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පූ.වා. 10.00  ොර්ලිපම්න්තුව රැසන විය.   

නිපයෝජ ක ානායකතුමා ගෙරු රංිතත් සිංයලලාිළියය මහතා  

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

 பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண்புமிகு ரன்ஜித் 

சியம்பலாபிடிய] தகலகம வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 10.00 a.m.,  
MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON. RANJITH 

SIYAMBALAPITIYA] in the Chair. 

 

ජනාධිෙතිතුමාපෙන් ලත් සන්පේශය 
சனாதிபதியிடமிருந்து வந்த பசய்தி 

MESSAGE FROM THE PRESIDENT 

 

මහජන ආරක්ෂක ප්රකාශනය 
பபாதுசனப் பாதுகாப்புப் பிரகடனம் 

PUBLIC SECURITY PROCLAMATION 

 
ෙරු නිපයෝජ ක ානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

පහත  ඳහ්   ් ශ    අතිගරු ජනශධිපතිතුමශශග්                 

ගරු කාශනශ කතුමශ ශවත කැබී තිශබනවශ. 

 

නිපේදන 
அறிவிப்புக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 
 

විපශේෂ වාණ්ඩ හා පසේවා බදු ෙනත් පකටුම්ෙත: 

පරේෂනධාධිකරණය  පෙත්සම් 

விசசட பண்டங்கள் மற்றும் சசகவகள் வாி: உயர் 

நீதிமன்றுக்கு மனுக்கள் 
SPECIAL GOODS AND SERVICES TAX BILL: PETITIONS TO 

THE SUPREME COURT  
 

 

ෙරු නිපයෝජ ක ානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

 (The Hon. Deputy Speaker) 

ආණ්ඩුක්රම වයව ාාශශ  212(2  වයව ාාශව ප්රකශරව  “විශ ේෂ 

භශණ්ඩ හශ ශ ේවශ බදු” නමැති පනත් ශකටුම්පත  ම්බ් ධශ ්  

ශරේෂාධශධිකරට  ශවත ිදිපතපත් කරන කා ශපත් ම් නව ක 

පිටපත් ගරු කාශනශ කතුමශ ශවත කැබී ඇති බව 

පශර්ලිශම්් තුවට ාැ් වීමට කැමැත්ශතමි. 
 
 

II 
 

 

වවසන ාදායක සන ාවර කාරක සවාව: සාමාිතකයන් 

නම් ිරරීම 
சட்டவாக்க நிகலயியற் குழு: உறுப்பினர்கள் 

நியமனம்  
LEGISLATIVE STANDING COMMITTEE: NOMINATION OF 

MEMBERS  
 

ෙරු නිපයෝජ ක ානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

පශර්ලිශම්් තුශ   ාාශවර නිශ ෝග 223 හි විධිවිධශන  හ 1011 

ජනවශපත 12 දින පශර්ලිශම්් තුව විසි්   ම්මත කරන කා 

ශ ෝජනශව ප්රකශරව  වයව ාාශාශ ක  ාාශවර කශරක  භශශ  

ශ ේව  ිරීම  ඳහශ නිශ ෝජය කාශනශ කවර ශශේ 

 භශපතිත්වශ ්  නිශ ෝජය කශරක  භශ  භශපතිවර ශ  ම  මතු 

 ඳහ්  ම් ත්රීවර ්  ශත්ීම් කශරක  භශව විසි්  නම් කරන කා 

බව ා් වනු කැමැත්ශතමි. 

 
 ගරු (මහශචශර්   ජී.එල්. පීපත ා මහතශ 

 ගරු පවිත්රශශ වි ව් නිආරචිත් මහත්මි  

 ගරු නශමල් රශජපක්ෂ මහතශ 

 ගරු ශමොහශ්  ප්රි ාර් න ා සිල්වශ මහතශ 

 ගරු සිසිර ජ ශකොඩි මහතශ 

 ගරු (වවාය  රශිකත ශ ේනශරත්න මහතශ 

 ගරු ච් දිම වීරක්ශකොඩි මහතශ 

 ගරු ශගෝවි් ා්  කරුටශකරම් මහතශ 

 ගරු ශහක්ටර් අප්පුහශමි මහතශ 

 ගරු ිම්රශ්  මහරූෆා මහතශ 

 ගරු හර්ෂට රශජකරුටශ මහතශ 

 ගරු ශප්රේම්නශත් . . ශාොකවත්ත මහතශ 

ගරු මධුර විතශනශේ මහතශ 

 ගරු  ශගර කශපත ව ම් මහතශ 

 ගරු (ජනශධිපති නීතිඥ  ජ ් ත වීරසිාංහ මහතශ 

431 432 



පශර්ලිශම්් තුව 

III 
 

සන ාවර නිපයෝෙ ිළිතබඳ කාරක සවාව: 

සාමාිතකයන් නම් ිරරීම  
நிகலயியற் கட்டகளகள் பற்றிய குழு: 

உறுப்பினர்கள் நியமனம்  
COMMITTEE ON STANDING ORDERS: NOMINATION OF 

MEMBERS   
 

ෙරු නිපයෝජ ක ානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
පශර්ලිශම්් තුශ   ාාශවර නිශ ෝග 226 හි විධිවිධශන   හ  

1011 ජනවශපත 12 දින පශර්ලිශම්් තුව විසි්   ම්මත කරන කා 
ශ ෝජනශව ප්රකශරව   ාාශවර නිශ ෝග පිළිබඳ කශරක  භශශ  
ශ ේව  ිරීම  ඳහශ කාශනශ කවර ශශේ  භශපතිත්වශ ්  
නිශ ෝජය කාශනශ කවර ශ  නිශ ෝජය කශරක  භශ  භශපතිවර ශ 
 ම  මතු  ඳහ්  ම් ත්රීවර ්  ශත්ීම් කශරක  භශව විසි්  නම් 
කරන කා බව ා් වනු කැමැත්ශතමි. 

  

 ගරු පවිත්රශශ වි ව් නිආරචිත් මහත්මි  

 ගරු (ආචශර්   සුසිල් ශප්රේමජ ් ත මහතශ 

 ගරු ඩිකශ්  ශපශර්රශ මහතශ 

 ගරු ච් දිම වීරක්ශකොඩි මහතශ 

 ගරු ම ් ත දි ශනශ ක මහතශ 

 ගරු චශල් ා නිර්මකනශා්  මහතශ 

 ගරු ශක්. සුිකත්  ාංජ  ශපශර්රශ මහතශ  

 ගරු  ශගර කශපත ව ම් මහතශ 

 ගරු (ආචශර්   සුශර්්  රශඝව්  මහතශ 
  

IV 
 

ෙෘහ කාරක සවාව: සාමාිතකයන් නම් ිරරීම 
சகபக்குழு: உறுப்பினர்கள் நியமனம்  

HOUSE COMMITTEE: NOMINATION OF MEMBERS 
 
 

ෙරු නිපයෝජ ක ානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

පශර්ලිශම්් තුශ   ාාශවර නිශ ෝග 227 (2  හි විධිවිධශන  හ 

1011 ජනවශපත 12 දින පශර්ලිශම්් තුව විසි්   ම්මත කරන කා 

ශ ෝජනශ ප්රකශරව  ගෘහය කශරක  භශශ  ශ ේව  ිරීම  ඳහශ 

කාශනශ කවර ශශේ  භශපතිත්වශ ්  මතු  ඳහ්  ම් ත්රීවර ්  

ශත්ීම් කශරක  භශව විසි්  නම් කරන කා බව ා් වනු 

කැමැත්ශතමි. 
 

ගරු නිමල් කශ්  ශ මහතශ 

ගරු කාංචන විශේශ ේකර මහතශ 

ගරු පි ල් නි ශ් ත ා සිල්වශ මහතශ 

ගරු (වවාය  . තශ අරශපශපොළ මහත්මි  

ගරු (ආචශර්   වී. රශධශක්රිෂාට්  මහතශ  

ගරු ශේ.. . අකවතුවක මහතශ 

ගරු චශල් ා නිර්මකනශා්  මහතශ 

ගරු (ශම්ජර්  ප්රදීප් ේුගශගොඩ මහතශ 

ගරු ජගත් කුමශර සුමිත්රශආරචිත් මහතශ 

ගරු ිරාං ා ශනල් ්  මහතශ 

ගරු මුදිතශ ප්රි ශ් ති මහත්මි  

ගරු නලි්  ප්රනශ් දු මහතශ 

ගරු මර්ජශ්  ෆලීල් මහතශ 

ගරු මධුර විතශනශේ මහතශ 

V 
 

ආචාර ධර්ම සහ වරප්රසාද ිළිතබඳ කාරක සවාව: 

සාමාිතකයන් නම් ිරරීම 
ஒழுக்கவியல் மற்றும் சிறப்புாிகமகள் பற்றிய குழு: 

உறுப்பினர்கள் நியமனம்  
COMMITTEE ON ETHICS AND PRIVILEGES: NOMINATION OF 

MEMBERS 
 

ෙරු නිපයෝජ ක ානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

පශර්ලිශම්් තුශ   ාාශවර නිශ ෝග 228(2  හි විධිවිධශන  හ 

1011 ජනවශපත 12 දින පශර්ලිශම්් තුව විසි්   ම්මත කරන කා 

ශ ෝජනශව ප්රකශරව  ආචශර ධර්ම  හ වරප්ර ශා පිළිබඳ කශරක 

 භශශ  ශ ේව  ිරීම  ඳහශ මතු  ඳහ්  ම් ත්රීවර ්  ශත්ීම් 

කශරක  භශව විසි්  නම් කරන කා බව ා් වනු කැමැත්ශතමි. 
 

ගරු එම්.යූ.එම්. අලි  බ්පත මහතශ 

ගරු විිකත ශබ්රුශගොඩ මහතශ 

ගරු කනක ශහේරත් මහතශ 

ගරු තශරක බශකසූපත  මහතශ 

ගරු අනුරශධ ජ රත්න මහතශ 

ගරු කබීර් හෂීම් මහතශ 

ගරු ආර්.එම්. රාංිකත් ම දුම බණ්ඩශර මහතශ 

ගරු (ආචශර්   විජ ාශ  රශජපක්ෂ මහතශ 

ගරු තකතශ අතුශකෝරක මහත්මි  

ගරු ජී.ජී. ශපෝ නම්බකම් මහතශ 

ගරු ශ ලු කුමශර් මහතශ 

ගරු ශකෝිරකශ ගුටවර්ධන මහත්මි  

ගරු ෂශ්  විජ කශල් ා සිල්වශ මහතශ 

ගරු ශගවිුග කුමශරතුාංග මහතශ 

ගරු (මහශචශර්   රාංිකත් බණ්ඩශර මහතශ 

ගරු ප්රමිත බණ්ඩශර ශත් නශකෝ්  මහතශ 
 

VI 
 

රජපේ ගිුම් ිළිතබඳ කාරක සවාව: සාමාිතකයන් 

නම් ිරරීම 
அரசாங்க கணக்குகள் பற்றிய குழு : உறுப்பினர்கள் 

நியமனம்  
COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS: NOMINATION OF 

MEMBERS 
 

 

ෙරු නිපයෝජ ක ානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

පශර්ලිශම්් තුශ   ාාශවර නිශ ෝග 229 හි විධිවිධශන  හ 1011 

ජනවශපත 12 දින පශර්ලිශම්් තුව විසි්   ම්මත කරන කා 

ශ ෝජනශව ප්රකශරව  රජශේ ගිණුම් පිළිබඳ කශරක  භශශ  ශ ේව  

ිරීම  ඳහශ මතු  ඳහ්  ම් ත්රීවර ්  ශත්ීම් කශරක  භශව විසි්  

නම් කරන කා බව ා් වනු කැමැත්ශතමි. 
 

ගරු ේා  ගම්ම් පික මහතශ 

ගරු දුමි් ා දි ශනශ ක මහතශ 

ගරු ා ශසිපත ජ ශ ේකර මහතශ 

ගරු ක ් ත අකගි ව් න මහතශ 

ගරු (වවාය  සුාර්ිනනී ප්රනශ් දුපුල්ශල්  මහත්මි   

ගරු ශ හශ්  ශ ේමසිාංහ මහතශ 

ගරු ප්ර ් න රටවීර මහතශ 

433 434 

[ගරු නිශ ෝජය කාශනශ කතුමශ] 
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ගරු ති ා  අත්තනශ ක මහතශ 

ගරු (මහශචශර්   ති ා  විතශරට මහතශ 

ගරු හපත්  ප්රනශ් දු මහතශ 

ගරු නිශරෝෂ්  ශපශර්රශ මහතශ 

ගරු අශ ෝක් අශබ්සිාංහ මහතශ 

ගරු බු ධික පතිරට මහතශ 

ගරු ශක්. කශාර් ම ාතශ්  මහතශ 

ගරු ශමොහමඩ් මු ම්මිල් මහතශ 

ගරු සිවඥශනම් ශ්රීතර්  මහතශ 

ගරු ශහේෂශ විතශනශේ මහතශ 

ගරු (වවාය  ේපුල් ගකප්පත්ති මහතශ 

ගරු බී.වයි.ජී. රත්නශ ේකර මහතශ 

ගරු වීරසුමන වීරසිාංහ මහතශ 

ගරු (මහශචශර්   රාංිකත් බණ්ඩශර මහතශ 

ගරු (ආචශර්   හපතනි අමරසූපත  ශමශනවි  
 

 
 

VII 
 

පෙොදු වාොර ිළිතබඳ කාරක සවාව: සාමාිතකයන් 

නම් ිරරීම 
அரசாங்க பபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழு: 

உறுப்பினர்கள் நியமனம்  
COMMITTEE ON PUBLIC ENTERPRISES: NOMINATION OF 

MEMBERS 
 
 

ෙරු නිපයෝජ ක ානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

පශර්ලිශම්් තුශ   ාාශවර නිශ ෝග 210 හි විධිවිධශන  හ 1011 

ජනවශපත 12 දින පශර්ලිශම්් තුව විසි්   ම්මත කරන කා 

ශ ෝජනශව ප්රකශරව  ශපොදු වයශපශර පිළිබඳ කශරක  භශශ  ශ ේව  

ිරීම  ඳහශ මතු  ඳහ්  ම් ත්රීවර ්  ශත්ීම් කශරක  භශව විසි්  

නම් කරන කා බව ා් වනු කැමැත්ශතමි. 
 

ගරු මහි් ා අමරවීර මහතශ 

ගරු මහි් ාශන් ා අලුත්ගමශේ මහතශ 

ගරු ශරෝහිත අශබ්ගුටවර්ධන මහතශ 

ගරු (ආචශර්    රත් වීරශ ේකර මහතශ 

ගරු ජ ් ත  මරවීර මහතශ 

ගරු ඩී.වී. චශනක මහතශ 

ගරු ි් දික අනුරු ධ ශහේරත් මහතශ 

ගරු (ආචශර්   නශකක ශගොඩශහේවශ මහතශ 

ගරු රවුෆා හකීම් මහතශ 

ගරු (ආචශර්   සුසිල් ශප්රේමජ ් ත මහතශ 

ගරු අනුර දි ශනශ ක මහතශ 

ගරු පශධලී චම්පික රටවක මහතශ 

ගරු ජගත් පුෂාපකුමශර මහතශ 

ගරු (ආචශර්   හර්ෂ ා සිල්වශ මහතශ 

ගරු ිරශ්  වික්රමරත්න මහතශ 

ගරු නලි්  බණ්ඩශර ජ මහ මහතශ 

ගරු එ ා.එම්. මපතක්කශර් මහතශ 

ගරු ශප්රේම්නශත් . . ශාොකවත්ත මහතශ 

ගරු ෂශටක්ිර ්  රශජපුත්තිර්  රශ මශණික්කම් මහතශ 

ගරු මධුර විතශනශේ මහතශ 

ගරු  ශගර කශපත ව ම් මහතශ 

ගරු (මහශචශර්   චපතත ශහේරත් මහතශ 

VIII 
 

මහජන පෙත්සම් ිළිතබඳ කාරක සවාව: 

සාමාිතකයන් නම් ිරරීම 
பபாது மனுக்கள் பற்றிய குழு: உறுப்பினர்கள் 

நியமனம்  
COMMITTEE ON PUBLIC PETITIONS: NOMINATION OF 

MEMBERS  
 

ෙරු නිපයෝජ ක ානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

පශර්ලිශම්් තුශ   ාාශවර නිශ ෝග 211 (2  හි විධිවිධශන  හ 

1011 ජනවශපත 12 දින පශර්ලිශම්් තුව විසි්   ම්මත කරන කා 

ශ ෝජනශව ප්රකශරව  මහජන ශපත් ම් පිළිබඳ කශරක  භශශ  

ශ ේව  ිරීම  ඳහශ මතු  ඳහ්  ම් ත්රීවර ්  ශත්ීම් කශරක 

 භශව විසි්  නම් කරන කා බව ා් වනු කැමැත්ශතමි. 
 

ගරු ගශමිණී ශකොකුශේ මහතශ 

ගරු ා ශසිපත ජ ශ ේකර මහතශ 

ගරු නිමල් කශ්  ශ මහතශ 

ගරු ජශනක වක්කුඹුර මහතශ 

ගරු එ ා. වි ශශල්් ද්ර්  මහතශ 

ගරු ශත්නුක විාශනගමශේ මහතශ 

ගරු ජීව්  ශතෝ ඩම්  මහතශ 

ගරු ිම්ති ශ ා බශකීර් මශකශර් මහතශ 

ගරු ජගත් පුෂාපකුමශර මහතශ 

ගරු දිලිප් ශවාආරචිත් මහතශ 

ගරු මනූෂ නශනශ ක්කශර මහතශ 

ගරු ශක්. කශාර් ම ාතශ්  මහතශ 

ගරු අශ ෝක ප්රි ් ත මහතශ 

ගරු සිවඥශනම් ශ්රීතර්  මහතශ 

ගරු තුෂශර ිුගනිල් අමරශ ේන මහතශ 

ගරු මුිකබුර් රහුමශ්  මහතශ 

ගරු ශරෝහිණී කුමශපත විශේරත්න මහත්මි  

ගරු වරුට ලි නශේ මහතශ 

ගරු ජගත් කුමශර සුමිත්රශආරචිත් මහතශ 

ගරු ගීතශ  ම් මලී කුමශරසිාංහ මහත්මි  

ගරු කුකසිාංහම් තිලීප්  මහතශ 

ගරු නිපුට රටවක මහතශ 

ගරු රශිකකශ වික්රමසිාංහ මහත්මි  
 

 IX 
 

ෙසුපෙළ මන්ත්රීවරයන්පේ කාරක සවාව: 

සාමාිතකයන් නම් ිරරීම 
பின்வாிகசக் குழு: உறுப்பினர்கள் நியமனம்  

BACKBENCHER COMMITTEE: NOMINATION OF MEMBERS 
 

ෙරු නිපයෝජ ක ානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

පශර්ලිශම්් තුශ   ාාශවර නිශ ෝග අාංක 216 (2   හ (1  හි 

විධිවිධශන  හ 1011 ජනවශපත 12 දින පශර්ලිශම්් තුව විසි්  

 ම්මත කරන කා ශ ෝජනශව ප්රකශරව  පසුශපළ ම් ත්රීවර ් ශේ 

කශරක  භශශ  ශ ේව  ිරීම  ඳහශ ආණ්ඩු පශර් ාවශේ  ප්රධශන 

 ාංවිධශ කවර ශ  භශපතිවර ශ වූ ා  විරු ධ පශර් ාවශේ ප්රධශන 

435 436 



පශර්ලිශම්් තුව 

 ාංවිධශ කවර ශ  ම  මතු  ඳහ්  ම් ත්රීවර ්  ශත්ීම් කශරක 

 භශව විසි්  නම් කරන කා බව ා් වනු කැමැත්ශතමි. 
 

ගරු සු. ශනෝගරශාලිාංගම් මහතශ 

ගරු ශ ල්වරශජශ කශේ් ද්ර්  මහතශ 

ගරු වරුට ලි නශේ මහතශ 

ගරු කපික අතුශකෝරක මහතශ 

ගරු එම්. ේා කුමශර් මහතශ 

ගරු  ාංජීව එදිපතමශ් න මහතශ 

ගරු කරුටශාශ  ශකොඩිතුවක්කු මහතශ 

ගරු නශකක බණ්ඩශර ශකෝට්ශට්ශගොඩ මහතශ 

ගරු (ශම්ජර්  සුාර් න ශානිපිටි  මහතශ 

ගරු ඩබ්ලි .එචි.එම්. ධර්මශ ේන මහතශ 

ගරු ිරාං ා ශනල් ්  මහතශ 

ගරු ශරෝහට බණ්ඩශර මහතශ 

ගරු කුමශරසිපත රත්නශ ක මහතශ 

ගරු ෂශටක්ිර ්  රශජපුත්තිර්  රශ මශණික්කම් මහතශ 

ගරු ඩී. වීරසිාංහ මහතශ 

ගරු මාංජුකශ දි ශනශ ක මහත්මි  
 

 x 
 

අමාතාංශ උය ේෙපේශක කාරක සවා: 

සාමාිතකයන් නම් ිරරීම 
அகமச்சுசார் ஆசலாசகனக் குழுக்கள்: 

உறுப்பினர்கள் நியமனம் 
MINISTERIAL CONSULTATIVE COMMITTEES: NOMINATION 

OF MEMBERS 
 

ෙරු නිපයෝජ ක ානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

පශර්ලිශම්් තුශ   ාාශවර නිශ ෝග 221 හි විධිවිධශන  හ 1011 

ජනවශපත 12 දින පශර්ලිශම්් තුව විසි්   ම්මත කරන කා 

ශ ෝජනශව ප්රකශරව  පත් කරන කා අමශතයශාං  උ  ේපශ  ක 

කශරක  භශ 31ක්  ඳහශ ශත්ීම් කශරක  භශව විසි්  නම් කරන 

කා  ශමශිකක ම් ත්රීවර ් ශේ නම් සි ල්ක මවිසි්  සවාෙත* 

කරනු කබන අතර  ම් ත්රීවර ් ශේ එම නම් හැ්  ශඩ් වශර්තශශ  

භශෂශත්රශ ් ම පළ කරනු කබන බව ශමම  භශවට ා් වනු 

කැමැත්ශතමි. 

 
*සවාපම්සය මත තබන ලද නාම පල්ඛනය: 
  சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட பபயர்ப் பட்டியல்: 

  List of names tabled: 
 

1. ආරක්ෂක ක යුතු ිළිතබඳ අමාතාංශ උය ේෙපේශක කාරක සවාව 

  ගරු අනුර ප්රි ාර් න  ශපශ මහතශ 

  ගරු අනුර දි ශනශ ක මහතශ 

  ෆීල්ඩ් මශර්ෂල් ගරු  රත් ශෆෝ ශ ේකශ මහතශ 

  ගරු ටිරශ්  අක ා මහතශ 
  ගරු (ශම්ජර්  ප්රදීප් ේුගශගොඩ මහතශ 

2. ුදදල් ක යුතු ිළිතබඳ අමාතාංශ උය ේෙපේශක කාරක සවාව 

 ගරු පශධලී චම්පික රටවක  මහතශ 

           ගරු (ආචශර්   හර්ෂ ා සිල්වශ මහතශ  

 ගරු ජගත් කුමශර සුමිත්රශආරචිත් මහතශ 

 ගරු එම්.ඩබ්ලි .ඩී.  හ්  ප්රදීප් විතශන මහතශ 

 ගරු (මහශචශර්   රාංිකත් බණ්ඩශර මහතශ   
 

3. බුේධශාසන, ආෙමික හා සංසනකෘතික ක යුතු ිළිතබඳ අමාතාංශ උය 
ේෙපේශක කාරක සවාව 

 ගරු ග ් ත කරුටශතිකක මහතශ 

 ගරු බු ධික පතිරට මහතශ 

 ගරු (පූජය  අතුරලිශේ රතන හිමි 

 ගරු ශක්.පී.එ ා. කුමශරසිපත මහතශ 

 ගරු ශගවිුග කුමශරතුාංග මහතශ   
 

 

4. නාෙරික සංවර්ධන හා නිවාස ක යුතු ිළිතබඳ අමාතාංශ උය 

ේෙපේශක කාරක සවාව 

  ගරු මශනෝ ගශ්  ්  මහතශ  

 ගරු මුිකබුර් රහුමශ්  මහතශ  

 ගරු ශකෝිරකශ ගුටවර්ධන මහත්මි  

 ගරු ප්රමිත බණ්ඩශර ශත් නශකෝ්  මහතශ 

 ගරු ශප්රේම්නශත් . . ශාොකවත්ත මහතශ 
 

 

5. අධිකරණ ක යුතු ිළිතබඳ අමාතාංශ උය ේෙපේශක කාරක සවාව 

 ගරු තකතශ අතුශකෝරක මහත්මි  

 ගරු ජී.ජී. ශපෝ නම්බකම් මහතශ 

 ගරු ේා න ිරපතඳිශගොඩ මහතශ 

 ගරු අනුප ප ාකුවල් මහතශ 

 ගරු  ශගර කශපත ව ම් මහතශ 
 

 

6. විපේශ ක යුතු ිළිතබඳ අමාතාංශ උය ේෙපේශක කාරක සවාව 

 ගරු පි ාංකර ජ රත්න මහතශ  

 ගරු (වවාය  කවි් ා ශහේෂශ්  ජ වර්ධන මහතශ 

 ගරු ෂශටක්ිර ්  රශජපුත්තිර්  රශ මශණික්කම් මහතශ 

 ගරු ගශමිණී වශල්ශබොඩ මහතශ 

 ගරු (ආචශර්   සුශර්්   රශඝව්  මහතශ 

 

7. රාජ පසේවා, ෙළාත් සවා හා ෙළාත් ොලන ක යුතු ිළිතබඳ 

අමාතාංශ උය ේෙපේශක කාරක සවාව 

 ගරු ආර්.එම්. රාංිකත් ම දුම බණ්ඩශර මහතශ  

 ගරු ශේ.. . අකවතුවක මහතශ 

 ගරු අශ ෝක ප්රි ් ත මහතශ 

      ගරු ෂශ්  විජ කශල් ා සිල්වශ මහතශ  

 ගරු සුාත් මාංජුක මහතශ 

 

8. අධාෙන ක යුතු ිළිතබඳ අමාතාංශ උය ේෙපේශක කාරක සවාව 

 ගරු ජ ් ත කැටශගොඩ මහතශ  

 ගරු චශල් ා නිර්මකනශා්  මහතශ 

 ගරු අනුප ප ාකුවල් මහතශ 

 ගරු  ාශමිණී ගුටවර්ධන මහතශ 

 ගරු (ආචශර්   හපතනි අමරසූපත  ශමශනවි  

  

9. පසෞඛ ක යුතු ිළිතබඳ අමාතාංශ උය ේෙපේශක කාරක සවාව 

              ගරු (වවාය  රශිකත ශ ේනශරත්න මහතශ 

              ගරු (මහශචශර්   ති ා  විතශරට මහතශ 

             ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතශ 

 ගරු ග ශෂශ්  නවන් ා මහතශ 

 ගරු (වවාය  තිකක් රශජපක්ෂ මහතශ 

437 438 

[ගරු නිශ ෝජය කාශනශ කතුමශ] 
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10. කම්කරු ක යුතු ිළිතබඳ අමාතාංශ උය ේෙපේශක කාරක සවාව 

 ගරු ශජෝ්  ශ ශනවිරත්න මහතශ 

 ගරු ජගත් පුෂාපකුමශර මහතශ 

 ගරු වඩිශ ල් සුශර්ෂා මහතශ 

 ගරු ශ ලු කුමශර් මහතශ  

 ගරු (ජනශධිපති නීතිඥ  ජ ් ත වීරසිාංහ මහතශ 
 

11. ෙරිසර ක යුතු ිළිතබඳ අමාතාංශ උය ේෙපේශක කාරක සවාව 

 ගරු වමත්රීපශක සිපතශ ේන මහතශ 

 ගරු අිකත් මශ් නප්ශපරුම මහතශ 

 ගරු ිරාං ා ශනල් ්  මහතශ 

 ගරු ව ් ත  ශපශබණ්ඩශර මහතශ 

 ගරු මාංජුකශ දි ශනශ ක මහත්මි  
 

12. වනජීවී හා වන සංරක්ෂණ ක යුතු ිළිතබඳ අමාතාංශ උය ේෙපේශක 

කාරක සවාව 

 ගරු තුෂශර ිුගනිල් අමරශ ේන මහතශ 

 ගරු ශරෝහිණී කුමශපත විශේරත්න මහත්මි  

 ගරු කපික අතුශකෝරක මහතශ 

 ගරු චශමර  ම්පත් ා නශ ක මහතශ 

 ගරු කුමශරසිපත රත්නශ ක මහතශ 
 

13. කෘෂිකර්ම ක යුතු ිළිතබඳ අමාතාංශ උය ේෙපේශක කාරක සවාව 

 ගරු ආර්.එම්. රාංිකත් ම දුම බණ්ඩශර මහතශ  

 ගරු සිවඥශනම් ශ්රීතර්  මහතශ 

 ගරු ේා කශ් ත ගුටතිකක මහතශ 

 ගරු කුකසිාංහම් තිලීප්  මහතශ 

 ගරු ේපුල් මශහේ් ද්ර රශජපක්ෂ මහතශ 

 

14. වාරිමාර්ෙ ක යුතු ිළිතබඳ අමාතාංශ උය ේෙපේශක කාරක සවාව 

 ගරු ඩිකශ්  ශපශර්රශ මහතශ 

 ගරු නශකක බණ්ඩශර ශකෝට්ශට්ශගොඩ මහතශ 

 ගරු ඩබ්ලි .එචි.එම්. ධර්මශ ේන මහතශ 

         ගරු නිමල් පි ති ා  මහතශ     

 ගරු ශරෝහට බණ්ඩශර මහතශ 
 

15. ඉඩම් ක යුතු ිළිතබඳ අමාතාංශ උය ේෙපේශක කාරක සවාව 

  ගරු ග ් ත කරුටශතිකක මහතශ 

 ගරු ශ ල්වම් අවඩක්කකනශා්  මහතශ 

 ගරු ති කුට්ටි ආරචිත් මහතශ 

 ගරු අ ාංක නවරත්න මහතශ 

 ගරු ත්් තක අමල් මශ ශදු් න මහතශ 
 

16. ධීවර ක යුතු ිළිතබඳ අමාතාංශ උය ේෙපේශක කාරක සවාව  

  ගරු ඒ.එල්.එම්. අතශේල්කශ මහතශ 

 ගරු විිකත ශහේරත් මහතශ 

 ගරු දිලිප් ශවාආරචිත් මහතශ  

 ගරු කරුටශාශ  ශකොඩිතුවක්කු මහතශ 

 ගරු (වවාය  ේපුල් ගකප්පත්ති මහතශ 

 

17. වැවිලි ක යුතු ිළිතබඳ අමාතාංශ උය ේෙපේශක කාරක සවාව 

 ගරු පකනි දිගම්බරම් මහතශ 

 ගරු වඩිශ ල් සුශර්ෂා මහතශ 

 ගරු ේා න ිරපතඳිශගොඩ මහතශ 

 ගරු එම්. රශශම්ෂාවර්  මහතශ 

 ගරු වීරසුමන වීරසිාංහ මහතශ 

18. ජල සම්ොදන ක යුතු ිළිතබඳ අමාතාංශ උය ේෙපේශක කාරක 
සවාව 

            ගරු රවුෆා හකීම් මහතශ  

 ගරු ජ රත්න ශහේරත් මහතශ 

 ගරු ශහක්ටර් අප්පුහශමි මහතශ 

 ගරු  ම්පත් අතුශකෝරක මහතශ 

 ගරු රශිකකශ වික්රමසිාංහ මහත්මි  
 

19. විදුලිබල ක යුතු ිළිතබඳ අමාතාංශ උය ේෙපේශක කාරක සවාව 

 ගරු කබීර් හෂීම් මහතශ 

 ගරු  ශරතී දුෂාම් ත මහතශ 

           ගරු ශක්.  සුිකත්  ාංජ  ශපශර්රශ මහතශ  

             ගරු බී.වයි.ජී. රත්නශ ේකර මහතශ 

              ගරු  ම් ප්රි  ශහේරත් මහතශ 
 

20. බලශක්ති ක යුතු ිළිතබඳ අමාතාංශ උය ේෙපේශක කාරක සව  

             ගරු ච් දිම වීරක්ශකොඩි මහතශ  

 ගරු නලි්  බණ්ඩශර ජ මහ මහතශ 

 ගරු ජ ් ත කැටශගොඩ මහතශ  

 ගරු ශහේෂශ විතශනශේ මහතශ 

 ගරු ගුටතිකක රශජපක්ෂ මහතශ 
 

21. වරාය හා නාවික ක යුතු ිළිතබඳ අමාතාංශ උය ේෙපේශක කාරක 

සවාව 

  ගරු ති ා  අත්තනශ ක මහතශ  

 ගරු හපත්  ප්රනශ් දු මහතශ  

 ගරු ශක්. කශාර් ම ාතශ්  මහතශ 

 ගරු සිවශ්  තුශරයි ච් ද්රකශ් ත්  මහතශ 

 ගරු ඩී. වීරසිාංහ මහතශ 
 

22. මහාමාර්ෙ ක යුතු ිළිතබඳ අමාතාංශ උය ේෙපේශක කාරක සවාව 

 ගරු කබීර් හෂීම් මහතශ 

 ගරු (ආචශර්   වී. රශධශක්රිෂාට්  මහතශ  

 ගරු  ාංජීව එදිපතමශ් න මහතශ 

 ගරු අමරකීර්ති අතුශකෝරළ මහතශ 

 ගරු එචි. න් ාශ ේන මහතශ 
 

23. ප්රවාහන ක යුතු ිළිතබඳ අමාතාංශ උය ේෙපේශක කාරක සවාව 

 ගරු එ ා.බී. දි ශනශ ක මහතශ 

 ගරු කුමශර ශවල්ගම මහතශ 

 ගරු අශ ෝක් අශබ්සිාංහ මහතශ  

 ගරු මධුර විතශනශේ මහතශ 

 ගරු ශමොහමඩ් මු ම්මිල් මහතශ 
 

24. තරුණ හා ක්රීඩා ක යුතු ිළිතබඳ අමාතාංශ උය ේෙපේශක කාරක 

සවාව 

 ගරු එ ා.එම්. මපතක්කශර් මහතශ 

 ගරු හර්ෂට රශජකරුටශ මහතශ 

 ගරු කලිත් එල්කශවක මහතශ   

 ගරු මිකශ්  ජ තිකක මහතශ 

 ගරු අිකත් රශජපක්ෂ මහතශ 
 

25. සංචාරක ක යුතු ිළිතබඳ අමාතාංශ උය ේෙපේශක කාරක සවාව 

 ගරු නිශරෝෂ්  ශපශර්රශ මහතශ  

 ගරු එම්. ේා කුමශර් මහතශ  

 ගරු ගීතශ  ම් මලී කුමශරසිාංහ මහත්මි  

 ගරු (ශම්ජර්  සුාර් න ශානිපිටි  මහතශ        

 ගරු නිපුට රටවක මහතශ       
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පශර්ලිශම්් තුව 

 

 

26. පවපළඳ ක යුතු ිළිතබඳ අමාතාංශ උය ේෙපේශක කාරක සවාව 

 ගරු ශරෝහට දි ශනශ ක මහතශ 

 ගරු බු ධික පතිරට මහතශ 

 ගරු ධර්මලිාංගම් සි ධශර්ා්  මහතශ 

 ගරු නලි්  ප්රනශ් දු මහතශ 

 ගරු මර්ජශ්  ෆලීල් මහතශ 

 

27. කර්මාන්ත ක යුතු ිළිතබඳ අමාතාංශ උය ේෙපේශක කාරක සවාව 

 ගරු පත ශඩ් බදියුදී්  මහතශ  

         ගරු ශප්රේමකශල් ජ ශ ේකර මහතශ 

 ගරු චමි් ා වි ශේසිපත මහතශ 

 ගරු යූ.ශක්. සුමිත් ේඩුකුඹුර මහතශ 

 ගරු කලිත් වර්ට කුමශර මහතශ 
 

 

 

28. ජනමාධ ක යුතු ිළිතබඳ අමාතාංශ උය ේෙපේශක කාරක සවාව 

 ගරු ිම්ති ශ ා බශකීර් මශකශර් මහතශ 

 ගරු  ශ් ත බණ්ඩශර මහතශ 

 ගරු මනූෂ නශනශ ක්කශර මහතශ  

 ගරු ේ දික ශප්රේමරත්න මහතශ 

 ගරු (මහශචශර්   චපතත ශහේරත් මහතශ 
 

 

29. තාක්ෂණ ක යුතු ිළිතබඳ අමාතාංශ උය ේෙපේශක කාරක සවාව 

 ගරු (ආචශර්   සුසිල් ශප්රේමජ ් ත මහතශ  

 ගරු (මහශචශර්   ති ා  විතශරට මහතශ 

 ගරු ම ් ත දි ශනශ ක මහතශ 

 ගරු ිම්රශ්  මහරූෆා මහතශ 

 ගරු  ාශමිණී ගුටවර්ධන මහතශ 
 

 

30. මහජන ආරක්ෂක ක යුතු ිළිතබඳ අමාතාංශ උය ේෙපේශක කාරක 
සවාව  

              ගරු . .බී. රත්නශ ක මහතශ  

 ගරු නලි්  බණ්ඩශර ජ මහ මහතශ 

 ගරු මුිකබුර් රහුමශ්  මහතශ  

 ගරු අිරක එල්කශවක මහතශ 

 ගරු ප්රමිත බණ්ඩශර ශත් නශකෝ්  මහතශ 
 

 

 

31. ආර්ථික ප්රතිෙත්ති හා සැලසුම් ්රියාත්මක ිරරීපම් ක යුතු ිළිතබඳ 
අමාතාංශ උය ේෙපේශක කාරක සවාව 

  ගරු බැසිල් ශරෝහට රශජපක්ෂ මහතශ   

 ගරු (ආචශර්   සුසිල් ශප්රේමජ ් ත මහතශ  

 ගරු නිශරෝෂ්  ශපශර්රශ මහතශ  

 ගරු ිරශ්  වික්රමරත්න මහතශ  

 ගරු එම්.ඩබ්ලි .ඩී.  හ්  ප්රදීප් විතශන මහතශ 
 

 

32. සංවර්ධන සම්බන්ධීකරණ හා අධීක්ෂණ ක යුතු ිළිතබඳ 

අමාතාංශ උය ේෙපේශක කාරක සවාව 

 ගරු ආර්.එම්. රාංිකත් ම දුම බණ්ඩශර මහතශ  

 ගරු තකතශ අතුශකෝරක මහත්මි  

 ගරු ිසුරු ශාොඩ් ශගොඩ මහතශ 

 ගරු ඩී. වීරසිාංහ මහතශ 

 ගරු (ආචශර්   සුශර්්   රශඝව්  මහතශ 

1. பாதுகாப்பு அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் 

ஆசலாசகனக் குழு 

 மாண்புமிகு அநுர பிாியதர்ஷன யாபா 

 மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க 

 பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் பபான்சசகா 

 மாண்புமிகு டிரான் அலஸ் 

 மாண்புமிகு (சமஜர்) பிரதீப் உந்துபகாட 

2. நிதி அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆசலாசகனக் குழு 

 மாண்புமிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க 

 மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா 

 மாண்புமிகு ஜகத் குமார சுமித்ராரச்சி 

 மாண்புமிகு எம். டப்ளியு. டீ. சஹன் பிரதீப் விதான 

 மாண்புமிகு (சபராசிாியர்) ரஞ்சித் பண்டார 
 

3. புத்தசாசன, சமய மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் பற்றிய 

அகமச்சுசார் ஆசலாசகனக் குழு 

 மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க 

 மாண்புமிகு புத்திக பத்திரண 

 மாண்புமிகு (வண.) அத்துரலிசய ரதன சதரர் 

 மாண்புமிகு சக.பி.எஸ். குமாரசிறி 

 மாண்புமிகு பகவிந்து குமாரதுங்க 

 
 

4. நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீடகமப்பு அலுவல்கள் பற்றிய 

அகமச்சுசார் ஆசலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு மசனா கசணசன் 

மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான் 

மாண்புமிகு (திருமதி) சகாகிலா குணவர்தன 

மாண்புமிகு பிரமித்த பண்டார பதன்னசகான் 

மாண்புமிகு பிசரம்நாத் சி. பதாலவத்த 

 

5. நீதி அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆசலாசகனக் குழு 

 மாண்புமிகு (திருமதி) தலதா அதுசகாரல 
 

மாண்புமிகு ஜீ.ஜீ. பபான்னம்பலம் 

மாண்புமிகு உதயன கிாிந்திபகாட 

மாண்புமிகு அனுப பஸ்குவல் 

மாண்புமிகு சாகர காாியவசம் 
 

6. பவளிநாட்டு அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் 

ஆசலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு பியங்கர ஜயரத்ன 

மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) கவிந்த சஹஷான் 

ஜயவர்தன 

மாண்புமிகு சாணக்கியன் ராஜபுத்திரன் இராசமாணிக்கம் 

மாண்புமிகு காமினி வசலபபாட 

மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுசரன் ராகவன் 
 

7. அரசாங்க சசகவகள், மாகாண சகபகள் மற்றும் 

உள்ளூராட்சி அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் 

ஆசலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் மத்தும பண்டார 

மாண்புமிகு சஜ.சீ. அலவத்துவல 

மாண்புமிகு அசசாக்க பிாியந்த 

மாண்புமிகு ஷான் விஜயலால் த சில்வா 

மாண்புமிகு சுதத் மஞ்சுல 
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[ගරු නිශ ෝජය කාශනශ කතුමශ] 
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8. கல்வி அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆசலாசகனக் 

குழு 

மாண்புமிகு ஜயந்த பகட்டபகாட  

மாண்புமிகு சாள்ஸ் நிர்மலநாதன் 

மாண்புமிகு அனுப பஸ்குவல் 

மாண்புமிகு யதாமிணீ குணவர்தன 

மாண்புமிகு (கலாநிதி) (பசல்வி) ஹாினி அமரசூாிய 
 

9. சுகாதார அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆசலாசகனக் 

குழு 

மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித சசனாரத்ன 

மாண்புமிகு (சபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண 

மாண்புமிகு அப்துல் ஹலீம் 

மாண்புமிகு கயாஷான் நவனந்த 

மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) திலக் ராஜபக்ஷ 
 

10. பதாைில் அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆசலாசகனக் 

குழு 

மாண்புமிகு சஜான் பசனவிரத்ன 

மாண்புமிகு ஜகத் புஷ்பகுமார 

மாண்புமிகு வடிசவல் சுசரஷ் 

மாண்புமிகு சவலு குமார் 

மாண்புமிகு (சனாதிபதி சட்டத்தரணி)  ஜயந்த வீரசிங்க 
 

11. சுற்றாடல் அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆசலாச 

கனக் குழு 

மாண்புமிகு கமத்திாிபால சிறிசசன  

மாண்புமிகு அஜித் மான்னப்பபரும  

மாண்புமிகு கிங்ஸ் பநல்சன் 

மாண்புமிகு வசந்த யாப்பாபண்டார 

மாண்புமிகு (திருமதி) மஞ்சுலா திசாநாயக்க 
 

12. வனசீவராசிகள் மற்றும் வனப் பாதுகாப்பு அலுவல்கள் 

பற்றிய அகமச்சுசார் ஆசலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரசசன 

மாண்புமிகு (திருமதி) சராஹினி குமாாி விசஜரத்ன  

மாண்புமிகு கபில அதுசகாரல 

மாண்புமிகு சாமர சம்பத் தசனாயக்க 

மாண்புமிகு குமாரசிறி ரத்னாயக்க 
 

13. கமத்பதாைில் அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆசலாச 

கனக் குழு 

மாண்புமிகு ஆர். எம். ரஞ்சித் மத்தும பண்டார 

மாண்புமிகு சிவஞானம் சிறீதரன் 

மாண்புமிகு உதயகாந்த குணதிலக்க 

மாண்புமிகு குலசிங்கம் திலீபன் 

மாண்புமிகு உபுல் மசஹந்திர ராஜபக்ஷ 
 

14. நீர்ப்பாசன அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆசலாச 

கனக் குழு 

மாண்புமிகு டிலான் பபசரரா 

மாண்புமிகு நாலக பண்டார சகாட்சடபகாட 

மாண்புமிகு டப்ளியூ.எச்.எம். தர்மசசன 

மாண்புமிகு நிமல் பியதிஸ்ஸ 

மாண்புமிகு சராஹண பண்டார 

15. காணி அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆசலாசகனக் 

குழு 

மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க 

மாண்புமிகு பசல்வம் அகடக்கலநாதன் 

மாண்புமிகு திஸகுட்டி ஆரச்சி 

மாண்புமிகு அசங்க நவரத்ன 

மாண்புமிகு மாயாதுன்ன சிந்தக அமல் 
 

16. கடற்பறாைில் அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆசலாச 

கனக் குழு 

மாண்புமிகு ஏ. எல். எம். அதாஉல்லா 

மாண்புமிகு விஜித சஹரத் 

மாண்புமிகு திலிப் பவதஆரச்சி 

மாண்புமிகு கருணாதாஸ பகாடிதுவக்கு 

மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) உபுல் கலப்பத்தி 
 

17. பபருந்சதாட்ட அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் 

ஆசலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு பைனி திகாம்பரம் 

மாண்புமிகு வடிசவல் சுசரஷ் 

மாண்புமிகு உதயன கிாிந்திபகாட 

மாண்புமிகு எம். ராசமஷ்வரன் 

மாண்புமிகு வீரசுமன வீரசிங்ஹ 
 

18. நீர் வைங்கல் அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆசலாச 

கனக் குழு 

மாண்புமிகு றவுப் ஹகீம்  

மாண்புமிகு ஜயரத்ன சஹரத் 

மாண்புமிகு பஹக்டர் அப்புஹாமி  

மாண்புமிகு சம்பத் அதுசகாரல 

மாண்புமிகு (திருமதி) ராஜிகா விக்கிரமசிங்ஹ 
 

19. மின்சக்தி அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆசலாச 

கனக் குழு 

மாண்புமிகு கபீர் ஹஷீம் 

மாண்புமிகு சாரதீ துஷ்மந்த 

மாண்புமிகு சக. சுஜித் சஞ்ஜய பபசரரா  

மாண்புமிகு பீ.கவ.ஜீ. ரத்னசசக்கர 

மாண்புமிகு சமன்பிாிய சஹரத் 
 

20. வலுசக்தி அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆசலாச 

கனக் குழு 

மாண்புமிகு சந்திம வீரக்பகாடி 

மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ 

மாண்புமிகு ஜயந்த பகட்டபகாட 

மாண்புமிகு சஹஷா விதானசக 

மாண்புமிகு குணதிலக ராஜபக்ஷ 
 

21. துகறமுகங்கள் மற்றும் கப்பற்றுகற அலுவல்கள் பற்றிய 

அகமச்சுசார் ஆசலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு திஸ்ஸ அத்தநாயக்க 

மாண்புமிகு ஹாின் பர்னாந்து  

மாண்புமிகு சக. காதர் மஸ்தான் 

மாண்புமிகு சிவசநசதுகர சந்திரகாந்தன் 

மாண்புமிகு டீ. வீரசிங்க 
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22. பநடுஞ்சாகல அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் 

ஆசலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு கபீர் ஹஷீம் 

மாண்புமிகு (கலாநிதி) வீ. இராதாகிருஷ்ணன் 

மாண்புமிகு சஞ்ஜீவ எதிாிமான்ன 

மாண்புமிகு அமரகீர்த்தி அதுசகாரல 

மாண்புமிகு எச். நந்தசசன 
 

23. சபாக்குவரத்து அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆசலாச 

கனக் குழு 

மாண்புமிகு எஸ். பீ. திசாநாயக்க 

மாண்புமிகு குமார பவல்கம 

மாண்புமிகு அசசாக் அசபசிங்க 

மாண்புமிகு மதுர விதானசக 

மாண்புமிகு பமாஹமட் முஸம்மில் 
 

24. இகளஞர் மற்றும் விகளயாட்டுத்துகற அலுவல்கள் 

பற்றிய அகமச்சுசார் ஆசலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார் 

மாண்புமிகு ஹர்ஷன ராஜகருணா  

மாண்புமிகு லலித் எல்லாவல 

மாண்புமிகு மிலான் ஜயதிலக்க 

மாண்புமிகு அஜித் ராஜபக்ஷ 
 

25. சுற்றுலாத்துகற அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் 

ஆசலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு நிசராஷன் பபசரரா 

மாண்புமிகு எம். உதயகுமார் 

மாண்புமிகு (திருமதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ 

மாண்புமிகு (சமஜர்) சுதர்ஷன பதனிபிடிய 

மாண்புமிகு நிபுண ரணவக 
 

26. வர்த்தக அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆசலாசகனக் 

குழு 

மாண்புமிகு சறாஹண திஸாநாயக்க 

மாண்புமிகு புத்திக பத்திரண  

மாண்புமிகு தருமலிங்கம் சித்தார்தன் 

மாண்புமிகு நலின் பர்னாந்து  

மாண்புமிகு மர்ஜான் பளீல் 
 

27. ககத்பதாைில் அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆசலாச 

கனக் குழு 

மாண்புமிகு றிஸாட் பதியுதீன் 

மாண்புமிகு பிசரமலால் ஜயசசக்கர 

மாண்புமிகு சமிந்த விசஜசிறி 

மாண்புமிகு யூ.சக. சுமித் உடுகும்புர 

மாண்புமிகு லலித் வர்ண குமார 
 

28. பவகுசன ஊடக அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் 

ஆசலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு இம்தியாஸ் பாகிர் மாகார் 

மாண்புமிகு சாந்த பண்டார 

மாண்புமிகு மனுஷ நாணாயக்கார 

மாண்புமிகு உத்திக பிசரமரத்ன 

மாண்புமிகு (சபராசிாியர்) சாித்த சஹரத் 
 

29. பதாைில்நுட்ப அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆசலாச 

கனக் குழு 

மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுசில் பிசரமஜயந்த 

மாண்புமிகு (சபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண 

மாண்புமிகு மயந்த திசாநாயக்க 

மாண்புமிகு இம்ரான் மஹ்ரூப் 

மாண்புமிகு யதாமிணீ குணவர்தன 
 

30. பபாதுமக்கள் பாதுகாப்பு அலுவல்கள் பற்றிய 

அகமச்சுசார் ஆசலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு சீ.பீ. ரத்நாயக்க 

மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ  

மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான் 

மாண்புமிகு அகில எல்லாவல   

மாண்புமிகு பிரமித்த பண்டார பதன்னசகான் 
 

31. பபாருளாதாரக் பகாள்கககள் மற்றும் திட்டச் பசயற் 

படுத்துகக அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆசலாச 

கனக் குழு 

மாண்புமிகு பபசில் சராஹண ராஜபக்ஷ 

மாண்புமிகு (கலாநிதி)  சுசில் பிசரமஜயந்த 

மாண்புமிகு நிசராஷன் பபசரரா 

மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன 

மாண்புமிகு எம். டப்ளியு. டீ. சஹன் பிரதீப் விதான 
 

32. அபிவிருத்திக் கூட்டிகணப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு 

அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆசலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு ஆர். எம். ரஞ்சித் மத்தும பண்டார  

மாண்புமிகு (திருமதி) தலதா அதுசகாரல 

மாண்புமிகு இசுரு பதாடன்பகாட 

மாண்புமிகு டீ. வீரசிங்க 

மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுசரன் ராகவன்  
 

1.  Ministerial Consultative Committee on Defence 

 The Hon. Anura Priyadharshana Yapa  

 The Hon. Anura Dissanayaka 

 The Hon. Field Marshal Sarath Fonseka 

 The Hon. Tiran Alles 

 The Hon. (Major) Pradeep Undugoda 
 

 

2.  Ministerial Consultative Committee on Finance 

      The Hon. Patali Champika Ranawaka 

      The Hon. (Dr.) Harsha de Silva 

      The Hon. Jagath Kumara Sumithraarachchi 

      The Hon. M. W. D. Sahan Pradeep Withana  

      The Hon. (Prof.) Ranjith Bandara 
 

 

3.  Ministerial Consultative Committee on Buddhasasana, 
Religious and Cultural Affairs 

 The Hon. Gayantha Karunatilleka 

  The Hon. Buddhika Pathirana  

  The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero 

  The Hon. K. P. S. Kumarasiri 

 The Hon. Gevindu Cumaratunga 
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4.  Ministerial Consultative Committee on Urban 
Development and Housing 

  The Hon. Mano Ganesan 

  The Hon. Mujibur Rahuman  

  The Hon. (Mrs.) Kokila Gunawardene 

  The Hon. Premitha Bandara Tennakoon 

  The Hon. Premnath C. Dolawatte 
 
5.  Ministerial Consultative Committee on Justice 
   

  The Hon. (Mrs.) Thalatha Athukorala  

  The Hon. G.G. Ponnambalam  

  The Hon. Udayana  Kirindigoda  

  The Hon. Anupa Pasqual  

  The Hon. Sagara Kariyawasam 
 

6.  Ministerial Consultative Committee on Foreign  

  The Hon. Piyankara Jayaratne 

 The Hon. (Dr.) Kavinda Heshan Jayawardhana   

 The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam   

         The Hon. Gamini Waleboda  

 The Hon. (Dr.) Suren Raghavan  
 

7.   Ministerial Consultative Committee on Public Services, 
Provincial Councils and Local Government 

  

 The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara 

 The Hon. J.C. Alawathuwala 

 The Hon. Ashoka Priyantha 

 The Hon. Shan Vijayalal De Silva 

 The Hon. Sudath Manjula 
 

8.  Ministerial Consultative Committee on Education 

  The Hon. Jayantha Ketagoda 

  The Hon. Charles Nirmalanathan 

  The Hon. Anupa Pasqual  

  The Hon. Yadamini Gunawardena  

          The Hon. (Dr.) (Ms.)  Harini Amarasuriya 
 
9. Ministerial Consultative Committee on Health 

 The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne 

 The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana   

 The Hon. Abdul Haleem   

 The Hon. Gayashan Nawananda  

 The Hon. (Dr.) Thilak Rajapakshe  
 

10.   Ministerial Consultative Committee on Labour 

 The Hon. John Seneviratne 

 The Hon. Jagath Pushpakumara 

 The Hon. Vadivel Suresh 

 The Hon. Velu Kumar 

 The Hon. Jayantha Weerasinghe, PC 
 

 

11.  Ministerial Consultative Committee on Environment 

 The Hon. Maithreepala Sirisena 

 The Hon. Ajith Mannapperuma 

 The Hon. Kins Nelson 

 The Hon. Wasantha Yapabandara 

 The Hon. (Mrs.) Manjula Dissanayake 
 

12.  Ministerial Consultative Committee on Wildlife and Forest 
Conservation 

 The Hon. Thushara Indunil Amarasena 

 The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna  

 The Hon. Kapila Athukorala  

 The Hon. Chamara Sampath Dasanayake  

 The Hon. Kumarasiri Rathnayaka 

13.  Ministerial Consultative Committee on Agriculture 

  The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara 

   The Hon. Sivagnanam Shritharan  

  The Hon. Udayakantha Gunathilaka 

  The Hon. Kulasingam Dhileeban 

  The Hon. Upul Mahendra Rajapaksha  
 
14.  Ministerial Consultative Committee on Irrigation 

 The Hon. Dilan Perera 

 The Hon. Nalaka Bandara Kottegoda  

 The Hon. W. H. M. Dharmasena  

 The Hon. Nimal Piyathissa 

 The Hon. Rohana Bandara 

 
15.  Ministerial Consultative Committee on Lands  

 The Hon. Gayantha Karunatilleka 

 The Hon. Selvam Adaikkalanathan 

 The Hon. Thisakutti Arachchi 

 The Hon. Asanka Navarathna 

 The Hon. Chinthaka Amal Mayadunna  

 
16.  Ministerial Consultative Committee on Fisheries 

 The Hon. A.L.M. Athaullah 

 The Hon. Vijitha  Herath 

 The Hon. Dilip Wedaarachchi 

 The Hon. Karunadasa Kodithuwakku  

 The Hon. (Dr.) Upul Galappaththi  
 
 

17.  Ministerial Consultative Committee on Plantation 

 The Hon. Palani Thigambaram 

 The Hon. Vadivel Suresh 

 The Hon. Udayana  Kirindigoda 

 The Hon. M. Rameshwaran 

 The Hon. Weerasumana Weerasinghe 

 
18.  Ministerial Consultative Committee on Water Supply 

 The Hon. Rauff Hakeem 

 The Hon. Jayarathna Herath 

 The Hon. Hector Appuhamy 

 The Hon. Sampath Athukorala 

 The Hon. (Mrs.) Rajika Wickramasinghe 

 
19.  Ministerial Consultative Committee on Power 

 The Hon. Kabir Hashim 

 The Hon. Sarathi Dushmantha  

 The Hon. K. Sujith Sanjaya  Perera 

 The Hon B. Y. G. Rathnasekara  

 The Hon. Samanpriya Herath  
 

 
20.  Ministerial Consultative Committee on Energy 

 The Hon. Chandima Weerakkody 

 The Hon. Nalin Bandara Jayamaha  

 The Hon. Jayantha Ketagoda 

 The Hon. Hesha Withanage 

 The Hon. Gunathilaka Rajapaksha 

 
21.  Ministerial Consultative Committee on Ports and Shipping 

 The Hon. Tissa Attanayake 

 The Hon. Harin Fernando 

 The Hon. K. Kader Masthan 

 The Hon. Sivanesathurai Santhirakanthan 

 The Hon. D. Weerasingha 
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22.  Ministerial Consultative Committee on Highways 

 The Hon. Kabir Hashim 

 The Hon. (Dr.) V. Radhakrishnan 

 The Hon. Sanjeeva Edirimanna 

 The Hon. Amarakeerthi Athukorala  

 The Hon. H. Nandasena 
 
23.  Ministerial Consultative Committee on Transport 
 

 The Hon. S. B. Dissanayake 

 The Hon.  Kumara Welgama 

 The Hon. Ashok Abeysinghe 

 The Hon. Madhura Withanage  

 The Hon. Mohamad Muzammil 
 
24.  Ministerial Consultative Committee on Youth and Sports 

 The Hon. S.M. Marikkar 

 The Hon. Harshana Rajakaruna 

 The Hon. Lalith Ellawala 

 The Hon. Milan Jayathilake 

 The Hon. Ajith Rajapakse  
 
25.  Ministerial Consultative Committee on Tourism 

 The Hon. Niroshan Perera 

 The Hon. M. Udayakumar 

 The Hon. (Mrs.) Geetha Samanmale Kumarasinghe 

 The Hon. (Major) Sudarshana Denipitiya 

 The Hon. Nipuna Ranawaka  

 

26.  Ministerial Consultative Committee on Trade 

 The Hon. Rohana Dissanayaka 

 The Hon. Buddhika Pathirana 

 The Hon. Dharmalingam Sithadthan 

 The Hon. Nalin Fernando 

 The Hon. Marjan Faleel 

   
27.  Ministerial Consultative Committee on Industries 

 The Hon. Rishad  Bathiudeen 

 The Hon. Premalal Jayasekara 

 The Hon. Chaminda Wijesiri 

 The Hon. U.K. Sumith Udukumbura 

 The Hon. Lalith Varna Kumara 

 
28.  Ministerial Consultative Committee on Mass Media 
 

 The Hon. Imthiaz Bakeer Markar 

 The Hon. Shantha Bandara 

 The Hon. Manusha Nanayakkara 

 The Hon. Uddika Premarathne 

 The Hon. (Prof.) Charitha Herath 

 
29.  Ministerial Consultative Committee on Technology 
 

 The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha   

 The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana  

 The Hon. Mayantha Dissanayake 

 The Hon. Imran Maharoof   

 The Hon. Yadamini Gunawardena 
 
30.  Ministerial Consultative Committee on Public Security 
 

 The Hon. C. B. Rathnayake  

 The Hon. Nalin Bandara Jayamaha  

 The Hon. Mujibur Rahuman 

 The Hon. Akila Ellawala  

 The Hon. Premitha Bandara Tennakoon 
 

 
31.  Ministerial Consultative Committee on Economic Policies 

and Plan Implementation  

 
The Hon. Basil Rohana Rajapaksa 

 The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha 

 The Hon. Niroshan Perera 

 The Hon. Eran Wickramaratne 

 The Hon. M. W. D. Sahan Pradeep Withana 

 
32.  Ministerial Consultative Committee on Development Co-

ordination and Monitoring 

 The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara  

 The Hon. (Mrs.) Thalatha Athukorala  

 The Hon. Isuru Dodangoda  

 The Hon. D. Weerasingha 

 The Hon. (Dr.) Suren Raghavan   

 

 

විෙණකාධිෙතිවරයාපේ වාර්තාව 
கணக்காய்வாளர் அதிபதியினது அறிக்கக 

AUDITOR-GENERAL'S REPORT  
  

ෙරු නිපයෝජ ක ානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශ්රී කාංකශ ප්රජශතශ් ්රික   මශජවශදී  ජනරජශේ  ආණ්ඩුක්රම  

වයව ාාශශ  24((6  වයව ාාශව ප්රකශරව  1010 මුාල් වර්ෂ   ඳහශ 

විගටකශධිපතිවර ශශේ වශර්තශශ  ශාවැනි කශණ්ඩශේ XII, XIII, 

XIV, XV, XVI  හ XVII ශකොට ා ා  ශතවැනි කශණ්ඩශේ VI, 

VII, VIII, IX  හ X ශකොට ා ා  නවවැනි කශණ්ඩශේ II, III, IV, 

V, VI  හ VII ශකොට ා ා ගරු කාශනශ කතුමශ ශවනුශව්  මම 

ිදිපතපත් කරමි. 

 

ෙරු දිපන්ෂන ගුණවර්ධන මහතා (අධාෙන අමාත සහ 

ොර්ලිපම්න්තුපේ සවානායකතුමා) 
(மாண்புமிகு திசனஷ் குணவர்தன - கல்வி அகமச்சரும் 

பாராளுமன்றச் சகப முதல்வரும்)  

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

ගරු නිශ ෝජය කාශනශ කතුමනි  එඑකී වශර්තශව මුද්රට  කළ 

යුතු එ යි මම ශ ෝජනශ කරමි. 
 
ප්රශනනය විමසන ලදින්, සවා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
වාර්තාව ුදද්රණය කළ යුතුයි  නිපයෝෙ කරන ලදී. 
அறிக்கக அச்சிடப்படக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Ordered that the Report be printed. 

 
 

II 
 

ෙරු නිපයෝජ ක ානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

2018 අාංක 29 ාරන ජශතික විගටන පනත  ටශත්  ජශතික 

විගටන කශර් ශකශේ 1029.02.02 සිට 1029.21.32 ාක්වශ 

විගටකශධිපතිවර ශශේ මූකය ප්රකශ න  හ  ාවශීනන විගටකශේ 

වශර්තශව ගරු කාශනශ කතුමශ ශවනුශව්  මම ිදිපතපත් කරමි. 
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ලිිළ පල්ඛනාදිය ිළිතෙැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

• 2019 වර්ෂ   ඳහශ පුරශවිායශ ශාපශර්තශම්් තුශ  වශර්ක ක කශර්  
 ශධන වශර්තශව; 

• 2020 වර්ෂ   ඳහශ ජශතික ේරුම  ප්රශ ශාංග කකශ හශ ශමීය   කකශ ිනල්පී 
ප්රව ර්ධන කටයුතු රශජය අමශතයශාං ශේ කශර්   ශධන වශර්තශව;  හ 

• 2020 වර්ෂ   ඳහශ රජශේ කර්මශ් ත ශකශ ශාපශර්තශම්් තුශ  
වශර්ක ක කශර්   ශධන වශර්තශව.- [අශමශතය  ආර්කයක ප්රතිපත්ති හශ 
 ැකසුම් ක්රි ශත්මක ිරීශම් අමශතය  බු ධ ශ න  ආගමික හශ 
 ාං ාකෘතික කටයුතු අමශතය  හ නශගපතක  ාංවර්ධන හශ නිවශ  
අමශතයතුමශ ශවනුවට  ගරු ශජෝ  ාට්  ප්රනශ් දු මහතශ]  

 

සවාපම්සය මත තිබිය යුතුයි  නිපයෝෙ කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

ෙරු දිපන්ෂන ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண்புமிகு திசனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිශ ෝජය කාශනශ කතුමනි  මම පහත  ඳහ්  වශර්තශ 

ිදිපතපත් කරමි. 
 

(i)  2016  1027  1028  හ 1029 වර්ෂ  ඳහශ නවීන තශක්ෂට 
පිළිබඳ ආතර් .  ක්කශක් ආ තනශේ වශර්ක ක වශර්තශ;  හ 

(ii) 2018  හ 1029 වර්ෂ  ඳහශ ශ්රී කාංකශ ජශතික ිාංිකශ් රු 
පර්ශේෂට  හ  ාංවර්ධන මධය ාාශනශේ  වශර්ක ක වශර්තශ. 

  

ශමම වශර්තශ අධයශපන කටයුතු පිළිබඳ අමශතයශාං  උ  
ේපශ  ක කශරක  භශව ශවත ශ ොමු කළ යුතු  ැයි මම ශ ෝජනශ 
කරමි.    

 

ප්රශනනය විමසන ලදින්, සවා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ෙරු පජොන්සන න් ප්රනාන්දු මහතා (මහාමාර්ෙ අමාත සහ 

ආණ්ඩු ොර්ශනවපේ ප්රධාන සංවිධායකතුමා) 
( மாண்புமிகு சஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து - பநடுஞ்சாகலகள் 

அகமச்சரும் அரசாங்கக் கட்சியின் முதற்சகாலாசானும்) 

(The Hon. Johnston  Fernando - Minister of Highways and 
Chief  Government Whip) 

ගරු නිශ ෝජය කාශනශ කතුමනි  ප්රවශහන අමශතයතුමි  
ශවනුශව්  මම 1029 වර්ෂ   ඳහශ ජශතික ගමනශගමන ශකොමිෂ්  
 භශශ  වශර්ක ක වශර්තශව ිදිපතපත් කරමි. 

ශමම වශර්තශව ප්රවශහන කටයුතු පිළිබඳ අමශතයශාං  උ  
ේපශ  ක කශරක  භශව ශවත ශ ොමු කළ යුතු  ැයි මම ශ ෝජනශ 
කරමි.    

 

ප්රශනනය විමසන ලදින්, සවා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

2019 වර්ෂ   ඳහශ ීනවර හශ ජකජ  ම්පත් ශාපශර්තශම්් තුශ  කශර්  
 ශධන වශර්තශව.- [ීනවර අමශතයතුමශ ශවනුවට ගරු ශජෝ  ාට්  ප්රනශ් දු 
මහතශ]  
 

සවාපම්සය මත තිබිය යුතුයි  නිපයෝෙ කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 
 

2020 වර්ෂ   ඳහශ  මුපකශර ශ ේවශ  අශළවි  ාංවර්ධන හශ පශපතශභෝගික 
ආරක්ෂට රශජය අමශතයශාං ශේ කශර්   ශධන වශර්තශව.- [ගරු බ් දුක 
ගුටවර්ධන මහතශ] 

 

සවාපම්සය මත තිබිය යුතුයි  නිපයෝෙ කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

ෙරු පජොන්සන න් ප්රනාන්දු මහතා   
(மாண்புமிகு சஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ග  ගරු නිශ ෝජය කාශනශ කතුමනි  කර්මශ් ත අමශතයතුමශ 

ශවනුශව්  මම 1029 වර්ෂ   ඳහශ කාංකශ මිනරල්   ් ඩ් ා 

ලිමිටඩ් ආ තනශේ වශර්ක ක වශර්තශව ිදිපතපත් කරමි. 

ශමම වශර්තශව කර්මශ් ත කටයුතු පිළිබඳ අමශතයශාං  උ  

ේපශ  ක කශරක  භශව ශවත ශ ොමු කළ යුතු  ැයි මම ශ ෝජනශ 

කරමි.    
 
 

ප්රශනනය විමසන ලදින්, සවා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
 

ෙරු පජොන්සන න් ප්රනාන්දු මහතා   
(மாண்புமிகு சஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු නිශ ෝජය කාශනශ කතුමනි  මුාල් අමශතයතුමශ 

ශවනුශව්  මම පහත  ඳහ්  ශරගුකශසි ිදිපතපත් කරමි.  
 

(i) 1985 අාංක (8  හ 2987 අාංක 18 ාරන පනත් මඟි්  
 ාංශ ෝධිත 2969 අාංක 2 ාරන ආන න හශ අපන න 
(පශකන  පනශත් ((2   හ 2( වග් ති  ම  ිර වි  යුතු 
10 වග් ති   ටශත් මුාල් අමශතයවර ශ විසි්  පනවන 
කදුව  1011 ජනවශපත 22 දිනැති අාංක  1161/26 ාරන අති 
විශ ේෂ ගැ ට් පත්රශේ පළ කරන කා ශරගුකශසි;  

(ii) 1985 අාංක (8  හ 2987 අාංක 18 ාරන පනත් මඟි්  
 ාංශ ෝධිත 2969 අාංක 2 ාරන ආන න හශ අපන න 
(පශකන  පනශත් ((2   හ 2( වග් ති  ම  ිර වි  යුතු 
10 වග් ති   ටශත් මුාල් අමශතයවර ශ විසි්  පනවන 
කදුව  1011 ජනවශපත 22 දිනැති අාංක  1161/27 ාරන අති 
විශ ේෂ ගැ ට් පත්රශේ පළ කරන කා ශරගුකශසි;  

(iii) 1985 අාංක (8  හ 2987 අාංක 18 ාරන පනත් මඟි්  
 ාංශ ෝධිත 2969 අාංක 2 ාරන ආන න හශ අපන න 
(පශකන  පනශත් ((2   හ 2( වග් ති  ම  ිර වි  යුතු 
10 වග් ති   ටශත් මුාල් අමශතයවර ශ විසි්  පනවන 
කදුව  1011 ජනවශපත 22 දිනැති අාංක  1161/28 ාරන අති 
විශ ේෂ ගැ ට් පත්රශේ පළ කරන කා ශරගුකශසි;  හ 

(iv) 1985 අාංක (8  හ 2987 අාංක 18 ාරන පනත් මඟි්  
 ාංශ ෝධිත 2969 අාංක 2 ාරන ආන න හශ අපන න 
(පශකන  පනශත් ( වග් ති   ම  ිර වි  යුතු 10 
වග් ති   ටශත් මුාල් අමශතයවර ශ විසි්  පනවන කදුව  
1011 ජනවශපත 23 දිනැති අාංක  1161/3( ාරන අති විශ ේෂ 
ගැ ට් පත්රශේ පළ කරන කා ශරගුකශසි.  

ශමම ශරගුකශසි රජශේ මුාල් පිළිබඳ කශරක  භශව ශවත 

ශ ොමු කළ යුතු ැයි මම ශ ෝජනශ කරමි.    

 
ප්රශනනය විමසන ලදින්, සවා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

1010 අාංක 7 ාරන වි ර්ජන පනශත් 6(2  වග් ති   ටශත් 

1012.22.11 සිට 1012.21.32 ාක්වශ ජශතික අ වැ  ශාපශර්තශම්් තුශ  

වැ  ශීර්ෂ අාංක 1(0  ටශත් පපතපූරක  හශ  ශ ේවශ  හ හදිසි අව යතශ 

වගකීම් වයශපෘති  මඟි්  සිදු කරන කා පපතපූරක ශව් ිරීම් පිළිබඳ 

 ටහන .- [මුාල් අමශතයතුමශ ශවනුවට ගරු ශජෝ  ාට්  ප්රනශ් දු මහතශ]  

 
සවාපම්සය මත තිබිය යුතුයි  නිපයෝෙ කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

451 452 



පශර්ලිශම්් තුව 

ෙරු වාසුපේව නානායක්කාර මහතා (ජල සම්ොදන 

අමාතතුමා)  
(மாண்புமிகு வாசுசதவ நாணாயக்கார - நீர் வைங்கல் 

அகமச்சர்) 

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

ගරු නිශ ෝජය කාශනශ කතුමනි  1029 වර්ෂ   ඳහශ ජශතික 

ජක  ම්පශාන හශ ජකශපවහන මණ්ඩකශේ වශර්ක ක වශර්තශව මම 

ිදිපතපත් කරමි. 

ශමම වශර්තශව ජක  ම්පශාන කටයුතු පිළිබඳ අමශතයශාං  උ  

ේපශ  ක කශරක  භශව ශවත ශ ොමු කළ යුතු ැයි මම ශ ෝජනශ 

කරමි.    
 
 
 

ප්රශනනය විමසන ලදින්, සවා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

්රිකුටශමක  ශතල් ටැාංිර  ාංකීර්ට  පිළිබඳ ෙශතල් ටැාංිර  ළි රටටෙ 

වශර්තශව.- [ගරු ේා  ගම්ම් පික මහතශ]  

 
සවාපම්සය මත තිබිය යුතුයි  නිපයෝෙ කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 
 

ෙරු ේදය ෙම්මන්ිළල මහතා (බලශක්ති අමාතතුමා) 
(மாண்புமிகு உதய கம்மன்பில - வலுசக்தி அகமச்சர்) 

(The Hon. Udaya  Gammanpila - Minister of Energy) 

ගරු නිශ ෝජය කාශනශ කතුමනි  ්රිකුටශමක  ශතල් ටැාංිර 

 ාංකීර්ට   ම්බ් ධශ ්  ශ්රී කාංකශ ආණ්ඩුව විසි්  කාංකශ ිනිජ 

ශතල්  ාං ාාශව  කාංකශ අයිඕ.  ශපෞ ගලික  මශගම  හ ට්රි් ශකෝ 

ශපශරෝලි ම් ටර්මිනල් ප්රයිවට් ලිමිටඩ්  ම  1011.02.06 වන දින 

අත් ්  කරන කා ගිවිසුම එහි සි ලු ඇමුණුම්  හ අාශළ වශර්තශ 

 හිතව මම සවාෙත* කරනවශ.  
 
 

 

 
 

අමාතාංශ උය ේෙපේශක කාරක සවා වාර්තා 
அகமச்சுசார் ஆசலாசகனக் குழு 

அறிக்கககள் 
MINISTERIAL CONSULTATIVE COMMITTEE 

REPORTS 
 
 
 

ෙරු (මහාචාර්ය) චන්න ජයසුමන මහතා (ඖෂධ 

නිෂනොදනය, සැෙ උම හා නියාමන රාජ අමාතතුමා)  
(மாண்புமிகு (சபராசிாியர்) சன்ன ஜயசுமன - ஔடத உற்பத் 

திகள், வைங்குகககள் மற்றும் ஒழுங்குறுத்துகக இராஜாங்க 

அகமச்சர்)  

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

Production, Supply and Regulation of Pharmaceuticals) 
ගරු නිශ ෝජය කාශනශ කතුමනි  ශ ෞිය කටයුතු පිළිබඳ 

අමශතයශාං  උ  ේපශ  ක කශරක  භශශ   භශපතිතුමශ ශවනුශව්  

මම  එම කශරක  භශව ශවත ශ ොමු කරන කා පහත  ඳහ්  

නිශ ෝග  හ වශර්තශ  ම්බ් ධශ ්  එකී කශරක  භශශ  වශර්තශව 

ිදිපතපත් කරමි.     
 

(i) 2015 අාංක 4 ාරන ජශතික ඖෂධ නි ශමන අධිකශපත  
පනශත් 2(1 වන වග් ති   ටශත් නිශ ෝග; 

(ii) 2015 අාංක 4 ාරන ජශතික ඖෂධ නි ශමන අධිකශපත  
පනශත් 3 වන වග් ති   මග ිර වි  යුතු 2(1 වන 
වග් ති   ටශත් නිශ ෝග; 

(iii) 2017 වර්ෂ   ඳහශ  ශ්රී කාංකශ රශජය ඖෂධ නීතිගත 
 ාං ාාශශ  වශර්ක ක වශර්තශව; 

(iv) 2017 වර්ෂ   ඳහශ ශ්රී කාංකශ රශජය ඖෂධ නිෂාපශාන 
 ාං ාාශශ  වශර්ක ක වශර්තශව; 

(v) 2017 වර්ෂ   ඳහශ . දූව විජ  කුමශරතුාංග අනු ාමරට 
ශරෝහශල් වශර්ක ක වශර්තශව  හ ගිණුම්; 

(vi) 2017 වර්ෂ   ඳහශ ශ්රී ජ වර්ධනපුර මහ ශරෝහශල් 
වශර්ක ක වශර්තශව  හ ගිණුම්; 

(vii) 2018 වර්ෂ   ඳහශ . දුව විජ  කුමශරතුාංග අනු ාමරට 
ශරෝහශල් වශර්ක ක වශර්තශව; 

(viii) 2017  හ 1028 වර්ෂ  ඳහශ ශ්රී කාංකශ ආයුර්ශ ා ඖෂධ 
 ාං ාාශශ  වශර්ක ක වශර්තශ; 

(ix) 2018 වර්ෂ   ඳහශ ශ්රී ජ වර්ධනපුර මහ ශරෝහශල් වශර්ක ක 
වශර්තශව; 

(x) 2018  හ 1029 වර්ෂ  ඳහශ ආයුර්ශ ා වවාය  භශශ  
වශර්ක ක වශර්තශ; 

(xi) 2018 වර්ෂ   ඳහශ දුම්ශකොළ හශ මාය ශර පිළිබඳ ජශතික 
අධිකශපතශේ වශර්ක ක වශර්තශව; 

(xii) 2015  හ 1026 වර්ෂ  ඳහශ ශහෝමිශ ෝපති වවාය  භශශ  
වශර්ක ක වශර්තශව;  හ 

(xiii) 2019 වර්ෂ   ඳහශ ශ්රී කාංකශ රශජය ඖෂධ නිෂාපශාන 
 ාං ාාශශ  වශර්ක ක වශර්තශ.   

 

සවාපම්සය මත තිබිය යුතුයි  නිපයෝෙ කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
 

ප්රශනනවල  වාිකක ිළිතතුරු 
வினாக்களுக்கு வாய்மூல விகடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

ෙරු නිපයෝජ ක ානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ප්ර ාන අාංක 2 -2/1011- (2   ගරු ග ් ත කරුටශතිකක 

මහතශ.  

 

ෙරු ෙයන්ත කරුණාතිලක මහතා 
(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

ගරු නිශ ෝජය කාශනශ කතුමනි  ශමම  ැසිවශරශේ පළමුවැනි 

ප්ර ාන  මම අහනවශ.  

453 454 

————————— 
*  පුසනතකාලපේ තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ෙරු ශෂීන්ද්ර රාජෙක්ෂ මහතා (කාබනික පෙොපහොර 

නිෂනොදන, ප්රවර්ධන හා සැෙයුම් නියාමන සහ වී හා ධාන, 

කාබනික ආහාර, එළවලු, ෙලතුරු, මිරිසන, ලූනු හා 

අර්තාෙල් වො ප්රවර්ධන, බීජ නිෂනොදන හා ේසසන තාක්ෂණ 

කෘෂිකර්ම රාජ අමාතතුමා)   
(மாண்புமிகு ஷஷீந்திர ராஜபக்ஷ - சசதனப் பசகள உற்பத்தி 

சமம்பாடு மற்றும் விநிசயாக ஒழுங்குறுத்துகக மற்றும் பநல், 

தானிய வகககள், சசதன உணவுகள், மரக்கறிகள், பை 

வகககள், மிளகாய், பவங்காயம் மற்றும் உருகளக்கிைங்குச் 

பசய்கக சமம்பாடு, விகத உற்பத்திகள் மற்றும் உயர் 

பதாைில்நுட்ப கமத்பதாைில் இராஜாங்க அகமச்சர்) 

(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) 
ගරු නිශ ෝජය කාශනශ කතුමනි  කෘක කර්ම අමශතයතුමශ 

ශවනුශව්  මශ එම ප්ර ාන ට පිළිතුර කබශ දීම  ඳහශ  ති ශාකක 

කශක ක් ිල්කශ සිටිනවශ. 
 

ෙරු ෙයන්ත කරුණාතිලක මහතා 
(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

ගරු නිශ ෝජය කාශනශ කතුමනි - 
 

ෙරු නිපයෝජ ක ානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු ම් ත්රීතුමශ  තබතුමශශේ ප්ර ාන ට පිළිතුරු ශා් න ගරු 

රශජය අමශතයතුමශ  ති ශාකක් කල් ිල්ලුවශ.  
 

ෙරු ෙයන්ත කරුණාතිලක මහතා 
(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

ගරු නිශ ෝජය කාශනශ කතුමනි  ආණ්ඩුව කරපු වරාක් 

ශවනුශව්  ව් දි ශගව් න රුපි ල් මිලි න (0 000ක් අනුමත 

කර තිශබනවශ  ිර වශ. හැබැයි  ඒ ගැන ප්ර ාන ක් ඇහුවශම 

පිළිතුරු ශා් ශ්  නැහැ. ඒ පිළිබඳව තවම වැඩ පිළිශවළක් නැති 

බව තමයි ඒශක්  අපට ශපශන් ශ් .  
 
ප්රශනනය මතු දිනකදී ඉදිරිෙත් ිරරීම  නිපයෝෙ කරන ලදී. 
வினாகவ மற்பறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

ෙරු නිපයෝජ ක ානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ප්ර ාන අාංක 1 -30/1011- (2   ගරු බු ධික පතිරට මහතශ.  
 

ෙරු බුේධික ෙතිරණ මහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ගරු නිශ ෝජය කාශනශ කතුමනි  මශ එම ප්ර ාන  අහනවශ.  
 

ෙරු පජොන්සන න් ප්රනාන්දු මහතා   
(மாண்புமிகு சஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු නිශ ෝජය කාශනශ කතුමනි  මහජන ආරක්ෂක 

අමශතයතුමශ ශවනුශව්  මශ එම ප්ර ාන ට පිළිතුර කබශ දීම  ඳහශ 

 ති ශාකක කශක ක් ිල්කශ සිටිනවශ.  
 
ප්රශනනය මතු දිනකදී ඉදිරිෙත් ිරරීම  නිපයෝෙ කරන ලදී. 
வினாகவ மற்பறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 අධාෙන ෙරිොලන පසේවපේ පුරපාොඩු: සබරෙුදව 

ෙළාත 
கல்வி நிர்வாக சசகவயிலுள்ள பவற்றிடங்கள்: 

சப்ரகமுவ மாகாணம் 
VACANCIES IN EDUCATION ADMINISTRATIVE SERVICE: 

SABARAGAMUWA PROVINCE 
 

243/2022 

3.  ෙරු පහේෂා විතානපේ මහතා 
( மாண்புமிகு சஹசா விதானசக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

අධයශපන අමශතයතුමශශග්  ඇසූ ප්ර ාන - (2 : 

(අ  (i)  බරගමුව පළශත  ඳහශ අනුමත ශ්රී කාංකශ 
අධයශපන පපතපශකන ශ ේවශේ තනතුරු  ාංියශව 
ශකොපමටා; 

  (ii) එම තනතුරුවක ශම් වනවිට ශ ේව  කරනු කබන 
නිකධශපත්   ාංියශව ශකොපමටා; 

 (iii) පළශශත් පුරප්පශඩු වී පවතින තනතුරු  ඳහශ 
නිකධශපත්  පත් ිරීමට අමශතයශාං   විසි්  ගනු 
කබන පි වර කවශර්ා; 

  ් න එතුමශ ශමම  භශවට ා් ව් ශ් ා? 

(ආ  ශනොඑශ ේ නම්  ඒ ම් ා?   

 

கல்வி அகமச்சகரக் சகட்ட வினா: 

( அ) (i)  சப்ரகமுவ மாகாணத்துக்பகன அங்கீகாிக்கப் 

பட்ட இலங்கக கல்வி நிர்வாக சசகவப்பதவி 

களின் எண்ணிக்கக யாபதன்பகதயும்; 

 (ii) சமற்படி பதவிகளில் இன்றளவில் சசகவ 

யாற்றும் உத்திசயாகத்தர்களின் எண்ணிக்கக 

யாபதன்பகதயும்; 

 (iii) இம்மாகாணத்தில் பவற்றிடமாகவுள்ள பதவி 

களுக்கு உத்திசயாகத்தர்ககள நியமிப்ப            

தற்கு அகமச்சினால் சமற்பகாள்ளப்படும் 

நடவடிக்கக யாபதன்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

( ஆ) இன்சறல், ஏன்? 
 

 

asked the Minister of Education: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of positions in Sri Lanka 
Education Administrative Service that has 
been approved for the Sabaragamuwa 
Province; 

 (ii) the number of officers serving in the 
aforesaid posts currently; and 

 (iii) the steps that will be taken by the Ministry 
to appoint officers to the positions that have 
fallen vacant in the province? 

(b) If not, why?  
 

ෙරු දිපන්ෂන ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண்புமிகு திசனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිශ ෝජය කාශනශ කතුමනි  එම ප්ර ාන ට පිළිතුර 

ශමශ ේයි. 

455 456 



පශර්ලිශම්් තුව 

(අ  (i)  බරගමුව පළශත  ඳහශ අනුමත ශ්රී කාංකශ අධයශපන 
පපතපශකන ශ ේවශේ තනතුරු  ාංියශව පහත පපතදි 
ශ . 

 

 (ii) එම තනතුරුවක ශම් වනවිට ශ ේව  කරනු කබන ශ්රී 
කාංකශ අධයශපන පපතපශකන ශ ේවශේ නිකධශපත්  
 ාංියශව පහත පපතදි ශ . 

 

 (iii) ත . 

  කළමනශකරට ශ ේවශ ශාපශර්තශම්් තුව විසි්  
 බරගමුව පළශතට අනුමත කර ඇති ශ්රී කාංකශ 
අධයශපන පපතපශකන ශ ේවශේ තනතුරු  ාංියශව 
අනුව එම පළශත  ඳහශ පුරප්පශඩු 11ක් ඇති බව 
නිීක්ෂට  ශ . 

  ඒ අනුව 1010.06.30 දිනට ශ්රී කාංකශ අධයශපන 
පපතපශකන ශ ේවශේ III ශරේණිශේ පවතින පුරප්පශඩු 
((1 . මිත තරග විභශග මඟි්   ම්පූර්ට ිරීමටත්  
ශජයෂාධතශ හශ කු කතශ පානම මත පුරප්පශඩු 67ක් 
 ම්පූර්ට ිරීමටත් ශ්රී කාංකශ ප්රජශතශ් ්රික 
 මශජවශදී ජනරජශේ අාංක 1132 හශ 1012.06.0( 
දිනැති ගැ ට් පත්රශේ පළ කර ඇති ාැ් වීම මඟි්  
නව බඳවශ ගැනීම්  ඳහශ නි ශ ාන ක් නිකුත් කර 
ඇත.  

  තවා  ශ්රී කාංකශ  අධයශපන පපතපශකන ශ ේව ට  
විවෘත පානම මත  නිකධශපත්  223ශාශනකු බඳවශ 
ගැනීම  ඳහශ අාංක 1137 හශ 1012.07.26 දිනැති 
නව බඳවශ ගැනීම  ඳහශ වන ගැ ට් නිශ ාන  ා 
නිකුත් කර ඇති අතර  ඒ අනුව  ිදිපත ශේදී තරග 
විභශග පවත්වශ සුදුසු නිකධශපත්  ශ්රී කාංකශ  
අධයශපන පපතපශකන ශ ේවශේ III ශරේණි ට බඳවශ  
ශගන  බරගමුව පළශත ඇතුළු අශනකුත් 
පළශත්වක පුරප්පශඩු පිරවීමට අව ය  කටයුතු සිදු 
කරනු ඇත. 

  ශමම පුරප්පශඩු සිදු වී ඇත්ශත් 1026/ 
1027/1028/1029/1010 වර්ෂවක බඳවශ ගැනීශම්  
නිශ ාන  ප්රසි ධ ශනොිරීම ශහේතුශවනි.  

(ආ   අාශළ ශනොශ .   

 

ෙරු පහේෂා විතානපේ මහතා 
(மாண்புமிகு சஹசா விதானசக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ගරු නිශ ෝජය කාශනශ කතුමනි  ප්ර ාන ට පිළිතුරු කබශ දීම 

පිළිබඳව ගරු ඇමතිතුමශට මම  ාතුතිව් ත ශවනවශ. එතුමශ ිර පු 

ශරේණි  අනුමත තනතුරු 

 ාංියශව 

I 10 

II 32 

III 115 

එකතුව 157 

ශරේණි  ශ ේව  කරන නිකධශපත්  

 ාංියශව 

I 08 

II 37 

III 90 

එකතුව 135 

විධි ට ශම් පුරප්පශඩු නිර්මශට  ශවකශ තිශබ් ශ්  1026-1010 

කශක . මශව තුළ බඳවශ ගැනීශම් නිශ ාන  ප්රසි ධ ශනොිරීම 

නි ශයි. ඇත්තටම ශම් රශට් අධයශපන  ශ  පශකනඥ ් ට  

නැත්නම් එක එක පශකක ් ට ඕන  විධි ට සි ධ ශවනවශ ිර න 

එකට ශහොඳම ේාශහරට ක් තමයි ඒ කශරට .  ම් පිපත ක් ශම් 

කටයුතු හපත ට කරනවශ. තව පිපත ක් හපත ට කර් ශ්  නැහැ. ඒ 

ශහේතුව නි ශ ශම් රශට් රශජය ශ ේවක ශ  විශ ේෂශ ් ම අධයශපන 

ක්ශෂේත්රශේ රශජය ශ ේවක ශ අා අනතුරට පත් ශවකශ සිටිනවශ.    

ගරු ඇමතිතුමනි  පළමුවැනි අතුරු ප්ර ාන  මම අහනවශ. ශම්ක 
අධයශපන පපතපශකන ශ ේව ට   බරගමුව පළශතට විතරක් 
ශනොශවයි මුළු රටටම බකපශන ප්ර ාන ක්. එම නි ශ තබතුමශ 
ශම්කට ේත්තර ක් ශායි ිර කශ මශ හිතනවශ.   

ගරු ඇමතිතුමනි  2999දී අධයශපන කළමනශකරට ශ ේව ට 
බඳවශ ගත්ත පිපත ක් ව ර ගටනශවක් ගිහිල්කශ ගුරු ශ ේව ට 
අනුයුක්ත කළශ. එහිදී රශට්   ම පළශතිර් ම අධයශපන 
කළමනශකරට ශ ේව ට නිකධශපත්  බඳවශ ගත්තශ. නමුත්  ේතුරු 
මැා පළශශත්  බඳවශ ගත් පිපත  පමටක් කළමනශකරට ශ ේව ට 
පැමිණි දිනශේ සිටම ගුරු ශ ේවශේ පිහිටුවූවශ ශ ේ  ැකකුවශ; ශ ේවශ 
කශක ත් එක්කම තවු්  ගුරු ශ ේවශේ පිහිශට වශ ඒ ිර ් ශ්   
තවු්  අධයශපන කළමනශකරට ශ ේවශේ සිටි කශක ත් ශ ේවශ 
කශක ට ඇතුළත් කළශ. නමුත්  අා ශවනතුරු  බරගමුව 
පළශශත්වත්  අඩුම ගටශ්  බ ානශහිර පළශශත්වත් අධයශපන 
කළමනශකරට ශ ේවශේ සිට පැමිණි ගුරුවරු් ට ඒ අව ාාශව 
හම්බ ශවකශ නැහැ. එත ශකොට ේතුරු මැා පළශශත් ඒ ගුරුවරශ ක් 
 බරගමුව පළශතට transfer එකක් ආශවොත්  එකම ාවශ ේ  එකම 
ශ ේව ට ගි  ඒ ශාශානශශේ ශ ේවශ කශක  අතර පරශ  ක් 
තිශබනවශ. ශම් න ශම් වශශේ ශාබිඩි පිළිශවත්  ශනොගැළපීම් නි ශ 
තමයි අා ගුරුවරු්  පශරට බැහැකශ ි් ශ් . අා ශ ෞිය 
වර්ිකතශ ෝ පශරට බැහැකශ ි් ශ් ත් ශම් වශශේ කශරටශ නි ශ 
තමයි. ශම් රශට් රශජය ශ ේව  ගැන තී් දු-තීරට ග් න ේාවි  
නිවැරදි තී් දු-තීරට ශනොගැනීම නි ශ තමයි රශජය ශ ේවකශ ෝ 
පශරට බැහැකශ ි් ශ් .  ශම් ගැන ප්රශමශණික ාැනුමක් තිශබන 
අමශතයවර කු වන තබතුමශශග්  මම ිල්කශ සිටිනවශ ශම් ප්ර ාන  
වි ඳ් න අව ය ක්රි ශ මශර්ග ග් න ිර කශ.  

 
ෙරු දිපන්ෂන ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண்புமிகு திசனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු ම් ත්රීතුමශ  තබතුමශ අහපු අතිශර්ක ප්ර ාන  ශපර සිටම 

එන  විවිධ පත්වීම් නි ශ ඇති වී තිශබන ගැටලුවක්. ශම්  ම්බ් ධව 

ශ ො ශ බක් න අපි ාැ්  විශ ේෂ කමිටුවක් පත් කර තිශබනවශ. ඒ 

නිකධශපත් ට අාශළ ේ  ාවීම්  අාශළ විවිධ ශගවීම්  හ අාශළ මශරු 

ිරීම්  ම්බ් ධශ ්  කටයුතු කර් න  ඒ නිවැරැදි ිරීම් කර් න 

ඒ විශ ේෂ කමිටුව ඒ අ ශග්  ශතොරතුරු කබශ ගැනීශම් ක්රි ශාශම  

ාැ්  සිදු වනවශ. ාැනට අපි ප්රකශ  ට පත් කර තිශබන ගැ ට් 

නිශ ාන අනුව ශම් විභශග පැවැත්ශවනවශ. නමුත්  ශකොවිඩ්- 29 

ව ාංගත  නි ශ විභශග ශාපශර්තශම්් තුවට . මිත විභශග 

ප්රමශට ක් පමටයි පවත්ව් න පුළුව්  ශවකශ තිශබ් ශ් . ශම් 

දිනවක අශපො  ේ  ාශපළ විභශග  පැවැත් ශවනවශ. පහ ව ර 

ිනෂයත්ව විභශග  පසුගි  මශ ශේ පැවැත්වූවශ. ික්මනි් ම ශම් 

විභශගත් පවත්ව් න අපි කටයුතු කරනවශ. එතශකොට ඒ අනුව 

කටයුතු කර් න පුළුව්  ශවයි.  

 
ෙරු පහේෂා විතානපේ මහතා 
(மாண்புமிகு சஹசா விதானசக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ගරු නිශ ෝජය කාශනශ කතුමනි  ශාවන අතුරු ප්ර ාන  ගරු 

ශරෝහිණී කුමශපත විශේරත්න ම් ත්රීතුමි  අහනවශ.   
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[ගරු  දිශ් ෂා ගුටවර්ධන  මහතශ] 
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ෙරු පරෝහිණී කුමාරි විපේරත්න මහත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) சராஹினி குமாாி விசஜரத்ன)  

(The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna)  

ගරු නිශ ෝජය කාශනශ කතුමනි  අපි ා් නවශ  ගුරු-

විදුහල්පතිවරු දීර්ඝ කශක ක් ති ාශ ේ මහ පශශර් අරගළ කළ බව. 

එහිදී එක් ගුරු ශ ොශහොයුපත කශේ ජීවිත  පවශ නැති වුටශ. ශකශ ේ 

ශහෝ ගුරු-විදුහල්පති වැටුප් විෂමතශව ිවත් කරන ශක  කළ 

ිල්ලීම් නි ශ ඒ වැට ු  ශප්  ශකොට ක් ශහෝ කබශ ග් න ඒ අ ට 

අා හැිර ශව කැබී තිශබනවශ. ගරු ඇමතිතුමනි  ඒ  ඳහශ මැදිහත් 

වීම පිළිබඳව මම තබතුමශට  ාතුතිව් ත ශවනවශ.  

එම වැටුප් වැඩි වීම කබශ දීම නි ශම ාැ්  තවත් ප්ර ාන 

ිරහිප ක් ඇති ශවකශ තිශබනවශ  ගරු ඇමතිතුමනි. තබතුමශ 

ා් නවශ  විශ ේෂශ ් ම ගුරු ශ ේවශේ I වැටුප් තක  කබන 

ගුරුවරු් ශේ  හ III වන ශරේණිශේ විදුහල්පතිවරු් ශේ වැටුප් 

තක අරශගන බැලුශවොත්  ගුරුවර ශශේ වැටුප විදුහල්පතිවර ශශේ 

වැටුප ික්මවශ  න තත්ත්ව  ේඩ  ම්ිරසි ප්ර ාන ක් ඇතිශවකශ 

තිශබනවශ ිර කශ. 

අශනක් කශරටශව ශම්කයි.  මහර කකශපවක ගුරු 

ේපශ  කවරු් ට ශම් ශවනශකොට කශර්  පටිපශටි ක් නිකුත් 

ශනොකර පත්වීම් ලියුම් දීකශ තිශබනවශ. එතශකොට  ගුරු ේපශ  ක 

ශ ේව ට අ් තර්හට  කරපු අ ට එක වැටුපකුත්   ම්පත් 

ාශ ක ්  විධි ට සිටින අ ට තව වැටුපකුත් කබශ ශානවශ. ශම්  

එකම කශර්   කරන අ . ශම්ක පත්වීම් ලිපි   කබශ ශා් න ප්රමශා 

වීම නි ශ ඇති වුණු තත්ත්ව ක්. එහිදී ගුරු ේපශ  කවර ශට 

කැශබන වැටුප අඩුයි   ම්පත් ාශ ක ශට කැශබන වැටුප වැඩියි. ඒ 

ප්ර ාන ශාක තිශබනවශ. 2997දී  බී.. . ශපශර්රශ වැටුප් වශර්තශව 

අනුව තමයි ශමම වැටුප් විෂමතශව ඇති ශව් ශ් . 2997 ිඳකශම 

ශමම වැටුප් විෂමතශව ිවත් කර ගැනීමට ගුරුවරු අරගළ කළශ. 

හැබැයි  ශම් අවුරු ශ  වැටුප් විෂමතශව ිවත් ශවනශකොට 

තවු් ශග්  වි ශක ප්රමශට ක් pension අරශගන ිවරයි. ඒ ප්ර ාන 

තුන ශකශරහි මම තබතුමශශේ අවධශන  ශ ොමු කරවනවශ  ගරු 

ඇමතිතුමනි. ඒ ිර ් ශ්   2997 දී ඇති වුණු ප්ර ාන  ේඩ තමයි 

ශම් විරශම ගි  අ ත් අරගළශේ ශ දී සිටිශේ. නමුත් තවු්  ාැ්  

විරශම ගිහි්  සිටි් ශ් . 

1997 ිඳකශ විරශම ගි  ඒ ගුරුවරු් ශග්  ාැ්  සි  ට 40ක් 

විතර තමයි ජීවතු්  අතර ි් ශ් . 

 

ෙරු නිපයෝජ ක ානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු ම් ත්රීතුමි   ශකටිශ ්  ප්ර ාන  අහ් න. 
 

ෙරු පරෝහිණී කුමාරි විපේරත්න මහත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) சராஹினி குமாாி விசஜரத்ன)  

(The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna)  

අව ්  කරනවශ  ගරු නිශ ෝජය කාශනශ කතුමනි.  

වර්තමශනශේ ශම් වැටුප් විෂමතශව ිවත් ිරීශම්  පසුව 

හැදුණු වැටුපත් එක්ක ගළපශ ඒ  විරශමික ් ටත් වැටුප  ක ා 

කරකශ ශා් න හැිර ශවක් තිශබනවශ ා ිර න එක මම ගරු 

ඇමතිතුමශශග්  අහනවශ. 

 

ෙරු දිපන්ෂන ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண்புமிகு திசனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු ම් ත්රීතුමි නි  ගුරු වෘත්ති  ගැන ාක්වපු අිණ්ඩ 

ේන් දුවට තබතුමි ට  ාතුතිව් ත ශවනවශ. තබතුමි ම පිළිගත්තශ 

අවුරුදු 1(ක් ති ාශ ේ ශම් ප්ර ාන  තිබුණු බව. බී.. . ශප ශුර්රශ 

වැටුප් ශකොමි ශම්  ප ාශ ේ දීර්ඝ කශක ක් ශම් රශට් ආණ්ඩු 

ආවශ; ආණ්ඩු ගි ශ. අව ශනශේදී ශම් ප්ර ාන ට අශප් ආණ්ඩුව 

මැදිහත්වී බිලි න 30ක ාැවැ් ත මුාකක් ශම් අ  වැ  

ශල්ිනශ ්   මුාල් ඇමතිතුමශ අපට කබශ දීකශ ආරම්භක 

වි ුගමක් ඇති කරකශ තිශබනවශ. තබතුමි   ඳහ්  කරපු 

විදුහල්පතිවරු් ශේ විෂමතශ  පිළිබඳව විදුහල්පති  ාංගම් එක්ක 

ගි   තිශේ අපි  ශකචිඡශවක් කළශ. මම කලි්   ඳහ්  කරපු 

කමිටුවම ඒ ගැන  ශකචිඡශ කරකශ  ඒ  ම්බ් ධව ඇතිශවකශ 

තිශබන ගැටලුවකට  නිර්ශ   කබශ ශා් න ිර කශ මම ාැනුම් 

දු් නශ.  ඒ  ඳහශ එක තශවකට පැමිණුනශ.  ඒ කමිටුශව්  ිතශ 

ික්මනි්  ඒ නිර්ශ   ආවශට ප ාශ ේ අශනක් කශරටශ ශාක 

 ම්බ් ධශ නුත් කටයුතු කළ හැිරයි.  

ගරු නිශ ෝජය කාශනශ කතුමනි  ාහ ා ගටනක් වන 

පපතශ ටශධිපතිවරු්  හශ එම ගුරුවරු්   ම්බ් ධශ ්  තිබුණු 

විෂමතශව නිවැරදි කරමි්  අමශතය මණ්ඩක  යශේ තවත්  මුාල් 

ප්රතිපශාන අනුමත කළශ. ගරු ම් ත්රීතුමි ත් ා් නවශ  අශප් රශට් 

පිපතශව්  සිසු්  70 000ක විතර  ාංියශවක් සිටින බව. ඒ වශශේම  

රජශේ අනුමත ශපෞ ගලික පශ ල්වකත් ි් නවශ සිසු්  

236 000ක් විතර.  රජශේ අනුමත ේපකෘත පශ ල් අනුමත කරකශ 

තිශබනවශ  ශම් වැටුප් වැඩිවීම අනුගමන  කර් න. ඒකට අව ය 

මුාල් ප්රතිපශාන යශේ ශව්  කළශ. ශම්  ප්ර ාන  ඇ. ම ගැන මම 

තබතුමි ට  ාතුතිව් ත ශවනවශ. මම ශම් ප්ර ාන ට වැඩිදුර 

පිළිතුරු ශා් නම් ඒ කමිටු වශර්තශශව්  ප ාශ ේ.  
 

ෙරු නිපයෝජ ක ානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ප්ර ාන අාංක ( -46(/1011- (2   ගරු චමි් ා විශේසිපත මහතශ. 

 

ෙරු චමින්ද වි පේසිංරි මහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விசஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු නිශ ෝජය කාශනශ කතුමනි  මශ එම ප්ර ාන  අහනවශ. 

 

ෙරු පජොන්සන න් ප්රනාන්දු මහතා   
(மாண்புமிகு சஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු නිශ ෝජය කාශනශ කතුමනි  පපත ර අමශතයතුමශ 

ශවනුශව්  මශ එම ප්ර ාන ට පිළිතුර කබශ දීම  ඳහශ  ති ශාකක 

කශක ක් ිල්කශ සිටිනවශ. 

 

ෙරු චමින්ද වි පේසිංරි මහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விசஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු නිශ ෝජය කාශනශ කතුමනි   ාාශවර නිශ ෝග 32 

 ටශත්  ප්ර ාන  ිදිපතපත් ිරීම් පිළිබඳව  ශම්ප්රාශයිකව 

තිශබ් ශ්  මහ ශල්කම්වර ශ  ටශත් ිල්ලීම කර් නයි. ගරු 

නිශ ෝජය කාශනශ කතුමනි  එම ිල්ලීම ඒ  ශම්ප්රාශයික විධි ට 

නීතයනුූලකව මම දීකශ තිශබනවශ. ඒ අනුව ගරු නිශ ෝජය 

කාශනශ කතුමනි  ප්රමුිතශව  අනුව  ප්ර ාන අාංක 02 සිට (32 

ාක්වශ මම ප්ර ාන ටික ශ ොමුකර  තිශබනවශ. ඒ ප්රමුිතශව අනුව මට 

අා අහ් න කැශබ් න ඕන  කශලීන ප්ර ාන ක්.  ගරු නිශ ෝජය 

කාශනශ කතුමනි  ඒ අනුව අා  මම විදුලිබක ඇමතිශග්  තමයි 

ප්ර ාන  අහ් න ඕන . අා  මශේ ප්ර ාන  අහ් න ඕන   විදුලිබක 

ඇමතිශග්   එශහම නැත්නම් මුාල් ඇමතිශග් . ශමොකා  ඒවශ අා 

රශට් තිශබන කශලීන ප්ර ාන. ඒ නි ශ තමයි ප්ර ාන අහන 

ම් ත්රීවර ශ 2 සිට (32ට  ප්රමුිතශව අනුව කශලීන ප්ර ාන ටික 

ලි ශ . නමුත් මට අා ඇවිල්කශ තිශබ් ශ්   එශ්රී කාංකශශ  පිහිටශ 

ඇති ගාංගශ  ාංියශව ශකොපමටාඑ ිර න ප්ර ාන . ශම්ක තමයි ගරු 

නිශ ෝජය කාශනශ කතුමනි   ආණ්ඩුශව්  විපක්ෂ  මර්ාන  
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පශර්ලිශම්් තුව 

ිරීශම් කුම් ත්රට . ඒක පශවිචිත් කර් න ශා් න එපශ. ගරු 

නිශ ෝජය කාශනශ කතුමශ හැටි ට තබතුමශ ශහොඳ වැඩ 

පිළිශවළක් කරන බව  අපි ාිරනවශ. නමුත් අා  අශප් කශලීන ප්ර ාන 

ටික පැත්තකට ාශකශ. ශම් ආණ්ඩුශ  මැදිහත්වීම තුළ අා චමි් ා 

විශේසිපතට අහ් න ශවකශ තිශබ් ශ්  කශලීන ප්ර ාන ක් ශනොශවයි  

රශට් ාැශවන ප්ර ාන ක් ශනොශවයි  රශට් ජනතශවශේ ප්ර ාන ක් 

ශනොශවයි  ගරු නිශ ෝජය කාශනශ කතුමනි. ඒ ශවනුවට අහ් න 

ශවකශ තිශබ් ශ්  ගාංගශ ගැන ප්ර ාන ක්. ඒ නි ශ ශම් කශරට ට   

මැදිහත් ශවන පශර් ාවකරුව්  කවුා ිර න එක තබතුමශ 

ශහො ් න. ඒක බරපතළ ප්ර ාන ක්. ගරු නිශ ෝජය 

කාශනශ කතුමනි   ශම් ේත්තීතර පශර්ලිශම්් තුව කවාශවත් 

ශ  පශකනීකරට  ශවකශ නැහැ; ශව් ශ්  නැහැ. අශප් මහ 

ශල්කම්තුම් කශ එශහම ශව් ශ්  නැහැ. අශප් කශකශේ නම් ත  

පුටුශව්  නැගිටකශ කශශේවත්  ළ ට ගිශේ නැහැ. ාැ්   නවශ. 

ඒකට කමක් නැහැ; ඒක ශහොඳයි. හැබැයි  ආණ්ඩු  මශරුවීශම්දී  

ම් ත්රීවරු්  අහන ප්ර ානවකට ශම් තත්ත්ව  බරපතළ විධි ට 

ඇතිශව් න ගිශ ොත්  ශම් රශට් මුකසුන ශහොබවපු 

තමු් නශ් ශ ේකශශේ කශක ට   ඒ වැරැ ාට ඇඟිල්ක දිගු කරශවි  

ගරු නිශ ෝජය කාශනශ කතුමනි. ඒක ශව් න ිඩ ශා් න එපශ. 
 

ෙරු නිපයෝජ ක ානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශහොඳයි. අපි ඒ කශරට  අවධශන ට ග් නවශ. 

 
ප්රශනනය මතු දිනකදී ඉදිරිෙත් ිරරීම  නිපයෝෙ කරන ලදී. 
வினாகவ மற்பறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
 

මධම අධිපේී  මාර්ෙපේ ඉදිිරරීම් ක යුතු: විසනතර 
மத்திய அதிசவக பநடுஞ்சாகலயின் நிர்மாணப் 

பணிகள்: விபரம்  
CONSTRUCTION WORK OF CENTRAL EXPRESSWAY: DETAILS 

1017/2022 

5.  ෙරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(மாண்புமிகு சாந்த பண்டார) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

මහශමශර්ග අමශතයතුමශශග්  ඇසූ ප්ර ාන  - (2 : 

(අ  මධයම අධිශ ගී මශර්ග  ශ්රී කාංකශවට අතයව ය මශර්ග ක් 
බව එතුමශ පිළිග් ශ් ා? 

(ආ  (i) එම මශර්ගශේ පළමු අදි ශර්  හ ශාවන අදි ශර් 
වැඩ අව ්  කර තිශබ්ා; 

 (ii)  ශනොඑශ ේ නම්  එම එක් එක් අදි ශර් වැඩ අව ්  
කරනු කබන දින  ශව්  ශව්  ව ශ ්  කවශර්ා; 

 (iii) එම මශර්ගශේ ශතවන අදි ශර් වැඩ ආරම්භ කරනු 
කබන දින  කවශර්ා; 

 (iv) එම මශර්ගශේ ශතවන අදි ශර් වැඩ කටයුතු  ඳහශ 
මුාල් ශව්  ිරීමට පි වර ශගන තිශබ්ා; 

  ් න එතුමශ ශමම  භශවට ා් ව් ශ් ා? 

(ඇ   ශනොඑශ ේ නම්  ඒ ම් ා? 

 
பநடுஞ்சாகலகள் அகமச்சகரக் சகட்ட வினா:  

(அ) மத்திய அதிசவக பநடுஞ்சாகல இலங்ககக்கு இன்றிய 

கமயாத ஒரு சாகல என்பகத அவர் ஏற்றுக்பகாள்கின் 

றாரா? 

(ஆ) (i) சமற்படி சாகலயின் முதலாம் மற்றும் 

இரண்டாம் கட்டப்பணிகள் நிகறவுபசய்யப் 

பட்டுள்ளனவா என்பகதயும்; 

 (ii) இன்சறல், சமற்படி ஒவ்பவாரு கட்டப் பணி 

களும் நிகறவுபசய்யப்படுகின்ற திகதி பவவ் 

சவறாக யாபதன்பகதயும்; 

 (iii) சமற்படி சாகலயின் மூன்றாம் கட்டப் பணிகள் 

ஆரம்பிக்கப்படும் திகதி யாபதன்பகதயும்; 

 (iv) சமற்படி சாகலயின் மூன்றாம் கட்டப் பணி 

களுக்கு நிதி ஒதுக்குவதற்கு நடவடிக்கக எடுக் 

கப்பட்டுள்ளதா என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்சறல், ஏன்? 
 
 
asked the Minister of Highways: 
 

(a) Will he admit that the Central Expressway is an 
essential road for Sri Lanka? 

 

(b)   Will he inform this House - 

       (i) whether the construction work of the first 
and the second phases of the aforesaid road 
has been completed; 

  (ii) if not, separately, the date on which the 
construction work of each of the aforesaid 
phases will be completed; 

 (iii) the date on which the third phase of the 
construction work of the aforesaid road will 
be commenced; and 

         (iv) whether steps have been taken to allocate 
funds for the construction of the third phase 
of the aforesaid road? 

(c)  If not, why? 
 

ෙරු පජොන්සන න් ප්රනාන්දු මහතා   
(மாண்புமிகு சஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු නිශ ෝජය කාශනශ කතුමනි  එම ප්ර ාන ට පිළිතුර 

ශමශ ේයි. 
 

(අ  ත . 
 

(ආ   (i)  පළමු අදි ශර් ිදිිරීම් කටයුතු ශම් වන විටත් සිදු 
කරමි්  පවතී. 

   ශාවන අදි ර 1011 ජනවශපත ම  24 වන දින 
මහජනතශව   ඳහශ විවෘත කරන කදී. 

 (ii) අදි ර I - 101(  ැප්තැම්බර් 2( 

 (iii) 2020 ශා ැම්බර් 29 දින වැඩ ආරම්භ කරන කදී. 

 (iv) ශමම අදි ශරහි පළමු ිරශකෝමීය ටර 21ක 
ශකොටශ හි ිදිිරීම් කටයුතු මශර්ග  ාංවර්ධන 
අධිකශපතශේ අීනක්ෂට   ටශත් ශ ශී  
ශකෝ ත්රශත්කරුව්  මඟි්   සිදු කරමි්  පවතී. 

(ඇ  පැන ශනොනඟී. 
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[ගරු  චමි් ා වි ශේසිපත  මහතශ] 
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ෙරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(மாண்புமிகு சாந்த பண்டார) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

ගරු නිශ ෝජය කාශනශ කතුමනි  මට අතුරු ප්ර ාන ශාකක් 

අහ් න තිශබනවශ. 

මම විශ ේෂශ ් ම  ාතුතිව් ත ශවනවශ  ගරු ඇමතිතුමශට 

මධයම අධිශ ගී මශර්ගශේ ශාවන අදි ර ිතශම කඩිනමි්  

ිදිිරීම  ඳහශ මැදිහත්වීම වීම පිළිබඳව. ඒ කටයුතු  ශර්ාකව 

අව ්  කර් න හැිර ශව කැබුටශ.  

ගරු ඇමතිතුමනි  තබතුමශ ඇමති ධුර ට පත් වන ශකොට 

මධයම අධිශ ගී මශර්ගශේ ිදිිරීම්  ම් ප්රමශට ක් සිදු ශවකශ 

තිබුශණ්. විශ ේෂශ ් ම එම ප්රශ    නිශ ෝජන  කරන 

පශර්ලිශම්් තු ම් ත්රීවරු හැටි ට අපි ා් නවශ  මීය පතගම සිට 

ශපොල්ගහශවක ාක්වශ ශකොටශ ේ වි ශක ිදිිරීම් ප්රමශට ක් 

ාපශාණි  මැතිවරට ශකොට්ධශ   හරහශ සිදු වන බව. එහි මූලික 

ිදිිරීම් සිදුවන අව ාාශශ දී අපි එම ිාංිකශ් රු මහත්වරු  ම  

දිගි්  දිගටම  ශකචිඡශ කළශ. අපි ඒ අ ට ිර වශ  වි ශක ජක පහර 

ගකශ එන  ාාශනවක  හ ජක පහර හුවමශරු වන  ාාශනවක  ඒ 

ජක  හුවමශරු වීමට  පතකන විධිශේ ශබෝක්කු ිදිකර් න ිර කශ. 

ඒ  ම්බ් ධව අව ාාශ කීප කදී පැවසුවත් තවු්  යට ඇහුම්ක්  

දු් ශ්  නැහැ  ගරු අමශතයතුමනි. ඒ නි ශශව්  ශම් වන ශකොට 

ශබෝ වකශන කුඩගම්මන ප්රශ     ශමශනය ජක ගැල්මකදි පවශ 

වි ශක හශනි කට කක් ශවන තත්ත්ව ක් ඇති ශවකශ තිශබනවශ. ඒ 

බව තබතුමශත් ා් නවශ. ඒ වශශේම පැකවත්ත  හ ශකො ාඌර 

ප්රශ  ශේත් ශගොවි බිම් වි ශක ප්රමශට ක්  ට වන තත්ත්ව ක් 

ඇති ශවකශ තිශබනවශ. ාැ්  කර් න ශා ක් නැහැ. ශම් කශරට  

 ම්බ් ධව තබතුමශ වග ිරවයුතු නැහැ. ඒ ප්රශ     නිශ ෝජන  

කරන  ම්බ් ීනකරට කමිටු  භශපතිවරු හැටි ටත් ඒ කශරට  

ගැන අපි දිගි්  දිගටම ිර වශ. ශම් වන ශකොටත් කුඩගම්මන 

ප්රශ  ශේ මශර්ග  ිදිකරනවශ. මම ිතශ ඕන කමි්  ඒ ිාංිකශ් රු 

මහත්වරු් ට ිර වශ  ඒ ශබෝක්කු ටිකක් ේ ා කශ හා් න ිර කශ. 

නමුත් එ  කර් ශ්  නැහැ; නි මිත ප්රමශට ට හා් ශ් ත් නැහැ. 

ශම් නි ශ රජශේ මුාල් වි ශක ප්රමශට ක් විනශ  ශවනවශ. ගරු 

ඇමතිතුමනි  ශම් පිළිබඳව ශහො ශ බක් න ිර කශ මම 

තබතුමශශග්  ිල්කශ සිටිනවශ.  

ගරු ඇමතිතුමනි  මම මුලි්  කී කශරට   ම්බ් ධව ාැ්  නම් 

කර් න ශා ක් නැහැ. ශමොකා එ  සිදු වි  යුතු කශක  ාැ්  පහු 

ශවකශ තිශබ් ශ් . ඒකයි මම ශබොශහොම පැහැදිලිව ිර ශ   එ  

තබතුමශශේ වරාක් ශනොශවයි ිර කශ. නමුත් පළශශත් ජනතශව 

ශවනුශව්  ඒ  ඳහශ විකල්ප වැඩ පිළිශවළක්  ක ා කර ශා් න 

තබතුමශ නශ කත්ව  ග් නවශා ිර කශ මම ාැනග් න කැමැතියි. 

 
ෙරු පජොන්සන න් ප්රනාන්දු මහතා   
(மாண்புமிகு சஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු නිශ ෝජය කාශනශ කතුමනි  ගරු ම් ත්රීතුමශ ප්රකශ  කළ 

කශරට  ඇත්තක්. එතුමශ ජනතශව ශවනුශව්  කරන ිල්ලීම 

 ශධශරටයි. මමත් ඒ දි ා්රික්කශේ. ශමතුමශ ඒ කශරට  ගැන මශව 

ාැනුවත් කළශ. ඒ ගැන  ශ ො ශ බක් න අපි ාැනටමත් භශර දී 

තිශබනවශ. ගරු ම් ත්රීතුමනි  අපි එකට වශඩි ශවකශ  ශකචිඡශ 

කරකශ ශම් කශරට ට වි ුගමක් ශගශනමු. 

 
ෙරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(மாண்புமிகு சாந்த பண்டார) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

 ගරු නිශ ෝජය කාශනශ කතුමනි  මශේ ශාවැනි අතුරු 

ප්ර ාන  ශම යි.  

ගරු ඇමතිතුමනි  මම විශ ේෂශ ් ම ශම් ශවකශශ දී  ඳහ්  

කළ යුතුයි  අධිශ ගී මශර්ග ිදිිරීම ගැන රශට් ජනතශව තුළ 

වි ශක ප්ර ශා ක් තිශබන බව. යළ ට  කුරුට ගක සිට ාඹුල්ක 

ාක්වශ මශර්ග ත්  ඒ වශශේම ේතුරු අධිශ ගී මශර්ග  ිදිිරීම 

 ම්බ් ධවත් රශට් ජනතශවශග්  වි ශක ිල්ලීමක් තිශබනවශ. ඒ 

ිදිිරීම්  ම්බ් ධව ශම් වන  ශකොට වැඩ පිළිශවළක්  ක ා කර 

තිශබනවශා ිර කශ මම ාැන ග් න කැමැතියි  ගරු ඇමතිතුමනි. 

 

ෙරු පජොන්සන න් ප්රනාන්දු මහතා   
(மாண்புமிகு சஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

මධයම අධිශ ගී මශර්ගශේ තු් වන ශකොටශ ේ  රඹුක්කන 

ාක්වශ ිදිිරීම් අපි භශර දී තිශබනවශ. එහි වැඩකටයුතු ාැ්  ආරම්භ 

කර තිශබනවශ. එ  ගරු අගමැතිතුමශශේ ප්රධශනත්වශ නුයි 

ආරම්භ කශළේ. ිතිපත ශකොට  ිදිිරීමට ශම් ශව දි ශට් ඩර් 

ක්රි ශාශම  ක්රි ශත්මක ශවමි්  පවතිනවශ. අපි වි ාවශ  කරනවශ  

යළ  අවුරුදු එකහමශර තුළ ගකශගාර ාක්වශ වූ අධිශ ගී මශර්ගශේ 

වැඩ අව ්  කර් න. ඒක තමයි අශප් ිකක්ක  වී තිශබ් ශ් .  

යළ ට  ාඹුල්ක ාක්වශ ශකොට  ිදිිරීමට ශම් ශව දි ශට් ඩර් 

ක්රි ශවලි  ක්රි ශත්මක ශවමි්  පවතිනවශ. එම ශකොටශ ේ 

වැඩකටයුතුත් ික්මනි්  ආරම්භ කර් න අපි බකශශපොශරොත්තු 

වනවශ  ගරු නිශ ෝජය කාශනශ කතුමනි. 
 

ෙරු නිපයෝජ ක ානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ප්ර ාන අාංක 6 -2273/1011- (2   ගරු ජගත් කුමශර 

සුමිත්රශආරචිත් මහතශ. 

 

ෙරු ජෙත් කුමාර සුමිත්රාආරචිික මහතා 
(மாண்புமிகு ஜகத் குமார சுமித்ராரச்சி)  

(The Hon. Jagath Kumara Sumithraarachchi) 

ගරු නිශ ෝජය කාශනශ කතුමනි  මශ එම ප්ර ාන  අහනවශ. 
 

ෙරු පජොන්සන න් ප්රනාන්දු මහතා   
(மாண்புமிகு சஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු නිශ ෝජය කාශනශ කතුමනි  මුාල් අමශතයතුමශ 

ශවනුශව්  මශ එම ප්ර ාන ට පිළිතුර කබශ දීම  ඳහශ  ති ශාකක 

කශක ක් ිල්කශ සිටිනවශ.  

 
ප්රශනනය මතු දිනකදී ඉදිරිෙත් ිරරීම  නිපයෝෙ කරන ලදී. 
வினாகவ மற்பறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

ෙරු නිපයෝජ ක ානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ප්ර ාන අාංක 7 -2286/1011- (2   ගරු නලි්  බණ්ඩශර ජ මහ 

මහතශ. 
 

ෙරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු නිශ ෝජය කාශනශ කතුමනි  මශ එම ප්ර ාන  අහනවශ. 
 

ෙරු පජොන්සන න් ප්රනාන්දු මහතා   
(மாண்புமிகு சஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු නිශ ෝජය කාශනශ කතුමනි  මුාල් අමශතයතුමශ 

ශවනුශව්  මශ එම ප්ර ාන ට පිළිතුර කබශ දීම  ඳහශ  ති ශාකක 

කශක ක් ිල්කශ සිටිනවශ. 
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පශර්ලිශම්් තුව 

ෙරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු නිශ ෝජය කාශනශ කතුමනි  කලි්   ැසි වශරශේත් ශම් 

ප්ර ාන ට තු් වරක් කල් ගත්තශ. මම ා් ශ්  නැහැ  ශම් ප්ර ාන ට 

ශම් තරම් කල් ග් ශ්  ඇයි ිර කශ. ශම්ක බරපතළ ප්ර ාන ක් ා 

ිර න එක ගැන තබතුමශ ශපොඩ්ඩක් ශ ො ශ බක් න. ශමොකා  

ශම්ක  පසුගි   ැසි වශරශේත් තු් වරක් කල් ගත් ප්ර ාන ක්. ශම් 

ප්ර ානශ ්  අ ශ තිශබ් ශ්  බකපත්රකශී  මත්පැ්  නිෂාපශානශගශර 

 හ wine stores ගැන. මම ා් ශ්  නැහැ  ශම් wine stores  හ 
 ාකශගශර ගැන අහපු ප්ර ාන ට පිළිතුරු ශා් න ආණ්ඩුව ශම් තරම් 

ඇපශර් ශ්  ඇයි ිර කශ.  
 

ෙරු නිපයෝජ ක ානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 ගරු ම් ත්රීතුමනි  ඒ ගැන අාශළ අමශතයශාං ශේ අවධශන  

ශ ොමු කරව් නම්. 

 
ප්රශනනය මතු දිනකදී ඉදිරිෙත් ිරරීම  නිපයෝෙ කරන ලදී. 
வினாகவ மற்பறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ඉතාලිපේ පසේවය කළ ශ්රී  ලාංිරකයන් නැවත 

ෙැමිණීම :  විසනතර 
இத்தாலியில் சசகவயாற்றிய இலங்ககயர்ககளத் 

திருப்பி அகைத்தல் : விபரம் 
RETURN OF SRI LANKANS EMPLOYED IN ITALY : DETAILS 
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8.  ෙරු පමොහමඩ් ුදසම්මිල් මහතා 
(மாண்புமிகு பமாஹமட் முஸம்மில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

කම්කරු අමශතයතුමශශග්  ඇසූ ප්ර ාන  - (2 : 

(අ  (i) 2021.03.31 දින වනවිට ිතශලිශේ ශ ේව  කරන 
කා ශ්රී කශාංිරක ්   ාංියශව; 

 (ii) ඒ අතපත්  1029.03.32 දින සිට 1012.03.32 දින 
ාක්වශ වූ කශක  තුළ නැවත ශ්රී කාංකශවට පැමිණීම 
 ඳහශ අ දුම් කරන කා  ාංියශව; 

 (iii) එම  ාංියශශව්  නැවත ශ්රී කාංකශවට පැමිණි 
 ාංියශව; 

 (iv) ඒ අතපත්  රජශේ වි ාමි්  ශ්රී කාංකශවට ශග් වන 
කා  ාංියශව; 

 ශකොපමටා  ් න එතුමශ ශමම  භශවට ා් ව් ශ් ා? 

(ආ  ශනොඑශ ේ නම්  ඒ ම් ා? 

 
பதாைில் அகமச்சகரக் சகட்ட வினா:  

( அ) (i)  2021.03.31ஆம் திகதியளவில் இத்தாலியில் 

சசகவயாற்றிக்பகாண்டிருந்த இலங்ககயர் 

களின் எண்ணிக்கக எத்தகன என்பகதயும்;  

 (ii) அவர்களில் 2019.03.31ஆம் திகதி பதாடக்கம் 

2021.03.31ஆம் திகதி வகரயான காலப்பகுதி 

யில் மீண்டும் இலங்ககக்கு வருவதற்காக 

விண்ணப்பித்தவர்களின் எண்ணிக்கக எத்தகன 

என்பகதயும்; 

 (iii) அவர்களுள் மீண்டும் இலங்ககக்கு வந்தவர் 

களின் எண்ணிக்கக எத்தகன என்பகதயும்; 

 (iv) அவர்களுக்கு மத்தியில் அரசாங்கத்தின் 

பசலவில் இலங்ககக்கு அகைத்துவரப்பட்ட 

வர்களின் எண்ணிக்கக எத்தகன என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

( ஆ) இன்சறல், ஏன்? 

 

 

asked the Minister of Labour:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of Sri Lankans who had been 
serving in Italy by 31.03.2021; 

 (ii) the number of Sri Lankans who had applied 
for returning to Sri Lanka, out of the 
aforesaid number of Sri Lankans, during 
the period from 31.03.2019 up to 
31.03.2021; 

 (iii) the number of Sri Lankans who returned to 
Sri Lanka, out of the aforesaid number of 
Sri Lankans; and 

 (iv) the number of Sri Lankans who were 
brought to Sri Lanka with Government 
funds, out of the aforesaid number of Sri 
Lankans?    

(b) If not, why? 
 

 

ෙරු නිමල් සිංරිොල ද සිංල්වා මහතා (කම්කරු අමාතතුමා) 
(மாண்புமிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா - பதாைில் அகமச்சர்) 

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

ගරු නිශ ෝජය කාශනශ කතුමනි  එම ප්ර ාන ට පිළිතුර 

ශමශ ේයි. 
 

(අ  (i) 1012 ජනවශපත මශ ශේදී ිතශලිශේ ආගමන හශ 
ඒකබ ධතශ ප්රතිපත්ති පිළිබඳ  ශමශනය අධයක්ෂ 
මණ්ඩක  විසි්  නිකුත් කරන කා  ාංියශ 
ශල්ිනවකට අනුව ිතශලිශේ නීතයනුූලකව 
පදිාංත්ව සිටින ශ්රී කශාංිරක ් ශේ මුළු  ාංියශව 
20( 688ිර. එ  පහත පපතදි වර්ගීකරට  කර ඇත; 

  දිගුකශලීන ශ් වශසික                                                 
වී ශ ාර් න්   -  සි  ට 66.2 

  ශකටි කශලීන වී ශ ාර් න්  -  සි  ට 33.2 

  එ  නැවත categorize කර තිශබනවශ.  

  රැිර ශ වී ශ   -  සි  ට (3.9 

  පවුල් වී ශ   -  සි  ට 41 

  ශවනත් ශහේතු   -  සි  ට 3.4 

  ඒ අනුව ිතශලිශේ පදිාංත් රැිර ශ වී ශකශී ් ශේ 
 ාංියශව (4 026ිර. 

 

 (ii) ශකොවිඩ්-29 ව ාංගත  පැතිීම ශහේතුශව්  රට 
 ම්පූර්ටශ ්  ව ශ ාැමීය මට ශ්රී කාංකශ රජ  ගත් 
තීරට ත්  ම  ිතශලිශේ සිටින ශ්රී කශාංිරක ්  
1010.03.28 දිශන්  පසු නැවත ශ්රී  කාංකශවට  
පැමිණීමට ිල්ලුම් කර තිබුණි. ඒ අනුව 
1010.03.28 සිට 1012.03.1( ාක්වශ කශක  තුළ 
ිතශලිශේ ලි ශපදිාංත් වී ශමරටට ශග් වශ ගත් මුළු 
ශ්රී කශාංිරකයි්   ාංියශව 8 684ිර. 
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 (iii) ලි ශපදිාංත් වූ 8 684ක් ශ්රී කශාංිරක ්  1012.0(.04 
දින ාක්වශ නැවත ශමරටට පැමිට ඇති අතර  ි්  
( 190ක් එරශටහි රැිර ශවක නියුතු පු ගක ්  වි .  

  එශම් ම  1012.0(.06  දින සිට ක්රි ශත්මක වන 
පපතදි විශ  ගතව සිටින සි ලුම ශ්රී කශාංිරක ් ට 
පූර්ව අනුමැති ිර්  ශතොරව නැවත ශමරටට 
පැමිණීමට අව ර කබශ දී ඇති බව වැඩිදුරටත් 
ා් වනු කැමැත්ශතමි.  

 (iv) ිතශලිශේ සිටින ශ්රී කශාංිරක ්  ශමරටට ශග් වශ 
ගැනීමට රජශේ මුාල් ශ ොාශශගන ශනොමැති බව 
ශමම ගරු  භශවට ා් වනු කැමැත්ශතමි. 

(ආ  පැන ශනොනඟී.  
 

ෙරු පමොහමඩ් ුදසම්මිල් මහතා 
(மாண்புமிகு பமாஹமட் முஸம்மில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

ගරු නිශ ෝජය කාශනශ කතුමනි  මශේ පළමුවැනි අතුරු 

ප්ර ාන  ශම යි.  

ගරු ඇමතිතුමනි  අවුරුදු 20ක  24ක  10ක කශක ක් ති ාශ ේ 
විශ  වක රැිර ශ කරන අශප් ශ්රී කශාංිරක ්  ි් නවශ. තවු්  
අශප් රටට වි ශක මුාල් ප්රමශට ක් එවනවශ. ඒ අ ශග්  තමයි 
විශ   විනිම  වි ශක ප්රමශට ක් අපිට කැශබ් ශ් ; අශප් රටට 
වි ශක ආාශ මක් කැශබ් ශ් . ගරු ඇමතිතුමනි  අශප් රශට් රශජය 
ශ ේවශේ ි් න අ ට අවුරුදු 4කට  20කට වතශවක් තීරු බදු රහිත 
වශහන බකපත්ර වශශේ ශ වල් කබශ ශානවශ. එවැනි ශ වල් ගැන 
 කකශ බකශ  අවුරුදු 20කට වැඩි කශක ක් ති ාශ ේ විශ   
රැිර ශවක නියුතු කශාංිරක ්  ශවනුශවනුත් තවු්  ඒ රශට් පශවිචිත් 
කරන වශහන  කාංකශවට ශග් වශ ගැනීමට  අමශතයශාං   මට්ටමි්   
 ම් පහසුකමක් කබශ දීම  ඳහශ කටයුතු කර් න හැිර ශවක් 
තිශබනවශා  ගරු ඇමතිතුමනි? ඒ  ඳහශ  ම් පි වරක් ශහෝ 
අරශගන තිශබනවශා? අපි ාැක්කශ පසුගි  කශකශේ තවු්  එරට 
විරුව් එ ව ශ ්  හුග් වකශ වි ශක වැඩ පිළිශවළක් දි ත් වුණු 
බව. අශප් රටට තවු්  එවන ශම් වි ශක විශ   විනිම  ප්රමශට  
තවදුරටත් රැක ගැනීම  ඳහශ  තවු්  කරන ඒ මහශ කශර්   
ශවනුශව්  එවැනි පි වරක් ගැනීම  ඳහශ තබතුමශශේ අවධශන  
ශ ොමුශවනවශ ා ිර කශ මම අහනවශ  ගරු ඇමතිතුමනි. 

 

 

ෙරු නිමල් සිංරිොල ද සිංල්වා මහතා  
(மாண்புமிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ගරු ම් ත්රීතුමශ  තබතුමශශේ ිල්ලීම ිතශ  ශධශරට ිල්ලීමක් 

බව මමත් වි ාවශ  කරනවශ. එපමටක් ශනොශවයි  විශ ශී  

රමික ්  ශම් රටට ශප්රේෂට  කරන ශඩොකර් ශවනුශව්  රුපි ල් 

1(0කවත් මුාකක් ශගව් න ිර කශ මහශ භශණ්ඩශගශරශ ්  මම 

ිල්ලීමක් කර තිශබනවශ. ඒ වශශේම විගමණික රමික ්  

ශවනුශව්  ාශ ක විරශම වැටුප් ක්රම ක්  ක ා ිරීම  ඳහශ මශේ 

අමශතයශාං   පැත්ශතනුත් අව ය කටයුතු කර තිශබනවශ. ඒ වැඩ 

පිළිශවළ ළ දීම එළි ාක්ව් න පුළුව් . ඒ වශශේම විශ   රටවක 

ශ ේව ට  න රමික ්   ඳහශ අනිවශර් ශ ්  ඇශමපතකශනු 

ශඩොකර් 24 000ක රක්ෂට ක් කබශ දීශම් කටයුත්තකුත් ාැනට 

ශකීශගන  නවශ. 
 

ෙරු පමොහමඩ් ුදසම්මිල් මහතා 
(மாண்புமிகு பமாஹமட் முஸம்மில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

ගරු නි ශ ෝජය කාශනශ කතුමනි  මශේ ශාවැනි අතුරු ප්ර ාන  

ශම යි.  

ශකොවිඩ්-29 ව ාංගත  නි ශ ිතශලිශේ සිටි කශාංිරක ්  වි ශක 

පිපත ක් ශමරටට පැමිණි ශ. ඒ වශශේම අනික් සි ලුම රටවලිනුත් 

වි ශක පිපත ක් නැවත ශ්රී කාංකශවට පැමිණි ශ. එක පැත්තිර්   ඒ 

අ  ඒ රටවක වැඩ කරකශ පුරුදු  භශෂශ හැිර ශවක් තිශබන පිපත ක්. 

ගරු ඇමතිතුමනි  ඒ අ  එම රටවකට නැවත  ැවීම  ඳහශ 

තබතුමශශේ අමශතයශාං   හරහශ විශ ේෂ ක්රි ශමශර්ග ක් ශගන 

තිශබනවශා? 
 

ෙරු නිමල් සිංරිොල ද සිංල්වා මහතා  
(மாண்புமிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

අනිවශර් ශ ් ම අපි ඒ ශවනුශව්  කටයුතු කර තිශබනවශ  
ගරු ම් ත්රීතුමශ. විශ ේෂශ ්  ශකුශපත ශශ  සිට පැමිණි අ  නැවත 
ශකොපත ශශ  රැිර ශ  ඳහශ  ැවීමට ශකොපත ශනු රජ   ම  
 ශකචිඡශ කරකශ   විශ ේෂ අව ර ක් කබශ ශගන ඒ අ  ඒ රැිර ශ 
 ඳහශ  ැවීම කරනවශ.  ඒ වශශේම කාංකශවට පැමිණි ශබොශහෝ අ   
නැවත පිටරට රැිර ශවට  ගිහි්  තිශබනවශ.  ශනොගි  අ ට ශම් 
රශට් වයශපශර ආරම්භ ිරීම  ඳහශ අව ය ප්රාශන ක් ශම් ම ට  
මුාකක් කශර් ශාං   මඟි්  කබශ දීම  ඳහශ අව ය කටයුතු කරනවශ. 
යට අමතරව පුහුණු රමික ්  පිටරට  ැවීම  ඳහශ වි ශක වැඩ 
පිළිශවළක් ාැනට ආරම්භ කර තිශබනවශ. ශම් අවුරු ශ  පළමු 
මශ   තුළ ඒ විධි ට වි ශක පිපත ක්  වශ තිශබනවශ. ගි  අවුරු ශ  
කක්ෂ කට අධික  ාංියශවක් -238 000ක්-  ැ වශ.  ාැනටමත් ඒ 
අ ට වි ශක ිල්ලුමක් තිශබනවශ. ඒ  ඳහශ අව ය වැඩ කටයුතු 
අපි කරශගන  නවශ. 
 

ෙරු පමොහමඩ් ුදසම්මිල් මහතා 
(மாண்புமிகு பமாஹமட் முஸம்மில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

ගරු නිශ ෝජය කාශනශ කතුමනි  ගරු ඇමතිතුමශශග්  මට 

තව එක ප්ර ාන ක් අහ් න පුළුව් ා? 
 

ෙරු නිපයෝජ ක ානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු ම් ත්රීතුමශ  කශක  පිළිබඳ ප්ර ාන ක් තිශබනවශ. එම නි ශ 

ශකටිශ ්  අහ් න. 
 

ෙරු පමොහමඩ් ුදසම්මිල් මහතා 
(மாண்புமிகு பமாஹமட் முஸம்மில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

ගරු ඇමතිතුමනි  examination එක කරකශ  ශකොපත ශව වැනි 

රටවකට ගිහි්  රැිර ශ කරකශ නැවත කාංකශවට ආපු අ  ි් නවශ 

ශ් . ඒ අ ට නැවත examination එකක් ශනොකර ඒ රටවකට 

 ් න ක්රමශ ා ක්  ක ා කර් න බැපතා? 
 

ෙරු නිමල් සිංරිොල ද සිංල්වා මහතා  
(மாண்புமிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ශම්වශ පශකන  ව් ශ්  ඒ රශට් තිශබන නීති ීති අනුවයි. ඒ 
ර ශට් නීති ීති අනුව  තවු්  විභශග කට නැවත ශපනී සිටි  යුතුයි 
ිර ශ තිශබනවශ. තබතුමශ ිර පු කශරට  ගැන අපි  ශකචිඡශ 
කරශගන  නවශ. නමුත් තවම  ශර්ාක ප්රතිලක ක් කැබී නැහැ. 

 
2021 වර්ෂපේ පේශීය පලොකු ලූනු නිෂනොදනය: 

විසනතර 
2021ஆம் ஆண்டில் உள்நாட்டு பபாிய பவங்காய 

உற்பத்தி: விபரம் 
LOCAL BIG ONION PRODUCTION IN 2021: DETAILS  

 

1465/2022 

9. ෙරු පරෝහණ බණ්ඩාර මහතා 
(மாண்புமிகு சராஹண பண்டார)  

(The Hon. Rohana Bandara) 

කෘක කර්ම අමශතයතුමශශග්  ඇසූ ප්ර ාන  - (2 :  

(අ   (i) 2021 වර්ෂශේ ශ ශී  ශකොකු ලූනු නිෂාපශාන  
ශකොපමටා; 
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පශර්ලිශම්් තුව 

 (ii) එම ප්රමශට  එක් එක් දි ා්රික්ක  අනුව ශව්  
ශව්  ව ශ ්  ශකොපමටා; 

 (iii) එම ශකොකු ලූනු නිෂාපශාන  මිකදී ගැනීම  ඳහශ 
 ක ා කර ඇති ක්රමශ ා  කවශර්ා; 

  ් න එතුමශ ශමම  භශවට ා් ව් ශ් ා? 

(ආ   ශනො එශ ේ නම්  ඒ ම් ා? 
 

கமத்பதாைில் அகமச்சகரக் சகட்ட வினா:  

(அ) (i) 2021ஆம் ஆண்டில் உள்நாட்டுப் பபாிய பவங் 

காய உற்பத்தியின் அளவு எவ்வளவு என்ப 

கதயும்; 

 (ii) சமற்படி அளவு ஒவ்பவாரு மாவட்ட  வாாியாகத் 

தனித்தனிசய எவ்வளவு என்பகதயும்; 

 (iii) சமற்படி பபாிய பவங்காய உற்பத்திகயக் பகாள் 

வனவு பசய்வதற்காகத் தயார்பசய்யப் பட்டுள்ள 

முகறயியல் யாபதன்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

( ஆ) இன்சறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Agriculture:  

(a) Will he inform this House -  

 (i) the local big onion production in 2021;  

 (ii) separately, the quantity as per each district; 
and 

 (iii) the mechanism in place to purchase the 
aforesaid big onion production? 

(b) If not, why?  
 

ෙරු  ශෂීන්ද්ර රාජෙක්ෂ මහතා  
(மாண்புமிகு ஷஷீந்திர ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. Shasheendra Rajapaksa) 

ගරු නිශ ෝජය කාශනශ කතුමනි  කෘක කර්ම අමශතයතුමශ 

ශවනුශව්  මශ එම ප්ර ාන ට පිළිතුර කබශ ශානවශ. 
 

(අ  (i) 2021 වර්ෂශේ ශ ශී  ශකොකු ලූනු නිෂාපශාන  
ශමට්රික් ශටෝ  83 342ක් ශ .  

 (ii)   

දිසනත්රික්ක අනුව පලොකු ලූනු වොව වෙසරිය (පහක්ප යාර) හා 

නිෂනොදනය (පමට්රික්ප ොන්) 2021 

  ප්රභව  : ශබෝග පුශරෝකාන ාත්ත - 1010/1012 
මහ  හ 1012  ක ( මශජ ආර්කයක හශ  ැකසුම් 
මධය ාාශන  - කෘක කර්ම ශාපශර්තශම්් තුව  (* - 
හශනි ප්රමශට අඩු කළ පසු  

 

 (iii)  01.  ශකොකු ලූනු මික  ාාශවර ිරීම  ඳහශ 
කෘක කර්ම අමශතයශාං   මැදිහත්ව අ ාවනු 
ශනළන අවධිශේදී ආන නික බදු පැනවීම සිදු 
කරයි. ශම  ශකොකු ලූනු නිෂාපශාන  
වැඩිිරීම  ඳහශ ශගොවී්  දිපතමත් ිරීමට 
වඩශත් මශහෝපකශී වනවශ. 

  02.  බහුකව ශකොකු ලූනු වගශ කරන මශතශල් 
දි ා්රික්කශේ ාඹුල්ක ප්රශ  ශේ ශකොකු ලූනු 
අ ාවැ් න ශගොවී් ශග්  මිකදී ගැනීම ප්රධශන 
ව ශ ්   එනම් සි  ට 80ක් පමට ාඹුල්ක 
ආර්කයක මධය ාාශන  මඟි්  සිදුවනවශ. 
ශමහිදී ශතොග මිකදී ගැනීම් කර් න්   සුපිපත 
ශවශළඳ ැල්  හ සුළු ශවශළඳ ැල් මඟි්  
ශගොවී් ශග්  මිකදී ගැනීම සිදුකරනවශ. ිතිපත 
ප්රමශට  ශකොළප පිටශකොටුව (හර ාවීදි   
හරහශ සිදුවනවශ. 

  03.  මීය ට අමතරව ශකොකු ලූනු අ ාවනු ශනළන 
 මශේදී එම අ ාවනු මිකදී ගැනීම  ඳහශ 
 ් ත්රට ක්  ශතො  ආ තන  මඟි්  
ක්රි ශත්මක කරනවශ.  

   අපි අව ය ශවකශවට රජශේ ආ තනත් 
ාැනුවත් කරනවශ. 

  04. ාැනට ශ්රී කාංකශශ  නිෂාපශාන  කරනු 
කබ් ශ්  වශර්ක ක ශකොකු ලූනු 
අව යතශශව්  සි  ට 18 - 30 අතර වන 
බැවි්  අශළවි කර ගැනීම  ඳහශ ගැටලු ඇති  
ශනොශ . 

  05. ශගොවී්  අ ාවැ් ශන්  ශකොට ක් ශවශළඳ 
ශපොශළේ ිහළ මිකක් කැශබන ශතක් 
තශවකශලිකව ගබඩශ කර තබශ ගැනීම 
සිදුකරයි. ශනොවැම්බර් ම  මැා වනවිට 
ශගොවී්   තු ශකොකු ලූනු ශතොග ශවශළඳ 
ශපොළ ශවත  වශ අව ්  කරනවශ. 

 

(ආ   අාශළ ශනොශ .   
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[ගරු  ශරෝහට බණ්ඩශර  මහතශ] 

 

දි ා්රික්ක  
මහ 1010/1012  ක 1012 වශර්ක ක 1012 

  

වප පත  

(ශහක්ශට

 ශර  

නිෂාපශාන  

(ශමට්රික්

ශටෝ   

වප පත  

(ශහක්ශට

 ශර  

නිෂාපශාන  

(ශමට්රික්

ශටුශ්   

වප පත  

(ශහක්ශට

 ශර  

නිෂාපශාන

  

(ශමට්රික්

ශටුශ්   

මශතශල්     1706 43364 1706 43364 

හම්බ් 

ශතොට 

    2 48 2 48 

 ශපන  8 105 20 486 28 591 

ිරලිශනො

චිත්  

23 0 13 260 36 260 

ම් නශර

ම 

16 154 16 159 32 313 

 දි ා්රික්ක  මහ 1010/1012  ක 1012 වශර්ක ක 1012 

  

වප පත  

(ශහක්

ශට ශර  

නිෂාපශා

න  

(ශමට්රික්

ශටෝ   

වප පත  

(ශහක්ශට

 ශර  

නිෂාපශාන  

(ශමට්රික්

ශටුශ්   

වප පත  

(ශහක්ශට

 ශර  

නිෂාපශාන  

(ශමට්රික්

ශටුශ්   

ව නි ශව 12 141 152 2160 164 2301 

මුකති  11 188 10 181 21 369 

්රිකුටශමක    1 3 70 3 71 

කුරුට ගක 6 119 35 648 41 767 

පුත්තකම     6 127 6 127 

අනුරශධපුර  2 18 1236 19974 1238 19992 

බදුල්ක 0 1     0 1 

ශමොනරශගක 2 10 2 40 4 50 

ශපොශළෝ න

රුව 

    23 355 23 355 

මහවැලි 6 83 812 14787 818 14870 

ශ්රී කාංකශව 85* 820* 4035* 82531* 4120* 83351* 
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ෙරු පරෝහණ බණ්ඩාර මහතා 
(மாண்புமிகு சராஹண பண்டார)  

(The Hon. Rohana Bandara) 

පිළිතුර කබශ දු් නශට  ාතුතියි  ගරු රශජය ඇමතිතුමනි.  

මම හිතන විධි ට තබතුමශ බී ලූනු   ම්බ් ධ කශරටශේදීත් 

ාඹුල්ක ප්රශ     ම්බ් ධවයි විශ ේෂශ ්  කාශ කශළේ. ශම් 

ක් නශේත්  පසුගි  ක් නශේත් අශප් ප්රශ  වක වශශේම 

කාංකශශ  හැම තැනකම වගශ කළ සි ලුම කෘක කශර්මික 

ශභෝගවකට ශම් ශපොශහොර ප්ර ාන ත් එක්ක වි ශක හශනි ක් සි ධ 

ශවකශ තිශබනවශ. අා තබතුම් කශ තීරට  කර තිශබනවශ  ශභෝග 

වර්ග හ කට පමටක් ව් දි කබශදීම  ඳහශ කටයුතු කර් න. 

අා එම බිමඑ පුවත් පශත්  ඳහ් ව තිශබනවශ  එශපොශහොර 

හි ශ ්  මශතශල් එළවලු ශකොටු විනශ යිඑ ිර කශ. ශම්ක මශතශල් 

ප්රශ   ට පමටක් අාශළ වූ ප්ර ාන ක් ශනොශවයි.  පුවත් පශත්  පළ 

වී තිශබන නි ශයි මම මශතශල් ගැන ිර ශ   ගරු රශජය 

ඇමතිතුමනි.  ශම් ශපොශහොර ප්ර ාන  නි ශ කාංකශශ  ි ාශ ල්කශම 

පපතහශනි ට පත් වුශණ් එළවලු වගශ කළ ශගොවී් . එළවලු  ශප්ර  

ශකශ ල් වශශේම කුගකර ට ගි ශම ශත් ඇතුළු සි ලු  ශභෝග වගශ 

කළ ශගොවී් ට ශපොශහොර ප්ර ාන  එක්ක වි ශක වගශ හශනි කට 

මුහුට ශා් න සි ධ වුටශ. එම නි ශ ශම්  ශගොවී් ට තබතුම් කශ 

ව් දි කබශ ශාන ක්රමශ ා  ශමොකක්ා  ශහක්ශට ශර කට 

ශකොපමට මුාකක් කබශ ශානවශා  ඒ වශශේම ශම් විධි ට ශභෝග 

හ ක් විතරක් ශතෝරශ ග් ශ්  නැතිව කෘක  කර්මශ් තශේ නි ැළී 

වගශ හශනි වූ සි ලුශානශට  ශධශරට ක් ිෂාට කර් න කටයුතු 

කරනවශා ිර න ප්ර ාන තමයි මම තබතුමශශග්  අහ් ශ් . 
 

ෙරු  ශෂීන්ද්ර රාජෙක්ෂ මහතා  
(மாண்புமிகு ஷஷீந்திர ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. Shasheendra Rajapaksa) 
ගරු නිශ ෝජය කාශනශ කතුමනි  අතිගරු ජනශධිපතිතුමශ 

විසි්  අ  ශප්රේල් මශ ශේ 17 වැනිාශ ගත් තී් දුව මැයි මශ ශේ 01 

වැනිාශ ගැ ට් මඟි්  ප්රකශ  කරනශකොට ශම් රටට ආන න  කර 

තිබුණු ර ශ නික ශපොශහොර ප්රමශට  ශවන ශවනමත්  ඒවශශේ 

අව යතශව පිළිබඳවත් අපි ා් නවශ. අපි මහ ක් න  ආරම්භ 

කරන ශකොටත් රශට්  ම ාත ශපොශහොර අව යතශව ශපෞ ගලික 

ආ තන මඟි්  ආන න  කර අව ්  කර තිබුටශ. ඇත්තටම 

 ම්ිරසි වගශ හශනි ක් සිදුශවකශ තිශබනවශ නම්  අශප් කෘපනි  

නිකධශපත්  හශ ශගොවිජන ශ ේවශ නිකධශපත්  හරහශ ාැනටමත් ඒ 

පිළිබඳව ශතොරතුරු කබශ ගනිමි්  පවතිනවශ. එශහම  ශධශරට 

වගශ හශනි ක් ශවනුශව්  ව් දි ක් ශගවීම  ඳහශ තීරට ක් 

ග් න ඕන ම ශවකශවක කෘක කර්ම අමශතයශාං   කැහැ ාතියි. 

නමුත් අාශළ තැ් වකදී භූමිශේ තිශබන ප  අපි පීක්ෂශ කර 

බැලුවශ. ඒ තැ් වක අව ය ප්රමශට ට ර ශ නික ශපොශහොර භශවිත 

කර  තිශබනවශ. ර ශ නික ශපො ශහොර භශවිත ශනොකර සිටීමයි  

ර ශ නික ශපොශහොර භශවිත කර තිබීමයි ිර න කශරටශ ශාකට 

ශකොශහොමා ව් දි ශගව් ශ්  ිර න එක පිළිබඳව අපිට ගැටලුවක් 

තිශබනවශ. ශමොකා  ව් දි ශගවීම කර් ශ්  කෘක කශර්මික හශ 

ශගොවිජන රක්ෂට මණ්ඩක  හරහශයි. ඒ අ ට ඒ  ඳහශ නීති 

තිශබනවශ. නමුත් අව යතශවක් තිශබනවශ නම් විශ ේෂශ ්  

ශකොකු ලූනූ  අක  හ මිපත ා ිර න ශභෝග තුනට වගශ ව් දි 

ශගව් න අපි වැඩ පිළිශවළක්  ක ා කරනවශ  ශම් පීක්ෂටශ ්  

පසුව. 
  

ෙරු පරෝහණ බණ්ඩාර මහතා 
(மாண்புமிகு சராஹண பண்டார)  

(The Hon. Rohana Bandara) 

ගරු නිශ ෝජය කාශනශ කතුමනි  මශේ ශාවැනි අතුරු ප්ර ාන  

අහ් න කලි්  මට ශපොඩි කශරට ක් පැහැදිලි කර ග් න ඕන . 

ගරු රශජය ඇමතිතුමනි. විශ ේෂශ ්  අනික් ශභෝග ගැනයි මම 

ඇහුශ . කලි්  ිර පු ශභෝග තුන පිළිබඳව විතරයි එළවලු 

 ම්බ් ධව තබතුමශ ිර ් ශ් .   ම ශගොවිශ කුටම -විශ ේෂශ ්  

එළවලු වගශ කරන ශගොවී් ට- ශම් ශපොශහොර හි   නි ශ වි ශක 

ප්ර ාන ක් ඇතිශවකශ තිශබනවශ. අනික් ඒවශටත් එශහම තමයි. වී 

අ ාවැ් නත් වි ශක ව ශ ්  පහළ බැ  තිශබනවශ. ව් දි කබශ 

ශානවශ ිර වශට අනික් ශභෝග ගැන තබතුමශ ිර ශ  නැහැ. කලි්  

ිර ව ශභෝග තුන ගැන විතරයි තබතුමශ විශ ේෂශ ්   ඳහ්  

කශළේ. 

 

ෙරු  ශෂීන්ද්ර රාජෙක්ෂ මහතා  
(மாண்புமிகு ஷஷீந்திர ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. Shasheendra Rajapaksa) 

අපි කෘක කර්ම අමශතයශාං   හරහශ  ශභෝග 26ක් හුගනශශගන 

තිශබනවශ. ශම් ශභෝගවකට අව ය ර ශ නික ශපොශහොර 

ශග් වීශම් තහනම අපි ිවත් කළශ. එම තහනම ිවත් කළශට 

පසුව අව ය ර ශ නික ශපොශහොර ශග් වීම ශපෞ ගලික අාං   

මඟි්  සිදු කරනවශ. ශමොකා  අපි රජ ක් හැටි ට ඒ කටයුත්තට 

මැදිහත් වුශණ් නැහැ. ශග් වන ර ශ නික ශපොශහොර ශමොනවශා  

ඒවශශේ තත්ත්ව  කුමක්ා ිර න එක පිළිබඳව විතරයි අපි 

නි ශමන  කර් ශ් . ශපෞ ගලික අාං  ට ාැ්  ඒ අව ාාශව කබශ 

දීකශ තිශබනවශ. විශ ේෂශ ්  එළවලුවකටත් අව ය ශපොශහොර 

ප්රමශට  ඒ වන ශකොටත් කැබිකශ තිබුටශ  නැතිවශ න ශුුශශවයි. 

රශට් ශපොශහුශර තිබුටශ. ශමොන තරම් ශපොශහොර ප්රමශට ක් 

ශගනශවශා  ශභෝගශ ්  ශභෝග ට ශමොන තරම් වගශ වපපත  ක් 

තිශබනවශා   ශපො ශහොර අව යතශව කුමක්ා ිර න කශරටශ පිළිබඳව 

අවශබෝධ ිර්  තමයි කෘක කර්ම අමශතයශාං   කටයුතු කශළේ. ඒ 

නි ශ තමයි මම ිර ශ  හුගනශ ගත් ප්රධශන ශභෝග 26  ඳහශ අව ය 

ව් දි කබශ දීශම් කටයුතු කර් න අපට පුළුව්  බව. 

 

ෙරු පරෝහණ බණ්ඩාර මහතා 
(மாண்புமிகு சராஹண பண்டார)  

(The Hon. Rohana Bandara) 

ගරු රශජය ඇමතිතුමනි  එම කටයුතු ික්මනි්  කර් න 

ිර කශ මම ිල්කශ සිටිනවශ. 

මම ාැ්  අහ් න  න ප්ර ාන  තබතුමශශේ අමශතයශාං  ට නම් 

ඍජුව බකපශ් ශ්  නැහැ. නමුත් වගශ අක්කර 2 600කට වැඩි 

ප්රමශට ක කෘක  කර්මශ් තශේ නි ැශළන පිපත කට ශම  

බකපශනවශ. අනුරශධපුර නුවර වැශ  ජක ධශපතතශව අඩු කර් න  පිට 

වශ්  බැම්ම පහත් කර් න කටයුතු කර් න හානවශ ිර කශ 

අනුරශධපුරශේ ේ ශඝෝෂට කුත් පැවතුටශ. ඒ වශශේම ඒ ගැන 

විවිධ කට කාශ  තිශබනවශ. ඒ  ඳහශ විවිධ ේත් ශහ ්  ගනිමි්  

තිශබනවශ ිර කශත් ආරාංත්යි. අනුරශධපුර නුවර වැව පිළිබඳ එම 

ප්ර ාන  ශමොකක්ා? තබතුමශ ඒ ගැන ාැනුවත්ා? එවැ් නක් සිදු 

ශනොශව් න කටයුතු කරකශ  එම ශපෝක ත ජක ප්රමශට  ආරක්ෂශ 

කරකශ  අක්කර 2 600ක පමට කෘක  කර්මශ් තශේ නි ැශළන 

ශගොවි මහත්වරු්   හ ඒ පවුල් ටික ආරක්ෂශ කර ශා් න කටයුතු 

කරනවශා ිර න ප්ර ාන  තමයි මම තබතුමශශග්  අහ් ශ් . 

 
ෙරු  ශෂීන්ද්ර රාජෙක්ෂ මහතා  
(மாண்புமிகு ஷஷீந்திர ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. Shasheendra Rajapaksa) 

ගරු නිශ ෝජය කාශනශ කතුමනි  දි ා්රික් කෘක කර්ම 

කමිටුශ දී අාශළ පශර් ාව ශම් පිළිබඳව  ශකචිඡශ කර තිබුටශ. 

විශ ේෂශ ් ම ශම  වශපතමශර්ග ශාපශර්තශම්් තුව විසි්  ග් නශ 

තීරට ක්. අශප් ශගොවි  ාංවිධශන සි ල්ක කැඳවශ ශම් ගැන 

 ශකචිඡශ කරකශ තිබුටශ. අකටයුත්තක් නම් සිදු ව් ශ්  නැහැ. 

ගරු ම් ත්රීතුමනි  තබතුමශ ශපෞ ගලිකවත් මශව ාැනුවත් කළශ. 

එශහම එකක් ශවනවශ නම් ඒ අව ය පීක්ෂට කටයුතු කර් න 

අපි කැහැ ාතියි.  

471 472 



පශර්ලිශම්් තුව 

කදුරුපවල විකල්ෙ මාර්ෙය  පුළුල් ිරරීම: ෙවරාෙත් 

ඉඩම් 
 கதுருபவல மாற்று வீதிகய விாிவாக்குதல்: 

சுவீகாிக்கப்பட்ட காணிகள்  
WIDENING OF  KADURUWELA ALTERNATE ROAD: 

ACQUISITION OF LAND 
 

1725/2022 

10.ෙරු ිරංසන පනල්සන් මහතා 
(மாண்புமிகு கிங்ஸ் பநல்சன்) 

(The Hon. Kins Nelson) 

මහශමශර්ග අමශතයතුමශශග්  ඇසූ ප්ර ාන  - (2 : 

(අ  (i) "පිබි ශාමු ශපොශළෝ නරුවඑ දි ා්රික්  ාංවර්ධන 
වයශපෘති   ටශත් කදුරුශවක විකල්ප මශර්ගශේ 
ිර.මීය . 0 + 000 සිට ිර.මීය . 1 + 687 ාක්වශ වූ මශර්ග 
ශකොට   මාංතීරු (ක මශර්ග ක් ශක  පුළුල් ිරීම 
 ඳහශ ජශතික පශු  ම්පත්  ාංවර්ධන මණ්ඩක ට  
රජශේ බීජ වී ශගොවි  ශපොළට අ ත් වන  හ 
ප්රශ  වශ. ්  විසි්  ුකක්ති විඳින කා ශගොඩ ිඩම්  
මඩ ිඩම්  මුඩු ිඩම්  ශගවතු ිඩම්  හ  ාකයර 
ශගොඩනැඟිලි  හිත ිඩම් රජ ට පවරශශගන 
තිශබ්ා? 

 (ii) එශ ේ නම්   එශ ේ පවරශශගන ඇති මුළු ිඩම් 
ප්රමශට  ශකොපමටා; 

 (iii) පවරශගත් ිඩම්වක හිමිකරුව් ශේ නම්  හ ලිපින 
කවශර්ා; 

 (iv) තවු් ට ව් දි මුාකක් ශගවශ තිශබ්ා; 

 (v) එශ ේ නම්  ශගවනු කැබූ ව් දි මුාක එක් එක් ිඩම් 
හිමිකරු අනුව ශව්  ශව්  ව ශ ්  ශකොපමටා; 

  ් න එතුමශ ශමම  භශවට ා් ව් ශ් ා? 

(ආ  (i)  ි හත (අ  හි  ඳහ්  මශර්ග ශකොට  පුළුල් ිරීම 
 ටශත් ශම් වන විට වැඩ නිම කර ඇති දුර 
ප්රමශට ; 

 (ii) ඒ  ඳහශ වැ  කර ඇති මුාක; 

 ශකොපමටා  ් නත් එතුමශ ශමම  භශවට ා් ව් ශ් ා? 

(ඇ  ශනො එශ ේ නම්  ඒ ම් ා? 
 

பநடுஞ்சாகலகள் அகமச்சகரக் சகட்ட வினா:  

(அ) (i) “பிபிபதமு பபாலன்னறுவ" மாவட்ட அபிவிருத் 

திக் கருத்திட்டத்தின்கீழ் கதுருபவல மாற்று 

வீதியின் கி.மீ. 0 + 000 முதல் கி.மீ. 2 + 687வகர 

யிலான பகுதிகய நான்கு ஒழுங்குககளக் 

பகாண்ட வீதியாக விாிவாக்கும் பபாருட்டு, 

சதசிய கால்நகட வளங்கள் அபிவிருத்திச் சகபக் 

கும் அரச விகத பநல் உற்பத்திப் பண்கணக்கும் 

பசாந்தமான மற்றும் பிரசதசவாசிகளால் பயன் 

படுத்தப்பட்ட சமட்டு நிலங்கள், சசற்று நிலங்கள், 

தாிசு நிலங்கள், வீட்டுத்சதாட்டக் காணிகள் 

மற்றும் நிகலயான கட்டிடங்ககளக்பகாண்ட 

காணிகள் என்பன அரசாங்கத்துக்குச் சுவீகாித் 

துக்பகாள்ளப் பட்டுள்ளனவா என்பகதயும்; 

 (ii) ஆபமனில், அவ்வாறு சுவீகாிக்கப்பட்ட பமாத்தக் 

காணிகளின் அளவு எவ்வளவு என்பகதயும்; 

 (iii) சுவீகாிக்கப்பட்ட காணிகளுக்கான உாிகம 

யாளர்களின் பபயர்கள் மற்றும் முகவாிகள் 

யாகவ என்பகதயும்; 

 (iv) இவர்களுக்கு நட்டஈடு வைங்கப்பட்டுள்ளதா 

என்பகதயும்; 

 (v) ஆபமனில், வைங்கப்பட்ட நட்டஈட்டுத் பதாகக 

ஒவ்பவாரு காணி உாிகமயாளருக்கும் அகம 

வாக பவவ்சவறாக எவ்வளபவன்ப கதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) சமற்படி (அ) இல் குறிப்பிடப்பட்ட வீதிப் 

பகுதிகய விாிவாக்கும் திட்டத்தின்கீழ் தற்சபாது 

சவகலகள் பூர்த்திபசய்யப்பட்டுள்ள தூரம் 

எவ்வளவு என்பகதயும்; 

 (ii) அதற்காகச் பசலவிடப்பட்டுள்ள பணத்பதாகக 

எவ்வளவு என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

( இ) இன்சறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Highways: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether dry lands, paddy lands, fallow 
lands, home garden lands and lands with 
permanent buildings used by the people in 
the area and lands belonging to the 
Government Seed Paddy Farm and the 
National Livestock Development Board 
had been acquired by the Government in 
order to widen the portion of road from 
0+000 km to 2+687 km of the Kaduruwela 
alternate road as a road with four lanes 
under the “Pibidemu Polonnaruwa” District 
Development Project; 

 (ii) if so, the total extent of land that had been 
so acquired; 

 (iii) the names and addresses of the owners of 
the lands acquired; 

 (iv) whether compensation has been paid to 
them; and 

 (v) if so, the amount of money paid as 
compensation, in relation to each owner of 
land, separately? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) the length of the road, of which work has 
been completed so far under the widening 
of the portion of the road mentioned in (a) 
above; and 

 (ii) the cost incurred on it? 

(c) If not, why? 

 

ෙරු පජොන්සන න් ප්රනාන්දු මහතා   
(மாண்புமிகு சஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු නිශ ෝජය කාශනශ කතුමනි  එම ප්ර ාන ට පිළිතුර 

ශමශ ේයි.  

(අ  (i) ත . 

 (ii) ශහක්ශට ශර 4.8612ිර. 

 (iii) ඇමුණුම 02හි  ඳහ්  ශ .  
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 (iv) ත . (ිඩම් කැබලි 24ක්  ඳහශ ව් දි මුාල් ශගවශ 
ඇත.  

 (v) ඇමුණුම 01හි  ඳහ්  ශ .   

  ඇමුණුම 02  හ 01 සවාෙත* කරමි.  

(ආ  (i) ිරශකෝමීය ටර 1.687ක් වන  ම්පූර්ට දුර ප්රමශට ම 
කශපට් අතුරශ ඇත. පදික ශ දිකශව  ක ා ිරීම  
මශර්ග  ාංඥශ පුවරු  වි ිරීම  මශර්ග මධය 
ශ දිකශව  ක ා ිරීම  එහි විදුලි කණු  වි ිරීම 
 හ කර්බ් ගල් ඇතිීම  න කශර්  ්  සිදු ිරීමට 
ිතිපතව ඇත. 

 (ii) රුපි ල් මිලි න 2 (20ිර. 

(ඇ  පැන ශනොනඟී. 
 

ෙරු ිරංසන පනල්සන් මහතා 
(மாண்புமிகு கிங்ஸ் பநல்சன்) 

(The Hon. Kins Nelson) 

ගරු නිශ ෝජය කාශනශ කතුමනි  මශේ පළමුවැනි අතුරු 

ප්ර ාන  ශම යි.  

ගරු ඇමතිතුමනි  එපිබිශාමු ශපොශළෝ නරුවඑ වයශපෘති  
 ටශත් ිදිකරන විකල්ප මශර්ග   මාංතීරු (ිර්  හාකශ අව ්  
කර් න තමයි නි මිතව තිබුශණ්. ශම් වන ශකොට ඒ පශර 
ශපොශළොව මට්ටශම් ිඳකශ අඩි හතරක් විතර ේඩට ි ාසිකශ 
තිශබනවශ. ශාපැත්ශත් තිශබන ශබෝක්කු එකක්වත් තවම හාකශ 
නැහැ.  

ඒ වශශේම  එ  bypass එකක්. Town එකට එ් ශ්  නැතිව - 
town එක මග හැරකශ - town එකට කලි්  මඩකකපුව පශශර් එක 
ශකොට ිර්  එහශ පැත්ශත් පශරට එ  එකතු ශවනවශ. ශමශ ේ එකතු 
වන මශර්ග ශාශක්  ප්රධශන මශර්ග ට තමයි ශම් bypass එක සිදු 
ශව් ශ් . ශම් වන විට ඒ පශරවක විදුලි රැහැ්  ශමොනවත් ඇාකශ 
නැහැ; pavements ටික ාමකශ නැහැ; මැා islands හාකශ නැහැ. 
මම කලි්  ිර වශ වශශේ ඒ පශර ශම් වනවිට අඩි හතරක් ි ාසිකශ 
තිශබනවශ. පශර අඩි හතරක් ි ාසිකශ තිශබන නි ශ  වතුර පිශරන 
ශකොට ඒ ශාපැත්ශත් තිශබන ශගවල් පවශ  ට ශවනවශ. ගරු 
ඇමතිතුමනි  ඒ පශශර් වැඩ අව ්  කරන ශකොට ඒවශත් නිසි 
විධි ට  ක ා කරනවශා? 

 

ෙරු පජොන්සන න් ප්රනාන්දු මහතා   
(மாண்புமிகு சஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු නිශ ෝජය කාශනශ කතුමනි  ශම් වැඩ ටහනට අාශළ 
මුාල්වත් ශගවශ තිබුශණ් නැහැ. ඒක තමයි ඇත්ත තත්ත්ව . 
හැබැයි  ඒ  ාංවර්ධන කටයුතු පසුගි  රජ  විසි්  -හිටපු 
ජනශධිපතිතුමශ- ආරම්භ කර තිශබනවශ. ශම්ශක් ිදිපත වැඩ කටයුතු 
ටිකත් අපි අව ්  කර ශා් නම්. ගරු ම් ත්රීතුමනි  තබතුමශ ිර පු 
ආකශර ට ශබෝක්කුවක ප්ර ාන ත්  ඒ වශශේම පශශර් ේ  නි ශ ඇති 
වන ප්ර ානවකටත් අපි අනිවශර් ශ ්  පිළි ම් ශ ොාශ ශා් නම්.  
 

ෙරු ිරංසන පනල්සන් මහතා 
(மாண்புமிகு கிங்ஸ் பநல்சன்) 

(The Hon. Kins Nelson) 

ගරු නිශ ෝජය කාශනශ කතුමනි  මශේ ශාවැනි අතුරු ප්ර ාන  

ශම යි.  

ගරු ඇමතිතුමනි  ව් දි කබශ දීශම්දී එම ජනතශවශග්  

ශකොට කට ව් දි කබශ ශා් න තබතුමශ කටයුතු කළශ. ඒ පිළිබඳව 

තබතුමශට ශබශහවි්   ාතුතිව් ත ශවනවශ. ඒ වශශේම  ිතිපත අ ට 

ව් දි කබශ ශා් ශ්  කවාශා  ගරු ඇමතිතුමශ? 

ෙරු පජොන්සන න් ප්රනාන්දු මහතා   
(மாண்புமிகு சஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු නිශ ෝජය කාශනශ කතුමනි  ශමතුමශ ශම්  ම්බ් ධශ ්  

ශපෞ ගලිකවත් මශග්  ිල්ලීම් කර තිබුටශ. ඇත්තටම ිඩම් අත් 

පත් කර ගැනීමිර්  ශතොරව තමයි එහි  මහර කටයුතු සිදු කර 

තිශබ් ශ් . ඒ නි ශ ඒවශ නීතයනුූලක කරකශ එම ශගවීම් කර් න 

අපි බකශශපොශරොත්තු ශවනවශ. එහි 2 ිඳ්  3 ාක්වශ මශර්ග රජ ට 

අත් පත් කරශගන තිශබනවශ. අශනක් ඒවශ ිරසිවක් අත් පත් 

කරශගන නැහැ. හු ක් ඒවශ තිශබනවශ  එපිබිශාමු 

ශපොශළෝ නරුවඑ වැඩ ටහන  ටශත්. ගරු ම් ත්රීතුමනි  

තබතුමශත් ඒ ගැන ා් නවශ. තබතුමශ ලිඛිතවත් මට ා් වශ තිබුටශ. 

අපි ඒවශ නීතයනුූලක කරකශ  එම ජනතශවට අ ශධශරට ක් 

ශනොශව් න ේාවු කරනවශ  ගරු ම් ත්රීතුමනි. 

 

ෙරු නිපයෝජ ක ානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 ාාශවර නිශ ෝග 17 (1   ටශත් ප්ර ාන   ගරු විපක්ෂ 

නශ කතුමශ. 

 
පෙෞේෙලිකව දැනුම් දීපමන් ඇසූ ප්රශනනය 

தனி அறிவித்தல் மூல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
ශ්රී ලංකා ආර්ථිකපේ ෙසුබ ම 

இலங்ககயின் பபாருளாதாரப் பின்னகடவு  
ECONOMIC DOWNTURN IN SRI LANKA 

 

ෙරු සිතත් පප්රේමදාස මහතා (විරුේධ ොර්ශනවපේ 

නායකතුමා)  
(மாண்புமிகு சஜித் பிசரமதாஸ - எதிர்க்கட்சி முதல்வர்) 

(The Hon. Sajith Premadasa -Leader of the Opposition) 
ගරු නිශ ෝජය කාශනශ කතුමනි  ශ්රී කාංකශශ  ආර්කයක  ශම් 

වන විට බරපතළ පසු බ මකට කක්ව ඇති බව හැශමෝටම 

ශපශන් නට තිශබන කරුටක්. 

ශම ට ප්රධශනතම හශ එකම ශහේතුව ශක  ආණ්ඩුව  ැම විටම 

ශප් වශ ශා් ශ්   ශකොවිඩ් ව ාංගත යි. ශමම ආර්කයක  බිඳ 

වැටීශම් බර හශ පීඩශව බරපතළ ශක  ාරශ ගැනීමට සිදු ශවකශ 

තිශබ් ශ්  ශම් රශට්  ශමශනය ජනතශවටයි.  

රශට් මූකය  ාවභශවශේ අ ශමශනය ශවන ාවීම් ශහෝ 

අ ාාශවරත්ව ්  ඇති ව් ශ්  නම් ඒ  ම්බ් ධශ ්  අවදිශ ්  

සිට  ශර්ව ආර්කයක කළමනශකරට ක්රි ශමශර්ග ගැනීම  ඳහශ වග 

ිරව යුතු ආ තන පිහිටුවශ තිශබනවශ. ශකොවිඩ් ව ාංගත තත්ත්ව  

හමුශ  ශකොව අ්  ිරසිදු රටක් මුහුට ශනොදු්  ආර්කයක 

අවපශත කට අශප් රට මුහුට ශාමි්  තිශබ් ශ්   ඒ 

 ම්බ් ධශ ්  වග ිරව යුතු මුාල් අමශතයවර ශ  මුාල් මණ්ඩක  

හශ මහ බැාංකුව තම කශර් භශර  නිසි පපතදි ිටු ශනො ිරීම නි ශයි. 

ඒ ශහේතුව නි ශ තමයි  රටක් හැටි ට අප ශම් තත්ත්ව ට පත් 

ශවකශ තිශබ් ශ් .    

ශම  ජශතික වැාගත්කමිර්  යුතු ගැටලුවක් ව ශ ්   කකශ  

පහත  ඳහ්  ප්ර ානවකට නි ාත්ත පිළිතුරු හශ පැහැදිලි ිරීම් මශ 

රජශ ්   බකශශපොශරොත්තු ශවනවශ. 

ගරු නිශ ෝජය කාශනශ කතුමනි  ශකොළප පශපතශභෝගික මික 

ාර් ක ට අනුව  මතුපිට ේ ධමන  1012 ජනවශපත මශ ශේ 

475 476 

————————— 
*  පුසනතකාලපේ තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පශර්ලිශම්් තුව 

සි  ට 3 සිට 1011 ජනවශපත මශ ශේ සි  ට 2(.1 ාක්වශ වර්ධන  

වී තිශබනවශ. ඒ වශශේම  ආහශර ේ ධමන  සි  ට 6.8 සිට 

සි  ට 14 ාක්වශ වර්ධන  වී තිශබනවශ. 
 

ෙරු නිපයෝජ ක ානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! ශම් අව ාාශශ දී ගරු නිශ ෝජය කශරක 

 භශපතිතුමශ මූකශ න ට පැමිශටනවශ ඇති. 

 
අනතුරුව ෙරු නිපයෝජ ක ානායකතුමා මූලාසනපයන් ඉවත් 

වූපයන්, නිපයෝජ කාරක සවාෙතිතුමා ගෙරු අංෙජන් රාමනාදන් 
මහතා  මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிரா 

சனத்தினின்று அகலசவ, குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்  

[மாண்புமிகு அங்கஜன் இராமநாதன்] தகலகம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. ANGAJAN 
RAMANATHAN] took the Chair. 

 

ෙරු නිපයෝජ කාරක සවාෙතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Leader of the Opposition, please continue.  
 

ෙරු සිතත් පප්රේමදාස මහතා  
(மாண்புமிகு சஜித் பிசரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු නිශ ෝජය කශරක  භශපතිතුමනි  29(9 අාංක 48 ාරන 

මුාල් නීති පනශත් 6((1  වග් ති   ටශත් මුාල්  ැපයුශම් 

ප්රමශට  ශපර ව ශර් අාශළ මශ   අව ශනශේදී පැවැති මට්ටමට 

වඩශ සි  ට24ක ශවන ක් ශහෝ ජීවන වි ාම් ාර් කශේ සි  ට 

20ක ශවන ක් ඇත්නම්  මුාල් මණ්ඩක  විසි්  මුාල් විෂ  භශර 

අමශතයවර ශ ශවත  අවම ව ශ ්  පහත  ඳහ්  කරුණු 

අ් තර්ගත වි ාශල්ෂටශත්මක වශර්තශවක් ිදිපතපත් කළ යුතු 

ශවනවශ. මහජන  හපතට අගති ක් ශනොව් ශ්  නම්  එ  

ප්රසි ධි ට පත් කළ යුතු ශවනවශ. එම වශර්තශශ ; 

අශප්ක්ක ත ආර්කයක කැළඹීම් ශහෝ මුාල්  ැපයුශම් ශහෝ මික 

මට්ටශම් අ ශමශනය චකන ් ට ශහේතු; 

අ ශමශනය ආර්කයක චකන ්  නි ශ ශ්රී කාංකශශ  නිෂාපශාන   

රැිර ශ හශ  ැබ  ආාශ ම් මට්ටමට ඇති වි  හැිර බකප ම;  හ  

ශමම ශවන ාවීම පශකන ට ශගන ඇති ක්රි ශමශර්ග  හ ිදිපතශේ 

දී සිදු කළ යුතු  ැයි නිර්ශ   කරන මුාල්  රශජය මූකය ශහෝ 

පපතපශකනම  ක්රි ශමශර්ග ඇතුළත් වි  යුතුයි.  

ගරු නිශ ෝජය කශරක  භශපතිතුමනි  එශ ේ නම්  

01. මුාල් මණ්ඩක  ශමම වශර්තශව මුාල් අමශතයවර ශ ශවත 
ිදිපතපත් කර තිශබ්ා?  එශ ේ ශනොමැති නම් 6((1  වග් ති  
 ටශත් මුාල් අමශතයවර ශ ශමම වශර්තශව ිල්කශ තිශබ්ා? 
ඒ වශශේම  ශම් වශර්තශව පශර්ලිශම්් තුශ   භශගත 
කර් න කටයුතු කර් ශ් ා?  

02. මුාල් මණ්ඩක  වශර්තශවක් ිදිපතපත් කර ඇත්නම්  ශමම 
මුාල්  ැපයුශම්  හ මික ගට් වක ිහළ   ම පශකන  
ිරීම  ඳහශ මුාල් මණ්ඩක  ශගන ඇති ක්රි ශමශර්ග 
ශමොනවශා?  

03. ශමම තත්ත්ව  ම  හරවශ ගැනීමට තවු්  රජ ට සිදු කර 
ඇති නිර්ශ   කවශර්ා?  

04. වි ශ ේෂශ ් ම ආහශර ේ ධමන වර්ධන  ා  මඟි්  
ේ ධමන  ශීඝ්රශ ්  ිහළ   මට ප්රධශන ශහේතු වූ කරුණු 
ශමොනවශා?  

05.  මික ිහළ   ම ශකශරහි  ාංත්ත මුාල් සි  ට 37.4ිර්  
වර්ධන  වීම  හ ශ්රී කාංකශ මහ බැාංකුශ  රඳවශශගන ඇති 
භශණ්ඩශගශර බිල්පත්වක ප්රමශටශත්මක වර්ධන   ශහේතු වී 
ඇත්ශත් ශකශ ේා?  

 ගරු නිශ ෝජය කශරක  භශපතිතුමනි  ාළ නික  ාංත්ත 1029 
අව ශනශේ ඇශමපතකශනු ශඩොකර් බිලි න 7.7 සිට 1010 
අව ශනශේ ඇශමපතකශනු ශඩොකර් බිලි න 4.7 ාක්වශ ා  
1012 ශනොවැම්බර් අව ශනශේ ඇශමපතකශනු ශඩොකර් 
බිලි න 2.6 ාක්වශ ා පහත වැටී තිශබනවශ. ශමම පහත 
වැටීම තුළ ව රක් ඇතුළත ආන න ආවරට හැිර ශව 
මශ  (.1 සිට මශ  ක් ාක්වශ අඩු වීමක් ශප් වනවශ.  

 29(9 අාංක 48 ාරන මුාල් නීති පනශත් 68(2  වග් ති  
 ටශත් ජශතය් තර ශගවුම් ශ ේෂශේ බරපතළ කඩශ 
වැටීමකට ශහෝ එවැනි තත්ත්ව ්  ඇති වි  හැිර බවට 
ශහෝ ඒ  ඳහශ විභවී  තර්ජන ක් ඇති බවට මුාල් 
මණ්ඩක  පුශරෝකාන  කරයි නම්  එම තත්ත්ව ්  
පශකන  ිරීම  ඳහශ ප්රතිපත්ති  ක ා ශකොට ප්රතිකර්ම 
ක්රි ශමශර්ග ගැනීම  ඳහශ වන වි ාශල්ෂටශත්මක 
වශර්තශවක් මුාල් විෂ  භශර අමශතයවර ශ ශවත ිදිපතපත් 
කළ යුතු ශවනවශ.  එම වශර්තශශ ; 

 ශ්රී කාංකශශ  රුපි ශල් ජශතය් තර  ාාශවරත්ව ට සිදු වි  
හැිර තර්ජනශේ  ාවභශව   ශහේතු  හ වි ශකත්ව  හශ 
මණ්ඩක  විසි්  ාැනටමත් ශගන ඇති ක්රි ශමශර්ග හශ රජ  
විසි්  ක්රි ශත්මක කළ යුතු බවට නිර්ශ   කරන මූකය  
රශජය මූකය ශහෝ පපතපශකනම  ක්රි ශමශර්ග ඇතුළත් වි  
යුතුයි.  

එශ ේ නම්    

06.  මුාල් මණ්ඩක  ශමම වශර්තශව මුාල් අමශතයවර ශ ශවත 
ිදිපතපත් කර තිශබ්ා? එශ ේ ශනොමැති නම් 68(2  වග් ති  
 ටශත් මුාල් අමශතයවර ශ ශමම වශර්තශව ිල්කශ තිශබ්ා?  
ශමව්  වශර්තශවක් නිර්මශට  කර තිශබ් නම්  එ  
පශර්ලිශම්් තුශ   භශගත කර් න කටයුතු කර් ශ් ා?  

07.  මුාල් මණ්ඩක  වශර්තශවක් ිදිපතපත් කර ඇත්නම්  ශමම 
විශ    ාංත්ත අඩුවීම ආම් ත්රට ට මුාල් මණ්ඩක  ශගන 
ඇති ක්රි ශමශර්ග ශමොනවශා?  

08.  ශමම තත්ත්ව  ම හරවශ ගැනීමට තවු්  රජ ට නිර්ශ   
කර ඇති ක්රි ශමශර්ග ශමොනවශා? 

ගරු නිශ ෝජය කශරක  භශපතිතුමනි  ශම් අව ාාශශ  මම 

ශපොඩි පැහැදිලි ිරීමක් කර් න ඕන .  නික ව ශ ්  මහ බැාංකුව 

ිර නවශ  ජනවශපත මශ ශේ අග වන විට අශප්  ාංත්ත ප්රමශට  

ඇශමපතකශනු ශඩොකර් බිලි න 1.3යි ිර කශ. ඒ ිර ් ශ්  1012 

ශා ැම්බර් මශ ශේ අග භශග  වන විට තිබුණු ඇශමපතකශනු 

ශඩොකර් බිලි න 3.2ක  ාංත්ත ප්රමශට   ශඩොකර් බිලි න  1.3ක්  

ාක්වශ අඩු ශවකශ තිශබනවශ. එක පැත්තිර්  ශම්ක භ ාංකශර 

තත්ත්ව ක්. තවත් පැත්තිර්  ශම්ක රටත්  ජනතශවත් ශනොම  

 ැවීමක්. ඇයි? ශම් ඇශමපතකශනු ශඩොකර් බිලි න 1.3 තුළට ඇතුළු 

කර තිශබනවශ  yuan swap එක; yuan swap එක ිර ් ශ්   

යුවශ්  බිලි න 20ක් කැබිකශ තිශබනවශ. ඒ ිර ් ශ්   ාළ 

ව ශ ්  ඇශමපතකශනු ශඩොකර් බිලි න 2.6යි.  ගරු නිශ ෝජය 

කශරක  භශපතිතුමනි  ඇත්තම කාශ කරනවශ නම්   ශම් 

ශමොශහොත වන විට අශප් රශට් තිශබ් ශ්  ාළ ව ශ ්  

ඇශමපතකශනු ශඩොකර් මිලි න 700ත්  800ත් අතර  ාංත්ත 

ප්රමශට ක් පමටයි. IMF එක වුටත් ිර නවශ  reservesවකට 

ඇතුළු කර් න පුළුව්  ව් ශ්   ඒක ශඩොකර් හැටි ට පශවිචිත් 

කර් න පුළුව්  නම් පමටයි ිර කශ. ඒක තමයි ක්රමශ ා . අපි 

477 478 

[ගරු   ිකත් ශප්රේමාශ  මහතශ] 
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ශම් කාශ කරන ඇශමපතකශනු ශඩොකර් බිලි න 1.3 තුළ පශවිචිත් 

කළ හැිර  ාංත්ත -පශවිචිත් කළ හැිර ප්රශේධන - තිශබ් ශ්  ිතශ 

සුළු ප්රමශට ක්. ඒ ිර ් ශ්  ඇශමපතක්  ශඩොකර් මිලි න 700ත් 

800ත් අතර ප්රමශට ක්. අා ාව  ශවනශකොට මශ  තුනක 

ආන නවකට පමටක් තමයි අශප්  ාංත්ත - reserves - 

තිශබ් ශ් . [බශධශ ිරීමක්]   මශශව් න  මශ  තුනකට ශනොශවයි 
 ති තුනකට.  ති තුනක කශක කට පමටයි  ාංත්ත ති ශබ් ශ් . 

ිතිහශ ශේ ිරසිම ාව ක ශමවැනි ආකශරශේ  කඩශ වැටීමක් සිදු 

ශවකශ නැහැ. ඒ නි ශ  ශම් වශශේ අ තය රටට ිදිපතපත් කර් ශ්  

ඇයි ිර කශ මම විශ ේෂශ ් ම මුාල් ඇමතිවර ශශග්  අහ් න 

කැමැතියි.  

ගරු නිශ ෝජය කශරක  භශපතිතුමනි  ශ්රී කාංකශ රුපි කට 

ඇශමපතක්  ශඩොකරශේ විනිම  අනුපශත  අරශගන බැලුශවොත්  

1010  ැප්තැම්බර් මශ ශේ රුපි ල් 284 සිට 1012 මැයි වන විට 

රුපි ල් 100 ාක්වශ තියුණු ශක  අවප්රමශට  වී තිශබනවශ. 1012 

මැයි මශ ශේ සිට  ැප්තැම්බර් මශ ශේ රුපි ල් 120 මට්ටමට 

එළඹුණුතශක්  ශශප්ක්ෂ ව ශ ්  එ   ාාශවර අග ක පැවතුටශ. 

1012  ැප්තැම්බර් මශ ශේ සිට මහ බැාංකුශ  මැදිහත්වීම මත 

ශඩොකර  රුපි ක 103ක් ව ශ ්   ාාශවර අග කට ශගනැත් 

තිශබනවශ. ශකශ ේ ශවතත්  අා වන විට ශඩොකරශේ කළු කඩ මික 

රුපි ල් 1(0ක් පමට ශවනවශ.  

29(9 අාංක 48 ාරන මුාල් නීති පනශත් 64 වන වග් ති  

 ටශත්  මුාල් මණ්ඩක  ශ්රී කාංකශ රුපි ශල් මුහුටත අග  පවත්වශ 

ගැනීමට ේත් ශහ කළ යුතු වනවශ. එවැනි මුහුටත අග ක් තීරට  

කර ශනොමැති අව ාාශවක  ජශතය් තර ගනුශානු  ඳහශ එහි නිාහ ා 

භශවිත   හතික ශකශරන පපතදි ශවනත් මුාල් ඒකක  ම  

හුවමශරුවීමට රුපි කට අවකශ   ැකසි  යුතුයි.  

ශම් වන විට  ාංක්රමණික ්  තවදුරටත් සි  ිපැයුම් රශට් නික 

බැාංකු හරහශ ශප්රේෂට  ශනොකරයි. ඒ අනුව  නික  ාංක්රමණික 

ශප්රේෂට 1012 ජුනි මශ ශේ සිට පහත වැටී තිශබනවශ. ශම  පසුගි  

ව රට  ශශප්ක්ෂව ඇශමපතකශනු ශඩොකර් බිලි න  ික්ම වූ 

අග ක්. ඒ නි ශ මම ශම් න ශම් ප්ර ානත් අහනවශ.  
 

09. මුාල් මණ්ඩක  මඟි්  මුාල් නීති පනශත් 64 වැනි 
වග් ති  ේල්කාංඝන  ශකොට ශනොමැති බවට මුාල් 
ඇමතිවර ශ   හීමකට පත් වී සිටි් ශ් ා?  

10. පසුගි  ව ශර් සිට ශම් ාක්වශ  ාංක්රමණික ශප්රේෂට අඩුවීම 
 ශධශරණීකරට  ිරීමට මුාල් අමශතයවර ශට හැිරා? 
මුාල් අමශතයවර ශ පසුගි  මශ  ගටනශව පුරශවට ශම් රටට 
කැබි  යුතු ඒ ශප්රේෂට ප්රමශට  පිළිබඳව; ඒ කැබුණු ශප්රේෂට 
පිළිබඳව වශර්තශවක් ිදිපතපත් කර් ශ් ා?  

11. එශ ේ ශනොමැති නම්  මුාල් අමශතයවර ශ විසි්  විනිම  
විධිවිධශන  ශධශරණීකරට  කරන ශක  ිල්කශ තිශබ්ා?  

ගරු නිශ ෝජය කශරක  භශපතිතුමනි  ඒ වශශේම ශම් ආණ්ඩුව 

අධිභශර බ ාක් - Surcharge Tax එකක් - පිළිබඳ පනත් 

ශකටුම්පතක් ිදිපතපත් කර  ශම් වන විට ශම් රශට් වැඩ කරන 

ජනතශවශේ  ල්ලි පික්ශපොකට් ගහන වැඩ පිළිශවළක් ආරම්භ කර 

තිශබන බවත් මම ිර ් න ඕන . ඒ ගැ ට් නිශ ාන  යශේ 

ප්රකශ  ට පත් කළශ. තබතුමශ ා් නවශ  අශප් රශට් තිශබන 

ශකොකුම අරමුාක ශ ේවක අර්ා ශධක අරමුාක බව. ශම්ශක් ට්රිලි න 

තුනක පමට මුාකක් තිශබනවශ. 1010 ව ශර් අර්ා ශධක 

අරමුාශල් කශභ  ාළ ව ශ ්  රුපි ල් බිලි න 140යි. එතශකොට  

ශම් විධි ට සි  ට 14ක බ ාක් ගහකශ රුපි ල් බිලි න 64කට; 

ශම් රශට් වැඩ කරන ජනතශවශේ  ල්ලිවකට තට්ටු කර් නයි ශම් 

ආණ්ඩුව ේත් ශහ කර් ශ් . 

ගරු නිශ ෝජය කශරක  භශපතිතුමනි  ාැ්  අලුති්  ආරම්භ 

කර තිශබනවශ  එවැඩ කක්ෂශේ වයශපෘති එ.  වැඩ කරන 

ජනතශවශේ   ල්ලි තිශබන අර්ා ශධක අරමුාකට සි  ට 14ක 

බ ාක් ගහකශ  වැඩ කක්ෂශේ වයශපෘති  තුළි්  තම් ශේ ශගෝක 

බශක ් ට  ශත්තු  ප්පශ ම් කර් නයි ශම් කටයුතු කර් ශ් . මම 

මුාල් ඇමතිවර ශශග්  ිල්ලීමක් කරනවශ  කරුටශකර ශම් 

අසික්ිරත ක්රි ශාශම  කර් න එපශ ිර කශ.  

වැඩ කරන ජනතශවශේ  ල්ලි ශහොරශ ක් න  ශකොල්ක ක් න 

කටයුතු කර් න එපශ. කරුටශකර ත  ිදිපතපත් කර තිශබන 

ගැ ට් නිශ ාන  වහශම හකුළශ ග් න. කරුටශකර ශම් රශට් වැඩ 

කරන ජනතශවශේ අර්ා ශධක අරමුාල්වකට තට්ටු කරන 

වයශපෘති  නතර කර් න. අපි ා් නවශ  ිතිහශ   පුරශවටම 

ශ ේවක අර්ා ශධක අරමුාල්වකට විවිධශකශරශ ්  තට්ටු කරපු 

ඇත්ශතෝ තමයි අා රට පශකන  කර් ශ්  ිර කශ. ඒක තමයි 

 තය කාශව. එම නි ශ මම ශම් අව ාාශශ  මුාල් ඇමතිතුමශශග්  

ිල්ලීමක් කරනවශ. අපට අා ාවශ ේ ශම්කට පිළිතුරක් අව යයි; 

ශම් රශට් ජනතශවට අා ාවශ ේ පිළිතුරක් අව යයි. කරුටශකර 

තබතුමශශේ පිළිතුශර්  ශබොශහොම පැහැදිලිව ිර ් න  

පික්ශපොකට් ගහන ශම් සි  ට 14ක බ ා ට්රිලි න තුනක් වන 

ශ ේවක අර්ා ශධක අරමුාශක්   ඒ වශශේම විරශම වැටුප් 

අරමුාශක්  ිවත් කරනවශ ිර කශ. ශම් අව ාාශශ  මශ එම ිල්ලීම 

කරනවශ. ගරු නිශ ෝජය කශරක  භශපතිතුමනි  ඒ වශශේම මම 

පිළිතුරකුත් බකශශපොශරොත්තු ශවනවශ. 
 

ෙරු පජොන්සන න් ප්රනාන්දු මහතා   
(மாண்புமிகு சஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු නිශ ෝජය කශරක  භශපතිතුමනි  ගරු විපක්ෂ නශ කතුමශ 

විසි්  ලිඛිතව ිදිපතපත් කරකශ අා පශර්ලිශම්් තුශ  දී අහපු සි ලු 

ප්ර ානවකට ේත්තර ශා් න අපි බකශශපොශරොත්තු ශවනවශ. හැබැයි  

ඕපශදූපවකට ේත්තර ශා් න බැහැ.  ාාශවර නිශ ෝග 17(1  

 ටශත් එතුමශශේ ප්ර ානශ ්  ලිඛිතව අ ශ තිශබන හැම 

කශරට කටම ිදිපත කශකශේ දී රජ  විසි්  ේත්තර ශානවශ.  

නමුත් ශම් ඕපශදූප ශ්  කාශ කර් ශ් . 
 

ෙරු සිතත් පප්රේමදාස මහතා  
(மாண்புமிகு சஜித் பிசரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
 

නැඟී සිංියපේය. 
எழுந்தார். 

rose. 

 

ෙරු නිපයෝජ කාරක සවාෙතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes, Hon. Leader of the Opposition? 
 

ෙරු සිතත් පප්රේමදාස මහතා  
(மாண்புமிகு சஜித் பிசரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු නිශ ෝජය කශරක  භශපතිතුමනි  මම අහකශ තිශබන 

ප්ර ාන  පිළිබඳව තබතුමශශේ ශගෞරවනී  අවධශන  ශ ොමු 

කරවනවශ. ශමොකක්ා  මම අා අහකශ තිශබන ප්ර ාන ? ශම්ක 

ඕපශදූප ප්ර ාන ක් ශනොශවයි ශ් . අපි අහ් ශ්  ජනතශවශේ ජීවන 

බර වැඩිවීම ගැන. 

 

ෙරු පජොන්සන න් ප්රනාන්දු මහතා   
(மாண்புமிகு சஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

Sir, I rise to a point of Order. 
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පශර්ලිශම්් තුව 

ෙරු නිපයෝජ කාරක සවාෙතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes, Hon. Johnston Fernando? 
 

ෙරු සිතත් පප්රේමදාස මහතා  
(மாண்புமிகு சஜித் பிசரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
මශේ කාශව අව ්  කර් න අව ාාශව ශා් න  ගරු 

නිශ ෝජය කශරක  භශපතිතුමනි. 
 

ෙරු පජොන්සන න් ප්රනාන්දු මහතා   
(மாண்புமிகு சஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු නිශ ෝජය කශරක  භශපතිතුමනි  ගරු විපක්ෂ නශ කතුමශ 

අහන ප්ර ාන  ාාශවර නිශ ෝග 17(1   ටශත් ලිඛිතව ිදිපතපත් 

කර් න ඕන . ශමතුමශ ිදිපතපත් කළ ප්ර ාන  මම යශේ අකුරක් 

න ර බැලුවශ  අාත් අහශගන සිටි ශ. එම ප්රකශ ශේ නැති ශ වල් 

තමයි ශමතුමශ අා  හු ක් ිර ශ . ශමම ප්ර ානශේ තිශබන හැම 

කශරට කටම රජ ක් හැටි ට අපි ේත්තර ශානවශ. අශනක් ඒවශ 

තක්ශකෝම ඕපශදූප විතරයි. ඒක තමයි ඇත්ත.  [බශධශ ිරීමක්]  
තබතුමශශේ ප්ර ාන ලිඛිතව ිදිපතපත් කර් න  ගරු විපක්ෂ 

නශ කතුමශ. [බශධශ ිරීමක්]  ාාශවර නිශ ෝග 17(1   ටශත් ප්ර ාන 
ිදිපතපත් කර් න එතුමශට බක  තිශබනවශ  ගරු නිශ ෝජය කශරක 

 භශපතිතුමනි. නමුත්  එතුමශ ශම් කරුණු ලිඛිතව ිදිපතපත් 

කර් ශ්  නැතිව - [බශධශ ිරීමක්] 
 

ෙරු නිපයෝජ කාරක සවාෙතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Leader of the Opposition, please speak. 
 

ෙරු සිතත් පප්රේමදාස මහතා  
(மாண்புமிகு சஜித் பிசரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු නිශ ෝජය කශරක  භශපතිතුමනි  ශම් රශට් ේ ධමන  

වැඩි වීම  ජීවන බර වැඩි වීම  බඩු මික වැඩි වීම  එහි ප්රති ත  ගැන 

ිර පු කශරටශ ඕපශදූප හැටි ට ශම් ඇමතිතුමශ හුග් වශ දීම ගැන 

මම කනගශටු ශවනවශ. 
 

ෙරු පජොන්සන න් ප්රනාන්දු මහතා   
(மாண்புமிகு சஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු නිශ ෝජය කශරක  භශපතිතුමනි  එතුමශ  ාාශවර නිශ ෝග 

17(1   ටශත් ලිඛිතව ප්ර ාන ක් ිදිපතපත් කරකශ තිශබනවශ. එතුමශ 

ප්රකශ  කුත් කළශ. අපි ිර ශ   ලිඛිතව අහපු හැම ප්ර ාන කටම 

රජ ක් හැටි ට අපි ේත්තර ශානවශ ිර කශයි. එචිචරයි. තව 

ශමොනවා කාශ කර් ශ් ? [බශධශ ිරීමක්] 
 

ෙරු සිතත් පප්රේමදාස මහතා  
(மாண்புமிகு சஜித் பிசரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු නිශ ෝජය කශරක  භශපතිතුමනි  මිනිසු් ශේ ජීවන බර 

වැඩි වීම  බඩු මික වැඩි වීම ිර න කශරටශ ඕපශදූපා?   

 

ෙරු නිපයෝජ කාරක සවාෙතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Leader of the Opposition, time has been given to 

you to raise your Question and the Answer will be given 
later. The Hon. Johnston Fernando said that the 
Government will answer that Question later. Thank you 
very much.  

ෙරු සිතත් පප්රේමදාස මහතා  
(மாண்புமிகு சஜித் பிசரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ආන න  ිරීම  ඳහශ  ති තුනකට විතරයි ශඩොකර් 

තිශබ් ශ් . ඒක ඕපශදූප ක් ා? මිනිසු් ශේ  - [බශධශ ිරීමක්]  
මශේ mike එක off කර් න එපශ. 

 

ෙරු නිපයෝජ කාරක සවාෙතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Leader of the Opposition, - 
 

ෙරු සිතත් පප්රේමදාස මහතා  
(மாண்புமிகு சஜித் பிசரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
Sir, please switch the mike on. 
ගරු නිශ ෝජය කශරක  භශපතිතුමනි  ාහඩි   කුගළ කැප 

කරකශ -   
 

ෙරු නිපයෝජ කාරක සවාෙතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Leader of the Opposition, you  have posed your 

Question and the Government will answer. 
 

ෙරු සිතත් පප්රේමදාස මහතා  
(மாண்புமிகு சஜித் பிசரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

මට වශකය  අව ්  කර් න ිඩ ශා් න. ගරු නිශ ෝජය 
කශරක  භශපතිතුමනි  පිට රටවක ගිහිල්කශ ාහඩි   කුගළ කැප 
කරකශ අශප් රමික ්  ේප න ඒ ශප්රේෂටවකට - [බශධශ ිරීමක්] 
 

ෙරු නිපයෝජ කාරක සවාෙතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Leader of the Opposition, thank you very much. 
 

ෙරු සිතත් පප්රේමදාස මහතා  
(மாண்புமிகு சஜித் பிசரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
Why are you cutting me off? 
 

ෙරු නිපයෝජ කාරක සවාෙතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Next, the Ministerial Statement by the Hon. Udaya 

Gammanpila. 

 

ෙරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිංල්වා මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

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

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ෙරු නිපයෝජ කාරක සවාෙතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The Hon. (Dr.) Harsha de Silva. 
 
ෙරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිංල්වා මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

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

Thank you, Sir. With your permission, may I raise 
this. The Hon. Minister of Labour is also here. අර්ා ශධක 
අරමුාශල් කශභශ ්  සි  ට 14ක් - [බශධශ ිරීමක්] 
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ෙරු නිපයෝජ කාරක සවාෙතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. (Dr.) Harsha de Silva, that is not a part of the 

Business of the Day. Thank you very much. 
 

ෙරු කබීර් හෂීම් මහතා 
(மாண்புமிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ෙරු නිපයෝජ කාරක සවාෙතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, what is the point of Order?  
 

ෙරු කබීර් හෂීම් මහතා 
(மாண்புமிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

My point of Order is that the Business for today was 
prepared by the Government. The Leader of the 
Opposition asked a Question of national importance. The 
Minister of Finance has to be present and the Government 
has to give an Answer because right now, there is a dollar 
- 

ෙරු නිපයෝජ කාරක සවාෙතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The Hon. Johnston Fernando said that the Government 

will answer. Thank you.  
 

ෙරු කබීර් හෂීම් මහතා 
(மாண்புமிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

Why can the Government not answer that? - 
[Interruption.] He does not have the brains!-[Interruption.] 

 

ෙරු නිපයෝජ කාරක සවාෙතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The Hon. Leader of the Opposition. 

 

ෙරු සිතත් පප්රේමදාස මහතා  
(மாண்புமிகு சஜித் பிசரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු නිශ ෝජය කශරක  භශපතිතුමනි  ශම් වශශේ වැාගත් 

ප්ර ාන ක් අහන ශවකශශ  මුාල් ඇමතිතුමශ ශම් ගරු  භශශ  

නැහැ; මුාල් රශජය ඇමතිතුමශත් නැහැ. 

 
ෙරු පජොන්සන න් ප්රනාන්දු මහතා   
(மாண்புமிகு சஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු නිශ ෝජය කශරක  භශපතිතුමනි  අපි ආණ්ඩුවක් හැටි ට 

වගකීශම්  ිර වශ  මුාල් ඇමතිතුමශ පශර්ක ු  ශම්් තුව ඇතුශළේ 

ි් නවශ ා  ශකොශහේා ි් ශ්  ිර කශ. එතුමශට ශම් ශවකශශ දී 

රැ ාවීමක් තිශබනවශ. රශජය ඇමතිතුමශටත් රැ ාවීමක් තිශබනවශ. ඒ 

නි ශ අපි වගකීශම්  ිර වශ - [බශධශ ිරීමක්] 

 

ෙරු නිපයෝජ කාරක සවාෙතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you, Hon. Minister. Hon. Leader of the 

Opposition, the Government's stand is that they will give 
an Answer to the Question given in writing. 

ෙරු සිතත් පප්රේමදාස මහතා  
(மாண்புமிகு சஜித் பிசரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
Hon. Deputy Chairman of Committees, let me try to 

explain to you in English. At least, you can listen. Sir, I 
am trying to explain to you in English. 

There is a convention, a custom that when the Leader 
of the Opposition is on his/ her feet, he/ she is allowed to 
speak and the mike is not abruptly switched off. So, why 
are you engaging in such an unparliamentary practice? 
What is this nonsense? Are you unable, from that so-
called august Chair, to control the mike? 

 

ෙරු නිපයෝජ කාරක සවාෙතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you, Leader of the Opposition. 
 

ෙරු සිතත් පප්රේමදාස මහතා  
(மாண்புமிகு சஜித் பிசரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
What is the “thank you” for? You answer my 

question.  
 

ෙරු නිපයෝජ කාරක සවාෙතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
To your Question, the Minister said they will answer. 
 

ෙරු සිතත් පප්රේමදාස මහතා  
(மாண்புமிகு சஜித் பிசரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
Why are you all abruptly switching my mike off?   
 

ෙරු නිපයෝජ කාරක සවාෙතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
When a Government Minister as well wants to speak, 

we have to give him the mike.  
 

ෙරු සිතත් පප්රේමදාස මහතා  
(மாண்புமிகு சஜித் பிசரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
No, no. There is a tradition, there is a convention, 

there is a custom that is practiced. Are you aware of the 
Parliamentary practice? Are you aware of that?  

 

ෙරු නිපයෝජ කාරක සවාෙතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you, Leader of the Opposition. 
 

ෙරු සිතත් පප්රේමදාස මහතා  
(மாண்புமிகு சஜித் பிசரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
What is the “Thank you” for? That is not a reply. 
 

ෙරු පජොන්සන න් ප්රනාන්දු මහතා   
(மாண்புமிகு சஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු නිශ ෝජය කශරක  භශපතිතුමනි  - 
 

ෙරු නිපයෝජ කාරක සවාෙතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes, Hon. Minister?     
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පශර්ලිශම්් තුව 

ෙරු පජොන්සන න් ප්රනාන්දු මහතා   
(மாண்புமிகு சஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු නිශ ෝජය කශරක  භශපතිතුමනි  අපි රජ  හැටි ට 

පැහැදිලිව ිර වශ විපක්ෂ නශ කතුමශශේ ශම් ප්ර ාන ට ිදිපතශේදී 

ේත්තර ශානවශ ිර කශ. එතුමශට ශමචිචර කකබක ශව් න ශා ක් 

නැහැ.  හිටපු අමශතය ගරු කබීර් හෂීම් මැතිතුමශ ිර වශ මට 

ශමොශළේ නැහැ ිර කශ. ගරු ම් ත්රීතුමශ  තබතුමශශේ ශමොශළේ 

ශකළි  ාැක්කශ ශ්   අවුරුදු හතරහමශශර්  ශගාර  ් න ශවචිච 

ශවකශශ . [බශධශ ිරීම්]  

ගරු නිශ ෝජය කශරක  භශපතිතුමනි  අපි ශම් ප්ර ාන ට 

ිදිපතශේදී ේත්තර ශානවශ. එචිචරයි. ශම්ක ශමතැනි්  එහශට 

debate එකක් කර ග් න එපශ. අා ාවශ ේ පශර්ලිශම්් තුශ  ිදිපත 

වැඩ කටයුතු  ඳහශ අව ාාශව ශා් න. 

 

ෙරු සිතත් පප්රේමදාස මහතා  
(மாண்புமிகு சஜித் பிசரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 

ෙරු නිපයෝජ කාරක සවාෙතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
What is the point of Order, Hon. Leader of the 

Opposition? 
 

ෙරු සිතත් පප්රේමදාස මහතා  
(மாண்புமிகு சஜித் பிசரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු නිශ ෝජය කශරක  භශපතිතුමනි  එශහම නම් මම 

තබතුමශශග්  ිල්ලීමක් කරනවශ. Put it in record, කරුටශකර 

වශර්තශ කර් න  ශම් වශශේ වැාගත් ප්ර ාන ක් අහන ශවකශශ දී -

මුාල් ඇමතිතුමශට වැඩ කටයුතු තිශබනවශ ිර කශ ිර නවශ නම්  

ප්ර ාන ක් නැහැ.- ශම්  භශශ  මුාල් රශජය ඇමතිවර ශත් නැහැ  

නිශ ෝජය ඇමතිවර ශත් නැහැ ිර න එක. ඒක කරුටශකර 

හැ්  ශඩ්ගත කර් න. අපි ිර මු මුාල් ඇමතිතුමශට වැඩ 

තිශබනවශ ිර කශ. [බශධශ ිරීමක්]  
 

ෙරු නිපයෝජ කාරක සවාෙතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you. 

 

ෙරු පජොන්සන න් ප්රනාන්දු මහතා   
(மாண்புமிகு சஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු නිශ ෝජය කශරක  භශපතිතුමනි   ාාශවර නිශ ෝග 17(1  

 ටශත් පක්ෂ නශ ක ්  අන් ත අප්රමශට ප්ර ාන අහකශ 

තිශබනවශ. ඒවශට කල් අරශගන ේත්තර දීකශත් තිශබනවශ. ශම් 

රජ  ඒ අ ශ තිශබන ප්ර ානවකට ේත්තර ශනොදී පැනකශ ගිහි්  

නැහැ. මම විපක්ෂ නශ කතුමශ ගැන පුදුම ශව් ශ්  නැහැ. 

ශමොකා  අශප් විපක්ෂ නශ කතුමශ විපක්ෂ නශ කකම ශබ්රශ ග් න 

චම්පික රටවක මැතිතුමශ එක්ක ශකොකු  ටනක් කරනවශ. ඒකයි 

ශම් තිශබන  ටන. [බශධශ ිරීම්] අපට ඒක ගැටලුවක් ශනොශවයි. 
ශම් ප්ර ාන ට අපි ිදිපතශේදී ේත්තර ශා් නම්.  

 
ෙරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
Sir, I rise to a point of Order. 

ෙරු නිපයෝජ කාරක සවාෙතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, what is the point of Order?  

 

ෙරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු නිශ ෝජය කශරක  භශපතිතුමනි  ශම් ගරු 

පශර්ලිශම්් තුවට තමයි මූකය බක  තිශබ් ශ් . ඒ නි ශ EPF 

අරමුාල් මහ ාවල් ශකොල්ක කනශකොට  ඒකට ිඩ ශා් න අපට 

බැහැ. 
 

ෙරු නිපයෝජ කාරක සවාෙතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Member, that is not a point of Order. Thank you. 
 

ෙරු චමින්ද වි පේසිංරි මහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விசஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ෙරු නිපයෝජ කාරක සවාෙතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, what is the point of Order?  
 

ෙරු චමින්ද වි පේසිංරි මහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விசஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු නිශ ෝජය කශරක  භශපතිතුමනි   ාාශවර නිශ ෝග 92 (ි   

 ටශත් ීති ප්ර ාන ක් මතු කර් න තබතුමශ මට අව ර ශානවශ ා?    
 

ෙරු නිපයෝජ කාරක සවාෙතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ිර ් න. 
 

ෙරු චමින්ද වි පේසිංරි මහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விசஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

 ාාශවර නිශ ෝග 92 (ි   ටශත් තිශබ් ශ්  ශම්කයි  ගරු 

නිශ ෝජය කශරක  භශපතිතුමනි. 
 

ෙරු නිපයෝජ කාරක සවාෙතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please raise your point of Order. 

 

ෙරු චමින්ද වි පේසිංරි මහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விசஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

තබතුමශ මට අව ර  දු් නශ  මට විනශඩි ක් කාශ කර් න 

ශා් න. 
 

ෙරු නිපයෝජ කාරක සවාෙතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
What is your point of Order? 

 

ෙරු චමින්ද වි පේසිංරි මහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விசஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

 ාාශවර නිශ ෝග 92 (ි . Shall I read it?  

485 486 
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ෙරු නිපයෝජ කාරක සවාෙතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Okay. 
 

 

ෙරු චමින්ද වි පේසිංරි මහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விசஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු නිශ ෝජය කශරක  භශපතිතුමනි   ාාශවර නිශ ෝග 92 (ි   

 ටශත් තිශබ් ශ්  ශම් විවශා -  [බශධශ ිරීමක්] 
 
 
 

ෙරු නිපයෝජ කාරක සවාෙතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, that is not a point of Order. Thank you. 

 
 

ෙරු මන්ත්රීවරපයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 

ගරු ම් ත්රීතුමශ  තබතුමශ ා් ශ්  නැහැශ්   ා් ශ්  නැත්නම්- 

[බශධශ ිරීමක්]   
 

 

ෙරු නිපයෝජ කාරක සවාෙතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Next, the Ministerial Statement by the Hon. Udaya 
Gammanpila 

 

ෙරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිංල්වා මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

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

Hon. Deputy Chairman of Committees, - 
 

ෙරු නිපයෝජ කාරක සවාෙතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes, Hon. (Dr.) Harsha de Silva? 
 

ෙරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිංල්වා මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

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

ගරු නිශ ෝජය කශරක  භශපතිතුමනි  මම ශම් ීති ප්ර ාන  මතු 
කර් ශ්  212 (2   ාාශවර නිශ ෝග   ටශත්. එම  ාාශවර 
නිශ ෝගශේ  ඳහ්  ශවනවශ රජශේ මුාල් පිළිබඳ කශරක  භශව  
ගැන.  එහි  ඳහ්  ශවනවශ  එම කශරක  භශශ   භශපතිවර ශ 
විරු ධ පශර් ාවශේ ම් ත්රීවර කු වි  යුතුයි ිර කශ. අපි 
බකශශපොශරොත්තු ශවනවශ ඒ කශරක  භශව පත් කරනශකොට  
 ාාශවර නිශ ෝග  ටශත් විපක්ෂශේ ම් ත්රීවරශ කුට එහි  භශපති 
ධුර  කැශබයි ිර කශ. ඒකට ශහේතුව ශම්කයි. අා රට ේ මූකය 
අර්බුා ක ි් ශ් . විපක්ෂ ටත් හැිර ශව තිශබ් න ඕන  ශම් 
ප්ර ානශ ්  රට ශබ්රශ ග් න ධනශත්මකව  ම්බ් ධ ශව් න.  ඒ 
නි ශ තමයි අපි ගරු ඇමතිතුමශ ි් න තැනත් ශම් ගැන ඇහුශ . 
යශේ රෑ ගැ ට් එක ගැහුවශ  අර්ා ශධක අරමුාශල් කශභශ ්  
සි  ට 14ක බ ාක් ගහ් න  නවශ ිර කශ.  අශප් රශට් වැඩ 
කරන ජනතශව ිතුරු කරපු මුාල් ඒශක් තිශබ් ශ් . ඒකට 
ේත්තර ක්- [බශධශ ිරීමක්]  

 

ෙරු නිපයෝජ කාරක සවාෙතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, the Government said that they will give 

an Answer to that Question. Thank you.  

Next, the Ministerial Statement by the Hon. Udaya 
Gammanpila - [Not  in the Chamber.]  

 

 

ෙනත් පකටුම්ෙත් ිළිතෙැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்டமூலங்கள் 

BILLS PRESENTED 
 

කම්කරු වන්දි (සංපශෝධන) ෙනත් පකටුම්ෙත 
சவகலயாட்கள் நட்டஈடு (திருத்தம்) சட்டமூலம்  

WORKMEN'S COMPENSATION (AMENDMENT) BILL 
 
 

 
එ(239 වන අධිකශර  වූ  කම්කරු ව් දි ආඥශපනත  ාංශ ෝධන  ිරීම 
 ඳහශ වූ පනත් ශකටුම්පතිර.එ  

 
 

ිළිතෙන්වන ලේපේ කම්කරු අමාත ෙරු නිමල් සිංරිොල ද සිංල්වා 
මහතා විසිංනි. 

2022 පෙබරවාරි 22වන අඟහරුවාදා පදවන වර ිරයවිය යුතුයි  
ද, එය ුදද්රණය කළ යුතුයි  ද නිපයෝෙ කරන ලදී.  

 
பதாைில் அகமச்சர் மாண்புமிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா 

அவர்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. 

2022 பபப்ருவாி 22, பசவ்வாய்க்கிைகம இரண்டாம் முகற 

மதிப்பிடப்பட சவண்டுபமனவும் அச்சிடப்பட சவண்டுபமனவும் 

கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 
Presented by the Hon. Nimal Siripala de Silva, Minister of Labour; 

to be read a Second time upon Tuesday, 22nd February, 2022 and to be 
printed. 

 

 

පෙෞේෙලික මන්ත්රීන්පේ ෙනත් පකටුම්ෙත් 
தனி உறுப்பினர் சட்டமூலங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 
ශ්රී ලංකා ිකත්ත මපනෝවිදා ේසසන අධාෙන විවෘත 

විදායතනය (සංසන ාෙත ිරරීපම්) ෙනත් පකටුම්ෙත 
இலங்கக சித்த உளவியல்சார் உயர் கற்ககபநறி 

திறந்த நிறுவனம் (கூட்டிகணத்தல்) சட்டமூலம் 
 CHITHTHA ADVANCED PSYCHOLOGICAL STUDIES 

OPEN INSTITUTE OF SRI LANKA (INCORPORATION) BILL 
 
 

ෙරු බුේධික ෙතිරණ මහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ගරු නිශ ෝජය කශරක  භශපතිතුමනි  මශ පහත  ඳහ්  පනත් 

ශකටුම්පත ිදිපතපත් කරනවශ: 

එශ්රී කාංකශ ත්ත්ත මශනෝවිායශ ේ  ා අධයශපන විවෘත විායශ තන   

 ාං ාාශගත ිරීම  ඳහශ වූ පනත් ශකටුම්පත ිදිපතපත් ිරීමට අව ර දි  

යුතු  .එ 

 

ෙරු අපශෝක් අපේසිංංහ මහතා  
(மாண்புமிகு அசசாக் அசபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
 

විසිංන් සනථිර කරන ලදී. 
ஆசமாதித்தார். 
Seconded. 

487 488 



පශර්ලිශම්් තුව 

ප්රශනනය විමසන ලදින් සවා සම්මත විය. 
ෙනත් පකටුම්ෙත ඊ  අනුකූලව ෙළුදවන වර ිරයවන ලදින්, එය 

ුදද්රණය ිරරීම  නිපයෝෙ කරන ලදී.  
වාර්තා ිරරීම සඳහා 52(6) වන සන ාවර නිපයෝෙය ය පත් ෙනත් 

පකටුම්ෙත පසෞඛ අමාතතුමා පවත ෙවරන ලදී. 
 
வினா விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட்டது. 

இதன்படி, சட்டமூலம் முதன்முகற மதிப்பிடப்பட்டு, அச்சிடப் 

படக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

சட்டமூலம் நிகலக்கட்டகள இல. 52(6) இன்படி சுகாதார 

அகமச்சருக்கு அறிக்கக பசய்யப்படுதற்காகச் சாட்டப்பட்டது. 
  
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time, and ordered to be printed. 
The Bill stood referred, under Standing Order No. 52(6), to the 

Minister of Health for report. 
 

ෙරු නිපයෝජ කාරක සවාෙතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Next, the Hon. Chief Government Whip to move Item 

Nos. 1, 2 and 3. 
 
 

ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය ෙනත: 

නිපයෝෙ 
சதசிய மருந்துகள் ஒழுங்குபடுத்தும் 

அதிகாரசகபச் சட்டம்: ஒழுங்குவிதிகள்  
NATIONAL MEDICINES REGULATORY 

AUTHORITY ACT: REGULATIONS 

 

ෙරු පජොන්සන න් ප්රනාන්දු මහතා   
(மாண்புமிகு சஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු නිශ ෝජය කශරක  භශපතිතුමනි  ශ ෞිය අමශතයතුමශ 

ශවනුශව්  මශ පහත  ඳහ්  ශ ෝජනශව ිදිපතපත් කරනවශ: 

එ1024 අාංක 4 ාරන ජශතික ඖෂධ නි ශමන අධිකශපත  පනශත් 3 

වග් ති   ම  ිර වි  යුතු 2(1 වග් ති   ටශත් ශ ෞිය අමශතයවර ශ 

විසි්   ශාන කදුව  1012 අශගෝ ාතු 29 දිනැති අාංක 11(2/(3 ාරන අති 

විශ ේෂ ගැ ට් පත්රශේ පළ කරනු කැබ  1012.22.29 දින ිදිපතපත් කරන කා 

නිශ ෝග අනුමත කළ යුතු  .එ 

ගරු නිශ ෝජය කශරක  භශපතිතුමනි  අා දින නයශ  පත්රශේ 

දිනට නි මිත කටයුතුවකට අාශළ විෂ  අාංක  1  හ 3 ාරන 

ශ ෝජනශ ා  මශ ිදිපතපත් කරනවශ. 
 

ප්රශනනය සවාිමුදඛ කරන ලදී. 
வினா எடுத்தியம்பப்பபற்றது. 

Question proposed. 
 

 

[පූ.භශ. 22.14] 
 

ෙරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (පවපළඳ 

අමාතතුමා) 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன - வர்த்தக 

அகமச்சர்) 

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

ගරු නිශ ෝජය කශරක  භශපතිතුමනි  මහශපොළ ේ  ා 

අධයශපන ිනෂයත්ව භශර අරමුාක ( ාංශ ෝධන  පනත් ශකටුම්පත 

ගැනත් කාශ කරන ශම් අව ාාශශ  ඒ පිළිබඳව ශකටිශ ්  අාහ ා 

කීප ක් ිදිපතපත් කර් න මශ බකශශපොශරොත්තු ශවනවශ.  

2949 ශපබරවශපත මශ ශේ 1(වන ාශ  එනම් මීය ට ව ර 63කට 

ශපර එවකට අධයශපන අමශතය ආචශර්  ඩබ්ලි .ඩබ්ලි . 

ාහනශ ක මැතිතුමශ ශමශ ේ ප්රකශ  කර තිශබනවශ: 

"An application has been received from a Ceylon student at 
Oxford University, Mr. Lalith Athulathmudali, for Government 
assistance to enable him to continue his studies in the United 
Kingdom." 

ගරු නිශ ෝජය කශරක  භශපතිතුමනි  ිහත  ඳහ්  කාශව 

ඇතුළත් 2949 ශපබරවශපත මශ ශේ 1(වන දින හැ්  ශඩ් වශර්තශව 

 හ 2982 තක්ශතෝබර් 6වන දින හැ්  ශඩ් වශර්තශව මශ ප්රාමශ ්  

සවාෙත* කරනවශ. 

එාශ 11 හැවිපතදි විශේ තරුට කු ශක  සිටි කලිත් 

ඇතුකත්මුාලි ිනෂය ශට  එතුමශශේ ආාරණී  පි ශට්  වූ රශජය 

ම් ත්රට  භශශ  ශ ේව  කරපු අධිනීතිඥ ඇතුකත්මුාලි මැතිතුමශ 

මි    ශම්  පසු ශ පළවක ඇති වූ ආරශවුකක් මත තක් ාෆර්ඩ් 

වි ාවවිායශකශේ තවදුරටත් නැවත ේපශධි ක් හැා ීම  ඳහශ 

තිබුණු අව ාාශව අහිමි ශව් න ගි  අව ාාශශ   එවකට අශප් රශට් 

ගරු අශමශතය දිවාංගත එ ා.ඩබ්ලි .ආර්.ඩී. බණ්ඩශරනශ ක 

මැතිතුමශ -2948දී- ශම් ගරු  භශවට කලිත් ඇතුකත්මුාලි ිනෂය ශට 

රුපි ල් 4 000ක ිනෂයත්ව ක් කබශ දීම  ඳහශ පපතපූරක 

ඇ ාතශම්් තුවක් ිදිපතපත් කරකශ තිශබනවශ. ඒ විවශාශේදී 

එ ා.ඩබ්ලි .ආර්.ඩී. බණ්ඩශරනශ ක මැතිතුමශ  ආචශර්  එ් .එම්. 

ශපශර්රශ මැතිතුමශ ඇතුළු ගරු ම් ත්රීතුම් කශ 21ශාශනක් කාශ 

කරකශ තිශබනවශ. අව ශනශේදී ඇතුකත්මුාලි ිනෂය ශට ඒ 

ිනෂයත්ව  කබශ දීකශ ේාවු කර් න ිදිපතපත් වූ ශ ෝජනශවට 

පක්ෂව ඡ් ා 33ක් කැබී තිශබනවශ. විපක්ෂව ඡ් ා 23ක් කැබී 

තිශබනවශ. ශ ෝජනශව  ම්මත වන අව ාාශශ දී  ශ්රී කාංකශ නිාහ ා 

පක්ෂ ත්  මහජන එක් ත් ශපරමුටත් තමයි ඇතුකත්මුාලි 

ිනෂය ශට ිනෂයත්ව  දීම  ඳහශ වූ ශ ෝජනශවට පක්ෂව ඡ් ා  දීකශ 

තිශබ් ශ් . එක් ත් ජශතික පක්ෂ ත්  කාංකශ  ම මශජ පක්ෂ ත් 

ශ ෝජනශවට විරු ධව ඡ් ා  දීකශ තිශබන අතර  ශකොමියුනි ාට් 

පක්ෂ  නිහඬව ිඳකශ තිශබනවශ; ඡ් ා  දීශම්  වැළකී ිඳකශ 

තිශබනවශ. ඒ  අත්ාැකීම පානම් කරශගන කලිත් ඇතුකත්මුාලි 

මැතිතුමශ විශ   අධයශපන  හමශර කරකශ  කාංකශවට පැමිට  

ශේ.ආර්. ජ වර්ධන රජශේ ශවශළඳ නශවික කටයුතු විෂ   භශර 

අමශතයවර ශ ව ශ ්  කටයුතු කළශ. එතුමශ අත් ාැකකශ තිබුටශ 

ාරුශවකුට ිනෂයත්ව ක් කබශ දීශම් තිශබන වටිනශකම. ඒ නි ශ 

එතුමශ මහශපොළ ේ  ා අධයශපන ිනෂයත්ව භශර අරමුාක පනත් 

ශකටුම්පත  පශර්ලිශම්් තුවට ිදිපතපත් කළ අව ාාශශ දී එතුමශශේ 

අතීත සි ධි  මතක් කරකශ තිශබනවශ. 2982 තක්ශතෝබර් 6වන ාශ 

හැ්  ශඩ් වශර්තශශ  තීරු අාංක 2637 හශ 2638හි ඒ බව ශමශ ේ 

 ඳහ්  වනවශ: 

එ2948 දී ඇතැම් කරුණු නි ශ මශේ අධයශපන  ශගන  ් නට මට 

මුාල් අව ය වුටශ. ඒ අව ාාශශ  අගමැති ව ශ ්  සිටිශේ දිවාංගත 

එ ා.ඩබ්ලි .ආර්.ඩී. බණ්ඩශරනශ ක මැතිතුමශයි. අධයශපන ඇමති ව ශ ්  

එාශ සිටිශේ අා ගශල්ශල් පශර්ලිශම්් තු ම් ත්රී ාහනශ ක මැතිතුමශයි. ඒ 

අව ාාශශ  නව ිනෂයත්ව ක් වන එශරෝඩ් ාඑ ිනෂයත්ව   ඳහශ තරග 

කර් නට අව ාාශව ශාන ශක  මම ිල්කශ සිටි ශ. නමුත් එාශ අගමැතිව 

සිටි දිවාංගත ගරු බණ්ඩශරනශ ක මැතිතුමශ මට ශකළි් ම ිර වශ  

තමු් නශ් ශ ේට එශරෝඩ් ාඑ  ිනෂයත්ව  කබශ ග් න ිඩ ශා් ශ්  නැහැ 

ිර ශ. එතුමශ  ශධශරට ශහේතුවක් ේඩයි මට එශහම කශළේ. එතුමශ මට 

ිර වශ  තමු් නශ් ශ ේ ශම්ක ිල්ලුශවොත් තමු් නශ් ශ ේට ශම්ක 

කැශබයි. නමුත්  තමු් නශ් ශ ේ පිට රට ගිහි්   ම්  ම් අත් ාැකීම් 

කබශශගන පැමිණි ශකශනක්. මම තැත් කර් ශ්  තවත් ශකශනකුට පිට 

489 490 

[ගරු අශ ෝක් අශබ්සිාංහ  මහතශ] 

————————— 
*  පුසනතකාලපේ තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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රට ගිහි්  තමු් නශ් ශ ේ කබශශගන තිශබන ඒ පළපුරු ා  ඒ අත් ාැකීම  

ඒ අධයශපන  කබශ ග් නට අව ාාශව දීමටයි ිර වශ. මම එතුමශට ඒ 

අව ාාශශ දී ිර වශ  එශහම නම් මට ශමොකවත් ිර ් න බැහැ. ම ට ිති්  

තවත් අව ාාශවක් කැශබ් ශ්  නැහැ ිර ශ. එතුමශ යළ ට මට ිර වශ. මම 

ශම් රශට් අගමැතිතුමශ හැටි ට සිටිනතශක් තමු් නශ් ශ ේ අධයශපනශ ්  

ාැ්  ශප් වශ තිශබන ාක්ෂතශව ශකටි කර් න මම වැඩ කර් ශ්  නැත. 

තමු් නශ් ශ ේශේ ේ  ා අධයශපන   ම්පූර්ට කර් න තමු් නශ් ශ ේට 

ිනෂයත්ව ක් පිපතනමනවශ ිර ශ. ගරු නිශ ෝජය කාශනශ කතුමනි  ශම් 

අව ාාශශ දී මම ප්රසි ධිශේ එතුමශටත්  එතුමශශේ කැබිනට් මණ්ඩක ටත්  

හිටපු අධයශපන ඇමති ආචශර්  ාහනශ ක මැතිතුමශටත් මශේ අවාංක 

 ාතුති  පුා කර් න කැමැතියි.එ 

ගරු නිශ ෝජය කශරක  භශපතිතුමනි  එාශ ගරු කලිත් 

ඇතුකත්මුාලි ඇමතිතුමශ මහශපොළ ේ  ා අධයශපන ිනෂයත්ව භශර 

අරමුාක පනත් ශකටුම්පත ශම් පශර්ලිශම්් තුවට ශගශනන 

අව ාාශශ දී එශක   ඳහ්  කළශ. 

එාශ එතුමශ ිතශ කුඩශවට  එතුමශශේ ශපෞ ගලික මුාලි්  

රුපි ල් ා ාහ ක් භශරකශර තප්පුවක් මඟි්  තැ් පත් කරකශ 

ආරම්භ කළ මහශපොළ ේ  ා අධයශපන ිනෂයත්ව භශර අරමුාක අා 

වන විට කශාංකී  ිනෂය පරම්පරශශ  ිහළ අධයශපන   ඳහශ 

ාැවැ් ත පිළි රටක් කබශ දීකශ තිශබනවශ. 2982දී පළමුශව්  

ිනෂයත්ව කබශ දීකශ තිශබ් ශ්  ාරුව්  හශරසි  විසිශාශනකුට 

පමටයි. එාශ ම කට රුපි ල් (00යි දීකශ තිශබ් ශ් . ඒ  ඳහශ 

වැ  කරකශ තිශබන මුාක රුපි ල් මිලි න (.(යි.   ගරු කක්ෂාම්  

ිරපතඇල්ක මැතිතුමශත් මශ  ම  එක  ශවනවශ ඇති. අපි ඒ 

කශකශේ -299( වන විට-  විපක්ෂශේ ම් ත්රීවරු ශක  සිටිශේ. 

විපක්ෂශේ ම් ත්රීවරු ශක  සිටි කශක  තුළදී ගරු ලිලිත් 

ඇතුකත්මුාලි මැතිතුමශ ිතශම වැාගත් මහත්මශ ශ  පශකනශේ 

ප්රතිමූර්ති ක් ව ශ ්  මහශපොළ ිනෂයත්ව භශර අරමුාක ඇති 

කරකශ  ඒ  ඳහශ මුාල් ේප ශ ග් න ාැරූ ේත් ශහ ට විපක්ෂ  

ව ශ ්  අපි කවාශවත් අකුල් ශහළුශ  නැහැ. එතුමශ 

ශකොතරැයි ක් ආරම්භ කළශ අශමශතයතුමශශේ  ජනශධිපතිතුමශශේ 

අනුමැති  ඇතිව. මම කවාශවත්  ාවීප් ටිකට් එකක් -ශකොතරැයි ක්

- අරශගන නැහැ. නමුත් ශම් රශට් ාරුව්  ශවනුශව්  ආරම්භ කළ 

මහශපොළ ිනෂයත්ව භශර අරමුාක ශවනුශව්  අපි කවුරුත් 

මහශපොළ ශකොතරැයි ගත්තශ. රශජය  ාං ාාශ  වයව ාාශපිත 

මණ්ඩකවක ඒ ශකොතරැයි වික්කශ. ජීවිශත්ට ශකොතරැයි ක් ගත්ශත් 

නැති අ  ඒ  ත් ක්රි ශවට ේා  කර් න ිර කශ ශකොතරැයි ගත්තශ. 

එතුමශ රට පුරශම පශ ල්වක මහශපොළ ශවශළඳ ප්රාර් න  

පැවැත්වූවශ. ඒ මහශපොළ මඟි්  ේප ශ ගත් මුාල්වලි්  ශකොට ක් 

ඒ අරමුාක  ඳහශ කබශ ගත්තශ. 

යළ ට  එතුමශ එඥශන ාර් නඑ ිර කශ ශවනම   රශවක් 

ආරම්භ කළශ.   ශමශනයශ ්  විපක්ෂශේ අ ට නම් ශම් වශ ශේ 

කශක ක ශමොනවත් ලි ් න ශා් ශ්  නැහැ. නමුත් එතුමශ හැම 

ාශම එතුමශශේ  ාං ාකශරකවරු් ට නි ම කරකශ තිබුටශ  ආර්කයක 

විායශව පිළිබඳව මශග්  ලිපි ක් කබශ ග් න ිර කශ. එතුමශ ශම් 

පශර්ලිශම්් තුවට අලුත් නශ කත්ව ක් කබශ ශාමි්  කටයුතු කළශ. 

විපක්ෂශේ අ  අති්   ාංියශ ාත්ත පිළිබඳව  ම්ිරසි වරාක් සි ධ 

වුටශ නම්  එතුමශශේ කශමර ට ශග් වකශ  ශම්ක නිවැරදිව වි  

යුත්ශත් ශමශ ේ  ිර කශ ශප් වශ ශා් න තරම් පළල් බු ධිම  

අත්ාැකීමක් එතුමශට තිබුටශ. ඒ නි ශ ිතශ විිනෂාට ශක   අග  කළ 

යුතු අ  අග  කර් නත්  එතුමශ විශ චන  කරන අ  ිතශම 

වැාගත් විධි ට විශ න  කර් නත් කටයුතු කළශ. එවැනි 

ආාර් වත් ශ  පශකන ප්රතිරූප ක් ශක  එතුමශ කටයුතු ිරීම 

නි ශ  299( ව ර වනවිට ාරුව් ට ම කට රුපි ල් 2 300ක් 

බැගි්  ිනෂයත්ව ( 400ක් දු් නශ. ඒ  ඳහශ රුපි ල් මිලි න 86ක් 

වි ාම් ශවකශ තිබුටශ. 102( ව ර වනශකොට ම කට රුපි ල් 

1 640ක් වි ාවවිායශක ිනෂය ් ට ිනෂයත්ව ව ශ ්  කබශ දු් නශ. 

102( වර්ෂශේදී ිනෂයත්ව 26 000ක් කබශ දු් නශ.  එතශකොට 

ිනෂයත්ව  ඳහශ ාරන වි ාම රුපි ල් බිලි න එක ාක්වශ වැඩි 

වුටශ. 1029 වර්ෂශේදී ඒ කබශ ශාන මුාක රුපි ල් ( 040 ාක්වශ 

වර්ධන  ශවකශ තිබුටශ; 27 400 ශාශනකුට ිනෂයත්ව කබශ දු් නශ. 

ඒ ිනෂයත්ව  ඳහශ රුපි ල් බිලි න 2.3ක් වැ  කරකශ තිබුටශ. 

1010 වර්ෂශේදී ම කට රුපි ල් 4 040ක්  ාක්ෂතශ අනුව කබශ 
ශාන ිනෂයත්ව ට  කැබුටශ.  ශමශනය ිනෂයත්ව  ම කට රුපි ල් 

4 000යි. 27 100ශාශනකුට වර්ෂ කට ිනෂයත්ව මුාල් ශගවශ 

තිබුටශ. රුපි ල් බිලි න 2.(ක් ශම් ිනෂයත්ව  ඳහශ වැ  ශවනවශ. 

ශම් අරමුාක ජශතික වත්කමක් ව ශ ්  පැවතිකශ   සුරක්ක තශකොට 

ශපෝෂට  ශවකශ තමයි තිබුශණ්. 

එතුමශ මහශපොළ ේ  ා අධයශපන ිනෂයත්ව භශර අරමුාක ඇති 

කරන අව ාාශශ  ශම් ගරු  භශශ දී කළ කාශව ශකශරහි මම 

තබතුම් කශශේ අවධශන  ශ ොමු කරවනවශ. ගරු නිශ ෝජය 

කශරක  භශපතිතුමනි  2982 තක්ශතෝබර් 06 වන දින හැ්  ශඩ් 

වශර්තශශ  තීරු අාංක 2633  හ 263( හි ිතශ පැහැදිලිව ශමශ ේ 

 ඳහ්  කර තිශබනවශ: 

"අධයශපන  නිාහ ා වුටත් -අධයශපන  කබශ ගැනීමට  ගශ ාතුවක් අ  

ශනොකළත්- ශවනත් ශ වල් ශ ො ශ ග් නට  තමශවම නඩත්තු කර ග් න 

අර සිසු්  4 000්  3 000කට පමට තරමට අමශරුවක් තිශබනවශ. ශ ො ශ 

බැලීශම්දී අපට ශපනී ගි ශ ඒ තු්  ාශශහ්  2 400ටත් 1 000ටත් අතර 

ගටනකට හු ක්ම අමශරු බව. වි ාවවිායශක ට ඇතුළු ශවකශ වැඩිදුර 

ිශගන  ග් නට ඒ අ ට අමශරුයි  ිනෂයත්ව ක් නැතිව. ඒ නි ශ අපි ශම් 

වි ාවවිායශක ිනෂය ්  ගැන කල්පනශ කර් න ට ඕන . ඒ අ  ේ  ා 

අධයශපන ක් කබශ ග් නට නම්  කරාර ක් නැතිව ිශගන ග් නට නම්  

ඒ අ ට ඒ  ඳහශ අව ාාශව තිශබ් න ට ඕන . ඒ අ ට එමම ශහට මශේ 

ක ම බීම ටික ශ ො ශග් ශ්  ශකොශහොමා?එ ිර ශ කල්පනශ කර් නට සිදු 

වුශටොත් ඒ අ  ශකොශහොමා ඒ අ ශේ මන  දියුණු කර ග් ශ් ? එශහම 

වුශටොත් ඒ අ ශේ මන  දියුණු කර ගැනීශම් වයශපශරශේ ඒ අ ට 

නිසි ශකශරව ශ ශා් න බැහැ. එශහම වුටශම පශඩු ශව් ශ්  ඒ ිනෂය ශට 

පමටක් ශනොශවයි. අපි කල්පනශ කර් න ට නරකයි ශම්ක ශකශනකුශේ 

ශපෞ ගලික ශා ක්  ිර ශ. ශම්ක මුළු රටටම බකපශන අාහ ක්. රටට 

ශ ේව ක් කර් නට පුළුව්  ශමොළ ක් ඇති ඒ ිනෂය ශට තහුශේ මන  

ේපපතම ප්රමශටශ ්  දියුණු කර ග් නට බැපත ශවනවශ නම්  ඒශක් පශඩුව 

මුළු රටටමයි. අපි කල්පනශ කරනවශ   ාංවර්ධන  ගැන. අපි ිර නවශ  ශම් 

රට දියුණු ශවන රටක් කර් නට ඕන   ිර ශ. අපි ිර නවශ  ෙඅපි 

ශනොදියුණු තත්ත්ව ක ි් න ශහොඳ නැහැෙ ිර ශ. එශහම නම් රශට් 

නශ කත්ව  ග් න -ශ  පශකන ව ශ ්  පමටක් ශනොශවයි- ශනොශ ක් 

වයශපශරවක  ශනොශ ක් ක්ශෂේත්රවක සුදුසු ේපශා ා ශා් නට  මහ් සි ශවකශ 

වැඩ කර් නට  රම  ශා් නට පුළුව් කම ඇති  ශහොඳම පු ගකයි්  ශම් 

රශට්  මශජ ට ග් නට ඕන . ඒකයි ශම් අරමුාශල් අරමුට.එ  

ශමම අරමුාශල් ආරක්ෂශව  ඳහශ භශරකශර මණ්ඩක ක් පත් 

කරන එක ගැනත් එතුමශ ිර ශ තිශබනවශ. එම හැ්  ශඩ් වශර්තශශ  

තීරු අාංක 2631 හි එතුමශ ඒ ගැන ශමශහම ිර ශ තිශබනවශ: 

"ශමම ිනෂයත්වවක අපක්ෂපශත භශව  තහවුරු කර් න අපි ශමම 

අරමුාකට ශහොඳ භශරකශර මණ්ඩක ක් පත් කර් නට ශ ෝජනශ කර 

තිශබනවශ.  ශමශිකක ්  හැටි ට අා අප නම් කර් ශ්  ශම් අ යි. 

ශරේෂාධශධිකරටශේ අ විනි ාච කශරතුමශ ( භශපති   ේ  ා අධයශපන 

විෂ  භශර අමශතයවර ශශේ අමශතයශාං ශේ ශල්කම්වර ශ එහි එක් 

 ශමශිකකශ ක්. එතුමශ තමයි අපට හැම ේපශා ක්ම ශා් ශ් . 

වි ාවවිායශක ප්රතිපශාන ශකොමි ශම්  භශපතිවර ශ  අධයශපන 

අමශතයශාං ශේ ශල්කම්වර ශ  ශව ළඳ විෂ  භශර අමශතයශාං ශේ 

ශල්කම්වර ශ. ඕන  නම්  තවත් ශාශාශනක් පත් කර් න පුළුව් . 

ශ  පශකනඥ ්  අතපත්  ශමම භශරකශර මණ්ඩක ට පත් ව් ශ්  මශ 

විතරයි. යට ශහේතුවක් හැටි ට ිර ් න පුළුව් කම තිශබ් ශ්  ශම් වැඩ 

පිළිශවළ මශ පට්  ගත් එකයි. මමත් ශනොහිටි  නම් වඩශත් ශහොඳයි 

ිර කයි මශ කල්පනශ කර් ශ් . ආරම්භශේදී විතරක්වත් මට ි් න  යි 

බකකරන නි යි මම ඒ ිල්ලීම භශර ගත්ශත. මශේ අාහ   

ශ  පශකනඥශ ක් හැටි ට ශනොශවයි  එහි  ශමශිකකශ ක් හැටි ට ේ  ා 

වැාගත් භශරකශපතත්ව ක් ිටු කර් නටයි.එ  

ඒ අනුව එම භශරකශර මණ්ඩකශේ  භශපතිවර ශ ව ශ ්  

ශරේෂාධශධිකරටශේ අ විනි ාච කශරතුමශ තමයි මහශපොළ 

භශරකශර අරමුාක භශරව දිගටම සිටිශේ. නමුත් අවශ නශවකට  

පසුගි   හ පශකන රජ   ටශත් කාංකශ  ිතිහශ ශේ ිරසි  දිශනකත් 

491 492 



පශර්ලිශම්් තුව 

ශනොවූ විරූ පපත ශා්  ශමම මහශපොළ  ම්බ් ධශ ්  විවිධ වාංචශ  

දූෂට  අක්රමිකතශ අ ශමශනය ප්රමශට ක් සිදුශවකශ තිශබන බව මම 

ශම් අව ාාශශ දී ශම් ගරු  භශවට ාැනුම් ශා් න කැමැතියි. ශම්ක 

මශේ අාහ ක් ශනොශවයි. අපි අති්   -විශ ේෂශ ්  අා ආණ්ඩුශ  

සිටින අ  අති් - ශමයි්  ා ම ිර්  පාංගුවක ශා ක් වුටශ නම්  

විපක්ෂ  එ  අරශගන  න ක්රම  පිළිබඳ මට හිතශග් න පුළුව් . 

ඒ තරම් සි ලු ශානශ ඇ ක් වශශේ  ආරක්ෂශ කළ  විවිධ රජ ්  

 ටශත් ශපොදු ව ාතුවක් ශක  රැකපු  ශම් ිනෂය ් ට කැශබන මුාල් 

-නිරශයුධ  අවිහිාං ක  අ රට ිනෂය ් ට කැශබන මුාල්- ශකොල්ක 

ක ශම් මහශ ජශවශරමක් ශම් තුළ තිබුටශ.     
 

ෙරු නිපයෝජ කාරක සවාෙතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, you have three more minutes. 
 

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

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

මට  ආණ්ඩු පක්ෂශේ ශවකශශව්  තවත් විනශඩි 20ක් කබශ 

ශානවශ  ිර වශ  ගරු නිශ ෝජය කශරක  භශපතිතුමනි.  

ගරු නිශ ෝජය කශරක  භශපතිතුමනි  1024.02.24 දින සිට 

1028.21.32 ාක්වශ කශක  තුළ රජශේ ආ තනවක සිදුවී ඇතැයි 

 ැකශකන දූෂට  වාංචශ පිළිබඳ ශ ො ශ බැලීම  ඳහශ පත් කළ 

ජනශධිපති ශකොමිෂ්   භශශ  වශර්තශව මම ශම් අව ාාශශ  

සවාෙත* කරනවශ. 

ඒ වශශේම  පශර්ලිශම්් තු ප්රකශ න මශකශ අාංක 284 - ශපොදු 
වයශපශර පිළිබඳ කශරක  භශශ  ශාවන වශර්තශවත්  නවවන 
පශර්ලිශම්් තුශ  ශපොදු වයශපශර පිළිබඳ කශරක  භශ රැ ාවීශම් 
මහශපොළ අරමුාශල් ආශ ෝජන කළමනශකරට  පිළිබඳ විශ ේෂ 
විගටන වශර්තශවත්   ජනශධිපති නීතිඥ පශලිත කුමශරසිාංහ මහතශ 
විසි්  ිදිපතපත් කර තිශබන මහශපොළ ේ  ා අධයශපන ිනෂයත්ව 
භශර අරමුාක විසි්  ශ්රී කාංකශ ශතොරතුරු තශක්ෂට ආ තනශේ 
මශකශබ් මණ්ඩපශ හි ආශ ෝජන  ිරීම පිළිබඳ වශර්තශවත්  
මහශපොළ ේ  ා අධයශපන ිනෂයත්ව භශර  අරමුාශල් ආරම්භ   
ක්රි ශකශපතත්ව   දුෂාකරතශ හශ වර්තමශන තත්ත්ව  පිළිබඳ 2982 
සිට 1012 ාක්වශ ප්රධශන කරුණු ඇතුළත් වශර්තශවත් මම ශම් 
අව ාාශශ දී  සවාෙත* කරනවශ.  

වාංචශවට  දූෂට ට  අක්රමිකතශවට එශරහි වන කවුරු ශහෝ ශම් 
රශට්  ි් නවශ නම්  තවු් ට ශම් රශට් මහ ාවල් සිදු වුට මහ 
බැාංකුශ  මුාල් ශකොල්ක  වශශේම ාැවැ් තම මහශපොළ වාංචශව 
පිළිබඳ කරුණු ඇතුළත් ශම් වශර්තශ ටික ිර වශ ගත්තශම හෘා  
 ශක්ක  ට එක ව ඒ පිළිබඳව අවශබෝධ ක් කබ් න පුළුව් . ඒ 
නි ශ අපට ප්ර ාන කටත් මුහුට ශා් න සි ධ වුටශ. ශම් වාංචශ 
ප්රමශට  නි ශ ශරේෂාධශධිකරටශේ වර්තමශන අගවිනිසුරුතුමශ 
එවකට ේ  ා අධයශපන අමශතයවර ශ ව ශ ්  සිටි මට ිර වශ   
එිරසිම රැ ාවීමකට  හභශගි ශව් න බැහැඑ ිර කශ. ඒ අව ාාශශ  
මම අගවිනිසුරුතුමශ මුට ගැසිකශ එතුමශ  ම  නික ව ශ ්  දීර්ඝ 
 ශකචිඡශවක් පැවැත්වූවශ. මම එතුමශට ිර වශ  එකලිත් 
ඇතුකත්මුාලි මැතිතුමශ අශප්ක්ෂශ කළ ආකශර ට ශම් අරමුාශල් 
 භශපති ධුර  ශකශ ේ ශහෝ  ාර් නඑ ිර කශ. නමුත් එතුමශ ිර වශ  
එශමොනම ශහේතුවක් නි ශවත් ශම්  භශපති ධුර  ාර් න බැහැ. 
ශමොකා  ඒ කශක  තුළදී මහශපොළ ේ  ා අධයශපන ිනෂයත්ව භශර 

අරමුාක  ක්රි ශත්මක කරනශකොට හිටපු අ විනි ාච කශරතුමශත් 
ශනොාැනුවත්වම ශම්  ටකපට ක්රි ශවකට පටකවශ තිශබනවශ. 
ශමොනවශ ශහෝ ප්ර ාන ක් ඇති වුශටොත් අව ශන තී් දුව ශා් ශ්  
ශරේෂාධශධිකරට  නි ශ  අගවිනිසුරුතුමශ ව ශ ්  ශම් 
ළබැඳි ශව්  අතශර් ගැටුමක් ඇති ශවනවශඑ  ිර කශ. ඒ 
අව ාාශශ දී  රශට් ේ  ා අධයශපන  භශර අමශතයවර ශ ව ශ ්  
මම ශ ෝජනශ කළශ  එශම්ක ජශතික අරමුාකක් නි ශ ශම්  ාහශ 
ශරේෂාධශධිකරටශේ ශවනත් විනි ාච කශරවරශ ක් නම් කර් නඑ 
ිර කශ. එතුමශ ිර වශ  එඒකත්  ශධශරට නැහැ  එයිනුත් 
ළබැඳි ශව්  අතර ගැටුමක් ඇති ශවනවශ. එම නි ශ ඒක 
කර් නත් බැහැඑ ිර කශ.  

ගරු නිශ ෝජය කශරක  භශපතිතුමනි   අා අපි  ාංශ ෝධන ක් 
ශේනවශ. ාැනට මම තමයි එම අරමුාශල්  භශපති. ම ත ිතිහශ   
තුළ එම අරමුාශල්   භශපති ධුර  අවුරුදු තුනක් මම ාරශ 
තිශබනවශ. ඒ කශක  තුළ  ත පහකවත් වාංචශවක්  දූෂට ක්  
අක්රමිකතශවක් වීම  ඳහශ නි ම ආකශරශ ්  ශහෝ අනි ම් 
ආකශරශ ්  අපි ාශ ක ශවකශ නැහැ.  සි ලුම ිනෂය ් ට 
ිනෂයශධශර ශගවීශම්  පසු  පසුගි  වර්ෂ ශාශකහි බිලි න 
ශාකකට වඩශ වැඩි අතිපතක්ත ක් මහශපොළ ේ  ා අධයශපන 
ිනෂයත්ව භශර අරමුාක මඟි්  ේප ශ තිශබනවශ. අතිපතක්ත ක් 
ේප ශ තිශබනවශ පමටක් ශනොව  තවදුරටත් වත්කම්  ාංවර්ධන  
ිරීශම් අරමුණි්  -වත්කම් අඩු ිරීම  ඳහශ ශනොශවයි.- 
ජශතය් තර සිසු්  ශවනුශව්  වි ාවවිායශක නගර ක් ඇති ිරීම 
 ඳහශ මිල්ක ව ප්රශ  ශේ රජ ට අ ත් අක්කර 200කට වඩශ වැඩි 
ිඩම් ප්රමශට ක්  මිලි න (00කට ිරට්ටු මුාකක් රජ ට ශගවශ 
මම කබශ ශගන තිශබනවශ. ගරු නිශ ෝජය කශරක  භශපතිතුමනි  
අශප් කශක  තුළදී අපි මහශපොළ ේ  ා අධයශපන ිනෂයත්ව 
අරමුාක රැකකශ තිශබනවශ; වර්ධන  කර තිශබනවශ; අරමුාකට 
අයිති වත්කම් ප්රමශට  සි  ගටනි්  වැඩි කරකශ තිශබනවශ. ඒ 
වශශේම online ශකොතරැයි ක් පට්  ගැනීමත්   විශ   භශෂශ 
පිළිබඳ වි ාවවිායශක ක් ආරම්භ ිරීමත් -වි ාවවිායශක 
විායශ තන ක්- සිදු කර තිශබනවශ. අනුරශධපුර  වි ල් නගර ක් 
බවට පත් ශකොට ශම් අරමුාකට මුාල් කබශ ගැනීම  ඳහශ වන 
වැඩ ටහ්  රශින ක් ආරම්භ ිරීශම් ශ ෝජනශවත් මහශපොළ 
ේ  ා අධයශපන ිනෂයත්ව භශර අරමුාල් මණ්ඩක  විසි්  අනුමත 
කර තිශබනවශ. ගරු නිශ ෝජය කශරක  භශපතිතුමනි  තවදුරටත් 
ශම් අරමුාක අශප්  භශපතිත්ව   ටශත් තිබීම  ශධශරට නැහැ. 
කලිත් ඇතුකත්මුාලි ඇමතිතුමශ සිතුවශ වශශේ ශ  පශකනඥ ්  
ශමවැනි අරමුාල්වක  භශපතිත්ව  ාැීම  ශධශරට නැහැ. අපි ශම් 
පනත මඟි්  ශ ෝජනශ කර් ශ්   අග විනිසුරුතුමශ ශම් අරමුාශල් 
 භශපතිත්ව  ාර් ශ් ත් නැත්නම් ාැනට සිටින 
විනි ාච කශරතුම් කශ  භශපතිත්ව   ාර් ශ් ත් නැත්නම්  
අතිගරු ජනශධිපතිතුමශ විසි්  නම් කරන ශරේෂාධශධිකරටශේ 
විරශම ගි  විනිසුරුතුශමකු ශම් අරමුාශල්  භශපති ධුර   ඳහශ පත් 
කර් න ිර කශයි. ඒ  ාංශ ෝධන  ශමහි ඇතුළත් ශවනවශ. එ ට 
තවත්  ාංශ ෝධන ක් තිශබනවශ.  ම් ශක ිර්  එවැනි 
විනි ාච කශරවර කු ශ ො ශ ගැනීමට ශනොහැිර වුවශහොත් රජශේ 
හිටපු විගටකශධිපතිවර කු- 
 

ෙරු අිතත් මාන්නපාපෙරුම මහතා 
(மாண்புமிகு அஜித் மான்னப்பபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ෙරු නිපයෝජ කාරක සවාෙතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, what is the point of Order?  

 

ෙරු අිතත් මාන්නපාපෙරුම මහතා 
(மாண்புமிகு அஜித் மான்னப்பபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

මමත් මහශපොළ ිනෂයත්වකශියශ ක්. ගරු ඇමතිතුමනි  

තබතුමශ ිර න විධි ට ඒ තනතුරට අ විනි ාච කශරතුමශ එ් ශ්  

493 494 

[ගරු  (ආචශර්   බ් දුක ගුටවර්ධන  මහතශ] 

————————— 
*  පුසනතකාලපේ තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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නැත්ශත් ඇයි ිර න එකට ශහේතුව ශ ො ශ වර්තමශනශේ එ ට 

පිළි ම් ශ ො ් න අපට බැපතා? [බශධශ ිරීමක්] 
 

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

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

තබතුමශ කරුටශකර ශත්රුම් ග් න. පසුගි  ආණ්ඩුව කරපු 

ශ  නි ශ - [බශධශ ිරීමක්] ි ාශ ල්කශ අහග් නශකෝ. මශ ශම් ගරු 
 භශවට ඇත්තටම සිදු වුණු ශ  ිර වශ. ි ාශ ල්කශ ආණ්ඩුව 

 ටශත් ඇති වුණු ශ  නි ශ අගවිනිසුරුවර කු තවදුරටත් ශම් 

තනතුර ාැීම ප්රතික්ශෂේප කරනවශ. එතශකොට අ 

විනි ාච කශරතුමශට බක කර් න මට ශහෝ ශම් ගරු  භශවට  ශහෝ  

ශවනත් ශ  පශකනඥ කුට අයිති ක් නැහැ. ඒ නි ශ - [බශධශ 
ිරීමක්] එශහම දු් නශට මශ හැම ාශම - ාශකශලිකව- ශම් 

පශර්ලිශම්් තුශ  ඇමතිවර කු ව ශ ්  ි් නවශා? මට එශහම 

 හතික ක් ශා් න පුළුව් ා? අපි හැම ාශම ඇමතිවරු ව ශ ්  

ි් ශ්  නැහැ. ශම්වශ කවාශ කවුරු අතට  යිා ිර කශ කවුරුවත් 

ා් ශ්  නැහැ. ඒ නි ශ අනශගත  ශවනුශව්  ශම් ගරු  භශවට 

තිශබන වගකීම තමයි  ඒ අරමුාක වඩශ ශහොඳට සුරක්ක ත කර  

ශාන එක. අ විනි ාච කශරවර ශ  නැත්නම් ශරේෂාධශධිකරටශේ 

හිටපු විනි ාච කශරවර කු - 
 

ෙරු අිතත් මාන්නපාපෙරුම මහතා 
(மாண்புமிகு அஜித் மான்னப்பபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

තළුශ  කැක්කුමට ශකොට්ශට් මශරු කරනවශ වශශේ වැඩක් ශ් .  
 

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

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

අශ් ! තබතුමශ වි ාවවිායශක ට ගි  එක ගැනයි මශ ශම් 

කල්පනශ කර් ශ් . කලිත් ඇතුකත්මුාලි හිටපු ඇමතිතුමශ 

මහශපොළ ේ  ා අධයශපන ිනෂයත්ව භශර අරමුාක පට්  ගැනීශම් 

පරමශර්ා  මශ ිර වශ. ඒ පරමශර්ා ට පටහැනිව ශම්වශ සි ධ 

වුශණ් ඇයි ිර කශත් මශ ිර වශ.  මම ාැනට ඒ අරමුාශල්  භශපති 

ධුරශේ හිටි ශට  මම හැමාශම ශම් ඇමති ධුරශේ ි් ශ්  නැහැශ් . 

යටප ාශ ේ තව ාව ක තව ශකනකු ඇවිල්කශ පසුගි  ආණ්ඩුව 

කශකශේ කරපු වැශඩ්ම කශළොත් එාශට ශමොකා ශව් ශ් ? ඒ නි ශ 

විනි ාච කශරවර කු ශහෝ හිටපු විගටකශධිපතිවර කු ශමහි 

 භශපති ධුර ට පත් ිරීම  ඳහශ වන  ාං ශ ෝධන  අා අපි ිදිපතපත් 

කරනවශ.   

ශාවන  ාංශ ෝධන  මඟි්  ශම් අරමුාශල් ශ ශපොළ ශපොදු 

ශ ශපොළ  ටතට පත් කරනවශ. ඒ නි ශ මි්  ිදිපත ට  ම්ිරසි 

වාංචශවක්  දූෂට ක්  අක්රමිකතශවක් වුශටොත්   ශපොදු ශ ශපොළ 

පනත  ටශත්යි කටයුතු කර් ශ් . මහශපොළ ේ  ා අධයශපන 

ිනෂයත්ව භශර අරමුාශල් භශරකශර මණ්ඩක ත්  එහි නිකධශපතනුත්  

ශ ේවක කශරකශදීනුත් ිර න සි ලුශානශම ඒ  ටතට ගැශනනවශ.  

ඒ නි ශ ශම් ශ ශපොළ ශපොදු ශ ශපොළ පනතට  ටත් ිරීමයි අනික් 

අරමුට ව් ශ් . 

තු් වන අරමුට තමයි  ශම් ේාශර කර්තවය  කරකශ  අශප් 

රටටත්  රශට් අනශගත ටත්  හපතක් වන ශක  ශ  පශකන 

නශ කත්වශේ වගකීශම් භූමිකශව ිෂාට කරකශ ිතශම ේාශර ජශතික 

ශමශහවරක් ිටු කළ වැාගත් ශ  පශකනඥ කු වූ එතුමශශේ -ගරු 

කලිත් ඇතුකත්මුාලි මැතිතුමශශේ- නම ඒ අරමුාකට ඇතුළත් 

ිරීම. එරූපාං ජීරති මචිචශනාං - නශමශගොත්තාං න ජීරතිඑ ිර කශ 

බුදුරජශට්  වහ් ශ ේ ශ  නශ කරකශ තිශබනවශ. රූප  දිරශ 

 නවශ  මිනිසු් ශේ නම විතරයි ිතිපත ශව් ශ් . ඒ නි ශ රජ  

ව ශ ්  එතුමශට ශගෞරව ක් ව ශ ්  අපි තීරට  කරකශ 

තිශබනවශ   එමහශපොළ ේ  ා අධයශපන ිනෂයත්ව භශර අරමුාකඑ  

එකලිත් ඇතුකත්මුාලි මහශපොළ ේ  ා අධයශපන ිනෂයත්ව භශර 

අරමුාකඑ බවට පත් කර් න. එතුමශට ශනොනිමි ශමශහවරක් 

තිබුශණ්. ඒ ශමශහවර නිම කර් න බැපත වුටශ.  

ගරු නිශ ෝජය කශරක  භශපතිතුමනි  එතුමශ ිල්කශ අ ාවන 

අව ාාශශ දී ගරු දිශ් ෂා ගුටවර්ධන ඇමතිතුමශත්  ගරු කක්ෂාම්  

ිරපතඇල්ක හිටපු ඇමතිතුමශත්  මමත් ශම් ගරු  භශශ  සිටි ශ. 

එතුමශ 2992  ැප්තැම්බර් ම  14 වන දින පශර්ලි ශම්් තුශ දී කළ 

කාශශ  සිාංහක අනුවශාශේ  ඳහ්  ශකොට ක් මශ ිදිපතපත් 

කරනවශ. එම හැ්  ශඩ් වශර්තශශ  21( වන තීරුශ  ශමශ ේ 

 ඳහ්  ශවනවශ. 

"මශ ිල්කශ අ ාවීමට තීරට  කරන විට රජශේ මුළු මහත් ප්රචශරක 

 ් ත්ර ම මට එශරහිව ශ ොාවනු ඇතැයි මම ාැන සිටිශ මි. ගුව්  විදුලි ට 

හශ රූපවශහිනි ට අප ශවනුශව්  ශව්  කර් නට කශක ක් නැත. මශේ 

ිල්කශ අ ාවීම පිළිබඳව ශහෝ මශ අනුගමන  කළ ශ සු ඇමතිවරු් ශේ 

ිල්කශ අ ාවීම් පිළිබඳව ශම්තශක් ිරසිදු ප්රවෘත්ති ක් ශනොදු්  ඒ අ ශග්  

යටත් වඩශ ශා ක් බකශශපොශරොත්තු වි  හැිරා?  

අවශ නශව් ත භශවශේ පත්කටම ිරඳශ බැ  තිශබන රජශේ පුවත්පත්ා 

දීනත්වශේ හශ දූක තභශවශේ ගැලී සිටින නි ශම මධය ාා පශධක ් ශේ 

වි ාව නී ත්වශ ්  ගිලිහී ශගො ා ඇත. ශම  පශර්ලිශම්් තුශ  බකතක හශ 

ශගෞරවනී ත්ව  ප්රතිෂාධශපන  ිරීම  ඳහශ ශගන  න ශමශහවරක් මි  

පු ගකශ කුට එශරහිව කරන  ටනක් ශනොවන බව මශ පුන පුනශ පැහැදිලි 

කළා රජශ ්  පශකන වන පුවත්පත් ආ තනවලි්  පළ ශකශරන දීන 

ප්රිකශ කල්පනශ කර් ශ්  එ  මටත් මශේ  ග ් ටත් ශපෞ ගලිකව 

දුෂාධ ප්රහශර එල්ක කර් නට සුදුසු ශහේතුවක් හැටි ට . ි්  තවු් ශේ 

අධමභශව ත් අපශේ තර්ක විතර්කවකට මුහුට ශා් නට ශනොහැිර 

බාංශකොශකොත්භශව ත් මැනවි්  පිළිබිඹු ශවයි. එවැනි ශබොළඳ 

ේත් ශහ ් ශග්  මශ පතාවීමට ශහෝ මශ අවධර් වත් ිරීමට ශනොහැිර . 

ශම් පශර්ලිශම්් තු ම් දිර  තුළදීම අප ශවත එල්ක කරන කා 

අත්ශබෝම්බ කට ශගොදුරු වීශම් ප්රතිලක ක් හැටි ට මශ 2987 දී බරපතළ 

ශක  තුවශක කා බව තබට මතක ඇතැයි සිතමි. එාශ හශ ාකමිර්  ශම්  

මශ සුවපත් වූශේ වැඩි ව ශ ් ම මහ  ාංඝ ශ වහ් ශ ේශග්  හශ අනය 

ආගමික පූජය පක්ෂශ ්  ශම් ම ශම් රශට් සි ලු තරශතිරම්වක 

ජනතශවශග්  මශ කා ආිනර්වශා ශහේතු ශකොට ශගන . මම තවුනට 

 ාශකශලිකවම ට  ගැති ශවමි.එ 
 

ෙරු නිපයෝජ කාරක සවාෙතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Minister, you have two more minutes.  
 

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

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

ගරු නිශ ෝජය කශරක  භශපතිතුමනි  මම ික්මනි්   අව ්  

කර් නම්.  

ඒ ශ  පශකන ක්රි ශ පිළිශවත අව ශනශේ කලිත් ඇතුකත්මුාලි 

මැතිතුමශ රුදුරු ශක  මරට ට පත් වුටශ. මහශපොළ 

ිනෂයත්වකශී ්  ාහ ා ගටනක් ශම් අරමුාලි්  ශගොඩ ගි ත් 

අවශ නශවකට පටු ශ  පශකන අරමුණු  හිත අ  විසි්  එතුමශශේ 

අව ්  කටයුතු කරන ාවශ ේ කාංකශශ  සි ලුම වි ාවවිායශක තුළ 

ිරසිම ශකොඩි ක් එ වීම තහනම් කර තිබුටශ. කෘතශ දී 

මනුෂයශ කුට කෘතශ දීත්ව  ාක්වනවශ ශවනුවට  වි ාවවිායශක 

තුළ ඒ ප්රතිකශභ කබන අ ට එතුමශ ශවනුශව්  සුදු ශකොඩි ක් 

ාම් නවත් අව ර ශනොදු්  අවශ නශව් ත තත්ත්ව ක් අශප් රශට් 

තිබුටශ. එ   එතුමශ ජීවත් වූ කශකශේදීම ාැක තිබුටශ.  එතුමශශේ 

ප්රකශ   තුළ ඒ ගැනත් ිර ශ තිබුටශ. ගරු නිශ ෝජය කශරක 

 භශපතිතුමනි  මශ ිහත  ඳහ්  කළ හැ්  ශඩ් වශර්තශශ  තීරු 

අාංක 214  ටශත් -එතුමශශේ ප්රකශ ශේ- ශමශ ේ  ඳහ්  වනවශ:   

"අප දි ත් කළ ශම් අරගක  ිතශ දීර්ඝ වූවක් වි  හැිර . ශමම 

කශක  තුළ අපට ගැරහුම්වකටත්  කටුකවූත්  අ ාලීකවූත් පහරදීම්වකටත් 

කක් වීමට සිදු වි  හැිර . අ තය ්  හශ කරුණු විකෘති ිරීම් වැනි අවි 

495 496 



පශර්ලිශම්් තුව 

ආයුධ අපට විරු ධව පශවිචිත් කරන අවි ගබඩශශ  තිබි  හැිර . අප 

ාැනටමත් ඒවශ ර  බකශ ඇත්ශතමු. ශකශ ේ වුව අශප් පැත්ශත්  අශප් 

කටයුතුවකදී ධම්මපා ට ඇතුළත් වන බුදු්  වහ් ශ ේශේ අමතක කළ 

ශනොශහන ේපශ   ්  විසි්  අප ශමශහ වනු කබනු ඇති බව මට තබට 

 හතික ශකොට ිරව හැිර . 

 

'මෘදු බවි්  ශකෝප ජ ගත හැිර  

නිර්ශකෝී භශවශ ්  ශකෝභ  ජ ගත හැිර  

 තයශ ්  මශ ශව ජ ගත හැිර  

 තය ම කතශ කර් න 

තබට දීමට හැිර හැම ශා ක්ම ශා් න 

ිරසිවිශටකත් ශකෝප ශනොව් නෙ  

 ාතුතියි.එ 

ශකෝප ශනොවී අශප් ශම් මහශපොළ ේ  ා අධයශපන ිනෂයත්ව 

භශර අරමුාක සුරක්ක ත ිරීමට එකතු ශවකශ වැඩ කර් න ිර න 

ආරශධන  කරමි්   ශම් පනත් ශකටුම්පතට අාශළ  ාංශ ෝධන ටික 

 ම්මත කර ශාන ශක  ිල්කමි්  මශේ වචන ිරහිප  අව ්  

කරනවශ. 

 ාතුතියි. 

 

ෙරු නිපයෝජ කාරක සවාෙතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. (Dr.)  Rajitha  

Senarathne. You have 12 minutes. 

 
 

[පූ.භශ. 22.44 ] 

 

ෙරු (වවද) රාිතත පසේනාරත්න මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித சசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 

ගරු නිශ ෝජය කශරක  භශපතිතුමනි  අා දින ශම් ගරු  භශවට 

ිදිපතපත් කර තිශබන ශ ෝජනශ අතපත්   ජශතික ඖෂධ නි ශමන 

අධිකශපත  පනත  ටශත් ශගන එන නිශ ෝග පිළිබඳව කාශ 

කර් න මම බකශශපොශරොත්තු වනවශ.  

අා  වනශකොට ඇත්තටම අපට වි ශක ප්ර ාන කට මුහුට 

ශා් න සිදු ශවකශ තිශබනවශ. ශම් රශට් ආහශර ද්රවය හි  ශවකශ 

තිශබනවශ  ශගොඩනැඟිලි කර්මශ් ත ට අව ය ශ වල් හි  ශවකශ 

තිශබනවශ. ශම් විධි ට රශට් හැම තැනකම ශනොශ ක් ද්රවයවක 

හි  ක් පවතිනවශ. ඒ වශශේම මිනි ාසු ාපතද්රතශශව්  ශපශළමි්  

ි් න ශවකශශ  ශරෝගී් ට අව ය ඖෂධ නැති තත්ත්ව කුත් අා 

නිර්මශට  ශවකශ තිශබනවශ.  

ශම් වනශකොට රජශේ ශරෝහල් 80ක් පමට අතයව ය ඖෂධ 

ශනොමැති බවත් වශර්තශ කරනවශ. එ  වශර්තශ කර් ශ්  

රජශ ් මයි  ඒ ආ තනවලි් මයි. ශම්කට ප්රධශනම ශහේතුව  

ශඩොකර් හි   ිර කශ අපි ා් නවශ. ඖෂධ පමටක් ශනොශවයි  මම 

ශ ෞිය අමශතය ධුර  ාැරූ කශකශේදී ශ ෞිය ශ ේවශව සි  ට 

සි  ක්ම ශනොමිශල් කබශ දීම  ඳහශ කටයුතු කළශ. එශතක් මුාල් 

ශගවශ කබශ ගත් stent එක  අක්ක  කශච   hearing aid එක  කර්ට 

 ාංි   හ කෘ්රිම අ ාකය ඇතුළු සි ලු ශ වල් ශනොමිකශේ කබශ 

ශා් න ක්රි ශ කළශ. නමුත්  අා ඒවශ ශනොමිශල් කබශ දීශම් වැඩ 

පිළිශවළත් කඩශකප්පල් ශවකශ තිශබනවශ.  

මම ාැක්කශ  සිපතමත් රශමනශ ක ිර කශ ශකශනක් මුහුණු 

ශපොශත් තබශ තිශබන  ටහනක්. ශම්ක මට දු් ශ්  මශේ 

මිත්රශ ක්. යශේ තමයි ශම්ක මුහුණු ශපොශත් ලි ශ තිශබ් ශ් . එහි 

 ඳහ්  වනවශ  එරට පුරශම ේ ශබශහත් හි  ක්. ශරෝහල්වක 

ශරෝගී්  සි  ගටනි්  මි   ති. අා හදි ාසි කටවත් ග් න 

පැන ශඩෝල් ශපත්තක් කඩවක නැහැ.  ශම  සි  ට සි  ක්  තය 

ශතොරතුරිරඑ ිර කශ.  

 තහු එම  ටහනට  ටි්  තවදුරටත් ලි ශ තිශබනවශ  

එෆශමසි ිර්  ශබශහත් ග් නත්  ල්ලි නැහැ. මට මීය ටත් වඩශ 

අ රටකමක් ශකොයි් ා?එ ිර කශ. ඒ වශශේම  මුහුණු ශපොශත් 

තවත්  ඳහනක් තිශබනවශ. ඒ  චමිල් වීරසිපතවර්ධනශේ. ඒකම 

අනුමත කරකශ තිශබනවශ  මිහිදුම් නුව්  ිර කශ ශකශනක්. 

එි ා ර රශිකත ශනොමිශල් දු් නු අක්ක  කශච ාැ්  Vision Care 
එශක්   ල්ලි දීකශ ග් න ඕන . රුපි ල් 14 740 යිඑ ිර ශ එහි 

තිශබනවශ. අා ප්රධශනම ශ ෞිය අව යතශ  පුරශලීම ශම් න ශම් 

තත්ත්ව ට පත් ශවකශ තිශබනවශ.  

ගරු ඇමතිතුමනි  මට යශේ ශපශර්ාශ ාව ක ශරෝගිශ ක් 

ිර වශ  තහුට stent එකකට කක්ෂ පහ ගටශ්  ශගව් න සිදු වූ 

බව. තයිශරොයිඩ් ශරෝග ට ග් නශ තයිශරොක්සි්  ඖෂධ  ාැ්  

ශකොශහේවත් නැහැ. අශප් රශට් ප්රසි ධ  ශවනත් ශ  පශකන 

පක්ෂ ක් ශවනුශව්  කාශ කළ ශකශනක් මශේ ශහොඳ ිර කශ 

 ඳහ්  කර තිශබනවශ  එශමශතක් කල් තයිශරොක්සි්  ඖෂධ  

හම්බ වුටශ. අා තයිශරොක්සි්  ඖෂධ  නැහැ.  තයිශරොක්සි්  

ඖෂධ  තිශබන තැනක් ශප් ව් නඑ ිර කශ.  

මික පශකන  අා නශමිකව තිශබ් ශ් . ශමොකා  ෆශමසිවක මික 

පශකන ක් නැහැ. ඖෂධ ිතශ ිහළ මික ගට් වකට අා අශළවි 

ශවනවශ. අපි එාශ stent  ඳහශ පශකන මිකක් නි ම කළශ  රුපි ල් 
204 000ක් ශක . රුපි ල් කක්ෂ තුනහමශරට තිබුණු stent එක අපි 

රුපි ල් 204 000ට අඩු කළශ. නමුත් අා ඒ මික පශකන  

බකපශ් ශ්  නැහැ.  

අා ශම් ඖෂධ හි  ට ශහේතු ශමොනවශා? පළමුවැනි එක තමයි  

විශ   විනිම  හි  . ඒ නි ශ ඖෂධ ආන න  ිතශම අමශරු 

ශවකශ තිශබනවශ. ශම්ක අපි විතරක් ශනොශවයි  

තමු් නශ් ශ ේකශට හිතවත් අ ශේ  ශම් ආණ්ඩුව දිනපු ශවකශශ  

නටපු කට්ටි ශේ පුවත් පත වන එඅරුටඑ පුවත් පතත්  ඳහ්  

කරනවශ. ශමොකක්ා එහි ිර කශ තිශබ් ශ් ? 

"ඖෂධ ආන න  ිරීම  ඳහශ ට වර ලිපි නිකුත් ිරීමට 

ශඩොකර් ශනොමැති බව වශණිජ බැාංකු ප්රකශ  ිරීම ශහේතුශව්  

ආන නකරුව්  ාැඩි අපහසුතශවට පත්ව ඇත.....  

2021 වර්ෂශේ අශගෝ ාතු ම  ඖෂධ මික සි  ට නව ිර්  

ිහළ ාැමීය මට ජශතික ඖෂධ නි ශමන අධිකශපත   හ ඖෂධ 

 ැප උම හශ නිෂාපශාන  පිළිබඳ රශජය අමශතයශාං   විසි්  අව ර 

කබශ ශාන කදී. ඒ වන විට ඇශමපතකශනු ශඩොකර ක් රුපි ල් 

276කට අශකවි වුවා ශම් වන විට එ  රුපි ල් 130 ික්මවශ ඇති 

බව ඖෂධ ආන නකරුව් ශේ කර්මශ් ත මණ්ඩක  පැවැ.  . 

අමුද්රවය මික ිහළ   ම නි ශ ශ්රී කාංකශශ  පැරසි ටශමෝල් ශපති 

නිපා වීම ා අ ඩශළ වී ඇත. පැරසිටශමෝල් ශපත්තක පශකන මික 

රුපි ල් එකයි  ත පන ා නව ිර. අමු ද්රවය මික ිහළ   ම නි ශ 

එම පශකන මිකට පැරසිටශමෝල් නිපාවි  ශනොහැිර බව  මශගම් 

විසි්  ශප් වශ දී තිශබ්.එ 

ශම් න ශම්ක තමයි ඇත්ත තත්ත්ව . ාැ්  ආන න  කරන 

ඖෂධ  ඳහශ වන ශඩොකර ක නික මික රුපි ල් 103ක් වුටශට  

බැාංකු ගශ ාතුත් එක්ක එ  රුපි ල් 104ක  රුපි ල් 120ක 

තත්ත්ව ට පත් ශවනවශ. ඒ නි ශ ඒකත් ඖෂධ හි  ට 

497 498 

[ගරු (ආචශර්   බ් දුක ගුටවර්ධන  මහතශ] 
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බකපශනවශ. ඖෂධ මික පශකන  කශළේ ශඩොකර  රුපි ල් 29(ට 

තිබුණු කශකශේ. අපි ශඩොකර  රුපි ල් 24( ාක්වශ වැඩි වුටශම 

පළමුවැනි වැඩි වීම කළශ; ශඩොකර  රුපි ක 276 ාක්වශ වැඩි 

වුටශම ශාවැනි වැඩි වීම කළශ. ගි  අවුරු ශ  අශගෝ ාතු මශ ශේ 

12 වැනිාශ ශඩොකර  රුපි ල් 103ට තිබුටශ. නමුත් රජ  අතයව ය 

ඖෂධ මික නි ම කශළේ ශඩොකර ක මික රුපි ල් 29(ක් ශක  

ගටන  කරකශ. අා නික මික රුපි ල් 103ක් ශවකශ තිශබනවශ. ශම් 

ශඩොකර් හි  ත්  මික පශකන  පිළිබඳ කශරට ත් හි් ාශ ඖෂධ 

හි  ක් අා ඇති ශවකශ තිශබනවශ. ඒ වශශේම  අතයව ය ශනොවන 

ඖෂධ ශගන ඒම  ඳහශ ආන නකරුව් ට ශඩොකර් එකකට 

රුපි ල් 1(0ක්  රුපි ල් 140ක් වි ාම් කර් න සිදු ශවනවශ.  ඒ 

මිකට ඖෂධ ශගනැල්කශ  තවු්  කර් ශ්  ශමොකක්ා? මික 

පශකන ක් නැතිව ඒ ඖෂධ ශබාශ හපතනවශ. ඒ නි ශ ඇත්තටම 

ශරෝගී්  වි ශක අපහසුතශවකට පත් ශවකශ තිශබනවශ.  

ශමහිදී අප ාැනග් න ඕන  අශනක් කශරට  ශම්කයි. 

කාංකශ ශ  cold chain එකක් තිශබ් ශ්  ඖෂධ ගබඩශ ිරීශම්දී 

විතරයි. ශවන ිරසිම භශණ්ඩ කට එශහම අව ය නැහැ. ඒවශ 

ශ ල්සි  ා අාං ක 14ට වඩශ අඩු ේෂාටත්ව ක්  ටශත් තබශග් න 

ඕන . එශහම ති ශග් න ශජනශර්ටර් ඕන . ශජනශර්ටර්වකට 

ි් ධන ඕන . ි් ධන මික ිහළ ගිහිල්කශ. ඒකත් බකපශනවශ  

ඖෂධවක වි ාමට. ඒ වශශේම ට වර ලිපි ක් -LC එකක්- විවෘත 

කළශම  ඒශක් අ් තිම මික ශගව් න ාව ා 280ක් -මශ  හ ක්- 

ිල්කනවශ. ජනප්රි  වි ශක  මශගම් ශම් ශකෝ ශ සිවකට එක  

ශව් ශ්  නැහැ. ිතශ ශහොඳ  මහර ඖෂධ කාංකශ වට ශග් ව් ශ්  

නැහැ  ශම් ඇති ශවකශ තිශබන ශඩොකර් හි   ශහේතුශව්  රජ  

පනවශ තිශබන ශකෝ ශ සි හි් ාශ.  

අශනක් කශරට  තමයි  වරශ ට එන බඩු ටික වරශශ ්  

එළි ට ග් න බැපත වීම; clear කරග් න බැපත වීම.  

ශඩොකර් හි   නි ශ එම භශණ්ඩ නිාහ ා කර ග් න බැපතව 

 මහර ශවකශවට ාව ා ගටනශවක් එහි තිශබනවශ. ඒ නි ශ 

demurrage ශගව් න සිදු ශවනවශ. මට  මහර  මශගම් පව ශ 

තිශබනවශ  demurrage විතරක් අවුරු ාකට රුපි ල් මිලි න 

300කට වඩශ ශගවශ තිශබන බව. ශම් තක්ශකොම  භශණ්ඩ මිකට 

බකපශනවශ.  

ඒ වශශේමයි  ේ ධමන ත්. සි  ට තුනට හතරට තිබුණු 

ේ ධමන  අා සි  ට 2(ත් ික්මවශ තිශබනවශ. ශම් ේ ධමන  

නි ශ තවත් ප්ර ාන ඇති ශවනවශ. ඒ නි ශ භශණ්ඩවකට අාශළ cost 

එක වැඩි ශවනවශ. ඒ ශහේතුශව්  මහශ වි ශක අර්බුා ක් අා 

තිශබ් ශ් . ජශතික ඖෂධ නි ශමන අධිකශපත  ශමශතක් 

තක්ශකොම පහසුකම්  ක ශ ගත්තශ online ක්රම ට. ඒ ශගොල්ක්  

ිර ් ශ්  ඒක ිතශම ශහොඳට  පශරාෘ යභශවශ ්  -

විනිවිාභශවශ ් - ශකරුණු බවයි. ාැ්  ඒකත් නැහැ.  

මම විශ ේෂශ ් ම රජ ට ිර නවශ  ශම් ප්ර ානවකට පිළිතුරු 

නැති නි ශ තව මශ  ශාකතුනක්  න ශකොට  මහර 

ආන නකරුව්  තවු් ශේ ආන න නැවැත්වීමට ක්රි ශ කරන බව. 

එශහම වුශටොත්  ේ ඖෂධ හි  ක් කාංකශශ  ඇති ශවනවශ. එ  

අපට පවශ බකපශනවශ. ශම් වි ාතර ාැනගත්තශට ප ාශ ේ ශකෝකටත් 

ිර කශ මම මශ  හ කට අව ය මශේ ශබශහත් ටික ගබඩශ කර 

ගත්තශ. එශහම ශනොකශළොත්  ශවන ශකොශහ්  ග් නා? ආහශර 

වශශේම ශබශහත් ිර ් ශ් ත් ශරෝගී් ට අතයව ය ශා ක්. ශම් 

ාව ාවක අව ය ඖෂධ නැතිව පිළිකශ ශරෝගී්  කී ශාශනකු මි  

 නවශා ිර ශ අපි ා් ශ්  නැහැ. ශම්ක තමයි  ාශර්ා . මම ශම්ක 

ශපෞ ගලිකව ඇමතිතුමශට ිර න ශා ක් ශනොශවයි. රජ  මැදිහත් 

ශවකශ කාශ කරකශ ඖෂධ පිළිබඳ ප්ර ාන  වහශම වි ඳ් න. 

අශනක් ගැටලුව තමයි  නව ඖෂධ ලි ශ පදිාංත් ට ශනොශ කුත් 

තහාංත් තිබීම.  මහර අ  ිර ් ශ්   එඖෂධ අලුති්  ලි ශපදිාංත් 

කරන ශකොට ශකොකු තහාංත් තිශබනවශ.  මශගම් ශාකකට විතරක් 

ිරසිම තහාංත් ක් නැහැ.එ ිර කශයි. ඒ ශගොල්ක්   මහර ඒවශ පැ  

1(්  කර ග් නවශ  ිරසිම තහාංත් ක් නැතිව. ඒ නි ශ ශවශළඳ 

ශපොශළේ සිදු ව් ශ්  ශමොකක්ා? එකම කශණ්ඩශේ ඖෂධ වහශම 

ශග් ව් න එක් ශකශනකුට ිඩ ශානවශ. අශනක් කට්ටි ට ඒ 

 ඳහශ මශ  හ  අට ගත ශවනවශ. එතශකොට එක් අශ කුට ඒ 

ඖෂධ  ශග් වශ මශ  හ ක් විතර තනිව කශභ කැබීමට හැිර ශව 

තිශබනවශ. ඒ ඖෂධශේ මික පශකන  කරකශ නැත්නම් තහු තම් ට 

පතසි මිකකට ඒක විකුටනවශ. ඒක තමයි වුශණ් Antigen Test 

kitsවකටත්. එක  මශගමකට ශග් ව් න අව ාාශව දු් නශ. 

අශනක්  මශගම් ිරසිවකට ඒ අව ාාශව දු් ශ්  නැහැ. 

අශනක් ගැටලුව ඇති ශවකශ තිශබ් ශ්  ලි ශපදිාංත්  අලුත් 

ිරීශම්දීයි. ඒ අ  ිර නවශ  කලි්  ඒ  ඳහශ ගත වුශණ් මශ  හ යි 

ිර කශ. 1012 ජනවශපතවක  ඖෂධ  හ medical devices  ඳහශ 

ලි ශපදිාංත්  ිල්කපු අ ටත් තවම එම ලි ශපදිාංත්  කැබිකශ නැහැ. 

හැබැයි  මුාල් පවශ අ  කරශගන තිශබනවශ. ලි ශපදිාංත්  

කැශබ් ශ්  නැහැ. ඒකට ශහේතු ාක්ව් ශ් ත් නැහැ. අශනක් එක 

තමයි  ආන න බකපත්ර කබශ දීශම් ප්රමශා . ි ා ර ආන න 

බකපත්ර ක් ග් න පුළුව්    ති තුනිර් . ාැ්  මශ  තුනක් විතර 

 නවශ. ඒ අ  ිර ් ශ්   එහිදීත් අර කලි්  ිර පු  මශගම්වකට 

බශධශවක් නැහැ ිර කශයි. ඒ ශගොල්ක් ට වහශම ලි ශපදිාංත්  

කැශබනවශ. NMRA එකට කාශ කළශට  එහි කශ එක්කවත් කාශ 

කර් න බැහැ. ේඩ ිඳකශ පහළටම ඒ ප්ර ාන  තිශබනවශ.  

අශනක් කශරට   ාත්ත ශහොරකම. ාැ්  ඒක එශහමම  ට 

ගිහිල්කශ තිශබනවශ. අශනක් ශහොරකම් හශ  මශනවම ඒ 

ශහොරකමත් අව ශනශේදී  ට ගිහිල්කශ තිශබනවශ. මුලි් ම අපට 

ඇඟිල්ක දිගු කළශ. ඒක තප්පු කරග් න බැපත වුටශ. ඇත්ත ශ ො ශ 

ගත්තශ. නමුත් ඒ ාත්ත ශහොරකම ගැන ාැ්  ිරසිම කාශවක් නැහැ. 

එශහම ශා ක් සිදු වුටශා ිර කශ ා් ශ් ත් නැහැ වශශගයි. ාැ්  

එහි online ප ධති ශමොකවත් නැහැ. ාැ්  manual කටයුතු ිරීමට 
පට්  අරශගන  වි ශක අ ාකයරතශවක් එහි ඇති ශවකශ තිශබනවශ. 

එහි වත්ම්   භශපතිතුමශ  හ CEO ිර න ශාශානශම ඇවිත් 

තිශබ් ශ්  පිටති් . ඒ නි ශ තවු් ට ඖෂධ පිළිබඳව ිරසිම 

අවශබෝධ ක් නැති බව හැශමෝම පිළිග් න ඕන . තවු්  ඒ 

අවශබෝධ  කබශ ග් ශ්  කනිෂාධ ඖෂධශ දි් ශග් . ඒ අ ශග්  

අවශබෝධ  කබශශගන තමයි තවු්  ඒ කටයුතු කර් ශ් . 

 
ෙරු නිපයෝජ කාරක සවාෙතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up.  
 

ෙරු (වවද) රාිතත පසේනාරත්න මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித சசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 

තවදුරටත් කරුණු ිර ් න මට ශවකශව නැහැ.  අව ශන 

ව ශ ්   මට ිර ් න  තිශබ් ශ්  ශමචිචරයි  ගරු නිශ ෝජය 

කශරක  භශපතිතුමනි. 

කැබිනට් මණ්ඩක ට ගිහිල්කශ ශම් කරුණු අවධශරට  කරකශ  

ජනශධිපතිවර ශට  මුාල් ඇමතිවර ශට ිර කශ ිහත කී ප්ර ාන 

වහශම වි ඳ් න. තව මශ  තුනිර්  විතර ේ ඖෂධ හි  ක් 

ඇවිත් ශම් රශට් ශරෝගී්  වි ශක ප්රමශට ක් මැශරන තත්ත්වශ ්  

ශම් රට ශබ්රශග් න අව ය වැඩ පිළිශවළ ක්රි ශත්මක කර් න. 

අශප් බක ක්ති ඇමතිතුමශ  විදුලිබක ඇමතිතුමශ වශශේ ඇවිල්කශ 

TV එශක්  අපට ශ  නශ පවත්ව් න එපශ; රශට් මිනිසු් ට ප්ර ාන 

499 500 



පශර්ලිශම්් තුව 

ිර ් න එපශ. ඒවශ කාශ කර් න කැබිනට් මණ්ඩක  තිශබනවශ; 

මුාල් ඇමතිවර ශ ි් නවශ; අගමැතිවර ශ ි් නවශ; 

ජනශධිපතිවර ශ ි් නවශ. ඇමතිවරු් ට ප්ර ාන වි ඳශග් න බැපත 

නම් ඒ තැ් වකට ගිහිල්කශ ශම් කරුණු ගැන ිර කශ  සිදු ශව් න 

 න මහශ ශේාවශචකශ ්  රට ශබ්රශ ග් න ිර කශ මම ිල්කශ 

සිටිනවශ.  

 ාතුතියි. 
 
 

 

[අ.භශ. 21.07 ] 

 

ෙරු සිංසිංර ජයපකොඩි මහතා (පේශීය පවදකම් ප්රවර්ධන, 

ග්රාමීය ය හා ආයුර්පේද පරෝහල් සංවර්ධන හා ප්රජා පසෞඛ 

රාජ අමාතතුමා)   
(மாண்புமிகு சிசிர ஜயபகாடி - சுசதச கவத்திய முகறகளின் 

சமம்பாடு, கிராமிய மற்றும் ஆயுர்சவத கவத்தியசாகலகள் 

அபிவிருத்தி மற்றும் சமூக சுகாதார இராஜாங்க அகமச்சர்)  
(The Hon. Sisira Jayakody - State Minister of Indigenous 
Medicine Promotion, Rural and Ayurvedic Hospitals 
Development and Community Health) 

ගරු නිශ ෝජය කශරක  භශපතිතුමනි  ජශතික ඖෂධ නි ශමන 

අධිකශපත  පනත  ටශත් ිදිපතපත් කළ නිශ ෝග ශාකක්   හ 

මහශපොළ ේ  ා අධයශපන ිනෂයත්ව භශර අරමුාක ( ාංශ ෝධන  

පනත් ශකටුම්පත පිළිබඳව විවශා කරන ශමම අව ාාශවට 

 ම්බ් ධවීමට කැබීම මට  තුටක්. අශප් රශට් ශරෝගී ජනතශව 

ශවනුශව්  නිසි ශක  ඖෂධ  ැප උම  ඳහශත්  ශවශළඳ ශපොළට 

හි  ිර්  ශතොරව ඖෂධ නිකුත් ිරීම  ඳහශත්  විශ ේෂශ ් ම 

ශරෝහල් ප ධති  තුළ ඖෂධ සුකබ ිරීම  ඳහශත් අව ය 

ක්රි ශමශර්ග ගැනීශම් අරමුණි්  තමයි අා ශම් ජශතික ඖෂධ 

නි ශමන අධිකශපත  පනත  ටශත් වූ නිශ ෝග පනව් ශ්  ිර ශ අපි 

ා් නවශ. 

ශම් කාශ කරන ශමොශහොත වනවිටත් අශප් රශට් ශ ෞිය 

ක්ශෂේත්රශේ බරපතළ ගැටලු රශින ක් ඇති ශවකශ තිශබනවශ. එක 

පැත්තිර්  ශහා නිකධශපත්   හ  මහර වෘත්ති   මිති වැඩ 

වර්ජන ක් ආරම්භ කර තිශබනවශ. අා වෘත්ති   මිති අරගළ 

ශවනුවට ශ  පශකන අරගළ ශමශහ ව් න ඇතැමු්  කටයුතු 

කරන බව අපට ශපශනනවශ. ශකෝකශේ ිරසිම රටක් 

විශ ේෂශ ් ම ශරෝගී ජනතශව බිල්කට  ගනිමි්   ශරෝගී ජනතශවට 

එශරහිව ශ ෞිය ක්ශෂේත්ර  තුළ වැඩ වර්ජන ශමශහ ව් ශ්  

නැහැ. නමුත් අා වනවිට ශරෝගී ජනතශවට  එශරහිව වැඩ වර්ජන 

ශමශහ වන තත්ත්ව කට පත් ශවකශ තිශබනවශ. පසුගි  

ආණ්ඩුවට  ම්බ් ධ පශර්ලිශම්් තු ම් ත්රීවරු්    මහර හිටපු 

ඇමතිවරු් ශේ සුවච  කීකරු මිත්ර ්   තමයි ශම්  ට් වකදී  

ප්ර ාන ඇති කරමි්  සිටි් ශ්  ිර කශ අපට ශපශනනවශ. වෘත්ති  

 මිති අරගළ කරකශ  ශ ේවක ් ශේ වරප්ර ශා කබශ දීම 

 ම්බ් ධශ ්  අපි සි ලු ශානශම එක  ශවනවශ. ඒ ගැන ිරසිම 

තර්ක ක් ඇත්ශත් නැහැ. නමුත් අා  මහරු් ශේ  ම්  ම් ිල්ලීම් 

දිහශ බැලුවශම ිතශම අවශ නශව් ත තත්ත්ව ක් තිශබන බව තමයි 

ශපශන් ශ් .  

ගරු නිශ ෝජය කශරක  භශපතිතුමනි  පසුගි  දිනවක ගුරු-

විදුහල්පති වැටුප් විෂමතශව  ම්බ් ධශ ්  වර්ජන ක් පැවති බව 

තබතුමශ ා් නවශ. ඒ අව ාාශශ  අශප් රජ  තවු් ශේ මූලික වැටුප් 

වැඩි කළශ. තවු්  දීර්ඝ කශලීනව ිල්කපු  ම්  ශධශරට ිල්ලීමක් 

ශවනුශව්  තමයි ගුරු වැටුප් වර්ජන  නිමශ කරමි්  එම ිල්ලීම් 

අප රජ  මඟි්  කබශ දු් ශ් . ඒ නි ශ ගුරුවරු් ශේ මූලික වැටුප 

ශහා ශ ේවශේ  හ ශ ෞිය ක්ශෂේත්රශේ  මහර කශර්  මණ්ඩකවක 

මූලික වැටුප ික්මවශ ගි ශ. හැබැයි  ශමතැනදී අපි අමතක 

ශනොකළ යුතු ශා ක් තිශබනවශ. ගුරුවරු් ට අතිකශක දීමනශ 

නැහැ; ශවනත් දීමනශ නැහැ. නමුත් ගුරුවරු් ට කබශ ශාන වැටුප 

 ැකිරල්කට අරශගන අා ශහා ශ ේව  ට  ම්බ් ධ අ ත්  ශ ෞිය 

ක්ශෂේත්රශේ අශනක් වෘත්ති   මිතිත් ේ ශඝෝෂට ක් දි ත් කර 

තිශබනවශ. ශ ෞිය ක්ශෂේත්රශේ ඇතැම් අ ශේ මූලික වැටුප 

ආරම්භ ශව් ශ්  රුපි ල් 31 114ිර්   බව තබතුමශත්  ා් නවශ 

ඇති  ගරු නිශ ෝජය කශරක  භශපතිතුමනි.  අපි වගකීශම්  

ිර නවශ   අතිකශක පැ  240 එකතු කළශම  දීමනශ ඇතුළුව 

රුපි ල් 78 000කට වැඩි වැටුපක්  3 වැනි ශරේණිශේ ශහා 

නිකධශපතශ කුට කැශබන බව. ාළ ව ශ ්  ගත්තශම  තවු් ශේ 

වැටුප්  හ දීමනශවක එකතුව රුපි ල් කක්ෂ ක් පමට ශවනවශ.  

නමුත් ගුරුවරු් ශේ වැටුප  ාාශවරයි. තම් ට ිගැ් වූ 

ගුරුවරු් ශේ මූලික වැටුප එක්කයි අා තවු්  තම් ශේ වැටුප  

  ඳ් න  ් ශ් . ගුරුවරු් ශේ මූලික වැටුප වැඩි කළ නි ශ අා 

තවු්  ඒ ගැන ප්ර ාන කරමි්  සිටිනවශ.  

යළ  කශරට  ශම්කයි. අා වෘත්ති   මිති අරගළවක 

ශ ශාන පුහුණු ශජයෂාධ ශහා නිකධශපතශ කුශේ වැටුප  හ තහුට 

කැශබන දීමනශවක එකතුව ගත්තශම ඒ ප්රමශට  රුපි ල් 

එක්කක්ෂ හැත්ත හත්ාහ ට වඩශ වැඩියි.  ශ ෞිය ක්ශෂේත්ර ට 

 ම්බ් ධ අමශතයවර කු  විධි ට මම ඒක වගකීශම්  ිර නවශ. 

තවු් ශේ වැටුප්  හ දීමනශවක එකතුව රුපි ල් එක්කක්ෂ 

හැත්ත හත්ාහ ට වඩශ වැඩියි. දීමනශ ඇතුළුව ාළ ව ශ ්  තවු්  

රුපි ල් කක්ෂ ශාකක වැටුපක් කබශ ග් නවශ.  එශ ේ තිබි දීත් 

තමයි ිතශම අ. රු ආර්කයක වටපිටශවක්  ගැඹුරු ආර්කයක අර්බුා ක් 

රට තුළ ශගොඩනැගී පවතින ශමවැනි ශ කශවක තවු්  ශරෝගී 

ජනතශව බිත්ති ට ශහේත්තු කරමි්  වරප්ර ශා කබශ ගැනීම  ඳහශ  වූ 

ශම් කටයුත්ත සි ධ කර් ශ් .  

අශප් රටට ආාර  කරන   ශරෝගී ජනතශවට ආාර  කරන 

ශ ෞිය ක්ශෂේත්රශේ සි ලු ශානශට අපි ිර නවශ  ශම් අව ාාශශ   

ශරෝගී ජනතශව අ රට කර් ශ්  නැතිව අාශළ බකධශපත්  එක්ක 

 ශකචිඡශ කරකශ  ශධශරටම  වූ එක තශව් ට  මශනුක ක වූ 

එක තශව් ට අනුව කටයුතු කර් න ිර කශ.  ඒ වශශේම තම්  

කරන ඒ ේතුම් වෘත්තිශේ ශගෞරව  ආරක්ෂශ කරශගන කටයුතු 

කර් න ිර ශත් මම ිර නවශ.  අශනකුත් රජශේ ක්ශෂේත්රවකට 

වඩශ වැඩි වැටුප්  හ දීමනශ කබන ශ ෞිය ක්ශෂේත්ර ට  ම්බ් ධ 

ශහා නිකධශපත් ශගනුත්  අශනකුත් නිකධශපත් ශගනුත් මශ  ිල්කශ 

සිටිනවශ   ශමවැනි දුෂාකර අව ාාශවක ශරෝගී ජනතශව බිල්කට 

ග් න එපශ ිර කශ.  අපි ා් නවශ   ශකොවිඩ් ව ාංගත තත්ත්ව  

හමුශ  අා වන විට අශප් රට ිතශ  හපත් ආකශ රශ ්  

කළමනශකරට  කරශගන  න බව.  එවැනි තත්ත්ව කට අශප් 

රට පත් කර ග් න පුළුව්  වුශණ්   එහිදී කබශ දු්  ිතශම ශහොඳ 

නශ කත්ව  නි ශයි. ඒ පිළිබඳව අතිගරු ජනශධිපතිතුමශ ප්රමුි 

රජ   ශ ෞිය අාං   ආරක්ෂක අාං   හ එම ක්ශෂේත්රවකට 

 ම්බ් ධ සි ලු අාං වකට අශප් ශගෞරව  හශ ප්රටශම  

පිපතනමනවශ.  

ගරු නිශ ෝජය කශරක  භශපතිතුමනි  අා  තවත් අර ගළ ක් 

මම ාැක්කශ. ඒශක්  ට්  පශධ  වුශණ්  එ ර විවක සි ලු පීධ 

නැවත විවෘත කරවුඑ ිර න එක. ඒත් එක්කම යශේ තවත් 

වෘත්තී   මිති අරගළ ක් මම ාැක්කශ. එහි  ට්  පශධ  තමයි  

එපශ ල් නිවශඩු දු් නශ නම්  වහශ පිපතශවනුත් ව ශ ාමවුඑ ිර න 

එක; එපිපතශවනුත් නිවශඩු දි වුඑ ිර න එක. ශම්  එකම 

ක්ශෂේත්රවකට  ම්බ් ධ නිකධශපත් . අපි ා් නවශ  ළමයි 200ට අඩු 

පශ ල්  ළමයි 100ට අඩු පශ ල් අශප් රශට් ( 000ක් විතර තිශබන 

බව. ේ  ා ශපළ විභශග  පවතින ශම් කශකශේ තවු් ට නිවශඩු දීකශ 

තිශබ් ශ් .  එම පශ ල්වක ගුරුවරු  හශ  මහර  වෘත්තී   මිති 

අාං  පසුගි  කශකශේ ේ ශඝෝෂට  කළශ  එ ප්රශාමික පශ ල් ටිකත් 

501 502 

[ගරු  (වවාය  රශිකත ශ ේනශරත්න  මහතශ] 
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ව ශ ාමවුඑ ිර කශ.   ශම්  මහර අරගළවකදී බිල්කට ග් ශ්  

කශවා? එක්ශකෝ ශරෝගී්   එශහම නැත්නම් අහිාං ක ාරුව්   

එශහම නැත්නම් ශම් රශට් අහිාං ක ජනතශව.  අශප් රශට් ශ ෞිය 

ක්ශෂේත්ර  පැත්ශත්  ගත්ශතොත්  ශම් දුෂාකර තත්ත්වශ ්  රට මුාශ 

ගැනීම  ඳහශ රජ  ශම් වන විට  රශට් ශ ෞිය ශ ේව ට ේපපතම 

ාශ කත්ව   හ  ිහළම ප්රතිපශාන කබශ දීකශ තිශබනවශ.   

පසුගි  කශකශේ දී  මහර අ  ශනොශ ක් ශනොශ ක් කාශ 

ිර වශ.   රශිකත ශ ේනශරත්න මැතිතුමශ ිර වශ  එශබශහත් නැති 

ශවනවශ. මිනි ාසු මැශරනවශ; මිනි ාසු  මහ පශශර් මැශරයිඑ ිර කශ. 

මීය ට මශ  ිරහිප කට ශපර වවාය  ාංගම්වක  මහර නිකධශපතනුත් 

එශහම ිර වශ. තවු්  ිර වශ  එ ශා ැම්බර් මශ   වන විට මිනි ාසු 

කක්ෂ  ික්මවශ මැශරනවශ  තක්සිජ්  සිලි් ඩර  ේ ා ්   ් න 

තමයි ශව් ශ්   තක්සිජ්  නැතිව අශප් රශට් මිනි ාසු ාහ ා ගට්  

මැශරනවශඑ ිර කශ. රශට් ජනතශවත්  රජ ත්  ශ ෞිය ශ ේව ත් 

එකමුතු ශවකශ වැඩ කරපු නි ශ ිතශ නිවැරදිව ඒ තත්ත්ව  

කළමනශකරට  කර ග් න පුළුව් කම කැබුටශ. ඒ නි ශ ඖෂධ 

 ම්බ් ධශ ්   පනවන ශම් ශරගුකශසි මත ිදිපත කශක 

පපතචිශේාශේ දීත් රශට්  ඖෂධ හි  ිර්  ඇති ශනොවන ආකශර ට  

කටයුතු කර් න අපට පුළුව් කම කැශබනවශ. අප මුහුට දී 

තිශබන විශ   විනිම  අර්බුා  පිළිබඳව අප සි ලු ශානශටම 

අවශබෝධ ක් තිශබන බව අපි ා් නවශ.  

අා  පුහුණු ශහා නිකධශපතශ කුශේ  ශජයෂාධ ශහා නිකධශපත 

ශකශනකුශේ වැටුප රුපි ල් 277 000ට වඩශ වැඩියි; ාළ ව ශ ්  

ගත්ශතොත් රුපි ල් 100 000ක්.  ඒ හශ  මශනව MLTsකශ  ඳහශත් 

වැටුප් වැඩි වුණු බව මම මතක් කර් නට ඕන .  ශමොකා  තවු්  

භශවිත කරන ේපකරටවකට අනුපශතිකව වැටුප්  හ  අතිකශක 

ශගවනවශ. ඒ විතරක් ශනොශවයි  PHI මහත්වරු් ශේ මශසික 

වැටුප්  හ දීමනශවක එකතුව රුපි ල් 74 000ක ිකක්කම් පසුකර 

තිශබනවශ. ඒ විධි ට ඒ හැම නිකධශපතශ ක්ම අා ශහොඳ තත්ත්ව ක 

ි් නවශ.   අා අප මුහුට ශාන ශම් දුෂාකර ආර්කයක තත්ත්ව  ගැන 

සි ලු ශානශම ශත්රුම් ග් න ඕන . ඒ නි ශ ාැ්  අපි සි ලු ශානශම 

ේත් ශහ කළ යුත්ශත් අශප් රශට් ආර්කයක   ක්තිමත් ිරීමට  හශ 

විශ   රටවකට ඖෂධ ආන න   ඳහශ සිදු කරන වි ාම අවම 

කර ගැනීමටයි. ඒක තමයි ජශතික වැඩ  ැකැ ාම ශව් ශ් .   

ආර්කයක අර්බුා ක් තිශබනවශ; ශඩොකර් පිළිබඳ ගැටලුවක් 

තිශබනවශ.  ඖෂධ හි   නැති කර් න නම්  පළමුව ශ ශී  

ව ශ ්  ඖෂධ නිෂාපශාන  ිරීම අශප් මූලික කටයුත්තක් ශක  

සිදු කර  ගැනීම අතයව ය ශවනවශ.  ඒ  ඳහශ පසුගි  ආණ්ඩුවට 

තිබුණු වැඩ පිළිශවළ ශමොකක්ා? අපි අහනවශ   රශජය ඖෂධ 

නිෂාපශාන  ාං ාාශව අවුරුදු තුනක් ති ාශ ේ වහකශ ාශකශ තම් ශේ 

ශපෞ ගලික හිතමිත්ර ්  එක්ක එකතු ශවකශ ි් දි ශශව්  බශක 

ඖෂධ  -  [බශධශ ිරීමක්] 

 
ෙරු (වවද) රාිතත පසේනාරත්න මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித சசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 

ගරු රශජය ඇමතිතුමශ  ශම්ක ගරු ම් ත්රී  භශව; 

පශර්ලිශම්් තුව.  ශම්  භශව ඇතුශළේ අ තය  ිර ් න බැහැ.  

 

ෙරු නිපයෝජ කාරක සවාෙතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, that is not a point of Order. 
 

ෙරු (වවද) රාිතත පසේනාරත්න මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித சசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 

ගරු නිශ ෝජය කශරක  භශපතිතුමනි  මට ේත්තර ශා් න 

ඕන .  

ෙරු නිපයෝජ කාරක සවාෙතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, that is not a point of Order and this is 

the Hon. State Minister's time.     
 

ෙරු  සිංසිංර ජයපකොඩි මහතා   
(மாண்புமிகு சிசிர ஜயபகாடி)  
(The Hon. Sisira Jayakody) 

ගරු නිශ ෝජය කශරක  භශපතිතුමනි  1024-1029 කශක  

තමයි ශම් රශට් ශ ෞිය ක්ශෂේත්රශේ අුගරුම කශක පපතචිශේා  ශක  

ිතිහශ ගත ව් ශ් .  [බශධශ ිරීමක්] 
 

ෙරු නිපයෝජ කාරක සවාෙතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The Hon. State Minister did not mention the name of 

any Member here.  
 

ෙරු  සිංසිංර ජයපකොඩි මහතා   
(மாண்புமிகு சிசிர ஜயபகாடி)  
(The Hon. Sisira Jayakody) 

ඒ  ශ ෞිය ක්ශෂේත්රශේ අුගරුම කශක පපතචිශේා යි. ඒ නි ශ 

තමයි රජශේ වවාය නිකධශපත් ශේ  ාංගම  ඒ කශකශේ ශම් 

වශශේ දූක ත ඇමතිවරු එපශ ිර කශ  හිටපු ශ ෞිය ඇමතිවර ශට 

විරු ධව ිර ශ . එශහම ිර ශ  අපි ශනොශවයි  රජශේ වවාය 

නිකධශපත් ශේ  ාංගම . අා තමු් නශ් ශ ේකශශේ ශහාංචයි කශ 

ටිකක්  තමු් නශ් ශ ේකශශේ ජශතික කැයි ාතු ම් ත්රී තනතුරු 

ගත්ත ශහාංචයි කශ ටිකක් එකතු ශවකශ වෘත්තී   මිති 

ශමශහ වමි්  අරගළ කරනවශ.  

එාශ රශජය ඖෂධ නිෂාපශාන  ාං ාාශවට ශමොන තරම් 

අපරශධ ක් කළශා බක් න. ශ ශී  ඖෂධ ටික නිෂාපශාන  කළ 

 ාං ාාශව වහකශ  ඒ නිෂාපශාන  නවත්වකශ බශක - [බශධශ ිරීම්]  
ශම්වශ ිර නශකොට පතශානවශ තමයි. ඇත්ත ිර නශකොට පතශානවශ 

ශ් . ි් දි ශශ  pavementsවක තිශබන බශක වර්ගශේ ශබශහත් 

කාංකශවට ශග් වූවශ. [බශධශ ිරීම්] පිළිකශ ශරෝගී්   ඳහශ ිර කශ 
කාංකශවට ශග් වූශ  බශක ශබශහත්. ඒ හරහශ ශ ෞිය ක්ශෂේත්රශේ 

බරපතළ අර්බුා ක් නිර්මශට  වුටශ. අා වන විට මහශචශර්  

ච් න ජ සුමන රශජය ඇමතිතුමශශේ මූලිකත්වශ ්  ශ ශී  

ව ශ ්  ඖෂධ නිෂාපශාන  ිරීශම් කටයුත්තට අපි අත ගහකශ 

තිශබනවශ. ඒක තමයි අශප් දීර්ඝ කශලීන වැඩ පිළිශවළ. 1029 

වර්ෂ  වන විට රශජය ඖෂධ නිෂාපශාන  ාං ාාශශ  පැවැති ේපපතම 

නිෂාපශාන ධශපතතශව වන ශපති හශ කරල් මිලි න 1 300ක ප්රමශට  

ශම් වනවිට මිලි න 3 000 ාක්වශ වැඩි ිරීමට අපි කටයුතු කරකශ 

තිශබනවශ. ිති්   අපි එතුමශට ශගෞරව  පිපතනමනවශ  ශම් 

කටයුත්ත ිරීම ශවනුශව් . ශ ශී  ව ශ ්   ඖෂධ නිෂාපශාන  

ිරීම තමයි ශම් ගැටලුවකට තිශබන එකම වි ුගම.  

අා අපි ඖෂධ නිෂාපශාන ගම්මශන ඇති කරකශ තිශබනවශ. අපපා 

ර   ආනයනය කරන ශ ශී ව නිපාවශ ගත හැිර ඖෂධ  හ අශප් 

රටට ආන න  කර බහුකව භශවිත කරන ඖෂධ වර්ග  

නිෂාපශාන  ිරීම  ඳහශ අා කර්මශ් ත ආ තන රශින ක්  ාාශපිත 

ශවමි්  පවතිනවශ. ශකොේගක ආශ ෝජන කකශපශේ පිහිටශ ඇති 

ි් සියුලි්  එ් නත් නිෂාපශානශගශරශේ ිදිිරීම් කටයුතු ශම් වන 

විට සිදු ශකශරනවශ. 1011 ව ර අව ්  වනවිට එහි නිෂාපශාන 

කටයුතු ආරම්භ ිරීමට අශප්ක්ෂශ කරනවශ. ශම්ක තමයි අශප් වැඩ 

පිළිශවළ ශව් ශ් . අශප් රශට් ඖෂධ සුකභ කර් න නම්  මික අඩු 

කර් න නම්  ශඩොකර් ප්ර ාන ට මුහුට ශා් න නම් ශම්ක තමයි 

ශහොඳම වැඩ පිළිශවළ. එාශ තමු් නශ් ශ ේකශ කශළේ තිශබන 

ආ තනත් වහකශ ාශපු එක ශ් .  

503 504 



පශර්ලිශම්් තුව 

ාැනටමත් ිදිිරීම් කටයුතු අව ්  කරකශ තිශබන ඖෂධ 

නිෂාපශානශගශර ශමොනවශා ිර කශ මම ාැ්  ිර ් නම්. ජශ-ඇළ 

ප්රශ  ශේ පිහිටශ ඇති එ් නත් හශ  ශමශනය ඖෂධ නිෂාපශානශගශර 

ශාශක් වැඩ ාැනටමත් සි  ට 80ක් පමට අව ්  කරකශ 

තිශබනවශ. ශම් ව ර අව ශන වන විට ඒ කටයුතු නිම ිරීමට 

කටයුතු කරනවශ. කටුනශ ක ආශ ෝජන කකශපශේත් ශමවැනිම 

කර්මශ් ත ශකශවක් ආරම්භ කරකශ තිශබනවශ. මහනුවර 

පල්ශල්කැශල් ආශ ෝජන කකශපශේ පිහිටශ ඇති එ් නත් හශ 

නික්ශෂේපට ද්රශවට නිෂාපශානශගශරශේ ිදිිරීම් කටයුතුත් ාැ්  අපි 

කරශගන  නවශ. ශ ශී  ව ශ ්  ඖෂධ නිෂාපශාන  ිරීමට 

රජ  ශගන  න ශම් ක්රි ශාශම   ඖෂධ සුකභ ිරීම හශ මික අඩු 

ිරීම  ඳහශ වන අශප් දීර්ඝ කශලීන වැඩ පිළිශවළ බව මතක් 

කරමි්   තබතුමශටත්  ාතුතිව් ත ශවමි්  මශ නිහඬ ශවනවශ  ගරු 

නිශ ෝජය කශරක  භශපතිතුමනි.  

 

ෙරු නිපයෝජ කාරක සවාෙතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Vijitha Herath. You have 

nine minutes.     
 

 
[අ.භශ. 21.10] 

 

ෙරු විිතත පහේරත් මහතා 
(மாண்புமிகு விஜித சஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු නිශ ෝජය කශරක  භශපතිතුමනි  මට ශපර කාශ කළ 

රශජය ඇමතිතුමශ ිර වශ  එශබශහත් ශග් වීශම්දී ශඩොකර් අර්බුා  
බකපශනවශ. ඇත්තටම රශට් ි ාපිපතතශකවකත් ශබශහත් නැහැ. 
ශබශහත් නැති ශව් න ප්රධශන ශහේතුව ඒවශට අව ය මුාල් 
ප්රතිපශාන නැතිකමඑ ිර කශ. ඒ විතරක් ශනොශවයි ගරු රශජය 
ඇමතිතුමනි  විවිධ වවාය ේපකරට ශග් වපු ශපෞ ගලික 
අාං ශේ ආ තනවකට තබතුම් කශ තවම ඒ මුාල් ශගවකත් නැහැ. 
ශම්ක ශකොශරෝනශ ව ාංගත  නි ශ ඇති ශවචිච ප්ර ාන ක් 
ශනොශවයි. තබතුම් කශශේ ආණ්ඩු පක්ෂශේ ේා  ප්රභශත් 
ගම්ම් පික ඇමතිතුමශ ිතශ පැහැදිලිව රට හමුශ  ිර වශ  එශම් 
ඇති ශවකශ තිශබන ආර්කයක අර්බුා  ශකොශරෝනශ ව ාංගත  නි ශ 
ඇති වුණු අර්බුා ක් ශනොශවයි. ශබොරු ිර ් න එපශ. අපි ඇත්ත 
ිර ් න ඕන එ ිර කශ. ිති්   ාැ්  ආණ්ඩුවට පිළිග් න ශවකශ 
තිශබනවශ  ඇත්ත ශමොකක්ා ිර න එක. ශම්ක ශකොශරෝනශ 
ව ාංගත  නි ශ ඇති වුණු තත්ත්ව ක් ශනොශවයි. ඒ වශශේම එතුමශ 
ිර ශ තිබුටශ  එශම් රට ශම් ආර්කයක අර්බුා ට වැටුශණ් ිවක් 
බවක් නැතිව ට  ගත්ත නි ශඑ ිර කශ. ඒක තමයි ඇත්ත කාශව. 
ිවක් බවක් නැතිව ට  අරශගන ශම් ඇති කරකශ තිශබන දූෂට   
නශ ාති ත් එක්ක තමයි ශම් ආර්කයක අර්බුා  ඇති ශවකශ 
තිශබ් ශ් .  

ශකොශරෝනශ ව ාංගත   ම්බ් ධශ ්  තබතුම් කශ මුල් 
කශකශේ ශකොශහොමා මැදිහත් වුශණ්? පැණි ශබෝතල් ශගනශවශ. 
පශර්ලිශම්් තුවටත් පැණි ශගනශවශ. කාශනශ කතුමශශේ නික 
කශමරශේදීත් පැණි promote  කළශ.  යළ ට  ගශේ මුට්ටි පශ කළශ. 
ඒ විධි ට  මිායශව ප ාශ ේ තමයි තබතුම් කශ ගිශේ. ආණ්ඩුශ  
ඇමතිවරශ කු වන ඩක ා අකහප්ශපරුම මැතිතුමශ අා  ිර නවශ  
එඅපි ි ාශ ල්කශ කශළේ ඒ වශශේ ශමෝඩකම්. ශකොවිඩ්-29 ව ාංගත  
 ඳහශ ආණ්ඩුව විධි ට අපි ි ාශ ල්කශම කශළේ පැණි ශබොන 
එකයි  පැණි ශපෝලිම්වක  න එකයි  මුට්ටි පශ කරන එකයි  
මිායශව ප ාශ ේ  න එකයි විතරයි. අපිට වැරදුශණ් ඒකයිඑ ිර කශ. 
වැක්සි්  එක ශගනශශ  ය ට ප ාශ ේ. ප්රමශා ශවකශ වැක්සි්   
ශගනැල්කශ   ාැ්  වැක්සි්  එක කබශ ගැනීම අනිවශර්  කරකශ 

ගැ ට් ගහනවශ. හැබැයි  තබතුම් කශ මුකදී හිටිශේ ශවන තැනක. 
ඒක තබතුම් කශශේ ආණ්ඩුශ  ඇමතිවරුම අා පිළිග් න 
තත්ත්ව ක් ඇති ශවකශ තිශබනවශ.  

ගරු නිශ ෝජය කශරක  භශපතිතුමනි  NMRA එශක් ාත්ත 

ශහොරකම් ිරීම පිළිබඳව පසුගි  කශකශේ මහත් ආ් ශාෝකන ක් 

ඇති වුටශ. ඒ පිළිබඳව ේ ශවිශේ නඩුවක් තිශබනවශ. නමුත් 

ඇත්තටම ශමොන ාත්තා නැති වුශණ්? Supporting documents ා 

නැති වුශණ්? Scan කරපු documents ා නැති වුශණ්? එශහම 

නැත්නම් real data ටිකා නැති වුශණ්? ඒ   ම්බ් ධශ ්  කරන 

පීක්ෂට ට අා ශමොකා ශවකශ තිශබ් ශ් ? පසුගි  කශකශේ 

CID එක ඒ පිළිබඳව පීක්ෂට පවත්වශශගන ගි ශ. මම ා් න 

විධි ට ඒ මුල් data ටික කබශ ග් න අව ර  කැබුශණ් යශේ 

ාවශ ේ. යශේ හව  තමයි ඒ ඇශමපතකශනු කණ්ඩශ මත් එක්ක මුල් 

data recover කර් න ක  ාති ශවකශ තිබුශණ්. එත  ශකොට හපත 

පැහැදිලියි  ඒ supporting documents නැති ශවකශ තිශබනවශ 

ිර න එක. යළ ට  scan කරපු ඒවශ  backup එශක් තිබුණු ශ වල් 

delete කරකශ තිශබනවශ. ඒ delete කරපු ඒවශශේ තිබුශණ් 

ශමොනවශා? ඒවශශේ තිබුණු වැාගත් ශතොරතුරු ශමොනවශා? ඒ 

ක්රි ශව නි ශ ශකොතරම්  මශගම් ප්රමශට කට වශසි වුටශා  ශකොයි 

තරම්  මශගම් ප්රමශට කට අවශසි වුටශා? ඒක බරපතළ 

ප්ර ාන ක්. ඖෂධ හි  ක් ඇති ශව් න  ශඩොකර් නැති වීම වශශේම  

ජශතික ඖෂධ නි ශමන අධිකශපතශේ ාත්ත අතුරුාහ්  වීමත් 

ිරසි ම් ප්රමශට කට ශහෝ බකපශ තිශබනවශ. එතශකොට ඒ 

බකප ශම් ප්රමශට  ශකොපමටා? ශ ෞිය අමශතයශාං ශ ්  ශම් 

වනශතක් නි ාත්තව  පැහැදිලිව ශම් රශට් ජනතශවට ඒ 

 ම්බ් ධශ ්  කරුණු ිදිපතපත් කරකශ නැහැ. ඒ නි ශ මම 

ආණ්ඩුශ  ඇමතිවරු් ට අවධශරට  කරනවශ  ජශතික ඖෂධ 

නි ශමන අධිකශපතශේ ාත්ත - 

 

ෙරු නාමල් රාජෙක්ෂ මහතා (තරුණ හා ක්රීඩා අමාත, 

සංවර්ධන සම්බන්ධීකරණ සහ අධීක්ෂණ අමාත සහ 

ඩිිත ල් තාක්ෂණ හා වවසාය සංවර්ධන රාජ 

අමාතතුමා) 
(மாண்புமிகு நாமல் ராஜபக்ஷ - இகளஞர் மற்றும் 

விகளயாட்டுத்துகற அகமச்சரும் அபிவிருத்தி ஒருங் 

கிகணப்பு சமற்பார்கவ அகமச்சரும் டிஜிட்டல் பதாைில் 

நுட்பம் மற்றும் பதாைில்முயற்சி அபிவிருத்தி இராஜாங்க 

அகமச்சரும்) 

(The Hon. Namal Rajapaksa - Minister of Youth and Sports, 
Minister of Development Coordination and Monitoring and 
State Minister of Digital Technology and Enterprise 
Development) 
Hon. Deputy Chairman of Committees, - 

 
 

ෙරු නිපයෝජ කාරක සවාෙතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes, Hon. Namal Rajapaksa? 
 

 

ෙරු නාමල් රාජෙක්ෂ මහතා  
(மாண்புமிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

ගරු ම් ත්රීතුමනි  ඒ පිළිබඳව පීක්ෂට සිදු ශවනවශ. ඒ 

වශශේම  තබතුමශ  ඳහ්  කළශ වශශේ ශම් ශවනශකොට recovery 

එක පට්  අරශගන තිශබනවශ. ඩිිකටල් තශක්ෂට රශජය 

අමශතයවර ශ විධි ට මම පැහැදිලිව තබතුමශට ප්රකශ  කරනවශ 

එතැන  ම්ිරසි වාංචශවක් ශවකශ තිශබනවශ නම්  ඒ පිළිබඳව  නීති  

ක්රි ශත්මක කරන බවට. ශමොකා  එවැනි සිදු වීමක් ශව් න 

ිරසිශ ේත් ිඩ ති ් න බැහැ. විශ ේෂශ ් ම ශමවැනි ාත්ත 

ආරක්ෂශ කර ගැනීමට ඒ අාශළ ආ තනවක ප්රධශනී් ට  හ ඒ 

505 506 

[ගරු සිසිර ජ ශකොඩි  මහතශ] 
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ගිවිසුම් ප්රකශරව ඒ ආ තනවකට වගකීමක් තිශබනවශ.  ම්ිරසි 

ශකශනක් වගකීම් පැහැර හැරකශ තිශබනවශ නම් අපි ඒ පිළිබඳව 

නීති  ක්රි ශත්මක කරනවශ. ඒ වශශේම ශම් ශවනශකොටත් ඒක 

recover කර ග් න අව ය පි වර අපි අරශගන තිශ නවශ.  
 

 

ෙරු විිතත පහේරත් මහතා 
(மாண்புமிகு விஜித சஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඒක තමයි ශම් රශට් ජනතශව බකශශගන ි් ශ්   ගරු 

ඇමතිතුමනි. ාැ්  අවුරු ාකට වැඩියි  කශක . පසුගි  අවුරු ශ  
අශගෝ ාතු 4වැනි ාශ තමයි ශම් recovery එකට අව ර ිල්ලුශ . 
යශේ තමයි ශම්ක පට්  ග් ශ් .   ශහ් න කශක ක් ගත වුටශ 
ශම්ක කර් න. එශක  කශක  ගත වීමත් එක්ක ජනතශවට 
ප්ර ාන ක් තිශබනවශ ශම් ාත්ත  ැ වීම  ශම් ාත්ත delete ිරීම 
හරහශ ශවචිච මගඩි  ශමොකක්ා ිර කශ. ඒ පිළිබඳ  ශධශරට 
 ැක ක් ජනතශවට තිශබනවශ. එක ික්මනි්  නිරශකරට  ිරීම 
ආණ්ඩුශ  වගකීමක්. නමුත් ආණ්ඩුව තවමත් ඒක නිරශකරට  
කරකශ නැහැ. තබතුම් කශම පිළිග් නවශ ශම්වශශේ  ම්  ම් 
අක්රමිකතශ සි ධ ශවනවශ ිර කශ. අා බ් දුක ගුටවර්ධන 
ඇමතිතුමශම  ිර වශ  මහශපොළ ේ  ා අධයශපන ිනෂයත්ව භශරකශර 
අරමුාශල් බරපතළ දූෂට  වාංචශ සි ධ ශවකශ තිශබනවශ ිර කශ. ඒ 
නි ශ එතුමශ  ම්  ාංශ ෝධන ක් ශේනවශ. ඒ  ාංශ ෝධන  පිළිබඳ 
අපට ප්ර ාන ක්  නැහැ. හැබැයි  ඒ භශරකශර අරමුාශක්  
බකශශපොශරොත්තු වුණු අරමුණු තවම නිසි ශකශරව ිෂාට ශව් ශ්  
නැහැ.  මහශපොළ ිනෂයශධශර  රුපි ල් 4 000 ාක්වශ වැඩි වුශණ් 
අවුරුදු ගටනශවකට ප ාශ ේ. අා වැඩිවන ජීවන වි ාමට 
 ශශප්ක්ෂව ශම් රුපි ල් 4 000 ශකොශහත්ම ප්රමශටවත් නැහැ. ඒ 
නි ශ ශම් මුාක අනිවශර් ශ ්  වැඩි කළ යුතුයි. එතුමශම ිර වශ  
රුපි ල් බිලි න 1ක අතිපතක්ත ක් තිශබනවශ ිර කශ. එම 
අරමුාශල්  රුපි ල් බිලි න 1ක අතිපතක්ත ක් තිශබනවශ නම්  
වැඩිවන ජීවන අාංක ට  ශශප්ක්ෂව ශම් රුපි ල් 4 000 මහශපොළ 
ිනෂයශධශර මුාකත් අනිවශර් ශ ් ම වැඩි වි  යුතුයි. 

ඒ වශශේම  ාැ්  වි ාවවිායශක ආරම්භ කළශ ිර වශට  
වි ාවවිායශකවක අව ්  ව ර ිනෂය ්   ඳහශ විතරයි පශධමශකශ 
පට් ශගන තිශබ් ශ් . පළමුශවනි  ශාශවනි  තු් ශවනි ව ර 
ිනෂය ් ට තවම online ක්රම ට තමයි පශධමශකශ පැවැත්ශව් ශ් . 
Online ක්රම ට නිශව ාවක සිට අධයශපන කටයුතු  කරන  ශගොඩක් 
අ ට මහශපොළ ිනෂයශධශර  කැබිකශ නැහැ.  ශමශනයශ ්  
අවුරු ාකට ිනෂයශධශර කැශබන වශපතක ප්රමශට  20යි. නමුත්  ාැ්  
ශකොවිඩ්  තත්ත්ව ත් එක්ක ඒ කශක ත් දික් ගැ ාවිකශ තිශබනවශ. 
ඒ නි ශ ඇත්තටම ගත්ශතොත් ශම් වශපතක ාහ  ප්රමශටවත් නැහැ. 
ශමොකා   ාරුව් ශේ අධය න වර්ෂ  ශකොවිඩ් තත්ත්ව  නි ශ 
වර්ෂ කට වඩශ දීර්ඝ ශවකශ තිශබනවශ. ඒ නි ශ වහශම ඒ දීර්ඝ 
ශවචිච කශක   ඳහශත් ඇත්තටම මහශපොළ ිනෂයශධශර  කැබි  
යුතුව තිශබනවශ. ිනෂයශධශර  ශක  රුපි ල් 1 400ක මුාකක් තමයි 
කලි්  කැබු ශණ්. වි ාවවිායශක ිනෂය ් ට රුපි ල් 4 000 ාක්වශ 
වැඩි කර් න පුළුව්  වුටශ  ඒ අ ශේ මැදිහත්වීම නි ශ. නමුත් 
තවමත් HND ිනෂය ් ට  ශ්රී කාංකශ ේ  ා තශක්ෂණික අධයශපන 
ආ තනශේ ිනෂය ් ට රුපි ල් 4 000ක් කැශබ් ශ්  නැහැ. ඒ 
අ ට තවම කැශබ් ශ්  රුපි ල් 1 400යි.  නමුත්   මහ ශපොළ 
ිනෂයශධශර ශාන එකම ක්රමශ ා  ඇතුශළේ HND ිනෂය ් ට  හ 
එවැනි ආ තනවක ිනෂය ් ට තවම හම්බ ශව් ශ්  රුපි ල් 
1 400යි. ාැ්  මුාල් අතිපතක්ත ක් තිශබනවශ ිර කශ ඇමතිතුමශම 
පිළිග් නවශ නම්  වහශම ඒ අතිපතක්තශ ්  ශම් දීමනශව වැඩි 
කර් න. රුපි ල් 4 000ක් ශනොශවයි  ඇත්තටම අා තත්ත්වශේ 
හැටි ට යට වඩශ මුාකක් වැඩි ශව් න ඕන . නමුත්  තවමත් ඒ 
අ ට ඒ අ ශධශරට  සි ධ ශවනවශ. ඒ නි ශ ික්මනි්  ඒ  ඳහශ 
මැදිහත්වීම කරන ශක  අවධශරට  කරනවශ.  

තබතුම් කශශේ ප්රතිපත්ති ප්රකශ නශේ පැහැදිලිව තිබුටශ  
මහශපොළ දීමනශව රුපි ල් 7 000ක් කරනවශ ිර කශ. මහශපොළ 
දීමනශව රුපි ල් 7 000ක් කරනවශ ිර වශ. නමුත්  තවම හම්බ 

ශව් ශ්  රුපි ල් 4 000යි. එතශකොට ඒ ප්රතිපත්ති ප්රකශ නශේ 
 ඳහ්  ගටනවත් තවම දීකශ නැහැ. මම ිර ් ශ්   ශම් රුපි ල් 
7 000ක මුාකත් ප්රමශටවත් නැහැ ිර කශයි. හැබැයි  අඩුම 
ගටශ්  ප්රතිපත්ති ප්රකශ නශේ තිශබන ශපොශරෝ දුවවත් වහශම 
ිටු කර් න ඕන .  එ  ිටු කර් න ිර කශ අවධශරට  කරනවශ. 

ගරු නිශ ෝජය කශරක  භශපතිතුමනි  ඒත් එක්කම කශලීනව 
මතු ශවකශ තිශබන ප්ර ාන ිරහිප ක් තිශබනවශ. අා වන විට ේතුශර් 
ීනවර ් ට මුහුදු  ් න බැපත ප්ර ාන ක් මතුව තිශබනවශ. ි් දි ශනු 
ීනවර  ශත්රශ ඇවිල්කශ ඒ මුහුදු . මශශ  ි් න අශප් ීනවර ් ශේ 
ීනවර කටයුතුවකට බශධශ කරනවශ. යශේ-ශපශර්ාශ මුහුදු ගි  ිරහිප 
ශාශනකුශේ මළ කඳ්  තමයි ශවරළට පශශවකශ ආශ .  තවමත් 
ශම්කට ේත්තර ක් නැහැ. ීනවර කටයුතු ඇමතිවර ශ විධි ට 
ඩේක ා ශ වශන් ාශ මැතිතුමශ ඒ ගැන  ශකචිඡශ කරනවශ අපි 
ාැක්කශ. හැබැයි  අවුරුදු ගටනක් ති ාශ ේ ි් දි ශනු ශරෝකර්  ශත්රශ 
ඇවිල්කශ අශප් ීනවර ් ශේ ීනවර කටයුතුවකට බශධශ කරමි්  අා 
ජීවිත පවශ බිලිග් නශ තැනට පත්ව තිශබනවශ. ශම්ක බරපතළ 
ප්ර ාන ක්. හැම ාශම ශබොරුවට  ශකචිඡශ  ශකචිඡශ ිර ශ ිර ශ 
ඒවශට  නවශ. නමුත්  තවම ශම්කට ේත්තර ක් නැහැ. ඒ 
ීනවර ් ශේ ජීවිත ආරක්ෂශ කර් න තවමත් ක්රම ක් නැහැ. ඒ 
ීනවර ්  ආණ්ඩුශව්  ිල්ක් ශ්   ල්ලි ශනොශවයි. ඒ ීනවර ්  
ිර ් ශ්   එඅපි ආණ්ඩුවට  ල්ලි ශහො කශ ශා් නම්  අපි ර ා ශව  
කරකශ මශළු ටික අල්කකශ හම්බ කරකශ ශා් නම්. අශපට නිාහශ ේ 
මශළු අල්ක් න ආරක්ෂශව ශා් නඑ ිර කශයි. ඒ ආරක්ෂශවත් 
ශා් න බැපත ශවකශ තිශබනවශ ශම් ආණ්ඩුවට. ඒ නි ශ අා ේතුරු 
ප්රශ  ශේ ීනවර ්   ම් නශරම් ප්රශ  ශේ ීනවර ්  ඇතුළු රශට්ම 
ීනවර ්  ශම්කට විශරෝධ  ාක්ව් න මහ පශරට ඇවිල්කශ 
තිශබනවශ. ාැ්  ශම්කට වි ුගම් කැශබනවශ ිර කශ ඇමතිවරු  
ආණ්ඩුව ශබොරුවට  ශකචිඡශ පවත්වමි්   නවශ. නමුත්  අා 
වනකල් ඒ අ ට නිවැරැදිව වි ුගම් කැබිකශ නැහැ. ඒ නි ශ වහශම ඒ 
පිළිබඳ මැදිහත්වීමක් අව යයි;  ාකයර ශර වි ුගමක් අව යයි. ඒකට 
අව ය අට පනත් ශම් පශර්ලිශම්් තුශ   ම්මත කරකශ තිශබනවශ. 
ඒ  පනත  ාංශ ෝධන  කරකශ ශවනම පනතක්  ම්මත කරකශ 
තිශබනවශ ශම් ශරෝකර් පශවිචිත් ිරීම තහනම් කරකශ. එශහම 
තිශ  දීත් ඒ ප්ර ාන ට තවම ේත්තර ක් නැති එකට වහශම 
ආණ්ඩුව මැදිහත් වි  යුතුව තිශබනවශ.  

ඒ වශශේම තමයි අශප් රශට් ශගොවි ජනතශව මුහුට දීකශ 

තිශබන ප්ර ාන . ාැ්  තබතුම් කශ ශමොන කයිවශරු ගැහුවත් 

තවමත් ශගොවි ජනතශව මහ පශශර් ි් ශ් .  

 
ෙරු නිපයෝජ කාරක සවාෙතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up now.  

 

ෙරු විිතත පහේරත් මහතා 
(மாண்புமிகு விஜித சஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
තවු් ට නිසි ශකශරශ ්  ව් දි මුාල් කැබිකශ නැහැ. ඒ ව් දි 

කබශ දීශම් ක්රමශ ා  අනුව වී ශගොවී්   එළවලු ශගොවී්   බඩ ිපතු 

ශගොවී්   පකතුරු ශගොවී්  ඇතුළු අශනකුත් ශගොවී් ටත් වහශම 

ව් දි කබශ ශාන ශක  ආණ්ඩුවට අවධශරට  කරමි්  මශ නතර 

ශවනවශ.  

 ාතුතියි. 

 

ෙරු නිපයෝජ කාරක සවාෙතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! The Sitting is suspended till 1.30 p.m 

for lunch.  
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පශර්ලිශම්් තුව 

රැසනවිම ඊ  අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, අ.වා. 
1.30  නැවත ෙවත්වන ලදී. 

அதன்படி அமர்வு இகடநிறுத்தப்பட்டு, பி.ப. 1.30 மணிக்கு 

மீண்டும் ஆரம்பமாயிற்று.     
Sitting accordingly suspended till 1.30 p.m. and then resumed. 
 

මහ පල්කම් 
(பசயலாளர் நாயகம்) 

(The Secretary-General) 
කවුරු්  ශහෝ ගරු ම් ත්රීවරශ ක් මූකශ න   ඳහශ ගරු 

 ශ් ත බණ්ඩශර ම් ත්රීතුමශශේ නම ශ ෝජනශ කර් න. 
 

ෙරු නාලක බණ්ඩාර පකෝට්පට්පෙොඩ මහතා 
(மாண்புமிகு நாலக பண்டார சகாட்சடபகாட)  

(The Hon. Nalaka Bandara Kottegoda)  

“ගරු  ශ් ත බණ්ඩශර ම් ත්රීතුමශ ාැ්  මූකශ න  ගත යුතු ” 

යි මශ ශ ෝජනශ කරනවශ. 
 

ෙරු (වවද) ේපුල් ෙලපාෙත්ති මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) உபுல் கலப்பத்தி)  

(The Hon. (Dr.) Upul Galappaththi)  
 

විසිංන් සනථිර කරන ලදී. 
ஆசமாதித்தார். 
Seconded. 

 
ප්රශනනය විමසන ලදින්, සවා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනතුරුව   ෙරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்படி, மாண்புமிகு சாந்த பண்டார அவர்கள் தகலகம 

வகித்தார்கள். 
Whereupon  THE HON. SHANTHA BANDARA took the Chair. 
 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු (වවාය  ේපුල් ගකප්පත්ති ම් ත්රීතුමශ.  
 
 

[අ.භශ. 2.30] 
 

ෙරු (වවද) ේපුල් ෙලපාෙත්ති මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) உபுல் கலப்பத்தி)  

(The Hon. (Dr.) Upul Galappaththi)  

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  අා ාවශ ේ අධයශපන   හ 

ශ ෞිය   ම්බ් ධ වැාගත් කශරටශ කීප ක් විවශා ට 

ගැශනනවශ.  නිාහ ා අධයශපනශ ්  ලක කැබූ පු ගකශ ක් විධි ට 

මම නිාහ ා අධයශපන  ගැන කාශ කර් නම ඕන . මම 

වි ාවවිායශක ිනෂයශ ක් ව ශ ්  සිටි කශකශේ  කරශපිටි  වවාය 

පීධශේ ිශගන ග් නශකොට අපට මහශපොළ ිනෂයශධශර  ිතශම 

වැාගත් වුටශ. එාශ මහශපොළ ිනෂයශධශර  මශ  (0ක් ති ාශ ේ අපට 

කබශ දු් නශ. ඒ ිනෂයශධශර  නි ශ අපි ශගාරට බරක් ශනොවී 

ිශගනීශම් කටයුතු කර ගත්තශ. ශමොකා  අශප් ශාම පි ්  රජශේ 

ශ ේවක ්  ශනොශවයි. ඒ නි ශ අපට ඒ ිනෂයශධශර  ිතශම 

ප්රශ ෝජනවත් වුටශ අශප් අධයශපන කටයුතු කරශගන  ් න. 

ඒකට ශගෞරව ිරීමක් ශක  මම ඒ  ම්බ් ධශ ්  කාශ කළ 

යුතුමයි. එවකට හිටපු ශවශළඳ අමශතය ගරු කලිත් ඇතුකත්මුාලි 

මැතිතුමශ ආරම්භ කරපු මහශපොළ ිනෂයශධශර වැඩ ටහන ිතශම 

ශහොඳ ශා ක්. අාටත් ඒ කශර්   ශවනුශව්  එතුමශට අශප් 

ප්රටශම  පිපතනමනවශ.  

2948දී එ ා.ඩබ්ලි .ආර්.ඩී. බණ්ඩශරනශ ක මැතිතුමශ ප්රමුි ශ්රී 

කාංකශ නිාහ ා පක්ෂ  එකතු ශවකශ කර් නට ශ දුණු කශරට ක් 

මුල් කරශගන තමයි ම හශපොළ ිනෂයශධශර අරමුාක පිහිටුවනු 

කැබුශ . අා අතිගරු ජනශධිපතිතුමශ අශප් ශවශළඳ ඇමතිතුමශට 

විශ ේෂ ේපශා ා කබශ දීකශ තිශබනවශ  ශමම අරමුාක 

 ම්බ් ධශ ්  විනිවිාභශවශ ්  යුක්තව කටයුතු කර් න ිර කශ. 

ඒකට ශහේතුව තමයි  පසුගි   හ පශකන ආණ්ඩුව කශකශේ -1024-

1028 කශකශේදී- ශමම ිනෂයශධශර අරමුාක අවභශවිත කරමි්   ම් 

 ම් දූෂට  අක්රමිකතශ සිදු  කර තිබීම. ඒ නි ශ ේ  ා අධයශපන  

කබන ාරු ාැපත ්   ඳහශ තිශබන එම අරමුාකට වි ශක හශනි ක් 

සිදු වුටශ. මහ බැාංකු ශකොල්ක  වශශේම එම ිනෂයත්ව භශර 

අරමුාශල්ත් වාංචශ ිරීම් සිදු වුටශ. ඒ නි ශ තමයි අතිගරු 

ජනශධිපතිතුමශ ඒ ගැන විනිවිාභශවශ ්  යුක්තව කටයුතු කර් න 

ිර කශ ශවශළඳ ඇමතිතුමශට ශවනමම ේපශා ා දු් ශ් . ශවශළඳ 

ඇමතිතුමශ අා ඒ   කටයුතු  ශර්ාකව කරනවශ. එක් ත් ජශතික 

පක්ෂශේ කලිත් ඇතුකත්මුාලි මැතිතුමශ එාශ ආරම්භ කරපු ඒ 

ිනෂයශධශර වැඩ පිළිශවළට  පසුගි  එක් ත් ජශතික පක්ෂ 

ආණ්ඩුශ ම හිටපු ශවශළඳ ඇමතිතුමශ ඇතුළු සි ලුශානශ 

එකතුශවකශ කරපු ශායි්  ිරපත කක ට ශගොම බිාංදුවක් එකතු කළශ 

වශශේ ශා ක් තමයි සි ධ වුශණ්. ඒක අපි ඇත්තටම ශහළශ 

ාිරනවශ.  ිදිපත ටත් අශප් ආණ්ඩුව ශමම අරමුාක  ම්බ් ධශ ්  

වගකීශම්  කටයුතු කරනවශ. ශම් ිනෂයශධශර අරමුාක කලිත් 

ඇතුකත්මුාලි මැතිතුමශශේ නමි්  නම් කර් නත්   ිනෂයශධශර කබශ 

දීශම් වැඩ පිළිශවළ විනිවිාභශවශ ්  යුක්තව සිදු කර් නත්  

අනශගත ාරු ාැපත ්  ේශා ශ ශම  ආරක්ෂශ කරන තැනට පත් 

කර් නත් අපි කටයුතු කරනවශ.  

ශ ෞිය ක්ශෂේත්ර  ගැනත් අා ශම් ගරු  භශශ  කාශ වුටශ.  
පසුගි  ආණ්ඩුශ  හිටපු ශ ෞිය ඇමතිතුමශ ජශතික ඖෂධ 

නි ශමන අධිකශපත  ගැන කාශ කළශ. එතුමශ එක අව ාාශවක 

ිර වශ  ශම් අධිකශපත ට පත් කරකශ ි් ශ්  අත්ාැකීමක් නැති 
නිකධශපත්  ිර කශ. අතිගරු ජනශධිපතිතුමශ ශ ෞිය අමශතයශාං   

 ටශත් ඒ  ඳහශ ශවනම රශජය අමශතයශාං  ක් පිහිටුවශ තිශබනවශ. 
SPMC එක  හ NMRA එක පිළිබඳව ශ ො ශ බක් න ාැ්  

ශවනම රශජය අමශතයශාං  ක් තිශබනවශ. ඒ වශශේම  ඒ  ඳහශ 
ශහොඳ රශජය අමශතයවරශ ක් පත් කරකශ තිශබනවශ. එතුමශ ඖෂධ 

 ම්බ් ධ මහශචශර් වරශ ක්. ඒ වශශේම   ජශතික ඖෂධ නි ශමන 

අධිකශපතශේ ාැනට සිටින  භශපතිවර ශ විශ ේෂඥ වවායවරශ ක්. 
එහි CEOත් වවායවරශ ක්. ිතශම විනිවිාභශවශ ්  යුක්තව  

ිරසිම දූෂට ශචෝානශවකට   අක්රමිකතශවකට හවුල් ශනොවුණු 
පු ගක ්  ශම් ආ තන   ඳහශ අතිගරු ජනශධිපතිතුමශ විසි්  පත් 

කර තිශබනවශ. ඒ නි ශ පසුගි  ආණ්ඩුශ  හිටපු ශ ෞිය 
ඇමතිතුමශට අපි ිර ් න ඕන   එතුමශශේ ධුර කශක  තුළ තමයි 

දූෂට  අක්රමිකතශවලි්  පිපතචිච මිනි ාසු ශම් ආ තනවකට පත් 

කරකශ තිබුශණ් ිර කශ. අපට මතකයි  පසුගි  ආණ්ඩුව කශකශේ 
ජශතික ඖෂධ නි ශමන අධිකශපතශේ  භශපති තනතුරට 

මහශචශර් වරශ ක් පත් කරකශ තිබුටශ. එතුමශ  භශපති පුටුශ  
වශඩි ශවනශකොට තහු ශමරටට ඖෂධ ශග් වන ශපෞ ගලික 

ආ තන ක ේපශ  කවරශ ක් විධි ට කටයුතු කරමි්  සිටි ශ. 
එතශකොට කවුා දූෂට  අක්රමිකතශවලි්  ශහබි එවැනි පු ගක ්  

ශම් තනතුරට පත් කශළේ? ඖෂධ නි ශමන අධිකශපත  එතුමශට ඕන  

විධි ට ශ  පශකන ශ දිකශවක් බවට පත් කළශ. ඒ වශශේම  අශප් 
රටට බශක ශබශහත් වර්ග ශගනශවශ. බශක ශබශහත් වර්ග 

ශග් වකශ  ශම් රශට් වකුගඩු ශරෝගී් ට  පිළිකශ ශරෝගී් ට  
ගර්ියණී ම වරු් ට ඒවශ ශප වශ. සිසිර ජ ශකොඩි රශජය 

ඇමතිතුමශ ිර වශ වශශේ  ි් දි ශශ  pavementsවක හාන 
ශබශහත් ශගනැල්කශ ශම් රශට් ජනතශවට කබශ දු් නශ. අපි 

ශනොශවයි  ශම් කටයුතු  ම්බ් ධශ ්  ශ ො ශ බැලීමට පත් කළ 

ජනශධිපති ශකොමිෂ්   භශව තමයි ශම්වශ ිර ් ශ් . ඒ වශශේම 
COPA වැනි කමිටුවකදීත් අපට ශම්  ම්බ් ධශ ්  කරුණු 

කශරටශ ශහළි වුටශ. විපක්ෂශේ ම් ත්රීවරුත් ඒ COPA කමිටුශ  
ි් නවශ. ිතශම විනිවිාභශවශ ්  යුක්තව අතිගරු ජනශධිපතිතුමශ 

අා ඒ සි ලු කටයුතු ශවනුශව්  නිකධශපත්  පත් කරකශ තිශබනවශ. 
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මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි   හිටපු ශ ෞිය ඇමතිතුමශ එක 

තැනකදී ිර වශ  FB එශක් ාශපු post එකක් ගැන. ඖෂධ හි  ක් 

තිශබන බවට  මශජ මශධයවක ප්රචශර  ශවනවශ  ිර කශ එතුමශ 

ිර වශ. එතුමශට ශම් වශශේ කණු ශා් ශ්  කවුා ා් ශ්  නැහැ. 

සිපතමත් රශමනශ ක ිර න පු ගක ශශේ FB එක ේපුටශ ාක්වමි්  
තමයි එතුමශ එශහම ිර ශ . ශම්  සිපතමත් රශමනශ ක ිර න 

පු ගක ශ ඕ ාශේලි ශශ  ශමල්බර්්  නගරශේ ජීවත් ව් ශ් . 

ඕ ාශේලි ශශ  ශමල්බර්්  නගරශේ ශවශ න පු ගකශ කුශේ FB 

post එකක් අරශගන එළි ට ාශකශ හිටපු ශ ෞිය ඇමතිතුමශ ශම්වශ 

ිර නවශ. කවුා ා් ශ්  නැහැ  එතුමශට ශමශහම කණු ශා් ශ් .  

එතුමශ එාශත් කණු ක වශ; අාත් කනවශ. ශම්වශ අ තය ප්රකශ .  

ශමතුම් කශ  පශර්ලිශම්් තු වරප්ර ශාවකට මුවශ ශවකශ  මශජ 

මශධයවක පළ වන ශ වල් ශමතැනට ඇවිත් ිර නවශ.  එතුමශශේ 

කශක  තුළ රශට් ශ ෞිය ක්ශෂේත්ර  ශකොචිචර ජරශජීර්ට වුටශ ා 

ිර කශ අපි ා් නවශ.  ශම් ශව දි  අශප් රශට් ශ ෞිය අාං ශේ 

strike එකක් පවතිනවශ. මම ා් නශ විධි ට පපතපූරක වවාය 

ශ ේවශවකට  ම්බ් ධ අ   හ ශහා ශහදි ්  පිපත ක් තමයි ඒකට 

 ම්බ් ධ ශවකශ ි් ශ් . බහුතර ක් ශනොශවයි  ිතශ සුළු පිපත ක් 

ඒ strike  එක කර් ශ් . ඒ සුළු පිපත  ශමශහ ව් ශ්  කවුා?  හ 
පශකන ආණ්ඩුශ  ාව ා හතශර් ම් ත්රීවර ශ. Vehicle permit එක 
ග් න ආ ම් ත්රීතුමශ  හ තහුට  ම්බ් ධ අර  රෑට රෑට  හිටපු 

ශ ෞිය ඇමතිතුමශශේ ශගාරට ගිහි්   ශකචිඡශ කරන පු ගක ්  

තමයි ශම්වශ ශමශහ ව් ශ් . ආණ්ඩුව විධි ට අපි පැහැදිලිව 

ිර නවශ   අතිගරු ජනශධිපතිතුමශ  ගරු අගමැතිතුමශ  හ ගරු 

බැසිල් රශජපක්ෂ ඇමතිතුමශ රශජය ශ ේවක ් ශේ වැටුප් වැඩි 

ිරීම  ම්බ් ධව ශකොමිෂ්   භශවක් පත් කර් න  කටයුතු 

 ම්පශාන  කරකශ  තිශබ දී   රශජය ශ ේවශේ වැටුප් වැඩි ිරීම 

පිළිබඳව ශම් විධි ට කාශ ිරීමත්  ශම් අව ාාශශ දී ඒ 

 ම්බ් ධශ ්  අරගළ ිරීමත්  ේ ශඝෝෂට ිරීමත්  වැඩ වර්ජන 

ිරීමත් සුදුසු නැති බව.  

  විිකත ශහේරත් ම් ත්රීතුමශ අා vaccines ගැන කාශ කළශ. ශම් 

රශට් වැක්. ් කරට  1012 ශපබරවශපත 19වන ාශ 

පට් ග් නශකොට  එතුමශ ිර පු කශරට ක් මම ිර ් නම්. 

ශපබරවශපත 18වන ාශ එතුමශ ිර වශ  එ් නත් කක්ෂ 6ක් ශකොවිඩ් 

පශකන ට මදි ිර කශ.  එතුමශ එශහමයි ිර ් ශ් . අා ශවනශකොට 

අපි එ් නත් මිලි න 34ක්  -ශකෝටි තුනහමශරකට වැඩි - කබශ 

දීකශ ශම් රශට් ජනතශව එ් නත්කරට  කරකශ තිශබනවශ. හැබැයි  

එතුම් කශ ඒ ගැන කාශ කර් ශ්  නැහැ. යළ ට  එතුම් කශශේ 

නශ ක ශ ිර පු කාශ බක් න. ශම් රශට් එ් නත්කරට  අඥශන 

ආකශර ට  ඒ ිර ් ශ්  ශමෝඩ විධි ට ක්රි ශත්මක ශවනවශ ිර කශ 

තමයි එතුමශ පුවත් පත්වකට ිර කශ තිබුශණ්. ඒ වශශේම  විපක්ෂ 

නශ කතුමශ ිර පු කශරටශත් අපි ිර ් න ඕන . එමශේ එ් නත 

ශම් රශට් ජනතශවට පපතතයශග කරනවශඑ ිර කශ තමයි එතුමශ 

ිර ශ . යළ ට එතුමශ පත්තරවකට ිර ශ තිශබනවශ  එහිතුවක්කශර 

ආණ්ඩුව ජීවිත එක්ක ශ ල්කම් කරනවශඑ ිර කශ. ශම් ආණ්ඩුව 

ජීවිත එක්ක ශ ල්කම් කළශ නම්  අශප් විශ    ාංත්ත ටික ිතුරු 

කරශගන ශම් රටට එ් නත ශේ් ශ්  නැතුව ි් න තිබුටශ ශ් . 

ශකොශරෝනශ වාං ගත කශකශේ අපි quarantine centres හා් ශ්  
නැතිව   quarantine කරපු ජනතශවට රුපි ල් 20 000 බඩු මල්ක 
ශා් ශ්  නැතිව  රුපි ල් 4 000 හතර වතශවක් ශා් ශ්  නැතිව  

ශම් රශට් මිනිසු් ට මැශර් න ිඩ දීකශ හිටි ශ නම්  අා 

ශවනශකොට අශප්  ාංත්ත ටිකත් ආරක්ෂශ ශවකශ තිශබනවශ. නමුත් 

අපි එශහම හිතුශ වත් නැහැ. ශම් රශට් ජනතශවශේ ශ ෞිය  

ගැනයි අපි හිතුශ . නිශරෝගී පු ගක ්  ි් නශකොට තමයි 

ශගාරක ආර්කයක  වුටත් ශගොඩ නැශග් ශ් . ඒ වශශේම තමයි 

රටක් ගත්තත්. ඒ නි ශ තමයි ජනශධිපතිතුමශ ශම් රශට් ශ ෞිය  

ගැන ිහළි් ම හිතුශ . ඒ නි ශ තමයි අවුරුදු ශාකකට පසුව 

වුටත් අා ආර්කයක ව ශ ්  ශගොඩ නැශග් න පුළුව්  

තත්ත්ව ක් අපට කැබිකශ තිශබ් ශ් . ශකොශරෝනශ ව ාංගත  

නි ශ වැටිචිච ආර්කයක  ිදිපත අවුරුදු තුශ් දී අපි ශගොඩ ග් නවශ. ඒ 

 ඳහශ අපට වැඩ පිළිශවළක් තිශබනවශ. ඒ නි ශ තමයි බැසිල් 

රශජපක්ෂ මැතිතුමශ ගශම් ආර්කයක  ශගොඩ නග් න  ශගාර 

ආර්කයක  ශගොඩ නග් න රුපි ල් මිලි න 84 000ක් ගමට ශව්  

කරකශ තිශබ් ශ් .  ඒ  ඳහශ අපි ාැ්  වැඩ පිළිශවළක්  ක ා 

කරමි්  ි් නවශ.  

 මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  ශමචිචර කශක ක් විපක්ෂශේ 

ශමතුම් කශ පශර්ලිශම්් තු වරප්ර ශාවකට මුවශ ශවකශ පශ ාකු 

ප්රහශර   ම්බ් ධශ ්  ශබොරු අවකශා න මි්  ශම් ආණ්ඩුවට 

ශාෝෂශශරෝපට  කළශ. හැබැයි  යශේ දිනශේ  ාවර්ටවශහිනි 

නශළිකශශ  පැවති ප්රසි ධ විවශාශේදී ශමොකා වුශණ්? මහි් ාශන් ා 

අලුත්ගමශේ ඇමතිතුමශ  කාංචන විශේශ ේකර රශජය ඇමතිතුමශ  

හපත්  ප්රනශ් දු ම් ත්රීතුමශ  මනූෂ නශනශ ක්කශර ම් ත්රීතුම් කශ ඒ 

නශළිකශශ  කරපු විවශාශේදී  පශර්ලිශම්් තු වරප්ර ශාවකට මුවශ 

ශවකශ  ශමතුම් කශ පශර්ලිශම්් තුශ  කරපු ප්රකශ  පහකට වැඩි  

ිල්කශ අ ා කර ගත්තශ; ඒ තත්ත්ව ට පත් වුටශ.  යශේ ප්රසි ධ 

මශධය තුළදී එතුම් කශ ඒ කරපු ප්රකශ  ිල්කශ අ ා කර ගත්තශ. 

නමුත් එතුම් කශශේ ඒ ප්රකශ  හැ්  ශඩ්ගත ශවකශ තිශබනවශ  

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි. ඒ ප්රකශ  හැ්  ශඩ් වශර්තශශව්  

ිවත් කර් න ිර න ිල්ලීම කරමි්  මශේ වචන  ාවල්ප  නිමශ 

කරනවශ.  

 ාතුතියි. 

 
ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒ කශරට  ගරු කාශනශ කතුමශශේ අවධශන ට ශ ොමු 

කර් නම්  ගරු ම් ත්රීතුමශ.  

 
Next, the Hon. Shanakiyan Rjaputhiran Rasamanickam 

please. You have nineteen minutes. 

 
[අ.භශ. 2.(0] 

 

ෙරු ෂාණක්ිරයන් රාජපුත්තිරන් රාසමාණික්කම් මහතා 
(மாண்புமிகு சாணக்கியன் ராஜபுத்திரன் இராசமாணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  මට ශපර කාශ කරපු අශප් 

හිතවත් ගරු ේපුල් ගකප්පත්ති ම් ත්රීතුමශට ශපොඩ්ඩක්  නීප නැහැ 

වශශගයි මට නම් ශපශන් ශ් . එතුමශශේ ේගුරත් බැරැණ්ඩි 

ශවකශ. මටත් එශහම තමයි. ඒ නි ශ අා මට බශධශ කර් න එපශ 

ිර කශ ගරු ම් ත්රීවරු් ශග්  ිල්කශ සිටිනවශ. 

අා ජශතික ඖෂධ නි ශමන අධිකශපත  පනත  ටශත්  වූ නිශ ෝග 
ශාකකුත් ශම් ගරු  භශශ  අනුමැති   ඳහශ ිදිපතපත් කර 
තිශබනවශ.  ම්  ම් අලුත් නීති පිළිබඳව කාශ කරන ශමවැනි 
අව ාාශවක ඇත්තටම රශට් පවතින තත්ත්ව  ශමොකක්ා? යශේ 
මම රූපවශහිනි  බකනශකොට ාැක්කශ  කාංකශශ  හැම රජශේ 
ශරෝහකක්ම strike කරකශ තිශබන බව. හැබැයි  ඒ strike එකටත් 
වඩශ ප්ර ාන ක් තමයි අා අශප් ි ාපිපතතශකවක තිශබන ශබශහත් 
හි  . අපි යශේ news බකන ශකොට ාැක්කශ  අම්මකශ අඬනවශ. 
එරුපි ල් ( 000ක් වි ාම් කරකශ මම ්රිවීකර් එශක් ආශ . මට 
ශබශහත් ටික ග් න විධි ක් නැහැ. මම ආශ  ි් සියුලි්  කබශ 
ග් න. මට ි් සියුලි්  කබශ ග් න විධි ක් නැහැඑ ආදී ව ශ ්  
ඒ අ  ශගොඩක් ශ වල් ිර වශ. ඒ වශශේ තත්ත්ව ක් අා 
තිශබ් ශ් .  

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  අපි පශර්ලිශම්් තුවට නීති 
ශගශනනවශ; ඒවශ ගැන ශගොඩශක් කාශ කරනවශ. අව ශනශේ ඒ 
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පශර්ලිශම්් තුව 

නීති  ම්මත කරනවශ. හැබැයි  එම නීති අා රට තුළ ක්රි ශත්මක 
වනවශා ිර න එක ගැන ශකොකු ගැටලුවක් තිශබනවශ. මම 
ශකොශරෝනශ හැදිකශ සිටි ාව ා ටිශක් Facebook එක බක දී  හ 
ශවනත් online videos බක දී ාැක්කශ  ශගෝධශභ  රශජපක්ෂ 
මහත්ම ශ හිට්කර් වශශේ ශව් න ඕන  ිර කශ වීඩිශ ෝ එකක් 
තිබුටශ. ඒක 1029 ශහෝ 1010 අවුරු ශ  ාශපු වීඩිශ ෝ එකක්.  මම 
ඒ ගැන කල්පනශ කර බකන ශකොට ශත්රුටශ  ඇත්තටම 
ශගෝධශභ  රශජපක්ෂ මහත්ම ශ     හිට්කර්  

ගමූලාසනපේ අණ ෙරිදි ඉවත් කරන ලදී.  
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

වශශේ ශ් ා වැඩ කරශගන  ් ශ්  ිර කශ. ඒක මුළු රටටම 
පැහැදිලිව ශපශනනවශ. ශමොකා  හිට්කර් අ් තිම කශකශේ එ ශශේ 
තළුව ඇතුශළේ තිබුණු මන ාගශත වැඩ ටික කරශගන ගි ශ. ඒ 
ශහේතුව මත  මිනිසු්  ාහ ා ගටනකශේ ජීවිත අහිමි වුටශ. නමුත්  
ජර්මනිශේ මිනි ාසු ශකොචිචර මැරුටත් කමක් නැහැ ිර කශ තහු 
තම් ශේ වැඩ පිළිශවළ ක්රි ශත්මක කරශගන ගි ශ. හිට්කර් බක ට 
ආශ  ජර්මනි ට අහිමි වුණු glory එක ආශේ ශගශනනවශ ිර කශ 
ඒ රශට් ජනතශව ඒක රශින කරශගනයි. අශප් ජනශධිපතිතුමශත් 
බක ට ආශ  ඒ වශශේම තමයි. ‘ශම් රට හානවශ  ශම් රට ශහොඳ 
තැනකට ශගශනනවශ  ජශතික ආරක්ෂශව තහවුරු කරනවශ’ ිර කශ 
ශ්  එතුමශත් බක ට ආශ . නමුත්  අා ශමොනවශා කර 
තිශබ් ශ් ? අා තම්   හ තම් ශේ හිතවත් කට්ටි  නඩුවලි්  
නිාහ ා වනවශ. අා රූපවශහිනිශේ news බැලුශවොත්  හැම ාශම 
කවුරු ශහෝ නඩුවිර්  නිශාො ාශකොට නිාහ ා කර තිශබන හැටි 
තමයි අප ාිර් ශ් . “අර නඩුශව්  නිාහ ා”  “ශම් නඩුශව්  
නිාහ ා” ිර නවශ. තම් ට හිතවත් කට්ටි  නඩු ටිශක්  නිාහ ා 
කර ග් නයි  පිට රටවක තිබුණු කළු  ල්ලි ටික කාංකශව තුළට 
ශගශන් නයි තමයි ශම් ජනශධිපති පත් වුශණ්. හිට්කර් නම් අඩු 
ගටශ්  ජර්මනි ට අහිමි වුට glory එක ආපහු ශගශන් න 
ඕන යි ිර කශ ඒ ශවනුශව්  වැඩ කළශ.  

ඇත්තටම අා කාංකශව ඇතුශළේ යු ධ ක් තිශබනවශ. ඒක තමයි 

ආර්කයක යු ධ . ශම් ආර්කයක යු ධශ ්  ශගෝධශභ  රශජපක්ෂ 

මහත්ම ශ ඇතුළු ශ්රී කාංකශ ශපොදුජන ශපරමුශණ් මැති ඇමතිවරු 

සි ලු ශානශ පැරදිකශ තිශබ් ශ් . එාශ ජර්මනිශේ හිට්කර් 

පැරශානවශ ිර ශ ාැන ාැනත් එ ශට ඕන  නි ශ යුා වැා මිනිසු්  

මැරුවශ වශශේ  ඇ ා ිදිපතපිට තිශබන ශම් ආර්කයක යු ධශ ්  

පැරශානවශ ිර ශ ාැන ාැනත් ශම් ආර්කයක  හා් න කටයුතු 

කර් ශ්  නැතිව තව තවත් ශම් රශට් ජනතශව අපහසුතශවට පත් 

කර් න එපශ  ිර න ිල්ලීම තමයි මට ශගෝධශභ  රශජපක්ෂ 

ජනශධිපතිතුමශ ප්රමුි ශ්රී කාංකශ ශපොදුජන ශපරමුට ආණ්ඩුශව්   

කර් න තිශබ් ශ් .  

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  ඇත්තටම ශකොවිඩ් පශකන  

කරනවශ ිර කශ කශළේ  මිනී මැීම්. නිසි පපතදි ශකොවිඩ් පශකන  

ශනොිරීම නි ශ කාංකශශ  මිනිසු්  ාහ ා ගටනකශේ ජීවිත නැති 

වුටශ. ශමශහම ගිශ ොත්  යළ ට කාංකශශ  මිනි ාසු මැශර් ශ්  

ආර්කයක  හපත ට පශකන  ශනොිරීම නි ශ ක් න ශබෝ න 

නැතිවයි. ඒ තත්ත්ව ට පත් ශව් න ශා් ශ්  නැතුව කාංකශශ  

ආර්කයක  හා් න ිර කශ තමයි අපි ිර ් ශ් .  

 

බක් න  ශප් ෂ්  ගි  ගුරුවරු - teachersකශ -  හ 

විදුහල්පතිවරු හමු වුටශම අා ශමොනවශා ිර ් ශ්  ිර කශ. මම 

ළ දි PickMe car එකක ගි ශ. ඒ පත ැදුරු මහත්ම ශ මශව 

හුගනශශගන මශග්  ඇහුවශ  එතබතුමශ පශර්ලිශම්් තු 

ම් ත්රීවරශ ක් ශ් ා?එ ිර කශ. මම එත එ ිර වශම  එතුමශ ිර වශ  

එබක් න පුතශ  මට ාැ්  අවුරුදු 64යි. මම ශප් ෂ්  ගිහිල්කශ 

ි් ශ් . වැඩිපුර ආාශ මක් ශහො ශ ග් න ශනොශවයි පුතශ මම ශම් 

PickMe car එශක් පත ැදුරු වැශඩ් කර් ශ් . මම ශම් රැිර ශව 

කර් ශ්   මශේ ශගාර බිල් ටික ශගවශ ග් න බැපත නි ශ; මශේ 

ශනෝනශට ශබශහත් ටික ග් න විධි ක් නැති නි ශ. ඒකයි පුතශ 

මම ශම් රැිර ශව කර් ශ් එ ිර කශ. [බශධශ ිරීමක්]  ඒ විරශම 
ගි  විදුහල්පතිවරශ ක්. අා රශට් ජනතශව එවැනි තත්ත්ව කට 

පත් ශවකශ ි් ශ් . රශට් ආර්කයක  නිවැරදිව පශකන  කර් න 

බැපත  යට අ මත්  ශම් වශශේ ශගෝ  හරක්  
 

ගමූලාසනපේ අණ ෙරිදි ඉවත් කරන ලදී.  
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ති ශශගන ආණ්ඩු කළශම තමයි ශමශහම ශව් ශ් . [බශධශ 
ිරීමක්] මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  ශමතුමශ පුත්තකශම් 
ිඳ්  ඇවිල්කශ ශකොටට ශකොශට් ි් නවශ   

 
ගමූලාසනපේ අණ ෙරිදි ඉවත් කරන ලදී.  
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

එතුමශශේ නමවත් අපි හපත ට ා් ශ්  නැහැ. පුත්තකශම් ිඳ්  

ඇවිල්කශ ි් න ඒ ම් ත්රීතුමශශේ  පෙොනාපේ, පමෝඩයාපේ, 

හරකාපේ  
ගමූලාසනපේ අණ ෙරිදි ඉවත් කරන ලදී.  
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

නමවත් මම ා් ශ්  නැහැ. මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  

එතුමශට ිර ් න  මට බශධශ ිරීම නවත්ව් න ිර කශ. ශම් වශශේ 

පෙොන් හරක් 
ගමූලාසනපේ අණ ෙරිදි ඉවත් කරන ලදී.  
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ති ශශගන ශකොශහොමා ජනශධිපතිතුමශ රශට් ආර්කයක  හා් ශ් ? 

හිට්කර් වශට් හිටපු ශගෝක බශකශ ෝ ටිකටත්- 
 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ම් ත්රීතුමශ  එම නුසුදුසු වචන හැ්  ශඩ් වශර්තශශව්  

ිවත් ිරීමට මම නිශ ෝග කරනවශ. 
 

ෙරු ෂාණක්ිරයන් රාජපුත්තිරන් රාසමාණික්කම් මහතා 
(மாண்புமிகு சாணக்கியன் ராஜபுத்திரன் இராசமாணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  එතුමශ බශධශ කරන එක 
නවත්ව් න. ම් ත්රීවරශ ක් කාශ කරන ශකොට එතුමශ එඑල්ටීටීය  
එල්ටීටීයඑ ිර කශ ක  ගහ දී  මුකසුශ්  ි් න තබතුමශ එතුමශට 
ිර ් න එනුසුදුසු වචන පශවිචිත් කර් න එපශඑ ිර කශ.  ඒක මට 
ිර ් න එපශ. 

 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මම අශනක් සි ලු ගරු ම් ත්රීතුම් කශටත්  අවවශා කරනවශ  

පශර්ලිශම්් තුවට ගැළශපන විධි ට හැසිශර් න ිර කශ.[බශධශ 
ිරීමක්] 

 

ෙරු ෂාණක්ිරයන් රාජපුත්තිරන් රාසමාණික්කම් මහතා 
(மாண்புமிகு சாணக்கியன் ராஜபுத்திரன் இராசமாணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  මශේ කශක  කබශ ශා් න. 

පුත්තකශම් ිඳ්  ඇවිල්කශ ි් න ඒ පමෝඩයා-  
 

ගමූලාසනපේ අණ ෙරිදි ඉවත් කරන ලදී.  
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

513 514 

[ගරු  ෂශටක්ිර ්  රශජපුත්තිර්  රශ මශණික්කම්  මහතශ] 
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ඒ ම් ත්රීතුමශට  ඒක ිර ශ ශා් න. පුත්තකශම් ි් න මිනිසු්  ප ! 

 මම එතුමශශේ නම ා් ශ්  නැහැ. නැත්නම් ිර නවශ. එතුමශශේ 

නම ශමොකක්ා? කවුරු ශහෝ එතුමශශේ නම ා් නවශා? 

 

ෙරු මන්ත්රීවරපයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 

එ ශට ිර ් ශ්  බූරුවා. 

 
ගමූලාසනපේ අණ ෙරිදි ඉවත් කරන ලදී.  
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

ෙරු ෂාණක්ිරයන් රාජපුත්තිරන් රාසමාණික්කම් මහතා 
(மாண்புமிகு சாணக்கியன் ராஜபுத்திரன் இராசமாணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

අ් න ඒ වශශේ නමක් තමයි ශහොඳ. එතුමශශේ නම ා් නවශ නම්  

මම ිර නවශ. [බශධශ ිරීමක්] මශේ කශක  නශ ාති කර් න එපශ.  

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  ශප් ෂ්  ගි  ගුරුවරු  හ 

විදුහල්පතිවරු් ට අා ඇති ශවකශ තිශබන තත්ත්ව  තමයි මම ඒ 

ිර ශ . ශප් ෂ්  ගි   මහර ගුරුවරු ිර නවශ   ති කට 

රුපි ල් 140ක් කැශබන නි ශ අා ඒ අ  ශගාර ිඳ්  හුග් ූලරු 

තතනවශ ිර කශ. ඇයි ඒ? ක් න ශබෝ න විධි ක් නැති නි ශ. අා 

බඩු මික වැඩි ශවකශ. ඒ නි ශ තමයි ඒ අ  හුග් ූලරු තත් ශ් . 

පුත්තකශම් ිඳ්  ආපු ශම් වශශේ මිනිසු් ට ඡ් ා  දීපු මිනි ාසුත් 

අා ඒ වශශේ ශ වල් කරනවශ. වතුකරශේ ි් න ශාමළ ජනතශවට 

රුපි ල් අසූවට පශ්  පිටි ශානවශ  ිර වශට අා වනතුරු දීකශ 

නැහැ. 
 

ෙරු ිකන්තක අමල් මායාදුන්න මහතා 
(மாண்புமிகு சிந்தக அமல் மாயாதுன்ன)  

(The Hon. Chinthaka Amal  Mayadunna)  

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, what is the point of Order?  
 

ෙරු ිකන්තක අමල් මායාදුන්න මහතා 
(மாண்புமிகு சிந்தக அமல் மாயாதுன்ன)  

(The Hon. Chinthaka Amal  Mayadunna)  

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  එතුමශ අනව ය විධි ට මශ 

ශා ට ඇඟිල්ක දිගු කරකශ කළ ප්රකශ   කරුටශකර හැ්  ශඩ් 

වශර්තශශව්  ිවත් කර් න.  
 

ෙරු ෂාණක්ිරයන් රාජපුත්තිරන් රාසමාණික්කම් මහතා 
(மாண்புமிகு சாணக்கியன் ராஜபுத்திரன் இராசமாணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

අ් න  ාැක්කශ ශ් ? මම එතුමශශේ නම ා් ශ්  නැහැ. එතුමශ 

පුත්තකශම් ජනතශවට විතරක් ශනොශවයි  මුළු කාංකශවටම 

එතුමශශේ මුහුට ශප් නුවශ. Thank you very much. ඒ නි ශ- 

[බශධශ ිරීමක්] ක  ගහ් ශ්  නැතුව වශඩි ශවකශ ි් න. [බශධශ 
ිරීමක්] අ් න  ාැක්කශා? ශමොකක්ා ිර පු වචන  ිර කශ 
පුත්තකශම් ජනතශවට ඇශහ් න ිර ් නා? [බශධශ ිරීමක්] ඒ 
තබතුමශ. ාැක්කශ ශ් ා? Mr. Secretary-General, did you hear 
what he said? Do you want me to repeat that word? 
Anyway, it is disgusting that SLPP Government MPs call 
such degrading names.   

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  වතුකරශේ ජනතශවට පශ්  

පිටි කබශ ශානවශ  ිර වශ. නමුත්  අා පශ්  පිටි නැහැ. ඒ මිනි ාසු 

TV එක ි ා රහට ඇවිල්කශ අඬනවශ.  පශ්  පිටි නැහැ ිර කශ 
අඬනවශ. ාවල්ට ක් න ක ම නැහැ  පශ්  පිටි ටික ශා් න ිර කශ 

ඒ අ  අඬනවශ.  ඇමතිතුමශ ිර නවශ  පශ්  පිටි ශගශනන එක 

පිළිබඳව තවම ිරසිම වැඩ පිළිශවළක් ආරම්භ කරකශ නැහැ  

අනශගතශේදී කබශ ශානවශ  ිර කශ. හිට්කර් ශෆේල් වුශටත්  

හිට්කර්ශේ වශට් හිටපු අ  ඒ ාව ාවක හපත ශ  ිර පු නැති නි ශ. ඒ 

වශශේම අා ජනශධිපතිතුමශශේ වශට් ි් ශ්  කවුා? එක් ශකශනක් 

තමයි මුාල් ඇමතිතුමශ. මුාල් ඇමතිතුමශ ිර නවශ  එඅපි කළු  ල්ලි 

අරශගන ගිහිල්කශ ේතුරු ශකොපත ශශව්  ආයුධ ශගනශවශඑ ිර කශ. 

හපත නම් ඒ ගැන පීක්ෂට ක් ආරම්භ කර් න ඕන . ශමොකා  

ේතුරු ශකොපත ශව ිර ් ශ්  තහනම් පනවපු රටක්. කළු  ල්ලි 

දීකශ ඒ රශට්  අපි ආයුධ කබශ ගත්තශ ිර න එක ගැන  කළු 

ශඩොකර් දු් නශ ිර න එක  ම්බ් ධශ ්  අා ශවනකල් 

පීක්ෂට ක් පට්  ගත්ශත් නැත්ශත් ඇයි? 

යළ ට ි් නවශ කෘක කර්ම ඇමතිතුමශ. ශම් තක්ශකෝම එතුමශ 

වශට් ි් න අ . කෘක කර්ම ඇමතිතුමශ ිර නවශ  රුපි ල් බිලි න 

(0ක් -මිලි න (0 000ක්- ව් දි ව ශ ්  කබශ ශානවශ  ිර කශ. 

මැාමුකශ්  රශජපක්ෂ මහත්ම ශශේ  ල්ලිවලි් ා  නැත්නම් 

මහි් ාශන් ා අලුත්ගමශේ මහත්ම ශශේ  ල්ලිවලි් ා ඒ රුපි ල් 

බිලි න (0 ශා් ශ් ? රශට් ජනතශවශේ බදු මුාල්වලි්  ශ්   ශම්වශ 

ශා් ශ් . ශගොවි ශ ශමොනවශා ිල්ලුශ ? ශගොවි ශට ශපොශහොර ටික 

දු් නශම ශගොවි ශ තම් ශේ කුඹුරත් කරශගන  ඒ කැශබන 

 ල්ලිවලි්  ළමයි් ටත් ේග් වකශ  ශගාර වි ාම් ටිකත් 

බකශශගන  යළ  ක් න ට අව ය ශපොශහොර ටිකත් අරශගන  

පිළිශවළකට හිටි ශ. ශම් ශපොශහොර තහනමක් ශගනැල්කශ 

ශනොශ කුත් ප්ර ාන ඇති වුටශට ප ාශ ේ ාැ්  ිර නවශ රුපි ල් 

බිලි න (0ක් ව් දි ව ශ ්  ශානවශ ිර කශ. කාංකශශ  

මිනිසු් ශේ බදු මුාලි්  තමයි ඒ  ල්ලි ශා් ශ් .  

යළ ට  අපි ශහොඳි්  කල්පනශ කරකශ බක් න ඕන  තවත් 

කශරට ක් තිශබනවශ.  ඒ තමයි රුපි ල් බිලි න (0ක්  ශගව් න  

තක්ශ ේරු කර් න ඕන   ිර න එක. ඒ ශගොල්ක් ශේ නැති වුණු 

මුාල් ශානවශ නම්  කුඹුරුවක අ ාවනු කප් න කලි්  හපත ශකශරව 

තක්ශ ේරු කර් න ඕන   පශඩුව ශකොචිචරා ිර කශ. අශප් 

දි ා්රික්කවක ඒකවත් කරකශ නැහැ.  

අා ීනවර ඇමතිතුමශ ශමොකා කර් ශ් ? අපි ගිහිල්කශ ේතුශර් 

ශකොචිචර ේ ශඝෝෂට කළශා පිට රටවක ිඳකශ එන  තහනම් 

ශරෝකර්  ශත්රශ කාංකශවට එන එක වළක්ව් න කාංකශශ  නීති  

ක්රි ශත්මක කර් න ිර කශ. මම ඒකයි කලි් ම ිර ශ   අපි 

ඖෂධ  ම්බ් ධ පනත් ගැන කාශ කළශට කාංකශශ  ාැනට තිශබන 

නීති වත් ක්රි ශත්මක කර ග් න බැපතවයි ි් ශ්  ිර කශ. තිශබන 

නීති වත් ක්රි ශත්මක කරග් න බැපත ඇමති ශකශනක් තමයි ීනවර 

අමශතයශාං ශේ කැබිනට් ඇමතිවර ශ හැටි ට ි් ශ් .   

ේතුරු ශවරළට ශම් ළ දී ශරෝකර්  ශත්රශවක් ඇවිල්කශ ශපොඩි 

ශබෝට්ටුවක හප්පකශ ීනවර ්  ශාශාශනකුශේ ජීවිත අහිමි වුටශ. ඒ 

ශරෝකර්   ශත්රශ එන එක තහනම් කර් න තවම බැපත ශවකශ 

තිශබනවශ. ීනවර ඇමතිතුමශ ිර නවශ  එත ශගොල්ක්  අල්කශ 

ශා් න  අපි නවත්ව් නම්එ ිර කශ. පිට රටක ශරෝකර් එකක් 

ඇවිල්කශ  ශපනශේ -කාංකශවට අ ත් මුහුදු . මශශ - මීය ටර් 

තු් සි  ක් ශපශනන දුපත්  මශළු අල්කනවශ. ඒකවත් නවත්ව් න 

බැපත ආණ්ඩුවක් ශම්ක. ශාශානකුශේ ජීවිත අහිමි වුණු එක 

පිළිබඳව ිර කශ ාැ්  ාව ා හ ක්-හතක් ති ාශ ේ ඒ ීනවරශ ෝ 

ේ ශඝෝෂට  කරනවශ. ඒ අ ශේ ිල්ලීමට අා වනතුරු රජශ ්  

ිරසිම වි ුගමක් දීකශ නැහැ. 

අා A/L කරන ළමයි් ට රශත්රී කශකශේ පශඩම් කර් න විධි ක් 
නැහැ  කර් ට් එක කපනවශ. කුප්පි කශම්පු ති ශශගනයි ඒ ළමයි 

පශඩම් කර් ශ් . 2960 ගට් වක  29(0 ගට් වක නම් එශහම 

515 516 



පශර්ලිශම්් තුව 

වුටශා ා් ශ්  නැහැ. A/L Examination එකට කුප්පි කශම්පු 
ති ශශගනයි  ළමයි්  පශඩම් කර් ශ් . මශ කලිනුත්  ඳහ්  කළශ 

වශශේ එාශ හිට්කර්  හ තහු වශට් හිටපු කණ්ඩශ ම වශශේ අා ශම් 

සි ලුශානශම fail ශවකශ ිවරයි.  

අපි ාැක්කශ, Leonardo DiCaprio ිර න actor ාශකශ තිබුටශ  

එඅම්පශශර් අලි කුණු කශකශ මැශරනවශ.එ ිර කශ.  අශප් ි් න අලි 

වැට ගහන රශජය ඇමතිතුමශ ිර ශ තිශබනවශ  එඅලි වැටවල් 

ගහ් න මට ආණ්ඩුශව්   ල්ලි දීකශ නැහැඑ ිර කශ. කැබිනට් 

ඇමතිතුමශ ි් න තැනයි මම ශම් ිර ් ශ් . කේජශ නැතුව ිර ශ 

තිශබනවශ  එඅලි වැටවල් ගහ් න මට  ල්ලි නැහැඑ ිර කශ. අ ශ්  

ශායි ශ් ! අමශතයශාං ශේ කශර්   ව් ශ්  අලි වැටවල් ගහන 

එක නම්  ඒකට  ල්ලි දීකශ නැත්නම්  ත  අමශතයශාං ශ ්  අයි්  

ශවකශ  ් නශකෝ. ඇයි  රශට් බදු ශගවන ජනතශවශේ  ල්ලිවලි්  

වශහන පැා පැා තව  වශපත  ් ශ් ? අමශතයශාං ශේ  ල්ලි 

නැත්නම්  වැඩ කර් න බැහැ ිර නවශ නම්  ඇවිල්කශ අවුරුදු 

එකහමශරක් ශවනවශ නම්  අමශතයශාං   දීකශ ශගාර ි් නශකෝ. 

ජනතශව ශවනුශව්  වැඩ කර් ශ්  නැත්නම් රශජය අමශතයශාං   

ති ශශගන ි් ශ්  ශමොකටා? අා ඒ වශශේ රශජය ඇමතිවරු කී 

ශාශනක් ි් නවශා? රශට් ජනතශව ශවනුශව්   ාංවර්ධන කටයුතු 

කර් න  ල්ලි නැත්නම්  ඒ අ  අමශතයශාං වක ි් ශ්  ඇයි? ශම් 

රශජය ඇමතිවරු නඩත්තු කර් ශ්  රශට් ජනතශවශේ බදු 

මුාල්වලි්  ශ් ා?  

අපි ාැක්කශ  Independence Day එක ාවශ ේ කක්ෂ සි  
ගට්  වි ාම් කරකශ ශකොකු parade එකක් ගි  ආකශර . මම අර 

කලි්  ිර පු විධි ට ශප් ෂ්  ගි  අම්මකශට  තශත්තකශට ඒ  ල්ලි 

ටික ශබාශ ශා් න තිබුටශ. නිකම් ශබොරු ආඩම්බර කාශ 

ශප් ව් න ගිහිල්කශ ශමොනවශා කර තිශබ් ශ් ? ශම්වශ කාංකශශ  

ජනතශවශේ බදු  ල්ලි. Independence Day එක celebrate කශළේ 
කාංකශශ  මිනිසු් ශේ  ල්ලිවලි් . ඒවශ නවත්ව් න තිබුටශ.  

 බක් න  අා දි ා්රික්  ාංවර්ධන කමිටු  භශපතිවරු ිර කශ 

විසිප ාශාශනක් පත් කරකශ ි් නවශ. කැබිනට් ඇමති ධුර දීකශ  

රශජය ඇමති ධුර දීකශත්   තුටු කර් න තව මිනි ාසු ි් නවශ ශ් . 

ඒ නි ශ දි ා්රික්  ාංවර්ධන කමිටු  භශපතිවරු හැටි ට තව 

විසිප ාශාශනක් පත් කරකශ තිශබනවශ.  

ඒ විසිප ාශානශට ශවනම වශහන දීකශ තිශබනවශ; ඒ වශහන 

විසිපහට ශවනම ශතල් ගහකශ ශානවශ. ඒ විසිප ාශානශ ශමොනවශා 

කර් ශ් ? දි ා්රික්ක මට්ටමි්  රජ  කරන වැඩ පිළිශවළ  ටශත් 

ශාන ශ වල් තම් ට හිතවත් කට්ටි ට ශානවශ. එශහම කැශබන 

හරක් පැටි ශ ශා් ශ්  තම් ශේ හිතවත් පු ගකශ කුට. ශග  

 ම  කඩ ක් හාන වැඩ ටහනක් තිශබනවශ ශ් . ඒක තහුශේ 

අක්කශට ශානවශ. තව ශමොනවශ හපත අලුති්  එකක් එනවශ නම්  

තහුශේ නාංගිට ශානවශ. එශහම තමයි මඩකළපුව දි ා්රික්කශේ සිදු 

ශව් ශ් . ප්රශශ ශී   භශ ම් ත්රීවරු් ට ශව්  කළ රුපි ල් කක්ෂ 

(0ක  ල්ලි  ම්බ් ධශ ්  පවශ තමතම් ට  ඕන  විධි ට 

තමතම් ශේ හිතවත් අ ට contracts ශාන විධි ට වැඩ කරශගන 

 නවශ.  

ආණ්ඩුවට  ල්ලි නැහැ ිර වශට  රශජය ඇමතිවරු් ට පඩි 

ශගවනවශ. මම හැම රශජය ඇමතිවරශ කුටම ශනොශවයි ශම් 

ිර ් ශ් .  මහර රශජය ඇමතිවරු ි් නවශ  අප නම්වත් අහකශ 

නැති. ඒ ිර ් ශ්   ඒ අ  කාංකශශ  ි් නවශා ිර කශවත් ා් ශ්  

නැහැ. ඒ රශජය ඇමති තනතුරු දීකශ තිශබ් ශ්  තම් ශේ හිතවත් 

ජනතශව  තුටු කර් න.  

අපි දිගි්  දිගටම ශම් ප්ර ාන ගැන විතරක් ිර කශ හපත  ් ශ්  

නැහැ. ශමොකා  රශට් ජනතශව ා් නවශ ප්ර ාන තිශබනවශ ිර කශ. 

ඒවශ වි ඳ් ශ්  ශකොශහොමා ිර න එකයි අපි ිර ් න ඕන . ඒවශ 

වි ඳ් න අා අපි ජශතය් තර  එක්ක වැඩ කර් න ඕන . 

ජශතය් තර  එක්ක වැඩ කර් න ඕන  නම්  ශාමළ ජශතික 

 ් ධශන ත් එක්ක කාශ කර් න. අපි ිර කශ ශා් නම්  

ශකොශහොමා වැඩ කර් න ඕන  ිර කශ. ජශතය් තර  එක්ක වැඩ 

කර් ශ්  නැතිව ශම් ආර්කයක ප්ර ානශ ්  ශගොඩ එ් න විධි ක් 

නැහැ. අශප් අලි  බ්පත අධිකරට ඇමතිතුමශ  ශපනශේ  ාංචශර ක් 

ගිහි්  ආවශට ජශතය් තර  දිනශග් න බැහැ. ජශතය් තර  එක්ක 

වැඩ කරනවශ ිර ් ශ්  ඒක ශනොශවයි. එතුමශ ේතුරු පළශශත් 

 ාංචශර ක් කරකශ ආවශට ජශතය් තර  දිනශග් න බැහැ. UN 

එශක් මශනව හිමිකම්  මුළුව මශර්තු මශ ශේ පැවැත්ශවන නි ශ 

අධිකරට ඇමතිතුමශ  ශපන ට ගිහි්  වැඩ පිළිශවළක් පට්  

අරශගන ආවශට හපත  ් ශ්  නැහැ. එතුමශ එශහේ ගිහිල්කශ ිර වශ  

ඒ නැති ශවචිච පු ගක කු ශවනුශව්  රුපි ල් කක්ෂ  ගටශ්  

ශානවශ ිර කශ. ඒ අම්මකශ 1009 වර්ෂශේ ිඳ්  ේ ශඝෝෂට  

කශළේ රුපි ල් කක්ෂ ක් ග් න ශනොශවයි. ඒ ශගොල්ක් ශේ 

පුතශකශට  දූකශට ශමොකා වුශණ් ිර කශ ිර ් න ිර න  ශධශරට 

ිල්ලීමයි ඒ ශගොල්ක්  කර් ශ් . අධිකරට විෂ   භශර 

ඇමතිතුමශ  ශපන ට ගිහිල්කශ මශධය  ාංාර් න ති කශ ඇවිත් 

ජශතය් තරශ ්  එන ප්ර ාන  වි ඳ් න බැහැ. මශ ිර ් ශ්  ඒ 

ප්ර ාන  වි ඳනවශ නම්  එ  හපත විධි ට වි ඳ් න පට්  ග් න 

ිර කශයි.  

බක් න  අා PTA - Prevention of Terrorism Act - එක 
නි ශ ශකොචිචර අ ශධශරටකම් ශවනවශා? අපි ාැක්කශ  යශේ 
නීතිඥ හිජශ ා හි ාබුල්කශ මහත්ම ශට bail කැබුණු බව. යට කලි්  
අහානශෆාට bail කැබුටශ. හිජශ ා හි ාබුල්කශ කාංකශවම ා් නවශ; තහු 
ගැන මශධයවක  ඳහ්  වුටශ; lawyersකශ 20 ශාශනක් විතර 
ගිහි්  තහු ශවනුශව්  appear වුටශ. ශකොශහොම හපත එතුමශට bail 
කැබුටශ. අා හිජශ ා හි ාබුල්කශ වශශේ ශාමළ  මු ාලිම් තරුටශ ෝ -
නම් ා් ශ්  නැති තරුටශ ෝ- කී ශාශනක් හිශර් ි් නවශා? 
ිරසිම වරාක් කශළේ නැති අ ත් හිශර් ි් නවශ  ශම් Prevention 
of Terrorism Act එක හි් ාශ. ාැ්  UN එශක්  එන නි ශ  එඅපි 
හිජශ ාව එළි ට ාැම්මශ. ඒක නි ශ PTA එශක් ප්ර ාන ක් නැහැඑ 
ිර ් න ක  ාති ශව් න එපශ. මම ිර ් ශ්   ශම් වශශේ ශ වල් 
කරකශ ජශතය් තර  රවට්ට් න බැහැ ිර කශයි. හපත ශ  කර් න 
ඕන . හිජශ ා හි ාබුල්කශ ිර ් ශ්  එක පු ගකශ ක් විතරයි. අපි 
ශගොඩක්  තුටු ශවනවශ එතුමශට එළි ට එ් න කැබීම ගැන. 
හැබැයි  ඒ වශශේ අ  -නම් ගම් ා් ශ්  නැති අ - තවත් කී 
ශාශනක් අා ඇතුශළේ ි් නවශා? ඒ සි ලුශානශ ශවනුශව්  ශපනී 
ි් ශ්  කවුා? ිකාංශගයි තමිළා අරසු කචිත් පක්ෂ  ශම් PTA එක 
අශහෝසි කර් න ිර කශ ශාමළ  සිාංහක  මු ාලිම් 
සි ලුශානශශග් ම අත් ්  ගැනීශම් වයශපශර ක් කාංකශව පුරශම 
පට්  ග් නවශ. ශමොකා  අනශගතශේදී ශම් PTA ිර න එක 
අනිවශර් ශ ්  සිාංහක ජනතශවට විරු ධවත් භශවිත කරන බව 
සිාංහක ජනතශව මතක තබශග් න ඕන . ශම් ආණ්ඩුව ශගාර 
 ව් න ජනතශව පශරට බහි් න වැඩි කල්  ් ශ්  නැහැ. ක් න 
ශබෝ න නැති ශවනවශ  මශ  හ ක් ඇතුළත. ශගාර මිනිසු් ට 
bills ශගවශග් න බැපත ශවනවශ. ශහොරකම් වැඩි ශවනවශ. මිනී 
මැරුම් වැඩි ශවනවශ. එතශකොට මිනි ාසු පශරට බහීවි. එශහම 
පශරට බැ ා ශම අනිවශර් ශ ් ම ඒ මිනි ාසු control කර් නත් 
ශම් Prevention of Terrorism Act එක භශවිත කරශවි  ෙනැවතත් 
ත්ර ාතවශා  පට්  ග් නවශෙ ිර කශ. ශම් Prevention of 
Terrorism Act එශක් තිශබන බැරෑරුම් තත්ත්ව   වැරැදි 
තත්ත්ව  ගැන  එශම්ක වැරැදියිඑ  එශම්ක ශහොඳ නැහැඑ ිර කශ 
ප්රකශ  ක් කරමි්  කාංකශශ  Human Rights Commission 
එශක් හිටපු Commissioner අම්බිකශ  ත්කුනනශා්  ඇවිල්කශ 
ලියුමක් ලි පු ගම්  ඒ ලියුමට දු්  පිළිතුර ශමොකක්ා? 
 ශමශනයශ ්  activist ශකශනකුශග්  criticism එකක් 
ආශවොත්  ඒ criticism එක ශා  positively බක් න ඕන .  
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මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  මට තව ශකොචිචර ශවකශවක් 

තිශබනවශා? 
 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

තබතුමශට තව විනශඩි පහක කශක ක් තිශබනවශ  ගරු 

ම් ත්රීතුමශ. 

 

ෙරු ෂාණක්ිරයන් රාජපුත්තිරන් රාසමාණික්කම් මහතා 
(மாண்புமிகு சாணக்கியன் ராஜபுத்திரன் இராசமாணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

ශබොශහොම  ාතුතියි  මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි.  

ඒ වශශේ criticism එකක් ි ා රහ තිබි දී ඒ criticism එක 

ගැන positively බක් න ඕන . අා ශමොනවශා ශවකශ තිශබ් ශ් ? 
Criticize කරපු ගම්  අා එතුමි ට විරු ධව Foreign Ministry 
එක තමයි statements issue කර් ශ් . ිති්  ජශතය් තර  
ි ා රහට ගිහිල්කශ අශප් රට තුළ තිශබන ආර්කයක ප්ර ාන  වි ඳශ 

ග් න නම්  ජශතය් තර ත් එක්ක හපත විධි ට වැඩ කර් න ඕන . 

එශහම නැත්නම් ඒක කර් න බැහැ. අා අපි ගිහිල්කශ ශකොශහ් ා 

ට  ග් ශ් ? එදිශනාශ වැඩ කටයුතු ටික කරග් න ට  ග් නශ 

තත්ත්ව කටයි අප ාවසි්  ාව  වැශටමි්  තිශබ් ශ් . දිගි්  

දිගටම ශමශහම ට  අරශගන  lines of credit අරශගන අශප් 

තිශබන assets විකුටන එක තමයි අපට කර් න ශව් ශ් . ඒ 

නි ශ ජශතය් තර  ි ා රහට වුටත් ගිහිල්කශ හපත ශ  කරනවශ 

නම්  ශාමළ ජශතික  ් ධශනශේ අපට වුටත් ේා  කර් න 

පුළුව්  ිර ශ මම හිතනවශ.  

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  අපි ිටු කර් න ිර ් ශ්  

ිතශම  ශධශරට ිල්ලීම්. කාංකශව තුළ ිරපත නිෂාපශාන  වැඩි කළ 

යුතුයි. අා කාංකශව තුළ ඇ් කර් ිරපත පිටි නැහැ.      

අපි ශමොකක්ා ිල්ලුශ ? අවුරුදු 2 2/1ක් ති ාශ ේ මම ිල්ලීමක් 

කරනවශ. මයිකත්තමඩු  හ මශාවශනයි ිර ් ශ්  pastureland 
එකක්. ඒ ිර ් ශ්  ිරපත හරක් කක්ෂ 1 2/1ක් විතර ි් න 

ප්රශ   ක්. ඇමතිතුමශ ිරපත හරක් ි් න ඒ ප්රශ   ට ගිහිල්කශ 

ශමොනවශා කරකශ තිශබ් ශ් ? ිරපත හරක් ි් න ඒ ප්රශ   ට 

ගිහිල්කශ එහි එක එක ශ වල් වගශ කර් න අක්කර 1  3  ( 

ව ශ ්  කැබලි ශබාශ දීකශ තිශබනවශ. ඒ නි ශ ාැ්  ිරපත හරකු් ට 

තටශකොළ ක් න තැනක් නැති ශවකශ තිශබනවශ. එතශකොට 

ශමොනවශා ශව් ශ් ? කාංකශව ඇතුශළේ ාැනට ශකශරන ිරපත 

නිෂාපශාන ප්රමශට ත් තව තවත් අඩු ශවනවශ. අපි ිල්ක් ශ්  

ශමොකක්ා? අපි ිල්ක් ශ්   එම භූමි  pastureland එකක් 

හැටි ට ගැ ට් කර ශා් න ිර කශ. ඒක අා වනකල් කරකශ නැහැ. 

ඒ විෂ  භශර ගරු ඇමතිතුමශ පසු ගි   තිශේ  එශහේ ගිහි්  බකකශ 

තිශබනවශ මම ාැක්කශ.  

යට අමතරව අලි ප්ර ාන ත් තිශබනවශ. මූකශ නශරූඪ ගරු 

ම් ත්රීතුමනි  මඩකළපුව දි ා්රික්කශේ හැමාශම ශකොශහේ හපත 

තැනක අලි ගහකශ මිනිසු්  මැශරනවශ. අලි ප්ර ාන  වි ඳ් න අලි 

වැටවල් ගහන එක පැත්තිර්  තබමු. කුග කැක  -ශපොඩි ශපොඩි 

කැක - අ ාශ ේ තමයි අලි ශ ි් ශ් . ඒක අපි හැශමෝම ාැනග් න 

ඕන .  ශමශනයශ ්   ශකොකු කැක  අ ාශ ේ ගිහි්  අලි ශ ි් ශ්  

නැහැ. අලි ශ ි් ශ්  ශපොඩි කැක  අ ාශ ේ. අලි වැටවල් ගහ් න 

ඕන  ඇමතිතුමශම ගිහි්  ඒ ශපොඩි කැක  ප්රශ   තක්ශකොම අක්කර 

3 බැගි්   අක්කර ( බැගි්  කජු වගශ කර් න ශබාශ දීකශ 

තිශබනවශ. ඒවශශේ වැටවල් ගහශගන හිටි ශම අලි ශ ශකොශහේටා 

එ් ශ් ? අලි ශ ශකළි් ම එනවශ  ගම ඇතුළට. ගම ඇතුළට 

ආවශම අලි ශ එළව් න  අලි ශවඩිත් නැහැ. අපි ිල්ක් ශ්  

 ශධශරට ශ වල්. අශප් දි ා්රික්කවක Forest Department 

එශක්  කරන අපරශධ නවත්ව් න.  මහර තැ් වක Forest 
Department එකට අයිති ිඩම් තිශබ් න පුළුව් . නමුත්  අවුරුදු 
30ක්  අවුරුදු (0ක් ති ාශ ේ ශපොඩි ට ේුග  ක පි වශශේ ශ වල් 

වගශ කරපු ඒ ිඩම් බකහත්කශරශ ්  Forest Department එක 
ආපසු කබශ ග් නවශ. හැබැයි  Forest Department එශක් ිඩම් 
ශබාශ ශානවශ.  

අපි ිර ් ශ්   අශප්  ශධශරට ිල්ලීම් ිෂාට කර් න 

ිර කශයි. ශමතැන ි් නවශ  archaeology විෂ   භශර ගරු 
ඇමතිතුමශ. Archaeology  ම්බ් ධව අපි ශමොනවශා 

ිල්ක් ශ් ? පුරශව ාතු ආරක්ෂශ කර් න ඕන  ිර න එක අපිත් 

පිළිග් නවශ. හැබැයි  ඒවශ ආරක්ෂශ කරනවශ ශවනුවට අා 

ශමොනවශා කර් ශ් ? ශවන ශවන ශ වල් කර් ශ් . මම ාැක්කශ  

අශප් ගරු . .බී. රත්නශ ක ඇමතිතුමශත් ළ දී ගිහිල්කශ තිබුටශ  

කුරු් ාම්මශල් විහශර  බක් න. යට ාව ා ශාකකට කලි්  අපිත් 

එතැනටම ගි ශ  බක් න. එතැන පල්ශකහශ මහශ වි ශක වතුර 

ටැාංිර ක් හාකශ තිශබනවශ. මම ේාශහරට ක් ව ශ ්  ශම  

ිර ් ශ් . මඩකළපුව දි ා්රික්කශේ ශකෝවිකකට අයිති ශපොඩි 

බිල්ඩි්  ක ල්කක් හාන ශකොට  ඒක හා් න බැහැ ිර කශ ශකොකු 

ප්ර ාන ක් ඇති වුටශ. මමත් එතැනට ගි ශ. අශප් ගරු රශජය 

ඇමතිතුමශත් ඇවිල්කශ එතැන ශපොඩි ආරවුකකුත් ඇති ශව් න 

ගි ශ. යට පසුව අපි එතැනි්  ආවශ. හැබැයි  කුරු් ාම්මශල් 

විහශර ට ගි ශම ශපශනනවශ  එතැන පල්ශකහශ ශකොකු වතුර 

ටැාංිර ක් හාශ තිශබන ආකශර . අපි ිල්ලීමක් ව ශ ්  

ිර ් ශ්   පුරශවිායශ ශාපශර්තශම්් තුව වුටත්  ශධශරට විධි ට 

වැඩ කර් න ිර කශයි.  

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  ද්රවිඩ ජශතික  ් ධශන  දිගි්  

දිගටම කරන ිල්ලීම් ිතශම  ශධශරට ිල්ලීම්. අපි ිල්ක් ශ්   

Prevention of Terrorism Act එක ආදි  අයි්  කර් න; 
අතුරුාහ්  ශවචිච අශප් පු ගක ් ට සිදු ශවචිච අ ශධශරට  

ගැන කාශ කර් න; ේතුර - නැ ශ නහිර ි් න අශප් ජනතශවට 

ශ  පශකන අයිතිවශසිකම් කබශ ශා් න ිර කශයි. අපි ශකොයි 

අව ාාශවකවත් ශවනම රටක් ිල්කශ නැහැ; අපි ශකොයි 

අව ාාශවකවත් ශම් කාංකශව ශබාශ ශා් න ිර ශ ිල්ක් ශ්  

නැහැ. ශනොශබදි  හැිර  ශනොශබදි  යුතු ශ්රී කාංකශවක් තුළ අශප් 

ශ  පශකන අයිතිවශසිකම් තමයි අපි ිල්ක් ශ් . [බශධශ ිරීමක්]  

ගරු ශජෝ  ාට්  ප්රනශ් දු ඇමතිතුමනි  මම තබතුමශශග්  

ිල්ලීමක් කරනවශ. මම කාශ කර් න ගත්තශම අර පිටුප  

ශප්ළිශේ ි් න ම් ත්රීතුමශ හැමාශම වශශේ ිතශම අ භය වචන 

ිර නවශ.  

 

ෙරු ිකන්තක අමල් මායාදුන්න මහතා 
(மாண்புமிகு சிந்தக அமல் மாயாதுன்ன)  

(The Hon. Chinthaka Amal  Mayadunna)  

එල්ටීටීය,-  [බශධශ ිරීමක්] 
 

ෙරු ෂාණක්ිරයන් රාජපුත්තිරන් රාසමාණික්කම් මහතා 
(மாண்புமிகு சாணக்கியன் ராஜபுத்திரன் இராசமாணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

එඑල්ටීටීයඑ ිර කශ තබතුමශ මට ිර වශට මට ගැටලුවක් නැහැ  

ම් ත්රීතුමශ. [බශධශ ිරීමක්]  ගරු ශජෝ  ාට්  ප්රනශ් දු 

ඇමතිතුමනි  අශප් පසුශපළ ම් ත්රීවරු් ශේ රැ ාවීශම්දීත් ශම් ගැන 

මම තබතුමශට ිර වශ. ම් ත්රීවරශ කු කාශ කර දී අ භය වචන 

ිර න එක ිතශම පිළිකුල් බව ිර ් න ඕන . කවුරු ශහෝ 

ම් ත්රීවරශ ක් නැඟිටකශ බශධශ කරන එක හපත. නමුත්  එතුමශ 

ිර පු ඒ වචන ටික මශ ශම් පශර්ලිශම්් තුශ  ිර න එක එචිචර 

සුදුසු නැහැ. ශමතැන සිටින මශේ අශනක් ම් ත්රීවරු අහශගන 

ි් න ඇති  එතුමශ ිර පු වචන. ඕන  නම් තබතුමශ 

එතුම් කශශග්  අහ් න. මශ ශම  ිර ් ශ්   පළමුශවනි පශර 
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පශර්ලිශම්් තුව 

ශනොශවයි. මම ගරු කාශනශ කතුමශටත් ශම් ගැන ිර ශ තිශබනවශ. 

තවත් ම් ත්රීවරශ කු කාශ කර දී  අ භය වචන ිර ් න අපිටත් 

බැපත කමක් නැහැ. අපි ඒවශ ා් ශ්  නැතිවත් ශනොශවයි. ශම්  අපව 

හාපු හැටි; අශප් පවුශල් background එක. ශම් වශශේ මිනි ාසු 
ශකොශහ්  ආවශා ිර ශ මම ා් ශ්  නැහැ. පුත්තකශම් ජනතශව 

ගැන මට දුකයි. මම අා වනකල් ශමතුමශශේ නමවත් ා් ශ්  

නැහැ. [බශධශ ිරීමක්] මම ගරු ශජෝ  ාට්  ප්රනශ් දු 

ඇමතිතුමශශග්  ිල්ලීමක් කරනවශ.  

 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

කාශව අව ්  කර් න  ගරු ම් ත්රීතුමශ. 
 

ෙරු ෂාණක්ිරයන් රාජපුත්තිරන් රාසමාණික්කම් මහතා 
(மாண்புமிகு சாணக்கியன் ராஜபுத்திரன் இராசமாணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

මම ික්මනි්  කාශව අව ්  කර් නම්. මශේ කාශවට ඒ 

ම් ත්රීතුමශ බශධශ කළශ. ඒ නි ශ මට ඒ විනශඩි  කබශ ශා් න  

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි.  

හැබැයි  ඒ ම් ත්රීතුමශශේ වචන ගැන අපි වැඩි  පුදුම ශව් ශ්  

නැහැ. ශමොකා  අපි ාැක්කශ ආණ්ඩුශ  senior Cabinet Minister 

ශකශනකු වන ශරෝහිත අශබ්ගුටවර්ධන ඇමතිතුමශ යශේ ශපශර්ාශ 

කරපු කාශව. ාරුශවකුයි  අම්මයි  තශත්තයි news බකන ශකොට ඒ 

වශශේ කාශවක් “Hiru TV” එශක් ගි ශම ශකොශහොමට තිශේවිා? 
අම්මශශග්  පුතශ ඇහුශවොත් එශහම  එඅම්ශම්  ශමොකක්ා ශම් තුනක් 

ගැන ිර ් ශ් ?එ ිර කශ  අම්මශ ශමොනවශා ිර ් ශ් ? එඅල්කපු 

ශගාරත්   ශා එනවශඑ ිර කශ ිර වශ. කේජයි! කේජයි!! කැබිනට් 

ඇමතිවරු ඒ වශශේ හැසිශර දී ශම් වශශේ නවක ම් ත්රීවරු්  ශම් 

විධි ට කාශ කරන එක ගැන මම පුදුම ශව් ශ්  නැහැ. හැබැයි  

ගරු ශජෝ  ාට්  ප්රනශ් දු ඇමතිතුමනි  තබතුමශශග්  මම 

humble request එකක් කරනවශ. පුළුව්  නම් ශම් ම් ත්රීවර ශ 

ගැන ශපොඩි action එකක් ග් න.  

ශබොශහොම  ාතුතියි.   
 

ෙරු සී.බී. රත්නායක මහතා (වන ජීවී හා වන සංරක්ෂණ 

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

பாதுகாப்பு அகமச்சர்) 

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

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  එතුමශ ිර පු ේතුර පළශශත් 

පිහිටි ඒ විහශර ාාශන  බක් න මම ගි ශ. එහි පුරශවිායශ 

ශාපශර්තශම්් තුවට අ ත් භූමි ප්රමශටශ ්  අක්කර (ක විතර 

ප්රමශට ක් කුඹුරු කර තිශබනවශ.  

ඒ කුඹුරු ප්රමශට  අල්කශශගන තිශබනවශ. ගරු ම් ත්රීතුමනි  

මඩකකපුව ප්රශ  ශේ  එශහම නැත්නම් පුරශවිායශ 

ශාපශර්තශම්් තුව පැත්ශත්  තබතුමශට ගැටලුවක් තිශබනවශ නම් 

අපි ඒ ගැන  ශකචිඡශ කරමු. තබතුමශට අපි ඒ  ඳහශ අව ාාශව 

 ක ශ ශා් නම්. ශම් හැම කටයුත්තකදීම සිාංහක ා  ශාමළ ා  

කශතෝලික ා ිර කශ ප්ර ාන ක් අපට නැහැ. ශ්රී කශාංිරක ්  හැටි ට 

-කාංකශ වශ. ්  හැටි ට- අපි ඒ කටයුත්ත කර් න සූාශනම්. එම 

නි ශ  ම් ප්ර ාන ක් තිශබනවශ නම් අපත් එක්ක කාශ කරකශ ඒවශ 

වි ඳශ ග් න පුළුව් . අපි පශර්ලිශම්් තුවට මුවශශවකශ කාශ 

කරනවශට වඩශ අව ය ප්රමශට ට අව ය ශ  කර් න සූාශනම් 

ශවමු. ඒ කටයුතු නිරශකරට  කර ගැනීමට තමයි අපි ි් ශ් . 

ෙරු ෂාණක්ිරයන් රාජපුත්තිරන් රාසමාණික්කම් මහතා 
(மாண்புமிகு சாணக்கியன் ராஜபுத்திரன் இராசமாணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි - 
 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශ කශව පිළිබඳව ප්ර ාන ක් තිශබනවශ  ගරු ම් ත්රීතුමශ. එම 

නි ශ විවශා කට  ් න එපශ.  [බශධශ ිරීමක්] ශහොඳයි  ශකටිශ ්  
අහ් න. 
 

ෙරු ෂාණක්ිරයන් රාජපුත්තිරන් රාසමාණික්කම් මහතා 
(மாண்புமிகு சாணக்கியன் ராஜபுத்திரன் இராசமாணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

ගරු ඇමතිතුමනි  පුරශවිායශත්මක වටිනශකම් තිශබන ව ාතු 

ආරක්ෂශ කර් න අපිත් කැහැ ාතියි. මම ිර ශ  ශම්කයි. 

මඩකළපුශ  ශපොඩි බිල්ඩි්  එකක් හාන තැන  ම් ප්ර ාන ක් ඇති 

වුටශ. හැබැයි  මුකති  ප්රශ  ශේ ශකොකු වතුර ටැාංිර ක් හානවශ. 

ිති්   රට ඇතුශළේ නීති ශාකක් තිශබ් නට බැහැ ිර න එක 

විතරයි මම ිර ශ . ශමතැනදී විවශා ක් කර් න අව ය නැහැ. 

තබතුමශත් එක්ක කාශ කරකශ අපි ඒක වි ඳශග් න කැමැතියි.  

 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒක ේපශ  ක කශරක  භශශ දී  ශකචිඡශ කර් න. 

මීය ළ ට  ගරු විිකත ශබ්රුශගොඩ රශජය අමශතයතුමශ. තබතුමශට 

විනශඩි 8ක කශක ක් තිශබනවශ. 

 

[අ.භශ. 1.02] 

 

ෙරු විිතත පේරුපෙොඩ මහතා (දහම් ොසල්, ිළරිපවන් හා 

ිමක්ෂු අධාෙන රාජ අමාතතුමා) 
(மாண்புமிகு விஜித சபருபகாட - அறபநறிப் பாடசாகலகள், 

பிாிசவனாக்கள் மற்றும் பிக்குமார் கல்வி இராஜாங்க 

அகமச்சர்)  

(The Hon. Vijitha Berugoda -State Minister of Dhamma 
Schools, Pirivenas  and Bhikkhu Education) 
මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  ශ ෞිය අමශතයශාං  ට 

අාශළව ජශතික ඖෂධ නි ශමන අධිකශපත  පනත  ටශත් වූ 

නිශ ෝග ශාකක්   හ 2982 අාංක 66 ාරන මහශපොළ ේ  ා 

අධයශපන ිනෂයත්ව භශර අරමුාල් පනත  ාංශ ෝධන  ිරීම  ඳහශ  

මහශපොළ ේ  ා අධයශපන ිනෂයත්ව භශර අරමුාක ( ාංශ ෝධන  

පනත් ශකටුම්පත ගැන කාශ කරන ශම් ශමොශහොශත් ඒ පිළිබඳ 

අාහ ා ාක්ව් න අව ාාශව කැබීම ගැන  තුටු ශවනවශ. 

නිාහ ා අධයශපනශේ පි ශ ශක  අප හුග් වන හිටපු අධයශපන 

අමශතයවරශ කු වූ ගරු . .ඩබ්ලි .ඩබ්ලි . ක් න් ගර මැතිතුමශ 

මධය මහශ විායශක ඇති කරකශ  අධයශපන ප්රති ාං ාකරට සිදු 

කරකශ ශම් රශට් අධයශපන   ඳහශ හැශමෝටම  ම අව ාාශ කබශ 

දීමට කටයුතු කළශ.එතුමශ අශප් රශට් අධයශපන ක්ශෂේත්ර ට වි ශක 
කශර්  භශර ක් කළශ.  එතුමශ ශගන ගි  වැඩ පිළිශවළ තවත් 

 ක්තිමත් කර් නට ේා  ේපකශර කළ  ඒ  ඳහශ  හශ  වුණු  

කැප වීශම්  කටයුතු කළ නශ ක කු විධි ට දිවාංගත කලිත් 

ඇතුකත්මුාලි අමශතයතුමශ අපට හුග් ව් න පුළුව් . එතුමශ මි  

ගි ත්  එතුමශ කළ ශමශහවර ජනතශවශේ  ිනෂය පරම්පරශශ  

හාවත් තුළ  ාශකශලිකවම පවතිනවශ  ිර න කශරට ත් ශම් මම 

ශමොශහොශත් සිහිපත් කර් න ඕන . එමහශපොළ ේ  ා අධයශපන 

ිනෂයත්ව භශර අරමුාකඑ හුග් වශ දීම එතුමශ කළ ිතශම වැාගත් 

521 522 

[ගරු  ෂශටක්ිර ්  රශජපුත්තිර්  රශ මශණික්කම්  මහතශ] 
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කශර්  ක් ශක  අපි ාිරනවශ.  මහශපොළ ේ  ා අධයශපන ිනෂයත්ව 

භශර අරමුාල් මණ්ඩකශේ  භශපති ධුර  පිළිබඳ  ාංශ ෝධන ක් 

 හ ිනෂයත්ව භශර අරමුාශල් සි ලු නි ාචක  හ චාංචක ශ ශපොළ 

ශපොදු ශ පළ  ටතට  ගැනීම තමයි අා ාවශ ේ ිදිපතපත් කර තිශබන 

ශමම ( ාංශ ෝධන  පනත් ශකටුම්පත  ම්මත කර ගැනීශම්  

බකශශපොශරොත්තු ශව් ශ් . 

1981 වර්ෂශේ තමයි කලිත් ඇතුකත්මුාලි මැතිතුමශ ආරම්භ 

කරපු මහශපොළ ේ  ා අධයශපන ිනෂයත්ව භශර අරමුාක මඟි්  

ිනෂයත්ව කබශ දු් ශ් . 2982 දී ිනෂය ්  (10ශාශනකුට රුපි ල් 

(00 බැගි්  කබශ ශානශකොට  එවකට රජ  මඟි්  ිනෂය ට  

විධි ට රුපි ල් 114ක පමට මුාකක් කබශ දු් නශ. රජ  මඟි්  

කබශ ශාන ට  මුාකට වැඩි මුාල් ප්රමශට ක් -රුපි ල් (00ක් 

වශේ මුාකක්- එම ිනෂය ් ට ිනෂයත්ව ප්රාශන ්  හැටි ට 2982 දී 

කබශ දු් නශ.  

අපි ා් නවශ  අශප් රශට් තිශබන දි ා්රික්ක 14 තුළ අඩු ආාශ ම් 

කබන වි ශක පිපත ක් ශමීය  ව දුෂාකර ශක  ජීවත් ශවන බව.  2982 

වශශේ කශකශේදී අශපො  ේ  ා ශපළ විභශග ට 200ශාශනක් 

ලි ශවොත්  එයි්  සි  ට 2.8ක් වැනි ප්රමශට ක් තමයි 

වි ාවවිායශක ට ඇතුළත් වුශණ්.  ම ාත ක් විධි ට ගත්තශම ඒ 

කශකශේ වි ාවවිායශක 8 තුළට ිනෂය ්  4 000ක් වශේ පිපත ක් 

තමයි ඇතුළත් වුශණ්. එවැනි අවධි ක ිනෂය ්  වැඩි වැඩිශ ්  

අධයශපන ට ශපොළපව් නට  ේන් දු කරව් නට  ේ  ා 

අධයශපන    ඳහශ වි ාවවිායශකවකට ඇතුළත් ව් නට ශම් අරමුාක 

මහත් රුකුකක් වුටශ. අශප් ශාම පි ් ට ඒක ශකොකු  හන ක් 

වුටශ.  මහර ාරුශවෝ අශපො  ේ  ා ශපළ විභශග   මත්ශවකශ 

වි ාවවිායශක ට  ් ශ්  නැතුව ි් නවශ  වි ාවවිායශක අධයශපන  

කැබීමට නි මිත කශක  තුළ - අවුරුදු තුනක් ශව් න පුළුව් ; 

හතරක් ශව් න පුළුව් ; පහක් ශව් න පුළුව්  - වි ශක වි ාමක් 

ාර් න සිදු වන නි ශ. ඒ කශක  වනශකොට පළශත් මට්ටමි්   

දි ා්රික්ක මට්ටමි්  වි ාවවිායශක පැතිපතකශ තිබුශණ්ත් නැහැ. නමුත් 

ජශතික වි ාවවිායශක ප ධති ට ඇතුළත්ශවකශ ිශගන ග් න 

වි ශක වි ාමක් ාර් න සි ධ වන නි ශ ශබොශහෝ ිනෂයශ ෝ 

තම් ශේ අධයශපන අව ාාශ ම  හැපත ශ. මශනව හිතවශදිශ කු වූ 

කලිත් ඇතුකත්මුාලි මැතිතුමශ ශම්ක ශත්රුම් අරශගන දුෂාකර 

ශමීය   ප  ශ  වක අඩු ආාශ ම්කශී  ිනෂය ්  ශවනුශව්  ආරම්භ 

කළ ශම් මහශපොළ ිනෂයත්ව ක්රම  තවු් ට  මහත් ඖෂධ ක් 

වුටශ  ිර ශවොත් එ  නිවැරැදියි ිර කශ මශ හිතනවශ. අඩුම තරශම් 

එතුමශ අධයශපන ඇමතිවර ශ ව ශ ්  සිටිනශකොටවත් ශනොශවයි  

ශම් ිනෂයත්ව වැඩ පිළිශවළ ආරම්භ කශළේ. එවකට එතුමශ ශවශළඳ 

හශ නශවික අමශතයවර ශ විධි ටයි කටයුතු කශළේ. නමුත් ඒ 

 ම්බ් ධශ ්  එතුමශට වුවමනශවක් තිබුටශ. ශමොකා  එතුමශ 

ිශගන ගත්ශත්ත් ශබොශහොම අමශරුශව් . එතුමශ රශජකී  විදුහශල් 

ිනෂය කු විධි ට ිශගන ගත්තශ. ි්  පසුව ේ  ා අධයශපන  

 ඳහශ තක් ාෆර්ඩ් වි ාවවිායශක ට  ් න එතුමශට වරම් කැබුටශ. 

එවකට හිටපු අශමශතය එ ා.ඩබ්ලි .ආර්.ඩී. බණ්ඩශරනශ ක 

මැතිතුමශ ඇතුළු ආණ්ඩුව ශම් කශර්  ට ේා  කළශ. ඒ විතරක් 

ශනොශවයි. එතුමශ තක් ාෆර්ඩ් වි ාවවිායශකශේ ිනෂය  ාංගම්වක 

 භශපති  ශල්කම්  භශණ්ඩශගශපතක හශ පු ාතකශකශේ  භශපති  න 

තනතුරුවකට පත් වුටශ. හැබැයි  එතුමශට කලි්  

එ ා.ඩබ්ලි .ආර්.ඩී. බණ්ඩශරනශ ක මැතිතුමශ ඒ ිනෂය  ාංගම ශේ 

ශල්කම් බවට පත්ශවකශ සිටි ශ.  එතුමශට කළගුට  ැකකීමක් 

විධි ට කලිත් ඇතුකත්මුාලි මැතිතුමශ ශ ෝජනශ කළශ  

එ ා.ඩබ්ලි .ආර්.ඩී. බණ්ඩශරනශ ක මැතිතුමශශේ ේඩුක  

පිළිරුවක් තක් ාෆර්ඩ් වි ාවවිායශකශේ විවර කර් න. මශ හිතන 

හැටි ට එ ටත් අව ාාශව කැබුටශ. එතුමශ ගැන විශ ේෂශ ්  කාශ 

කළ යුතු ව් ශ්   ශම් රශට් සුවහ ක් ිනෂය පිපත ට ේ  ා 

අධයශපනශේ වරම් කබ් නට අවකශ    ක ශ දු්  නි ශයි.  

අා ාැනුම ශක්් ද්ර කරගත්  මශජ ක අශප් ාරුව් ට ශකෝක  

ාිර් න පුළුව්  ශව් ශ්   අනශගත  ාිර් න පුළුව්  ශව් ශ්   

ශ්රී කාංකශශ  අියමශන  ශකෝක ට ශගන  ් න පුළුව් කම 

කැශබ් ශ්  අධයශපන  තුළි්  පමටයි ිර න එක අපි ශත්රුම් 

ශගන තිශබනවශ. ඒ නි ශ අපි අධයශපන ට  ම අව ාාශ විවර කර 

දි  යුතු වනවශ. ඒ පහසුකම් ටික ාරුව් ට කබශ දි  යුතුයි.  ඒ 

 ඳහශ අතිගරු ජනශධිපති ශගෝධශභ  රශජපක්ෂ මැතිතුමශ ප්රමුි 

වර්තමශන රජ  ජශතික පශ ල්  ාංියශව ාහ ක් ාක්වශ වැඩි ිරීශම් 

වැඩ පිළිශවළ ි ා රහට ශගන  න ශමව්  අව ාාශවක අපට 

ිතිහශ   අමතක කර් න බැහැ. විශ ේෂශ ් ම දිවාංගත කලිත් 

ඇතුකත්මුාලි හිටපු අමශතයතුමශ ශමහිදී අපට අමතක කර් න 

බැහැ. එම නි ශ එතුමශ ආරම්භ කරපු මහශපොළ ේ  ා අධයශපන 

ිනෂයත්ව භශර අරමුාක දූෂටශ ්  වාංචශශව්  ශතොරව ිදිපත ට 

ශගන  මි්   අනශගත පරපුරටත් ඒ අරමුාලි්  ශ ත  ැක. ම 

 ඳහශ අව ය  ාංශ ෝධන කීප ක්  අා ාවශ ේ ශගනැල්කශ 

තිශබනවශ. ඒ නි ශ විවශා ිර්  ශතොරව පක්ෂ  විපක්ෂ සි ලු 

ශානශ එකතුව ශම්  ාංශ ෝධන  ම්මත කරකශ  ශම් ර ශට් ාරුව් ට 

අනශගත  ාිර් න පුළුව්  වැඩ පිළිශවළට ාශ ක ශවමු ිර න 

පණිවුඩ  කබශ ශාමි්   මට කශක  කබශ දීම පිළිබඳව 

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමශටත්  ාතුතිව් ත ශවමි්  මශ 

නිහඬවනවශ.  

 
ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ග ් ත කරුටශතිකක මැතිතුමශ. තබතුමශට විනශඩි හ ක 

කශක ක් තිශබනවශ. 

 

 

[අ.භශ. 1.09] 

 

ෙරු ෙයන්ත කරුණාතිලක මහතා 
(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  රශට් ේ  ා අධයශපනශේ 

විෂමතශ දුරලීම  ඳහශ කාංකශ ිතිහශ ශේ ගත් ශරේෂාධතම පි වරක් 

ශක   ාාශපිත කරන කා මහශපොළ ේ  ා අධයශපන ිනෂයත්ව භශර 

අරමුාක පිළිබඳව කාශ කරන ශම් ශවකශශ  ශම් රශට් තරුට 

ාරුව්  3(4 1(1ක් තම ජීවිතශේ තීරටශත්මක කඩිමක් වන 

අශපො  ේ  ා ශපළ විභශග ට මුහුට ශාමි්  සිටිනවශ ිර න එක 

අපි කවුරුත් ා් නවශ. විශ ේෂශ ් ම ශම් රශට් ඈත ගම්ාන වක 

සිටින දුප්පත් ාරුව් ට තම්  වටශ බැඳ තිශබන ාැවැ් ත  මශජ 

ආර්කයක පවුරු බිඳශගන නැඟී සිටි් න; එශහම නැත්නම් ිහළට 

නඟි් න තිශබන එකම අව ාාශව  එකම ිණිම  ේ  ා 

අධයශපන  පමටයි. මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  එක 

පැත්තිර්  ශකොවිඩ් ව ාංගත ටත්  තවත් පැත්තිර්  ාැවැ් ත 

ආර්කයක පීඩන කටත්  තවත් විධි ිර්  online ක්රම ට අධයශපන 

කටයුතු කර ශගන   ම නි ශ ඇති වූ වි ශක විෂමතශවකටත් මුහුට 

ශාමි්  තමයි ාරුව්  ශමවර ේ  ා ශපළ විභශග ට ිදිපතපත් 

ව් ශ් .  මහර ාරුව් ට තම් ශේ පශ ලි්   ශපෞ ගලික 

ප් තිවලි්   ශපෞ ගලික ගුරුවරු් ශග්  online ක්රම ට ිශගන 

ග් න අව ය පහසුකම් තිබුටත්  තවත් ාරුව්  පිපත කට ශම් 

ිරසිම පහසුකමක්  ක ශ ග් න අව ය දුරකාන ක්වත්  ඒකට 

අව ය data පහසුකම්වත් තිබුශණ් නැහැ.  මහරු අමශරුශව්  

දුරකාන ක්  ප ශ ගත්තත්  යට අව ය signal ශනොකැබීම නි ශ 

ග ා ේඩ  වහකවල් ේඩ නැ  ශගන වි ශක දුෂාකර ක්රි ශවක ශ දුණු 

හැටිත් අපි ාැක්කශ. මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  නමුත් ශම් 

සි ලු ශානශ එකම විධි ට ශම් විභශග ට මුහුට ශානවශ. 

දුරකාන ක්වත් නැතිව  තම්  ි් න පළශතට signal 

ශනොකැශබන තත්ත්ව ක්  ටශත්ත්  ශපෞ ගලික ගුරුවරු් ශග්  

523 524 



පශර්ලිශම්් තුව 

ිශගන ග් නවත් හැිර ශවක් නැති  ශපෞ ගලික ප් තිවකට 

 නවශ ති ශ අා රශට් තිශබන ආර්කයක තත්ත්ව  අනුව එාශ ශ ක 

ක් නවත් හැිර ශවක් නැති පවුල්වක ාරුශවෝ ශම් විෂමතශශ  

වි් දිත ්  බවට පත් ශව් නත් පුළුව් කම තිශබනවශ. ඇත්ත 

ව ශ ් ම ශමවැනි විෂමතශවක්  ඇති වුශණ් මශර්ගගත අධයශපන  

 ඳහශ ශම් ආණ්ඩුවට ිරසිදු වැඩ පිළිශවළක් ශනොතිබුණු නි ශයි. 

Online ක්රම ට අධයශපන  කබශ දීම ගුරුවරු් ශේ කශර් තබශ 

ශබ්රුටශ මි ක් එකම ගුරුවරශ කුටවත් යට අව ය 

පපතගටක ක්  එශහම නැත්නම් ටැබ් එකක්  අඩුම ගටශ්  

 ාමශර්ට් දුරකාන ක්වත් අරශගන ශා් න ශම් ආණ්ඩුව කටයුතු 

කශළේ නැහැ. අඩුම ගටශ්  ඒවශ අරශගන ාරුව් ට ේග් ව් න 

ිර කශ ගුරුවරු්  ශවනුශව්  ට  පහසුකම් කබශ ශාන වැඩ 

පිළිශවළක්වත් ආණ්ඩුව හැදුශ  නැහැ. ඇශප්  ශබ්ශර් න  

ශබොරුවට කට වචන ට  එOnline ක්රම ට ේග් වනවශ ශ් එ 

ිර වශ විතරයි. මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  එම නි ශ මහශපොළ 

වැනි ේතුම්  ාංකල්ප ක් ගැනත්  එහි නිර්මශතෘවර ශ  ගැනත් කාශ 

කරන ශම් ශවකශශ  මම ිතශම කශරුණික ිල්ලීමක් කර් න 

කැමැතියි. ශමවර ේ  ා ශපළ විභශගශේ Z  කකුණු ගටන  කර දි 

අධයශපනශේ  මශන අව ාාශ අහිමි වූ අහිාං ක ාරුව්  දිහශ විශ ේෂ 

අවධශන ක් ශ ොමු කර් න ිර න එක තමයි මශේ ඒ ිල්ලීම. 

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  මීය ට ව ර (0කට ි ාශ ල්කශ 

 ශබොශහොම දුර ාැකපු  ශම් රශට් පහළ වූ මහශ බු ධිමතකු වූ කලිත් 

ඇතුකත්මුාලි මැතිතුමශශේ පුශරෝගශමීය ත්වශ ්  ආරම්භ වූ 

එමහශපොළ ිනෂයත්ව එ ිර න නශම  ිදිපත ට කලිත් ඇතුකත්මුාලි 

මැතිතුමශශේ නම එකතු ිරීම ගැන අපි ිතශම  තුටු වනවශ. ඒ 

වශශේම එතුමශශේ නම ශම් නශම ට එකතු කළත්  නැතත් 

එමහශපොළඑ ිර නශකොටම කලිත් ඇතුකත්මුාලි නශම  ඒ අකුරු 

හතර ඇතුශළේ ජීවමශන වන එක ිරසිවකු ටත් නතර කළ ශනොහැිර 

බවත් මම ිර ් න කැමැතියි. 

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  ඇතුකත්මුාලි මැතිතුමශ 

මුලි් ම මහශපොළක් පැවැත්වූශේ ගශලු දි ා්රික්කශේ  හිනිදුම 

ආ නශේ අශප් ගම වන නි ශගම විිකත මහශ විායශකශේ. මුල්ම 

මහශපොළට  හ භශගි ශවකශ  එම ේත් ව  අව ්  කරකශ  එතුමශ 

අශප් නිව ට ආවශ. පුදුම  තුටිර්   ශම් වැඩ පිළිශවළ ගැන 

ශකොකු අරමුටිර්  යුතුව එ  ිදිපත ට ශගන  ශ යුතු ආකශර  

ගැන එාශ එතුමශ කාශ කරපු හැටි මට අා වශශේ මතකයි.  වැඩිම 

ජනකශ ක්  හභශගි වුණු සි වැනි මහශපොළ පැවැත්වූශේ මශ 

නිශ ෝජන  කළ ඇල්පිටි  ආන් ා මධය මහශ විායශකශේයි. 

එතුමශ  ිර ව ශ  කරපු  විිනෂාට ගටශේ බු ධි ක් තිබුණු  ඕන ම 

ප්ර ාන ක්  හජ බු ධිශ ්  අවශබෝධ කරශගන ිතශම විිනෂාට 

ශක  වි ුගම් ශා් න පුළුව්  වුණු නශ කශ ක් ිර න එකත් මම 

අාටත් මතක් කරනවශ. 

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි එශ ෞභශගයශේ ාැක්මඑ 

ප්රතිපත්ති ප්රකශ නශේ 11වැනි පිටුශ  තිශබනවශ  බක ට පැමිණි 

වහශම මහශපොළ ිනෂයශධශර ප්රමශටවත් ශක  වැඩි කරනවශ ිර කශ. 

ඒ වශශේම එම ප්රතිපත්ති ප්රකශ නශේ 13වැනි පිටුශ  ිර නවශ  

වෘත්තී  අධයශපන ටත් මහශපොළ වශශේම ිනෂයශධශර ක්රම ක් 

ඇති කරනවශ ිර කශ. එජශතිශේ ජීවනශලි  බුග වූ වෘත්තී  හශ 

තශක්ෂණික ක්ශෂේත්රවක ිශගනුම කබන සි ලු සිසු ාරුව් ට 

මහශපොළ වැනි ිනෂයශධශර ක්රම ක්   හනාශ උ ප්රවශහන ශ ේවශවක්  

නික ඇුගම්  හ පපතගටක කබශ දීමට කටයුතු කරනු කැශබ්එ ිර කශ 

එහි  ඳහ්  වනවශ. ශම්වශ කලිත් ඇතුකත්මුාලි වැනි නශ ක ්  

ිර පු වචන වශශේ ශනොශවයි. ශම්වශ හුශාක් කඩ වුණු ශපොශරෝ දු 

විතරයි. ශම් කඩ වුණු ශපොශරෝ දු දීපු නශ කශ ෝයි  කලිත් 

ඇතුකත්මුාලිකශ  වශශේ  ැබ   ප්රශශ ෝගිකව හශ බු ධිමත්ව වැඩ 

කරපු නශ කශ ෝයි   ඳකශ බකනශකොට අපිට  ිර ් න පුළුව්  

ශව් ශ්  කලිත් ඇතුකත්මුාලි වශශේ පු ගක ්  ශකොපි කළ 

හැිරයි  එශහත්  ම කළ ශනොහැිරයි ිර න එකයි.  

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි   කලිත් ඇතුකත්මුාලි මැතිතුමශ 

නිතරම ිර ශ  රටක  මශනශත්මතශව ඇති කර් න තිශබන 

ශහොඳම මශර්ග  අධයශපන  බවයි. අධයශපන විෂමතශ තුළි්  

රටකට ළ ශ ශව් ශ්  විනශ  යි ිර න මතශේ ිඳශගන තමයි 

එතුමශ හැම විටම ක්රි ශ කශළේ. 298( දී ආරම්භ කරපු මහශපොළ 

ිනෂයශධශර ක්රම  ශම් වනශකොට කක්ෂ තුනකට වැඩි පිපත කට 

පිහිට ශවකශ තිශබනවශ. ඒ ගැන මම ඇත්තටම  තුටු ශවනවශ. අා 

වනශකොට වි ාවවිායශක ාරුව් ශග්  අඩකට වැඩි  ශම් මහශපොළ 

ිනෂයත්ව හිමිකම කබනවශ.  

අා ේශ ත් මට මතක් වුටශ  කලිත් ඇතුකත්මුාලි මැතිතුමශශේ 

වටිනශකම. මම අා කෘක කර්ම ඇමතිතුමශශග්  ප්ර ාන ක් ඇහුවශ  

වගශ හශනි  සිදු වු ශණ් ආණ්ඩුශ  වරදි්   ඒ වගශ හශනි ට ව් දි 

ශගවන ක්රමශ ා  ශමොකක්ා ිර කශ. කෘක කර්ම ඇමතිතුමශ ඒ 

ප්ර ාන ට පිළිතුරු ශා් න සුමශන ශාකක් කල් ිල්ලුවශ. 

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  කලිත් ඇතුකත්මුාලි මැතිතුමශ 

කෘක කර්ම ඇමතිකමත් ාැරුවශ. එතුම් කශ වශශේ අ   හිටි ශ නම් 

ශම් ප්ර ාන ඇති ශව් ශ්  නැහැ. ඇති වුණු ප්ර ාන වි ඳ් නත් 

එතුමශ මීය ට වඩශ කශර් ක්ෂමව වැඩ කරපු ඇමතිවරශ ක් ිර න 

එක මට අා ේශ  මතක් වුටශ. මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  

විනශඩි හ ක් ශහෝ මට කබශ දීම ගැන තබතුමශට  ාතුතිව් ත 

ශවමි්  මම නිහඬ වනවශ   

 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු බී.වයි.ජී. රත් නශ ේකර මැතිතුමශ. තබතුමශට විනශඩි අටක 

කශක ක් තිශබනවශ. 

[අ.භශ. 1.26] 

 

ෙරු බී.වි .ජී. රත්නපසේකර මහතා 
(மாண்புமிகு பீ.கவ.ஜீ. ரத்னசசக்கர)  

(The Hon B. Y. G. Rathnasekara) 

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි, විශ ේෂශ ් ම මහශපොළ 

ේ  ා අධයශපන ිනෂයත්ව භශර අරමුාක ( ාංශ ෝධන  පනත් 

ශකටුම්පත  හ 1024 අාංක 4 ාරන ජශතික ඖෂධ නි ශමන 

අධිකශපත  පනත  ටශත් වූ නිශ ෝග ශාකක්  ම්මත කර ගැනීමත් 

 ඳහශ තමයි අා ශමම විවශා  පවත්වනු කබ් ශ් .  

විශ ේෂශ ් ම මහශපොළ ේ  ා අධයශපන ිනෂයත්ව භශර 

අරමුාක ගැන කාශ කර් න අව ාාශවක් කැබීම ගැන මම 

අති යි්   තුටට පත් වනවශ. 2980 ජනවශපත මශ ශේ 01වැනි ාශ 

හිනිදුම නි ශගම මධය මහශ විායශකශේ ආරම්භ කරපු ප්රාම 

මහශපොළ අධයශපනික හශ ශවශළඳ ප්රාර් නශේ මුාල්  හ ි්  

පසුව ආරම්භ කළ මහශපොළ ශකොතරැයිශේ මුාල් පශවිචිත් කරකශ,  

අශප් කලිත් ඇතුකත්මුාලි ශ්රීමතශට්  විසි්  ආරම්භ කරපු 

මහශපොළ ේ  ා අධයශපන ිනෂයත්ව භශර අරමුාක හරහශ මුලි් ම 

2982 අවුරු ශ  ිනෂයත්ව (11ක් කබශ දු් නශ. එම ිනෂයත්ව 

(11් , 40ක් කු කතශ ිනෂයත්ව  හ ිතිපත ප්රමශට   ශමශනය 

ිනෂයත්ව. එාශ බණ්ඩශරනශ ක  ම්ම් ත්රට  ශකශශ දී එවකට 

හිටපු ජනශධිපති ශේ.ආර්. ජ වර්ධන මැතිතුමශ  හ කලිත් 

ඇතුකත්මුාලි මැතිතුමශ ඒ ිනෂයත්ව කබශ ශාන ශකොට මමත් ඒ 

මුල්ම ිනෂයත්ව කබශ ගත් (11ක පිපත  අතර හිටපු ශකශනක්.  

ගම්බා ළමයි ිතශ අමශරුශව්  ේ  ා ශපළ විභශග   මත් ශවකශ 

525 526 

[ගරු  ග ් ත කරුටශතිකක  මහතශ] 
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වි ාවවිායශක ට  න ශකොට ඒ අ ට  ආර්කයක දුෂාකරතශ රැ කට 

මුහුට ශා් න සිදු වුටශ. ඒ කශකශේ දුප්පත්කමි්  ශපශළන ඒ 

  ම ිනෂයශ කුටම මහජන බැාංකුශව්  රුපි ල් 114ක ට ක් 

කබශ දු් නශ. ඒක තමයි ඒ ශවනුශව්  එවකට තිබුණු එකම වැඩ 

පිළිශවළ.  

එාශ ඒ වැඩ  ටහශ්  තිබුණු දුර්වකතශ  ට  ක්රමශේ දුර්වකතශ 

හුගනශශගන  ඒ වශශේම තම්  කුඩශ කශකශේ ිනෂයත්ව ක් මත 

අධයශපන  කැබීශම් අත්ාැකීමත් ත ාශ ේ ගරු කලිත් ඇතුකත්මුාලි 

මැතිතුමශ ිතශම ශගෞරවනී  වැඩ ටහනක් හැටි ට මහශපොළ 

ේ  ා අධයශපන ිනෂයත්ව භශර අරමුාක ඇති කරකශ ිනෂයත්ව කබශ 

දු් නශ.  ැබවි් ම එ  මිහිතක  තුළ කරන කා මහශ පුටය 

ක්රි ශවක් හැටි ට මම ාිරනවශ. ඒක නි ශ මම ශබෞ ධශ ක් 

හැටි ට ප්රශර්ානශ කරනවශ  ඒ කළ පිශන්  එතුමශට නිර්වශට  

 ශක්ෂශත් කර ගැනීමට හැිර ශ වශ ිර කශ. මම ශම් අව ාාශශ දී ඒ 

 ඳහශ එතුමශට පුටයශනුශමෝානශ කරනවශ.  

ශගෞතම බුදුරජශට්  වහ් ශ ේ අනිමි  ශකෝචනශේ ශ දිකශ 

තමශට බුදු වීමට පිහිට වූ ශබෝධි ට කෘතගුට  ැකකුවශ. 

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  මම ශම් අව ාාශව ශ ොාශ ග් නවශ  

මහශපොළ අරමුාශල් පළමුවැනි ිනෂයත්වකශියශ කු හැටි ට  හ 

මහශපොළ ිනෂයශධශර  අරශගන අධයශපන  කබපු ශකශනක් 

හැටි ට අපට කබශ දු්  ඒ අ හශ  ාශ කත්ව   ඒ ේපකශර  

ශවනුශව්  කලිත් ඇතුකත්මුාලි මැතිතුමශට පුටයශනුශමෝානශ 

කර් න. හැබැයි  මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි   එව්  අ හශ  

ශ  පශකනඥශ කුටත්  ාවශභශවික මරට ක් අත් ශව් න ශම් ූලට 

ශ  පශකන  ිඩ දු් ශ්  නැහැ. අපි ඒ ගැන කනගශටු ශවනවශ. 

එවකට එල්ටීටීය ත්ර ාතවශා  ශම් රශට් වයශප්ත ශවකශ තිබුටශ. එාශ 

ශම් රශට් ජනශධිපති විධි ට හිටිශේ ආර්. ශප්රේමාශ  මැතිතුමශ. 

එතුමශ ජනශධිපති හැටි ට හිටපු කශකශේ ිරරුළපන රැ ාවීමකදී 

කලිත් ඇතුකත්මුාලි මැතිතුමශ  ශහසික ශක  ඝශතන  වුටශ. ප්රකට 

වුශණ්  එල්ටීටීය  ාංවිධශන  විසි්  ඒක කළශ ිර කශ. හැබැයි  ඒ 

කශකශේත් ශචෝානශවක් ආවශ  එල්ටීටීය  ාංවිධශන  ශනොශවයි ඒක 

කශළේ  මහර ශ  පශකනඥ ්  විසි්  එතුමශ දිවාංගත කළශ 

ිර කශ. ඒ වශශේ අ හශ  වැඩ කරපු ශ  පශකනඥශ කු ශම් 

මිහිතකශ ්   මුගත්ශත් ිතශම ශ ෝචනී  විධි ට. ඒ තරම් 

කශකකණ්ණි ශ  පශකන ක් හශ කශකකණ්ණි කුම් ත්රට ශපළක් 

සිදු වුණු රටක් ශම්ක. එාශත් එශහමයි. අාත් එශහමයි. මට අා 

වශශේ මතකයි  මහශපොළ ිනෂයත්ව අරමුාක ඇති ිරීශම් ඒ 

සුවිශ ේෂී කටයුත්ත කරන ශවකශශ  කලිත් ඇතුකත්මුාලි 

මැතිතුමශටත් ශචෝානශ කළශ. මට ඒ ගැන ශහොඳ මතක ක් 

තිශබනවශ. එශටෝ  පහක් ශගන  ් න පුළුව්  ශකොපතශේ  ම් 

400ක ශකොතරැයි ාමශ ශගන ගිහි්  විකුටනවශ. ශම් ශමොකක්ා 

කර් ශ් ?එ ිර කශ ඇහුවශ. අ් තිශම් එතුමශශේම පක්ෂ  තුළි්  

ආපු විශරෝධතශ ශහේතුශව්  එතුමශ ඒ පක්ෂ  ාශකශ ශවන පක්ෂ ක් 

හාශශගන ගි ශ ිර කශ අපි කවුරුත් ා් නවශ.  

අා ශම් විවශාශේ ප්රධශනම කශරට ක් තමයි මහශපොළ ේ  ා 

අධයශපන ිනෂයත්ව භශර අරමුාක පනතට  ාංශ ෝධන ිරහිප ක් 

ශගන ඒම. ශමම  ාංශ ෝධන ශගන ඒම අති යි්  වැාගත් ශා ක් 

හැටි ට මම ාිරනවශ. ශමොකා  මහශපොළ ේ  ා අධයශපන ිනෂයත්ව 

භශර අරමුාක පට ශ ේ රැිර  යුතු  විනිවිාභශව ිර්  යුතුව තිබි  

යුතු අරමුාකක්. අපි අති යි්  කනගශටු ශවනවශ  පසු ගි  පශකන 

 ම  තුළ ශම් අරමුාක අවභශවිත ිරීම ගැන. අ 

විනි ාච කශරතුමශ ඇතුළු විනි ාච කශරවරු ශමහි  භශපතිත්ව  

ාර් න අකමැත්ත පළ ිරීම ශහේතුශව්  ශමහි  භශපතිත්ව  ාැීම 

 ඳහශ විරශමික විනි ාච කශරවර කු පත් කර් න ිඩ කැශබන 

විධි ට කරන  ාංශ ෝධන කුත් ශම් ශකටුම්පතට ඇතුළත්. ශම් 

තරම් ේතුම් අරමුටිර්  හාපු අරමුාකත් ග ශ කනවශ නම්  ඒකත් 

අ ාශ පපතහරට ට -අවභශවිත ට- කක් කරනවශ නම් තවත් කවර 

කාශා?   

අා ාවශ ේ  3(4 100ක පමට පිපත ක් ේ  ා ශපළ විභශග ට 

ලි නවශ. ඒ ළමයි්  අතර ිතශම අහිාං ක  දුප්පත් ළමයි්  

ි් නවශ. ඒ ළමයි ාහ කුත් පැතුම් මැා විභශග  ලි කශ එ් ශ් . 

එාශ අපට ශම් මහශපොළ ිනෂයත්වශ ්  කු කතශ ිනෂයත්ව  

හැටි ට කැබුශණ් රුපි ල් (00යි.  ශමශනය ිනෂයත්ව  රුපි ල් 

340යි. ඒ ශවන ශකොට මහජන බැාංකුශව්  දු් ශ්  රුපි ල් 114ක 

ට ක් විතරයි. ඒ තුළ අපි ිතශම පහසුශව්  වි ාවවිායශක 

අධයශපන කටයුතු කරශගන ගි ශ. අා මහශපොළ ිනෂයත්වශේ  හ 

රජශේ ාශ කත්ව  ඇතුව රුපි ල් 4 000ක් ිනෂය ් ට ශානවශ. ඒ 

මශහැඟි වැඩ පිළිශවළ ආරම්භ කරපු කලිත් ඇතුකත්මුාලි 

මැතිතුමශශේ නමි්  ඒ ිනෂයත්ව අරමුාක නම් ිරීම එතුමශට කරන 

කෘතගුට  ැකකීමක්. එතුමශ අ ත් වුණු ශ  පශකන 

පක්ෂවකටවත් කර් න බැපත වුණු ශා ක් ශම් කර් ශ් .  අශප් 

රජ  විසි්  අා ශම්  භශවට ිදිපතපත් කරපු පනත තුළි්  එම 

අරමුාක එකලිත් ඇතුකත්මුාලි මහශපොළ ේ  ා අධයශපන ිනෂයත්ව 

භශර අරමුාකඑ ිර කශ නම් ිරීම කශශකෝත්ත යි  ේත්තයි. ඒ වශශේම 

කළගුට  කකන ජශති ක් හැටි ට එ  කළ යුතුම ශා ක් 

හැටි ටයි මම  කක් ශ් . ශම් පනත් ශකටුම්පශත් තවත් ශහොඳ 

 ාංශ ෝධන ක් තිබුටශ. ඒක තමයි  මි්  මතු ශම් අරමුාක  තු 

සි ලු චාංචක  හ නි ාචක ශ පළ ශපොදු ශ පළ හැටි ට  කකනු 

කැබීම. මි්  පසුව ශම් අරමුාශල් නි ාචක ශහෝ චාංචක ශ පළකට 

අත ති න ශකශනකු ිරසිදු වගවිභශග ිර්  ශතොරව  ඇප නැතුව 

සිරගත ිරීශම් හැිර ශව ශම් හරහශ කැශබනවශ. ඒ නි ශ ශම් 

අරමුාක රැක ග් න  ශමහි විනිවිාභශව  රැක ග් න ශම් ශගනශ 

 ාංශ ෝධන ටික විවශා ිර්  ශතොරව  ම්මත කළ යුතුයි. දිවාංගත 

කළ ගරු කලිත් ඇතුකත්මුාලි මැතිතුමශට පුා කරන ප්රටශම ක් 

හැටි ට විපක්ෂ   හ ආණ්ඩු පක්ෂ  එකතු ශවකශ ිරසිදු ඡ් ා 

විම. මිර්  ශතොරව අා ශම්  ාංශ ෝධන  ම්මත කළ යුතුයි ිර ශ 

මශ වි ාවශ  කරනවශ.  

 ාතුතියි  මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි.   

 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු නිශරෝෂ්  ශපශර්රශ ම් ත්රීතුමශ.  තබතුමශට විනශඩි හ ක 

කශක ක්  තිශබනවශ. 

 

 

[අ.භශ. 1.11] 
 

ෙරු නිපරෝෂන් පෙපර්රා මහතා  
(மாண்புமிகு நிசராஷன் பபசரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  අා ශම් විවශා  කරන 

ශමොශහොත වනවිටත් ශකොශරෝනශ ව ාංගත  අශප් රට තුළ නැවත 

හි  ත වශශගන එන බව අප සි ලුශානශම ා් නවශ. මම හිතන 

විධි ට අා ශවනශකොට හැම දින කදීම ශකොශරෝනශ ආ ශදිත ්  

ාහ කට වඩශ ශම් රටි්  වශර්තශ ශවනවශ. ඒ නි ශ අපි රජශ ්  

ිල්කනවශ  ශකොශරෝනශ ව ාංගත  පශකන  කර ගැනීම  ඳහශ 

නැවත වැඩ පිළිශවළක් ිදිපතපත් කර් න ිර කශ.  අපි ාැක්කශ 

ශකොශරෝනශ ව ාංගත  පැමිණි මුල් අව ාාශශ දී තබතුම් කශ ශම් 

රශට් ජනතශව මුළශ කරපු හැටි. පැණිශ ්  තමයි ඒක පට්  

ගත්ශත්. ඒ නි ශ ශම් ශවනශකොට 24 000කට අධික  ාංියශවකශේ 

ජීවිත අපට අහිමි ශවකශ තිශබනවශ.  

  ශම් ශවනශකොට ශම් රශට් පවතින මූකය අර්බුා  නි ශ එක 

පැත්තිර්  ශම් රශට් ජනතශවට ඕන  කරන ශබශහත් ටික ග් න 

බැපත ශවකශ තිශබනවශ.  අශනක් පැත්ශත්   ශම් රජශේ පශකන 

ක්රම  නි ශ අා ශ ෞිය ශ ේව  වැඩ වර්ජන කට ගිහිල්කශ 

තිශබනවශ. ශම් තුළි්  අශප් රශට් ජනතශවට වි ශක පීඩන ක් 
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පශර්ලිශම්් තුව 

එල්ක ශවනවශ. අශප් රශට් වැඩිහිටි අම්මකශ තශත්තකශට අව ය 

ශබශහත් ටික හපත ට ග් න බැපතවීම නි ශ ඒ අ ශග්  කී 

ශාශනකුශේ ජීවිත අහිමි ශවනවශා ිර කශ ශම් අව ාාශශ  හපත 

ගටන ක් නැහැ. ඒ නි ශ අපි රජශ ්  ිතශම ඕන කමි්  

ිල්කනවශ  ශකොශරෝනශ ව ාංගත  පශකන  කර් නට වැඩ 

පිළිශවළක් ිදිපතපත් කරන ගම් ම  ශම් රශට් තිශබන මූකය 

අර්බුා  වි ඳ් න අනිවශර් ශ ් ම කටයුතු කර් න ිර කශ.  

අපි ාැක්කශ  යශේ-ශපශර්ාශත් Lanka IOC එක ආශ මත් 

ශපරල් මික වැඩි කර තිශබන බව. එතශකොට අපි ා් නවශ  ඒ 

ක කශර ශ ි ා රහි්  එවකශ කාංකශ ිනිජ ශතල් නීතිගත 

 ාං ාාශවත් අනිවශර් ශ ් ම ශපරල්  ඩී ල් මික විතරක් ශනොශවයි  

භූමි ශතල් මික වැඩි කර් නත් ිදිපතශේදී කටයුතු කරන බව.  ඒ 

තුළි්  අශප් බ ා ගශ ාතු  අතයව ය ආහශර ද්රවයවක මික ඇතුළු 

සි ලු ශ කම මික නැවත වැඩි ශවන අව ාාශවක් තමයි ඇති 

ශව් ශ් . 

විදුලිබක මණ්ඩක  ශම් ශවනශකොට වි ශක අර්බුා ක 

පවතිනවශ. ිදිපතශේදී  විදුලි බික වැඩි ිරීම  ඳහශ ආණ්ඩුව ක  ාති 

ශවනවශ ිර කශ තමයි අපට ආරාංත් ශවකශ තිශබ් ශ් . විදුලි බික 

වැඩි ශවනශකොට  ඒ තුළි්  අශප් කර්මශ් තකරුව්   අපන න 

ක්ශෂේත්ර  ඇතුළු  ම ාත ආර්කයක ම වි ශක පසුබ මකට කක්වීමට 

ිඩ තිශබනවශ. ඒ වශශේම ගෘහ ාා විදුලි බික වැඩිවීම තුළි්  

තවතවත් ශම් රශට් ජනතශව ශේ ජීවන බර වැඩි ශවනවශ මි ක්  අඩු 

ශව් ශ්  නැහැ ිර කශ ශම් අව ාාශශ දී අපි ආණ්ඩුවට මතක් 

කරනවශ.  

ාැ්  අලුත්ම ශ ල්කමක්  නශටය ක් පට්  අරශගන 

තිශබනවශ. ඒ තමයි ශ ේවක අර්ා ශධක අරමුාකට - EPF - අත 

ති ් න ක  ාති ශවන එක. ශම්කටත් බ ාක් ගහකශ  

විශ ේෂශ ් ම අශප් රශට් කම්කරුවශශේ  ශ ේවක ශශේ 

ිතිපතිරීම්වලි්  වි ශක ශහොරකමක් කර් න තමයි රජ  ක  ාති 

ශව් ශ් . අා ේශ  ශම් පිළිබඳව ප්ර ාන කළත්  ඒකට හපත 

ේත්තර ක් ශා් න රජ ට බැපත වුටශ. ශම් රජ  ධනවශදී ා  ශම් 

රජ   මශජවශදී ා ිර කශ අපට හපත ට ිර ් න බැහැ. නමුත් අපි 

සි ලුශානශම ා් නවශ  ශම් රජ  මාංශකොල්කවශදී බව. ශම් රජ  අා 

 ශමශනය ජනතශවශග්  ශකොල්ක කශකශ තම් ශේ ශහාංචයි ් ට 

 ල්ලි  ශබාන තත්ත්ව කට පත් ශවකශ තිශබනවශ.  ශම් රශට් 

ජනතශවශේ  ම්පත් විනශ  කරමි්    ල්ලි අචිචු ග මි්  ශම් රශට් 

ජනතශව දුප්පත් ිරීශම් ක්රි ශාශම කට අා ශම් රජ  ගිහිල්කශ 

තිශබනවශ. ජනතශව ශම් පිළිබඳව ා් නවශ. ජනතශව ශපරල් 

ශෂඩ්වක  සිටින ශවකශශ  රූපවශහිනී නශළිකශවලි්  ගිහිල්කශ   ශම් 

රජ  ගැන හිත් ශ්  ශමොකක්ා  ිර කශ ඇහුවශම  ජනතශව ශහොඳ 

ේත්තර දු්  බව අපි ාැක්කශ.  ශතල් මික වැඩි වුශණ් ශකොශහොමා  

ිර න ප්ර ාන  අහනශකොට  ජනතශව  ශහොඳි්  ේත්තර දු් නශ.  

ශම් රශට් ජනතශවට බර ාම් ශ්  නැතුව රජශේ ආර්කයක වැඩ 

පිළිශවළ ශගන ් න අා බැපතශවකශ තිශබන බව අපි රජ ට 

ිර නවශ. ඒශකනුත් ශෆේල් ශවකශ තිශබනවශ. ජනතශවට 

ශපොශරෝ දුවක් දීකශ තිශබනවශ තව අවුරුදු තුනිර්  වැඩ 

ශප් වනවශ ිර කශ. නමුත්  මම හිතන හැටි ට තව අවුරුදු 

තුනිර්  ජනතශව නැත්තටම නැති කරකශ  ශගාර  න ආණ්ඩුවක් 

බවට ාැ්  තමු් නශ් ශ ේකශ පපතවර්තන  ශවකශ තිශබනවශ.   

අා වන විට ශඩොකර් නැතිකමි්  ක් ශට්නර් ාහ ා ගටනක් 

වරශශේ හිරශවකශ තිශබනවශ. ාැ්  ිර නවශ  ජනශධිපතිතුමශ 

නිශ ෝග ක් දු් නශ ලු  ඒ ක් ශට්නර් එළි ට ාශ් න ිර කශ.  

ජනශධිපතිතුමශ ිර ් න ඕන ා ඒ ක් ශට්නර් ටික එළි ට ාශ් න? 

ඇත්තටම අමශතයවරු  හ අශනකුත් අ ට ඒක කර් න බැපතා? ඒ 

නි ශ ශම් රශට් ආර්කයක  හිරශවකශ තිශබන ශමොශහොතක  ශම් 

රශට් ආර්කයකශ ්  රට බාංශකොශකොත් ශවකශ තිශබන 

ශමොශහොතක  ශම් රශට් ජනතශව ක් න නැතිව මැශරන 

තත්ත්ව ට පත් ශවකශ තිශබන ශමොශහොතක  රුපි ක බශල්දු ශවකශ 

තිශබන ශමොශහොතක  ශබොරු  ාංාර් න කර් ශ්  නැතිව   රශට් 

ආර්කයක වැඩ පිළිශවළ ි ා රහට ශගන  ් නට හපත  ැකැ ාමක් 

ිදිපතපත් කර් න ිර කශ ශම් අව ාාශශ  දී මතක් කරනවශ.  

ඒ එක්කම  විශ ේෂශ ් ම ශ ේවක අර්ා ශධක අරමුාකට 

පනව් න  න ශම්  බ ා පිළිබඳ පැහැදිලි ේත්තර ක් අපි 

රජශ ්  බකශශපොශරොත්තු ශවනවශ. මම හිත් ශ්  ශම් තුළි්  ශම් 

රශට් කක්ෂ  ාංියශත වැඩ කරන ජනතශවශේ ව් දිවකට  ඒ 

ශගොල්ක් ශේ  ල්ලිවකට වි ශක බකප මක් ශව් න  නවශ.  ශම් 

 ල්ලි තම් ශේ ශහාංචයි ් ට  න විධි ට ශහොර පශශර් වැඩ 

කර් න එපශ  ශම් ශ ේවක අර්ා ශධක අරමුාකට අත ති ් න එපශ 

ිර කශ ජනතශව ශවනුශව්  මතක් කරමි්   මශේ කාශව අව ්  

කරනවශ. 
 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ව ් ත  ශපශබණ්ඩශර ම් ත්රීතුමශ - [ භශ ගර්භ  තුළ නැත.] 

ගරු (වවාය  තිකක් රශජපක්ෂ ම් ත්රීතුමශ.   

 
 

[අ.භශ. 1.19] 

 

ෙරු (වවද) තිලක් රාජෙක්ෂ මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) திலக் ராஜபக்ஷ)  

(The Hon. (Dr.) Thilak Rajapakshe)  

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  අා ජශතික ඖෂධ නි ශමන 

අධිකශපත  පනත  ටශත් වූ නිශ ෝග  හ මහශපොළ ේ  ා අධයශපන 

ිනෂයත්ව භශර අරමුාක ( ාංශ ෝධන  පනත් ශකටුම්පත ගැන කාශ 

කර් න තිබුටත් ශම් පශර්ලිශම්් තුශ  කළ  මහර කාශ නි ශ 

මශේ කාශව ශවනත් පැත්තකට හරවනවශ.  ශම් පශර්ලිශම්් තුශ  

ි් න අපි ශම් රශට් මිනිසු් ට පණිවුඩ ක් ශා් න ඕන   ශකොයිම 

ශවකශවකවත් අශප් කාශවක් තුළ ජශතිවශදී  ආගම්වශදී අාහ ක් 

ප්රකශ  ශනොවන විධි ට.  මශ මිත්ර ගරු ෂශටක්ිර ්  රශජපුත්තිර්  

රශ මශණික්කම් ම් ත්රීතුමශ ාැ්  ශමතැනදී ශබොශහොම 

ආශ ගශීලිව කාශ කරශගන ගි ශ. මශ හිතන හැටි ට එතුමශශේ 

කාශව නි ශ  මහර අ ට හිත් පතාවීම් ශව් න පුළුව් . එතුමශ 

ිර වශ  මුාල් ඇමතිතුමශ මුාල් දීකශ තිශබ් ශ්  අශප් 

ශහාංචයි ් ට  තම් ශේ න ා -හිතමිත්ර ් ට බඩු මුට්ටු ශබාශ 

ග් න  ිර කශ. නමුත් මම ිර ් න කැමතියි  ිතිහශ ශේ 

පළමුශවනි වතශවට තමයි මුාල් අමශතයතුමශ ගමකට කක්ෂ 30 

ගටශ්  ශම නිකධශපත   ශකොට්ධශ  2( 012කටත්  රුපි ල් කක්ෂ 

(0 ගටශ්  ම් ත්රී ශකොට්ධශ  කටත්  ල්ලි දු් ශ්  මුළු රටටම 

බව. ඒ මුාක දීශම්දී ේතුශර් ි් න ශාමළ ම් ත්රීතුමශට ා  

නැ ශ නහිර ි් න මු ාලිම් ම් ත්රීතුමශට ා ිර කශ ිරසිම ශයා ක් 

තිබුශණ් නැහැ. ඒ මුාක ඒ අ ටම තමයි කබශ දු් ශ් . ඒ නි ශ ඒ 

අ  ාක්ෂ ශව් න ඕන  තම් ට කැබුණු මුාලි්  තම් ශේ 

ශකොට්ධශ ශේ ි් න මිනිසු් ට  වැඩ කර් න.   ඒ මුාක TNA 

එක  ශ්රී කාංකශ මු ාලිම් ශකොාං     ජබ   යූඑ් පී   හ ශපොදු 

ශපරමුට නිශ ෝජන  කරන  හැම ශකශනකුටම කැබුටශ. ඒ නි ශ 

ඒ පිළිබඳ වැරදි අාහ ා ප්රකශ  කළශම ඒවශ ශම් ගරු  භශශව්  

එළිශේ දී වැරදි විධි ට මිනි ාසු  පිළිග් න   පුළුව් . ඒ නි ශයි මට 

ඒ කශරට  ිර ් න වුවමනශ වුශණ්. 

ඒ වශශේම එතුමශ ිර වශ  ශම් මුාල් සිාංහක ජශති ට අරශගන 

 මහර ශවකශවට ශම් රශට් ජශතිවශා  ඇති ශවන විධි ට වැඩ 

529 530 

[ගරු  නිශරෝෂ්  ශපශර්රශ  මහතශ] 
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කරනවශ ිර කශ. නමුත්  අපි එතුමශට ිර ් න කැමතියි යු ධ  

ිවර වුටශට ප ාශ ේ එේතුරු ව ් ත එ  හ එනැ ශ නහිර 

නශවෝා එ ිර කශ ඒ සි ලු  ාංවර්ධන කටයුතු කශළේ 

රශජපක්ෂවරු් ශේ යුගශේදී බව. අා එතුමශ වුටත් මඩකළපුශ  

ිාකශ ශකොළපට ිරසිම ප්ර ාන ක් නැතිව කශපට් ප ු ශශර් එ් ශ්   

ඒ  හාපු පශරවල්වලි් . ඒ වශශේම  එතුම් කශශේ ප්රශ  වක 

තිශබන සි ලු ශරෝහල් පශ ල්  නශදිශේ සි ලු  ාංවර්ධන කටයුතු 

සි ධ ශව් ශ්  ශම් රජ  හරහශයි.   

එතුම් කශශේ ප්රශ  ශේ තිශබන ශකොකු ප්ර ාන ක් තමයි 

මු් ශානිආරු ජකශ  වයශපෘතිශේ වැඩ කටයුතු. මම හිතන හැටි ට 

ඒ වයශපෘතිශේ වැඩ කටයුතු ශහට අනි ාශ වන විට ික්මනි් ම  

පට්  ගනීවි. ඒ වයශපෘතිශ නුත් මඩකළපුව ප්රශ  ශේ ශාමළ 

ජනතශව තමයි වැඩිපුර ප්රතිකශභ කබ් ශ් .  ඒ සි ල්ක  කර දි 

වැරදි  අාහ ා  ජනගත කරන එක ගැන අශප් කනගශටුව ප්රකශ  

කරනවශ.   

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  එතුමශ ිර වශ ශම් රශට් 

ශමචිචර ප්ර ාන ක් තිශ  දී නිාහ ා ේත් ව ට පුදුමශකශර වි ාමක් 

කළශ ිර කශ. අපි නිාහ ා ේත් ව   මර් ශ්  අපට නිාහ  

අරශගන දීපු අශප් මුතු්  මිත්ත් ට  හ ඒ රටවිරුව් ට  අශප් 

ශගෞරව  හශ ප්රටශම  පුා කර් නයි. නිාහ  ිර ් ශ්  රටක 

අියමශන ක්.  වර්තමශනශේ ි් න අශප් යුතුකමක් තමයි එාශ අශප් 

රටට නිාහ  කබශ ශා් න කැපවුණු ඒ   ම ශකශනකුශේ ප්රශට  

ශවනුශව්   තවු්  ශහළපු ාහඩි   කුගක  මහ් සි  ශවනුශව්  

අශප් ශගෞරව  පිපතනමන එක. ඒක ේත් වශකශරශ ්   මර් න 

ඕන . අපි ඒ  ැමරුම අියමශනශ ්  යුතුව කර් න ඕන  ිර කශත් 

මම වි ාවශ  කරනවශ. ඒ නි ශ ශමොන අමශරුකම් මැ ශ   ශමොන 

ප්ර ාන මැ ශ   වුටත් ඒ ශ වල් අපි කළ යුතු ම  ශ වල්  හැටි ට  

මම  කකනවශ.  

ෂශටක්ිර ්  ම් ත්රීතුමශ ිර වශ  අශප් අම්පශර දි ා්රික්කශේ 

රශජය අමශතයතුමශ අලි අගල් කප් න ගිහි්  ශගොඩක් ප්ර ාන ඇති 

කර ග් නවශ ිර කශ. ඇත්තටම අලි ශ ිර ් ශ්  බු ධිමත් 

 ශතක්. බු ධිමත්  ශතක් එක්ක තමයි ශම් සි ලු අරගළ කර් න 

සි ධ ශවකශ තිශබ් ශ් . රශජය ඇමතිතුමශශේම කාශශව් ම 

ිර නවශ නම්  ශම් ඇමතිකම කලි්   ෆීල්ඩ් මශර්ෂල්  රත් 

 ශෆෝ ශ ේකශ මැතිතුමශටත්  ඒ වශශේම චම්පික රටවක 

මැතිතුමශටත් තිබුටශ. ඒ අ ට වුටත් අලි ප්ර ාන  ශකශහසිශ ්  

වි ඳශග් න පුළුව්  වුශණ් නැහැ. ඒ නි ශ එතුමශ විවිධශකශර 

අත්හාශ බැලීම් කරශගන  නවශ.  බු ධිමත්  ශතක් එක්ක කරන 

කටයුතු නි ශ  මහර ශවකශවට ශවන ාකම් සි ධ ශව් න පුළුව් . 

නමුත්  එතුමශ ිර ශ  අගල් කප් න  ල්ලි දු් ශ්  නැහැ ිර කශ 

ශනොශවයි   අලි වැට  ක ා ිරීමට අව ය භශණ්ඩ මික අධික වුණු 

නි ශ අගල් කප් න තිබුණු  ල්ලිත් අලිවැටවල්  ක ා ිරීමට 

ශ ොාව් න සි ධ ශවචිච නි ශ තමයි ඒ ශ  වුශණ්. එතුමශට මුාල් 

නැති වුටශ වුටත් විවිධශකශර ක්රමශ ා  ක ා කරමි්  කටයුතු 

කරශගන  නවශ. ඒ නි ශ ඒ ගැනත් ශපොඩි මතක් ිරීමක් කර් න 

අව යව තිබුටශ.  

ගරු විිකත ශහේරත් ම් ත්රීතුමශ ේශ  ිර වශ  පරක්කු ශවකශ ශහෝ 

එ් නත්කරට  පට්  ගත්ත එක ගැන එතුමශ  තුටු ශවනවශ 

ිර කශ. මට එතුමශට ිර ් න වුවමනශව තිශබ් ශ්  අපි ඒක 

පට්  ගත්ශත් පරක්කු ශවකශ ශනොශවයි ිර න එකයි.  අතිගරු 

ජනශධිපතිතුමශශේ මැදිහත්වීශම්  ශ කශ නි් ම   නි ම ශ කශවට 

එ් නත්කරට   පට්  ගත්ත ශකෝකශේ එකම රට තමයි අශප් 

රට. ඒ වැඩ ටහන පට්  ගත්ත ශවකශශ  ිර වශ  අශප් රශට් 

ජනතශව බහුජශතික ඖෂධ නිෂාපශාන  මශගම්වක පීක්ෂටශගශර 

මීය ශ ෝ බවට පත් කරනවශ ිර කශ. ඒ ිර ් ශ්   අපට එ් නත 

විාකශ ශමොකක්ා ශව් ශ්  ිර කශ බකකශ තමයි අශනක් රටවක 

අ ට එ් නත විදි් ශ්  ිර කශ. එක එක ශවකශවට ඒ විධිශේ 

කුහක අාහ ා ප්රකශ  ිරීම ගැන අශප් කනගශටුව ප්රකශ  කර 

සිටිනවශ.  

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  මමත් වවායවරශ ක්. ඒ 

වශශේම මම ප්රශශ ශී  ශ ෞිය ශ ේවශ අධයක්ෂවර ශ විධි ටත් 

හිටි ශ. ඒ කශකශේ හිටපු ප්රතශපවත් ශ ෞිය ඇමතිවරශ ක් තමයි 

රශිකත ශ ේනශරත්න මැතිතුමශ. එතුමශ අශප් හිටපු ශ ෞිය 

ඇමතිවර ශ. හැබැයි  අපි අා කනගශටු ශවනවශ. ශමොකා  එතුමශ 

වශශේ අමශතයවරශ ක් අා පශර්ලිශම්් තුශ  කාශ කර් ශ්  

 මශජ මශධයවක පළවන ශතොරතුරු අරශගනයි. ඒ තරමට එතුමශට 

කාශ කර් න කරුණු කශරටශ නැතිව ගිහි් . එතුමශශේ පිපතහීම අා 

අපට ාිර් න කැශබනවශ. ශමොකා  එතුමශ හිටපු ශ ෞිය ඇමති 

විධි ට මීය ට වඩශ ශහොඳ ශා ක් කාශ කළශ නම් ශහොඳයි ිර කශ මම 

හිතනවශ. එතුමශ ිර නවශ  ශම් රශට් ඖෂධ හි   නි ශ   ශහ් න 

මිනි ාසු මැශරනවශ ිර කශ. නමුත් මම වවායවරශ ක් විධි ට 

ශහොඳටම ා් නවශ  ශම් රශට් ශරෝහල් ප ධති  තුළ  ඖෂධ හි  ක් 

නැහැ ිර කශ. හැබැයි   මහර විශ ේෂඥ වවායවරු ශවන ශවන 

රටවක අධයශපන  කබකශ තම් ට තිශබන අත්ාැකීම් එක්ක 

 මහර ඖෂීන  නම්වලි්  ශම්වශ ශග් ව් න ේත් ශහ කරනවශ. 

ශම් ශවකශශ  තිශබන ප්ර ානත් එක්ක  එශහම  ම් හි  ක් 

තිශබ් න පුළුව් . නමුත් ශම් රශට් ශරෝහල් ප ධති  තුළ ිරසිම 

ඖෂධ හි  ක් නැහැ ිර න එක මම වි ාවශ ශ ්  ිර නවශ.  

ශම් ශ වල් ිර න එතුම් කශශේ කශකශේ තමයි  මහර 

ශවකශවට ඖෂධ  මශගම්වක  හ ශ ෞිය අමශතයශාං ශේ 

විවිධශකශර දූෂට  වාංචශ වුශණ්. මම එක ේාශහරට ක් ිර ් නම්. 

මම හිත් ශ්  අශප්  ච් න ජ සුමන රශජය අමශතයතුමශ ඒකට 

 ශක්ක  ාරයි. රත්මකශශ්  රශජය ඖෂධ නිෂාපශාන  ාං ාාශවට පුහුණු 

ආ තන ක් තිශබනවශ ිර කශ  යට ිරශකෝමීය ටර 40ක් ඈති්  

තිශබන බුකත්සිාංහක  ඈගල්ත  ප්රශ  ශේ තිශබන තහුශේ 

ශපෞ ගලික ශල්කම්වරශ කුට අයිති ශගොඩනැඟිල්කක් බැාංකුවට 

සි් න ශව් න   දී  රශජය ඖෂධ නිෂාපශාන  ාං ාාශශ  

මුාල්වලි්  රුපි ල් මිලි න 90ක් වි ාම් කරකශ ඒ බිල්ඩි්   එක 

ශබ්රශශගන තවත් රුපි ල් මිලි න 90ක් දීකශ ඒක අලුත්වැඩි ශ 

කළශ. නමුත් අා ශවනතුරු ඒ ආ ත  තුළ ිරසිම පුහුණුවක් 

ශකශර් ශ්  නැහැ. ඒ නි ශ අපි ශහොඳශකශරවම ා් නවශ  

ජනශධිපතිවරට  කශකශේ එතුමශ ිරඹුල් රාංගන ක් ාමකශ 

විවිධශකශර  මශජ මශධය හශ අශනකුත් මශධය ිදිපතශේ මිනිසු් ව 

ශනොම   වන වැඩ ටහ්  කළ බව. ඒ නි ශ අපි වි ාවශ  

කරනවශ  අා ාවශ ේත් එතුමශ කශළේ ඒ වශශේ ශා ක් ිර කශ. 

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  අශප් රජශේ අරමුට ඖෂධ 

හි  ිර්  ශතොරව ශ ෞිය ප ධති  පවත්වශශගන  මි්  

ජනතශවට ගුටශත්මක ශ ෞිය ශ ේව ක් කබශ දීමයි. ඒ නි ශ තමයි 

කල්  ල් බකකශ ශගෝධශභ  රශජපක්ෂ ජනශධිපතිතුමශ ිර ශ   එඅපි 

ආශ  system change  එකකටඑ ිර කශ. ශමොකා  හැමාශම අඩු 

පශඩු ගැන කාශ කරන එශක් ශත්රුමක් නැහැ. ඒ නි ශ තමයි 

එතුමශ ඖෂධ නිෂාපශාන   නි ශමන  හශ ශබාශ හැීම 

 ම්බ් ධශ ්  ශවනම රශජය අමශතයශාං  ක් ඇති කරකශ අශප් 

ගරු ච් න ජ සුමන මැතිතුමශ එහි රශජය ඇමතිවර ශ ව ශ ්  

පත් කශළේ.  අා එම රශජය අමශතයශාං   හරහශ ශම් සි ලු කටයුතු 

කරශගන  නවශ.  

අපි අා ශඩොකර් අර්බුා ක් ගැන කාශ කරනවශ. රශට් 

 ාංවර්ධන   ම්බ් ධශ ්  කටයුතු කර් න ඕන  ිර නවශ. 

ශ ෞිය අමශතයශාං   ිර කශ ිර ් ශ්  හැමාශම වි ාම් කරපු 

ආ තන ක් වුටත්   ඒක කශභ කබන මට්ටමට හරව් න ඕන  

නි ශ ශම් වනවිට ශම් රටට අව ය  ම්පූර්ට ඖෂධ නිෂාපශාන  

ිරීමට අව ය සි ලුම වැඩ කටයුතු ශ ොාශශගන  නවශ. 

ශා ැම්බර් මශ   අව ශන ශවනශකොට ශ්රී කාංකශ රශජය ඖෂධ 

නීතිගත  ාං ාාශශ   භශපතිවර ශ 1012 ව ශර් අව ශන මශ  හතර 

පශහේ තවු්  කැබූ කශභශ ්  රුපි ල් මිලි න 200ක් මුාල් 

531 532 



පශර්ලිශම්් තුව 

අමශතයශාං ශේ ශල්කම්වර ශට  ගිහි්  ශානවශ අපි හැශමෝම 

ාැක්කශ. ඒ නි ශ අපි ිදිපතශේදී -1013  101( ශවන ශකොට- 

බකශශපොශරොත්තු ශවනවශ   ශම් රශට්ම ඖෂධ නිෂාපශාන කරකශ 

රුපි ල් ශකෝටි ගටනක් ිතිපත කරකශ  ශම් රශට්  එළි ට  න 

ශඩොකර් ප්රමශට  අඩු කර ශම් අර්බුා ට වි ුගමක් කබශ ග් න. ඒ 

වශශේම එම කර්මශ් ත   ාංවර්ධන  ිරපතම තුළ රැිර ශ 

ේත්පශාන  කරකශ ශ ෞිය අාං   කශභ කබන මට්ටමකට  ශගන 

එ් නත් අපි බකශශපොශරොත්තු ශවනවශ. ඒ  ඳහශ අව ය සි ලු වැඩ 

කටයුතු ාැනට සිදු ශවමි්  තිශබනවශ. ඒ ශකශ ේ ශවතත් මම 

ා් නවශ  අතිගරු ජනශධිපතිතුමශ හැම ති ාශ ේම ේඩුගම් බකශ 

පීන් න ේත් ශහ කරන බව. ආයුධ  ශපොශහොර  ඖෂධ ිර න 

සි ලු ශ වල් ශකෝකශේ ජශවශරම්  එශහම නැත්නම් කළු 

 ල්ලිවකට  ම්බ් ධව තිශබන ශ වල්.  කාංකශවටත් ඒශක්  

ශබ්ශර් න බැහැ. ඒ නි ශ තමයි එතුමශ ශපොශහොර  ම්බ් ධව ඒ 

තී් දුව ගත්ශත්. [බශධශ ිරීමක්] 

අපි ා් නවශ  වකුගඩු ශරෝග ක් ශහෝ පිළිකශ ශරෝග ක් 

හැදුටශට ප ාශ ේ ශගොවි ශට වුටත්  මුළු ජීවිත කශකශේම හපතහම්බ 

කරපු සි ලු ශ පළ ඒ ශරෝග  ශවනු ශව්  වි ාම් කර් න සි ධ 

ශවන බව. අපට එශහම ජශති ක් බිහි කර් න වුවමනශ නැති නි ශ 

තමයි එතුමශ රට ජශති  ශවනුශව්   ශගොවි ශ ශවනුශව්   රශට් 

ජනතශව ශවනුශව්  ආාරශ ්  ඒ තී් දු-තීරට ගත්ශත්.  අශප් 

ගරු රශජය අමශතයවර ශ ශම් සි ලු ශ වල්  ම්බ් ධව ිතශ 

ශහොඳි්  ිතිපත කශරටශ ටික පැහැදිලි කරයි. ශකශ ේ ශවතත්   රටට 

අව ය ඖෂධ ටික අපිම නිෂාපශාන  කරකශ  ශම් අර්බුාකශී 

තත්ත්වශ ්  ශ ෞිය ක්ශෂේත්ර  ශගොඩ අරශගන ගුටශත්මක 

ශ ෞිය ශ ේව ක් කබශ ශා් න අපි සි ලුශානශම ශපළ ගැසිකශ 

ි් නවශ ිර න කශරට  මතක් කරමි්  මම නිහඬ ශවනවශ.   

 ාතුතියි. 

 
 

[අ.භශ. 1.39] 

 

ෙරු අපශෝක් අපේසිංංහ මහතා  
(மாண்புமிகு அசசாக் அசபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි   අා අපි  ශකචිඡශ කර් ශ්  

ජශතික ඖෂධ නි ශමන අධිකශපත  පනත  ටශත් වූ නිශ ෝග  හ 

මහශපොළ ේ  ා අධයශපන ිනෂයත්ව භශර අරමුාක ( ාංශ ෝධන  

පනත් ශකටුම්පත පිළිබඳවයි. ඒවශ ගැන කාශ කර දි 

පශර්ලිශම්් තුව තුළ අා අපට කාශ කර් න සි ධ ශවකශ 

තිශ ් ශ්  ශම් රශට් වර්තමශන තත්ත්ව  පිළිබඳවයි. 

එශ ෞභශගයශේ ාැක්මඑ ප්රතිපත්ති ප්රකශ   ිදිපතපත් කරකශ තමයි 

ශම් ආණ්ඩුව බක ට පත් වුශණ්. ශ ෞභශගයශේ ාැක්ම ප්රතිපත්ති 

ප්රකශ න  ිදිපතපත් කරකශ ාැනට ව ර ශාකයි. ාැ්  ෙශ ෞභශගය ෙ 

ිර න වචන ට සිාංහක  බ්ා ශකෝෂශේ අලුත් වචන ක්  ශත්රුමක් 

ශහො න තත්ත්ව ක් තමයි ඇති ශවකශ තිශබ් ශ් . ශ ෞභශගයශේ 

ාැක්ම ප්රතිපත්ති ප්රකශ   ිදිපතපත් කරකශ ගත වූ ව ර ශාක තුළ  

1010 ව ශර් ශකෝක දූෂට  ාංජශනන ාර් කශේ 9(වැනි  ාාශනශේ 

තිබුණු අශප් ර ට ශම් වන විට 201වැනි  ාාශන ට පැමිණිකශ 

තිශබනවශ. ශ ෞභශගයශේ ාැක්ම ප්රතිපත්ති ප්රකශ   ිදිපතපත් කරකශ 

ශම් රජ  බක ට පත් වුටශට ප ාශ ේ දූෂට  පැත්ත වැඩි ශවකශ 

තිශබනවශ. ඒ වශශේම  ශකෝකශේ වැඩිම ේ ධමන  තිශ න 

රටවල් අතපත්   අශප් රට 21වැනි  ාාශන ට ඇවිල්කශ තිශබනවශ. 

අා වන විට අශප් රශට්  ශමශනය ේ ධමන  සි  ට 21ත්  23ත් 

අතර වනවශ. ආහශර  ඳහශ ේ ධමන  සි  ට 14ක් පමට ශවකශ 

තිශබනවශ.  ජීවත්වීමටවත් ශනොහැිර  ිතශ අපහසු තත්ත්ව කට 

තමයි ජනතශවට මුහුට ශා් න ශවකශ  තිශබ් ශ් . ඒ වශශේම  

අශප් රම බකකශශ ්  සි  ට 7කට රැිර ශ අහිමි ශවකශ 

තිශබනවශ. පවුල් ගත්තශම  කාංකශශ  පවුල්වලි්  සි  ට 20කට -

පවුල් කක්ෂ 6කට විතර- රැිර ශ අහිමි ශවකශ තිශබනවශ. රජ  

ව ශ ්  තමු් නශ් ශ ේකශ ඒ අ  ජීවත් කරවීම  ඳහශ ක්රමවත් 

වැඩ පිළිශවළක්  ිරසිම ශා ක්  ක ා කරකශ නැහැ. එශහම 

තත්ත්ව ක් තමයි ාැ්  තිශබ් ශ් . 

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  රජශේ අදූරාර්ශී  

අකශර් ක්ෂම මූකය පශකන  නි ශ අා ශමොකක්ා ශවකශ 

තිශබ් ශ් ? ශම් ආණ්ඩුව බක ට පත් වුණු ගම්  තම් ශේ ගජ 

මිතුර් ට  කක් න ගිහි්    බදු  හන දු් නශ. ඒ නි ශ රජශේ  

ආාශ ම බිලි න 600ිර්  අඩු වුටශ. එහි ප්රතිලක ක් ශක  ශකෝක 

ට  ශරේණිගත ිරීශම් ආ තන ට  ශරේණිගතිරීම්වලි්  අශප් 

රට පහළට ාශකශ  ාැ්  අපට ට  ග් න බැපත තත්ත්ව ක් ඇති 

ශවකශ තිශබනවශ. එශහම තිශ  දිත් ශම් රශට් ආාශ ම  බිලි න 

2 400ිර්  ශවකශ  වි ාම බිලි න 4 400ක් ශවකශ තිශබනවශ; ාළ 

ශ ශී  නිෂාපශාන ට වඩශ වැඩිශ ්  ට  තිශබනවශ.  

ඇශමපතකශනු ශඩොකර් බිලි න 80ක -රුපි ල් ශකෝටි 2 600 000ක- 

ාළ ශ ශී  නිෂාපශාන ක් තිශ  දි   ඇශමපතකශනු  ශඩොකර් බිලි න 

90ක -රුපි ල් ශකෝටි 2 800 000ක- ට ක් තිශබන රටක් බවට 

ශම් රට පත් ශවකශ තිශ  දි  ශම් අව රශ ්  ඇශමපතකශනු 

ශඩොකර් බිලි න 200ක් - රුපි ල් ශකෝටි 1 000 000ක්-  

කාංකශශ ම  ම්  ම් ප්රශ  වක  ාංවර්ධන කටයුතු  ඳහශ ිර කශ 

ශව්  කරකශ තිශ නවශ.  ආාශ ම් අඩු ශවකශ තිශ  දි ාැ්  

 ාංවර්ධන ට මුාල් ශහො ශග් නශ අලුත්ම ක්රම  තමයි බදු අ  

ිරීම. රශට් තිශබන ප්රධශන අරමුාක වන ශ ේවක අර්ා ශධක 

අරමුාශල් කශභශ ්  සි  ට 14ක බ ාක් ග් න යශේ ගැ ට් 

නිශ ාන ක් නිකුත් කළශ. මම ශම් රශට් ජනතශවට වගකීශම්  

ශම් කශරට  ිර නවශ. ශ ේවක අර්ා ශධක අරමුාශල් කක්ෂ 

10කට වැඩි  ාංියශවකශේ මුාල් තිශබනවශ. ඒක කාංකශශ   

ති ශබන ශකොකුම අරමුාක. එහි රුපි ල් ට්රිලි න 3ක -රුපි ල් 

ශකෝටි කක්ෂ 3ක- පමට මුාකක් තිශබනවශ. ශම් අරමුාශල් 

වශර්ක ක ආාශ ම රුපි ල් බිලි න 140ක් -රුපි ල් ශකෝටි 

14 000ක්- පමට ශවනවශ. ශම්ශක්  රුපි ල් බිලි න 64ක්  ඒ 

ිර ් ශ්  සි  ට 14ක බ ාක් අ  කර් න ාැ්  ගැ ට් 

නිශ ාන ක් නිකුත් කරකශ තිශබනවශ. ඒ  ඳහශ වන පනත් 

ශකටුම්පත ශගශන් න බකශශපොශරොත්තු ශවනවශ. ශ ේවශ 

නියුක්ත ් ශේ භශර අරමුාකටත් ශම්ක බකපශනවශ. ශ ේවශ 

නියුක්ත ් ශේ භශර  අරමුාශල්  වශර්ක ක කශභ  රුපි ල් බිලි න 

30ක් විතර ශවනවශ. ඒශකනුත් ාැ්  රුපි ල් බිලි න 7 2/1 ක 

බ ාක් අ  කර ග් න  නවශ. ශම් කර් න  ් ශ්  ශමොකක්ා? 

ශ ේවකශ ෝ ිතශ අපහසුශව්  හම්බ කරකශ තිශබන මුාලි්  

සි  ට 14ක්  ග ශක් නයි රජ  ශම් සූාශනම් ශව් ශ් . ඒ මුාල් 

අරශගන තමයි ාැ්  ශම්  ාංවර්ධන ට ිර කශ ශ ොාව් න 

හා් ශ් . රශට් ජනතශවට ජීවත් ශව් නවත් බැපත තත්ත්ව ක් 

තිශබන ශමවැනි අව ාාශවක ශම් විධි ට මුාල් ග ශ ක ම විපක්ෂ  

ව ශ ්  අපි ශහළශ ාිරනවශ. මීය ට ශපර ිරසිම රජ ක් ශ ේවක 

අර්ා ශධක අරමුාකට අත තබශ නැහැ. අා ේශ  විපක්ෂ 

නශ කතුමශ ශම් පිළිබඳ පැහැදිලි ිරීමක් කළශ. එතුමශ රජශ ්  

ඒකට ේත්තර ිල්ලුවශ. නමුත්  රජශ ්  ේත්තර කබශ දු් ශ්  

නැහැ. රජ  ශ ේවක අර්ා ශධක අරමුාකට අත ති ් න හාන බව 

අපි රශට් ජනතශවට ිර නවශ. ශමොකා  අශප් රශට් රම බකකශ  

හැත්ත කක්ෂ ක් වනවශ. අසූප් කක්ෂශ ්  කක්ෂ 24ක් රශජය 

ශ ේවකශ ෝ. රම බකකශ  හැත්ත කක්ෂ ක් වනවශ. ශම් 

හැත්ත කක්ෂශ ්  වි ශක ප්රමශට කශේ -මිලි න ශාක තුනකට 

වැඩි ප්රමශට කශේ- ාශ කත්ව  ශ ේවක අර්ා ශධක අරමුාකට 

තිශබනවශ. ශම් ශගොල්ක් ශේ මුාල්වලි්  සි  ට 14ක් ශම් ග් න 

 ් ශ් . මම අශප් රශට් වැඩ කරන ජනතශවට ිර නවශ  වහශම 

ශම ට විරු ධව ශපළ ගැශහ් න ිර කශ. ශම්කට විරු ධව ශපළ 
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ගැහුශණ් නැත්නම් ශම් ශගොල්ක්  ශම් කරන ශ ල්කම දිගි්  

දිගටම කරනවශ. ශම්ක එක  ැර ක් විතරක් ග් නවශ  ිර නවශ. 

නමුත්   ව රක් පශ ශ ග් න ගිශ ොත් ශමොකා ශව් ශ් ?  රශට් 

මුාල් නැති තත්ත්ව  තුළ මුාල් ශ ො ශ ග් න හාශශගන තිශබන 

ක්රම තමයි  ශම්වශ.  

ශ ේවක අර්ා ශධක අරමුාක තුළ තිශබ් ශ්   ශමශනය 

ශ ේවක ්  තම් ශේ රැිර ශ කශක  තුළ හම්බ කළ මුාල්. ශම් 

මුාක තමයි තම පවුශල් ාරුශවකුශේ විවශහ මාංගකය ක් කර 

ශා් න  නැත්නම් ි ා රහට තම් ශේ ජීවිත  ගැඩග ාවශ ග් න 

ශ ොාශ ග් ශ් . ශම් මුාලි්  සි  ට 14ක් ආණ්ඩුව ග් නවශ 

ිර ් ශ්  ශහන ගහන අපරශධ ක්. අපි රජ ට ිර නවශ  වහශම 

ශම්  ම්බ් ධ ගැ ට් පත්ර  වහශම හකුළශ ග් න ිර කශ. ශ ේවක 

අර්ා ශධක අරමුාශල් කශභශ ්  සි  ට 14ක් ග් නවශ ිර ් ශ්  

ශ ේවක ශට අනශගතශේ හම්බ ශව් න තිශබන  ල්ලිවලි්  

සි  ට 14ක් ග් නවශ වශශේ වැඩක්.  

අපි හිතනවශ ශම්  ම්බ් ධ පනත් ශකටුම්පත පශර්ලිශම්් තුවට 

ශගනශවශට ප ාශ ේ  ආණ්ඩු පක්ෂශේ ම් ත්රීවරු ශම ට විරු ධව 

ඡ් ා  ශායි ිර කශ.  මගි ජන බකශ ග  විධි ට අපි ශම් 

 ම්බ් ධශ ්  අධිකරට ට  ් න බකශශපොශරොත්තු ශවනවශ. 

ශම් පිළිබඳ ජනතශව ාැනුවත් කර් නත්  රශට්   ම ශ ේවශ 

 ාාශන ක්ම ාැනුවත් කර් නත් අපි බකශශපො ශරොත්තු ශවනවශ. ඒ 

නි ශ  ශම් තීරට  වහශම  හකුළශ ග් නශ ශක  අපි ආණ්ඩුශව්  

ිල්කශ සිටිනවශ. ශමොකා  ශම්ක  බරපතළ ප්ර ාන ක්.  

 ාතුතියි. 

 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු (මහශචශර්   චපතත ශහේරත් ම් ත්රීතුමශ. තබතුමශට විනශඩි 

අටක කශක ක් තිශබනවශ. 
 
 

[අ.භශ. 1.((] 

 

ෙරු (මහාචාර්ය) චරිත පහේරත් මහතා 
(மாண்புமிகு (சபராசிாியர்) சாித்த சஹரத்)  

(The Hon. (Prof.) Charitha Herath) 

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි   මහශපොළ ේ  ා අධයශපන 

ිනෂයත්ව භශර අරමුාශකහි නම එකලිත් ඇතුකත්මුාලි මහශපොළ 

ේ  ා අධයශපන ිනෂයත්ව භශර අරමුාකඑ ශක  නම් කරන 

 ාංශ ෝධන ා ඇතුළත් මහශපොළ ේ  ා අධයශපන ිනෂයත්ව භශර 

අරමුාක ( ාංශ ෝධන  පනත් ශකටුම්පත පිළිබඳවත්  ශකචිඡශ 

කරන ශම් විවශා ට  හභශගි ව් න කැබීම ගැන මශ ිතශම  තුටට 

පත් ශවනවශ.  

විශ ේෂශ ්  අශප් රශට් ිතශම වැාගත්  හ තීරටශත්මක 

පනතක් ශක යි  මහශපොළ ේ  ා අධයශපන ිනෂයත්ව භශර අරමුාක 

පනත අපි හුග් ව් ශ් . එ  එක් ත් ජශතික පක්ෂ ආණ්ඩුවක් 

 ටශත් කලිත් ඇතුකත්මුාලි මැතිතුමශ විසි්  ිදිපතපත් කළ ිතශම 

වැාගත් පනතක්. ශම් පනත අා ශම්  ාංශ ෝධන   ම  ශවන ාකම් 

තුනකට භශජන කරනවශ.  මුලි් ම මශේ  හශ ෝග   එක තශව ඒ 

 ඳහශ කබශ ශානවශ. විශ ේෂශ ්  ශම් පනශත් නම එකලිත් 

ඇතුකත්මුාලි මහශපොළ ේ  ා අධයශපන ිනෂයත්ව භශර අරමුාකඑ 

ශක  නම් ිරීම ගැන පශර්ලිශම්් තුශ  මහජන නිශ ෝිකත ්  

114ශානශම එකශහළශ එක  වනු ඇතැයි ිර ශ මශ හිතනවශ.  

ඒත් එක්කම ශම් පනතට තව වැාගත්  ාංශ ෝධන ක් ශ ෝජනශ 

ශවකශ තිශබනවශ. ඒ  ශම් පානශම් නැත්නම් භශර අරමුාශල් 

 භශපති ධුර   ම්බ් ධශ නුයි. මම ඒ පිළිබඳව පසුව  කශරට ක් 

ිර ් න අාහ ා කරනවශ.  ශම්ප්රාශයිකව එම ධුර  අ 

විනි ාච කශරතුමශ  ටශත්යි  තිබුශණ්. නමුත්  පසුගි  කශකශේ 

ඇති වූ  මහර ගැටලුකශී තත්ත්ව නි ශ ගරු අ 

විනි ාච කශරතුමශ එහි  භශපති ධුර  භශර ගැනීමට අකැමැති 

තත්ත්ව ට ාැ්  පත්ව තිශබනවශ. ඒ නි ශ අ විනි ාච කශරතුමශ 

ශනොමැති අලුත් තත්ත්ව ක් නිර්මශට  වනවශ නම්  කලිත් 

ඇතුකත්මුාලි මැතිතුමශශේ අාහ ත් නිශ ෝජන  වන පපතදි  ඒ 

 ම්බ් ධශ ්  කටයුතු කරන ආකශර  පිළිබඳ ඇතුළත් 

 ාංශ ෝධන අා ිදිපතපත් කර තිශබනවශ. 

තු් වනුව  ිතශම වැාගත් අාහ ක් ශම්  ාංශ ෝධන තුළට 

ඇතුළත් කර තිශබනවශ. එනම්  මහශපොළ ේ  ා අධයශපන 

ිනෂයත්ව භශර අරමුාක  තු සි ලු වත්කම් ශපොදු ශ පළ පනත 

 ටශත්  ාං ාාශපන  ිරීම. ශම  ිතශම වැාගත්. ශමොකා  ශම් 

 ම්බ් ධව පසුගි  කශකශේ ප්ර ාන ගටනශවක් ඇති ශවකශ 

තිශබනවශ. ඒ එකකටවත් නිවැරැදි ආකශර ට මුහුට ශා් න බැපත 

ශවකශ තිශබනවශ  ශම් පනත  ටශත් තිශබන වත්කම් ශපොදු ශ පළ 

පනත  ටශත් ගැශන් ශ්  නැති නි ශ.  

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  ගරු කලිත් ඇතුකත්මුාලි 

මැතිතුමශ සිහිපත් කරන ශම් ශවකශශ    මහශපොළ ේ  ා අධයශපන 

ිනෂයත්වකශියශ ක් හැටි ට මමත් එතුමශ ගැන වචන ක් ිරව 

යුතුයි.  ඒ වශශේම එතුමශශේ ශ  පශකන  ගැන  ම්ිරසි 

හැාැීමක් තිශබන පු ගකශ කු හැටි ට මශ වි ාවශ  කරනවශ  

අශප් රශට් අමශතය මණ්ඩක හැසිශර් න ඕන  කුමන 

ආකශරශ ් ා ිර න එකට එතුමශශේ ේත් ශහ ්  තුළි්   ම් 

අාහ ක් ශේනවශ ිර කශ. එතුමශ අධයශපන හශ ේ  ා අධයශපන 

ඇමති වු ශණ් 2989්  පසුවයි. ශහොඳ අධයශපන ක් කබපු 

පු ගකශ කු විධි ට  ශම් රශට් අධයශපන ක්ශෂේත්ර ට කර් න 

ඕන  එකතු ිරීම් ශවශළඳ  හ නශවික ඇමතිතුමශ විධි ට ි් න 

විටදීම කර් න එතුමශට පුළුව් කම තිබුටශ. ඒ නි ශ 

අමශතයවරශ කුශේ විෂ  පා  තුළ පළල් ශක  කල්පනශ 

කරමි්   නිර්මශටශත්මකව  ිදිපත ට  ් න පුළුව්  ිර න අාහ  

කාංකශශ  කැබිනට් මණ්ඩක ිතිහශ ශේ ිතශම ශහොඳට ශප් වන 

අව ාාශවක් තමයි  ශවශළඳ  හ නශවික ඇමති විධි ට සිටි දීත් 

ේ  ා අධයශපන ට භශරකශර මණ්ඩක ක් පත් කරකශ  ඒ 

ිනෂය ් ට එහි තිශබන ප්රතිකශභ කබශ ග් න පුළුව්  තැනට ශගන 

ඒම. ශම  ිතශම වැාගත් තත්ත්ව ක්.  

විශ ේෂශ ්  අපි ා් නවශ  කලිත් ඇතුකත්මුාලි මැතිතුමශ 

ිර ් ශ්  ශම් රශට් අධයශපන  තුළි්  ිහළට ගිහිල්කශ 

ශ  පශකන ට එ් න ඕන   ිර න තර්ක  මුලි් ම ශගනශපු 

වැාගත් නශ කශ ක් බව. එතුමශ තක් ාෆර්ඩ් වි ාවවිායශකශේ LLB 

එක කරකශ  හශවර්ඩ් වි ාවවිායශකශේ තමයි LLM එක කශළේ. ඒ 

වි ාවවිායශක ශාශක්  පළමුවැනි  ශාවැනි ේපශධි ශාක ගත් නීති 

වෘත්තිශේ කටයුතු කරන ශවන ිරසිම පු ගකශ කු කාංකශශ  

නැතිව ඇති ිර ශ මම හිතනවශ. නීති වෘත්තිශේ විශ ේෂඥ ්  

සිටි ශට ශමවැනි පානමක් තිබුණු අ  අඩුයි. තම්  කබශ ගත් 

ාැනුමත් එක්ක ශ  පශකන  මුසු වුටශට පසුව ශකොශහොමා  ් න 

ඕන  ිර න එක පිළිබඳව අලුත් ේත් ශහ ක් ාරමි්   අලුත් 

ශතෝරශ ගැනීමක් කරමි්  එතුමශ අප හැශමෝටම අලුත් ශප් වශ 

දීමක්  කර තිශබනවශ. 

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  මහශපොළ ේ  ා අධයශපන 

ිනෂයත්ව භශර අරමුාක  ටශත් තිබුණු  ම්පත් ගටනශවක් පසු 

කශලීන ආණ්ඩුවකට ආරක්ෂශ කරග් න බැපත ශවකශ තිශබනවශ.  

අප ශම් ගැන නැවත ශ ො න එක ිතශම වැාගත්. මම COPE 

එශක් හිටපු  භශපති විධි ට නවවැනි පශර්ලිශම්් තුශ  පළමුවැනි 

 ැසිවශරශේදී COPE එශක් ශාවැනි වශර්තශව අප  ම්පූර්ටශ ්  

ශව්  කශළේ විශ ේෂශ ් ම මහශපොළ ේ  ා අධයශපන ිනෂයත්ව 

535 536 



පශර්ලිශම්් තුව 

භශර අරමුාශල් මුාල් වැ  කරකශ කරපු ආශ ෝජන ක් වන SLIIT 

එක ගැන ිර ් නයි. SLIIT එක තනිකරම මහශපොළ ේ  ා 

අධයශපන ිනෂයත්ව භශර අරමුාශල් ආශ ෝජන ක් විධි ට මි   

ට ක් දීකශ හාපු ආ තන ක් ශනොශවයි. ශම් පශර්ලිශම්් තුශ  

ආණ්ඩු පක්ෂශේත්  විපක්ෂශේත්  මහර ම් ත්රීතුම් කශ ශම්ක 

වැරැදි ට ශත්රුම් ග් නවශ. ඒ නි ශ මම නැවත ිර නවශ  SLIIT 

එක ිර ් ශ්   මහශපොළ ේ  ා අධයශපන ිනෂයත්ව භශර අරමුාක 

දීපු ට ක් මත ශපෞ ගලික කට්ටි ක් හාපු ආ තන ක් ශනොවන 

බව. එ  මහශපොළ ේ  ා අධයශපන ිනෂයත්ව භශර අරමුාක විසි්  

කරන කා ආශ ෝජන ක් - investment එකක් - මි   loan එකක් 

ශනොශවයි. නමුත් පසුගි  කශකශේ එ  loan  එකක් විධි ට 

නිර්මශට  කරකශ  ඒ loan එශක් රුපි ල් මිලි න 400 අවුරුදු 

14කට ප ාශ ේත් මිලි න ප් සි  මයි ිර කශ හිතකශ ආපහු 

ශගවකශ එම ආ තන  රජශ ්  එළි ට අරශගන තිශබනවශ. ඒක 

වැරැදි තත්ත්ව ක්.  

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  ශම් ශවකශශ  මම ශම් 

කශරට ත් ිර ් න ඕන . එමහශපොළ ේ  ා අධයශපන ිනෂයත්ව 

භශර අරමුාලි්  හාපු ආ තන  එම අරමුාශල් ආශ ෝජන ක් 

ශනොශවයි  ට ක්එ ිර ශ  මහරු්  තීරට  කර් න  ් ශ්  එහි 

ිතිහශ   ශත්රුම් ග් ශ්  නැතිවයි. එම නි ශ මම  විශ ේෂශ ් ම 

ිර ් න ඕන   මහශපොළ ේ  ා අධයශපන ිනෂයත්ව භශර අරමුාශල් 

මුාල් රුපි ල් මිලි න 400ක් ශ ොාශ හාපු එම ආ තන  ආරම්භ 

කශළේ  2998 අශප්රේල් මශ ශේ 02වන ාශ ිරාං ාලි ටී. වික්රමරත්න 

ඇමතිතුමශත්  පතචර්ඩ් පතිරට ඇමතිතුමශත්  න ශාශානශශේ 

අමශතය මණ්ඩක ප්රිකශවක්  ටශත් බව. එම අමශතය මණ්ඩක 

ප්රිකශශව්  ගත් තීරට  මත 2999 ජනවශපත මශ ශේ 18වන ාශ 

එවකට තිබුණු පශපතශභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අමශතයශාං ශේදී ිතශම 

වැාගත්  ශකචිඡශවක් සිදු වුටශ. ඒ  ශකචිඡශශ  minutes - 

 ශකචිඡශ  ටහන - මම ශම් අව ාාශශ  සවාෙත* කරනවශ. 

ශමොකා   මහර ම් ත්රීතුම් කශ මශධයවකට ිර නවශ මම 

ාැක්කශ  එSLIIT එකට ආණ්ඩුශ  ිරසිම  ම්බ් ධ ක් නැහැ! 

ිරසිම  ම්බ් ධ ක් නැහැ!! ිරසිම  ම්බ් ධ ක් නැහැ!!!එ ිර කශ. 

ඒ  ම්බ් ධ  නිර්මශටශත්මකව ශපශනන ප්රිකශවයි මශ ඒ 

 භශගත කශළේ.  

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  අපට කලිත් ඇතුකත්මුාලි 
මැතිතුමශ ශවනුශව්  එම අරමුාකට කළ හැිර වැාගත්ම ශ ේව ක් 
ව් ශ්   එම අරමුාක  ටශත් ශම් රශට් බු ධිම  ප්රජශව හැදුවශ 
වශශේම  එම අරමුාලි්  හාපු ආ තන  නැවත ශම් 
පශර්ලිශම්් තුශ   ම්බ් ධතශව  ටතට ශගශනන එකයි. මම 
ිර ් ශ්  නැහැ  ඒ ආ තන  ආණ්ඩුව ඇතුශළේ ශකොශහොමා 
ති ් න ඕන  ිර කශ. ඒ ගැන මම ා් ශ්  නැහැ. හැබැයි  ඒ 
ආ තන  පශර්ලිශම්් තුවට වග ිර න තැනට ශගන ඒම ිතශම 
වැාගත් ිර කශ මම කල්පනශ කරනවශ. එශ ේ කල්පනශ කරමි්   
අපට තිශබන බු ධි   අප තක්ශකෝටම තිශබන බු ධි  පක 
ාර් ශ්   විශ ේෂශ ් ම මහශපොළ ේ  ා අධයශපන ිනෂයත්ව භශර 
අරමුාශල් ආශ ෝජන  හරහශ රටට ශගන ආ  ම්පත් ශපෞ ගලික 
ිරහිපශාශනකු අතට  න එක නවත්වශ නැවත රටට ශගශන් න 
පුළුව්  තැනට නිර්මශටශත්මක ශවන ක් ිරීශම්   ිර න එක 
මශ ප්රකශ  කරනවශ.  

මට කාශ කර් න කශක  කබශ දු් නශට  ාතුතියි  මූකශ නශරූඪ 

ගරු ම් ත්රීතුමනි. 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Palani Thigambaram. 

You have five minutes. 
 
 

[අ.භශ. 1.43] 

 

ෙරු ෙලනි දිෙම්බරම් මහතා 
(மாண்புமிகு பைனி திகாம்பரம்)  

(The Hon. Palani Thigambaram)  

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි, අා අශප් රශට් ආර්කයක 

අර්බුා ක් තිශබනවශ. ආණ්ඩුශ  ශබොශහෝ ඇමතිවරු ිර නවශ, ශම් 

අර්බුා  ආශ  ශකොවිඩ් නි ශ ිර කශ. නමුත්, ේා  ගම්ම් පික 

ඇමතිතුමශ ඇතුළු ආණ්ඩුශ   මහර ඇමතිවරු ිර නවශ, ශම් 

අර්බුා  ඇති වුශණ් ශකොවිඩ් නි ශ ශනොශවයි ිර කශ. ාැ්  ඇත්ත 

ිර ් ශ්  කවුා, ශබොරු ිර ් ශ්  කවුා ිර කශ අපි ා් ශ්  

නැහැ. ශම් අර්බුා ආශ  ශකොවිඩ් නි ශ ශනොශවයි, ශම් ආණ්ඩුශ  

ප්රතිපත්ති නි ශ ිර කශ තමයි අපි ඒ ාව ාවක ිඳකශම ිර ශ . 

ඇත්තටම අා බැලුශවොත්, රශට් හශල් නැහැ, ග  ා නැහැ, ිරපත 

පිටි නැහැ, විදුලි  කපනවශ. ඒ වශශේ ශකොකු අර්බුා, ප්ර ාන 

තිශබනවශ. ඒ වශශේ ප්ර ාන එනශකොට,- 
 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! කවුරු්  ශහෝ ගරු ම් ත්රීවරශ ක් මූකශ න  

 ඳහශ ගරු අිකත් රශජපක්ෂ ම් ත්රීතුමශශේ නම ශ ෝජනශ කර් න.  
 

ෙරු (මහාචාර්ය) චන්න ජයසුමන මහතා  
(மாண்புமிகு (சபராசிாியர்) சன்ன ஜயசுமன)  

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana) 
මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  එගරු අිකත් රශජපක්ෂ 

ම් ත්රීතුමශ ාැ්  මූකශ න  ගත යුතු එ යි මශ ශ ෝජනශ කරනවශ.  
 

ෙරු (මහාචාර්ය) චරිත පහේරත් මහතා 
(மாண்புமிகு (சபராசிாியர்) சாித்த சஹரத்)  

(The Hon. (Prof.) Charitha Herath) 
 

විසිංන් සනථිර කරන ලදී 
ஆசமாதித்தார். 

Seconded. 
 

ප්රශනනය විමසන ලදින්, සවා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ෙරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා මූලාසනපයන් ඉවත් 

වූපයන් ෙරු අිතත් රාජෙක්ෂ මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு சாந்த பண்டார அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்று அகலசவ, மாண்புமிகு அஜித் ராஜபக்ஷ அவர்கள் தகலகம 

வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. SHANTHA BANDARA left the Chair, and 
THE HON. AJITH RAJAPAKSE took the Chair. 

 

ෙරු ෙලනි දිෙම්බරම් මහතා 
(மாண்புமிகு பைனி திகாம்பரம்)  

(The Hon. Palani Thigambaram)  
මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි, අශප් රශට් ආර්කයක අර්බුා 

තිශබන ශම් ශවකශශ , ශකෝකශේ රටවල් අතපත්  අපට ඇත්තටම 

ේා  කර් ශ්  ි් දි ශව. ි් දි ශව ාැනට අපට US Dollars 900 

million ට  පහසුකමක් දීකශ තිශබනවශ. තවත් US Dollars 1 

537 538 

[ගරු  මහශචශර්   චපතත ශහේරත්  මහතශ] 

————————— 
*  පුසනතකාලපේ තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



2022 ශපබරවශපත 08  

billion ට  පහසුකමක් ශා් න  ශකචිඡශ කරනවශ ලු. ඒක නි ශ 

කවුරු ශමොනවශ ිර වත්  මම ශම් ශවකශශ  ි් දි ශනු රජ ටත්  

ි් දි ශනු ජනතශවටත්  ාතුති  පළ කරනවශ. චීන ට අශප් රශට් 

ශමොනවශ හපත ශාන ශකොට  මහර වෘත්තී   මිති pickets ශමොකුත් 

කර් ශ්  නැහැ. නමුත්  ි් දි ශවත් එක්ක හවුල් බි ාන ා කරන 

ශකොට පශරට ඇවිල්කශ picket කරනවශ. එතශකොට තමයි ඒ 

තක්ශකෝම කර් ශ් . හැම එකක්ම ි් දි ශවට ශා් න ඕන  

ිර කශ මම ිර ් ශ්  නැහැ. නමුත් රටවල් තක්ශකොටම එක 

වශශේ  කක් න ඕන .  

ශම් ආර්කයක අර්බුා   ශම් ප්ර ාන  වතුකරශේ ජනතශවටත් 

වි ශක ශක  බකපශ තිශබනවශ. අා ඒ ජනතශවට ක ම ටික ග් නත් 

අමශරු තත්ත්ව ක් තමයි තිශබ් ශ් . අා ශම් ආණ්ඩුව ආණ්ඩුශ  

ශ ේවක ් ට මශ  කට රුපි ල් 4 000ක දීමනශවක් දු් නශ. 

වතුකරශේ ජීවත් වන ජනතශවට මශ  කට පශ්  පිටි ිරශකෝ 24ක් 

 හන මිකකට ශානවශ ිර කශ ආණ්ඩුව ශපොශරෝ දු වුටශ. එශහම 

ිර කශ ඒ ජනතශව රැවැට්ටුවශ. වතුකරශේ ජනතශවට පශ්  පිටි 

ිරශකෝ එකක් රුපි ල් 80 ගටශ්  ශානවශ ිර කශයි ිර ශ . 

එතශකොට ඒ අ ශේ වි ාමි්  රුපි ල් 400ක් තමයි අඩු ශව් ශ් . 

වතු ශ ේවක ් ශේ වානික පඩි  රුපි ල් 2 000ක් ාක්වශ වැඩි 

කළශ. ඒකත් ඒ ජනතශවට හම්බ වුශණ් නැහැ. අපි තක්ශකොම 

කාංකශශ  ි් න කට්ටි  වුටත් ශම් ආණ්ඩුව ආණ්ඩුශ  

ශ ේවක ් ට එක විධි කටත්  වතුකරශේ ජනතශවට තවත් 

විධි කටත් තමයි  කක් ශ් . මම ිර ් ශ්  ශම් ප්ර ාන දිහශ 

බකකශ වතුකරශේ ජනතශවටත් ඒ රුපි ල් 4 000 අනිවශර් ශ ් ම 

ශා් න ඕන  ිර කශයි.  

අපි ි් දි ශව තරහ කරග් න ශහොඳ නැහැ. ශමොකා  ි් දි ශව 

අශප් අ ල්වැසි රට. ි් දි ශව ිර ් ශ්  අපට ඕන ම ශවකශවක 

ේා  කරන රට. අපි ි් දි ශවත් එක්ක තරහශ වුශටොත් ඒ පශඩුව 

ි් දි ශවට ශනොශවයි අපටයි. ඒක නි ශ අපි ි් දි ශවත් එක්ක 

මිත්රකම ති ශග් න ඕන . 

 හ පශකන ආණ්ඩුව කශකශේ අපි නුවරඑළිශේ ප්රශශ ශී  
ශල්කම් කශර් ශක ක්  ඳහශ කැබිනට් ප්රිකශවක් ාැම්මශ. ශම් 
ආණ්ඩුව ඇවිල්කශ ගකහ offices ශාකක් හාකශ තිශබනවශ. නමුත් 
නුවරඑළිශේ එශහම එකක් නැහැ. Sub-office එකක් කරකශ ඒක 
වහකශ ාැම්මශ. ශම් ආණ්ඩුව ඒ වශශේ ශ වල් කර් න ශහොඳ නැහැ. 
ශම් තක්ශකෝම එකම රශට් මිනි ාසු. අප තක්ශකෝම එකට ජීවත් 
ශව් න ඕන  ිර කශ අපිත් ිර නවශ. ඒ නි ශ ශම් ශවකශශ  මශ 
ආණ්ඩුවට ිර ් ශ්   ආණ්ඩුශ  ශ ේවක ් ට කබශ ශාන රුපි ල් 
4 000 වතුකරශේ ජනතශවටත් ශා් න ඕන  ිර කශයි. එශ ේ 
ිර මි්  මම නිහඬ ශවනවශ. 

 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු අිකත් මශ් නප්ශපරුම ම් ත්රීතුමශ. තබතුමශට විනශඩි හ ක 

කශක ක් තිශබනවශ. 

 
[අ.භශ. 1.46] 

 

ෙරු අිතත් මාන්නපාපෙරුම මහතා 
(மாண்புமிகு அஜித் மான்னப்பபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  විශ ේෂශ ් ම මහශපොළ 

ිනෂයත්ව   ටශත් විශ ේෂ කු කතශ ිනෂයත්ව ක් කබශගත් 

ිනෂයත්වකශියශ කු ව ශ ්  මශ අා ශම් විවශා ට  හභශගි ශව් න 

කැමැතියි. කලිත් ඇතුකත්මුාලි මැතිතුමශශේ චපතතශපාශන  ඇතුළත් 

එශනොනිමි ශමශහ වරඑ ශපොශතහි  ඳහ්  කර තිශබනවශ  මහශපොළ 

ේ  ා අධයශපන ිනෂයත්ව භශර අරමුාක බිහි ශව් න ශහේතුව. 

එතුමශට එාංගක් තශේ අධයශපන  හැා ීම  ඳහශ ිනෂයත්ව ක් 

කැබුටත් තම පවුශල් තිබිචිච ආර්කයක තත්ත්ව  නි ශ 

එාංගක් ත ට   මට ශනොහැිර තත්ත්ව ක් ේාශ ශවකශ තිබි දී  

එතුමශශේ පි ශ එාශ හිටපු ගරු අශමශතය එ ා.ඩබ්ලි .ආර්.ඩී. 

බණ්ඩශරනශ ක මැතිතුමශට කාශ කරකශ ිනෂයත්ව ක් හාශ දු්  

නි ශ තමයි ේ  ා අධයශපන   ඳහශ එතුමශ එාංගක් ත ට පිටත්ව 

ගිශේ. එතුමශ එ ා.ඩබ්ලි .ආර්.ඩී. බණ්ඩශරනශ ක මැතිතුමශට 

ශපරළශ ඒ ශවනුශව්  ේපකශර ිරීම අව ය නැහැ. ශමොකා  ශම් 

රටට කරන ේපහශර ක් ව ශ ්  තමයි එතුමශ එම අරමුාක ඇති 

කශළේ. එතුමශශේ හිශත් පැකපදි ම් ශවකශ තිබුටශ  එආර්කයක ප්ර ාන 

තිශබන මශ වශශේ තවත් ාරුව් ට අධයශපන   ඳහශ මම අව ාාශව 

කබශ ශා් න ඕන . කාංකශශ  බදු ශගවන ජනතශවශග්  මට 

කැබිචිච ඒ  හන  නි යි මශ එාශ ිශගනග් න පිට රට ගිශේ.එ 

ිර කශ. ඒ නි ශ තමයි එතුමශ ශවළඳ ඇමතිවර ශ ශක  පත් වුටශම 

එතුමශශේ හිශත් තිබුණු ඒ අාහ  ිටු කශළේ. ඇත්තටම එතුමශ 

ශවළඳ ඇමතිවර ශව සිටි හි් ාශ තමයි එම අරමුාකට එමහශපොළඑ 

ිර න නම තැබුශ . එතුමශ ශවනත් අමශතයශාං  ක ඇමති 

ශකශනකු ශක  පත් වුටශ නම් ශවන නමක් වැශට් න ිඩ 

තිබුටශ. ශපොළවල් ති  ති ශ  ල්ලි එකතු කරකශ  ටිකට් විකුට 

විකුටශ  ල්ලි එකතු කරකශ තමයි එතුමශ මහශපොළ භශරකශර 

අරමුාක හැදුශ . විශ ේෂ කු කතශ තිශබන ාරුව් ට ිනෂයත්ව  

ශානවශ වශශේම යටත් වඩශ වැඩි ව ශ ්  එතුමශ ේපකශර කශළේ 

ආර්කයක ප්ර ාන නි ශ වි ාවවිායශක ට එ් න බැපත වන අ ටයි. අාත් 

මහශපොළ ිනෂයත්ව  කැශබ් ශ්  නැත්නම් ාරුශවෝ තී් දුවක් 

ග් නවශ  එමම වි ාවවිායශක ට  ් ශ්  නැහැඑ ිර කශ. මහශපොළ 

ිනෂයත්ව  කැශබ් ශ්  නැත්නම් ශාම පිශ ෝ තී් දුවක් 

ග් නවශ  එමශේ පුතශ  දුව වි ාවවිායශක ට  ව් ශ්  නැහැඑ 

ිර කශ. ඒ තරමට අා ාරුව් ශේ අධයශපන   ඳහශ මහශපොළ 

ිනෂයත්ව  තීරටශත්මක  ශධක ක් ශවකශ තිශබනවශ. හැබැයි  මට 

ශම්  ාංශ ෝධන ාැක්කශම ශපශනන හැටි ට මහශපොළ 

ිනෂයත්ව ටත් විදින ක්රම ක් තමයි ශම් ඇමතිවර ශ ශ ෝජනශ 

කර් ශ් .   අවාංකව ිර නවශ නම්   මහශපොළ ිනෂයත්ව අරමුාකට 

මම ආාශරයි.  මම එහි ප්රතිකශභ කැබූ ශකශනක්. එහි නම ශවන ා 

කර් න ඕන  නැහැ. එහි නම ශවන ා කර් න ඕන කමක් 

එතුමශට තිබුශණ් නැහැ. බ් දුක ගුටවර්ධන ඇමතිතුමශට එහි නම 

ශවන ා කර් න ඕන කම තිබුටශ නම්  එතුමශ 100(දී මහශපොළ 

ිනෂයත්ව අරමුාලි්  මිලි න 30ක්  ල්ලි අරශගන මහරගම 

විායශක ක් හාපු ශවකශශ   ඒකට නම ති ් න තිබුටශ  එකලිත් 

ඇතුකත්මුාලි විායශක එ ිර කශ. නමුත් ඒ විායශක ට තබපු නම 

ශමොකක්ා?  ඒකට  එමහි් ා රශජපක්ෂ ජශතික විායශක එ ිර කශ 

නම තැබුවශ.  කලිත් ඇතුකත්මුාලි මහත්ම ශ දුක් ශ ානශ විඳකශ 

මහශපොළ ිනෂයත්ව අරමුාකට එකතු කරපු  ල්ලිවලි්  රුපි ල් 

මිලි න 30ක් වි ාම් කරකශ හාපු ි ාශකෝශල් එමහි් ා රශජපක්ෂ 

ජශතික පශ කඑ ිර කශ තමයි එතුමශ එාශ නම් කශළේ. එශහම නම්  

ශම් මහශපොළ ිනෂයත්ව අරමුාශල් නම ශවන ා කර් න ාැ්  

තිශබන කැක්කුම ශමොකක්ා?  ශම් නම ශවන ා කර් ශ්    රෑට 

බිත්තර ශාකක් කශකශ ේශ ට ේපශ ක ලීකශශව්  ි් න අර  

ේපශ ක මහත්ත ශශේ චර් ශව කර් නයි.  

ආාශ ම නාංව් න ිර කශ විශ ේෂ වයශපෘති ශගනැල්කශ වැඩ 

කර් න ගිහිල්කශ ශම්ශක් තිශබන අරමුාලුත් නැති කර් න තමයි 

තබතුම් කශ ශම් හා් ශ් . කලිත් ඇතුකත්මුාලි මහත්ම ශ 

අභශවප්රශප්ත වුටශට ප ාශ ේ  ිරසිම ඇමතිවරශ ක් ශමශතක් කල් 

කරපු ිරසිම වයශපෘති ිර්  ශම් අරමුාශල් මුාල් වැඩි දියුණු වුශණ් 

නැහැ; ශම් අරමුාශල් ප්රශේධන  වැඩි වුශණ් නැහැ. ිරසිම 

වයශපෘති ිර්  ශම් ිනෂයත්ව අරමුාකට  ල්ලි වැඩිශ ්  ආශ  

නැහැ. එ ාු  හැම එකම  ටි මඩි ගැහිලිවලි්  තමයි ිවර ශවකශ 

තිබුශණ්.   

2003 මශර්තු 13ශවනි ාශ පට්  ගත්තශ  National Wealth 

Corporation Limited එක. යට ප ාශ ේ පට්  ගත්තශ  NatWealth 

Securities Limited එක. ශම්වශශ ්  බිලි න 1කට වැඩි    ල්ලි 

539 540 



පශර්ලිශම්් තුව 

ශහොරකම් කළශ. ඒ කරපු වයශපෘති ගැන ිර නවශ නම්    කලි්  
කාශ කරපු ගරු ම් ත්රීතුමශ ිර වශ වශශේ   අා SLIIT එක 
තිශබ් ශ් ත් මහශපොළ භශරකශර අරමුාක  තු අක්කර 24ක 
ිඩමක. තවමත් ඒක ශවන ා ශවකශ නැහැ. ඒකට ආශ ෝජන  
කළශ  මිලි න 374ක්.  ඒ  ල්ලි ටිකට ශමොකා වුශණ්?  අා ඒක 
ශපෞ ගලික ශකොම්පැනි ක් විධි ට කරශගන  නවශ.  1004දී 
ගිවිසුමක් ගැහුවශ  ඒ  මශගම ේප න අරමුාලි්  සි  ට 10ක් 
එක්ශකෝ මහශපොළ භශරකශර අරමුාකට ශා් න ඕන   එශහම 
නැත්නම් මිලි න 8ක් ශා් න ඕන  ිර කශ. එශහම ගිවිසුමක් 
අත් ්  කරකශ තමයි අධයක්ෂ මණ්ඩක  පත් කශළේ.   

මම මහශපොළ ිනෂයත්ව ට ආාශරයි.  ඒ  මි   අපි පක්ෂ 
ශ  පශකන  ගැන කාශ කරකශ වැඩක් නැහැ. ශම්වශ අර යි කශළේ   
ශම යි කශළේ ිර කශ හපත  ් ශ්  නැහැ. මහශපොළ ිනෂයත්ව 
අරමුාක ිර ් ශ්  ආගමක් වශශේ රිර් න ඕන  ශා ක්. 
මහශපොළ ිනෂයත්ව අරමුාක ඒ විධි ට රිර් න ඕන . ඒ නි ශ ඒ 
ඇමතිවරු්   ශම් පැත්තට ඇඟිල්ක දිගු කර් නයි  ශම් 
ඇමතිවරු්  ඒ පැත්තට ඇඟිල්ක දිගු කර් නයි  ශනොශවයි 
තිශබ් ශ් . මහශපොළ ිනෂයත්ව අරමුාක ආරක්ෂශ කර් න 
වර්තමශන ආණ්ඩුව කටයුතු කර් න ඕන . ඒ මුාල් SLIIT එකට 
ආශ ෝජන  කළශ. නමුත් අ් තිමට ශමොකක්ා වුශණ්? 1024 
ශවනශකොට ඒ පත් කරපු අධයක්ෂ මණ්ඩක  එහි අයිතිකශරශ ෝ 
බවට පත් ශවකශ   මහශපොළ අරමුාකට ඒශක්   ත ක්වත් 
එ් ශ්  නැහැ. ිඩශම් බදු මුාක විතරයි එව් ශ් .  ශකෝප් 
කමිටුශව්  ශම්වශ ගැන ප්ර ාන කළශ. ඒ  ප්ර ාන කැබිනට් එකට 
ිදිපතපත් කරකශ තිශබනවශ. වමත්රීපශක සිපතශ ේන හිටපු 
ජනශධිපතිතුමශ ජනශධිපති ශකොමි මක් පත් කරකශ ශම් ප්ර ාන  
ේලුප්පකශ අරශගන තිශබනවශ. ඒවශ  කැබිනට් එකට ිදිපතපත් 
කරකශ තිශබනවශ. වර්තමශන ආණ්ඩුව ශමොනවශා කර් ශ් ? ඇයි  
ශම්වශට ේත්තර ශා් ශ්  නැත්ශත්? ශම් පිළිබඳ කැබිනට් එශක්  
ගත්ත තී් දුව ශමොකක්ා?  ති ශාකිර්  ේත්තර ශා් නම්  ිර කශ 
ඇමතිවර ශ  මුාල් ඇමතිවර ශ කල් මරනවශ.  මම ිර ් ශ්   
ශම්ක ශවන ශහොරකමක් වශශේ ශනොශවයි. ශම්ක  ශාංඝික ශ පළක්  
ශහොරකම් කළශ වශශේ ශහොරකමක්. ඒ නි ශ ශම් පිළිබඳව එක 
එක්ශකනශට ඇඟිල්ක දිගු කර් න එපශ ිර කශ මම ආණ්ඩුවට 
ිර නවශ.  වර්තමශන කැබිනට් මණ්ඩක ට ශම්  ප්ර ාන  ශ ොමු කර 
තිශබනවශ. ඒ නි ශ කල් මර් ශ්  නැතුව වහශම කැබිනට් එශක්  
ේත්තර ක් කබශ  දීකශ  ශම් ගැන  ඇත්ත කාශ කර් න ිර කශ 
ිල්කනවශ.    

ාැ්  ිර නවශ අ විනි ාච කශරතුමශ ශම් භශරකශර මණ්ඩක ට 
එ් ශ්  නැහැ ලු. ශම් ආණ්ඩුව බක ට පත් වූ ාශ සිට රශජය 
නිකධශපත්  සි ල්ශකෝම දීපු තනතුරුවලි්  අ ා ශවනවශ. ශපොශහොර 
 ම්බ් ධ  කමිටුශව්  අ ාවුටශ  ශකොවිඩ්  ම්බ් ධ කමිටුවලි්  
අ ාවුටශ   ත්ශවෝායශනශේ තනතුරුවලි්  අ ාවුටශ.  ශම් හැම 
එකිර් ම නිකධශපත්   අ ාවුටශ. ශ  පශකන බකප ම් නි ශ රශජය 
නිකධශපත් ට වැඩ කර් න බැහැ.  අ විනි ාච කශර ශත් ශම්ශක්  
අ ාවුටශම   ජනශධිපතිවර ශශේ නිශ ෝිකතශ ක් ඒකට ාශකශ හපත 
 ් ශ්  නැහැ. අා ජනශධිපතිවර ශශේ ක්රි ශාශම  ශම් රශට් 
මිනි ාසු ා් නවශ. එ  ශාොරටුපශක ශශේ ක්රි ශාශම  බවට පත් 
ශවකශ තිශබනවශ. ඒ නි ශ මම ිර නවශ  ජනශධිපතිතුමශ ශාන තී් දු 
හපත  ් ශ්  නැහැ ිර කශ.  නිකධශපතශ ක් ශම් මහශපොළ ේ  ා 
අධයශපන ිනෂයත්ව භශර අරමුාකට පත් කර් න.  ඇමතිවරශ ක් 
ශමහි  භශපති ධුර  ාැීම අසික්ිරතයි ිර න එක ප්රකශ  කරමි්   
මශ නිහඬ ශවනවශ. 
 
 
 

ෙරු (වවද) ේපුල් ෙලපාෙත්ති මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) உபுல் கலப்பத்தி)  

(The Hon. (Dr.) Upul Galappaththi)  

අ විනි ාච කශර ශට එ් න බැපත ඒ තත්ත්ව  ේාශ කශළේ 

1024- 1028 කශකශේ පැවැති තබතුම් කශශේ ආණ්ඩුවයි ිර න 

එක මතක ති ශ ග් න. 

ෙරු අිතත් මාන්නපාපෙරුම මහතා 
(மாண்புமிகு அஜித் மான்னப்பபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ාැ්  තිශබ් ශ්  තබතුම් කශශේ ආණ්ඩුවක්. - [බශධශ ිරීම්] 
 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ප්රමිත බණ්ඩශර ශත් නශකෝ්  ම් ත්රීතුමශ. තබතුමශට 

විනශඩි  9ක කශක ක් තිශබනවශ. 

 
[අ.භශ. 3.0(] 
 

ෙරු ප්රමිත බණ්ඩාර පතන්නපකෝන් මහතා 
(மாண்புமிகு பிரமித்த பண்டார பதன்னசகான்)  

(The Hon. Premitha Bandara Tennakoon) 
මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි, මහශපොළ ේ  ා අධයශපන 

ිනෂයත්ව භශර අරමුාක ( ාංශ ෝධන  පනත් ශකටුම්පත ගැන 

විශ ේෂශ ්  කාශ කරන ශම් ශමොශහොශත් වචන  ාවල්ප ක් කාශ 

කර් නට අව ාාශව කැබීම ගැන මම ශබොශහොම  ් ශතෝෂ වනවශ. 

2993දී මි  ගි  කලිත් ඇතුකත්මුාලි ඇමතිතුමශ නැවත ජීවත් 

කරව් න; එතුමශට නැවත පට ශා් න, එතුමශ ගැන ශම්  භශව 

ඇතුශළේ කාශ කර් න, එතුමශ මහශපොළ ිනෂයත්ව භශර අරමුාක 

හාකශ ඒ කරපු ාැවැ් ත වැඩ පිළිශවළට ේත්තමශචශර ාක්ව් න, 

මහශපොළ ිනෂයත්ව භශර අරමුාකට එතුමශශේ නම ශ ොාන ශම් 

අව ාාශශ  ඒ ගැන කාශ කර් නට කැබීම මශ කා භශගය ක් ශක  

 කකනවශ. 

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි, ිනෂය ්   31(,137ශාශනක් 

 ඳහශ රුපි ල් මිලි න 27,516ක මුාකක් ශම් ව ර ගටනශව තුළ 

ශමම අරමුාලි්  කබශ දී තිශබනවශ. ඒ වශශේම මිලි න 21,653ක 

ආශ ෝජන  ම   ක්තිමත් අරමුාකක් ිනෂයත්ව භශර අරමුාශල් 

ඇති කරකශ තිශබනවශ. කලිත් ඇතුකත්මුාලි ඇමතිතුමශ ඒ 

කටයුත්ත එතුමශට හැිර  ක්ති ප්රමශටශ ්  ිටු කළශ. ඒ අනුව 

ශම් අරමුාකට එතුමශශේ නම ඇතුළත් කර් න අව ාාශව කැබීම 

ගැන අපි  තුටු වනවශ.  

 ශමශනයශ ්  අශප් රශට් ශහොඳක් අහ් න නම් මැශර් නම 

ඕන , මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි. ශම් එවැනි රටක්. 

ක් න් ගර මහත්ම ශ නිාහ ා අධයශපන පනත ඇති කරකශ ව ර 

කීප ක්   දි එතුමශ  පරාවශ ශගාර  වපු රටක් ශම්ක. එ  අමතක 

කර් න එපශ. පී.බී.ජී. කළුගල්ක මහත්ම ශ තමයි නශවික හශ 

 ාංචශරක ඇමතිවර ශ විධි ට ප්රාම වතශවට නැ  ජන තු කරපු 

ඇමතිවර ශ. හැබැයි එතුමශට ඒ යුගශේ -ඒ කශකශේ- ිර ශ  

එනැ  ශහොරශඑ ිර කශයි, මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි. 

සිපතමශශවෝ බණ්ඩශරනශ ක මැතිනි  ිඩම් ප්රති ාං ාකරට පනත 

ශගනශවශ. ශම් රශට් රාක  ශපළැ් ති ට, වක වකට, ධශ් ෂාවර 

ප් ති ට තිබුණු ිඩම් දුප්පත් මිනිසු් ට ශා් න ිඩම් 

ප්රති ාං ාකරට පනත එතුමි  ඇති කළශ. ශම් රශට් මිනිසු්  

එතුමි ට නමක් දු් නශ, "බිාංදුමතීඑ ිර කශ. ඒ විතරක් ශනොශවයි, 

එතුමි ශේ ප්රජශ අයිති ත් අශහෝසි කළශ. නමුත්, අා එතුමි  ගැන 

ශම් රශට් ජනතශව ශබොශහොම ශගෞරවශ ්  කාශ කරනවශ.  

ගශමිණී දි ශනශ ක මැතිතුමශ එාශ කඩිනම් මහවැලි  ාංවර්ධන 

වයශපශර  ආරම්භ කළශ. එතුමශට ඒ කශකශේ නමක් දු් නශ, 

"මහවැලි ශහොරශඑ ිර කශ. එශහම තමයි ශම් රශට් ජනතශව ජීවතු්  

අතර සිටි අශප් ශ  පශකනඥ ් ට, නශ ක ් ට  කකුශ . ඒක 

නි ශ අවුරුදු ගටනශවකට කලි්  මි  ගි  කලිත් ඇතුකත්මුාලි 

ඇමතිතුමශශේ නම, එතුමශ ඇති කරපු  ාංකල්ප ට ශ ොා් නට 

හැිරවීම එතුමශට කරන ශගෞරව ක්  හ එ  අප කා භශගය ක් 

විධි ට අපි කල්පනශ කර් නට ඕන .  

541 542 

[ගරු අිකත් මශ් නප්ශපරුම  මහතශ] 
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අපට විවිධ මත, අාහ ා තිශබ් න පුළුව් . නමුත්, අ 

විනි ාච කශරතුමශ ශමම අරමුාශල් භශරකශර මණ්ඩකශේ සිටි ශ 

නම් ශහොඳයි ිර කශ අපිත් හිතනවශ. එතුමශ විතරක් ශනොශවයි, අ 

විනි ාච කශර ධුරශේ සිටි් ශ් . එතුමශශේ කශක  අව ්  වුටශම, 

තව ශකශනක් පත් වනවශ. එතුමශශග්  ප ාශ ේ අ විනි ාච කශර 

ධුර ට පත් වන අ ටත් අපි ඒ ිඩ තබ් න ඕන . අධිකරට 

ක්ශෂේත්රශේ ිහළම නිකධශපත ශට ඒ අව ාාශව දී තිබීම සුදුසු බව අපි 

ශම් ශවකශශ  මතක් කර් න ඕන , මූකශ නශරූඪ ගරු 

ම් ත්රීතුමනි. ඒ නි ශ අපි අ විනි ාච කශරතුමශශග්  ිල්ලීමක් 

කරනවශ, නැවත ඒ අාහ  ගැන  කකශ බක් න ිර කශ. ශම් 

අරමුාක රැකුශණ්ම එවැනි තනතුරක් ාරන ශකශනක් ශම් 

අරමුාශල්  භශපතිත්ව  ාරපු නි ශ ිර න මතශේ, ඒ අාහශ ේ අපි 

ි් නවශ  ිර න කශරට ත්  ඳහ්  කර් න ඕන . 

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි, අධයශපන  ගැන කාශ 

කර් ශ්  මම ශබොශහොම හැඟීශම් . නිාහ ා අධයශපන  

ිර ් ශ් , අශප් රශට් තිශබන ශබොශහොම වටිනශ  ාංකල්ප ක්. මම 

පසුගි  ාව ක ක්රිකට් තරග නරප දී ාැකපු ශවශළඳ ාැ් වීම් නි ශ 

ශකොකු  ැක ක් ඇති වුටශ. අපි ශපොඩි කශකශේ නම් ක්රිකට් ප් දු 

වශර ක් වශර ක් අතර තුර ාැක්ශක්, අරවි් ා ා සිල්වශ ශ ොශ ේජ ා 

කන  ශවශළඳ ාැ් වීමක්. එශහම නැත්නම් ශමොනවශ ශහෝ 

වි ාශකෝතුවක ශවශළඳ ාැ් වීමක්.  ශමශනයශ ්  එාශ අපි ාැක්ශක් 

එවැනි  ශවශළඳ ාැ් වීම්.  මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි, නමුත් 

ාැ්  අති බහුතර ක්  ප්රචශර  ශව් ශ්  ටියුෂ්  ප් තිවක ශහොඳම 

ගට්  ගුරුවර ශ, ශහොඳම විායශ ගුරුවර ශ, ශහොඳම ිාංග්රීසි 

ගුරුවර ශ ිර න ශවශළඳ ාැ් වීම්. එවැනි ශව ශළඳ ාැ් වීම් තමයි 

අා ාිර් න කැශබ් ශ් . මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි, ඒ නි ශ 

 මහර ශවකශවට මට හිශතනවශ, මට ාැශනනවශ,  නිාහ ා 

අධයශපන  ිර ් ශ්  අා අශප් පපුශ  තිශබන  ාංකල්ප ක් 

පමටක් ශාෝ ිර කශ.  නිාහ ා අධයශපන  අා එවැනි තත්ත්ව කට 

පත්ශවකශ ශාෝ ිර න  ැක ක්  අපට ඇති ශවකශ තිශබනවශ. 

අා ශපෞ ගලික ටියුෂ්  ප් තිවක ාරුව්  ාශහක්-ශාා ු ශහක් 

ාමකශ  තනි ක ල්ශල් පැ  අටක් වශඩි කරවකශ  මයික් එශක්  

ේග් වනවශ. ාරුව්  ශහොඳට  ි ශගන ග් නවශ. හැබැයි  ති ාපහක්-

හතළිහක් ි් න ප් තිශේ ාරුව් ට ඒ අධයශපන  ශා් න 

ශනොහැිර වීම පිළිබඳව අපි ආවර්ජන ක් කර් න ඕන ; නැවත 

අීනක්ෂට ක් කර් න ඕනැ. නිාහ ා අධයශපන ට  පශ ල් 

ගුරුවරු් ශග්  කැශබන අධයශපන ට ශමොකා වුශණ් ිර කශ අපි 

කල්පනශ කර් නට ඕන   මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි. ඒ 

වශශේම අා එටියුෂ්  ප් ති එ ශම් රශට් ප්රධශන ශවශළඳ 

වයශපශර ක් බවට පත් ශවකශ තිශබනවශ. ඒ නි ශම අා ාරුව්  

 ම්පූර්ටශ ්  අ රට ශවකශ තිශබනවශ. ඒ  ම්බ් ධශ ්  අපි  

ශම් ගරු  භශශ  අවධශන  ශ ොමු කරවමු. අනව ය කුණු 

ශගොඩවල්වකට කශක  මිඩාංගු ශනොකර ශම් රශට් ාරුව් ශේ 

අධයශපන  ශවනුශව්  අශප් කශක   අශප් අාහ ා  අශප් ශ ෝජනශ 

ිදිපතපත් කරකශ  අශප් අනශගත පරපුර ිදිපත ට ග් න  තවු් ශේ 

ශපෞරුෂ  හා් න පුළුව්  අධයශපන ක්රම ක් ශම් රශට් ඇති 

කර් න අප සි ලුශානශම එකතු ශවමුයි ිර කශ අපි ශ ෝජනශ 

කරනවශ  මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි.  

අා අශප් වි ාවවිායශක ප ධතිශේ සි  ට 64ක් ි් ශ්  

ිනෂයශව් . අපි ඒ ගැන කල්පනශ කර් න ඕන . වි ාවවිායශකවලි්  

එළි ට එන වැඩි පිපත  ිනෂයශව් . ඒක ප්ර ාන ක් ශනොශවයි. 

හැබැයි  ශකොල්කට ශමොකා වුශණ් ිර කශ අපි කල්පනශ කර් න 

ඕන .  ෙවි ාවවිායශකවක කකශ අාං ශේ සි  ට 80ක් ිනෂයශව්  

ිශගන ගනි දී  සි  ට 10ට වඩශ අඩු ප්රමශට ක් ිනෂය ්  ිශගන 

ගැනීම ප්ර ාන ක් ශ් ා?ෙ ිර න කතිකශවත අපි ශම් රශට් ඇති 

කර් න ඕන . මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  ඒ වශශේම 

වි ාවවිායශකශ ්  එළි ට එන තරුට ශ තුළ  අවුරුදු හතළිහ 

ශවනකල් ආණ්ඩුශ  රැිර ශවක් ිල්කකශ ශපළපශළි  න 

මශනසිකත්ව ක් නම් හාකශ තිශබ් ශ්   - මශ ශව් න- අශප් 

අධයශපන ක්රම  අ මත් බව අපි ිර ් න ඕන . ආණ්ඩුශ  රැිර ශ 

තුළ පමටක් අශප් වි ාවවිායශක ිනෂය ් ට හ හරටක් 

තිශබනවශ  ිර න  ාංකල්ප   අාහ   මත  තිශබන කල් අශප් 

රට ශගොඩ ග් න  දියුණු කර් න හැිර ශව කැශබයි ිර කශ මශ 

වි ාවශ  කර් ශ්  නැහැ. අපි ශමොන පශර හැදුවත්  ශමොන පශකම 

හැදුවත්  ශමොන ශබෝක්කුව හැදුවත්  ශමොන ශගොඩනැඟිල්ක 

හැදුවත් අශප් ාරුව් ශේ ත්් තනශේ  ාර් නශේ ශවන ක් ඇති 

කශළේ නැත්නම්  අපට රට දියුණු කර ග් න හැිර ශව 

කැශබ් ශ්  නැහැ.  

කලිත් ඇතුකත්මුාලි මැතිතුමශ ශම් මහශපොළ ේ  ා අධයශපන 
ිනෂයත්ව භශර අරමුාක හැදුශ  ශබොශහොම ේාශර  ාංකල්ප ිර්  
ආර්කයක අගහි කම් තිශබන ාරුව් ට ශහොඳ අධයශපන ක් කබශ  
ශා් න  ආර්කයක හයි ක් ශා් නයි. තවු් ට ඒ ආර්කයක 
 හශ ෝග  ශාන ගම් ම පශ ශක්   වි ාවවිායශකශ ්  කබශ 
ශාන අධයශපනශේ ගුටශත්මකභශව  වැඩි කර් නත් අපි 
සි ලුශානශම එකතු ශව් න ඕන  ිර කශ මශ වි ාවශ  කරනවශ  
මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි. මට ශපර කාශ කළ අශප් 
 ශහෝාර ම් ත්රීතුමශ ඇහුවශ  ශම්ක ශම් ශවකශශ  ශ ෝජනශ 
කර් ශ්  ඇයි  ිර කශ. මම එතුමශට ශම් කශරට   ිර ් න ඕන . 
සුජශතශ අත්තනශ ක මැතිනි ශේ අපි අහකශ තිශබන ගීත ක් 
තිශබනවශ  එහිටිශ ොත් ශහොඳට හැදී - ශාවිශ ොත් නමට වඳීඑ 
ිර කශ. ඒක තමයි අා අපට ශමතැනදී ිර ් න තිශබ් ශ් . 
කලිත් ඇතුකත්මුාලි මැතිතුමශ නැවතත් ජීවත් කරව් න අව ාාශව 
කැබීම  ම්බ් ධශ ්   තුටු ශවමි්   මශේ වචන  ාවල්ප  
අව ්  කරනවශ.  

 ාතුතියි. 

 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නලි්  බණ්ඩශර ජ මහ මැතිතුමශ. තබතුමශට විනශඩි 

පහක කශක ක් තිශබනවශ.  
 

 

[අ.භශ. 3.21] 
 

ෙරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

 ාතුතියි  මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි.  

විශ ේෂශ ් ම මහශපොළ ේ  ා අධයශපන ිනෂයත්ව භශර 

අරමුාක ගරු කලිත් ඇතුකත්මුාලි මැතිතුමශ නමි්  නම් ිරීම 

පිළිබඳව එක් ත් ජශතික පක්ෂ ේරුම ක් තිශබන ශකශනකු 

විධි ට මශ  තුටු ශවනවශ. එතුමශ අශප් වි ාවවිායශක ප ධති   අශප් 

ේ  ා අධයශපන  වැඩි දියුණු කර් න විතරක් ශනොශවයි  

ජශතය් තර වරශ ්  අතර හැත්ත  ගට් වක තිබුණු ශකොළප 

වරශ  විසිතු් වන  ාාශන  ාක්වශ ශගන එ් නත් ාශ ක වූ ාක්ෂ 

ඇමතිවරශ ක්. විශ ේෂශ ් ම අා රශට් බහුතර ක් ිනෂයශ ෝ  

තරුටශ ෝ ශම් පශර්ලිශම්් තුව විශ චන  කරනවශ  අවුරුදු 

හැත්ත ශාකක් රට ක වශ ිර කශ. හැබැයි අපි ආප ා ට හැපතකශ 

බකනශකොට ශපශනනවශ මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  කලිත් 

ඇතුකත්මුාලි මැතිතුමශ  ගශමිණී දි ශනශ ක මැතිතුමශ  ශේ.ආර්. 

ජ වර්ධන මැතිතුමශ  රටසිාංහ ශප්රේමාශ  මැතිතුමශ වශශේ අ  2977 

සිට 299( ාක්වශ ශම් රට ශගනැල්කශ තිබුණු තැන.  

299(්  පසුව ශම් රටට ශමොකා වුශණ්? 299( ිඳකශ අා 

වනවිට අවුරුදු 18ක් ගත ශවකශ. ඒ අවුරුදු 18්  අවුරුදු 6යි මශ  

543 544 



පශර්ලිශම්් තුව 

ිරහිප ක් විතරයි අශප් පික අර්ධ ආණ්ඩුවක සිටිශේ. ඒ නි ශ 

ශමතැනදී අවධශන ට ගත යුතු වැාගත් ශා ක් තිශබනවශ. 2977දී 

වි ශක ආර්කයක වර්ධන ශ ග ිර්  ආරම්භ ශවකශ 299( වනශතක් 

ිදිපත ට ගි  රට එක තැන පල් වුශණ්  ආප ා ට ගිශේ පසුගි  

අවුරුදු 18 ඇතුළත ිර න එක තමයි මම ාිර් ශ් . ඒකට කලිත් 

ඇතුකත්මුාලිකශ වශශේ ාක්ෂ මැති ඇමතිවරු නැති එක බකප වශ. 

ාැ්   අශප් අ   කලිත් ඇතුකත්මුාලි මහත්ම ශ  ම   ාං ් ාන  

කරන බව අපි ාැක තිශබනවශ. නිවැරදි දි ශවට ශ ගවත් 

 ාංවර්ධන ක  ශ ගවත් ප්රගමන ක රට අරශගන  ් න නම් ාක්ෂ 

පිපත ක් ආණ්ඩුව කර් න ඕන . ඒ කශරට  ශම් අව ාාශශ දී මම 

සිහිපත් කරනවශ. 

ශම් ශමොශහොශත් අපට රශට්  ම ාත ශගොවි ජනතශව අමතක 

කර් න බැහැ. ාැ්  ශම් ආණ්ඩුව ශමොනවශා කර් ශ් ? අපි 

ා් නවශ  අා වන විට අර්ා ශධක අරමුාකටත් තට්ටුව ාශ් නයි 

 ් ශ්  ිර කශ. බාංශකොශකොත් ශවචිත් වක වක ි් න අම්බකම් 

පශළුශවෝ වශශේ පුතශකශ තිශබන ශ ේරම ේක ා කරනවශ  

විකුටනවශ. අ් තිමට ශේ ඇතුශළේ නිධශන ක් තිශබනවශා ිර කශ 

බක් න ඒකත් හශරනවශ. ඒ වශශේ තමයි ශම් ආණ්ඩුවත්. අශප් 

රශට් ශපෞ ගලික අාං ශේ  ම ාත ශ ේවක ජනතශව තවු් ශේ 

ාහඩි  මහ් සිශ ්  එකතු කළ ශම් ාැවැ් ත අරමුාකටත් විදි් න 

තමයි ශගෝධශභ  රශජපක්ෂ ප්රමුි මහි් ා රශජපක්ෂ  බැසිල් 

රශජපක්ෂකශශේ ආණ්ඩුව කටයුතු කරමි්   ් ශ් . ඒ ගැන අපට 

තිශබ් ශ්  වි ශක කනගශටුවක්.  ශම් අරමුාක ආණ්ඩුශ  

අරමුාකක් ශනොශවයි. ශම්ක කම්කරු අමශතයශාං  ට අයිති  

කම්කරු ඇමතිතුමශ  ටශත් තිශබන අරමුාකක්  එශහම නැත්නම් 

මුාල් අමශතයශාං  ට අනුබ ධිත අරමුාකක් ිර කශ ආණ්ඩුව 

හිතශශගන ි් නවශ නම්  ඒක වැරදියි. අහිාං ක ශ ේවක ් ශේ 

අර්ා ශධක අරමුාල් එකතු ශවකශ  ඒවශට ශපොලි  එකතු ශවකශ 

තිශබනවශ.  මහර ශවකශවට අර්ා ශධක අරමුාක ශහොඳ 

ආශ ෝජනවකට ශ ාවූ අව ාාශත් තිබුටශ; ජශවශරම් කළ අව ාාශත් 

තිබුටශ. එශහම කරකශ ේප ශ ගත් රුපි ල් ට්රිලි න 3ක වශශේ 

ාැවැ් ත අරමුාලි්  සි  ට 14ක්  ශකොල්ක ක් න අා ශම් 

ආණ්ඩුව පිඹුරුපත්  ක ා කරමි්   නවශ. අපට ශපශනනවශ ශම් 

ආණ්ඩුව ාවසි්  ාව  ගම්  කරමි්  සිටි් ශ්  ශම් රශට්  

ආර්කයක  තවදුරටත් විනශ  කරකශ  ශම් රට අගශධ ට ාමකශ  

නැඟිටි් න බැපත තැනට තල්ලු ිරීශම් දි ශවටයි ිර කශ. අා 

ශගොවි ශ අ රට ශවකශ සිටි් ශ් . වී ශගොවි ශට  හන ශානවශ 

ිර වශ. අා බඩ ිපතු ශගොවි ශ ගැන කාශවක් නැහැ; ේඩරට  පහත 

රට එළවලු ශගොවි ශ ගැන කාශවක් නැහැ; කුරුුග  ගම්මිපත ා ඇතුළු 

අශප් අපන න ආර්කයක ට ාශ ක වන ශගොවි ශ ගැන කාශවක් 

නැහැ. හැබැයි  පම්ශපෝපත  නම් තිශබනවශ ශම් ආණ්ඩුශ .  

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  ශම් ආණ්ඩුවට ශමශහම  ් න 

බැහැ ිර කශ අපි පැහැදිලිවම ිර නවශ. ාවසි්  ාව  ශම් ආණ්ඩුව 

රට ේක ා තබන  රට විනශ  කරන  රට බාංශකොශකොත් කරන  රට 

න් නත්තශර කරන තී් දු-තීරට අනුව තමයි කටයුතු කරමි්  

 ් ශ් . හැබැයි  ආණ්ඩුශ  අ ශේ කයිවශරුව නම් අඩුවක් ශවකශ 

නැහැ  ආණ්ඩුශ  අ ශේ ිර විල්ක නම් අඩුවක් ශවකශ නැහැ. ශම් 

ශහේතු නි ශ පැහැදිලිවම අපට ශම් අවුරු ශ  ආණ්ඩු ශපරළි කට 

 ් න සි ධ ශවනවශ. 1011 අවුරු ශ  ශම් ආණ්ඩුව ශවන ා කශළේ 

නැත්නම්  -ජනශධිපතිවරට ට තව අවුරුදු 1  3ක් තිශබනවශ ශ්   

මහ මැතිවරට ට තව අවුරුදු 1  3ක් තිශබනවශ ශ්  ිර ශ ජනතශව 

ිව ශශගන සිටිශ ොත් - තව අවුරුදු 1  3ක්  නශකොට අශප් මිනී 

වළවල්වක අරලි ශ මලුත් පිපිකශ තිශබයි ිර කශ මට ශකොකු 

වි ාවශ  ක් තිශබනවශ. ඒ නි ශ ශම් රජ  ශවන ා කර් න ඕන . 

ආණ්ඩුව ශවන ා කර් න ඡ් ා පවත්ව් න ම ඕන  නැහැ  

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි. ජනතශ අරගළවලි්   ජනතශ ගැටුම් 

තුළි්   ජනතශ ේ ශඝෝෂට තුළි්   ජනතශවශේ  ක්තිශ ්   ඕන  

තරම් ආණ්ඩු ශපරළශ තිශබනවශ. තබතුම් කශ හිතශශගන ි් නවශ 

නම් අපට තව අවුරුදු 1  3ක් තිශබනවශ  ිර කශ  එචිචර කල් 

තබතුම් කශට ි් න ශව් ශ්  නැහැ. 1011 ව ශර්   ම ාත රශට් 

ජනතශව  ශගොවි ජනතශව ශපරටු කර ශගන ශම් ආණ්ඩුව ශගාර 

 වන බව මතක් කරමි්  මශේ කාශව අව ්  කරනවශ.  
 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ශහක්ටර් අප්පුහශමි ම් ත්රීතුමශ. තබතුමශට විනශඩි හ ක 

කශක ක් තිශබනවශ.  

 

 

[අ.භශ. 3.27] 

 

ෙරු පහක් ර් අපාපුහාමි මහතා 
(மாண்புமிகு பஹக்டர் அப்புஹாமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

මට ශම් අව ාාශව කබශ දු් නශට තබතුමශට ශබශහවි් ම 

 ාතුතිව් ත ශවනවශ  මූකශ න   ශහොබවන ගරු ම් ත්රීතුමනි.  

විශ ේෂශ ් ම අා ජශතික ඖෂධ නි ශමන අධිකශපත  පනත 

 ටශත් නිශ ෝග ශාකක්  ම්බ් ධශ නුත්  මහශපොළ ේ  ා 

අධයශපන ිනෂයත්ව භශර අරමුාක ( ාංශ ෝධන  පනත් ශකටුම්පත 

 ම්බ් ධශ නුත් කාශ කර් නට තිශබන ාව ක්.   ශහන 

කශක ක් පශර්ලිශම්් තුශ  වශර  අව ්  කරකශ තිබුණු නි ශ අපට 

 මහර ප්ර ාන කාශ කර් නට බැපතව ගි ශ. ඒ නි ශ මට ශම් 

අව ාාශශ  විෂ ට පපතබශහිරව පුාංත් ශ වල් ටිකක් ගැන කාශ 

කර් නත් ශවනවශ. ඒ  ඳහශ තබතුමශශග්  අව ර පතමි්  තමයි 

මශ කාශව ආරම්භ කර් නට බකශශපොශරොත්තු ව් ශ්   

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි.  

ාැ්  ඇත්තටම මහශපොළ ිනෂයත්වශ ්  ශම් රශට් ාරුව් ට 

ේග් ව් න අව ය  අත්වැක ශාන වැඩ ටහනක් ක්රි ශත්මක 

ශවනවශ.  ශම් අත්වැක ශාන වැඩ ටහන ආරක්ෂශ කර් න ඕන  

ිර කශ පශර්ලිශම්් තු ම් ත්රීතුම් කශ  දිගි්  දිගටම  ඳහ්  කළශ. 

ඒ නි ශ සුදු ලූනු ශවශළඳශශම්දී ශවචිච ශ  මහශපොළ ේ  ා 

අධයශපන ිනෂයත්ව භශර අරමුාකටත් ශව් න බැහැ ිර න මත  

මම පළමුශව් ම ිදිපතපත් කරනවශ. ශම් විධි ට ළමයි් ට 

අත්වැකක් දීකශ  තවු් ට අනශගතශේ ශම් රට භශර ශා් න අව ය 

වැඩ පිළිශවළ හානශකොට  නිපුටතශ  ාංවර්ධන හශ වෘත්තී  පුහුණු 

අමශතයශාං    ටශත් ශනොමිකශේ පැවැති පුහුණු පශධමශකශ  

රුපි ල් 4 000ක් විතර අ  කරශගන කරපු පශධමශකශ අා රුපි ල් 

14 000ට රුපි ල් 34 000ට ිහළ නාංවශ තිශබනවශ. NVQ 

 හතික  ග් න ශම් පශධමශකශ හාශර් ශ්  ශම් රශට් ිතශ දුප්පත්  

අහිාං ක ාරුව් . ඒ ශාම පි ්  ිතශ අමශරුශව්  තමයි අා ජීවත් 

ශව් ශ් . අා රශට් තත්ත්ව  හැම ශකශනකුටම ශහොඳ නැහැ. 

ශමවැනි අව ාාශවක මහශපොළ ේ  ා අධයශපන ිනෂයත්ව භශර 

අරමුාක වශශේ එකිර්  ාරුව් ට අත දීකශ ේග් වකශ ිදිපත ට 

ශගනි නශකොට   NVQ  ම්බ් ධ  තිශබන පුහුණු පශධමශකශවක   

ගශ ාතු අ  ිරීමත් මීය ට වඩශ ප ා ගුට ිර්  අඩු කර් න ිර කශ 

අපි ආණ්ඩුශව්  ිල්කනවශ.  

තබතුම් කශ ගම  ාංවර්ධන  ිරීමට  ම් ත්රීවරශ කුට 

රුපි ල් කක්ෂ 30ක් (0ක් දීකශ තිශබනවශ. අපි ිර ් ශ්   ශම්  

මුාල්වලි්   රශට් ාරුව් ට අව ාාශව කබශ ශා් න ිර කශයි. ඒ 

මුාල්වලි්  රශට්  දුප්පත්  අහිාං ක පවුල්වක ාරුව් ට ිශගනීමට 

අව ාාශව කබශ ශා් න.  

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  ාැ්  ශමතැනදී අර්ා ශධක 

අරමුාක ගැනත් කාශ කළශ.  මෘ ධි  මශජ ආරක්ෂට අරමුාකට 

545 546 

[ගරු  නලි්  බණ්ඩශර ජ මහ  මහතශ] 
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ගහ් න එාශ බැසිල් රශජපක්ෂ මැතිතුමශට ශකොකු වුවමනශවක් 

තිබුටශ. එතුමශ  මෘ ධි  මශජ ආරක්ෂට අරමුාකට අත තිබ්බශ. 

අත තිබ්ශබ් ශකොශහොමා? ශකොවිඩ් ව ාංගත  කශකශේ රුපි ල් 

4 000 ගටශ්  ජනතශවට ශබාපු  ල්ලි ටික ගත්ශත් ඒ  මෘ ධි 

අරමුාල්වලි් . අා ඒ  මහර බැාංකු කඩශශගන වැටිකශ. ඒවශ 

කරශගන  ් න විධි ක් නැහැ. අා  මෘ ධි නිකධශපත්  ඇත්තටම 

අ රට ශවකශ. ඒ ශගොල්ක් ශේ දීමනශ ශගව් න බැපත තත්ත්ව ට 

පත් ශවකශ. ඒ අරමුාලි්  තමයි ඒ රුපි ල් 4 000 ගත්ශත්. ඒ 

රුපි ල් 4 000 නැවත වතශවක් ශා් ශ්  නැහැ. ආණ්ඩුව ශකෝටි 

ගටනක්  මෘ ධි අරමුාකට ශගව් න තිශබනවශ. ඒක ශගව් ශ්  

නැහැ. ාැ්  ශමොකක්ා ශව් ශ් ?  

අර්ා ශධක අරමුාකට එාශ ිඳකශම ගහ් න සූාශනම් වුටශ. 

අර්ා ශධක අරමුාකට ගහ් න වැඩ පිළිශවළක් ාැ්  හාශ ශගන 

 නවශ. ඒ හශ  මශනවම මහශපොළ ිනෂයත්ව අරමුාලි්   ම් ිරසි 

වයශපෘති  ඳහශ මුාල් එළි ට ගත්ශතොත් එතැනත්  ම් විධි ක 

ශහොරකමක් ශහෝ වාංචශවක්  දූෂට ක් සි ධ ශවයි ිර න 

වි ාවශ  ක් අපට තිශබනවශ. ඒක නැති කර් න ිර කශ අපි 

ිල්ලීමක් කරනවශ.  

ඒ වශශේම තමයි  ශගොවිතැ් වකට ව් දි කබශ ශාන 

වැඩ ටහන. මම විශ ේෂශ ්  කාශ කර් ශ්  පුත්තකම 

දි ා්රික්ක  ගැන. කල්පිටිශේ ශපොල් වගශ කරනවශ. ඒ වශශේම 

එළවලු වගශ කරනවශ. ඒ අ ට ිරසිදු ව් දි ක් කැශබ් ශ්  නැහැ. 

ඒ අක්කර 6 800ක් වතුශර්   ට වුටශ. හැබැයි ිරසිම ව් දි ක් 

කැබුශණ් නැහැ. ඒ නි ශ අපි ආණ්ඩුශව්  ිල්ලීමක් කරනවශ  ඒ 

සි ලු ශානශටම ව් දි කබශ ශාන වැඩ පිළිශවළක් හා් න ිර කශ. 

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  ාැ්  එක රටක් - එක නීති ක් 

ගැන කාශ කරනවශ. අපි එක රටක් - එක නීති ක් ගැන කාශ 

කර දී  ාැ්  ි් දි ශශ  ශරෝකර්  ශත්රශ ඇවිල්කශ ේතුශර් අශප් 

ීනවර ් ට ශබෝම්බ ගහකශ  ීනවර ්  මැරුවශ. එතැනදී සි ධ වුශණ් 

ශමොකක්ා? Trawling ක්රම   ටශත් ඒ ශගොල්ක්  රැිර ශව 

බශක්  කරශගන  නවශ. නමුත් අපි ශමොක්කුා වශශේ ඇතුළට 

ශවකශ ි් නවශ. ඒක නවත්ව් න වැඩ පිළිශවළක් අපි ගශව 

තිබුශණ් නැහැ. ාැ්  ශම් trawling ක්රම   ටශත් කාංකශශ  අ ට 

මසු්  මර් න අව ාාශව කබශ දීකශ තිශබනවශ. ම් නශරශම් කබශ 

දීකශ තිශබනවශ; හැඳක කබශ දීකශ තිශබනවශ. නමුත් පුත්තකම 

දි ා්රික්කශේ කල්පිටි  ප්රශ  ශේ විතරක් ඒක නතර කරකශ 

තිශබනවශ. ාැ්  අවුරුදු (0ක් විතර ශම් විධි ට මසු්  අල්කනවශ.  

හැබැයි අවාංකවම ිර නවශ නම්  ශම් මසු්  ඇල්ලීම නීතයනුූලක 

විධි ට ශනොශවයි කර් ශ් . ශම් ක්රම  නතර කරනවශ නම් 

 ම ාත රශට්ම නතර කර් න ඕන . හැබැයි  ශම් ක්රම  නතර 

කරකශ තිශබ් ශ්  කල්පිටි  ප්රශ  ශේ විතරයි. ශමොකා  ඒ 

අ ශග්  ිල්කන ශ වල් ටික  ිල්කන මුාල් ටික හපත ශ කශවට 

ශා් න බැපත නි ශ තමයි ඒක නවත්වශ තිශබ් ශ් . ඒ නි ශ අපි 

විශ ේෂශ ්  ආණ්ඩුවට ිර නවශ  කරුටශකර එඑක රටක් - එක 

නීති ක්එ  ාංකල්ප   ටශත් හැම ශානශටම එක විධි ට  කක් න 

ිර කශ.  

අව ශන ව ශ ්  මම තව කශරට ක් ිර ් න ඕන . විදුලි  

 ම්බ් ධවත්  හැම ශා ක්  ම්බ් ධවත් ශම් ආණ්ඩුශ   මහර 

ඇමතිවරු කරන ිර න ශ වල් බැලුවශම අපට ශපශන් ශ්   ේශ  

7.30ට පට්  ග් න ි ාශකෝශකට ේශ  8.00ට ඇවිල්කශ අප ගහ 

 ට ාට ගහශගන ිඳකශ ශගාර ගි  කණ්ඩශ ම ඇමතිවරු විධි ට 

පත්ශවකශ ඇවිල්කශ අා වැඩ කරන බවයි. ඒ නි ශ තමයි රටට ශම් 

ශහට  වැදිකශ තිශබ් ශ්  ිර න එක විශ ේෂශ ්  මතක් 

කර් න ඕන .  

 ාතුතියි. 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු නලි්  ප්රනශ් දු මැතිතුමශ. තබතුමශට  විනශඩි 9ක 

කශක ක් තිශබනවශ. 

 
 

[අ.භශ. 3.13] 

 

ෙරු නලින් ප්රනාන්දු මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பர்னாந்து)  

(The Hon. Nalin Fernando) 

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  ජශතික ඖෂධ නි ශමන 

අධිකශපත  පනත  ටශත් වූ නිශ ෝග ශාකක්  හ මහශපොළ ේ  ා 

අධයශපන ිනෂයත්ව භශර අරමුාක ( ාංශ ෝධන  පනත් ශක ටුම්පත 

ගැන කාශ කරන ශම් ශමොශහොශත් ඒ පිළිබඳව වචන ිරහිප ක් 

කාශ ිරීමට අව ාාශව කැබීම  ම්බ් ධශ ්  මට  තුටක් 

තිශබනවශ. ශමොකා  මමත් මහශපොළ ේ  ා අධයශපන ිනෂයත්ව 

භශර අරමුාශල් ක්රි ශකශී අධයක්ෂවර කු විධි ට ශ ේව  කරකශ ඒ 

ආ තන ට  ම් ාශ කත්ව ක් කබශ දු්  පු ගක කු නි ශ. මශ 

හිතන හැටි ට ව ර (0කට ආ ් න කශක ක්  ම් ආ තන ක 

 ම් ප්රතිපත්ති ක් තුළ  ශර්ාකව ශගන ගි  වැඩ පිළිශවළක අපි 

සි ලුශානශ හවුල්කශරශ ෝ වුටශ.  දිවාංගත කලිත් ඇතුකත්මුාලි 

ශ්රීමතශට්  ශම් වැඩ පිළිශවළ ආරම්භ කර දීම  මහර විට ාැ්  

වශශේම වශතශවරට ක් තිබුශණ් නැහැ. එතුමශට අව ය වුටශ  

එතුමශ ආරම්භ කරපු ඒ වැඩ පිළිශවළ එතුමශශේ ජීවිතශ ්  

පසුවත් දිගටම ශගන  ් නත්  ඒ හරහශ එතුමශශේ අරමුට 

අව ශන ක් නැතිව දිගටම ශගන  ් නත් පුළුව්  තත්ත්ව ට ශම් 

ආ තන  පත් කර් න. එතුමශ මහශපොළ ශවශළඳ ප්රාර් න  

ආරම්භ කරකශ  ඒ හරහශ මුළු රශජය  ් ත්රට ම ශම්  ඳහශ ශගොනු 

කරකශ ආරම්භ කළ ඒ වැඩ පිළිශවශළේ  ශර්ාකත්ව  නි ශ තමයි 

මහශපොළ ේ  ා අධයශපන ිනෂයත්ව භශර අරමුාක ආරම්භ කශළේ. 

ශම  ිතශම   ක්තිමත් අරමුාකක් බවට පත් කර් න එතුමශ 

ශවනම ශකොතරැයි ක් ආරම්භ කරකශ  ඒ ශකොතරැයිශ ්  සි  ට 

40ක මුාකක් ශම් අරමුාකට බැර කර් න නීති  ක ා කරකශ  ඒ 

හරහශ ශම් අරමුාක තර කර ගැනීශම් වැඩ පිළිශවළට එතුමශ දිගටම 

නශ කත්ව  දු් නශ. ඒ නි ශ තමයි  අා අශප් වි ාවවිායශක 

ිනෂය ් ට ඒ පහසුකම් කබශ දීකශ  ශම් රශට් වි ාවවිායශක ප ධති  

තුළ ශම   ශර්ාක වැඩ පිළිශවළක් බවට පත් කර් න අපට 

අව ාාශව කැබුශණ්.  හැබැයි  

එතුමශශග්  ප ාශ ේ ශම් භශර අරමුාකට  හ ශම් භශර අරමුාශල් 

කළමනශකරට ට ගැටලු රශින ක් ඇති වුටශ. ඒ පිළිබඳව අපි 

කල්පනශ කර් න ඕන .  විශ ේෂශ ් ම කලිත් ඇතුකත්මුාලි හිටපු 

අමශතයවර ශශේ පක්ෂ   හ ඒ පක්ෂ ට  ම්බ් ධ අ  ශම් 

ආ තන ට වි ශක හශනි ක් කළශ. ඒ හශනි  කර් න 

පළමුශව් ම පට්  ගත්ශත් 1003 අවුරු ශ . ශම් ආ තනශේ 

මුාල් පපතපශකන  කර් න National Wealth Corporation 

Limited නමි්  ආ තන ක් ආරම්භ කළශ. යට ප ාශ ේ 

NatWealth නමි්  හශ NatWealth Securities Limited නමි්  

ආ තන පිහිටුවශ  ඒ හරහශ ශම් අරමුාශල් මුාල් ආශ ෝජන  

ිරීශම් වැඩ පිළිශවළක් ආරම්භ ිරීශම්  තමයි ශම් අරමුාශල් 

මුාල් විනශ  කර් න පට්  ගත්ශත්. මශ ඒ ගැන කාශ කර් ශ්  

නැහැ. ශමොකා  ඒ තුළි්  විනශ  වූ මුාල් ප්රමශට  පිළිබඳව COPE 

වශර්තශවක  ඳහ්  ශවකශ තිශබනවශ. ඒ වශර්තශ ශම් 

පශර්ලිශම්් තුශ   භශගතශවකශ තිශබනවශ. ශම් භශර අරමුාශල් 

රුපි ල් බිලි න ගටනක මුාකක් අපට අහිමි වුටශ.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි.   ශම් ආ තන ට මුාල් එන ක්රම ක්  

මුාල් වැඩි කර ග් න ක්රම ක්  ක ා කරනවශ ිර කශ තමයි එක 

එක ශ ෝජනශ ිදිපතපත් කශළේ. මශ ිර වශ වශශේ 1003 අවුරු ශ   

547 548 



පශර්ලිශම්් තුව 

මහශපොළ ශකොතරැයි  නමි්  ශකොතරැයි ක්රම ක් පට්  ගත්තත් 

ඒකත් අ ශර්ාක වුටශ. ඒශකනුත් ශම් භශර අරමුාකට වි ශක 

පශඩුවක් වුටශ. ශම් භශර අරමුාක ිදිපත ට ශගන  නවශ නම්  

පසුගි  කශකවක  සිදුවීම් ආාර්  ට ශගන  ඒ අත් ාැකීම් තුළි්  ශම් 

අරමුාක තර කරනවශ ශවනුවට  අරමුාක විනශ  කරන වැඩ 

පිළිශවළවල්වලි්  අපි ිවත් ශව් න ඕන .  

අා බ් දුක ගුටවර්ධන ඇමතිතුමශ ශ ෝජනශ ිරහිප ක් 

ිදිපතපත් කර තිශබන බව විශ ේෂශ ්  ිර ් න ඕන . ඒ අනුව 

අරමුාශල්  භශපති ධුර   ම්බ් ධවත්  අරමුාශල් නම ශවන ා 

ිරීම  ම්බ් ධවත් අපට ගැටලුවක් නැහැ; ිරසිම ප්ර ාන ක් නැහැ. 

ශමහි  භශපති හැටි ට අ විනි ාච කශරතුමශට එ් න බැපත නම්  ඒ 

 ඳහශ ශවනත් පු ගක කු ශ ොාවශ ශම් ආ තන  

කළමනශකරට  කර් න ඕන . 

හැබැයි  ශම් අරමුාශල් තිශබන මුාල් ප්රමශට  මීය ට වඩශ තර 

කර ග් න අව ය වැඩ පිළිශවළක් තිශබ් න ඕන . පසුගි  

කශකශේ  නම් ශම් මුාක තර කර ග් නශ වූ වැඩ පිළිශවළක් අපි 

ාැක්ශක් නැහැ. නමුත්  අපි ඒ  ඳහශ  ම් වැඩ පිළිශවළක් 

ක්රි ශත්මක කර් න ගි ත්  එ  අ ශර්ාක වුටශ. එම නි ශ ශවශළඳ 

අමශතයවර ශටත්  ඒ ආ තනශේ අධයක්ෂ ධුර ාරන අ ටත් අපි 

විශ ේෂශ ් ම අවධශරට  කරනවශ  ශම් අරමුාශල් තිශබන මුාල් 

 ම් ආශ ෝජන කට ශ ොාවනවශ නම් ඒ  ඳහශ වැඩි අවධශන ක් 

ශ ොමු කර් න ිර කශ.  

දිවාංගත කලිත් ඇතුකත්මුාලි හිටපු ඇමතිතුමශ දුෂාකර ගම්වක 

තිශබන පශ ල්වකට ගිහිල්කශ ඒ පශ ල්වක  ටිතක පහසුකම් 

 ාංවර්ධන  කරමි්  ඒ පශ ල් දියුණු කරන වැඩ පිළිශවළක් හාකශ 

ඒ හරහශ ඒ ගම් පළශත්වක ි් න ාරුාැපත ් ශේ ාැනුම වැඩිදියුණු 

කර් න ේත් ශහ කළශ. ඒ වශශේම ඒ ප්රශ  වක ජනතශවට රැිර ශ 

අව ාාශ කබශ ශාන වැඩ පිළිශවළකුත්  ඒ ප්රශ  ශේ  ටිතක 

පහසුකම්  ාංවර්ධන  කරන වැඩ පිළිශවළකුත් එතුමශ හැදුවශ. 

නමුත්  අා වනවිට ඒ වැඩ පිළිශවළ  ම්පූර්ටශ ් ම නවත්වකශ  

තිශබ් ශ් . ඒ නි ශ අපි ඒ ගැන හිත් න ඕන . ඒ පට්  ගත් වැඩ 

පිළිශවශළේ ක ල්ශක්  ක ල්ක අඩු ශවනවශ. එශහම වුටත් අපි ශම් 

ගැන කාශ කරනවශ. අවුරුදු (0කට විතර ප ාශ ේ මහශපොළ ේ  ා 

අධයශපන ිනෂයත්ව භශර අරමුාකට  ාංශ ෝධන ක් ශගනන 

ශවකශශ  ශම් අරමුාක ආරම්භ කරපු ඒ නශ ක ශශේ අරමුට කරශ 

අපි ශම් වැඩ පිළිශවළ ශගන  ් ශ්  ශකශ ේා ිර කශ නැවත 

 කකශ බක් න ඕන   ිර න එක මම විශ ේෂශ ්  මතක් 

කරනවශ. ශමොකා  අපි   ම් පශ කක් දියුණු කර් න අලුති්  

ශතෝරශ ග් ශ්   ඒ පශ ක ආණ්ඩුශ   හශ ෝග  දීකශ දියුණු 

කර් න ඕන  පශ කක් නි ශයි. නමුත්  අා ඒ තත්ත්ව   නැහැ.  

මහශපොළ ේ  ා අධයශපන ිනෂයත්ව භශර අරමුාක ආරම්භ කළ 

කශකශේ  ඒ  ම්බ් ධව මුළු රශට්ම මත ක් හැදුටශ. මහශපොළ 

ිර න නම රට වශට්ම ගි ශ. නමුත්  ඒ ශවශළඳ  හ අධයශපන 

ප්රාර් න පැවැත්වීම නවත්වපු නි ශ ෙමහශපොළෙ ිර න  ාංකල්ප  

රට තුළ වයශප්ත වීම නැවතුටශ. අපි   ල්ලි ටිකක් ති ශශගන ඒ 

 ල්ලි ටිශක්  ිනෂයත්ව කබශ ශානවශට අමතරව ශවනත් ශවනත් 

ශ වල් කර් න ගිහිල්කශ ඒ ිනෂයත්ව කබශ ශාන අරමුාකත් ශකටි 

කර ගැනීම තමයි මට තිශබන ප්ර ාන . ශම් අරමුාක ජශතික 

 ම්පතක්. ඒක අශප් ාරුව් ට කබශ දීකශ තිශබන  ම්පතක්. 

විශ ේෂශ ් ම ේ  ා අධයශපන   ඳහශ ශම් වශශේ වැඩ පිළිශවළක් 

අශප් රශට් තිබුශණ් නැහැ. මම හිතන හැටි ට අාටත්  ශම් වශශේ 

වැඩ පිළි ශවළක් අපට හාශ ග් න බැපත ශවකශ තිශබනවශ. එශහම 

නම් අපි ශම් අරමුාක ආරක්ෂශ කර ග් න ඕන . ඒ  ඳහශ  ම් 

වයශපෘති අව ය කරනවශ නම් ඒ  ඳහශ ා   ම් මුාල් ආශ ෝජන  

ිරීම්  ඳහශ ා විශ ේෂ අවධශන ක් ශ ොමු කර් න ිර න ිල්ලීම 

මම කරනවශ. එශහම නැතිව  ශම් මහශපොළ ේ  ා අධයශපන 

ිනෂයත්ව භශර අරමුාශල් ි් න නිකධශපත ශකොපමට ේ  ා නිකතක 

ාැරුවත් අපට ඒශක්  ප්රශ ෝජන ක් කැශබ් ශ්  නැහැ. එම 

නි ශ පක්ෂ  විපක්ෂ අපි සි ලුශානශශේම එකම අරමුට තමයි  

මහශපොළ ේ  ා අධයශපන ිනෂයත්ව භශර අරමුාශල් ඇති මුාල් 

ප්රමශට  වැඩි කරකශ අශප් රශට් අහිාං ක ාරුව් ට තවතවත් 

 ක්ති ක් වීම; පිහිටක් වීම. එම නි ශ අනශගතශේ   දියුණුව කරශ 

 න ාරුව් ශේ ගමනට  ක්ති ක් කබශ ශාන වැඩ පිළිශවළක් 

බවට ශම් අරමුාක පත් කරමු ිර න ශ ෝජනශව කරමි්  මම 

නිහඬවනවශ. 
 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු තුෂශර ිුගනිල් අමරශ ේන මැතිතුමශ. තබතුමශට විනශඩි 

පහක කශක ක් තිශබනවශ.  
 

 

[අ.භශ. 3.31] 
 

ෙරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරපසේන මහතා 
(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரசசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  මට ශම් අව ාාශව කබශ දීම 

ගැන තබතුමශට  ාතුතිව් ත ශවනවශ.  

එක් ත් ජශතික පක්ෂ  නිශ ෝජන  කරපු හිටපු ඇමතිවර කු 

කරපු    කශර්  ක් පිළිබඳව ශබොශහොම වර්ටනශ මුිශ ්  අා  

ශම් ගරු  භශශ   ශකචිඡශ වුටශ. ඒ පිළිබඳව වි ශක  ් ශතෝෂ ක් 

මට තිශබනවශ. එතුමශශේ අමශතයශාං   වුශණ් ශවශළඳ 

අමශතයශාං  යි. නමුත්  එතුමශ ශම් රශට් සිටින දුප්පත්  අහිාං ක 

ාරු ාැපත ්  ශවනුශව්  වි ශක ශ ේව ක් කරපු අමශතයවරශ ක්. 

වි ාවවිායශක ිනෂයශ කු ව ශ ්  සිටි කශකශේ  මමත් මහශපොළ 

ිනෂයත්ව  කබපු නි ශ දිවාංගත ගරු කලිත් ඇතුකත්මුාලි හිටපු 

අමශතයතුමශට විශ ේෂශ ්   ාතුතිව් ත ව් න ඕන .  මම 

වි ාවවිායශකශේ ිශගන ග් නශ කශකශේ මට  කැබුශණ් රුපි ල් 

400යි. ඒ කශකශේ වවායවරශ කුශේ වැටුපත් රුපි ල් 1 000යි. 

ඒ කශකශේ  අපි ාැක්කශ  ඒශක්  රුපි ල් 100ක් වි ාම් කරකශ 

රුපි ල් 300ක් ශගාර  වපු ළමයි. අා මහශපොළ ිනෂයත්ව ට 

ශගව් ශ්  රුපි ල් 4 000යි.  

අා වවායවරශ කුශේ වැටුප ශම් තිශබන ේ ධමන ත් 

එක්ක -මිශකහි වටිනශකම අඩු වීමත් එක්ක-  ාං ් ාන  කළශම ඒ 

පිළිබඳව   හීමකට පත් ශව් ශ්  නැහැ ිර න කශරට  අපට 

ිර ් න පුළුව් . ඇතුකත්මුාලි මැතිතුමශ වර්ටනශ කරකශ  

අ් ාකශ  ශම්ශක්   කර් න හා් ශ්  ගැහිල්කක්ා ිර න 

කශරට  ගැන ාැ්  ශකොකු  ැක ක් ඇති වනවශ.  ශමොකා  යශේ 

ගැ ට් නිශ ාන ක් නිකුත් වුටශ   මශගම් පනත  ටශත් තිශබන 

 මශගම් කබන කශභශ ්  සි  ට 14ක බ ාක් ආණ්ඩුවට අ  කර 

ග් න. එම ශ ෝජනශව ාැ්  ිදිපතපත් ශවකශ තිශබනවශ. ශම් හරහශ 

ශ ේවක අර්ා ශධක අරමුාක  ශ ේවක භශරකශර අරමුාක - EPF, 
ETF - ිර න ආ තනවක තිශබන අහිාං ක ශ ේවක ් ශේ මුාල් 

ටික අදින  සූරශ කන වැඩ පිළිශවළක් ාැ්  දි ත් කරමි්  

පවතිනවශ. ඒ නි ශ වර්ටනශ කරකශ  අ් ාකශ   ර කශ  හි  අත 

ගශකශ  මහශපොළ භශරකශර අරමුාශල් නම ශවන ා කරකශ ශම් 

 ල්ලි ටිකත් අදි් නා හා් ශ්  ිර න  ැක  විශ ේෂශ ්  අපට 

ශම් අව ාාශශ දී මතු වනවශ.  

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  ශ ේවක අර්ා ශධක අරමුාක 

ශම් රශට් තිශබන වි  ශකම ආශ ෝජන ක් තිශබන අරමුාකක්. ශම් 

වනශකොට ට්රිලි න තුනක පමට වත්කම් තිශබන -වි ශකම 

ආශ ෝජන ක් තිශබන- අරමුාකක්. 1010දී ශමහි වශර්ක ක කශභ  

549 550 

[ගරු නලි්  ප්රනශ් දු  මහතශ] 
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බිලි න 140යි. ශම් මුාල් තමයි ආපසු ආශ ෝජන  කර් ශ් . 

ආපසු ඒ මුාල් තමයි ශපොලීශවකශ  වැල් ශපොලී බවට පත් ශව් ශ් . 

ශපෞ ගලික අාං ශේ ශ ේවක ්  වි පත් වුටශට ප ාශ ේ තවු් ට 

සුවපත් විරශම දිවි ක් ශගව් න  අහිාං ක ාරුව් ශේ අධයශපන 

කටයුත්තක් ශවනුශව්  ශ ොාව් න  නිව ක් හාශ ග් න -ශම් හැම 

ශා ක් ශවනුශව් ම- ශම් අර්ා ශධක අරමුාක පිළිබඳව 

බකශශපොශරොත්තු ති ශශගන තමයි ි් ශ් . අපි ාැක්කශ  පසුගි  

අව ාාශවක රශජය ආාශ ම බරපතළ ශක  කඩශශගන වැටුණු 

ආකශර . රුපි ල් ශකෝටි 6 000ක පමට රශජය ආාශ ම අහිමි කර 

ගත්තශ. තම් ශේ ගජ මිතුරු  මශගම්කශර ් ට  තම් ශේ ගජ 

මිතුර් ට වි ශක ව ශ ්  බදු  හන දීකශ  ශම් රශට් රශජය ආාශ ම 

කඩශ වට්ටශ ගත්තශ. ශම් රශට් රශජය ආාශ ම කඩශශගන වැටිකශ  

ශකෝකශේ ට  ශරේණිගත ිරීශම් ආ තන තුළ අපි 

blacklistශවකශ  අශප් ආර්කයක  බරපතළ අර්බුා කට කක් වුටශට 

ප ාශ ේ  ශම් ආණ්ඩුව  අහිාං ක ශ ේවක ්   මුළු ශ ේවශ කශක  

තුළදීම  ශබොශහොම අමශරුශව්  ිතිපත කර ගත් මුාල් ටිකට  

තම් ශේ ාරුශවකුට වශශේම තම් ට ශග ක් ශාොරක් හාශ ග් න 

ිතිපත කර ගත්- EPF, ETF මුාල් ටිකට අපත් න හානවශ නම්  ඒ 
මුාල් ටිකත් සූරශ ක් න හානවශ නම් ඒ පිළිබඳව අපි  අශප් බකවත් 

විශරෝධතශව පළ කර් න ඕන . බදු අඩු කරනවශ ිර කශ ිර නවශ. 

 ශමශනයශ ්  බදුවක තිශබ් න ඕන    රදිශ ල් නයශ  

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි. ඒ ිර ් ශ්   ඇති හැිර බකවත් 

අ ශග්  අරශගන  නැති බැපත අහිාං ක ් ට ශාන නයශ ක් තමයි 

 ශමශනයශ ්  බදු ප්රතිපත්ති ක තිශබ් න ඕන . ාැ්  ශම් බදු 

ප්රතිපත්තිශ ්  ශමොකක්ා ශම් ශව් න  ් ශ් ? තම් ශේ ගජ 

මිතුරු  මශගම්කශර ් ට  තම් ශේ ගජ මිතුරු හිතවතු් ට  

තම් ශේ  සි ලු  ගජ මිතුර් ට වශසි දීකශ   හන දීකශ ඒ අ  ට 

අව ය වන බදු ටික නිාහ ා කරකශ තිශබනවශ. . නිවලි්  විතරක් 

මහශ භශණ්ඩශගශර ට අ  ශව් න තිබුණු රුපි ල් මිලි න 

24 900ක මුාල් ටික නැති කරකශ තිශබනවශ. තම් ශේ ගජ මිතුර්  

ටික ශපෝෂට  කරකශ  තම් ශේ ගජ මිතුර් ට ඇති වනතුරු 

 ල්ලි  වකශ  අහිාං ක ් ශග්  ඒ මුාක පි වශ ග් න හානවශ. 

අශප් රශට් ශපෞ ගලික අාං ශේ මිලි න හතක -කක්ෂ 70ක- විතර 

ශ ේවක ්  ි් නවශ. ඒ අහිාං ක ශ ේවක ් ශේ අර්ා ශධක 

අරමුාක  ආණ්ඩුව ශම් විධි ට ග් න හානවශ නම් මම හිතන 

හැටි ට අශප් රශට් ජනතශව ශවනුශව්  අපි ාැ්   නැඟිටි් න 

ඕන . 
 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ාැ්  කාශව අව ්  කර් න  ගරු ම් ත්රීතුමශ. 
 

ෙරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරපසේන මහතා 
(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரசசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

මට තව තත්පර තිහක් කබශ ශා් න  මූකශ නශරූඪ ගරු 

ම් ත්රීතුමනි.  

අපි ශමහිදී නිකම් ි් ශ්  නැහැ. අපි නීතිම  මශර්ග ට 

 නවශ.  අපි ජනතශව ාැනුවත් ිරීශම් වැඩ පිළිශවළකට  නවශ. 

අශප් රශට් කක්ෂ 70ක අහිාං ක ජනතශවශේ මුාල් ගජ මිතුර් ශේ 

ශපෝෂට  ශවනුශව්  කබශ දීකශ  ඒ ඇති වන හි ා තැන අහිාං ක 

ශ ේවක ් ශග්  පුරව් න හානවශ නම් අපි  මගි ජන බකශ ග  

හැටි ටත්  පක්ෂ ක් හැටි ටත්  ම්පූර්ටශ ් ම විරු ධ වන බව 

ප්රකශ  කරමි්  මශේ වචන  ාවල්ප  අව ්  කරනවශ. 
 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ිරාං ා ශනල් ්  මැතිතුමශ. තබතුමශට විනශඩි පහක 

කශක ක් තිශබනවශ. 

ෙරු ිරංසන පනල්සන් මහතා 
(மாண்புமிகு கிங்ஸ் பநல்சன்) 

(The Hon. Kins Nelson) 

මට විනශඩි හ ක් තිබුටශ ශ් ා  මූකශ නශරූඪ ගරු 

ම් ත්රීතුමනි? 
 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

තබතුම් කශශේම ම් ත්රීවරු්  වැඩිපුර ශවකශව අරශගන 

තිශබනවශ. කමක් නැහැ  තබතුමශ කාශ කර් න  ගරු ම් ත්රීතුමශ. 

 

 

[අ.භශ. 3.38] 

 

ෙරු ිරංසන පනල්සන් මහතා 
(மாண்புமிகு கிங்ஸ் பநல்சன்) 

(The Hon. Kins Nelson) 

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  දිවාංගත කලිත් ඇතුකත්මුාලි 

මැතිතුමශ ආරම්භ කරපු මහශපොළ ේ  ා අධයශපන ිනෂයත්ව භශර 

අරමුාක ගැන කාශ කර් න අව ාාශව කබශ දීම ගැන තබතුමශට 

 ාතුතිව් ත වනවශ. විශ ේෂශ ් ම එමහ ශපොළඑ ිර න ශකොටම 

අශප් හාවත්වකට ි ාශ ල්කශම එ් ශ්  දිවාංගත කලිත් 

ඇතුකත්මුාලි මැතිතුමශශේ නම. 

මම ප්රාමශ ් ම ශම් කශරට  ිර ් න කැමැතියි.  ගරු 

කලිත් ඇතුකත්මුාලි මැතිතුමශ එාශ ආරම්භ කරපු ඒ වැඩ ටහන 

ශබොශහොම  ශර්ාකව ශම් ාක්වශ කරශගන  ඇවිල්කශ තිශබනවශ. 

රුපි ල් 1 400ක් ශක  තිබුණු ිනෂයශධශර මුාක රුපි ල් 4 000ට 

වඩශ වැඩි වුටශ. ශම් අව ාාශශ  ශම් අරමුාශල් නම  ාංශ ෝධන  

කරනවශට වඩශ කළ යුතු ශ වල් තිශබනවශ. මහශපොළ ිනෂයත්ව  

කබශ දීම වශශේ වැඩ ටහනක් ම ත කශකශේ පැවැති ිරසිම 

රජ කට ආරම්භ කර් න බැපත වුටශ. ඒ නි ශ ශමම අරමුාශල් නම 

 ාංශ ෝධන  කරනවශට වඩශ  රජ ක් විධි ට තබතුම් කශට ඒ 

මුාක වැඩි කර ශා් න පුළුව්  වුටශ නම් තමයි දිවාංගත ගරු 

කලිත් ඇතුකත්මුාලි මැතිතුමශ ආරම්භ කරපු වැඩ ටහනට තව 

තවත් වැාගත්කමක් ශා් න පුළුව්  ව් ශ් .  

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  විායශ පීධ ාරුව්  ව ර 

ශාකකට ශපර විායශ පීධ ට ඇතුළු ශවන ශකොට ඒ අ ට 

අව යකරන සි ලු ශ  රැශගන  ් න සිදු වුටශ. ශමට්ශට් ිඳකශ  

මදුරු ශනට් එශක් ිඳකශ අව ය කරන   ම ශා ක්ම ඒ ාරුශවකුට 

විායශ පීධ ට ශගන  ් න සිදු වුටශ. ඒ ශවනුශව්  රුපි ල් 

30 000ක වශශේ මුාකක් එක ාරුශවකුට වැ  වුටශ. ශකොවිඩ් 

ව ාංගත  නි ශ මුළු රශට්ම විායශ පීධ වහකශ ව ර ශාකකට පසු 

නැවත ඒවශ ආරම්භ කර තිශබනවශ. ජනවශපත මශ ශේ 24වැනි ාශ 

නැවතත් ඒ ාරුව් ට විායශ පීධ ට එ් න ිර ශ තිශබනවශ. නමුත්  

විායශ පීධශේ පශකන අධිකශපත  විසි්  ඒ ාරුව් ට ිර ශ තිශබනවශ  

ශපර පපතදිම -විායශ පීධ ට ඇතුළු ශවන අව ාාශශ  විධි ටම- 

නැවතත් ඒ භශණ්ඩ ටික අරශගන එ් න ිර කශ. ව ර ශාකකට 

ි ාශ ල්කශ රුපි ල් 30 000ක් වි ාම් කරකශ ගත්තු භශණ්ඩ ටික 

අා ග් න ශකොට රුපි ල් (0 000ක් විතර ශවකශ ඇති. ඒක ශකොකු 

අ ශධශරට ක්. මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  ශම් 

 ම්බ් ධශ ්  විශ ේෂ අවධශන ක් ශ ොමු කර් න ිර කශ මම 

ශම් ගරු  භශශව්  ිල්කශ සිටිනවශ. 

යළ ට  ශපොශළෝ නරුශ  වකුගඩු ශරෝහක ගැනත් මම  මක් 

ිර ් න ඕන . අතිගරු ශගෝධශභ  රශජපක්ෂ ජනශධිපතිතුමශ 

ශපොශළෝ නරුව දි ා්රික්ක ට ඇවිල්කශ  ශබොශහොම චශම් 

ේත් ව ක් ති කශ  ඒ වකුගඩු ශරෝහක විවෘත කළශ. ඒ වකුගඩු 

ශරෝහශල් වකුගඩු ශරෝගී්   dialysis කර් න ඇඳ්  200ක් 

551 552 



පශර්ලිශම්් තුව 

තිශබනවශ. ඒ ඇඳ්  200්  ශම් වන විට පශවිචිත් කර් ශ්  ඇඳ්  

14යි. එහි තිශබන මැක ්   ඳහශ වන warranty කශක  අව ්  
ශවකශ තිශබනවශ. ඒ මැක ්  පශවිචිත් කර් ශ්  නැතුවම විනශ  

ශවකශ ගිහිල්කශ තිශබනවශ. ඒ වශශේම එම ශරෝහශල් 

වවායවරු් ශේ වි ශක අඩු පශඩුවක් තිශබනවශ. විශ ේෂඥ 

වවායවරු 20ශාශනකුශේ අඩු පශඩුවක් තිශබනවශ; ි් ශ්  

ශාශානශයි. වවායවරු 40ශාශනක් ි් න ඕන  තැන ි් ශ්  

නවශානශයි. ඒ නි ශ  ශම්  ම්බ් ධවත් විශ ේෂ අවධශන ක් ශ ොමු 

කර් න ිර කශ මම ිල්කශ සිටිනවශ. 

 යළ ට  මැදිපතගිපත  ප්රශශ ශී  ශල්කම් ශකොට්ධශ ශේ ප්රධශන 

ශරෝහශල් ාැඩි  ත්කශර ඒකක ත්  ළමශ ාැඩි  ත්කශර ඒකක ත් 

 ම්පූර්ටශ ් ම අක්රි  තත්ත්ව කට පත් ශවකශ තිශබනවශ 

වවායවරු නැති නි ශ. වවායවරු් ශේ  ාාශන මශරුවීම් 

ශ  පශකනීකරට  ිරීම නි ශ වවායවරු අා ාැඩි 

අපහසුතශවකට පත් ශවකශ තිශබනවශ. ඒ නි ශ ඒ   ම්බ් ධවත් 

විශ ේෂ අවධශන ක් ශ ොමු කර් න.  

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  අව ශන ව ශ ්  මම ශම් 

කශරට ත් ිර ් න ඕන . පසු ගි  කශකශේ හිුරක්ශගොඩ 

ප්රශශ ශී  ශල්කම් ශකොට්ධශ ශේ තිශබන හිුරක්ශගොඩ ශරෝහක 

ශකොවිඩ් ප්රතිකශර මධය ාාශන ක් ශක  පවත්වශශගන ගි ශ. 

වැලික් ා ශරෝහකත්  හිුරක්ශගොඩ ශරෝහකත් ිතශම  ශර්ාකව  

ශබොශහොම ක ා නට ඒ වැඩ ටහන ආරම්භ කර තිබුටශ. හැබැයි  

එක පශරටම හිුරක්ශගොඩ ශරෝහශල් හිටපු වවායවරු  ාාශන 

මශරු කරකශ ඒ ශරෝහක වහන තත්ත්ව ක් ේාශ වුටශ. ශම් නි ශ ඒ 

ශරෝහශල් හිටපු ශ සු නිකධශපත්  ේ ශඝෝෂට ක් කළශ  . යට 

ප ාශ ේ ශමොකක්ා වුශණ්? යට ප ාශ ේ ගල්ත  ප්රශ  ශේ තිශබන 

ශරෝහශල් හිටපු වවායවර ශ හිුරක්ශගොඩ ශරෝහකට ාැම්මශ. 

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  ගල්ත  ිර න ප්රශ    

තිශ ් ශ්  ිරතුල්ේතුව ිර ශ ශබොශහොම දුෂාකර ගම්මශන ක. ඒ 

ගම්මශනශේ ි් න මිනිසු් ට හිුරක්ශගොඩ ශරෝහකට එ් න 

ිරශකෝමීය ටර (0ක වශශේ දුරක් එ් න සිදු ශවනවශ. ඒ ශරෝහක 

වැහිකශ තිශබනවශ. ඒ  ම්බ් ධවත් විශ ේෂ අවධශන ක් ශ ොමු 

කර් න ිර කශ මතක් කරමි්  මශේ කාශව අව ්  කරනවශ.  

 ාතුතියි. 
 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ව ් ත  ශපශ බණ්ඩශර මැතිතුමශ. තබතුමශට විනශඩි අටක 

කශක ක් තිශබනවශ.  
 

 
[අ.භශ. 3.(3] 
 

ෙරු වසන්ත යාොබණ්ඩාර මහතා 
(மாண்புமிகு வசந்த யாப்பாபண்டார)  

(The Hon. Wasantha Yapabandara) 

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  අා දිනශේ අපි විෂ  ක්ශෂේත්ර  

ශාකක් ගැන කාශ කරනවශ. ඒ අතපත්   මහ ශපොළ ේ  ා අධයශපන 

ිනෂයත්ව භශර අරමුාක ( ාංශ ෝධන  පනත් ශකටුම්පත ගැන කාශ 

කර් න මම බකශශපොශරොත්තු ශවනවශ. එහිදී මහශපොළ ිනෂයත්ව  

මඟි්  වි ාවවිායශක අධයශපන  කබපු ශකශනකු විධි ට මට ශම් 

 ශකචිඡශ මණ්ඩප ට එකතු වීමට අව ාාශව කැබීම පිළිබඳව   තුටු 

ශවනවශ. 

ඇත්තටම මහශපොළ ිනෂයත්ව භශර අරමුාක නි ශ අශප් රශට් 

සුවහ ක් දුවශ-ාරුව්  ේ  ා අධයශපන අව යතශ පුළුල් කරග් නශ 

බව අපි හැශමෝම පිළිග් නශ කශරටශවක්. ඒ ශවනුශව්  ශම් 

අරමුාශල් නිර්මශතෘවරු් ට අපශේ කෘතඥතශව පළ කරන 

අතරවශරශේ  ශම් ිනෂයත්ව අරමුාක කබශ ශගන අධයශපන  කබශ 

ගත් වි ාවවිායශක ිනෂය ් ශේ ශේාශ් ත  පිළිබඳවත් මම ශම් ගරු 

 භශශ  අවධශන  ශ ොමු කරව් න කැමැතියි  මූකශ නශරූඪ ගරු 

ම් ත්රීතුමනි.  

කාංකශශ  ේ  ා අධයශපන ආ තනවක -වි ාවවිායශකවක- 

අධයශපන  කබන ාරුව් ශග්  අතිබහුතර ක් අශප් රශට් 

අව යතශවකට නි මශනුූලකව ගැළශපන අධයශපන ක් කබනවශ 

ිර ශ මශ වි ාවශ  කර් ශ්  නැහැ. වි ාවවිායශකවලි්  පිටවන ාහ ා 

ගටනක් වන ිනෂය ්  අව ශනශේ  වැඩිම ව ශ ්  

බකශශපොශරොත්තු ශව් ශ්  රශජය අාං   තුළ  ාංවර්ධන නිකධශපත 

ශහෝ එවැනි  මශ් තර මට්ටශම් රැිර ශ අව ාාශවක්. අශප් රශට් 

පවතින ශම් තත්ත්ව   ටශත් රශජය ශ ේව ට බඳවශ ග් නශ 

ේපශධිධශපත් ශග්  කබශ ග් නශ ශ ේව  පිළිබඳව තක්ශ ේරුවක් 

තිශබනවශා ිර න එක ගැනත් අවධශන  ශ ොමු කර් න ිර ශ මම 

ිර නවශ. විශ ේෂශ ්  ගරු ශවශළඳ ඇමතිතුමශට වශශේම ගරු 

අධයශපන ඇමතිතුමශටත්  රශජය ත් ත්රශේ අපි කශටත් ඒ 

 ම්බ් ධශ ්  වි ශක වගකීමක් තිශබනවශ. මහශපොළ ේ  ා 

අධයශපන අරමුාශක්  ිනෂයත්ව කබශ ශාමි්  වි ාවවිායශක 

අධයශපන  කබශ දීකශ පිට කරන ේපශධිධශපත් ශේ ේපශධි  රටට 

ගැළශපන ේපශධි ක් ා ිර න එක ඇත්ත ව ශ ් ම ප්ර ාන ක්. 

රශට් නිෂාපශාන ක්රි ශවලි ට ශම් ේපශධිධශපත්  ගැළශපනවශා  ශම් 

විෂ  මශකශ රටට ගැළශපන අ් ාමට  ාංශ ෝධන  ව් ශ්  

කවාශා ිර න එක අපි ශගොඩක් ශ කශවට ශම්  භශවකදී  ශකචිඡශ 

කරනවශ. නමුත් ඒවශ අව ශන ව ශ ්  කාශ  ශප්පුවක පමටක් 

ිතුරු ශවනවශ.  

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  ඒ වශශේම ේපශධිධශපත්  

එ ාංවර්ධන නිකධශපතඑ ශක  කබශ ග් නශ තනතුර  ම්බ් ධව 

තවු්  තෘප්තිමත් ා ිර න එකත් ගැටලුවක්. ශමොකා  ශම් තරුට-

තරුණි ්  වි ාවවිායශක අධයශපනශ ්  පසුව රශජය ශ ේව ට 

ඇතුළත් ශවකශ විරශම  නතුරුම ේ  ාවීශම් නි ාත්ත පටිපශටි ක් 

ශනොමැතිව කල් ගත ිරීම නි ශ තවු්  ි් ශ්  කකිරීමිර්  

ිර ශ මශ වි ාවශ  කරනවශ. මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  ඒ නි ශ 

අශප් රට තුළ කබශ ශාන අධයශපන  ශනොමිශල් කබශ ශානවශ 

වශශේම  අව ශන ව ශ ්  රශජය අාං   තුළ තවු් ට රැිර ශ කබශ 

දීම තුළි්   හ විරශම ගැ් වීම හරහශ ඒ කබශ ශාන වැටුප හරහශත් 

අශප් රශට් බදු ශගවන ජනතශවට මහත් පීඩන ක් ඇති වන 

නි ශශව්   පැති ගටනශවක අ ට ශම් තුළි්  ඇති වන පීඩන  

වළක්වශ ගැනීමට ප්රතිපත්ති  ක ා වි  යුතුයි. ඒ ිර ් ශ්  

වි ාවවිායශක අධයශපනශේ විෂ  මශකශ අා රටට ගැළශපන අ් ාමට 

ශවන ා වි  යුතුයි ිර න එකයි මම ිර ් ශ් . අශනක් 

පැත්ශත්   ශම් ේපශධිධශපත්  තෘප්තිමත් වන අ් ාමට රශට් 

නිෂාපශාන ක්රි ශවලි ට බ ධ කර ගැනීමට කටයුතු ශ දි  යුතුයි 

ිර ශත් මම ිර ් න කැමැතියි.   

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  මහනුවර දි ා්රික්ක  

නිශ ෝජන  කරන ම් ත්රීවරශ ක් විධි ට මම ිර ් න කැමැතියි  

ගිරශගම ගුරු අභයශ  විායශක  ගැනත්. ිනෂයත්ව අරමුාල් වශශේම 

ශවනත් අරමුාල් කබශ ශගන ශ ෞ් ාර්   අධයශපන ට  ම්බ් ධ 

වන ගුරු ිනෂය ්   ි ශගන ග් නශ ආ තන ක් විධි ටයි එම 

ආ තන  පවති් ශ් . මම ශම්  භශශ දී අව ාාශ ගටනශවකදීම 

පැහැදිලි කර් න ශ දුටශ  එම ආ තන ට මීය ට අවුරුදු 

ගටනශවකට කලි්  ිනෂය ්  600  700 බඳවශ ගත් කශක 

වකවශනුවක් තිබුණු බව. නමුත් අා ශවනශකොට එහි සිටි් ශ්  

ිනෂය ්  30ශාශනකු පමටයි. මම ශම් ශගෞරවනී   භශවට 

ශ ෝජනශ ිරහිප ක් ශගනශවශ  එම ආ තන  අාට ගැළශපන 

අ් ාමට නවීකරට  කර  ක්තිමත් කර් න ිර කශ. එහිදී මම 

ිරසිශ ේත්ම ශ ෝජනශ කර් ශ්  නැහැ  ඒ ශ ෞ් ාර්   අධයශපන 

553 554 

[ගරු ිරාං ා ශනල් ්   මහතශ] 
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පීධ  මකශ ාම් න ිර කශ. අපි ිරසිශ ේත්ම එවැනි ිල්ලීමක් 

කර් ශ්  නැහැ. මම ශ ෝජනශ කර් ශ්   ගිරශගම ශ ෞ් ාර්  

අධයශපන පීධ ට රජ  ශ ොාවන මුාක අර්ාවත් ව් න නම්  ශම් 

රශට් ශ ෞ් ාර්   අධයශපන  කබන සුවහ ක් ාරුව්  

ශවනුශව්  එම ආ තන   ක්තිමත් ආ තන ක්  ප්රබක 

ආ තන ක් විධි ට ශගොඩනැාංවි  යුතුයි ිර ශයි. අක්කර 26කට 

වැඩි ප්රමශට ක ිදිශවකශ තිශබන එම ශගොඩනැඟිලි අා 

ශවනශකොට ගරශ වැශටන තත්ත්ව ට පත්වී තිශබනවශ. ඒ නි ශ එම 

ආ තන   ම්බ් ධව රජශේ අවධශන  ශ ොමු කර් න ිර න 

ිල්ලීම මම කරනවශ.  

යළ ට  මහනුවර දි ා්රික්කශේ ාපශවක ශ්රී කාංකශ ේ  ා 
තශක්ෂට අධයශපන ආ තන  ගැනත් මශ  ඳහ්  කර් න 
කැමැතියි. මම හිතන විධි ට එම ආ තන  අා ශවනශකොට භශවිත 
ශනොකරන මට්ටමකයි තිශබ් ශ් . එ  ම තකදී ිදිකළ 
ආ තන ක්. මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  තට්ටු ගටනශවිර්  
 ම් විත එම ආ තන  භශවිත ට ග් ශ්  නැත්ශත් ඇයි  ිර න 
එක  ම්බ් ධව අව ාාශ ගටනශවකදී ශම් ශගෞරවනී   භශශ දී 
ප්ර ාන කළශ. එම නි ශ එම ආ තන  පිළිබඳවත් අවධශන  ශ ොමු 
කර් න ිර ශ ගරු අධයශපන අමශතයතුමශශග්   හ නිපුටතශ 
 ාංවර්ධන රශජය අමශතයතුමි ශග්  මශ ිල්ලීමක් කරනවශ. ඒ 
වශශේම  ශමම ආ තනවක සිටින ඌන ේපශධිධශී්  පිළිබඳවත් 
අවධශන  ශ ොමු කර් න ිර කශ මම ිල්කශ සිටිනවශ.  මහර 
පශ ල්වක කශර් ශක කශර්   හශ ක තනතුරුවක කටයුතු 
කර් ශ්  ේපශධිධශපත් .  මහර ශවකශවට ඒ පශ ශල් ශ ේව  
කරනු කබන ගුරුවපත ට ශහෝ ගුරුවර ශට ේපශධි ක් ශනොමැති 
තත්ත්ව  තුළ කශර් ශක කශර්   හශ කට ේපශධි මට්ටශම් 
අධයශපන සුදුසුකමක් තිශබනවශ නම් තහු කකිරීශමනුයි ශ ේව  
කර් ශ් . ඒ නි ශ කරුටශකර එවැනි අ  පිළිබඳවත් විශ ේෂ 
අවධශන ක් ශ ොමු කර් න ිර කශ මම ිල්ලීමක් කරනවශ.  

  ම තකදී  ාංවර්ධන නිකධශපත්  විධි ට බඳවශ ගත් අතිමහත් වූ 
ඒ නිකධශී කණ්ඩශ ම නි ශශව්  ම  මීය ට කලි්  ශ ේව ට බඳවශ 
ගත්ත  තරග විභශගවලි්  ශ ේව ට බඳවශ ගත්ත   මහර ශවකශවට 
කළමනශකරට ශ ේවශේ ශ දී සිටින ඒ නිකධශීනුත් අධික 
පීඩන ිර්  සිටිනවශ. ශම් ශකශරහිත් රජශේ අවධශන  ශ ොමු 
කර් න ිර ශ මම ශ ෝජනශ කරනවශ. ේපශධිධශී පත්වීම් කබශ 
දු් න නිකධශපත් ට කැබිකශ තිශබ් ශ්  කළමනශකරට ශ ේවශේ  
ඒ රැිර ශවක  ම්  ම් කශර්   ශකොට ා  ිර න එක මම ිර ් න 
ඕන .  මහශපොළ ේ  ා අධයශපන ිනෂයත්ව භශර අරමුාක ගැන 
 ශකචිඡශ කරන ශම් ශමොශහොශත් ශමම කරුණු පිළිබඳව රජශේ 
අවධශන  ශ ොමු කර් න  ිර න ශගෞරවනී  ිල්ලීම කරමි්    
මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  මට කාශ කර් න කශක  කබශ 
දු් නශට තබතුමශට   ාතුතිව් ත ශවමි්  මම නිහඬ වනවශ.  

 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ශ ල්වරශජශ කශේ් ද්ර්  ම් ත්රීතුමශ. තබතුමශට  විනශඩි 

6ක කශක ක් තිශබනවශ.  

   
[பி.ப. 3.50] 

 

ෙරු පසල්වරාජා කපේන්ද්රන් මහතා 
(மாண்புமிகு பசல்வராசா கசஜந்திரன்)  

(The Hon. Selvarajah Kajendren)  
பகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கசள, 

இன்கறய தினம் மஹபபால உயர் கல்விப் புலகமப்பாிசில் 

நம்பிக்ககப்பபாறுப்பு நிதியம் (திருத்தம்) சட்டமூலம் பதாடர் 

பான விவாதம் இங்கு நகடபபற்றுக்பகாண்டிருக்கின்றது. 

மஹபபால புலகமப்பாிசிலானது, இன்று இந்த நாட்டிசல 

பல்லாயிரக்கணக்கான வறிய மாணவர்களுகடய  பல்ககலக் 

கைகக் கல்விகயத் பதாடர்வதற்கு மூலாதாரமாக விளங்கு 

கின்றது. 2015ஆம் ஆண்டிலிருந்து இன்றுவகர மஹபபால 

பகாடுப்பனவாக 5,000 ரூபாய் வைங்கப்பட்டு வருகின்றது. 

ஆனாலும், தற்சபாது நாட்டில் ஏற்பட்டிருக்கின்ற பபாருளா 

தார பநருக்கடி, வருமான இைப்பு, விகலவாசி உயர்வு என்பன 

காரணமாக இந்த 5,000 ரூபாயால் மாணவர்கள் தங்களது 

பசலகவச் சமாளிக்க முடியாத நிகலகமயிருக்கின்றது. பல 

நூற்றுக்கணக்கான  மாணவர்கள் இந்த 5,000 ரூபாய்க் 

குள்சளசய தங்களுகடய மாதாந்தச் பசலகவச் சமாளிக்க 

சவண்டிய மிகவும் துரதிருஷ்டவசமான, மிகவும் சமாசமான 

பபாருளாதார சூைலில் வாழ்ந்துபகாண்டிருக்கிறார்கள். 

இவ்வாறான நிகலயில், இன்று ஏற்பட்டிருக்கின்ற விகலவாசி 

அதிகாிப்பானது, இந்த மாணவர்களுக்கு விரக்திகய 

ஏற்படுத்தியிருக்கின்றது. இதன்காரணமாக அவர்கள் தங்களு 

கடய கல்விகயத் பதாடரமுடியாமல் அதகன இகடநிறுத்த 

சவண்டிய ஒரு நிகலகமக்குள் தள்ளப்பட்டுக்பகாண்டிருக் 

கிறார்கள். சமலும், மஹபபால புலகமப்பாிசில் பகாடுப்பன 

வானது மாணவர்களுக்கு உாிய காலத்துக்குள் கிகடப் 

பதில்கல. அது ஒருசில மாதங்கள் தாமதித்சத வைங்கப்படு 

கின்றது. இதன் காரணமாக அந்த மாணவர்கள் தங்களது 

மாதாந்தச் பசலகவ ஈடுபசய்வதற்குக் கடன் பபறசவண்டிய 

நிகலகம ஏற்படுகின்றது. பின்னர், அந்தக் கடகனத் திருப்பிச் 

பசலுத்தமுடியாமல், அவர்கள் மிக சமாசமான பிரச்சிகன 

களுக்கு முகங்பகாடுக்கசவண்டிய நிகலகமகள் நாளுக்கு நாள் 

அதிகாித்துக் பகாண்டிருக்கின்றன.  

2019ஆம் ஆண்டு க.பபா.த. உயர் தரப் பாீட்கசக்குத் 

சதாற்றி, அப்பாீட்கசப் பபறுசபறுகளின் அடிப்பகடயில் 

பல்ககலக்கைகத்துக்குள் நுகைந்த மாணவர்கள் இன்று கிட்டத் 

தட்ட 1 ½  ஆண்டுககள நிகறவுபசய்திருக்கின்ற நிகலயில் 

கூட, அவர்களுக்கான மஹபபால புலகமப்பாிசில் பகாடுப் 

பனகவ வைங்க இன்னமும் நடவடிக்கக எடுக்கப்படவில்கல. 

இதனால், அந்த அணியிசல மிகவும் வறிய நிகலயில் 

இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் மிக சமாசமான கடன் பநருக்கடி 

யால் பாதிக்கப்பட்டுக்பகாண்டிருக்கிறார்கள். 2020ஆம் 

ஆண்டு க.பபா.த. உயர் தரப் பாீட்கசக்குத் சதாற்றி, 

அப்பாீட்கசப் பபறுசபறுகளின் அடிப்பகடயில் பல்ககலக் 

கைகத்துக்குள் நுகைந்தவர்கள் இப்பபாழுது மஹபபால 

புலகமப்பாிசிலுக்கு விண்ணப்பித்துக்பகாண்டிருக்கின்ற நிகல 

யில், அதற்கு முன்னர் உள்நுகைந்தவர்களுக்கு அந்தக் 

பகாடுப்பனவு கிகடக்காமல் இருப்பபதன்பது மிகவும் 

ஏமாற்றமான ஒரு விடயமாகும்.  

இன்கறய விகலவாசி அதிகாிப்புக்கு அகமய சாதாரண 

மாக ஒரு மரக்கறிச் சாப்பாடு 100 ரூபாய் என்று 

எடுத்துக்பகாண்டால், ஒருசவகள உணவுக்கு 100 ரூபாய் 

என்ற அடிப்பகடயில் ஒரு நாகளக்குக் குகறந்தது 300 ரூபாய் 

சதகவப்படுகின்றது. அதன்படி, ஒரு மாதத்துக்கு 9,000 ரூபாய் 

சதகவப்படுகின்றது. இந்த விகலக்கு உப்புச்சப்பற்ற 

உணகவத்தான் பபறமுடியும். ஆனாலும், வறுகம காரணமாக 

அவர்கள் இவ்வாறான உணவுப் பபாதிகயப் பபற்றுக் 

பகாள்கின்றார்கள். அதகனவிட, அவர்களுகடய தங்குமிட 

வாடகக கிட்டத்தட்ட 4,000 - 5,000 ரூபாயாக அதிகாிக்கின்ற 

பபாழுது, ஒரு மாணவனுக்கு மாதபமான்றுக்கு ஆகக் 

குகறந்தது 15,000 ரூபாய் சதகவப்படுகின்றது.  இன்கறய 

இந்த பநருக்கடியான சூைலிசல, இந்த மாணவர்களுக்கான 

மஹபபால புலகமப்பாிசில் பகாடுப்பனகவ 10,000 ரூபாயாக 

அதிகாிக்க சவண்டும். அவ்வாறு பசய்தால் மட்டும்தான் வறிய 

மாணவர்களால் தங்களுகடய கல்விகயத் பதாடரக்கூடியதாக 

இருக்கும். எனசவ, இந்த விடயம் பதாடர்பில் சம்பந்தப்பட்ட 

அகமச்சர் அவர்கள் கவனம் பசலுத்தசவண்டும் என்று 

சகட்டுக்பகாண்டு, இந்த விடயத்துக்கு அப்பால் இன்னுபமாரு 

விடயத்கதயும் நான் இங்கு பதிவுபசய்ய விரும்புகின்சறன்.   
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පශර්ලිශම්් තුව 

மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் மயிலத்தமடு பகுதியிசல 

மட்டக்களப்பு மாவட்டத்கதச் சசாோ்ந்த மாட்டுப் பண்கண 

யாளர்கள் சுமார் இரண்டகர இலட்சம் மாடுககள சமய்ச்சலில் 

ஈடுபடுத்துவது வைக்கம். கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு ஓகஸ்ட் 

மாதம் பதாடக்கம் மகாவலி அபிவிருத்தி அதிகாரசகபயின் 

ஒத்துகைப்சபாடு, அந்த இடத்திலிருந்து  மாட்டுப் பண்கண 

யாளர்களுகடய மாடுககள விரட்டியடித்து, பபரும்பான்கம 

இனத்கதச் சசாோ்ந்த சிங்கள விவசாயிகள் அந்த சமய்ச்சல் 

தகரப் பகுதிககள உழுது பயிர்ச்பசய்ககயில் ஈடுபட்டு 

வந்தார்கள். அப்பபாழுது அதற்பகதிராக வைக்குத் பதாடரப் 

பட்டது. அதனடிப்பகடயில்,  2021ஆம் ஆண்டு மாசி மாதம் 

28ஆம் திகதிசயாடு அவர்கள் அங்கிருந்து பவளிசயற சவண்டு 

பமன்று நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்திருந்தது.   
 

 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ම් ත්රීතුමශ  තබතුමශට නි මිත කශක  අව ශනයි. ාැ්  

කාශව අව ්  කර් න. 
 
 

ෙරු පසල්වරාජා කපේන්ද්රන් මහතා 
(மாண்புமிகு பசல்வராசா கசஜந்திரன்)  

(The Hon. Selvarajah Kajendren)  

Sir, give me one more minute, please.   
ஆனாலும்கூட, அந்தப் பபரும்பான்கம இன விவசாயிகள் 

அங்கிருந்து பவளிசயறாமல் இருக்கின்றார்கள். ஏற்கனசவ, 

அவர்கள் கிட்டத்தட்ட 5,000 ஏக்ககர ஆக்கிரமித்திருக் 

கிறார்கள். இப்பபாழுது, அதற்கு சமலதிகமாக இன்னும் 5,000 

ஏக்ககர ஆக்கிரமித்து, அந்தப் பகுதியிலிருந்து மாட்டுப் 

பண்கணயாளர்ககளப் பலவந்தமாக பவளிசயற்றி, மாடு 

ககளக் பகான்று பபரும் நாசகார சவகலககளச் பசய்து 

விட்டுத் பதாடர்ந்தும் விவசாய நடவடிக்கககளில் ஈடுபட்டுக் 

பகாண்டிருக்கின்றார்கள். மகாவலி அபிவிருத்தி அதிகாரசகப 

யினூடாகத் தமிைர்களுகடய நிலத்கத ஆக்கிரமித்து, அகதச் 

சிங்கள மயமாக்குகின்ற பசயற்பாடு பதாடர்ச்சியாக 

இடம்பபற்றுக்பகாண்டிருக்கின்றது. இந்தச் பசயற்பாட்கட 

நாங்கள் மிக வன்கமயாகக் கண்டிக்கின்சறாம். அங்கு 

பண்கணயாளர்கள் குடிநீர் பபறுவதற்கு ஒரு கிணறில்கல. 

சமலும், அங்கு மாடுகளுக்காக அகமக்கப்பட்டிருந்த குளம் 

பபரும்பான்கம இனத்தவர்களால் அைிக்கப்பட்டு, அதிலிருந்த 

தண்ணீர் பவளிசயற்றப்பட்டிருக்கின்றது. அந்தக் குளத்கத 

மீளக்கட்டித்தருமாறு நாங்கள் மகாவலி அபிவிருத்தி அதிகார 

சகபயிடம் சகாாியும் இன்றுவகர அதுபதாடர்பில் 

நடவடிக்கக எடுக்கப்படவில்கல. சநரம் இடம்பகாடுக்காகம 

யால், எனது உகரகய நிகறவுபசய்கின்சறன்.   
 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ිම්ති ශ ා බශකීර් මශකශර් ම් ත්රීතුමශ. තබතුමශට විනශඩි 

තුනක කශක ක් තිශබනවශ. 

 
[අ.භශ. 3.46] 
 

ෙරු ඉම්තියාසන බාකීර් මාකාර් මහතා 
(மாண்புமிகு இம்தியாஸ் பாகிர் மாகார்)  

(The Hon. Imthiaz Bakeer Markar)  

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි, මට ශම් අව ාාශව කබශ 

දු් නශට තබතුමශට ශබොශහොම  ාතුතියි.  

පළමුශව් ම, ගරු බ් දුක ගුටවර්ධන අමශතයතුමශට අශප් 
අග  ිරීම ාැනුම් ශානවශ, මහශපොළ ේ  ා අධයශපන ිනෂයත්ව 

භශර අරමුාක හිටපු අමශතය ගරු කලිත් ඇතුකත්මුාලි මැතිතුමශශේ 
නමි්  නම් ිරීශම් තීරට  ගැනීම ශවනුශව් . රටක් විධි ට, 
ජශති ක් විධි ට අශප් තිශබන ශකශළහි ගුට  ැකකීම -කෘතගුට 
 ැකකීම- ශප් නුම් කරන අව ාාශවක් ශම්ක.  

කලිත් ඇතුකත්මුාලි මැතිතුමශ ශම් රශට් ජනතශවශේ 

අව යතශවකට  ාංශ දී ශවචිච නශ කශ කු හි් ාශ තමයි අා හැම 

පක්ෂ කම නිශ ෝිකතශ ෝ එතුමශ ගැන කාශ කර් ශ් . ශම්ක 

තමයි ජනතශව අශප්ක්ෂශ කර් ශ් . ජනතශවශේ දුක් 

ගැනවිලිවකට, ජනතශවශේ ශ ානශවකට, ජනතශවශේ 

අව යතශවකට  ාංශ දී වන පශකන ක් අව යයි. ඒ  අව යතශව, ඒ 

ඕන කම අපට වඩශත් ශහොඳි්  ශත්ශරන අව ාාශවක් තමයි ශම්. ඒ 

ගැන කල්පනශ කර් න ිර කශ වග ිරව යුතු ේාවි ශග්  ිල්කශ 

සිටි් න මම කැමතියි.  

මට ශපර කාශ කරපු, මහශපොළ ිනෂයත්ව කබශගත් අශප් 

 ටිනුවර ප්රශ    නිශ ෝජන  කරන ව ් ත  ශපශබණ්ඩශර 

ම් ත්රීතුමශ ඇතුළු ිරහිප ශාශනක්ම එතුම් කශ මහශපොළ 

ිනෂයත්වකශිය්  බව  ඳහ්  කළශ. ඇත්ත ව ශ ් ම මශ 

වි ාවවිායශකශේ සිටි කශකශේ, දුෂාකර පවුල්වලි්  එන ාරුව් ට 

නැවත ශනොශගවන ශමවැනි මුාල් ආධශර ක් කබශ ශාන ක්රම ක් 

වි ාවවිායශකවක තිබුශණ් නැහැ. එාශ තිබු ශණ්  ට  ක්රම ක්. පසුව 

ර ා ශවක් කරකශ ඒ මුාක ශගව් න ඕන .  

ගරු කලිත් ඇතුකත්මුාලි හිටපු ඇමතිතුමශ අධයශපන  
ශවනුශව්  ශකොකු ිදිපත පි වරක්  තැබුවශ. ශම් ගැන කාශ කරන 
ශකොට මට මතක් ශව් ශ්  එේනුත් එකයි- මුනුත් එකයිඑ ිර කශ 
 මහර ේාවි  කාශ කරපු ආකශර . ඒ නි ශ අශප් අතීත 
නශ ක ්  ශම් රටට කරපු ශමශහවර අප අවතක්ශ ේරු ිරීම 
 ශධශරට නැහැ ිර න කශරට  මශ ශම් අව ාාශශ  දී ිර ් න 
ඕන . මට ශම් අව ාාශශ  මතක් ශවනවශ, . .ඩබ්ලි .ඩබ්ලි . 
ක් න් ගර මහත්ම ශ. එාශ රශජය ම් ත්රට  භශශ  අධයශපන 
ඇමතිවර ශ වූ එතුමශ එවකට අධයශපන කශරක  භශශ  
 භශපතිවර ශ ශක  සිටි ශ. . .ඩබ්ලි .ඩබ්ලි . ක් න් ගර 
මැතිතුමශශේ  භශපතිත්වශ ්  ඒ. රත්නශ ක මහත්ම ශ, ටී.බී. 
ජ ශ මහත්ම ශ ආදි ේාවි  එාශ ගත් ඒ ිදිපත පි වර හි් ාශ ක ලි 
ශගවල්වලි් , මැටි ශගවල්වලි්  ේපශධිධශපත්  බිහි වුටශ; 
වවායවරු්  බිහි වුටශ; ිාංිකශ් රුව්  බිහිවුටශ. නමුත් 29(7 
මැතිවරටශ ්  . .ඩබ්ලි .ඩබ්ලි . ක් න් ගර මහත්ම ශට 
පශර්ලිශම්් තුවට එ් න බැපත වුටශ. පසුව  ය.ඒ. නුගශවක 
මැතිතුමශ අධයශපන ඇමති වුටශ. එතුමශ මධය මහශ විායශක පට්  
ගත්තශ. ඒ නි ශ  ශමශනය ප් තිශේ ාරුව් ට ශම් තත්ත්ව ට 
එ් න ඒ නශ ක ්  කරපු ශ ේවශව, ''අපි තමයි තක්ශකොම ා් ශ් . 
අපට තමයි තක්ශකොම කර් න පුළුව් '' ිර න මට්ටශම් ිඳකශ 
අවතක්ශ ේරු ිරීම අ ශධශරටයි ිර කශ මශ කල්පනශ කරනවශ.  

 ටිනුවර ම් ත්රී ගරු ව ් ත  ශපශබණ්ඩශර මැතිතුමශත්, ගරු 
ප්රමිත බණ්ඩශර ශත් නශකෝ්  මැතිතුමශත් අශප් අධයශපන ක්රමශේ 
ඇති වි  යුතු පුළුල් ශවන ාකම් ගැන කාශ කළශ. මමත් කැමැතියි, 
ඒ ගැන ිර ් න ශම  අව ාාශවක් කර ග් න. මමත් වි ාවශ  
කරනවශ අශප් අධයශපන ක්රමශේ ශවන ක් සිදු කළ යුතුයි ිර ශ. 
ගරු බ් දුක ගුටවර්ධන මැතිතුමශශේ අමශතයශාං   අධයශපන ට 
ඍජුවම  ම්බ් ධ නැති වුටත්, එතුමශ අධයශපන  ගැන 
ේන් දුවක් ාක්වන ඇමතිවරශ ක්. අා වි ාවවිායශක ට ශත්ශරන 
ාරුව් ට තම්  කළ යුතු පශධමශකශව ශමොකක්ා ිර කශ ශතෝරශ 
ග් න අයිති ක් නැහැ. වි ාවවිායශක  ශතෝරශ ග් න 
පුළුව් කමක් නැහැ.  ඒ නි ශ ඒ   ශගොල්ක් ට හැිර ශව තිශබන  
රුත්කත්ව  තිශබන විෂ මශකශ ශතෝරශ ග් න පුළුව්  ක්රම ක් 
ඇති කර් න ඕන . වි ාවවිායශකවකට වැඩිශ ්  ිනෂය ්  
ආකර්ෂට  කශළොත් තමයි ඒ වි ාවවිායශක ට රජශ ්  ප්රතිපශාන 
වැඩිශ ්  කැශබ් ශ්  ිර න තරග  ඇති කර් න ඕන . 
එතශකොට තමයි අපි ශකෝකශේ අශනක් රටවල් අතර ශරේණිගත 
ිරීම්වලි්  ිහළට  ් න   අශප් විෂ මශකශ  ශවත්කශලීන ශව් න 
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[ගරු  ශ ල්වරශජශ කශේ් ද්ර්   මහතශ] 
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දිපත ගැ් වීමක් සිදු ශව් ශ් . ශම් කරුණු පිළිබඳව කල්පනශ 
කර් න ිර ශ ිල්කමි්   මට කශක  කබශ දීම ගැන මූකශ නශරූඪ 
ගරු ම් ත්රීතුමශට  ාතුති කරමි්  මශේ කාශව  මශප්ත කරනවශ. 

 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 මහශචශර්  ගරු ච් න ජ සුමන මැතිතුමශ. තබතුමශට විනශඩි 

1(ක කශක ක් තිශබනවශ. 

 

 

[අ.භශ. 3.49] 

 

ෙරු (මහාචාර්ය) චන්න ජයසුමන මහතා (ඖෂධ 

නිෂනොදනය, සැෙ උම හා නියාමන රාජ අමාතතුමා)  
(மாண்புமிகு (சபராசிாியர்) சன்ன ஜயசுமன - ஔடத உற்பத் 

திகள், வைங்குகககள் மற்றும் ஒழுங்குறுத்துகக இராஜாங்க 

அகமச்சர்)  

(The Hon. (Prof.)  Channa Jayasumana - State Minister of 
Production, Supply and Regulation of Pharmaceuticals) 
මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  අා ආණ්ඩු පක්ෂ  ශවනුශව්  

අව ්  කාශව ිරීමට මට අව ාාශව කබශ දීම පිළිබඳව ආණ්ඩු 

පක්ෂශේ ප්රධශන  ාංවිධශ කතුමශට මශේ  ාතුති   පිපතනමනවශ.  

මුලි් ම  මහශපොළ ේ  ා අධයශපන ිනෂයත්ව භශර අරමුාක 

පිහිටු වූ කලිත් ඇතුළත්මුාලි ශ්රීමතශට් ට ශගෞරව ක් ශක  

පව ් න ඕන     වවාය පීධ ිනෂය කු හැටි ට සිටි දී මශත් 

 ම්පූර්ට ව ශ ්  මහශපොළ ිනෂයත්ව  කබපු ශකශනක් බව. 

විශ ේෂශ ්  හැම මශ  කම මහශපොළ ිනෂයත්ව  කැශබන දින  

එනකම් බකශශගන හිටපු අ කු හැටි ට මශ ඒ ශගෞරව  එතුමශට 

කබශ ශා් න ඕන .  

ජශතික ඖෂධ නි ශමන අධිකශපත  පනත  ටශත් නිකුත් කරන 

කා නිශ ෝග ිරහිප කට අාශළ ගැ ට් නිශ ාන ිරහිප ක්  ගැන  

අා  ේා  න සිට  ශකචිඡශවට බුග්  වුටශ.  නමුත් අවශ නශවකට  

වශශේ  විපක්ෂ  පැත්ශත්  ඒ  ම්බ් ධශ ්  ිරසිදු අාහ ක් 

ිදිපතපත් වුශණ් නැහැ  මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි. එශ ේ වුවත් 

පානමක් නැති ශචෝානශ ිරහිප ක් ිදිපතපත් වුටශ. ඒවශට පිළිතුරු 

කබශ දීම මශේ යුතුකමක්  ිර කශයි මශ හිත් ශ් .  

මුලි් ම මම ිර ් න කැමැතියි   අශප් හිටපු ශ ෞිය 

ඇමතිතුමශ -රශිකත ශ ේනශරත්න මැතිතුමශ- ප්රකශ  කළශ  ශරෝහල් 

ප ධති  තුළ අතයව ය ඖෂධ 80ක හි  ක්  තිශබනවශ ිර කශ. 

මම ඒක ප්රතික්ශෂේප කරනවශ. අතයව ය ඖෂධ ිරහිප ක අඩු 

පශඩුවක් තිශබනවශ  ශඩොකර්  පිළිබඳ ප්ර ාන  නි ශ. ඒක   ව් න 

ශා ක් ශනොශවයි. ඒ නි ශ  ම් ප්රමශා ක් සිදු වුටශ. නමුත් අපි ිදිපත 

ාව ා ිරහිප  තුළදී ඒ අඩු පශඩුව  ම්පූර්ට කර් න කටයුතු 

ශ ොාකශ තිශබනවශ. ඒ වශශේම ි් දි ශනු රජ   හ චීන රජ  කබශ 

දු්  ට  ආධශර වැඩ පිළිශවළ  ටශත් ඒ රජ ්   ම  කටයුතු 

කරකශ  ඍජුව කාංකශවට ඖෂධ ශගන ඒම  ඳහශ ශම් ශවනශකොට 

කටයුතු ශ ොාශශගන  නවශ.  

ඒත් එක්කම Rapid Antigen පීක්ෂට කට්ටකවක හි  ක් 

තිශබන බව ප්රකශ  ට පත් වුටශ. පසුගි   තිශේ එව්  හි  ක් 

මතු වුටශ. ඒක ඇත්ත. නමුත් ශම් වනවිට ඒ හි   ම  හරවශ 

ගැනීම  ඳහශ අප කටයුතු ශ ොාකශ තිශබනවශ. ිදිපත ාව ා 7ක 

කශක  තුළ කක්ෂ හතරක පමට Rapid Antigen පීක්ෂට 

කට්ටක ප්රමශට ක් අශප් රටට කැබීමට නි මිතයි.  

 ගරු විිකත ශහේරත් මැතිතුමශ ශම්  භශශ  අවධශන  ශ ොමු 

කළශ  ජශතික ඖෂධ නි ශමන අධිකශපතශේ ාත්ත මැකීම නි ශ 

ඖෂධවක මික ිහළ ගිහි්  තිශබනවශ ිර කශ. ඇත්තටම එතුමශ ඒ 

 ම්බ් ධශ ්  අවශබෝධ ක් නැතිව තමයි ඒ ප්රකශ   කරකශ 

තිශබ් ශ් . ශම් මැකුණු ාත්ත පිළිබඳව කාශ බහ කරපු නි ශ මම 

ඒ පිළිබඳව ශම් ගරු  භශවට ාැනුම් ශා් න කැමතියි. මැකුණු 

ාත්ත සි ල්කම පශශහේ  ශම් ශවනශකොට නැවත කබශ ගැනීමට 

ජශතික ඖෂධ නි ශමන අධිකශපත   හ  අාශළ ආ තන  මත් ශවකශ 

තිශබනවශ  මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි. ාැ්  අපට කර් න 

ිතිපත ශවකශ තිශබ් ශ්  ඒ කබශ ගත්ත ාත්ත නැවත මුල් 

 ාාශනවකට  ාාශනගත ිරීමයි. ේාශහරට ක් හැටි ට ිර නවශ 

නම්  පු ාතකශක ක තිශබන ශපොත් ටික නැති වුටශ ිර කශ 

හිතු ශවොත්  අපට ාැ්  ඒ ශපොත් ටික කැබිකශ තිශබනවශ  ඒවශ නිසි 

පපතදි රශක්කවක තැ් පත් ිරීම තමයි අපට ාැ්  ිතිපත ශවකශ 

තිශබ් ශ් . මැකුණු  ාත්ත අතර ඖෂධ ක මික ිහළ  නැාංවීමට 

හැිර ශවක් තිශබන ිරසිම ාත්ත ක් නැහැ. විශ ේෂශ ් ම ලි ශ 

පදිාංත් ිරීම්  හ ලි ශ පදිාංත්  අලුත් ිරීම්වකට අාශළව  හශ ක 

ලි ිර විලි - supporting documents - තමයි ඒ අතර   ශහන 

ප්රමශට ක් තිබුශණ්. ඒ වශශේම pre-registrationවකට අාශළ - 

product එශක් registrationවකට පළමුව  කරන පූර්ව ලි ශ පදිාංත් 
ිරීමට අාශළ - ක්රි ශවලිශේ ාත්ත තමයි ශගොඩක් තිබුශණ්. ිති්   

ඒ නි ශ  data scam' ිර  ිර ශ මශ  ගටනශවක් නටපු නැටිල්ශල් 

ිරසිම ශත්රුමක් නැහැ.  ම්පූර්ටශ ්  වයශජ ශා ක් තමයි ඒ 

කශළේ ිර න එක මම ාැනුම් ශා් න කැමැතියි. ඒ වශශේම ජශතික 

ඖෂධ නි ශමන අධිකශපතශේ ාත්ත මැකීම පිළිබඳ කශරට  නි ශ 

ඖෂධ ක මික ිහළ ගි ශ ිර නවශ නම්  ඒ ශමොන ඖෂධශේා 

ිර කශ ාැනග් නත් මම කැමැතියි. ඒ ාත්ත මකපු පු ගක ් ට 

විරු ධව ශම් ශවනශකොට පීක්ෂට ක් පැවැත්ශවනවශ. අපරශධ 

පීක්ෂට ශාපශර්තශම්් තුව ිතශම ිහළ ප්රගති ිර්  යුතුව ඒ 

පීක්ෂට කටයුතු කරශගන  නවශ.  ශම් ාත්ත මකපු පු ගක ශ 

ශහෝ පු ගක ්  ශමශහ වූශේ කවුා ිර න කශරට  පිළිබඳව  

අපරශධ පීක්ෂට ශාපශර්තශම්් තුව ිදිපතශේ දී රටට ශහළිාර  

කරයි ිර කශ අපි බකශශපොශරොත්තු ශවනවශ.  ඖෂධ නි ශමන 

අධිකශපත  පැත්ශත්  අපට ිර ් න තිශබ් ශ්    ඒ මැකුණු ාත්ත 

සි ල්කම පශශහේ ශම් ශවනශකොට අපට කබශ ගැනීමට හැිර ශව 

කැබිකශ තිශබනවශ ිර න එකයි.  

ඒ වශශේම තමයි  එ් නත් පිළිබඳව විවිධ කාශබහ සි ධ වුටශ. 

පසුගි  කශක . මශශ දීත්  අාත් ඒ පිළිබඳව අවධශන  ශ ොමු කළශ.  

එවිවිධශකශර ක්රි ශවලිවකට  විවිධ මිකට එ් නත් මිකදී ගත්තශ  ඒ 

කටයුතු හිතුමශත් සිදු වුටශ  ඒශක්  වාංචශ සිදු වුටශඑ ආදී 

ව ශ ්  විවිධ  ාාශනවකදී අාහ ා ප්රකශ  වුටශ අපි ාැක්කශ. 

ේාශහරට ක් හැටි ට ිර නවශ නම්  ගරු පශධලී චම්පික රටවක  

ම් ත්රීතුමශ ිර වශ  අපි ඇ ාරශශ නිකශ එ් නතක් මිකදී ගත්ශත් 

ශඩොකර් 26කට  ි් දුනීසි ශව මිකදී ගත්ශත් ශඩොකර් 2.6කට 

ිර කශ. ඒක  ම්පූර්ටශ ්  අ තය ක්. ශ්රී කාංකශව 

ඇ ාරශශ නිකශ එ් නතක් මිකදී ගත්ශත් ඇශමපතකශනු ශඩොකර් 

4.14ක මුාකකට. මම ආඩම්බරශ ්  ිර ් න ඕන   

ි් දුනීසි ශශ  එ් නත්කරට වැඩ පිළිශවළ භශරව ි් ශ්  ශ්රී 

කාංකශශ  විශ ේෂඥ වවායවපත ක් වන පබශ පලිහවඩන මැතිනි  

බව. මම එතුමි ට කාශ කරකශ ඇහුවශ  ි් දුනීසි ශව 

ඇ ාරශශ නිකශ එ් නත මිකදී ගත්ශත් ඇශමපතකශනු ශඩොකර් 

2.6ටා  ිර කශ. ි් දුනීසි ශව ඇ ාරශශ නිකශ එ් නත් මිකදී 

අරශගනම නැහැ. ි් දුනීසි ශවට ඇ ාරශශ නිකශ එ් නත් කැබිකශ 

තිශ ් ශ්  COVAX වැඩ ටහන හරහශ පපතතයශග ත් හැටි ට. 

ශකෝකශේ ිරසිම තැනක ඇශමපතකශනු ශඩොකර් 2.6කට ිරසිදු 

ආකශර ක එ් නතක් මිකදී ග් න තිබුශණ් නැහැ. ඒ නි ශ 

 ම්පූර්ටශ ් ම අ තය ක් ඒ ිර ශ . ඒ නි ශ  එ් නත්වක මික 

ගට්  පිළිබඳව  ිර න ශම් වයශජ කරුණුවකට  අ තයවකට නිසි 

පිළිතුරක්  ැපයි  යුතුයි.  

ශම් රජ   ටශත් ක්රි ශත්මක වූ අති ශර්ාකම වැඩ පිළිශවළක් 

තමයි ශම් එ් නත්කරට වැඩ පිළිශවළ. අන් ත අප්රමශට බශධක 

559 560 



පශර්ලිශම්් තුව 

මැා අතිගරු ජනශධිපතිතුමශශේ නශ කත්ව   ශමශහ වීම  හ 

දූරාර්ශී ම  ශප් වීම  ටශත් ශම් වැඩ පිළිශවළ  ශර්ාක කර 

ගැනීමට අපට පුළුව් කම කැබුටශ. ශමශතක් කල් ශම් මික ගට්  

ශහළිාර  කරග් න බැපත  ම් ප්ර ාන ක් තිබුටශ. ඒක තමයි  

එ් නත් මිකදී ගැනීශම්දී මික ගට්  ිර ් න එපශ ිර කශ ඒ 

 මශගම්  ම්ිරසි ශකෝ ශ සි ක් පැනවීම. ඒක තවු් ශේ ශවශළඳ 

රහ ක්. ශම්ක එ් නත්වකට විතරක් බකපශන ශා ක් ශනොශවයි. 

ශපෞ ගලික ආ තන ක් වුටත්  පිටරටිර්  භශණ්ඩ ක් කබශ 

ග් න ශකොට non-disclosure agreement එකක් අත් ්  

කරනවශ  මික ගට්  පව ් ශ්  නැහැ ිර කශ. ඒ ශමොකා  

ශවශළඳ කටයුතුවකට ඒක බශධශවක් ශවන නි ශ. නමුත් ාැ්  අප 

මිකදී ගැනීම් හමශර කර තිශබන නි ශ අපට ශම් මිකදී ගැනීම්වකට 

වැ  වූ මුාක පිළිබඳව පළමුවැනි වතශවට අා ශම් පශර්ලිශම්් තුශ දී 

ශහළිාර  කර් න පුළුව් .  

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  අපි ඇ ාරශශ නිකශ වර්ගශේ 

ශකොවිෂීල්ඩ් එ් නත්  ම ාත ක් හැටි ට 1 729 8(0ක් කබශ 

ගත්තශ. ි්  1 129 8(0ක් ම අපට පපතතයශග ශක  කැබුණු ඒවශ. 

අපි එ් නත් කක්ෂ 4ක් පමටයි මිකදී ගත්ශත්. එම එ් නත් කක්ෂ 

4 මිකදී ගැනීම  ඳහශ එක් ඇ ාරශශ නිකශ - ශකොවිෂීල්ඩ් - 

එ් නතකට ඇශමපතකශනු ශඩොකර් 4.14ක මුාකක් අපි වැ  කර 

තිශබනවශ. ඒ අනුව  ම ාත ක් හැටි ට ඇශමපතකශනු ශඩොකර් 

මිලි න 1.614ක් ඇ ාරශශ නිකශ එ් නත්  ඳහශ වැ  කර 

තිශබනවශ. ඒ වශශේම    ම ාත ක් හැටි ට  යිශනොෆශම් එ් නත් 

මිලි න 16ක් අපි කබශශගන තිශ නවශ. ි්  මිලි න 3ක් අපට 

පපතතයශග ශක  කැබුටශ. මිලි න 13ක් මිකදී ගැනීම් හැටි ට අපි 

කබශ ගත්තශ. ඒ මිකදී ගැනීම් ආරම්භශේදී  යිශනොෆශම්  මශගම 

අපට ාැනුම් දු් නශ  තවු් ට එක එ් නත් මශත්රශවක් කබශ ශා් න 

පුළුව්  ඇශමපතකශනු ශඩොකර් 24කට ිර කශ. ඒ මික කබශ ගත්ශත් 

ජනශධිපතිතුමශවත්  එවකට සිටි ශ ෞිය ඇමතිනි වත්  මමවත්  

එශහම නැත්නම් රශජය ඖෂධ නිෂාපශාන  ාං ාාශශ  

 භශපතිවර ශවත්  තනි පු ගකශ කුවත් ශනොශවයි. ශම්  ඳහශ 

කැබිනට් මණ්ඩක  විසි්  ශබ්රුම්කශර කමිටුවක් - Cabinet 

Appointed Negotiation Committee- පත් කරනු කැබුවශ. ඒ 

Cabinet Appointed Negotiation Committee එශක් 

 භශපතිත්ව  ාැරුශ  අමශතයශාං  ශල්කම්වපත ක වන ව ් තශ 

ශපශර්රශ මැතිනි . එතුමි  තමයි ඒ කමිටුශ   භශපතිනි  හැටි ට 

කටයුතු කශළේ. මහශ භශණ්ඩශගශරශේ නිශ ෝජය ශල්කම් ආර්.එම්.පී. 

රත්නශ ක මහතශ එහි  ශමශිකක කු හැටි ට කටයුතු කළශ. ඒ 

වශශේම  ශ ෞිය රශජය අමශතයශාං ශේ ශල්කම් වවාය 

ආර්.එම්.එ ා.ශක්. රත්නශ ක මහතශ  ශ ෞිය ශ ේවශ අධයක්ෂ 

ජනරශල්  වවාය අශ ේක ගුටවර්ධන මහතශ  හ ප්රධශන ව ාංගත 

ශරෝග විශ ේෂඥ  මිත ගිනිශේ මහතශශග්   ම් විත කමිටුවිර්  

තමයි ශම් මික පිළිබඳව තීරට  කශළේ.  ඒ  ශකචිඡශවකට 

ආරශධිත ්  හැටි ට  හභශගි වුටශ  චීනශේ ශ්රී කාංකශ තශනශපති 

ආචශර්  පශලිත ශකොශහොන මැතිතුමශ. යට අමතරව ශ ෝගනශා්  

මැතිතුමශත්  වවාය ාල්පාශදු මැතිතුමශත්.  ශම් Cabinet 

Appointed Negotiation Committee එක විසි්  කැබිනට් 

මණ්ඩක ට  ප න කා වශර්තශශ  ිතශ පැහැදිලිව  ශමශ ේ  ඳහ්  

ශවනවශ: 

"CANC was firmly informed by Sinopharm that the price is not 
negotiable and the price indicated (USD 15 per dose) exclude all 
cost of logistics."  

ඒ ිර ් ශ්    යිශනොෆශම් එ් නතක් ඇශමපතකශනු ශඩොකර් 

24ට කබශ ශානවශ   අපි එතැනට ගිහිල්කශ අරශගන එ් න ඕන  

බවයි. ඒ  ඳහශ  න ප්රවශහන ගශ ාතුත් අපි ශගව් න ඕන . ඒ 

විධි ට තමයි මූලික එක තශවට පත් වුශණ්. ඒ අනුව ආරම්භශේදී 

අපට එම මිකටම මිකදී ග් න සි ධ වුටශ.   ම ාත ජනගහන ටම 

හැිර ික්මනි්  එ් නත් කර් න  ඕන  ිර කශ  අතිගරු 

ජනශධිපතිතුමශ ේපශා ා දීපු නි ශ  එම මිකට එ් නත් මශත්රශ 

මිලි න (ක  ප්රමශට ක් අපි කබශ ගනු කැබුවශ. නමුත් ඒ  ඳහශ  

අපට ිතශ අධික වි ාමක් ාර් න සිදු වන නි ශත්  ශමව්  මුාකක් 

ාැීමට තිශබන අපහසුතශව නි ශත්   අතිගරු ජනශධිපතිතුමශ 

ශපෞ ගලිකව  යිශනොෆශම් ආ තනශේ  භශපතිවර ශට 1012 ජුනි 

මශ ශේ 19වැනි ාශ ලියුමක්  ැ වශ  අපට  ශම් මුාක අඩු කරකශ 

ශා් න ිර කශ.  

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි   ශමශනයශ ්  රටක 

ජනශධිපතිවරශ ක්  මශගමක ප්රධශනිශ කුට එශහම ලියුමක් 

ලි ් ශ්  නැහැ. නමුත්  ශම් රශට්  අව යතශව නි ශ  අශප් 

මිනිසු් ට එ් නත් ටික ික්මනට ශා් න තිබුණු අව යතශව නි ශ 

 හ රශජය තශ් ්රික ව ශ ්  අපි පැවැත්වූ  ශකචිඡශවක 

ප්රතිලක ක් හැටි ට ජුනි මශ ශේ 19ශවනි ාශ අතිගරු 

ජනශධිපතිතුමශ  යිශනොෆශම්  මශගශම්  භශපතිවර ශට විශ ේෂ 

ලියුමක් ලි වශ  ශඩොකර් 24ට කබශශාන එ් නත මීය ට වඩශ අඩු 

මුාකකට කබශ දීමට  කකශ බක් න  ිර කශ  ශ්රී කාංකශව  හ චීන  

අතර තිශබන දීර්ඝ කශලීන  ම්බ් ධතශව  හ රශජය තශ් ්රික හිත 

ශහොඳකම මත. ඒ ලිපි ට ප්රතිචශර ක් හැටි ට  ජනශධිපතිතුමශශේ 

ඍජු මැදිහත් වීමට ප්රතිචශර ක් හැටි ට 1012 ජුනි මශ ශේ 

30ශවනි ාශ චීනශේ ශ්රී කාංකශ තශනශපති ආචශර්  පශලිත ශකොශහොන 

මහතශ ශ්රී කාංකශශ  විශ   අමශතයශාං ශේ ශල්කම්වර ශට විශ ේෂ 

පණිවුඩ ක් එ වශ  අතිගරු ජනශධිපතිතුමශශේ ශල්කම්ට  

ේපශ  කතුමශට  අශමශතය ශල්කම්ට  හ රශජය ඖෂධ නිෂාපශාන 

 ාං ාාශශ   භශපතිතුමශට පිටපත්  හිතව  ජනශධිපතිතුමශශේ 

ිල්ලීම මත විශ ේෂ මිකක් නි ම කරමි්  ශ්රී කාංකශවට ිතිපත 

එ් නත් ප්රමශට  ඇශමපතකශනු ශඩොකර් හතකට මිකදී ගැනීමට 

අව ාාශව කබශ ශානවශ ිර කශ. මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  ඒ 

අාශළ ලිපි ශල්ින මම සවාෙත* කරනවශ. 

ඒ වශශේම එහිදී විශ ේෂ ිල්ලීමක් කරනවශ  "The Sinopharm 
and the Chinese authorities requested us not to disclose the 

new price to any third party"  නුශව් . ශම් මික ගට්  

තු් ශවනි පර් ාව කට ිර ් න එපශ ිර කශ ඒ අ  වි ශ ේෂ 

ිල්ලීමක් කරනවශ  ශකෝ ශ සි ක් ාමනවශ. යට ශහේතුව තමයි 

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි   යිශනොෆශම් එ් නතක් ශඩොකර් 

හතකට ශකෝකශේ ිරසිම රටකට කබශ ශනොදීම. එ  ශ්රී කාංකශවට 

කබශ දු්  විශ ේෂ අව ාාශවක්. එව්  අඩු මුාකකට කාංකශවට 

ශානවශ ිර කශ අශනක් රටවල් ාැන ගත්ශතොත් තවුනුත් ඒ මුාකට 

ිල්කනවශ  ශ්රී කාංකශවට ශඩොකර් හතකට ශානවශ නම් ඇයි අපට 

ශා් න බැපත ිර කශ. ඒ නි ශ තමයි ඒ මික ගට්  අපට ශමචිචර 

කල් ශහළිාර  කර් න බැපත වුශණ්. අා යුනිශ ෆා  ාංවිධශනශේ 

නික ශවබ් අඩවිශේ තිශබනවශ  ශම් එ් නත්වක මික ගට්  

ශකොපමටා ිර කශ. ආර්ජ් ටිනශව ශඩොකර් 10කට  

ශමෝ ශගෝලි ශව ශඩොකර් 24කට  ග නශව ශඩොකර් 24කට  

ශ නගශක  ශඩොකර් 28.6කට ශම් එ් නත මිකදීශගන තිශබනවශ. 

ඒ වශශේම චීනශේ ශපෞ ගලික අාං  ට ශඩොකර් 19.74කට කබශ 

ශානශකොට අපට ශඩොකර් හතකට කබශ දු් නශ. එශහම වුශණ් 

අතිගරු ජනශධිපතිතුමශශේ ඍජු මැදිහත් වීම නි ශයි  මූකශ නශරූඪ 

ගරු ම් ත්රීතුමනි. එයි්  ඇශමපතකශනු ශඩොකර් මිලි න 241ක 

ිතිපත ක් ශම් රටට වුටශ. ඒ නි ශ මම ිතශම අියමශනශ ්  

ිර ් න ඕන   එතුමශ තම් ශේ ධුරශේ බක   නික  පශවිචිත් 

කරමි්  ශම් රශට් ජනතශවශේ  හපත  ඳහශ කටයුතු කළ වග. 

එශ ේ ශනොව් නට අපට සිශනෝෆශම් එ් නත් මිකදී ගැනීම  ඳහශ 

561 562 

————————— 
*  පුසනතකාලපේ තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 

[ගරු  (මහශචශර්   ච් න ජ සුමන  මහතශ] 
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ඇශමපතකශනු ශඩොකර් මිලි න 3(4ක් වැ  ව් න තිබුටශ. නමුත්  ඒ 

ප්රමශට  ඇශමපතකශනු ශඩොකර් මිලි න 293ක් ාක්වශ අඩු කර 

ග් න අපට පුළුව්  වුටශ  එතුමශශේ ඍජු මැදිහත් වීම නි ශ. 

එපමටක් ශනොශවයි  ශම් වැ  කරපු මුාල් ශකොට ා ව ශ ්  

ආසි ශනු  ාංවර්ධන බැාංකුශව්  ප්රතිපූරට  ිරීම  ඳහශත් ශම් වන 

විට කටයුතු ශ ොාශශගන  න බව මම  ඳහ්  කර් න කැමැතියි. 

 මහර අ  ශම  වැරදි විධි ට අර්ා නිරූපට  කරනවශ. 

ආරම්භශේදී ශඩොකර් 24ට ගත්ත එක පසුව ශඩොකර් හතට ගැනීම 

අග  කරනවශ ශවනුවට අශනක් පැත්තට ිර ් න ගත්තශ. ශඩොකර් 

හතට ග් න පුළුව් කම තිශබ දී ශඩොකර් 24ට ගත්තශ ිර කශ. 

ශම්ක පුදුම රටක්  මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි.  

රටට ශහොඳක් කළත් කවාශවත් ශහොඳක් අහ් න කැශබ් ශ්  

නැහැ  වැරැ ාක්මයි ාිර් ශ් . ශම් මික ගට්  ගැන ශහොඳ 

 ාං ් ාන ක් මශ ළ  තිශබනවශ. ආජ් ටිනශශ  ශ ෞිය 

අමශතයශාං   සිශනෝෆශම් එ් නත් කබශ ග් නශ මික පිළිබඳව 

තවු් ශේ නික ශවබ් අඩවිශේ  ටහ්  කර තිශබනවශ. 1012 

ශපබරවශපත ම  28ශවනි ාශ තවු්   යිශනොෆශම් එ් නතක් 

මිකදීශගන තිශබ් ශ්  ශඩොකර් 10ට. එම අවුරු ශ ම ජුනි 

මශ ශේ 20ශවනි ාශ ශඩොකර් 24ට. ජූලි මශ ශේ 07ශවනි ාශ ශඩොකර් 

නව ට මිකදීශගන තිශබ් ශ් . ඒ ිර ් ශ්  ශම් මිකදී ගැනීම් 

 ාාශවර වීමත්  ම   තහවුරු වීමත්  ම  අශනක් රටවකට කබශ 

ශාන මිකත්  ම් ආකශර කට අඩු ිරීමට  යිශනොෆශම්  මශගම 

කටයුතු ශ ොාශ තිශබනවශ. හැබැයි  ශම් එ් නත ශඩොකර් හතකට 

ිරසිම රටකට දීකශ නැහැ. මම හිත් ශ්  නැහැ ආර්ජ් ටිනශව 

කාංකශශ  වශශේ කැත විධි ට ශචෝානශ කළශ ිර කශ  ශමචිචර 

ශහොඳ වැඩකුත් කළශට පසුව.  

අශනකුත් එ් නත් ගැනත් මශ ිර ් නම්. ඒ එ් නත්වක මික 

ගට්  පිළිබඳව මම මීය ට ශපර ප්රකශ  කළශ. රුසි ශශ  නිෂාපශාන  

කරන  ාපුට්නික් එ් නත අපි කබශ ගත්තශ. ඒ  ඳහශ තමයි අපට 

වැඩිම මිකක් ාර් න සිදු වුශණ්. ඇශමපතකශනු ශඩොකර් නව යි  ත 

අනූපහක  මුාකක් එක එ් නත් මශත්රශවක්  ඳහශ අප වැ  කළශ. 

 ම ාත ක් හැටි ට  ාපුට්නික් වර්ගශේ එ් නත් මශත්රශ 330 000ක් 

රුසි ශශව්  අපි කබශ ගත්තශ. ඒ වශශේම ශමොඩර්නශ වර්ගශේ 

එ් නත් මිලි න 24ක් අපට කැබුටශ. ඒ එ් නත් මිලි න 24ම 

අපට කැබුශණ් ප්රාශන ක් හැටි ටයි. ඒ  ඳහශ මිකක් ශගව් න 

අපට සිදු වුශණ් නැහැ. ශම්  තමයි එ් නත්වක මික ගට් . 

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  පළශවනි වතශවට ශම්වශශේ මික 

ගට්  පිළිබඳ මම අා ප්රකශ  ට පත් කළශ.   අපට ාැ්  ඒ මික 

ගට්  ිර ් න පුළුව්   ම්පූර්ට ව ශ ්  ඒ මිකදී ගැනීම් සිදු 

කරකශ නිමශ කර තිශබන නි ශ. 

ඒ අනුව  ඇ ාරශශ ශනකශ එ් නත් මිකදී ගැනීම ඇශමපතකශනු 

ශඩොකර් මිලි න 1.614ක්   යිශනොෆශම් එ් නත් මිකදී  ඳහශ 

ඇශමපතකශනු ශඩොකර් මිලි න 293ක්   ාපුට්නික් එ් නත් මිකදී 

ගැනීම  ඳහශ ඇශමපතකශනු ශඩොකර් මිලි න 3.18(ක් වැ  කර 

තිශබනවශ. ෆයි ර් එ් නශත් එක මශත්රශවක් කබශ ගත්ශත් 

ඇශමපතකශනු ශඩොකර් 6.74ක් ශගවීශම් .  ම ාත ක් හැටි ට අපි 

ෆයි ර් එ් නත් මශත්රශ 28 999 630ක් මිකදී ශගන තිශබනවශ. ඒ 

 ඳහශ ඇශමපතකශනු ශඩොකර් මිලි න 218.1(8ක් වි ාම් කර 

තිශබනවශ. ඒ අනුව   ම ාත ක් හැටි ට ශ්රී කාංකශව එ් නත් මිකදී 

ගැනීම  ඳහශ ඇශමපතකශනු ශඩොකර් මිලි න 317.247ක් වැ  කර 

තිශබනවශ. එයි්  ෆයි ර් එ් නත් මිකදී ගැනීම  ඳහශ වැ  වූ මුළු 

මුාකම ශකෝක බැාංකුව මඟි්  ප්රතිපූරට  ිරීමට එක  ශවකශ 

තිශබනවශ. එම නි ශ ශම් රශට් ජනතශවට එ් නත් කබශ ගැනීශම්දී 

අපි ිතශම පශරාෘෂයභශවශ ්  යුතුව   ත් ශචිතනශශව්  යුතුව 

කටයුතු කර තිශබනවශ;  කැප ිරීම් කරකශ තිශබනවශ. 

ඒත් එක්කම තවත් ප්ර ාන ක් පැන නැුටශ.  යිශනොෆශම් 

 මශගමට ශගවීම් කර දී  එම ශගවීම් කරකශ තිශබ් ශ්  

ශහොාංශකොාංවක තිශබන  මශගමකට ිර කශ ිර වශ. ඒක ඇත්ත. 

ඒකට ශහේතුව තමයි   යිශනොෆශම්  මශගශම් අ් තර්ජශතික 

ශවශළඳ ගනුශානු කර් ශ්  ශහොාංශකොාංවක පිහිටි තවු් ශේ තවත් 

අනුබ ධිත ආ තන ක් මඟි් . ඒ පිළිබඳවත් අපි එම 

ආ තනශ ්  විශ ේෂ විම. මක් කළශ. තවු්  අපට ශමශ ේ පැහැදිලි 

ිරීමක් කරකශ තිශබනවශ: 

“As one of the contracting parties of the Purchase Contract for 
vaccines, Sinopharm International Hong Kong Limited is a wholly-
owned subsidiary of China Sinopharm International Corporation. 
Both of these two companies are subsidiaries of China National 
Pharmaceutical Group Co., Ltd. (known as Sinopharm Group)” 

ඒ ිර ් ශ්   චීන ම   මශගම විසි්  තවු් ශේ අ් තර්ජශතික 

ගනුශානු  ඳහශ තමයි ශහොාංශකොාංවක අනුබ ධිත ආ තන  

පිහිටුවශ තිශබ් ශ් . ශම  තවදුරටත් පැහැදිලි කරනවශ නම්  

 යිශනොෆශම් ආ තනශ ්  ශමම එ් නත මිකදී ගැනීමට ශපර එම 

 මශගශම්  අශප් රටට තවත් එ් නත් කබශශගන තිශබනවශ. 

එජැපනී ා එ් ශ ෆකයිටි ාඑ එ් නත ව ර ගටනශවක් ති ාශ ේම 

අපි කබශ ග් ශ්   යිශනොෆශම් ආ තනශ ් . ඒ බව තහවුරු 

කරන ලි ිර විලි මශේ ළ  තිශබනවශ. 1028 වර්ෂශේ 

තක්ශතෝබර් මශ ශේ 32වැනි ාශ  යිශනොෆශම් ආ තන ට 

ශගවීමක් කරකශ තිශබනවශ. එජැපනී ා එ් ශ ෆකයිටි ාඑ වර්ගශේ 

vaccines 80 000ක් කබශ ගැනීම ශවනුශව්  ඇශමපතකශනු ශඩොකර් 

3(4 000ක් ශගවශ තිශබනවශ. එම ශගවීම කරකශ තිශබ් ශ් ත් 

 යිශනොෆශම් ආ තන ට අනුබ ධිත  ශහොාංශකොාංවක තිශබන ඒ 

අ් තර්ජශතික ආ තන ටමයි. ඒ වශශේම  1029 අවුරු ශ  

ශනොවැම්බර් මශ ශේ (වැනි ාශ නැවතත් එජැපනී ා 

එ් ශ ෆකයිටි ාඑ වර්ගශේ එ් නත් 90 000ක් කබශ ගැනීම  ඳහශ 

ඇශමපතකශනු ශඩොකර් (31 000ක් වැ  කර තිශබනවශ. ඒ 

ිර ් ශ්  පසුගි  රජ  තිබි දීත්  හිටපු ශ ෞිය අමශතය ගරු 

රශිකත ශ ේනශරත්න මැතිතුමශ ශ ෞිය අමශතය ධුර  ශහොබව දීත් 

ශහොාංශකොාංවක තිශබන   යිශනොෆශම් ආ තන ට අනුබ ධිත 

අ් තර්ජශතික ආ තන ට තමයි ශගවීම් කරකශ තිශබ් ශ් . එම 

නි ශ ඒක  ශමශනය ක්රි ශවලි ක්; අ ශමශනය ශා ක් ශනොශවයි. 

ඒක වාංචශවක් හැටි ට හුවශ ාැක්වීම  ම්පූර්ටශ ් ම වැරැදියි. එම 

නි ශ ශම්  ම්බ් ධශ ්  වන සි ලු ශල්ින මම සවාෙත* 

කරනවශ. 

ශම් එ් නත් පිළිබඳව කශට හපත ප්ර ාන ක් තිශබනවශ නම්  ශම් 

 භශව තුළදී ශහෝ පිටදී ශහෝ ඕන ම ආකශරශේ විවශා කට මම 

සූාශනම් ිර න කශරට ත් මම ශම් ගරු  භශවට මතක් කර් න 

කැමැතියි. 

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි    අා ශම් රජ  එ් නත්කරට 

වැඩ පිළිශවළ ත ාශ ේ ශම් රශට් ජනතශවට අභ  ාශන  කබශ දීම 

 ඳහශ කටයුතු කර තිශබනවශ. පුලු්  කැබැල්ශල් ිඳකශ  surgical 

spirit එශක් ිඳකශ අව ය හැම ශා ක්ම  ැකසුම්  හගතව 

ශගනැල්කශ අව ය කටයුතු ිෂාට සි ධ කරකශ තිශබනවශ. නමුත්  

ඒ ගැන  මශජ මශධය ත ාශ ේ විවිධ අවකශා ප්රචශර  කළශ. ඒ 

වශශේම අපට මතකයි  ගි  අවුරු ශ  මශ  ගටනශවක් ති ාශ ේ 

හැම ාශම ේශ ට ශම් පශර්ලිශම්් තුශ දී පැ ක් විතර 

එ් නත්කරට ට  විරු ධව විවිධ දුර්මත ප්රචශර  කළශ. ඒ සි ල්ක 

හමුශ ත් අපට පළමුවැනි එ් නත  ශාවැනි එ් නත  හ තු් වැනි 

එ් නත  ශර්ාකව කබශ දීමට පුළුව් කම කැබී තිශබනවශ. ඒ ගැන 

මම විශ ේෂශ ් ම  තුටු ශවනවශ. ඒ  ඳහශ නශ කත්ව  දු්  

563 564 

————————— 
*  පුසනතකාලපේ තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පශර්ලිශම්් තුව 

අතිගරු ජනශධිපතිතුම් ට  හිටපු ශ ෞිය ඇමතිතුමි ට  වත්ම්  

ශ ෞිය අමශතයතුමශට  ගරු අශමශතයතුමශ  හ මුාල් අමශතයතුමශ 

ඇතුළු ශ  පශකන අධිකශපතශේ අශනකුත් සි ලුශානශට  ආරක්ෂක 

අාං වකට  හ ශ ෞිය අාං වකටත් අශප්  ාතුති  පිපතනම් න 

කැමැතියි. 

අා ිදිපතපත් කරන කා ගැ ට් නිශ ාන ශාක පිළිබඳවත් ශකටි 

පැහැදිලි ිරීමක් කරකශ මශේ කාශව අව ්  කරනවශ  

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි. පළමුවැනි ගැ ට් නිශ ානශේ 

 ඳහ්  ශව් ශ්  - 

 

ෙරු පප්රේම්නාත් සී. පදොලවත්ත මහතා 
(மாண்புமிகு பிசரம்நாத் சி. பதாலவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)  

Hon. Presiding Member, - 
 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ිර ් න  ගරු ම් ත්රීතුමශ. 
 

ෙරු පප්රේම්නාත් සී. පදොලවත්ත මහතා 
(மாண்புமிகு பிசரம்நாத் சி. பதாலவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)  

ගරු රශජය ඇමතිතුමනි  විශ ේෂශ ් ම තබතුමශ කළ පැහැදිලි 

ිරීම  ම්බ් ධශ ්   තබතුමශට  ාතුතිව් ත ශවනවශ. ඒ එක්කම 

ශමම කශරට ට පපතබශහිරව මම පුාංත් කශරට ක් මතක් කරනවශ. 

ශම් අව ාාශශ  කැබිනට් අමශතය ගරු බ් දුක ගුටවර්ධන 

ඇමතිතුමශත්  භශශ  සිටින නි ශ  මහශපොළ ේ  ා අධයශපන 

ිනෂයත්ව භශර අරමුාක  ම්බ් ධශ ්  එක් කශරට ක් ිරව යුතුයි. 

අශප් ආණ්ඩුව ශම් ආකශරශ ්  එ් නත්කරටශේදී  මුාල් 

ිතුරු කර ගත්තශ වශශේම  ශ්රී කාංකශ ශතොරතුරු තශක්ෂට 

ආ තන  නැවත රජ ට පවරශ ගැනීශම් කටයුත්ත  ඳහශ මැදිහත් 

ශව් නත් අපට වි ශක වගකීමක් තිශබනවශ. ඒ  ම්බ් ධශ ්  

ගරු ඇමතිතුමශ නිසි ක්රි ශමශර්ග ගනීවි  ිර කශ මශ 

බකශශපොශරොත්තු ශවනවශ. 

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

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  තබතුමශට  හ ශම් ගරු 

 භශවට මම ා් වශ සිටි් න කැමැතියි  යශේ අතිගරු 

ජනශධිපතිතුමශ ප්රමුි අශමශතයතුමශ ඇතුළු කැබිනට් මණ්ඩක  

ඒකමතිකව තීරට  කළ බව  SLIIT ආ තන   හ පශකන රජ  

බක ට පැමිණීමට කලි්  තිබුණු තත්ත්ව ට නැවත් පත් ිරීම 

 ඳහශ අව ය කටයුතු කර් න. එ   ාීරර ව ශ ් ම කරනවශ  

ිර න එක මම ශම් ගරු  භශවට ා් වශ සිටි් න කැමැතියි. 

 
ෙරු (මහාචාර්ය) චන්න ජයසුමන මහතා  
(மாண்புமிகு (சபராசிாியர்) சன்ன ஜயசுமன)  

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana) 

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  ඒ පළමුවැනි ගැ ට් 

නිශ ානශ ්  ාැක්වුශණ් අතයව ය ඖෂධ වර්ග 60ක්  හ 

වවාය ේපකරට (0කට නව පශකන මිකක් හුග් වශදීමයි. ශාවැනි 

ගැ ට් නිශ ානශේ  ඳහ්  වුශණ් රුධිරගත තක්සිජ්  ප්රමශට  

මැනීම  ඳහශ පශවිචිත් කරන fingertip pulse oximeter එක ගැන. 

ඇඟිල්කට ාශ් න පුළුව්  ඒ fingertip pulse oximeter එක විවිධ 

මික ගට් වකට අශළවි වුටශ. රුපි ල් 9 000ට  20 000ට  

24 000ට  10 000ට පවශ අශළවි වුටශ.  ශම් සි ල්ක නි ශමන  

කර් න ාැ්  අපි කටයුතු කරකශ තිශබනවශ. ඒ අනුව රුපි ල් 

3 000ක ේපපතම සිල්කර මිකක් ඒ ේපකරට ට නි ම කරකශ 

තිශබනවශ. ඒ මික ශම් ශවනශකොට ක්රි ශවට නැාංශවනවශ. ශම් 

තමයි අා අපි  ශකචිඡශවට බුග්  කළ ගැ ට් පත්ර ශාක.  

අව ශන ව ශ ්  ශම් ගරු  භශශ දී මම විශ ේෂ ිල්ලීමක් 

කරනවශ. අපි එ් නශත් තු් වැනි මශත්රශව කබශදීශම් කටයුතු 

 ශර්ාක ශක  කරශගන  නවශ. වානිකව 10 000ක්  30 000ක් 

ශක  තිබුණු තු් වැනි මශත්රශව කබශ ගැනීම ශම් වන විට 90 000ක  

200 000ක . මශවට ආ ් න කරකශ තිශබනවශ. ිදිපත  ති 

ිරහිපශේදී තම් ට හිමි එ් නශත් තු් වැනි මශත්රශව කබශ ග් න. 

විවිධ මශධයවලි්  ශගන න අ තය ප්රචශරවකට රැවශට් න එපශ. 

ිරසිශ ේත්ම කාංකශව තුළ  ෆයි ර් ශහෝ ශවනත් එ් නතක් කබශ 

ගැනීම නි ශ වවාය විායශත්මකව තහවුරු කරන කා ිරසිදු 

බරපතළ ප්ර ාන ක්  ශමූහික ව ශ ්  ඇතිශවකශ නැහැ ිර න 

එක මම ිතශම වගකීශම්  ප්රකශ  කර සිටිනවශ.  

ශබොශහොම  ාතුතියි  මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි. 
 
ප්රශනනය විමසන ලදින්, සවා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

II 
 

ෙරු දිපන්ෂන ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண்புமிகு திசனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  ශ ෞිය අමශතයතුමශ 

ශවනුශව්  මශ පහත  ඳහ්  ශ ෝජනශව ිදිපතපත් කරනවශ: 

"1024 අාංක 4 ාරන ජශතික ඖෂධ නි ශමන අධිකශපත  පනශත් 2(1 වන 

වග් ති   ටශත් ශ ෞිය අමශතයවර ශ විසි්   ශාන කදුව  1012 

 ැප්තැම්බර් 0( දිනැති අාංක 11(3/10 ාරන අති විශ ේෂ ගැ ට් පත්රශේ පළ 

කරනු කැබ  1012.22.29 දින ිදිපතපත් කරන කා නිශ ෝග අනුමත කළ 

යුතු  ." 
 

ප්රශනනය විමසන ලදින්, සවා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

මහපෙොළ ේසසන අධාෙන ෂ්ෂත්ව වාර 

අරුදදල (සංපශෝධන) ෙනත් පකටුම්ෙත 
மஹபபால உயர் கல்விப் புலகமப்பாிசில் 

நம்பிக்ககப் பபாறுப்பு நிதியம் (திருத்தம்) 

சட்டமூலம்  
MAHAPOLA HIGHER EDUCATION SCHOLARSHIP 

TRUST FUND (AMENDMENT) BILL  

 
පදවන වර ිරයවීපම් නිපයෝෙය ිරයවන ලදී. 
இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டகள வாசிக்கப்பட்டது. 

Order for Second Reading read. 
 

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

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  එපනත් ශකටුම්පත ාැ්  

ශාවන වර ිර වි  යුතු එ යි මශ ශ ෝජනශ කරනවශ. 
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[ගරු  (මහශචශර්   ච් න ජ සුමන  මහතශ] 
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ප්රශනනය විමසන ලදින්, සවා සම්මත විය. 
ෙනත් පකටුම්ෙත ඊ  අනුකූලව පදවන වර ිරයවන ලදී.   
வினா விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட்டது. 

அதன்படி, சட்டமூலம் இரண்டாம் முகறயாக மதிப்பிடப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read a Second time. 

 

මතු ෙළවන පයෝජනාව සවා සම්මත විය.: 
''ෙනත් පකටුම්ෙත පූර්ණ ොර්ලිපම්න්තු කාරක සවාවක  ෙැවරිය 
යුතු ය.'' -ගෙරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා  
 

தீர்மானிக்கப்பட்டது. 

"சட்டமூலம் முழுப் பாராளுமன்றக் குழுவுக்குச் சாட்டப்படுமாக." - 

[மாண்புமிகு  (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன] 
 

Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 

- [The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana]  
 

කාරක සවාපවහිදී සලකා බලන ලදී. 
[මූලාසනාරූඪ ෙරු මන්ත්රීතුමා මූලාසනාරූඪ විය.  
 

குழுவில் ஆராயப்பட்டது. 

[மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள் தகலகம 

வகித்தார்கள்.] 
 

Considered in Committee. 
[THE HON. PRESIDING MEMBER in the Chair.] 

 

1 සිං  3 පතක් වෙන්ති ෙනත් පකටුම්ෙපතහි පකො සක් හැියය  
තිබිය යුතු යි  නිපයෝෙ කරන ලදී. 

1ஆம் வாசகத்திலிருந்து 3ஆம் வாசகம் வகர சட்டமூலத்தின் 

பகுதியாக இருக்கசவண்டுபமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Clauses 1 to 3 ordered to stand part of the Bill. 
 

4 වන වෙන්තිය.- (ප්රධාන ප්රඥපපාතිපේ 3 වන 

වෙන්තිය සංපශෝධනය ිරරීම) 
வாசகம் 4.- (முதன்கமச் சட்டவாக்கத்தின் 3ஆம் 

பிாிகவத் திருத்துதல். )  
CLAUSE 4.- (Amendment of section 3 of the principal enactment)  

 

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

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  මශ පහත  ඳහ්   ාංශ ෝධන 

ිදිපතපත් කරනවශ: 
 

(1) එ1 වන පිටුශ    28 වන ශප්ළි  ිවත් කර ඒ ශවනුවට පහත 

ාැක්ශවන  ශකොට  ආශ   කර් න.  

'(අ  ප්රශරම්භක ශහෝ තහුශේ නශමික කු;ෙ එ 
 

(2)  එ1 වන පිටුශ   13 වන ශප්ළි  ිවත් කර ඒ ශවනුවට පහත 

ාැක්ශවන  ශකොට  ආශ   කර් න. 

'විනි ාච කශරවර කු ශහෝ විරශමික විගටකශධිපතිවර කු;ෙ එ 
 

සංපශෝධන ිළිතෙත යුතුය යන ප්රශනනය විමසන ලදින්, සවා 
සම්මත විය. 

திருத்தங்கள் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 
 

4 වන වෙන්තිය, සංපශෝධිතාකාරපයන්, ෙනත් පකටුම්ෙපතහි 
පකො සක් හැියය  තිබිය යුතුයි  නිපයෝෙ කරන ලදී. 

4ஆம் வாசகம் திருத்தப்பட்டவாறு சட்டமூலத்தின் பகுதியாக 

இருக்க சவண்டுபமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Clause 4, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

5 සිං  8 පතක් වෙන්ති ෙනත් පකටුම්ෙපතහි පකො සක් හැියය  
තිබිය යුතුයි  නිපයෝෙ කරන ලදී. 

5ஆம் வாசகத்திலிருந்து 8ஆம் வாசகம் வகர சட்டமூலத்தின் 

பகுதியாக இருக்க சவண்டுபமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
Clauses 5 to 8 ordered to stand part of the Bill. 

ප්රඥපපාති වෙන්තිය සහ නාමය ෙනත් පකටුම්ෙපතහි පකො සක් 
හැියය  තිබිය යුතුයි  නිපයෝෙ කරන ලදී.  

ෙනත් පකටුම්ෙත, සංපශෝධන සහිතව වාර්තා කරන ලදී.  
சட்டமாகு வாசகமும் தகலப்பும் சட்டமூலத்தின் பகுதியாக 

இருக்க சவண்டுபமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

சட்டமூலம் திருத்தங்களுடன் அறிக்கக பசய்யப்பட்டது. 
Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  
Bill reported with Amendments. 

 

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

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  එපනත් ශකටුම්පත 

 ාංශ ෝධිතශකශරශ ්  ාැ්  තු් වන වර ිර වි  යුතු එ යි මශ 

ශ ෝජනශ කරනවශ. 

පනත් ශකටුම්පශතහි  ශ ෝදුපත්වක භශෂශ හශ මුද්රට ශාෝෂ  

වයශකරට ශාෝෂ  අාංක ශාෝෂ නිවැරදි කර ගැනීම හශ ආනුෂාංගික 

 ාංශ ෝධන  ඳහශ අව ර ශාන ශක  ා ිල්කශ සිටිමි.  
 

ප්රශනනය විමසන ලදින්, සවා සම්මත විය. 
ෙනත් පකටුම්ෙත ඊ  අනුකූලව සංපශෝධිතාකාරපයන්, තුන්වන 

වර ිරයවා සම්මත කරන ලදී.  
வினா விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட்டது. 

அதன்படி, சட்டமூலம் திருத்தப்பட்டவாறு மூன்றாம் முகற 

யாக மதிப்பிடப்பட்டு நிகறசவற்றப்பட்டது. 
Question put, and agreed to. 
Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed. 
 
 
 

ශ්රී ශාකසිංංහාරාම විහාරසන  කාර්යය සාධක 

සංවිධානය (සංසන ාෙත ිරරීපම්) ෙනත් 

පකටුම්ෙත 
ஸ்ரீ சாக்கியசிங்காராம விகாரஸ்த 

கார்யசாதக சங்விதான (கூட்டிகணத்தல்) 

சட்டமூலம்  
SRI SHAKYASINHARAMA VIHARASTHA 

KARYASADHAKA SANVIDANAYA 
(INCORPORATION) BILL 

 

පද වන වර ිරයවීපම් නිපයෝෙය ිරයවන ලදී. 
இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டகள வாசிக்கப்பட்டது. 

Order for Second Reading read. 
 

ෙරු දිපන්ෂන ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண்புமிகு திசனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  ෙෙපනත් ශකටුම්පත ාැ්  

ශාවන වර ිර වි  යුතු එ යි මශ ශ ෝජනශ කරනවශ. 
 

ප්රශනනය විමසන ලදින්, සවා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ෙනත් පකටුම්ෙත ඊ  අනුකූලව පදවන වර ිරයවන ලදින්, 53(3) 
වන සන ාවර නිපයෝෙය ය පත්,  මූලාසනාරූඪ ෙරු මන්ත්රීතුමා විසිංන් 
එය වවසන ාදායක සන ාවර  කාරක සවාව  ෙවරන ලදී. 

சட்டமூலம் இதன்படி, இரண்டாம் முகற மதிப்பிடப்பட்டு 

நிகலக்கட்டகள 53(3)இன்படி சட்டவாக்க நிகலயியற் குழுவுக்கு 

மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களால் சாட்டப் 

பட்டது. 

Bill accordingly read a Second time, and allocated by THE HON. 
PRESIDING MEMBER to Legislative Standing Committee under 
Standing Order 53(3). 
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පශර්ලිශම්් තුව 

කල්තැබීම 
ஒத்திகவப்பு 

ADJOURNMENT 
 

ෙරු දිපන්ෂන ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண்புமிகு திசனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මූකශ නශරූඪ  ගරු ම් ත්රීතුමනි  එපශර්ලිශම්් තුව ාැ්  කල් 

තැබි  යුතු එ යි මශ ශ ෝජනශ කරනවශ. 
 

ප්රශනනය සවාිමුදඛ කරන ලදී. 
வினா எடுத்தியம்பப்பபற்றது. 

Question proposed. 
 
 

කල්තැබීපම් ප්රශනන 
ஒத்திகவப்பு வினாக்கள் 

ADJOURNMENT QUESTIONS  

 
ෙරු චමින්ද වි පේසිංරි මහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விசஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  මශ ශම් ප්ර ාන  අ ් ශ්  

ශවළඳ අමශතයතුමශශග් . 

අශප් රශට් ාැ්  වැඩි ව ශ ්   ආහශර පිළිශ ළ කර ගැනීම 

 ඳහශ අව ය බක ක්ති ප්රභව  ශක  ජනතශව ශතෝරශ ශගන 

තිශබ් ශ්  ග  ා  . ශම් වන විට ශමරට ග  ා ශවළඳශපොශළේ 

සි  ට 74කට වඩශ පශපතශභෝගික අව යතශ  පුරනු කබ් ශ්  

ලිශරෝ ග  ා  මශගම වන අතර  රජ  විසි්  ශමරට ග  ා 

ශවළඳශශම් නියුතු  මශගම් 1ක් එක්ශකොට නව  මශගමක් 

පිහිටුවීමට ේත් ශහ ාැීම තුළි්  ශ්රී කාංකශ රක්ෂට  මශගමට 

අනුබ ධ ආ තන ක් වන ලිශරෝ  මශගමට වි ශක බකප මක් 

සිදුවි  හැක. එබැවි්   ග  ා මික පශකන  ිරීම  ඳහශ ලිශරෝ ග  ා 

 මශගම තවදුරටත්  ක්තිමත් ිරීමට අමශතයශාං ශේ මැදිහත්වීම 

පිළිබඳ ගරු අමශතයතුමශශග්  පිළිතුරු අශප්ක්ෂශ කරමි. 

ගරු ඇමතිතුමනි  ශම් කශරටශේ  ප්රධශන කශරට  හැටි ට මශ 

ාිර් ශ්  ශම්කයි. ලිශරෝ  මශගශම් වර්තමශන  භශපති ශතෂශර 

ජ සිාංහ මහත්ම ශ ිර නවශ  හිටපු  භශපතිතුමශ අත් ්  කරපු ඒ 

ග  ා ගිවිසුමත් එක්ක රුපි ල් බිලි න 20ක් පශඩුයි ිර කශ.   පුවත් 

පත්  ශකචිඡශවකදී එතුමශ ම අහනවශ   ඒ ගිවිසුම  නි ශ අකශභ 

ශවචිච පශර් ාවකරුව් ට අව ය නීතිම  කටයුතු කර් ශ්  නැ ා 

ිර න කශරට .  ගරු ඇමතිතුමනි  ශම් ග  ා ආ තන ශාක එක 

ආ තන ක් බවට පත් කරකශ අව ය ශකොමි ා  ටික අරශගන  මුාල් 

ටික අරශගන රශට් පශපතශභෝගික ජීවිත  ගටනක් නැති කර් නට  

ශ පළ හශනි කර් නට කටයුතු කළශ.  ගරු ඇමතිතුමනි  පසුගි  

කශක  තුළ ග  ා  ාංයුති  ශවන ා ිරීශම්  ටි අරමුට ගැන තමයි 

ශම් ප්ර ාන  තුළි්  මම අහ් ශ් . ශම්  මශගම් ශාක තනි 

 මශගමක් බවට පත් කරකශ  ගජ මිතුරු ආ තන ක් හැටි ට 

කටයුතු කර් න   ම නි ශ ශම් ිර ් නශ වූ බිලි න 20ක මුාකක් 

අහිමි ශවකශ තිශබනවශ. එ  කබශ ගැනීම ශවනුශව්  රශට් ජීවිත 

විනශ  ිරීම  ඳහශ කටයුතු කරකශ තිශබනවශ. තබතුම් කශශේ 

ජනශධිපතිවර ශ ලිශරෝ  මශගමට පත් කරපු   වර්තමශන 

 භශපතිවර ශ ිර න ප්රකශ  ත් එක්කයි මම ශම් කරුණු 

ිර ් ශ් . ශම්ක විපක්ෂ  කරපු කුම් ත්රට ක් ශනොශවයි.  

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  ාැ්  ආණ්ඩුව හැම ාශම ිර ් ශ්  

විපක්ෂ  කුම් ත්රට හානවශ; රශට් කුම් ත්රට තිශබනවශ  ශම්  

ඒවශයි්  එකක් ිර කශ. නමුත් තශබ්  භශපතිවර ශ ිර නවශ  

බිලි න 20ක් පශඩු ශවකශ තිශබනවශ ිර කශ. එශහම නම්  ශම් 

බිලි න ගටන ගිශේ කශශේ  ශක්කුවා? යට විරු ධ කටයුතු 

කරනවශා ිර කශ තශබ් ඒ  භශපති අහනවශ. මම ා් ශ්  නැහැ  

ඇමතිතුමශ ඒ පිළිබඳව ග් නශ පි වර ගැන. ශමොකා  ඇමතිතුමශට 

ශම් ාව ාවක  හන මල්ක ගැන ශහො ් න තිශබනවශ  සුදු ලූනු 

ප්ර ාන  ශහො ් න තිශබනවශ  . නි ප්ර ාන  ශහො ් න තිශබනවශ  

ශම් අත ට ග  ා  ගනුශානුව පිළිබඳ ශහො ් න තිශබනවශ. ඒවශ 

තමයි ාැ්  ඇමතිවර ශට කර් න ශවකශ තිශබ් ශ් . ශවළඳ 

අමශතයශාං ශේ ාැ්  බඩු නැහැ ශ් .  ශතොශ ්  ශපොල් ශා් න 

ිර වශට ඇත්තටම ශපොල් නැහැ. තබතුමශට ශපොල් ගහන තැනක 

තමයි ාැ්  රශට් ජනතශව ි් ශ් . ගරු ඇමතිතුමශ  ශම් න ශම් 

ශහොරකම පිළිබඳව තශබ්  භශපතිතුමශ අහනවශ. වගිරවයුතු 

ඇමතිවර කු හැටි ට ශම් ප්ර ාන ට මට පිළිතුරක් ශා් න.  

මම කලි්   ඳහ්  කළ විධි ට  ග  ා පිපිීම්වලි්  ජීවිත හශනි 

වුටශ  ශ පළ හශනි වුටශ. තවමත් ඒවශ පිපිශරනවශ. එතශකොට  

හිතශමතශම කශභ කැබීමට  ශකොමි ා කැබීමට ශම් වයශපශර  

තම් ශේ ගජමිතුර් ට කබශදීම ශවනුශව්  ශම් කටයුත්ත කළැයි 

ිර න එක   ශක්ක   හිතව  මශජශේ තප්පු ශවකශ තිශබනවශ. ශම් 

 මශග ශම්   භශපතිතුමශත් ඒක ිර නවශ. ඒ වශශේම මිනීමැීම 

 ඳහශ අව ය කරන වැඩ පිළිශවළකුත් ශම් හරහශ සි ධ ශවකශ 

තිශබනවශ;ශ පළ හශනි ශවකශ තිශබනවශ.  ාණ්ඩ නීති  ාංහ  

අනුව ශම් කටයුත්ශත් නි ැළුණු අ ට අා ශවනතුරු ාඬුවමක් 

නැහැ  තශබ් ආණ්ඩුශව් . ශා් න බැහැ. ශමොකා  තබකශශේ 

ආණ්ඩුශ  ිහළ බකවතු්  ශම්කට  ම්බ් ධයි ිර න  වි ාවශ   

රශට් තිශබන නි ශ. එශහම ශනොවී  ශම්කට  රක  ශධශරට නීති  

ක්රි ශත්මක කර් න ඕන   ිර න වි ාවශ   තිශබනවශා ිර න 

කශරට  අපි ගරු ඇමතිතුමශශග්  අහනවශ.  

ඒ වශේම  ශම් වශර්තශ ශබොශහොම ක් එළි ට එ දී  

විශ ේෂශ ් ම ලිශරෝ  මශගශම් වර්තමශන  භශපතිවර ශ  ශජයෂාධ 

නිශ ෝජය ශපොලි ාපතිවර ශ ඇතුළු ශබොශහෝ ශානශ ශම් කරුණු 

ව ්  කර් න මශධය  ශකචිඡශ ති කශ ආණ්ඩුව ශවනුශව්  කශඩ් 

ගි ශ  ගරු ඇමතිතුමනි. ශම් නිකධශපත්  කරපු ශබොරුව ාැ්  අශත් 

පත්තු ශවකශ තිශබනවශ. ඒ පත්තුවීම  අපි තප්පු කරකශ 

ශප් ව් ශ්  තශබ්  භශපතිවර ශශේම ප්රකශ  තුළි් .  

එශහම නම් ාැ්  රටට පැහැදිලියි  ශම් ග  ා ප්ර ාන  නිර්මශට  

කශළේ ඇයි ිර කශ. රශට් ජනතශව එ  ශත්රුම් අරශගන තිශබනවශ. 

ශම්කත් හපත ට තබතුම් කශ රශට් හශල් හි  ක් හාකශ  ජනතශවට 

බිල්ශකෝ මවකශ  ප්ර ාන හාකශ  ඒ හි   තුළි්  ඇති වන මශනසික 

පීඩශ වළක්වශ ගැනීමට ි් දි ශශව්  හශල් ශග් ව් න දු් නශ 

වශශගයි; චීනශ ්  හශල් ශග් ව් න දු් නශ වශශගයි. ශම්ක තමයි 

වර්තමශන ආණ්ඩුශ  ක්රි ශ පිළිශවළ. රජ ට අ ත් ආ තන ටික 

ශවනත් පු ගක ් ට කබශ දීම  ඳහශ කටයුතු කර් ශ්  ඇයි 

ිර න කශරට  අපි ප්ර ාන කළශ. ඒ  ඳහශ තමයි කටයුතු සි ධ 

වුශණ්; ඒ  ඳහශ තමයි කටයුතු සි ධ ශව් ශ් .  

ග  ා ටැාංිර පුපුරකශ ජීවිත හශනි වුටශ. නමුත්  ශමතැනදී 

වයශපශර ගනුශානුවක් ිරීම  ඳහශ කටයුතු කළ බව ශපනි ශපනී 

තිශබ දී  එඑශහම වුශණ් නැහැ  එශහම කශළේ නැහැ  එශහම 

ශනොවුටශඑ ිර කශ  මශගශම්  භශපතිවර ශත්  ශජයෂාධ නිශ ෝජය 

ශපොලි ාපතිවර ශත් ප්රකශ  කළශ. තවු් ට විරු ධව ආණ්ඩුව තී් දු 

ග් ශ්  නැත්ශත් ඇයි? තී් දු ග් න බැපත ඇයි?  අපි ා් නවශ 

ආණ්ඩු මශරු වනවශ. ආණ්ඩු මශරු වන ශකොට ශම් ේාවි   ඇත්ත 

කාශ කරයි ිර න කශරට  තමයි ශම්කට ශහේතුව. ඒක තමයි 

 ාශර්ා . ගරු රශජය ඇමතිතුමනි  තබතුමශ ශම්වශට  ම්බ් ධ 

නැහැ. තබතුමශත් වි ශක අ ශධශරට කට කක් ශවචිච ශකශනක්.  

නමුත්  මම තබතුමශශග්  ිල්ලීමක් කරනවශ. ාැ්  ග  ා ටැාංිර 

පිපිීශම්  හශනි ට පත් වූ පු ගක ් ට  ව් දි ශගව් න වනවශ. ඒ 
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ව් දි ශගව් ශ්  ශකොශහොමා? යළ ට  ඒ සි ධි නි ශ මිනී මැරුම් 

ශචෝානශ  ටශත් නඩු පවරනවශා ිර න කශරට ත් තිශබනවශ. 

අශනක් කශරට  ශම්කයි. ශම් ආ තන ශාක එකක් බවට පත් 

කශළොත් කශභ කබශ ගැනීමට හැිර ශව් ශ්  නැහැ. ඒ නි ශ ශම් සිදු 

ශව් ශ්  ගනුශානුවක්. ගනුශානුවක්  ඳහශ තමයි ශම් ග  ා 

ශවශළඳශම් කරන ආ තන ශාක තනි ආ තන ක් බවට පත් 

කර් න හා් ශ්  ිර න ශචෝානශව කරමි්   මශේ ප්ර ාන ට 

පිළිතුරු කබශ ශා් න ිර ශ  ගරු රශජය ඇමතිතුමශශග්  ිල්කශ 

සිටිනවශ. 
 

 

ෙරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා (සුදෙකාර පසේවා, 

අපළවි සංවර්ධන හා ොරිපවෝගික ආරක්ෂණ  රාජ 

අමාතතුමා) 
(மாண்புமிகு லசந்த அலகியவன்ன - கூட்டுறவுச் சசகவகள், 

சந்கதப்படுத்தல் அபிவிருத்தி மற்றும் நுகர்சவார் பாதுகாப்பு 

இராஜாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - State Minister of Co-
operative Services, Marketing Development and Consumer 
Protection) 

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  මුලි් ම  ඳහ්  කර් න 

ඕන  ී තුමනි  මුලි් ම  ඳහ්  කර් න ඕ ශ  ලිශරෝ ග  ා කාංකශ 

 මශගම ශ්රී කාංකශ රක්ෂට  ාං ාාශව  ටශත් තිශබන අනුබ ධිත 

 මශගමක් බව. ශ්රී කාංකශ රක්ෂට  ාං ාාශව මුාල් අමශතයශාං   

 ටශත් පවතින ආ තන ක්. පශපතශභෝගික කටයුතු පිළිබඳ 

අධිකශපත  විධි ට අපට රජශේ ශහෝ ශපෞ ගලික ඕන ම 

ආ තන ිර්  නිකුත් කරනු කබන භශණ්ඩවක ගුටශත්මකභශව  

හශ මික පිළිබඳව ශ ො ශ බැලීශම් වගකීම අනිවශර් ශ ් ම 

පැවශරනවශ.  

ග  ා  ම්බ් ධව අශප් රශට් සිදුවීමක් වුටශ. ඒක අපි පිළිග් න 

ඕන . ඒ නි ශ ජනතශවට  ම් අපහසුතශවක් වුටශ. ඒකත් අපි 

පිළිග් න ඕන . ශම් වන විට ඒ තත්ත්ව  තරමක් දුරුශවකශ   

තත්ත්ව  පශකන  කර ගැනීමට හැිරශවකශ තිශබනවශ. ාැ්  

ශවශළඳ ශපොශළේත් ග  ා සුකබ වීශම් තත්ත්ව ක් ඇතිශවමි්  

පවතිනවශ.  

විශ ේෂශ ් ම ගරු ම් ත්රීතුමශ  ඳහ්  කළ කශරටශ පිළිබඳව 

යශේත් ලිශරෝ ග  ා    මශගම  ම   ශකචිඡශ කළශ. ඒ අනුව  ව් දි 

කබශ දීම පිළිබඳව ශම් වන විටත් අව ය ක්රි ශ මශර්ග ඒ  මශගම 

අරශගන  අධයක්ෂ මණ්ඩක අනුමැති ත් කබශශගන  ිදිපත පි වර 

රශින ක් ශගන තිශබනවශ ිර කශ ිතශ වගකීමිර්  යුතුව ප්රකශ  

කර් න පුළුව් . ග  ා අනතුරු නි ශ ශ පළ අකශභහශනි වූ අ ට  

තුවශක වූ  හ ජීවිත හශනි වූ අ ට ව් දි කබශ දීශම් කටයුතු ලිශරෝ 

ග  ා   මශගම විසි්  ිතශ කඩිනමි්  ආරම්භ කරන බව අපට 

ාැනුම් දී තිශබනවශ. ඒ පිළිබඳව අපිත් ශ විල්ශක්  ිඳකශ  

අ ශධශරට ට කක් වූ අ ට  ේපපතම ආකශරශ ්  ව් දි ක් කබශ 

දීමට අපිත් කටයුතු කරනවශ  ිර න කශරට ත් විශ ේෂශ ් ම 

 ඳහ්  කර් න ඕන . 

ගරු ම් ත්රීතුමනි  තබතුමශ අ ශ තිශබන ප්ර ාන  තමයි  ග  ා 

ශවශළඳශශම් නියුතු  මශගම් ශාක ඒකශබ ධ කරකශ නව ග  ා 

 මශගමක්  ාාශපිත ිරීම නි ශ ඇති වන තත්ත්ව .  ග  ා මික වැඩි 

ිරීම පිළිබඳව ශ ො ශ බක් න අමශතය මණ්ඩක අනුකමිටුවක් 

මුලි් ම පත් කරනු කැබුවශ. ඒ අනුකමිටුව තමයි ශ ෝජනශ කශළේ  

ාැනට තිශබන ග  ා  මශගම් ශාක ඒකශබ ධ කරකශ නව  මශගමක් 

 ාාශපිත ිරීමට. එමඟි්  තවදුරටත් මික වැඩි ිරීමිර්  ශතොරව 

පශපතශභෝගික ශට ග  ා කබශ දීශම් කටයුත්ත  කර් න පුළුව්  

ිර කශයි ශ ෝජනශව ශගනශශ . නමුත්  ශම් වන විට ඒ නව  මශගම 

 ාාශපිත ිරීම නවතශ තිශබනවශ. ඒ අනුව ාැනට තිශබන  මශගම් 

ශාක  එකතු කරකශ නව  මශගමක්  ාාශපිත ිරීම ශමොනම 

ආකශර ිර් වත් සි ධ ව් ශ්  නැහැ ිර න තීරට  ාැනට රජ  

අරශගන තිශබන බව මම විශ ේෂශ ් ම  ඳහ්  කර් න ඕන . 

ඒ අනුව ාැනට තිශබන  මශගම් ශාක ඒකරශින කරකශ නව 
 මශගමක්  ාාශපිත ිරීමක් ශමොනම ආකශර ිර් වත් සිදු 
ශව් ශ්  නැහැ ිර න තීරට  ාැනට රජ  ශගන තිශබනවශ  
ිර න කශරට  විශ ේෂශ ් ම  ඳහ්  කර් න ඕන . එම නි ශ 
ශම්  මශගම් ශාක ඒකශබ ධ කරකශ ශවනත් ග  ා  මශගමක් 
 ාාශපිත ිරීම පිළිබඳව ප්ර ාන ක් පැන නඟි් ශ්  නැහැ. ඒක 
විශ ේෂශ ් ම  ඳහ්  කර් න ඕන . හැබැයි මම පුරවැසි කු 
විධි ටත්  විශ ේෂශ ් ම ශම් පිළිබඳව  ම් කරුණු ගටනශවක් 
ගැන අවධශන  ශ ොමු කළ ශකශනකු විධි ටත්  ශම් කර් න ගි  
වැශඩ් ශහොඳ වැඩක් බව  ඳහ්  කර් න ඕන . ඒක අපට 
 ාංියශශල්ින ඇතුව  කරුණු ඇතුව  ඳහ්  කර් න පුළුව් . 
ාැනට ලිට්ශරෝ  හ කශෆා ග  ා  මශගම්වක   සිදු වන ශම් ක්රි ශවලි  
නි ශ රුපි ල් 240ක විතර අතිශර්ක පිපතවැ ක් පශපතශභෝගික ශට 
ාර් න සිදු ශවනවශ. ඒක තමයි ඇත්ත කාශව. ඒකට ශහේතුව  
ලිට්ශරෝ  මශගශම් ගබඩශ ිරීශම් පහසුකම් තිශබ් ශ්  
ශමට්රික්ශටෝ  8 000යි. ශවශළඳ ශපොළට මශ  කට ශමට්රික්ශටෝ  
(4 000ක් විතර නිකුත් කරනවශ. හම්බ් ශතොට කශෆා ග  ා 
 මශගශම් ශමට්රික්ශටෝ  (4 000ක් විතර ගබඩශ කර් න පහසුකම් 
තිශබනවශ. නමුත් එතැන ගබඩශ කර් ශ්  ශමට්රික්ශටෝ  1 000යි-
3 000යි.  ලිට්ශරෝ  මශගශම් ගබඩශ පහසුකම් තිශබ් ශ්  
ශමට්රික්ශටෝ  8 000යි. ඒ නි ශ වි ශක නැ වලි්  ග  ා 
මශකදිවයිනට ශගනැල්කශ  නැවත ශපොඩි නැවිර්  අශප් රටට 
ශගනැල්කශ තමයි මුතුරශජශවක ඒ ශමට්රික්ශටෝ  8 000 ගබඩශ 
කර් ශ් . එතශකොට නැ  ගශ ාතු වැඩි ශවනවශ. අශනකුත් 
handling ගශ ාතු වැඩි ශවනවශ. ශමට්රික්ශටෝ  8 000ක් ග් නවශට 
වඩශ ශමට්රික්ශටෝ  40 000ක් ගත්ශතොත් -ග  ා  ම්බ් ධව විතරක් 
ශනොශවයි. ඕන ම ශා ක්- අඩු පිපතවැ ිර්  කබශ ග් න 
පුළුව් කම කැශබනවශ. නමුත් ලිට්ශරෝ  මශගශම් ධශපතතශව වැඩි 
කර් න ගිශ ොත්  ාැවැ් ත මුාකක් වැ  කර් න  ශවනවශ. ඒ 
ධශපතතශව වැඩි ිරීමට මුාල් ආශ ෝජන ක් කශළොත්  ඒක දීර්ඝ 
කශලීන ප්රතිලක කබශ ග් න පුළුව්  ශා ක්. ඒ නි ශ ශම්ක 
ශමොනම ආකශර ිර් වත් ශපෞ ගලීකරට  ිරීමක්වත්  ශවන 
ශමොකක්වත් ශනොශවයි. ශපෞ ගලිකව තිශබන  මශගමක් රජ ට 
පවරශ ගැනීමක් කර් න තමයි ශම් ශ ෝජනශ කරකශ තිශබ් ශ් . 
ශම්ක  ම්පූර්ට මුාල් අමශතයශාං    ටශත්  ාාශපිත වන නව 
 මශගමක්. ඒ තුළි්  ේත් ශහ කරකශ බැලුශ   ශම්  මශගම් ශාකම 
මිකදී ග් නශ ග  ා ප්රමශට  එක තැනිර්   මිකදී ශගන  ශමට්රික් 
ශටෝ  40 000ක් විතර හම්බ් ශතොටට ශගනැල්කශ බශකශ  
එතැනි්  ලිට්ශරෝ  මශගමටත්  කශෆා  මශගමටත් ග  ා කබශශගන  
අර අතිශර්ක පිපතවැ  අඩු කර ගැනීශම් මූලික අරමුටක් ඇතුව 
තමයි ශම් වැඩ පිළිශවළ ක්රි ශත්මක කර් න කටයුතු කශළේ. 
ශකශ ේ ශහෝ ශම්  ම්බ් ධව ඇති වූ තත්ත්ව   අනුව ඒ කටයුත්ත 
ාැනට තශවකශලිකව නවත්වශ තිශබනවශ.  දීර්ඝ කශලීනව අශප් 
රශට් ග  ා පිළිබඳව සිදු වන ක්රි ශවලිශේදී ශම් තිශබන තත්ත්ව   
නි ශ අනිවශර් ශ ් ම රුපි ල් 240ක් 100ක් පශපතශභෝගික 
ජනතශවට වැඩිපුර ශගව් න සිදු ශවනවශ  ිර න එක අපි 
අවශබෝධ කරශගන ඒ  ඳහශ වි ුගම් කබශ දීමට අනිවශර් ශ ් ම 
කටයුතු කළ යුතුව තිශබනවශ. ඒ වි ුගම ශමොකක්ා ිර කශ ඕන  
ශකශනකුට ශ ෝජනශ කර් න පුළුව් . නමුත් ප්ර ාන ක් 
තිශබනවශ. ඒ  ඳහශ වන වි ුගම තමයි ශ ෝජනශ කශළේ. ශම් වි ුගම 
පිළිබඳව ප්ර ාන ක් තිශබනවශ නම්  ශම් වි ුගශම් ශම් න ශම් 
නරක තිශබනවශ  ශම් වි ුගශම් ශම් න ශම් පශඩුව තිශබනවශ  ඒ 
නි ශ ඒක ශනොකළ යුතුයි ිර කශ ශ ෝජනශ කර් න පුළුව් . ඒ 
වශශේම ඒ වි ුගම හැර තවත් වි ුගමක් තිශබනවශ නම්  ඒ වි ුගම 
ශ ෝජනශ කර් න. ශකශ ේ ශහෝ  ඒ ශ ෝජනශව  ම්බ් ධශ ්  
ාැනට ක්රි ශත්මක ශව් ශ්  නැති බව  ඳහ්  කරමි්   
විශ ේෂශ ් ම ශම් ප්ර ාන  ිදිපතපත් ිරීමට කටයුතු ිරීම 
පිළිබඳව ගරු ම් ත්රීතුමශට  ාතුතිව් ත ශවනවශ. මුාල් 
අමශතයශාං   ශවනුශව්  තමයි මශ ශම් ප්ර ාන ට  පිළිතුරු දීමට 
කටයුතු කශළේ.  
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පශර්ලිශම්් තුව 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ප්ර ාන අාංක 1 - ගරු යූ.ශක්. සුමිත් ේඩුකුඹුර ම් ත්රීතුමශ. 

 

ෙරු යූ.පක්. සුමිත් ේඩුකුඹුර මහතා 
(மாண்புமிகு யூ.சக. சுமித் உடுகும்புர)  

(The Hon. U.K. Sumith Udukumbura) 

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  ශම් වන විට යුශරෝප  ඇතුළු 

ශබොශහෝ රටවක විවිධ ක්ශෂේත්රවක රැිර ශ පුරප්පශඩු වි ශක 

ව ශ ්  ඇති ශවමි්  පවතී. ශමම තත්ත්ව  මත අප රශට් 

නිපුටතශවලි්  පිරුණු තරුට පිපත ට එම රැිර ශ අව ාාශ කබශ දීම 

 ඳහශ කටයුතු ිරීම අප රජශේ වගකීමක් ශ . ශමම තත්ත්ව  

අ ශප් රශට් විශ   විනිම  වැඩි කර ගැනීමට වි ශක පිටිවහකක් 

වනු ඇත.  ගරු අමශතයතුමනි   
 

(01)  පසුගි  ව ර තුළ  හ ශමම ව ශර් ජනවශපත ම  වන විට 
විශ   රැිර ශ අව ාාශ ශකොපමට ප්රමශට ක් රජ  විසි්  
කබශශගන ඇත්ා?  

(02) එම රැිර ශ අව ාාශ  ඳහශ ශකොපමට ප්රමශට ක් 
විශ  ගත කර ඇත්ා? 

(03) විශ   රැිර ශ අව ාාශ වැඩිකර ගැනීම  ඳහශ රජ  ශගන 
ඇති වැඩ පිළිශවළ කුමක්ා? 

(04) ශමම ව ශර් ශකොපමට පිපත ක් විශ   රැිර ශ  ඳහශ 
ශ ොමු ිරීමට රජ  බකශශපොශරොත්තු ව් ශ් ා? ඒ කුමන 
රටවල්  ඳහශ ා? 

 

ෙරු නිමල් සිංරිොල ද සිංල්වා මහතා  
(மாண்புமிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  ශම් ප්ර ාන  ඇ. ම පිළිබඳව 

අශප් ගරු සුමිත් ේඩුකුඹුර ම් ත්රීතුමශට මම  ාතුතිව් ත ශවනවශ.  

ශම් වන විට නැ ශ නහිර යුශරෝප  ඇතුළු ශබොශහෝ රටවක 

විවිධ ක්ශෂේත්රවක රැිර ශ පුරප්පශඩු වි ශක ව ශ ්  තිශබන බව 

වශර්තශ වනවශ. ශමම තත්ත්ව  මත නිපුටතශවලි්  පිපතපු්  අප 

රශට් තරුට තරුණි ් ට එම රැිර රක්ෂශ අව ාාශ ේාශ කර දීමට 

අව ය කටයුතු කර දීම රජශේ වගකීමක්. ශම් අව ාාශව 

ප්රශ ෝජන ට ගනිමි්  අපි කර තිශබන වැඩ පිළිබඳව වි ාතර ක් 

කබශ ශා් න කැමැතියි.  

ගරු ම් ත්රීතුමශ විසි්  අ නු කබන ප්ර ානවකට පිළිතුරු 

ශමශ ේයි. 

(01)  හ (01 . පසුගි  ව ර තුළ රජ  විසි්  රශජය තශ් ්රික 

මට්ටමි්  ජපශන   ාකුණු ශකොපත ශව  හ යරශ ක   න රටවල් 

 ම  අත් ්  කරනු කැබූ ශ ේවශ ගිවිසුම් මත කබශගත් විශ   

රැිර ශ ඇබ ර්තු  ඳහශ ශ්රී කශාංිරක රමික ්  පහත පපතදි ශ ොමු කර 

ඇත. 

ඒ අනුව  යරශ ක රජ   ම  අත් ්  කළ ගිවිසුම මත  ශත්තු 

ශ ේවශ රැිර ශ  ඳහශ අව ාාශ 400ක් කැබී ඇත. ඒ  ඳහශ සුදුසුකම් 

 හිත අ ශග්  244ක් ශම් වන විට ශකොතරැයි ක්රම ට 

ශතෝරශශගන ඇත.  

අපි ශනොශවයි ශම් ශකොතරැයි ක්රම  ට ශතෝරශ ග් ශ්   

යරශ ක  විසි් .  

එම 244ශානශ අතුපත්  206ශාශනක් එම රැිර ශ අව ාාශ කබශ 

ගැනීමට කැමැත්ත පළ කර තිබූ බැවි්  තවු්  වවාය 

පීක්ෂට කට ශ ොමු කර ශපොලි ා පීක්ෂට වශර්තශ කබශශගන 

විධිමත් පපතදි අාශළ රැිර ශ  ඳහශ යරශ ක  ශවත පිටත් කර  වශ 

ඇත. එශ ේම  තවදුරටත් ශමම රැිර ශ අව ාාශ  ඳහශ සුදුසුකම් කබශ 

ඇති ශ සු අ ශේ කැයි ාතු යරශ ක  ශවත ශ ොමු ිරීමට ශ්රී කාංකශ 

විශ   ශ ේවශ නියුක්ති කශර් ශාං    විසි්  අව ය පි වර ශගන 

ඇත. 

එශ ේම  ජපශන   ම  අත් ්  කර ඇති ගිවිසුම් ප්රකශරව  

බකපත්රකශී ්  විසි්  කබශගත් රැිර ශ ඇබ ර්තු  ඳහශ කබශදු්  

අනුමැති   හ රැිර ශ  ඳහශ පිටත් වූ ප්රමශට  පිළිබඳ ශතොරතුරු 

පහත පපතදි ශ .  

 

ශමම පුරප්පශඩු  ඳහශ බඳවශ ගැනීම ශවනුශව්  ජපශනශේ 

එවිශ ේක ත නිපුටතශ  හිත ජප්  රැිර ශ -SSWRP-"  ඳහශ විභශග 

පැවැත්වීශම් කටයුතු ශාරශටහි එක තශව මත ශම් වන විට 

ආරම්භ කර ඇත. එම විභශගවක ප්රතිලක මත පානම්ව එම 

පුරප්පශඩු  ඳහශ අ දුම්කරුව්  ශ ොමු ිරීමට ිදිපතශේදී කටයුතු 

කරනු ඇත.  
 

ාකුණු ශකොපත ශව  ම  ඇති කර ගත් රැිර ශ ගිවිසුමට අනුව 

1012  හ 1011 වර්ෂ  ඳහශ රැිර ශ කබශ ගැනීමට සුදුසුකම් කැබූ 

රමික ්  ප්රමශට   ගිවිසුම් අත් ්  කර ඇති  ාංියශව  හ රැිර ශ 

 ඳහශ පිටත් වූ  ාංියශව පහත පපතදි ශ . 

 

2022 වර්ෂශේ පැවැත්වීමට ශ ෝිකත විභශග  නිසි කකට 

පැවැත්වීම  ඳහශ අව ය පූර්ව කටයුතු ශම් වන විට ආරම්භ කර 

ඇත. ඒ පිළිබඳ ාැ් වීම 1011 ශපබරවශපත ම  18 දින ශ්රී කාංකශ 

විශ   ශ ේවශ නියුක්ති කශර් ශාං  ශවබ් අඩවිශේ පළ ිරීමට 

අව ය කටයුතු සිදු කර ඇත. 

ිහත රැිර ශ අනුමැතී් ට අමතරව   ශ්රී කාංකශ විශ   ශ ේවශ 

නියුක්ති කශර් ශාං   විසි්  බකපත්රකශිය රැිර ශ නිශ ෝිකත 

ආ තන ශවත ා රැිර ශ ඇබ ර්තු  ඳහශ අනුමැති  කබශ දී ඇත. 

එශ ේ කබශ දී ඇති රැිර ශ ඇබ ර්තු ප්රමශට   හ එම ඇබ ර්තු 

 ඳහශ බකපත්රකශිය්  විසි්  විශ  ගත කරන කා ශ්රී කශාංිරක 

රමික ්  පිළිබඳ වි ාතර පහත පපතදි ශ . 

 

 

වර්ෂ  කැබුණු 

පුරප්පශඩු 

 ාංියශව 

ශ ොමු 

කරනු කැබූ 

 ාංියශව 

පවත්නශ 

පුරප්පශඩු 

 ාංියශව 

2021 55 - 55 

01.01.2022 සිට 

32.02.1011 ාක්වශ 
 62  -  62 

වර්ෂ  වි ාතර  

  සුදුසුකම් 

කැබූ 

 ාංියශව 

ගිවිසුම් 

අත් ්  කර 

ඇති  ාංියශව 

පිටත් වූ 

 ාංියශව 

2021 4523 1672 1428 

2022.01.01 සිට 

1011.02.32 ාක්වශ 
4752 01 455 

වර්ෂ  කැබුණු 

රැිර ශ 

 ාංියශව 

රැිර ශ 

 ඳහශ 

පිටත් වූ 

 ාංියශව 

තවදුරටත් 

පවත්නශ 

පුරප්පශඩු 

 ාංියශව 

2021 562,698 33,801 528,897 

01.01.2022 සිට 

32.02.1011 ාක්වශ 
63,274 10,480 52,794 

573 574 



2022 ශපබරවශපත 08  

ශම් අනුව  1012 හශ 1011 වර්ෂවකදී  ාව ාං ලි ශපදිාංත්  හශ 

රැිර ශ නිශ ෝිකත ආ තන  හරහශ විශ   රැිර ශ  ඳහශ පිටත් වූ ශ්රී 

කශාංිරක රමික ්  පිළිබඳ වි ාතර පහත පපතදි ශ .  

 

 

ිහති්   ඳහ්  කළ පපතදි 1012 වර්ෂශේ විශ   රැිර ශ  ඳහශ 

විශ   ගත වූ ශ්රී කශාංිරක රමික ් ශේ  ාංියශව 211 186ක් වන 

අතර රටවල් අනුව විශ  ගත වූ රමික ් ශේ  ාංියශව පිළිබඳ 

ශතොරතුරු ඇමුණුම ශක  ශමම වශර්තශවට අමුටශ ඇත. එ  

සවාෙත* කරමි. 

තවා  වර්තමශනශේදී විශ   රැිර ශ  ඳහශ ශ්රී කශාංිරක 

රමික ්  ශ ොමු ිරීශම්දී කශ් තශ රමික ්  ශ ොමු කරවීමට වඩශ 

පිපතමි රමික ්  ශ ොමු කරවීම පිළිබඳ වැඩි අවධශන ක් ශ ොමු කර 

ඇති අතර  ඒ අනුව 1012 වර්ෂශේදී පිපතමි රමික ්  82 202ක් හශ 

කශ් තශ රමික ්  (2 284ක් ශක  විශා ා රැිර ශ  ඳහශ ශ ොමු 

කළ අතර  එම වශර්තශවකට අනුව පිපතමි රමික ්  වැඩි ප්රමශට ක් 

විශ   රැිර ශ  ඳහශ ශ ොමු කරවීමට හැිර ශව කැබී ඇති බව ශමම 

 භශවට ප්රකශ  කරනු කැමැත්ශතමි.  

(03). ඒ පිළිබඳව පි වර රශින ක් රජ  අරශගන තිශබනවශ.  

 රැිර ශ ඇබ ර්තු වැඩි ව ශ ්  කබශ ගැනීමට විවිධ 

රටවල්  ම  ප්රවර්ධන කටයුතු සිදු කරනු කබන අතර  එම 

ඇබ ර්තු  ඳහශ රමික ්  ශ ොමු ිරීශම්දී ජශතය් තර ප්රමිතී් ට 

අනුූලකව රමික ්  ශ ොමු ිරීම  හතික ිරීම  ඳහශ පුහුණු 

වැඩ ටහ්   ක්තිමත් ිරීම හශ විශ   රැිර ශ ශවළඳශපොශළේ 

ිහළ ආර්කයක ප්රතිකශභ අත්කර ගත හැිර රැිර ශ ක්ශෂේත්ර ිකක්ක 

කර ගනිමි්   ක්රීඩශ හශ තරුට කටයුතු අමශතයශාං    හ නිපුටතශ 

 ාංවර්ධන  වෘත්තී  අධයශපන  පර්ශේෂට හශ නව නිපැයුම් රශජය 

අමශතයශාං ශේ  හ ශ ෝග ා ඇතිව රජශේ කශර්මික විායශක   

වෘත්තී  පුහුණු ආ තන හශ තෘතීයික අධයශපන ආ තන  හ 

අශනකුත් අනුබ ධ ආ තන  ම  ඒකශබ ධව  එක් එක් වෘත්තී  

ක්ශෂේත්රවකට අාශළව ජශතික වෘත්තී  කු කතශ - NVQ - පපත ශධන 

මට්ටම ාක්වශ පුහුණු වැඩ ටහ් වක ගුටශත්මකභශව  ිහළ 

නාංවශ  නිපුටතශශව්  ශහබි හශ නි මිත වෘත්තී  ාක්ෂතශශව්  

 ් න ධ ජශතය් තර රැිර ශ ශවළඳශපොළ අතික්රමට  කළ හැිර 

 ක්තිමත් ශ්රී කශාංිරක රමික ්  බිහි ිරීමට කම්කරු 

අමශතයශාං    විශ   රැිර ශ ප්රවර්ධන හශ ශවළඳශපොළ 

විවිධශාංගිකරට රශජය අමශතයශාං   හශ ශ්රී කාංකශ විශ   ශ ේවශ 

නියුක්ති කශර් ශාං   එක්ව ඒ  ඳහශ අව ය කටයුතු  ම්පශාන  

කර ඇත. මීය ට අමතරව; 

වර්ෂ   ාව ාං 

ලි ශපදිාංත්  

හරහශ විශ   

රැිර ශ  ඳහශ 

පිටත් වූ 

රමිකයි්  

 ාංියශව 

රැිර ශ 

නිශ ෝිකත 

ආ තන 

හරහශ විශ   

රැිර ශ  ඳහශ 

පිටත් වූ 

රමිකයි්  

 ාංියශව 

එකතුව 

2021 88,485 33,801 122,286 

01.01.2022 

සිට 

32.02.1011 

ාක්වශ 

16,274 10,480 26,754 

i. ශ්රී කාංකශ විශ   දූත මණ්ඩකවක රැිර ශ ඇටවුම්              
අනුමත කර ගැනීශම්  පසුවත් කශර් ශාං  ට 
ශ ේවශාශ ක ් ශග්  වි ාතර කබශ දීමට අව ාාශව කබශ 
දීම. 

ii. රැිර ශ අව ාාශ 20ට අඩු නම් ශ ශී ව අනුමැති  කබශ දීමට 
කටයුතු ිරීම. 

iii. ශවළඳ ාැ් වීම් මඟි්   මශජ මශධය ජශකවක විශ   රැිර ශ 
පිළිබඳ ශතොරතුරු ප්රචශර ට අව ාාශව කබශ දීම. 

iv. රැිර ශ ශවශළඳශපොශළේ නව ප්රවනතශවක් මත රටට ඇතුළු 
වී - by entry visa - employment visa කබශදීම මඟි්  
ශමශතක් තිබූ employment visa අව යතශශව්  
රැිර ශකශිය්  නිාහ ා ිරීම. 

v. මශකදිවයින  කටශර්  මැශල්සි ශ රැිර ශ ගිවිසුම් ශ්රී කාංකශ 
විශ   දූත මණ්ඩකවක අනුමැති  කබශ ගත යුතු බවට වූ 
ශකෝ ශ සි ලිහිල් ිරීම. 

vi. ශකොවිඩ් - 29 තත්ත්ව   කකශ බකශ කශ් තශව් ශේ පවුල් 
පසුබිම් වශර්තශ කබශ ගැනීමට  රක ක්රමශ ා ක්රි ශත්මක 
ිරීම. 

vii. රැිර ශ අනුමැතිවක - job orders - කශක  දීර්ඝ ිරීම. 

viii. රැිර ශ අනුමැති ක අව ාාශ   ම්පූර්ට වුවශහොත් 
රැිර ශකශිය්  සි  ට 40ක් ශ ශී ව කබශ දීම. 

ix. මශර්ගගත -online- තශක්ෂට   ටශත් රැිර ශ ගිවිසුම් 
තශනශපති කශර් ශක ට ශනොශගො ා කබශ ගැනීමට ශ ේවශ 
ශ ෝජක ් ට අව ය පහසුකම්  ැක. ම. 

x. ව ර 04ක් බකපත්ර ක් හිමි ශ ශී  නිශ ෝිකතශ තන ව ර 
03ක් ඇතුළත විශ   රැිර ශ නිශ ෝිකතශ තන ක් ශවත 
ශ ේවක ්   ප ශ ඇත්නම් තවු් ශේ ඇටවුම් ශ ශී ව 
කබශ දීමට කටයුතු ිරීම.  

xi. රැිර ශ ලි ශපදිාංත් කවු් ටර් රශත්රී කශක   ශතක් -ාැනට රශත්රී 
20- විවෘතව තැබීම. 

xii.  ාව ාං ලි ශපදිාංත්  පැ  1(ම ක්රි ශත්මක ශ . 

xiii. පවුල් පසුබිම් වශර්තශවක වකාංගු කශක  දීර්ඝ ිරීම. 

xiv. විශ  ගත වන රමික ් ශේ අවම වැටුප ශවළඳශපොළ 
ිල්ලුම   ැපයුම මත තීරට  වීමට ිඩ  ැක. ම. 

xv. මශර්ගගත ක්රම ට පුහුණු පශධමශකශ පැවැත්වීම.  

 යට අමතරව ාැනටමත් කු කතශවලි්  ශහබි තරුට 
තරුණි ් හට විශ   රටවල් විසි්  පිළිගත හැිර මට්ටශම් 
කු කතශ ිහළ නාංවශ ගැනීමට අව ය  ති 0( - 06 ාක්වශ වූ 
පුහුණු පශධමශකශ පවත්වශ නි මිත විභශග ිර්  අනතුරුව 
පිළිගත්  හතික කබශ දීමටා අව ය ිදිපත ක්රි ශමශර්ග 
 ම්පශාන  කරමි්  පවතී.  

(04). ශමම වර්ෂශේ කටශර්  ශ ෞදි අරශබි   කුශ ට්  එක් ත් 
අරශබි එමීය ර් රශජය   ඕමශ්   මශකදිවයින  ාකුණු 
ශකොපත ශව  ශජෝර්ාශන   බහශර්්   යරශ ක    යිප්ර ා  
මැශල්සි ශව  සිාංගප්පූරුව  . ශෂල් ා  ශහොාංශකොාං  
බාංේකශශ     ජපශන   නව. ක් ත   රුශම්නි ශව ඇතුළු 
අශනකුත් රටවල් ිකක්ක කර ගනිමි්  කක්ෂ 03කට අධික 
ශ්රී කශාංිරක රමික ්  ප්රමශට ක් විශ    රැිර ශ  ඳහශ 
ශ ොමු ිරීමට කම්කරු අමශතයශාං    විශ   රැිර ශ 
ප්රවර්ධන හශ ශවළඳශපොළ විවිධශාංගිකරට රශජය 
අමශතයශාං   හශ විශ   රැිර ශ නියුක්ති කශර් ශාං   
අව ය කටයුතු සිදු කරන බව ශමම  භශවට ා් වනු 
කැමැත්ශතමි. 

 යට අමතරව මැාශපරදිග කකශපශේ ශ ේවශේ නියුතු ශ්රී 
කශාංිරක විගමණික රමික ් හට සි  වැඩබිම්වකදී සිදුවන 
විවිධ අනතුරු හශ හිපතහැරවකදී ඇති වන  ශීපතක දුබකතශ 
හශ  අකර්මනයතශ  ශ ෞිය ගැටලු  හ ශකොවිඩ් - 29 වැනි 
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————————— 
*  පුසනතකාලපේ තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පශර්ලිශම්් තුව 

ශගෝලී  ව ාංගත තත්ත්ව හමුශ  රැිර ශ අහිමිවීම්  නශදී 
අර්බුා හමුශ  තවු් ශේ ශ ෞිය තත්ත්ව  සුරක්ක ත ිරීම 
ශම් ම රැිර ශශව්  ේප ශ ගැනීමට බකශශපොශරොත්තු වූ 
ආර්කයක ප්රතිකශභ අත්කර ගැනීමට හැිරවන පපතදි වූ ශ ෞිය 
රක්ෂට ක්රම ක් ඇති ිරීමට අව ය පි වර අමශතයශාං   
විසි්  ආරම්භ කර ඇත.  

 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීය ළ ට   භශව කල් තබන අව ාාශශ  ශ ෝජනශව ගරු නිමල් 

පි ති ා  මැතිතුමශ.  
 

 නිවැරදි පුනර්ජනනීය බලශක්ති සැලැසනමක්    
முகறயான புதுப்பிக்கத்தக்க வலுசக்தித் திட்டம் 

A PROPER RENEWABLE ENERGY PLAN   
 
 
 

[අ.භශ. (.(6] 

        

ෙරු නිමල් ිළයතිසනස මහතා 
(மாண்புமிகு நிமல் பியதிஸ்ஸ)  

(The Hon. Nimal Piyathissa) 

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  අා  භශව කල් තබන 

අව ාාශශ  මශ පහත  ඳහ්  ශ ෝජනශව ිදිපතපත් කරනවශ: 

"අා වන විට ශකොවිඩ් තත්ත්ව  නි ශ ඇති වී තිශබන ආර්කයකම  

පීඩන ්  විවිධ ක්ශෂේත්ර  ශවත ශ ොමුශවන බව ශපශන් න තිශබනවශ. 

බක ක්ති ක්ශෂේත්ර  ි්  ප්රධශන ශවනවශ. ශ්රී කාංකශව වශශේ තවමත් ි් ධන 

ආන න  කරමි්  කටයුතු කරන රටක් විදුලි බක  නිපාවීම  ඳහශ ශම් ම 

ප්රවශහන කටයුතු  ඳහශ ි් ධන ශ ොාශ ගැනීම රශට් විශ   විනිම  අර්බුා  තී්ර 

බවට පත් කරව් නක්. 

ශම් ශහේතුශව්  අශප්  ක්තී්  මත පානම් වූ පුනර්ජනනී  බක ක්ති 

 ැකසුමක් ඇති කළයුතු ශවනවශ. විශ ේෂශ ් ම අතිගරු ජනශධිපතිතුමශශේ 

ශ ෞභශගයශේ ාැක්ම ප්රතිපත්ති ප්රකශ ශේ  ඳහ්  ශකොට ඇති පපතදි 

ප්රශශ ෝගිකව මහජනතශවට ශ ත  ැකශ න ආකශරශ ්  නිවැරැදි පුනර්ජනනී  

බක ක්ති  ැකසුමක් ඇති කරන ශක ත්  ඒ  ඳහශ  ම් නීතිම   ාංශ ෝධන 

ශහෝ නව නීති අව ය නම් එම  ාංශ ෝධන / නව නීති ශකටුම්පත් කඩිනමි්  

ශමම  භශවට ිදිපතපත් කරන ශක ත් ශ ෝජනශ කරමි.එ 

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  ශම් යුගශේ අා වන විට  

ශකොවිඩ් තත්ත්ව  නි ශ බකප ම් එල්ක වී තිශබන විශ   විනිම  

ක්ශෂේත්ර  වශශේම  ප්රවශහන   කර්මශ් ත ඇතුළු ආර්කයකශේ තවත් 

ශබොශහෝ ක්ශෂේත්ර බක ක්ති  එක්ක ගැට ගැ.   බැඳී තිශබන 

ශමොශහොතකයි අපි ශම් ි් ශ් .  ඒ වශශේම ශකොවිඩ්-29 ව ාංගත  

හරහශ ශකෝකශේ විවිධ රටවල් ශම් ම අප රටා  විවිධ විධිශේ 

අපහසුතශ රශින කට මුහුට ශාන ශමොශහොතක්. 90 ා කශේ 

පුනර්ජනනී  බක ක්ති  තුළි්  විදුලි  කබශ ගැනීම  ඳහශ  ම් 

කටයුත්තක් ආරම්භ කළශ වුටශට  අපට රටක් විධි ට ඒ ගැන 

 තුටු ශව් න පුළුව් කමක් නැහැ. මූකශ නශරූඪ ගරු 

ම් ත්රීතුමනි  අශප් රට ගත්ශතොත් පැ  21ක හිරු ර ාමි  කැශබන 

රටක්. හැබැයි  පැ  21ක් හිරු එළි  කැශබ් ශ්  නැති රටවල් 

ශකෝකශේ ඕන  තරම් තිශබනවශ.  

හැබැයි  හිරු එළි  පශවිචිත් කරකශ  හිරු එළි  ේපශ ෝගි 

කරශගන විදුලි  නිපාවන  එශහම නැත්නම් පුනර්ජනනී  

බක ක්ති  නිපාවන රටවල් ඕන  තරම් තිශබනවශ. අශප් 

අ ල්වැසි රශජය  වන ි් දි ශව ගත්තත්  අා ඒ රට බක ක්ති  

අති්  බකගතු කටයුත්තක  බකගතු ක්රි ශවලි ක නිරතව ි් නවශ. 

දිනකට පැ  21ක් හිරු ර ාමි  නැති රටවල් පවශ එශ ේ කටයුතු 

කරනවශ. අශප් රශට් සුළ  තිශබනවශ  හිරු එළි  තිශබනවශ  ේාම් 

රළ තිශබනවශ  භූ තශප  තිශබනවශ. මූකශ නශරූඪ ගරු 

ම් ත්රීතුමනි  ශම් සි ලු ශ වල් තිබුටශ වුටත්  අශප් රටි්  වි ශක 

ශඩොකර් ප්රමශට ක් එළි ට  න එක වැළැක්වීම  ඳහශ 

 ාවශභශවිකව අපට කැශබන ශම්  ම්පත් පුනර්ජනනී  බක ක්ති  

නිපාවීමට ේපශ ෝගි කර ශනොග් ශ්  ඇයි ිර න ගැටලුව අපට 

තිශබනවශ. සුදුසු වශතශවරට ක්, සුදුසු වට පිටශවක් තිබි දීත් අාශළ 

විශ ේෂඥ ් , ඒ විෂ    ම්බ් ධ ප්රබු ධ ් , එශහම නැත්නම් 

යට අාශළ ිාංිකශ් රුව්  පුනර්ජනනී  බක ක්ති  නිපාවීශම් 

කටයුත්තට අාශළව අපට ාැශනන, රටට ාැශනන, ශපශනන 

ක්රි ශාශම ක, වැඩ පිළිශවළක නි ැශළ් ශ්  නැත්ශත් ඇයි 

ිර න බකගතු ගැටලුව ඇත්තටම අපට තිශබනවශ.  

පුනර්ජනනී  බක ක්ති විෂ   භශර අශප් ගරු රශජය 

ඇමතිතුමශ ශම්  ම්බ් ධශ ්   ම් ේත් ශහ ක් ාරමි්  සිටිනවශ. 

හැබැයි, මශ හිතනවශ, එතුමශට ශම් කශර්   තනි ම කර් න බැහැ 

ිර කශ. ඒ  ඳහශ අපි වි ශක ව ශ ්  ේාවු කර් න ඕන ; 

 හශ ෝග  කබශ ශා් න ඕන . ඒ වශශේම, ඒ  ඳහශ අව ය  

 මහර  ාංශ ෝධනවකට  ් න අපි  හ ශ ෝග  කබශ ශා් න 

ඕන . අශප් යුගශේ තිශබන ශම් අර්බුා ට වි ුගමක් විධි ටත්, 

අතිගරු ජනශධිපතිතුමශශේ එ රට හාන ශ ෞභශගයශේ ාැක්මඑ වැඩ 

පිළිශවළ ප්රකශරවත් ශම් වැඩ ටහන  ඳහශ රටක් හැටි ට අප 

සි ලුශානශශේ අවධශන  ශ ොමු කළ යුතුයි ිර ශ විශ ේෂශ ්  

ශ ෝජනශ කරමි් , මට ශම් අව ාාශව කබශ දීම ගැන මූකශ න ට 

 ාතුති  පුා කරමි්  මශ නිහඬ ශවනවශ.  

 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශ ෝජනශව  ාකයර ිරීම  ගරු ශප්රේම්නශත් . . ශාොකවත්ත 

ම් ත්රීතුමශ. තබතුමශට මිනිත්තු පහක කශක ක් තිශබනවශ. 

 

 

[අ.භශ. (.42] 

 

ෙරු පප්රේම්නාත් සී. පදොලවත්ත මහතා 
(மாண்புமிகு பிசரம்நாத் சி. பதாலவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)  

 ාතුතියි  මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි.  

අශප් ගරු නිමල් පි ති ා  ම් ත්රීතුමශ ශගන ආ කශලීන 

ශ ෝජනශව ිතශම වැාගත් ශ ෝජනශවක්. එතුමශ මතු කළ කශරට  

යටත් වඩශ වැාගත් ශවනවශ. ශමොකා  අශප් එරට හාන 

ශ ෞභශගයශේ ාැක්මඑ ප්රතිපත්ති ප්රකශ න  තුළ  ඳහ්  ශ ෝජනශ 

ක්රි ශත්මක කරනවශ ිර කශ අපි ිර වශට  ඒවශ මහ ශපොශළොශ  

ක්රි ශත්මක වුශණ් නැත්නම් වි ශක අඩු පශඩුවක් ශවනවශ. අා 

එතුමශ මතු කර් ශ්  එවැනි කශරට ක්.  

ශකෝකශේ අශනකුත් රටවල් එක්ක බැලුවශම  අපට 

සූර් ශශකෝක  තිශබනවශ; ේාම් රළ තිශබනවශ; සුළාං තිශබනවශ. 

ශම් සි ලු ශ වල් අපට තිශබනවශ. හැබැයි  ශම්වශ ශ ොාශශගන 

බක ක්ති  නිපාවශශගන ජශතික විදුලි ජනන ප ධති ට 

ශමගශශවොට් ප්රමශට ක් එකතු කරන ක්රම ක් මහ ශපොශළොව තුළ 

ක්රි ශත්මක ව් ශ්  නැත්ශත් ඇයි ිර න ප්ර ාන  තමයි එතුමශ 

අහ් ශ් . එ ට ශහේතුව   මහර විට අපට තිශබන නීති  අට 

පනත් ශව් න පුළුව් .  මහර විට අශප්  ල් පැන ගි  ශරගුකශසි 

ශව් න පුළුව් . ඒ සි ල්ක ශවන ා ශව් න ඕන . ඒවශ ශවන ා 

කරශගන අපි ිදිපත ට  ් න ඕන . අපට ඇසුටශ  ශම් ිර න නව 

පුනර්ජනනී  බක ක්ති   ඳහශ වන ිල්ලුම් පත්ර අටසි  හැත්ත  

577 578 

[ගරු නිමල් සිපතපශක ා සිල්වශ  මහතශ] 
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ගටනක් කැබී තිශබනවශ ිර කශ. හැබැයි ඒ කටයුතු මහ 

ශපොශළොශ  ක්රි ශත්මක ව් ශ්  නැහැ.  ඒවශ ශකොශහේ ශහෝ තැනක 

හිර ශවකශ තිශබනවශ. ඒ  ම්බ් ධශ ්  බරපතළ වරා තිශබ් ශ්  

එක්ශකෝ ශ  පශකන අධිකශපත  තුළ ා  අශප් ආණ්ඩුශ  ා? එශහම 

නැත්නම්  පපතපශකන නිකධශපත්  අශත් ා? එශහමත් නැත්නම්  ශම් 

කශරට   ම්බ් ධ -විදුලිබක   ැප උම  ම්බ් ධ- අධිකශපතම  

බක  තිශබනවශ ිර න අ  අශත් ා? ඒ වරා නිවැරැදි කර් න 

අව ය නම් එ ට නීති  අට පනත්  ක ා කර් න 

වයව ාාශාශ ක  තුළ අපට තුශන්  ශාකක බක   හිත 

ආණ්ඩුවක් තිශබනවශ; අව ය බක  තිශබනවශ. ඒ නි ශ එ  

ිරීමට අපට හැිර ශව තිශබ් න ඕන . අපි ශම් අව ාාශශ දී ඒ 

කශරට  පැහැදිලිව හුගනශ ග් න ඕන . ශමොකා  එරට හාන 

ශ ෞභශගයශේ ාැක්මඑ ක්රි ශත්මක කරමි්  රටක් හැටි ට අපි ිදිපත 

අවුරුදු 20ට  නශකොට  එහි  ඳහ්  කරුණු නමැති බීජ බිම පැළ 

ශවකශ  ඒ අරමුණු  ලක ශවකශ රටක් හැටි ට අපට ශ ෞභශගය  

ේාශ ශවකශ තිශබ් න ඕන .  

බක ක්ති  තමයි අා ශකෝක  ට් වකට වි ශක ව ශ ්  

ශහේතු වී තිශබන  මුක පුරශ තිශබන කශරට . ි් ධන ිර න 

කශරට  නි ශ තමයි අා ශනොශ කුත් ප්ර ාන ඇති ශවකශ 

තිශබ් ශ් . අා රටක් හැටි ට අප මුහුට ශාමි්  සිටි් ශ් ත් ඒ 

ප්ර ාන ට.  මහර ශවකශවක අපට ි් ධන නැහැ. ශඩොකර් නැති 

නි ශ අපට ි් ධන ශග් ව් න බැපත ශවකශ තිශබනවශ. අපට 

තිශබන  ම්පත් විකුටශ ශඩොකර් ශගශන් න ආණ්ඩුවක් හැටි ට 

අපි කැමැති නැහැ. ආණ්ඩුව ඇතුශළේ ිඳශගන අශප් ජශතික  ම්පත් 

විකුටනවශට විරු ධව අපි කාශ කරනවශ. ත  ිර න විධි ට 

ශමොනවශ ශහෝ ශා ක් විකුටශ  ශහෝ ි් ධන ශග් වශ ග් න අපට 

ශඩොකර් නැහැ. ආණ්ඩුවක් හැටි ට අපි ේත් ශහ කර් ශ්  අපට 

තිශබන ශ වල් රැකශගන ි ා රහට  ් නයි. හැබැයි  ඒ  ඳහශ 

වන වැඩ පිළිශවළ ක්රි ශත්මක කරශගන   දී නීති  අට පනත් 

 ක ා කරශගන   දී ශමොන  ම්  ශහෝ පශර් ාව ක් ගැටලු ඇති 

කරනවශ නම්  එශ ේ ශනොවන පපතදි අාශළ ශවන ාකම් කරන එක 

පශර්ලිශම්් තුශ  -වයව ාාශාශ කශේ- වගකීම. මශ එයි්  ිර ් න 

ේත් ශහ කර් ශ්  නැහැ   ම් වෘත්තී   මිති කට තිශබන 

අයිතිවශසිකම්  වෘත්තී   මිතිවකට වැඩ වර්ජන ට තිශබන 

අයිතිවශසිකම් නවත්ව් න ශවනම නීති ඇති කර් න  ඒ අ  

පශකන  කර් න  ඒ අ ශේ අයිතී් වකට බකප ම් කර් න 

ිර කශ. මශ ඒ කශරට  ශනොශවයි ිර ් ශ් . හැබැයි අපට ඇසුණු 

විධි ට  පුනර්ජනනී  බක ක්ති   ඳහශ ත  ිර න විධි ට අ දුම් 

පත්ර අටසි  හැත්ත  ගටනක් කැබී තිශබනවශ නම්  ශම්  ාංවර්ධන 

ක්රි ශවලි  තුළ  ශම් මහ ශපොශළොව තුළ ඒ කටයුත්ත ක්රි ශත්මක 

ිරීශම් අව යතශව තිශබනවශ. 

ශම්  ශ හිරු එළි  ඇතුළු  ාවශභශවික  ම්පත් තිබි දී  

පුනර්ජනනී  බක ක්ති  මඟි්  විදුලි  නිපාවීශම් හැිර ශව 

තිබි දී ඒක මහ ශපොශළොශ   පක ශනොව් ශ්  ඇයි ිර න 

කශරට  ගැන අපි නැවත වරක් හිත් න ඕන . ඒක තමයි වි  

යුත්ශත්. පුනර්ජනනී  බක ක්ති විෂ   භශර අශප් ගරු දුමි් ා 

දි ශනශ ක රශජය ඇමතිතුමශත් ශමතැන ි් නවශ. ආණ්ඩුවක් 

හැටි ට අපි ඒ  ම්බ් ධශ ්  කතිකශවක් ඇති කරකශ  නීති අට 

පනත් හා් න තිශබනවශ නම්  අපි සි ලුශානශ එකතු ශවකශ යට 

අව ය තී් දු තීරට කඩිනමි්  ග් න ඕන . ගරු රශජය 

ඇමතිතුමනි  ශම් කශරට  අපට ශම් ශවකශශ  තරම් අතයව යව 

ාැශනන ශවන ශවකශවක් නැහැ. ශම් ිර න කශරට  මහ 

ශපොශළොවට ශගනැල්කශ  පක කරකශ පුනර්ජනනී  බක ක්ති  

තුළි්  විදුලි  නිපාවීශම් කශර්   ශීඝ්ර කරග් න අපට පුළුව්  

නම්  ශම්ක තමයි ඒකට ශහොඳම කශක . එතශකොට බක ක්ති  

අති්  ජශති ක් හැටි ට  ාව ාංශපෝක ත ශව් න අපට පුළුව් . අශප් 

රශට්  ි් ධන ශ ො ශ ග් න පුළුව්  නම් වඩශ ශහොඳයි. නමුත්  

ඩී ල්  ාැවි ශතල් වැනි ි් ධන අශප් රශට් නැත්නම් අප කළ 

යුත්ශත් ශමොකක්ා? අපට තිශබන  ම්පත් ේපශ ෝගි කරශගන 

ිදිපත ට   ම තමයි අප කළ යුත්ත.  

ඒ  ඳහශ අව ය අඩි තශකම අපි අා ාම් න ඕන . ශමගශශවොට් 

203.4ක් ම් නශරශම් තම්බපවනී සුළාං විදුලි බකශගශර  තුළි්  

අපට කැශබනවශ. ිදිපත අවුරු ා තුළ තවත් ශමගශශවොට් 40ක් 

එමඟි්  එකතු ශවනවශ. ඒ එක්කම චු් නශක්කම්  හ පුනී්  

ප්රශ  වක සුළාං බකශගශර ඇති කරකශ තිශබනවශ. අපි ඒවශ කර 

තිශබන එක ශහොඳයි. හැබැයි  අපට ආණ්ඩුවක් හැටි ට වගකීමක් 

තිශබනවශ  එතැනි්  එහශට  ් න. ශම් ිකක්කගත කරුණු  පක 

කර ගැනීම  ඳහශ කටයුතු කර් ශ්  ශකොශහොමා ිර න කශරට  

අප හමුශ  තිශබන අියශ ෝග ක්. අප ශම් කශරටශ අශප් එරට 

හාන ශ ෞභශගයශේ ාැක්මඑ තුළ  ඳහ්  කළශට විතරක් 

ප්රමශටවත් නැහැ. 1014-1030 වන ශකොට ඒ කරුට මහ 

ශපොශළොව තුළ ජ හට  කරව් ශ්  ශකොශහොමා ිර න 

කශරට  අප හමුශ  තිශබන අියශ ෝග ක්. ඒ  ඳහශ නශ කත්ව  

ශා් න පුළුව්  ශහොඳ ඇමතිවරශ ක්  ශහොඳ රශජය ඇමතිවරශ ක් 

අපට ි් නවශ. ඒ වශශේම අපට ශහොඳ කණ්ඩශ මක් ි් නවශ. 

ිති්  අපි ශම්  ඳහශ ිතශ කඩිනමි්  කටයුතු කර් න ඕන .  

අා ශබොශහෝ අව ාාශ වක ශ  පශකනඥ ්  විශ චන ට කක් 

ශවනවශ.  ශ  පශකනඥ ් ශේ වැරැදි තිශබනවශ. හැබැයි  ශම් 

කටයුතු කරශගන   දි නිකධශපත්  කකුශක්  අදිනවශ. අා ඒ බව 

පැහැදිලිව ශපශන් න තිශබනවශ. විශ ේෂශ ් ම විදුලිබක  

නිපාවන ක්ශෂේත්ර  තුළ  විදුලිබක මණ්ඩක  තුළ අා වි ශක 

මශෆි ශවක් තිශබන බව මශධයවලි්  පවශ ිර න ආකශර  අපි 

ාිරනවශ. මම ා් ශ්  නැහැ  ඒ කශරට  පිළිබඳ අප ශමොන විධි ට 

කටයුතු කර් න ඕන ා ිර කශ. ඒ ඕන ම මශෆි ශවක් බිඳ ාම් න 

පුළුව්   ක්ති ක්  මහජන බක ක් අපට කබශ දීකශ තිශබනවශ. ඒ 

නි ශ අපි ඒ මහජන බක  ේපශ ෝගි කරගත යුතුයි. ජනතශව 

ශවනුශව්  ේපපතම ශ ේව ක් කරන ආණ්ඩුවක් හැටි ට  

ජනතශවශේ අයිතිවශසිකම් ශවනුශව්  කාශ කරන  කටයුතු කරන 

ආණ්ඩුවක් හැටි ට අපි ඒ ිරසිම මශෆි ශවකට  ටත් වි  යුතු 

නැහැ.  මහර විට මහශ පපතමශට ශකොම්පැනි ශව් න පුළුව්   

multimillion dollar companies ශව් න පුළුව්   ජශතය් තර 

ශකොම්පැනි ශව් නත් පුළුව්   ඒ සි ලුශානශශේ මුාල්වකට අප 

 ට ශව් න ඕන  නැහැ ිර න කශරට  මතක් කරමි්   අපට 

දීකශ තිශබන මහජන බක  තුළි්  ශම්  ම්බ් ධශ ්  කඩිනමි්  

කටයුතු කර් න අව ය  ක්ති  අශප් ගරු අමශතයතුමශට කැශබ්වශ 

ිර ශ ප්රශර්ානශ කරමි්  මම නිහඬ ශවනවශ. ශබොශහොම  ාතුතියි. 
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ෙරු චමින්ද වි පේසිංරි මහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விசஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

මුකසුශ්  ගරු ම් ත්රීතුමනි  අශප් හිතවත් නිමල් පි ති ා  

ම් ත්රීතුමශ ශගන ආ  භශව කල් තැබීශම් ශ ෝජනශශ  තිශබ් ශ්  

ිතශ වැාගත් කශරට ක්. ශම් වැාගත් කශරට  හැම ාශම මතු 

ව් ශ්  ශමව්  වූ විදුලි අර්බුා ක් නිර්මශට  වන වකවශනුවක 

විතරයි. ඒ ශවකශවට බකශේ සිටින ආණ්ඩුශව්  ශමවැනි ශ ෝජනශ 

එනවශ; ඒ ගැන අාහ ා ිදිපතපත් ශවනවශ.  ගරු ශප්රේම්නශත් . . 

ශාොකවත්ත ම් ත්රීතුමශ ිර වශ වශශේ  එතුම් කශශේ එරට හාන 

ශ ෞභශගයශේ ාැක්මඑ ප්රතිපත්ති ප්රකශ නශේ තිශබන ශ ෝජනශ 

මහ ශපොශළොශ  ක්රි ශත්මක වි  යුතුයි. ඒවශ මහ ශපොශළොශ  

ක්රි ශත්මක ශනොවුටශ ිර න කශරට  තමයි අපටත් ිර ් න 

තිශබ් ශ් .  

හැබැයි  හැම ශා කටම ශකොවිඩ් ව ාංගත  මුකට ාමශ කටයුතු 

ිරීම ිර න කශරට  නිවැරැදි ශව් න ඕන . ශමොකා  යශේා 

579 580 



පශර්ලිශම්් තුව 

ශකොශහශාෝ බක ක්ති ඇමතිවර ශ ිර නවශ අපි ාැක්කශ  ශම් විදුලි 

අර්බුා ට ශකොවිඩ් ව ාංගත  ශහේතු වනවශ ිර ශ කවුරු ශහෝ 

ිර නවශ නම් එතුමශ ඒක පිළිග් ශ්  නැහැ ිර කශ. මම හිතනවශ  

රශජය ඇමතිතුමශත් බක ක්ති ඇමතිතුමශ ප්රකශ  කළ මතශේම 

ි් නවශ ඇති ිර කශ. ශම්කට බකපශ් ශ්  ශකොවිඩ් ප්ර ාන  

ශනොශවයි  ගරු රශජය ඇමතිතුමනි.  

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  ශම්ක තමයි ශම් රශට් 

ශ  පශකනශේ තිශබන ජරශජීර්ට තත්ත්ව . පසුශපළ ම් ත්රීවරු 

ඇවිල්කශ තම් ශේ ඡ් ාවකට -මනශපවකට- වටිනශකමක් ශාමි්  

තම්  ාිරන හපත ශ  -නිවැරැදි ශ - සි ධ වි  යුතුයි ිර න 

ශ ෝජනශව   භශවශ ්  කරනවශ.  හ පශකන ආණ්ඩුව තුළ අපිත් 

ඒක කළශ. හැබැයි  ිහළ ි් න නශ කත්ව  ශමොකක්ා 

කර් ශ් ? ඒ අ  විදුලි  ශපෞ ගලික ආ තනවලි්  කබශ ගැනීම 

 ඳහශ ිතශම ආ ශශව්  කටයුතු කරනවශ. අපි ා් නවශ  ශම් 

ශවකශශ  තබතුම් කශ එඒ ා පවර්එ ිර න ශපෞ ගලික 

ආ තනශ ්  විදුලි  මික දී ග් ශ්  වැඩි මිකට බව. 

ශම්ක තමයි සි ධ ශව් ශ් .  යළ ට එල්එ් ජී පශශවන 

බකශගශර ශග් වයි.  එශ ේ වැඩි මිකට විදුලි  මිකදී ගැනීමට  පශර 

හාශ ගැනීම  හ එ  වළක්වශ ශනොගැනීමත්  ඒ මුාල් වාංචශව නැති 

කර ග් න බැපතකමත් තමයි සි ධ ශවකශ තිශබ් ශ් . ශම්ක 

තබතුම් කශශේ ආණ්ඩුව විතරක් කරනවශ ිර කශ මම ශචෝානශ 

කර් ශ්  නැහැ. ශම  දීර්ඝ කශක ක් ති ාශ ේ පැවතුණු ශා ක්. 

ඒක තමයි  ේා  ගම්ම් පික ඇමතිවර ශත් ිර න කශරට . ඒ 

කශරට  නිවැරැදි කර් න පුළුව්  නම්  ශම් පුනර්ජනනී  

බක ක්ති ට වඩශ   වග ිරවයුතු මුාල් ප්රමශට ක් ශහොරශ ක ම 

නතර ිරීම  ඳහශ කටයුතු කර් න පුළුව්  ිර ශ මම හිතනවශ. 

ඒක අනිවශර් ශ ්  කර් න ඕන . හැබැයි  අපි ශනොාිරන  අපි 

ශම් ශ ෝජනශ කරනවශට වඩශ එහශ ගි  ාැවැ් ත මූකය වාංචශවක්  

ශහොරකමක් දීර්ඝ කශක ක් ති ාශ ේ ශවනවශ. ඒවශට  ම්බ් ධ වන 

පුරුක් කවුා   ඒ කටයුතුවක ශ ශා් ශ්  කවුා ිර කශ ඇමතිතුමශ 

ා් නවශ. ඒක අපිත් ා් නවශ. අපිත් ඒ ගැන ශනොා් නවශ 

ශනොශවයි. ඒ නි ශ ශම් කශකකණ්ණි ශ  පශකන වයශපශර  තුළ 

සිටිමි්  තම් ශේ බඩ කට පුරවශ ග් නශ ඒ වැඩ පිළිශවළ නතර 

ශව් න ඕන . එම වැඩ පිළිශවළ නතර වුශටොත් ශම් 

ම් ත්රීවරු් ශේ අ ශඳෝනශව නැතිශවකශ  රශට් ජනතශව ශවනුශව්   

තිශබන තබතුම් කශශේ ආණ්ඩුශ  ත  ාැක්ම  ැබැවි් ම 

ක්රි ශත්මක කර ග් න කටයුතු කර් න පුළුව් .  

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  තබතුමශ නිශ ෝජන  කරන 

හම්බ් ශතොට දි ා්රික්කශේ තිශබන ෙඒ ාපවර්ෙ ශපෞ ගලික 

ආ තන  ාැ්  ඩී ල් මිකදී ග් ශ්  IOC එශක් ; ාැ්  IOC 

එශක්  වැඩි වූ මිකට ඩී ල්  ග් නවශ. එතැනත් ශපොඩි රහ ක් 

තිශබනවශ. ශමොකා  ශම් වැඩි වීම කශළේ බකප මකට.  ාැ්  

බක ක්ති  ශා් න අපට IOC එශක්  ිනිජ ශතල් ග් න වනවශ 

ිර කශ ඇමතිවර ශ ිර වශ. ඇමතිවර ශ එශහම ිර පු ගම් ම 

ි් දි ශශ  IOC එක ශතල් මික වැඩි කළශ. ාැ්  ඒ ාපවර් 

ආ තන  කර් ශ්  ශමොකක්ා? IOC එශක්  ඩී ල් අරශගන 

රජ  ශවනුශව්  විදුලි  නිෂාපශාන  කරනවශ. රජ  ඒ විදුලි  මිකදී 

ග් නවශ.  කාංකශ ිනිජ ශතල් නීතිගත  ාං ාාශශව්  ශතල් ග් න 

පුළුව් කම තිබි දී ග් ශ්  නැත්ශත් ඇයි  ගරු රශජය ඇමතිතුමශ? 

ශම් න ශම්ක තමයි ශහො ් න ඕන . ශමතැන තමයි ගනුශානුව 

සි ධ ව් ශ් . ශම් ගනුශානුව හරහශ ර ශට් ජනතශව අා ාැවැ් ත 

පීඩන ක ි් නවශ. ඒ පීඩනශේ අව ශන   ශමොකක්ා? රශට් 

ජනතශව කළුවශර් ි් න බ යි.  එතශකොට ජනතශවශේ වානික 

ජීවිත  අඩපට වනවශ. තවු් ශේ එදිශනාශ කටයුතු ක්රි ශත්මක 

කර් නට බැපත වනවශ. ඒ නි ශ ශම් ආණ්ඩුශව්  සි ධ ශව් ශ්  

ශමොනවශා ිර කශවත් රශට් ජනතශව ශහො ් ශ්  නැහැ. තවු්  ට 

අව ය කර් ශ්  විදුලි . වග ිරව යුතු තරුට රශජය ඇමතිවර කු 

හැටි ට තබතුමශ ශම්වශ කර් න ිඩ ශා් න එපශ.  නිර්භ ව ශම් 

ගැන ිර ් න. නැත්නම් තබතුමශශේ රශජය ඇමතිකමත් නැති  

ශවයි. සුසිල් ශප්රේමජ ් ත මැතිතුමශ ශපොළට ගිහිල්කශ ිර වශ 

වශශේ නැතිව  ශම් ගරු ම් ත්රීවරු් ට ඇත්ත ිර ් න. ාැ්  

ඇත්තටම ආණ්ඩු පක්ෂශේම ම් ත්රීවරු ශම් ප්ර ාන  අහන තැනට 

පත්ශවකශ තිශබනවශ. ඇයි ඒ? ශම් වැඩ පිළිශවළ පිළිබඳ  අර්බුා 

තිශබන නි ශ. තබතුමශ තී් දුවක් ක්රි ශත්මක කරනශකොට ිහළි්  

බශධශ ඇති වනවශ. බශධශ නැතිවශ ශනොශවයි. විශ ේෂශ ් ම පසුගි  

කශකශේ යුගානවි  ඇශමපතකශවට ශා් න ගි  ගිවිසුම ගත්ශතොත්  

ඒවශ සි ධ වුශණ් ශකොශහොමා? අාශළ ඇමතිවර ශ කල් ති ශ 

ශට් ඩර් පටිපශටි  අනුගමන  කරකශ නිවැරැදි වැඩ පිළිශවළක් ඒ 

 ඳහශ ක්රි ශත්මක කළශ  ිර න කශරට  අපි ා් නවශ. හැබැයි  

ිහළි්  ආපු බකප ම් අනුව ඒක ශම් විධි ට කබශ ශා් න කටයුතු 

කළශ. ඒ ඇමතිවර ශ ශකොචිචර වැඩ ාැම්මත්  ශකොචිචර ක  

ගැහුවත් එතුම් කශට වැඩක් කර් න බැපත වුටශ. අව ය 

පු ගක ් ට  අව ය වන විධි ට  අව ය විධි ට වැශඩ් සි ධ 

වුටශ. ඒ නි ශ අශප් ශම් කාශ හැ්  ශඩ්ගත වනවශ හැශර් න 

ශවන කශරට ක් සි ධ වනවශා ිර කශ බරපතළ ප්ර ාන ක් 

තිශබනවශ  මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි. ශම්  ැබ  විදුලි 

අර්බුා ට ප්රධශනම ශහේතුව ආණ්ඩු ගටනශවක් තම් ශේ ගජ 

මිතුර්  එක්ක එකතුශවකශ  කරන මහශ වාංචනික ගනුශානු බව අපි 

ා් නවශ. ඒ නි ශ  පුනර්ජනනී  වැඩ පිළිශවළට  ් න කලි්   

මුලි් ම  වර්තමශනශේ විදුලිබක අමශතයශාං   හශ බක ක්ති 

අමශතයශාං   හරහශ සිදු වන ශම් වැඩ පිළිශවළ නවත්ව් න අපි 

කටයුතු කළ යුතු වනවශ. ඒ මඟි්  මීය ට වඩශ  ාංත්ත ප්රමශට ක් -මීය ට 

වඩශ කශභ ක්- අපට ිතුරු කර ග් න පුළුව් .  

ගරු රශජය අමශතයතුමනි   තබතුම් කශ ශ ෝජනශ කරන සූර්  

බක වැඩ පිළිශවළත් ශම් වනශකොට ක්රි ශත්මක වනවශ.  මම 

ා් නවශ  ශපෞ ගලික ආ තන ගටනශවක් ශම්  ම්බ් ධශ ්  

ක්රි ශත්මක වන බව. හැබැයි  ඒවශට වි ශක බශධශ තිශබනවශ. ඒවශට 

බශධශ කර් ශ්  කවුා? එශක  බශධශ කර් ශ්  ශමොකක් 

අරභ ශා? තවු් ට ශම් වැඩ පිළිශවළ තවත් දියුණු කර් න 

පුළුව් ; ශම් වැඩ පිළිශවළ දියුණු ිරීම  ඳහශ අතහිත ශා් න 

පුළුව් . ශම් ශවනුශව්  මහශ වි ාමක්  ් ශ්  නැහැ. ඒ 

ආ තනවකට තමු් නශ් ශ ේකශ අලුත් නීති ශගශන් න ඕන  

නැහැ. මම ා් නශ විධි ට ශම් වනශකොට ආ තන ගටනශවක් ශම් 

solar වයශපෘති ක්රි ශත්මක කරශගන  නවශ  ගරු රශජය 

ඇමතිතුමනි. ඒවශ grid එකට ාැ්  එකතුශවකශ තිශබනවශ. හැබැයි  

ඒවශ සිදුව් ශ්  ම් ාගශමීය ව. ඒවශ මහශ පපතමශටශ ්  කර් න 

බැපතශවකශ තිශබ් ශ්   ඒවශ මහශ පපතමශටශ ්  කර් න ිඩ 

ශා් ශ්  නැත්ශත් ශමොන බකප ම්  ටශත්ා ිර න කශරටශ 

හපත ට ශහො ශ බකශ ඒවශට වි ුගම් කබශ දු් ශනොත්  ශම් වයශපෘති 

නිසි පපතදි ක්රි ශත්මක  කර් න පුළුව්  ශවයි ිර ශ මශ හිතනවශ  

ගරු රශජය ඇමතිතුමනි.  පුනර්ජනනී  බක ක්ති    ක්රි ශත්මක 

ිරීම  ඳහශ තිශබන බශධශ සි ල්ක අපට ිවත් කර ග් න පුළුව් . 

ශම් ඒකශධිකශර  වටශ ි් නශ වූ රශජය - ශ  පශකන  කඳවුරට 

තරශතිරම ශනොබකශ අව ය ාඬුවම් කබශ ශා් න පුළුව්  

කශ ේරුකශව ශකොතැනි්  ශහෝ නිර්මශට  කර ගත්ශතොත් ශම් 

රශට් ජනතශවට අව ය ඒ  ැබ  ආශකෝක  නිර්මශට  කර් න 

පුළුව්   ක්ති  කැශබ්වි ිර ශ මම හිතනවශ.  

ඒක ශකොතැනි්   කළත් අපට ප්ර ාන ක් නැහැ. ගරු 

ඇමතිතුමනි  අපි ි් න කශකශේ  අශප් නිශ ෝජන  තුළ කවුරු්  

ශහෝ ඒ කශර්    කරනවශ නම්  ඒකයි වි  යුත්ශත් ිර න 

කශරට යි මශ ශ ෝජනශ කර් ශ් .  

ගරු රශජය ඇමතිතුමනි  ශම් වශශේ කශක ක රශට් ජනතශව 

ාැඩි අ ශධශරට කට කක් ශව් න ිඩ ශා් න එපශ. ශකොවිඩ් 
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ව ාංගත  ිදිපත ට ාැම්මශට ප ාශ ේ රශට් ජනතශව කල්පනශ 

කරනවශ  එත   ව ාංගත ක් ති නවශ. ඒ ව ාංගත   ශම්කට 

බකපශනවශඑ ිර කශ. නැහැ  එශහම ශවකශ  නැහැ. එශහම 

ශනොශවයි. ව ාංගත ත්  ව ් ත ක් කරග් න  න වැඩ පිළි ශවළ 

ගැන රශට් ජනතශව ා් නවශ. ඒක තමයි හශල්වකට සිදුශවකශ 

තිශබ් ශ් . අශප් රශට් තිශබ් නශ වූ ධශනයශගශර සි ල්ශකහි 

ිතිහශ   පිළිබඳව මම තබතුමශට අලුති්  ිර ් න  ් ශ්  

නැහැ  තබතුමශ අනුරශධපුර දි ා්රික්කශේ ජීවත් ශවන ශකශනකු 

නි ශ. ාැ්  ශමොකක්ා ඒ ශගොවි බිම්වකට සි ධශවකශ තිශබ් ශ් ? 

ශපොශහොර ශනොදී  වගශ කර් න අව ාාශව ශනොදී   ාැ්  ශමොකක්ා  

කරකශ තිශබ් ශ් ? ාැ්   ි් දි ශශව්   චීනශ ්  ශහොඳට හශල් 

ටික එනවශ. ඒ එ් ශ්  ශකොශහොමා? ඒ ගනුශානුව සි ධ වුශණ් 

ශකොයි විධි ටා? ඒ ගනුශානුව හරහශ  ල්ලි ගිශේ කශටා? ඒ 

ගනුශානුව හරහශ අාටත් ශකොමි ා එ් ශ්  කශටා? ිරශකෝ එකිර්  

කී ක් එනවශා  ශමට්රික්ශටෝ  එකිර්  කී ක් එනවශා ිර කශ අා 

රශට් ජනතශව ශනොා් නවශ ශනොශවයි. ශම් ආර්කයක පීඩන ට 

එශකොවිඩ්  ශකොවිඩ්  ශකොවිඩ්එ ිර න කශරට  ාශකශ  අලුත්ම 

ග ශක ම  ඳහශ ශකොවිඩ් ව ාංගත  පශවිචිත් කර් න එපශ ිර න 

කශරටශව අපි ශම් ආණ්ඩුවට පැහැදිලිව ිර නවශ.  

ගරු දුමි් ා දි ශනශ ක රශජය ඇමතිතුමනි  නවක ම් ත්රීවරු්  

හැටි ට ශ ෝජනශ කරන ශම් වැඩ පිළිශවශළහි  ශර්ාකභශව  

කඩිනම් කර් න පුළුව්  වැඩ ටහනක් තබතුමශ ිදිපතපත් 

කර් න. තබතුමශ ශම් ශවනුශව්  ශම් වන ශකොට අරශගන 

තිශබන වැඩ පිළිශවළ ශමොකක්ා ිර කශ ිර ් න. ගරු දුමි් ා 

දි ශනශ ක රශජය ඇමතිතුමනි   රශජය ඇමතිවර ශ හැටි ට අපි 

ිර න කශරටශවකට එහශ ගි  තීරට තබතුමශ අරශගන ඇති. ඒ 

වැඩ කටයුතු ශකොයි තරම් කශක ිර්  අව ්  කර් න පුළුව් ා  

ඒවශ  අව ්  ිරීම  ඳහශ තිශබන දීර්ඝ කශලීන  ැකසුම 

ශමොකක්ා  මධය කශලීන  ැකසුම ශමොකක්ා  ශකටි කශලීන 

 ැකසුම ශමොකක්ා ිර කශ අපි තබතුමශශග්  ාැන ග් නට ආ යි. 

ශම් සි ලු ශ වල් ශ ෝජනශවකට පමටක් . මශ ශවකශ  අව ශනශේ 

කාශවට පමටක් . මශ ශවකශ රශට් ජනතශව දුක් විඳිනවශ නම් 

තශබ්ත්  අශප්ත් ශ  පශකන තනතුරු වැඩක් ශව් ශ්  නැහැ.  

අපි ගමට ගි ශම  අශප් ගම තිබුටශටත් වඩශ ශනොදියුණු ගමක් 

බවට පත් ශවකශ තිශබනවශ. රට තිබුටශට වඩශ එහශ ගි  ශනොදියුණු 

රටක් බවට පත් ශවකශ තිශබනවශ. එ ට  ැබවි් ම වගිරව යුත්ශත් 

ශ  පශකන  කරන අපි. තබ ආණ්ඩු පක්ෂශේ  අපි විපක්ෂශේ. 

හැබැයි  අශප් වගකීම් අපි පැහැර හැරකශ තිශබනවශ. ඒ වගකීම 

පැහැර හැරකශ තිශබ් ශ්  අශප් නශ කශ ෝ. ිහළ තනතුරු ාරන 

අ  කරන වැරැදිවකට තළුව නමකශ  ඒ ගනුශානු ශහොඳයි ිර කශ  ඒ 

ගනුශානුවකට අත් ේා කශරශ ෝ ශනොවී කශ ේරුකශව ශකළි්  

ති ශශගන ඒ ගනුශානුවකට විරු ධ ශව් න පුළුව්  හයි  තිශබන 

වැඩ පිළිශවළක් ිදිපතශේ දී ක්රි ශත්මක කර් න. මූකශ නශරූඪ ගරු 

ම් ත්රීතුමනි  එතශකොට විදුලි අර්බුා ත්  රශට් අශනකුත් අර්බුා 

සි ල්කත් අව ්  කර් න පුළුව්  වැඩ පිළිශවළක්  ර ශට් 

අනශගත  ශවනුශව්  නිර්මශට  කර් න අපට පුළුව්  ිර න 

කශරට  මතක් කරනවශ.  

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  මට තව ශවකශව තිශබනවශා? 

 

 
ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

විපක්ෂ ට ශව්  කරපු ශවකශව තිශබන නි ශයි මම බශධශ 

ශනොකර හිටිශේ. නැත්නම් ාැ්  වනශකොට තබතුමශ විනශඩි අටක් 

කාශ කරකශ තිශබනවශ. තව ශවකශව ශා් න පුළුව්   තබතුමශට. 

ෙරු චමින්ද වි පේසිංරි මහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விசஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු රශජය ඇමතිතුමනි  බක ක්ති අර්බුා ට ප්රධශනම ශහේතුව  
හැටි ට අපි හුගනශ ගත්ශත් ජක විදුලිශ ්  පමටක් විදුලි  
නිපාවීම. ජක විදුලි බක  නිෂාපශාන  කර් න පුළුව්  ප්රමශට  
අපි ා් නවශ. ජක විදුලි  නිෂාපශාන  කර් න පුළුව්  ප්රමශට  
ා් නවශ වශශේම  ඒ ජකවිදුලි නිෂාපශාන  ිරීම  ඳහශ ේපපතම ට 
 ් න පුළුව්  කශකවකවශනුවත් අපි ා් නවශ. එශහම නම් අා 
ශමොකක්ා ශවකශ තිශබ් ශ් ? මීය ට මශ  කට  එකහමශරකට 
කලි්  මහශ ාැවැ් ත වර්ෂශවක් කැබුටශ. හැබැයි  ඒ වර්ෂශවලි්  
කැබුණු වතුර ප්රමශටශ ්  ශම් රටට අව ය මුළු විදුලිබක ප්රමශට  
නිෂාපශාන  කර් න පුළුව්  හැිර ශව අපට  කැබිකශ නැහැ; 
කැශබ් ශ් ත් නැහැ. අ් න එතැනත් සි ධ ශවනවශ මශෆි ශවක්. 
ඇයි? තවු්  ා් නවශ  අපට අව ය විදුලිබක  ජක විදුලිශ ්  
ේත්පශාන  කරකශ ගබඩශ කර ගත්ශතොත් ශපෞ ගලික 
ආ තනවලි්  මිකදී ගැනීශම් ප්රමශට  අඩු ශවනවශ ිර කශ. ඒ 
ගැනත් ශහො කශ බක් න  ගරු රශජය ඇමතිතුමනි. තබතුම් කශ 
ිර නවශ   වතුර නැහැ  ජකශ  හිඳිකශ තිශබනවශ  ිර කශ. එශහම 
නම්  ජකශ  හිඳීම තුළ සි  ට 40ක් විතර අපට ජකශ ්  
ේත්පශාන  කරන විදුලි  අහිමි ශවකශ තිශබනවශ. හැබැයි  ඒවශට 
 ම්බ් ධ ශව් ශ්  කවුා  ඒවශට  ම්බ් ධ වුශණ් ශමොන 
ආකශරශ ් ා ිර න කශරටශත් ශහො ් න පුළුව්  ාැනුම   වි 
 ක්ති  තිශබන ආණ්ඩුවක් තමයි තබතුම් කශශේ ආණ්ඩුව.  

සුසිල් ශප්රේමජ ් ත හිටපු රශජය ඇමතිතුමශ ශපොශළේ ගිහිල්කශ 
කරපු ඒ කාශව ගැන තබතුම් කශශේ ආණ්ඩුශ  ම් ත්රීවරශ ක් 
ිර වශ  එඒක ශ  පශකන කුම් ත්රට ක්  ඒ  ම්බ් ධ බු ධි අාං  
ශතොරතුරු කැබුටශඑ ිර කශ. එශහම නම් තබතුම් කශ හැම 
අර්බුා ක්ම ශවන ශකොට ඒක ාැන ග් න ඕන  ශ් . 
මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  රශට් ජනතශව මහ පශරට බැහැකශ 
ප්ර ාන ගැන ිර න ශකොට  ිර නවශ  එශම්ක කුම් ත්රට ක්එ 
ිර කශ. එශහම නම් ශම් කුම් ත්රට ත් කශශේා ිර කශ ශහො ශ 
ග් න පුළුව් . ඒ කුම් ත්රට  කර් ශ්  කුමක් අරභ ශා ිර කශ 
ශහො ශ ග් න පුළුව්  ාැනුම තිශබ දී ශම් රශට් ජනතශව ශනොම  
 ව් න  ශම් රශට් ජනතශව බ  කර් න  ශම් රශට් ජනතශව 
ශමෝඩ ්  බවට පත් කර් න අව ය  ශධක හා් න එපශ. ඒවශට 
 ම්බ් ධ ශව් ශ්  ශවන කවුරුවත් ශනොශවයි. ඒවශට  ම්බ් ධ 
ශව් ශ්  ශම් ආණ්ඩුව නිශ ෝජන  කරන ිහළ ශ  පශකන 
අධිකශපත . තබතුමශ ශනොශවයි. තබතුමශ  මහර ශවකශවට ඒ ගැන 
ා් නවශ ඇති.  

ා් නවශ වුටත්  ඒ ශ වල් ශනොා් නවශ වශශේ ි් න එපශ 
ිර න ිල්ලීමයි අපි කර් ශ් . ශමොකා  ාැ්  බරපතළ අර්බුා ක 
රට තිශබ් ශ්  ගරු රශජය ඇමතිතුමනි. අපි ා් නවශ  ශම් 
ශමොශහොත වනවිට ඩී ල් නැහැ. ඩී ල් නැති ශවචිච ගම්  විදුලි 
කප්පශදුව සි ධ ශවනවශ. විදුලි කප්පශදුව සි ධ ශවචිච ගම්  
ශමොකා ශව් ශ් ? විදුලි  නැති වීම බරපතළ විධි ට රශට් 
ආර්කයක ට බකප ම් කරනවශ  ගරු රශජය ඇමතිතුමනි. පුාංත් 
ශගාරක ි් න බුකත්විට හාන මනු ා  ශශේ ිඳකශ 
කර්මශ් ත ශකශවක් ාක්වශ වන ඒ වැඩ පිළිශවළට මහ වි ශක 
පශඩුවක් ඒ තුළි්  සි ධ ශවනවශ. ඒ පශඩුව ාරශ ග් න ශව් ශ්  
රශට් ජනතශවට  ඒ පශඩුව ාර් නට ශව් ශ්  ශම් රශට් දුක් විඳින  
ශපොශළොශ  ප  ග ශ සිටින පුාංත් මනු ා  ශට. ඒ නි ශ ශම් 
අර්බුා ට  ාකයර වි ුගමක් තබතුමශ තුළි්   තබතුමශශේ රශජය 
අමශතයශාං   තුළි්   තබතුමශශේ ශර් ඇ  ඇමතිවර ශ තුළි්  
නිර්මශට  ශව් නට ඕන  ිර ශ මශ හිතනවශ. එවැනි ාක්ෂතශවක් 
තිබුටත්  හැිර ශවක් තිබුටත් ඒවශ වචනවකට  මශධය 
 ාංාර් නවකට . මශ ශවකශ තිශබන බව අපට ශපශනනවශ. ඒ නි ශ 
ශ ෞභශගයශේ ාැක්ම ශකශ ේ ශවතත්  ාැ්  කළුවශර් ි් න 
ශ ෞභශගය  රශට් ජනතශවට නිර්මශට  ශවකශ තිශබනවශ  ිර න 
කශරට  ප්රකශ  කරමි්  මශ නිහඬ ශවනවශ.   

 ාතුතියි.  
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පශර්ලිශම්් තුව 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ව ් ත  ශපශබණ්ඩශර ම් ත්රීතුමශ.  තබතුමශට විනශඩි 

පහක කශක ක් තිශබනවශ. 

 
 

[අ.භශ. 4.09] 

 

ෙරු වසන්ත යාොබණ්ඩාර මහතා 
(மாண்புமிகு வசந்த யாப்பாபண்டார)  

(The Hon. Wasantha Yapabandara) 

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  අශප් ගරු නිමල් පි ති ා  

ම් ත්රීතුමශ අා දින  භශව කල් තබන අව ාාශශ  ිදිපතපත් කළ ශම් 

වැාගත් ශ ෝජනශව පිළිබඳව කරුණු ාක්ව් නට අව ාාශව කබශ දීම 

ගැන තබතුමශට  ාතුතිව් ත ශවනවශ.  

ඇත්තටම අශප් ගරු නිමල් පි ති ා  ම් ත්රීතුමශ ිදිපතපත් කළ 

ශ ෝජනශශව්  මතු කළ කශරට  මහනුවර දි ා්රික්කශේ ේඩගක 

ශාශබොක්ක  ගකමුදුන  මැාකැශල් ිර න හුශාකකශ 

ගම්මශනවකටත් අාශළයි ිර කශ මශ වි ාවශ  කරනවශ. අශප් ගරු 

රශජය අමශතයතුමශ ශපෞ ගලිකවත් ඒ ගැන ා් නවශ. ඇත්තටම මම 

ා් නශ විධි ට ඒ ගම්මශන තමයි මහනුවර දි ා්රික්කශේ 

දුෂාකරතශශව්  ිහළම ගම්මශන. ඒ ප්රශ  වක අලි-මිනි ා ගැටුම 

ිතශම ප්රබකව තිශබනවශ. ඇත්ත ව ශ ් ම ඒ ප්රශ  වකට 

 ශමශනය ජක විදුලි  කබශ ශා් න පුළුව් කමක් නැහැ. ඒ නි ශ 

ගරු රශජය අමශතයතුමනි  තබතුමශශේ කශරුණික අවධශන  

තවදුරටත් ඒ ප්රශ  වකට ශ ොමු කර් න ශවනවශ. ශමොකා  

සුනිතය බක ක්ති අධිකශපත  හරහශ එම ප්රශ  වකට විදුලි  කබශ 

දීමට ශ ෝජනශ කර තිශබන වැඩ පිළිශවශළේ ිරසි ම් ප්රමශා ක් 

තිශබන බව මශ තබතුමශට පව ් න ඕන . ේඩගක ශාශබොක්ක  

ගකමුදුන  මැාකැශල් ිර න ගම්මශන ිරහිපශේ  ශමශනයශ ්  

පවුල් 80ක් වශශේ ප්රමශට ක් සිටිනවශ. ඒ නි ශ ඒ පිළිබඳව 

තබතුමශශේ කශරුණික අවධශන  ශ ොමු කර් න ිර න ිල්ලීම 

මශ කරනවශ. 

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  ේඩුදුම්බර මැතිවරට බක 

ප්රශ  ශේ මීය මුශර් ිර න ප්රශ   ට ජශතික විදුලිබක ප ධති  

හරහශ විදුලි  කබශ දීමට පසුගි  කශකශේ අශප් රජ  කටයුතු කළශ. 

ඒ නි ශ ඒ ප්රශ   ට තිබුණු සුනිතය බක ක්තිශේ  එශ ේ නැත්නම් 

කුඩශ පපතමශට ජක විදුලි බකශගශරවක අව යතශව ිවත් ශවකශ ගි ශ. 

නමුත් ශම් ශවනශකොට මීය මුශර් කයිකශවක විදුලි පශපතශභෝගික 

 මිති ත්  මීය මුශර්ම තිශබන පු ා ැල්ක විදුලි පශපතශභෝගික  මිති ත් 

අක්රි  ශවකශ තිශබනවශ  ගරු රශජය අමශතයතුමනි. ඒ නි ශ 

තබතුමශශේ කශරුණික අවධශන  ඒ  ඳහශ ශ ොමු කර් න. 

ශමොකා  කයිකශවක විදුලි පශපතශභෝගික  මිති   හ පු ා ැල්ක විදුලි 

පශපතශභෝගික  මිති  ක්රි ශත්මක කළ කුඩශ පපතමශට විදුලි බකශගශර 

අපට අතයව ය ශවකශ තිශබනවශ  විදුලි  කබශ දීම . මශ කරන  

ශමව්  අව ාාශවක.  

ගරු රශජය ඇමතිතුමනි  තබතුමශ ා් නවශ ඇති ශකෝක බැාංකු 

ආධශර  ටශත් යුනිශඩෝ වයශපෘති  හරහශ ශම් ිර න ේඩුදුම්බර 

ප්රශ  ශේම ිරශකෝශවොට් 40ක ධශපතතශවක් ඇති විදුලි බකශගශර ක් 

හාකශ තිශබන බව. මම ා් නශ විධි ට ඒ  ඳහශ ජක  පශවිචිත් 

ිරීමට අව ය අනුමැති  කැබී නැහැ. ඒ වශශේම බක ක්ති   ඳහශ 

අව ය බකපත්ර කැබී නැහැ. ශමම යුනි ශඩෝ වයශපෘති  අා 

ශවනශකොට අක්රි  තත්ත්වශේ පවති් ශ් . යුනිශඩෝ වයශපෘති  

හරහශ මිලි න ගටනක මුාල් වි ාම් කර ේඩුදුම්බර මැතිවරට 

බක ප්රශ  ශේ හාශ තිශබන ශම් කුඩශ පපතමශට විදුලි බකශගශර  

පිළිබඳව ශපෞ ගලිකව ා් නශ ශකශනකු විධි ට මශ තබතුමශට  

ශ ෝජනශ කරනවශ  කරුටශකර ශමම වයශපෘති  නැවත 

නවීකරට  කරකශ අශප් ප්රශ  ශේ ජනතශව ශවනුශව්  එම විදුලි 

බකශගශර   ක්තිමත් කර් න ේාවු කර් න ිර කශ. 

ගරු රශජය අමශතයතුමනි  මධයම පළශත්  භශ ව විසි්  

ශතල්ශාණි  ප්රශශ ශී  ශල්කම් ශකොට්ධශ ශේ හීල් ත  ආරිතව 

කුඩශ ජකවිදුලි බකශගශර ක් ිදිකර තිශබනවශ. ඒක ිරශකෝශවොට් 

24ක් වශශේ ධශපතතශවක්  ප න ජක විදුලි බකශගශර ක්. 

ඇත්තටම අශප් ගරු නිමල් පි ති ා  ම් ත්රීතුමශ ිදිපතපත් කළ 

ශ ෝජනශව ිතශම කශලීන ශව් ශ්  ශඩොකර් පිළිබඳව වි ශක 

ගැටලුවක් තිශබන අා වශශේ කශක ක ශමවැනි කුඩශ පපතමශට 

විදුලි බකශගශර තවදුරටත් පට ගැ් වීම හරහශ ිතශ වි ශක විශ   

විනිම  ප්රමශට ක් ිතුරු කර ගැනීමට පුළුව්  වන නි ශයි. ඒ 

ිර ් ශ්  ිනිජ ශතල්  හ ගල් අුරු ශවනුශව්  ශව්  ිරීමට 

සිදු වන මුාල් අපට ිතුරු කර ග් න පුළුව්  ශවනවශ  ශමවැනි 

වයශපෘති හරහශ. ඒ නි ශ මම තබතුමශශග්  ිල්ලීමක් කරනවශ  

ශම්වශ  ම්බ් ධව අවධශන  ශ ොමු කර් න ිර කශ.  

මහනුවර දි ා්රික්කශේ වශශේම කාංකශශ  අශනක්   ම 

දි ා්රික්ක කම ජශතික ප ධති  හරහශ විදුලි බක  කබශ ගැනීමට 

ශනොහැිර ජනතශව ශවත සුනිතය බක ක්ති  හරහශ විදුලි බක  

කබශ දීම ශවනුශව්  තබතුමශ වි ශක ේත් ශහ ක් ාරන බව මම 

ශපෞ ගලිකවත් ා් නවශ. 

එම නි ශ මම හිතනවශ තබතුමශට ශම් වැාගත් අව යතශව ිටු 

කර් න පුළුව්  ිර කශ. ගරු රශජය අමශතයතුමනි  මම 

විශ ේෂශ ් ම ශම් ේඩගක  ශාශබොක්ක  ගක මුදුන  මැා කැශල්  

හීල් ත   මීය මුශර් ිර න ප්රශ   පිළිබඳ අවධශන  ශ ොමු කර් ශ්  

ශම් නි ශයි. තබතුමශ ා් නවශ පසුගි  ාව ක අතිගරු ශගෝධශභ  

රශජපක්ෂ මැතිතුමශ ශම් ප්රශ   ට පිවිසිකශ රශජය ආ තනවක  හ 

අමශතයශාං වක අවධශන  ශම් ප්රශ   ශකශරහි ශ ොමු කරව් නට 

කටයුතු කළ බව.  මම හිතනවශ පසුගි  කශක වකවශනුවක 

ේඩුදුම්බර වශශේ ප්රශ  වකට කැබුශණ් නැති අවධශන  අා වන 

විට ශම් පුනර්ජනනී  බක ක්ති වැඩ පිළිශවළ හරහශ කැශබමි්  

පවතිනවශ ිර කශ. ේඩුදුම්බර ිර ් ශ්  ප්රශශ ශී  ශල්කම් 

කශර් ශක ක් පවශ තිබුශණ් නැති ප්රශ   ක්. පසුගි  ාව ක 

අතිගරු ජනශධිපතිතුමශ තමයි ේඩුදුම්බර ප්රශ   ට  ප්රශශ ශී  

ශල්කම් කශර් ශක ක් කබශ දු් ශ් . ජශතික ප ධතිශ ්  විදුලි  

කබශ ග් න හැිර ශවක් නැති ශම් ප්රශ  ශේ දුවශ ාරුව්  

ශවනුශව්   සුනිතය බක ක්ති  හරහශ ශහෝ විදුලි  කබශ ශා් න 

පුළුව්  නම්  ඇත්ත ව ශ ් ම තවු් ට එ  මහු අව ාාශවක් 

ශවනවශ.  

ඇමතිතුමනි  මැාකැශල් ප්රශ  ශේ තිශබන පශ ශල් ි් ශ්  

ළමයි 21ක විතර  ාංියශවක්. ඒ ළමයි 21ශානශට 8 ව ර ාක්වශ 

අධයශපන  හැා ීශම් අව ාාශව පමටයි එහි තිශබ් ශ් . එයි්  

ප ාශ ේ  වනදුර්ග මැා තිශබන ගම්මශනශේ ඒ ළමයි හුශාකකශ 

ශවනවශ. මිනිශප් ිඳකශ ිරශකෝමීය ටර 14ක් වශශේ දුරක් ශම් 

ප්රශ   ට තිශබනවශ. මම තබතුමශට ිර ් ශ්  ශම්කයි. ශම් 

හුශාකකශ  ගම්මශනශේ ාරුව් ශේ අධයශපන  ශවනුශව්   ඒ 

ාරුව් ශේ නැට මල් පුබුදුවශ ලීශම් අව යතශව ශපරාැපත කරශගන 

මැා කැශල් ගම්මශන ට සුනිතය බක  ක්ති  කබශ ශා් න ිර න 

ශගෞරවනී  ිල්ලීම කරනවශ. ඒ ිල්ලීම ගැන  ඳහ්  කරමි්  

මම ශම් ශවකශශ  තබතුමශට  ාංශ   ක් භශර ශානවශ.  

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි   ශබොශහොම  ාතුතියි  මට කාශ 

කර් න කශක  කබශ දු් නශට. 
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ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු  ම් ප්රි  ශහේරත් ම් ත්රීතුමශ.  

 

 

[අ.භශ. 4.26] 

 

ෙරු සමන්ප්රිය පහේරත් මහතා 
(மாண்புமிகு சமன்பிாிய சஹரத்)  

(The Hon. Samanpriya Herath)  

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි, ශබොශහොම  ාතුතියි.  

අා ගරු නිමල් පි ති ා  ම් ත්රීතුමශ විසි්  ශගන එන කා  භශව 

කල් තබන අව ාාශශ  කශලීන ශ ෝජනශව දීර්ඝ කශක ක් ති ාශ ේ 

ශම් රශට් කතිකශවට කක් ශවචිච කශරට ක් ිර කශ මම හිතනවශ. 

අපි ඇත්තටම  ් ශතෝෂ ශවනවශ, ගරු ශගෝධශභ  රශජපක්ෂ 

මැතිතුමශ ශම් රශට් ජනශධිපතිවර ශ බවට පත් ශව දි ිදිපතපත් කළ 

එතුමශශේ ප්රතිපත්ති ප්රකශ නශේ ශම් කශරට ට  විශ ේෂ තැනක් 

ශව්  කරකශ තිබීම ගැන. එතුමශ ගරු ම් ත්රීවරු්  හමුශවන හැම 

අව ාාශවකදීම කාශ කර් ශ් ත් ශම් පුනර්ජනනී  බක ක්ති  

 ම්බ් ධශ ් .  

අශප් රට පැ  21ක් සූර් ශශකෝක  කැශබන රටක්. දීර්ඝ 

කශක ක සිට අපි හැම ාශමත් ශම්  ම්බ් ධශ ්  කාශ කරනවශ. 

නමුත්  සුළ , හිරු එළි , . ත දි වැල්  හ ේාම් රළ වැනි 

 ාවශභශවික  ම්පත්  ම්බ් ධශ ්  අපි අධය න සිදු කරකශ 

තිශබනවශා ිර න කශරට  ගැන හිත් න ඕන  කශක  ඇවිල්කශ 

තිශබනවශ, ගරු රශජය අමශතයතුමනි.  

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි, අපි කවාශවත් හිතුශ  නැහැ 

වතුර ටික ශබෝතක ක් ඇතුළට ාශකශ අපි ළ ට එයි ිර කශ. අපි 

හිතනවශ, අපි වි ාවශ  කරනවශ ිදිපතශේදී ශකෝකශේ යු ධ ක් ඇති 

ශව් ශ්  ජක  පානම් කරශගන ිර කශ. අා ජකශ ්   විදුලි  

නිෂාපශාන  කරනවශ. නමුත්, අශප් රශට් වි ශක විදුලි අර්බුා ක් 

ඇති ශවකශ තිශබනවශ. ඒකට ශහේතුව අපට වර්ෂශපතන  නි ාත්ත 

කශක . මශවකට කැශබ් ශ්  නැති වීමයි. එතැන දී අපි 

විශ ේෂශ ් ම පුනර්ජනනී  බක ක්ති   ම්බ් ධශ ්  අවධශන  

ශ ොමු කර් න ඕන . ප්රතිපත්ති හාන තැන ශම් පශර්ලිශම්් තුවයි. 

 ශම් පශර්ලිශම්් තු පපතරශේ වි ශක ිඩ ප්රමශට ක් තිශබනවශ. 

ඇත්තටම පශර්ලිශම්් තු  ාංකීර්ටශේ වහක  ශ ොාශශගන 

සූර් ශකෝෂ මඟි්  විදුලි  ේත්පශාන  කරකශ ශප් ව් න පුළුව් . 

අශප් මහ ශල්කම්තුමශ ශමතැන ි් නවශ. නමුත්, මම ා් ශ්  

නැහැ පශර්ලිශම්් තු පපතර  එවැනි කටයුත්තකට ශ ාශ ගැනීශම් 

හැිර ශවක් තිශබනවශා ිර කශ. මම ිර ් ශ්  ශමතැනි්  තමයි ඒ 

වැශඩ් පට්  ග් න ඕන  ිර කශයි.  

ශබොශහෝ ශවකශවට අා සූර් ශකෝෂ  වි කර ග් ශ්  මූකයම  

හැිර ශවක් තිශබන අ . ඇත්තටම පුාංත් මනු ා ශ කුට ශම් ශ ට 

නැඹුරු ශව් න බැහැ. ිති්  ගරු රශජය ඇමතිතුමනි, ශම්  ඳහශ 

 මෘ ධිකශිය ශශේ ිඳ් , අශප් රශට්  මක් කර ග් න ශනොහැිර 

පු ගක ශශේ ිඳ්  පට්  ග් නශ  ම් වැඩ පිළිශවළක් අව යයි.  

සූර්  විදුලි බක  කබශ ගැනීමට අශප් ජනතශව නැඹුරුතශවක් 

ාක්ව් ශ්  නැහැ. සූර් ශශකෝක  හරහශ විදුලි  කබශ ගැනීමට 

අව ය විදුලි ශකෝෂ  වි කර ග් න වත්කමක් ශනොමැති නි ශ තමයි 

ඒ අ  ඒ  ඳහශ නැඹුරුතශවක් ාක්ව් ශ්  නැත්ශත්. ඒ නි ශ ඒ 

ගැන විශ ේෂ අවධශන ක් ශ ොමු කර් න සිදු ශවනවශ. 

විශ ේෂශ ් ම ගල් අුරු වශශේ ශ වල් අා ශකෝකශේ ක්ෂ  

ශවකශ  න  ම්පත් බවට පත් ශවකශ තිශබනවශ. අපි අා ි් ධන 

ගැන කාශ කරනවශ. නමුත්, මම හිතන විධි ට අපට තව අවුරුදු 

40කට වැඩි කශක ක් ි් ධන  කබශ ගැනීශම් හැිර ශවක් නැතැ. 

ෙරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ම් ත්රීතුමනි  තබතුමශට තව මිනිත්තු ශාකක කශක ක් 

තිශබනවශ. 

 

ෙරු සමන්ප්රිය පහේරත් මහතා 
(மாண்புமிகு சமன்பிாிய சஹரத்)  

(The Hon. Samanpriya Herath)  

අා ඇත්තටම ශකෝක  දියුණු ශවකශ ිදිපත ට ගිහි්  තිශබනවශ.  

ශකෝකශේ ශබොශහෝ  දියුණු රටවල් බක ක්ති   ම්බ් ධශ ්  

අවධශන  ශ ොමු කරකශ තිශබනවශ ිර කශ මම හිතනවශ. ඇත්තටම 

අපි  ම්පතක් ේඩ ිඳශගන හි ශකන රටක් බවට පත් ශවකශ 

තිශබනවශ. ශම් ශකොශරෝනශ ව ාංගත ත් එක්ක අා  ශම් ගැන 

වඩශත් අවධශන  ශ ොමු වි  යුතු කශක  පැමිට තිශබනවශ. ගරු  

රශජය අමශතයතුමනි, ඇත්තටම බරපතළ ආර්කයක අර්බුා ක් 

තිශබන අව ාාශවක, විශ ේෂශ ්  බක ක්ති අර්බුා  ේ 

ව ශ ්  අපට ාැශනන අව ාාශවක තබතුමශශේ අමශතයශාං   

හරහශ පුාංත්ම පුාංත් මනු ා  ශට තමයි ඇත්තටම ශම්  හන ශා් න 

ඕන . අා  ශමශනයශ ්  solar panels  ිරහිප ක්  විකර ග් න 

කක්ෂ ාහ කට වඩශ වැඩි මුාකක්  නවශ. ඒකට ට ක් ග් න 

ගිශ ොත් ඒ මනු ා  ශට ඒ ට  ග් න බැහැ.  මට ිරහිපශාශනක් 

කාශ කරකශ ිර වශ  ගරු ම් ත්රීතුමනි  අපි ආ යි  අපි කැමතියි 

ශම්කට. නමුත් ශම්වශ අශප් වහක ට  වි කර ග් න අපට 

ආර්කයකම  හැිර ශවක් නැහැ ිර කශ. ඒ  ඳහශ ට ක් ග් න 

ගි ශම  ආශේ ශමොකුත් නැහැ  ඒ මනු ා  ශට  සූර්  ශකෝෂ  වි 

කරග් න ශනොශවයි  කවාශවත් ඒ පැත්ත පළශශත්  ් න බැපත 

තැනට වැඩ සි ධ කරනවශ. ශම් න ශමතැනදී තබතුමශ මැදිහත් 

ශවකශ අමශතයශාං   විධි ට ඒ ශවනුශව්   ම් වැඩ පිළිශවළක් 

 ක ා කරනවශ නම්  නි ාත්ත වැඩ පිළිශවළක් නිර්මශට  කරනවශ 

නම්  හැමශානශම ශම්  ඳහශ ශ ොමු ශවයි ිර න කශරට  මම ශම් 

අව ාාශශ  සිහිපත් කරනවශ.  

ඇත්තටම ි් ධනවකට ශබොශහෝශාශනක් කැමතියි.  

විශ ේෂශ ්  නිකධශපත පැකැ් තිශේ ශබොශහෝ ශාශනක් පවශ 

කැමැතියි  ශම් පුනර්ජනනී  බක ක්ති ට වඩශ ි් ධනවලි්  

විදුලි  නිෂාපශාන  කර් න  ේත්පශාන  කර් න. ඒ  ම්බ් ධ 

වි ශක කාශවකුත් නිර්මශට  ශවකශ තිශබනවශ. ඒශක් ඇත්ත 

නැත්ත  අපි ා් ශ්  නැහැ. නමුත් අා  මශජශේ එවැනි කතිකශවක් 

නිර්මශට  ශවකශ තිශබනවශ. ි් ධන හරහශ විදුලි  ේත්පශාන  

කර් න   ශම් කටයුතුවකදී විවිධ නිකධශපත්  ගැන ිර ැශවනවශ. 

ඒ නි ශ ිතිහශ ශේ ශවචිච ශ වල්  අනශගතශේත් අහ් න 

ශනොකැශබ්වශ ිර න තැනට තමයි අපි වැඩ කටයුතු සි ධ කර් න 

ඕන .  

ගරු නිමල් පි ති ා  ම් ත්රීතුමශ අා ිතශ  කශශකෝත්ත 

ශ ෝජනශවක් ිදිපතපත් කළශ. අපි ශමවැනි ශ ෝජනශ  ිදිපතත් 

කරනවශ. නමුත්  අව ශනශේ ශම් ශ ෝජනශ නයශ  පත්ර ට පමටක් 

. මශ ශනොකර  ඒවශ  ම්බ් ධශ ්  කටයුතු කර් න ිර කශ 

ිල්කශ සිටිනවශ.  තබතුමශ ශහොඳ තරුට රශජය අමශතයවරශ ක්.  

තබතුමශ වැඩ කර් න පුළුව්   නිර්මශටශීලි අාහ ා තිශබන රශජය 

අමශතයවරශ ක්. ජනශධිපතිතුමශශේ  ාංකල්ප ත් පුනර්ජනනී  

බක ක්ති ට ශ ොමු ශවන එක. එතුමශ ඒ ගැන ිර නවශ. නමුත් 

ශබොශහෝ රශජය නිකධශපත්  ඒ  ම්බ් ධශ ්  ශ ොමු ශවකශ අව ය 

ාශ කත්ව  කබශ ශානවශ  ිර න කශරට  අා ශම් ශවනකම් 

අපට ාිර් න කැබුශණ් නැහැ.  අව ශන ව ශ ්   පුනර්ජනනී  

බක ක්ති  ශවත  අශප් අවධශන  ශ ොමු කරකශ  යට  අව ය 

ාශ කත්ව  කබශ ශා් න ිර න ිල්ලීම කරමි්   මට කාශ 

කර් න ශම් අව ාාශව කබශ දීම ගැන මූකශ නශරූඪ ගරු 

ම් ත්රීතුමශටත්  ාතුතිව් ත ශවමි්  මශ නිහඬ ශවනවශ.   

587 588 



පශර්ලිශම්් තුව 

[අ.භශ. 4.12] 

 

ෙරු  දුමින්ද දිසානායක මහතා (සූර්යබල, සුළං හා ජල 

විදුලි ජනන වාෙෘති සංවර්ධන රාජ අමාතතුමා)  
(மாண்புமிகு துமிந்த திசாநாயக்க - சூாிய சக்தி, காற்று மற்றும் 

நீர் மின்னுற்பத்திக் கருத்திட்ட இராஜாங்க அகமச்சர்)  

(The Hon. Duminda Dissanayake -State Minister of Solar 
Power, Wind and Hydro Power Generation Projects 
Development) 
මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  ගරු නිමල් පි ති ා  

මැතිතුමශට මශ  ාතුතිව් ත ශවනවශ  ශම් ශ ෝජනශව ශගන ඒම 

 ම්බ් ධව. එතුමශ කාශ කරකශ තිශබ් ශ්  ප්රතිපත්තිම  

කශරටශවක්  ම්බ් ධව. ශම් පශර්ලිශම්් තුව තුළ අවුරුදු 

ගටනශවකට  ආණ්ඩු ගටනශවකට කර ග් න බැපත වුණු 

ප්රතිපත්තිම  ශවන ක් ගැන අශප් පශර්ලිශම්් තු ම් ත්රීවරශ ක් 

ශ ෝජනශවක් ිදිපතපත් ිරීම පිළිබඳව මශ විශ ේෂශ ් ම ගරු 

නිමල් පි ති ා  මැතිතුමශට  ාතුතිව් ත ශවනවශ.  

මට කලි්  කාශ කළ ම් ත්රීතුමශ  ඳහ්  කළශ  අ රට 

පු ගක ් ටත් සූර්  ශකෝෂ මඟි්  විදුලි  කබශ ගැනීශම් 

වැඩ ටහනක් ක්රි ශත්මක කර් න ිර කශ. ගරු ම් ත්රීතුමනි  මම 

ශම්වශට ේත්තර ශා් න බකශශපොශරොත්තුශව්  සිටිශේ නැහැ. 

ප්රතිපත්තිම  කශරටශවක් ිර ් නයි හිටිශේ. නමුත් තබතුමශ අහපු 

නි ශ ිර ් න ඕන . අපි ශම් ශවනශකොට කැබිනට් මණ්ඩකශේ 

අනුමැති  කබශශගන තිශබනවශ  දුප්පත් පවුල් කක්ෂ ක නිවශ වක 

වහක මත සූර්  ශකෝෂ  වි කරකශ ඒ අ ට මශසිකව රුපි ල් 

1 400ක ආාශ මක් කබශ දීකශ  අවුරුදු 24ිර්  ප ාශ ේ ඒ අ ට ඒ 

 ම්පූර්ට ආාශ ම කැශබන විධි ට කටයුතු කර් න. මම ශ ෝජනශ 

කරකශ තිශබ් ශ්  පුළුව්  නම්  මෘ ධි  කබන පවුල් කක්ෂ ක්  

ඒ  ඳහශ මට ශතෝරශ ශා් න ිර කශයි. මම ඒ අ ශේ නිවශ වක 

වහක මත සූර්  ශකෝෂ  වි කරකශ  ඒ අ ටත් ආාශ මක් කබශ දීකශ   

පවුල් කක්ෂ කට  මෘ ධි  ශවනුශව්  ආණ්ඩුවට වි ාම් වන 

මුාක ිතිපත කර ගැනීමට පුළුව්  වන වයශපෘති ක් කැබිනට් 

අනුමැති ට ාමකශ තිශබනවශ. එ  ශම් වනවිට නීතිපති 

ශාපශර්තශම්් තුශ  තිශබනවශ  ඒ ගිවිසුශම් තිශබන  ම්  ම් 

කශරටශ  ම්බ් ධව ශ ො ශ බක් න.  

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  ගරු නිමල් පි ති ා  මැතිතුමශ 

කාශ කරකශ තිශබන ශම් ප්රතිපත්තිම  කශරටශව ගැන කාශ 

කශළොත්   පුනර්ජනනී  බක ක්ති  ගත්තශම ඒ  ඳහශ වන සුනිතය 

බක ක්ති අධිකශපත  නිර්මශට  ශව් ශ්  1007 වර්ෂශේ.  ඒ 

ිර ් ශ්  අාට අවුරුදු 24කට කලි් . හැබැයි   අපි තවමත්  කාශ 

කරනවශ  පුනර්ජනනී  බක ක්ති  පිළිබඳ ගැටලුවක් තිශබනවශ  

බශධශවක් තිශබනවශ ිර කශ. ඒක ඇත්ත. ගරු ශගෝධශභ  රශජපක්ෂ 

ජනශධිපතිතුමශ  ශ ෞභශගයශේ ාැක්ම ප්රතිපත්ති ප්රකශ නශ ්  

පුනර්ජනනී  බක ක්ති  ගැන කාශ කරපු නි ශ ශව් න ඇති  ශම් 

කටයුතු විදුලිබක අමශතයශාං ශ ්  ශව්  කරකශ ශවනම 

අමශතයශාං  ක්  ටතට පත් කශළේ. විදුලිබක අමශතයශාං    ටශත් 

සුනිතය බක ක්ති අධිකශපත  තිශබන තශක්කල් විදුලිබක මණ්ඩක  

 ටශත් ශම් කටයුතු හැම ාශමත්  ටපත් වුටශ.  

1007දී ශ්රී කාංකශ සුනිතය බක ක්ති අධිකශපත  හැදුටශට  ඒ 

සුනිතය බක ක්ති අධිකශපත ට තම් ශේ රශජකශපත  කර් න 

පුළුව් කමක් කැබුශණ් නැහැ. ඒක  මහශ රූ ා  ගහක්  ට පුාංත් 

පැළවකට හැශා් න ිඩක් නැහැ වශශේ තමයි. මූකශ නශරූඪ ගරු 

ම් ත්රීතුමනි  1007දී  ශ්රී කාංකශ සුනිතය බක ක්ති අධිකශපත  

නිර්මශට  ශව් ශ් ත් one-stop shop එකක් විධි ට. 

පුනර්ජනනී  බක ක්ති වයශපෘති ශවනුශව්  එක ශම්  ක 

ආ තන 24ක්  14ක් වශඩි ශවකශ  එක ාවශ ේ අනුමැති  කබශ දීකශ  

ඒ වයශපෘති ක්රි ශත්මක ිරීශම් අරමුණි්  තමයි. ඒ තරම් බක 

 ම්ප් න පනතිර්  තමයි  ශ්රී කාංකශ සුනිතය බක ක්ති අධිකශපත  

නිර්මශට   වුශණ්. හැබැයි පසුගි  කශක  පුරශවටම ශ්රී කාංකශ 

සුනිතය බක ක්ති අධිකශපත ට සි ධ වුටශ  තවත් එක ආ තන ක් 

විධි ට පමටක් හැසිශර් න. හැබැයි ශම් ශවන ශකොට අපි ඒ සි ලු 

ශරගුකශසි ශවන ා කරකශ  අටපනත් ශවන ා කරමි්   ක්රමශ ා 

ශවන ා කරමි්  ඒ කටයුතු සි ල්ක අලුත් කරකශ තිශබනවශ. ඒ 

එක්කම  ශ්රී කාංකශ සුනිතය බක ක්ති අධිකශපත  ශවනම 

අමශතයශාං  ක්  ටතට පත් කරපු නි ශ අා අපට පුළුව් කම 

කැබිකශ තිශබනවශ  පුනර්ජනනී  බක ක්ති වැඩ ටහ්  

ක්රි ශත්මක ිරීශම්දී තිශබන බශධශ ටික -අශප් නිමල් පි ති ා  

මැතිතුමශ කාශ කරපු බශධශ ටික- ිවත් කර් න.  

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  විදුලිබක පනශත් කළ යුතු 
ිතශ කුඩශ  ාංශ ෝධන ක් ජනවශපත මශ ශේ 32වැනි ාශ අපි 
කැබිනට් මණ්ඩක ට ිදිපතපත් කළශ.  "Or" ිර න ිාංග්රීසි වචන  
විදුලිබක විදුලිබක පනශත් තැනක නැතිවීම නි ශ 1023 ිඳකශ 
1011 ශම් ාක්වශම ආණ්ඩු ගටනශවකට -කලි්  අපි හිටපු 
ආණ්ඩුවට  යට ප ාශ ේ මමත් හිටපු  හ පශකන ආණ්ඩුවට  ාැ්  
අපි ි් න ශම් ආණ්ඩුව ට "or" ිර න ිාංග්රීසි වචන  ඇතුළත් කර 
ග් න බැපතවීම නි ශ-  පුනර්ජනනී  බක ක්ති වයශපෘති එකක්වත්  
ක්රි ශත්මක කරග් න බැපත වුටශ. නමුත් අපට පුළුව් කම 
කැබුටශ  ඒ   ාංශ ෝධන ට ජනවශපත මශ ශේ  32වැනි ාශ කැබිනට් 
අනුමැති  කබශශගන නීතිපති ශාපශර්තශම්් තුශ  අනුමැති ට 
ිදිපතපත් කර් න. අපි බකශශපොශරොත්තු ශවනවශ  නීතිපති 
ශාපශර්තශම්් තුශ  අනුමැතිශ ්  ප ාශ ේ පශර්ලිශම්් තුවට 
ිදිපතපත් කරකශ ඒ පුාංත්  ාංශ ෝධන ට අා කාශ කරපු සි ලු 
ම් ත්රීතුම් කශශේ අනුමැති  කබශශගන අශප් නිමල් පි ති ා  
ම් ත්රීතුමශ  ඳහ්  කළ ප්රතිපත්තිම  කශරටශ ටික ිතශ කඩිනමි්  
හාශග් න.  

ශම් සි ලු කශරටශ ටික හැදුවශට ප ාශ ේ යළ ට අපට 
ශමොකක්ා කර් න තිශබ් ශ් ?  මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  
අපි කාශ කරනවශ  විදුලිබක මශෆි ශවක් ගැන. මම නම් මශෆි ශවක් 
ගැන වි ාවශ  කර් ශ්  නැහැ. ශමොකා  ශම් රශට් ජනතශව 
ආණ්ඩුවක් හා් ශ්   පළශත්  භශවක් හා් ශ්   ප්රශශ ශී  
 භශවක් හා් ශ්   බක ට පත් වුටශට ප ාශ ේ මශෆි ශව නි ශ 
කර් න බැපත ශවනවශ  අර ශ නි ශ කර් න බැපත ශවනවශ  ශම ශ 
නි ශ කර් න බැපත ශවනවශ  ිර ් න ශනොශවයි. අපි එශහම 
ිර නවශ නම් ඇයි මිනි ාසු අපට ආණ්ඩුවක් හාකශ දු් ශ් ? 
එශහනම් ශවන ආණ්ඩුවක් හා් න ඕන කමකුත් නැහැ.  මශෆි ශව  
ිර ් ශ්  ශබොශහොම ජනප්රි  වචන ක්. හැබැයි අපි ාැනග් න 
ඕන   ශම්කට ේත්තර  ශකොශහේා තිශ ් ශ්   ේත්තර  
ශකොශහොමා ශහො ් ශ්  ිර කශ. ඒ නි ශ තමයි අපි කැබිනට් 
මණ්ඩක ට  ාංශ ෝධන  ිදිපතපත් කරකශ පනත ශවන ා 
කර් ශ් . ඒ වශශේම  කර් න බැපත ශවචිච ශබොශහෝ වයශපෘති 
ක්රි ශත්මක ශවන තත්ත්ව ට ශගනැත් තිශබ් ශ්  ශම් න ශම් 
ිර න කශරටශත් එක්ක අපි හැප්පිකශ තිශබන නි ශයි.  

Rooftop solar panels ගත්ශතොත්  ශගවල්වක solar panels 
හයි කරකශ  කාංකශ විදුලිබක මණ්ඩකශ ්  තවම connection 
ශා් ශ්  නැතුව  ශමගශශවොට් (0ක් පමට අා ශවනශකොට  ග් න 
බැපතව තිශබනවශ. ඒවශට අවුරු ාක්  එකහමශරක්   විතර ශවනවශ. 
 මහර ඒවශට අවුරුදු ශාකක් විතර ශවනවශ.  අපි ාැ්  කාංකශ 
විදුලිබක මණ්ඩක ක්  ම   ශකචිඡශ කරකශ  තී් දු-තීරට 
අරශගන  ඒ  නිකධශපත්  ාැනුවත් කරකශ  ශම් solar panels ශම් 
රශට් අව යතශව ශවනුශව්  පශවිචිත් කර් න පුළුව්  තත්ත්ව ට 
පත් කරකශ තිශබනවශ.  

අශප් ශප්රේම්නශත් ශාොකවත්ත ම් ත්රීතුමශ  ඳහ්  කළශ වශශේම  

ශම් වශශේ නිකධශපත්  ි් නවශ නම්  ශ  පශකනඥ ්  ි් නවශ 

නම්  ඒ හැශමෝටම ාඬුවම් දි  යුතුයි ිර කශ මශත් වි ාවශ  කරනවශ. 

අපි හැම ාශමත් බක  කබශශගන  අව ශනශේ ජනතශවට කාශ 

589 590 
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කරකශ ිර ් ශ්  ශවනත් කශරටශ. හැබැයි ජනතශව අපට බක  

කබශ දු් ශ්  ඒ  ඳහශ ශනොශවයි.   

මශ  වි ාවශ  කරනවශ  ශම් ශ ෝජනශව ිතශ ශහොඳ ශ ෝජනශවක් 

ිර කශ. අතිගරු ජනශධිපතිතුමශ ප්රමුි ආණ්ඩුව බකශශපොශරොත්තු 

ශවනවශ  1030 ශවනශකොට පුනර්ජනනී  බක ක්ති  මඟි්  අශප් 

විදුලිබක අව යතශව සි  ට 70ක්  පුරශග් න. ඒ අනුව අපට සි ධ 

ශවනවශ  තව අවුරුදු 8ක් තුළ -1030 ශවනශකොට- ශමගශශවොට් 

9 000ක පමට විදුලිබක ධශපතතශවක් අලුති්  එකතු කරග් න. 

ි ා රහට transport sector එකටත් ි් ධන  භශවිත ිරීම අඩු 
කශළේ නැත්නම් අපට ාරශග් න පුළුව් කමක් නැහැ. Transport 

sector එකටත් එක්කම තව ශමගශශවොට් 9 000ක පමට විදුලිබක 

ධශපතතශවක් ඕන .  

මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  ගි  අවුරු ශ  ශනොවැම්බර් 

මශ ශේ අපි පුනර්ජනනී  බක ක්ති වයශපෘති ශවනුශව්  

ශමගශශවොට් 40ට වඩශ වන ශ ෝජනශ කැ ශඳ වශ. ඒ අනුව අපට 

ශ ෝජනශ 43(ක් කැබුටශ.  අව ය ිතුරු වැඩ කරග් න අපි ශහට 

ශවන  ශකොට ඒ ටික shortlist කරකශ  කාංකශ විදුලිබක මණ්ඩක ට 

කබශ ශානවශ. ඒ අනුව අා ශමොන ශමොන ප්ර ාන තිබුටත්  ශමොන 

ශමොන බශධශ තිබුටත්  ඒ බශධශ මැ ශ   ප්ර ාන මැ ශ   ගැටලු 

මැ ශ  සුනිතය බක ක්ති අධිකශපත ත්  කාංකශ විදුලිබක 

මණ්ඩක ත්   එකතු ශවකශ අපි බකශශපොශරොත්තු වන ිකක්ක ට 

 ් න අපි ශම් වැඩ ටහන ක්රි ශත්මක කරශගන  නවශ.    

මම නැවත වතශවක්  ාතුතිව් ත ශවනවශ  පුනර්ජනනී  
බක ක්ති ට තිශබන බශධශ පිළිබඳව පක්ෂ-විපක්ෂ ම් ත්රීවරු්  
එකට එකතු ශවකශ කාශ ිරීම පිළිබඳව. ඒ පිළිබඳවත් අපි  තුටු 
වන ගම්   ිදිපතශේදී ශම් ශවන  ඇති ිරීම  ඳහශ 
පශර්ලිශම්් තුවට ඒ  පනත ශගනශවශම ඒකට සි ලුශානශශේම 
 හශ ෝග  කබශ ශා් න. ඒ වශශේම පශර්ලිශම්් තුශව්  පිටතදීත් 
ශම් පුනර්ජනනී  බක ක්ති  ශවනුශව්  තබතුම් කශට කබශ 
ශා් න පුළුව්  සි ලු  හශ ෝගත් කබශ ශා් න ිර ශ ිල්කශ 
සිටිනවශ.  

මහනුවර දි ා්රික්කශේ ගම් තුනක් ගැන  ඳහ්  කළශ. ඒ ගම් 
තුනටම මම පයි් ම ගි ශ. ඒවශ ශබොශහොම දුෂාකර ගම්මශන. 
මූකශ නශරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමනි  මම ඒ ගම ශවනුව්  ශ ෝජනශවක් 
කළශ. එහි පවුල් ි් ශ්  80යි.  සි ලු  ැප  ම්පත් එක්ක ශහොඳ 
ගමක් යට පහළි්  හාකශ ශා් නම් ඒකට එ් න ිර කශ මම 
ශ ෝජනශවක් කළශ. නමුත්  ඒ ශගොල්ක්  තම් ශේ පරම්පරශශ  
ිතිහශ ශේ තිශබන කශරටශත් එක්ක එ් න කැමැති නැහැ. ඒ 
අ ට විදුලි   ශා් නම  අපට  රුපි ල් මිලි න 300ක  (00ක 
වි ශක මුාකක්  නවශ. එශහම විදුලි  දු් නත් ගුරුවරශ ක් නැහැ 
ඒ ි ාශකෝශකට. ඒ වශශේ ප්ර ාන රශින ක් තිශබනවශ. මම එශහම 
ශ ෝජනශ කළශම තවු්  ිර ශ   මුතු්  මිත්ත් ශේ ශ  ාශකශ එ් න 
බැහැ ිර කශයි.  ඒ අ ට එ් න බැපත නම්  අපට ශා් න පුළුව්  
ටික ිදිපතශේදී ිතශ කඩිනමි්  කබශ ශානවශ  ිර ශ ශපොශරෝ දු 
ශවමි්   ශම් පිළිබඳව කාශ කළ කාශ කළ සි ලු  ම් ත්රීතුම් කශට  
නැවත වතශවක්   ාතුතිව් ත ශවමි්  මශ නිහඬ ශවනවශ.   

 
එකල්හි  පේලාව අ.වා. 5.30 වූපයන් මූලාසනාරූඪ ෙරු 

මන්ත්රීතුමා විසිංන් ප්රශනනය පනොවිමසා ොර්ලිපම්න්තුව කල් තබන ලදී. 
ොර්ලිපම්න්තුව ඊ  අනුකූලව, 2022 පෙබරවාරි 09වන බදාදා 

පූ.වා. 10.00 වන පතක් කල් ගිපේ ය. 
 

அப்பபாழுது, பி.ப. 5.30 மணியாகிவிடசவ மாண்புமிகு 

தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள் வினா விடுக்காமசலசய 

பாராளுமன்றத்கத ஒத்திகவத்தார். 

அதன்படி பாராளுமன்றம், 2022 பபப்ருவாி 09, புதன்கிைகம 

மு.ப. 10.00 மணிவகர ஒத்திகவக்கப்பட்டது. 
 
It being 5.30 p.m., THE HON. PRESIDING MEMBER adjourned 

Parliament without Question put. 
Parliament adjourned accordingly until 10.00 a.m. on Wednesday, 

09th February, 2022.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ප්රශනනවල  ලිිතත ිළිතතුරු 

வினாக்களுக்கு எழுத்துமூல விகடகள் 
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS 

 
ගරු (ආචශර්   හපතනි අමරසූපත  ම් ත්රීතුමි  විසි්  අ න කා  

අා දින නයශ  පත්රශේ  ඳහ්  388/1011 ප්ර ාන ට පිළිතුර දීමට 

අධයශපන අමශතය ගරු දිශ් ෂා ගුටවර්ධන මහතශ  ති ශාකක 

කශක ක් ිල්කශ ඇත. 
 

மாண்புமிகு (கலாநிதி) (பசல்வி) ஹாினி அமரசூாிய 

அவர்களால் சகட்கப்பட்ட, இன்கறய ஒழுங்குப் பத்திரத்தி 

லுள்ள 388/2022ஆம் இலக்க வினாவுக்கு விகடயளிப்பதற்கு, 

கல்வி அகமச்சர் மாண்புமிகு திசனஷ் குணவர்தன அவர்கள் 

இரண்டு வார கால அவகாசம் சகாாியுள்ளார். 
 

The Hon. Dinesh Gunawardena, Minister of 
Education has requested for two weeks' time to reply to 
Question No. 388/2022 raised by the Hon. (Dr.) (Ms.) 
Harini Amarasuriya appearing in today's Order Paper.    
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සැ.යු. 
 

ශමම වශර්තශශ  අව ශන මුද්රට   ඳහශ  ාවකී  කාශවක නිවැරදි කළ යුතු තැ්  ාක්වනු පතසි ම් ත්රී්  මි්  පිටපතක් ශගන 
 නිවැරදි කළ යුතු ආකශර  එහි පැහැදිලිව කකුණු ශකොට  පිටපත කැබී ශා ති ක් ශනොික්මවශ  

හැන්සාඩ්  ාං ාකශරක ශවත කැශබන ශ ේ එවි  යුතු . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர்   தமது உகரயின்  இறுதிப் பதிப்பிற் பசய்யவிரும்பும் பிகை திருத்தங்ககள தமது பிரதியில் பதளிவாகக் குறித்து 

அதகனப் பிகை திருத்தப்படாத பிரதி கிகடத்த இரு வாரங்களுள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாியருக்கு அனுப்புதல் சவண்டும். 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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හැන්සාඩ් වාර්තා  

පකොළල 5, පෙොල්පහේන්පෙොඩ, ිරරුළෙන ොර, අංක 163 දරන සන ානපයහි ිළහිිය 

රජපේ ප්රවෘත්ති පදොර්තපම්න්තුපේ ිළහිිය රජපේ ප්රකාශන කාර්යාංශපයන්  

මිල දී ෙත හැක. 
 

පමම හැන්සාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk පවේ අඩවිපයන්  

බාෙත හැක. 

 

 

 

 

ஹன்சாட் அறிக்ககயின் பிரதிககள  

இல. 163, கிருலப்பகன வீதி, பபால்சஹன்பகாட,  பகாழும்பு 5இல் அகமந்துள்ள  

அரசாங்க தகவல் திகணக்களத்தின் அரசாங்க பவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பணம் பசலுத்திப் பபற்றுக்பகாள்ளலாம். 

 
 

இந்த ஹன்சாட் அறிக்கககய www.parliament.lk எனும் இகணயத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் பசய்ய முடியும். 
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ශ්රී කාංකශ රජශේ මුද්රට ශාපශර්තශම්් තුශ  මුද්රට  කරන කදී. 


