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அதிகொர அறிக்மக 
OFFICIAL REPORT 

 

(අශ ෝධිත පිටපත /பிமழ திருத்தப்படொதது /Uncorrected) 
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අන්ත්ර්ගත් ්රධාන කරුු 
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පූ. වා. 10.00  පාර්ලිනම්න්තුමව රැ ් විය.   

කථානායකතුමමා [ගරු මහින්ද යාපා අනේවර්ධන මහත්ා] 

මූලා නාරූඪ විය. 
பொரொளுைன்றம் மு.ப. 10.00 ைணிக்குக் கூடியது.  

சபொநொயகர் அவர்கள் [ைொண்புைிகு ைஹிந்த யொப்பொ அலபவர்தன] 

தமலமை வகித்தொர்கள். 

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

ABEYWARDANA] in the Chair. 

 
 

ලිිළ නල්ඛනාදිය ිළිතගැන්වීම 
சைர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 

 
ගරු දිනන්ෂ් ගුණවර්ධන මහත්ා (අධාපන අමාත්  හ 

පාර්ලිනම්න්තුමනේ  වානායකතුමමා) 
(ைொண்புைிகு திலனஷ் குணவர்தன - கல்வி அமைச்சரும் 

பொரொளுைன்றச் சமப முதல்வரும்) 

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

තරු නාානා්නතුමනි, අග්රාමාතය, ර්ධිකන ප්රතිප්තති හා 

සැලසු) ක්රි්ා්තමන කිීමශ) අමාතය, බුද්න ාසන, රතමිකයන හා 

සවසථනෘතින නටයුතු අමාතය සහ නාතිකන සවව්ධනන හා නිවාස 

අමාතයතුමා ශවුවශව  මම 2017 ව්ධණ් සඳහා නාතිකන 

සවව්ධනන අධිනාිකශේ වා්ධෂින වා්ධතාව ඉදිිකප්ත න මිකය. 

ශමම වා්ධතාව නාතිකන සවව්ධනන හා නිවාස නටයුතු පිළිබඳ 
අමාතයාව  උ් ේපශද් න නා න ස ාව ශවත ශ් මු නළ යුතු්ැ  
මම ශ්ෝජනා න මිකය.  

 
්රශයීය්නය විම න ලදින්   වා  ම්මත් විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

2020 ව්ධණ් සඳහා ක්රිසථති්ානි රතමිකයන නටයුතු ශනපා්ධතශ) තුශ  

වා්ධෂින නා්ධ් සානන වා්ධතාව.- [අග්රාමාතය, ර්ධිකන ප්රතිප්තති හා සැලසු) 

ක්රි්ා්තමන කිීමශ) අමාතය, බුද්න ාසන, රතමිකයන හා සවසථනෘතින නටයුතු 

අමාතය සහ නාතිකන සවව්ධනන හා නිවාස අමාතයතුමා ශවුවවට තරු දිශ ණථ 

ගු ව්ධනන මහතා]  

 
 වානම් ය මත් තිබිය යුතුමයයි නිනයෝග කසන ලදී. 
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහත්ා (කම්කරු අමාත්තුමමා) 
(ைொண்புைிகு நிைல் சிறிபொல த சில்வொ - ததொழில் அமைச்சர்) 

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

තරු නාානා්නතුමනි, 2018 සහ 2019 ව්ධණ සඳහා ශසේවන 

අ්ධාසානන අ මුනශේ වා්ධෂින වා්ධතා මම ඉදිිකප්ත න මිකය. 

ශමම වා්ධතා න)නරු නටයුතු පිළිබඳ අමාතයාව  උ් 

ේපශද් න නා න ස ාව ශවත ශ් මු නළ යුතු්ැ  මම ශ්ෝජනා 

න මිකය.  
 

්රශයීය්නය විම න ලදින්   වා  ම්මත් විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ගරු දිනන්ෂ් ගුණවර්ධන මහත්ා 
(ைொண்புைிகு திலனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

තරු නාානා්නතුමනි, ශවශළඳ අමාතයතුමා ශවුවශව  මම 

2019 ව්ධණ් සඳහා ශප ේශත ේල ජාතින සමුපනා  සවව්ධනන 

ර්තනශේ වා්ධෂින වා්ධතාව ඉදිිකප්ත න මිකය. 

ශමම වා්ධතාව ශවළඳ නටයුතු පිළිබඳ අමාතයාව  උ් 
ේපශද් න නා න ස ාව ශවත ශ් මු නළ යුතු්ැ  මම ශ්ෝජනා 
න මිකය.  

 

්රශයීය්නය විම න ලදින්   වා  ම්මත් විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

2020 ව්ධණ් සඳහා  ාජය  ාණා ශනපා්ධතශ) තුශ  වා්ධෂින නා්ධ් 

සානන වා්ධතාව හා ගිණු).- [ ාජය ශසේවා, පළා්ත ස ා හා පළා්ත පාලන 

අමාතයතුමා ශවුවවට තරු දිශ ණථ ගු ව්ධනන මහතා]  
 

 වානම් ය මත් තිබිය යුතුමයයි නිනයෝග කසන ලදී. 
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 

ගරු දිනන්ෂ් ගුණවර්ධන මහත්ා 
(ைொண்புைிகு திலனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

තරු නාානා්නතුමනි, තරු  හා න රීඩා ා අමාතය, සවව්ධනන 

ස)බ ධීන   හා අධී්ෂණ  අමාතය සහ ිජජිටේ තා්ෂණ  හා 

වයවසා් සවව්ධනන  ාජය  අමාතයතුමා ශවුවශව  මම පහත 

සඳහ  වා්ධතා ඉදිිකප්ත න මිකය. 

(i)  2015, 2016 සහ 2017 ව්ධණ සඳහා ජාතින ශ් වු  
ශසේනාවනශේ වා්ධෂින වා්ධතා; සහ 

(ii) 2018 ව්ධණ් සඳහා ජාතින තරු  ශසේවා ස ාශ  වා්ධෂින 
වා්ධතාව. 

ශමම වා්ධතා තරු  හා න රීඩා ා නටයුතු පිළිබඳ අමාතයාව  උ් 
ේපශද් න නා න ස ාව ශවත ශ් මු නළ යුතු්ැ  මම ශ්ෝජනා 
න මිකය.  

 

්රශයීය්නය විම න ලදින්   වා  ම්මත් විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අමාත්ාාංශයීය උය ේපන ශයීයක කාසක  වා 

වාර්ත්ා 
அமைச்சுசொர் ஆலலொசமனக் குழு 

அறிக்மககள் 
MINISTERIAL CONSULTATIVE COMMITTEE 

REPORTS 
 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහත්ා  
(ைொண்புைிகு நிைல் சிறிபொல த சில்வொ) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

තරු නාානා්නතුමනි, න)නරු නටයුතු පිළිබඳ 

අමාතයාව  උ් ේපශද් න නා න ස ාව ශවත ශ් මු න න ලන 

පහත සඳහ  පන්ත ශනටු)ප්ත ස)බ නශ්  එකී නා න 

ස ාශ  වා්ධතාව මම ඉදිිකප්ත න මිකය.  

2125 2126 



පා්ධලිශ) තුව 

(i) ශසේවන්  විශ්රාම ්ාශ) අවම ව්ස පන්ත ශනටු)පත; සහ 

(ii)  න)නරුව ශේ  ්ෂණාව අවස  කිීමශ) (විශ ේණ 
විධිවිනාන  (සවශ ෝනන  පන්ත ශනටු)පත. 

 
 වානම් ය මත් තිබිය යුතුමයයි නිනයෝග කසන ලදී. 
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 
 

නපත් ම් 
ைனுக்கள் 
PETITIONS 

 

ගරු එ ්.එම්. චන්ද්රන  න මහත්ා (ඉඩම් අමාත්තුමමා) 
(ைொண்புைிகு  எஸ்.எம். சந்திரலசன - கொணி அமைச்சர்) 

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

තරු නාානා්නතුමනි, මම පහත සඳහ  ශප්තස) ශනන 

පිළිත වමිකය. 

(1) තලාව, නළනාපු , 419/02/45 න න සථාානශ්හි පදිවචි 
ඒ.ඒ.ශ්ෂ.ඊ. විශේසිවහ මහතාශත  ලැබුණු ශප්තසම; සහ 

(2) ත තිිකමල්, කිවුශේනඩා  ්න ලිපිනශ්හි පදිවචි එච්. 
මුතුවා මහතාශත  ලැබුණු ශප්තසම. 

 

ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

තරු කුමා  ශවේතම මහතා - [ස ා ත්ධ ් තුළ නැත.] 
 

ගරු නිපුණ සණවක මහත්ා 
(ைொண்புைிகு நிபுண ரணவக)  

(The Hon. Nipuna Ranawaka)  

තරු නාානා්නතුමනි, මිකයිකසථස, ේඩුපිල, නසථතු ිකශේ ව්තත ්න 

ලිපිනශ්හි පදිවචි ශ්ෂ.ශ්ෂ. පි්වතී ශමශනවි්ශත  ලැබුණු 

ශප්තසම්ෂ මම පිළිත වමිකය.  

 
ඉදිරිපත් කසන ලද නපත් ම්  මහජන නපත් ම් ිළිතබඳ කාසක 

 වාව  පැවරිය යුතුම යයි නිනයෝග කසන  ලදී. 
சைர்ப்பிக்கப்பட்ட ைனுக்கமளப் தபொதுைனுக் குழுவுக்குச் சொட்டக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

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

 
 

ගරු අග්රාමාත්තුමමා  නයොු  ක  ්රශයීයන් 
ைொண்புைிகு பிரதை அமைச்சொிடம் விடுக்கும் 

வினொக்கள் 
QUESTIONS POSED TO HON. PRIME MINISTER  

 
 

ගරු අනුස දි ානායක මහත්ා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

තරු නාානා්නතුමනි, මම තරු අතමැතිතුමාශත  ශමම 

ප්ර ථන් අහනවා.  

ව්තම  ජනාධිපතිව ්ා සහ රණ්ඩුව බල්ට ප්ත වීශ)දී 

ප්රනා ්ට ප්ත න න ලන ප්රනාන සට  පාය්්ෂ ව ශ , එඑන 

 ට්ෂ-එන නීති්්ෂඑ ් න . ශප ලීසි්  ා  අශේ ස ්ත 

වී ශසේන  ඇමතිතුමා මැතිව   ශ දිනාශ දී එ් පුන පුනා කි්ා 

තිශබනවා. එමඟි   ශේ සි්ලු ජනතාව එන නීති්්ෂ ්ටතට 

ශතශනන බවට්ත, නීති් සි්ලුශනනාට සමාන ශලස ක්රි්ා්තමන 

වුව ඇති බවට්ත ජනතාව තුළ ්) බලාශප ශ  ්තතුව්ෂ ඇති 

න ුව ලැබුවා. පසුගි් වසශ්ධ විසිවන රණ්ඩු්රම වයවසථාා 

සවශ ෝනන් ස)මත න තුව ලබද්දී, නව රණ්ඩු්රම වයවසථාා 

සවශ ෝනන ශන ටු)පත්ෂ වස ්ෂ තුළ ඉදිිකප්ත න ුව ලබන බව 

ප්රනා  න ුව ලැබුවා. තරු නාානා්නතුමනි, බබතුමාට මතන 

ඇති, විසිවන රණ්ඩු්රම වයවසථාා සවශ ෝනන් ශතශනන 

අවසථාාශ දී කි වා, ජනාධිපතිව ්ාශේ ශනවැනි ව්ධණ පූ්ධ ්ට 

ශප  නව රණ්ඩු්රම වයවසථාා ශනටු)පත්ෂ පා්ධලිශ) තුශ  

ස)මත න නවා කි්ලා. ශනශසේ වුවන, ජනාධිපතිව ්ාශේ 

ප්තවීශම  වස  ශනනනට රස න නාල්්ෂ තත වන විට සහ 

රණ්ඩුවට වස නට වැිජ නාල්්ෂ තත වන විට ශ) පිළිබඳව 

ජනතාව තුළ ව්ධනන් ශවමිකය  ඇ්තශ්ත බලාශප ශ  ්තතු 

නඩා වීම්ෂ. විශ ේණශ් ම ජනාධිපතිව ්ා විසි  ශ) ්ෂශණේත්ර්ට 

අනාළව තුව ලැබූ ඇතැ) ප්ත කිීම) ජනතාව අත  බලව්ත 

මතශේන ඇති න න ත්ත්තව්්ෂ නි්ධමා ් න  ඇති බවටන, 

සමාජශ්  විශ චන එේල ශවමිකය  පවතින බවන අපි නවුරු්ත 

න නවා. ශ) ත්ත්තව් තුළ මතුවන පහත තැටලුවලට පිළිතුරු 

අතමැතිව ්ා විසි  ස ාව හමු ශ  තබුව ඇතැ  අශේ්ෂණා 

න නවා. 

01.  නව රණ්ඩු්රම වයවසථාාව්ෂ ශනටු)ප්ත කිීමම සඳහා 
ජනාධිපතිව ්ා ශහෝ රණ්ඩුව විසි  වයවසථාා ශනටු)ප්ත 
නමිකයටුව්ෂ ප්ත න ුව ලැබ තිශේ න? 

02.   එම නමිකයටුශ  ස ාපතිව ්ා සහ සාමාජින්  නවුරු න? 
 

මම නැ්ෂනා, තරු සුසිේ ශප්රේමජ් ත  ාජය ඇමතිතුමා්ත විටි  

විට ශ) ස)බ නශ්  නරුණු ඉදිිකප්ත න  තිබු  බව. ඒ තැන්ත 

අමතන න  න ශහ ඳ නැහැ. 

03.  බවු  විසි  ශ) වන විට රණ්ඩු්රම වයවසථාා 
ශනටු)පත්ෂ සනසථ න ුව ලැබ තිශේන? සනසථ න  
අවස ව ඇ්තන) ප්රනා ්ට ප්ත න ුව ලබ ශ  නවනා 
න? ශන එශසේ න) එම ක්රි්ාවලි් පවති ශ  කුමන 
ත්ත්තවශේන? 

04.   අධින   අමාතයාව ් මඟි  එඑන  ට්ෂ-එන නීති්්ෂඑ 
්න සවනේප්ට අනාළව ශ) වන විට නීති ශනටු)පත්ෂ 
සනසථ න ුව ලැබ තිශේ න? එ් පවති ශ  කුමන 
ත්ත්තවශේන? 

විටි  විට අධින   අමාතයතුමාශේ පැ්තශතුව්ත ප්රනා  

න ලා තිබු ා,  එඑන  ට්ෂ-එන නීති්්ෂඑ පිළිබඳව ්) 

ශනටු)පත්ෂ තම අමාතයාව ් විසි  සනසථ න මිකය  තිශබන බව. 

05. නව වයවසථාාව්ෂ ශනටු)ප්ත න ුව ලැබ ශහෝ ශනශ මිකය  
තිබි්දී සහ එන  ට්ෂ එන නීති්්ෂ ්න සවනේප්ට 
අනාළව නීති ශනටු)පත්ෂ සනසථ වී තිබි්දී, 'එන  ට්ෂ එන 
නීති්්ෂ සඳහා වූ ජනාධිපති නා්ධ් සානන බලනා්්ෂ ' ප්ත 
න ුව ලැබීමට ශහේතුව  ශහෝ ශහේතු නවශ්ධන?  

එන  ට්ෂ එන නීති්්ෂ ්න සවනේප්ට අනාළ වන පිකදි 

වයවසථාාව්ෂ සනසථ ශනශ මිකය  තිශබනවා. අධින   අමාතයාව ් 

විසි  ශනටු)පත්ෂ සනසථ න මිකය  පවතිනවා. ඊට අමත ව 

ජනාධිපතිව ්ා විසි  නව නා්ධ් සානන බලනා්්ෂ ප්ත න  න 

ශහේතු වූශේ නවශ්ධන?  
 

06. එම නා්ධ් සානන බලනාශේ ස ාපතිව ්ා සහ 
සාමාජින්  ප්ත කිීමශ)දී නව  නි්ධ ා්න සැලකිේලට 
තුව ලැබුශ න?  

ශ)න හික වැනත්ත.  අශේ  ශේ විවින ජන නණ්ඩා ා්) සිටින 

නිසා ඒ ශත ේල  අත  ඒ පිළිබඳ කුකුස්ෂ, විවින තැටලු  

ත්ත්තව්්ෂ තිශබනවා කි්ා මම හිතනවා.  

2127 2128 

[තරු නිමේ සිිකපාල න සිේවා මහතා ] 



2021 ශන වැ)බ්ධ 10 

එශසේ න) එහි ස ාපති ධු ් සහ සාමාජින මණ්ඩා ල් ශ) 

සි්ලුශනනාශේ වි ථවාස් දිනාතත හැකි මේටශ) එන්ෂ වි් යුතුව 

තිබු ා. එශහම න) එම නා්ධ් සානන බලනාශේ ස ාපතිව ්ා 

සහ සාමාජින්  ප්ත කිීමශ)දී සැලකිේලට  ාජන නශළේ 

ශම න්ෂන?  

්) ජන ශන ේයාස්්ෂ ඉල්ෂනශන ට එේල න න ප්රහා න, 

්) ජන ශන ේයාස්නට හිවසා වන ශලස නටයුතු කිීමමන ඒ 

නි්ධ ා්න් කි්ලා තරු අතමැතිතුමා පැහැදිලි න ාවි.  

07. පසුගි් නාලශේ ජාතිවාදී සහ අශනකු්ත ජනශන ටසථ 
පිළිබඳ සැන් ව්ධනන් නළ පුද්තල්  ශමවැනි 
නමිකයටුවනට ප්ත න ුව ලැබීශම  අශේ්ෂෂිත අ මුණු 
නවශ්ධන?   

තරු නාානා්නතුමනි, තරු අතමැතිතුමා ඉහත ප්ර ථනවලට 

පිළිතුරු ලබා  ශනුව ඇතැ  මා බලාශප ශ  ්තතු ශවනවා.  

සථතුති .  

 

ගරු මහින්ද සාජපක්ෂ මහත්ා (අග්රාමාත්  ආර්ිකක 

්රතිපත්ති හා  ැලුමම් ්රියාත්මක කිරීනම් අමාත්  

බු ධශයීයා න  ආගමික හා  ාං ්කෘතික ක යුතුම අමාත්  හ 

නාගරික  ාංවර්ධන හා නිවා  අමාත්තුමමා) 
(ைொண்புைிகு ைஹிந்த ரொஜபக்ஷ - பிரதை அமைச்சரும் 

தபொருளொதொரக் தகொள்மககள் ைற்றும் திட்டச் தசயற்படுத்துமக 

அமைச்சரும் புத்தசொசன, சைய ைற்றும் கலொசொர அலுவல்கள் 

அமைச்சரும் நகர அபிவிருத்தி ைற்றும் வீடமைப்பு 

அமைச்சரும்) 

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

තරු නාානා්නතුමනි, ප්රාමශ්  කි් නට නන,, ශ) 

දිනවල පවතින අ්හප්ත නාලගු  ත්ත්තව් නිසා අශේ  ශේ 

ජනතාවට නැිජ බලප,ම්ෂ එේල ශවලා තිශබන බව. වි ාල පිිකස්ෂ 

පීඩා ාවට ප්ත ශවලා ඉ නා බව්ත කි් නට නන,. පීඩා ාවට ප්ත 

ශවලා ඉ න ජනතාවට අව ය සහන ශන න  ජ් නටයුතු 

න මිකය  ඉ නවා.  ඒ නටයුතු සඳහා ශ) තරු ස ාශ  සිටින 

සි්ලුශනනාශේ සහා්්ත බලාශප ශ  ්තතු ශවනවා. අ්හප්ත 

නාලගු ් නිසා ජීවිත හානි වූ අ්ශේ පවුේවලට ශ ෝන් පළ 

න  න්ත මම ශම් අවසථාාව්ෂ න  ත නවා. 

තරු නාානා්්නතුමනි, අහ්ප්ත නාලගු  ත්ත්තව් නිසා 

පීඩා ාවට ප්ත වූව ට සහන සැලසීම පිළිබඳව රපනා 

නළමනාන    ාජය අමාතය තරු චමේ  ාජප්ෂණ මැතිතුමා 

විසි  ශමම තරු ස ාවට වා්ධතාව්ෂ ඉදිිකප්ත කිීමමට නි්මිකයත 

බව්ත ප්රනා  කිීමමට නැමැති .   

තරු අුව  දිසානා්න ම ත්රීතුමාශේ ප්ර ථන්ට පිළිතු  

ශමශසේ . 

තරු නාානා්නතුමනි, අප  ජශේ ප්රතිප්තති ප්රනා ් වන 

එශසෞ ාතයශේ නැ්ෂමඑ තුළි   ටට නව රණ්ඩු්රම වයවසථාාව්ෂ 

සනසථ න න බවට අපි ජනතාවට ශප ශ   දුව්ෂ ලබා දු නා. ඒ 

අුවව, ජනතාව අපට ලබා දු  ජන ව මට තරු න නවා.  වා  

ත නාවනදී සවශ ෝනන්ට ල්ෂව ඇති 1978 රණ්ඩු්රම 

වයවසථාශ  පවතින විණමතා සහ අඩු පාඩු හුනනාශතන නව 

රණ්ඩු්රම වයවසථාාව්ෂ ශනටු)ප්ත කිීමම සඳහා අමාතය 

මණ්ඩා ලශේ අුවමැති් පිකදි අප  ජ් විසි  ජනාධිපති නීතීඥ 

ශ  ශ)ණථ න සිේවා මහතාශේ ස ාපති්තවශ්  යුතු විශ ේණඥ 

නමිකයටුව්ෂ ප්ත න  තිශබනවා. එම නමිකයටුශ  අශනකු්ත 

සාමාජින්  ශලස අභි්ාචනාධින  ශේ හිටපු ස ාපති විනිසුරු 

ඒ.ඩා ේලි . අේදුේ සලා) මහතා, මහාචා්ධ් වස තා 

ශසශනවි ්තන මහ්තමිකය්, මහාචා්ධ් ජී.එච්. පීිකසථ මහතා, 

ජනාධිපති නීතීඥ මශනෝහ  න සිේවා මහතා, ජනාධිපති නීතීඥ 

සවජීව ජ්ව්ධනන මහතා, ජනාධිපති නීතීඥ සම ත   ්තව්තශ්ත 

මහතා, ජනාධිපති නීතීඥ නවී  මා පන මහතා සහ ශජයණථය 

නිකනාචා්ධ් ඒ. ස්ධශ සථව   මහතා ්න මහ්තම මහ්තමී  

නටයුතු න ුව ලබනවා.  

ශ) වස  අවස  වන විට රණ්ඩු්රම වයවසථාා ශනටු)පත 

සනසථ ශන ට නිම කිීමමට එම නමිකයටුව අශේ්ෂණා න න බව්ත, 

නැනට එම නටයුතු අවස  අදි්ශ්ධ පවතින බව්ත අධින   

අමාතයාව ් අප ශවත නැුව) දී තිශබනවා.  

තරු නාානා්නතුමනි, ඉහත කී නමිකයටුශ  නා්ධ් ා ් 

වුවශේ,  ටට සුදුසු නව රණ්ඩු්රම වයවසථාාව්ෂ සනසථ කිීමම 

පම ්ෂ වන අත , ශ්රී ලවනාව තුළ එඑන  ට්ෂ, එන නීති්්ෂඑ ්න 

සවනේප් ක්රි්ා්තමන කිීමම ස)බ නශ්  විවින පා්ධ ථව න න 

අනහසථ සහ මතවාන සැලකිේලට තනිමිකය  ඒ ස)බ නශ්  

අනය්න් න , ශ්රී ලවනාවට රශ ක න වූ සවනේපම් නීති 

 ාමුව්ෂ සනසථ කිීමම පිළිබඳව ශ්ෝජනා සහ අනහසථ ඉදිිකප්ත කිීමම 

සඳහා  අතිතරු ජනාධිපතිතුමා විසි  ජනාධිපති නා්ධ්සානන 

බලනා්්ෂ ප්ත න  තිශබනවා.  

 

ගරු අනුස දි ානායක මහත්ා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

තරු අතමැතිතුමනි, මම බබතුමාශත  ඇහුවා, අධින   

අමාතයාව ශ්  ඒ පිළිබඳව ශනටු)පත්ෂ සනසථ න  තිශබනවා න 

කි්ලා. ඊට පසථශසේ මම ඇහුවා, එම නා්ධ් සානන බලනාශේ 

ස ාපතිව ්ා සහ අශනකු්ත සාමාජින්  ප්ත කිීමශ)දී 

සැලකිේලට ත්තශ්ත නව  නි්ධ ා්න න  කි්ලා. ස ානා්නතුමා 

ශහෝ ශ) ස)බ නව පිළිතු ්ෂ ශනනවා න) ශහ ඳ . 

 

ගරු දිනන්ෂ් ගුණවර්ධන මහත්ා 
(ைொண்புைிகு திலனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

තරු නාානා්නතුමනි, තරු අුව  කුමා  දිසානා්න මැතිතුමා 

අසන ලන ප්ර ථන්ට තරු අග්රාමාතයතුමා විසි  පිළිතුරු දු නා.  

අතිතරු ජනාධිපතිතුමාට නා්ධ්සානන බලනා්  ප්ත කිීමමට 

තිශබන බලතල ්ටශ්ත  එ් න  තිශබ ශ . එ් ක්රි්ා්තමන 

කිීමම  පිළිබඳ නි්ධශද්  ශහෝ ්)කිසි ශ්ෝජනා එනවා න), 

අධින   ඇමතිතුමා එ්ෂන සානච්ඡා න ලා තම  එම නි්ධශද්  

ක්රි්ා්තමන න  ශ  කි්ලා තරු අග්රාමාතයතුමා කි වා. අතිතරු 

ජනාධිපතිතුමා විසි  නන,ම නා්ධ් සානන බලනා්්ෂ ප්ත නළාම 

සිදු ව ශ  එ් . 

 
ගරු අනුස දි ානායක මහත්ා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

තරු නාානා්නතුමනි, තරු අතමැතිතුමා්ත, තරු 

ස ානා්නතුමා්ත එන විට අස   ාව්ට ප්ත ශවච්ච 

සථව ාව්්ෂ මට ශපශනනවා. මම නි ථචිත ව ශ්  ප්ර ථන්්ෂ 

ඇහුවා. නා්ධ් සානන බලනා්්ෂ ප්ත න  න ජනාධිපතිතුමාට 

බල් තිශබනවා තම . හැබැ , ජනාධිපතිතුමා නා්ධ් සානන 

බලනා්්ෂ ප්ත න න ශන ට, එහි ස ාපතිව ්ා ශහෝ එහි 

සාමාජින්  පිළිබඳව ්) නි්ධ ා්න  ප්රමා ්්ෂ සැලකිේලට 

 ාජන න නවා. නැ  බබතුමාම කි්පු පිකදි නව රණ්ඩු්රම 

වයවසථාාව්ෂ ශනටු)ප්ත කිීමශ) නමිකයටුව ශතන බැලුශව ්ත, අශේ 
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පා්ධලිශ) තුව 

 ශේ නීති් පිළිබඳ ප්රාමාක න නැුවම්ෂ තිශබන නණ්ඩා ා්ම්ෂ 

තම  එ්ට ප්ත න  තිශබ ශ . ජනාධිපති නීතිඥ මශනෝහ  න 

සිේවා මැතිතුමා, ජනාධිපති නීතිඥ ශ  ශ)ණථ න සිේවා මැතිතුමා 

වාශේම තව්ත ජනාධිපති නීතිඥවරු  ත නාව්ෂ එහි ඉ නවා. ඒ 

ක්රි්ානාම් ශහ ඳ වු ්ත, න න වු ්ත ඒ නණ්ඩා ා්ම පිළිබඳව 

අපට ්) පැසසුම්ෂ තිශබනවා.  

මා ප්ර ථනශ්  නි ථචිත ව ශ්  ඇහුවා, එම නා්ධ් සානන 

බලනාශේ ස ාපතිව ්ා සහ සාමාජින්  ප්ත කිීමශ)දී නව  

නි්ධ ා්න න සැලකිේලට  ාජන නශළේ කි්ලා. ජනාධිපතිව ්ාට 

බල් තිශබනවා තම , කුම්ෂ ශහෝ නා්ධ් සානන බලනා්්ෂ ප්ත 

න  න. හැබැ ,  ඒ ප්ත න න සාමාජින්  පිළිබඳව එතුමාට 

්) ඇතැ උම්ෂ තිශබ න නන,. මා හිතනවා, දී්ධඝ නාල්්ෂ 

ජනාධිපති ධු ශේ වැඩා  නළ ව්ධතමාන අතමැතිතුමාට ඒ පිළිබඳ 

අවශබෝන්්ෂ තිශබනවා කි්ලා. තරු අතමැතිතුමනි, බබතුමා 

න නවා, බබතුමා නා්ධ් සානන බලනා්්ෂ ප්ත නශළේ ශන ශහ මන 

කි්ලා. අනාළ විණ් පිළිබඳ නණ්ඩා ා්) ප්ත න ලා, බවු ශත  

නාම  ශ්ෝජනා අ ශතන තම  බබතුමා නා්ධ් සානන බලනා්්ෂ 

ප්ත නශළේ. ඒවා පිළිබඳ අපට විවින තැටලු තිශබ න පුළුව . 

නමු්ත ඒ නා්ධ් සානන බලනා් පිළිබඳ වි ථවාස්්ෂ ඇති ශවනවා. 

හැබැ , ශ) ශවලාශ  සිදු වී තිශබන ශද් ශම න්ෂන?  

විශ ේණශ් ම අශේ  ශේ විවින ජන ශන ටසථ මත පනන) වූ 

නීති සමුනා්්ෂ තිශබනවා. ප්රාශද්ය ් නීති තිශබනවා; විවින 

අනනයතා සහිත නීති තිශබනවා. නැ  නා්ධ් සානන බලනා්්ෂ 

ප්ත ශන ට තිශබනවා, ශ) බ්ෂශන ම නීති ශප දු නීති්්ෂ ්ටතට 

ශතන එ න.  

ඒ අනනයතාවලට එශ හිව වි ාල හක්ෂ නපපු, අශනනාශේ 

අ තිවාසින) නේපාදු න  න නන, කි්ා හක නපපු නණ්ඩා ා්ම්ෂ 

ශමවැනි ශප දු වයා්ාම්්ෂ ශවුවශව  ප්ත කිීමශ)දී 'අපට ශ) 

නැශනන එනට වඩා ා' ශවන ශම නවාන සැලකිේලට  ාජන නශළේ 

කි්න එන තම  මම අහපු ප්ර ථන්. තරු අතමැතිතුමාශත  පසුව 

තරු ස ානා්නතුමා පිළිතුරු ලබා දු න්ත එම ප්ර ථන්ට නි ථචිත 

පිළිතු ්ෂ ලැබුශණ් නැහැ. නම්ෂ නැහැ, මට ශ්තශ නවා. 

බබතුමාට ඒනට පිළිතු ්ෂ ශන න පුළුව  න), පිළිතු ්ෂ දු නාට 

නම්ෂ නැහැ. 

ඊළපට මට පැන නඟින අතුරු ප්ර ථන් ශම් . අධින   

අමාතය තරු අලි සේික මැතිතුමා එඑන  ට්ෂ-එන නීති්්ෂඑ පිළිබඳ 

්) ශනටු)පත්ෂ අධින   අමාතයාව ් විසි  නැ  සනසථ ශන ට 

තිශබන බව වා්ධතා නළා. ඒ වාශේම, එම නා්ධ් සානන බලනා් 

ප්ත කිීමශම  පසුව විවින අවසථාාවල මානය වා්ධතා න  තිශබනවා 

මා නැ්ෂනා, එතුමා ශ) නා්ධ් සානන බලනා් ප්ත කිීමමට එනප 

ශන වන බව්ත, ඉේලා අසථවීමට ලිපි්්ෂ ජනාධිපතිව ්ාට  ා  

ශනන බව්ත එතුමා කි්ා තිශබන බව්ෂ. ජනාධිපතිව ්ා ඒ 

ශවලාශ  ලවනාශ  ශන සිටි නිසා එතුමා ලවනාවට රවාට පසුව 

එම ලිපි් තැන සානච්ඡා න න බව්ත කි්ා තිශබන බව වා්ධතා 

ශවනවා. මා න ශ  නැහැ, එතුමා පිළිබඳ ව්ධතමාන ත්ත්තව් 

කුම්ෂන කි්ලා. ශනශසේ වුව්ත, ඒශන  ශප ුව) න  ශ  

ශම න්ෂන? අශේ  ශේ නීති්්ෂ ස)පානන් කිීමශ) ප්රනාන 

නා්ධ් ා ්  ා ව තිශබන අධින   අමාතයතුමාට ව්ත ශ) ප්ත 

කිීමම පිළිබඳ අවශබෝන්්ෂ ශන මැති බව  ශප ුව) න  ශ . 

නෘෂි න්ධමා ත් පිළිබඳ නා්ධ් සානන බලනා්්ෂ ප්ත න නවා 

න) ජනාධිපතිතුමා එම විණ්්  ා  අමාතයව ්ාශත  විමසනවා, 

එමම ශමශහම වැඩා ්ෂ න  න ්නවා. ශ), ශ) අ් ප්ත න නවා. 

බබතුමාශේ අනහස ශම න්ෂන?එ කි්ලා.  

ගරු මන්ත්රීවසනයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 

එතුමා පුව්ත පතනට කි්පු එන්ෂ- [බානා කිීමම්ෂ]  

 

ගරු අනුස දි ානායක මහත්ා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

පුව්ත ප්තවල වා්ධතා න  ති බු ා; මානයවල වා්ධතා න  

තිබු ා. තරු අතමැතිතුමනි, බබතුමා න නවා ඒවා පුව්ත ප්තවලට 

එ ශ  ශන ශහ මන කි්ලා. බබතුමාට ඒ අ්තනැකී) තිශබනවා. 

නැබිනේ මණ්ඩා ලශේ ශත  තුරු පුව්ත ප්තවලට රශ  ශන ශහ මන 

කි්න එන පිළිබඳ බබතුමාට අ්තනැකී) තිශබනවා. ඒ නිසා 'පුව්ත 

ප්ත කි් ශ  අසතය්්ෂ' ්ැ  කි් න අව ය නැහැ කි්ලා  

මට හිශත ශ .   

ඇමතිතුමා ශන තැනනව්ත ඒන ප්රති්ෂශණේප න ලා තිබුශණ්්ත 

නැහැ, 'මම එශහම එන්ෂ ප්රනා  නශළේ නැහැ' කි්ලා.  

 

ගරු දිනන්ෂ් ගුණවර්ධන මහත්ා 
(ைொண்புைிகு திலனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 සව්ත න  න  පුව්ත ප්තවල කි් ශ . 

 

ගරු අනුස දි ානායක මහත්ා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

එතැනදී මට පැන නඟින ප්ර ථන් තම , අධින   

අමාතයව ්ාශේ ව්ත අවම අවශබෝන්්ෂ ශ) පිළිබඳව 

ශන තිබු ාන කි්න එන. මා න ශ  නැහැ, මහජන ර ්ෂණන 

අමාතයව ්ාට්ත, ඒ කි් ශ  ශප ලීසි්  ා  අමාතයව ්ාට්ත 

ශ) පිළිබඳ අවශබෝන්්ෂ තිබු ාන කි්ලා. ශම නන, එතුමාට්ත 

ශමහි වැඩා  ශන ටස්ෂ තිශබනවා. එශහම ශ  රණ්ඩුව්ෂ 

සාමූහිනව වැඩා  න  ශ . ශම නන, රණ්ඩුවනට ජන ව ම්ෂ 

තිශබනවා. රණ්ඩුව වැඩා  න න ශන ට අඩුම ත මිකය  

අමාතයවරු  අතශ්ධ ්) ්) අනහසථ හුවමාරු න  තැනීම්ෂ 

අව ය . එශහම වු ා න), ශ) ස)බ නශ්  අතමැතිතුමා සහ 

ස ානා්නතුමා ශ) ත ) පැකිළීමනට ශහෝ අසීරුතාවනට ප්ත 

ව ශ  නැති ශ වි.   

 

ගරු දිනන්ෂ් ගුණවර්ධන මහත්ා 
(ைொண்புைிகு திலனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

එශහම කිසිම ප්ර ථන්්ෂ නැහැ. 

 

ගරු අනුස දි ානායක මහත්ා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

තරු අතමැතිතුමනි, බබතුමා තැසේ එන නකින ශන ට තම  

මම නකි ශ ්ත. බබතුමා අතමැති; මම නින)ම පා්ධලිශ) තු 

ම ත්රී.  

 

ගරු මහින්ද සාජපක්ෂ මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்த ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 

නැහැ, නැහැ. 

 

ගරු දිනන්ෂ් ගුණවර්ධන මහත්ා 
(ைொண்புைிகு திலனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඊශේ රෑ්ත එන්ෂ තිශබනවා. ඊශේ රෑ නිකු්ත න පු එන 

නැ්ෂනාන? ස)පූ්ධ  නා න ස ාව- [බානා කිීමම්ෂ] 

2131 2132 

[තරු අුව  දිසානා්න මහතා] 
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ගරු අනුස දි ානායක මහත්ා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

ඊශේ රෑ්ත තැසේ එන්ෂ තහලාන? 
 

ගරු දිනන්ෂ් ගුණවර්ධන මහත්ා 
(ைொண்புைிகு திலனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

බබතුමා ඒන නැ්ෂශ්ෂ නැහැ ශ න?  අතමැතිතුමා ළප 

තිශබනවා ඒන්ත. ස ාතත න  න- [බානා කිීමම්ෂ] 
 

ගරු අනුස දි ානායක මහත්ා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

මම කි් ශ  ශ)න . අතමැතිතුමා නකින ශවලාවට න) 

අපි්ත ඒවා නකි ශ ,- [බානා කිීමම්ෂ]  
 

ගරු මහින්ද සාජපක්ෂ මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்த ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 

නැහැ, නැහැ. මම ටින්ෂ ශ ලාසනි  නකිනවා.  
 

ගරු අනුස දි ානායක මහත්ා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

අතමැතිතුමා නකින ශවලාවටම න) ශප දු පු වැසි්ුව්ත 

නකි ශ , එතැන,- [බානා කිීමම්ෂ] 
 

ගරු දිනන්ෂ් ගුණවර්ධන මහත්ා 
(ைொண்புைிகு திலனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

බබතුමා එශහමන හිතාශතන ඉ ශ ? 
 

ගරු සනිල් වික්රමසිාංහ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ரணில் விக்கிரைசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
ඒ කි් ශ , අතමැතිතුමා සමප ව්ත නාා න ලා නැහැ.  
 

ගරු මහින්ද සාජපක්ෂ මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்த ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 

තරු අුව  දිසානා්න ම ත්රීතුමනි, මම ශ ලාසනි ම නකිනවා 

ඒන.  
 

ගරු අනුස දි ානායක මහත්ා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

එශහම න), බබතුමා ඒ පිළිබඳ එනපතාවනට රවාන? [බානා 
කිීමම්ෂ] ඒ කි් ශ , බබතුමා්ත ඒ තැන එනපතාවනට රවා 
කි්න එනන? 

 

ගරු මහින්ද සාජපක්ෂ මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்த ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 

බ , බ . ඒවා බ්ෂශනෝම නාා න ලා, නැබිනේ මණ්ඩා ල්්ත 

එ්ෂන නාා න ලා තම  රශ .  
 

ගරු අනුස දි ානායක මහත්ා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

තරු නාානා්නතුමනි, බ පතළ  ශ) ප්ර ථන්.  

ඇ්තතටම, තරු අධින   අමාතයතුමා අශේ  ශේ නීති 

්ාව්තනාලීන කිීමම සඳහා සැලකි් යුතු සහ ශ තව්ත 

නා්ධ් ා ්්ෂ ඉටු න මිකය  තිශබනවා.  එතුමා තැන අපට ශවන්ත 

ප්ර ථන තිශබ න පුළුව . නමු්ත, අශේ  ශේ නීති -්ේ පැනපු නීති

- ්ාව්තනාලීන කිීමම සඳහා එතුමා වි ාල ශවශහස්ෂ න මිකය  

සිටින ශවලාවන අඩුම ත මිකය  ඒ ප්ත කිීමශ)දී ඒ පිළිබඳ 

අවශබෝන් ඇති න තත යුතුව තිබු ා. ඒ වාශේම, සමහ  ජන 

නණ්ඩා ා්), ඒ නමිකයටුව පිළිබඳ වි ාල විශ ෝන්්ෂ න්ෂව න 

බවු ශේ විශ චන ඉදිිකප්ත න මිකය  සිටිනවා, තරු 

නාානා්නතුමනි. අපි රණ්ඩු නළ යුතු ව ශ , පාලන් නළ 

යුතු ව ශ  තැටු) ේග්ර වන දිසාවනට ශන ව තැටු) සමන් වන 

දිසාවට  කි්ා මම හිතනවා. අපි  එන එන ජන ශන ටසථ ඈ්ත වන 

දිසාවට ශන ශව ,  එන එන ජන ශන ටසථ කිේටු වන දිසාවට  

නටයුතු නළ යුතු ව ශ . ශ) නා්ධ් සානන බලනා් ප්ත කිීමම 

්) ප්රමා ්නට ජනතාව අත  ස)මුති්්ෂ ඇති වන  දිසාව 

ශවුවවට ජනතාව ශව  කිීමශ) දිසාවට ත නා ලන පි්ව ්ෂ න 

කි්ලා මට හිශතනවා.  ඒ නිසා  මා සඳහ  නළ නා  ාවට 

අමත ව, එඑශහම ශන ශව එ කි්ලා ්) පැහැදිලි කිීමම්ෂ 

න  න තිශබනවා න), තරු අතමැතිතුමාශත  මා පැහැදිලි 

කිීමම්ෂ බලාශප ශ  ්තතු ශවනවා. එතුමා පැහැදිලි ශන න  ශ  

න), මා කි්න එනම තම  එතුමාශේ්ත අනහස කි්න එන මම 

තී  ් න නවා.  
 

ගරු මහින්ද සාජපක්ෂ මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்த ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 

නැහැ, ශ)ශන කිසිම ප්ර ථන්්ෂ නැහැ. 
 

ගරු (ආචාර්ය)  සත් වීසන  කස මහත්ා (මහජන ආසක්ෂක 

අමාත්තුමමා) 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் வீரலசகர - தபொதுைக்கள் 

பொதுகொப்பு அமைச்சர்)  

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekera - Minister of Public 
Security)   
තරු නාානා්නතුමනි, අන අුව  කුමා  දිසානා්න ම ත්රීතුමා 

විවින නමිකයටුවලට සහ නා්ධ් සානන බලනාවලට ප්ත න න 

අ්ශේ සුදුසුන) තැන විමසනවා. ශ) නා්ධ් සානන බලනා්ට 

පුද්තල්  ප්ත නශළේ ජනාධිපතිතුමාශේ අභිමත් පිකදි.  එතුමා 

සුදුසුන) අුවව  ඒ ප්ත කිීම) න ලා තිශබ ශ . නමු්ත, ්හ 

පාලන  ජ් නාලශේ බබතුමා ජාතින විනා්න ස ාවට ප්ත නළා, 

දූණ  ම්ධනන ඒනන්ට ප්ත නළා  අුව  දිසානා්න ම ත්රීතුමනි.  

එතශන ට බබතුමාශේ සුදුසුන) තැන,  ඒ ප්ත නශළේ ශන ශහ මන 

කි්ලා අපි නවුරුව්ත ඇහුශ  නැහැ. බබතුමා අ ලි්තහ 

ම දි ශේ ඉඳශතන බබතුමාට හිශතන ශද් පාලනඥ් ට 

විරුද්නව ශචෝනනා ඉදිිකප්ත නළා. එත ශන ට ඒ නමිකයටුවලට ප්ත 

නළ බබතුමාශේ සුදුසුන) තැන අපි ඇහුශ  නැහැ ශ . ඒ නිසා 

ශ) සුදුසුන) තැන්ත අහ ශ  නැතිව ජනාධිපතිතුමාට ඒ 

න්ධතවය් න  න ඉඩා  ශන න. 
 

ගරු එ ්.එම්. මරික්කාර් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

''ශන ශහන ් ශ  -  මේශේ ශප ේ'' වාශේ නාාව්ෂ ශ , 

ඒන. 
 

ගරු අනුස දි ානායක මහත්ා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

තරු නාානා්නතුමනි, මශේ ශනවැනි අතුරු ප්ර ථන් ශම් .  

මම ඇ්තතටම අතුරු ප්ර ථන ශනන්ෂ අහ න හිටිශේ නැහැ. 

අශේ  ශේ මහජන ර ්ෂණන අමාතයව ්ා බ් විධි්ට 

[මූලා නනේ අණ පරිදි ඉවත් කසන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

2133 2134 



පා්ධලිශ) තුව 

න)  ටට ශම න්ෂ ශව න? [බානා කිීම)] මා මීට නලිුව්ත ශ) 
පා්ධලිශ) තුශ  කි්ා තිශබනවා, එවැනි දූණ  විශ ෝධී නමිකයටුවන 
ශහෝ එහි ශේන) නා්ධ්ාල්න ශහෝ පැමිකයක ලි කිීමමට ශහෝ 
පීම්ෂණ  කිීමමට ශහෝ මට බල්්ෂ තිබු ා න), ශ) තැන අන 
ශබ ශහෝ ශනශන්ෂ නැහැ කි්ලා. මම වතකීශම  කි් ශ . ඒ 
වාශේම මම න නවා වවචාවට, දූණ ්ට එශ හිව සට  න  න 
ශුද්න වූ අ ති්්ෂ මට තිශබන බව. ඒ ශුද්න වූ අ ති්ට තම  ශ) 
 ශේ වවචාව, දූණ ් ප නව න පුළුව නම තිශබ ශ .  
වවචනින් ට සහ දූෂිත් ට නඬුව) ලබා ශන න පුළුව නම 
තිශබ ශ ,  වවචාවට සහ  දූණ ්ට හවුේ ශන වූ ශනශනකුට. 
මශේ හෘන් සා්ෂෂි්්ත, මශේ ක්රි්ාමා්ධත්ත අුවව මා න නවා,  මා 
ශ)  ශේ කිසිම වවචාවනට, දූණ ්නට, නාසථති්නට හවුේ ශන වූ 
ශනශන්ෂ කි්ලා. මම වවචාව සහ  දූණ ් ශ)  ටි  තු   කිීමම 
සඳහා නටයුතු න න ශනශන්ෂ. ඒ සඳහා ශුද්න වූ අ ති්්ෂ මට 
තිශබනවා. ඒ වාශේම ඒන ජනාධිපති නා්ධ් සානන බලනා්්ෂ 
ශන ශව .  හැබැ , බබතුමා ර ) ශේ දී පූ්ධවිනාව්ෂ කි වා, 
ජනාධිපති නා්ධ් සානන බලනා් ප්ත න  න  ජනාධිපතිව ්ාට 
අභිමත්්ෂ තිශබන බව. ඒශන  ශප ුව) න  ශ  එතුමා්ත -
මහජන ර ්ෂණන ඇමතිව ්ා-  ශ) තැන න ශ  නැති බව . 
හිකන? මම හිතුශ  අධින   ඇමතිතුමා පම ්ෂ ශන ශව , 
එතුමා්ත නැනශතන ඇති කි්ලා.  

 

ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ඉ්ෂම  න  න, තරු ම ත්රීතුමා. 
 

ගරු අනුස දි ානායක මහත්ා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 
මම අතමැතිතුමාශත  ඉතා  විධිම්ත ප්ර ථන්්ෂ  ඇහුවා. ඒ 

ප්ර ථන්ට විධිම්ත පිළිතු ්ෂ ශන න අග්රාමාතයතුමා ්) 

ේ්තසාහ්්ෂ නැරුවා.  ඒ්ත, නින) ශ) අවිධිම්ත විධි්ට පාශ්ධ 

්නශන ට තල්ෂ තහශතන ්නවා වාශේ ේ්තත ්්ෂ ශන න 

මහජන ර ්ෂණන ඇමතිතුමා ේ්තසාහ නළා. ඒන සනාචා  නැහැ 

කි්ලා තම  මම හිත ශ .  
 

ගරු දිනන්ෂ් ගුණවර්ධන මහත්ා 
(ைொண்புைிகு திலனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
තරු නාානා්නතුමනි, ජනාධිපතිතුමාශේ එම ප්තකිීමශ) 

තැසේ නිශ නන් රණ්ඩු්රම වයවසථාාශ  33වන වයවසථාාවට 

අුවව තම  තිශබ ශ . රණ්ඩු්රම වයවසථාාශ  ඒ පිළිබඳව 

සඳහ ව  තිශබනවා. ඒ අුවව බල් පාවිච්චි න මිකය  තම  ශ) 

ප්ත කිීමම න ලා තිශබ ශ . එහි සාමාජින් ,  ඉටු නළ යුතු 

නා්ධ්් රදි් තැන අතමැතිතුමා කි වා. ඒන තම  ශ) 

තිශබ ශ . 
 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහත්ා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

තරු නාානා්නතුමනි,- 
 

ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
තරු ම ත්රීතුමා, අශේ එනපතාවට ශ)න විරුද්න  ශ . අපි 

එනපතාව  තිශබ ශ  අතමැතිතුමාශත  ප්ර ථන ශනන්ෂ අහ න.  
 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහත්ා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
බබතුමාශත  අවස  ඉේලනවා,- 

ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
නැහැ, මශත  අවස  අව ය නැහැ. තමු නා ශසේ නීති් 

 කි න. ඒ ඇති.  
 

ගරු මන්ත්රීවසනයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
හැමනාම  බශහ ම .   
 

ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අතමැතිතුමාශත  අතුරු ප්ර ථන ශනන  අහ න පුළුව . [බානා 
කිීමම්ෂ] ඒ ශනන ඇහුවා. 

 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහත්ා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මට ඒ ප්ර ථන් තැන පැහැදිලි කිීමම්ෂ න  ත න නන,. මම 

විප්ෂණශේ ප්රනාන සවවිනා්න. 

 

ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පැහැදිලි කිීමම්ෂ අශේ එනපතාශ  නැහැ, තරු ම ත්රීතුමා. 

එතුමා පැහැදිලි න ලා ේ්තත  දීලා තිශබනවා.  

 

ගරු චමින්ද වි නේසිරි මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விலஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

්) පැහැදිලි කිීමම්ෂ න  ත න තිශබනවා න) ඒ තැන 

අහ න පුළුව , තරු නාානා්නතුමනි. ඒන සීමා න  න එපා. 

 

ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එශහම ශන න බැහැ. අතමැතිතුමා එනප න) ේ්තත  ශන , 

පැහැදිලි කිීමම්ෂ තිශබනවා න).  
 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහත්ා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මම විප්ෂණශේ ප්රනාන සවවිනා්න ශ . 
 

ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

බබතුම ලා නවුරු්ත එනප වුණු රනා ්ට තම   

අතමැතිතුමාශත  ප්ර ථන අහ ශ . ඒනට එනා එනප වු ා. 

එතුමාශත  අතුරු ප්ර ථන ශනන  අහ ශ . අතමැතිතුමා ඒවාට  

ේ්තත  දු නා. එතැනි  ඒන ඉව  . ඒ ප්ර ථන ශනන තරු 

ම ත්රීතුමා ඇහුවා. ශ)නට ඉඩා  ශන න බැහැ. අපි ඊළප ප්ර ථන්ට 

්නවා.  

මීළපට, තරු සුන්ධ න ශනනිපිටි් ම ත්රීතුමා. 

 

ගරු (නම්ජර්) ුමදර්ශයීයන නදනිිළටිය මහත්ා 
(ைொண்புைிகு (லைஜர்) சுதர்ஷன ததனிபிடிய)  

(The Hon. (Major) Sudarshana Denipitiya)  

තරු නාානා්නතුමනි, තරු අග්රාමාතයතුමාශත  මම අහන 

ප්ර ථන් ශම් . 

2135 2136 

[තරු අුව  දිසානා්න මහතා] 
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දිව න පු ා ශප ලීසි් ඇතුළු ර ්ෂණන අව වලි  

අ්තඅඩා වගුවට තුව ලබන නීතිවිශ ෝධී ම්තද්රවයවලට කුම්ෂ සිදු 

න  ශ න ් න්ත, එම නීති විශ ෝධී ම්තද්රවය විනා  න  ශ  

න), එකී ්රමශ න් පිළිබඳව්ත, පැහැදිලිතාව්ෂ මහජනතාවට 

ශපශන නට ශන මැති වීම තැටලුව්ෂව තිශේ. 

01.  අ්තඅඩා වගුවට තුව ලබන ශ) සා වි ාල නීති විශ ෝධී 
ම්තද්රවයවලට කුම්ෂ සිදු න  ශ න? 

02.   එම නීති විශ ෝධී ම්තද්රවය විනා  කිීමමට අව ය නීතිම් 
ප්රතිපානනවල ්) බානාව්ෂ තිශේන? 

03.   බානාව්ෂ තිශේ න) එම බානා  නි ාන  ් කිීමමට අව ය 
පි්ව  ශතන තිශේන? ඒ ශම නවාන?  

04.  නීති විශ ෝධී ම්තද්රවය ජාවා )නරුව ශේ ශද්පළ සහ 
ව්තන)  ාජස තන කිීමමට නටයුතු න  ශ න? ඒ සඳහා 
ප්රමා ව්ත නීතිම් ප්රතිපානන පවති ශ න? 

05.   නීති විශ ෝධී ම්තද්රවය  ට තුළට පැමිකයීමම වැළැ්ෂවීමට 
 ජ් ශතන ඇති ක්රි්ා මා්ධත ශම නවාන? ඒ පිළිබඳව පසු 
විප ම්ෂ න  ශ න?  

 
ගරු මහින්ද සාජපක්ෂ මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்த ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 

තරු නාානා්නතුමනි, තරු ස ්ත වී ශසේන  ඇමතිතුමා එම 

ප්ර ථන්ට පිළිතු  ලබා ශනනවා. 

 
ගරු (ආචාර්ය)  සත් වීසන  කස මහත්ා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் வீரலசகர)  

(The Hon.(Dr.) Sarath Weerasekera) 

තරු නාානා්නතුමනි, තරු අග්රාමාතයතුමා ශවුවශව  එම 

ප්ර ථන්ට පිළිතුරු ශන න නලි , මට ශ) නා  ් කි් න 

අවස  ශන න. ඊශේ විප්ෂණශේ ම ත්රීවරු ශනශනශන්ෂ  

පා්ධලිශ) තුශ දී පාසථකු ප්රහා ් පිළිබඳ ඉතාම අසතය ප්රනා  

ඉදිිකප්ත නළා. පා්ධලිශ) තු ව ප්රසානවලට මුවාශවලා න න ඒ 

නි්ධලේජිත ප්රනා  ස)බ නශ්   මහජන ර ්ෂණන 

අමාතයව ්ා හැටි්ට ශහට දින මට විශ ේණ ප්රනා ්්ෂ න  න 

අවස  ශන න කි්ා මා බබතුමාශත  ඉේලා සිටිනවා. 

තරු නාානා්නතුමනි, තරු  සුන්ධ න ශනනිපිටි් ම ත්රීතුමා 

අග්රාමාතයතුමාශත  අසන ලන ප්ර ථන්ට පිළිතු  ශමශසේ  . 

 

01.  

 විණ ම්තද්රවය වැ දි සඳහා සැනනරුව  සමප 
අ්තඅඩා වගුවට තුව ලබන ම්තද්රවය වි ථශේණ  වා්ධතා 
ලබා තැනීම සඳහා  ජශේ  ස පීම්ෂණනව ්ා ශවත 
ශ් මු කිීමශම  පසු එම ර්තන් මඟි  ලබාශනන 
වි ථශේණ  වා්ධතාශ  ශුද්න බ  අුවව සැනනරුව ට 
මහාධින  ශේ අධිශචෝනනා ශත ුව කිීමම ශහෝ 
මශහසථත්රා්ත අධින  ශේ පැමිකයක ලි ශත ුව කිීමම 
සිදුන ුව ලබ . එශසේ ශත ුව කිීමශම  පසු මශහසථත්රා්ත 
අධින  ශේ වි ාත වී අවස  වූ නඩුවලට අනාළව 1984 
අවන 13 න න විණ ව්ධත අබිව සහ අ ත ා්න ඖණන 
(සවශ ෝනන  පනශ්ත 77 අ (4  ප්රනා ව නඩු  ාණ්ඩා  වන 
විණ ම්තද්රවය නිසි අධී්ෂණ ්්ෂ ්ටශ්ත සථවා ාවින 
පිකස ්ට හානි ශන වන පිකදි විනා  කිීමමට අව ය 
නටයුතු සිදු න ුව ලබ . 

 ශප ලිසථ ම්තද්රවය නා්ධ්ාව ්, ප්රාශද්ය ් ශප ලිසථ සථාාන, 
විණ ම්තද්රවය නීති් ක්රි්ා්තමන න න අශනකු්ත  ාජය 
ර්තන හා ත්රිවින හමුනා නිලනාික  විසි  අ්තඅඩා වගුවට 
තුව ලැබූ මහා පිකමා  ම්තද්රවය ශත ත ශ) වන විට්ත 

වි ථශේණ ් සඳහා  ස පීම්ෂණන නා්ධ්ාල්ට 
ශ් මුන  වි ථශේණ  වා්ධතා ලබාශතන අධින   
නටයුතු අවස  වන ශත්ෂ සු ්ෂෂිතව  ස පීම්ෂණන 
නා්ධ්ාලශේ සහ මහාධින  වල නඩු බඩු  ා  
නිලනාික   ා ශේ සු ්ෂෂිතව තබා ඇත. 

 2013 ව්ධණශේ සිට ශ) න්ෂවා අ්තඅඩා වගුවට ත නා ලන 
මහා පිකමා  ම්තද්රවය වැටලී) පිළිබඳ වා්ධතාව ඇමුණුම 
01 ව ශ්  ඉදිිකප්ත න න අත , එම වැටලී)වලට 
අනාළ විණ ම්තද්රවය ශ) වන විට්ත මහාධින  ශේ නඩු 
 ාණ්ඩා   ා නරුශේ  ා ශේ සහ  ජශේ  ස පීම්ෂණන 
 ා ශේ සු ්ෂෂිතව තබා ඇත.   

 සැනනරුව  ශන මැතිව අ්තඅඩා වගුවට ත නා ලන විණ 
ම්තද්රවය ශත ත නිසි අධී්ෂණ ්්ෂ ්ටශ්ත සථවා ාවින 
පිකස ්ට හානි ශන වන රනා ශ්  විනා  කිීමමට 
නටයුතු සිදු න න බව්ත, ඒ අුවව සැනනරුව  
ශන මැතිව අ්තඅඩා වගුවට ත නා ලන විණ ම්තද්රවය වන 
ශන ශ්ෂ  ශත ත විනා  කිීමම සඳහා නීතිපති 
ශනපා්ධතශ) තුව මඟි  ලබා ශනන ලන නිශ්ෝතවල 
පිටප්ත ඇමුණුම 02 සිට 04 න්ෂවා න) න  ඉදිිකප්ත න  
ඇත.  

02.  

 සැනනරුව  සමප අ්තඅඩා වගුවට තුව ලබන විණ ම්තද්රවය 
වි ථශේණ  වා්ධතාව නැඳවීශම  පසු විනා  කිීමමට 
1984 අවන 13 න න විණ ව්ධත අබිව සහ අ ත ානා්න 
ඖණන ව්ධත (සවශ ෝනන  පනශ්ත 77අ (4  මගි  
ප්රතිපානන ලබා දී තිශේ. එශසේ වුව්ත විණ ම්තද්රවය 
නඩුන ්න නඩු නිමිකය්තත ව ශ  අ්තඅඩා වගුවට තුව 
ලබන ම්තද්රවය ශත ත් වන බැවි  අධින  ශේදී 
සානා   සැනශ්  බේබට බේපු කිීමශ)  ා ් 
පැමිකයක ේල ශවත පැවීම ඇති බැවි  අධින  ශේ එම 
න්ධතවය සා්ධානව ඉටු කිීමම සඳහා නඩු  ාණ්ඩා  
අධින  ්ට ඉදිිකප්ත කිීමශ) ක්රි්ාවලි් සිදුන ුව ලබ . 
එශම ම ශමම මහාධින  ශේ නඩු පව ුව ලබන විණ 
ම්තද්රවය වැ දිවල ඉහළම නඬුවම ව ශ  ම ීම් 
නණ්ඩා නශ්  නඬුව) කිීමම . එහිදී වැ දිනරුව  වන 
චූදිත්  එම අධින   නිශ්ෝතවලට එශ හිව 
අභි්ාචනාධින  ශේ සහ ශශ්රේණථයාධින  ශේ 
අභි්ාචනා ශත ුව න න බැවි  එම නඩු නටයුතු න 
අවස  වන ශත්ෂ විණ ම්තද්රවය ශත ත විනා  කිීමම සිදු 
කිීමමට හැකි්ාව්ෂ ශන මැත. 

03. 

 අ්තඅඩා වගුවට තුව ලැබූ නඩු  ාණ්ඩා  වි  ථශේණ ශ්  
පසුව  ඳවා තබා තැනීමකි  ශත  ව විනා  කිීමම සඳහා 
අධින   අමාතයාව ශේ ප්රනාන්තවශ්  නමිකයටුව්ෂ ප්ත 
න  ඊට අනාළ විධිවිනාන සනසථ කිීමශ) වැඩා  පිළිශවළ්ෂ 
සනසථ න මිකය  පවතී. ශමම නමිකයටුව නීතිපති 
ශනපා්ධතශ) තුව, ශ්රී ලවනා ශප ලීසි්,  ජශේ  ස 
පීම්ෂණන නා්ධ්ාල් සහ  අ ත ා්න  ඖණන පාලන 
ජාතින මණ්ඩා ලශේ සාමාජින් ශත  සම විත ශ . 

 ශමම නමිකයටුශ  ස ාපති්තව් න ුව ලබ ශ  විශ්රාමිකයන 
 ජශේ  ස පීම්ෂණන සකු තලා ශත නශනෝ  
මහ්තමිකය් විසිනි. එහි සාමාජින් ශේ ලැ සථතුව ඇමුණුම 
05 ව ශ්  ඉදිිකප්ත න මිකය.   

ඇමුණු) 01, 02, 03, 04 සහ 05   වාගත්* න මිකය. 

2137 2138 

————————— 
*  පු ්ත්කාලනේ ත්බා ඇත්. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පා්ධලිශ) තුව 

04.  

 විණ ම්තද්රවය ජාවා )නරුව ශේ ශද්පළ  ාජස තන 
කිීමශ) නටයුතු සඳහා ශ) වන විට 2006 අවන 05 න න 
මුනේ විශුද්ධින  ් වැළැ්ෂවීශ) පනත සථාාපිත න  ඇති 
අත , එම පනත 2011 අවන 40 න න මුනේ විශුද්ධින  ් 
වැළැ්ෂවීශ) පනති  සවශ ෝනන් න  තිශේ. 

 මීට අනාළව ශ්රී ලවනා මහ බැවකුශ  මූලය බුද්ධි ඒනන් 
මඟි  ක්රි්ා නළ යුතු රනා ් සහ ඒ ස)බ නව ක්රි්ා 
කිීමමට අව ය නීතිම් ප්රතිපානන ඇතුළ්ත 2006 අවන 06 
න න මුනේ තුවශනුව වා්ධතා කිීමම පිළිබඳ පනත සථාාපිත 
න  ඇත. 

 ශමම පන්ත සථාාපිත න  තිබු න, ප්රමාන්කි  ශත  ව 
විම්ධ න නටයුතු සිදු කිීමම සඳහා පහත සඳහ  බානා පැන 
නැඟී ඇති බව වා්ධතා න  ඇත. 

1. විණ ම්තද්රවය ජාවා ශ)දී මුනේ සවස  ් ප්රනාන 
අවත්්ෂ වන අත , එම මුනේ සවස  ් ්ෂණක නව 
නිීම්ෂණ ් සඳහා නිසි ්රමශ න්්ෂ ශන මැති වීම. 

2. මහා පිකමා  ම්තද්රවය වැැදදි ස)බ නව සිදුන ුව 
ලබන වැටලී)වලදී ජාවා )නරුව  නිජනමිකය  
තම මුනේ ගිණු)වලි  ඉව්ත න  තැනීම ්ෂණක නව 
සිදුකිීමම වැළැ්ෂවීමට ්රමශ න්්ෂ ශන මැතිවීම. 

3. ශ්රී ලවනා මහ බැවකුශ    මූලය බුද්ධි ඒනන් ශ) 
සඳහා සථාාපිත න  තිබු න, එම ක්රි්ාවලි් සිදු 
කිීමම සඳහා වැිජ නාල්්ෂ තතවීම තැටලුසහතත්. 

4. ජාවා )නරුව  සතු ශද්පළ (ඉඩා නඩා ), ්ාන 
වාහන, වයාපා  වැනි ස)ප්ත  නිජනමිකය  
අනාව    න  තැනිම සඳහා හැකි්ාව්ෂ 
ශන මැති වීම. 

5. සැනනටයුතු පුද්තලශ්්ෂ ස)බ නශ්  
ශත  තුරු ලන විට ශහෝ වැටලීමනට අනාළව 
පුද්තලශ්කු අ්තඅඩා වගුවට ත්ත විට ්ෂණක නව 
බහුශේ හැුනුව)ප්ත අවන්ට ඇති බැවකු ගිණු) 
ශම නවාන ් න සහ තුවශනුවවල සථව ාව් 
හුනනා තැනීමට හැකි්ාව්ෂ ශන මැතිවීම.  

6. ශ) වන විට ශ්රී ලවනා මහ බැවකුශ  මූලය බුද්ධි 
ඒනන්ට අුවයු්ෂතව අප ාන පීම්ෂණ  
ශනපා්ධතශ) තුශ  නිලනාික  07්ෂ, ත්රසථත වැැදදි 
ස)බ න විම්ධ න සහ වැළැ්ෂවීශ) 
ශන ේයාසශේ නිලනාිකශ්කු,  ාජය බුද්ධි ශසේවශේ 
නිලනාිකශ්කු සහ ශප ලිසථ ම්තද්රවය නා්ධ්ාව ශේ 
නිලනාිකශ්කු ශසේව් න න අත , එම 
නිලනාික ට ශහෝ ශමම බැවකු ගිණු) විසථත  
නිජනමිකය  පීම්ෂණා කිීමමට අවසථාාව ලබාශන ශ  
න) ශමම ත්ත්තව් මපහ වා තත හැන. 

 

7. ප්රතිග්රාහනශ්කු ප්ත ශන කිීමම. 

 ශ) වන විට ශප ලිසථ ම්තද්රවය නා්ධ්ාව ් 
මඟි  අ්තඅඩා වගුවට ත නා ලන සහ 
විම්ධ නවලදී අනාව    වූ නඩු 75නට 
අනාළව පුද්තල්  218්ෂ ස)බ නව මුනේ 
විශුද්ධින   පනත ්ටශ්ත විම්ධ න නටයුතු 
සිදුන  නඩු පැවීමම සඳහා නීති විශ ෝධී 
ව්තන) ශහෝ ශද්පළ විම්ධ න ශන ේයාස් 
ශවත ශ් මු න  ඇත. ඒ අුවව විම්ධ න 
නටයුතු සිදු න මිකය  පවතින බව වා්ධතා න  
ඇත. 

05.  

 විණ ම්තද්රවය නීති් ක්රි්ා්තමන කිීමම සඳහා ශ්රී ලවනා 
ශප ලීසිශේ ශප ලිසථ ම්තද්රවය නා්ධ්ාව ් සථාාපිත න  
තිශේ. 

 මුහුදු මා්ධත් බසථශසේ  ට තුළට විණ ම්තද්රවය ශත ත 
ැදශතන ඒම වැළැ්ෂවීම සඳහා ශ්රී ලවනා නාවින හමුනාශ  
මු  ශසේවා විධිම්ත න  තිශේ.  

 ශව ළ ර ්ෂණන බලනා් සථාාපිත න  තිශේ. 

 ගුව  මඟි  සහ නැ  මඟි  ශම ටට විණ ම්තද්රවය 
ශතන ඒම වැළැ්ෂවීම සඳහා ශ්රී ලවනා ශ්ධගුව මඟි  
අව ය නටයුතු සිදු න න අත , ඊට අව ය 
අධිතා්ෂණක න සථන,න්ධ ් ත්ර ලබා දීමට නටයුතු සිදු 
න  තිශේ. 

 ශප ලිසථ ම්තද්රවය නා්ධ්ාව ශේ ේප ඒනන්්ෂ ශ) වන 
විට නටුනා්න බණ්ඩා ා නා්න ජාතය ත  ගුව  
ශත ටුශප ශළහි සථාාපිත න  ඇති අත , ඊට අමත ව 
 ්තමලාන සහ ම්තතල ගුව  ශත ටුශප ළවලන ේප 
ඒනන සථාාපිත කිීමමට ශ) වන විට අව ය නටයුතු සිදු 
න මිකය  පවතී. එශසේම නටුනා්න ගුව  ශත ටුශප ළ 
ඒනන් විණ ම්තද්රවය පීම්ෂණා කිීමම සඳහා පුහුණු න න 
ලන සුනඛ    ාජනාික සඳහා ශ් නවා ඇත.  

 මහජන ර ්ෂණන අමාතයාව ශේ තරු අමාතයතුමාශේ 
ප්රනාන්තවශ්  විණ ම්තද්රවය තු   කිීමම සඳහා වූ වැඩා  
පිළිශවළ්ෂ සිදු න න අත , එහිදී පහත සඳහ  නරුණු 
ස)බ නව ක්රි්ා්තමන ශවමිකය  විණ ම්තද්රවය 
ජාවා )නරුව ශේ ක්රි්ානා න) ස)බ නව 
පසුවිප ) කිීමම සිදුන ුව ලබ . 

1. ම්තද්රවය ජාවා )නරුව  පිළිබඳ විසථත  ලබා 
තැනීම. 

2. මහා පිකමා  ම්තද්රවය ජාවා )නරුව  ස)බ න 
න්තත තබඩා ාව්ෂ සනසථ කිීමම. 

3. මහා පිකමා  ම්තද්රවය ජාවා )නරුව ශේ විශද්  
තම  බලපත්ර ස)බ නශ්  පීම්ෂණා කිීමම. 

4. විශද්   ටවල සිට ක්රි්ා්තමන වන ම්තද්රවය ජාල 
හුනනා තැනීම. 

5. ශ්රී ලවනාශ  සිට ක්රි්ා්තමන වන ම්තද්රවය ජාල 
හුනනා තැනීම. 

6. බ නනාතා  තුළ සිට ක්රි්ා්තමන වන ම්තද්රවය ජාල 
හුනනා තැනීම. 

7. ශ්රී ලවනාව තුළ නනනින ම්තද්රවය පිකශ ෝජන්. 

8. ශ්රී ලවනාව තුළ ම්තද්රවය ජාල් තු   කිීමමට අව ය 
බුද්ධි ජාල්්ෂ සනසථ කිීමම. 

9. විශද්   ටවල සිටින මහා පිකමා  ම්තද්රවය 
ජාවා )නරුව  ලවනාවට ශත වා තැනීම. 

 
ගරු (නම්ජර්) ුමදර්ශයීයන නදනිිළටිය මහත්ා 
(ைொண்புைிகு (லைஜர்) சுதர்ஷன ததனிபிடிய)  

(The Hon. (Major) Sudarshana Denipitiya)  

තරු නාානා්නතුමනි, මශේ පළමුවැනි අතුරු ප්ර ථන්  

අහනවා.  

ශප ලීසි් ඇතුළු ර ්ෂණන අව වලි  දිව න පු ා 

අ්තඅඩා වගුවට තුව ලබන නීති විශ ෝධී ම්තද්රවය ස)බ න 

ක්රි්ා විත න ුව ලබන නිලනාික  පිළිබඳව අප නි  ත ශ්  

මානය මඟි  නකිනවා. එහිදී බවු ශේ ශපෞද්තලින්තව් 

ජාවා )නරුව ට  නි ාව  ් වීම තුළි  එම නිලනාික ශේ හා 

2139 2140 

[තරු (රචා්ධ්  ස ්ත වී ශසේන  මහතා] 
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බවු ශේ පවුේවල සාමාජින් ශේ ජීවිත ස)බ නශ්  වි ාල 

තැටලුව්ෂ ඇති වී තිශබනවා. ඒ ත්ත්තව්, නිලනාික  ශමවැනි 

ක්රි්ා විතවල ශ්දීමට මැළිනම්ෂ නැ්ෂවීමට ශහේතුව්ෂ ශවනවා. 

එශසේ න), එම නිලනාික ශේ ශපෞද්තලින්තව් ර ්ෂණා කිීමමට 

සුදුසු වැඩා  පිළිශවළ්ෂ තිශේන? එශසේ න), ඒ කුම්ෂන? ශමම 

නිලනාික  හා බවු ශේ පවුේවල අ්ට සුදුසු ර ්ෂණාව්ෂ ලබා 

දීමට වැඩා  පිළිශවළ්ෂ තිශේන? එශසේ න), ඒ කුම්ෂන? 

 

ගරු (ආචාර්ය)  සත් වීසන  කස මහත්ා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் வீரலசகர)  

(The Hon.(Dr.) Sarath Weerasekera) 

තරු නාානා්නතුමනි, ඒන ඉතාම ශහ ඳ ප්ර ථන්්ෂ. ඇ්තත 

ව ශ් ම අපි ඒ ස)බ නශ්  නටයුතු න ශතන ්නවා. නන,ම 

ශප ලිසථ සථාාන්න ම්තද්රවයවලට විරුද්නව නටයුතු න න 

නණ්ඩා ා්ම නවුන කි්ලා නන,ම ශනශන්ෂ න නවා. නමු්ත, අන 

වන තුරු්ත ඒ අ්ට සාමානය විධිශේ ත්ධජන මිකයස ජීවිත ත්ධජන 

ඇවිේලා නැහැ. ශවන්ත අ්ට ශන ශනන විධිශේ ර ්ෂණාව්ෂ අපි 

ඒ අ්ට ලබා දීලා තිශබනවා. ඒ නිසා තම  ශමශත්ෂ බවු  

සු ්ෂෂිතව සිටි ශ . ඒ තුළි  බවු ශේ චි්තත නන්ධ්් වැිජ 

න මිකය , ඇ්තත ව ශ් ම ශ) වන විට අපි ම්තද්රවයවලට විරුද්න 

ශබ ශහෝ ශමශහයු) න ලා තිශබනවා. ඒන නිසා තම  අන 

ශවශළඳ ශප ශළේ ම්තද්රවයවල අඩුව්ෂ තිශබ ශ . ඒන නිසාම 

තම  ම්තද්රවයවල මිකයල නස ගු ්කි  පම  වැිජශවලා 

තිශබ ශ .ම්තද්රවය ස)බ නශ්  නටයුතු න න නිලනාික ශේ 

ර ්ෂණාව තැන බැලීම්ත අශේ වත කීම්ෂ. ඒ ශද්්ත න න බව මම 

ශ) ශවලාශ  කි්ා සිටිනවා. 

 

ගරු (නම්ජර්) ුමදර්ශයීයන නදනිිළටිය මහත්ා 
(ைொண்புைிகு (லைஜர்) சுதர்ஷன ததனிபிடிய)  

(The Hon. (Major) Sudarshana Denipitiya)  

තරු නාානා්නතුමනි, මශේ ශනවැනි අතුරු ප්ර ථන් ශම් .  

ශමවැනිම ජාවා ) පිළිබඳ ශත  තුරු ලබා ශනුව ලබන 

පුද්තල් ශේ - informantsලාශේ -  හසය ාව් ර ්ෂණා කිීමම 

ස)බ නශ්  ශතන ඇති පි්ව  ශම නවාන? 

 

ගරු (ආචාර්ය)  සත් වීසන  කස මහත්ා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் வீரலசகர)  

(The Hon.(Dr.) Sarath Weerasekera) 

තරු ම ත්රීතුමනි, ඒන්ත ශහ ඳ ප්ර ථන්්ෂ.  

ශත  තුරු ලබා ශනන පුද්තල් ශේ අනනයතාව අපි 

ස)පූ්ධ ශ් ම සපවාශතන තම  නටයුතු න  ශ . නමු්ත, එඒ 

ශත  තුරු නැුව) දු ශ  ශ) අ් ශව න ඇතැ එ කි්ලා සැන 

සිතීම නිසා තම  පසුගි් නවසථවල මිකයනී මැරු), හිිකහැ  කිීම) සිද්න 

වුශණ්. නමු්ත ජනතාවට නන, ශවලාවන ශප ලීසි්ට ඇවිේලා 

තම ශේ අනනයතාව සපවමිකය  අව ය බුද්ධි ශත  තුරු ලබා 

ශන න පුළුව . ශප ලීසි් විසි  බවු ශේ අනනයතාව ශහළින   

ශන න න බව මම අනිවා්ධ්ශ් ම කි්නවා. ඒ වාශේම තම , 

ශත  තුරු ලබා ශනන ජනතාවට ප්රසාන මුනේ සහ තයාත පවා අපි 

පිිකනමා තිශබනවා.  

 

ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීළපට, තරු තාමිකයීම වශේශබ ඩා  ම ත්රීතුමා. 

 

ගරු ගාමිණී වනල්නබොඩ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு கொைினி வலலதபொட)  

(The Hon. Gamini Waleboda)  

තරු නාානා්නතුමනි, තරු අග්රාමාතයතුමාශත  පිළිතුරු 

බලාශප ශ  ්තතුව මශේ ප්ර ථන් ඉදිිකප්ත න නවා. 

තරු අග්රාමාතයතුමනි, "ශසෞ ාතයශේ නැ්ෂමඑ නැමැති අශේ 

ප්රතිප්තති ප්රනා ් ක්රි්ා්තමන කිීමම්ත සමප 2019 වසශ   පසුව 

ශද්ය ් ර්ධිකන් නපා සිටුවීම අ මුණු ශන ටත්ත  ාණ්ඩා  ව්ධත 

ත නාව්ෂ රන්න් තහන) කිීමමට්ත, නව  ාණ්ඩා  ව්ධත 

ප්රමා ්්ෂ රන්න් සීමා කිීමමට්ත  ජ් නටයුතු න ුව ලැබුවා.  

i. ශ) රනා ්ට තහන) න ුව ලැබූ/ සීමා කිීමමට ල්ෂ නළ 
 ාණ්ඩා  ශම නවාන? ඒ අතුික  ශද්ය ්ව නිණථපානන් න ුව 
ලබන  ාණ්ඩා  තිශේන? එශසේ න) ඒ ශම නවාන? 

ii. එකී  ාණ්ඩා  රන්න් සඳහා 2018 සහ 2019 ව8සශ්ධ 
ශන පම  මුනල්ෂ වි්න) ශන ට තිශේන? 

iii. රන්න පාලන් කිීමම හ හා ඉතිික නළ ශඩා  ල්ධ ප්රමා ් 
 නළ ව ශ්  ශන පම න? 

iv. රන්න පාලන් තහන) කිීමම ශහේතුශව  එකී  ාණ්ඩා  
ශද්ය ්ව නිපනවීමට, ශද්ය ් නිණථපානනනරුව  දිිකත වා 
තිශේන? 

 

ගරු මහින්ද සාජපක්ෂ මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்த ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 

තරු නාානා්නතුමනි, තරු ශ හා  ශසේමසිවහ  ාජය 

අමාතයතුමා එම ප්ර ථන්ට පිළිතුරු ලබා ශනනවා ඇති. 
 

ගරු නශයීයහාන් න  මසිාංහ මහත්ා ( මෘ ධි  ගෘහ ආර්ිකක  

ක්ෂුද්ර මූල   ්වයාං රැකියා හා  වාපාස  ාංවර්ධන සාජ 

අමාත්තුමමා) 
(ைொண்புைிகு தசஹொன் லசைசிங்க - சமுர்த்தி, உள்ளக 

தபொருளொதொர, நுண்நிதிய, சுயததொழில், ததொழில் அபிவிருத்தி 

இரொஜொங்க அமைச்சர்) 

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

තරු නාානා්නතුමනි, තරු අතමැතිතුමා ශවුවශව  මම එම 

ප්ර ථන්ට පිළිතු  ලබා ශනනවා. 

රන්න හා අපන්න පාලන ශනපා්ධතශ) තුව විසි  නිකු්ත 

න  ඇති අවන 2231/18 හා 2021.06.11 දිනැති තැසේ 

නිශ නන්ට අුවව, එළවලු, පලතුරු ඇතුළු නෘෂි නා්ධමිකයන  ාණ්ඩා , 

ට ේ හා ග්රැන ේ, ශමෝට්ධ  ා, ේලාසථටි්ෂ  ාණ්ඩා , ලී බඩු, 

බ සිනේ, සබ  ව්ධත සහ ශමේට ්න නාණ්ඩා වලට අ්්ත 

 ාණ්ඩා  433න රන්න් සීමා න  තිශබනවා. ඒ  ාණ්ඩා  අතික  

එළවලු, පලතුරු ඇතුළු නෘෂි නා්ධමිකයන  ාණ්ඩා , ට ේ හා ග්රැන ේ, 

ේලාසථටි්ෂ  ාණ්ඩා , ලී බඩු, ලුණු සහ මුහුණු රව   ්න  ාණ්ඩා  

නැනටම්ත ශද්ය ්ව නිණථපානන් න ුව ලබනවා. ඒ වාශේම, වාහන 

රන්න් තහන) කිීමම නිසා ඇති වූ ශවශළඳ ශප ළ හිප් 

පනන) න  තනිමිකය  ශද්ය ් වාහන එනලසථ කිීමශ) න්ධමා ත් 

ක්රි්ා්තමන කිීමම සඳහා ශ) වන විට රශ්ෝජන්  11ශනශනකු 

පම  රශ්ෝජන් කිීමම සඳහා සානච්ජා න  තිශබනවා; ඉදිිකප්ත 

වී තිශබනවා. 

ශමශලස රන්න තහන) කිීමම ශද්ය ් නිණථපානන ප්රව්ධනන් 
ශනශ හි ඍජුව බලපා ඇති බව න්ෂනට ලැශබනවා. ශ)  ාණ්ඩා  
රන්න් කිීමම සඳහා 2018 ව්ධණශේදී රස න ව ශ්  
ඇශමිකනාුව ශඩා  ල්ධ බිලි්න 2.2්ෂ පම  සහ 2019 ව්ධණශේදී 
ඇශමිකනාුව ශඩා  ල්ධ බිලි්න 1.2්ෂ පම  වැ් න  තිශබනවා.  

තරු නාානා්නතුමනි,  ාණ්ඩා  රන්න් තාවනාලිනව 

තහන) කිීමම නිසා 2019 ව්ධණ්ට සාශේ්ෂණව 2020 ව්ධණශේදී 

ඇශමිකනාුව ශඩා  ල්ධ මිකයලි්න 758.3න මුනල්ෂන, ශ) වසශ්ධ මුේ 

මාස නව් ඇතුළත ඇශමිකනාුව ශඩා  ල්ධ මිකයලි්න 813.3න 

මුනල්ෂන ව ශ්  ඇශමිකනාුව ශඩා  ල්ධ බිලි්න 1.6න මුනල්ෂ 

ඉතිික න  තැනීමට අපට පුළුව  ශවලා තිශබනවා.  විශ ේණශ් ම 

ශන විඩ් වසවතත ත්ත්තව්්ෂ  ට තුළ පැවැති අවසථාාවනදී 
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පා්ධලිශ) තුව 

ශමවැනි ඉල්ෂන්්ෂ ළපා න  තැනීමට  ජ්්ෂ හැටි්ට අපට හැකි 

වීම ඉතා ්හප්ත ප්රව තාව්ෂ ශලස නකි න පුළුව . ඒ වාශේම, 

රන්න් තාවනාලිනව සීමා න  ඇති  ාණ්ඩා  ශද්ය ්ව නිපනවීම 

සඳහා න්ධමා ත අමාතයාව ශේ ප්රනාන්තවශ්  ශද්ය ් අව  

මඟි  සා්ධාන වැඩා සටහ  ශබ ශහ ම්්ෂ ශ) වන විට ර )  

න  ඇති අත , ශද්ය ් නිණථපානන දිික තැ වීම සඳහා අව ය 

තා්ෂණක න නැුවම ලවනා නා්ධමිකයන සවව්ධනන මණ්ඩා ල් හ හා 

න්ධමා තනරුව ට ලබා දී ඇති බව මා කි් න නැමැති .  

රන්න රශද් න නිණථපානන් න න න්ධමා තනරුව  
දිිකතැ වීමට අව ය සි්ලු පහසුන) -මූලය පහසුන), පුහුණුව, 
අලු්ත තා්ෂණක න නැුවම- ලබා දීමට, ඒ වාශේම අමුද්රවය සප්ා 
තැනීශ)දී ඇති ශවලා තිබුණු දුණථන තා මපහ වා දීමට මැදිහ්ත වීම 
සහ එතැනි  එහාට ගිහිේලා තැටලුවකි  ශත  ව තම ශේ 
 ාණ්ඩා  හා ශසේවා අශළවි න  තැනීමට අව ය වැඩා  පිළිශවළ සනසථ 
කිීමම සඳහා සි්ලු අමාතයාව  ඒනාබද්න න ලා ශ) වනශන ට 
වැඩා සටහන්ෂ ක්රි්ා්තමන න නවා, තරු නාානා්නතුමනි. ඒ 
අනාළ සි්ලු අමාතයාව  තම ශේ විණ් පා් තුළ තිශබන ශද්ය ් 
නිණථපානන වැිජ කිීමමට, දිික තැ වීමට අව ය සි්ලු මැදිහ්තවී) ශ) 
වනශන ට සිදු න ලා තිශබනවා.  

 

ගරු නහක් ර් අප්පුහාමි මහත්ා 
(ைொண்புைிகு தஹக்டர் அப்புஹொைி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

තරු නාානා්නතුමනි, ප්ර ථන්්ෂ අහ න මට අවසථාාව්ෂ 

ශනනවාන? 
 

ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ථන් අහපු ම ත්රීතුමාශත  අවසථාාව ත න. [බානා 

කිීමම්ෂ] තරු අතමැතිතුමාශත  ප්ර ථන අසන ශවලාශ දී අනාළ 

ම ත්රීව ්ාට අතුරු ප්ර ථන ශනන්ෂ අහ න අවසථාාව දීලා 

තිශබනවා. [බානා කිීමම්ෂ] එශහම න), බබතුමා ඊළප දිනශේදී 

අහ න. [බානා කිීමම්ෂ] නැ්තන) ඊළප දිනශේදී අහ න. [බානා 

කිීමම්ෂ] නැ්තන) අතමැතිතුමාට ලිඛිතව ශ් මු න  න. එශහම 

නැ්තන) විවාන්්ෂ ඉේල න. [බානා කිීම)]   

 

ගරු චමින්ද වි නේසිරි මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விலஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

තරු නාානා්නතුමනි, පැහැදිලි කිීමම්ෂ න  ත න අවසථාාව 

ශන න. [බානා කිීම)]   
 

ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

තරු ම ත්රීතුමා, මට නාල් නළමනාන  ් කිීමමට 

වතකීම්ෂ තිශබනවා. බබතුම ලා ප්ර ථන අහ න. අතමැතිතුමා 

බබතුම ලාට ේ්තත  ශන . නමු්ත ප්ර ථන අහන ්රම්්ෂ 

තිශබනවා. ඒ ්රම්ට අහ න. [බානා කිීමම්ෂ]  ස)ප්රනා්ට අුවව 
තම  ශ) නටයුතු න  ශ . 

 

ගරු ගාමිණී වනල්නබොඩ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு கொைினி வலலதபொட)  

(The Hon. Gamini Waleboda)  

තරු නාානා්නතුමනි, ප්ර ථන ශන ටසථ සි්ේලම එනට ශතන 

තරු අග්රාමාතයතුමා නිශ්ෝජන් න මිකය   ාජය ඇමතිතුමා ලබා 

දු  පිළිතුශ්ධ මට අව ය සි්ලු නරුණු අ ත්ධතත ශවච්ච නිසා 

අතුරු ප්ර ථන කිසිව්ෂ ශන මැති බව ශ) අවසථාාශ දී ප්රනා  

න නවා. 

 

ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීළප ප්ර ථන්, තරු එසථ.එ). මික්ෂනා්ධ ම ත්රීතුමා. 

 

ගරු එ ්.එම්. මරික්කාර් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

තරු නාානා්නතුමනි, තරු අග්රාමාතයතුමාශත  පිළිතුරු 

බලාශප ශ  ්තතුශව  මශේ ප්ර ථන් ඉදිිකප්ත න නවා. 
 

1. යුතනනවි බලාතා ශේ සි්්ට 40න ශන ටසථ ඇශමිකනාුව 
නි  ශ ෝට්රසථ එන්ධජි සමාතමට ලබාදීම සඳහා වූ නැබිනේ 
පත්රිනාව පිළිබඳ බබතුමා නැුවව්ත න? 

2.  එම ගිවිසුම ප්රනා ව ශන වලපිටිශේ ත,සථ ප්ධ් ත් හා 
ත,සථ නළ පද්නති් ඉදිකිීමශ) අවසථාාව නි  ශ ෝට්රසථ 
එන්ධජි සමාතමට ලබාදී තිශේ න? 

3.  එශසේ න) ශමම ගිවිසුම හ හා LNG ඒනාධිනා ් නි  
ශ ෝට්රසථ එන්ධජි සමාතමට හිමිකය ව ශ  න? 

4.   එශසේ න) ම නා ) ශද්රෝක ් තුළ ත,සථ හා ඛනිජ ශතේ 
සඳහා කිසි්) ප්ධශේණ ්්ෂ තිශේ න), එහි ඒනාධිනාික 
බල් ශමම නි  ශ ෝට්රසථ එන්ධජි සමාතමට ලැශබ ශ  න? 

 

ගරු ගාමිණී නලොකුනප මහත්ා (විදුලිබල අමාත්තුමමා) 
(ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குலக - ைின்சக்தி அமைச்சர்) 

(The Hon. Gamini Lokuge - Minister of Power)  

තරු නාානා්නතුමනි,- [බානා කිීමම්ෂ]  

  

ගරු එ ්.එම්. මරික්කාර් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

තරු නාානා්නතුමනි, පා්ධලිශ) තුශ  සථාාව  නිශ්ෝත 38

(7  අුවව, අග්රාමාතයතුමාශත  මාසශේ පළමුවැනි බනානා අහන 

ප්ර ථනවලට පිළිතු  ශන න නන, අතමැතිතුමා . පිළිතු  දු නාට 

පසථශසේ වැිජදු  පැහැදිලි කිීමම්ෂ තම  ඇමතිතුමාට න  න 

පුළුව . ඇමතිතුමා ශ)නට නලිුව්ත ේ්තත ්්ෂ දු නා, යුතනනවි 

බලාතා  ගිවිසුම පා්ධලිශ) තුවට ශනනවා කි්ලා. එතුමාට 

එතුමාශේ වචන් ඉණථට න  න බැික ශවලා තිශබනවා. ඒ නිසා 

මට ශ) ප්ර ථන් අහ න නන, අතමැතිතුමාශත  ේ්තත ්්ෂ 

බලාශප ශ  ්තතුශව  එතුමාශත . 

 

ගරු ගාමිණී නලොකුනප මහත්ා  
(ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குலக) 

(The Hon. Gamini Lokuge)  

ශ) ප්ර ථන්ට ේ්තත  ශන න මම ලැහැසථති , තරු 

නාානා්නතුමනි. 

 

ගරු එ ්.එම්. මරික්කාර් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

නැහැ, සථාාව  නිශ්ෝත අුවව අතමැතිතුමා තම  ේ්තත  

ශන න නන,. 

 

ගරු දිනන්ෂ් ගුණවර්ධන මහත්ා 
(ைொண்புைிகு திலனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

තරු නාානා්නතුමනි, අතමැතිතුමා ප්රනා  නළා අතමැතිතුමා 

ශවුවශව  පිළිතු  ශන න කි්ලා අනාළ,-[බානා කිීම)] ශප ඩ්ඩා ්ෂ 
ඉ න. බබතුම ලා බශහ ම නාා න  ශ , බබතුම ලා ඒ 

නාලශේ රණ්ඩුව පැ්තශ්ත ඉ නශන ට බබතුම ලාශේ 

2143 2144 

[තරු ශ හා  ශසේමසිවහ මහතා ] 
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අතමැතිතුමා්ත නැඟිටලා,-[බානා කිීම)] ශප ඩ්ඩා ්ෂ ඉ න. 

ස)ප්රනා් හැශන ශ  එශහම . [බානා කිීම)] බබතුමා ඉඳත න.  
ඒ නාලශේ බබතුමා්ත රණ්ඩුව පැ්තශ්ත හිටි්ා. නැ  ශවන 

නාාව්ෂ කි්නවා. [බානා කිීම)] අතමැතිතුමා පැවරුවා අනාළ 
ඇමතිතුමාට පිළිතු  ශන න. That is the procedure. Parliament 

has accepted this procedure. -[Interruption.] බබතුමාට පසුව 
ේ්තත ්්ෂ  ශන . බබතුමාට ශනවිධි්නට නාා න  න බැහැ. 

බබතුම ලා රණ්ඩුශ  සිටි්දී න පු ශද්ම තම  අපි්ත න  ශ .  
 

ගරු එ ්.එම්. මරික්කාර් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

තරු නාානා්නතුමනි, මම සථාාව  නිශ්ෝත ස)බ නව  

කි ශ .  
 

ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සථාාව  නිශ්ෝත 38(3  ්ටශ්ත ඇමතිව ශ්කුට එම පිළිතු  

ලබා ශන න පුළුව .  
 

ගරු එ ්.එම්. මරික්කාර් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

අතමැතිතුමා පිළිතු  ලබා දීශම  පසුව වැිජදු  විසථත  කිීමම්ෂ 

න  න පුළුව . [බානා කිීම)] තරු නාානා්නතුමනි, මට ශ)න 
කි්ව න විනාිජ්්ෂ ශන න.  

 

ගරු අනුස දි ානායක මහත්ා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

Sir, I rise to a point of Order. - [Interruption.] 

තරු නාානා්නතුමනි, අපි වාචින පිළිතුරු අශේ්ෂණා න න 
ප්ර ථන අහනවා.  එම ප්ර ථන අපි අමාතයවරු ශත  විමසනවා. 
ඒවාට අමාතයතුමා ශ) තරු ස ාශ දී පිළිතුරු ලබා ශනනවා. 
හැබැ , අපට හැම මාසශේම පළමු බනානා විශ ේණශ්  
අග්රාමාතයතුමාශත  ප්ර ථන විමසීම සඳහා අවසථාාව්ෂ ලබා දීලා 
තිශබනවා. එතුමාශත  ප්ර ථන හත ්ෂ අහ න පුළුව . ඒ 
ශ ලාශ  ජාතින වැනත්තනමකි  යුතු ප්ර ථන්්ෂ අපි 
අග්රාමාතයව ්ාශත  විමසනවා. මම හිතන විධි්ට ්රිතානය 
ස)ප්රනා් ත්තත්ත ඒන තම  තිශබ ශ . අග්රාමාතයතුමා පිළිතු ්ෂ 
ලබා ශනනවා. හැබැ , ඒ ප්ර ථන සමහ  අමාතයවරු ශේ 
විණ්් ට අනාළ . අතමැතිතුමා පිළිතු  ලබා දු නාට පසුව අනාළ 
ම ත්රීව ්ා ස,මකමනට ප්ත ව ශ  නැ්තන), අනාළ ම ත්රීව ්ා 
තව්ත ප්ර ථන්්ෂ අහනවා න), එවැනි ශ ලාවන අනාළ විණ්  ා  
අමාතයව ්ාට ඒ පිළිබඳ වැිජදු  පැහැදිලි කිීමම්ෂ න  න 
පුළුව . අතමැතිව ්ාශත  ප්ර ථන විමසීම කි්ලා විශ ේණ 
අවසථාාව්ෂ  ති්ලා, අමාතයවරු ඒවාට පිළිතුරු ශන ශ  ඇ ? 
එශහම න) එශහම විශ ේණ  අවසථාාව්ෂ නන, ශව ශ  නැහැ. 
එශහම න)  න  න තිශබ ශ  ඇමතිවරු ශත  ප්ර ථන 
අහ න . ඒ, ප   එනම . ශමහි වි ශ ේණ්්ෂ හැටි්ට තිශබ ශ  
අතමැතිව ්ා පිළිතු ්ෂ ලබා ශනනවා. අතමැතිතුමා පිළිතු ්ෂ ලබා 
දු නාට පසුව, ඒ පිළිබඳ ස,මකමනට ප්ත ශව ශ  නැ්තන) තව්ත 
අතුරු ප්ර ථන තිශබනවා න), තව්ත පැහැදිලි කිීමම අව ය න) 
අනාළ විණ්  ා  අමාතයව ්ාට ඒ පිළිබඳ පැහැදිලි  න  න 
පුළුව .  ඒ නිසා මම හිතනවා අග්රාමාතයතුමා මූලින වතකීම 
අ ශතන පිළිතුරු ලබා දීම තම  වඩා ා්ත ේචිත ව ශ  කි්ලා. 
අග්රාමාතයතුමාට සහ ාගි ශව න අවසථාාව්ෂ නැ්තන) 
ස ානා්නතුමා ශහෝ එ්ට මැදිහ්ත ශවනවා න) ශහ ඳ .  
එතශන ට තම  අපි එඅග්රාමාතයතුමාශත  ප්ර ථන විමසීමඑ කි්ලා 
ශන ටස්ෂ ඇතුළ්ත කිීමශ) නා්ධ් ා ් ඉටු ශව ශ , තරු 
නාානා්නතුමනි. 

 

ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

තරු ම ත්රීතුමා, සථාාව  නිශ්ෝත 38(3  බබතුමා කි්වා 

බල න. එහි ශමශසේ සඳහ  ශවනවා: 
 

" ... අග්රාමාතයව ්ාශේ අභිමත් පිකදි පිළිතුරු ලබාදීම සඳහා අනාළ විණ් 

 ා  අමාතයව ්ාට ශ් මු න ුව ලැබි් හැකි ්.එ 
 

එතුමා ඒන තම  න ලා තිශබ ශ .  ඒ නිසා ඒ තැන නාා 

න  න ශන්්ෂ නැහැ.  
 

ගරු බු ධික පතිසණ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
Sir, I rise to a point or Order. - [Interruption.] 

තරු නාානා්නතුමනි, මම ස ානා්නතුමාශේ්ත, 

බබතුමාශේ්ත අවනාන් ශ් මු න වනවා, ශ) නා  ් තැන. 

අශේ ස ාශ  ස)ප්රනා් හැශනද්දී නා  ා තුන්ෂ අනාළ ශවලා 

තිශබනවා. එන්ෂ තම , අශේ සථාාව  නිශ්ෝත. ශනවැනි එන, 

අශේ සථාාව  නිශ්ෝතවලට අමත ව මහා ්රිතානය 

පා්ධලිශ) තුශ  නිශ්ෝජිත ම ත්රී මණ්ඩා ලශේ සථාාව  නිශ්ෝත 

සහ බබතුමාශේ ශ)ස් ේඩා ්ත තිශබන, නිශ්ෝජය මහ 

ශේන)තුමිකය්ශේ ශ)ස් ේඩා ්ත තිශබන Erskine May ශේ 

“Parliamentary Practice” ශප ත. නැ  තිශබ ශ  එහි Twenty-

fifth Edition එන. එතශන ට අග්රාමාතයව ්ාශත  ප්ර ථන විමසීම 

අපට එ ශ  මහා ්රිතානය පා්ධලිශ) තු ස)ප්රනාශ් . 

අතමැතිතුමා හැම ශවලාවනම ේ්තත   දීම සිදු ශවනවා.  බබතුමා 

ශප වා ශනන විධි්ට සථාාව  නිශ්ෝත 38(3  හි සඳහ  අභිමත් 

පිළිබඳ නා  ්, අතමැතිතුමා ශ) තරු ස ාශ  නැති ශවලාවට 

තම  වැිජශ් ම පාවිච්චි නළ යු්තශ්ත. හැබැ , අතමැතිතුමා 

ඉ නවා න), අතමැතිතුමාශත  ම ත්රීවරු ඉේලීම්ෂ න නවා 

න)- [බානා කිීමම්ෂ] 
 

ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එශහම එන්ෂ නැහැ. [බානා කිීමම්ෂ] 
 

ගරු බු ධික පතිසණ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  

තරු නාානා්නතුමනි, Erskine Mayශේ ශප ත නැනලා නැති 

අ් තම  ඒ නාා න  ශ . [බානා කිීම)] තරු 

නාානා්නතුමනි, අඩු ත මිකය  බබතුමා ශ) තැන අවනාන් ශ් මු 

න  අතමැතිතුමා ස ාශ  ඉ න හි නා, අතමැතිතුමාට පිළිතු  

ශන න අවසථාාව ශන න.  

 

ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ පිළිතු  අනාළ ඇමතිව ්ා ශනනවා.  

තරු තාමිකයීම ශල කුශේ ඇමතිතුමා, ේ්තත ් ශන න. [බානා 
කිීම)]  අවුේ න  න එපා. [බානා කිීම)]  තරු ඇමතිතුමා 
ේ්තත ් ශන න. 

 

ගරු ගාමිණී නලොකුනප මහත්ා  
(ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குலக) 

(The Hon. Gamini Lokuge)  

තරු නාානා්නතුමනි, තරු අතමැතිතුමා ශවුවශව  මම තරු 

එසථ.එ). මික්ෂනා්ධ ම ත්රීතුමා විසි  අසන ලන ප්ර ථන්ට පිළිතු  

ලබා ශනනවා.   

2145 2146 



පා්ධලිශ) තුව 

ශමම ශ්ෝජිත ගිවිසුම මඟි  අ්තස  න  තිශබන  ාමුතත 

ගිවිසුම අුවව එම සමාතමට ශන වලපිටිශේ ත,සථ ප්ධ් ත් හා 

ත,සථ නළ පද්නති් ඉදිකිීමශ) අවසථාාව හිමිකය වන අත , එ් අනාළ 

ගිවිසුම අුවව අවුරුදු පහ්ෂ සඳහා පම ්ෂ බව සඳහ  න  නට 

නැමැති . 

ශමම ගිවිසුම හ හා කිසිදු සමාතමනට LNG සැප උම 

ස)බ නශ්  ඒනාධිනා ්්ෂ ලබා දී ශන මැති බව්ත මම 

කි් නට නැමැති .  

තවන, එම සමාතම සමප ගිවිසු)තත වීශම , ම නා ) 

ශද්රෝක ් තුළ ත,සථ සහ ඛනිජ ශතේ සඳහා වූ ප්ධශේණ  ස)බ න  

එකී ඒනාධිනාික බල් න ශමම සමාතමට හිමිකය ව ශ  නැහැ කි්ලා 

මම අවනා  ් න නවා. 

ශමවැනි ගිවිසු) හ හා  ටට විශද්  රශ්ෝජන ශත වා 

තැනීමට නටයුතු න න අත , අප  ජ් කිසිදු අවසථාාවන  ශේ 

ස)ප්ත විශද්  සමාත)වලට විකු  න ලැහැසථති නැති බව මම 

ශ) ස ාවට කි් න නැමැති .  
 

ගරු එ ්.එම්. මරික්කාර් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

තරු නාානා්නතුමනි,  එතුමා  අසතය ේ්තත ්්ෂ දු ශ . 

අතමැතිතුමා ේ්තත ් දු නා න) ශනළි , අවවන ේ්තත ්්ෂ 

ශනනවා. ඒ නිසා තම  මම  අතමැතිතුමාශත  ේ්තත ් 

බලාශප ශ  ්තතු වුශණ්. [බානා කිීමම්ෂ] ශ), මශේ අතුරු ප්ර ථන 
අහන අවසථාාව. තරු නාානා්නතුමනි, මශේ පළමුශවනි අතුරු 

ප්ර ථන් ශම් .   

නැ  ශ) බලාතා ් විකු ලා නැහැ  කි්නවා න), ශ) 
සි්්ට 40න ශන ටසථ දු ශ  ශම න පනනමිකය න කි්ලා මා නැන 
ත න නැමැති . ඒ වාශේම, LNG සැප උම ස)බ නව 
ඒනාධිනා ්්ෂ කිසිදු සමාතමනට දු ශ  නැහැ  කි්නවා න), 
බබතුමා ශ) ස ාවට ඒ අනාළ ගිවිසුශ) පිටපත්ෂ ඉදිිකප්ත න න 
වතකීම  ා  ත නවාන? 

 

ගරු ගාමිණී නලොකුනප මහත්ා  
(ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குலக) 

(The Hon. Gamini Lokuge)  

බ ,  ා  ත නවා. 
 

ගරු එ ්.එම්. මරික්කාර් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

නවනාන එ් ශන ශ ? 

 

ගරු ගාමිණී නලොකුනප මහත්ා  
(ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குலக) 

(The Hon. Gamini Lokuge)  

ලබන සතිශේ ශන න පුළුව . 

 

ගරු එ ්.එම්. මරික්කාර් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ශහ ඳ , ශබ ශහ ම සථතුති . මශේ ශනවැනි අතුරු ප්ර ථන් 

ශම් .  

 ජ් සතු, මහා  ාණ්ඩා ාතා ්ට අවුරුද්නනට නළ ව ශ්  

රුපි්ේ බිලි්න 2න රනා්ම්ෂ ලබා ශනන යුතනනවි බලාතා ශේ  

සි්්ට 40න ශන ටසථ තම  ඇශමිකනාුව ශඩා  ල්ධ මිකයලි්න 250නට 

නි  ශ ෝට්රසථ එන්ධජි සමාතමට ලබා ශන ශ . එතශන ට, ඒන 

ශනන අත වා ශේදී ලවනා විදුලිබල මණ්ඩා ලශ්  terminal එන 

සඳහා්ත, Ceylon Petroleum Corporation එශන  නළ පද්නති් 

සඳහා්ත ජාතය ත  ශට ඩා ්ධ නැඳවීම්ෂ න  තිබු ා.  

එහිදී නි  ශ ෝට්රසථ එන්ධජි සමාතම ඒ ශට ඩා ්ධවලට apply 

න ලා තිබුශණ් නැහැ. ජාතය ත  ශට ඩා ්ධ නැඳවීම්ෂ න  

තිශ්ද්දී, එහි evaluation process එන ්න ශවලාශ  ඒනට apply 

ශන න පු සමාතමනට ශ) ශට ඩා  ් ඍජුව ලබා දු ශ  නව  

පනනමකි න, ශ)න ජාතින ර ්ෂණාවට ත්ධජන්්ෂ ශන ශව න 

කි්න එන අපි අහ න නැමැති . 

 

ගරු ගාමිණී නලොකුනප මහත්ා  
(ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குலக) 

(The Hon. Gamini Lokuge)  

ශමම බලාතා ් අශේ විදුලි පද්නතිශ්  ලැශබන විදුලිශ්  

නහශ්  පවගුවට්ත අඩු නාිකතාව්ෂ ලබාශනන කුඩා ා සමාතම්ෂ. 

තාප බලාතා  ශපෞද්තලින අව ්ට ශන න තී දු නශළේ, 90 

න නශේදී. ඒ අුවව තම  ශ) තාප බලාතා  ශපෞද්තලින අව ් 

පට  ත්තශ්ත. ඊට ඉසථශසේලා විදුලි් නිණථපානන් කිීමම සහ 

ශබනා හැීමම තිබුශණ් ලවනා විදුලිබල මණ්ඩා ල්ට. නමු්ත තාප 

බලාතා  ශපෞද්තලින අව ්ට දු නාට පසථශසේ ඇඹිලිපිටි්, මාත , 

නැලක තිසථස-  

 
ගරු එ ්.එම්. මරික්කාර් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

මම ඇහුශ  ඒන ශන  ශව .  

 

ගරු ගාමිණී නලොකුනප මහත්ා  
(ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குலக) 

(The Hon. Gamini Lokuge)  

ශප ඩ්ඩා ්ෂ ඉ න, මම ශ්තරු) න ලා ශන න). නලබල 

ශව න එපා, තරු ම ත්රීතුමා. [බානා කිීම)] නැලක තිසථස විදුලි 

බලාතා ් තනින ම ඇමිකනාුව සමාතම්ෂ විසි  න ශතන ගිශේ. 

ඊශේ ශපශ්ධනා තම  ඒන ජප  සමාතමනට විකුණුශ . ඒ 

ශවලාශ  තමු නා ශසේලා නවුරුව්ත නාා නශළේ නැහැ.  

 
ගරු එ ්.එම්. මරික්කාර් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

මම අහපු  ප්ර ථන්ට ේ්තත  ශන නශනෝ, තරු ඇමතිතුමා.  

 
ගරු ගාමිණී නලොකුනප මහත්ා  
(ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குலக) 

(The Hon. Gamini Lokuge)  

ප්ර ථන්ට ේ්තත ් ශ)න . ප ේප ල   එන නම න ලවනා 

ඛනිජ ශතේ නීතිතත සවසථාාව විසිුව්ත, ත,සථ ශතශන න ලවනා 

විදුලි (ශපෞද්තලින  සමාතම විසිුව්ත ශට ඩා ්ධ නැඳවා තිබු ා. ඒ 

අුවව තම  ශ) සමාතම ඉතා ලා නා උ ්රම්ට ඒ නටයු්තත 

න  න  ඉදිිකප්ත ශවලා තිශබ ශ . නැ  ඒ ශට ඩා ්ධ ශනනම 

විවෘත න ලා තිශබනවා. ශ)  මිකයල ත   නැඳවා තිශබ ශ  

ජාතය ත ව පිළිත්ත මිකයල ත  වලට අුවව. ඒ අුවව නටයුතු 

න ලා තම  එම සමාතමට ශට ඩා  ් ශන ශ .  

 
ගරු එ ්.එම්. මරික්කාර් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

එම සමාතශ) මිකයල ත   අශන්ෂ ඒවාට වඩා ා ලා   කි්ලා 

පිළිත ශ  ශන ශහ මන?   

2147 2148 

[තරු තාමිකයීම ශල කුශේ මහතා ] 
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ගරු ගාමිණී නලොකුනප මහත්ා  
(ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குலக) 

(The Hon. Gamini Lokuge)  

නැනටම්ත ශට ඩා ්ධ එන විවෘත න ලා තිශබ ශ . 

 
ගරු එ ්.එම්. මරික්කාර් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

තරු නාානා්නතුමනි, නැනට ඒ ශට ඩා ්ධ ශනන evaluate 

න ලා  ප්රනාන් න ලා නැහැ ශ . එතශන ට evaluate න ලා 

ඉව  වු ාට පසථශසේ තම  මිකයල ත   නැන ත ශ . ඊට නලි , 

බ් කි්න සමාතශ) මිකයල ත   ලා   කි් ශ  ශන ශහ මන?  

එශහම න) ශට ඩා ්ධ පත්රිනා ශහ ශ   බැලුවාන?    

 
ගරු ගාමිණී නලොකුනප මහත්ා  
(ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குலக) 

(The Hon. Gamini Lokuge)  

ඒ නා  ා ශනනටම ශට ඩා ්ධ පත්රිනා එන බැගි  ලැබිලා 

තිශබ ශ . [බානා කිීම)] ඒ ශට ඩා ්ධ නැ  open න ලා ඉව  . 

[බානා කිීම)] මට ඉදිිකප්ත න  න බැහැ. ඒන ශට ඩා ්ධ 
මණ්ඩා ල්ට කි් න.[බානා කිීම)]  

 
ගරු චමින්ද වි නේසිරි මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விலஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

Sir, I rise to a point of Order. - [Interruption.]  
තරු නාානා්නතුමනි, සථාාව  නිශ්ෝත 38(7  ්ටශ්ත මට්ත 

අතුරු ප්ර ථන්්ෂ අහ න අවස ් ශන න.  

 
ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අතුරු ප්ර ථන ශනනම ඇහුවා. 

 

ගරු චමින්ද වි නේසිරි මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விலஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

සථාාව  නිශ්ෝත 38(7  කි්ව නශනෝ. සථාාව  නිශ්ෝත 38

(7  ්ටශ්ත අහ න පුළුව . නරු ාන  එ් කි් න, නිශ්ෝජය 

මහ ශේන)තුමිකය්නි. ප්ර ථන්්ෂ අහ න පුළුව  කි්ලා එහි 

තිශබනවා, ශහ ඳට බල න. සථාාව  නිශ්ෝත 38(7  හි සඳහ  

වනවා, එඅග්රාමාතයව ්ා විසි  ්) ප්ර ථන්නට පිළිතුරු ලබා 

දීශම  අනතුරුව ප්ර ථන් අසන ලන ම ත්රීව ්ා විසි  අතුරු 

ප්ර ථන ශනන්ෂ අසුව ලැබි් හැකි ්එ කි්ලා. 

 
ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒන ශ  අතුරු ප්ර ථන ශනනම ඇහුශ . [බානා කිීම)]  

 
ගරු එ ්.එම්. මරික්කාර් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

තරු ඇමතිතුමනි, ශට ඩා ්ධ පත්රිනා- [බානා කිීම)]  

 
ගරු ගාමිණී නලොකුනප මහත්ා  
(ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குலக) 

(The Hon. Gamini Lokuge)  

ඒන්ත තමු නා ශසේට සති්කි  ශන න). 
 

ගරු චමින්ද වි නේසිරි මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விலஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

තරු මික්ෂනා්ධ ම ත්රීතුමා, සථාාව  නිශ්ෝත 38(7 හි සඳහ  

වනවා, බබතුමාශේ අවස ් මත අතුරු ප්ර ථන්්ෂ අහ න පුළුව  

කි්ලා. [බානා කිීම)]  
  

ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සථාාව  නිශ්ෝත 38 (7 හි සඳහ  ව ශ , එ... එම අතුරු 

ප්ර ථනවලි  එන්ෂ ශහෝ ඊට වැිජ ත න්ෂ අසුව ලැබි් හැකි ්:එ 

කි්ලා .  

 

ගරු චමින්ද වි නේසිරි මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விலஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ඊට වැිජ ත න්ෂ කි්ලා ශ  කි් ශ .  

 

ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

වැිජ ත න්ෂ කි් ශ  ශනන . [බානා කිීමම්ෂ]  ඒ අතුරු 

ප්ර ථන ශනන ඇහුවා. [බානා කිීමම්ෂ]  එන්ෂ ශහෝ ඊට වැිජ ත න්ෂ 

කි් ශ  ශනන . [බානා කිීමම්ෂ]  නැහැ, නැහැ. බබතුමා කි්න 
නා  ් ශන ශව  ශමතැන තිශබ ශ .  

 

ගරු එ ්.එම්. මරික්කාර් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

තරු නාානා්නතුමනි, නැ  ඇමතිතුමා ශප ශ   දු වු ා, 

ත න අඩු  කි්ලා බේපු න  න ඒ ශට ඩා ්ධ පත්රිනාවල අඩා වගු 

ශද්වේ සති්කි  පා්ධලිශ) තුවට ඉදිිකප්ත න නවා කි්ලා. ඒ 

තැන අපි ස,මකමනට ප්ත ශවනවා. තරු ඇමතිතුමනි, ඒ ශනනම 

සති්කි  පා්ධලිශ) තුවට ඉදිිකප්ත න  න. 

 
 

්රශයීය්නවල  වාිකක ිළිතතුමරු 
வினொக்களுக்கு வொய்மூல விமடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
සාජ න  වය  ෛවදවරුන් බඳවා ගැීමම   ැලුමම් 

அரச லசமவக்கு ைருத்துவர்கமள ஆட்லசர்ப்புச் 

தசய்தல்: திட்டம் 
RECRUITMENT OF DOCTORS TO PUBLIC SERVICE: PLANS  

     
  37/2020 

1. ගරු නහ ෂා විත්ානනප මහත්ා 
(ைொண்புைிகு லஹசொ விதொனலக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ශසෞඛය අමාතයතුමාශත  ඇූ  ප්ර ථන් - (1 : 

(අ  (i) ජනතාව ශවත ප්ර සථත ශසෞඛය ශසේවාව්ෂ ලබා දීම 
සඳහා ව්ධතමානශේදී අව ය වන නවනයවරු  
සවඛයාව ශන පම න; 

 (ii) 2019.01.01 දිනට  ාජය ශසේව් තුළ ශසේවශේ 
ශ්දි සිටි නවනයවරු  සවඛයාව ශන පම න; 

 (iii) ඉදිික ව්ධණවලදි  ාජය ශසේව්ට බඳවාතැනිමට 
ශ්ෝජිත නවනයවරු  සවඛයාව ශන පම න; 

2149 2150 



පා්ධලිශ) තුව 

 (iv) එම නවනය ේපාධිනාික  සවඛයාව බිහින  තැනීම 
සඳහා  ජ් සැලසු) සනසථ න  ඇති රනා ් 
නවශ්ධන; 

 ් න එතුමා ශමම ස ාවට න ව ශ න?    

(ර   ශන  එශසේ න), ඒ ම න?   
  

சுகொதொர அமைச்சமரக் லகட்ட வினொ: 

( அ) (i) தபொதுைக்களுக்கொன சிறந்த சுகொதொரச் 

லசமவமய வழங்குவதற்குத் தற்லபொது 

லதமவப்படும் ைருத்துவர்களின் எண்ணிக்மக 

எவ்வளவு என்பமதயும்; 

 ( i i) 2019.01.01ஆம் திகதி ஆகும்லபொது அரச 

லசமவயில் ஈடுபட்டிருந்த ைருத்துவர்களின் 

எண்ணிக்மக எவ்வளவு என்பமதயும்; 

 ( i ii) எதிர்வரும் வருடங்களில் அரச லசமவக்கு 

ஆட்லசர்ப்பதற்கு உத்லதசிக்கப்பட்டுள்ள 

ைருத்துவர்களின் எண்ணிக்மக எவ்வளவு 

என்பமதயும்; 

 ( i v) லைற்குறிப்பிட்ட ைருத்துவப் பட்டதொொிகமள 

உருவொக்குவதற்கு அரசொங்கம் திட்டங்கமளத் 

தயொொித்துள்ள முமற யொது என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

( ஆ) இன்லறல், ஏன்? 

  

asked  the Minister of Health: 

(a)    Will he inform this House -  

 (i) the number of doctors required at present to 
provide an optimum health service to the 
people; 

  (ii) the number of doctors who were serving in 
the Public Service as at 01.01.2019; 

  (iii) the number of doctors proposed to be 
recruited to the Public Service in the 
coming years; and 

  (iv) the manner as to how the Government has 
planned to produce the aforesaid number of 
medical graduates? 

(b)    If not, why? 
 

ගරු (මහාචාර්ය) චන්න ජයුමමන මහත්ා (ඖෂධ 

නිෂ්පාදනය   ැප උම හා නියාමන සාජ අමාත්තුමමා)  
(ைொண்புைிகு (லபரொசிொியர்) சன்ன ஜயசுைன - ஔடத 

உற்பத்திகள், வழங்குமககள் ைற்றும் ஒழுங்குறுத்துமக 

இரொஜொங்க அமைச்சர்)  

(The Hon. (Prof.)  Channa Jayasumana - State Minister of 

Production, Supply and Regulation of Pharmaceuticals) 
තරු නාානා්නතුමනි, ශසෞඛය  අමාතයතුමා ශවුවශව  මා 

එම ප්ර ථන්ට පිළිතු  ලබා ශනනවා.  
 

(අ  (i) නළමනාන   ශසේවා ශනපා්ධතශ) තුව විසි  
ජනතාව ශවත ප්ර සථත ශසෞඛය ශසේවාව්ෂ ලබා දීම 
සඳහා අුවමත න  ඇති නවනයවරු  සවඛයාව 
21,059කි. 

 (ii) 2019.01.01 දින් වන විට  ාජය ශසේව් තුළ 
ශසේවශේ ශ්දී සිටි නවනයවරු සවඛයාව 19,720කි. 

 (iii) ස,ම ව්ධණ්නදීම නවනය නිලනාික  1,300්ෂ 
 ාජය ශසේව්ට බඳවා තැශ . (ඉදිිකශේදී ඇති වන 
ශසේවා අව යතාව අුවව ශමම ප්රමා ් ශවනසථ 
වි් හැකි්.  

 (iv) වි ථවවිනයාල ප්රතිපානන ශන මිකයණ  ස ාව 2020/21 
අනය්න ව්ධණශේ සිට ශම  ටුව වි ථවවිනයාලශේ 
නවනය විනයාශ දී සහ  ලය නවනය විනයා පිළිබඳ 
ේපාධි් ර )  කිීමමට මූලින පි්ව  ශතන ඇත. 
එම අනය්න ව්ධණ් සඳහා සමසථත් හැටි්ට 
නවනය සිසු  1,864්ෂ බඳවා ත න 
ශ්ෝජනාශවලා තිශබනවා. 

  එශම ම පහත වි ථවවිනයාලවල නවනය පීය සඳහා 
සිසු  ඇතුළ්ත න  තැනීමටන ශ්ෝජනා න  ඇත. 

  

 
 

(ර  පැන ශන නඟී. 
 

ගරු නහ ෂා විත්ානනප මහත්ා 
(ைொண்புைிகு லஹசொ விதொனலக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

එනතුව කී්න, තරු  ාජය ඇමතිතුමනි? 
 

ගරු (මහාචාර්ය) චන්න ජයුමමන මහත්ා  
(ைொண்புைிகு (லபரொசிொியர்) சன்ன ஜயசுைன)  

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana) 
එනතුව 1,864 . 
 

ගරු නහ ෂා විත්ානනප මහත්ා 
(ைொண்புைிகு லஹசொ விதொனலக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

සථතුති , තරු  ාජය ඇමතිතුමනි. මශේ පළමුවන අතුරු ප්ර ථන් 

ශම් .  

මා හිතන හැටි්ට බබතුමා ශ) ප්ර ථන්ට පිළිතු ්ෂ ශනන එන 

ශහ ඳ . ඊශේ ශසෞඛය නා්ධ් මණ්ඩා ල වැඩා  ව්ධජන්න නි ත 

වු ා. ශ) වැඩා  ව්ධජනශ්  බවු  ඉේලන නා  ා සහ 

  විශයීය්වවිදාලය නයෝජිත් 

බඳවා 

ගැීමම් 

2020/21 
1 ශන ළඹ වි ථවවිනයාල් 214 

2 ශ්රී ජ්ව්ධනනපු  

වි ථවවිනයාල් 
184 

3 නැලක ් වි ථවවිනයාල් 189 

4 ශේ ාශනක ් වි ථවවිනයාල් 225 

5 ශම  ටුව වි ථවවිනයාල්  90 

6 ්ාපන් වි ථවවිනයාල් 174 

7 රුහුණු වි ථවවිනයාල් 250 

8 නැශපනහි  වි ථවවිනයාල් 104 

9  ජ ට වි ථවවිනයාල් 200 

10 ව්ඹ වි ථවවිනයාල් 135 

11 සබ තමුව වි ථවවිනයාල්  99 

2151 2152 

[තරු ශහේණා විතානශේ මහතා] 
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විශ ේණශ් ම සානච්ඡාව්ෂ ලබා ශන න කි්න නා  ් මුේ 

න ශතන පසුගි් නාල සීමාව තුළ අමාතයව ්ා, අග්රාමාතයව ්ා, 

අතිතරු ජනාධිපතිතුමා ක්රි්ා න ලා නැහැ කි්න නා  ා තම  

අපි මානයවලි  නැ්ෂශ්ෂ. මම න ශ  නැහැ, එහි සතය ත්ත්තව් 

පිළිබඳව. ඒ පිළිබඳව තරු  ාජය ඇමතිතුමා පැහැදිලි න   කි්ලා 

හිතනවා.  

තරු  ා ජය ඇමතිතුමනි, ශ)  ශේ ශන ශ ෝනා වසවතත් 

පාලන් කිීමමට ශද් පාලන අධිනාික්ට වඩා ා වි ාල ශමශහ්්ෂ 

න පු ශසෞඛය ්ෂශණේත්ර් අන ශමවැනි ත්ත්තව්නට තේලුශවලා 

තිශබනවා. ශ) ප්ර ථන්ට පිළිතුරු ශන දීම නිසා ශ) වනශන ට 

පා ශ්ධ ඉ න ගුරු ප්රජාවශේ ත්ත්තව්ටම ශසෞඛය ශසේවාව්ත 

වැටුශ  ්ත ඉදිිකශේදී ඇති වන  ්වන  ත්ත්තව් ශම න වාශේ 

එන්ෂ ශ වින කි්න නා  ් අපට පැහැදිලි .  

ශන ශ ෝනා ශ ෝගී  වා්ධතා වීම පසුගි් නාලශේ අඩු වු ා. 

නැ  රපසු ඒ ත්ත්තව් අනි්ෂ පැ්තතට හැිකලා තිශබනවා. මම 

න ශ  නැහැ, සතය ව ශ් ම බබතුම ලා PCR න න එන 

වැිජ න ලාන, එශහම නැ්තන) ේද්ශඝෝණ  ශහට-අනිද්නා න න 

බව ශපශනන නිසා ේද්ශඝෝණ  න න අ්  ් න ලා, ඒ අ් 

නත  න න අනහසි න ශමශහම න  ශ  කි්ලා. ශනශසේ 

ශවත්ත, ශසෞඛය නා්ධ් මණ්ඩා ල ශ) ශතන ්න පි්ව  ඉදිික්ට 

න ශතන ගිශ් ්ත ශ) තිශබන අනතුරුනා්න ත්ත්තව්ට ේ්තත  

ශහ ්ා ත න බබතුමාට බැික වනවා. ශ)නට විණ්  ා  

ඇමතිව ්ාට්ත වඩා ා බබතුමා ට සෘජු පිළිතු ්ෂ -සා්ධාන පිළිතු ්ෂ- 

ලබා ශන න පුළුව  කි්ා මම වි ථවාස න නවා. 

 

ගරු (මහාචාර්ය) චන්න ජයුමමන මහත්ා  
(ைொண்புைிகு (லபரொசிொியர்) சன்ன ஜயசுைன) 

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana) 
තරු ම ත්රීතුමනි, ශසෞඛය ශසේවන්  ශන ශ ෝනා වසවතත් 

හමුශ  නළ නා්ධ් ා ් කිසිශසේ්තම අපි අවත්ෂශසේරුවට ල්ෂ 

න  ශ  නැහැ. ඒ වාශේම බවු ශේ ඉේලී) සලනා බලා, ඒ 

සඳහා සානා   විසුනම්ෂ ලබා දීමට අනිවා්ධ්ශ්  අපි නටයුතු 

න නවා. බබතුමා අහන ඉතුරු නා  ා ටින සෘජුව ශ) ප්ර ථන්ට 

අනාළ ව ශ  නැහැ, තරු ම ත්රීතුමනි. නමු්ත බබතුමා මතු නළ 

වැනත්ත නා  ් තැන අපි අවනාන් ශ් මු න , අනිවා්ධ්ශ්  

ඒ ප්ර ථන් සානච්ඡා මා්ධතශ්  විසඳා, බවු ශේ ඉේලී) පිළිබඳව 

සලනා බල න නටයුතු න නවා. 

 

ගරු නහ ෂා විත්ානනප මහත්ා 
(ைொண்புைிகு லஹசொ விதொனலக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

සථතුති , තරු  ාජය ඇමතිතුමනි.  

ශනවැනි අතුරු ප්ර ථන් තරු චමිකය න විශේසිික ම ත්රීතුමා 

අහනවා, තරු නාානා්නතුමනි.  

 

ගරු චමින්ද වි නේසිරි මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விலஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

තරු නාානා්නතුමනි, මම ශනවැනි අතුරු ප්ර ථන් අහ න 

ඉසථශසේලා සථාාව  නිශ්ෝත අුවව ව ප්රසාන පිළිබඳ ප්ර ථන්්ෂ මතු 

න නවා. සථාාව  නිශ්ෝත 38(7  ස)බ නශ්  නිශ්ෝජය මහ 

ශේන)තුමිකය් වැැදදි  නැුව)දීම්ෂ තම  න ලා තිශබ ශ . මම 

න නා සිවහල අුවව මම ශ) සථාාව  නිශ්ෝත් නැ  බබතුමාට 

කි්වනවා. ශම නන, මම පා්ධලිශ) තු ම ත්රීව ්කු හැටි්ට 

නිවැැදදි ශව න නන, ශ . මම වැැදදි න) ශම් නැවත මතු 

න  න නන, නැහැ. හැබැ , බබතුමාට ේපශනසථ ශන ශ   

නිශ්ෝජය මහ ශේන)තුමිකය්, තරු නාානා්නතුමනි. ඒ නිසා  මට 

ශ) නා  ් නිවැැදදි න  ශන න. 

සථාාව  නිශ්ෝත 38 (7  ්ටශ්ත ශමශසේ සඳහ  වනවා: 

"අග්රාමාතයව ්ා විසි  ්) ප්ර ථන්නට පිළිතුරු ලබා දීශම  

අනතුරුව ප්ර ථන් අසන ලන ම ත්රීව ්ා විසි  අතුරු ප්ර ථන ශනන්ෂ අසුව 

ලැබි් හැකි ්. ප්ර ථන් අසුව ලබන ම ත්රීව ්ාශේ අවස ් ඇතිව, 

පා්ධලිශ) තුශ  ශවන්ත නන,ම ම ත්රීව ්කුට එම අතුරු ප්ර ථනවලි  

එන්ෂ ශහෝ ඊට වැිජ ත න්ෂ අසුව ලැබි් හැකි ්.එ  

ප්ර ථන් අසන ලන ම ත්රීව ්ාට අතුරු ප්ර ථන ශනන්ෂ අහ න 

පුළුව . අතුරු ප්ර ථන ශනන අහලා, ප්ර ථන් අසුව ලබන 

ම ත්රීව ්ාශේ අවස ් ඇතිව නන,ම ම ත්රීව ශ්කුට එම අතුරු 

ප්ර ථනවලි  එන්ෂ ශහෝ ඊට වැිජ ත න්ෂ අහ න පුළුව  කි්න 

නා  ් තිශබනවා. ඒ නා  ් පැහැදිලි න  න, තරු 

නාානා්නතුමනි. එ..එන්ෂ ශහෝ ඊට වැිජ ත න්ෂඑ කි්න 

නා  ් මට පැහැදිලි න  ශන න, තරු නාානා්නතුමනි. මම ඒ 

අුවව   නාා නශළේ.  සිවහල  ාණාව පිළිබඳව මම න නවා. 

හැබැ , ශ) නීතිඥතුමිකය්  න නවාන න ශ  නැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සථාාව  නිශ්ෝත ශනටු)ප්ත න න ශන ට,- [බානා කිීමම්ෂ] 
හැම ශවලාශ ම අවස  දීලා තිශබ ශ , අතුරු ප්ර ථන ශනන්ෂ 

අහ න කි්ලා. නැ  එන ප්ර ථන්්ෂ- [බානා කිීමම්ෂ] එතුමා ප්ර ථන 
ශනන්ෂ ඇහුවා. [බානා කිීමම්ෂ]  

 
ගරු චමින්ද වි නේසිරි මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விலஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
එශහම න), නිවැැදදි න  න.  

 

ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ශමතැන නිවැැදදි න  න ශන්්ෂ නැහැ. [බානා කිීම)] අතුරු 

ප්ර ථන එන්ෂ ශහෝ ඊට වැිජ ත න්ෂ කි් ශ  ශ)න . ඒ 

ම ත්රීව ්ා එන අතුරු ප්ර ථන්්ෂ ව්ත අහ ශ  නැතිව, තව්ත 

ම ත්රීව ශ්කුට අතුරු ප්ර ථන ශනන අහ න ශන න පුළුව . ඒන 

තම  එනපතාව. [බානා කිීමම්ෂ]   

 
ගරු චමින්ද වි නේසිරි මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விலஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

බ් බබතුමා කි්න නා  ් පැහැදිලිව සටහ  න  න, තරු 

නාානා්නතුමනි. 

 
ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එශහම නැතිව ම ත්රීවරු 225 ශනනාම ප්ර ථන සි් ත න්ෂ 

අහ න පට  ත්තශත ්ත, ඒ වැශඩ් න  න බැික ශවනවා. ඒන  

නත න ්.  

 
ගරු චමින්ද වි නේසිරි මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விலஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
තරු නාානා්නතුමනි, මශේ ප්ර ථන් ශ)න . බබතුමාශේ 

හිශ්ත, නිශ්ෝජය මහ ශේන)තුමිකය්ශේ හිශ්ත තිශබන ඒ ශද් 

ශප තට ඇතුළු න  න. එතශන ට හික. අපි ඒන ප්ර ථන්්ෂ 

න ත ශ  නැහැ.  

2153 2154 



පා්ධලිශ) තුව 

තරු  ාජය ඇමතිතුමනි,- [බානා කිීමම්ෂ] රශ්්ත mike එන 

ශන ශ  නැහැ. බ් , mike එන ශන න. ඉ න ශනෝ, නාල් 

ඒවි- [බානා කිීමම්ෂ] මට mike එන ශන න, මශේ ශනවැනි අතුරු 

ප්ර ථන් අහ න. 

 
ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

බ , කි් න තරු චමිකය න විශේසිික ම ත්රීතුමා.  

 

ගරු චමින්ද වි නේසිරි මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விலஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

තරු  ාජය ඇමතිතුමා, ේතශතකු, වි්ශතකු, බුද්ධිමශතකු 

හැටි්ට බබතුමා්ත, අශේ  ශේ ජනතාව්ත අශේ නවනයවරු  ලබා 

ශනන ේපනා  පිළිබඳව විශ ේණ ශතෞ ව්්ෂ න්ෂව නට නන,. අපි 

න නවා, සාමානයශ් , නවනයවරු ට එශනවිවරු එ හැටි්ට 

සලනන බව. ශ) රණ්ඩුව ශන ශත්ෂ ශන මප ගි්්ත, 

ව්ධතමානශේ අශේ  ශේ ඉ න නවනයවරු  ශනවිවරු  හැටි්ට 

ශන ශ ෝනා වසවතතශේදී්ත පිහිට වුණු බව අපි න නවා. නමු්ත, 

අප ශනවිවරු  වාශේ සලනන ඒ නවනයවරු ට දි් යුතු සැබ, 

සහශ්ෝත් රණ්ඩුශව  ශන ලැශබන බව තම  බබතුමා නැ  කී 

නා  ාව තුළි  ශහළි ව ශ . ශම නන, බබතුමා නැ  කි ශ , 

ශස ්ා බලා නටයුතු න නවා කි්න නා  ් . එශසේ න  න 

එපා, තරු  ාජය ඇමතිතුමනි.   

මා්ධත හැශන න නන, තම . නමු්ත, ශ) ශම ශහ ශ්ත ඊට වඩා ා 

ප්රමුඛතාව දි් යුතු නා  ාව්ෂ ශ)න. ශ) ශම ශහ ශ්ත ශසෞඛය 

නා්ධ්ාව  නඩා ා වැටුශ  ්ත ශම නන ශව ශ ? නැ  ශන විඩ් 

හත ශවනි ැදේල හැශන ශ . එරණ්ඩුශ  ශන සැකිේල නිසා 

හැශනන හත ශවනි ැදේලඑ කි්ා එ්ට නම නමා ත්තතාට නම්ෂ 

නැහැ. එ් රණ්ඩුශ  ශන සැලකිේල මත හැශනන හත ශවනි 

ැදේල. ඒ ැදේල හැශන න ශහේතුව්ෂ ශවනවා, ශ) නවනය 

වෘ්තතින්  ්) ක්රි්ා නාම්්ෂ සිදු නශළ ්ත. බවු  එශහම න න 

එන්ෂ නැහැ,  ටට රනශ්ධ නිසා. බබතුමා වාශේ ශන ශව . මා්ධත 

හනන සේලි, ශවන්ත නටයුතුවලට ශ් නන සේලි, ඒ වාශේම 

බබතුම ලා න නා පිකදි ශන මිකයසථ තහනවා කි්න සේලි -ඒ 

සි්ේල- අ ශතන ඒ නවනයවරු ශේ ඉේලීමට ප්රමුඛතාව ශනන 

වැඩා  පිළිශවළ්ෂ හනලා නිජනමිකය  -සති්්ෂ ඇතුළත- එම ප්ර ථන් 

අවස  න  න බැිකන, තරු  ාජය ඇමතිතුමනි?  

 
ගරු (මහාචාර්ය) චන්න ජයුමමන මහත්ා  
(ைொண்புைிகு (லபரொசிொியர்) சன்ன ஜயசுைன)  

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana) 

තරු නාානා්නතුමනි, මට හිශත ශ  තරු ම ත්රීතුමා 

ශප ඩ්ඩා ්ෂ ව ද්නාශතන කි්ලා . නවනයවරු ශේ ප්ර ථන්්ෂ 

ශන ශව  ශ) තිශබ ශ . ශ) ව්ධජන් - strike එන - 

තිශබ ශ , අතුරු සහ පිකපූ න නවනය වෘ්තතී වල නි්ැශලන 

අ්ශේ පැ්තශත . තරු ම ත්රීතුමනි, එහි එනවනයඑ කි්ා 

තිබු ාට, ශ) නණ්ඩා ා්) ශනන්ෂ. ඒන පටලත න එපා. 

නවනයවරු ට එශහම ප්ර ථන්්ෂ ශ) ශම ශහ ශ්ත පැන නැඟිලා 

නැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ථන අවන 2 - 275/2020- (1 , තරු බුද්ධින පති   මහතා. 

ගරු බු ධික පතිසණ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
තරු නාානා්නතුමනි, මා එම ප්ර ථන් අහනවා. 

 

ගරු දිනන්ෂ් ගුණවර්ධන මහත්ා 
(ைொண்புைிகு திலனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

තරු නාානා්නතුමනි, නෘෂින්ධම අමාතයතුමා ශවුවශව  මා 

එම ප්ර ථන්ට පිළිතු  ලබා දීම සඳහා සති ශනනන නාල්්ෂ ඉේලා 

සිටිනවා. 

 
්රශයීය්නය මතුම දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීම  නිනයෝග කසන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ථන අවන 3 -446/2020- (1 , තරු චමිකය න විශේසිික මහතා. 

 

ගරු චමින්ද වි නේසිරි මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விலஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

තරු නාානා්නතුමනි, මා එම ප්ර ථන් අහනවා. 

 

ගරු දිනන්ෂ් ගුණවර්ධන මහත්ා 
(ைொண்புைிகு திலனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

තරු නාානා්නතුමනි, ප්රවාහන අමාතයතුමිකය් ශවුවශව  මා 

එම ප්ර ථන්ට පිළිතු  ලබා දීම සඳහා සති ශනනන නාල්්ෂ ඉේලා 

සිටිනවා. 
 
්රශයීය්නය මතුම දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීම  නිනයෝග කසන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ථන අවන 4 -724/2020- (1 , තරු චාේසථ නි්ධමලනාන  

මහතා.  [ස ා ත්ධ ් තුළ නැත.] 
 

ගරු සිවඥානම් ශ්රීත්සන් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சிவஞொனம் சிறீதரன்)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  
தகளரவ சபொநொயகர் அவர்கலள, தகளரவ சொள்ஸ் 

நிர்ைலநொதன் சொர்பொக நொன் அந்தக் லகள்விமயக் 

லகட்கின்லறன்.  
 
ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Shritharan, please wait till the second round 
starts. 
 

ප්ර ථන අවන 5 -820/2020- (1 , තරු  ා ත බණ්ඩා ා  මහතා. 

 
ගරු ශයීයාන්ත් බණ්ඩාස මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சொந்த பண்டொர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

තරු නාානා්නතුමනි, මා එම ප්ර ථන් අහනවා. 

2155 2156 

[තරු චමිකය න වි ශේසිික මහතා] 
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ගරු දිනන්ෂ් ගුණවර්ධන මහත්ා 
(ைொண்புைிகு திலனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

තරු නාානා්නතුමනි, අධින   අමාතයතුමා ශවුවශව  මා 

එම ප්ර ථන්ට පිළිතු  ලබා දීම සඳහා සති ශනනන නාල්්ෂ ඉේලා 

සිටිනවා. 
 
්රශයීය්නය මතුම දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීම  නිනයෝග කසන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ථන අවන 6 -849/2020- (1 , තරු කිවසථ ශනේස  මහතා - 
[ස ා ත්ධ ් තුළ නැත.] 

 

ගරු සිවඥානම් ශ්රීත්සන් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சிவஞொனம் சிறீதரன்)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Yes, Hon.  Shritharan? 

 

ගරු සිවඥානම් ශ්රීත්සන් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சிவஞொனம் சிறீதரன்)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  
தகௌரவ சபொநொயகர் அவர்கலள, தகளரவ சொள்ஸ் 

நிர்ைலநொதன் அவர்களுமடய லகள்விக்குப் பதில் 

தசொல்லப்படவில்மல.   

 

ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Hon. Shritharan, please wait. You can ask that 

Question on behalf of the Hon. Charles Nirmalanathan in 
the second round.  

 

අධාපන විදා ඨවලවල ප්ප්නලෝමාධාරින්  ගුරු 

පත්වීම් ලබාදීම 
கல்வியியற் கல்லூொி டிப்லளொைொதொொிகள்: ஆசிொியர் 

நியைனங்கள் 
DIPLOMA HOLDERS OF COLLEGES OF EDUCATION: 

TEACHING APPOINTMENTS 

    997/2020 

7. ගරු චන්දිම වීසක්නකොප් මහත්ා  
(ைொண்புைிகு சந்திை வீரக்தகொடி) 

(The Hon. Chandima Weerakkody) 

අනයාපන අමාතයතුමාශත  ඇූ  ප්ර ථන් - (1 : 

(අ  (i) අනයාපන විනයාපීයවල පුහුණු පායමාලාව  
ම,තනදී හනා ා අවස  න  ඇති ිජේශලෝමානාික  
සඳහා ශ) වනශත්ෂ ගුරු ප්තවී) ලබා දී ශන මැති 
බව්ත; 

 (ii) ඒ ශහේතුශව  ම,තන සිට ගුරු හිප්්ෂ පවතින 
බව්ත; 

   එතුමා න ශ න? 

(ර  ගුරු  හිප්ට පිළි්ම්ෂ ශලස න, නරුව ශේ අනයාපන් 
ඉහළ නැවවීම සඳහා න විනයා පීයවල පුහුණු පායමාලාව  
හනා ා අවස  න  ඇති ශමම ිජේශලෝමානාික  සඳහා ගුරු 
ප්තවී) ලබාදීමට පි්ව  ත ශ න ් න එතුමා ශමම 
ස ාවට න ව ශ න? 

(ඇ  ශන  එශසේ න), ඒ ම න? 

 
கல்வி அமைச்சமரக் லகட்ட வினொ: 

(அ) (i) கல்வியியற் கல்லூொிகளில் பயிற்சிப் 

பொடதநறிகமள அண்மைக்கொலத்தில் கற்று 

முடித்துள்ள டிப்லளொைொதொொிகளுக்கு இதுவமர 

ஆசிொியர் நியைனங்கள் வழங்கப்படவில்மல 

என்பமதயும்; 

 (ii) அதன் கொரணைொக அண்மைக்கொலம் முதல் 

ஆசிொியர் பற்றொக்குமற நிலவுகின்றது 

என்பமதயும்; 

 அவர் அறிவொரொ? 

( ஆ) ஆசிொியர் பற்றொக்குமறக்குத் தீர்வொகவும், 

பிள்மளகளின் கல்விமய லைம்படுத்துவதற்கொகவும் 

கல்வியியற் கல்லூொிகளில் பயிற்சிப் பொடதநறிகமளக் 

கற்று முடித்துள்ள லைற்படி டிப்லளொைொதொொிகளுக்கு 

ஆசிொியர் நியைனங்கமளப் தபற்றுக்தகொடுக்க 

நடவடிக்மக லைற்தகொள்ளப்படுைொ என்பமத அவர் 

இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

( இ) இன்லறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Education  :  

(a) Is he aware that - 

 (i) diploma holders who have completed the 
training courses recently at Colleges of 
Education have not been granted teaching 
appointments up to now; and 

 (ii) a shortage of teachers exist at present owing 
to this? 

(b) Will he inform this House whether steps will be 
taken to grant teaching appointments to these 
diploma holders who have completed the training 
courses at Colleges of Education as a remedy for 
the shortage of teachers and to upgrade the 
education of children?       

(c)     If not, why? 
 
 
ගරු ුමසිල් න්ර මජයන්ත් මහත්ා (අධාපන ්රති ාං ්කසණ  

විවෘත් විශ්යීයවවිදාල හා දුස ්ථ අධාපන ්රවර්ධන සාජ 

අමාත්තුමමා)  
(ைொண்புைிகு சுசில் பிலரைஜயந்த - கல்விச் சீர்திருத்தங்கள், 

திறந்த பல்கமலக்கழகங்கள் ைற்றும் ததொமலக்கல்வி 

லைம்பொட்டு இரொஜொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. Susil Premajayantha - State Minister of Education 
Reforms, Open Universities and Distance Learning 
Promotion) 

 තරු නාානා්නතුමනි, අනයාපන අමාතයතුමා ශවුවශව  මා 

එම ප්ර ථන්ට පිළිතු  ලබා ශනනවා. 

 (අ  (i) 2016 - 2018 අනය්න ව්ධණ්ට අනාළව ජාතින 
අනයාපන විනයා පීයවල පුහුණු පායමාලා සා්ධානව 
හනා ා නිම නළ ජාතින ශි්ෂණ  විනයා 

2157 2158 



පා්ධලිශ) තුව 

ිජේශලෝමානාීම  3,730්ෂ සඳහා 2021.01.18 දින 
සිට ක්රි්ා්තමන වන පිකදි ශ්රී ලවනා ගුරු ශසේවශේ           
3-I (ර  ශශ්රේක ්ට ප්තවී) ලබා දී ඇත. 

  ශමම නණ්ඩා ා්මට අනාළ ඌන සාමා්ධාලාභී  
සඳහා වි ාත් පව්තවා, ජාතින අනයාපන 
ර්තන් විසි  ප්රතිලල ශේඛන් ශමම 
අමාතයාව ්ට ලබා දු  පසු එම ඌන 
සාමා්ධාලාභී  අතික  වි ාත් සා්ධානව සම්ත 
වන පිිකස සඳහා ප්තවී) ලබා දීමට නටයුතු න ුව 
ලැශේ. 

  2017 - 2019 අනය්න ව්ධණ්ට අනාළව ජාතින 
අනයාපන විනයා පීයවලට ඇතුළ්ත න ත්ත 
සවඛයාව 4,547්ෂ ශ . ශන විඩ් - 19 වසවතත 
ත්ත්තව් ශහේතුශව  එම නණ්ඩා ා්මට අනාළ 
අවස  වි ාත් ශමශත්ෂ පව්තවා ශන මැති අත , 
ශමම වි ාත් මා්ධතතත ්රම්ට ශහෝ පැවැ්තවීමට 
ශ) වන විට නටයුතු න මිකය  පවතී. 

  එම වි ාත් පව්තවා ජාතින අනයාපන ර්තන් 
මඟි  ප්රතිලල ශේඛන් ශමම අමාතයාව ්ට ලබා 
දු  පසු සම්ත වන පිිකසට ශමම වස  තුළ ශ්රී ලවනා 
ගුරු ශසේවශේ ප්තවී) ලබා දීමට නටයුතු න ුව 
ලැශේ.  

 (ii)  දිව ශ  ජාතින හා පළා්ත පාසේවල ප්රාාමිකයන හා 
6-11 ශශ්රේක වල පවතින ගුරු පු ේපාඩු පම ්ෂ 
ජාතින අනයාපන විනයාපීයවල පායමාලාව  
සා්ධානව හනා ා නිම න න ජාතින ශි්ෂණ  විනයා 
ිජේශලෝමානාික ශත  ස)පූ්ධ  න ුව ලැශේ.  

  එශසේ පු ේපාඩු ස)පූ්ධ  කිීමශම  පසු ඉතිික වන 
අශනකු්ත පු ේපාඩු සඳහා ශ්රී ලවනා ගුරු ශසේවා 
වයවසථාාශ  විධිවිනානවලට ්ට්තව ේපාධිනාික  
හා ශසසු ිජේශලෝමානාික ශත  බඳවා තැනී) සිදු 
න ුව ලැශේ. 

  එශසේම නැනට පවතින ගුරු පු ේපාඩු සඳහා ඉදිිකශේ 
දී ජාතින වැඩා සටහන්ෂ මඟි  ේපාධිනාික  බඳවා 
තැනීමට අව ය නටයුතු ශ) වන විට සිදු න මිකය  
පවතී.  

(ර   ඉහත (අ  (i) හි න්ෂවා ඇති පිකදි නටයුතු න ුව ලැශේ.  ඒ 
අුවව, ගුරු හිප් පි්වීම සඳහා ේපධිනාික  ලබා දීමට 
නටයුතු න නවා.  

(ඇ   අනාළ ශන ශ . 

 
ගරු චන්දිම වීසක්නකොප් මහත්ා  
(ைொண்புைிகு சந்திை வீரக்தகொடி) 

(The Hon. Chandima Weerakkody) 
තරු නාානා්නතුමනි, තරු  ාජය ඇමතිතුමා විසි  පිළිතුශ හි 

නැ්ෂවූ රනා ්ට බඳවා තැනීම තුළි   ශේ සමසථත ගුරු හිප් 

පි්වීම සඳහා විසුනම්ෂ ලබා තැනීමට හැකි්ාව්ෂ තිශබනවාන කි්ා 

මා නැන ත න නැමැති .  

 
ගරු ුමසිල් න්ර මජයන්ත් මහත්ා  
(ைொண்புைிகு சுசில் பிலரைஜயந்த) 

(The Hon. Susil Premajayantha) 
තරු නාානා්නතුමනි, ේපාධිනාික  60,000්ෂ බඳවා තැනීශ) 

 ජශේ වැඩා  පිළිශවළ ්ටශ්ත ශ) වන විට ේපාධිනාික  53,000්ෂ 

අනයාපන අමාතයාව ්ට්ත, ශවන්ත අමාතයාව වලට්ත 

අ යාසලාභී  හැටි්ට අුවයු්ෂත න  තිශබනවා. ඒ අතික  

ේපාධිනාික අ යාසලාභී ශත  නළ ව ශ්  18,000්ෂ අනයාපන 

අමාතයාව ්ට අනාළ පාසේවලට සහ නා්ධ්ාලවලට අුවයු්ෂත 

න  තිශබනවා. ශ) පිළිබඳ ගුරු පු ේපාඩු සවඛයාව අුවව නැ  

ත්ෂශසේරුව්ෂ න ශතන ගිහි  තිශබනවා. සාමානයශ්  6-11 

ශශ්රේක වල ශි්ෂණ  විනයා ිජේශලෝමානාික  ශසේවශේ ශ්ශනවූව්ත, 

ශ) ේපාධිනාික ශත  6-11 ශශ්රේක  සඳහා්ත ගුරුවරු  ලබා දීමට 

අව ය පුහුණුව ලබා ශන න අපි නැනට නටයුතු න ශතන ්නවා. 

ඒ නිසා නැනට ශ) අ යාසලාභී  බඳවා තැනීම ස)බ න වැඩා  

පිළිශවළ තැන සානච්ඡා න  න තරු දිශ ණථ ගු ව්ධනන 

ඇමතිතුමා්ත, තරු වාසුශද්ව නානා්්ෂනා  ඇමතිතුමා්ත 

ඇතුළ්තව තරු ජනන බණ්ඩා ා  ශත නශනෝ  ඇමතිතුමාශේ 

ස ාපති්තවශ්  ඇමති අුවනා න ස ාව්ෂ ප්ත න  තිශබනවා. 

ඒ ඇමති අුවනා න ස ාව නැනට කිහිප වතාව්ෂ ැදසථ ශවලා 

තිශබනවා. ශ) සඳහා නි ථචිත වැඩා  පිළිශවළ ුවදුශ්ධදීම ලබා 

ශනනවා. ශම නන, වස  අවසාන වීමට ම්තශත  ශ) සි්ලු 

ේපාධිනාික ට සථික  ප්තවී) ඒ ඒ  ාජය ර්තනවලට ලබා දීමට  

අප නටයුතු න  ශ . නැනට අ  කි්පු 18,000න පිිකසට අමත ව 

තව්ත පිිකස්ෂ අනයාපන ්ෂශණේත්ර්ට බඳවා ත න ත න් න මිකය  

්නවා. ඒ ේපාධිනාික  නැනට අ යාසලාභී  හැටි්ට සිටි්ාට ඒ 

අ් ගුරුවරු  බවට ප්ත කිීමම සඳහා අපි සැලසු) න  තිශබනවා. 

ජාතින අනයාපන ර්තන් මඟි  ප ථචා්ත ේපාධි ිජේශලෝමාව 

ශමම ේපාධිනාික ට මා්ධතතත ්රම්ට සහ සති අ ත ශසේවා 

සැසිවලි  ලබා දීශම  ඒ අ් පූ්ධ  පුහුණුව්ෂ ලැබූ ගුරුවරු  

හැටි්ට ලබන අවුරුද්ශද් මුල වන ශන ට පාසේවලට අුවයු්ෂත 

න  න අපි නටයුතු න නවා. එතශන ට  බබතුමා නැනට ප්ර ථන 

න න බ් ගුරු හිප් ශබ ශහෝ දු ට අඩුන  තැනීමට හැකි 

ශවනවා. 

 
ගරු චන්දිම වීසක්නකොප් මහත්ා  
(ைொண்புைிகு சந்திை வீரக்தகொடி) 

(The Hon. Chandima Weerakkody) 

තරු නාානා්නතුමනි, ශ) නා  ්ටම අනාළව මම ඊළප 

ප්ර ථන්්ත ඉදිිකප්ත න නවා. විශ ේණශ් ම ේපාධිනාික ගුරුවරු 

ඉතැ වීම සඳහා ශ් නවන විට ශබ ශහෝ තැ වල ඒ ේපාධිනාික්ා 

හැන,රූ විණ්්ට ශන තැළශපන විණ්්්ෂ පාසේවල ඉතැ වීම 

සඳහා ශ් නවන බවට අපට ප්රශ්ෝගින පැමිකයක ලි ලැශබනවා. අපි 

අමාතයාව  උ් ේපශද් න නා න ස ාශ  දී්ත ශ) ප්ර ථන් මතු 

නළා. තරු  ාජය ඇමතිතුමනි, ශ) සඳහා විධිම්ත විසුනම්ෂ 

ලබාදීමට අවසථාාව්ෂ තිශබනවාන? තම  ලැබූ අනයාපනශේ 

අ්තනැකී) නරුව ට ලබාදීමට නැමැ්තශත  සිටින ේපාධිනාික ට 

තම   ඉශතන ත්ත විණ්් ඉතැ වීම සඳහා තැළශපන අවසථාාව්ෂ 

ලැශබන රනා ්ට වැඩා  පිළිශවළ්ෂ නැනට ක්රි්ා්තමන ශවනවාන? 

එශසේ නැ්තන) ඒ සඳහා විසුනම්ෂ තිශබනවාන?  

 
ගරු ුමසිල් න්ර මජයන්ත් මහත්ා  
(ைொண்புைிகு சுசில் பிலரைஜயந்த) 

(The Hon. Susil Premajayantha) 
බ . ඒ රනා ශේ වැඩා  පිළිශවළ්ෂ ක්රි්ා්තමන ශවනවා. 

ශම නන, ේපාධිනාික  ඒ අ්ශේ ේපාධි් හැන,ීමශ)දී ප්රනාන 

විණ්්  - core subjects - න නවා. ඊට අමත ව අුව විණ්්  

න නවා. Core subjects තිශබන අ්ට තම  විණ්ාුවබද්නව 

ප්තවී) ශන ශ . ගුරුවරු ව්ධගීන  ් ව ශ ්ත ඒ ප්රනාන 

විණ්්  හනා ා තිශබන ේපාධි පායමාලාව්ත එ්ෂන. 

ේනාහ  ්්ෂ ත්තශත ්ත, නීති ේපාධිනාිකශ්කුට, එශහම 

නැ්තන) criminology නළ graduate ශනශනකුට පාසශේ 

අනයාපන් ලබා ශන න නැනට විණ්්්ෂ  ා ශන න 

පුළුව නම්ෂ නැහැ. ඒ නිසා අපි ඒවා සලනා බලා තම  නටයුතු 

න  ශ . ඒ ශවුවවට විනේප වැඩා සටහන්ෂ තිශබනවා. 

විණ්ාුවබද්නව තම  ේපාධිනාික ට ගුරු ප්තවී) ලබා ශන ශ .  

2159 2160 

[තරු සුසිේ ශප්රේමජ් ත මහතා ] 
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ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ථන අවන 8 -1063/2020- (1 , තරු අශ ෝන ප්රි් ත මහතා - 
[ස ා ත්ධ ් තුළ නැත.] 

ශනවන වට්. 
 

 

 වවුනියාව  මන්නාසම  ු ලතිේ දි ්ත්රික්ක  සාජ 

ඔුම ැල් ආසම්ව කිරීම  
வவுனியொ, ைன்னொர் ைற்றும் முல்மலத்தீவு 

ைொவட்டங்கள்: அரச ைருந்தகங்கமளத் தொபித்தல்  
VAVUNIYA, MANNAR AND MULLAITIVU DISTRICTS: 

ESTABLISHMENT OF STATE-OWNED PHARMACIES  

     724/2020 

4.  ගරු සිවඥානම් ශ්රීත්සන් මහත්ා (ගරු චාල් ් නිර්මලනාදන් 

මහත්ා නවනුව ) 
(ைொண்புைிகு சிவஞொனம் சிறீதரன் - ைொண்புைிகு சொள்ஸ் 

நிர்ைலநொதன் சொர்பொக)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan on behalf of the Hon. 
Charles Nirmalanathan)  

ශසෞඛය අමාතයතුමාශත  ඇූ  ප්ර ථන් - (1 : 

(අ  (i) වවුනි්ාව, ම නා ම සහ මුලති  ්න 
දිසථත්රි්ෂනවල  ාජය ඖණන නීතිතත සවසථාාශ  
ඖණන ශවළඳසැේ (බසුසේ  පිහිටා ශන මැති 
බව්ත; 

 (ii) ඉහත දිසථත්රි්ෂනවල ජීව්තවන සාමානය ජනතාව 
ඇතැ) ඖණන ලබා තැනී ශ)දී දුණථන තාව ට 
මුහු  ශනන බව්ත; 

  එතුමා න ශ න?  

(ර  (i) ඉහත දිසථත්රි්ෂනවල ශ) වනශත්ෂ  ජශේ බසුසේ 
ර )  ශන කිීමමට ශහේතු නවශ්ධන; 

 (ii) එම දිසථත්රි්ෂනවල  ජශේ බසුසේ ර )  කිීමමට 
නටයුතු න  ශ න; 

 ් න එතුමා ශමම ස ාවට න ව ශ න? 

(ඇ  ශන එශසේ න), ඒ ම න? 
 

சுகொதொர அமைச்சமரக் லகட்ட வினொ:  

( அ) (i) வவுனியொ, ைன்னொர் ைற்றும் முல்மலத்தீவு ஆகிய 

ைொவட்டங்களில் அரச ைருந்தகக் 

கூட்டுத்தொபனத்தின் ஔடத விற்பமன 

நிமலயங்கள் (ஒசுசல ைருந்தகங்கள்) 

நிறுவப்படவில்மலதயன்பமதயும்; 

 (ii) லைற்படி ைொவட்டங்களில் வசிக்கும் சொதொரண 

ைக்கள் சில ஔடதங்கமளப் 

தபற்றுக்தகொள்வதில் அதசௌகொியங்களுக்கு 

முகம்தகொடுக்கின்றனர் என்பமதயும்; 

 அவர் அறிவொரொ? 

(ஆ) (i) லைற்படி ைொவட்டங்களில் இற்மறவமரயில் அரச 

ஒசுசல ைருந்தகங்கமள ஆரம்பிக்கொமைக்கொன 

கொரணங்கள் யொமவ என்பமதயும்; 

 (ii) லைற்படி ைொவட்டங்களில் அரச ஒசுசல 

ைருந்தகங்கமள ஆரம்பிப்பதற்கு நடவடிக்மக 

எடுக்கப்படுைொ என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

( இ) இன்லறல், ஏன்? 

asked the Minister of Health: 

(a) Is he aware that -  

 (i) the Vavuniya, Mannar and Mullaitivu 
Districts do not have pharmacies (Osusala) 
run by the State Pharmaceuticals 
Corporation; and 

 (ii) people living in the aforesaid districts face 
difficulties in obtaining certain medicines? 

(b) Will he inform this House -  

 (i) the reasons for not starting State-owned 
pharmacies in the aforesaid districts to date; 
and 

 (ii) whether action will be taken to start State-
owned pharmacies in the aforesaid 
districts? 

(c) If not, why? 
 

ගරු (මහාචාර්ය) චන්න ජයුමමන මහත්ා  
(ைொண்புைிகு (லபரொசிொியர்) சன்ன ஜயசுைன)  

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana) 
තරු නාානා්නතුමනි, ශසෞඛය අමාතයතුමා ශවුවශව  මා 

එම ප්ර ථන්ට පිළිතු   වාගත්* න නවා. 
 

*  වානම් ය මත් ත්බන ලද ිළිතතුමස  
* சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட: 

* Answer tabled: 
 

(අ   (i) බ . 

 (ii) වවුනි්ාව, ම නා ම සහ මුලති  දිසථත්රි්ෂනවල  ාජය 
බසුසේ  ාඛා ශන මැති බැවි  ඇතැ) ඖණන ලබා 
තැනීශ)දී දුණථන තා පැවති් හැන. 

(ර  (i) වවුනි්ාව, ම නා ම හා මුලති  දිසථත්රි්ෂනවල  ාජය 
බසුසේ ර )  කිීමම සඳහා සුදුසු ශත ඩා නැඟිලි පහසුන) 
ශස ්ා තැනීමට ශන හැකි වීශම  ශමම දිසථත්රි්ෂනවල 
ශමශත්ෂ බසුසේ ර )  කිීමමට ශන හැකි වී ඇත. 

 (ii) ශමම දිසථත්රි්ෂන තුශනහි බසුසේ ර )  කිීමම සඳහා 
ශත ඩා නැඟිලි පහසුන) ලබා තැනීමට ශ) වන විට්ත පුව්ත 
ප්ත නැ වී) පළ න  ඇත. සුදුසු ශත ඩා නැඟිලි ලැබුණු විතස 
 ාජය බසුසේ ර )  න ුව ලැශේ. 

(ඇ  පැන ශන නඟී. 
 

ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ථන අවන 6 -849/2020- (1 , තරු කිවසථ ශනේස  මහතා. 
 

ගරු කිාං ් නනල් න් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு கிங்ஸ் தநல்சன்) 

(The Hon. Kins Nelson) 
තරු නාානා්නතුමනි, මා එම ප්ර ථන් අහනවා. 
 

ගරු දිනන්ෂ් ගුණවර්ධන මහත්ා 
(ைொண்புைிகு திலனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

තරු නාානා්නතුමනි, මහාමා්ධත අමාතයතුමා ශවුවශව  මා 

එම ප්ර ථන්ට පිළිතුරු ලබා දීම සඳහා සති ශනනන නාල්්ෂ ඉේලා 

සිටිනවා. 

 
්රශයීය්නය මතුම දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීම  නිනයෝග කසන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
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පා්ධලිශ) තුව 

අලි-මිනි ් ගැටුම  පුත්ත්ලම දි ්ත්රික්කය  
 யொமன-ைனித லைொதல்: புத்தளம் ைொவட்டம் 

HUMAN-ELEPHANT CONFLICT: PUTTALAM DISTRICT 

     1063/2020       

8. ගරු බු ධික පතිසණ මහත්ා (ගරු අනශයීයෝක ප්රියන්ත් මහත්ා 

නවනුව ) 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரண - ைொண்புைிகு அலசொக்க பிொியந்த 

சொர்பொக)  

(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. Ashoka 
Priyantha)  
වනජීවී හා වන සව ්ෂණ  අමාතයතුමාශත  ඇූ                   

ප්ර ථන් - (1 : 
 

(අ  (i) පු්තතලම දිසථත්රි්ෂනශේ අලි-මිකයනිසථ තැටුම පවතින 
ප්රාශද්ය ් ශේන) ශන ේයාස සවඛයාව 
ශන පම න; 

 (ii) එම ප්රාශද්ය ් ශේන) ශන ේයාසවල න) 
නවශ්ධන; 

 (iii) එම ප්රාශද්ය ් ශේන) ශන ේයාස තුළ සැිකස න 
වන අලි  සවඛයාව ශන පම න; 

 (iv) එම වන අලි  පළවා හැීමමට සිටින නිලනාික  
සවඛයාව ශන පම න; 

 (v) එම වන අලි  පළවා හැීමමට අනාළ නිලනාික ශේ 
හිප් මතහ වා තැනීමට තුව ලබන ක්රි්ාමා්ධත 
නවශ්ධන; 

 ් න එතුමා ශමම ස ාවට න ව ශ න? 

(ර  ශන එශසේ න), ඒ ම න? 
 

 வனசீவரொசிகள் ைற்றும் வனப் பொதுகொப்பு அமைச்சமரக் 

லகட்ட வினொ: 

( அ) (i) புத்தளம் ைொவட்டத்தில் யொமன - ைனித லைொதல் 

இடம்தபறுகின்ற பிரலதச தசயலொளர் 

பிொிவுகளின் எண்ணிக்மக யொது என்பமதயும்; 

 (ii) லைற்படி பிரலதச தசயலொளர் பிொிவுகளின் 

தபயர்கள் யொமவ என்பமதயும்; 

 (iii) லைற்படி பிரலதச தசயலொளர் பிொிவுகளில் 

சஞ்சொிக்கின்ற கொட்டு யொமனகளின் 

எண்ணிக்மக யொது என்பமதயும்; 

 (iv) லைற்படி கொட்டு யொமனகமள விரட்டுவதற்கொக 

இருக்கின்ற அலுவலர்களின் எண்ணிக்மக யொது 

என்பமதயும்; 

 (v) லைற்படி கொட்டு யொமனகமள விரட்டுவதற்கொன 

அலுவலர்களின் பற்றொக்குமறமய 

தவிர்த்துக்தகொள்வதற்கு லைற்தகொள்ளப்படும் 

நடவடிக்மக யொது என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

( ஆ) இன்லறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Wildlife and Forest  
Conservation: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of Divisional Secretaries' 
Divisions in Puttalam District, in which the 
human-elephant conflict exists; 

 (ii) the names of the aforesaid  Divisional 
Secretaries' Divisions; 

 (iii) the number of elephants that roam in the 
aforesaid Divisional Secretaries' Divisions; 

 (iv) the number of officers available to chase 
away those elephants; and 

 (v) the steps that will be taken to eliminate the 
scarcity of officers relevant for the task of 
chasing away those elephants? 

(b) If not, why?  
 

ගරු සී.බී. සත්නායක මහත්ා (වන ජීවී හා වන  ාංසක්ෂණ 

අමාත්තුමමා) 
(ைொண்புைிகு சீ.பி. ரத்நொயக்க - வனசீவரொசிகள் ைற்றும் வனப் 

பொதுகொப்பு அமைச்சர்) 

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

තරු නාානා්නතුමනි, එම ප්ර ථන්ට පිළිතු  මම  වාගත්* 

න නවා. 
 

*  වානම් ය මත් ත්බන ලද ිළිතතුමස  
* சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட: 

* Answer tabled: 
 

(අ  (i) ප්රාශද්ය  ්ශේන) ශන ේයාස සවඛයාව අට්ෂ (08  ශ . 

 (ii) නරුවලතසථවැව, ර මඩුව, වනාතවිේලුව, පේලම, 
ර ච්චිනේටුව, පු්තතලම, මහකුඹු්ෂනඩා වල, 
නවත්තශ්තතම. 

 (iii) වන අලි  200්ත, 250්ත අත  සවඛයාව්ෂ සැිකස ුව ලබන 
බව ්ෂශණේත්ර නිීම්ෂණ  අුවව ශපනී ශත සථ ඇත. 

 (iv) විවින තනතුරුවලට අ්්ත නිලනාික  41්ෂ පම  වල අලි 
පලවා හැීමශ)  ාජනාික සඳහා ශ් නවා තුව ලැශේ. 

 (v) නිලනාික හිප් මතහ වා තැනීම සඳහා පහත සඳහ  
ක්රි්ාමා්ධත තුව ලැශේ. 

1. සිවිේ ර ්ෂණන ශනපා්ධතශ) තුව ශවති   ට පිිකසථ 
ලබා තැනීමට නටයුතු කිීමම. 

2. විදුලි වැටට අමත ව වනඅලි සවච   බානන අතේ 
වැනි ේප්රම ශ් නා ශතන වන අලි සවච   ්බානා 
කිීමම මඟි  අව ය වන මානව ස)ප්ත ප්රමා  ්අඩු 
න  තැනීමට නටයුතු කිීමම.  

3. වාසසථාාන සුශපෝණ  නටයුතු වඩා ා තීව්ර කිීමම මගි  
වන අලි ජනාවාස තුළ සවච   ්සීමා කිීමමට නටයුතු 
කිීමම. 

(ර  අනාළ ශන ශ . 
 

ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සථාාව  නිශ්ෝත 27(2  ්ටශ්ත ප්ර ථන්, විප්ෂණ නා්න තරු 

සජි්ත ශප්රේමනාස මැතිතුමා. 
 

නපෞ ගලිකව දැනුම් දීනමන් ඇසූ ්රශයීය්නය 
தனி அறிவித்தல் மூல வினொ 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

විශ්රාමිකයන්  ඳහා නයෝජිත් අග්රහාස සක්ෂණ ක්රමය  
ஓய்வூதியதொரருக்கு முன்தைொழியப்பட்ட அக்ரஹொர 

கொப்புறுதித் திட்டம் 
PROPOSED AGRAHARA INSURANCE SCHEME FOR 

PENSIONERS  

 

ගරු  ජිත් න්ර මදා  මහත්ා (විරු ධ පාර්ශ්යීයවනේ 

නායකතුමමා)  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிலரைதொஸ - எதிர்க்கட்சி முதல்வர்) 

(The Hon. Sajith Premadasa - Leader of the Opposition) 
තරු නාානා්නතුමනි, සථාාව  නිශ්ෝත 27(2  ්ටශ්ත මම 

පහත සඳහ  ප්ර ථන් ඉදිිකප්ත න නවා. 
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තරු නාානා්නතුමනි,  ාජය විශ්රාමිකයන ප්රජාව ශවුවශව  

ක්රි්ා්තමන න ුව ලබන විශ්රාම වැටුේ ්රම් ශ්රී ලවනාශ  ලබා 

ශනුව ලබන ප්රමුඛතම සමාජ ර ්ෂණ  වැඩා  පිළිශවළ .  ජශේ 

සමසථත පුන ාව්ධාන වි්නශම  සි්්ට ශන ළහනට (12%  

රස න ප්රමා ්්ෂ වි්න) ශනශ න ශමම වැඩා  පිළිශවළ සඳහා 

2022 විස්ධජන ශනටු)පත මඟි  රුපි්ේ බිලි්න 264්ෂ පම  

ශව  න  ඇත. 

651,000නට රස න විශ්රාමිකයන ප්රජාව්ෂ ඍජුවම රව  ් 

වන විශ්රාම වැටුේ ්රම් ේප්ාත්ත වැටුපකි. එම නිසාම සමසථත 

 ාජය ් ත්ර ශේ ම සුපිළිප න බව සු ්ෂණ ් ශනශ න 

ර ්ෂණ  ්රමශ න්්ෂ ශලස න විශ්රාම වැටුප ක්රි්ා්තමන ශ . ශමහි 

සුවිශ ේණ්තව් නිසාම 1898 දී හුන වා දු  වැ නඹු අන්තනරු 

අ මුනේ රඥාපනත හා 1934 දී හුන වා දු  විශ්රාම වැටුේ 

වයවසථාා සවග්රහ්්ත සමප තව්ත අ පන්ත  ාශි්කි  සිවිේ, 

හමුනා හා වැ නඹු විශ්රාම වැටුේ ලබාදීම සු ්ෂණ ් ශන ට ඇත. 

වයාපාිකන තජමිකයතු   සතුටු කිීමශ) අ මුක   සිදු නළ බදු 

සවශ ෝනන සහ තව්ත එව  පනන) වි හිත ර්ධිකන ේපා්මා්ධත 

ශහේතුශව  වි ාල ශලස  ාජය රනා්ම අහිමිකයවීම්ෂ පසුගි් 

නාලසීමාව තුළ න්ෂනට ලැබුක . තරු නාානා්නතුමනි,  ාජය 

රනා්ම ව්ධනන් සඳහා ර්ධිකන ේප්රම්  ශන න නා ව්තම  

 ජ් ශවුවශව  ව දි ශතවීමට සිදුව ඇ්තශ්ත  ාජය විශ්රාමිකයන 

ප්රජාවට . 

පසුගි් නාලසීමාශ  දී සිදු නළ විශ්රාම වැටුශප  බේශබහි 

විශ්රාමිකයන්  සඳහා ප්රතිලා  ලබාදීමට හුන වා දු  කිසිදු 

වයාපෘති්න දී  ාජය රනා්ම අහිමිකයන  තැනීම්ෂ ශහෝ 

විශ්රාමිකයන් ශත  ට ට ශලස මුනේ අ්න  තැනී) සිදු ශන වුණු 

බවට අ්තනැකී) ඇත. සි්ේල සිදු නශළේ නීතයුවට ලව විශ්රාමිකයන 

නැමැ්තත ලබා තනිමිකයනි. ්හප්ත අ මුක   ශමම න්ධතවය් සිදු 

කිීමමට  ජ්ට අවවන ාව්්ෂ තිබුශණ් න), සිදු නළ යුතුව 

තිබුශණ් ශ්ෝජිත අග්රහා  ්රමශේ ප්රතිලා  ස)බ නශ්  

ප්රමා ව්ත නැුවව්ත කිීමම්ෂ සිදුශන ට ප්රමා ව්ත නාල්්ෂ ලබාදී 

විශ්රාමිකයන නැමැ්තත ලබාශතන අව ය අ්වලු  සඳහා ශමම 

ප්රතිලා ් ලබාදීම .  

තරු නාානා්නතුමනි, ශ) අවුරුද්ශද් බ්ෂශතෝබ්ධ 29 වැනි නා 

නිකු්ත වුණු ශමම ච්රශේඛශ්  ඇ්තත ව ශ් ම තමය වුණු 

අ මු  වූශේ අග්රහා   ්ෂණ  ්රමශ්  රව  ් ශන වුණු 

විශ්රාමිකයන් ට එම සහන ටින ලබා දීම . නමු්ත ඇ්තත ව ශ් ම 

එම ච්රශේඛ් ක්රි්ා්තමන වුශණ් මුනේ නැති බවශන ශල ්ත 

රණ්ඩුවට, බවශන ශල ්ත  ජ්ට මුනේ ලබා තැනීශ) ට ට 

්රශමෝපා්්ෂ හැටි්ට . ඒ නිසා තම  එහි එතම අනමැ්තත විශ්රාම 

වැටුේ අනය්ෂණ ජන ාේ ශවත ලිඛිතව ශමම ච්රශේඛ් නිකු්ත 

නළ දින සිට සති ශනනන නාල්්ෂ තුළ නැ වි් යුතු්. එම නාල් 

තුළදී ඒ සඳහා ප්රතිචා  ශන න්ෂවන විශ්රාමිකයන්  ශමම අග්රහා  

ශ්ෝජනා ්රම්ට මනාප් පළ නළා ශසේ සලනා නටයුතු න ුව 

ලබන අත  පසුව ශමම මනාප් ඉව්ත න  තැනීමට ඉඩා  ශනුව 

ශන ලැශේඑ ්ුවශව  ඇතුළ්ත න  තිශබ ශ . ශ)න අරුම පුදුම 

ච්රශේඛ්්ෂ. ශමහිදී විශ ේණශ් ම නළ යුතුව තිබුශණ් 

ශම න්ෂන? නළ යුතුව තිබුශණ් පළමුව විශ්රාමිකයන් ශත  මත් 

විමසා, නැමැ්තත, අනමැ්තත ලබා ශතන, ඒ සඳහා සානා   

නාල්්ෂ ලබා දීලා ශ) නටයු්තත විශ්රාමිකයන්ාශේ නැමැ්තත අුවව, 

එනපතාව අුවව ක්රි්ා්තමන කිීමම . නමු්ත සිදු වුශණ් ශ)ශ්ෂ 

අශන්ෂ පැ්තත; න පිට. ඒ නිසා ශබ ශහ ම පැහැදිලිව නැවැ ත 

සැන්්ෂ ඇති ශවනවා, ශ) ච්රශේඛ් නිකු්ත නශළේ විශ්රාමිකයන්ා 

තැන හිතා ශන ශව , බවශන ශල ්ත රණ්ඩුවට, මුනේ නැති 

රණ්ඩුවට මුනේ ලබා තැනීශ) ්රම්්ෂ හැටි්ට  කි්ලා.  

අග්රහා   ්ෂණ ් සඳහා මුනේ අ්න  තැනීම  ාජය ශසේවශේ 
නියුතු සහ විශ්රාම වැටුේ හිමිකය ත වන අවසථාාශ  සිදු න න 
රනා ශ්  නැනට විශ්රාම වැටුේ ලබා ත නා විශ්රාමිකයන්  සඳහා 
න සිදු කිීමම ශ්ෝතය ව ශ  නැත. ම්ෂනිසාන ්්ත, ඇතැ) 
විශ්රාමිකයන් ට අග්රහා  ්රමශේ ප්රතිලා  ලබා තැනීම සඳහා කිසිදු 
පූ්ධව අ්තනැකීම්ෂ ශන තිබි් හැකි බැවිනි. ශනශසේ ශවත්ත, තරු 
නාානා්නතුමනි, කිසි්) ශහෝ සවනේප්්ෂ මහ ශප ශළ ශ  
්ාා්ධා්්ෂ බවට ප්ත න  නට ශන න නා ව්තම  රණ්ඩුව සිදු 
න  ඇ්තශ්ත තව්ත එ්ෂ හිතුව්ෂනා  ච්රශේඛ්්ෂ නිකු්ත න මිකය  
අග්රහා  ප්රතිලා  ලබා ශනනවා ්ැ  පවසමිකය  විශ්රාම වැටුේ 
නේපාදුවනට අව ය වටපිටාව සනසථ න  තැනීම . 

 ාජය පිකපාලන ච්රශේඛ 12/2005 (VIII) හා විශ්රාම වැටුේ 
ච්රශේඛ 4/2021 මඟි  2021.11.01 දින සිට ක්රි්ා්තමන වන 
පිකදි විශ්රාමිකයන් ට අග්රහා   ්ෂණ  ්රමශේ ප්රතිලා  ලබා දීම 
සඳහා අවුරුදු 70ට අඩු විශ්රාමිකයනශ්කුශත  රුපි්ේ 400්ෂ හා 
ව්ස අවුරුදු 70ට වැිජ විශ්රාමිකයනශ්කුශත  රුපි්ේ 600 බැගි  
මාසින මුනල්ෂ අ් න  තැනීම සඳහා ප්රාශද්ය ් ශේන)වරු ට හා 
තව්ත ර්තන ප්රනානී  කිහිප ශනශනකුට ේපශනසථ නිකු්ත න  
තිශබනවා. ශමම අරුම පුදුම ච්රශේඛ් ශස ්ා බලා කි්වා 
ශ්තරු) තත යුතු ව්සථතත විශ්රාමිකයන ප්රජාව සති ශනන්ෂ තුළ තම 
අනැමැ්තත ශන නැ වුවශහ ්ත නැවත ජීවිත නාල් පු ාවටම 
රපසු හැ වි් ශන හැකි වන ශසේ අග්රහා ් ශවුවශව  මුනේ නපා 
තැනීමට නැමැ්තත ලබා දු ශ  ්ැ  සලනා මුනේ අ්න  
ත නවා.  

එ්ෂ අතකි  35/2019 (I) ච්රශේඛ් නිකු්ත න  විශ්රාමිකයන්  

ශවත හිමිකයවි් යුතුව තිබූ විශ්රාම වැටුේ සවශ ෝනන් අ්තහිටුවීමට 

රණ්ඩුව ප්ත වූ විතසම නටයුතු නළ බව සි්ලුශනනාම න නා 

නා  ාව්ෂ. තරු නාානා්නතුමනි, අහස ේසට ජීවන වි්නම 

වැිජවන අවසථාාවන, වස  ශනනනට පසු තම ට හිමිකයව තිබූ විශ්රාම 

වැටුප්ත නේපාදු න  නට  ජ් ශ) වන විට නටයුතු න  

තිශබනවා. එ් මූලින අ තිවාසින) න ේේලවඝන් කිීමම්ෂ 

ශවනවා.  

ඒ අුවව, ශම් ජාතින වැනත්තනමකි  යුතු තැටලුව්ෂ 

ව ශ්  සලනා පහත සඳහ  ප්ර ථනවලට නි ථචිත පිළිතුරු හා 

පැහැදිලි කිීම)  ජශ්  බලාශප ශ  ්තතු ශවනවා.  

(1) දින 15්ෂ තුළ අමනාප්ැ  ශන නැ්ෂවීම ශහේතුශන ටශතන 
විශ්රාම වැටුශප  මුනේ නපා තැනීමට වඩා ා මනාප පළ න  
ඇති පුද්තල් ට පම ්ෂ ශම් ලබා දීම සුදුසු්ැ   ජ් 
ශන පිළිත ශ න? ඒ අුවව, අශනකු්ත ශබ ශහෝ තැසේ 
ශම ම ශමම තැසේටුව්ත reverse කිීමමට ශහෝ 
සවශ ෝනන්නට ල්ෂ න  විශ්රාමිකයන් ට අපහසුව්ෂ 
ශන වන අයුික  නැවත නිකු්ත නළ ශන හැකින? 

(2) සති ශනන්ෂ තුළ නිකු්ත නළ ච්රශේඛ්්ෂ සඳහා ප්රතිචා  
ශන නැ්ෂවීම, නැමැ්තත ලබාදීම්ෂ ශසේ සලනා මුනේ නපා 
තැනීමට විශ්රාම වැටුේ ශනපා්ධතශ) තුවට බල් පව ා 
දු ශ  විශ්රාම වැටුේ වයවසථාා සවග්රහශේ ශහෝ ශවන්ත 
නව  ලිඛිත නීති්්ෂ ්ටශ්තන? එශසේ න), එම නීති් හා 
නි ථචිත වත ති ශ) තරු ස ාවට න ව ශ න? එම 
වත ති ස ාතත න  ශ න? ශන එශසේ න) ඒ ම න? 

(3) ශමශසේ මුනේ අ්න  තැනීමට අශේ්ෂෂිත ව්ස 70ට වැිජ 
සහ ව්ස 70ට අඩු විශ්රාමිකයන්  සවඛයාව ශන පම න? ඒ 
එ්ෂ එ්ෂ ව්සථ නාණ්ඩා  මඟි  මාසිනව  ජ්ට අ්න  
තැනීමට හැකි ශවතැ  ත න් න  ඇති මුනල 
ශන පම න? 

(4) 35/2019 (I)  අ්තහිටුවුව ලැබූ විශ්රාම වැටුේ සවශ ෝනන් 
සිදු කිීමමට බලාශප ශ  ්තතු ව ශ  නවනාන? ශ) 
ස)බ නශ්  ම'විසි  2021.03.09 සහ 2021.10.22 දින 
සථාාව  නිශ්ෝත ්ටශ්ත අසුව ලැබූ ප්ර ථනවලට පිළිතුරු 
ලබා ශන ශ  නවනාන? 

2165 2166 



පා්ධලිශ) තුව 

තරු නාානා්නතුමනි, ඊශේ නහවේ 12.05ට මම ශ) ප්ර ථන් 

පා්ධලිශ) තුශ  මහ ශේන)තුමාශේ නා්ධ්ාල්ට  ා  දු නා. 

ශ) ප්ර ථන් ලබා ශන න දින කිහිප්නට ශප  මම ශ) තැටලුව 

පිළිබඳව ප්රසිද්ධිශේ ප්රනා ්්ෂ නළා. අන නවශසේ ශ) ප්ර ථන් ඇසීම 

සඳහා පා්ධලිශ) තුවට ශ් මු නළ ශවලාශ  ඉඳලා පැ් කිහිප්්ෂ 

ඇතුළත එම තැසේ එන reverse න න නිශ නන් විණ්  ා  

අමාතයාව  ශේන)තුමා වන ශේ.ශේ.  ්තනසිික මහ්තම්ා විසි  

නිකු්ත න  තිශබනවා. ඊශේ නවශසේ ප්ර ථන් ඉදිිකප්ත කිීමම්ත සමප 

 ජ් අවශබෝන න ශතන තිශබනවා, බවු  ත්ත ක්රි්ා නලාපශේ 

අඩුපාඩුන), ඌනතා සහ න පු ව න පිළිබඳව. ඒ තැන මම සතුටු 

ශවනවා. එ් නිවැ දි කිීමම ේශනසා ත්ත පි්ව  පිළිබඳව්ත මශේ 

සතුට ප්රනා  න  න නැමැති . ශම නන, වැ දි ශද්ට වැ දි  

කි්නවා වාශේම, ව න්ෂ නිවැ දි කිීමශ) ේ්තසාහ්්ෂ ත්තතාම 

ඒන්ත අපි කි් න නන,. ඒ කි් ශ , අපි ප්ර ථන් ඉදිිකප්ත 

නළාට පසු නිවැ දි මා්ධත්ට ප්රශ   වීමට ේ්තසාහ නැීමම්ත ඉතා 

ශහ ඳ නරු ්ෂ. එම නිසා ඒ පිළිබඳව මශේ සථතුති් පුන න නවා.  

හැබැ , ශ) තැසේ එන reverse නළ්ත, මම අහපු ප්ර ථනවලට 

ේ්තත  ශන න කි්ලා මා අනාළ ඇමතිතුමාශත  ඉේලීම්ෂ 

න නවා. ඒ, ඇ ? අපි හැශමෝම න නවා, අග්රහා   ්ෂණ ශේ 

ප්රතිලා  විශ්රාමිකයන් ට ලබා ශනන එන ශහ ඳ ශන්්ෂ බව. ඒන 

න න  කි්ලා අපි කි් ශ  නැහැ; අපි එශහම අ්ධා නාන් 

න  ශ ්ත නැහැ. හැබැ , ඒන න  න ගි් ්රම් වැැදදි . 

බබතුම ලා ශන ශහ මන කි් ශ , එසති ශනන්ෂ ඇතුළත 

නැමැ්තත, අනැමැ්තත න ව න, එශහම ශන නැ වූශව ්ත 

නැමැ්තත ලබා දු නා ශසේ සලනනවාඑ කි්ලා? බබතුම ලා 

එශහම තී දු න  ශ  ශන ශහ මන? බබතුම ලා නි්ධමා ් 

නශළේ ශබ ශහ ම වැැදදි ච්රශේඛ්්ෂ. එම නිසා මම අහපු 

ප්ර ථනවලට ේ්තත  ශන න. ඒ ච්රශේඛ් නි්ධමා ් න නශන ට 

ශම න නීති්්ෂ ්ටශ්තන, ශම න වත ති්්ෂ ්ටශ්තන ශ) වාශේ 

තී දුවනට ප්රශ   වුශණ්? එම නිසා මම විශ ේණශ් ම ශ) 

ස)බ නශ්  තරු ඇමතිතුමාශත  ඉේලීම්ෂ න නවා. මම 

න නවා, බබතුමා ශ)නට ේ්තත ්්ෂ ලබාශන  කි්ලා. හැබැ , 

මම මීට මාස ත නාවනට ඉසථශසේලා විශ්රාම වැටුේ නේපාදුව 

පිළිබඳව, ඌනතාව්ෂ පිළිබඳව බබතුමාට ශ් මු න පු ප්ර ථන්කු්ත 

තිශබනවා, ඒ ප්ර ථන්ට්ත තවම ේ්තත ්්ෂ ලැබුශණ් නැහැ. 

ඒනට්ත පිළිතු ්ෂ ලබාශන  කි්ලා මම බලාශප ශ  ්තතු ශවනවා. 

විශ ේණශ් ම තැසේ එන reverse කිීමම තැන මම මශේ සතුට පළ 

න නවා. ඒ වාශේම 650,000නට වැිජ වූ විශ්රාමිකයන්  ශවුවශව  

ශමශසේ හක නප නට ලැබීම්ත මා සතු  ාතය්්ෂශන ට 

සලනනවා. 

 

ගරු නසොෂාන් සණසිාංහ මහත්ා (ප ාත්  වා හා ප ාත් 

පාලන ක යුතුම සාජ අමාත්තුමමා)   
(ைொண்புைிகு தரொஷொன் ரணசிங்க - ைொகொண சமபகள் ைற்றும் 

உள்ளூரொட்சி அலுவல்கள் இரொஜொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. Roshan Ranasinghe - State Minister of Provincial 

Councils and Local Government) 
තරු නාානා්නතුමනි, තරු විප්ෂණ නා්නතුමා සථාාව  

නිශ්ෝත 27(2  ්ටශ්ත ඉදිිකප්ත නළ ප්ර ථන්ට පිළිතුරු ලබා දීශ)දී 

ප්රාමශ් ම මා ශමම නා  ් කිව යුතු . එතුමාශේ ප්ර ථන් 

තුළම තිබු ා, එඅග්රහා   ්ෂණ  ්රම් ඉතා ශහ ඳ . එ් 

විශ්රාමිකයන්  සඳහා ලබා දීම්ත ඉතා ශහ ඳ . ශ) තී දුව 

ස)බ නශ්  සති ශනන්ෂ තුළ නිතමන්්ෂ තැනීම තම  

වැැදද්නඑ කි්ලා. අපට මතන , ව්ධතමාන විප්ෂණ නා්නතුමාශේ 

්හ පාලන  ජ් එනා ශ)  ශේ වතකිව යුතු තනතුරුවලට පවා ප්ත 

කිීම) න ද්දි ඒ සඳහා අුවමැති් ලබා ශන න එනා 

ජනාධිපතිතුමාට ලබා දු ශ  සති ශනනන නාල්්ෂ බව. එශහම 

නැ්තන) ඒන ස)මත වු ා ශසේ සලනනවා කි්ා තම  එනා 

නටයුතු නශළේ. මම ඒ නා  ්්ත එ්ෂන ශ)න පටලවා ත ශ  

නැහැ. හැබැ  තරු නාානා්නතුමනි, මම මුලි ම කි් න නන,, 

තරු මහි න  ාජප්ෂණ මැතිතුමා අතමැතිතුමා විධි්ට ශ)  ශේ 

 ාජය ශසේවන්ාට අග්රහා   ්ෂණ  ්රම් හුන වා දු ශ  එනා 

වනශත්ෂ ශන ලැබුණු සහන්්ෂ 2005  පසථශසේ ලබා ශන න 

බව. අපි න නවා,  ාජය ශසේව්ට අලුශත  බඳවා ත නා අ්ට 

විශ්රාම වැටුප ලබා ශන ශනන තැනට පසුගි්  ජ් නටයුතු නළ 

බව. එව  පසුබිමන අපි 2005දී අග්රහා   ්ෂණ  ්රම් හුන වා 

දු නා. නමු්ත, ශමතුම ලා 2017දී ශ) ස)බ නශ්  අ් වැ් 

ශ්ෝජනාව්ෂ ශතනාවා. තරු නාානා්නතුමනි, 2016.04.29 

දිනැති  ාජය පිකපාලන ච්රශේඛ 12/2005(VI) ශනශ හි මා 

බබතුමාශේ අවනාන් ශ් මු න වනවා. එ2005 අ් වැශ්  

ශ්ෝජිත  ාජය නිලනාික  සඳහා වූ නව  ්ෂණ  ්රම්්ෂ සථාාපිත 

කිීමම (අග්රහා  එ  ්න ය ්ධණ් ්ටශ්ත නිකු්ත නළ එම 

ච්රශේඛශේ 04 ශේන් සහ 4.4 ේපශේන් 2017 අ් වැ් 

ශ්ෝජනාව අුවව පහත පිකදි සවශ ෝනන් කිීමමට තී  ් න  

තිශබනවා. තරු නාානා්නතුමනි, එම ලිපිශේ සඳහ  නා  ා 

කීප්්ෂ කි්ව න මම බබතුමාශේ අවස  ඉේලනවා.   

එහි සඳහ  වනවා, එ විශ්රාමිකයන  ාජය නිලනාික  සඳහා ව්ස 

අවුරුදු 70 ස)පූ්ධ  වනශත්ෂ රුපි්ේ 200න මාසින 

නා්න්තව්්ෂන, ව්ස අවුරුදු 70  බේබට රුපි්ේ 600න මාසින 

නා්න්තව්්ෂන මත හුන වා ශනන අග්රහා  ැදනව    ්ෂණ  

ශ්ෝජනා ්රම් පහත ශන  ශද්සි හා නි්ම් ට ්ට්තව 

ඇමුණුම 4හි නැ්ෂශවන ප්රතිලා  ශවුවශව  පැවැ්තශ . 

ජීවිතා ත් න්ෂවා ප්රතිලා  හිමිකයන) ලැබි් හැකි්. ඉහත 

විධිවිනාන ඇතුළ්ත න මිකය  2016.05.31 දිනැති විශ්රාම වැටුේ 

ච්රශේඛ 04/2016 අනාළ පිකදි ඉදිිකශේදී සවශ ෝනන් න ුව ඇත. 

එම ච්රශේඛ් මහා  ාණ්ඩා ාතා ශේ එනපතාව ඇතිව නිකු්ත 

ශනශ්ධඑ කි්ලා.  

අපි න නවා, එනා ්හ පාලන  ජ් විසි  අග්රහා   ්ෂණ  

්රම් අවුරුදු 70ට වැිජ අ්ට ලබා ශන න ශ්ෝජනාව්ෂ 

ශතනැේලා ච්රශේඛ්්ෂ නිකු්ත වු ්ත එ් ක්රි්ා්තමන වුශණ් 

නැති බව. අ න එව  පසුබිම්ෂ තම  පසුගි් නාලශේ තිබුශණ්. 

සාමානයශ්  අපි න නවා,  ්ෂණ ්්ෂ ලබා තැනීශ)දී ව්ස 

මූලින සානන්්ෂ බව. ශ) නාා න න මම්ත, ඒ වාශේම  අශේ 

විප්ෂණ නා්නතුමා්ත, අපි නවුරු්ත ව්සට ්නවා. අශේ ව්සථ 

නාල් අවුරුදු 100්ෂ ශ වා! කි්ලා අපි ප්රා්ධානා න නවා. නමු්ත, 

එඅග්රහා   ්ෂණ ් අවුරුදු 70ට වැිජ අ්ට ලබා ශනනවාඑ 

කි්නශන ට මම ශ) නරු ්ත කි් න නන,. ව්සථතතවීශ)දී 

ඇති අවනානම්ත එ්ෂන ශලෝනශේ කිසිම  ්ෂණ  සමාතම්ෂ 

එශහම  ්ෂණ ්්ෂ න  ශ  නැහැ. ශහේතුව අපි න නවා. තරු  

විශේදී  ්ෂණ  වාිකන් ඉතා අඩු . හැබැ , ව්සථතත ශව න, 

ශව න  ්ෂණ  වාිකන් වැිජ වනවා. එ් අප නාට්ත ශප දු . 

 ්ෂණ  වාිකනශේ මුනල වැිජ වනවා.  

තරු නාානා්නතුමනි, පසුගි්  ජ් ව්ස අවුරුදු 70ට වැිජ 

විශ්රාමිකයන  ාජය ශසේවන්  ශවුවශව  ශතනාවා, අග්රහා  එිකදී 

ශ්ෝජනා ්රම්එ සහ අග්රහා  එ   ශ්ෝජනා ්රම්එ කි්ලා 

ශ්ෝජනා ්රම ශනන්ෂ. ඒ, විශ්රාමිකයන  ාජය ශසේවන්  ශන ටසථ 

ශනනනට නඩා ා ශව  ශව  ව ශ්  මුනේ අ ශතන ඒ අ්ට 

 ්ෂණ ් ලබා ශන න. නමු්ත අපි ශතනාපු ච්රශේඛ් මඟි  

ක්රි්ා්තමන න  න නටයුතු න ලා තිශබ ශ ,    ශහෝ ිකදී 

කි්ලා ශව  න  ශ  නැතිව, එනා ්හ පාලන  ජ් විසි  

ශ්ෝජනා නළ මුනලටම ශප දුශ  සි්ලුශනනාට සි්ලු ප්රතිලා  ලබා 

ශන න . ප්රතිලා  තැන මා අමුතුශව  පැහැදිලි න  න අව ය 

නැහැ. ශ) සි්ලු ශේඛන ස ාතත කිීමමට හැකි්ාව තිශබනවා. ඒ 

වාශේම, සි්ලු  ්ෂණ ලාභි  ශ) ස)බ නශ්  න නවා.  
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තරු නාානා්නතුමනි, ඒ සති ශනනන නාල් ස)බ නශ්  

්) ශහෝ ප්ර ථන්්ෂ තිශබනවා න), ඒ  තැන තවදු ට්ත සානච්ඡා  

න ලා නටයුතු න  න තම , ජනාධිපතිතුමාශේ්ත, 

අග්රාමාතයතුමාශේ්ත ේපශනසථ පිකදි ශේ.ශේ.  ්තනසිික ශේන)තුමා 

මඟි  ජනන බණ්ඩා ා  ශත නශනෝ  අමාතයතුමා ලබා දු  

නිශ්ෝතශ්  විශ්රාමිකයන  ාජය නිලනාික  ශවුවශව  ක්රි්ා්තමන 

අග්රහා   ්ෂණ  ශ්ෝජනා ්රමශේ ප්රතිලා  තවදු ට්ත පුළුේ 

කිීමමට අනාළ ච්රශේඛ් අපි තාවනාලිනව අ්තහිටුවා තිශබ ශ . 

ශමතැනදී අපි නැ්ෂනා, සමහ  අවසථාාවල විශ්රාමිකයන  ාජය 

නිලනාික  ශන මප ්ැවීමට ේ්තසාහ න  න්ත හැදූ බව. නැ  

විප්ෂණ නා්නතුමා ප්ර ථන් ශවන්ත පැ්තතනට ශ් මු න  න 

හනනවා, ශ) රණ්ඩුව බවශන ශල ්ත රණ්ඩුව්ෂ කි්ලා. ශ)  ට 

බවශන ශල ්ත නශළේ ශන   නාලශේන කි්ලා අපි අමුතුශව  

කි් න අව ය නැහැ, විප්ෂණ නා්නතුමනි. ඒන බබතුමා 

න නවා. ශ)   ට සි්්ට 8.2න ර්ධිකන ව්ධනන ශ ත්්ෂ තිබුණු 

 ට්ෂ. අපි  ට  ා  ත්තශ්ත සි්්ට 2.9න ර්ධිකන පසුබ,ම්ෂ 

එ්ෂන. ඒ එ්ෂනම නරුණුම ශතෝලී් වසවතත්නට අපි මුහු  

දු නා. බබතුමා කි වා වාශේ ඒ වසවතත ත්ත්තව්්ත එ්ෂන 

වයාපාිකන් ශේ වයාපා  නඩා ා වැටිලා තිශබන පසුබිමන 

වයාපාිකන් ශත  බදු අ් න  ත න බැහැ. අපි වයාපා  

ර්ධිකන් නපා සිටුව න බදු සහන දු නා. ඒන ඉතා ශහ ඳ 

තී දුව්ෂ. නමු්ත ඒ සහන මත දු න අඩු බද්නව්ත අ් න  ත න 

පුළුව  ත්ත්තව්්ෂ තිබුශණ් නැහැ. අපි ජනතාව මත බදු පීඩා න්්ෂ 

එේල නශළේ නැහැ.  

ඒ වාශේම, සවචා න න්ධමා තශ්  ශ)  ටට එ න තිබුණු 
රනා්) වි ාල ව ශ්  අඩු වු ා. ේනාහ  ්්ෂ හැටි්ට 
කි්නවා න), ශතන න අ)මා-තා්තතා ශලඩා  වු ාම  ඒ ශතන  
ර්ධිකන් ස)පූ්ධ ශ්  නඩා ා වැශටනවා. ඒ නිසා අපට 
පළමුශව ම න  න තිබුශණ් ශන විඩ් වසවතත් අවස  න ලා 
 ට සුවප්ත න  න . ඒ සඳහා ශම න ත ) අතිවි ාල මුනල්ෂ 
ශව  න  න වු ාන කි්ලා ශ)  ශේ ේත්ත, බුද්ධිම්ත ජනතාව 
න නවා.  ජනාධිපතිතුමා රණ්ඩුව  ා  අ ශතන තත වුණු අවුරුදු 
ශනශන  මාස නහහත නට රස න නාල්්ෂ  ට වහලා ති් න 
සිද්න වු ා. ඉති , ඒ ත්ත්තව්්ත එ්ෂන බබතුමා හිතනවා න) 
විශ්රාම වැටුශප  රුපි්ේ 600්ෂ අ ශතන -අවුරුදු 70ට වැිජ අ් 
ඉතාම සුළු පිිකස්ෂ ඉ ශ .-  ශේ ර්ධිකන් නපා සිටුව න 
පුළුව  කි්ලා- මා හිතන විධි්ට එතැනම, බබතුමාශේ ප්ර ථන් 
තුළම ඒනට ේ්තත ් තිශබනවා.  ඒන තම  අපට කි් න 
තිශබ ශ . 

ඊළප නා  ් ශ)න . තරු විප්ෂණ නා්නතුමනි, බබතුමා 

කි වා, 2016 වසශ   පසථශසේ තිශබන විශ්රාම වැටුේ විණමතාව 

තැන. 2015දී බල්ට ප්ත ්හ පාලන රණ්ඩුව  ාජය ශසේවන් ට 

ශප ශ   දුව්ෂ දු නා, රුපි්ේ නසනහසන වැටුේ වැිජ කිීමම්ෂ 

න නවා  කි්ලා. එශහම කි්ලා තම  එතුම ලා බල්ට රශ . 

අසීමිකයත ශබ රු ප්රමා ්්ෂ කි්ලා 2015දී බල්ට ඇවිේලා, 

එතුම ලා වැටුේ වැිජ නශළේ රුපි්ේ ශනනහසථ ප සි්්, ශනනහසථ 

ප සි්් බැගි . තරු නාානා්නතුමනි. අපි සි්්ට 8.2න 

ර්ධිකන ව්ධනන ශ ත්්ෂ තිබුණු  ට්ෂ  ා  දු න්ත, ඒ ශවලාශ  

රුපි්ේ නසනහස්ෂ වැිජ න ලා ඒන විශ්රාම වැටුපට්ත එනතු 

න  ශ  නැතුව, රුපි්ේ ශනනහසථ ප සි්් ත ශ  නඩා ලා 

වැටුපට එේලලා, මහ ජනතාවට දු  ශප ශ   දු ඉණථට න  ශ  

නැතිව, නැ  ඒ ප්ර ථන් එතුම ලා අශප  අහනවා. 

 

 ජ්්ෂ විධි්ට අපි  ාජය ශසේවන්ා  ්ෂතිම්ත න ලා 

තිශබනවා.  ාජය ශසේව් පුළුේ න ලා තිශබනවා. බබතුම ලා 

2016දී අලුති  බඳවා ත්තත  ාජය ශසේවන්ාට විශ්රාම වැටුප්ෂ 

ලබා ශන ශනන තැනට අ් වැශ්  නටයුතු න පු ත්ත්තව්්ෂ 

තිබු ා. ඒ යුත්ට අපි තිත තිේබා. අපි ඒ ත්ත්තව්ට තිත ති්ලා, 

2015, 2016, 2017, 2018 සහ 2019 ව්ධණවල ේපාධිනාික  

60,000නට රස න පිිකස්ෂ  ජශේ ශසේව්ට බඳවා ත්තතා. ඒ 

අ්ට විශ්රාම වැටුේ සි්ේල ලබාදීශ) වතකීම අපි බා ශතන 

තිශබනවා. අපි ඒ වතකීම බා ත්තතා විත ්ෂ ශන ශව , 

බබතුම ලා රුපි්ේ 2,500, 2,500 බැගි  වැටුපට එේලලා, 

2015දී දු ුව ශබ රු ශප ශ   දු ශවුවවට, අශේ ර්ධිකන් 

 ්ෂතිම්ත න ශතන අපි ඒ අ් ශවුවශව  ඒ මුනේ ටින ලබා 

ශන න්ත නටයුතු න නවා් කි්න එන විශ ේණශ් ම ශ) 

ශවලාශ දී සිහිප්ත න නවා, තරු නාානා්නතුමනි.  

තරු විප්ෂණ නා්නතුමනි, බබතුමා මශේ නාාවට අවනාන් 
ශ් මු න  න ඇතැ  කි්ා මම හිතනවා.  

 

ගරු  ජිත් න්ර මදා  මහත්ා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிலரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
බබතුමා ප්ර ථන්ට ේ්තත  ශන න. 
 

ගරු නසොෂාන් සණසිාංහ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு தரொஷொன் ரணசிங்க)  

(The Hon. Roshan Ranasinghe) 

ප්ර ථන්ට ේ්තත ් දු නා.  
 

ගරු  ජිත් න්ර මදා  මහත්ා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிலரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
නැහැ, ප්ර ථන්ට ේ්තත  දු ශ  නැහැ. 
 

ගරු නසොෂාන් සණසිාංහ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு தரொஷொன் ரணசிங்க)  

(The Hon. Roshan Ranasinghe) 

බබතුමා දු නාන ඇමතුමන  හිටිශේ. මම ප්ර ථන්ට ේ්තත ් 

දීලා තිශබ ශ . තව්ත ශම න්ෂන තිශබන ප්ර ථන්? බබතුමාශේ 

ප්ර ථන්ට මම ේ්තත ් දු නා. තව්ත ශම නවාන මම කි් න 

නන,? 
 

ගරු  ජිත් න්ර මදා  මහත්ා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிலரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
තරු නාානා්නතුමනි, බබතුමා ළප්ත තිශබනවා මම අහපු 

ප්ර ථනශේ පිටපත්ෂ. තරු  ාජය ඇමතිතුමනි, ශම න නීති් ්ටශ්ත 

න බබතුම ලා ශ) වාශේ තී දුව්ෂ ත්තශ්ත? ච්රශේඛ් නිකු්ත 

න ලා සති ශනන්ෂ ඇතුළත එ් කි්වලා නැමැ්තත, අනමැ්තත 

පළ නශළේ නැ්තන), ඒ තී දුව රපසු හැ වි් ශන හැකි තී දුව්ෂ 

හැටි්ට සඳහ  න ලා බබතුම ලා ශන ශහ මන එවැනි 

ච්රශේඛ්්ෂ නිකු්ත න  ශ ? තරු  ාජය ඇමතිතුමනි, නැ  

බබතුමා අවනාන් ශ් මු න  න. එශහම ච්රශේඛ නිකු්ත 

න  ශ  ශම න වත ති්ට අුවට ලව න? බබතුම ලාට 

නනතින අ ති්්ෂ තිශබනවා න, ප්රාමශ්  විශ්රාමිකයන්ාශේ 

නැමැ්තත, අනමැ්තත ලබා ත ශ  නැතිව ශ) වාශේ තී දුවනට 

් න? ශ) රුපි්ේ 600, රුපි්ේ 400 නපා තැනීම ඒ 

විශ්රාමිකයන්ාශේ නැමැ්තත මත නළා න) ඒශ්ෂ කිසිම තැටලුව්ෂ 

නැහැ. ශ) න ලා තිශබ ශ  එශහම ශන ශව .  ශමවැනි 

නේපාදුව්ෂ න නවා කි්ලා බබතුම ලා තී දු න ලා, විශ්රාමිකයන්ා  

සති ශනන්ෂ ඇතුළත ඒ තැන තී දුව තැන නැුව) ශන න්ත නන,. 

එශසේ ශන නළ ශහ ්ත එ්ට නැමැ්තත පළ නළා ශසේ රපහු ශවනසථ 

න  නට බැික තී දුව්ෂ හැටි්ට ඒන තී දු න නවා. ඒ 

්රමශ න් වැ දි , තරු  ාජය ඇමතිතුමා. ඒ ව න පිළිත න. ඒ 

නිසා මම බබතුමාශත  ඉේලීම්ෂ න නවා, නරු ාන  ශ) 

වාශේ  නටයු්තත්ෂ න නශන ට විශ්රාමිකයන්ාශේ නැමැ්තත 

අ ශතන, අුවමැති් අ ශතන ඒ නටයු්තත න  න කි්ලා. ඒන  

අපි ඉේලන එනම ශද්. එශහම නැතිව අග්රහා   ්ෂණ  ්රම්, ඒ 

වැඩා  පිළිශවළ, ඒ  ප්රතිලා , එ   ලැශබන සහන තැන වාන 

විවාන්්ෂ අපට නැහැ. ශ) න පු ්රම් තැන තම  අපට ශල කුම 

තැටලුව්ෂ සහ ශල කුම ප්ර ථන්්ෂ තිශබ ශ .  
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පා්ධලිශ) තුව 

ඒ වාශේම මම බබතුමාට කි් න නැමැති , මීට ශප ්ත මම 
ප්ර ථන කීප්්ෂ ඇූ  බව. විශ ේණශ් ම විශ්රාම වැටුේ ඌනතාව, 
විණමතාව විසඳ නට අපි ත්තතු පි්ව  බබතුම ලා රපු හැටිශේම 
නත  නළා. මම හිතන විධි්ට එ   නළ ව ශ්  විශ්රාමිකයන්  
120,000නට වැිජ පිිකස්ෂ අසහන්ට ප්ත ශවලා තිශබනවා. ඒ 
ඌනතාව පි්ව නට අඩුම ත ශ  ශ) අ් වැශ් ව්ත නටයුතු 
න නවා න කි්න එනට්ත ේ්තත ්්ෂ ශන න. 

 

ගරු නසොෂාන් සණසිාංහ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு தரொஷொன் ரணசிங்க)  

(The Hon. Roshan Ranasinghe) 

විප්ෂණ නා්කුතමනි, ඒනට්ත මම පිළිතු  දු නා. ඒ ශවලාශ  

බබතුමා දු නාන ඇමතුමන හිටපු නිසා ශව න ඇති ඒන 

ඇශහ ශ  නැතිව ඇ්තශ්ත. මම ඒ ප්ර ථන්ට  ේ්තත ් දීලා 

ඉ න) ශනෝ. බබතුම ලා 2015දී  බල්ට රශ   ාජය 

ශසේවන්ාට රුපි්ේ 10,000්ෂ ශනනවා් කි්ලා. මම ඒශන  

ඊළප ප්ර ථන්ට එ න). එශහම කි්ලා බබතුම ලා ඒ 

ශප ශ   දුව ඉණථට නළා න? නැහැශ . බබතුම ලා ඒන ශන ටසථ 

4නට නඩා ලා රුපි්ේ 2,500, 2,500 බැගි  දු නා. ඉ  පසථශසේ ඒ 

රුපි්ේ 10,000ම විශ්රාම වැටුශේ හිමිකයනම 2020දී  ශනනවා කි්ලා 

බබතුම ලා එනා ඡ න ශප ශ   දුව්ෂ විධි්ට දු නා. විප්ෂණ 

නා්නතුමනි, ඒ දු ුව ශප ශ   දුව ජනතාව වි ථවාස  ශන න පු 

හි නා ශ  ්හ පාලන  ජ්්ත, බබතුමා්ත ප්රති්ෂශණේප නශළේ. 

බබතුමාම න නවා, රශ්්ත අමුතුශව  කි් න ශන්්ෂ නැහැ, 

අමුතුශව  හවත න ශන්්ෂ නැහැ, පුවචි නරුශවකුට්ත ශ්තශ නවා 

ශ) ශන විඩ් වසවතත්්ත එ්ෂන  ශේ ර්ධිකන ප්ර ථන්්ෂ තිශබනවා 

කි්ලා.  

ඒ ර්ධිකන ප්ර ථනශේදී බබතුමා කි්න ල්ෂණ්්ෂ වුණු ඒ පිිකස 
ශවුවශව   ාජය ශසේවන්ා, විශ්රාමිකයන්ා ැදන බලාත්ත  ජ්්ෂ 
විධි්ට ඉදිික අ් වැ්නදී අපි ඒ විසුනම ලබලා ශනනවා. කුමන අ්  
වැශ්  ඒ විසුනම ලබා ශනනවාන කි්න එන නිජනමිකය  තී දු 
කිීමම රණ්ඩුව්ෂ විධි්ට අපි න නවා. ඒනට ඊට වඩා ා  පිළිතු ්ෂ 
මට  නැහැ, තරු නාානා්නතුමනි. 

 

ගරු  ජිත් න්ර මදා  මහත්ා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிலரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
තරු නාානා්නතුමනි, අපි පිළිත නවා, ශන විඩ් වසවතත්්ත 

එ්ෂන ර්ධිකන අ්ධබුන්්ෂ නි්ධමා ් ශවලා තිශබන බව. නමු්ත 

බබතුම ලා සතුව තිශබන සීමිකයත ස)ප්ත ප්රමුඛතාව්ෂ තුළ  

ශ් නව නට නන,. ප ා්රම සමුද්රශේ වැ  බ ඩ් එශ්ෂ ඇවිදින 

මවතීරු ඉදින  නට  බබතුම ලාට සේලි තිශබනවා; ශ)  ශේ 

තව්ත වැ  බ ඩ්වල ඇවිදින මවතීරු හන න සේලි තිශබනවා. 

හැබැ , විශ්රාමිකයන්ාශේ විශ්රාම වැටුේ ඌනතාව විසඳ නට මුනේ 

නැහැ.  ඒන න  න කි්නශන ට, ශන විඩ් අ්ධබුන්,  මූලය 

අ්ධබුන්, ර්ධිකන අ්ධබුන් තිශබනවා කි්නවා. ශම නවාන ශ) 

විහිළු. ඇවිදින මවතීරු ඉදින  න සේලි තිශබනවා. තරු  ාජය 

ඇමතිතුමා, ශ) බබතුමාශේ දිසථත්රි්ෂන් ශ , බබතුමා න නවා 

ශ . ශතෞ වනී් මහා සවඝ ්තන් ඒනට ශන ච්ච  විශ ෝනතා මතු 

නළාන? ප ා්රම සමුද්රශේ වැ  බ ඩ් එශ්ෂ ඇවිදින මවතීරු 

හනනවාට බබතුමා න) ප්ෂණ  කි්ලා මම න නවා. ඒනට සේලි 

තිශබනවා න),  ශ) විශ්රාම වැටුේ ඌනතාව විසමමට සේලි 

නැ්තශ්ත ඇ ? ශ) රණ්ඩුව ප්රමුඛතාව හුනනා ශන ත ශ  ඇ  ? 

අශේ  ශේ විශ්රාමිකයන්  651,000නට වැිජ සවඛයාව්ෂ ඉ නවා. 

ශ) අ්ට තු වැනි ප තිශේ කුඩා )මාශේ සැලකිලි ලබා ශන ශ  

ඇ  ?  
 

ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

තරු විප්ෂණ නා්නතුමා, ශ) ප්ර ථන්ට පැ්  ාත්්ෂ ත්තතා. 

නරු ාන  ප්ර ථන් තැන විත ්ෂ නාා න ලා පිළිතුරු ලබා 

ත න.  

ගරු නසොෂාන් සණසිාංහ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு தரொஷொன் ரணசிங்க)  

(The Hon. Roshan Ranasinghe) 
තරු නාානා්නතුමනි, ශ) ප්ර ථන්ට පිළිතු ්ෂ ලබා ශන න 

අවසථාාව ලබා ශන න කි්ා ඉේලා සිටිනවා. තරු විප්ෂණ 

නා්නතුමනි, මම හිතුශ  නැහැ, බබතුමා ශමච්ච  පටු විධි්ට 

අනහසථ න්ෂව  කි්ලා. බබතුමා තරු  ශද් පාලනඥශ්්ෂ විධි්ට 

මීට වඩා ා පුළුේව හිතන, පික ත ශනශන්ෂ විධි්ට  නටයුතු 

න  න. ශ)  ට අලවනා  ශව න නන,, ර්ධිකන ව ශ්  

නැඟිටි න න) තමට පහසුන) ් න නන, කි්ලා එනා 

බබතුමාශේ පි්ාශේ නැ්ෂම්ෂ තිබු ා. ශද් පාලන ව ශ්  අ ත 

ප්ෂණග්රාහි සථවාමී  වහ ශසේලා කිහිප නම්ෂ  ්) 

නඩා ානේපේනාීම නණ්ඩා ා්මන අව යතාවට ශ) ස)බ නශ්  

විරුද්නතාව්ෂ නැ්ෂවූවාට, ශප ශළ  නරුව දිසථත්රි්ෂනශේ 

අතිබහුත ්්ෂ මහා සවඝ ්තන්, ශත වි සවවිනාන, මහජනතාව  

ශ) නටයු  ු්තතට එනප .  අව ය න) ඉදිිකශේදී මම ප ා්රම 

සමුද්ර්ට ශන ශව , ශප ශළ  නරුවට මහ ජනතාව ශතනැ්ත 

ශප ව න). කිසිම ප්ර ථන්්ෂ නැහැ. ශමවැනි අඥාන ප්ර ථන 

අහ ශ  නැති එන ශහ ඳ  කි්ා මම හිතනවා. තරු විප්ෂණ 

නා්නතුමනි, ශමතැනදී ප ා්රම සමුද්ර් සව ්ෂණ ්්ෂ තම  

ශව ශ . ශ ේල සව ්ෂණ ් ශවමිකය  තම  ශ) අලවන  ් 

සිදු ශව ශ . එ් ර්ධිකන ව ශ්  වි ාල ප්රතති්්ෂ ලබා ත න 

නා  ්්ෂ ශවනවා.  

තරු නාානා්නතුමනි, එතුමා ඇහුව පළමුවැනි ප්ර ථන්ට මම 

පිළිතුරු ශන න නන,. නැ්තන) මම මප හැික්ා කි් . තරු 

නාානා්නතුමනි, මට ශනවැනි ේ්තතශ්ධ නැවත ශන න  ශවලා 

තිශබ ශ . එතුමා කි්නවා ශ)  ්ෂණ  ්රම් ශහ ඳ ; ශතවන 

දීමනා්ත ශහ ඳ  කි්ලා. එශහම න) ශම න්ෂන ප්ර ථන්? අපි  

ශමතැනදී කි්ලා තිශබනවා, ශ) ස)බ නශ්  සති ශනන්ෂ තුළ 

නැුව) දීම්ෂ න  න කි්ලා. එශහම න) අපට තිශබ ශ  ශ) 

නාල් දී්ධඝ න  න . ශ)න මහ ප්ර ථන්්ෂ ශන ශව . ශ) 

ච්රශේඛ් සවශ ෝනන් න ලා විශ්රාමිකයන් ට ඒ අ ති් ලබා 

ශන න පුළුව . බබතුම ලාට න  න බැික වුණු, ව්ස අවුරුදු 

70ට වැිජ විශ්රාමිකයන නිලනාික  ශවුවශව  අග්රහා   ්ෂණ ් ලබා 

ශන න  අපි නටයුතු න නවා.  
 

ගරු  ජිත් න්ර මදා  මහත්ා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிலரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
තරු නාානා්නතුමනි, - 
 

ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

තරු විප්ෂණ නා්නතුමනි, බබතුමා නැ  ඇති ත ) නාල් 

නාසථති නළා.  
 

ගරු  ජිත් න්ර මදා  මහත්ා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிலரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
මට විනාිජ්්ෂ ශන න, තරු නාානා්නතුමනි. මම ශබ ශහ ම 

ස ල ශ්ෝජනාව්ෂ නශළේ. විශ්රාමිකයන් ශේ නැමැ්තත, අනමැ්තත 

විමස ශ  නැතිව ඇ  ශ) ශද් නශළේ කි්ලා  මම අහ ශ . 

ඒනට පිළිතු ්ෂ ශන න.  

 

ගරු නසොෂාන් සණසිාංහ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு தரொஷொன் ரணசிங்க)  

(The Hon. Roshan Ranasinghe) 

තරු නාානා්නතුමනි, ව්ස අවුරුදු 70ට වැිජ අ්ට  අග්රහා  

 ්ෂණ ් ලබා ශන න කි්ලා ශමතුම ලා දිගි  දිතට ඉේලී) 

නළා, ේද්ශඝෝණ  නළා. ඒ ඉේලීමට තම  අපි ප්රතිචා  න්ෂවූශ . 
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ශ) නා  ් ස)බ නශ්  බබතුමා මානය සවන්ධ න්්ෂ 

ති් න  හන ශ  බ් හන ශ , තරු විප්ෂණ නා්නතුමනි.  
 
ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහ ඳ , බ් නා  ් නැ  අපි ශමතැනි  නත  න මු. 

ප්රනාන වැඩා නටයුතු ර ) ශේදී පන්ත ශනටු)ප්ත 
පිළිතැ වීම.  

 
පනත් නකටුම්පත් ිළිතගැන්වීම 

சைர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்டமூலங்கள் 
BILLS PRESENTED 

 

පු ගලනාශයීයක බිම්නබෝම්බ ත්හනම් කිරීම පනත් 

නකටුම්පත් 
ஆளணியினருக்தகதிரொன கண்ணிதவடிகமளத் 

தமடதசய்தல் சட்டமூலம் 
PROHIBITION OF ANTI-PERSONNEL MINES BILL 

"පුද්තලනා න බි)ශබෝ)බ  ාවිත කිීමම, ශත ත ැදසථකිීමම, 

නිපනවීම සහ පැවීමම තහන) කිීමම සහ ඒවා විනා  කිීමම පිළිබඳ 

ස)මුති් ක්රි්ා්තමන කිීමම සඳහා න; ඒ හා ස)බ න ශහෝ ඊට 

රුවණවගින නරුණු සඳහා විධිවිනාන සැලැසථවීම සඳහා න වූ පන්ත 

ශනටු)පතකි.එ 
 

ිළිතගන්වන ල න   අධිකසණ අමාත්තුමමා නවනුව  ගරු දිනන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මහත්ා විසිනි. 

2021 නනොවැම්බර් 17 වන බදාදා නදවන වස කියවිය යුතුමයයි ද  
එය ු ද්රණය ක  යුතුමයයි ද නිනයෝග කසන ලදී.  

 

  நீதி அமைச்சர் சொர்பொக ைொண்புைிகு திலனஷ் குணவர்தன 

அவர்களொல் சைர்ப்பிக்கப்பட்டது. 

2021 நவம்பர் 17, புதன்கிழமை இரண்டொம் முமற ைதிப்பிடப்பட 

லவண்டுதைனவும் அச்சிடப்பட லவண்டுதைனவும் கட்டமளயிடப் 

பட்டது. 
 

Presented by the Hon. Dinesh Gunawardena, on behalf of the 
Minister of Justice; to be read a Second time upon  

Wednesday, 17th November, 2021 and to be printed.  
 

 
II 

 

අධිකසණ  ාංවිධාන ( ාංනශයීයෝධන) පනත් නකටුම්පත් 
நீதித்துமற (திருத்தம்) சட்டமூலம் 

JUDICATURE (AMENDMENT) BILL 

"1978 අවන 2 න න අධින   සවවිනාන පනත සවශ ෝනන් කිීමම 

සඳහා වූපන්ත ශනටු)පතකි.එ 

 

ිළිතගන්වන ල න  අධිකසණ අමාත්තුමමා නවනුව  ගරු දිනන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මහත්ා විසිනි. 

2021 නනොවැම්බර් 17 වන බදාදා නදවන වස කියවිය යුතුමයයි ද  
එය ු ද්රණය ක  යුතුමයයි ද නිනයෝග කසන ලදී.  

 

நீதி அமைச்சர் சொர்பொக ைொண்புைிகு திலனஷ் குணவர்தன 

அவர்களொல் சைர்ப்பிக்கப்பட்டது. 

2021 நவம்பர் 17, புதன்கிழமை இரண்டொம் முமற ைதிப்பிடப்பட 

லவண்டுதைனவும் அச்சிடப்பட லவண்டுதைனவும் கட்டமளயிடப் 

பட்டது. 
 

Presented by the Hon. Dinesh Gunawardena, on behalf of the 
Minister of Justice; to be read a Second time upon  

Wednesday, 17th November, 2021 and to be printed.  

පාර්ලිනම්න්තුමනේ ක යුතුම 
பொரொளுைன்ற அலுவல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 
 

ගරු දිනන්ෂ් ගුණවර්ධන මහත්ා 
(ைொண்புைிகு திலனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

තරු නාානා්නතුමනි, මා පහත සඳහ  ශ්ෝජනාව ඉදිිකප්ත 

න නවා: 

"නයා් පත්රශේ ප්රනාන නටයුතුවල අවන 4 න න විණ්් පිළිබඳ 

වැඩා  අන දින ැදසථවීශ)දී  පා්ධලිශ) තුශ  සථාාව  නිශ්ෝත 27හි 

විධිවිනාන් ශත  නිනහසථ වි් යුතු ්.එ 

 

්රශයීය්නය විම න ලදින්   වා  ම්මත් විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
නපෞ ගලික මන්ත්රීන්නප පනත් නකටුම්පත් 

தனி உறுப்பினர் சட்டமூலங்கள் 
PRIVATE MEMBERS' BILLS 

 

 

 හන ්රජා  ාංවර්ධන පදනම ( ාං ථ්ාගත් කිරීනම්) 

පනත් නකටුම්පත් 
சஹன சமுதொய அபிவிருத்தி ைன்றம் 

(கூட்டிமணத்தல்) சட்டமூலம் 
SAHANA COMMUNITY DEVELOPMENT FOUNDATION 

(INCORPORATION) BILL  
 

 

ගරු බු ධික පතිසණ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  

තරු නාානා්නතුමනි, මා පහත සඳහ  පන්ත ශනටු)පත 

ඉදිිකප්ත න නවා: 

“සහන ප්රජා සවව්ධනන පනනම සවසථාාතත කිීමම සඳහා වූ පන්ත 

ශනටු)පත ඉදිිකප්ත කිීමමට අවස  දි් යුතු්.”  

 

ගරු වරුණ ලියනනප මහත්ා  
(ைொண்புைிகு வருண லியனலக) 
(The Hon. Waruna Liyanage) 

 

විසින්  ්ිකස කසන ලදී. 
ஆலைொதித்தொர். 
Seconded. 

 
්රශයීය්නය විම න ලදින්  වා  ම්මත් විය. 
පනත් නකටුම්පත් ඊ  අනුකූලව ප ු වන වස කියවන ලදින්  එය 

ු ද්රණය කිරීම  නිනයෝග කසන ලදී.  
වාර්ත්ා කිරීම  ඳහා 52(6) වන  ්ථාවස නිනයෝගය ය නත් පනත් 

නකටුම්පත් න ෞඛ අමාත්තුමමා නවත් පවසන ලදී. 
 

வினொ விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

இதன்படி, சட்டமூலம் முதன்முமற ைதிப்பிடப்பட்டு, அச்சிடப்படக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

சட்டமூலம் நிமலக்கட்டமள இல. 52(6)இன்படி  சுகொதொர 

அமைச்சருக்கு அறிக்மக தசய்யப்படுதற்கொகச் சொட்டப்பட்டது. 
  

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. 
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පා්ධලිශ) තුව 

ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ්ෝජනා පිළිබඳ නැුව)දීම සහ දිනට නි්මිකයත නටයුතු.  
   

වි ර්ජන ( ාංනශයීයෝධන) පනත් නකටුම්පත්  

ஒதுக்கீடு (திருத்தம்) சட்டமூலம் 

APPROPRIATION (AMENDMENT) BILL 
 
නද වන වස කියවීනම් නිනයෝගය කියවන ලදී. 
இரண்டொம் ைதிப்பிற்கொன கட்டமள வொசிக்கப்பட்டது. 

Order for Second Reading read. 
 

[පූ. ා. 11.44] 
 

ගරු නසෝහිත් අනේගුණවර්ධන මහත්ා (වසාය හා නාවික 

අමාත්තුමමා) 
(ைொண்புைிகு லரொஹித அலபகுணவர்தன - துமறமுகங்கள் 

ைற்றும் கப்பற்றுமற அமைச்சர்) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana - Minister of Ports 
and Shipping) 

තරු නාානා්නතුමනි, එවිස්ධජන (සවශ ෝනන  පන්ත 

ශනටු)පත නැ  ශනවන ව  කි්වි් යුතු්එ   මා ශ්ෝජනා 

න නවා. 

තරු නාානා්නතුමනි, අන දින නයා් පත්රශේ සඳහ  විණ් 

අවන 2, 3 සහ 4 න න ශ්ෝජනා න මම ඉදිිකප්ත න නවා.  ඒ අත ,   

රතාමිකයන හා විතාමිකයන (සවශ ෝනන  පන්ත ශනටු)ප්ත ශනවන ව  

කි්ැවීම වාශේම මුනේ අමාතයතුමා සහ අග්රාමාතයතුමා විසි  

ඉදිිකප්ත න ුව ලබන ශ ගුලාසි සහ ශ්ෝජනා ස)මත් තිශබනවා, 

තරු නාානා්නතුමනි. 

තරු නාානා්නතුමනි, මා නාා න න අවසථාාශ  බබතුමා 
මූලාසනශේ සිටීම තැන මම සතුටු ශවනවා. විශ ේණශ් ම  ජ්්ෂ 
හැටි්ට අපි ශබ ශහ ම වතකීමකි  කි්නවා ශන විඩ් වසවතත්්ෂ 
එ්ෂන අපි ර්ධිකන ව ශ්  අ්ධබුන්නට මුහු  දී සිටින බව.  
2010දී අපට සි්්ට 7.9න ර්ධිකන ව්ධනන ශ ත්්ෂ අ්තන  
පුළුව නම ලැබු ා. ශලෝනශේ නාටව්ත විසඳ න බැහැ කි්පු 
 ්ානන ත්රසථතවාන්ට පිළිතුරු ශනමිකය   2009දී අපි එේටීටීඊ 
ත්රසථතවාන් අවස  නළා. 

 

ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! ශ) අවසථාාශ දී නවුරු  ශහෝ 

ම ත්රීව ශ්්ෂ මූලාසන් සඳහා තරු ශනෝකිලා ගු ව්ධනන 

ම ත්රීතුමිකය්ශේ නම ශ්ෝජනා න  න. 
  

ගරු දිනන්ෂ් ගුණවර්ධන මහත්ා 
(ைொண்புைிகு திலனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

තරු නාානා්නතුමනි, එතරු ශනෝකිලා ගු ව්ධනන මහ්තමිකය් 

නැ  මූලාසන් තත යුතු්එ   මම ශ්ෝජනා න නවා. 
 

්රශයීය්නය විම න ලදින්   වා  ම්මත් විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනතුමරුව ගරු කථානායකතුමමා මූලා නනයන් ඉවත් වූනයන්  ගරු 
නකෝකිලා ගුණවර්ධන මහත්මිය මූලා නාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள் அக்கிரொசனத் 

தினின்று அகலலவ, ைொண்புைிகு (திருைதி) லகொகிலொ குணவர்தன 

அவர்கள் தமலமை  வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and THE HON. 
(MRS.) KOKILA GUNAWARDENE took the Chair. 

 

ගරු නසෝහිත් අනේගුණවර්ධන මහත්ා 
(ைொண்புைிகு லரொஹித அலபகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana) 

මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමිකය්නි, අශේ තරු මහි න  ාජප්ෂණ 

හිටපු ජනාධිපතිතුමාට එනා, 2010දී සි්්ට 7.9න ර්ධිකන ව්ධනන 

ශ ත්්ෂ අ්ත න  ත න පුළුව නම ලැබු ා. ඒන 2012 

ශවනශන ට සි්්ට 9.1 න්ෂවා ව්ධනන් න  ත න්ත පුළුව  

වු ා.  විප්ෂණ නා්නතුමා ඇතුළු අන විප්ෂණ් නිශ්ෝජන් 

න න, මීට ශප  පා්ධලිශ) තුශ  හිටපු අතමැති තරු  නිේ 

වි්රමසිවහ මැතිතුමා ප්රමුඛ ්හ පාලන රණ්ඩුව  බල් ත්තතාට 

පසථශසේ 2015දී  ශේ ර්ධිකන ව්ධනන ශ ත් සි්්ට න ම 5්ෂ 

වු ා. අපි එතුම ලාට  ට  ා ශනන ශන ට සි්්ට 9.1්ෂ ශලස 

තිබුණු ර්ධිකන ව්ධනන ශ ත් සි්්ට න ම 5ට අඩු න පු ්හ 

පාලන රණ්ඩුශ  බබතුම ලාශත  -තරු විප්ෂණ නා්නතුමා ඒ 

රණ්ඩුශ  ප්රබල ඇමතිව ශ්්ෂ, ඒ වාශේම එතුමා ප්ෂණශේ හිටපු 

නිශ්ෝජය නා්න්ා.-  2019දී අපට  ා ත න සිද්න වුශණ් 

සි්්ට 2.3න ර්ධිකන ව්ධනන ශ ත්්ෂ තිබුණු  ට්ෂ.  

 තරු ල්ෂණථම  කිිකඇේල මැතිතුමනි, බ් දු නාන් 

පැ්තතකි  ති්ලා ශප ඩ්ඩා ්ෂ ශ)වා අහශතන ඉ න.  ශම නන, 

හැම තිසථශසේම අවාසි ශන්්ෂ ඇශහනශන ට එතුම ලා දු නාන් 

අතට ත නවා. නාාව්ෂ තිශබනවා ශ , වාසි ශද් ඇශහනශන ට 

නනට ත නවා, අවාසි න) විත ්ෂ ඒන පැ්තතකි  ති්නවා 

කි්ලා. 

 
ගරු මන්ත්රීවසනයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 

ඒ,  නිේ වි්රමසිවහ මැතිතුමාශත  අවවාන. 

 
ගරු නසෝහිත් අනේගුණවර්ධන මහත්ා 
(ைொண்புைிகு லரொஹித அலபகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana) 

බ , එතුමාශත  අවවාන. 

මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමිකය්නි, ශ) නා  ් මත්ෂ නශළේ 

ඇ  කි්ා මම කි් න).  2012 ව්ධණශේ සි්්ට 9.1්ෂව පැවැති 

ර්ධිකන ව්ධනන ශ ත් 2015 - 2019 නාලවනවාුවව තුළ සි්්ට 

2.3 න්ෂවා පහත වැශට න ශහේතු වුශණ් ඇ  කි්න එන 

ස)බ නශ්  මම ශ) ස ාව නැුවව්ත නළ යුතු . ඒ ශවලාශ  

 ශේ ර්ධිකන අ්ධබුන්්ෂ තිබු ා න? එශහම නැ්තන)  ශේ 

වසවතත්්ෂ තිබු ාන?  ශතෝලී් වසවතත්නට මුහු  ශන න 

සිද්න වු ාන? නැහැ. එම නාල වනවාුවව තුළ ශතෝලී් 

වසවතත්්ෂ තිබුශණ්්ත නැහැ; ර්ධිකන අ්ධබුන්්ෂ තිබුශණ්්ත 

නැහැ; යුද්න්්ෂ තිබුශණ්්ත නැහැ. ඒ කිසිම ශන්්ෂ නැතුව එවැනි 

ර්ධිකන පසුබ,ම්ෂ ඇති වුශණ් ශම නන කි්න එන ශ)  ශේ 

ජනතාව සහ ශ) ේ්තතීමත  පා්ධලිශ) තුව ශබ ශහ ම පැහැදිලිව 

න නා බව  මා බබතුමිකය්ට සිහිප්ත න  න නන,, මූලාසනාරූඪ 

තරු ම ත්රීතුමිකය්නි.  

එවැනි ත්ත්තව්්ෂ තිබි්දී  අපි ශ)  ට  ා  ත්තශ්ත. හැටනව 

ල්ෂණ්්ෂ ජනතාවශේ රය ්ධවාන් ඇතිව එනා -2019 ශන වැ)බ්ධ 

මාසශේ 16වැනි නා- ශතෝයා ්  ාජප්ෂණ ජනාධිපතිතුමා ශ)  ට 

 ා  ත්තතා. එතුමා  ා  ත්තතාට පසුව 2020 -පසුගි් අවුරුද්ශද්- 

මා්ධතු මාස් ශවනශන ට ශම න්ෂන සිද්න වුශණ්?  එනා චීනශේ 

වූහා  නත ශ්  පට  ත්තත ශන විඩ් -19 අ්ධබුන්ට අපිට 

ශන හිතපු විධි්ට මුහු  ශන න සිද්න වු ා. ඒ  අ්ධබුන්්ත එ්ෂන 

අපි බලාශප  ා්තතු ශන වුණු විධි්ට  ශේ ර්ධිකන් නඩා ා ශතන 

වැටු ා. අශේ සවචා න වයාපා ් සි්්ට සි්්්ෂ නැවතු ා. 

ශද්ය ් න්ධමා තනරුව ට න්ධමා ත වසා නම න සිදු වු ා. 
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ර්ධිකන් ශතනි් න බැික ත්ත්තව්්ෂ ඇති වු ා. ඒ විත ්ෂ 

ශන ශව . අපන්න ්ෂශණේත්ර්ට ශන ශ්කු්ත බානා ඇති වු ා.   

ශන විඩ් වසවතත්්ත එ්ෂන ඒ සි්ේලටම අපිට මුහු  ශන න 

සිද්න වු ා. 

මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමිකය්නි, ශ) ශන විඩ් -19 අ්ධබුනශේදී 

අපි  ජ්්ෂ හැටි්ට නළ යුතු ව ශ  ශම න්ෂන? ශලෝනශේ 

ස)මත් අුවව, නවනයවරු ශේ නි්ධශද්  මත ශ)  අ්ධබුන්ට 

තිශබන එනම විසුනම එ න්තන  ් .  ජනතාවට එ නත 

ලබාදීම තම , ශ)නට තිශබන එනම විසුනම බවට ප්ත වුශණ්. 

ශලෝනශේ එ නත නිණථපානන් න  න ශල කු නාල්්ෂ තත 

වු ා. ප්ධශේණ  න ලා, ඒන සුදුසුන කි්ලා බලලා, අපට ඒ 

නි්ධශද්  එනතුරු බලාශතන ඉ න සිදු වු ා.   ට්ෂ හැටි්ට 

වාශේම ශතෝයා ්  ාජප්ෂණ අතිතරු ජනාධිපතිතුමා 

ශපෞද්තලිනව්ත ශ) සඳහා මැදිහ්ත වු ා. එතුමා නැබිනේ 

මණ්ඩා ල් තුළ, ජාතින ශන විඩ් ම්ධනන නමිකයටුව තුළ පැහැදිලිව 

කි වා, එඑ න්තන  ්ට ප්රමුඛතාව ලබා දි් යුතු එ කි්ලා. 

හැබැ , එ න්තන  ්  මුනලට ශන නළ යුතු . එශහම වුශ  ්ත 

මුනේ තිශබන අ්  ගිහිේලා එ නත ලබා තනීවි. නැති බැික 

අහිවසන මිකයනිසු ට එ නත තහත න බැිකව එ්ෂශනෝ ශ ෝත් 

හැශන , නැ්තන) ශ) ශ ෝතශ්   මිකය් ් .  එම නිසා අතිතරු 

ජනාධිපතිතුමා ශම න්ෂන කි ශ ? එතුමා පැහැදිලිව  කි වා, එඅපි 

කිසි ශනශනකුශත  එන රුපි්ල්ෂව්ත අ් න  ශ  නැහැ.  

ජනතාවශත  එන රුපි්ල්ෂව්ත අ් ශන න  ශ) එ නත 

ලබාදීම ක්රි්ා්තමන නළ යුතු එ කි්ලා.  

මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමිකය්නි, අපි  ජ්්ෂ හැටි්ට 

පැහැදිලිව කි්නවා, ශ) වන විට අවුරුදු 16ට වැිජ අ් සි්්ට 

97්ෂ ශන විඩ් එ නශ්ත පළමු මාත්රාව ලබාශතන තිශබන බව. ඒ 

කි් ශ , අශේ ජනතහනශ්  සි්්ට 97්ෂ එ නශ්ත පළමු 

මාත්රාව ලබාශතන තිශබනවා. අවුරුදු 16ට වැිජ අ්ශත  සි්්ට 

84්ෂ ශනවැනි මාත්රාව ලබාශතන තිශබනවා.  ඒ අුවව, 

ජනතහනශ්  සි්්ට 84්ෂ එ නශ්ත පළමු මාත්රාව සහ ශනවැනි 

මාත්රාව ශ) වන විට ලබාශතන තිශබනවා. ශතවන මාත්රාව 

ලබාදීම්ත ශ) වන විට ර )  න  තිශබනවා.  අපි ේනාහ  ්්ෂ 

තනිමු. ලවනාශ  ප්රනානස ම්ධමසථාාන්්ෂ තම   ව ා් අධිනාික්. 

එහි ඉ න ශසේවන්  අපි ර ්ෂණා න  ත න නන,.  නැ  බවු ට 

එ නශ්ත ශතවන මාත්රාව ලබාදීමට අව ය වැඩා  පිළිශවළ  

ක්රි්ා්තමන න මිකය  ්නවා.  ඒ වාශේම පාසේ නරුව ට්ත  ශමම 

එ නත ලබාදීමට ශ) වන විට නටයුතු න ශතන ්නවා. 

මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමිකය්නි, අන න්ෂවා අශේ  ශේ ශන විඩ් 

රසාදිත වුණු ශ ෝගී  සවඛයාව 546,653 . ශම   සි්්ට 98්ෂ 

වැනි වැිජ බහුත ්්ෂ සුවශවලා ශතවේවලට ගිහි  තිශබනවා. 

ශන විඩ් නිසා මිකය් ගි් සවඛයාව 13,892 . මූලාසනාරූඪ තරු 

ම ත්රීතුමිකය්නි, මා ශ) නා  ් කි් න ශහේතුව ශ)න . අපි 

න නවා, ශ) ශන විඩ් -19 ැදේල ශන ශ්්ෂ විධි්ට පැතිරුණු බව. 

එ්ෂ අවසථාාවනදී ශම් 'අලු්ත අවුරුදු ශන විඩ් ශප කු ' බවට 

පිකව්ධතන් වු ා. පසුගි් අවුරුද්ශද්්ත සිවහල අවුරුදු ේ්තසව් 

සම  න බැික වුණු ජනතාව ශ) අවුරුද්ශද් සිවහල අවුරුදු 

ේ්තසව් ශහ ඳි  සම  න ලැහැසථති වු ා. ඒ ශහේතුශව  

ශන විඩ් ශප කු ්ෂ මතු වු ා. ඒ වාශේම ප,ලි්ශත ඩා  මාළු 

ශවශළඳ මනයසථාානශ්  ශන විඩ් ශප කු ්ෂ මතු වු ා. නාවින 

හමුනා නඳවුශ   ශන විඩ් ශප කු ්ෂ මතු වු ා. ශ) හැම 

ශන්නදීම නැප වීශම  නටයුතු නළ ශ)  ශේ ශසෞඛය ්ෂශණේත්රශේ 

අ්ට සහ ශ)  ශේ යුන හමුනාශ  සහ ශප ලීසිශේ අ්ට  ජ්්ෂ 

හැටි්ට අශේ ශතෞ ව් හා ප්ර ාම් පුන න නවා. බවු ශේ ජීවිත 

අනතුශ්ධ තබාශතන ඒ ශ ෝගී  ශවුවශව  බවු  තම ශේ 

යුතුන) හා වතකී) ඉටු නළා.  

මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමිකය්නි, නැ  මාස ශනන්ෂ පම   ට 

වසා තිබු ා. පා්ධලිශ) තුව ැදසථවීම අතයව ය නිසා ශසෞඛය 

ේපශනසථ පිකදි පා්ධලිශ) තුව ැදසථ ශව න විත ්ෂ අුවමැති් 

දු නා.  ශන විඩ් වසවතත් නිසා අවමවතල ේ්තසව, මවතල 

ේ්තසව සඳහා සහ ාගි වන සවඛයාව සීමා නළා. මවතල ේ්තසව 

සඳහා සහ ාගි වන සවඛයාව 8ශනනකුට සීමා නළා, අවමවතල 

ේ්තසව සඳහා සහ ාගි වන සවඛයාව 20ශනනකුට සීමා නළා. 

ශමශසේ සීමා නශළේ කුම්ෂ ශවුවශව න? එශහම නශළේ ශ)  ශේ 

ජීව්තවන අහිවසන ජනතාව, ඉපශන න සිටින නරුව ,  ඉපදුණු 

නරුව  සහ අනාතත් ශවුවශව . ශ) ශ ෝත් මහා  ්ානන . 

ශ) ශ ෝතශ්  මිකය් ගි් 13,892ශනනාශත  සි්්ට 90්ෂ පම  

අවුරුදු 60ට වැිජ අ් . අශේ  ශේ ශජයණථය පු වැසි්  අපි 

ර ්ෂණා න ත න නන,.   අපි හැම ශනනකුටම ඒ ස)බ නශ්  

වත කීම්ෂ තිශබනවා. එඒ වතකීම රණ්ඩුවට විත   තිශබ ශ . 

ශන විඩ් - 19 ඇති වු ාම ශජ ලි්්ෂ තිශබනවාඑ කි්ලා විප්ෂණ් 

හිතනවා න) ඒන වැැදදි .  ශ)න රණ්ඩුශ ්ත, විප්ෂණශේ්ත වත 

කීම්ෂ. ශම නන, රණ්ඩුව ශන ශව  ශන විඩ් වසවතත් ශතනාශ . 

අශේ ශ්රී ලවනා ශප දුජන ශප මු  ප්ෂණ් ශන ශව  ශන විඩ්  

ැදේල ශතනාශ . ශම් ශලෝනශේ හැම  ටනම පැතිිකලා තිශබන 

 ්ානන වසවතත්්ෂ. එවැනි ත්ත්තව්්ෂ තිබි්දී,  ශ) වන විට 

අපි ශ) ශ ෝත් ් ත) සමන් න ලා තිශබනවා.  පසුගි් 

සතිශේ දිනනට ශන විඩ් ශ ෝගී  400්ෂ, 410්ෂ, 425්ෂ පම  

වා්ධතා වු ා.  නමු්ත, මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමිකය්නි, ඊශේ නවස 

වන විට ඒ සවඛයාව 700 න්ෂවා ය රශ්  වැිජශවලා තිශබනවා. 

මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමිකය්නි, නැ  ශ) වැිජ වීම්ත එ්ෂන 

පසථවන ශන විඩ්  ැදේලනට අපි අත වනනවා. නවනයවරු 

රූපවාහිනි්ට ඇවිේලා අපට ේපශනසථ ශනනවා, ප්රශ  ) ශව න 

කි්ලා. ප්රශ  ) ශව න කි්ලා නවනයවරු ේපශනසථ ශනන අත  

ශ) ස)බ නශ්  ප්ධශේණ  න න ශලෝනශේ සමහ  

ර්තනවලි  ඇතැ)විට එ නතට්ත එශ හි වන විණබීජ්්ෂ බවට 

ශ) ශ ෝත් පිකව්ධතන් වනවා් කි්ද්දී්ත, අන අශේ  ශේ 

ශම න්ෂන සිද්නශවලා තිශබ ශ ?  නැ  විප්ෂණ්ට අව ය න  

තිශබනවා, ඊළප ශන විඩ්  ැදේල එතුම ලාශේ රය ්ධවානශ්  

ශතශන න. ඒ රය ්ධවාන් ශම න්ෂන? එන පැ්තතකි , ශත වි 

මහ්තවරු ශවනම ේශද් ඝෝණ  පව්තවනවා. ශත වි මහ්තවරු ශේ 

ඒ ේශද් ඝෝණ වලට අව ය න න පූ්ධ  නා්න්තව් අන 

එතුම ලා ලබා ශනනවා. මා නැ්ෂනා ශ) පා්ධලිශ) තුශ  සිටින 

එන ම ත්රීව ්කුශේ -නැනට සුළු ශම ශහ තනට නලි  එතුමා ශ) 

ස ාශව  එළි්ට ගි්ා.- රය ්ධවාන් ඇතිව ශත වි ේද්ශඝෝණ ් 

පව්තවන රනා ්.  නාතසල) තහලා ශහ ඳට නටනවා. ශහ ඳට 

නාතසල) තහලා,  තිඤථඤා ප්තතු න ලා, හුශ්ධ නමලා නටලා 

ශත වි ේද්ශඝෝණ  පව්තවනවා. ඒන මශේ ශද් පාලන ජීවිතශේ 

නැනපු හික අමුතුම ේශද් ඝෝණ ්්ෂ. ඒ කි් ශ , තම ශේ නැති 

බැිකනම ශහෝ තම ට එශප ශහ   ටින දි් එ කි්න එන 

කි් ශ  ශජ ලිශ් . ඒ ේද්ශඝෝණ වලට විප්ෂණශ්  

රය ්ධවාන් ලැශබනවා.  

අනි්ෂ අතට අන ශම න්ෂන ශව ශ ? මූලාසනාරූඪ තරු 

ම ත්රීතුමිකය්නි, ශ) වන විට ගුරු ේද්ශඝෝණ  පැවැ්තශවන බව 

අපට ශපශනනවා. ශන වැ)බ්ධ 12 වන නා සවස 2.00 වනශන ට 

මුනේ අමාතය තරු බැසිේ  ාජප්ෂණ මැතිතුමා 2022 වස  

ශවුවශව  අ් වැ් ශේඛන් ඉදිිකප්ත න නවා.  එතුමා ඉදිිකප්ත 

න න අ් වැ් ශේඛන් පිළිබඳව මට ව්ත, බබතුමිකය්ට ව්ත, 

විප්ෂණ්ට ව්ත කි් න බැහැ. ස,ම මුනේ අමාතයව ශ්කුම 

තම  ඉදිිකප්ත න න අ් වැ් ශේඛන් නි්මිකයත දින්ට 

ශතනැේලා තම  ඉදිිකප්ත නශළේ. ශ) අ් වැ් ශේඛන් තුළි  

 ශේ තිශබන ප්ර ථනවලට විසුන) සහ ශ්ෝජනා ඉදිිකප්ත ශවනවා. ඒ 

නටයු්තත සිදු වන බව නැන නැන එම දින ශනන ඇතුළත පුළුව  

ත ) ේද්ශඝෝණ  ල,සථති න  ශ  ශන ශහ මන කි්ා සමහරු 
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පා්ධලිශ) තුව 

නැ  බලනවා, මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමිකය්නි.  බබතුමිකය් 

නකි න ඇති, ඊශේ නවශසේ පා  පු ා ේද්ශඝෝණ  පැවැති රනා ්. 

පාශ්ධ වාහනවලට ් න විධි්්ෂ නැහැ. අ්හප්ත නාලගු ්්ෂ 

පවතින ශවලාශ  ගුරු ේද්ශඝෝණ  ක්රි්ා්තමන ශවනවා.  

මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමිකය්නි, ඊශේ නවස වන ශන ට 

පළමුවැනි ගුරු බිේල වා්ධතා වු ා. ඊශේ ශන ටශප ල ගුරු 

ේද්ශඝෝණ ්ට එනතු ශවච්ච අවුරුදු 27්ෂ වන වරුක  අසවනා 

ශමශනවි් එම ේද්ශඝෝණ ් පැවැති අවසථාාශ දී ඇන වැටිලා 

තිශබනවා. ඇ් ශනනි්ා් ශ ෝහලට ශතන ගි්්ත එම ශ ෝහශේදී 

මිකය්ශත සථ තිශබනවා. ඒ පිළිබඳව අපි  ජ්්ෂ හැටි්ට අශේ 

නනතාටුව ප්රනා  න නවා. 

මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමිකය්නි, ශජෝසේ සථටාලි  

මහ්තත්ාට, මහි න ජ්සිවහ මහ්තත්ාට තිබුණු ශන ළ දුන නැ  

සවසිුනනාන කි්ා අපි අහනවා. නසාන්්ෂ බැඳලා ටින නවසකි  

ශනෝනාට නරුතැබ්ෂ පිහිටලා කි්ා නැන ත්තතාම ශනෝනාට එන 

එන ඒවා න න හිශතන බව අපි න නවා ශ . ඇඹුේ ජාති න න 

හිශතනවා; ජ)බු න න හිශතනවා, ශල වි න න හිශතනවා, අඹ 

න න හිශතනවා. ඒ වාශේ ශ) මහ්තවරු ශන නාට්ත තිබු ා, 

ශන ළ දුන්ෂ. ඒ මහ්තවරු ශන නා පා ට බැහැලා ඉේලුශ  

ශම න්ෂන? අපි පා ට බැහැලා ගුරු ේද්ශඝෝණ  න න ශන ට 

ශප ලීසිශ්  ඇවිේලා තහ න නන,; තහන ශන ට වැශට න 

නන,; ශප ලීසිශ්  තහන ශන ට අපි්ත ශප ලීසි්ට තහ න නන,; 

එතශන ට ශවිජ ති් න නන, කි්ලා  ඉේලුශ . ශවිජ තැබුවාට 

පසථශසේ ඒ නවුරු ශහෝ මිකය් ගි්ාම ඒ මිකයනි්්ත අ ශතන  ට පු ා 

ගිහිේලා, ේද්ශඝෝණ ් න ශතන ් න  බවු  හැදුශ . හැබැ , 

ඒනට රණ්ඩුව ලැහැසථති නැහැ. එතුම ලා බලාශප ශ  ්තතු වුශණ් 

ශතෝයා ්  ාජප්ෂණ කි් ශ  මහා නරුණු නා්නශ්්ෂ, නරුණු 

පාලනශ්්ෂ බව කි් න . නමු්ත ඒන වුශණ් නැහැ, 

මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමිකය්නි.  

ශ) තරු ස ාශ  ඉ න සමහ  ම ත්රීවරු තම ශේ පි්ා හිටපු 

නාල් තැන න ශ  නැහැශ . නැ  ඉ න අ් ඒවා තැන න ශ  

නැහැ ශ . තම ශේ පි්ා හිටපු නාලශේ සිදු වුණු ශද්වේ පිළිබඳව 

නැ  ඉපදිලා ඉ න ශ) ප පු  න ශ  නැහැ. ඒ නාලශේ සිද්න 

ශවච්ච ශද්වේ අපි නැ්ෂනා ශ . ශන නාටම ශමෝට්ධ ස නේ  ට්්ධ 

එන  නැ)ශ). එන ට්්ධ එන  ශන නාටම නැ)ශ). ශම නන, ඒ 

ත ) ට්්ධ හිප්්ෂ තිබු ා. ට්්ධ එන නාලා පුච්චලා, ේද්ශඝෝණ  

ම්ධනන් න පු ්රමශ න්්ෂ තිබු ා. නවුරුහික ේශද් තමා 

විශ චන් නළා න) හවසථ වන ශන ට ඒ විශ චන් න පු 

ශනනාශේ මළ ශතන ටම  ාජය නා්න්ා ගි් ඉතිහාස්්ෂ අශේ 

 ශේ තිබු ා. අපි ඒවා න  ශ  නැහැ. එවැනි තුේටු ශනශ්ෂ 

ත්ත්තව්ට අපි වැශට ශ  නැහැ. හැබැ ,  ශම න්ෂන නැ  ශ) 

සිදු ව ශ ? තශ) නාාව්ෂ තිශබනවා ශ , එතහ න තහ න 

වඳින එනා්ත ශමෝඩා ්ා-වඳි න වඳි න තහන එනා්ත ශමෝඩා ්ාඑ 

කි්ලා. ඒ තැන අපි ශහ ඳ අවශබෝන්්ෂ ඇති න  ත න නන,. 

නැ  ශ)න නන,වට වඩා ා ගිහිේලා.  

මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමිකය්නි, නාාව්ෂ තිශබනවා ශ , 

එවතුශ්ධ ගිලිච්ච මිකයනිහාශේ නහ් ළපට වතු  රවා්ත එන  - 

ශප ේ තසථ නහ්්ෂ ේසට වතු  රවා්ත එන එ කි්ා. ශන ශහ ම්ත 

එන , ඊට පසථශසේ. පීුවශ  නැ්තන) ශේශ  න ලැශබ ශ  

නැහැ. ශ), ඊළප ශන විඩ් ැදේල හන න  ් ශ . මම ශ) 

නා  ් කි්ා ශප ුව) නශළේ ශම න්ෂන? ශ)  ශේ 

නවනයවරු , ශහන නා්ධ් මණ්ඩා ල්, ශසෞඛය ්ෂශණේත්රශේ සුළු 

ශසේවන් ,    විරුව  -ශ) සි්ලු ශනනා- ඒන  ාශි ශවලා මැඩා  

පව්තවපු ශන විඩ් ැදේල නැවත ප  ත ව න, ශන විඩ් වයාේත 

න  අශේ  ට නැවත වසා නමන ත්ත්තව්ට ප්ත න  න ේ්තසාහ 

කිීමම ශද් පාලන ව ශ්  න න අහිකුණ්යන ක්රි්ාව්ෂ. ශ)න, 

අහිකුණ්යන ක්රි්ාව්ෂ. ශන විඩ් වසවතත්ට ශත දුරු වන ශනනා 

නවුන කි්ා න ශ  නැහැ. සමහ  අ් ේද්ශඝෝණ  ලැහැසථති 

න  ; ජනතාව ශපළපාළිශේ අ ශතන ් . හැබැ , තම ශේ 

ශතන ම ශනශනකු ශන විඩ් ශ ෝත් වැලඳිලා  මිකය් ගි්ාම තම ශේ 

හෘන් සා්ෂෂි්ට අුවව ශ්තශ  , අපි තම  එනා ශන විඩ් පතු  න 

අව ය න න ශපළපාළි ූ නාන) නශළේ කි්ලා. මිකය  ඉදිික්ට 

පසථවැනි ැදේල රශව ්ත, ඒ පසථවැනි ැදේශල  ශ)  ශේ මිකය් ්න 

හැම ශනශනකුශේම ජීවිතවලට විප්ෂණශේ අ් -මා සමසථත්ටම 

කි් ශ  නැහැ- වත කි් න නන,, මූලාසනාරූඪ තරු 

ම ත්රීතුමිකය්නි. විප්ෂණශේ බබතුම ලා තම ශේ ශද් පාලන් 

න  න. අපි්ත ශද් පාලන් නළා. හැබැ , ශද් පාලන් න ලා 

 ශේ ජනතාවශේ ජීවිත එ්ෂන ශසේල) න  න හන න එපා. 

ශ)  ශේ අහිවසන ජනතාව්ත එ්ෂන ශසේල) න  න එපා. 

ජනතාවශේ ජීවිත එ්ෂන ශසේල) න පු ඉතිහාස්්ෂ තිබු ා. ඒ 

ඉතිහාස් නැවත ශතශන න හනන යුත්්ෂ බවට ශ)න 

පිකව්ධතන් න  න එපා කි්ා මම ඉේලනවා .  

මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමිකය්නි, රණ්ඩුශ  හිටි්්ත මම 

නා  ්්ෂ කි් න නන,. අශේ ශසෞඛය ශසේවා අනය්ෂණ 

ජන ාේතුමාට්ත වතකීම්ෂ තිශබනවා. ශසෞඛය ශසේවා අනය්ෂණ 

ජන ාේතුමා ශල කු ච්රශේඛන ඉදිිකප්ත න නවා.  නැ  තමන 

අහිවසන පවුලන මඟුේ ශත්්ෂ තිබුශ  ්ත, මහජන ශසෞඛය 

පීම්ෂණනතුම ලා ඒ මඟුේ ශතන ට පනිනවා. නින) ශන ශව  

පනි ශ ; මානය බ්ෂශනෝම අ ශතන . මානය බ්ෂශනෝම 

අ ශතන ඒ අ් මඟුේ ශතන ට පැ නාම, අශ  ඒ නසාන බඳි න 

ඉ න මනමාල්ාට සහ මනමාලි්ට ේතු  නකු  නින ව්ෂ නැති 

ශවනවා. ඒ අ් අේලාශතන නිශ ෝනා්න් න නවා. ශනවි 

හාමුදුරුවශ ! ශ)  ශේ අන  නහසථ ත   නේටි් ශබෝඩ් ේසථසා 

ශතන ශපළපාළි ්නවා. ඒ අ් එන එ්ෂශනනා ළවශවලා ඉ නවා, 

 face mask එන්ෂ ව්ත නාලා නැහැ. ශ)වා ස)බ නශ්  

ශම න්ෂන ත න තී දුව? අපි කි්නවා, නීති් න) නාට්ත එන 

විධි්ට සලන න කි්ලා. අ  තශ) ඉ න අහිවසන මිකයනිහාශේ 

මඟුේ ශතන ට, ම   ශතන ට නමන නීති්ම ශ)වාට්ත ක්රි්ා්තමන 

න  න. එශහම ශන න නවා න), ඒන එච්ච  සුබවාදී නැහැ 

කි්න එන අපි මත්ෂ න  න නන,.  

මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමිකය්නි, විප්ෂණ නා්නතුමා විශ්රාම 

වැටුේ ස)බ නශ්ුව්ත නාා නළා. එතුමා නැ  ශ) තරු ස ාශ  

නැහැ. එතුමා සිටි්ා න) තම  ශහ ඳ. මූලාසනාරූඪ තරු 

ම ත්රීතුමිකය්නි, අපට ශපශනන විධි්ට එතුමා නැ  හැසිශ  ශ  

ඇලිජ ශේ පුදුම පහන අශ්ත තිශබන ශනනා වාශත .  ව්ධණ 

2015 සිට 2019 න්ෂවා නාල් තුළ ඇලිජ ශේ පුදුම පහන එතුමා 

අශ්ත තිබු ා. එතශන ට ඒශ්ෂ ශතේ ඉව  වු ාන? එශහම 

නැ්තන) ඒ පහ  ති ් ප්තතු න  ත න බැික වු ාන? එශහම්ත 

නැ්තන) පහන ති්ාශතන එතුමා නළුවශ්ධ න හිටිශේ? ඒ නාලශේ 

ඇලිජ ශේ පුදුම පහන ති්ාශතන නළුවශ්ධ ඉඳලා එතුමා නැ  

විරුද්න ප්ෂණ් පැ්තශ්ත ඉඳශතන රණ්ඩුවට ේපශනසථ ශනනවා. 

ශනවි හාමුදුරුවශ ! බ් ේපශනසථ ටින එනා පැවැති රණ්ඩුවට 

දු නා න) ඒ රණ්ඩුව තවම්ත ශහ ඳට ශතන ්නවා ශ . එශහම 

න) අපි අන විප්ෂණශේ ශ ; අපට බල් ත න තවම බැික වනවා 

ශ . නැ  එතුමා ශ) කි්න සි්ලු ශද්වලට එනා විසුන) ශන න 

තිබු ා ශ . නැ  එතුමා ශ) තරු ස ාශ  සිටි්ා න), මම සතුටු 

ශවනවා එන ශන්නට.  

මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමිකය්නි, බබතුමිකය්ට්ත මතන ඇති,  

අශේ තරු චමේ  ාජප්ෂණ ඇමතිතුමාට්ත මතන ඇති, මම ශ) 

කි් න ්න නා  ්. එනා -2015දී- රණ්ඩුව ශප ළ න 

ලැහැසථති වන ශන ට නකුශ   ප්රනාන මාතෘනාව්ෂ හනාශතන 
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[තරු ශ ෝහිත අශේගු ව්ධනන මහතා] 
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ශපළපාළි ් න පට  ත්තතා. එසි්්ට 6්ෂ නන, අනයාපන් 

ශවුවශව . අනයාපන් ශවුවශව  සි්්ට 6්ෂ අනිවා්ධ් ්  

න  න නන,. අනයාපන් තම   ටන අනාතත්. ශ)  ශේ 

අනාතත් ැදශන න න) අනයාපන් ශවුවශව  සි්්ට 6්ෂ 

ශව  න  ත න නන,එ කි්මිකය  එනා ශපළපාළි ගි්ා. නවුන ඒ 

ශපළපාළිශේ ගිශේ? ඒනට ගි්ා -සමසථත් ශන ශව - 

මහාචා්ධ්වරු සහ වි ථවවිනයාල රචා්ධ්වරු.   

 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

තරු ඇමතිතුමා, බබතුමාට තව විනාිජ ශනනන නාල්්ෂ 

තිශබනවා. 

 

ගරු නසෝහිත් අනේගුණවර්ධන මහත්ා 
(ைொண்புைிகு லரொஹித அலபகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana) 

මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමිකය්නි, මට විනාිජ 25්ෂ දීලා 

තිශබනවා.  

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

එ් විනාිජ 23්ෂ න්ෂවා අඩු ශවලා තිශබනවා.   

 

ගරු නසෝහිත් අනේගුණවර්ධන මහත්ා 
(ைொண்புைிகு லரொஹித அலபகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana) 

ඒ මශේ ව න්ෂ නිසා ශන ශව . ඒන විප්ෂණ නා්නතුමාශේ 

ව න. මට ශන න, තව්ත විනාිජ 5්ෂ, මූලාසනාරූඪ තරු 

ම ත්රීතුමිකය්නි. මම ඒ ශවලාව අ ශතන ශන න).  

මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමිකය්නි, සි්්ට 6්ෂ අනයාපන්ට 

ශන න කි්මිකය  එනා ඒ අ් ශපළපාළි ගි්ා. ගිහිේලා ශම න්ෂන 

න  ත්තශ්ත? ශපළපාළි ගිහිේලා රණ්ඩුව ශප ළුවා. ජනතාව්ත ඒ 

අ්ට ඇහු)න  දු නා. ජනතාව කි වා, අශේ රණ්ඩුශව  

අනයාපන්ට සි්්ට 6්ෂ දීලා නැහැ කි්ලා. එතශන ට ්හ පාලන 

රණ්ඩුවට ඡ න් දු ශ  සි්්ට 6්ෂ අනයාපන්ට ශව  න වා 

ත න. ශමතුම ලා සි්්ට 6්ෂ අනයාපන්ට ශව  නළාන, නැද්න 

කි්න එන 2015 ව්ධණශේ ඉඳ  මුනේ ශව  න පු අ් වැ් 

ශේඛනවල සඳහ ව තිශබනවා. අපි කි්මු එශහම ශව  න  

ත්තතා කි්ලා. එශහම ශව  න  ත්තතා න), අන ශ) පා  පු ා 

ඉ න සි්ලු  ගුරුවරු  ශවුවශව  පළමුශවනි ශද් හැටි්ට 

ශම න්ෂන න  න තිබුශණ්? එශහම න) න  න තිබුශණ්, අවුරුදු 

24්ෂ න්ෂවා දිශවන ශ) වැටුේ විණමතාවට විසුනම්ෂ ලබා දීම ශ න? 

ඒන ශ  නළ යුතු වුශණ්. එශහම ශ න තරු ඇමතිතුමා? එනා 

අනයාපන්ට සි්්ට 6්ෂ ත න ගිහිේලා රණ්ඩුව්ත ශප ළා 

ත්තතා. මී්්ෂ නඩා  ශ  අත ශලවන න ශන ශව  ශ . ඒ හි නා 

එනා රණ්ඩුව ශප ළීම ශවුවශව  නශඩ් ගි් බ්ෂශනෝටම එනා 

කි් න තිබුශණ්, එනරු ාන  අශේ වැටුේ විණමතාව් ඉව්ත 

න  නඑ කි්න එන . නමු්ත, වැටුේ විණමතාව ඉව්ත නළාන? 

නැහැ ශ , මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමිකය්නි. වැටුේ විණමතාව 

ඉව්ත න  න ඒ අ්ට නාල් ශන ච්ච  තිබු ාන? අවුරුදු 5්ෂ 

තිබු ා. මම නලි  කි වා වාශේ, ඒ අවුරුදු 5 තුළ යුද්න්්ෂ 

තිබුශණ්්ත නැහැ; වසවතත්්ෂ තිබුශණ්්ත නැහැ; ර්ධිකන 

අ්ධබුන්්ෂ තිබුශණ්්ත නැහැ. ඒ ශම කු්ත නැතිව  එතුම ලා 

බලශේ සිටිශේ. අ තිමට එතහපු පන්කු්ත නැහැ-ශබශ්ධ පලුවකු්ත 

නැහැ.එ ඒ තැටලු එ්ෂන නැ  අපට තම   ට  ා  දීලා තිශබ ශ . 

නැ  න නවා ශමව  අ් වැශ්  ශ)නට විසුනම්ෂ ලැශබනවා 

කි්ලා. හැබැ , ශජෝසේ සථටාලි  මහ්තම්ා , මහි න ජ්සිවහ 

මහ්තම්ා , ඒ අ් එ්ෂන ඉ න අශන්ෂ ශතෝලශ්ෝ , විප්ෂණ්  

කි් න හනනවා, එඅපි න, තහලා තම  ශ)න ලබා ත්තශ්තඑ 

කි්ලා. න, තහලා ශ)වා ත න ගි් ඒ අ්ට අ  ශන ටශප ල 

ගුරුවික්ශේ මළ ශතන ට ් න පුළුව න? මම කි්නවා, නැ  ඒ 

මළශතන ්ත ් න කි්ලා. ඒ අ් ඒ මළ ශතන ්ත ් න නන,. ඒ 

ශත ේල ට නන, න  ශ  නාශේ ශහෝ ජීවිත්්ෂ නැති න ලා 

ඒන ේිජ  ශහෝ තම ශේ විශ ෝනතාව ඉදිික්ට ශතශන න .  

මම කි ශ  ඒන . එනා ඇලිජ ශේ පුදුම පහන සජි්ත ශප්රේමනාස 

මහ්තම්ා අශ්ත තිබු ා න),   නිේ වි්රමසිවහ මහ්තම්ා අශ්ත 

තිබු ා න) ශ)වා න ත න බැික වුශණ් ඇ ?  නැ  තිශබ ශ  

ඇලිජ ශේ ශන ශව ,  එසජි්තශේ පුදුම පහනඑ.  පහනට අලුති  

ශතේ නමලා, ති ් අලු්ත න ලා, අලුති  ප්තතු න ලා තම  අන 

ශ) ශන විඩ් වසවතත ත්ත්තව්්ත එ්ෂන  ශේ ඇතිශවලා තිශබන  

ප්ර ථනවලට විසුන) ශස ් න ් ශ .  හැබැ , ති ් අලු්ත 

නළාට, අලුති  ශතේ නැ)මාට බ් පහන ප්තතු ශව ශ  නැති 

බව අපි න නවා. ශනවි හාමුදුරුවශ ! බ් පහන ප්තතු න  ත න 

තිබු ා ශ , ඒ හිටපු නාල් තුළ. ඒ නාලශේ ප්තතු න  ත න 

බැික ශවච්ච පහන නැ  ප්තතු න  ත න පුළුව න? නන පට  

ත්තත ශ ලාශ  ඉඳ ම ප්තතු ශව ශ  නැහැ. හැබැ ,  

ශප වනවා.  

විශ්රාම වැටුප තැන තරු විප්ෂණ නා්නතුමා ශ) තරු ස ාශ දී 

නාා නළා.  එතුමා අශේ  ාජය ඇමතිව ්ාශත  විශ්රාම වැටුප 

ස)බ නශ්  ඇහුවා. මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමිකය්නි, බබතුමිකය් 

එනා පා්ධලිශ) තුශ  හිටිශේ නැහැ. අපට මතන , ්හ පාලන 

රණ්ඩුශ  පළමුවැනි අ් වැ් ශ්ෝජනාව. ඒශන  ශම න්ෂන 

කි ශ ? මීළපට,  ාජය ශසේව්ට ඇතුළු වන කිසි ශනශනකුට 

විශ්රාම වැටුප නැත. විශ්රාම වැටුප නපා හික න කි්ලා තම  

කි ශ . එශහම නටයුතු න පු රණ්ඩුවන ඉඳලා, අන විශ්රාම වැටුප 

තැන නාා න  න එතුම ලාට හිිකකිත්්ෂ, ලේජාව්ෂ කි්ලා 

එන්ෂ නැද්න? එශහම නටයුතු න පු රණ්ඩුවන ඉඳලා තම  

එතුම ලා අශප  අහ ශ , විශ්රාම වැටුප ශනෝ කි්ලා.  

ඊළපට, එබවශන ශල ්ත ශවච්ච, න න්තතා  ශවච්ච 

රණ්ඩුවට නැ  න ත න ශන්්ෂ නැහැඑ  කි්ලා එතුම ලා 

කි්නවා මම අහශතන හිටි්ා. මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමිකය්නි, 

ශ) රණ්ඩුවට බවශන ශල ්ත ශවච්ච රණ්ඩුව කි්ලා නැ  

එතුම ලා කි වාට, එනා  ශ) රණ්ඩුව බවශන ශල ්ත න  න  මහ 

බැවකුව මහ නවාශේ ශන ේල න,වා.  ට  නමාශතන  ශන ේල 

න,ශ ; ඉවග්රීසිශ්   ශන ේල න,ශ . එශහම න ලා තම  නැ  

ශ) ශම න්ෂන ශවලා තිශබ ශ  කි්ලා අහ ශ .  

මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමිකය්නි, අපි අවුරුදු ශනන්ෂ -මාස 

24්ෂ- ශන විඩ් වසවතත්්ත එ්ෂන තත න නශන ට,  එ   මාස 

20්ෂ විත  මුළු  ටම lockdown න ලා තිබුශණ්.  අපි මුළු  ටම  

වහශතන හිටිශේ. ර්ධිකන් හසුරුව න විධි්්ෂ නැහැ.  ට අ්ධබුන 

 ාශි්නට මුහු  දී තිබු ා. ශ) ත්ත්තව් අපට විත ්ෂ ශන ශව  

තිබුශණ්. හැම ශ ලාශ ම රණ්ඩුව , විප්ෂණ්  ශ) තරු ස ාශ  

බැ  ත නවා. අපි බල ශ  නැහැ ශ , ශලෝනශේ අශන්ෂ 

 ටවල ත්ත්තව් ශම න්ෂන කි්ලා.  අන ශලෝනශේ අශනකු්ත 

 ටවල තිශබන ත්ත්තව්්ත අපි බල න නන,. අන ජපානශේ 

ඉ න අපි න න කි්න සමහ  අ්ට නාා නළාම ඒ අ් කි්නවා, 

එලවනාවට එ න විධි්්ෂ නැහැ, අපිට තවම එ නත දීලා නැහැඑ 

කි්ලා. අපි ඇහුවා,  ශමච්ච  දියුණු  ටන තමු නා ශසේලා ට 

එ නත දු ශ  නැ්තශ්ත ඇ  කි්ලා.  එතශන ට කි වා, එSMS 

පක වුඩා ්්ෂ දීලා එන දින්්ෂ අපට නි්ම න ලා තිශබනවා,  ඒ 

දිනශ්  ඉසථශසේලා ගි්ාට අපිට එ නත ශන ශ  නැහැඑ 

කි්ලා. ඒ, ජපානශේ ත්ත්තව්. ශ), ශ්රී ලවනාශ  ත්ත්තව්. ශ්රී 

ලවනාශ  ශතන ට ශස ්ාශතන ගිහි , එ නත ලබාශතන 

නැ්තන) බශල  ශහෝ නම්ෂ නැහැ එ නත ලබා ශනනවා,  ට 

ර ්ෂණා න  ත න.  

2181 2182 



පා්ධලිශ) තුව 

 මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමිකය්නි, අපිට විශ චන පුරුදු .  බ් 

ත්ධජන-ත්ධජන්ත අපිට පුරුදු . නවා අපට අලු්ත ශද්වේ ශන ශව . 

ඒ බ්ෂශන ම අපට පුරුදු නිසා අපි කි්නවා, අපට රණ්ඩුව්ත 

හුරු , විප්ෂණ්්ත හුරු  කි්ලා. අපට ඒ ශනනම තැන ශහ ඳ 

පළපුරුද්න්ෂ,  අ්ත නැකීම්ෂ තිශබනවා. හැබැ , අපි අත මප නමා 

පැන දුවන රණ්ඩුව්ෂ ශන ශව .  අපි ප්ර ථනශ්  මප හිකන 

රණ්ඩුවකු්ත ශන ශව . අපි ප්ර ථන්ට ශනළි  ේ්තත  ශන න 

ලැහැසථති .  

විශ ේණශ් ම පුන්ධජනනී් බල ්ෂති්  ්ෂතිම්ත න මිකය   
2025 වස  වන විට ශ)  ශේ  සි්්ට 70්ෂ ජනතාවට අව ය 
න න පුන්ධජනනී් බල ්ෂති් ඇති න  න අව ය වැඩා  
පිළිශවළ අපි ක්රි්ා්තමන න නවා. මූලාසානරූඪ තරු 
ම ත්රීතුමිකය්නි, නැ  කිසි ශනශන්ෂ ශ) තැන නාා න නවාන? අපි 
ේපාධිනාික  60,000නට ැදකි්ා ලබා දු නා. ඊළපට, O/L Exam 
එන පාසථ ශන වුණු නරුව ට ැදකි්ා ල්ෂණ්්ෂ ලබා දු නා. ඒ 
තැන මුකු්ත නාා න නවාන? නැහැ, න පු ශහ ඳ ශද්වේ තැන කිසි 
ශන්්ෂ නාා ශව ශ  නැහැ. ඒනට නම්ෂ නැහැ. අපි පාසේ 
කිහිප්්ෂ ජාතින පාසේ බවට ප්ත න  තිශබනවා. ස,ම ප්රාශද්ය ් 
ශේන) ශන ේයාස්නම ජාතින පාසේ ශනන්ෂ ශහෝ තුන්ෂ න) 
න  තිශබනවා. ඒ වාශේම එනැ්්ෂ නතන සි්්ෂ නත එ වැඩා සටහන  
තුළි  නත  සි්්්ෂ වැිජදියුණු න  න අව ය න න වැඩා  
පිළිශවළ ක්රි්ා්තමන න  තිශබනවා. අනිද්නාට තරු මුනේ 
අමාතයතුමා ඉදිිකප්ත න න අ් වැ් තුළි  අපිට බලාත න 
පුළුව  ශවනවා, එතුමා ශන ශහ මන ග්රාමී් ජීවශනෝපා්  ්ෂතිම්ත 
න  න අව ය න න වැඩා  පිළිශවළ ක්රි්ා්තමන න  ශ  කි්ලා. 
ඒ වැඩා  පිළිශවළ ඉදිික්ට ශතන් ශ  ශන ශහ මන කි්න එන 
අපිට ශබ ශහ ම පැහැදිලි .   

  අශේ ශන ළඹ ව ාශේ නැශපනහි  ප්ධ් ත් සහ බටහි  
ප්ධ් ත් නාවින ශ්ෂ ද්රසථාාන්්ෂ බවට ප්ත න  න අව ය 
වැඩා  නටයුතු න නවා. අශේ තරු ඇමතිතුමා, එවාික ශසෞ ාතයාඑ 
වැඩා සටහන ්ටශ්ත, පු ා  තා්ෂණ ් හා නූතන විනයාව එනතු 
න තනිමිකය  වැ  5,000්ෂ ප්රතිසවසථන  ් කිීමශ) වැඩා  පිළිශවළ 
ර )  න  තිශබනවා.  ඒ නිසා ශ)වා තැන ශම න විශ චන 
තිබු ්ත, 2022 ව්ධණ් සඳහා  ඉදිිකප්ත න න අ් වැ්්ත සමප 
අභිශ්ෝත ජ්ශතන, සවචා න වයාපා ් දියුණු න  න අව ය 
න න වැඩා  පිළිශවළ්ත එ්ෂන අපි නැඟිටිනවා. හැබැ , ඒනට 
බානන් ශවලා තිශබ ශ  ශ) ේද්ශඝෝණ   රදි් තුළි  
ශන විඩ් පැතිීමම  වැිජ කිීමමට න න ේ්තසාහ් . හැබැ , අපි එම 
අභිශ්ෝත්  ා ශතන  ට ර්ධිකන ව ශ්  නැඟිටුව න අව ය 
වැඩා  පිළිශවළ  ක්රි්ා්තමන න නවා් කි්න නා  ් මත්ෂ 
න මිකය , මට ශවලාව ලබා දීම පිළිබඳව බබතුමිකය්ට්ත සථතුතිව ත 
ශවමිකය  මශේ නාාව අවස  න නවා.  

 
්රශයීය්නය  වාිමු ඛ කසන ලදී. 
வினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 
 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
තරු ඉ ා  වි්රම ්තන ම ත්රීතුමා. බබතුමාට විනාිජ 8න 

නාල්්ෂ තිශබනවා.  

 

[අ. ා. 12.13] 

 

ගරු ඉසාන් වික්රමසත්න මහත්ා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon. Eran Wickramaratne) 

ශබ ශහ ම සථතුති , මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමිකය්නි.  

ශමව  අ් වැ් ඉදිිකප්ත කිීමශ) දී තරු මුනේ ඇමතිතුමාට 

ශල කු නා්ධ්  ා ්්ෂ තිශබනවා. අන තිශබන අභිශ්ෝතවලි  

එන්ෂ පම   එතුමාට පාලන් න  න බැික වුශණ්.  ඒ, ශන විඩ් 

වසවතත් පිළිබඳ අභිශ්ෝත්. අශන්ෂ අභිශ්ෝත බ්ෂශන ම ශ) 

 ජ්  නි්ධමා ් න පු අභිශ්ෝත. නැ  එතුමාට ඒ අභිශ්ෝතවලට 

මුහු  ශන න සිදු ශවලා තිශබනවා.  ගි් සතිශේ  ශ) තරු 

ස ාශ  දී  ඇමති ශනශනකු්ත  කි වා, එනාම ්න ඉඳශතන 

 ජශේ තු  හත  ශනශන්ෂ තී   අ ත්තතාට පසථශසේ අපට 

ශමතැනට ඇවිේලා අත ේසථස න කි්නවාඑ කි්ලා.  පළමුශවනි 

අභිශ්ෝත්  විධි්ට, ශ)  ජ් සමා ත   ජ්්ෂ ශතන ්නවා 

වාශේ එන්ෂ  තිශබනවා. ඒ, නා්ධ් සානන බලනා්  හ හා. 

ශන විඩ්  එ න්තන   වැඩා  පිළිශවළට නා්ධ් සානන බලනා්්ෂ 

හැදුවා. අතයව ය  ාණ්ඩා  ශබනා හැීමමට තව්ත නා්ධ් සානන 

බලනා්්ෂ හැදුවා. නිකද්රතාව තු   කිීමමට තව එන්ෂ හැදුවා. 

ර්ධිකන පුන්ධජීවන් හා පිකස ් ර ්ෂණා කිීමශ) ති ස  වැඩා  

පිළිශවළට තව එන්ෂ හැදුවා. නැශතනහි  ප්රශද් ශේ පු ාවසථතු 

ර ්ෂණා කිීමමට තව එන්ෂ හැදුවා. මම නැනශතන හිටිශේ නැහැ, 

නැ ශපනහි  ප්රශද් ශේ විත   පු ාවසථතු තිශබ ශ  කි්ලා. මම 

හිතුවා  ශේ අශන්ෂ තැ වල්ත පු ාවසථතු තිශබනවා කි්ලා. 

ඊළපට,එඑන  ට්ෂ- එන නීති්්ෂඑ කි්ලා නීති ස)පානන්ට තව 

නා්ධ් සානන බලනා්්ෂ හැදුවා.  ශ) ශවලාශ   තරු අධින   

ඇමතිතුමා ස ාශ  නැහැ. එතුමා වෘ්තතී්ශ දිශ්්ෂ. අප න නා 

විධි්ට න) එතුමා නීති ස)පානන නටයුතු ර )  න මිකය  හිටපු 

පුද්තලශ්්ෂ. නමු්ත, නැ  ඒ ශවුවශවුව්ත නා්ධ් සානන 

බලනා්්ෂ ප්ත න  තිශබනවා. නැ  ශ) විධි්ට නා්ධ් සානන 

බලනා්  තිශබනවා. ඒ වාශේම නීතිම් වයවසථාාශව  

ස)පානන් වුණු  ාජය ්රම විධි තිශබනවා. එතශන ට ශ) ශනනම 

සමා ත ව ක්රි්ා්තමන ශවනවා. ශ) ශනනටම බදු ශතවන 

ජනතාවශේ මුනේ තම  ් ශ . ඉති  ශම න්ෂන ශ)ශ්ෂ 

ශ්තරුම? නා්ධ් සානන බලනා්වලට ප්ත ශවන පුද්තල්  තැන 

අපට ප්ර ථන තිශබනවා. ශම නන, ශ) පුද්තල්  නා්ධ් සානන්ට 

සුදුසු න කි්ලා අපට හිශතනවා. ජනාධිපතිතුමාට නළ ේන  නිසා 

ශ) අ් ශ) නා්ධ් සානන බලනා් වලට  ප්ත නළා න? එතශන ට 

නැබිනේ මණ්ඩා ලශේ වතකීම ශම න්ෂන? ඇ්තතටම ශ)නට වත 

කි් න නන, ව ශ  නා්ධ් සානන බලනා් න, නැබිනේ 

මණ්ඩා ල් න? ශ)න අපි ශන ශව  ප්ර ථන න  ශ .  ජශේ ඉ න 

ඇමතිවරුම ශ) තැන ප්ර ථන න නවා.  

ඊළපට, මුනේ ඇමතිතුමාට තව්ත ශල කු අභිශ්ෝත්්ෂ 

තිශබනවා. ඒන තම  ශ)  ශේ වපු ලා තිශබන ජාතිවාන් හා 

ව්ධතවාන් තු   කිීමමට නටයුතු කිීමම. මම ශතෝ ා ත්තශ්ත 

නැහැ, ලවනාශ  ේපදි න. ඇශමිකනාශ  ේපදි න තිබු ා; 

ඉ දි්ාශ  ේපදි න තිබු ා; යුශ ෝපශේ ේපදි න තිබු ා. මම 

ශතෝ ා ත්තශ්ත නැහැ, සිවහල පවුලන ේපදි න.   වි්රම ්තන 

පවුශේ ේපදි න මම ශතෝ ා ත්තශ්ත නැහැ. මම එශහම ශතෝ ා 

ත්තශ්ත නැහැ. එත ශන ට මම ශතෝ ා ත්තශ්ත නැති ශද්වේවලට 

මම වතකි් න නන, න? අපි වත කි් න නන,, අපි ශතෝ ා ත්තත 

ශද්වේවලට . අපි න නවා, තරු මහි න  ාජප්ෂණ අතමැතිතුමා 

මැනමුලන සිවහල ශබෞද්න පවුලනට නාව ේපත ලැබූ බව.  විවාහ 

වුණු එම මැතිනි් නශතෝලින පවුලන ේපත ලැබුවා.  ඒ ශනශනනාම 

ඒන ශතෝ ා ත්තශ්ත නැහැ. මම ශතෝ ා ත්තශ්ත නැහැ, මශේ පි්ා 

කිතුුව  කි්න එන. මශේ බිිකඳ ශතෝ ා ත්තශ්ත නැහැ, ේඩා  ට 

සිවහල-ශබෞද්න පවුලන ඇ් ේපදිනවා කි්න එන. ඒවා ශතෝ ා 

ත්තත ශද්වේ ශන ශව . ශ)වා අපට ඉශේටම ලැබුණු ශද්වේ.  

ව්ධතවාන්, ජාතිවාන් ශද් පාලන්ට පාවිච්චි න න එන අපි 

ප්රති්ෂශණේප නළ යුතු . ඇ්තතටම අන  ට මුහු  ශනන ප්ර ථන් 

ශ)න . හැම තැනම,  හැම ජාතිශේ ම අ තවාදී  සථවේප්්ෂ 

ඉ නවා. සිවහල ජාතිශේ අ් අ තවාන් ස)පූ්ධ  ශ් ම 

ප්රතිශන ථණේප න නවා. නමු්ත කුඩා ා පිිකස්ෂ ඉ නවා, ඒ සමහ  අ් 

රණ්ඩුවට ිකවතලා වාශේ තම  ශපශන ශ . ජනාධිපතිතුමාව 

2183 2184 
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ක්රි්ා න ව න ඒ අ් ශපනී සිටිනවා. ඒ වාශේම පිට ට 

ජීව්තශවන ලාවකිනශ්ෝ අතශ්ධ්ත වැිජ පිිකස්ෂ  ලාවකින 

අනනයතාව අවශබෝන න ශතන ඉ නවා.  එශහ්ත ජාතිවාදී අ් 

ටින ශනශන්ෂ ඉ නවා. නමු්ත, බහුත  ශනමළ ජනතාව ලාවකින 

අනනයතාව ශවුවශවුව  ශපනී සිටි ශ .  

ශ) ඩා ්සථශපෝ ාව ඇ්තතටම  ටට ව්තනම්ෂන, නැ්තන)  ටට 

බැ නම්ෂන කි්න ප්ර ථන් අපි අහ න නන,. ලවනාශ  

ඩා ්සථශපෝ ාව ශලෝනශේ තිශබන ශල කුම ඩා ්සථශපෝ ාවලි  

එන්ෂ. ඒ කි් ශ  පිට ට ඉ න ලාවකින්   සවඛයාව අපි 

ලාවකින ජනතාවශත  ශබදුශව ්ත, ශලෝනශේ තිශබන ශල කුම 

ඩා ්සථශපෝ ාවලි  එන්ෂ තම  ශ)න. ශ) ඩා ්සථශපෝ ාශ  සිටින 

අ්ට ්) අනයාපන මේටම්ෂ තිශබනවා, හැකි්ාව  තිශබනවා, 

මූලයම් ව ශ්  ත්තත්ත ශඩා  ල්ධ, පවු) පවා තිශබනවා. ශ) 

අ්ට පුළුව , ශ)  ටට ඇවිේලා ේන  න  න. එම නිසා ශ) අ් 

ව්තනම්ෂන, බැ නම්ෂන කි්න එන මුනේ ඇමතිතුමාට අලුශත  

හිත න සිදු ශවනවා. 

අන ශන විඩ් අ්ධබුන් තැන්ත නාා නළා. ශන විඩ් අ්ධබුන් 

නාටව්ත පාලන් න  න පුළුව නම තිබුණු අ්ධබුන්්ෂ 

ශන ශව . නමු්ත, ශ)  ජ් අඩුශව ම වි්න) න ලා තිශබ ශ  

ශන විඩ් අ්ධබුන් සඳහා . මශේ source එන, IMF Policy 

Tracker. මම ජාතය ත  මූලය අ මුනශල  තම  ශ) නරුණු 

ලබාශතන තිශබ ශ . ඒ අුවව, ලවනාව ශන විඩ් සඳහා වි්න) 

න පු ප්රමා ් 2020දී රුපි්ේ බිලි්න 117 . 2021දී රුපි්ේ 

බිලි්න 53 . බ්ෂශනෝම රුපි්ේ බිලි්න 170 . මාලදිව න 

ශන විඩ් සඳහා වි්න) න පු ප්රමා ් නළ ශද්ය ් නිණථපානනශ්  

සි්්ට 6.9 ; ඉ දි්ාව 3.5 ; ඇ ථඝනිසථතාන් 2.1 ; 

පාකිසථතාන් 2 ; බවතලාශද් ් 1.4 . ශ්රී ලවනාව තම  අඩුම 

ප්රමා ්්ෂ වි්න) න  තිශබ ශ . ඒ ප්රමා ් සි්්ට 0.8 . එම 

නිසා බබතුම ලා ශන විඩ් අ්ධබුන් පිටුපස හැවගිලා හික් ශ  

නැහැ. ශ) අ් ශ) අ්ධබුන් ඇති නශළේ ශන විඩ්වලට ප්රාමශ් . 

ර්ධිකන් විනා  නළා.  ශේ රනා්ම නඩා ානේපේ නළා. ඒ නිසා 

තම  ශ)  ශේ දුේප්ත මිකයනිසු ට නැ  ශල කු පීඩා න්්ෂ ඇතිශවලා 

තිශබ ශ . ශන විඩ් ම   සවඛයාව දිහා බැලුව්ත, ලවනාශ  

ම   සවඛයාවට අඩු . 

ජාතය ත  ශවශළඳ ශප ළ අප තැන වි ථවාස්්ෂ නැහැ. ශ) 

හැම ශශ්රේක තත කිීමම්ෂම වුශණ් ළපදී . මූස්සථ ර්තනශේ 

ශශ්රේක තත කිීම) අුවව ලවනාව පහළටම ගිහි  තිශබනවා. තරු 

මුනේ ඇමතිතුමනි, ඊළපට අපට ේද්නමන්ට මුහු  ශන න සිදු 

ශවනවා. විශද්  ශ ේණ්්ෂ ශන මැතිව අපට රුපි්ශේ අත් 

පාලන් න  න බැහැ. නමු්ත, ඒන තම  න  න හැදුශ . 

එතශන ට මුනේ අච්චු තහනවා. අසීමිකයත ශලස මුනේ අච්චු 

තහනශන ට අනිවා්ධ්ශ් ම මහ බැවකුවට ්) පි්ව ්ෂ ත න 

ශවනවා. ජූලි මාසශේ සිට රහා වල මිකයළ ත   ඉහළ  ශත සථ   

තිශබන බව අපට ශපශනනවා. එළවලු මිකයල -ශබෝවචි, නැ ේ, ලී්ෂසථ 

නන, එනන මිකයල- බැලුශව ්ත මාස්්ෂ තුළ කිශලෝවන මිකයල රුපි්ේ 

100කි  ඉහළට ගිහි  තිශබනවා. එන), සි්්ට 10කි  

වැිජශවලා තිශබනවා. ඒ කි් ශ  ේද්නමන් ඉහළි  ඉහළටම 

්නවා. ශම් අවස  න  න ් ශ  ශන තැනි න? අපි 

ඉතිහාසශ්  පාඩා ම්ෂ ඉශතන ත න නන,. ශ) ප්ර ථන්ට 

පිළිතු ්ෂ දු ශ  නැ්තන) බඩා ගි න නැශනනශන ට මිකයනිසථසු 

අනිවා්ධ්ශ්  පා ට බහි න ්නවා.  

මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමිකය්නි, ශ) වනශන ට අපට 

අනා්ධ්්ෂණමතාව්ෂ නකි න තිශබනවා. ඒ වාශේම අධිපති 

්රම්්ෂ, ජනාධිපති ්රම්්ෂ ඇති න  ශතන ්නවා.  ශේ මිකයනිසථසු 

ඒ තැන ප්ර ථන න නවා. එත ශන ට ජනාධිපති ්රම්  ශ)  ටට 

සුදුසුන, නැද්න කි්න ප්ර ථන් එනවා. ශ) බ්ෂශනෝම නි්ධමා ් 

න පු ප්ර ථන. සථවා ාවින ප්ර ථන්නට තිශබ ශ  ශන විඩ් අ්ධබුන් 

පම  . වැ දි ප්රතිප්තති සහ අනා්ධ්්ෂණම නළමනානාික්තව් 

නිසා ශ) වනශන ට ජාතින හා ජාතය ත  වි ථවාස් බිඳවැටිලා 

තිශබ ශ . එම නිසා නැන ගිශ් ්ත නත තම ශන නැන ගිශ් ්ත 

අශේ  ට අතහැ ලා ඇශමිකනාශ  ් න පුළුව  කි්න නාාව 

මම කි්නවා. ඒ නිසා ශ) නරුණු තැන හිතලා  ටට ශසෞ ාතය් 

ේපනවන අ් වැ්්ෂ ඉදිිකප්ත න  න කි්ලා මුනේ 

ඇමතිතුමාශත  මා ඉේලා සිටිනවා.  

සථතුති . 
 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
තරු ගු තිලන  ාජප්ෂණ ම ත්රීතුමා. බබතුමාට විනාිජ නහ්න 

නාල්්ෂ තිශබනවා. 

[අ. ා. 12.22] 
 

ගරු ගුණතිලක සාජපක්ෂ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு குணதிலக ரொஜபக்ஷ)  

(The Hon. Gunathilaka Rajapaksha) 

මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමිකය්නි, අන දිනශේ ඉදිිකප්ත න  

තිශබන පන්ත ශනටු)ප්ත ශනන සහ ශ ගුලාසි රදි් තැන නාා 

න  න අවසථාාව ලැබීම පිළිබඳව මා සතුටු ශවනවා. විශ ේණශ්  

ශ) තැන නාා කිීමශ)දී,  ජශේ ර්ධිකන ප්රතිප්තති අුවව ලවනාශ  

සවව්ධනන ක්රි්ාවලි් ඉදිික්ට ශතන ්,ම සඳහා ශද්ය ්, විශද්ය ් 

රශ්ෝජන්  ප්රව්ධනන් කිීමම, ශ තව්ත කිීමම තැන්ත නාා 

න  න නන,.  

ලවනාව ර්ධිකන ශ්ෂ ද්රසථාාන්්ෂ බවට ප්ත කිීමමට න) 

සුද්නාශේ නාලශේ තිබුණු පැ ක  නීති-ීමති, අ  පන්ත අනට 

තැළශපන රනා ්ට ශවනසථ වි් යුතු නාල් නැ  එළඹිලා 

තිශබනවා. මම නැ්ෂනා, පසුගි් පා්ධලිශ) තු ැදසථවී) කිහිප්නදීම 

නීති ්ෂශණේත්රශේ වි ාල ශවනස්ෂ අධින   අමාතය තරු අලි සේික 

මැතිතුමා විසි  න ුව ලැබූ බව. මම හිත ශ  ඒන ඉතාම ශහ ඳ 

ශන්්ෂ. අපි පසුගි් නාලශේ නීති ්ෂශණේත්රශේ අඩුපාඩු ශත ඩා ්ෂ 

නැ්ෂනා. ඉතාම ශ තව්ත විධි්ට එතුමා නීති ්ෂශණේත්රශේ 

ශවනසථන) ඇති නළා. නීති-ීමති සවශ ෝනන් න මිකය   ටට නව 

නීති පද්නති්්ෂ ශත ඩා නැඟීශ) අ මුක   එතුමා ඒ නා්ධ්  ා ් 

සා්ධානව ඉදිික්ට ශතන ගි්ා. ඒ වාශේම අන අග්රාමාතයතුමා්ත, 

මුනේ අමාතයතුමා්ත  ටට තැළශපන සවශ ෝනන කිහිප්්ෂ 

ශතශන න නටයුතු න නවා.  

විශ ේණශ් ම මම මත්ෂ න  න නන,, රතාමිකයන හා විතාමිකයන 

පනත පිළිබඳව. ශබ ශහෝ  ටවලට -විශ ේණශ් ම යුශ ෝපශේ 

 ටනට- ශමශහේ ඉඳලා වීසා එනට සේලි බඳි න වුශ  ්ත අපි 

ශල කු මුනල්ෂ ශතව න නන,. එශලස ශල කු මුනල්ෂ වීසා එනට 

ශතවා තම  අපි ඒ  ටට ් ශ . නමු්ත, පිට ටි  අශේ  ටට එන 

අ් සඳහා ශබ ශහ ම ශස ච්ච) මුනල්ෂ තම  අපි අ් න  ශ . 

අන ඒන ශවනසථ වි් යුතු . අශේ  ටට විශද්  සවචා න්  එනවා 

වාශේම ඒ අ්ශත   ටට එන රනා්ම්ත වැිජන  තත යුතු . 

එ්ෂනහසථ නවසි් හතළිසථ ත  වල තිබුණු නීති-ීමති, අ  

පන්තවලට ්ට්ත ශන වී අනට තැළශපන රනා ්ට ඒ නීති-ීමති 

ශවනසථ වි් යුතු . මම හිත ශ  රතාමිකයන හා විතාමිකයන 

(සවශ ෝනන  පන්ත ශනටු)පති  ඒන තම  න ශතන ් න 

බලාශප ශ  ්තතු ශව ශ . මම නාා න  ශ  ඒ පැ්තත තැන 

විත ්ෂ ශන ශව .  

විශ ේණශ් ම රන්න අපන්නනරුව  තැන නාා 

නශළ ්ත, පසුගි් නාලශේ සීනි සඳහා වූ බද්න  ත විසිපහ න්ෂවා 

2185 2186 



පා්ධලිශ) තුව 

අඩු නළා. ඒ, රශ්ෝජන්  දිිකම්ත න  නට . හැබැ , ඒශන  

ජනතාවට සහන්්ෂ ලැබු ාන, නැද්න කි්න එන අපට්ත 

ප්රශහේළිනාව්ෂ. නමු්ත, අපි ශමව  රශ්ෝජන්  වි ාල පිිකසනට 

පිට ටි  සීනි ශත වීම සඳහා අවස ් ලබාදීලා තිශබනවා. අපි 

ශම   බලාශප ශ  ්තතු ශව ශ  ජනතාවට වැිජ ශසත්ෂ 

සැලසීම . නැනට ශවශළඳ ශප ශළේ සීනි කිශලෝව රුපි්ේ 140, 

150, 160 වාශේ මිකයල ත  වලට විකිශ නවා. ශ) විධි්ට ් න 

අතහැිකශ් ්ත සීනි කිශලෝවන මිකයල රුපි්ේ 260, 280 න්ෂවා ් න 

ඉඩා  තිශබනවා. ඒ නිසා වැිජ රශ්ෝජන්  පිිකසනට සීනි 

ශත ව න අවස  දු ශන ්ත, ශවශළඳ ශප ළ ත තනාික්තව්්ෂ 

ශ)  ට තුළ ඇති ශවනවා. ඒ ශවශළඳ ශප ළ ත තනාික්තවශේ 

වාසි් අපි ජනතාවට ශන න නන,. ඒන තම   ජශේ අ මු . ඒ 

නිසා එ් ශහ ඳ වැඩා ්ෂ හැටි්ට  මා නකි ශ . හැබැ , ශ) සි්ලු 

ශද්ම  ජ් න  ශ  අභිශ්ෝත මැන .  

ඉ ා  වි්රම ්තන විප්ෂණශේ ම ත්රීතුමා කි්නවා ඇහු ා, 

ශන විඩ් ශ ෝත්ට අඩුශව ම වි්න) නශළේ ශ)  ජ් කි්ලා. 

එශහම න), එතුමාශත  අපට අහ න ශවනවා, ශලෝනශේ 

නනව්ත්ැ , බලව්ත්ැ  කි්න  ටවේ අතික  අශේ  ට ශන විඩ් 

එ න්තන  ශ්  පසථවන තැනට රශ  ශන ශහ මන කි්ලා. ඒ 

නිසා නටට එන එන විධි්ට එන එන ශද්වේ කි් න එපා. අශේ 

ජනාධිපතිතුමා රෑ නවේ ශන නිනා  ට  ටවල නා්න් ට 

ශපෞද්තලිනවම නාා න ලා ශ)  ටි  ශන විඩ් වසවතත් සමන් 

න  න ත නා වූ ඒ වයාපා ්ට, ත නා වූ ේ්තසාහ්ට 

ශනනහිලින) න  න එපා. ඒ වාශේ නාා කි්න අ්ශේ නටට 

පු්තතල) ශහ ික නමාවි. ඒ නිසා ශන විඩ් ශ ෝත් ස)බ නශ්  

අශේ  ට, අශේ ජනාධිපතිතුමා තම  අඩුශව ම වි්න) නශළේ කි්ා 

කියූ ප්රනා ් ඉේලා අසථ න  ත න කි්ා මා එතුමාශත  ඉේලා 

සිටිනවා. 

මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමිකය්නි, ඒ වාශේම මනයම අධිශ ගී 

මා්ධත් තැන්ත මම කි් න නන,. විරුද්න පා්ධ ථව් පැ්තශ්ත ඉදිික 

ශපශළේ ඉ නවා, තරු ල්ෂණථම  කිිකඇේල ම ත්රීතුමා. අපට 

මතන , තරු මහි න  ාජප්ෂණ හිටපු ජනාධිපතිතුමා මහුවව ට -

විශ ේණශ්  මනයම පළාතට- මනයම අධිශ ගී මා්ධත් හන න 

නටයුතු ර )  නළ බව. 2014දී තලශතන  න්ෂවා එ් හන නට 

මුේතල ති්ලා, 2018 ව්ධණ් ශවනශන ට එම මා්ධත් විවෘත 

න  න  සැලසු) න  තිබුශණ්.  නමු්ත 2015දී ්හ පාලන 

රණ්ඩුව ශ)  ට  ා  ත්තතාට පසුව, ඒ අ්ට අවුරුදු 5්ෂ 

්නතුරු්ත -2015 සිට 2020 ශවනතුරු- එම මා්ධතශේ නටයුතු 

අවස  න  න බැික වු ා. හිටපු ඇමතිව ්කු වන තරු 

ල්ෂණථම  කිිකඇේල මැතිතුමා මහුවව  දිසථත්රි්ෂන් තම  

නිශ්ෝජන් න  ශ . මම එතුමාට තරු න නවා. අපි වි ථවාස 

නළා, එතුමා මනයම අධිශ ගී මා්ධත් හන  කි්ලා. නමු්ත, අවුරුදු 

5්ෂ ්නතුරු කිිකඇේල හිටපු ඇමතිතුමාට මනයම අධිශ ගී මා්ධත් 

හන න බැික වු ා. 

නමු්ත එතුම ලාශත  පසුව බල්ට පැමිකයක  අශේ රණ්ඩුශ  

තරු ශජ  සථට  ඇමතිතුමා අශේ තරු මහි න  ාජප්ෂණ 

අතමැතිතුමාශේ රශි්ධවාන් මැන මනයම අධිශ ගී මා්ධතශේ මීිකතම 

සිට කුරු ,තල න්ෂවා ශන ටස ඉදින ලා ශ) මාසශේ විවෘත 

කිීමමට නටයුතු ලැහැසථති න  තිශබනවා. අශේ  ජ් බල්ට ප්ත 

ශවලා ශබ ශහ ම ශනටි නාල්්ෂ තුළදී, අවුරුදු පහ්ෂ තිසථශසේ 

මනයම අධිශ ගී මා්ධතශේ වැඩා  අවස  න  න බැික වුණු 

කිිකඇේල මැතිතුමාට ේ  තැශන න ඒ නටයුතු න ශතන 

්නවා. අපි නැ්ෂනා, ශන ළඹ සිට මීිකතම න්ෂවා  වන ශන ටස 

හනනශන ට, තහ්ෂ හ සථ න ශතන එඒ තහ ශමච්ච  වටිනවා, 

ශලෝනශේම තිශබ ශ  එ   එන තහ එ කි්ලා 

තමු නා ශසේලා ඒ නටයු්තත අවහි  නළ  හැටි. හැ න,වට 

ජනමානය තුළි  ප්රචා ් වන නාා අහශතන ඉ නා විප්ෂණ් අන 

වනවිට හිතාශතන ඉ නවා, ශ) රණ්ඩුව ඉව   කි්ලා. රණ්ඩුව 

ඉව  නැහැ. අපි පට  ත්තතා විත  . ශහට-අනිද්නා ශවනශන ට 

බල න, ශහ ඳ ශහ ඳ ශසේල). 12වැනි නා අ් වැ්  ඉදිිකප්ත 

කිීමශම  පසු  තමු නා ශසේලාශේ නටවේ වැශහ .  

ශප ශහ   ප්ර ථනශේදී්ත වසවිශස  ශත   රහා ්්ෂ ශ)  ශේ 

ජනතාවට ලබා ශන න නන, කි්ලා අශේ අතිතරු ජනාධිපතිතුමා 

නි්ධභීතව ක්රි්ා නළා.  
 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
තරු ම ත්රීතුමනි, බබතුමාට තව විනාිජ ශනනන නාල්්ෂ 

තිශබනවා. 
 

ගරු ගුණතිලක සාජපක්ෂ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு குணதிலக ரொஜபக்ஷ)  

(The Hon. Gunathilaka Rajapaksha) 

මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමිකය්නි, ඊට අමත ව මට තව විනාිජ 

ශනන්ෂ ලබා ශන න.  

අන අශේ තරු මහි නාන න අලු්තතමශේ නෘෂින්ධම 

ඇමතිතුමාශේ පි තූ , එතුමාශේ රූප්  විධි්ට පඹශ්ෝ 

හනාශතන ඒවා පුච්චනවා. ඒවා වළලනවා; රශ්්ත 

 ශත ඩා ත නවා; ශප ලුවලි  තහනවා. ශන ච්ච  ලේජන! 

විප්ෂණ්ට  මීට වඩා ා ශන්්ෂ න  න නැද්න? ලේජා නැති වැඩා  

න  න එපා. ඒ ශන ච්ච  නළ්ත අපි බ්ෂශනෝම්ත නැමැති , 

තමු නා ශසේලා්ත නැමැති  වස විස නැති රහා  න න. 

ශන ළඹ 07 මිකයනිසථසු න ශ  වසවිස නැති රහා ; නාබනින 

ශප ශහ  වලි   නිණථපානන් න පු රහා .  ලේජ .  

හිත න එපා, ශ) රණ්ඩුවට අන වැශට , ශහට වැශට  

කි්ලා. තමු නා ශසේලා එශහම හිතනවා න), ඒන මකන්්ෂ. අපි  

වස විශස ශත   රහා  ශන න නන, කි්ලා තරු පූජය  තන 

හාමුදුරුශවෝ මානය තුළි  හැම නාම නාා නළා. විප්ෂණශේ ඉ න 

ශන ට අපි නැ්ෂනා. නමු්ත අන ේ නා ශසේශේ එච්ච  සද්න්්ෂ 

නැහැ, ඒ තැන. අපි බැලුවා, ශම නන  ශ) කි්ලා. ේ නා ශසේට 

පුළුව  හත  වශේටම ගිහිේලා සථවාමී  වහ ශසේලා්ත එ්ෂන 

නාබනින ශප ශහ  වල තිශබන වටිනානම තැන, වසවිශස  

ශත   රහා  තැන නාා න  න. ශනෝ, අන නාා න නවාන? 

නැහැ. අන ේ නා ශසේ නිහක . අපිට හිතාත න බැහැ ඒ ශම නන 

කි්ලා.  

අපි ඊශේ ශපශ්ධනා ශප ශළ  නරුශ  ගි්ා. පසුගි් නාලශේ 

හිටපු ජනාධිපතිතුමා නකුණු රසි්ාශ  ශල කුම වකුතඩු ශ ෝහල 

ශප ශළ  නරුශ  හැදුවා. අශේ ජනාධිපතිතුමා  ගිහිේලා තම  

ඒන විවෘත නශළේ්ත. හිටපු ජනාධිපතිතුමා එනා කි ශ , වසවිස 

රහා  ත නා නිසා ශප ශළ  නරුශ  ජනතාවශත  ශමච්ච  

ත න්ෂ වකුතඩු ශ ෝතශ්  මැිකලා තිශබනවා,  ඒ නිසා මම 

ශහ ඳ ශ ෝහල්ෂ හනනවා  කි්ලා එම ශ ෝහල හැදුවා. නමු්ත අන 

එතුමා වසවිස තැන නාා න  ශ  නැහැ. මට ශ්තශ  ශ  

නැහැ ශ)ශ්ෂ ්ටි අ මු  ශම න්ෂන කි්ලා. ශම නවා වු ්ත අපි 

විප්ෂණ්ට කි්නවා, බබතුම ලා හිතන ශද්වේ ශව ශ  නැහැ 

කි්ලා. ශ)  ශේ 69 ල්ෂණ්්ෂ ජනතාව ඡ න් දීලා ප්ත න පු 

ශ) රණ්ඩුව වැශට  කි්ලා තමු නා ශසේලා බලාශතන 

ඉ නවා. නමු්ත ඒන සිහින්්ෂ පම   කි්ලා මතන ති්ා ත න 

කි්මිකය  මශේ නාාව අවස  න නවා.  

සථතුති . 

2187 2188 

[තරු ගු තිලන  ාජප්ෂණ මහතා] 
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ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
දිවා රහා  විශ න් සඳහා පසථවරු 1.30 වන ශත්ෂ ස ාශ  

නටයුතු තාවනාලිනව අ්තහිටුවුව ලබනවා. 

 
රැ ්විම ඊ  අනුකූලව ත්ාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්  අ.වා. 

1.30  නැවත් පවත්වන ලදී. 
அதன்படி அைர்வு இமடநிறுத்தப்பட்டு, பி.ப.1.30 ைணிக்கு 

ைீண்டும் ஆரம்பைொயிற்று.     

Sitting accordingly suspended till 1.30 p.m. and then resumed. 

 
 හකාස මහ නල්කම් 
(உதவிச்  தசயலொளர்  நொயகம்) 

(Assistant Secretary-General) 
නවුරු  ශහෝ තරු ම ත්රීව ශ්්ෂ මූලාසන් සඳහා තරු 

ම ත්රීව ්කුශේ නම්ෂ ශ්ෝජනා න  න. 

 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහත්ා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

"තරු ශ ලු කුමා්ධ ම ත්රීතුමා නැ  මූලාසන් තත යුතු්එ   මා 

ශ්ෝජනා න නවා. 

 

ගරු ු ජිබුර් සහුමාන් මහත්ා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

 
විසින්  ්ිකස කසන ලදී. 
ஆலைொதித்தொர். 
Seconded. 

 
්රශයීය්නය විම න ලදින්   වා  ම්මත් විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුමරුව ගරු නේලු කුමාර් මහත්ා මූලා නාරූඪ විය. 
அதன்படி, ைொண்புைிகு லவலு குைொர் அவர்கள் தமலமை 

வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. VELU KUMAR took the Chair. 

 
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහත්ා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

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

මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමනි, මම ශ) තරු ස ාශ  ශන සිටි 

අවසථාාවන ගු තිලන  ාජප්ෂණ මැතිතුමා මශේ නම සඳහ  

න මිකය  කි්ා තිශබනවා, මම මීිකතම සිට කුරු ,තල න්ෂවා 

අධිශ ගී මා්ධත් හැදුශ  නැහැ කි්ලා. මම එතුමාට මත්ෂ 

න  න නැමැති , අපි අලු්ත  ජ්ට  ට  ා  ශනනශන ට මීිකතම-

කුරු ,තල අධිශ ගී මා්ධතශේ කිශලෝමී ට  37්ෂ හනා තිබුණු බව. 

කිශලෝමීට  41 , 37්ෂ හනලා තම  අපි අලු්ත  ජ්ට  ා  

දු ශ . අපි අවුරුදු ශනනහමාශ   තම  කිශලෝමීට  37්ෂ 

හැදුශ . ශ) අ්ට ඉතිික කිශලෝමීට  හත  හන න අවුරුදු ශනන්ෂ 

තත වු ා. එතුමා කි්පු නා  ් මම නිවැ දි න  න නන,. 

ශම නන, අපි මීිකතම-කුරු ,තල අධිශ ගී මා්ධතශේ කිශලෝමීට  

37්ෂ හනා තම  රණ්ඩුව  ා  දු ශ . ඒ තැන ශත  තුරු මා්ධත 

සවව්ධනන අධිනාිකශේ ශප ්තවල තිශබනවා. ඒවා බල න කි්ා 

මම එතුමාශත  ඉේලීම්ෂ න නවා.  

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශබ ශහ ම සථතුති . தகௌரவ தவரொஜொ கமல அரசன் 

அவர்கள்! 

[பி.ப. 1.32] 
 

ගරු ත්වසාජා කනලයි අස න් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு தவரொஜொ கமல அரசன்)   

(The Hon. Thavaraja Kalai Arasan) 
தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கலள, 

இன்மறய விவொதத்தில் லபசுவதற்கு வொய்ப்பு 

வழங்கியமையிட்டுத் தங்களுக்கு நன்றி தசொல்கின்லறன். 

இன்று இந்த நொட்டிலல நடப்பது என்ன? நொமள என்ன 

நடக்கப்லபொகின்றது? என்று ததொியொதளவுக்கு இந்த 

அரசொங்கத்தின் தசயற்பொடுகள் நடந்துதகொண்டிருக்கின்றன. 

குறிப்பொக, அரசொங்கத்தின் தசயற்பொடுகளுக்கு எதிரொக ைக்கள் 

ததருவுக்கு வந்து லபொரொட்டம் தசய்கின்ற அளவுக்கு, லதொோ்தல் 

கொலங்களில் கூறிய கருத்துக்களுக்கு ைொறொக இன்று இந்த 

அரசொங்கம் ஒவ்தவொரு விடயத்மதயும் முன்தனடுத்து 

வருகின்றது. சொதொரண வொழ்க்மகமய வொழக்கூடிய ைக்கள் 

எதிர்கொலத்தில் வொழமுடியொது பட்டினிச் சொமவ 

எதிர்தகொள்ளக்கூடிய வமகயிலல தபொருட்களின் விமலகள் 

நொளுக்குநொள் அதிகொித்துக்தகொண்டிருக்கின்றன. 

தபொருட்களுக்கொன கட்டுப்பொட்டு விமலமயத் தீர்ைொனிக்கின்ற 

அதிகொரம்கூட இன்று இந்த அரசொங்கத்தின் மகயில் இல்மல; 

அது வர்த்தகர்களிடம் தசன்றுவிட்டது. இவ்வொறுதொன் 

இன்மறய அரசொங்கத்தின் தசயற்பொடுகள் 

இருந்துதகொண்டிருக்கின்றன.   

இது இவ்வொறிருக்கின்றதபொழுது, இந்த நொட்டிலல ஒரு 

சீரொன நிர்வொகம் நடக்கின்றதொ? என்ற லகள்வியும் எழுப்பப்பட 

லவண்டியிருக்கின்றது. இந்த நொட்டில் நீண்டகொலைொக நொங்கள் 

எங்களுமடய ைக்களுக்குத் லதமவயொன விடயங்கமள இந்த 

உயொிய சமபயினூடொக எடுத்துமரத்தொலும் எந்த விடயமும் 

இந்த அரசொங்கத்தினொல் முன்தனடுக்கப்பட்டதொக நொங்கள் 

அறியவில்மல. அந்த அடிப்பமடயிலல, நொன் இந்த உயொிய 

சமபயிலல தபொத்துவில் பிரலதசத்திலிருக்கின்ற கனகர் கிரொை 

ைக்களுமடய பிரச்சிமனமய ைீளவும் ஒரு தரம் ஞொபகப்படுத்த 

நிமனக்கின்லறன்.  

1987 - 1990ஆம் ஆண்டு கொலப்பகுதியில் இடம்தபற்ற 

யுத்தத்தின்லபொது கனகர் கிரொைத்திலிருந்து இடம்தபயர்ந்த 

ைக்கள் நீண்ட நொட்களொகச் தசொந்த இடத்துக்குத் திரும்பிச் 

தசல்லமுடியொது உறவினர் வீடுகளிலல வொழ்ந்து 

தகொண்டிருக்கின்ற நிமலமை இருக்கின்றது. நொங்களும் 

அதிகொொிகளும் அந்த ைக்கமள ைீளக்குடியைர்த்துவதற்குொிய பல 

முன்தனடுப்புக்கமள ைொகொண சமபயினூடொகவும் இந்த 

உயொிய சமபயினூடொகவும் முன்தனடுத்திருந்தொலும், 

இற்மறவமரக்கும் அது மககூடொத ஒரு விடயைொகத்தொன் 

இருந்துதகொண்டிருக்கின்றது. இப்தபொழுதும் அந்தப் பிரலதச 

அரசொங்க அதிபர், பிரலதச தசயலொளர், கிரொை லசமவயொளர், 

அலதலபொன்று அரசியல் பிரமுகர்கள் லபொன்றவர்களின் 

முயற்சியொல் இந்த ஆண்டில் - 2021ஆம் ஆண்டில் அந்த 

ைக்கமள ைீளக்குடியைர்த்துவதற்குொிய பல நடவடிக்மககள் 

லைற்தகொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.  

குறிப்பொக, யுத்தம் நமடதபறுகின்றதபொழுது அங்லக 168 

குடும்பங்கள் குடியைர்ந்திருந்ததொகக் கூறப்படுகின்றது. 

ஆனொல், அதற்குப் பிற்பொடு ைீள்குடிலயற்றம் நமடதபறொததன் 
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கொரணைொக, அதன் உண்மைத் தன்மைமய அறிந்து 

தகொள்வதற்கொக அரசொங்க அதிபர் தமலமையில் குழுதவொன்று 

நியைிக்கப்பட்டு விசொரமணகளும் நமடதபற்றன. 

அவ்விசொரமணகளின் நிைித்தம் 200க்கும் லைற்பட்ட 

குடும்பங்கள் அங்கு இருந்திருப்பதொக அவர்கள் 

இனங்கண்டொர்கள். அதமன உறுதிப்படுத்திக்தகொள்ள 

லவண்டுதைன்பதற்கொக அந்தக் குழு பல விடயங்கமளக் 

லகொொியிருந்தது. அதொவது, அந்தப் பிரலதசத்தில் குடியிருந்தமத 

உறுதிப்படுத்துவதற்கொக அவர்களுக்குப் பல நிபந்தமனகமள 

விதித்தது. கொணிக்கொன உத்தரவுப் பத்திரம் அண்மையில் 

வழங்கப்பட்டிருத்தல்கூடொது; குடியிருப்பொளர்கள் லதசிய 

வீடமைப்பு அதிகொரசமபயின்கீழ்த் ததொிவுதசய்யப்பட்டிருத்தல் 

லவண்டும்; வொக்கொளர் இடொப்பில் தபயர் குறிப்பிடப்பட்டிருக்க 

லவண்டும்; புனர்வொழ்வு உதவிப் படிவம் மவத்திருக்க 

லவண்டும்; தபொலிஸ் அறிக்மக 2010ஆம் ஆண்டுக்கு 

முன்னரொனதொக இருந்திருக்க லவண்டும்; ஏக்கர் வொி 

கட்டப்பட்டிருக்க லவண்டும் என்றவொறு பல நிபந்தமனகமள 

முன்மவத்து லநொோ்முகத்லதொோ்வுகமள நடொத்தியது. அந்த 

அடிப்பமடயில், முதற்கட்டைொக 202 குடும்பங்கமள அந்தப் 

பிரலதசத்திலல ைீளக்குடியைர்த்துவதற்குொிய சகல 

பணிகமளயும் முன்தனடுத்த லவமளயிலல, உள்நொட்டு 

அலுவல்கள் இரொஜொங்க அமைச்சின் லைலதிகச் தசயலொளர் 

இந்த ைீள்குடிலயற்றத்மத நிறுத்தலவண்டும் என்ற 

அடிப்பமடயில் 2021.09.17ஆம் திகதியிட்ட கடிதத்மத 

எங்களுமடய ைொவட்டச் தசயலொளருக்கு 

அனுப்பியிருக்கின்றொர்.   

இந்த நொட்டிலல, குறிப்பொக அம்பொமற ைொவட்டத்தில் 

நீண்டகொலைொக இடம்தபயர்ந்திருக்கின்ற எங்களுமடய 

ைக்கமள ைீளக்குடியைர்த்த லவண்டுதைன்ற அடிப்பமடயில் 

ைொவட்ட ொீதியொக எந்த முன்தனடுப்பும் இற்மறவமரக்கும் 

எடுக்கப்படவில்மல. கிரொை லசமவயொளர், பிரலதச தசயலொளர், 

அரசொங்க அதிபர் லபொன்றவர்கள் அங்கம்வகிக்கும் அந்தக் 

குழுவினூடொக லநர்முகத்லதர்வுகள் நமடதபற்று, உொியவர்கள் 

ததொிவுதசய்யப்பட்டதன் பிற்பொடு,  இரொஜொங்க அமைச்சர் 

ஊடொக அனுப்பப்பட்ட கடிதம் எந்த அடிப்பமடயில் 

அனுப்பப்பட்டது? என்பமத நொங்கள் அறிந்துதகொள்ள 

விரும்புகின்லறொம். எங்களுமடய ைக்கள் தங்களுமடய தசொந்த 

இடங்களுக்குப் லபொகமுடியொது தத்தளித்துக்தகொண்டிருகின்ற 

இந்த லவமளயிலல, ஏன் இவ்வொறொன விடயங்கமளக் 

மகயொளுகின்றொர்கலளொ ததொியவில்மல. அந்தப் பிரலதசத்தில் 

அம்ைக்கமளக் குடியைர்த்தக்கூடொது என்ற லநொக்கில் சில 

குழுக்கள் தசயற்படுகின்றன. அவ்வொறு தசயற்படுகின்ற 

குழுக்களின் லவமலயொக இது இருக்குலைொ! என்ற ஓர் அச்சம் 

எங்களுக்கு இருக்கின்றது. எங்களுமடய ைக்கள் அவர்கள் 

வொழ்ந்த இடங்களில்தொன் ைீளவும் குடியைரலவண்டுதைன்று 

துடிக்கிறொர்கலள தவிர, புதிய இடங்களில் அல்ல. தயவுதசய்து 

இதமன விளங்கிக்தகொள்ள லவண்டும்.  

அதுைொத்திரைல்ல, இன்று தபொத்துவிலிலல பல 

பிரச்சிமனகள் இருக்கின்றன. தசங்கொைத்திலல தைிழ், முஸ்லிம் 

ைக்கள் வொழ்கிறொர்கள். அந்த ைக்களுக்கு அடிப்பமட வசதிகலள 

இல்லொத ஒரு சூழல் இருக்கின்றது. இந்த நொட்டிலல 

இவ்வொறொன நிமலயில் ைக்கமள மவத்துக்தகொண்டு, எவ்வொறு 

நொட்மட அபிவிருத்தி தசய்ய முடியும்? இந்த நொட்டில் சீரொன 

ஒரு நிர்வொகம் இருக்க லவண்டும். ைீள்குடிலயற்றப்பட 

லவண்டியவர்கமள முதற்கட்டைொகக் குடியைர்த்த லவண்டும். 

இந்தப் பிரச்சிமன இருப்பது அங்கு ைொத்திரைல்ல, 

திருக்லகொவில் பிரலதசத்திலும் இருக்கின்றது. எனலவ, இந்த 

விடயத்திலல நீங்கள் கூடுதலொன கவனதைடுக்க 

லவண்டுதைன்று இந்த உயொிய சமபயிலல 

லவண்டிநிற்கின்லறன்.  

இப்தபொழுது, கஞ்சிகுடியொறு பகுதியிலல ‘வொய்க்கொல் 

புனரமைப்பு’ என்ற தபயொில் ைணல் அகழ்ந்ததடுக்கப்பட்டு, 

கனரக வொகனங்களிலல ஏற்றப்பட்டு தவளி 

ைொகொணங்களுக்குக் தகொண்டுதசல்லப்படுகின்றது. ஆனொல், 

அந்தப் பிரலதசம் எவ்வளலவொ அபிவிருத்தி 

தசய்யப்படலவண்டியிருக்கின்றது. அங்கிருக்கின்ற வீதிகள் 

ைற்றும் பிரலதசங்களின் அபிவிருத்தியில் அக்கமற தசலுத்தொத 

இந்த அரசொங்கம், வியொபொர லநொக்கத்துக்கொக அங்குள்ள 

வளங்கமள தவளியில் தகொண்டுதசன்று விற்பமன தசய்கின்ற 

நடவடிக்மகயில் ஈடுபட்டுக்தகொண்டிருக்கின்றது. 

உண்மையிலல அந்தப் பிரலதசம் பொொிய யுத்தம் நடந்த ஒரு 

பிரலதசம்; அபிவிருத்தி தசய்யப்பட லவண்டிய ஒரு பிரலதசம். 

அவற்மறதயல்லொம் ைறந்து இவ்வொறொன பணிகமளத்தொன் 

அங்கு தசய்கின்றொர்கள்.  

லைலும், அங்கு 'கஞ்சிகுடியொறு குளம்' என்று ஒரு 

குளைிருக்கின்றது. அது கிட்டத்தட்ட 1,200 ஏக்கர் விஸ்தீரணம் 

தகொண்டது. அது ஆழைொக்கப்பட லவண்டும்; அதன் bund 

உயர்த்தப்பட லவண்டும். இப்தபொழுது அப்பகுதியில் 1,700 

ஏக்கொில் ைொத்திரம்தொன் தநற்தசய்மக பண்ணப்பட்டுக் 

தகொண்டிருக்கின்றது. அங்குள்ள ைக்கள் வறுமையில் 

வொழ்ந்துதகொண்டிருக்கிறொர்கள். அவர்கள் முழுமையொக 

ைீள்குடியைர்த்தப்படவில்மல. இவ்வொறு பல விடயங்கள் 

அங்கு தசய்யலவண்டியிருக்கின்ற சூழலில், அங்கிருந்து 

ைணமல அகழ்ந்து தசல்லுகின்ற நடவடிக்மகமய ைொத்திரம் 

இந்த அரசொங்கம் லைற்தகொள்கின்றலத தவிர, அங்கு 

எந்தவிதைொன அபிவிருத்திமயயும் தசய்யவில்மல. அதொவது, 

அந்த ைக்களுமடய சுகொதொர நிமலமை 

லைம்படுத்தப்படவில்மல; வீதிப் லபொக்குவரத்து வசதிகள் 

லைம்படுத்தப்படவில்மல; அவர்களுமடய ைீள்குடிலயற்றமும் 

முழுமையொக நமடதபறவில்மல. இவற்மறதயல்லொம் 

தபொருட்படுத்தொது, ைணமல அகழ்கின்ற விடயத்மத 

ைட்டும்தொன் இந்த அரசொங்கம் அங்லக குறியொகச் 

தசய்துதகொண்டிருக்கின்றது.  

அதுைொத்திரைல்ல, இப்தபொழுது வில்கொைம் என்னும் 

பகுதியிலுள்ள ததொன்மைவொய்ந்த ஒரு ைமலமய உமடத்து, 

அங்குள்ள வளங்கமளக் தகொண்டுதசல்கின்றொர்கள். இதனொல் 

50க்கும் லைற்பட்ட குடும்பங்கள் தங்களுமடய 

வொழ்வொதொரத்மத இழந்துநிற்கின்றன. கொல்நமட வளர்ப்பு 

பொதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது; விவசொயம் பொதிக்கப்பட்டிருக் 

கின்றது; லசமனப் பயிர்ச்தசய்மக பொதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. 

இவ்வொறு ததொடர்ச்சியொக அந்தப் பிரலதசத்மத மையைொக 

மவத்து அங்குள்ள வளங்கள் கொவுதகொள்ளப்படுகின்ற 

சூழ்நிமல ததொடர்ந்துதகொண்டிருக்கின்றது.  

அதுைொத்திரைல்ல, யொமனகள் வருவமதத் தடுப்பதற்கொக 

யொமன லவலி லபொடப்படவிருக்கிறததன்றும் அகழி 

தவட்டப்படலவண்டும் என்றும் எல்மலக் கற்கமள நொட்டி, 

எங்களுமடய ைக்களின் 2,500 ஏக்கர் கொணிமய வன 

பொிபொலன இலொகொ மகயகப்படுத்தி மவத்திருக்கின்றது. 

யொமனகள் வருவமதத் தடுப்பதற்கொக 10 கிலலொைீற்றர் 

வமரயொன தூரத்திற்கு அகழி தவட்டுவதற்குொிய 

முன்தனடுப்புகமள முன்தனடுத்துக் தகொண்டிருக்கின்றது. 

இதனொல், கஞ்சிகுடியொறு குளத்தில் ைண் அகழ்வமதப்லபொன்று 

இந்தப் பிரலதசத்திலும் ைண்ணகழ்வு நடக்குைொ? என்ற ஓர் 

அச்சம் அந்த ைக்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கின்றது. நொன் என்ன 
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விடயத்மதக் கூறவருகின்லறன் என்றொல், வன பொிபொலன 

இலொகொவினொல் தடுத்துமவக்கப்பட்டுள்ள இந்த 2,500 ஏக்கர் 

கொணிகளுக்குொிய தீர்மவ வழங்கிவிட்டு, யொமனகள் 

வருவமதத் தடுப்பதற்கொன அகழிமய தவட்டலவண்டும் 

என்றுதொன். இவ்வொறு திருக்லகொவில் பிரலதசத்மத மையைொக 

மவத்து இந்த அரசொங்கம் பல முன்தனடுப்புக்கமள 

லைற்தகொண்டு வருகின்றது. 

அந்த ைக்களின் வொழ்வொதொரம், அபிவிருத்தி லபொன்ற 

விடயங்களிலல கவனம் தசலுத்தொது, தங்களின் வருைொனத்மத 

மையைொக மவத்து இவ்வொறொன பணிகமளச் தசய்கின்றொர்கள். 

அந்தப் பிரலதசம் முழுமையொகத் தைிழீழ விடுதமலப் புலிகளின் 

மகவசம் இருந்த ஒரு பிரலதசம். அந்தக் கொலகட்டத்தில் 

எங்களுக்கு இவ்வொறொனலதொர் அநீதி நடக்கவில்மல. ஆனொல், 

இப்தபொழுது தமலக்குலைலல தவள்ளம் வருைளவுக்கு அங்லக 

இவ்வொறொன விடயங்கமள இந்த அரசொங்கம் 

முன்தனடுப்பததன்பது ைன லவதமனக்குொிய விடயைொகும். 

அந்த ைக்கமளக் கவரலவண்டிய, அவர்களுமடய அடிப்பமடத் 

லதமவகமளப் பூர்த்திதசய்து தகொடுக்கலவண்டிய இந்த 

அரசொங்கம், ஏன் இவ்வொறு ைணல் அகழ்வு என்ற விடயத்தில் 

ைொத்திரம் குறியொக இருந்து தசயற்படுகின்றது? என்ற லகள்வி 

எழுகின்றது.   

அடுத்ததொக, இன்று எங்களுமடய பகுதியில் உள்ள 

கூடுதலொன கமரலயொரப் பிரலதசங்கள் கடலொிப்பினொல் 

அழிந்து தகொண்டிருக்கின்றன. கல்முமனயிலிருந்து 

தபொத்துவில் வமரக்கும் இருக்கின்ற திருக்லகொவில், ஒலுவில், 

பொண்டிருப்பு லபொன்ற கமரலயொரப் பிரலதசங்களிலல 

கிட்டத்தட்ட 300 ைீற்றர் அளவுக்கு கடலொிப்பு ஏற்பட்டு, 

ைக்களுமடய குடியிருப்புக்கள்கூட அழிந்திருக்கின்றன. ைிகவும் 

தபறுைதியொன 'தகொங்கிொீட்' பொமதகள்கூட அழிக்கப்பட்டுப் 

பொமதகலள இல்லொைல் லபொகின்ற சூழல் 

ஏற்பட்டுக்தகொண்டிருக்கின்றது. அவ்வொலற, சுனொைியொல் 

பொதிக்கப்பட்ட ைக்கள் கடலலொரம் சொர்ந்த பிரலதசத்தில் 

ஒவ்தவொருநொளும் அச்சத்லதொடு வொழ்ந்து 

தகொண்டிருக்கின்றொர்கள். எனலவ, அப்பிரலதசத்தில் நிரந்தரத் 

தடுப்புச் சுவமர அமைத்து, கடலொிப்மபத் தடுப்பதற்குொிய 

லவமலகமள முன்தனடுக்கலவண்டுதைனக் லகட்டுக் 

தகொள்கின்லறன். அத்துடன், இன்று பல ஆலயங்கள் குறிப்பொக 

பொண்டிருப்பிலுள்ள ைகொவிஷ்ணு ஆலயம், சிவன் லகொவில் 

ைற்றும் திருக்லகொவிலிலுள்ள ஆலயம் என்பன கடலொிப்பினொல் 

அழிவமடந்துதகொண்டிருக்கின்றன. எனலவ, இந்த 

விடயங்களில் கூடுதலொன கவனம் எடுக்க லவண்டியது இந்த 

அரசொங்கத்தின் கடமையொகும். இது ததொடர்பில் நொன் 

லைன்மைதங்கிய சனொதிபதி அவர்களுக்குக் கடிதம்மூலம் 

அறிவித்திருக்கின்லறன். இந்த விடயத்திலல அவர் கூடுதலொன 

கவனம் எடுக்கலவண்டுதைனக் லகட்டுக்தகொள்கின்லறன். 

அதுைொத்திரைல்ல, இன்று ைொகொண சமபகளுக்கு அதிகொரம் 

இல்லொத சூழலில் எங்களுமடய கிழக்கு ைொகொணத்திலல பல 

நிருவொகச் சீர்லகடுகள் நடந்துதகொண்டிருக்கின்றன. 2017ஆம் 

ஆண்டு கிழக்கு ைொகொண சமப கமலக்கப்பட்டது; 2018ஆம் 

ஆண்டு வட ைொகொண சமப கமலக்கப்பட்டது. இந்த ைொகொண 

சமப முமறமையொனது, இலங்மகயிலல வொழுகின்ற 

சிறுபொன்மைச் சமூகத்திற்கொன அரசியல் அதிகொரப் பகிர்வின் 

அடிப்பமடயிலலலய தகொண்டுவரப்பட்டததன்பது 

உங்களுக்குத் ததொியும். நீண்டகொலைொக இந்த ைொகொண சமப 

இல்லொமையொல், எங்களுமடய ைொகொணத்திலல நிருவொக 

ொீதியொன பல குளறுபடிகள் நடந்துதகொண்டிருப்பமதயும் 

நீங்கள் அறிவீர்கள். குறிப்பொக, கிழக்கு ைொகொணத்திலல 

திட்டைிட்டுப் பல லவமலகமள முன்தனடுப்பதற்கொகவொ 

இந்தத் லதர்தமல இந்த அரசொங்கம் நடொத்தொைல் 

இருக்கின்றது? என்ற லகள்வி நிச்சயைொக எங்களுமடய 

ைனதிலல எழுகின்றது. ஆமகயொல், ைொகொண சமபகளுக்கொன 

லதர்தல்கமள விமரவொக நடத்தி, அங்கு அரசியல் ொீதியொன ஒரு 

நிருவொகக் கட்டமைப்மபக் தகொண்டுவருவதற்குொிய 

நடவடிக்மககமள அரசொங்கம் விமரவொக லைற்தகொள்ள 

லவண்டும்.  

அடுத்து, கிழக்கு ைொகொணத்தின் பல இடங்களில் 

எங்களுமடய ைக்களுக்குொிய கொணி அத்தொட்சிப் பத்திரங்கமள 

வழங்குதல் உட்பட ஏமனய விடயங்கமளச் சீரொகச் 

தசய்யமுடியொைல் நொங்கள் தத்தளிக்கின்லறொம். திருக்லகொவில் 

பிரலதசத்திலல 800க்கும் லைற்பட்டவர்களுக்கு permits 

வழங்கப்பட லவண்டும். ஆனொல், இற்மறவமரக்கும் அவற்மற 

வழங்கொது இழுத்தடிப்பு தசய்கின்ற லவமலமய கிழக்கு 

ைொகொண நிர்வொகம் தசய்துதகொண்டிருக்கின்றது. 

அதுைொத்திரைல்ல, கல்வி ொீதியொகவும் பல குளறுபடிகள் 

இடம்தபற்றுக்தகொண்டிருக்கின்றன. எனலவ, கிழக்கு ைொகொண 

சமபக்கு ைொத்திரைல்ல, இலங்மகயிலுள்ள ஒன்பது ைொகொண 

சமபகளுக்குைொன லதர்தல்கமள விமரவொக நடொத்தி, இந்த 

நொட்டிலல ஒரு சீரொன நிருவொகக் கட்டமைப்மப 

உருவொக்குவதற்கு இந்த அரசொங்கம் முன்வரலவண்டும். 

நிச்சயைொக, இப்லபொதிருக்கின்ற சூழ்நிமலயில் 

அரொசொங்கைொனது எந்தத் லதர்தமலயும் சந்திப்பதற்குத் 

தயொரொக இல்மல என்பமத நொன் இங்கு சுட்டிக்கொட்ட 

விரும்புகிலறன். ஆனொல், விமரவொக ைொகொண சமபகளுக்கொன 

லதர்தல்கள் நடொத்தப்பட லவண்டும்.  

ஒரு நொட்டில் சிறந்தலதர் ஆட்சி நமடதபற 

லவண்டுைொனொல், அங்கு உள்ளூர் ஆட்சி சிறப்பொக 

இருக்கலவண்டும்.  அதற்கு அடுத்தபடியொக ைொகொண ஆட்சி 

சிறப்பொக இருக்க லவண்டும். நல்லொட்சி என்பது, ைக்களுடன் 

லபசி ைக்களொல் முன்னிறுத்தப்படுகின்ற பணிகமளச் 

தசய்வதொகும். கடந்த கொலத்தில் நமடதபற்ற ஆட்சிமய 

நல்லொட்சி என்று தசொல்லுகின்றொர்கள். இதுதொன் எங்களுமடய 

உள்ளூரொட்சி உறுப்பினர்களுக்குச் தசொல்லப்படுகின்ற ஓர் 

அடிப்பமடக் கருத்தொக இருந்துதகொண்டிருக்கின்றது. இதுதொன் 

உண்மையும்கூட! அந்த அடிப்பமடயில்தொன் 

லவமலத்திட்டங்கள் முன்தனடுக்கப்படலவண்டும். “இந்த 

நொட்டிலல பொொிய அபிவிருத்திப் பணிகமளச் தசய்கின்லறொம்” 

என்று இப்தபொழுது அரச தரப்பில் இருக்கின்ற 

அதிகைொனவர்கள் தசொல்கின்றொர்கள். ஆனொல், இந்த ைத்திய 

அரசொங்கம் தசய்கின்ற ஒவ்தவொரு கொொியமும் இந்த நொட்மட 

இரு பிரலதசங்களொகப் பிொித்துக் கொட்டும் வமகயில் 

இருக்கின்றது. “ஒலர நொடு, ஒலர சட்டம்” என்று நீங்கள் 

தசொல்லுகின்றீர்கள். ஆனொல், “இரு நொடு, இரு சட்டம்” என்று 

தசொல்லுகின்ற அளவுக்கு உங்களுமடய தசயற்பொடுகள் 

இருந்துதகொண்டிருக்கின்றன. அதில் நீங்கள் ைொற்றங்கொண 

லவண்டும். இன்று ‘தகொங்கிொீட்’ பொமதகமளச் 

தசப்பனிடுவதொகக் கூறி, அரச தரப்லபொடு இமணந்து 

தசயற்படுகின்ற உறுப்பினர்களுமடய பிரலதசங்களில் 

ைொத்திரம்தொன் நீங்கள் அபிவிருத்திமயச் 

தசய்துதகொண்டிருக்கின்றீர்கள்.  

குறிப்பொக, நொன் இங்கு ஒரு விடயத்மதக் கூறலவண்டும். 

சக பொரொளுைன்ற உறுப்பினர் ஹொீஸ் அவர்கள் இங்கு 

லபசுகின்றதபொழுது, அம்பொமற ைொவட்டத்திலல தைிழ் லபசும் 

ைக்கள் கிட்டத்தட்ட 64 வீதம் இருந்தலபொதிலும், அங்கு 

ைொவட்ட அபிவிருத்திக் குழுக் கூட்டம் தைிழிலல 

நமடதபறுவதில்மல என்று அடிக்கடி கூறிவருகின்றொர். 

அம்பொமற ைொவட்டத்தில் தைிழர்களொகிய நொங்கள் 17.5 
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வீதம்தொன் இருக்கின்லறொம். அங்கு நமடதபறுகின்ற 

ஒவ்தவொரு கூட்டத்தின்லபொதும் தைிழிலும் லபசப்பட லவண்டும் 

என்ற கருத்மத முன்மவப்பவர்கள் நொங்கள்தொன். அவர்கமளப் 

லபொன்றவர்கள் அரசொங்கத்லதொடு ஒட்டியிருந்துதகொண்டு 

இவ்வொறொன ஓர் எதிர்க் கருத்மத எவ்வொறு கூறமுடியும்? தனது 

பலவீனத்மதப் பொரொளுைன்றத்தில் தவளிப்படுத்துவதற்கு 

அவருக்கு தவட்கைில்மலயொ? அவர் தசய்யலவண்டிய 

லவமலமயச் தசய்யொைல், ஏலதொ நொங்கள்தொன் அங்கு அரசியல் 

அதிகொரத்தில் இருப்பவர்கள்லபொல் இங்கு லபசுகின்றொர். 

உண்மையிலல, இது அவருமடய இயலொமை! அங்கு 

நமடதபறுகின்ற கூட்டங்களில் சிங்கள தைொழியில்தொன் 

அதிகைொன விடயங்கள் லபசப்படுகின்றன; தைிழ் தைொழியில் 

அல்ல. ஆமகயொல், நொங்கள்தொன் ைொகொண சமபயில் 

இருந்ததபொழுதும், இப்தபொழுது பொரொளுைன்ற 

உறுப்பினர்களொக இருக்கின்றதபொழுதும் தைிழ் தைொழியிலும் 

லபசப்படலவண்டும் என்பமத வலியுறுத்துபவர்களொக 

இருக்கின்லறொம் எனக் கூறிக்தகொண்டு, இந்தச் சந்தர்ப்பத்மத 

வழங்கியமைக்கு ைீண்டும் உங்களுக்கு நன்றிகூறி, 

விமடதபறுகின்லறன்.  

 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

நன்றி. Next, the Hon. S.M.M. Muszhaaraff. 
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ගරු එ ්.එම්.එම්. ු ෂාසෆ් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம்.எம். முஸ்ஸொரப்) 

(The Hon. S.M.M. Muszhaaraff) 
தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கலள, 

எனக்குப் லபசுவதற்குச் சந்தர்ப்பம் வழங்கியமைக்கு 

உங்களுக்கு முதலில் நன்றிமயத் ததொிவித்துக்தகொள்கின்லறன். 

சைகொலத்திலல இலங்மகயின் பல்லவறு இடங்களிலும் அதிக 

ைமழ வீழ்ச்சி கொணப்படுகின்றது. அதன் கொரணைொக ஏற்பட்ட 

தபருதவள்ளத்தினொல் ைக்கள் சிரைப்படுவமத நொங்கள் 

ஆங்கொங்லக கொணக்கூடியதொக இருக்கின்றது. 

இவ்வொறொனததொரு சூழ்நிமலயில் நொன் லநற்மறய தினம் 

முகப்புத்தகத்தில் சில புமகப்படங்கமளப் பொர்த்லதன். 

எங்களுமடய நொட்டின் கொவல் அதிகொொிகள் ைமழமயயும் 

பொரொது ைிகுந்த சிரைத்திற்கு ைத்தியில் ைக்களுக்கொகப் 

பணியொற்றுவமதக் கண்டு வியப்புற்லறன். எனலவ, அத்தமகய 

அதிகொொிகளுக்கு இந்தச் சந்தர்ப்பத்திலல என்னுமடய 

நன்றிமயத் ததொிவித்துக்தகொள்ள விரும்புகின்லறன்.  

அடுத்து, அம்பொமற ைொவட்டத்தின் எழில் தகொஞ்சும் 

இடைொன தபொத்துவில் பிரலதசத்திலல சுற்றுலொத்துமறக்குப் 

தபயர்லபொன அறுகம்மபப் பிரலதசத்தில் முக்கியைொனததொரு 

மவத்தியசொமல இருக்கிறது. அது நீண்டகொலைொக "Type B" 

தரத்தில் இருக்கின்ற ஓர் ஆதொர மவத்தியசொமலயொக 

இருக்கின்றது. இதமனத் தரமுயர்த்தித் தொருங்கள் என்ற 

லகொொிக்மக பல தசொப்தங்களொக அந்த ஊர் ைக்களொல் 

முன்மவக்கப்பட்டலபொதும்கூட, இதற்கு முன்பு அரசியல் 

அதிகொரத்தில் இருந்த எவரொலும் அது தசய்துதகொடுக்கப்படொத 

ஒரு சூழலில், அந்த ைண்மணச் லசர்ந்தவன், அந்த 

ைொவட்டத்தின் பொரொளுைன்றப் பிரதிநிதி என்ற அடிப்பமடயில் 

நொன் அதற்கொன முயற்சிகமள DCCஇனூடொக எடுத்லதன். 

தற்தபொழுது, அவ்விடயம் தீர்ைொனைொக நிமறலவற்றப்பட்டிருக் 

கின்றது. அவ்மவத்தியசொமல உல்லொசப் பயணிகள் 

வருமகதருகின்ற ஒரு பிரலதசத்தில் இருப்பதனொல், அது 

ைொவட்ட மவத்தியசொமலயொகத் தரமுயர்த்தப்பட லவண்டும் 

என்ற லகொொிக்மக முன்மவக்கப்பட்டு, கிழக்கு ைொகொண 

ஆளுநர்கூட அதற்கொன அனுைதிமயத் தந்திருந்த ஒரு சூழலில், 

அது ததொடர்பொன இறுதி முடிவு கடந்த வொரம் எட்டப்பட்டது.  

முதற்கட்டைொக அதமன "Type A" தரத்துக்கு உயர்த்துவது 

என்றும், பின்னர் கூடிய விமரவில் அதமன ைொவட்டப் தபொது 

மவத்தியசொமலயொகத் தரமுயர்த்துவது என்றும் சுகொதொர 

அமைச்சினொலும் ைற்றும் சுகொதொரத்துமற அதிகொொிகளொலும் 

தீர்ைொனம் எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இத்தமகய ஒரு முயற்சிக்கு 

உறுதுமண புொிந்த இந்த அரசொங்கத்துக்கும், சுகொதொர 

அமைச்சின் அதிகொொிகளுக்கும் தபொத்துவில் மவத்தியசொமல 

யின் Medical Superintendent டொக்டர் றிபொஸ் அவர்களுக்கும் 

அந்த ைண்ணினுமடய அரசியல் பிரதிநிதி என்ற 

அடிப்பமடயில் நொன் என்னுமடய நன்றிமயத் ததொிவித்துக் 

தகொள்கின்லறன். அரசியல்வொதிகளும் அதிகொொிகளும் 

இமணந்துதொன் ஒரு நொட்மட தவற்றிப் பொமதயில் 

தகொண்டுதசல்ல முடியும் என்பது என்னுமடய பலைொன 

நம்பிக்மக.  

எைது நொட்டிலல லைதகு சனொதிபதி லகொட்டொபய ரொஜபக்ஷ 

அவர்கள் பல்லவறு திட்டங்கமள முன்தைொழிவமத நொங்கள் 

பொர்க்கின்லறொம். 'சுபிட்சத்தின் லநொக்கு' என்ற அடிப்பமடயில் 

அவரொல் முன்தைொழியப்பட்டிருக்கின்ற திட்டங்களுக்கொன 

வமரவுகள் அமுல்படுத்தப்படுைொக இருந்தொல், பொொியததொரு 

ைொற்றத்மத இந்த நொடு கண்டமடய முடியுதைன்ற நம்பிக்மக 

எங்களுக்கு இருக்கின்றது. ஆனொல், அந்தத் திட்ட வமரவுகள் 

சொியொன விதத்தில் தகொண்டுதசல்லப்படுகிறதொ? என்று 

பொர்க்கும்லபொதுதொன் நொங்கள் அதிகொொிகள் ததொடர்பில் 

லபசலவண்டியிருக்கின்றது. இலங்மகச் சூழலில் 

பழிதசொல்வதற்கும் விைர்சனத்துக்கு உள்ளொக்குவதற்கும் நொம் 

எப்லபொதும் அரசியல்வொதிகமளலய எடுத்துக்தகொள்கிலறொம். 

ஆனொல், அதிகொொிகளின் பங்களிப்புத்தொன் ஒரு நொட்டினுமடய 

தவற்றி, லதொல்வி என எல்லொவற்றுக்கும் கொரணைொக 

இருக்கின்றததன்ற யதொர்த்தத்மத இந்த இடத்திலல 

பதிவுதசய்வது அவசியதைன நொன்  கருதுகின்லறன்.  

நொம் வளர்ச்சியமடந்து வருகின்ற நொடுகள் ைற்றும் 

வளர்ச்சியமடந்திருக்கின்ற நொடுகமள எடுத்துப் 

பொர்க்கின்றதபொழுது, ஓர் அரசியல் உயர் அதிகொரம் ஒரு 

தீர்ைொனத்மத லைற்தகொண்டு, அதற்கொன வழிகொட்டல்கமளச் 

தசய்கின்றலபொது அதமன முன்தகொண்டுதசல்பவர்களொக 

அந்த நொட்டின் அதிகொொிகள் இருப்பமதக் கொண்கிலறொம். 

அவர்கள் குறித்த திட்டத்மத நமடமுமறப்படுத்துவதில் 

அயரொது உமழக்கலவண்டிய தபொறுப்புமடயவர்களொக 

இருப்பொர்கள். அதிகொர வர்க்கம் - அதிகொொிகள் வர்க்கம் ஆகிய 

இரண்டுக்குைிமடயிலொன சைநிமலயொனது இந்த நொட்டில் 

எந்தளவுக்கு ஒத்துப்லபொகின்றது என்பமதப் தபொறுத்துத்தொன் 

இந்த நொடு எந்ததந்த விடயங்களில் பின்தள்ளப்படுகின்ற 

ததன்று நொம் தசொல்லலவண்டும்.  

உதொரணத்துக்கு லசதனப் பசமள விவகொரத்மத 

எடுத்துக்தகொள்லவொம். இவ்விவகொரம் இப்தபொழுது ைிகமுக்கிய 

லபசுதபொருளொக இருக்கின்றது. அடுத்து என்ன நடக்கும்? இந்த 

நொட்டிலல உணவுப் பஞ்சம் ஏற்படுைொ? என்தறல்லொம் 

விைர்சனம் தசய்யப்படுகின்ற ஒரு சூழல் லதொன்றியிருக் 

கின்றது. லசதனப் பசமள விவகொரத்மத எடுத்துப் பொர்த்தொல், 
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உண்மையிலல லசதனப் பசமளமயப் பயன்படுத்தி உற்பத்தி 

தசய்யப்படுகின்ற கலப்படைில்லொத, நஞ்சற்ற உணவுகள் - 

organic foods உண்ணப்பட லவண்டுதைன்பது ideal ஆன ஒரு 

சிந்தமன! இந்த நொட்டிலல இதற்கு முன்னர் ஆட்சியில் 

இருந்தவர்கள் - இன்று எதிர்க்கட்சியினரொக இருக்கின்றவர்கள் 

உட்பட எல்லலொரும் இரசொயன உரப் பொவமன நீக்கப்பட 

லவண்டுதைன்பமதலய விரும்புகின்றொர்கள். இரசொயனப் 

பசமளப் பொவமனயொல் ஏற்படுகின்ற சிறுநீரகப் பொதிப்பு, 

ததொற்றொ லநொய்களுக்கொளொதல், ஆயுட்கொலம் குமறதல் 

உள்ளிட்ட பல விடயங்கமளத் தவிர்க்க லவண்டுைொக 

இருந்தொல், நொம் organic foodக்கு ைொறலவண்டும் என்ற விடயம் 

எல்லலொரொலும் வலியுறுத்தப்படும் ஒன்றுதொன். ஆனொல், 

அதமன நமடமுமறக்குக் தகொண்டுவருகின்றலபொது, அதமன 

எதிர்த்து, அந்தச் சூழலில் ைக்களுக்கு ஏற்படுகின்ற 

தநருக்கடிகமளப் பயன்படுத்தி, ஓர் ஆட்சிக் கவிழ்ப்மப 

லைற்தகொள்வதற்கு எடுக்கின்ற முயற்சிமய - எத்தனத்மத இந்த 

விடயத்மதச் சொத்தியப்படுத்துவதற்கொன நல்ல வழிகமளச் 

தசொல்வதற்கு எடுக்கிறொர்களொ? என்பது ஒரு முக்கியைொன 

லகள்வியொகும்.  

இந்த நொட்டினுமடய சனொதிபதி அவர்களொல் முன்மவக்கப் 

பட்டிருக்கின்ற இந்தத் திட்டத்மத நமடமுமறப்படுத்துவதில் 

அரச அதிகொொிகளின் வகிபொகம் எப்படி இருக்கின்றது? 

குறிப்பொக, இத்திட்டத்மதச் சொதொரண ஏமழ விவசொயிகளிடம் 

தகொண்டுதசல்கின்றதபொழுது, அதனுமடய தொக்கத்மத, 

அதனுமடய வீொியத்மத, அதமன எப்படிச் தசய்யமுடியும் 

என்ற நமடமுமறச் சொத்தியத்மத எடுத்துச் தசொல்வதற்குப் 

பதிலொக, இதமனச் சொத்தியப்படுத்தலவ முடியொது, இதமனச் 

தசய்யலவ முடியொது, இதில் தவற்றிகொண முடியொது என்று 

அவநம்பிக்மகமய விமதப்பவர்களொக அதிகொொிகள் இருந்தொல், 

நிச்சயைொக அரசியல் உச்ச அதிகொரத்தின் இத்திட்டம் 

தவிடுதபொடியொகும் என்பமத நொங்கள்  உணர்ந்துதகொள்ள 

லவண்டும்.  

லசதனப் பசமள விவகொரம் ததொடர்பில் நொன் ஒரு 

விடயத்மத இங்கு குறிப்பிட்டுச் தசொல்ல லவண்டும். 

ததலுங்கொனொமவச் லசர்ந்த நொகரத்தினம் நொயுடு என்பவர் 

"ஒற்மற நொற்று நடவு" என்றதவொரு புதிய திட்டத்மத அங்கு 

அறிமுகப்படுத்தியிருக்கின்றொர். இவர், லஜொர்ஜ் டபிள்யு புஷ் 

அவர்கள் அதைொிக்கொவின் சனொதிபதியொக இருந்தலபொது, 

அவரொல் தகௌரவிக்கப்பட்டவர். தநல் உற்பத்தியில் எைது 

நொட்டில் சொதொரணைொக ஓர் ஏக்கருக்கு 35 - 40 மூமடகள்தொன் 

விமளச்சலொகக் கிமடக்கக்கூடிய ஒரு சூழலில், இந்த ‘ஒற்மற 

நொற்று நடவு’ என்கின்ற புதிய திட்டத்தினூடொக அங்கு ஓர் 

ஏக்கருக்கு 95 மூமட அளவில் அறுவமட தசய்யக்கூடிய நிமல 

லதொற்றுவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. தைிழ் நொட்டிலல இருக்கின்ற 

பிரபலைொன VIPsகூட இந்த "ஒற்மற நொற்று நடவு"மூலம் 

லசதனப் பசமளமயப் பயன்படுத்தி விவசொயம் தசய்கின்ற 

நிமலமைக்கு வந்திருப்பமத நொன் இன்று பொர்க்கின்லறன். 

இலங்மகயில் எைக்கு இருக்கின்ற பிரச்சிமன 

என்னதவன்றொல், இங்கு புதிய திட்டங்கமளக் தகொண்டு 

வருகின்றலபொது, அவற்மறப் பொீட்சித்துப் பொர்த்து, அவற்றில் 

தவற்றியமடந்தவர்கமளக் தகொண்டு - நொன் ஏற்தகனலவ 

தசொன்ன நொகரத்தினம் நொயுடு அவர்கமளப் லபொன்று 

இலங்மகயின் எல்லொப் பிரலதசங்களிலும் லசதனப் பசமள 

விடயத்தில்  தவற்றிகண்டவர்கமளக் தகொண்டு -  எைது 

விவசொயிகளுக்குொிய வழிகொட்டல்கமளச் தசய்து, அதன் 

மூலைொக ஒரு நல்ல தபறுலபற்மறப் தபறமுடியுைொக இருந்தொல், 

ஏன் விவசொயிகள் இத்திட்டத்மத நமடமுமறப்படுத்தப் 

பின்நிற்கப்லபொகிறொர்கள்? ஏன் ைறுக்கப்லபொகிறொர்கள்? 

ஆனொல், லசதனப் பசமளயினூடொகக் கிமடக்கப் தபறுகின்ற 

தவற்றிகள் ததொடர்பொக, அதன் சொத்தியப்பொடுகள் 

ததொடர்பொகச் சொியொன விதத்தில் எடுத்துக்தசொல்லக்கூடிய ஒரு 

தபொறிமுமற எைது நொட்டில் உருவொக்கப்படவில்மல என்பமத 

நொன் இந்த இடத்திலல வருத்தத்துடன் ததொிவித்துக்தகொள்ள 

விரும்புகின்லறன்.  

இலதலபொன்றுதொன், சனொதிபதி அவர்களொல் 

முன்தைொழியப்பட்ட “ஒலர நொடு, ஒலர சட்டம்” என்ற விடயமும். 

“ஒலர நொடு, ஒலர சட்டம்” என்ற விவகொரத்மத ஒத்ததொன 

விடயம் இந்தியொவிலும் இருந்தது. 1950களில் அரசியல் 

சொசனத்தின் 44ஆவது உறுப்புமரயில் தபொதுச் சட்டம், சிவில் 

சட்டம் என்பன ஒன்றொக இருக்கலவண்டுதைன 

வலியுறுத்தப்பட்டது. ஆனொல், அது நமடமுமறயில் 

சொத்தியப்பட்டதொ? என்பமத நொம் சிந்தித்துப் பொர்க்க 

லவண்டும். இந்தியொவினுமடய அரசியல் சொசனத்தின் 

சூத்திரதொொி என்று தசொல்லப்படுகின்ற அம்லபத்கர் 

அவர்கள்கூட, இந்தியொவின் அரசியல் சொசனத்தில் இந்தத் 

தொக்கத்மத நொம் தகொண்டுவருவது விரும்பத்தக்கததொன்றொக 

இருந்தொலும்,  அது விரும்பொதவர்கள்ைீது திணிக்கப்படக்கூடிய 

ஒன்றொக இருக்கக்கூடொது என்ற விடயத்மதத் ததளிவொகக் 

கூறியிருந்தொர். அலதலபொன்று 2018இல் இந்திய சட்ட 

ஆமணக்குழு தவளியிட்ட அறிக்மகயிலல, “எல்லலொருக்கும் 

தபொதுவொன ஒரு சிவில் சட்டம் இந்தியொமவப் 

தபொறுத்தவமரயில் இந்தத் தருணத்தில் லதமவயொனதொகலவொ 

அல்லது விரும்பத்தக்க ஒரு ைொற்றைொகலவொ இருந்து 

வரவில்மல. இந்தியொமவப் லபொன்ற பன்முக இயல்புகமளக் 

தகொண்டிருக்கும் ஒரு நொடு, அதன் அமனத்து ைக்கள் 

பிொிவினொினதும் லதமவகளுக்கு ைதிப்பளிக்கும் புறம்பொன 

சட்டங்கமளக் தகொண்டிருப்பது அவசியம்” என்று 

குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது.  
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இல்கூட, எழுத்தில் அல்லது எழுத்தில் அல்லொத இந்தத் 

தனிப்பட்ட சட்டங்கள் அரசியலமைப்பின் ஏற்பொடுகளுடன் 

ஒவ்வொதனவொக இருப்பினும்கூட, அமவ தசல்லுபடியொகும் 

என்பமத வலியுறுத்தியிருக்கின்ற சூழலிலல, இவ்வொறொன 

தனியொர் சட்டங்கமள நீக்கி, தபொதுவொன ஒரு சிவில் சட்டத்மத 

உருவொக்குவது என்ற முடிவு ஆழைொகப் பொர்க்கப்பட 

லவண்டும். இதுததொடர்பொகத் தீர்ைொனங்கள் எடுப்பதற்கொக 

நியைிக்கப்படுகின்ற குழுவில் ஒருவமர நீக்குவது, புதிதொக 

இன்னுதைொருவமரச் லசர்ப்பது என்று தடுைொற்றத்லதொடுகூடிய 

தசயற்பொடுகள் இடம்தபறுவமதக் கொணமுடிகின்றது. 

இலங்மகயினுமடய சிவில் ைற்றும் தனியொர் சட்டங்களிலல 

சில ைொற்றங்கள் தசய்யப்பட லவண்டுதைன்பமத அந்தந்தச் 

சமூகங்களும் விரும்பியிருக்கின்ற சூழலில், அந்த 

ைொற்றங்கமளச் தசய்வதற்கொன தசயலணிக்கு யொர் தமலவரொக 

நியைிக்கப்பட்டிருக்கிறொர் என்பதில் இன, ைதம் என்பவற்மறக் 

கடந்து எல்லலொருலை ஓர் எதிர் நிமலப்பொட்டில் இருக்கக்கூடிய 

ஒரு சூழல் உருவொகியிருக்கின்றது. இது ைிக முக்கியைொன ஒரு 

விடயம். எனலவ, இத்தமகய தவறுகள் நீக்கப்பட லவண்டும். 

நொங்கள் புதியததொரு விடயத்மதக் தகொண்டுவருகின்றலபொது, 

அது அமனத்து ைக்களுக்கும் சைைொனதொக அமையலவண்டும் 

என்ற நன்லநொக்கத்தில் தகொண்டுவருலவொைொக இருந்தொல், அது 

லநர்த்தியொன முமறயில் தகொண்டுவரப்பட லவண்டும். ைொறொக, 

விைர்சனத்துக்கு உள்ளொகக்கூடிய முமறயில் தகொண்டுவரப் 

படக்கூடொது என்ற யதொர்த்தத்மத நொன் இந்த இடத்தில் 

ததொிவித்துக்தகொண்டு, எனக்கு லநரைளித்தமைக்கொக ைீண்டும் 

நன்றி கூறி, விமடதபறுகின்லறன்.  
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පා්ධලිශ) තුව 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Rauff Hakeem, you have 

eight minutes. 

  

ගරු සවුෆ් හකීම් මහත්ා  
(ைொண்புைிகு றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

බිසථමිකයේලාහි්ධ  හථමානි්ධ  මක). 
 

මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමනි, මම සතුටු ශවනවා, මා 

නිශ්ෝජන් න න මහුවව  දිසථත්රි්ෂන් නිශ්ෝජන් න න 

බබතුමා මූලාසනශේ ඉ න ශවලාශ  නා  ා කිහිප්්ෂ තැන 

නාා කිීමමට ශ) අවසථාාව ලැබීම පිළිබඳව. 

  මම මුලි ම වැනත්ත නරුණු කිහිප්්ෂ කිව යුතු . අන ේශද් 
තරු අුව  කුමා  දිසානා්න මැතිතුමා පා්ධලිශ) තුශ දී නාලීන 
වැනත්තනමකි  යු්ත ප්ර ථන්්ෂ තරු අතමැතිතුමාට ශ් මු නළා. ඒ, 
ජනාධිපතිතුමා ම,තනදී ප්ත නළ නා්ධ් සානන බලනා් 
පිළිබඳව . එඑන  ට්ෂ - එන නීති්්ෂඑ කි්න සවනේප් 
ක්රි්ා්තමන කිීමම සඳහා ජනාධිපතිතුමා ප්ත නළ ඒ නා්ධ් සානන 
බලනා්ට ප්ත න  තිශබන අ්, විශ ේණශ් ම එහි ස ාපතිතුමා 
ශම න පනනමකි  යුතුව න ප්ත නශළේ කි්න ප්ර ථන් සහ තව්ත 
ප්ර ථන  ාශි්්ෂ එතුමා තරු අතමැතිතුමාට ඉදිිකප්ත නළා. නමු්ත, 
අතමැතිතුමා පිළිතුරු ශනමිකය  කි ශ , ජනාධිපති නීතිඥ ශ  ශ)ණථ න 
සිේවා මහතාශේ ප්රනාන්තවශ්  යු්ත වයවසථාා සවශ ෝනන් 
සඳහා වූ නමිකයටුව තැන , එම නමිකයටුශ  නි්ධශද්  තැන  විත  . 
එශන ශහන ් ශ එ කි්ලා ඇහුවාම, එමේශල ශප ේඑ  කි වා 
වාශේ පිළිතු ්ෂ තම  එතුමා ලබා දු ශ . ඒශන  අපට ශපනී 
ගිශේ, විශ ේණශ් ම අශේ තරු අුව  කුමා  දිසානා්න මැතිතුමා 
මතු නළ ඒ නා  ාව පිළිබඳව අතමැතිතුමාශේ්ත කිසිම 
නැමැ්තත්ෂ නැති බව . විශ ේණශ් ම එම ප්ත කිීම) පිළිබඳව, 
එ්ට ප්ත නළ ස ාපතිතුමා පිළිබඳව, ේ වහ ශසේශේ ක්රි්ා 
නලාප්  පිළිබඳව නෘතහසථත ශද් පාලනඥශ්කු හැටි්ට 
අතමැතිතුමාට්ත ශහ ඳ පැහැදීම්ෂ නැති බව ශපනී ්නවා.  එතුමා 
අපහසුතාවට ප්ත වු ා, පිළිතු ්ෂ ව්ත දීත න බැික ත්ත්තව්ට 
එතුමා ප්ත වු ා කි්න එන අපි න නවා. ඒ වාශේම තම ,  
ශන විඩ් වසවතතශ්  මිකය් ්න මුසථලි) ජනතාවශේ මළ සිරුරු 
රනාහන් කිීමශ) ක්රි්ා නාම් පිළිබඳව මුසථලි) ජනතාව තුළි  
වි ාල විශ ෝන්්ෂ මතු ශවද්දී, එ්ට සහන්්ෂ හැටි්ට 
අතමැතිතුමා ්) විසුනම්ෂ ලබා දීම සඳහා ප්රනා ්්ෂ නළ 
අවසථාාශ දී්ත ශ)  ශේ, ශ) රණ්ඩුශ  ප්රනානි්ා වන 
ජනාධිපතිතුමා එතුමාශේ ප්රනා ්ට පවා ඉඩා  ශන දු  තති්්ෂ අපි 
මීට නලි  නැ්ෂනා. ඒ වාශේ ත්ත්තව්්ෂ තම  අන තිශබ ශ .  

මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමනි, බබතුමා මූලාසනශේ සිටි්දී 
අශේ දිසථත්රි්ෂන්ට අනාළ වූ නා  ා කිහිප්්ෂ පිළිබඳව නාා 
න  න මා නැ  බලාශප ශ  ්තතු ශවනවා. විශ ේණශ් ම 
නාලගුක න විප්ධ්ාස සිදු වන ශ) අවසථාාශ දී, හැම තවතා 
නි)න්්ෂ දිසාශව ම තවවතු  ත්ත්තව්  මතු ශවද්දී අප නකින 
නා  ාව්ෂ පිළිබඳව බබතුමාශේ අවනාන් ශ් මු න ව න මා 
නැමැති . මම ශ) නා  ් ම,තනදී පැවැති මහුවව  දිසථත්රි්ෂ 
ස)බ ධීන   නමිකයටු ැදසථවීශ)දී්ත මතු නළා. ඒ තම , අකු   
හ හා තලා ්න පිපාබශේ ජල තැේම පිළිබඳ ප්ර ථන්. නිත  නිත  
නා ානිපාත වැසි වැශටන අවසථාාවල පිපාබ් ේතු ා තවවතු  
තැලී) සිදු ශවලා ඒ ප්රශද් ශේ වයාපාිකන ප්රජාවට, ඒ ප්රශද් ශේ 
ශවශසන ජනතාවට වි ාල ශලස අලා  හානි සිදු  ශවන රනා ් 
අපි විටි  විට නැන තිශබනවා. 

නැනට නවසථ කිහිප්නට ේඩා දී්ත එශසේ සිදු ශවන ත මට වතු  
මේටම ේඩා ට ගි් බව අපි නැ්ෂනා. ඒ පිළිබඳව අව ය පිකදි තී   
කිහිප්්ෂ තත යුතු  කි්න එන අපි විටි  විට අවනා  ් න ලා 

තිශබනවා. විශ ේණශ් ම ඒ පිළිබඳව නා්ධ් සානන බලනා්්ෂ 
පසු ගි් රණ්ඩු නාලශේ අපි ඇති නළා. නාතිකන සවව්ධනන 
අධිනාික්, ඒ වාශේම ජාතින ශත ඩා නැඟිලි ප්ධශේණ  ර්තන්, 
මා්ධත සවව්ධනන අධිනාික්, වාිකමා්ධත ශනපා්ධතශ) තුව, ශ්රී ලවනා 
මහවැලි අධිනාික් රදී   ාජය ර්තනවල නිලනාික ශත  
සම විත  නා්ධ් සානන බලනා්්ෂ හ හා ඒනට විසුනම්ෂ ශලස 
තත යුතු පි්ව  පිළිබඳව තී   තැනීශ) අව යතාව්ෂ තිශබනවා. 
ශ)න වැනත්ත නා  ාව්ෂ හැටි්ට මම නැවත වතාව්ෂ 
අවනා  ් න නවා. ්ාා්ධා් න), මීට ශප  ශන ශ්කු්ත 
ප්රාශද්ය ් ස ා ස ාපතිවරු  හ හා නීති්ට පටහැනිව ලබා දු  
අවස  මත ඇති වුණු ප්රමිකයතිශ්  ශත   වූ ශත ඩා නැඟිලි  ාශි්්ෂ 
තිශබනවා.  එවැනි ශත ඩා නැඟිලි 28්ෂ හුනනාශතන තිශබනවා. 
තවතා තී ් හ හා, නැ්තන) reservation එනට එහා ගිහි  හනපු 
ශත ඩා නැඟිලි 28්ෂ විත  තිශබනවා. ඒ පිළිබඳව නීතිම් නටයුතු 
කිීමශ) අව යතාව පිළිබඳව අකු   ප්රශද් ශේ ශවශළඳ ප්රජාව, ඒ 
වාශේම පේලි පිකපාලන අව ශේ නා්නශ්ෝ අප හමු ශවලා 
අවනා  ් න  තිශබනවා.  ඒ පිළිබඳව විශ ේණශ් ම නාතිකන 
සවව්ධනන අධිනාික් නටයුතු  න  න අව ය  කි්න නා   මම 
මත්ෂ න නවා. .  

ඊළපට, දුණුවිල පා  ළප ඒ - 9 පා  හ හා තිශබන  පාලම ්ට 
තිශබන ශටලිශන ) ර්තන්ට අ්්ත ව්්ධ ටින තලවලා, ඒ 
පාලම තව්ත ේසථසලා ඒ තුළි  ජල තැේමට අව ය වූ ඉඩා නඩා  
ලබා දි් යුතු . ඒ වාශේ ශන ශ්කු්ත ප්ර ථන තිශබනවා. මම ඒ 
පිළිබඳව ම,තනදී රණ්ඩුනා තුමාට්ත මත්ෂ නළා. 
රණ්ඩුනා තුමා, ඒ පිළිබඳව ප්රනාන ශේන)තුමාට නටයුතු 
න  න කි්ලා එනා තී  ්්ෂ දු නා. මම නැවත වා ්්ෂ ඒන  
මත්ෂ න නවා. ඒ වාශේම තව්ත ප්ර ථන්්ෂ තම , ඒ පළාශ්ත 
ශනේතසථතැ න - පානතමුව පා  අබල  ත්ත්තව්න පැවතීම. 
එ් iRoad වයාපෘති්ට  ඇතුළ්ත න  තිශබනවා් කි්ලා 
රණ්ඩුනා තුමා එනා ස)බ ධීන   නමිකයටු ැදසථවීශ)දී කි්ා 
සිටි්ා. නමු්ත ඒ පිළිබඳව නටයුතු ශන කිීමම තුළ, ඒ ප්රශද් ශේ 
ජනතාව වි ාල ශලස ේද්ශඝෝණ  න න ත්ත්තව්නට නැ  ප්ත 
ශවලා තිශබනවා. ඒ නිසා එම නටයු්තත්ත ඉතාම ඉ්ෂමනි  නළ 
යුතු  කි්ලා මත්ෂ න නවා.  මනයම පළාත සහ තව්ත පළා්ත 
කිහිප්න පාසේ ශත ඩා නැඟිලි  ාශි්්ෂ නා් ්,ම්ත,  ඒ වාශේම 
ශත ඩා නැඟිලි කිහිප්්ෂ පාවිච්චි්ට තැනීමට ශන හැකි 
ත්ත්තවශ්  තිබීම්ත වැනි  ප්ර ථන තිශබනවා. එබැවි  ඒ පාසේ 
ශත ඩා නැඟිලි පිළිබඳව නිවැ දි සවත න්්ෂ න ලා ඒ සඳහා 
අව ය ප්රතිපානන ලබා දි් යුතු  කි්ලා මත්ෂ න මිකය  මශේ 
නාාව නිම න නවා.  

සථතුති . 

 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

තරු මධු  විතානශේ ම ත්රීතුමා. බබතුමාට විනාිජ නව්න 

නාල්්ෂ තිශබනවා. 
 

 
[අ. ා. 2.07] 

 
ගරු මධුස විත්ානනප මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ைதுர விதொனலக)  

(The Hon. Madhura Withanage)  

මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමනි, අන විප්ෂණශේ තරු 

ම ත්රීතුම ලා කිහිප ශනශනකුම විවින අනහසථ ඉදිිකප්ත නළා.  

ඇ්තතටම ඒ සමහ  අනහසථවල නැිජ  කුහන්තව්්ෂ සහ 

ද්ශ ණසහතත බව්ෂ තිශබනවා මම නැ්ෂනා. නැවැ ත ශතෝලී් 

අ්ධබුන්්ෂ තිශබන ශවලාවන ශලෝනශේ ශබ ශහෝ  ටවේ ශන  ඩ් 

වසවතතශේ පසථවැනි ැදේලට හසු ශවලා තිශබනවා. 
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අපි හිත ශ ව්ත නැති සමහ  දියුණු  ටවල ශපෝලි) ්රම් 

ඇති ශවලා තිශබනවා. අන ේන,සන ප්රවෘ්තති බලනශන ට මම 

නැ්ෂනා, සමහ   ටවල න,ම ශපෝලි), ඉ නන ශපෝලිම වාශේ 

විවින ශපෝලි)  ඇති ශවලා තිශබනවා. ඇ්තතටම විප්ෂණ් ශ) 

ශම ශහ ත වන විට ජනතාවශේ ම   මති  ශද් පාලන් න න 

තැනට ඇවිේලා තිශබනවා. ගුරුවික්්ෂ අවාසනාව ත ශලස මිකය් 

ගිහි  තිශබන රනා ්්ත අපි අන ේන,සන ප්රවෘ්තතිවලදී නැ්ෂනා. 

ශන විඩ් වසවතත ත්ත්තව් තුළ  ශසෞඛය අව   දීපු ඒ ේපශනසථ 

පිළිපදි ශ  නැතිව, විප්ෂණ් තම ශේ පටු ශද් පාලන වාසි හා 

අ මුණු ශවුවශව  මිකයනිසු  පා ට බසථසවා ශ) න න විනා ් 

බල න. 

 ශතෝලී් වසවතත්්ෂ පවතින අවසථාාවන, ජනතාව 

ශප ලඹවාශතන පා ට බසථසවා බවු ශේ ශේ මති , ම   මති  

ශද් පාලන් න න ශලෝනශේ එනම විප්ෂණ් ශ)න .  අපි ශ) 

දිනවල විශද්  ප්රවෘ්තති්ත බලනවා. කිසිම  ටන විප්ෂණ්්ෂ ශ) 

විධි්ට හැසිශ  ශ  නැහැ. ශලෝනශේ අශන්ෂ  ටවේ ශ) 

වසවතත් තුළි  ශද් පාලන් න  ශ  නැහැ. එම  ටවේ 

තම ශේ ජනතාව ශේ ා ත න නැවැ ත ප්ර්්තන්්ෂ න න ශ) 

ශවලාශ  අශේ විප්ෂණ් විත ්ෂ ඉතා අවාසනාව ත තැනනට 

ඇවිේලා තිශබනවා. සාමානයශ්   අපි ඒන පා්ධලිශ) තු ැදසථවී) 

පැවැ්තශවන නවසථවල්ත නකිනවා. ේන,සන ැදසථවී) පට  ත්තත 

ශවලාශ  ඉඳ  විප්ෂණ් හැසිශ න රනා ් බල න. සවස 

රූපවාහිනී නාළිනාවල ප්රවෘ්තතිවලට අව ය න්ධ න ශවුවශව  

සවන්ධ න්්ෂ විත   ශමතැන ශනශ  ශ . අපි ප්රතිප්තති 

ස)පානන්  විධි්ට -ප්රතිප්තති හනන මිකයනිසථසු විධි්ට- මීට වඩා ා 

වත කීමකි  යුතුව ශ) ශවලාශ  හැසිශ  න නන, කි්ලා  මම 

කි් ශ .  අපි නැ්ෂනා,  විප්ෂණශේ සමහ  නේටි් තමට ් න 

ේ්තසාහ න නවා. හැබැ , අපි  එතම සමප පිළිසඳ එ වැඩා සටහන 

හනලා, ඒ තුළි  තශ) මිකයනිසු ශේ අව යතා හුනනාශතන නටයුතු 

න නවා. අපි ඉදිිකප්ත න න  2022 අ් වැ් ස)පූ්ධ ශ් ම තම 

මූලින න  ත්තත අ් වැ්්ෂ බව මම මත්ෂ න  න නැමැති .  

රුපි්ේ 131ට තිබුණු ශඩා  ල ් රුපි්ේ 195, 200 මේටමට 

ඉහළ නවවලා,   ශේ ර්ධිකන් නඩා ා වේටලා, සාමානය ජන 

ජීවිත් පහළටම ඇන නමලා, ජාතින ර ්ෂණාව බිඳ වේටලා කුඩු 

පේට) න  අපට  ට  ා  දු  ශමතුම ලා නැ  කි්නවා, එඅපි 

ශහ ඳ  ට්ෂ  ා  දු නාඑ කි්ලා.  එශහම න)  ශමතුම ලාට 

කි් න පුළුව  ශව න නන,, එරුපි්ේ 131ට තිබුණු ශඩා  ල ් 

අපි රුපි්ේ 120 න්ෂවා ශතනාවා, අපි ශහ ඳ  ට්ෂ  ා  දු නා, 

නැ  ශ) ශත ේල ට ශ)  ට න  න බැහැඑ කි්ලා. එශහම  

කි් න නන,.  නමු්ත ශමතුම ලාට එශහම කි් න බැහැ. 

ශමතුම ලා අ තිම පිකහානි්ට ප්ත න පු  ට අපි  ා  ත්තශ්තම 

ශන විඩ් අ්ධබුන්්ත එ්ෂන . ශ) ශවලාශ  අශේ යුතුනම අපි 

ශහ ඳටම න නවා කි්ලා මම කි් න නැමැති . 

ශන විඩ් වසවතත් රවාට පසථශසේ තම  විප්ෂණශේ 

බ්ෂශනෝටම  ගුරුවරු ශේ වැටුේ ප්ර ථන් පිළිබඳව මත්ෂ ශවලා 

තිශබ ශ . ඇ්තතටම අන ශ) ේද්ශඝෝණ වල ඉ ශ  ගුරුවරු  

ශන ශව , විවින ශද් පාලන ප්ෂණවල පූ්ධ නාලීන ශද් පාලන 

ක්රි්ානාීම . අන ශලෝනශේ වැඩා  න න පැ් ත න අඩු ශවලා 

තිශබනවා. අන ප්රවාහන් සීමා ශවලා තිශබනවා. ඒ වාශේම 

න්ධමා ත නඩා ා වැටිලා තිශබනවා. සවචා නශ්ෝ  ටවලට එ ශ  

නැහැ. අමුද්රවයවල ශල කු හිප්්ෂ තිශබනවා. ඒ වාශේම ශවශළඳ 

ශප ළ ්රම් තුළ ශබ ශහෝ  ටවේ තම ශේ  ටවල තිශබන 

අමුද්රවය, ස)ප්ත ශවන්ත  ටවලට ශන ශනන ත්ත්තව්ට ප්ත 

ශවලා. අපි නැ්ෂනා සමහ   ටවේ ශන විඩ් එ නත පවා 

ශද් පාලනීන  ් න ශතන තිශබන බව. තම ශේ  ටවල 

නිණථපානන් න න එ නත ලබාශතන නැ්තන) ඒ  ටවලට ඇතුළු 

ශව න වීසා ශන ශ  නැහැ. ඒ වාශේම සමහ   ටවේ තම ශේ 

 ශේ ඉ න ජනතාවට වඩා ා වි ාල එ න්ත  ප්රමා ්්ෂ එ්ෂැදසථ 

න ශතන තිශබනවා. අන සමහ   ටවේ ඉතා ර්තමා්ධානාමී 

විධි්ට තම  ශන විඩ් අ්ධබුන් තුළ හැසිශ  ශ .  හැබැ , අශේ 

ඉ ා  වි්රම ්තන මැතිතුමා කි්නවා මම නැ්ෂනා, එශන විඩ් 

වසවතත් නළමනාන  ් න  න අපි තම  අඩුශව ම වි්න) 

නශළේඑ කි්ලා. ඇ්තතටම තිශබන මුනේ ටින ේපිකම 

නා්ධ්්ෂණමතාශව , ලලනා ව, සු ්ෂෂිතව වි්න) කිීමම මිකයස්ෂ, 

තිශබන මුනේ ටින  බශහේ වි්න) කිීමම ශන ශව  න  න නන,. 

එශ්ෂ ප්රතිලල් අපි නැ්ෂනා. අන එ න්තන  ් අති  ශලෝනශේ 

ශහ ඳම  ටවේ 10 අත  අපි ඉ නවා.  ශේ ජනතාවශත  සි්්ට 

70්ෂ අපි එ න්ත න  තිශබනවා.  ටන ගු ා්තමන ශසෞඛය 

ත්ත්තව් එතුමා කි්න විධි්ට වි්න) කිීමම කි්න නා  ් මත 

මනි න බැහැ. එතුම ලාශේ රණ්ඩුව අන බලශේ හිටි්ා න), ශ) 

වන විට මිකයනිසථසු වි ාල පිිකස්ෂ මැිකලා; එ න්තවලට වි ාල 

මුනල්ෂ වි්න) න ලා. පසුගි් රණ්ඩුව නාලශේ රුපි්ේ 300ට 

තිශබන එ නත රුපි්ේ 16,000ට තම  අ ශතන තිශබ ශ . 

මම තම  අප ාන පීම්ෂණ  ශනපා්ධතශ) තුවට ඒ පිළිබඳව 

පැමිකයක ලි නශළේ.  

ඒ වාශේම අපි න නවා, ශන විඩ් වසවතත් නාලශේදී ්හ 

පාලන රණ්ඩුව තිබු ා න), ශඩා  ල්ධ පහට-නහ්ට ත න තිබුණු 

එ නත අනිවා්ධ්ශ් ම ශඩා  ල්ධ විසිපහට-තිහට ත න බව. 

ශම නන, මශේ පැමිකයක ේශල  මාස ශනනනට පසුව තම  ඒ න්තත 

මැකු ශණ්. මම තම  ඒ පැමිකයක ේල නැ)ශ). අශේ රණ්ඩුව 

නාලශේන, බබතුම ලාශේ රණ්ඩුව නාලශේන කි්ලා නැහැ, 

ශම න රණ්ඩුව නාලශේ වු ්ත වැැදද්න  වැැදද්නම . ශම නන, අශේ 

නේටි්්ත -ඇතැ) නිලනාික - ඒ රණ්ඩුශව  දීපු බැට  එන 

අ ශතන ශ) රණ්ඩුශ  දුව න පට  ත්තතා. ඒ නිලනාික ට 

විරුද්නව තම  අපි CID එශ්ෂ පැමිකයක ේල නැ)ශ).  

ඊළපට, මා විශ ේණශ් ම මත්ෂ න  න නැමැති , ශමව  

අ් වැ් ශේඛන් මඟි  ප්ෂණ-විප්ෂණ ශේන්කි  ශත  ව පළා්ත 

පාලන ර්තනවල ම ත්රීවරු ට රුපි්ේ ල්ෂණ හතළිහන මුනල්ෂ 

ලබා දීමට ප්රතිපානන ශව  න  තිශබන බව. නැ  තම මත්ෂශවලා 

තශ) ් න ේ්තසාහ න න විප්ෂණ්ට මා කි් න නැමැති , බ් 

ශව න එපා, අපි බබතුම ලාශේ ම ත්රීවරු ට්ත තශ) වැඩා  

නටයුතු න  න අව ය අ මුනේ දීලා තිශබනවා කි්ලා. ඒ අ් 

එ්ෂන ගිහිේලා අශේ රණ්ඩුශව  ශනන අ මුනේ ලලනා උව පාවිච්චි 

න  න.  

මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමනි, 2018 ව්ධණශේදී මම ශනෝේශේ 

නත ාධිපතිව ්ා විධි්ට නටයුතු නළා. එවනට පැවැති රණ්ඩුව 

අපට කිසිම සවව්ධනන්්ෂ න  න අවසථාාව්ෂ දු ශ  නැහැ, 

එත) ශප ළි්එ කි්ලා ඉතාම ට ට, වවචනින වැඩා  පිළිශවළ්ෂ ශතන 

ගි්ා. ඒ සඳහා කිසිම පළා්ත පාලන ර්තන්න ම ත්රීව ශ්කු 

ස)බ න න  ත්තශ්ත නැහැ. ඒන ස)පූ්ධ ශ් ම ශද් පාලන 

වයාපා ්්ෂ බවට ප්ත න  ත්තතා. මම එ් කි් ශ  වතකීශම . 

ඒන නිසා බබතුම ලා  නලබල ශව න එපා. ශමව  අ් වැ් 

තුළි  අපි තමට අව ය වැඩා  පිළිශවළ සනසථ න  තිශබනවා. ඒ 

නිසා තමට ගිහිේලා රශ්්ත තම න න එපා. මිකයනිසථසු ම  න මහ 

පා ට ඇනලා නම න එපා. නැවත වතාව්ෂ ශන විඩ් වසවතත් 

ේ්තස න ශවනවා කි්ලා ශසෞඛය අව වලි  ේපශනසථ දීලා 

තිශබනවා. ශසෞඛය ශසේවා අනය්ෂණ ජන ාේතුමාශත  සහ මහජන 

ශසෞඛය පීම්ෂණනවරු ශත  මා ඉේලීම්ෂ න නවා, බබතුම ලා 

ත)වල තිශබන මළ ශතන ට, මඟුේ ශතන ට නමන නීති-ීමතිම ඒ 

ශපළපාළිවලට්ත නම න කි්ලා. ශසෞඛය නීති-ීමති නඩා  න මිකය  

මිකයනිසථසු ම  න මහ පාශ්ධ ශතන ්න වැඩා  පිළිශවළට්ත ඒ නීති 

පනව න මැදිහ්ත ශව න.  
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පා්ධලිශ) තුව 

අන දින විවාන න න එ්ෂ විණ්්්ෂ වන රන්න හා අපන්න 

(පාලන  පනත ්ටශ්ත ශතන එන ශ ගුලාසි පිළිබඳව්ත අවසාන 

ව ශ්  මා නාා න  න නැමැති . ශමශත්ෂ රන්න් නළ 

 ාණ්ඩා  433්ෂ රන්න් කිීමම ශ) වනශන ට අශේ  ජ් විසි  

නත  න  තිශබනවා. හුන ට ශ්ධ සිට ශවස්ෂ නාඩ් එන න්ෂවා 

විවින  ාණ්ඩා  433න රන්න් නැවැ්තවීම තුළ ශ)  ටට ශ) වන 

විට ඇශමිකනාුව ශඩා  ල්ධ බිලි්න 1.6්ෂ ඉතුරු න  ත න පුළුව  

ශවලා තිශබනවා. ශද්ය ් ස)ප්ත පාවිච්චි න ලා අපට නිණථපානන් 

න  න පුළුව   ාණ්ඩා  රන්න් සඳහා අපි 2018 ව්ධණශේදී 

ඇශමිකනාුව ශඩා  ල්ධ බිලි්න 2.2්ෂ වි්න) න  තිශබනවා. ඒ 

වාශේම 2019 ව්ධණශේදී ඇශමිකනාුව ශඩා  ල්ධ බිලි්න 1.2්ෂ ඒ 

සඳහා වි්න) න  තිශබනවා. ශ)වා ශත වීම නත  කිීමම තම  

අපි න  න නන,. එශහම නැතුව ජනප්රි් මාතෘනා පසථශසේ දුවලා 

ජනතාවශේ ම   මති  ශද් පාලන් කිීමම ශන ශව  අපි නළ 

යු්තශ්ත. ඒ නා  ් මා ශ) අවසථාාශ දී විප්ෂණ්ට 

විශ ේණශ් ම මත්ෂ න  න නැමැති . 

 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 තරු ශේ.සී. අලවතුවල ම ත්රීතුමා. බබතුමාට විනාිජ අටන 

නාල්්ෂ තිශබනවා. 

 
ගරු නේ.සී. අලවතුමවල මහත්ා 
(ைொண்புைிகு லஜ.சீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

මට විනාිජ නහ්න නාල්්ෂ ශව  න  තිබු ා, මූලාසනාරූඪ 

තරු ම ත්රීතුමනි. 

 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

එ් විනාිජ අට්ෂ ශවලා තිශබනවා.  

 
[අ. ා. 2.16] 

 
ගරු නේ.සී. අලවතුමවල මහත්ා 
(ைொண்புைிகு லஜ.சீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමනි, ශ) වනශන ට  ට තුළ ඉතාම 

අවාසනාව ත ත්ත්තව්්ෂ ඇතිශවලා තිශබනවා. අ්හප්ත 

නාලගු  ත්ත්තව් ශහේතුශව  විසිශනශනකු විත  ශ) වනශන ට 

ජීවිත්ෂණ්ට ප්තශවලා තිශබනවා. කුරු ,තල, ශන ඩා  තසථල න 

ප්රශද් ශේ්ත ජීවිත ශනන්ෂ අහිමිකයශවලා තිශබනවා. න,තේල 

ප්රශද් ශේ්ත එවැනිම සිද්ධි්්ෂ ශවලා තිශබනවා. ඒ අ් 

ශවුවශව  ඒ පවුේවල අ්ට ශ) අවසථාාශ දී අශේ ශ ෝන් 

ප්රනා  න නවා. ශ) ශවලාශ  නිවාස අහිමිකයශවලා තිශබන, 

අනතු ට ප්තශවලා තිශබන අ් සඳහා සහනානා  ලබා දීශ) වැඩා  

පිළිශවළ්ෂ  ජ් ඉතාම නිජනමිකය  ක්රි්ා්තමන න  න නන,. ඒ 

පිළිබඳව්ත මා මත්ෂ න නවා.  

මට නලි  නාා නළ මධු  විතානශේ ම ත්රීතුමාශේ නාාශ  

හ ් තම , එඅපි තම   ශහ ඳටම න ලා තිශබ ශ එ කි්න එන. 

ශහ ඳටම න ලා තිශබන නිසා තම  අන ජනතාව තම ට අව ය 

ත,සථ ටින ත න කිශලෝමීට  ත නාව්ෂ දු ට ශපෝලි)වල 

ඉ ශ . අන කුරු ,තල ප්රශද් ශේ කිශලෝමීට  තිහ්ෂ-හතළිහ්ෂ 

ගිහිේලා්ත ත,සථ ශහ ්ා ත න නැහැ.  මිකයනිසථසු තම ශේ නාල්්ත 

නාසථති න ශතන ශපෝලි)වල ඉඳලා අන ඉතාම ශවශහසනාීම 

ත්ත්තව්නට ප්තශවලා සිටිනවා. බවු ට  අව ය කිික පිටි ටින 

ත න, ත,සථ ටින ත න, අතයව ය  ාණ්ඩා  ත න බැික 

ත්ත්තව්්ෂ නැ  ේනා ශවලා තිශබ ශ . ශ) ශවනශන ට ත,සථ 

සිලි ඩා  ්න මිකයල ශනගු ්්ෂ න ලා තිශබ ශ . ත,සථ මිකයල 

ශනගු ්්ෂ න ලා්ත ජනතාවට ඒන ත න අව ය පහසුනම ලබා 

ශන නව්ත බැික ශවච්ච රණ්ඩුව්ෂ, ශ)න.  එශහම ත්ත්තව්්ෂ 

තිශ්ද්දි තම , එඅපි ශහ ඳටම නළාඑ කි්ලා ශමතුම ලා 

කි් ශ . 1970-77 නාලශ්  පසථශසේ ශ)  ශේ ජනතාව 

අ්තනැකීම්ෂ ලබනවා, රපහු ශපෝලි) යුත්න ඉඳලා. තම ශේ 

නන ශබ න ශද්වේ ත න ශනම පි්  ගිහිේලා ශපෝලි)වල 

ඉ න අතශ්ධ තරු ශ්ෝ තව ශපෝලිමන ඉ නවා. 

තමු නා ශසේලා ශහ ඳටම න පු නිසා තම  තරු ශ්ෝ අන 

ශපෝලි)වල ඉ ශ .  

මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමනි, අපි නැ්ෂනා, ජනාධිපතිව  ් 

අවස  ශවලා ශතෝයා ්  ාජප්ෂණ මැතිතුමා දිුවවාට පසථශසේ ඒ 

සතුටට අශේ තරු ශ්ෝ පා ට බැහැලා තාේපවල චිත්ර ඇඳපු 

රනා ්. ඒ චිත්ර ඇඳපු තරු ශ්ෝ අන ශන ශහේන ඉ ශ ? අන ඒ 

අ් පාසථශපෝ්ධේ ශපෝලිශ) ඉ නවා. ඒ වාශේම අශේ ජනතාව 

තව්ත ශපෝලි) ත නාවන ඉ නවා,  ට නාලා ් න. ඒන තම  

ශහ ඳටම න ලා තිශබ ශ . ඒ නිසා අපි ශ) රණ්ඩුවට කි්නවා, 

ශ)  ශේ ජනතාව ශමෝඩා ්ාට අ න න, ශ)  ශේ ජනතාව 

තවදු ට්ත  වට න ලැහැසථති ශව න එපා, ශ) පවතින ඇ්තත 

ත්ත්තව්ට මුහු  ශන න ූ නාන) ශව න කි්ලා. රණ්ඩු 

ප්ෂණශේ ම ත්රීතුම ලාම නැ  ඒ බව කි්නවා. රණ්ඩුව 

නිශ්ෝජන් න න නැබිනේ මණ්ඩා ලශේ ඉ න සමහ  ඇමතිවරු 

පවා අන  ශ්තරු) අ   තිශබනවා, අශේ  ට නැ  ් ශ  

බවශන ශල ්ත තැනනට කි්ලා. ශවශළඳ ඇමතිව ්ා්ත කි්ා 

තිබු ා, අපි ් ශ  බවශන ශල ්ත තැනනට කි්ලා. ඒ තැනට 

අශේ  ට ශතනාශ  නවුන?  

ශ) හැම එන්ෂම ශන විඩ් වසවතත් පිටි  නම න බැහැ. 

ශන විඩ් වසවතත් තිබු ා කි්ලා අශන්ෂ  ටවේ ශ) වාශේ 

ශපෝලි) යුත්්ෂ ඇති න ලා නැහැ. ශලෝනශේ අශන්ෂ  ටවේ 

ජනතාවට ර්ධිකන ව ශ්  ප්ර ථන ත නාව්ෂ ඇති ශවන  

ත්ත්තව්න ට තම ශේ  ට ප්ත න ලා නැහැ.  ේනාහ  ්්ෂ 

ත්තශත ්ත, ඉ දි්ාව, බවේලාශද් ් වැනි  ටවල ශන විඩ් 

ත්ත්තව් තිබු ා කි්ලා ඒ  ටවල ජනතාවශේ ර්ධිකන ප්ර ථන ශ) 

වාශේ ේග්ර ශවලා නැහැ. ඒ  ටවල ශ) වාශේ ශපෝලි) යුත්්ෂ 

ඇති ශවලා්ත නැහැ.  

ව්ධතමාන  ජශේ වැ දි ර්ධිකන නළමනානාික්තව් නිසා 

තම  අන ජනතාවට ශ) විධි්ට ව දි ශතව න සිද්න ශවලා 

තිශබ ශ . ශ)  ශේ ජනතාව අන ඉතාම අමාරු තැනනට වැටිලා 

තිශබනවා. ශ) රණ්ඩුව කිසිම ශවලාවන ජනතාවශේ පැ්තශ්ත 

හිටත්තශ්ත නැහැ. ඒ බව ශප ව න අපට ේනාහ   නන, ත ) 

තිශබනවා. මම එන ේනාහ  ්්ෂ කි් න). පසුගි් නාලශේ, 

අශේ  ශේ අතයව ය  ාණ්ඩා ්්ෂ වන සීනිවලට තිබුණු බද්න ඉව්ත 

නළා. රන්නින සීනි කිශලෝග්ර,) එනනට අ් න පු රුපි්ේ 50න 

බද්න  ත 25 න්ෂවා අඩු නළා. ඒ විධි්ට සීනි ශතනැේලා ශම න්ෂන 

නශළේ? සීනිවල බද්න අඩු නළාට තමු නා ශසේලා 

පාිකශ ෝගින්ාට ඒ වාසි් දු ශ  නැහැ. ඒ තුළි  තම ශේ තජ 

මිකයතු  ට රුපි්ේ ශනෝටි ත   හ)බ න  න අවසථාාව දු නා. 

ශ)  ජ් ක්රි්ා්තමන නළ හැම වැඩා ්ෂම ඒ වාශේ . ඒ නිසා අපි 

බබතුම ලාට අවනා  ශ්  කි්නවා, අන  ශේ ජනතාවශේ 

ප්ර ථන දිහා බල න කි්ලා. ශම නන, ජනතාව අන හැම 

අව ්කි ම ඉතාම අමාරු තැනනට වැටිලා ඉ ශ . නන ශබ න 

ද්රවය ශස ්ා තැනීශ) ඉඳලා හැම ප්ර ථන්නදීම අන ජනතාව ඉතාම 

අමාරු ත්ත්තව්නට ඇන නමා තිශබනවා.  
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අන රන්න අපන්න තැන නාා න ද්දි කි්නවා, අපි ශඩා  ල්ධ 

ඉතිික න  ත න තම  ශ) ශද්වේ න  ශ  කි්ලා. එශහම 

නැ්තන) කි්නවා, ශ) ශද්වේ අශේ  ශේම නිණථපානන් න  

ත න තම  අපි ශ)වා ශත වීම නව්තවා තිශබ ශ  කි්ලා. 

එතැන්ත න  ශ  ස)පූ්ධ  ශබ රුව්ෂ. ශම නන, අව ය ශද්වේ 

අශේ  ටට ශත වා ත න අව ය ශඩා  ල්ධ ප්රමා ් අන අපට 

නැහැ. ශ) වන විට්ත අතයව ය  ාණ්ඩා  ශතනා න ශේන්ධ 

ත නාව්ෂ ව ාශේ හි ශවලා තිශබනවා. ඊට ශහේතුව, ඒවා නිනහසථ 

න  තැනීම සඳහා අව ය ශඩා  ල්ධ ශන මැතිවීම . ඒන තම  ඇ්තත 

ත්ත්තව්. ශ) හැම ශන්්ෂ තැනම බැලුවාම අන ඉතාම අමාරු 

තැනනට ශ)  ට වැටිලා තිශබන බව තම  ශපශන ශ .  නමු්ත, 

රණ්ඩුව ශම න්ෂන න  ශ ? රණ්ඩුව මුනේ අච්චු තසමිකය  තම 

සවව්ධනන් න නවා කි්ලා අන අසතය ශද්වේ පවසමිකය  

ජනතාවශේ මුනේ ප්රාශද්ය ් ස ාවලට ලබා ශනමිකය  සිටිනවා. ශ) 

රණ්ඩුව  ශේ ජනතාවශේ ප්ර ථනවලට සැබ, විසුන) ලබා ශන ශ  

නැහැ. මුනේ අච්චු තැසීම නිසා ේද්නමන් වැිජ ශවලා  ාණ්ඩා  මිකයල 

නවසි  නවස ඉහළ ්නවා.  ාණ්ඩා වල ේශද් තිශබන මිකයල ශන ශව  

සවසට තිශබ ශ . අන තු ශ ල්ෂ ශන ශව , ජනතාවට එන 

ශ ල්ෂව්ත න න බැික ත්ත්තව්්ෂ තම  තිශබ ශ .   

අන හැම ්ෂශණේත්ර්නම ප්ර ථන ඇති ශවලා තිශබනවා. ශ)  ශේ 

ඉදිකිීම) න්ධමා ත් දිහා බල න. අපි ශත්්ෂ ශන  ්ෂ හනා 

ත න ශන ට ඒ සඳහා අව ය ප්රනානම ශන්්ෂ තම  සිශම ති. 

නමු්ත, ශ) වන විට  ශේ සිශම ති හිප්්ෂ ඇති ශවලා තිශබනවා. 

එන පැ්තතකි  සිශම ති මිකයල වැිජ ශවලා තිශබනවා. නමු්ත ඒ  

වැිජ මිකයලට හික ත න අන ශවශළඳ ශප ශළේ සිශම ති නැහැ. එවැනි 

ත්ත්තව්්ෂ අන තිශබ ශ . ශ) ත්ත්තව් තුළ අපිට පැහැදිලිව 

ශපශනවා, ශ)  ජ් හිත ශ   ශේ ජනතාව තැන ශන ශව  

කි්ලා.  

බල න, අන ශ)  ජ් න  තිශබන ශද්වේ.  ජ් ශහ ඳටම 

න ලා තිශබන ශද්වේ කීප්්ෂ න) තිශබනවා. එන්ෂ තම , 

තම ට සහ තම ශේ  ජශේ මැති ඇමතිතුම ලාට, ඒ වාශේම 

තම ශේ ශතෝල බාල් ට, තම ශේ ප්රාශද්ය ් ස ාවල 

ස ාපතිවරු ට තිබුණු නඩු, විශ ේණශ් ම අේලසථ ශහෝ දූණ  

ශචෝනනා විම්ධ න ශන මිකයණ  ස ාව විසි  පව ා තිබුණු නඩු 45්ෂ  

ශ) වන විට ඉේලා අසථ න ශතන තිශබනවා, ඒවාශේ තා්ෂණක න 

ශනෝණ තිශබනවා කි්ලා. 

ශ) තරු ස ාශ  සිටින මැති ඇමතිතුම ලාට, ඒ අ්ශේ 

හිතවතු ට විරුද්නව දී්ධඝ නාල්්ෂ තිසථශසේ පව ා තිබුණු නඩු 

ත නාව්ෂ ශ) වනවිට නීතිපතිව ්ා විසි  ඉේලා අසථන  

තැනීමට නටයුතු න  තිශබනවා. ඒ නඩු අවුරුදු හත ්ෂ, පහ්ෂ 

ක්රි්ා්තමන වූ නඩු. ඒ වාශේම මීට ඉසථස  හිටපු නීතිපතිව ්ා 

තම  අන අග්ර විනි ථච්නා තුමා. එතුමාශේ නාලශේ පව පු ඒ නඩු 

අන ඉේලා අසථන  ත නා තැනට ප්ත ශවලා තිශබනවා. ශමවැනි 

ත්ත්තව්්ෂ තුළ අන ශ)  ජ් ක්රි්ා්තමන න  ශ  ශම න්ෂන? 

ශ)  ජ්  ශේ ජනතාවශේ ප්ර ථන විසඳනවා ශන ශව . තම ශේ 

ප්ර ථන විසඳා ත න අව ය වැඩා  පිළිශවළ විත   ශ)  ජ් 

ක්රි්ා්තමන න  ශ  කි්න නා  ් මත්ෂ න මිකය  මශේ වචන 

සථවේප් අවස  න නවා. 

   
ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

තරු වස ත ්ාපාබණ්ඩා ා  ම ත්රීතුමා. බබතුමාට විනාිජ 

නව්න නාල්්ෂ තිශබනවා.  

 

[අ. ා. 2.23] 

 

ගරු ව න්ත් යාපාබණ්ඩාස මහත්ා 
(ைொண்புைிகு வசந்த யொப்பொபண்டொர)  

(The Hon. Wasantha Yapabandara) 

මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමනි, ශ) අවසථාාව ලබා දීම  තැන 

බබතුමාට සථතුතිව ත ශවනවා. ඇ්තත  ව ශ්  අන   ට තුළ 

වි ාල සානච්ඡාව්ෂ, නතිනාව්ෂ ර )  ශවලා තිශබනවා. 

විස්ධජන (සව ශ ෝනන  පන්ත ශනටු)පත, රතාමිකයන හා විතාමිකයන 

(සවශ ෝනන  පන්ත ශනටු)පත, රන්න හා අපන්න (පාලන  

පනත ්ටශ්ත වන ශ ගුලාසි හා අතයව ය මහජන ශසේවා පනත වූ 

ශ්ෝජනාව ස)බ නශ්  වන සානච්ඡාව අත වා ශේ අප  ට 

තුළ ේද්තත වී තිශබන නා  ා කිහිප්්ෂ පිළිබඳව මට අවනාන් 

ශ් මු න  න ශවනවා. තරු ජනාධිපතිතුමා  ටට ඉදිිකප්ත න පු 

ප්රතිප්තති සමුනා් පසුගි් නාලා ත ්්ෂ මුළුේශේම ශ) සමාජ් 

තුළ නාා බහට ල්ෂ වු ා. විශ ේණශ්  විස විශස  ශත   නෘෂි 

න්ධමා ත් පිළිබඳ සවනේපනාව ම,ත ඉතිහාසශේ පැන නැඟුශණ් 

ශ්රී ලවනාව තුළ පම ්ෂ ශන ශව . මුළු ශලෝනශේම විද්වතු ශේ 

සානච්ඡාවට ල්ෂ වු ා, ශ) වස විශස  ශත   හිකත නෘෂි 

න්ධමා ත් පිළිබඳ සවනේපනාව. ඇ්තත ව ශ්  1943 වාශේ 

නාලශේ තම    සා්නින ශප ශහ   හුන වාදීම සිද්න ශව ශ . 

ශ)  සා්නින ශප ශහ   සඳහා අුවග්රාහන්තව් ලබා දු ශ  

ඇශමිකනාශ  Ford ශන )පැනි්්ත, Rockefeller කි්න ශතේ 

නිණථපානන් න න සමාතම්ත.  සා්නින ශප ශහ   පිළිබඳ 

සවනේපනාව 1965 වාශේ නාලශේ ලවනාවට පැමිකය  තිශබනවා. 

අන වන විට ශ) පිළිබඳ ශලෝනශේම නතිනාව්ෂ ඇති වී තිශබනවා. 

 සා්නින ශප ශහ   පිළිබඳ සානච්ඡාව තව අවුරුදු 20්ෂ වාශේ 

නාල්්ෂ ්නශන ට නෘෂි න්ධමා ත් තුළි  වි්ැකී ්න 

ත්ත්තව්ට අනිවා්ධ්ශ් ම ප්ත ශවනවා් කි්න නා  ාව මම 

කි්නවා. ඒනට ශහේතුව තම  ශලෝනශේ තිශබන ඉ නන අ්ධබුන්. 

ශ) ඉ නන අ්ධබුන් නිසා පුන්ධජනනී් බල ්ෂති්ට   ් න 

අපට සිද්න ශවනවා. ඛනිජ ශතේ අවසාන්ට ප්ත ශවනවා කි්ලා 

අපි න නවා. තේ අඟුරු්ත අවසාන්ට ප්තශවනවා. තේ අඟුරු, 

ඛනිජ ශතේ  අවසාන්ට ප්ත ශවනශන ට ශම නන ශව ශ ?   

 සා්නින ශප ශහ   පිළිබඳ සානච්ඡාව්ත අවසාන්ට ප්ත 

ශවනවා. අපි න නවා, ඛනිජ ශතේ සහ ඉ නන සමප  සා්නින 

ශප ශහ   එනට බැඳිලා තිශබ ශ  කි්ලා.  ශ) ශනන නාසි්න 

ශනපැ්තත වාශේ . අපට වස විශස  ශත   නෘෂි න්ධමා ත්ට 

් නට ශවනවාම  කි්ලා නරුණු තුන්ෂ මත මම කි්නවා. 

අතිතරු ජනාධිපති ශතෝයා ්  ාජප්ෂණ මැතිතුමා විශ ේණශ්  ශ) 

ස)බ නශ්  අවනාන් ශ් මු න ලා තිශබනවා. නැනට 

150,000්ෂ පම  වකුතඩු ශ ෝගී  ප්රමා ්්ෂ සිටින බව අපි 

න නවා. ඒ වාශේම ව්ධණ්නට 5,000න පම  ප්රමා ්්ෂ මිකය් 

්නවා. බවු  ජීවිත් ඉේලා නැවැ ත අ තල්න ශ්ශනනවා.  

තම ශේ ජීවිත්ට නාන් ලබා ශන න, තම  ට  සා්නින  

ශප ශහ  වලි  ඉව්ත ශවලා වස විශස  ශත   නාෂි 

න්ධමා ත්නට ප්රශ   විශ) අවසථාාව ලබා ශන න කි්න 

ඉේලීම බවු  අතිතරු ජනාධිපතිතමාශත  න නවා.  පිළිනා සහ 

වකුතඩු ශ ෝත පිළිබඳ නැවැ ත අ්ධබුනශේදී ශලෝනශේ නතිනාව්ත 

ශනන්ෂ ශත ඩා නැගිලා තිශබනවා. නැඩ්මිකය්), රසනි්ෂ වැනි බැ  

ශලෝහ නිසා  පිළිනා සහ  වකුතඩු ශ ෝගි  හුනනා ශන ත්ත 

ත්ත්තව්ට ප්ත ශවනවා කි්න නතිනාව්ෂ නැවැ ත ශලස 

තිශබනවා. ශ) සානච්ඡාවට අතිතරු ජනාධිපතිතුමාට අවනාන් 

ශ් මු න  න සිදු ශවලා තිශබනවා.  

අුව  කුමා  දිසානා්න මහ්තම්ා නෘෂින්ධම අමාතයව ්ා 

විධි්ට පු නලස ති්ලා වස විශස  ශත   නෘෂි න්ධමා ත්්ෂ 

පට  ත්තත බව අපි න නවා. නමු්ත එතුමාට එ් අකුළා ත නට 

සිදු වු ා. එතුමාට ශ) වැඩා  පිළිශවළ ජ්ග්රහ ් න  න බැික 

වු ා. ශ) සානච්ඡාව එත )ම සවශ දී සහ බිහිසුණු සානච්ඡාව්ෂ. 
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පා්ධලිශ) තුව 

නමත්රීපාල සිිකශසේන හිටපු ජනාධිපතිතුමා්ත ශ) සානච්ඡාවට 

අවතී්ධ  වු ා. නමු්ත එතුමාට්ත ඒශන  අත ඉවතට ත න සිද්න 

වු ා.  

මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමනි, ේතුරු - නැ ශපනහි  යුද්න්ට 

හැම ශනනාම තැනි  තැන පහ  එේල න ලා බැලුවා, යුද්න් 

ජ්ග්රහ ් න  න, ත්රසථතවාදි්ා ම්ධනන් න  න පුළුව න 

කි්ලා. නමු්ත  ශේ පහළ වුණු ඒ කිසි  ාජය නා්නශ්කුට එ් 

සා්ධාන ශව න පුළුව  වුශණ් නැහැ. එවනට ජනාධිපති, 

ව්ධතමාන අතමැති තරු මහි න  ාජප්ෂණ මැතිතුමාට, එවනට 

ර ්ෂණන අමාතයාව ශේ ශේන) ව ශ්  සිටි ව්ධතමාන 

ජනාධිපතිතුමාට තිසථ වස න යුද්න් මැඩා ල න පුළුව  වු ා  

ශසේ, ශ) අ තල්්ත ජ්ග්රහ ් න  නට  එතුම ලාට  ්ෂති්, 

නන්ධ් තිශබනවා කි්ලා මා වි ථවාස න නවා.   

ශ) ශම ශහ ත ඉතාම සවකී්ධ  ශම ශහ ත්ෂ බව අපි න නවා. 

වස විශස  ශත   නෘෂි න්ධමා ත් කි් ශ  මූලාසනාරූඪ තරු 

ම ත්රීතුමනි හුශන්ෂ ශප ශහ   ටින්ෂ හුන වාදීම්ෂ පම ්ෂ 

ශන ශව . ශම් ර්ධිකන ප්ර ව්්ෂ, ර්ධිකන සවනේපනාව්ෂ. අපි 

න නවා අන ශ)  ශේ ශබ )බාශ්  ශේන ලූුව පිකශ ෝජන් 

න නවා, ම ූ ්ධවලි  ශේන පිකේපු පිකශ ෝජන් න නවා, ටාටා 

වාහන නාවන් න නවා, මරුටි වාහන නාවන් න නවා, මකශ ෝ 

ශහ  ඩා ා වාහනශේ තම  න නවා, ශමෝ්ධටී  මදුරු නප ් 

පාවිච්චි  න නවා. අන ශ)  ශේ තිශබන  ාණ්ඩා වලි  වි ාල 

ප්රමා ්්ෂ ඉ දි්ාශව  පැමිකයක   ාණ්ඩා . සමහ  ශවලාවට අපට 

ශවශළඳ ශප ළට ගි්ාට පසථශසේ ශේ ශ  ශ)න ඉ දි්ාශ  

ශන ශන ව්ෂ විධි්ට. ඒ හැම  ාණ්ඩා ්්ෂම ඉ දි්ාුව නිණථපානන. 

අපි්ත රස , අපිට්ත සිහින්්ෂ තිශබනවා ශද්ය ් නිණථපානනවලි  

සපිික  ට්ෂ හැශනනවා නකි න.  

ුවව එළි්ට ගි්ාම අශේ ඥාතී  අපට කි්නවා, “බ් නැ ේ 

පිකශ ෝජන් න  න එපා, තලව න එපා. අපි පිකශ ෝජන් 

න  න, ශතන  න,මට ශවනම හනා ත නවා. නවා විකු  න 

තිශබ ශ ” කි්ලා. ඒ නිසා අශේ ජනතාවශේ ව මිකය  බල්ට 

ප්ත වුණු, ජනතාව රන ් න න ජනාධිපතිව ්ාට සිද්න ශවනවා 

අශේ හැම මුවණයශ්කුම, හැම සශතකුම ශවුවශව  වස විශස  

ශත   හිකත නෘෂි න්ධමා ත්්ෂ ශවුවශව  ශ)  ට 

ශපළතසථව නට. අන ශවනශන ට නෘෂි නිණථපානන රශ්රිත 

ර්ධිකන්්ෂ ශත ඩා  නැ ශපමිකය  ්නවා. අන තව්ාශේ, එළුවාශේ සහ 

අශනකු්ත සතු ශේ අපද්රවය ර්ධිකන්්ෂ බවට පිකව්ධාන් 

ශවනවා. එන පැ්තතකි  ඒවා ර්ධිකන්්ෂ බවට පිකව්ධතන් 

ශවනශන ට අලි ත  ශන ළ ශ වා, නසළ අපද්රවය ශ වා අන 

ඒවාට නිණථපානන්්ෂ විධි්ට තැන්ෂ ලැශබමිකය  පවතිනවා.   අන 

ස්තව පාලන් පිළිබඳව අවනාන් ශ් මු න ලා තිශබනවා. ඒ 

වාශේම රහා  නිණථපානන්ට බවු ශේ අවනාන් ශ් මු ශවලා 

තිශබනවා. ශ) විධි්ට  ට තුළ ර්ධිකන්්ෂ නි්ධමා ් ශවනවා. 

පිට  ටි  ශේන  ාණ්ඩා වලට රන්න සීමා පැනශවනවා. 

මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමනි, අපි න නවා ශ) ප්ර ථනශේදී ්) 

තැටලු තිශබන බව. බබ අනාතත් නකින විප්ෂණ්ෂ න) ශ) 

ශවලාශ  ශ) සානා   නා  ාව දිහා බලලා, ශ) පිළිබඳව 

සානනී්ව  යුතුනම ඉටු න  නට පුළුව . ඉතිහාසශේ, 2008-

2009 නාලශේදී යුද්නශේදී්ත සානා  ්්තව් ඉටු නශළේ නැහැ. 

මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමනි, නෘෂිනා්ධමිකයන ර්ධිකන්්ෂ 

නි්ධමා ් න  නට, සථවශද්ය ් ර්ධිකන්්ෂ නි්ධමා ් 

න  නට තරු ජනාධිපතිතුමා ත නා ේ්තසාහශේදී, ඉ නන 

අ්ධබුන්  ශලෝන අ්ධබුනශේ දිගුව්ෂ විධි්ට තිශබන නිසා අපට සිද්න 

ශවනවා නවනා හික වස විශස  ශත   නෘෂි න්ධමා ත්ට ් නට; 

ශසෞඛය ස)ප න නෘෂි න්ධමා ත්ට ් නට.  ඒ තම ම, 

මහුවව  දිසථත්රි්ෂන් නිශ්ෝජන් න න ම ත්රීව ශ්්ෂ විධි්ට 

තව්ත නරුණු ශනන්ෂ කි් න මට අවසථාාව ලබා ශන න 

මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමනි.  

මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමනි, එශ්රී ලවනා හනබිම අධිනාිකශේ 

අශලවිසැේ නීති විශ ෝධීව සී/ස හනබිම සමුපනා  සමිකයති්ට 

පැවීමමඑ ්ුවශව  කි ශබන සව්ෂෂිේත වා්ධතාව මම  වාගත්* 

න නවා.  

ශ) වා්ධතාශ  තිශබ ශ  ශ්රී ලවනා හනබිම අධිනාික් පිළිබඳව 

සානච්ඡාව. අන ශවනශන ට ශ්රී ලවනා හනබිම අධිනාිකශ්හි ව්තන), 

ශද්ශප ළ, මූලය ස)ප්ත සි්ේලම ශ් නලා තිශබනවා, ශව  

න ලා තිශබනවා අ්තතශනෝමතින විධි්ට සමුපනා ්්ෂ  හනලා. ඒ 

සමුපනා ්ට ශමහි තිශබන ස)ප්ත සි්ේලම බැ  න ලා 

තිශබනවා. නලි  හනබිම අධිනාිකශේ හිටපු ස ාපතිව ්ා වන, 

්ද්ශනහිගුරුශේ ඉ දින කි්න පුද්තල්ා ශ) සමුපනා ශේ 

ස ාපතිව ්ා විධි්ට ප්ත න ලා තිශබනවා. අන ශවනශන ට එහි 

ශන ේල න,ම්ෂ සිද්න ශවලා තිශබනවා. ශ) පිළිබඳව ශ්රී ලවනාශ  

ේ්තතීමත  පා්ධලිශ) තුශ  අවනාන් ශ් මු න  න කි්ලා මම 

කි්නවා. ශ) ශවලාශ  තරු ස ාශ   නෘෂින්ධම  ාජය අමාතය  

තරු   ෂී ද්ර  ාජප්ෂණ මැතිතුමා ඉ නවා. බබතුමා ඉ න 

ශවලාශ  මම ශ) වා්ධතාව ස ාතත නළා. ශ්රී ලවනා හනබිම 

අධිනාික් අන ශවනශන ට සමුපනා  සවතම්්ෂ විධි්ට 

පිකව්ධතන් න ලා, එහි  ාජය ශද්ශප ළ ශන ේල න,ම්ෂ 

ශවනවා. SLIIT එන ශන ශහ මන ශපෞද්තලින  ් නශළේ කි්ලා 

පසුගි් නවසන අපට තරු චිකත ශහේ ්ත මැතිතුමා කි වා. ඒ 

විධි්ටම හනබිම අධිනාිකශ්  සමුපනා ්්ෂ හනලා 

ශන ේලන,මනට ්නවා.  

මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමනි ේපනා න ප ති ්ෂශණේත්රශේ 

ගුරුව ්කු ව ශ්  මම කි්නවා, එළැශඹන 16වන නා ්ළි 

ර )  කිීමමට නි්මිකයතව තිබුණු ේපනා න ප ති ්ෂශණේත්ර් 

පිළිබඳව අසුබ පක වුඩා ්්ෂ දීලා තිශබන බව.  

එම නිසා, අනයාපන ඇමතිතුමාශත , ශසෞඛය 

ඇමතිතුමා ශත  මා ඉේලා සිටිනවා බබතුම ලා  ශ්රී ලවනාශ  

ශපෞද්තලින අනයාපන් පිළිබඳව විශ ේණ අවනාන්්ෂ ශ් මු 

න ලා එළැශඹන 16වැනි නා ේපනා න ප ති ර )  කිීමමට 

අනාළ සි්ලු නටයුතු ූ නාන) න  ශන න කි්ලා.  මට ශ) 

අවසථාාව ලබාදීම පිළිබඳව බබතුමාට සථතුතිව ත ශවමිකය  මශේ 

නාාව අවස  න නවා, මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමනි. 

 
ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළපට, තරු තුණා  ඉුනනිේ අම ශසේන ම ත්රීතුමා.   

Before he starts, will an Hon. Member propose the 
Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam to the 
Chair? 

2207 2208 

[තරු වස ත ්ාපාබණ්ඩා ා  මහතා] 

————————— 
*  පු ්ත්කාලනේ ත්බා ඇත්. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ගරු ශයීයෂීන්ද්ර සාජපක්ෂ මහත්ා (කාබනික නපොනහොස 

නිෂ්පාදන  ්රවර්ධන හා  ැපයුම් නියාමන  හ වී හා ධාන  

කාබනික ආහාස  එ වලු  පලතුමරු  මිරි ්  ලූනු හා 

අර්ත්ාපල් වගා ්රවර්ධන  බීජ නිෂ්පාදන හා ේ  ් ත්ාක්ෂණ 

කෘෂිකර්ම සාජ අමාත්තුමමා)   
(ைொண்புைிகு ஷஷீந்திர ரொஜபக்ஷ - லசதனப் பசமள உற்பத்தி 

லைம்பொடு ைற்றும் விநிலயொக ஒழுங்குறுத்துமக ைற்றும் தநல், 

தொனிய வமககள், லசதன உணவுகள், ைரக்கறிகள், 

பழவமககள், ைிளகொய், தவங்கொயம் ைற்றும் உருமளக்கிழங்குச் 

தசய்மக லைம்பொடு, விமத உற்பத்திகள் ைற்றும் உயர் 

ததொழில்நுட்ப கைத்ததொழில் இரொஜொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. Shasheendra Rajapaksa - State Minister of 
Promoting the Production and Regulating the Supply of 
Organic Fertilizer and Paddy and Grains, Organic Foods, 
Vegetables, Fruits, Chillies, Onion and Potato Cultivation 
Promoting,  Seed Production and Advanced Technology 
Agriculture) 
මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමනි,  එතරු ණා ්ෂකි්  

 ාජපු්තති    ාසමාක ්ෂන) ම ත්රීතුමා නැ  මූලාසන් තත 

යුතු්එ    මා ශ්ෝජනා න නවා. 

 
ගරු ව න්ත් යාපාබණ්ඩාස මහත්ා 
(ைொண்புைிகு வசந்த யொப்பொபண்டொர)  

(The Hon. Wasantha Yapabandara) 

 
විසින්  ්ිකස කසන ලදී 
ஆலைொதித்தொர். 

Seconded. 

 
්රශයීය්නය විම න ලදින්   වා  ම්මත් විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුමරුව ගරු නේලු කුමාර් මහත්ා මූලා නනයන් ඉවත් වූනයන්  

ගරු ෂාණක්කියන් සාජපුත්තිසන් සා මාණික්කම් මහත්ා මූලා නාරූඪ 
විය. 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு லவலு குைொர் அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலலவ, ைொண்புைிகு சொணக்கியன் 

ரொஜபுத்திரன் இரொசைொணிக்கம் அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. VELU KUMAR left the Chair, and THE 
HON. SHANAKIYAN RAJAPUTHIRAN RASAMANICKAM took 
the Chair. 

 
[අ. ා. 2.33] 

 

ගරු තුමෂාස ඉඳුනිල් අමසන  න මහත්ා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரலசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

මුලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමනි, විස්ධජන (සවශ ෝනන  පන්ත 

ශනටු)පත, රතාමිකයන විතාමිකයන (සවශ ෝනන  පන්ත ශනටු)පත,  

රන්න හා අපන්න (පාලන  පනත ්ටශ්ත ශ ගුලාසි සහ 

අතයව ය මහජන ශසේවා පනත ්ටශ්ත වන ශ්ෝජනා ස)මත් 

පිළිබඳ සානච්ඡාව තම  ශ) ශම ශහ ශ්ත සිදු ව ශ .  

ශමතුම ලා ශ) කි්න තැටලු අශේ  ශේ අන නවශසේ  තිශ්නවාන 

කි්න නා  ්  තම  මට ඉසථශසේලාම අහ න ශව ශ . මට 

ලැබී තිශ් ශ  විනාිජ 8්ෂ නිසා මම ශනටි්  නරුණු 

කි් න). අන රණ්ඩුශ  ජනාධිපතිතුමා එන පා න ් ශ . 

 
ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

තරු ම ත්රීතුමනි, බබතුමාට විනාිජ 6  තිශ් ශ . 

ගරු තුමෂාස ඉඳුනිල් අමසන  න මහත්ා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரலசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

මුලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමනි,  ශ ෝහිීම නවි ්තන 

මැතිනි්ශේ විනාිජ ශනන්ත මට ලැබු ා.  

අන තරු ජනාධිපතිතුමා ් ශ  එන පා න, අතමැතිතුමා 

් ශ  තව්ත පා න. ඇමතිවරු  පිිකස්ෂ සුදු හුුව තානවා. තව 

ඇමතිවරු පිිකස්ෂ මඩා  තහනවා. න්ාසිික ජ්ශසේන   ාජය 

ඇමතිව ්ා, ඊළපට අුව  ප්රි්න්ධ න ්ාපා ම ත්රීව ්ා තව එන 

එන භූත නාා කි්නවා. අපිට ශ්තශ  ශ  නැහැ, ශ) රණ්ඩුව 

්න line එන ශම න්ෂන කි්ලා. මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමනි, 

ශම නවා වු ්ත ශපශ්ධනා ජනාධිපතිතුමා ශහ ඳ නාාව්ෂ කි වා. 

එතුමා කි වා, එ ට ්නශන ට මම න,න, පිිකස අ ශතන ් ශ  

නැහැ. නලි  හිටපු ජනාධිපතිවරු ගි්ා වාශේ ් ශ  නැහැඑ 

කි්ලා.  මම ශ) තැන නේපනා නළා. ශේ.ර්ධ. ජ්ව්ධනන හිටපු 

ජනාධිපතිතුමා  ට ්නශන ට එශහම  පිිකස අ ශතන  ගි්ාන? 

නැහැ.   සිවහ ශප්රේමනාස හිටපු ජනාධිපතිතුමා  ට ්නශන ට 

පිිකස්ෂ අ ශතන ගි්ාන? නැහැ. ඊළපට, ස්.බී. විශේතුවත 

ජනාධිපතිතුමා, ච ද්රිනා බණ්ඩා ා නා්න ජනාධිපතිනි්්ත  ට 

්න ශන ට එශහම පිිකස්ෂ එ්ෂන ගිහිේලා නැහැ. අපි මීට ශප  

නැ්ෂනා, එන ගුව  ්ානශේ 200ශනශනකු ්නවා. න,න,ශ්ෝ ටින, 

සශහෝන ශ්ෝ ටින රදී සි්ලුශනනා එශහම අ ශතන ව නනාශ  

ගි් ජනාධිපතිව ්කු හිටි්ා. එශහම ගිශේ තරු මහි න  ාජප්ෂණ 

හිටපු ජනාධිපතිතුමා. එතශන ට, තරු ශතෝයා ්  ාජප්ෂණ 

ජනාධිපතිතුමා ඇඟිේල දිගු න ලා ශ) කි් ශ  තම ශේ 

සශහෝන ්ා වන මහි න  ාජප්ෂණ හිටපු ජනාධිපතිව ්ා තැන 

ශ න කි්න නා  ් අපට මත්ෂ වු ා. ඒන ශහ ඳ ශන්්ෂ. අපි 

ඒන අත් න  න නන,. ඇ්තතටම ජනාධිපතිතුමා ශබ ශහ ම 

නාලීනව, ශහ ඳ ශන්්ෂ තම  කි ශ . ඒ ස)බ නශ්ුව්ත අපි ශ) 

අවසථාාශ දී ජනාධිපතිතුමාට සථතුති න  නට නන,. නැ  ශ) 

රණ්ඩුව  ත නා මඤථඤව තී  , ශත  පා්ධේ හැම ශන්්ෂම අන 

ශන ශ ෝනාවලට ්ට්ත න  න හනනවා. ශ) සි්ලු වැඩා  බැිකන), 

ප්ර ථන, සි්ලු අ්ධබුන ශන ශ ෝනාවලට ්ට්ත න  න හනනවා. 

හැබැ  මට  ප්ර ථන්්ෂ තිශ්නවා. ඒන තම , ශන ශ ෝනා අ්ධබුන් 

හැදිලා තිශබන නකුණු රසි ් ාශ  අශන්ෂ  ටවල GDP එන, ඒ 

ර්ධිකන ත්ත්තව් නැඟිටිනශන ට අශේ  ශේ විත ්ෂ ර්ධිකන 

ත්ත්තව් පහළ බහි ශ , නඩා ා වැශට ශ  ශන ශහ මන? 

ශම නන, අශේ  ට සු ්ෂෂිත , මුහුශන  වට ශවලා තිශබනවා.  

අශේ  ට අනයාපන් අති  ඉතා ඉහළ තැනන තිශබනවා; 

  ශසෞඛය් අති  රසි්ාශ  ඉහළ තැනන තිශබනවා. 

බවේලාශද් ්, ඉ දි්ාව වැනි රසි්ාතින  ටවල ර්ධිකන් 

නැඟිටිද්දි ශහ ඳම ශසෞඛය ශසේව්්ෂ තිශබන, සාත ශ්  වට 

ශවච්ච අශේ  ශේ ර්ධිකන් පේල) බහි ශ  ශන ශහ මන කි්න 

නා  ් මට ශල කු ප්ර ථන්්ෂ, මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමනි. 

ඉ දි්ාශ  GDP ව්ධනන් 2021 පළමුවැනි නා්ධතුශ  සි්්ට 

0.5 ; ශනවැනි නා්ධතුශ  සි්්ට 1.6 ;  තු වැනි නා්ධතුශ  

32.01 .  ඊළපට, මාලදිව ශනහි ර්ධිකන ව්ධනන ශ ත් සි්්ට 

18 ;  ඉ දි්ාශ  සි්්ට 10 ; බවේලාශද් ශේ සි්්ට 5.5 ; 

පාකිසථතානශේ 3.9 ; ශ්රී ලවනාශ  සි්්ට 3.4 . රසි්ාශ  සමසථත 

නළ ර්ධිකන ව්ධනන ශ ත් සි්්ට 8.8 . ශම න්ෂන අශේ  ටට 

විත ්ෂ ශවලා තිශබ ශ ? ශ)න ශන ශ ෝනා වසවතත් නිසා 

වුණු ශන්්ෂන? අශේ  ටට විත ්ෂ ශ) අ්ධබුන් බලපා ශ  ඇ ?  

නැහැ, මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමනි. ශමශහම වුශණ් 

ශන ශ ෝනා වසවතත් නිසා ශන ශව . ශන ශ ෝනා වසවතත් 

ම්ධනන් න  න ්  කි්මිකය  ශ) රණ්ඩුව පව්තවාශතන ්න  

ත ානා වයාපා ් නිසා තම  ශ) සි්ේල සිද්න ශවලා 

තිශබ ශ . එත ශන ට අපි අහ න නන,, එළවලු මිකයල වැිජ වුශණ් 

ශන ශ ෝනා වසවතත් නිසාන කි්ලා. එළවලු මිකයල වැිජ වුශණ්, ශ) 
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පා්ධලිශ) තුව 

 ශේ  තිශ්න ශප ශහ   ප්රතිප්තති් සහ වැ දි නෘෂින්ධම 

ප්රතිප්තති් නිසා .  ශේ නෘෂි න්ධමා ත් නඩා ා වැටුශණ් 

ශන ශ ෝනා වසවතත් නිසාන? නැහැ. අශේ ශසේවා අව ් නඩා ා 

වැටුශණ් නැහැ. ශසේවා අව ශේ නඩා ා වැටු ශණ් tourism විත  . 

එතශන ට tourism ඉ දි්ාවට බලප,ශ  නැද්න, බවේලාශද් ්ට 

බලප,ශ  නැද්න?  එම නිසා  අශේ  ටට විත ්ෂ ශ) තිශ්න 

ප්ර ථන් ශම න්ෂන කි්න එන අපි අහ න නන,. ජීවන වි්නම 

අහස ේසට ශ) ත ) නගි ශ  ් ශ  ඇ ?  ජශේ 

ශසේවනශ්ෝ, ශත විශ්ෝ, ගුරුවරු ේද්ශඝෝණ ් න  ශ  ඇ ? 

ශ) සි්ේල ශන ශ ෝනා වසවතත් නිසා ඇති වූ ඒවා ශන ශව , 

ශන ශ ෝනා වසවතත් මුවාශව  න න ඉහ වහා ගි් දූණ , 

තසාන,). ශන ේලන,).  

මහ නවාශේ නළ ශහ  න) නිසා තම  ශ)වා සිද්න වුශණ්. 

බළුව ජප , නඳ ජ්ධම  ප්රතිප්තති්්ත එ්ෂන තම  ශ)වා සිද්න 

වුශණ්. ජනාධිපතිව ්ා එන පා න ්නවා, අතමැතිව ්ා තව 

පා න ්නවා, වි්්ත මප තව පා න ්නවා. ශත   මප තව පා න 

්නවා. පිටිපසථශසේ ඉ න අ් වැසථස්ෂ එනශන ට බන-බන, බන- 

බන කි්ලා න, තහලා, න, තහලා අ තිමට මැිකලා ්නවා. 

ශ්තරුම්ෂ නැති අලු්ත පැට  ටින ශම නව්ත න ශ  නැතුව න, 

තහනවා. මා අහ ශ , ශ)වාට තිශබන විසුන) ශම නවාන 

කි්ලා . ඊශේ - ශපශ්ධනා ජනාධිපතිතුමා කි්නවා, අව ය න) 

ශත වී ශේ ශබේශල  අේලලා වතා න ව න පුළුව ් කි්ලා. 

ඒ වාශේ, ගුරුවරු ශේ ශබේශල  අේලලා ප්ර ථන න  න පට  

ත්තතාන? නැහැ. ශ)වා ශන ශව  ප්ර ථන.  

ශලෝන් පු ා ප්රසිද්න, ශලෝන් පු ා පිළිතැනීම්ෂ තිශබන 

Pfizer, Moderna එ න්ත ඇශමිකනාුව ශඩා  ල්ධ 2නට, ශඩා  ල්ධ 

4නට ශතශන න පුළුව නම තිබි්දී, ශඩා  ල්ධ 15නට Sinopharm 

vaccine එන ශතශනන රණ්ඩුව්ෂ, ශ)න. ශඩා  ල්ධ 2න වාසි්්ෂ 

තබාශතන බවේලාශද් ්ට Sinopharm ශනද්දී, ශඩා  ල්ධ 15නට 

තම  අශේ  ටට Sinopharm එ ශ . ශන ශහ මන තැහිේල?  
  

නැ  විශද්  ශප්රේණ  අඩුශවලා තිශබනවා. විශද් වල ශසේව් 

නළ ශ්රී ලාවකින්  ේඩා  නමාශතන රශ  ශ) රණ්ඩුවට ඡ න් 

ශන න . හැබැ  නැ  ඒ අ් ශ)  ටට ශඩා  ල්ධ එව ශ  නැහැ. 

ශ) වන විට ලවනාශ  බැවකු ්ෂශණේත්ර් ලා  ේපනවා. පසු ගි් 

වසශ්ධ මහජන බැවකුව විත ්ෂ  රුපි්ේ බිලි්න 16්ෂ -රුපි්ේ 

මිකයලි්න 16,000්ෂ- ලා  ේප්ා තිශබනවා. හැබැ  මහජන බැවකුව 

රුපි්ේ බිලි්න 16්ෂ ලා  ේප්ද්දී, සීනිවලි  විත ්ෂ රුපි්ේ 

බිලි්න 15.9්ෂ -රුපි්ේ මිකයලි්න 15,900්ෂ- පාඩු ශවනවා. 

ශන ශ ෝනා වසවතතශ්  ඉ දි්ාශ  ජනතාව ශත ත පිටි  

මැරු ාට ඒ ර්ධිකන් නැඟිේටා. 

ජනාධිපතිතුමා න  තිශබන ප්රනා  බල න. තාේපවල චිත්ර 

ඇ න තරු ්  තැන එතුමාට දුන  ලු. නැ   බවු   ට ් න 

ශපෝලිශ) ඉ නවා ලු. අපි ජනාධිපතිතුමාට කි්නවා, ශමවැනි 

තී   ත න එපා් කි්ලා. එනා තාේපවල චිත්ර ඇ න ශන ේශලෝ 

තැන නැ  ජනාධිපතිතුමා දු්ෂ වු ාට වැඩා ්ෂ නැහැ. අන ඒ 

ශන ේශලෝ ටින තාේප බඳි න සිශම ති ශස ්න බව මම 

එතුමාට මත්ෂ න  න නන,.   

ඊළපට, එන  ට්ෂ, එන නීති්්ෂ සඳහා වූ ජනාධිපති නා්ධ් 

සානන බලනා් තැන බල න. මා ඒන  කි් ශ , බළුව ජප , 

නඳ ජ්ධම  කි්ලා. නික්ාට කුකුේ ශන ටුව  ා  ශනනවා වාශේ 

වැඩා ්ෂ ශ)න.  ශේ නීති් ේේලවඝන් න පු, අධින  ්ට 

අපහාස න පු, භි්ෂෂු ශ ණනා ශ්  සිවු ්ෂ ශප  වා ශතන ශ) 

 ශේ ශබෞද්නාතමට වි ාල නැළල්ෂ න පු, ජාතිවාන් අවුසථසපු 

හාමුදුරු නමනට  ා  ශනනවා, ශ)  ශේ එන  ට්ෂ, එන නීති්්ෂ 

හන න. අපි අහ ශ , ජනාධිපතිතුමාට  

 
[මූලා නනේ අණ පරිදි ඉවත් කසන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
කි්ලා . ශ)න වැනත්ත පුද්තල්කුට   ා  ශන න තිබු ශණ්.  

 ශේ නීති් ැදනපු, සමානා්තමතාව ර ්ෂණා න පු, ජනතාව එ්ෂන 

සහජීවනශ්  හිටපු පුද්තල්කුට ශ න ශ) නා්ධ්්  ා  ශන න 

නන,? නැ  ශම න්ෂන න  ශ ? සිවහල ශබෞද්න ඡ න පනනම 

නඩා ා වැටිලා තිශබනවා් කි්ලා න නවා. අමුතු ශ  ්කි  

ඇවිේලා මුසථලි) සහ ශනමළ ඡ නවලට රපසු ශන ට න හනනවා. 

ඒවා අපි අවශබෝන න ශතන ඉ න නන,.  

 
ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

තරු ම ත්රීතුමනි, බබතුමාට නි්මිකයත නාල් අවසාන . නැ  

නාාව අවස  න  න. 

 
ගරු තුමෂාස ඉඳුනිල් අමසන  න මහත්ා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரலசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

මට තව සුළු ශවලාව්ෂ ශන න, මූලාසනාරූඪ තරු 

ම ත්රීතුමනි. 

බ දුල ගු ව්ධනන ඇමතිතුමා ශ) ශවලාශ  ස ාශ  සිටි්ා 

න) ශහ ඳ . මා ශ) මතු න  ශ  අපි නඩා ා වැටු ශණ් ඇ  කි්න 

එන තැන . රුපි්ේ 2,500  ජීව්ත ශව න පුළුව ් කි්ා කි ව 

බ දුල ගු ව්ධනන ඇමතිතුමා සශත ශසේ ඉහළ මහශේ 

අසශත සි   නා්ධ්ාල්්ෂ පව්තවාශතන ගි්ා. ශ) නාාව 

කි් ශ  පාික  ශ ෝගින නටයුතු පිළිබඳ අධිනාිකශේ හිටපු 

ස ාපතිතුමා . නැ  බහු අසථශවලා ගිහි  ති ශබනවා. එතුමා 

සශත ශසේ ඉහළ මහශේ නා්ධ්ාල් පව්තවාශතන ්නශන ට 

එතුමාට සශත ස ශවුවවට අසශත ස්ෂ නැනිලා තිශබ ශ . ඒ 

අසශත ස නිසා ඩා ා්ධලි පාශ්ධ අලු්ත නා්ධ්ාල්්ෂ අ ශතන 

තිශබනවා. එහි කුලි් මාස්නට රුපි්ේ ල්ෂණ 80 . 

මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමනි, රුපි්ේ 2,500කි  පවුලන ට 

ජීව්ත ශව න පුළුව ් කි්පු බ දුල ගු ව්ධනන ඇමතිව ්ාශේ 

ශ්ත වි්නම විත ්ෂ රුපි්ේ 2,90,00,000 .  ශ්ත විත ්ෂ රුපි්ේ 

2,90,00,000න බීලා තිශබනවා. සශත ශසේ සශත සි  ඉ න බැික 

බ දුල ගු ව්ධනන මැතිතුමා සශත සි  ඉ න සශත ශස  

අ  ශවලා ඩා ා්ධලි පාශ්ධ නා්ධ්ාල්ට ඇවිේලා, මාස්නට 

රුපි්ේ ල්ෂණ 80්ෂ ශතවනවා. රුපි්ේ 2,90,00,000න ශ්ත බීලා 

තිශබනවා. තරු ශතෝයා ්  ාජප්ෂණ ජනාධිපතිතුමාට මා 

කි්නවා, ශන ශ ෝනා මුවාශව  ශ) අ් න න ත ානා වයාපා ් 

නිසා තම  අශේ ර්ධිකන් ශ) විධි්ට බවශන ශල ්තශවලා 

තිශබ ශ  කි්ලා.  

ශබ ශහ ම සථතුති . 

 
ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Then, the Hon. Anupa Pasqual, please. You have nine 

minutes.   

2211 2212 

[තරු තුණා  ඉුනනිේ අම ශසේන මහතා] 



2021 ශන වැ)බ්ධ 10 

[අ. ා. 2.42] 

 

ගරු අනුප ප ්කුවල් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு அனுப பஸ்குவல்)  

(The Hon. Anupa Pasqual)  

මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමනි, අශේ හිතව්ත තුණා  ඉුනනිේ 

අම ශසේන ම ත්රීතුමා ප්රනා  නළා,  ශේ ත්ත්තව්ට ශහේතුව 

ශන ශ ෝනා ශන ශව , දූණ ්   කි්ලා.  

ශලෝනශේ ඇති වුණු ශන විඩ් වසවතත් නිසා කිසි ශන්්ෂ 

වුශණ් නැහැ වාශේ තම  විරුද්න ප්ෂණශේ පිිකස වැඩා  න  ශ . 

ලවනාශ  අන ඇති ශවලා තිශබන ශ) ත්ත්තව් ඇති ශව න 

ප්රනානම ශහේතුව්ෂ තම , ශ) විධි්ට ශම ශළේ නැති වැඩා  න න 

විරුද්න ප්ෂණ්. ශමවැනි විරුද්න ප්ෂණ්්ෂ හිටිශේ නැ්තන) ශ) 

 ටට  ශහ ඳ නලනසාව්ෂ ේනා ශවනවා. නැ  ඒ ශත ේල  තව්ත 

නාඩා තම්ෂ විධි්ට  ට පු ා ේද්ශඝෝණ  පව්තව න පට ශතන 

තිශබනවා. ගුරු ේද්ශඝෝණ ්්ෂ පට ශතන ශන ශ ෝනා 

වසවතත්  ට පු ා පැතිශ  වා. ශබ ශහ ම අමාරුශව  

ජනතාවශත  සි්්ට 60්ෂ එ න්තන  ් න ලා, ශන ශ ෝනා 

වසවතත් පාලන් න  අවස  ශව න ලැබු ශණ් නැහැ,  ශ) අ් 

නැ   පිසථසුශව  වාශේ, හුවම තා වලිත් ප්තතු න ශතන දි වා 

වාශේ නැවත්ත  ට හැම තැනම ේද්ශඝෝණ  න  න පට ශතන 

තිශබනවා. වතකිව යුතු විප්ෂණ්්ෂ වැඩා  න න රනා ්න, ශ)? 

ශන ශ ෝනා වසවතතශ්  මශේ සශහෝනික්්ත මිකය් ගි්ා. නැ  

බබතුම ලාශේම ම ත්රී ශනශන්ෂ කි වා, ලවනාව තම  

ශන ශ ෝනා ශවුවශව  අඩුශව ම වි්න) නශළේ කි්ලා. අශන්ෂ 

අතට කි්නවා, ශල කුම ශහ  නම නශළේ ශන ශ ෝනාවලි  

කි්ලා.   [බානා කිීමම්ෂ]  

 

ගරු තුමෂාස ඉඳුනිල් අමසන  න මහත්ා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரலசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමනි, ශමතුමා  ශම නවාන ශ) 

කි් ශ ? මම ඇහුශ  ශඩා  ල්ධ ශනනනට, ශඩා  ල්ධ හත නට 

ශතශන න පුළුව  vaccine එන ශඩා  ල්ධ පහ ශළ වට ශතනාශ  

ඇ  කි්ලා . බබතුමා ඒ ප්ර ථන්ට ේ්තත ්්ෂ ලබා ශන න. 
 

ගරු අනුප ප ්කුවල් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு அனுப பஸ்குவல்)  

(The Hon. Anupa Pasqual)  

තරු ම ත්රීතුමනි, ශන ශ ෝනා ශවුවශව  අපි අඩුම වි්නම්ෂ 

තම  න ලා තිශබ ශ  කි්ා බබතුම ලාම කි්නවා. නැ    

කි්නවා, ශවන නාාව්ෂ. ඒ නිසා පනන) වි හිතව එන එන 

නත න  කි්මිකය ,  ට පු ා ේද්ශඝෝණ  න මිකය  නටයුතු න න 

එන තම  විප්ෂණ් මුලි ම නව්තව න නන,. ශ)  අ්ධබුන් 

තිශබන අවසථාාශ  ඉ දි්ාව, මාලදිව න, යුශ ෝප් ඇතුළු 

ශලෝනශේ අශන්ෂ සි්ලුම  ටවල විරුද්න ප්ෂණ් , රණ්ඩු 

ප්ෂණ්  එනතුශවලා, තම තම ශේ  ටවේ ශත ඩා  නප න 

නටයුතු න නවා. නමු්ත අශේ  ශේ විප්ෂණ් ශම න්ෂන 

න  ශ ? අශේ  ශේ විප්ෂණ් න  ශ   ට නවසි  නවස 

විනා ් න ා ශතන් න, ම   සවඛයාව හා ශ ෝගී  සවඛයාව 

වැිජ න  න අව ය න න මතවාන් සහ ක්රි්ානාික්තව් පතුරුවන 

එන . 

ඊළපට ශමතුම ලා කි්නවා, තලශත ඩා අ්තශ්ත ඥානසා  

හාමුදුරුව  ජනාධිපතිතුමා විසි  එඑන  ට්ෂ - එන නීති්්ෂඑ 

කි්න සවනේප් ්ටශ්ත වූ ජනාධිපති නා්ධ්සානන බලනා්ට 

ප්ත න පු එන වැැදදි  කි්ලා. අන ේශද් තරු අුව  කුමා  

දිසානා්න ම ත්රීතුමා ශ) නා  ් කි වා; ඊට පසථශසේ තරු  වු ථ 

හකී) ම ත්රීතුමා කි වා; නැ  තරු තුණා  ඉුනනිේ අම ශසේන 

ම ත්රීතුමා්ත ඒන කි්නවා. සිවහල, ශනමළ, මුසථලි) 

එ්ෂස්ත ාව්ට විරුද්නව ශ)  ට තුළ අ තවාන් ඇති වීම 

පිළිබඳව නාලා ත ්්ෂ තිසථශසේ විව  ් නශළේ, ශත  තුරු 

ශහ ශ , ශත  තුරු එළි්ට නැ)ශ) ශද් පාලනඥ්  ශන ශව , 

තලශත ඩා අ්තශ්ත ඥානසා  හාමුදුරුශවෝ. විශ්රාමිකයන 

නීතිපතිව ශ්කු ශහෝ නීතිඥව ශ්්ෂ ශහෝ ශවන්ත පුද්තලශ්කු 

ඒ නා්ධ් සානන බලනා්ට ප්ත න න එන ශන ශව  න  න 

නන,. ඒ ස)බ නශ්  නටයුතු නළ, නැප වුණු, ක්රි්ා්තමන 

ශවච්ච පුද්තලශ්්ෂ ඒ සඳහා ප්ත කිීමම  ඉතා නිවැැදදි ශද්. ඒ 

හාමුදුරුව ට ශහ ඳ ේත්තනම්ෂ තිශබනවා. ේ වහ ශසේ නීති 

නඩා පු ශනශනකු ශන ශව . නීති නැඩුවා් කි්න නා  ් 

ත්තශත ්ත, නැේශපටිශප ළ්ත ශ)  ශේ නීති නැඩුවා; 

ශත වතාශේශත ඩා  බණ්ඩා ා්ත නීති නැඩුවා. නීති නැස්ම ශන ශව  

ශමතැන තිශබන ප්ර ථන්. ේ  වහ ශසේ ශ)  ශේ අ තවාන්ට 

විරුද්නව නටයුතු නළා. අ තවාන් ශවුවශව  නටයුතු න න 

අ්ශේ නටවේ වැහුවා. ඊට පසථශසේ ශබෝ)බ පිපිරු ා. ශබෝ)බ 

පිපිරු ාම තමු නා ශසේලාශේ නා්නශ්ෝ නට වහශතන 

හිටි්ා. ඒ ත්ත්තව් සනහටම නැති කිීමම සඳහා තම  අතිතරු 

ශතෝයා ්  ාජප්ෂණ මැතිතුමා නා්ධ්සානන බලනා්්ෂ ප්ත 

න ලා තිශබ ශ . ඒ නා්ධ්සානන බලනාශ්  ලබා ශනන 

අනහසථ ේනහසථ ශනළි ම ක්රි්ා්තමන න  ශ  නැහැ. අධින   

අමාතයාව ්ට නාලා, ඒ ස)බ නශ්  විව  ්්ෂ න ලා තම  

ක්රි්ා්තමන න  ශ . ශ) නා  ාවලදී ිකශනන අ් ඉ නවා. ඇ  

ඒ? ජනාධිපතිතුමා විසි  ඉදිිකප්ත න න ලන එශසෞ ාතයශේ 

නැ්ෂමඑ ප්රතිප්තති ප්රනා ශේ තිශබන ශද්වේ අන එකි  එන 

ක්රි්ා්තමන ශනශ න නිසා . 

ඒ වාශේම විප්ෂණශේ අ් ජනතා ශ්ෂ ද්රී් ර්ධිකන්්ෂ තැන 

නාා නළා, මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමනි. තරු න්ාසිික 

ජ්ශසේන   ාජය ඇමතිතුමා අපි්ත එ්ෂන එනට ඉඳශතන විශච්න් 

නළාට  ් ශව න එපා. අපි බ්ෂශන ම එනට එනතුශවලා  වැඩා  

න නවා. ඊශේ බති්ෂ පුහුණු මනයසථාාන 60්ෂ විවෘත නළා, 

අතිතරු ජනාධිපතිතුමාශේ හා මහි න  ාජප්ෂණ මැතිතුමාශේ -

අග්රාමාතයතුමාශේ- ප්රනාන්තවශ් . ජනතා ශ්ෂ ද්රී් ර්ධිකන්්ෂ 

හන න තම  අපි නටයුතු න  ශ . තමු නා ශසේලා කි්නවා, 

රන්න-අපන්න ර්ධිකන්ට පහ  වැදිලා නැහැ කි්ලා. අපි 

 බ්ධවලි  ලැබූ ස)පූ්ධ  රනා්ම ශඩා  ල්ධ මිකයලි්න 30 ; 

ශ්තවලි  ලැබූ රනා්ම ශඩා  ල්ධ මිකයලි්න 1,241 ; ශප ේවලි  

ලැබූ රනා්ම ශඩා  ල්ධ මිකයලි්න 345 . එත ශන ට සවචා න 

වයාපා ශ්  ශඩා  ල්ධ මිකයලි්න ශන ච්ච  මුනේ ප්රමා ්්ෂ 

ලැබු ාන? සවචා න වයාපා ශ්  ශඩා  ල්ධ මිකයලි්න  4,500න 

රනා්ම්ෂ ලැබු ා. ඒන සහමුලි ම බිඳ වැටු ා. ඊට පසථශසේ  ට 

හත  වතාව්ෂ වැහුවා.  ට වහ න වහ න කි්ා හැම තිසථශසේම, 

ේශද් සිට හැ න, වනතුරු අශේ ශ) ශමෝඩා  විරුද්න ප්ෂණ් නාා 

න  න පට  ත්තතා. සවචා න වයාපා ්ට අමත ව ශ)  ශේ 

තිබුණු 67,000නශේ සථව්ව ැදකි්ා පද්නති් වහලා නාලා, 

න්ධමා ත  ාලා වහලා නාලා,  ට වහලා, ර්ධිකන් බිඳ වේටලා 

තිබුණු ශ) ශන ශ ෝනා වසවතත් ම්ධනන් න ලා අපි 

අමාරුශව  නැඟිටිනශන ට  විප්ෂණ් නැ  ර්ධිකන ප්ර ථන්්ෂ 

තැන කි්නවා.  

වතකිවයුතු විප්ෂණ්්ෂ න),  ශ)  ශේ ජනතාවශේ ර්ධිකන 

බ , ර්ධිකන ප්ර ථන් නැති කිීමම සඳහා, ශඩා  ල්ධ ප්ර ථන් නැති 

කිීමම සඳහා තමු නා ශසේලා එනට එනතු ශවලා නටයුතු 

න  න නන,; වතකීශම  නටයුතු න  න නන,. සි්ලු නීති ීමති 

නඩා මිකය , හුවම තලා වාශේ  ට පු ා දුවන තම  ඒ නටයු්තත 

න  න පුළුව න? ඉසථශසේලාම විරුද්න ප්ෂණශේ අ් හැශන න 

නන,. අුව  කුමා  ම ත්රීතුම ලා, ඒ වාශේම සමගි 

ජනබලශ ත් රදී ප්ෂණවල අ් හැශන න නන,. බබතුම ලා 

නිවැැදදිව වැඩා  න  න. ජනතා වතකී) ඉණථට න  න. ශ)  ට 

ශස ශහ න න ා ශතන ්ාමට ශන ශව  නටයුතු න  න නන,. 
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පා්ධලිශ) තුව 

ශ)  ශේ ර්ධිකන් දියුණු කිීමම සඳහා ශ) ශවනශන ට  ජ් 

විසි  ක්රි්ා්තමන න න බලශ ත්ට -වැඩා සටහනට- 

තමු නා ශසේලා සහශ්ෝත් ශන න නන,. විප්ෂණ් එශහම 

සහශ්ෝත් ශන දී දිශන  දින  ශ)න විනා  න  න නටයුතු 

න න තම  කි්නවා, ශ) රණ්ඩුව දූණ  න නවා කි්ලා. මහ 

බැවකු ශහ  නම වාශේ කිසිදු වවචාව්ෂ, දූණ ්්ෂ ශ) රණ්ඩුව 

නළා් කි් න සානන්්ෂ තමු නා ශසේලාට නැහැ. [බානා 
කිීමම්ෂ] 

 

ගරු තුමෂාස ඉඳුනිල් අමසන  න මහත්ා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரலசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ශඩා  ල්ධ ශනනනට, හත නට ශතශන න පුළුව  එ න්ත 

ශඩා  ල්ධ 15ට ශතශන ශ  ඇ ?  

 

ගරු අනුප ප ්කුවල් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு அனுப பஸ்குவல்)  

(The Hon. Anupa Pasqual)  

ශඩා  ල්ධ ශනනට, හත ට ත න පුළුව  එ නත ශඩා  ල්ධ 15ට 

අ ශතන නැහැ. අපි ඒවා අඩුම මිකයලට අ ශතන, අඩුම වි්නම්ෂ න  

තිශබනවා් කි්ලා තමු නා ශසේලාශේම ම ත්රීව ශ්්ෂ කි වා. 

 

ගරු තුමෂාස ඉඳුනිල් අමසන  න මහත්ා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரலசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

නවුන කි ශ ? 

 

ගරු අනුප ප ්කුවල් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு அனுப பஸ்குவல்)  

(The Hon. Anupa Pasqual)  

නැ  ශප ඩ්ඩා නට ඉසථශසේලා තමු නා ශසේලාශේම 

ම ත්රීව ශ්්ෂ තම  ඒන කි ශ . බබතුමා අහශතන හිටිශේ 

නැද්න? ඒ ම ත්රීතුමා කි වා, ශ)  ශේ තම  ශන ශ ෝනා 

ශවුවශව  අඩුම වි්නම නශළේ කි්ලා. බබතුම ලාශේ එන 

ම ත්රීව ශ්්ෂ එශහම කි්නශන ට බබතුම ලාශේම තව්ත 

ම ත්රීව ශ්්ෂ නැඟිටලා කි්නවා ඒ ශවුවශව  වැිජම වි්නම්ෂ 

නළා් කි්ලා. ඒ වාශේ විහිළු නාා සප්න ම ත්රීවරු පිිකස්ෂ 

තම  විප්ෂණශේ ඉ ශ . ඉසථශසේලාම, විරුද්න ප්ෂණ් වතකීම 

න ට අ ශතන වැඩා  නළ යුතු . සි්ලු ශද් විශ චන් කිීමම 

ශන ශව  නළ යු්තශ්ත, තරු ම ත්රීතුමනි.  

මා්ධත කිශලෝමීට  ල්ෂණ්්ෂ සවව්ධනන් කිීමශ) වැඩා සටහන 

්ටශ්ත වැඩා  නිම නළ මා්ධත 1,500්ෂ අපි නැ  විවෘත න  

තිශබනවා. ශ) නටයු්තත පට  ත නශන ටම විප්ෂණ් කි වා 

ශ)න විහිළු නාාව්ෂ කි්ලා; එනවනාව්ත ශ) මා්ධත සවව්ධනන් 

න  න බැහැ, කිශලෝමීට  ල්ෂණ්්ෂ සවව්ධනන් න  න බැහැ, 

ශ)න විහිළු නාාව්ෂඑ කි්ලා විශ චන නළා. ශ) වන විට අපි එම 

වැඩා සටහන ්ටශ්ත මා්ධත 1,500්ෂ විවෘත න  තිශබනවා.  ශ) 

විධි්ට ජනතා ශ්ෂ ද්රී් ර්ධිකන්්ෂ ශවුවශව  ක්රි්ාන ශතන 

්න අතශ්ධ ශන ශ ෝනා වසවතත්්ත මැක ශතන අපි නැඟිටිනවා. 

ශ) ර්ධිකන්  ්ෂතිම්ත න නවා වාශේම, ශන පම  බානන 

රව්ත නෘෂින්ධමා ත් ්ටශ්ත  වස, විශස  ශත   වතාව්ෂ ඇති 

කිීමම සඳහා්ත අපි නටයුතු න නවා. ශඩා  ල්ධ බිලි්න 90්ෂ 

ශප ශහ   සඳහා පිට  ටට ඇදී ්නවා. නාබනින ශප ශහ   

නිණථපානන් තුළි  ඒ ්න මුනලි  ශන ටස්ෂ ශහෝ ශ)  ශේ ඉතිික 

න ශතන,  වස විශස  ශත   නෘෂින්ධමා ත්්ෂ තුළි  වකුතඩු 

ශ ෝත නැති,  පිළිනා නැති නීශ ෝගිස)ප න ජාති්්ෂ බිහි කිීමම  

ශ)  ජශේ ඉල්ෂන්. එශහම නැතිව, බහු ජාතින සමාත) කි්න 

කි්න විධි්ට විණ  සා්නින ද්රවය සහිත නෘමිකයනා න, වේ නා න 

රදී සි්ලු ශද්වේ නාලා ශ) ශප ශළ ව විනා  න ලා ජනතාව 

ශ ෝගී ත්ත්තව්ට ප්ත න න එන  ශන ශව ,  ශතෝයා ් 

 ාජප්ෂණ මැතිතුමා ප්රමුඛ නව  ජශේ ප්රතිප්තති්්ත, 

එශසෞ ාතයශේ නැ්ෂමඑ ප්රතිප්තති ප්රනා ශේ අශේ්ෂෂිත අ මු ්ත. 

අපට එන අභිශ්ෝත, බානන ජ් තනිමිකය , වැැදදි නිවැැදදි න මිකය  

අපි අශේ ඉල්ෂන් න ා ්නවා. ඒ නිසා  බ් විධිශේ අනහසථ 

ඉදිිකප්ත න  ශ  නැතිව ශ)  ට නිවැැදදි මා්ධත් න ා, දියුණුව 

න ා ශතන ්ාමට ශ) දුණථන  අවසථාාශ  සහශ්ෝත් ලබා ශන න 

කි්ා විප්ෂණශේ තමු නා ශසේලාශත  මම ඉේලා සිටිනවා. 

සථතුති . 

 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Next, the Hon. (Dr.) Kavinda Heshan Jayawardhana. 

You have eight minutes. 
 

[අ. ා. 2.51] 

 

ගරු (ෛවද) කවින්ද නහ ෂාන් ජයවර්ධන මහත්ා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) கவிந்த லஹஷொன் 

ஜயவர்தன)  

(The Hon. (Dr.) Kavinda Heshan Jayawardhana)  

මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමනි, මට නලි  නාා නළ තරු 

ම ත්රීතුමා කි වා, ජනතාව ශවුවශව  වතකී) ඉටු න  නට 

අව ය  කි්ලා. ඒ වාශේම, විප්ෂණ්ට වතකීශම  නටයුතු 

න  න කි්ලා්ත කි වා. අපි අහනවා, ව්ධතමාන  ජ් 

වතකීශම  න නටයුතු න  ශ  කි්ලා. ශ)  ශේ මිකයනිසථසු ඒ තැන 

අන ශ්තරු) අ ශතන ඉව  . ශප ශහ   ප්ර ථන් ස)බ නශ්  

රණ්ඩුව වතකීශම  නටයුතු ශන නළ නිසා තම  අන මහජන 

බැවකුව blacklist ශවලා තිශබ ශ . ඒ වාශේම ලවනාශ  බැවකු 

පද්නති් අන ජාතය ත ශේ අපකී්ධති්ට ප්ත ශවලා තිශබනවා. 

ඊළපට, ජාතින  ාන නිශ ෝනා්න මනයසථාාන්ට එ ත වාසි්්ෂ 

- Letter of Demand එන්ෂ - එවා තිශබනවා එම Chinese 

fertilizer company එශන . ශ)  ට අන වැටිලා තිශබන තැන 

බල න. ශ) රණ්ඩුවට සහශ්ෝත් ශනනවා කි්පු චීන  ජ් සහ 

ඒ ශන )පැනි ශ)  ටට සලනන විධි් බල න.   

මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමනි, අශේ බඩා ගි න නිව ශ  

අශේ  ශේ ශත වි්ා. අන ශත වී ට ශම න්ෂන ශවලා තිශබ ශ ? 

අන සි්ලුම ශත වී  මහ පාශ්ධ. අන ඒ අ්ශේ වතාවලට අව ය 

ශප ශහ   නැහැ. ශප ශහ   නැහැ කි් ශ  ලලනාව නැහැ. 

ලලනාව නැහැ කි් ශ , අනාතතශේදී ශ)  ට රහා  හිප්නට 

මුහු  ශනනවා කි්න එන . ඒන වළ්ෂව න බැහැ. ඒ වාශේම, 

ඉදිකිීම) ්ෂශණේත්රශේ වැඩා  න න බාසු නැශහේලාට, විශ ේණශ් ම 

ශපනශ්ධරුව ට, construction companiesවලට, අන සිශම ති 

ටින ත න විධි්්ෂ නැහැ. අන සිශම ති නැහැ. ඒ වාශේම  

ධීව ්ා්ත. අන ධීව ්ා අ ත අස   ශවලා ඉ ශ . හිටපු  ාජය 

ඇමති අශේ තරු දිලිේ ශවනර ච්චි මැතිතුමා කි් , අන ධීව ්ාට 

ශම නන ශවලා තිශබ ශ  කි්ලා. ඒ වාශේම , න්ධමා ත ාලා 

හිමිකය්ුව්ත. අන න්ධමා ත ාලා වැසීශතන ්නවා. LCs විවෘත 

න ත න බැික නිසා , අමු ද්රවය ශතශන න බැික නිසා නිණථපානන් 

අඩු ශවලා තිශබනවා. නිණථපානන් අඩුවීම්ත එ්ෂන අපන්න 

ර්ධිකන් නඩා ා වැටී තිශබනවා. නැවත වතාව්ෂ ශඩා  ල්ධ ප්ර ථන්ට 

්) රනා ්කි  -ඍජුව ශහෝ ව්රව- ශම් බලපා තිශබනවා.   

මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමනි, බල න, අන සවචා න 

්ෂශණේත්ර්ට ශම න්ෂන ශවලා තිශබ ශ ? ශ) රණ්ඩුව කි වා, 

 ් අ ශතන තිශබන සවචා න ්ෂශණේත්රශේ අ්ට ඒ  ් වාිකන 

ශතවීම ස)බ නශ්  ්)කිසි පහසුව්ෂ ලබා ශන න 

moratorium එන්ෂ ශනනවා කි්ලා. ඒන මහා ශප්රෝඩා ාව්ෂ. ඒ 
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moratorium ත්ත, ශහෝටේ ්ෂශණේත්රශේ -සවචා න න්ධමා තශේ- 

නි්ැශලන පුද්තල්  අන  අ ත අස   ශවලා ඉ නවා. ශම නන, 

එන අතකි , බවු   ්්ෂ අ ශතන තිශබනවා, ඒ  ්ට 

ශප ලි්්ෂ තිශබනවා, ශප ලි් තව  ්්ෂ න ලා තිශබනවා, ඒනට 

ශප ලි්්ෂ එනතු න  තිශබනවා. ඒ නිසා ඒ මිකයනිසථසු නබශල  

ළිපට වැටිලා තිශබනවා. අන සවචා න්  එ ශ ්ත නැහැ, 

අශන්ෂ පැ්තශත , අශේ මීතමුව රසන් ඇතුළු සි්ලු ප්රශද් වල 

සවචා න ්ෂශණේත්රශේ නි්ැලි ල්ෂණ 20නට රස න අහිවසන 

ජනතාව අන  ් ේගුලනට හසු ශවලා ඉ නවා.  

මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමනි, ඊළපට මශේ දිසථත්රි්ෂන්ට 

අනාළ ප්ර ථන්්ෂ තැන කි් න තිශබනවා. ඒ තම  මුතු ාජශවල 

ප්ර ථන්. අපි දිගි  දිතටම ශ) තැන නාා නළා. ඒ වාශේම තරු 

නාලන ශත ඩා ශහේවා  ාජය ඇමතිතුමා්ත ශ) පිළිබඳව ේන දුශව  

නාා නළා. අපි එතුමාට සථතුතිව ත ශවනවා. හැබැ , ශ)වා  ජ් 

ත නා තී දු. එනා 1996 අවන 947/13 න න තැසේ පත්රශ්  

මුතු ාජශවල ශහ්ෂශට්ා  1,285්ෂ අ ් භූමිකය්්ෂ හැටි්ට න) 

නළා. ව්ධතමාන  ජ් නාතිකන සවව්ධනන අධිනාික්ට තැසේ 

න නවා ශහ්ෂශට්ා  5,839්ෂ. එතශන ට ශ) තැසේ එශන  

ශම නන ශව ශ ? ජනාවාස, ශද්වසථාාන, පේලි, ප සේ, පාසේ, 

ක්රීඩා ා පිේටනි, ශතවේ ශන  වේ ඇතුළු සි්ේල අන නාතිකන 

සවව්ධනන ්ටතට තැසේ න ලා. නාතිකන සවව්ධනන අධිනාික්ට 

ඒවා තැසේ නළාම  ශේ ජනතාවට සානා   සැන්්ෂ එනවා. 

නාතිකන සවව්ධනන අධිනාික්ට තිශබන බල් ඉතාම ප්රබල . එ්ට 

අනාළ පනත ඉතා ප්රබල පනත්ෂ. ඒ අුවව, නාතිකන සවව්ධනන 

අධිනාික්ට ඒවා සවව්ධනන් න  න පුළුව ; පව  න පුළුව , 

පව ාත න පුළුව ; විකු  න පුළුව ; බදු ශන න පුළුව  ; 

කුලි්ට ශන න පුළුව ; ශ) සි්ේල න  න පුළුව . නැලක ් 

ප්රශද් ් ත්තශත ්ත, ප,ලි්ශත ඩා  ඉඳ  ව්තතල, ජා-ඇල, නටාන, 

මීතමුව ්න රසනවල සහ ප්රාශද්ය ් ශේන) ශන ේයාසවල ජීව්ත 

වන ජනතාවට ශම නන ශව ශ ? ඒ ජනතාව නශන  අේලලා 

එළි්ට නම , ශත වි්ා නශන  අේලා කුඹු ට ශතන ්නවා 

වාශේ. බවු  ඒ ප්රශද් වල ප )ප ා ව ශ්  අවුරුදු සි් නහසථ 

ත න්ෂ ජීව්ත ශවච්ච ජනතාව. පමුණුතම ශද්වසථාාන් 

ත්තශත ්ත, ඒන අවුරුදු 150නට වඩා ා ප   . එතශන ට ශ)වා 

ශ) විධි්ට නාතිකන සවව්ධනන අධිනාික්ට ශන න ව්ධතමාන 

 ජ් නටයුතු න  ශ  ඇ ?  

ඊළපට, මීතමුව නළපුව තැසේ න  තිශබනවා, ැද)සා ශත්ත 

බිම්ෂ න  න. මීතමුව නළපුව ැද)සා ශත්ත බිම්ෂ බවට ප්ත 

නශළ ්ත ශම න්ෂන ශව ශ ? ඒ නළපුශව  ජීව්ත වන ධීව ශ්ෝ 

-මාළු අේලන මිකයනිසථසු- ඉ නවා; ඉසථස  අේලන මිකයනිසථසු 

ඉ නවා, නකුළුව  අේලන මිකයනිසථසු ඉ නවා. ඒවා අපන්න් 

න නවා. ඒශන  ශල කු රනා්ම්ෂ ලබනවා. නැ  ඒ මිකයනිසු ට 

ශම න්ෂන ශව ශ ? ඒ වාශේම, මීතමුව නළපුව රශ්රිතව ජීව්ත 

වන ජනතාවට ශම න්ෂන ශව ශ ? ඒ වශේ පිශේ තිශබන පේලි, 

ශනෝවිේ, ශද්වසථාානවලට ශම න්ෂන ශව ශ ? ඒ නිසා අපි 

පැහැදිලිව කි්නවා, ශ) වාශේ තී දු තී   ත න එපා කි්ලා.  

ඊළපට ශ) ශ්ෝජනාශ  කි්නවා, හමුනා අුවඛණ්ඩා ්්ෂ සථාාපිත 

න නවා කි්ලා. ශම නටන, හමුනා අුවඛණ්ඩා ්්ෂ සථාාපිත 

න  ශ ? එශහම අව යතාව්ෂ නැහැ. නැ  රනවිලු නාව ැද)සා 

ශත්ත බිශ) හමුනා අුවඛණ්ඩා ්්ෂ තිශබනවාන? එ් වනජීවි 

නලාප්්ෂ හැටි්ට සව ්ෂණ ් න  න, වනජීවි සව ්ෂණ  

ශනපා්ධතශ) තුශ , මනයම පිකස  අධිනාිකශේ අ්ට හැකි්ාව්ෂ 

නැ්තන), ඒ හැකි්ාව තිශබ ශ  නාතිකන සවව්ධනන අධිනාික්ට 

පම ්ෂ න), ්ාල නැල් ඇතුළු අශන්ෂ වනා ත ්ත තැසේ 

න  න ශවනවා.  එන පැ්තතකි , ශබෝපිටිශේ ශඩා  ල්ධ මිකයලි්න 

500න රශ්ෝජන්නට ශන ික්ාුව සමාතම්ෂ එ්ෂන ඒ අ් 

ගිවිසු)තත ශවනවා. එතශන ට අපට අන පැහැදිලිව ශපශන ශ , 

ඒ ප්රශද් ශේ ඉඩා ) ශන ේල්්ෂ සිදු වනවා කි්න එන . ඒ නිසා 

අපි පැහැදිලිව රණ්ඩුවට කි්නවා, ශ) තැසේ පත්ර් reverse 

න ත න කි්ලා. අන නවේ 2.00ට ැදසථවීම්ෂ පව්තවනවා කි වා. 

අපි වි ථවාස න නවා, බබතුම ලා ශ) තැසේ පත්ර් reverse න  

තනිවි, හකුළා තනීවි කි්ලා. අපි  ජශ්  ඉේලීම්ෂ න නවා, 

වහාම ඒ ශද් න  න කි්ලා. අපි ශ) වන විට ශ) ස)බ නශ්  

තරු ශශ්රේණථයාධින  ්ට්ත ගිහි  තිශබනවා.  

ඒ විත ්ෂ ශන ශව , අශේ තරු සිිකේ තාමිකයක  පි්තුමා දිගි  

දිතටම අපහසුතාවට ප්ත න මිකය  ේ වහ ශසේව අ්ත අඩා වගුවට 

ත න නටයුතු න ශතන ්නවා. නශතෝලින පි්තුම ලා 500නට 

වැිජ පිිකස්ෂ ශ) පිළිබඳ නිහක ේද්ශඝෝණ ්්ෂ නළා. ඒ වාශේම, 

තරු ශශ්රේණථයාධින  ්ට ගිහිේලා තහන) නිශ්ෝත්්ෂ ත න 

නටයුතු නළා. ඇ්තතටම ප්ර ථන න  න නන, අශේ තරු ඥානසා  

සථවාමී  වහ ශසේශත . ේ වහ ශසේ තම  කි ශ , එශබෝ)බ 

ති් න ඉඩා  තිශ්නවා. ශබෝ)බ ති්න අ්ව න නවා. ශබෝ)බ 

පුපු  න ඉඩා  තිශ්නවාඑ කි්ලා. එශහම කි්පු ේ වහ ශසේ අ්ත 

අඩා වගුවට ත ශ  නැහැ; පීම්ෂණ ්ට ල්ෂ න  ශ  නැහැ. 

හැබැ , ශ) පා්ධලිශ) තුශ  කි්ැවුණු, හැ සාඩ්තත වුණු 

ශත  තුරු තැන එළිශේ දී  ජනතාව ඉදිිකශේ පැහැදිලිව ප්ර ථන න පු 

තරු සිිකේ තාමිකයක  පි්තුමා අ්ත අඩා වගුවට ත න, ප්ර ථන න  න 

ේ්තසාහ තනිමිකය  ඉ නවා.  

පාසථකු ඉරු දින ත්රසථත ප්රහා ් පිළිබඳ ශස ් න ජනාධිපති 

පීම්ෂණ  ශන මිකයණ  ස ාව්ෂ ප්ත නළා. එම නමිකයටුශ  නි්ධශද්  

අන ක්රි්ා්තමන ව ශ  නැහැ. ඒශ්ෂ නි්ධශද්  ක්රි්ා්තමන වනවා 

ශවුවවට එඑන  ට්ෂ-එන නීති්්ෂඑ කි්මිකය  ශ) න  න ්න 

විතඩා ම ශම න්ෂන? ඒනට නැ  නාටය්කු්ත එනතු නළා. ඒ 

නාටය් ශම න්ෂන? අලි සේික ඇමතිතුමා කි්නවා, එමම ඉේලා 

අසථ ශවනවාඑ කි්ලා. හැබැ , නාටන් අවස  වන ශන ට අලි 

සේික ඇමතිතුමා්ත, ඥානසා  හාමුදුරුශවෝ්ත එන ශ)ශසේ, එන ළප 

ඉඳශතන නටයුතු න මිකය  සිටිනවා.   

එනා සිවහල-ද්රවිඩා  ජාතිවාන්්ෂ ශත ඩා  නැඟුවා. අන වන විට 

ශබෞද්න-හි දු, ඉසථලා)-නශතෝලින ව ශ්  රතමිකයන 

ජාතිවාන්කු්ත ශ) අ් ශත ඩා නපලා ඉව  . ශ)  ට ශබදීශම , 

ශව  කිීමශම , ශ)  ශේ ජනතාවශේ ර්ධිකන් නඩා ා 

වැේටීශම  ශ) අ් ශද් පාලන වාසි ලබා ශතන ඒ තුළි  

ශද් පාලන් න නවා කි්න එන තම  අපට ශපශන න 

තිශබ ශ .  

සථතුති , මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමනි.  
 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. H.M.M. Harees. You 

have nine minutes. 

 
[பி.ப. 2.59] 

 

ගරු එච්.එම්.එම්. හරී ් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு எச்.எம்.எம். ஹொீஸ்) 

(The Hon. H.M.M. Harees) 
பிஸ்ைில்லொஹிர்  ரஹ்ைொனிர்  ரஹீம்! 

தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கலள, இந்த 

நொட்டில் ஒரு விவசொயக் குடும்பத்தில் பிறந்தவன் என்ற 

ொீதியிலும், இந்த நொட்டின் தைொத்த அொிசி உற்பத்தியில் 

கூடுதலொன பங்கு உற்பத்திமய லைற்தகொள்கின்ற அம்பொமற 

ைொவட்டத்மதப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றவன் என்ற 
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පා්ධලිශ) තුව 

ொீதியிலும் நொன் இன்று ைிக முக்கியைொக எைது நொட்டிற்குப் 

தபொருளொதொர ொீதியொகப் தபரும் பங்களிப்புச் தசய்து வருகின்ற 

விவசொயிகளுமடய எதிர்பொர்ப்புகள், லவதமனகள் ததொடர்பொக 

இந்த இடத்திலல லபசலொதைன்று நிமனக்கின்லறன்.  

இன்று  எைது அம்பொமற ைொவட்ட விவசொயிகள் 

தங்களுமடய விவசொய நடவடிக்மககமளச் தசய்வது 

சம்பந்தைொகப் தபரும் குழப்பத்தில் இருந்து 

தகொண்டிருக்கின்றொர்கள். குறிப்பொக, தற்லபொது 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள லசதனப் பசமளக்குப் பொிச்சயம் 

இன்மை ைற்றும் அது சம்பந்தைொன அறிவூட்டல் லபொதொமை 

என்பவற்றினொல் இன்று லசதனப் பசமளமயப் பயன்படுத்தி 

விவசொயம் தசய்வததன்பது விவசொயிகளுக்கு ஒரு சவொலொன 

விடயைொக ைொறியுள்ளது. அலதலநரம், கடந்த பல தசொப்த 

கொலைொக இரசொயனப் பசமளமயப் பயன்படுத்தி விவசொயம் 

தசய்துவந்தவர்கள் திடீதரன்று லசதனப் பசமளக்கு 

ைொறுவததன்பது உண்மையிலல ஒரு பிரச்சிமனக்குொிய 

விடயைொகும். இதனொல், தங்களுமடய விவசொய உற்பத்தி 

பொொியளவு வீழ்ச்சியமடயும் என்ற கவமலயில் அவர்கள் 

ஆழ்ந்திருக்கின்றொர்கள். எனலவ, இவ்விடயத்துடன் 

சம்பந்தப்பட்ட தகௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் இந்தச் சமபயில் 

இருக்கின்ற இச்சூழலில், இந்தப் பிரச்சிமனக்கு அரசொங்கம் 

சொியொனததொரு தீர்மவ வழங்க லவண்டுதைனக் 

லகட்டுக்தகொள்கின்லறன். ஏதனனில், விவசொயிகள் விவசொய 

நடவடிக்மககளில் ஈடுபடுவது குமறவமடயுைொனொல், அடுத்த 

வருடம் பொொிய அொிசித் தட்டுப்பொடு ஏற்பட்டு, பொொிய உணவுப் 

பற்றொக்குமற ஏற்படக்கூடிய ஆபத்து இருக்கின்றது. எனலவ, 

இந்த நிமலமை ஏற்படொைல் நொட்டு ைக்கமளப் பொதுகொக்க 

லவண்டுதைன்றொல், கைத்ததொழில் அமைச்சர் அவர்கள் 

உடனடியொக இதில் கவனம் தசலுத்தி, விவசொயிகளுமடய 

லகொொிக்மககமள ஏற்று, விவசொய நடவடிக்மககமளத் 

துொிதப்படுத்துவதற்குொிய நடவடிக்மககமள எடுக்கலவண்டு 

தைன்று லகட்டுக்தகொள்கின்லறன்.  

அடுத்து, அண்மையில் கடற்தறொழில் அமைச்சர் 

ைொண்புைிகு டக்ளஸ் லதவொனந்தொ அவர்கள் அம்பொமற 

ைொவட்டத்துக்கு வருமகதந்ததபொழுது, நொங்கள் அவொிடம் 

சட்டவிலரொதச் சுருக்குவமலப் பயன்பொடு உட்பட 

எங்களுமடய ைொவட்ட ைீனவர்கள் எதிர்லநொக்குகின்ற முக்கிய 

பிரச்சிமனகமள முன்மவத்லதொம். எங்களுமடய ைீனவர்கள் 

கடலில் பல நொட்கள் தங்கிநின்று ைீன்கமளப் பிடித்துவிட்டு, 

நடுநிசியில் சற்று அயர்ந்து தூங்குகின்ற தருணத்தில் கிழக்கு 

ைொகொணத்தில் உருவொகியிருக்கின்ற லதர்ச்சி தபற்ற ஒரு 

தகொள்மளக் லகொஷ்டியினர், அங்கு தசன்று அம்ைீனவர்கள் 

பிடித்துமவத்திருக்கின்ற ைீன்கமள எடுத்துக்தகொண்டு, 

வமலகமளயும் தவட்டிவிட்டுச் தசல்கின்றனர். இதனொல், 

இன்று அந்த ைீனவர்கள் பல ைில்லியன் ரூபொமய இழந்து 

ைிகவும் வறுமைக்கு உட்பட்டிருக்கிறொர்கள். எனலவ, அக்கடல் 

பிரொந்தியத்தில் தபொலிஸ், இரொணுவப் பொதுகொப்மபச் சொியொன 

முமறயில் ஏற்படுத்தி, இந்தக் களமவத் தடுத்துநிறுத்த 

லவண்டுதைன்று நொங்கள் தகௌரவ கடற்தறொழில் 

அமைச்சொிடமும், அதிகொொிகளிடமும் லகட்டிருக்கின்லறொம்.  

அலதலபொன்று இன்று ஒலுவில் துமறமுகம் சொர்ந்த பல 

பிரலதசங்களிலுள்ள ைக்கள் கடலொிப்புக் கொரணைொகப் 

பொதிக்கப்பட்டிருக்கிறொர்கள். குறிப்பொக, ஒலுவில் ைற்றும் 

நிந்தவூர்வொழ் ைக்கள் கடும் பொதிப்புக்கு உட்பட்டிருக்கிறொர்கள். 

ஆமகயொல், அதமன ைீன்பிடித் துமறமுகைொக அபிவிருத்தி 

தசய்ய லவண்டும் என்றும் அதற்கொக ைீண்டுதைொருமுமற 

ததொழில்நுட்பக் குழுவின் அறிக்மகமயப் தபற்று, அது 

சம்பந்தைொக அந்தப் பிரொந்திய ைீனவச் சமூகத்துடனும் 

ைக்களுடனும்  லபசி, ஒரு தீர்ைொனத்துக்கு வரலவண்டுதைன்றும் 

நொங்கள் லவண்டியிருக்கின்லறொம்.  

அடுத்து, இந்த நொட்டில் பல தசொப்த கொலைொக நமடதபற்ற 

யுத்தம் 2009ஆம் ஆண்டு முடிவுற்று அமைதி ஏற்பட்ட பின்பு, 

துரதிருஷ்டவசைொக 2019இல் இடம்தபற்ற சஹரொன் என்ற 

தகொடியவனின் ைிலலச்சத்தனைொன தொக்குதல் கொரணைொக 

இந்த நொட்டு ைக்களுக்குப் பல பொதிப்புக்கள் ஏற்பட்டிருக்கின்ற 

சூழ்நிமலயில், இன்று பொதுகொப்புச் சம்பந்தைொக அரசொங்கம் 

பல நடவடிக்மககமள எடுத்துவருகின்ற ஒரு நிமலமையில், 

இந்த நொட்டினுமடய பொதுகொப்புக்கு அச்சுறுத்தல் இல்லொத 

வமகயில் சில சமூகங்கள் பல நூற்றொண்டு கொலைொகப் 

பின்பற்றி வருகின்ற தனியொர் சட்டங்கமள ைொற்றலவண்டும் 

அல்லது அவற்மற இல்லொததொழிக்க லவண்டும் என்பதற்கொக 

சனொதிபதி தசயலணி ஒன்று உருவொக்கப்பட்டுள்ளது. 

உண்மையிலல இந்தத் தனியொர் சட்டங்களுக்கும் நொட்டின் 

பொதுகொப்புக்கும் எந்த அடிப்பமடயில் ததொடர்பிருக்கின்றது? 

என்று எங்களுக்குத் ததொியொது. ஆனொல், இச்தசயலணியொனது 

இனொீதியொகச் சமூகங்கமளப் பிளவுபடுத்துகின்ற, 

சமூகங்களுக்கிமடயில் அமைதியின்மைமய ஏற்படுத்துகின்ற 

ஒரு தசயலணியொக ைொறிவிடுலைொ என்ற அச்சம் இன்று 

குறிப்பொகச் சிறுபொன்மை ைக்கள் ைத்தியில் ஏற்பட்டிருக்கிறது. 

ஏதனன்றொல், அந்தச் தசயலணிக்குத் தமலமைதொங்குகின்ற 

ைதகுரு இந்த நொட்டில் நீதிைன்றத்மத அவைதித்ததனொல் 

தபொலிசொொினொல் சட்ட நடவடிக்மக எடுக்கப்பட்டு, 

நீதிைன்றத்தினொல் தண்டமனக்கு உட்படுத்தப்பட்டு, முன்னொள் 

சனொதிபதி மைத்திொிபொல சிறிலசன அவர்களினொல் 

தபொதுைன்னிப்புக் தகொடுக்கப்பட்ட ஒருவர். அப்படிப்பட்ட 

ஒருவரொன ைதிப்புக்குொிய ஞொனசொர லதரர் அவர்கள் இன்று 

இந்தச் தசயலணியின் தமலவரொக வந்திருப்பது, 

ஒட்டுதைொத்தச் சிறுபொன்மைச் சமூகத்தினமரயும் லவதமனயில் 

ஆழ்த்தியுள்ளதுடன், அவர்களிடத்தில் நம்பிக்மகயீனத்மதயும் 

ஏற்படுத்தியிருக்கின்றது.  

இந்த விடயம் தனக்குத் ததொியொைல் நடந்த விடயதைன்றும் 

தொன் இந்த விடயம் ததொடர்பில் அதிருப்தியுற்றிருக்கின்லறன் 

என்றும் தகௌரவ நீதியமைச்சர் அவர்கலள கூறியிருக்கிறொர். 

எனலவ, இந்தச் தசயலணியின் தசயற்பொடுகள் இன்று இந்த 

நொட்டில் ஒற்றுமையொகவும் அமைதியொகவும் வொழ்ந்துவருகின்ற 

தபௌத்த, இந்து, கிறிஸ்தவ, இஸ்லொம் சமூகங்களுக்கு 

ைத்தியில் அமைதியின்மைமயயும் பிளமவயும் 

ஏற்படுத்திவிடுலைொ என்றலதொர் அச்சம் இந்த நொட்டில் 

அமைதிமய, சைொதொனத்மத விரும்புகின்றவர்களிடத்தில் 

ஏற்பட்டிருக்கின்றது. எனலவ, இந்த நொட்மட 

லநசிக்கின்றவர்கள் என்ற ொீதியில், இந்த நொட்டில் 

அமைதிமயயும் ஒற்றுமைமயயும் நிரந்தரைொன தபொருளொதொர 

அபிவிருத்திமயயும் ஏற்படுத்தலவண்டும் என்று அரசிலுள்ள 

சில முக்கிய தமலவர்கள் முயற்சித்துக் தகொண்டிருக்கின்ற 

இத்தருணத்தில், இந்தச் தசயலணி அத்தமன விடயங்களுக்கும் 

ஆப்பு மவத்துவிடும் என்ற கவமல எங்களுக்கு 

ஏற்பட்டிருக்கின்றது. எனலவதொன் இந்தச் தசயலணியின் 

தசயற்பொட்மட அரசொங்கம் உடனடியொக நிறுத்தலவண்டும் 

என்று நொங்கள் லவண்டிக்தகொள்கின்லறொம். நொடு இன்று 

தபொருளொதொர ொீதியொகப் பொொிய சவொலுக்கு 

உட்படுத்தப்பட்டிருக்கின்ற இந்த நிமலமையில், தபொருளொதொர 

ொீதியில் கவனஞ்தசலுத்தி, ைக்கள் பயன்தபறக்கூடிய வமகயில் 

தபொருளொதொரத் திட்டங்கமள உருவொக்க லவண்டுதைன்று 

கூறி, விமடதபறுகின்லறன்.  நன்றி.   

2219 2220 

[තරු එච්.එ).එ). හීමසථ මහතා] 
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ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Next, the Hon. Mujibur Rahuman. You have ten 

minutes.  

 
[අ. ා. 3.08] 

 

ගරු ු ජිබුර් සහුමාන් මහත්ා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමනි, රන්න හා අපන්න 

(පාලන  පනත ්ටශ්ත වූ ශ ගුලාසි ඇතුළු තව්ත නා  ා 

කිහිප්්ෂ පිළිබඳව සානච්ඡා න න ශ) විවාන්ට ස)බ න 

ශව න මට්ත අවසථාාව්ෂ ලබාදීම තැන බබතුමාට සථතුතිව ත 

වනවා.   

අන අපි ශ) නාා න න ශ) ශම ශහ ත වන විට  ශේ  ාණ්ඩා  

කිහිප්න පාලන මිකයල රණ්ඩුව ස)පූ්ධ ශ් ම ඉව්ත න ශතන 

තිශබනවා.   2016, 2017 නාලවල දී  හාේ මැසථස ට පවා පාලන 

මිකයල්ෂ තිබු ා.  ජනාධිපතිතුමා  ඊශේ-ශපශ්ධනා අ තිමට ඒන්ත 

අ   න ලා නැ)මා. අපි න නවා, ශන ශ ෝනා වසවතත්්ත එ්ෂන 

මිකයනිසථසු ජීව්ත ව ශ  ඉතාම අමාරුශව  බව. මිකයනිසු ශේ හැම 

රනා්) මා්ධත්්ෂම අන අහිමිකය ශවලා තිශබනවා. සමහ  වයාපා  

සථාානවල තවම්ත වැටුශප   ාත්  ශතව ශ . ල්ෂණ ත න්ෂ 

ජනතාව ැදකි්ා නැතිව ඉ නවා. සවචා න න්ධමා ත් 

ස)පූ්ධ ශ් ම නඩා ා වැටිලා තිශබනවා.  ඒ නිසා අශේ  ශේ 

ජනතාව, හැම ශනශන්ෂම  රණ්ඩුශව  ්) සහන්්ෂ 

බලාශප ශ  ්තතු වු ා.  පසුගි් නාලශේ රණ්ඩුව කි වා ඒ සහන 

ශතශනනවා කි්ලා.   ශ) මාෆි්ාව  නඩා  න නන, කි්ලා 

ජනාධිපතිතුමා්ත කි වා අපි නැ්ෂනා.   ශ) පා්ධලිශ) තුශ දී 

පාිකශ ෝගින නටයුතු පිළිබඳ අධිනාික් පනත පවා සවශ ෝනන් 

නළා, වැිජ මිකයලනට  ාණ්ඩා  විකුණුශව ්ත අේලලා හිශ්ධ නානවා 

කි්ලා. ඊළපට තමිකයේනාඩු ද්රවිඩා  ඉ දි්ාුව චිත්රපටවල වාශේ, 

හමුනාව අ ශතන ගිහිේලා තබඩා ාවලට නඩා ා පනින හැටි 

රූපවාහිනිශේ ශප වනවා අපි නැ්ෂනා. අ තිමට පසුගි් සතිශේ දී 

ශම න්ෂන නශළේ? ශ) රණ්ඩුව සි්ලු  ාණ්ඩා වල පාලන මිකයල ඉව්ත 

නළා.  පාලන මිකයල ඉව්ත න ලා,  ශ)   ශේ ශවශළඳ 

වයාපාිකන් ට අව ය විධි්ට ජනතාව ූර ා ශතන න න පුළුව  

පිකස ් නැ  නි්ධමා ් න ලා තිශබනවා. හාේ කිශලෝ එන 

රුපි්ේ 220ට්ත නැහැ. නැ  සීනි කිශලෝ එන රුපි්ේ 150්ත 

පැනලා. හැම අතයව ය  ාණ්ඩා ්නම මිකයල ඉතා ය රශ්  වැිජ වී 

ශතන ්නවා. මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමනි,  පාලන මිකයල ඉව්ත 

කිීමම නිසා  ශ)  ශේ සිටින  වයාපාිකන් ට වි ාල නිනහස්ෂ 

ලැබිලා තිශබනවා. ශ) අස   මිකයනිසු ; සහන 

බලාශප ශ  ්තතුශව  සිටින මිකයනිසු  ූර ා ශතන න න පුළුව  

්රම්්ෂ තම  රණ්ඩුව නැ  හනලා දීලා තිශබ ශ .  නැ  ශ) 

 ශේ පාලන මිකයල්ෂ තිශබ ශ  ශනනනට විත  .   ඊට එහා ශම න 

පාලන මිකයල්ෂව්ත නැහැ.  තවම Antigen Testsවලට පාලන මිකයල්ෂ 

තිශබනවා. ඊළපට, PCR Testsවලට පාලන මිකයල්ෂ තිශබනවා. ඒ 

ශනන විත   නැනට පාලන මිකයලට ්ට්තශවලා තිශබ ශ .  ඒන්ත 

ශන   ශම ශහ ශ්ත ඉව්ත න  තනීවින න ශ  නැහැ. අශන්ෂ හැම 

එන්ෂම පාලන මිකයශල  නිනහසථ න  තිශබනවා.  

මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමනි, පසුගි් නාලශේ තව්ත වවචා 

කිහිප්්ෂ සිදුශවනවා අපි නැ්ෂනා. ලිේශ ෝ ත,සථ සමාතශ) 

ස ාපතිතුමා කි්නවා, රුපි්ේ ශනෝටි 1,000න වවචාව්ෂ ශවලා 

තිශබනවා කි්ලා. නවුන, ශ) ලිේශ ෝ සමාතශ) ස ාපතිතුමා ප්ත 

නශළේ? ශ) ස ාපතිතුමා ප්ත නශළේ අශේ තරු ජනාධිපතිතුමා. 

හිටපු ස ාපතිතුමා ප්ත නශළේ නවුන? හිටපු ස ාපති ශන සථව්තත 

මහ්තම්ා, තරු බැසිේ  ාජප්ෂණ  මැතිතුමා ප්ත නළ ශනශන්ෂ.  

එතුමාට ශචෝනනා කිහිප්්ෂ රවා. ඒ නිසා එතුමා ඉව්ත නළා. 

එතුමා ඉව්ත න ලා ජනාධිපතිතුමා විසි  නව ස ාපතිතුමා ප්ත 

නළා. නව ස ාපතිතුමා කි්නවා, ලිේශ ෝ ත,සථ සමාතශ) රුපි්ේ 

ශනෝටි 1,000න වවචාව්ෂ සිද්න ශවලා තිශබනවා කි්ලා. 

ශම න්ෂන, ඒ වවචාව? මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමනි, ඒ වවචාව 

ශ)න . ත,සථ ලබා ත න OTI සමාතම සමප අවුරුද්නනට තම  

ගිවිසු) අ්තස  න  න නන,. නමු්ත, හිටපු ස ාපතිතුමා 

ලවනාවට ත,සථ සප් න OTI සමාතම සමප අවුරුදු ශනනනට 

ගිවිසු) අ්තස  න ලා තිශබනවා. එතුමා ශ) ගිවිසු) නින) 

අ්තස  න  ශ  නැහැ ශ . ස ාපතිතුමා වැඩා  න  ශ  

ඇමතිතුමා කි්න විධි්ට . ස ාපතිවරු ට එශහම හිතුමශ්ත වැඩා  

න  න බැහැ. එශහම න), ශ) රුපි්ේ ශනෝටි 1,000 ් ශ  

නාටන? ව්ධතමාන ස ාපතිව ්ා ශන කි්ා කි් ශ , ශ) 

රුපි්ේ ශනෝටි 1,000 ් ශ  තරු බැසිේ  ාජප්ෂණ මැතිතුමාට 

කි්ලාන? එතුමා කි්නවා, එජනාධිපතිතුමා මට න), ත) පවා 

කි් න කි වාඑ කි්ලා. ප්රවෘ්තති සානච් ඡාශ දී එතුමා කි්නවා, 

එමම ශ)වා කි් න බ්්ත නැහැඑ කි්ලා. හිටපු ස ාපතිතුමා ප්ත 

නශළේ තරු බැසිේ  ාජප්ෂණ මැතිතුමා. ව්ධතමාන ස ාපතිතුමා ප්ත 

නශළේ ජනාධිපතිව ්ා. රණ්ඩුශ  සිටින ේනවි්ම අන අපට ශ) 

නාා කි්නවා. ශ) විධි්ට රුපි්ේ ශනෝටි ත නන මුනේ 

ශහ  න) න නවා් කි්ා කි් ශ  ශවන නවුරුව්ත ශන ශව . 

රණ්ඩුව ප්ත නළ ස ාපතිවරු විසි ම  ඒවා කි් ශ .  

PCR වවචාව තම  ඊළප එන. මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමනි, 

අශේ  ටි  නවුරු  ශහෝ පිට ට ්නවා න), පැ් 48්ෂ ඇතුළත 

PCR පීම්ෂණ ්නට ල්ෂ ශව න නන,. ඒ තැනැ්තතා එම 

වා්ධතාව අ ශතන ගුව  ශත ටුශප ළට ් න නන,. නමු්ත, 

එමිකයශ්ධේසථ ගුව  සමාතම කි්ා තිශබනවා, එ්ෂස්ත අ ාබි එමී්ධ 

 ාජය්ට ලවනාශව  පුද්තලශ්කු එනවා න), ඒ පුද්තල්ා පැ් 

6නට නලි  Airport එශ්ෂදී PCR පීම්ෂණ ්්ෂ න  න නන, 

කි්ලා. මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමනි, අන Airport එශ්ෂ PCR 

් ත්ර ශනන්ෂ තිශබනවා. එන්ෂ, ශසෞඛය අමාතයාව ්ට අ ති 

් ත්ර්්ෂ. අශන්ෂ PCR ් ත්ර් සිවිේ ගුව  ශසේවා සමාතමට 

අ ති . ඒශන  පැ් 3්ෂ ඇතුළත වා්ධතාව්ෂ ත න පුළුව . ඒ 

් ත්රවලි  නවසනට PCR පීම්ෂණ  5,000්ෂ න  න පුළුව . 

නමු්ත, නැ  ශවලා තිශබ ශ  ශම න්ෂන? එන ූ  ාන,ම්ෂ තම , 

සේලි ශතවා මැන ශප දිත ්න අහිවසන මිකයනිසු  PCR පීම්ෂණ  

ශනනනට ල්ෂ කිීමම. ඒ සඳහා රුපි්ේ 15,000්ෂ ශතව න්ත 

නන,. ඇ  ශ) අප ාන් න  ශ ? පිට ටවලට ගිහිේලා, 

තමු නා ශසේලාශේ ශඩා  ල්ධ සවචිත් වැිජ න  න ශඩා  ල්ධ 

එවන ඒ මිකයනිසු  PCR පීම්ෂණ  ශනනනට  ාජන න නවා. 

එන්ෂ, පැ් 48නට නලි  ත න නන,. අනි්ෂ එන, Airport එනට 

ගිහිේලා පැ් 6නට නලි  ත න නන,. ඇ , පීම්ෂණ  ශනන්ෂ? 

එන්ෂ ඇති ශ ? මැන ශප දිත ්න ඒ මිකයනිසු ට කි වා න), 

Airport එනට ගිහිේලා පැ් 6නට නලි  PCR පීම්ෂණ ්්ෂ න  

ත න කි්ලා, ඒන ප්රමා ව්ත ශ  මූලාසනාරූඪ තරු 

ම ත්රීතුමනි.  නමු්ත, න න නැතිව, පවුේ නඩා ්තතු න  ත න 

බැිකව මිකයනිසථසු අස   ශවලා මැන ශප දිත ගිහිේලා ශබ ශහ ම 

අමාරුශව  දු්ෂ මහ සිශ්  හ)බ න ලා එවන සේලි 

 ටිශනුව්ත තමු නා ශසේලා තසා නනවා කි්ා අපට ශපශනනවා. 

ශ) පාපශ්  න) තැලශව න බැහැ. ශ) සාපශ්  න) 

තැලශව නම බැහැ. ඇ , එශහම ූ  ාශතන න න බබතුම ලා 

ඉඩා  දීලා තිශබ ශ ? PCR පීම්ෂණ  ශනන්ෂ වැඩා ්ෂ නැහැ. මැන 

ශප දිත ්න අ්ට PCR පීම්ෂණ  එන්ෂ නළාම ඇති. නමු්ත, 

රණ්ඩුව හිතාමතා ශ)න න නවා.  

මට තව එන නා  ්්ෂ කි් න තිශබනවා, මූලාසනාරූඪ 

තරු ම ත්රීතුමනි. ඒ තම , Airport එශ්ෂ car park එශ්ෂ PCR 

පීම්ෂණ  න  න තු  ශනශනකුට ඉඩා  දී තිබීම. එ   එ්ෂ 
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පා්ධලිශ) තුව 

ර්තන්නට ශසෞඛය අමාතයාව ශේ ශේන)තුමාශේ ේපශනසථ 

මත NMRA එශ්ෂ අුවමැති් නැතිව එතුම ලාශේ ් ත්ර 

ශ් නාශතන Airport එශ්ෂ PCR පීම්ෂණ  න  න ඉඩා  දීලා 

තිශබනවා. මම කි් න), ඒ ශ ෝහශේ නම. ඒ, කි ේසථ ශ ෝහල. 

බබතුම ලාශේ  ාජය ඇමතිව ශ්්ෂ ස)බ න ශවලා, ශසෞඛය 

අමාතයාව ශේ ශේන)ශේ ේපශනසථ අ ශතන, NMRA එශ්ෂ 

අුවමැති් නැතිව, අන Airport එශ්ෂ  ා තාශේ PCR පීම්ෂණ  

න නවා.  රුපි්ේ ශනෝටි ත   මුනේ හ)බ න  න පුළුව  ඒ 

 ා තාශේ අන PCR පීම්ෂණ  න  න තමු නා ශසේලා ඉඩා  දීලා 

තිශබනවා.  

මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමනි, ඊළප නා  ් මහජන 
බැවකුවට ස)බ න ශන්්ෂ. අපි න නවා, තමු නා ශසේලා 
මහජන බැවකුශ  LC එන්ෂ open නළ බව. ඒ LC එන open 
නශළේ කුම්ෂ සඳහාන? ඒ LC එන open නශළේ චීන ශප ශහ   
රන්න් න  න .  නැ  මහජන බැවකුශ  
සාමානයාධිනාිකව ්ා කි්නවා, එඅපට රුපි්ේ ශනෝටි 200්ෂ චීන 
සමාතමට ශතව න ශවනවාඑ කි්ලා. ශ) LC එන අිකනශන ට 
තත යුතු අුවමැති ත්තශ්ත නැහැ, රන්න සහතින් ඇතුළු සහතින 
ත්තශ්ත නැහැ කි්ා නැ  කි්නවා. ඒවා ත ශ  නැතිව ඉහළි  
ලැබුණු ේපශනසථ අුවව හදිසිශේම චීන සමාතශම  ශප ශහ   
ශත ව න නටයුතු න පු නිසා රුපි්ේ ශනෝටි 200්ෂ නැ  අපට 
ශතව න සිද්න ශවලා තිශබනවා. ශම න්ෂන, ශ) බැවකුව? 
කි් න ලේජ  මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමනි, මහජන බැවකුව 
කි් ශ , එනා ටි.බී. ඉලවත ්තන මැතිතුමා ශ)  ශේ ශත වී  
ශවුවශව  හනපු බැවකුව. එජනහන හුනනන මහජන බැවකුවඑ කි්ලා 
තම  අපි කි් ශ . තමු නා ශසේලා ඒ ජනහන හුනනන මහජන 
බැවකුව්ත අන විනා  න ලා නැ)මා. ශ) වනශන ට මහජන 
බැවකුවට රුපි්ේ ශනෝටි 200්ෂ ශතව න ශවලා තිශබනවා. ශ)න 
ශත වී ට ප්රමුඛ්තව් ශන න, ශත වී  ශවුවශව  හනපු 
බැවකුව්ෂ. මහජන බැවකුව, සමුපනා  සමිකයති හ හා ශත ඩා නපපු 
බැවකුව්ෂ. ඒ බැවකුවට ශල කු ඉතිහාස්්ෂ තිශබනවා. 
තමු නා ශසේලා ශහ   ශප ශහ  , න ්ෂ ශවච්ච ශප ශහ   
ශේ න ගිහිේලා අ තිමට ශත වී  ශවුවශව  හනපු ඒ බැවකුව්ත 
බවශන ශල ්ත න  න අන වැඩා  සිද්න න ලා තිශබනවා. ශ)න හික 
අප ාන්්ෂ.  

මූලාසනාරුඪ තරු ම ත්රීතුමනි,  මහ බැවකුව ශපශ්ධනා -
ශන වැ)බ්ධ 08වන නා - press release එන්ෂ නිකු්ත න  
තිශබනවා. අපන්න් න න ේනවි්ශේ, ලවනාශ  සිට ශසේවා 
සැප උම න න ේනවි්ශේ ගිණු)වලට පිට  ටවලි  ශඩා  ල්ධ 
එනවා, මූලාසනාරුඪ තරු ම ත්රීතුමනි. ඒ ගිණු)වලට ශඩා  ල්ධ 
රවාම අනිවා්ධ්ශ් ම එ   සි්්ට 10්ෂ මුනේවලට 
පිකව්ධතන් න  න නන, කි්ලා මහ බැවකුව අන ශවනශන ට 
පුව්ත ප්ත නිශ නන්්ෂ නිකු්ත න  තිශබනවා. ශ)  න  ශ  
බලහ්තනා නම්ෂ.  මහ සි ශවලා  ාණ්ඩා  අපන්න් න ලා, 
ශසේවා සප්ලා පිට ටවලි  තම ට  රනා්ම්ෂ ලැශබනශන ට 
ඒශන  සි්්ට 10්ෂ මහ බැවකුව අන බලහ්තනා ශ්  ත න 
හනනවා. ශම න්ෂන ශ) න  ශ ? මූලාසනාරූඪ තරු 
ම ත්රීතුමනි, ශ) විධි්ට නළාම ශහට-අනිද්නා ශවනශන ට ඒ 
මිකයනිසථසු ශඩා  ල්ධ ටින්ත ශ)  ටට ශත වන එන්ෂ නැහැ. ඒ 
මිකයනිසථසු කි් , ඒ ශඩා  ල්ධ ටින ශවන ශවන බැවකුවලට ්ව න 
කි්ලා. ශම නන, ලවනාවට ශඩා  ල්ධ ටින ර තම  මහ බැවකුව ඒන 
ශන ේලනනවා. අන වන විට මහ බැවකුව ඒ ත ) බවශන ශල ්ත 
ශවලා තිශබනවා.  

අන ර්ධිකන් මනින ජාතය ත  සවවිනාන ශ)  ශේ ර්ධිකන් 

විත ්ෂ ශන ශව , ශ)  ශේ තිශබන බැවකු පද්නති් තැන්ත 

අනතුරු හපවා තිශබනවා. මතන ති්ා ත න. ශ) විධි්ට ගිශ් ්ත 

ශ)  ශේ බැවකු පද්නති් නඩා ාශතන වැශට න පුළුව  කි්ලා 

්)කිසි රනා ශේ අනතුරු හැපවීම්ෂ ඒ තුළි  සිද්න ශවලා 

තිශබන බව. අන අපි කිික පිටි ශපෝලිශ) ඉ නවා. පා  පිටි 

ශපෝලිශ) ඉ නවා. ත,සථ ත න ශපෝලිශ) ඉ නවා. හාේ ත න 

ශපෝලිශ) ඉ නවා. ශ) විධි්ට අන හැම එන්ෂම ත න අපට 

ශපෝලි)වල ඉ න සිද්න ශවලා තිශබනවා, මූලාසනාරූඪ තරු 

ම ත්රීතුමනි.  ශ) ්න විධි්ට ගිශ් ්ත, ශහට-අනිද්නා ශවනශන ට 

ශ)  ශේ ජනතාව තම ශේ මුනේ ටින බැවකුවලි  අ   න  

ත න්ත ශපෝලි)වල සිටින යුත්්ෂ එ .  

සථතුති . 

 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Next, the Hon. Chamal Rajapaksa. You have 13 

minutes.  
 

[අ. ා. 3.19] 

 

ගරු චමල් සාජපක්ෂ මහත්ා (වාරිමාර්ග අමාත්  සාජ 

ආසක්ෂක හා ආපදා ක මනාකසණ සාජ අමාත්  හ 

 ්වන ශයීය ක යුතුම සාජ අමාත්තුමමා) 
(ைொண்புைிகு சைல் ரொஜபக்ஷ - நீர்ப்பொசன அமைச்சரும் அரச 

பொதுகொப்பு ைற்றும் அனர்த்த முகொமைத்துவ இரொஜொங்க 

அமைச்சரும் உள்நொட்டலுவல்கள் இரொஜொங்க அமைச்சரும்) 

(The Hon. Chamal Rajapaksa - Minister of Irrigation, State 
Minister of  National Security and  Disaster Management 
and State Minister of  Home Affairs) 
මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමනි, අන දින විවාන්ට ත නා 

විණ්්  අත  රතාමිකයන හා විතාමිකයන (සවශ ෝනන  පන්ත 

ශනටු)පත්ත තිශබනවා. ශ) ශවලාශ  මම  මශේ විණ්ට අනාළව 

නාා න  න). විණ්ට අනාළ ශන වන ශද්වේ නාා න  න මම 

ේ්තසාහ න  ශ  නැහැ.  

ශම් 1948 ව්ධණශේ ශතනා පනත්ෂ. 1948 අවන 20 න න 

රතාමිකයන හා විතාමිකයන පනශ්ත 14 වන වත ති්ට සවශ ෝනන 

ඉදිිකප්ත කිීමම  අන සිදු ව ශ .  අන විරුද්න ප්ෂණ් ඒ පිළිබඳව 

අනහසථ නැ්ෂවූශේ නැහැ කි්ලා මම හිතනවා.  නමු්ත, ශ) පන්ත 

ශනටු)පතට අපි නාශේ්ත සහශ්ෝත් අව ය ශවනවා. විටි  විට 

 ටට අව ය වන පිකදි සවශ ෝනන ඉදිිකප්ත න ලා ශ)  ශේ 

ර්ධිකන්ට, සවව්ධනන්ට ඒ නීති ීමති බලපව්තවන රනා ්ට අපි 

ශ) නටයුතු න  ශතන ් න නන,.  අන  ජශේ ර්ධිකන 

ප්රතිප්තති් අුවව, ශ්රී ලවනාශ  සවව්ධනන ක්රි්ාවලි් සඳහා ශද්ය ් 

හා විශද්ය ් රශ්ෝජන ප්රව්ධනන් කිීමම හා ඊට සමතාමීව ශ්රී 

ලවනාව ර්ධිකන හා මූලය ශ්ෂ ද්රසථාාන්්ෂ බවට ප්ත කිීමම ශ) 

සවශ ෝනන ඉදිිකප්ත කිීමශ) මූලින අශේ්ෂණාව ශවනවා. ඒ අුවව, 

පව්තනා වීසා ්රමශ න් ්රමව්ත කිීමම, ්ාව්තනාලීන කිීමම 

මඟි  ඉහත අ මුණු සා්ෂණා්ත න  තැනීම ේශනසා රතමන හා 

විතමන ශනපා්ධතශ) තුශ  වීසා නිකු්ත කිීමශ) ක්රි්ාවලි්ට 

අනාළව ව්ධතමානශේ පවතින වීසා ව්ධත හා අ් න න තාසථතු 

සවශ ෝනන් කිීමම සඳහා 2018.01.09වන දින පැවැති අමාතය 

මණ්ඩා ල ැදසථවීශ)දී අපි මූලින අුවමැති් ලබා ත්තතා. 

ඒ අත , විද්ව්ත නමිකයටුව්ෂ ප්ත න ලා ඒ මගි  සිදු න න ලන 

අනය්න්කි  අනතුරුව  ශමම ක්රි්ාවලි් ර )  නශළේ. ඒ 

අුවව, වීසා පත්ර්න නාල සීමාව වැිජ කිීමම මගි  විශද්  

රශ්ෝජන්  දිික තැ වීම මූලින අ මු  ශවනවා. දී්ධඝ නාලීන 

වීසා බලපත්ර්්ෂ ලබා දීම මගි  රශ්ෝජන්  සඳහා වයාපා වල 

රශ්ෝජන් කිීමමට වඩා ා සු ්ෂෂිත වාතාව  ්්ෂ සලසන අත , 

රශ්ෝජනවල වටිනානම අුවව ඒවාශේ දී්ධඝ නාලීන ප්රතිලා  

ලබා තැනීමට අවසථාාව ේනා න නවා. 

2223 2224 

[තරු මුජිබු්ධ  හුමා  මහතා ] 
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තවන, විශද්ය ් ශිණය්  සඳහා අනය්න නාල පිකච්ශදන 

සලනා බලා වාස වීසා ලබා දීමට හැකි්ාව ලැශබනවා. එමඟි  න 

 ටට විශද්  විනිම් තලා ඒම වැිජශ  ්ැ  අපි අශේ්ෂණා න නවා. 

තව්ත විශ ේණ අ මු ්ෂ ව ශ  ශ්රී ලවනා පු වැසි්කු විවාහ වී 

සිටින විශද්ය ් නලත්ර්ා සඳහා වස  පහන අඛණ්ඩා  විවාහ 

ජීවිත්්ෂ තහවුරු කිීමශ) පනනම මත වස  පහන නලත්ර වීසාව්ෂ 

ලබා දීමට හැකි්ාව ලැබීම . එශම ම, එම විශද්ය ් නලත්ර්ාශේ 

අවුරුදු 18ට අඩු නරුව  සඳහා න ේ්ෂත වීසාවම ලබා දීමට න 

බලාශප ශ  ්තතු ශවනවා.  

පු වැසි පනත අුවව ද්වි්තව පු වැසි ාව් ප්රනාන් කිීමම සඳහා 

අ්දු) කිීමමට හැකි්ාව්ෂ ශන මැති, නැනටම්ත විශද්ය ්  ටන 

පු වැසි ාව් ලබා ඇති ශ්රී ලාවකින්  හැටි්ට සිටි පුද්තල් හට 

සථික  වාස වීසාව්ෂ - permanent resident visa - ලබා දීම මගි  ශ්රී 

ලාවකින පු වැසි්  හැටි්ට සිටි අ්ශේන නැුවම හා සක්රි් 

නා්න්තව්  ශේ සවව්ධනන්ට ලබා තැනීම තව්ත අ මු ්ෂ 

න ත නවා. 

වස  පහ්ෂ ශහෝ නහ්්ෂ න්ෂවා වන දී්ධඝ නාලීන වීසාව්ෂ ලබා 

දීශ)දී, එ්ෂ එ්ෂ  රශ්ෝජන්  විසි   ට තුළට ශතශනුව ලබන 

රශ්ෝජන ප්රමා ් පිළිබඳව විශ ේණශ් ම සැලකිලිම්ත ශවනවා. 

ශමහිදී නැනට ශ්ෝජනා වී තිශබ ශ  ඇශමිකනාුව ශඩා  ල්ධ ල්ෂණ 

තුන්ෂ ශතශනුව ලබන රශ්ෝජන්  සඳහා වස  පහන වාස 

වීසාව්ෂ න, ඇශමිකනාුව ශඩා  ල්ධ ල්ෂණ පහ ඉ්ෂමවා ශතශනුව 

ලබන රශ්ෝජන්  සඳහා වස  නහ්න වාස වීසාව්ෂ ලබා 

දීමට . ශනශසේ නමු්ත ශ) සඳහා අනාළ නි්ධ ා්න අශන්ෂ 

ර්තන සමඟි  න සානච්ඡා න  සනසථ න  ඉදිිකශේදී නිකු්ත 

න ුව ලබනවා. 

ශමම ශ්ෝජිත වීසා, දී්ධඝ නාලීන වීසා වන බැවි   ශේ ජාතින 

ර ්ෂණාව තහවුරු න න අත තු   සවව්ධනන ක්රි්ාවලි් ඉදිික්ට 

ශතන ්ාමට බලාශප ශ  ්තතු ශවනවා. විශ ේණශ් ම ශමම දී්ධඝ 

නාලීන වීසා ලබා දීශ)දී අනාළ ර ්ෂණන නිණථනාසන ලබා 

තැනීමට්ත, ඒ පිළිබඳව පසුවිප ) කිීමමට්ත විධිම්ත වැඩා  

පිළිශවළ්ෂ ශ) වනවිට්ත රතමන හා විතමන ශනපා්ධතශ) තුව 

විසි  අනාළ අශන්ෂ ර්තන හා එ්ෂව සනසථ න මිකය  පවතිනවා.  

මා බලාශප ශ  ්තතු ශවනවා, වි ථවාස න නවා, ශමම සවශ ෝනන 

මගි  ශ්රී ලවනාශ  ර්ධිකන සවව්ධනන ක්රි්ාවලි්ට අව ය විශද්  

රශ්ෝජන්  ලබා තැනීම හා ඒ තුළි  නව ැදකි්ා ේ්තපානන් 

වීම, නව තා්ෂණ ් ලැබීම, ශලෝන ප්රව තා හුනනාශතන ඒ අුවව 

ශද්ය ් වයාපාිකන් ට නටයුතු කිීමම සඳහා ත තනාික්තව්්ෂ  ට 

තුළ ඇති වීම රදී සමාජ ර්ධිකන ප්රතිලා  ලැබීම තුළි   ශේ 

සවව්ධනන නා්ධ්් සඳහා මහඟු සහ්්ෂ ලැශබුව ඇතැ  කි්ලා. 

මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමනි, ශ) ස)බ නව අනහසථ නැ්ෂවූ 

සි්ලු  ම ත්රීවරු ට මශේ විශ ේණ සථතුති් ශ) ශ ලාශ  පුන 

න නවා. ඒ වාශේම, රතමන හා විතමන ශනපා්ධතශ) තුශ  

අපශේ නිලනාික  අනට,  ටට තැළශපන පිකදි ශ) අ පන්ත 

සවශ ෝනන් කිීමමට ඉතා ශවශහස මහ සි ශවලා නටයුතු 

න නවා. ඒ අ්ට්ත  අශේ සථතුති් ශ) ශ ලාශ  පුන න නවා.  

මීට අමත ව, අන   ශේ ශ) වනවිට පවතින නාලගුක න 

ත්ත්තව් පිළිබඳව ශහට  ේශද් වරුශ   අමාතයාව  නිශ නන 

්ටශ්ත විසථත ්්ෂ ඉදිිකප්ත න  න්ත මා බලාශප ශ  ්තතු 

ශවනවා, අන විටි  විට ඒ තැන්ත නාා නළ නිසා. ශ) 

සානච්ඡාශ දී විවින නිකන්  නාබනින ශප ශහ   පිළිබඳව නාා 

නළා. අපි හිකත නෘෂි න්ධමා ත්්ෂ පිළිබඳව දී්ධඝ නාල්්ෂ 

තිසථශසේ අශේ ශ) ස ාව තුළ සානච්ඡා නළා. ශම   පිටත්ත 

සානච්ඡා න ලා තිශබනවා. අපි බලාශප ශ  ්තතු ශව ශ , 

්හප්ත ක්රි්ාව්ෂ න  න මිකයස්ෂ කිසිශවකුට ිකනව නව්ත, එශහම 

නැතිව අශේ  ශේ නෘෂි න්ධමා ත් නඩා ා නම නව්ත ශන ශව . 

ඒන නිසා ශ) පිළිබඳව විප්ෂණ්්ෂ හැටි්ට්ත, රණ්ඩුව්ෂ 

හැටි්ට්ත අපි ශනශත ේල ම  ශේ ්හපත සඳහා,  ශේ 

ජනතාවශේ සුබසිද්ධි් සඳහා, අනාතත ප පුශ්ධ සුබසිද්ධි් සඳහා, 

නැ්තන) ර ්ෂණාව සඳහා, ශසෞඛය ත්ත්තව්  සඳහා සානච්ඡා 

න ලා ඒ පිළිබඳව නටයුතු කිීමම වඩා ා වැනත්ත ශවනවා, ශ) 

අවසථාාශ දී තම ශේ ශද් පාලන වාසි ලබා තැනීශ) පටු 

ශච්තනාශව  නටයුතු න නවාට වඩා ා. ඒ වාශේම, රණ්ඩු 

ප්ෂණශේ ඉ න ශන ට න න ශද්වේ පිළිබඳව මත්ෂ ශව ශ  

විප්ෂණ්ට ගි්ාට පසථශසේ. රණ්ඩු ප්ෂණශේ ඉඳශතන නටයුතු 

කිීමශ)දී අපි බලාශප ශ  ්තතු ශවනවා, සි්ලු ශද් සානච්ඡා 

න  න. විප්ෂණ්්ත ඒ සඳහා වැිජ සහශ්ෝත්්ෂ ලබා දීලා ඒ 

ප්ර ථන සානච්ඡා න ලා වැඩා  න නවා න) ශ) ප්ර ථන ඇති 

ශව ශ  නැහැ කි්ලා මා වි ථවාස න නවා. අපි  ශේ අනාතත 

අභිවෘද්ධි් සඳහා ශ) ප්ර ථන පිළිබඳව ඉදිිකශේදී මීට වඩා ා සානච්ඡා 

න ලා ්හප්ත ශන්්ෂ න  න නටයුතු න මු කි්න ඉේලීම, 

ර ානනාව විප්ෂණශේ සි්ලුශනනාටම න නවා. අන ඉදිිකප්ත න පු 

අතයව ය මහජන ශසේවා පනත ්ටශ්ත වූ ශ්ෝජනාව පිළිබඳව්ත 

සි්ලුශනනා සහශ්ෝතශ්  වැඩා  න මු  කි්න ඉේලීම න මිකය  මා 

නවතිනවා.  

සථතුති . 
 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Next, the Hon. Velu Kumar. You have four minutes.  
 
[අ. ා. 3.27] 
 

ගරු නේලු කුමාර් මහත්ා  
(ைொண்புைிகு லவலு குைொர்)  

(The Hon. Velu Kumar) 

මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමනි, අන  ශ) විවාන්ට ස)බ න 

වීමට අවසථාාව ලබා දීම පිළිබඳව බබතුමාට සථතුතිව ත ශවනවා. 

විශ ේණශ් ම අන ශවන ශන ට -ශ) නාල වනවාුවව ශවන ශන ට

-  ශේ ජනතාව ඉතාම  නලකිීමශම  ඉ ශ ; ඉතාම  දුකි  

ඉ ශ . ඒ ඇ ?  මීට ශප  තිබුණු හැම   ජ්නට වඩා ා ශ)  ජ්ට 

ඒ ජනතාව ැදවටු ා. ඒ ැදවටු ා කි්න මානසින්තවශේ දුකි  

තම  ඒ ජනතාව ඉ ශ  කි්න එන මම මත්ෂ න  න නන,. 

ඇ  එශහම වුශණ්? ශ)  ශේ අන තිශබන රණ්ඩුව හා 

ජනාධිපතිව ්ා දිගි  දිතටම බල ශ  සාමානය ජනතාවශේ 

ජන ජීවිත් පව්තවාශතන ් න ේන  න නවා ශවුවවට විේලව 

න  න . මුලි ම විේලව්්ෂ පට  ත්තතා,  ාණ්ඩා වල මිකයල 

පාලන් න ලා. ජනාධිපතිතුමා  ට, ජාති් අමතලා කි වා, එමම 

නිශ්ෝත න නවා, පිකේපුවල ේපිකම සිේල  මිකයල රුපි්ේ 65 , 

සැම  ටි  එනන ේපිකම සිේල  මිකයල රුපි්ේ 100 එ කි්ලා. 

එතුමා ජාති් අමතලා එශසේ නිශ්ෝත නළා. එශහම නිශ්ෝත 

න ලා ඊට පසථශසේ බද්න අඩු නළා. සීනි සඳහා පනවපු බද්න රුපි්ේ 

50 ඉඳලා සත 25ට අඩු නළා. සමහ   ාණ්ඩා  පිට  ටි  ශතශනන 

එන තහන) නළා. ඒශන  අන සිදු ශවලා තිශබ ශ  ශම නවාන? 

අන සිදු ශවලා තිශබ ශ  ජනතාවට එ්ෂශනෝ ශපෝලිමන ඉ න, 

එශහම නැ්තන) ේද්ශඝෝණ ්න ඉ න. එවැනි ත්ත්තව්නට අන 

ජනතාව වැටිලා  ඉ ශ . ඒන  අන ඇති ශවලා තිශබන 

විේලව්. ජනතාව ේශද් වරුශ  ත,සථ ශපෝලිශ). නවේ වරුශ   

කිික පිටි ශපෝලිශ). හවසථ  වරුශ  සිශම ති ශපෝලිශ). රෑ ශවන 

ශන ට භූමිකයශතේ ශපෝලිශ). අන ශපෝලි) යුත්්ෂ ඇති කිීමශ) 

ශවනස තම  ඇති ශවලා තිශබ ශ .  

ඒ විත ්ෂ ශන ශව . තරු  - තරුක ්  පාසථශපෝ්ධේ 

ශපෝලිශ) ඉ න ත්ත්තව්්ෂ තම  අන ඇති ශවලා තිශබ ශ . 

මිකයල පාලනශේ ශවනස අන ශපෝලි) යුත්්ෂ ඇති න ලා තිශබනවා. 
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පා්ධලිශ) තුව 

ඒ වාශේම,  ට පු ා ේද්ශඝෝණ ්්ෂ ඇති කිීමම තම  අන ඇති 

ශවලා තිශබන විේලව්. ඊට පසථශසේ  සා්නින ශප ශහ   තහන) 

නළා.  සා්නින ශප ශහ   තහන) කිීමම නිසා නෘෂින්ධම 

්ෂශණේත්ර් වාශේම වැවිලි ්ෂශණේත්ර්්ත නඩා ා වැටු ා.  

නෘෂින්ධම ්ෂශණේත්ර් අන නඩා ා වැටිලා. අන ශත විශ්ෝ මහ 
පාශ්ධ.  සා්නින ශප ශහ   ස)බ නශ්  තහපු තැසේ 
නිශ නන් ත්තත්ත, ඒ තැසේ නිශ නනශේ නිශ්ෝතවලිුව්ත 
සි්්ට 50්ෂ reverse න ශතන  තිශබ ශ . ජනාධිපතිතුමා 
කි්නවා, එමිකයල තී  ් න න එන ශන ශව  මශේ නා්ධ්්. මම 
තව්ත ශවනස්ෂ න නවාඑ කි්ලා. එතුමා එඑන  ට්ෂ - එන 
නීති්්ෂඑ හන න කි්ලා ජනාධිපති නා්ධ් සානන බලනා්්ෂ ඇති 
න ලා තිශබනවා. එම නා්ධ් සානන බලනාශේ ස ාපතිතුමා 
නකිනශන ට අපට මත්ෂ ශව ශ , ශේරුවල ශනෝලාහල්, 
මහුවව  දිතන ශනෝලාහල්. ඒ වාශේම වඳ ශපති, වඳ ්ට ඇුන), 
වඳ ශන ්තතු සහ වඳ සැ්තන) තැන කි්පුවා. ඒවා තම  ජනතාවට 
මත්ෂ ශව ශ . ජනාධිපති නා්ධ් සානන බලනා් ඇති න පු 
එශන  ශහ ඳ්ෂ සිදු ශවලා තිශබනවා.  එඅපි ශ) ශබ රුවට 
ැදවටු ාඑ කි්න නා  ් අන වනශන ට  ශේ ජනතාවට 
පැහැදිලිවම ශ්තිකලා තිශබනවා. ශ)  ජශේ අධින   අමාතය අලි 
සේික මැතිතුමාශත  අපි අහනවා, ශ)වා මත්ෂ ශව ශ  නැද්න 
කි්ලා. එතුමාට ඒවා මතන නැද්න කි්න නා  ් තම  අපට 
අහ න තිශබ ශ . 

මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමනි,  ාජය සවසථාා,  ාජය 
ශනපා්ධතශ) තු හා පළා්ත පාලන ර්තනවල ශසේවා, අතයව ය 
ශසේවා හැටි්ට තැසේ න  තිශබනවා. ශ)ශන  එන ශන්්ෂ අපට 
ශ්තශ නවා. ඒ තම , අන වනශන ට ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු 
රණ්ඩුවට ශ්තිකලා තිශබනවා, ශ) ්න තමන දිතටම ගිශ් ්ත 
 ශේ සි්ලු ජනතාව පා ට බහිනවා කි්න නා  ්. එ් අන 
පැහැදිලිව  ජ්ට ශපශනනවා, නැනිලා තිශබනවා. ඒ නිසා තම  
ශ)න නත  න  නට  තව්ත තැසේ නිශ නන්්ෂ නිකු්ත න  
තිශබ ශ . අපි රණ්ඩුවට කි් න නන,, තැසේ පිට තැසේ 
තහලා වැඩා ්ෂ නැති බව. අන ජනතාව ඉේල ශ ,  එඑන  ට්ෂ - 
එන නීති්්ෂඑ ශන ශව . ජනතාව අන ඉේල ශ , බඩු මිකයල අඩු 
න  න, අව ය බඩු  ාණ්ඩා  ටින ලබා ශන න සහ පාසථකු 
ප්රහා ශේ චූදිතශ්ෝ ශහළි න  න කි්ලා . ජනතාවට අව ය 
සහන ලබා ශන න. ඒ ටින ලබා දු ශ  නැ්තන)  සථික  
ව ශ් ම  ශේ ජනතාව පා ට බහින එන නව්තව න බැික ශව . 
ඒන ශ) තැසේ මා්ධතශ්  නත  න  න බැහැ කි්ලා්ත අපට 
ශපශනනවා. ඒ නා  ් මම  ජ්ට මත්ෂ න  ශනනවා. 

සථතුති . 
 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Lasantha Alagiyawanna. 

You have nine minutes.  

Before he starts, will an Hon. Member propose the 
Hon. Ajith Rajapakse to the Chair? 

 

ගරු චමල් සාජපක්ෂ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சைல் ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksa) 

Sir, I propose that the Hon. Ajith Rajapakse do now 
take the Chair.  
 

්රශයීය්නය විම න ලදින්   වා  ම්මත් විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

අනතුමරුව ගරු ෂාණක්කියන් සාජපුත්තිසන් සා මාණික්කම් 
මහත්ා මූලා නනයන් ඉවත් වූනයන්  ගරු අජිත් සාජපක්ෂ මහත්ා 
මූලා නාරූඪ විය.           

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு சொணக்கியன் ரொஜபுத்திரன் இரொச 

ைொணிக்கம் அவர்கள் அக்கிரொசனத்தினின்று அகலலவ, ைொண்புைிகு 

அஜித் ரொஜபக்ஷ அவர்கள்  தமலமை வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. SHANAKIYAN RAJAPUTHIRAN 
RASAMANICKAM left the Chair and THE HON. AJITH 
RAJAPAKSE took the Chair. 

 
[අ. ා. 3.34] 

 
ගරු ල න්ත් අලගියවන්න මහත්ා ( ු පකාස න  වා  

අන වි  ාංවර්ධන හා පාරිනවෝගික ආසක්ෂණ  සාජ 

අමාත්තුමමා) 
(ைொண்புைிகு லசந்த அலகியவன்ன - கூட்டுறவுச் லசமவகள், 

சந்மதப்படுத்தல் அபிவிருத்தி ைற்றும் நுகர்லவொர் பொதுகொப்பு 

இரொஜொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - State Minister of Co-
operative Services, Marketing Development and Consumer 
Protection) 

මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමනි, අන දිනශේදී විශ ේණශ් ම 

ශ) විවාන් පව්තව ශ , 1948 අවන 20 න න රතාමිකයන හා 

විතාමිකයන පනශ්ත 14වන වත ති්ට සවශ ෝනන්්ෂ ඉදිිකප්ත 

කිීමමට්ත, 2021 ව්ධණ් සඳහා වන  ් සීමාව තව්ත පුළුේ න  ඒ 

 ් තැනීශ) අවසථාාව සලසා තැනීම්ත, තව්ත නරුණු නා  ා 

කීප්කු්ත සඳහා . 

 රතමන විතමන පාලනට සහ රතමන විතමන 

ශනපා්ධතශ) තුව  ා  අමාතයව ්ාට වීසා බලපත්ර් සඳහා ලබා 

ශන න පුළුව  නාල් ත්තතාම, රතමන විතමන පාලනට අවුරුදු 

2කු්ත, විණ්්  ා  අමාතයව ්ාට අවුරුදු 5කු්ත ව ශ්  තම  

නීතිශේ මීට නලි  සඳහ  ශවලා තිශබ ශ .  ශ) 

සවශ ෝනනශ්  පසථශසේ එම නාල් ශවනසථ වනවා. 

විශ ේණශ් ම රතමන විතමන පාලනට තිබුණු ඒ නාල් අවුරුදු 

5 න්ෂවා්ත, විණ්  ා  අමාතයව ්ාට එම නාල් අභිමත් පිකදි්ත 

තී  ් කිීමශ) නව නීති සවශ ෝනන් තම  ශ) සිදු න ුව 

ලබ ශ .  

විශ ේණශ් ම රශ්ෝජන සඳහා අශේ  ටට විශද්ශින්  

පැමිකයක ්ාට පසථශසේ වීසා බලපත්ර ලබා තැනීශ)දී ඇති ශවලා 

තිශබන ත්ත්තව් අපි න නවා. 

විවින ශහේතු පනන) න ශතන, රතමිකයන ව ශ්  විශද්  

 ටවලි  පැමිකයශ න සථවාමී  වහ ශසේලා අශේ  ශේ ර  ය 

ශසේනාසනවල අවුරුදු පහශළ ව-විසථස  ාවනාුවශ්ෝගීව වැඩා  

සිටිනවා. ඒ සථවාමී  වහ ශසේලා ස,ම ව්ධණ්නටම සැ ්්ෂ වීසා 

බලපත්ර් දී්ධඝ න  තැනීශ) අව යතාව තිශබනවා. ඒ රනා ්ට 

අශේ  ශේ පු වැසි් ට වාශේම විශද්ය ්  ටවල අ්ට්ත වීසා 

බලපත්ර ලබා තැනීම ස)බ නශ්  තිශබන බානා ලිහිේ කිීමම්ෂ 

තම  අන රතාමිකයන හා විතාමිකයන පනත සවශ ෝනන් තුළි  සිදු 

ව ශ . එ් ඉතාම නාශලෝචිත, ලලනා උ නරු ්ෂ බව මා ශ) 

අවසථාාශ දී සඳහ  න නවා.  

ශන ශ ෝනා වසවතත් ශහේතුශව  එ න්තන  ් ඇතුළු 

ශසෞඛය පහසුන) සඳහා ශප  අවුරුද්ශද් බලාශප ශ  ්තතු ශන වූ 

රනා ශ්  අතිශ්ධන වි්න)  ාශි්්ෂ නැීමමට  ජ්ට සිදු ශවලා 

තිශබනවා. ඒ අුවව ශප  ඇසථතශ) තු න න ලන  ් සීමා තව්ත 

වැිජ කිීමශ) අව යතාව්ෂ මතු ශවලා තිශබ ශ , ඉතාම 

සානා   ශහේතුව්ෂ නිසා බව අපි අමුතුශව  සඳහ  න  න 

අව ය නැහැ. 

2227 2228 

[තරු ශ ලු කුමා්ධ මහතා ] 



2021 ශන වැ)බ්ධ 10 

 තරු අග්රාමාතයතුමාශේ්ත, තරු මුනේ අමාතයතුමාශේ්ත 

ප්රනාන්තවශ් , සි්ලු ගුරු වෘ්තතී් සමිකයතිවල නිශ්ෝජිත් ශේ 

සහ ාගි්තවශ්  අන පා්ධලිශ) තුව තුළ ඉතාම ලලනා උ 

සානච්ඡාව්ෂ පව්තවලා, නරුව  ශවුවශව  ඉතාම වැනත්ත, 

ලලනා උ තී දුව්ෂ ලබා තැනීමට හැකි වීම පිළිබඳව ශ්රී ලවනා නිනහසථ 

ගුරු සවතම් නිශ්ෝජන් න න ශනශනකු විධි්ට, එහි 

ස)බ ධීනා න විධි්ට මා ඉතාම සතුටු ශවනවා. 1997 වසශ්ධදී 

බී.සී. ශපශ්ධ ා වැටුේ ශන මිකයසශ) නි්ධශද්  ක්රි්ා්තමන කිීමම නිසා 

අවුරුදු 25නට රස න නාල්්ෂ තිසථශසේ ගුරු සහ විදුහේපති 

ශසේව්,  ාජය ශසේවශේ අශනකු්ත ශසේවා අත  වැටුේ විණමතාව්ෂ 

පැවතු ා. ඒ වාශේම ගුරුවරු සහ විදුහේපතිවරු අත ්ත නැනට 

තිශබන වැටුේ ්රම් අුවව වැටුේ විණමතාව්ෂ තිශබනවා. පැවැති 

සි්ලු  ජ් ට   ගුරු වෘ්තතී් සමිකයති ශ) නරු  ඉදිිකප්ත නළ්ත, 

ඒ ස,ම  ජ්්ෂම ශ) ප්ර ථන් විසමම සඳහා අමාතය මණ්ඩා ල තී   

අ ශතන, අ් වැ් මඟි  ප්රතිපානන ශව  කිීමශ) අවසථාාව න්ෂවා 

නටයුතු නළ්ත, ශ) ප්ර ථන් සඳහා සථික සා  විසුනම්ෂ ලබා දීමට 

පුළුව නම්ෂ ලැබුශණ් නැහැ. න න ශනනහමා නට රස න 

නාල්්ෂ තිසථශසේ ශ) ප්ර ථන් සඳහා සථික සා  විසුනම්ෂ ලබා 

ශන දීශ) ප්රතිලල්්ෂ හැටි්ට තම  ම,තනදී අශේ  ශේ ගුරු 

ව්ධජන්්ෂ ඇති ශවලා, නරුව ශේ අනයාපන නටයුතුවලට පවා 

බානා වන මේටමට ඒ ප්ර ථන් බඩුදි ශ . ශ) ප්ර ථන් 

ස)බ නශ්  අතිතරු ජනාධිපතිතුමා අමාතය මණ්ඩා ල 

අුවනමිකයටුව්ෂ ප්ත නළා. ඒ අමාතය මණ්ඩා ල අුවනමිකයටුව සි්ලු 

වෘ්තතී් සමිකයති නිශ්ෝජිත් ශේ අනහසථ හා ශ්ෝජනා විමසුවා. ශ්රී 

ලවනා නිනහසථ ගුරු සවතම් විධි්ට අප්ත ඒ අුවනමිකයටුවට අශේ 

අනහසථ හා ශ්ෝජනා ඉදිිකප්ත නළා. ඒ අුවව ඒ අමාතය මණ්ඩා ල 

අුවනමිකයටුව විසි  ශ) ප්ර ථන් නි ාන  ් කිීමම සඳහා, වැටුේ 

විණමතාව නැති කිීමම සඳහා ශ්ෝජනාවලි්්ෂ ඉදිිකප්ත නළා. 

පවතින ර්ධිකන ත්ත්තව් මත ඒ ශ්ෝජනාවලි් පි්ව  

කිහිප්කි  ක්රි්ා්තමන නළ යුතු  කි්ලා  ජ් තී  ් න  

තිශබනවා. අනයාපන් සඳහා ශ් නවන මුනල හුශන්ෂම වැ්්ෂ 

ශන ශව , රශ්ෝජන්්ෂ. 

ඒ ්ාා්ධා් අවශබෝන න ශතන, නරුව ශේ අනයාපන් 

ශවුවශව  අ  ස,ම ශද්නටම වඩා ා ඉහළ ප්රමුඛතාවකි  යුතුව 

නටයුතු නළ යුතු  කි්න තී  ්්ත මත තරු අග්රාමාතයතුමා්ත, 

තරු මුනේ අමාතයතුමා්ත, ගුරුවරු ශේ සහ විදුහේපතිවරු ශේ 

වැටුේ විණමතාව නැති කිීමම සඳහා එම අුවනමිකයටු ශ්ෝජනාව 

ක්රි්ා්තමන කිීමම සඳහා අව ය ස)පූ්ධ  මුනල ශමව  අ් වැ් 

තුළි  ලබා දීමට එනපතාව පළ කිීමම අන පා්ධලිශ) තුශ දී සිදු 

වු ා. විශ ේණශ් ම ඒ සඳහා සහ ාගි වුණු සි්ලුම ගුරු සවවිනාන 

නිශ්ෝජිත්  ඊට එනපතාව පළ නළා. වෘ්තතී්ම් ව ශ්  

පවතින තැටලු සඳහා විසුන) ලබා දීමට නටයුතු නළා වාශේම, 

අනයාපන ්ෂශණේත්රශේ පවතින අශනකු්ත තැටලු විසමම සඳහා්ත 

ඉදිිකශේදී නමිකයටුව්ෂ ප්ත න  නටයුතු න  න අපි බලාශප ශ  ්තතු 

ශවනවා. 2022 ජනවාික මාසශේ 1වැනිනා සිට ගුරුවරු ශේ සහ 

විදුහේපතිවරු ශේ වැටුේ විණමතාව සි්්ට 100්ෂම නිවැැදදි 

කිීමමට නටයුතු කිීමම පිළිබඳව සමසථත ගුරු ප පු  ශවුවශව  ශ) 

අවසථාාශ  නැවත්ත  ජ්ට්ත, තරු අග්රාමාතයතුමාට්ත, තරු මුනේ 

අමාතයතුමාට්ත, ශ්රී ලවනා නිනහසථ ගුරු සවවිනාන් විධි්ට අශේ 

සථතුති් පළ න  නට නන,. 

 
ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

තරු  ාජය ඇමතිතුමනි, බබතුමාට තව විනාිජ 5න නාල්්ෂ 

තිශබනවා. තරු බ දුල ගු ව්ධනන අමාතයතුමාශේ නාලශ්  

විනාිජ 4්ෂ  බබතුමාට ලැබී තිශබනවා. 

ගරු ල න්ත් අලගියවන්න මහත්ා 
(ைொண்புைிகு லசந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ශහ ඳ , මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමනි. 

අපි ව්ධතමානශේදී ශම ම ඉතිහාසශේදී්ත දිගි  දිතටම නාා 

නළා,  අ් වැශ්  වැිජ ප්රමා ්්ෂ අනයාපන් සඳහා ශව  නළ 

යුතු  කි්ලා. ඒ වාශේම ස,ම මැතිව  ්නදීම මැතිව   

ප්රනා නවල සඳහ  නළා, අ් වැශ්  සහ ජාතින රනා්ශම  

්) ප්රමා ්්ෂ -සි්්ට 6නට වැිජ ප්රමා ්්ෂ- අනයාපන් 

ශවුවශව  ශව  නළ යුතු  කි්ලා. නමු්ත, පැවති කිසිම 

 ජ්නට ඒ මුනල ශව  කිීමශ) හැකි්ාව ලැබුශණ් නැහැ. ඒන 

තම  ඇ්තත නාාව. එම නිසා, ගුරුවරු ශේ වැටුේ විණමතාව 

නැති කිීමම සඳහා සථික සා  විසුනම්ෂ ලබා දු නා වාශේම, තව 

ශන ශබෝ දිනකි  ඉදිිකප්ත වන අ් වැ් තුළි  සමසථත 

අනයාපන් ශවුවශව  ඉහළම ප්රමුඛතාව්ෂ දීලා ප්රතිපානනවලි  

ඉහළම ප්රති ත්්ෂ ඒ ශවුවශව  ශව  ශව  කි්න 

බලාශප ශ  ්තතුව්ෂ, අශේ්ෂණාව්ෂ අපට තිශබනවා් කි්න 

නා  ්්ත ශ) ශවලාශ  මම මත්ෂ නන,. 

අපි න නවා ඉතිහාසශේ විශ ේණශ්  නෘෂි නා්ධමිකයන ව ශ්  

දියුණුව්ෂ ලබා තිශබන  ටවේ, නා්ධමිකයනන  ් පැ්තශත  

දියුණුව්ෂ ලබා තිශබන  ටවේ දියුණු  ටවේ ශලස සැලට  බව. 

නමු්ත, ව්ධතමානශේදී නැුවම අති  ඉහළම දියුණුව්ෂ ලබාශතන 

තිශබන  ටවේ තම  දියුණු  ටවේ බවට ප්ත ශව ශ . අපි ශ) 

 ට දියුණුව න ා ශතන ්නවා න), ශ ෞතින සවව්ධනන් 

පිළිබඳව්ත ඉහළම ප්රමුඛතාව්ෂ ලබා දීලා නටයුතු නළ යුතු . ඒ 

වාශේම, සමාජ සවව්ධනන ක්රි්ාවලිශේදී්ත, විශ ේණශ් ම 

අනයාපන පද්නති් පිළිබඳව්ත අනිවා්ධ්ශ් ම ඉහළම 

ප්රමුඛතාව්ෂ ලබා දීලා නටයුතු කිීමශ) නාශලෝචිත අව යතාව 

තිශබනවා.  

ඊළපට, නැනට ක්රි්ා්තමන වන අනයාපන ක්රි්ාවලි් තවදු ට්ත 

සක්රි් නළ යුතු  වාශේම, තිශබන වැැදදි තව දු ට්ත නිවැැදදි න  

තනිමිකය  ඉතාම ඉහළ ගු ා්තමන අනයාපන සවව්ධනන 

ක්රි්ාවලි්්ෂ ළපා න  ත න අපි බලාශප ශ  ්තතු ශවනවා. එම 

නිසා විශ ේණශ් ම ගුරු වෘ්තතින් ශේ අ තළවලට අපි 

සහශ්ෝත්, නා්න්තව් ලබා ශනනවා වාශේම, අවසානශේදී 

නරුවා පිළිබඳව්ත, නරුවාශේ ඉදිික දියුණුව පිළිබඳව්ත, පාසල 

තුළි  නරුවාට පිකපූ්ධ  අනයාපන්්ෂ ලැශබනවාන ් න 

පිළිබඳව්ත නාා බහ නළ යුතුව තිශබනවා. විශ ේණශ් ම ප ති 

නාම ් තුළට සි්ලුම පහසුන) ලැබීම්ත සමපම නැනට වඩා ා 

ශහ ඳ අනයාපන ක්රි්ාවලි්්ෂ සිදුශවලා අනයාපනශ්  

බලාශප ශ  ්තතු වන අ මුණු ඉහළම රනා ශ්  ඉටු න  ත න 

පුළුව නම්ෂ, වාතාව  ්්ෂ අශේ පාසේ පද්නති් තුළ ශත ඩා  

නැඟුශ  ්ත, ශ) අපහසුතා මනයශේ ශහෝ ශ් නවන මුනේවලට 

සානා  ්්ෂ ඉටු න  ත න අපට පුළුව නම ලැශබනවා. ප ති 

නාම ් තුළි , පාසල තුළි  සමාජ්ට ඉහළම ප්රතිලල්්ෂ 

ලැශබන පිකදි අපට නටයුතු න  ත න පුළුව  වුශ  ්ත තම , 

අනයාපනශ්  බලාශප ශ  ්තතු වන අ මුණු ශවුවශව  

ශ් නවන මුනේවලට සානා  ්්ෂ ඉටු න  ත න අපට පුළුව  

ව ශ . 

එම නිසා ඒ තැන විශ ේණශ් ම ශ) පා්ධලිශ) තුශ ්ත 

අවනාන් ශ් මු වි් යුතු . නව අනයාපන ප්රතිසවසථන  වල  

අව යතාව්ෂ අන  ට හමුශ  තිශබනවා. එම අනයාපන 

ප්රතිසවසථන   ක්රි්ාවලි් නැනට අශේ  ාජය අමාතයතුමාශේ 

අමාතයාව ් මඟි  සිදු න නවා. එම නිසා ඉදිිකශේදී්ත 

අනයාපන් වැනි නරුණුවලදී කිසිදු ශද් පාලන ප්ෂණ ශේන්කි , 

ශද් පාලන වාසි්කි  ශත  ව සැබ, ශලසම නටයුතු කිීමශ) 

2229 2230 



පා්ධලිශ) තුව 

නාශලෝචිත අව යතාව්ෂ පැන නඟිමිකය  තිශබන බව අපි අවශබෝන 

න තත යුතු . විශ ේණශ් ම  ශ) ස,ම නටයු්තතනදීම අපි ස,ම 

ශනශන්ෂම බලාශප ශ  ්තතු ව ශ  අශේ නරුව ට ්හප්ත 

අනාතත්්ෂ. එම නිසා අපි සි්ලු ශනනාම ඒන  ාශි ශවලා අශේ 

පාසේ පද්නති් තුළි  අනයාපනශේ බලාශප ශ  ්තතු වන අ මුණු 

ඉහළම මේටමට ඉටු න  න ලා, ්හප්ත ශපෞරුණ්කි  යුතු,  ටට 

රන ් න න නරුව  පාසේ තුළි  බිහි න  තැනීමට නටයුතු නළ 

යුතු . ඒ සඳහා අප සි්ලු ශනනාටම  ්ෂති්, නන්ධ්් ලැශේවා  

කි්ා මම ප්රා්ධානා න නවා.  

සථතුති .  
 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 තරු ණා ්ෂකි්   ාජපු්තති    ාසමාක ්ෂන) ම ත්රීතුමා. 

බබතුමාට විනාිජ 5න නාල්්ෂ තිශබනවා. 
 

 
[3.46 p.m.] 

 

ගරු ෂාණක්කියන් සාජපුත්තිසන් සා මාණික්කම් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சொணக்கியன் ரொஜபுத்திரன் இரொசைொணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam) 

Hon. Presiding Member, in fact, I was not supposed to 
speak, but while I was in the Chair, when the Hon. 
Chamal Rajapaksa spoke, it stirred some interest in me to 
say a few words on the Immigrants and Emigrants 
(Amendment) Bill that is being debated today.  

The Hon. Minister of Finance is not here, but since 
some senior Ministers of the Cabinet and some senior 
Members of the Government are here, I would like to put 
forward a couple of requests in terms of dual citizens. 
There are a number of Sri Lankans who had left the 
country after 1983, who now live abroad and who are 
currently very much interested in obtaining dual 
citizenship of Sri Lanka. I would like to request the 
Government to make this dual citizenship process easier 
than what it is already and also to reduce the fee that is 
charged for dual citizenship. Instead of charging a fee, 
maybe, an investment system could be proposed, where 
they could invest some dollars in this country, in return 
for which they would get a prioritized service in terms of 
getting their dual citizenship. That would be something 
which could help this country at this point where we are 
facing a dollar crisis. So, I would ask the Government to 
seriously consider this proposal because then, we can 
bring in the thousands and thousands of people of the 
diaspora who would like to take dual citizenship.  

The second request that I would like to make is with 
regard to the first generation Sri Lankans who moved 
overseas and who are facing a lot of trouble in getting 
their children’s births registered in Sri Lanka. They are 
having a number of issues in  getting the birth certificates 
through the consular departments operating in those 
countries. Therefore, I would like to ask the senior 
Members of this Government to take some interest in 
making that process also easier because if they wish to 
register their kids as Sri Lankans, I think they should have 
the right to do so.  

The third matter would be that at an election, since we 
have enabled a dual citizen to hold the office of the 
Minister of Finance, the dual citizens should also be able 
to vote. Therefore, we should come up with some process 
like postal voting or voting through courier where dual 
citizens would be able to vote at elections in this country, 
since a dual citizen can hold the office of the Minister of 
Finance.  

I would like to put these proposals forward for your 
genuine consideration.  

Thank you.      
 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

තරු හ්ධණ න සිේවා ම ත්රීතුමා. බබතුමාට විනාිජ 8න නාල්්ෂ 

තිශබනවා. 

[අ. ා. 3.49] 

 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහත්ා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

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

මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමනි, මට ශ) අවසථාාව ලබා 

දු නාට ශබ ශහ ම සථතුති .  

 තරු චමේ  ාජප්ෂණ ඇමතිතුමනි, අන ඉදිිකප්ත න  තිශබන 
රතාමිකයන හා විතාමිකයන (සවශ ෝනන  පන්ත ශනටු)පත 

ස)බ නශ්  අපි නාල්්ෂ තිසථශසේ සානච්ඡා නළා. ගි් රණ්ඩුව 

නාලශේ්ත ඒ ස)බ නශ්  නරුණු නා  ා ඉදිිකප්ත නළා. අපි 

ශ)නට නැමැති . අශේ කිසිම විරුද්න්තව්්ෂ නැහැ, ශ) 

ශතනැේලා තිශබන සවශ ෝනනවලට. ඇ්තත ව ශ් ම තව එන 

සවශ ෝනන්්ෂ ශමතැන සිද්න ශව න නන, කි්ලා මම හිතනවා, 

තරු ඇමතිතුමනි. ශ්රී ලාවකින පු වැසි් , විශද්  පු වැසි්  

නසාන බැ නාම එතැනදී සථත්රී පුරුණ ශනශත ේල ටම ශ) නීති් 

එන විධි්ට බලපා ශ  නැහැ. ේනාහ  ්්ෂ හැටි්ට, ශ්රී 

ලාවකින පුරුණශ්්ෂ විශද්ය ් නා තාව්ෂ නසාන බැ ශන ්ත, ඒ 

නා තාවට අශේ සථථී  වාස වීසා ලබා ත න, පු වැසිනම ලබා 

ත න හැකි්ාව්ෂ තිශබනවා. නමු්ත අශේ ශ්රී ලාවකින නා තාව්ෂ 

විශද්  පුරුණශ්කු සමප විවාහ වුශ  ්ත, ඒ විශද්  පුරුණ්ාට ඒ 

සම අ තිවාසිනම ලැශබ ශ  නැහැ.  ඒශන  ශපශන ශ  ශ්රී 

ලවනාව ඇතුශළේ නා තාව ට සහ පිිකමිකය ට නීති ශනන්ෂ තිශබන 

බවකු . තරු ඇමතිතුමා, මම න නා විධි්ට ඒන එශහම . නමු්ත, 

ඒන එශහම වීම සුදුසු නැහැ. එන  ටන එන නීති්්ෂ න) 

නා තාව ට්ත, පිිකමිකය ට්ත ඒ නීති් එන්ෂ ශව න නන, කි්ලා 

මම වි ථවාස න නවා. ඒ නිසා බබතුමාශේ අවනාන්ට මම ශ) 

නා  ් ශ් මු න නවා.  

මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමනි, visa තැන නාා න න ශන ට 

මට කි් න ඊට වඩා ා ශල කු ශන්්ෂ තිශබනවා. අපි අහශතන 

හිටි්ා, තරු මහි න  ාජප්ෂණ අතමැතිතුමා ශප ශහ ේටුශ  

ස)ශ)ලනශේදී අහනවා, එඅ  චිත්ර ඇඳපු තරු  තරුක ශ්ෝ 

ශනෝ?එ කි්ලා. එතුමා කි්නවා, එඒ අ් passport ශපෝලි)වල 

ඉ නවා න න ශ  නැහැ; ශස ්ා බල න.එ කි්ලා. අපි  

රූපවාහිනී නාළිනාවල ප්රවෘ්තතිවලි  නැ්ෂනා, අශේම මිකයත්ර්  ශ) 

ස)බ නශ්  නාා නළ රනා ්. ඇ්තත ව ශ් ම ශබ ශහෝ 

තරු  තරුක ශ්ෝ ලවනාශව  එළි්ට ් න, පිට  ට ් න 

visa ත න්ත, ඊට නලි  passport ත න්ත ශපෝලි)වල ඉ නවා. 

චමේ  ාජප්ෂණ ඇමතිතුමනි, එන පැ්තතකි , පිට  ට නේටි්ට 

2231 2232 
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ලවනාශ  resident visa ශන න, business visa ශන න නීති 

ශතශනනවා. හැබැ , අශන්ෂ පැ්තශත  අශේ  ශේ මිකයනිසථසු 

ශවන්ත  ටවලට visa අ ශතන ශ)  ටි  ් න නැිජ ේ්තසාහ්න 

ශ්දිලා ඉ නවා.    

හැබැ , ඇ්තත ව ශ් ම ශ)න තවදු ට්ත බැරෑරු) ව ශ  

මහ බැවකුව ඊශේ ශපශ්ධනා නිකු්ත න පු අලු්ත ීමති්්ත එ්ෂන , 

තරු ඇමතිතුමනි. ශම න්ෂන ඒ ීමති්? නැ  මහ බැවකුවට ශල කු 

ප්ර ථන්්ෂ තිශබනවා. ඒ ප්ර ථන් තම  විශද්  විනිම් නැතිනම; 

ශඩා  ල්ධ නැතිනම. අපි නවුරු්ත ඒන න නවා. ඒන ශමතැන 

හවත න  ශන්්ෂ ශන ශව . ශඩා  ල්ධ නැති නිසා ත,සථ නැහැ; පිකේපු 

නැහැ; සීනි නැහැ. අපි ශ) සි්ලු ශද් න නවා. තරු ඇමතිතුමනි, 

ශඩා  ල්ධ ලබා ත න මහ බැවකුශ  අධිපතිව ්ා අලු්ත නීති්්ෂ 

නැ)මා. ඒ ශම න්ෂන? අපි ්ම්ෂ අපන්න් නශළ ්ත -අපි හිතමු 

ඇපලු) අපන්න් න නවා කි්ලා.- ඒශන  ලැශබන ශප්රේණ ,   

රනා්ම ලවනාවට නැවත ශතශන න නන,, ඊට පසුව තම ට 

අනාළ වි්න) තිශබනවා න), ජවතම වි්න) තිශබනවා න), ඒවාට 

අව ය මුනේ ඉතිික න ශතන එළශඹන මාසශේ හ්තවන දින ශහෝ 

ඊට ප්රාම අනිවා්ධශ් ම ඒ ශඩා  ල්ධ රුපි්ේවලට මාරු න  න 

නන, කි්න එන තම  ඒ නීති්. අපි ේනාහ  ්්ෂ විධි්ට ඇපලු) 

න්ධමා ත් අ ශතන බලමු. අන අශේ  ශේ තිශබන ඇපලු) 

න්ධමා ත ාලා ලවනාශ  විත ්ෂ ශන ශව  තිශබ ශ . බවු ට 

ලවනාශ  manufacturing plant එන්ෂ තිශබනවා වාශේම 

බවේලාශද් ශේ්ත, වි්ේනාමශේ්ත, ශන ්ාශ ්ත තිශබ න 

පුළුව . බවු  ේප්න රනා්ම -අපි හිතමු, ඇශමිකනාශව  

රනා්ම්ෂ ඉපයූවා කි්ලා.- අශන්ෂ  ටවලදී්ත වි්නමට පාවිච්චි 

න  න බවු ට අව ය ශවනවා.  

අපි නැ  වනශත්ෂ න  ශ , ඒ රනා්ම ලවනාවට ශතශනන 

එන . ශතනැේලා අශේ බැවකුවල ඒවා ශඩා  ල්ධවලි  තබාශතන 

බවේලාශද් ්, වි්ේනාම් වැනි  ටවලට අව යතා සඳහා අව ය 

ප්රමා ්ට ඒවා නැවත ්වනවා. නමු්ත, ශ) අලු්ත නීතිශ්  

ශම න්ෂන ශව ශ ? අලු්ත නීති්  නිසා ඒ සි්ලු රනා්), 

consolidated රනා්) ලවනාවට එ ශ  නැහැ. ශම නන, 

ශතනාශව ්ත ඒවා රුපි්ේවලට පිකව්ධතන් න  න ශවනවා; 

රුපි්ේවලට මාරු න  න ශවනවා. මහ බැවකුශ  ීමති්ට අුවව, 

රුපි්ේවලට මාරු න න ශන ට ශඩා  ල ්ට රුපි්ේවලි  

ශතව ශ  202.99 . හැබැ , අපි ඇ්තත වටිනානම බැලුශව ්ත, 

Chatham Street එශ්ෂ ශහෝ වැේලව්තශ්ත ශහෝ රුපි්ේ 230, 

රුපි්ේ 235, රුපි්ේ 240 ව ශ්  අත්්ෂ ශඩා  ල ්ට 

ලැශබනවා. ඒ නිසා ඒ මුනේ ලවනාවට එ ශ  නැතිවම ශවන 

 ටවල බැවකු ගිණු)වල තබාශතන ඉ නවා, අශන්ෂ  ටවල 

තිශබන බවු ශේම ර්තන සඳහා.  

තව්ත නා  ්්ෂ කි් න තිශබනවා, තරු ඇමතිතුමනි. 

ඉසථස  අපි නශළේ CMT විත  . ඒ කි් ශ  cutting, 

manufacturing and trimmings විත  . පිට  ටකි  අපට අව ය 

ශ දි ටින, zip ටින රදි බ්ෂශනෝම අ ශතන ලවනාවට එවනවා. 

එ වාට පසුව ලවනාශ දී ඒවා ශ් නාශතන මහලා බඩු ටින 

නැවත්ත අපන්න් න නවා. එතශන ට අශේ  ටට ලැශබ ශ  

මහන කුලි් විත  . හැබැ  තරු ඇමතිතුමනි, පසථශසේ නාල්න ඒ 

ශත ේල  FOB ්රම්ට LC  එන්ෂ අිකනවා අපි නැ්ෂනා. LC  එන 

ඇ ලා අව ය ශඩා  ල්ධ ප්රමා ් ලබා ත්තතාම, ලවනාවට ඒ 

ශඩා  ල්ධ ප්රමා ් එනවා. ලවනාශ  ඉඳලා බවු ට අව ය  ශද් 

ශවන්ත  ටවලි  රන්න් න නවා. එතශන ට ලවනාවට එන 

ශඩා  ල්ධ ප්රමා ් වැිජ ශවනවා. ශම නන, මුළු  ාණ්ඩා ්ටම අව ය 

ශඩා  ල්ධ ප්රමා ් ලවනාවට එනවා. ඉසථස  රශ  නැහැ. නැ  ඊට 

එහා ගිහි  designing, development, research කි්න බ්ෂශන ම 

න නවා. ඒ නිසා එනා tailor shop එශන  පට  ත්තත ර්තන 

අන වන ශන ට ශලෝන් පු ා විහිදිච්ච වි ාල multinational 

companies බවට පිකව්ධතන් ශවලා තිශබනවා. හැබැ , ශ) 

ශතනැ්ත තිශබන අලු්ත ීමතිශ්  ශම න්ෂන ශව ශ ? නැවත්ත 

අපි රපසථසට තම  න නවා. ශම නන, බවු ට කිසිම 

දිිකතැ වීම්ෂ - incentive එන්ෂ - නැහැ, බවු ට අ ති බවු ශේ 

විශද්  විනිම් ලවනාවට ශතශන න.  

ඊට වඩා ා වැනත්ත තව්ත ශන්්ෂ තිශබනවා, තරු ඇමතිතුමනි. 
 ාජය අමාතය මා මිකයත්ර තරු ශ හා  ශසේමසිවහ මැතිතුමා්ත ස ාශ  
සිටින නිසා එතුමාට්ත නැනතැනීම පික ස  මම ශ) කි් ශ . 
අශේ  ශේ අ් නැ  වීසා ශපෝලි)වල ඉ ශ  පිට  ට ් න ශ ; 
පිට  ට ගිහි  පිට  ට සේලි හ)බ න ලා ඒ සේලි ශමහාට 
ශතශන න ශ . මහ බැවකුශ  ශ) ීමතිශේ කි් ශ  ශම න්ෂන? 
ඒ ශප්රේණ වලට ශ) ීමතිශ්  බලප,ම්ෂ නැහැ. ඒ ශප්රේණ  රවාම 
ඒ ශප්රේණ  අනිවා්ධ්ශ් ම රුපි්ේවලට මාරු න  න නන, 
කි්ලා ශ) ීමතිශේ නැහැ.  

අපි නවුරු්ත න නවා, සාමානයශ්  මැන ශප දිත  ටවල වැඩා  
න න අ් ඒ මුනේ එව ශ  රුපි්ේවලට මාරු න ලා තම ශේ 
ශතවේවලට ්ැවීමට බව. නමු්ත ඊට එහා ගි් ශන්්ෂ ශමතැන 
තිශබනවා. ඒ තම , වෘ්තතින්  පිළිබඳ නා  ්. Software 

න න නේටි් ඉ නවා, consultancy න න නේටි් ඉ නවා. අන 
අ ත්ධජාල් හ හා e-consulting න නවා. ලවනාශ  ඉඳ  
accounting න නවා, ලවනාශ  ඉඳ  designing න නවා, 
ලවනාශ  ඉඳ  structural and engineering drawings න නවා, 
ලවනාශ  ඉඳ  CAD and CAM න නවා. තරු ඇමතිතුමනි, අන 
වන ශන ට ශ)න ශඩා  ල්ධ බිලි්න්න විත  බිසථනසථ එන්ෂ බවට 
පිකව්ධතන් ශවලා තිශබනවා. හැබැ , නැ  ශ) ීමතිශ්  
ශම න්ෂන කි් ශ ? ඒශන  කි්නවා, ලවනාශ  ඉඳලා 
තම ශේ ශසේවා අපන්න් න ලා ලවනාවට ශඩා  ල්ධ 
ශතනාශව ්ත ඒවා අනිවා්ධ්ශ්  රුපි්ේවලට -ලවනාශ  මහ 
බැවකුව කි්න විධි්ට ශඩා  ල්ධ එන්ෂ රුපි්ේ 202න ත ශ - 
පිකව්ධතන් න  න නන, කි්ලා. ඒ හ හා ලවනාශ  ඉඳලා වැඩා  
න  න දිික ත වනවාන, එශහම්ත නැ්තන) පාසථශපෝ්ධේ 
ශපෝලිමට ් න දිික ත වනවාන? බබතුමාශත  මම අහන 
ප්ර ථන් ඒන . නේපනා න  න පුළුව  නන,ම මුවණයශ්කුට 
ශ්තශ නවා ඒ දිිකතැ වීම තිශබ ශ  ලවනාශ  ඉඳලා තම ශේ 
ශසේවා අපන්න් න නවා ශවුවවට පිට  ට ගිහි  වැඩා  න ලා 
විශද්  විනිම් ලවනාවට එවන එනට  කි්ලා. ඒන ශන ශව  
අපට ශව න නන,.  

මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමනි, තරු මහි න  ාජප්ෂණ 

අතමැතිතුමා අහනවා න), ඇ  ශ) නේටි් පාසථශපෝ්ධේ ශපෝලිමට 

් ශ  කි්ලා, ඒනට එන ශහේතුව්ෂ ශ) ඉදිිකප්ත න  තිශබන 

අද්භූත ීමතිශ්  පැහැදිලි ශවනවා. මම න ශ  නැහැ නවුන ශ)න 

ලි ශ  කි්ලා. මම න ශ  නැහැ අජි්ත නිවාඩ් නේ ාේ 

මහ්තම්ා තරු අතමැතිතුමාට ශ) තැසේ එන අඩු ත ශ  

ශප ුවවාන කි්ලා, එතුමාට ශ)න පැහැදිලි නළාන කි්ලා. 

පැහැදිලි න  තිබු ා න) ඒ වාශේ ප්ර ථන්්ෂ තරු අතමැතිතුමා 

එනා අහ ශ  නැහැ. ශ)ශන  න  ශ , ලවනාශ  

වෘ්තතින් ට, ලවනාශ  ඉ න තරු  පුද්තල් ට - තරු  

තරුක ් ට - IT න න නේටි්ට, ලවනාශ  ඉඳලා Internet එන 

හ හා පිට  ටවලට ශසේවා සප්න සි්ලු පුද්තල් ට නඩා ්්ෂ 

තහන එන ; බද්න්ෂ තහන එන , දිිකතැ වීම නව්තවන එන . 

ශ)න ස)පූ්ධ ශ් ම අපි බලාශප ශ  ්තතු වන, රන්න 

අපන්න රනා්ම වැිජ න  තැනීමට ප්රතිවිරුද්න , තරු 

ඇමතිතුමනි.  

තරු ඇමතිතුමනි, බබතුමා න නවා ශබ ශහෝශනනා 

බබතුම ලාශේ  ජ් විශ චන් න න බව. ශ) ීමති් නිසා ශවලා 

තිශබ ශ , බබතුම ලා  විශ චන් න න තව්ත නණ්ඩා ා්ම්ෂ 

හනාශතන තිබීම . අන, පිට  ට ඉඳලා ලවනාවට එන නේටි්ට වීසා 
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පා්ධලිශ) තුව 

ශන න නීති් ලිහිේ නළා වාශේම, අජි්ත නිවාඩ් නේ ාේ 

මහ්තම්ා ශතනැේලා තිශබන ශ) ීමති් ස)පූ්ධ ශ්  reverse 

න  න්ත ශප ඩ්ඩා ්ෂ නේපනා න  බල න. එශහම reverse 

ශන නශළ ්ත තව්ත නණ්ඩා ා්ම්ෂ බබතුම ලාට ශනෝණාශ ෝප ් 

න  න බලාශතන ඉ නවා.  

සථතුති .  

 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

  තරු ශ හා  ශසේමසිවහ  ාජය අමාතයතුමා. බබතුමාට විනාිජ 

16න නාල්්ෂ තිශබනවා. 

 

 

[අ. ා. 4.00] 

 

ගරු නශයීයහාන් න  මසිාංහ මහත්ා ( මෘ ධි  ගෘහ ආර්ිකක  

ක්ෂුද්ර මූල   ්වයාං රැකියා හා  වාපාස  ාංවර්ධන සාජ 

අමාත්තුමමා) 
(ைொண்புைிகு தசஹொன் லசைசிங்க - சமுர்த்தி, உள்ளக 

தபொருளொதொர, நுண்நிதிய, சுயததொழில், ததொழில் அபிவிருத்தி 

இரொஜொங்க அமைச்சர்) 

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

මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමනි, අන අ  පන්ත කිහිප්්ෂ 

සවශ ෝනන් කිීමම හා ස)බ න විවාන්  පැවැ්තශව ශ . 

විශ ේණශ් ම තරු හ්ධණ න සිේවා ම ත්රීතුමා නා  ා කිහිප්්ෂ 

ස)බ නශ්   ජ්ට ශචෝනනා නළා. හැබැ , ඒ එන තැනනදි 

ව්ත එතුමාශේ ශ්ෝජනාව ශම න්ෂන කි්ලා කි ශ  නැහැ.  

අශේ  ශේ විශද්  සවචිත සහ විශද්ය ් මුනේ ලැබී) සි්ේල 

අවහි  ශවලා තිශබනවා. ඒ අවහි  වීම තුළ ්) ්) තැටලු 

කිහිප්්ෂ ඇති ශවලා තිශබනවා. ඒන  හස්ෂ ශන ශව . තරු 

ම ත්රීතුමනි, ඒන බබතුමා්ත පිළිත නා නා  ්්ෂ. ඒ වාශේම, 

 ජ් ඉතා පැහැදිලිව ඒ ස)බ නශ්  පා්ධලිශ) තුශ දී ප්රනා  

නළා. ශමශත්ෂ  ජ් ත්ත තී දු තැන, විශ ේණශ්  විශද්ය ් මුනේ 

රුපි්ේවලට පිකව්ධතන් නළ යුතු් ් න තැන අන බබතුමා 

න න මත් ශන ශව  ඊශේ දිනශේ බබතුමාශේ පා්ධලිශ) තු 

නණ්ඩා ා්ම නැරුශ . හැබැ  තරු ම ත්රීතුමනි, අපි ශ) විශද්ය ් 

මුනේ පිකව්ධතන් න ද්දී මහ බැවකුව අනාළ පුද්තල්  සමප 

සානච්ඡා න ලා විවින අවසථාාවල ඒවා ශවනසථ න ලා තිශබනවා; 

ඉතා පැහැදිලිව ශවනසථ න ලා තිශබනවා. ඒ වාශේම ශ) හුන වා 

දී තිශබන ්රමශ න් ස)බ නශ්  ේලූ)බ්ධේ ර්තන්්ත 

අනහසථ න්ෂවා තිශබනවා. මහ බැවකුශ  ශ) නිශ නන් පිළිබඳව 

බවු  ඉතා පැහැදිලිව ශමශසේ කි්නවා:  

 
"These Rules that had been based on similar rules of 
neighbouring countries, had been fine-tuned from time to 
time upon requests made by the business community, ..."     

[බානා කිීමම්ෂ]  ශප ඩ්ඩා ්ෂ අහශතන ඉ න ශනෝ. තරු හ්ධණ න 

සිේවා ම ත්රීතුමනි, ශ)වා ්) ශවනසනට  ාජන න  තත යුතු  

කි්ලා ශ) හ හා ්) නණ්ඩා ා්ම්ෂ හිතනවා න), අපි ඒ 

ශවනසථන)වලට ූ නාන). එම නිසා තම  මහ බැවකු අධිපතිතුමා 

ශ) නීති් ක්රි්ා්තමන න ද්දී ඒ අනාළ පා්ධ ථව්  විසි  වික  ව  

ලබා දීපු ශත  තුරු මත ැදඳිලා නි්ධශද්  නිකු්ත න  ශ .   

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! තරු නාානා්නතුමා මූලාසන්ට 

පැමිකයශ නවා ඇති. 
 

අනතුමරුව ගරු අජිත් සාජපක්ෂ මහත්ා මූලා නනයන් ඉවත් 
වූනයන්  ගරු කථානායකතුමමා මූලා නාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு அஜித் ரொஜபக்ஷ அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலலவ, ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள் 

தமலமை வகித்தொர்கள்.    

Whereupon THE HON. AJITH RAJAPAKSE left the Chair, and  
THE HON. SPEAKER took the Chair. 

 

ගරු නශයීයහාන්  න  මසිාංහ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு தசஹொன் லசைசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

තරු හ්ධණ න සිේවා ම ත්රීතුමනි, ඊශේ දින් ශවද්දී  

බබතුම ලා දිගි  දිතටම ශ) ස ා තැබ තුළ ප්ර ථන නශළේ විශද්  

 ටවලට ගිහිේලා වැඩා  න න ශ්රී ලාවකින්  විසි  එවන 

ශප්රේණ වලට - foreign remittancesවලට - ශ) නීති් ක්රි්ා්තමන 

න  ශ  ඇ  කි්ා . මම ඊශේ දිනශේදී්ත ශ) ස)බ නශ්  

පැහැදිලි කිීමම්ෂ  නළා. ශ) නිශ නනශේ ඉතාම පැහැදිලිව 

තිශබනවා, ශ) conversion එනට ් ශ  export proceeds 

කි්ලා. අශන්ෂ පැ්තශත , ශමහි පැහැදිලිවම සඳහ  ශවනවා, 

that this will have no impact on inward remittances by Sri 

Lankans working abroad. ශ) සඳහ  නළ නා  ා තුළ  

බබතුම ලා ඊශේ එන අනහස්ෂ කි වා,  අන  තව්ත අනහස්ෂ 

කි්නවා.   
 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහත්ා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

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

Hon. State Minister, may I say - 

 

ගරු නශයීයහාන්  න  මසිාංහ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு தசஹொன் லசைசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

Yes, within a minute, you can say that.  
 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහත්ා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

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

තරු  ාජය ඇමතිතුමනි, විශද්   ටවල වැඩා  න න අ්  

ලවනාවට මුනේ එවද්දී,  මැන ශප දිත වාශේ  ටවල වැඩා  න න අ් 

ශන ශහ ම්ත රුපි්ේවලට පිකව්ධතන් න ලා තම  තම ශේ 

ශතවේවලට මුනේ ්ව ශ . තරු  ාජය  ඇමතිතුමනි, මම ඒන 

තැන ශන ශව  කි් ශ . මම කි් ශ  අලු්ත තරු  

ප )ප ාව Internet එන හ හා software - [Interruption.] 
 

ගරු නශයීයහාන්  න  මසිාංහ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு தசஹொன் லசைசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

Hon. Member, I understand what you say. We can 
look at those things also. What I said was, yesterday, the 
slogan of the Opposition was about the remittances from 
Sri Lankans working abroad. But, you are bringing in a 
different point now. We can look at those points and see 
what is the best system we can adopt. The only thing is, 
at least, we are willing to listen to your points, but your 
own Government did not listen to those. That is the point. 

තරු නාානා්නතුමනි, ඒ වාශේම අන දිනශේ දිගි  දිතටම 
නාා නළා, passports ලබා තැනීම ස)බ නශ් . තරු 
නාානා්නතුමනි, අශේ  ශේ ව්ධණ්නට passports ල්ෂණ 4්ෂ, 
6්ෂ අත  ප්රමා ්්ෂ නිකු්ත ශවනවා. ඒ වාශේම මාස්නට 
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[තරු (රචා්ධ්  හ්ධණ න සිේවා මහතා ] 
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passports 40,000්ත 50,000්ත අත  ප්රමා ්්ෂ  නිකු්ත ශවනවා.  
ශන විඩ් - 19 වසවතත ත්ත්තව් නිසා ව්ධණ ශනනනට රස න 
නාල්්ෂ තුළ ්) ්) නාල සීමාවල අශේ  ට lock down නළා. ඒ 
වාශේම ශබ ශහෝ නාල්්ෂ සවච   සීමා පැවතු ා.   ාජය 
ර්තනවලට, ශපෞද්තලින ර්තනවලට සාමානය පිකදි බවු ශේ 
ශසේවා නටයුතු පව්තවාශතන ් න බැික වු ා. එම ර්තනවල 
ශසේව් න න නිලනාික   ශන විඩ් -19 රසාදිත්  බවට ප්ත 
වු ා. එම නිසා ඇතිවුණු  ත්ත්තව් තුළ  ්) ප්රමාන්්ෂ සිදු ශවලා 
තිශබන බව අපි පිළිත නවා. තරු ම ත්රීතුමනි, බබතුමා අන 
ගිහිේලා බල න. බබතුමා  බ් කි්න  ශපෝලිම අන එම ර්තන් 
තුළ  නැහැ.  තරු ම ත්රීතුමනි,  ශන විඩ් -19 ත්ත්තව් තුළ අශේ 
 ශේ passports නිකු්ත කිීමමට පම ්ෂ ශන ශව ,  මුළු 
ශලෝනශේම  සාමානය පැවැ්තමට බානාව්ෂ ඇති වු ා.  

හිටපු මුනේ  ාජය ඇමති ඉ ා  වි්රම ්තන මැතිතුමා අන ේශද් 

වරුශ  නාා නළා.   තරු නාානා්නතුමනි,  අපි විශ ේණශ් ම 

විප්ෂණශ්  ඉේලනවා,  මත්්ෂ සථාාපිත න ලා පැනලා ් න 

එපා කි්ලා. ඊශේ දින් තුළ්ත විප්ෂණ් ශ) ස ා ත්ධ ් තුළ ්) 

්) මත සථාාපිත නළා. ඊට පසථශසේ ඒ සඳහා පිළිතුරු ලබා ශනද්දී 

එතුම ලා ස ා ත්ධ ් තුළ ැද ශඳ ශ  නැහැ. එතුම ලා   

පා්ධලිශ) තු ව ප්රසාන ේේලවඝන් න මිකය  ශ)  ජ්ට විත ්ෂ 

ශන ශව ,  ාජය්ට්ත විරුද්නව දු්ධමත ප්රචා ් න  න  ාවිත 

න න තැන්ෂ බවට අන පා්ධලිශ) තුව ප්ත න ශතන තිශබනවා.  

එන පැ්තතකි  එතුම ලා  ජ්ට ශනෝණාශ ෝප ් න නවා, 

අශන්ෂ පැ්තශත , එතුම ලා පිළිත නවා ශ) ඇති ශවලා 

තිශබන අ්ධබුනවල මූලා ) ් ශන විඩ් -19 වසවතත ත්ත්තව් 

කි්ලා.  එතුම ලා  කි්න ශද්  එතුම ලාටම පැටශලන නිසා 

පට  ත්තත ශන   ශන ශව   ඉව  න  ශ . සාමානයශ්  

විප්ෂණ්ට අත , මුල  පැටලිලා ති ශ් ශ . විප්ෂණ් ශමත්ෂ 

නේ  ජ්ට විරුද්නව ්) ්) විශ චන නළාට එතුම ලා අන 

පිළිත්තතා, ශන විඩ් -19 වසවතත ත්ත්තව් තුළ ශලෝන්ම 

අ්ධබුන්නට ්ද්දි  ශ්රී ලවනාව්ත අ්ධබුන්නට ගිහිේලා තිශබන බව.   

එම නිසා ඉදිිකශේ දී - තව දින කිහිප්කි  - තරු බැසිේ  ාජප්ෂණ 

ඇමතිතුමා ඉදිිකප්ත න න අ් වැ් අශේ  ශේ ඉතා 

අභි ශ්ෝතා්තමන නාල්න දි ඉදිිකප්ත ශවන අ් වැ්්ෂ කි්න එන 

අපි නවුරු්ත ශ්තරු) තත යුතු .  

විශ ේණශ්  අශේ  ශේ ජනතාවට මම කි් න නන,, ශ) 

 ශේ ර්ධිකන්  ්ෂතිම්ත කිීමම අශේ මූලිනම අ මු  බව. තරු 

නාානා්නතුමනි, ශන විඩ් - 19 වසවතත්්ත එ්ෂන ශ) ඇතිශවලා 

තිශබන ත්ත්තව් හැම  ටනම ර්ධිකන් ට ශබ ශහෝ බලප,) 

ඇති නළා. ර්ධිකන්  ්ෂතිම්ත කිීමශම   විත  ,  අන මතුශවලා 

තිශබන ප ර ථන  නි ාන  ් න  ත න අපට පුළුව  ව ශ .  

ඊළපට, ශන විඩ් 19 එ න්තන  ් තැන්ත මම කි් න 
නන,. අතිතරු ජනාධිපතිතුමා ඉතාම ශහ ඳි  සැලසු) න ලා ඒ 
එ න්තන   නටයුතු සිදු නළාට පසථශසේ ඒ ලැබුණු ප්රතිලල් ්) 
රනා ්කි  මකන න  න විප්ෂණ් අන ේ්තසාහ න නවා. 
ශන විඩ් - 19 ම්ධනන් කිීමම සඳහා වූ එ න්තන  ් 
ස)බ නශ්   ජ් න  තිශබන වි්න) පිළිබඳව නාා න ද්දී  
විප්ෂණ් බවේලාශද් ් ේනාහ  ්ට ත්තතා; මාලදිව න, 
ශ පාල් ේනාහ  ්නට ත්තතා. තරු නාානා්නතුමනි, 
ඇශමිකනා එ්ෂස්ත ජනපනශේ සි්්ට 60්ෂ විත   පූ්ධ  
එ න්තන  ්ට  ාජන න ලා තිශබ ශ . නැනඩා ාව සි්්ට 
78්ෂ, ්රිතානය් සි්්ට 68්ෂ, ඉ දි්ාව සි්්ට 25්ෂ, 
බවේලාශද් ් සි්්ට 19්ෂ පූ්ධ  එ න්තන  ්ට ල්ෂ න ලා 
තිශබනවා. තම ශේ නළ ජාතින නිණථපානනශ්  
එ න්තන  ්ට මුනේ ශව  නළා් කි්ලා විප්ෂණ් ේනාහ   
හැටි්ට ශප වපු  ටවේ තම  ශ). බවේලාශද් ් සි්්ට 19 ; 
මාලදිව න සි්්ට 65 ; ශ්රී ලවනාව සි්්ට 62 . තරු හ්ධණ න 
සිේවා ම ත්රීතුමනි, බබතුම ලා සතුටු ශව  න, අශේ  ශේ සි්්ට 

62්ෂ පූ්ධ  එ න්තන  ්ට  ාජන කිීමම තැන. ශවන්ත කිසිම 
 ටන  ජ්නට අශේ  ජ්ට ත ) ශ) ස)බ නශ්  ශ) ත ) 
ශද් පාලන ව ශ්  බලප,) එේල වුශණ් නැහැ. බබතුම ලා 
ේද්ශඝෝණ  සවවිනාන් නළා. බබතුම ලා ජන ඒන  ාශි කිීම) 
නළා. එන වසවතත ැදේල්ෂ නව්තවා ශතන ඊළප ැදේල්ෂ ඇති 
වීම වළ්ෂව න ශසෞඛය අව ,  ජ්, අතිතරු ජනාධිපතිතුමා 
ත නා ප්ර්්තන් දු්ධවල න  න බබතුම ලා තවදු ට්ත 
ේද්ශඝෝණ  සවවිනාන් නළා.  

තරු ම ත්රීව ශ්්ෂ කි්නවා ඇහු ා, රයුන ස නද්නව 

ඇවිේලා පා්ධලිශ) තුව වටලනවා් කි්ලා. තරු 

නාානා්නතුමනි, ම ත්රීව ්කුට එවැනි ප්රනා ්්ෂ න  න 

පුළුව න කි්ලා මා න ශ  නැහැ. රයුන ස නද්නව ඇවිේලා 

පා්ධලිශ) තුව වටලනවා් කි්න තැනට අන විප්ෂණ් ප්තශවලා 

තිශබනවා. 1971 නැැදේල ඇති න ලා අශේ  ශේ ර්ධිකන් බිඳ 

නැ)මා වාශේ, තරු  ජීවිත අහිමිකය නළා වාශේ, ඊළපට 1983 නළු 

ජූලි් ඇති න ලා තම ශේ රණ්ඩුව පව්තවාශතන ් න 

එ්ෂස්ත ජාතින ප්ෂණ් නටයුතු නළා වාශේ, 1988 - 89 යුතශේ 

තරු  නැැදේල්ෂ ඇති නළා වාශේ, ශ)  ශේ තිසථ අවුරුදු 

යුද්න්්ෂ ඇති ශව න අව ය පනනම හනලා, එේටීටීඊ 

සවවිනාන්ට රයුන දීලා, එේටීටීඊ සවවිනාන් ශපෝණ ් න පු 

එනා රණ්ඩුශ  හිටපු නණ්ඩා ා්) අන විරුද්න ප්ෂණ්ට ඇවිේලා 

රයුන ස නද්න අ තල්නටන නැවත ශ)  ට ශතන ් න 

හන ශ  කි්න නා  ාව අපට අහ න සිදු ශවනවා. එවැනි 

පහ්ත මානසින්තව්්ෂ සහිත විරුද්න ප්ෂණ්්ෂ තම  අන අශේ 

 ශේ ඉ ශ . අපි ශන විඩ් - 19 වසවතත ත්ත්තව් ම්ධනන් 

න ශතන ර්ධිකනම් ව ශ් , සමාජ උ් ව ශ්  ශ)  ට 

ශත ඩා  නප න ේ්තසාහ න ද්දී, එශසේ  ට ශත ඩා  නප න අව ය 

සහශ්ෝත් සාමානය මහ ජනතාවශත  ලැශබද්දී, අශේ  ශේ 

අ්ධබුන ඇති න  න විරුද්න ප්ෂණ් නැවත්ත නටයුතු න නවා.  

තරු නාානා්නතුමනි, එතුම ලාශේ සට  පාය එන එන 

නැ  එතුම ලාට අහිමිකයශවලා තිශබනවා. මුලි ම එතුම ලා 

කි ශ , එඑ න්තන  ් න  න බැහැ, එ න්තන  ් 

න  න සේලි නැහැ, අපට එ න්ත ටින ලබා ශන න කිසිදු  ට්ෂ 

ඉදිිකප්ත ශව ශ  නැහැ, අපට එ න්ත ලැබු ්ත නි්මිකයත 

නාලශේ එ න්ත න  ත න බැහැ, ඒ ලැශබන එ න්ත 

ප්රමිකයතිශ්  ශත   එ න්තඑ කි්ලා . ඊළපට කි වා, ශ)  ශේ 

ජනතාව පීම්ෂණ ාතා ්්ෂ න ත න එපා් කි්ලා. අතිතරු 

ජනාධිපතිතුමා ඒ සට  පාය් විප්ෂණ්ට අහිමිකය නළා.  

ඊළපට එතුම ලා ගුරු ේශන ථඝෝණ  ඇති නළා. ගුරු 

ේද්ශඝෝණ  තුළ තම ශේ බවශන ශල ්ත ශද් පාලන් 

ක්රි්ා්තමන න  න පුළුව න කි්ලා බැලුවා, තරු 

නාානා්නතුමනි. අන දිනශේ තරු අතමැතිතුමා හා තරු මුනේ 

ඇමතිතුමා ඒ වෘ්තතී් සමිකයති සමප සානච්ඡා න ලා, අනාළ විසුනම 

ව ශ්  අ් වැ් ශේඛන් තුළි  ඒ විණමතාව නැති කිීමම සඳහා 

නටයුතු න  න අව ය තී දු සහ ශප ශ   දු ලබා දු නා.  තරු 

නාානා්නතුමනි, ශ) විණමතාව ඉව්ත න  න අතිතරු 

ජනාධිපතිතුමා එශසෞ ාතයශේ නැ්ෂමඑ තුළි  තම  තම ශේ 

අනහස ඉදිිකප්ත නශළේ. ශ්රී ලවනා ශප දුජන ගුරු ශප මු  ඉදිිකප්ත 

න පු ඒ ශ්ෝජනාවලි් ශසෞ ාතයශේ නැ්ෂම තුළට ඇතුළ්ත වු ා. 

ඒ අුවව අපට ඉතාම සතුටි  කි් න ශවනවා, විප්ෂණ්ට සට  

පාය්්ෂ අහිමිකය වීම තැන විප්ෂණ් නැ  දු්ෂ ශව  කි්ලා. නැ  ශ) 

ගුරු සටන කි්න එන්ත බවු ට නැතිශවලා තිශබනවා. බවු  

සට  නශළේ ශ) ප්ර ථන් අ් වැ් ශේඛන් තුළි  විසඳන බව 

නැනශතන . COVID-19 වාශේ මා ා තින වයසන්්ෂ ඇති 

ශන වු ා න), අවුරුදු විසිපහ්ෂ තිසථශසේ ඇදිච්ච ශ) තැටලුව 

නි ාන  ් න  න මීට ශප  ව්ධණශේදීම අතිතරු 

ජනාධිපතිතුමා ප්රමුඛ  ජ් නටයුතු න නවා. 
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පා්ධලිශ) තුව 

තරු නාානා්නතුමනි, අපි නැනපු අය ලාචා ම විප්ෂණ්්ෂ 

හිටපු  ට්ෂ තම , ශ්රී ලවනාව. අපි නනතාටුශව  වු ්ත ඒ 

නා  ් කි්නවා. අපි්ත විරුද්න ප්ෂණශේ හිටි්ා. ඒ අවසථාාවල 

අපි ජනතාවශේ ප්ර ථන තැන නාා නළා. අපි්ත ඒ රණ්ඩුවලට 

විරුද්නව නටයුතු නළා. අපි විරුද්න ප්ෂණශේ සිටි්දී ේද්ශඝෝණ  

නළා. එතුම ලා ශ)  ශේ ශද්පළ විකු ද්දි, තම ශේ හිතවතු ට 

නන, විධි්ට විවින අ  පන්ත සවශ ෝනන් න ද්දි අපි ඊට 

විරුද්නව හක නැඟුවා. හැබැ , තරු නාානා්නතුමනි, ශේනවාචන 

සිදු ශවච්ච අවසථාාවලදී ඒවාශ්  ශද් පාලන වාසි ත න අපි 

නටයුතු නශළේ නැහැ. පාසථකු ඉිකනා ප්රහා ් එතුම ලාශේ රණ්ඩුව 

නාලශේ සිදු වු ා. ්හ පාලන රණ්ඩුවට ඒ ප්රහා ් නව්තවා 

ත න බැික වු ා. පාසථකු ඉිකනා ප්රහා ් ඇති ශව න ඉසථශසේලා -

2016 ඉඳලා- ඒ නරුණු ශහළින   ශවද්දි, එතුම ලා ඒ නරුණු 

ශන සලනා හැ  නටයුතු කිීමම නිසා තම  ශ) ප්රහා ් එේල 

ශව න අව ය පනනම අශේ  ට තුළ නි්ධමා ් වුශණ්. හැබැ , 

පාසථකු ඉිකනා ප්රහා ් එේල වු ාට පසථශසේ අපි තැනි  තැන 

ේද්ශඝෝණ ් න  න ගිශේ නැහැ. අපි විප්ෂණ්්ෂ හැටි්ට 

තවදු ට්ත  ශේ ජාතින ර ්ෂණාව නැති න  න නටයුතු නශළේ 

නැහැ. 

තරු නාානා්නතුමනි, එතුම ලා රණ්ඩුව්ෂ හැටි්ට අසම්ත 
වු ා. එම නිසා එතුම ලාශේ රණ්ඩුව දු්ධවල රණ්ඩුව්ෂ හැටි්ට 
අශේ  ශේ ජනතාව ශ්තරු) ත්තතා. ඒ අුවව, අපි රණ්ඩුව ත්තශ්ත 
ශ)  ට ශත ඩා  නප න . අපට අභිශ්ෝත තිබු ා , තරු 
නාානා්නතුමනි. අපි ඒ අභිශ්ෝත ජ් ත න අව ය තී දු තී   
ත්තතා.  

තරු නාානා්නතුමනි, අශේ  ශේ අපන්න අඩු  ශව , නැති 
ශව , අපට ඒ ඉල්ෂන ළපා න  ත න බැික ශව  කි්ා විරුද්න 
ප්ෂණ් පුදුමානා  සතුටකි  හිටි්ා.  ඇශමිකනාුව ශඩා  ල්ධ මිකයලි්න 
11,889න අපන්න රනා්ම්ෂ 2018දී අපට තිබු ා; 2019දී එ් 
ඇශමිකනාුව ශඩා  ල්ධ මිකයලි්න 11,940 ; 2020දී එ් ඇශමිකනාුව 
ශඩා  ල්ධ මිකයලි්න 11,889 . ඒ කි් ශ , ශ) අවුරුද්ශද් ජනවාික 
ඉඳලා අශතෝසථතු වනතුරු ඇශමිකනාුව ශඩා  ල්ධ මිකයලි්න 7,900න 
අපන්න රනා්ම්ෂ අපට තිශබනවා, තරු නාානා්නතුමනි. 
2021 ව්ධණශේ අවසාන් ශවද්දි අපට පුළුව  ශ වි, ඇශමිකනාුව 
ශඩා  ල්ධ මිකයලි්න 12,000 සීමාවට ් න. අපි ඒ ඇශමිකනාුව 
ශඩා  ල්ධ මිකයලි්න 12,000න සීමාවට ගිශේ ශන ශහ මන? එන 
පැ්තතකි , අතිතරු ජනාධිපතිතුමා ශන විඩ් ම්ධනන් සඳහා වැඩා  
පිළිශවළ ක්රි්ා්තමන නළා.  අනි්ෂ පැ්තශත  ශ) වසවතත 
ත්ත්තව් තුළදී්ත ශ)  ශේ ර්ධිකන ක්රි්ාවලි්ට අවම හානි්්ෂ 
ඇතිවන රනා ්ට  අපි නටයුතු නශළේ. 

තරු නාානා්නතුමනි, ශන විඩ් ම්ධනනශේදී අශේ  ශේ 
ශසෞඛය අව ් සහ ඊට ස)බ න ශවච්ච අනිකු්ත අව  වා්ධෂිනව 
න න වි්න)වලට අමත ව අපි රුපි්ේ බිලි්න 350නට වැිජ 
අමත  වි්නම්ෂ න ලා තිශබනවා. අපි ශන විඩ් ම්ධනන් සඳහා 
අව ය සි්ලු පහසුන) ලබා දු නා. ඒ නිසා තම  තරු හ්ධණ න 
සිේවා ම ත්රීතුමනි, බබතුමාට්ත එ නත ලැබුශණ්. 
බබතුම ලාශේ රණ්ඩුව තිබු ා න) බලාත න තිබු ා, අශේ 
 ශේ ශන විඩ් ම   කී්්ෂ වා්ධතා ශවනවාන කි්ලා.  අන අශේ 
රණ්ඩුවට ශචෝනනා එේල න න විරුද්න ප්ෂණ් බලශේ හිටි්ා 
න), ශ)  ශේ සිටින කී ශනශනකුශේ ජීවිත නැතිශවලා තිශේවින 
කි්ා අපට හිතා ත න පුළුව .  

බබතුම ලා රණ්ඩුව න පු 2015-2019 යුතශේදී රශ්ෝජන 
ශතන ඒම ස)බ නශ්  බබතුමා තම  නා්න්තව් ත්තශ්ත, 
තරු හ්ධණ න සිේවා ම ත්රීතුමනි. හැබැ , බබතුමාට ශතශන න 
පුළුව  වූ රශ්ෝජන ශම නවාන? බබතුමා ශ  ්ෂසථවැත  
ර්තන් පිළිබඳව තම  නාා නශළේ. හැබැ  තරු ම ත්රීතුමනි, 

බබතුම ලා පු ා ශේරු තහපු -ප)ශපෝික තහපු- ශ  ්ෂසථවැත  
ර්තන් කුලි්ාපිටිශේ පිහිටුව න බබතුම ලාට බැික වු ා. 
බබතුම ලා නහසථ ත නි  ැදකි්ා ශනනවා කි්ා තම  2015දී 
මැතිව  ් ජ්ග්රහ ් නශළේ. තරු හ්ධණ න සිේවා ම ත්රීතුමනි,  
බබතුම ලා බල්ට ඇවිේලා මාස්්ෂ, ශනන්ෂ ්නශන ට   
ශ  ්ෂසථවැත  න්ධමා ත ාලාව ර )  න  නහසථ ත නනට 
ැදකි්ා ලබා ශන න පුළුව  වාතාව  ් හනනවා කි්ා බබතුමා 
කි වා මට මතන . බබතුමාම නැ්ෂනා ශ , බබතුම ලාට ඒන 
ඒන න  ත න බැික වු  බව. හැබැ , අපි බල්ට ඇවිේලා 
COVID-19 වසවතත ත්ත්තව් තිබි්දී්ත ේපාධිනාික  61,000්ෂ 
 ාජය ශසේව්ට බඳවා ත්තතා.    

අශේ  ශේ සිටින සාමානය ශපළ අසම්ත තරු  තරුක ්  
ල්ෂණ්්ෂ  ාජය ශසේව්ට බඳවා තැනීශ) වැඩා සටහන ්ටශ්ත ශ) 
ශවනශන ට 45,000නට වැිජ ප්රමා ්්ෂ අපි බඳවා ශතන 
තිශබනවා. රණ්ඩුව්ෂ හැටි්ට අපි අභිශ්ෝතවලට මුහු  දු ශ  
එශහම . අපි  ාජය ශසේවන් ශේ වැටුේ නේපාදුවනට ගිශේ 
නැහැ. අපි අනිකු්ත සුබසානන නටයුතු නේපාදුවනට ගිශේ නැහැ. 

තරු හ්ධණ න සිේවා ම ත්රීතුමනි, බබතුම ලාට 2015දී අපි 
රණ්ඩුව  ා  ශනනශන ට අශේ  ශේ විශද්  විනිම් අුවපාත 
ශන ශහ මන තිබුශණ් කි්ලා බබතුමාම නේපනා න  බල න. 
ඇශමිකනාුව ශඩා  ල ්ට සාශේ්ෂණව රුපි්ල ශන ශහ මන 
තිබුශණ්? අපි ශඩා  ල ් රුපි්ේ 131්ෂ න ලා තිත ති්ද්දි 
බබතුම ලා ශම න්ෂන නශළේ? බබතුම ලාශේ දු්ධවල ර්ධිකන 
නළමනාන  ් නිසා අශේ රුපි්ල බාේදු වු ා. ඒ අුවව, 
ශඩා  ල ්ට සාශේ්ෂණව රුපි්ල 194 න්ෂවා බාේදු නළා. එශහම 
බාේදු න ලා අන බබතුමා අහනවා, ශඩා  ල ්්ෂ රුපි්ේ 200ට 
්නවා, නැ  ශම න්ෂන න  ශ  කි්ලා. ශ) ප්ර ථන් පිළිබඳව 
අපට අවශබෝන්්ෂ තිශබනවා. ර්ධිකන්  ්ෂතිම්ත න නවා න), 
අශේ රුපි්ල  ්ෂතිම්ත න  ත න අපි නැනත න නන,. තරු 
නාානා්නතුමනි, ශ  ්ෂසථවැත  ර්තන් තැන නාා න ද්දි 
මම තව්ත නරු ්ෂ කි් න නන,. ශ) ශවනශන ට ර්තන 
11්ෂ ශමෝට්ධ  ා සහ ශමෝට්ධ ස නේ එනලසථ කිීමම සඳහා 
අව ය වැඩා  පිළිශවළ තැන සානච්ඡා න  තිශබනවා. ඒ සමහ  
ඒවා නැනටම්ත ක්රි්ා්තමන ශවමිකය   පවතිනවා. නමු්ත,  ට 
ශවුවශව  බබතුම ලාට එවැනි වයාපෘති එන්ෂව්ත න ත න 
බැික වු ා.  

තරු නාානා්නතුමනි, ශමවැනි අභිශ්ෝත මැන අපි ර්ධිකන් 

නළමනාන  ් න  තනිද්දි නැ  ්) ්) තැටලු ඇති ශවලා 

තිශබනවා. අපි නැ්ෂනා, පසුගි්නා ශතේ ශපෝලි) ඇති වු ා. ශ) 

ශතේ ශපෝලි) ඇති වුශණ් ශන ශහ මන? කි් න නනතාටු , තරු 

නාානා්නතුමනි. විරුද්න ප්ෂණශේ වෘ්තතී් සමිකයති නා්නශ්ෝ 

එළි්ට ගිහිේලා ශම න්ෂන කි් ශ ?  ශේ ශතේ තිශබ ශ  

තව පැ් 72නට විත   කි්ලා ඒ අ් කි්නවා. එතශන ට 

ජනතාව නලබල ශව ශ  නැද්න? ජනතාව නලබල ශවනවා. ඊට 

පසු බවු ම නැම ාව්ෂ අ ශතන ගිහිේලා ශප වනවා, ශම න 

ශපෝලි) ඇවිේලා කි්ලා. ශ) වාශේ ඉතාම පහ්ත විධි්ට ශ) 

COVID-19 වසවතත ත්ත්තව් තුළ බවු  ශද් පාලන් නළා. 

හැබැ , රණ්ඩුව්ෂ හැටි්ට අපට තව ඉදිික්ට ් න තිබු ා. ශ) 

වසවතත ත්ත්තව් ශන තිබු ා න), අතිතරු ජනාධිපතිතුමාට්ත 

ශසෞ ාතයශේ නැ්ෂම තුළ අඩා වගු නා  ා, ශප ශ   දු, ප්රතිප්තති 

මීට වඩා ා ඉටු න  න තිබු ා. ශ) වසවතත නාලශේදී වු ්ත, අන 

ශවනශන ට අශේ ප්රතිප්තති, ශප ශ   දු අපි එකි  එන ඉටු න  

ශතන ්නවා. ඒ පිළිබඳව මට නැිජ වි ථවාස්්ෂ තිශබනවා. 

ඊළපට බබතුම ලා සට  පාය්්ෂ න ශතන තිශබනවා, 

ශප ශහ   ප්ර ථන්. තරු හ්ධණ න සිේවා ම ත්රීතුමනි, ශප ශහ   

සට  පාය්්ත බබතුම ලාට ඉතා ශනටි නාල්කි  නැති 

ශවනවා. බබතුම ලාට නැ  COVID-19 සට  පාය් නැති 

2239 2240 

[තරු ශ හා   ශසේමසිවහ මහතා] 
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ශවලා. ඒ වාශේම බබතුම ලාට ශ) වනශන ට ගුරු-විදුහේපති 

වැටුේ විණමතා සට  පාය් අහිමිකය ශවලා තිශබ ශ . ඒ වාශේම 

බබතුම ලාට ඉතාම ශනටි නාල්කි  ශප ශහ   සට  පාය්්ත 

අහිමිකය ශවනවා. අශේ  ට සශ්රීන වීශ) පනනම, අශේ  ශේ තැටලු 

නි ාන  ් න  තැනීශ) පනනම 2022 ව්ධණ් සඳහා අ්වැ් 

ශේඛන් ඉදිිකප්ත කිීමම්ත සමපම ඇතිශ වි. ඒන 

අභිශ්ෝතා්තමන අ් වැ්්ෂ. හැබැ , ශ) රණ්ඩුව ශනශ හි තැබූ 

වි ථවාස් හා බලාශප ශ  ්තතු අබමේ ශ්ධණුවකි ව්ත අඩු 

න ත න එපා කි්ලා  ශේ ජනතාවට අපි කි්නවා. අපට අමාරු 

නාල්්ෂ තිබු ා. ඒ අමාරු නාලශේ අවසාන අදි් ට අපි නැ  

ඇවි්ත තිශබ ශ . එම නිසා අන අපි වතකීශම  නටයුතු න මු. 

ශසෞඛය අව ් ලබා දීපු සහශ්ෝත් සහ නැපවීම තුළ ඉතා 

වතකීශම  අපි නටයුතු න මු. නැවත ශන විඩ් ැදේල්ෂ ඇති 

ශන ශව න අපි වතබලා තනිමු. විරුද්න ප්ෂණ් කි්න රනා ්ට 

ශ)  ශේ නැවත ශන විඩ් ැදේල්ෂ ඇති න  ත න අපි නටයුතු 

ශන න  ඉමු. ශම නන, නැවත්ත සට  පාය්්ෂ හැටි්ට ශන විඩ් 

ප්ර ථන් විරුද්න ප්ෂණ්ට ත න පුළුව  ව ශ , හත ශවනි 

නැ්තන) පසථශවනි ශන විඩ් ැදේල්ෂ ඇති න  ත්තශත ්ත විත  . 

බබතුම ලා කි්පු, බබතුම ලාශේ නාලශේ සිදු වූ වවචා, දූණ  

ඉදිිකශේදී විම්ධ න් ශ වි, හ්ධණ න සිේවා ම ත්රීතුමනි. ඒ 

විම්ධ නවලි  පසු අශේ  ශේ සථවාධීන අධින   පද්නති් අනාළ 

පුද්තල් ට නඩුව) දීම නිජනමිකය  සිදු න   කි්ා අපි 

බලාශප ශ  ්තතු ශවනවා. හැබැ , බබතුම ලා නළා වාශේ, ඒ 

ශචෝනනා ලබපු අ් නශන  අේලාශතන ගිහිේලා බ නනාතා ්ට 

නම න අපට බැහැ.  

තමු නා ශසේලා පාසථකු ඉිකනා ප්රහා ් ස)බ නශ්ුව්ත අන 

කිඹුේ නුනළු ශහළ න එපා. තුශන  ශනනන රණ්ඩුව්ෂ තිබු ා, 

්හ පාලන්ට. පාසථකු ප්රහා ් සිදුශවනන) බලාශතන ඉඳලා, 

ප්රහා ් සිදු වු ාට පසථශසේ ඒ  ප්රහා ් බවු ශේ රණ්ඩුවට 

වළ්ෂවා ත න පුළුව නම්ෂ තිබු ා කි්ලා ශ) පා්ධලිශ) තුව 

තුළ කි් න තුශන  ශනශ්ෂ රණ්ඩුශ  එන  ම ත්රීව ශ්කුට 

ශන  න ප  තිබුශණ් නැහැ. අන ඇවිේලා ඒ තැන අපට ඇඟිේල 

දිගු න නවා. ඒ නිසා ඒ අ්ට්ත නඬුව) ලැශේවි. අපි වි ථවාස 

න නවා, 2022 අ් වැ් ශේඛන් අශේ  ට ශලෝනශේ අශන්ෂ 

 ටවේ එ්ෂන ත නශන ට, ශන විඩ් - 19 වසවතත ත්ත්තව් තුළ 

නැවත්ත ශ)  ට පිකව්ධතන යුත්නට අ ශතන ්න අ් වැ්්ෂ 

ශ වි කි්ලා.  

 

සථතුති . 
 
්රශයීය්නය විම න ලදින්   වා  ම්මත් විය. 
පනත් නකටුම්පත් ඊ  අනුකූලව නදවන වස කියවන ලදී.   
வினொ விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

அதன்படி, சட்டமூலம் இரண்டொம் முமறயொக ைதிப்பிடப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read a Second time. 

 
මතුම ප වන නයෝජනාව  වා  ම්මත් විය.  
''පනත් නකටුම්පත් පූර්ණ පාර්ලිනම්න්තුම කාසක  වාවක  පැවරිය 
යුතුම ය.'' -[ගරු දිනන්ෂ් ගුණවර්ධන මහත්ා] 
தீர்ைொனிக்கப்பட்டது. 

"சட்டமூலம் முழுப் பொரொளுைன்றக் குழுவுக்குச் 

சொட்டப்படுைொக"  [ைொண்புைிகு திலனஷ் குணவர்தன] 

Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament."  
- [The Hon. Dinesh Gunawardena.] 
 

කාසක  වානවහිදී  ලකා බලන ලදී. 
[ගරු  කථානායකතුමමා මූලා නාරූඪ විය.] 
குழுவில் ஆரொயப்பட்டது. 

[ைொண்புைிகு  சபொநொயகர் அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள்.] 

Considered in Committee. 
[THE HON. SPEAKER in the Chair.] 

1 සි  3 නත්ක් වගන්ති පනත් නකටුම්පනත්හි නකො  ක් හැටිය  
තිබිය යුතුමයයි නිනයෝග කසන ලදී. 

1ஆம் வொசகத்திலிருந்து 3ஆம் வொசகம் வமர சட்டமூலத்தின் 

பகுதியொக இருக்க லவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Clauses 1 to 3 ordered to stand part of the Bill. 
 

්රඥප්ති වගන්තිය  හ නාමය පනත් නකටුම්පනත්හි නකො  ක් 
හැටිය  තිබිය යුතුමයයි නිනයෝග කසන ලදී.  

පනත් නකටුම්පත්   ාංනශයීයෝධන සහිත්ව වාර්ත්ා කසන ලදී.  
 

சட்டைொகு வொசகமும் தமலப்பும் சட்டமூலத்தின் பகுதியொக இருக்க 

லவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

சட்டமூலம் திருத்தைின்றி அறிக்மக தசய்யப்பட்டது. 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  
Bill reported without Amendments. 

 

ගරු දිනන්ෂ් ගුණවර්ධන මහත්ා 
(ைொண்புைிகு திலனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

තරු නාානා්නතුමනි, එපන්ත ශනට ු  )පත නැ  තු වන ව  

කි්වි් යුතු්එ   මා ශ්ෝජනා න නවා. 
 

්රශයීය්නය විම න ලදින්   වා  ම්මත් විය. 
පනත් නකටුම්පත් ඊ  අනුකූලව තුමන්වන වස කියවා  ම්මත් 

කසන ලදී.  
வினொ விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

அதன்படி, சட்டமூலம் மூன்றொம் முமறயொக ைதிப்பிடப்பட்டு 

நிமறலவற்றப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the Third time, and passed. 

 

ආගාමික හා විගාමික ( ාංනශයීයෝධන) පනත් 

නකටුම්පත්  
குடிவருலவொர், குடியகல்லவொர் (திருத்தம்) 

சட்டமூலம்  
IMMIGRANTS AND EMIGRANTS (AMENDMENT) 

BILL 

 
නද වන වස කියවීනම් නිනයෝගය කියවන ලදී. 
இரண்டொம் ைதிப்பிற்கொன கட்டமள வொசிக்கப்பட்டது. 

Order for Second Reading read. 

 

ගරු චමල් සාජපක්ෂ මහත්ා 
( ைொண்புைிகு சைல் ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksa) 

තරු නාානා්නතුමනි, පන්ත ශනටු)පත නැ  ශනවන ව  

කි්වි් යුතු්එ   මා ශ්ෝජනා න නවා. 
 
්රශයීය්නය විම න ලදින්   වා  ම්මත් විය. 
පනත් නකටුම්පත් ඊ  අනුකූලව නදවන වස කියවන ලදී.   
வினொ விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

அதன்படி, சட்டமூலம் இரண்டொம் முமறயொக ைதிப்பிடப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read a Second time. 

 
මතුම ප වන නයෝජනාව  වා  ම්මත් විය.  
''පනත් නකටුම්පත් පූර්ණ පාර්ලිනම්න්තුම කාසක  වාවක  

පැවරිය 
යුතුම ය.'' - [ගරු චමල් සාජපක්ෂ මහත්ා] 
 

தீர்ைொனிக்கப்பட்டது. 

"சட்டமூலம் முழுப் பொரொளுைன்றக் குழுவுக்குச் சொட்டப்படுைொக." - 

[ைொண்புைிகு சைல் ரொஜபக்ஷ] 

Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament."  
- [The Hon. Chamal Rajapaksa.] 
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පා්ධලිශ) තුව 

කාසක  වානවහිදී  ලකා බලන ලදී. 
[ගරු කථානායකතුමමා මූලා නාරූඪ විය.] 
குழுவில் ஆரொயப்பட்டது. 

[ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள்.] 

Considered in Committee. 
[THE HON. SPEAKER in the Chair.] 
                                                       

1 සි  3 නත්ක් වගන්ති පනත් නකටුම්පනත්හි නකො  ක් හැටිය  
තිබිය යුතුමයයි නිනයෝග කසන ලදී. 

1ஆம் வொசகத்திலிருந்து 3ஆம் வொசகம் வமர சட்டமூலத்தின் 

பகுதியொக இருக்க லவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Clauses 1 to 3 ordered to stand part of the Bill. 
 

 
්රඥප්ති වගන්තිය  හ නාමය පනත් නකටුම්පනත්හි නකො  ක් 

හැටිය  තිබිය යුතුමයයි නිනයෝග කසන ලදී.  
පනත් නකටුම්පත්   ාංනශයීයෝධන සහිත්ව වාර්ත්ා කසන ලදී.  
 

சட்டைொகு வொசகமும் தமலப்பும் சட்டமூலத்தின் பகுதியொக இருக்க 

லவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

சட்டமூலம் திருத்தைின்றி அறிக்மக தசய்யப்பட்டது. 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  
Bill reported without Amendments. 

 
 

ගරු චමල් සාජපක්ෂ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சைல் ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksa) 

තරු නාානා්නතුමනි, එපන්ත ශනටු)පත නැ  තු වන ව  

කි්වි් යුතු්එ   මා ශ්ෝජනා න නවා.  
 

්රශයීය්නය විම න ලදින්   වා  ම්මත් විය. 
පනත් නකටුම්පත් ඊ  අනුකූලව තුමන්වන වස කියවා  ම්මත් කසන 

ලදී.  
வினொ விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

அதன்படி, சட்டமூலம் மூன்றொம் முமறயொக ைதிப்பிடப்பட்டு 

நிமறலவற்றப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the Third time, and passed. 

 
 

ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනත්  
නසගුලාසි 

இறக்குைதி ைற்றும் ஏற்றுைதி (கட்டுபொட்டு) 

சட்டம்:  ஒழுங்குவிதிகள்   
IMPORTS AND EXPORTS (CONTROL) ACT: 

REGULATIONS 

ගරු දිනන්ෂ් ගුණවර්ධන මහත්ා 
(ைொண்புைிகு திலனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

තරු නාානා්නතුමනි, මුනේ අමාතයතුමා ශවුවශව  මා පහත 

සඳහ  ශ්ෝජනාව ඉදිිකප්ත න නවා: 

"1985 අවන 48 සහ 1987 අවන 28 න න පන්ත මඟි  සවශ ෝධිත 

1969 අවන 1 න න රන්න හා අපන්න (පාලන  පනශ්ත 4(1  සහ 14 

වත ති සමප කි්වි් යුතු, 20 වත ති් ්ටශ්ත මුනේ අමාතයව ්ා විසි  

පනවන ලදුව, 2021 සැේතැ)බ්ධ 29 දිනැති අවන  2247/12 න න අති 

විශ ේණ තැසේ පත්රශේ පළ න ුව ලැබ, 2021.10.21 දින ඉදිිකප්ත න න 

ලන ශ ගුලාසි අුවමත නළ යුතු ්. 

(අමාතය මණ්ඩා ලශේ අුවමති් න වා තිශේ. එ 

 
්රශයීය්නය විම න ලදින්   වා  ම්මත් විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

අත්වශයීය මහජන න  වා පනත්  නයෝජනා 
 ම්මත්ය 

அத்தியொவசிய தபொதுைக்கள் லசமவ சட்டம்: 

தீர்ைொனம்  
ESSENTIAL PUBLIC SERVICES ACT: RESOLUTION 

 

ගරු දිනන්ෂ් ගුණවර්ධන මහත්ා 
(ைொண்புைிகு திலனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

තරු නාානා්නතුමනි, අග්රාමාතය සහ ර්ධිකන ප්රතිප්තති හා 

සැලසු) ක්රි්ා්තමන කිීමශ) අමාතය, බුද්න ාසන, රතමිකයන හා 

සවසථනෘතින නටයුතු අමාතය සහ නාතිකන සවව්ධනන හා නිවාස 

අමාතයතුමා ශවුවශව  මම පහත සඳහ  ශ්ෝජනාව ඉදිිකප්ත 

න නවා: 

"1979 අවන 61 න න අතයව ය මහජන ශසේවා පනශ්ත 2 වත ති් 

ප්රනා ව ජනාධිපතිව ්ා ශවත පැවීම ඇති බලතල අුවව, 2021 

බ්ෂශතෝබ්ධ 29 දිනැති අවන 2251/64 න න අති විශ ේණ තැසේ පත්රශේ හා 

එහි ේපශේඛනශ්හි පළ න ුව ලැබ, 2021.11.08 දින ඉදිිකප්ත න න ලන 

ප්රනා න් අුවමත නළ යුතු ්. 

(අමාතය මණ්ඩා ලශේ අුවමති් න වා තිශේ. එ 

 
්රශයීය්නය විම න ලදින්   වා  ම්මත් විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
කල්ත්ැබීම 

ஒத்திமவப்பு 
ADJOURNMENT 

 

ගරු දිනන්ෂ් ගුණවර්ධන මහත්ා 
(ைொண்புைிகு திலனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

තරු නාානා්නතුමනි, එපා්ධලිශ) තුව නැ  නේ තැබි් 

යුතු්එ   මා ශ්ෝජනා න නවා. 
 
්රශයීය්නය  වාිමු ඛ කසන ලදී. 
வினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 

 

ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ස ාව නේ තබන අවසථාාශ  ප්ර ථන, තරු  නවනය තිල්ෂ 

 ාජප්ෂණ ම ත්රීතුමා. 

 

කල්ත්ැබී නම් ්රශයීය්න 
ஒத்திமவப்பு வினொக்கள் 

ADJOURNMENT QUESTIONS  

ගරු (ෛවද) තිලක් සාජපක්ෂ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) திலக் ரொஜபக்ஷ)  

(The Hon. (Dr.) Thilak Rajapakshe)  

තරු නාානා්නතුමනි, ශ්රී ලවනාශ  ඉතිහාස් අපි අතපත 

තා ශ  ජනප්රවානශේ එන විජ් කුශ ක  නාාව්ත සමඟි . ඒ්ත 

පිළිත්ත විධිම්ත  ාජය සවනේප හා සවසථනෘතින ල්ෂණය්  සහිත 

ඉතිහාස් අප හනා  ශ  මහි නාතමනශ්  පසුව . එ්ට 

මූලිනම ශහේතුව,  ජු විසි  ශබෞද්න න්ධ න් වැළඳ තැනීම සහ එ් 
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[තරු චමේ  ාජප්ෂණ මහතා] 
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සමාජතත වීම . එතැ  පට  එවැව  නාතැබ -තම  ප සල එ 

්න සවනේප් ්ටශ්ත, අශේ ජන ජීවිත්ට ශබෞද්න න්ධ න් හා 

තශ) ප සශේ සථවාමී  වහ ශසේ වි ාල බලප,ම්ෂ ඇති නළා. 

අශේ ජන සමාජශේ රචා  න්ධම, ගු න්ධම, සා න්ධම වතා නශළේ 

ේ වහ ශසේලා . ප සල තම  තශ) ශ්ෂ ද්රසථාාන් වුශණ්. 

නැනැ්ත හැදුශ , න) තැබුශ , ඉුනේ නට ත,ශ , පිික්ත කි ශ , 

ශවන ශහනන) නශළේ තශ) ප සශේ සථවාමී  වහ ශසේ. ඒ සඳහා 

අව ය මහා නැුව) ස) ා ් ේ වහ ශසේලා සතු වු ා. එනා  ජ 

නවශසේ සිට ව්ධතමාන් න්ෂවා  ාජය පාලනශේ ප්රනාන භූමිකයනාව 

වුශණ් අශේ සථවාමී  වහ ශසේලා.  

 ටට, ජාති්ට, රතමට ත්ධජන්්ෂ වුණු හැම ශම ශහ තනම  

ජාතිශේ මු  ශද්වතාව  ශලස ඉදිික්ට රශ  අශේ සථවාමී  

වහ ශසේලා.  ාසන්ට අලුති  ඇතුළ්ත ශවන සාමශණ්  

සථවාමී  වහ ශසේලා ශමත ) බ පතළ ප ා්ධා ශසේව්ට හා 

නා්න සථවාමී  වහ ශසේලා බවට ප්ත න න ප්රනාන මා්ධත් 

තම  පි  ු  ශව  අනයාපන්. භි්ෂෂු  වහ ශසේලා නැුවශම , 

ඥානශ් , රනේපවලි , අ්තනැකීශම  පිකපූ්ධ  න  ශ  

පිිකශව  අනයාපන් හ හා . ශ්රී ලවනාශ  පැ ක ම අනයාපන 

්රම් තම  පිිකශව  අනයාපන්. විධිම්ත අනයාපන ්රම්ට ශප  

ඉතිහාසශේ ශමශත්ෂ බිහි වූ පඬිවරු , ප්රාඥ්  බිහි නශළේ 

පිිකශව  අනයාපනශ් . ලා ් මුේ න  ශන ත්ත, ප ා්ධා් මුේ 

න ත්ත අනයාපන  ටාව්ෂ තම  එහි තැේ වුශණ්. ඉතිහාසශේ න්ෂණ 

භි්ෂෂූ  වහ ශසේලා මහ්ත පිකශ්රම්කි  මහ්ත   ්ෂතිශ් , 

මතන  ්ෂතිශ් , නට හඬි , නට පාඩා ශම  ග්ර ාාරූඪ 

කිීමශම  තම  ශමම අනයාපන ්රම් ඉදිික්ට රශ . එනා තිබුණු 

පිිකශව  අන වි ථවවිනයාල න්ෂවා සවව්ධනන් ශවලා. ව්ධතමානශේ 

ශමත ) විනයාව හා තා්ෂණ ් දියුණු ශම ශහ තන ඒ 

කිසිශවකුට්ත ශබෞද්න න්ධ න් ශබ රුව්ෂ කි්ලා බේපු න  න 

බැික ශවලා තිශබනවා. එම නිසා අන විශද්ශින්  පවා අශේ 

ශබෞද්න න්ධ න්, බ   ාවනා ්රම ප්රගු  න  න අශේ  ටට 

පැමිකයශ න ප්රව තාව්ෂ තිශබනවා. එ් අශේ  ට තැන ශලෝනශේ 

අවනාන් ශ් මු ශව න්ෂ බවට ශහේතු ශවලා තිශබනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon. 
Ajith Rajapakse to the Chair? 

 
ගරු (ආචාර්ය)  සත් වීසන  කස මහත්ා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் வீரலசகர)  

(The Hon.(Dr.) Sarath Weerasekera) 

Sir, I propose that the Hon. Ajith Rajapakse do now 
take the Chair. 

 
්රශයීය්නය විම න ලදින්   වා  ම්මත් විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුමරුව ගරු කථානායකතුමමා මූලා නනයන් ඉවත් වූනයන්  ගරු 

අජිත් සාජපක්ෂ මහත්ා මූලා නාරූඪ විය. 
 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலலவ, ைொண்புைிகு அஜித் ரொஜபக்ஷ 

அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள். 
 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and THE HON. 
AJITH RAJAPAKSE took the Chair. 

ගරු (ෛවද) තිලක් සාජපක්ෂ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) திலக் ரொஜபக்ஷ)  

(The Hon. (Dr.) Thilak Rajapakshe)  

එම අව යතාවට තැ ළශපන රනා ්ට ජාතය ත  

අනයාපන්නට තැළශපන පිකදි ඉවග්රීසි  ාණාව, නව තා්ෂණ ් හා 

එ්ට සිකලන ේපාවත ශ) සඳහා එ්ෂ නළ යුතු ශවනවා. 

බබතුම ලාට මතන ඇති, ශලෝන්ම ශවළාත්ත ශන විඩ් 

වසවතත් ශවලාශ  පාසේ වහලා පාසේ අනයාපන් නත  

න  න සිද්න වු  බව.  ඒ අුවව මුළු ශලෝනශේම අනයාපන් 

න  න සිදු වුශණ් online ්රම් හ හා . ඒ නිසා මම හිත ශ  

පිිකශව  අනයාපන්ට්ත ශ) ්රමශ්  බැහැ  ශව නට විධි්්ෂ 

නැහැ. ඒ වාශේම  සාමානයශ්  ඉසථස  අශේ පවුේවල නරුශවෝ 

හ්්ෂ, හත්ෂ ඉ න ශවලාශ   ාසන්ට්ත එ්ෂශනශන්ෂ පූජා  

නළා.  නැ  එශහම එන්ෂ නැහැ. පවුලනටම ඉ ශ  නරුශවෝ 

එ්ෂශනශන්ෂ, ශන ශන්ෂ. ඒ වාශේ   ාසන්ට නරුශවෝ පූජා 

න න අවම ශම ශහ තන මා හිත ශ  නැ  ශ්රී ලවනාශ   අශේ 

සථවාමී  වහ ශසේලා්ත  33,000්ෂ පම  තම  ඉ ශ . ඒ නිසා 

අපි ශ) කි ව බැරෑරු) න්ධතවය් ඉණථය සිද්න න  න, ශහ ඳ 

නා්න්තව්්ෂ ප්රගු  න න සථවාමී  වහ ශසේලා පුහුණු න  න 

න) ශ) ඉ න අවම ප්රමා ් ඉතා ශහ ඳ පිිකශව  

අනයාපන්කි  අපි ඉසථස හට ශතන එ නට නන,.  

ශ්රී ලවනාශ  මූලින පිිකශව  508්ෂ, මහ පිිකශව  220්ෂ, 

විනයා්තන 64්ෂ, ද්වි ාණා පිිකශව  14්ෂ, සිේ මාතා පිිකශව  

11්ෂ සහ විශ ේණ පිිකශව  3්ෂ  ඇතුල 820න ප්රමා ්න ශිණය්  

හැටි්ට සථවාමී  වහ ශසේලා 32,933්ෂ, ගිහි ශිණය්  29,307්ෂ 

ඇතුළුව ස)පූ්ධ ශ් ම 62,240්ෂ ඉශතන ත නවා. ඒ වාශේම, 

ගුරුවරු සවඛයාව විධි්ට ත්තශත ්ත සථවාමී  වහ ශසේලා 3,435්ෂ 

සහ ගිහි ගුරුවරු 3,968්ෂ ශලස ස)පූ්ධ ශ් ම 7403්ෂ ශ) 

ඉතැ වී) නටයුතුවල ශ්ශනනවා.    ට්ෂ ශලස ඉදිික්ට ් නට 

සාමාජී්, සවසථනෘතින, රනයා්තමිකයන හා ර්ධිකන නළමනාන   

 ්ෂති් ජන ජීවිත්ට එ්ෂ නළ පිිකශව  අනයාපන් සුැදකීමට හා 

සවව්ධනන් කිීමමට   අතිතරු ජනාධිපති ශතෝයා ්  ාජප්ෂණ 

මැතිතුමා ශවනමම අමාතයාව ්්ෂ පවා නි්ධමා ් නළා. ඒ අුවව 

පිිකශව  අනයාපනශේ මානව ස)ප්ත හා ශ ෞතින ස)ප්ත 

වැිජදියුණු කිීමම සඳහා  නටයුතු නළ යුතු . ඒ සඳහා ස ාව නේ 

තබන අවසථාාශ  මම තරු අනයාපන ඇමතිතුමාශත  පහත ප්ර ථන 

අස න නැමති .  

 

(අ   පිිකශව  සවව්ධනන අ මුනල නමිකය  අ මුනල්ෂ ර )  
කිීමමට නි්මිකයත බව එතුමා න ශ  න?  

(ර   (i)  එශසේ න) එම අ මුනල ර )  කිීමශ) අ මු  
නවශ්ධ න?  

       (ii)  එම අ මුනල පාලන්  කිීමම හා ක්රි්ා්තමන න ුව 
ලබන ර්තන් කුම්ෂන?  

  (iii)  එම අ මුනලට මූලයානා  සප්ා තැනීමට අනහසථ 
න ුව ලබන ්රමශ න් කුම්ෂන?  

 (iv)  පිිකශව  සවව්ධනන අ මුනල  මඟි  පිිකශවන 
අනයාපන ්ෂශණේත්ර්ට ලබා දීමට සැලසු) න  ඇති 
ප්රතිලා  නවශ්ධ න ් න එතුමා ශ) තරු ස ාවට 
න ව ශ  න? 

 

(ඇ   ඉහත සඳහ  අ මුනල සථාාපිත කිීමම ස)බ නව ශ) වන 
විට පවතින ත්ත්තව් කුම්ෂන ් න  එතුමා ශ) ස ාවට 
න ව ශ  න? 

 

(ඈ   ශන එශසේ න),  ඒ ම න?   
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පා්ධලිශ) තුව 

 

ගරු විජිත් නේරුනගොඩ මහත්ා (දහම් පා ැල්   ිළරිනවන් හා 

ිමක්ෂූ අධාපන සාජ අමාත්තුමමා) 
(ைொண்புைிகு விஜித லபருதகொட - அறதநறிப் பொடசொமலகள், 

பிொிலவனொக்கள் ைற்றும் பிக்குைொர் கல்வி இரொஜொங்க 

அமைச்சர்)  

(The Hon. Vijitha Berugoda - State Minister of Dhamma 
Schools, Pirivenas  and Bhikkhu Education) 
මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමනි, තරු තිල්ෂ  ාජප්ෂණ 

ම ත්රීතුමා ප්ර ථන ත නාව්ෂ අසා තිබු ා. ඒ සඳහා ශ) 

ශම ශහ ශ්ත පිළිතුරු ලබා දීමට මා ූ නාන). 

(අ  බ . 

(ර    (i)  

 ලි්ාපදිවචි න න ලන සි්ලු ම පිිකශව වල 
අනයාපන නටයුතු ප්රව්ධනන් කිීමම, දියුණු 
කිීමම සහ ඒ සඳහා පහසුන) සැලසීම. 

 ශබෞද්න ප්රජාවශේ අනාතත ප )ප ාවල 
අභිවෘද්ධි් සඳහා ශබෞද්න සවසථනෘති්, 
ශබෞද්න රචා  න්ධම පිළිබඳ නැුවම 
ප්රව්ධනන් කිීමම සහ ප්රචලිත කිීමම. 

  ාණා කුසලතා ලබා තැනීම සහ වැිජදියුණු 
කිීමම ඇතුළුව ශත  තුරු තා්ෂණ ශේ 
අභිව්ධනන්   ාවිත න මිකය  ශබෞද්න 
අනයාපන් ප්රව්ධනන් කිීමම, දියුණු කිීමම 
සහ ඒ සඳහා පහසුන) සැලසීම. 

 (ii)  අනයාපන විණ් පව ුව ලැබ ඇති අමාතයව ්ාශේ 
ස ාපති්තවශ්  යු්ත පිිකශව  අනයාපන විණ් 
 ා  අමාතයව ්ා ඇතුළු සාමාජින   12නශත  
යු්ත පාලන මණ්ඩා ල්්ෂ මඟි  පාලන නටයුතු සිදු 
ශනශ න අත  අනයාපන අමාතයාව ් ්ටශ්ත 
ක්රි්ා්තමන ශ . 

 (iii) ශද්ය ් හා විශද්ය ් ශබෞද්න නානපති ශත  සහ 
 ාජය  ශන වන සවවිනාන ඇතුළු පු යානා  
සප්න ශද්ය ් හා විශද්ය ් ර්තන මඟි . 

  ඒ වාශේම  ජ් මඟි  ලබාශනන ප්රතිපානන මඟි . 

 (iv) ලවනාශ  පිිකශව  අටසි් විසි ත න්ෂ 
තිශබනවා. පැවිදි ශිණය සථවාමී  වහ ශසේලා සහ 
ගිහි ශිණය්  ශ) පිිකශව වල ඉශතන ත නවා. 
එතශන ට පිිකශව  අනයාපන පද්නති්  
ප්රමා ා්තමන සහ ගු ා්තමන බවි  ව්ධනන් 
කිීමම අව ය .  ජශේ ප්රතිපානන ප්රමා ව්ත 
ශන වන විටදී  පිිකශව වල ශ ෞතින සහ මානව 
ස)ප්ත අව යතා ස)පූ්ධ  න  තැනීම සඳහා 
තම  විශ ේණශ් ම පිිකශව  අ මුනල 
පිහිශට ශ . අපි ශම    අ මුණු ත නාව්ෂ 
බලාශප ශ  ්තතු ශවනවා. මුේම නා  ්  තම , 
නලි  කි වා වාශේ ගු ා්තමන සහ 
ප්රමා ා්තමන විධි්ට පිිකශව  අනයාපන් 
වැිජදියුණු කිීමම. ඒ සඳහා අපට විශ ේණශ්  
පිිකශව වලට අ්තප්ත න  ත න නන, කුසලතා 
තිශබනවා,. 

  ාණා කුසලතා අ්තප්ත න  තැනීම සහ 
වැිජදියුණු කිීමම ඇතුළුව ශත  තුරු 
තා්ෂණ ශේ අභිව්ධනන්   ාවිත න මිකය  
ශබෞද්න අනයාපන් දියුණු කිීමම, 
ප්රව්ධනන් කිීමම සහ ඒ සඳහා පහසුන) 
සැලසීම. 

ශ)ශන  ජාතය ත   ාණා නැුවම දියුණු 
න  න බලාශප ශ  ්තතු ශවනවා. අශේ 
ශබෞද්න න්ධ නශේ හ ් අශේ  ටට පම ්ෂ 

සීමා ශන වී ශබෞද්න න්ධ නශේ ේතු) වූ හ ් 
අපි මුළු ශලෝන්ටම ශතන් න නන,. ශ) 
 ශේ අභිමාන් ජාතය ත ්ට ශතන් න 
න), අශේ පිිකශව  පද්නති් තුළි  නි්ධමා ් 
වන ේත්ත, වින්න , න්ධමන  භි්ෂෂු  
වහ ශසේලා  ාණා නැුවමිකය  ස)පූ්ධ  වුශ  ්ත 
තම , ශබෞද්න ශද් නාශ  තිශබන ඒ  
හ ්ා්තමන වටිනාන) ජාතය ත ්ට ශතන 
් න පුළුව නම ලැශබ ශ . ඒ නිසා  ාණා 
කුසලතා අ්තප්ත න  තැනීම හා වැිජදියුණු 
කිීමමට බලාශප ශ  ්තතු ශවනවා. ඒ වාශේම 
නවීන සමාජ් තුළ ව්ධතමාන් වාශේම 
අනාතත්්ත නැනලා පිිකශව  අනයාපන් 
ඉදිික්ට ශතන ් න පිකත න නැුවම අව ය 
ශවනවා. ඒ නිසා පිිකශව  අනයාපන් ලබන 
ශිණය භි්ෂෂූ  වහ ශසේලාට වාශේම ගිහි 
පිිකසට්ත පිකත න නැුවම ලබාදීම ප්රනාන 
ප මා්ධා්්ෂ. ඒ සඳහා පිිකශව  සවව්ධනන 
අ මුනලි  අව ය පහසුන) සැලසීමට අපි 
බලාශප ශ  ්තතු ශවනවා. එ   ලැශබන 
ප්රතිලා  තම  ඒ. 

 ්) චවචල ශහෝ නි ථචල ශද්පළ්ෂ මිකයලදී 
තැනීම, ත,ගි, ප්රනාන, ශතසථතශ) තුතත 
බැහැ  කිීමම්ෂ මඟි  අ්තන  තැනීම ශහෝ 
අනයානා ්කි  නැීමම සහ 
නළමනාන  ් කිීමම. 

 ශද්ය ් ශහෝ විශද්ය ් මුනලි  ශහෝ 
ද්රවයවලි  තයාත ප්රනාන ශහෝ පිකතයාත 
ලබා තැනීම. 

 අ මුනලට අ්්ත ්) චවචල ශහෝ නි ථචල 
ශද්පළ්ෂ විකිීමම, ේනසථ කිීමම, බදු 
ප්රනාන් කිීමම, හිමිකයන  දීම, ේරුම න  දීම, 
පැවීමම, හුවමාරු කිීමම. 

 අ මුනශේ ප මා්ධා වැිජදියුණු කිීමම සඳහා 
ප්රනාන, ත,ගින  ශහෝ ශිණය්තව ලබා දීම. 

 මණ්ඩා ල් විසි  ඍජුවම ශහෝ ඒ 
ශවුවශව  ලිඛිත බල් ශනුව ලබන 
නිලන ්  සහ ශසේවා නියු්ෂතින්  ශහෝ 
අුවශ්ෝජිත්  හ හා මණ්ඩා ලශේ 
බලතල, නා්ධ් සහ න්ධතවය ක්රි්ා්තමන 
කිීමම සහ ඉටු කිීමම සඳහා සහ අ මුනශේ 
ප මා්ධා ක්රි්ාවට නැවවීශ)දී අව ය වි් 
හැකි සි්ලු ම ගිවිසු) සහ එනපතාවලට 
ඇතුළ්ත වීම ශහෝ ක්රි්ා්තමන කිීමම. 

 ලි්ාපදිවචි න න ලන පිිකශව වල ශබෞද්න 
අනයාපන් දියුණු කිීමම, ර ්ෂණා කිීමම 
සහ ශපෝණ ් කිීමම සඳහා පුහුණු ර්තන 
පිහිටුවීම සඳහා සහ් නැ්ෂවීම. 

 අ මුනශේ පිකපාලන්ට ස)බ න සි්ලු 
නා  ාවලට අනාළ ීමති ස,දීම. 

 අ මුනශේ නා්ධ් සඳහා බැවකු ගිණු) විවෘත 
කිීමම, ක්රි්ා්තමන කිීමම සහ වැසීම සහ 
අ මුනශේ ශද්පළ ඇප්්ෂ ශලස තබාශතන 
ශහෝ එවැනි ඇප්්ෂ ශන මැතිව, මුනේ 
 ්ට තැනීම ශහෝ ැදසථ කිීමම. 

 අ මුනශේ ප මා්ධා ක්රි්ාවට නැවවීම සඳහා 
රුවණවගින ශහෝ සුදුසු ශවන්ත සි්ලු ක්රි්ා 
සහ ශද්වේ කිීමම. 

 ප්රතිලා  ලබාදීම සඳහා ඒ රනා ශේ 
අ මුණු ත නාව්ෂ තිශබනවා.  
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(ඇ  (i) පිිකශව  සවව්ධනන අ මුනල පන්ත ශනටු)පත 
සඳහා නීතිපතිතුමාශේ අුවමැති් ලබාශතන ඇති 
අත  එ් පා්ධලිශ) තුව ශවත ඉදිිකප්ත කිීමමට 
අුවමැති් ලබා තැනීම සඳහා තරු අමාතය 
මණ්ඩා ල් ශවත ඉදිිකප්ත කිීමමට නි්මිකයතව ඇත. 

(ඈ  අනාළ ශන ශ . 

තරු ම ත්රීතුමනි, බබතුමා ඇූ  වටිනා ප්ර ථනවලට අශේ 

පිළිතුරු ඒවා තම .  

සථතුති . 

 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සථතුති , තරු  ාජය ඇමතිතුමා.[බානා කිීමම්ෂ] 

අතිශ්ධන ප්ර ථන අහ න අවසථාාව නැහැ, තරු ම ත්රීතුමා. 

ශම නන, ස ාව නේ තබන අවසථාාශ  අසන ප්ර ථනවලදී අතිශ්ධන 

ප්ර ථන අහ න පුළුව නම්ෂ නැහැ. 

මීළප ට, තරු ශ ලු කුමා්ධ ම ත්රීතුමා. 
 

  

 

ගරු නේලු කුමාර් මහත්ා  
(ைொண்புைிகு லவலு குைொர்)  

(The Hon. Velu Kumar) 
தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கலள, 

இலங்மகயினுமடய தபருந்லதொட்டத்துமறயிலல பிரதொன தொய் 

நிறுவனைொக ைக்கள் லதொட்ட அபிவிருத்தி சமப - JEDB - 

கொணப்படுகின்றது. இந்த JEDB என்கின்ற தொய் 

நிறுவனைொனது தபருந்லதொட்ட அமைச்சின்கீழ்க் 

தகொண்டுவரப்படொைல் இப்லபொது விவசொய அமைச்சின்கீழ்க் 

தகொண்டுவரப்பட்டிருப்பது திமகப்பொனதொக இருக்கின்றது. 

அவ்வொறு தகொண்டுவரப்பட்டதன் அடிப்பமடயில், விவசொய 

அமைச்சினூடொக 2021 தசப்ரம்பர் 06ஆம் திகதி 

எடுக்கப்பட்டுள்ள ‘கபினட்’ தீர்ைொனத்தின்படி, இந்த ைக்கள் 

லதொட்ட அபிவிருத்திச் சமபக்குச் தசொந்தைொன நொவலப்பிட்டி 

கலபட லதொட்டம், வட்டவமள ைவுண்ட்ஜின் லதொட்டம், 

தஹந்தொமன ததல்லதொட்மடத் லதொட்டம், அலதலபொல 

ததல்லதொட்மட கிலரட்தவலி லதொட்டம் முதலிய 

லதொட்டங்களின் நிலங்கமளப் பொற்பண்மண அபிவிருத்திக்கொக 

வழங்குவதற்கு முடிதவடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது.  

இதன் கொரணைொக, முதலொவது விடயைொக இந்த நொட்டுக்கு 

நிமலயொன தடொலர் வருைொனத்மதப் தபற்றுத்தருகின்ற 

லதயிமலப் பயிர்  அழிவமடயக்கூடும். இரண்டொவதொக, இந்தத் 

லதொட்டங்களொனது நீலரந்து பிரலதசங்களில் இருக்கின்ற 

கொரணத்தினொல், இந்த நொட்டினுமடய  நீலரந்து பிரலதசங்கள் 

அழிவமடயக்கூடும். ைறுபுறைொக, இந்தத் லதொட்டங்களிலல 

நூறு ஆண்டுகளுக்கு லைலொக வொழ்ந்துவரக்கூடிய லதொட்டத் 

ததொழிலொளர்கள் ைீண்டும் இன்னுதைொரு தனியொர் 

குழுவினொிடம் தகொத்தடிமைகளொக்கப்படுகின்ற ஒரு நிமலமை 

ஏற்படுத்தப்படலொம். அதன் கொரணைொக இதமன நொங்கள் 

ஏற்கொதலபொதும், இந்த லவமலத்திட்டத்தின்கீழ் ஒவ்தவொரு 

லதொட்டத்திலிருந்தும் எத்தமன ஏக்கர் கொணி 

வழங்கப்படுகின்றது? அல்லது முழுத்லதொட்டமும் இதற்கொக 

வழங்கப்படுகின்றதொ? என்பமதயும், அவ்வொறு வழங்குகின்ற 

கொணிகமள எந்ததந்த நிறுவனங்கள் தபறுகின்றது? அதில் 

உள்ளவர்கள் யொர்? அவர்கள் முற்பணைொகச் தசலுத்துகின்ற 

ததொமக எவ்வளவு? ஆண்தடொன்றுக்குச் தசலுத்துகின்ற 

ததொமக எவ்வளவு? என்பமதயும் இந்தப் 

பொற்பண்மணகளுக்கொகச் சுவீகொிக்கின்ற  நிலங்களிலல 

இருக்கின்ற ‘லயன்’ அமறகள் ைற்றும் சையத் தலங்களுக்கொன 

ைொற்று ஏற்பொடுகள் என்ன? என்பமதயும் தகௌரவ 

அமைச்சொிடம் லகட்கின்லறன்.  

அலதலபொல, ைிக முக்கியைொக கண்டி, நுவதரலியொ 

ைொவட்டங்களில் 8 க்கும் அதிகைொன பொற்பண்மணகள் 

NLDBக்குச் தசொந்தைொனதொக இருக்கத்தக்கதொக, அதிலல 

லபொதுைொன நிலம் இருக்கத்தக்கதொக, குறிப்பொகத் லதயிமலப் 

பயிொின்மூலம் தடொலர் வருைொனத்மதப் தபறுகின்ற இந்தப் 

தபருந்லதொட்ட நிலங்கமள இந்தப் பொற்பண்மண 

லவமலத்திட்டத்திற்குப் பயன்படுத்த ஏன் 

தீர்ைொனிக்கப்பட்டது? என்பது ததொடர்பொகவும் இது 

ததொடர்பில் சம்பந்தப்பட்ட அந்தத் லதொட்ட ைக்கலளொடு 

கலந்துமரயொடப்பட்டதொ? அது ததொடர்பொன சொத்தியக்கூற்று 

ஆய்வு லைற்தகொள்ளப்பட்டதொ? என்பது ததொடர்பொகவும் 

தகௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் இந்தச் சமபக்குத் 

ததொிவிப்பொரொ? என்பமதக் லகட்டுக்தகொள்ள விரும்புகிலறன். 

நன்றி. 

 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමනප මහත්ා (කෘෂිකර්ම 

අමාත්තුමමා) 
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைலக - கைத்ததொழில் 

அமைச்சர்) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage -  Minister of  
Agriculture) 
தகௌரவ தமலவர் அவர்கலள, தகௌரவ லவலு குைொர் 

அவங்களுக்குச் தசொல்ல லவணும், சும்ைொ தபொய் 

தசொல்லொதீங்க! Parliament இலல Privilege எல்லொம் 

எடுத்துட்டு சும்ைொ தபொய் தசொல்லொதீங்க! அமத முந்தி 

உங்களுக்கு தசொல்ல லவணும். இன்று நொங்கள் 

கலதபொடயிலும் கலஹொவிலும் இரண்டு கொணி குடுத்திருக்கு; 

அது தைய். அதுக்கு Cabinet approval எடுத்து, BOI foreign-

funded projectsக்கொகத்தொன் நொங்க இமதக் குடுத்திருக்கு. 

நொங்கள் குடுத்திருக்கிற கொணியில் ஒரு லதயிமலத் லதொட்டம் - 

Tea - ஒரு ஏக்கர் சொி நொங்கள் குடுத்தில்மல. அதுவந்து bare 

land. அமத முந்தி உங்களுக்கு தசொல்ல லவணும். அதுலபொல, 

தண்ணி இருக்கிற area - waterfallக்கு கிட்ட சொி ஒண்ணுலை 

நொங்க குடுத்தில்ல. அது ைட்டுைல்ல, இந்தக் கொணி குடுக்க 

லபொலகக்குள்ள லதொட்டத்தில இருக்கிற இமளஞர்கலளொட, 

தமலவர்கலளொட, எல்லொலரொமட லபசிட்டு, அவர்களுக்கு 

explain பண்ணிட்டுத்தொன் நொங்க இது குடுத்திருக்கு. நீங்க 

கலதபொட லதொட்டத்துக்குப் லபொயிட்டுப் பொத்தீங்கன்னொ, 

உங்களுக்கு votes குடுத்த ஆட்கள்தொன் அங்க இருக்கு. நீங்க 

votes எடுத்து அஞ்சு வருஷம் என்ன தசஞ்சீங்க? இப்ப நீங்க 

கலதபொடக்கு லபொயிட்டு பொருங்க, roads எல்லொம் carpet 

பண்ணியிருக்கு. ஒரு இமளஞருக்கு அமர ஏக்கர்தொன் 

குடுத்திருக்கு தகொச்சிக்கொ லபொடுறதுக்கு. இது உங்களுக்குத் 

ததொியுைொ? நீங்க ஒரு perch சொி குடுத்திருக்கொ? நொங்க ஓர் 

இமளஞருக்கு அமர ஏக்கர் குடுத்திருக்கு. roads எல்லொம் 

நொங்க carpet பண்ணியிருக்கு. இந்தப் projectஇல 500 

ஆட்களுக்கு - இமளஞர்களுக்கு jobs குடுத்திருக்கு. ஏன் நொங்க 

இந்தக் கொணி குடுக்கிறது? உங்களுக்குத் ததொியும், நொங்க milk 

தவளிநொட்டிலிருந்துதொன் தகொண்டுவொறது. அத sufficient 

பண்றதுக்குத்தொன் இந்த projects ஐ நொங்க 

தகொண்டுவந்திருக்கு. நொங்க ஒரு லதயிமலக் கொணி சொி 

குடுக்கைொட்டம். உங்கட அரசொங்கம் இருக்கிற கொலத்தில நீங்க 

எவ்வளவு கொணி குடுத்திருக்கு? நீங்க Parliamentஇல அமதப்  

லபசினதொ? இல்ல.  
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පා්ධලිශ) තුව 

ගරු නේලු කුමාර් මහත්ා  
(ைொண்புைிகு லவலு குைொர்)  

(The Hon. Velu Kumar) 

මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමනි,- 

 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමනප මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைலக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
நீங்க லபசக்குள்ள நொன் disturb பண்ணல்ல. நொன் லபசிட்டு 

முடிஞ்சு உங்களுக்குக் லகக்லகலும். உட்கொருங்க! உட்கொருங்க!   

 

ගරු නේලු කුමාර් මහත්ා  
(ைொண்புைிகு லவலு குைொர்)  

(The Hon. Velu Kumar) 

මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමනි, මට අවසථාාව ශන න.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමනප මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைலக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ශමතැන ව ප්රසාන ප්ර ථන්්ෂ  නැහැ. ඒ නිසා එතුමාට 

අවසථාාව්ෂ ශන න බැහැ. ව ප්රසාන නඩා ශවලා නැහැ, 

මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමනි.  

 
ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

තරු ශ ලු කුමා්ධ ම ත්රීතුමනි, ශ) ශම ශහ ශ්ත අතුමරු ප්ර ථන 

අහ න පුළුව නම්ෂ නැහැ. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමනප මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைலக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
நீங்க Adjournment Question லகளுங்க நொன் Answer 

பண்லறன். இப்ப உங்களுக்கு லபச ஏலொ.  

 

ගරු නේලු කුමාර් මහත්ා  
(ைொண்புைிகு லவலு குைொர்)  

(The Hon. Velu Kumar) 

තරු ඇමතිතුමා, - 

 
ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

තරු ම ත්රීතුමනි, තරු ඇමතිතුමා ේ්තත  දීලා අවස  

ශවනතුරු ඉ න. 

 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමනප මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைலக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ஒரு தடமவதொன் லபலசலும். நீங்க இப்ப லபச ஏலொ. தம்பி 

நீங்க லகளுங்க, நொன் answer குடுக்கிறன். நீங்க தகௌரவ 

ரணில் விக்கிரைசிங்ஹ பிரதைொின்ட கொலத்தில கந்தொமனயில 

200 ஏக்கர் குடுத்திருக்கு. நீங்க சல்லி எடுத்துதொன் அததல்லொம் 

குடுத்திருக்கு.    

அதுலபொல, லபொஹிகில்லொவில 100 ஏக்கர் கொணி 

குடுத்திருக்கு. இதுவும் நீங்க சல்லி எடுத்துதொன் குடுத்திருக்கு. 

நீங்க லதொட்டத்திலுள்ள ஓரொளுக்கு சொி வீட்ட சொி 

தசய்யிறதுக்கு சல்லி குடுத்தில்ல. நொன் உங்களுக்குச் 

தசொல்லுறன், நீங்க தபொய் தசொல்லொதீங்க!  

මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමනි, එතුමාශේ ප්ර ථන්ට මම 

එතුමාශේ  ාණාශව  ේ්තත  දු නා. නැ  මම සිවහල  ාණාශව  

ේ්තත  ශන න). ශමම වයාපෘති්-[බානා කිීමම්ෂ]  බබතුමා 
න න ශනමළ තම  මම කි ශ . බබතුමා ඉඳත න ශනෝ. මම 

ේ්තත  ශන න). 

මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමනි, ශ) වයාපෘති්ට ජනතා වතු 

සවව්ධනන මණ්ඩා ල්ට අ ති වතු ශනනන  ඉඩා ) අපි දීලා 

තිශබනවා.  

(1) ඉඩා ) බදු දීමට ශ්ෝජිත වතු්ා්වල න) සහ ඉඩා ) 
ප්රමා ්. 

a) තලශබ ඩා  වතු්ා් -  ශහ්ෂශට්ා  285.03 
(අ්ෂන  704 රූේ 1 ප්ධචසථ 11.3  

b) මවු ේජි  වතු්ා් - ශහ්ෂශට්ා  43.17 
(අ්ෂන  106 රූේ 2 ප්ධචසථ 28.67  

c) ශග්රේේ වැලි වතු්ා් - ශහ්ෂශට්ා  101.21 
(අ්ෂන  250  

d) ශනේශත ට වතු්ා් - ශහ්ෂශට්ා  40.49 
(අ්ෂන  100  

 ශමම වයාපෘති ශනන සඳහා තලශබ ඩා  සහ මවු ේජි  
වතු්ා්වලි  අ්ෂන  811්ෂ සහ ශනේශත ට සහ 
ශග්රේේවැලි වතු්ා්වලි  අ්ෂන  350්ෂ අමාතය මණ්ඩා ල 
අුවමැති් මත ලබාදීමට නි්මිකයත ්. 

(2)  ජශේ ත්ෂශසේරුව අුවව බදු මුනේ තී  ් වන අත  
නැනට අ්තතිනා ) මුනල්ෂ ලබාශතන ශන මැත. ඉහත 
අ්ෂන  ප්රමා  ශවුවශව  ත්ෂශසේරුව -valuation - ලබා 
තැනීම සඳහා ත්ෂශසේරු ශනපා්ධතශ) තුව ශවත ඉදිිකප්ත 
න  ඇත. 

  ජශේ ත්ෂශසේරුව අුවව  ශ) බදු මුනල තී දු න  ශ . 
 ජශේ ත්ෂශසේරුවට තම  ශ) ඉඩා ) බදු ශන ශ .  

(3)   

 
 

(4) අනාළ ඉඩා ) තුළ ලැ ) නාම  ශහෝ  පූජනී් සථාාන 
කිසිව්ෂ පිහිටා ශන මැත. 

(5) a) ප මා්ධා් 

I. ජනාධිපතිතුමාශේ එශසෞ ාතයශේ නැ්ෂමඑ 
ප්රතිප්තති ප්රනා න්ට අුවව කිිකවලි  
සථව්වශපෝෂිත  ට්ෂ නි්ධමා ් කිීමශ) 
වැඩා සටහන ක්රි්ා්තමන කිීමම සඳහා 
සහශ්ෝත් ලබා දීම. 

අුව 

අවන

් 

වතු්ාශේ නම ඉඩා ) 

ලබාත නා 

සමාතම 

එම සමාතශ) 

අනය්ෂණ 

මණ්ඩා ල් 

බවු  

සථවශද්ශින/

විශද්ශින බව 

01. තලශබ ඩා  

වතු්ා් 

 ා) ප්ර ඩ්

(ප්ර වේ  

ලිමිකයටඩ් 

1. ශම ශහ මඩ් 

ඉමිකයති්ාසථ 2. 

ශම ශහ මඩ් 

සාෆි්ෂ සමාඩ් 

අනය්ෂණවරු 

සථවශද්ශින්  

ශ . 

02. මවු ේජි  

වතු්ා් 

හිේස ඩ් 

ඇශග්රෝ 

(ප්ර වේ  

ලිමිකයටඩ් 

1. බසථති්  

ශනෝ ලශේ 

නිශන ශල සථ 

ලීේකුමා  

ශ  ඩ්ිකශතෝ 2. 

ශන   ෆ්රැ සිසථ 

ශජෝශසේේ ප්රදීේ 

ත)ල්ත 

අනය්ෂණවරු 

සථවශද්ශින්  

ශ . 

03. ශග්රේේ වැලි 

වතු්ා් 

      

04. ශනේශත ට 

වතු්ා් 

      

2251 2252 
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II. ජනතා වතු සවව්ධනන මණ්ඩා ල් සතු වතා 
ශන නළ ඉඩා ) ේපිකමව ප්රශ්ෝජන්ට තැනීම 
සහ ජනතා වතු සවව්ධනන මණ්ඩා ලශේ බදු 
රනා්ම වැිජ කිීමම. 

 b)  නයතා අනයන් 

ශමම වයාපෘති රශ්ෝජන ප්රව්ධනන මණ්ඩා ලශේ - BOI - 

තා්ෂණක න නමිකයටුව මඟි   නයතා අනයන් සිදුන  අුවමතශන ට 

ඇත. 

මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමනි, පළමුශව ම මම ශ ලු කුමා්ධ 

ම ත්රීතුමාට එන නා  ්්ෂ කි් න නන,.  තරු ම ත්රීතුමනි, 

බබතුමා කි වා, ජනතා වතු සවව්ධනන මණ්ඩා ල් නැ  නෘෂින්ධම 

අමාතයාව ් ්ටතට ඇවිේලා තිශබනවා කි්ලා. තරු 

ම ත්රීතුමනි, බබතුම ලාශේ රණ්ඩුව අපට JEDB එන  ා ශනන 

ශන ට ඒ ර්තනශේ පාඩුව මිකයලි්න 758 . මම එ් 

 ා ත නශන ට පාඩුව මිකයලි්න 758 . බබතුමා න නවාන, අන 

ශවනශන ට ජනතා වතු සවව්ධනන මණ්ඩා ලශේ පාඩුව කී්න 

කි්ලා? අන එහි පාඩුව ව ශ්  තිශබ ශ  මිකයලි්න 182 .  මම 

මිකයලි්න 600කි  loss එන නැති න ලා තිශබනවා. මම ශ) 

අවුරුද්ශද් අත ාත් ශවනශන ට අවුරුදු 18නට පසුව ජනතා වතු 

සවව්ධනන මණ්ඩා ල් ලා  ලබන ර්තන්්ෂ බවට ප්ත න නවා. 

මශේ අමාතයාව ් ්ටශ්ත තිශබනවා, ර්තන තුන්ෂ. එන්ෂ, 

මිකයේශනෝ සමාතම. බබතුම ලාශේ රණ්ඩුව නාලශේ ඒ ර්තන්  

මිකයලි්න 600්ෂ පාඩු ලැබුවා.  අන මශේ අමාතයාව ් ්ටශ්ත 

තිශබන එම ර්තන් මිකයලි්න 600්ෂ ලා  ලබනවා. අවුරුද්න්ෂ 

ඇතුළත මිකයලි්න 1,000්ෂ ලා  ලබා තිශබනවා. 

ඊළපට මට ශප සථශේේ සමාතම  ා  දු නා. මම මාස තුනකි  

ඒශ්ෂ production එන සි්්ට 100කි  වැිජ නළා. ශ) අවුරුද්ශද් 

බිලි්න 1.4්ෂ මම ලා  ේපනවනවා. මට  ා  දීලා තිශබනවා, 

 ාජය ර්තන තුන්ෂ. එම ර්තන තුනම මට  ා  ශනනශන ට 

පාඩු ලබමිකය  තිබුශණ්. නැ  ඒ ර්තන තුනම ලා  ලබනවා. තරු 

ම ත්රීතුමනි, මම ඒවා  ා  ත්තශ්ත මශේ ශපෞද්තලින ශද්නට 

ශන ශව .  

අපි කිිකපිටි සි්්ට 100්ෂම පිට  ටි  රන්න් න නවා. 

අතිතරු ජනාධිපතිතුමාශේ බලාශප ශ  ්තතුව 2025 ශවනශන ට 

කිිකවලි  සථව්වශපෝෂිත  ට්ෂ බිහි න  න . අපි තවම පිටි ජාති 

ශබ නවා. ශලෝනශේ අශන්ෂ  ටවේ ශබ  ශ  දි්  කිික. ඒ නිසා 

අශේ බලාශප ශ  ්තතුව දි්  කිිකවලි   ට සථව්වශපෝෂිත 

න  න . අපි ශ) වයාපෘති ශතශන ශ  ඒනට . [බානා 
කිීමම්ෂ] තරු ම ත්රීතුමනි, බබතුමා මට බක නවා, project එනනට 

වතු දු නා් කි්ලා. බබතුමා න නවා ඇති, මම වතුන ශේ නමිකයළ 

තරු ් ට අ්ෂන   ාත් ත ශ  ඉඩා ) ශබදුවා, මිකයිකසථ හන න.  

එන ශනමළ තරු ශ්කුට රුපි්ේ 350,000්ෂ නින) දු නා. 

තමු නා ශසේ වතුන ශේ ශනමළ තරු ් ට  ත පහ්ෂව්ත දීලා 

නැහැ. මම ව්තශ්ත එන ශන ේශලකුට  නින) දු නා, ල්ෂණ 

තුනහමා ්ෂ. පුළුව  න) තමු නා ශසේ ගිහිේලා බ් නාාව 

තලශබ ඩා  ව්තශ්තදී කි් න.  තමු නා ශසේ තලශබ ඩා  ව්තතට 

ගිශ් ්ත, ව්තශ්ත තරු ශ්ෝ තමු නා ශසේශේ නකුේ ශනන 

නඩා ලා තම  තමු නා ශසේ ව්තශත  එව ශ . අන වනවිට 

ව්තශ්ත පා  නාපේ න  තිශබ ශ . ව්තශ්ත පා  නාපේ න ලා, 

නමිකයළ තරු ් ට අ්ෂන    ාත්්ෂ බැගි  දීලා, ශතවේ හන න 

ප්ධචසථ හත ත ශ  දීලා න  න නන, සි්ලු ශද් අපි නළා. 

තමු නා ශසේලා ශද් පාලන වාසි ත න හනනවා.    

 

ගරු නේලු කුමාර් මහත්ා  
(ைொண்புைிகு லவலு குைொர்)  

(The Hon. Velu Kumar) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

තරු ඇමතිතුමා ප්ර ථන්ට ේ්තත ් දී අවස  වු ාට පසුව 

බබතුමාට අවසථාාව ශන න).  

 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමනප මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைலக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමනි, ශ)වා ජනතා වතු සවව්ධනන 

මණ්ඩා ල්ට අ ති ඉඩා ). ශ්ත තහ්ෂ ශහෝ කිසිදු ශන්්ෂ නැති ඉඩා ) 

තම  ශ) විශද්  වයාපෘති්ට දීලා තිශබ ශ . ශ)න බිලි්න 

තුනහමා න project එන්ෂ. ශමම වයාපෘති් මශේ අමාතයාව ් 

්ටශ්ත ශන ශව , අශේ තරු ශහේ ්ත  ාජය අමාතයතුමාශේ 

අමාතයාව ් ්ටශ්ත තම  සිදු ව ශ . ශ)ශන  වතුන ශේ 

අ්ට කිසිම හානි්්ෂ ශවලා නැහැ.  

තරු ම ත්රීතුමා, මම වතුන ශේ තරු ්  200 ශනශනකුට 

අ්ෂන   ාත් ත ශ  ඉඩා ) දීලා තිශබනවා. ශ) project එන 

තුළි   ්ෂණා 500්ෂ හ)බ ශවනවා. ඒ නිසා ශමතුමාට නැ  

ව්තශ්ත බැහැලා ් න බැික එන  ශවලා තිශබ ශ . ව්තශ්ත 

බැහැලා ගිශ් ්ත ශ ලු කුමා්ධශේ ශබේල තලවා අතට ශනනවා. 

ඇ  ඒ? ඒ මිකයනිසු ට කිසි ශන්්ෂ න  නැහැ. අපි ශනමළ 

ශන ේශලෝ ටිනට ඉඩා ) ටින දීලා, බ්ෂශනෝම න ලා තිශබ ශ . 

තරු ම ත්රීතුමනි, ඒන නිසා තමු නා ශසේට අන පාශ්ධ ් න බැික 

නිසා තමු නා ශසේ ශ)නට ඊ්ධණයා න නවා. නමු්ත ශමතැන 

කිසිදු වැ දි තුවශනුවව්ෂ ශවලා නැහැ. තරු ම ත්රීතුමනි, මම 

වතකීමකි  බබතුමාට කි්නවා, එන ශ්ත තහ්ෂ තලව න දීලා 

නැහැ කි්න නා  ්. බබතුමාට වඩා ා මා තුළ වතුන ශේ 

තරු ්  ශනශ හි රන ්්ෂ තිශබනවා. මට වෘ්තති් සමිකයති්්ෂ 

තිශබනවා. මා ළප සාමාජින්  8,000්ෂ ඉ නවා . බබතුමා ළප 

ඉ ශ  180ශනනා . බබතුමාට වඩා ා මම ශනමළ මිකයනිසු ට 

රනශ  . ඒන මතන තබාත න. එතුමාශේ ප්ර ථන්ට පිළිතු  

එච්ච  , මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමනි.  

 
ගරු නේලු කුමාර් මහත්ා  
(ைொண்புைிகு லவலு குைொர்)  

(The Hon. Velu Kumar) 

මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමනි, මම point of Order එන්ෂ 

ඉේලුවා. 

 
ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශම න්ෂන, බබතුමාශේ point of Order එන? 

 
ගරු නේලු කුමාර් මහත්ා  
(ைொண்புைிகு லவலு குைொர்)  

(The Hon. Velu Kumar) 

තරු ඇමතිතුමාශත  මම අසා සිටිශේ මට තලශබ ඩා  ව්තතට 

් න පුළුව න, බැිකන කි්න එන ශන ශව . [බානා කිීම)] 

 
ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒන point of Order එන්ෂ ශන ශව , තරු ම ත්රීතුමා.  

මීළපට ස ාව නේතබන අවසථාාශ  ශ්ෝජනාව, තරු නලි  

බණ්ඩා ා  ජ්මහ මැතිතුමා. 
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පා්ධලිශ) තුව 

කුලියාිළටිය නසෝහල අාංග ම්පූර්ණ ශික්ෂණ 

නසෝහලක් නල   ාංවර්ධනය කිරීම 
குளியொப்பிட்டிய மவத்தியசொமலமயப் 

பூரணத்துவமுமடய லபொதனொ மவத்தியசொமலயொக 

அபிவிருத்திதசய்தல் 
DEVELOPMENT OF KULIYAPITIYA HOSPITAL AS A FULLY-

EQUIPPED TEACHING HOSPITAL 

 
[අ. ා. 4.50] 

 

ගරු නලින් බණ්ඩාස ජයමහ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමනි, අන දින ස ාව නේතබන 

අවසථාාශ  මා පහත සඳහ  ශ්ෝජනාව ඉදිිකප්ත න නවා: 

"කුලි්ාපිටි් ශ ෝහල ශ) වනවිට ශි්ෂණ  ශ ෝහල්ෂ ශලස තැසේ න  එහි 

සි්ලු නා්ධ් මණ්ඩා ල් පළා්ත ස ාශව  මනයම  ජ්ට අුවයු්ෂත න  

ඇත. කුලි්ාපිටිශේ පිහිටා ඇති ව්ඹ වි ථවවිනයාලශේ ම,තනදී ර )  නළ 

නවනය විනයා පීය්ට සමතාමීව ශි්ෂණ  ශ ෝහල්ෂ බවට ප්ත නළ ශමම 

ශ ෝහල මහාචා්ධ් ඒනන්්ෂ ඇතුළ්තව සවව්ධනන් කිීමමට සැලසු) න  

ශප  පැවති ්හපාලන  ජ් සමශේ අ් වැශ්  මුනේ න ශව  න  තිබුක .  

තවන, කුරු ,තල මහ ශ ෝහල න මීට සමතාමීව ශි්ෂණ  ශ ෝහල්ෂ ශලස 

සවව්ධනන් කිීමමට මූලින සැලසුශ) ඇතුළ්තව තිබුක . නමු්ත ශ) වනවිට 

කුලි්ාපිටි් ශි්ෂණ  ශ ෝහල මහාචා්ධ් ඒනන්්ෂ ඇතුළ්තව සවව්ධනන් 

කිීමශ) නටයු්තත නවතා නමා, කුලි්ාපිටි් ශ ෝහල ශි්ෂණ  ශ ෝහල්ෂ 

ශලස ඉදිික්ට පව්තවා ශතන ශන ශත සථ, නැවත ශප  ත්ත්තව්ට සථාාපිත 

කිීමමට්ත නටයුතු න මිකය  ්න බව නැනත නට ලැබී ඇත. එම නිසා ව්ඹ 

වි ථවවිනයාලශේ පිහිටා ඇති නවනය විනයා පීය්ට සමතාමීව කුලි්ාපිටි් 

ශි්ෂණ  ශ ෝහල අවතස)පූ්ධ  ශි්ෂණ  ශ ෝහල්ෂ ශලස සවව්ධනන් න , 

ඉදිික්ට පව්තවා ශතන ්න ශම  ශමම තරු ස ාවට ශ්ෝජනා න මිකය.එ 

මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමනි, මම හිතන විධි්ට ශම් 

පසුගි් නාලශේ දී්ධඝ ව ශ්  සානච්ඡා න පු ප්ර ථන්්ෂ. අපිට 

තිශබන නනතාටුව ශ)න .  කුලි්ාපිටි් ශ ෝහල ශි්ෂණ  

ශ ෝහල්ෂ ශලස 2019.01.25 වැනි දින ශබ ශහ ම විධිම්තව තැසේ 

නළා. නමු්ත පසුගි් නාලශේ හිටපු ඇමතිතුමිකය් කි වා, ශ) තැසේ 

කිීමම විධිම්තව න  නැහැ කි්ලා . ඒන ස)පූ්ධ  අසතය්්ෂ.  

ව්ඹ වි ථවවිනයාල් 1991දී අුවබද්න වි ථවවිනයාල්්ෂ ශලස 

ර )  නළා. පසුව, 1999දී එ් ජාතින වි ථවවිනයාල්්ෂ ශලස 

සථාාපිත නළා. ව්ධතමානශේ එ් පීය හ්කි  සම විත 

අවතස)පූ්ධ  වි ථවවිනයාල්්ෂ විධි්ට නටයුතු න මිකය  පවතිනවා. 

ශමම වි ථවවිනයාල් වයාපා  අනය්න හා මූලය පීය්, නෘෂින්ධම 

හා වැවිලි නළමනාන   පීය්, තා්ෂණ  පීය්, වයවහාිකන විනයා 

පීය්, පශුස)ප්ත, ධීව  හා ශපෝණ  පීය් හා නවනය පීය් කි්න 

පීයවලි  සම විත  ශවනවා. 

ව්ඹ වි ථවවිනයාල් කුලි්ාපිටි් නත ්ට ඉතාම රස නශේ 

අ්ෂන  133න භූමිකය ප්රමා ්න පිහිටා තිශබ ශ . එම 

වි ථවවිනයාල්ට අ්්ත නෘෂින්ධම හා වැවිලි නළමනාන   පීය් 

ඇතුළ්ත ශවනම  පිකශ්ර්්ෂ මානුනශ්ධ තිශබනවා. තරු තුණා  ඉුනනිේ 

ම ත්රීතුමනි, එම වි ථවවිනයාලශේ නවනය පීය් පිහිටි ලබු්ා් 

ප්රශද් ් තිශබ ශ  කුලි්ාපිටි් නත ශේ ඉඳ  කිශලෝමීට  

ශනන්ෂ වාශේ දුික ; ඉතාම ළඟි . එ් අපි ශනශනනාම න නා අශේ 

අසේවැසි නත ්. කිශලෝමීට  ශනන්ෂ ත ) රස නශේ පිහිටි, 

සි්ලු ඉදිකිීම) න  තිශබන එම නවනය පීය් සඳහා, ඉඩා ) අ්ත 

ප්ත න  තැනීමට රුපි්ේ මිකයලි්න 70්ෂ, ඉදිකිීම) නටයුතුවලට 

රුපි්ේ මිකයලි්න 2,314්ෂ, ේපන   මිකයල දී තැනීමට රුපි්ේ 

මිකයලි්න 818්ෂ රදි ව ශ්  වි්න) න  තිශබනවා. මුළු එනතුව 

රුපි්ේ මිකයලි්න 3,229්ෂ වනවා. ශ) ශි්ෂණ  ශ ෝහේ වයාපෘති් 

නැනට ක්රි්ා්තමන ශවමිකය  පවතිනවා. මූලින ශ ෝහල 

2018.10.26වැනි නා ශි්ෂණ  ශ ෝහල්ෂ බවට ප්ත ශවනවා.  

නැබිනේ අුවමැති් ලැශබනවා, 2019.08.19වැනි නා. ප්රතිපානන 

නි්ධශද්  න ලැශබනවා. ඒ අුවමත සැලසු) පිළිශ්ල න නවා. 

වයාපෘති ශන  ත්රා්තතුව පිළිත වනවා. ඒ වාශේම නා්ධ් 

මණ්ඩා ල්ට අුවමැති් ලැශබනවා. පාවශු පීම්ෂණාව  සිදු න  

තිශබනවා. නවනය පීයශේ මහාචා්ධ් ඒනන්, හදිසි අනතුරු 

වාේටු සවකී්ධ ් සහ නවනය නිල නිවාස සථාාපිත කිීමම සඳහා 

මුේතල තැබීම 2019.08.31වැනි නා සිදු ශවලා තිශබනවා. ඒ සි්ලු 

ශද්වේ සිදු ශවලා තිබි්දී තම  ශ) ශවනස සිදු ශවමිකය  

පවති ශ . රණ්ඩුව්ෂ ශවනසථ ශවද්දී ශ) වාශේ ශවනස්ෂ සුදුසු 

නැහැ. ශමහිදී අපට තිශබන ප්ර ථන් තම , නවනය පීය් 

කුලි්ාපිටිශේ පිහිටුවා තිබි්දී්ත, ඒ සඳහා ශිණය නණ්ඩා ා්) තුන්ෂ 

අ ශතන තිබි්දී්ත, මහාචා්ධ් ඒනන් කුලි්ාපිටිශ්  

කුරු ,තලට ශතන ් න තී දු ව ශ  ඇ  කි්න එන.  

ශ) ශ්ෝජනාව සථික  න න අශේ තරු අුව  ප්රි්න්ධ න ්ාපා 

ම ත්රීතුමා නාා න ද්දී කි් , ශ)ශ්ෂ ඇ්තත විසථත ්. ඇ්තතටම 

ශමශහම ශව න ශහේතු ශවලා තිශබ ශ  ශම න්ෂන? එන 

 පුද්තලශ්කුශේ, ශනශනශනකුශේ අව යතාව මත තම  ශ) සිදුවීම 

ශව ශ . ඒන තම  අපට තිශබන නනතාටුව.  

අපි ශ) ස)බ නව විද්වතු ශත  සම විත නමිකයටුව්ෂ ප්ත 

න  තිබු ා. ශමහි සඳහ  වනවා, එRecommendations made by 

the Committee appointed to look into the issues of the 

Wayamba University-Professorial Unit" කි්ලා. ඒ නමිකයටුව 

සඳහා Prof. Vasanthi Arasaratnam, Chairperson, Standing 

Committee on Medicine and Dental Sciences, Prof. Jayantha 

Jayawardena, former Director, PGIM සහ Prof. Suarangi 

Yasawardena, former Dean, Faculty of Medical Sciences, ශ්රී 

ජ්ව්ධනනපු  වි ථවවිනයාල ් ; ්න අ්  ප්ත න  තිබු ා. ඒ 

අ්ශත  සම විතව ප්ත වුණු ශ) නමිකයටුව නි්ධශද්  දීලා 

තිශබනවා. ඒ නමිකයටුව පැහැදිලිව කි්ා තිශබනවා, ශ) සථාාන් - 

[බානා කිීමම්ෂ]  

මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමනි,  අතැන ම ත්රීවරු  පිිකස්ෂ 

න, තහනවා. මට ඒන බානාව්ෂ.   

 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

තරු ම ත්රීතුම ලා නි්මිකයත රසනවලට ් න. 

 

ගරු නලින් බණ්ඩාස ජයමහ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමනි, කුලි්ාපිටි් ශි්ෂණ  ශ ෝහල 

කුරු ,තලට ශතන ් ශ  ඇ  කි්න බ පතළ ප්ර ථන් අන 

අපට අහ න සිදු ශවලා තිශබනවා. ඒනට එන එන ශහේතු 

කි්නවා. 2019 ව්ධණශේ කුලි්ාපිටි් ශ ෝහලට ඇවි්ත තිශබනවා, 

ශ ෝගී  65,000්ෂ. ශ ෝගී  65,000්ෂ කුලි්ාපිටි් ශ ෝහලට 

එද්දී කුරු ,තල ශ ෝහලට ශ ෝගී  210,000්ෂ ගිහි  තිශබනවා. 

කුරු ,තල ශ ෝහශේ තිශබන ඒනන සි්ේල කුලි්ාපිටි් 

ශ ෝහශේ නැහැ. අනාළ අව  නැති නිසා සමහ  ශ ෝගී  

කුලි්ාපිටි් ශ ෝහලට එ ශ  නැහැ. බවු  කුරු ,තලට, 

ශන ළඹට ශහෝ මීතමුවට ්නවා. සි්ලු ඒනන සහිත මහාචා්ධ් 

ඒනන් පිහිටුවූවා න) එම ශ ෝහලට පැමිකයශ න 65,000්ෂ වූ 

ශ ෝගී  ප්රමා ් වැිජ ශවනවා. එතශන ට, කුලි්ාපිටි්ට එන 

ශ ෝගී  වි ාල ප්රමා ්්ෂ transfer න නවා, කුරු ,තලට ශහෝ 

ශන ළඹට. එවිට ඒ තනබන් නැති ශවනවා. ශ ෝගී  65,000්ෂ 

2255 2256 



2021 ශන වැ)බ්ධ 10 

කි් ශ  ශප ිජ ත න්ෂ ශන ශව . කුරු ,තල ශ ෝහශේ 

අලුති  මහාචා්ධ් ඒනන්්ෂ පිහිටුවනවා න), එශහම නැ්තන) 

එතැනට වි ථවවිනයාල් අලුති  ශතන ්නවා න) වි ාල මුනල්ෂ 

වි්න) න  න සිදු ශවනවා. ශ) ශත ේශලෝ මහාචා්ධ් ඒනන් 

කුරු ,තල පිහිටුවූශව ්ත ඒ නවනය පීයශේ නරුව ට 

කුලි්ාපිටිශේ ඉඳ  අනය්න නටයුතු සඳහා කිශලෝමීට  38්ෂ 

් න ශවනවා. Traffic එන්ත එ්ෂන, ඒ කිශලෝමීට  38 ් න 

පැ් එනහමා ්ෂ විත  ්නවා. ඒ තැන තරු අුව  ප්රි්න්ධ න ්ාපා 

ම ත්රීතුමා්ත න නවා, අශේ තරු මහාචා්ධ් චිකත ශහේ ්ත 

ම ත්රීතුමා්ත න නවා, ඒ වාශේම අශේ තරු සම ප්රි් ශහේ ්ත 

ම ත්රීතුමා්ත න නවා. වි ථවවිනයාල් කුලි්ාපිටිශේ ති්ාශතන 

මහාචා්ධ් ඒනන් කුරු ,තල පිහිටුවීම හ හා ඒ නරුව ට වි ාල 

පීඩා ාව්ෂ ඇති ශවනවා වාශේම, එහි ්,මට සහ ඒමට 

වි ථවවිනයාල්ට වි ාල පිිකවැ්කු්ත න  න සිදු ශවනවා. ඒ නිසා 

ශ)න ඇ්තතටම අුවව  ක්රි්ාව්ෂ.  

ශ)  ශේ වි  ථවවිනයාල ඉතිහාස් තැන ශස ්ා බලන ශන ට 

අපට ශ) නා  ් පැහැදිලි න ත න පුළුව . එහිදී අපට 

ේනාහ  ්්ෂ හැටි්ට කි් න පුළුව , ශේ ාශනක ් 

වි ථවවිනයාල් තැන. ශේ ාශනක ් වි ථවවිනයාල්ට සමතාමීව 

ශේ ාශනක ශේ තිබුණු ශ ෝහල ශි්ෂණ  ශ ෝහල්ෂ බවට ප්ත නළා. 

ුවව  Hospital එන කිශලෝමීට  පහ්ෂ දුික  තිශබනවා කි්ලා 

ඒන ශි්ෂණ  ශ ෝහල්ෂ බවට ප්ත නශළේ නැහැ. එතශන ට 

ශේ ාශනක ් ශ ෝහල ඉතාම ශ තශ්  දියුණු වු ා.  න ාපිටි් 

ශ ෝහල ඉතාම කුඩා ා ග්රාමී් ශ ෝහල්ෂ විධි්ට තිබු ා. මහශමෝන  

ශ ෝහල තිබි්දී න ාපිටි් ශ ෝහල දියුණු නළා, රුහු  

වි ථවවිනයාලශේ නවනය පීය්ට සමතාමීව. ඒ නිසා ඒවා්ත දියුණු 

වු ා.  

මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමනි, ශ) ත නා තී දුව ඉතාම 

අුවව  තී දුව්ෂ කි්ලා  මා හිත ශ . අපි න නවා, ශ) 

තී දුව පිටුපස නවුන ඉ ශ  කි්ලා. එ්ෂත ා 

නවනයව ශ්කුශේ, එශහම නැ්තන) නවනය සවත)වල 

නා්නශ්කු ්ැ  කි්ාත නා ශනශනකුශේ වුවමනාවට ශ) 

 ජශේ ශත ඩා ්ෂ ශද්වේ ශවනවා කි්ලා අපි න නවා. ඒ වාශේම 

ශ) රණ්ඩුශ  සිටින, කුරු ,තල දිසථත්රි්ෂන් නිශ්ෝජන් න න 

නැබිනේ ඇමතිව ශ්කුශේ්ත අව යතාව මත තම  නැනට 

්ාා්ධා්්ෂ බවට ප්ත ශවලා තිශබන, එම වි ථවවිනයාල්ට අව ය 

මහාචා්ධ් ඒනන් කුලි්ාපිටි් ශ ෝහශේ පිහිටුව ශ  නැ්තශ්ත. 

අශන්ෂ අතට, එම මහාචා්ධ් ඒනන්ට අව ය ප්රනාන ඒනන 5  

4්ෂ ම කුලි්ාපිටි් ශ ෝහශේ තිශබනවා. ළමා ඒනන්, නා තා 

ඒනන්, නවනය ඒනන් වාශේම  ලය නවනය ඒනන්්ත එහි 

තිශබනවා. කුලි්ාපිටි් ශ ෝහලට නැනට නැ්තශ්ත මශනෝ නවනය 

ඒනන්්ෂ විත  . ඒ සඳහා අව ය ශත ඩා නැඟිලි ඉදිකිීම) සි්ේල 

ර )  න  තිශබනවා. ඒ සඳහා වි ාල මුනල්ෂ වැ් න  

තිශබනවා. නැනටම්ත වැ් න පු මුනල්ෂ තිශබනවා. එම නිසා ශ) 

නා  ් පිළිබඳ කිසිදු ත්ධන්්ෂ නැහැ. මීට අනාළ නමිකයටුශ  

වා්ධතාව්ත මා ළප තිශබනවා. එම නමිකයටු වා්ධතාව්ත මම  වාගත්* 

න නවා. 

එන එ්ෂශනනාශේ අව යතා අුවව ශන ශව , ශ) නමිකයටු 

වා්ධතාව අුවව අපි නටයුතු නළ යුතු . නමිකයටුව්ෂ ප්ත න  

තිශබනවා ශ . ඒ නමිකයටුශ  වා්ධතාව අුවව නටයුතු න  න කි්න 

එන තම  මම කි් ශ . ශම නන, එන පැ්තතකි , කුලි්ාපිටි් 

කි් ශ  කුරු ,තල දිසථත්රි්ෂනශේ -කුරු ,තල නත ශ්  

පසුව තිශබන- ප්රනාන ේපනත ්. අන කුරු ,තල ශ ෝහල රශ්රිතව 

වි ාල තනබන්්ෂ තිශබනවා. කුරු ,තල ශ ෝහල තවදු ට්ත දියුණු 

න  න එහි ඉඩා  නඩා ) නැහැ. නමු්ත, කුලි්ාපිටිශේ එශහම 

ශන ශව . එතැන ඉඩා  නඩා ) තිශබනවා, ඒ වාශේම ්ටිතල 

පහසුන) සි්ේල්ත තිශබනවා. සමහ  විට, මහාචා්ධ්වරු ශේ 

නරුව ට ඉශතන ත න පහසුන) ලබා ශන න නන, බව- හැබැ , 

මා ඉශතන ත්ත කුලි්ාපිටි් මනය මහා විනයාල් න ඇතුළ්තව 

කුලි්ාපිටි් කි් ශ  අනයාපන ශ්ෂ ද්රසථාාන්්ෂ. කුරු ,තල 

ප්රනාන පාසේ අභි වා ් න පුළුව  අනයාපන ප්රතිලල 

කුලි්ාපිටි් ප්රශද් ශේ පාසේ ශප වා තිශබනවා. ඒ සි්ලු 

ශත  තුරු සහිත ශමම ශේඛන මම  වාගත්* න නවා. එම නිසා 

අපට එම සථාානශේ කිසිම අඩුව්ෂ කි් න නැහැ. 

කුලි්ාපිටිශ්  එම ශි්ෂණ  ශ ෝහල ඉව්ත න ලා මහාචා්ධ් 

ඒනන් කුරු ,තලට ශතන ්,මට කිසිදු පනනම්ෂ නැහැ. 

එවැ න්ෂ පිළිබඳව ශන ශහේව්ත කි්ලා නැහැ; කිසිම ශනශන්ෂ 

කි්ලා නැහැ. 

අන ශ) ප්ර ථන්ට ේ්තත  ශන ශ  නවුන කි්ලා මම න ශ  

නැහැ. අශේ තරු අනයාපන ඇමතිතුමා නැ  ශ) තරු ස ාශ  

නැහැ. නමු්ත, නාශත  ශහෝ ේ්තත ්්ෂ ලැශබ . හැබැ , අපි 

වතකිව යුතු ේ්තත ්්ෂ බලාශප ශ  ්තතු ශවනවා. මම න නවා, 

ශමතැන සිටින රණ්ඩු ප්ෂණශේ බහුත ්්ෂ ම ත්රීවරු එ් 

කුලි්ාපිටිශේ පිහිටුවි් යුතු  කි්න පනනශ) ඉඳ  නාා න න 

බව.  

මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමනි, මම ශ) පිළිබඳව දී්ධඝව නාා 

න  ශ  නැහැ. ශ) ස)බ නශ්  වි ාල මහජන නැලඹීම්ෂ 

ඇති වු ා. නැනට්ත ඒ ත්ත්තව් තිශබනවා. තරු අුව  ප්රි්න්ධ න 

්ාපා මැතිතුමා, තරු චිකත ශහේ ්ත මැතිතුමා, තරු න්ාසිික 

ජ්ශසේන  මැතිතුමා, තරු සම ප්රි් ශහේ ්ත මැතිතුමා ඇතුළු 

සි්ලුශනනා ශ) නා  ් තැන න නවා. අපි තරු 

ජනාධිපතිතුමාශේ අවනාන් ශ) ශනශ්ධ ශ් මු න  තිශබනවා. 

්ාා්ධා්්ෂ බවට ප්ත ශවලා තිශබන, කුලි්ාපිටි් ශි්ෂණ  

ශ ෝහලට හිමිකය, ව්ඹ වි ථවවිනයාලශේ මහාචා්ධ් ඒනන් ඒ 

සථාානශේම පිහිටුව න කි්න ඉේලීම තම  අපි න  ශ .  

සථතුති .  

 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළපට, ශ්ෝජනාව සථික  කිීමම, තරු අුව  ප්රි්න්ධ න ්ාපා 

ම ත්රීතුමා. බබතුමාට විනාිජ 4න නාල්්ෂ තිශබනවා. 

 [අ. ා. 5.00] 

 

ගරු අනුස ප්රියදර්ශයීයන යාපා මහත්ා 
(ைொண்புைிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொபொ)  

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමනි, තරු නලි  බණ්ඩා ා  ජ්මහ 

ම ත්රීතුමා ඉදිිකප්ත නළ ශ්ෝජනාව ශද් පාලන ශේන්කි  

ශත  ව මම ශ) අවසථාාශ  සථික  න නවා. 

විශ ේණශ් ම කුලි්ාපිටි් නවනය විනයාල් ර )  කිීමම 

කුලි්ාපිටි් වි ථවවිනයාලශේම දිගුව්ෂ. එ් ර )  කිීමම සඳහා 

2257 2258 

————————— 
*  පු ්ත්කාලනේ ත්බා ඇත්. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 

————————— 
*  පු ්ත්කාලනේ ත්බා ඇත්. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පා්ධලිශ) තුව 

දී්ධඝ නාල්න සිට අනහස්ෂ තිබු ා. පසු ගි් නාලශේ එ් ර )  

වු ා. මට මතන , අපි එනැ්ට කිරුළඑ ්ටශ්ත්ත කුලි්ාපිටි් 

වි ථවවිනයාල්ට නැවැ ත රශ්ෝජන ැදස්ෂ නළ බව. අනයාපන 

නලාප්න පිහිටා තිශබන එම වි ථවවිනයාලශේ නවනය පීය් 

ර )  ශවලා ශ) වන විට නණ්ඩා ා්) තුනන ශිණයශ්ෝ එම 

නවනය පීයශේ ඉශතන ත නවා. ඒ ඉශතන ත නා ශිණය 

ශිණයාව ට 4වන අවුරුද්ශද්දී මහාචා්ධ් ඒනන්්ෂ අව ය . 

සාමානයශ්  මහාචා්ධ් ඒනන්්ෂ කි් ශ , ඉශතන ත නා 

සථාානශේ ඉඳලා නි  ත ශ්  ්ා යුතු, ඉ්ෂමනි  ්ා යුතු 

සථාාන්්ෂ. ඒ සඳහා අව ය න න සි්ලු හැකි්ාව  කුලි්ාපිටි් 

ශ ෝහලට තිශබනවා. එ් ශි්ෂණ  ශ ෝහල්ෂ න ලා තිශබනවා. 

එන අව ්්ෂ පම   ර )  න  න තිශබ ශ . එතැනට 

අව ය ශවලා තිශබ ශ  ශත ඩා නැඟිේල්ෂ පම  . ඒ ප්රශද් ශේ 

ජන්ා තම ශේ මුනලි  එම ශත ඩා නැඟිේල ඉදින  ශන න 

නැමැති  කි්ලා්ත අපට කි්ා තිශබනවා. ඒ ප්රශද් ශේ අ් 

හැටි්ට අපි කුලි්ාපිටි් වි ථවවිනයාලශේ දියුණුව තැන නේපනා 

න නවා. අපට කිසි ප්ර ථන්්ෂ නැහැ, කුරු ,තල ශ ෝහල ශි්ෂණ  

ශ ෝහල්ෂ බවට ප්ත කිීමම පිළිබඳව. නමු්ත, ඒ ශිණය ශිණයාව  

අනයාපන් ලබන සථාානශේම එම මහාචා්ධ් ඒනන් සථාාපිත 

නශළේ නැ්තන), එ් මහ්ත ප්ර ථන්්ෂ බවට ප්ත ශවනවා. ශම නන, 

ශ) වන විට ඒ සඳහා වි ාල වි්නම්ෂ න  තිශබනවා. නවනය 

විනයාල් හනලා ඉව  . අවත ස)පූ්ධ  ශත ඩා නැඟිලි සහිතව, labs 

සහිතව ඒන හනලා තිශබනවා.  

එශහම න), මහාචා්ධ් ඒනන් එතැනි  ඉව්ත න  ශ  

ශම න ශහේතුව්ෂ නිසාන කි් න අපි න ශ  නැහැ. ශ) පිළිබඳව 

ඉදිිකප්ත න පු වා්ධතාව මම්ත කිශ් වා. එම වා්ධතාව ඉදිිකප්ත 

න  තිශබ ශ  මහාචා්ධ්වරු තු  ශනශන්ෂ. මට තිශබන 

ශත  තුරු හැටි්ට වි ථවවිනයාල ප්රතිපානන ශන මිකයණ  ස ාව 

ශන ශහ මව්ත නැමැති නැහැ එම ඒනන් එතැනි  ශතන ් න. 

තම ට අ ති නැති බල්්ෂ පව ාශතන තම  ශසෞඛය 

අමාතයාව ් ශ) නටයු්තත න  ශ . ශසෞඛය අමාතයාව ් 

්ටශ්ත ශ ෝහල තිශබන එන ඇ්තත. නමු්ත, ප්රතිප්තති්්ෂ හැටි්ට 

ශ) නා  ් ස)බ නශ්  ක්රි්ා්තමන ශව න නන, 

වි ථවවිනයාල ප්රතිපානන  ශන මිකයණ  ස ාව. ඒ අ් කිසිශසේ්ත කි්ලා 

නැහැ, එශ)න ශමතැනි  ඉව්ත න  න නන,එ කි්ලා. ඒ නිසා 

මම වි ථවාස න නවා, අශේ  ජ් ශ) පිළිබඳව ඉතා ශහ ඳට 

නේපනා න ලා පැහැදිලි තී  ්්ෂ ශන  කි්ලා. ශම නන, ශ) 

නා  ් පිළිබඳව මහ ජනතාව තුළ විවින අනහසථ තිශබනවා. 

ශබෞද්න භි්ෂෂූ  වහ ශසේලාශේ ්) මත්්ෂ තිශබනවා. ඒ නිසා 

ඒ සි්ලු ශනනා නි  ත ශ්  අපි්ත එ්ෂන නාා න නවා. අපි්ත ඒ 

අ් එ්ෂන ශ) නා  ් තැන නාා න ලා තිශබනවා. ශ)න 

ශද් පාලන ප්ර ථන්්ෂ ශන ශව , ශද් පාලනශ්  බේබට ගි් 

ප්ර ථන්්ෂ. අපට තිශබන ශත  තුරු අුවව, එ්ෂත ා වෘ්තති් 

සමිකයති්න වුවමනාව්ෂ මත තම  ශම් ශනශ  ශ . ඒ 

ශත ේල ට එශහම න  න පුළුව න කි්ලා මම න ශ  නැහැ. 

හැබැ , ශන ශ්කු්ත නරුණු කි්නවා.  

  කුරු ,තල දිසථත්රි්ෂන් ත්තශත ්ත, කුරු ,තල සහ 

කුලි්ාපිටි් කි වාම ශනවැනි අත නත ් කුලි්ාපිටි්. 

දිසථත්රි්ෂනශේ වි ාල පිිකස්ෂ කුලි්ාපිටි් ශ ෝහශල  ප්රතිනා  

ලැබීමට එනවා. ඒ නිසා කුලි්ාපිටි් ශ ෝහල දියුණු වනශන ට, 

නවනය විනයාල් දියුණු වන ශන ට ඒ හ හා ඇති වන සමාජ 

ප්රශබෝන්්ත අපට බලපානවා. මම වි ථවාස න නවා,  ශ) ශවලාශ  

 ජ් ඥානව ත ශලස  ක්රි්ා න ලා, එම මහාචා්ධ් ඒනන් 

කුලි්ාපිටි්ට ලබා දීලා, හත  වන වසශ්ධ ඉඳලා ඒ නරුව ට 

මහාචා්ධ් ඒනන් ්ටශ්ත අනයාපන් ලබ න ඉඩා  සලසා ශන  

කි්ලා. ඒ ශනශ හි  ජශේ අවනාන් මම නැවත ව ්ෂ ශ් මු 

න වමිකය , තරු නලි  බණ්ඩා ා  ජ්මහ ම ත්රීතුමා ශතනා 

ශ්ෝජනාව නැවත ව ්ෂ  ඉතා නන,නමිකය  සථික  න මිකය  මශේ 

නාාව අවස  න නවා. 

 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 තරු ණා ්ෂකි්   ාජපු්තති    ාසමාක ්ෂන) ම ත්රීතුමා. 

බබතුමාට විනාිජ 5න නාල්්ෂ ති ශබනවා. 

 
[5.04 p.m.] 

 

ගරු ෂාණක්කියන් සාජපුත්තිසන් සා මාණික්කම් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சொணக்கியன் ரொஜபுத்திரன் இரொசைொணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

Hon. Presiding Member, I do not want to spend a lot 
of time on this matter. Since the Hon. State Minister is 
going to respond, I only want to bring some matters to 
her attention. Listening to the speeches of the Hon. 
Members who spoke before me, I feel that this is a very 
fair request, considering the fact that the students have to 
travel 40 kilometres to get to this new facility or 
professorial unit.   

Hon. State Minister, as you are somebody in this 
Government for whom I have the utmost respect because 
of your conduct in the last one and a half years, I would 
like to bring three matters to your attention. I have raised 
these matters in the House through Questions for Oral 
Answers, but those were never rectified. But, I hope that 
you would be able to rectify those matters. The first 
matter is that there are three hospitals in Panchenai, 
Kulawadi and Pulipanjakal in Batticaloa. I want them to 
be registered as Primary Medical Care Units. Currently, 
we are conducting mobile health services at those places. 
We have the necessary buildings and equipment. So, 
again, I would like to request you to consider registering 
them as PMCUs.   

The second matter is that recently, there were about 
700 midwives appointed throughout the country. But, 
however, only five midwives were given to the Eastern 
Province, the reason being that there was an over-
allocation of human resources to Ampara and Kalmunai 
with 39 and 10 midwives, respectively. I am not 
requesting you to remove them, but to consider these 
appointments based on the requirements of the RDHS, 
Batticaloa because we have about 50 vacancies in 
Batticaloa. There are a number of midwives, very young 
girls, from Batticaloa working in the Kalubowila Hospital 
and in other hospitals in Colombo and other districts, 
which are very far from their hometowns. So, I would 
like to request you to look into this matter too.  

The third matter is that - I was told that there are 
Consultant VPs being appointed right now - we need 
three VPs: one, for Valaichenai Hospital, one, for Eravur 
Hospital and one, for Kattankudy Hospital. Two of those 
are Base Hospitals and we do not have VPs there. So, 
Hon. State Minister, I would like you to consider these 
three matters. Also, as in the case of any district, we also 
have issues with regard to the cadre - the major staff and 
the minor staff - of the hospitals. So, I would like you to 
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consider those matters, and pay a visit to Batticaloa, if 
possible, and rectify those issues.  

Finally, please consider upgrading the Mahiladithivu 
Hospital as a Base Hospital. Currently, we have the 
population and the resources required and it just needs to 
be upgraded.  

Thank you very much, Hon. Nalin Bandara Jayamaha, 
for giving me the opportunity to say a few words. I hope I 
have not taken too much of the time of the House.  

Thank you very much.   
 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

තරු (මහාචා්ධ්  චිකත ශහේ ්ත ම ත්රීතුමා. බබතුමාට විනාිජ 

4න නාල්්ෂ තිශබනවා. 

 

[අ. ා. 5.06] 

 

ගරු (මහාචාර්ය) චරිත් නහ සත් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு (லபரொசிொியர்) சொித்த லஹரத்)  

(The Hon. (Prof.) Charitha Herath) 

මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමනි, තරු නලි  බණ්ඩා ා  ජ්මහ 

ම ත්රීතුමා ඉදිිකප්ත නළ, තරු අුව  ප්රි්න්ධ න ්ාපා 

ම ත්රශ්ෝජන  බණ්ඩා ා  ම ත්රීතුමා ශ් ුීතුමා සථික  නළ,  ශමම 

ස ාව නේ තබන අවසථාාශ   ශ්ෝජනාවට මුලි ම මම මශේ 

පූ්ධ  සහශ්ෝත් පළ න න බව කි්ා සිටිනවා. 

විශ ේණශ් ම මම ශ)  ශේ අනයාපන ්ෂශණේත්ර්ට ස)බ න 

ශනශන්ෂ හැටි්ට්ත, වි ථවවිනයාල අනයාපන්ට ස)බ න 

ශනශන්ෂ හැටි්ට්ත, අශේ ශසෞඛය  ාජය ඇමතිතුමිකය්්ත තරු 

ස ාශ   සිටින ශවලාශ  කි් න නැමැති ,  අපි ශ) ප්ර ථන් ඉතා 

නනතාටුනා්න පැ්තතනට තේලු න මිකය  ්න බව. විශ ේණශ් ම 

ව්ඹ පළාශ්ත ේසසථ අනයාපන් සඳහා ශමම වි ථවවිනයාල් 

හන න, පැවැති අශේ රණ්ඩු්ත, එ්ෂස්ත ජාතින ප්ෂණ රණ්ඩුව්ත 

වි ාල ව ශ්  වැඩා  නළා. රණ්ඩු මාරු වනශන ට ප්රතිප්තති 

ශවනසථ න  ශ  නැතුව අශේ දිසථත්රි්ෂන් ශවුවශව  හැම නාම 

ශ) වාශේ තී   ත්තතා. අශේ දිසථත්රි්ෂනශේ ප්රනාන නත ් 

කුරු ,තල. එවැනි තී   තැනීම නිසා කුරු ,තලට සමා ත ව 

දියුණු ශවච්ච ඉතා  ්ෂතිම්ත නත ්්ෂ විධි්ට කුලි්ාපිටි් හැම 

නාම තිබු ා. ශද් පාලන ව ශ්  ත්තත්ත, අශේ දිසථත්රි්ෂනශ්  

බිහි වුණු ප්රනාන ප්ෂණ ශනශ්ෂම සිටි නා්නශ්ෝ අශේ දිසථත්රි්ෂනශේ 

ජනතාවට වි ාල ශසේව්්ෂ නළා. 

සමහ  ප්රනාන ර්තන කුරු ,තල වාශේම කුලි්ාපිටිශේ්ත 

ඇති වු ා. අනට්ත අශේ දිසථත්රි්ෂනශේ විදුලිබල මණ්ඩා ලශේ ප්රනාන 

 ාඛාව තිශබ ශ  කුලි්ාපිටිශේ. නමු්ත, සමහ   ාඛා 

කුරු ,තල්ත තිශබනවා. ඒ නත  ශනන අත  තැටුම්ෂ නැහැ. 

ව්ඹ වි ථවවිනයාලශේ ප්රනාන ශන ටස්ෂ කුලි්ාපිටිශේ්ත, තව්ත 

ශන ටස්ෂ මානුනශ්ධ්ත විධි්ට සවකී්ධ ව, නි්ධමා ය ලීව ශ) 

වි ථවවිනයාල් ඉදිික්ට ශතනැේලා තිශබනවා. වි ථවවිනයාල්්ෂ 

කි් ශ  හුදු ශත ඩා නැඟිේල්ෂ පම ්ෂ ශන ශව , මූලාසනාරූඪ 

තරු ම ත්රීතුමනි. වි ථවවිනයාල්නට ්) සවසථනෘති්්ෂ, ්) වාසථතු 

විනයා්තමන සථවරූප්්ෂ, ්) රනෘති්්ෂ අව ය . එශහම නැතුව 

අපට හිශතන හිශතන තැ වල වි ථවවිනයාල හන න බැහැ. ඒ නිසා 

ව්ඹ වි ථවවිනයාලශේ නවනය පීය් ඉතාම සු න  රනා ශ්  

කුලි්ාපිටිශේ ලබු්ා් ප්රශද් ශේ නැනට ඉදින  තිශබනවා. ඊට 

අනාළ ශ ෝහල විධි්ට පසුගි් රණ්ඩුව කුලි්ාපිටි් මහ ශ ෝහල 

න) න ලා, එ් ශි්ෂණ  ශ ෝහල්ෂ ශලස ප්රනා ්ට ප්ත නළා. 

කුරු ,තල මහ ශ ෝහල්ත ශි්ෂණ  ශ ෝහල්ෂ බවට ප්ත කිීමශ) 

කිසිදු වැැදද්න්ෂ නැහැ. ඒන ඉතාම සුදුසු . හැබැ  එතැනදි ඒ මහ 

ශ ෝහේ ශනනම පාවිච්චි න මිකය , කුලි්ාපිටිශේ තිශබන නවනය 

පීය් ඉදිික්ට ශතන ් න අපි වැඩා  න  න නන,. ඒ සඳහා 

තිශබන මහාචා්ධ් ඒනන් කුලි්ාපිටි් ශි්ෂණ  ශ ෝහල තුළ 

න ශතන ගි්ා ශසේ ඉදිික්ට්ත න ශතන ් න අපි නටයුතු නළ 

යුතු . ශ) සිද්ධි් පිළිබඳව මා ඉතාම නනතාටු ශවනවා. මා හිතන 

විධි්ට අශේ රණ්ඩුශ  ප්රනානී  නාටව්ත ශමශහම න  න  

වුවමනාව්ෂ නැහැ. අතිතරු ජනාධිපතිතුමා, තරු අතමැතිතුමා, 

විශ ේණශ් ම දිසථත්රි්ෂ නා්නතුම ලා හැම ශනනාටම තම ශේ 

දිසථත්රි්ෂන්ට වැඩා  න  න නන,නම්ෂ තිශබනවා. හැබැ , අශේ 

ශ) ශද් පාලන රනෘති්ට පිටි  ඉ න සමහ  මිකයත්රශ්ෝ ශ) 

වාශේ අනහසථ ඉදිික්ට ශතනැේලා  ජ් වි ාල අපහසුතාවනට ප්ත 

න  තිශබනවා. ඒ වාශේම අශේ දිසථත්රි්ෂනශේ ජනතාව්ත වි ාල 

අ්ධබුන්නට ප්ත න  තිශබනවා. ශ) ප්ර ථන් අශේ දිසථත්රි්ෂන් තුළ 

බ පතළ සමාජ සවවාන්්ෂ බවට ප්ත ශවලා තිශබනවා. අශේ 

දිසථත්රි්ෂන් තුළ තිශබන ශ) තැටලුව ශ) රනා ශ්  ඉදිික්ට 

ශතන ් න එපා. නවනය පීයශ්  බිහි න  ශ  නවනයවරු 

වු ාට ශමහිදී ේසසථ අනයාපන විණ්්ට අනාළ අමාතයාව ශේ 

අුවමැති්කි  ශත  ව නටයුතු න  න එපා. වි ථවවිනයාලවල 

නවනය පීයවලට මීට ශප  නවනාව්ත ශසෞඛය අමාතයාව ් අත 

තැහුශ  නැහැ. ඒ තැන න නා විශ ේණඥ නවනයතුමිකය්්ෂ වන අශේ 

තරු සුන්ධශිනී ප්රනා දුපුේශේ  ාජය ඇමතිතුමිකය්ශත  මා ඉේලා 

සිටි ශ , නරු ාන  ශම් ්ාාව්ත න  ඉදිික්ට ශතන ් න 

ේන  න  න කි්ලා .  

සථතුති .  

 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

  තරු තුණා  ඉුනනිේ අම ශසේන ම ත්රීතුමා. බබතුමාට විනාිජ 

පහන නාල්්ෂ තිශබනවා.  

 
 

[අ. ා. 5.11] 

 

ගරු තුමෂාස ඉඳුනිල් අමසන  න මහත්ා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரலசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ශබ ශහ ම සථතුති , මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමනි. ඇ්තතටම 

ශ) ශ්ෝජනාව ඉතාම නාශලෝචිත  ශ්ෝජනාව්ෂ. කුලි්ාපිටි් 

ප්රශද් ශේ ජීව්ත වන ම ත්රීව ශ්කු හැටි්ට, ශ)න ශ)  ජශ්  

සිදු වූ අ්ත වැැදද්න්ෂන, එශහම නැ්තන) හිතුව්ෂනා නම්ෂන, 

ශම න්ෂන කි්ලා මට ශ්තශ  ශ  නැහැ. ශ)න ශ) පසුගි් ්හ 

පාලන රණ්ඩුව නාලශේ ඇති වූ ශන්්ෂ ශන ශව . 1991දී  ජ ට 

වි ථවවිනයාල්ට ස)බ නව කුලි්ාපිටිශේ එවැනි මණ්ඩා ප්්ෂ 

ඉදිශවලා, කුලි්ාපිටි් ප්රශද් ් තුළ වි ථවවිනයාල්්ෂ බිහිවීශ) 

මූලින නටයුතු ්රම්රමශ්  සිදු ශවලා ඇති වූ විනා නශේ තව 

එ්ෂ පුළුේ ප්රතිලල්්ෂ තම , ශ) වි ථවවිනයාල්ට ස)බ න 

නවනය පීය්.  

කුරු ,තල දිසථත්රි්ෂන් කි් ශ  වි ාල දිසථත්රි්ෂන්්ෂ; 

රසන 14්ෂ තිශබන වි ාල භූමිකය ප්රශද් ්්ෂ. කුරු ,තල ශි්ෂණ  

ශ ෝහල නවීන පහසුන)වලි  යු්ෂත . මහුවව  ශි්ෂණ  

ශ ෝහල නවීන පහසුන)වලි  යු්ෂත . අුව ානපු  ශි්ෂණ  

ශ ෝහල නවීන පහසුන)වලි  යු්ෂත . හැබැ , කුරු ,තල 

දිසථත්රි්ෂනශේ කුලි්ාපිටි්, පඬුවසථුවව , වාික්ශප ළ, නඹශනක ්, 

නටුත)ශප ළ, බිවගිික් කි්න ප්රශද් වලට්ත, පු්තතලම 

දිසථත්රි්ෂනශේ නා්තත ිජ් රශ්රිතව තිශබන වි ාල ප්රශද් ්කු්ත 

2261 2262 



පා්ධලිශ) තුව 

රශ්රිතව නවීන පහසුන)වලි  සම විත ශ ෝහල්ෂ ශන මැතිනම 

නිසා එතැන වි ාල හිසථතැන්ෂ තිශබනවා.  ව්ඹ වි ථවවිනයාලශේ 

අව යතා සපිශ න තම , නවනය පීය්කු්ත ඉදිශවන නිසා 

ප්රශද් ශේ ජනතාව්ත වි ාල ව ශ්  ස ශතෝණ්ට ප්තශවලා 

හිටි්ා, ශබ ශහ ම ේන දුශව  හිටි්ා, බවු ශේ ශසෞඛය 

අව යතා සඳහා ශහ ඳ ශතෝතැ න්ෂ කුලි්ාපිටි් ප්රශද් ් තුළ 

ඉදිවීම පිළිබඳව. නමු්ත, ව්ධතමාන රණ්ඩුව බල්ට ප්ත වු ාට 

පසථශසේ අදිසි හසථත්කි  එ් කුරු ,තල සථාාපිත න  න 

හනනවා.  

කුරු ,තල ශ ෝහල දියුණු ශවන එනට අපි අනැමැති නැහැ. 

එම ශ ෝහල දියුණු ශව න නන,. නමු්ත, දු න දුුවතමුශ  

තිශ්නශන ට, ඊතල කිතලතමුශ  තිශ්නශන ට, මුවා මීතමුශ  

ඉ නශන ට,  ාළ තව්ත ශන ශහේ හික අකනශන ට ශ)න හික 

අපිළිශවළ . අශේ අුව  ප්රි්න්ධ න ්ාපා මැතිතුමා කි් ශ  

රණ්ඩු ප්ෂණශේ ම ත්රීව ශ්්ෂ. චිකත ශහේ ්ත ම ත්රීතුමා 

කි් ශ  රණ්ඩු ප්ෂණශේ ම ත්රීව ශ්්ෂ. න්ාසිික ජ්ශසේන  

මැතිතුමා, නලි  බණ්ඩා ා  ජ්මහ ම ත්රීතුමා, මම ඇතුළු 

කුලි්ාපිටි් රසන් නිශ්ෝජන් න න අපි සි්ලුශනනා ප්ෂණ 

විප්ෂණ මතවාන සි්ේල තුළ එනට එනප වි් හැකි මාතෘනාවන, 

ඉේලීමන ඉ නවා. එතුම ලාශේ නාාවලි  ශේ ශ ්ත ඒ 

මහාචා්ධ් ඒනන් කුලි්ාපිටි්ට අහිමිකය න නවාට එතුම ලා්ත 

විරුද්න බව . අපි්ත ඒනට විරුද්න . අපට ශ්තශ  ශ  නැහැ, 

නාශේ අති , නාශේ හිතුව්ෂනා නමනට, නාශේ අව යතාවනට 

ශ)න සිද්න ශවනවාන කි්ලා. ශ) මහාචා්ධ් ඒනන් 

කුලි්ාපිටි්ට ලබා ශනනවාට රණ්ඩුශ  සි්ලුශනනා්ත ප්ෂණ  

න), විප්ෂණ් හැටි්ට අපි්ත ප්ෂණ  න), ශ)නට විප්ෂණව 

ඉ ශ  නවුන? නා ශේ නන,නම්ෂ නිසාන ශ)න එතැනි  ඉව්ත 

න  ශ ? ව්ඹ වි ථවවිනයාල්ට අුවබද්නව සුදුසු සථාාන්න 

සථාාපිත න පු ශ) නවනය පීය්ට අව ය මහාචා්ධ් ඒනන් 

හිතුව්ෂනා  විධි්ට කුරු ,තලට ශතන ් ශ  නාශේ 

වුවමනාවනටන කි්න නා  ් තැන්ත ශ) අවසථාාශ දී අපි 

සි්ලුශනනාශේම අවනාන් ශ් මු න ව න නැමැති .  

සථතුති . 
 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

තරු ශප්රේ)නා්ත සී. ශන ලව්තත ම ත්රීතුමා. බබතුමාට විනාිජ 

3න නාල්්ෂ තිශබනවා.  

 

[අ. ා. 5.15] 
 

ගරු න්ර ම්නාත් සී. නදොලවත්ත් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு பிலரம்நொத் சி. ததொலவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)  

සථතුති , මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමනි.  

අපි අහලා තිශබශ    එශන ළඹට කිික - තමට නැකිිකඑ 

කි්ලා . හැබැ , අන කි් න ශව ශ  එකුරු ,තලට කිික - 

කුලි්ාපිටි්ට නැකිිකඑ කි්ලා . ශ)න වි් යු්තත්ෂ ශන ශව . 

අශේ  ශේ ජනතාවට සාශේ්ෂණව සිටින නවනයවරු සවඛයාව 

බැලුවාම සුවි ාල ශවනසථනම්ෂ තිශබනවා. දියුණු ශවමිකය  පවතින 

 ටවල ජන අුවපාත්ට සිටින නවනයවරු සවඛයාව්ත එ්ෂන 

බැලුවාම ලවනාව තුළ සුවි ාල ශවනසථනම්ෂ තිශබනවා. ලවනාව 

සා්ෂණ තාශව  ඉහළට ගිහිේලා තිබු ්ත, ඒ ශවනසථනම ලවනාව 

තුළ තිශබනවා. ශමවැනි නා  ා බසථශසේ තව තව්ත තමට ් න 

තිශබන සවව්ධනන් -කුලි්ාපිටි්ට ් න තිශබන සවව්ධනන්- 

අපි එන ශ්ෂ ද්රසථාාන්නට ශතන්නවා න), ඒන වි් යු්තත්ෂ 

ශන ශව  කි්න නා  ් පැහැදිලිවම මම කි් න නන,. ශ) 

නා  ් ස)බ නශ්  අපට වඩා ා නාා නළ යු්තශ්ත 

කුලි්ාපිටිශේ නා්න්කු වන අශේ සම ප්රි් ශහේ ්ත 

ම ත්රීතුමා . එතුමාට ඉඩා  ශනමිකය ,  මට නි්මිකයත නාලශ්ුව්ත 

ශන ටස්ෂ එතුමාට ලබා ශන න මම නැමැති .  

තරු සුන්ධ නී ප්රනා දුපුේශේ  ාජය ඇමතිතුමිකය්නි, විශ ේණඥ 

නවනයවික්්ෂ හැටි්ට නටයුතු න න බබතුමිකය් ශ) 

ස)බ නශ්  ්ම්ෂ න නා, ්ම්ෂ නළ හැකි ශනශනකු විධි්ට  

අපි වි ථවාස න  ශ . ඒ නිසා මම වි ථවාස න නවා, ඒ අවසථාාව 

නිවැ දි න  න බබතුමිකය්ට පුළුව  ශව  කි්ලා. අපි සි්ලුශනනා 

ප්ෂණ විප්ෂණ ශේනශ්  ශත  ව, ශ) වැැදද්න නිවැ දි න  න 

නන, කි්න තැන ඉ නවා. ඒ නිසා ශ) ස)බ නශ්  

වැිජදු ට්ත නාා න  න තරු සම ප්රි් ශහේ ්ත ම ත්රීතුමාට ඉඩා  

ලබා ශනමිකය  මම නිහක ශවනවා.  

සථතුති . 

 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 තරු සම ප්රි් ශහේ ්ත මැතිතුමා. බබතුමාට විනාිජ 6න 

නාල්්ෂ තිශබනවා. 

 
 

[අ. ා.5.16] 

 

ගරු  මන්ප්රිය නහ සත් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சைன்பிொிய லஹரத்)  

(The Hon. Samanpriya Herath)  

මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමනි, අන දිනශේ ශමම  ශ්ෝජනාව 

ස)බ නශ්  නාා න  න මට අවසථාාව ලබාදීම තැන 

බබතුමාට සථතුතිව ත ශවනවා. තරු නලි  බණ්ඩා ා  ජ්මහ 

ම ත්රීතුමා අන දින ස ාව නේතබන අවසථාාශ දී ශතනාශ  ඉතා 

ශහ ඳ ශ්ෝජනාව්ෂ. මම පා්ධලිශ) තු ම ත්රීව ශ්කු ව ශ්  

ප්ත ශවලා මාස ශනන්ෂ වැනි නාල්්ෂ තුළ ශ) නා  ් 

ස)බ නශ් ම ස ාව නේ තබන අවසථාාශ  ශ්ෝජනාව්ෂ 

ඉදිිකප්ත නළා.  

ඇ්තතටම අන කුලි්ාපිටි් කි් ශ  අනයාපනශේ 

ශ්ෂ ද්රසථාාන්්ෂ; අනයාපන නත ්්ෂ. ඒ වාශේම, කුරු ,තල 

දිසථත්රි්ෂනශේ තිශබ නා වූ ශනවැනි අත නත ් කුලි්ාපිටි් . 

කුරු ,තල මහ ශ ෝහල පළා්ත ශ ෝහල්ෂ කිීමම පසුගි්  ජ් 

විසි  න පු වැැදද්න්ෂ. මශේ්ත, චිකත ශහේ ්ත ම ත්රීතුමා ඇතුළු 

නාා න පු මැති ඇමතිවරු සි්ලු ශනනාශේ්ත ත්ධන් වුශණ්, 

කුරු ,තල ශ ෝහල අනිවා්ධ්ශ් ම ශි්ෂණ  ශ ෝහල්ෂ නළ 

යුතු බව . ඒ ප්රශද් ශේ ජනතාවට ්) අසානා  ්්ෂ වු ා. ඒ 

වාශේම, කුලි්ාපිටි් ශ ෝහල්ත ශි්ෂණ  ශ ෝහල්ෂ බවට තැසේ 

න ලා ශ) ශවද්දි ඒ නටයුතු න  තිශබනවා. මම හිතන විධි්ට 

ශමතැනදි විශ ේණශ් ම ්) සවතම්න අව යතාව්ෂ තම  

ඉසථස හට ඇවිේලා මතවාන්්ෂ විධි්ට සමාජතත ශවලා 

තිශබ ශ . ශමතැනදි අපි ඒන නිවැ දි නළ යුතු ශවනවා. තරු 

 ාජය ඇමතිතුමිකය්නි, අශේ ප්රශද් ශේ ජනතාවට ්ම්ෂ දීලා 

ත නශන ට, ඒ ජනතාව ඒනට කිසිශසේ්තම නැමැති ශව ශ  

නැහැ. විශ ේණශ් ම වි ථවවිනයාල ශිණයශ්ෝ.  නැ  ශ) නවනය 

පීය්ට තු වැනි නණ්ඩා ා්ම්ත බඳවාශතන තිශබනවා. ඒ වාශේම, 

2023 ව්ධණ් ශවද්දි ශ) නරුව ට සා්නින පුහුණුව්ත ලබා 

ශන න නන,. එතැනදි ප්රාශ්ෝගින තැටලු  ාශි්නට ඒ අ්ට මුහු  

ශන න සිද්න ශවනවා. 2017 ව්ධණශේදී රුපි්ේ බිලි්න 5්ෂ ශ) 

නවනය පීය්ට වි්න) න  තිශබනවා.  
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ව්ඹ වි ථවවිනයාල් තිශබ ශ  කුලි්ාපිටිශේ.  ඒ වාශේම, 
පැ් එනහමා ්ෂ ඇතුළත ශන ළඹට ළපා වීමට අව ය පහසුන) 
තිශබනවා.  ශේ ාශනක ් වි ථවවිනයාලශේ nursesලාට පුහුණුව 
ලබා ශන ශ  කුරු ,තල මහ ශ ෝහශේ. ඉති , අපි ප්රාශ්ෝගිනව  
බලලා,  තව්ත පිිකස ශතනැ්ත ශමතැන තනබන්්ෂ ඇති න නවාට 
වඩා ා, ශ) පීය් ඇති න ලා තිශබන කුලි්ාපිටිශේම ශ) ශ ෝහල 
සථාාපිත න නවා න), වඩා ා්ත ේචිත  කි්න නා  ් ශ) 
අවසථාාශ  සිහිප්ත න  න නන,.  ශ) නා  ් අන සමාජ උ් හා 
ශද් පාලන නා  ාව්ෂ බවට්ත පිකව්ධතන් ශවලා තිශබන බව 
අපි න නවා. ශ) නා  ් ස)බ නශ්  ඉසථශසේලාම 
නතිනාව්ෂ ඇති ශව ශ , -ශ) තැන තරු අුව  ප්රි්න්ධ න ්ාපා 
ම ත්රීතුමා්ත න නවා.-  තරු මහි න  ාජප්ෂණ ජනාධිපතිතුමාශේ 
නාලශේ.  එතුමාශේ නාලශේ තම  ඇ්තතටම කුලි්ාපිටි්ට  
ශි්ෂණ  ශ ෝහල්ෂ ශ්ෝජනා ශව ශ .   නවනය පීය්්ෂ 
ශ්ෝජනා ශව ශ  අශේ හිටපු ජනාධිපති, ව්ධතමාන අග්රාමාතය 
මහි න  ාජප්ෂණ මැතිතුමාශේ පාලන නාලශේ. ඒ නිසා ශ)ශ්ෂ 
පූ්ධවිනාව සැනශස ශ   එතැනි  කි්ලා මම හිතනවා . 2017 
අවුරුද්ශද් ශ) පීය් පිහිටුවද්දී බිලි්න 5්ෂ වි්න) න ලා 
තිශබනවා. අන ශ) පීය් අලුති  ඉදින නවා න), බිලි්න 10නට 
රස න මුනල්ෂ වැ් ශවනවා. ඉති , ප්රාශ්ෝගිනව ශ) 
නටයු  ු්තත න  න පුළුව න කි්න නා  ් මම න ශ  නැහැ. 
මම ශ) ස)බ නශ්  ශද් පාලන ව ශ්  අතමැතිතුමා 
සමප්ත, ජනාධිපතිතුමා සමප්ත නාා නළා. දිසථත්රි්ෂ නා්නතුමා 
සමප්ත නාා නළා. කුරු ,තල දිසථත්රි්ෂන් පු ාම ඒ සවව්ධනන 
නටයුතු සිද්න ශවනවාට එතුමා්ත නැමති . ශමතැනදී අපට තිශබන 
ප්රනානම තැටලුව තම , එ්ෂත ා සවතම්්ෂ විසි  නණ්ඩා ා්ම්ෂ 
විධි්ට බලප,) කිීමම. ශමතැන තව්ත න නම ශන්්ෂ තිශබනවා. 
ශ)නට පශු නවනය පීය්කු්ත ශ්ෝජනා න නවා. ජනතාව ඒන 
ශන   රනා ශ්   ා  තනි න කි්න නා  ් තැන අපට වි ාල 
කුකුස්ෂ තිශබනවා.  

අන කුලි්ාපිටි් නත ශේ ශහ ඳ මනය මහා විනයාල්්ෂ 
තිශබනවා. ඒන ශනවැනි ශව ශ  කුරු ,තල මලි්ශද්ව පිිකමිකය 
විනයාල්ට්ත, බාලිනා විනයාල්ට්ත පම  . තව්ත ඉතාම ශහ ඳ 
ප්ර සථත අනයාපන මේටම්ෂ තිශබන විනයාල කිහිප්්ෂම තිශබනවා. 
සා ානා්ත මහා විනයාල් තිශබනවා. පසුගි්  ජ් විසි  සා ානා්ත 
මහා විනයාල් ජාතින පාසල්ෂ බවට ප්ත නළා, නවනයවරු ශේ 
නරුව  ඒ පාසලට ඇතුළ්ත න  තැනීම සඳහා. ඉති , එවැනි 
පසුබිම්ෂ සනසථ න ලා තිබි්දී, ්) ්) නණ්ඩා ා්)වල වුවමනාව 
එළි්ට ඇවි්ත විවින මත ප්රනා  කිීමම වැැදද්න්ෂ බව මම නකිනවා. 
ශමතැන පැහැදිලිව ශවන කිසිම නා  ්්ෂ ශන ශව   
තිශබ ශ . ශමතැන තිශබ ශ  private practice - PP - කි්න 
නා  ්   මම නකි ශ . ශවන කිසිම නා  ්්ෂ ශන ශව . ශ) 
අ්ට තිශබන ප්රනාන වුවමනාව ඒන. ඒනට ශ) නරුව ශේ 
අනාතත්  බිේලට ශන න එපා. ශ) ස)බ නශ්  ඉතාම  ශහ ඳ 
නැුවම්ෂ තිශබන විශ ේණඥ නවනයවික්්ෂ  වන සුන්ධශිනී 
ප්රනා දුපුේශේ මැතිනි්ට මම මීට නලිුව්ත නාා නළා; 
එතුමිකය්ශත  ඉේලීම්ෂ නළා. UGC එන ඉ ශ  ශ) මතශේ 
ශන ශව . වි ථවවිනයාල ප්රතිපානන ශන මිකයනස -UGC - කි් ශ  
ශ) සථාාන් තම  ශ)න සථාාපන් කිීමමට සුදුසුම සථාාන් 
කි්ලා.   ්) වැැදද්නකු්ත ශව න ඇති. හැබැ , ඒ වැැදද්න නිවැ දි 
න  න නන,, ශමතැනට පශු නවනය පීය්්ෂ ලබා දීලා ශන ශව  
කි්න එන ශ) අවසථාාශ  සිහිප්ත න නවා.  

නලි  බණ්ඩා ා  ජ්මහ ම ත්රීතුමා ශතන ර ශ) ශ්ෝජනාව 
මීට ශප ්ත ශතනාවා. ඒ තැන ශ) තරු ස ාශ  නාා නළා. ශ) 
නාා නළ සි්ලු ම ත්රීතුම ලා එනා්ත නාා නළා. ඒ තැන 
බබතුමිකය්ශේ අවනාන් නැවත ව ්ෂ ශ) ශවුවශව  ශ් මු 
න  න කි්න ශතෞ වනී් ඉේලීම මම න නවා. අපි ශ) තැන 
ේසසථ අනයාපන ඇමතිතුමාට්ත  නාා නළා.  එතුමා ඉ ශ ්ත 
ශහ ඳ සථාාව ්න. අශේ නා්න්  ශහ ඳ සථාාව ්න ඉ නවා. 
නමු්ත ශමවැනි බලප,) න න නණ්ඩා ා්) ඇවිේලා ්) ්) 
බලප,) කිීමම ශම නා  ශේදී ප්රනාන බානාව්ෂ බවට ප්ත ශවලා 

තිශබනවා. ඒ ස)බ නශ්  බබතුමිකය් ශේ නාරුක න අවනාන් 
ශ් මු න  න කි්න ශතෞ වනී් ඉේලීම්ත න මිකය , අන නලි  
බණ්ඩා ා  මැතිතුමා ඉදිිකප්ත නළ ශ) ශ්ෝජනාවට අශේ 
සහශ්ෝත් ලබා ශනනවා කි්ා ප්රනා  න මිකය  මම නිහක ශවනවා.  

සථතුති .  
 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 තරු සුන්ධශිනී ප්රනා දුපුේශේ  ාජය අමාතයතුමිකය්.  පිළිතුරු 

නාාව සඳහා බබතුමිකය්ට විනාිජ අටන නාල්්ෂ තිශබනවා.  

[අ. ා. 5.22] 
 

ගරු (ෛවද) ුමදර්ශිීම ්රනාන්දුපුල්නල්  මහත්මිය 

(්රාථමික න ෞඛ න  වා  ව ාංගත් නසෝග හා නකොවි්  නසෝග 

පාලන ක යුතුම සාජ අමාත්තුමමිය) 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) (திருைதி) சுதர்ஷனி 

பர்னொந்துபுள்லள - ஆரம்ப சுகொதொர லசமவகள், ததொற்று 

லநொய்கள் ைற்றும் தகொவிட் லநொய்க் கட்டுப்பொட்டு அலுவல்கள் 
இரொஜொங்க அமைச்சர்) 

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

මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමනි,  ප්ෂණ විප්ෂණ ශේන්කි  

ශත  ව ශ) වැනත්ත නා  ාව පිළිබඳව ම ත්රීවරු අනහසථ නැ්ෂවීම 

පිළිබඳව ඇ්තතටම මම සතුටු ශවනවා. ඒන අපි අත් න  න 

නන,. ඒ ශ්ෝජනාශ  තිශබන නා  ශේ වැනත්තනම තම  එ   

ශපනී ් ශ . ඒ නිසා  ශේ වැනත්ත ප්ර ථනවලදී  ප්ෂණ 

ශේන්කි  ශත  ව එනතු වීම ඉතාම  ශහ ඳ සානනී් නා  ාව්ෂ 

බව ප්රනා  න මිකය , එ් අත් න මිකය , මම තරු අමාතයතුමා 

ශවුවශව   පිළිතු  ඉදිිකප්ත න  න). 

ශ්රී ලවනා ව්ඹ වි ථවවිනයාල නවනය පීය සිසු  සඳහා සා්නින 
පුහුණුව ලබා දීමට අව ය පහසුන) සැලසීමට්ත, ප ථචා්ත ේපාධි 
පුහුණුව සඳහා අව ය පහසුන) සැප උමට්ත, කුලි්ාපිටි් ශ ෝහල 
ශි්ෂණ  ශ ෝහල්ෂ ශලස 2117/12 අවන න න තැසේ පත්රශ්  
ේ්තශශ්රේක තත න  ඇත.  ඒ අුවව කුලි්ාපිටි් ශි්ෂණ  ශ ෝහල 
මනයම  ජ්ට පව ාශතන පළා්ත ස ාව ්ටශ්ත සිටි නා්ධ් 
මණ්ඩා ල ශසෞඛය අමාතයාව ් ්ටතට අ ත්ධග්රහ ් න , නැනට 
එහි පාලන නටයුතු ශසෞඛය අමාතයාව ශේ ඍජු පාලන් ්ටශ්ත 
සිදු ශ . කුලි්ාපිටි් ශි්ෂණ  ශ ෝහල ඉදිික්ට්ත ව්ඹ 
වි ථවවිනයාලශේ විනයා පීය්ට සමතාමීව ශි්ෂණ  ශ ෝහල්ෂ ශලස 
පව්තවාශතන ්,මට්ත, ඒ අුවව අව ය සවව්ධනන නටයුතු සිදු 
කිීමමට්ත ශසෞඛය අමාතයාව ් විසි  නටයුතු න ුව ඇත. ව්ඹ 
වි ථවවිනයාලශේ නවනය පීයශේ මහාචා්ධ් ඒනන් පිහිටුවි් 
යු්තශ්ත කුලි්ාපිටි් ශි්ෂණ  ශ ෝහශේන, නැතශහ ්ත කුරු ,තල 
ශි්ෂණ  ශ ෝහශේන ්ුවශව  අනහසථ ශනන්ෂ පවතින ත්ත්තව් 
තුළ වි ථවවිනයාල ප්රතිපානන ශන මිකයසශ) අව යතාව වී ඇ්තශ්ත එ් 
කුලි්ාපිටි් ශි්ෂණ  ශ ෝහශේ පිහිටුවීම . ඒ පිළිබඳව 
ස ාපතිතුමා ලිපි්කු්ත එවලා තිශබනවා.  

මූලාසනාරූඪ තරු ම ත්රීතුමනි, වි ථවවිනයාල ප්රතිපානන 
ශන මිකයණ  ස ාශ  ස ාපති විසි  පා්ධලිශ) තුශ  ස ානා්න 

ශේන) ශවත එවන ලන ලිපි සහ ඇමුණු) මම  වාගත්* න නවා. 

 නැනටම්ත වාේටු 58කි  සම විත ඇඳ  2,355කි  යු්ත 
කුරු ,තල ශි්ෂණ  ශ ෝහශේ විශ ේණඥ ඒනන  ාශි්්ෂ 
සථාාපන් වී ඇති බැවි  හා ශ ෝගී   ාශි්නට ප්රතිනා  ලබාදීශ) 

2265 2266 

————————— 
*  පු ්ත්කාලනේ ත්බා ඇත්. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පා්ධලිශ) තුව 

නාිකතාව පවතින බැවි  එම ශ ෝහශේ මහාචා්ධ් ඒනන් 
පිහිටුවීම ශ්ෝතය බව ශසෞඛය අමාතයාව ශේ සථාාව ් වී ඇත. ශ්රී 
ලවනාශ  ශතවන වි ාලතම ශ ෝහල්ෂ වන කුරු ,තල ශි්ෂණ  
ශ ෝහල සඳහා දිනනට ඇතුළු වන ශ ෝගී  සවඛයාව 569්ෂ වන 
අත , බාහි  ශ ෝගී ශසේවා ලබා තැනීම සඳහා දිනනට 
සාමානයශ්  ශ ෝගී  1,745්ෂ පම  පැමිකයශණ්. ශ ෝහශේ 
ශ්ෂ ද්රී් පිහිටීම හා ශසේවා සඳහා වූ වි ාල ඉේලුම සැලකිේලට 
ශතන කුරු ,තල ශි්ෂණ  ශ ෝහශේන ශසේවා  පුළුේ න  
සවව්ධනන් කිීමමට  ජ් තී  ් න  ඇත. ඒ අුවව කුරු ,තල 
හා කුලි්ාපිටි් ශි්ෂණ  ශ ෝහේ වැිජ දියුණු කිීමශ) 
ප්රතිප්තතිශ්   ජ් බැහැ  වී නැති බව නාරුක නව සඳහ  
න මිකය. සානනී් නරුණු සැලකිේලට ශතන අනාළ සි්ලු පා්ධ ථව  
සමප සානච්ඡා න  අව යතාව අුවව ශි්ෂණ  ශ ෝහේ ශනශ්ෂම 
මහාචා්ධ් ඒනන ශනන්ෂ වුවන පිහිටුවා ශ ෝහේ ශනනම 
සවව්ධනන් න න බව ශසෞඛය අමාතයතුමා ශවුවශව  ප්රනා  
න  සිටිමිකය.  

ඒ වාශේම, නැ ශපනහි  පළාශ්ත අශේ තරු ණා ්ෂකි්  
 ාජපු්තති    ාසමාක ්ෂන) ම ත්රීතුමා නා  ා කිහිප්්ෂ 
ඉදිිකප්ත නළා. මම එතුමාශත  ඉේලා සිටිනවා, මට ඒ සථාාන 
පිළිබඳව ලි්ලා ශන න කි්ලා. ශසෞඛය අමාතයාව ශේ අනාළ 
නිලනාික  සමප නාා න ලා, එතුමාශේ තැටලු  විසඳ න මැදිහ්ත 
ශවන බව ප්රනා  න මිකය   මම නිහක ශවනවා.  

සථතුති . 
 

එකල්හි  නේලාව අ.වා. 5.30  වූනයන්  මූලා නාරූඪ ගරු 
මන්ත්රීතුමමා විසින් ්රශයීය්නය නනොවිම ා පාර්ලිනම්න්තුමව කල් ත්බන ලදී. 

පාර්ලිනම්න්තුමව ඊ  අනුකූලව  2021 නනොවැම්බර් 11 වන 
බ්රහ ්පතින්දා පූ.වා. 10.00 වන නත්ක් කල් ගිනේ ය. 

 

அப்தபொழுது, பி.ப. 5.30 ைணியொகிவிடலவ ைொண்புைிகு 

தமலமை தொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள் வினொ விடுக்கொைலலலய 

பொரொளு ைன்றத்மத ஒத்திமவத்தொர். 

 அதன்படி பொரொளுைன்றம்,  2021  நவம்பர் 11, வியொழக்கிழமை 

மு.ப.10.00 ைணிவமர  ஒத்திமவக்கப்பட்டது. 
 

It being 5.30 p.m.., THE HON. PRESIDING MEMBER adjourned 
Parliament without Question put. 

Parliament adjourned accordingly until 10.00 a.m. on Thursday, 
11th November, 2021.  

 

 

්රශයීය්නවල   ලිිතත් ිළිතතුමරු 
வினொக்களுக்கு எழுத்துமூல விமடகள் 

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS 
 
 

 

මහඔය-ගල්වලයාය වනාන්ත්සය ුමරැකීම  නගන 

ඇති ිළයවස 
ைஹஓயொ-கல்வலயொய வனத்மதப் பொதுகொத்தல்: 

நடவடிக்மக 
 CONSERVATION OF MAHA OYA-GALWALAYAYA FOREST: 

ACTION TAKEN  

     1906/2021 

ගරු අනුස දි ානායක මහත්ා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

වනජීවී හා වන සව ්ෂණ  අමාතයතුමාශත  ඇූ                  

ප්ර ථන්- (1 : 

(අ  (i) වන සව ්ෂණ  ශනපා්ධතශ) තුව විසි  ශ්රී ලවනා 
මහවැලි අධිනාික්ට වනා ත  ඉඩා ) පව ා 
තිශේන; 

 (ii) ශන එශසේ න), ශ්රී ලවනා මහවැලි අධිනාික් විසි  
වනා ත  ඉඩා ) ලබා ශනන ශලස එම 
ශනපා්ධතශ) තුශව  ඉේලීම්ෂ න  තිශේන; 

 (iii) එශසේ න), ඊට අනාළ ශත  තුරු නවශ්ධන; 

 ් න එතුමා සඳහ  න  ශ න? 

(ර  (i) මහබ්-තේවල්ා් වනා ත ්,  ජශේ  ්ෂෂිත 
වනා ත ්්ෂ ශලස තැසේ කිීමමට ශ්ෝජනා න  
තිබි්දී, එ්ට අ්්ත වි ාල වනා ත  ශන ටස්ෂ 
එළිශපශහළි කිීම ම ස)බ නශ්  වන සව ්ෂණ  
ශනපා්ධතශ) තුව විසි   ශතන ඇති  ක්රි්ාමා්ධත 
නවශ්ධන; 

 (ii) ක්රි්ාමා්ධත්්ෂ ශතන ශන මැති න), ඊට ශහේතුව 
නවශ්ධන; 

 (iii) ඉහත තේවල්ා් වනා ත ්ට හානි සිදු න න 
ලන පුද්තල් ට එශ හිව නීතිම් නටයුතු සිදු න  
තිශේන; 

 (iv) එශසේ න), එම පුද්තල් ශේ න), ලිපින් , 
නීතිම් නටයුතු සිදු න න ලන දින වනවාුව සහ 
බවු ට අධින  ් විසි  පැනවූ නඬුව) නවශ්ධන; 

 ් න්ත එතුමා සඳහ  න  ශ න? 

(ඇ  ශ) වනවිට, මහා පිකමා  ් ත්ර ූ ත්ර ශ් නා මහබ්, 
ශප ේශේබැද්න, තේවල්ා් සහ ව ාපිටි් ්න වනා ත  
එළිශපශහළි කිීමම, වන විනා ්්ෂ ශලස පිළිත ශ න 
් න තවදු ට්ත එතුමා සඳහ  න  ශ න? 

(ඈ  ශන එශසේ න),ඒ ම න? 
 

வனசீவரொசிகள் ைற்றும் வனப் பொதுகொப்பு அமைச்சமரக் 

லகட்ட வினொ: 

(அ) (i) வனப் பொதுகொப்புத் திமணக்களத்தினொல் 

இலங்மக ைகொவலி அதிகொரசமபக்கு வன 

நிலங்கள் சொட்டப்பட்டுள்ளனவொ என்பமதயும்; 

 (ii) இல்மலதயனில், வன நிலங்கமளப் 

தபற்றுத்தருைொறு இலங்மக ைகொவலி 

அதிகொரசமபயினொல் அத்திமணக்களத்திடம் 

லகொொிக்மக விடுக்கப்பட்டுள்ளதொ என்பமதயும்; 

 (iii) ஆதைனில், அது சம்பந்தைொன தகவல்கள் யொமவ  

என்பமதயும்; 

 அவர் குறிப்பிடுவொரொ? 

( ஆ) (i) ைஹஓயொ, கல்வலயொய வனத்மத 

அரசொங்கத்திற்கு உொித்தொன பொதுகொக்கப்பட்ட 

வனதைொன்றொக வர்த்தைொனியில் பிரசுொிக்கப் 

பிலரொிக்கப்பட்டுள்ள நிமலயில், அதற்கு 

உொித்தொன பொொிய வனப் பகுதி தவட்டி 

தவளியொக்கப்பட்டுள்ளமை ததொடர்பில் வனப் 

பொதுகொப்புத் திமணக்களம் லைற்தகொண்டுள்ள 

நடவடிக்மககள் யொமவ என்பமதயும்; 

 (ii) நடவடிக்மக லைற்தகொள்ளப்படவில்மலதயனில், 

அதற்கொன கொரணம் யொது என்பமதயும்; 

 (iii) லைற்படி கல்வலயொய வனத்மதச் லசதப்படுத் 

தியுள்ள ஆட்களுக்கு எதிரொகச் சட்ட நடவடிக்மக 

லைற்தகொள்ளப்பட்டுள்ளதொ என்பமதயும்; 

 (iv) ஆதைனில், லைற்படி ஆட்களின் தபயர்கள், 

முகவொிகள், சட்ட நடவடிக்மக லைற்தகொள் 

ளப்பட்ட திகதிகள் ைற்றும் அவர்களுக்கு 

நீதிைன்றம் விதித்துள்ள தண்டமனகள் யொமவ 

என்பமதயும்; 

 அவர் குறிப்பிடுவொரொ? 

2267 2268 

[තරු (නවනය  සුන්ධශිනී ප්රනා දුපුේශේ  මහ්තමිකය් ] 
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( இ) தற்லபொது, பொொியளவிலொன இயந்திரசொதனங்கமளப் 

பயன்படுத்தி ைஹஓயொ, தபொல்லலதபத்த, கல்வலயொய 

ைற்றும் வரொப்பிட்டிய ஆகிய வனங்கள் தவட்டி 

தவளியொக்கப்பட்டுள்ளமைமயக் கொடழிப்பொக ஏற்றுக் 

தகொள்வொரொ என்பமத அவர் லைலும் குறிப்பிடுவொரொ? 

( ஈ) இன்லறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Wildlife and Forest 
Conservation: 

(a) Will he state - 

 (i)  whether the Forest Conservation 
Department has transferred ownership of 
any forest land to the Sri Lanka Mahaweli 
Authority ; 

 (ii)  if not, whether a request has been made by 
the Sri Lanka Mahaweli Authority to 
provide any forest land from the 
Department; and 

 (iii)  if so, the relevant information? 

(b)  Will he also state - 

 (i)  the action taken by the Department of 
Forest Conservation with regard to the 
clearing of a large portion of forest land 
belonging to the Maha Oya-Galwalayaya 
Forest, which has been proposed to be 
declared as a forest reserve; 

 (ii)  the reason, if action has not yet been taken; 

 (iii)  whether legal action has been taken against 
persons who are destroying the eco-life of 
the Galwalayaya Forest; and 

 (iv)  if so, their names and addresses as well as 
the dates on which legal action was taken 
and the rulings given by the courts against 
them? 

  (c)  Will he further state whether he admits that 
deforestation of Maha Oya, Pollebedda, 
Galwalayaya  and Warapitiya forests using heavy 
machinery is considered as forest destruction? 

  (d)  If not, why?  
 

ගරු සී.බී. සත්නායක මහත්ා (වන ජීවී හා වන  ාංසක්ෂණ 

අමාත්තුමමා) 
(ைொண்புைிகு சீ.பி. ரத்நொயக்க - வனசீவரொசிகள் ைற்றும் வனப் 

பொதுகொப்பு அமைச்சர்) 

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

(අ  (i)  නැත. 

 (ii)  ශ්රී ලවනා මහවැලි අධිනාික් විසි  වාිකමා්ධත 
වයාපෘති, නෘෂි නා්ධමිකයන නටයුතු වැනි විවින 
සවව්ධනන වයාපෘති ක්රි්ා්තමන කිීමම සඳහා වන 
සව ්ෂණ  ශනපා්ධතශ) තුව ්ටශ්ත 
නළමනාන  ් න ුව ලබන ඉඩා ) ශ් නා තැනීම 
ස)බ නශ්   විවින අවසථාාවලදී ඉේලී) 
ඉදිිකප්ත න ුව ලැශේ. 

 (iii) නැනට වන සව ්ෂණ  ශනපා්ධතශ) තුව 
පාලනශේ පවතින ශ්රී ලවනා මහවැලි අධිනාික් 
විසි  සවව්ධනන් කිීමමට ශ්ෝජිත මහැවැලි “L” 
නලාප් තුළ පිහිටි ග්රාමී් වැ  අසථවැද්දු) ප්රශද්  

හා ප ා්රමපු  සිට ශබෝතසථවැව හ හා ව නි්ාව 
න්ෂවා දිශවන මා්ධත් ශනපස පිහිටි ශබෝතසථවැව - 
1, ශබෝතසථවැව - 2, සැළලිහික තම, න දිමිකයත්රතම, 
නාමේතම හා ශවශහ තැ න ්න ත)මානවල 
දී්ධඝ නාල්න සිට පදිවචිනරුව  සවව්ධනන් න  
ඇති වනා ත  ශන ටසථ  ්ෂෂිත ාවශ්  නිනහසථ 
න  ශ්රී ලවනා මහවැලි අධිනාික් ශවත පව ා ශනන 
ශලස ඉේලීම්ෂ ඉදිිකප්ත න  ඇති අත , 
සවව්ධනන් න  ඇති ඉඩා ) ශවුවවට ඒ හා සමාන 
ඉඩා ) ප්රමා ්්ෂ වන සව ්ෂණ  
ශනපා්ධතශ) තුව ශවත ලබාදීමට මහවැලි 
අධිනාික් එනපතාව ලබා දී ඇත. 

(ර  (i)  මහබ් තේවල්ා්  ්ෂෂිත වනා ත ශේ වි ාල 
ශන ටස්ෂ එළිශපශහළි කිීමශ) ක්රි්ාමා්ධත් 
අ්තහිටුවීමට ශ්රී ලවනා මහවැලි අධිනාිකශ්  
ඉේලී) න න ලන අත , ඉඩා ) එළිකිීමශ) නටයුතු  
වැළැ්ෂවීම පික ස ප්රාශද්ය ් වන නිලනාික  විසි  
ේපිකම ේ්තසාහ ශ් නන ලදී. අ)පා  දිසා වන 
නිලනාික විසි  මහවැලි අධිනාිකශේ ශ වාසින 
වයාපා  නළමනානා  ශවත නරුණු න්ෂවන ලන 
අත , එම අධිනාිකශේ අනය්ෂණ ජන ාේ සමප න 
්ෂශණේත්ර පීම්ෂණ ්්ෂ සිදු න  නරුණු ශප වා දී 
වනා ත  ප්රශද්  තවදු ට්ත එශසේ පව්තවා 
තැනීමට බහුශේ සහශ්ෝත් ඉේලා ඇත. එ්ට 
අමත ව වන සව ්ෂණ  රඥා පනශ්ත 49 
වත ති් ්ටශ්ත නටයුතු න මිකය  
ශනහිඅ්තතනණ්ිජ් මශහසථත්රා්ත අධින  ් ශවත 
නරුණු වා්ධතා න  ඇති අත , එකී අධින   
ක්රි්ාමා්ධත තවදු ට්ත අවස ව ශන මැත. 
එශම ම තරු අධින  ශේ නිශ්ෝත පිකදි ශමම 
නරුණු ස)බ නශ්  නීතිපති 
ශනපා්ධතශ) තුශ  ේපශනසථ න ඉේලා තිශේ. 

 (ii) අනාළ ශන ශ . 

 (iii) ශ්රී ලවනා මහවැලි අධිනාික් විසි  ශමම ඉඩා ) 
අනාළ සමාත) ශවත ලබා දී ඇති බව සඳහ  වූ 
ශහ   එම සමාතම ස)බ නශ්  නීතිම් 
ක්රි්ාමා්ධත තැනීම්ෂ සිදු ශන වී ඇති අත , ශ්රී 
ලවනා මහවැලි අධිනාිකශේ ක්රි්ා නලාප් 
ස)බ නශ්  අධින  ් ශවත නරුණු වා්ධතා 
න  ඇත. 

 (iv) ශ) ස)බ නව නීතිපති ේපශනසථ විමසා ඇති අත , 
අධින   නටයුතු ශමශත්ෂ අවස  වී ශන මැත. 

(ඇ  වනා ත  ඉඩා )  ාවිත න  ඇත. 

(ඈ  අනාළ ශන ශ . 
 

(அ)  (i) இல்மல. 

 (ii) இலங்மக ைகொவலி அதிகொரசமபயினொல் 

நீர்ப்பொசனத் திட்டங்கள், விவசொய நடவடிக் 

மககள் லபொன்ற பல்லவறு அபிவிருத்திச் 

தசயற்றிட்டங்கமள நமடமுமறப்படுத்துவதற் 

கொக வனப் பொதுகொப்புத் திமணக்களத்தின்கீழ் 

முகொமை தசய்யப்படும் கொணிமயப் 

பயன்படுத்துவது ததொடர்பொகப் பல்லவறு சந்தர்ப் 

பங்களில் லகொொிக்மககள் முன்மவக்கப் 

படுகின்றன.  

 (iii) தற்லபொது வனப் பொதுகொப்புத் திமணக்களத்தின் 

நிர்வொகத்தில் கொணப்படுகின்ற இலங்மக 

ைொவலி அதிகொரசமபயினொல் அபிவிருத்தி 

தசய்வதற்கு முன்தைொழியப்பட்டுள்ள ைகொவலி 

2269 2270 



පා්ධලිශ) තුව 

“L”  வலயத் துக்குள் அமைந்துள்ள கிரொைியக் 

குளங்கள் லபொசமணப் பிரலதசங்கள் ைற்றும் 

பரொக் கிரைபுரவிலிருந்து லபொகஸ்தவவ ஊடொக 

வவுனியொ வமர ஓடும் பொமதயின் இரு புறமும் 

அமைந்துள்ள லபொகஸ்தவவ - 1, லபொகஸ்தவவ 

- 2, தசலலிஹிணிகை, நந்திைித்ரகை, நொைல்கை 

ைற்றும் தவதஹரததன்ன லபொன்ற கிரொைங்களில் 

நீண்ட கொலத்திலிருந்து குடியிருப்பொளர்கள் 

அபிவிருத்தி தசய்துள்ள வனப் பகுதிகள் ஒதுக்கத் 

தன்மையிலிருந்து விடுவித்து இலங்மக ைகொவலி 

அதிகொரசமபயிடம் ஒப்பமடக்குைொறு லகொொிக் 

மகதயொன்று முன்மவக்கப்பட்டுள்ளலதொடு, 

அபிவிருத்தி தசய்துள்ள கொணிக்குப் பதிலொக 

அதற்குச் சைனொன கொணி அளதவொன்மற வனப் 

பொதுகொப்புத் திமணக்களத்துக்கு வழங்குவதற்கு 

ைகொவலி அதிகொரசமப இணக்கத்மத 

வழங்கியுள்ளது. 

(ஆ)  (i) ைஹஓய - கல்வலயொய வன ஒதுக்கத்தின் பொொிய 

பகுதிதயொன்மறச் சுத்திகொிப்புச் தசய்யும் 

நமடமுமறமயக் மகவிடுவதற்கு இலங்மக 

ைகொவலி அதிகொரசமபயிடம் லகொரப்பட்டலதொடு, 

கொணிமயச் சுத்திகொிக்கும் நடவடிக்மகமயத் 

தடுக்கும்தபொருட்டுப் பிரலதச வன உத்திலயொகத் 

தர்களினொல் உயர்ந்தபட்ச முயற்சிகள் எடுக்கப் 

படுகின்றன. அம்பொமற ைொவட்ட வன 

உத்திலயொகத்தொினொல் ைகொவலி 

அதிகொரசமபயின் உள்ளக வர்த்தக முகொமைத் 

துவத்திடம் விடயங்கள் கொட்டப்பட்டலதொடு, 

அவ்வதிகொரசமபயின் பணிப்பொளர்நொயகத் 

துடனும் கள ஆய்தவொன்மற லைற்தகொண்டு, 

விடயங்கமள எடுத்துக்கொட்டி வனப் பிரலதசங் 

கமள லைலும் அவ்வொலற மவத்துக்தகொள்வதற்கு 

அவர்களுமடய ஒத்துமழப்மபயும் லகொொியுள் 

ளனர்.  அதற்கு லைலதிகைொக வனப் பொதுகொப்புக் 

கட்டமளச் சட்டத்தின் 49ஆம் அத்தியொயத் 

தின்கீழ் தசயற்பட்டு ததஹியத்தகண்டிய 

'ைஜிஸ்லரட்'  நீதிைன்றத்துக்கு விடயங்கள் 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளலதொடு, அந்த நீதிைன்றச் 

தசயற்பொடுகள் லைலும் முடிவமடயவில்மல. 

அவ்வொலற தகௌரவ நீதிைன்ற உத்தரவின்படி 

இவ்விடயங்கள் ததொடர்பொகச் சட்டைொ அதிபொர் 

திமணக்களத்தில் அறிவுறுத்தல்கள் லகொரப் 

பட்டுள்ளன. 

 (ii) தபொருத்தைற்றது.  

 (iii) இலங்மக ைகொவலி அதிகொரசமபயினொல் 

இக்கொணி உொிய நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப் 

பட்டுள்ளது எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதனொல், 

அந்நிறுவனம் ததொடர்பொகச் சட்ட ொீதியொன 

நடவடிக்மகதயொன்று எடுக்கப்படவில்மல 

என்பலதொடு, இலங்மக ைகொவலி 

அதிகொரசமபயின் தசயற்பொட்டு வலயம் 

ததொடர்பொக நீதிைன்றத்துக்கு விடயங்கள் 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. 

 (iv) இது ததொடர்பொக சட்டைொ அதிபொின் அறிவுறுத் 

தல்கள் வினவப்பட்டுள்ளலதொடு, நீதிைன்ற 

நடவடிக்மககள் இதுவமர முடிவமடயவில்மல. 

(இ)  வன நிலங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

(ஈ)  தபொருத்தைற்றது.  

a) (i) No.  

 (ii) Requests are made on various occasions 
regarding the use of lands managed by the 
Department of Forest Conservation for the 
implementation of various development 
projects such as irrigation projects and 
agricultural activities by the Mahaweli 
Authority of Sri Lanka. 

 (iii) A request has been made by the long-time 
residents of the cultivation areas of the rural 
tanks in the Mahaweli “L” Zone and the 
villages of Bogaswewa-1, Bogaswewa-2, 
Selalihinigama, Nandimithragama, 
Namalgama and Veheratenna situated on 
both sides of the road from Parakramapura 
to Vavuniya via Bogaswewa to release the 
developed forest areas which are proposed 
to be developed by the Mahaweli Authority 
of Sri Lanka and currently under the 
control of the Department of Forest 
Conservation, from the reserve and hand 
them over to the Mahaweli Authority of Sri 
Lanka, while the Sri Lanka Mahaweli 
Authority has agreed to grant the same 
extent of land to the Forest Department 
instead of developed land. 

  (b) (i) The Sri Lanka Mahaweli Authority 
(SLMA) has been asked to suspend the 
clearing of a large part of the Maha Oya 
Galwalayaya Forest Reserve and the local 
forest officials have made every effort to 
prevent land clearing. The Ampara District 
Forest Officer briefed the Residential 
Business Manager of the Mahaweli 
Authority, who also conducted a field 
inspection with the Director General of the 
Authority, and sought his assistance in 
maintaining the forest areas. In addition, 
facts have been reported to the 
Dehiattakandiya Magistrate’s Court under 
Section 49 of the Forest Conservation 
Ordinance and the court proceedings have 
not been completed yet. He has also sought 
the advice of the Attorney-General’s 
Department in this regard as per the Order 
of the Court.  

 (ii) Not relevant. 

 (iii) As it is stated that these lands have been 
handed over to the relevant companies by 
the Mahaweli Authority of Sri Lanka, no 
legal action has been taken against that 
company while the facts regarding the role 
of the Mahaweli Authority of Sri Lanka 
have been reported to the court.  

 (iv) The Attorney-General has been consulted 
in this regard and the court proceedings are 
not over yet.  

  (c) Forest lands have been used.  

  (d) Does not arise. 
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 ශ්රී ලාංකා නාවික හු දාව  අක්රමිකත්ා 
இலங்மக கடற்பமட: முமறலகடுகள் 

SRI LANKA NAVY: IRREGULARITIES 

     1977/2021 
 

2.  ගරු කුමාසසිරි සත්නායක මහත්ා 
(ைொண்புைிகு குைொரசிறி ரத்னொயக்க)  

(The Hon. Kumarasiri Rathnayaka) 

අග්රාමාතය සහ ර්ධිකන ප්රතිප්තති හා සැලසු) ක්රි්ා්තමන 

කිීමශ) අමාතය, බුද්න ාසන, රතමිකයන හා සවසථනෘතින නටයුතු 

අමාතය සහ නාතිකන සවව්ධනන හා නිවාස අමාතයතුමාශත  ඇූ  

ප්ර ථන් - (1 : 
 

(අ  (i) ව්ධණ 2015 සිට 2019 න්ෂවා ශ්රී ලවනා නාවින 
හමුනාශ  ්) අ්රමිකයනතාව්ෂ, අ්ාා ප්තවීම්ෂ, 
දූණ  ක්රි්ාව්ෂ ශහෝ නීති විශ ෝධි ක්රි්ාව්ෂ සිදු වී 
තිශේන; 

 (ii) එශසේ න), ඒවා ශව  ශව  ව ශ්  නවශ්ධන; 

 (iii) ඉහත සඳහ  එ්ෂ එ්ෂ නරු  ශහේතුශව   ජ්ට 
අහිමිකය වී ඇති මූලය, ශද්පළ හා මානව ස)ප්තවල 
වටිනානම ශව  ශව  ව ශ්  ශන පම න; 

 ් න එතුමා සඳහ  න  ශ න? 

 

(ර  (i) ඉහත (අ  (i) හි සඳහ  ක්රි්ාව ට වතකිව යුතු 
නිලනාික  හුනනාතැනීමට විම්ධ න සිදු න  
තිශේන; 

 (ii)  වතකිව යුතු නිලනාික  හුනනාශතන ඇ්තන), 
බවු ට එශ හිව ශතන ඇති ක්රි්ාමා්ධත නවශ්ධන; 

 (iii) බවු ට එශ හිව ක්රි්ාමා්ධත ශතන ශන මැති න), 
ඊට ශහේතු නවශ්ධන; 

 (iv) ඉදිිකශේදී බවු ට එශ හිව ක්රි්ාමා්ධත තුව 
ලබ ශ න;  

   (v) ඉදිිකශේදී  සිදු වි් හැකි ශමවැනි ක්රි්ාව  
වැළැ්ෂවීම සඳහා  තුව ලබන ක්රි්ාමා්ධත නවශ්ධන; 

 ් න්ත එතුමා සඳහ  න  ශ න? 

(ඇ   ශන එශසේ න),  ඒ ම න?   

 
 பிரதை அமைச்சரும் தபொருளொதொரக் தகொள்மககள் ைற்றும் 

திட்டச் தசயற்படுத்துமக அமைச்சரும் புத்தசொசன, சைய 

ைற்றும் கலொசொர அலுவல்கள் அமைச்சரும் நகர அபிவிருத்தி 

ைற்றும் வீடமைப்பு அமைச்சருைொனவமரக் லகட்ட வினொ: 
 

(அ) (i) இலங்மக கடற்பமடயில் 2015ஆம் ஆண்டு 

ததொடக்கம் 2019ஆம் ஆண்டு வமரயிலொன 

கொலப்பகுதியில் ஏலதனும் முமறலகடு, 

முமறயற்ற நியைனம், ஊழல் தசயற்பொடு 

அல்லது சட்டவிலரொத தசயற்பொடு  

இடம்தபற்றுள்ளதொ என்பமதயும்; 

 ( i i) ஆதைனில், அமவ தவவ்லவறொக 

யொமவதயன்பமதயும்; 

 (iii) லைற்குறிப்பிடப்பட்ட ஒவ்தவொரு தசயற்பொட்டின் 

விமளவொகவும் அரசொங்கம் இழந்துள்ள நிதி, 

தசொத்து ைற்றும் ைனித வளங்களின் தபறுைதி 

தவவ்லவறொக எவ்வளவு என்பமதயும்; 

 அவர் குறிப்பிடுவொரொ? 

(ஆ) (i) லைற்படி (அ)(i )  இல் குறிப்பிடப்பட்ட 

தசயற்பொடுகளுக்குப் தபொறுப்புக்கூறலவண்டிய 

அலுவலர்கமள அமடயொளம் கொண்பதற்தகனப் 

புலனொய்வுகள் லைற்தகொள்ளப்பட்டுள்ளனவொ 

என்பமதயும்; 

 (ii) தபொறுப்புக்கூறலவண்டிய அலுவலர்கள் 

அமடயொளம் கொணப்பட்டிருப்பின், அவர்களுக்கு 

எதிரொக லைற்தகொள்ளப்பட்டுள்ள 

நடவடிக்மககள் யொமவ என்பமதயும்; 

 (iii) அவர்களுக்கு எதிரொக நடவடிக்மககள் 

லைற்தகொள்ளப்படொவிடின், அதற்கொன 

கொரணங்கள் யொமவதயன்பமதயும்; 

 (iv) அவர்களுக்கு எதிரொக எதிர்கொலத்தில் நடவடிக் 

மககள் லைற்தகொள்ளப்படுைொ என்பமதயும்; 

 (v) எதிர்கொலத்தில் இடம்தபறக்கூடிய இத்தமகய 

தசயற்பொடுகமளத் தடுப்பதற்கொக லைற்தகொள் 

ளப்படும் நடவடிக்மககள் யொமவதயன்பமதயும்; 

 அவர் குறிப்பிடுவொரொ? 

(இ) இன்லறல், ஏன்? 
 

asked the Prime Minister and Minister of Economic 
Policies and Plan Implementation, Minister of 
Buddhasasana, Religious and Cultural Affairs and 
Minister of Urban Development and Housing: 

(a)  Will he state- 

 (i)  whether any irregularity, irregular 
appointment, any act of corruption or any 
illegal activity has taken place in the Sri 
Lanka Navy during the period from the 
year 2015 to 2019; 

 (ii)  if so, separately, such acts that have taken 
place; and 

 (iii)  separately, the value of the money, property 
and human resources that the Government 
has lost due to each of the aforesaid acts? 

 

(b) Will he also state- 

  (i)  whether investigations have been carried 
out to identify the officers who are 
responsible for the acts mentioned in (a) (i) 
above; 

 (ii)  if the responsible officers have been 
identified, the action that has been taken 
against them; 

 (iii)  if no action has been taken against them, 
the reasons for that; 

 (iv)  whether action will be taken against them 
in future; and 

 (v)  the measures that will be taken to prevent 
the occurrence of such acts in the future? 

  (c)  If not, why? 
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පා්ධලිශ) තුව 

ගරු මහින්ද සාජපක්ෂ මහත්ා (අග්රාමාත්  ආර්ිකක 

්රතිපත්ති හා  ැලුමම් ්රියාත්මක කිරීනම් අමාත්  

බු ධශයීයා න  ආගමික හා  ාං ්කෘතික ක යුතුම අමාත්  හ 

නාගරික  ාංවර්ධන හා නිවා  අමාත්තුමමා) 
(ைொண்புைிகு ைஹிந்த ரொஜபக்ஷ - பிரதை அமைச்சரும் 

தபொருளொதொரக் தகொள்மககள் ைற்றும் திட்டச் தசயற்படுத்துமக 

அமைச்சரும் புத்தசொசன, சைய ைற்றும் கலொசொர அலுவல்கள் 

அமைச்சரும் நகர அபிவிருத்தி ைற்றும் வீடமைப்பு 

அமைச்சரும்) 

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

(අ  (i)  බ . 

 (ii)  ඇමුණුම "අ"හි* න්ෂවා ඇත. 

  (iii)  ඇමුණුම "අ"හි න්ෂවා ඇත. 

(ර   (i)   බ . 

 (ii)   ඇමුණුම "අ" හි න්ෂවා ඇත. 

 (iii)  අනාළ නැත. 

 (iv)  අනාළ නැත. 

 (v)  ඇමුණුම "අ" හි න්ෂවා ඇත. 

(ඇ   අනාළ නැත. 
 

(அ) (i)  ஆம் 

 (ii)  இமணப்பு “அ”*இல் கொண்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 (iii)  இமணப்பு “அ”இல் கொண்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 

(ஆ) (i) ஆம் 

 (ii) இமணப்பு “அ” இல் கொண்பிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 (iii) ததொடர்புமடயது அல்ல. 

 (iv) ததொடர்புமடயது அல்ல.  

(v) இமணப்பு “அ” இல் கொண்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 

(இ) ததொடர்புமடயது அல்ல. 

 

 

(a) (i) Yes.  

 (ii)  Given in Annex “A”*.  

 (iii) Given in Annex “A” .  
 

  (b) (i) Yes. 

 (ii) Given in Annex “A”. 

 (iii) Not relevant.  

 (iv) Not relevant. 

 (v) Given in Annex “A”.   

  (c) Not relevant. 

ශ්රී ලාංකා ගුවන් හු දාව  අක්රමිකත්ා 

இலங்மக விைொனப் பமட: முமறலகடுகள் 
SRI LANKA AIR FORCE: IRREGULARITIES 
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3.  ගරු මධුස විත්ානනප මහත්ා 

(ைொண்புைிகு ைதுர விதொனலக)  

(The Hon. Madhura Withanage)  

අග්රාමාතය සහ ර්ධිකන ප්රතිප්තති හා සැලසු) ක්රි්ා්තමන 

කිීමශ) අමාතය, බුද්න ාසන, රතමිකයන හා සවසථනෘතින නටයුතු 

අමාතය සහ නාතිකන සවව්ධනන හා නිවාස අමාතයතුමාශත  ඇූ  

ප්ර ථන් - (1 : 

(අ  (i) ව්ධණ 2015 සිට 2019 න්ෂවා ශ්රී ලවනා ගුව  
හමුනාශ  ්) අ්රමිකයනතාව්්ෂ, අ්ාා ප්තවීම්ෂ, 
දූණ  ක්රි්ාව්ෂ ශහෝ නීති විශ ෝධි ක්රි්ාව්ෂ සිදු වී 
තිශේන; 

 (ii) එශසේ න), ඒවා ශව  ශව  ව ශ්  නවශ්ධන; 

 (iii) ඉහත සඳහ  එ්ෂ එ්ෂ නරු  ශහේතුශව   ජ්ට 
අහිමිකය වී ඇති මූලය, ශද්පළ හා මානව ස)ප්තවල 
වටිනානම ශව  ශව  ව ශ්  ශන පම න; 

 ් න එතුමා සඳහ  න  ශ න? 

(ර  (i) ඉහත (අ  (i) හි සඳහ  ක්රි්ාව ට වතකිව යුතු 
නිලනාික  හුනනාතැනීමට විම්ධ න සිදු න  
තිශේන; 

 (ii)  වතකිව යුතු නිලනාික  හුනනාශතන ඇ්තන), 
බවු ට එශ හිව ශතන ඇති ක්රි්ාමා්ධත නවශ්ධන; 

 (iii) බවු ට එශ හිව ක්රි්ාමා්ධත ශතන ශන මැති න), 
ඊට ශහේතු නවශ්ධන; 

 (iv) ඉදිිකශේදී බවු ට එශ හිව ක්රි්ාමා්ධත තුව 
ලබ ශ න;  

  (v) ඉදිිකශේදී  සිදු වි් හැකි ශමවැනි ක්රි්ාව  
වැළැ්ෂවීම සඳහා  තුව ලබන  ක්රි්ාමා්ධත 
නවශ්ධන; 

 ් න්ත එතුමා සඳහ  න  ශ න? 

(ඇ   ශන එශසේ න), ඒ ම න?  

 

பிரதை அமைச்சரும் தபொருளொதொரக் தகொள்மககள் ைற்றும் 

திட்டச் தசயற்படுத்துமக அமைச்சரும் புத்தசொசன, சைய 

ைற்றும் கலொசொர அலுவல்கள் அமைச்சரும் நகர அபிவிருத்தி 

ைற்றும் வீடமைப்பு அமைச்சருைொனவமரக் லகட்ட வினொ: 

 

(அ) (i) இலங்மக விைொனப்பமடயில் 2015ஆம் ஆண்டு 

ததொடக்கம் 2019ஆம் ஆண்டு வமரயிலொன 

கொலப்பகுதியில் ஏலதனும் முமறலகடு, 

முமறயற்ற நியைனம், ஊழல் தசயற்பொடு 

அல்லது சட்டவிலரொதச் தசயற்பொடு  

இடம்தபற்றுள்ளதொ என்பமதயும்; 

 (ii) ஆதைனில், அமவ தவவ்லவறொக 

யொமவதயன்பமதயும்; 

 (iii) லைற்குறிப்பிடப்பட்ட ஒவ்தவொரு தசயற்பொட்டின் 

விமளவொகவும் அரசொங்கம் இழந்துள்ள நிதி, 

தசொத்து ைற்றும் ைனித வளங்களின் தபறுைதி 

தவவ்லவறொக எவ்வளவு என்பமதயும்; 

 அவர் குறிப்பிடுவொரொ? 
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---------------------------------------- 

*  ඇු ුම "අ" පු ්ත්කාලනේ ත්බා ඇත්. 
*  இமணப்பு “அ” நூல் நிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Annex “A” placed in the Library. 
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(ஆ) (i) லைற்படி (அ)(i )இல் குறிப்பிடப்பட்ட 

தசயற்பொடுகளுக்குப் தபொறுப்புக்கூறலவண்டிய 

அலுவலர்கமள அமடயொளம் கொண்பதற்தகனப் 

புலனொய்வுகள் லைற்தகொள்ளப்பட்டுள்ளனவொ 

என்பமதயும்; 

 (ii) தபொறுப்புக்கூறலவண்டிய அலுவலர்கள் 

அமடயொளம் கொணப்பட்டிருப்பின், அவர்களுக்கு 

எதிரொக லைற்தகொள்ளப்பட்டுள்ள நடவடிக் 

மககள் யொமவ என்பமதயும்; 

 (iii) அவர்களுக்கு எதிரொக நடவடிக்மககள் 

லைற்தகொள்ளப்படொவிடின், அதற்கொன கொரணங் 

கள் யொமவதயன்பமதயும்; 

 (iv) அவர்களுக்கு எதிரொக எதிர்கொலத்தில் நடவடிக் 

மககள் லைற்தகொள்ளப்படுைொ என்பமதயும்; 

 (v) எதிர்கொலத்தில் இடம்தபறக்கூடிய இத்தமகய 

தசயற்பொடுகமளத் தடுப்பதற்கொக லைற்தகொள் 

ளப்படும் நடவடிக்மககள் யொமவதயன்பமதயும்; 

 அவர் குறிப்பிடுவொரொ? 

(இ) இன்லறல், ஏன்? 

 

asked the Prime Minister and Minister of Economic 
Policies and Plan Implementation, Minister of 
Buddhasasana, Religious and Cultural Affairs and 
Minister of Urban Development and Housing: 

 

(a) Will he state-  

 (i) whether any irregularity, irregular 
appointment, any act of corruption or any 
illegal activity has taken place in the Sri 
Lanka Air Force during the period from the 
year 2015 to 2019; 

 (ii) if so, separately, such acts that have taken 
place; and 

 (iii) separately, the value of the money, property 
and human resources that the Government 
has lost due to each of the aforesaid acts? 

(b) Will he also state - 

 (i) whether investigations have been carried 
out to identify the officers who are 
responsible for the acts mentioned in (a) (i) 
above; 

 (ii) if the responsible officers have been 
identified, the action that has been taken 
against them; 

 (iii) if no action has been taken against them, the 
reasons for that; 

 (iv) whether action will be taken against them in 
future; and 

 (v) the measures that will be taken to prevent 
the occurrence of such acts in the future? 

(c) If not, why? 

ගරු මහින්ද සාජපක්ෂ මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்த ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 

(අ  (i)  බ . 

 (ii)  ඇමුණුම "අ"හි*  හ පරිශිෂ ්නයහි* න්ෂවා ඇත. 

  (iii)  ඇමුණුම "අ"හි  හ පරිශිෂ ්නයහි න්ෂවා ඇත. 

 

(ර  (i)  බ . 

 (ii)  ඇමුණුම "අ" හි න්ෂවා ඇත. 

 (iii)  අනාළ නැත. 

 (iv)  අනාළ නැත. 

 (v)  සිදු වූ සිද්ධී  පිළිබඳ ශස ්ා බැලීම සඳහා ප්ත 
න න ලන පීම්ෂණ  මණ්ඩා ල  මඟි  එවැනි සිදුවී) 
නැවත ඇතිවීම වළ්ෂවා තැනීම සඳහා  නි්ධශද්  
ඉදිිකප්ත න  ඇති අත  එම නි්ධශද්  ප්රනා ව 
එවැනි සිදුවී) ඉදිිකශේදී සිදුවීම වළ්ෂවා තැනීම 
සඳහා අව ය විධිවිනාන ක්රි්ා්තමන න  ඇත. 

(ඇ  අනාළ නැත. 

 

(அ) (i) ஆம் 

 (ii)  இமணப்பு “அ”* ைற்றும் பின்னிமணப்பில்* 

கொண்பிக்கப்பட்டுள்ளது.  

  (iii) இமணப்பு “அ” ைற்றும் பின்னிமணப்பில் 

கொண்பிக்கப்பட்டுள்ளது.  

(ஆ) (i) ஆம் 

 (ii) இமணப்பு “அ” இல் கொண்பிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 (iii) ததொடர்புமடயது அல்ல. 

 (iv) ததொடர்புமடயது அல்ல. 

 (v) இச்சம்பவங்கள் ததொடர்பில் ஆரொய்வதற்கொக 

நியைிக்கப்பட்ட விசொரமணக் குழுமூலைொக 

இவ்வொறொன சம்பவங்கள் ைீண்டும் 

நமடதபறொைல் தடுப்பதற்கொன பொிந்துமரகமள 

முன்மவத்துள்ளதுடன், அந்தப் 

பொிந்துமரகளுக்கு அமைவொக, எதிர்கொலத்தில் 

இவ்வொறொன சம்பவங்கள் நமடதபறொைல் 

தடுப்பதற்குத் லதமவயொன ஏற்பொடுகள் 

தசய்யப்பட்டுள்ளன.  

 (இ) ததொடர்புமடயது அல்ல. 

 (i) Yes. 

 (ii) Given in Annex “A”*  and Appendix*.  

 (iii) Given in Annex “A”  and Appendix.  

(b)    (i)  Yes. 

        (ii)  Given in Annex "A" . 

       (iii)  Not relevant. 

        (iv)      Not relevant. 
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————————— 
*  ඇු ුම "අ"  හ පරිශිෂ් ය පු ්ත්කාලනේ ත්බා ඇත්. 
* இமணப்பு “அ”  ைற்றும் பின்னிமணப்பு நூல் நிமலயத்தில் 

மவக்கப்பட்டுள்ளது. 
*  Annex “A” and Appendix  placed in the Library. 



පා්ධලිශ) තුව 

         (v)  The Boards of Inquiry appointed to look 
into the incidents have made 
recommendations to prevent such incidents 
from recurring. In accordance with those 
recommendations, necessary arrangements 
have been made to prevent such incidents 
from recurring in the future.  

(c )    Not relevant.  

ශ්රී ලාංකා යුද හු දාව  අක්රමිකත්ා 
இலங்மக இரொணுவம்: முமறலகடுகள் 

                 SRI LANKA ARMY: IRREGULARITIES 
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4.  ගරු මධුස විත්ානනප මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ைதுர விதொனலக)  

(The Hon. Madhura Withanage)  

අග්රාමාතය සහ ර්ධිකන ප්රතිප්තති හා සැලසු) ක්රි්ා්තමන 

කිීමශ) අමාතය, බුද්න ාසන, රතමිකයන හා සවසථනෘතින නටයුතු 

අමාතය සහ නාතිකන සවව්ධනන හා නිවාස අමාතයතුමාශත  ඇූ  

ප්ර ථන් - (1 : 

(අ  (i) ව්ධණ 2015 සිට 2019 න්ෂවා ශ්රී ලවනා යුන හමුනාශ  
්) අ්රමිකයනතාව්්ෂ, අ්ාා ප්තවීම්ෂ, දූණ  
ක්රි්ාව්ෂ ශහෝ නීති විශ ෝධි ක්රි්ාව්ෂ සිදු වී තිශේන; 

 (ii) එශසේ න), ඒවා ශව  ශව  ව ශ්  නවශ්ධන; 

 (iii) ඉහත සඳහ  එ්ෂ එ්ෂ නරු  ශහේතුශව   ජ්ට 
අහිමිකය වී ඇති මූලය, ශද්පළ හා මානව ස)ප්තවල 
වටිනානම ශව  ශව  ව ශ්  ශන පම න; 

 ් න එතුමා සඳහ  න  ශ න? 

(ර  (i) ඉහත (අ  (i) හි සඳහ  ක්රි්ාව ට වතකිව යුතු 
නිලනාික  හුනනාතැනීමට විම්ධ න සිදු න  
තිශේන; 

 (ii)  වතකිව යුතු නිලනාික  හුනනාශතන ඇ්තන), 
බවු ට එශ හිව ශතන ඇති ක්රි්ාමා්ධත නවශ්ධන; 

 (iii) බවු ට එශ හිව ක්රි්ාමා්ධත ශතන ශන මැති න), 
ඊට ශහේතු නවශ්ධන; 

 (iv) ඉදිිකශේදී බවු ට එශ හිව ක්රි්ාමා්ධත තුව 
ලබ ශ න;  

   (v) ඉදිිකශේදී  සිදු වි් හැකි ශමවැනි ක්රි්ාව  
වැළැ්ෂවීම සඳහා  තුව ලබන ක්රි්ාමා්ධත නවශ්ධන; 

 ් න්ත එතුමා සඳහ  න  ශ න? 

(ඇ   ශන එශසේ න), ඒ ම න?   
 

பிரதை அமைச்சர் ைற்றும் தபொருளொதொரக் தகொள்மககள் 

ைற்றும் திட்டச் தசயற்படுத்துமக அமைச்சர், புத்தசொசன, சைய 

ைற்றும் கலொசொர அலுவல்கள் அமைச்சர் ைற்றும் நகர 

அபிவிருத்தி ைற்றும் வீடமைப்பு அமைச்சமரக் லகட்ட வினொ: 

 

(அ) (i) இலங்மக இரொணுவத்தில் 2015ஆம் ஆண்டு 

ததொடக்கம் 2019ஆம் ஆண்டு வமரயிலொன 

கொலப்பகுதியில் ஏலதனும் முமறலகடு, 

முமறயற்ற நியைனம், ஊழல் தசயற்பொடு 

அல்லது சட்டவிலரொத தசயற்பொடு  

இடம்தபற்றுள்ளதொ என்பமதயும்; 

 (ii) ஆதைனில், அமவ தவவ்லவறொக 

யொமவதயன்பமதயும்; 

 (iii) லைற்குறிப்பிடப்பட்ட ஒவ்தவொரு தசயற்பொட்டின் 

விமளவொகவும் அரசொங்கம் இழந்துள்ள நிதி, 

தசொத்து ைற்றும் ைனித வளங்களின் தபறுைதி 

தவவ்லவறொக எவ்வளவு என்பமதயும்; 

 அவர் குறிப்பிடுவொரொ? 

(ஆ) (i) லைற்படி (அ)(i)இல் குறிப்பிடப்பட்ட 

தசயற்பொடுகளுக்குப் தபொறுப்புக் கூறலவண்டிய 

அலுவலர்கமள அமடயொளம் கொண்பதற்தகன 

புலனொய்வுகள் லைற்தகொள்ளப்பட்டுள்ளனவொ 

என்பமதயும்; 

 (ii) தபொறுப்புக் கூறலவண்டிய அலுவலர்கள் 

அமடயொளம் கொணப்பட்டிருப்பின், அவர்களுக்கு 

எதிரொக லைற்தகொள்ளப்பட்டுள்ள 

நடவடிக்மககள் யொமவ என்பமதயும்; 

 (iii) அவர்களுக்கு எதிரொக நடவடிக்மககள் 

லைற்தகொள்ளப்படொவிடின், அதற்கொன 

கொரணங்கள் யொமவதயன்பமதயும்; 

 (iv) அவர்களுக்கு எதிரொக எதிர்கொலத்தில் 

நடவடிக்மககள் லைற்தகொள்ளப்படுைொ 

என்பமதயும்; 

 (v) எதிர்கொலத்தில் இடம்தபறக்கூடிய இத்தமகய 

தசயற்பொடுகமளத் தடுப்பதற்கொக 

லைற்தகொள்ளப்படும் நடவடிக்மககள் 

யொமவதயன்பமதயும்; 

 அவர் குறிப்பிடுவொரொ? 

(இ) இன்லறல், ஏன்? 

 

asked the Prime Minister and Minister of Economic 
Policies and Plan Implementation, Minister of 
Buddhasasana, Religious and Cultural Affairs and 
Minister of Urban Development and Housing: 

(a) Will he state -  

 (i) whether any irregularity, irregular 
appointment, any act of corruption or any 
illegal activity has taken place in the Sri 
Lanka Army during the period from the 
year 2015 to 2019; 

 (ii) if so, separately, such acts that have taken 
place; and 

 (iii) separately, the value of the money, property 
and human resources that the Government 
has lost due to each of the aforesaid acts? 

(b) Will he also state - 

 (i) whether investigations have been carried 
out to identify the officers who are 
responsible for the acts mentioned in (a) (i) 
above; 

 (ii) if the responsible officers have been 
identified, the action that has been taken 
against them; 

 (iii) if no action has been taken against them, 
the reasons for that; 
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 (iv) whether action will be taken against them in 
future; and 

 (v) the measures that will be taken to prevent 
the occurrence of such acts in the future? 

(c) If not, why? 
 

ගරු මහින්ද සාජපක්ෂ මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்த ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 

(අ   (i)  බ . 

 (ii)  ඇමුණුම "අ"හි* න්ෂවා ඇත. 

  (iii)  ඇමුණුම "අ"හි න්ෂවා ඇත. 

(ර  (i)  ඇමුණුම "අ" හි න්ෂවා ඇත. 

 (ii)  ඇමුණුම "අ" හි න්ෂවා ඇත. 

  (iii)  ඇමුණුම "අ" හි න්ෂවා ඇත. 

   (iv)  ඇමුණුම "අ" හි න්ෂවා ඇත. 

 (v)  ඉදිිකශේදී සිදුවි් හැකි ශමවැනි ක්රි්ා වැළැ්ෂවීම 
සඳහා පහත ක්රි්ාමා්ධත ශතන ඇත. 

   •   ජශේ  ප්රස)පානන මා්ධශතෝපශද්  සවග්රහ්  
අුවව නිවැ දිව නටයුතු කිීමම. 

   •  විනිවින ාව් වැිජ කිීමම. 

   •  අනාළ අව වල ශසේව් න ුව ලබන නිලනාික   
හා ශසසු නිල    ාජය  ප්රස)පානන නටයුතු 
පිළිබඳ වඩා ා්ත  නැුවව්ත කිීමම. 

  •  වැ දි සිදු  න ුව ලබන පුද්තල්  සඳහා 
නිජනමිකය   නීති් ක්රි්ා්තමන කිීමම. 

  •  එනම නිලනාික  පිිකස්ෂ  එනම අව වල  
දී්ධඝනාලීනව  ාජනාිකශ්හි  ශන ශ්නවීම. 

  •  විත න අව   ්ෂතිම්ෂ කිීමම හා විත න 
නි තුරුව සිදු කිීමම. 

(ඈ   අනාළ ශන ශ . 

 

(அ)  (i)  ஆம். 

        (ii)  இமணப்பு “அ”*இல் கொண்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 

       (iii)  இமணப்பு “அ”இல் கொண்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 

(ஆ)  (i)   இமணப்பு “அ”இல் கொண்பிக்கப்பட்டுள்ளது.  

       (ii)  இமணப்பு “அ”இல் கொண்பிக்கப்பட்டுள்ளது.  

       (iii) இமணப்பு “அ”இல் கொண்பிக்கப்பட்டுள்ளது.  

       ( iv)  இமணப்பு “அ”இல் கொண்பிக்கப்பட்டுள்ளது.  

       (v) எதிர்கொலத்தில் இதுலபொன்ற தசயற்பொடுகமளத் 

தடுப்பதற்கு பின்வரும் நடவடிக்மககள் 

எடுக்கப்பட்டுள்ளன.  

  அரச தகொள்வனவு வழிகொட்டிக்கு அமைய 

சொியொகச் தசயற்படல். 

  தவளிப்பமடத் தன்மைமய அதிகொித்தல். 

  சம்பந்தப்பட்ட பிொிவுகளில் பணிபுொியும் அதிகொொி 

ைற்றும் கனிஷ்ட அலுவலர்களுக்கு அரச 

தகொள்வனவுப் பணிகள் பற்றித் ததளிவுபடுத்தல். 

  தவறொக நடக்கும் நபர்களுக்கு எதிரொகச் 

சட்டத்மதக் கடுமையொகச் தசயற்படுத்துதல். 

  ஒலர அதிகொொிகளின் குழு ஒலர பிொிவுகளில் 

நீண்டகொலம் பணிபுொிவமதத் தடுத்தல். 

  கணக்கொய்வுப் பிொிமவச் சக்திைிக்கதொக்கல் 

ைற்றும் கணக்கொய்மவத் ததொடர்ந்து 

லைற்தகொள்ளல்.  

(இ)  ததொடர்புமடயது அல்ல.  

 
 

(a) (i) Yes. 

 (ii) Given in Annex "A"*. 

 (iii) Given in Annex "A". 

 

(b)     (i)  Given in Annex "A". 

           (ii)  Given in Annex "A" . 

           (iii)  Given in Annex "A".  

           (iv)  Given in Annex "A". 

           (v)  Following actions have been taken to 
prevent such activities in future:  

 Act correctly according to the 
Government Procurement Guidelines. 

 Enhancing transparency. 

 Make the officers and other rankers in 
relevant divisions aware of the 
government procurement matters.  

 Enforcing law against the wrongdoers 
promptly. 

 Not deploying the same set of officers 
in the same divisions for a prolonged 
period 

 Strengthening audit divisions and 
conducting audits often. 

   (c) Not applicable. 
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 ———————— 
*  ඇු ුම "අ" පු ්ත්කාලනේ ත්බා ඇත්. 
*  இமணப்பு “அ” நூல் நிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Annex “A” placed in the Library. 

 ———————— 
*  ඇු ුම "අ" පු ්ත්කාලනේ ත්බා ඇත්. 
*  இமணப்பு “அ” நூல் நிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Annex “A” placed in the Library. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 
 

 

  

 

  

 
 

  

 

 

  

 

  

 

  

 
 

  
 

 
 

 

  



 

 

 

 

 

 ැ.යු. 
 

ශමම වා්ධතාශ  අවසාන මුද්ර ් සඳහා සථවකී් නාාවල නිවැ දි නළ යුතු තැ  න්ෂවුව ිකසි ම ත්රී  මිකය  පිටපත්ෂ ශතන 
 නිවැ දි නළ යුතු රනා ් එහි පැහැදිලිව ලකුණු ශන ට, පිටපත ලැබී ශනසති්්ෂ ශන ඉ්ෂමවා  

හැන් ා්  සවසථනා න ශවත ලැශබන ශසේ එවි් යුතු්. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர்   தைது உமரயின்  இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிமழ திருத்தங்கமள தைது பிரதியில் ததளிவொகக் குறித்து 

அதமனப் பிமழ திருத்தப்படொத பிரதி கிமடத்த இரு வொரங்களுள் ஹன்சொட் பதிப்பொசிொியருக்கு அனுப்புதல் லவண்டும். 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE 

 
Corrections which Members suggest for the Final Print of their speeches should be clearly marked in their copy and  

sent to the Editor of HANSARD within two weeks of receipt of the uncorrected copy. 
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හැන් ා්  වාර්ත්ා  

නකො ඹ 5  නපොල්නහ න්නගොඩ  කිරු පන පාස  අාංක 163 දසන  ්ථානනයහි ිළහිටි 

සජනේ ්රවෘත්ති නදපාර්ත්නම්න්තුමනේ ිළහිටි සජනේ ්රකාශයීයන කාර්යාාංශයීයනයන්  

මිල දී ගත් හැක. 
 

නමම හැන් ා්  වාර්ත්ාව  www.parliament.lk නවේ අඩවිනයන්  

බාගත් හැක. 

 

 

 

 

ஹன்சொட் அறிக்மகயின் பிரதிகமள  

இல. 163, கிருலப்பமன வீதி, தபொல்லஹன்தகொட,  தகொழும்பு 5இல் அமைந்துள்ள  

அரசொங்க தகவல் திமணக்களத்தின் அரசொங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பணம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகொள்ளலொம். 

 
 

இந்த ஹன்சொட் அறிக்மகமய www.parliament.lk எனும் இமணயத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும். 
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ශ්රී ලවනා  ජශේ මුද්ර  ශනපා්ධතශ) තුශ  මුද්ර ් න න ලදී. 


