   හශ විශේය   

ශවශ ඳ ශපොශ හි මිප ැණන්  නිෂකපශදන ට  න වි දම වැනි 

කශරණශ සපකශ තමයි අපි සශමශනයශ න් ෂෂය ක මිප තීරණ  

කරන්ශන්. හැනැයි  NMRA එකට පින් ිර ක ශවන්න    වශශේම 

එවක පැවැති  හ පශපන ආඩුක්වට  ෂෂය තිතිැත සසසකථශවට    

වශශේම දවදය සැපයුම් අස  ට පින් ිර ක ශවන්න ුවපි ල් 322ට  

ුවපි ල් 392ට  ුවපි ල් 3 5ට ැන්න පුළුවන් ෂෂය   ුවපි ල් 

 6 222ට  ුවපි ල් 02 222ට පසුගි  රජ  විිරන් මිපදී ැ්,තශ.  

 මශ ශම් ශවපශශ  ශම් ැුව සභශවට කි න්න කැමැතියි  

දවදය සැපයුම් අස  ්, - MSD එක්, -  NMRA එක්, එක්ක 

ශමම දූෂිත ැනුශදනුශ  ිරටි නව. අද මශ වැකීශමන් කි නවශ  

වයශජ ශනශහ්, හිඟ ක් මවපශ  ෂෂය ශතොැ ැන ශවප ෂෂය 

හිඟ ක් මවපශ  ිර ු ද්,ත විකෘති කරපශ තමයි එම දූෂිත 

ැනුශදනු ිර ක කශ ේ කි පශ. අද කිඹුල් කුනළු ශහළුවශට  කෑ 

ැැුණවශට අපරශය පතික්ෂණ ශදපශේතශම්න්තුවට ගිහිල්පශ ශම් 

සම්නන්යශ න් පැමිණිල්පක් දැම්මශද කි පශ පුළුවන් නම් 

කි න්න කි පශ විපක්ෂ ට මම අභිශ ෝැ කරනවශ. පශේලිශම්න්තු 

වරප්රසශදවපට ුහවශශවපශ ශමතැනට සවිල්පශ නිකම් කෑ ැහපශ 

වැ ක් නැහැ. ශමොන ආඩුක්ව ආව්,  කලින් ආඩුක්ශ  ශකො  

පශට ටයි එක දමශශැන ආ නිපයශරි ශ ශම් ආඩුක්ශ  ඉඳශැන රතු 

පශට ටයි එක දමශශැන ශහොරකම් කරනවශ නම්   වශට විුවේයව්, 

අපි නැඟී ිරටින නව මම ශම් අවසකථශශ  ප්රකශ  කරන්න කැමැතියි.  

 
ෙු නිගයෝජ කාසක සවාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Selvam 

Adaikkalanathan. You have 10 minutes.  
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————————— 
*  පුසනතකාලගහ තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ෙු ගසල්වම් අවඩක්කලනාදන් මහතා 
(மாண்புமிகு தசல்வம் அகடக்கலநாதன்)  

(The Hon. Selvam Adaikkalanathan)  
தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கதள, நன்றி!  

இன்று காகல சகபயில் நிகலயியற் கட்டகள 27/2இன் 

கீழ் தகௌரவ கத ந்திரகுமார் தபான்னம்பலம் அவர்களால், 

அநுராதபுரம் சிகறச்சாகலயிலுள்ள தமிழ் அரசியற் ககதி 

களின் விடயம் சம்பந்தமாக எழுப்பப்பட்ட தகள்விக்கு நீதி 

யகமச்சர் அவர்கள் ஒரு நல்ல பதிகலச் தசால்லியிருக்கின்றார். 

எங்களுகடய தமிழ் அரசியற் ககதிகள் பாதுகாக்கப்பட 

தவண்டும் என்பதும் அவர்ககள தவறிடத்துக்கு, குறிப்பாக 

யாழ்ப்பாணம் சிகறச்சாகலக்கு மாற்ற தவண்டும் 

என்பதும்தான் எமது பிரதான தகாாிக்கக. இருந்தாலும், 

இடம்தபற்ற தவறுக்காக நீதியகமச்சர் அவர்கள் இந்த நாடாளு 

மன்றத்திதல மன்னிப்புக் தகாாியிருந்தார். உண்கமயிதல 

அதகன நாங்கள் வரதவற்று நன்றிகயத் ததாிவித்துக் 

தகாள்கின்தறாம்.   

தமலும்,  னாதிபதி அவர்கள் ஐ.நா. சகபயின்                    

தபாதுச் தசயலாளகரச் சந்தித்ததபாது, இலங்ககயில் காணா 

மற்தபானவர்களுக்கு மரணச் சான்றிதழ் தகாடுக்கப் 

தபாவதாகச் தசால்லியிருந்தார். சர்வததச மனிதாபிமானச் 

சட்டங்களின் அடிப்பகடயிதல தபார்க்காலத்தில் சரணகட 

கின்றவர்கள் பாதுகாக்கப்படதவண்டும் என்பது நியதி. 

ஆனால்,  னாதிபதி அவர்கள் மரணச் சான்றிதழ் 

தகாடுப்பதாக ஒப்புதல் அளித்திருக்கின்றார். அந்த மரணச் 

சான்றிதழ் தகாடுக்கப்படுவது தகாகல தசய்யப்பட்டவருக்காக 

இருக்கலாம் அல்லது சாதாரணமாக இறந்தவருக்காக 

இருக்கலாம். இவர்களுக்குத்தான் மரணச் சான்றிதழ் 

தகாடுப்பது வைக்கம். ஆகதவ, கண்முன்னாதல ஒப்பகடக்கப் 

பட்டவர்கள் தகாகல தசய்யப்பட்டிருக்கின்றார்கள் என்ற 

அடிப்பகடயில்தான் இந்த மரணச் சான்றிதழ் தகாடுக்கப் 

படுகின்றது என்றுதான் நாங்கள் எடுத்துக்தகாள்ள முடியும். 

அந்தவககயிதல, அவர்ககளக் தகாகல தசய்தவர்களுக்கு 

இந்த நாட்டின் நீதித்துகற தண்டகன வைங்கதவண்டும் என்ற 

அடிப்பகடயில் நாங்கள் இந்தக் கருத்கத முன்கவக்கின்தறாம்.  

படுதகாகல தசய்யப்பட்டவர்களுக்கு மரணச் சான்றிதழ் 

தகாடுப்பதாகச் தசால்கின்ற  னாதிபதி அவர்கள், காணாமற் 

தபானவர்கள் ததாடர்பில் எங்களுகடய மக்களுக்கு நீதி 

வைங்குகின்ற வககயிதல, படுதகாகல தசய்தவர்ககளக் 

கண்டுபிடித்து நீதிமன்றத்திதல நிறுத்தித் தண்டகன வைங்கு 

கின்ற வாய்ப்கப உண்டுபண்ண தவண்டும். அப்தபாழுதுதான் 

இந்த விடயத்திதல ஒரு சாியான நீதிகய நாங்கள் காண 

முடியும். எங்களுகடய மக்களால் அவர்களுகடய பிள்களகள், 

கணவன்மார், சதகாதரர்கள் எனக் கண்முன்னாதல 

ஒப்பகடக்கப்பட்டுக் காணாமற்தபான அந்த உறவுகளுக்கு 

தவறும் மரணச் சான்றிதழ் வைங்குவதாக  னாதிபதி அவர்கள் 

கூறிய கருத்து அந்த உயிர்களின் தபறுமதிகய மிகத் துச்சமாக 

மதிப்பதுதபாலதான் அகமந்திருக்கின்றது. “நாங்கள் தகாகல 

தசய்தவாம். அதற்குப் பிறகு அவர்களுக்கு இறப்பு அத்தாட்சிப் 

பத்திரத்கதத் தருதவாம். அகதப் தபற்றுக்தகாள்ளுங்கள்!” 

என்று தசால்வதுதபால இருக்கின்றது. எனதவ, இரண்டு 

விடயங்களிதல அரசு தவறிகைத்திருக்கின்றது. ஒன்று, 

கண்முன்னாதல உறவுககள ஒப்பகடத்துவிட்டு இன்கறக்கும் 

தபாராடிக்தகாண்டிருக்கின்ற அந்தத் தாய்மார்களினால் 

ஒப்பகடக்கப்பட்டவர்கள் இந்த ஐ.நா. சகபயினுகடய அந்த 

மனிதாபிமான மனித உாிகமச் சட்டத்தின்படி சாியான 

முகறயிதல பராமாிக்கப்படவில்கல என்ற குற்றம். 

இரண்டாவது குற்றம், கண்முன்னாதல ஒப்பகடக்கப்பட்டவர் 

ககளக் தகாகல தசய்தவர்கள் பாதுகாக்கப்படுகின்ற 

நிகலயிதல, எந்தவித நியாயமுமின்றி  னாதிபதி அவர்கள் 

இறந்தவர்களுக்கு மரண அத்தாட்சிப்பத்திரம் தகாடுப்பததன 

ஐ.நா. சகபயினுகடய தபாதுச் தசயலாளருக்குத் தன்னுகடய 

கருத்கதச் தசால்லியிருப்பது.  இது எந்த விதத்தில் 

நியாயமானது ஆகதவ, நாங்கள் இகத வன்கமயாகக் 

கண்டிக்கின்ற அதததநரத்திதல, இந்த உயர் சகபயிதல ஒரு 

தகாாிக்கககய விடுக்கின்தறாம். அதாவது, கண்முன்னாதல 

ஒப்பகடக்கப்பட்டவர்ககளப் படுதகாகல தசய்தவர்கள் 

நீதியின்முன் நிறுத்தப்பட தவண்டும். தபார்க்காலத்திதல 

சரணகடந்தவர்களாக ஒப்பகடக்கப்பட்ட எங்களுகடய 

மக்களுகடய உயிர்ககளச் சிகதத்துவிட்டு, அதற்கான எந்த 

தவாரு நடவடிக்கககயயும் தமற்தகாள்ளாது, அவர்களுக்கு 

தவறுமதன மரணச் சான்றிதழ் தகாடுப்பததன்பது இந்த 

நாட்டிதல தமிழ் தபசும் மக்களுகடய உாிகமகயப் 

பறிக்கின்ற, அவர்களுகடய உயிர்ககளத் துச்சதமன 

மதிக்கின்ற ஒரு நிகலப்பாடு இந்த நாட்டின் ஆட்சியாளர் 

களுக்கு இருக்கின்றது என்பகததய காட்டுகின்றது. இந்த 

மனப்பான்கமதான் தமிைர்ககள ஆயுதம் ஏந்த கவத்தது. இந்த 

நிகலகமதான் எங்களுகடய இகளஞர்ககளத் தூண்டி 

அவர்ககள ஆயுதம் ஏந்தகவக்கின்ற ஒரு சூைகல 

உருவாக்கியது.   

தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கதள, 

இப்தபாழுது என்ன நடக்கின்றது? இலங்கக ஒரு  னநாயக 

நாதடன்று தசால்லிக்தகாண்டு, பல மனித உாிகம மீறல்கள் 

நடந்துதகாண்டிருக்கின்ற ஒரு நாடாக ஆக்கப்பட்டிருக் 

கின்றது. அவற்கற நாங்கள் இந்தச் சந்தர்ப்பத்திதல ஐ.நா. 

சகபக்கும் அறிவித்திருக்கின்தறாம். இங்கு தமிழ் மக்களுகடய 

நிலங்கள் சூகறயாடப்படுகின்றன. எங்களுகடய மக்களு 

கடய நிலங்களில் வனவளத் திகணக்களம், ததால்தபாருள் 

திகணக்களம் என்பகவ 'பறகவகள் சரணாலயம்' என்றும் 

'ததால்தபாருள் பாதுகாப்பு' என்றும் தசால்லிக்தகாண்டு, 

அடாவடித்தனமாகத் தங்களுகடய நடவடிக்ககககள 

தமற்தகாள்கின்றன. அகவ எங்களுகடய பிரததசத்தின் 

ததால்தபாருள்கள்! எங்களுகடய மக்களின் அரசர்கள் 

வைியாக அல்லது எங்களுகடய மக்களின் பரம்பகர வைியாக 

வருகின்ற எமது மக்களுக்குச் தசாந்தமானகவககள இந்த 

நாட்டிதல இருக்கின்ற தபரும்பான்கம மக்கள் தங்களுகடய 

உாித்ததன்று தகாண்டாடுகின்ற அல்லது அவற்கறத் 

தங்களுகடயததன மாற்றியகமக்கின்ற தசயற்பாடு அங்கு 

நகடதபற்றுக்தகாண்டிருக்கின்றது. இன்கறக்கும் இராணுவம் 

தங்களுகடய தசயற்பாடுகள் காரணமாகப் பல நிலங்ககள 

அபகாித்துக்தகாண்டிருக்கின்றது. அகததயல்லாம் நாங்கள் 

ஐக்கிய நாடுகள் சகபக்குச் தசால்லியிருந்ததாம். இதுதான் 

தற்தபாகதய உண்கம நிகலகம! இன்கறக்கு இந்த நாட்டில் 

 னநாயக நிகலகம வந்ததன் பின்பும் வடக்கு, கிைக்கிதல 

இருக்கின்ற எங்களுகடய மக்கள் மிகவும் துன்பப்பட்டுக் 

தகாண்டு இருக்கின்றார்கள். ஆகதவ, இந்த விடயத்கத 

நாங்கள் சர்வததச ாீதியாகத்தான் ககயாளதவண்டுதமன்பது 

என்னுகடய கருத்தாகும்.  

இன்தனாரு விடயம்  பற்றி நான் குறிப்பிட்டாக தவண்டும். 

அதாவது, இன்கறக்கு இந்த தகாதரானா தடுப்புக்கான 

vaccine தபாடுகின்ற விடயத்தில்கூட சீனா, இந்தியா, 

அதமாிக்கா என்ற நாடுகளின் vaccineகளின் அடிப்பகடயில் 

மக்ககளப் பிாித்தாளுகின்றார்கள். இது ததாடர்பாக 

எங்களுகடய மக்களுக்குச் சந்ததகம் ஏற்பட்டிருக்கின்றது. 

சீனாவினுகடய vaccineஐ தபாட்டுவிட்டால் அதமாிக்கா, 
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லண்டன் தபான்ற நாடுகளுக்குப் தபாகமுடியாது. அந்த 

வககயில் எந்த மக்கள் எந்த வககயான vaccineஐப் 

தபறதவண்டும் என்பது ததாடர்பாக அரசாங்கதம 

திட்டமிடுகின்றது. சீனாவினுகடய vaccine தபாட்டால் எல்லா 

நாடுகளுக்கும் தபாகமுடியாது. அந்தவககயில், சீனாவி 

னுகடய vaccineஐ ஏற்றுக்தகாள்கின்ற நாடுகளுக்கு மாத்திரம் 

தபாகக்கூடிய வாய்ப்கப உண்டுபண்ணுகின்ற ஒரு 

நிகலகயத்தான் இங்கு பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. 

அரசாங்கம் என்ன தசய்ய தவண்டுதமன்றால், இந்த vaccine 

தபாடுவதன் அடிப்பகடயில் மக்கள் தவளிநாடுகளுக்குச் 

தசல்வது ததாடர்பாகச் சட்டங்கள் இருந்தால் அதகனக் 

ககளயதவண்டும் என்று அதமாிக்காவிடம் தபச தவண்டும், 

பிாித்தானியாவிடம் தபச தவண்டும், ஏகனய நாடுகளிடம் தபச 

தவண்டும். அதகனவிடுத்து, முகறயற்ற விதிமுகறககளக் 

ககடப்பிடிக்கக்கூடாது. ஹம்பாந்ததாட்கடயிதல கூடுதலான 

மக்களுக்கு Pfizer vaccine தசலுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. 

மன்னாாிலும் முன்னர் சிறுததாககயினருக்கு Pfizer vaccine 

தபாட்டார்கள்; தற்தபாழுது இல்கல.  

இப்தபாழுது நாட்டுக்குப் புதிதுபுதிதாகத் தடுப்பூசிகள் 

வருகின்றன. அவற்கற எங்தக யாருக்குச் தசலுத்தப் 

தபாகின்றார்கள் என்று ததாியவில்கல. அதனால், மக்கள் 

எப்தபாழுது, எந்த ஊசிகயப் தபாடுவது என்பது ததாடர்பில் 

அச்சத்ததாடு தயாசித்துக்தகாண்டிருக்கின்றார்கள். அரசாங் 

கத்தால் வைங்குகின்ற vaccine தபாடுவதனால், தாம் விரும்பிய 

நாட்டுக்குப் தபாகமுடியுமா? என்ற சந்ததகத்தில் மக்கள் 

இருக்கின்றார்கள். மக்களுகடய அந்தச் சந்ததகத்கதப் 

தபாக்குகின்ற தபாறுப்பு அரசாங்கத்திற்கு இருக்கின்றது. 

எனதவ, அரசாங்கம் இந்த விடயத்திலும் கவனம் தசலுத்தி, 

உலக நாடுகளிடம் vaccineஐப் தபற்றுக்தகாள்கின்றதபாது, 

எல்லா நாடுகளும் அதகன ஏற்றுக்தகாள்ளக்கூடியவாறான 

அனுமதி ததாடர்பாகவும் தபசதவண்டுதமன்று தகட்டு, 

விகடதபறுகின்தறன். நன்றி, வணக்கம்.  
 

ෙු නිගයෝජ කාසක සවාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Lasantha Alagiyawanna. 

You have 22 minutes. 

 
[අ.භශ.  .40] 

 

ෙු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා (සමුපකාස ගසේවා  

අගළවි සංවර්ධන හා පාරිගවෝගික ආසක්ෂණ  සාජ 

අමාතතුමා) 
(மாண்புமிகு லசந்த அலகியவன்ன - கூட்டுறவுச் தசகவகள், 

சந்கதப்படுத்தல் அபிவிருத்தி மற்றும் நுகர்தவார் பாதுகாப்பு 

இரா ாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - State Minister of Co-
operative Services, Marketing Development and Consumer 
Protection) 

ැුව නිශ ෝජය කශරක සභශපතිතුමනි   අද දින 0223 අසක   

දරන පශරිශභෝගික කටයුතු පිළිනඳ අධිකශරි  පනතට 

සසශ ෝයන ක් ශැන  මට හැකි වීම පිළිනඳව මශ සතුටු ශවනවශ. 

එ  ඉතශම කශශපෝචිත සසශ ෝයන ක්. මම රශජය අමශතයවර ශ 

විධි ට ප්රථමශ න්ම ශව ඳ අමශතය ආචශේ  නන් කප ගුණවේයන 

මැතිතුමශට්,  අධිකරණ සමතිතුමශට්,  අශ්ත රශජය අමශතයශස ශහ 

ශල්කම්තුමශට්,  පශරිශභෝගික කටයුතු පිළිනඳ අධිකශරිශහ 

සභශපතිතුමශ  අයයක්ෂ මඩු ප   තිති අස ශහ නිපයශරින්    

වශශේම තිති ශකටුම්ප්, සම්පශදක  තිතිපතිතුමශ සතුළු 

ිර ුශදනශට්, සකතුතිවන්ත ශවනවශ  ශමම කශශපෝචිත සසශ ෝයන 

පන්, ශකටුම්පත ශැන  මට පනශ  කන් සහශ ෝැ   දශ ක්,ව  

සම්නන්යශ න්. 

නිදහිරන් පසු රටක් විධි ට අපි අද  ම්කිිර අේබුදකශති 

ත්,්,ව කට ුහුණණ පශ තිශනනවශ කි න එක අප පිළිැත යුතුයි. 

ශම්ශක් වැකීම විවිය පශේ කව විිරන් භශරැන්න නනෑ.  අපි අද ශම් 

ශැශනන සසශ ෝයන  තුළින්   පශරිශභෝගික ක ටයුතු පිළිනඳ 

අධිකශරි  විිරන්  ම් පශපන මිපක් පැනවූවශට පසු  ම් වරදක් ිර ක 

වුශණෝ, ශමශතක් අ  ක  අවම  ුවපි ල්  2 222ක් සහ 

උපරිම  ුවපි ල්  22 222ක් වන ද    අවම  ුවපි ල් 

 22 222ක් ශපස්, උපරිම  ුවපි ල් 522 222ක් ශපසට්, වැඩි 

කරනවශ.   කි න්ශන්    තැනැ්,තශ සසසකථශවක් ශනොවන 

අවසකථශවක  ප ුහ වරදක් සම්නන්යශ න්.  එශහම ද  ුහදල් වැඩි 

කරන එක  ශහොඳද   එ  වයශපශරික න්ට නපපශන්ශන් ශකශසේද 

කි න කශරණශ සම්නන්යශ න් අද ශම් සභශව ආරම්භ වුු 

අවසකථශශ  ිරට ශම් දක්වශ ආඩුක් පක්ෂශ න් ශහෝ විපක්ෂශ න් 

කිිර ක අදහසක් ැන්න අපට පුළුවන්කමක් පැබුශඩු නැහැ. අද 

විතරක් ශනොශවයි ශම්ක ිර ක වුශඩු. තිති සම්පශදන  කරන්න 

කි පශ ජනතශව අපි -මන්ත්රීවුව 005ශදනම්- පශේලිශම්න්තුවට ප්, 

කර එවශ තිශනනවශ. නුහ්,    වැකීශමන් අද පශේලිශම්න්තුව ඈ්, 

ශවපශ තිශනන නව අපි නිහතමශතිව පිළිැත යුතුයි. ප්රයශන 

ව ශ න්ම අද ශම් රට ුහුණණ පශ තිශනන අවශසනශවන්ත 

ත්,්,ව ට  ක්, නපපශන නව අප ිර ුශදනශම පිළිැත යුතුයි. 

ශම  විවශදශ්,මක සසශ ෝයන ක්.  ශම් ැැන ශනොශහෝ කුවු 

කශරණශ ඉදිරිප්, ශවයි කි ශ මශ අද නපශශපොශරෝ,තු වුණශ.  ශම් 

සසශ ෝයන  ශැන ආවශට පසුව සමහරවිට   ැැන ශම් රශේ 

විශරෝයතශ සති ශවයි; සතැම් අ  විුවේය ශවයි. නුහ්,  එතශකොට 

  විශරෝයතශවපට සම්නන්ය ශවපශ වැ ක් වන්ශන් නැහැ.  අපි ශම් 

සමසකත පනතටම සසශ ෝයන ක් ශැශනනවශ. එ   තව අවුුව ක 

52කට 62කට ශවන්න පුළුවන්.  0223 වේෂශහ ශැන ආ පනත 

තමයි අද අපි ශම් සසශ ෝයන  කරන්ශන්. එම නිසශ 

පශේලිශම්න්තුව තු  අපි කරන කි න ශේ     දවශසේ ිර කවන 

ශේවපට පමණක් සීමශ කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. අනශැත  

ශවනුශවන් අපි අශ්ත යුතුකම සැනෑ ශපස ඉටු කරනවශද කි න 

සකව ස විශ චන  අප ිර ුශදනශම කරැත යුතුව තිශනනවශ. 

ැුව  නිශ ෝජය කශරක සභශපතිතුමනි  අද අපි කරන්ශන් 

පනතට සසශ ෝයන ක් ශැන  ම පමණයි. ශම් තුළින් 

පශරිශභෝගික කටයුතු පිළිනඳ අධිකශරි ට කරන්න වි ශප කශේ  

භශර ක් තිශනනවශ.  වශ ඉටු කරන්නට සෑම ශදනශශේම අදහසක හශ 

ශ ෝජනශ අව යයි. 0223 වේෂ ට ව ශ අද ශවශ ඳ ශපො  

සසකීේණ ශවපශ තිශනනවශ. අද  කරකථන මන්න් භශඩු  සණවුම් 

කරන ත්,්,ව කට ප්,ශවපශ තිශනනවශ. අද delivery ශසේවශ සති 

ශවපශ තිශනනවශ; ුහදල් ශැවන නවීන රම සති ශවපශ තිශනනවශ. 

වේතමශනශහ ශම් ත්,්,ව  තු  පශරිශභෝගික ශ ආරක්ෂශ කිතිම 

පිළිනඳව අපි ඉදිරි මශස තුන සතු ත ශැශනන පුළුල් සසශ ෝයන  

සම්නන්යව අපට ලපදශ  අදහසක හශ ශ ෝජනශ පනශශදන ශපස මම 

ැුව මන්ත්රීතුමන්පශ 005 ශදනශශැන්ම ලිත තව්, ඉල්ලීමක් ක ශ. 

අපි සෑම ශකශනම්ම -සෑම පුරවැිරශ ක්ම- පශරිශභෝගිකශ ෝ. එම 

නිසශ පශරිශභෝගික ශ ආරක්ෂශ කිතිම ශවනුශවන් කශශපෝචිත 

පනතක අව යතශව අද රට හුහශ  තිශනනවශ. ශම්ක අපි 

ශ්,ුවම්ැත යුතුයි. අද දින ඉදිරිප්, ක  ශම් සසශ ෝයන  

සම්නන්යව අදහසක හශ ශ ෝජනශ ඉදිරිප්, වුශඩු නැති වුණ්, මශ 

ිර ුශදනශශැන්ම ශම් අවසකථශශ දී ඉල්ලීමක් කරනවශ ශම් 

සම්නන්යව අදහසක හශ ශ ෝජනශ ඉදිරිප්, කරන ශපස.   ඉල්ලීම් 

පිළිැන්න අපි ූ දශනම්. විපක්ෂ  ශහෝ ආඩුක් පක්ෂ  අදහසක පනශ 

ශදනවශ කි න කශරණ  ශම්කට අදශ  වන්ශන් නැහැ. අද 

පශරිශභෝගික ශ ආරක්ෂශ කිතිම ශවනුශවන්  ම් කශේ  භශර ක් ඉටු 

575 576 



පශේලිශම්න්තුව 

කරන්න තිශනනවශ නම් අපි   කශේ  භශර  ඉටු ක  යුතුව 

තිශනනවශ.  

 මිප පශපන  පිළිනඳව්, මම සඳහන් කරන්න නනෑ. වේතමශන 

ශපෝකශහ මිප පශපන  භශවිත ට ැැශනන්ශන් නැහැ. නුහ්, අපිට 

මිප පශපන  කරන්න ිර කශවපශ තිශනනවශ. ශචෝදනශවක් තිබුණශ  

මිප පශපන  කිතිම සඳහශ ැැසේ පත්ර ප  ක ්, ශවශ ඳ ශපොශ ේ 

ප්රශශ ෝගිකව එ  ක්රි ශ්,මක ශවන්ශන් නැහැ කි පශ.   කශරණ  

ස්,ත.  කට ශහේතුව  ප්රමශණව්, ද  ුහදපක් පනවශ ශනොතිබීමයි. 

  කශේ   සඳහශ තමයි අද ශම් සසශ ෝයන  ශැශනන්ශන්.   

අනුව  පශරිශභෝගික කටයුතු පිළිනඳ අධිකශරි  විිරන් ැැසේ පත්ර ක් 

මන්න් මිප පශපන  ක ශට පසකශසේ තනි වයශපශර ක් ිර ක කරන 

අ ම්ට ප ුහ වරදක් සම්නන්යශ න් අ  ක  ුවපි ල් දශහකට 

ශනොඅක් සහ ුවපි ල් දහදශහකට ශනොවැඩි වූ ද    ුවපි ල් 

පක්ෂ කට ශනොඅක් සහ ුවපි ල් පක්ෂ පහකට ශනොවැඩි ද  ක් 

දක්වශ ශම් සසශ ෝයන  තුළින් වැඩි කරනවශ. ශදවැනි වතශවට   

වයශපශරික ශ වරදක් සම්නන්යශ න් අුණ වුශණෝ, ුවපි ල් 

ශදදහසකට ශනොඅක් සහ ුවපි ල් විිරදශහකට ශනොවැඩි වූ ද    

ුවපි ල් පක්ෂ ශදකකට ශනොඅක් සහ ුවපි ල්  පක්ෂ දහ කට 

ශනොවැඩි ද  ක් දක්වශ වැඩි කරනවශ.   තැනැ්,තශ සසසකථශවක් 

වන අවසකථශවක  ප ුහ වරදක් සම්නන්යශ න් ුවපි ල් දහදශහකට 

ශනොඅක් සහ ුවපි ල් පක්ෂ කට ශනොවැඩි වූ ද    ුවපි ල් පක්ෂ 

පහකට ශනොඅක් සහ ුවපි ල් පක්ෂ පණහකට ශනොවැඩි ද  ක් 

නවට ප්, කරනවශ.   ඉන්පසුව ිර ක කරනු පනන වරදක් 

සම්නන්යශ න් අ  ක  ුවපි ල් විිරදහසකට ශනොඅක් සහ ුවපි ල් 

පක්ෂ ශදකකට ශනොවැඩි වූ ද   ුවපි ල් පක්ෂ දහ කට ශනොඅක් 

හශ ුවපි ල් පක්ෂ ිර  කට ශනොවැඩි ද  ක් දක්වශ වැඩි කරනවශ. 

ශම් පන්, ශකටුම්පතට ැුව කථශනශ කතුමශ  අ්,සන් ක ශට 

පසකශසේ    ම් පශපන මිපකට ව ශ වැඩිශ න්  ම් වයශපශරිකශ ම් 

ශහෝ  ම් සමශැමක් භශඩු  අශ වි කශ ෝ, ශම් නව ද  ුහදල් 

 ටශ්, තමයි අනිවශේ ශ න්ම ද  පනවන්න ිර ක ශවන්ශන්. එම 

නිසශ ශම්ක වයශපශරික න්ට කරන හිරිහැර ක් විධි ට දකින්න 

එපශ. අද ඉන්න ආන නකුවශවෝ  නිෂකපශදකශ ෝ  වයශපශරිකශ ෝ  

ිර  ට  2ක් ශදනශ ශහොඳයි.  නුහ්,  ිර  ට  2ක් ඉන්නවශ  නනෑම 

වසසැත ක්  ටශ්, වුව්, තමන්ශේ පශභ  අ ථශ ශපස පනශ 

ැැතිම  අරුහු කරැ්,.   ිර  ට දහ ට විුවේයව කටයුතු කිතිම 

සඳහශ තමයි අද ශම් පන්, ශකටුම්පත ශැශනන්ශන්.   

ඉදිරිශහදී ශම් මිප පශපන රමශ න් තබ්නට ගිහිල්පශ  

තරැකශරි්,ව   ක්තිම්, කරපශ  තරැකශති ශවශ ඳ ශපො  තු  

තිශනන ගුණශ්,මකභශව   ක්තිම්, කරපශ  ඉල්ුම හශ සැපයුමට 

අනුව මිප තීරණ  කරන්න දීපශ  භශඩු  ශවශ ඳ ශපොශ හි සුපන 

කරපශ  අනිවශේ ශ න්ම පශරිශභෝගික ශ ආරක්ෂශ කිතිශම් තැනට 

අපි  ශ යුතුයි.  ක තමයි සශේථක රම . ශමවැනි ශවශ ඳ ශපො ක් 

තු  අපි මිප පශපන  කරන්න  ෑශම්දී භශඩු  හිඟ වනවශ. අද 

භශඩු වප හිඟ ක් තිශනන නව අපි පිළිැන්න නනෑ. අද කිරි පිටි 

හිඟ ක් තිශනනවශ; පිටි හිඟ ක් තිශනනවශ; ිරශමන්ති හිඟ ක් 

තිශනනවශ.  අනිේදශ කුසකවන ජීවන වි දම් කමිටුව තුළින්   සඳහශ්, 

සකිරරසශර විසුනම් පනශ දීමට අපි කටයුතු කරනවශ කි න 

කශරණ ්, විශ ේෂශ න්ම මම සඳහන් කරන්න නනෑ. 

මම ශම් අවසකථශශ දී ශම් කශරණ ්, සඳහන් කරන්න නනෑ. 

වියශ ක අයයක්ෂකවරශ ම් පිළිනඳව කථශ කරන්න ශම් 

පශේලිශම්න්තුව තු  මට පැබිපශ තිශනන වටිනශ කශප  මි සගු 

කරන්න මම පැහැසකති නැහැ. නුහ්,   කශරණ  අද රශේ 

සමශජැතශවපශ තිශනනවශ. රජ න් ශවනසක වනශකොට  සමතිවුව 

ශවනසක වනශකොට සශමශනයශ න් අයයක්ෂ මඩු ප  ශවනසක වන 

නව මම සඳහන් කරන්න නනෑ.  ක තමයි ශමවැනි ශේ පශපන 

ප්,වීම්වප සකවභශව .   අදශ  අයයක්ෂතුමශ වියශ ක 

අයයක්ෂවරශ ක් ශනොශවයි. විශ ේෂශ න්ම එතුමශ ප්, කශ ේ 

හිටපු අමශතයවර ශ විිරනුයි. එතුමශට අු්, අමශතයවුව එක්ක 

කටයුතු කරන්න නැරි නම් මම හිතන විධි ට එතුමශට ඉල්පශ අසක 

ශවන්න සදශචශරශ්,මක අයිති ක් තිශනනවශ.   ප්,වීම්  සම්ුහඛ් 

පතික්ෂණ පව්,වපශ  සු කසුකම් නපපශ  දීපු සකිරර ප්,වීම් ශනොශවයි. 

නුහ්, මශස හ කට ආසන්න කශප ක් මම හිතන්ශන් එතුමශ 

මශයය ට සවිල්පශ  විවියශකශරශහ ශචෝදනශ එල්ප කරමින් 

කටයුතු ක ශ. ශම් එකම ශද කටව්, ැුව ශවශ ඳ අමශතයතුමශ 

විධි ට ැුව නන් කප ගුණවේයන අමශතයතුමශ්,  මම්, 

 කරකථන කින් ශහෝ කථශ කරපශ -ශමොනම ආකශර කින්ව්,- 

නපපෑමක් ශහෝ තේජන ක් ිර ක කරපශ නැහැ කි න කශරණ  

ශනොශහොම පැහැදිලිව මම සඳහන් කරන්න නනෑ. මෑතකදී සමශැම් 

කීප ක් සමඟ ගිවිසුම්ැත ශවන්න කියූ නවක් ද සඳහන් ක ශ. 

ස්,ත. ශමොකක්ද ශම් ිරේධි ? පශෆක  සමශැම ැෑසක මිප වැඩි ක ශ. 

නුහ්, අද්, ැෑසක හිඟයි. ැෑසක ආන න  කිතිම සඳහශ ශ ොපේ 

පිළිනඳ ප්ර කන ක් තිශනනවශ කි ශයි   අ  කි න්ශන්.    වශශේම 

අපි කිරිපිටි සමශැම්  පිටි සමශැම්  ිරශමන්ති සමශැම් එක්ක්, 

සශකච්ඡශ ක ශ. සශකච්ඡශ ක ශට   අ ශේ ඉල්ලීම් අපිට පනශ 

ශදන්න නැහැ. නුහ්, අශ්ත මිප කවුන්සප  -මිප කමිටුව- 

තේකශනුූලපව හශ විදයශනුූලපව  ම්කිිර ආකශර කින් මිප ැණන් 

සකසක කර තිශනනවශ.   මිප වැඩිවීම ශදන්න කලින්   අයයක්ෂ 

මඩු පශහ කිහිපශදශනම්ට නිපයශරින් සමඟ   සමශැම්වපට 

එන්න කි පශ අපි   අ ට කි වශ  නශම් මිප වැඩිවීම  කන්ශනෝ,  

තනතුමන්පශශේ පැ්,ශතන්  ම්කිිර කශේ  න් කිහිප ක් ඉටු වි  

යුතුයින කි පශ. ශමොනවශද   ශකොන්ශේිර?  වශ තමයි  මිප වැඩිවීම 

පනශ  කන්නශට පසකශසේ මශස තුනක් ව්,  නතුුව අඛ්ඩු ව ශවශ ඳ 

ශපො ට නිෂකපශදන පනශ ශදන්න නනෑ  තමන්ශේ නිෂකපශදන නිම්්, 

කිතිම ැැන සෑම දිනකම පශරිශභෝගික කටයුතු පිළිනඳ අධිකශරි  

දැනුව්, කරන්න නනෑ  මශස තුනක් ව්,  නතුුව නැවත මිප 

වැඩිවීම් ඉල්පන්න එපශ කි න ශකොන්ශේිර.   

 ප්රයශන ව ශ න්ම අද අශ්ත රශේ  ශ ොපේ පිළිනඳ ප්ර කන ක් 

තිශනනවශ. අපි ිරශමන්ති සහ කිරි පිටි සමශැම්වපට කි වශ  නපිට 

රට පිහිටි තමන්ශේ ම  සමශැම්වලින් මශස 6කට ව්,   භශඩු  

ණ ට මිප දී ශැන ශම් කටයු්,ත කරශැන  න්න   ශ ොපේ 

පිළිනඳ ප්ර කන  දමපශ  නිෂකපශදන  නව්,වන්න එපශන කි පශ. ඊට 

පසුව අපි පශරිශභෝගික කටයුතු පිළිනඳ අධිකශරි ට කි වශ  ශම් 

පිළිනඳ කථශ කරපශ   සමශැම් එක්ක  ම් අවශනෝයතශවකට 

එන්න කි පශ.   අවසකථශශ දී පශරිශභෝගික කටයුතු පිළිනඳ 

අධිකශරිශහ තිති නිපයශරි සුණවශ  නශම් ශකොන්ශේිරවලින් 

කිහිප ක් විශ ේෂශ න්ම පශරිශභෝගික කටයුතු පිළිනඳ අධිකශරිශහ 

තිති රශුහව තු  තිශනනවශ. එම නිසශ අපි අුතින් ගිවිසුම්ැත වීමට 

අව ය ද?න කි පශ. මම කි වශ  ත ශැොල්පන් කථශ කරපශ 

තීරණ ක් ැන්න කි පශ.  

ශම් ශකොන්ශේිර දැමීම නිසශ රටට ිර ක වන අහිතකර නපපෑම 

ශමොකක්ද? පශරිශභෝගික ශට ිර ක වන අහිතකර නපපෑම 

ශමොකක්ද? එතුමශ මශයයවපට කි ශ තිබුණශ රශජය අමශතයවර ශ 

රටට අහිතකර ගිවිසුම්වපට පැමිශණන්න කි ශ පැවැසීම්, 

එතුමශශේ ඉල්පශ අසක වීමට එක ශහේතුවක් කි පශ.[නශයශ කිතිමක්]  

 
ෙු නිගයෝජ කාසක සවාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes, Hon. Anura Dissanayaka? 

577 578 

[ැුව  පසන්ත අපගි වන්න  මහතශ] 
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ෙු අනුස දිසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka)      

ැුව රශජය සමතිතුමනි   ිරශමන්ති සම්නන්යශ න්  කිරි පිටි 

සම්නන්යශ න් එශහම ගිවිසුමකට  න්න තනතුමශ ූ දශනම් ශවපශ 

තිබුණශ.  ම් අේබුදකශති ත්,්,ව ක් -වැ  වේජන ක් ශහෝ 

ශකොවිේ-   වසසැත ත්,්,ව  වශශේ ත්,්,ව ක්- ආවශම   මිප 

සකථශවර්,වශහ    මිප පශපනශහ නපපෑම්   ශැොල්පන්ට නැහැ 

වශශේ අදහසක්   ගිවිසුම තු  ැැබ් ශවපශ තිශනනවශද?  

 

ෙු නිගයෝජ කාසක සවාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Minister, please continue.  
 

ෙු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண்புமிகு லசந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)            

එම ගිවිසුශම් draft copy එක මම සවාෙත* කරනවශ  ැුව 

නිශ ෝජය කශරක සභශපතිතුමනි.  
 

කුවණශකර අශ්ත ැුව අනුර දිසශනශ ක මන්ත්රීතුමශට දැන්ම 

ශමහි පිටපතක් පනශ ශදන්න. 

 

ෙු අනුස දිසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

එශහම අදහසක් නැේද  ැුව රශජය සමතිතුමශ? 

 

ෙු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண்புமிகு லசந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

කිිර ක අදහසක් නැහැ. මශ කි පු  ැුව  අර කුවු 4ට අමතරව 

එක වැන්ති ක් ශහෝ draft copy එශක් තිශනනවශ නම්  ශම්ක 

කි වශ නපශ කුවණශකර කි න්න  ැුව මන්ත්රීතුමශ. අශනක් අතට  

ශම්ක draft document එකක්. Draft document එකක් ශදන්ශන් 

අයයක්ෂ මඩු පශහ අදහසක  ශ ෝජනශ දීපශ නිවැකුදි කරන්න. 

[නශයශ කිතිමක්] නැහැ. ශමච්චරයි තිශනන්ශන්. මශ සභශැත ක  

ශල්ඛ්නශහ පිටපතක් කුවණශකර අරශැන නපන්න.  

දැන් ශම් සම්නන්යශ න් රටට  න පණිවු   ශමොකක්ද? රටට 

 න්ශන්  මශයය ට  න්ශන් අමශතයවර ශ රටට අවශිරකර ගිවිසුම් 

ැහන්න කි වශ කි න එක. අපි මිප වැඩිවීම් ශදනවශ. නුහ්, මශ 

අහන්ශන්  අද මිප වැඩිවීම් දීපශ ශහට   අ  සැපයුම  කන්ශන් 

නැ්,නම් අප මිප වැ  කරපු එශකන් වැ ක් තිශනනවශද කි පශයි. 

නශම් භශඩු  ආන න  කරන්න අපට ශ ොපේ නැහැන කි පශ   

අ  කි ශවෝ,  වැ ක් තිශනනවශද? එම නිසශ ශම් සෑම 

ශචෝදනශවක්ම මම තරශහ ප්රතික්ශෂේප කරනවශ.  

මම විශ ේෂශ න්ම සඳහන් ක  යුතු ශද ක් තිශනනවශ. මම 

     ිරට ප ශ්, අමශතයවර ම් විධි ට්,  පසුව දිැටම රශජය 

අමශතයවර ම් විධි ට්,  නිශ ෝජය අමශතයවර ම් විධි ට්, 

කටයුතු ක ශ. අපි නිපයශරින් එක්ක සුහදවයි කටයුතු කරන්ශන්. 

     ඉඳන් අප්, එක්ක කටයුතු කරපු නිපයශරින් අදට්, සුහදව 

කටයුතු කරනවශ. එම නිසශ නිපයශරින් එක්ක කටයුතු කරන්න මට 

ශමොනම ආකශර කින් ව්, නශයශවක් නැහැ; ැුව අමශතයතුමශට්, 

නශයශවක් නැහැ.  ම් නිපයශරිශ ම්ට අප්, එක්ක කටයුතු 

කරන්න නැරි නම් එශසේ කටයුතු කරන්න නැරි නිපයශරි ශ පිළිනඳයි 

අප විශ ේෂශ න්ම ිරතශ නැලි  යු්,ශ්,. ඉල්පශ අසක වූ එතුමශට 

සකතුති කරපශ්, මම ලියුමක්  ැ වශ. එතුමශශේ අනශැත ට්, අපි 

සුන පතනවශ. මශ හිතන්ශන්  ශම් පශේලිශම්න්තුව තු  ශමවැනි 

ශේවල් කථශ කිතිමට කශප  මි සගු ශනොකර මීට වැඩි වටිනශකමක් 

සති ශේවල් ැැන අප කතශ ක  යුතු නවයි. නුහ්,  අද මශයය ශම් 

පිළිනඳව කථශ කරනවශ; පශේලිශම්න්තුව ශම් පිළිනඳව කථශ 

කරනවශ. අපි ශම්වශට පිළිතුුව පනශ ශනො කන්ශනෝ, අපට 

වි්,තිකුවවන් විධි ට තමයි සමශජ  තු  ඉන්න ිර ක වන්ශන්. 

ශම්ක සම්පූේණශ න්ම වැකුදි ආදේ  ක්; වැකුදි ත්,්,ව ක්.  

මම විශ ේෂශ න්ම කි නවශ  ැුව ශවශ ඳ අමශතයතුමශ්,  

මම්, කිිර ක නපපෑමක් කර නැති නව. ශනොශහොම සකවශධීනව වැ  

කරන්න අපි එම අයයක්ෂ මඩු ප ට නිදහස පනශ දී තිශනනවශ; 

මිප කමිටුවට නිදහස පනශ දී තිශනනවශ. ඉදිරි ට්,   නිදහස පනශ 

දීම තුළින් අපි අශ්ත කශේ භශර  අනිවශේ ශ න්ම ඉටු කරනවශ 

කි න එක්, මම විශ ේෂශ න්ම සඳහන් කරන්න නනෑ.  

මම සඳහන් කරන්නම්  පශරිශභෝගික කටයුතු පිළිනඳ අධිකශරි  

(සසශ ෝයන) පන්, ශකටුම්පත ශැන එන්න ප්රයශන ව ශ න් 

නපපෑ ශහේතුව. පශරිශභෝගික කටයුතු පිළිනඳ අධිකශරි  0225 

අවුුවේශේ ිරට වැටලීම් 099 222ක් කර තිශනනවශ; 0225 වේෂශහ 

ිරට 05  222ක් නක් පවරශ තිශනනවශ.  වශට අදශ ව අ  කරශැන 

තිශනන ද   ුවපි ල් පක්ෂ  98යි. එක වරදකට ුවපි ල් 3 222ක 

විතර ද  ක් තමයි පනවශ තිශනන්ශන්. ශම්ක 0223 වේෂශහ 

සම්මත ක  තිති . 0223 වේෂශහ පනවපු තිති  අදට ප්රශශ ෝගික 

නැහැ.   හින්දශ තමයි අපි විශ ේෂශ න්ම තීරණ  කශ ේ  

පශරිශභෝගික කටයුතු පිළිනඳ අධිකශරි  පනශ්, සමසකත 

සසශ ෝයන  ශැන  මට ශපර ශම් දිනවප ශකටි කශප ක් තු  

 ම් මිප පශපන ක් අව ය නව. ශමශපස ද  ුහදල් වැඩි කිතිම 

හරහශ තමයි මිප පශපන  ප්රශශ ෝගිකව ක්රි ශ්,මක කරන්න ිර ක 

වන්ශන්.   නිසශ මම ුහලින් සඳහන් ක ශ වශශේ ශම් ද  ුහදල් වැඩි 

කිතිම වැකුදි විධි ට අේථ කථන  කරන්න එපශ. පශරිශභෝගික ශ 

ආරක්ෂශ කිතිම ශවනුශවන් අප   යුතුකම සහ වැකීම 

අනිවශේ ශ න් ඉටු ක  යුතු නව මශ ශම් අවසකථශශ  

විශ ේෂශ න්ම සඳහන් කරන්න නනෑ.  

පශරිශභෝගික කටයුතු පිළිනඳ අධිකශරි ට මිප පශපන  

පිළිනඳව විතරක් ශනොශවයි කටයුතු කරන්න ිර ක වී තිශනන්ශන්.  

අද ප්රයශන ව ශ න්ම අශ්ත රශේ භශඩු වප ගුණශ්,මකභශව  

පිළිනඳ්, දැවැන්ත ප්ර කන ක් තිශනනවශ. අපි එ  පිළිැත යුතුයි. අද 

අශ්ත රටට වරශශ න් HS Codes 7 022ක විතර භශඩු  සතුළු 

ශවනවශ. නුහ්, අද අපි පතික්ෂශ කර නපන්ශන් භශඩු  වේැ 

  022ක් පමණයි. කිිර ක ශද ක් ශසො ශ නපන්ශන් නැතිව රට 

සතු ට ැන්නශ භශඩු  5 822ක්ම තිශනනවශ.  කයි ස්,ත 

කථශව. ශම් පතික්ෂශ කරන භශඩු වප්, ප්ර කන තිශනනවශ.   

හින්දශ පශරිශභෝගික කටයුතු පිළිනඳ අධිකශරි ට මිප පශපන ැැසේ 

ැැහීශම් කශේ භශර ට ව ශ දැවැන්ත කශේ භශර ක් ඉටු කිතිශම් 

වැකීම පනත තුළින්ම පනශ දී තිශනනවශ. අපි   පැ්,තටයි  න්න 

නනෑ. නුහ්, අද නවීන තශක්ෂණ  නැතිව අපට   පැ්,තට  න්න 

පුළුවන්කමක් නැහැ. අද ශේගුව සහ පශරිශභෝගික කටයුතු පිළිනඳ 

අධිකශරි  අදශ  කටයුතු කරශැන  නවශ.  

විශ ේෂශ න්ම අද අශ්ත රශේ ආහශර පශනවප 

ගුණශ්,මකභශව  පිළිනඳ ප්ර කන තිශනනවශ. ශසෞඛ්ය අමශතයශස   

 ටශ්, තමයි ආහශර පනත තිශනන්ශන්. ආහශර පශපන   

ආහශරවප ගුණශ්,මකභශව  පිළිනඳව අද දැවැන්ත ප්ර කන 

තිශනනවශ.   වශශේම  ආහශර පශනවප ගුණශ්,මකභශව  නැලීම 

579 580 

————————— 
*  පුසනතකාලගහ තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පශේලිශම්න්තුව 

සඳහශ අශ්ත රශේ පවතින පතික්ෂණශැශර සම්නන්යශ නු්, 

ප්රශශ ෝගික ප්ර කන තිශනනවශ. එම නිසශ ශම් තරැකශති ශවශ ඳ 

ප්රවේයන  තු  අපට ශම් ක්ශෂේත්ර  දියුු කිතිශම් වි ශප වැකීමක් 

පැවැති තිශනනවශ.   වැකීම ඉටු කිතිශම් අව යතශව අශ්ත රට 

හුහශ  තිශනන නිසශ තමයි අතිැුව ජනශධිපතිතුමශ විිරන් 

පශරිශභෝගික ආරක්ෂණ  ශවනුශවන් ශවනම රශජය 

අමශතයශස  ක් සකථශපිත කරනු පැබුශ .  

අද ශම් සසශ ෝයන පන්, ශකටුම්පත ශැනශවශ වශශේම 

සමසකත පනතට පුළුල් සසශ ෝයන ක් කිතිම සඳහශ දැවැන්ත කශේ  

භශර ක් ඉටු කරන්න්, අපට තිශනනවශ. පශේලිශම්න්තුශ  ිර ු 

ැුව මන්ත්රීතුමන්පශට ලිත තව   සසශ ෝයන එවීමට මම කටයුතු 

කරනවශ. තනතුමන්පශශේ්, අදහසක  ශ ෝජනශ පනශ දීපශ 

පශරිශභෝගික ශ ආරක්ෂශ කිතිම ශවනුශවන් ඉතශම ලපදශ  

ප්රශශ ෝගික පන්, ශකටුම්පතක් ඉදිරි මශස තුන සතු ත ශම් 

පශේලිශම්න්තුව තු  සම්මත කර ැැතිමට අපි ිර ු ශදනශ එකතු 

ශවපශ කටයුතු කරුහ  කි න ඉල්ලීම මම කරනවශ.  

අශ්ත පශරිශභෝගික කටයුතු පිළිනඳ අධිකශරිශහ සභශපතිතුමශ  

මශේ රශජය අමශතයශස ශහ ශල්කම්තුමශ  විශ ේෂශ න්ම අශ්ත තිති 

අස ශහ ිර ු ශදනශ සහ අශ්ත ප ශ්, අයයක්ෂවුවන්  දිසක්රික් 

අයයක්ෂවුවන් සතුළු ිර ු ශදනශ මශ ශම් අවසකථශශ දී ිරහිප්, 

කරනවශ. ශම් දිනවප අපි ප්රශශේය   ශල්කම් කශේ ශපවලින් 

උපශධියශරින් පසක හ  ශදනශ නැගින් 0 222ක පිරිසක් අරශැන ුහළු 

පසකශශ ම ගිහිල්පශ විවිය පතික්ෂණ කටයුතු කරනවශ. අපි ශම් 

කශරණ  පිළිනඳව වයශපශරික න් දැනුව්, කරනවශ. අපි කි නවශ  

නවැඩි මිපට භශඩු  විම්ණන්න එපශ; අදින් පසකශසේ ශම් ද  ුහදප 

වැඩි ශවනවශන කි පශ. අපි එක පශරටම ගිහිල්පශ ද  ැහන්න 

කටයුතු කරන්ශන් නැහැ. අශ්ත පශරිශභෝගික කටයුතු පිළිනඳ 

අධිකශරිශහ නිපයශරින් සහ උපශධියශරින් 0 222ක් පසකශව පුරශ 

හැම ප්රශශේය   ශල්කම් කශේ ශප කම දැනට විවෘත කර තිශනන 

ක ශ න් ක  ට ගිහිල්පශ ශම් පිළිනඳව දැනුව්, කරනවශ. අපට 

අව ය වන්ශන් ද  ැැසීම ශනොශවයි. ද  ැහන්ශන් නැතිව  මිප 

පශපන ක් කරන්න පුළුවන් නම්  මශ හිතන්ශන් එ යි ඉතශම 

වැදැ්, කටයු්,ත. ැුව නිශ ෝජය කශරක සභශපතිතුමනි  

විශ ේෂශ න්ම ැුව නන් කප ගුණවේයන අමශතයතුමශ මශේ 

අමශතයවර ශ විධි ට මට පනශ ශදන  ක්ති ්, ශම් අවසකථශශ  

ශැෞරවශ න් ිරහිප්, කරමින් මශ නිහඬ වනවශ.  

සකතුතියි. 
 

ෙු නිගයෝජ කාසක සවාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Next, the Hon. Manusha Nanayakkara. You have 11 

minutes.  

Order, please!  Before he starts, will an Hon. Member 
propose the Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna to the 
Chair?   
 

ෙු එම්.යූ.එම්. අලි සේරි මහතා  
(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி) 

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry) 

Sir, I propose that the Hon. (Mrs.) Rohini Kumari 
Wijerathna do now take the Chair.  

 
ප්රශනනය විමසන ලදින්  සවා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

අනතුුව ෙු නිගයෝජ කාසක සවාපතිතුමා මූලාසනගයන් 
දවත් වූගයන්  ෙු ගසෝහිණී කුමාරි විගේසත්න මහත්මිය 
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்று அகலதவ, மாண்புமிகு (திருமதி) தராஹினி குமாாி 

வித ரத்ன அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES 
left the Chair, and THE HON. (MRS.) ROHINI KUMARI 
WIJERATHNA took the Chair. 

 

 

[අ.භශ. 0.20] 
 

ෙු මනූෂ නානායක්කාස මහතා  
(மாண்புமிகு மனுஷ நாணாயக்கார)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

මූපශසනශරූඪත් ැුව මන්ත්රීතුමි නි  අශ්ත රශජය සමතිතුමශ  ම් 

කුවු කිහිප ක් පිළිනඳව සඳහන් කරමින්  එම ඉදිරි කටයුතු 

සම්නන්යශ න් ලපදශ  අදහසක හශ ශ ෝජනශ පනශශදන ශපස  ැුව 

මන්ත්රීතුමන්පශශැන් ඉල්ලීමක් කර තිශනන නව්, ප්රකශ  ක ශ.  

හරින් ප්රනශන් ක මන්ත්රීතුමශ කලින් කථශ කරනශකොට ආඩුක් 

පශේ කව  පැ්,ශ්, ිරටින හිටපු ප්රශශේය   සභශ සභශපතිවරශ ක් 

නැන්ටපශ කෑ ැහන්න ැ්,තශ. එම සභශපතිවර ශ පසක  සම්නන්ය 

නක්වකට අල්පසක ශහෝ දූෂණ ශචෝදනශ විමේ න ශකොමිෂන් 

සභශවට ගිහිල්පශ  එතැනදී නක්ශවන් නිදහසක වුු  මන්ත්රීවරශ ක්. 

ඊට පසුව  ප්රශශේය   සභශවක සභශපතිවර ම් ව ශ න් කටයුතු 

කරමින් ිරට පශේලිශම්න්තුවට පැමිණි තව්, මන්ත්රීවරශ ක් කථශ 

ක ශ. එතුමශ ප්රශශේය   සභශශ දී භශඩු  ශනදශ දී    ුහදල් 

ශැවන්න කි වශම ශකොමසශරිසකව transfer කරපශ 

පශේලිශම්න්තුවට පැමිණි ශකශනක්. ැුව රශජය සමතිතුමනි  

එශහම අ  ශම් පශේලිශම්න්තුශ  ඉන්නශකොට ශම් වශශේ කථශවල් 

කරන එක සශයශරණයි.   වශශේ ශේවල් කි න්න ගිශ ෝ, තව 

රශශි ක් කි න්න පුළුවන්.  

නන් කප ගුණවේයන සමතිතුමශ කි වශ  ශසක්ම්ව  ඟ 
ඉඳශැන ශචොකපේ කෑව්,  පුනක්ම් කෑවශ කි පශ තමයි 
කි න්ශන් කි පශ. ඉතින් ශහොුව ශැො ක් මැද ඉඳශැන 
තුහන්නශන්ශසේපශ එක්ශකශනම්  ශදශදශනම් ශුේය වුණශට ශම්ක 
සම්පූේණශ න්ම ශහොරකම් කරන ගුහශවක් නවට ප්, ශවපශ 
තිශනනවශ. තුහන්නශන්ශසේපශශේ අමශතයශස    ටශ්, තමයි 
පශරිශභෝගික කටයුතු පිළිනඳ අධිකශරි  තිශනන්ශන්. හැනැයි  සීනි 
ශහොරකම ිරේය වුණශ.  ශකදි මහශ වසචශවක් ිරේය වුණශ. 
ශපොල්ශතල්වලින් මහ වසචශවක් ිරේය වුණශ. ශම් ිර ල්ප ිරේය 
ශවනශකොට තනතුමන්පශ අහිසසකයි;   ැැන දන්ශන් නැහැ. වැශේ 
ිරේය ශවන්ශන් ශවන විධි කට ශන්.   

මූපශසනශරූඪත් ැුව මන්ත්රීතුමි නි  අශ්ත චන්න ජ සුමන රශජය 
අමශතයවර ශ සඳහන් ක  කශරණශ කිහිප ක් ැැන්, මම කථශ 
කරන්න කැමැතියි. එතුමශ කි වශ  පශරිශභෝගික ශ පිළිනඳව.  
පශරිශභෝගික ශ කි න්ශන් අශ්ත ජනතශව. අශ්ත ජනතශවට එන්නත 
අව ය නව විපක්ෂ නශ කවර ශ ුහලින්ම කි ශ  0202 ශපනරවශරි 
මශසශහ. රශජිත ශසේනශර්,න මහ්,ම ශ්,  සර්,  ශෆොන්ශසේකශ 
මහ්,ම ශ්, ශම් එන්නත ශැන්වන්න කි පශ මශේතු මශසශහ ිරට 
තක්ශතෝනේ ශවනකම් කි වශ. එශසේ කි වශම වශසුශේව 
නශනශ ක්කශර සමතිතුමශ කි වශ  නඅපිට  නනෑ ශ පශව ට එන්නත 
ශැන්වශ ැන්නම්න කි පශ. [නශයශ කිතිමක්] මම වැරදි නැහැ. 
තනතුමශ එශහම කි වශ. මූපශසනශරූඪත් ැුව මන්ත්රීතුමි නි  ඊට 

අදශ  ශල්ඛ්න මම සවාෙත* කරනවශ. [නශයශ කිතිමක්]  

581 582 

[ැුව  පසන්ත අපගි වන්න  මහතශ] 

————————— 
*  පුසනතකාලගහ තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



2021 සැ්තතැම්නේ 00 

"අපිට නනෑ ශ පශවට vaccine  එක ශැශනනවශන කි පු අ  

ශමොනවශද කශ ේ? [නශයශ කිතිමක්] ැැට ක ශැඩි දැම්මශ. ඊට 

පසුව යම්මික පැණි  ශැනශවශ. රිටිැප පැණි  ශැනශවශ.  වශ 

ශැනශවශ විතරක් ශනොශවයි  නශථ ශදවි න් තමයි ශම්වශට උද  

කරන්ශන් කි පශ්, කි වශ.   විධි ට vaccines ශැන්වන එක 

ප්රමශද කිතිම නිසශ 020  ශපනරවශරි  මශේතු ශවනශකොට්, ශ ොපේ 

පහට ැන්න තිබුු ෆයිසේ එන්නත අද ශ ොපේ 00ට්, ැන්න නැරි 

ශවපශ තිශනනවශ. සසකට්රශශසශනකශ එන්නත 0202 ශදසැම්නේවපට 

කලින් ැ්,තශ නම්  ශ ොපේ තුනට අක්ශවන් -ශ ොපේ ශදකයි 

ැණනකට- ැන්න තිබුණශ  මශත්රශ මිලි න තුනක්. නුහ්, එශහම 

ැ්,ශ්, නැහැ. ඊට පසුව එ  ජූලි 0  වැනි දශ සණවුම් ක ශ. අශ්ත 

රට එන්න්, සණවුම් කරන්න තීරණ  කරනශකොට  අශනක් 

රටවල් එම එන්නත සණවුම් කර අවසන්. 020  ජූලි මශසශහ 

තමයි අපි එ  සණවුම් කරන්න තීරණ  කශ ේ. නසේපශශේ   

ශ ොපේ හතරකට ශකොවිෂීල්ේ එන්නත ැන්නශකොට අපි ැන්ශන් 

ශ ොපේ දහ ට  ශ ොපේ පහශ ොවට. නසේපශශේ    සයිශනොෆශම් 

එන්නත ශ ොපේ දහ ට ැන්නශකොට  අපි පහශ ොවට ැන්නවශ. 

 ශකන් විතරක් ිර කවුු අපශභ  මිලි න  4  42ක්. ශම්වශ 

වහැන්න රශේ තිශනන ශනොුව තක්ශකොම කි වශ. නසේපශශේ ශහ 

විශේ  සමතිවර ශ පවශ ප්රකශ  ශකශර වශ; චීන  පවශ ප්රකශ  

ශකශර වශ; tweets ැැුණවශ. ශම් ශමොකක් ක ්, එක එන්නතකින් 

ශ ොපේ පහක්  දහ ක් ශහොරකම් කරන තැනට ශම් ආඩුක්ව ප්, 

ශවපශ තිශනනවශ කි න එක මම සඳහන් කරනවශ.  

ශම් අ ශේ ප්රමශද  නිසශම සසකට්රශශසශනකශ ශදවන මශත්රශව්, 

ජනතශවට  ශ පශවට ශදන්න නැරි වුණශ. වැඩි මිපට ශහෝ 

ශැශනන්න කි පශ අවසශනශහදී ජනශධිපතිතුමශ කි වශ.   

ශ පශශ  පලි්, වීරතුසැ මහ්,ම ශ කි වශ  නඅපි වැඩි මිපට ශහෝ 

ශම්ක ශැශනන්න ූ දශනම්න කි පශ.   කශප  ශවනශකොට ශම් 

රශේ හිටපු වයශපශරික ප්රජශව  විශ ේෂශ න්ම සඟුම් කේමශන්ත 

ක්ශෂේත්රශහ ප්රජශව කි වශ  නකේමශන්ත ටික කරශැන  න්න නනෑ 

නිසශ ඉක්මනින් ශම් ටික ශැන්වන්න. ශම් එන්න්, ටික 

ශැශනන්න සල්ලි ශදන්නම්න කි පශ. නුහ්, ශම් අ  එන්න්, ැැන 

ශනොශවයි.  පැණි ැැන වි කවශස කරපශ තමයි වැ  කටයුතු කශ ේ. 

  වශශේ සමති ශකශනම්ට තමයි දවදය සැපයුම් අස   භශර දීපශ 

තිශනන්ශන්.  

ඊ ඟට  ිරශනොවැක්සක එන්නත ශැන්වීමට උ්,සශහ ක ශ. 
එතනැදී එම එන්නත ක්රි ශ කරන්ශන් මශස හ ක් විතරයි කි පශ 
ශපෝක  කි වශට පසුව තමයි එම තීරණ  ආපසකසට ැ්,ශ්,. 
විශ ේෂඥ කමිටුවලින්  ශේය   සහ විශේය   කමිටුවලින් කි වශට 
පසුව තමයි එම තීරණ  ආපසු හරවශ ැ්,ශ්,. එ ට අදශ  

ශල්ඛ්න්, මම සවාෙත* කරනවශ.  

මූපශසනශරූඪත් ැුව මන්ත්රීතුමි නි  මහනුවර ජනතශවට  
සකපුේනික් එන්නත එක මශත්රශවක් පමණක්  කන්නශ. එහි ශදවැනි 
මශත්රශව ශැන්වශ ැන්න නැරි වුණශ. ඊට පසුව නනනෑම එන්නතක් 
ැන්න කැමැතියින කි පශ මිනිසුන් පවශ සීල්  එකක් ැසකසවශ ැන්න 
ක ටයුතු ූ දශනම් ක ශ. ශම් වශශේ වැ වපට ශම් ශැොල්පන් 
ූ දශනම් වුණශ. වශණිජ මඩු පවපට ඊශම්ල් එකක්  වශ ුහදපට්, 
විම්ණන්න ූ දශනම් වුණශ. එ ක්වශ්, එළි ට ආවශ.   ිර ුම 
ශල්ඛ්න ශම් අවසකථශශ  මශ  සවාෙත* කරනවශ.   

 ඊ ඟට  සසකට්රශශසනිකශ එන්නත ශැන්වීම සඳහශ ශපෞේැලික 
සමශැමකට ශදන්න හැ කවශ.   ශ පශශ  රශජය ෂෂය තිතිැත 
සසසකථශශ   සභශපති ප්රසන්න මහ්,ම ශ ශම් සම්නන්යශ න් 
ලිපි ම්්,  ැ වශ.  අන්තිමට එම ආ තන  - [නශයශ කිතිමක්] 

ෙු (වවද) ේපුල් ෙලප්පත්ති මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) உபுல் கலப்பத்தி)  

(The Hon. (Dr.) Upul Galappaththi)  

මූපශසනශරූඪත් ැුව මන්ත්රීතුමි නි  ශමතුමශ ප්රකශ  ක ශ  එක 

එන්නතකින් ශ ොපේ 5ක්   2ක් ශහොරකම් ක ශ කි පශ  ැුව 

මන්ත්රීතුමනි   තනතුමශ එ  වැකීශමන් කි නවශ නම්     ැැන 

අපරශය පතික්ෂණ ශදපශේතශම්න්තුවට ගිහින් පැමිණිලි කරන්න.  

 

ෙු මනූෂ නානායක්කාස මහතා  
(மாண்புமிகு மனுஷ நாணாயக்கார)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

ැුව මන්ත්රීතුමශ    අදශ  ලිපිශල්ඛ්න මම සවාෙත* කරනවශ.  

විදයශ්,මක පදනමක් නැතිව හම්නන්ශතොට දිසක්රික්කශහ 

තුවණ න්ට ෆයිසේ එන්නත ශදන්න පටන් ැ්,තශ. හම්නන්ශතොට 

දිසක්රික්ක ට ෆයිසේ එන්නත ශදනශකොට කි වශ  න වරශ   ඟ 

නිසශ ශදන්ශන්.   රටින් ශදනශකොට කි වශ  ශම් පැ්,තට ශදන්න 

කි පශන  නශදී ව ශ න්.  අද   නිසශ ැශල්ශල් විතරක් ශනොශවයි  

සමසකත රශේම තුවණ න් එන්න්, ැන්න එශකන් වැ කි 

ඉන්නවශ. නඅපට විතරක් ෆයිසේ එන්නත ශදන්න නැරි සයි?න 

කි න ශචෝදනශව   තුවණ න් එල්ප කරනවශ. දැන්  කට ශවන 

ශවන කශරණශ ඉදිරිප්, කරනවශ. හම්නන්ශතොටට විතරක් ෆයිසේ 

එන්නත ශදනශකොට  අක්කශශේ පුතශ ඉන්න නිසශ මශතරට ෆයිසේ 

එන්නත ශදනශකොට  ැශල්පට සහ අශනම්්,  දිසක්රික්කවපට 

ෆයිසේ එන්නත ශනොශදන්ශන් ශමොකද කි පශ අද එ ක්  තුවණ න් 

ප්ර කන කරනවශ.  ශමවැනි වැ  තමයි කරන්ශන්. ඊට පසුව ශම් 

එන්නත නි ම ශ පශවට ශැන්වන්න නැරි ශවනශකොට කි වශ  

නඅපි මිශ්ර කරපශ එන්නත ශදනවශන කි පශ. එසැපන්තශහ 

තක්සකෆේේ වි කවවිදයශප  කි වශ  එශහම මිශ්ර කරපශ ශදන්න නැහැ 

කි පශ.   විතරක් ශනොශවයි  පසකශශ  විශ ේෂඥ නු්, කි වශ  

එශහම එන්න්, මිශ්ර කරපශ ශදන්න නැහැ කි පශ.  

  ිර ු ලිපි ශල්ඛ්න්, මම සවාෙත* කරනවශ.  

එන්න්,කරණ  සශේථක වුු ැමන්; ිර  ට 52ක් වුු 

ැමන් රට අරිනවශ කි වශ. දැන් ිර  ට 52ක් අවසන්. අපි ඉතශම 

ආදශරන් ඉල්පනවශ  ශම් ශරෝගී ත්,්,ව  අක් ශවපශ තිශනන 

ශ පශශ   ඉතශම ඉක්මනින් රට විවෘත කරපශ පුසචි මිනිසුන්ට එදශ 

ශ ප හම්න කර ැැතිමට අවසකථශව පනශ ශදන්න කි පශ.  

මූපශසනශරූඪත් ැුව මන්ත්රීතුමි නි  වැඩි මිපට එන්න්, 

ශැන්වන්න කටයුතු ක  අ  තමයි අද අර කි පු ශේන්ේ ශරෝවේ 

අරශැන තිශනන්ශන්. අද අර කි පු මහ  ශපොම් ශැො නැන්ලි  

පක්ෂ කශේ ශප අරශැන තිශනන්ශන්.   විතරක් ශනොශවයි  

ශහෝටල් ැන්න්, ශහො නවශ. ශකො ෙ ශැවල් ැ්,තශ  

කි න්ශන් ත  වැඩි මිපට එන්න්, ැ්,ත කේටි  තමයි.   විතරක් 

ශනොශවයි  තමන් හිටපු කශේ ශපශහ පයිේ බිප ශැවන්ශන් නැතිව 

ශහොර පශශරන් පයිේ අරශැන ශම් වනවිට ශැො නැන්ල්ශල් 

අයිතිකුවවන්ට  වශට වන්දි ශැවන්න ිර ක ශවපශ තිශනනවශ 

කි පශ්,  ආරසචියි.  ශම්වශ අපට කි න්ශන් අනුරශයපුර  පැ්,ශ්, 

ආඩුක් පක්ෂශහ අශ්ත මිත්ර මන්ත්රීවුවන්  කි න එක්, මම ශම් 

ශවපශශ  මතක් කරන්න කැමතියි.  

දැන්  NMRA එක ැැන කථශ කරමින් විශ ේෂඥ න් ැැන 

සඳහන් ක ශ. හැනැයි  ශම් විශ ේෂඥ න් දවිරන් දවස අයින් 

ශවනවශ. තිසකස විතශරණ හිටපු සමතිතුමශ්, දැන් ශම් ආඩුක්ශ  

583 584 

————————— 
*  පුසනතකාලගහ තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 

————————— 
*  පුසනතකාලගහ තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පශේලිශම්න්තුව 

ඉන්ශන්. එතුමශ වයිරසක විෂ   පිළිනඳ විශ ේෂඥශ ක්. නුහ්, ශම් 

වැ වපට එතුමශ සම්නන්ය කරැන්ශන් නැහැ. ඊ ඟට  මහශචශේ  

නශමලී ප්රනශන් ක. එතුමි ව ැන්ශන්්, නැහැ.   සයි? එතුමි  

වි ්,මඟට ආශ  නැති නිසශ. එතශකොට ආනන්ද විශේවිරම 

මහ්,ම ශ ඉල්පශ අසක ශවනවශ; මහශචශේ  තිලිකශ මපවිශේ 

මහ්,මි  ඉල්පශ අසක ශවනවශ; විශ ේෂඥ දවදය පක්ම්මශේ 

ප්රනශන් ක මහ්,ම ශ ඉල්පශ අසක ශවනවශ. මහශචශේ     

ප්,ශම් කවරන් මහතශ ඉල්පශ අසක ශවනවශ.  ශම් අ  ඉල්පශ අසක 

ශවන්ශන් සයි? දවදයවුවන්  විශ ේෂඥ න් කි න විධි ට ශම් 

අ  වැ  කරන්ශන් නැති නිසශ. NMRA එශක් කේටි  ඉල්පශ අසක 

ශවන්ශන් සයි? එතැන ශහොර ගුහශවක් නවට ප්, ශවපශ තිශනන 

නිසශ.  

2020.03.28වන දශ අශ්ත රශේ ප ුහවැනි ශකොශරෝනශ මරණ  

වශේතශ වුණශ  මූපශසනශරූඪත් ැුව මන්ත්රීතුමි නි  020 .24.32 වැනි 

දින වන විට ශකොශරෝනශ මරණ  698යි තිබුශඩු. සැ්තතැම්නේ   -

 9 සති  තු  පමණක් මරණ  43ක් ිර ක ශවනවශ. 020 .28.  වන 

දශ ශවනශකොට ව ස අවුුව ක 62ට වැඩි 8 456 ශදශනම් මි  ගි ශ. 

එහි ප්රති ත  96. යි. අවුුව ක 62ට වැඩි අ ට එන්නත ශදන්න එපශ 

කි ශ  කවුද? ශම් ආඩුක්ව තමයි දවදය උපශදසක පැ්,තකට 

දමපශ  ව ස අවුුව ක 62ට වැඩි අ ට එන්නත ශදන එක නතර කර 

තිබුශඩු. ශකොශරෝනශ ශරෝගීන්   583 ශදශනම් නිශවසකවපදී 

මැරිපශ තිශනනවශ. එහි ප්රති ත   4.4ක්. පවිත්රශශේවි වන්නිආරච්චි 

ශනෝනශ කි වශ ශකොවිේ ශරෝගීන් එක්ශකශනක්ව්, ශැවල්වප 

මැශරන්න ශදන්ශන් නැහැ කි පශ. එක්ශකශනක් ශනොශවයි  

  583 ශදශනක් ශැවල්වප මැරිපශ තිශනනවශ. ශම් ිර ුශදනශ 

අතරින් vaccines ශනොපැබුු පිරිස 8 438ක් ශවනවශ. ප්රති ත  

96.9ක්. Vaccines ශනොපැබුු අ  ශනොශවයි  vaccines ශනොැහපු 

නිසශ මැුවු සසඛ්යශව ිර  ට 96.9ක් ශවනවශ. එශහම නම් ශම් 

ආඩුක්ව ජීවිත 8 438ක්  ශතන  කර තිශනනවශ  කි පශ තමයි 

අපිට කි න්න ශවන්ශන්. Vaccines නි මිත ශ පශවට ශනො කන් 

නිසශ  ශම් මරණ ිර ක වුණශ. පශසකම් ප්රහශරශ න් ිර ක වුශඩු මරණ 

06 යි. ශම් වන විට මරණ  0 084ක් ිර ක ශවපශ තිශනනවශ. ශම් 

මරණවපට වැකි න්න නනෑ ශම්  ආඩුක්වයි කි න එක්, මම 

ශම් ශවපශශ  මතක් කරනවශ.   

 

ෙු මිලාන් ජයතිලක මහතා 
(மாண்புமிகு மிலான்  யதிலக்க)  

(The Hon. Milan Jayathilake) 

Madam Presiding Member, I rise to a point of Order.  

මූපශසනශරූඪත් ැුව මන්ත්රීතුමි නි  ශම් මන්ත්රීතුමශ අභූත 

ශචෝදනශ කරනවශ - [නශයශ කිතිමක්] 

 
ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 ක point of Order එකක් ශනොශවයි. ැුව මනුෂ 

නශනශ ක්කශර මන්ත්රීතුමනි  තනතුමශ කථශ කරන්න.  

 

ෙු මනූෂ නානායක්කාස මහතා  
(மாண்புமிகு மனுஷ நாணாயக்கார)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

ජූනි මශසශහ  9වැනි දින වන විට ශපෝකශහ නරකම මරණ 

ප්රති ත  වශේතශ වුු රට නවට පසකශව ප්, වුණශ.   විතරක් 

ශනොශවයි. නසේපශශේ   වශශේ දහතුන්ගුණ ක් මරණ  ජපශන  

වශේ තිසකගුණ ක් මරණ අශ්ත රශේ ිර ක වුණශ. ඉන්දි ශශ  ිර ක 

වුණශ  වශශේ මහ වි ශප  නරපත  ත්,්,ව කට අශ්ත රට ප්, 

වුණශ. ශම්කට ශහේතුව තමයි විශ ේෂඥ න්ශේ උපශදසක 

පිළිශනොශැන කටයුතු කිතිම. ශම් මරණ සසඛ්යශව අක් කර ැන්න 

තිබුණශ  විශ ේෂඥශ ෝ කි පු ශවපශවට රට වැුණවශ නම්. වැශේ  

වරදිනශකොට මහශනශ ක හශුහ කුවවුවන්ට කි වශ. මහශනශ ක 

හශුහ කුවවුව ශසේරම දන්නවශ වශශේ රට වහන්න කි වශ. ශම් කපටි 

ශේ පශපනඥශ ෝ මහශනශ ක හශුහ කුවවුවන්ශේ ිරවුුව අසකශසේ 

හැසගුණශ. ශම් රට වහන්න අශ්ත මහශනශ ක හශුහ කුවවුව පශවිච්චි 

කර ැ්,තශ.   ක තමයි කශ ේ. අපි කටයුතු කරන්න නනෑ එශහම 

ශනොශවයි. විශ ේෂඥශ ෝ කි න විධි ට තමයි රට වහන්න නනෑ. 

[නශයශ කිතිම්] 

මම තව කශරණ ක් කි න්න නනෑ. ශම් වනශකොට අශ්ත රශේ 

ිර කවන ශකොවිේ මරණ පිළිනඳ ද්,ත සහ ශරෝගීන් වශේතශවීම් 

පිළිනඳ ද්,ත විකෘති කර තිශනනවශ. මූපශසනශරූඪත් ැුව 

මන්ත්රීතුමි නි    සම්නන්යශ න් වූ සසඛ්යශ ශල්ඛ්න ශම් 

අවසකථශශ දී මම සවාෙත* කරනවශ.  

මම තුහන්නශන්ශසේපශට ශම් කශරණ ්, මතක් කරන්න 

කැමැතියි. ිරේය ශවච්ච මරණවපට ශහේතුව දක්වශ ශම් ශවනශකොට 

බ්රසීපශහ ශසෞඛ්ය සමතිවරි  ඉල්පශ අසකවී තිශනනවශ. බ්රසීපශහ 

ශසෞඛ්  සමතිවරි  ඉල්පශ අසකශවනවශ. එතුමි ට විුවේයව ශම් 

ශවනශකොට නක්කර ක් ක්රි ශ්,මක ශවනවශ. ප්රස ශහ්,   

වශශේම ත්,්,ව ක් තමයි අද ශවනශකොට තිශනන්ශන්.  

දැන් අපට තිශනන ප්ර කන  ශම්කයි. ශ ොපේ 0ට  3ට ැන්න 

තිබුු එන්නශතහි මිප දැන් ශ ොපේ  5ක් දක්වශ ඉහ  ගිහිල්පශ 

තිශනනවශ. සමහර එන්න්, ශ ොපේ 00ටව්, ැන්න නැහැ. 

එන්න්, ශකෝටි 4ක් මිපදී ැැතිම තු  අතිවි ශප ුහදල් ප්රමශණ ක්  

-යනසකකන්ය ක්- ශහොරශ කශපශ තිශනනවශ.   විතරක් ශනොශවයි  

ශකොමිසක ැහපශ පුේැප න්  0 222ක් මැුවශ  ශම් ආඩුක්වයි. ශම් 

ආඩුක්වට විුවේයව තිති  ක්රි ශ්,මක කරන්න නනෑ.  මිති 

මැතිමට අනුනප දීම  මිති මැතිමට සහශ ෝැ  දීම සහ negligence 

කි න ශචෝදනශ   ටශ්, ශම් සඳහශ වැකිව යු්,තන්ට විුවේයව 

දඩු  තිති සසග්රහ   ටශ්, නක් පවරන්න කටයුතු කරන්න 

කි පශ අපි රශේ ජනතශවට ආදරශ න් මතක් කරනවශ. ශම් අ ට 

මිනිසක ජීවිතවප වටිනශකමක් ශ්,ශරන්ශන් නැහැ.  

පශසකම් ප්රහශර  නිසශ අහිමි වූ ජීවිත මතින් ඉහ ට පැමිණි ශම් 

කඩු ශ ම  නඅපි ශකොශහොම හරි   ප්රහශර  සම්නන්යව තීන් ක-
තීරණ ැන්නවශන කි පශ පැමිණි ශම් කඩු ශ ම අද ශවනශකොට 

පශසකම් ප්රහශර   ට ැහන්න කටයුතු කරන්ශන් තවුන්ට මිනිසක 

ජීවිත ැැන වටිනශකමක් නැති නිසශයි. ශම්ක ශම් රටට වයිරස ක්. 

ශම් රශේ තිශනන ශම් නශපොශහොේටු වයිරස න ඉව්, කරන තුුව 

ශම් රශේ ජනතශවට අනශැත ක් සකසක කර ැන්න පුළුවන්කමක් 

පැශනන්ශන් නැහැ.    

අද වන ස්,ව හශ වෘක්ෂපතශ ආරක්ෂක ආඥශපනත  ටශ්, වූ 

නිශ ෝැ ැැන්, අපි කථශ කරනවශ.  අද ශනොශහෝ ශදශනක් අලින් 

පිළිනඳව්, කථශ ක ශ. ශම් ශවනශකොට්, අධිකරණශ න් 

නිශ ෝැ ක් පනශදී තිශනනවශ  'සුජීවශ' කි න සතින්න සහ   

සතින්නට උපන් ස්, පැටවශ ුහදශ හැතිම නව්,වන්න කි පශ. ැුව 

සී.බී.ර්,නශ ක සමතිතුමනි  ජශතික ස්,ශවෝදයශන 

ශදපශේතශම්න්තුව භශරශහ ිරටින සතින්නක් ුහල් අයිතිකුවට ුහදශ 

හැතිම නතර කරන්න කි පශ අධිකරණ  නිශ ෝැ කරනවශ.   

සඳහශ පශදක කර ැන්න අධිකරණ ට ඉදිරිප්, කශ ේ අද ශම් 

පශේලිශම්න්තුවට ඉදිරිප්, කර තිශනන ැැසේ පතුශහ සඳහන් 

585 586 

[ැුව මනූෂ නශනශ ක්කශර  මහතශ] 

————————— 
*  පුසනතකාලගහ තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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නිශ ෝැයි.   ැැසේ පත්ර  හරහශ තමයි  එන්.ජී. රශජපක්ෂට  තව්, 

රශජපක්ෂපශට  එක එක නම්වලින් ිරටින අ ට අලි ටික නිදහසක 

කර ැන්න ූ දශනම් කශ ේ. එන්.ජී. රශජපක්ෂ ඉන්ශන් මිරිහශශන්. 

මිරිහශන කි න්ශන් අලි හදන්න පුළුවන් තැනක්ද? එන්.ජී. 

රශජපක්ෂ කි න්ශන් කවුද?   address එක කශශේද?    

නන්දශසේන ශැෝසශභ  රශජපක්ෂශේ අලි ශ. ශම් කුවු කශරණශ 

ටික විතරක් ශනොශවයි තව්, කි න්න ශනොශහෝ ශේවල් තිශනනවශ. 

ශම් ැැන කථශ කරන්න අපි ඊශහ වනජීවී හශ වන සසරක්ෂණ 

කටයුතු පි  ්ළිනඳ අමශතයශස    උපශේ ක කශරක සභශවට්, 

ගි ශ.  එම අමශතයශස    උපශේ ක කශරක සභශශ දී අපි   ැැන 

කථශ කරන්න උ්,සශහ ක ශට  එහිදී   ැැන ශනොශවයි කථශ 

කශ ේ. එම අමශතයශස    උපශේ ක කශරක සභශශ දී උපුල් 

ැප්තප්,ති මන්ත්රීවර ශ කථශ කශ ේ   පැ්,ශ්, තිශනන ැල්ශකොරි 

පිළිනඳව. දිසක්රික් සම්නන්ධීකරණ කමිටුශ දී්, වැලි ැැන කථශ 

කරපශ  උපශේ ක කශරක සභශවට සවිල්පශ කථශ කශ ේ ැල්ශකොරි 

ැැන. එහිදී රශජය සමතිවර ශ කථශ කශ ේ කැපෑව සතුශ ේ කජු වතු 

වවන ආකශර  සහ කජු වතු ශනදපශ ශදන ආකශර  ැැනයි. ඉතින් 

ශම්වශ කථශ කරන උපශේ ක කශරක සභශවකදී අපි ශකොශහොමද 

අලි ප්ර කන ක් ැැන කථශ කරන්ශන්? [නශයශ කිතිම්] අලි ප්ර කන ක් 

ැැන කථශ කරන්න ශනොශවයි  ශම් අ ට අලිශ ම්ශේ  

සතින්නකශේ- [නශයශ කිතිම්] සතින්න මරපශ අලි පැට  ශහොරකම් 

කරන දිදිතශ ෝ නිදහසක කරන්න හදන අ ට ශම් මිනිසක ජීවිත ැැන 

වටිනශකමක් නැහැ  කි න එක මම ශම් අවසකථශශ දී නැවත 

මතක් කරනවශ.   

සකතුතියි.  

 

ෙු (වවද) ේපුල් ෙලප්පත්ති මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) உபுல் கலப்பத்தி)  

(The Hon. (Dr.) Upul Galappaththi)  

Madam Chair, I rise to a point of Order. 
 

ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ැුව උපුල් ැප්තප්,ති මන්ත්රීතුමශ  තනතුමශශේ තිති ප්ර කන  

ඉදිරිප්, කරන්න. 
 

ෙු (වවද) ේපුල් ෙලප්පත්ති මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) உபுல் கலப்பத்தி)  

(The Hon. (Dr.) Upul Galappaththi) 
මූපශසනශරූඪත් ැුව මන්ත්රීතුමි නි, තනතුමි  මූපශසනශහ ිරටින 

විට සශයශරණ ශවන්න. මශේ නම කි වශ. මශේ වරප්රසශද- [නශයශ 

කිතිම්] 
 

ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
  නිසශ තමයි තනතුමශට අවසකථශව දීපශ තිශනන්ශන්.  

 

ෙු (වවද) ේපුල් ෙලප්පත්ති මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) உபுல் கலப்பத்தி)  

(The Hon. (Dr.) Upul Galappaththi)  

සම්නන්ධීකරණ කමිටුශ  සභශපති විධි ට මම අලි 

ක මනශකරණ  කක  පිළිනඳවයි කථශ කශ ේ.   ැැන තමයි 

ප්ර කන සුණශ . ැුව මනූෂ නශනශ ක්කශර මන්ත්රීතුමනි  තනතුමශ   

සභශවට ආශ  පැ  භශැ ක් ප්රමශදශවපශ ශන්. 
 
 

ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
මී ඟට  ැුව ශරෝහණ දිසශනශ ක මන්ත්රීතුමශ. තනතුමශට 

විනශඩි 9ක කශප ක් තිශනනවශ.  

[අ.භශ. 0. 6] 

 

ෙු ගසෝහණ දිසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு தறாஹண திஸாநாயக்க)   

(The Hon. Rohana Dissanayaka)  

මූපශසනශරූඪත් ැුව මන්ත්රීතුමි නි  ශම් රශේ පශරිශභෝගික 

ජනතශවශේ අයිති  සුරක්ෂිත කිතිම සඳහශ්,  නිිර පරිදි 

පශරිශභෝගික භශඩු  ශනදශ හැතිම සඳහශ්,  ජනතශවට සශයශරණ  

ඉෂකට කිතිම සඳහශ්, අද දින ඉදිරිප්, කර තිශනන පන්, 

ශකටුම්පත සම්නන්යශ න් කථශ කරන්න මම නපශශපොශරෝ,තු 

ශවනවශ. මට ශපර කථශ ක  අශ්ත මනූෂ නශනශ ක්කශර 

මන්ත්රීතුමශ කුවු කශරණශ ශනොශහොම ක් කි වශ.   කි පු ශේවල් 

තක්ශකෝම අපි අහශැන හිටි ශ. හැනැයි   වශට උ්,තර  ශදන 

ශතක් එතුමශ සභශශ  ඉන්ශන් නැහැ. එතුමන්පශ ශනොශ ක් 

කශරණශ ඉදිරිප්, කරනවශ  පිළිතුුව ශදන ශතක් ඉන්ශන් නැහැ  

සභශශවන් පිටව  නවශ. අපට තිශනන කනැශටුව  කයි. කුවු 

කශරණශ ඉදිරිප්, ක ශ නම්    පිළිනඳව වශද විවශද කරන්න සහ 

ත්තපු කරන්න එතුමන්පශ ශම් ැුව සභශශ  කුඳී ඉන්න නනෑ.  ශම් 

හැශමෝශේම පුුවේද ශවපශ තිශනන්ශන්  කථශව කරපශ සභශශවන් 

පිටව  ෑමයි.   අ  ඉතිහශස  පුරශම කටයුතු කශ ේ   විධි ටයි. 

අද වන ස්,ව හශ වෘක්ෂපතශ ආරක්ෂක ආඥශ පනත  ටශ්, 

අලි සතුන් සම්නන්යශ න් නිශ ෝැ කිහිප ම්්, ඉදිරිප්, කර 

තිශනනවශ. මම ුහලින්ම   ැැන කථශ කරන්න කැමැතියි. 

මූපශසනශරූඪත් ැුව මන්ත්රීතුමි නි  තනතුමි  ජීව්, ශවන්ශන්්, 

මශතශල් දිසක්රික්කශහ. මම්, මශතශල් දිසක්රික්කශහ. තනතුමි  

අප්, සමඟ එකට කටයුතු කරනවශ ශන්. තනතුමි ට මතකද 

දන්ශන් නැහැ  පසුගි  ජනශධිපතිවරණ ට දවසක කීප කට ශපර 

හනරණදී අලි හ්, ශදශනක් මැුවු නව. අලි හ්, ශදශනක් 

මැුවණශ.  වශ තනතුමි පශ දන්ශන්, නැහැ. ඉතිහශස  නපේදි 

තනතුමි පශශේ ආඩුක්ව නපශහ ිරටි කශපවපදී   විධි ට අලි 

මැුවු  අවසකථශ තිබුණශ. [නශයශ කිතිම්]   වශශේම අලින්ශේ මයිල් 

පවශ ඉව්, කරන පද අවසකථශ අප්රමශණව තිශනනවශ. [නශයශ කිතිම්] 

ශම් ශේවල් සම්නන්යශ න් තනතුමි පශ කථශ කරන්ශන් නැහැ 

ශන්. සමහර විට තනතුමි ්, දන්නවශ සති    අලි මැුවශඩු 

ශකොශහොමද කි පශ.   කශපශහ හිටපු නශ කශ ෝ කනයශශවෝ 

ශැනැල්පශ කිරි ක වලින් නශවශ ැන්න පවශ කටයුතු ක ශ.    

වශශේ ශේවු්, වුණශ. 

 

ෙු මන්ත්රීවසගයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 

පශේලිශම්න්තුවට්, ශැනශවශ. 
 

ෙු ගසෝහණ දිසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு தறாஹண திஸாநாயக்க)   

(The Hon. Rohana Dissanayaka)  

ත   පශේලිශම්න්තුවට්, ශැනශවශ. [නශයශ කිතිම්] එශහම 

කටයුතු කරපු අවසකථශ ඉතිහශසශහ තිබුණශ. අපි්,  වශ දන්නවශ.  

මූපශසනශරූඪත් ැුව මන්ත්රීතුමි නි  අශ්ත අතිැුව 

ජනශධිපතිතුමශශේ නශසෞභශැයශහ දැක්මන ප්රතිප්,ති ප්රකශ  ට 

අනුව ැුව මහින්ද රශජපක්ෂ අැමැතිතුමශ සතුළු අශ්ත රජ  අද 

කටයුතු කර ශැන  නවශ. අද පශරිශභෝගික කටයුතු පිළිනඳ 

අධිකශරි  (සසශ ෝයන) පන්, ශකටුම්පත ඉදිරිප්, කිති ම තුළිනු්, 

ැුව පසන්ත අපගි වන්න රශජය සමතිතුමශ්,  ැුව නන් කප 

ගුණවේයන සමතිතුමශ්, නපශශපොශරෝ,තු ශවනවශ ජනතශවට 

සහන සපසන්න. නුහ්,  විපක්ෂ  හැම ශවපශශ ම කටයුතු 

කශ ේ  COVID-19 වසසැත  වසන්ත ක් නවට ප්, කර ැන්නයි. 

තවුන් ශම් වසසැත  වසන්ත ක් නවට ප්, කර ැ්, අවසකථශ 

ශනොශහොම ක් අපි දැක්කශ. එළුවශශේ අර ශමොකක්ද එක හැම 

587 588 



පශේලිශම්න්තුව 

ශවපශශ ම නවැශටයි  වැශටයින කි පශ නපශශැන ඉන්නවශ වශශේ  

ආඩුක්ව නඅද වැශටයි  ශහට වැශටයින කි පශ තමයි ශමතුමන්පශ 

නපශශැන ඉන්ශන්.  හ පශපන ආඩුක්ශ  ිරටි   නශ කශ ෝ අද 

ශම් පුටුවප හිටි ශ නම්  ශම් වනශකොට   නශ කයිනු්, ආදශහන  

ශවපශ  ශම් රශේ ජනතශවශැන් අක් ැණශන් පක්ෂ පහක් ශහෝ 

හ ක පිරිසම්්, ආදශහන  ශවපශ අවසන්.  ක තමයි ස්,ත. ශහොඳ 

ශවපශවට එදශ advertisementsවලින් ශපන්වූ පසකසන  සුන්දර 

ශේවල්වපට ජනතශව කුවටුශඩු නැහැ. ජනතශව එදශ මැනවින් ිරතශ 

නපශ   කර දක්නශ නුවණින් යුක්තව ඉතශ ශහොඳ තීන් කවක් ැ්,තශ.  

අද නඅර සුනම්  ශම් සුනම්න ැැන කථශ කරනවශ. ශමතුමන්පශ 

මශයය හරහශ කි පු   සමහර වචන අපට කි න්න නැහැ. ශමොකද  

අශ්ත ශදම පිශ ෝ ශිෂකට සම්පන්නව අපි හදපු නිසශ  ජනතශව්, 

සමඟ අපි ජීව්, වන නිසශ. මූපශසනශරූඪත් ැුව මන්ත්රීතුමි නි  

"Made in Sri Lanka" කි න brand එක තිශනන සුනම් අද 

ශපෝක  පුරශ තිශනනවශ. අද ශපෝකශහ  ශකොයි රටකට ගි ්, අපි 

දකිනවශ  "Made in Sri Lanka" brand එශක් සුනම්. "Made in Sri 

Lanka" සන්නශම   ටශ්, තිශනන්ශන් ශමොනවශද? අපි 

අපන න  කරපු සුනම්.   රටවප ශවන ශවන සන්නශම  ටශ්, 

සුනම් තිශනනවශ. හැනැයි  අශ්ත රටට සණවුම් දීපශ  නිෂකපශදන  

කර ැ්, සුනම් තමයි   විධි ට්, ශවශ ඳශම් කරන්ශන්. දැන් ශම් 

අ ට පු කම මශනිරක ශරෝැ ක් හැදිපශ තිශනන්ශන්. ශමතුමන්පශ 

කි න්ශන් හැම ශද ක්ම පිට රටින් ශේන්න නනෑ  කි පශයි. 

තමන්ට අඳින්න  නඅර සුනම්න පිට රටින් ශේන්න නනෑ  කි නවශ. 

 ක පු කම මශනිරක්,ව ක් ශන්. නිවහල් රටක  ශහොඳ චින්තන ක් 

සතිව ජීව්, වන අපි හැම දශම අශනක් රටවලින් ශැන්වන සපල් 

ශැඩි  කන්න නනෑද? එශහම නැ්,නම් ශමතුමන්පශ අර කි ව 

ජශතිශහ සුනම් අඳින්න නනෑද?  
 

ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ැුව මන්ත්රීතුමනි  තනතුමශට තව විනශඩි 0ක කශප ක් පමණයි 

තිශනන්ශන්.  

 

ෙු ගසෝහණ දිසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு தறாஹண திஸாநாயக்க)   

(The Hon. Rohana Dissanayaka)  

මූපශසනශරූඪත් ැුව මන්ත්රීතුමි නි  තනතුමි  හැම දශම මම කථශ 

කරනශකොට විනශඩි කීප ක් අක් කරනවශ. 
 

ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
එශහම  එකක් නැහැ. තනතුමශ ශවපශව සටහන් කර ශැන 

නපන්න. 
 

ෙු ගසෝහණ දිසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு தறாஹண திஸாநாயக்க)   

(The Hon. Rohana Dissanayaka)  

මූපශසනශරූඪත් ැුව මන්ත්රීතුමි නි  මම තනතුමි  ැැන කථශ 

කරන්ශන් නැහැ. භ  ශවන්න එපශ. අපට කථශ කරනවශ නම් 

ශනොශහෝ ශේවල් තිශනනවශ. අපි ශහොඳින් ඉන්නවශ ශන්. මම 

කි න්ශන් ස්,ත. අපි අවසකව කටයුතු කරනවශ. 
 

ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
මම මූපශසනශහ ඉන්ශන්. ඉතින් ශම් ශවපශශ  මට උ්,තර 

ශදන්න නැරි ප්ර කන තනතුමශ මශැන් අහන එක වැරදියි. 

ෙු ගසෝහණ දිසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு தறாஹண திஸாநாயக்க)   
(The Hon. Rohana Dissanayaka)  

නැහැ  මම ප්ර කන අහන්ශන් නැහැ. භ  ශවන්න එපශ. අපට 

නිදහශසේ කථශ කරන්න පුළුවන් ශන්. Telephone call එකක් 

ශදන්න. අපි කථශ කරුහ.   

මූපශසනශරූඪත් ැුව මන්ත්රීතුමි නි  “ශසෞභශැය  මයයශහ 
 ක්තප්,කම” කි න්ශන් ශමොකක්ද දන්නවශද? අශ්ත රශේ සීනි 
තිශනනවශ  හශල් හැම තැනම තිශනනවශ. අශනම්්, නක් භශඩු  
හැම එකක්ම තිශනනවශ. මශනෝ විදයශඥ ිරේමන්ේ ශරොයිේ 
කි නවශ  නශම්ක ශසෞභශැය  මයයශහ  ක්තප්,කමන කි පශ. සයි  
 වශ තක්ශකොම හසැපශ. හශල් තිශනනවශ  සීනි සති තරම් 
තිශනනවශ. අතිැුව ජනශධිපතිතුමශ  ැුව අැමැතිතුමශ සහ අශ්ත 
සමතිතුමන්පශ සතුළු ආඩුක්ව ශම් රශේ ජනතශව සුත ත ුහදිත 
කරන්න  තවුන්ශේ එදිශනදශ අව යතශ  ජීවන මේටම උසසක 
කරන්න  ජීවන ත්,්,ව   හප්, කරන්න  තවුන්ශේ ආදශ ම් 
ත්,්,ව  දියුු කරන්න  රට නිිර ශපස නිවැකුදිව පව්,වශශැන 
 න්න වැ  පිළිශව ක් කරශැන  නවශ. හැනැයි  ශම් අ  අශනක් 
අ ට ශචෝදනශ කරනවශ.   අ ට තමයි නිරන්තරශ න් වුවමනශව 
තිශනන්ශන් නක් භශඩු  හසැන්න.  ක තමයි ශසෞභශැය  
මයයශහ  ක්තප්,කම කි ශ . අනන්ත අප්රමශණ වැ  පිළිශව වල් 
රජ  නිිර පරිදි ක්රි ශ්,මක කරශැන  නවශ. හැනැයි  විවෘත 
ආේිරකශහ අවපශත ට ගි  දැක්මක් තමයි අපි   තු  දකින්ශන්. 
විවෘත ආේිරක ්, එක්ක ශහොඳ  වශ්, ආවශ  නරක  වශ්, ආවශ. 
අද   නරක ශේ ක්රි ශ්,මක කරන්න තමයි විපක්ෂ  සතුළු 
තුහන්නශන්ශසේපශ නිරන්තරශ න් කටයුතු කරශැන  න්ශන්. 
ශමොකද  නක් භශඩු  සප පශ ශම්වශ හරි ට තිබ්ශනෝ,  විපක්ෂ ට 
-තුහන්නශන්ශසේපශට- ප්ර කන ක්.   නිසශ හිඟන්නශශේ තුවශප  
වශශේ තුහන්නශන්ශසේපශ හැම තිසකශසේම ශම්ක පශරනවශ. ශම් හිඟ  
තුහන්නශන්ශසේපශට අද අව යතශවක් නවට ප්, ශවපශ තිශනනවශ.  

මූපශසනශරූඪත් ැුව මන්ත්රීතුමි නි  කවුුව ශමොනවශ කි ව්, 
පශරිශභෝගික ශට සශයශරණ ක් ඉෂකට ශවන්න නනෑ  ශවශ ුනන්ට 
සශයශරණ ක් ඉෂකට ශවන්න නනෑ වශශේම අශනම්්, ජනතශවට්, 
සශයශරණ ක් ඉෂකට ශවන්න නනෑ. අද ශම් අණපන්, සසශ ෝයන  
කිතිම සඳහශ ඉදිරිප්, කරන්ශන් ශම් හැශමෝම ජීව්, කරන්නයි; 
ශම් හැශමෝටම සශයශරණ ක් ඉෂකට කරන්නයි.   සශයශරණ  ඉෂකට 
කරන්න ශම් වශශේ අණපන්, ශැශනනශකොට  වශට සහශ ෝැ  
දීපශ  රජ  ශැන  න වැ  පිළිශව  සශේථක කර ැැතිමට අව ය 
කටයුතු කිතිමට විපක්ෂ  සතුළු අපි ිර ුශදනශටම වැකීමක් 
තිශනනවශ. මම තුහන්නශන්ශසේපශට කි නවශ  අද ශම් ැුව සභශශ  
ඉඳපශ කවුුව ශමොන ශමොන ජශතිශහ ශසල්පම් දමන්න හැ කව්,  
ශමොන ශමොන ශේවල් කි ව්,  ශමොන ශමොන විශ චන ක ්,  
අතිැුව ජනශධිපති ශැෝසශභ  රශජපක්ෂ මැතිතුමශ  න ැමන තව 
අවුුවේදක් ශදකක්  නශකොට සශේථක කරනවශ කි න එක.   
වශශේම නශසෞභශැයශහ දැක්මන ප්රතිප්,ති ප්රකශ   තුළින් 
ජනතශවට එතුමශ වුු ශපොශරොන් ක ිර  ට ිර  ක් නිවැකුදිව 
ක්රි ශ්,මක කිතිමට ශම් රජ  කටයුතු කරනවශ  කි න එක්, ශම් 
ශවපශශ  අපි තුහන්නශන්ශසේපශට ප්රකශ  කර ිරටිනවශ.   නිසශ 
විශ චන තුළින් ශම්  න ැමන නව්,වන්න නැහැ. අපි 
තුහන්නශන්ශසේපශශේ සහශ ෝැ  ඉල්පශ ිරටිනවශ. මට තව්, 
කශප  තිශනනවශද මූපශසනශරූඪත් ැුව මන්ත්රීතුමි නි? 

 

ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
තනතුමශට නි මිත කශප  අවසශනයි.  කථශව අවසන් කරන්න. 

 

ෙු ගසෝහණ දිසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு தறாஹண திஸாநாயக்க)   
(The Hon. Rohana Dissanayaka)  

ශනොශහොම සකතුතියි. මම තනතුමි ට කි වශ වශශේ  අපි ශවනම 

කථශ කරපශ ඉදිරිශහදී සහශ ෝැශ න් කටයුතු කරුහ. 
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ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
මම සභශශ  ශපොඩි ශවපශවක් ැන්නවශ. ශමතැනදී වරදවශ 

අවශනෝය කර ැන්න එපශ. කශප  වැඩිපුර ැ්,ශතෝ, තමන්ශේ 

පක්ෂශහ කිරක මහ්,ම මහ්,මීන්ශේ  කශප  තමයි අක් 

ශවන්ශන්.   නිසශ පශේ කව ශදශක්ම මන්ත්රීවුවන්  දැනුම් ශදන 

විධි ට ශවපශවට කථශව අවසන් කරන්න. 

ැුව වී. රශයශක්රිෂකණන් මන්ත්රීතුමශ. තනතුමශට විනශඩි අටක 

කශප ක් පැශනනවශ. 

 
[பி.ப. 2.25] 

 

ෙු (ආචාර්ය) වී. සාධාක්රිෂනණන් මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) வீ. இராதாகிருஷ்ணன்)  
(The Hon. (Dr.) V.Radhakrishnan) 
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கதள, 

இன்கறய தினம் பாவகனயாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசகப 

ததாடர்பாகக் தகாண்டுவரப்பட்ட சட்டமூலம் பாராளு 

மன்றத்திதல நிகறதவற்றப்படவிருக்கின்றது. அதில் தபாருட் 

ககள அதிக விகலக்கு விற்பவர்களுக்குத் தண்டகன 

தகாடுப்பது ததாடர்பாக விதசடமாகப் தபசப்பட்டிருக்கின்றது. 

அதததபால, தபாருட்ககளப் பதுக்கி கவப்பவர்களுக்கு 

எதிராகவும் நடவடிக்கக எடுக்கதவண்டும் என்பதுதான் 

என்னுகடய கருத்தாக இருக்கின்றது. விதசடமாக, தற்தபாது 

நாட்டிதல பல்தவறு தபாருட்களுக்குத் தட்டுப்பாடு 

நிலவுகின்றது. உணவுப் தபாருட்கள், சீதமந்து, பால் மா, 

அதததபால எாிவாயு தபான்ற பல்தவறு தபாருட்களுக்குத் 

தட்டுப்பாடு நிலவுவகத எங்களால் அவதானிக்கக்கூடியதாக 

இருக்கின்றது. இது ததாடர்பாக வியாபாாிகளிடம் தகட்கும் 

தபாழுது, “எங்களுக்குப் தபாருட்கள் வைங்கப்படுவதில்கல; 

அதனால் நாங்கள் விற்பகன நடவடிக்ககயிகன தமற் 

தகாள்வது கஷ்டமாக இருக்கின்றது” என்று தசால்கின்றார்கள். 

இன்னுதமாரு விடயம் என்னதவன்றால், எல்லாக் 

ககடகளுக்கும் credit line இல்கல. அதனால் அவர்கள் தமது 

பணத்தில் தபாருட்ககள வாங்கி கவத்துக்தகாண்டு 

விற்பதற்குப் பயப்படுகின்றார்கள். அாிசி ஒரு கிதலாவினுகடய 

விகல 108 ரூபாயாக இருக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில், இப்தபாழுது 

98 ரூபாய்க்கு விற்கச் தசால்லி அவர்கள் பலவந்தப் 

படுத்தப்படுகின்றார்கள். அதனால், இப்தபாழுது அவர்கள் 

அாிசிகய விற்பதற்குக் கஷ்டப்படுகின்றார்கள். அதனால் 

தற்தபாழுது ககடகளிதல அாிசி இல்கல. ஆகதவ, 

இவ்வாறான சூழ்நிகலயில் அரசாங்கம் இரு பக்கத்கதயும் 

பார்த்து - விற்பகனயாளர்ககளயும், நுகர்தவாகரயும் கருத்திற் 

தகாண்டு முகறகமயாகச் தசயற்படதவண்டும் என நாங்கள் 

தகட்டுக்தகாள்கின்தறாம். எவ்வாறாயினும் இன்கறய தினம் 

நிகறதவற்றப்பட்டிருக்கின்ற இந்தச் சட்டம் ஒரு வககயிதல 

நன்கம பயக்கக்கூடியது. ஏதனன்றால், அதிகமான விகலக்கு 

விற்கக்கூடாது என்பகத விற்பகனயாளர்கள் புாிந்துதகாள்ள 

தவண்டும்.  

அடுத்த பிரதானமான விடயமாக இன்று எமது நாட்டில் 

மக்களுக்குச் தசலுத்தப்படுகின்ற vaccine என்பது காணப்படு 

கின்றது. இந்த தகாதரானா தடுப்பு vaccine நாடு முழுவதும் 

கிகடக்கதவண்டும் என்பதில் நாங்கள் உறுதியாக 

இருக்கின்றதறாம். ஆனால், ஒவ்தவாரு மாவட்டங்களுக்கும் 

பல்தவறு வககயான vaccines வைங்கப்படுவகத அவதானிக் 

கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. சீனாவிலிருந்து கிகடக்கின்ற 

vaccine நல்லதா, சாியில்லாததா? என்று எங்களால் 

தசால்லமுடியாது. அதகன அதற்தகன நியமிக்கப்பட்டுள்ள 

committee தான் தசால்ல தவண்டும். இருந்தாலும்கூட இந்த 

vaccine ததாடர்பாகப் பல்தவறு பிரச்சிகனகள் இந்த நாட்டிதல 

உருவாகியிருக்கின்றன.  

இப்தபாழுது அரசியல் ககதிகள் ததாடர்பான இலங்கக 

யின் தகாள்ககயிதல சற்று வித்தியாசமான நிகல காணப் 

படுவகத நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. 

 னாதிபதி அவர்கள் நியூதயார்க்கில் நகடதபறும் ஐ.நா. 

தபாதுச்சகபக் கூட்டத்தில் கலந்துதகாள்வதற்காகச் தசன்றி 

ருக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் அது ததாடர்பில் தன்னுகடய 

தகாள்கககய மாற்றிக்தகாண்டிருக்கின்றார். அதாவது, 

இப்தபாழுது தமிழ் diaspora உடன் தபசதவண்டுதமன்று 

தசால்லியிருக்கின்றார்; இது வரதவற்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். 

அத்துடன் தமிழ் அரசியல் ககதிககள விடுதகல தசய்வது 

பற்றியும் தசால்லியிருக்கின்றார்; அதுவும் வரதவற்கக்கூடிய 

ஒரு விஷயம். அதததபால இந்தியாவிலிருக்கின்ற 

இந்தியாவுக்கான இலங்கக உயர்ஸ்தானிகர் திரு. மிலிந்த 

தமாரதகாட அவர்கள் இலங்ககயினுகடய தகாள்கககளிதல 

சில மாற்றங்ககளக் தகாண்டுவந்திருக்கின்றார். குறிப்பாக, 

மூன்று விஷயங்ககள அவர் தசால்லியிருக்கின்றார். நான் 

கடந்த வாரம் இந்தியாவுக்குச் தசன்றிருந்ததபாது அதுபற்றி 

இந்தியப் பத்திாிககயிதல படிக்கக்கூடியதாக இருந்தது. 

அதிதல அவர் இந்தியாதவாடு நல்லுறகவப் தபண தவண்டு 

தமன்று தசால்லியிருக்கின்றார். அதாவது, இந்தியாவுக்கும் 

இலங்ககக்குமான பாதுகாப்பு உடன்படிக்கக; தபாருளாதார 

அபிவிருத்தி, அதததபால கலாசாரப் பாிமாற்றங்கள் என்பகவ 

சம்பந்தமாக திரு. மிலிந்த தமாதகாட அவர்கள் 28 பக்கங்கள் 

தகாண்ட roadmap ஒன்கற இந்திய அரசாங்கத்திற்குச் 

சமர்ப்பித்திருக்கின்றார். இது வரதவற்கக்கூடிய ஒரு விஷயம்.  

இந்தியாவுடனான நல்லுறகவத் ததாடர்ந்தும் தபணி 

யிருந்தால் நிச்சயமாக நாங்கள் ‘அஸ்ரா தசனிக்கா’ vaccine 

ஐப் தபற்றுக்தகாண்டிருக்கலாம்! கடந்த காலங்களிதல 

தகாழும்புத் துகறமுகத்தின் கிைக்கு முகனயத்கத இந்தியா 

வுக்கு வைங்குவது ததாடர்பில் இந்தியாவுக்கும் இலங்ககக்கும் 

இருந்த முறுகல் காரணமாகத்தான் இந்த vaccine இலங்ககக் 

குக் கிகடக்கவில்கலதயன்பகத  நிச்சயமாக எங்களால் 

தசால்லமுடியும். இகத ஏன் நான் தசால்லுகின்தறன் என்றால், 

இந்தியா நிகனத்திருந்தால் எப்தபாததா இலங்ககயில்  

அகனவருக்கும் vaccineஐக்  தகாடுத்து முடித்திருக்கலாம். 

ஏதனன்றால், கடந்த வாரம்  இந்திய பிரதமர் தமாடி அவர்களு 

கடய பிறந்த தினத்தன்று  ஒதர நாளில் 22 million vaccines 

தகாடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது.  

ඉන්දි ශශ  එක දවශසන් එන්නත ැහපශ තිශනනවශ. 

ඉන්දි ශශ  එශහම ක ශ නම්  අපට්, එක දවිරන්   කටයු්,ත 

අවසන් කරන්න තිබුණශ. නුහ්,  අපි ඉන්දි ශව්, එක්ක හරි ට 

ැනු ශදනු කරපු නැති නිසශ තමයි ශම් ප්ර කන  සතිශවපශ 

තිශනන්ශන්.  ක නිසශ කුවණශකර මින් ඉදිරි ට ඉන්දි ශව්, 

එක්ක කරන ැනු ශදනු  තවුන් එක්ක තිශනන නෑකම  එශහම 

නැ්,නම්  ශළුකම ශහොඳින් තනශ ැන්න. තුහන්නශන්ශසේපශ එශහම 

කරශවි කි ශ අපි නපශශපොශරෝ,තු ශවනවශ.  

தமலும், இலங்ககயினுகடய இந்தக் தகாள்கக மாற்றம் 

எங்கள் இரு நாடுகளுக்குமிகடயில்  தமலும் பல உறவுககள 

வளர்ப்பதற்குக் காரணமாக இருக்கதவண்டுதமன்றும் நான் 

தகட்டுக்தகாள்ள விரும்புகின்தறன்.  

கடந்த நாட்களில் அத்தியாவசியப் தபாருட்கள் பின்வாசல் 

வைியாகவும் "அதிவிதசஷம்" முன்வாசல் வைியாகவும் 

கிகடத்தகத  எங்களால் அவதானிக்கக்கூடியதாக     இருந்தது.  
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පශේලිශම්න්තුව 

අතයව ය භශඩු  පිටුපස ශදොශරනු්,  නඅතිවිශ ේෂන ඉසකසරහ 

ශදොශරනු්, මිනිසකසුන්ට දීපශ තිශනනවශ.  ක සම්පූේණශ න්ම 

වැකුදියි. 
 
 
 

ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ැුව මන්ත්රීතුමනි  තනතුමශට තව විනශඩි ශදකක කශප ක් 

තිශනනවශ. 
 

 

 

ෙු (ආචාර්ය) වී. සාධාක්රිෂනණන් මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) வீ. இராதாகிருஷ்ணன்)  
(The Hon. (Dr.) V.Radhakrishnan) 
මට විනශඩි  2ක කශප ක් ශවන් කර තිබුණශ ශන්ද  

මූපශසනශරූඪත් ැුව මන්ත්රීතුමි නි? 
 

 

ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
විනශඩි 8යි තිබුශඩු. 
 

 

ෙු (ආචාර්ය) වී. සාධාක්රිෂනණන් මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) வீ. இராதாகிருஷ்ணன்)  
(The Hon. (Dr.) V.Radhakrishnan) 
ශහොඳයි.    ශකොශහොම වුණ්, කමක්    නැහැ.   එශහම     නම්   

இந்த நடவடிக்கககள் மாற்றப்பட தவண்டும். முதலில் இந்த 

நாட்டு மக்களின் பிரச்சிகனககளத் தீர்ப்பகத விட்டுவிட்டு, 

மதுபானசாகலககளத் திறந்தகத நாங்கள் முழுகமயாகக் 

கண்டிக்கின்தறாம்.  

அடுத்து, இன்று கல்வித்துகறயிதல ஆசிாியர்களுகடய 

பிரச்சிகன முழுநாட்டிலும் மிக தமாசமான பிரச்சிகனயாக 

இருக்கின்றது. அதில் ஒரு விஷயத்கத நான் தசால்ல 

தவண்டும். 2016ஆம் ஆண்டு SLTES - இலங்கக ஆசிாியர் 

தசகவயிதல தரம் 1இல் இருந்தவர்களுக்கு 54,000 ரூபாய் 

pension தகாடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. 2019ஆம் ஆண்டு அதத 

தகுதியிலிருந்தவருக்கு 100,000 ரூபாய் தகாடுக்கப்பட்டிருக் 

கின்றது. ஆகதவ, இந்த 3 வருஷங்களுக்குள்தள 46,000 ரூபாய் 

வித்தியாசப்படுகின்றது. ஆகதவ இந்த முரண்பாட்கடத் தீர்க்க 

தவண்டுதமன்பகதக் கருத்திற்தகாண்டு ஆசிாியர் தபாராட் 

டத்திற்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி கவக்கதவண்டும். ஒரு நாட்டிதல 

தபாருளாதார, சமூக அபிவிருத்தி நகடதபற தவண்டுமானால் 

அந்த நாட்டினுகடய கல்விகய நாங்கள் முதலில் கவனிக்க 

தவண்டும். எமது நாட்கடப் தபாறுத்தளவில் இன்று இந்த 

நாட்டின் கல்வி ஒரு தகள்விக்குறியாக அகமந்திருக்கின்றது. 

ஆகதவ, இந்தக் கல்வி வளர்ச்சிகயப் பற்றி அரசாங்கம் 

சிந்திக்க தவண்டும். பாடசாகலககளத் திறப்பதற்கான 

நடவடிக்ககதயடுக்க தவண்டும். மதுபானசாகலககள மூடுவ 

தற்கு நடவடிக்ககதயடுத்து பள்ளிக்கூடங்ககளத் திறப்பதற்கு 

நடவடிக்ககதயடுக்க தவண்டும் என்பகத நான் இந்த சகபயில் 

ததாிவித்துக்தகாள்ள விரும்புகின்தறன். இறுதியாக, இந்த 

அரசாங்கம் பாவகனயாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசகப 

(திருத்தம்) சட்டமூலத்கதக் தகாண்டு வந்ததன் மூலம் 

தபாருட்கள் தங்குதகடயின்றி மக்களுக்குக் கிகடப்பதற்கு 

வாய்ப்பளிக்க தவண்டுதமன்பகத நான் இந்த சகபயிதல கூறி, 

விகடதபறுகின்தறன். நன்றி.  

ෙු මනූෂ නානායක්කාස මහතා  
(மாண்புமிகு மனுஷ நாணாயக்கார)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

මූපශසනශරූඪත් ැුව මන්ත්රීතුමි නි  මට සුළු ශවපශවක් ශදන්න. 

මශේ කථශශ දී මම නමක් ැැන සඳහන් ක ශ. එම නිසශ ඊට අදශ  

ලිපි  සභශැත කරන්න නනෑ. එන්.ජී. රශජපක්ෂ කි න නම තමයි 

මම සඳහන් කශ ේ. ැුව මන්ත්රීවරශ ක් සුණවශ  ශකොශහන්ද   

source එක කි පශ. අධිකරණ  විිරන් එවපු නිශ ෝැශහ අවසශන 

ව ශ න් තිශනනවශ  න...අසක 06    පැන්රිව්,ත මශවත  මිරිහශන  

නුශේශැො   න ලිපිනශහ පදිසචි එන්.ජී. රශජපක්ෂ ශවත ුහදශ 

හැතිමට තනට ශමයින් නිශ ෝැ කරමින කි පශ. [නශයශ කිතිමක්] 

ශම්ක අසතය ක් ශනොශවයි. එම අධිකරණ නිශ ෝැ  මම 

සවාෙත* කරනවශ. 

  වශශේම  අර මහශචශේ තුමශ  මහශචශේ කමට පශවිච්චි කරපු 

ශමන්න ශම්  ක්ම් සහ ශදවිශ ෝ තමයි වම්ැක් ශරෝැ  

ශහො ශැන්න මට උද  කශ ේ කි පශ- [නශයශ කිතිමක්] 

 

ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ශහොඳයි  ැුව මන්ත්රීතුමශ. 

මී ඟට  ැුව අකිප එල්පශවප මන්ත්රීතුමශ. තනතුමශට විනශඩි 

9ක කශප ක් තිශනනවශ. 

 

 

[අ.භශ. 0.33] 

       

ෙු අකිල එල්ලාවල මහතා 
(மாண்புமிகு அகில எல்லாவல)  

(The Hon. Akila Ellawala)  

සකතුතියි  මූපශසනශරූඪත් ැුව මන්ත්රීතුමි නි. වන ස්,ව හශ 

වෘක්ෂපතශ ආරක්ෂක ආඥශපනත  ටශ්, වූ නිශ ෝැ 

සම්නන්යශ නු්, අද දින ශමම ැුව සභශශ  සශකච්ඡශ වනවශ.   

 ටශ්,  හීපෑ අලි සම්නන්යව සශකච්ඡශ වීම්, ඉතශම කශශපෝචිතයි.  

ශමවැනි ැැසේ පත්ර ක් ඉදිරිප්, කිතිම පිළිනඳව මම ැුව රශජය 

අමශතයතුමශට සකතුතිවන්ත ශවනවශ. සමහර මන්ත්රීවුව කි වශ  

ැැසේ පත්ර ක් නිම්්, කරන්න එතුමශට අයිති ක් නැහැ කි පශ.   

තිති  ශකශසේ ශවත්,  කශශපෝචිත කශරණ ක් තමයි එතුමශ 

ඉදිරිප්, කර තිශනන්ශන්. 

අපි දන්නවශ  ශම් රශේ අවසශන වතශවට අලින් පිළිනඳ 
සසැණන ක් කශ ේ 02   වේෂශහ නව. වන අලින් 5 822්, 
6 222්, අතර ප්රමශණ ක් ඉන්නවශ කි පශ   අවසකථශශ  
දැනැන්න පැබුණශ. අද තිශනන වි ශප ප්ර කන ක් තමයි  වන අලි 
ැම් වැදීම. වන අලි ැම් වදින ප්රයශනම ශහේතුව තමයි එම අලින්ට 
අව ය ආහශර අද එම වනශන්තරවප ප්රමශණව්, කරමින් ශනොමැති 
වීම. එම නිසශ අද එම අලි ැම් වදින්න පටන් අරශැන තිශනනවශ. 
ස්,තටම ශම් සඳහශ තිශනන ශහොඳම උ්,තර ක් තමයි  
හැකි ශවක් තිශනනවශ නම්  තමන්ට මූපයම   ක්ති ක් 
තිශනනවශ නම් අලිශ ක් ශපෞේැලිකව තමන්ශේ සුරතශපක් 
හැටි ට සති කිතිමට පනශ ැැතිම ශහෝ ශවශහර 
විහශරසකථශන කට  එශහම්, නැ්,නම් ශේවශප කට ශහෝ 
සසචශරක කේමශන්ත ට පනශ ැැතිම. එශහම පනශ ශදන්න 
හැකි ශව තිශනන්න නනෑ.  ක තමයි අපි ඉතිහශසශහ්, දැක්ශක්. 
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[ැුව  (ආචශේ ) වී. රශයශක්රිෂකණන්  මහතශ] 

————————— 
*  පුසනතකාලගහ තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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නුහ්,  02 5න් පසකශසේ වුු ිරේධි ක් මම දැන් කි න්නම්. 
කනැශටුශවන් වුණ්,  මම   ැැන කි න්න නනෑ.   පන්සශල් 
අලිශ ක් තනශශැන ිරටි ශ කි පශ අපි කවුුව්, වන්දන  කරන 
පූජය උක්ශ  යම්මශශපෝක නශ ක හශුහ කුවශවෝ ිරරැත ක ශ. අසක 
660/4 හශ     .25. 4 දින දරන ැැසේ පත්ර  පශේලිශම්න්තුශ  
අනුමැති ටව්, ඉදිරිප්, කර ශනොමැති  අවසකථශවකයි 
උන්වහන්ශසේ සතුළු වි ශප පිරිසක් -49ශදශනක් විතර පිරිසක්- අලි 
සතුන් ශැවල්වප  පන්සල්වප -ශවශහර විහශරසකථශනවප- 
ශේවශපවප ති ශශැන ිරටි ශ කි පශ අධිකරණ ට ඉදිරිප්, කශ ේ.  
  විධි ට   කිිරශවක් අධිකරණ ට ඉදිරිප්, කරන්න නැහැ. 
ශමොකද  එවකට   ැැසේ පත්ර  පශේලිශම්න්තුශ  අනුමැති ටව්, 
ඉදිරිප්, කරපශ තිබුශඩු නැහැ. නුහ්,  පූජය උක්ශ  යම්මශශපෝක 
හශුහ කුවශවෝ සති ැණනක් ිරරැතශවපශ ිරටි ශ; රිමශන්ේ භශරශහ 
ිරටි ශ. ශමවැනි කටයුතු සඳහශ අපි රමශනුූලපව වැ  පිළිශව ක් 
හදන්න නනෑ.   සඳහශ තමයි අද ශම් නිශ ෝැ ඉදිරිප්, කරපශ 
තිශනන්ශන්. ශම්ක මීට ඉසකශසල්පශ ක්රි ශ්,මක වි  යුතුව තිබුු 
කශරණශවක්.  

සමහර ැුව මන්ත්රීතුමන්පශ හීපෑ අලි ැැන කි වශ. විශ ේෂශ න් 
ැුව අනුර දිසශනශ ක මැතිතුමශ්,   පිළිනඳ කශරණ ක් මතු ක ශ. 
පසකශශ  හීපෑ අලි 0 5ශදනම් ඉන්නවශ. එයින්  29ශදනම් 
ඉන්ශන් ජශතික වශනෝදයශනවපයි. අලින්  28ශදනම් ඉන්ශන් 
ශපෞේැලික හිමිකශරි්,වශහ. නුහ්,   ිර ල්ශපන්ම  අශ්ත අනුර 
දිසශනශ ක මැතිතුමශ මතු කශ ේ  වන්නිනශ ක කි පශ පුේැපශ ක් 
 ඟ අලි ශදශදශනක් ති ශ ැ්,තශ  කි න කශරණ යි.  එතුමශ 
ශමොකක්ද දන්ශන් නැහැ  ශකන් අදහසක කශ ේ. මශ හිතන විධි ට 
කශට හරි ම  පහරක් ැහන්නයි එතුමශ අදහසක කශ ේ. නුහ්,   
හැකි ශව තිශනනවශ නම් අලි ම් සති කරන්න ැැතිම වරදක් 
ශනොශවයි. එතුමශම කි වශ  අලි ම් න ්,තු කරන්න මශස කට 
ුවපි ල් පක්ෂ ශදකහමශරක් විතර වැ  වනවශ කි පශ. ඉතින්   
හැකි ශව  මූපයම   ක්ති  තිශනනවශ නම්  ශම් රශේ ඉන්න නනෑ 
ශකශනම්ට අදශ  ශරගුපශිර  ටශ්,  චරශල්ඛ් අනුව අලි ම් සති 
කරන්න දීම වරදක් ශනොශවයි. [නශයශ කිතිමක්] කවුුව හරි.  
තනතුමශ කරපු  වශ්, අපි දන්නවශ ශන්. තනතුමශ අශ්ත පැ්,ශ්, 
ඉඳපශ- [නශයශ කිතිමක්] අශ්ත පැ්,තට්,- [නශයශ කිතිම්] එන්න 
ැණනයි   න්න ැණනයි. [නශයශ කිතිම්]  ක ශන්. තනතුමශ එක 
එක්ශකනශට ම  ැහනවශ. තනතුමශ කඩුණශඩි ක් ඉසකසරහට 
ගිහිල්පශ අහපශ නපන්න ශමොනවශද කශ ේ කි පශ.  එක 
එක්ශකනශට ශපෞේැලිකව ම  ැහන්න එපශ. තනතුමශ ශජයෂකස 
මන්ත්රීවරශ ක්  වැදැ්, මන්ත්රීවරශ ක් හැටි ට කටයුතු කරන්න 
නනෑ. අපි වශශේ අු්, මන්ත්රීවුවන්ට ත  වශශේ ආදේ  ශදන්න 
එපශ. [නශයශ කිතිම්]  

මූපශසනශරූඪත් ැුව මන්ත්රීතුමි නි  ශම් අවසකථශශ දී ැුව 
අමශතයතුමශශැන් මශ ඉතශම කුවණිකව ඉල්ලීමක් කරනවශ. අපි 
දන්නවශ  ශපෞේැලිකව අලි සති කරනශකොට  විශ ේෂශ න් 
ශපරහැරවපට අලි ශැන  න අවසකථශවපදී කිතුල් ැසක වි ශප 
ප්රමශණ ක් කපන්න ිර ක වන නව. අලින්ශේ ආහශර සඳහශ 
ශනොශ ම්්, ැසක වි ශප ප්රමශණ ක් කපන්න ශවනවශ. අපි ශම් 
සඳහශ වැ  පිළිශව ක් හදන්න නනෑ. එශහම ශනොවුශණෝ, අශ්ත 
රශේ කිතුල් ැසක නැති ශවයි. මශේ ැශම්  අු්,නුවර ශේවශපශහ 
ශපරහැරට එන අලින්ට කන්න ශදන්න සශමශනයශ න් කිතුල් ැසක 
ිර  ක් විතර කපනවශ. එ  ඉතශම ම් ශ ශපරහැරක්. නුහ්,   එන 
අලින්ට කෑමට ශදන්න්, කිතුල් ැසක ිර  ක් විතර කපන්න ිර ක 
ශවනවශ.   නිසශ ශම් ශවනුශවන්  අලින්ශේ ආහශර නිෂකපශදන  
වැඩි කිතිම ශවනුශවන් අපි අු්, රමශ ද ක් හදන්න නනෑ. 
එශහම නැ්,නම් අශ්ත තිශනන කිතුල් ැසක ටික  ශකොසක ැසක ටික  
ශපොල් ැසක ටික කපපශයි අලින්ට කන්න ශදන්න ශවන්ශන්. හීපෑ 
සතුන් හැටි ට අලි සති කරනවශ නම්   සඳහශ්, වැ  පිළිශව ක් 
හදන්න නනෑ.  

  වශශේම අලි සතුන් ශපෞේැලිකව සති කරනවශ නම්  
තවුන්ශේ ආරක්ෂශව සම්නන්යශ නු්, අපි විශ ේෂ අවයශන  ශ ොුහ 

කරන්න නනෑ. අපි දන්නවශ; දැකපශ තිශනනවශ  ජශතයන්තර 
සේකසකවපදී ස්, ශැො වශ අලින්ට command එක ශදන්ශන් 
එක්ශකෝ අලි ශශේ සහැ  ඟ තුවශප කරපශ  නැ්,නම් කන තුවශප 
කරපශ.  ක තමයි signal එක. කරන්න නනෑ act එක කි න්ශන් 
එශහමයි. නුහ්, අශ්ත රශේ   ත්,්,ව  උදශ ශවන්න ශදන්න 
ශහොඳ නැහැ. ජශතයන්තර විශ ේෂ සේකසක කඩු ශ ම්වප අලි 
සතුන් ඉන්නවශ අපි නනෑ තරම් දැකපශ තිශනනවශ. නුහ්,    
සතුන්ට command එක ශදන්ශන් ශහඩුක්ශවන්  මශ අර කලින් 
සඳහන් ක  ආකශර ටයි.  ක ඉතශම අසශයශරණ ශද ක්. එතැන 
තිශනන්ශන් ස්,ව හිසසශවයි.   නිසශ ශපෞේැලිකව අලි සතුන් සති 
කරන්න ශදනවශ නම් තවුන් හිසසශවට පක් ශවනවශද  නැේද කි න 
එක සම්නන්යශ නු්, නිරන්තරශ න් ශසො ශ නපන්න නනෑ.  

ැුව සමතිතුමශශැන් මම තව්, ඉල්ලීමක් කරනවශ. මශ 
නිශ ෝජන  කරන නපසශැො  ආසනශහ රජවක ප්රශේ ශහ වන 
ජීවී සසරක්ෂණ ශදපශේතශම්න්තුවට අ ්, ශැො නැන්ලි සහ ඉ ම් 
අක්කර පහක් වැනි ප්රමශණ ක් තිශනනවශ.  එම ඉ ම මීට අවුුව ක 
විසකසකට විතර ශපර සශමරිකශනු NGO එකකට ආයුේශ ද ෂෂය 
පැ ෑටි වැශ කිතිමට පනශ  කන්නශ. නුහ්,  භූමිශහ අයිති  
තිශනන්ශන් වන ජීවී සසරක්ෂණ ශදපශේතශම්න්තුවටයි. මශ ඉල්පශ 
ිරටිනවශ  නැවත එම භූමි  ආයුේශ ද ශදපශේතශම්න්තුශ     
ප්රශශේය   ආයුේශ ද සසැම ට පනශ දීමට කටයුතු කරන ශපස. 
තවම්,   ෂෂය පැ ෑටි එම වනශන්තර  තු  තිශනනවශ.  

 

ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ැුව මන්ත්රීතුමනි  කථශව අවසන් කරන්න.    

 

ෙු අකිල එල්ලාවල මහතා 
(மாண்புமிகு அகில எல்லாவல)  

(The Hon. Akila Ellawala)  

මට තව විනශඩි ක කශප ක් පනශ ශදන්න  මූපශසනශරූඪත් ැුව 

මන්ත්රීතුමි නි. තව වැදැ්, කශරණ ක් කි න්න තිශනනවශ. 

 අශ්ත ප්රශේ ශහ අලින්ශැන් ිර කවන හශනිවපදී වී වැශවට 

විතරයි වන්දි ශැවන්ශන්. නුහ්, ශේප වපටව්,  ශපොල්  

ශකශසල් වැනි ශභෝැවපටව්, වන්දි ශැවීමක් කරන්ශන් නැහැ. 

එ  ඉතශම කනැශටුදශ ක ත්,්,ව ක්. ශපොල් සහ ශකශසල් 

වැශවන් තමයි විශ ේෂශ න් අශ්ත ප්රශේ වප වැඩිපුරම 

තිශනන්ශන්.    වැශවපට අලින් හශනි ක ශම   ශවනුශවන් 

වන්දි ක් ශැවන්ශන් නැහැ.   ැැන්, සපකශ නපන්න කි පශ 

ැුව සමතිතුමශශැන් මශ ඉතශ කශුවණිකව ඉල්පශ ිරටිනවශ.  

සකතුතියි.  
 

ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ැුව ජී.ජී. ශපොන්නම්නපම් මන්ත්රීතුමශ. තනතුමශට විනශඩි අටක 

කශප ක් තිශනනවශ. 

 
[2.41 p.m.] 

 

ෙු ජී.ජී. ගපොන්නම්බලම් මහතා 
(மாண்புமிகு  ீ. ீ. தபான்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

Hon. Presiding Member, I wish to place on record a 
few observations with regard to His Excellency the 
President's comments to the Secretary-General of the 
United Nations when he had met the Secretary-General in 
New York on Sunday, the 19th. The Presidential 
Secretariat has issued a formal statement with regard to 
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that meeting. According to that statement, His Excellency 
the President is supposed to have stated, I quote:  

"The President said that the internal issues of Sri Lanka should 
be resolved through an internal mechanism of the country and said 
the Tamil Diaspora would be invited for discussions in this regard." 

Hon. Presiding Member, I find that quite amusing, that 
His Excellency could go to New York and make such a 
statement because it is this very same Government, within 
days of coming to power, which chose to list a number of 
organizations representing the Tamil diaspora as illegal 
organizations or banned organizations and even went on 
to include a number of individuals who hold a lot of 
respect amongst the diaspora and who potentially could 
have, in fact, been interlocutors in it. So, by listing them, 
you made sure that no such meaningful dialogue could, in 
fact, take place and that makes this statement sound 
extremely hollow. That is, for you to go to the United 
Nations after doing that, after taking those steps within 
days of coming to power, and make this sort of claim.   

Not only that. The President has not stopped at that, 
but has gone on to say with regard to the missing persons, 
that death certificates would be released and action would 
be taken, that he would expedite action. What is that 
action? Once again, before he left, he had the audacity to 
tell the families of missing persons and some of those 
organizations, “Forget about the past. Do not bother 
looking for your loved ones”. So, what is the action that 
he is going to expedite? Purely, issuing death certificates 
without even bothering to look at the circumstances under 
which those individuals were murdered by the security 
forces. That is the impunity that His Excellency the 
President is choosing to get a rubber stamp for, from the 
United Nations. If the United Nations chooses to back this 
sort of steps, we will condemn those steps unreservedly 
because they go counter to every single principle that the 
United Nations claims that it stands for and that, I think, 
must be placed on record.  

Then, he has also gone on to say with regard to the 
political prisoners that he had released quite a few soon 
after he came to power. Those prisoners were going to be 
released anyway within a year; he did not do anything 
extraordinary. He wanted to release a convicted prisoner, 
“convicted” in the sense that the matter went up to the 
Supreme Court - one of his "golayas" went up to the 
Supreme Court - and he wanted to pardon that gentleman, 
and in the process, to make it out as if he was being quite 
magnanimous, he chose to include the names of a few 
Tamil prisoners who were anyway going to come out 
within a year. That is the truth. So, these statements that 
he is claimed to have used in the international fora to 
somehow gain some credibility, I think, ring extremely 
hollow, Hon. Presiding Member and that must be stated.  

Then, to match His Excellency the President or to 
compete with him, we have a Foreign Minister - actually, 
I used to venerate him when I was a law student, study his 
books and think that he was some sort of a god, but, 
unfortunately, once he came into politics, all of that has 

gone out of the window - who also had made another 
statement. It is shocking what he had said! Foreign 
Minister Hon. (Prof.) G.L. Peiris, at the Ministerial 
Sessions on “Foreign Policy and Religion” at the G20 
Interfaith Forum, Bologna, Italy, had said this, I quote:  

“Then, the final point I want to make is this, that we have to 
look at ethnic or religious political parties. That is also a critical 
problem with regard to the formulation of foreign policy and in 
many of our countries, we have political parties that profess overtly 
to be ethnic in character and complexion. We represent this ethnic 
group. We represent this religion. I don't think that's a good idea. It 
does a great deal of damage. In my own country, Muslims, Tamils, 
members of minority communities, have reached the pinnacle of 
political power and authority as members of the national political 
parties.” 

"National political parties"? When the vast majority 
of Tamils and Muslims chooses to vote for their own 
parties, parties representing their own communities 
because they have no faith in these national political 
parties, you have one or two such individuals as members 
of national political parties, whom the Hon. Foreign 
Minister points out to say that, in fact, the Tamil and 
Muslim people are fully with the Government and not 
with the other parties representing the Tamils and 
Muslims. So, that is another dishonest statement. For an 
intellectual like the Professor to be making such 
statements only shows his intellectual dishonesty and that 
is unfortunate, given his past where he was held in very 
high regard.   

Not only that, he has chosen deliberately to hide the 
fact that the party to which he belonged earlier, the SLFP, 
was instrumental in making sure that Sri Lanka became 
so polarized by stating that Sri Lanka is only for the 
Sinhalese. And you have a President who boasts today 
that it is only the Sinhalese people who voted him into 
power. So, when you have sectarian words coming out 
from the President and the Foreign Minister themselves 
in that way, for them to go to international fora of this 
nature and mislead those fora, I think, is something that 
must be condemned.  I think it is important that this sort 
of actions be brought to the attention of the Hon. 
Members of the House.  

Thank you.  

 

ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ැුව (මහශචශේ ) චරිත ශහේර්, මන්ත්රීතුමශ. තනතුමශට විනශඩි 

9ක කශප ක් තිශනනවශ. 

 

 

[අ.භශ. 0.48] 
 

ෙු (මහාචාර්ය) චරිත ගහේසත් මහතා 
(மாண்புமிகு (தபராசிாியர்) சாித்த தஹரத்)  

(The Hon. (Prof.) Charitha Herath) 

මූපශසනශරූඪත් ැුව මන්ත්රීතුමි නි  මශ ශම් සහභශගි වන්ශන් 

විශ ේෂශ න්ම 0223 අසක   දරන පශරිශභෝගික කටයුතු පිළිනඳ 

අධිකශරි  පනත සසශ ෝයන  සහ වන ස්,ව හශ වෘක්ෂපතශ 

ආරක්ෂක ආඥශපනත  ටශ්, නිශ ෝැ පිළිනඳ විවශද ට වුණ්, අද 

ශමම විවශදශහ මශතෘකශවපට සම්නන්ය නැති කුවු රශශි ක් ශම් 
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2021 සැ්තතැම්නේ 00 

වන ශකොට ශම් ැුව සභශශ දී ප්රකශ  වුණශ.  මට ශපර කථශ ක  

අශ්ත උැ්, මිත්ර ශ වන ැුව ැශේන්ද්ර ශපොන්නම්නපම් මන්ත්රීතුමශ 

ඉදිරිප්, කරපු අදහසක් සම්නන්යශ න් වචන කිහිප ක් ප්රකශ  

කරන්න මම අදහසක කරනවශ. එතුමශ ශම් ැුව සභශශ  ඉතශම 

වයක්ත ශපස කුවු ඉදිරිප්, කරනවශ.    සමහර අවසකථශවප 

එතුමශ්, ඉදිරිප්, කරන  අප හැශමෝම පිළිැන්නශ කශරණ ක් 

තිශනනවශ.  ට්, විජිත යුැශ න් පසුව අප හදන රට ැැන පුළුල් 

සසවශද ක් තිශනන්න නනෑ කි න කශරණ  අපි කවුුව්, 

පිළිැන්නවශ. විශ ේෂශ න්ම එතුමශශේ සී ශශේ - grandfatherශේ 

- කශපශහ ඉඳන්ම  -අශ්ත ුහතුන් මි්,තන්ශේ කශපශහ ඉඳන්ම- අපි 

  ප්ර කන  ැැන සශකච්ඡශ කර තිශනනවශ. හැනැයි    ප්ර කන  

විසඳන දිසශවට ිරසහප නශ කශ ම් ශහෝ ශදම  නශ කශ ම් ශහෝ 

අදහසක් ඉදිරිප්, කරන ශකොට අප   අදහස එක්ක යනශ්,මකව 

ැනු ශදනු ක  යුතු  කි පශයි මම හිතන්ශන්. අතිැුව 

ජනශධිපතිතුමශ කරපු   ප්රකශ   සම්නන්ය ව ඉතශ යනශ්,මකව 

නපන ශකශනක්  මම. මශ එශසේ යනශ්,මකව නපන්ශන් ශම් රශේ 

තිශනන   ප්ර කන  විසඳන්න නනෑ කි ශ හිතන ශකශනම් විධි ට 

මිස   ප්ර කන  අමතක කරන්න ශනොශවයි.   ප්ර කන  අමතක 

කරපු ශේ පශපන පේයති රශශි ක් එක්ක අපි වැ  කර තිශනනවශ. 

අප  ශකන් එළි ට  න්න නනෑ කි ශ වි කවශස කරන 

ශේ පශපන ක් තමයි අප කරන්ශන්.  

 ට්, විජිත ආධිපතයශ න් මි කණශට පසකශසේ භ  නැතිව  සැක 
නැතිව එකට ඉන්න පුළුවන් රටක් හදන වයවසකථශම  කටයු්,ත 
කරන්න අපි හැශමෝටම නැරි වුණශ.   නිසශ අපි අවුුව ක 93ක් 
තිසකශසේ වි ශප ැැටුවපට ුහුණණ දී තිශනනවශ. ශල් වැගිතිම් ශදක 
තුනක් අවසන් ශවපශ තිශනනවශ. විශ ේෂශ න්ම ශම් රශේ නුණතර 
ිරසහප සමශජ  ශනොපිළිැන්නශ නශ කශ ම් එක්ක ශම් රශේ 
ශේ පශපන විසුනම් ැැන කථශ කිතිශම් කිිරම ශ්,ුවමක් නැහැ. මශ 
විශ ේෂශ න්ම වි කවශස කරන ශද ක් තිශනනවශ. අතිැුව 
ශැෝසශභ  රශජපක්ෂ මැතිතුමශශේ නශ ක්,ව  ශම් රශේ නුණතර 
ිරසහප සමශජ  පිළිැන්නවශ කි න එශකන් කි න්ශන් ශදම  
සමශජ  ඉව්, කරනවශ කි න  එක  ශනොශවයි. මට ිරසහප සමශජශහ 
ඡන්ද  නුණතර ව ශ න් පැබුණශ කි න එක අතිැුව 
ජනශධිපතිතුමශ කි ශ  effect එකක් විධි ට - It was a correct 
statement that His Excellency the President made at his 

inaugural function. එයින් කි ැශවන්ශන් නැහැ  එතුමශ ශම් රශේ 
ිරසහප සමශජ  විතරක් ආරක්ෂශ කරන ජනශධිපතිවරශ ක් කි පශ. 
 ශකන් කි න්ශන් නැහැ  එතුමශ වැ  කරන්ශන් ිරසහප සමශජ ට 
විතරයි කි පශ. ිරසහප සමශජ  අශ්ත ආඩුක්වට වි ශප ව ශ න් 
ඡන්ද  පනශ  කන්නශ  අපි ඉදිරි ට ශැනශවශ කි න එක කුවණක් 
විධි ට ස්,ත. ශම් රශේ සුළුතර සමශජ  -ශදම   ුහසකලිම් සමශජ . 
එශහම නැ්,නම් නුණතර සමශජ ට පිටින් ඉන්න අ - අශ්ත රශජය  
සතුශ ේ ශකොටසක් ශනොශවයි කි ශ අප කි න්ශන් නැති නව මම 
ඉතශ පැහැදිලිව කිව යුතුයි. 

මූපශසනශරූඪත් ැුව මන්ත්රීතුමි නි  0223 අසක   දරන 
පශරිශභෝගික කටයුතු පිළිනඳ අධිකශරි  පනත ැැන අද ැුව 
මන්ත්රීතුමන්පශ කථශ කශ ේ නැහැ කි ශ ැුව පසන්ත අපගි වන්න 
රශජය සමතිතුමශ කි වශ. ශම්ක ඉතශම වැදැ්, පනතක්. ශම් පනත 
සඳහශ අද ශැශනන ශම් සසශ ෝයන ැැන අද ශනොශහෝ ශදනශ කථශ 
ශනොකිතිම ස්,තටම කනැශටුදශ කයි. ශම් ප්ර කන  touch 

කරන්ශන් ව්, නැතිව  අමතන්ශන් ව්, නැතිව අපි ශවන්, 
දිහශවන් ැණනශවකට   ශසෞඛ්ය ක්ශෂේත්ර  ශදසට  රශජය තශන්්රික 
ක්ශෂේත්ර  ශදසට  එශහම නැ්,නම් ජිතිවශවපට ශහෝ ශවන්, 
තැනකට ශම් ප්ර කන  ශැනි  නවශ. ශවශ ඳ  ශපො යි  රශජය යි 
අතර තිශනන නරපත  ැැටුම්, එක්ක තමයි අපි අද ශම් ප්ර කන  
සශකච්ඡශ කරන්ශන්.  

මූපශසනශරූඪත් ැුව මන්ත්රීතුමි නි   විශ ේෂශ න්ම අද ශවශ ඳ 
ශපොශ ේ මූලික ව ශ න් තිශනන භශඩු  ශදකක් වන සහල් සහ 
සීනි සම්නන්යව නරපත  ැැටුමක් සති වී තිශනන නව තනතුමි ්, 

දන්නවශ.    නිසශ ශවශ ඳ ශපො  විවෘත කරපු රටක ශම් 
maximum retail price - MRP - එකක් නි කචිතව අපට 
ශැනි න්න  පුළුවන් ද කි න කශරණ  0223 අසක   දරණ 
පශරිශභෝගික කටයුතු පිළිනඳ අධිකශරි පනත්, එක්ක ැැට ැැසුු 
ප්ර කන ක්.   නිසශ එක තැනකදී අපි තේක කරනවශ  එශහම 
maximum retail price - MRP - එකක් දශපු ැමන් පිටින් භශඩු  
ශැශනන වයවසශ ක න් භශඩු  ශැශනන එක නව්,වනවශ 
කි පශ. අද සීනි සම්නන්යශ න්  ම් ප්රමශණ කට ශම්ක ිර ක ශවපශ 
තිශනනවශ. හැනැයි  අපි නි කචිත මිප ැණන් දැම්ශම් නැ්,නම්   
අ  කැමැති ැණනකට භශඩු  විම්ණනවශ. ශවශ ඳ ශපො යි  
රශජය යි අතර තිශනන ශම් ැැටුම සමථ කට ප්,  කරන්න ැ්, 
එක පි වරක් විධි ටයි ශම් සසශ ෝයන  අපි ශ්,ුවම් ැත යු්,ශ්,. 
  නිසශ ශම් සසශ ෝයන  මන්න් කරන්ශන්   ම්කිිර නි කචිත 
ුහදපක් එක්ක  එශහම නැ්,නම් උපරිම ිරල්පර මිපක් එක්ක   
භශඩු   ශවශ ඳ ශපො  තු  සකථශපිත ක  යුතුයි කි න මත  
ශැශනන්න රජ ක් විධි ට දනතිකව  ක්තිම්, ශවන එකයි.  

විශ ේෂශ න්ම සහල් සම්නන්යශ න් නම් අපිට 
පශරිශභෝගික ශ්,  ශැොවි ශ්,  වයශපශරික ශ්, කි න පැති තුන 
ැැනම හිතන්න ශවනවශ කි න එක මම ශපෞේැලිකව වි කවශස 
කරනවශ. අපි පශරිශභෝගික ශ ආරක්ෂශ කරන්න නනෑ වශශේම 
නිෂකපශදන  කරන ශැොවි ශ්, ආරක්ෂශ කරන්න නනෑ.   ශදක 
මැේශේ ඉඳපශ ශම් ශවනුශවන් මූපය  ක්ති  ශදන වයශපශරික ශ්, 
ආරක්ෂශ කරන්න රජ ක් විධි ට අපි නැඳී ිරටිනවශ.   නිසශ අසතය 
කි න්න ශහොඳ නැහැ. පශරිශභෝගික ශ ශවනුශවන් අපි ශැොවි ශ 
සහ වයශපශරික ශ පැ්,තකට විිර කරන්ශන්්, නැහැ. ශැොවි ශ 
ශවනුශවන් පශරිශභෝගික ශ සහ වයශපශරික ශ පැ්,තකට විිර 
කරන්ශන්්, නැහැ. වයශපශරික ශ ශවනුශවන් අපි ශැොවි ශ සහ 
පශරිශභෝගික ශ පැ්,තකට විිර කරන්ශන්්, නැහැ. එම නිසශ ශම්ක 
ස්,තටම ටිකක් අමශුව ත්,්,ව ක්. එම නිසශ විවෘත ශවශ ඳ 
ශපො ක් තිශ නශකොට  රශජය  තු  maximum retail price 

එකක් සම්මත කර ැනිමින් අතයව ය භශඩු වප මිප 
ක මනශකරණ  කරනවශ කි න අභිශ ෝැ  තමයි ැුව පසන්ත 
අපගි වන්න රශජය සමතිතුමශ දරන්ශන්. 

 මූපශසනශරූඪත් ැුව මන්ත්රීතුමි නි  විශ ේෂශ න්ම වන ස්,ව 
හශ වෘක්ෂපතශ ආරක්ෂක ආඥශපනත  ටශ්, වූ නිශ ෝැ ැැන්, 
අද දිනශහ අප සශකච්ඡශ කරනවශ. අශ්ත රශේ සසසකකෘතික 
ක්ශෂේත්ර ට අලි ශ සමඟ තිශනන සම්නන්යතශව පිළිනඳව 
ක මනශකරණ  කරමින් තමයි ත  ස්,ව හිසසන  පිළිනඳ 
ශැශනන  සමහර තේක ැැන නපන්න ශවන්ශන්. එම නිසශයි ශම් 
සසශ ෝයන  ඉදිරිප්, කරන්න ිර ක ශවපශ තිශනන්ශන් කි න 
කශරණ  ප්රකශ  කරමින්   මශේ වචන සකවල්ප  නිමශ කරනවශ.  

සකතුතියි. 

 

ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ැුව හේෂණ රශජකුවණශ මන්ත්රීතුමශ. තනතුමශට විනශඩි 5ක 

කශප ක් තිශනනවශ 

 

[අ.භශ. 0.56] 

 

ෙු හර්ෂණ සාජකුණා මහතා 
(மாண்புமிகு ஹர்ஷன ரா கருணா) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

ශනොශහොම සකතුතියි  මූපශසනශරූඪත් ැුව මන්ත්රීතුමි නි. අශ්ත රට 

ශකොශරෝනශ වසසැත  හුහශ  ඉතශ දුවු ත්,්,ව කට ුහුණණ දී 

තිශනන ශමොශහොතක  අශනක් පැ්,ශතන් ජනතශවට ජීවන වි දම 

දරශ ැන්න නැරි ශමොශහොතක තමයි ශම් පශේලිශම්න්තුව කුසක ශවපශ 

තිශ න්ශන්. දැන් ශම් ශකොශරෝනශ වසසැතශහ  ම් ප්රමශණ ක 

599 600 



පශේලිශම්න්තුව 

අක්වීමක් තිශනනවශ  කි න එක අපට මශයය තුළින් දකින්නට 

පැශනනවශ. හැනැයි එතැනදී අශනක් පැ්,ශතනු්, ශපොම් 

ශචෝදනශවක් එනවශ  ශකොශරෝනශ වසසැතශහ අක්වීමක් ිර කශවපශ 

තිශනන්ශන් ස්,තටම පීසීආේ පතික්ෂණ ිර ක කිතිශම් අක්වීමක් 

තිශනන නිසශ  කි පශ. අශැෝසකතු මශසශහදී පීසීආේ සහ සන්ටිජන් 

පතික්ෂණ 03 222ක්  04 222ක් ිර ක ක ශ නම්   අද  සති ශවපශ 

තිශනන ශම් ත්,්,ව ්, එක්ක  ස්,තටම  ිර ක කරන  පීසීආේ 

පතික්ෂණ ප්රමශණ  තව්, වැඩි ක  යුතුයි.  නුහ්, ස්,තටම අද 

ිර කවන්ශන් පීසීආේ පතික්ෂණ  2 222ක   0 222ක වශශේ 

ප්රමශණ ක් පමණයි.  එතශකොට ශම් සති ශවපශ තිශනන ත්,්,ව  

ශමොකක්ද? කශටද ශම් ශනොුව කරන්ශන්? පීසීආේ  පතික්ෂණ 

ප්රමශණ  අක් කිතිමට ශහේතුව ශමොකක්ද? එම නිසශ අපි ශම් 

ආඩුක්වට කි නවශ  සැනෑ ත්,්,ව  රශේ ජනතශවට ප්රකශ  

කරන්න කි පශ.  තනතුමන්පශ දන්නවශ   ිරසහප අු්, අවුුව ක කශප 

සීමශශ දී ශකොවිේ -   ශදවැනි කුල්ප සති ශවනශකොට රශේ 

ජනතශවට ස්,ත සති සැටි ශ න් කි ශ  නැති නිසශ තමයි ුහළු රට 

පුරශම ශමම වසසැත  පැතිුවශඩු කි පශ.   වශශේම තමයි  

ශකොශරෝනශ වසසැත  මිනුවන්ශැො  ප්රශේ ශ න් ආරම්භ වූ 

අවසකථශශ  දී්, නිිර තීන් ක නිිර ශවපශවට ැ්,ශ්, නැහැ. ශමන්න 

ශම් වශශේ භ ශනක ත්,්,ව ක් තිශ නශකොට රශේ ජනතශවට 

ස්,ත කි න්න නනෑ.  

අපි දැකපු අශනක් කශරණශව තමයි  ශකොශරෝනශ වසසැත ට 

ුවපි ල් ශකෝටි ප්රශකෝටි ැණනක  ුහදල් ශවන් කරන්න තිශ න 

ශමොශහොතක අනව ය වි දම් කරන එක. ුවපි ල් මිලි න 0 222ක් 

-ුවපි ල් බිලි න 0ක්- සවිදින මසතීුව සඳහශ වි දම් කරනවශ. හැම  

ශරෝහපකින්ම ඉල්ලීම් කරනවශ; අයයක්ෂවුවන් අ්,සන් කරපශ 

ලියුම් ශදනවශ. ජනතශවට  වයශපශරික න්ට  අපට ලියුම් පනශ 

ශදනවශ  ශමන්න ශම් ශරෝහල්වපට ශමන්න ශම් භශඩු වප   

ශමන්න ශම් දවදය උපකරණවප අක්පශක් තිශනනවශ කි පශ. හැම 

ශරෝහපකින්ම එවැනි ඉල්ලීම් තිශනනවශ. ැම්පහ දිසක්රික්ක  

නිශ ෝජන  කරන මන්ත්රීවර ම් හැටි ට මම වැකීශමන් 

කි නවශ  ැම්පහ දිසක්රික්කශහ හැම ශරෝහපකම වශශේ වි ශප 

අක්පශක් තිශනනවශ කි පශ  ලියුම් පනශ දී තිශනන නව. ඉතින් 

ශමවැනි ශවපශවක සවිදින මසතීුව සෑදීමට ුවපි ල් බිලි න 0ක 

ුහදපක් වැ  කිතිම ස්,තටම වැදැ්,ද? ශම් වශශේ ශද ක් ිර ක වි  

යුතුද?  

ශම් හැම ශද කම නිිර ක මනශකරණ ක් තිබි  යුතුයි. අශ්ත 

රශේ සති ුහදල් ප්රමශණ  ැැන අපි දන්නවශ. වි ශප ව ශ න් 

රජශහ ආදශ ම් අක් ශවපශ තිශනනවශ.   වශ වි දම් කරන්න නනෑ 

ශමොනවශටද කි පශ අපි කි න්න නනෑ.   වශශේම තමයි  ශම් 

ත්,්,ව න් අතරතුර ශපොම් ජශවශරම් ිර ක ශවනවශ. ස්,තටම ශම් 

රශේ ජනතශව දැන් ශ්,ුවම් අරශැන තිශනනවශ  ශම් ආඩුක්ව 

නප ට සවිල්පශ තිශනන්ශන් ජනතශව ශවනුශවන් ශනොශවයි  

ජශවශරම්කුවවන් ශවනුශවනු්,  අශනක් පැ්,ශතන් තමන්ශේ 

නක්වලින් නිශදොසක ශකොට නිදහසක ශවන්න්, තමයි කි පශ. ජනතශව 

ශනොමඟ  වපශ  අසතය කි පශ  ජශතිවශද   ආැම්වශද  අවුසකසපශ 

ශම් ආඩුක්ව තුශනන් ශදකක නප ක් පනශ ැ්,ශ්, තම තමන්ශේ 

නක්වලින් නිදහසක ශවන්නයි. අපි දන්නවශ  අමශතයවුවන් 

ැණනශවක් නිශදොසක ශකොට නිදහසක කර තිශනන නව.   විතරක් 

ශනොශවයි. අල්පසක ශචෝදනශ තිබුු ශනොශ ක් අ  අල්පසක ශහෝ 

දූෂණ ශචෝදනශ විමේ න ශකොමිසශමන් පවරපු නක්  ම්   ම් ශහේතූ 

කශරණශ නිසශ   ම් තශක්ෂණික කශරණශ නිසශ අයින් කරශැන 

තිශනනවශ.    වැකුේද නිවැරදි කරපශ    තශක්ෂණික ශදෝෂ නිවැරදි 

කරපශ  නැවත නක් පවරන්ශන් කවදශද කි පශ අපි නපශශැන 

ඉන්නවශ. නුහ්,  නක් දැමීමක් ිර ක ශවන්ශන් නැහැ.   විතරක් 

ශනොශවයි. දැන් මහශ පරිමශණශ න් අලි ශහොරකම් පවශ ිරේය 

ශවනවශ. ශම්වශට තමයි නි ම අලි ශහොරකම් කි න්ශන්. ශම් 

වනශකොට අලි සතුන් 38ක් රජ  භශර ට ශැන තිශනනවශ. අපි 

දන්නවශ  අපට සසසකකෘති ක් තිශනන නව. අශ්ත රශේ සසසකකෘති ට 

ශපරහැර්, අදශ  ශවනවශ.   ශපරහැර සසසකකෘති ්, එක්ක අලි ශ 

සම්නන්ය ශවනවශ. නුහ්,  අලි ශ්, දැන් නිදහසක ශවනවශ. ශම්ක 

පු කම කශරණශවක්. ශම් ආඩුක්වට සම්නන්ය වූ නක්වලින් තවුන් 

නිදහසක ශවනවශ වශශේම අලි ශහොුව්, නිදහසක ශවනවශ.   

කි න්ශන් දැන් අලි්, නිදහසක ශවනවශ.   අනුව  අලින් 

 6ශදශනම් නිදහසක ශවපශ තිශනනවශ. ශම් අලි අතර ිරටින එක 

අලිශ ක් ශැෝසශභ  රශජපක්ෂ ජනශධිපතිවර ශශේ නමටයි 

ඉන්ශන්.  

මූපශසනශරූඪත් ැුව මන්ත්රීතුමි නි  අලිශ ම් අරශැන 

තිශනන්ශන් එතුමශශේ මිරිහශශන් ශැදර සති කරන්නද කි ශ මම 

දන්ශන් නැහැ. ශැෝසශභ  රශජපක්ෂ ජනශධිපතිවර ශශේ නමට 

ිරටින අලිශ ක් ඉන්නවශ. ශම් ශැොල්පන්ට ැෑවිපශ ඉන්න අලි පවශ 

දැන් නිශදොසකශකොට නිදහසක කරනවශ. ශම් වශශේ ශද ක් මීට කලින් 

ශම් රශේ ිර කශවපශ තිශනනවශද? දැන් අපට ආරසචියි    නිදහසක කර 

ශැන තිශනන්ශන් ශම් රජ  භශර ට ැ්, අලි ශ ශනොශවයි කි පශ. 

ශමොකද  අරශැන තිශනන්ශන් අලි පැටිශ ක්. නුහ්, නිදහසක කර 

තිශනන්ශන් සතින්න පැටිශ ක්. දැන් ශම් වශශේ ශපොම් ැැටු 

තිශනනවශ.  

ශම් ආඩුක්ව සවිල්පශ තිශනන්ශන් තමන්ශේ නක් ටිශකන් 

නිදහසක ශවන්න මිසක් ශවන ශද ක් කරන්න ශනොශවයි කි පශ 

දැන් ශම් රශේ ජනතශව ශ්,ුවම් අරශැන තිශනනවශ. [නශයශ කිතිම්] 

ශමතුමන්පශ ජනතශව රවටශ ආඩුක්ව අරශැන තිශනන්ශන් අන්න 

  නක් ටික නිදහසක කර ැන්නයි කි න එක දැන් ඉතශ පැහැදිලියි.  
 

 

 

ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
සකතුතියි  ැුව මන්ත්රීතුමනි. 

 
 

ෙු හර්ෂණ සාජකුණා මහතා 
(மாண்புமிகு ஹர்ஷன ரா கருணா) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

මූපශසනශරූඪත් ැුව මන්ත්රීතුමි නි  මට තව විනශඩි ක කශප ක් 

පනශ ශදන්න.  

තනතුමන්පශට මම ශම් කශරණ ්, මතක් කර ශදන්න නනෑ. 

අම්මශට ශවඩි තනශ මරශ දමශ තමයි ශම් අලි පැට  ටික අරශැන 

තිශනන්ශන්. [නශයශ කිතිම්] ශම්ක දැවැන්ත පශප කේම ක්. අලි 

පැටවුන් පනශ ැන්න ශේය   වැ  පිළිශව ක් ක්රි ශ්,මක කරන්න 

නනෑ. එශහම නැතිව  කැපෑශ  ඉන්න අහිසසක සතින්නක් මරපශ 

  සතින්නශේ පැට  පනශ ැැතිම සහැහන අපරශය ක් නව 

තුහන්නශන්ශසේපශට මතක් කරමින් මශේ කථශව අවසන් කරනවශ.  

සකතුතියි. 

 
 

ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ැුව සර්, ම්මශරිරරි මන්ත්රීතුමශ. තනතුමශට විනශඩි 6ක 

කශප ක් තිශනනවශ. 

601 602 

[ැුව  හේෂණ රශජකුවණශ  මහතශ] 
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ෙු ගක්.පී.එසන. කුමාසසිරි මහතා 
(மாண்புமிகு தக.பி.எஸ். குமாரசிறி)  

(The Hon. K.P.S. Kumarasiri) 

මූපශසනශරූඪත් ැුව මන්ත්රීතුමි නි    කථශ කරපු ැුව 

මන්ත්රීතුමශට විනශඩි 5ක් ද  නැ්,නම් විනශඩි  2ක් ද  කන්ශන් කි පශ 

මම ඉසකශසල්පශම තනතුමි ශැන් දැනැන්න කැමැතියි. 
 

ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 තනතුමශ ශවපශව පම්ු කර ශැන තිබුණශ නම්  නිවැරදිව එ  

නපශැන්න තිබුණශ. 
 

ෙු ගක්.පී.එසන. කුමාසසිරි මහතා 
(மாண்புமிகு தக.பி.எஸ். குமாரசிறி)  

(The Hon. K.P.S. Kumarasiri) 

මට විනශඩි 9ක් තිබුණශ  එ  දැන් විනශඩි 6ක් කරපශ තිශනනවශ. 

[නශයශ කිතිම්]  
 

ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ැුව මන්ත්රීතුමනි  හැශමෝශැන්ම කශප  අක් කරපශ 

තිශනන්ශන්. 
 

ෙු ගක්.පී.එසන. කුමාසසිරි මහතා 
(மாண்புமிகு தக.பி.எஸ். குமாரசிறி)  

(The Hon. K.P.S. Kumarasiri) 

මූපශසනශරූඪත් ැුව මන්ත්රීතුමි නි  සශමශනයශ න් නරි ූ 

කි නවශ  නල්ශපෝ බුරනවශ. හැනැයි  නල්ශපෝ බිුවවශට කුන පහ්, 

ශවන්ශන් නැහැ. [නශයශ කිතිම්]  

මූපශසනශරූඪත් ැුව මන්ත්රීතුමි නි  ැුව පසන්ත අපගි වන්න 

රශජය සමතිතුමශ විිරන් පශරිශභෝගික කටයුතු පිළිනඳ අධිකශරි  

(සසශ ෝයන) පන්, ශකටුම්පත්,    වශශේම අශ්ත රශජය අමශතය 

ැුව විමපවීර දිසශනශ ක මැතිතුමශ විිරන් වන ස්,ව හශ වෘක්ෂපතශ 

ආරක්ෂක ආඥශපනත  ටශ්, ඉතශම වැදැ්, නිශ ෝැ්, අද 

පශේලිශම්න්තුවට ශ ොුහ කර තිශනනවශ. අපි දන්නවශ  අද ශම් 

ශ ෝජනශව  ටශ්,- [නශයශ කිතිම්] ශ ෝජනශව ශමොකක්ද  කථශ 

කරන්ශන් ශමොනවශද කි න එක- [නශයශ කිතිම්] 
 

ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ැුව මන්ත්රීතුමනි  තනතුමශශේ කශප  තමයි නශසකති ශවන්ශන්.  

තනතුමශ කථශ කරන්න.  

[නශයශ කිතිම්] 
 

ෙු ගක්.පී.එසන. කුමාසසිරි මහතා 
(மாண்புமிகு தக.பி.எஸ். குமாரசிறி)  

(The Hon. K.P.S. Kumarasiri) 

මූපශසනශරූඪත් ැුව මන්ත්රීතුමි නි  අද වනවිට සීනි පිළිනඳව  

හශල් පිළිනඳව ශනොශ ක් ප්ර කන සති වී තිශනනවශ. හැනැයි  මම 

විශ ේෂශ න්ම ිරහිප්, කරන්න නනෑ  ශමොන ප්ර කන තිබුණ්,  

ශමොන කතන්දර තිබුණ්,  පශරිශභෝගික කටයුතු පිළිනඳ අධිකශරි  

පනත සසශ ෝයන  කරපශ රශේ ජනතශව ශවනුශවන් ශම් ආඩුක්ව 

අද  ම් කිිර සකථශවර තීන් කවක් ශැන තිශනන නව.   අනුව තමයි 

ශමම පන්, ශකටුම්පත ශදවැනිවර කි වීම සඳහශ අද දින 

පශේලිශම්න්තුවට ඉදිරිප්, කර තිශනන්ශන්. 

මූපශසනශරූඪත් ැුව මන්ත්රීතුමි නි  අශ්ත විමපවීර දිසශනශ ක 
රශජය සමතිතුමශ අලින්ශේ සුරක්ෂිතතශව සම්නන්යශ න් 
වනස්,ව හශ වෘක්ෂපතශ ආරක්ෂක ආඥශපනත  ටශ්, වූ 
නිශ ෝැ්, අද දින පශේලිශම්න්තුවට ඉදිරිප්, කර තිශනනවශ. මම 
නිශ ෝජන  කරන දිසක්රික්කශහ පිහිටි වේැ කිශපෝමීටේ   3 6ක් 
වන විල්ප්,තු වනශන්තරශහ අලින්  22කට ආසන්න ප්රමශණ ක් 
ැැවශසනවශ.   වශශේම වේැ කිශපෝමීටේ  9 ක් වන  ශප ජශතික 
වශනෝදයශනශහ්, අලින් 322කට ආසන්න ප්රමශණ ක් 
ැැවශසනවශ. ඊට අමතරව ැල් ත   වික්ශටෝරි ශ  මශ කුව ත  
වශශේ වනජීවී කපශපවප සහ අභ  භූමිවප්, අලින් වි ශප 
සසඛ්යශවක් ඉන්නවශ.  

මූපශසනශරූඪත් ැුව මන්ත්රීතුමි නි  තනතුමි ්, දන්නවශ සති  

සේ රැන්ිරසක ශමොපුහශේ මැතිතුමශ   52දී අලින් සුරක්ෂිත කිතිම 
සඳහශ වි ශප වැ  ශකොටසක් ිර කක  නව. අලින්ශේ 

සුරක්ෂිතභශව  ැැන අද දින අනුර දිසශනශ ක මන්ත්රීතුමශ්, ප්රකශ  
ක ශ. අපි දන්නවශ  කැපණි ශපරහැර  ද දශ ශපරහැර වශශේ  වශට 

අපට අලින් වි ශප ප්රමශණ ක් අව ය වන නව.   නිසශ අලින්ශේ 
සුරක්ෂිතභශව  සති කිතිම ඉතශම වැදැ්, කශරණශවක්. හැනැයි  

කවුුව ශමොන විධි කට ශහෝ අලි සුරක්ෂිත කිතිශම් කටයුතු ිර ක 

කරනශකොට    දිහශ ශකෝණ කිහිප කින් නපන විපක්ෂ ට ශම් 
කශරණ  මම කි න්න නනෑ. අපි දැක්කශ  පසුගි   හ පශපන 

ආඩුක්ව පැවැති කශපශහදී  අලින් සුරක්ෂිත කර  ඟ තනශ ැැතිම 
ශහේතුශවන් උක්ශ  යම්මශශපෝක සකවශමීන් වහන්ශසේ   

නන්යනශැශරැත ක  ආකශර . අද ශවනශකොට ශපරහැර සඳහශ 
ශහෝ ශේවශපවප තනශ ශැන ිරටින සහ ශපෞේැලික අයිතිකුවවන් 

 ඟ ිරටින අලින් සසඛ්යශව  8ක් පමණ ශවනවශ.  එම නිසශ එම 
අලින් සුරක්ෂිත කිතිම  එම සතුන්  ඟ තනශ ැැතිම අද අතයව ය 

කුවණක් ශවපශ තිශනනවශ. විශ ේෂශ න්ම ැසැශරශම පන්සශල් 

ශපරහැර  කැපණි විහශරසකථශනශහ ශපරහැර  ද දශ මශළිැශශ  
ශපරහැර වැනි ශපරහැරවපට අලි 95කට  82කට ව ශ ශ ොදශ 

ැන්නවශ. මූපශසනශරූඪත් ැුව මන්ත්රීතුමි නි. එම නිසශ ශැෝසශභ  
රශජපක්ෂ ජනශධිපතිතුමශ  ඟ ශවන්න පුළුවන්  මහින්ද රශජපක්ෂ 

මැතිතුමශ  ඟ ශවන්න පුළුවන්  කවුුව  ඟ ශහෝ අලිශ ක් හදශ 
ැන්න පුළුවන් නම්    අලි ශ සුරක්ෂිත කරැන්න පුළුවන් නම්  

අශ්ත රශේ අනනයතශව පව්,වශ ැන්න්,    වශශේම අශ්ත 

ශප්රෞඪත්්,ව  හශ අශ්ත සසසකකෘතික අව යතශව මත්, එශසේ අලි 
සුරක්ෂිත කරැන්න නනෑ  කි ශ අප වි කවශස කරනවශ.  

මූපශසනශරූඪත් ැුව මන්ත්රීතුමි නි  අද දින පශරිශභෝගික කටයුතු 

පිළිනඳ අධිකශරි  (සසශ ෝයන) පන්, ශකටුම්පත සම්නන්යව ශම් 
ැුව සභශශ  විවශද කරන විට විපක්ෂශහ මන්ත්රීවුව කිහිප 

ශදශනම් -මම   අ ශේ නම් කි න්ශන් නැහැ.-   පැ්,ශ්, 
ඉඳශැන කෑ ැහනවශ මම දැක්කශ. හැනැයි  අපි තවුන්ට කි න්න 

නනෑ  එතුමන්පශ ශකොච්චර කෑ ැැුණව්, ශම් රශේ තිශනන 

ත්,්,ව  පිළිනඳව ශම් රශේ ජනතශව දන්නශ නව.  

අද පවතින ශකොවිේ වසසැත ට ුහුණණ ශදමින් ආඩුක්වක් 

හැටි ට  රජ ක් හැටි ට අපි දැවැන්ත කශේ  භශර ක් ඉටු 

කරනවශ. විශ ේෂශ න්ම ශකොවිේ වසසැත  සමන  කරන්න අශ්ත 
රශේ ජනතශව අතරින් එක්ශකෝටි දසපක්ෂ කට ව ශ වැඩි 

පිරිසකට අද වනවිට vaccine මශත්රශ ශදකම පනශ දීපශ තිශනනවශ. 
ශපෝක ශසෞඛ්ය සසවියශන  පවශ පිළිශැන තිශනනවශ  අද වනවිට 

ශහොඳින්ම vaccination කරන්ශන් ශ්රී පසකශව නව. එම නිසශ මම 
අවසශන ව ශ න් විපක්ෂ ට කි න්න නනෑ  හැමශේටම කෑ 

ැසමින් ආඩුක්ව අපහසුතශවට ප්, ශනොකර  ශහොඳ ශද ට 

නශහොඳයින කි ශ ආඩුක්ව කරන ශහොඳ ශේවල් අැ  කරන්න 
කි පශ. නරක ශේවල්   විශ චන  කරන්න පුළුවන්. හැනැයි  

ශහොඳ ශේවල් පිළිනඳව්,  මක් කථශ කරන්න කි ශ තවුන්ශැන් 
ඉල්ලීමක් කරමින්  මූපශසනශරූඪත් ැුව මන්ත්රීතුමි නි  මට ශම් 

අවසකථශව පනශ දීම පිළිනඳව  තනතුමි ට්, සකතුතිවන්ත ශවමින් මශ 
නිහඬ ශවනවශ.   
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පශේලිශම්න්තුව 

ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 ැුව ෂශණක්කි න් රශජපු්,තිරන් රශසමශණික්කම් මන්ත්රීතුමශ. 

තනතුමශට විනශඩි  ක කශප ක් තිශනනවශ . 

 
[අ.භශ. 3. 2] 

 

ෙු ෂාණක්කියන් සාජපුත්තිසන් සාසමාණික්කම් මහතා 
(மாண்புமிகு சாணக்கியன் ரா புத்திரன் இராசமாணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

ශනොශහොම සකතුතියි  මූපශසනශරූඪත් ැුව මන්ත්රීතුමි නි. පන්, 

ශකටුම්පතක් සහ නිශ ෝැ කිහිප ක් පිළිනඳව අද දවශසේ අපි ශම් 

වශද විවශද කරන්ශන්  ශ්රී පසකශව ජශතයන්තරශහදී අපකීේති ට 

පක්ශවපශ තිශනන අවසකථශවක නව මශ ුහලින්ම සඳහන් කරන්න 

කැමැතියි.   

අපි දැක්කශ  පසුගි  සතිශහ ැුව අැමැතිතුමශ ඉතශලි ට ගි  
අවසකථශශ දී එතුමශට නූන සසග්රහ ක් දීපශ තිබුු නව. මම හිතන 
විධි ට අද- [නශයශ කිතිම්] ශපොේ ක් ඉන්න  තනතුමශට   ැැන 
කි න්නම්. අද ජනශධිපතිතුමශට්,   වශශේම සසග්රහ ක් පැශනන්න 
පැහැසකතියි කි ශ ආරසචි ක් තිශනනවශ. [නශයශ කිතිම්] පසුගි  
කශපශහදී ශම් නූන සසග්රහ ිර ල්ප පැබුශඩු ශදම    සක 
ශපෝරශශවන් විතරයි. [නශයශ කිතිම්] නුහ්,  අද වනවිට ශම් රශේ 
ිරටින ශදම   ිරසහප  ුහසකලිම් ජශතික න්ශැන් සහ ශ්රී පසකශශවන් 
පිට ිරටින ිර ු ශ්රී පශසකික න් එකතු ශවපශ තමයි ශමශසේ නූන 
සසග්රහ පනශ ශදන්ශන්. [නශයශ කිතිම්] ශම් නූන සසග්රහ  ශදන්න 
ප්රයශන ශහේතු කිහිප ක් තිශනනවශ. අද පශරිශභෝගික කටයුතු පිළිනඳ 
අධිකශරි  (සසශ ෝයන) පන්, ශකටුම්පත ැැන කථශ කරනවශ. අද 
කශේකට ගිහින් සන්කේ පිටි පැකේ එකක් ැන්න නම් නශපන් 
ශදන ශ ෝැේ 4ක් ැන්න නනෑ. එශහම නැ්,නම් ුවපි ල් 5 222ක 
නක් ැ්,ශතෝ, සන්කේ පිටි එකක් ැන්න පුළුවන්; ුවපි ල් 
4 222ක නක් ැ්,ශතෝ, මැලිනන් පිටි පැකේ එකක් ැන්න පුළුවන්; 
ුවපි ල් 3 222ක නක් ැ්,ශතෝ, ර්,ති පිටි එකක් ැන්න පුළුවන්. 
අද ැෑසක නැහැ.   වශශේම ශපොශහොර නැහැ. සීනිවලින් ශහොරකම් 
කරපශ; PCR කේටපවලින් ශහොරකම් කරපශ. Paddy Marketing 
Board  එශකන් ගිහින් වී  ශැෝනි 022ක් තිශනන අසරණ 
මිනිසුන්ශේ වී ටික ැන්නවශ. කිශපෝ පක්ෂ ැණන් paddy තිශනන 
අ ශේ වී ැන්ශන් නැහැ. ශම් ිර ු ශද ට ශහේතුව රශේ ිරටින 
ජනශධිපතිවර ශ විතරක් ශනොශවයි. ජනශධිපතිවර ශ ප්, කර 
තිශනන නිපයශරින් සහ සමතිවුව ශම් ිර ු ශද ට සම්නන්යයි.   

 ඊ ඟට මම 'වනජීවී හශ වන සසරක්ෂණ ' කි න මශතෘකශවට 
එන්නම්. වනජීවී එශක් ිරටින රශජය සමතිතුමශශැන් තමයි forests 
ටික ශබ්රශ ැන්න නනෑ. එතුමශශැන් තමයි රශේ තිශනන wildlife  
and forests ටික ශබ්රශ ැන්න නනෑ. ශම් රශජය සමතිවර ශ ගිහින් 
කජු හිටවන්න කි පශ පවුපකට අක්කර 5ක ැණශන් පවුල් 
522කට විතර අම්පශර දිසක්රික්කශහ ඉ ම් දීපශ තිශනනවශ. ශම්වශ 
ශබ්රශ ැන්න. ශම්ක තමයි ශවන්ශන්. එශහේ ශමශහේ බුප්, ශක  
ැැහශ හිටපු මිනිසුන්  

 

[මූලාසනගහ අණ පරිදි දවත් කසන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ශැනැ්, nomination දීපශ  රශජය සමතිකම්  කන්නශම ශම්ක තමයි 
ශම් රටට ශවන්ශන්.  

ඊ ඟට  නැ ශඟනහිර ආඩුක්කශරවරි  ැැන්, මම කි න්න 
නනෑ. [නශයශ කිතිම්]  සයි  ශම් වශශේ අ ට ආඩුක්කශරකම් 
ශදන්ශන්?  ශම්ක වි ්, මඟ ශනොශවයි  විප්, මඟ.  විප්, මශේ 
ශකශනම්ට ආඩුක්කශරකමක් දීපශ. කිරි නිෂකපශදන  කරන්ශන් 
ිර  ට 36ක් කි පශ ශකශහළි  රඹුක්වැල්ප සමතිතුමශ කි නවශ  
අපි දැක්කශ. රශේ ිර  ට 36ක් කිරි නිෂකපශදන  කරනවශ. ඉතිරි 

ප්රමශණ  ආන න  කරනවශ. ශමතුමි  ශමොනවශද කරන්ශන්? කිරි 
හරක් සති කරන ප්රශේ ශහ ඉ ම් කැනලි කරපශ රශේ අශනක් 
ජනතශවට පනශ දීපශ තිශනනවශ.  [නශයශ කිතිම්]    

 

ෙු විමලවීස දිසානායක මහතා  
(மாண்புமிகு விமலவீர திசாநாயக்க)   

(The Hon. Wimalaweera Dissanayake) 

Madam, I rise to a point of Order.  
 

ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
What is your point of Order? 
 

ෙු විමලවීස දිසානායක මහතා  
(மாண்புமிகு விமலவீர திசாநாயக்க)   

(The Hon. Wimalaweera Dissanayake) 

බුප්, කන මිනිසුන්ශේ ඡන්ද ැන්න ශහොඳයි. [නශයශ කිතිමක්] 

ශපොේ ක් ඉන්න. මට ඉ  ශදන්න ශකෝ. මශ්, එක්ක එන්න. 

රශසමශණික්කම් මන්ත්රීතුමශ. [නශයශ කිතිම්]  
 

ෙු ෂාණක්කියන් සාජපුත්තිසන් සාසමාණික්කම් මහතා 
(மாண்புமிகு சாணக்கியன் ரா புத்திரன் இராசமாணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

මූපශසනශරූඪත් ැුව මන්ත්රීතුමි නි  RDA එක මන්න් 

ක්රි ශ්,මක වන මශේැ කිශපෝමීටර පක්ෂශහ වයශපෘති ට අදශ ව 

කිශපෝමීටර ශදකක් හදන්න ිරවශන්සතුශරයි චන්ද්රකශන්තන් - 

පිල්ශප ශන් - මන්ත්රීතුමශට දීපශ    contract එකට වැලි ැන්ශන් 

ැඟකින්.  
 

 

ෙු විමලවීස දිසානායක මහතා  
(மாண்புமிகு விமலவீர திசாநாயக்க)   

(The Hon. Wimalaweera Dissanayake) 

Madam, I rise to a point of Order.  
 

 

ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ැුව විමපවීර දිසශනශ ක රශජය සමතිතුමනි  තනතුමශට 

අවසකථශව  කන්නශ. තනතුමශ   ශවපශශ  කථශ කශ ේ නැහැ.  

 
 

ෙු ෂාණක්කියන් සාජපුත්තිසන් සාසමාණික්කම් මහතා 
(மாண்புமிகு சாணக்கியன் ரா புத்திரன் இராசமாணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

කිශපෝමීටර ශදශක් පශරට ැඟකින් වැලි ැන්ශන්. ශමශහම 

වැලි ැන්න කිිරම අනුමැති ක් දීපශ නැහැ.  

වවුනති  ශපොලීිර  ගිහින් දුවශවම්ට ුහුණණ කැශ න්න පහර 

දීපශ තිශනනවශ. වවුනති  ශපොලීිරශහ වැ  නපන OIC - [නශයශ 

කිතිමක්] 
 

 

ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
රශජය සමතිතුමනි  තනතුමශශේ තිති ප්ර කන  ඉදිරිප්, කරන්න. 

තනතුමශට කලිනු්, අවසකථශව  කන්නශ. තනතුමශ කථශ කශ ේ නැහැ.  

 
 

ෙු විමලවීස දිසානායක මහතා  
(மாண்புமிகு விமலவீர திசாநாயக்க)   

(The Hon. Wimalaweera Dissanayake) 

මට බුප්, විට කශපශ ශක  ැහන්න [නශයශ කිතිම්] ශපොේ ක් 

ඉන්න. [නශයශ කිතිම්]   
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ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
තනතුමශශේ විශරෝයතශව සඳහශ ශ පශව ශදන්න නැහැ. 

රශසමශණික්කම් මන්ත්රීතුමනි  තනතුමශ කථශ කරන්න.  

 

ෙු ෂාණක්කියන් සාජපුත්තිසන් සාසමාණික්කම් මහතා 
(மாண்புமிகு சாணக்கியன் ரா புத்திரன் இராசமாணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

හරි. හරි. තනතුමශ කෑැහන්ශන් නැතිව වශඩි ශවන්න. ස්,ත 

කි වශම තශහොම තමයි. මීට ව ශ ශේවල් තිශනනවශ.  

අද ජශතයන්තරශහදී ජනශධිපතිවර ශටයි  අැමැතිවර ශටයි නූන 

සසග්රහ  පැශනන්න්, තව ශැො ක් ශහේතු තිශනනවශ. Central 

Bank Bond scam එක ැැන කිිරම ශද ක් ශසො ශ නපපශ නැහැ. 

අනුරශයපුරශහ ගිහින් දණ ැැසකසුවශ.   ැැන කිිරම ශද ක් 

ශසො පශ නැහැ. හැනැයි  Easter attack  එක ැැන කථශ ක ශම 

විතරක් ජනශධිපතිවර ශශේ නිප ශනොප්, මශයය ප්රකශ ක  ශනො ක 

නප ශසේනශ සසවියශනශහ ශල්කම් ැපශැො අ්,ශ්, ඥශනසශර 

හශුහ කුවශවෝ Hiru TV එශක් කථශ කරනවශ. ුහ්,තයි ශ 

ුහරලිදරන්ටව්, Hiru TV එශක් කථශ කරන්න ශදන්ශන් නැහැ.  

හැනැයි ඥශනසශර හශුහ කුවවන්ට නනෑ තරම් ශ පශව ශදනවශ. අශ්ත 

තිති  පිළිනඳ සමතිතුමශ්, ශම් ශවපශශ  ැුව සභශශ  ඉන්නවශ. 

තිති ක් නැති රටක තිති  පිළිනඳ සමතිතුමශ්, සවි්, ඉන්නවශ. 

මට තනතුමශට කි න්න කුවු කශරණශ තිශනනවශ. මම  වශ පසුව 

කි න්නම්.  

ැපශැො අ්,ශ්, ඥශනසශර හශුහ කුවශවෝ නැරෑුවම් ප්රකශ  ක් 
ක ශ.  රශේ අන්තවශදී ක්රිසකති ශනි පල්ලි 522ක් තිශනනවශ කි වශ. 
හින් ක ආැශම් කි පශ තිශනනවශ ු  නඅ්, කපන්න  කන්වපට 
ශපෝදි  දමන්නන කි පශ.   තක්ශකොටම ව ශ කි පශ තිශනනවශ  
නශම් Easter attack  එශක් මහශ ශමො කුව අල්පශහක ශදවිශ ෝන 
කි පශ. ැුව තිති  පිළිනඳ සමතිතුමනි     තනතුමශශේ ශදවිශ ෝ. 
අල්පශහක ශදවිශ ෝ ු   ිරේධිශහ මහ ශමො කුව. ආඩුක් 
පක්ෂශහ්, ුහසකලිම් මන්ත්රීවුව ඉන්නවශ.   කවුුවව්, කථශ කශ ේ 
නැහැ. තනතුමශශේ අල්පශහක ශදවි න් තමයි ශම්ශක් මහ ශමො කුව 
කි නවශ.    වශශේම ඉසකපශම් ආැමික නශ කයින් අ්, අ සගුවට 
ැන්න කි නවශ. ශමොනව්, කි න්න නැහැ. හැනැයි  
ැපශැො අ්,ශ්, ඥශනසශර හශුහ කුවශවෝ කි නවශ  උන්වහන්ශසේ 
කුසකවීම් 822ක නණ ශේ නශ ක ශ ු. ඥශනසශර හශුහ කුවශවෝ 
කි නවශ  ශම් ජනශධිපතිතුමශව නප ට ශේන්න 822 වශර ක් නණ 
ශේ නශ ක ශ ු.  

ජශතයන්තරශහ ප්ර කන සතිශවපශ තිශනන අවසකථශවක තමයි 
ුහසකලිම් මිනිසකසු එපශශවපශ තිශනන්ශන්. විිරවන ආඩුක්රම 
වයවසකථශ සසශ ෝයන  pass කර ැන්න ුහසකලිම් මන්ත්රීවුවන් නනෑ; 
Colombo Port City Bill එක pass කර ැන්න ුහසකලිම් 
මන්ත්රීවුවන් නනෑ. ශම් ආඩුක්ශ  Justice Minister ුහසකලිම් 
ජශතිකශ ක්. ජනශධිපතිතුමශ ම්ශ ේවපට ගිහින් කථශ කරන්ශන් 
ුහසකලිම් මිනිසකසු ශහොඳයි කි පශ.   වශශේ ත්,්,ව ක අද ශම්- 
[නශයශ කිතිම්] කෑ ැහන්ශන් නැතිව ඉන්න හශජි ශේ. මේජශන් ෆලීල් 
මන්ත්රීතුමශ  තනතුමශ ජශතික පැයිසකතුශවන් සවිල්පශ කෑ ැහන්න 
එපශ. තනතුමශ නිශ ෝජන  කරන ජන ශකොටසට සශයශරණ ක් 
කරන්න. තනතුමශශේ ශදවි ශට කි නවශ  පශසකම් ප්රහශරශහ මහ 
ශමො කුව කි පශ; අල්පශහක ු    ිරේධිශහ මහ ශමො කුව. [නශයශ 
කිතිම්] පේජයි  පේජයි. ජනශධිපතිතුමශ   අසකශසේ ගිහිල්පශ  නල් 
ශේම් ැහනවශ. [නශයශ කිතිම්] ජශතයන්තර ට ගිහිල්පශ කි නවශ  
ශදම    සකශපෝරශව්, එක්ක කථශ කරන්න  අපි කැමැතියි කි පශ. 
අද මම විපක්ෂශහ ඉන්න සමන් ජනනප ශ ැ ටයි  JVP එකටයි 
සකතුතිවන්ත ශවනවශ. ශමොකද  පසුගි  කශපශහ- [නශයශ කිතිම්] 
මූපශසනශරූඪත් ැුව මන්ත්රීතුමි නි  එතුමන්පශට නි ක බ්ද ශවන්න 
කි න්න. [නශයශ කිතිම්] ශම් හශජි ශේව නි ක බ්ද කරන්න. 

ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
කුවණශකර සභශව නි ක බ්ද ශවන්න. 

   

ෙු ෂාණක්කියන් සාජපුත්තිසන් සාසමාණික්කම් මහතා 
(மாண்புமிகு சாணக்கியன் ரா புத்திரன் இராசமாணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

අදමයි දැක්ශක් ශම් හශජි ශේ පශේලිශම්න්තුශ  කථශ කරනවශ. 

[නශයශ කිතිම්] වශඩිශවන්න  මශේ කශප  නශසකති කරන්න එපශ.  

[නශයශ කිතිම්] මම ස්,තටම අද සමන් ජනනප ශ ැ ට 

සකතුතිවන්ත ශවනවශ.  ශමොකද  ජනශධිපතිතුමශ්, කි වශ ශදම  

  සකශපෝරශව්, එක්ක කථශ කරනවශ කි පශ. ස්,තටම අද 

මහින්ද රශජපක්ෂ මහ්,ම ශ විපක්ෂ නශ ක ශවපශ හිටි ශ නම්  

සමන් ජනනපශ ැ    සකශපෝරශව්, එක්ක කථශ කරනවශ 

 නුශවන් කි පශ  තිබුණශ නම් පශේලිශම්න්තුව ශදවන්, කරයි. 

මහින්ද රශජපක්ෂ  
[මූලාසනගහ අණ පරිදි දවත් කසන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

විපක්ෂ නශ ක ශවපශ ිරටි ශ නම් අද රශේ ජශතිවශද  වපුරනවශ. 

තනතුමන්පශ ශදම    සකශපෝරශව්, එක්ක කථශ කරන්න තීරණ  

කිතිම මම අැ  කරනවශ. [නශයශ කිතිම්] 
 

ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

කුවණශකරපශ නශයශ කරන්ශන් නැතිව එතුමශට කථශ කරන්න 

ඉ  ශදන්න. [නශයශ කිතිම්] 
 

ෙු ෂාණක්කියන් සාජපුත්තිසන් සාසමාණික්කම් මහතා 
(மாண்புமிகு சாணக்கியன் ரா புத்திரன் இராசமாணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

තශහොම කෑ ැැුණවශට GSP Plus එක නැතිශවන එක ශබ්රශ 

ැන්න  නැහැ. ත  කෑ ැැුණවශට GSP Plus එක ති ශැන්න විධි ක් 

නැහැ. PTA එක අයින් කරනතුුව- [නශයශ කිතිම්] මූපශසනශරූඪත් 

ැුව මන්ත්රීතුමි නි  ශමතුමන්පශ පශපන  කරන්න. [නශයශ කිතිම් ]

PTA එක අයින් කරනතුුව තනතුමන්පශට රටට GSP Plus ැන්න 

නැහැ. පසකශශ  පශේලිශම්න්තුශ  ශමශහම  කථශ කරන්න නැහැ.  
 

ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැුව මන්ත්රීතුමශ  කථශව අවසන් කරන්න. 
 

ෙු ෂාණක්කියන් සාජපුත්තිසන් සාසමාණික්කම් මහතා 
(மாண்புமிகு சாணக்கியன் ரா புத்திரன் இராசமாணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

ශහොඳයි  මූපශසනශරූඪත් ැුව මන්ත්රීතුමි නි. මට තව විනශඩි ක් 

විතර ශදන්න.   

ශැෝසශභ  රශජපක්ෂ ජනශධිපතිතුමශට ැපශැො අ්,ශ්, 

ඥශනසශර හශුහ කුවශවෝ, එක්ක සම්නන්ය ක් නැ්,නම්  

උන්වහන්ශසේව වහශම පතික්ෂණ කට පක් කරන්න කි න්න.   

කරපු නැරෑුවම් ප්රකශ   ැැන පතික්ෂණ ක් පව්,වන්න. 

ගුුවවුවන් ැැන පතික්ෂණ කරනවශ  ශදොසකතරපශ ැැන පතික්ෂණ 

කරනවශ. අසශේ සශලි හිශේ  රිසශේ නදියුදීන් හිශේ. හැනැයි  

ැපශැො අ්,ශ්, ඥශනසශර හශුහ කුවවන්ශේ ප්රකශ   ැැන 

පතික්ෂණ ක්ව්, නැහැ. ශමොකක්ද රශේ තිශනන තිති ?  

උන්වහන්ශසේ කි පශ තිශනනවශ නනෑම අවසකථශවක රශේ 

ප්රහශර ක් ිර ක ශවන්න පුළුවන් කි පශ. නනෑ අවසකථශවක ප්රහශර ක් 

ිර ක ශවන්න පුළුවන් කි න්න උන්වහන්ශසේ  ඟ තිශනනවශ නම්- 

[නශයශ කිතිම්] මම බු ක දහමට විුවේය ශකශනක් ශනොශවයි. හැනැයි  
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පශේලිශම්න්තුව 

ැපශැො අ්,ශ්, ඥශනසශර හශුහ කුවශවෝ වශශේ ජශතිවශද  වපුරන 

සකවශමීන් වහන්ශසේපශට අපි විුවේයයි. [නශයශ කිතිම්] අපි විුවේයයි. 

උන්වහන්ශසේ පතික්ෂණ කට පක් කරන්න. උන්වහන්ශසේ කි න 

විධි ට නනෑම ශවපශවක ප්රහශර ක් ිර ක ශවන්න පුළුවන් නම්  

ආේිරක  හදන්න ආශ ෝජකශ ෝ එන්ශන් නැහැ  සු ක ජශතිකශ ෝ 

එන්ශන් නැහැ. Tourism හදන්න නැරි රටට  නනෑම ශවපශවක 

ශනෝම්න ක් පුපුරන්න පුළුවන් රටට කවුද එන්ශන්?   ක නිසශ මම 

ඉල්පශ ිරටිනවශ උන්වහන්ශසේශැන් ප්රකශ  ක් ැන්න කි පශ. 

[නශයශ කිතිම්] විිරවන ආඩුක්රම වයවසකථශ සසශ ෝයන ට 

සහශ ෝැ   කන් නැ ශඟනහිර ප ශ ශ්, ුහසකලිම් මන්ත්රීවුවන් 

ආ ශ ්, ැමට ආශවෝ, ශසශර්තපුශවන් ැහපශ එපවන්න කි පශ 

මම ශම් අවසකථශශ දී කි නවශ.    

ශ්රී පසකශ ශපො කජන ශපරුහශඩු මන්ත්රීවුවන් කෑ ැැුණවශ ශන්. 
තනතුමන්පශ දන්නවශද ඡන්ද  කශපශහ මහරැම සුපශරි කි පශ 
ැැහැනු දුවශවම්ශේ සඟට  තනතුමන්පශශේ ජනශධිපතිතුමශශේ 
පින්තූර  තිශනන ශනෝේ එකක් ක ශශැන වැටිපශ අද ස  
සවිඳින්නට නැරිව ඉන්න නව?    මහරැම ඉන්න දුවශවක්. හිටපු 
ප ශ්, සභශ මන්ත්රී උපශලි ශකොඩිකශර මහතශ සවි කරන පද ශනෝේ 
එකක් ක ශශැන වැටීම නිසශයි අද   දුවවශ සවිඳින්න නැරිව 
ඉන්ශන්. ශම් සභශශ  කෑ ැහන්ශන් නැතිව ුහදල් එකතු කරපශ  
ගිහිල්පශ   දුවවශට සවිඳින්න උද  කරන්න.   

සකතුතියි. 
 

ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මී ඟට  ැුව අනූප පසකම්වල් මන්ත්රීතුමශ. තනතුමශට විනශඩි 6ක 

කශප ක් තිශනනවශ. [නශයශ කිතිම්] ැුව මන්ත්රීතුමශට කථශ කරන්න 

ඉ  ශදන්න  නශයශ කරන්න එපශ.   
 

 

[අ.භශ. 3.  ] 
 

ෙු අනුප පසනකුවල් මහතා 
(மாண்புமிகு அனுப பஸ்குவல்)  

(The Hon. Anupa Pasqual)  

මූපශසනශරූඪත් ැුව මන්ත්රීතුමි නි  මට ශපර කථශ ක  

මන්ත්රීතුමශ ශ්රී පසකශ ශපො කජන ශපරුහණට නරපත  ශචෝදනශ 

කීප ක් එල්ප ක ශ. එතුමශ කි වශ  නබුප්,විට කන අ ට 

සමතිකම් ශදන්න එපශන කි පශ.[නශයශ කිතිම්] මූපශසනශරූඪත් ැුව 

මන්ත්රීතුමි නි    සකශපෝරශව්, සමඟ එකතු ශවපශ ශම් රටට 

එශරහිව ම්මන්ත්රණ කරන නපශ ැවපට උ ශැඩි ශදන ශම් 

වශශේ මන්ත්රීවුවන්ට විුවේයව අනිවශේ ශ න්ම අපි කටයුතු ක  

යුතුයි. [නශයශ කිතිම්]   
 

ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ැුව මන්ත්රීවුවනි  කුවණශකර නි ක බ්ද ශවපශ ැුව 

මන්ත්රීතුමශට කථශ කරන්න අවසකථශව ශදන්න. 
 

ෙු අනුප පසනකුවල් මහතා 
(மாண்புமிகு அனுப பஸ்குவல்)  

(The Hon. Anupa Pasqual)  

අද සමගි ජන නපශ ැ ට සවි්, ඉන්න උදවි  පසුගි  කශප  
පුරශම ක්රි ශ කශ ේ ශකොශහොමද කි පශ රශේ ජනතශව ශහොඳින් 
දන්නවශ. තවුන්ශේ වසර පහක  හ පශපන යුැ  තු  ශම් රට 
සම්පූේණශ න්ම අනශරක්ෂිත ත්,්,ව ට ප්, ක ශ. රට පුරශම 
ශනෝම්න පුපුරන ත්,්,ව ක් සති කරපශ  පශසකම් ඉරිදශ ප්රහශර  

සඳහශ අව ය වැ කටයුතු කරපශ  දැන් කථශ කරනවශ ආරක්ෂශව 
පිළිනඳව. අපි පැහැදිලිවම දන්නවශ ශම් රට අනශරක්ෂිත කරපශ 
අන්තවශද  වපුරපශ- [නශයශ කිතිම්] ැපශැො අ්,ශ්, ඥශනසශර 
හශුහ කුවශවෝ කි න එක ශනොශවයි ශමතැනට අව ය වන්ශන්. 
තුහන්නශන්ශසේපශ ශම් රට සම්පූේණශ න් අනශරක්ෂිත ත්,්,ව ට 
ප්, කරපශ  රට පුරශ ශනෝම්න පුපුරන ත්,්,ව ක් සති කරපශ  
අහිසසක මිනිසුන් ශදිර  ැණනකට මැශරන්න ඉ  සැපසුවශ.  ශම් 
රට ශසොශහොන් බිමක් නවට ප්, කරන්න කටයුතු කරපු   හ 
පශපන රජ   නිශ ෝජන  කරපු  සමගි ජන නපශ ැ  දැන් කථශ 
කරනවශ ආරක්ෂශවක් පිළිනඳව.  

 

ෙු මන්ත්රීවසගයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
ශම් වනශකොට  0 222ක පිරිසක් මැරිපශ. 

 

ෙු අනුප පසනකුවල් මහතා 
(மாண்புமிகு அனுப பஸ்குவல்)  

(The Hon. Anupa Pasqual)  

 0 222ක් මි  ගිශහ ශම් ශැෝලී  වසසැත  නිසශ. මම 

කි න්ශන්  ශැෝලී  වසසැත  තුළින් ිර ක වූ මරණ ැැන 

ශනොශවයි. තුහන්නශන්ශසේපශ එදශ කටයුතු කරපු ආකශර  නිසශ ිර ක 

වූ මරණ ැැනයි. අද තුහන්නශන්ශසේපශ නපශහ හිටි ශ නම් 

ශමොකක්ද ශවන්ශන්? [නශයශ කිතිම්]  

 
ෙු එච්. නන්දගසේන මහතා 
(மாண்புமிகு எச். நந்ததசன)  

(The Hon. H. Nandasena) 

  කශපශහ ශවඩි ති පශ 8 222ක් මැුවවශ. 

 

ෙු අනුප පසනකුවල් මහතා 
(மாண்புமிகு அனுப பஸ்குவல்)  

(The Hon. Anupa Pasqual)  

මූපශසනශරූඪත් ැුව මන්ත්රීතුමි නි  රට සම්පූේණශ න් 

අනශරක්ෂිත වනශකොට ැපශැො අ්,ශ්, ඥශනසශර හශුහ කුවශවෝ 

තමයි කි ශ   අන්තවශද ට විුවේයව කටයුතු කරන්න කි පශ. 

එදශ  හ පශපන ආඩුක්ව අන්තවශද ට විුවේයව කටයුතු ක ශ නම් 

පශසකම්  දින ශනෝම්න පුපුරන්ශන් නැහැ.  හ පශපන ආඩුක්ව එදශ 

අන්තවශද ට  වැට නැන්දශ නම්  පශසකම් දින ශනෝම්න පුපුරන්ශන් 

නැහැ; අහිසසක ජනතශව මැශරන්ශන් නැහැ. එවකට ිරටි 

සමතිවුව  නශකොරශහේ කිඹුල්ු දකිනවශන යි කි මින් එ  

ශනොසපකශ හැතිම නිසශයි ශම් රශේ සශමශනය ුහසකලිම් ජනතශවට්, 

අනශරක්ෂිත ත්,්,ව ක් සති වුශඩු. අනශදිම්, කශප ක ිරට ශම් 

රශේ ිරසහප හශ ුහසකලිම් ජනතශව එකට එකතු ශවපශ එක න්, පත 

කශශැනයි ිරටිශහ. ශම් රට තු  අන්තවශද  සති කරපශ   

ත්,්,ව  නැති ක ශ.   අන්තවශදීන්ට උ ශැඩි දීශමන් රට තු  

ශනෝම්න පුපුරවන ත්,්,ව ක් සති කරපශ  ුහසකලිම් ජනතශව්,  

ිරසහප ජනතශව්, ශේදභින්න කිතිශම් කටයුතු ිරේය කශ ේ  ඊනි ශ 

එක්ස්, ජශතික පක්ෂ යි.  ශැොල්පන් ඊට පසකශසේ කි නවශ  රට 

තු  ශනෝම්න පුපුරවන්න කටයුතු කශ ේ අපියි කි පශ. 

 ැපශැො අ්,ශ්, ඥශනසශර හශුහ කුවශවෝ   දවසකවපම 

අන්තවශදී සසවියශන පිළිනඳව කි වශ තමයි. “උන් වහන්ශසේ කි ශ  

නැහැ” කි ශ අපි කි න්ශන් නැහැ. එදශ කුවු ශසො ශ නපපශ 

කටයුතු ක ශ නම්  අන්තවශද ට වැට නැන්දශ නම්  අන්තවශදී 

ක්රි ශදශම   ටප්, ක ශ නම්    ශනෝම්න පුපුරන්ශන් නැහැ.   

ශනෝම්න පිපිුවශ  අන්තවශද ට උ  ශැඩි  කන් නිසශයි. කශතෝලික 

ජනතශව්, එදශ නිහඬව හිටි ශ. පශසකම් ඉරිදශ දින ශදිර  ැණනක් 

මි  ගි ශට පසකශසේ තමයි   අ ට්, දැශනන්න ස්,ශ්,  

අන්තවශද ට එශරහිව ශමොකක්ද කරන්න නනෑ කි පශ. රශේ 

ජනතශව අන්තවශද ට විුවේයව කථශ කරන ශකොට  මැල්කම් 

609 610 

[ැුව  ෂශණක්කි න් රශජපු්,තිරන් රශසමශණික්කම්  මහතශ] 
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රසජි්, පි තුමශ්, නිහඬව හිටිශහ නැ්,නම් පශසකම් ඉරිදශ දින 

ශනෝම්න පුපුරන්ශන් නැහැ කි පශ අපි කනැශටුශවන් වුණ්, 

කි නවශ.   නිසශ කට මැත ශදො වමින්  බුප්, කන මිනිසුන්  

බුප්, කන සමතිතුමන්පශ පහ්, කර කථශ කරන අ ට අපට 

කි න්න තිශනන්ශන් ශමපමණයි. ිරසහප ශ බුප්, කෑශ  රජ 

කශපශහ ඉඳන්. රජවුව්, බුප්, කෑවශ. රශජ සභශව තු ්, බුප්, 

කෑවශ.   කශපශහ රශජ සභශවට ගිශහ ටයි ශකෝේ දමශශැන 

ශනශවයි.  ශම් ැුව සභශවට එන්න නනෑ්, ටයි ශකෝේ දමශශැන 

ශනොශවයි  ිරසහප සුනම සඳශැනයි.  ුහසකලිම් සුනම සඳශැන 

ආවශට අපට කිිරම ප්ර කන ක් නැහැ  ටයි ශකෝේ දමශශැන ආව්, 

කමක් නැහැ.  හැනැයි  ිරසහප සුනමට්,  ුහසකලිම් ජනතශවශේ 

සුනමට්,  ශදම  ජනතශවශේ සුනමට්, නිැශ කරමින්  නත බුපතට 

නිැශ කරමින් කථශ කරන මිනිසුන් ැැන අපට කි න්න ශද ක් 

නැහැ. ශ්රී පසකශව කි න අභිමශනව්, ශේ   නිේමශණ  වුශඩු 

ිරසහප  ශදම  හශ ුහසකලිම් කි න ිර ු ජශතීන්ශේ එකතුශවන්. ශම් 

ජශතීන් ශේදභින්න කරන්නයි පසුගි  කශප  තු  අන්තවශදීන් 

කටයුතු කශ ේ.  

විශේ  ආධිපතය ට  ට වුු     සකශපෝරශව්, සමඟ එකතු 

වුු  ජශතයන්තර ම්මන්ත්රණ සමඟ එකතු වුු පුේැපශ ෝ අපට 

නූන කි ව්,  නූන කි න්න හැ කව්,  උේශ ෝෂණ  ක ්, ශම් 

රශේ සකවශධිපතය  තහවුුව කශ ේ ශම් ආඩුක්වයි. මහින්ද 

රශජපක්ෂ  ශැෝසශභ  රශජපක්ෂ ප්රුහඛ් ශ්රී පසකශ ශපො කජන ශපරුහණ 

නිසශයි රශේ සකවශධිපතය  අද්, ඉතුුව ශවපශ තිශනන්ශන්;   

වශශේම අපට නිදහස පැබිපශ ත ්  ශනන්ශන්.   නිසශ අශ්ත නිදහසට 

විුවේයව  සකවශධිපතය ට විුවේයව  සසසකකෘති ට විුවේයව ත  

විධි ට නිැශ කරන  ප්රකශ  ශනොකර ිරටින්න කි ශ අපි කශුවණිකව 

ඉල්පශ ිරටිනවශ.  

තන සැමට සකතුතියි. 

 
ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
මී ඟට  ැුව නලින් නඩු ශර ජ මහ මන්ත්රීතුමශ. තනතුමශට 

විනශඩි  ක කශප ක් තිශනනවශ.  

ඊට ශපර  කවුුවන් ශහෝ ැුව මන්ත්රීවර ම් මූපශසන  සඳහශ 

ැුව ශ ු ම්මශේ මන්ත්රීතුමශශේ නම ශ ෝජනශ කරන්න.   

 
ෙු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

මූපශසනශරූඪත් ැුව මන්ත්රීතුමි නි  නැුව ශ ු ම්මශේ 

මන්ත්රීතුමශ දැන් මූපශසන  ැත යුතු න යි මශ ශ ෝජනශ කරනවශ. 

 
ප්රශනනය විමසන ලදින්  සවා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුුව ෙු ගසෝහිණී කුමාරි විගේසත්න මහත්මිය 

මූලාසනගයන් දවත් වූගයන්  ෙු ගේලු කුමාර් මහතා මූලාසනාරූඪ 
විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு (திருமதி) தராஹினி குமாாி வித ரத்ன 

அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்று அகலதவ, மாண்புமிகு தவலு குமார் 

அவர்கள்  தகலகம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. (MRS.) ROHINI KUMARI 
WIJERATHNA left the Chair and THE HON. VELU KUMAR 
took the Chair.  

[අ.භශ. 3.06] 

 

ෙු නලින් බණ්ඩාස ජයමහ මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார  யமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මූපශසනශරූඪත් ැුව මන්ත්රීතුමනි  මට හිශතන විධි ට වැදැ්,ම 

ශද  තමයි  ඉසකශසල්පශම ශමතුමන්පශට පශේලිශම්න්තු සම්ප්රදශ  

පිළිනඳව උැන්වන එක. [නශයශ කිතිමක්] මූපශසන  ශමොකක්ද 

කි න එක දන්ශන් නැහැ. අශ්ත ශම් පිටුපස ශ්තළිශහ ිරටින 

මන්ත්රීතුමශ   සකශපෝරශව ැැන කි වශ. හැනැයි  එතුමශ දන්ශන් 

නැහැ  එතුමන්පශශේ ජනශධිපතිතුමශ   සකශපෝරශවට එශහේ 

සශකච්ඡශ කරන්න ආරශයනශ කරන නව. [නශයශ කිතිමක්] හැනැයි  

ශමතුමශ   සකශපෝරශවට නණිනවශ.   නිසශ මම  වශ ැැන වැඩි  

කථශ කරන්ශන් නැහැ.  

අපි දන්නවශ  ශම් ආඩුක්ව නප ට ප්, වුශඩු ශකොශහොමද 

කි පශ. පශසකම් ඉරිදශ ප්රහශර  ැැන කි න ශකොට මම ඊශහ ැුව 

සර්, වීරශසේකර සමතිතුමශශැන් වැදැ්, ප්ර කන ක් සුණවශ. 

ශමොකක්ද සුණශ ? නශමල් ම්මශර රසැන  ැැන  හිටපු ජනශධිපති 

 ශතන ම්මන්ත්රණ  ැැන  DIG Nalaka de Silva ැැන තමයි මම 

සුණශ . මම සුණවශ  ශම්කට ශේ පශපන පක්ෂ සම්නන්ය ද 

කි පශ? එතුමශ නනැහැන කි වශ.   දවසකවප කි වශ  දමත්රීපශප 

 ශතන ම්මන්ත්රණ  එක්ස්, ජශතික පක්ෂශහ වැ ක් කි පශ. 

හැනැයි  එතුමශ තන්න ඊශහ “නැහැ” කි වශ. “දමත්රීපශප  ශතන 

ම්මන්ත්රණ ” කි න නශටය  පශවිච්චි කරපශයි සහරශන් නිදහසක 

කරපශ  තුණ අ්, අ සගුවට ැන්න හිටපු DIG Nalaka de Silva 

හිශේ දමපශ  02   අශප්රේල් 0 වන දශ සහරශන්ට ශනෝම්න ැහන්න 

අව ය පශර කපපශ  කන්ශන්.   නිසශ එදශ ජනශධිපති  ශතන 

ම්මන්ත්රණ  කශ ේ කවුද කි න එක පිළිනඳ අුතින් සශක්ෂි නනෑ 

නැහැ කි පශයි මම හිතන්ශන්.  

හිටපු ජනශධිපති දමත්රීපශප ිරරිශසේන මැතිතුමශ්, ශම් 

අවසකථශශ  ශම් ැුව සභශවට ආපු එක ැැන මම සතුටු ශවනවශ. 

මට දැන් මශේ මශතෘකශව ශපොේ  ශපොේ  ශවන්, පැ්,තකට 

ැමන් කරවන්න ිරේය ශවනවශ. එදශ දවසක 50 ආඩුක්ව ැැන 

කි ශවෝ,  ඉන් පසකශසේ අපිට සම්නන්ය කිිර ශද ක් නැහැ. 

දමත්රීපශප ිරරිශසේන මහ්,ම ශ දවසක 50 ආඩුක්වක් හදන්න 

මහින්ද රශජපක්ෂ මහ්,ම ශ්, එක්ක එකතු ශවපශ වැ  ශකුවවශ. 

දමත්රීපශප ිරරිශසේන මහ්,ම ශ දවසක 50 ආඩුක්ව සමඟ එකතු 

ශවපශ වැ  ක ශ. ශම් ැුව සභශශ  ිරටින නුණතර ක්  සමතිකම් 

ැ්,තශ.    දවසක 50 ආඩුක්ශවන් පසකශසේ අපට ශම් රශේ ආරක්ෂශව 

පිළිනඳව තෙ ශදොයිතුවක වැකීමක් තිබුශඩු නැහැ  මූපශසනශරූඪත් 

ැුව මන්ත්රීතුමනි.  ක තමයි ස්,ත කතන්දර . එදශ “ජනශධිපති 

 ශතන ම්මන්ත්රණ ” කි න   නයශ  පත්ර     සැපැසකම දශපශ 

DIG Nalaka de Silva අ්, අ සගුවට ැ්,ශ්, නැ්,නම් කවදශව්, 

ශම් රශේ පශසකම් ඉරිදශ ප්රහශර ක් ිරේය ශවන්ශන් නැහැ කි න එක 

මම වැකීශමන් කි නවශ.   පශසකම් ඉරිදශ ප්රහශර  කරන්න අව ය 

ප ුහ ශවඩිල්ප තමයි DIG Nalaka de Silva හිශේ දමපු එක. මම 

දන්ශන් නැහැ  තනතුමන්පශ ශම්කට දමත්රීපශප ිරරිශසේන 

මහ්,ම ශ  ශකොයි විධි ටද ශ ොුහ කරැ්,ශ්, කි න එක. නශපක 

ද ිරල්වශ මහතශ   විධි ට හිශේ ශනොදමන්න    වයශජ ජනශධිපති 

 ශතන ම්මන්ත්රණ ක් නිේමශණ  ශනොකරන්න  දවසක 50 

ආඩුක්වක් ශනොහදන්න ශම් රශේ පශසකම් ඉරිදශ ප්රහශර ක් ශවපශ 

මිනිසකසු ශදිර  ැණනක් මැශරන්ශන් නැහැ.  

  විතරක් ශනොශවයි. ශහොඳට මතක තනශ ැන්න     ශදිර  

ැණනක් මරපශ හදපු ආඩුක්ව නිසශ අද මිනිසකසු  0 222ක් මැරිපශ 

තිශනනවශ කි න එක. ශම් ආඩුක්ව නප ට ආශ  නැ්,නම්   

 0 222ක් ශදනශ මැශරන්ශන්්, නැහැ කි න එක මම වැකීශමන් 

කි නවශ. [නශයශ කිතිමක්] ශම් ආඩුක්ව නප ට සවි්,  තමන්ශේ 

611 612 



පශේලිශම්න්තුව 

වයශපශරවපට  ජශවශරම්වපට  ශකොශරෝනශ වයිරස  පශවිච්චි ක ශ. 

වයිරස  මේදන  කරන්න vaccines ශැශනනවශ ශවනුවට පැණි 

ශහො ශ ැ්,තශ;  ුහේටි අත හැරි ශ. අශ්ත විපක්ෂ නශ කතුමශ 

vaccines ශැශනන්න කි නශකොට ශම් ශැොල්පන් කි වශ  නඅව ය 

නැහැ  හදිිර ක් නැහැ  කපනප ක් නැහැ  ශපොේ ක් ඉන්නන 

කි පශ.  එන්නත ශවනුවට සන්ටිජන් පතික්ෂණ ශැනශවශ;  PPE 

kits ශැනශවශ.  වශ ශැනැල්පශ ජශවශරම් ක ශ.   නිසශ ශහොඳට 

මතක තනශ ැන්න  ශම් මැුවු  0 222කශේ ජීවිතවලින් ිර  ට 

82කට වැ කි න්න නනෑ -ිර  ට ිර  ක් කි පශ අපි කි න්ශන් 

නැහැ.- ශම් ආඩුක්ව නව. ව ස අවුුව ක 62ට වැඩි අශ්ත ජනතශවට 

vaccines ැහන්න කටයුතු කශ ේ නැහැ. පරක්ම් ශවපශ ශහෝ ආපු 

vaccines ප්රුහඛ්තශව අනුව පනශ  කන්ශන් නැහැ. ප්රුහඛ්තශව වුශඩු 

ැජ මිතුරන්; ප්රුහඛ්තශව වුශඩු හිතවතුන්; ප්රුහඛ්තශව වුශඩු 

තමන්ශේ නපශකොටු.   විධි ට තමයි vaccines ැැුණශ . Pfizer 

vaccine එක දුවවන්ට ැහපශ පශසල් විවෘත කරන්න කි පශ 

දවදයවුව කි ේදී  Pfizer vaccine එක හම්නන්ශතොටට ශැන 

ගි ශ. [නශයශ කිතිමක්] දැන් අපි දන්නවශ  දවසක 42ක lockdown එක 

නිසශ ශකොවිේ -    වසසැත   ම් මේටමකට පශපන  ශවපශ 

තිශනන නව.  

ශම් දවසක හතළිශහේ lockdown එක කවුද කශ ේ? දවසක 42ක 

Lockdown එකක් කරන්න කි පශ කවුද ුහලින්ම ඉල්ුශ ? 

දවදය අස .  ක සුණශ  නැහැ.  ක නබීරි අලින්ට වීණශ වශදන  

ක ශ වශශේන වුණශ. ඊ ඟට කි වශ  විපක්ෂ .  ්, සුණශ  නැහැ. 

අන්තිමට අශ්ත ැුව මල්වතු සහ අසකගිරි මහශ නශ ක හශුහ කුවවන් 

වහන්ශසේපශ කි න කල් රජ  ුහරඩුක් පිළිශවතක් අනුැමන  

ක ශ. ඊට පසකශසේ තමයි lockdown එක කශ ේ.  ක්, ිර  ට 

 22ක් සශේථක lockdown එකක් ශනොශවයි. එශහම කරපශ්, 

කි වශ  lockdown එක කරන්න ඉල්පන අ  ම්මන්ත්රණකශරශ ෝ 

කි පශ.   ම්මන්ත්රණකශරශ ෝ කි පු lockdown එක හින්දශ තමයි 

අද ශම් විධි ට ශකොවිේ වසසැත  පශපන  ශවපශ තිශනන්ශන්. 

හැනැයි   වශ එශහම කරපශ  දැන් අන්තිමට ශමොකක්ද කශ ේ? 

ශමතුමන්පශ ැණන් හදපශ කි වශ  විපක්ෂ  උේශ ෝෂණ සඳහශ 

 26 222ක් ශදනශ පශරට නැසකසුවශ කි පශ. අශන්! ශමතුමන්පශ ගි  

සතිශහ bar සරපශ කීශදශනම් පශරට නැසකසුවශද? Wine 

storesවපට   022ක් F.L 4 Retail Licences තිශනනවශ ු.   

එකකට 022 ැණශන් නැුශවෝ,  042 222ක් පැ  ශදකට පශරට 

නසකවශ නශේ ඉසකසරහශ මී මැසකසන් වශශේ ශසනඟ එකතු ක ශ. ශම් 

රශේ lockdown එක හින්දශ අද  ම්කිිර මේටමකට ශකොවිේ 

පශපන  ශවපශ තිශනනවශ. නුහ්,  ඊශහ ශපශේදශ නශේ විවෘත කිතිම 

නිසශ වක්ක  කැක්වශ වශශේ මිනිසකසු පශරට නැසකසශ. ැශම් ශ්, 

ක   කරන අහිසසක මිනිහශට අද ශ්, ක   සරැන්න විධි ක් 

නැහැ. අපට   ැැන හරිම කනැශටුයි. බුප්, විට ැැන්, කථශ 

ක ශ. අද බුප්, විට ක  ක් සරැන්න නැහැ. නශේවලින් විතරක් 

ශනොශවයි  ශපොතකුයිවලිනු්, රටට පශභ ක්  ආදශ මක් එන නව 

අපි දන්නවශ. අද ශපොතකුයි විම්ණන අහිසසක මිනිසුන්ශැන් 

නුණතර  එක්ශකෝ ආනශධිත න්. ශපොතකුයි විම්ණන මිනිශහම්ට 

අද පශරට නැහැපශ ශපොතකුයි විම්ණන්න ඉ ක් නැහැ. හැනැයි  නශේ 

එක සරපශ තිශනනවශ. නශේ එක සරපශ තිශනනවශ  සශහෝදරවුවනි. 

ශම් රට ශකොශහේටද  න්ශන්? තනතුමන්පශ සකවශමීන් වහන්ශසේපශ්, 

එක්ක එකතු ශවපශ ශම් රට යේම රශජය ක් කරශ ශැන  න්නයි 

ආශ . අද පන්සප වහපශ; නණ මක්ව වහපශ. පල්ලි  වහපශ. 

පශසශුූලප  ශදන්න විධි ක් නැහැ. පශසශුූලප  ශදන්න විධි ක් 

නැති වුණශට නශේ එක සරපශ. නයිේ පැකේ එක අරශැන  ශසෝ ශ 

ශනෝතප  අරශැන ශපොලීිරශහ මහ්,ම ශට ශපන්නපශ නමම නශේ 

එකට  න්ශන්න කි වශම  අන්න  ක තමයි සඳිරි තිති නපපත්ර ! 

[නශයශ කිතිම්] අන්න  සඳිරි තිති නපපත්ර ! [නශයශ කිතිම්] ආඩුක්ව 

අද ශමොනවශද කි න්ශන්?  

අපි දන්නවශ  අද ශම් ශකොවිේ වයිරස  ශපෝක ටම 

වසසැත ක් ශවපශ තිශනන නව. හැනැයි  අද ඊට ව ශ වසසැත ක් 

තිශනනවශ. අපට ශකොවිේ ජ  ැන්න පුළුවන් ශවයි  හරින් ප්රනශන් ක 

මහ්,තශ ෝ. අපට ශකොවිේ ජ  ැන්න පුළුවන් ශවයි  අශ ෝක් 

අශබ්ිරසහ මහ්,තශ ෝ. හැනැයි  ශම් රටට වයිරස ක් ශවච්ච ශම් 

අදූරදේය  පශපන  කි න වයිරස  අපට ජ  ැන්න ශපශහිර ශවන 

එකක් නැහැ. 
 

ෙු හරින් ප්රනාන්දු මහතා  
(மாண்புமிகு ஹாின் பர்னாந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

පේජයි  පේජයි! 
      

ෙු නලින් බණ්ඩාස ජයමහ මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார  யமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

රශසමශණික්කම් සශහෝදර ශ කි වශ වශශේ ජශතිවශදී වයිරස  

වපුරන ශම් වයිරස  පශපන  කරන එක ශපශහිර වන එකක් 

නැහැ.   වශශේම  ශම් රශේ සම්ප්, ටික  ඉ ම් ටික  නපශැශර ටික 

විම්ණන  ශහොරකම් කරන ශම් වයිරස  පශපන  කරන එක 

ශපශහිර වන එකක් නැහැ.   නිසශ ශහොඳට මතක ති ශැන්න; 

ශමන්න ශම්වශ තමයි අප හුහශ  තිශනන අභිශ ෝැ.  

මූපශසනශරූඪත් ැුව මන්ත්රීතුමනි  මට දැන් මතක් වුණශ  අශ්ත 

නන්දශ මශලිති ැශයිකශවශේ ගීත ක්.  ශක් ශමන්න ශමශහම 

කි නවශ.  

නරට කරවන්ට නම් මසුරන් සතුව කැශේ - වටිනශ කි න ශේ 

විකිණි  යුතු  රශේ; අමන දනන් කෑ ැැසුව්, හතර වශේ -  වශ 

ශනොවික්ශකෝ, අපි හැම මකර කශේන  

ශම් ආඩුක්වට්, රට කරවන්න නම්  ශ ොපේ ශහො න්න නම්  

සම්ප්, විකිණීම හැර  ර්,තරන් බිජු දමන කිකිළි  වැනි නපශැශර  

ඉ ම් සතුළු අශ්ත සම්ප්, විකිණීම හැර ශවන විකල්ප ක් නැහැ  

සශහෝදරවුවනි. දැන් ශමතුමන්පශ ආේිරක අේබුද  ශකොවිේ පිට 

තමයි දමන්න හදන්ශන්. හැනැයි  ශකොවිේ හුහශ  ආේිරක  

ශකළින් කර ැ්, රටවල් ශම් ශපෝකශහ නනෑ තරම් තිශනනවශ. 

දම්ු ආිර ශශ  එවැනි රටවල් නනෑ තරම් තිශනනවශ. ශ ොපේ 

හම්න කර ැ්,  ආේිරක   ක්තිම්, කර ැ්, රටවල් නනෑ තරම් 

තිශනනවශ. හැනැයි  අශ්ත රශේ ආේිරක  ක ශ පශ්, ශවපශ; 

කශනශිරනි ශ ශවපශ තිශනන්ශන්. හිේපේශේ කි මනක් තිශනනවශ  

නුවපි පක් අරන් ගිහින් බි්,තර ශපේටි ක් අරන් එන්න පුළුවන් 

කශප ක් තිබුණශන කි පශ. තව්, කි මනක් තිශනනවශ  නයුේය  

කශපශහ සල්ලි ශපේටි ක් අරන් ගිහින් අන්තිමට බි්,තර ක් 

අරන් එන්න පුළුවන් වුණශන කි පශ. අශ්ත රටට්,   ත්,්,ව  

තමයි උදශ ශවපශ තිශනන්ශන්; උදශ ශවමින්  න්ශන්.   

දැන් ශම් ආඩුක්ව ුහදල් අච්චු ැහශැන අච්චු ැහශැන  නවශ. 

අපි දන්නවශ  ඊශහ ශපශේදශ දවුපැප මහ්,මි  තනතුරින් ඉව්, 

ක  නව. දවුපැප මහ්,මි  මහ නැසම්ශ  ුහදල් මඩු පශහ 

ශල්කම් තනතුශේ කටයුතු කශ ේ. 

 

ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැුව මන්ත්රීතුමනි  ශකටිශ න් කුවු කි පශ තනතුමශශේ 

කථශව අවසන් කරන්න. 

      
ෙු නලින් බණ්ඩාස ජයමහ මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார  யமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මම ඉක්මනින් අවසන් කරන්නම්. 
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දවුපැප මහ්,මි  අයින් කරපශ දැන් මහ නැසම්ශ  ුහදල් 
මඩු ප ට නව ශල්කම්වරශ ම් ප්, කර තිශනනවශ.    
ශේ.පී.ආේ. කුවණශර්,න කි න මහ්,ම ශ. [නශයශ කිතිම්] පසු ගි  
කශපශහ කශිර කන්ශේනේ 052ක් අච්චු ැහපු  කබ්රශල් කි න 
වයිරස ට ැැ ශපන ශ ෝක් වයිරස ක් තමයි දැන් අුතින් ශසො ශ 
ැ්, කුවණශර්,න මහ්,ම ශ. නශහොරශශේ ශහොරශ කම්න ශහොරශන 
කි නවශ වශශේ  ඉන්න ශහොරශට ැැ ශපන කම්න ශහොුවන් අද මහ 
නැසම්වට ප්, කරමින්  නවශ; රටට ආදර  කරන නිපයශරින් අද 
මහ නැසම්ශවන් ඉව්, ශවමින්  නවශ. 

ශම් රට ශකොශහේටද  න්ශන්? මශ හිතන විධි ට ශම් වයිරස  
තුරන් කරන්න ෆයිසේ එන්නතට නැහැ; ශමො ේනශ එන්නතට 
නැහැ. ශම් වයිරස  තුරන් කරන්න පුළුවන් වන්ශන් ශම් රශේ 
ශකෝටි 0.0ක ජනතශවට විතරයි කි න එක මතක් කරමින් මශේ 
කථශව අවසන් කරනවශ.    

සකතුතියි. 
 

ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැුව විමපවීර දිසශනශ ක රශජය සමතිතුමශ. තනතුමශට විනශඩි 

 3ක කශප ක් තිශනනවශ.  
 
 

[අ.භශ. 3.35] 

 

ෙු විමලවීස දිසානායක මහතා (වනජීවී රැකවසණය  අලි 

වැ  හා අෙල් දදිකිරීම ඇතුළු ආසක්ෂිත වැඩ ිළිතගවළවල් 

හා කැලෑ නැවත වො කිරීම හා වන සම්පත් සංවර්ධන 

සාජ අමාතතුමා)  
(மாண்புமிகு விமலவீர திசாநாயக்க - வனசீவராசிகள் 

பாதுகாப்பு, யாகன தவலி மற்றும் அகைிககள நிர்மாணித்தல் 

உள்ளிட்ட பாதுகாப்பு நடவடிக்கககள் மற்றும் மீள் காடாக்கம், 

வனவள அபிவிருத்தி  இரா ாங்க அகமச்சர்)   

(The Hon. Wimalaweera Dissanayake - State Minister of 
Wildlife  Protection, Adoption of Safety Measures including 
the Construction of Electrical Fences and Trenches and 
Reforestation and Forest  Resource Development) 
මූපශසනශරූඪත් ැුව මන්ත්රීතුමනි  වන ස්,ව හශ වෘක්ෂපතශ 

ආරක්ෂක ආඥශපනත  ටශ්, 020  අසක 2  දරන නිශ ෝැ 
පශේලිශම්න්තුශ  අනුමැති  පිණිස ඉදිරිප්, කර තිශනන ශම් 
අවසකථශශ දී මශ කි න්න කැමැතියි  හීපෑ අලි සම්නන්යශ න් වන 
කටයුතු විධිම්, කිතිම සඳහශ විශ ේෂ  ශකොට ශම් නිශ ෝැ පනවන 
නව. මීට කලින්  වේෂ     දී ශමවැනි ැැසේ නිශ දන ක් 
ඉදිරිප්, කර තිබුණ්,  එ  පශේලිශම්න්තුව විිරන් අනුමත කර 
තිබුශඩු නැහැ.   නිසශ තමයි අපට නැවත ශම් වශශේ නිශ ෝැ 
මශපශවක් පනවන්න ිර ක වුශඩු.  

අපි අලි සතුන් පිළිනඳව කථශ කශ ෝ,  ඉතිහශසශහ ඉඳපශ ශ්රී 
පසකශශවන් පිට රටවපට අලි සතුන් විම්ණශ තිශනනවශ; ස්, ද  
විම්ණශ තිශනනවශ. පෘතුගීිරන්  පන්ශේිරන්  ඉසග්රීිරන් ශම් රශේ අලි 
සතුන් පිට රට  වශ තිශනනවශ. සමහර සුේශදෝ අලි දශහක් මරපශ 
සශද පව්,වශ තිශනනවශ; අලි සී ක් මරපශ සශද පව්,වශ තිශනනවශ. 
හැනැයි  අද අලිශ ම් මරශ දැමීම නරපත  වරදක් නවට ප්, ශවපශ 
තිශනනවශ. දැන් සමහර අ  කි නවශ  නමිනිශහක් මැුවණශට ව ශ 
අලිශ ක් මැුවණශම තමයි වන ජීවී එක වැ  කරන්ශන්.න කි පශ. 
  වශශේම  ස්,වශ දින් ඉන්නවශ; ස්,වශ දින්ශේ සසවියශන 
තිශනනවශ. අලි ආරක්ෂශ කරන්න දැවැන්ත තිති පේයති ක් 
ශැනැල්පශ තිශනනවශ.  ්,  තුහන්නශන්ශසේපශ දන්නවශ  ඊශහ 
ශපශේදශ  ශප වනශහ සතම්ට ශවඩි ති පශ    සතශශේ තළුව 
කපපශ  තුවණ න් ශදශදශනම් ද  ශදක අරශැන ගි  නව. 
අලින්ට හක්කපටසක ති නවශ.   අලි මශස ැණන් කන්න නැරිව 
ඉන්නවශ. පුශවෝ ගුලි ගුලි   අලින්ශේ කටින් වැශටනවශ.   
තරම් අපරශය කරනවශ. හැනැයි  ඉසකසර වශශේ දැන් අලි මරන්ශන් 

නැහැ. අලි ආරක්ෂශ කරන්න විවිය විධිවියශන ශ ොදශ තිශනනවශ. 
අලි-මිනිසක ැැටුම කි න ප්ර කන  තවම තිශනනවශ.  

අශ්ත ෂශණක්කි න් රශජපු්,තිරන් රශසමශණික්කම් මන්ත්රීතුමශ 

කි වශ  මම බුප්, විට කනවශ කි පශ. මම දැනු්, විටක් කශපශ 

ඉන්ශන්. මම භ  නැතිව විට කන්ශන්  ම කපපුව දිසක්රික්කශහ 

බුප්, විට කන ශදම  ජනතශවශේ ඡන්දශ න් පශේලිශම්න්තුවට 

ආපු පඩික්කම්  
 
[මූලාසනගහ අණ පරිදි දවත් කසන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

කට තිශ න හින්දශ.  ශකන් කථශ කරන්ශන් මනුසකස න් කථශ 
කරන  වශ ශනොශවයි. මම අක්කර පහ ැණශන් ශනදශ දීපශ 
තිශනනවශ කි වශ  කජු වවන්න.  වශ සහ ැහන කථශ! ශමච්චර 
අසතය කි න මිනිසකසු ම කපපුශ  මිනිසකසු පශේලිශම්න්තුවට 
එ ශ  සයි කි පශයි මශ අහන්ශන්. මම එක අක්කර ක්  ව්, කජු 
වවන්න දීපශ නැහැ. [නශයශ කිතිම්]  

 

ෙු ෂාණක්කියන් සාජපුත්තිසන් සාසමාණික්කම් මහතා 
(மாண்புமிகு சாணக்கியன் ரா புத்திரன் இராசமாணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

මූපශසනශරූඪත් ැුව මන්ත්රීතුමනි - 
 

ෙු මන්ත්රීවසගයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
ඉඳැන්න. [නශයශ කිතිම්] තුහන්නශන්ශසේ ඉඳැන්න. [නශයශ 

කිතිම්] වශඩි ශවන්න. [නශයශ කිතිම්] 
 

ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැුව ෂශණක්කි න් රශජපු්,තිරන් රශසමශණික්කම් මන්ත්රීතුමශ  

ශකටිශ න් කශරණ  කි න්න.  
 

ෙු ෂාණක්කියන් සාජපුත්තිසන් සාසමාණික්කම් මහතා 
(மாண்புமிகு சாணக்கியன் ரா புத்திரன் இராசமாணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

මම ශකටිශ න් කි න්නම්  මූපශසනශරූඪත් ැුව මන්ත්රීතුමනි. 
ැුව සී.බී. ර්,නශ ක සමතිතුමනි  මම ඊශහ Ministerial 

Consultative Committee එශක්දී ශම් ැැන තමයි කි න්න ආශ . 
[නශයශ කිතිම්] තනතුමශ එන්න  මශ එක්ක. [නශයශ කිතිම්] 

 

ෙු මන්ත්රීවසගයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
මූපශසනශරූඪත් ැුව මන්ත්රීතුමනි  එතුමශට- [නශයශ කිතිම්] 
 

ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැුව රශජය අමශතයතුමශ එතුමශශේ නම කි වශ. [නශයශ කිතිම්] 

ැුව ෂශණක්කි න් රශජපු්,තිරන් රශසමශණික්කම් මන්ත්රීතුමශ  

ශකටිශ න් කි න්න. [නශයශ කිතිම්] 
 

ෙු ෂාණක්කියන් සාජපුත්තිසන් සාසමාණික්කම් මහතා 
(மாண்புமிகு சாணக்கியன் ரா புத்திரன் இராசமாணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

ශකවිලි ශමක්ශ - [නශයශ කිතිම්] පේටිශපො  ප්රශශේය   ශල්කම් 
කශේ ශපශහ ශමතුමශ තමයි Chief Guest හැටි ට ගිශහ- [නශයශ 
කිතිම්]  බුප්, ශක  ැහන මිනිසුන්ට අපි විුවේය නැහැ. [නශයශ 
කිතිම්]  මශ කි ශ   අලි-මිනිසක ැැටුම ශබ්රන්න හදන සමතිවර ශ 
එච්චර ව්, දැනුමක් නැති මනුසකසශ ක්- [නශයශ කිතිමක්]   
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පශේලිශම්න්තුව 

ෙු සී.බී. සත්නායක මහතා  
(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
මූපශසනශරූඪත් ැුව මන්ත්රීතුමනි  මශේ නම කි පු නිසශ මශ 

නැන්ේශේ. මශේ රශජය අමශතයතුමශ කථශ කරන අවසකථශශ  

එතුමශට අපහශස උපහශස කරමින්  ම් ශකශනම් කථශ කරනවශ 

නම්  ක වැකුදියි. චරිත  ශතන  කරන තැනක් ශනොශවයි  

පශේලිශම්න්තුව. නනෑම ශකශනම්ට අභිමශන ක් තිශනනවශ. නත 

බුපත්, එක්ක ශපෝෂණ  වුු ශම් මශතෘ භූමිශහ බුප්, විට කන 

මිනිහශ හෑල්ුවට පක් කරපශ කථශ කරනවශ නම්   ක වැකුදියි. 

වැකුේදක් කරනවශ නම්    වැකුේද හරිැසකසන්න අපි කටයුතු කරුහ; 

  අවසකථශව සපසශ ැනිුහ. ැුව රශසමශණික්කම් මන්ත්රීතුමනි  

තනතුමශ ත  කි න කශරණශ වැකුදිපශ තිශනනවශ නම්    පිළිනඳව 

ශසො ශ නපශ නිවැකුදි විධි ට කථශ කරන එක ශවනම ශද ක්. 

හැනැයි  චරිත  ශතන  කරමින් කථශ කරන්න එපශ. රශජය 

සමතිතුමශට අභිමශන  පනශ ශදන්න. 

 

ෙු විමලවීස දිසානායක මහතා  
(மாண்புமிகு விமலவீர திசாநாயக்க)   

(The Hon. Wimalaweera Dissanayake) 

අපි එක ඉ මක් -එක අක්කර ක්- කජු වවන්න දීපශ නැහැ. 

ිරවිල් ආරක්ෂක ශදපශේතශම්න්තුවට අපි කජු වවන්න විතරක් 

අක්කර 522ක් දීපශ තිශනනවශ.   ඉ ම් වන සසරක්ෂණ 

ශදපශේතශම්න්තුවට අ ්, ඉ ම්.   ඉ ම් අඟපක්ව්, ිරවිල් 

ආරක්ෂක ශදපශේතශම්න්තුවට  අපි ශදන්ශන් නැහැ. කජු වවන්න 

විතරයි දීපශ තිශනන්ශන්. [නශයශ කිතිමක්]  ැුව රශසමශණික්කම් 

මන්ත්රීතුමනි  තනතුමශ වශඩි ශවන්න ශකෝ. අසතය ශේවල් 

කි න්ශන් නැතිව තනතුමශ වශඩි ශවන්න. තනතුමශට ශහොඳක් 

ශවන්ශන් නැහැ ත  කි න අසතය කශරණවපට. මට ශපොම් 

ප්ර කන ක් තිශනනවශ. මම ශම් කි න ශේ තනතුමන්පශ අහැන්න.  

පශරිශභෝගික කටයුතු පිළිනඳ අධිකශරි  (සසශ ෝයන) පන්, 

ශකටුම්පත පිළිනඳව හශ අලින්ශේ ප්ර කන  ැැන ැුව අනුර ම්මශර 

දිසශනශ ක මන්ත්රීතුමශ විතරයි අද ස්,තටම පැහැදිලි ප්රකශ  ක් 

ඉදිරිප්, කශ ේ. ශම් පන්, ශකටුම්පතට සසශ ෝයන කීප ක් 

ශැශනන්න තිශනනවශ. කුවශමට මම අ්,සන් කරපු එකට දැන් 

මටම තමයි සසශ ෝයන හශ ශ ෝජනශ ඉදිරිප්, කරන්න ිර කශවපශ 

තිශනන්ශන්. කවුුවව්, ශම් පන්, ශකටුම්පත හරි ට කි වපශ 

නැහැ. මෑත කශලීනව ශමොකද වුශඩු කි පශ අපි නපුහ. 02  දී අලි 

429ශදශනම් මැුවණශ. අලි සකවශභශවිකව මැශරනවශ; ශවඩි ති පශ 

මැශරනවශ; හක්ක පටසක ති පශ මැශරනවශ; වැ වප එරිපශ 

මැශරනවශ. අලි මැුවණශම තක්ශකොම කි න්ශන් ශවඩි ති පශ  

කපශ ශකොටපශ  මරපශ කි ශයි.   

විපක්ෂශහ ප්රයශන සසවියශ ක ැුව පක්ෂකමන් කිරිසල්ප 

මැතිතුමනි  ශම් අලින්ශැන් වි ශප ප්රමශණ ක් මි   න්ශන් 

සකවශභශවික ශපසයි. අලි මැුවණශ කි වශම මරශ දැම්මශ කි පශ තමයි 

හිතන්ශන්. 0202දී අලි මරණ සසඛ්යශව 308ක් දක්වශ අක් වුණශ.    

මශේ හපන්කමක් නිසශව්,  අශ්ත ැුව සී.බී. ර්,නශ ක 

සමතිතුමශශේ හපන්කමක් නිසශව්, ශනොශවයි. අලි මරණ 

සසඛ්යශව 308 දක්වශ අක් වුණශ. සකවශභශවිකව ිර ක වන අලි මරණ්, 

අක්ශවපශ තිශනනවශ. ශම් අවුුවේශේ  ශම් දක්වශ මි  ගිහිල්පශ 

තිශනන්ශන් අලි 042යි. දැන් අලි මැශරන ප්රමශණ  අක්ශවපශ 

තිශනනවශ. අපි මැජික් ශපන්වනවශද? නැහැ. අපි උ්,සශහ දරනවශ  

අලි-මිනිසක ැැටුම අවම කරන්න.   ශවනුශවන් අපි  කිශපෝමීටර 

4 622ක අලි වැටක් ැහපශ තිශනනවශ.   අලි වැට ආරක්ෂශ 

කරන්න ිරවිල් ආරක්ෂක භට න් 4 222ක් ප්, කරපශ තිශනනවශ. 

දැන් ශමොකක්ද ිර කශවපශ තිශනන්ශන්?   ්,  ැමට අලි එනවශ ශන්. 

ස්,ත කථශව ශම්ක ශන්ද? කවුුව ශහෝ ශම් ප්ර කන ට විසුනමක් 

ශහො ශ ැ්,තශද? පඩුක්කශභ  රේජුුවවන්ශේ කශපශහ ඉඳපශ අද 

වනතුුව කවුුවව්, ශම් ශවනුශවන් විසුන   මක් ශහො පශ නැහැ. 

පරශරමනශුණ රේජුුවවන්ට්, මිනිසකසු ගිහිල්පශ කි න්න සති  අලි 

පහර ශදනවශ කි පශ. දැන් අපි   ප්ර කන ට විසුනමක් ශහො මින් 

ඉන්නවශ.  කට සශේථකම විසුනම තමයි  අලි අැප. අශනක් එක  

එල්ශපන අලි වැට. ශම් ශදකම විසුනම් හැටි ට අපි දැන් 

ශහො ශශැන තිශනනවශ. ශම් ශදකම අපි ක්රි ශ්,මක කරනවශ. දැන් 

මිනිසක මරණ්, අක්ශවපශ තිශනනවශ; අලි මරණ්, අක්ශවපශ 

තිශනනවශ. හැනැයි   වශ සශේථක මදි.  

දැන් කි නවශ  ශම් ැැසේ නිශ දන  නිසශ අලි නිදහසක වුණශ 

කි පශ.  විපක්ෂ  එශහම කි නවශ.  එන්.ජී. රශජපක්ෂට අලිශ ක් 

නිදහසක ක ශ කි පශ ශමම ලිපිශහ සඳහන්ශවපශ තිශනනවශ. ත   

එශහම ශම් ලිපිශහ සඳහන්ශවපශ තිශනනවශ. මම   වැන්ති  

කි වන්නම්.  නතන ශදපශේතශම්න්තුශ  රඳවශ ිරටින සන්නසක 

පත්ර ක් මන්න් අසක 06    පැගිරිව්,ත මශවත  මිරිහශන  

නුශේශැො  ලිපිනශහ එන්.ජී. රශජපක්ෂ ශවත පිරිනමශ සති 

හසකති ශ එම අ ට ුහදශ හරින ශමන් ශමම අධිකරණ  නිශ ෝැ 

කරයි.න කවුද  ශමශහම කි න්ශන්? ශකො ෙ ශකොටුව අතිශේක 

මශහසකත්රශ්,තුමශ. මමද? අශ්ත ශදපශේතශම්න්තුවද? ැුව සී.බී. 

ර්,නශ ක සමතිතුමශද? නැහැ  ශමශහම කි න්ශන් අධිකරණ . 

මම අධිකරණ ට ගිහිල්පශ කි වශද   ශදන්න කි පශ? නැහැ.  

ඊ ඟට  ැුව හේෂණ රශජකුවණශ මන්ත්රීතුමශ කි වශ  නඅලි ශ 

ශවනුවට සතින්නක් දීපශ තිශනනවශන කි පශ. නචරකන කි න 

හසකති ශ දීපශ තිශනන්ශන් ශකොශහේටද? පන්සපකට.    අලි ශ 

ජනශධිපතිතුමශශේ මිරිහශශන් ශැදරට ශැන ගිශහ නැහැ.   අලි ශ 

 කන්ශන් පන්සපකට. එතුමශ 02 5දී භශර  කන්න අලි ශ නැවත 

එතුමශට අධිකරණශ න්  කන්නශම  එතුමශ ශදනි ශශහ පන්සපකට 

 කන්නශ. ශැදර ශැන ගිශහ නැහැ. නශමම ඉල්ලීමට අනුව  ශම් නම් 

තිශනන අ ට ශමම අලි ුහදශ හරින්නන කි පශ අධිකරණශ න් 

ශකළින්ම ශම් නිශ ෝැ  පනශ දී තිශනනවශ. ශම් එක්ශකශනක්ව්, 

අපි නම් කරපශ නැහැ. ශම් අ ට ශදන්න කි පශ අපි කි පශ නැහැ. 

අලි ඉල්පන අ  ිර ුශදනශට අලි ශදන්න අපට පුළුවන්ද?  නැහැ. 

මම ශමම ැුව සභශවට පැහැදිලිව ශම් කශරණ  කි න්න 

කැමැතියි.  පින්නවප අලි අනශථශැශරශහ අලි  24ක් විතර 

ඉන්නවශ. ස්,ශවෝදයශනශහ තව්, කිහිපශදශනක් ඉන්නවශ. 

රිදි ැම සෆශරි උදයශනශහ තව ටිකශදශනක් ඉන්නවශ. උ වපව 

ජශතික වශනෝදයශනශහ තව ටික ශදශනක් ඉන්නවශ. ශම් කිිරම 

අලිශ ක් ඉල්පන්න එපශ  ශදන්ශන් නැහැ. [නශයශ කිතිම්] ශදන්ශන් 

නැහැ. හැනැයි අලි ලි ශපදිසචි කරැන්න ඉන්න අ ට  සශයශරණ 

ශහේතු ඉදිරිප්, කරපශ මශස තුනක් සතු ත ලි ශපදිසචි කරන්න 

පුළුවන්. හැම දශම ශනොශවයි.  අශ්ත ආඩුක්ව එදශ  නපශහ ිරටි 

අන්තිම කශපශහ හනරණ අලි හ්,ශදශනක් එක දවශසේ  එත තැන 

මි  ගි ශ. ශවඩි ති පශ ශනශවයි; ශවන ශහේතුවක් නිසශ ශනොශවයි.  

ශකොශහොමද   හ්,ශදනශ මි  ගිශහ?     අලි හ්,ශදනශ ැැන අපි 

තවම පතික්ෂණ කරනවශ.  
 

ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැුව රශජය සමතිතුමනි  ශකටිශ න් කුවු කි පශ කථශව 

අවසන් කරන්න.  
 

ෙු විමලවීස දිසානායක මහතා  
(மாண்புமிகு விமலவீர திசாநாயக்க)   

(The Hon. Wimalaweera Dissanayake) 

ශහොඳයි.  මට තව සුළු ශවපශවක් ශදන්න  මූපශසනශරූඪත් ැුව 

මන්ත්රීතුමනි.  

දැන් ශමම ැුව සභශශ  වැඩි ශදශනක් කථශ කශ ේ එන්න්, 

ැැනයි. අවුුව ක 62ට වැඩි ිර ුශදනශටම එන්න්, දීපශ තිශනනවශ. 

අශ්ත ැම්වප ඉන්න ව සක අ  කි නවශ  නඅපට නවශ ැහපශ ජීව්, 
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ශවන්න කශප ක් නැහැ  මට නම් ැහන්න එපශන කි පශ. එශහම 

කි න අ  දහසක ැණනක් ඉන්නවශ. එශහම අ  මි  ගි ශම 

තුහන්නශන්ශසේපශ කි නවශ  නසේ ශෆේල්  සේ ශෆේල්න  කි පශ. අපි 

ශනල්ප මිරිකපශ ඉන්ශජක්ෂන් ැහන්නද? එශහම කි න අ  මශේ 

ැශම් ඉන්නවශ.  මම ගිහිල්පශ ඉන්ශජක්ෂන් ැහන්න කි පශ 

කි වශම කි නවශ  නඅශන්! ශම් මන්ත්රීතුමශ  අපට මැශරන්න 

ශදන්න. තව එච්චර කල් අපි ඉන්ශන් නැහැ ශන්. දැන් අවුුව ක අූ  

පහයින කි පශ.  ඉතින්  ක සේශේ වැකුේද ද? ඊ ඟට  නරට 

වහන්නන කි පශ කෑ ැහනවශ. රට වැුණවශම ශමොකද ශවන්ශන්? 

සමහුව හ්, අට ශදනශ එකතුශවපශ කිර්තපු ති්තශපො ට ගිහිල්පශ 

නමචස ඩිසැ ඩිසැ ැහපන්. උෙ ශෂොේ එකක් ැහපන්න කි පශ එකතු 

ශවපශ කිර්තපු ශනොනවශ. එක ශකොශරෝනශ ශරෝගි ශයි එතැන 

ඉන්ශන්. ඊට පසකශසේ   හ්, අට ශදනශටම ශකොශරෝනශ. එක ිරැරේ 

එක තක්ශකොම ශනොනවශ. ශැදරට ආවශම  පවුශල් තක්ශකොටම 

ශකොශරෝනශ හැශදනවශ. ඊට පසකශසේ  නසේ ශෆේල්න කි නවශ.  

නශමන්න මිතිමුවවශන  කි නවශ. කැතයි ශන්. එශහම නම් ශජෝ 

නයි න්  ශ ොනල්ේ ට්රම්්ත ශදශදනශම මිතිමුවවන් ශවන්න නනෑ.  

හ  පක්ෂ ක් සශමරිකශනුවන් මැුවශ  තවුන් ශවන්න නනෑ.  

එශහම නම් නශේන්ද්ර ශමෝදි පක්ෂ ැණනක් මිනිසුන් මරපශ 

තිශනනවශ. ශැෝසශභ  රශජපක්ෂ ජනශධිපතිතුමශ හිටිශහ නැ්,නම් 

තුහන්නශන්ශසේපශ්, මැරිපශ ශමපහට. [නශයශ කිතිම්] මම කි න 

එක අශ්ත පක්ෂකමන් කිරිසල්ප මන්ත්රීතුමශ්, පිළිැන්නවශ වශශැයි. 

එතුමශ හිනශශවනවශ. එතුමශ මශේ  ශුවශ ශන්.  

ශම් රට ශමශහම තිශ න්ශන් ශැෝසශභ  රශජපක්ෂ 

ජනශධිපතිතුමශ නිසශයි. පසකශශ   අවුුව ක 32ක් තිසකශසේ තිබුු 

යුේය  නතර කශ ේ රශජපක්ෂපශ.  

 

ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැුව රශජය සමතිතුමනි   දැන් කථශව  අවසන් කරන්න. 

 
ෙු විමලවීස දිසානායක මහතා  
(மாண்புமிகு விமலவீர திசாநாயக்க)   

(The Hon. Wimalaweera Dissanayake) 

මූපශසනශරූඪත් ැුව මන්ත්රීතුමනි   මට තව විනශඩි ශදකක 

කශප ක් පනශ  ශදන්න. 

මම 0228දී නැ  ශඟනහිර ප ශශ්, ප ුහවැනි අයයශපන සමති 

විධි ට වැ  භශරැන්නශකොට ශදම  දුවවශශේ කශේ තිබුශඩු 

ස නයිේ කරපක්. ශම් රශසමශණික්කම් මන්ත්රීතුමශ ශම්වශ ැැන 

දන්ශන් නැහැ. එදශ ශදම  දුවවශශේ අශ්, තිබුශඩු පෑනක් 

ශනොශවයි  තුවක්ම්වක්; pen அல்ல, gun தான் ககயில் 

இருந்தது. තුවක්ම්වක් තිබුශඩු. අශ්, තිබුශඩු ශනෝප ක් 

ශනොශවයි  ශනෝම්න ක්. පිශේ හිටිශහ සරසකවති  ශනොශවයි  

මරශශැන මැශරන  ක්ෂශ ක්. ශදම  දුවවශශේ අතට පෑන 

 කන්ශන් රශජපක්ෂපශ: ශදම  දුවවශශේ කශේ තිබුු ස නයිේ 

කරපශ ැපවශ පසචශයුය  නැන්ශේ රශජපක්ෂපශ; ශදම  දුවවශශේ 

අතට ශනෝම්න  ශවනුවට ශනෝප   කන්ශන් රශජපක්ෂපශ; අම්පශශේ 

ඉඳපශ  ශපන ට කශපේ පශර හැ කශ  රශජපක්ෂපශ; පසකශශ  දිැම 

පශපම කින්නි ශශ  හැ කශ  රශජපක්ෂපශ; කන්කසන්තුශේට පශර 

කශපේ කශ ේ රශජපක්ෂපශ; එල්ටීටීඊ එක උතුශේ ක පු ශේල් පශර 

හදපශ ශකෝච්චි   ැ ශ  රශජපක්ෂපශ; ිර  ට 02ක්ව්, වි කලි  

ශනොතිබුු නැශඟනහිරට ිර  ට  8ක් වි කලි  දීපශ ශදම  ුහසකලිම් 

මිනිසුන්ට වි කලි   කන්ශන් රශජපක්ෂපශ.   රශජපක්ෂපශටද 

වේැවශදිශ ෝ කි න්ශන්? යුේය  ඉවර ශවනශකොට තුවක්ම් එක්ක 

අල්පශ ැ්, ශදම  දුවවන්  0 222ක් පුනුව්,ථශපන  කරපශ 

ආපසු දුවවන් විධි ට ශැදර  ැ ශ  රශජපක්ෂපශ.   

රශජපක්ෂපශට නණින කටවල්වපට නම් ශහණ හත ැහන්න නනෑ. 

[නශයශ කිතිම්]  හැනැයි  මම තක්ශකෝටම කි න්ශන් විමපවීර 

දිසශනශ ක ඉන්නශතුුව පින්නවලින්  සෆශරිවලින්  ස්,තු ව්,ශතන් 

අලි ඉල්පන්න එපශ. අලි නම් ශදන්ශන් නැහැ.  අලි ශහොරකම් 

කරපශ ලි ශපදිසචි කරන්න ශේන්න්, එපශ.  

මූපශසනශරූඪත් ැුව මන්ත්රීතුමනි  මට කශප  පනශ  කන්නශට 

සකතුතියි. 

 

ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැුව වීරසුමන වීරිරසහ මන්ත්රීතුමශ. තනතුමශට විනශඩි 5ක 

කශප ක් තිශනනවශ.  

 

 

[අ.භශ. 3.50] 

 

ෙු වීසසුමන වීසසිංහ මහතා 
(மாண்புமிகு வீரசுமன வீரசிங்ஹ)  

(The Hon. Weerasumana Weerasinghe) 

මූපශසනශරූඪත් ැුව මන්ත්රීතුමනි  මම හිතන්ශන් හීපෑ අලි 

ැැනයි  වල් අලි ැැනයි ශහොඳට කථශ කරපු කථශවකින් පසු හරි ට 

වැසකසක් වැහැපශ පෑ වශ වශශේයි. අද මූලික කශරණශ ශදකක් 

සම්මත කරන්න ශම් ැුව සභශශ  පැවැ්,ශවන විවශදශහදී ැුව 

විමපවීර දිසශනශ ක රශජය සමතිතුමශ විෂ  භශර අමශතයවර ශ 

විධි ට අලි නි ශමන  සම්නන්යශ න් වන නිශ ෝැ ැැන කථශ 

කිතිම ැැන මශ සතුටු ශවනවශ.   වශශේම අද විවශද ට නුනන් 

ශවනවශ  පශරිශභෝගික කටයුතු පිළිනඳ අධිකශරි  (සසශ ෝයන) 

පන්, ශකටුම්පත. නුහ්,  අද විපක්ෂශහ නුණතර ක් මන්ත්රීවුව 

කථශ කශ ේ ශම් පන්, ශකටුම්පතව්,  නිශ ෝැව්, පැ්,තකින්ව්, 

අල්පන්ශන් නැතිවයි. එතුමන්පශ ශවන්, ශවන්, නුණබූත තමයි 

කථශ කශ ේ. හැමදශම අනශථ ශවච්ච  ම්ජීත ශවච්ච විපක්ෂ  අද 

දවශසේ්, අවසකථශවශදී විධි ට ශම් විවශද  පශවිච්චි කරපශ තවුන්ශේ 

අසම්,කම ශබ්රශැන්න තමයි කටයුතු කශ ේ.  

මූපශසනශරූඪත් ැුව මන්ත්රීතුමනි  දිගු ශ පශවක් නැති නිසශ 

ඉතශම ශකටිශ න් පශරිශභෝගික කටයුතු පිළිනඳ අධිකශරි  

(සසශ ෝයන) පන්, ශකටුම්පත සම්නන්යශ න් මශ  මක් සඳහන් 

කරන්න නපශශපොශරෝ,තු ශවනවශ.   52 මිප පශපන පනත්,  

  9  අසක   දරන පශරිශභෝගික ආරක්ෂණ පනත්,    89 අසක   

දරන සශයශරණ ශව ඳ ශකොමිෂන් සභශ පනත්,  න පන්, 

ිර ල්ප අශහෝිර කර තමයි 0223 අසක   දරන පශරිශභෝගික 

කටයුතු පිළිනඳ අධිකශරි  පන්, ශකටුම්පත සම්මත කරන්ශන්. 

හැනැයි  0223දී සකථශපිත කරපු පශරිශභෝගික කටයුතු පිළිනඳ 

අධිකශරි  පනතින් අශ්ත රශේ භශඩු වප මිප පශපන   මිප 

නි ශමන  කරන්න කිිර ක අවසකථශවක්  සශයශරණ ඉ ක ක් 

රජ කටව්, ශව ඳ අමශතයවර ශටව්,  ශව ඳ අමශතයශස  ටව්, 

පැබුශඩු නැහැ. මිප පශපන  කරන ැැසේ පත්ර නිකම් හිසක ශකො  

නවට ප්, වුණශ. පසුගි  කශපශහ අපට්, කි වශ  නකැසේ ැහනවශ 

වශශේ ැැසේ ැහනවශන කි පශ. ත   ස්,ත. ැැසේ ැැුණවශට මිප 

පශපන  කරන්න හම්න ශවන්ශන් නැහැ; නි ශමන  කරන්න 

හම්න ශවන්ශන් නැහැ. ශමොකද   කට පැබුු ද  සහ දඬුවම් 

ප්රමශණව්, ශනොවුු නිසශ.   ැැසේ පත්රවප සහ පන්,වප තිබුු 

වැරදි අක්පශක් නිසශශවන් මිප නි ශමන  කරන්න ඉ ක් පැබුශඩු 

නැහැ. එම නිසශ වේතමශන රජ  ප්රතිප්,තිම  තීන් කවක් අරශැන 

0223 අසක   දරන පශරිශභෝගික කටයුතු පිළිනඳ අධිකශරි  පනතට 

දැවැන්ත සසශ ෝයන ඉදිරිප්, කර තිශනනවශ.   සසශ ෝයන ැැන 

එකින් එක කථශ කරන්න මම ශවපශව ැන්ශන් නැහැ. නුහ්,  එක 

ශද ක් සඳහන් කරන්න නනෑ. ශම් රශේ අහිසසක මිනිසුන්ට ජීව්, 
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පශේලිශම්න්තුව 

ශවන්න තිශනන ඉ ක  අද ශම් ශවශ ඳ මශෆි ශව විිරන් ූරශ 

ශැන කශපශ තිශනනවශ. විවෘත ආේිරක  තු  සශමශනයශ න් 

ශවන්ශන් තරැකශති ශවශ ඳ ශපො ක් සතිවන එකයි. විවෘත 

ආේිරක  තු  ශවශ ඳ ශපොශ ේ තරැකශරි්,ව  සති ශවනශකොට 

  තරැකශරි්,ව  නිසශ පශරිශභෝගික න්ට  ම් සහන ක් 

පැශනනවශ. හැනැයි  අපි වශශේ රටවප විවෘත ආේිරක  තු  ශවපශ 

තිශනන්ශන් ශවශ ඳ ශපො  තු  තරැකශරි්,ව ක් සතිවීම 

ශනොශවයි  කතිප ශධිකශර ක්  නැ්,නම්  කශධිකශර ක් සතිවීමයි. 

  නිසශ සතැම් භශඩු වප මිප තීරණ  කිතිම පුේැප න් 

එක්ශකශනම් ශදශදශනම් මත පදනම්ව ිර කවන ක්රි ශදශම ක් නවට 

ප්,ශවපශ තිශනනවශ. එම නිසශ අතයව ය භශඩු වපට  ම් මිපක් 

තීන් ක ක ශ වුණ්,      මිප ැණන්වපට භශඩු  සප න්න රජ  

පසුගි  කශපශහ අසම්, වුණශ  අසශේථක වුණශ. ශමොකද    

ඉල්ුම්-සැපයුම් නයශ  හරි ට ක්රි ශ්,මක කරන්න රජ  

අසම්,වීම නිසශ.  කට ශහේතුව  රශජය ශකොටස  රශජය භශැ   

රශජය පශපන  කරන ශවශ ඳ ශපො  ඉතශ සුළු ශකොටසක් නවට 

ප්,වී තිබීම.  ඉතිහශසශහ අපි දැක්කශ    99දී ශැනශ විවෘත 

ආේිරකශ න් පසු එක්ස්, ජශතික පක්ෂ  සහ ඊට පසු  කට 

අනුැත වූ     ශේ පශපන පක්ෂ නප ට ප්, වූ හැම අවසකථශවකම 

අශ්ත රශේ ශවශ ඳ ශපො  තු  තිබුු රශජය භශැ  විනශ  කරන 

ආකශර ට තමයි කටයුතු කර තිශනන්ශන් කි පශ. තවුන් සුහපකශර 

වයශපශර  සම්පූේණශ න් විනශ  ක ශ; සශතොස වයශපශර  

සම්පූේණශ න් විනශ  ක ශ. වී අශපවි මඩු ප  සතුළු රශජය 

ආ තන ිර ල්පම විනශ  කරපශ ශම් රශේ රශජය අස   ශවශ ඳ 

ශපො  තු  අසම්, කිතිශම්  අසශේථක කිතිශම්  විනශ  කිතිශම් 

ප්රතිලප ක් විධි ට ශපෞේැලික අස   ශම් හැම  එකක්ම පශපන  

කරන ත්,්,ව ට ප්, වුණශ.  

අද ශම් පන්, ශකටුම්පත තුළින් අද අපට ඉ ක  පැශනනවශ  
එශසේ මිප පශපන  ක  භශඩු වප මිප සම්නන්යශ න් නි මිත 
අයුරින් කටයුතු ශනොකරනවශ නම්    අ  සම්නන්යව තිතිම  
ව ශ න් කටයුතු කරන්න.   අනුව    සම්නන්යව තීන් ක ැැතිශම් 
නපතප ප්රමශණ ක් ශම් තුළින් අපට පැශනනවශ. පසුගි  කශපශහදී 
ුවපි ල්   222ක්  එශහම නැ්,නම් ුවපි ල් 0 222ක් වූ   හශ 
සම්නන්ය ද  ුහදප එම අදශ  සමශැම් ශැවන ආකශර ට තමයි 
කටයුතු කශ ේ. නුහ්,  ශම් පනතට සසශ ෝයන ිර කකර සම්මත 
කිතිම තුළින් ශම  ශම් රශේ අතිමහ්, පශරිශභෝගික ජනතශවට හිත 
සුව වන පනතක් නවට ප්, ශවයි කි පශ අපි වි කවශස කරනවශ.   
වශශේම අද මිප පශපන  කරන භශඩු වප මිප තීන් ක කිතිශම් 
හැකි ශව්, ශම් තුළින් පැශනනවශ. හැනැයි  අද මිප පශපන  
ශනොක  සතැම් භශඩු වප මිප   සතැම් සමශැම්  ආ තන සහ 
 පුේැප න් හිතුමශ්, ශවනසක කරමින් තවුන් අධික පශභ පනනවශ 
කි න කශරණ ්, මම විෂ  භශර ැුව අමශතයතුමශශේ ශැෞරවති  
අවයශන ට ශ ොුහ කරනවශ.  

ශම් පශේලිශම්න්තුව තු  ඊශහ දවශසේ්,  අද දවශසේ්, 
ශනශහ්,වප මිප ැණන් ැැන  ම්  ම් කශරණශ ැණනශවක් 
සඳහන් ක ශ. අද ෂෂය සමශැම් තමන්ට නනෑ නනෑ විධි ට 
 වශශහ මිප ැණන් ශවනසක කරනවශ. පසුගි  මශසශහ ශනශහ්, 
ැ්, ශනශහ්, තුඩුක්ව අරශැන මශස කට පසු නැවත ශනශහ්, 
ැන්න ගි ශම  එම ශනශහ්,වප මිප ැණන්වපට තව්, දහසක 
ැණනින් ුහදල් එකතු වන ආකශර ට   තු  දැවැන්ත මශෆි ශවක් 
ක්රි ශ්,මක ශවනවශ. අශනක් පැ්,ශතන්  රසශ නික ද්රවය  
ශපොශහොර වැනි ශේවල් සම්නන්යව්, අද  ම් පශපන ක්  
නි ශමන ක් ිරේය ශවන නිසශශවන් අද වනවිට ශවශ ඳ ශපො  
තු   වශශ න් පවශ දැවැන්ත විධි ට ූරශකෑමක් ිර ක ශවනවශ  
කෘෂිකේම සමතිතුමනි. අද අපි ක්රි ශ්,මක කරන ශම් ප්රතිප්,තිම  
රශුහව තු  පුේැප න් ශදතුන්ශදශනම් විිරන් එම ශවශ ඳ ශපො  
පශපන  කරන නරක ත්,්,ව කට ප්,ශවපශ  තිශනනවශ.  

මූපශසනශරූඪත් ැුව මන්ත්රීතුමනි  අද වනවිට රජ  වශහන 
ආන න  නතර කර තිශනනවශ.  ක  ම් ප්රතිප්,තිම  තීන් කවක්. 
නුහ්,  අද  ශක් වශිර  ැන්ශන් කවුද? වශහන ආන න  නතර 
කිතිම තු  එක පැ්,තකින් රජ ට පැශනන්න තිබුු න ක ුහදල් 
රජ ට අහිමි වුණශ. නුහ්,  අද වශහනවප මිප හිතුමශ්, ශවනසක 
කරමින් එක එක සමශැම්  පුේැප න් සහ වශහන ශසේල්කුවවන් 
අධික පශභ පනශ ැන්න කටයුතු කරනවශ. එම නිසශ ශම් විධි ට 
මිනිසුන්ශේ ුහදල් අනි ම් ආකශරශ න් ැසශ කන මශෆි ශව 
පශපන  කිතිමට පශරිශභෝගික න් සුකුකීම සඳහශ වන ප්රතිප්,ති 
තව්, සම්පශදන  කරන්න කි ශ්, මශ ඉල්පශ ිරටිනවශ. 

සුහපකශර වයශපශර ්,  සශතොස වයශපශර ්, ශමම 
අමශතයශස    ටශ්, තිශනන  එකට පෑුණු ආ තන ශදකක්. 
ශමම ආ තන ශදක  ක්තිම්, ශනොකරන තශක්කල් ශම් ශමොන 
පන්, ශැනශව්,  ශමොන වයවසකථශ ශැනශව්,  ශමොන ැැසේ 
ැැුණව්, රජ ක් ශපස අපි අසම්, ශවනවශ. එම නිසශ ශම් ආ තන 
 ක්තිම්, කිතිමට කටයුතු කරන්න කි න ඉල්ලීම කරමින්  
මූපශසනශරූඪත් ැුව මන්ත්රීතුමනි  මට ශවපශව පනශ දීම සම්නන්යව 
සකතුතිවන්ත ශවමින් මශ නවතිනවශ.   

 

 

[අ.භශ. 3.58] 
 

ෙු මහින්දානන්ද අලුත්ෙමගප මහතා (කෘෂිකර්ම 

අමාතතුමා) 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமதக - கமத்ததாைில் 

அகமச்சர்) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage -  Minister of  
Agriculture) 

මූපශසනශරූඪත් ැුව මන්ත්රීතුමනි  අද දිනශහ පශරිශභෝගික 

කටයුතු පිළිනඳ අධිකශරි  (සසශ ෝයන) පන්, ශකටුම්පත 

ශදවැනිවර කි වීශම් විවශද  පැවැ්,ශවනවශ.   වශශේම වන ස්,ව 

හශ වෘක්ෂපතශ ආරක්ෂක ආඥශපනත  ටශ්, හීපෑ අලිසතුන් 

ලි ශපදිසචි  සහ සුනසශයන  සම්නන්යශ න් වන නිශ ෝැ ද 

අනුමත කිතිම සඳහශ පශේලිශම්න්තුවට ඉදිරිප්, කර තිශනනවශ.  

අද මම නපශශපොශරෝ,තු වුශඩු හීපෑ අලිසතුන් පිළිනඳව කථශ 

කරන්නයි  මූපශසනශරූඪත් ැුව මන්ත්රීතුමනි. නුහ්,  විපක්ෂශහ 

මන්ත්රීතුමන්පශට උ්,තර  කන්ශන් නැ්,නම්  ක හරි නැහැ. එම 

නිසශ මශේ කථශව ශවනසක කරන්න ිරේය ශවනවශ. මූපශසනශරූඪත් 

ැුව මන්ත්රීතුමනි  එම නිසශ ශ්රී පසකශශ  හීපෑ අලි සතුන් පිළිනඳව  

හීපෑ අලි සතුන් හශ සසසකකෘති  අතර සති නැඳීම -බුේය චරිත  හශ 

සති නැඳීම  රජ සමශහදී හීපෑ අලිසතුන් සමඟ තිබුු නැඳීම- 

පිළිනඳව  හීපෑ අලි සතුන්ශේ සසයුති  පිළිනඳව  ැෘහසකථ 

අලිසතුන් පිළිනඳව සහ වන ස්,ව හශ වෘක්ෂපතශ ආරක්ෂක 

ආඥශපනත  ටශ්, නිශ ෝැ ඉදිරිප්, කර  එ  තිතිැත කිතිම 

සම්නන්යශ න් අද ශම් කරන ශහොඳ කටයුතු පිළිනඳව කථශ 

කිතිමට නපශශපොශරෝ,තු වුු ශතොරතුුව ටික සතු ්, ශල්ඛ්න 

මම සවාෙත* කරනවශ. ශමොකද  මට   සම්නන්යව කථශව 

කරන්න ශවපශව නැති නිසශ. 

 පශරිශභෝගික කටයුතු පිළිනඳ අධිකශරි  විිරන් ශමශතක් කල් 

මහශ පරිමශණ වයශපශරික න්ට අදශ ව තමයි ද  ුහදල් හදශ 

තිබුශඩු. නුහ්,  පශරිශභෝගික ශට වැඩි මිපට භශඩු  විම්ණන 

අ ට ද  ැැසීමට කටයුතු කිතිම සඳහශ ප ුහවැනි වතශවට ැුව 

ශවශ ඳ සමතිතුමශ්,  රශජය සමතිතුමශ්, පශරිශභෝගික කටයුතු 

පිළිනඳ අධිකශරි  පනතට සසශ ෝයන ඉදිරිප්, කර තිශනනවශ.   

පිළිනඳව එතුමන්පශට අපශේ ශැෞරවති  සකතුති  පුද කරනවශ . 
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[ැුව  වීරසුමන වීරිරසහ  මහතශ] 

————————— 
*  පුසනතකාලගහ තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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මූපශසනශරූඪත් ැුව මන්ත්රීතුමනි  අද ශම් ැුව සභශ ව තු  මීට 

කලින් කථශ ක  විපක්ෂශහ එක වීරශ ම්ව්, දැන් නැහැ. එශහම 

හිටි ශ නම් මට   එක එක්ශකනශශේ නමින්ම පැටිකිරි  කි න්න 

තිබුණශ. රශසමශණික්කම්ශේ ඉඳපශ  නලින් නඩු ශරශේ ඉඳපශ   

තක්ශකෝටම උ්,තර ශදන්න තිබුණශ    මන්ත්රීතුමන්පශ ශමතැන 

හිටි ශ නම්. හැනැයි  ශමතැන කථශ කරන්න කවුුවව්, නැහැ; 

පැටිකිරි  දිැ හරින්න කවුුවව්, නැහැ. තක්ශකෝම වීරශ ෝ වශශේ 

කථශ කරපශ එළි ට  කවනවශ. අනික් අ  උ්,තර ශදන  වශ  

අහශැන ඉන්ශන් නැහැ. චඩුඩිශ ෝ වශශේ කෑ ැැුණවශ නම්  

උ්,තර ශදන  වශ අහශැන ඉන්න්, නනෑ. උ්,තර ශදන  වශ 

අහන්ශන් නැහැ. වීරශ ෝ වශශේ කෑ ැසශ එළි ට  නවශ. 

රශසමශණික්කම් මැතිතුමශට මතක නැහැ  එතුමශ ශකොශහේද 

හිටිශහ කි පශ. එතුමශ පසක ් ශශ  හිටිශහ නැහැ.  එතුමශ මහින්ද 

රශජපක්ෂ මැතිතුමශ  ඟට සවි්, බුප්, අත දීපශ දණැහපශ වැදපශ 

ශ්රී පසකශ නිදහසක පක්ෂශහ සසවියශ ක වුණශ. සසවියශ ක ශවපශ 

එතුමශ ම කපපුශ  රජශහ ඉ ම් ශකොපමණ අල්පපශ තිශනනවශද 

කි න එක අහන්න. ශපොලිිරශහ පැමිණිලි  කී ක් තිශනනවශද 

කි පශ අහන්න.  පසුගි දශ petrol shed එකක් සම්නන්යව නක් 

කි පශ ිර කවුු ශේවල් අහන්න. එතුමශ ටයි-ශකෝේ දමපශ ඉන්ශන්. 

එතුමශට ඉසග්රීිර  ශදම   ිරසහප කි න භශෂශ  තුශනන්ම කථශ 

කරන්න පුළුවන්.  හැනැයි  අශ්ත විමපවීර දිසශනශ ක මැතිතුමශ 

ම කපපුශ  ුහුණද අයිශන් ඉ ම් නපහ්,කශරශ න් සල්ුශ  

නැහැ. සුහපකශරශහ shed එක නපහ්,කශරශ න් ලි ශ ැ්,ශ්, 

නැහැ. කි නවශ නම්  මට ත  කේටි  තක්ශකොශේම පැටිකිරි  

කි න්න පුළුවන්. අපි ශම්වශ කි න්න කැමති නැහැ. විමපවීර 

දිසශනශ ක රශජය සමතිතුමශ වශශේ ැශමන් ආපු  ශරේද නැනි ම 

අඳින  බුප්, විට කන ශකශනම්ට   විධි ට කථශ කරනශකොට    

වශශේ ශැෞරවති  මනුසකසශ ම්ට එශහම කථශ කරනශකොට අපට 

උ්,තර ශදන්න ිර ක ශවනවශ  මූපශසනශරූඪත් ැුව මන්ත්රීතුමනි.  

රශසමශණික්කම් මැතිතුමශ පශේලිශම්න්තුවට ආශ  ප ුහවැනි 

වතශවටයි කි න එක මතක ති ශ ැ්,ශතෝ, ශහොදයි. කශට ශහෝ 

එක සන්ල්පක් දිගු කරනශකොට සන්ලි හතරක් රශසමශණික්කම් 

මන්ත්රීතුමශශේ පැ්,තට දිගු ශවනවශ. ශකොඩුශේ නැති වුණශට 

එතුමශට ශ්,ශරන්ශන් නැහැ. භශෂශ තුනක් කථශ කරන්න පුළුවන් 

වුණශට  ටයි-ශකෝේ සන්ද පළි ට වීරශ ක් ශවන්න එපශ කි පශ 

රශසමශණික්කම් මැතිතුමශට අපි මතක් කරනවශ.  

මූපශසනශරූඪත් ැුව මන්ත්රීතුමනි  විපක්ෂශහ මන්ත්රීවුව එක එක 

කථශ කි නවශ. ශමොනවශද කි න්ශන්? අපි එන්න්,කරණශ න් 

සම්පූේණශ න් අසශේථකයි ු. ශපෝකශහ ශකොවිේ වසසැත ට 

ුහුණණ  කන් අසශේථකම රට ශ්රී පසකශව ු. ශමශහම තමයි විපක්ෂ  

කි න්ශන්. ඊ ඟට කි නවශ  පශසකම් ප්රහශර  කශ ේ අපි ු. 

ශැෝසශභ  රශජපක්ෂ මැතිතුමශයි  මහින්ද රශජපක්ෂ මැතිතුමශයි 

තමයි පශසකම් ප්රහශර  සැපසුම් කශ ේ. එතශකොට අපි තමයි ශම් 

තක්ශකොම කශ ේ. අපි තමයි සහරශන් ශැනශශ ; අපි තමයි 

සහරශන්ට ශනෝම්න නැන්ශේ; සහරශන්ට මරශශැන මැශරන්න 

කි ශ .  එතශකොට සහරශන් නිසශ තමයි ශැෝසශභ  රශජපක්ෂ 

මැතිතුමශ ජනශධිපති වුශඩු. එශහම තමයි ශම් ශැොල්පන් 

කි න්ශන්. ඊ ඟට කි නවශ  ශම් ආඩුක්ශ  ඉන්ශන් තක්ශකොම 

ශහොුව ු.  ශහොරකම් කරනවශ ු. මම අහන්ශන් තුහන්නශන්ශසේපශ 

ශරදි සඳශැනද කථශ කරන්ශන් කි පශයි. තුහන්නශන්ශසේපශ 

ආඩුක්ශ  ශහොුව ැැන කථශ කරනවශ. ශහොඳ ශ පශවට  

දමත්රීපශප ිරරිශසේන හිටපු ජනශධිපතිතුමශ ශමතැන ඉන්නවශ.  මම 

කැමතියි  එතුමශට කථශ කරන්න මශැන් විනශඩි ශදකක් ශදන්න. 

මහ නැසම්ව ශකොල්පකශපු හැටි කි න්න කි පශ එතුමශට කි වශ 

නම්  මට වැඩි  ශහොඳට දමත්රීපශප ිරරිශසේන හිටපු ජනශධිපතිතුමශ 

කි යි. දමත්රීපශප ිරරිශසේන හිටපු ජනශධිපතිතුමශ  නැුනම්කර 

ශකොල්ප  අල්පන්න එදශ  ශකොමිසමක් දැම්ශම් නැ්,නම් 

තුහන්නශන්ශසේපශ මහ නැසම්ශවන් නවතින්ශන් නැහැ. 

තුහන්නශන්ශසේපශ එතැනිනු්, එහශට ගිහින් ැහනවශ. මහ නැසම් 

ශකොල්ප  ිර ක කරපශ පශේලිශම්න්තු මැතිවරණ ට හැම 

මන්ත්රීවරශ ම්ට සශපෝිර සකශේ ුහදල්  කන්නශ. ශපෝසකටේ ැහපශ 

සශපෝිර සකශේ පිහිශටන් පශේලිශම්න්තුවට සවි්,  අද ශහොරකම් 

ැැන කථශ කරනවශ. අද මහ නැසම්ව  ශකොල්ප කශපු එක ැැන 

කථශ කරනවශ.  එදශ කැබිනේ එශක් හිටපු සමතිවුව ශකෝ? 

ශමොනවශද   අ  කථශ කශ ේ? එදශ මහ නැසම්ව ශකොල්ප කශපු එක 

ැැන කථශ ක ශද? හම්නන් ශතොට වරශ  වික්කශ. හැරිසන් 

මැතිතුමශ  ශැොවි ශශැන් ැ්,ත වී කිශපෝවට ුවපි ල්  2ක 

commission එකක් ති ශශැන වික්කශ. කැබිනේ එශක්   ැැන 

කථශ කරනශකොට අම් ශ ැ්,තශ. නවශට කථශ කශ ේ කවුද?   

විතරක්ද? මම තව්, ශේවල් කි න්නම්. රට  න අහිසසක 

මනුසකස ශශේ රක්ෂණශ න් commission ැැුණවශ  එවකට හිටි  

සමතිතුමි . ශපොේ ක් ඉන්න. ශහට අනිේදශ ශවනශකොට 

පතික්ෂණවලින් තක්ශකොම එළි ට එනවශ.   විතරක් ශනොශවයි  

වැවිලි කේමශන්ත සමති ශ්, දු කිශපෝවකින් ුවපි ල්  2ක් 

ැ්,තශ. පේජශ නැේද? වැවිලි කේමශන්ත සමතිශේ  කව දු කිශපෝ 

එශකන් ුවපි ල් 02ක් ැ්,තශ. ශමන්න ශම් වශශේ පහ්, ශපශ ේ 

වැ  කරපු ආඩුක්වක්. තුහන්නශන්ශසේපශ අව ය නම් තව නනෑ 

තරම් ශේවල් කි න්න පුළුවන්.  

  කශපශහ ිරටි ශසෞඛ්ය සමති මහ ශපොම්වට කථශ ක ශ. 

පිළිකශ ශරෝැ ට ශදන ශනශහශතන් commission ැැුණවශ  

තමන්ශේ උපශේ ක සභශපති දමපශ. නනෑ නම් ඉතිහශසශහ ඉඳපශ 

කි න්නම්  හිටපු ශසෞඛ්ය සමති කරපුවශ. මහ ශපොම්වට සුව 

සමති ු. ශහොද සුව සමති! අශ්ත රශජය සමතිතුමශ කි වශ  ැහපු 

ැැහිපටික.  සුව සමති ැහපු ැැහිලි ටික කි වශ.  

 මට නම් කි න්න තිශනන්ශන් තුහන්නශන්ශසේපශට ශම් 

ආඩුක්ව ශහොද වැඩියි කි පශයි. අද  ශවනශකොට තුහන්නශන්ශසේපශ 

ශකොවිේ වසසැත  අසකශසේ උේශ ෝෂණ අටිර හතළිසක ැණනක් 

ති පශ තිශ නවශ. ජනතශව  26 222ක් පශරට නසකසපශ තිශනනවශ. 

අපි   අ ට වතුර නවුසේ එකක්ව්, ැැුණවශද? නැටන් ශපොල්පකින් 

ැැුණවශද? තුහන්නශන්ශසේපශ අපට එදශ කිතුල් සට දමපශ තමයි 

ැැුණශ . තුහන්නශන්ශසේපශ එදශ  අපට වතුර නවුසේවලින් ැැුණශ . 

තුහන්නශන්ශසේපශ අපට  එ වශ එ වශ ැැුණශ . ශජොන්සකටන් 

ප්රනශන් ක සමතිතුමශට  අපට තුහන්නශන්ශසේපශ ක  ශේවල් 

මතකද? අපි තුහන්නශන්ශසේපශට  වශ ශනොකරන එකයි ශමතැන 

වැකුේද ශවපශ තිශනන්ශන්.   නිසශ තුහන්නශන්ශසේපශට ශහොරකම 

ැැන කථශ කරන්න කිිරම අයිති ක් නැහැ. 

 දමත්රීපශප ිරරිශසේන හිටපු ජනශධිපතිතුමශ ශම් හැම ශද ක්ම 

දන්නවශ. SriLankan Airlines සමශැම සම්නන්යව දමත්රීපශප 

ිරරිශසේන ජනශධිපතිතුමශශේ note එකක් මම දවසක් දැක්කශ. මට 

 ක ශැනැ්,  කන්ශන් ශවන කවුුවව්, ශනොශවයි. 

තුහන්නශන්ශසේපශශේම හිටපු සමතිවරශ ක්. SriLankan Airlines 

සමශැශම් Airbus විම්ණන ැනුශදනුව කරනශකොට  කබීේ හෂීම්ට 

විුවේයව රනිල් විරමිරසහ Cabinet Paper එකක් දමපශ   

ැනුශදනුව කරනශකොට  ජනශධිපතිවර ශ හැටි ට දමත්රීපශප 

ිරරිශසේන මැතිතුමශ කි වශ. නවිෂ  භශර සමති කැබිනේ ප්රිකශව 

ශේන්න. ශම්ක දමන්ශන් නැහැ.න කි පශ.  ්,  ක වික්කශ. 

SriLankan Airlines සමශැම විම්ණපශ සශමරිකශනු ශ ොපේ 

 8ක commission එකක් ැ්,තශ. හම්නන්ශතොට වරශ  විම්ණපශ 

ැ්,ත ුහදල් ශහොසශකොසවප කශශේ ගිුමටද ගිශහ?  වශ පිළිනඳ 

ශසො නවශ. දැන් පතික්ෂණ පව්,වනවශ. 

තුහන්නශන්ශසේපශ ශහොරකම ැැන කථශ කරනවශ. හිටපු 

ජනශධිපති දමත්රීපශප ිරරිශසේන මැතිතුමශ පශේලිශම්න්තුශ  වැඩි  

කථශ කරන්ශන් නැති නිසශ එතුමශට ශම්වශ ැැන ශමොම්්, කි න්න 
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පශේලිශම්න්තුව 

අවසකථශව නැහැ. එතුමශට කථශ කරන්න  කන්ශනෝ, කි යි. නනැ 

නම්     ැනුශදනු පශපන  කරන්න එතුමශ කරපු ශේවල් පවශ 

එකින් එක කි යි.   නිසශ මතක ති ශ ැන්න  තුහන්නශන්ශසේපශට 

ශහොරකම ැැන කථශ කරන්න අයිති ක් නැහැ; තුහන්නශන්ශසේපශට 

කිිරශසේ්,ම සදශචශරශ්,මක අයිති ක් නැහැ   ැැන කථශ කරන්න.  

ඊ ඟට  සහරශන් ැැන කථශ කරනවශ. ැුව නලින් නඩු ශර 

ජ මහ මැතිතුමශ   කශපශහ ශපොලීිර  භශරව හිටපු නිශ ෝජය 

සමතිවර ශ. නශපක ද ිරල්වශ සහරශන්ව අ්,අ සගුවට ැන්න 

වශරන්තුව ැන්නශකොට නලින් නඩු ශර මැතිතුමශ ශපොලීිර  භශර 

නිශ ෝජය සමති. නසීඅයිී"න එක දන්ශන් නැහැ  අ්,අ සගුවට 

ැ්,ශ්, නැහැ  අ්,අ සගුවට ැන්න  කන්ශන් නැහැ. කවුද  ක 

නැවැ්,වූශ ? තුහන්නශන්ශසේපශශේ මහ ශපොම් පක්ෂශහ මහ 

ශල්කම්. රසජි්, මේ කම නඩු ශරට මහ්,ම ශට ශපොලීිරශ න් ලියුම 

එවනවශ. සහරශන්පශ ශම් ිරේධි  ක ශම ශමොනවශද ැ්,ත action? 

එක තීන් කවක් ැ්,තශද? සහරශන්පශට ශනෝම්න ැහන්න 

තුහන්නශන්ශසේපශශේ පැ්,ශතන් උදවු කශ ේ කවුද? සහරශන්ට 

සල්ලි වි දම් කශ ේ රිසශේ නදියුදීන්.  
 
[මූලාසනගහ අණ පරිදි දවත් කසන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

කවුද අසශේ සශලි කි න්ශන්? අද නන්යනශැශර  සතුශ ේ ඉන්ශන් 

කවුද? ත  එන්ශන්  නනෑ නම් අහැන්න. එකින් එක  නමින් 

කි න්නම්  කවුද ුහදල්  කන්ශන්  කවුද  කථශ කශ ේ  කවුද නම් 

 කන්ශන්   හැම එකක්ම කි න්නම්. [නශයශ කිතිමක්] ශහොඳයි  නනෑ 

නම් කි න්න. 
 

ෙු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண்புமிகு றிஸாட் பதியுதீன்) 

(The Hon. Rishad  Bathiudeen) 

Sir, I rise to a point of Order.  

මූපශසනශරූඪත් ැුව මන්ත්රීතුමනි  ශමතුමශ මම ැැන කි පු 

ශේවල් සම්පූේණශ න් අසතයයි. ශමතුමශ කි පු කශරණ  

සම්පූේණශ න් අසතය යි. එම ශකොටස හැන්සශේ වශේතශශවන් 

අයින් කරන්න කි පශ මම ඉල්ලීමක් කරනවශ. 
 

ෙු මහින්දානන්ද අලුත්ෙමගප මහතා  
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமதக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මම කි න  තක්ශකොම සම්පූේණශ න් අසතයයි නම් එතශකොට 

තෙ ටික  කන්ශන් කවුද? කවුද සහරශන්ට තෙ  කන්ශන්? ශටන් ේ 

පටිපශටිශ න් නැහැරව තෙ  කන්ශන් අපිද? තනතුමශ මශැන් 

අහැන්න එපශ තෙ දීපු එශක් ඉඳපශ   ිර ු ැනුශදනු ැැන. 

තුහන්නශන්ශසේට විුවේයව කවුුව්, අතැන ශමතැන කථශ 

කරන්ශන් නැහැ. ශමොකද  ? තුහන්නශන්ශසේ තමයි ශම් පක්ෂ ට 

ුහදල් වි දම් කරන්ශන්. තුහන්නශන්ශසේ තමයි රශජගිරි  

කශේ ශපශහ ම්ලි  ශැවන්ශන්. තුහන්නශන්ශසේපශශේ පක්ෂ 

කශේ ශපශහ ම්ලි  ශැවන්ශන්්, තුහන්නශන්ශසේ. තුහන්නශන්ශසේ 

තමයි සම්පූේණශ න්ම සහරශන්පශශේ ිරේධි ට වැ කි න්න 

නනෑ. තුහන්නශන්ශසේ  
 
[මූලාසනගහ අණ පරිදි දවත් කසන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
තමයි ශම් ිර ු  ශතන ිර ක කශ ේ. තුහන්නශන්ශසේපශශේ ආඩුක්ව 

තුහන්නශන්ශසේට   කශපශහ අමශතයශස  කී ක්  කන්නශද? වැඩිම 

කැබිනේ අමශතයශස  ැණනක් තිබුශඩු තුහන්නශන්ශසේටයි. අශ්ත 

ැුව සර්, ශෆොන්ශසේකශ මැතිතුමශට - යුේය  දිනවපු 

හුහදශපතිවර ශට - ශමොනවශද  කන්ශන්? එතුමශට  කන්ශන් විමයයැත 

සමතිකම. යුේය  දිනවපු  හිටපු හුහදශපතිවර ශට  කන්ශන් 

විමයයැත සමතිකමක්. නුහ්,  තුහන්නශන්ශසේට  කන්නශ ආ තන 

40ක්. අහැන්න ැුව ශජොන්සකටන් ප්රනශන් ක සමතිතුමශශැන්  

තුහන්නශන්ශසේ සශතොසට ක  ශේවල් ශැඩි  පිටින්. 

ශම් ිරේධි ට තුහන්නශන්ශසේපශ  අසශේ සශලිපශ තමයි ගිශහ. 

තුහන්නශන්ශසේපශ මරශශැන මැශරන මිනිසකසු්, එක්ක ැනුශදනු 

ක ශ   කරකථන සසවශදශහ ශ  කණශ.   විතරක් ශනොශවයි  ශැදර 

වැ ට ශකල්ශපක් එවන්න නැහැ    ශකල්ප්, දූෂණ  කරනවශ.  

මශැන් අහ ැන්නට එපශ තුහන්නශන්ශසේපශ. 

මූපශසනශරූඪත් ැුව මන්ත්රීතුමනි  ශමතුමන්පශ එන්න්,කරණ  

ැැන කථශ ක ශ. අද ශපෝකශහ රටවල් කී ද ජනැහනශ න් 

ිර  ට 52කට ව ශ එන්න්, කරපශ තිශනන්ශන්? එයින් එකක් ශ්රී 

පසකශව. මතක ති ශ ැන්න  අද පශේලිශම්න්තුශ  මන්ත්රීවුව 

005ශදනශ ජීව්, ශවන්ශන් ශමතුමශ කි වශ වශශේ ැුව ශැෝසශභ  

රශජපක්ෂ ජනශධිපතිතුමශ නිසශයි. සජි්, ශප්රේමදශස මැතිතුමශ කි වශ  

නමම ැන්ශන් නැහැ vaccine එක  මම ැන්ශන් අන්තිමටන කි පශ. 

අන්තිමට ශමොකද කශ ේ? ශහොශරන් ගිහිල්පශ vaccine එක ැහ 

ැ්,තශ. අනුර ම්මශර දිසශනශ ක මැතිතුමශ කි වශ  නමම 

එන්න්,කරණ  කරන්ශන් නැහැන කි පශ. අශන්  එතුමශ 

ශහොශරන්ම ගිහින් එන්නත ැහ ැ්,තශ. අර කථශවක් තිශනන්ශන්  

නමශේම කලිසම අශේට සඳශැන උශේ වශේ  නවශන කි පශ.   

වශශේ තුහන්නශන්ශසේපශ  අශ්ත එන්න්, ැහශැන අපිටම නැණ 

නැණ  නවශ. එම නිසශ තුහන්නශන්ශසේපශ ශහොඳට මතක ති ශ 

ැන්න  එන්න්,කරණ  අතින් ශපෝකශහ ඉදිරිශ න්ම ඉන්න 

රටක් ශ්රී පසකශව.  ක ශහොඳට මතක ති ශ ැන්න. අද ශවනශකොට 

ිර  ට 52කට වැඩි  එන්න්,කරණ  කරපශ අවසශනයි.   

වශශේම අපි ශදසැම්නේ ශවනශකොට අවුුව ක  0ට ඉහ   මයින්ව්, 

එන්න්, කරනවශ.  ශකොශහේ ශහෝ රටකට ගි ශම එශකක් ූ කි ව 

පළි ට  කිර්තපු ටිකක් බීපු එශකක් ූ කි ව පළි ට ආඩුක්ව 

වැශටයි කි පශ තුහන්නශන්ශසේපශ හිතනවශ නම්  ක විහිළුවක්.  

ැුව ශැෝසශභ  රශජපක්ෂ මැතිතුමශ නප ට ප්, කශ ේ 

ශහොරකම නව්,වන්න  රශේ මිනිසකසු එතුමශ ජනශධිපති කශ ේ 

ශහොරකම නව්,වන්න. එතුමශශේ පශපන කශප  තු  ශහොරකමක් 

ශවන්ශන් නැහැ. තනතුමන්පශට පුළුවන් නම් ැුව ශැෝසශභ  

රශජපක්ෂ මැතිතුමශ සත පහක ශහෝ ශහොරකමක්  ක ශ කි පශ 

ත්තපු  කරන්න  එදශට මහින්දශනන්ද අු්,ැමශේ 

පශේලිශම්න්තුශවන් සුහ ැන්නවශ.   නව අපි වැකීශමන් 

තුහන්නශන්ශසේපශට කි නවශ.   නිසශ අපි තුහන්නශන්ශසේපශට මම 

ශම් කශරණ  කි නවශ. ැුව ශැෝසශභ  රශජපක්ෂ මැතිතුමශ 

නප ට ප්, කශ ේ ශහොරකම් කරන්න ශනොශවයි;  එතුමශට   ජන 

වරම නැහැ. ශම් ආඩුක්ව ජනතශවශේ වැකීම ඉටු කරනවශ. 

රටට විශේ  ආශ ෝජන ක් ආශවෝ, තුහන්නශන්ශසේපශ  ක්, 

නපනවශ. එශහම ආඩුක්වක් කරන්න නැහැ. එම නිසශ 

තුහන්නශන්ශසේපශ  පසුගි  අවුුව ක පශහේදී තම තමන්ශැන් වුු 

අ්,වැරදි ටික හදශ ැන්න. තුහන්නශන්ශසේපශ එතැනින් නැන්ටින්න. 

අපට මන්ත්රීවුවන්  52ශදශනක්  පශේලිශම්න්තුශ  තුශනන් 

ශදකක නප ක් තිශනනවශ. අපි ශම් අවුුවේද අවසන් ශවනශකොට 

එන්න්,කරණ  සම්පූේණශ න් අවසන් කරනවශ. ඉන් පසුව 

තුහන්නශන්ශසේපශ නපශශපොශරෝ,තු ශනොවුු මේටමකට අපි ශම් 

රට ශැන  නවශ. ඊ ඟට එන මැතිවරණශහදී අපි 

තුහන්නශන්ශසේපශට ශපන්වන්නම් ශම් රශේ මිනිසකසු ශකොයි 

පැ්,ශ්,ද ඉන්ශන් කි පශ. අද ජනශධිපතිතුමශ ශම් ැන්නශ පි වර 

පිළිනඳව  ැුව අැමැතිතුමශ ැන්නශ පි වර පිළිනඳව අශ්ත විශ ේෂ 

සකතුති   එතුමන්පශට පුද කරන්න නනෑ. දැන් තුහන්නශන්ශසේපශට 
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ශපොඩි දින් එකක් තිශනන්න පුළුවන්. නුහ්,  ශම් රශේ මිනිසුන් 

ඉන්ශන් ජනශධිපතිතුමශ සහ ආඩුක්ව්, එක්ක.   නිසශ 

තුහන්නශන්ශසේපශ ශම් එල්ප කරන ිර ු ශචෝදනශ ප්රතික්ශෂේප 

කරමින් මම නිහඬ වනවශ.   

සකතුතියි. 
 

ෙු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

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

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැුව හේෂ ද ිරල්වශ මන්ත්රීතුමනි  කශප  පිළිනඳ ප්ර කන ක් 

තිශනනවශ. තනතුමශශේ කශරණ  ශකටිශ න් සඳහන් කරන්න. 
 

ෙු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

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

සමගි ජන නපශ ැශහ භශඩු ශැශරික හැටි ට මම ැුව 

මහින්දශනන්ද අු්,ැමශේ සමතිතුමශ කි පු කථශව ප්රතික්ශෂේප 

කරනවශ. අපි රිසශේ නදියුදීන්-[නශයශ කිතිමක්] 
 

ෙු මහින්දානන්ද අලුත්ෙමගප මහතා  
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமதக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ැුව හේෂ ද ිරල්වශ මන්ත්රීතුමනි  තනතුමන්පශශේ කශේ ශප ට 

ුහදල් ශදන්ශන් රිසශේ නදියුදීන් කි පශ මට ත්තපු කරන්න පුළුවන්. 

මම   රිිරේ ශපන්වන්නම්. 

 

ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Mujibur Rahuman.  
 

 

[අ.භශ. 4.30] 

 

ෙු මුජිබුර් සහුමාන් මහතා  
(மாண்புமிகு மு ிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

මූපශසනශරූඪත් ැුව මන්ත්රීතුමනි  මට ශපර කථශ කරපු 
මහින්දශනන්ද අු්,ැමශේ සමතිතුමශ  සමගි ජන නපශ ැශහ 
කශේ ශප ට රිසශේ නදියුදීන් මන්ත්රීතුමශ ම්ලී ශැවන කථශවක් 
කි වශ. අපි එතුමශට කි නවශ  පශේලිශම්න්තු වරප්රසශදවපට ුහවශ 
ශවපශ ශමතැන අසතය ප්රකශ  කරන්ශන් නැතිව     ප්රකශ  
පශේලිශම්න්තුශවන් එළි ට ගිහිල්පශ කි න්න කි පශ. 
පශේලිශම්න්තුශවන් පිටතදී කි ශවෝ,  අපට පුළුවන් තිතිම  ක්රි ශ 
මශේැවපට  න්න. එශහම කරන්ශන් නැතුව පශේලිශම්න්තුවට 
සවිල්පශ සම්පූේණශ න් අසතය ප්රකශ  කරමින්  හැම දශම එකම 
කථශව කි නවශ. හැම දශම එකම ශේ තමයි කි න්ශන්. එතුමශ එක 
අු්, ශද ක් කි පශ තිශනනවශද? ශම් ආඩුක්ව ප්, ශවච්ච දවශසේ 
ඉඳපශ පශේලිශම්න්තු වරප්රසශදවපට ුහවශ ශවපශ හැම දශම අමූලික 
අසතය තමයි කි න්ශන්. එක ස්,තක් කි න්ශන් නැහැ. හැම දශම 
ශනොුවශවන් ජීව්, ශවන්න නැහැ. ශම් ආඩුක්ව ශනොුවශවන් ජීව්, 
ශවන්න තමයි නපන්ශන්.   අ ට තව කරට්, ශම් ශනොුවව ශැන 
 න්න නැහැ කි පශ දැන් ශම් රශේ ජනතශවට ශ්,රිපශ තිශනනවශ.  

"සේනව නප ට ශැනශවශ. නසේනව නප ට ශැනශශ  රට 

හදන්නයි. නුහ්,  අද  ශමොකද ශවපශ තිශනන්ශන්? මූපශසනශරූඪත් 

ැුව මන්ත්රීතුමනි  ශකොශරෝනශ ශරෝැ  නිසශ ශපශේදශ වනශකොට 

ශම් රශේ  0 084ක් ශදනශ මි  ශැොසක තිශනනවශ.    0 084න් 

ිර  ට 99ක් අවුුව ක 62ට වැඩි අ යි. මූපශසනශරූඪත් ැුව 

මන්ත්රීතුමනි  තුහන්නශන්ශසේ ශම් කශරණ  මතක තනශ ැන්න. 

ශැෝසශභ  රශජපක්ෂ මහ්,ත ශට ශසෞඛ්ය අමශතයශස ශ න් 

guideline එකක්  කන්නශ.   guideline එකට අනුව එන්න්, පනශ 

දීශම්දී ප්රුහඛ්්,ව  ශදන්න කි වශ  ව ස අවුුව ක 62 ඉක්මවූ 

උදවි ට. නුහ්,    ශවපශශ    අ ට ප්රුහඛ්්,ව   කන්ශන් නැහැ. 

ජනශධිපතිතුමශ   අ ට ප්රුහඛ්්,ව   කන්ශන්  020  අශැෝසකතු  3 

වන දශ. එදශ එතුමශ කි නවශ  නව ස අවුුව ක 62 ඉක්මවූ අ ට 

injections පනශ ශදන්නන කි පශ.   තීරණ   කන්ශන් පරක්ම් 

ශවපශ. ශම් දක්වශ ශකොශරෝනශ වසසැතශ න් මි  ගි  ප්රමශණශ න් 

ිර  ට 99කට වැඩි ප්රමශණ ක් අවුුව ක 62ට වැඩි අ යි.  

මහින්දශනන්ද අු්,ැමශේ සමතිතුමශ කථශ කරනවශ විපක්ෂ 

නශ කතුමශ පනශැ්, injection එක ැැන. ැුව විපක්ෂ නශ කතුමශ 

vaccine එක විදශැන  Twitter message එකක් දැම්මශ. හැනැයි  

තවම ජනශධිපතිතුමශ කි පශ නැහැ විදපු vaccine එක ශමොකක්ද 

කි පශ.   වශශේම අැමැතිතුමශ විදපු vaccine එක ශමොකක්ද 

කි ශ්, නැහැ. සයි  ? ශහොශරන් එන්නත ැ්,ශ්,. Vaccine එක 

ශහොශරන් ැහපශ  ශහොරශට ඉන්නවශ. කශශේ vaccine එකද 

ැැුණශ  කි පශ අපි දන්ශන් නැහැ. විේශේ ශමෝදිශේ vaccine 

එකද  පන් න්වප vaccine එකද  චීනශශේ vaccine එකද  කි ශ 

අපට කි න්න. ජනශධිපතිතුමශයි  අැමැතිතුමශයි ැනිපු vaccine 

එක ශමොකක්ද කි ශ අපට කි න්න. සයි හසැශශැන ඉන්ශන්?  ක 

හසැශශැන ඉන්නවශ.  ක කි න්ශන් නැහැ. ජනශධිපතිතුමශට්, 

ව ස අවුුව ක 62ට වැඩියි.  අැමැතිතුමශට්, 62ට වැඩියි. නුහ්,    

ශදශදනශ කලින් vaccine එක විද ැ්,තශ. අශ්ත අම්මපශ  

තශ්,තපශට injections පනශ දීම පරක්ම් ක ශ.   පරක්ම් වීම නිසශ 

තමයි  ශම් වනශකොට  0 222කට වැඩි පිරිසක් වසසැතශ න් මි  

ගිශහ. 

මූපශසනශරූඪත් ැුව මන්ත්රීතුමනි  ශම් ආඩුක්ව කරන්න 

අකැමැති කශරණශ ශදකක් තිබුණශ.  එකක් තමයි vaccines පනශ 

දීම. Vaccines ශදන එක කරන්න නැහැයි කි වශ.   නිසශ තමයි 

අර යම්මිකශේ පැණි  අරශැන ගිහින් කථශනශ කතුමශට්, 

ශප ශ . එතුමශට්, ශප වශ. ශහොඳ ශවපශවට අර ව සක 

කථශනශ කතුමශ ශබ්රිපශ ඉන්නවශ.  හැනැයි  අපට  කන්ශන් නැහැ. 

ශමොකද  අපි ශබ්ශරයි කි පශ ශවන්න සති.  ආඩුක්ශ  ිර ු 

ශදනශම වශශේ බි වශ. ශපන්න ශපන්නශ බි ශ . එවකට ිරටි 

ශසෞඛ්ය සමතිතුමි  පැණි ශපව කෑවශ. එශහමයි බි ශ . පැණි  

බීපශ vaccines පනශ ශදන්න අකැමැති වුණශ.  

ඊ ඟට  ශම් ආඩුක්ව අකැමැති වුශඩු ශමොකකට ද? රට lock 

down කිතිමටයි. රට lock down කරන්න නැහැ කි වශ. අර පිසකසු 

නල්ශපක් නශවන්න ශැන  නවශ වශශේයි ශම් ආඩුක්ශවන් 

lockdown එකට කැමැ්,ත ැ්,ශ්,. ශම් රශේ මහ නශ ක 

හිමිවුව  PHI සසැම   දවදය සසැම්   විශ ේෂඥ දවදයවුව -   

තක්ශකෝම -  කි වශට පසකශසේ තමයි ඊශහ-ශපශේදශ - අශැෝසකතු 

මශසශහ - රට lock down කශ ේ. අශප්රේල් මශසශහ ුහප සතිශහ රට 

lock down කරන්න කි වශ.  කට නනැහැන කි වශ.  ක කශ ේ 

නැහැ. ඊ ඟට  ශනොශහොම අමශුවශවන් තමයි   කශේ   කශ ේ. 

ශවශ ඳ සසැම් ක  ටික වැුණවශ. ක  ටික වහනශකොට සමතිවුව 

කි වශ  නක  වහන ම්මන්ත්රණ ක් තිශනනවශන කි පශ. එශහමයි 

ශම් ආඩුක්ව කටයුතු කශ ේ. එශහමයි ශම් ආඩුක්ව lockdown 

එක ැැන සැපම්ශ . මූපශසනශරූඪත් ැුව මන්ත්රීතුමනි  අද අපට 

ශපශනනවශ  lockdown ද  ශමොන down ද කි පශ. පශරවල්වප 

මිනිසකසු පිරිපශ.  

ශම් රශේ එක තිති ක් හරි ට ක්රි ශ්,මක වුණශ.   තමයි සඳිරි 

තිති . සඳිරි තිති  තමයි ශම් රශේ හරි ටම ක්රි ශ්,මක වුශඩු.   
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“සේ” සවිල්පශ සඳිරි තිති ට්, ශක වපශ දැම්මශ. දැන් සඳිරි 

තිති ්, වැ ක් නැහැ.  දැන් සඳිරි තිති  දමශ තිබි දී්, මිනිසකසු 

එශහ ශමශහ  නවශ; නශේ විවෘත කරපශ තිශනනවශ; ශනොන්න 

පුළුවන්; කිිර ප්ර කන ක් නැහැ. සඳිරි තිති ක් නැහැ වශශේ නනෑ 

තැනකට  න්න එන්න පුළුවන්. හැනැයි  සඳිරි තිති  තිශනන්ශන් 

කශටද? ිරල්පර ක කශර න්ට  බුප්, විම්ණන මිනිසුන්ට  

pavement එශක් ශවශ ඳශම් කරන අ ට  සකවී්ත ටිකේ විම්ණන 

අ ට තමයි සඳිරි තිති  තිශනන්ශන්. නශේකශර න්ට සඳිරි තිති  

නැහැ  ශනොන්න පුළුවන්. පශසල් විවෘත කරන්න සැපැසකමක් නැහැ; 

වැ  පිළිශව ක් නැහැ. නුහ්,  නශේ විවෘත කරන්න වැ  

පිළිශව ක් තිබුණශ. Online මශේැශ නු්, අරක්ම් ශපොවන්න ගි ශ.  

මූපශසනශරූඪත් ැුව මන්ත්රීතුමනි  ශම් ශැොල්පන් ශමොන තරම් 

අපරශය ක් ක ශද කි ශවෝ,  ශැවල්වප  මයින්ට කිරි පිටි ැන්න 

ති ශශැන හිටපු සල්ලි ටික්, නශේකශර න්ට ශදන්න ිරේය ක ශ. 

අද  මයි කිරි පිටි නැතිව අඬනවශ. අද අම්මපශට කිරි ටිකක් 

දීැන්න නැහැ  කිරි පිටි ටිකක් ශසො ශ ැන්න නැහැ. අද ශම් රශේ 

භශඩු  හිඟ ශවපශ තිශනනවශ.   නක් ටික ැන්න ඉතුුව කරපු 

සල්ලි ටික්, නශේ විවෘත කරපශ නශේකශර න්ට අරන්  කන්නශ  

ආඩුක්ව.  

මූපශසනශරූඪත් ැුව මන්ත්රීතුමනි  0202 අවුුවේශේ ජනවශරි 

මශශසේ 04වන දශ විපක්ෂ නශ කතුමශ පශේලිශම්න්තුශ දී සුණවශ  

නඅද ශවනශකොට ශකොවිේ වසසැත  අශ්ත රටට සවි්, තිශනනවශ  

රට ආරක්ෂශ කරනවශ දන කි පශ. එතශකොට ආඩුක්ශ  අ  හිනශ 

වුණශ. එතුමශට විහිළු ක ශ. එතුමශ 0202 ජනවශරි මශසශහ 04 වනදශ 

 ක කි ශ . නුහ්,  ආඩුක්ශ  අ  විහිළු ක ශ.   විහිළු කරපු 

 වශශහ ප්රතිලප විධි ට තමයි අද ශවනශකොට මරණ  0 222ක් ිර ක 

වී තිශනන්ශන්. එහි වැකීම එතුමන්පශ භශර ැන්න නනෑ. 

 
ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! ශම් අවසකථශශ දී ැුව කථශනශ කතුමශ 

මූපශසන ට පැමිශණනවශ සති. 

 
අනතුුව ෙු ගේලු කුමාර් මහතා මූලාසනගයන් දවත් වූගයන්  

ෙු කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு தவலு குமார் அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்று அகலதவ, மாண்புமிகு  சபாநாயகர் அவர்கள்  தகலகம 

வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. VELU KUMAR left the Chair and THE 
HON. SPEAKER took the Chair. 

 
ෙු මුජිබුර් සහුමාන් මහතා  
(மாண்புமிகு மு ிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ැුව කථශනශ කතුමනි  ඊ ඟට  ශසෞඛ්ය අස ශහ කටයුතුවපට 

ශේ පශපන සන්ලි ැැසීම් ක ශ. අද ශවනශකොට විශ ේෂඥ දවදය 

ආනන්ද විශේවිරම  විශ ේෂඥ දවදය අශ ෝක ගුණර්,න  

මහශචශේ  චන්න රණිරසහ  විශ ේෂඥ දවදය පක්ම්මශේ ප්රනශන් ක  

මහශචශේ  තිලිකශ මපවිශේ  මහශචශේ   . ප්,ශම්ෂකවරන්  න 

ිර ුශදනශ vaccination එක කරන කමිටුශවන් -සකවශධීන එන්න්, 

උපශේ න විශ ේෂඥ කමිටුශවන් - ඉල්පශ අසක ශවපශ තිශනනවශ. 

සයි  ?   ශැොල්පන් කි න විධි ට වැ  ිරේය ශවන්ශන් නැති 

නිසශ. ජනශධිපතිතුමශ - සේ - කි න විධි ට තමයි අද වැ  ිරේය 

ශවන්ශන්.   නිසශ   අ    කමිටුශවන් අසක ශවපශ ගි ශ.  

ැුව කථශනශ කතුමනි  අද ශම් ආඩුක්ශ  ිරටින තක්ශකොම 

ඉල්පශ අසක ශවනවශ. වී අශපවි මඩු පශහ සභශපතිතුමශ අයින් 

වුණශ. කෘෂිකේම අමශතයශස ශහ ශල්කම්වුව ශදශදශනක් අයින් 

වුණශ  පශරිශභෝගික කටයුතු පිළිනඳ අධිකශරිශහ වියශ ක අයයක්ෂ 

තුෂශන් ගුණවේයන මහ්,ම ශ අයින් වුණශ. දැන් තක්ශකොම අයින් 

ශවනවශ. අයින් වන අ  ශවනුවට කශවද ප්, කරන්ශන්? තුෂශන් 

ගුණවේයන මහ්,ම ශ කි නවශ  නඑතුමශට සමතිවුව නපපෑම් 

ක ශන කි පශ. එතුමශ කි නවශ  එතුමශ සේශේ  ශළුශවක් කි පශ. 

සේශේ  ශළුවශ ගිහිල්පශ CID එශක් පැමිණිල්පක් දමනවශ.  

හැනැයි  එතුමශ කි නවශ විභශැ කරන්ශන් නැහැයි කි පශ. 

ආඩුක්ශ  ිර ු ශේවල් ශේ පශපන ට  ට ශවපශ තිශනනවශ 

කි පශ අද අපට ශපශනනවශ. ැුව කථශනශ කතුමනි  අවුුවේදක 

කශප  තු දී   අසක වුු නිපයශරින්ශේ තනතුුවවපට ශම් 

ආඩුක්ව ශම් වන විට ප්, කර තිශනන්ශන් කවුද? ශම් 

පශේලිශම්න්තුශ  හිටපු අජි්, නිවශේ කබ්රශල් රශජය අමශතයතුමශ 

මහ නැසම්ශ  අධිපති ක ශ. ඊ ඟට  මහින්ද සමරිරසහ මහ්,ම ශ 

සශමරිකශශ  තශනශපති ධුර කට  න්න හදනවශ. ඊ ඟට  ජ න්ත 

කැටශැො  හිටපු මන්ත්රීතුමශ අයින් ශවපශ තමයි නැිරල් රශජපක්ෂ 

සමතිතුමශ පශේලිශම්න්තුවට ආශ . සයි  ? දැන් “වි ්, මැ” 

නැහැ. වි තුන් දශපශ ගිහිල්පශ  ප්, කර ැන්න වි තුන් නැහැ. 

පශේලිශම්න්තුශ  ිරටින මන්ත්රීවුව අසක ශවපශ  න්න නනෑ  රජශහ 

තනතුුව ැන්න. අන්න!   තරමට ශම් ආඩුක්ව නසශකොශපෝ, 

ශවපශ.  

ැුව කථශනශ කතුමනි   තව එක ශද ක් කි න්න තිශනනවශ. 

පසුගි  කශප  පුරශවටම එතුමන්පශ එක එක ශේවල් කි පශ 

ජනතශව උිරැැන්වූවශ. ජනතශවශේ මශනිරක්,ව  ශවනසක ක ශ.  
 

ෙු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ැුව මන්ත්රීතුමනි  තනතුමශට ශවන් කර තිශනන කශප  

අවසශනයි. 
 

ෙු මුජිබුර් සහුමාන් මහතා  
(மாண்புமிகு மு ிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ැුව කථශනශ කතුමනි  මම කථශව අවසන් කරන්නම්.  

ආඩුක්ව නැවත දැන් නසශකොශපෝ, ශවපශ තිශනනවශ.   

නසශකොශපෝ, වීම ශකොයි තරම්ද කි නවශ නම්  රශජය මශයය හරහශ 

ජශතිවශද   ආැම්වශද  අවුසකසන්න අද ශවනශකොට ශම් ආඩුක්ව 

පටන් අරශැන තිශනනවශ. 
 

ෙු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ැුව මන්ත්රීතුමශ  දැන් කථශව අවසන් කරන්න. 

 
ෙු මුජිබුර් සහුමාන් මහතා  
(மாண்புமிகு மு ிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ැුව කථශනශ කතුමනි  කථශව අවසන් කරන්න කලින් මම 

ශම් කශරණ ්, කි න්න නනෑ. රිසශේ නදියුදීන් මන්ත්රීතුමශට 

තිශනන ශචෝදනශවට තැන ශදන්න අර මරශශැන මැුවු 

ශනෝම්නකුවවන්ට  ශන්ත නඩු ශර ලියුමක්  කන්නශ. සයි   ක 

ැැන කථශ කරන්ශන් නැ්,ශ්,?  ක ැැන ශනොකි න්ශන් සයි? 

සයි  එතුමශ ිරරැත කරන්ශන් නැ්,ශ්,? එතුමශශැන් අහන්ශන් 

නැ්,ශ්, සයි? එතශකොට එතුමශ දමත්රීපශප ජනශධිපතිතුමශශේ 

උපශේ කශ ක්. එම නිසශ ැුව කථශනශ කතුමනි  අද ශවනශකොට 

තුණට විුවේයව මතුශ ශැන එන නපශ ැ  -  [නශයශ කිතිමක්] 
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ෙු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සකතුතියි  ැුව මන්ත්රීතුමශ. 

මී ඟට  ැුව එම්.යූ.එම්. අලි සබ්රි අමශතයතුමශ. 

 

 

[අ.භශ. 4.0 ] 

 
ෙු එම්.යූ.එම්. අලි සේරි මහතා (අධිකසණ අමාතතුමා) 
(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி - நீதி அகமச்சர்) 

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry - Minister of Justice) 

ැුව කථශනශ කතුමනි  අද දින ඉතශ වැදැ්, පන්, 

ශකටුම්පතක් සහ නිශ ෝැ පිළිනඳව විවශද කරන අතරතුරදී මීට 

කලින් ක  කථශ කිහිප ක්ම මම අසශශැන ිරටි ශ.   එක් 

කථශවකින්ව්, ශමම පන්, ශකටුම්පත සම්නන්යශ න් ශහෝ එම 

නිශ ෝැ සම්නන්යශ න් ශහෝ කිිරම කුවණක් ඉදිරිප්, ශනොකිතිම 

කනැශටුවට කුවණක්. විශ ේෂශ න්ම පශරිශභෝගික කටයුතු පිළිනඳ 

අධිකශරි  (සසශ ෝයන) පන්, ශකටුම්පත - Consumer Affairs 

Authority (Amendment) Bill එක- සඳහශ වැදැ්, 

සසශ ෝයන ක් ශැනැල්පශ තිශනනවශ. ශමම සසශ ෝයනශ න් අපි 

ශමොකක්ද නපශශපොශරෝ,තු ශවන්ශන්? 

විශ ේෂශ න්ම අතිැුව ජනශධිපතිතුමශ ශම් රජ  භශර ැැතිමට 
ශපර ශැොවි ශට  ම්කිිර ප්ර කන ක් තිශනනවශ කි පශ අපි 
ිර ුශදනශම දැනශැන ිරටි ශ. ශැොවි ශශේ එම ප්ර කන  තමයි  
ශැොවි ශශේ වීවපට සහතික මිපක් පනශ ැැතිමට ශනොහැකි වීම. 
ශැොවීන්ට තමන්ශේ වී කිශපෝවක් ුවපි ල් 32ට  30ට  35ට අශ වි 
කර ැන්න නැරි ත්,්,ව ක් තිබුණශ. ඊට පසකශසේ එතුමශ 
ශපොශරොන් කවක් දීපශ ුවපි ල් 52ක අවම මිපක් සහතික ක ශ.   
අවම මිප සහතික කිතිශමන් නපශශපොශරෝ,තු වුශඩු  ශැොවි ශට්, 
 ම්කිිර ශසතක් ශවන්නට නනෑ    වශශේම ශැොවි ශශැන් වී මිපදී 
ැන්නශ අතරමැදි ශට්, සශයශරණ පශභ ක් අරශැන  අවසශන 
ව ශ න් මහ ජනතශවට -පශරිශභෝගික ශට- සශයශරණ මිපකට 
සහල් අශ වි ක  යුතුයි කි න පදනමයි. නුහ්,  අවශසනශවකට 
වශශේ ශමොකක්ද වුශඩු? තිති ්,  ශම් සම්නන්යශ න් වන 
ශරගුපශිර ිර ල්ප්, අයුතු ශපස උපශ ෝගී කර ැනිමින් 
සම්පූේණශ න්ම භශඩු  සඟවපශ තැබුවශ. එශහම නැ්,නම් 
සීමශවකින් ශතොරව  වශශහ මිප වැඩි ක ශ.   ශවපශශ දී මිනිසුන් 
ආරක්ෂශ කර ැැතිම සඳහශ -මහජනතශව ආරක්ෂශ කර ැැතිම 
සඳහශ- අපට තිති  ක්රි ශ්,මක කරන්න ිරේය වුණශ.   අනුව තමයි 
මිප පශපන ක් ශැනශශ . මීට ශපර ැුව රශජය අමශතයතුමශ ප්රකශ  
ක  ආකශර ට 0225 ිරට ශම් දක්වශ ද  ව ශ න් පක්ෂ තුනකට 
විතර ශම් සම්නන්යශ න් නක් දශපශ තිශනනවශ. 052 222කට විතර 
දඬුවම් පනශ දී තිශනනවශ. නුහ්,  ුවපි ල්   222ක්  ුවපි ල් 
  522ක් වැනි ුහදපක් ද  ැහනශකොට එ  කිිරශසේ්,ම තවුන්ට 
දැශනන්ශන් නැහැ. එතශකොට තවුන් හැම දශම   වැකුේද කරමින් 
ඉන්නවශ. එම නිසශ තවුන්ට දැශනන්න  ම්කිිර ශද ක් ක  යුතුයි 
කි පශ අපි සශකච්ඡශ කරපශ  ශම් දවසකවප පශරිශභෝගික කටයුතු 
පිළිනඳ අධිකශරි  පනත සම්පූේණශ න්ම සසශ ෝයන  කිතිම 
සඳහශ කටයුතු කරමින් ඉන්නවශ.   අතරතුරදී ශකටි කශලීනව එම 
දඬුවම් සහ ද  ුහදප වැඩි කිතිම සඳහශ තමයි ශම් සසශ ෝයන 
ශැනැල්පශ තිශනන්ශන්. ශමහි අවසශන ප්රතිලප  හැටි ට  අවසශන 
අරුහණ හැටි ට අපි නපශශපොශරෝ,තු ශවන්ශන් ජනතශව ආරක්ෂශ 
කර ැැතිම සහ පශරිශභෝගික ශ ආරක්ෂශ කර ැැතිමයි. නුහ්,    
පිළිනඳව කරන කථශවක් මම අද දැක්ශක්ම නැහැ. ුහප ඉඳපශ අැ 
වනතුුවම එකම කථශව හැමදශම කි නවශ. සමහර මන්ත්රීවුව 
දහවතශවක් පමණ කි න කශරණශ මම අහශැන ිරටි ශ.  වශශහ 
කිිරම අු්, ශද ක් නැහැ. එකම කථශව අරශැන නැවත නැවත 
විවිය වචන ශ ොදපශ  විවිය ආකශර ට තමන් විිරන් 
නපශශපොශරෝ,තු වන  ැැපරි ට සීමශ වන  ැැපරි  ශවනුශවන් 

කරන කථශ ටිකක් තමයි කරන්ශන්. විශ ේෂශ න්ම මන්ත්රීවුව 
කිහිපශදශනක් ඉන්නවශ  තවුන් target කරන ැැපරි ක් 
තිශනනවශ.   ැැපරි ට කථශ කරමින්  එක්ශකෝ   ශැොල්ශපෝ 
ජශතිවශද ට විුවේයයි කි මින් ශවන්, භශෂශවකින් ජශතිවශද  
අවුසකසනවශ. ශම් ජශතිවශදීන් සහ අන්තවශදීන් එකිශනකශට උද  
කරමින් තමයි ඉන්ශන්. එම නිසශ අපි ශම්ක ප්රතික්ශෂේප කරනවශ. 
ශම් විධි ට අපට ැමනක්  න්නට නැහැ. ශදමශ න් ජශතිවශද  
සවිසකසුව්, ජශතිවශද ම තමයි  ිරසහශපන් ජශතිවශද  සවිසකසුව්, 
ජශතිවශද ම තමයි. සමහුව ඉන්නවශ  ශදමශ න් සහ ඉසග්රීිරශ න් 
ජශතිවශද  අවුසකසනශකොට ජශතිවශද  නැහැ වශශේ උ  නපශශැන 
ඉන්නවශ. ජශතිවශද  සවිසකසීශමන් අපට කවදශව්, 
නපශශපොශරෝ,තු වන ශේ පනශ ැන්න නැහැයි කි න එක 
විශ ේෂශ න්ම මම ැුව රශසමශණික්කම් මන්ත්රීතුමශට කි න්නට 
නනෑ. 

ැුව කථශනශ කතුමනි  ශම් සම්නන්යශ න් තව්, විවිය 

ශේවල් කි න්න පුළුවන්. පසුගි  සතිශහ  ශපෝක ශසෞඛ්ය 

සසවියශන  විිරන් ජනතශව එන්න්,කරණ ට පක් ක  ශපෝකශහ 

රටවල් පිළිනඳව ද්,ත එළි ට දැම්මශ.   අනුව අද ශවනශකොට ශ්රී 

පසකශශ  ජනැහනශ න් ිර  ට 63කට  65කට වශශේ අවම 

ව ශ න් එක් එන්න්, මශත්රශවක් ශහෝ පනශ දී තිශනනවශ. 

ජනැහන ශ න් ිර  ට 52කට ව ශ එන්න්, මශත්රශ ශදකම 

පනශශැන තිශනනවශ. ිර ු නශයශ මයයශහ වුණ්, ශපෝකශහ 

තිශනන ිර ු එන්න්, අපි පසකශවට ශැන්වශශැන තිශනනවශ.   

අනුව ශපෝකශහ ශ ැශ න්ම එන්න්, ක  රටවල් නව  අතර ශ්රී 

පසකශව අටවන සකථශනශහ ඉන්නවශ.   රටවල් නව  අතරින් 

සසවේධිත රටවලින් පිටත  එන්න්, නිෂකපශදන  කරන රටවලින් 

පිටත  නටහිර රටවලින් පිටත ඉන්න එකම රට ශ්රී පසකශවයි. එහි 

ශැෞරව  ශම් රජ ට ශදන්ශන් නැ්, ශ්, සයි කි පශ අපි අහනවශ. 

 ශම්ක ඉතශම අමශුව කශප ක් නව අප ිර ුශදනශම දන්නවශ. 

අශ්ත රශේ විතරක් ශනොශවයි  ශම් ත්,්,ව  තිශනන්ශන්. 

සශමරිකශශ  ඊශහ වන විට මරණ සසඛ්යශව 652 222යි. අපි 

එන්න්,කරණ  කරශැන  නවශ. එන්න්, පනශ දීපශ තිශනනවශ. 

ප්රමශණ ට්, වැඩිශ න් එන්න්, තිශනනවශ. කවුුව ශහෝ එන්න්, 

පනශ ැන්ශන් නැ්,නම්  අපට කරන්න ශද ක් නැහැ. ැුව 

සමතිතුමශ කි වශ වශශේ නශපන් ගිහිල්පශ එන්න්, කිතිශම් 

හැකි ශවක් නැහැ. නුහ්, ක  හැකි ිර ු ශද  නශයක මයයශහ 

වුණ්, ශම් රජ  කරපශ තිශනන නව අපි මතක් කරපශ ශදන්න 

නනෑ.  

ැුව කථශනශ කතුමනි  විශ ේෂශ න්ම එක්තරශ වැදැ්, 

පණිවු  ක් මශ කි න්න නනෑ. 0202 වේෂශහ ශපනරවශරි මශසශහ 

ඉඳපශ ශම් රට අරිනශකොට වහන්න කි නවශ; වහනශකොට අරින්න 

කි නවශ. Lock down කරන්න කි පශ කෑ ැහනවශ. Lock down 

කරන්න කි පු අ ම ආශ ්, අරින්න කි පශ කි නවශ.   ිර ු 

නශයක මයයශහ එක රජශහ ශසේවකශ ම්ශේව්, වැටුප සත 

පහකින්ව්, අක් කරන්ශන් නැතිව ශැ වශ. රශජය ශසේවක න් 

පහශ ොසක පක්ෂ ක් - .5 million- පමණ ඉන්නවශ.   

ිර ුශදනශට ශැවි  යුතු සම්පූේණ salary එක ශැවපශ 

තිශනනවශ. විශ ේෂශ න්ම අශ්ත ගුුවවුවන්ට  වැටු්ත ශැවශ 

තිශනනවශ. පසුගි  අවුුව ක එකහමශරක කශප  තු  මශස ශදකක් 

පශසල් තිශනන්න සති. නුහ්, එක දවසක් නෑර තවුන් 

ිර ුශදනශටම සම්පූේණ වැටුප පනශ දීපශ තිශනනවශ.   නිසශ මශ 

ගි  සතිශහ්, කි පු විධි ට ශම් ශවපශශ  එකිශනකශට ශචෝදනශ 

කරමින් කටයුතු කිතිම ශනොශවයි අප ක  යු්,ශ්,. අශනක් රටවල් 

දිහශ නපන්න. තවුන් ශපො කශ  එක තැනකට සවිල්පශ  රට ශබ්රශ 

ැැතිම සදහශ සශයති  ව ශ න් විවිය proactive suggestions 

ශදනවශ. නුහ්, අශ්ත රශේ එක suggestion එකක් අපි දැක්කශද? 

අක්පශක්මයි උශේ ඉඳපශ රෑ වනතුුව කි න්ශන්. ශමොනවශ ශහෝ 

ශද ක් ක  ැමන්  ශක් අක්පශක් විතරමයි ශහො න්ශන්. කිිරම 
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පශේලිශම්න්තුව 

ශද කට සශයති   සශයශරණ අදහසක් පනශ දීපශ තිශනනවශද  ශම්ක 

ශම් විධි ට කශ ෝ, ශහොඳයි කි පශ? ැුව කථශනශ කතුමනි  මශ 

වැඩි ශ පශවක් ැන්න නපශශපොශරෝ,තු ශවන්ශන් නැහැ. ඉතශ 

වැදැ්, අදහසක රශශි ක් ප්රකශ  වුණශ. අපි නැවත නැුවශම ශම් 

පනශතන් අපි නපශශපොශරෝ,තු වන අරුහු ඉෂකට කර ැැතිම 

තුළින් අවසන් ප්රතිලප  වන්ශන්  මහජනතශවට සශයශරණ මිපකට 

තමන්ශේ භශඩු  මිපදී ැැතිශම් හැකි ශව පැබීමයි.  

 මහජන ආරක්ෂක ආඥශපනත  ටශ්, අපට හදිිර තිති  

පනවන්න ිර ක වුශණ්, කිිරම භශඩු  ක් හසැන්ශන් නැතිව  

නශයශවකින් ශතොරව මහ ජනතශවට පනශ දීම සඳහශයි.   ශදකම 

එකතු කරපශ අපි අුශතන් ව ශ ප්රකෘතිම්, සහ  ක්තිම්, 

පශරිශභෝගික කටයුතු පිළිනඳ අධිකශරි  පන්, ශකටුම්පතක් 

ශැශනන්න නපශශපොශරෝ,තු ශවනවශ. ඉන් පසුව මශ හිතනවශ  

ඉදිරි ට මහ ජනතශව ුහ ශ කරමින්  තවුන්ශේ අයිතිවශිරකම් 

පශැමින් කටයුතු ශනොශකොට  තවුන්ට අව ය භශඩු  නශයශවකින් 

ශතොරව නිිර පරිදි පනශ දීපශ  පශරිශභෝගික අයිතිවශිරකම් ආරක්ෂශ 

කිතිම සඳහශ අපට හැකි ශවක් පැශනයි කි පශ.  

සකතුතියි. 
 
ප්රශනනය විමසන ලදින්  සවා සම්මත විය. 
පනත් ගකම්ම්පත ඊ  අනුකූලව ගද වන වස කියවන ලදී.   

வினா விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

அதன்படி, சட்டமூலம் இரண்டாம் முகறயாக மதிப்பிடப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read a Second time. 

 

ෙු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අද දින සභශශ  කටයුතු අවසන් වන ශතක් කශප  දීේ  

කිතිමට සභශව එකඟද? 

 

ෙු මන්ත්රීවු  
(மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 
Aye. 

 
මතු පළවන ගයෝජනාව සවා සම්මත විය.: 
''පනත් ගකම්ම්පත පූර්ණ පාර්ලිගම්න්තු කාසක සවාවක  පැවරිය 

යුතු ය.'' - [ෙු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා] 
தீர்மானிக்கப்பட்டது. 

"சட்டமூலம் முழுப் பாராளுமன்றக் குழுவுக்குச் சாட்டப்படுமாக." - 

[மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன] 

Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 

- [The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana.] 

 
 

කාසක සවාගවහිදී සලකා බලන ලදී. 
[ෙු කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 
குழுவில் ஆராயப்பட்டது. 

[மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள்.] 

Considered in Committee. 
[THE HON. SPEAKER in the Chair.] 

 
1 සි  4 ගතක්  වෙන්ති පනත් ගකම්ම්පගතහි ගකො සක් හැටිය  

තිබිය යුතු යයි නිගයෝෙ කසන ලදී. 
1ஆம் வாசகத்திலிருந்து 4ஆம் வாசகம் வகர சட்டமூலத்தின் 

பகுதியாக இருக்கதவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Clauses 1 to 4 ordered to stand part of the Bill. 

ප්රඥප්ති වෙන්තිය සහ නාමය පනත් ගකම්ම්පගතහි ගකො සක් 
හැටිය   තිබිය යුතුයයි නිගයෝෙ කසන ලදී. 

පනත් ගකම්ම්පත  සංගශෝධන සහිතව වාර්තා කසන ලදී. 
சட்டமாகு வாசகமும் தகலப்பும் சட்டமூலத்தின் பகுதியாக இருக்க 

தவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது.  

சட்டமூலம் திருத்தமின்றி அறிக்கக தசய்யப்பட்டது.   

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill. 
        Bill reported without Amendments. 

 
ෙු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

ැුව කථශනශ කතුමනි  නපන්, ශකටුම්පත දැන් තුන්වන වර 

කි වි  යුතු න යි මශ ශ ෝජනශ කරනවශ. 

 
ප්රශනනය විමසන ලදින්  සවා සම්මත විය. 
පනත් ගකම්ම්පත ඊ  අනුකූලව තුන්වන වස කියවා සම්මත 

කසන ලදී.  
வினா விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

அதன்படி, சட்டமூலம் மூன்றாம்முகற மதிப்பிடப்பட்டு 

நிகறதவற்றப்பட்டது. 

Question put, and agreed to.  
Bill accordingly read the Third time, and passed. 

 

ෙු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නයශ  පත්රශහ ශ ෝජනශ අසක 0 - වන ස්,ව හශ වෘක්ෂපතශ 

ආරක්ෂක ආඥශපනත  ටශ්, වූ නිශ ෝැ. 

 
ෙු (ආචාර්ය) හරිනි අමසසූරිය ගමගනවිය 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) (தசல்வி) ஹாினி அமரசூாிய)  

(The Hon. (Dr.) (Ms.)  Harini Amarasuriya) 
ැුව කථශනශ කතුමනි    සඳහශ අශ්ත විුවේය්,ව  සටහන් 

කර ැන්න. 

 
 

වන සත්ව හා වෘක්ෂලතා ආසක්ෂක 
ආඥාපනත: නිගයෝෙ 

தாவர, விலங்கினப் பாதுகாப்புச் சட்டம்: 

ஒழுங்குவிதிகள் 
FAUNA AND FLORA PROTECTION ORDINANCE: 

REGULATIONS 

 

ෙු දිගන්ෂන ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண்புமிகு திதனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ැුව කථශනශ කතුමනි  වනජීවී හශ වන සසරක්ෂණ 

අමශතයතුමශ ශවනුශවන් මශ පහත සඳහන් ශ ෝජනශව ඉදිරිප්, 

කරනවශ: 

"(46  අධිකශර  වූ) වන ස්,ව හශ වෘක්ෂපතශ ආරක්ෂක ආඥශපනශ්, 9  

වැන්ති  සමඟ කි වි  යුතු 00අ වැන්ති    ටශ්, වනජීවී කුකවරණ   

අලිවැට හශ අැල් ඉදිකිතිම සතුළු ආරක්ෂිත වැ  පිළිශව වල් හශ කැපෑ නැවත 

වැශ කිතිම හශ වන සම්ප්, සසවේයන රශජය අමශතයවර ශ විිරන් සශදන ප කව  

020  අශැෝසකතු    දිනැති අසක  004 /4  දරන අති විශ ේෂ ැැසේ පත්රශහ ප  

කරනු පැන  020 .2 .29 දින ඉදිරිප්, කරන පද නිශ ෝැ අනුමත ක  යුතු  . 

 (අමශතය මඩු පශහ අනුමති  දන්වශ තිශබ්.)න 

 
 

ප්රශනනය විමසන ලදින්  සවා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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2021 සැ්තතැම්නේ 00 

කල්තැබීම 
ஒத்திகவப்பு 

ADJOURNMENT 

 
ෙු දිගන්ෂන ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண்புமிகு திதனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ැුව කථශනශ කතුමනි  නපශේලිශම්න්තුව දැන් කල් තැබි  

යුතු න යි මශ ශ ෝජනශ කරනවශ.  
 
ප්රශනනය සවාිමමුඛ කසන ලදී. 
வினா எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 
 

ෙු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මී ඟට  සභශව කල් තනන අවසකථශශ  ප්ර කන.  

 
 

කල්තැබී ගම් ප්රශනන 
ஒத்திகவப்பு வினாக்கள்  

ADJOURNMENT QUESTIONS  
 
 

ෙු මුජිබුර් සහුමාන් මහතා  
(மாண்புமிகு மு ிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ැුව කථශනශ කතුමනි  ැුව මහජන ආරක්ෂක 

සමතිතුමශශැන් තමයි මශ ශමම ප්ර කන   අහන්ශන්. 

2021.09.14 දින ප්රිරේය රූපවශහිනි නශළිකශවක සජීවී 

වැ සටහනකට සහභශගි ශවමින්  ශනො කනප ශසේනශ සසවියශනශහ 

නශ ක (පූජය) ැපශැො අ්,ශ්, ඥශනසශර සකවශමීන් වහන්ශසේ 

විිරන් රශේ ආරක්ෂශව හශ ඉදිරිශහදී සති වීමට නි මිත ත්රසකත 

ප්රහශර ක් පිළිනඳව කුවු අනශවරණ  කරන පදී. එහිදී එම 

සකවශමීන් වහන්ශසේ විිරන් එම ශතොරතුුව සශක්ෂි සහිතව තිශනන 

නව්,  එම කඩු ශ ම් පිළිනඳව ශහොඳින් දන්නශ නව්,  නනෑම 

ශමොශහොතක ප්රහශර ක් එල්ප වීමට හැකි නව්,  පුපුරවශ ැන්නශ 

නක් ූ දශනම්ව සති නව්, ප්රකශ  කශ ේ .  

එහිදී තව කරට්, අදහසක ප්රකශ  කරමින් උන් වහන්ශසේ පවසශ 

ිරටිශහ ශම් පිළිනඳව ජනශධිපතිවර ශද දැනුව්, ක  නවයි . 

 

1. ශමම ප්රකශ   පිළිනඳව සකවශමීන් වහන්ශසේශැන් කුවු 
විමසශ තිශබ්ද? 

2.   පිළිනඳව කවුුවන් ශහෝ අ්,අ සගුවට ශැන තිශබ්ද? 

3. ශම් වනවිට ශම් පිළිනඳව විමේ න ක්රි ශමශේැ ශැන 
තිශබ්ද? 

ැුව සමතිතුමනි  ශම් රශේ ශනොශහෝ අ  නරෙන ප්රිරේය 

නශළිකශවක් වන අශ්ත නහිුවන නශළිකශශ  නසපම්ණන කි න සජීවී 

වැ සටහශන්දී තමයි සකවශමීන් වහන්ශසේ එම ප්රකශ   කශ ේ.  උන් 

වහන්ශසේ   සම්නන්ය ිර ු කුවු වශශේම   කඩු ශ ම් 

පිළිනඳව දන්නශ නව්,    ප්රහශර  අද  ශහට ශහෝ අනිේදශ එල්ප වි  

හැකි නව්, ප්රකශ  ක ශ. ශම් ිර ු කශරණශ සකවශමීන් වහන්ශසේ 

දැනශැන ිරටින නව අපට ශපශනනවශ.  ප්රිරේය මශයය ක් තුළින් 

එවැනි ප්රකශ  ක්  කර තිශනන අවසකථශවක මම තනතුමශශැන් ශම් 

කශරණ  පිළිනඳව දැනැන්න කැමතියි  ැුව සමතිතුමනි.  දැන් 

තුහන්නශන්ශසේපශශේ ආඩුක්ව ශම් රශේ සසචශරක වයශපශර  

දියුු කරන්න  සසචශරක න් ශම් රටට ශැන්වශ ැන්න 

වැ සටහන් ැණනශවක් ක්රි ශ්,මක කරනවශ. ශකොවිේ වසසැත  

හුහශ  ශ ොපේ නැතිකමට පිළි මක් හැටි ට ඉතශ ය ඝ්රශ න් 

සසචශරක කේමශන්ත  විවෘත කරන්න නනෑ   කි න අදහශසේ ැුව 

සමතිතුමශ වශශේම ආඩුක්ව්, ඉන්නවශ.   වශශේම 

තුහන්නශන්ශසේපශ පටන් ැන්න  න වරශ  නැර වයශපෘති  වශශේ 

ශේවල්වපට ආශ ෝජක න් ශැශනන්න නනෑ  කි ශ්, කි නවශ.  

මම ඊශහ දැක්කශ  ජනශධිපතිතුමශ සශමරිකශශ  නි ශ ෝේක් 
නැරශහ දී ම්ශ ටශහ අැමැතිතුමශ හුහවුණශ.  වරශ  නැර ට 
සවිල්පශ  ආශ ෝජනවපට සම්නන්ය ශවන්න කි පශ 
ජනශධිපතිතුමශ ම්ශ ටශහ අැමැතිතුමශට   සශකච්ඡශශ දී 
ආරශයනශ ක ශ. ඥශනසශර සකවශමීන් වහන්ශසේ ප්රිරේය රූපවශහිනි 
නශළිකශවකදීද ශමවැනි ප්රහශර ක් එල්ප ශවන්න ඉ ක   
 තිශනනවශ  කි න ප්රකශ   කිතිම නිසශ ශම් රටට සසචශරක න් 
 විද? ආශ ෝජක න්  විද? ශම් ශකොවිේ වසසැත  අසකශසේ 
ආේිරක  ශැො නඟන්න නනෑ  කි පශ එක පැ්,තකින් ශම් 
ආඩුක්ව වි ශප උ්,සශහ ක් දරනවශ. අශනක් පැ්,ශතන් ශ ොපේ 
නැහැ කි පශ ආන න  නව්,වශ තිශනනවශ. ශමවැනි පසුබිමක් 
පවතිේදි සකවශමීන් වහන්ශසේ ශම් ප්රකශ   කරපශ තිශනනවශ. 

ැුව සමතිතුමනි  මම තනතුමශශැන් අහන්න කැමැතියි   
අපරශය පතික්ෂණ ශදපශේතශම්න්තුවට සකවශමීන් වහන්ශසේ 
කැඳවපශ ශමම ප්රකශ   පිළිනඳව කුවු විමසශ තිශනනවශද කි ශ. 
  වශශේම ශම් සකවශමීන් වහන්ශසේ  ශම් පුේැප න් දන්නවශ; 
කඩු ශ ම් දන්නවශ කි පශ ප්රකශ  ක ශ.   අ  අ්,අ සගුවට 
ශැන තිශනනවශද  ශම් පිළිනඳ විමේ න ක්රි ශමේැ පටන් අරශැන 
තිශනනවශද කි ශ මම සමතිතුමශශැන් දැනැන්න කැමැතියි.  

ශනොශහොම සකතුතියි. 

 

ෙු (ආචාර්ය) සසත් වීසගසේකස මහතා (මහජන ආසක්ෂක 

අමාතතුමා) 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சரத் வீரதசகர - தபாதுமக்கள் 

பாதுகாப்பு அகமச்சர்)  

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekera - Minister of Public 
Security)   
ැුව කථශනශ කතුමනි   ැුව ුහජිබුේ රුණමශන් මන්ත්රීතුමශ 

විිරන් අද දින සභශව කල්තනන අවසකථශශ  අසන පද ප්ර කනවපට 

පිළිතුුව ශමශසේයි. 
 

  1.  ත . 

  2.  නැත. 

  3.  උන් වහන්ශසේශේ ප්රකශ ශහ අ සගු කුවු පිළිනඳ අපි 
දිගින් දිැටම විමේ න කරනු පනයි.  

ශම් ප්රකශ   ඉතශ ැැඹුරින් තමයි අපි වි කශල්ෂණ  කරන්න 
නනෑ. පූජය ැපශැො අ්,ශ්, ඥශනසශර හිමි න්ශැන්   පිළිනඳව 
කුවු විමූ  විට කි ශ ිරටිශහ  තමන් ත්රසකත ප්රහශර  ම්මන්ත්රණ 
 නශදි  සම්නන්යව පැවසුශ  අල්-ම්රශනශහ  ම්  ම් වැන්ති 
උපුටශ දක්වමින් නව . ශ්රී පසකශ ත හිේ ජමශේ සසවියශන  අබ් කල් 
රසීක්ශේ ප්රයශන්,වශ න් ිරසහපට පරිවේතන  කරන පද 
ම්රශනශහ වැන්ති උන් වහන්ශසේ එදශ ප්රිරේය රූපවශහිති 
නශළිකශවක සජීවීව ප්රකශ  කරමින්  එවන් වැන්ති නිසශ ුහසකලිම් 
මිනිසුන් අභිශප්රේරණ  වී ත්රසකත ක්රි ශවපට ශ ොුහවීමට ඉ  තිශනන 
නව තමයි ප්රකශ  කර ිරටිශහ.  

ශ්රී පසකශ ත හිේ ජමශේ සසවියශන  මන්න් 02 5දී ිරසහපට 

පරිවේතන  ක  එම ම්රශනශහ  ශතන  ම්මන්ත්රණ  සැපසුම් 
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පශේලිශම්න්තුව 

 නශදි  ැැන තිශනන සඳහන් ශම් පසුගි  වසර 6 තු  වැරදි  ැයි 

කිිරම ුහසකලිම් ආැමික නශ ක ම් ප්රකශ  කර නැති නව තමයි උන් 

වහන්ශසේ තව කරට්, ප්රකශ  කශ ේ. 

 ැුව කථශනශ කතුමනි  එශසේම ශමතැනදී වැදැ්, වන්ශන්  

අපි වහබ්වශද  පිළිැන්නවශද නැේද  න්නයි. වහබ්වශද   

caliphate ශහව්, ුහසකලිම් රශජය   න සසකල්ප තමයි අවසශනශහ 

ත්රසකතවශද  කරශ  න්ශන්.  Islamic State - IS - කි න්ශන් 

මතවශද ක්.  ක තිශ න්ශන් පුේැප ශශේ තළුව සතුශ ේ. එවන් 

පුේැප න් කවුද කි ශ එකවර ශසො ශැන්න අමශුවයි. එවැනි අ  

අ්,අ සගුවට ැන්න නැරි  කයි. නවසීපන්ත ප්රහශර  එල්ප ක  

ුහසකලිම් ත්රසකතවශදි ශ 02 6/02 9 ිරටම monitor ක ශ. පසුව 

අධිකරණශ න් තුණ නිශදොසක ශකොට නිදහසක ක ශ. පරිැණක  

තුණශේ ත්රසකතවශදී අදහසක මකශ දැුහවශට  තළුශවන් මැම්ශ  නැහැ. 

ඊට පසකශසේ දිවි  ශපෝශක් ගිහින් කනයශවන් සමඟ ඉන්න 

හිතශශැන තමයි පිහි ක් අරශැන   අහිසසක න්ට සනශැන 

ගිශහ. අශ්ත රශේ්, එවන් මත දරන අ  නනෑ තරම් ඉන්න පුළුවන්. 

  වශශේ මත සශයශරණ  කරන  නිවැරදි  ැයි සනශථ කරන 

ඉැැන්වීම් ආැමික ශපෝ,ප්,වප තිශබ් නම් අපි  වශ ඉව්, ක  

යුතුයි. එක රටක එක තිති ක් නම්  එක් එක් ආැම්වපට එක් එක් 

තිති තිශනන්න නැහැ. එම මතවශද  ශපෝෂණ  වන්ශන්  ශනොශහෝ 

විට එම තිති නිසශයි.  නනෑම ශමොශහොතක ත්රසකත ප්රහශර ක් එල්ප 

වි  හැකි  ැයි ඥශනසශර හිමි කි ශ   නවසීපන්තශහ ශමන්ම   

ශවන්, රටවප්, ශවනවශ ශමන්ම  එම IS මතවශදීන්ට තමන් 

කැමති ශවපශවක ප්රහශර ක් එල්ප කරන්න පුළුවන් නිසශයි. අපි 

බුේධි අස   ක්තිම්, කර තිශනන්ශන් එම නිසශයි.  කට 

විශ ේෂශ න්ම ුහසකලිම් ජනතශවශේ සහ ුහසකලිම් සසවියශනවප 

සහශ  අව යයි. එවන් මතවශද ක් සතැයි ිරතන ශකශනක් 

අ්,අ සගුවට ැ්,තශම   කට ජශතිවශදී සකවරූප ක් ශදනවශ නම් 

 ක වැරදියි.  

පශසකම් ප්රහශරශ න් පසකශසේ කුඳවුම් නිශ ෝැ මත රඳවශ 

ිරටින්ශන් එවන් මත දැරූ අ යි.  වහබ්වශද   සපෆිවශද  ප්රචලිත 

ක  අ   IS මතවශද  ප්රචලිත ක  අ    කට ුහදල්  කන් අ   

මරශශැන මැශරන ශනෝම්නකුවවන්  න්න් සසුුව ක  අ  සහ   

අ  ශවනුශවන් අධිකරණශහ ශපති ිරටි අ යි.   අ ව රඳවශශැන 

ිරටීම වැරදියි කි පශ ුහසකලිම් මන්ත්රීවුවන් ශම් පශේලිශම්න්තුශ  

කි නවශ නම් එතැන ප්ර කන ක් තිශනනවශ. ශම් දැශවන ප්ර කන  

විසඳශ ැන්න අපිට තනතුමන්පශශේ සහශ  අව ය ශවනවශ. ෂැන්්රි-

පශ ශහෝටපශහ ශනෝම්න  පුපුුවවශැ්, මරශශැන මැශරන 

ත්රසකතවශදීන් ශදශදනශ  ඊබ්රශහිම්ශේ පුතුන් ශදශදනශ. තවුන්  නටහිර 

වි කවවිදයශපවලින් උපශධි පනශැ්, ඉතශ උැ්, තුවණ න්. තවුන් 

පවශ ශම් IS මතවශද ට සම්නන්ය ශවපශ  දිවය ශපෝක   

කනයශවි න් 92ශදනශ ැැන කථශව වි කවශස කරපශ ශමවැනි ශද ක් 

ක ශ නම් සශමශනය ුහසකලිම් තුවණශ ම්ව එම මතවශද ට 

හරවශැන්න එක  තරම් අසීුව කශරණ ක් ශනොශවයි.   වශශේම 

ශම් අන්තවශදී වහබ් ඉැැන්වීම්වප තිශනනවශ  ුහසකලිම් රශජය  

උශදසශ පවුප පිටින් ජීවිත දශන  දීම ශදවි න්ට  ඟශ වි  හැකි 

රම ක් කි ශ. සයින්දමුව කවප පවුල් පිටින් මැුවශඩු   නිසශයි. 

ශමම ත්,්,ව  ශමොනතරම් භ ශනකද කි ශ අප ශ්,ුවම් ැත 

යුතුයි. නවසීපන්තශහ පිහි පශර එල්ප ක    ුහසකලිම් තුවණ ශව 

නිදහසක කරන්න කි ශ මශනව හිමිකම්  සසවියශන කුසක් නපපෑම් 

ක ශ. අන්තිමට ශමොකද වුශඩු?   වශශේ තමයි  පසකශශ  පැරණි 

සසවියශන ක් වන ශ්රී පසකශ ජමශශ්, ඉසකපශම් සසවියශන . එහි  ශිෂය 

සසවියශන  තමයි මශවනැල්ශල් බු කපිළිම කැක්ශ . එම ජමශශ්, 

ඉසකපශම් සසවියශනශහ අවුුව ක 05ක්  තිසකශසේ නශ ක ශ හේජුේ 

අක්නශේ. එම සසවියශනශහ ශපොශ්,   9 වන පිටුශ  තිශනනවශ  

ජිහශේ ැැන. ඉසකපශම් ආැම ආරක්ෂශ කර ැැතිමට ජීවිත පරිතයශැ 

ක  යුතුයි  එක් අශ ම් ශහෝ ජිහශේහි ශ  කශඩු නැ්,නම් ුහළු 

ුහසකලිම් සමශජ ම වරදකුව ශවනවශ කි ශ එහි සඳහන් වනවශ. 

ුහජිබුේ රුණමශන් මන්ත්රීතුමනි  ශම් හේජුල් අක්නශේ  හ පශපන 

රජශ න් අ්, අ සගුවට ැ්,තශම තුණ නිදහසක ක  යුතුයි කි පශ 

ශම් පශේලිශම්න්තුශ  කෑ ැැුණශ  තනතුමශයි.   වශශේම ජමශශ්, 

ඉසකපශම් සසවියශන  ැැන්, තනතුමශ ගුණ වේණනශවක් ක ශ. 

පසුව හේජුල් අක්නශේ ශකොන්ශේිර විරහිතව නිදහසක ක ශ.  

02   අශප්රේල් මස 0 වන දින ිර ක වූ ශනෝම්න ප්රහශර  

සම්නන්යශ න් පතික්ෂශ කර විමේ න  කර වශේතශ කිතිම හශ 

අව ය ක්රි ශමශේැ ැැතිම සම්නන්යශ න් ප්, ක  ශකොමිෂන් 

සභශ වශේතශශ  092 වන පිටුශ  හේජුල් අක්නශේ පිළිනඳව ශමශසේ 

සඳහන් ශවනවශ: 

නහේජුල් අක්නශේ  නු  ශ්රී පසකශශ  ඉසකපශමී  අන්තවශදශහ ප්රයශන 

මතවශදීන්ශැන් ශකශනම් නව පතික්ෂණ ශකොමිෂන් සභශශවහි මත යි. 

තුණ ආැමික දවර  සහ ශනොඉවසීම ප්රවේයන  කර සති අතර ශ්රී 

පසකශශ  ෂරි ශ තිති  ක්රි ශ්,මක කිතිම සහ ශ්රී පසකශශ  ඉසකපශමී  

රශජය ක් පිහිටුවීම සඳහශ කටයුතු කිතිමට ුහසකලිම්වුවන් ශපො ෙවශ සත. 

ශ්රී පසකශශ  ඉසකපශමී  රශජය ක් පිහිටුවීමට ම්මන්ත්රණ  කිතිම 

සම්නන්යශ න් තුණට එශරහිව අපරශය නක් පැවතිම තිතිපතිවර ශ විිරන් 

සපකශ නැලි  යුතු නව පතික්ෂණ ශකොමිෂන් සභශව නිේශේ  කරයි.න  

මශවනැල්ශල් බු ක පිළිම කැක්ශ  හේජුල් අක්නශේශේ පුතුන් 

ශදශදනශ. තවුන් සහ ශදහිවප ශනෝම්නකුව ශම් සසවියශනශහ ශිෂය 

 ශඛ්ශශ  සශමශජික න්. ජමශශ්, ඉසකපශම් සසවියශන  පව්,වශශැන 

ගි  නඅල් හසනශ්,න සඟරශශ  මරශශැන මැශරන ප්රහශර 

සශයශරණීකරණ  කරනවශ. එශසේම නදීේ මවුපවි පවසනවශ     2 

ද කශහ හේජුල් අක්නශේ තමයි තම සශමශජික න්ව අවි පුුණුවට 

සෆක නිසකතශන ට  වශ තිශනන්ශන් කි පශ. එදශ තනතුමන්පශ 

නිදහසක ක  හේජුල් අක්නශේ නැවත අ්, අ සගුවට ැ්,ශ්, අශ්ත 

රජ යි. ශම් වශශේ මතවශදී අදහසක දරන අ  අශ්ත සමශජශහ තව්, 

සති. ඥශනසශර සකවශමීන් වහන්ශසේ කි ශ ිරටින්ශන් අපි බුේධිම්,ව 

කටයුතු කශ ේ නැ්,නම් තවුන්ට නනෑම අවසකථශවක තනිවම ශහෝ 

ප්රහශර ක් එල්ප ක  හැකි නවයි.  

ැුව කථශනශ කතුමනි  ශම් ප්ර කන  එල්ටීටීඊ ප්ර කන  වශශේ 

ශනොශවයි  හරිම සසකීේණයි. එම නිසශ තමයි අතිැුව 

ජනශධිපතිතුමශ ශම් වැරදි මශේැ ට  න ුහසකලිම් තුවණ න් 

පුනුව්,ථශපන ට ශ ොුහ කිතිම සඳහශ ක්රි ශ කරන්ශන්.    තවුන් 

හරි මඟට ැන්නයි. ශම් ප්ර කන   ශම් අන්තවශද  ැැන 

ප ුහශවන්ම ජනතශව දැනුව්, කශ ේ ඥශනසශර හශුහ කුවශවෝ. 

නුහ්,  උන්වහන්ශසේ ජශතිවශද  අවුසකසනවශ කි ශ ශදෝෂශශරෝපණ 

ක ශ. එදශ අපි නිිර පි වර ැ්,තශ නම්  ශම් ත්,්,ව  සති වන්ශන් 

නැහැ.  

කුවු ශකශසේ ශවත්,  ඥශනසශර හිමි දැනුව්, ක  එවන් 

ප්රහශර ව ක්වශ ැන්න අපි උපරිම උ්,සශහ ැන්නවශ. ශම් තේජන  

ැැන ජනතශව දැනුව්, කිතිම ැැන මශ උන්වහන්ශසේට සකතුතිවන්ත 

ශවනවශ. අපි එ  ව ක්වශ ැන්න අ්,අ සගුවට ැත යුතු අ  

අ්,අ සගුවට ැන්නවශ; පුනුව්,ථශපන ට  ශ යුතු අ  

පුනුව්,ථශපන ට  වනවශ. තන ිර ු ශදනශ ඊට සහශ  දි යුතු 

 ැයි මශ ප්රකශ  කර ිරටිනවශ. 

 

ෙු මුජිබුර් සහුමාන් මහතා  
(மாண்புமிகு மு ிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ැුව සමතිතුමනි  මම තනතුමශශැන් විශ ේෂශ න්ම සුණශ  

ශම යි. උන්වහන්ශසේ ක  ප්රකශ   පිළිනඳව දැන් ශම් රශේ 

ජනතශව අතර  ම් බි ක් සැක ක් සති ශවපශ තිශනනවශ. ශමොකද  

පැහැදිලිවම සකවශමීන් වහන්ශසේ ප්රකශ  ක ශ  ශහට අනිේදශ නනෑම 
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තැනක ශමවැනි ප්රහශර ශවන්න පුළුවන්  කි පශ. නුහ්,  

තනතුමශශේ පිළිතුශේදී තනතුමශ මශ සූ  ප්ර කන ට උ්,තර  

ශනොශවයි මට පනශ  කන්ශන්. තනතුමශ වහබ්වශද  ැැන ශවන 

කථශවක් කර ශැන ගිශහ. අනික් එක  ම්රශණ  ැැන සකවශමීන් 

වහන්ශසේ කරපු විග්රහ  සම්පූේණශ න්ම අසතය ක් නව්, 

තනතුමශට මම කි න්න නනෑ.   වශශේම ැුව සමතිතුමනි  

විශ ේෂශ න්ම ශමහි ප්රයශන ශමො කුව කි පශ එතුමශ අල්පශහක 

ශදවි න් වහන්ශසේ නම් කිතිම නිසශ ශම් ශපෝකශහ ිරටින ශකෝටි 

ැණනක ුහසකලිම් භක්තික න්ශේ  වි කවශස ට වි ශප හශනි ක් 

ිර කවී තිශනනවශ.   හශනි  පිළිනඳව දැනට පැමිණිලි රශශි ක් 

සවිල්පශ තිශනනවශ. විශ ේෂශ න්ම hate speech සම්නන්යව. 

ජනශධිපතිතුමශ සශමරිකශවට්, ගිහිල්පශ කි නවශ  අපි සසහිඳි ශව 

සති කරන්න නනෑ  ජශතික එකුහතුව සති කරන්න නනෑ කි ශ. 

විශේ  සමතිතුමශ ගිහිල්පශ UN එකට කි නවශ  ශම්ක කරන්න 

නනෑ  කි පශ. එශහම කි න ැමන් ජශතීන් අතර දවර   සැක  

විශ ේෂශ න්ම ආැමික නශ ක න්ට අපහශස කරන ශම් ප්රකශ   

පිළිනඳව තනතුමන්පශ ක්රි ශමශේැ ැන්නවශද? මට දැන ැන්න නනෑ 

 කයි. එශහම නැතිව තනතුමශ වහබ්වශද  ැැන මට කි පශ වැ ක් 

නැහැ. ශමොකද  මම වහබ්වශදිශ ම්්, ශනොශවයි. ඉසකපශම් ආැම 

තු  ශකොශහේව්, වහබ්වශද ක් නැහැ. ඉසකපශම් ආැශම් තිශනන්ශන් 

ම්රශණ  සහ නබිතුමශ කියූ ශේවල් පමණයි.   නිසශ තනතුමශ මට 

 කට ඍජු උ්,තර ක් පනශ ශදන්න. 

 

ෙු (ආචාර්ය) සසත් වීසගසේකස මහතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சரத் வீரதசக்கர)  

(The Hon.(Dr.) Sarath Weerasekera) 

ැුව ුහජිබුේ රුණමශන් මන්ත්රීතුමනි  තනතුමශ වහබ්වශද  ැැන 
දන්ශන් නැහැයි කි වශට  වහබ්වශද  ප්රචලිත කරන හේජුල් 
අක්නශේ නිදහසක කරන්න කි ශ ශම් පශේලිශම්න්තුශ  කි ශ  
තනතුමශ.   වශශේම තමයි තනතුමන්පශශේ ජමශශ්, ඉසකපශම් 
සසවියශන  සශයශරණීකරණ  කශ ේ්, තනතුමශ. [නශයශ කිතිමක්] 
මම කියූ ශේ තනතුමශ අහපු නැති නිසශ තමයි ත  විධි ට 
කි න්ශන්. අදට්, ශම් තේජන  තිශනනවශ. ශමොකද  IS මතවශද  
කි න එක කශටව්, ශහො ශැන්න නැහැ.  ක එල්ටීටීඊ 
සසවියශනශහ සශමශජිකශ ක් ශනොශවයි. නනෑම ුහසකලිම් 
තුවණශ ම් තු  ශම් IS මතවශද  තිශනන්න පුළුවන්. තනතුමශට්, 
තිශනන්න පුළුවන්.  ක අපි දන්ශන් නැහැ. පසුගි දශ 
නවසීපන්තශහදී ප්රහශර ක් එල්ප ක  ුහසකලිම් තුවණ ශ ඊට 
කලින් හිරැතශකොට ිරටි පුේැපශ ක්. තුණ නිදහසක ක ශට පසු 
තමයි   ප්රහශර  ිරේය කශ ේ. ඥශනසශර සකවශමීන් වහන්ශසේ 
කි න්ශන් IS මතවශද  තිශනන තශක්කල්- [නශයශ කිතිමක්] 
ශපොේ ක් ඉන්න  මම කථශ කරනතුුව. ත්රසකත ප්රහශර ක් එල්ප 
ශවනවශ කි පශ ඥශනසශර සකවශමීන් වහන්ශසේ කි ශ  IS මතවශද  
සමශජශහ තිශනන තශක්කල් ශමොන ශමොශහොතක ශහෝ එවැනි 
ප්රහශර ක් එල්ප කරන්න පුළුවන් නිසශයි. IS මතවශදශහ ිරටින 
තුවණශ ම් ශහට වුණ්, තුවක්ම්වක් අරශැන ප්රහශර ක් එල්ප 
කරන්න පුළුවන්. [නශයශ කිතිමක්] 

 

ෙු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ැුව ුහජිබුේ රුණමශන් මන්ත්රීතුමනි  සභශව කල් තනන 

අවසකථශශ  ප්ර කන කට ශවන්කර තිශනන්ශන් විනශඩි දහ ක 

කශප ක්. 
 

ෙු (ආචාර්ය) සසත් වීසගසේකස මහතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சரத் வீரதசக்கர)  

(The Hon.(Dr.) Sarath Weerasekera) 

ැුව මන්ත්රීතුමනි  එවැනි ප්රහශර අපි නව්,වශ ැත යුතුයි.  කට 

තනතුමන්පශශේ සහශ ෝැ  අව යයි. [නශයශ කිතිම්] අ්,අ සගුවට 

ැන්නශ අ  තනතුමන්පශ නිදහසක කරන්න හදනවශ නම්  

තනතුමන්පශශේ සහශ  - [නශයශ කිතිම්]  

ෙු මුජිබුර් සහුමාන් මහතා  
(மாண்புமிகு மு ிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ැුව සමතිතුමනි  මම අහපු කශරණ ට උ්,තර ශදන්න. 
 

ෙු (ආචාර්ය) සසත් වීසගසේකස මහතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சரத் வீரதசக்கர)  

(The Hon.(Dr.) Sarath Weerasekera) 

ැුව මන්ත්රීතුමනි  තනතුමශ අහපු ශේට තමයි මම උ්,තර 

ශදන්ශන්. 
 

ෙු මුජිබුර් සහුමාන් මහතා  
(மாண்புமிகு மு ிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

නැහැ. 
 

ෙු (ආචාර්ය) සසත් වීසගසේකස මහතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சரத் வீரதசக்கர)  

(The Hon.(Dr.) Sarath Weerasekera) 

නනෑම ශවපශවක ත්රසකතවශද ක් - [නශයශ කිතිම්]  
 

ෙු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ැුව සමතිතුමශට්,  ැුව මන්ත්රීතුමශට්, ශනොශහොම සකතුතියි. 

තනතුමන්පශට පනශ  කන් කශප  අවසශනයි. 

 

ෙු (ආචාර්ය) සසත් වීසගසේකස මහතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சரத் வீரதசக்கர)  

(The Hon.(Dr.) Sarath Weerasekera) 

නනෑම ශ පශවක ත්රසකතවශදී ප්රහශර ක් එල්ප කරන්න පුළුවන් 

කි න්න ශහේතුව ශම්කයි. IS මතවශදශහ ිරටින අ  අපි හුනනන්ශන් 

නැහැ.   අ  හුනනශැන්න තනතුමන්පශ සහශ  ශදන්න.  කයි අපි 

කි න්ශන්.  

 
ෙු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ැුව ශරෝහණ දිසශනශ ක මන්ත්රීතුමනි  දැන් තනතුමශශේ 

ප්ර කන  අහන්න. 

 
ෙු ගසෝහණ දිසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு தறாஹண திஸாநாயக்க)   

(The Hon. Rohana Dissanayaka)  

ැුව කථශනශ කතුමනි  ශකොශරෝනශ වයිරසශ න් ශපෝක ම 

පී ශ විඳින ශවපශවක අශ්ත රටට්, එම ශකොශරෝනශ වයිරස  

ආරමණ  ශවපශ තිශනන ශවපශශ  අතිැුව ජනශධිපති ශැෝසශභ  

රශජපක්ෂ මැතිතුමශ  කර දක්නශ නුවණින් යුක්තව අතයව ය කුවු 

කශරණශ රශශි ක් සම්නන්යශ න් අවයශන  ශ ොුහ කර තිශනනවශ. 

  අනුව විශ ේෂශ න්ම භශඩු  මිප වැඩිවීම  අතයව ය භශඩු  

හිඟ වීම ආදී කුවු කශරණශ පිළිනඳව සපකශ නපශ ශම් රශේ 

ජනතශවට අව ය පහසුකම් සපසශ තවුන්ශේ අව යතශ ඉටු කිතිම 

සඳහශ සුවිශ ේෂී ක්රි ශමශේැ රශශි ක් ශැන තිශනනවශ.   අතර 

අතයව ය ශසේවශ සඳහශ හදිිර තිති  පනවමින්  අතයව ය ශසේවශ 

ශකොමසශරිසක ජනරශල් ව ශ න් ශම්ජේ ජනරශල් නිවුන්හැල්ප 

මැතිතුමශ ප්,කර තිශනනවශ. ඊට අමතරව ශවන්, වයශපෘති 

රශශි ම්්, ක්රි ශ්,මක කර තිශනනවශ. එශසේ කිතිම තුළින්  පවතින 

ත්,්,ව  සමන  කරන්න අපට හැකි ශව පැශනනවශ.   වශශේම 

රමව්, ශපස ශම් නක් භශඩු  ශනදශ හැතිශම් වැ  පිළිශව  

ක්රි ශ්,මක කරන්න්, අවසකථශව පැබී තිශනනවශ. එම කටයු්,ශ්,දී 

ැුව නන් කප ගුණවේයන ශවශ ඳ සමතිතුමශ වශශේම ැුව පසන්ත 

639 640 



පශේලිශම්න්තුව 

අපගි වන්න රශජය සමතිතුමශ ශනොශහොම ක්රි ශය ලිව  කඩිනම්ව 

එම වැ  පිළිශව ට සහශ ෝැ  පනශ  කන්නශ.  

ැුව කථශනශ කතුමනි  මට   සම්නන්යව ැුව පසන්ත 

අපගි වන්න රශජය සමතිතුමශශැන් කුවු කිහිප ක් දැනැන්න 

අව යයි.  

ැුව රශජය සමතිතුමනි    අනුව මම පහත සඳහන් ප්ර කන 

තනතුමශශැන් අහන්න කැමැතියි. 

ශවශ ඳ ශපොශ හි වී සහ සහල් සඟවමින් ිර ක කරන මැඩි  

නතර කර හිඟ කින් ශතොරව සශයශරණ මිපට ශවශ ඳ ශපො ට 

සහල් නිම්්, කර ශවශ න්දශ ශමන්ම පශරිශභෝගික ශ ආරක්ෂශ කර 

ැැතිම රජ  සතු වැකීමකි.   අනුව   

01. දැනට වී සහ සහල් සඟවශ සති වයශපශරික න්ශැන් 
ශකොපමණ ප්රමශණ ක් වී සහ සහල් අ්,අ සගුවට ශැන 
තිශබ්ද? 

02. ශමශසේ අ්,අ සගුවට ැ්, වී සහ සහල් සඳහශ ශම් වනවිට 
ම්මක් ිර ක කර තිශබ්ද? එශසේ අ්,අ සගුවට ැ්,  වශ 
සම්නන්යව ශැන තිශනන ක්රි ශමශේැ ශමොනවශද කි ශයි මශ 
අසන්ශන්. 

03. එම වයශපශරික න් අතර මහශ පරිමශණ හශ ම් ශ පරිමශණ 
වයශපශරික න් ශකොපමණ සසඛ්යශවක් ිරටීද  න්න ශවන් 
ශවන් ව ශ න් ශමම ැුව සභශවට ඉදිරිප්, කරන ශපස්, 
මම ඉල්පශ ිරටිනවශ. 

ැුව කථශනශ කතුමනි  අපි ශම් මහශ පරිමශණ වයශපශරික න් 

සහ ම් ශ පරිමශණ වයශපශරික න්  සහල් ශමෝල් හිමි න් ආරක්ෂශ 

කර ැන්න්, නනෑ. ශම් අ  අශ්ත ජශතික නිෂකපශදන ට දශ ක්,ව  

ශදමින් අපි්, එක්ක එකට කටයුතු කරන අ . එම නිසශ 

විශ ේෂශ න්ම පශරිශභෝගික ජනතශව ආරක්ෂශ කරන තිතිතිති 

 ශව්,කශලීන කරමින් ඉදිරි ට ශැන  න්න්,  ශම් ත්,්,ව  

යනශ්,මකව ඉදිරි ට පව්,වශ ශැන  න්න්,  තවුන් ආරක්ෂශ කර 

ැත යුතු ශවනවශ.  

 

04. ශමම මහශ පරිමශණ වයශපශරික න් හශ ම් ශ පරිමශණ සහල් 
ශමෝල් හිමි න් ආරක්ෂශ කර ැනිමින් සහතික මිපකට 
පශරිශභෝගික ශට සහල් පනශ දීම සඳහශ රජ  සතු ශකටි 
කශලීන හශ දිගු කශලීන සැපසුම් ශමොනවශද? 

ැුව කථශනශ කතුමනි  අපට අතයව ය භශඩු  තිශනනවශ.   

අතරින් පසුගි  දිනවපදී සීනි  ිරශමන්ති  වැනි අතයව ය භශඩු  

රශශි ක් ශවශ ඳ ශපොශ ේදී ඉතශ ඉක්මනින් කළු ක  ආරමණ  

කරන්න පටන් ැ්,තශ. ති්,ත වුණ්,   කථශව කිව යුතුයි. එම 

නිසශ ජනතශවට පහසුශවන්  ශපශහිරශ න් අක් මිපකට එම 

භශඩු  පනශ දීම සඳහශ ැුව රශජය අමශතයතුමශ ැන්නශ වැ  

පිළිශව  පිළිනඳව ශම් සභශව දැනුව්, කරන ශපස මම ඉතශම 

ශැෞරවශ න් ඉල්පශ ිරටිනවශ. ැුව කථශනශ කතුමනි  ශනොශහොම 

සකතුතියි. 

 

ෙු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண்புமிகு லசந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ැුව කථශනශ කතුමනි  ැුව ශරෝහණ දිසශනශ ක මන්ත්රීතුමශ 

සූ  ප්ර කනවපට පිළිතුුව ශමශසේයි.  

ැුව මන්ත්රීතුමනි  ස්,ත ව ශ න්ම වී අ්,අ සගුවට ැැතිමක් 

ශනොශවයි ිරේය කශ ේ. මම   පිළිනඳව පැහැදිලි කරන්නම්.  

01.  වී ැන ශවප තිබුු මිලි න  0.4ක වී ප්රමශණ ක් වී අශපවි 
මඩු ප ට පනශ ැැතිමට අපි කටයුතු ක ශ. 

02.  පනශැ්, වී සඳහශ සහතික මිපක් අදශ  ැන ශකුවවන්ට 
ශැවීමට කටයුතු කර   වශ සහල් කර සුහපකශර සහ 
සශතොස මන්න් ශනදශ හැතිමට කටයුතු ක ශ.  

03.    3ශදශනම්ශේ ැන ශවප තිශනන වී පනශ ැැතිමට තමයි 
කටයුතු කශ ේ.  

04.  ශම් වන විට රජශහ මැදිහ්,වීම තු  ුහදල් අමශතයශස    
ශවශ ඳ අමශතයශස    සුහපකශර ශසේවශ  අශ වි සසවේයන 
හශ පශරිශභෝගික ආරක්ෂණ රශජය අමශතයශස    දිසක්රික්ක 
පහක ශපෞේැලික අස   සහ සුහපකශර වයශපශර  
සම්නන්ය වී ප්රයශන වී ශමෝල් පහක් සකථශපිත කර වී පනශ 
ැැතිශම් කටයු්,තට වී අශ වි මඩු ප  සමඟ සම්නන්ය 
ශවමින්  සහල් නිෂකපශදන  කර ශනදශ හැතිමට තමයි 
නපශශපොශරෝ,තු වන්ශන්.  

ශමහිදී විශ ේෂශ න්ම සඳහන් ක  යුතු කශරණ ක් තිශනනවශ. 

පශරිශභෝගික කටයුතු පිළිනඳ අධිකශරි  පනත  ක්තිම්, ශනොවන 

නිසශ   පනත  ක්තිම්, කිතිශම් මූලික පි වරක් විධි ට අපි අද 

උදෑසන පශරිශභෝගික කටයුතු පිළිනඳ අධිකශරි  (සසශ ොයන) 

පන්, ශකටුම්පත පශේලිශම්න්තුවට ඉදිරිප්, ක ශ. ශම් පන්, 

ශකටුම්පතින්  ම් භශඩු  කට පශපන මිපක් පැනවූ පසු   පශපන 

මිපට වැඩිශ න් භශඩු  අශ වි කශ ෝ,   සඳහශ අ  කරන ද  

ුහදප වැඩි කිතිමට කටයුතු කරපශ තිශනනවශ. ශමවැනි තිති ක් 

ශනොතිබූ නිසශ තමයි පශරිශභෝගික ශ ආරක්ෂශ කිතිම ශවනුශවන් 

හදිිර තිති ශරගුපශිර පැනවුශහ. සීනි සහ සහල් මිප ශවශ ඳ ශපො  

තු  අසීමිත ශපස ඉහ   ශම නිසශ තමයි අතිැුව ජනශධිපතිතුමශ 

රශේ හදිිර තිති ශරගුපශිර පනවපශ    ටශ්, වී  සහල් සහ සීනි 

සඳහශ පමණක් අතයව ය ශසේවශ ශකොමසශරිසකවරශ ක් ප්, කර  

 වශ රඳවශශැන ිරටින අ ශැන් මිපදී ශැන -රශජසන්තක කිතිමට 

ශනොශවයි-   අ ට සශයශරණ ුහදපක් ශැවශ   භශඩු  

පශරිශභෝගිකයින්ට පනශදීමට කටයුතු කශ ේ.   අනුව අතිැුව 

ජනශධිපතිතුමශ හදිිර තිති ශරගුපශිර  ටශ්, තිති පනවපු නිසශ 

ශවශ ඳ ශපො  තු  ුවපි ල් 042ක් පමණ වූ සීනි කිශපෝවක් අද 

වන විට ුවපි ල්  32කට ව ශ අක් ුහදපකට පනශ ැැතිමට 

හැකි ශව තිශනනවශ.   

අද සහල් පිළිනඳ ැැටුව්,  ථශ ත්,්,ව ට ප්, ශවමින් 

පවතිනවශ. නුහ්,  මම උශේ වුවශ ්, සඳහන් ක  පරිදි 

තව කරට්, ශවශ ඳ ශපො  තු  කිරි පිටි සහ සහල් පිළිනඳ  ම්කිිර 

ආකශර ක හිඟ ක් තිශනන නව පිළිැන්නවශ.   වශශේම පශෆක 

ැෑසකවප්, හිඟ ක් පවතින නව පිළිැන්නවශ. අනිේදශ පැවැ්,ශවන 

ජීවන වි දම් කමිටුශ දී ශම් සම්නන්යව තිශනන ප්ර කන සහ ැැටු 

පිළිනඳ දීේ  ව ශ න් සශකච්ඡශ කර  ශවශ ඳ ශපො  තු  

පශරිශභෝගික ජනතශවට සශයශරණ මිපකට අව ය භශඩු  පනශ 

ැැතිම සඳහශ අව ය පරිසර  ඉතශ ඉක්මනින් ශැො නඟනවශ 

කි න එක ශවශ ඳ අමශතයතුමශ්,  මම්, ශම් අවසකථශශ දී 

සඳහන් කර ිරටිනවශ.   වශශේම  පශරිශභෝගික අව යතශ 

ශවනුශවන් ශමවැනි ප්ර කන ඉදිරිප්, කරමින් පශේලිශම්න්තුව තු  

අදහසක ඉදිරිප්, කිතිමට කටයුතු කිතිම පිළිනඳව ශරෝහණ 

දිසශනශ ක මන්ත්රීතුමශට්, සකතුතිවන්ත ශවනවශ.  

ශනො ශහොම සකතුතියි. 

 
 

ෙු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සභශව කල් තනන අවසකථශශ  ශ ෝජනශව  ැුව මනූෂ 

නශනශ ක්කශර මන්ත්රීතුමශ.  
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එක්සත් ජාතීන්ගප මානව හිමිකම් ගකොමසාරිසන ශ්රී 

ලංකාව සම්බන්ධව අවධාසණය කළ කුු 
ஐக்கிய நாடுகளின் மனித உாிகமகள் 

ஆகணயாளரால் இலங்கக ததாடர்பாக 

முன்கவக்கப்பட்ட கருத்துக்கள்  
ISSUES HIGHLIGHTED REGARDING SRI LANKA BY UNITED 

NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS  
 
 

[අ.භශ.4.54] 

 

ෙු මනූෂ නානායක්කාස මහතා  
(மாண்புமிகு மனுஷ நாணாயக்கார)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

ැුව කථශනශ කතුමනි  සභශව කල් තනන අවසකථශශ  මශ පහත 

සඳහන් ශ ෝජනශව ඉදිරිප්, කරනවශ: 

 

එක්ස්, ජශතීන්ශේ මශනව හිමිකම් පිළිනඳ 48 වන සැිරවශර  

020 .2 . 3 දින ජිතිවශ හිදී පැවති අතර  එහිදී එම සැිරවශර  අමතමින් 

මශනව හිමිකම් පිළිනඳ ශකොමසශරිසක මිශෂල් නැෂශල් මහ්,මි  ශ්රී පසකශව 

පිළිනඳව කරන පද ප්රකශ  න් සම්නන්යශ න් ශමම ැුව සභශශ  

අවයශන  ශ ොුහ කරවමි.  

එහිදී  වේතමශනශහ ශ්රී පසකශව ුහුණණ පශ සති ආේිරක  සමශජ   හශ 

පශපන අභිශ ෝැවපට ශහේතූන් ශපස මූලික අයිතිවශිරකම්  ිරවිල් අවකශ   

හැකිළී  ශම  ප්රජශතන්ත්රවශදී ආ තන  සමශජ සමන්  හශ තිරසර සසවේයන  

ශකශරහි මිලිටරිකරණ  සහ වැවීම ශනොමැතිකම  න ත්,්,ව න්ශැන් 

අඛ්ඩු ව එල්ප වන පී ශකශති නපපෑම  න කුවු ශකශරහි ප්රයශන 

ව ශ න් අවයශන  ශ ොුහ වි . 

හදිිර තිති  පැනවීම  මශනව හිමිකම් ක්රි ශකශතින්ට හිරිහැර කිතිම  බි  

ැැන්වීම  අධිකරණ ක්රි ශ මශේැ හරහශ අපහසුතශවට ප්, කිතිම හශ ආඩුක්ව 

විශ චන  කරන ිරසුන්  විේව්, වෘ්,තිකයින් සහ ආැමික නශ කයින් 

දක්වශ වූ මේදන   න කුවු ශකශරහි විශ ේෂ අවයශන  ශ ොුහ කර සත.  

සශමකශමි උේශ ෝෂණ හශ අනුසකමරණවපට එශරහිව අධික නප  

භශවිත කිතිම  උේශ ෝෂකයින් අ්,අ සගුවට ැැතිම ශහෝ නිශරෝයශ න 

මයයසකථශනවපට ශ ොුහ කිතිම සහ ිරවිල් සමශජ ක්රි ශකශරින් මේදන ට නව 

ශරගුපශිර සම්පශදන  කිතිම  න කුවු නිදසුන් ශපස ශපන්වශ දි  හැකි .  

තවද  අධිකරණශහ සකවශධීන්,ව  පිළිනඳව කුවු දැක්වුවශහෝ, 

වසන්ත කරන්නශශැො  නිදහසක කිතිම  පශසකම් ප්රහශරශ න් විපතට 

ප්,වූවන්ට සතය ඉටු ශනොකිතිම   කමින්ද ිරල්වශ නිදහසක කිතිම  ශපොලිසක 

අ්,අ සගුශ දී පුේැප න් මි   ශම  ත්රසකතවශද  වැ ැක්වීශම් පනත 

අවභශවිත කිතිම වැනි අවසකථශ ැණනශවක් නිදසුන් ශපස දැක්වි  හැකි ශ . 

මිශෂල් නැෂශල් මහ්,මි ශේ ශමම ිර ු ශචෝදනශ ව්,මන් පශපන 

සම ට අදශ  වන නැවින්  ශමම ප්රකශ   තුළින් පැන නැඟී සති ත්,්,ව  

නිවැරදි කිතිමට ආඩුක්ව වහශම පි වර ැත යුතු  ැයි ශමම ැුව සභශවට 

ශ ෝජනශ කරමි.න 

 

ෙු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! කවුුවන් ශහෝ ැුව මන්ත්රීවර ම් මූපශසන  
සඳහශ ැුව ශකෝකිපශ ගුණවේයන මන්ත්රීතුමි ශේ නම ශ ෝජනශ 

කරන්න. 

 
ෙු තාසක බාලසූරිය මහතා (කලාපීය සහගයෝගිතා 

ක යුතු සාජ අමාතතුමා)  
(மாண்புமிகு தாரக பாலசூாிய - பிராந்திய உறவு 

நடவடிக்கககள் இரா ாங்க அகமச்சர்)  

(The Hon. Tharaka Balasuriya - State Minister of Regional 
Co-operation)  
ැුව කථශනශ කතුමනි  නැුව ශකෝකිපශ ගුණවේයන 

මන්ත්රීතුමි  දැන් මූපශසන  ැත යුතු න යි මශ ශ ෝජනශ කරනවශ. 

ෙු ගප්රේම්නාත් සී. ගදොලවත්ත මහතා 
(மாண்புமிகு பிதரம்நாத் சி. ததாலவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)  
 

විසින් සනථිස කසන ලදී. 
ஆதமாதித்தார். 
Seconded. 

 
ප්රශනනය විමසන ලදින්  සවා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුුව ෙු කථානායකතුමා මූලාසනගයන් දවත් වූගයන්  

ෙු ගකෝකිලා ගුණවර්ධන මහත්මිය මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்று அகலதவ, மாண்புமிகு (திருமதி) தகாகிலா குணவர்தன 

அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள். 
      Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and THE HON. 
(MRS.) KOKILA GUNAWARDENE took the Chair. 
 

ෙු මනූෂ නානායක්කාස මහතා  
(மாண்புமிகு மனுஷ நாணாயக்கார)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

මූපශසනශරූඪත් ැුව මන්ත්රීතුමි නි  වි කලි පුටුවක් ශපන්වපශ 

ජනතශවශේ මනස ශවනසක කරපශ තමයි ශම් ආඩුක්ව නප ට 

ආශ . එශහම නප ට සවිල්පශ පසුගි  ආඩුක්ව ක  ශහොඳ 

ශේවල් දිැටම ක්රි ශ්,මක කරනවශ කි පශ අද ජිතිවශ ගිහිල්පශ 

කි නවශ. පසු ගි  කශපශහ කි වශ අතුුවදන්වූවන්ශේ ශකොමිසම 

වහනවශ  හශනිපූරණ  සඳහශ වන කශේ ශප  වහපශ දමනවශ 

කි පශ. දැන් ජනශධිපතිවර ශ එක්ස්, ජශතීන්ශේ සුහළුවට ගිහින් 

කි නවශ  නඅපි  වශ ඉදිරි ට කරශැන  නවශන කි පශ. පසකශශ දී 

ශදම     සකශපෝරශව විශ චන  කරපශ සශමරිකශවට ගිහින් 

ශදම    සකශපෝරශවට ආරශයනශ කරනවශ  සශකච්ඡශවට එන්න 

කි පශ. එක්ස්, ජශතීන්ශේ මශනව හිමිකම් පිළිනඳ මහ 

ශකොමසශරිසකවරි  ශම් කි න්ශන් ශැෝසශභ  රශජපක්ෂ 

මැතිතුමශශේ ආඩුක්ශවන් ක  ශේවල් ැැන. එක්ස්, ජශතීන්ශේ 

මශනව හිමිකම් පිළිනඳ මහ ශකොමසශරිසකවරි ශේ ශචෝදනශ ැැන 

නැවත වතශවක් කි නවශ නම්  මශයයශ දින්ට තේජනශ්,මක 

 කරකථන සමතුම් එනවශ  ිරවිල් ක්රි ශකශරින්  ආඩුක්ව විශ චන  

කරන අ  අපරශය පතික්ෂණ ශදපශේතශම්න්තුවට ශැනි නවශ  

ස්,ත කථශ කශ ෝ, CID එකට ශැනි නවශ වැනි කශරණශ තමයි 

කි න්ශන්.  වශ තමයි ශවන්ශන්.  ක දඬුවම් මන්දිර ක්  භ  

කරන ශමවපමක් නවට ප්, කරශැන තිශනනවශ. එතශකොට 

ශම්ශකන් අු්, සසසකකෘති ක් පටන් අරශැන තිශනනවශ. 

සශමකශමී විශරෝයතශකුවවන් නපහ්,කශරශ න් නිශරෝයශ න ට 

අරශැන ගිශහ ශම් ආඩුක්වයි.  

ඊ ඟට   මයි   ශදශනම් පැහැරශැන ගි  නක්ශවන් 

කරන්නශශැො ව නිදහසක කශ ේ ශම් ආඩුක්වයි. උසශවිශ න් තුණ 

නිශදොසක ශකොට නිදහසක ක ශ ශනොශවයි  තිතිපතිවර ශ තමයි නක්ව 

ඉල්පශ අසක කර ැ්,ශ්,.   වශශේම  කමින්ද ිරල්වශශේ නිදහසකවීම 

අද ශේ පශපන කශරණශවක් නවට ප්,ශවපශ තිශනනවශ. 

ත්රසකතවශද  වැ ැක්වීශම් පනත  ටශ්, තිතිඥ න්  මශනව 

ක්රි ශකශරික න්  කවි ලි පු අ   මතවශද පතුරවපු අ ව 

අ්,අ සගුවට අරශැන තිශනනවශ. ජනශධිපතිවර ශ ජිතිවශ 

සුහළුවට  න අතරවශදශහදීම තමයි ශපොහශන් ර්,ව්,ශ්, 

සමතිවර ශ නන්යනශැශර ට ගිහිල්පශ ිරරකුවවන්ශේ තළුවට 

පිසකශතෝප  ති න්ශන්.  ම්,පැන් බීපශ තව්, කේටි ්, එක්ක 

එල්ුම් ැහ නපන්න තමයි තුණ නන්යනශැශර  සතු ට  න්ශන්. 

ශම්වශ මශනව හිමිකම්වපට ශකොශහොම නපපශවිද?   විධි ට ශදම  

ිරරකුවවන් දණ ැසකසවපශ  තවුන්ශේ තළුවට පිසකශතෝප  ති පශ  

නඅශ්ත ආඩුක්ව තිශනන්ශන්  අපට නනෑ ශද ක් අපි කරනවශන 

කි න්න පුළුවන් හයි  එන්ශන් ශකොශහොමද? එතශකොට ශපොලීිර  

643 644 



පශේලිශම්න්තුව 

භශර සමති කි නවශ තළුවට ති පශ තිශ න පිසකශතෝප  

තිතයනුූලප පිසකශතෝප ක් කි පශ.  ක හරි කථශවක්ශන්. ශම් 

විධි ට ගිහිල්පශ තිතයනුූලප පිසකශතෝප ක් තළුවට ති න්න 

පුළුවන් නම්  ිරරකුවශවෝ මරන්න්, පුළුවන්ශන්. ශම්ක පුුවේද. 

ශම් විධි ට තමයි මීට කලිනු්, නන්යනශැශරශහ ිර කවීමක් වුශඩු. 

පිට රට ගිහින් කි නවශ ජශතික සසහිඳි ශව කි පශ  ශමහශට 

සවිල්පශ ජශතිවශද  අවුසකසනවශ. පශසකම් ප්රහශර  සම්නන්යශ න් 

පතික්ෂණ කරනවශ කි පශ නප ට ආපු අ  ජනශධිපති විමේ න 

ශකොමිසශමන් වැරදිකුවවන් ශපස නම් ක  දමත්රීපශප ිරරිශසේන 

මැතිතුමශට විුවේයව ශමොම්්, කරන්ශන් නැහැ.   ැැන තිති  

ක්රි ශ්,මක කරන්න කි පු ශපොලිසක නිපයශරින් තුන්ශදශනම්ව 

රජශහ සශක්ෂිකුවවන් නවට ප්, කරපශ    අ ව නිශදොසක ශකොට 

නිදහසක කරන්න සැපැසකම ැහනවශ.  ශක් මහ ශමො කුවවශ  ට 

ැහන්න plan එක ැහනවශ.  

මූපශසනශරූඪත් ැුව මන්ත්රීතුමි නි    විතරක් ශනොශවයි. 

සසහිඳි ශව පැ්,තකට දශපශ ජශතිවශද  වපුරන්න ැපශැො අ්,ශ්, 

ඥශනසශර හශුහ කුවශවෝ සතුළු සකවශමීන් වහන්ශසේපශ කඩු ශ මක් 

දශපශ  ජශතික නශළිකශව පශවිච්චි කරපශ අල්පශහක ශදවිශ ෝ තමයි 

පශසකම් ප්රහශරශහ මහ ශමො කශර ශ කි න තැනට ශැනැල්පශ 

තිශනනවශ. ශම් ශමොකක්ද නැවත වතශවක් කරන්න හදන්ශන්  ශම් 

ශනෝම්න ැැුණශ  කවුද  ැහන්න උදවු කශ ේ කවුද  සැපසුම් කශ ේ 

ක වුද  ැහන නව දැනශැන නපශශැන හිටිශහ කවුද    දවසකවප 

නිවශක් දශපශ ගි  ශපොලිසකකශරශ ෝ කවුද කි පශ ශසො න්ශන් 

නැතිව? 

එක්ස්, ජශතීන්ශේ මශනව හිමිකම් පිළිනඳ මහ 

ශකොමසශරිසකවරි  එල්ප ක  ිර ු ශචෝදනශ ශැෝසශභ  රශජපක්ෂ 

ආඩුක්ව කශපශහ ිරේය ශවච්ච වැරදි. වහශම ශම්වශ නිවැරදි 

ශනොකශ ෝ, නරපත  ප්ර කන ක් ශවනවශ. ශවනදශට කි ශ  අශ්ත 

රශජය නශ කශ ෝ  නශකොට ශදම    සකශපෝරශව තමයි ශවන 

ශවන රටවපදී ූ කි න්ශන්  උේශ ෝෂණ පව්,වන්ශන් කි පශ. 

දැන් මිපශශනෝ විතරක් ශනොශවයි  ශම් රශේ රශජය නශ ක ශ 

සශමරිකශවට  නශකොට්, විශරෝය  දක්වන්ශන් ශදම  මිනිසකසු 

විතරක් ශනොශවයි; ිරසහප මිනිසකසු  ශනෞේය මිනිසකසු  

කශතෝලිකශ ෝ. ශම් පසකශශ  මිනිසකසු තමයි අද   රටවපදී 

විශරෝය  පශන්න පටන් අරශැන තිශනන්ශන්.    ශම් රට ආරක්ෂශ 

කර ැන්න නනෑ නිසශ.  

ශනොශහොම සකතුතියි.  

 

ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ශ ෝජනශව සකිරර කිතිම  ැුව ශේ.සී. අපවතුවප මන්ත්රීතුමශ. 

තනතුමශට විනශඩි 5ක කශප ක් තිශනනවශ. 

 
[අ.භශ. 5.22] 

 

ෙු ගේ.සී. අලවතුවල මහතා 
(மாண்புமிகு த .சீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

මූපශසනශරූඪත් ැුව මන්ත්රීතුමි නි  අද දින සභශව කල් තනන 

අවසකථශශ දී ැුව මනූෂ නශනශ ක්කශර මන්ත්රීතුමශ ඉතශම 

කශශපෝචිත ශ ෝජනශවක් ඉදිරිප්, ක ශ. මම   ශ ෝජනශව සකිරර 

කරනවශ. ශම්ක ඉතශම නැරෑුවම් කශරණශවක් නවට ප්, ශවනවශ. 

020 .2 . 3ශවනි දශ එක්ස්, ජශතීන්ශේ මශනව හිමිකම් පිළිනඳ මහ 

ශකොමසශරිසකවරි  වන මිශෂල් නැෂශල් මහ්,මි  එල්ප ක  

ශචෝදනශ දිහශ නැුවශම ශ්තනවශ   ිර ල්පම ශම් රජ  ප්, වුණශට 

පසුව  ශම් රජ  විිරන් සති ක  ත්,්,ව න් නව. ශමහි තිශනන 

භ ශනකම කශරණ   කයි. ශමොකද  ශම් රජ  රශේ ජනතශවශේ 

මශනව හිමිකම් උල්පස න  කරන නවට දැන් ශචෝදනශ 

ැණනශවක් තිශනනවශ.    

02 5ට කලින් ශම් රට පශපන  කරපු මහින්ද රශජපක්ෂ 

රජශහ අ  මැතිවරණ ශවපශශ දී වි කලි පුටුවක් ැැන කථශ ක ශ. 

නුහ්,  02 5 ිරට නපශහ ිරටි අශ්ත රජ ට විශේය   ව ශ න් 

ජ ග්රහණ ැණනශවක් හිමි වුණශ. එකක් තමයි  GSP Plus සහන  

නැවත පැබීම. GSP Plus  සහන  අවුුව ක ැණනශවක් අපට අහිමි 

ශවපශ තිබුණශ. අද අශ්ත රශේ ශ ොපේ ප්ර කන ක් තිශනනවශ. එවැනි 

ත්,්,ව ක් තු  දැන් යුශරෝපශ පශේලිශම්න්තුශවන් ශ ෝජනශවක් 

සවි්, තිශනනවශ  GSP Plus සහන  සම්නන්යශ න් නැවත 

වතශවක් සපකශ නපන්න කි පශ. එහි නිශ ෝජිත න් පසකශවට 

සවි්,   සම්නන්යව ශසො ශ නපන්න නි මිතයි. එශහම 

ත්,්,ව ක් තු  රජ  ශම් කරන ක්රි ශවලි  නිසශ - ශවන කවුුව්, 

ශනොශවයි  රජ  කරන ක්රි ශවලි  තු  - අපට ශම් ශේවල් අහිමි 

ශවන්න ඉ  තිශනනවශ.   නිසශ අපි පැහැදිලිව කි නවශ  නැවත 

වතශවක් අශ්ත රටට GSP Plus සහන  අහිමි වුශණෝ,   ම්,සය 

අපන න සඳහශ යුශරෝපශ න් පනශ ශදන න ක සහන අහිමි වුශණෝ, 

අපට තව ශ ොපේ ප්රමශණ ක් අහිමි වනවශ විතරක් ශනොශවයි  

කුකි ශ වි ශප ප්රමශණ ක් නැති වන නව. අපට මතකයි  පසුගි  

වතශශ  GSP Plus සහන  අපට නැති වුණශම අශ්ත රශේ වි ශප 

පිරිසකට කුකි ශ නැති වුු නව. ශම්වශ නපපශන්ශන් රශේ 

සශමශනය ජනතශවට. අද තුන්ශ පක් ති ශ එක ශ පම්්, 

අමශුවශවන් ශහො ශශැන කන ජනතශවට තමයි ශම්වශට වන්දි 

ශැවන්න ිරේය ශවන්ශන්.  

ශම් රජශහ සමහර සමතිවුව අද නන්යනශැශරවපට ගිහින් 

තුවක්ම්ව ශපන්වශ සැකකුවවන් බි  වේදනවශ; තවුන්ට තේජන  

කරනවශ.   ිර කවීම් සම්නන්යශ න් ශම් රශේ තිති  ක්රි ශ්,මක 

ශවන්ශන් ශකොශහොමද? ශපොලිසකපතිවර ශ කි ශ තිබුණශ  න  

සම්නන්යව පැමිණිල්පක් නැහැන කි පශ. මම සතුළු අශ්ත සමගි 

ජන නපශ ැශහ ැුව මන්ත්රීතුමන්පශ ගිහින් පැමිණිල්පක් ඉදිරිප්, 

ක ශ. පැමිණිල්ප ඉදිරිප්, කරපශ ශම් වනවිට සති කට වැඩි 

කශප ක් ැත වී තිශනනවශ. අපි අහනවශ    සම්නන්යශ න් ැ්, 

ක්රි ශ මශේැ  ශමොකක්ද කි පශ.  

අද ජශතයන්තර ව ශ න් අපට සති ශවපශ තිශනන ප්ර කන 

ැණනශවම ශම් ආඩුක්ව විහින් දශ ැ්,ත ප්ර කන. හැනැයි   වශට 

වන්දි ශැවන්න ශවපශ තිශනන්ශන් රශේ ශපො ක ජනතශවටයි. 

අනශැතශහ අපට  ම්  ම් නශයශ ආශවෝ,   වශට වන්දි ශැවන්න 

ශවන්ශන්්, ශම් රශේ ශපො ක ජනතශවටයි.   නිසශ  ශම  සශමශනය 

කශරණශවක් ශනොශවයි කි න එක අපි පැහැදිලිව කි නවශ.  

මිශෂල් නැෂශල් මහ්,මි  ඉදිරිප්, ක  ිර ු කශරණශ රජ  

විිරන් විහින් සති කර ැ්, කශරණශ. ගුුවවුව උේශ ෝෂණ  ක  

අවසකථශශ  ිර ක වූ ශේ අපි දැක්කශ ශන්. අශ්ත දුවවන්ට අවුුව ක 

එකහමශරක පමණ කශප ක් තිසකශසේ පශසශල් අයයශපන  පනන්න 

නැරි ශවපශ තිශනනවශ. වි කහල්පතිවුව සහ ගුුවවුව පශසල් 

දුවවන්ට සකශ ච්ඡශශවන් මශේැැත රම ට අයයශපන  පනශ ශදන 

අවසකථශවක    අ  ඉදිරිප්, ක   ම්  ම් ැැටු ආඩුක්ව 

සශකච්ඡශ මශේැශ න් විසඳශ ැන්න කටයුතු කශ ේ නැහැ.   අ  

උේශ ෝෂණ කරන ශවපශශ  නිශරෝයශ න තිති තිති  ටශ්, 

අ්,අ සගුවට ශැන උසශවි ට ඉදිරිප්, ක ශ. උසශවිශ න්   අ  

නිදහසක ක ශම ශමොකක්ද කශ ේ? ශපොලීිර  ගිහිල්පශ උසශවිශහ 

ශැේටුව  ඟ නසක නව්,වශශැන ඉඳපශ  නිශරෝයශ න තිති තිති 

 ටශ්, අරශැන ගිහිල්පශ වි ශප ශපස හිරිහැර ක ශ.   තුළින් 

තමයි ගුුවවුවන්ශේ ප්ර කන  උග්ර වුශඩු.  
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ඊ ඟට  ඊශහ-ශපශේදශ දිනක වි කහල්පති සසැම  නිශ ෝජන  
කරන වි කහල්පතිවුව ශදශදශනම් අපරශය පතික්ෂණ 
ශදපශේතශම්න්තුවට අරශැන ගිහිල්පශ පැ  ැණනක් ති ශශැන 
ප්ර කන කරපශ  ශනොශ ම්්, ආකශරශහ නපපෑම් කර තිශනනවශ. අද 
ශම් රශේ සශයශරණව තමන්ශේ ඉල්ලීම් ඉදිරිප්, කරන 
වෘ්,තී ශ දීන්ට හදිිර තිති   ටශ්, ඉතශ අසශයශරණ විධි ට ශම් 
කරන නපපෑම් නිසශ තමයි අද අපිට මශනව හිමිකම් ක  කිතිම හශ 
සම්නන්ය ප්ර කන ැණනශවක් සවිල්පශ තිශනන්ශන්.  02 5 අපි 
පනශැ්, ජ ග්රහණ ආපසකසට හරවශ  අශ්ත රට ඉතශ අශික්ෂිත හශ 
නරක ත්,්,ව ට ප්, කරන්න උදවු කරපශ තිශනන්ශන් ශම් 
රජ යි.  

අශ්ත ැුව මනූෂ නශනශ ක්කශර මන්ත්රීතුමශ අශ්ත රටට ඉතශ 
වැදැ්,  අව ය ශ ෝජනශවක් අද දින සභශව කල් තනන අවසකථශශ  
ඉදිරිප්, කර තිශනනවශ. අපි ශම් ශවපශශ  මශනව හිමිකම් හශ 
සම්නන්ය කශරණශවපදී ඉතශ පරිසකසශමන් කටයුතු කරන්න නනෑ. 
නුහ්,  රජ  මැදිහ්, ශවපශ ශම් කරන ක්රි ශකශරකම් ැැන පේජශ 
ශවන්න නනෑ. රජ  ශම් කරන ක්රි ශකශරකම් නිසශ අනශැතශහ 
අපට  ම්  ම් සම්නශයක ආශවෝ, රජ  ශම්වශට වැ කි න්න නනෑ. 
  විතරක් ශනොශවයි   ශකන් වන පශක්ව අශ්ත රශේ සමසකත 
ජනතශවටම නපපශනවශ කි න එක්, මතක් කරමින්  මූපශසනශරූඪත් 
ැුව මන්ත්රීතුමි නි  මට ශවපශව පනශ දීම පිළිනඳව තනතුමි ට 
සකතුතිවන්ත ශවමින්  මශේ වචන සකවල්ප  අවසන් කරනවශ. 

 

ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ැුව ශප්රේම්නශ්, සී. ශදොපව්,ත මන්ත්රීතුමශ. තනතුමශට විනශඩි 

තුනක කශප ක් තිශනනවශ. 

 
 

[අ.භශ. 5.25] 
 

ෙු ගප්රේම්නාත් සී. ගදොලවත්ත මහතා 
(மாண்புமிகு பிதரம்நாத் சி. ததாலவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)  

මූපශසනශරූඪත් ැුව මන්ත්රීතුමි නි  අද ශම් ශ ෝජනශව ශැනශපු 

අ ශේ ඉතිහශස  නැුවශම  ශමවැනි ශ ෝජනශවක් ශැන  ම ැැන 

පු කම ශවන්න ශද ක් නැහැ.  

අශ්ත රශේ රණ විුවශවෝ යුද අපරශය ක ශ කි පශ  එක්ස්, 

ජශතීන්ශේ මශනව හිමිකම් කවුන්සප ට ගිහිල්පශ කි පශ  එකඟතශ 

සහිතව  සම්ුහති සහිතව ශ ෝජනශවක් ශැනශපු විශේ  

සමතිවරශ ක් හිටපු පසුගි  රජශහ නිශ ෝජිතශ ෝ -මන්ත්රීවුව- 

තමයි ශමවැනි ශ ෝජනශ ශැනැල්පශ අද කථශ කරන්ශන්.  

අද   අ  නමිලිටරිකරණ න කි න වචන   ම් ආකශර කින් 

වැකුදි ශපස ශ්,ුවම් ශැන තිශනන නව මම පැහැදිලිව කි න්න 

නනෑ. ශම් රශේ මිලිටරිකරණ ක් තිශනන්ශන් ශකොශහද? ශම් රශේ 

ආඩුක්ව ශැන න්ශන් ශ්රී පසකශ ශපො කජන ශපරුහණයි. අශ්ත රශේ 

ජනශධිපතිතුමශ හිටපු හුහදශ නිපයශරි ම් නව ස්,ත. හැනැයි  එතුමශ 

ශ්රී පසකශ ශපො කජන ශපරුහශඩු සශමශජික්,ව  අරශැන  එම 

පක්ෂශ න් ජනශධිපති අශ්තක්ෂක ශ ශවපශ  මහින්ද රශජපක්ෂ 

මැතිතුමශශේ ආය ේවශද  මයයශහ ශේ පශපන ප්රවශහ ක් තු යි 

ජනශධිපති ශවන්ශන්.   තු  සමහර අවසකථශවපදී ශේ පශපන 

ප්,වීම්වපට සමහර හුහදශ නිපයශරින් ප්, ශවපශ තිශනනවශ. 

හැනැයි  අපි එන්න්,කරණ ට හුහදශව ශ ොදශශැන තිශනනවශ 

නම්   ක කරන්ශන් අශ්ත ආඩුක්ව. ආඩුක්වක් හැටි ට අපි ැන්න 

ශේ පශපන තීරණ  අනුවයි එශහම තීන් ක-තීරණ ැන්ශන්.   නිසශ 

වරේදශ ැන්න එපශ; මිලිටරිකරණ  කි න වචන  වරදවශ ශ්,ුවම් 

ැන්න එපශ.  අශ්ත රජ  තු  තිශනන්ශන් අව යතශව අනුව  අව ය 

තැනදී නිිර පුේැප න් ශ ොදවශශැන කටයුතු කරන සකවරූප ක්.  

මිශෂල් නැෂශල් මහ්,මි  කි න කථශ නැුශවෝ,   එතුමි පශ 

අශ්ත ආඩුක්ව ැැන  අශ්ත රට ැැන ත  සකවරූපශ න් තමයි 

පසුගි  කශප  පුරශවටම කථශ කශ ේ කි න එක අපි පැහැදිලිව 

කි න්න නනෑ. තුහන්නශන්ශසේපශ ගිහිල්පශ අපට විුවේයව  අපි යුද 

අපරශය ක ශ  කි පශ කනපින්දම් ශවමින් කථශ ක  නිසශයි 

තුහන්නශන්ශසේපශට ශනොශ ක් ශනොශ ක් වරප්රසශද පැබුශඩු. අද 

අශ්ත යුද හුහදශව ආරක්ෂශව කරන්න  අශ්ත සකවශධීන්,ව  ආරක්ෂශ 

කරන්නයි අපි කටයුතු කරන්ශන්.  පශසකම් ඉරිදශ ප්රහශර  ැැන කථශ 

කරනශකොට එතුමි  එක් අවසකථශවක කි නවශ  පශසකම් ප්රහශර ට 

සම්නන්ය වූවන්ට දඬුවම් ශදන්න නනෑ කි පශ. අශනක් අතට 

කි නවශ  සැකකුවවන් නිදහසක කරන්න නනෑ කි පශ. ශමොකක්ද 

ශම් ශදබිඩි පිළිශවත?  අපිට තිශනන ප්ර කන   කයි. එතුමි පශ 

කිිරම ශ පශවක රටක් හැටි ට අපට අව ය ශේ කරන්න   

සකවශධීනව කටයුතු කරන්න ශදන්ශන් නැහැ.  

අධිකරණ  ැැන කථශ කරනශකොට දමත්රීපශප ිරරිශසේන 

මැතිතුමශ ැැන කථශ ක ශ. අධිකරණ ක්රි ශවලි ක් ැැන කථශ 

කරන්ශන් නැහැ කි වශ. එතුමි ශේ   ප්රකශ   නැුවශම මට පු කම 

හිශතනවශ. ශමොකද  එක පැ්,තකින් කි ැශවනවශ  පශසකම් 

ප්රහශරශහ වින්දිත න්ට සශයශරණ  ඉෂකට ශවන්න නනෑ කි ශ. 

අශනක් පැ්,ශතන් කි නවශ    අදශ  සැක කුවවන්ව ුහදශ 

හරින්න කි පශ.   නිසශ අද ශදබිඩි පිළිශවතක් තමයි  පැහැදිලිව   

අ  ඉදිරිප්, කර තිශනන්ශන්. අපි කිිරම ශවපශවක සශමකශමී 

උේශ ෝෂණවපට ත  කි න අවහිර කරන්න  න්ශන් නැහැ. 

හැනැයි  මට මතක් ශවනවශ  පසුගි   හ පශපන ආඩුක්ව කශපශහ 

කටයුතු ක  ආකශර .  අද මම හිතන්ශන් මනූෂ නශනශ ක්කශර 

මැතිතුමශ ශපොේ ක් භ  ශවපශ ඉන්නවශ  CID එකට එන්න කි වශ 

කි පශ. නවශ ශහොඳ පන්නර. නවශට ගිහිල්පශ භ  නැතිව ුහුණණ 

ශදන්න නනෑ. ප්රකශ  දීපශ සවිල්පශ භ  නැතිව තමන්ශේ හයි  

ශපන්වන්න නනෑ. ශමොකද   හ පශපන ආඩුක් කශප  පුරශවට පළි 

ැ්,ශ්, ශකොශහොමද කි න එක අපට අමතක නැහැ. හැනැයි  

ප්රැතිය ලි ආඩුක්වක් හැටි ට අපි  තුහන්නශන්ශසේපශශේ 

උේශ ෝෂණ කරන්න තිශනන අයිති ට  විශරෝයතශ දක්වන්න 

තිශනන අයිති ට කිිරම ශවපශවක අවහිර ශනොකරන නව 

පැහැදිලිව කි න්න නනෑ. අධිකරණ ට අපි අත තනපශ්, නැහැ. 

පදික ශ දිකශවප ශවශ ඳශම් කරන අ  නිශ ෝජන  කරන 

සසැමශහ සභශපතිට ඊශහ අධිකරණශ න් සප පනශ  කන්නශ අපි 

දැක්කශ.   අ  තුහන්නශන්ශසේපශශේ වෘ්,තී  සමිති ක්රි ශකශතින්. 

ආඩුක්වක් හැටි ට අපි අව ය කටයුතු ක්රි ශ්,මක කරනවශ විනශ 

අධිකරණ ට කිිරම ආකශරශහ අත ශපවීමක් කරන්ශන් නැහැ 

කි න කශරණ  මතක් කර ිරටිනවශ. අදහසක ශැොන්නක් දක්වන්න 

තිබුණ්, ශවපශව අවසන් නිසශ මශේ කථශව අවසන් කරනවශ.   

   

සකතුතියි. 

 

ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ැුව එම්. . සුමන්තිරන් මන්ත්රීතුමශ. තනතුමශට විනශඩි පහක 

කශප ක් පැශනනවශ. 

 
 

[5.09 p.m.] 
 

ෙු එම්.ඒ. සුමන්තිසන් මහතා 
(மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Thank you, Hon. Presiding Member, for the time 
allotted for me to speak a few words on this Adjournment 
Motion.  

647 648 



පශේලිශම්න්තුව 

Madam, the problem with the Government seems to 
be its doublespeak. I have here with me a tweet by His 
Excellency the President made on the 21st of July this 
year, where he says, I quote: 

“We are committed to work with the UN to ensure 
accountability and human development...." 

He says “....to work with the UN to ensure 
accountability".  

 "...........to achieve lasting peace and reconciliation.”  

Then, he says, I quote: 

“We are dedicated to resolving the issues … to ensure justice 
and reconciliation by implementing necessary institutional reforms.” 

We welcomed it immediately. Whenever there has 
been a progressive move by the Government, we have 
publicly welcomed it. We tweeted the President’s tweet 
saying, “We welcome and assure our support to the 
President’s commitment to work with the UN on 
accountability” and also said, “…awaiting further moves 
of the Government in this regard” because we know that 
you can await and await and await and nothing comes 
about. We say that because it was on the 26th of May, 
2009 that His Excellency Mahinda Rajapaksa made a 
Joint Statement with the visiting Secretary-General of the 
UN, Ban-Ki-Moon, in Kandy assuring him of certain 
inquiries that would be made. Twelve years hence, his 
brother, His Excellency Gotabaya Rajapaksa, says the 
same thing and then, the Foreign Ministry says, “No, we 
will not agree to any external mechanisms”. The President 
says one thing - perhaps the Hon. Tharaka Balasuriya is 
going to reply to that - but your Minister, rejecting the 
oral update, says, "We cannot agree to any agreement 
with the UN on this". That is a doublespeak.  

Similarly, the call by the President to talk to the Tamil 
Diaspora, we have welcomed.  

 

ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have two more minutes. 

 

ෙු එම්.ඒ. සුමන්තිසන් මහතා 
(மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Madam, I will just make one point and conclude.  

But, on the 16th of July this year, the President invited 
the TNA to come to talk with him and at the last minute, 
he put it off - maybe, there was some issue - and then, 
sent two letters to us saying, “Very soon, we will talk. We 
will fix a date”. Two months hence, we are still waiting, 
but he goes to New York and wants to talk to the Tamil 
Diaspora. We have welcomed it, too. All the very best to 
him! But, first he must talk to us, the Representatives of 
the Tamil people here and settle this issue.  

Thank you.       

ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ැුව  ශන්ත නඩු ශර මන්ත්රීතුමශ. තනතුමශට විනශඩි තුනක 

කශප ක් තිශනනවශ. 
 

[අ.භශ. 5. 0] 
 

ෙු ශාන්ත බණ්ඩාස මහතා 
(மாண்புமிகு சாந்த பண்டார) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

මූපශසනශරූඪත් ැුව මන්ත්රීතුමි නි  මට පැබී තිශනන්ශන් ශකටි 

කශප ක් නිසශ ැුව මනූෂ නශනශ ක්කශර මන්ත්රීතුමශ විපක්ෂ  

ශවනුශවන් ඉදිරිප්, ක  ශ ෝජනශවට අදශ ව කුවු කිහිප ක් 

පමණක් ඉදිරිප්, කරන්න නපශශපොශරෝ,තු ශවනවශ. 

විශ ේෂශ න්ම අතිැුව ජනශධිපතිතුමශ දමි    සකශපෝරශවට 

සශකච්ඡශවට එන්න කි පශ ආරශයනශ කිතිශම් කශරණ  අද දවස 

පුරශ විවිය අවසකථශවප දැඩි ශපස විශ චන ට පක් කරනවශ අපි 

දැක්කශ. දමි    සකශපෝරශව හැ කශඩු ශකොශහොමද? විපක්ෂශහ 

ශනොශහෝ මන්ත්රීවුවන් අද ශමතැනදී වරේදශශැනයි කථශ කශ ේ. 

දමි    සකශපෝරශව තිශනනවශ  එල්ටීටීඊ   සකශපෝරශව තිශනනවශ. 

දමි    සකශපෝරශව හැ කශඩු නිකම්ම ශනොශවයි. ශේ.ආේ. 

ජ වේයන මහ්,ම ශ ශම් රට පශපන  කරපු කශපශහ    83 දී 

සති වුු ඉව්, කර ැන්න නැරි කළු පැල්පම වන කළු ජූලි  නිසශ 

දමි  ජනතශවට එදශ දැඩි අසශයශරණ ක් ිර ක වුණශ.   නිසශම එදශ 

ශම් රශේ හිටපු දමි  විේවතුන්ට    වශශේම ශම් රශේ හිටපු 

ආේිරකම  ව ශ න්  ක්තිම්, දමි  වයශපශරික න් සතුළු 

ිර ුශදනශට ශම් රට දශපශ  න්න ිරේය වුණශ.   දමි  ජනතශව 

ශම් රට දශපශ ගි ශ. ඉසකසර අශ්ත ඩිසකශපන්සරිවප ිරටිශහ  දමි  

දවදයවුව. අශ්ත ශරෝගීන් ගි ශම ිරසහප ද  ුහසකලිම් ද  ශදම  ද 

කි පශ නපන්ශන් නැතිව   දවදයවුව ඉතශම ශහොඳින්  ඉතශම 

ආදරශ න් ශසේව  පනශ  කන්නශ. එවැනි ඉතශම වැදැ්, 

කඩු ශ මක් ශම් රටින් එ වශ දැම්මශ.   අ  තමයි ගිහිල්පශ 

ජශතයන්තර  තු  දමි    සකශපෝරශව නිේමශණ  කශ ේ. එක 

කඩු ශ මක් තමයි  එල්ටීටීඊ   සකශපෝරශව. අශනක් අ  තමයි  

දමි    සකශපෝරශව.   දමි    සකශපෝරශව එක්ක සශකච්ඡශ කිතිශම් 

කිිරම වරදක් නැහැ. එල්ටීටීඊ   සකශපෝරශව එක්ක සශකච්ඡශ 

කිතිශම්්, කිිර ක වරදක් නැහැ. අපි ත්රසකතවශද  නිමශවට ප්, කරපශ 

දැන් සෑශහන කශප ක් ශවනවශ.  

අපි දන්නවශ  එල්ටීටීඊ එකට සම්නන්ය ශවපශ හිටපු 

 0 222කට ව ශ වැඩි තුවණ තුවණි න් පිරිසක් පුනුව්,ථශපන  

කරපශ  වෘ්,තී  පුුණුව පනශ දීපශ  නිදහසක කරපශ  තවුන්ශේ 

පවුල්වපට භශර දීපශ  විවශහ කරපශ ශම් වන ශකොට සමශජැත කර 

තිශනන නව. සයි   වශ ැැන කථශ කරන්ශන් නැ්,ශ්,? දැන් රජ  

ූ දශනම් ශවපශ තිශනනවශ  ශේ පශපන ව ශ න්  එශහම නැ්,නම් 

එල්ටීටීඊ එකට සම්නන්ය වීම නිසශ ිරරැත ශවපශ ිරටින 

ිරරකුවවන් වි ශප ප්රමශණ ක් නිදහසක කරන්න. ශම් වන ශකොට   

සඳහශ අව ය දනතික ක්රි ශ මශේැ ැනිමින් ඉන්නවශ.   නිසශ අපි 

ශම් ශවපශශ  විපක්ෂශ න් විශ ේෂ ඉල්ලීමක් කරනවශ. විපක්ෂ  

රට සතුශ ේ තිශනන ප්ර කන  අශ්ත රශේ ආේිරකශහ තිශනන ප්ර කන  

ශම් ආඩුක්ශ  හැිරතිම් විශ චන  ක ශට කමක් නැහැ;   

සම්නන්යශ න් තමන්ශේ මත  කි වශට කමක් නැහැ. හැනැයි  

ජශතයන්තර ට  න ශකොට අප නශ්රී පශසකික රශජයන හැටි ට  න්න 

නනෑ.   ශ්රී පශසකික රශජය සතුශ ේ විපක්ෂ ්, ඉන්නවශ. ආඩුක්ව 

සතුශ ේ නැති වුණශට  ශ්රී පශසකික රශජය සතුශ ේ විපක්ෂ ්, 

ඉන්නවශ. අපි ශම් රට කිලිටි කශ ෝ,  වැකුදි ශතොරතුුව 

ජශතයන්තර ට දීපශ අපට පැශනන්න තිශනන වරප්රසශදවපට  

එශහම නැ්,නම් කීේති නශම ට හශනි කශ ෝ, කවදශ ශහෝ 

649 650 

[ැුව එම්. . සුමන්තිරන්  මහතශ] 
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තනතුමන්පශ නප ට ආව්,  ක නපපශනවශ කි න එක මතක් 

කරන්න නනෑ. 

 එම නිසශ අපි තක්ශකෝම ශම් ජශතයන්තර ප්ර කනශහදී  මශනව 

හිමිකම් ප්ර කනශහදී රටක් හැටි ට එකට හිටැන්න නනෑ. ශැො ක් 

රටවල් එශහමයි කටයුතු කරන්ශන්. සශයශරණ විශ චන කරන්න. 

ආඩුක්ශ  තිශනන අක් පශක් ශපන්වශ දීම ශවනම කථශවක්. පසු ගි  

දශ අනුරශයපුර නන්යනශැශරශහදී සති ශවච්ච ිරේධි ්, 

ජශතයන්තර  හුහශ  ජශතිවශදී ප්ර කන ක් නවට ප්, කරන්න අශ්ත 

පශේලිශම්න්තුව නිශ ෝජන  කරන සමහර දමි  මන්ත්රීවුව කටයුතු 

ක ශ.  ක ශහොඳ ශද ක් ශනොශවයි. එතැනදී වැකුේදක් ිරේය වුණශ 

නම්    ැැන ශසො ශ නපන්න පතික්ෂණ ක් පව්,වනවශ.   

කටයුතු   ආකශරශ න් ශවනවශ. හැනැයි   ක ජශතිවශදී ප්ර කන ක් 

නවට ප්, කිතිම ශැෝචර නැහැ කි න එක මම ශම් ශවපශශ  

කි නවශ.   

කුවු රශශි ක් කි න්න තිබුණ්,  මට ශවන් වුු කශප  

අවසන් ශවපශ තිශනනවශ. විශ ේෂශ න්ම අශ්ත අතිැුව 

ජනශධිපතිතුමශ එක්ස්, ජශතීන්ශේ මහශ මඩු ප සැිරශහදී එදශ 

ඉතශම සශේථක කථශවක් ක ශ.   කථශව තු  කුවු කශරණශ 

රශශි ක් ැැබ් ශවපශ තිබුණශ. 

එහිදී   ආකශර ට කටයුතු කරපු  විශ ේෂශ න්ම අතිැුව 

ජනශධිපතිතුමශ  විශේ  අමශතයශස ශහ අ  සතුළු ිර ුශදනශට 

අශ්ත රශේ ශැෞරව  ශම් අවසකථශශ දී පුද කරමින්  මශේ වචන 

සකවල්ප  අවසන් කරනවශ. 
 

ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ැුව මශනෝ ැශන්සන් මන්ත්රීතුමශ. තනතුමශට විනශඩි පහක 

කශප ක් තිශනනවශ. 

 

 

[අ.භශ. 5. 6] 
 

ෙු මගනෝ ෙගන්සන් මහතා  
(மாண்புமிகு மதனா கதணசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

ශනොශහොම සකතුතියි  මූපශසනශරූඪත් ැුව මන්ත්රීතුමි නි. ශම් 

අවසකථශශ දී මශ කි න්න නනෑ  අශ්ත ැුව මනූෂ නශනශ ක්කශර 

තුවණ මන්ත්රීතුමශ ඉතශම වැදැ්,  වටිනශ ශ ෝජනශවක් ඉදිරිප්, 

කර තිශනන නව. දැන් කථශ කරපු අශ්ත ැුව  ශන්ත නඩු ශර 

මන්ත්රීතුමශට මශ කශරණ ක් කි න්න කැමැතියි. අශ්ත ප්ර කන  

ශම්කයි. දැන් ැුව සුමන්තිරන් මන්ත්රීතුමශ කි පු විධි ට අශ්ත 

ජනශධිපතිතුමශ රටින් පිටට ගිහිල්පශ එක ශ ෝජනශවක්  කරනවශ. 

අශ්ත තශරක නශපූ රි  රශජය සමතිතුමශශේ සමතිවර ශ වන 

ජී.එල්. පීරිසක මැතිතුමශ්,   ආකශරශ න් කථශ කරනවශ. නුහ්,  ශම් 

රට තු  ිර ක වන ශේවල් දිහශ නපන ශකොට අපි පු කම ශවනවශ. 

හිතන්න  ශපොේ ක් ශ්,ුවම් අරැන්න  එදශ අනුරශයපුර 

නන්යනශැශරශහ ිර ක වුු ිර කවීම ැැන. නරපත  වැකුේදක්   ක. 

 ක නිසශ තමයි අපට දැන් ජශතයන්තර ට උ්,තර ශදන්න ිර ක 

ශවපශ තිශනන්ශන්.   වශශේ ිර කවීම් රශශි ක් ිර ක වුණශ.  

1983 ිරේධි  ැැන්, කථශ ක ශ. අපි තක්ශකෝම විුවේයයි  

 කට. අපි තක්ශකෝම කළු ජූලි ට විුවේයයි; අනිවශේ ශ න් 

විුවේයයි; ිර  ට ිර  ක් විුවේයයි. එතැනින් තමයි තක්ශකෝම 

පටන් ැ්,ශ්,. අපි දැනු්, කි නවශ   ක වැකුේදක් කි පශ.   නිසශ 

කපනප ශවන්න එපශ. දැන්   වශශේ ශද ක් ද ිර ක ශවපශ 

තිශනන්ශන්?   83දී වැලික  නන්යනශැශරශහ මිති මැුවම් -

 ශතන- ිර ක වුණශ.   වශශේ  ශතන අද්, ිර ක ශවන්න ඉ  තිබුණශ. 

තනතුමන්පශශේ රශජය සමතිවරශ ක් අනුරශයපුර නන්යනශැශර ට 

ගිහිල්පශ ශමොකද කශ ේ? එතැනට ක ශ පැන්නශ; රෑ  ශශම් ක ශ 

පැන්නශ. ක ශ පැනපශ පිසකශතෝප  load කරපශ ති පශ  තේජන  

ක ශ; බීම්,ව හිටි ශ.   ැැන කවුද කි ශ ? එතැන හිටපු 

කුඳවුම්කුවවන් අපට කි වශ. ැුව මන්ත්රීතුමනි  තනතුමශ දැන් 

කි න්න හදනවශ   ක ජශතිවශදී ප්ර කන ක් කරැන්න හදනවශ 

කි පශ. ජශතිවශදී ප්ර කන ක් නැහැ. මශ එක්ක කවුද ගිශහ? කවින්ද 

ශහේෂශන් ජ වේයන මන්ත්රීතුමශ ගි ශ  මශ එක්ක. ශරෝහණ නඩු ශර 

මන්ත්රීතුමශ ගි ශ  මශ එක්ක.   ශදශදනශ කවුද? ශරෝහණ නඩු ශර 

කි න්ශන් අනුරශයපුර දිසක්රික්කශහ පශේලිශම්න්තු මන්ත්රීවරශ ක්. 

කවින්ද ශහේෂශන් ජ වේයන කි න්ශන්  ැම්පහ දිසක්රික්කශහ අශ්ත 

ිරසහප පශේලිශම්න්තු මන්ත්රීවරශ ක්. ශම් සම්නන්යව පැමිණිලි 

කශ ේ කවුද? ශේ.සී. අපවතුවප මන්ත්රීතුමශ පැමිණිලි කශ ේ.   

නිසශ  ක ජශතිවශද  ශනොශවයි.  ක   පැ්,තට හරවන්න එපශ.   
 

ෙු ශාන්ත බණ්ඩාස මහතා 
(மாண்புமிகு சாந்த பண்டார) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

ැුව මන්ත්රීතුමශ - 
  

ෙු මගනෝ ෙගන්සන් මහතා  
(மாண்புமிகு மதனா கதணசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

අපි පසකශසේ කථශ කරුහ. මට ශවපශව නැහැ.  
 

ෙු මනූෂ නානායක්කාස මහතා  
(மாண்புமிகு மனுஷ நாணாயக்கார)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

ශම් පැ්,ශ්, ශවපශව  ශදන්ශන් නැහැ.  
 

ෙු මගනෝ ෙගන්සන් මහතා  
(மாண்புமிகு மதனா கதணசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

මශේ ශවපශව ශදන්න නැහැ. තනතුමශ ශපොේ ක් ඉන්න. 

කපනප ශවන්න එපශ. මූපශසනශරූඪත් ැුව මන්ත්රීතුමි නි  ශම් 

වශශේ ප්ර කන නිසශ තමයි අපට දැන් ජශතයන්තර ට උ්,තර 

ශදන්න ශවපශ තිශනන්ශන්.   

 

ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ැුව  ශන්ත නඩු ශර මන්ත්රීතුමශ  කශප  සීමිතයි. තනතුමශශේ 

කශරණ  ඉක්මනින් කි ශ අවසන් කරන්න.   
 

ෙු ශාන්ත බණ්ඩාස මහතා 
(மாண்புமிகு சாந்த பண்டார) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

හිතව්, ැුව මන්ත්රීතුමනි  මශ තනතුමශට ශචෝදනශවක් කශ ේ 

නැහැ. නසතැම් දමි  මන්ත්රීවුවන කි පශයි මශ කි ශ . තනතුමශ 

 ක පටපැන්න එපශ.  
 

ෙු මගනෝ ෙගන්සන් මහතා  
(மாண்புமிகு மதனா கதணசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

අපි පසුව එකින් එක කථශ කරුහ. ප්ර කන ක් නැහැ. තනතුමශ 

මශේ මිත්ර ශ.  

දැන් නපන්න අශනක් කශරණ . අද උශේ  ම්කිිර අවසකථශවක 

අශ්ත ැුව අලි සබ්රි සමතිතුමශ ශම් සම්නන්යශ න් උ්,තර ශදන 

ශකොට කි වශ  ශම් සම්නන්යශ න් විවිය කමිටු ප්, කර තිශනනවශ 

කි පශ. CID එකට පැමිණිලි කරපශ තිශනනවශ. CID එශකන් 

විමේ න කරනවශ කි වශ.   වශශේම  එතුමශ කි වශ   ක පුේැප 

ශකොමිසමක් ප්, කර තිශනනවශ කි පශ.   වශශේම පක්ෂ  තු ්, 

651 652 



පශේලිශම්න්තුව 

-සන්යශන  තු ්,- විමේ න ක් ිර ක ශවනවශ කි වශ.   වශශේම 

කි වශ  නන්යනශැශර  තු ්, විමේ න ක් ිර ක ශවනවශ කි පශ. 

නනෑ නැහැ ශන්. ශම්ක ශමොකක්ද?   83 වශශේ කපනප ක්ද  

මන්ත්රීතුමශ? නැහැ ශන්  ැුව රශජය සමතිතුමශ? නැ්,නම් අර දිැන 

ප්ර කන  වශශේ එකක්ද? නැහැ ශන්? එශහම ප්ර කන ක් ශනොශවයි 

ශන්  ශම්ක. ශකෝපශහප ක් ශනොශවයි ශන්  ශම්ක. ශම්ක පැහැදිලි 

ප්ර කන ක්. තනතුමන්පශශේ රශජය සමතිවරශ ක් ගිහිල්පශ 

තුවක්ම්ව load කරපශ මරන්න ගි ශ; ම්ු හුවශපන් නැන්නශ; 

ආ්,ම ශැෞරව ට හශනි ක ශ.  ක තමයි මශනව හිමිකම් 

උල්පස න  වීම කි  න්ශන්.   නිසශ තමයි ජශතයන්තර ට උ්,තර 

ශදන්න ිර ක ශවපශ තිශනන්ශන්.  

සුමන්තිරන් මන්ත්රීතුමශ  තනතුමශ දැන් ටිකකට කලින් කථශ 

කරන ශකොට තනතුමශශේ නමයික්න එක හරහශ සේද ක් ආවශ. මම 

හිතුවශ  ජනශධිපතිතුමශ තනතුමශට සශකච්ඡශවට එන්න කි පශ call 

කරනවශ කි පශ.  ැුව රශජය සමතිතුමනි  තනතුමශශේ සමතිවර ශ 

කි නවශ  නඅපි පැහැසකතියි  කථශ කරන්නන කි පශ. ශමතැන ඉන්න 

සමතිවුව නපන්න  නවශ  මිනිසකසු.  ක ශන් කි න්ශන්. ශම්ක 

වැකුදියි. ශම්ක අවශනෝය කර ැන්න; ශ්,ුවම් අරැන්න.  

ශම් නක්ව පටන් ැ්,ශ්, කවදශද? අශ්ත මහශචශේ  තිසකස 
විතශරණ මන්ත්රීතුමශ   ැැන ශහොඳට දන්නවශ. මනූෂ 
නශනශ ක්කශර මන්ත්රීතුමනි  එ  පටන් ැ්,ශ්,  එ  වුශඩු 022  
මැයි මශසශහ 06 වැනි දශ  එනම් යුේය  අවසන් ශවපශ සුමශන කට 
පසුව. එතශකොට පසකශවට ආවශ  නැන් කි-මූන් මහ ශල්කම්තුමශ. 
අශ්ත දැන් ඉන්න අැමැතිතුමශ එවිට ජනශධිපති හැටි ට හිටි ශ. 
ශදශදනශම කරපු  කශනේය ප්රකශ   නිසශයි ශම්ක වුශඩු. වැශේ 
පටන් ැ්,ශ්, එතැනින් තමයි. එදශ ශපොශරොන් ක  කන්නශ.   ප්රකශ   
තිශනනවශ ශන්  තනතුමන්පශ  ඟ. මශනව හිමිකම් ආරක්ෂශ 
කරන්නම්  මශනව හිමිකම් උල්පස න  වීම නිසශ හශනි ිර ක ශවච්ච 
ජනතශවට සශයශරණ්,ව ක් පනශ ශදන්නම්  accountability, 
political solution ශදකම ශදන්නම් කි පශ එතුමශ කි වශ.   නිසශ 
පටන් ැ්,ශ්, නක්ව. තවම්,   නක්ව  නවශ.   නිසශ අපට ශදොසක 
කි න්න එපශ. 02 5 දී නප ට සවිල්පශ අපි පුළුවන් තරම් එ  
නව්,වශ ැන්න උ්,සශහ ක ශ;   සඳහශ පුළුවන් තරම් වැ  ක ශ. 
TNA එක්, අපි්, එක්ක වැ  ක ශ. වැ  කරපශ   ශැොල්පන් 
ජනතශවශැන් නැුම් අහ ැ්,තශ. මශ දන්නවශ  ක. ශවන 
ශමොනව්, ශනොශවයි; ස්,ත  කයි.   ශැොල්පන්ශේ ආසන  6  
 2 වුශඩු   නිසයි; ශවන කශරණශවක් නිසශ ශනොශවයි. අපි 
දන්නවශ  ක්,. එච්චර පහ ට සවි්, වැ  ක ්,  තනතුමන්පශ 
ජශතිවශද  අවුසකසපු නිසශ අපට වැ  කරන්න නැරි වුණශ. දැන් හරි 
හැශදන්න. තව්, එතැන ඉන්න එපශ.  

නපන්න  ශප්රේම්නශ්, සී. ශදොපව්,ත මන්ත්රීතුමශ කි පු කශරණ . 
හුහදශකරණ ක් ැැන මශනව හිමිකම් මහ ශකොමසශරිසකතුමි  
කි න්ශන්  ශවන ශවන කශරණශ නිසශයි. ශපොම් කශරණශ 
පැයිසකතුවක් තිශනනවශ. හුහදශව ශම් අවසකථශශ දී ශපොම් කශේ  
භශර ක් කරනවශ  එන්න්,කරණ  සම්නන්යශ න්. අපි කවුුව්, 
දන්නවශ  ක.  කට ප්ර කන ක් නැහැ. අපි   ැැන සතුටු ශවනවශ. 
මශේ ශකො ෙ දිසක්රික්කශහ වැඩිශ න්ම එන්න්,කරණ කටයුතු 
කරපශ තිශනන්ශන්  හුහදශව. සුපිරි වැ ක් කරනවශ   ශැොල්පන්. 
අපට   ැැන ප්ර කන ක් නැහැ. අපි හුහදශව ැැන සතුටු ශවනවශ.   
ැැන ප්ර කන ක් නැහැ.   හින්දශ  කපනප ශවන්න එපශ. 

හිටපු Chief Justice අශ ෝක ද ිරල්වශ මහ්,ම ශශේ 
නශ ක්,වශ න් කමිටුවක් ප්, කරපශ තිශනනවශ.  ක ශහොඳ 
කමිටුවක්. ිරර භශරශහ ඉන්න ශදම  ිරරකුවවන්   කමිටුව හරහශ 
ශහෝ දැන් ශහෝ නිදහසක කරන්න කි න්න. එශහම කි පශ හිත දිනශ 
ැන්න. අපට ප්ර කන ක් නැහැ. හිත දිනශ ැන්න කි න්න.  

ශපෝකශහ හිත දිනශ ැන්න පුළුවන් නම් එශහම කරන්න. 

ශදම  ජනතශවට සශයශරණ  ඉෂකට කරපශ හිත දිනශ ැන්න.   

ැැන ප්ර කන ක් නැහැ. එශහම නැතිව කයිවශුව ැැුණවශට වැ ක් 

ශවන්ශන් නැහැ. කථශ කරපශ  ශ ෝජනශ ඉදිරිප්, කරපශ  කෑ 

ැහපශ වැ ක් ශවන්ශන් නැහැ.   තනතුමන්පශ එශසේ කටයුතු කරන 

අවසකථශවක   ශම් වශශේ රශජය සමතිවුව නන්යනශැශර ට 

ගිහිල්පශ තුවක්ම්ව load කරපශ  ිරරකුවවන්ට ශවඩි තනන්න 

උ්,සශහ කරනවශ.   තළුවට ශවඩි තැබුවශ නම් ශමොකද ශවන්ශන්? 

එශපස ශවඩි ති පශ තිබුණශ නම්     83 නන්යනශැශර ශහ ශවච්ච 

 ශතන ට - [නශයශ කිතිමක්] 

 

ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
මී ඟ ට  ැුව   නශ ැමශේ මන්ත්රීතුමි . තනතුමි ට විනශඩි 

තුනක කශප ක් තිශනනවශ.  

 

ෙු මගනෝ ෙගන්සන් මහතා  
(மாண்புமிகு மதனா கதணசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

තනතුමි  අශනක් මන්ත්රීවුවන්ට පනශ ශදන කශප  වැඩි 

කරනවශ. අශ්ත කශප  අක් කරනවශ. 

 
ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ැුව මන්ත්රීතුමනි  තනතුමශට නි මිත විනශඩි පහ ශවනුවට මම 

විනශඩි හතක කශප ක් පනශ  කන්නශ.   අනුව තනතුමශට වැඩිපුර 

කශප  පනශ දීපශ තිශනනවශ. 
. 
 

[5.23 p.m.] 

 

ෙු ඩයනා ෙමගප මහත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) டயனா கமதக)  

(The Hon. (Mrs.) Diana Gamage)  

Thank you, Hon. Presiding Member, for giving me 
the opportunity to speak a few words on this 
Adjournment Motion.  

There has been so much of criticism and speculation 
about His Excellency the President trying to meet the 
Tamil diaspora and the invitation he has extended to them 
for discussions. I would like to remind the Opposition 
that when they were in power, during the previous 
Government, their Foreign Minister, the Hon. Mangala 
Samaraweera, also met with the Tamil diaspora and had 
discussions. What I would like to know is this.  Do we 
not really need to fix this ethnic issue? Has it really not 
gone too far? Do we not ever want to fix the ethnic 
problem in this country? Do we not want to settle this 
issue with the international community? Are we going to 
carry it on and on with every government that comes into 
power? This country has been in the limelight with all 
sorts of accusations regarding human rights violations. 
Do not anybody in this country, as Sri Lankans, want to 
end this conflict or issue? I urge everyone to speak up as 
a Sri Lankan at this moment when we are facing such 
issues before the international community. This has to 
stop. We are Sri Lankans; whether we are Sinhalese, 
Tamils or Muslims, we all are Sri Lankans.  If anybody 
thinks that we can end this by arguing about it with each 

653 654 

[ැුව මශනෝ ැශන්සන්  මහතශ] 



2021 සැ්තතැම්නේ 00 

other in this country and by showing the world that we are 
not united as Sri Lankans, how are we going to face the 
international community? So, this has to stop.  

We have to accept that an injustice has been caused to 
the Tamil people of  this country, not by us, but by our 
ancestors and that is where I stand. There has been an 
issue in this country. We have to treat those people 
equally because they also have all the human rights as 
everybody else does as citizens of this country. First, we 
have to correct it by learning to accept that there has been 
an issue. We need to address that issue by keeping 
extremism and racism out of our minds.  We are never 
going to end this problem with racism in our minds. So, 
we have to come out of racism and fix this problem.  

මූපශසනශරූඪත් ැුව මන්ත්රීතුමි නි  ැුව ශපොහශන් ර්,ව්,ශ්, 

මන්ත්රීතුමශ සම්නන්යශ න් කිිරම පතික්ෂණ ක් පව්,වන්ශන් 

නැහැ කි පශ දැන් අශ්ත ැුව ශේ.සී අපවතුවප මැතිතුමශ කි වශ. 

ැුව ශේ.සී. අපවතුවප මැතිතුමශට මම කි න්න කැමතියි  ැුව 

ශපොහශන් ර්,ව්,ශ්, මැතිතුමශ   ශම් ිරේධි ට සම්නන්ය ශකශනක් 

ශනොශවයි කි පශ. එතුමශ ශම් ිරේධිශ න් පිට හිටපු තුන්වැනි 

පශේ කව ක්. සශමශනය තිති  අනුව එම පශේ  කවශහ කවුුව ශහෝ 

ශකශනක් ශම් ිරේධි  සම්නන්යශ න් entry එකක් දමන්න නනෑ. 

නන්යනශැශර  වශශේම   හශ සම්නන්ය ශවච්ච ිරරකුවවන් - 

prisonersපශ -  ශම් ිරේධි  සම්නන්යශ න් පතික්ෂණ ක් 

පව්,වන්න කි ශ කි න්න නනෑ . නුහ්, ශමතැන වරදක් ිර කශවපශ 

තිශනනවශ නම් අපි   ැැන ශසො ශ නැලි  යුතුයි. අශ්ත ැුව  ශන්ත 

නඩු ශර මන්ත්රීතුමශ කි පු කශරණශවපට මම සම්පූේණශ න්ම 

එකඟ වනවශ. වරදක් ිර කශවපශ තිශනනවශ නම් අනිවශේ ශ න්ම 

ශම් ැැන ශසො ශ නැලි  යුතුයි.   කටයු්,ත අනිවශේ ශ න්ම ිර ක 

වි  යුතුයි. අශ්ත ැුව ජනශධිපතිතුමශ අදව්, ගිහිල්පශ ශම් ප්ර කන  

විසඳයි කි ශ මම හිතනවශ. දැන්ව්, අපි ශම් ප්ර කන  විසඳුහ. ශම් 

ප්ර කන  ශමශහම ඉදිරි ට ශැන  න්න නැහැ. ගි  ආඩුක්ශවන්ව්, 

ශම් ප්ර කන විසුනශ  නැහැ.  අශ්ත ැුව  ශන්ත නඩු ශර මැතිතුමශ 

කි වශ වශශේම ශම් ප්ර කන    56දී පටන්ැ්, ප්ර කන ක්. ශම්ක 

  99දී පටන් ැ්,ශ්, නැහැ.   නිසශ ශම් ප්ර කන ට ස්,ත 

ව ශ න්ම විසුනමක් පනශ දි  යුතුයි. ශම්  රශේ ිරටින ිරසහප  දමි   

ුහසකලිම් ජනතශව එක හශ සමශනව Sri Lankans කි න රශුහව තු  

ජීව්, වි  යුතුයි.  

සකතුතියි. 

 

ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ැුව වසන්ත  ශපශනඩු ශර මැතිතුමශ. තනතුමශට විනශඩි තුනක 

කශප ක් තිශනනවශ.  

 
[අ.භශ. 5.09] 

 

ෙු වසන්ත යාපාබණ්ඩාස මහතා 
(மாண்புமிகு வசந்த யாப்பாபண்டார)  

(The Hon. Wasantha Yapabandara) 

මූපශසනශුවඪත් ැුව මන්ත්රීතුමි නි  ස්,තටම අද දවශසේ  සභශව 

කල් තනන අවසකථශශ  ඉදිරිප්, කර තිශනන ශමම  ශ ෝජනශව 

සම්නන්යශ න් වූ සශකච්ඡශව ඉතශ වැදැ්,. ශමොකද  මිශෂල් 

නැෂශල් මහ්,මි  ඉදිරිප්, කරපු මතවශද  සකවභශවික යුක්ති   

තිති  පිළිැන්න  මූපයේම  බිඳ දැමීමක් විධි ටයි මම 

සපකන්ශන්. තිතිශහ තිශනනවශ  සකවභශවික යුක්ති  - natural 

justice - කි න ිරේයශන්ත .   කි න්ශන්  ශදපශේ කව ට 

සුණම්කන් දීම සහ තමශශේ නක්ව තමශ ශනොසිර  යුතුයි කි න 

ිරේයශන්ත . ශමතැනදී ිර කශවපශ තිශනන්ශන් ශම්කයි. එතුමි ට 

කවුුවන් ශහෝ ඉදිරිප්, කරපු වශේතශවක් මත පදනම්ශවපශ තමයි 

වසන්ත කරන්නශශැො  මැතිතුමශ සම්නන්ය කථශව ශම් විධි ට 

ශැොතපශ තිශනන්ශන්. වසන්ත කරන්නශශැො  මැතිතුමශ සතුළු 

රණවිුවවන් එදශ දි ශෙන්   ගුවනින් ගිහින්  මහ ශපොශ ොශ  

ිරටිමින් ශම්  රට එක්ශසේස්, කරන්න ැ්, දැවැන්ත  අශ ෝම  

ක්රි ශමශේැ  නිසශ තමයි අද අපිට ශම් වශශේ නිදහශසේ සශකච්ඡශ 

කරන්න අවසකථශවක් පැබිපශ තිශනන්ශන් කි න කශරණ  අපි 

පැහැදිලිවම දන්නවශ. වසන්ත කරන්නශශැො  මැතිතුමශ    

ශදශනක් අතුුවදහන් ක ශ කි න සශපරශධී අමූලික ශනොුවව පැන 

නැඟුශඩු සම්ප්, ුහණිරසහ  ශවපශැදර  නශන්වි සම්ප්,න කි න 

පුේැපයින්  පසක ශදශනම් අතුුවදහන් කිතිශම් ිරේධි  හශ 

සම්නන්යවයි.  

අවසශන ව ශ න්  මම ශම් කශරණ ්, සඳහන් කරන්න නනෑ. 

ශම් ිරේධි  පිළිනඳව ප්ර කන කරන අ ශැන් මම විමසීමක් 

කරනවශ.  නි ශන්ත ද ිරල්වශ කන්ද්තපශ සහ ශවපශැදර කි න ශම් 

පතික්ෂණ ට අදශ  මහ්,වුව  හ පශපන සමශහ රටින් ප ශ ගිශහ 

සයි? පසුගි  කශපශහ තවුන්ට කරන්නශශැො  මැතිතුමශ 

සම්නන්යශ න් තිති  ක්රි ශ්,මක කරපශ  එතුමශ දඬු කඳට 

ශැන න්න තිබුණශ ශන්ද?   නිසශ හිතශ මතශ රණවිුවවන් දස 

ශැඩි ට දැක්කවීශම්   සශපරශධී අපරශය ට සමගි ජන 

නපශ ැ ට නෑකම් කි න පසුගි  ආඩුක්ව වැ කි න්න නනෑ 

කි න කශරණ යි මම කි න්ශන්.  

  වශශේම වසන්ත කරන්නශශැො  සම්නන්යශ න් වූ 

වි්,තිවශචක ට සුණම්කන් ශදන්ශන් නැතිනම්  natural justice 

ශකෝ කි පශ අපට අහන්න ිර ක ශවනවශ.   වශශේම   කමින්ද ිරල්වශ 

මැතිතුමශ පිළිනඳව්, කි න්න තිශනනවශ.   ශනි අශබ්ශසේකරශේ  

රන්ජන් රශමනශ කශේ  කරකථන සසවශද පිළිනඳව අපි දන්නවශ.  

 වශ ැැන ශනොදැන ඉන්න ශමම ැුව සභශශ  ඉන්න අ  ශතෝ,ත 

නනශපශ ශනොශවයි. එම  කරකථන සම්නන්යතශවපදී  හිටපු 

මහශධිකරණ විනිසුුව  පේමිණී රණවක කථශ කශ ේ ශකොශහොමද 

කි පශ අපි දැක්කශ. මම දන්නවශ  ජනශධිපතිතුමශශේ ශම් සමශව 

පනශ දීශම් කේතවය ශවපශ තිශනන්ශන් තිති ට එකඟව නව. අපි 

දන්නවශ  එම නක් විමූ  විනි කච කශරතුමන්පශශැන් තිතිපතිතුමශ 

විමසීමක් කර තිශනන නව. ශමොරශ සක විනි කච කශරතුමශ  පේමිණී 

රණවක විනි කච කශරතුමි   සභශපති විනි කච කශරතුමශ  න 

තිශදනශශැන් විමසීමක් ක ශට පසකශසේ  ශමොරශ සක 

විනි කච කශරතුමශ පැහැදිලිව සඳහන් ක ශ ශම් අ ට නිදහස 

පනශදි  යුතුයි    කි න්ශන් ජනශධිපති සමශව පනශදි  යුතුයි 

කි න කශරණ .   කමින්ද ිරල්වශට සම්නන්ය නක්ශ දී එම 

වි්,තිවශචක  මශනව හිමිකම් කවුන්සපශහ ශකොමසශරිසකතුමි  

නි කප්රභ කරන්ශන් සයි? තමශශේ නක්ව තමශම විසඳපශ  තමශම 

දඬුවම් දීම ශමොනතරම් සශපරශධී අපරශය ක්ද?   වශශේම   

ත්රසකතවශද  වැ ැක්වීශම් පනත -  PT Act - එක සම්නන්යශ න් 

අපි දන්නවශ. ශම්කට කලින් -   9 ට කලින් -  තිබුශඩු ජූරි 

සභශවක් ඉදිරිශහ දී  නක් විභශැ කිතිමයි.  ජූරි කදී   අදශ  

වි්,තිකුවවශට නිදහස තිශනනවශ   තමන්ට අව ය  ිරසහප 

භශෂශශවන් කථශ කරන ජූරි ක් ද  ද්රවි  භශෂශශවන් කථශ කරන 

ජූරි ක්ද කි පශ කි න්න.  එම නිසශ ත්රසකතවශද  ත  විධි ට 

ව ක්වන්න පුළුවන්ද?  

1971දී ත්රසකතවශද ක් තිබුණශ කි නවශ. මූපශසනශරූඪත් ැුව 

මන්ත්රීතුමි නි  ත්රසකතවශද    විධි ට දිගින් දිැටම තිබුණශ නම්    

කි වශ වශශේ පසුගි  0228-022  කශපශහ ත්රසකතවශද  

ව ක්වන්න අපට පුළුවන් ශවයිද?    9  වශශේ කශප ක 

ත්රසකතවශද  වැ ැක්වීශම් පනත ශැන ආවශ.  ජශති ක් විනශ  

කරන  ශනෝම්න ැහන  ශවඩි ති න  ජශති ක් ී ති ට ප්, කරන  
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පශේලිශම්න්තුව 

ත්රසකතවශදී ක්රි ශකශරකම්වපදී එවැනි පනතක් අව ය ශවනවශ කි ශ 

මශ වි කවශස කරනවශ. නුහ්, එම පනත සසශ ෝයන  ක  යුතු නව 

මශ  කි නවශ.  

මූපශසනශරූඪත් ැුව මන්ත්රීතුමි නි   ශනො කනප ශසේනශ 

සසවියශනශහ නශ ක සකවශමීන් වහන්ශසේ වන පූජය 

ැපශැො අ්,ශ්, ඥශනසශර සකවශමිපශද ශණන් වහන්ශසේ ප්රකශ  

ක ශ  වහබ්වශද    සපෆිවශද  පිළිනඳ මතවශද  විනශ  කරන්ශන් 

නැතුව ශම  නතර කරන්න නැහැ කි ශ. උන් වහන්ශසේශේ 

ප්රකශ   පිළිනඳව්, අවයශන  ශ ොුහ කරන්න කි න ඉල්ලීම 

කරමින්   තනතුමි ට්, සකතුතිවන්ත ශවමින් මශ නිහ ඬ ශවනවශ  

මූපශසනශරූඪත් ැුව මන්ත්රීතුමි නි.   

 

ෙු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ැුව තශරක නශපූ රි  රශජය සමතිතුමශ. තනතුමශට විනශඩි 8ක 

කශප ක් තිශනනවශ. 
 
 
[5.32 p.m.] 
 

ෙු තාසක බාලසූරිය මහතා (කලාපීය සහගයෝගිතා 

ක යුතු සාජ අමාතතුමා)  
(மாண்புமிகு தாரக பாலசூாிய - பிராந்திய உறவு 

நடவடிக்கககள் இரா ாங்க அகமச்சர்)  
(The Hon. Tharaka Balasuriya - State Minister of Regional 
Co-operation)  
Hon. Presiding Member, at the outset, I want to thank 

the Hon. Manusha Nanayakkara for bringing this timely 
Adjournment Motion. However, I think I am a little bit 
confused because in his main argument, he says that this 
Government is following a policy of duplicity. For a 
moment, if we agree with the Hon. Member and if the 
present Government is carrying on certain policies which 
they all considered were good during their time, then, I 
fail to see what the issue is.  

Hon. Presiding Member, the United Nations High 
Commissioner for Human Rights, Michelle Bachelet, 
presented an oral update on Sri Lanka to the 48th Session 
of the Human Rights Council in Geneva on 13th 
September, 2021. The oral update by the High 
Commissioner, among other things, has acknowledged 
some positive steps taken by the Government of Sri 
Lanka to resolve many issues of concern. For example, 
she noted with interest His Excellency the President’s 
interaction with the civil society, acknowledged the 
release of 16 LTTE cadres convicted of serious crimes 
under the PTA, noted the Government’s reaffirmation of 
its intention to revisit the PTA and also acknowledged the 
progress made by the domestic processes such as the 
Office for Reparations and the Office on Missing Persons. 

Our Foreign Minister’s statement to the Human Rights 
Council, as the country concerned, provided an update on 
the progress made on all issues of concern, in particular, 
the progress made since the 46th Session of the Human 
Rights Council. He stated that we have done so under 
challenging circumstances due to the prevalent global 
pandemic. 

Prior to the Council, the Hon. Foreign Minister has 
personally briefed the Colombo-based Heads of Missions 
of HRC Member States about our efforts and the progress 
achieved. Sri Lankan Missions abroad have also briefed 
the HRC Members. Sri Lanka’s Permanent 
Representative to the UN in Geneva has also briefed the 
HRC Members and the Office of the UN High 
Commissioner for Human Rights. The Foreign Ministry 
has shared a detailed information document, giving an 
update on  developments related to post-conflict 
reconciliation as well as the ongoing efforts to address 
the human rights issues.  

Consistent with the position we have previously stated 
at the Council, Sri Lanka has reiterated that, while we 
will continue our cooperation with the United Nations on 
human rights matters, we categorically reject the external 
initiatives purportedly established by Resolution 46/1 
while domestic processes are vigorously addressing the 
relevant matters of accountability, reconciliation and 
human rights. We have stated clearly that external 
initiatives embarked upon without the cooperation of the 
country concerned will be subject to politicization, will 
lead to further polarization of our society and therefore, 
cannot achieve their stated human rights and 
reconciliation goals.    

The previous Government, by co-sponsoring 
Resolution 30/1 in 2015, moved away from a domestic 
mechanism and instead gave access to the international 
community. The people of Sri Lanka rejected this 
approach and the Government which was elected in 
November, 2019 started the domestic process to address 
residual issues of the conflict with the objective of 
achieving tangible and measurable results through that.  

Madam, following the presentation of the oral update 
of the High Commissioner for Human Rights, 15 
countries have expressed their support and 
encouragement to the efforts taken by the Government of 
Sri Lanka to address issues related to human rights. This 
is a significant support extended to our principled 
position by a number of countries which highlighted in 
the Human Rights Council that country-specific 
resolutions implemented without the consent of the 
country concerned are unproductive, while emphasizing 
the need for supporting domestic initiatives.  

Madam, His Excellency the President and the Hon. 
Foreign Minister are, at present, in New York  to address 
the United Nations General Assembly. They are meeting 
with the highest levels of the international community 
including Heads of State as well as the UN Secretary-
General António Guterres. At these meetings, His 
Excellency the President as well as the Hon. Foreign 
Minister have reiterated Sri Lanka’s commitment to bring 
peace, prosperity and reconciliation in the country as well 
as rejected any unsubstantiated allegations. At his 
meeting with the UN Secretary-General, President 
Rajapaksa outlined the challenges that Sri Lanka is facing 
in the circumstances of the COVID-19 pandemic and also 
said that even in the midst of these unprecedented 
circumstances, significant steps have been taken to 
address the issues that arose in the aftermath of defeating 
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terrorism. President Rajapaksa also explained the 
engagement with civil society organizations to bring 
about development and reconciliation in the country. He 
added that the internal issues of Sri Lanka should be 
resolved through an internal mechanism and also said that 
the Tamil Diaspora would be invited for discussions in 
this regard. The United Nations Secretary-General told 
President Rajapaksa that the United Nations will provide 
the full support to Sri Lanka in moving forward to 
promote unity among the different communities.  

His Excellency the President will address the entire 
international community in his Address to the United 
Nations General Assembly today, 22nd September, where 
he will present Sri Lanka’s efforts to achieve peace and 
prosperity in the country as well as to reach the 
Sustainable Development Goals despite the severe 
challenges.  

Before I conclude, I would like to remind this House 
that it was not this Government that co-sponsored a 
Resolution against its own people. It was not this 
Government that was willing to throw their own war 
veterans under the bus; it was not this Government that, 
on the false pretense of reconciliation, turned a blind eye 
to the ongoing concerns of this country, which led to the 
biggest massacre of civilian lives since the end of the war. 
It is laughable that an Opposition which applauded these 
decisions and voted in favour of them are today crying 
foul over issues faced by this Government in the 
international arena. From the very first day these issues 
arose, we have been clear that a united stand is the only 
way to face these challenges, but we have an 
opportunistic Opposition which prefers to play politics 
with the future of our citizens.  

Madam, let me highlight that we have categorically 
rejected all unsubstantiated allegations about Sri Lanka in 
our interactions with the international community, here in 
Colombo, in Geneva, in New York as well as through all 
our diplomatic Missions. We have stated that we will 
continue to engage in constructive interactions with the 
United Nations and the international community in 
bringing peace and prosperity to Sri Lanka. We have 
reiterated that we are open in acknowledging our 
challenges and as a responsible and a democratic 
Government, we are committed to achieving tangible 
progress on the entire range of issues relating to 
accountability, reconciliation, human rights, peace and 
sustainable development.  

 

Thank you.  

 
එකල්හි ගේලාව අ.වා. 5.30 පසු කස තිබුගණන් මූලාසනාරූඪ 

ෙු මන්ත්රීතුමිය විසින් ප්රශනනය ගනොවිමසා පාර්ලිගම්න්තුව කල් 
තබන ලදී. 

පාර්ලිගම්න්තුව ඊ  අනුකූලව  අ.වා. 5.39  අද දින සවා 
සම්මතිය අනුව  2021 ඔක්ගතෝබර් 04 වන සුනදා පූ.වා. 10.00වන 
ගතක් කල් ගිගහය. 

 

அப்தபாழுது தநரம் பி.ப.5.30 மணிக்குப் பிந்திவிட்டகமயால் 

மாண்புமிகு  தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்  வினா 

விடுக்காமதலதய பாராளுமன்றத்கத ஒத்திகவத்தார். 

 இதன்படி, பி.ப.5.39 மணிக்கு, பாராளுமன்றம் அதனது 

இன்கறய தீர்மானத்திற்கிணங்க, 2021 ஒக்தராபர் 04, திங்கட் 

கிைகம மு.ப. 10.00 மணி வகர ஒத்திகவக்கப்பட்டது. 

 
And it being past 5.30 p.m., THE HON. PRESIDING MEMBER 

adjourned Parliament without Question put.  
Parliament adjourned accordingly at 5.39 p.m. until 10.00 a.m. on 

Monday, 04th October, 2021, pursuant to the Resolution of Parliament 
of this Day. 
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සැ.යු. 
 

ශමම වශේතශශ  අවසශන ුහද්රණ  සඳහශ සකවකී  කථශවප නිවැරදි ක  යුතු තැන් දක්වනු රිිර මන්ත්රීන් මින් පිටපතක් ශැන 
 නිවැරදි ක  යුතු ආකශර  එහි පැහැදිලිව පම්ු ශකොට  පිටපත පැබී ශදසති ක් ශනොඉක්මවශ  

හැන්සාඩ් සසසකකශරක ශවත පැශනන ශසේ එවි  යුතු . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர்   தமது உகரயின்  இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிகை திருத்தங்ககள தமது பிரதியில் ததளிவாகக் குறித்து 

அதகனப் பிகை திருத்தப்படாத பிரதி கிகடத்த இரு வாரங்களுள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாியருக்கு அனுப்புதல் தவண்டும். 
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මිල දී ෙත හැක. 
 

ගමම හැන්සාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk ගවේ අඩවිගයන්  
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