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පූ.භා. 10.00ත පාර්ලිගම්න්තුව රැසක විය.   

කථානායකතුමා [ගුණ මහින්ද යාපා අගේවර්ධාන මහයේතා]  

මූලාසනාරූඪ විය. 
 

பாராளுமன்றம் மு.ப.10.00 மணிக்குக் கூடியது.  

சபாொயகர் அவர்கள் [மாண்புமிகு மஹிந்த யாப்பா அகபவர்தன] 

தகலகம வகித்தார்கள். 
 

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

ABEYWARDANA] in the Chair. 

 
 
 
 
 

ප්රතිඥාාව  ගුණ ුලල්පු  ආර්චිකග  ගද න් 

ධාම්මික ගපගර්රා මහයේතා 
உறுதிப்பிரமாணம்: மாண்புமிகு குலப்பு 

ஆரச்சிகக ததான் தம்மிக்க தபகரரா 
AFFIRMATION: HON. KULAPPU ARACHCHIGE 

DON DHAMMIKA PERERA  

 
 
 

ගුණ ුලල්පු  ආර්චිකග  ගද න් ධාම්මික ගපගර්රා මහයේතා තිතිඥ 
ප්රකාර ප්රතිඥාාව දී ගම්සය මත තිඥූ  ගප ගතහි අත්සන් කගයේය.  

மாண்புமிகு குலப்பு ஆரச்சிகக ததான் தம்மிக்க தபகரரா 

சட்டத்தினால் கவண்டப்பட்டவாறு உறுதிப்பிரமாணம் தசய்து, 

சபாபீடத்திலுள்ள புத்தகத்தில் ககதயாப்பமிட்டார்.    

The Hon. Kulappu Arachchige Don Dhammika Perera made and 
subscribed the Affirmation required by Law; and signed the Book at the 
Table. 

 
 

 
 
 

ජනාධිපතිඥතුමාගගන් ලත් සන්ගේශය 
சனாதிபதியிடமிருந்து வந்த தசய்தி 

MESSAGE FROM THE PRESIDENT 
 
 

මහයේජන ආරක්ෂක ප්රකාශනය 
தபாதுசனப் பாதுகாப்புப் பிரகடனம் 

PUBLIC SECURITY PROCLAMATION 

 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පහත  ැක්ශෙන සන්ශේ   අතිගරු ජනාධිපතිතුමාශගන් මා 

ශෙත ලැබී තිශෙනො. 

 

 

ලිිළ ගල්ඛනාදිය ිළිතගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගුණ ප්රසන්න රණතුසග මහයේතා නනාගරික සසවර්ධාන හයේා 

නිවාස අමාතය සහයේ ආණ්ු  පාර්ශකවගහ ප්රධාාන 

සසවිධාායකතුමා) 
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க - ெகர அபிவிருத்தி மற்றும் 

வீடகமப்பு அகமச்சரும் அரசாங்கக் கட்சியின் முதற்ககா 

லாசானும்) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga - Minister of Urban 
Development and Housing and Chief Government Whip) 

ගරු කථානා කතුමනි  අග්රාමාතය සහ මු ්,  ආේථික 

ස්ථායීකරණ සහ ජාතික ප්රතිප්තති අමාතයතුමා ශෙුවශෙන් මම 

2019 ෙේෂ  සඳහා ශජනරා්, ශ්රීම්ත  ශජෝන් ශකොතලාෙල 

ආරක්ෂක වි ්ෙවි යාලශව ොේක ක ොේතාෙ හා ල්ලය ප්රකා න 

ඉදිරිප්ත කරමි. 

ශමම ොේතාෙ ආරක්ෂක කටයුතු පිළිෙඳ අමාතයාාං යී  

උපශේ ක කාරක සභාෙ ශෙත ශ ොමු කළ යුතු  ැයි මම ශ ෝජනා 

කරමි.    
 
ප්රශකනය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගුණ ප්රසන්න රණතුසග මහයේතා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ගරු කථානා කතුමනි  අග්රාමාතය සහ මු ්,  ආේථික 

ස්ථායීකරණ සහ ජාතික ප්රතිප්තති අමාතයතුමා ශෙුවශෙන් මම 

2021 ෙේෂ  සඳහා මු ්,  ආේථික ස්ථායීකරණ සහ ජාතික 

ප්රතිප්තති අමාතයාාං ශව ොේක ක ොේතාෙ ඉදිරිප්ත කරමි. 

969 970 

 



පාේලිශම්න්තුෙ 

ශමම ොේතාෙ මු ්,  ආේථික ස්ථායීකරණ සහ ජාතික 

ප්රතිප්තති කටයුතු පිළිෙඳ අමාතයාාං යී  උපශේ ක කාරක සභාෙ 

ශෙත ශ ොමු කළ යුතු  ැයි මම ශ ෝජනා කරමි.    
 
ප්රශකනය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ගුණ ප්රසන්න රණතුසග මහයේතා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ගරු කථානා කතුමනි  අග්රාමාතය සහ මු ්,  ආේථික 

ස්ථායීකරණ සහ ජාතික ප්රතිප්තති අමාතයතුමා ශෙුවශෙන් මම 

පහත සඳහන් ශරගුලාසි ඉදිරිප්ත කරමි. 
 

(i) 1985 අාංක 48 සහ 1987 අාංක 28  රන පන්ත මඟින් 
සාංශ ෝධිත 1969 අාංක 1  රන ආන න හා අපන න 
(පාලන) පනශ්ත 4(1) සහ 14 ෙගන්ති සමඟ කි වි  යුතු 20 
ෙගන්ති   ටශ්ත මු ්,  ආේථික සථ්ායීකරණ සහ ජාතික 
ප්රතිප්තති අමාතයෙර ා විසින් පනෙන ලුවෙ  2022 මැයි 11 
දිනැති අාංක  2282/21  රන අති විශ ේෂ ගැසට් ප්රශව පළ 
කරන ල  ශරගුලාසි; සහ 

(ii) 1985 අාංක 48 සහ 1987 අාංක 28  රන පන්ත මඟින් 
සාංශ ෝධිත 1969 අාංක 1  රන ආන න හා අපන න 
(පාලන) පනශ්ත 4(1) සහ 14 ෙගන්ති සමඟ කි වි  යුතු 20 
ෙගන්ති   ටශ්ත මු ්,  ආේථික සථ්ායීකරණ සහ ජාතික 
ප්රතිප්තති අමාතයෙර ා විසින් පනෙන ලුවෙ  2022 මැයි 11 
දිනැති අාංක  2282/22  රන අති විශ ේෂ ගැසට් ප්රශව පළ 
කරන ල  ශරගුලාසි. 

 

ශමම ශරගුලාසි රජශව මු ්, පිළිෙඳ කාරක සභාෙ ශෙත ශ ොමු 

කළ යුතු  ැයි මම ශ ෝජනා කරමි.  
 

ප්රශකනය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

1979 අාංක 61  රන අතයාෙ ය මහජන ශසේො පනශ්ත 2 ෙගන්ති  

ප්රකාරෙ ජනාධිපතිෙර ා ශෙත පැෙී  තති ෙලතල අුවෙ  2022 ුනනි 20 

දිනැති අාංක 2285/04  රන අති විශ ේෂ ගැසට් ප්රශව හා හහි 

උපශ්,ඛ්නශ හි පළ කරමින් කරන ල  ප්රකා න .- [අග්රාමාතය සහ 

මු ්,  ආේථික ස්ථායීකරණ සහ ජාතික ප්රතිප්තති අමාතයතුමා ශෙුවෙට 

ගරු ප්රසන්න රණතුාංග මහතා  

 

සභාගම්සය මත තිඥබිය යුතුයයි නිගයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

•  2021 ෙේෂ  සඳහා නාගරික සාංෙේධන හා නිොස අමාතයාාං ශව 
ොේක ක කාේ  සාධන ොේතාෙ; සහ 

•   2021 ෙේෂ  සඳහා නාගරික සාංෙේධන  අපද්රෙය ෙැහැරීමම හා ප්රජා 
පවි්රතා කටයුතු රාජය අමාතයාාං ශව ොේක ක කාේ  සාධන 
ොේතාෙ.- [ගරු ප්රසන්න රණතුාංග මහතා   

 

සභාගම්සය මත තිඥබිය යුතුයයි නිගයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

2021 ෙේෂ  සඳහා ෙරා  හා නාවික අමාතයාාං ශව කාේ  සාධන 

ොේතාෙ.- [ෙරා   නාවික හා ගුෙන් ශසේො අමාතයතුමා ශෙුවෙට ගරු 

ප්රසන්න රණතුාංග මහතා    
 
සභාගම්සය මත තිඥබිය යුතුයයි නිගයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

2021 ෙේෂ  සඳහා ොහන නි ාමන   ෙස් රථ ප්රොහන ශසේො හා 

ුවම්රි  මැදිරි හා ශමෝටේ රථ කේමාන්ත රාජය අමාතයාාං ශව කාේ  

සාධන ොේතාෙ.- [ගරු ෙන්ුවල ගුණෙේධන මහතා   
 
සභාගම්සය මත තිඥබිය යුතුයයි නිගයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

2021 ෙේෂ  සඳහා සමුපකාර ශසේො   අශළවි සාංෙේධන හා 
පාරිශභෝගික ආරක්ෂණ රාජය අමාතයාාං ශව කාේ  සාධන ොේතාෙ.- 

[ගරු නලින් ප්රනාන්ුව මහතා  
 
සභාගම්සය මත තිඥබිය යුතුයයි නිගයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 
 

 

මැතිඥවරණ  ඡන්ද විමසීම් වුහයේගහ හයේා තිතිඥ 
තිතිඥවල ප්රතිඥසසසකකරණ හයේුනනාගැතිමතත්   

  සම්බන්ධාගයන් අවශය සසගශෝධාන 

ඉදිරිපත් කිතිමතත් වන විගශේෂ කාරක 
සභාගේ වාර්තාව 

கதர்தல் சட்டங்கள் மற்றும் கதர்தல் 

முகறகம ததாடர்பாகப் தபாருத்தமான 

சீர்திருத்தங்ககள 

அகடயாளங்காண்பதற்கும்  கதகவயான 

திருத்தங்ககளப் பாிந்துகரப்பதற்குமான 

ததாிகுழுவின் அறிக்கக 
REPORT OF THE SELECT COMMITTEE TO 

IDENTIFY APPROPRIATE REFORMS OF THE 
ELECTION LAWS  

AND THE ELECTORAL SYSTEM AND TO 
RECOMMEND NECESSARY AMENDMENTS 

 

ගුණ දිගන්ෂක ගුණවර්ධාන මහයේතා නරාජය පරිපාලන  සකවගේශ 

කතයුතු  පයාත් සභා හයේා පයාත් පාලන අමාතය සහයේ 

පාර්ලිගම්න්තුගේ සභානායකතුමා) 
(மாண்புமிகு திகனஷ் குணவர்தன - தபாது ெிருவாக, 

உள்ொட்டலுவல்கள், மாகாண சகபகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி 

அகமச்சரும் பாராளுமன்றச் சகப முதல்வரும்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Public 
Administration, Home Affairs, Provincial Councils and 
Local Government and the Leader of the House of 
Parliament) 

ගරු කථානා කතුමනි  නෙෙැනි පාේලිශම්න්තුශේ ශ ෙැනි 

සභාොර  සඳහා  මැතිෙරණ සහ ඡන්  විමසීම් ෙුහශව හා 

නීතිී තිෙල ප්රතිසාංස්කරණ හඳුනාගැනීමට්ත, ඒ සම්ෙන්ධශ න් 

අෙ ය සාංශ ෝධන ඉදිරිප්ත කිී මට්ත ෙන විශ ේෂ කාරක සභාශේ 

ොේතාෙ සහ කාේ  සටහන් මම ඉදිරිප්ත කරමි. 

හම ොේතාෙ සමඟම  ශෙනම මුද්රණ  කරන ල  කාරක 

සභාශේ රැස්වීම්ෙල කාේ  සටහන් හා අශනකු්ත අ ාළ ශ්,ඛ්න   

ශමම ගරු සභාෙට ඉදිරිප්ත කරමි.  

හම කාරක සභාශේ කටයුතු කළ සි ලු පාේලිශම්න්තු 

මන්ත්රීෙරුන්ට  ශ්,කම් ශලස කටයුතු කළ පාේලිශම්න්තුශේ 

නිශ ෝජය මහ ශ්,කම් කුෂාි  ශරෝහණීරර මහ්තමි  තතුු 

අශනකු්ත  නිලධාරින්ට  ඒ ොශේම මැතිෙරණ ශකොමිෂන් සභාශේ 

971 972 

[ගරු  ප්රසන්න රණතුාංග මහතා  
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සහ සීමා නිේණ  ශකොමිෂන් සභාශේ නිලධාරින්ට  නිතිපතිතුමාට  

ජන මාධයෙල සි ලුශ නාට  සි ලු පක්ෂෙලට හා මහජන 

සාංවිධානෙලට   ශම් අෙස්ථාශේ මශේ ස්තුති  පිරිනමන්නට 

කැමැතියි.  

ගරු කථානා කතුමනි  ශමම ොේතාශේ අඩාංගු කරුණු ගැන 

කි න්න මා ශේලාෙ ගත කරන්ශන් නැහැ. සිාංහල  ශ මළ හා 

ඉාංග්රීසි භාෂාෙලින් අපි ශම් ොේතාෙ ඉදිරිප්ත කරනො. ඉන් පව,ෙ  

හ  මුද්රණ  කරන ශලස බෙතුමාශගන් ඉ්,ලනො. ශමම කාරක 

සභාෙට විවිධ ප්රශේ ෙල විවිධ ජන ශකොට්ාාස තතුු ශේ පාලන 

පක්ෂෙල මහජන නිශ ෝජිත න් 160ශ ශනකුශගන් පමණ 

ශ ෝජනා ලැබී තිබුණා. ඊට අතිශේකෙ  සිවි්, සාංවිධානෙල 

නිශ ෝජිත න්  මහජන ආ තනෙල නිශ ෝජිත න් ශමම කාරක 

සභාෙ ශෙත පැමිණ කරුණු ඉදිරිප්ත කළා. හම ශ ෝජනා අඩාංගු 

ොේතාෙ මඟින් ඉතා පැහැදිලිෙ මිශ්ර ඡන්  ්රම ක අෙ යතාෙ 

ඉදිරිප්ත කර තිශෙනො. 

ගරු කථානා කතුමනි  ශමහි සඳහන් නිේශේ  අතර පළා්ත 

පාලන මැතිෙරණශවීර හ්,ලන ල  ආසන ඉේත කිී මට ශ ෝජනා 

කර තිශෙනො. ඒ ොශේම  කාන්තා නිශ ෝජන ට අතිශේකෙ 

තරුණ නිශ ෝජන  සහතික වි  යුතු ෙෙට ශ ෝජනා කර 

තිශෙනො. ඒ ොශේම පළා්ත සභා මැතිෙරණ    ැනට අඩපණ වී 

තිශෙන නීතිී ති හා සාංශ ෝධන නිසා නෙ මැතිෙරණ නීතිී ති සකස ්

කිී මට ශහෝ හශසේ ශනොමැති නම්  පැරි  ඡන්  ්රම  මත 

පැෙැ්තවීමට   කාරක සභාශේ හකඟතාෙකින් ශ ෝජනා කරනො. 

මැතිෙරණ කාලශවීර ජනමාධය විසින් අුවගමන  කළ යුතු 

යුතුකම්  ෙගකීම්  ෙැඳීම් පිළිෙඳෙ මැතිෙරණ ශකොමිසම විසින් 

පාේලිශම්න්තුෙට ඉදිරිප්ත කරන ල  කරුණු හා හම ශ්,ඛ්න 

සැලකි්,ලට ශගන ක්රි ා්තමක වි  යුතු ෙෙ ශ ෝජනා කරනො. 

ශේ පාලන පක්ෂ   පිළිගැනීම සම්ෙන්ධශ ුව්ත නිේශේ  ඉදිරිප්ත 

කර තිශෙනො. ශම් ශෙනශකොට 70කට අධික ප්රමාණ ක් 

ශේ පාලන පක්ෂ ශලස ලි ාපදිාංචි  ලො තිබුණ   ඒොශව 

ක්රි ාකාරි්තෙ  පිළිෙඳ විවිධ කරුණු මතු වී තිශෙන නිසා 

පාේලිශම්න්තු මැතිෙරණ  හා අශනකු්ත මැතිෙරණෙලට ඉදිරිප්ත 

වීම සඳහා ශේ පාලන පක්ෂ පිළිගැනීම හා රශට් ශේ පාලන  

ක්රි ා්තමක වීම සඳහා ප්රාශේය   සහ අශනකු්ත ආ තන ෙ ශ න් 

පිළිගන්නා ශේ පාලන පක්ෂ ශලස ශෙන් කිී ම  ශ ෝජනා කර 

තිශෙනො. වි ු්ත මාධය තුළින් ශේ පාලන ප්රචාාරක කටයුතු සිුව 

කිී ශම්ීර ශෙොශහෝ අශප්ක්ෂක න්ට අඩු පාඩු රාශි ක්  සිුව ෙන ෙෙ 

ොේතා වී තිශෙනො. ඒො ගැන සාධාරණ්තෙශ න් කටයුතු කළ 

යුතු ෙෙ  සඳහන් ශෙනො.    

මැතිෙරණ නීති උ්,ලාංඝන  කිී ම ොශේම මැතිෙරණ කීර 

අසීමිත ශලස වි  ම් සිුව කිී මට පරිෙේතන  වී තිබීම නිසා 

මැතිෙරණ  ශෙොශහෝ දූෂණ න්ශගන් පිරුණු  වි  ම්ෙලින් අධික 

වූ ඡන්  ්රම ක් ෙෙට ප්ත වී තිශෙන ෙේත  ඒ ොශේම මැතිෙරණ 

වි  ම් නිසි ්රමශේ  කට ොේතා කිී මකට ෙැ ශඳන නීති  ැනට 

හරි ාකාරෙ ශනොමැති ශහයින් මැතිෙරණ වි  ම් පාලන  කිී මට 

  ශ ෝජනා කරනො.  

චාේ ා ධේම පේධති  අුවගමන  ශනොකර මැතිෙරණ ප්රචාාරක 

කටයුතුෙලීර රාජය සම්ප්ත අෙභාවිත කරුව ලැබීම ෙැළැක්වීම 

සඳහා වූ පැහැදිලි නීති ශම් ශ ෝජනා තුළින් ඉදිරිප්ත කර 

තිශෙනො. මැතිෙරණ කටයුතු ප්රචාාරණ  සඳහා මා කලින් සඳහන් 

කළ කරුණුෙලට අතිශේකෙ ප්රචාාරණ  පිළිෙඳ නීති අලුතින් හකතු 

කිී ම සඳහා   මැතිෙරණ ශකොමිෂන් සභාෙ සමඟ කටයුතු කිී ශම් 

ක්රි ා මාේග   ශම් තුළින් ශ ෝජනා කර තිශෙනො. 

පූේෙ ඡන්   ප්රකා  කිී ම සඳහා විශ ේෂ මධයස්ථාන පිහිුවවි  

යුතුයි කි ා්ත ශමහි ශ ෝජනා කර තිශෙනො. ආොධ සහිත 

පුේගල න් සඳහා ශෙනම ඡන්   ප්රකා  කිී ශම් මධයස්ථාන තති 

කිී ම ගැන   ශ ෝජනා කර තිශෙනො. ඒ ොශේම ඡන්   පාවිච්චි 

කිී ම ඉක්මන් කිී මට හා ඡන්  ප්රතිලල  ඉක්මනින් ශගන ඒම 

සඳහා අශප් රශට් ශමශතක් ක්රි ා්තමක ශනොණුණු   කුණු ආසි ාශේ 

ක්රි ා්තමක ෙන වි ු්ත ඡන්  ප්රකා  කිී ශම් ්රම  පාවිච්චි කිී මට 

 ළි්ත ෙරක් ශ ෝජනා කර තිශෙනො. නාම ශ ෝජනා ්රමශේ   

සරල කිී ම සඳහා්ත  නාම ශ ෝජනාෙක් ප්රතික්ශෂේප වීශම්ීර  ළි්ත 

හ  සලකා ෙැීමමට තෙ ශේලාෙ ලො ීරම තුළින්  ැනට ප්රතික්ශෂේප 

ෙන නාම ශ ෝජනා සම්ෙන්ධශ න් කටයුතු කළ යුතු ආකාර  

පිළිෙඳේත ශම් ශ ෝජනාෙලි  තුළින් ඉදිරිප්ත කර තිශෙනො.  

මැතිෙරණ  සඳහා ීරේඝ කාල ක් ගත ෙන නිසා ඒ කාල  අඩු 

කළ යුතු ෙෙට්ත  මැතිෙරණ ක්රි ාෙලිශවීර ශතොරතුරු තාක්ෂණ  

උපශ ෝගි කර ගන්නා ශලස්ත   ැනට පළා්ත පාලන මැතිෙරණ  

පැෙැ්තවූ ආකාරශව ශෙනසක් තති කිී ම සඳහා ඡන්  ශපොශළේ 

ගණන් කිී ශම් ක්රි ා ාම ට තේත  ක්ති ක් ලො ීරම සඳහා්ත  

හ ට අතිශේකෙ අෙ ය නම් ප්රාශේය   ශ්,කම් කාේ ාලෙල 

ඡන්   ගණන්ශකොට ඉක්මනින් ප්රතිලල  ලො ීරමට්ත ශම් තුළින් 

ශ ෝජනා කර තිශෙනො. මැතිෙරණ  පිළිෙඳෙ ශෙනම විනි ්චා  

සභාෙක් තති කිී ම සඳහා්ත ශ ෝජනා ඉදිරිප්ත කර තිශෙනො. 

මැතිෙරණ නීති උ්,ලාංඝන  කිී ම් හා සම්ෙන්ධ ගැටලු විසඳීම 

සඳහා ීරේඝ කාල ක් ගත ෙන ශහයින් මීට අ ාළ ශකොමිෂන් 

සභාශේ විශ ේෂ ඉ්,ීමම් සහ නිේශේ ්ත ශමම ශ ෝජනාෙලි ට 

අන්තේගත කර තිශෙනො. 

මැතිෙරණ  ප්රකා  ට ප්ත කරුව ලැබීශමන් අනතුරුෙ පළා්ත 

පාලන ආ තනෙලට හා පළා්ත සභාෙලට ශ්තී  ප්ත වී තති 

නිශ ෝජිත න් නිලතල  ැී ම හා බණුන් ශෙත පැෙී  තති ෙලතල 

හා කාේ  න් තෙුවරට්ත ක්රි ා්තමක කිී ම ගැන  ශමහි අලු්ත 

ශ ෝජනා ඉදිරිප්ත කර තිශෙනො. ඒ ොශේම පළා්ත පාලන 

ආ තන ක් මඟින් ොේක ක අ  ෙැ  අුවමත කිී මට අසම්ත වීම 

සම්ෙන්ධශ න්  ැනට තති වී තිශෙන අේබු   විසඳීම සඳහා   අපි 

ශ ෝජනා ඉදිරිප්ත කර තිශෙනො. පළා්ත පාලන මැතිෙරණෙලට 

තරග කිී මට ක්ශෂේ්ර නිලධාරින්ට  ැනට තිශෙන තහනම 

සම්පූේණශ න් ඉේත කිී මට   අපි ශ ෝජනා කර තිශෙනො. ඒ 

සඳහා නීති-ී ති සැකසීශම් කටයුතු  ශම් ෙන ශකොට ආරම්භ කර 

තිශෙනො.  

පාේලිශම්න්තුශේ ජාතික ලැයිස්තුෙ  හශලසම පේතොශගන 
 ාමට්ත  225 ශ ශනකුශගන් සමන්විත පාේලිශම්න්තුෙක් තුළ මිශ්ර 
ඡන්  ්රම ක් තති කිී ම සඳහා්ත වික්,ප තුනක් ශ ෝජනා කර 
තිශෙනො. ඒ ොශේම සීමා නිේණ  ශකොමිසමට  ැනට සම්පූේණ 
ෙල  නීතිශ න් ලො ීර ශනොමැති කටයුතුෙලට ඒ නීතිම  ෙල  
ලො ීරම සඳහා කරන ල  ඉ්,ීමම මත ඒ නීති ෙල  සීමා නිේණ  
ශකොමිෂන් සභාෙට ෙහාම තති කරන ශලස   ශ ෝජනා කරුව 
ලෙනො.   

ගරු කථානා කතුමනි  පව,ගි  කාලශව අශප් රශට් සෑම 
ශේ පාලන පක්ෂ ක්ම ජනතාෙශගන් ඡන්   ඉ්,ලුශේ මිශ්ර ඡන්  
්රම ක් තති කිී ම සඳහායි. හ   පාේලිශම්න්තු මැතිෙරණ  හා 
අනික් මැතිෙරණ ප්රචාාරක කටයුතුෙලීර මු්රිතෙ ඡන්   ා ක න්ට 
ශෙ ා ුවන් ප්රතිාාෙක්. ඒ නිසා ශම් පාේලිශම්න්තුෙට හෙැනි අලු්ත 
ඡන්  ්රම කට අෙීරේණ වීමට හැකි ාෙ තිශෙන ෙෙ සඳහන් 
කරන්න ඕනෑ. ඒ ොශේම පළා්ත පාලන මැතිෙරණශවීර  ැනටම්ත 
මිශ්ර ඡන්  ්රම  ක්රි ා්තමක කිී මට අෙ ය නීති  අශප් පව,ගි  
පාේලිශම්න්තුෙ තති කළා. ඒ මත පළා්ත පාලන මැතිෙරණ  
පැෙැ්තවීම සිුව ණුණා. ඒ අුවෙ ලාංකාශේ පළා්ත පාලන 
මැතිෙරණශ න් කාන්තා නිශ ෝජන ට ව,විශ ේෂ ස්ථාන ක් 
ලැබුණා. හ  තෙුවරට්ත  ක්තිම්ත කිී මට්ත  තරුණ 
නිශ ෝජිත න්ට ව,විශ ේෂෙ සි  ට 25ක අන්තේගත  තතුළ්ත 
කිී මට   අපි ශ ෝජනා කර තිශෙනො. 

973 974 



පාේලිශම්න්තුෙ 

ගරු කථානා කතුමනි   ශම් රශට් පෙතින මැතිෙරණ ්රම  

දූක ත මැතිෙරණ ්රම ක් ෙෙ ශම් රශට් විචාාරක න් සි ලු ශ නා 

ෙේෂ ගණනාෙක් තිස්ශසේ ප්රකා  කරනො. ශම් මැතිෙරණ ්රම  

සඳහා  න වි  ම  ශම් මැතිෙරණ ්රමශව සීමාෙ  පාේලිශම්න්තුෙ 

සඳහා දිස්ත්රික්ක ආෙරණ  කිී ම සහ නි ්චිත ප්රශේ  කට 

පාේලිශම්න්තු මන්ත්රීෙර කු ශනොමැතිවීම නිසා මහජන ාට 

හරි ාකාර නිශ ෝජිත කු ශනොමැතිවීම  න කාරණා ශම් තුළ 

 ක්නට තිශෙනො. 

ඒ ොශේම  නිශ ෝජිත මන්ත්රීතුමන්ලාට හරි ාකාරෙ 

ප්රශේ  ක සාංෙේධන  ශෙුවශෙන් ෙඩා්ත කැපවීමට තිශෙන අඩු 

පාඩුකම් සහ වි  ම් අන්තේගත කර ශනොතිබීම පිළිෙඳ ශ ෝජනා 

සැලකි්,ලට ශගනයි අපි ශම් කාරණා ඉදිරිප්ත කරුව ලැබූශේ. ගරු 

කථානා කතුමනි  මහජන නිශ ෝජිත න් ශම් රශට් ෙගකීම ඉෂ්ට 

කරමින් මහජනතාෙ තුළ වි ්ොස  තති කිී මට නම්  ආණ්ඩු 

්රමශව ශම් ෙගන්ති අනිොේ ශ න්ම ශෙනස් වි  යුතුමයි. ආණ්ඩු 

්රමශවීර ශම් ඡන්  ්රම  ශෙනස් කිී ම සඳහා කටයුතු 

ශනොකශළෝත  දූෂණ  හා ොංචාාෙ පිළිෙඳ ශචාෝ නා සම්ෙන්ධශ න් 

 ැනට තශසන හඬට ෙඩා අඛ්ණ්ඩ හඬක් ඉදිරිශවීර අසන්නට 

සිුවශෙන කාල ක් ඒවි. අසමාන සාංෙේධන කට රශට් සමාජ  

ශගොුවරුවීමකු්ත සිේධ ශෙන ෙෙ සඳහන් කරන්න ඕනෑ. ශම් 

අෙස්ථාශේීර මා සි ලු මන්ත්රීෙරුනට ස්තුතිෙන්ත ශෙනො. ගරු 

අග්රාමාතයතුමාට්ත ස්තුතිෙන්ත ශෙනො. හිටපු ජනාධිපති මහින්  

රාජපක්ෂ මැතිතුමාට්ත ස්තුතිෙන්ත ශෙනො. මක්නිසා   ්ත  ශම් 

ඡන්  ්රම  ශෙනස් කිී ම සඳහා ආරම්භ කරන ල  පිළිශෙත 

ක්රි ා්තමක කිී ශමන් ශම  හමාර කිී මට පුුෙන් අෙස්ථාෙකට 

අප සි ලුශ නා පිවිස සිටින නිසා. 1981 පැෙැති අතුරු 

මැතිෙරණ කින් පාේලිශම්න්තුෙට පැමිණීමට මට පුුෙන්කම 

ලැබුණා. ගරු කථානා කතුමනි  බෙතුමා්ත ඒ  ෙශසේම ඒ අතුරු 

මැතිෙරණශ න්ම පාේලිශම්න්තුෙට පිවිව,ණා. ඒ ොශේම  අශප් 

ගාමිණී ශලොකුශේ මන්ත්රීතුමා්ත ඒ අතුරු මැතිෙරණශ න්ම 

පාේලිශම්න්තුෙට පිවිව,ණා.  අ  අපි තුන්ශ නා පමණයි හ ා 1981 

පැෙති අතුරු මැතිෙරණශ න් පාේලිශම්න්තුෙට පැමිි  

කණ්ඩා ශමන් තෙම්ත ශම් පාේලිශම්න්තුෙ නිශ ෝජන  

කරන්ශන්. හ ා අතුරු මැතිෙරණ තිබුණා.  පාේලිශම්න්තු කාල  

ක්,  ැම්මාම  ශේ.ආේ. ජ ෙේධන මැතිතුමා තම ආසන ශ න් 

ඉ්,ලා අස්වී හෙකට පැෙති ආණ්ඩුෙට අභිශ ෝග කළා   පුුෙන් 

නම් මා්ත හක්ක තරග කරලා ජනමත  දිනන්න කි ලා.  

ඒ අතුරු මැතිෙරණශ න් ශේ.ආේ. ජ ෙේධන මැතිතුමා 

ජ ග්රහණ  කළා. හස්.ශේ.වී. ශචා්,ෙනා ගම් මැතිතුමා්ත අතුරු 

මැතිෙරණ ක් සඳහා කන්කසන්තුශේ තම මන්ත්රී ආසනශ න් 

ඉ්,ලා අස්වී තරග කළා. ඒ අුවෙ හස්.ශේ.වී.  ශචා්,ලෙනා ගම් 

මැතිතුමා ඒ අතුරු මැතිෙරණශවීර ජ ග්රහණ  කරුව ලැබුො. ඒ 

නිසා අතුරු මැතිෙරණ ඡන්  ්රම ට ෙහු මන්ත්රී ආසන ්රම   

අන්තේගත කිී මට ශම් සටහන්ෙල දිගටම ශ ෝජනා කරමින් 

තිශෙනො. ඒො  ළි සැලකි්,ලට ගැනීම ඉතාම ෙැ ග්ත  ැයි 

පාේලිශම්න්තුෙ ශෙත්ත  රටෙැසි ා ශෙත්ත අපි කරුණු ඉදිරිප්ත 

කරනො.  

මැතිෙරණ ්රම  සම්ෙන්ධශ න් ශසො ා ෙැීමම සඳහා ප්තකළ 

පළමුෙැනි කාරක සභාශේ සභාපති ණුශණ් විරුේධ පක්ෂශව 

මන්ත්රීෙරශ කු වූ මමයි. හෙකට අග්රාමාතයතුමා විධි ට හිටිශව 

අ ්ත අග්රාමාතයතුමා හැටි ට ඉන්න  අශප් රනි්, වි්රමසිාංහ 

මැතිතුමා. ශම් රශට් මහජන ාට ඡන්   හරි ාකාරෙ පාවිච්චි 

කිී මට ශඩොනශමෝේ ආණ්ඩු ්රමශ න් තමයි ආසන ්රම  තති 

කශළේ. ඒ මන්ත්රීෙරුන්ට විධා ක කාරක සභා ්රම ක කටයුතු 

කරන්න අෙස්ථාෙ හිමි ණුණා; an executive committee system 

was functioning where every MP had a role to play with the 

executive decisions.   

හ  ්රමාුවූලලෙ ශසෝ්,ෙරි ආණ්ඩු්රම ෙයෙස්ථාශෙන් ශෙනස් 

ණුණා. පාේලිශම්න්තුශේ මන්ත්රීෙරුන් ප්රමාණ  ෙැි  ණුණා. අ  

පාේලිශම්න්තු මන්ත්රීෙරශ කුට  ළි්ත ෙරක් විධා ක කාරක සභා 

්රම ක කටයුතු කරන්න පුුෙන් ශේ  කි න සාකච්ඡාෙ ආරම්භ 

වී තිශෙන ශමොශහොතකීර තමයි ශම් ොේතාෙ ඉදිරිප්ත කරන්ශන්. 

අශප් රටට තිශෙන අභිශ ෝගෙලට මුහුණ ීරශම්ීර විවිධ පක්ෂ  

සමාජශව විවිධ ශකොටස්  සමාජශව විවිධ ජන ශකොට්ාාස 

නිශ ෝජන  කරන මන්ත්රීෙරුන් ඒ කාරක සභා  නිශ ෝජන  

කරනො.  

විවිධ ප්රතිප්තති නිශ ෝජන  කරනො. ප්රජාතන්්රො ශව ීවෙ  

හ යි. ප්රජාතන්්රොීර ඡන්  ්රම ට අපි 91 ෙසරක්  අශප් රශට් 

පාේලිශම්න්තු ප්රජාතන්්රො ශව සේෙ ජන ඡන්   පාවිච්චි කරලා 

තිශෙනො  ආ ේ ේත ශලස. ගරු කථානා කතුමනි  ඒ ොශේම  

විවිධ පක්ෂෙල නිශ ෝජිත න් ශම් පාේලිශම්න්තුෙ නිශ ෝජන  

කර තිශෙනො; අ ්ත කරනො. ඉදිරිශවීර්ත හශසේ කිී මට හැකි ෙන 

පරිදි ශම් ඡන්  ්රම  සකස ් ශකොට  ෙරින් අඩු  වි  මින් අඩු  

ජනතාෙශේ වි ්ොස  තේත ෙැි  කර ගැනීමට මහජන 

නිශ ෝජිත න්ට හා පාලන තන්්ර ට හැකිවීම සඳහා අ ාළ නීති 

ී ති පාේලිශම්න්තුශෙන් සම්පා න  කරුව තතැයි මා 

ෙලාශපොශරෝතතු ශෙනො. ඒ සඳහා දිගටම සහශ ෝග   අුවෙල  

ලො ුවන් ගරු කථානා කතුමාට්ත  ශම් පාේලිශම්න්තුශේ මහ 

ශ්,කම්තුමාට්ත  අශනක් නිලධාරින්ට්ත අශප් කාරක සභාශේ 

ස්තුති  පළ කරනො. 

ගරු කථානා කතුමනි  "හම ොේතාෙ මුද්රණ  කළ යුතු " යි 

මම ශ ෝජනා කරනො. 
 
ප්රශකනය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
වාර්තාව මුද්රණය කය යුතුයයි නිගයෝග කරන ලදී. 
அறிக்கக அச்சிடப்படக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Ordered that the Report be printed. 

 
 

ගපත්සම් 
மனுக்கள் 
PETITIONS 

 

ගුණ දිලුම් අමුුගම මහයේතා 
(மாண்புமிகு திளும் அமுணுகம) 

(The Hon. Dilum Amunugama) 

ගරු කථානා කතුමනි  කුණ්ඩසාශ්,  ප්,ශ්,කැශ්,  

ජනසවිගම  අාංක 155  රන ස්ථානශ හි පදිාංචි විතානශේ ශග ර 

  ාර්තන මහතාශගන් ලැබුණු ශප්තසමක්  මම පිළිගන්ෙමි. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු හච්.හම්.හම්. හී ස් මහතා - [සභා ගේභ  තුළ නැත.  
 
ඉදිරිපත් කරන ලද ගපත්සම මහයේජන ගපත්සම් ිළිතබඳ කාරක 

සභාවත පැවරිය යුතු යයි නිගයෝග කරන  ලදී. 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மனுகவப் தபாதுமனுக் குழுவுக்குச் சாட்டக் 

கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Petition ordered to be referred to the Committee on Public 
Petitions.  
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[ගරු  දිශන්ෂ් ගුණෙේධන මහතා  
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ප්රශකනවලත වාිකක ිළිතතුුණ 
வினாக்களுக்கு வாய்மூல விகடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ්න අාංක 1 -1116/2022- (2)  ගරු ශමොහමඩ් මුසම්මි්, 

මහතා. 
 

ගුණ ගම හයේමඩ් මුසම්මිල් මහයේතා 
(மாண்புமிகு தமாஹமட் முஸம்மில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

ගරු කථානා කතුමනි  මා හම ප්ර ්න  අහනො. 
 

ගුණ නආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන මහයේතා නප්රවාහයේන හයේා 

මහයේාමාර්ග අමාතය සහයේ ජනමාධාය අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு (கலாெிதி) பந்துல குணவர்தன - கபாக்குவரத்து 

மற்றும் தெடுஞ்சாகலகள் அகமச்சரும் தவகுசன ஊடக 

அகமச்சரும்) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana - Minister of 
Transport and Highways and Minister of Mass Media) 

ගරු කථානා කතුමනි  හම ප්ර ්න ට පිළිතුරු ලො ීරම සඳහා 

මම සති ක කාල ක් ඉ්,ලා සිටිනො. 
 

ප්රශකනය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිතිමත නිගයෝග කරන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ්න අාංක 2 -1476/2022- (1)  ගරු ශරෝහණ ෙණ්ඩාර මහතා 

- [සභා ගේභ  තුළ නැත.  

ප්ර ්න අාංක 1 -1715/2022- (1)  ගරු කිාංස් ශන්,සන් මහතා - 
[සභා ගේභ  තුළ නැත.  

ප්ර ්න අාංක 4 -1946/2022- (1)  ගරු ලලි්ත හ්,ලාෙල මහතා. 
 

ගුණ ලලිත් එල්ලාවල මහයේතා   
(மாண்புமிகு லலித் எல்லாவல)  

(The Hon. Lalith Ellawala)  

ගරු කථානා කතුමනි  මා හම ප්ර ්න  අහනො.  
 

ගුණ ප්රසන්න රණතුසග මහයේතා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ගරු කථානා කතුමනි  මහජන ආරක්ෂක අමාතයතුමා 

ශෙුවශෙන් මා හම ප්ර ්න ට පිළිතුර ලො ීරම සඳහා සති ශ කක 

කාල ක් ඉ්,ලා සිටිනො. 
 

ප්රශකනය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිතිමත නිගයෝග කරන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
 

මහයේනුවර දිසකත්රික්කගහ ගල් කැම:ම  පාරිසරික හයේානිය 
கண்டி மாவட்டத்தில் கல் உகடப்பு: சுற்றாடல் 

பாதிப்பு 
ROCK QUARRYING IN KANDY DISTRICT: ENVIRONMENTAL 

DESTRUCTION   

1947/2022 
 

5.  ගුණ වසන්ත යාපාබණ්ඩාර මහයේතා 
(மாண்புமிகு வசந்த யாப்பாபண்டார)  

(The Hon. Wasantha Yapabandara) 

පරිසර අමාතයතුමාශගන් තූ  ප්ර න් - (1): 

(අ) (i) ග්, කැඩීම  මහුවෙර දිසත්්රික්කශව මහා පරිමාණ 
කේමාන්ත ක් ශලස සිුව කරුව ලෙන ෙේත; 

 (ii) කුණ්ඩසාල  ප්රශේ ශව දිගන  ීපපිටි   
අහසශ්පොකුණ  හා ම්,පාන  න ප්රශේ ෙල්ත 
 ටිුවෙර ප්රශේ ශව අලග්,ශ්, සහ උඩුුවෙර 
ප්රශේ ශව හු ශගොඩ හා හඳපාන  න ප්රශේ ෙල 
හම ග්, කැඩීම් ශහේතුශෙන් ව,වි ාල පාරිසරික 
හානි ක් ෙන ෙෙ අ ාළ  ආ තනෙලට පැමිි ලි 
කර තති ෙේත; 

 හතුමා  න්ශන් ? 

(ආ) (i)  ශම් ෙනවිට මහුවෙර දිසත්්රික්කශව ග්, කැඩීම 
සඳහා නිකු්ත කර තති  ෙලප්ර සාංඛ්යාෙ 
ශකොපමණ ; 

 (ii)  ඉඩම් ප්රතිසාංසක්රණ ශකොමිෂන් සභාෙට අයිති 
ඉඩම්ෙල හම ග්, කැඩීම සිුව කරන්ශන් ; 

 (iii) හශසේ නම්  හම ඉඩම්ෙල ග්, කැඩීම සඳහා ලො ීර 
තති ෙලප්ර සාංඛ්යාෙ ශකොපමණ ; 

  න්න හතුමා ශමම සභාෙට  න්ෙන්ශන් ? 

(ත) (i) ග්, කැඩීම ශහේතුශෙන් සිුව ෙන දූවිලි විසිී ම  ග්, 
ඉෙතට විසිවීම  මාේග විනා  වීම ආීර මහජන පීඩා 
සම්ෙන්ධශ න් අුවගමන  කරුව ලෙන 
ක්රි ාමාේග; 

 (ii)  ග්, කැඩීම ශහේතුශෙන්  ටිුවෙර  නාෙලපිටි   
උඩුුවෙර  කුණ්ඩසාල   න ප්රශේ ෙල ජලල්ලාශ්ර 
විනා  වීම සම්ෙන්ධශ න් ශගන තති ක්රි ාමාේග; 

 කෙශේ   න්න්ත හතුමා ශමම සභාෙට  න්ෙන්ශන් ? 

(ඈ) ශනොහශසේ නම්  ඒ මන් ? 

 

சுற்றாடல் அகமச்சகரக் ககட்ட வினா:  

(அ) (i) கண்டி மாவட்டத்தில் கல் உகடத்தல், பாாிய 

ககத்ததாைிலாக கமற்தகாள்ளப்பட்டு வருகிறது 

என்பகதயும்; 

 (ii) குண்டசாகல பிரகதசத்தில் திகன, ஹீப்பிட்டிய, 

அஹஸ்தபாக்குண மற்றும் மல்பான பகுதி 

களிலும், யட்டிநுவர பிரகதசத்தில் அலகல்கல, 

உடுநுவர பிரகதசத்தில் எழுதகாட மற்றும் 

ஹந்தபான பகுதிகளிலும் கமற்படி கல் 

உகடத்தல் காரணமாக பாாியளவில் சுற்றாடல் 

பாதிக்கப்படுவதாக, அதனுடன் சம்பந்தப்பட்ட 

ெிறுவனங்களுக்கு முகறப்பாடு தசய்யப்பட்டிருப் 

பகதயும்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) இன்றளவில், கண்டி மாவட்டத்தில் கல் உகடத் 

தலுக்தகன வைங்கப்பட்டுள்ள உாிமங் களின் 

எண்ணிக்கக யாது என்பகதயும்; 

 (ii) காணிச் சீர்திருத்த ஆகணக்குழுவுக்குச் தசாந்த 

மான காணிகளில் கல் உகடத்தல் ெகடதபறு 

கிறதா என்பகதயும்; 

 (iii) அவ்வாறாயின், அக்காணிகளில் கல் உகடப் 

பதற்காக வைங்கப்பட்டுள்ள உாிமங்களின் 

எண்ணிக்கக யாது என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபயில் ததாிவிப்பாரா? 

(இ) (i) கல் உகடப்பதன் காரணமாகப் புழுதி, கற்சிதறல் 

மற்றும் பாகதகள் அைிவகடதல் கபான்ற 
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தபாதுத்ததால்கலகள் ததாடர்பில் ககடப்பிடிக் 

கப்படுகின்ற ெடவடிக்கககள் யாகவ; 

 (ii) கல் உகடப்பதன் காரணமாக யட்டிநுவர, 

ொவலப்பிட்டி, உடுநுவர, குண்டசாகல கபான்ற 

பிரகதசங்களில் ெீர் ஆதாரங்கள் அைிந்துகபாதல் 

ததாடர்பாக எடுக்கப்பட்டுள்ள ெடவடிக்கககள் 

யாகவ; 

 என்பகத அவர் இச்சகபயில் ததாிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்கறல், ஏன்? 
 
 
asked the Minister of Environment: 

(a) Is he aware that - 

 (i) rock quarrying is done in Kandy District as 
a large-scale industry; and 

 (ii) massive destruction has been caused to the 
environment in Digana, Heepitiya, 
Ahaspokuna and Malpana in Kundasale, 
Alagalle in Yatinuwara and Elugoda and 
Handapana in Udunuwara owing to rock 
quarrying in those areas and that complaints 
have been lodged with the relevant 
institutions? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the number of licences issued by now for 
rock quarrying in Kandy District; 

 (ii) whether such rock quarrying is done on 
lands owned by the Land Reform 
Commission; and 

 (iii) if so, the number of licences issued for rock 
quarrying on those lands?  

(c) Will he also inform this House - 

 (i) the measures taken regarding public 
nuisance caused in quarrying such as spread 
of dust, fly rock, destruction of roads et 
cetera; and 

 (ii) the measures taken regarding the 
destruction of water sources in Yatinuwara, 
Nawalpitiya, Udunuwara and Kundasale 
due to rock quarrying? 

(d) If not, why? 

 
ගුණ නසීර් අහයේමඩ් මහයේතා නපරිසර අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு ெஸீர் அஹமட் - சுற்றாடல் அகமச்சர்)  

(The Hon. Naseer Ahamed - Minister of Environment) 

Sir, the Answer is as follows: 
 

(a) (i)  The Geological Survey and Mines Bureau 
has reported that only one mining licence of 
Industrial Mining Category A (IML/A) has 
been issued for commercial mining within 
the Kandy District for large-scale mining, 
an Initial Environmental Examination (IEE) 
was conducted before issuing that licence, 

the licence concerned has been issued after 
obtaining all the recommendations from the 
relevant institutions and that the whole 
mining process at this site is carried out 
under the direct supervision of a mining 
engineer.  

  The Geological Survey and Mines Bureau 
has also reported that in addition to the 
licence concerned, two other licences of 
Industrial Mining Category A - IML/A - 
have been issued for the Moragolla 
Hydroelectric Power Station Project, they 
have been issued after an Initial 
Environmental Assessment (IEA), 
obtaining all the recommendations from the 
relevant institutions and the mining 
activities pertaining to the two licences are 
carried out under the direct supervision of a 
mining engineer.  

 (ii)  The Geological Survey and Mines Bureau 
has reported that a certain number of 
complaints had been received by the 
Bureau due to mining activities conducted 
over a long period in the areas concerned, 
the majority of such complaints had been 
made regarding the harm caused to the 
groundwater, in such instances follow-up 
action was carried out by obtaining a report 
from the Water Resources Board and that in 
the case of other complaints, a joint inquiry 
was conducted and follow-up action has 
been carried out according to its 
recommendations. In addition, the Bureau 
has reported that several reports are due to 
be received from the Water Resources 
Board and upon receipt of such reports, 
action will be taken based on their 
recommendations.  

(b) (i)  The Geological Survey and Mines Bureau 
has reported that 71 licences have been 
issued so far for stone quarrying within the 
Kandy District.  

 (ii)  Yes.  

 (iii)  As reported by the Geological Survey and 
Mines Bureau, the number of licences that 
remain valid for stone quarrying on lands 
belonging to the Land Reform Commission 
is five.  

(c) (i)  The Geological Survey and Mines Bureau 
has reported that the following courses of 
action are adopted regarding harm to the 
public such as spread of dust, breaking 
away of pieces of stone and destruction of 
roads: 

 1. Taking steps to minimize harm to the 
general public through conditions of the 
mining licence.  

 2. Taking action under the Environmental 
Protection Licence of the Central 
Environmental Authority.  
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 3. Conducting joint observations (with 
relevant institutions) at sites regarding 
which complaints are rampant and 
imposing licence restrictions.  

 4. Imposing conditions to act in 
accordance with the Provincial Council 
and Pradeshiya Sabha regulations in 
using the road and raising awareness of 
licencees.  

 5. Conducting training and awareness 
workshops for project owners and 
workers.  

 6. It has been reported that the Geological 
Survey and Mines Bureau has been 
making arrangements to include 
conditions in respect of all mining 
licences to the effect that an accidental 
insurance shall be obtained for workers 
employed  at the mining site and a 
strong security fence, parapet wall or 
other suitable structure shall be erected 
to prevent outsiders from entering any 
mining sites.  

 (ii)  The following measures are taken to 
prevent devastation of sources of water due 
to stone quarrying, as reported by the 
Geological Survey and Mines Bureau: 

 1. Calling of reports from the Water 
Resources Board for the relevant sites 
and considering the suitability.  

 2. Requiring the conducting of mining 
activities under an Environmental 
Protection Licence by the Central 
Environmental Authority.  

 3. Introducing tree-planting and 
maintaining them as an essential task 
under the licence. 

(d) Does not arise.  

    

ගුණ වසන්ත යාපාබණ්ඩාර මහයේතා 
(மாண்புமிகு வசந்த யாப்பாபண்டார)  

(The Hon. Wasantha Yapabandara) 

ගරු කථානා කතුමනි  මශේ පළමුෙන අතුරු ප්ර ්න  ශම යි.  

මමත්රීපාල සිරිශසේන හිටපු ජනාධිපතිතුමාශේ කාලශව ග්, 

ෙළ හිමි න්ශේ සාංගම  විසින් ග්, ෙළ ධාරිතාෙ පුු්, කිී ම 

සඳහා කරන ල  ඉ්,ීමමක ප්රතිලල ක් ෙ ශ න් Industrial 

Mining Licence - IML - හශක්  තිශෙන ශකොන්ශේසි ලිහි්, 

කළා. ඊට පස්ශසේ  කඩන ග්, කියුබ් ප්රමාණ  ෙැි  කළා.  IML 

හශක්  A,B,C,D කි ලා කාේමික කැණීම් ෙේග හතරක් තිශෙනො. 

හහිීර නිෂ්පා න පරිමාෙ කියුබ් 525  2 000  ක්ෝත  කියුබ් 210  

1 000  ක්ෝත   කියුබ් 150  500  ක්ෝත ෙන පරිදි ධාරිතාෙ ඉහළ 

 මා තිශෙනො. හහිීර  ම් ප්ර ්න ක් මතු ශෙනො  ගරු 

කථානා කතුමනි. සාංෙේධන කාේ ශව අෙ යතාෙ පිි ස සහ 

ජනාොසෙලට සාංශේීර ශනොෙන ප්රශේ ෙල නම් ඒොශව ධාරිතාෙ 

පුු්, කළාට ගැටලුෙක් තති ෙන්ශන් නැහැ. නමු්ත  කිරිමැටි   

දිගන ොශේ ප්රශේ ෙල්ත  මහුවෙර දිස්ත්රික්කශව තේත 

ප්රශේ ෙල්ත   ජනාොස ආ්රිතෙ ොශේම සාංශේීර කලාපෙල  ශම් 

ග්, ෙළ ධාරිතාෙ පුු්, කිී ම නිසා ප්ර ්න රාශි ක් තති ශෙලා 

තිශෙනො.  

ගරු කථානා කතුමනි  ළමයින්ට පාඩම් කිී මට  ශනොහැකි 

මට්ටමට සහ ම නික ීවවිතශව අශනකු්ත කටයුතු අඩාළ ශෙන 

මට්ටමට  ැන් ශම  සිුව ශෙනො.  ම නික ීවවිතශව අශනකු්ත 

කටයුතු කි න්ශන්  මහා මාේග භාවිත  ෙැනි ශේේ,.   ශම් ග්, 

ෙළ ධාරිතාෙ පුු්, කිී ම ඒ කටයුතුෙලට ශලොකු ප්ර ්න ක් තති 

කර තිශෙනො. ශපොශළොෙ අභයන්තරශව කම්පන  සහ ොයු 

ශගෝලශව කම්පන  කි න ශම් කම්පන ශ කම  ඒො measure 

කරනශකොට සම්මත ප්රමිතිෙලට අුවෙ තිශෙන ෙෙ අපි 

පිළිගන්නො. නමු්ත  ශම් ධාරිතාෙ පුු්, කිී ම්ත හක්ක පුපුරුො 

හැී ම් කරන ප්රමාණ  ඉතා වි ාල විධි ට ෙැි  ශෙලා තිශෙනො. 

ඒ ොශේම ග්, කඩන ප්රමාණ  ෙැි වීම්ත හක්ක ඒ ආ්රිත මහා 

මාේග භාවිත  වි ාල ෙ ශ න් ෙැි  ශෙලා තිශෙනො. ගරු 

කථානා කතුමනි  අපි කි න්ශන් ශම්ක නිසි අධය න කින් 

පස්ශසේ ෙැි  කළ යුතු ෙෙයි. සමහර හිටපු ජනාධිපතිතුමන්ලාශේ 

සශහෝ රෙරු ග්, ෙළේ, කරපු අෙස්ථා අපි  ැකලා තිශෙනො. 

අධය න කින් ශතොරෙ ශම් විධි ට ග්, ෙළ ධාරිතාෙ පුු්, 

කරන්න ීරරණ ක් ග්තශ්ත ඒ අ ශේ අෙ යතාෙකට  කි ා මා 

 න්ශන් නැහැ.  

ගරු කථානා කතුමනි  ශම් පේතො ශගන  න "ඒ" ශශ්රේි ශව 

ග්, ෙළේ, සම්ෙන්ධශ න් mining engineersලා 

අනිොේ ශ න්ම තෙන්න කි ා තිශෙනො. නමු්ත ලාංකා ශේම 

mining engineersලා 500ශ නකුට ෙඩා අඩු ප්රමාණ ක් ඉන්ශන්. 

නමු්ත ග්, ෙළේ,  හස් ගණනක් තිශෙනො. ඒ නිසා ශම් mining 

engineersලාශේ අ්තසන ගන්න මාස කට ලක්ෂ හකහමාරක් 

ොශේ මු ලක් ලො ශ නො. ඒ නිසා පාරිශභෝගික න්ටන්  ග්, 

ෙළ හිමි න්ට්ත වි ාල වි  මක්  රන්න ශෙලා තිශෙනො. ගරු 

තමතිතුමනි  ශම් සම්ෙන්ධශ න් ක්රි ා මාේග ක් ගන්න 

බෙතුමාශේ අෙධාන  ශ ොමු ශෙලා තිශෙනො  කි න හකයි මා 

අහන පළමු අතුරු ප්ර ්න . බෙතුමා අලුශතන් ප්ත ණුණු නිසා ශම් 

සම්ෙන්ධශ න් බෙතුමාශේ අෙධාන  ශ ොමු ශෙලා තිශෙනො  

කි ලා මම  න්ශන් නැහැ. නමු්ත  මට ශම්කට පිළිතුරක් අෙ යයි.  

 

ගුණ නසීර් අහයේමඩ් මහයේතා  
(மாண்புமிகு ெஸீர் அஹமட்)  

(The Hon. Naseer Ahamed 

Thank you, Hon. Member. This matter was not 
brought to my notice. But, I will definitely study this and 
report back.  
 
 

ගුණ වසන්ත යාපාබණ්ඩාර මහයේතා 
(மாண்புமிகு வசந்த யாப்பாபண்டார)  

(The Hon. Wasantha Yapabandara) 

මශේ ශ ෙන අතුරු ප්ර ්න  ශම යි.  ගරු තමතිතුමනි  ජාතික 

පාරිසරික පනත  ටශ්ත   මහෙැලි ගාංගාශේ හක්කිඳ කි න 

ප්රශේ   අධිසාංශේීර පරිසර කලාප ක් ශලස නම් කර තිශෙනො. 

නීති ට අුවූලලෙ  හන්තාන ප්රශේ ශව්ත  ඒ ොශේම අි  

2 500කට ෙඩා ඉහළ ප්රශේ ෙල්ත ඉදිකිී ම් කරන්න ෙැහැ. ඒ 

කලාප  තුළ කරන ඉදිකිී ම් සම්ෙන්ධශ න් අපි මහුවෙර 

මශහස්්රා්ත අධිකරණශව නඩු ගණනාෙක් පෙරා තිශෙනො  ගරු 

කථානා කතුමනි. ඒ පරිසර කලාප  ත්තතටම ව,විශ ේෂී 

කලාප ක්. ශමොක    ම් අෙසථ්ාෙකීර මහෙැලි ගාංගාශේ සිඳී 

 ෑමක් ්රමිකෙ සිුව ණුශණෝත  හහි ෙලපෑම තිශෙන්ශන් මධයම 

කඳුකර ට විතරක් ශනොශෙයි; මුු රටටමයි. මම හිටපු පරිසර 

අමාතය ගරු මහින්  අමරවීර මැතිතුමා ඒ ප්රශේ  ට කැඳොශගන 

ගිහින් හතුමාට ශපන්ුවො  හක්කිඳ ප්රශේ ශව මහෙැලි ගඟ මැ  

981 982 



පාේලිශම්න්තුෙ 

 ැෙැන්ත ඉදිකිී ම් ගණනාෙක් ශකශරන ෙෙ. මහෙැලි ගඟ මැ  ඒ 

ඉදිකිී ම් කරන්ශන් ජාතික පාරිසරික පනතට පටහැනිෙයි. ඒ 

ොශේමයි  අි  2 000කට ඉහළින් තිශෙන හන්තාන සාංශේීර 

කලාපශව කරන ඉදිකිී ම් සම්ෙන්ධශ න් නඩුෙක් පෙරා 

තිශෙනො. ීපරැස්සගල ප්රශේ ශව කුුරරක් ශගොඩ කරලා ඉදිකිී මක් 

කර තිශෙනො. හක්කිඳ ගඟ ආ්රිතෙ  සාංචාාරක කේමාන්ත ට 

අ ාළ ශහෝට්, ඉදිකර තිශෙනො. ඒ ොශේම ශහේොහැට Galaha 

Estate හශක් අෙසර ශනොල්ත නිොඩු නිශක්තන ක් ඉදිකර 

තිශෙනො. ගරු කථානා කතුමනි  පුුවම සහගත ශ   ෙන්ශන්  

Bravo Holdings සමාගම ෙතු ොංගලාෙක් ප්රතිසාංස්කරණ  

කරනො කි ා තට්ුව ශ කකින් යු්ත අ ්ෙ ගාලක් සා ා තිබීමයි. මා 

 න්ශන් නැහැ  ශ ෙන තට්ුවෙට අ ්ෙ ා ශගන  න්ශන් 

ශකොශහොම  කි ලා. පළා්ත අධයක්ෂතුමා තතුු සමහර ඉහළ 

නිලධාරින් ස්ථාන මාරු කරලා  මධයම පරිසර අධිකාරිශව 

සභාපතිතුමා  අධයක්ෂ ජනරා්,තුමා උ්තසාහ කරන්ශන්  පව, 

කාල කීර තමන්ට හිතැති පුේගල න් ඒොට ප්ත කරලා  ඒ පෙරා 

තිශෙන නඩු සමථ කට ප්ත කරලා ශම් සම්ෙන්ධශ න් ශෙන්ත 

අ ථා ගුවශ ුවෙකට  න්න ? ගරු කථානා කතුමනි  ශම් කරන 

හදිසි ස්ථාන මාරු කිී ම් ෙහාම නතර කරලා  පී ක්ෂණ ක් 

පේතො ශම් පිළිෙඳෙ කටයුතු කරන්න කි ලායි මා ගරු පරිසර 

අමාතයතුමාශගන් ඉ්,ලා සිටින්ශන්.  

 

ගුණ නසීර් අහයේමඩ් මහයේතා  
(மாண்புமிகு ெஸீர் அஹமட்)  

(The Hon. Naseer Ahamed) 

I am thankful to the Hon. Member for bringing this 
matter to my notice. Of course, he met me the day before 
yesterday and briefed me about this. After the discussion, 
I appointed a committee to look into this matter and asked 
them to submit a proper report.  

 

2015-2019 දක්වා වැවිලි කර්මාන්ත 

අමාතයවුණන්ග  පපගේශකවුණන්:  විසකතර 
2015-2019 வகரயான தபருந்கதாட்டக் ககத்ததாைில் 

அகமச்சு ஆகலாசகர்கள்: விபரம்  
ADVISERS TO MINISTERS OF PLANTATION INDUSTRIES 

FROM 2015-2019: DETAILS  

1959/2022 

6.  ගුණ ගාමිණී වගල්ගබ ඩ මහයේතා 
(மாண்புமிகு காமினி வகலதபாட)  

(The Hon. Gamini Waleboda)  

ෙැවිලි කේමාන්ත අමාතයතුමාශගන් තූ  ප්ර ්න  - (1): 

 

(අ) (i) ෙේෂ 2015 සිට 2019  ක්ො ෙැවිලි කේමාන්ත විෂ  
භාර අමාතයෙර ා ශලස කටයුතු කරන ල  හක් 
හක් අමාතයෙර ාශේ නම හා ුරර කාල  ශෙන් 
ශෙන් ෙ ශ න් කෙශේ ; 

 (ii) ඉහත හක් හක් අමාතයෙර ා විසින් සි  ුරර කාල  
තුළ ප්ත කරන ල  උපශේ කෙරුන් සාංඛ්යාෙ 
ශෙන් ශෙන් ෙ ශ න් ශකොපමණ ; 

 (iii) හම හක් හක් උපශේ කෙර ාශේ නම  ෙ ස  
අධයාපන හා ේ්තීර  ව,ුවව,කම් ශෙන් ෙ ශ න් 
කෙශේ ; 

 (iv) හක් හක් උපශේ කෙර ා සඳහා ශගෙන ල  මාසික 
ෙැුවප  ීරමනා සහ ලො ීර තිබූ ශෙන්ත පහව,කම්  
කෙශේ ; 

 (v) හම හක් හක් උපශේ කෙර ා ශෙත පෙරා ීර තිබූ 
ෙගකීම් ශෙන් ශෙන් ෙ ශ න් කෙශේ ; 

 (vi) හම හක් හක් උපශේ කෙර ා නිරත වී තති විශේ  
සාංචාාර  හම විශේ  සාංචාාරෙල නිරත වීම සඳහා 
ශහේතු වූ කරුණු  ඒ සඳහා  රන ල  වි  ම් හා 
හමඟින් අමාතයාාං  ට අ්ත වූ ප්රතිලාභ ශෙන් 
ශෙන් ෙ ශ න් කෙශේ ; 

  න්න හතුමා සඳහන් කරන්ශන් ?  

(ආ)  ශනො හශසේ නම්  ඒ මන් ?   

 
தபருந்கதாட்டக் ககத்ததாைில் அகமச்சகரக் ககட்ட 

வினா:  

(அ) (i) 2015ஆம் ஆண்டு ததாடக்கம் 2019ஆம் ஆண்டு 

வகரயில் தபருந்கதாட்டக் ககத்ததாைில் 

விடயப்தபாறுப்பு அகமச்சராகப் பணியாற்றிய 

ஒவ்கவார் அகமச்சாினதும் தபயர் மற்றும் 

பதவிக்காலம் தவவ்கவறாக யாகவ 

என்பகதயும்; 

 (ii) கமற்படி ஒவ்கவார் அகமச்சரும் தமது பதவிக் 

காலத்தில் ெியமித்துள்ள ஆகலாசகர்களின் 

எண்ணிக்கக தவவ்கவறாக எத்தகன 

என்பகதயும்; 

 (iii) கமற்படி ஒவ்கவார் ஆகலாசகாினதும் தபயர், 

வயது, கல்வி மற்றும் ததாைில்சார் தகககமகள் 

தவவ்கவறாக யாகவ என்பகதயும்; 

 (iv) ஒவ்கவார் ஆகலாசகருக்கும் தசலுத்தப்பட்ட 

மாதாந்தச் சம்பளம், தகாடுப்பனவுகள் மற்றும் 

வைங்கப்பட்டிருந்த ஏகனய வசதிகள் யாகவ 

என்பகதயும்; 

 (v) கமற்படி ஒவ்கவார் ஆகலாசகருக்கும் ஒப்பகடக் 

கப்பட்டிருந்த தபாறுப்புகள் தவவ்கவறாக 

யாகவ என்பகதயும்; 

 (vi) கமற்படி ஒவ்கவார் ஆகலாசகரும் கமற் 

தகாண்டுள்ள தவளிொட்டு விஜயங்கள், 

அவ்வாறு தவளிொட்டு விஜயங்ககள கமற் 

தகாண்டகமக்கான காரணங்கள், அதற்காகச் 

தசய்யப்பட்ட தசலவு மற்றும் அதன்மூலமாக 

அகமச்சுக்குக் கிகடக்கப்தபற்ற ென்கமகள் 

தவவ்கவறாக யாகவ என்பகதயும்; 

 அவர் ததாிவிப்பாரா? 

 

(ஆ) இன்கறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Plantation Industries: 
 

(a) Will he state - 
 

 (i)  the name and tenure of each Minister who 
had been in charge of the subject of 
plantation industries from 2015 to 2019, 
separately; 

 (ii)  the number of advisers appointed by each of 
the said Ministers during his/her tenure; 

983 984 

[ගරු   ෙසන්ත  ාපාෙණ්ඩාර මහතා  
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 (iii)  the name, age and educational and 
professional qualifications of each of the 
said advisers, separately; 

 (iv)  the monthly salary, allowances and other 
facilities that had been provided to each 
adviser, separately; 

 (v)  the responsibilities assigned to each of the 
said advisers, separately; 

 (vi)  the foreign tours each of the said advisers 
had engaged in, the reasons for engaging in 
the said foreign tours, the expenditure borne 
in that regard and the benefits received by 
the Ministry through the said tours, 
separately? 

(b)  If not, why? 
 

 

ගුණ නවවදය) රගම්ෂක පතිඥරණ මහයේතා නවැවිලි කර්මාන්ත 

අමාතය සහයේ කර්මාන්ත අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாெிதி) ரகமஷ் பதிரண - 

தபருந்கதாட்டக் ககத்ததாைில் அகமச்சரும் ககத்ததாைில் 

அகமச்சரும்) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana - Minister of  Plantation 
Industries and Minister of Industries) 

ගරු කථානා කතුමනි  හම ප්ර ්න ට ීරේඝ පිළිතුරක් 

තිශෙන්ශන්. හම නිසා පිළිතුර මම සභාගත* කරනො. 

* සභාගම්සය මත තබන ලද ිළිතතුර  
* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட: 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i)  

 

 

 (ii) 
 

 

         (iii) 

ගුණ අමාතයතුමාග  නම ධුර කාලය 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිත්,ල මැතිතුමා 2015.01.01 - 2015.08.16 

ගරු නවීන් දිසානා ක මැතිතුමා 2015.09.07 - 2018.10.26 

ගරු හස්.හම්. චාන්ද්රශසේන මැතිතුමා 2018.11.09 - 2018.12.15 

ගරු නවීන් දිසානා ක මැතිතුමා 2018.12.20 - 2019.11.22 

ගරු මෙ ය රශම්ෂ් පතිරණ මැතිතුමා 2019.11.25 සිට ශම්  ක්ො 

  ගුණ අමාතයතුමාග  

නම 
පපගේශකවුණන් 

සසඛයාව 
කාලය 

01 ගරු ලක්ෂ්මන් 

කිරිත්,ල මැතිතුමා 
නැත - 

02 ගරු හස්.හම්. 

චාන්ද්රශසේන මැතිතුමා 
නැත - 

03 ගරු නවීන් දිසානා ක 

මැතිතුමා 
ලක්නා පරණවිතාන 

මහතා  ඒ.බී. ටයිටස් 

ව,නි්, සි්,ො මහතා 

2015.11.01-

2018.10.31   

2019.01.21-

2019.11.20 

985 986 

පපගේශකවරයාග  නම වයස නපත්වීම් 

දිනත) 

අධායාපන දුදුදුකම් වෘත්තීය දුදුදුකම් කාල සීමාව 

ලක්නා පරණවිතාන  මහතා අණුරුුව 65  

1950.01.09 

· ෙයාපාර කළමනාකරණ ප ්චාාේ 

උපාධි  (ශ්රී ජ ෙේධනපුර 

වි ්ෙවි යාල )  · ෙයාපාර 

පරිපාලන  පිළිෙඳ විධා ක 

ි ප්ශලෝමාෙ (ශකොළඹ 

වි ්ෙවි යාල )  · මානෙ සම්ප්ත 

කළමනාකරණ  පිළිෙඳ ප ්චාාේ 

සහතික ප්ර පාාමාලාෙ  · 

ස්ොභාවික රෙේ නිෂ්පා න පිළිෙඳ 

ි ප්ශලෝමාෙ (රෙේ පේශවෂණ 

ආ තන  - මැශ්,සි ාෙ) 

1971 ෙසශේ සිට රෙේ 

ෙැවිලි ක්ශෂේ්ර ට අ ාළෙ 

ශේය   හා විශේය   

ආ තනෙල විවිධ 

තනතුරු  රා තත. 

2015.11.01 - 

2018.10.31 

ඒ.බී. ටයිටස් ව,නි්, සි්,ො මහතා අණුරුුව 66  

1953.03.28 

· අ.ශපො.ස. (සා. ශපළ) ගරු අමාතයතුමාශේ 

සම්ෙන්ධීකරණ නිලධාරි 

(1994 ුනනි සිට 

සැප්තැම්ෙේ  ක්ො)  

අශලවි නිලධාරි (1986 

අශප්රේ්, සිට 1994 ුනනි 

 ක්ො) - මහෙැලි 

අධිකාරි    සහකාර 

සාමානයාධිකාරිශේ 

සම්ෙන්ධීකරණ නිලධාරි 

- 1980 මැයි සිට 1986 

අශප්රේ්,  ක්ො 

(ඉාංජිශන්රුම  

කාේ  න් පිළිෙඳ මධයම 

උපශේ ක කාේ ාාං  )   

ෙතු අධිකාරි  ශකොටගල 

ෙැවිලි සමාගම - 1978 

අශප්රේ්, සිට 1980 මැයි 

 ක්ො 

2019.01.21 - 

2019.11.20 



පාේලිශම්න්තුෙ 

 

 

987 988 

[ගරු (මෙ ය) රශම්ෂ් පතිරණ  මහතා  

————————— 
*  ු සකතකාලගහ තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 

අාංක  උපශේ කශේ නම මාසික ෙැුවප ීරමනා සහ ලො ීර තති ශෙන්ත පහව,කම් කාල සීමාෙ 

01 ලක්නා පරණවිතාන මහතා රු. 100 000 අමාතයාාං  අතිශේක ශ්,කම්ෙරශ කුට හිමි 

පහව,කම් ලො ීර තත. (අාංක 

අමප/15/0180/611/008 හා 2015.04.09 

දිනැති අමාතය මණ්ඩල ීරරණශව 01 

ෙගන්ති ට අ ාළෙ) 

2015.11.01-2017.10.31 

    රු. 125 000 අමාතයාාං  අතිශේක ශ්,කම්ෙරශ කුට හිමි 

පහව,කම් ලො ීර තත. (අාංක 

අමප/17/2191/726/050 හා 2017.11.01 

දිනැති අමාතය මණ්ඩල ීරරණ  ප්රකාරෙ) 

2017.11.01-2018.10.31 

02 ඒ.බී. ටයිටස් ව,නි්, සි්,ො මහතා රු.  75 000 අමාතයාාං  ශජයෂ්ා සහකාර 

ශ්,කම්ෙරශ කුට හිමි පහව,කම් ලො ීර තත. 

(අාංක අමප/19/0087/117/001 හා 

2019.01.07 දිනැති අමාතය මණ්ඩල ීරරණ  

අුවෙ) 

2019.01.21 -2019.11.20 

පපගේශකග  නම විගේශ සසචාරය සසචාරගහ නිරත වීමත 

ගහයේේතුව 
දරන ලද වියදම් අමාතයාසශයත  අත් ප් ප්රතිඥලාභ 

ලක්නා පරණවිතාන මහතා චීන  Boao Forum for 

Asia 2019 සහභාගි වීමට 

(2019.01.24 සිට 

2019.01.11  ක්ො) 

ගරු අමාතයතුමාශේ විශ ේෂ 

නිශ ෝජිතශ කු ශලස 
චීන රජශ න් ල  

ආරාධනාෙක් පරිදි 

විශේ ගත වී තති අතර 

අමාතයාාං ශ න් ඒ සඳහා 

වි  ම්  රා ශනොමැත. 

ශ්රී ලාංකාශේ ෙැවිලි ශභෝගෙල 

සාංෙේධන  සඳහා චීන රජශව 

සහශ ෝගිතාෙ ලො ගැනීම 

පිි ස  නිෙේතන ක්ක කාේමික 

සාංෙේධන  සහ ෙැවිලි 

ශභෝගෙල අග  හකතු කිී ම 

සඳහා සහශ ෝගිතාෙ 

සම්ෙන්ධශ න් ෙන අෙශෙෝධතා 

ගිවිව,මකට ෙැවිලි අමාතයාාං   

සහ මහජන චීන සල්හාණ්ඩුශේ 

හයිනාන් පළා්ත මහජන රජ  

අතර අ්තසන් කිී මට ල්ලික 

කටයුතු සිුව කිී ම 

ඒ.බී. ටයිටස් ව,නි්, සි්,ො 

මහතා 
විශේ  සාංචාාර සඳහා සහභාගි වී නැත 

(v) අමාතයාාං   මඟින් රාජකාරි පැෙී මක් සිුව කර ශනොමැති අතර ගරු අමාතයතුමාශේ උපශේ ක ශලස කටයුතු කර තත. 
 

(vi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

· මීට අමතරෙ ලක්නා පරණවිතාන මහතා විවිධ අෙසථ්ාෙලීර ශපෞේගලික මට්ටමින් විශේ  සාංචාාර සිුව කර තති අතර ඒ සඳහා අමාතයාාං ශ න් කිසිුව 

වි  මක්  රා ශනොමැත. 
 

 

(ආ) අ ාළ ශනොශේ.  

 

 

· උපශේ ක - ලක්නා පරණවිතාන මහතාශේ ීවෙ  ්තත ශතොරතුරු පත්රිකාෙ තමුණුම 01ල ශලස     

· උපශේ ක - ඒ.බී. ටයිටස ්ව,නි්, සි්,ො මහතාශේ ීවෙ  ්තත ශතොරතුරු පත්රිකාෙ තමුණුම 02ල  ශලස    අමුණා තත. 
 

 

 (iv)  
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ගුණ ගාමිණී වගල්ගබ ඩ මහයේතා 
(மாண்புமிகு காமினி வகலதபாட)  

(The Hon. Gamini Waleboda)  

ගරු කථානා කතුමනි, මශේ පළමුෙන අතුරු ප්ර ්න   

අහනො.  

ශ්රී ලාංකාශේ දිස්ත්රික්ක 14ක් තුළ කුඩා ශ්ත ෙතු හිමි න් ලක්ෂ 

5කට ෙැි  පිරිසක් සිටිනො.  පණු්, ලක්ෂ 20කට ෙැි  ප්රමාණ ක් 

හම කේමාන්තශ න් ීවේත ශෙනො.  

කුඩා ශ්ත ෙතු හිමි න්ශගන් ෙැි ම ප්රමාණ  ඉන්ශන් ගරු 

අමාතයතුමා නිශ ෝජන  කරන ගා්,ල දිස්ත්රික්කශව සහ මා 

නිශ ෝජන  කරන ර්තනපුර දිස්ත්රික්කශවයි. ගරු තමතිතුමනි  

ශමරට ජාතික ශ්ත නිෂ්පා නශ න් සි  ට 75ක් පමණ ලො 

ශ න්ශන් කුඩා ශ්ත ෙතු හිමි න්. පව,ගි  කාලශව රුපි ්, 1 500ට  

2 000ට තිබුණු ශපොශහොර මිටි  අ  ෙන ශකොට රුපි ්, 20 000ක්  

රුපි ්, 10 000ක්  ක්ො ඉහළ ගිහින් තිශෙනො. ඒ ොශේම කුඩා 

ශ්ත ෙතු හිමි න්ශගන් අණුරුේ කට රුපි ්, ශකෝටි 400ක  450ක 

ප්රමාණ ක් ශසස් ෙේ  විධි ට හකතු කර ගන්නො. ඒ ොශේම  ශ්ත 

අපන න  හරහා වි ාල ශඩොලේ ආ ා මක් රටට ලො ශ නො.  

ගරු අමාතයතුමනි  ශම් සි ලු ත්ත්තෙ න් තිබුණා ණුණ්ත අ  

ෙන විට කුඩා ශ්ත ෙතු හිමි න්ශේ ශ්ත  ලු  ශපොශහොර ආදි  

ප්රොහන ට අෙ ය කරන  ාන ොහන පාවිච්චි කිී ම සඳහා 

ඉන්ධන ලැශෙන්ශන් නැහැ. ඒ ොශේම ශෙශළඳ ශපොශළේ 

ශපොශහොර ශසො ා ගන්න නැහැ. ඒ නිසා අශප් ප්රශේ ෙල ශ්ත 

නිෂ්පා න  සි  ට 40කින්  50කින් පමණ පහළ ගිහින් තිශෙනො. 

Tea factories ග්තතාම  කේමාන්ත ාලා පේතොශගන  ෑමට 

අෙ ය ඉන්ධන ප්රමාණ  ලැශෙන්ශන් නැහැ. විුවලි  විසන්ධි කරන 

නිසා නි මිත සම්පූේණ කාල පරිච්ශේ   තුළ ශ්ත නිෂ්පා න  

කරගන්න ලැශෙන්ශන් නැහැ. උශේ ඉඳන් හෙස් ෙනක්,ම ශ්ත  ලු 

කඩනො. Tea factory හකට  ලු ටික හන්ශන් හෙස 4.00ට  5.00ට 

විතර. හැෙැයි  ඒ ෙනශකොට tea factories පිහිටි ප්රශේ ෙල විුවලි  

විසන්ධි කරලා; හශහම නැ්තනම් ඩීස්, ටික ලැබිලා නැහැ. ඒ 

ශහේතුශෙන් ශ්ත  ලු අපශ්ත  න ත්ත්තෙ ක් තමයි තිශෙන්ශන්.  

ගරු අමාතයතුමනි  හම නිසා මම බෙතුමාශේ්ත  ශම් ගරු 

සභාශේ්ත අෙධාන  ඒ ශකශරහි ශ ොමු කරෙනො.  

 මම ඉ්,ීමමක් කළා  වි ාල ෙැවිලි සමාගම් සතුෙ තිශෙන 

ඉඩම් ෙගා කිී ම සඳහා හම ප්රශේ ශව ශගොවි ජනතාෙට ලො 

ශ න්න කි ලා. ගරු අමාතයතුමනි   මම බෙතුමාශගන් අහනො  

ශම් කි පු ගැටලු ශ කට විසඳුමක් ලො ශ නො  කි ලා.  

 
ගුණ නවවදය) රගම්ෂක පතිඥරණ මහයේතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாெிதி) ரகமஷ் பதிரண) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
ගරු කථානා කතුමනි  හතුමාශේ අතුරු ප්ර ්නශවීර මතු කරපු 

පළමුෙන කාරණ  තමයි ඉන්ධන පිළිෙඳ ප්ර ්න . අපි ගරු කාංචාන 
විශේශසේකර තමතිතුමා හක්ක කථා කරලා ශමම factoriesෙලට 
ශම් මස 11ෙන  ා ෙනක්, ි ශපෝ හරහා ශත්, ලො ීරමට කටයුතු 
කළා. ඒ අුවෙ  ප්රමුඛ්තාෙ මත ශමම factoriesෙලට ශ්රී ලාංගම ි ශපෝ 
හරහා ශත්, ලො ුවන්නා. පව,ගි  සතිශව තති වූ ත්ත්තෙ ්ත 
හක්ක හ  නතර කර තිබුණා. හැෙැයි ශම් සතිශව සඳු ා හතුමා ශම් 
සම්ෙන්ධශ න් කැබිනට් මණ්ඩල   ැුවේත කර තිබුණා. ඉන් 
පව,ෙ ශ්ත කේමාන්ත ාලාෙලට අ ාළ ප්රොහන කටයුතු සඳහා 
අෙ ය සි ලු ඉන්ධන නැෙත ෙතාෙක් ශ්රී ලාංගම ි ශපෝ හරහා ලො 
ශ න ෙෙට හකඟ ශෙලා තිශෙනො. ඒ අුවෙ ශසෞඛ්ය අාං  හා 
අශනකු්ත ප්රමුඛ්තා අාං ෙලට ොශේම අපන න කේමාන්ත 
සඳහා්ත  ශ්ත කේමාන්ත ාලා සඳහා්ත මින් ඉදිරි ට නැෙත 
ෙතාෙක් ශ්රී ලාංගම ි ශපෝ හරහා ඉන්ධන ලො ශ නො. හැෙැයි  

ජාතික ෙ ශ න් තිශෙන ඉන්ධන හිඟතාෙ අශප් ශ්ත 
කේමාන්ත ට්ත ෙලපා තිශෙනො. නමු්ත  රටට ශඩොලේ ශගන 
හන කේමාන්ත ක් ෙන ශ්ත කේමාන්ත  සඳහා ප්රමුඛ්තාෙ ලො 
දි  යුතු ෙෙ ගරු කාංචාන විශේශසේකර තමතිතුමා පිළිශගන 
තිශෙනො.  

ගරු මන්ත්රීතුමනි ඒව් ොශේම බෙතුමා තහුො  ශපොශහොර 
පිළිෙඳේත.  බේ  රසා නික ශපොශහොර ආන න  තහනම් කිී ම 
හරහා ශම් ර ශට් ශ්ත කේමාන්ත ට පිරිමැසි  ශනොහැකි පාඩුෙක් 
සිුව ණුණා.  

ඉන්දි ාශෙන් ලැශෙන ශපොශහොර ශමට්රික්ශටොන් 65 000න් 
20 000ක් ශ්ත කේමාන්ත  සඳහා ශෙන් කරන ශලස අපි ගරු 
ක්ක කේම තමතිතුමාශගන් ඉ්,ලා තිශෙනො. හම ශපොශහොර 
ශමට්රික්ශටොන් 65 000න් ශමට්රික්ශටොන් 40 000ක් වී ෙගාෙ සඳහා  
5 000ක් ෙඩ ඉරිඟු ෙගාෙ සඳහා සහ 20 000ක් ශ්ත ෙගාෙ සඳහා්ත 
තමයි ශෙන් කර තිශෙන්ශන්. ඊට අමතරෙ  ක්ක කේම 
අමාතයාාං ශව මැදිහ්ත වීශමන් ශලෝක ෙැාංකුශෙන් ලැශෙන 
අරමු ්, හරහා රටට ශපොශහොර ශගන්වීම සඳහා ෙන ප්රසම්පා න 
කටයුතු  ැනටම්ත ආරම්භ කර තිශෙනො. ඒ අුවෙ  මහ කන්න  
ශෙුවශෙන් රටට ශගන්ෙන යූරි ාෙලින්  ම් ප්රමාණ ක් 
අනිොේ ශ න් ශ්ත කේමාන්ත ට ලැශෙනො.  

බෙතුමා ශසස් ෙේ  පිළිෙඳේත කිේො. අපි ශ්රී ලාංකා ශ්ත 

මණ්ඩල  සමඟ හකතු ශෙලා හහි ප්රෙේධන අරමු ල මඟින් ප්රථම 

ෙතාෙට කුඩා ශ්තෙතු හිමි න්ට ණ  ආධාර ලො ශ න ෙැඩ 

පිළිශෙළක් ක්රි ා්තමක කරනො. ඒ  ටශ්ත ඉදිරි මාස කිහිප  තුළ 

රුපි ්, බිලි න හතරක පමණ මු ලක් ණ  හැටි ට කුඩා ශ්තෙතු 

හිමි න්ට අපි ලො ශ නො. හතශකොට බණුන්ට ශපොශහොර මිල ීර 

ගන්න ඒ මු ්, භාවිත කරන්න පුුෙන්. නැෙත ශගවීමට පහව,  

ශපොීම රහිත ණ  ්රමශේ  ක් අපි ඒ ශෙුවශෙන් සකස් කර 

තිශෙනො.  

ගරු මන්ත්රීතුමනි  බෙතුමා ඉ්,ීමමක් කළා  භාවිත ට 
ශනොගන්නා ඉඩම් ප්රශේ ශව ශගොවීන්ට ෙගා කරන්න ලො ශ න්න 
කි ලා. ෙතු සමාගම් 21ක් සතුෙ තිශෙන  භාවිත ට ශනොගන්නා 
ඉඩම් ෙගාෙ සඳහා ලො ශ න්න කි ා ගරු අග්රාමාතයතුමාශේ 
ප්රධාන්තෙශ න් පැෙැති කමිුවශේීර්ත  ැුවම් ීර තිශෙනො. ෙැවිලි 
අමාතයාාං  ට ඒ සි ලු සමාගම් ශගන්ො අපි ඒ ෙෙ  ැුවම් ීර 
තිශෙනො. හහිීර  ැනට ෙතුෙල ෙැඩ කරන ශසේෙක න්ට ප්රමුඛ්තාෙ 
ශ න ශලසට්ත  ශ ෙුවෙ ෙතුෙල පදිාංචිෙ සිටින ෙැඩ ශනොකරන 
ශසේෙක න්ට්ත ඉන් පව, ඉතිරි ක් තිශෙනො නම් ඒ ග්රාම නිලධාරි 
ෙසම්ෙල ශතෝරාග්ත පිරිසකට්ත කිසි ම් ්රමශේ  ක්  ටශ්ත 
ශකටි කාීමනෙ හම ඉඩම් ලො ශ න්න කි න ඉ්,ීමම කර තිබුණා. 
ගරු ගාමිණී ෙශ්,ශෙොඩ මන්ත්රීතුමනි  ෙතු සමාගම් සම්ෙන්ධශ න් 
තිශෙන ගැටලුෙ ශම්කයි. මහා භාණ්ඩාගාර  සතුෙ තති golden 

shareholder අයිති  සම්ෙන්ධශ න් ෙැවිලි කේමාන්ත 
අමාතයාාං  ට කිසිම මනතික ෙල ක් නැහැ. ඒ ොශේම 
රජ ට්ත මනතික ෙල ක් නැහැ  හම ඉඩම් ලොගන්න. ගරු 
මන්ත්රීතුමනි  බෙතුමා්ත  න්නා පරිදි  බණුන් කැමැ්තශතන් 
ුවන්ශනෝත මිස රජශව ශපොුව කටයු්තතක් ශෙුවශෙන් පො ඉඩම් 
අක්කර ක් ශහෝ ලො ගන්න හැකි ාෙක් නැහැ. හශහම කරන්න 
නම්  ඉඩම් පෙරාගැනීමක් - land acquisition හකක් - කරන්න 
අෙ යයි. හශහම නැතිෙ සමාගම්ෙල ෙතු ගන්න පුුෙන් ්රම ක් 
නැහැ. හශහම ගන්න නම්  අපි ඒ පෙරා ුවන් පනත ශෙනස් කරලා 
ඒ ඌන උපශ ෝජන ඉඩම් නැෙත රජ ට පෙරාගන්න ්රම ක් 
සකස් කරන්න ඕනෑ. ඒ සමාගම් අතරින් ෙහුතර ක් ඒ සඳහා 
කැමැ්තත පළ කරලා    ැන් ඒ සඳහා ෙැඩසටහන් සකස් කර 
තිශෙනො. අපි හිතනො බණුන් ඒ කටයු්තත කරයි කි ලා. ගරු 
මන්ත්රීතුමනි  බෙතුමාශේ පළාශ්ත ෙතු සමාගම් සතු  භාවිත ට 
ශනොගන්නා  ඉඩම් තිශෙනො නම් අපට  ැුවම් ශ න්න. අපි අ ාළ 
සමාගමට ඒ පිළිෙඳෙ  ැුවම් ශ න්නම්; අසේ, ග්රාම නිලධාරි 
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පාේලිශම්න්තුෙ 

ෙසශම්  අසේ, ේතශ්ත ඉඩම භාවිත ට ගැශනන්ශන් නැහැ  ඒක 
ජනතාෙට ෙෙන්න ලො ශ න්න කි ා ඉ්,ීමමක් කරන්න අපට 
පුුෙන්.  

 

ගුණ ගාමිණී වගල්ගබ ඩ මහයේතා 
(மாண்புமிகு காமினி வகலதபாட)  

(The Hon. Gamini Waleboda)  

ගරු තමතිතුමනි, බෙතුමාට ස්තුතියි, පිළිතුරු ලො ුවන්නාට. ඒ 

ශතොරතුරු ටික ශම් ෙනශකොට්ත මම ලො ීර තිශෙනො. ඒො නැෙත 

ෙතාෙක් බෙතුමාට ලො ශ න ෙෙට මම ශපොශරොන්ුව ශෙනො.  

ගරු කථානා කතුමනි, ශ ෙැනි අතුරු ප්ර ්න  ගරු වීරව,මන 

වීරසිාංහ මන්ත්රීතුමා අහනො. 

 

ගුණ වීරදුමන වීරසසහයේ මහයේතා 
(மாண்புமிகு வீரசுமன வீரசிங்ஹ)  

(The Hon. Weerasumana Weerasinghe) 

ගරු කථානා කතුමනි  ශ ෙැනි අතුරු ප්ර ්න  ශම යි.  

ගරු තමතිතුමනි  බෙතුමා පව,ගි  කාල සීමාෙ තුළ ශම් විෂ   

සම්ෙන්ධෙ වි ාල මැදිහ්තවීමක් සිේධ කළා. ඒ ගැන බෙතුමාට 

ස්තුති  පු  කරනො. ලාංකාෙ 2020 අණුරුේශේ ශ්ත අපන නශ න් 

ශඩොලේ බිලි න 1.27ක ආ ා මක් ලැබුො. ගි  අණුරුේශේ ශම් 

අේබු  හමුශේ ණුේත -ශපොශහොර අේබු  ්ත  ම් ප්රමාණ කට ෙලපෑ 

කාරණාෙක්.- ශ්ත අපන නශ න් ලාංකාෙ ශඩොලේ බිලි න 1.1කට 

ආසන්න මු ලක් උප ා ග්තතා.  

ගරු තමතිතුමනි  ශ්ත කේමාන්ත  ෙසර 150ක් තිස්ශසේ අශප් 

රශට් ක්රි ා්තමක ශෙනො. ශම් ෙසර 150ක කාල  තුළම ශ්ත 

ශෙන්ශේසි  සිේධ ණුශණ් රුපි ්,ෙලින්. මා කුඩා ශ්ත ෙතු 

හිමිශ ක් විධි ට සහ ශ්ත කේමාන්තශ න් ීවේත ෙන ශකශනකු 

විධි ට වි ්ොස කරන්ශන්  රුපි ්,ෙලින් ශ්ත ශෙන්ශේසි  සිේධ 

වීම තුළ අ ට්ත ශ්ත කේමාන්තශව ශ ශ න පහළම මට්ටශම් 

සිටින  ලු කඩන අ ට්ත  ෙතු හිමි න්ට්ත සාධාරණ ක් 

ඉෂ්ටශෙලා නැහැ කි න හකයි. ශ්තෙලට ලැශෙන නි මිත 

ෙටිනාකම පහළ මට්ටශම් සිටින අ ට  න්ශන් නැහැ. හහි 

ප්රතිලල  විධි ට  ෙතුෙල ීවේත ෙන අහිාංසක මිනිව,න්ට 

හරි ාකාරෙ කුලි  ශගො ගන්න ෙැරි ත්ත්තෙ ක් තිශෙන්ශන්. හ  

මහා පරිමාණ සමාගම්ෙලට ශලොකු අේබු  ක් ශෙලා තිශෙනො. 

ඒක නිසා ශ්ත ශෙන්ශේසි  - auction හක - ශඩොලේෙලින් සිුව 

කරන්න කි ලා මා ඉ්,ීමමක් කරනො. අ  ෙැ  විො   කාලශව  

ෙැවිලි කේමාන්ත අමාතයාාං ශව ෙැ  ය ේෂ  පිළිෙඳෙ කථා 

කරනශකොට්ත අපි බෙතුමා ශගන් ශම් ඉ්,ීමම කළා. ගරු 

තමතිතුමනි  auction හක ශඩොලේෙලින් සිුව කරන්න පුුෙන් 

ණුශණෝත ශම් තිශෙන ත්ත්තෙ  තුළ ලාංකාෙට ඉතා ොසි සහගත 

ත්ත්තෙ ක් තති ශෙයි.  

 අ  ශඩොලරශව අග  ඉහළ  ාම තුළ කුඩා ශ්ත ෙතු හිමි න්ට 

 ම් සහන ක් ලැබී තිශෙන ෙෙ ත්තත. හක් හක් 

කේමාන්ත ාලාෙල අමු ශ්ත  ලු කිශලෝ හක රුපි ්, 225 සිට 

රුපි ්, 275  ක්ො පරාස කින් උච්චාාෙචාන  ෙනො. හැෙැයි ඒ 

ොසි  අශනක් පැ්තශතන් නැතිශෙලා තිශෙනො  ගරු තමතිතුමනි. 

ශමොක   ශපොශහොර ශ ො න්න විධි ක් නැහැ; ශපොශහොර නැහැ. ඒ 

නිසා  ලු අස්ෙැන්න අඩුයි. අ  ශපොශහොර ශහොණ්ඩර ක මිල 

රුපි ්, 20 000ක්  10 000ක් අතර ප්රමාණ ක්. ශ්ත කේමාන්ත  

තේත පිම්මක් ඉස්සරහට  න්න නම්  ශඩොලේෙලින් auction  හක 

සිුව කශළෝත ශහොඳයි කි න ශ ෝජනාෙ අපි බෙතුමාට ඉදිරිප්ත 

කරනො. පව,ගි  දිනක පැෙති සාකච්ඡාෙකදි අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමා්ත ශම් කාරණාෙ  මතු කරනො අපි  ැක්කා. 

ශඩොලේෙලින් auction හක කරන්න ෙැරි ශහේතුෙ සහ ඒ ශෙුවශෙන් 

ගන්නා උ්තසාහ  පිළිෙඳෙ බෙතුමා ශම් ගරු සභාෙ  ැුවේත 

කරනො නම් ශහොඳයි. 

 

ගුණ නවවදය) රගම්ෂක පතිඥරණ මහයේතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாெிதி) ரகமஷ் பதிரண) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  බෙතුමාශේ අතුරු ප්ර ්න ට මම පිළිතුරක් 

ශ න්නම්. රුපි ල අෙප්රමාණ  වීම හරහා අ  අපන නකරුෙන්ට 

වි ාල ොසි ක් ලැබී තිශෙනො. විශ ේෂශ න්ම ශ්ත  රෙේ  ශපෝ, 

හා කුරුඳු තතුු කේමාන්තෙලට ඒ ොසි  ලැබී තිශෙනො. 

බෙතුමාට මතක තති  2019 ීර අශප් රජ  ෙල ට ප්ත ෙන ශකොට 

ශ්ත  ලු කිශලෝ හකකට අශප්  කුණු පළාශ්ත නම් ශගේශේ රුපි ්, 

85යි. අ  ශ්ත  ලු කිශලෝෙට ශගෙන මිල රුපි ්, 250ක්  ක්ො  - 

තුන් ගුණ කින් - ෙැි ශෙලා තිශෙනො. ඒ ොසි  ශගොවි ාට 

ලැශෙනො. හැෙැයි බෙතුමා කි පු විධි ට  ශපොශහොර අඩුකම නිසා 

නිෂ්පා න ධාරිතාශේ අඩුෙක් සිුවශෙලා තිශෙනො. අපි ශම් 

ශ ෝජනාෙ  ැනටම්ත ශ්රී ලාංකා ශ්ත මණ්ඩල ට ඉදිරිප්ත කර 

තිශෙනො. ශ්රී ලාංකා ශ්ත මණ්ඩල ්ත ප්රතිප්තතිම  ීරන්ුවෙක් 

අරශගන තිශෙනො. ශ්ත අපන නකරුෙන් අත තමයි හහි ීරරණ  

තිශෙන්ශන්. ඒ කි න්ශන්  ශඩොලේ පහළට සම්ශප්රේෂණ  කරනො  

කි න කාරණ . හැෙැයි  ඊට හහා ගි  ගැටලුෙකු්ත තිශෙනො. ශ්ත 

auction හක ශඩොලේෙලින් පැෙැ්තණුේත කුඩා ශ්ත ෙතු හිමි ාට 

ශඩොලේෙලින් ශගවීශම් හැකි ාෙක් නැහැ. ඒක ෙැාංකු පේධති ට 

හයි. හැෙැයි බණුන්ශේ අතට ශ න්න පුුෙන්කමක් නැහැ.  

ඒ හා ෙැඳුණු තේත කාරණ ක් තිශෙනො  ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

බෙතුමන්ලා  ැන් ඉන්ධන ප්ර ්න  ගැන කථා කළා. 

අපන නකරුෙන්ට ශඩොලේෙලින් ශගො ඉන්ධන ලො ගන්න ෙැරි 

තයි කි න කාරණ  පව,ගි  සතිශව කැබිනට් මණ්ඩලශවීර කථා 

කළා. ඒ සඳහා මහ ෙැාංකුෙ ප්රතිප්තතිම  ීරරණ ක් ගත යුතුයි. 

මශේ  ශපෞේගලික මත  ශම්කයි. ශම් රශට් වි ාල කු 

ආේථික ක් තිශෙනො. ඒශක්ත ශඩොලේ වි ාල ප්රමාණ ක් 

තිශෙනො. බණුන්ට ශඩොලේෙලින් ශත්, ගන්න ුවන්ශනෝත  බණුන් 

ඒ ශඩොලේ ටික ලාංකා ඛ්නිජ ශත්, නීතිගත සාංස්ථාෙට්ත  ෙැාංකු 

පේධති ට්ත සම්ශප්රේෂණ  කරයි. මම හිතනො ඒ ශ ෝජනාෙ 

ශහොඳයි කි ලා. ශ්රී ලාංකාශේ මු ්, පේධති  තුළ ශඩොලේෙලින් ශම් 

ගුවශ ුවෙ කරන්න පුුෙන්  කි න කාරණ  සම්ෙන්ධශ න් මහ 

ෙැාංකුෙ ප්රතිප්තතිම  ීරන්ුවෙක් ගන්න අෙ යයි. අපි ඒ සඳහා 

උ්තසාහ කරනො.  
 

 

2015-2018 දක්වා ජාතිඥක පාසල්වලත බඳවා ගත් 
අනධායයන කාර්ය මණ්ඩලය  විසකතර 

2015-2018 காலப்பகுதியில் கதசிய 

பாடசாகலகளுக்கான கல்விசாராப் 

பதவியணியினாின் ஆட்கசாோ்ப்பு: விபரம்  
NON-ACADEMIC STAFF RECRUITED TO NATIONAL SCHOOLS 

FROM 2015-2018: DETAILS   
 

1993/2022 

7. ගුණ සමන්ප්රිය ගහයේේරත් මහයේතා 
(மாண்புமிகு சமன்பிாிய கஹரத்)  

(The Hon. Samanpriya Herath)  
අධයාපන අමාතයතුමාශගන් තූ  ප්ර ්න  - (1): 
 

(අ) ෙේෂ 2015 සිට 2018  ක්ො වූ කාල  තුළ ශ්රී ලාංකාශේ 
ජාතික පාස්,ෙල අනධය න කාේ  මණ්ඩල සඳහා 
 ශසේෙක න් ෙඳොග්ත ෙෙ හතුමා  න්ශන් ? 
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[ගරු (මෙ ය) රශම්ෂ් පතිරණ මහතා  
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(ආ) හක් හක් ජාතික පාසල සඳහා හශසේ ෙඳොගන්නා ල  
ශසේෙක න් සාංඛ්යාෙ හක් හක් තනතුරු නාම  අුවෙ ශෙන් 
ශෙන් ෙ ශ න් ශකොපමණ   න්න හතුමා ශමම සභාෙට 
 න්ෙන්ශන් ? 

 

(ත)  ශනොහශසේ නම්, ඒ මන් ?  

 
கல்வி அகமச்சகரக் ககட்ட வினா:  
 

(அ) 2015ஆம் ஆண்டு ததாடக்கம் 2018ஆம் ஆண்டு 

வகரயான காலப்பகுதியில் இலங்ககயின் கதசிய 

பாடசாகலகளுக்கான கல்விசாராப் பதவியணிக்கு 

ஊைியர்கள் ஆட்கசர்ப்புச் தசய்யப்பட்டார்கள் 

என்பகத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) கமற்படி ஒவ்தவாரு கதசிய பாடசாகலக்கும் இவ்வாறு 

ஆட்கசர்ப்புச் தசய்யப்பட்ட ஊைியர்களின் 

எண்ணிக்கக மற்றும் அவர்களது பதவிப் தபயர்கள் 

தனித்தனிகய யாகவ என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

 

(இ) இன்கறல், ஏன்? 

 
 
 

asked the Minister of Education: 
 

(a) Is he aware that employees were recruited to the 
non-academic staff of the National Schools in Sri 
Lanka during the period from the year 2015 to 
2018? 

(b) Will he inform this House, separately, of the 
number of employees, with job titles, recruited to 
each of the aforesaid National Schools? 

(c) If not, why? 

 

ගුණ නආචාර්ය) දුසල් ගප්රේමජයන්ත මහයේතා නඅධායාපන 

අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு (கலாெிதி) சுசில் பிகரமஜயந்த - கல்வி அகமச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha -Minister of 
Education) 
ගරු කථානා කතුමනි  හම ප්ර ්න ට පිළිතුර ශමශසේයි.  
 

(අ)  බේ. 

 ෙේෂ    2015 සිට  2018  ක්ො වූ කාල  තුළ ශ්රී ලාංකාශේ 
ජාතික පාස්,ෙල අනධය න කාේ  මණ්ඩල  සඳහා 
ශසේෙක න්  ෙඳොශගන තත.  

(ආ)  අධයාපන අමාතයාාං    ටශ්ත පෙතින  ජාතික පාස්,  
ජාතික අධයාපන වි යාපීා  ගුරු අභයාස  වි යාල  නාීර  
සි ලුම ආ තනෙල  පෙතින සමසත්  පුරප්පාඩු ප්රමාණ  
සලකා ෙලා  ෙඳො ගැනීම්  සිුවකරුව ලෙන අතර  හක් හක් 
ජාතික පාසල සඳහා  ශෙන ශෙනම  ෙඳො ගැනීමක් 
සිුවකරුව  ශනොලැශබ්.   හශසේ ෙඳොගුව  ලෙන අ   
පුරප්පාඩු  පෙතින ආ තන ශෙත  සථ්ානගත කරුව ලැශබ්. 

 ඒ අුවෙ 2015 සිට 2018  ක්ො ෙේෂෙල  හක් හක් ජාතික 
පාසල  සඳහා ප්රාථමික  ශි්,පී   ශනොෙන හා ප්රාථමික අේධ  
ශි්,පී   ගණ   ටශ්ත අුවයුක්ත  කරන ල  ශසේෙක න් 
පිළිෙඳ ශතොරතුරු  පහත  ක්ො තති අතර  හම ශසේෙක න්  
හක් හක් ජාතික පාසල සඳහා  අුවයුක්ත කර තති ආකාර  
තමුණුම 01  ටශ්ත  ක්ො තත. 
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ගසේවා ගණය තනතුුණ නාමය ජාතිඥක පාසල් සඳහයේා සථානගත කරන ලද සසඛයාව එකතුව 

    2015 2016 2017 2018   

ප්රාථමික ශි්,පී  ශනොෙන ශසේො සහා ක 411 66 706 61 1,244 

  ශසේො සහා ක- සනීපාරක්ෂක 92 118 176 53 439 

  ශසේො සහා ක- රසා නාගාර 743 - 155 108 1,006 

  ශසේො සහා ක- තාක්ෂණ පීා - - 317 05 322 

  ශසේො සහා ක - ආරක්ෂක 141 - 233 82 456 

ප්රාථමික අේධ ශි්,පී  අරක්කැමි - 115 36 - 151 

එකතුව 1,387 299 1,623 309 3,618 



පාේලිශම්න්තුෙ 

 

හශසේම 2015 සිට 2018  ක්ො ෙඳො ග්ත රි ැුවරන්  සාංඛ්යාෙ 
පහත  ක්ො තති අතර  හක් හක් ජාතික පාසල සඳහා ප්තවීම් 
ලො ීර තති රි ැුවරන් පිළිෙඳ ශතොරතුරු තමුණුම 02  ටශ්ත  
 ක්ො තත.   
 

 
තමුණුම් 01 හා 02 සභාගත* කරමි.  

මීට අමතරෙ 2015 සිට 2018  ක්ො වූ ෙේෂෙල ඒකාෙේධ 

ශසේො අධයක්ෂ ජනරා්, විසින් සිුව කරන ල  නෙ ෙඳො 

ගැනීම්ෙලින් ජාතික පාස්,ෙලට අුවයුක්ත කරන ල  

කළමනාකරණ ශසේො  නිලධාරි  සාංෙේධන නිලධාරි  ශතොරතුරු හා 

සන්නිශේ න තාක්ෂණ සහකාර නිලධාරින්  පිළිෙඳ ශතොරතුරු 

පහත පරිදි  ක්ො තත.  

 

 

(ත)  අ ාළ ශනොශේ.  

ගරු මන්ත්රීතුමනි  ශම් ශ්,ඛ්න බෙතුමාට පරිය ලන  කරන්න 

ශ න්න පුුෙන්. සි ලුම ශතොරතුරු ෙගු ගත කර තිශෙනො  

තමුණුම් හැටි ට. බෙතුමාට ඒො ෙලන්න පුුෙන්.  

 

ගුණ සමන්ප්රිය ගහයේේරත් මහයේතා 
(மாண்புமிகு சமன்பிாிய கஹரத்)  

(The Hon. Samanpriya Herath)  

ගරු කථානා කතුමනි  පළමුෙන අතුරු ප්ර ්න  මම අහනො.  

ගරු තමතිතුමනි, මම ශම් ප්ර න්  ඉදිරිප්ත කරලා ීරේඝ 

කාල ක් ශෙනො. අ  පළා්ත සභා පාස්,ෙල අනධය න කාේ  

මණ්ඩලශව උග්ර ශසේෙක හිඟ ක් තිශෙන ෙෙ අපි  න්නො. මම 

හිතන විධි ට ශම් අනධය න කාේ  මණ්ඩල ට 7,000කට 

ආසන්න සාංඛ්යාෙක් ෙඳො ශගන තිශෙනො. අ  තිශෙන ප්රධාන 

ප්ර ්න  ශම්කයි.  ශ ණුන් රතුඩුශේ ඉඳලා ශප්ුවරුතුඩුෙ  ක්ොම 

තිශෙන පාස්,ෙලට ෙඳො ගැනීම් කරන්ශන් කුලි ාපිටි  

ආසනශ න්. ශම්ශක් තිශෙන අශ ෝභන ත්ත්තෙ  ඒකයි. ඒ 

ොශේම අ  තේත ශ  ක් සිේධ ශෙනො. බෙතුමාශේ 

අමාතයාාං ශ න් ශම් ගැන ශසො ා ෙලන්න. අ  කුලි ාපිටි  

ආසනශව පාස්,ෙලට අුවයුක්ත කිී ම් සිුව කරුව ලෙනො. අශප් 

ආසනශව ජාතික පාස්, 7ක් තිශෙනො. අලුතින් හකතු ශෙච්චා 

ජාතික පාස්, හක්ක, ජාතික පාස්, 10ක් කුලි ාපිටි  ආසනශව 
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තිශෙනො. කුලි ාපිටි  ආසනශව පළා්ත සභා පාස්,ෙලට 

අනධය න කාේ  මණ්ඩල  නැතිෙ ඒ විුවහ්,පතිෙරුන් ශෙොශහෝ 

අසීරුතාෙලට ප්තශෙලා තිශෙනො.  හිටපු අධයාපන තමතිතුමා 

හක්ක මශේ ශපෞේගලික තරහක් නැහැ. නමු්ත, ශම් ෙඳො ගැනීම් 

සම්ෙන්ධශ න් ක්රි ා්තමක ශෙලා තිශෙන ෙැඩ පිළිශෙළ ගැන නම් 

අපට ඉතාම කනගාුවයි. 

ඊළඟට, ශසේො ෙයෙස්ථාශෙන් පිට, ශම් ජාතික පාස්, සඳහා 

ක්රීඩා නිලධාරින් 1,000ක් ෙඳො ශගන තිශෙනො.  ශම් ෙඳො 

ගැනීම් කරන්ශන් ශසේො ෙයෙස්ථාෙට පරිොහිරෙ  කි න 

කාරණ ්ත ශම් අෙස්ථාශේ ීර මා බෙතුමාශගන්  ැනගන්න 

කැමැතියි. විශ ේෂශ න්ම මා කි න්න ඕනෑ, ශෙන්නරුෙ විජ ො 

මහා වි යාලශව කටයුතු කරන  ව,න් රි ාංක  නැමැති  ක්රීඩා 

නිලධාරි ා ගැන්ත. බහු තමයි   ාන්ත ෙණ්ඩාර මන්ත්රීතුමාශේ්ත, 

මශේ්ත ශගේ, ගිනි ති න්න සහභාගි ණුශණ්. ඒ ොශේම 

කුලි ාපිටි  ආසන  තුළ ශම් අනධය න කාේ  මණ්ඩලෙල  

කටයුතු කරන පිරිසකු්ත -  ඕනෑ නම් මට නම් ෙ ශ න් ණුණ්ත 

කි න්න පුුෙන්. -  මශේ නිෙසට ගිනි තෙන්න ආො. ත්තතටම 

ශම්ශක් ඉතා ෙරපතළ ශේ ොචාක ක් තිශෙනො. මම  න්නා 

විධි ට කුලි ාපිටි  ආසනශව සිට ලාංකාෙ පුරාම -මහුවෙර, 

ගා්,ල ොශේ ප්රශේ ෙලට- ෙස් ධාෙන  ෙනො. මම බෙතුමාශගන් 

ඉතා ශගෞරෙශ න් ඉ්,ීමමක් කරනො, ගරු තමතිතුමනි. මම 

වි ්ොස කරනො, ශම් අනධය න කාේ  මණ්ඩලෙල ශසේෙ  

කරන ශසේෙක මහතුන්  අුවයුක්ත කිී ම් කර තිශෙන්ශන් 

අමාතයාාං ශව සිටින ශෙොශහෝ නිලධාරින්ශේ හිතේතකම් මත 

කි ලා. හැෙැයි,  මම ඒක හරි ටම   න්ශන් නැහැ. කුලි ාපිටි  

මධය මහා වි යාලශව විතරක් 40කට ෙැි  ශසේෙක සාංඛ්යාෙක් 

ඉන්නො. පාසශ්, ගුරුෙරු සාංඛ්යාෙට ෙඩා අනධය න කාේ  

මණ්ඩලශව ශසේෙක පිරිස ෙැි යි. හ  ඉතාම ශ ෝචානී  

ත්ත්තෙ ක්. ඒ ොශේම නක්කාෙත ජාතික පාසල ග්තශතෝත, හම 

පාසශ්,්ත අනධය න කාේ  මණ්ඩලශව ශසේෙක සාංඛ්යාෙ 15කට 

ෙැි යි. ඒ ොශේම කුලි ාපිටි  මහා වි යාල  -සාරානා්ත වි යාල 

- ග්තත්ත ඒ ත්ත්තෙ මයි තිශෙන්ශන්.   

කුලි ාපිටි  ආසනශව විතරක් සෑම ජාතික පාසලකම 

අනධය න කාේ  මණ්ඩලශව 10කට ෙැි  ශසේෙක සාංඛ්යාෙක් 

ඉන්නො. බෙතුමා ශම් සම්ෙන්ධශ න්  ම් ක්රි ාමාේග ක් 

ගන්නො    ගරු තමතිතුමනි? ඒ ොශේම ශසේො ෙයෙස්ථාෙට 

පටහැනිෙ ෙඳො ග්ත  ක්රීඩා නිලධාරින්ශේ ශසේෙ  ස්ථිර කරන්න්ත 

බෙතුමා  ම් ෙැඩ පිළිශෙළක් ක්රි ා්තමක කරනො   කි ලා්ත මම 

බෙතුමාශගන්  ැන ගන්න කැමැතියි.  

 
ගුණ නආචාර්ය) දුසල් ගප්රේමජයන්ත මහයේතා  
(மாண்புமிகு (கலாெிதி) சுசில் பிகரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 
ගරු මන්ත්රීතුමනි  ක්රීඩා නිලධාරින් පිළිෙඳෙ නම්  මම ශෙනම 

කරුණු ශසො ා ෙලන්න ඕනෑ.  ඒ අ ශේ ේ්තීර  සමිති ක 
පිරිසක් ඊශව දිනශව අමාතයාාං  ට තවි්,ලා මා සමඟ සාකච්ඡා 
කළා. මට ටික ශේලාෙයි ඒ සඳහා තිබුශණ්. ශමොක   මම ඊශව 
පාේලිශම්න්තුෙට ආපු  නිසා. නමු්ත මම ඒ නිලධාරින් සමඟ 
සාකච්ඡා කළා.   ශෙන්ත ශසේො ෙයෙස්ථාෙක්  ටශ්ත ෙඳො ග්ත  
අනධය න ශසේෙක කාේ  මණ්ඩල ගුරු ශසේො ෙයෙස්ථාෙ 
උ්,ලාංඝන  කරමින් ගුරුෙරුන් කරන්න ෙැහැ කි න කාරණ  
ඉතා පැහැදිලිෙ මම කිේො. ශමොක   ශෙන ශසේො ෙයෙස්ථාෙක් 
 ටශ්ත ෙඳො ග්ත අ  ගුරු ශසේො ෙයෙස්ථාෙ  ටශ්ත ගුරුෙරු 
කරන්න පුුෙන්කමක් නැහැ. ඒක මම පැහැදිලිෙ කිේො. ෙඳො 
ශගන තිශෙන සාංඛ්යාෙ තමයි මම බෙතුමාට පිළිතුශේීර කිේශේ. 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  බෙතුමා තෙ ශ ෝජනාෙක් කළා. ෙ ඹ 

පළාශ්ත  අනධය න ශසේෙක න් නැති සමහර පළා්ත පාස්, 

995 996 

[ගරු  (ආචාාේ ) ව,සි්, ශප්රේමජ න්ත  මහතා  

————————— 
*  ු සකතකාලගහ තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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තිශෙනො.  කලින් සඳහන් කළ අ  ෙඳො ශගන තිශෙන්ශන් රාජය 

ශසේෙ ට.  හැෙැයි  ෙ ඹ පළා්ත රාජය ශසේෙ  කැමැති අ  ඉන්නො  

නම්   පුරප්පාඩු තිශෙන පාස්,ෙලට ඒ අ  ගන්න   ඒ අ  රාජය 

ශසේෙශ න් නි හස් කර ශ න්න අපට පුුෙන්. ෙ ඹට විතරක් 

ශනොශෙයි  දිෙයින පුරාම හ  කරන්න පුුෙන්. බෙතුමා  ැන් 

කිේො හක්  පාසලක් ගැන  හහි සිටින අනධය න කාේ  මණ්ඩල  

40ශ ශනක් කි ලා. ේතතරමු්,ල ශ්රී ව,තිති වි යාලශව අනධය න 

කාේ  මණ්ඩලශව ඉන්නො  17ශ ශනක්. ඉතින්  ශම් මානෙ 

සම්පත නිසි ාකාරශ න් ශෙදිලා නැහැ. ඒ නිසා මට ශම් කාරණ  

විසඳන්න ශපොි  කාල ක් ශ න්න. මම අ ාළ නිලධාරින් හක්ක ශම් 

ගැන සාකච්ඡා කරන්න ඕනෑ. පළා්තෙල තිශෙන පුරප්පාඩු සඳහා 

පළා්ත රාජය ශසේෙ ට ෙඳො ගන්න ආණ්ඩුකාරතුමන්ලා කැමැති 

නම්  ඒ අ  රාජය ශසේෙශ න් නි හස් කරලා ඒක කරන්න පුුෙන්. 

ශමොක   ෙැුවප හහාට මාරු කරන්න පුුෙන් ශන්. හතශකොට 

රජ ට අලුශතන් ෙැ  ෙරක්  රන්න ශෙන්ශන් නැහැ. ඒ විධිශව 

ෙැඩ පිළිශෙළක් කරන්න පුුෙන්. ඒක තමයි හ ට ශ න්න පුුෙන් 

විසඳුම ෙන්ශන්. 

 

ගුණ සමන්ප්රිය ගහයේේරත් මහයේතා 
(மாண்புமிகு சமன்பிாிய கஹரத்)  

(The Hon. Samanpriya Herath)  

ගරු කථානා කතුමනි,  ශ ෙන අතුරු ප්ර න්  ගරු ශප්රේම්නා්ත 

සී. ශ ොලේතත මන්ත්රීතුමා අහනො. 

 

ගුණ ගප්රේම්නාත් සී. ගද ලවත්ත මහයේතා 
(மாண்புமிகு பிகரம்ொத் சி. ததாலவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)  

ස්තුතියි  සමන්රි  ශහේර්ත මන්ත්රීතුමනි. 

ගරු අමාතයතුමනි  ශ ෙන අතුරු ප්ර ්න  ශම යි. පාස්කු 

ප්රහාරශ න් පව,ෙ ශකොශරෝනා ෙසාංගත  තති ණුණා. ඊට පස්ශසේ 

 ැන් ගමනාගමන ගැටලු තති ශෙලා තිශෙනො. ශම් සි ලු කාරණා 

හක්ක  රුෙන්ශේ අධයාපන  කඩා ෙැශටන ත්ත්තෙ ක්  ැන් 

නිේමාණ  ශෙලා තිශෙනො. හැෙැයි  අධයාපන අමාතයාාං   

පව,ගි  කාල  පුරාෙටම TV හරහා  online ්රම  හරහා  ඒ 

හක්කම print කිී ම් හරහා සහ අමතර පන්ති  ාලා  රුෙන්ශේ 

අධයාපන  ශගොඩගන්න සි ලු උ්තසාහ න්  ැරුො. නමු්ත   

ෙේජන  උේශඝෝෂණ ොශේ කාරණා නිසා නැෙත ෙතාෙක් 

 රුෙන්ශේ අධයාපන  අඩපණ ණුණා. ඒ ොශේම අපි  න්නො  

අශප් රශට් online ්රම  තිශෙන්ශන්්ත සි  ට 40ක් විතරයි කි න 

කාරණ . අශප් රශට් සි  ට 60ක් විතර online තාක්ෂණ   

ක්රි ා්තමක ශෙන්ශන් නැහැ. ඉන්දි ාශේ Byju's ොශේ 

සමාගම්ෙලින් offline ක්රි ා්තමක ශෙනො.  හැෙැයි  අශප් රශට් 

mobile phone penetration හක තිශෙනො  සි  ට 118ක් විතර. 

ශම් කාරණා සි ්,ල සලකා ෙලලා online, offline, LCD ෙැනි 

නෙ තාක්ෂණ  උපශ ෝගි කරශගන - ශමොනො හරි ්රමෙලින් - 

 රුෙන්ට අධයාපන  ලොීරමට බෙතුමා උ්තසාහ කරනො ? 

 රුෙන්ට ුවරස්ථෙ අධයාපන කටයුතු කරන්න ෙැහැ.  නමු්ත  ඒ 

ශෙුවශෙන්  ම් පිුවෙහලක් තති කිී මට හැකි ාෙක් තිශෙන නෙ 

තාක්ෂණ  ශකශරහි ශ ොමුවීමක් සිුව කරනො  කි ලා මම 

බෙතුමාශගන්  ැනගන්න කැමැතියි  ගරු තමතිතුමනි. 

 
ගුණ නආචාර්ය) දුසල් ගප්රේමජයන්ත මහයේතා  
(மாண்புமிகு (கலாெிதி) சுசில் பிகரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  බෙතුමා තහුශේ ෙැ ග්ත ප්ර ්න ක්. 

විශ ේෂශ න්ම 2020  2021 ෙේෂ ශ ශක්ීර  රුෙන්ට අහිමි ශෙච්චා 

පාස්, කාල  පිළිෙඳෙ මා මීට කලින් මාධය තුළින් ශපන්ො 

ුවන්නා. ශතොරතුරු තාක්ෂණ  ටිතල පහව,කම් තිශෙන නාගරික 

ප්රශේ ෙල online education  ම් ප්රමාණ කින් ක්රි ා්තමක ණුේත  

ගම්ෙල සිටින අහිාංසක  රුෙන් ශෙොශහෝ පිරිසකට ඒ අෙස්ථාෙ 

ලැබුශණ් නැහැ. ඉන්ධන ගැටලුෙ නිසා පාස්, පැෙැ්තවීම 

සම්ෙන්ධශ න් ශම් ෙනවිට නැේත ප්ර ්න ක් මතුශෙලා 

තිශෙනො. නමු්ත සති ක කාල ක් සඳහා පමණයි  අපි ඒ 

ශෙුවශෙන්  ම් ක්රි ා මාේග ක් ග්තශ්ත.  

ගරු කථානා කතුමනි  ශපශේ ා දිනශව ගුරුෙරු සහ  රුෙන් 
පාස්, පැමිණීම සම්ෙන්ධශ න් ශතොරතුරු මම ලො ග්තතා. 
නාගරික ප්රශේ  හැර  ප්රොහන අපහව,කම් නැති ග්රාමී  ප්රශේ ෙල 
පාස්, ආරම්භ කරන්න කි ා ඊශව දිනශව අමාතයාාං   මඟින් 
උපශ ස් ලො ුවන්නා. ඒ අුවෙ ෙ ඹ පළාශ්ත පාස්,ෙල ශතොරතුරු 
ොේතා කර තිශෙනො. ෙ ඹ පළාශ්ත පාස්,ෙලට ගුරුෙරුන්ශේ 
පැමිණීම සි  ට 71යි   රුෙන්ශේ පැමිණීම සි  ට 66යි. ඌෙ 
පළාශ්ත පාස්, 897න්  පාස්, 858ක් පේතො තිශෙනො. ඒ අුවෙ  
ඌෙ පළාශ්ත පාස්,ෙලට ගුරුෙරුන්ශේ පැමිණීම සි  ට 65යි  
 රුෙන්ශේ පැමිණීම සි  ට 65යි. පාස්,ෙලට ගුරුෙරු සහ 
 රුෙන්ශේ පැමිණීම පිළිෙඳ විස්තර්ත මා ඉතා ශකටිශ න් 
කි න්නම්. උතුරු පළාශ්ත පාස්,ෙලට ගුරුෙරුන්ශේ පැමිණීම 
සි  ට 71යි   රුෙන්ශේ පැමිණීම සි  ට 77යි;  කුණු පළාශ්ත 
පාස්,ෙලට ගුරුෙරුන්ශේ පැමිණීම සි  ට 61යි   රුෙන්ශේ 
පැමිණීම සි  ට 59යි; සෙරගමුෙ පළාශ්ත පාස්,ෙලට 
ගුරුෙරුන්ශේ පැමිණීම සි  ට 72යි   රුෙන්ශේ පැමිණීම සි  ට 
65යි; නැ ශඟනහිර පළාශ්ත පාස්,ෙලට ගුරුෙරුන්ශේ පැමිණීම 
සි  ට 74යි   රුෙන්ශේ පැමිණීම සි  ට 70යි. නැ ශඟනහිර 
පළාශ්ත තමයි ෙැි ශ න්ම ගුරුෙරු පාස්, පැමිි  ෙෙට ොේතා 
ශෙන්ශන්. ෙස්නාහිර පළා ශ්ත පාස්,ෙලට ගුරුෙරුන්ශේ පැමිණීම 
සි  ට 69යි   රුෙන්ශේ පැමිණීම සි  ට 61යි; මධයම පළාශ්ත 
පාස්,ෙලට ගුරුෙරුන්ශේ පැමිණීම සි  ට 57යි   රුෙන්ශේ 
පැමිණීම සි  ට 56යි; උතුරු මැ  පළාශ්ත පාස්,ෙලට 
ගුරුෙරුන්ශේ පැමිණීම සි  ට 61යි   රුෙන්ශේ පැමිණීම සි  ට 
60යි. සමස්ත ක් හැටි ට ග්තශතෝත  මුු රශට්ම පාස්, 
10 191න්  පාස්, 9 567ක් විේත ශෙලා තිශෙනො. ඒ  පාස්, 
110ක් තගයීම් මධයස්ථාන විධි ට භාවිත කිී මට අතිශේකෙයි. 
ශම් අුවෙ  ඊශව දිනශවීර පාස්,ෙලට ගුරුෙරුන්ශේ පැමිණීම 
සි  ට 67ක් වූ අතර   රුෙන්ශේ පැමිණීම සි  ට 64ක්. ඊළඟ දින 
ශ ශක් ශතොරතුරු්ත ලොශගන  සිකුරා ා ෙනවිට ඊළඟ සති  
පිළිෙඳෙ ීරන්ුවෙක් ලො ශ න්න අපි ෙලාශපොශරෝතතු ෙනො. 
 රුෙන්ට අහිමි ෙන පාස්, කාල  හැකිතාක් ුවරට අෙම කරන්න 
මීට ෙඩා පුුෙන්කමක් ඉදිරිශවීර ලැශෙයි කි ා මා හිතනො. 
ශේ පාලන පක්ෂෙලට සම්ෙන්ධ විවිධ සාංවිධාන මාධය තුළින් ඊට 
අතිශේකෙ ශම් ත්ත්තෙ  සම්ෙන්ධශ න්  ම්  ම් ශතොරතුරු 
කි න ආකාර ්ත අපි  කිනො  ගරු කථානා කතුමනි. 

මම ඒකයි  ශම් ශතොරතුරු ඉදිරිප්ත කශළේ. මම ශම් 
අමාතයාාං   ොරශගන අ ට හරි ටම මාස යි   ෙසයි ශෙන්ශන්. 
හැෙැයි  පව,ගි  අණුරුුව ශ ශක්ම සි  ට 50කට ෙඩා පාස්, කාල  
අහිමි ශෙච්චා  රුෙන් ශෙුවශෙන් ප්රාථමික ශශ්රේි ෙල ගුරුෙරුන්ට 
සැසි පේතො  අතිශේකෙ කාල  ලො ීරලා  ඊළඟ මාස 5 තුළීර ඒ 
 රුෙන්ට අ ාළ අතයෙ ය ඉශගුවම් ඒකක විෂ  නිේශේ  අෙසන් 
කිී මට අෙ ය ෙැඩ පිළිශෙළ මම ඊශව දින  ෙන විට සකස් කර 
අෙසන් කළා. ලෙන බක්ශතෝෙේ  ශනොෙැම්ෙේ මාසෙලීර උසස ්
ශපළ විභාග ට  රුෙන් ශපනී සිටිනො. හශහම නැ්තනම්  
ශනොෙැම්ෙේ  ශ සැම්ෙේ මාස  ක්ො තෙ ටික  ෙසක් ඒ විභාග  
ක්,  මන්න ශෙයි. ශමොක   ඒ අ  ශෙුවශෙන් තමයි අපි ශම් 
හැමශේම කරන්ශන්. ශකොවිඩ් ෙසාංගත  නිසා 2020  2021 ෙේෂ 
ශ ක තුළ ෙැි  කාල ක් පාස්, ෙසා තිබුණු ෙෙ අපි  න්නො.  
පාස්, ෙසා තිබුණු ඒ කාලශවීර මඟ හැරුණු ඉශගුවම් කටයුතු 
ආෙරණ  ශෙුවශෙන්  ැන් වි ්ෙවි යාල පේධති  ූ  ානම්. ඒ 
අුවෙ  ප්රධාන විෂ  න් 4 ෙැගින් විෂ  ධාරා හතශේම ෙැි ම 
ඉ්,ලුම තිශෙන විෂ  න් 16ක් සම්ෙන්ධශ න් ගුරුෙරුන්ට සැසි 
පේතෙන්න වි ්ෙවි යාල 16ක් ූ  ානම්. වි ්ෙවි යාල 
මහාචාාේ ෙරු්ත  ආචාාේ ෙරු්ත ඒ සඳහා ූ  ානම්. ඊශව අපි ඒක 
ීරන්ුව කරලා අෙසන් කළා. පළමුෙැනි ෙතාෙට්ත  ශ ෙැනි 

997 998 



පාේලිශම්න්තුෙ 

ෙතාෙට්ත උසස් ශපළ විභාග ට ශපනී සිටින  රුෙන්ට ඒ අුවෙ 
පාසලට හන්න පුුෙන්. අශගෝස්තු  සැප්තැම්ෙේ  බක්ශතෝෙේ 
කි න මාස තුශන්ම අපි ඒ අ ට විශ ේෂ සැසි පේතෙනො. ඒ අුවෙ  
අපි ඒ සම්ෙන්ධශ න් ෙැඩ පිළිශෙළක් ක්රි ා්තමක ශනොකර 
ඉන්නො ශනොශෙයි. ශම්  මාස ක් තතුළත අපි සකස් කර ග්ත ෙැඩ 
පිළිශෙළ. මාස ක් තුළීර ශම් ෙැඩ පිළිශෙළ අපි සකස් කර ග්තශ්ත 
අශනකු්ත ෙැඩ කටයුතු්ත හක්කයි. ඒ නිසා හෙැනි ප්රකා  කරන 
අ ට අපි පැහැදිලිෙ ශම් ගැන කි න්න ඕනෑ. මම ඊශව්ත  ැක්කා  
මාධය තුළින් සමහර අ  ශනොශ කු්ත ප්රකා  කරන ආකාර . ඒ 
අ  ශම් නිෙැරැදි ශතොරතුරු  න්ශන් නැතිෙ තති. අපි ශමෙැනි 
ෙැඩසටහන් ක්රි ා්තමක කරනො  ගරු කථානා කතුමනි.  

ගරු අගමැතිතුමා්ත කිේො ොශේම අපි කණුරු්ත  න්නො  අශප් 
රටට විතරක් ශනොශෙයි  ශලෝකශව සෑම රටකටම ඉදිරිශවීර ආහාර 
අේබු  කට මුහුණ ශ න්න සිුව ෙන ෙෙ. ලාංකාශේ තිශෙන පාස්, 
10 165  වි යාපීා 19  වි ්ෙවි යාල 17 තතුු  සි ලු ආ තන 
සම්ෙන්ධ කරශගන අපි ශම් කටයුතු කරනො.  ැනට්ත  ම්  ම් 
මට්ටම්ෙලින් ඒ ශගෝ,ලන් ශගෙතු ෙගාේත කරනො. හැෙැයි  ශම් 
කටයු්තත තේත  ක්තිම්ත කරලා  සාංවිධානා්තමකෙ ශම් 
පි ණුඩ  ශගේ,ෙලට  ො  ශගේ, ආ්රිතෙ ශගෙතු ෙගාෙ කරන 
ෙැඩ පිළිශෙළකු්ත  ශම් ෙන විට අපි සාංවිධාන  කරලා ඒ සඳහා 
චා්රශ්,ඛ්්ත  ො තිශෙනො. ශම් චා්රශ්,ඛ්  ො තිශෙන හක්ත 
සමහර අ ට ප්ර ්න ක්. හතශකොට  ෙගා කරන්න ශහොඳ නැහැ 
කි ලා  ඒ අ  කි න්ශන්? ඒ මත  ෙැරදියි.  ැන් ශනොශෙයි  අපි 
පාස්,  න කාලශව්ත ෙගා ෙයාප්ති තිබුණා. හ ා අපි්ත කුුරරට 
ෙැස්ව,ො; අපි පැළ ඉන්ුවො; ශගො ම් කැපුො. හැෙැයි  අ  හශහම 
නැහැ. ඒ නිසා ශම් ොශේ කරුණුෙලීර අපි ශෙොශහොම සාංශේීරෙ 
කටයුතු කරන්න ඕනෑ. මම ඉතාම පැහැදිලිෙ  අශප් මන්ත්රීතුමාශේ 
අතුරු ප්ර ්න ට්ත පිළිතුරක් හැටි ටයි ශම් කරුණු කි න්ශන්. අපි 
ඒ සඳහා Apps පො හ ලා තිශෙනො.  

මම ඊශව මයිශ්රොශසොට්ට් ආ තනශව නිලධාරින් කැ ශඳේො. 

පුේත ප්ත මඟිුව්ත ොේතා කර තිබුණා  ශලෝකශව රටේ, 160කින් 

ශ ෙැනි ස්ථාන  හිමි කර ග්ත අශප්  රුෙන් 4 ශ ශනක් පිළිෙඳෙ.  

ඒ හතර ශ නාම SLIIT හශකන් ශතොරතුරු තාක්ෂණ උපාධි  

ග්ත අ .  ැන් ඒ අ ට ශෙන ආ තනෙලින් රැකි ා ලැබිලා 

තිශෙනො. ගරු කථානා කතුමනි  ඒ අ  හ ලා තිශෙන්ශන් 

literacy and numeracy සඳහා App හකක්. සමහර විට ප්රාථමික 

අාං ෙල ගුරුෙරුන්ට්ත හඳුනා ගන්න ෙැහැ  ශ මේපි න්ට්ත හඳුනා 

ගන්න ෙැහැ  ඒ  රුශෙෝ ඒ අාං  ශ කට ුවේෙල තයි කි ලා. හැෙැයි  

ඒක හඳුනා ගන්න ශම් App හශකන් පුුෙන්. ඒ App හක ඒ 

 රුෙන්ට ුවන්නාම  ම් ක්රි ාකාරකම් කරන්න පුුෙන්. ඒ App හක 

හ ලා තිශෙන්ශන් මානසික ශසෞඛ්ය  පිළිෙඳ මෙ යෙරු හක්ක 

හකතු ශෙලා. ඒ App හක ශලෝකශව ශ ෙැනි තැනට ප්ත ණුණා. 

මම ඊශව ඒ  රුශෙෝ ශගන්ො බණුන් හක්ක සාකච්ඡා කරලා බණුන් 

දිරිම්ත කළා. අශප් රශට් ඒ ොශේ අ  තේත ඉන්නො. අශප් 

තරුණ න්ට ශතොරතුරු තාක්ෂණ  හරහා අශප් අධයාපන 

ක්ශෂේ්ර ට වි ාල ශසේෙ ක් කරන්න පුුෙන්.  පහව,කම් නැති 

අ ට ඒ පහව,කම් ලො ීරලා අඩු වි  මකින් හෙැනි ශේේ, 

කරන්ශන් ශකොශහොම  කි න හක ගැන අපි ෙලන්න ඕනෑ. ඒ 

ෙගකීම ක්රි ා්තමක කිී ම සඳහා අපි  ැන් කටයුතු කරශගන  නො 

කි න හක්ත ගරු ශ ොලේතත මන්ත්රීතුමාට  මම කි න්න 

කැමැතියි.  
 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ්න අාංක 8  ඩබ්ලිේ.හච්.හම්. ධේමශසේන මහතා. [ොධා 
කිී මක්  

ගුණ වීරදුමන වීරසසහයේ මහයේතා 
(மாண்புமிகு வீரசுமன வீரசிங்ஹ)  

(The Hon. Weerasumana Weerasinghe) 

ගරු කථානා කතුමනි  ගරු තමතිතුමාශගන් මට හක 
ප්ර ්න ක් අහන්න තිශෙනො. ඒ සඳහා ශපොි  ශෙලාෙක් ශ න්න.  

ගරු තමතිතුමනි  පව,ගි   ෙසක රජශව ගිණුම් පිළිෙඳ කාරක 

සභාෙට - COPA හකට - අධයාපන අමාතයාාං ශව නිලධාරි 

කැඳෙපු ශෙලාශේ  ම් කාරණාෙක් මතු ණුණා. ජාතික අධයාපන 

ආ තන  සඳහන් කළා  2020ීර අශප් අධයාපන  අහිමි වීම - 

learning loss හක - සි  ට 51ක් ෙේත  2021ීර learning loss 

හක සි  ට 84  ක්ො ෙැි  ශෙලා තිශෙන ෙේත. ශම් අණුරුේශේ්ත 

අපට තෙ අේබු  ක් තිශෙනො. ශම් අණුරුේශේ පාස්, පැෙැ්තවීමට 

නි මිත දින ගණන අඩු ශෙලා තිශෙනො. ඒ ොශේම සමහර 

දිස්ත්රික්කෙල පාස්, ෙසා තිශෙනො. ඒක ෙරපතළ අේබු  ක්. 

ශම්ක නැෙත හරිගස්සන හක - recover කරන හක - ඉතාම අමාරු 

කාරණ ක්. ඒක පරම්පරාෙකට ෙලපාන ප්ර ්න ක්. ඒක 

generation gap හකක් තතිශෙන ප්ර න් ක්. ඉන්ධන අේබු   ශම් 

ෙනශකොට අධයාපන ක්ශෂේ්ර ට ප්ර ්න ගණනාෙක් මතු කර 

තිශෙනො. ගරු තමතිතුමනි  ඒක බෙතුමාට පැහැදිලිෙ අෙශෙෝධ 

ශෙලා තති. පාස්, ෙහන හක ශනොශෙයි   ව,ුවව, ශෙන්ත 

වික්,ප න්ට  න්න අපට සිුව ශෙලා තිශෙනො. පාස්, පැෙැ්තවීම 

සම්ෙන්ධෙ හක හක දිස්ත්රික්කෙලට හක හක ආකාර ට කටයුතු 

කරන්න  ැන් අෙසර ීරලා තිශෙනො. ඒ අතරතුර රජශව ආ තන 

සිකුරා ා  ෙශසේ ෙහන්න ීරන්ුව කරලා තිශෙනො. සිකුරා ා දිනශව 

රාජය ආ තන ෙැහුොට ෙැඩක් ශෙන්ශන් නැහැ. ශමොක   පාස්, 

 න ෙ ශසේ  රුෙන් සිටින රාජය ශසේෙක න්ශේ ොහන වි ාල 

ප්රමාණ ක් හ ාට පාරට හනො. ඒ  තම  රුෙන් පාසලට ශගන 

 න්න. ශමහිීර ොසි ක් විධි ට සිුව ශෙන්ශන් officeෙල විුවලි  off 

කරලා තිශෙන හක විතරයි. සාමානයශ න් පාස්, පේතෙන 

කාල   ෙසට පැ  පහයි.  ැන් ශම් ප්ර ්න  නිසා  සිකුරා ා හැර 

පාස්, පේතෙන අශනක්  ෙස් හතශේ  ෙසකට පැ  හකහමාර 

ගණශන් පාසල පේතෙන කාල  ෙැි  කශළෝත  රුෙන්ට අහිමි 

ශෙන පැ  ගණන cover කරන්න පුුෙන්. හශහම කශළෝත  ශම් 

ශත්, අේබු  ට්ත උ්තතර ශහො න්න පුුෙන්.  

කිසිම පළා්ත අධයාපන අධයක්ෂෙරශ ක්  අධයාපන 

ශ්,කම්ෙරශ ක් ශම් විධි ට ඉස්ශකෝල ෙහන්න කැමැති නැහැ  

ගරු තමතිතුමනි. බෙතුමාශේ අමාතයාාං  ්ත ඉතාම  ශහොඳ 

ප්රතිප්තති ක ඉන්නො  ඉස්ශකෝල ෙහන්ශන් නැහැ කි න 

ීරන්ුවශේ ඉන්නො. ශම් අේබු   තුළ පාස්, පැෙැ්තවීශම්ීර ළමයින් 

සම්ෙන්ධ ෙන ෙෙ  ළමයින් පාසලට හන ෙෙ ත්තත  ගරු 

තමතිතුමනි. නමු්ත  ගම්ෙ  පාස්,ෙල  අශප් පැතිෙල ළමයි ආොට 

ගුරුෙරුන්ට හන්න ්රම ක් නැහැ.  

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශකටිශ න් කි න්න  ගරු මන්ත්රීතුමා. 

 
ගුණ වීරදුමන වීරසසහයේ මහයේතා 
(மாண்புமிகு வீரசுமன வீரசிங்ஹ)  

(The Hon. Weerasumana Weerasinghe) 

ඒ නිසා නි ්චිත  ෙසක් පාස්, ෙහලා  පාස්, පේතෙන දිනෙල 

පැ   ගණන ෙැි  කරන්න පුුෙන් නම් ශම් අේබු  ට උ්තතර  

ශසො න්න පුුෙන් කි න කාරණ  ශ ෝජනාෙක්  අ හසක් විධි ට 

මා ඉදිරිප්ත කරනො. ශම් අහිමි ශෙච්චා අධයාපන කාල  ආෙරණ 

කර ගැනීම සඳහා විශ ේෂ මැදිහ්ත වීමක් ශෙන්න කි ලා්ත මම 

බෙතුමාශගන් ශගෞරෙශ න් ඉ්,ලනො.  

999 1000 

[ගරු  (ආචාාේ ) ව,සි්, ශප්රේමජ න්ත මහතා  
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ගුණ නආචාර්ය) දුසල් ගප්රේමජයන්ත මහයේතා  
(மாண்புமிகு (கலாெிதி) சுசில் பிகரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 
ගරු මන්ත්රීතුමා මම මුලින් කළ ප්රකා  ට බෙතුමා සෙන් 

ුවන්නා නම්  ඒ තුළ පැහැදිලි කිී මක් තිබුණා. සමස්ත ක් ශලස 

 රශට් ගුරුෙරුන්ශේ පැමිණීම සි  ට 67ක්  ශම් සි ලු ුවෂ්කරතා 

මධයශව. ශමෝටේ රථ කින්  ශමෝටේ සයිකල කින් හන අ  

තමයි  ශපට්ර්, ගහන අ . ශපොුව ප්රොහන  සඳහා පාස්, ෙෑන් සහ 

පාස්, ෙස් රථ ලි ා පදිාංචි කරලා  ඒ සාංගම ්ත හක්ක සාකච්ඡා 

කරලා  ප්රොහන සහ ෙල ක්ති විෂ  න් භාර තමතිතුමන්ලා 

හක්ක සාකච්ඡා කරලා ි ශපෝෙලින් ඉන්ධන ීරශම් ෙැඩ පිළිශෙළ 

සාේථකෙ ක්රි ා්තමක ශෙනො. මට ඊශව ෙස් සාංගම ක 

සභාපතිෙරශ ක් කිේො  "හරි ෙැශඩ්  අපි ෙස් පාරට  ැම්මා.  න්න 

ශසනඟ නැහැ" කි ලා. හශහම කිේො.  

අපි සිකුරා ා ශෙනශකොට ශම් සම්ෙන්ධෙ මීට්ත ෙඩා ීරන්ුව 

ගන්න ෙලාශපොශරෝතතු ශෙනො. සාංඛ්යාශ්,ඛ්න අුවෙ ග්රාමී  

ප්රශේ ෙල ශෙොශහෝ ුවරට ශම් ප්ර ්න  කළමනාකරණ  කරශගන 

තිශෙනො. ෙල ක්ති විෂ   භාර තමතිතුමා කළ ප්රකා ්ත හක්ක 

ශපශනනො ශම් සති අන්ත  ශෙනශකොට  ම් ප්රමාණ කට ශම් 

ප්ර ්න  සමන  ශෙන ෙෙ. හතශකොට අපට ව,පුරුුව පරිදි පාස්, 

පේතෙන්න්ත පුුෙන්. මම කලින් කිේො ොශේ ප්රාථමික  උසස ්

ශපළ සහ මැ  පන්තිෙල ළමුන් සඳහා ෙයාප්ති තුනක් සකස ්

කරලා අහිමි වූ අධයාපන කාල  නැෙත ඒ අ ට ලො ශ න්න 

කටයුතු කරනො. ඒ විතරක් ශනොශෙයි  අශගෝස්තු නිොඩුෙ ශකටි 

කරනො. ශ සැම්ෙේ නිොඩුේත ශකටි කරනො. අහිමි ණුණු කාල  

අපි හතැනින් ආෙරණ කර ගන්නො.  

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ්න අාංක 8 - 2001/2022- (1)  ගරු ඩබ්ලිේ.හච්.හම්. 

ධේමශසේන මහතා - [සභා ගේභ  තුළ නැත  

ශ ෙන ෙට . 

ප්ර ්න අාංක 2 -1476/2022- (1)  ගරු ශරෝහණ ෙණ්ඩාර මහතා. 

ප්ර ්න  අහන්න ශකශනක් නැහැ. 

ප්ර ්න අාංක 1 -1715/2022- (1)  ගරු කිාංස් ශන්,සන් මහතා. 

ප්ර ්න  අහන්න ශකශනක් නැහැ. 

ප්ර ්න අාංක 8 -2001/2022- (1)  ගරු ඩබ්ලිේ.හච්.හම්. 

ධේමශසේන මහතා.  හම ප්ර ්න ්ත අහන්න ශකශනක් නැහැ. 

ගරු විම්, වීරොං  මැතිතුමනි  බෙතුමා මශගන් අෙස්ථාෙක් 

ඉ්,ලා සිටි ා.  ැන් කි න්න. 

 

ගුණ විමල් වීරවසශ මහයේතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු කථානා කතුමනි  බෙතුමාට ශෙශහවින්ම ස්තුතිෙන්ත 

ශෙනො ශම් අෙස්ථාෙ ලො ීරම පිළිෙඳෙ.  

මා තතුුෙ අශප් පක්ෂ හකමුතුශේ නා ක න් ඊශව රුසි ාුව 

සල්හාණ්ඩු සාංගමශව ශ්රී ලාංකාශේ සිටින තානාපතිතුමා මුණ 

ගැහුණා ගරු කථානා කතුමනි. සි  ට 15ක පමණ ොසි ා ක 

ත්ත්තෙ ක්  ටශ්ත ඉන්දි ාෙ  ැනටම්ත ඍුනෙ රුසි ාශෙන් ශත්, 

අරගන්නො. සමහර විට අපට ලො ුවන්ුව Credit Line හශකන් ඒ 

ශත්, අපට්ත ලැශෙන්න තති.  

විශ ේෂශ න්ම අපි වි ාල ඉන්ධන අේබු  කට  ශපොශහොර 

අේබු  කට  ගෑස් අේබු  කට මුහුණ ීර සිටින ත්ත්තෙ ක්  ටශ්ත  

අශප් රශට් ශගොවි ජනතාෙ තතුු  මහජනතාෙ ඒ තුළින් මහ 

 ැෙැන්ත පීඩන ක සිටින ත්ත්තෙ ක්  ටශ්ත  රුසි ාෙ -කලින්   

ශසෝවි ට් සාංගම - ුවෂ්කර  අභිශ ෝග අෙස්ථාෙලීර අපට හැම  ාම 

උ ණු වූ ඉතිහාසගත රාජය ක් හැටි ට අපි ශගෞරෙශ න් සලකන 

නිසා  අශප් පක්ෂ හකමුතුශේ නා ක න් ඒ තානාපතිතුමා මුණ 

ගැහුණා. ශමොක   අපට ෙගකීමක් තිශෙනො  අපි විරුේධ පක්ෂශව 

සිටි ්ත ශම් රශට් ශපොුව ජනතාෙශේ  ැශෙන අේබු  ට උ්තතර 

ශහො න්න. ඒ තානාපතිතුමා මුණ ගැව,ණාම  හතුමා අපට කිේො  

"රුසි ාුව-ශ්රී ලාංකා ආේථික සහශ ෝගිතා ශකොමිසම කි ලා හකක් 

ීරේඝ කාල ක් තිස්ශසේ තිශෙනො. ඒ ශකොමිසම ශම් අණුරුේශේ 

අශප්රේ්, මාසශව ලාංකාශේීර මුණ ගැශහන්න නි මිතෙ තිබුණා. ඒ 

අ ාළ කටයුතු කරන්ශන් ශ්රී ලාංකාශේ ොි ජ ශ පාේතශම්න්තුෙ. 

නමු්ත  ඒ ශකොමිසම අශප්රේ්, මාසශව රැස්ශෙන්ශන් නැතුෙ ශෙන්ත 

දින ක රැස්ශෙමු  අපි ඒ දින   න්ෙන්නම්   ුවශෙන් ශ්රී ලාංකාශේ 

පාේ ්ෙශ න් ඉ්,ීමමක් කළා" කි ලා.  

සාම්ප්ර ායිකෙ හැම අණුරුේ කම ඒ ශකොමිසම රැස්ශෙනො. ශම් 

අණුරුේශේ ලාංකාශේීර මුණ ගැශහනො; හන අණුරුේශේ රුසි ාශේීර 

මුණ ගැශහනො. මාරුශෙන් මාරුෙට ඒශගෝ,ලන් මුණ 

ගැශහනො. මුණගැහිලා ශම් විධිශව ශේේ, සාකච්ඡා කරලා ීරන්ුව-

ීරරණෙලට හළශඹනො; ඒ අුවෙ ක්රි ා්තමක ශෙනො. නමු්ත හශසේ 

සාම්ප්ර ායිකෙ  ොේක කෙ මුණ ගැහුණු රුසි ාුව-ශ්රී ලාංකා හමුවීම 

අෙලාංගු කරලා තිශෙන්ශන් ලාංකාශේ ොි ජ ශ පාේතශම්න්තුශේ 

පැ්තශතන්; අශප් පැ්තශතන්. හශසේ අෙලාංගු කළාට ශම් ෙනතුරු 

නැෙත දින ක් ශ ො ා ශගන නැති ෙෙ තමයි හතුමා අපට 

අෙධාරණ  කශළේ.  ඒ දින  ශ ෝජනා කළ යු්තශ්ත ශ්රී ලාංකා 

පාේ ්ෙශ න්. ඒ ෙගකීම් විරහිත හැසිී ම රුසි ාුව රජශව 

සහශ ෝග  ලො ගන්න තිබුණු අෙස්ථාෙක් අහිමි කිී මට හක 

පැ්තතකින් ෙලපා තිශෙන ෙෙ පළමුශෙන්ම කිෙ යුතුයි.  

ශ ෙුවෙ ගරු කථානා කතුමනි  බණුන්ශේ ඒශරොට්ශලොට් 

ගුෙන් ශසේෙ  ලාංකාශෙන් ීරපු ලිඛිත සහතික  පිළිශගන ලාංකාෙට 

ආො. නමු්ත අශප් අධිකරණ  ීරපු ීරන්ුවෙ නිසා  ම් ගැටලුෙක් තති 

ණුණා. මම මාධය සාකච්ඡාෙලීර ප්රසිේධිශව්ත කිේො   ඒක ශමොණර 

ශකොළෙලින් ලැබුණු ීරන්ුවෙක් කි ලා. අ ේලන්ත රක්ෂණ 

සමාගමක ඉඩම් නඩුෙක් අපි ශමොකට   ශම් රශට්ීර විසඳන්න 

 න්ශන්? අශප් අධිකරණ ෙල ප්රශේ  ට අ ේලන්ත  අයිති නැහැ 

ශන්. ඒ ශකොශහොම ණුණ්ත  පව,ෙ ඒක නිෙැරදි ණුණා. ඒ ශෙච්චා 

සිේධි  සම්ෙන්ධශ න් බණුන්ට  ම්කිසි කම්පන ක් තිශෙනො. ඒ 

තානාපතිතුමා කිේො    ැනටම්ත රුසි ාුව සාංචාාරක න් සි  ට 

50ක් පමණ ශෙන්ත ගුෙන් ශසේො මගින් ලාංකාෙට හනො   නො. 

නමු්ත ඒ ගුෙන් ශසේෙ ්ත ක්රි ා්තමක ශෙන්න ූ  ානම්. හැෙැයි  

අධිකරණශ න් ශහෝ ශෙන ශකොශහන්ේත නැෙත ඒ විධිශව 

ත්ත්තෙ ක් තති ශෙන්ශන් නැහැ කි ලා ශ්රී ලාංකා රජශ න් අපට 

ෙරපතළ සහතික ක් ඕනෑ කි ලා.  ඒ ොශේම රුසි ාුව 

තානාපතිතුමා අෙධාරණ  කළා   ඒ විධිශව සිේධි ක් ණුණාම  ශ්රී 

ලාංකාශේ ජනාධිපතිෙර ා රුසි ාුව ජනාධිපතිෙර ා සමඟ 

ුවරකථනශ න් ශහෝ සාකච්ඡා කරලා ඒ පිළිෙඳෙ තමන්ශේ අ හස 

ඉදිරිප්ත කළ යුතුයි කි ලා. ඒ ොශේම  තමන්ට ශම් අෙස්ථාශේීර 

අෙ ය සහශ ෝග  ලො ශ න්න කි න ඉ්,ීමම කළ යුතුයි. ඒ 

ඉ්,ීමමට අුවෙ ඉතාම  ක්තිම්ත දූත කණ්ඩා මක් ශමොස්කේ ෙලා 

පිට්ත කර  ැවි  යුතුයි. හශසේ කිී ශමන් තමයි අෙ ය සහශ ෝග  

ලො ගන්න පුුෙන් ශෙන්ශන් කි න හක්ත හතුමා ප්රකා  කළා. 

ගරු කථානා කතුමනි  ජනාධිපතිෙර ාශේ ුවරකථන 

තමතුශමන් අනතුරුෙ ප්රෙල දූත කණ්ඩා මක් ශමොස්කේ ෙලා 

පිට්ත කිී ම ොශේම  අශප් ශ ෝජනාෙ ශමොකක්  කි ලා ෙලන්න 

ඕනෑ. අශප් ඉ්,ීමම ශමොකක් ? ශම් ෙනතුරු ශ්රී ලාංකා රජශව 

පාේ ්ෙශ න් හශහම ලිඛිත ඉ්,ීමමක් හතුමන්ලාට ලැබී නැති ෙෙ 

තමයි හතුමා  ැන්වූශව. ඒ ොශේම ොංශකොශලෝත ත්ත්තෙ ට ප්ත 

වූ රටකට ණ  ආධාර ලො ීරමට හරට පාේලිශම්න්තුශේ සම්මත 
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පාේලිශම්න්තුෙ 

කර ග්තත අණපන්ත අුවෙ පුුෙන්කමක් නැති ණුණ්ත  ශම  

මාුවෂොීර අේබු  ක් හැටි ට සලකා  මාුවෂොීර අේබු  කීර උ ේ 

ෙන ආකාර ට උ ේ ශෙන්න රුසි ාෙට පුුෙන් ෙේත හතුමා 

අෙධාරණ  කළා. ඒ ොශේම හතුමා ඉතා ෙැ ග්ත කථාෙක් කිේො  

'මි්රශ ෝ ීරරණ  කරන්න ඕනෑ කථාශෙන් ශනොශෙයි  ක්රි ාශෙන්' 

කි ලා.  ගරු කථානා කතුමනි  ඒ බක්ශකොම කරුණු ඉදිරිප්ත 

කරලා හතුමා අොංකෙ  ධනා්තමකෙ කිේශේ  අශප් පාේ ේශ න් 

ෙරපතළ මැදිහ්තවීමක් ශෙනො නම් ශහොඳ ෙෙයි.   

ඒ ොශේම හතුමා තේත කාරණ ක් කිේො. "ඉන්දි ාෙ  ැන්  

ශත්, ලො ගන්ශන් මාස ගණනාෙක් තිස්ශසේ සාකච්ඡා කරලා තති 

කර ග්ත ගිවිව,මකට අුවෙ  ගිවිව,ම් අ්තසන් කිී මට  ම් කිසි 

කාල ක් ගත ශෙනො  ශ පැ්තශ්ත අ හස්  උ හස් හුෙමාරු 

කරශගන. ඉන්දි ාෙ හශහම ශලොකු අභයාස ක් කරලායි ඒ ගිවිව,ම 

අ්තසන් කශළේ. ඒ ගිවිව,මට අුවෙ තමයි ඉන්දි ාේත හක්ක ශම් 

ගුවශ ුවෙ ශම් විධි ට ශෙන්ශන්. ශ්රී ලාංකාෙට්ත අෙ ය නම් ඒ 

විධිශව ගිවිව,මකට හන්න ශෙනො. ඒකට  ම් කිසි කාල ක් ගත 

ශෙන්න පුුෙන්. හැෙැයි  කාේ ක්ෂමෙ කටයුතු කශළෝත  හ  

කි නමින් කර ගන්න ෙැරි ශෙන්ශන් නැහැ" කි ලා හතුමා කිේො. 

ගරු මහින්  රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාශේ 2015 ෙසරට 

කලින් පැෙැති ආණ්ඩුශේ සිටි ීර රුසි ාෙ ෙලා පිට්ත වූ 

කණ්ඩා ශම් මා්ත හිටි ා. හ ා ගිවිව,ම් ශ කක් අ්තසන් කළා. ඒ 

ගිවිව,ම් ශ ශකන් හකක් ආරක්ෂක ගිවිව,මක්  Credit Line හකක් 

සහිත. පව,ෙ මා ශහො ා ෙැලුෙම  ඒ Credit Line හශක් තිබුණු මුු 

මු ලම -ශඩොලේ මිලි න 500ම- අපි ආරක්ෂක උපකරණ මිලීර 

ගන්න පාවිච්චි කරලා නැහැ. ඒ නිසා  මා  ඒ තානාපතිතුමාශගන් 

තහුො   හදිසිශව Credit Line හකක් ගන්න ෙැරි නම්  හ ා අ්තසන් 

කළ ගිවිව,මට අුවෙ අුවමත වූ ශඩොලේ මිලි න පන්සි ශ න් 

ඉතුරු ශඩොලේ මිලි න ශ සි  කට-තුන්සි  කට ෙැි  මු ල ශම් 

අෙ යතා ශෙුවශෙන් ශ ො ෙන්න ෙැරි  කි ලා. හතැනීර හතුමා 

කිේො  ලාංකාශේ ආරක්ෂක අමාතයාාං ශ න් හශහම ඉ්,ීමමක් 

ලැබිලා නැහැ  ආරක්ෂක අමාතයාාං ශ න් ඒ ඉ්,ීමම කරන්න 

ඕනෑ. ආරක්ෂක අමාතයාාං   ඒ ඉ්,ීමම කශළෝත අපට අශප් 

පැ්තශතන් ඒ ගැන සලකා ෙලන්න පුුෙන්  කි ලා.  

ගරු කථානා කතුමනි  සාමානයශ න් අර ගුෙන් ශසේෙ ට 

සිේධ වූ අගති  ොශේ ශ  කීර අශප් රශට් රාජය නා ක ාශේ 

අෙම ය ලාචාාර යුතුකම තමයි  ඒ රශට් රාජය නා ක ාට කථා 

කරලා  කනගාුවෙ පළ කරලා  නැෙත හෙැනි ත්ත්තෙ ක් තති 

ශෙන්න ඉඩ ශ න්ශන් නැහැ කි ලා අශප් සාම්ප්ර ායික  

ඓතිහාසික මි්ර්තෙ  ෙල ගන්ෙන හක.  

මා හක අෙස්ථාෙකීර  ගරු ීව.හ්,. පීරිස් විශේ  කටයුතු 

තමතිතුමා හක්ක කථා කළා. හතුමා  ශම් ශෙලාශේ සභාශේ නැහැ. 

මම හතුමාට කථා කරලා  තායිලන්ත  ශමශහම ගිවිව,ම් ගහලා 

තිශෙනො  ඉන්දි ාෙ ශමශහම ගිවිව,ම් ගහලා තිශෙනො  

වි ට්නාම  ශමශහම ගිවිව,ම් ගහලා තිශෙනො  සිාංගප්පූරුෙ 

ශමශහම ගිවිව,ම් ගහලා තිශෙනො  තයි අපි හශහම කරන්ශන් 

නැ්තශ්ත කි ලා තහුොම  ීව.හ්,. පීරිස් විශේ  කටයුතු තමතිතුමා 

මට ීරපු උ්තතර  තමයි  "විම්,  IMF programme හශකන් අපට 

සහා  නැති ශෙන්න පුුෙන්  ඒ අෙ ානම තිශෙනො" කි න හක. 

IMF හශක් ශමොකක්  හක ෙැශටනක්,  ැන් අපි කට ෙලි ාශගන 

ෙලාශගන ඉන්නො  අ  ෙැශටයි  ශහට ෙැශටයි  අනිේ ා ෙැශටයි 

කි ලා. ගරු අග්රාමාතයතුමා්ත IMF දූත පිරිස හමු ණුණා  කි ලා 

ශෙොශහොම ලස්සන ප්රේ්තති පළ ශෙනො. ඒ ප්රේ්තතිෙලින් 

ශපෝලිම් නතර ශෙන්ශන් නැහැ. IMF හශක් ශමොකක්  හක 

ෙැශටනක්, කට තරශගන ෙලාශගන හිටි ා  කි ලා ශම් මහ 

ශපොශළොශේ තිශෙන ුවක් ශේ නාෙ තුනී ශෙන්ශන් නැහැ.  

IMF හක කී ක් හරි ුවන්න්ත ශ න්ශන් ොරික ්රම ට මිසක් 

හකෙර ශනොශෙයි. IMF හකට විතරක් ති ලා අශප් තඟ ගැට 

ගහලා  අත ප  බක්ශකෝම ඒකට ති ලා ගැට ගහලා  අපට 

කි නො පීනන්න කි ලා. IMF හක කි නො  "අපි ශ නක්, 

උඹලා ගැට ගහශගන හිටපන්" කි ලා. ශම්ක තමයි ීව.හ්,. පීරිස ්

තමතිතුමා මට ීරපු උ්තතර . ඒ විතරක් ශනොශෙයි ගරු 

කථානා කතුමනි  ශම් IMF කථාශෙන් අශප් රට අ  ශකොච්චාර 

පාලන  කරනො  කි ලා  ැනගන්න මම හක කාරණ ක් 

කි න්නම්. මම ශම් කි න කථාෙට අ ාළ ශකනා  ැන් 

තමතිෙරශ ක් ශනොශෙයි. අ  හතුමා තවි්,ලා්ත නැහැ. ශම් 

ශෙලාශේ මම හතුමාශේ නම කි න්ශන් නැහැ. හැෙැයි  හතුමා මීට 

කලින් ශෙොශහොම ප්රෙල තමතිෙරශ ක්. බෙතුමන්ලා  න්නො 

ශන්  ශගෝ්, ශටේස් සටන ගැන. මු්, කාලශව ඒක හරි ව,න් ර 

සටනක්  organic සටනක්. මු්, කාලශව කාෙනික ශගොවිතැන 

ොශේ ශ  ක් හතැන තිබුශණ්.  ැන් ඒක නිකම් රසා නික 

ශගොවිතැන්ත ශනොශෙයි  ශමොකක්ශ ෝ අමුතු ශ  ක් ශෙලා. ඒක 

කුඩුකාර න්ශේ ශතෝතැන්නක් ශෙලා. ඒක මහා පුුවම කථාෙක්. 

නැ්තනම් IMF හශක් නිශ ෝජිතශ ෝ හනශකොට ඒ ශගෝ,ශලෝ 

මු ්, අමාතයාාං ශව ශේට්ුවෙ ළඟට  න්ශන් නැහැ ශන්  ඒක 

ෙහන්න සිේධ ශෙන තරම්. IMF හශක් දූත කණ්ඩා ම හනශකොට 

ජනාධිපති ශ්,කම් කාේ ාලශව ඉතුරු ශ ොර්ත ෙහන්න සිේධ 

ශෙන විධි ට ඒ අ  හතැනට  න්න නැහැ ශන්. ඒ කි න්ශන්  

IMF හක හනශකොට ශම් අ ට ශපන්ෙන්න ඕනෑ  "ගැුවම් ෙහුලයි  

රට අස්ථාෙරයි  ඒ නිසා උඹලා ශ න හක්ත ශ න්ශන් නැතුෙ 

පල ්,ලා" කි ලා. ඒ පි ණුඩ  තමයි බ  ශ න්ශන්. හම නිසා 

"ශගෝ්, ශටේස් අරගළ " කි න හශක් මුලින් තිබුණු ව,ජාතභාෙ  

 ැන් තිශෙනො කි ලා කණුරුේත හිතන්න ඕනෑ නැහැ.  ැන් 

හතැන පට්ට තක්කි  ටිකක් ශම් රට අරාජික කරන්න පිස්ව, 

නටනො. මම  න්ශන් නැහැ  ශමොකට ෙලාශගන ඉන්නො  

කි ලා. ඒක ශෙනම කථාෙක්. හැෙැයි  ඒ අරගළ  ශම් ත්ත්තෙ ට 

ප්ත ශෙන්න කලින් ශෙච්චා සිේධි ක් මම ශම් කි න්ශන්. ශගෝ්, 

ශටේස් අරගළශව ඉතාම සේභාෙශ න් ඉන්න පිරිස මම කිසිශසේ්තම 

ෙැහැර කරන්ශන් නැහැ.   ැන් හශහම අ  ඉන්නො කි ලා මට 

නම් ශපශනන්ශන් නැහැ. අනාගතශව ඡන්   ඉ්,ලන්න 

ෙලාශගන ඉන්න ශ තුන් ශ ශනක් නම් ඉඳලා හිටලා හැන් ෑෙට 

හතැනට තවි්,ලා ශපොඩ්ඩක් රඟපානො. 

ගරු කථානා කතුමනි  බ  අරගළ   ැන් තිශෙන ත්ත්තෙ ට 

ප්ත ශෙන්න කලින්  හක ෙතාෙක ශපොලිස් ට්රක් රථ ප්රමාණ ක් 

ශගෝ්, ශටේස් හක කිට්ුවෙට ශගනැ්,ලා තිශෙනො මම  ැක්කා. ඒ 

ගැන ශහො ලා ෙැලුොට පස්ශසේ මම  ැනග්තතා  ඒ ශපොලිස් ට්රක් 

රථ ටික ශගනාශේ හතැන ඉන්න ශ තුන්සී  හරි  පන්සී  හරි ට්රක් 

රථෙල  මාශගන අරශගන  න්න කි ලා. හැෙැයි  ඒ කටයු්තත 

හක පාරටම නැෙතුණා. හශහම අරශගන ගි ා නම් ශහොඳයි කි ලා 

ශනොශෙයි මම ශම් කි න්ශන්. හැෙැයි  ඒ ට්රක් රථ ටික හක පාරටම 

ගි ා. පස්ශසේ මම ශහො ලා ෙැලුො ශමොක  ණුශණ් කි ලා. 

තශමරිකාුව තානාපතිතුමි  අර මම කලින් කි පු තමතිතුමාට 

කථා කරලා අහලා තිබුණා  "බෙතුමන්ලා හ න්ශන් ශගෝ්, ශටේස් 

සටශන් ඉන්න පිරිස කු ලාශගන  න්න ?" කි ලා. හතශකොට ඒ 

තමතිතුමා ඒ පිළිෙඳෙ අෙශෙෝධ කින් ඉඳලා නැහැ; හශහම plan 

හකක් තිශෙනො කි ලා  ැනශගන ඉඳලා නැහැ. ඒ තමතිතුමා 

කි ලා තිශෙනො  "නැහැ  මම ඒ ගැන  න්ශන් නැහැ" කි ලා. 

හැෙැයි  ඊට පස්ශසේ තානාපතිතුමි  කිේො ලු  "ඒක කශළෝත  

බෙතුමන්ලාට IMF programme හශකන් හළි ට  න්න ශෙයි  

ඒක කඩාකප්ප්, ශෙයි" කි ලා. IMF programme හක නිසා  ැන් 

අපි රුසි ාශෙන් ශත්, ගන්ශන්්ත නැහැ  ශෙන මි්ර න්ශගන් උ ේ 

ඉ්,ලන්ශන්්ත නැහැ. සි  ට 15ක අඩු මු ලකට ශත්, ගන්න 

පුුෙන්කම තිබුණ්ත  ඒ සඳහා  න්ශන්්ත නැහැ.  ැන් අපිෙ IMF 

හකට විතරක් ති ලා ගැට ගහලා  හිර කරලා  "කාප්,ලා  

බීප්,ලා  ශහො ා ගනි්,ලා" කි නො. ගරු කථානා කතුමනි  

1003 1004 

[ගරු  විම්, වීරොං   මහතා  
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ශම්ක විුවලිෙල සහ ෙල ක්ති තමතිතුමාට විතරක් භාර දි  යුතු 

කාේ  ක් ශනොශෙයි. ශම්ක රාජය නා ක ාශේ මට්ටමින් මැදිහ්ත 

වි  යුතු ප්ර ්න ක්. ඒ විධි ට මැදිහ්ත ණුශණෝත විතරයි අපට ඒ 

සහශ ෝග  ලො ගන්න පුුෙන්  ශෙන්ශන්. ශසෝවි ට් සාංගම  

තිබි ීර අපට  "අරක කරන්න  ශම්ක කරන්න" කි ලා කෙ ාේත 

කර ර කරලා නැහැ. හ ා  සිරිමාශෙෝ ෙණ්ඩාරනා ක මැතිනි ශේ 

කාලශව Caltex කි න oil සමාගම  ෙන්න හතුමි  ීරරණ  ග්තත 

ශෙලාශේ තශමරිකාෙ කිේො  ඒ ශගෝ,ලන්ශේ ශෙශළඳ ශපොළට 

හන ශ්ත quota හක ගන්ශන් නැහැ කි ලා. හතශකොට ශසෝවි ට් 

සාංගමශව තානාපතිතුමා තවි්,ලා කිේො  "ඒ ප්රමාණ  අපි 

ගන්නම්  භ  ශෙන්න හපා. අ ාළ ීරරණ  ගන්න" කි ලා. හැම 

ශෙලාශේම ශහොඳ ීරරණෙලට අපට උ ේ ණුණු රටක්  ඓතිහාසික 

මිතුශරක් රුසි ාෙ කි න්ශන්. ඒ මිතුරා පැ්තතකින් ති ලා  

ශනොසලකා හැරලා ශම් අේබු  ට උ්තතර ශහො නො. ගරු 

කථානා කතුමනි  හම නිසා මම කි න්ශන්  ශම් ශෙලාශේ ගත 

යුතු පි ෙර ශනොශගන  IMF හශක් ශමොකක්  හක ෙැශටනක්, 

ෙලාශගන ඉන්න ශම් හැශමෝම අර පාශේ ුවක් විඳිමින් ශපෝලිම්ෙල 

ළ තැශෙන  ඉස්පිරිතාශ්, ශෙශහ්ත ටික නැතුෙ ුවක් විඳින හැම 

මිනිහාශේම ශේ නාෙට ෙග කි න්න ඕනෑ කි න හකයි. 

ගරු කථානා කතුමනි  විුවලිෙල සහ ෙල ක්ති තමතිතුමා හ ා 

පාේලිශම්න්තුශේීර කි පු ශේ ගැන්ත අපි තානාපතිතුමාශගන්   

තහුො. ගරු තමතිතුමනි  බෙතුමා කිේො ශන්  "සමාගම් 

ලැයිස්තුෙක් ුවන්නා  ඒ සමාගම්ෙලින් ශ කක් ඉදිරිප්ත ණුණා  ශම් 

තිශෙන ්රම ට බණුන් හන්ශන් නැහැ" කි ලා. ගරු 

කථානා කතුමනි  හතශකොට හතුමා කිේො  ඒක තමයි ඒ මට්ටමින් 

හතුමාට ශ න්න පුුෙන් උ්තතර  කි ලා. හැෙැයි  ත්තත 

උ්තතර  ගන්න නම් රාජය නා ක මට්ටමින් සාකච්ඡා ආරම්භ 

ශෙන්න ඕනෑ; රාජය නා ක මට්ටමින් ප්රශේ   ගන්න ඕනෑ. 

ඊළඟට  ප්රෙල දූත කණ්ඩා මක් ගිහි්,ලා ඉන්දි ාශේ අ්තසන් 

කරපු ගිවිව,ම හා සමාන ශලස  ශ රටට ගැළශපන ගිවිව,මකට 

හළැශඹන්නට ඕනෑ. තයි  ශම්ක ශනොකරන්ශන්? තයි  ශම්කට 

උනන්ුවෙ නැ්තශ්ත? තයි   අශප්රේ්,  මාසශව පේතෙන්න නි මිතෙ 

තිබුණු රුසි ාුව-ශ්රී ලාංකා ආේථික ශකොමිසශම් සාකච්ඡාෙ ොි ජ 

ශ පාේතශම්න්තුෙ විසින් ක්,  ැම්ශම්? 

අපි ශම් අේබු ශ න් ගැලශෙන්න ෙලන්ශන් ෙටහිර නයා  

ප්රශව ශගොුවරක් ශෙමින් ? තයි  අපට ඒශකන් හළි ට තවි්,ලා 

හිතන්න ෙැරි? ගරු අග්රාමාතයතුමා ශම් අෙස්ථා ශේ ගරු සභාශේ 

ඉන්නො. මම ඉතා ෙගකීශමන් තමුන්නාන්ශසේලාශගන් ඉ්,ලනො  

කරුණාකර ශම් සම්ෙන්ධශ න් අපට පැහැදිලි පිළිතුරක් ලො 

ශ න්න කි ලා. ඒ ොශේම රාජය නා ක ාශේ මට්ටශමන් ශම්කට 

අෙීරේණ ශෙන්න. ප්රෙල දූත කණ්ඩා මක් ශමොස්කේ ෙලා පිට්ත 

කරන්න  ඉන්දි ාෙ රුසි ාෙ සමඟ අ්තසන් කර තිශෙන ොි ජ 

ගිවිව,ම -ආේථික ගිවිව,ම- ශමොකක්  කි ලා අධය න  කරන්න. 

ශම් අ  සමඟ ඒ හා සමාන ගිවිව,මකට හළශඹන්න අපට්ත 

පුුෙන්කමක් තිශබ්වි. ඒ නිසා  ඒ පිළිෙඳෙ ෙහාම කටයුතු කරන්න 

කි ා ඉ්,ලා සිටිමින්  මශේ ෙචාන ස්ේ,ප  අෙසන් කරනො  ගරු 

කථානා කතුමනි. [ොධා කිී මක්   

 
ගුණ නලින් ප්රනාන්දු මහයේතා නගවයඳ  වාිජජ හයේා ආහයේාර 

දුරක්ෂිතතා අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு ெலின் பர்னாந்து - வர்த்தக, வாணிப மற்றும் 

உணவுப் பாதுகாப்பு அகமச்சர்)  

(The Hon. Nalin Fernando - Minister of Trade, Commerce 
and Food Security) 

ගරු කථානා කතුමනි   විම්, වීරොං  මන්ත්රීතුමා ොි ජ 

ශ පාේතශම්න්තුෙ සම්ෙන්ධශ න්  ප්ර ්න ක් මතු කළා. මම සහ 

රුසි ාුව තානාපතිතුමා අතර්ත හමුෙක් පැෙතුණා.  රුසි ාුව-ශ්රී 

ලාංකා ආේථික ශකොමිසශම් සාකච්ඡාෙක් පව,ගි  අශප්රේ්, මාසශව 

පැෙැ්තවීමට ලැහැස්ති කර තිබුණා. නමු්ත  පව,ගි  අශප්රේ්, 

මාසශවීර රශට් පැෙැති ත්ත්තෙ  තමුන්නාන්ශසේලා කණුරු්ත 

 න්නො ශන්. ඒ නිසා ඒ සාකච්ඡාෙ පේතෙන්න අපට ෙැරිෙ ගි ා. 

නමු්ත  හළශඹන අශගෝස්තු මාසශව ඒ ේවිපාේ ්වික ෙැඩ පිළිශෙළ 

නැෙත ආරම්භ කරන්න  අපි කටයුතු ශ ො ා තිශෙනො. ඒ නිසා ඒ 

ගැන ගැටලුෙක් නැහැ. ඒ ොශේම මම  තේත නිෙැරදි කිී මක් 

කරන්න ඕනෑ. ඒක අණුරුේ ක් පාසා තිශෙන හකක් ශනොශෙයි  

අණුරුුව තුන හතරකට ෙරක් තමයි  ඒ සාකච්ඡාෙ පේතෙන්ශන්. ඒ 

අුවෙ ශම් අණුරුේ  තමයි ඒ සඳහා නි ම ශෙලා තිබුශණ්. ඒ නිසා 

අනිොේ ශ න්ම හළශඹන අශගෝස්තු මාසශව දින ලො ශගන ඒ 

සාකච්ඡාෙ පැෙැ්තවීමට අපි  කටයුතු කරනො.  
 

ගුණ කසචන විගේගසේකර මහයේතා නවිදුලිබල සහයේ බලශක්තිඥ 

අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு கஞ்சன விகஜகசகர - மின்சக்தி  மற்றும் வலுசக்தி 

அகமச்சர்)  

(The Hon. Kanchana Wijesekera - Minister of Power and 
Energy) 
 

නැඟී සටිගහය. 
எழுந்தார். 

       rose. 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු කාංචාන විශේශසේකර තමතිතුමා. 
 

ගුණ කසචන විගේගසේකර මහයේතා 
(மாண்புமிகு கஞ்சன விகஜகசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ගරු කථානා කතුමනි  මම හිතන විධි  ට විම්, වීරොං  
මැතිතුමා සඳහන් කරපු කාරණ   සම්ෙන්ධශ න් සමාජ ට ෙැරදි 
මත ක්  න්න පුුෙන්; ඉතා අඩු මු ලකට ඉන්ධන ලො ගන්න 
හැකි ාෙ තිබි ීර අපි ෙැි  මු ලකට ඉන්ධන මිලීර ගන්නො කි න 
ෙැරදි මත  සමාජගත ශෙන්න පුුෙන්. මම ඉතා ශගෞරෙශ න් ශම් 
කාරණ  සිහිප්ත කරනො. ශම් කාේ  භාර ට අපි නා ක්තෙ  
ශ න්ශන්්ත පව,ගි  සති හ ක පමණ කාල ක සිටයි.  මීට අණුරුුව 
හකහමාරකට ශපර   ැන් තිශෙන මිලට ෙඩා  සි  ට 15කට 
අඩුශෙන් ඉන්ධන මිලීර ගැනීශම් හැකි ාෙ තිබුණා නම් හ ශහම 
ශනොකශළේ  තයි කි න හක්ත අපි ශහො ා ෙලන්න ඕනෑ. ශමොක   
හතුමාශේම සන්ධාන  නිශ ෝජන  කරන ශකශනක් තමයි ඒ 
කාල ෙකොුවශේ ෙල ක්ති අමාතයෙර ා හැටි ට කටයුතු කශළේ  
ගරු කථානා කතුමනි. ඒ කාල  තුළීර්ත -මීට අණුරුුව 
හකහමාරකට ශපර-  සි  ට 15කට අඩුශෙන් ඉන්ධන මිලීර 
ගැනීශම් හැකි ාෙ තිබි ීර ඒක ශනොක ශළේ තයි කි න හක 

ප්ර ්න ක්. ඒ ොශේම  - 
 

ගුණ විමල් වීරවසශ මහයේතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු කථානා කතුමනි  - 
 

ගුණ කසචන විගේගසේකර මහයේතා 
(மாண்புமிகு கஞ்சன விகஜகசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ගරු මන්ත්රීතුමා  මම කථා කරලා ඉෙර නැහැ. 

 
ගුණ විමල් වීරවසශ මහයේතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු තමතිතුමනි  ඒ අ  ශටන්ඩේෙලට ඉදිරිප්ත ශෙන්ශන් 
නැහැ. ඉන්දි ාෙ ඒ ොසි  ගන්ශන් ශටන්ඩේ මඟින් රුසි ාශෙන් 
ඉන්ධන මිලීර ශගන ශනොශෙයි. බණුන් ගිවිව,ම්ගත ශෙනො. ඒ 
ගිවිව,මට අුවූලලෙ ගුවශ ුව සිුව ශෙනො.  
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පාේලිශම්න්තුෙ 

ගුණ වාදුගේව නානායක්කාර මහයේතා   
(மாண்புமிகு வாசுகதவ ொணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

රාජය තාන්ත්රිකෙ. 
 

ගුණ විමල් වීරවසශ මහයේතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

බේ. මම කි න්ශන් ඒ පි ෙරට අපි ගිහි්,ලා නැහැ කි න 

හකයි. ගරු තමතිතුමනි  ඒක බෙතුමා ඉලක්ක කරශගන කරන 

ශචාෝ නාෙක් ශනොශෙයි. ඒක ශනොණුශණ් තයි කි න ප්ර ්න ට අපි 

කණුරු්ත ෙග කි න්න ඕනෑ. හැෙැයි  රාජය නා ක මට්ටමින් ශම්ක 

ආරම්භ ශෙන්න ඕනෑ  කි න හකයි මම කි න්ශන්.  
 

ගුණ කසචන විගේගසේකර මහයේතා 
(மாண்புமிகு கஞ்சன விகஜகசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ගරු කථානා කතුමනි  රුසි ාුව තානාපතිතුමා හමු ණුණු 
ශෙලාශේ බණුන් කරපු ප්රකා   මම පැහැදිලිෙ කිේො. 
විශ ේෂශ න්ම ශටන්ඩේ ක්රි ාෙලි ට හන්ශන් නැහැ කි න හක 
බණුන්  ැන්වූො. ඉන්පව,ෙ ලාංකා ඛ්නිජ ශත්, නීතිගත සාංස්ථාෙ 
හැටි ට අපි බණුන්ශගන්  ඉ්,ීමමක් කළා පමණක් ශනොශෙයි  ඒ 
ශෙලාශේම රාජය තාන්ත්රික මට්ටමින් සාකච්ඡා ආරම්භ ණුණා.  ඒ 
ෙන විට අග්රාමාතයෙර ා ෙ ශ න් කටයුතු කළ මහින්  රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා රුසි ාශේ අග්රාමාතයෙර ා සමඟ රාජය තාන්ත්රිකෙ ඒ 
කටයුතුෙලට අෙ ය ලිපි ශගොුව පො හුෙමාරු කර ග්තතා. ඒ අුවෙ 
තමයි ඒ සාකච්ඡා ආරම්භ කශළේ.  

ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඊළඟට බෙතුමා කිේො  මීට ශපර ලො ුවන් 
ණ  ්රම ක් ගැන. ශඩොලේ මිලි න 100ක පමණ ණ  මු ලක් 
ආරක්ෂක අාං ශව කටයුතුෙලට ලො ීර තිබුණා.  ඒශකන්  ශඩොලේ 
මිලි න 110ක් ඉතිරි ශෙලා තිබුණා. ජනාධිපතිතුමාම මැදිහ්ත 
ශෙලා ුවරකථනශ න් පො ඉ්,ීමමක් කළා  ඒ සම්ෙන්ධෙ. 
රුසි ාශේ ශ්රී ලාංකා තානාපතිනි  ෙන මහාචාාේ  ජනිතා ලි නශේ 
මහ්තමි  තෙම්ත ඒ සම්ෙන්ධශ න් කටයුතු කරනො. ඒ 
ශෙුවශෙන් අ ාළ ලිපි ශගොුව ඉදිරිප්ත කර තිශෙනො. හතැනීර 
බණුන්ශේ මත  ණුශණ්  "ශම් ණ  මු ල ආරක්ෂක අාං ශව 
කටයුතුෙලට -යු  හමු ාශේ කටයුතුෙලට- ශෙන් කරපු හකක් නිසා 
ශෙන්ත ශ  කට ශෙන් කරන්න ෙැහැ" කි න හකයි. නමු්ත  ඊට 
පස්ශසේ අපි ඉ්,ීමමක් කළා  ඒ ඉතිරි තශමරිකාුව ශඩොලේ මිලි න 
110ක මු ල අඩුම තරශම් හමු ාෙල ොහනෙලට ඉන්ධන ලො 
ගැනීම සඳහාේත ශ න්න පුුෙන්   කි ලා. නමු්ත ඒ සඳහා්ත 
 හප්ත ප්රතිචාාර ක් ඒ පැ්තශතන් ලැබුශණ් නැහැ.  ජනාධිපතිතුමා   
ෙේතමාන අගමැතිතුමා ශහෝ හිටපු අගමැතිතුමා ශකොයි 
ශෙලාෙකේත රාජය තාන්ත්රික මට්ටශමන් ශම් පිළිෙඳ කටයුතු 
අඩාළ කර තිබුශණ් නැහැ. ඒ සි ලු ශ නාම ඒ පිළිෙඳෙ දිගින් 
දිගටම කටයුතු කළා. බෙතුමා කි පු කාරණ  නිෙැරදියි. බණුන්ශේ 
පාේලිශම්න්තුශේ නීති ී ති අුවෙ  technical default හකක් ශෙලා 
තිශෙන රටක් සමඟ credit line හකක් පිළිෙඳෙ සාකච්ඡා කරේීර 
බණුන්ට සාකච්ඡා කරන්න ශෙන අණපන්ත තිශෙනො.  අ  උශ ්ත 
මට ශමොස්කේ නගරශව සිට තානාපතිතුමි  කථා කළා. ලාංකාශේ 
ඉන්න තානාපතිතුමා ගි  සතිශව කථා කරලා කිේො  අප හුෙමාරු 
කරලා තිබුණ ලිපිශගවාුව පිළිෙඳෙ බහු විශ ේෂ මැදිහ්තවීමක් 
කරන්නම් කි ලා. ඒ අුවෙ ශම් ක්රි ාෙලි   කරශගන  නො.  

සි  ට 15ක අඩු මු ලකට  -අඩුම තරශම් සි  ට 15කට අඩුශෙන් 
ශහෝ කමක් නැහැ- ඉන්ධන ටික ගන්න බෙතුමන්ලාට නා ක්තෙ  
ශ න්න පුුෙන් නම් හ  ඉතාම ෙැ ග්ත. ගරු ොව,ශේෙ 
නානා ක්කාර මැතිතුමනි  බෙතුමා ඒ කමිුවශේ ප්රධානිශ ක් 
හැටි ට කටයුතු කරන්න කැමැතියි නම් අශප් නිලධාරි මණ්ඩල  
සම්පූේණශ න්ම ඒ සඳහා සහශ ෝග  ලො ශ න්න ූ  ානම්. 
බෙතුමාට ඒ ෙග කීම සම්පූේණශ න්ම අපි ශ න්නම්.  ඒ සඳහා 
ෙන රාජය තාන්ත්රික මැදිහ්ත වීම්ත  අෙ ය පහව,කම් ටික්ත 
බෙතුමන්ලාට සලසා ශ න්නම්.   

ගුණ විමල් වීරවසශ මහයේතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානා කතුමනි  අශප් ගරු කාංචාන විශේශසේකර තරුණ  

ආුරනික තමතිතුමා ශම් ප්ර ්න  අ්,ලා ග්තශ්ත හරි තැනින් 

ශනොශෙයි.  

 

ගුණ නවවදය) රගම්ෂක පතිඥරණ මහයේතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாெிதி) ரகமஷ் பதிரண) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
හතුමා ෙැඩ ටික ශහොඳට කරශගන  නො ශන්.  

 

ගුණ විමල් වීරවසශ මහයේතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
බේ  ශහොඳට කරනො. ශහොඳට කරනො. ඒ ගැන මට ප්ර ්න ක් 

නැහැ. හැෙැයි  ඉතින් මම කිේශේ  "ආුරනිකයි" කි ලා. ශමොක   
හතුමා්ත කිේශේ  "තමති ුරර  භාරශගන තෙම සති කිහිප යි" 
කි ලා ශන්. ගරු කාංචාන විශේශසේකර තමතිතුමනි  ශම්ශකදි 
ෙැ ග්ත ෙන්ශන්  ශම් සඳහා සම්ෙන්ධ ශෙලා කටයුතු කරන්ශන් 
අපි    කණු  කි න හක ශනොශෙයි. ශම්කට රාජය නා ක මට්ටමින් 
මුලින්ම අ්තතිොරම  ාන්න ඕනෑ.  මම ඒක බෙතුමාට පැහැදිලිෙ 
කිේො. ඒ අ්තතිොරම  ැම්මාට පස්ශසේ තමයි බ  සාම්ප්ර ායික 
උ්තතර  ශෙනස් ශෙනො නම් ශෙනස් ශෙන්ශන්.  ැන් අපට බ  
ලැශෙන්ශන් සාම්ප්ර ායික උ්තතර. ඒ සාම්ප්ර ායික උ්තත ශරන් 
හළි ට ගිහි්,ලා උ්තතර ශ න්න පුුෙන් කි න හක්ත ඒ 
ශගෝ,ලන් අපට  ැුවම් ුවන්නා. හැෙැයි  ඒක ශෙන්ශන් අපි කණුරු  
ශහෝ ගිහි්,ලා කරන සාකච්ඡාෙකට අුවෙ ශනොශෙයි. ඒ නිසා 
ොව,ශේෙ මන්ත්රීතුමා ශහෝ මාෙ ශහෝ ශම්කට සම්ෙන්ධ කරලා 
බෙතුමන්ලා ශටන්ඩේ කැ ශඳේො කි ලා ඒ ශගෝ,ශලෝ හන්ශන් 
නැහැ. මිලීර ගැනීම් කමිුවෙ කි න්ශන් ශටන්ඩේ ශන්. අපි 
කි න්ශන් මුලින් අර ගිවිව,මට -ආේථික ගිවිව,මට-  න්න කි ලා. 
ඉන්දි ාෙයි-රුසි ාෙයි අ්තසන් කර තිශෙන ගිවිව,ම අධය න  
කරන්න  තායිලන්ත යි-රුසි ාෙයි අ්තසන් කර තිශෙන ගිවිව,ම 
අධය න  කරන්න. සිාංගප්පූරුෙයි-රුසි ාෙයි අ්තසන් කර තිශෙන 
ගිවිව,ම අධය න  කරන්න. වි ට්නාම යි-රුසි ාෙයි අ්තසන් කර  
තිශෙන ගිවිව,ම අධය න  කරන්න. ඒ ගිවිව,ම් අධය න  කරලා 
අපට ව,ුවව, පරිදි ශම් ගිවිව,මට හළැශඹන්න. හශහම හළැුරණාට 
පස්ශසේ තමයි default ශෙච්චා රටකට ණුණ්ත මාුවෂොීර පැ්තශතන්  
ඒ  සහශ ෝග  ගන්න පුුෙන් ශෙන්ශන්. ශමොක   අපි ශහොඳටම 
 න්නො රුසි ාෙ යුක්ශේන ්ත හක්ක යුේධ ක පැටලිලා හිටපු 
ශම් කාලශවීර්ත ශඩොලේ බිලි න 100කට ෙඩා ඒ ශගෝ,ලන් ඒ 
ෙයාපාරෙලින් ශහේො කි ලා. ඒ ශගෝ,ලන්ශේ ආේථික ත්ත්තෙ  
ඉතා ෙලේත. අපට ශෙොශහෝ ව,හ  පි විඩ හෙන කිසිම ශකශනක් 
තෙම්ත අප ශෙුවශෙන් හශහම  මැදිහ්තවීමක් ශෙලා නැහැ. 
ශමතැනීර මට ශපශනන්ශන් ශම්කයි. ආණ්ඩුශේ උපා  මාේග  
තිශෙ න්ශන් IMF හක තරහා කර ශනොගන්නා සීමාෙට  න්න. 
ඒකයි ශමතැන තිශෙන කාරණ . IMF හක තරහා කර ගන්න 
කි ලා මම කි න්ශන් නැහැ. හැෙැයි  ඒ අ ට  ට්තෙ ශම්ො දිහා 
ෙැීමම තුළින් සහශ ෝග  ගන්න පුුෙන් අශනක් පාේ ්ෙ අශපන් 
ගිලිීප  ශගොස් තිශෙනො. ඒකයි ශමතැන සිේධ ශෙලා තිශෙන 
ෙැරැේ .  

 

ගුණ වාදුගේව නානායක්කාර මහයේතා   
(மாண்புமிகு வாசுகதவ ொணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානා කතුමනි  කාරණ ක් කි න්න අෙසර ශ න්න.  

ගරු කාංචාන විශේශසේකර මැතිතුමා හක්ක සහශ ෝගශ න් ෙැඩ 

කරන්නයි අපි උ්තසාහ කරන්ශන්. ඒශකදි  අශප් පැ්තතට ශෙෝල  

වීසි කරලා  "ගහපන්"  කි න්න හ න හක හතුමාශේ අොංක රාජය 

තාන්ත්රික්තෙ ට ගැළශපන්ශන් නැහැ. ගරු තමතිතුමනි  බෙතුමා 

ඛ්නිජ ශත්, විෂ   භාරෙ ඉන්න තමතිෙර ා හැටි ට  රුසි ාශේ 

ඛ්නිජ ශත්, සම්ෙන්ධෙ ඉන්න තමතිෙර ා්ත හක්ක සම්ෙන්ධ 
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ශෙන්න  ම් උ්තසාහ ක් ග්තතා නම් අන්න ඒ ශේ කරෙන්නයි 

අශප් උනන්ුවෙ තිශෙන්ශන්. අපි රුසි ාුව තානාපති කාේ ාල ට 

ගිහි්,ලා කරන්ශන්ත ඒ සම්ෙන්ධ  තති කිී මට බෙතුමාට 

උපකාර වීමයි.  මම බෙතුමාශගන් ඉ්,ීමමක් කරන්න කැමැතියි. 

අ  මම විපක්ෂශව සිටින මන්ත්රීෙරශ ක්. නමු්ත   ම් කාේ  ක් 

කරන්න හන්න කි ලා බෙතුමා මාෙ කැ ශඳේශෙෝත  මම ඒ 

කාේ   කරන්න ෙැහැ කි න්ශන් නැහැ.  

නමු්ත  හශහම ශනොශෙයි ශම් කාේ   ශෙන්න ඕනෑ. 

ජනාධිපතිතුමාශේ මට්ටමින් රුසි ාශේ ජනාධිපතිතුමා හක්ක්ත  

බෙතුමාශේ මට්ටමින් රුසි ාශේ ඛ්නිජ ශත්, තමතිතුමා හක්ක්ත 

රාජය තාන්ත්රිකෙ සම්ෙන්ධ  ක් තති කරශගන  බෙතුමා තතුු 

ෙලේත කණ්ඩා මක් හශහට  ාම සඳහා හශහේ ඉන්න අශප් 

තානාපතිතුමි  හරහා ණුෙමනා කරන පව,බිම ලැහැස්ති 

කරග්තශතෝත   අන්න හතශකොට අපි  න්නො බෙතුමා ඒ ගැන 

අොංකෙ  seriously උ්තසාහ ක්  රනො කි ලා.      

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 ස්ථාෙර නිශ ෝග 27(2)  ටශ්ත ප්ර ්න   ගරු (පූජය) 

අතුරලිශව රතන හිමි.  
 

ගුණ දයාසරි ජයගසේකර මහයේතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயகசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථානා කතුමනි   
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු   ාසිරි ජ ශසේකර මන්ත්රීතුමා  ශමොකක්  කාරණ ?  

 

ගුණ දයාසරි ජයගසේකර මහයේතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயகசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථානා කතුමනි  ශම් පාේලිශම්න්තුශේ මන්ත්රීෙරුන්ට 

මුහුණ ශ න්න සිුව ශෙලා තිශෙන ප්ර ්න ක් ගැන මම ඊශව කථා 

කළා. ගරු අග්රාමාතයතුමා්ත ශම් ශෙලාශේ ගරු සභාශේ සිටින නිසා 

ශම් කාරණ  මම මතු කරන්න ඕනෑ. ලිට්ශරෝ ගෑස් සමාගම මු ්, 

අමාතයතුමා  ටශ්ත තමයි තිශෙන්ශන්. ශම් ශෙනශකොට 

නාගානන්  ශකොි තුෙක්කු කි න මුවස්ස ා ශලොකු ශචාෝ නාෙක්  

නඟලා දිගට හරහට පහර ගහනො. බහු කාරණාෙ ශ්තරුම් 

අරශගන   නැේ  කි ලා අපට ශ්තශරන්ශන් නැහැ. හැෙැයි  බහු 

දිගට හරහට  ෙස ගාශන් ශචාෝ නා හ්,ල කරනො  පාේලිශම්න්තු 

මන්ත්රීෙරු 225ශ නාම ගෑස් ගන්න ගිහින් ශහොරකම් කළා කි ලා. 

ශඩොලේ 95ට තිබුණු ගෑස් ශමට්රික් ශටොන් හක ශඩොලේ 129ට 

ග්තතා  කි ා බහු  ෙස ගාශන් කි ෙනො. ගරු අග්රාමාතයතුමා ශම් 

ගරු සභාශේ ඉන්න නිසා්ත  හතුමා මු ්, අමාතයතුමා නිසා්ත  

ලිට්ශරෝ ගෑස් සමාගම හතුමා  ටශ්ත තිශෙන නිසා්ත මා 

හතුමාශගන් පළමුශෙන්ම අහන්න කැමැතියි  ශමෙැනි සිේධි ක්  

ශෙලා තිශෙනො  කි ලා. ශඩොලේ 95ට ගෑස් ශමට්රික් ශටොන් හක 

ශඩොලේ 129ට ග්තතා  කි න කාරණ  පිළිෙඳ කරුණාකර ශම් 

පාේලිශම්න්තුෙට කි න්න ගරු අගමැතිතුමනි. ශමොක   ශම්ො 

අහශගන ඉන්න මිනිස්ව, ක්,පනා කරන්ශන් පාේලිශම්න්තු 

මන්ත්රීෙරු ශම්ොයින් හම්ෙ කරශගන කාලා කි ලා ශන්. හශහම 

ෙැරදි ශතොරතුරු ගි ාම අපි සම්පූේණශ න් විනා  ශෙනො. 

කැබිනට් මණ්ඩලශව ඉන්න අ ට්ත ශලොකු ෙගකීමක් තිශෙනො  

ශම් ොශේ සිේධි ක් ණුණාම අඩු ගාශන් නැඟිටලා ඒ ගැන 

ප්රකා  ක් ශහෝ කරන්න. ඊශව්ත ශම් ගැන කථා කරන්න 

කණුරුේත හිටි ශව නැහැ. ගරු අග්රාමාතයතුමනි  බෙතුමා 

සාමාන යශ න් ප්ර ්න මඟ හැර  න  ශකශනක් ශනොශෙයි. ඒ නිසා 

මම බෙතුමාශගන් ඉ්,ලනො  කරුණාකර ශම් සම්ෙන්ධශ න් 

උ්තතර ක් ශ න්න කි ලා.  

 

ගුණ රනිල් වික්රමසසහයේ මහයේතා නඅ්ාමාතය සහයේ මුදල්  ආර්ථික 

සකථායීකරණ සහයේ ජාතිඥක ප්රතිඥපත්තිඥ අමාතයවරයා)  
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்ஹ  - பிரதம அகமச்சரும் ெிதி, 

தபாருளாதார உறுதிப்பாடு மற்றும் கதசியக் தகாள்கககள் 

அகமச்சரும்) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Prime Minister and 
Minister of  Finance, Economic Stabilization and National 
Policies) 

ගරු කථානා කතුමනි  ගරු (පූජය) අතුරලිශව රතන ස්ොමීන් 

ෙහන්ශසේශේ ප්ර ්න ට පිළිතුරු ීරලා අ  මශේ කථාෙ කරන්න්ත 

තිශෙනො.  

  ලිට්ශරෝ සමාගශමන් ශම් ගැන නිශේ න ක්  නිකු්ත කරලා 

තිශෙනො. ගරු   ාසිරි ජ ශසේකර මන්ත්රීතුමනි  කරුණාකර 

බෙතුමා ඒක කි ෙන්න. 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ නිශේ න  ඊශව රූපොහිනිශව විකා   ණුණා.  

 

ගුණ රනිල් වික්රමසසහයේ මහයේතා 
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
ගරු මන්ත්රීතුමනි, බෙතුමා්ත, මම්ත  න්නො නාගානන්  

ශකොි තුෙක්කු කි න්ශන් කණු  කි ලා. His name was cut off 
from the Roll; he was debarred from practising.  බෙතුමා 
මන්ත්රීෙරශ ක් හැටි ට ෙගකීමක් තතිෙ ක්රි ා කරනො නම්  
හෙැනි ශහොශරක් කිේෙ ශ  ක් ගැන මීට ෙඩා ශහො ා ෙලලා 
කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ෙගකීමක් නැතිෙ ඒ  ප්රකා   කර 
තිශෙන්ශන් කණු ? ඒක කි ා තිශෙන්ශන් ශශ්රේෂ්ාාධිකරණ  විසින් 
නම කපා  මා තිශෙන ශකශනක්. නඩු ගිහින් පැරුවණු ශකශනක්. 
බහු නඩු කී ක් පැරදිලා තිශෙනො ? නාගානන්  ශකොි තුෙක්කු 
මහ්තම ා ජනාධිපතිෙරණ ට තරග කරනො කි ලා කැනඩාශෙන් 
හකතු කරග්තත ස්,ලිෙලට ශමොනො  ණුශණ්? මශගන් ඒො 
ගැන්ත අහනො ? මම පස්ශසේ කි න්නම් ඉතිරි ටික. ගරු 
කථානා කතුමනි  ශම් ගරු මන්ත්රීතුමා ෙගකීමක් නැතිෙ නිකම් 
මඩ ගහන්නයි ශම් කාරණ  මතු  කශළේ.  

 

ගුණ දයාසරි ජයගසේකර මහයේතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயகசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථානා කතුමනි - 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අනෙ ය විො  කට  න්න ඕනෑ නැහැ  ගරු මන්ත්රීතුමා.  
[ොධා කිී මක්  ශමොකක්  කි න්න තිශෙන්ශන්? 
 
 

ගුණ දයාසරි ජයගසේකර මහයේතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயகசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
නාගානන්  ශකොි තුෙක්කු Roll හශකන් අයින් කරලා නැහැ.  

හැෙැයි  suspend කරලා තිබුණා. තෙම්ත බහු practise  කරනො. 

හරි ?  න්ශන් නැතිෙ කථා කරන්න හපා. ගරු අගමැතිතුමනි  මම 

කි න්න හැුවශේ ඒක ශනොශෙයි. [ොධා කිී මක්  ශපොඩ්ඩක් ඉන්න  
මට්ත කි න්න ශ න්න. මම මතු කශළේ ශම් සමාජශව කථා කරන 
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පාේලිශම්න්තුෙ 

කාරණ ක්. ශම්ොට උ්තතර ශ න්ශන් නැතිෙ ලිට්ශරෝ සමාගම 

 ෙස් ගානක් තිස්ශසේ හැාංගි  හැාංගි හිටි ා. කණුරුේත උ්තතර ක් 

ීරලා නැහැ. නමු්ත සමාජශව කථා ශෙන්ශන් ශෙන කාරණ ක්. 

ඒකයි මම ශම් කථා කශළේ. හශහම නැතිෙ  ශමතැනට තවි්,ලා 

අනෙ ය ශචාෝ නා නඟන්න මට ඕනෑ නැහැ.  

 

ගුණ රනිල් වික්රමසසහයේ මහයේතා 
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
බෙතුමා ශම් ගැන  ැන ගන්න. හකක් තමයි  නාගානන්  

ශකොි තුෙක්කු උසාවි ට  න්ශන් තමන් ශෙුවශෙන්. ශෙන අ  
ශෙුවශෙන් බහු  න්ශන් නැහැ. ඕනෑම ශකනකුට තමන් 
ශෙුවශෙන් උසාවි ට  න්න පුුෙන්. හිරකරුශෙකුට්ත තමන් 
ශෙුවශෙන් උසාවි ට  න්න පුුෙන්.  

අශනක  ලිට්ශරෝ සමාගම හදිනම ශම් සම්ෙන්ධශ න් 
නිශේ න ක් නිකු්ත කළා.  ැන් ශම් ශෙලා තිශෙන්ශන් ශමොකක් ? 
ශම් ගරු මන්ත්රීතුමා ෙලන්ශන් අලු්ත ෙලශේග ක් හ න්න.  ඒ 
නිසා ශම් කාරණා අරශගන කරණම් ගහනො; උඩ  නො;  ට 
 නො. නමු්ත ඒො හරි න්ශන් නැහැ.  

ගරු කථානා කතුමනි  මම හක ශ  ක් කි න්නම්. 
පඬුෙස්ුවෙර කි න්ශන් ත්තත ෙ ශ න්ම ෙලාශපොශරෝතතු කඩ 
ණුණු තැනක්.  පඬුෙස්ශ ේ රජතුමා හිතුශේ විජ  රේුනරුෙන්ශගන් 
පස්ශසේ රජකම අරශගන ලාංකාෙ හකතු කරන්නයි. නමු්ත 
පණ්ඩුකාභ  ගිහින් අුවරාධපුරශව රජ කළා. ඒ නිසා 
පඬුෙස්ුවෙරින් හන අ  හිතන්ශන් ශම්ක කැශඩන්න ඕනෑ කි ලා.   

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
 අපි ඕක බතැනින් නතර කරමු.   ැන් අපි ගරු (පූජය) 

අතුරලිශව රතන ස්ොමීන් ෙහන්ශසේශේ ප්ර ්න ට  මු. [ොධා 
කිී ම්  ගරු (පූජය) අතුරලිශව රතන ස්ොමීන් ෙහන්ස  
බෙෙහන්ශසේශේ ප්ර ්න  ඉදිරිප්ත කරන්න.  [ොධා කිී මක්   බ  
ප්ර ්න  ගැන පව,ෙ විො  කරන්න. [ොධා කිී මක්  පස්ශසේ ශෙනම 
ශේන්න. බෙතුමාට අෙස්ථා තුනක් ුවන්නා.    

 

ගුණ දයාසරි ජයගසේකර මහයේතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயகசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
හතුමා ශචාෝ නාෙක් කරනො නම් ඒකට මම්ත උ්තතර ශ න්න 

ඕනෑ. [ොධා කිී ම්  

 

ගුණ නපූජය) අතුරලිගහ රතන හිමි 
(மாண்புமிகு (வண.) அத்துரலிகய ரதன கதரர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 

ගරු කථානා කතුමනි  ොධා කිී ම් නිසා මම කි න ශේ 

තශහන්ශන් නැහැ ශන්. ශමශහම තිබි ීර කථා කරන්න ෙැහැ. 

සභාෙ නිහඬ නැහැ. [ොධා කිී ම්   
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු   ාසිරි ජ ශසේකර මන්ත්රීතුමනි  බ  කාරණ  විො ශවීර 

ඉදිරිප්ත කරන්න. 
 

ගුණ දයාසරි ජයගසේකර මහයේතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயகசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මට විනාි  ක් ශ න්න.  

ගුණ රනිල් වික්රමසසහයේ මහයේතා 
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
 

නැඟී සටිගහය. 
எழுந்தார். 

rose. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු අග්රාමාතයතුමා. 

 
ගුණ රනිල් වික්රමසසහයේ මහයේතා 
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
ගරු කථානා කතුමනි  පඬුෙස්ශ ේ රජතුමා ශමහි 

සාමාජිකශ ක් නම් හතුමාට ඉඩ ශ න්න. මම ඒ නම විතරයි 

කිේශේ. [ොධා කිී ම්  

 

ගුණ දයාසරි ජයගසේකර මහයේතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயகசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
නැහැ  නැහැ  ගරු කථානා කතුමනි- [ොධා කිී ම්   
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි   ැන් ශෙලාෙ ශපර ෙරු  11.10යි. 

 

ගුණ දයාසරි ජයගසේකර මහයේතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயகசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථානා කතුමනි  මට විනාි  ක් ශ න්න. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

බශහොම විනාි   විනාි   අරශගන සම්පූේණ කාල  කා 

 ැම්මා. 

 

ගුණ දයාසරි ජයගසේකර මහයේතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயகசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මට විනාි  ක් ශ න්න  ගරු කථානා කතුමනි. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි  කි න්න. හක විනාි  ක් ශ න්නම්. 
 

ගුණ දයාසරි ජයගසේකර මහයේතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயகசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථානා කතුමනි  හතුමා ඉතිහාස  කි න්න ගිහින් 

තනග්තත අෙස්ථා ගැන මා කි න්ශන් නැහැ. පස්ුවන් රශට් පස් 

පුරෙනො කි ලා කි පු අසතය කථා අපි  න්නො. පඬුෙස්ශ ේ 

රේුනරුෙන්ශේ ප්ර ්න  ශෙනයි.  
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

බෙතුමාශේ ගැටලුෙට උ්තතර ුවන්නා ශන්. 
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[ගරු    ාසිරි ජ ශසේකර මහතා  
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ගුණ දයාසරි ජයගසේකර මහයේතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயகசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
හතුමා පඬුෙස්ශ ේ රේුන රුෙන්ශේ රාජධානි ට ශෙන්ත 

ශෙන්ත අ  ප්ත කරලා කා ග්තත හකයි අපට තිශෙන ප්ර ්න . 

ඒශකන් පක්ෂ ්ත ඉෙර ණුණා. පක්ෂ ්ත ඉෙර ශෙලා  හතුමාශේ 

නා ක්තෙ   ටශ්ත අන්තිශම්ීර පඬුෙස්ුවෙර ආසනශව ඡන්  

සාංඛ්යාෙ 4 600ට ෙැස්සා. ඊට පස්ශසේ අ  හකම හක seat හකක් 

 ක්ො ෙැහැලා තිශෙනො. ඒ හකම හක seat හකට අණුරුුව 

හකහමාරක් හන්ශන් නැතුෙ ඉඳලා අ  තවි්,ලා  ශම් සභාශේ 

ඉන්න මන්ත්රීතුමන්ලා්ත හකතු කරශගන ශකොශහොම හරි අගමැති 

ණුණා.  

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒො ශමතැන කථා ණුශණ් නැහැ. ඕක ශමතැන කථා ණුශණ් 

නැති කාරණ ක්.  

 
ගුණ දයාසරි ජයගසේකර මහයේතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயகசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
 ැන් ක්,පනා කරන්ශන්  ශහට අනිේ ා ෙනශකොට 

අගමැතිකම්ත- [ොධා කිී මක්   

 
ගුණ නිමල් ලාන්සා මහයේතා  
(மாண்புமிகு ெிமல் லான்சா) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

 
නැඟී සටිගහය. 
எழுந்தார். 

rose. 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු නිම්, ලාන්සා මන්ත්රීතුමා ශමොකක්  කි න්ශන්? 

 
ගුණ නිමල් ලාන්සා මහයේතා  
(மாண்புமிகு ெிமல் லான்சா) 

(The Hon. Nimal Lanza) 
ගරු කථානා කතුමනි  අ  රශට් තිශෙන  ැශෙන ප්ර ්න ශ කක් 

තමයි ඉන්ධන ප්ර ්න  සහ ගෑස් ප්ර ්න . ගෑස් ලො ගැනීම සඳහා 

වි ාල පිරිසක් පව,ගි  කාල  පුරා ශපෝලිම්ෙල සිටි ා. ශමොක   

ශටන්ඩේ පටිපාටි ට ගිහි්,ලා  අඩු මිල ගණන්  ැම්ම්ත  ගෑස ්

සැපයීම කණුරුේත කශළේ නැහැ. මා  න්නා විධි ට කැබිනට් 

මණ්ඩල  ශම් පිළිෙඳෙ හක දිගට සති තුනක් සාකච්ඡා කළා. 

සාකච්ඡා කරලා ශපෝලිම්ෙල ඉන්ශන් නැති ෙන විධි ට ශම් රශට් 

අහිාංසක මිනිව,න්ට ගෑස් ටික අඛ්ණ්ඩෙ සප න්න කටයුතු කර 

තිශෙනො.  ගෑස් සිලින්ඩර ක මිශලහි රුපි ්, 70ක පමණ 

ශෙනසක් සිුව ෙනො කි න පුෙත ඊශව ශපශේ ා මාධයෙල්ත 

ප්රචාාර  වූ ආකාර  මම  ැක්කා. හක ගෑස් සිලින්ඩර ක මිලට ෙන 

රුපි ්, 70ක පමණ ශෙනසක් ගැන තමයි ශහොශරක්  

ොංචාාකාරශ ක් තවි්ත ශම් රශට් මාධය තුළින් කි න්ශන්. අපට 

තිශෙන ෙගකීම තමයි  ශම් රශට් අහිාංසක ජනතාෙට ශනොකඩො 

ගෑස් සැපයීම සහ අඩු මිලට හා විනිවි භාෙශ න් යුතුෙ ගෑස ්

ශගන්වීම. ඒකට තමයි කැබිනට් මණ්ඩල ක් තිශෙන්ශන්. ශම් 

රශට් කැබිනට් මණ්ඩල ක් ප්ත කරලා තිශෙන්ශන්  රශට් 

ජනතාෙට අෙ ය ීරන්ුව  අෙ ය ශෙලාෙට -අෙ ය ශමොශහොශ්ත- 

ගන්න. ලිට්ශරෝ ගෑස් සමාගම ඉතා පැහැදිලිෙ නිෙැරැදි කිී මක්  

කර තිශෙනො. මට ුවකයි    ාසිරි ජ ශසේකර මන්ත්රීතුමා හ   ැකපු 

නැති හක ගැන. හතුමා නාගානන්  කි පු හක  ැක්කා; ලිට්ශරෝ 

ගෑස් සමාගශම් නිශේ න   ැකලා නැහැ. ශම් විධි ට ශෙොරු 

ශේ පාලන ශේම් ගහන්ශන් නැතුෙ  ශම් රශට් අහිාංසක මිනිව,න් 

ශෙුවශෙන් ශපනී සිටිනො නම්  ශම් රශට් අහිාංසක මිනිව,න්ට 

ශනොකඩො ගෑස් ශ න්න කටයුතු කරපු කැබිනට් මණ්ඩල ට 

ස්තුතිෙන්ත ශෙන්න කි ලා මම කි නො. 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

බ  කාරණ  බතැනින් නතර කරන්න. 

 
ගුණ දයාසරි ජයගසේකර මහයේතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயகசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථානා කතුමනි  හතුමා මශේ නම කිේො. 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නම කි න කි න ශෙලාෙට කථා කරන්න ගිශ ෝත අපට 

කාල  නැති ශෙනො ශන්.  

 
ගුණ දයාසරි ජයගසේකර මහයේතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயகசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථානා කතුමනි  හතුමා මශේ නම කිේො. ඒ නිසා මට 

කි න්න ඕනෑ  -  

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශමොකක්  කි න්න තිශෙන්ශන්? 

 
ගුණ දයාසරි ජයගසේකර මහයේතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயகசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මම හිතුශේ නැහැ  නිම්, ලාන්සා මැතිතුමා 'රනි්, ලාන්සා' 

ශෙයි කි ලා. මට ඒකයි තිශෙන ප්ර ්න . හතුමා ගිහි්,ලා ආණ්ඩුෙ 

පැ්තශ්ත ඉඳ ග්තතා නම් ශ්,සියි.  

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ කාරණ  ශමතැනට අ ාළ නැහැ.  

 
ගුණ දයාසරි ජයගසේකර මහයේතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயகசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
තමතිකමක් ීරලා හතුමා ආණ්ඩුෙ පැ්තතට ගන්නශකෝ. 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක අ ාළ නැහැ.  
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පාේලිශම්න්තුෙ 

ගුණ නිමල් ලාන්සා මහයේතා  
(மாண்புமிகு ெிமல் லான்சா) 

(The Hon. Nimal Lanza) 
 

නැඟී සටිගහය. 
எழுந்தார். 

rose. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

බ  ඉතින්  ආශ ම්ත!  

 

ගුණ නිමල් ලාන්සා මහයේතා  
(மாண்புமிகு ெிமல் லான்சா) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

ගරු කථානා කතුමනි  හතුමා්ත මශේ නම කිේො. ඒ නිසා මට 

විනාි  ක් ශ න්න. 

 ගරු කථානා කතුමනි  හතුමා තමයි රනි්, වි්රමසිාංහ 

මහ්තම ාශේ කකුල ශලෙ කෑශේ;  

 
[මූලාසනගහ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
මම ශනොශෙයි. ගරු මන්ත්රීතුමා  තමුන්නාන්ශසේ තමයි කකුල ශලෙ 

කාලා  

 
[මූලාසනගහ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

හහාට ගිහි්,ලා  ශමශහේට තවි්,ලා  පක්ෂ මාරු කරලා ඉන්ශන්. 

[ොධා කිී මක්  අශන්  මශගන් අහගන්ශන් නැතිෙ ඉන්න. [ොධා 

කිී ම්   

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ කාරණා ශ ශකන්ම අපට ෙැඩක් නැහැ.  

ගරු (පූජය) අතුරලිශව රතන ස්ොමීන් ෙහන්ස  ස්ථාෙර 

නිශ ෝග 27 (2)  ටශ්ත ප්ර ්න  ඉදිරිප්ත කරන්න. [ොධා කිී ම්  

බෙ ෙහන්ශසේ හ  ඉදිරිප්ත කරන්න. [ොධා කිී ම්   හතුමන්ලා 

ශ ශ නා විො  කර ග්තතාශේ. [ොධා කිී ම්  

  

ගුණ ප්රසන්න රණතුසග මහයේතා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ගරු කථානා කතුමනි  අ  ශම් ෙන විට කාල  ශෙොශහෝ ගත 

ශෙලා තිශෙනො. පක්ෂ නා ක රැස්වීශම්ීර ග්තත ීරන්ුවෙක් 

තිශෙනො.   ාසිරි ජ ශසේකර මැතිතුමා අහපු ප්ර ්න ට 

අගමැතිතුමා උ්තතර ක් ුවන්නා. අගමැතිතුමා පැහැදිලිෙ කිේො  

ලිට්ශරෝ ගෑස් සමාගශමන් උ්තතර ක් ලො ීර තිශෙනො කි ලා. 

ඉතින්  ඒ සම්ෙන්ධශ න් ෙග කීමක් ශගන කටයුතු කිී ම හැම 

ශ නාශේ ෙග කීමක්. ගරු කථානා කතුමනි  මම බෙතුමාශගන් 

ඉ්,ලා සිටිනො  නයා  ප්ර  අුවෙ කටයුතු කරන්න කි ලා.  
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු (පූජය) අතුරලිශව රතන ස්ොමීන් ෙහන්ස  ස්ථාෙර 

නිශ ෝග 27 (2)   ටශ්ත ප්ර ්න  ඉදිරිප්ත කරන්න. 

ගපෞේගලිකව දැනුම් දීගමන් ඇසූ ප්රශකනය 
தனி அறிவித்தல் மூல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
 

ආර්ථික අර්බුදය ගහයේේතුගවන් ජනතාව මුහුණ ගදන 

ගැතලුවලත විසුනම් 
 தபாருளாதார தெருக்கடி காரணமாக மக்கள் 

முகங்தகாடுக்கும் இன்னல்களுக்கான தீர்வுகள்   
SOLUTIONS FOR HARDSHIPS FACED BY PEOPLE DUE TO 

ECONOMIC CRISIS  
 

 

ගුණ නපූජය) අතුරලිගහ රතන හිමි 
(மாண்புமிகு (வண.) அத்துரலிகய ரதன கதரர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 

ගරු කථානා කතුමනි  මා අ  ශම් සභාෙට ඉදිරිප්ත කරන්න 

 න කාරණ  ගැන මුලින්ම ශකටිශ න් හැඳින්වීමක් කරලා  ශම් 

ප්ර ්න  කිහිප  විශ ේෂශ න්ම ගරු අග්රාමාතයතුමාශේ අෙධාන ට 

ශ ොමු කරන්න කැමැතියි.  

ශම් ෙන විට රශට් ුවප්ප්ත ජනතාෙ මහ්ත ශසේ ුවක් විඳිනො. 

විශ ේෂශ න්ම ෙනාතමු්,ල  බශබ්ශසේකරපුර ීවේත ෙන ජනතාෙ 

ආහාර සප ාගැනීම සම්ෙන්ධශ න් විඳින්ශන් මහ්ත ුවකක්. ඒ 

ආසන්නශව සිටින නිසා මා ඒ ගැන  න්නො. අපි ඒ ප්රශේ ශව 

පණු්, ශසෞඛ්ය ශසේවිකාෙන් රැස ් කළා. විශ ේෂශ න්ම ගැබිනි 

මණුෙරුන්ට ආහාර නැහැ.  රුෙන්ට කිරි ශ න්න ඒ අම්මලාට 

හැකි ාෙක් නැහැ  ඒ අ   ෙසකට හක ශේලක්ේත කන්ශන් නැති 

නිසා. මා  න්ශන් නැහැ  ශම් පිළිෙඳ සාංශේීරකමක් සමාජ  තුළ 

තති ශෙලා තිශෙනො  කි ලා. ශම් ොශේ ප්ර ්න කට පිළිතුර 

ලො ීරශම්ීර අප සි ලුශ නාශේ හකමුතුේත  සාල්හික ප්ර ්තන ්ත 

අෙ යයි. ශම  හෙැන්නක් අෙ ය ශෙලාෙක් ෙෙ මා මුලින්ම 

මතක් කරන්න කැමැතියි. 

හදිශන ා ශේල පිරිමහශගන ීවේත ෙන මේෙරුන්ට පෙතින 

ශපෝෂණ ඌනතාෙ නිසා අ  මාස ශ ශක්  තුශන් බිලිඳු  රුෙන්ට 

කිරි ීරමට ෙැරි ත්ත්තෙ ක් තති ශෙලා තිශෙනො. ඒ ොශේම අපි 

කණුරු්ත අමුතුශෙන් කි න්න අෙ ය නැහැ  ශපෝලිම් ගැන. අ  

ශෙේීර ඉන්ධන ශපෝලිම්ෙල  ගෑස් ශපෝලිම්ෙල පැ  10  12 

ශනොශෙයි  දින ශ කතුන රැඳී සිටීමට සිුවවීම  ක්ො ෙේධන  ශෙලා 

තිශෙනො. අග්රාමාතයතුමා හම ුරර  භාරශගන මාස කට ෙැි  

කාල ක් ඉක්මො තිශෙන නමු්ත අපට ශපශනන්ශන් නැහැ  ශම් 

ප්ර ්න ට ීරපු ෙහුවිධ උ්තතර ක්. ගෑස් ප්ර ්න ට  ශත්, ප්ර ්න ට 

මාසශ න් ශ න්න පුුෙන් උ්තතර තිශෙනො. ඒ නිසා තමයි අශප් 

පිරිසක් තානාපතිතුමන්ලා හමු ශෙලා කථා කශළේ. ඒ ොශේම  

තානාපති කාේ ාලෙලට කථා කරන්න අපි්ත ශපෞේගලිකෙ 

මැදිහ්ත ණුණා  අශප් තිශෙන සම්ෙන්ධකම් අුවෙ. ජාතයන්තර 

ශේ පාලනශව අශප් කඳණුරු නිශ ෝජන  පැ්තතකින් තො 

මාුවක ක ප නම මත කටයුතු කරමින් ගෑස්  ඉන්ධන ශපෝලිම්ෙලට 

අපි ඉක්මන් උ්තතර ක් ලො ශ න්න ඕනෑ  ගරු 

කථානා කතුමනි. ඒ ොශේම  හුුව පිටරටින් ගෑස් ශගන්ෙනො 

ශෙුවෙට වික්,ප   ශසවි  යුතුයි. මා විශ ේෂශ න් කි න්න ඕනෑ  

ලාංකාශේ NERD ආ තන  මහා පරිමාණ ශහෝට්,ෙල පටන් 

ග්හස්ථ මට්ටමින් - flat හකක පො - උ න්න පුුෙන් විධි ට 
තාක්ෂි කෙ දියුණු කරපු ලිප් හ ලා තිශෙන ෙෙ. අප ඒො 

ප්රෙේධන  කශළෝත  ගෑස් සඳහා ස්,ලි පිටරට  ෙනො ශෙුවෙට 

විශ ේෂශ න්ම  ර අඟුරු හ න ුවප්ප්ත අ  අතට ඒ මු ්, ලැශෙන 

ත්ත්තෙ  තති කරලා  මිනිව,න්ශේ  ැශෙන ප්ර ්න ට උ්තතර ක් 

ශසො න්න පුුෙන්. ගරු කථානා කතුමනි  ඒ ොශේ ක්රි ාෙක් 

කිී ශම්ීර හ ට මහ ජන ාශේ ශපලඹවීමක්  මහ ජනතාෙට 
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ආමන්්රණ  කිී මක් අෙ යයි. මහ ජනතාෙ ඒකට තහුම් කන් 

ශ න ත්ත්තෙ ට ප්ත කිී ම ොශේ වි ාල ශපලඹවීමක් කරන්න 

ඕනෑ. අන්න ඒ ශපලඹවීම සඳහා කළ යුතු ල්ලික කටයුතු කිහිප ක් 

මා ශම් ගරු සභාශේ අෙධාන ට ශ ොමු කරනො.  

ශමෙැනි ෙරපතළ අේබු  ක් විසඳීමට අප බිහි කශළේ සේෙ 

පාක්ක ක ආණ්ඩුෙක්.  ැන් ප්ර ්න  ශෙලා තිශෙන්ශන් ශම  සේෙ 

පාක්ක ක ආණ්ඩුෙක්    තනි ආණ්ඩුෙක්  කි න හකයි. ශම් ශ ස 

ෙැලුොම ශපශනන්ශන්  ශම  ශ්රී ලාංකා ශපොුවජන ශපරමුශණ් 

මන්ත්රීෙරුන් පිරිසක් සහ රනි්, වි්රමසිාංහ මැතිතුමා අගමැති ුරර  

 රන ආණ්ඩුෙක් ෙෙයි. ඒ නිසා තානාපති කාේ ාලෙලට කථා 

කරන්න ගි ාම ශම්කට සේෙ පාක්ක ක ආණ්ඩුෙක් කි න ශපොුව 

පිළිගැනීම ලො ගන්න කිසිශසේ්ත ෙැහැ. අග්රාමාතයතුමා ගැන අපට 

ශමොන විශේචාන තිබුණ්ත  අපි ෙලාශපොශරෝතතු ණුණා අග්රාමාතය 

ුරර ට ප්ත ණුණාට පස්ශසේ හතුමාට තිශෙන  ම්  ම් සම්ෙන්ධකම් 

පාවිච්චි කරලා ශම් තිශෙන අේබු  ට උ්තතර ක් ශසො න්න 

හතුමාට පුුෙන් ශෙයි කි ලා. රශට් ජනතාේත හතුමා ගැන  ම් 

වි ්ොස ක් තැබුො. නමු්ත  අ  ෙනක්, ශම් සම්ෙන්ධශ න් 

අමාතයාාං ෙලට අුවයුක්තෙ කිසිම කමිුවෙක් ප්ත කරලා නැහැ.  

ශම් ොශේ අේබු  ක් විසඳීශම්ීර තනිශ න් උඩ පැනලා  කෑ 

ගහලා  ආණ්ඩුෙ විශේචාන  කරලා පමණක් උ්තතර ක් 

ශසො න්න අපට ෙැහැ. ක්ක  කේමාන්ත  ශගන ෙලමු. ඊශව ගරු 

මහින්  අමරවීර තමතිතුමා ප්රකා  කළා "ශපොශහොර ශගන්ො 

තිශෙනො. ශපොශහොර තිශෙනො" කි ලා. නමු්ත  ගමට ගි ාම 

ශපශනන්නට තිශෙන ත්ත්තෙ  ශමොකක් ? ශපොශහොර ප්ර ්න  

විතරක් ශනොශෙයි  ඊට අ ාළ වි ාල ප්ර ්න රාශි ක් අ  ශගොවි 

ජනතාෙට තිශෙනො. ශකොටින්ම ට්රැක්ටර  ශෙලට  මාගන්න 

විධි ක් නැහැ; ඩීස්, ටික නැහැ. ධීෙර න්ට මුහුුව  න්න ෙැහැ; 

ඩීස්, නැහැ. සි ලු ශේේ, අ  තන හිටලා තිශෙන්ශන්. අපට 

ලැශෙන ඩීස්, ටික පුච්චාලා විුවලි  නිප ෙනො   ශගොවි න්ට 

කුුරරු කරන්න ලො ශ නො  ආීර ෙ ශ න් ප්රමුඛ්තාෙ පිළිෙඳ 

සාකච්ඡාෙක් තිශෙන්න ඕනෑ. අපට තිශෙන ශේ අරපිරිමැස්ශමන් 

පාවිච්චි කරලා ශම්  ැශෙන ප්ර න්  කළමනාකරණ  කරන්ශන් 

ශකොශහොම  කි න කාරණ  ගැන කිසිුව සාකච්ඡාෙක් කරන ෙෙක් 

ශපශනන්නට නැහැ.  

තානාපති කාේ ාල කට ශහෝ විශේය   රටකට ශහෝ IMF 

හකට ශහෝ ල්ලය ආ තනෙලට  නො නම්  ශම් ආණ්ඩුෙ අඩුම 

තරමින් ශපොුව ආණ්ඩුෙක් ෙෙ හැඟශෙන්න ඕනෑ; හ ට අශනක් 

සෑමශ නාශේ සහශ ෝග  තිශෙන ෙෙ හැඟශෙන්න ඕනෑ. අ  අපට 

හැ  ශඟන විධි ට විපක්ෂශව ෙැි ම ආසන ප්රමාණ ක් නිශ ෝජන  

කරන පක්ෂ  සහ තේත පක්ෂ කිහිප ක් පාේලිශම්න්තුෙ ෙේජන  

කරලා තිශෙනො. ඒ ෙේජන  තිබි ීර්ත අප ශම් ස්ථාන ට ආශේ  

ජනතාෙශේ ප්ර ්න ගැන ශෙන ශෙනම කථා කරනොට ෙඩා ශම් 

සභාෙ තුළ කථා කරලා උ්තතර ක් ශහො න්න පුුෙන් කි ා අප 

හිතපු නිසා.  

ගරු කථානා කතුමනි  මාස කීප ක් තිස්ශසේ හක්තරා පිරිසක් 

ගාලු මුෙශ ොර පිටිශව සටන් කරනො. ඒ ප්රශේ   පාලන  

කරන්ශන් හම පිරිස්. ශෙන්ත අ ට හතැනට  න්න ෙැහැ. ඒක 

ශේ පාලනා න්ට තහනම් තිමි ක්. රශට් ජනාධිපතිට ශහෝ 

ශෙන්ත කිසිම ශකශනකුට ගාලු මුෙශ ොර පිටි ට  න්න ෙැහැ. 

ශහට අනිේ ා ෙනශකොට හක් හක් ප්රශේ  හක් හක් අ  පාලන  

කරයි. අ  කාටේත වි ්ෙවි යාලෙලට  න්න ෙැහැ; සමහර 

අධයාපන ආ තනෙලට  න්න ෙැහැ. අරාජික ත්ත්තෙ ක් - 

anarchy ත්ත්තෙ ක් - රශට් තති වීශම් අාංග ලක්ෂණ  ැන් පහළ 

ශෙලා තිශෙනො. ශම්ක ශස්,ලමක් ශනොශෙයි. කණුරු මරයි   

ශකොශහේ මරයි  කි ා අප කාටේත කි න්න ෙැරි ත්ත්තෙ කට අ  

රට ප්ත ශෙලා තිශෙනො. ඒක ෙරපතළ ත්ත්තෙ ක්. ශමන්න ශම් 

ෙරපතළ ත්ත්තෙ  ගැන  මිනිව,න්ට කන්න නැතිකම ගැන  

 රාගන්න ෙැරිකම ගැන  මිනිව,න් විඳින පීඩන  ගැන අපට 

ශේ නාෙක් තිශෙනො. අපට ශම් ප්ර ්න විසඳන්න උ ණු කරන්න 

ඕනෑකම තිශෙනො. අපට ශම් රට ශබ්රාගැනීශම් අ හස තිශෙනො. 

අපි රටක් විධි ට ශම් ප්ර ්නෙලට මුහුණ ශ න්න ඕනෑ. නමු්ත  ශකෝ 

ආමන්්රණ ක්  ශකෝ හමුවීමක්  ශකෝ ඒකමතික ෙැඩ පිළිශෙළක්? 

කනගාුවශෙන් ණුණ්ත මට කි න්න තිශෙන්ශන්  ඒ ගැන කිසිම 

සාකච්ඡාෙක් නැති ෙෙයි. කණුරු කණුරු්ත ෙල  ගන්න ෙයා ාම - 

exercises - කරන ෙෙ තමයි අපට ශපශනන්න තිශෙන්ශන්.   

ගරු කථානා කතුමනි  අපි ශගොවිතැන පිළිෙඳෙ කථා කරනො 

නම්  ඒ ශෙුවශෙන් ජනතාෙ ශේ පැ්තශතන් ගත යුතු ක්රි ා මාේග 

රාශි ක් තිශෙනො.  ැන් ගරු ව,සි්, ශප්රේමජ න්ත තමතිතුමා 

කිේො  පාස්,ෙල ෙගා සාංග්රාම පටන් ගන්නො කි ලා. හැෙැයි  ඒ 

සම්ෙන්ධෙ මිනිව,න්ට කිසිම මඟ ශපන්විමක් නැහැ. අපි 

ගන්ශනොරුෙ බීජ මධයස්ථානශ න් මිනිව,න්ට ශෙ ා ශ න්න බීජ 

ඉ්,ලුො. අ  ලාංකාශේ බීජ නැහැ. කිසිම තැනක බීජ ගන්න නැහැ. 

කිශලෝ 10ක් ගන්න ෙැහැ  ගන්ශනොරුෙ මධයස්ථානශ න්. 

ශමොකක්  ශම් රට? මිනිව,න්ට ෙගා කර ගන්න ෙැහැ. කන්න ෙඩු 

ටික ශගශනන්න ශඩොලේ නැහැ. අපි විතරක් කාලා හරි නො  ? 

අපි විතරක් ශකොශහොම හරි ශේල පිරිමහශගන හරි නො  ? ශම්ක 

ෙරපතළ ත්ත්තෙ ක්. අෙ ය බීජ නැ්තනම්  ශහේශන් ෙගා කරපු 

කරවිල පැළ ටිකට ෙතුර  ාන්න ශමෝටර  ක්රි ා්තමක කරන්න 

අෙ ය ශපට්ර්, ටික නැ්තනම්   අපි ශහට  ෙශසේ ෙගා කරන්ශන් 

ශකොශහොම ? ඒ මිනිස්ව, ඉ්,ලන්ශන් ශෙන ශේේ, ශනොශෙයි. 

"අපට අෙ ය  ල්ලික ශේේ, ටික ශ න්න   අපි ආහාර ටික හ ලා 

ශ න්නම්" කි න හකයි ඒ අ  කි න්ශන්.  

පහුගි  කන්න  අරශගන ෙලන්න. "ෙස විශසන් ශතොර 

ශගොවිතැන" කි මින් මාස ගණනක් තිස්ශසේ ශගොවිතැන් කළා. ඒක 

ජනාධිපතිතුමා ග්තත ීරරණ ක්. ඒ ීරරණ  අපි ග්තතා  කි ලා 

ඒකට අශප්ත නම් පටලො තිශෙනො.  අපි ෙස විශසන් ශතොර 

ශගොවිතැන ශෙුවශෙන් අරගළ ක් කළ ෙෙ සම්පූේණශ න් ත්තත. 

ඒ ශෙුවශෙන් අ ්ත ශපනී සිටිනො. ඒ කාේ   කරන්න ූ  ානම්. 

හැෙැයි ඒ ෙැඩ පිළිශෙළ ෙැරදි විධි ට දි ්ත කිී ම නිසා රශට් 

වි ාල අේබු  ක් පැනනැඟිලා තිශෙනො. ඒක නිෙැරදි කරලා ලො 

ග්ත  අ්ත  ැකීම ශමොකක් ? ක්ක කේම අමාතයාාං ශව නිේශේ  ක් 

තිශෙනො  ? පළමුශෙන්ම කි න්න ඕනෑ  ශම් අේබු   තුළ 

ක්ක කේම අමාතයාාං ශව කාේ  භාර  ශමොකක්  කි න හක.  මම 

කි න්ශන්  ශපොශහොර ශගන්වීමම ශනොශෙයි.  බණුන්ශේ ශකටි 

කාීමන සැලව,ම ශමොකක් ? බීජ ශනොමැති වීම සම්ෙන්ධශ න් 

ශ න උ්තතර  ශමොකක් ? ෙගා බිමට ෙතුර ටික ගන්න ශමෝටර  

ක්රි ා්තමක කරන්න  ශගොවීන්ට ඉන්ධන ටික ශ න්න ෙැරි නම්  

ශ න්න තිශෙන උ්තතර  ශමොකක් ? ඒ ගැන අ හසක් තිශෙනො 

 ? 

විශ ේෂශ න්ම අුවරාධපුරශව -රජරට ප්රශේ ශව- ශගොවීන් අ  

වි ාල ප්ර ්න කට මුහුණ ීර සිටිනො. ශම් ප්ර ්න සම්ෙන්ධශ න් 

මාස ශ කක් තුළ ගත යුතු ක්රි ා මාේග  ශමොකක්   මාස හතරක් 

තුළ ගත යුතු ක්රි ා මාේග  ශමොකක්   අණුරුේ ක්  න ශකොට අපි 

ශම් රට ශකොතැනට  ශගන  න්ශන් කි න කාරණා ගැන සැලව,ම් 

තිශෙනො ? විශ ේෂශ න්ම ග්, අඟුරු  ඉන්ධන තතුු ෙල ක්ති 

ප්ර ්න ට්ත  ගෑස් ප්ර ්න ට්ත  ප්රධාන ෙ ශ න්ම ආහාර 

ප්ර ්න ට්ත ඉදිරිප්ත කරන විසඳුම් කඩ ාසි ශකොළ ශ කක ලි ලා 

අපට කි න්න පුුෙන්  "ශමන්න ශම් ශම් ටික තමයි ශහට  ෙශසේ 

අපි කරන්ශන්" කි ලා. අ  ශෙන ක්, ඒ පිළිෙඳෙ කිසිම  ැක්මක්  

කිසිම ෙැඩ පිළිශෙළක් නැහැ. උ ාහරණ ක් හැටි ට  

අවිස්සාශේ්,ශ්, ඉඳලා ශකොළඹට හන ශකෝච්චි  ගන්න. අ  

ශසනඟ වි ාල ප්රමාණ ක් ශකෝච්චිශව ගමන් කරනො. ශකෝච්චි 

පහක විතර ශසනඟ හක ශකෝච්චිශව හනො. ගම්පහ ඉඳලා 
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පාේලිශම්න්තුෙ 

ශකොළඹට හන ශකෝච්චිශව්ත ශසනඟ වි ාල සාංඛ්යාෙක් හනො. 

 ැන් ෙස් ෙැඩ කරන්ශන් නැහැ. ශම් ත්ත්තෙ ට විසඳුම්  ශ මින්  

ශපොුව ප්රොහන ශසේෙ  - public transport - මහ ජන ාට ලල ායී 

ශලස ලො ශ න්ශන් ශකොශහොම  කි ලා ඒ සඳහා කටයුතු කරන්න 

කිසිම සැලව,මක්  සාකච්ඡාෙක් නැහැ. ඒ නිසා අපි 

බෙතුමන්ලාශගන් ඉ්,ලා සිටින්ශන්; විශ ේෂශ න් අග්රාමාතයතුමා 

ප්රධාන ශම් ආණ්ඩුශෙන් අපි ඉ්,ලා සිටින්ශන්  ශම්ොට විසඳුම් 

ලො ශ න ශලසයි. ශහට-අනිේ ා ෙන ශකොට ශම   රුණු 

ත්ත්තෙ කට ප්ත ෙනො. ගරු අග්රාමාතයතුමනි  බෙතුමාට 

කි න්න පුුෙන්    මාස කින් ශම් ශත්, ශපෝලිම් නැති ෙනො 

කි ලා? ශම් ශත්, ශපෝලිම් නැති ශෙන්ශන් කෙ  ා? මිනිව,න්ට 

අෙ ය ආහාර ටික ශෙශළඳ ශපොශළේ තිශෙනො කි ලා අපට 

කි න්න පුුෙන් ශෙන්ශන් කෙ ා   ? ප්රධාන ශේ ඒක ශන්. කන්න 

නැති ණුශණෝත ශමොක  කරන්ශන්? මිනිස්ව, මුහු ට පැනලා කන්න 

 ? අපට ලෙන මාසශව ඉඳලා කන්න ටික ශ න්න පුුෙන්  ? 

මිනිව,න්ට අෙ ය ෙඩු ටික ශ න්න පුුෙන්  ? අ  මිරිස් කිශලෝෙ 

කී  ?  හා්, කිශලෝෙක් රුපි ්, 250යි.  ශම්ක නතර ශෙන්ශන් 

ශකොතැනින්  ? ශම්ක  රා ගන්න ෙැහැ. ඒ නිසා කරුණාකර 

සාල්හිකෙ ෙගකීම් ඉුව කරන තැනක් ෙෙට ශම් පාේලිශම්න්තුෙ ප්ත 

කරන්න.  

අ  විපක්ෂශව ප්රධාන කණ්ඩ ම ශමතැන නැහැ. හතශකොට අ  

රටට ශපශනන්ශන් ශමොකක් ? IMF හකට  න්න්ත  ශලෝක 

ෙැාංකුෙට  න්න්ත කලින්  අපට මුලින්ම ජාතික සම්මුති ක් 

අෙ යයි.  ඒ ෙැඩ පිළිශෙළ හා සම්මුති  ශමොකක්   කි ලා ශම් 

ගරු සභාෙට ප්රකා  කරන ශලස   ඉ්,ලමින්  මම ගරු 

අග්රාමාතයතුමාශගන් පහත ප්ර ්නෙලට පිළිතුරු ෙලාශපොශරෝතතු 

ෙනො. 
 

01.  ශමෙැනි ෙරපතළ අේබු  ක් විසඳීමට සි ලු පක්ෂ සම්ෙන්ධ 
ෙන ෙුහ ක් සකස ්කිී මට කටයුතු කර ත්තශ්ත ? 

02.  ආහාර අේබු   විසඳීම සඳහා ඉදිරි මාස 04 තුළ ක්රි ාෙට 
නාංෙන කි නම් සැලව,ම කුමක් ? 

03.  ආහාර අශහේනිශ න් ශපශළන ුවගී ජනතාෙ  ගැබිනි 
මේෙරුන් හා කිරි මේෙරුන් සඳහා අෙධාන  ශ ොමු කර 
ත්තශ්ත ? 

04.  හශසේ නම් ඒ සඳහා ගන්නා ක්රි ා මාේග ශමොනො ? 

05.   ැනට පෙතින දිේගැසව්,න ශත්, හා ගෑස ් ශපෝලිම් නතර 
ෙන්ශන් කෙ ා ? 

06.  ශම් සඳහා මාස තුනක් ෙැනි ශකටි කාල ක ගත යුතු 
වික්,ප ශ ෝජනා ත්තශ්ත  ? හශසේ නම් ඒො ශම් සභාෙට 
 න්ශෙන්ශන් ? 

07.  ශපොශහොර අේබු   විසඳීමට ශගන තති විසඳුම් ශමොනො ? 

 ස්තුතියි  ගරු කථානා කතුමනි. 
 

ගුණ රනිල් වික්රමසසහයේ මහයේතා 
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  

ගරු කථානා කතුමනි  ගරු ස්ොමීන් ෙහන්ශසේ අහපු 

ප්ර ්නෙලට අ ාළ පිළිතුරු ටික මම පළමුෙ සඳහන් කරන්නම්.  

01.  බේ. 

 ගරු කථානා කතුමනි  ඒ සඳහා සි ලු පක්ෂ සම්ෙන්ධ 
ශෙන්න ඕනෑ.  හන්ශන් නැ්තනම් මම ශමොනො කරන්න  ? 
සාල්හික ෙගකීම තිශෙන්ශන්  කැබිනට් මණ්ඩල ට. අපි 
බක්ශකෝම හකට හකතුශෙලා ෙැඩ කටයුතු කරමු. මම 
ඒකට ලෑසත්ියි. 

 ගරු කථානා කතුමනි  ශපර ශනොවූ විරූ ආකාරශ න් 
ෙේතමානශව පෙතින ෙරපතළ අේබු කාී  ශමොශහොතක මා 
ශමම අග්රාමාතය ුරර  භාර ගැනීමට කටයුතු කරන ලේශේ  
තති වී තිශෙන ගැටලුකාී  ත්ත්තෙ  විසඳීම සඳහා හුශ ක් 
තනිෙ කටයුතු කිී මට ශනොෙ  සි ලු ශේ පාලන පක්ෂ 
සම්ෙන්ධ ෙන ෙුහ ක් පමණක් ම ශනොෙ  ඒ ඒ ක්ශෂේ්ර 
තුළ හසළ  ැුවමක් හා අ්ත  ැකීමක් තති බුේධිමතුන්  සි ලු 
රාජය හා රාජය ශනොෙන සාංවිධාන ශමන්ම අ  ෙන විට 
අරගළශව ශ ීර සිටින පිරිස ්    අදූර ේය  ක්ක  කාේමික 
ප්රතිප්තතිශ න් ෙැට කන ශගොවි ජනතාෙ තතුු සමසත් ශ්රී 
ලාාංකික පුරෙැසි න්   සම්ෙන්ධ කර ගනිමිුවයි. රශට් 
පෙතින ශමම අේබු කාී  ත්ත්තෙ   ක්ෂි කෙ ශනොෙ 
්රමශ න්  ථාේත කිී මට මම කටයුතු කරමින් සිටිමි. 

02.  "හක්ෙ ෙෙමු-රට දිනෙමු" ජාතික ආහාර ශෙෝග නිෂප්ා න 
ෙැඩසටහන  ැනටම්ත ආරම්භ කර තති අතර  හමඟින් 
 ැනට ෙගා කළ හැකි  හශහ්ත ෙගාෙට ශ ො ා ශනොග්ත 
තිමි  තෙුවරට්ත ශෙෝග ෙගාෙ සඳහා ශ ොමු කරවීමට්ත  අඩු 
අෙධාන ක් ශ ොමු වූ තම ශගේතත උපරිම අයුරින් ෙගා 
කරවීම මඟින් ආහාර ව,රක්ක තතාෙ තති කිී මට්ත 
අශප්ක්ෂා කරුව ලෙනො.  

 තෙ   ශගෙතු ෙගාෙ ප්රෙේධන  කිී ම  ආහාර ශෙෝග 
නිෂප්ා න  ප්රෙේධන  කිී ම සඳහා කි නම් ෙගා 
ෙැඩසටහන් දි ්ත කිී ම  බීජ හා ශරෝපණ ද්රෙය ව,ලෙතාෙ 
ෙැි  කිී ම  පව, අසේුව තාක්ෂණ  ප්රෙේධන  කිී ම  විවිධ 
්රමෙලට ආහාර පිළිශ ල කිී ම හා වික්,ප ආහාර ශෙෝග 
හඳුන්ො ීරම  ශෙෝග ආරක්ෂණ  සඳහා ශෙශළඳ ශපොළක් 
හඳුන්ො ීරම  

 අතිරික්ත නිෂප්ා න සඳහා ශෙ ශළඳ ශපොළක් හඳුනා ගැනීම 
ෙැනි ක්රි ාමාේග ඉදිරිශව ීර ක්රි ා්තමක කිී මට 
ෙලාශපොශරෝතතු ශෙනො. ඊට අමතරෙ ආහාර ව,රක්ක තතා 
ෙැඩසටහන ක්රි ා්තමක කරන්න අප ෙලාශපොරා්තතු 
ශෙනො. අපි පව,ගි  සතිශව හමුශෙලා ඒ සම්ෙන්ධශ න් 
කථා කළා. ශම් සතිශව හහි ෙැඩකටයුතු කරනො. ශමතැන 
හිටපු තමතිෙරුන් ශ ශ ශනක්  තමන් කටයුතු කරන ඒ 
කමිුවෙට සහභාගි වීම සඳහා  ැන් ගි ා. හම කමිුවශේ 
ොේතාෙ ලෙන සතිශව ලැබුණාට පසශ්සේ  සෑම 
මන්ත්රීෙරශ කුම හම ෙැඩසටහනට සම්ෙන්ධ ශෙයි කි ලා 
මා ෙලාශපොශරෝතතු ශෙනො.  

 මීට අමතරෙ කැපකරු ශගොවිබිම් ෙැඩසටහන  විවිධ සමාජ 
සාංවිධාන හක්ෙ කරුව ලෙන ෙගා ප්රෙේධන ෙැඩසටහන් 
ගම් මට්ටමින්  අේධ නාගරික හා නාගරික ප්රශේ  ඉලක්ක 
කරශගන ක්රි ා්තමන ෙන අතර  ජනතාෙ ඒ සඳහා   ැි  
උනන්ුවෙකින්  කටයුතු කරන ෙෙ අප සි ලුශ නාටම 
 ැකගත හැකි .  විශ ේෂශ න්ම ශමම කටයු්තත සඳහා තම 
 ා ක්තෙ  හැකි මට්ටමින්  ලො ශ න  ෙගකීම් සහිත අශප් 
රශට් ජනතාෙ පිළිෙඳ අප ආඩම්ෙර ෙන අතර  බණුන්ට  හිස 
නමා මාශේ ආචාාර  පු  කිී මට්ත  ශම  අෙසථ්ාෙක් කර 
ගන්නො.   

 ගරු කථානා කතුමනි  ඉහත සඳහන් භාරධූර කේතෙය  
සිුවෙන අතර ඉන්දි ාුව ණ  ශ ෝජනා ්රම   ටශ්ත සහ්, 
ශමට්රික්ශටොන් 40 000ක් පමණ ආන න  කර රජශව 
සහතික මිල  ටශ්ත අඩු ආ ා ම්ලාභී පණු්, ශෙත ශෙ ා 
හැී ශම් කටයුතු ූ  ානම් කර තිශෙනො.   

 මීට අමතරෙ ක්ක කේම අමාතයාාං    ටශ්ත පෙතින වී 
අශළවි මණ්ඩල  විසින් මිලීර ගුව ලෙන වී ශතොග 
ආරක්ක ත ශතොග ක් ශලස පේතොශගන  ෑමට උපශ ස ්ීර 
තති අතර  හම වී ශතොග අෙ ය අෙසථ්ාෙලීර සහ්, කර 
ශෙ ා හැී මට ආහාර  ශ පාේතශම්න්තුෙට රුපි ්, මිලි න 
50ක් ශෙන් කර තිශෙනො.  

 ඉන්දි ාුව ණ  ශ ෝජනා ්රම   ටශ්ත අතයෙ ය ආහාර 
ද්රෙය ශලස  සීනි  හා්,  තිරිඟු තට  තිරිඟු පිටි  රතු පරිප්පු  
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ශලොකු ලූුව  ස්තෙ ආහාර  කඩල  වි ළි මිරිස ්  ත්රිශපෝෂ 
ෙැඩසටහන  අල  රතු ලූුව  ූ ුවරු  උුහා්,  කිරිපිටි  අෙ සහ  
මහුවරු  න ආහාර ද්රෙය ලි ාපදිාංචි ආන නකරුෙන් 
112ශ ශනකු හරහා ආන න  කිී මට අෙ ය පහව,කම් 
සැපයීම සඳහා ශම් ෙනවිට්ත තශමරිකාුව ශඩොලේ මිලි න 
180ක මු ලක් ශෙන් කර තිශෙනො.   

03.  බේ.  

04.  ගරු කථානා කතුමනි  ශමම ආේථික අේබු ශ න් අඩු 
ආ ා ම්ලාභී පණු්,   ැි  පීඩන කට  ලක් වී තති ෙෙ මා 
ශමන්ම මාශේ රජ  මනාෙ අෙශෙෝධ කරශගන සිටිනො 
විතරක්  ශනොශෙයි  බණුන්ට සහන සැලසීම සඳහා 
ශනොශ කු්ත  ක්රි ාමාේග ශම් විනවිට්ත  අරශගන 
තිශෙනො. ඒ ොශේම ඉදිරි ට්ත ගුව ලෙනො. ශමහිීර 
උ්තතී තර මේ ප වි  ලැබීමට අශප්ක්ෂාශෙන්  සිටින 
ගැබිනි කාන්තාෙන්  ශමන්ම කිරිශ න මේෙරුන්  කුඩා 
 රුෙන් ශමන්ම පාස්, ළමුන් ශකශරහි අපි විශ ේෂ 
අෙධාන ක් ශ ොමු කර තිශෙන ෙෙ මා ශම් සභාෙට 
කි න්න කැමැතියි.  

 ඒ අුවෙ ආේථික අේබු ශව ෙලපෑම අෙම කිී මට සහ සමාජ 
සථ්ාෙර්තෙ  ප්රතිසථ්ාපන  කිී ම සඳහා ශලෝක ෙැාංකු 
ල්ලය පහව,කම්  ටශ්ත තශමරිකාුව ශඩොලේ  මිලි න 
400ක් ලො ීර ඉදිරි මාස තුනක කාල සීමාෙ සඳහා 
සම්ේධිලාභීන්  අඩු ආ ා ම්ලාභී ෙැි හිටි ප්රජාෙ  ෙකුගඩු 
ශරෝගීන් හා විශ ේෂ අෙ යතා සහිත පුේගල න් ඉලක්ක 
කරශගන ල්ලය සහන සැලසීමට්ත  අතයෙ ය ඖෂධ ෙේග 
මිලීර ගැනීමට්ත කටයුතු කරමින් සිටිනො. ඒ විතරක් 
ශනොශෙයි  ෙතු කම්කරුෙන්ට පණුලක් සඳහා මසකට 
තිරිඟුපිටි කිශලෝග්රෑම් 15ක්  කිශලෝග්රෑම් හකක් රුපි ්, 80 
ෙැගින් සහන මිලකට ලොශ මින් පෙතිනො.  

 තෙ   ලාංකා සීනි සමාගම  ශෙතින් ඉ්,ලුම් ශකොට තති ුවුරරු 
සීනි ශතොග ලාංකා  සශතොස හරහා  කිශලෝ හකක් රුපි ්, 
250කට අශළවි  සිුව කරන අතර  හහි සාමානය 
ශෙශළඳශපොළ ෙටිනාකම රුපි ්, 115ක් පමණ ශෙනො.  

 ඉන්දි ාුව  ආධාර  ටශ්ත ලැබීමට නි මිත  මා කලින් 
සඳහන් කළ සහ්, ශමට්රික්ශටොන් 4 000 සහ කිරිපිටි 
ශමට්රික්ශටොන් 500ක් ගේභනී කාන්තාෙන්  කිරිශ න 
මේෙරුන් ශමන්ම අෙ ානමට ලක් වූ පණු්, අතර ශෙ ා 
ීරමට ඉදිරිශවීර කටයුතු ූ  ානම් කර තිශෙනො. චීන  
විසින් ලො ීර තති සහ්, ශමට්රික්ශටොන් 10 000ක් පාස්, 
දිො ආහාර ෙැඩසටහන සඳහා ශ  වීමට ශම් ෙනවිට්ත 
අෙ ය ල්ලික කටයුතු සිුව කර හමාරයි. ඒ හක්කම මා 
කි න්නට ඕනෑ  අලු්ත  අ  ෙැශ න් තේත  රුපි ්, 
බිලි න 200ක් සහනාධාර සඳහා ශෙන් කරන්න අපි 
ෙලාශපොශරෝතතු ශෙන ෙෙ.  

 ශත්, ශපෝලිම් ගැන කථා කළා. ඉන්ධන ශගන්වීම 
සම්ෙන්ධශ න් කටයුතු කරන ආකාර  ගැන අශප් කාංචාන 
විශේශසේකර තමතිතුමා  සඳහන් කළා. මම ඊළඟට කරන 
ප්රකා ශව්ත ඒ ගැන සඳහන් කරනො.  ශත්, ශගන්ො 
ශෙ ා හැී ම ක්රි ා්තමක කරන්න අපි ෙලාශපොශරෝතතු 
ශෙනො. රට ශගනි න්න නම් ශත්, ලො ශ න්න ඕනෑ.  
බෙ ෙහන්ශසේ මතක තො ගන්න    ශත්, මිල ආපව, ෙැි  
ශෙන ෙෙ. පව,ගි  සතිශව රුසි ාෙ යුශරෝප ට ගෑස ්ශ න 
හක නැෙැ්තවූො. ඒශකන් ගෑස ් මිලයි  ශත්, මිලයි ෙැි  
ශෙනො. මම හිතන විධි ට හාංගලන්තශව හශහම ශත්, 
මිල තෙ සි  ට 10කින් 40කින් ෙැි  ශෙයි. හතශකොට අපිට 
හැකි ප්රමාණ ක ශත්, ශගන්ෙන්න  මිලි න 500  ශ ො ො 
ගන්න පුුෙන්. හම මු ල අශප් අශ්ත නැහැ. ශම  රුසි ාුව-
යුශ්රේන යුේධ  නිසා ශලෝකශව තති ශෙලා තිශෙන 
ත්ත්තෙ ක්.  

 පෙතින ප්රොහන ුවෂක්රතා මධයශව ණුෙ  මේෙරුන් සඳහා 
සා න අඛ්ණ්ඩෙ පේතොශගන  ාමට ශසෞඛ්ය 

අමාතයාාං ශව කාේ  මණ්ඩල  කටයුතු කරමින් සිටින 
අතර බණුන්ට සත්ුති  පු  කිී මට  අප ශම  අෙසථ්ාෙක් 
කර ගන්නො. ශම් සා නික ශසේොෙන් සැපයීශම්ීර 
මණුෙරුන්ශේ ශපෝෂණ ත්ත්තෙ  සම්ෙන්ධශ න් විශ ේෂ 
අෙධාන ක් ශ ොමු කිී මට  අ ාළ ෙලධාරින් කටයුතු 
කරුව ලෙනො. 

 ගැබිනි මේෙරුන්  සහ කිරිශ න මේෙරුන්  සඳහා 
ශනොමිශ්, සප න විටමින් හා ඛ්නිජලෙණ අතිශේක න් 
ඖෂධ සඳහා තති සීමාෙන් හමුශේ ණුෙ   අඛ්ණ්ඩෙ සැපයීම 
සඳහා විශ ේෂ අෙධාන ක්  ශ ොමු කර තිශෙනො. අඩාළ වී 
තති ත්රීශපෝෂ නිෂප්ා න  මාස ක් තතුළත   ථාේත  
කිී මට  කටයුතු කිී ම ශම් ෙන විට්ත  ශසෞඛ්ය 
අමාතයාාං   ආරම්භ කර තිශෙනො. මීට  අමතරෙ මු්, 
ළ රු අෙසථ්ාශේ ළමුන්ශේ ශපෝෂණ  සඳහා ීරරණා්තමක 
ෙුවශව මේකිරි ලො ීරමයි. පෙතින ප්රොහන හා අශනකු්ත 
ුවෂක්රතා  මධයශව ණුෙ  මේකිරි ීරශම් ක්රි ාෙලි  ප්ර සත් 
මට්ටමක පේතො ගැනීමට අෙ ය උපශේ න  සහ 
මඟශපන්වීම ලොීරමට  ශසෞඛ්ය අාං   කටයුතු කරමින් 
සිටිනො. මණුකිරි ීරම අඩාළ වි  හැක්ශක්  මණුෙරුන්ශේ  
උග්ර මන් ශපෝෂණ ත්ත්තෙ ක  ීර ෙන අතර  ශම් ෙන ශතක් 
හෙැනි කිසිුව සිේධි ක් ශසෞඛ්ය අමාතයාාං  ට ොේතා 
ශෙලා නැහැ.  තෙ    විවිධ සාංවිධාන  මණුෙරුන් හා 
ළ රුෙන් සඳහා ශනොශ කු්ත ආධාර ලොීරමට ඉදිරිප්ත වී 
තති අතර හකී කාේ  න් ෙඩා්ත ලල ායී අයුරින් ඉුව කිී ම 
සඳහා අෙ ය මඟශපන්වීම ශසෞඛ්ය අමාතයාාං   මඟින්  
සිුව කරමින් පෙතිනො.  

05.  රශට් සාමානය මාසික අෙ යතාෙ සඳහා ඉන්ධන මිලීර 
ගැනීමට මසකට තශමරිකාුව ශඩොලේ මිලි න 510-550්ත 
අතර  මු ලක්  අෙ ය ශෙනො. නමු්ත පෙතින විශේ  
විනිම  අේබු   නිසා ප්රමාණේත තරම් ඉන්ධන ශතොග 
ආන න  කර ගැනීම ුවෂක්ර වී තති අතර  පෙතින ශතොග 
මනා කළමනාකරණ කින් යුතුෙ මහජනතාෙට කර ර ක් 
ශනොෙන අයුරින්  පාලන  කර ගැනීමට අෙ ය කටයුතු 
සම්පා න  කරමින් පෙතිනො. ඉන්ධන ශතොග සාධාරණෙ 
ශෙ ා ීරම සඳහා ෙැඩ පිළිශෙළ ගණනාෙක්ම විුවලිෙල හා 
ෙල ක්ති  අමාතයාාං   විසින්  ැනටම්ත ආරම්භ කර  
තිශෙන ෙෙ මම ශම් සභාෙට කි න්න කැමැතියි.  ඒ  ටශ්ත  
ශ්රී ලාංකා   ගමනාගමන මණ්ඩල  සතු සි ලුම ි ශපෝ මඟින් 
ශ්රී ලාංගම ෙසර්ථෙලට අමතරෙ පැ  24 පුරාම ශපෞේගලික 
මගී ප්රොහන ෙසර්ථ  පාස්, ළමුන් ප්රොහන  කරන ෙස ්රථ 
හා ෙෑන් රථ සඳහා සතිශව නම් කරුව ලෙන දින ශ කකීර 
රජ   සහ ශපෞේගලික කාේ  මණ්ඩල ප්රොහන ෙස ්රථ හා 
ෙෑන් රථ සඳහා සතිශව නම් කරුව ලෙන දින ශ කකීර  
සාංචාාරක ප්රොහන ෙස ් රථ හා ෙෑන් රථ සඳහා ශ්රී ලාංකා 
ශපොීමසිශව අධීක්ෂණ   ටශ්ත  ලාංකා  බශටෝ ඩීස්, 
නිකු්ත කිී මට අෙ ය කටයුතු සලසා තිශෙනො.  

 හශමන්ම සිශපට්ශකෝ  ඉන්ධන පිරණුම්හ්, මඟින් ත්රිශරෝ  
රථ සඳහා ශ්රී ලාංකා ශපොීමසි  හා ප්රාශේය   ශ්,කම්  
කාේ ාල විසින්  සකස ්කරන ල  ෙැඩ පිළිශෙළක්  අුවෙ 
ත්රිශරෝ  රථ ලි ාපදිාංචි  කර තති ඉන්ධන  පිරණුම්හශලන්  
පමණක් සති කට නි මිත ඉන්ධන ප්රමාණ නිකු්ත 
කිී මට්ත  ශමම කාණ්ඩෙලට අ ්ත ශනොෙන ශසව, 
රථොහන ලි ාපදිාංචි අාංකශව අෙසාන ඉලක්කම අුවෙ 
ඉන්ධන මිලීර ගැනීමට හැකිෙන පරිදි  කාණ්ඩගත කිී මට 
කටයුතු සලසා තත. ඒ අුවෙ අෙසාන ඉලක්කම 0 1 2 සඳු ා 
සහ  බ්රහසප්තින් ා දිනෙල   1 4 5 ඉලක්කම් සඳහා 
අඟහරුො ා හා සිකුරා ා දිනෙල   6 7 8 9  න ඉලක්කම්  
සඳහා ෙ ා ා  ශසනව,රා ා හා ඉරි ා   න දිනෙල  ඕනෑම 
ඉන්ධන පිරණුම්හලකින් නි මිත ඉන්ධන ප්රමාණ  නිකු්ත 
කිී මට  ෙැඩ පිළිශෙළක් සකස ්කිී මට කටයුතු කරමින් 
සිටිනො. 
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පාේලිශම්න්තුෙ 

 තෙ   ශතෝරාග්ත සිශපට්ශකෝ  ඉන්ධන පිරණුම්හ්, මඟින් 
ක්ක කාේමික  ෙැවිලි ශභෝග   අපන න අභිමුඛ් කේමාන්ත  
ව,ු හා මධය පරිමාණ කේමාන්ත පේතොශගන  ාම සඳහා 
අෙ ය ඉන්ධන නිකු්ත කිී ම සඳහා දිසත්්රික් මට්ටමින් 
ඉන්ධන පිරණුම්හ්, හඳුනාශගන තති අතර අ ාළ 
අමාතයාාං ශව හා දිසත්්රික් ශ්,කම්ෙර ාශේ නිේශේ   මත 
ඒ සඳහා  ඉන්ධන නිකු්ත කිී මට්ත  අතයෙ ය හා හදිසි 
රාජකාරිෙල නියුතු ේ්තතික න් සහ ශසේෙක මණ්ඩල 
සඳහා සතිශව ශතෝරාග්ත දින 02කීර  හනම් අඟහරුො ා 
සහ සිකුරා ා දින න්හිීර ඉන්ධන  නිකු්ත කිී මට්ත ශම් 
ෙනවිට  අෙ ය කටයුතු සැලව,ම් කර තිශෙන ෙෙ   ශම් ගරු 
සභාෙට මා කි න්න කැමැතියි.  

06.  ගරු කථානා කතුමනි  විශේ  විනිම  උප ුව ලෙන 
අපන න අභිමුඛ් කේමාන්තෙල  නි ැශළන ආ තන සඳහා 
අෙ ය ඉන්ධන ලො ීරම තහණුරු කිී මට   නැේ ශත්, 
ගෙඩා කර අති සමාගම්ෙල තශමරිකාුව  ශඩොලේ 
භාවිතශ න් ෙැාංකු පේධති  හරහා  ශගවීම් සිුව කර  අෙ ය 
ඉන්ධන  ලො ගැනීමට  ශම් ෙන විට  අුවමැති  ලො ීර 
තිශෙනො.  ශමමඟින් වි ාල ප්රමාණශව   න්්ර ූ ්ර 
පරිශභෝජන  කරන කේමාන්ත ාලා හා ශසේො සප න 
ආ තන ශෙත අෙ ය ඉන්ධන හිඟ කින් ශතොරෙ ලො 
ගැනීමට අෙසථ්ාෙ සලසා ීර තිශෙනො.  මීට අමතරෙ 
ඉන්දි ාුව  ණ  ශ ෝජනා  ්රම   ටශ්ත  තේත 
තශමරිකාුව  ශඩොලේ  මිලි න 500ක ණ  මු ලක් ලො 
ගැනීමට අශප්ක්ෂා කරන අතර  හමඟින් රශට් ඉන්ධන 
සැපයුම සථ්ාෙරෙ හා අඛ්ණ්ඩෙ පේතොශගන  ාමට 
හැකිෙන ෙෙට ප්රකා  කරන්න කැමැතියි.  

 මා මීට ඉහත සඳහන් කළ ශලෝක ෙැාංකු සල්හශව ල්ලය 
පහව,කම්  ටශ්ත පෙතින අශ ෝජන ෙයාප්ති මඟින් ලො 
ග්ත තශමරිකාුව ශඩොලේ මිලි න 400ක මු ලින් 
තශමරිකාුව ශඩොලේ මිලි න 70ක මු ලක් උපශ ෝගි 
කරශගන ඉදිරි මාස ශ ක සඳහා  අෙ ය ග්හසථ් ගෑස ්මිලීර 
ගැනීමට අෙ ය ල්ලික කටයුතු  ැනටම්ත ආරම්භ කර 
තිශෙනො.  

07.  ශපොශහොර අේබු   විසඳීමට ගන්නා  පි ෙර පිළිෙඳෙ ලෙන 
සතිශව අශප් ආහාර ව,රක්ක තතා කමිුවශෙන් 
පාේලිශම්න්තුෙ  ැුවම් ශ යි.  

 ශකොශරෝනා  ෙසාංගත ත්ත්තෙශ න්  ෙැටකමින් සිටි 
ජනතාෙ  කෙශලන් ලිපට ත   ැමීමක් ශලස පව,ගි  
කාලශව ක්රි ා්තමක කරන ල  කාෙනික ශපොශහොර 
ක්ක කේමාන්ත  හඳුන්ෙන්න පුුෙන්.  කාෙනික  
ශපොශහොර ෙගාෙ ශගොවි ාට ශමන්ම පාරිශභෝගික ාට  
ආේථික ෙ ශ න් හා ශසෞඛ්ය ෙ ශ න් ඉතා  හිතකර 
ණුේත  ගශහන් ශගි  හන්නාක් ශමන් හක් රැ ක් තුළ  සි ලු 
රසා නික  ශපොශහොර භාවිත  තහනම් කර කාෙනික 
ශපොශහොර භාවිත ට ශගොවි ජනතාෙ ෙලහ්තකාරශ න් 
ශ ොමු කිී මට ග්ත අදූර ේය  ක්රි ා පිළිශෙත නිසා අ  සමසත් 
ශගොවි ජනතාෙ ශමන්ම පාරිශභෝගික න්  ඉතා  ැි  
අපහව,තාෙකට  ප්ත ශෙලා තිශෙන ෙෙ අප අකමැ්තශතන් 
ණුේත කි න්න කැමැතියි.  මම  න්නා තරමින් (පූජය) 
අතුරලිශව රතන හිමි ුව්ත කාෙනික ශපොශහොර ප්රචාලිත 
කිී ම උශ සා පුශරෝගාමී  ා ක්තෙ ක් ලො ශ න්න 
කටයුතු කළා.  ශකොශහොම හරි  අ  ෙන විට ශමශතක් ක්, 
ශ්රී ලාංකාශේ පැෙති  ක්ක කේමාන්ත   ෙැවිලි කේමාන්ත  
තතුු ශෙොශහොම ක් කේමාන්ත රසා නික  ශපොශහොර  
ශනොමැති වීම නිසා   ැි  අේබු  කට  හා පව,ෙෑමකට  
ප්තශෙලා තිශෙනො. ශම් ත්ත්තෙ  තුරන් කර  නැෙත රට 
සේ ාංශපෝක ත කරන්න අපි ශම් ෙන විට්ත ෙැඩ පිළිශෙළ 
ගණනාෙක්ම ආරම්භ කර තිශෙනො.  

 ශමහිීර මම කි න්න කැමැතියි  පව,ගි  කාල  තුළ පැෙති 
රජ න්  ශගොවි මහතුන්ශේ සහභාගි්තෙ  ලො ග්තශ්ත 
ෙප්මඟු්, උ්තසෙෙලට  පිරි්ත පිාංකම්ෙලට  අලු්ත සහ්, 
මාංගලයෙලට විතරක් ෙෙ. බණුන්ශේ අ හස ් කිසිුව 
ප්රතිප්තතිම  ීරරණ ක් ගැනීශම්ීර සලකා ෙැලුශේ  නැහැ. 
නමු්ත අපි ශම් ෙන විට ශගොවි මහතුන් සමඟ සාකච්ඡා 
කරමින්  බණුන්ශේ අෙ යතා හඳුනා ගන්න  කටයුතු 
කරමින් සිටිනො. අපට බණුන් ල්ලිකෙම පැෙව,ශේ  
ශපොශහොර මිටි ක්  රුපි ්, 10 000ක මු ලකටේත  ලො 
ශ න්ශන් නම්  පෙතින ත්ත්තෙශ න්   ම් මට්ටමකට ශහෝ 
තම ෙගාෙන් සාේථක කර ගැනීමට අසේැසි්,ලක් ෙන 
ෙෙයි. තෙ   මින් ඉදිරි ට  ක්ක කේමාන්ත ට  හා 
අශනකු්ත  සි ලු ෙැවිලි  කේමාන්තෙලට  අ ාළ  සි ලු 
ප්රතිප්තති හා ීරන්ුව ීරරණ ගැනීශම් ීර  ශගොවි ජනතාෙශේ 
හා ෙැවිලි  කේමාන්තකරුෙන්ශේ අ හස ් සිතුම්-පැතුම් හා 
ආක්,පෙලට  මු්,තැන ශ මින් කටයුතු කළ  යුතු ෙෙ මම 
ප්රකා  කරන්න කැමැතියි.  හ  ශම් ගරු  සභාෙට  මා 
අෙධාරණ  කරනො.  

 තෙ  මම කි න්න කැමැතියි  2022/2021 මහ කන්නශව වී 
ෙගාෙ සඳහා යූරි ා ශමට්රික්ශටොන් 150 000ක්  MOP 

ශමට්රික්ශටොන් 16 000ක් ආන න  කිී ම සඳහා ශම් ෙන 
විට්ත අමාතය මණ්ඩලශව අුවමැති  ලොශගන ඒ අුවෙ 
ශලෝක ෙැාංකුෙ  ආසි ාුව සාංෙේධන ෙැාංකුෙ හා ශෙන්ත 
ජාතයන්තර විශේ  ල්ලය ආ තන ශෙතින් ල්ලය පහව,කම් 
ලො ගැනීම සඳහා සාකච්ඡා ආරම්භ කර තිශෙන ෙෙ. 
ශමහිීර  ැනටම්ත යූරි ා ශමට්රික්ශටොන් 150 000ක් සප ා 
ගැනීම සඳහා ප්රසම්පා න කටයුතු ආරම්භ කර තිශෙනො.  

 2022  ල හා මහ කන්න සඳහා ඉන්ීර  ශේඛී  ණ  ්රම  
 ටශ්ත යූරි ා  ශපොශහොර ශමට්රික් ශටොන් 65 000ක් සප ා 
ගැනීම සඳහා  ැනටම්ත අමාතය මණ්ඩල අුවමැති  
ලැබිලා තිශෙනො.  

 ඒ අුවෙ අපි ඉදිරිශවීර ඉතා කි නමින් හම ශපොශහොර 
ශතොග ලොශගන ශගොවීන්ට ලො ශ න්න කටයුතු 
කරනො. මීට අමතරෙ පරිසර හිතකාමී ශපොශහොර 
ප්රසම්පා න  සඳහා   අෙ ය අුවමැති  ලොශගන 
ත ව ශෙන අතර  ඒ සඳහා   ඉදිරි කටයුතු සිුව කරමින් 
පෙතිනො. ශමහිීර 2022  ල කන්න  සඳහා රුපි ්, 
බිලි න 22ක් පමණ ෙටිනා ශේය  ෙ නිෂප්ා න  කරුව 
ලැබූ කාෙනික ශපොශහොර ලො ීරමට  ැනටම්ත කටයුතු කර 
තිශෙනො. 

 විශ ේෂශ න්ම  අපි ශම් ෙන විට ශමම ගැටලුෙ විශේ  
තානාපති කාේ ාල සමඟ   සාකච්ඡා කරමින් පෙතින 
අතර  විශේ  තානාපති කාේ ාල කිහිප ක් ශෙතින් ම ශ්රී 
ලාංකාෙට ණ  පහව,කම්  ටශ්ත  ශපොශහොර ලො ගැනීම 
සඳහා අෙ ය සහශ ෝග  ලො ශ න ශලස ඉ්,ීමම් කර 
තති අතර  බණුන් ඒ පිළිෙඳෙ ධනා්තමක ප්රතිචාාර ශම් ෙන 
විට්ත ලො ීර තිශෙනො. 

 අෙසාන ෙ ශ න් මම කි න්න කැමැතියි  අ  ෙන විට ශ්රී 
ලාාංකික පුරෙැසි න්ශේ සමාජ  ආේථික  ශේ පාලනික 
ීවෙන රටාෙ  ැි  අේබු  කට ප්ත කරමින් රට තුළ තති වී 
තිශෙන  ැි  ශනොසන්ව,න් ත්ත්තෙ  මඟහරො ගන්න අපි 
ශම් ෙන විට්ත අෙ ය ල්ලික කටයුතු කර තිශෙන ෙෙ. 
අපශේ රජශව පූේණ කැපවීම ඒ ශෙුවශෙන් ශ ො ො තති 
අතර  ඉතා කි නමින්  ැනට උග්රෙ පෙතින ඉන්ධන 
අේබු    ග්හසථ් ගෑස ්අේබු   හා ක්ක  කේමාන්ත  සඳහා 
අෙ ය රසා නික ශපොශහොර අේබු   නිමා කිී මට කටයුතු 
කරන ෙෙට මම ශම් ගරු සභාෙට ශමන්ම  සමසත් 
රටෙැසි න්ටම කි න්න කැමැතියි. ඒ සඳහා බෙතුමන්ලා 
සි ලුශ නාශේ සහශ ෝග  ෙලාශපොශරෝතතු ෙන අතර  
ඉෙසීශමන් කටයුතු කරන ශලස   ඉතා කාරුි කෙ ඉ්,ලා 
සිටින්න කැමැතියි. 
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[ගරු  රනි්, වි්රමසිාංහ  මහතා  
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 අපි බක්ශකෝම අ  හකතු ශෙලා ඉන්ශන් ශම් ප්ර න්  
විසඳන්න. විශ ේෂශ න්ම ආහාර ව,රක්ක තතා කැබිනට් 
අුවකමිුව ොේතාෙ ලැබුණු පව, මන්ත්රීතුමන්ලා  පක්ෂ 
නා ක න් තතුු සි ලුශ නා හක්ක අපි ඒ ගැන සාකච්ඡා 
කරනො. හ ා්ත පක්ෂ නිශ ෝජිත න් කිහිප ශ ශනකු ඒ 
අුවකමිුවෙට පැමිණ තිශෙනො. බෙෙහන්ශසේ්ත පව,ගි  
සතිශව මා මුණ ගැහිලා ශම් ගැන සාකච්ඡා කළා. බෙ 
ෙහන්ශසේට්ත ඒ පිළිෙඳ ෙගකීමක් ශ න්න අපි ලෑසත්ියි. ඒ 
අුවෙ හම ොේතා සි ්,ල ලැබුණාම බෙෙහන්ශසේට කථා 
කරලා ඒ ගැන කි න්නම්.  

 IMF හක නම් ශම් ගැන කිසිම ශ  ක් කි ලා නැහැ. අපි 
කරන ෙැඩසටහන් හුඟක් ශහොඳයි කි ලා කිේො. ත්තත 
ෙ ශ න්ම ඉතිරි ප්ර න් ටික ශ්රී ලාංකා ශපොුවජන ශපරමුශණ් 
ප්ර න්. මට ඒොට පිළිතුරු ශ න්න ෙැහැ. ඒො පක්ෂ  
තතුශළේ සාකච්ඡා කරගන්න. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අමාතයාාං  නිශේ න  ගරු අග්රාමාතයතුමා.  

 
 

 වත්මන් ආර්ථික අර්බුදය ජය ගැතිම සඳහයේා 

ගනු ලබන ක්රියාමාර්ග  අ්ාමාතය සහයේ මුදල්  

ආර්ථික සකථායීකරණ සහයේ ජාතිඥක ප්රතිඥපත්තිඥ 
අමාතයතුමාග  ප්රකාශය 

தற்கபாகதய தபாருளாதார தெருக்கடிகயத் 

தீர்ப்பதற்கு எடுக்கப்படும் ெடவடிக்கககள்: 

பிரதம அகமச்சரும் ெிதி, தபாருளாதார 

உறுதிப்பாடு மற்றும் கதசியக் தகாள்கககள் 

அகமச்சருமானவாினது கூற்று 
MEASURES TAKEN TO ADDRESS CURRENT 
ECONOMIC CRISIS: STATEMENT BY PRIME 

MINISTER AND MINISTER OF FINANCE, 
ECONOMIC STABILIZATION AND NATIONAL 

POLICIES 

 
ගුණ රනිල් වික්රමසසහයේ මහයේතා නඅ්ාමාතය සහයේ මුදල්  ආර්ථික 

සකථායීකරණ සහයේ ජාතිඥක ප්රතිඥපත්තිඥ අමාතයවරයා)  
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்ஹ  - பிரதம அகமச்சரும் ெிதி, 

தபாருளாதார உறுதிப்பாடு மற்றும் கதசியக் தகாள்கககள் 

அகமச்சரும்) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Prime Minister and 
Minister of  Finance, Economic Stabilization and National 
Policies) 

ගරු කථානා කතුමනි  ෙේතමානශව අශප් රට මුහුණ ශ න 

සැෙෑ ත්ත්තෙ  සහ ඊට පිළි ම් ෙ ශ න් අප ගන්නා ක්රි ා මාේග 

ගැන සති ශ කකට පමණ ෙතාෙක් බෙතුමන්ලාට  ැුවම් ශ නො. 

සමහරු ශම් දිහා උපහාසශ න් ෙලනො. "හතුමා අගමැතිකම 

ග්තශ්ත රශට් අමාරුකම් අපට කි න්න ?" කි ලා සමහරු මාෙ 

විශේචාන  කරනො. තේත සමහරු ත්තත ත්ත්තෙ  ශපන්ො 

ශ නොට ස්තුතිෙන්ත ශෙමින්  ඒ ුවෂ්කරතා ජ  ගැනීශම් පිළි ම් 

අපට ශ ෝජනා කරනො.  

බෙතුමන්ලා ඉන්ශන් ඒ කණ්ඩා ම් ශ ශකන් ශමොන පැ්තතක 

ණුණ්ත   ශම් අසීරු ත්ත්තෙශ න් රට ශගොඩනැාංවීශම් ක්රි ා ාම ට 

හක්ශෙන්න කි ා මම සි ලු ශ නාශගන්ම ඉ්,ලා සිටිනො. 

හැශමෝම හකතු කරශගන අපි ශම් ගමන  මු. හතශකොට අපට ශම් 

ත්ත්තෙශ න් අශප් රට ශගොඩගන්න පුුෙන්.  

අපි ශම් මුහුණ ශ න්ශන් ඉන්ධන  ගෑස්  විුවලි ෙල  සහ ආහාර 

පිළිෙඳ ප්ර ්න කට්ත හහා ගි  ෙරපතළ ත්ත්තෙ කට. අ  අශප් 

ආේථික  කඩා ෙැටිලා. ඒකයි ෙරපතළම ප්ර ්න . සි ලු ප්ර ්න 

විසඳා ගන්න පුුෙන් ශෙන්ශන් ආේථික   ළි ප්රක්ති 

ත්ත්තෙ කට ප්ත කර ග්තශතෝත විතරයි. ආේථික  ප්රක්ති 

ත්ත්තෙ ට ප්තකර ගැනීම සඳහා ශඩොලේ අේබු   මුලින්ම විසඳා 

ගත යුතුයි.  

කඩා ෙැුවණු ආේථික ක් -ශඩොලේ සාංචිත බින්ුවෙටම ෙැුවණු 

ආේථික ක්-  ළි ශගොඩනැාංවීම ශලශහසි පහව, කාේ  ක් 

ශනොශෙයි. කඩා ෙැටීම ආරම්භශවීර ශකශසේ ශහෝ තිරිාංග  මා ඒ 

කඩා ෙැශටන ශේග  පාලන  කර ග්තතා නම්  ශම් තරම් අසීරු 

ත්ත්තෙ ක් උ ා ශෙන්ශන් නැහැ. නමු්ත  ඒ අෙස්ථාෙ අශප් රට 

අහිමි කර ග්තතා.  ැන් අපි පතුලටම ෙැශටන ලකුණු ශපශනනො. 

ඒ්ත අපි ශකශසේ ශහෝ ශමතැනින් ශගොඩවි  යුතුයි. ශමතැනින් 

ශගොඩ හන්ශන් නැතිෙ  රශට් ශෙන්ත කිසිුව ප්ර ්න කට පිළිතුරු 

ශසො න්න අපට පුුෙන් ශෙන්ශන් නැහැ.  

අශප් විුවලිෙල සහ ෙල ක්ති තමතිතුමා ඉන්ධන ත්ත්තෙ  

ගැන පාේලිශම්න්තුෙට විස්තර කළා. හතුමාට මුහුණ ීරමට සිුව ෙන 

හක ප්ර ්න ක් මා ශපන්ො ශ න්නම්. ශත්, සාංස්ථාෙ ශම් ශෙේදි 

ශඩොලේ මිලි න 700ක් ණ යි. ශම් ණ  ෙර නිසා ශලෝකශව කිසිුව 

ආ තන ක්  අශප් ශත්, සාංස්ථාෙට ශත්, ශ න්න කැමැති නැහැ. 

අ්තපිට මු ලටේත ශත්, ීරමට ඒ අ  පව, ෙසිනො.  

ඉන්ීර  ණ  ආධාර  ටශ්ත  අපි  ැනට ශඩොලේ බිලි න 4ක 

පමණ මු ලක් ණ ට අරශගන තිශෙනො. අපි ඉන්දි ාශෙන් තේත 

ණ  ආධාර ඉ්,ලුම් කර තිශෙනො. හැෙැයි  ඉන්දි ාෙට්ත ශම් 

ආකාර ට දිගින් දිගටම අපට ණ  ශ න්න ෙැහැ. ඒශක් සීමාෙක් 

තිශෙනො. අශනක් අතට  අප ලො ගන්නා ණ  ආපව, ශගවීශම් 

්රමශේ  ක් අපට තිබි  යුතුයි. නැ්තනම් කණුරුේත අපට පිනට 

ස්,ලි ශ න්ශන් නැහැ.  

 ශහට ඉන්ීර  ආණ්ඩුශේ උසස් නිලධාරින් තුන් ශ ශනක් 

හනො  ඊළඟට ණ  මු ්, ලො ීරම සහ සහා  ීරම පිළිෙඳෙ 

ආණ්ඩුෙ හක්ක සාකච්ඡා කරන්න. ශම්ක ශලශහසි පහව, 

ත්ත්තෙ ක් ශනොශෙයි. ඉන්දි ාෙ පුුෙන් තරම් අපට ණ  ුවන්නා. 

 ැන් ඉන්දි ාශේ ෙැාංකුෙල්ත ප්ර න් තිශෙනො. හශහම නම් ශම් 

අසීරු ත්ත්තෙශ න් ශගොඩ ඒශම් මාේග  කුමක් ?  

 ැන් අප ඉදිරිශව තති හකම ආරක්ක ත මාේග   ජාතයන්තර 

ල්ලය අරමු ල සමඟ සාකච්ඡා කිී මයි. ශමොක   ශෙන හක 

රටක්ේත අපට ණ  ශ න්ශන් නැහැ  ජාතයන්තර ල්ලය අරමු ශ්, 

සහතික  නැතිෙ. හම නිසා අපි ඒ සහතික  අරගන්න ඕනෑ. අපි 

හකඟතාෙකට හන්න ඕනෑ  ශෙන්ත රටෙලින් ණ  ලො ගන්න. ඒ 

සඳහා ශෙන්ත මාේග තිශෙනො නම් කරුණාකර අපට කි න්න. 

ආණ්ඩුෙ ශමශතක් ක්,  න්ශන් ශම් මාේග  විතරයි.  

ශෙන්ත කිසිම මාේග ක් අප ඉදිරිශව නැහැ. අපට  න්න 

තිශෙන්ශන් ඒ මාේගශව. ඒ මාේගශව ශගොස් අතිශේක ණ  

පහව,කමක් සඳහා බණුන් සමඟ ගිවිව,මකට හළැඹීම අශප් 

අරමුණයි. ඉන් පව, ආේථික  ස්ථාෙරභාෙ ට ප්ත කරීමශම් ප නම 

සකස්ශකොට  අපන න ආ ා ම් ෙැි  කර ගැනීශම් කි නම් ෙැඩ 

පිළිශෙළක් ක්රි ාෙට නැාංවි  යුතුයි.  මහ ෙැාංකුෙ  භාණ්ඩාගාර  සහ 

අ ාළ රජශව නිලධාරින්  ේ්තතික න්  විශ ේෂ ා න් සමඟ 

සාකච්ඡාශකොට අප ශම් ෙැඩ පිළිශෙළ සැලව,ම් කර තිශෙනො. 

IMF හක්ත හක්ක කිසි අෙස්ථාෙක අප රුසි ාුව ශත්, ගැනේත  

1025 1026 



පාේලිශම්න්තුෙ 

යුක්ශේන යුේධ  ගැනේත කථා කර නැහැ. මීට ෙඩා  හප්ත ක්රි ා 

මාේග තිශබ් නම් අපට  න්ෙන්න. රටට හිතකර  ප්රාශ ෝගික 

ශෙන්ත විසඳුමක් බෙතුමන්ලා ළඟ ත්තනම් කරුණාකර හ  

ඉදිරිප්ත කරන්න. කැබිනට් මණ්ඩලශවීර ඒො පිළිෙඳෙ සාකච්ඡා 

කරනො. ඒ ොශේම ශේ පාලන පක්ෂෙලට අෙ ය නම් බණුන්ශේ 

විසඳුම් පිළිෙඳෙ පාේලිශම්න්තුශේ විො  කරන්න්ත අපට පුුෙන්. 

අප ඒ සඳහා ඉඩකඩ ලො ීරමට ූ  ානම්.  

අප  ැනට ක්රි ා්තමක කරන ෙැඩ පිළිශෙළ මා 

සවිස්තරා්තමකෙ බෙතුමන්ලාට කි න්නම්. "ශමොකක්  

කරන්ශන්?" කි ා අශපන් අහනො. IMF හක්ත හක්ක  ැන් 

පේතෙන සාකච්ඡා ශමොනො  කි ා මා බෙතුමන්ලාට කි න්නම්. 

ශමොක   ඒ සාකච්ඡා සාේථකෙ අෙසන් කරන්න අප 

ෙලාශපොශරෝතතු ෙනො.  

මැයි 20ෙන  ා ෙනවිට කැබිනට් මණ්ඩලශව ෙහුතර  ප්ත 

කළා. හතැන් සිට අපි  අශප් ෙැඩ පිළිශෙළ ආරම්භ කළා. මුලින්ම 

අපි 2019ීර පැෙැති ෙුව ්රම ට ආපව,  ෑමට ීරරණ  කළා. 2025 

ෙනවිට ජාතික අ  ෙැශව ප්රාථමික අතිරික්ත ක් තති කිී මට 

හකඟ ණුණා. ආ ා ම් සහ ෙුව පිළිෙඳ සාකච්ඡා කරන IMF හශක් 

නිශ ෝජිත පිරිස ලාංකාෙට ආො. බණුන් අ ාළ ොේතාෙ ලො ුවන්නා. 

පව,ගි  සඳු ා IMF හශක් ප්රධාන නිශ ෝජිත කණ්ඩා ම ලාංකාෙට 

පැමිි  ා. ඉදිරි දින කීප  පුරාම බණුන් සමඟ සාකච්ඡා 

පැෙැ්තශෙනො. ශම් ෙනවිට ආරම්භක සාකච්ඡා පේතො 

අෙසානයි. හහිීර රාජය ල්ලය අාං    ල්ලය අාං    ණ  

තිරසරභාෙ   ෙැාංකු අාං ශව ස්ථාෙරභාෙ   සමාජ ආරක්ෂණ 

ජාල  ආීර අාං  රැසක් පිළිෙඳෙ අ හස් හුෙමාරු කර ග්තතා.  

ණ  ප්රතිෙුහගත කිී ම පිළිෙඳ විශ ේෂා උපශ ස් ලො ශ න 

ලසාඩ් සහ ක්ලිටේඩ් චාාන්ස් සමාගම් නිශ ෝජිත න්  ැන් ලාංකාෙට 

පැමිණ ඒ කටයුතුෙල නිරත ශෙනො. ඒ අුවෙ  ණ  ආපව, ශගවීම් 

ප්රතිෙුහගත කරීමශම් සැලව,ම් රාමුෙ සකසමින් සිටිනො. 

තශමරිකා හක්ස්ත ජනප ශව භාණ්ඩාගාර ශ පාේතශම්න්තුශේ 

නිශ ෝජිත කණ්ඩා ම ලෙන සඳු ා ලාංකාෙට හනො. ඒ අ  

රුසි ාෙ ගැන සාකච්ඡා කරන්න  න්ශන් නැහැ. ලාංකාෙ ගැන 

විතරයි සාකච්ඡා කරන්ශන්. ශම් කණ්ඩා ම් තුනම කි නමින් 

ලාංකාෙට ශගන්ො ගැනීමට අෙ ය පව,බිම අප සකස් කළා. බණුන් 

සමඟ අප ීරේඝ ශලස සාකච්ඡා පේතෙනො. ඒ ොශේම  ැන් ශම් 

කණ්ඩා ම් තුනටම හකට හක්ෙ ලාංකාශේීර සාකච්ඡා පැෙැ්තවීශම් 

අෙකා   උ ා ශෙනො. හශලස සාකච්ඡා පේතෙන්න ණුෙමනායි. 

ශමොක   අශප් ෙැඩ පිළිශෙළ ශේගේත කරීමමට ඒ අෙකා   

රුකුලක් ෙනො.  ජූනි මාස  අෙසන් ශෙේදි අපි ජාතයන්තර ල්ලය 

අරමු ල සමඟ නිලධාරි මට්ටශම් හකඟ්තෙ කට හළැඹීමට 

ෙලාශපොශරෝතතු ෙනො. That is, the Staff-level Agreement. 

ශමතැනදි ෙඩා්ත ෙැ ග්ත ශෙන්ශන් ණ  ශගවීම් ප්රතිෙුහගත 

කරීමශම් සැලැස්මයි. ලසාඩ් සහ ක්ලිටේඩ් චාාන්ස් සමාගම් සමඟ 

හක්ෙ ජූලි මාස  අෙසන්වීමට ශපරාතුෙ ශම් සැලැස්ශම් රාමුෙ 

සකස් කිී මට අප උ්තසාහ කරනො. අපි්ත  ඒ සමාගම් ශ ක්ත 

ක්රි ා කරන්ශන් ශම් ඉලක්ක ට හන්න පුුෙන් නම් විතරයි. ඉන් 

පව, ශම් සැලැව,ම් රාමුේත  නිලධාරි මට්ටශම් හකඟතාේත සලකා 

ෙලා ජාතයන්තර ල්ලය අරමු ශ්, අධයක්ෂ මණ්ඩල  අෙසාන 

ීරරණ ට හළැඹීමට නි මිතයි.  අපි ඒ ීරරණ  ගන්න ඕනෑ. ඒ 

සහතික  ග්තශතෝත තති.  පළමු අෙස්ථාශේීර මු ්, ණුෙමනා නැහැ. 

මු ්, ශෙන්ත රටෙලින් ලො ගන්න පුුෙන්.  

ශම් ෙැඩ කටයුතුෙලට සමාන්තරෙ අපි ඉන්දි ාෙ  ජපාන  සහ 

චීන   න රටෙල ල්ලික්තෙශ න් ණ  ආධාර සමුුෙක් 

සාංවිධාන  කරන්න සැලව,ම් සකස් කරනො. ශම් රටේ, තමයි 

අපට ණ  ශ න ප්රධාන රටේ,. බණුන් සමඟ  ම්  ම් ශනොශහොඳ 

ශනෝක්කාඩු තති වී තිබුණා. අප ඒො සමන  කරමින් නැෙත්ත 

ශහොඳ හිත තහණුරු කරීමමට ශෙශහශසනො. ශම් රටේ, ණ   

ආධාර ප්ර ාන  කරන ්රමශේ ෙල ශෙනස්කම් තිශෙනො. ශම් 

රටේ, තුනම ්රම තුනකින් තමයි ඒ සහා  ශ න්ශන්. ශම්ක හක 

ස්ථාෙර කට ශගන ඒම පිළිෙඳෙ තමයි ටික කලක් අපට කථා 

කරන්න සිුව ශෙන්ශන්. ආධාර සමුුෙ මඟින් අප උ්තසාහ 

කරන්ශන් ්රමශේ  සම්ෙන්ධශ න් ශම් රටේ, තුන සමඟම ශපොුව 

හකඟතාෙකට පැමිණීමටයි.  

IMF හශක් සහතික  අපට ලැබු ශණෝත අප ගැන ශලෝක ට 

වි ්ොස ක් තති ශෙනො. ශලෝක ශව අනික් රටෙලින් ආධාර සහ 

අඩු ශපොීම ණ  ලො ගැනීශම් අෙස්ථාේත අපට ලැශෙනො.  ඒ 

සමඟම IMF හශක් අුවමැතිශ න් පව, මු ්, ලැශෙන තුරු 

අතරමැදි ශකටි කාීමන ණ  ආධාර ලො ගැනීම සඳහා අප ශලෝක 

ෙැාංකුෙ හා ආසි ාුව සාංෙේධන ෙැාංකුෙ සමඟ්ත  තශමරිකාෙ 

තතුු අපට හිතේත ශෙන්ත රටේ, හා රාජය නා ක න් සමඟ්ත 

සාකච්ඡා පේතෙමින් සිටිනො. ශම් කටයුතු සාේථක ශලස නිම 

කර ගැනීශමන් පව, ආේථික ස්ථාෙරභාෙ ට ප නම සකසා ගන්න 

අපට පුුෙන්. 

ශම් කටයු්තත අපට ශම් අණුරුේශේ කරන්න තිශෙනො. හතැන 

ඉඳලා ආේථික සථ්ාෙරභාෙ ක් තති කරලා ජනතාෙට සහන 

ශ න්න අපි ෙැඩ කරන්න ඕනෑ. හතැනින් ශම් ගමන අෙසන් ණුණා 

කි ලා සතුුව ශෙන්න අපට ෙැහැ. හතැන තමයි අශප් ඉදිරි ගමශන් 

ආරම්භ ;  ක්තිම්ත ආේථික ක් කරා  න අලු්ත ගමනක 

ආරම්භ  තිශෙන්ශන්. ඒ පිළිෙඳ ෙැඩසටහන අපි පාේලිශම්න්තුෙට 

ඉදිරිප්ත කරනො. හතැන් සිට අපි අශප් ආේථික   ක්තිම්ත 

කරීමශම්  නෙ ලාාංශක්  ආේථික ක් බිහි කරීමශම් ගමන 

ඉදිරි ටම  ා යුතුයි. ත්තත ෙ ශ න්ම අපි අපන න 

ආේථික කට ගිශව නැ්තනම් ශම් ණ  ශගෙන්න ෙැරි ශෙනො. 

අපට හතැනට  න්න තිශෙනො. ඒකයි ත්තත. ශම් ඉදිරි ගමශන් 

ප නම සැකසීම සඳහා අශගෝස්තු මාසශව -2022 ඉතිරි කාල  

සඳහා- අන්තේ කාීමන අ  ෙැ ක් අපි ඉදිරිප්ත කරනො. 2021 

ෙසර සඳහා අ  ෙැ  ශ්,ඛ්න  ශනොෙැම්ෙේ මාසශව ඉදිරිප්ත 

කරනො.  ඊට අමතරෙ  ආේථික   ක්තිම්ත කරීමම සඳහා අෙ ය 

නෙ නීති ී ති සහ අණ පන්ත කීප ක්   අපි පාේලිශම්න්තුෙට 

ඉදිරිප්ත කරනො. ශම් පිළිෙඳෙ පාේලිශම්න්තුෙ නිශ ෝජන  

කරන සි ලු පක්ෂ සමඟ අපි සාකච්ඡා ආරම්භ කර තිශෙනො. ඒ 

සාකච්ඡාෙලට සහභාගි වී රට ශගොඩ නැාංවීශම් කාේ  ට උර ශ න 

සි ලු පක්ෂෙලට සහ විේෙතුන්ට මශේ ස්තුති  පු  කරනො. 

ඒ සමඟම ආහාර ව,රක්ක තතාෙ සහතික කිී මට්ත  ශේ පාලන 

ප්රතිසාංස්කරණ ක්රි ා්තමක කිී මට්ත අපි ක්රි ා කරනො. ලෙන 

කන්නශවීර හිඟ කින් ශතොරෙ ශගොවීන්ට ශපොශහොර ලොීරමට 

සැලව,ම් සකස් කරශගන  නො. සහ්, මිල පාලන  කිී ම උශ සා 

ඉන්ීර  ණ  ආධාර  ටශ්ත සහ්, ශගන්ො ශෙළඳ ශපොළට නිකු්ත 

කිී මට අපි පි ෙර ගන්නො. ඒ මඟින් පාරිශභෝගික න්ට 

සහන ක් ලො ශ නො. 

ක්ක කාේමික ක්ශෂේ්රශව පිබිීරමක් තති කරීමම උශ සා 

ශෙශහශසන  කැපශෙන පුේගල න්ට්ත  කණ්ඩා ම්ෙලට්ත 

ස්තුති  පළ කරන්න මා ශම  අෙස්ථාෙක් කර ගන්නො. ආහාර 

ව,රක්ක තතාෙ පිළිෙඳ රජශව සාකච්ඡාෙලට පක්ෂ ශේ  පශසක ලා 

ශෙොශහෝ අ  සහභාගි ශෙන ෙේත මා ශමහිීර සිහිප්ත කරනො. 

විශ ේෂශ න්ම සමගි ජන ෙලශේග ්ත  ජාතික ජන ෙලශේග ්ත 

ක්ක  ශගොවිශපොළේ, පිහිුවවීමට ල්ලික්තෙ  ගන්නා ෙෙ 

ප්රකා  ට ප්ත කර තිශෙනො. රජශ න් කිසිුව සහා ක් 

ශනොඉ්,ලා හෙැනි ශගොවිශපොළේ, පිහිුවවීමට කටයුතු කිී ම 

පිළිෙඳෙ මා බණුන්ට විශ ේෂ ස්තුති  පු  කරනො. අුවර කුමාර 
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දිසානා ක මන්ත්රීතුමා පව,ගි   ා ප්රකා  කළ පරිදි  ෙගා කළ යුතු 

ස්ථාන පො ශම් ෙන විට බණුන් ශතෝරාශගන අෙසන්. ශම් ෙන විට 

ුවම්රි  ශ පාේතශම්න්තුෙ සතු රක්ක ත හිස් ඉඩම් ගණනාෙක් 

ක්ක කාේමික කටයුතු සඳහා ශෙන් කිී මට ෙන්ුවල ගුණෙේධන 

අමාතයතුමා කටයුතු කරශගන  නො. සජි්ත ශප්රේම ාස 

මන්ත්රීතුමාට්ත  අුවර දිසානා ක මන්ත්රීතුමාට්ත ෙගා කිී ම සඳහා 

ඉඩම් පිළිෙඳ ගැටලුෙක් ත්තනම් ගරු ෙන්ුවල ගුණෙේධන 

තමතිතුමා සමඟ සාකච්ඡා කරන ශලස මා ඉ්,ලා සිටිනො. ඒ 

ොශේම ආහාර ව,රක්ක තතා කමිුවශේ ශ්,කම්තුමාට්ත ශම් පක්ෂ 

ශ ශක් නා ක න් සමඟ සාකච්ඡා කරන ශමන් මා  ැුවම් ීර 

තිශෙනො.  

පව,ගි  සඳු ා කැබිනට් මණ්ඩල   -ඒක විසිශ ෙන 

සාංශ ෝධන     විසිහක්ෙන  සාංශ ෝධන   කි න්න  අපි  න්ශන් 

නැහැ. ශමොක    ැන් හක හක ශනොම්මර  කි නො ශන්-  ගරු  

විජ  ාස රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඉදිරිප්ත කළ සාංශ ෝධන ට 

හකඟ්තෙ  පළ කළා. සමගි ජන ෙලශේග  ඉදිරිප්ත කළ 

විසිහක්ෙන ආණ්ඩු්රම ෙයෙස්ථා සාංශ ෝධනශ න් ශගන ආ 

ශ ෝජනා පිළිෙඳ  ැන් ශශ්රේෂ්ාාධිකරණ  සි  මත  ප්රකා  කර 

තිශෙනො. ඒ සි ්,ලම ජනමත විචාාරණ කට  ට්ත ශෙන්න ඕනෑ 

කි ලා ප්රකා  කරලා තිශෙනො. රජශව ශ ෝජනාෙට කැබිනට් 

මණ්ඩල  හකඟ වී තිශෙනො.  ැන් අප කි නමින් කළ යු්තශ්ත 

ශම් ශ ෝජනා පිළිෙඳ හකඟ්තෙ කට පැමිණ පාේලිශම්න්තුෙට 

අෙසන් ශකුවම්පත ඉදිරිප්ත කිී මයි. නමු්ත සමගි ජන ෙලශේග  

සහ ජාතික ජන ෙලශේග  පාේලිශම්න්තුෙ ෙේජන  කරන නිසා 

විසිහක්ෙන ආණ්ඩු්රම ෙයෙස්ථා සාංශ ෝධනශව කාේ  න් පිළිෙඳ 

ශම් සතිශව සාකච්ඡා කිී ම තෙ ුවරට්ත ප්රමා වීම කනගාුවෙට 

කරුණක්. අප අලුතින් ශ ෝජනා කළ පාේලිශම්න්තු කමිුව ්රම  

පිළිෙඳ පූේණ සැලව,මක් හා ොේතාෙක් ලො ශ න ශලස මම හිටපු 

කථානා ක කරු ජ ූ රි  මහතාශගන් ඉ්,ීමමක් කළා. හතුමාශේ 

ොේතාෙ පව,ගි  සඳු ා අපට ලො ුවන්නා. සිාංහල හා ශ මළ 

පරිෙේතන ලැබුණාම මම ඒො ශම් සභාශේ මන්ත්රීෙරුන්ට ලො 

ශ නො. ඒ නිසා මම ශම් පක්ෂ ශ ශකන්ම ඉ්,ලා සිටින්ශන් ෙහාම 

පාේලිශම්න්තුෙට පැමිණ විසිහක්ෙන සාංශ ෝධන  සම්මත 

කරීමශම් ෙැඩ පිළිශෙළට  ා ක ශෙන ශලසයි; පාේලිශම්න්තු 

කමිුව ්රම  ස්ථාපිත කිී මට හක් ශෙන ශලසයි. මා මීට කලින් 

අෙස්ථා ගණනාෙකීර සිහිප්ත කළා ොශේ  අ  අපි ශම් මුහුණ 

ශ න්ශන් සාමානය ත්ත්තෙ කට ශනොශෙයි. ූතතන ඉතිහාසශව 

කිසි අෙස්ථාෙක අශප් රට ශම් ොශේ අේබු  ත්ත්තෙ කට මුහුණ ීර 

නැති ෙෙ මා ෙරින් ෙර සඳහන් කර තිශෙනො.  ක්තිම්ත ආේථික 

ප නමක් සකස් කර ගැනීශමන් පව,ෙ මැතිෙරණ කීර බෙ කැමති 

පක්ෂ කට රට භාර ශ න්න. 

ෙඩා්ත ව,ුවව, 225 ශ ශනකු පාේලිශම්න්තුෙට ප්ත කර  ෙන්න. 
ඒ ෙගකීම සහ ෙල  තිශෙන්ශන් පුරෙැසි බෙටයි. හතැනීර රට 
ශමෙැනි ත්ත්තෙ කට ත  ෙැටීමට ල්ලික වූො  ැයි සිතන අ  
ප්රතිශෂේප කිී ශම් අයිති ්ත බෙට හිමි ශෙනො. ඒ්ත ඒ සි ්,ල ඉුව 
කර ගන්න පුුෙන් ෙන්ශන් රට ෙැටී තති ත්ත්තෙශ න්  ළි 
ශගොඩශගන  ථා ත්ත්තෙ ට ප්ත කර ගැනීශමන් පව,ෙයි. ඒ ෙේත 
සිහි තොශගන  ෙේතමානශව රට ෙැටී තති ත්ත්තෙශ න්  ළි 
බසො තැබීශම් ෙෑ මට  ා ක ෙන ශලස මම ශම් රශට් හැම 
පුරෙැසිශ කුශගන්ම ඉ්,ලා සිටිනො. ඒ නිසා අපි මුලින්ම ශම් 
ත්ත්තෙශ න් ශගොඩ හන්නට හක්සි්තෙ  හක්ස්තෙ ශෙශහශසමු. 
හහිීර අසීරුතා තති ශේවි. ුවෂ්කරතා මතු ශේවි. ඒ ුවෂ්කරතා  
අසීරුතා මැේශේ අපට රට ශගොඩනැාංවීම ශෙුවශෙන් ව,ුශෙන් හරි 
කරන්න පුුෙන් ශේේ, තිශෙනො. මම හැම පුරෙැසිශ කුශගන්ම 
ඉ්,ලා සිටින්ශන් ශකටි කාල කට ශම් ුවෂ්කරතා  අසීරුතා විඳ 
 රාශගන රට ශගොඩ නැාංවීශම් ෙෑ මට  ා ක ෙන ශලසයි. අප 
රජ ක් ශලස  ැනට අුවගමන  කරමින්  න ක්රි ා මාේග අුවෙ 
්රම්රමශ න් බශබ් ුවෂ්කරතා  අසීරුතා අඩුශෙමින්  න ෙෙ බෙට 
 ැශන්වි.  

 ැන් විුවලි කප්පාුවෙ අෙම ත්ත්තෙ කට ශගන හන්නට 

හැකිශෙලා තිශෙනො. ශලෝක ෙැාංකුශෙන් ලො ගන්නා ශඩොලේ 

මිලි න 70ක් සහ අශප් ශඩොලේ මිලි න 20ක් ශ ො ො ගෑස ්

ශමට්රික්ශටොන් ලක්ෂ ක් ආන න  කිී මට  ැනට පි ෙර ශගන 

තිශෙනො. ඒ ගෑස් ශතොග ලැබුණු විට ගෑස් හිඟ  සම්පූේණශ න්ම 

තුරන් කරන්නට හැකි ශෙනො. ඉන්ධන සඳහා මාස කට ශඩොලේ 

මිලි න 550ක් පමණ අෙ යයි.  ැනට අප මුහුණ ශ න ආේථික 

ප්ර ්න මත ශම් මු ල මාසිකෙ සප ා ගැනීම ුවෂ්කර කාේ  ක්. ඒ 

නිසා අපට ලැශෙන ශඩොලේ ආ ා ම අුවෙ හැකි උපරිම ඉන්ධන 

ප්රමාණ  ශගන්ො ගැනීමට කටයුතු කරනො. ඉන්ධන ගැටලුෙ 

සම්පූේණශ න්ම විසඳීමට තෙ ටික කාල ක් ගත ශේවි. ශම් නිසා 

ඉතාම අරපරිස්සශමන් ඉන්ධන භාවිත කරන ශලස මා බෙ සි ලු 

ශ නාශගන්ම ඉ්,ලා සිටිනො. අප අ  මුහුණ ශ න අේබු  හමුශේ 

පාස්, අධයාපන  කඩා ෙැටී තති ෙෙ අපි  න්නො.  රුෙන්ට මාස 

ගණනාෙක් අධයාපන  අහිමි ණුණා. ඒ මුලින්ම ශකොවිඩ්-19 

ෙසාංගත  නිසා. ඊළඟට  ආේථික  කඩා ෙැටීම නිසා. ගරු ව,සි්, 

ශප්රේමජ න්ත තමතිතුමා තතුු අමාතයාාං  නිලධාරින් ශම් 

සම්ෙන්ධශ න් අෙ ය පි ෙර ගනිමින් සිටිනො. පාස්, ෙස් රථ  

පාස්, ෙෑන් රථ සඳහා   ප්රමුඛ්්තෙ  අුවෙ ඉන්ධන ලොීරශම් ෙැඩ 

පිළිශෙළක් ගැන අ ාළ ෙලධාරින් සැලව,ම් සකස් කරමින්  නො. 

පාස්,  රුෙන්ට අඛ්ණ්ඩෙ අධයාපන  ලොීරමට හැකි පරිසර ක් 

ඉක්මනින්ම සකසා ශ නො. අපි පි ෙශරන් පි ෙර  අි ශ න් අි   

ශම් ගමන ඉදිරි ට  මු. ශලෝක  අපට උ ේ කරන්ශන් ශම් ෙැුවණු 

තැනින් නැඟිටීමට අප තුළ ඕනෑකමක්  කැපවීමක් තති ෙෙ 

බණුන්ට  ැුවශණෝත විතරයි. හම නිසා ශම් අෙස්ථාශේ හක්ශකෝ රට 

ශගොඩ නැාංවීශම් අභිලාෂ  අප තුළ තති ෙෙ ශපන්ෙන්න පුුෙන්. 

හශහම්ත නැ්තනම්  හෙැනි අෙ යතාෙක් අපට නැති ෙෙ ශපන්වීම 

සඳහා ශනොශ කු්ත කඩාකප්ප්,කාී  ක්රි ා කරන්න පුුෙන්. බෙ 

ශමතැනීර අරගළ කළ යු්තශ්ත රට නැාංවීම ශෙුවශෙන්. හශහම 

නැතිෙ රට විනා  කිී ම ශෙුවශෙන් ශනොශෙයි. ඒ නිසා හැම 

අෙස්ථාෙකීරම ශහොඳින් සිතා ෙලා විමසි්,ශලන් කටයුතු කරන 

ශලස මා ඉ්,ලා සිටිනො.  

සමගි ජන ෙලශේග ්ත  ජාතික ජන ෙලශේග ්ත  ැන් 

පාේලිශම්න්තුෙ ෙේජන  කිී ශම් ශපොුව සථ්ාෙර කට පැමිණ 

තිශෙනො. IMF සමඟ හක්ෙ කටයුතු කළ යුතු ෙෙ සමගි ජන 

ෙලශේග  කලින් ප්රකා  කර තිබුණා. ඒ අ  විේත ආේථික  

සම්ෙන්ධශ න් මට්ත ෙඩා ඉදිරිශ න් හිටි ා.  ැන් බණුන්ශේ 

ස්ථාෙර  ශෙනස් ශෙලා  ? IMF සාකච්ඡා ගැන ජාතික ජන 

ෙලශේගශව හකඟ්තෙ ක්  නැේ ? පාේලිශම්න්තුෙ මඟ හරින්ශන්  

පාේලිශම්න්තුෙ ෙේජන  කරන්ශන් ඒ නිසා  ? සි ලු ශේ පාලන 

පක්ෂ සමඟ සාකච්ඡා කරන ශලස මා IMF නිශ ෝජිත න්ශගන් 

ඉ්,ලා සිටි ා. ශම් හැම පක්ෂ කටම ගිහින් IMF නිශ ෝජිත න් 

හක්ක සාකච්ඡා කරන්න පුුෙන්. ශම් සාකච්ඡා සඳහා සහභාගි 

ෙන ශලස  මා ශම් පක්ෂ ශ ශකන්ම ඉ්,ලා සිටිනො. විශේචාන ට 

ෙඩා ශම් අෙස්ථාශේ රටට ෙැ ග්ත ශෙන්ශන් විසඳුම්. ඒ නිසා බෙ 

සතුෙ ෙඩා්ත ශහොඳ විසඳුම් ත්තනම් ඒො ඉදිරිප්ත කරන්න. ඒො 

අපි  ැනගන්න ඕනෑ.  

අපට ෙඩා ශහොඳ විසඳුම් තිශෙනො නම් බෙතුමන්ලා කි න්න. 

ඒො අරශගන අපි ක්රි ා කරන්නම්.  

විසිහක්ෙන ආණ්ඩු්රම ෙයෙස්ථා සාංශ ෝධන  ශනොශෙෝ 

දිනකින් පාේලිශම්න්තුෙට ඉදිරිප්ත ශකශරනො. ශම් පක්ෂ ශ කට 

විසිහක්ෙන ආණ්ඩු්රම ෙයෙස්ථා සාංශ ෝධන  අෙ ය    නැේ ? 
ස්ොධීන ශකොමිෂන් සභා අෙ ය   නැේ ? ශම් ගැන අපට කි න්න. 

පාේලිශම්න්තුෙ ෙේජන  කරන්ශන් ඒක  ? පාේලිශම්න්තු කමිුව 
්රම  මඟින් පක්ෂ  විපක්ෂ ශේ  කින් ශතොරෙ සි ලු මහජන 

මන්ත්රීෙරුන් රාජය පාලන ට හණු්,වීමට බණුන් හකඟ    විරුේධ 
 ? ශඩොනශමෝේ ්රම ට හකඟ    විරුේධ  ? හව් පිළිෙඳ බශබ් 

මත  ඉදිරිප්ත කිී ශම් අෙස්ථාෙ  ැන් සමගි ජන ෙලශේග ට සහ 
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පාේලිශම්න්තුෙ 

ජාතික ජන ෙලශේග ට හිමිවී තිශෙනො. හශහම නම්  හතුමන්ලා 

පාේලිශම්න්තුෙ මඟ හරින්ශන් තයි?   

ශමහිීර අපි අමතක ශනොකළ යුතු ෙැ ග්ත කරුණක් තිශෙනො. 

ඒ තමයි  සමස්ත පාේලිශම්න්තුෙ පිළිෙඳෙ ජනතාෙශේ ශපොුව 

විශරෝධතාෙක් හ්,ලශෙමින් පෙතින අෙස්ථාෙක්  ශම්ක. හෙැනි 

අෙස්ථාෙක රශට් අනාගත ට ෙලපාන ආේථික හා ශේ පාලන 

ප්රතිසාංස්කරණ ගණනාෙක් පාේලිශම්න්තුෙට ශ ෝජනා වී 

තිශෙනො. හෙැනි ශමොශහොතක රටට සැෙෑ ආ ර ක් ත්තනම් කළ 

යු්තශ්ත  ඒ ප්රතිසාංස්කරණ සඳහා සහා  වීමයි; හම 

ප්රතිසාංස්කරණෙල අඩු-පාඩු ත්තනම් ඒො ශපන්වීමයි. ඒක නිසා 

හුුව සාම්ප්ර ායික ශේ පාලනශ න් මිීර රට ශෙුවශෙන් අලුශතන් 

සිතන්න කි ා මම හැම ශ ශනකුශගන්ම ඉ්,ලා සිටිනො. ඒ 

ොශේම අපට අෙ ය ශේ පාලන  සහ ආේථික ප්රතිසාංස්කරණ 

කි නම් කර ගැනීම උශ සා පාේලිශම්න්තු රැස්වීම් සඳහා සහභාගි 

ෙන ශලස මම සි ලු ශ නාටම ආරාධනා කරනො. ශම් අරගළ  

තිශෙන්ශන් ශම් රශට් ්රමශේ   ශෙනස් කිී මටයි; system 

change හකකටයි. හශහම නැතිෙ පරණ ශේ පාලන  කරන්න 

ශනොශෙයි  මාධය ට  න්න ශනොශෙයි. 

පාේලිශම්න්තුශේ විපක්ෂ  කි න්ශන් කණු ? පාේලිශම්න්තුශේ 
විපක්ෂ  කි න්ශන් වික්,ප ආණ්ඩුෙ. වික්,ප ආණ්ඩුෙ නම් 
වික්,ප ෙැඩසටහන් තිශෙන්න ඕනෑ  ප්රතිප්තති තිශෙන්න ඕනෑ. 
ඒො ඉදිරිප්ත කරලා අපි ො -විො  කරන්න ඕනෑ. ඊශව මා මි්ර 
විම්, වීරොං  මන්ත්රීතුමා කිේො  ෙැසි්, රාජපක්ෂ හිටපු මු ්, 
තමතිතුමා මට ෙඩා ශහොඳ මු ්, තමතිෙරශ ක් කි ලා. මම ඒක 
පිළිගන්නම්. ඒ ගැන මම ො  කරන්න  න්ශන් නැහැ. [ොධා 
කිී මක්  ගරු මන්ත්රීතුමනි  මශේ කථාශෙන් පස්ශසේ කථා කරන්න. 
බෙතුමා කි නො නම්  හතුමා ශහොඳම මු ්, තමති කි ලා  ඒ ගැන 
මට  ප්ර ්න ක් නැහැ. මම ඒක පිළිගන්නම්. ශෙන අ  කි යි  මම 
ශහොඳයි කි ලා. ශකොශහොම හරි අපට තිශෙන්ශන් ශම්ො ගැන 
සාකච්ඡා කරන්න. මම ඒ අ ට කි නො  වික්,ප ශ ෝජනා 
තිශෙනො නම් පාේලිශම්න්තුෙට හන්න කි ලා. අදින් පස්ශසේ ඊළඟ 
රැස්වීම් සති   ක්ො පාේලිශම්න්තුෙ ක්, තෙනො. මම කි නො  
හතුමන්ලා ඉන්න නිසා ශම්ො බක්ශකෝම ඉදිරිප්ත කරන්න 
සිකුරා ා පාේලිශම්න්තුෙ රැස් කරන්න කි ලා. සිකුරා ා හන්න. 
බෙතුමන්ලාශේ වික්,ප ශ ෝජනා අපට ශ න්න. අපි ඒ ගැන ො -
විො  කරමු. අපි ලැහැස්තියි  සිකුරා ට හන්න. ශම් කාලශව 
ෙේජන  කරමු කි ලා කි නො. ෙේජන  අ  ඉෙර ශෙන්න ඕනෑ. 
ශහට පාේලිශම්න්තු රැස්වීම් නැහැ.  මම ලිපි ක් ුවන්නාම අනිේ ා 
ගන්ශන් අලු්ත හකක්. මම ඒ අ ට කි නො  කරුණාකර හන්න 
කි ලා. මම සභානා කතුමාට කි නො  සභානා ක ශ්,කම්ට 
කි ලා ඒ ගැන ශහො ලා හතුමන්ලා හනො නම් කරුණාකර ඒ 
ශතොරතුරු බෙතුමාට හෙන්න කි ලා. ඒක කරන්ශන් නැ්තනම් අපි 
ඊළඟ සභා ොරශවීර ශපන්ො ශ මු  ඒශකන් පැනලා ගි ා කි ලා. 
හච්චාරයි තිශෙන්ශන්. ඒශකන් පැන පැන  න්න ෙැහැ ශන්. 
තවි්,ලා කි න්න  අශප් අ හස් ශම්ො කි ලා.  

IMF හකට  න්න ඕනෑ   නැේ  කි ලා බෙතුමන්ලා කි න්න. 

ජාතික ජන ෙලශේග  කි න්න  IMF හකට  න්න  න්න   හපා   

ඒොශ න් ඉේත ශෙන්න   ශකොශහොම  ශපට්ර්, ශහො ලා ශ න්ශන්  

ශකොශහොම  ඩීස්, ශහො ලා ශ න්ශන්  ශකොශහොම  ආහාර ශෙෝග 

ෙගා කරන්ශන් කි ලා. තවි්,ලා ඒො ගැන  රටට කි න්න. අපට 

සැලැස්මක් නැ්තනම් ඒ ශගෝ,ලන්ට සැලැස්මක් තිශෙනො නම් 

ජනතාෙ කි යි  ඒ අ ට ආණ්ඩුෙ භාර ශ න්න කි ලා. හැාංගිලා 

ුවෙලා ශම්ො කරන්න ෙැහැ ශන්. හැාංශගනො ශන්. ෙල  ශ න 

ශකොට්ත දිේො. විපක්ෂශව ඉන්න ශකොට්ත ුවෙනො. ඉතින් 

ශකොශහොම  ශම්ො කරන්ශන්? හැම ශෙලාශේම ුවෙනො ශන්. 

ශකොශහොම  ඒ ශගෝ,ලන් රටක් පාලන  කරන්ශන්? බණුන් අලු්ත 

කණ්ඩා මක් ශන්. මම කනගාුව ශෙනො  මම පුහුණු කරපු අ  

ෙල  ගන්ශන් ශකොශහොම  කි ලා  න්ශන් නැති හක ගැන. මම 

අසාේථක ණුණා  කි ලා ම ට හිශතනො.  

රට ගැන සිතා අන් සි ලු ශේ  ශකටි කාල කට ශහෝ අමතක 

කර හකට හක්ෙ කටයුතු කශළෝත අපට ශම් ෙයසනශ න් ලාංකා 

මාතාෙ ශබ්රා ගන්න පුුෙන්. ෙුව ෙැේ ාශේ  ැශලන් ෙුව 

කුරු්,ලන් ගැලණුශණ් හැම ශ නාම හකට හක්වී  ැල බසො ශගන 

පි ාඹපු නිසා. ෙැේ ාට ෙැණ ෙැණ හිටි ා නම් මුු ෙුව රැලම  ැලට 

හව, ශෙනො; ඒ අනතුරට ශගොුවරු ශෙනො. අපි හකිශනකාට ශ ොස් 

කි  කි ා හිටි ා නම්  අපි්ත  ැශ්, හිර ශෙන ෙුව කුරු්,ලන් ොශේ 

නැති ශෙනො. ඒක නිසා අපි ශම් ආේථික අේබු   ැශලන් මිශ මු. 

අපි හක් වී අභිශ ෝග  ජ  ගනිමු.  

ස්තුතියි.  

 

ගුණ විමල් වීරවසශ මහයේතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු කථානා කතුමනි  ගරු අග්රාමාතයතුමා ඉදිරිප්ත කරපු 

අ හස්  ැක්වීම සම්ෙන්ධශ න් පැහැදිලි කිී මක් කරන්න මට 

අෙස්ථාෙ ශ න්න. ගරු අග්රාමාතයතුමනි  පළමු ශකොටම බෙතුමා 

කිේො  ෙැසි්, රාජපක්ෂ හිටපු මු ්, තමතිතුමාට ෙඩා බෙතුමා 

නරකයි කි ලා මම කිේො කි ලා. මම ශකොශහේේත බෙතුමා ශහෝ 

බහු ශහෝ හකිශනකාට සාංසන් න  කරලා ශහොඳ නරක කි න්න 

ගිහි්,ලා නැහැ. මම කිේශේ  ෙැසි්, රාජපක්ෂ මහ්තම ාශේ tie-

coat version හක බෙතුමා කි ලා. හච්චාරයි. මම ශෙන ශමොකු්ත 

කිේශේ නැහැ.  

ගරු කථානා කතුමනි  අපි පිළිගන්නො  අපි සි ලු ශ නාටම 

 ැන් ඉන්න ශපොුව සතුරා ශම් ආේථික අේබු  යි කි ලා.   

අපි කණුරු්ත ඒක පිළිශගන ෙැඩ කරන්න ඕනෑ. ඒ කි න්ශන්  

ආණ්ඩුෙ නමැති සතුරා ඉන්ශන් ඊට  ටින්  ශේ පාලන ප්රතිොීරන් 

බක්ශකොම ඉන්ශන් ඊට  ටින්. ශක්න්ද්රී  සතුරා ෙන්ශන් ආේථික 

අේබු  . ශම් ආේථික අේබු  ට ෙගකීම් සහගතෙ මුහුණ ීරලා ජ  

ගැනීම අතයෙ යයි. ඒක ජ  ගන්න ෙැරි ශෙනො කි න්ශන්  

ජාති ක් හැටි ට අශප් සම්පූේණ අභාෙ  හ  මත ීරරණ  ශෙනො 

කි න හකයි; ශම් ආේථික අේබු   මානෙ ආප ාෙක් ෙෙට 

ෙැශඩනො කි න හකයි. මානෙ ආප ාෙක්  ක්ො ෙැඩුණා 

කි න්ශන් හතැනින් හහාට ශම් grip හක කාටේත ඉතුරු ශෙන්ශන් 

නැහැ  ගිලිශහනො. බෙතුමා කියූ විරුේධ පක්ෂශව ඒ පක්ෂ ශ ක 

පාේලිශම්න්තුෙ ෙේජන  කිී ම ඒ තරම් ෙැරෑරුම්ෙ ප්ර ්න කරන්න 

අෙ ය ශෙන්ශන් නැහැ  ගරු අගමැතිතුමනි. ඒ ශගෝ,ලන්ශේ 

ෙේජන  තිශෙන්ශන් අ ට විතරයි. සති ක් කි ලා කිේොට අදින් 

ශම් පාේලිශම්න්තු සති  අෙසන් ශෙනො. ශහට සහ අනිේ ා 

පාේලිශම්න්තු රැස්වීම් නැහැ. ඒ ෙේජන  සති කට කි ලා කිේොට 

හ  අ ට සීමා ශෙනො. ඒක මහ ජනතාෙට ශෙන අ හසක් ශ න්න 

 ාපු ශපොි  ශෙට්ුවෙක්. ශකොශහොම නමු්ත අපි පිළිගන්නො  ශම් 

ආේථික අේබු   නමැති ශක්න්ද්රී  සතුරා සමඟ කරන සටශන්ීර 

අශනක් සටන් ේවිීරයික ෙෙ. ඒො ශ ෙැනි තැනට  ාන්න ඕනෑ. ඒ 

පිළිගැනීශම් අපි ඉන්නො.  

අපි රුසි ාුව තානාපතිතුමා හම්ෙ ශෙන්ශන්ත ශත්, ටිකක් 

ඉ්,ලාශගන ඒශකන් ගානක් කපා ගන්නා අරමුණකින් ශනොශෙයි 

ශන්. අපට්ත ඕනෑ පීඩා විඳින මිනිහාෙ  ශපෝලිශම් ඉන්න මිනිහාෙ 

ශග ර  ෙන දින ක්  ැක ගන්න. අපි හිතනො ඒ සඳහා ශම් 

උ්තසාහ ්ත  රන්න ඕනෑ කි ලා. ඒකට ආණ්ඩුශේ   විපක්ෂශව  

ඉන්ශන් කි න හක මම නම් අ ාළ කර ගන්ශන් නැහැ.   ගරු 

කථානා කතුමනි  අපි හැම ශෙලාශේම කි න්ශන් විධිම්ත 

සැලැස්මක් අපට ශපන්ෙනො නම්  විධිම්ත උපා  මාේගික 
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සැලැස්මක් අපට ශපන්ෙනො නම්  ක්රි ාකාරි සැලැස්මක් අපට 

ශපන්ෙනො නම් ඒශක් අපට කරන්න පුුෙන් තිමිකාෙ ඉුව 

කරන්න විපක්ෂශව ඉඳශගන ණුණ්ත අපි ලැහැස්තියි කි න හකයි. 

ඒ අරමුි න් තමයි අපි ශම් දිහා ෙලන්ශන්.  

ගරු කථානා කතුමනි  ශමහිීර හකිශනකාශගන් ොඩු ගන්න 

ගිහින්  හශහම නැ්තනම් හකිශනකා පිළිෙඳෙ ක්, තො ග්තතු 

ආක්,ප මත ඉඳශගන අපට හැසිශරන්න ෙැහැ. ඒක අපි ඉතාම 

තදින් වි ්ොස කරන ශ  ක්. ශමොක   ඉතාම නිෙැරදිෙ ශම් අේබු   

විසින් අශප් සාම්ප්ර ායික ශේ පාලන  අභිශ ෝග ට ලක් කරලා 

තිශෙනො. පාශේ ශපළපාළි  නො කි න ඒො  ැන් නිකම් සත 

පහකට ගණන් ගන්ශන් නැති ශේේ, ෙෙට ප්ත ශෙලා තිශෙනො. 

ශපෝලිම්ෙල ඉන්න මිනිව,න්ට ඒ ශපළපාළිශ න් ලැශෙන 

උ්තතර ක් ගැන අ හසක් නැහැ. ඒ නිසා අ  මිනිස්ව, සාම්ප්ර ායික 

ශේ පාලන  පිළිෙඳෙ ත ෙල කලකිී මක ඉන්ශන්. අපට 

ෙගකීමක් තිශෙනො ඒ කලකිී ම ෙැි  කරන්ශන් නැතිෙ ඒ 

කලකිී ම අඩු ශෙන විධි ට ශම් රශට් ශේ පාලනශව සිුව වි  යුතු 

ඒ තේකාුවූලල  ඓතිහාසික ශෙනස්කම් සඳහා ශම් ශමොශහොත 

සේභාෙශ න් ශ ො ා ගන්න. හශහම නැතිෙ  හකිශනකාශේ අරමුණු 

ඉුව කර ගන්න ශම් අෙස්ථාෙ පාවිච්චි කළ යුතු නැහැ.  

ගරු අගමැතිතුමා  ැන් කිේො  "ශ ෝජනා තිශෙනො නම් 

ඉදිරිප්ත කරන්න" කි ලා. මම බෙතුමාට හක ශ ෝජනාෙක් 

කරන්නම්ශකෝ. අපි  න්නො  මිලි න 1ක පමණ ශ්රී ලාාංකික න් 

සාංඛ්යාෙක් විශ ස්ගතෙ ඉන්න ෙෙ. සමහරු ෙයාපාරිකශ ෝ හැටි ට 

ඉන්නො  සමහරු රැකි ා කරන්නන් හැටි ට ඉන්නො. ඒ අ ට  

ප්ර ්න ක් තිශෙනො. ත ෙල ආක්,ප ක් ශගොඩ නැඟිලා 

තිශෙනො  -ඒක ෙැරදියි කි ලා මම කි න්ශන් නැහැ.- ඒ අ  

නීතයුවූලල මාේගශ න් හෙන විශේ  මු ්, ශමශහේ ශහොරා කනො 

කි ලා. ඒ ආක්,ප  ෙේධන  කරලා තිශෙනො. ජනතා විමුක්ති 

ශපරමුශණ් සමහරු ඒ ආක්,ප  තදින් තති කරලා තිශෙනො. ශම් 

රට තතුළත ශඩොලේ තිශෙන මිනිස්ව, ඉන්නො. ඒ ශගෝ,ලන් පො 

ඒ ආක්,පශව තමයි ඉන්ශන්. හශහම නම් අපි  කරන්න ඕනෑ 

ශමොකක් ? ඒ අ  තුළ වි ්ොස  ජනිත කරන්න ඕනෑ. වි ්ොස  

ජනිත කිී මට ශමොකක්  අපි කරන්න ඕනෑ? අපි හිතමු  අපි 

අරමු ලක් හ නො කි ලා. මහ ෙැාංකුෙ ශඩොලේ ටික ති ා ග්තතාට 

කමක් නැහැ. ඒ ශඩොලේ ටික වි  ම් ශෙන විධි  ශසො ා ෙලන්න  

ආශේක්ෂණ  කරන්න අරමු ලක් හ නො. ඒ අරමු ලට භාරකාර 

මණ්ඩල ක් ඉන්න ඕනෑ. මම කි න්ශන් ඒ භාරකාර මණ්ඩල ට 

සජි්ත ශප්රේම ාස මහ්තම ා්ත හන්න ඕනෑ  අුවර දිසානා ක 

මහ්තම ා්ත හන්න ඕනෑ. මට්ත හන්න කිේශෙෝත මම්ත හන්නම්. 

ඩලස් අලහප්ශපරුම මහ්තම ා ොශේ ශකශනකු්ත හන්න ඕනෑ. ඒ 

විධි ට හැම පාේ ්ෙ ක්ම නිශ ෝජන  ශෙන භාරකාර 

මණ්ඩල ක් ප්ත කරන්න. සජි්ත ශප්රේම ාස මහ්තම ාට්ත  අුවර 

දිසානා ක මහ්තම ාට්ත ආණ්ඩුශේ අභයන්තර පාේ ේකාරශ ෝ 

ශෙන්න ෙැරි ශෙන්න පුුෙන්  ඒ අ ශේ සාම්ප්ර ායික ශේ පාලන 

ශකෝණශ න් ෙලනශකොට. හැෙැයි  ශම් විධිශව අරමු ලක් හ ලා  

ඒ අරමු ශ්, භාරකාර මණ්ඩලශව සාමාජිකශ ෝ හැටි ට ශම් අ  

ප්ත කරලා  ඒ භාරකාර මණ්ඩලශව අුව ැුවම තතුෙ මිසක් නැතිෙ 

මු ්, ශ ො ෙන්න ෙැරි විධි ට ඒක නීතිගත කළාම අර අවි ්ොස  

නැති ශෙනො. හතශකොට වි ්ොස  ජනිත ශෙනො.  

අපි හිතමු  හ්ත ශ ශනකු ශහෝ කිහිපශ ශනකු ඒ භාරකාර 

මණ්ඩල ට ප්ත කරනො කි ලා. හතශකොට අපට පුුෙන් ශෙනො 

ඒ අරමු ලට මු ්, හෙන අ   -ෙැුවශපන් මු ්, හෙන අ  ශෙන්න 

පුුෙන්  ආධාර විධි ට මු ්, හෙන අ  ශෙන්න පුුෙන්- ශෙබ් 

අඩවි ක් මඟින් ප්රසිේධ කරන්න. ඒ හරහා ඒ අ ශේ වි ්ොස  තෙ 

තේත තහණුරු කරන්න පුුෙන්. ඒ අරමු ලට  ා ක ශෙන අ ශේ 

ශම් රශට් ඉන්න ාාීරන්ට ඒ මඟින් ලැශෙන අලු්ත ොසි ා ක 

අෙස්ථා ශමොනො  කි ලා අපට කි න්න පුුෙන්; ප්රකා  ට ප්ත 

කරන්න පුුෙන්. බණුන් විසින් නම් කරන අ කුට රජශව 

කාේ ාල කට ගිහින් ෙැඩක් කර ගන්නශකොට  -මම  න්ශන් 

නැහැ  ශමොනො හරි ශහොඳ ශ  කට- හශහම නැ්තනම් ශත්, ටික 

ගහ ගන්න ශපෝලිශම් ඉන්ශන් නැතිෙ ඒ අ ට ශෙන ්රම කට 

අෙස්ථාෙ ලො ීරම ොශේ ශ  කින් හරි දිරි ගැන්වීමක් කරන්න 

ඕනෑ. 

ක්,පනා කර ෙලන්න  ගරු කථානා කතුමනි  විශ ස්ගත 

ස්ථිර පදිාංචිකරුෙන් මිලි න 1.5ක් ඉන්නො. ඒ ොශේම ශ්රම 

ෙලකා  විධි ට මිලි න 1.8ක් ඉන්නො. ශම් හැශමෝම හකතු 

කළාම ලක්ෂ 11ක් විතර ඉන්නො. හශසේ විශේ ගත වී සිටින ලක්ෂ 

11ක් පමණ ෙන ශ්රී ලාාංකික න්ශගන් අඩු ගණශන් ලක්ෂ 25ක්ේත 

ශම් ක්රි ා ාම ට හණු්, කරගන්න පුුෙන් ණුශණෝත   ා ක 

කරගන්න පුුෙන් ණුශණෝත ඒක ෙටිනො. සාංචාාරක ෙයාපාරශ න් 

හා ශෙන ශෙන විධි ට ලැශෙන ශඩොලේ තමන් ළඟ තොශගන 

ඉන්නා මිනිව,න් ශම් රට තතුශළේ්ත ඉන්නො. ඒ අ ේත ශම්කට 

 ා ක කරගන්න පුුෙන් ණුශණෝත  අපට  මාස කට ඕනෑ කරන 

ශඩොලේ මිලි න 750 ශහෝ 800 ශහෝ ශහො ා ගන්න හක මහ අමාරු 

අභිශ ෝග ක් කි ා මම නම් හිතන්ශන් නැහැ. හක ශ  යි කරන්න 

තිශෙන්ශන්. ඒ තමයි  වි ්ොස  ජනිත කිී ම; වි ්ොස  ජනිත 

කිී මට අෙ ය ශේ කිී ම. හච්චාරයි කරන්න තිශෙන්ශන්. ඒ 

ොශේම ඒකට  ා ක ෙන ශකනාට දිරිගන්ෙන ව,ු පැශක්ජ ක් 

ශ ෝජනා කරන්න ඕනෑ. ශම්ක අපට කරන්න ෙැරි ෙැඩක් ? 

ගරු කථානා කතුමනි  අශප් රශට් මිනිස්ව, දිහා ෙලන්න.  ැන් 

ශත්, ශපෝලිම්ෙල උතුරන මුවෂය්තෙ  ශම් රශට් මාධයෙලින් 

ශපන්ෙන්ශන් නැහැ. ශත්, ශපෝලිම්ෙලට ශහ්,මට් ෙලකාශ න් 

තවි්,ලා අ්,ලන ශගෝරි  විතරයි ශපන්ෙන්ශන්. ශහ්,මට් 

ෙලකා ක් ඉන්නො. ශත්, ශපෝලිමක අ  මෙරශ න් ඉන්නො 

ොශේ ශපශනනො නම් හතැනට ගිහි්,ලා ශමොකක් හරි ශපොයින්ට් 

හකක් අ්,ලා ගන්නො. හශහමයි ඒ අ  කරන්ශන්. හැෙැයි  ඒ 

ශපෝලිම්ෙල ඉන්නා අ  තුළ තිශෙනො  උතුරන මුවස්සකමක්. 

කෑම හක ශගනැ්,ලා හතරශ නා ශෙ ාශගන කනො. තැඹිලි 

ශගි   ශගනැ්,ලා ශෙ ා ශගන ශෙොනො. අලු්ත මානෙ 

සම්ෙන්ධතා ශගොඩ නැ ශඟනො. මම ශම් කි න්ශන් ශත්, ශපෝලිම 

ශහොඳයි කි න හක ශනොශෙයි. නමු්ත ශම් විපශ්තීර්ත අශප් මිනිස්ව, 

ඒකට මුහුණ ශ න්ශන් ධනා්තමකෙ. ඒක ගන්ශන්  මහ නාස්තිකාර 

මනසකින් ශනොශෙයි. හශහම මිනිස්ව, ඉන්නා රටක  ශම් ආේථික 

අේබු   පුනරු ශව ශමොශහොත ෙෙට ශපරළා ගන්න අපට ෙැරි 

තයි? අේබු    පුනරු   ෙෙට ශපරළා ගන්න පුුෙන්. අපිට 

ලකුණු ඕනෑ නැහැ. කණුරු ලකුණු ග්තත්ත කමක් නැහැ. නමු්ත 

ශම් අේබු   පුනරු ශව ශමොශහොත ෙෙට ශපරළා ගන්න ෙෙක් 

අපට ශපශනන්ශන් නැහැ. හශහම  ැක්මක්  හශහම නා ක්තෙ මඟ 

ශපන්වීමක් අපට ශපශනන්ශන් නැහැ. ශම් අේබු   පුනරු ශව 

අෙස්ථාෙ ෙෙට ශපරළා ගන්නා ල්ශලෝපා ක් අපට ශපශනන්ශන් 

නැහැ; උපා  මාේගික සැලැස්මක් ශපශනන්ශන් නැහැ. අපිට 

තිශෙන ශේ නාෙ ඒකයි. 

අ  අගමැතිතුමාශේ කථාශේීර කිේශේ ශමොනො ? IMF හක 

සමඟ කරන සාකච්ඡා ගැන කිේො. චීන   ජපාන   ඉන්දි ාෙ 

ෙැනි රටෙලින් ණ  ගැනීම ගැන කිේො. ශගෙතු ෙගා ෙැනි ශේේ, 

ගැන ටිකක් කිේො. හැෙැයි  ගරු අග්රාමාතයතුමනි  ශම්ශක් 

පළමුශෙනි ශකොන්ශේසි  වි ්ොස  තහණුරු කර ගැනීමයි. අශප් 

ජන සමාජ යි  ශේ පාලන තන්්ර යි අතර වි ්ොසශව මහ බිඳ 

ෙැටීමක්  පලුුවවීමක් තිශෙනො. ඒ වි ්ොස  තහණුරු කර ගැනීම 

සඳහා ගන්නා වූ පි ෙර ශමොනො ? ඒකට නිේමාණා්තමකෙ 

හිතන්න ශෙනො. මම ඒකට උ ාහරණ ක් විධි ට කිේශේ හක 

ශ  යි. මම වි ේාස කරන විධි ට ලක්ෂ 11ක් වූ විශේ ගත අශප් 

ලාාංකික න් අෙදි කර ග්තශතෝත  ඒ ලක්ෂ 11ට ඕනෑ කරන 

වි ්ොස  ුවන්ශනෝත  මාස කට ඕනෑ කරන ශඩොලේ මිලි න 800 
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පාේලිශම්න්තුෙ 

ශෙන ශකොශහන්ේත ශහො න්න ඕනෑ නැහැ. හශහම ණුණා නම්  

සේප ා ගහපු අශප් ඒ  රුො ශෙශහ්ත නැතුෙ ඉස්පිරිතාශ්, මි  

 න්ශන් නැහැ. හශහම ණුණා නම් ඒ  රුො ආරක්ෂා කරගන්න 

තිබුණා. හැෙැයි   ැන් ඒ මිනිස්ව, හිතනො  "ශම් ස්,ලිෙලින් මුන් 

ශහොරා කනො. අපි ශමොකට   හහාට ස්,ලි ශ න්ශන්?" කි ලා. අපි 

හතැනින් ශම් රට හළි ට ගන්ශන් ශකොශහොම ? ඒ විතරක් 

ශනොශෙයි  අපි හිතමු ඒ ලක්ෂ 11න්  ලක්ෂ 25ක් අශප් රටට ස්,ලි 

ුවන්නා කි ලා.  
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! අ  දින දිො ආහාර විශේක  රහිතෙ විො   

පේතො ශගන  ෑමට සභාෙ හකඟ ? 

 

ගුණ මන්ත්රීවුණ  
(மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 

Aye. 
 

ගුණ විමල් වීරවසශ මහයේතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු කථානා කතුමනි  මම කථාෙ සාරාාං  කරශගන ආශේ 

අඩු ශකොළ ප්රමාණ ක.  ශෙොශහොම අමාරුශෙන් 

ශ තුන්ශ ශනකුශගන් ශම්ො හකතු කරග්තශ්ත.  ැන් ශම්ෝත 

අඩුයි. ආේථික අේබු   පාේලිශම්න්තුෙ කරා ය ඝ්රශ න් 

පැමිශණමින් තිශෙන ෙෙයි ඒශකන් ශපශනන්ශන්.  

ගරු කථානා කතුමනි  විශ ස්ගත වී සිටින හක්ශකශනක් අඩු 
ගණශන් රුපි ්, ලක්ෂ  ෙැගින්  හේශෙෝත  ශඩොලේ මිලි න 
750ක් රටට ලැශෙනො.   හෙන ගණන මම රුපි ්,ෙලින් 
කි න්ශන්. රුපි ්, ලක්ෂ ශ ක ෙැගින් ුවන්ශනෝත  අපට ශඩොලේ 
මිලි න 1 500ක් ලැශෙනො. විශේ ගත ශෙලා ඉන්ශන් අශප් රශට් 
නි හස් අධයාපනශ න් හැුවණු ෙැඩුණු මිනිස්ව,. ඒ මිනිව,න්ශේ 
හිශ්ත තිශෙනො  "මශේ රටට මම ණ යි" කි න හැඟීම. ඒක 
පපුශේ තිශෙනො. ඒ නිසා ඒ මිනිස්ව, කෙ ාේත පැකිශළන්ශන් 
නැහැ  තමන්ශේ අම්මා-තා්තතා  ාාති ා  මි්ර ා ශපෝලිශම් ඉන්නා 
ශම් ොශේ ශේලාෙක තමන්ශේ ශඩොලේ ටික ශපට්ටගශම් 
ති ාශගන ඉන්ශන් නැතුෙ හෙන්න. ඒ හ ේත ශෙොශහොම විේත 
හ ේත;   ාෙරිත හ ේත. ඒ හ ේතෙලට ආමන්්රණ  කරන්න 
බක්ශකෝටම කලින්. ඒ හ ේතෙලට ආමන්්රණ  කරන්න.  

ගරු අගමැතිතුමා ඉදිරිප්ත කළ විධි ට්ත  මීට ශපර කි ැණුණු 
විධි ට්ත සාමානයශ න් මාස කට ඉන්ධනෙලට ශඩොලේ මිලි න 
550ක් විතර  ගෑස්ෙලට ශඩොලේ මිලි න 50ක් ශහෝ ඊට අඩු 
ගණනක්  ඖෂධෙලට ශඩොලේ මිලි න 50ක් ශහෝ ඊට අඩු 
ගණනක්  ශපොශහොරෙලට ශඩොලේ මිලි න 50ක් ශහෝ ඊට අඩු 
ගණනක්  ධානයෙලට ශඩොලේ මිලි න 10ක්  නාීර ෙ ශ න් 
බක්ශකෝම හකතු කළාම ශඩොලේ මිලි න 800ක් විතර අෙ ය 
ශෙනො. ශම් ශඩොලේ මිලි න 800 ශ න්න ශමොන තරම් මිනිස් 
පණුරක්  මිනිස් ෙලශේග ක් ඉන්නො ? තයි  අපි ඒ අ ට 
ආමන්්රණ  ශනොකරන්ශන්? අපි හිතනො  "IMF, IMF" කි  
කි ා හිටි ාම  ශම්ක ශගොඩ  යි කි ලා. ශමොනො ශහෝ ශ  ක් 
ශෙයි.  

මම ඒ දිහා ඍණා්තමකෙ ෙලන්ශන් නැහැ. මට හශහම 

අෙ ය්ත නැහැ. හැෙැයි  ඒ උපා  මාේගශ න් පමණක් ශම් 

ප්ර ්නශ න් හළි ට හන්න ෙැහැ. අශප් මිනිස්ව, තමයි මහා 

ෙලශේග . ඒ මහා ෙලශේග  අෙදි කිී ම අතයෙ යයි. ඒ මහා 

ෙලශේග  අෙදි කිී ශමන් පමණයි ශම් ශමොශහොත "පුනරු ශව 

ශමොශහොත" ෙෙට ශපරළා ගන්න පුුෙන් ෙන්ශන්.  

අපි සාංචාාරක ෙයාපාරශ න් ශඩොලේ බිලි න පහක් විතර 

ශහේො. විශේ  ශ්රමික න්ශගන් ශඩොලේ බිලි න හතක් විතර 

අපට ලැබුණා. [ොධා කිී මක්  බේ  ශඩොලේ බිලි න. හරි ට 
මැදිහ්ත ණුණා නම් ඒක ශඩොලේ බිලි න ශ ොළහක් කරගන්න 

පුුෙන්කම තිබුණා. විශරෝධතාෙලින් ෙන්ශන් ඒ ප්රමාණ  අඩු වීම 

මිසක් ෙැි  වීම ශනොශෙයි. අපි සමාජ සම්මුති ක් තති කරගන්න 

ඕනෑ ශම්   කාරණා සම්ෙන්ධශ න්. අර "අන්තශේ"  රුශෙෝ ටික 

හක්කශගන හනො  ශපරළනො   නො. මම  න්ශන් නැහැ  

ශමොකක්   සිේධ ෙන්ශන් කි ලා. ඒ  රුෙන්ශේ කාල ්ත අපශ්ත; 

රශට් කාල ්ත අපශ්ත. මිනිව,න්ට ොහනෙලට ශත්, නැතුෙ 

ඉන්නො. Traffic හශක් ඉන්න ශකොට තිශෙන ශත්, ටික්ත 

පිච්ශචානො.  

ශම්ක සබුේධික ශෙන්න ඕනෑ ශෙලාෙක්. මූතෂ නානා ක්කාර 

මැතිතුමා ශහෝ හරින් ප්රනාන්ුව මැතිතුමා ආණ්ඩුෙ පැ්තතට ගිහි්,ලා 

තමතිකමක් අරශගන ඉන්න හක ගැන මට නම් කිසිම ප්ර ්න ක් 

ශහෝ ඊේෂයාෙක් ශහෝ නැහැ. තමන්ට කරන්න පුුෙන් කි ා 

හිශතන ශ  ක් කරන්න. ඒක ගැන ප්ර ්න ක් නැහැ. හැෙැයි  ශම් 

ශෙලාෙ මාටි ා ගැහි්,ශ්, ශෙලාෙ ෙෙට ප්ත කරගන්න ඉඩ 

ශනොදි  යුතුයි.  

ගරු අග්රාමාතයතුමනි  අනෙ ය අවි ්ොස ක් නිේමාණ  

කරන්න මම කැමැති නැහැ. හැෙැයි  සමහර පුේගලශ ෝ ශම් 

ශෙලාශේ්ත උ්තසාහ කරන්ශන්  ශමොනො ශහෝ ඩී්, හකක්  මලා 

කී ක් හරි ශහො න්න. මම ශම් කි න්ශන් ශේ පාලන තන්්ර ්ත 

හක්ක ගෑණුණු පිරිසක් ගැන; ශ ෙන ශපළක් ගැන. හශහම නැතිෙ 

මැති තමතිෙරු ගැන ශනොශෙයි. හශහම ණුශණෝත  මහජන ාශේ 

වි ්ොස  නැෙත ජනිත කරන්න කාටේත පුුෙන් ශෙන්ශන් 

නැහැ.  

 ැන් ෙලන්න  අපි සිාංගප්පූරුෙ ගැන කථා කරනො. 

සිාංගප්පූරුෙ කි න්ශන්  ෙේග කිශලෝමීටර 728ක පමණ තිමි 

ප්රමාණ ක් තිශෙන රටක්. ීම ක්ොන් යූ මැතිතුමා මුලින් කිේශේ  

සිාංගප්පූරුෙ ලාංකාෙ ොශේ කරනො කි ලා. අපි සෑශහන කාල ක 

ඉඳන් කි නො  ලාංකාෙ සිාංගප්පූරුෙ ොශේ කරනො  කි ලා. 

සිාංගප්පූරුශේ ක්ක කේමාන්ත   ළ ජාතික නිෂ්පා න ට  ක්ෙන 

 ා ක්තෙ  සි  ට 0.5යි. ආහාරෙලින් සි  ට 90ක්ම බණුන් 

ආන න  කරනො. හශහම ණුණ්ත ශලෝක ආහාර ව,රක්ක තතාෙ 

අතින් සිාංගප්පූරුෙ ඉන්ශන් රටේ, 111ක් අතරින් පහශළොස්ෙන 

ස්ථානශව. ඒ කි න්ශන්  ආහාර ව,රක්ක තතාෙ අතින් බණුන් අාංක 

හක. ෙගා කරන්ශන්ත නැහැ. ක්ක කේමාන්ත   ළ ජාතික 

නිෂ්පා න ට  ක්ෙන  ා ක්තෙ ්ත සි  ට 0.5යි. හැෙැයි  2019ීර 

සිාංගප්පූරු රජ  "10  by 30" කි න ෙයාප්ති  පටන් ග්තතා. ඒ 

ෙැඩසටහශන් ඉලක්ක  2010 ෙසර ෙන විට තමන්ශේ ජාතික 

ආහාර අෙ යතාශෙන් සි  ට 10ක් තමන්ශේ රට තුළම 

නිෂ්පා න  කිී මයි. සිාංගප්පූරුශේ ෙෙන්න තැනක් නැහැ. ඒ 

ණුණ්ත 2010 ෙසර ෙන විට ජාතික ආහාර අෙ යතාශෙන් සි  ට 

10ක් හව් රට තුළම නිප ෙනො  "30  by 30" programme හක 

අුවෙ. ඒ ශගෝ,ලන්  ැන්  floating  farming, hydroponic 

farming, vertical  farming ොශේ නවීන ෙගා ්රම හඳුන්ො 

ශ නො.  ඒ හරහා නාගරික මහ්, ශගොඩනැඟිලි හරිත පැහැ 

ගන්ෙනො; ආහාර අෙ යතාශෙන් සි  ට 10ක් නිප ෙන්න 

කටයුතු කරනො.  

අශප් කලින් හිටපු මු ්, තමතිෙර කු කිේො  "ශම් රශට් වී 

ෙගා කරලා ෙැඩක් නැහැ  ඊට ෙඩා අඩුෙට අපට ශගන්ෙන්න 

පුුෙන්" කි ලා. ගරු අගමැතිතුමනි  ඒ කාලශව බෙතුමාශේ 
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ආණ්ඩුශේ හිටපු මු ්, තමති  රවි කරුණානා ක මහ්තම ා තමයි 

හශහම කිේශේ. "ශම් රශට් වී ෙගා කරන්න ඕනෑ නැහැ  පිට රටින් 

ශගනැ්,ලා ඊට ෙඩා අඩුෙට කන්න පුුෙන්" කි ලා හතුමා කිේො. 

ඒක ශනොශෙයි  ආහාර ව,රක්ක තතාෙ කි න්ශන්. ශම්  අපි ආහාර 

ව,රක්ක තතාෙ ෙලගන්ෙන්න ඕනෑ ශේලාෙ; ඒකට මහජන ා අෙදි 

කළ යුතු ශේලාෙ. ඒ නිසා අපි ශම් අෙස්ථාෙ දිහා ෙලන්ශන් 

ධනා්තමකෙයි. හශහම නැතිෙ  ශම් අේබු ශ න් අපට ශමොකක් 

ශහෝ ශපොටක් පා ා ගන්නා අේථශ න්  ශනොශෙයි. නමු්ත ශෙොශහෝ 

ශ නා තෙම්ත ශම් අේබු කාී  අෙස්ථාෙ දිහා ධනා්තමක මනසින් 

යුතුෙ ෙැීමමක් ශහෝ ශම් අේබු ශ න්  ශගොඩ ඒම සඳහා උ්තසාහ 

 රන ෙෙක් අපට ශපශනන්ශන් නැහැ. ඒක තමයි අපට තිශෙන 

කනගාුවෙ  ගරු කථානා කතුමනි.  

ස්තුතියි. 

 

ගුණ රනිල් වික්රමසසහයේ මහයේතා 
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
ගරු කථානා කතුමනි    ගරු විම්, වීරොං  මන්ත්රීතුමාට මම 

කාරණා ශ කක් ගැන පැහැදිලි කරන්න කැමැතියි. පළමු කාරණ  

තමයි  අර කමිුව ්රමශවම තිශෙනො  ශ්රී ලාංකා නි හස් පක්ෂ  

ඉදිරිප්ත කළ ජාතික සභාෙ. හතැනීර තමයි පක්ෂ නා ක න් 

මුණගැහිලා ෙැඩසටහනක්  common minimum programme  
හකක් ශේන්ශන්. ශ ෙුවෙ  ගරු මන්ත්රීතුමනි  බෙතුමා කි පු 

අරමු ල ගැන අපි සාකච්ඡා කර නීති ක් ඉදිරිප්ත කරනො. 

 

ගුණ  .එල්.එම්. අතාපල්ලා මහයේතා 
(மாண்புமிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 

ගරු කථානා කතුමනි  ශම් ශෙලාශේ අපි ආහාර 

ව,රක්ක තභාෙ  ගැන කථා කරනො. ශම් දිනෙල අම්පාර 

දිස්ත්රික්කශව ශගො ම් කපන්න පටන් ගන්නො. හැෙැයි  ශගොවීන්ට 

ශත්, සප න්න ්රම ක් නැහැ. අශප් ළඟ ඒකට system  හකක් 

නැහැ. ඉතා ඉක්මනින් ඒ ශගොවීන්ට අෙ ය ශත්, ප්රමාණ  

සප න්න ශෙනො. ශත්, ප්ර ්න  ගැන කථා කරේීර  අශප් මි්ර රට 

කණු   අශප් සතුරා කණු  කි ා අපි  න්ශන් නැහැ. [ොධා කිී මක්   

නි හසින් පස්ශසේ අපට ගැළශපන විශේ  ප්රතිප්තති ක් අපි 

හ ලා නැහැ  අපට අෙ ය ආේථික ප්රතිප්තති ්ත අපි හ ලා නැහැ. 

මට ශපශනන විධි ට   ැන් අපි කාශේ ශහෝ පැ්තතක් අරශගන 

ඒකට සීමා ශෙලා  ශලෝකශව අශනක් රටේ, හා තිබුණු 

සහශ ෝග   මි්ර්තෙ  නැති කරශගන තිශෙනො. හක පැ්තතක 

විතරයි අපි ඉන්ශන්. ශමශහේ බක්ශකෝම නිශ ෝජන  කරන්ශන් 

හක පැ්තතක් විතරයි. ශලෝකශව තිශෙන බක්ශකෝම රටේ, අශප් 

මි්ර රටේ, කි ලා අපි සලකන්න ඕනෑ. අපි ඒක කරන්න 

අෙ යයි. ශත්, ගන්නො නම්  ශමන්න ශම් රශටන් විතරයි ගන්න 

ඕනෑ  නැ්තනම් ඉන්දි ාශෙන් විතරයි ගන්න ඕනෑ  තශමරිකාශෙන් 

විතරයි ගන්න ඕනෑ  IMF හකට විතරයි  න්න ඕනෑ ොශේ කථා 

නි හසින් පස්ශසේ හැම ශෙලාශේම අපි කි නො. අපි ශෙන 

පැ්තතකට  න්ශන් නැහැ. ඒ නිසායි අ  ශම් ශත්, ශපෝලිම් තති 

ශෙලා තිශෙන්ශන්. 

මම අම්පාශේ ඉඳලා ශකොළඹ හනශකොට  ැක්කා 

සි ඹලාණ්ඩුශේ ඉඳන් ශකොළඹ  ක්ොම මහ ජනතාෙ පාශේ ඉන්න 

හැටි.  ඒ අ  ශපෝලිම්ෙල ඉන්ශන්. ඒ ොශේම විුවලි ෙල ්ත නැහැ. 

ශම් ප්ර ්න විසඳන්ශන් නැතිෙ හැම  ාම පාේලිශම්න්තුශේ කථා කර 

කර ඉන්න අපට ෙැහැ. ශම් ප්ර ්න විසඳනො කි ලා හැම 

ශෙලාශේම ශකොළ කෑලි ශගනැ්,ලා කි ෙනො විතරයි. හදිසිශ න් 

කරන්න ඕනෑ ෙැඩ ශමොනො ? ඒ ෙැඩෙලට අපි ෙහින්න ඕනෑ. 

අශප් මි්ර රටේ, ශමොනො  කි ලා ශහො න්න ඕනෑ. 

රුසි ාෙ ඊශව කිේශේ ශමොකක් ? "ලාංකාෙට උ ේ කරන්න අපි 

ූ  ානම්" කිේො. හැෙැයි  ලාංකාෙ උ ේ ගන්න ූ  ානම් නැහැ. 

ලාංකාශේ ආණ්ඩුෙ තෙම ඒකට ූ  ානම් නැහැ. ලාංකාශේ ආණ්ඩුෙ 

තෙම්ත IMF හක ගැන විතරයි කථා කර කර ඉන්ශන්. හශහම 

කථා කර කර ඉන්න ඉන්න මුු මහ ජනතාෙම පාරට හනො; මුු 

පාේලිශම්න්තුෙම හපා කි ලා කි නො. අපි IMF කථාෙ විතරයි 

කි  කි ා ඉන්ශන්. ශගොවීන්ට ශගො ම් කපන්න අෙ ය ශත්, ටික 

ඉක්මනින්  ෙන්න. හතශකොට ආහාර ටික හරි ඉතිරි ශේවි කි ා 

මම කි නො. 

 

ගුණ එම්. . දුමන්තිඥරන් මහයේතා 
(மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
 

නැඟී සටිගහය. 
எழுந்தார். 

rose. 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Yes,  Hon. M.A. Sumanthiran?  
 

ගුණ එම්. . දුමන්තිඥරන් මහයේතා 
(மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Thank you Hon. Prime Minister for your Statement. I 
just want three clarifications, if you do not mind.  

Firstly, you referred to the discussions with the IMF 
staff team that is here and we all are looking forward to a 
Staff-level Agreement. I only want to know, in the 
context of wanting to strengthen the Parliamentary 
system, whether you will present to Parliament the Staff-
level Agreement before it is signed.  

Secondly, with regard to the fuel issue, there are 
suggestions that it might be alleviated somewhat, if 
private parties are permitted to import fuel. Is the 
Government considering the possibility of allowing 
private importers to utilize their foreign exchange, which 
they may have got by exports or whatever, to bring fuel?  

Thirdly, we heard early today that there is a foreign 
bank which has sued Sri Lanka for defaulting on 
payments to them. From what we have seen in 
Bloomberg, they are making allegations that some parties 
are being treated preferentially. They refer to the 
Rajapaksa-controlled Government and say that parties in 
Sri Lanka are being paid their dues and this bank, which 
says that over US Dollars 250 million is due to them on 
the Bonds, has sued Sri Lanka. What steps is the 
Government going to take for parties such as these? We 
know that when you default, they will sue. What are the 
steps that are being taken to meet these claims?  

Those are the three clarifications I seek, if the Hon. 
Prime Minister does not mind.  

 

ගුණ රනිල් වික්රමසසහයේ මහයේතා 
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
On what do you need a clarification?   
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පාේලිශම්න්තුෙ 

ගුණ එම්. . දුමන්තිඥරන් මහයේතා 
(மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

They mentioned about the corrupt Government, the 
Rajapaksa family controlled-Government and that some 
parties are being treated preferentially, meaning that local 
banks are being paid and that foreign debt is being 
defaulted.  

So, those are the three matters I wish to have some 
clarification on. Thank you.     
 

 

ගුණ රනිල් වික්රමසසහයේ මහයේතා 
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  

As far as the IMF Staff-level Agreement is concerned 
- I think the IMF staff is going to meet you all and get 
your views also - it is not presented. They take it with 
them and present it to the Board. But, I can brief this 
House on what has been discussed. 

 
 

ගුණ එම්. . දුමන්තිඥරන් මහයේතා 
(மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Who signs it?  
 
 

ගුණ රනිල් වික්රමසසහයේ මහයේතා 
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  

We do not sign it like that. The Staff-level Agreement 
is part of the process. It is only for the Board. But, we can 
certainly keep you informed of that. Then - 

 

 

ගුණ එම්. . දුමන්තිඥරන් මහයේතා 
(மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

What about importation of fuel? 
 

 
ගුණ රනිල් වික්රමසසහයේ මහයේතා 
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  

I will let you know. I think the exporters are allowed 
access to bunkering fuel. It is a question of whether we 
going to lose on our foreign exchange by allowing them 
to import.  

With regard to your third question, I will look into 
what you have said about the local banks being paid. 
There is an issue. We are looking at the local banks, both 
Government and private, because it is one of the biggest 
problems that we have to face.  

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රධාන කටයුතු ආරම්භශව ීර ශ ෝජනා.  

ගරු සභානා කතුමා. 

පාර්ලිගම්න්තුගේ රැසකවීම් 
பாராளுமன்ற அமர்வு 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

 
ගුණ දිගන්ෂක ගුණවර්ධාන මහයේතා 
(மாண்புமிகு திகனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථානා කතුමනි  මා පහත සඳහන් ශ ෝජනාෙ ඉදිරිප්ත 

කරනො: 

"පාේලිශම්න්තුශේ ස්ථාෙර නිශ ෝග 8හි විධිවිධානෙල සහ 2022 ජනොරි 

19 දින පාේලිශම්න්තුෙ විසින් සම්මත කරන ල  ශ ෝජනාශෙහි කුමක් 

සඳහන්ෙ තිබුණ    අ  දින රැස්වීම් පැෙැ්තශෙන කාල ශේලාෙ පූ.භා. 10.00 සිට 

අ.භා. 12.10  ක්ො    අ.භා. 1.10 සිට අ.භා. 4.10  ක්ො   වි  යුතු  . පූ.භා. 

11.00ට ස්ථාෙර නිශ ෝග 8(5) ක්රි ා්තමක වි  යුතු  . අ.භා. 4.10ට 

කථානා කතුමා ප්ර ්න  ශනොවිමසා පාේලිශම්න්තුෙ ක්, තැබි  යුතු  ." 

 
 

ප්රශකනය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

 
 

II 

 
ගුණ දිගන්ෂක ගුණවර්ධාන මහයේතා 
(மாண்புமிகு திகனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථානා කතුමනි  මා පහත සඳහන් ශ ෝජනාෙ ඉදිරිප්ත 

කරනො: 

"පාේලිශම්න්තුශේ සථ්ාෙර නිශ ෝග 8හි විධිවිධානෙල කුමක් සඳහන්ෙ 

තිබුණ    2022 ජූලි 04 සඳු ා පාේලිශම්න්තුෙ රැස්ෙන දින ක් වි  යුතු  ." 
 
 

ප්රශකනය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

 

III 

 
ගුණ දිගන්ෂක ගුණවර්ධාන මහයේතා 
(மாண்புமிகு திகனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථානා කතුමනි  මා පහත සඳහන් ශ ෝජනාෙ ඉදිරිප්ත 

කරනො: 

"පාේලිශම්න්තුශේ සථ්ාෙර නිශ ෝග 8හි විධිවිධානෙල කුමක් සඳහන්ෙ 

තිබුණ    2022 ජූලි 04 සඳු ා රැස්වීම් පැෙැ්තශෙන කාල ශේලාෙ පූ.භා. 10.00 

සිට අ.භා. 12.10   ක්ො    අ.භා. 1.10 සිට අ.භා. 1.10  ක්ො   වි  යුතු  . 

අ.භා. 1.10ට කථානා කතුමා ප්ර ්න  ශනොවිමසා පාේලිශම්න්තුෙ ක්, තැබි  

යුතු  ." 
 
 

ප්රශකනය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

1039 1040 
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පාර්ලිගම්න්තුගේ කතයුතු 
பாராளுமன்ற அலுவல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 
 

ගුණ දිගන්ෂක ගුණවර්ධාන මහයේතා 
(மாண்புமிகு திகனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථානා කතුමනි  මා පහත සඳහන් ශ ෝජනාෙ ඉදිරිප්ත 

කරනො: 

"2022 ජූලි 04 සඳු ා පාේලිශම්න්තුශේ නයා  ප්රශව ොචික පිළිතුරු 

අශප්ක්ෂා කරන ප්ර ්න පිළිෙඳ ෙැඩකටයුතු පාේලිශම්න්තුශේ ස්ථාෙර නිශ ෝග 

15හි විධිවිධාන න්ශගන් නි හස ්වි  යුතු  ." 
 

ප්රශකනය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

පාර්ලිගම්න්තුගේ රැසකවීම් 
பாராளுமன்ற அமர்வு 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 

 
   IV 

 

ගුණ දිගන්ෂක ගුණවර්ධාන මහයේතා 
(மாண்புமிகு திகனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථානා කතුමනි  මා පහත සඳහන් ශ ෝජනාෙ ඉදිරිප්ත 

කරනො: 

 
"අ  දින විසිර  ෑශම්ීර ශමම පාේලිශම්න්තුෙ 2022 ජූලි 04 සඳු ා පූ.භා. 

10.00 ෙන ශතක් ක්, තැබි  යුතු  ." 
 

ප්රශකනය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
කල්තැබීම 

ஒத்திகவப்பு 
ADJOURNMENT 

 
ගුණ දිගන්ෂක ගුණවර්ධාන මහයේතා 
(மாண்புமிகு திகனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථානා කතුමනි  "පාේලිශම්න්තුෙ  ැන් ක්, තැබි  

යුතු " යි මා ශ ෝජනා කරනො. 

 
ප්රශකනය සභාිමමුඛ කරන ලදී. 
வினா எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සභාෙ ක්, තෙන අෙස්ථාශේ ශ ෝජනාෙ  ගරු ගාමිණී 

ෙශ්,ශෙොඩ මහතා. 

ඖෂධා හිඟය සහයේ ගසෞඛය ක්ගෂේ්රය මුහුණ ගදන 

ගැතලු 
மருந்துப் பற்றாக்குகறயும்  சுகாதாரத்துகற 

எதிர்தகாள்ளும்  சிக்கல்களும் 
SCARCITY OF DRUGS AND   ISSUES FACED BY THE HEALTH 

SECTOR  

 

 

[අ.භා. 12.44  

 
ගුණ ගාමිණී වගල්ගබ ඩ මහයේතා 
(மாண்புமிகு காமினி வகலதபாட)  

(The Hon. Gamini Waleboda)  

ගරු කථානා කතුමනි, මට ශම් අෙස්ථාෙ ලො ුවන්නාට 

ස්තුතියි.  

නෙක මන්ත්රීෙරශ කු විධි ට පාේලිශම්න්තුෙට ආ  ා පටන් මා 

ෙඩා්තම සතුුව ෙන  ෙස තමයි අ   ෙස. ශමොක , සමගි ජන 

ෙලශේග  පාේලිශම්න්තු රැස්වීමට සහභාගි ෙන්ශන් නැතිෙ හ  

ෙේජන  කිී ශම් ප්රතිලල ක් විධි ට මම අ  තමයි  ැක්ශක් ශම් 

රශට් ප්ර ්න විසඳන්න හැකි ආකාරශව  ්ෂ්ටි ශකෝණ කට, 

හරේත, ෙැ ග්ත ෙැඩ පිළිශෙළකට ශම් සභාෙ ශ ොමු ෙන ආකාර . 

අ   ෙශසේ රැස්වීශමහි පළමුෙැනි පැ  ශ ක, පැ  ශ කහමාර තුළ 

හෙැනි සාකච්ඡා ොර ක් ෙෙට ශම් ගරු සභාෙ ප්ත කරගන්න 

ලැබීම පිළිෙඳෙ මම සතුුව ශෙනො. ගරු කථානා කතුමනි, ඒ ෙෙ 

මතක් කරමින්, අ  දින සභාෙ ක්, තෙන අෙස්ථාශේ මා පහත 

සඳහන් ශ ෝජනාෙ ඉදිරිප්ත කරනො: 

"ෙේතමානශව ශසෞඛ්ය ක්ශෂේ්ර  තුළ වි ාල ගැටලු සාංඛ්යාෙක් 

පැන නැඟී තති ෙෙ  ක්නට තත. විශ ේෂශ න් අතයෙ ය ඖෂධෙල 

හිඟ ක් ශරෝහ්,ෙල පෙතින ෙෙට මහජනතාෙ නිරන්තරශ න් මැසිවිලි 

නඟයි. හශමන්ම ශරෝහ්,ෙල පෙතින මෙ ය උපකරණෙල හිඟ   

ශරෝගීන් පීඩාෙට ප්තකරුව ලෙන අතර  මෙ ය පී ක්ෂණ සඳහා 

ොහිර අාං  ශෙත මු ්, ශගවීමට ශරෝගීන්ට සිුවෙ තත. 

පෙතින ඉන්ධන අේබු   මත ශරෝහ්, කාේ  මණ්ඩල   ැි  

අපහව,තාෙකට ප්තෙ තති ෙෙක්  ක්නට තත. රශට් මහජනතාෙශේ 

ව,ෙ සිේධි  සඳහා ශසෞඛ්ය ක්ශෂේ්ර  තුළ පෙතින ශමම ගැටලු සඳහා 

කි නම් පි ෙර ගත යුතුෙ තති ෙෙ ශමම ගරු සභාෙට ශ ෝජනා කර 

සිටිමි." 

ගරු කථානා කතුමනි  අ  අශප් ශසෞඛ්ය ක්ශෂේ්ර  ග්තශතෝත  

ලාංකාශේ ශරෝහ්, පේධති  මධයම ආණ්ඩුෙ සතු ශරෝහ්,  පළා්ත 

සභා සතු ශරෝහ්,  ෙතු ශරෝහ්,  පළා්ත සභා සතු ප්රාථමික ප්රතිකාර 

මධයස්ථාන ආීර වි ාල සාංඛ්යාෙකින් සමන්විත ෙෙ අපට  

ශපශනනො. අශප් රශට් ජාතික ශරෝහ්, විධි ට සලකන ශරෝහ්, 

ශ කක් තිශෙනො; ශික්ෂණ ශරෝහ්, 8්ත 10්ත අතර ප්රමාණ ක් 

තිශෙනො. ඒොට තතුළ්ත ෙන දිස්ත්රික් ශරෝහ්, තිශෙනො. ඒ 

ොශේම ල්ලික ශරෝහ්, තිශෙනො. ප්රාථමික ප්රතිකාර මධයස්ථාන 

තිශෙනො. ෙතු ශරෝහ්, තිශෙනො. ඒොශව සමස්ත හකතුෙ 

ග්තශතෝත  ප්රතිකාර මධයස්ථාන  හශහම නැ්තනම් ශරෝහ්, 

තිශෙනො  2 164ක්. ශරෝහ්,ෙල තිශෙන තඳන් ප්රමාණ  

175 000ක් පමණ ශෙනො. 18 000කට ෙැි  මෙ යෙරු 

ප්රමාණ ක් සහ විශ ේෂා මෙ යෙරු 2 000ක පමණ පිරිසක් 

ශසේෙශව නියුක්ත ශෙලා ඉන්නො. ශසේෙශව නියුක්ත ශෙලා සිටින 

සමස්ත කාේ  මණ්ඩල  150 000ක් පමණ ශෙනො. ශරෝහ්,ෙල 

තිශෙන සමස්ත පහව,කම් පිළිෙඳෙ සලකා ෙැලුොම  අ  

ජනගහනශ න් 671 ශ ශනකුට හක මෙ යෙර කු ෙැගින් 

ඉන්නො. ඊට අමතරෙ  ශේය   මෙ ය ප්රතිකාර කරන ග්රාමී  

ශරෝහ්, තතුු ප්රතිකාර මධයස්ථාන 111ක් තිශෙනො.  
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පාේලිශම්න්තුෙ 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! The Hon. Deputy Chairman of 
Committees will now take the Chair. 

 
අනතුුණව ගුණ කථානායකතුමා මූලාසනගයන් ඉවත් ප්ගයන්, 

නිගයෝජය කාරක සභාපතිඥතුමා [ගුණ අසගජන් රාමනාදන් මහයේතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு சபாொயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்று அகலகவ, குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்  

[மாண்புமிகு அங்கஜன் இராமொதன்] தகலகம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and 

DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. 
ANGAJAN RAMANATHAN] took the Chair. 

 
ගුණ ගාමිණී වගල්ගබ ඩ මහයේතා 
(மாண்புமிகு காமினி வகலதபாட)  

(The Hon. Gamini Waleboda)  

ගරු නිශ ෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ශම් ශේය   මෙ ය 

ක්ශෂේ්ර  ග්තතාම  හහි ප්රතිකාර මධයස්ථාන වි ාල ප්රමාණ ක් 

සහ ශේය   මෙ ය කාේ  මණ්ඩලශව 2 100ක පිරිසක් සිටිනො. 

පාරම්පරික ශේය   මෙ යෙරු 20 000ක් පමණ සිටිනො.  සමස්ත 

රශට් ජනතාෙශේ ශසෞඛ්ය  සම්ෙන්ධශ න් වූ ප්රතිකාරෙලට ශම් 

අ  ශක්න්ද්රගත ශෙලා කටයුතු කරමින් සිටිනො. ගරු නිශ ෝජය 

කාරක සභාපතිතුමනි  ඒ සි ලු ශ නාම හකතුශෙලා අශප් රශට් 

ජනතාෙට ලො ශ න ප්රතිකාර  හශහම නැ්තනම් මෙ ය 

ක්ශෂේ්රශ න් ලො ශ න ශසේොෙ ප්රධාන ශකොටස් ශ කකින් 

සමන්විත ශෙනො. හකක් තමයි නිොරණ ශසේො සැපයීම. MOH 
කාේ ාල ශක්න්ද්ර කර ගනිමින්  පණු්, ශසෞඛ්ය ශසේවිකාෙ  PHI 
මහතා තතුු කාේ  මණ්ඩල  විසින් යුෙලක් විොහ ශෙච්චා  ෙශසේ 

පටන් ඒ අ ශේ ශසෞඛ්ය ත්ත්තෙ   ශපෝෂණ ත්ත්තෙ  පිළිෙඳෙ 

ශසො ා ෙලා ශම් ශලෝක ට ජනිත ශෙන -උපදින-  රුො නීශරෝගි  

ශසෞඛ්ය සම්පන්න  රුශෙක් ෙෙට ප්ත කිී මට්ත  ඒ  රුො 

අනාගතශව ශසෞඛ්ය සම්පන්න පුරෙැසිශ ක් ෙෙට ප්ත කිී මට්ත 

අෙ ය ක්රි ාමාේග අඛ්ණ්ඩෙ අුවගමන  කිී ශම් නිොරණ ශසෞඛ්ය 

ක්රි ාෙලි  තමයි හතැනින් ක්රි ා්තමක ශෙන්ශන්.  

ශ ෙැනි කාරණ  ෙන්ශන්  ශරෝගීන්ට ප්රතිකාර ශසේො පේතෙන 

හකයි. නිොරණ ශසෞඛ්ය ශසේො හරහා හඳුනා ගන්නා ශරෝගීන් 

ොශේම ශෙන්ත ආකාර කින් ශසෞඛ්ය පේධති ට අෙීරේණ ෙන 

ශරෝගීන්ට ප්රතිකාර කරන හක තමයි හතැනීර සිේධ කරන්ශන්. 

ශලෝකශව අශනකු්ත රටේ, සමඟ සාංසන් න  කරනශකොට අශප් 

රශට් විධිම්ත සාංවිධිත ශසෞඛ්ය ශසේොෙක්  මෙ ය කාේ  මණ්ඩල 

හා පහව,කම් තිශෙන නිසා  පව,ගි  කාල පරිච්ශේ   තුළීර ළ රු 

මරණ අුවපාත  පහළ ශගොස් තිශෙනො.  ඒ ොශේම අණුරුුව 

72ක්ෙ තිබුණු ආයු අශප්ක්ෂාෙ අණුරුුව 78ක්  ක්ො ප්රමාණ කට 

ඉහළ ශගොස්  මේෙරුන්ශේ මරණ සාංඛ්යාේත අඩු ශෙලා ශසෞඛ්ය 

ක්ශෂේ්රශව  ප්රගමන ක් තතිශෙලා තිශෙනො.  ඒ ොශේම පව,ගි  

කාලශව පැෙැති ශකොවිඩ් ෙසාංගත ත්ත්තෙශවීර ශම් රශට් ජනතාෙ 

ආරක්ෂා කර ගන්න  මරණ ප්රමාණ  අඩු කර ගන්න ඒ 

කණ්ඩා ම්ෙලට හැකි ාෙ ලැබුශණ්්ත ශරෝග නිොරණ  හා 

ප්රතිකේමෙල තිබිච්චා සාංවිධිත හා විධිම්තභාෙ  නිසායි.  

ගරු නිශ ෝජය කාරක සභාපතිතුමනි  ගරු ශසෞඛ්ය 

තමතිතුමනි  අ  ශම් සි ්,ල අේබු  ට ලක් ශෙලා  තිශෙන ෙෙ 

අපිට කනගාුවශෙන් ණුණ්ත කි න්න සිේධ ශෙලා තිශෙනො. 

දිශනන් දින උග්ර ෙන ශම් අේබු කාී  ත්ත්තෙ  විසින් සමස්ත 

ආේථිකශව සි ලු ශේේ, උඩු  ටිකුරු කරමින්  ශසෞඛ්ය ශසේෙ ම - 

ශසෞඛ්ය කාේ  මණ්ඩල  ප්රතිකාර ශසේො  නිොරණ ශසේො 

සමස්ත ම - අභිශ ෝග ට ලක් කර තිශෙනො. ඒ අභිශ ෝග  

ව,ුපුව හකක් ශනොශෙයි. හ  ෙලපාන්ශන් ෙේතමාන ට පමණක් 

ශනොශෙයි. ඒ අභිශ ෝග  ශසෞඛ්ය ක්ශෂේ්රශව අනාගත ට්ත ඉතා 

අනිුව ප්රතිලල ශගන ශ න  ීරේඝ කාල ක් තිස්ශසේ අපට විසඳා 

ගන්න ෙැරි ප්රතිලල ජනිත කරන ගැටලුෙක් ෙෙට ප්ත වීශම් 

අෙ ානමක් අපි ඉදිරිශව තිශෙනො. ශම් තිශෙන ගැටලු ටික 

සැලකි්,ලට ග්තතාම  අපට ඒො ප්රධාන ශකොටස් ශ කකට 

ශෙ න්න පුුෙන්. ඉදිරි කාල  තුළ ශසෞඛ්ය පේධතිශව බිඳ ෙැටීම 

සඳහා ීරරණා්තමක ශලස ෙලපෑ හැකි ප්රධාන කරුණු  ශ කක් 

විධි ට අපි ශම් කාරණා ශ ක හඳුනා ගන්නො. ඉන් හකක් තමයි  

අතයෙ ය ීවවිතාරක්ෂක ඖෂධ ෙේග තතුු ශරෝගී ත්ත්තෙ සඳහා 

ව,ලභෙ භාවිත කරන ශෙශහ්තෙල - ඖෂධෙල - හිඟ . ශ ෙැනි 

කාරණාෙ තමයි පෙතින ඉන්ධන අේබු   සහ අශනකු්ත 

පහව,කම්ෙල හිඟශ න් මෙ යෙරු තතුු ශසෞඛ්ය කාේ  

මණ්ඩල  ශරෝහ්, ශෙත ොේතා කිී මට තති ොධාකාරි 

ත්ත්තෙ න්.  

ගරු ශසෞඛ්ය තමතිතුමනි  මුලින්ම මම ශෙශහ්ත හිඟ  

පිළිෙඳෙ කථා කරන්නම්. අපි හඳුනාශගන තිශෙන විධි ට; 

ශතොරතුරු  ගමය කර ග්ත විධි ට; සමාජශ න් ොේතා ෙන 

විධි ට; ේ්තීර  සමිති ඉදිරිප්ත කරන විධි ට; ශසෞඛ්ය කාේ  

මණ්ඩල කරුණු ඉදිරිප්ත කරන විධි ට සහ ශරෝගීන් කි න 

විධි ට ශරෝහ්, පේධති  තුළ ශම් ෙනවිට මතු වී තති ශෙශහ්ත 

හිඟ  -ඖෂධ හිඟ -  ශම් අේබු කාී  ත්ත්තෙ  නිසාම නිේමාණ  

ශෙච්චා කාරණාෙක් ශනොශෙයි. ශම් ඖෂධ හිඟ  තති ශෙලා 

තිශෙන්ශන් ශෙශහ්තෙලට ලි ා පදිාංචි කිී ම  තනණුම් කිී ම  ශෙ ා 

හැී ම ෙැනි  කාේ  න්ෙල තිබුණු ශනොශ කු්ත අ්රමිකතා  දූෂණ  

පිළිශෙළක් නැතිකම හා අවිධිම්තභාෙශව ප්රතිලල ක් නිසා  

කි න හක අපට ශපශනන්න  තිශෙනො. අපි  න්නො  ශම් ෙන 

විට NMRA හක හා සම්ෙන්ධ පනත සාංශ ෝධන  සඳහා ඉදිරිප්ත 

කර තිශෙන ෙෙ. මම හිතන විධි ට හ ට කැබිනට් මණ්ඩල ශව 

අුවමැති  ලැබිලා තිශෙනො. ශම් ෙනවිට හ  නීතිපති 

ශ පාේතශම්න්තුෙට ශ ොමු කරලා තති කි ලා මම හිතනො.  

ශෙශහ්ත ආන න  කිී ම ජාතික ප්රතිප්තති ක්  ටතට ශගන ඒම 

සහ ලාංකාශේ ඖෂධ ප්රතිප්තති  ෙෙට ප්ත වි  යුතු ප්රධාන ල්ල 

ධේම ගණනාෙක් ශම් පනතින් හඳුන්ො ශ නො. මම ගරු 

තමතිතුමාට ශ ෝජනා කරනො  ශම් පනත  ශගනැ්,ලා දූෂණ  

අ්රමිකතා සහ ොංචාා ෙළක්ො ගනිමින්  රටට ශෙශහ්ත හඳුන්ො 

ීරශම් කටයු්තත සඳහා - ශෙළඳ නාමශ න් ශනොශෙයි  ශෙශහ්ත 

නාමශ න්  - රාජය ඖෂධ නීතිගත සාංස්ථාෙ හරහා  ඉතා 

කි නමින් ප්රශේ  ශෙන්න කි ලා. ගරු නිශ ෝජය කාරක 

සභාපතිතුමනි  ශම් ගැටලුෙට විසඳුම් ශලස අපි ශනොශ කු්ත 

අෙස්ථාෙල කරුණු ඉදිරිප්ත කරලා තිශෙනො. ඒ පිළිෙඳේත 

අෙධාන  ශ ොමු කරන්න කි ා මම ඉ්,ලා සිටිනො.  

ගරු නිශ ෝජය කාරක සභාපතිතුමනි  ඉන්ධන හිඟශව අේබු   

අ  ඉතා ෙරපතළ ත්ත්තෙ කට ප්ත ශෙලා තිශෙනො. ශසෞඛ්ය 

කාේ  මණ්ඩලෙල 150 000ක විතර ශසේෙක සාංඛ්යාෙක් ඉන්නො. 

අ  රාජය ශසේෙශව අශනකු්ත කාේ ාලෙල ෙැඩ කරන්ශන් දින 

හතරක් ශහෝ පහක් පමණයි.  හැෙැයි  ශසෞඛ්ය ශසේෙශව 

ශසේෙක න් දින හතම ෙැඩ කරන්න ඕනෑ. ඒ අ  ශසේෙ ට ොේතා 

කරන්ශන් ශසේො මුර ්රම ට. ශසේො මුර ්රම ට ශසේෙ ට ොේතා 

කරන්න ශපොුව ප්රොහන ශසේො හරි ට ක්රි ා්තමක ශෙන්ශන් නැහැ. 

තමන්ශේ ොහනෙලින් හන්න ණුණ්ත ඉන්ධන ලො ගැනීමට 

හැකි ාෙක් නැහැ. ශපට්ර්, ශෂඩ්ෙලට ගි ාම ඒ අ ට ශෙනම 

ආකාර කටයි සලකන්ශන්. ඉන්ධන ලො ීරශම් ීර ගැටලු තති 

ශෙලා තිශෙනො.  මම ශම් අෙස්ථාශේ ඒ පිළිෙඳේත 

තමුන්නාන්ශසේලාශේ අෙධාන  ශ ොමු කරෙන්න කැමැතියි. 

ජාතික ශරෝහශ්,  දිස්ත්රික් ශරෝහ්,  ශික්ෂණ ශරෝහ්, ෙැනි 

ශරෝහ්,ෙල කාේ  මණ්ඩල අෙ යතාෙ  සැලකි්,ලට භාජන කර  

ඒ අ ට අෙ ය කරන ඉන්ධන ප්රමාණ  නි ්චිතෙ හඳුනාශගන රට 
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තුළ පෙතින ඉන්ධන ශතොගශ න් SLTB ි ශපෝ හරහා ශහෝ 

ශෙන්ත ්රම කින් ඒ අ ට ඉන්ධන ලො ීරමට කටයුතු කළ යුතුයි. 

හශසේ ශනොණුශණෝත  වි ාල ගැටලු සහගත ත්ත්තෙ ක් අනාගතශව 

නිේමාණ  ශෙන්න ඉඩ තිශෙනො.  

ඊළඟට  නිොරණ ශසෞඛ්ය  සම්ෙන්ධශ න් කථා කරනො 

නම්  ගම්ෙල ශසෞඛ්ය ශසේො මධයස්ථානෙල  MOH කාේ ාලෙල 
 රුෙන්ශේ ෙර කිී ම  මේෙරුන්ශේ ශපෝෂණ ත්ත්තෙ  

සම්ෙන්ධශ න් කටයුතු කිී ම ආදි  සිුව ෙන ෙෙ අපි  න්නො. 

මේෙරුන්ශේ ශපෝෂණ ත්ත්තෙ  රැක ගැනීමට ලො ුවන් ත්රිශපෝෂ 

අ  ලො ශ න්ශන් නැහැ. ත්රිශපෝෂ කේමාන්ත  ාලාෙ අ  ෙසා  මා 

තිශෙනො. ඒ නිසා ත්රිශපෝෂ ලො ීරමක් සිුව ෙන්ශන් නැහැ. 

ළමා ශරෝග පිළිෙඳ ආශරෝගය ාලාෙ ෙන රිේශේ ආේ ා ළමා 

ශරෝහශ්, විශ ේෂා මෙ යතුමා  ප්රකා  කරලා තිබුණා  

හතුමන්ලා පව,ගි   ෙස්ෙල සිුව කළ සමීක්ෂණ කින් ෙ ස අණුරුුව 

පහට අඩු ළමයින් වි ාල ෙ ශ න් මන් ශපෝෂණ ට ලක් ශෙලා 

තිශෙන ෙෙ ශසො ා ග්තතා කි ලා.  ශම් ත්ත්තෙ  අනාගතශව 

ෙරපතළ අභිශ ෝග ක් රටට ජනිත කරන ගැටලුෙක් ෙෙට ප්ත 

ශෙන හක ෙළක්ෙන්න ෙැහැ. ඒ ශගෝ,ලන් පී ක්ෂාෙට ලක් කරලා 

තිශෙන්ශන් ව,ු ජනගහන ක්. හැෙැයි   සමස්ත රශට්ම ත්ත්තෙ  

ග්තශතෝත  මීට ෙඩා වි ාල ෙයසන ක් සිේධ ශෙන්නට පුුෙන්.  

මේෙරු මන් ශපෝෂණශ න් ශපශළන  ශකොට  ඒ මේෙරුන්ට  ාෙ 

උපදින  රුෙන් ශනොශ කු්ත වික්තිතාෙන්ට  නැ්තනම් 

මන් ශපෝෂණ ට ලක් ශෙන්න පුුෙන්. 

 
ගුණ නිගයෝජය කාරක සභාපතිඥතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, you have only one more minute.  

 

ගුණ ගාමිණී වගල්ගබ ඩ මහයේතා 
(மாண்புமிகு காமினி வகலதபாட)  

(The Hon. Gamini Waleboda)  
ගරු නිශ ෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු විම්, වීරොං  

මැතිතුමාට නි මිත ශේලාශෙන්  ම් කාල ක් මට ලැශෙනො.  

ගරු තමතිතුමනි,  ශම් ත්ත්තෙ  සමති්රමණ  කරන්න, 

හශහම නැ්තනම් ශම් ගැටලුෙ නිරාකරණ  කර ගන්න ෙැි  

ීරව්රතාෙකින් අෙධාන  ශ ොමු කරන්න අෙ යයි. හිටපු ශසෞඛ්ය 

අමාතය මහාචාාේ  චාන්න ජ ව,මන මැතිතුමා්ත, ෙේතමාන ශසෞඛ්ය 

අමාතය ශකශහළි  රුරක්ෙැ්,ල මැතිතුමා්ත  ශ ශ නා ම ශම් 

ශෙලාශේ ගරු සභාශේ ඉන්නො. ශම් සම්ෙන්ධශ න් 

බෙතුමන්ලාශේ අෙධාන  ශ ොමු කරන්න කි ා මම ඉ්,ලා 

සිටිනො. ශමොක , ශම් උපදින්ශන් මතු පරපුර. පාස්, ගුරුෙරු සහ 

විුවහ්,පතිෙරු ොේතා කර තිශෙනො, පාස්,ෙලට හන 

 රුෙන්ශගන් සෑම පන්ති කම  රුෙන් තුන් හතර ශ ශනක් 

ක්ලාන්ත  හැදිලා ෙැශටන ෙෙ. ඒ  රුෙන්ශගන් තහුොම බණුන් 

කි න්ශන්, "රෑට කෑශේ නැහැ" කි ලා. රෑට්ත ආහාර ක් 

ශනොශගන, ඒ ොශේම ඊට පව, දින උශේට කන්ශන්්ත නැතිෙ තමයි 

ඒ  රුෙන් පාසලට තවි්,ලා තිශෙන්ශන්. ශම් නිසා රශට් අනාගත  

ීරරණ  කරන ශම්  රු පරපුර නීශරෝගී, ශසෞඛ්ය සම්පන්න 

පරපුරක් ෙෙට ප්ත කර ගැනීම අතයෙ යයි. ගරු නිශ ෝජය කාරක 

සභාපතිතුමනි, ශම් සමස්ත කරුණු ශම් විො ශවීර අෙධාන ට ලක් 

වි  යුතුයි. ශමොක , ශෙෞේධ න් විධි ට අපි ඉශගන ශගන 

තිශෙන්ශන්, "ආශරෝගයා පරමා ලාභා" කි ලා.  නීශරෝගීකම 

නැතිෙ අපට කිසිම ශ  ක් කරන්න ෙැහැ. අධයාපන ශක ්ෂේ්රශව 

බුේධිමතුන් බිහි ශෙන්න, බුේධිම්ත ශ්රම හමු ාෙක් බිහි ශෙන්න 

නීශරෝගීකම ෙලපානො. ශම් නීශරෝගීකම පේතො ශගන  න්න 

අෙ ය ශසේොෙ සප මින් හහි ප්රධාන කාේ  භාර  උව,ලන්ශන් 

ශසෞඛ්ය ක්ශෂේ්ර යි. ශ්රම හමු ාෙ තතුු රශට් ජනතාෙශේ 

නීශරෝගීකම ීරරණ  ශෙන්න, ජාති ක නීශරෝගීකම ීරරණ  

ශෙන්න ශසෞඛ්ය  ඉතා ෙැ ග්ත ෙන නිසා ශම් කටයු්තත පිළිෙඳෙ 

ඉතා වි ාල අෙධාන ක් ශ ොමු කරන්න අෙ ය නිසා තමයි, අපි අ  

ශම් කාශලෝචිත ශ ෝජනාෙ ශම් ගරු සභාශේ අෙධාන  පිි ස 

ඉදිරිප්ත කශළේ. ශම් ශ ෝජනාෙ පිළිෙඳෙ, ශම්ශකන් ඉදිරිප්ත ෙන 

කරුණු පිළිෙඳෙ තමුන්නාන්ශසේලාශේ අෙධාන  ශ ොමු ශෙලා 

ශසෞඛ්ය ශක ්ෂේ්රශව ශසේෙක න් මුහුණ ශ න ගැටලු, ශරෝහ්, 

මුහුණ ශ න ශෙශහ්ත හිඟ , ශලඩ්ඩුන්ට අෙ ය ද්රෙයෙල හිඟ  

විසීරමට පිළි ම් ශ දි  යුතු ශෙනො.  

  පිළිකා ශරෝහශ්,්ත, ජාතික ශරෝහ්, ශ ශක්්ත ශම් ෙනවිට 

වි ාල ෙ ශ න් ගැටලු ොේතා ශෙලා තිශෙනො. අ  ෙනවිට ෙතු 

ශරෝහ්,ෙල ශෙශහ්ත ත්තශ්තම නැහැ. අපට ශෙශහ්ත ආන න  

කරන්න ඕනෑ මු ්, ප්රමාණ  ඉලක්කමක් විධි ට ග්තතාම ඒක 

හතරම් ශලොකු ප්රමාණ ක් ශනොශෙයි. මම හිතන විධි ට ඒ මු ්, 

ප්රමාණ  අපට තිශෙනො. ගරු තමතිතුමනි, ඒක බෙතුමාශේ 

ොේතාශෙුව්ත මම  ැක්කා. නමු්ත, ශමම කටයුතු විධිම්තෙ සිේධ 

ශෙනො   කි න ගැටලුෙ අප තුළ්ත තිශෙනො ොශේම, ජනතාෙ 

තුළ්ත තිශෙනො. ශපෝලිම්ෙල ඉන්න ජනතාෙට තේත ප්ර ්න 

ගණනාෙක් ශසෞඛ්ය ක්ශෂේ්ර  පැ්තශතුව්ත හකතු ශනොකර බණුන්ට 

නීශරෝගීම්තෙ සිටීමට අෙ ය ඉඩ අප සලසා දි  යුතුයි.  

ශම් ෙනශකොට ශම් රශට් ෙගා සාංග්රාම ක් ආරම්භ කර 

තිශෙනො. ඒ අුවෙ, ශගොවිතැනට මිනිස්ව, ශපොලඹෙමින් ඉන්නො. 

ශම් අ ශේ නීශරෝගී සම්පන්නභාෙ  නැතිෙ, ශසෞඛ්ය 

සම්පන්නභාෙ  නැතිෙ කුුරරට ෙැස්සාම ශමොක  ශෙන්ශන්? 

හශහම නැ්තනම් ේතතක් හළි ශපශහළි කරන්න ගිහි්,ලා සේප කු 

 ෂ්ට කළාම ඒ සේප විෂට ශෙශහ්ත ටික ගන්න ඉස්පිරිතාල ට 

ගි ාම ශෙශහ්ත නැතිෙ ඒ ශරෝගි ා මි ැශ න ත්ත්තෙ ක් නම් 

 ැන් තිශෙන්ශන්, මිනිව,න්ට කුුරරට  න්න කි ා අපි කි න්ශන් 

ශකොශහොම ? මම ශම් කාරණා කි න්ශන් භ  ශෙන්න ශනොශෙයි. 

නමු්ත, ශම්ො තමයි මාධයශ න් අ  කථා කරන්ශන්. ශම්ශක් 

අෙසාන ප්රතිලල  තමයි, මිනිස්ව, ෙගා බිම්ෙලට ශනො ෑම. ශමොක , 

මී උණ හැශ නො කි ා මිනිස්ව, කුුරරට ෙහින්ශන් නැතිෙ ඉඳීවි. 

ශම් සමස්ත කරුණු පිළිෙඳෙ අෙධාන  ශ ොමු කරමින් ශම් 

මාත්කාෙ, නැ්තනම් අශප් ශ ෝජනාෙ විො  ට භාජන කරලා 

හයින් පැන නැ ශඟන කරුණුෙලට විසඳුම් ලො ශ න්න හැකි ාෙ 

ලැශබ්ො කි ලා මා ප්රාේථනා කරනො. ශමම ශ ෝජනාෙ ඉදිරිප්ත 

කිී මට කාල  ලො ීරම පිළිෙඳෙ මම බෙතුමාට ස්තුතිෙන්ත 

ශෙනො, ගරු නිශ ෝජය කාරක සභාපතිතුමනි.  
 

ගුණ නිගයෝජය කාරක සභාපතිඥතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

The next speaker is the Hon. Weerasumana 
Weerasinghe. You have eight minutes.  
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ගුණ වීරදුමන වීරසසහයේ මහයේතා 
(மாண்புமிகு வீரசுமன வீரசிங்ஹ)  

(The Hon. Weerasumana Weerasinghe) 
ගරු නිශ ෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, අ  දින සභාෙ ක්, 

තෙන අෙස්ථාශේ ගරු ගාමිණී ෙශ්,ශෙොඩ මන්ත්රීතුමා විසින් 

ඉදිරිප්ත කර තිශෙන ශ ෝජනාෙ මා ස්ථිර කරනො. ශම් ශ ෝජනාෙ 

ස්ථිර කරන්න අෙස්ථාෙ ලැබීම ශගෞරෙ ක්, ොසනාෙක් විධි ට මා 

සලකනො. හතුමා ඉතාම ෙැ ග්ත ශ ෝජනාෙක් ඉදිරිප්ත කර 

තිශෙනො. හතුමා කිේො ොශේ, අපි මන්ත්රීෙරු ෙ ශ න් නෙෙන 

පාේලිශම්න්තුෙට  තවි්,ලා  ැනට මාස 20ක්, 22ක් විතර ශෙනො. 
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පාේලිශම්න්තුෙ 

අ  උශේ ෙරුශේ පාේලිශම්න්තුශේ ටිකක් ලල ායී සාකච්ඡාෙක් සිුව 

ණුණු ආකාර  මම  ැක්කා. ශමොක , ප්ර ්න ගැන කථා කරනො 

මිසක්, ප්ර ්නෙලට උ්තතර ගැන, හකඟතා ගැන කිසිම සාේථක 

අෙසාන ක් නැතිෙ හැම  ාම ශම් පාේලිශම්න්තුශේ උශේ ෙරුෙ 

කාොසිනි ා කළා. විපක්ෂශව ප්රධාන පක්ෂ කිහිප ක් ශෙන ශෙන 

ෙැඩ කරන්න ගි  නිසා අ  පාේලිශම්න්තුෙ තුළ ීර ලල ායී 

සාකච්ඡාෙක් ශ පාේ ්ෙශ න් ණුණා කි න හක මම වි ේාස 

කරනො. ඒ ොශේම අපට්ත කථා කරන්න ෙැි  අෙස්ථාෙක් 

ලැබුණු නිසා විපක්ෂශ න් ඒ ෙේජන  හැම  ාම කරනො නම් 

ශහොඳයි, බණුන් ශකොශහේ ශහෝ ගිහි්,ලා ෙටලන හක කරනො නම් 

ශහොඳයි කි ලා්ත හිශතනො. ශමොක , හතශකොට අපට ශම් ගරු 

සභාශේ කථා කරන්න ෙැි  අෙස්ථාෙක් ලැශෙන නිසා.  

ගරු නිශ ෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ශසෞඛ්ය ක්ශෂේ්රශව 

තිශෙන අේබු  ගැන සඳහන් කරමින් ගරු ගාමිණී ෙශ්,ශෙොඩ 

මන්ත්රීතුමා අ  ඉදිරිප්ත කර තිශෙන්ශන් කාශලෝචිත ශ ෝජනාෙක්.  

අශප් ගම්ෙල කි මනක් තිශෙනො  "බුල්ත පයි ට ශහණ 

ගැහුොම කි්,ශලෝට  ගැන ශමොන කථා ?" කි ලා. ශම් ෙනශකොට 

රට තුළ තිශෙන අේබු කාී  ත්ත්තෙ  තුළ ශසෞඛ්ය ක්ශෂේ්ර  

විතරක් ඉතුරු ශෙන්න විධි ක් නැහැ. ශම් අේබු   තුළ ශසෞඛ්ය 

ක්ශෂේ්ර  විතරක්  ථා ත්ත්තෙශ න් පෙතින්න ඉඩකඩක් නැහැ. 

අපි ඒ ගැන  න්නො. හැෙැයි  අශනකු්ත ක්ශෂේ්ර හා සමානෙ 

ග්තතාම  තේත පරම්පරාෙක් ගැන හිතන  හශහම නැ්තනම් ඉතාම 

අසරණ වූ කණ්ඩා මක් ගැන හිතන ශසෞඛ්ය ක්ශෂේ්ර  ශම් 

ෙල ක්ති ගැටලුේත  අශනකු්ත කාරණා්ත නිසා අ  අේබු  කට 

ත්,ලු ශෙමින් තිශෙන්ශන්. ඒ නිසා අ  ශසෞඛ්ය ක්ශෂේ්ර  ෙරපතළ 

ප්ර ්න කට  මුහුණ ශ මින් තිශෙන්ශන්. අප රට මුහුණ ශ න 

ආේථික අේබු   නිසා අපට ශඩොලේ නැහැ. හම නිසා ආන න  

කළ යුතු ඖෂධ ලාංකාෙට නිසි ාකාරශ න් ශනොලැබීශම් 

ත්ත්තෙ ක් තමයි ශප්න්න තිශෙන්ශන්. ශසෞඛ්ය අමාතයාාං   

කි නො  ස්,ලි තිශෙනො  ඒ සි ලු ඖෂධ ශේනො කි ලා. ඒ 

සි ලු ශේ නිෙැරැදියි  ශසෞඛ්ය තමතිතුමනි. හැෙැයි  ත්තත කථාෙ 

කි නො නම්  ශරෝහ්,ෙලට අෙ ය ශෙශහ්ත ශෙන ා ොශේ  ැන් 

නැහැ. ඒ ත්තත අපි පිළිගන්න ඕනෑ. පිළිකා ශරෝහශ්, ශෙන්න 

පුුෙන්  හ්   ශරෝග ඒකකෙල ශෙන්න පුුෙන්  ශෙන්ත 

ස්ථානෙල ශෙන්න පුුෙන්  ශෙශහ්ත පිළිෙඳෙ ෙරපතළ ප්ර ්න ක් 

තිශෙනො. ශම් ප්ර ්න නිසා පීඩාෙට ලක්ෙන්ශන් කණු ?  

ශම් රශට් ශපෞේගලික ශරෝහ්,ෙලින් ශෙශහ්ත ලො ගන්නා 

අ  ශමොනො ශහෝ ්රම ක් තුළින් ඒ ශෙශහ්ත ලො ගන්නො. 

ශපෞේගලික ශරෝහ්,ෙලින් ශෙශහ්ත ගන්ශන් ස්,ලි තිශෙන 

මිනිව,න් කි ා කණුරුන් ශහෝ හිතනො නම්  ඒක තමයි ශම් රශට් 

තිශෙන ශලොකුම මිථයාෙ. ශපෞේගලික ශරෝහ්,ෙලින් ශෙශහ්ත 

ගන්ශන්  ස්,ලි තිශෙන නිසාම ශනොශෙයි. ශෙශහ්ත ගන්න 

තිශෙන ඕනෑකම නිසා සහ ීවවිත  පිළිෙඳ තිශෙන භ  නිසාශෙන් 

තමයි හශහම කරන්ශන්. ශපෞේගලික කාරණාෙකට පව,ගි   ෙස් 

කිහිප ම මම්ත ශරෝහශ්, ගත කළ නිසා ශම් පිළිෙඳෙ 

ශපෞේගලිකෙම මට්ත අ්ත  ැකීම් ගණනාෙක් තිශෙනො. හහිීර 

ශරෝහ්, ක්ශෂේ්ර  තුළ තිශෙන ප්ර ්න ගණනාෙක්  ැකපු නිසා ඒ 

පිළිෙඳෙ අ්ත  ැකීම් ගණනාෙක් මට තිශෙනො. ශපෞේගලික 

ශරෝහ්,ෙල ශපෝලිම්ෙල ඉන්ශන් ස්,ලි තිශෙන -තති හැකි- අ  

පමණක්ම ශනොශෙයි. සාමානය පන්තිශව අපි ොශේ මිනිව,න්ට්ත  

නැති ෙැරි මිනිව,න්ට්ත ශපෞේගලික ශරෝහ්,ෙලට  න්න  ැන් සිේධ 

ශෙලා තිශෙනො. ඒ  රජශව ශරෝහ්,ෙල තිශෙන අඩු පාඩු සහ 

අශනකු්ත කාරණා නිසා. ඒ නිසා රජශව ශරෝහ්,ෙලට ශෙශහ්ත 

අතයෙ යයි. ඒ සඳහා රජ  මැදිහ්ත ශෙන්න ඕනෑ.  

ශම් අේබු ශව මුල ශමොකක් ?  ැන් අපට රුපි ලු්ත නැහැ  

ශඩොලරු්ත නැහැ. ශම් ආණ්ඩුෙ ෙට්ටන්න සමහර අ  පිට රටෙල 

ඉන්න ආ රණී  මිතුරන්ට කි නො  "ලාංකාෙට ශඩොලේ හෙන්න 

හපා" කි ලා. හ ෙතක් තිශෙන මිනිව,න්ට ශමශහම කි න්න 

පුුෙන් ? ඒො අහනශකොට පිට රටෙල ඉන්න තතැම් අ  

campaign කරනො  "ශමශහට හෙන ස්,ලි ටික ශහොරකම් 
කරනො. ඒ නිසා ස්,ලි හෙන්න අපි කැමැති නැහැ. උණ්ි  ්, 

්රම  ශහෝ ශෙන්ත ්රම හරහා අපි ස්,ලි හෙනො" කි ලා. 

විශ ේෂශ න්ම අපට  ැන් ශඩොලේ හන්ශන් නැති නිසා රශට් 

ශඩොලේ සාංචිත  හිඟ ශෙලා  අතයෙ ය ශෙශහ්ත සහ අශනකු්ත 

ශේේ, ගන්න ෙැරි ෙරපතළ ශේ නී  ත්ත්තෙ ක්  ැන් නිේමාණ  

ශෙලා තිශෙනො. ශෙශහ්ත නැති නිසා අහිාංසක ශලඩුන් මි   න 

ප්රමාණ   ෙසින්- ෙස ෙැි  ශෙමින් තිශෙනො. සේප කු  ෂ්ට 

කළාම ඒොට ශ න ශෙශහ්ත ශරෝහ්,ෙල  ැන් නැහැ. ගරු ශසෞඛ්ය 

තමතිතුමනි  ශෙොශහෝ ශරෝහ්,ෙල  ැන් ජලභීතිකා හන්නත නැහැ. 

අ  පිස්ව, ේ,ශලක් ශනොශෙයි  සාමානය ේ,ශලකු සපා කෑේත 

ශෙශහ්ත විදින්න තිශෙන ස්ථාන ශෙොශහොම අඩුයි. රජ ශව 

ශරෝහ්,ෙලින් කි නො  ඒ ශරෝහ්,ෙල ශෙශහ්ත නැහැ කි ලා. මා 

නිශ ෝජන  කරන මාතර දිස්ත්රික්කශව ශරෝහ්, ගණනාෙකින් 

ශම් සම්ෙන්ධශ න් මා විමසීම් කළා. ඒ ශරෝහ්, පේධති  තුළ 

ජලභීතිකා හන්නත නැහැ. පව,ගි   ෙසක මාතර මහ ශරෝහශ්,්ත 

ජලභීතිකා හන්නශ්ත හිඟ ක්  තිබුණා. අ  හෙැනි ත්ත්තෙ ක් 

නිේමාණ  ශෙමින් තිශෙනො.  

විශේ ෙල සිටින ආ රණී  මිතුරන්ට මා ශම් කාරණ  

කි න්න ඕනෑ. අපට විවිධ ශේ පාලන මතො  තිශෙන්න පුුෙන්. 

අ  අපට විපක්ෂශව ඉඳශගන ශම් ශේේ, කි න්න සිේධ ශෙලා 

තිශෙන්ශන් ශම් කාරණ  නිසායි. ශම් ශපෝලිම්ෙල ඉන්ශන්  

ශරෝහ්,ෙල ුවක් විඳින්ශන් බශබ් ආ රණී  අම්මා  තා්තතා  

සශහෝ ර ා  සශහෝ රි  ශෙන්න පුුෙන්. හශහම නැතිෙ ශම් 

ශපෝලිම්ෙල ඉන්ශන්  බ  කි න රාජපක්ෂෙරුන්ේත  ශෙන 

කණුරුේත ශනොශෙයි. ශම් ුවක් විඳින්ශන් සාමානය මිනිස්ව,; අශප් 

පන්තිශව මිනිස්ව,. ඒ නිසා ශමොන ම් ශහෝ ්රම කින් ෙැාංකු හරහා 

නීතයුවූලලෙ ස්,ලි හේශෙෝත ශම් අතයෙ ය ශේේ, ටික 

සප ාගන්න අපට පුුෙන් ශේවි. ශම් ෙනශකොට අශප් රශට් 

තිශෙන ශෙශහ්ත හිඟ  ෙළක්ෙන්න ශෙන්ත වික්,ප ක් නැහැ. ඒ 

ොශේම අෙ ය ශෙශහ්ත අෙ ය පරිදි ශ ො ෙන්න කි න 

කාරණාේත මම ගරු තමතිතුමාශේ අෙධාන ට ලක් කරනො.  

ඒ විතරක් ශනොශෙයි. ශසෞඛ්ය තමතිතුමාශේ අෙධාන ට 
ශ ොමු කරනො  මා කලින් කිේෙ ශපෞේගලික ශරෝහ්, සහ ටාමසි 

සම්ෙන්ධ කාරණාේත. ශම් ෙනශකොට ඒ ශරෝහ්,ෙල ගාස්තු 
ශමොන ආකාරශ න්  ෙැි  කර තිශෙන්ශන් කි ා මා  න්ශන් 

නැහැ. සාමානයශ න් අශ්ත තිශෙන තුොල කට ශෙශහ්ත ටිකක් 
 මා ගන්න  හශහම නැ්තනම් ශපොි  operation හකක් කරන්න 
 ෙසක් ශහෝ ශ කක් ශරෝහ්,ගත ණුශණෝත ශරෝහ්, බිල රුපි ්, 

ලක්ෂ හකහමාරයි  හශහම නැ්තනම් රුපි ්, ලක්ෂ ශ කයි. අ  
ශෙොශහෝ මිනිස්ව, රක්ෂණ ආෙරණ - insurance - ්රමෙලට ශ ොමු 
වී නැහැ. අ  සාමානය මිනිව,න්ට රක්ෂණ ආෙරණ ලො ගන්න 
පුුෙන්කමක් නැහැ  ඒොශව ොරික මු ල ෙැි  වී තිශෙන නිසා. 

ශසෞඛ්ය තමතිතුමනි  අ  ශපෞේගලික ශරෝහ්, පේධතිශව ගාස්තු 
අසීමාන්තික විධි ට ෙැි  ශෙලා තිශෙනො. ශ වි න්ශේ 

නාමශ න් මා කි න්ශන්  පළමුෙ ශම්ො නි ාමන  කරන්න 

මැදිහ්ත ශෙන්න කි ලායි. හ්   ශරෝගි කු විධි ට හිටපු නිසා 
මම්ත දිනපතා ශෙශහ්ත පාවිච්චි කරන ශකශනක්. අපි මාස කට  

ශ කකට  තුනකට කලින් රුපි ්, තුන් හසකට  හාර හසකට 
ග්තත ශෙශහ්ත ටික අ  රුපි ්, හ්ත හසක්  අට හසක් පමණ 

ශෙලා තිශෙනො. ශඩොලර ට සාශප්ක්ෂෙ මිල ෙැි  ශෙන්න 
පුුෙන් සීමාෙක් තිශෙනො. මම්ත ශපෞේගලිකෙ වි ්ොස කරනො  

නි ාමන ක් නැතිෙ  ඉොගාශ්ත තමයි ශම් ගණන් ෙැි වීම් සිේධ 

ශෙන්ශන් කි ලා.  
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ඒ නිසා ශරෝහ්, ගාස්තු  ඒ ොශේම ශපෞේගලික 

ශෙශහ්ත ාලාෙල  හශහම නැ්තනම් ටාමසිෙල ශෙශහ්ත ගාස්තු 

පිළිෙඳෙ වූ නි ාමන කටයුතු ශේගශ න් සිේධ ශෙන්න ඕනෑ. ශම් 

අේබු ශව ඊළඟ ශකොටස තමයි  ඉන්ධන අේබු  . අ  විශ ේෂා 

මෙ යෙර ාට්ත  හදිසි සැ්තකමකට  න්න ඕනෑ 

මෙ යෙර ාට්ත  ඒ ශෙුවශෙන් මැදිහ්ත ෙන ශෙන්ත 

මෙ යෙර කුට්ත පැ  ගණන් ශපෝලිම්ෙල ඉඳලා තමයි ඉන්ධන 

ලොගන්න සිේධ ශෙලා තිශෙන්ශන්. මම ඊශව-ශපශේ ා  ැක්කා  -

ශම්ක සමාජ මාධය තුළ ශෙොශහොම ශේගශ න් viral ණුණු 

සිේධි ක්.- විශ ේෂා මෙ යෙරශ ක්  ලයාගාර නිල තඳුමින් ම 

ශපෝලිශම් ඉඳලා voice-cut හකක් ශ න වීි ශ ෝෙක්. ශම්ො ඉතාම 

සාංශේීර කාරණා.  

 

ගුණ නිගයෝජය කාරක සභාපතිඥතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Member, you have only two more minutes. 
 

ගුණ වීරදුමන වීරසසහයේ මහයේතා 
(மாண்புமிகு வீரசுமன வீரசிங்ஹ)  

(The Hon. Weerasumana Weerasinghe) 

ගරු නිශ ෝජය කාරක සභාපතිතුමනි  ගරු විම්, වීරොං  

මැතිතුමා අ  කථා කරන්ශන් නැහැ. හතුමාශේ ශෙලාේත අපට 

ලොශ න්න කි ා මා ඉ්,ලා සිටිනො.  

ශම් ශත්, අේබු   තුළ අ  මෙ යෙරුන්ට  ශහ  නිලධාරින්ට  

ශසෞඛ්ය ක්ශෂේ්රශව පහළ තනතුරුෙල සිටින ශසේෙක න්ට ශත්, 

ශපෝලිම්ෙල ඉන්න සිුවවීම ෙරපතළ ශේ ොචාක ක්  ගරු නිශ ෝජය 

කාරක සභාපතිතුමනි. ශමම නිලධාරි සම්ෙන්ධශ න් ඉතාම 

සාංශේීර සිුවවීම් ගණනාෙක් අපි පව,ගි   ෙස්ෙල  ැක්කා. නිල 

තඳුශමන්  න ශහ  නිලධාරින්ට  නේස් ශනෝනලාට  ශත්, 

ශපෝලිම්ෙල සිටින මිනිව,න් ෙැණලා හළෙන ත්ත්තෙ ක් අ  තති  

ශෙලා තිශෙනො. අනික් අ ට සාශප්ක්ෂෙ ෙැලුොම ඒ මිනිස්ව, 

හශහම ශපෝලිම්ෙල  න්න ඕනෑ අ  ශනොශෙයි. ශමොක   ඒ අ ට 

විශ ේෂ රාජකාරි තිශෙනො. බණුන් කරන්ශන් ශම් සමාජ ට 

අතයෙ ය ශසේොෙක්. හම නිසා ඒ අ  ශෙුවශෙන් විශ ේෂ ෙැඩ 

පිළිශෙළක් ක්රි ා්තමක ශෙන්න ඕනෑ. මම  ැක්කා  ගරු කාංචාන 

වි ශේශසේකර තමතිතුමා ශරෝහ්, කාේ  මණ්ඩල ෙැනි අතයෙ ය 

ශසේො සඳහා ශත්, ලො ගන්න සිකුරා ා ොශේ  ෙසක් ප්රකා  ට 

ප්ත කර තිබුණු ආකාර . මම හිතන්ශන් ඒ සම්ෙන්ධෙ ඉතාම 

ශේගශ න් ක්රි ා්තමක ශෙලා මෙ යෙරු තතුු  ශසෞඛ්ය 

ක්ශෂේ්රශව සිටින ඉහළම ශසේෙක ාශේ සිට පහළම ශසේෙක ා 

 ක්ො වූ සි ලුශ නාට ඒ අෙසථ්ාෙ ලො ශ න්න අපි මැදිහ්ත 

ශෙන්න ඕනෑ. හශහම ශනොණුශණෝත තතිෙන අේබු   ශමොකක් ?  

මම ීවේත ශෙන්ශන් මාතර දිස්ත්රික්කශව ශ නි ා  ආසනශව 

හහා ශකළෙර තිශෙන  ෑරාංගල කි න ගශම්  ගරු නිශ ෝජය 

කාරක සභාපතිතුමනි. ඒ ගම ගැන ගරු රශම්ෂ් පතිරණ 

තමතිතුමා්ත  න්නො. හෙැනි ග්රාමී  ප්රශේ ෙල ශරෝහ්,ෙල ශසේෙ  

කරන මෙ යෙරුන්ට අ   න්න හන්න විධි ක් නැහැ. ශමශතක් 

කාල ක් ශහොඳින් දිනපතා පැෙැ්ත වූ සා න අ  පේතෙන්න 

විධි ක් නැහැ. ඒ සා න පේතෙන්න ශනොහැකි වීශමන් ඉදිරිශවීර 

ෙරපතළ ප්ර ්න තති ශෙන්න පුුෙන්. ශම් ශත්, අේබු   තුළ 

ශෙන ා පැෙැ්තවූ ජාංගම සා න පො අ  පේතෙන්න විධි ක් නැහැ. 

ශෙන ා සිුව කළ ශඩාංගු මේ න ෙැඩසටහන් අ  සිුව කරන්න විධි ක් 

නැහැ. ශකොවිඩ් අේබු   හා සමානෙ ම ශම් ෙනශකොට ශඩාංගු 

අේබු  ්ත මතුශෙමින් තිශෙනො. ඒ නිසා ශම් ඉන්ධන අේබු   

විසඳලා හව් කටයුතු නිසි ාකාරශ න් කළමනාකරණ  කිී ශම්ීර 

ශසෞඛ්ය ක්ශෂේ්ර ට ප්රමුඛ්තාෙ ලොශ න ශලස්ත මා ඉ්,ලා 

සිටිනො.  

ඒ හක්කම ශම් අේබු   තුළ ඊළඟට මතුෙන තේත ප්ර ්න ක් 

තමයි  ශපෝෂණ  සම්ෙන්ධ ගැටලු. අ   රුශෙකුට මාු කෑ්,ලක් 

කන හක ීපන ක් ෙෙට ප්තශෙලා  ගරු ශසෞඛ්ය තමතිතුමනි. 

ළමයින්ශේ සහ ගැබිනි මාතාෙන්ශේ පැ්තශතන් ෙැලුොම අ  

ශපෝෂණ  ෙරපතළ ප්ර ්න ක් ෙෙට ප්තශෙලා තිශෙනො. ඒක 

නිසා ශම් ශමොශහොශ්තීර ශම් සම්ෙන්ධෙ ෙහ-ෙහා ක්රි ා්තමක වී  ම් 

ෙැඩ පිළිශෙළක් සකස් කළ යුතුයි. ග්රාමී  ප්රශේ ෙල්ත  

විශ ේෂශ න් ෙතුකරශව්ත ීවේත ෙන අණුරුුව පහට අඩු  රුෙන්ශේ 

සහ ගැබිනි මාතාෙන්ශේ ශපෝෂණ ්රමශේ   සම්ෙන්ධශ න් 

විශ ේෂ මැදිහ්තවීමක් කරන්න ඕනෑ. හශහම කශළේ නැ්තනම් 

පරම්පරාෙක් ම  ශරෝගීන් ෙෙට ප්තශෙනො. අපි ඉදිරි මාස තුන 

තුළීර ශම් සඳහා මැදිහ්ත ශනොණුශණෝත  ඒ මාස තුන තුළ බිහිෙන 

 රුෙන් ශරෝගී පරම්පරාෙක් ෙෙට ප්තශෙනො. ඒක නිසා ඒ 

 රුෙන්ශේ ශපෝෂණ  සම්ෙන්ධෙ මැදිහ්ත ශෙන්න ඕනෑ කි න 

කාරණාෙ මා ශම් අෙස්ථාශේීර සඳහන් කරනො. ඊට සමගාමීෙ 

තේත කාරණා ගණනාෙක් මට කි න්න තිශෙනො.  

ශම් ඉන්ධන අේබු    ැන් ෙරපතළ විධි ට  අධයාපන 

ක්ශෂේ්ර ට්ත ෙලපා තිශෙනො. අ  උශේ අධයාපන අමාතයතුමා්ත 

සඳහන් කළ විධි ට  පව,ගි  අණුරුුව ශ ශක් අධයාපන කටයුතු 

ෙරපතළ ශලස  කඩා ෙැටිලා තිශෙනො. අපි ඒක පිළිගන්න ඕනෑ. 

ශකොවිඩ් අේබු   නිසා්ත  ශෙන්ත අේබු  නිසා්ත  ෙේජන නිසා්ත 

ගි  අණුරුේශේ ළමයින්ට ඉශගන ගැනීශම් අෙස්ථාෙ අහිමි වීම - 

learning loss හක - සි  ට 88යි. ඒ කි න්ශන් ගි  අණුරුේශේ 

 රුෙන්ට ඉශගන ගන්න ලැබී තිශෙන්ශන් අධයාපන  ලැබීශම් 

අෙස්ථාශෙන් සි  ට 12ක් පමණයි. ඊට කලින් අණුරුේශේ සි  ට 

51යි. ශම්ක  ැෙැන්ත අේබු  ක්. ශකටි කාල ක් අධයාපන අමාතය 

ුරර   ැරූ ගරු රශම්ෂ් පතිරණ මැතිතුමා ශම් ගරු සභාශේ සිටින 

අෙස්ථාශේ ඉතාම කනගාුවශෙන් ණුේත මම කි න්න ඕනෑ  විභාග 

පැෙැ්තවීශම්ීර ශම් කිසිෙක් සැලකි්,ලට ශනොශගන තමයි ප්ර ්න 

ප්ර සකස් කර තිශෙන්ශන් කි ලා. හශහම ශෙන්න ඕනෑ නැහැ  

ශම් ොශේ අේබු  ක් තිශෙන ශෙලාෙක. ශම් ොශේ අේබු  ක් 

තිශෙන ශෙලාෙක ඒොශව්ත සාධනී  විධි ට ශෙනස්කම් ශෙන්න 

ඕනෑ. හැෙැයි  සාධනී  විධි ට ශෙනස්කම් නැතිෙයි පව,ගි  

කාලශව ප්ර ්න ප්ර හ න්න මැදිහ්තශෙලා තිශෙන්ශන්. ඒ නිසා 

රශට් පෙතින අේබු   තුළින් ණුේත අධයාපන  ක්ශෂේ්රශව මතු ෙන 

අේබු  නැති කරන්න මැදිහ්ත ශෙන්න ඕනෑ.  

අ  ධීෙර ක්ශෂේ්රශව ෙරපතළ අේබු  ක් තිශෙනො. අ  

ශෙෝට්ුවෙකට දි ඹට  න්න ශත්, ටික නැහැ. අශප් රටට විශේ  

විනිම  ප්රධාන ෙ ශ න්ම ලැශෙන්ශන්  ෙැවිලි කේමාන්තශ න්. 

ධීෙර කේමාන්තශ ුව්ත විශේ  විනිම  සැලකි  යුතු ප්රමාණ ක් 

ලැශෙනො. ශෙන  ා දික්ඕවිට ෙරාශ න්  ෙසකට ශෙෝට්ුව 

1 500ක් විතර දි ඹට  නො. නමු්ත අ   න්ශන් ශෙෝට්ුව 10යි  

15යි. ඒකට ශහේතුෙ  අෙ ය ශත්, ප්රමාණ  නිසි පරිදි ශනොලැබීම. 

රටට විශේ  විනිම  ලැශෙන ක්ශෂේ්රෙලට ශත්, ශනොලැබීශමන් 

ෙරපතළ අේබු  ක් තති වී තිශෙනො.  

සාංචාාරක ක්ශෂේ්රශව්ත අ  ෙරපතළ ප්ර ්න ගණනාෙක් තති වී 

තිශෙනො. සාංචාාරක ශහෝට්,ෙලට සහ සාමානය  ශහෝට්,ෙලට 

අෙ ය ඉන්ධන නැහැ. සාංචාාරක න් ප්රොහන  කරන 

ආ තනෙලට ඉන්ධන ටික නැහැ. ඒ කටයුතු පේතොශගන  න්න 

අෙ ය ඉන්ධන ලො ීරශම් කිසිම ෙැඩ පිළිශෙළක් නැහැ ශන්  ගරු 

නිශ ෝජය කාරක සභාපතිතුමනි. ඒ නිසා සාංචාාරක ක්ශෂේ්ර  

ෙරපතළ කඩාෙැටීමකට ලක්ශෙලා  හ ක්ශෂේ්රශව නිරතවූෙන් 

කලකිී මට ප්තෙ සිටිනො. ගරු රශම්ෂ් පතිරණ තමතිතුමනි  ඒ 

නිසා සාංචාාරක ක්ශෂේ්රශව නිරතවූෙන් ශෙුවශෙන් මා ඉ්,ීමමක් 

කරනො. 
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පාේලිශම්න්තුෙ 

ගුණ නිගයෝජය කාරක සභාපතිඥතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Member, please wind up. 

 

ගුණ වීරදුමන වීරසසහයේ මහයේතා 
(மாண்புமிகு வீரசுமன வீரசிங்ஹ)  

(The Hon. Weerasumana Weerasinghe) 

ගරු නිශ ෝජය කාරක සභාපතිතුමනි  මට විනාි  ක් ශ න්න. 

විශ ේෂශ න්ම සාංචාාරක ක්ශෂේ්ර ට අ ්ත ප්රශේ ෙලට ඉන්ධන 

ලො ීරශම් ෙැඩ පිළිශෙළක් ක්රි ා්තමක කරන්න. ගා්,ල 

දිස්ත්රික්කශව නම් හික්කඩුශේ ශෙන්න පුුෙන්. ඒ සාංචාාරක 

ශහෝට්, පේධති ට ශත්, ලො ගැනීම සඳහා ශඩොලේෙලින් 

ගුවශ ුව කරන්න filling station හකක් නම් කරන්න. බණුන් සතුෙ 

ශඩොලේ  ම් ප්රමාණ  තිශෙනො.  සාංචාාරක ක්ශෂේ්ර ට අ ්ත ෙන 

නැ ශඟනහිර පළාශ්ත filling station හකක් සහ  කුණු පළාශ්ත 

filling station හකක් ශහෝ ශ කක් ආීර ෙ ශ න් දිසත්්රික්ක ට 

ගැළශපන ආකාරශ න් ශඩොලේෙලින් ගුවශ ුව කරන්න filling 

stations නම් කරන්න. හතශකොට ඒ පේධති  ක්රි ා්තමක කරන්න 

පුුෙන්. හමඟින් උණ්ි  ්, ආීර ්රම හරහා කු කඩ ට  ෑශමන් 

රටට අහිමි ෙන ශඩොලේ ප්රමාණ ්ත විධිම්ත ආකාර ට රාජය 

ක්ශෂේ්ර ට හන්න පුුෙන්කම තිශෙනො. ධීෙර ක්ශෂේ්ර  සඳහා්ත 

ඒ ආකාරශ න්ම කටයුතු කළ හැකි ෙෙ මා සිහිප්ත කරනො. 

අ  රාජය ශසේෙක න් තතුු හැම ක්ශෂේ්ර කම නිරතවූෙන්ට 

ශත්, අේබු   තුළ ප්ර ්න ක් තතිශෙලා තිශෙනො. ඒ නිසා 

අතයෙ ය ශසේො හරි ට හඳුනාශගන  බණුන් ශශ්රේි ගත කරලා  

පිරණුම්හ්, ශෙන් කරලා අඩුම ගාශන් සති කට  ෙසක් නම් 

කරලා  බණුන්ට ශත්, ලො ීරශම් ්රම ක් නිේමාණ  කරන්න. ගරු 

නිශ ෝජය කාරක සභාපතිතුමනි  පව,ගි  කාලශව ප්ර ්න  තිබුශණ් 

ශේ පාලනා න්ට. ශේ පාලනා න් ශපශනන්න ෙැරි ණුණා 

මිනිව,න්ට. හ  තෙම්ත හශහමයි.  ැන් රාජය ශසේෙක න්  

ශපශනන්න ෙැරි ත්ත්තෙ ක් නිේමාණ  ශෙලා තිශෙනො.  

ශපොලිස් නිලධාරින් ශපශනන්න ෙැරි ත්ත්තෙ ක් නිේමාණ  ශෙලා 

තිශෙනො. හ  ඉතා නරක ත්ත්තෙ ක්. හෙැනි අවිනීත 

ත්ත්තෙ කට ජනතාෙ ත්,ලු ශෙමින් තිශෙනො. ඒක ෙළක්ෙන්න 

ශම් කටයුතු කළමනාකරණ  කරන්න කි න කාරණාෙ සිහිප්ත 

කරමින්  ගරු ගාමිණී ෙශ්,ශෙොඩ මන්ත්රීතුමා ඉදිරිප්ත කරපු ශම් 

කාීමන ශ ෝජනාෙ නැෙත ෙරක් ස්ථිර කරමින්  මා නිහඬ ෙනො. 

ශෙොශහොම ස්තුතියි. 
 

ගුණ නිගයෝජය කාරක සභාපතිඥතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

The next speaker is the Hon. (Prof.) Channa 
Jayasumana. You have nine minutes.  
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ගුණ නමහයේාචාර්ය) චන්න ජයදුමන මහයේතා  
(மாண்புமிகு (கபராசிாியர்) சன்ன ஜயசுமன)  

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana) 

ස්තුතියි  ගරු නිශ ෝජය කාරක සභාපතිතුමනි. 

අශප් හිතේත වීරව,මන වීරසිාංහ මන්ත්රීතුමා ශපන්ො ුවන් පරිදි  

ශසෞඛ්ය ක්ශෂේ්ර ට පමණක් ශම් කි න අේබු   මඟ හැර ඉන්න 

්රම ක් නැහැ. විශ ේෂශ න්ම ඖෂධ සම්ෙන්ධශ න් අ  රශට් 

පැන නැඟී තිශෙන ත්ත්තෙ  ගැන මම කරුණු ඉදිරිප්ත කරන්න 

ෙලාශපොශරෝතතු ෙනො. 

ඖෂධ ොශේම   ලය උපකරණ සහ වි යාගාර පී ක්ෂණ 

සඳහා ශ ො ා ගන්නා රසා නික ද්රෙයෙල්ත අඩු පාඩු රැසක් 

තිශෙනො. හැෙැයි  හ  අති ශ ෝක්තිශ න් උ්තකේෂ ට නැාංවීම 

මඟින් මම හිතනො අපට පාඩු ෙන අෙස්ථා්ත තිශෙන ෙෙ. මම ඒ 

ගැන්ත අෙධාන  ශ ොමු කරෙන්න ෙලාශපොශරෝතතු ෙනො. මම 

ෙසර හකහමාරකට ආසන්න කාල ක් ඖෂධ සම්ෙන්ධ විෂ   

භාරෙ කටයුතු කළා.  ශම් ප්ර ්නෙලට  ප්රධාන ශහේතුෙ හැටි ට මම 

නම්  කින්ශන්  අෙ ය ඖෂධ සහ  ලය උපකරණ තතුු 

අශනකු්ත මෙ ය උපකරණ ශගන ඒම සඳහා අෙ ය ශඩොලේ 

අපට ලො ශනොීරමයි. ශකශනක් අහන්න පුුෙන්  අපි ක්, ශේලා 

තතිෙ ශම් ත්ත්තෙ  තති ෙන ෙෙ  ැක්කා    නැේ  කි ලා. ගරු 

නිශ ෝජය කාරක සභාපතිතුමනි  2021.08.21ෙන  ා  රාජය ඖෂධ 

නීතිගත සාංස්ථාශේ හෙකට සභාපති ප්රසන්න ගුණශසේකර මැතිතුමා 

ලිපි ක් ලි නො මු ්, අමාතයාාං ශව හෙකට හිටපු ශ්,කම් 

හස්.ආේ. ආටිගල මහතාට  ශම් ප්ර ්න  ඉදිරිශවීර පැන නඟිනො  

ශම් සඳහා ෙහාම පි ෙරක් ගන්න කි ලා. මම අ  හම ලිපි   

සභාගත* කරනො.  

හතැන් සිට සති ශ කකට ෙරක් දිගින් දිගටම අපි කිේො  

ශඩොලේ ප්ර ්න  හනො  අපට ශඩොලේ ුවන්ශන් නැ්තනම් තෙ මාස 

කීප කින් ශම් රටට ශම් ප්ර ්න ට මුහුණ ශ න්න ශෙනො කි ලා. 

ඒ ොශේම මශේ කැබිනට් අමාතයෙර ා ශලස කටයුතු කරපු 

ශකශහළි  රුරක්ෙැ්,ල මැතිතුමා්ත  මා්ත අෙස්ථා ගණනාෙකීර 

මු ්, අමාතයාාං  ට ගිහි්,ලා ශම් ගැන සාකච්ඡා කළා. ශම්ොශව 

 ැන් සඟෙන්න ශ  ක් නැහැ  ගරු ශසෞඛ්ය අමාතයතුමනි. අපට 

ශම්ො කි න්න ශෙනො. ජනොරි මාසශව අපි ගිහි්,ලා ඉතා 

ීරරණා්තමක විධි ට සාකච්ඡා කළා. ඒ අෙස්ථාශේ ඖෂධ ෙේග 

12ක් නි හස් කර ගැනීම සඳහා අපට ශඩොලේ මිලි න 7ක් අෙ ය 

ශෙලා තිබුණා. ඒ සඳහා මා්ත  ශකශහළි  රුරක්ෙැ්,ල 

තමතිතුමා්ත  අමාතයාාං ශව නිලධාරිුව්ත මු ්, අමාතයාාං ශව 

නිලධාරින් සමඟ සාකච්ඡා කළා  ජනාධිපති කාේ ාලශවීර. ශම් 

ඖෂධ ටික කි නමින් නි හස් කර ගැනීම සඳහා අපට ශඩොලේ 

මිලි න 7ක් ශ න්න කි ලා අපි ඉ්,ලුො. හවිට හෙකට සිටි මහ 

ෙැාංකුශේ අධිපති අජි්ත නිොඩ් කබ්රා්, මැතිතුමා අශපන් තහුො   

ශඩොලේ මිලි න 7ක් ශනොශෙයි  ඊළඟ කාේතුෙට -මාස තුනකට- 

ශහෝ ශ කට ශකොච්චාර ඕනෑ    කි ලා. ශකශහළි  රුරක්ෙැ්,ල 

තමතිතුමා කිේො  අපට තශමරිකාුව ශඩොලේ මිලි න 110ක් 

පමණ ඕනෑ කි ලා. හතුමා කිේො  ශඩොලේ මිලි න 110 

ශමොකක්     260ක් ශ න්නම් කි ලා.  

හ ා හෙස ශකශහළි  රුරක්ෙැ්,ල තමතිතුමා තවි්,ලා මාධය 

සාකච්ඡාෙක් ති ලා කිේො   'ශඩොලේ පිළිෙඳෙ තති ශෙලා තිශෙන 

ප්ර ්න  අපි විසඳා ග්තතා. අපට ඉතා ශහොඳ ව,ෙොීර ප්රතිචාාර ක් 

ලැබුණා' කි ලා. ගරු නිශ ෝජය කාරක සභාපතිතුමනි  ඊට 

පහුෙැනි  ා මම ෙැලුො  ශඩොලේ මිලි න 260 ශනොශෙයි  ශඩොලේ  

මිලි න 110 ශනොශෙයි  අපි ඒ ඉ්,ලපු ශඩොලේ  මිලි න 7 

ලැශෙනො  කි ලා. අඟහරුො ා ශගණුණා  ෙ ා ා ශගණුණා  

බ්රහස්පතින් ා ශගණුණා  සිකුරා ා ශගණුණා. නමු්ත ඒක ලැබුශණ් 

නැහැ. මම දිගින් දිගටම කථා කළා  මු ්, අමාතයාාං  ට. හහි 

නිලධාරිනි කට මම සිකුරා ා කථා කරලා ශෙොශහොම තදින් 

තහුො  තයි බෙතුමි ලා හ ා අපට ශපොශරොන්ුව ශෙච්චා මු ්, 

ශ න්ශන් නැ්තශ්ත  කි ලා. හතශකොට හතුමි  කිේො   'ඖෂධ 

ෙේග 12ටම මු ්, ශ න්න අමාරුයි   තමතිතුමනි  හකක් ශතෝරලා 

කි න්න පුුෙන් ' කි ලා. හ ා අෙ යෙ තිබුණු ඒ ඖෂධ 12 

ප්රධාන ෙ ශ න් නිේවින් න  සඳහා ශ ො ා ගන්න ඖෂධ. මම 

1051 1052 

————————— 
*  ු සකතකාලගහ තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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හතුමි ට කිේො  'ශම් හක ශෙශහතක් සිහි  නැති කරන හක. 

අශනක් හක සිහි  ගන්න හක   බෙතුමි  මට කි න්න  සිහි  නැති 

කරන හකට  ස්, ලි ශ න්ශන්   සිහි  ගන්න හකට  ස්,ලි 

ශ න්ශන්?' කි ලා. හශහම කථා කරන්න අපට සිේධ ණුණා. අපට ඒ 

ශෙලාශේ මු ්, අමාතයාාං ශ න් ස්,ලි ුවන්ශන් නැහැ. දිගින් 

දිගටම ශම් කාරණ  ගැන මා්ත  ශකශහළි  රුරක්ෙැ්,ල 

තමතිතුමා්ත ගිහි්,ලා සාකච්ඡා කළා. නමු්ත ශඩොලේ ලැබු ශණ් 

නැහැ; ඒ ශපොශරොන්ුව ශෙච්චා මු ්, ලැබුශණ් නැහැ. ශම් 

අේබු ශ න් සි  ට 80ක් සඳහා ෙග කි න්න ඕනෑ කාරණ  තමයි 

අපට  ශඩොලේ සහ අශනකු්ත විශේ  මු ්, ශනොලැබීම. නමු්ත 

හශහම කි ලා අපි නිකම් හිටිශව නැහැ. ඒකට පිළි ම් හැටි ට 

 ශඩොලේ ලො ගැනීම සඳහා අපි ඉ්,ීමමක් කළා  ඉන්දි ාුව ණ  

ආධාර ්රම   ටශ්ත අපට සහන ක් සලසන්න කි ලා. ඒ ොශේම 

ශලෝක  ෙැාංකුශෙන් සහ ආසි ාුව සාංෙේධන ෙැාංකුශෙන් අපි 

ඉ්,ලුො  ඖෂධ ලො ගැනීම සහ අශනකු්ත මෙ ය උපකරණ 

ලො ගැනීම සඳහා අපට ස්,ලි ශ න්න කි ලා. හැෙැයි අලුතින් 

ස්,ලි ශ න්න පුුෙන්කමක් ඒ අෙස්ථාශේ බණුන්ට තිබුශණ් නැහැ. 

ඒ නිසා අපි ශලෝක ෙැාංකුශෙන් සහ ආසි ාුව සාංෙේධන 

ෙැාංකුශෙන් ඉ්,ලුො  ශෙන්ත ෙයාප්ති සඳහා ශෙන් කර තිශෙන 

මු ්, ශහෝ අපට  ලො ශ න්න කි ලා.   බණුන් ඒ  ගැන සලකා 

ෙලා  ීරරණ  කළා  ශෙන්ත ෙයාප්ති සඳහා තිශෙන මු ්,  ඖෂධ 

ලො ගැනීම සඳහා ලො ශ න්න. හැෙැයි අපි ඉ්,ලපු ගමන් 

පහුෙැනි  ා ට ඒ මු ්, ශ න්න ෙැහැ. බණුන්ශේ ල්ලස්ථාන ට ලිපි 

ලි ලා  ඒ ෙයාප්ති ශෙනස් කරලා තමයි ඒ මු ්, ලොගන්න ඕනෑ. 

ඒ සඳහා  ම්කිසි කාල ක් ගත ශෙනො.  

ඊළඟට  ඉන්දි ාුව ණ  ආධාර ්රම   ටශ්ත්ත මු ්, ලො 

ගැනීම සඳහා අපි ජනොරි මාසශව බණුන්  ැුවේත කරලා මු ්, 

ඉ්,ලුොම  අපට මාේතු මාසශව තමයි කිේශේ තශමරිකාුව 

ශඩොලේ මිලි න 200ක උපරිම  මු ලක් ශම් සඳහා ලොශ න්න 

පුුෙන් කි ලා.  රාජය ඖෂධ නීතිගත සාංස්ථාශෙන්   SPC 

හශකන්  අපි මුලින්ම තහුො  බණුන්ට ශකොමපණ මු ලක් අෙ ය  

කි ලා. බණුන් කිේො  අපට තශමරිකාුව ශඩොලේ මිලි න 125ක් 

ඕනෑ ශම් අෙ යතාෙ සපුරා ගැනීම සඳහා කි ලා. ඊළඟට  රාජය 

ඖෂධ නිෂ්පා න සාංස්ථාශෙන් අපි තහුො  ශකොපමණ මු ලක් 

අෙ ය  කි ලා. බණුන් කිේො   අපට  ම්කිසි ප්රමාණ ක් අෙ යයි 

අමුද්රෙය ලො ගැනීම සඳහා කි ලා. ඊට පස්ශසේ අපි ශපෞේගලික 

අාං ශව නිෂ්පා ක න් සඳහා අෙ ය අෙසර  අෙසාන ට ලො 

ුවන්නා. ඒ අුවෙ ශපෞේගලික අාං ශ න් ඖෂධ ශගන්ෙන 

සමාගම්ෙලට  ම්කිසි අෙස්ථාෙක් ලො ුවන්නා. හැෙැයි  ඉන්දි ාුව 

ණ  ආධාර ්රම   ටශ්ත ඖෂධ ලො ගැනීශම්ීර ප්ර ්න  

ගණනාෙක් පැන නැගුණා. ආරම්භශවීර ඒ සැපයුම්කරුෙන් අපට 

කිේො  ඉන්දි ාුව රුපි ්,ෙලින් ශගවීම් ලො ගන්න ෙැහැ. 

ශඩොලේෙලින් විතරයි ගන්න පුුෙන් කි ලා. ඒ ප්ර ්න  

නිරාකරණ  කරගන්න අපට සති ක්  ශ කක් ක්, ගි ා. ඊට 

පස්ශසේ බණුන් කිේො  ඒ සැපයුම්කරුෙන් ගුවශ ුව කරන 

ඉන්දි ාුව ෙැාංකු ශම් පිළිෙඳෙ  ැුවේත ශෙලා නැහැ  ඒ නිසා State 

Bank of India හරහා ඒ අ    ැුවේත කිී මක් අෙ යයි කි ලා. ඊට 

පස්ශසේ අපි  විශේ  කටයුතු අමාතයාාං   හරහා ඒ ඉන්දි ාුව ෙැාංකු 

 ැුවේත කළා; ඉන්දි ාුව ෙලධාරින්  ැුවේත කළා; ඉන්දි ාුව මහ 

ශකොමාසරිස්තුමා  ැුවේත කළා. ඒ අුවමැති  ඉන්දි ාුව 

ෙැාංකුෙලට ලො ශ න්න තේත සති කිහිප ක් ගත ණුණා.  සාමානය 

්රම ට ඖෂධ ලො ගන්නො ොශේ ඖෂධ ශගන හන්න  ්රම ක් 

නැහැ.  අපි ශටන්ඩේ කැඳෙලා   සැපයුම්කරුෙන්  ශතෝරාශගන 

ලාංකාශේ ශෙශළඳ අමාතයාාං  ට  ැුවම් ශ න්න ඕනෑ. ලාංකාශේ 

ශෙශළඳ අමාතයාාං   ඊට පස්ශසේ ඒක මහා භාණ්ඩාගාර ට  න්ො 

 ෙනො. බණුන් ලාංකාශේ ඉන්දි ාුව මහ ශකොමසාරිස ්කාේ ාල ට 

 න්ො  ෙනො. ඊට පස්ශසේ බණුන්ශේ අුවමැති  සහිතෙ නැෙත 

මු ්, අමාතයාාං  ට  න්ො  ෙලා තමයි  ඉන්දි ාෙට  න්ො 

 ෙන්ශන්. ශම්ක ීරේඝ ක්රි ාෙලි ක්. හක නිසා සාමානය 

ක්රි ාෙලි කීර ඖෂධ ලො ගන්නො තරම් ඉක්මනට ඉන්දි ාුව 

ණ  ආධාර ්රම   ටශ්ත ඖෂධ ලො ගැනීශම් හැකි ාෙක් නැහැ. 

ඒ නිසා ශකශනකුට හිශතන්න පුුෙන්  ස්,ලි තිබිලා්ත  ශඩොලේ 

ලැබිලා්ත ඖෂධ ශගනාශේ නැහැ කි ලා. හැෙැයි ඒක ශම් 

ඉන්දි ාුව ණ   ආධාර ්රම    ශලෝක ෙැාංකු ආධාර    ආසි ාුව 

සාංෙේධන ෙැාංකු ආධාර - 

 

ගුණ නිගයෝජය කාරක සභාපතිඥතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, you have two minutes more.  

 
ගුණ නමහයේාචාර්ය) චන්න ජයදුමන මහයේතා  
(மாண்புமிகு (கபராசிாியர்) சன்ன ஜயசுமன)  

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana) 
Sir, I will take two minutes from the Hon. (Dr.) 

Gayashan Nawananda's time.  

ශම් මු ්,  ලොශගන ෙැ  කිී ම සඳහා  ම්කිසි විශ ේෂ කාල 

සීමාෙක් ගත ශෙනො සාමානය ක්රි ාෙලි කට ෙඩා. ඒක ප්රධාන 

ෙ ශ න් ශහේතු කාරණා ණුණා  ශම් ණ  ආධාර ්රම   ටශ්ත 

ඖෂධ ලො ගැනීශම්ීර. නමු්ත මුල අමතක කරන්න හපා. අපට 

සාමානයශ න් මහා භාණ්ඩාගාරශ න් තමයි  ශඩොලේ ලැශෙන්ශන් 

- විශේ  මු ්, ලැශෙන්ශන්- ඒො ශනොලැබීම තමයි  අපට ශම් 

ශෙලාශේ  ම්කිසි ප්ර ්න කට මුහුණ ශ න්න ශෙනො නම්  ඒ 

සඳහා ල්ලික ශහේතුෙ ශෙලා  තිශෙන්ශන්.  

ඒ ොශේම තමයි   අපි රජ  භාර ගන්න අෙස්ථාෙ ශෙනශකොට 

රාජය ඖෂධ නිෂ්පා න සාංස්ථාෙ  සහ බණුන්ශේ ෙේධ ෙයාපාර 

ඖෂධ ෙේග 65ක් පමණයි ලාංකාෙ තුළ නිෂ්පා න  කරලා ලො 

ුවන්ශන්. අපි අණුරුුව 1 1/2ක් තතුළත හ  ඖෂධ 244ක්  ක්ො 

ෙේධන  කරලා ඒො රාජය අාං ශව ශරෝහ්, සඳහා ලො ශ න්න 

අපට  පුුෙන්කම ලැබුණා. ශම් ඖෂධ 244  ශම් රශට් සා නෙලීර  

නි න්ගත ශරෝග සඳහා ප්රධාන ෙ ශ න් ලො ශ න ඖෂධ ෙෙට 

ප්ත ණුණා. ඒ පි ෙර අපි ශනොග්තතා නම්  අ  ශෙනශකොට ශම් රට 

අමු ශසොශහොනක් ෙෙට ප්ත ශෙලා හමාරයි. ශම් රට ශසේලයින් 

ශෙෝතල ක්ේත නැති ත්ත්තෙ කට ප්ත ශෙන්න තිබුණා. හැෙැයි 

අ  ශසේලයින් ශෙෝතලශව ඉඳන් සෑශහන ඖෂධ ප්රමාණ ක් අශප් 

රට තුළ නිෂ්පා න  කරන්න අපි  පි ෙර ග්තත නිසා තමයි ශම් 

මට්ටමින් හරි අපි රැඳිලා තිශෙන්ශන්. 

ඒ කාරණ ්ත මම කි න්න ඕනෑ. අපි හැම තිස්ශසේම 

නිලධාරින්ශේ  ශේ පාලනා න්ශේ ෙැරදි පමණයි  ැකලා 

කි න්ශන්. නමු්ත  ශම් ග්ත පි ෙර නිසා තමයි  අ  ශම් මට්ටමින් 

ශහෝ ශසෞඛ්ය ක්ශෂේ්ර  පේතොශගන  න්න අපට හැකි ාෙ ලැබී 

තිශෙන්ශන්. ඒ හක්කම නිසි පරිදි  ්තත ශනොලැබීම්ත අපට 

තිශෙන ෙරපතළ ප්ර ්න ක්.  ැනට තිශෙන  ්තත කළමනාකරණ 

පේධති  මිල අධික  අසම්පූේණ  ්තත පේධති ක්. ඒ නිසා ශකොයි 

කාල ට ශකොපමණ ඖෂධ ප්රමාණ ක්  ඕනෑ  කි ා ඒ තුළින් නිසි 

පරිදි  ්තත ලො ගැනීශම් පුුෙන්කමක් අපට නැහැ. ඒ සඳහා  අපි 

නෙ  ්තත පේධති ක් "ස්ෙස්ත" නමින් හඳුන්ො ීර තිශෙනො. අපි 

හිතනො  බක්ශතෝෙේ මාස  ශෙනශකොට ඒ  ්තත පේධති  

සම්පූේණ ශෙයි කි ලා. ඒ  ්තත පේධති  හඳුන්ො ුවන්නාට පව,ෙ 

ශකොයි කාල ට ශකොපමණ ඖෂධ ප්රමාණ ක්  ඕනෑ  කි ා නිසි 

පරිදි තස්තශම්න්තු කරන්න පුුෙන් ශෙයි.  

ගරු නිශ ෝජය කාරක සභාපතිතුමනි  මම විශ ේෂ කාරණ ක් 

කි න්න ඕනෑ. අ  ගරු මන්ත්රීෙරු ශ ශ ශනක් කිේො  

අුවරාධපුරශව  රුශෙකු සේප  ෂ්ට කිී මකට ලක් ශෙලා මි  ගි  

සිේධි  පිළිෙඳෙ. මම හිතන විධි ට ජනමාධය මඟින් ෙැරදි කරුණු 
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සමාජගත කිී ම නිසා සිුව ෙන ෙරපතළ ප්ර ්න ක්  ශම්ක. අශප් 

රශට් ශමොන ශෙලාෙකේත -පව,ගි  කාල සීමාෙ පුරා්ත  අ  ශම් 

ශමොශහොත ෙන විට්ත - ප්රතිවිෂ ඖෂධෙල කිසිම හිඟ ක් නැහැ. 

Antivenom ඖෂධ  ශම් ශමොශහොත ෙන විට්ත මාස හතරකට 

අෙ ය ප්රමාණ ට තිශෙනො. හැෙැයි  ශම් ඖෂධ  ලො ග්තතාට 

පස්ශසේ සි  ට හකක පමණ ප්රමාණ කට ඉතාම  ැි  

අසා්තමිකතාෙක් - anaphylactic shock හකක් - හනො. 

අුවරාධපුරශව ඒ  රුො ඉස්පිරිතාශලට ශගනාොට පව,ෙ ඒ 

ඖෂධ  ලොීරම නිසා තති වූ අසා්තමිකතාෙකින් තමයි මි  ගිහින් 

තිශෙන්ශන්. හැෙැයි  ශම් ශතොරතුර ෙැරදි විධි ට සමාජගත කළා. 

මාධයෙලින් කිේො  ප්රතිවිෂ ඖෂධ - antivenom -  නැති නිසා 

තමයි ඒ  රුො මි  ගිශව කි ලා. ඒශකන් ශමොකක්  ණුශණ්? 

මිනිස්ව, හිතනො  "ඉස්පිරිතාශ්, ප්රතිවිෂ ඖෂධ නැහැ  සේප ා 

 ෂ්ට කළාට ඉස්පිරිතාශලට ශගනිච්චාාට ෙැඩක් නැහැ  ගශම් 

ශමොනො ශහෝ ශගොඩ ශෙ කමක් කරගන්න ඕනෑ" කි ලා. ප්රතිවිෂ 

ඖෂධ නැහැ කි න උපක්,පන  මත  ශරෝගි ා ඉස්පිරිතාශලට 

 රැශගන ශනො ෑම නිසා අ  මරණ කිහිප ක්ම සිුව ශෙලා තිශෙනො. 

ඒ නිසා  අශප් ශසෞඛ්ය පේධති  තුළ ශමොන ශමොශහොතකේත 

ප්රතිවිෂ ඖෂධ නැති ණුශණ් නැහැ කි න හක මම ඉතා ෙග කීශමන් 

කි නො. ශම් ශමොශහොශ්ත්ත අෙ ය ප්රමාණ ට ඒ ඖෂධ 

තිශෙනො.  

ෙටහිර මෙ ය ්රම  අුවෙ සේප විෂට ප්රතිකාර කිී ම 
සම්ෙන්ධශ න් අශප් රට ශලෝකශව ඉතාම සාේථක රටක්. සේප 
 ෂ්ට කිී මකට ලක් ශෙලා සි ශ ශනක් ශගනාශෙෝත  සි  ට   ම 
හකයි පහක් පමණයි මි   න්ශන්. හම නිසා ඒ කරුණු නිෙැරදි 
කරන්න ඕනෑ. ෙළක්ො ගන්න ෙැරි මට්ටශම් අසා්තමිකතාෙක් 
ආොට පස්ශසේ ීවවිත  ශබ්රා ගන්න හක ඉතා අපහව,යි. ඒ ගැන 
මෙ යෙරු  න්නො. ශම් ෙැරදි කරුණු සමාජගත කිී ම නිසා 
 තමයි  ශම් ොශේ ෙැරදි අ හසක් සමාජ  තුළ පැතිරිලා තිශෙන්ශන්. 
හම නිසා මම ඒ මන්ත්රීෙරුන්ශගන් ඉ්,ලා සිටිනො  ප්රතිවිෂ ඖෂධ 
නැහැ කි න කාරණ  මීට පස්ශසේ සඳහන් කරන්න හපා කි ලා. 
ප්රතිවිෂ ඖෂධ ප්රමාණේත පරිදි අශප් ශසෞඛ්ය පේධති  තුළ 
තිශෙනො කි න කාරණ  මම මතක් කරනො. 

ශෙොශහොම ස්තුතියි  ගරු නිශ ෝජය කාරක සභාපතිතුමනි.  
 

ගුණ නිගයෝජය කාරක සභාපතිඥතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

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

Sithadthan. You have eight minutes. 
 

 
 

[பி.ப. 1.21] 

 

ගුණ ධාර්මලිසගම් සේධාාර්ථන් මහයේතා 
(மாண்புமிகு தருமலிங்கம் சித்தார்த்தன்) 

(The Hon. Dharmalingam Sithadthan) 
ென்றி, தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்ககள! 

கெற்கறய தினம் இச்சகபயில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சரத் 

வீரகசகர அவர்கள் தமிழ்ச் சமூகத்கத எச்சாிக்கக தசய்யும் 

வககயில், சிங்கள தபௌத்த மக்களின் தபாறுகமக்கும் 

எல்கலயுண்டு; அவர்கள் அந்த எல்கலகயத் தாண்டி 

விடுவார்கள் என்ற கருத்துப்பட கபசியிருந்தார். ெீதிமன்ற 

உத்தரகவயும் மீறி குருந்தூர் மகலயில் புத்தர் சிகலகய ெிறுவ 

முயற்சித்தகபாது, அகத மறிப்பதற்காக அங்கு பாராளுமன்ற 

உறுப்பினர்களான கொகராதலிங்கம், தசல்வராஜா 

ககஜந்திரன் மற்றும் முன்னாள் வட மாகாண அகமச்சர் 

கந்கதயா சிவகெசன் ஆகிகயாாின் தகலகமயில் ஒரு தபாிய 

கபாராட்டம் ெடாத்தப்பட்டது. அதன் விகளவாக 

அச்தசயற்பாடு ெிறுத்தப்பட்டது. அதகன கமயமாக கவத்கத 

தகளரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சரத் வீரகசகர அவர்கள் 

அந்தக் கருத்கதச் தசால்லியிருக்கிறார். குருந்தூர் மகலயின் 

உண்கம ெிகல என்ன என்பகதக் கூறகவண்டும் 

என்பதற்காக ொன் இன்கறய விவாதத் தகலப்புக்கு 

அப்பாற்தசன்று கபச விரும்புகிகறன். பாராளுமன்ற 

உறுப்பினர் சரத் வீரகசகர அவர்களுகடய கபச்சு மிகவும் 

ஆக்கராஷமாக இருந்தது. இப்படியான கபச்சுக்கள்தான் 

கடந்த காலங்களில் இந்த ொட்டிகல ஓர் இன முறுககல 

உருவாக்கி, பாாியததாரு கபார் இடம்தபறக் காரணமாக 

அகமந்தன. அந்த யுத்தம்தான் இன்கறய தபாருளாதார 

தெருக்கடிக்கும் ொட்டின் வங்குகராத்து ெிகலக்குமான 

காரணங்களில் மிக முக்கிய காரணமாக அகமந்திருக்கிறது 

என்பது அவருக்குத் ததாியாமல் இருக்கிறது. இத்தககய இன, 

மத முரண்பாடுககளத் தூண்டுகின்ற கபச்சுக்கள் ொட்கட 

தமன்கமலும் அைிவுப் பாகதக்கு இட்டுச் தசல்லகவ 

வைிவகுக்கும். 

தபௌத்த சிங்கள மக்கள் வாழ்ந்திராத ஒரு பிரகதசத்தில் 

தபௌத்தம் சார்ந்த அைிபாடுகள் கண்டுபிடிக்கப்படுமானால், 

அவற்கற மரபுாிகமச் சின்னமாகப் பாதுகாப்பகத 

ெியாயமானது. அகதவிடுத்து, பகைய பண்பாட்டுக்குாிய 

சின்னங்ககள மீளுருவாக்கம் தசய்து, அவ்விடங்ககள 

வைிபாட்டுத்தலங்களாக மாற்றுவது எவ்வககயிலும் ஏற்புகட 

யதல்ல. ததால்லியல் சட்டங்ககளகயா, ெகடமுகறககளகயா 

பின்பற்றாமல், இவ்வாறு வைிபாட்டுத்தலங்ககள 

உருவாக்குவது, அங்கு திட்டமிட்டு தபௌத்த சிங்களக் 

குடிகயற்றங்ககள ஏற்படுத்துவதற்கான கால்ககாள் ஆகும். 

இது இனங்களுக்கிகடகய முரண்பாடு ககள வளர்த்து 

ொட்கட அைிவுப் பாகதக்குள் இட்டுச் தசல்லுகமதயாைிய, 

ொட்கட முன்கனற்றகவா, ொட்டில் ஐக்கியத்கதக் 

கட்டிதயழுப்பகவா வைிவகுக்காது. இதகன ொங்கள் 

அகனவரும் ென்றாக உணர்ந்துதகாள்ள கவண்டும்.  

அநுராதபுரத்தில் திராவிடக் கட்டடக்ககல மரபில் 

கட்டப்பட்ட 20இற்கும் கமற்பட்ட கசவ ஆலய இடிபாடுகள் 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. அவ்வாலயங்கள் கதசிய மரபுாிகமச் 

சின்னங்களாகக் கருதப்பட்டனகவ ஒைிய, அகவ 

மீளுருவாக்கம் தசய்யப்பட்டு அங்கு கசவக் ககாவில்கள் 

உருவாக்கப்படவில்கல. அகதகபால், தபாலன்னறுகவயில் 

12 கசவக் ககாவில்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. அகவ 

கூடப் புதுப்பிக்கப்படவில்கல. அகவ ததன்னிந்திய 

"மகாயாண" தபௌத்த ககல மரபுக்குாியகவ. இலங்ககயின் 

மூத்த ததால்லியல் அறிஞர்களான கபராசிாியர் பரண 

விதாரண, ெந்தா விஜயகசகர, கசனக பண்டார கபான்றவர்கள் 

இலங்ககயின் வடக்கு, கிைக்குப் பிரகதசங்களில் காணப்படும் 

தபௌத்த கட்டடக்ககல மரபுகள் ததன்னிந்தியாவுக்குாியகவ 

எனச் சந்கதகத்துக்கிடமின்றிக் குறிப்பிட்டுள்ளனர். பாலி - 

சிங்கள இலக்கியங்களில்கூட, குருந்துமகலயானது 

"குருந்தலூர்" எனக் குறிப்பிடப்பட்டு, அது தமிழ் மக்கள் சார்ந்த 

ஓர் இடமாக அகடயாளப்படுத்தப்பட்டிருப்பகதக் காணலாம்.  
 

ගුණ නමහයේාචාර්ය) චන්න ජයදුමන මහයේතා  
(மாண்புமிகு (கபராசிாியர்) சன்ன ஜயசுமன)  

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගුණ නිගයෝජය කාරක සභාපතිඥතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
What is the point of Order, Hon. Member? 
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[ගරු (මහාචාාේ ) චාන්න ජ ව,මන  මහතා  
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ගුණ නමහයේාචාර්ය) චන්න ජයදුමන මහයේතා  
(மாண்புமிகு (கபராசிாியர்) சன்ன ஜயசுமன)  

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana) 

Sir, with all due respect, what the Hon. Member is 
mentioning is not related to today’s Debate. මම බෙතුමාට 
ශ ෝජනා කරනො  ශම් කාරණ  අපි ශෙන  ෙසක සාකච්ඡා 
කරමු කි ලා. ශමොක   කුරුඳුමශ්, විහාරශව  ා ක සභාශේ 
මම්ත සිටිනො. ඒ පුරාෙස්තුෙලින් ඉතා පැහැදිලිෙ ශපනී  නො  
ඒ සිේධස්ථාන  පිළිෙඳ -  [ොධා කිී මක්  

 

ගුණ නිගයෝජය කාරක සභාපතිඥතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you very much. Hon. Sithadthan, could you 

please speak with relevance to the Debate today? 
 

ගුණ ධාර්මලිසගම් සේධාාර්ථන් මහයේතා 
(மாண்புமிகு தருமலிங்கம் சித்தார்த்தன்) 

(The Hon. Dharmalingam Sithadthan) 

Sir, I said at the beginning that I know that today’s 
Debate is on a different subject, but since I did not get 
time to speak yesterday, I have to reply to that on behalf 
of our people because I want to set the record straight. 
Otherwise, his version will go. That is not fair. Is it not?   

1815இல் அரச அதிகாாியாகவிருந்த லூயிஸ் என்ற 

ஆங்கிகலயர் குருந்தலூாில் இந்து ஆலயங்களின் இடிபாடு 

ககள ெந்தியுடன் கண்டதாக அறிக்ககதயான்றில் குறிப் 

பிட்டுள்ளார். எது எவ்வாறாயினும், மத அகடயாளமானது ஓர் 

இனத்தின் அகடயாளமாகாது. தபௌத்த மதத்தின் கதாற்றுவாய் 

இந்துசமயம்தான். இலங்ககயில் தபௌத்தம் ஆரம்பத்தில் 

தமிைர்களாகலகய பின்பற்றப்பட்டது என்பதற்கான சான்றா 

தாரங்கள் ெிகறயகவ உண்டு. உண்கமயிகல தபௌத்த மதத்கத 

ஆரம்பத்தில் பின்பற்றியவர்கள் தமிைர்கள்! அந்ெிகல 

மாறியதற்குக் காரணம், இலங்கக சுதந்திரமகடந்த பின்பு 

ஏற்பட்ட "சிங்கள தபௌத்தம்" என்ற ெிகலப்பாடுதான். உலகம் 

முழுவதும் தபௌத்தம் இருக்கிறது. ஆனால், அங்தகல்லாம் 

தமாைியுடன் கசர்ந்து மதம் கபசப்படுவதில்கல. ெிச்சயமாக 

ொங்கள் எந்த மதத்திற்கும் எதிரானவர்கள் அல்லர்.  

என்னுகடய தபயகர அதற்குச் சான்று பகரும். தகளரவ 

அகமச்சர் அவர்கள் கூறிய விடயம் எனக்குப் புாிகிறது. ொன் 

வைக்கமாக விடயதானத்துடன் ததாடர்புபடுத்தித்தான் 

கபசுகவன். ஆனால், இன்று எனக்கு கவறு வைி ததாிய 

வில்கல. ஏதனனில், இந்த விடயத்கதப் பற்றிக் கட்டாயம் 

கபசிகய ஆககவண்டும். அதனால்தான் விடயதானத்துக்குப் 

புறம்பாகப்  கபசுகிகறன். தமிழ் மன்னர்கள் தபௌத்த 

ககாவில்ககளக் கட்டியிருப்பதுடன், அவற்றுக்குத் கதகவயான 

உதவிககளப் பாாியளவிகல தசய்தும் இருக்கிறார்கள். இது 

ததாடர்பான குறிப்புக்கள் கல்தவட்டுக்களிகல இருக்கின்றன.  

அகதகபால, சிங்கள மன்னர்கள் கசவக் ககாவில்ககளக் 

கட்டியிருப்பதுடன், அவற்றின் வளர்ச்சிக்கும் உதவியிருக் 

கிறார்கள். எனக்கு இன்னும் இரண்டு ெிமிடங்ககள 

உள்ளபடியால், அது ததாடர்பில் detailsஆக தசால்ல 

முடியாதுள்ளது. அவர்கள் மதத்கதயும் தமாைிகயயும் 

ஒன்றாகப் பார்க்கவில்கல. அகதத்தான் ொனும் இங்கு 

வலியுறுத்த விரும்புகிகறன். தயவுதசய்து, இனிகமலாவது 

இனவாதப் கபச்சுக்ககளப் கபசுவகத தவிர்ந்துதகாள்ளுங்கள்! 

இந்த ொட்டில் ெடந்து முடிந்த யுத்தத்தில் ொங்களும் 

சம்பந்தப்பட்டிருந்கதாம். இன்று ஒன்றுபட்ட இலங்ககக்குள் 

ொங்கள் அகனவரும் ஒற்றுகமயாக வாை கவண்டும் என 

விரும்புகிகறாம். அப்படியானததாரு  சூைகல உருவாக்கி 

னால், இன்று இச்சகபயில் விவாதிக்கப்பட்டுக் தகாண்டிருக் 

கின்ற சுகாதாரம் சம்பந்தமான பிரச்சிகனககளப் பற்றி 

ொங்கள் தபாியளவிகல கபச கவண்டிய கதகவ ஏற்படாது. 

இந்த ொடு யுத்தத்தினால்தான் கூடுதலாக அைிந்திருக்கிறது. 

ஆககயால், ொங்கள் அகனவரும் ஒற்றுகமயுடன் ஒகர ொட்டு 

மக்களாக வாழ்வதற்கான சூழ்ெிகல உருவாக்கப்பட 

கவண்டும். இந்த ொட்கட ஆளுகின்றவர்கள் - அவர்கள் எந்தக் 

கட்சிகயச் சார்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் சாி - தமிழ் 

மக்களுகடய ெியாயமான ககாாிக்ககககளப் பூர்த்தி 

தசய்வதன்மூலம் அச்சூழ்ெிகல உருவாக்கப்பட கவண்டும். 

அப்படியான சூழ்ெிகல உருவாக்கப்பட்டால்,  இரண்டு 

இனங்களும் கசர்ந்து இந்த ொட்கடச் சாியான முகறயிகல 

கட்டிதயழுப்ப முடியும். அதற்கு ெிச்சயமாக ெீங்கள் 

அகனவரும் தசவிதகாடுக்க கவண்டும். தகௌரவ சரத் 

வீரகசகர அவர்களின் குறித்த கருத்தானது, தமிழ் மக்கள் 

மத்தியிகல பாாிய பாதிப்கப ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. 

ஆககயால், இப்படியான கபச்சுக்ககளப் கபசுவகத ெிறுத்தி, 

ஒற்றுகமகயப் பற்றிகய கபச கவண்டும் எனக் ககட்டு, எனது 

உகரகய முடித்துக்தகாள்கின்கறன். ென்றி. வணக்கம்.  
 

ගුණ නිගයෝජය කාරක සභාපතිඥතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Next, the Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana. You have 

nine minutes. 
 
 

[අ.භා. 1.10  

 

ගුණ නවවදය) රගම්ෂක පතිඥරණ මහයේතා නවැවිලි කර්මාන්ත 

අමාතය සහයේ කර්මාන්ත අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாெிதி) ரகமஷ் பதிரண - 

தபருந்கதாட்டக் ககத்ததாைில் அகமச்சரும் ககத்ததாைில் 

அகமச்சரும்) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana - Minister of  Plantation 
Industries and Minister of Industries) 

ගරු නිශ ෝජය කාරක සභාපතිතුමනි  ශසෞඛ්ය ක්ශෂේ්ර  

පිළිෙඳෙ සාකච්ඡා කරන අ  සභාෙ ක්, තෙන අෙස්ථාශේ 

විො ශවීර  විරුේධ පක්ෂශව ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා ෙේතමාන 

ශසෞඛ්ය අේබු   පිළිෙඳේත  ආේථික අේබු   පිළිෙඳේත කථා 

කළා.  

අශප් ගරු ශසෞඛ්ය තමතිතුමා තෙ ශමොශහොතකින් කථා 

කරනො. ඒ ොශේම හිටපු ශසෞඛ්ය තමති චාන්න ජ ව,මන 

මැතිතුමා ශෙොශහොම පැහැදිලිෙ ප්රකා  කළා  හක කාරණ ක්. 

හතුමා ඉදිරිප්ත කළ ඒ කරුණ අුවෙ  ඖෂධ හිඟ ක් පිළිෙඳෙ 

අනි ත බි ක් තති කර ගන්න හපා කි ලා අපි ශම් රශට් 

ජනතාෙශගන් කාරුි කෙ ඉ්,ලා සිටිනො.   ම් පමණක ඖෂධ 

හිඟ ක් අශප් රශට් තිබුණා. නමු්ත ීවවිත ආරක්ෂක  අතයෙ ය 

ඖෂධ තතුු සි ලු ඖෂධ ෙේග ප්රමාණේත ශලස ෙේතමානශව 

රජශව ශරෝහ්, සතුෙ තිශෙනො. සමහර විට ශසෞඛ්ය 

අමාතයාාං ශව මෙ ය සැපයුම් අාං   ශහෝ රාජය ඖෂධ නීතිගත 

සාංස්ථාශේ  ්තත පේධතිෙල ඖෂධ හිඟ ක් පිළිෙඳෙ සඳහන්ෙ 

තිබුණ්ත  රශට් සමස්ත ශරෝහ්, පේධති  තුළ කළමනාකරණ  

කර ගත හැකි ආකාර ට ඖෂධ ප්රමාණේතෙ තිශෙනො කි න 

කාරණ  අපි මතක් කර සිටිනො.  

ගරු චාන්න ජ ව,මන හිටපු තමතිතුමා සඳහන් කළ පරිදි  

අුවරාධපුරශවීර සේපශ කු  ෂ්ට කිී ශමන් අොසනාෙන්ත ශලස 

මි  ගි   රුොශේ මරණ ට පා ක ණුශණ් ඖෂධ හිඟ ක් ශනොෙ 
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පාේලිශම්න්තුෙ 

ත්තතටම allergic reaction හකක්  හශහම නැ්තනම් ප්රතික්රි ාෙක් 

කි න කාරණ ්ත ඉතා පැහැදිලිෙ සටහන් ශෙලා තිශෙනො.  ඉදිරි 

සති ශ ක තුනක කාල  තුළ තතැම් ඖෂධෙල  ම් ප්රමාණ කට 

හිඟ ක් පෙතින්න ඉඩ තිබුණ්ත  ඒ හිඟ  මඟ හරො ගැනීශම් 

කටයුතු කළමනාකරණ  කර ගත හැකි මට්ටමින් විශේ  ප්ර ාන 

සහ විවිධ ආ තන මඟින් මු ්, ප්රතිපා න සප ා ීර තිශෙනො. රජ  

හැටි ට මු ්, අමාතයාාං   මඟිුව්ත ශමම ඖෂධ සහ ශසෞඛ්ය 

ශසේො පේතොශගන  ෑම සඳහා උපරිම  ා ක්තෙ  ලො ශ නො  

කි න කාරණ  නැෙත නැෙත්ත මම මතක් කරනො.  

ගරු නිශ ෝජය කාරක සභාපතිතුමනි  අපි ශම් අෙස්ථාශේීර 

ශසෞඛ්ය අාං  ට ස්තුතිෙන්ත ශෙනො. ෙේතමානශවීර්ත ශසෞඛ්ය 

අාං ශව නිරත සි ලුශ නා -ශහ  ශහදි න්  මෙ යෙරු  අනිකු්ත 

කාේ  මණ්ඩල- උපරිමශ න් කටයුතු කරනො. විශ ේෂශ න් 

ශකොශරෝනා අේබු    ැෙැන්ත ශේ ොචාක ක් ෙෙට පරිෙේතන  

වීමට ඉඩ කඩ තිබුණ්ත  බණුශන් ේ කැපවීම නිසා ඉතා සාධනී  

මට්ටමින් හම අේබු   විසඳීශම් කටයුතු කළමනාකරණ  

කරග්තතා. ඒ ශෙුවශෙන් රශට් නා ක්තෙ  -අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමා- තතුු ශසෞඛ්ය අාං  ොශේම ආරක්ෂක අාං   සිුව 

කළ කැප කිී ම්ත අපි ශම් අෙසථ්ාශේීර සිහිප්ත කරන්න අෙ යයි.  

ශම් රශට් ශකොශරෝනා ෙසාංගත  පැෙැති කාලශවීර කණුරුේත 

ඖෂධ  බක්සිජන්  තඳන් හිඟශෙලා අනෙ ය ශලස පීඩන ට ප්ත 

ණුශණ් නැහැ. ශසෞඛ්ය අාං   උපරිම  ා ක්තෙ  ලො ීරලා  ඒ 

කටයුතු කළමනාකරණ  කළා. ඒ කාරණ ්ත අපි ශම් අෙස්ථාශේීර 

ශගෞරෙශ න් සිහිප්ත කරනො. ශකොශරෝනා ෙසාංගත  පාලන  

කිී ශම් කටයුතු  ඉතා ශහොඳින් කළමනාකරණ  කරග්තත්ත  ඉතා 

ශකටි කාල ක් තුළ අොසනාෙන්ත ශලස ආේථික අේබු  ක් 

මතුවීම හමුශේ නැෙත්ත ශසෞඛ්ය සහ අනිකු්ත අාං ෙල අේබු  ක් 

මතු ශෙමින් තිශෙනො. රටට අෙ ය ඖෂධ ශගන්ො ගැනීමට අපට 

ශඩොලේ මිලි න 50ක්  100ක්  ශහො ා ගන්න ෙැරි තයි  ගෑසේලට 

මාසිකෙ ශඩොලේ මිලි න 50ක් ශහො ා ගන්න ෙැරි තයි කි න 

කාරණා පිළිෙඳෙ රශට් හැම ශකශනකුම කථා කරනො. ඊශව 

සමාජ මාධය හරහා කථා ෙනො  ැක්කා  රශට් අපන න ආ ා ම 

මාස කට ආසන්න ෙ ශ න් ශඩොලේ බිලි න ක් නම්  මැයි 

මාසශව ශඩොලේ මිලි න 100ක් විශේ  ශප්රේෂණ හැටි ට ලැබුණා 

නම්  ශඩොලේ මිලි න 50ක්   100ක්   200ක්   100ක් රටට 

නැ්තශ්ත තයි කි න කාරණ ; ඉන්ධන ශහො ා ගන්න ශඩවාලේ 

මිලි න 500ක් නැ්තශ්ත තයි කි න කාරණ . ශම් කාරණා සෑම 

ශකශනකුම අහනො. ශම් කරුණ පිළිෙඳෙ  ම්කිසි පැහැදිලි 

කිී මක් කරන්න ඕනෑ.  

අ  උශේ විම්, වීරොං  මන්ත්රීතුමා කිේො  "ශම්ශකදි 

විනිවි භාෙශ න් යුතුෙ කටයුතු කරනො කි න හක රටට 

ශපන්ෙමු. ඒ ශෙුවශෙන් විරුේධ පක්ෂ නා කතුමන්ලා තතුු සෑම 

ශකශනකුම හකතු කරශගන අරමු ලක් නැ්තනම් භාර ක් හ මු" 

කි ලා. ගරු නිශ ෝජය කාරක සභාපතිතුමනි  පක්ෂ-විපක්ෂ සෑම 

ශේ පාලනා කුටම හක ොශේ ශම් විශේචාන හ්,ල ෙනො. ශම් 

මන්ත්රීෙරු 225ශ නාම  පාේලිශම්න්තුෙට හපා  කි ලා අ  ජනතා 

හඬක් නැඟිලා තිශෙනො. ඒ නිසා වි ්ෙසනී ්තෙ  ෙඩා්ත පැහැදිලි 

ෙන අයුරින් හෙැනි අරමු ලක් ශහෝ භාරකාර මණ්ඩල ක් ප්ත කළ 

යු්තශ්ත්ත මහ ෙැාංකුශේ අධීක්ෂණ  හා බණුන්ශේ නා ක්තෙ  

 ටශ්තයි කි ා මා ශ ෝජනා කරනො.  

මම්ත තමතිෙරශ කු  වූ  ෙශසේ ඉඳලා සෑම විටම කි පු 

කාරණ ක් තිශෙනො. ශ්ත  රෙේ  ශපෝ, තතුු කේමාන්තෙලින් 

ගි  අණුරුේශේ අපට ශඩොලේ බිලි න හතරක ආ ා මක් ලැබි  

යුතුයි කි ා සටහන්ශෙලා තිබුණා. හැෙැයි  අපි ශම් ශඩොලේ 

බිලි න හතර සඳහන් කරන්ශන් අශප් අපන නෙල ෙටිනාකම 

හැටි ට පමණයි. ශඩොලේ බිලි න හතශරන් ශ්රී ලාංකාෙට 

ශකොපමණ මු ලක් නැෙත ලැබුණා  කි න කාරණ  පිළිෙඳෙ 

පැහැදිලි  ්තත ශ්රී ලාංකා මහ ෙැාංකුෙ සතුෙ ශමශතක් ක්, තිබුශණ් 

නැහැ. හ  ඉතා අොසනාෙන්ත ත්ත්තෙ ක්. 

මා ඉතා ෙග කීශමන් ශම් කාරණ  කි න්ශන්. අපි හැම  ාම 

කි නො ොශේ  රශට් අපන නෙලින් රටට මු ්, හැටි ට 

ශකොපමණ ප්රමාණ ක් ලැබුණා  කි න කාරණ  ඉතා 

මතශේ ා්තමකයි. ඒ නිසා අපි අලු්ත මහ ෙැාංකු අධිපතිතුමාට 

ශ ෝජනාෙක් කර තිශෙනො. හතුමා ඊට අ ාළ කටයුතු ශම් ෙන 

විට ආරම්භ කර තිශෙනො. ශ්රී ලාංකා ඉතිහාසශව ප්රථම ෙතාෙට  

2022 ුනනි මාසශව සිට export proceeds monitoring mechanism 

හකක් හරහා රටට ලැශෙන අපන න ආ ා ම් පිළිෙඳ පැහැදිලි 

ෙග තුග - ශතොරතුරු - හකතු ශෙනො. පව,ගි  මාසෙල්ත - 

උ ාහරණ ක් හැටි ට 2022 මාේතු මාසශව - ලාංකාශේ ෙැාංකු 

පේධති ට ශකොතරම් මු ලක් ලැබුණා  කි න කාරණ  පිළිෙඳ 

පැහැදිලි සටහනක් නැහැ.  

පව,ගි  කාලශව මාසිකෙ රටට ලැබුණු අපන න ආ ා ශමන් 

සි  ට 25ක් මහ ෙැාංකුෙ ලො ග්තතා. පව,ගි  මාසශවීර බණුන්ට 

ලැබී තිබුශණ් ශඩොලේ මිලි න 75ක් විතරයි. මහ ෙැාංකුෙට පව,ගි  

සමස්ත මාස  පුරාම ලැබුශණ් ශඩොලේ මිලි න 75යි. ඒ මු ල  

ලැබුණු මුු අපන න ආ ා මින් හත ශරන් හකක් නම් රටට ලැබී 

තිශෙන සමස්ත අපන න ආ ා ම ශඩොලේ මිලි න 100යි. 

හැෙැයි  ත්තත ත්ත්තෙ  ශමොකක් ? ඒ ශඩොලේ මිලි න 100ක් 

ලැශෙන්ශන් ශකොශහොම ? අශප් ොේක ක අපන න ආ ා ම 

ශඩොලේ බිලි න 12ක් ණුණාට ආන න වි  ම ශඩොලේ බිලි න 

20ක්  22ක් ශෙනො. තඟලුම් අපන නශ න් අපි සටහන් කරන 

ශඩොලේ බිලි න 5.6ක ආ ා ශමන්  තඟලුම් කේමාන්තශව 

ආන න සඳහා පමණක් ශඩොලේ බිලි න තුනක් ෙැ  ශෙලා 

තිශෙනො. ඒ කි න්ශන්  තඟලුම් කේමාන්තශ න් අපන න 

ආ ා ම් හැටි ට  ම් ප්රමාණ ක් ලැබුණාට හතැනින්ම ශකොටසක් 

හම කේමාන්තශව ආන න සඳහා ෙැ  ශෙලා තිශෙනො. තඟලුම් 

ක්ශෂේ්ර  සම්ෙන්ධශ න් පමණක් ෙැලුේත  මාසිකෙ ආන න 

ශෙුවශෙන් ෙැ  කරන මු ල ශඩොලේ මිලි න 200කට ආසන්නයි. 

ඊට අමතරෙ අශනකු්ත අතයෙ ය අමුද්රෙය ආන න  සඳහා 

ශඩොලේ මිලි න 100ට ෙැි  ප්රමාණ කු්ත  විශේ  රටෙල 

අධයාපන  ලෙන  රුෙන් ශෙුවශෙන් මාසිකෙ ශඩොලේ මිලි න 

100කට ෙැි  ප්රමාණ කු්ත ෙැ  ශෙනො. 

හශහම ෙැලුොම  ශම් රටට ලැබිලා තිශෙන ආසන්න ෙ ශ න් 

ශඩොලේ බිලි න ක මු ලින් මාසිකෙ අඩු ගණශන් සි  ට 70ක් 

පමණ රටට හනො තති කි ා අපි හිතනො. හශහම ෙැලුශෙෝත  

ශඩොලේ මිලි න 700ක් ලැශෙන්න ඕනෑ. නමු්ත  ෙැාංකු පේධති  

තමුන්ශේ ෙගකීම් ඉුව කරනො. උ ාහරණ ක් හැටි ට  බණුන් 

විසින් විේත කරන ල  පව,ගි  ණ ෙර ලිපි සඳහා බණුන් මාසිකෙ 

මිලි න 100ක්  400ක්  ැනටම්ත මු ්, ශගෙනො. ඒ නිසා සමහර 

ෙැාංකුෙලින් මහ ෙැාංකුෙට පව,ගි  මාස කිහිප  තිස්ශසේ හක 

ශඩොලර ක්ේත ලැබිලා නැහැ. ඒ නිසා තමයි පව,ගි  මාසශව මහ 

ෙැාංකුෙට ශඩොලේ මිලි න 75කට ආසන්න ප්රමාණ ක් ලැබුශණ්. 

ඒ නිසා තමයි ශම් අේබු   විසඳීශම් කටයුතු කළමනාකරණ  කර 

ගැනීම සම්ෙන්ධශ න් පැහැදිලි ගැටලුෙක් මතු ශෙලා තිශෙන්ශන්. 

ඒ නිසායි අප ශ ෝජනා කරන්ශන්  විනිවි භාෙ ක් අෙ යයි 

කි ලා. මහ ෙැාංකුෙ ශම්  ම්  ම් ශතොරතුරු රහසය ෙෙ ප්රකා  කර 

තිශෙනො. හැෙැයි  ශම් ආ තන විනිවි  ශපශනනව,ලුභාෙශ න් 

කටයුතු කරන්න අෙ යයි. හශහම නැ්තනම් අොසනාෙට ශම් 

සි ලු ශචාෝ නා හ්,ල ෙන්ශන් ශේ පාලනා න්ට. පව,ගි  

කාලශව ග්ත ණ  ප්රමාණ  ශකොපමණ   මාසිකෙ ශගවි  යුතු 

ණ  ප්රමාණ  ශකොපමණ   රටට ලැශෙන විශේ  ශප්රේෂණෙල 

1059 1060 

[ගරු (මෙ ය) රශම්ෂ් පතිරණ මහතා  
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ප්රමාණ  ශකොපමණ   අපන න ආ ා ශම් හැටි ට ෙැාංකු 

පේධති ට ලැශෙන ප්රමාණ  ශකොපමණ  කි ා පැහැදිලිෙ මාසික 

සටහනක් ඉදිරිප්ත කරනො නම්  රශට් ජනතාෙට ෙඩා්ත ශහොඳින් 

ත්තත ත්ත්තෙ  ෙලා ගන්න පුුෙන්. රට හැටි ට අප ණ  ශගවීම් 

නතර කළාට පව,ගි  මාස තුනක කාල  තිස්ශසේ අපි අන්තේ 

ජාතික ල්ලය අරමු ශලන් ග්ත ණ   ඒ ොශේම ශලෝක ෙැාංකුශෙන් 

ග්ත ණ   multilateral agenciesෙලින්  ආසි ාුව සාංෙේධන 

ෙැාංකුෙ තතුු ආ තනෙලින් ග්ත ණ  ශගවීම දිගටම කරනො. 

පව,ගි  මාස තුනක කාල  තිස්ශසේ හම ණ  සඳහා තශමරිකාුව 

ශඩොලේ මිලි න 161ක ප්රමාණ ක් මහ ෙැාංකුෙ ශගො තිශෙනො. 

ඒ නිසා ශම් අේබු   කළමනාකරණ  කරන්නට ගරු විම්, 

වීරොං  මැතිතුමා සඳහන් කළා ොශේම විනිවි  

ශපශනනව,ලුභාෙශව mechanism හකක්  හශහම නැ්තනම්  ්තත 

පේධති ක් රශට් ජනතාෙට ශපන්ෙන්න්ත අෙ යයි. හශහම 

ශනොණුශණෝත  ශම් මු ්, විවිධ අාං  මඟින් අ ථා ශලස 

කළමනාකරණ  කරනො කි න හැඟීමක් ජනතාෙ තුළ තති 

ශෙනො. හැෙැයි  සතය ත්ත්තෙ  ඒක ශනොශෙයි. ශම් ණ  ශගවීම්  

පැරැි  ෙගකීම්  ආන න වි  ම් ආදි  ශගන ෙැලුොට පස්ශසේ 

කළමනාකරණ  ඉතා අපහව, ත්ත්තෙ ට ප්ත ශෙලා තිශෙනො. 

ඉතින් ඒ කරුණ සඳහන් කරන ගමන් විනිවි  

ශපශනනව,ලුභාෙශ න් ඒ කටයුතු කරන්න අෙ යයි කි න 

කාරණ  මා සඳහන් කරනො.  

අපි ශම් ශමොශහොශ්ත සාකච්ඡා කරන්ශන් ශසෞඛ්ය ක්ශෂේ්ර ට 

සම්ෙන්ධ කාරණ ක් නිසා මම ඒ පිළිෙඳ්ත කි න්න අෙ යයි. 

ලාංකාශේ ශසෞඛ්ය පේධති ට 1948 සිට ෙේතමාන   ක්ො වි ාල 

රාජය ආශ ෝජන ක් කර තිශෙනො. ඒ නිසා තමයි ශම් රශට් 

ශසෞඛ්ය පේධති  ශම් ආකාරශ න් දියුණු ශෙලා තිශෙන්ශන්. 

ශමොන අඩු පාඩු තිබුණ්ත පැෙැති රජ න් සි ්,ල ඒ යුතුකම ඉෂ්ට 

කර තිශෙනො. ගරු නිශ ෝජය කාරක සභාපතිතුමනි  ඒ නිසා 

තමයි අ  ශම් රශට් ශරෝහ්,ෙල තිශෙන තඳන් ප්රමාණ  පො ෙැි  

ශෙලා තිශෙන්ශන්.  අප නි හස ලෙන ශකොට -1948 ීර- අශප් රශට් 

ශරෝහ්,ෙල  තඳන්  18 000ක් විතර ප්රමාණ ක් තමයි තිබුශණ්. අ  

ෙන විට ඒ ප්රමාණ  ශෙශහවින් ෙැි  ශෙලා තිශෙනො. අ  ඒ 

සාංඛ්යාෙ 80 000ක්  ක්ො ෙැි  ශෙලා තිශෙනො. හ ා ශම් රශට් 

මෙ යෙරුන් හිටිශව 701 ශ ශනකු පමණයි. අ  මෙ යෙරුන් 

සාංඛ්යාෙ 18 110ක්  ක්ො ෙැි  ශෙලා තිශෙනො. හ ා ශම් රශට් 

ශහදි න්  907 ශ ශනකු පමණයි සිටිශව. නමු්ත  අ  ශහදි න් 

සාංඛ්යාෙ 18 270  ක්ො ෙැි  ශෙලා තිශෙනො. හ ා ශම් රශට් 

මෙ ය වි යාල තිබුශණ් 01යි. අ  මෙ ය වි යාල 11ක්  ක්ො ෙැි  

ශෙලා තිශෙනො. ඒ නිසා ශමොන අඩු පාඩු තිබුණ්ත ශසෞඛ්ය 

ක්ශෂේ්ර  දියුණු ශෙලා තිශෙනො. ශම් අණුරුේශේ ශම් රශට් 

ශකොශරෝනා අේබු    ආේථික අේබු   තති ණුණ්ත  නි හස් ශ්රී 

ලාංකාශේ ශසෞඛ්ය පේධති  ශෙුවශෙන් ශම් රශට් වි ාල 

ආශ ෝජන ක් කර තිශෙනො. හහි ප්රතිලල ජනතාෙට ලැශෙනො. 

ඒ නිසා තමයි මාත් මරණ  ළ රු මරණ අඩු ශෙලා ශම් රශට් 

ජනතාෙශේ ආයු කාල  ෙැි  ශෙලා තිශෙන්ශන්; ශලෝකශව 

තිශෙන ඕනෑම සාංකීේණ  ලය කේම ක් ලාංකාශේ ශරෝහලකට 

ගිහි්,ලා නි හශසේ  ශනොමිලශව කර ගැනීශම් අෙස්ථාෙ ශම් රශට් 

ජනතාෙට ලැබිලා තිශෙන්ශන්. ඒ අෙස්ථා තේත පුු්, කරනො 

මිස  දියුණු කරනො මිස ආපව, අදින්න කාටේත අෙ යතාෙක් ශහෝ 

හැකි ාෙක් ශහෝ නැහැ. ශසෞඛ්ය ක්ශෂේ්ර   ක්තිම්ත කරන්න අපි 

කටයුතු කරනො. හැෙැයි  ශම් අොසනාෙන්ත කාල  තුළ ඒ 

ශෙුවශෙන් මෙ යෙරුන්ට  අශනකු්ත කාේ  මණ්ඩලෙලට ලො 

ශ න්න පුුෙන් උ ේ උපකාර කරන්න්ත රජ  හැටි ට පුුෙන් 

උපරිමශ න් අප කටයුතු කරනො කි න කාරණ  සඳහන් 

කරමින් මා නිහඬ ශෙනො.   

ස්තුතියි. 

ගුණ නිගයෝජය කාරක සභාපතිඥතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. (Prof.) Charitha Herath. 

You have seven minutes. 
 

 

[අ.භා. 1.40  

 

ගුණ නමහයේාචාර්ය) චරිත ගහයේේරත් මහයේතා 
(மாண்புமிகு (கபராசிாியர்) சாித்த கஹரத்)  

(The Hon. (Prof.) Charitha Herath) 

ගරු නිශ ෝජය කාරක සභාපතිතුමනි  අ  සභාෙ ක්, තැබීශම් 

අෙස්ථාශේ අප සිුව කරන්ශන් ශම් රශට් ශසෞඛ්ය පේධති  හා 

සම්ෙන්ධ කරග්ත ඉතා ෙැ ග්ත විො  ක්. මම ශෙශහවින්ම සතුුව 

ශෙනො  ශම් ශමොශහොශ්ත ඒ පිළිෙඳෙ ෙචාන කිහිප ක් ප්රකා  

කරන්න අෙස්ථාෙ ලැබීම ගැන.  

මම ල්ලික ෙ ශ න් ක්,පනා කරන්ශන් අශප් රශට් නි හස් 

අධයාපන ්ත  නි හස් ශසෞඛ්ය ශසේෙ ්ත කි න ශ ක විශ ේෂශ න් 

 ට්ත විජිතකරණශ න් පව,ෙ අප හ න අලු්ත රශට් ඉතාම 

ෙැ ග්ත  ධනා්තමක රාජය  න්්රණ ශ කක් වූ ෙෙයි. අපි ඒ ෙෙ 

පිළිශගන තිබුණා. ඉදිරි ට්ත හ  හශසේම පිළිගත යුතුෙ තිශෙනො. 

මට ශපර කථා කළ ගරු රශම්ෂ ්පතිරණ තමතිතුමා කිේො ොශේ  

නි හසට පව,ෙ ශම් ක්ශෂේ්ර ශ ශකහිම අප ලෙපු ජ ග්රහණ 

රාශි ක් තිශෙනො. අපි හ  පිළිගත යුතුෙ තිශෙනො. හැෙැයි  ශම් 

ක්ශෂේ්ර ශ කම නවීකරණ  වීම සම්ෙන්ධෙ අෙධාන  ශ ොමු කළ 

යුතුයි. මා කි න්ශන් මෙ ය  ැුවම ගැන ශනොශෙයි. මෙ ය 

ක්ශෂේ්රශව අ ශේ  ැුවම ලො ගැනීශම් ්රම වි ්ෙවි යාලෙල  

ශලෝකශව විශ ේෂා ආ තනෙල රසා නාගාරෙල තිශෙනො. 

 ැුවම ලො ගැනීශම් ්රම නම් අලු්ත ශෙලා තති. 

හැෙැයි  ශම් මෙ ය ක්ශෂේ්රශව කළමනාකරණ ආක්ති   

මෙ ය ක්ශෂේ්රශව management processes කි න ඒො අලු්ත 

කිී ම පිළිෙඳ ෙරපතළ සාකච්ඡාෙක් අප ශම් සභාශේ්ත  ඒ ොශේම 

ශම ට පිටතින් තිශෙන විධා ක අමාතය ුරර මට්ටමිුව්ත කළ 

යුතුෙ තිශෙනො. අශප් රශට් ශසෞඛ්ය ක්ශෂේ්රශව මෙ ය  ැුවම  

ශහ   ැුවම  රසා නාගාර  ැුවම  විශ ේෂා  ැුවම ශහොඳින් 

ෙේධන  වීම පිළිෙඳ ගැටලුෙක් නැහැ. හැෙැයි  ඒ ශසේෙ  

 න්්රණ ක් විධි ට සමාජගත වීශම්ීර අප ඒ  න්්රණ  අලු්ත කර 

තිශෙනො   ප්රතිසාංස්කරණ  කර තිශෙනො   නවීන ශලෝක ට  

නවීන ත්ත්තෙ ට ගැළශපන පරිදි හ  කර තිශෙනො   කි ා 

හිතන්න අපට  සිුව ශෙලා තිශෙනො. ශම  අධයාපන ට්ත 

හශසේමයි. නමු්ත  අ  ශසෞඛ්ය  ගැන කථා කරන නිසා අපි අ  ඒ 

ගැනයි ක්,පනා කරන්න ඕනෑ.  

මම පව,ගි   ෙසේල ශපොුව ෙයාපාර පිළිෙඳ කාරක සභාෙ - 

COPE හක - හරහා විශ ේෂශ න්ම ශම් රශට් ශෙශහ්ත සම්ෙන්ධ 

ප්ර ්න  ගැන ශසො ා ෙැලුො. මෙ යෙරු ගණනාෙක් ශම් ගරු 

සභාශේ්ත ඉන්නො. ගරු නිශ ෝජය කාරක සභාපතිතුමනි  ශම් 

රශට් ශෙශහ්ත සම්ෙන්ධෙ තිශෙන හක් ප්ර ්න ක් මා කි න්නම්. 

අශප් රශට්  ශෙශහ්ත තිශෙන්ශන් ශකොශහේ   තිශෙන්ශන් ශකොච්චාර 

ප්රමාණ ක්   කි ා system හකක් තතුශළේ ශසො ා ගන්න අපට 

හරිම අමාරුයි. හ  system හකක් තතුශළේ ශසො ා ගන්න ෙැහැ 

කි ලා කිේේත ෙැරැේ ක් නැහැ. මා ළඟ  ්තත තිශෙනො. නමු්ත  

අශප් රශට් ශම් ක්ශෂේ්ර ට වි ාල මු ලක් ෙැ  කර තිශෙනො. 

ශසෞඛ්ය රාජය අමාතයාාං   ීරපු  ්තත අුවෙ ෙැලුශෙෝත  ශම් 

ක්ශෂේ්ර  ශෙුවශෙන් හක තාක්ෂි ක ආ තන කට රුපි ්, 

524 768 258ක් ශගො තිශෙනො  ශම් system හක හ න්න. 

හැෙැයි  අ ්ත අපි  න්ශන් නැහැ  උතුරු මැ  පළාශ්ත අසේ, 

ශරෝහශ්, ශකොච්චාර ශෙශහ්ත තිශෙනො   කි ලා. කාට හරි තේක 

1061 1062 



පාේලිශම්න්තුෙ 

කරන්න පුුෙන්  "අපි හ   න්නො" කි ලා. මම පැහැදිලිෙ 

කි නො  අශප් රට තතුශළේ තිශෙන ශෙශහ්තෙල ත්ත්තෙ  

ශමොකක්  කි ා ශසෞඛ්ය තමතිතුමාට  ශසෞඛ්ය අමාතයාාං ශව 

ශ්,කම්තුමාට  ශසෞඛ්ය ශසේො අධයක්ෂ ජනරා්,තුමාට ශම් 

ශමොශහොශ්ත පැහැදිලිෙ කි න්න ෙැරි ෙෙ. නමු්ත  මහ ෙැාංකුෙට අ  

හැන් ෑෙ ෙන විට කි න්න පුුෙන් ෙැාංකු පේධති ට අ  ලැබිච්චා 

foreign currency අුවෙ  ඒ ඒ රශට් ශඩොලේ කී    ශ න් කී    

Pound Sterling කී   කි ලා. ශපෞේගලික අාං  ට හැර  මහ 

ෙැාංකුෙට හැන් ෑෙට computer system හක ෙලා  කි න්න 

පුුෙන්  රශට් ෙැාංකු පේධති  හරහා රටට ආපු  රට තුළ තිශෙන 

සි ලු currency සම්ෙන්ධශ න්. අශප් ශසෞඛ්ය ක්ශෂේ්ර ට අප 

ශෙොශහෝ ෙැ  කිී ම් කළ්ත  ඖෂධ ශෙ ා හරින්ශන් ශකොශහොම   

ඒො stock ශෙන්ශන් ශකොතැන   තිශෙන්ශන් ශකොතැන  කි න 

හක සම්ෙන්ධෙ කි න්න තරම්  ක්තිම්ත  ැුවමක්ේත  ඒ 

ශෙුවශෙන් සහශ ෝග ක්  ලො ගත හැකි පේධති ක්ේත අපට 

නැහැ. ශම්කයි ත්තත ත්ත්තෙ . ශම්ක ශෙනස් කරන්න ඕනෑ. අපි 

ඒ සඳහා මහන්සි ශෙන්න ඕනෑ. කාශේේත ෙැරැේ ක් විධි ට 

ශනොශෙයි මා ශම  කි න්ශන්. ශම්ක ශලොකු ප්ර ්න ක්. මම ඉතාම 

පැහැදිලිෙ කි නො  සමහර ශෙශහ්ත සමහර තැන්ෙල අසාංවිධිත 

ශලස  අසාංවිධානා්තමක ශලස  අසම්පූේණ ශලස තිශෙන ෙෙ. ඒ 

ශෙශහ්ත ශකොශහේට   න්ශන් කි න හක පිළිෙඳෙ ශෙශහ්ත order 

කරන අ   න්ශන් නැහැ. ඒ ශෙශහ්ත සම්ෙන්ධශ න් 

විශ ේෂශ න්ම Medical Supplies Division - MSD - හකට්ත  

State Pharmaceuticals Corporation - SPC - හකට්ත ෙඩා්ත 

 ක්තිම්ත  ්තත කළමනාකරණ පේධති ක් අප ලො දි  යුතුෙ 

තිශෙනො. රටක් විධි ට National Health Service - NHS - 

අතින් අප පැරදිලා තිශෙන්ශන්  පස්සට ගිහි්,ලා තිශෙන්ශන් 

මෙ යෙරුන්ශේ  ැුවම අතින් ශනොශෙයි  ශහ  ශහදි න්ශේ  ැුවම 

අතින් ශනොශෙයි. අප පස්සට ගිහි්,ලා තිශෙන්ශන් management 

service හක පැ්තශතන්. Management service හක පැ්තශතන් අපි 

ඉස්සරහට තවි්,ලා නැහැ. ශමන්න ශම් නිසායි අප ශකොච්චාර මු ්, 

ආශ ෝජන  කළ්ත ශම් අාං ශව ශම්  න්්රණ  ෙහිරෙ ා ගි්,ලා 

ොශේ ශෙන්ශන්. අපි හක හක්ශකනාට ශ ොස් කි ා ගන්නො. අපි 

MRI හකට ශචාෝ නාෙ ශේනො; NMRA හකට ශචාෝ නාෙ 

ශේනො; MSD හකට ශචාෝ නාෙ  ශේනො; හශහම නැ්තනම්  SPC 

හකට ශචාෝ නාෙ ශේනො; හශහම්ත නැ්තනම්  ශසෞඛ්ය 

අමාතයාාං  ට ශචාෝ නාෙ ශේනො. ශම් බක්ශකෝම හකිශනකාට 

ශචාෝ නා කර ගන්ශන් ඒ අ  අතර නි මිත පේධති ක් නැති 

නිසායි. අපි  න්ශන් නැහැ  රට තතුශළේ ශම් ශමොශහොශ්ත ශකොච්චාර 

ශෙශහ්ත තිශෙනො   ශකොච්චාර ප්රමාණ කට තිශෙනො   ශකොයි 

ශකොයි තැන්ෙල තිශෙනො   ශකොයි ශකොයි විධි ට තිශෙනො   

ජනතාෙට ශකොච්චාර ශෙ ලා තිශෙනො  කි ලා. මෙ යෙරශ කු 

ශනොණුණ්ත COPE හශක් සභාපතිෙර ා විධි ට කටයුතු කරන ශම් 

කාල  තුළ මට ශපශනන ඉතාම පැහැදිලි කාරණ ක්  ශම . ගරු 

ශසෞඛ්ය තමතිතුමනි  ශම් ක්ශෂේ්ර ට වි  ම් කරන්න ඕනෑ. 

ශම්කට වි  ම් කිී ශම් ෙැරැේ ක් නැහැ. හැෙැයි  අපි ශම් පේධති  

 ක්තිම්තෙ ඉස්සරහට ශේන්න ඕනෑ.  

NMRA හක හැුවශේ ශසේනක බිබිශ්, ප්රතිප්තති  ඉස්සරහට 

ශගන  න්න.  

නමු්ත මම  න්ශන් නැහැ  ඒ ප්රතිප්තති  ඉස්සරහට  න්න 

පුුෙන් ආක්ති ක හ  තිශෙනො  කි ලා. විශ ේෂශ න්ම 1970 

ආණ්ඩුෙ ශගනාපු ඉතාම ධනා්තමක  ප්රගතිය ලි  විප්ලෙකාී  ප නම 

ශසෞඛ්ය  ක්ශෂේ්ර  තුළ නිේමාණ  කරන්නයි ශසේනක බිබිශ්, 

ප්රතිප්තති  ඉදිරි ට ශගනාශේ. ඒ ප්රතිප්තති  ඉතාම ෙැ ග්ත 

ජ ග්රහණ ක් විධි ට පිළිගන්නො නම්  පව,ගි  රජ  - අපට 

ඉස්ශස්,ලා හිටපු රජ  - NMRA හක තති කිී ම පිළිෙඳෙ අශප් 

ශගෞරෙ  බණුන්ට ලොශ න ගමන් හ  ඉදිරි ට ශගන  න්න්ත 

ීරරණා්තමකෙ මැදිහ්ත ශෙන්න ඕනෑ.  

ගරු නිශ ෝජය කාරක සභාපතිතුමනි  මම ඉතාම 

කනගාුවශෙන් ණුණ්ත ශම් කාරණ  කි න්න ඕනෑ. අශප් 

academic ක්ශෂේ්රශව හිටපු සමහර අ  ශම්ශක් හිටි ා. ඒ අ  

ශහොඳ විශ ේෂාශ ෝ ශෙන්න පුුෙන්. හැෙැයි  සමහර ශෙලාෙට 

pragmatic, practical go-gettersලා ශම්ොට ශගශනන්න අපට සිුව 

ශෙනො. හශහම ශනොකශළෝත ශසේනක බිබිශ්, ප්රතිප්තති  ලිඛිතෙ 

ශකොච්චාර ශහොඳ ණුණ්ත ප්රාශ ෝගිෙ ශහොඳ මට්ටමකට ශගශනන්න 

අපට ෙැරි ශෙනො  ගරු නිශ ෝජය කාරක සභාපතිතුමනි. ඒ නිසා 

ශසෞඛ්ය ක්ශෂේ්ර  ඉදිරි ට ශගන  ාම  සඳහා ඒ ශසෞඛ්ය ාාන   

 ැුවම  ශසෞඛ්ය විශ ේෂාභාෙ  අෙ යයි කි න හක අපි 

පිළිගන්නො.  ක්තිම්ත management service හකක් තතුශළේ 

ශසෞඛ්ය ක්ශෂේ්රශව  න්්රණ   ක්තිම්ත කිී ශමන් විතරයි නි හස් 

ශසෞඛ්ය ශසේෙශව සැෙෑ ප්රතිලල  ඈත ශහොශරොේපතාශන්  

වීරකැටිශව  කන්කසන්තුශේ  Batticaloaෙල සිටින ජනතාෙට්ත 

හක ශලස ගමන් කරන්ශන්.  ප්රතිප්තති හ න ශම් සභාේත  අශනක් 

පැ්තශතන් විධා ක ෙල  ක්රි ා්තමක කරන අමාතයාාං  ්ත හකතු 

ශෙලා ඒක කරන්න පුුෙන් ප්රතිප්තතිම  ශෙනසකට රට ශගන 

ගිශ ෝත  බ්රිතානයශව ොශේ NHS හක ඉහළම තැනකට 

ශගශනන්න පුුෙන් රටක් ෙෙට ශම් රට ප්ත කරන්න පුුෙන් 

ශෙයි කි ලා මම වි ්ොස කරනො. ශම් සි ලු කටයුතු කරන්න 

හැකි ශේොයි පතමින්  ගරු තමතිතුමනි  බෙතුමාට මශේ ශුභ 

පැතුම් පිරිනමමින් මා නිහඬ ශෙනො.  

ස්තුතියි. 

 
ගුණ නිගයෝජය කාරක සභාපතිඥතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Sivagnanam Shritharan. 

You have 16 minutes.   
 
 

[பி.ப. 1.48] 

 

ගුණ සවාානම් ශ්රීතරන් මහයේතා 
(மாண்புமிகு சிவஞானம் சிறீதரன்)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  

தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்ககள, 

இன்கறய தினம் ெகடதபறுகின்ற சுகாதாரம் ததாடர்பான 

சகப ஒத்திகவப்புகவகளப் பிகரரகணமீதான விவாதத்தில் 

கலந்துதகாண்டு எனக்கும் உகரயாற்றுவதற்குச் சந்தர்ப்பம்  

வைங்கியகமக்கு முதலில் உங்களுக்கு ென்றிகயத் ததாிவித்துக் 

தகாள்கிகறன்.  

எமது ொடு பாாிய தபாருளாதார தெருக்கடிகயச் சந்தித் 

திருக்கின்ற இந்த கெரத்தில், ொட்டிலுள்ள சகல துகறகளும் 

ஸ்தம்பிதம் அகடந்திருக்கின்றன. குறிப்பாக, எாிதபாருளுக் 

காக மக்கள் ததருக்களிகல வாிகசகளில் காத்து ெிற்க 

கவண்டிய ெிகல ஏற்பட்டுள்ளது. அவ்வாறு வாிகசகளில் 

காத்துெின்றவர்களில் 09க்கும் கமற்பட்டவர்கள் இதுவகர 

மரணமகடந்திருக்கிறார்கள். இந்த மரணங்களும் ொட்டின் 

தபாருளாதார வீழ்ச்சியும் ொட்டு மக்களின் சுகாதார 

ெடவடிக்கககள் ததாடர்பில் பல ககள்விககள எழுப்பி 

யிருக்கின்றன. 

அண்கமயில் யாழ்ப்பாணக் குடாொட்டிகல விசர்ொய்க் 

கடிக்கான மருந்து இன்கம காரணமாக சிறுவன் ஒருவன் 

உயிாிைந்தான் என்ற தசய்திகய ொங்கள் பத்திாிகக 
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வாயிலாகப் படித்கதாம். விசர்ொய்க்கடியால் பாதிக்கப்பட்டு 

கவத்தியசாகலக்குச் தசன்றவர்களிடம், "தற்கபாது ஊசி 

கபாடமுடியாது; ஒரு கிைகம கைித்து வாருங்கள்" என்று 

தசால்லி அவர்கள் திருப்பி அனுப்பப்பட்ட சம்பவங்கள் யாழ். 

மாவட்டத்திலுள்ள கவத்தியசாகலகளிகல ெகடதபற்றிருக் 

கின்றன. வடக்கு, கிைக்கில் மட்டுமல்ல, ொடு பூராவுமுள்ள 

கவத்தியசாகலகளில் மருந்துப் தபாருட்களுக்கான 

தட்டுப்பாடு ெிலவுகிறது. குறிப்பாக, பாம்புக்கடிக்கான ASV, 
விசர்ொய்க்கடிக்கான ARV கபான்றவற்றுக்கான தட்டுப்பாடு 

வடக்கு, கிைக்கிலுள்ள கவத்தியசாகலகளில் பாாியளவில் 

காணப்படுகிறது. இந்ெிகலகம ததாடர்ந்தால் அல்லது 

விசர்ொய்க்கடிக்கான ஊசி சாியான முகறயிகல வைங்கப் 

படாமல் இருந்தால்,  அதனால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் 

சிலகவகள குகரக்கத் ததாடங்கிவிடுவார்கள். ஆககவ, 

சாியான முகறயிகல இதற்கான கவத்தியம் தசய்யப்பட 

கவண்டும்.  

தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கள் இங்கு இருக்கின்றபடியால், 

ொன் ஒரு விடயத்கதப் பதிவுதசய்துதகாள்ள விரும்புகிகறன். 

அண்கமயில் கவத்திய ெியமனங்கள் வைங்கப்பட்டன. சில 

இடங்களுக்கு கவத்தியர்கள் ெியமிக்கப்பட்டுமிருக்கிறார்கள். 

அனகலதீவு, ெயினாதீவு, தெடுந்தீவு கபான்ற இடங்கள் 

தகரவைித் ததாடர்பில்லாத தனித் தனி தீவுகளாகும். மாவட்ட 

கவத்தியசாகலயாக இருந்த தெடுந்தீவு கவத்தியசாகல 

யானது, அதற்கு அடுத்த தரத்திற்குத் தரம் குகறக்கப் 

பட்டிருக்கிறது. தெடுந்தீவுக்குச் சீரான கபாக்குவரத்து வசதிகள் 

இல்கல. இதுவகர பயன்படுத்தப்பட்ட “வடதாரகக” 

படகுகூட, இகடயிகடகயதான் தன்னுகடய கசகவகய 

வைங்குகிறது. இயங்கமுடியாத ெிகலயிலுள்ள “குமுதினி” படகு 

திருத்த கவகலக்காக வல்தவட்டித்துகறக்குக் தகாண்டு 

தசல்லப்பட்டிருக்கிறது. “தெடுந்தாரகக” இயங்கமுடியாத 

ெிகலயில் கிடப்பிகலகய கபாடப்பட்டிருக்கிறது. தெடுந்தீவில் 

இருக்கின்ற மக்ககளப் பாம்பு கடித்தால் அல்லது அவர்களுக்கு 

அவசர மருத்துவ உதவி கதகவப்பட்டால்கூட, 

அவர்களுக்தகன ஒரு படகு அம்புலன்ஸ் கசகவ இல்கல. 

இந்தப் பிரச்சிகன தெடுந்தீவிலுள்ள மக்களுக்கு மட்டுமல்லாது 

ெயினாதீவு, அனகலதீவு, எழுகவதீவு கபான்ற தகரவைித் 

ததாடர்பில்லாத தீவுகளிலுள்ள மக்களுக்கும் இருக்கிறது. 

இவற்றுக்குப் படகு அம்புலன்ஸ் கசகவகய வைங்குமாறு 

ெீண்ட காலமாக ககாாிக்கக முன்கவக்கப்பட்டு 

வருகின்றகபாதிலும்கூட, இதுவகர அது ெிகறகவற்றப் 

படவில்கல. இச்கசகவ இன்கமயால் அந்த மக்கள் பலமுகற 

பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள்.  

தகௌரவ அகமச்சர் அவர்ககள, அங்குள்ள கவத்தியசாகல 

களுக்கு ெிரந்தர கவத்தியர்கள் ெியமிக்கப்படுவதில்கல. 

ொங்கள் யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து தகாழும்புக்கு வருவதுகபால, 

அந்தத் தீவுப் பகுதிகளுக்குச் கசகவக்காகச் தசல்கின்ற 

கவத்தியர்கள், தாதியர்களுக்கு ஒரு சிறப்புக் தகாடுப்பனகவ 

வைங்குங்கள் என்று உங்களுக்கு முன்னர் 2015 - 2019 

வகரயான காலப்பகுதியில் தகௌரவ ராஜித கசனாரத்ன 

அவர்கள் சுகாதார அகமச்சராக இருந்ததபாழுதும் ொங்கள் 

அந்தக் ககாாிக்கககய  முன்கவத்கதாம். ஆனால், 

அதுததாடர்பில் எந்தவித ெடவடிக்ககயும் கமற்தகாள்ளப்பட 

வில்கல. இதன்காரணமாக தீவகப் பகுதிகளில் வாழ்கின்ற 

பலர் மருத்துவ, கல்வித் கதகவகளுக்காக அங்கிருந்து 

தவளிகயறுகின்ற ஒரு துர்ப்பாக்கிய ெிகலகம ஏற்பட்டுள்ளது. 

ஆககயால், தீவகப் பகுதியிலுள்ள கவத்தியசாகலகளிகல 

பணிபுாிகின்ற கவத்தியர்கள், தாதியர்களுக்குச் சிறப்புக் 

தகாடுப்பனதவான்று வைங்கப்பட கவண்டுோ்ம். அப்பகுதிக்கு 

படகு அம்புலன்ஸ் கசகவ ஏற்படுத்தப்பட கவண்டும். அது 

கொயாளர் காவுவண்டியாகப் பயன்படுத்தப்பட கவண்டும். 

அவ்வாறு இருந்தால்தான் அந்த மக்களுக்கான மருத்துவ 

கசகவகயச் சாியான முகறயிகல வைங்க முடியும். இது தீவகப் 

பகுதிகளில் இடம்தபறுவதில்கல.  

யாழ்ப்பாணம், கிளிதொச்சி, வவுனியா, மன்னார், 

முல்கலத்தீவிலுள்ள கவத்தியசாகலககள மட்டுமல்லாது, 

திருககாணமகல, அம்பாகற, மட்டக்களப்பு கபான்ற 

இடங்களிலுள்ள கவத்தியசாகலககளயும் அடிக்கடி ொன் 

பார்கவயிடுகிகறன். ததன்பகுதியிலுள்ள கவத்தியசாகல 

ககள ொன் பார்கவயிடுவதில்கல. அவற்றுக்குப் 

கபாககவண்டிய கதகவயும் எனக்கு ஏற்படவில்கல. ஆனால், 

ொன் பிரதிெிதித்துவப்படுத்துகின்ற மண்ணிகல உள்ள 

கவத்தியசாகலககள ொன் பார்கவயிடுகிகறன். பல 

கவத்தியசாகலகள் இன்றும் இயங்கமுடியாத ெிகலயில் 

இருப்பகத அவதானித்திருக்கிகறன். பண்டத்தாிப்பிகல ஒரு 

கவத்தியசாகல இருக்கிறது. அதற்கான கட்டிடத்கத 

அங்குள்ள மக்கள் தங்களது தசாந்தப் பணத்தின்மூலம் 

அகமத்து, அதற்குாிய தளபாடங்ககளயும் வாங்கி 

கவத்திருக்கிறார்கள். எனினும், அதற்குத் கதகவயான 

கவத்தியர்ககளயும் தாதியர்ககளயும் ெியமித்து, அதகன 

இயக்குவதற்கு அரசாங்கம் ெடவடிக்கக எடுக்கவில்கல. 

இருந்துவிட்டு ஒரு ொள் அல்லது இரண்டு ொட்கள் கவத்தியர் 

ஒருவர் வந்துகபாகின்ற இடமாககவ அது இருக்கிறது. 

அதனால், மருத்துவ கசகவகயப் தபற ஏதாவது 

வைிபிறக்குமா? என்று மாதகல், பண்டத்தாிப்பு பகுதி மக்கள் 

ஏங்கிக்தகாண்டிருக்கிறார்கள். குறிப்பாக, கிளிதொச்சி 

மாவட்டத்தில் இருக்கின்ற பல கவத்தியசாகலகளிகல 

கவத்தியர் பற்றாக்குகற உண்டு. அண்கமயில் வைங்கப்பட்ட 

ெியமனங்கள்மூலம் அந்தப் பற்றாக்குகற ஓரளவுக்கு ெிவர்த்தி 

தசய்யப்பட்டிருப்பதாகச் தசால்லப்படுகிறது.  

ஆனால், வடக்கு மற்றும் கிைக்கு மாகாணங்களில் தாதியர் 

பற்றாக்குகறயானது மிகப் தபாியளவிகல காணப்படுகிறது. 

தகௌரவ அகமச்சர் அவர்ககள, தாதியர் பதவிக்கு 

விண்ணப்பிக்கும் விண்ணப்பதாாிகள் க.தபா.த. உயர் தரத்தில் 

கணிதம் அல்லது விஞ்ஞானப் பிாிவில் சித்தியகடந்திருத்தல் 

கவண்டும் என்பதுடன், க.தபா.த. சாதாரண தரத்தில் 

விஞ்ஞானம் உட்பட தமிழ், ஆங்கிலம், கணிதம் ஆகிய 

பாடங்களில் திறகமச் சித்தி தபற்றிருத்தலும் கவண்டும். 22 

வயதுக்குட்பட்டவர்கள்தான் அதற்கு விண்ணப்பிக்கலா 

தமன்றால், கணிதம் அல்லது விஞ்ஞானப் பிாிவில் 

சித்தியகடந்த 26, 27 வயதுகடயவர்களால் இப்பதவிக்கு 

விண்ணப்பிக்க முடியாது. ெிலவும் தவற்றிடங்களில் ஐந்து 

சதவீதம்தான் ஆண்களுக்கு ஒதுக்கப்படுகிறது. நூறு 

தாதியர்கள் ததாிவுதசய்யப்பட்டால், அதில் ஐந்து ஆண் 

தாதியர்கள்தான் இருப்பார்கள். ஆககயால், இந்த percentage 

அதிகாிக்கப்பட கவண்டும்.  

ஒரு காலத்தில் அரசாங்கம் விகசட ஏற்பாதடான்றினூடாக 

ககல, வர்த்தகப் பிாிவுகளில் சித்தியகடந்தவர்ககளயும் 

தாதியர் பயிற்சிக் கல்லூாிகளிகல அனுமதித்து,  பயிற்சிகய 

முடித்தவர்களுக்கு ெியமனங்ககளயும் வைங்கியது. 

இப்தபாழுது கணித, விஞ்ஞானப் பிாிவுகளில் சித்தியகடந் 

தவர்கள் இப்பதவிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என்று 

தசால்லப்படுகிறது. ஆனால், வயது பிரச்சிகன காரணமாக 

அவர்கள் தவளிகய இருக்கிறார்கள். அதன் காரணமாகத்தான் 

வடக்கு, கிைக்கு மாகாணங்களில் இருக்கின்ற பல கவத்திய 

சாகலகளுக்கு சிங்கள தமாைிமூலமான தாதியர்கள் ெியமிக்கப் 

படுகிறார்கள். ெீங்கள் யாழ். கபாதனா கவத்தியசாகலக்கு 50 

தாதியர்ககளப் புதிதாக ெியமனம் தசய்கின்றகபாது, 
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அங்கிருந்து 52 தாதியர்கள் இடமாற்றம் தபற்று ததன்பகுதிக்கு 

வருகிறார்கள். அவ்வாறு தாதியர்கள் இடமாற்றம் தபற்றுச் 

தசன்றால், எவ்வாறு அங்குள்ள பற்றாக்குகறகயத் தீர்க்க 

முடியும்? ெீங்கள் யாழ். கபாதனா கவத்தியசாகலக்கு 50 

தாதியர்ககள புதிதாக ெியமிக்கின்றகபாது, ஏற்கனகவ அங்கு 

இருக்கின்ற 52 தாதியர்களும் இருந்தால்தான் அந்த 

கவத்தியசாகலயின் ஆளணி - cadre - சாியான முகறயில் 

ெிரப்பப்படும். ெியமிக்கப்படுகின்றவர்களின் எண்ணிக்கககய 

விட தவளிகயறுகின்றவர்களின் எண்ணிக்கக கூடுதலாக 

இருந்தால், ததாடர்ந்தும் அந்த கவத்தியசாகலகளில் தாதியர் 

பற்றாக்குகற இருந்துதகாண்கடதான் இருக்கும். அது தீர்க்க 

முடியாத பிரச்சிகனயாகும். காரணம், ததன்பகுதிகயச் கசர்ந்த 

தாதியர்ககள அங்கு அதிகம் ெியமிக்கப்படுகிறார்கள். அவர்கள் 

2-3 வருடங்கள் கசகவயாற்றி முடிந்தவுடன், தங்களது தசாந்த 

இடங்களுக்கு இடமாற்றம் தபற்றுச் தசல்லப் பார்ப்பார்கள். 

அது பிகையான விடயமல்ல; அப்படித்தான் அவர்கள் 

சிந்திப்பார்கள். ஆககவ, அந்த கவத்தியசாகலகளுக்கு அந்தந்த 

மாவட்டங்ககளச் கசர்ந்தவர்ககள  ெியமிப்பதன்மூலம்தான் 

இப்பிரச்சிகனக்கு உடனடித் தீர்கவக் காண முடியும். 

கொய்க்குாிய மருந்து - medicine - இல்லாத காரணத்தினால் 

தான் கொயாளர்கள் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் என்று ொங்கள் 

தசால்கிகறாம். வட பகுதியிலுள்ள பல கவத்தியசாகலகளில் 

மருத்துவர்களுக்கும் கொயாளர்களுக்கும் இகடயில் தமாைி ஒரு 

பிரச்சிகனயாக இருப்பதால் அதுவும் கொயாளர்ககளப் 

பாதிக்கச் தசய்கின்றது.    

இந்த ொட்டினுகடய அரசியலகமப்புச் சட்டம் இரண்டு 

தமாைிககளயும் அங்கீகாித்திருந்தும், இந்த ொட்டிகல தமாைி 

உாிகம இருந்தும் அகவ கருத்திற்தகாள்ளப்படுவதில்கல. 

தாதியர் ெியமனங்களின்கபாது இலங்ககயிலிருக்கின்ற தமாைி 

அடிப்பகடயிலான விகிதாசாரத்கத ெீங்கள் கருத்திகல 

தகாண்டால், வடக்கு, கிைக்கிகல தமிழ்த் தாதியர்ககள 

ெியமிப்பதில் எந்த இகடயூறும் ஏற்படாததன்றுதான் ொன் 

கருதுகின்கறன். இது மிக முக்கியமான விடயமும்கூட. 

யாழ்ப்பாணத்தில் மட்டுமல்ல, வடக்கு, கிைக்கிகல இருக்கின்ற 

பல கவத்தியசாகலகளில் இவ்வாறான குகறபாடுகள் 

ெிகறயகவ காணப்படுகின்றன. உதாரணத்துக்கு என்னுகடய 

தசாந்த இடமான வட்டக்கச்சியிலுள்ள கவத்தியசாகலகய 

எடுத்துக்தகாள்கவாம். அந்த கவத்தியசாகலக்கு கிட்டத்தட்ட 

ஒரு வருட காலமாக கவத்தியர் இல்கல. இப்தபாழுது 

கவத்தியர் ஒருவர் அங்கு ெியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார். அவர் 

சிங்கள தமாைி கபசுகின்ற ஒரு கவத்தியமாது ஆவார். 

அவருகடய பணிகயப் பாராட்டுகிறார்கள்.  அகத ொன் 

ெிராகாிக்கவில்கல. இப்படியாக அங்குள்ள தபரும்பாலான 

கவத்தியசாகலகளுக்கு ெீண்டகாலமாக ெிரந்தர கவத்தியர் 

ஒருவர் இல்கல.  

அகதகபால், பிரபந்தனாறு கவத்தியசாகல ஆரம்பிக்கப் 

பட்ட ொளிலிருந்து இன்றுவகர கவத்தியர் ஒருவர் இல்லாத 

கவத்தியசாகலயாககவ அது காணப்படுகின்றது. கண்ணகி 

ெகர், பிரபந்தனாறு, புன்கனெீராவி கபான்ற கிராமங்களில் 

வாழுகின்ற பாாிய மக்கள் கூட்டத்துக்காக உருவாக்கப்பட்ட 

கவத்தியசாகலயிகல இன்று கவத்தியர் இல்கல. 

கண்டாவகள கவத்தியசாகலக்கு ெியமிக்கப்பட்ட கவத்தியர் 

தான் பிரபந்தனாறு கவத்தியசாகலயிலும் பகுதிகெரம் 

கடகமயாற்றுகிறார். இவ்வாறு கிளிதொச்சியிகல இருக்கின்ற 

கவத்தியசாகலகளில் பாாிய கவத்தியர் பற்றாக்குகற 

காணப்படுகிறது. இந்த ெிகல மாற்றப்பட கவண்டும். 

இல்லாவிட்டால், அங்கிருக்கின்ற மக்களுகடய ெிகலகம மிக 

கமாசமாகும். சிங்கப்பூர், கஜாோ்மனி மற்றும் ஐகராப்பிய 

ொடுகளில் வாழ்கின்ற தமிைர்கள் தங்களுகடய சுய 

முயற்சியின்மூலமாகச் மருந்துப் தபாருட்ககள வாங்கி 

இங்குள்ள கவத்தியசாகலகளுக்கு அன்பளிப்புச் தசய்திரு க் 

கிறார்கள். அண்கமயில் தசஞ்தசாற்தசல்வர் ஆறு திருமுருகன் 

அவர்கள் சிவனருள் இல்லத்தினூடாக யாழ்ப்பாணப் கபாதனா 

கவத்தியசாகலக்கு மருந்துப் தபாருட்ககளக் ககயளித்தகத  

ொன்  பார்த்கதன்.  

அகதகபால, பிாித்தானியாவிகல வாழுகின்ற யாழ்ப் 

பாணத்கதச் கசர்ந்தவர்களும் மருந்துப் தபாருட்ககளக் 

ககயளித்தார்கள். இவ்வாறு புலம்தபயர் ொடுகளிகல 

வாழுகின்றவர்கள் வடக்கு, கிைக்கிலுள்ள கவத்தியசாகல 

களுக்கு மட்டுமல்லாது, இலங்கக முழுவதிலுமுள்ள 

கவத்தியசாகலகளுக்கும் மருந்துப் தபாருட்ககள 

வைங்குவதற்குத்  தயாராக இருக்கிறார்கள். அதகன ெீங்கள் 

சாியான முகறயிகல அணுக கவண்டும். அதற்கான system 

உங்களிடம் இருக்க கவண்டும். என்தனன்ன மருந்து வகககள் 

தட்டுப்பாடாக இருக்கின்றன என்பது தவளிப்பகடயாகச் 

தசால்லப்பட கவண்டும். மாகாண சகபகள் இயங்காத 

ெிகலயில், அதன் ெிர்வாகத்துக்குட்பட்ட அரச ெிறுவனங்கள் 

ஆளுெருக்குக் கீழ்தான் இயங்கிக்தகாண்டிருக்கின்றன. அதன் 

காரணமாக மாகாண சகபக்குட்பட்ட கவத்தியசாகல 

களுக்குத் கதகவயானவற்கறப் தபற்றுக்தகாள்ளும் 

ெடவடிக்கககள் மிகவும் தாமதமாககவ இடம்தபறுகின்றன. 

அதனால், அந்தந்த கவத்தியசாகலகளின் கதகவகள் சாியான 

முகறயில் ெிகறகவற்றப்படவில்கல என்கின்ற ஆதங்கம் 

அங்குள்ள மக்களிடம் காணப்படுகிறது.  

தகௌரவ அகமச்சர் அவர்ககள!  சுகாதாரம் சம்பந்தப்பட்ட 

விடயத்திகல அந்த மக்கள் அதிகளவு பாதிக்கப்பட்டிருக் 

கிறார்கள். கர்ப்பிணித்தாய்மாருக்கான கபாசாக்கு உணவு 

வைங்குவதிலும், குைந்கதகளுக்கான கபாசாக்கு உணவு 

வைங்குவதிலும் காலதாமதம் காணப்படுகின்றது. இது அந்த 

மக்ககளப் கபாசாக்கின்கமச் சூைலுக்குள் தள்ளிவிடுகிறது. 

தகௌரவ அகமச்சர் அவர்ககள! இலங்ககயிகல கிளிதொச்சி 

மாவட்டம்தான் கபாசாக்கு மட்டத்திகல குகறந்த 

மாவட்டதமனப் புள்ளிவிபரம் தசால்கிறது. அந்த 

மாவட்டத்தில்தான் கபாசாக்கின்கமயால் பாதிக்கப்பட்ட 

வர்கள் அதிகம்  வாழுகிறார்கள்.  

கிளிதொச்சி, யாழ்ப்பாணம் கபான்ற மாவட்டங்களில் 

வாழுகின்ற இகளஞர்கள் மத்தியில் கபாகதப்தபாருள் 

பாவகன திட்டமிட்டவககயில் புகுத்தப்படுகின்றது. 

கபாகதப்தபாருட்களின் பாவகனக்கு அடிகமயானவர் 

களுக்கான - adicts- புனர்வாழ்வு ெிகலயம் அரசாங்கத்தினால் 

இதுவகர யாழ்ப்பாணத்தில் எங்ககயும் உருவாக்கப் 

படவில்கல. கவத்திய கலாெிதி தஜயராஜா அவர்களுகடய 

தபருமுயற்சியினால் கிளிதொச்சியிகல தர்மபுரம் பகுதியில் 

அவ்வாறான ஒரு புனர்வாழ்வு ெிகலயம் உருவாக்கப் 

பட்டிருக்கின்றது. ொன் அங்கு தசன்று அதகன கெரடியாகப் 

பார்த்து அவகரப் பாராட்டியும் இருந்கதன். இகளஞர்ககள 

அதிலும் குறிப்பாக, 14-15 வயதுகடய குருத்துக்ககள அவர் 

மிகவும் வாஞ்கசகயாடு அரவகணத்து அவர்களுக்குப் 

புனர்வாழ்வளிப்பதிகல பாாிய பங்கக ஆற்றுகின்றார்.  

யாழ்ப்பாணத்திகல சில மத ெிறுவனங்கள் மற்றும் தனியார் 

ெிறுவனங்கள் இந்தச் தசயற்பாட்கடக் ககயாளுகின்றன.  

அரசாங்கத்தினூடாக இதற்கான உதவி என்ன? அதற்தகன்று 

வாகனம் வைங்கப்பட்டிருக்கின்றதா? ததன்பகுதியிகல 

இவ்வாறான புனர்வாழ்வு ெிகலயங்கள் அகமக்கப் 
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பட்டிருக்கின்றன; அவற்றுக்தகன கவத்தியர்கள் ெியமிக்கப் 

பட்டிருக்கின்றார்கள்; உாிய வசதிகள் தசய்துதகாடுக்கப் 

பட்டிருக்கின்றன. எனகவ, கபாகதப்தபாருட்களின் பயன் 

பாட்டுக்கு அடிகமயாகின்றவர்கள் அதிகாித்து வருகின்ற 

யாழ்ப்பாண மாவட்டத்திலும் புனர்வாழ்வு ெிகலயதமான்று 

உருவாக்கப்பட்டு, அதனூடாக அத்தககயவர்களுக்குப் புனர் 

வாழ்வளிக்கப்பட கவண்டும்.  

 

ගුණ නිගයෝජය කාරක සභාපතිඥතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Will an Hon. Member propose the 

Hon. Wasantha Yapabandara to the Chair? 

 

ගුණ ගකගහයේිතය රඹුක්වැල්ල මහයේතා නගසෞඛය අමාතය සහයේ 

ජල සම්පාදන අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு தகதஹலிய றம்புக்தவல்ல - சுகாதார அகமச்சரும் 

ெீர் வைங்கல் அகமச்சரும்) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella -  Minister of Health and 
Minister of Water Supply) 

Sir, I propose that the Hon. Wasantha Yapabandara do 
now take the Chair. 
 

ප්රශකනය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුුණව ගුණ නිගයෝජය කාරක සභාපතිඥතුමා මූලාසනගයන් 

ඉවත් ප්ගයන්  ගුණ වසන්ත යාපාබණ්ඩාර මහයේතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் 

அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்று அகலகவ, மாண்புமிகு வசந்த 
யாப்பாபண்டார அவர்கள்  தகலகம வகித்தார்கள்.   

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES 
left the Chair, and  THE HON. WASANTHA YAPABANDARA took the 
Chair. 

 

ගුණ සවාානම් ශ්රීතරන් මහයේතා 
(மாண்புமிகு சிவஞானம் சிறீதரன்)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  
அந்த வககயில், இந்த புனர்வாழ்வு ெிகலயம் அங்கு 

மிகவும் அவசியமான ஒரு கதகவயாக இருப்பதனால், இதற்கு 

உடனடி ெடவடிக்கக கமற்தகாள்ளப்படகவண்டும். 

இதற்தகனத் தனியானததாரு துகற உருவாக்கப்பட்டு 

யாழ்ப்பாண மண்ணிகல அவ்வாறானவர்கள் இனங் 

காணப்பட்டு அவர்களுக்குப் புனர்வாழ்வு அளிக்கப்பட 

கவண்டும். அங்கக பாடசாகல மாணவர்கள் உட்படப் பலர் 

கபாகதப்தபாருட் பாவகனக்கு அடிகமயாகியுள்ளார்கள். 

ொன் அறிந்த பலர் என்னிடம் வந்து, தன்னுகடய தம்பி, 

தன்னுகடய அண்ணண் இவ்வாறு கபாகதப்தபாருள் 

பாவகனயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார்கள் என்பதாக முகறயிடு 

கின்றார்கள். ஒரு தாதிய உத்திகயாகத்தர்கூட, தனது தம்பி 

உட்பட  கிட்டத்தட்ட 8 கபாோ் 'ஐஸ்'ரகப் கபாகதப்தபாருளுக்கு 

அடிகமயாகி இருப்பதாகவும், அதிலிருந்து அவர்ககள 

மீட்தடடுப்பதற்கு என்ன வைி இருக்கின்றது என்று என்னிடம் 

ததாகலகபசியூடாகக் ககட்டார். இது யாழ்ப்பாண மண்ணிகல 

ெடந்தது. ஆனால், கிளிதொச்சியிகல ொன் அத்தககயவர்ககள 

கெரடியாகப் பார்த்திருக்கிகறன். கபாகதப்தபாருள் பாவகன 

இலங்ககயின் பல இடங்களில் ெகடதபற்றாலும், திட்டமிட்ட 

வககயில் இகளஞர்கள் கபாகதப்தபாருளுக்கு அடிகமப்படுத் 

தப்படுகின்றார்கள். இது ஒரு கமாசமான ெிகலகமகய அந்த 

மக்கள் மத்தியில் உருவாக்கிக்தகாண்டிருக்கின்றது. இன்னும் 

தகாஞ்ச ொட்கள் தசன்றால், அவர்கள் மத்தியில் தகாகலகளும் 

வன்முகறகளும் ெிகைலாம். கபாகதப்தபாருளுக்கு அடிகம 

யானவர்களால்தான் அது தசய்யப்பட்டது அல்லது மதுவுக்கு 

அடிகமயானவர்களால்தான் அகவ ெிகழ்தனதவன்று 

அப்கபாது எடுத்த எடுப்பில் சாதாரணமாகச் தசால்லி 

விடுவார்கள். இந்த விடயங்கள் தவளியிகல மிகவும் 

தமன்கபாக்கான விடயங்களாகப் பார்க்கப்படுகின்றன. 

ஆனால், ஒரு சமுதாயம் - ஓர் இனம் தமல்ல தமல்ல யாருக்கும் 

ததாியாமல் அைிக்கப்பட்டுக்தகாண்டிருக்கின்றது. இந்தச் 

சூைல் மாற்றப்படகவண்டும்.   

தகௌரவ அகமச்சர் அவர்ககள! இன்கறக்கு எாி 

தபாருளுக்காக வாிகசயிகல ெிற்கின்றவர்களில் பலர் 

தங்களுக்குள்களகய சண்கடபிடித்துக்தகாள்கிறார்கள். 

தபாலிசாரும் இராணுவத்தினரும் தங்களுக்குள்களகய 

தாக்கிக்தகாள்கின்றார்கள். இதகன ெீங்களும் பார்த்திருப் 

பீர்கள். இவ்வாறாக இந்த ொட்டிகல வன்முகறச் சூைதலான்று 

உருவாக்கப்பட்டுக்தகாண்டு இருக்கின்றது. இந்த ெிகலகம 

எதனால் ஏற்பட்டது என உளவியல் ாீதியாகச் சிந்தித்துப் 

பாருங்கள்! இந்த ொட்டிகல சாியானததாரு தபாருளாதாரத் 

திட்டமிடல் இல்லாகமயால், மக்களுக்குத் கதகவயான 

எாிதபாருகளச் சாியான முகறயில் விெிகயாகிக்க முடியாகம 

யால் இன்று ஆண்கள், தபண்கள், குைந்கதகள், வகயாதி 

பர்கள் என்று அகனவரும் வாிகசயிகல காத்திருக்கின்றார்கள். 

இதனால், வன்முகறச் சூைல் உருவாகின்றது. இவ்வாறு 

வன்முகறயிகல ஈடுபடுகின்றவர்ககள அவதானித்துப் 

பார்த்தீர்கள் என்றால், அவர்களில் பலர் 2-3 ொட்களாக 

வாிகசயில் காத்திருந்தவர்களாகத்தான் இருப்பார்கள். 

இன்னும் சிலர் மது அருந்திய ெிகலயில்தான் வாிகசயில் 

இருப்பார்கள். இதுகூட வன்முகறயின் வடிவத்கத 

அதிகாிக்கிறது. இந்த ொட்டினுகடய அைிவுக்கான காரணமாக 

இது மாறப்கபாகிறது. இதகனத் தடுப்பதற்கு உங்களால் 

என்ன தசய்ய முடியும்? இதற்காக ெீங்கள்  அடிப்பகடயில் 

எவ்வாறான தகாள்ககககள வகுத்திருக்கிறீர்கள்? என்ன 

திட்டங்ககளத் தீட்டியிருக்கிறீர்கள்? இன்று இந்த ொட்டு 

மக்கள் மிக கமாசமாகப் பாதிக்கப்பட்டுக் தகாண்டிருக் 

கிறார்கள். ொன் சிங்கள சககாதரர்களுக்காகவும் இந்த 

இடத்திகல கபசுகிகறன். ொன் யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து 

தகாழும்புக்கு வரும்கபாது, ததன்பகுதியினுகடய பல 

இடங்களில் மக்கள் ெீண்ட வாிகசகளில் காத்திருப்பகதப் 

பார்த்கதன். அங்கு இடம்தபறும் வன்முகறகள், அம்மக்கள் 

எழுப்பும் சத்தம், அம்மக்கள் mediaஇற்கு அளிக்கின்ற 

கபட்டிகள், அகவ ததாடர்பில் ஊடகங்களில் தவளிவரும் 

தசய்திககளப் பார்க்கின்றதபாழுது, இந்த ொடு மிக 

கமாசமான ெிகலக்குப் கபாய்க்தகாண்டிருக்கிறது என்பகத 

ொங்கள் ஒவ்தவாருவரும் புாிந்துதகாள்ளகவண்டும். அப்படிப் 

பட்ட ஒரு காலமாகத்தான் இது இருக்கிறது.  

தகௌரவ அகமச்சர் அவர்ககள, கல்வியும் சுகாதாரமும் ஒரு 

ொட்டினுகடய இரண்டு கண்கள் கபான்றது. ஆனால், இந்த 

ொட்டில் சுகாதாரத் துகறயானது உங்களுகடய ககககள 

விட்டு விலகிச் தசன்றுதகாண்டிருக்கிறது. குறிப்பாக, 

யாழ்ப்பாணம் உட்பட வடக்கு மண்ணில் இருக்கின்ற பல 

இகளஞர், யுவதிகளுகடய வாழ்கக இன்று ககள்விக்குறியாக 

மாறியுள்ளது. இலங்ககயிகல இருக்கின்ற இராணுவத்தினாில் 

கிட்டதட்ட 70 சதவீதமானவர்கள் வடக்கு, கிைக்கு மாகாணங் 

களில் குவிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். தபாலிசாரும் தபருமளவில் 

அங்கிருக்கிறார்கள். கடற்பகடயினர் இருக்கிறார்கள்; 

விமானப் பகடயினர் இருக்கிறார்கள். இந்த ெிகலயில், எப்படி 

ககரளா கஞ்சா ொட்டுக்குள் வருகிறது? எப்படி  கபாகதப் 

தபாருள் ொட்டுக்குள் உலாவருகிறது? இந்த ொட்டிகல 

இருக்கின்றவர்களுகடய ெிகலகம என்ன? யாருகடய 

ஒத்துகைப்பும் இல்லாமல் இந்த விடயங்ககளக் ககயாள 
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முடியாது. இதற்குப் தபாலிசாருகடய ஒத்துகைப்பு இருக்கிறது; 

இராணுவத்தினுகடய ஒத்துகைப்பு இருக்கிறது. தகௌரவ 

அகமச்சர் அவர்ககள, கிளிதொச்சி, முரசுகமாட்கடக்குப் 

பக்கத்தில் இருக்கும் இராணுவ முகாமில் இருக்கின்ற 

'சிமிகயான்' என்ற ஒரு ெபர்தான் ககாரக்கன்கட்டுக் கிராமத் 

திலுள்ள இகளஞர்களுக்கு கபாகதவஸ்கத விெிகயாகிக் 

கிறார். அவர் விெிகயாகிப்பதன்மூலம் 6-7 இகளஞர்கள் 

அங்கிருக்கின்ற வீடுககள அடித்து உகடத்திருக்கிறார்கள். 

ஆனால், அந்த 'சிமிகயான்' இராணுவ முகாமில் இருக்கிறார். 

இராணுவ முகாமிலிருந்து வந்து பகடயணி மாதிாி 

இகளஞர்ககள உருவாக்கி அந்தக்  கிராமத்கதகய அட்டூைியம் 

தசய்கிறார்கள்.   
 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, your time is up. 
 

ගුණ සවාානම් ශ්රීතරන් මහයේතා 
(மாண்புமிகு சிவஞானம் சிறீதரன்)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்ககள, இது 

தசால்லப்படகவண்டிய ஒரு விடயமாகும். இது இந்த ொட்டில் 

ெடக்கிற மிகப் தபாிய அெியாயமாகும். அங்கு மக்கள் 

வாழ்வதற்கு அச்சப்படுகிறார்கள். இவ்வாறான தசயல்களுக்கு 

இராணுவத்தினரும்  தபாலிசாரும் உடந்கதயாக இருக் 

கிறார்கள். தயவுதசய்து இதற்கு உடனடியாக ெடவடிக்கக 

எடுங்கள். சுகாதாரம் பற்றிப் கபசுகின்றகபாது, இந்த 

விடயத்திகனயும் கவனத்திதலடுக்குமாறு கூறி,  ெிகறவு 

தசய்கிகறன்.  
 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Next, the Hon. Keheliya Rambukwella. You have 22 

minutes.  
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ගුණ ගකගහයේිතය රඹුක්වැල්ල මහයේතා නගසෞඛය අමාතය සහයේ 

ජල සම්පාදන අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு தகதஹலிய றம்புக்தவல்ல - சுகாதார அகமச்சரும் 

ெீர் வைங்கல் அகமச்சரும்) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella -  Minister of Health and 
Minister of Water Supply) 

ල්ලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ශසෞඛ්ය ක්ශෂේ්ර  සම්ෙන්ධෙ 
කථා කරන සභාෙ ක්, තැබීශම් විො  ට ශම් ෙනශතක් සම්ෙන්ධ 
වූ ගරු මැති තමතිෙරු සි ලුශ නාම ඉතාම ෙටිනා  ෙැ ග්ත අ හස් 
ගණනාෙක් ඉදිරිප්ත කළා. ශමහිීර විශ ේෂශ න්ම සඳහන් කරන්න 
ඕනෑ  සැලව,ම් නිේමාණ  කරනශකොට ශම් අ හස් අතශේ ඉදිරිප්ත 
වූ මැ  කාීමන සහ ීරේඝ කාීමන ශ ෝජනා පිළිෙඳ කරුණුෙලට 
අශප් අෙධාන  ශ ොමු කරන්නට කැමැති ෙෙ.  මහාචාාේ  චාරිත 
ශහේර්ත මැතිතුමා්ත  අශනකු්ත කථිකයිුව්ත මැ  කාීමන හා ීරේඝ 
කාීමන ෙැඩ පිළිශෙළ  ක්රි ා්තමක කිී මට අ හස් ඉදිරිප්ත කශළේ 
ෙඩා ලල ායී  ප්රශ ෝජනේත ශසෞඛ්ය ශසේෙ ක් රශට් ජනතාෙට 
ලො ීරශම් අරමුණු තතිෙයි. ඒ නිසා මා නැෙත ෙරක් ඒ 
සි ලුශ නාට ස්තුතිෙන්ත ශෙනො.  

ල්ලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ෙේතමාන ත්ත්තෙ  ගැන 

කථා කරනශකොට ශම් කරුණු අතශේීර කි ැශෙච්චා  ම්  ම් කරුණු 

නිෙැරදි කිී ම මශේ ෙගකීමක් හා යුතුකමක් කි ලා මා වි ්ොස 

කරනො. පළමුශෙන්ම  අපි ෙේතමාන ත්ත්තෙ  වි ්ශ්,ෂණ  

කශළෝත  හ ට ප්රධානම ශහේතුෙ ණුශණ් අපට තිබුණු විශේ  

විනිම  හිඟකම සහ ඒ විශේ  විනිම  හිඟකම හක්ක තති වූ 

ආේථික අේබු   ශේ පාලන අේබු  ක් කරා ීරේඝ වීමයි. හහි 

ප්රතිලල තමයි අපි ශම්  කින්ශන්. ආේථික ෙැඩ පිළිශෙළ තුළ  

විශ ේෂශ න්ම විශේ  විනිම  ප්ර ්නශවීර අපට අි  ක් පස්සට 

ගන්න සිේධ ශෙලා තිබුණා. හිටපු ශසෞඛ්ය රාජය අමාතය 

මහාචාාේ  චාන්න ජ ව,මන මැතිතුමාශේ කථාශේීර හතුමා ඒ ගැන 

ප්රකා  කළා. ඒ නිසා මා හ  නැෙත කි න්නට ශම  අෙස්ථාෙක් 

කර ගන්ශන් නැහැ. ඒ කාල  තුළ හෙකට සිටි අමාතයාාං ශව 

ශ්,කම්තුමා්ත  මු ්, අමාතයාාං ශව ශ්,කම්තුමා්ත  

ආණ්ඩුකාරතුමා්ත අප්ත සමඟ සාකච්ඡා ෙට ශ කක් පැෙැ්තවූො. 

ඒ අෙස්ථාශේීර  ම්  ම් ශපොශරොන්ුවෙලට  හශහම නැ්තනම්  ම් 

 ම් කාල රාමුෙලීර මු ්, ප්රතිපා න ලො ීරශම් හකඟතාෙලට 

ආේත  අොසනාෙකට ඒ මු ්, ඒ ආකාරශ න් ලො ගන්නට සහ 

විශේ  විනිම  ඒ ආකාරශ න් ලො ගන්නට අපට ෙැරි ණුණා. ඒ 

නිසා හතැනින් ආරම්භ වූ අෙපාත  ෙේතමානශවීර්ත  ම් 

මට්ටමකට ෙලපානො  කි න හක අපි කණුරු්ත පිළිගන්න ඕනෑ. 

හැෙැයි හශහම ණුණ්ත  ශම් කාලශව ශම් සම්ෙන්ධෙ ක්රි ා්තමක 

ශෙන සි ලු කණ්ඩා ම් හක තැනකට ශේන්න අපට හැකි ාෙ 

ලැබිලා තිශෙනො. විශ ේෂශ න්ම collegesෙල විශ ේෂා 

මෙ යෙරු සහ අශනකු්ත සි ලු ේ්තීර  සමිති කණ්ඩා ම් සමඟ 

විටින් විට සාකච්ඡා කරලා ශම් සම්ෙන්ධෙ ගන්නට පුුෙන් 

ශහොඳම ක්රි ාමාේග ගැනීමට ශම් ශෙනශකොට අපි කටයුතු කරලා 

තිශෙනො.  

ශම් අෙස්ථාශේීර මම ශෙොශහොම ෙගකීමකින් කි න්න ඕනෑ 
ශ  ක් තිශෙනො. අ  අශප් ගරු මන්ත්රීෙරශ ක් කිේො  rabies 

vaccine හක නැහැ කි ලා. ශම්ොට අපි කි නො vital items 
කි ලා; ශෙශහ්ත ෙේග 14ක් අපි vital items කි ලා ගණන් 
ගන්නො. ශම් ශෙශහ්ත ෙේග 14 නැති ණුශණෝත ශලශඩක් 
මැශරනො ශහෝ මරණාසන්න ත්ත්තෙ ට ප්ත ශෙනො. ඒ ගැන 
අපට තේක කු්ත නැහැ  ඒ සම්ෙන්ධෙ වික්,ප්ත නැහැ. ඒ 
කි න්ශන්  ශෙන්ත ඖෂධ ක් පාවිච්චි කරන්න හැකි ාෙකු්ත 
නැහැ. ශම් ශමොශහොත ශෙනශකොට ශම් ශෙශහ්ත ෙේග 14ම -
සි ්,ලම- අප සතුෙ තිශෙනො. පව,ගි  කාලශව අපට ශමයින් 
ශ කක අඩුෙක් තිබුණා. ඒ තමයි rabies vaccine සහ අශනක් හක 
antivenom. ශම් ශෙනශකොට ඒ සි ්,ල අපට ප්රමාණේත ශෙන 
තරමට ලො ගන්න හැකි ාෙ ලැබිලා තිශෙනො. අ ්ත අපට rabies 

vaccine doses 25 000ක් ආො. ලෙන මාසශව පළමුශෙනි සති  
ශෙනශකොට තෙ 100 000ක් හනො. මාශසේ මැ  ශෙනශකොට තෙ 
ලක්ෂ තුනක් හනො. ඒ අුවෙ අපට අණුරුේ කට ප්රමාණේත ඖෂධ 
ප්රමාණ ක් ශම් කාල  තුළ ලැශෙමින් පෙතිනො. ශම් 
ශෙනශකොට්ත ප්රධාන ආශරෝගය ාලා සහ අශනක් 
ආශරෝගය ාලාෙලට ශම් items 14 ලො ීරලා තිශෙනො.  

අුවරාධපුරශව  රුශෙක් මි  ගි  හක ගැන අ  ශමතැනීර කථා 
කළා. ඒක සම්පූේණ අසතය ප්රකා  ක්. ඒ සිේධි ට  මාධය 
හරහා්ත  සමාජ මාධය - social media - හරහා්ත වි ාල ප්රචාාර ක් 
ලො ීරලා තිබුණා. ඒ  රුො ආශරෝගය ාලාෙට ශගනාපු 
අෙස්ථාශේීරම antivenom හන්නත ලො ීරලා තිබුණා; ඒ 
ඉස්පිරිතාශ්, ඒ හන්නත තිබුණා. නමු්ත ඒ  රුො මි  ශගොස ්
තිබුශණ් ඒක්ත හක්ක තති ශෙලා තිබුණු අතුරු ආොධ ගණනාෙක් 
නිසා. ඒක සි  ට බින්ුවෙයි   ම හකකටේත තති ශෙන 
ත්ත්තෙ ක් ශනොශෙයි. ඒ නිසා හෙැනි ශේේ, ෙැරදි ශලස අේථ 
නිරූපණ  කරලා - [ොධා කිී මක්  

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! ගරු ව,ශේන් රාඝෙන් මහතා. 
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ගුණ නආචාර්ය) දුගර්න් රාඝවන් මහයේතා 
(மாண்புமிகு (கலாெிதி) சுகரன் ராகவன்) 

(The Hon. (Dr.) Suren Raghavan) 

Hon. Minister,  I am sorry to disturb you. You can 
take my time also. I just want to clarify one point.  

ගරු තමතිතුමනි  ේ,ලන් සපා කෑශෙෝත ලො ශ න හන්න්ත 

පිළිෙඳෙ අපි කථා කරනො. මම Governor ශෙලා සිටි ීර උතුරු 

පළාශ්ත පමණක් අණුරුේ කට ේ,ලන් සපා කෑ සිුවවීම් 18 000ක් 

ොේතා ශෙලා තිබුණා. හතශකොට ඒ ශෙුවශෙන් 74 000ක් ෙටිනා 

මා්රා හ ම අපි ලො ශ න්න ඕනෑ  ශකශනකුට.  ඒ නිසා මිනිව,න්ට 

ශනොශෙයි  ේ,ලන්ටයි හන්න්ත  ගහන්න ඕනෑ. ශම් රශට් නීති 

සම්ප්ර ා  ක් තිශෙනො. ේ,ලන් ශෙෝ වීම නගර සභා මගින් 

පාලන  කරන්න ඕනෑ. 

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒක ී ති ප්ර ්න ක් ශනොශෙයි.  

 

ගුණ නආචාර්ය) දුගර්න්  රාඝවන් මහයේතා 
(மாண்புமிகு (கலாெிதி) சுகரன் ராகவன்) 

(The Hon.(Dr.) Suren Raghavan)  

ශපොඩ්ඩක් ඉන්න. මශේ කාල  ගරු තමතිතුමාට ලො ීරලා 

තිශෙනො  සම්පූේණශ න්. ශම්ක ී ති ප්ර ්න ක් ශනොශෙන ෙෙ 

ත්තත. නමු්ත ශසෞඛ්ය පිළිෙඳ ප්ර න් ක් මම ශම් කි න්ශන්.  

ලාංකාශේ වීදි ේ,ලන් මිලි න කට ෙඩා ඉන්නො. නගර 

සභාෙලින් ශම්ො පාලන  ශෙන්ශන් නැහැ. ඒ ේ,ලන් විසින් 

මිනිව,න් හපා කනො. ඊට පව,ෙ ශමොක  ශෙන්ශන්? ඒ ේ,ලන්ට 

ශෙශහ්ත ගහන්න ඕනෑ ශෙුවෙට  ඒ ේ,ලන් සපා කෑොම 

මිනිව,න්ට ශෙශහ්ත ගහනො. කරුණාකර ශම් ්රම  ශෙනස ්

කරන්න. නගර සභාෙලට කි න්න ඕනෑ  ඒ ඒ පැතිෙල ේ,ලන් 

ශෙෝ වීම පාලන  කිී ම ඒ අ ශේ ෙගකීමක් කි ලා. කරුණාකර 

ඒ පිළිෙඳෙ අෙධාන  ශ ොමු කරන්න කි ලා ගරු තමතිතුමාශගන් 

මා ඉ්,ලා සිටිනො. 

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු අමාතයතුමා ඒ ගැන සඳහන් කරාවි. 

 

ගුණ ගකගහයේිතය රඹුක්වැල්ල  මහයේතා  
(மாண்புமிகு தகதஹலிய றம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella)  

ල්ලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඒ කථාශේ ත්තතක් 

තිශෙනො. ඒ කථාෙ අපි සැලකි්,ලට ගත යුතු ත්තතක්.  

බෙතුමන්ලා වි ්ොස කරන්න  ේ,ලන් සපා කෑම නිසා ලො 

ශ න හන්න්ත 50 000ක් මාස කට අෙ ය ශෙනො. ඒ හක 

හන්නතක් රුපි ්, 15 000ක් ශෙනො. හන්න්ත 50 000ක් 

අෙ යයි  මාස කට. ේ,ලන් පාලන  කිී ශම් ෙැඩ පිළිශෙළ 

පළා්ත පාලන ආ තන හරහා කාල කට ඉස්සර ශකරුණා. නමු්ත 

මම හිතන විධි ට  ැන් ඒක අතහැර තිශෙනො. ගරු මන්ත්රීතුමනි  

ඒ සම්ෙන්ධෙ බෙතුමාශේ අෙධාන  ශ ොමු කළාට ස්තුතියි.   

ශකශසේ ශෙත්ත  අපි වි ාල මු ්, ප්රමාණ ක් ඒ ඖෂධ 

ශෙුවශෙන් වි  ම් කරනො. ඒ මු ල පැ්තතක ති න්න. මම මුලින් 

සඳහන් කළ සිුවවීශම්ීර හ්,ල වූ ශචාෝ නාෙ තමයි අෙ ය හන්නත 

අපි ළඟ තිබුශණ් නැහැ කි න හක.  නමු්ත ඒ vital  කි න 

ශෙශහ්ත 14ම අප සතුෙ තිශෙනො. ඒ නිසා ඒ ශෙශහ්තෙල 

අඩුෙක් නැහැයි කි න හක ශෙොශහොම ෙගකීශමන් මා ප්රකා  

කරනො. 

ඊළඟට  essential medicines, ඒ කි න්ශන් අතයෙ යම 

medicines 668ක් තිශෙනො. ඊශව ශෙනශකොට හයින් 50ක් අඩුෙ 

තිබුණා. අ  ශෙනශකොට ඒශකන් 48ක් අඩුෙ තිශෙනො. හැෙැයි  ඒ 

48ටම වික්,ප ශෙශහ්ත ෙේග පාවිච්චි කරන්න පුුෙන්. ශසේනක 

බිබිශ්, මැතිතුමාශේ ප්රතිප්තති  අුවෙ  වික්,ප ශෙශහ්ත ෙේග 

ලො ගැනීශම් හැකි ාෙක් ශම් රශට් සෑම ආශරෝගය ාලාෙකටම 

ලො ීරලා තිශෙනො. අපට ශම් සති හතර-පහ තතුළත තමයි ශම් 

ප්ර ්න  මතු ශෙන්ශන්. ඊට පව,ෙ අශගෝස්තු මාසශව සිට අපට 

ශෙශහ්තෙල අඩුෙක් තිශෙනො  කි ලා කථා කරන්න ශෙන 

හකක් නැහැ කි න හකයි මශේ වි ්ොස .  

ශම් අෙස්ථාශේීර අපට -ශසෞඛ්ය ක්ශෂේ්ර ට- ඍුනෙම සම්ෙන්ධ 

ශෙලා තිශෙන ප්ර ්න තමයි ශෙශහ්ත සහ ශසෞඛ්ය අාං ශව 

පරිපාලනම  ත්ත්තෙ  සම්ෙන්ධෙ තිශෙන ප්ර ්න. ගරු ශ්රීතරන් 

මැතිතුමා කිේො ොශේ සමස්ත ක් හැටි ට මෙ යෙරුන්ශේ සහ 

අශනක් ශසේෙක න්ශේ හිඟකමක් අපට තිශෙනො. ඒක උතුර සහ 

නැ ශඟනහිරට පමණක් ශනොශෙයි  සමස්ත ක් හැටි ට අපට 

තිශෙන ප්ර ්න ක්. ශමොක   පව,ගි  කාලශව ෙඳො ගැනීම් සීමා 

කිී මට ීරන්ුවෙක් ග්තත නිසා. මම හිතන විධි ට 2016ීර තමයි 

survey හකක් කරලා  ොේක ක ොේතාෙක් අරශගන අෙ ය 

ප්රමාණ  ෙඳො ශගන තිශෙන්ශන්. ශම්  ක්ො නැෙත ෙතාෙක් ඒක 

review කරලා්ත නැහැ. ඒ ොශේම ශම් කාල පරිච්ශේ   තුළ  ඒ 

කි න්ශන් 2016 සිට 2022  ක්ො අලුතින් units ගණනාෙක් තති 

ශෙලා තිශෙනො. 2016 ග්තත assessment හකට - තක්ශසේරුෙට - 

අුවේත ශම් ශෙනශකොට  9 000කට  10 000කට ආසන්න 

ප්රමාණ ක ශසේෙක රික්ත ක් තිශෙනො. සාමානයශ න් අපි 

පුරුේ ක් - practice හකක් - හැටි ට කරන්ශන් අණුරුුව තුශනන් 

තුනට assessment හකක් අරශගන ඒ ශසේෙක න් ෙඳො ගැනීමයි.  

නමු්ත අණුරුුව හ ක්-හතක්  නකම් ඒක කරලා නැහැ. නමු්ත 

 ැන් ඒ සම්ෙන්ධෙ අෙධාන  ශ ොමු කරන්න කාල  හරි කි ලා 

මා හිතනො. නමු්ත ඒක  ම් මට්ටමකට කළමනාකරණ  කර 

ගන්න පුුෙන් ප්ර ්න ක් හැටි ටයි අපි  ැක්ශක්. ඒ ප්ර ්න  

කළමනාකරණ  කිී මට ශනොහැකි තැනකට ශගොස් නැති ෙෙ මා 

සඳහන් කරන්න ඕනෑ.  

අ  ශසෞඛ්ය ක්ශෂේ්ර  තුළ තති ශෙලා තිශෙන ප්ර ්න ඍුනෙම 

ශසෞඛ්ය ක්ශෂේ්ර ට සම්ෙන්ධ ශේේ,  ශනොශෙයි. ප්රොහන ප්ර ්න  

ශසෞඛ්ය ක්ශෂේ්ර ට වි ාල ොධාෙක් ශෙලා තිශෙනො. ප්රොහන 

ප්ර ්න   ඉන්ධන ප්ර ්න  ශසෞඛ්ය ක්ශෂේ්ර ට පමණක් ශනොෙ 

සි ලු ක්ශෂේ්රෙලට ෙලපා තිශෙනො. රශට් ජනතාෙශේ ීවවිත්ත 

හක්ක ගැශටන්ශන්  රශට් ජනතාෙශේ ීවවිත්ත හක්ක ගුවශ ුව 

කරන්ශන්  රශට් ජනතාෙශේ ීවේත වීශම් අයිති  සම්ෙන්ධශ න් 

කටයුතු කරන්ශන් ශසෞඛ්ය ක්ශෂේ්ර  නිසා අශනක් සි ්,ලට ශපර 

ඒ සඳහා ප්රමුඛ්්තෙ ක් ලො දි  යුතුයි  ලො ගත යුතුයි  ඒ 

ශෙුවශෙන් අප කටයුතු කළ යුතුයි. ඒ ෙැඩ කටයුතු ටික ශම් ෙන 

විට සිුව ශෙමින් පෙතින ෙෙ ෙගකීශමන්  ශෙොශහොම පැහැදිලිෙ මා 

ප්රකා  කරන්න ඕනෑ.  

මා ශම් ශෙලාශේ ප්රකා  කරන්න ඕනෑ  ෙන්ුවල ගුණෙේධන 

ප්රොහන අමාතයතුමා හක්ක  ැන්  ෙස් හතරකට ශපර අශප් 

මෙ ය ක්ශෂේ්රශව  පරිපාලන ක්ශෂේ්රශව කණ්ඩා මක් ශම් 

සම්ෙන්ධශ න් සාකච්ඡා පැෙැ්තවූ ෙෙ. සාකච්ඡා පැෙැ්තවූො 

පමණක් ශනොශෙයි  අෙ ය ප්රොහන පහව,කම් ලො ගන්න්ත 

කටයුතු කළා. ඒ සි ලු ශේ අාංග සම්පූේණ ශනොශෙන්න පුුෙන්. 

නමු්ත ශම් ෙනශකොට  ම් මට්ටමක ෙැඩ පිළිශෙළක් ක්රි ා්තමක 

ශෙලා තිශෙනො.  
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පාේලිශම්න්තුෙ 

ශසෞඛ්ය ක්ශෂේ්රශව Colleges හතළිහක් තිශෙනො.  Colleges 

කි න්ශන්  gynecologists ොශේ ප්රධාන අාං  හතළිහක්. ලාංකා 

ඉතිහාසශව පළමුෙන ෙතාෙට ශසෞඛ්ය ක්ශෂේ්රශව ඒ Colleges 

හතළිහම හැම සඳු ාම උශේ 10.00ට ශගන්ෙලා  පැ  ශ කක-

ශ කහමාරක විතර සාකච්ඡාෙක් පේතෙනො.   මහාචාාේ  චාරිත 

ශහේර්ත මැතිතුමා්ත ප්රකා  කළ විධි ට Medical Supplies 

Division - MSD -  හකට්ත  SPC හකට්ත ෙඩා ඒ Collegesෙලින් 

අපි  ැන් ලැයිස්තු ඉ්,ලා තිශෙනො  ඒ අ ට ොේක කෙ අෙ ය 

ශෙශහ්ත ප්රමාණ  ශකොපමණ  කි ලා  ැුවම් ශ න්න කි ලා. ඒක 

හක ්රම ක්. ඒ විශ ේෂා මෙ යෙරු තමයි ඒ ශෙශහ්ත නි ම 

කරන්ශන්. ඒ අ  තමයි ඉදිරි ට තවි්,ලා කි න්ශන්  අපට ශම් 

ශම් ශෙශහත නැහැ කි ලා.  ැන් ඒ අ ට මා ෙගකීමක් භාර ීරලා 

තිශෙනො  ොේක කෙ ඒ අ ශේ අෙ යතාෙ අපට  ැුවම් ශ න්න 

කි ලා.  ශමොක   ඒ අාං  හතළිහට තමයි මුු ලාංකාශේම ශසෞඛ්ය 

ක්ශෂේ්ර  ශෙීර ගිහි්,ලා තිශෙන්ශන්. හතශකොට බණුන්ශේ 

අෙ යතාෙලට ගැළශපන ආකාර ට අපට අශප් ශේය   

නිෂ්පා න ්ත  පිට රටින් ආන න  කිී ම්ත කරන්න පුුෙන්. ඒක 

ශහොඳ අ හසක්. අපි ශම් ෙනශකොට ඒ ෙැඩ පිළිශෙළ ක්රි ාෙට 

නාංෙමින් තිශෙනො. සෑම සඳු ාම මුණ ගැහිලා ඒ කටයු්තත සිේධ 

ශෙනො.  

ඊළඟ ප්ර ්න  තමයි මෙ යෙරුන්ශේ ශ්,ේ, හක ගහශගන 

ගි ්ත filling stationsෙලට ගි ාම ඉතාම පීඩන ට ලක් ශෙනො. 

මා ඒකට කාටේත ශ ොස් කි න්න උ්තසාහ කරන්ශන් නැහැ. 

ශමොක   හැශමෝම ඉන්ශන් පීඩනශ න්. ඉන්ධන නැතුෙ කණුරු්ත 

ඉන්ශන් පීඩනශ න්. ඒ පීඩනශ න් ඉන්න තැනට මෙ යෙරශ ක් 

 නශකොට  හ ාට විශ ේෂ්තෙ ක් තයි  කි ලා අහන අෙස්ථා 

රූපොහිනිශ න් මා  ැක්කා. විශ ේෂ ෙන්ශන් මෙ යෙර ා  ශනොෙ   

ශරෝගී ජනතාෙ ීවේත කරෙන  ශරෝගී ජනතාෙට ෙගකි න නිසා 

තමයි බහු ශහෝ ත  ඒ අෙස්ථාශේ ෙැ ග්ත ෙන්ශන්. ඒ නිසාම අපි 

ෙල ක්ති අමාතයතුමා හක්ක සාකච්ඡා කරලා  filling stations  

ගණනාෙක් ශෙන් කරලා තිශෙනො.  හක්ලක්ෂ පනස් හසක 

ශසේෙක සල්හ ක් ශසෞඛ්ය ක්ශෂේ්රශව ඉන්නො. ඒ හක්ලක්ෂ 

පනස් හසට සරිලන විධි ට ලාංකාෙ ෙශට්ම ශම් පහව,කම සප න් 

- සමහර විට අඩු පාඩු තිශ යි-  පළමුෙැනි සැශේ උ්තසාහ කරලා 

ෙලලා  ශ ෙැනි සැශේ ෙනශකොට අපට ෙලන්න පුුෙන් හහි 

තිශෙන අඩුපාඩු ශමොනො  කි ලා. මශේ මතකශව හැටි ට ඒ අ  

ශෙුවශෙන් ලාංකාෙ පුරා filling stations 74ක් ශෙන් කරලා 

තිශෙනො. සෑම සිකුරා ාම මුු  ෙසම ශෙන් කරලා තිශෙන්ශන් 

ශසෞඛ්ය ක්ශෂේ්ර ට. හතැනීර අපි  ම් quota හකක් ීරලා තිශෙනො. 

ොහන කට  SUV හකකට  ීමටර හතළිශහේ සිට පනහ  ක්ෝත  

ත්රීවීලේ හකකට ීමටර විස්සක් සහ ශමෝටේසයික්, හකකට ීමටර 

පහශළොෙක් ලො ශ න්න ීරරණ  කරලා තිශෙනො. ශමොක   

ශසෞඛ්ය ක්ශෂේ්රශව වි ාල පිරිසක් ත්රීවීලේ සහ 

ශමෝටේසයික්,ෙලින් තවි්,ලා ශසේෙ ට ොේතා කරන නිසා. 

ශමෙැනි ප්රගතිය ලි ෙැඩ පිළිශෙළ ගණනාෙක් අපි ඉදිරි ට 

ක්රි ා්තමක කරනො. හැෙැයි  ශම් සි ලු ශේ අාංග සම්පූේණයි  ඒ 

නිසා ලෙන සතිශව සිකුරා ා ෙන විට සි ලු ශේ හරි  යි කි ලා 

හිතනො නම්  අපි ෙැරදි තැනක  ඉන්ශන්. පළමුශෙන් ක්රි ා්තමක 

කිී ශම්ීර සමහර විට අපට හහි අඩුපාඩු  ැශනයි. ෙල ක්ති 

තමතිතුමාට්ත  ප්රොහන තමතිතුමාට්ත මා ස්තුතිෙන්ත ශෙනො. 

ශම් ෙැඩ පිළිශෙළට ongoing process හකක් කි ලා අපි කි නො.    

ශමතැනින් ශමච්චාරයි  ශමතැනින් නතර කළා  ෙැශඩ්  හරි කි ලා 

අපි ඉන්ශන් නැහැ.  

ශහට  ෙශසේ අපට මීට ෙඩා හහාට  න්න පුුෙන් නම්  මීට 

ෙඩා ප්රගතිය ලි විධි ට  මීට ෙඩා ෙැඩ ායී විධි ට  මීට ෙඩා 

ෙැි ශ න් ශම් ප්ර ්න ට අෙීරේණ ශෙන්න පුුෙන් නම්  අපි 

හතැනට  න්න ූ  ානම්. ඒ විේතභාෙ  ශම් සාකච්ඡා සෑම 

හකකම අපි ති ලා තිශෙනො. විේතභාෙ  පමණක් ශනොෙ 

අශනකු්ත ආ තන්ත හක හඬින් අප සමඟ ශම් ෙැඩ පිළිශෙළට 

හක්කාව, ශෙලා උ ේ කරන්න  ශම්ක ෙඩා ලල ායී ෙැඩපිළිශෙළක් 

හැටි ට ඉදිරි ට ශගන  න්න හකඟතාෙට තවි්,ලා තිශෙනො.  

හැෙැයි  ඊට ෙඩා ෙැ ග්ත ප්ර න් ක් තිශෙනො. පව,ගි  

කාලශව වි ාල ශචාෝ නාෙක් කළා  "ලාංකාෙට ස්,ලි හෙන්න හපා. 

රටට ස්,ලි හෙන්න හපා. ශසෞඛ්ය අමාතයාාං  ට විශ ේෂ ක් 

ශකොට ස්,ලි හෙන්න හපා" කි ලා. මා ඉතාම ස්තුතිපූේෙකෙ ශම් 

ශෙලාශේ ශම් කාරණ  සිහිප්ත කරනො. ශලෝකශව රටේ, සහ 

සාංවිධාන ගණනාෙක් අපට උ ේ කරනො. රටකින් රටකට ආධාර 

ලොශ න හක අපි සාමානයශ න්  කින ශ  ක්. හැෙැයි  මම ශම් 

කි න කාරණ  බෙතුමන්ලා වි ්ොස කරන හකක් නැහැ. 

ශපෞේගලික සාංවිධාන  පිට රට ඉන්න අශප් ජනතාෙ ශම් 

ෙනශකොට ශඩොලේ මිලි න 82ක ආධාර අපට ලො ීරලා 

තිශෙනො. ලාංකාශේ රජ ට  ශසෞඛ්ය ක්ශෂේ්ර ට ආධාර ශ න්න 

හපා කි ේීර  ඒක පැ්තතකට  මලා ශසෞඛ්ය ක්ශෂේ්රශව ෙැ ග්තකම 

ීරන්ුව කරලා බණුන් විසින් ීරමනා හැටි ට ශඩොලේ මිලි න 82ක් 

අපට ලො ීරලා තිශෙනො. ඒ ලො ීරලා තිශෙන්ශන් ණ ක් 

ශනොශෙයි. විවිධ ආ තන විසින් හකතු කරලා ඒ මු ල ලොීරලා 

තිශෙනො. මට ඒ නම් ලැයිස්තුෙ කි ෙන්න ෙැහැ. ඒක ීරේඝ 

ලැයිස්තුෙක්. අපි ශලෝක ්ත හක්ක තමයි ශම් ගුවශ ුවෙ ශබ්රා 

ගන්න ඕනෑ. අපට   ළ ෙ ශ න් ශඩොලේ මිලි න ශ සී  හැටක 

පමණ ොේක ක අෙ යතාෙක් තිශෙනො. පිට රටින් ශගශනන 

ශෙශහ්තෙලට සහ ලාංකාශේ නිෂ්පා න  කරන ශෙශහ්ත සඳහා 

අෙ ය අමු ද්රෙය ශගන ඒමට ශඩොලේ මිලි න 260ක්  270ක් පමණ 

අෙ ය ශෙනො. අශප් අෙ යතාශෙන් සි  ට 20ක විතර ශෙශහ්ත 

ලාංකාෙ තුළ ශම් ෙනශකොට නිෂ්පා න  ශෙනො. අපි ඒ ප්රමාණ  

ෙැි  කරන්න ෙලාශපොශරෝතතු ශෙනො. ශම් තිශෙන අපහව,තා 

මැේශේ ණුණ්ත අපි ඒ සම්ෙන්ධෙ ශලෝක ෙැාංකුෙ  ආසි ාුව 

සාංෙේධන ෙැාංකුෙ   AIIB - Asian Infrastructure Investment 

Bank - ොශේ ආ තන සමඟ සාකච්ඡා කළා. අපට ශම් ෙනශකොට 

ශලෝක ෙැාංකුශෙන් ශඩොලේ මිලි න 21ක් සහ ශඩොලේ 

මිලි න50ක් ලැබී තිශෙනො.  

ඒ මු ල ගි  ව,මාශන් අපට ලැබුණා. ADB හශකන් අපට 

තශමරිකාුව ශඩොලේ මිලි න 66ක් ලැබී තිශෙනො. AIIB හශකන් 

ගි  ව,මාශන් අපට ශඩොලේ මිලි න 100ක් ලො ුවන්නා. ඒ ශඩොලේ 

මිලි න 100න් අපට අමු ද්රෙය ශේන්න්ත ඉඩ ලො ීරලා තිශෙනො. 

නමු්ත  අශනක් ඒොයින් අමු ද්රෙය ශේන්න ඉඩ ීරලා තිබුශණ් 

නැහැ. ඒ ොශේම Indian Credit Line හශකන් ශඩොලේ මිලි න 

200ක් ලැබී තිශෙනො. ඒ අුවෙ ශම් ශෙනශකොට ශඩොලේ මිලි න 

500කට ආසන්න ප්රමාණ ක් ශසෞඛ්ය අමාතයාාං  ට ලැබී 

තිශෙනො. අපට තිශෙන හකම ප්ර න්  ශම්කයි. අපට lead period 

හකක් තිශෙනො. ශෙශහ්ත තණණුම් කළාම  ඊට පස්ශසේ ඒ 

තණණුම ස්ථාෙර කළාම  හතැන් සිට බණුන් අෙම ෙ ශ න් මාස 

1ක් ගන්නො ඒො නිෂ්පා න  කරන්න. අපි කථා කරලා ඒ කාල 

සීමාෙ මාස 2කට අඩු කරලා තිශෙනො. ුනනි මාසශව පළමුෙැනි 

සතිශව තමයි ඒ ශේ කශළේ. හම නිසා ුනනි  ජූලි මාසෙල අපට ශම් 

අපහව,තාෙ තිශෙනො. නමු්ත  ඒ අපහව,තාේත මඟහරො ගන්න 

අපි වි ාල ෙ ශ න් කට තු කරලා තිශෙනො.  

අපි හැම ශෙලාශේම  කින්ශන් negative reports. අපි උශේ 

පාන් ර ප්තතශේ අරශගන ෙලන්න පටන් ගන්නශකොටම රටට  

ශලෝක ට ේශේෂ කරන ෙැඩ පිළිශෙළක් තමයි  කින්ශන්. ඉතින්  

ඒක්ත හක්ක ශගොඩනැ   ශඟන ශම් මතො  සම්පූේණශ න්ම ත්තත 

ශනොශෙයි කි න හක ප්රකා  කරන්නට ඕනෑ.  ශම් මතො  

ොශේම  කරන්නට උ්තසාහ කරන ෙැඩ පිළිශෙළ ෙැරැදියි කි න 

හක මම ශම් ශෙලාශේ කි න්නට ඕනෑ. හෙැනි  ැෙැන්ත ශෙශහ්ත 
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[ගරු  ශකශහළි  රුරක්ෙැ්,ල   මහතා  
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හිඟ ක් නැහැ. මම  ැක්කා  ඊශව මෙ යෙරශ ක් රූපොහිනි ට 

තවි්,ලා කි නො  "Filling stations 74ක් ශෙන්කර තිශෙනො. 

ගම්පහ තිශෙන්ශන් අහේ, අහේ, අ ශේ filling stations.  ඒො 

ශේ පාලක න්ශේ හිතෙතුන්ශේ filling stations ශෙන්න තති. 

ඒොයින් විශ ේෂ මු ලකු්ත ඒ කට්ටි  ගන්නො තති" කි ලා. ඒ 

තරම් පහ්ත මට්ටමට ෙැශටන තරමට ශම් ක්ශෂේ්රශව  ම්  ම් 

අාං ෙල අ   "සමිති" කි න  "සාංවිධාන" කි න ඒො ක්රි ා්තමක 

වීම ගැන මම ශපෞේගලිකෙ සහ ශපොුවශේ සමාජ   හැටි ට 

කනගාුව ශෙනො. ශමොක   ශම්ක ශෙොරදිශව මාු ොන 

අෙස්ථාෙක් ශනොශෙයි. 

 මුු රටක්ම -මිලි න 22ක් ෙන ජනතාෙ- පීඩන ට ලක්ශෙලා 
තිශෙන අෙස්ථාෙක්. කාට හරි තඟි්,ල දිගු කරන්න පුුෙන්  ශම්ක 

ණුශණ් අහේ, අ  නිසා  අහේ, අ  නිසා කි ලා. නමු්ත  ඒක 
ශෙනම ගුව ශ ුවෙක් කර ගන්නට ඕනෑ. ඒක ශෙනමම ශබ්රා 

ගන්නට ඕනෑ. ඒක අ  තිශෙන ෙැඩ පිළිශෙළට කලෙම් කර 

ග්තශතෝත  අපි ශලොකු අමාරුෙක ෙැශටනො. ශමොක    ැන් 
තිශෙන්ශන්  තිශෙන ශේේ, කළමනාකරණ  කරලා අශප් රශට් 

පුරෙැසි ාශේ අයිති  රැක ගන්නයි. පුරෙැසි ා 
ආශරෝගය ාලාෙකට  න්න ඕනෑ  තමන්ට අෙ ය කරන ශසේෙ  

හතැනින් ලැශෙයි කි න වි ්ොස කින්. ඒ තැන කඩාශගන 
ෙැශටනො නම්  ඒක ශලොකු ප්ර ්න ක්. හම නිසා මම ශෙොශහොම 

සතුුව ශෙනො  ශම් තිශෙන පීඩන   අස්ශසේ  ශම් තිශෙන 

අපහව,කම් මැේශේ අපට ශඩොලේ මිලි න 500ක විතර මු ලක් 
ලැබීම පිළිෙඳෙ. ඒ කි න්ශන්  අශගෝස්තු මාසශ න් පස්ශසේ අණුරුුව 

ශ කක්   නක්, - අපි ග්තශතෝත 2021  2024 ශෙනක්,- අපට 
කිසිම අඩුෙක් ශෙන්නට ෙැහැ. පිට රටින් ශගන්ෙන සි ලු ශෙශහ්ත 

සඳහා මු ්, ලැබිලා ශම් ශෙනශකොට තණණුම් කරලා්ත ඉෙරයි. ශම් 
ශෙනශකොට Indian Credit Line හශකන් තශමරිකාුව ශඩොලේ 

මිලි න 98ක ඖෂධ තණණුම් කරලා තිශෙනො. ඒ ොශේම ශලෝක 

ෙැාංකුශෙන් ලො ීර තිශෙන ශඩොලේ මිලි න 18ුව්ත ඖෂධ 
තණණුම් කරලා තිශෙනො. හම නිසා අෙ ය ප්රමාණ ට්ත හහා ගි  

ආධාර අපට ලැබී තිශෙනො. අපි ඒො කළමනාකරණ  කරනො. 
හම නිසා ශම් අශගෝස්තු මාසශ න් පස්ශසේ මු ්, නැතිකම නිසා 

අපට ශෙශහ්ත හිඟ ක් තති ශෙන්නට ෙැහැ. නමු්ත  ශෙන්ත ප්ර ්න 
මතු ශෙන්නට පුුෙන්.  

ශමම ආ තනශව  ්තත පිළිෙඳෙ ප්ර ්න තිබුණා. ඒ ොශේම 

ශනොශ කු්ත අ්රමිකතා ගණනාෙක් පිළිෙඳෙ ශචාෝ නා කරලා 
තිශෙනො. ශම් ශෙනශකොට ඒො විමේ න  ශෙමින් පෙතිනො. 

අොසනාෙකට අ  ගරු සජි්ත ශප්රේම ාස මහ්තම ා ශමතැන නැහැ. 
සජි්ත ශප්රේම ාස මහ්තම ා සිටි ා නම් මම කැමැතියි.  ශසෞඛ්ය 

ක්ශෂේ්රශව  වි ාල ල්ලය ොංචාාෙක් ශෙලා තිශෙනො කි ලා හතුමා 
සඳහන් කළා.  ශමතැන ෙචාන කිහිප යිශන් තිශෙන්ශන්. "ල්ලික 

ොංචාාෙක් ශෙලා තිශෙනො." හතැන හක ොකය යි තිශෙන්ශන්. 
හැෙැයි  ඒ ොකය අරශගන  social mediaෙලට  මනො  රශට් 

විපක්ෂ නා කෙර ා ශමශහම කි නො කි ලා. විශ ේෂශ න්ම 

හතුමා Indian Credit Line හක ගැන කි නො. ඒ ොකයශ න් 
තති ෙන impact හක   ප්රෙලතාෙ  ඒ ොකය ්ත හක්ක තතිශෙලා 

තිශෙන සමාජ ශපරළි   හශහම නැ්තනම් සමාජ  විරුේධ විධි ට 
- negative - හිතන ්රම   දිහා ෙැලුොම අපට කනගාුව ශෙන්නට 

ශෙනො. ගරු විම්, වීරොං  මැතිතුමා කිේො ොශේ  ශමෙැනි 
ත්ත්තෙ ක් තුළ  ශම් පීඩන ්ත හක්ක සිටින ජනතාේත හක්ක  ම් 

අපි ශම්  හැම ෙැඩ පිළිශෙළකම  ශම් මහා ඝන ෙලාකුළකම රිීර 

ශේඛ්ාෙක්  කිනො.   
 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු තමතිතුමනි  බෙතුමාට තෙ විනාි  ශ කක කාල ක් 

තිශෙනො. 

ගුණ ගකගහයේිතය රඹුක්වැල්ල  මහයේතා  
(மாண்புமிகு தகதஹலிய றம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella)  

කු ෙලාකු ු ෙල අපි රිීර ශේඛ්ාෙක්  කිනො. ශම් අෙස්ථාශේ ඒ 

රිීර ශේඛ්ෙ මම  කිනො.  ගරු විම්, වීරොං  මැතිතුමා කිේො 

ෙ ශේ  ශපට්ර්, ශපෝලිම්ෙල සිටින සශහෝ ර සශහෝ රිශ ෝ ශ්ත 

ශෙ  නො  කෑම ශෙ නො මම  ැක්කා. ඒ සමාජ වි ්ොස   ඒ ඒ 

ෙැඳීම්ම හකට හක්කාව,ශෙලා තිශෙන්ශන්. ඒ සමාජ ්රම  අශප් 

සාංස්ක්තිශව හක ශකොටසක්. අපට ශමොන ප්ර ්න තිබුණ්ත අපි  ම් 

කිසි පීඩන කට ලක්ෙන ශෙලාෙක  අපි අෙපාත කට ලක්ෙන 

ශෙලාෙක අශප් ජනතාෙශේ ඒ හැඟීම් මතු ශෙනො. ප්රති විරුේධ  

ෙැඩ කරන සි  ට හකක  ශ කක ප්රමාණ ක් තති. හැෙැයි  අපි 

ඉස්මතු කරන්ශන් ඒ ජරා  ෙැඩ කරන විධි  ගැන විතරයි. අපි 

ශහොඳ පැ්තත ෙලන්ශන් නැහැ. ඒක අොසනාෙට කරුණක්.   

ල්ලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  කාල  සීමිත නිසා මම ශම් 

කාරණ ්ත කි ා කථාෙ අෙසන් කරන්නම්. ශපොුවශේ ඉදිරි සති පහ 

තතුළත   ම්  ම් අඩු පාඩුෙක් තති ණුණ්ත ඒො නිෙැරදි කිී ශම් 

කටයුතු අපි කළමනාකරණ  කරනො.    

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු අමාතයතුමනි  බෙතුමාට තෙ කාල  ලො ශ න්න 

පුුෙන්.   

 
ගුණ ගකගහයේිතය රඹුක්වැල්ල  මහයේතා  
(மாண்புமிகு தகதஹலிய றம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella)  
ශහොඳයි  ල්ලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  පළමු ෙතාෙටයි 

කාල  ගැන ගැටලුෙක් තති ශනොණුශණ්. [ොධා කිී මක්   මශේ 
කථාෙ සකස් කර ග්තශ්ත මට ලැශෙන කාල ට සරිලන 

ආකාරශ න්.   

මම නැෙත ෙරක් ශම් කාරණ  කි නො.  ඉදිරි සති හතර  පහ 

තතුළත අපට  ම් පීඩන ක් තති ශෙන්න පුුෙන්. හ  සමන  

කිී ශම් කටයුතු අපි කළමනාකරණ  කරන්න උ්තසාහ කරනො.  

ඒ උ්තසාහ  සාේථක කරගන්න අපට හැකි ාෙ තිශෙනො කි ා 

වි ්ොස කරනො. ඊළඟ ෙසර හකහමාර  ශ ක ෙනතුරු 

ශෙශහ්තෙල හිඟ ක්ේත  නිෂ්පා නශව හිඟ ක්ේත තති 

ශෙන්ශන් නැහැ. මම උ්තසාහ කරනො ශම් කාලසීමාෙ තුළ අශප් 

ශේය   නිෂ්පා න  ඉහළ නාංෙන්න. මට මතක විධි ට ශෙශහ්ත 

ෙේග 40කින් තමයි අපි ශේය   නිෂ්පා න  ආරම්භ කශළේ. ශම් 

ශෙනශකොට ශෙශහ්ත ෙේග 264ක් ලාංකාශේ නිෂ්පා න  ශෙනො.  

ශෙොශහෝ අතයෙ ය ඖෂධ සහ අශනකු්ත ඖෂධ ශම් ශෙනශකොට 

ලාංකාශේ නිෂ්පා න  ශෙනො.  ශම  තෙුවරට්ත ඉදිරි ට ශගන 

 න්නයි අශප් ඉලක්ක  තිශෙන්ශන්.  

ල්ලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  surgical dressing සඳහා 

gauze පාවිච්චි කරනො. ශේය   gauze නිෂ්පා කෙරු කරන 

465ශ නකු ඉන්නො.  ඒ අ  පිටරටින් ූත්, ෙේග ක් ශගන්ෙනො. 

 ැනට ඒ ූත්, ෙේගශව අඩුෙක් තිශෙනො. ඒ නිසා Indian Credit 

Line හක හරහා සහ තේත විධි ක් හරහා ඒ ූත්, ෙේග  

ශගන්ෙන්න අපි කටයුතු කරනො. හැෙැයි  ශම් ශෙලාශේ මම ශම් 

කාරණ  කි න්න ඕනෑ. 1977  1978 න් පව,ෙ තමයි ඒ ූත්, 

ෙේග  ශම් රටට ශගනැ්,ලා තිශෙන්ශන්. ඒ ෙනශතක් පූශගොි න් 

තමයි ඒ ූත්, ෙේග  අරශගන තිශෙන්ශන්. පූශගොඩ ශප්ෂ 

කේමාන්ත  ාලාශෙන් තමයි ඒ ූත්, ෙේග  නිෂ්පා න  කර 

තිබුශණ්. අ  ෙන විට ශමොකක්  ශෙලා තිශෙන්ශන්? පූශගොඩ ශප්ෂ 

කේමාන්ත ාලාෙ ශකොටස්ෙලට කඩා විකුණා තිශෙනො.   
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පාේලිශම්න්තුෙ 

ල්ලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  gauze නිෂ්පා න  කරන 

ශේය   නිෂ්පා කෙරුන්ශේ ඒ සාංවිධානශව 465ශ ශනකු ඉන්නො. 

Gauze කිේොම ශපොි  ශ  ක් කි ලායි කණුරු්ත හිතන්ශන්. නමු්ත  

ඒ ශෙුවශෙන් අණුරුේ කට බිලි න ශ කක විතර පිරිෙැ ක්  

 නො. ශම් සම්ෙන්ධ ශේය   නිෂ්පා ක න් 465ශ නකුම 

ඉන්නො. හැෙැයි  අර ූත්, ෙේග  ශගන්වීමට සි  ට 60ක පමණ 

පිරිෙැ ක්  නො. ඒ සඳහා සි  ට 40ක අග  හක්කාව, කිී මක් - 

value addition -  තිශෙනො. ල්ලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  

පූශගොඩ ශප්ෂ කේමාන්ත  ාලාෙ තිබුණා නම් අ ට්ත අශප් 

රුපි ලක්ේත ඒ ූත්, ශගන්වීම සඳහා ෙැ  ශෙන්ශන් නැහැ. ඒ 

කේමාන්ත ාලාෙ ශනොමැති වීම අශප් අොසනාෙක්. ශමෙැනි සිේධි 

ගණනාෙක් ශම් රශට් තිශෙනො. හ ා තිබුණු ෙැඩ පිළිශෙළ තෙ 

අණුරුුව පහකට  හ කට ඉදිරි ට ශගන  න්න හැකි ාෙක් තිබුණා 

නම්  ශම් රට ශෙනම තැනක ති න්න තිබුණා.   

මම ඒ ශේ කි න්ශන් හ ෙතින්මයි. ශමොක   අපි ඒක  කිනො. 

ශම්ක  කඳුු සලන්න ඕනෑ ශෙලාෙක්; අශප් අොසනාෙක්. හ ා 

ශගන ගි  ඒ ෙැඩ පිළිශෙළ තෙ අණුරුුව පහක් ඉදිරි ට ශගන  න්න 

තිබුණා නම්  ශම් අශප් විශේ  විනිම  ප්ර ්න  ශේය   නිෂ්පා න  

සම්ෙන්ධශ න් තිශෙන ප්ර ්න සි ්,ලටම පිළිතුරු ලො ශ න්න 

හැකි ාෙ තිබුණා. නමු්ත  හෙන් ත්ත්තෙ ක්  ැන් අශප් රශට් නැහැ. 

ඒක ඉතා අොසනාෙන්ත ත්ත්තෙ ක්. ඒ සි ලු අොසනාෙන්ත 

ත්ත්තෙ න් තුළ ෙේතමානශව ශසෞඛ්ය ක්ශෂේ්ර  පිළිෙඳෙ 

ව,ෙොීරෙ  කින්න අපි සි ලුශ නාම හකතුශෙලා කටයුතු කරමු  

කි ා ඉ්,ලා සිටිමින්  මට ෙැි පුර කාල  ලො ීරම පිළිෙඳෙ   

ස්තුතිෙන්ත ශෙමින් මශේ කථාෙ නතර කරනො ල්ලාසනාරූඪ 

ගරු මන්ත්රීතුමනි.   

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු   ාසිරි ජ ශසේකර මැතිතුමා. බෙතුමාට විනාි  6ක 

කාල ක් තිශෙනො. 

 
 
[අ.භා. 2.11  

 

ගුණ දයාසරි ජයගසේකර මහයේතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயகசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ල්ලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  බෙතුමා ගරු තමතිතුමාට 

කිේොශන් ශේලාෙ තිශෙනො කි ලා.  ඒ නිසා අපට්ත ශේලාෙ 

ටිකක් ෙැි පුර ශ න්න.  

ල්ලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ෙේතමානශව ශසෞඛ්ය 

අමාතයාාං   හක්ක ෙැඳී තිශෙන ගැටලු  පිළිෙඳෙයි අ  අපි කථා 

කරන්ශන්. අශප්  ශසෞඛ්ය තමතිතුමා්ත ශම් ගරු සභාශේ ඉන්නො. 

හතුමා ශසෞඛ්ය අමාතයාාං   භාර ග්තතාට පව,ෙ   සි ලු 

මෙ යෙරුන්ට සහ අශනකු්ත කාේ මණ්ඩලෙලට ශහොඳින් 

තහුම්කන් ුවන් අමාතයෙරශ ක් නිසා කරුණු කාරණා කිහිප ක්  

හතුමාශේ අෙධාන ට ශ ොමු කරන්න මා ෙලාශපොශරෝතතු 

ශෙනො.  

ත්තතෙ ශ න්ම ශසෞඛ්ය අමාතයාාං ශව අ  තිශෙන ප්රධානම 

අේබු   තමයි ශසෞඛ්ය සැපයුම් ජාල  පේතො ශගන  ෑශම් 

අේබු  . ශම් ප්ර ්න  හතුමාට ෙැර කරන්න පුුෙන් කාරණ ක් 

ශනොශෙයි. හ  ශම් රශට් පෙතින ශඩොලේ අේබු  ්ත හක්ක තති 

ණුණු ප්ර ්න ක්.  සීමිත ශෙශහ්ත ෙේග ප්රමාණ ක් තමයි ලාංකාශේ 

නිෂ්පා න  කරන්ශන්.  ඒ නිසා  වි ාල ශෙශහ්ත ද්රෙය ප්රමාණ ක් 

පිටරටින් ලාංකාෙට  ශගශනනො. ඒ සඳහා සාමානයශ න් 

ෙසරකට බිලි න 60ක  70ක පමණ මු ලක් ෙැ  ෙනො.  සමහර 

විට ඊට්ත ෙැි  ශෙන්න පුුෙන්.  

 

ගුණ ගකගහයේිතය රඹුක්වැල්ල  මහයේතා  
(மாண்புமிகு தகதஹலிய றம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella)  

ශඩොලේ මිලි න 260ක ප්රමාණ ක් ෙැ  ෙනො.  

 

ගුණ දයාසරි ජයගසේකර මහයේතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயகசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ශඩොලේ මිලි න 260ක්? 

 

ගුණ ගකගහයේිතය රඹුක්වැල්ල  මහයේතා  
(மாண்புமிகு தகதஹலிய றம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella)  

බේ. 
 

ගුණ දයාසරි ජයගසේකර මහයේතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயகசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ශම් කාරණ  අ   ැි  අේබු  කට ප්තශෙලා තිශෙනො. ඒ 

කි න්ශන්  ශඩොලේ මිලි න 250ක විතර ප්රමාණ ක්-  

 

ගුණ ගකගහයේිතය රඹුක්වැල්ල  මහයේතා  
(மாண்புமிகு தகதஹலிய றம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella)  

රුපි ්, බිලි න 600ක්. 

 

ගුණ දයාසරි ජයගසේකර මහයේතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயகசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
හරි.  අපට වි ාලම අේබු   තිශෙන්ශන් හතැන. ඒ නිසා 

ඖෂධ   ලය උපකරණ  රසා නාගාර උපකරණ  රසා නාගාර 

ප්රතික්රි ක  විශ ේෂශ න්ම මෙ ය පී ක්ෂණ සඳහා අෙ ය 

රසා නික ද්රෙය  නාීර සි ්,ල ශඩොලේ මත  ැශපන සැපයුම් ෙෙට 

ප්ත ශෙලා තිශෙනො. ඒ නිසා ශෙශහ්ත ද්රෙය පිළිෙඳ වි ාල 

අේබු  ක් තිශෙනො. ගරු තමතිතුමා කිේො  ශම් ොශේ සමහර 

ප්ර ්න තිශෙනො. ඒො විසඳන්න පුුෙන් තරම් උ්තසාහ ගන්නො 

කි ලා. ඒ ප්ර ්න විසඳීමට බෙතුමා  ක්ෙන උනන්ුවෙ  උශ යෝග  

ශකොයි තරම් ණුේත ශඩොලේ අේබු   මත ශම් තති වී තිශෙන 

අේබු   තෙ තේත උ්තසන්න වීමක් තමයි අ  අපට  කින්න 

තිශෙන්ශන්. සමහර ශෙශහ්ත ද්රෙය සෑම ශරෝහලකම නැති 

ත්ත්තෙ කට ප්ත ශෙලා තිශෙනො. විශ ේෂශ න් අශප් ග්රාමී  

ශරෝහ්,ෙල ඒ ත්ත්තෙ  තිශෙනො. 

ඒ විතරක් ශනොශෙයි  සමහර ප්රධාන ශරෝහ්,ෙල  විශ ේෂශ න් 

පිළිකා ශරෝහ්,ෙල ශෙශහ්ත නැති ත්ත්තෙ ක් තති ශෙලා 

තිශෙනො. හ ේත ශරෝගීන්ට හදිසිශව මතුෙන heart attacksෙලට 

ශ න ශෙශහ්ත ෙේග  antivenom ොශේ අතයෙ ය ශෙශහ්ත ෙේග 

ගණනාෙක් ශරෝහ්,ෙල නැති ත්ත්තෙ ක් තති ශෙලා තිශෙනො.  

විශ ේෂශ න් ශම් කාරණා ගැන කථා කරන ශකොට  ැන ගන්න 

ලැබුණා  හක් ෙැරැේ ක් සිුව ශෙලා තිශෙන ෙෙ.  මීට කලින් තිබුණු 

්රම  අුවෙ ෙැාංකුෙට ශගොස ් L/C  open කළාම  අශනක් අෙ ය 

කටයුතු ටික ෙැාංකුෙලින් කරනො කිේොට    ැන් ෙැාංකු පේධති  

තුළ්ත ශඩොලේ නැති අේබු  ක් තිශෙනො. ඒ නිසා order කර 

තිශෙන ෙඩු ටිකේත ශගන්ො ගන්න ශනොහැකි ත්ත්තෙ කට ප්ත 

ශෙලා තිශෙනො.  

1079 1080 

[ගරු ශකශහළි  රුරක්ෙැ්,ල   මහතා  
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ඒ ොශේම ඉස්සර open accountsෙලින් ශම්ො ශගන්ෙන්න 
හැකි ාෙ තිබුණා. නමු්ත  ැන් open accountsෙලින් ශගන්ෙන හක 
මහ ෙැාංකුෙ විසින් නතර කර තිශෙනො. උ ාහරණ ක් විධි ට 
කිේශෙෝත  විශේ  රටෙල ඉන්න ඉඩකඩම් තිශෙන ශකනකුට  
බිස්නස් හකක් කරන ශකනකුට  හශහම්ත නැ්තනම්  හු  මි්ර 
අ කුට  කි ලා අෙ ය  ශෙශහ්ත ද්රෙය ටික ශගනාපු අ ට  ැන්  
ගැටලුෙක් තති ශෙලා තිශෙනො  මහ ෙැාංකුෙ විසින් open 

accountsෙලින් ශගන්ෙන හක නතර කිී ම්ත හක්ක.  ශමොකක්  
ශමතැන තති ශෙලා තිශෙන ගැටලුෙ?  ඒ ශෙශහ්ත ද්රෙය ටික 
ෙරා ට තවි්ත තිශෙනො. හැෙැයි  Sri Lanka Customs හශකන් 
check කරනශකොට  අහනො   බ ා ශම් ටික ශගනාශේ ශකොශහොම  
කි ලා. ශගනැ්,ලා තිශෙන්ශන් අෙ ය ශෙශහ්ත ද්රෙය ටික. 

ගරු තමතිතුමනි  මා බෙතුමාශගන් කාරුි කෙ ඉ්,ීමමක් 
කරනො. අඩුම තරමින් මහ ෙැාංකුෙ හක්කේත  කථා කරලා ශම් 
ොශේ කාරණාෙලටේත ඉඩක් සලසා ශ න්න පුුෙන්  ?  සමහර 
ෙැරදි සිුව ෙන නිසා තමයි ශම් ්රම  නතර කරලා තිශෙන්ශන්. ඒක 
හරි. නමු්ත  මම කි න්ශන් ඒ ගැන ශනොශෙයි.  මම කි න්ශන්  ශම් 
ශෙශහ්ත ද්රෙය -ඖෂධ- ශගන්වීම සම්ෙන්ධ කාරණශවීර  බෙතුමා 
විශ ේෂ මැදිහ්ත වීමක් කරලා මහ ෙැාංකුශේ අධිපති හක්ක ශහෝ 
සාකච්ඡා කරලා  මක් කරන්න කි ලායි.  ඕස්ශේලි ාශේ ඉඳලා 
ඖෂධ ටිකක් ලාංකාෙට හො තිශෙනො  ැයි අපි හිතමුශකෝ.  
ඕස්ශේලි ාශේ company හකක් හක්ක සාකච්ඡා කරලා  හශහම්ත 
නැ්තනම් ඒ ශගෝ,ලන් ශෙන විධි කට  ඖෂධ ටික ලාංකාෙට හො 
තිශෙනො. හැෙැයි  Sri Lanka Customs හශකන් අහනො  "ශම් 
ටික ශගන ඒමට අ ාළ documents ශකෝ  ඒ ටික අපට ශ න්න" 
කි ලා.  ශම් ොශේ ත්ත්තෙ ක් තිශෙන්ශන්.  

 

ගුණ ගකගහයේිතය රඹුක්වැල්ල  මහයේතා  
(மாண்புமிகு தகதஹலிய றம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella)  

ල්ලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අ  මම ශම් ගරු සභාෙට 

හන්න ඉස්ශස්,ලා ශම් සම්ෙන්ධශ න් Imports and Exports 

Control Department හශක් Controller General හක්ක 

සාකච්ඡාෙක් ශ න්න කි ලා ඉ්,ීමම් කරලා ලිපි ක් සකස ්කළා. 

ජනාධිපති ශ්,කම්තුමා්ත සම්ෙන්ධ කරශගන ශම් ප්ර ්න  

විසඳන්න ඕනෑ.  සමහර ශෙලාෙට ශම්ො clear කරන්න මාස ක් 

විතර ගන්නො. ඒක ත්තත. ඒ ගතෙන කාල  අඩු කරශගන හැකි 

ඉක්මනින් ඒො ලො ශ න්න කටයුතු කරන්න ඕනෑ. උ ාහරණ ක් 

විධි ට කිේශෙෝත   NMRA හශක් සහ ඕස්ශේලි ාශේ National 

Health Service හක පාවිච්චි කරන ශෙශහතක් නම්  ඒ සහතික 

ශගනාශෙෝත  අශනක් ඒො බක්ශකෝම bypass කරලා ඒො ගන්න 

කි නො. 
 

ගුණ දයාසරි ජයගසේකර මහයේතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயகசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ශෙොශහොම ස්තුතියි.   

ශමොක   ශම් කාරණ  නිසා ඒ ශගනාපු ඖෂධ ප්රමාණ   ැන් 

හිරශෙලා තිශෙන්ශන්. ඒො ෙරා ට තවි්,ලා තිශෙනො. නමු්ත 

CusDec හකට ගි ාට පස්ශසේ  documents ටික ෙලලා "ශ න්න 

විධි ක් නැහැ" කි ලා ඒ ශගෝ,ලන් කි නො. නමු්ත තවි්,ලා 

තිශෙන්ශන් අෙ ය  භාණ්ඩ ටික. ඒ නිසා ගරු තමතිතුමනි  ශම් 

කාරණ ට අ ාළෙ බෙතුමා කි පු ෙැඩ පිළිශෙළ සකස් කර 

තිශෙනො නම් මා බෙතුමාට ස්තුතිෙන්ත ශෙනො. [ොධා කිී මක්   
ඒ කටයු්තත කර තිශෙනො නම් මම ස්තුතිෙන්ත ශෙනො. මා්ත 

හිතන්ශන් හ  කරලා තති කි ායි.  බෙතුමා සාමානයශ න් ශෙොරු 

කි න ශකනක් ශනොශෙයි.  

ශ ෙැනි කාරණ  තමයි සැපයුම් ජාල  සම්පූේණශ න්ම 

සාංකීේණ ශෙලා තිබීම. මම ඒ ගැන කි න්නම්. මෙ ය සැපයුම් 

අාං  ට තමයි ශම් allocation හන්ශන්. සාමානයශ න් ශසෞඛ්ය 

අමාතයාාං ශව සමස්ත allocation හන්ශන් මෙ ය සැපයුම් 

අාං  ටයි. හැෙැයි  ශටන්ඩේ පටිපාටි  ක්රි ා්තමක කරන්ශන් 

රාජය ඖෂධ නීතිගත සාංස්ථාශෙන් -SPC- හශකන්. ඒ ොශේම 

ඖෂධ මිලීර ගන්න අෙ ය නිේමිත  පී ක්ෂා කරන්ශන් NMRA 

හශකන්.  

බෙතුමන්ලා  න්නො NMRA හක ඒ සඳහා අණුරුුව ගානක් 

ක්, ගන්නා ෙෙ. ගරු තමතිතුමනි  බෙතුමා කරුණාකර ඒ අ  

ශගන්ො ශම් ගැන පී ක්ෂා කරන්න. අපි අ ාළ නිලධාරින් COPE 

හකට්ත  COPA හකට්ත කැඳො  ශම් ගැන කථා කරලා තිශෙනො.  

සාමානයශ න් ලක්ෂ 5ක් විතර ගන්නො  evaluation process 

හකට. හැෙැයි  ඒ අ  evaluation process හකට අණුරුුව ගානක් 

ක්, ගන්නො. හශහම සෑශහන කාල ක් තිස්ශසේ ති ාශගන ඉඳලා 

ීරරණ ක් ශනොගැනීම ශහේතුශෙන් ශෙලා තිශෙන්ශන්  සැපයුම් 

අාං  ටික අ  සම්පූේණශ න් අඩ පණ ශෙලා තිබීමයි. ශටන්ඩේ 

කරන්න  ාලා තිශෙන්ශන් SPC හක හරහා. ඒකට අ ාළෙ නිේමිත 

පී ක්ෂා කිී ශම් කටයු්තත කරන්ශන් NMRA හක හරහා. ඒ තුළ 

තති ශෙලා තිශෙන ත්ත්තෙ   හක්ක  ැන් වි ාල අේබු  ක් මතු 

ශෙලා තිශෙනො.  

ගරු තමතිතුමනි  අශනක් කරුණ ශම්කයි. බෙතුමා්ත ශම් 

ගැන  න්නො. NMRA හශක් සභාපති ෙ ශ න් ශකශනකු ප්ත 

කළා. ඊළඟට  CEOශේ නි මිත කාල  අෙසන් ශෙලා CEO 

ෙ ශ න් අලු්ත ශකශනකු ප්ත කළා.  

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

බෙතුමාට නි මිත කාල  අෙසානයි  ගරු මන්ත්රීතුමනි.  
 

ගුණ දයාසරි ජයගසේකර මහයේතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயகசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මට තේත විනාි  ක් ශ න්න  ල්ලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

මම විනාි  කින් කථාෙ අෙසන් කරන්නම්.  

හැෙැයි ඒ ශෙුවශෙන් පේතෙපු interview හකට  ැන් 

ශමොකක්  ශෙලා තිශෙන්ශන්? මම අහනො  ඒ interview හකට 

 ශමොකක්  ණුශණ් කි ලා. ඒ interview හශකන්  ශතෝරාග්ත අ ට 

ප්තවීම්  ුවන්නා ? නැහැ. හශහම ශනොශෙයි කශළේ.  
 

ගුණ ගකගහයේිතය රඹුක්වැල්ල  මහයේතා  
(மாண்புமிகு தகதஹலிய றம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella)  
 

නැඟී සටිගහය. 
எழுந்தார். 

rose. 
 

ගුණ දයාසරි ජයගසේකර මහයේතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயகசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු තමතිතුමනි  ම ශේ කථාෙ අෙසන් කළාම බෙතුමා 

කි න්න.  

CEO හැටි ට ශකශනක් ශගනාො; බහු  ැේො. සාමානය 

්රම  අුවෙ ඉ්,ලුම් ප්ර  ාලා  පී ක්ෂණ ක් කරලා  ඒ 

පී ක්ෂණ  අුවෙ පිරිසක් ශතෝරා ග්තතා. ඒ ශතෝරාග්ත අ ට 

ශමොකක්  කශළේ? ඒ අ  පැ්තතකින් ති ලා  ැන් ශෙන්ත 

ශකශනකු ශගනැවි්ත තිශෙනො. ගරු තමතිතුමනි  බෙතුමා 

ශනොශෙයි ඒකට මැදිහ්ත ණුශණ්. මම  න්නො හතැන ශමොකක්  

ණුශණ් කි ලා.  ැන් ඉන්න ශකනා Acting CEO.  
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පාේලිශම්න්තුෙ 

ඊළඟට  රාජය ඖෂධ නීතිගත සාංස්ථාෙ - SPC- ගනිමු. හහි 

හිටපු සභාපතිතුමා ඉතාම ශහොඳ ශකශනක්. හතුමා ලාංකාශේ ඉන්න 

 ක්ෂ මෙ යෙරශ ක්. හතුමා තමයි  ප්රසන්න ගුණශසේන මැතිතුමා. 

හතුමා හහි ෙැඩ කටයුතුෙලට ශගොඩක් මහන්සි ණුණා. හැෙැයි  

හතුමා ඒක  ාලා ගි ා.  ැන් හතැනට්ත ශ ො ා තිශෙන්ශන් Acting 

Chairman ශකශනක්.  ැන් ඖෂධ සැපයුම් ජාල  සාංකීේණ ශෙලා 

ශනොශෙයි  විනා  ශෙලාම ගිහින් තිශෙන්ශන්  ශම් ආ තන 

ශ ශක්ම උසස් නිලධාරින් ශලස ෙැඩ ෙලන අ   හනම්  රඟපාන 

අ  සිටීම නිසායි. ඒ හැර ශෙන්ත ශහේතුෙක් හින් ා ශනොශෙයි. ඒ 

හින් ා තමයි ඖෂධ සැපයුම පිළිෙඳ අේබු   තති ශෙලා 

තිශෙන්ශන්. හම නිසා ශම් අේබු  ට ස්ථිරසාර විසඳුමක් ලො 

ශ න්න කි ා මා බෙතුමාශගන් ඉ්,ලා සිටිනො  ගරු තමතිතුමනි.  

ශම් ක්රි ා ාම   ක්තිම්ත කරන්න විපක්ෂශව සිට අපට 

ශ න්න පුුෙන් උපරිම සහශ ෝග  අපි ලො ශ නො. ඒ ගැන 

කිසිම ගැටලුෙක් නැහැ. ශම් ආණ්ඩුශේ තිශෙන අේබු  ශෙනම 

විසඳා ගන්න. ඒක ශෙනම කාරණ ක්. නමු්ත  ශම් රශට් ජනතාෙ 

ශෙුවශෙන් ගන්නා හැම සාධාරණ ීරන්ුවෙක් සම්ෙන්ධශ න්ම 

කිසිුව පැකිීමමකින් ශතොරෙ අපට ශ න්න පුුෙන් සහශ ෝග  ලො 

ශ න ෙෙ කි ා සිටිමින්  මශේ ෙචාන ස්ේ,ප  අෙසන් කරනො.  

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු චාාමර සම්ප්ත  සනා ක මන්ත්රීතුමා. බෙතුමාට විනාි  

හතක කාල ක් ලැශෙනො.  

 

ගුණ චාමර සම්පත් දසනායක මහයේතා 
(மாண்புமிகு சாமர சம்பத் தசொயக்க) 

(The Hon. Chamara Sampath Dasanayake)  

ල්ලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි -  

 

ගුණ ගකගහයේිතය රඹුක්වැල්ල  මහයේතා  
(மாண்புமிகு தகதஹலிய றம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella)  

ල්ලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  මට විනාි  ක කාල ක් ලො 

ශ න්න.  

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශහොඳයි  ගරු තමතිතුමා.  

 

ගුණ ගකගහයේිතය රඹුක්වැල්ල  මහයේතා  
(மாண்புமிகு தகதஹலிய றம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella)  

ශම් අෙස්ථාෙ ලො ුවන්නාට බෙතුමාට ශෙොශහොම ස්තුතියි  

ල්ලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

ගරු   ාසිරි ජ ශසේකර මැතිතුමනි  NMRA හක සම්ෙන්ධෙ 

බෙතුමා කි පු කථාෙ ෙේතමානශවීර සතයශ න් ශතොරයි. මුලීර 

interview process හකක් කර තිශෙනො. ඒ interview process 

හශක් ශලොකු ෙර ක් ශෙලා තිශෙනො. ඒ interview process හශක් 

ෙැරැේ   නිෙැරැදි කළ යුතු නිසා හතැනට හක්තරා කාල කට ශහොඳ 

නිලධාරිශ කු ශ ො ෙන්න සිේධ ණුණා. ශම් ෙනශකොට  ඒ 

සි ලුශ නාට අයින් ශෙන්න සිේධ ණුණා  අණුරුුව හතරකින් ොේක ක 

ොේතා  ො නැති නිසා. මට සිේධ ණුණා  නීතයුවූලලෙ ක්රි ා 

කරන්න. ඒ අ  ශෙුවෙට ශෙන්ත අ  ප්ත කරශගන  නො. 

ලාංකාශේ ඉතා කීේතිම්ත මහාචාාේ ෙරශ කු ෙන ජ ර්තන 

මැතිතුමා  ැනට ඒ Board හකට ප්ත කර තිශෙනො. ඉතිරි අ ්ත 

ශම්  ෙස් තුන තතුළත ප්ත කරන්න අෙ ය කටයුතු කරනො. 

CEO ශකශනකු ප්ත කිී ම interview process හකක්  ටශ්ත 

කරන්න පුුෙන්. හැෙැයි  interview process හකකින් ශනොශෙයි 

හ  කරන්න තිශෙන්ශන්. Act හශක් තිශෙන්ශන් "The Authority 

shall, in consultation with the Minister, appoint the CEO" 

කි ලායි. ඒකට ප්ර න් ක් නැහැ. අපට interview process හකක් 

අුවෙ හ  කරන්න පුුෙන්.  

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු චාාමර සම්ප්ත  සනා ක මන්ත්රීතුමා.  

 

 

[අ.භා. 2.41  

 

ගුණ චාමර සම්පත් දසනායක මහයේතා 
(மாண்புமிகு சாமர சம்பத் தசொயக்க) 

(The Hon. Chamara Sampath Dasanayake)   

ල්ලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ශසෞඛ්ය ක්ශෂේ්රශව තිශෙන 

ඖෂධ අේබු   සම්ෙන්ධෙ තමයි අ  අපි කථා කරන්ශන්. ආණ්ඩුෙ 

පැ්තශතන් කථා කළ අශප් ගරු චාන්න ජ ව,මන හිටපු රාජය 

තමතිතුමා ශසෞඛ්ය ක්ශෂේ්රශව ඖෂධ අේබු   පටන් ග්ත ආකාර  

ගැන ශහොඳ පැහැදිලි කිී මක් කළා. මා හිතන්ශන් ඒක ඉතාම 

ෙැ ග්ත ශේ න ක් කි ලායි. අපි හ ට තහුම් කන් ුවන්නා.  

ඒ හක්කම  මම තේත කරුණක් සඳහන් කරන්න ඕනෑ. අ  

උශේ ෙරුශේ ගරු අග්රාමාතයතුමා අමාතයාාං  නිශේ න ක් 

ඉදිරිප්ත කළා. ඒ අෙස්ථාශේ   ැන් විපක්ෂශව ොි  වී සිටින අශප් 

විම්, වීරොං  හිටපු තමතිතුමා ශහොඳ ශ ෝජනාෙක් ශගනාො. 

විශේ  මු ්, ශම් රටට හන්ශන් නැ්තශ්ත ශම් ආණ්ඩුෙ ශකශරහි 

වි ්ොස ක් නැති වීම ශහේතුශෙන් නිසා අරමු ලක් හ ලා ඒ 

ශෙුවශෙන් භාරකාර මණ්ඩල ක් ප්ත කරන්න කි ා විම්, 

වීරොං  මහ්තම ා ශ ෝජනා කළා. ඒ සඳහා සජි්ත ශප්රේම ාස 

මහ්තම ා  ඩලස ්අලහප්ශපරුම මහ්තම ා ආදි කිහිපශ ශනකුශේ 

නම් ශ ෝජනා කළා. මම ෙැලුො  මශේ නා කතුමාශේ නම -ගරු 

මමත්රීපාල සිරිශසේන මහ්තම ාශේ නම- ශ ෝජනා ණුශණ් 

නැ්තශ්ත ශමොක  කි ලා. ඒ ෙේත මම ශමතැනීර කි න්න ඕනෑ.  

විශේ  මු ්, හවීශම්ීර වි ්ොස  නැතිකම ගැටලුෙක් වී 
තිශෙනො තමයි. විශේ  මු ්, ශගන්ොගන්න අපි ශ ෝජනා 
කිහිප ක්  කළා. හකක් තමයි  විශේ  ශ්රමික න්ට ොහන 
ෙලප්ර ක් ලො ශ න්න ඕනෑ  කි න ශ ෝජනාෙ. විශේ  
ශ්රමික ාශේ  රුෙන්ට  බිරිඳට  හශහම නැ්තනම් ස්ොමි පුරුෂ ාට 
ශම් රශට්  ම්කිසි රජශව ආ තන කට ගි ාම  ඒ අ ශේ කටයුතු 
කරගන්න විශ ේෂ අෙස්ථා ලො ශ න්න ඕනෑ  කි න 
ශ ෝජනාේත මා මීට කලින් ශම් පාේලිශම්න්තුශේීර ඉදිරිප්ත කළා. 
ඒ ශගෝ,ලන්ට නිසි සැලකීමක් නැති නිසා තමයි අශප් රට ගැන  
ආණ්ඩුෙ ගැන වි ්ොස  නැති ශෙලා ඒ ශගෝ,ලන් මු ්, හවීම 
අතින් අපට උ ේෙක් ශනොකරන ත්ත්තෙ ට  ප්ත ශෙලා ඉන්ශන්. 
ඒ අ  තුළ ආණ්ඩුෙ ශකශරහි වි ්ොස  ශගොඩ නඟන්න්ත ඕනෑ. ඒ 
ොශේම රජ ක් හැටි ට ක්,පනා කර ෙලන්න ඕනෑ ඒ අ ට උ ණු 
උපකාර කිී ම ගැන්ත. හතුමන්ලාශගන් උ ණු ගන්නො ොශේම 
රජ ක් හැටි ට අශප් සහශ ෝග ්ත හතුමන්ලාට ලො ශ න්න 
ඕනෑ  කි න හක මම ශම් අෙස්ථාශේීර කි නො.  

ශත්, අේබු    ශෙශහ්ත අේබු   ආදි ශමොන අේබු   ආේත ඒ 

හැම අේබු  ටම අ  ශඩොලේ නැතිකම ෙලපා තිශෙනො. ශපෝලිම් 

ප්ර ්න ට්ත ශඩොලේ නැතිකම ෙලපා තිශෙනො. ඒ ගැන පක්ෂ  

විපක්ෂ හැශමෝම ශනොශ ක් ශනොශ ක් ශ ෝජනා ඉදිරිප්ත 
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කරනො. හැෙැයි  හශහම ශ ෝජනා ඉදිරිප්ත කළාට ශමශතක් ක්, 

පක්ෂ විපක්ෂ කිසිම ශකශනක් කිේශේ නැහැ ශම් ශඩොලේ ප්ර ්න ට 

ශ න විසඳුම ශමොකක්  කි ලා. ශම් රටින් ශමච්චාරක් ශ නො  අර 

රටින් ශමච්චාරක් ගන්න පුුෙන්  ශම් විධි ට අර රටින් ශත්, 

ගන්න කි ලා කි නො විතරයි. හැෙැයි  කිසි ශකශනක් කි න්ශන් 

නැහැ ඒ ප්ර ්නෙලට තිශෙන විසඳුම් ගැන. ඒ කිසිශෙකු විසඳුම් 

ගැන කථා ශනොකළ ෙෙ ශම් කාරණ  සම්ෙන්ධශ න් 

පාේලිශම්න්තුශේ කළ කථාෙලට තහුම් කන් ුවන් මම  න්නො.  

මා කි න්ශන් ශම්කයි. රටක ශසෞඛ්ය ක්ශෂේ්ර  පමණක් 

ශනොශෙයි  ශමොන ක්ශෂේ්ර  ණුණ්ත දියුණු ශෙන්න ඒ රශට් 

ශේ පාලන ස්ථාෙරභාෙ  තිශෙන්න ඕනෑ. අශප් රශට්්ත 

ශේ පාලන ස්ථාෙරභාෙ ක් නැති ණුශණෝත  අශප් විශේ ගත 

ශ්රමිකශ කු ශහෝ නැ්තනම් විශේ  රටකින් ශහෝ අපට උ ණු කරාවි 

කි න හක ගැන අපට වි ්ොස ක් ති න්න ෙැහැ. ඒ ෙෙ අපට 

පව,ගි  කාල  ශ ස ෙැලුොම ශපශනනො.  

පව,ගි  කාලශව කැබිනට් මණ්ඩල ක් ප්ත කළා. ඒ කැබිනට් 

මණ්ඩල  ඉ්,ලා අස් ණුණා. ආශ ්ත මාස කට කැබිනට් 

මණ්ඩල ක් ප්ත කළා. ඒ කැබිනට් මණ්ඩල ්ත ඉ්,ලා අස් ණුණා. 

ඊට පස්ශසේ ආශ ්ත අලු්ත අගමැති ශකශනකු ප්ත කළා.  ැන් 

ආශ ්ත කැබිනට් මණ්ඩල ක් ප්ත කර තිශෙනො. නමු්ත   ැන් 

ආශ ්ත කතා ෙහක්  නො ශම් අගමැතිෙර ා්ත අයින් කරලා  ශම් 

කැබිනට් මණ්ඩල ්ත අයින් කරලා  ආශ ්ත අලු්ත අගමැතිෙර කු 

ප්ත කරලා  අලු්ත කැබිනට් මණ්ඩල ක් ප්ත කරන්න  නො 

කි ලා. ශම්ක මහ විහිුෙක්. ල්ලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  

ශමශහම ණුශණෝත ශම් රශට් ශේ පාලන ස්ථාෙරභාෙ ක් නැති ෙෙ 

ශපශනන්න ගන්නො. ඒ නිසා ශම් ශෙලාශේ ශපෝලිම් ගැන කථා 

කරන උ වි   ශසෞඛ්ය අේබු   ගැන කතා කරන උ වි  තතුු 

හැමශකනාම ශම් ශෙලාශේ ක්,පනා කරන්න ඕනෑ  ශේ පාලන 

ෙ ශ න් බක්ශකෝම හකතු ශෙන හක ගැනයි.  ැන් සමහර අ  

කි නො  'ශම ා ශහොඳ නැහැ  අර ා ප්ත කරන්න'  'ශම ාට 

කරන්න ෙැහැ  අර ාට කරන්න පුුෙන්' කි ලා. හැෙැයි  හශහම 

කි පු  කිසිම ශකශනක් ශම් රට භාර ගන්ශන් නැහැ. ෙලන්න  ශම් 

ශමොශහොශ්ත ශම් ගරු සභාශේ ඉන්ශන් විපක්ෂශව මන්ත්රීෙරුන් 

ශනොශෙයි. ආණ්ඩු පක්ෂ  නිශ ෝජන  කරන අපි විතරයි විපක්ෂ  

පැ්තශ්ත  ැන් ඉන්ශන්.  ැන් විපක්ෂශව මන්ත්රීතුමන්ලා නැහැ. 

ආණ්ඩු පක්ෂ  නිශ ෝජන  කරන මන්ත්රීතුමන්ලා හතර ශ ශනක් 

 ැන් ශමහි ඉන්නො. විපක්ෂ  නිශ ෝජන  කරන සමගි ජන 

ෙලශේගශව කිසි ශකශනක්  ැන් ශම් ගරු සභාශේ නැහැ. අ  සමගි 

ජන ෙලශේගශව බක්ශකෝම අගමැතිතුමාශේ ශේ ෙට කරන්න 

ගිහි්,ලා. රනි්, වි්රමසිාංහ මහ්තම ාශේ ශේ ෙට කළා කි ලා ශම් 

ශත්, ප්ර ්න  විස ශඳනො   ශම් ශපොශහොර ප්ර ්න  විස ශඳනො   

ශම් ශෙශහ්ත ප්ර ්න  විස ශඳනො ? ඒ කිසි ප්ර ්න ක් විස ශඳන්ශන් 

නැහැ ශගේ, ෙට කළාට.  

කණුරු  ශහෝ කමක් නැහැ  ශම් අේබු   විසඳීමට ශම් මන්ත්රීෙරු 

225 ශ නාම හකතු කරන්න කි ලායි මා කි න්ශන්. පක්ෂ 

නා ක න් හකතු ශෙන්න. පක්ෂ නා කශ ෝ හකතු ශෙලා අශනක් 

මන්ත්රීෙරුන් සි ලුශ නා්ත හකතු කර ගන්න. අපි 225 ශ නාම 

හකතු ශෙලා අඩුම ෙ ශ න් අණුරුේ කට ශහෝ ස්ථාෙර ආණ්ඩුෙක් 

හ මු. ස්ථාෙර ආණ්ඩුෙක් ශනොහැුවේත අපි 225ශ නා හකට ෙැඩ 

කරන්න පුරුුව ශෙමු. අපි 225ශ නාම හක ීරන්ුවෙක් ගන්න පුරුුව 

ශෙමු. නමු්ත  ශම් 225ශ නාම හකතු ශෙලා හක ීරන්ුවෙක් ගන්ශන් 

නැහැ. පිරිසක් පාේලිශම්න්තුෙ ෙේජන  කරනො  තේත පිරිසක් 

උශේට තවි්,ලා ශමොනො ශහෝ ශ ෝජනා කරලා  නො.  ඉතින් 

ශමොකක්  ශම්ශක් ශ්තරුම? ශම්ශක් කිසිම ශ්තරුමක් නැති නිසා 

තමයි අ  ශම් රශට් ශේ පාලන අස්ථාෙරභාෙ ක් තති ශෙලා 

තිශෙන්ශන්. රුපි ්, 205ට තිබුණු ශඩොලරශව ෙටිනාකම මාස 

ශ කක්  තුනක් තතුළත රුපි ්, 180  ක්ො ඉහළ ගි ා. රුපි ්, 

205ට තිබුණු ශඩොලර  මාස ශ කක්  තුනක් ෙැනි ශකටි කාල කීර 

රුපි ්, 180  ක්ො ඉහළ ගිහින්   ැන් රුපි ්, 165හි  නතර ශෙලා 

තිශෙනො.    

ශඩොලර  රුපි ්, 165ක් ෙැනි අග ක නැෙතිලා 

තිශෙන්ශන්්ත  රනි්, වි්රමසිාංහ මහතා අගමැති ශලස දිණුරුම් ීරපු 

නිසා. නැ්තනම් ශඩොලර  රුපි ්, 165න් ශනොශෙයි නෙතින්ශන්. 

හශහම නම් ශමලහකට රුපි ්, 465ක්  ක්ො ශඩොලර  ඉහළ 

ගිහින් තිශබ්වි. කණුරු්ත ඒ කාරණ  පිළිගන්ශන් නැහැ.  ැන් 

කණුරු්ත ඒ ගැන කථා කරන්ශන් නැහැ. මාස 1ක් තතුළත ඉතා 

ශේගශ න් ශඩොලරශව අග  ඉහළ ගි  නිසා තමයි  අ  ෙඩු මිල 

ඉහළ ගිහින් ශම් අේබු   තතිශෙලා තිශෙන්ශන්.  

මම කි න්ශන් ශම්කයි.  ශේ පාලන ස්ථාෙරභාෙ ක් නැතිෙ 

කෙ ාේත රටක් දියුණු කරන්න ෙැහැ; කෙ ාකේත රටක් නඟා 

සිුවෙන්න ෙැහැ. හශහම නම් අපි ශ ෝජනා කරන්න ඕනෑ 

ශමොකක් ? බන්න  ැන් කි නො  සේෙ පාක්ක ක ආණ්ඩුෙක් 

හ න්න කි ලා.  ඊශව  විපක්ෂ නා ක සජි්ත ශප්රේම ාස මහතා 

නැෙත්ත කි නො මම අහශගන සිටි ා  සේෙ පාක්ක ක ආණ්ඩුෙක් 

හ න්න කි ලා.  ල්ලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි   සේෙ පාක්ක ක 

ආණ්ඩු හ යි. සේෙ පාක්ක ක ආණ්ඩුෙක් හ න ශකොට ශම් ඉන්න 

තමතිෙරු හළි ට  නො  ආශ ්ත අලු්ත තමතිෙරු ප්ත ෙනො. 

ඉන් පස්ශසේ ඒ සේෙ පාක්ක ක ආණ්ඩුෙට හිටපු තමතිතුමන්ලා 

විරුේධ ෙනො. උ ාහරණ ක් ෙ ශ න් මා නිශ ෝජන  කරන ශ්රී 

ලාංකා නි හස් පක්ෂ  ග්තශතෝත   හිටපු තමතිෙරු ශ ශ නා අයින් 

ණුණාම අලු්ත ශ ශ ශනක් හයි සේෙ පාක්ක ක ආණ්ඩුශේ තමති ුරර 

ගන්න. හතශකොට අර ශ ශ නා තරහ ශෙනො. හතශකොට ආණ්ඩුෙ 

සේෙ පාක්ක ක ශෙනො  ? නැහැ. සේෙ පාක්ක ක ශෙන්ශන් 

ශකොශහොම ?  ැන් ශම් ගරු සභාශේ සමහර මන්ත්රීෙරු කි නො  

සේෙ පාක්ක ක ආණ්ඩුෙක් හ න්න ඕනෑ කි ලා. ඒශගෝ,ශලෝ 

කි න කාරණ ට අුවර දිසානා ක මහ්තම ා  හකඟ ෙනො  ? 

හකඟ ශෙන්ශන් නැහැ. ඒ නිසා මන්ත්රීෙරු 225ම හක ීරන්ුවෙක් 

ගන්න. පක්ෂ නා කශ ෝ හක ීරන්ුවෙක් ගන්න. පක්ෂ නා කශ ෝ 

හකතුශෙලා තමති ුරර ශහෝ අගමැති ුරර  ශහෝ භාරශගන රට 

පාලන  කරන්න ීරන්ුවෙ ගන්න. පක්ෂ නා කශ ෝ ඒ ීරන්ුවෙ 

ගන්න. පාේලිශම්න්තුෙ තතුශළේ  ැන් පක්ෂ නා ක රැස්වීම් 

තිශෙනො නම්  පක්ෂ නා කශ ෝ හකතුශෙලා තිශෙනො නම්  

පක්ෂ නා කශ ෝ හකතුශෙලා ීරන්ුවෙක් අරශගන ආණ්ඩුෙක් 

හ න්න. ආණ්ඩුෙක් හ ලා  තනතුරුෙලට කණුරු ශහෝ ප්ත කරලා 

ශලෝක ට කි න්න   ැන් හරි. ලාංකාශේ අපි බක්ශකෝම හකතු 

ණුණා. පක්ෂ  පාට  ජාති  කුල හා ආගම් ශේ  නැහැ  බක්ශකෝම 

හකතු ණුණා. හශහම නම්  ැන් අපට උ ණු කරන්න කි ලා. සේෙ 

පාක්ක ක  අර පාක්ක ක කි නො. සේෙ පාක්ක ක ආණ්ඩුෙක් 

ශහොඳයි. හැෙැයි  සේෙ පාක්ක ක ආණ්ඩුෙකට ශකොටසක් හකතු 

ශෙයි  ශකොටසක් හකතු ශෙන්ශන් නැති ශෙයි.  

ල්ලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි   ැන් සේෙ පක්ක ක ආණ්ඩුෙක් 
හ න්න රනි්, වි්රමසිාංහ අගමැතිතුමා හක්ක හකතු ශෙන්න ඕනෑ 
අපි ශනොශෙයි. රනි්, වි්රමසිාංහ මහතා හක්ක අණුරුුව 10ක්  40ක් 
හක ශග ර ලැගපු  හකට කාපු බීපු  සිරිශකොශ්ත බුදි  ග්තත 
මිනිස්ව,ශන් ඉස්ශස්,ලාම ඒකට උ ණු කරන්න ඕනෑ. අපි  ශ්රී ලාංකා 
නි හස් පක්ෂශව. අපි ශනොශෙයි  රනි්, වි්රමසිාංහ මහතාට 
ඉස්ශස්,ලාම උ ණු කරන්න ඕනෑ. නමු්ත ඒ අ  උ ණු කරන්ශන් 
නැහැ.  ැන් අශප් ශ ශ ශනක් ගි ා ආණ්ඩුෙ පැ්තතට. හතශකොට 
සේෙ පාක්ක ක ෙනො  ? නැහැ. හශහම නම් හැශමෝම උ ණු කරලා 
ශම් රට ශගොඩගන්න ඕනෑ. ශෙදිලා ඉන්න ක්, ශම් රට ශගොඩ 
ගන්න ෙැහැ. ශෙදිලා ඉන්න ක්, බ  ශමොන අේබු  ටේත 
විසඳුමක් නැහැ. මහ පාශේ ශපෝලිම්ෙල ඉන්න මිනිව,න් දිගටම 
ශපෝලිම්ෙල ඉඳියි. රශට් ෙඩු මිල ඉහළ  යි. ජනතාෙ ුවක් විඳියි. 
ශෙදිලා ඉන්න ක්, ශම් ප්ර ්නෙලට විසඳුමක් නැති ෙෙ ප්රකා  
කරමින්  මා නිහඬ ෙනො. 
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පාේලිශම්න්තුෙ 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. A.L.M. Athaullah. You 

have six minutes. 
 

 

[பி.ப. 2.50] 

 

ගුණ  .එල්.එම්. අතාපල්ලා මහයේතා 
(மாண்புமிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

ெஹ்மதுஹு வநுஸல்லி அலா றஸூலிஹில் காீம். 

அம்மாபஃத்.  

தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்ககள, இன்று 

இந்த ொடு வரலாற்றில் என்றுமில்லாதவாறு பாாிய தபாருளா 

தாரப் பிரச்சிகனக்கு முகங்தகாடுத்துக் தகாண்டிருக்கின்றது. 

ஒரு ொட்டு மக்களுக்கு அடிப்பகடத் கதகவகளாக மூன்று 

அம்சங்கள் உள்ளன.  ஒன்று உணவு; இரண்டாவது கல்வி; 

மூன்றாவது சுகாதாரம். இந்த மூன்று துகறகளும் மக்களுக்கு 

இன்றியகமயாதகவயாகும். இகவ மக்களுக்குக் கிகடப்பதில் 

சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளகமயால் இன்று எமது ொட்டு மக்கள் 

வீதியிகல ெிற்கின்றார்கள். விவசாயத்துகறக்கும் இன்று 

அகதெிகலதான் ஏற்பட்டுள்ளது. அம்பாகற மாவட்டத்தில் 

தெல் அறுவகட தசய்கின்ற இந்தக் காலத்திகல 

மண்தணண்தணய் இல்லாமல் அங்குள்ள விவசாயிகள் 

வீதியிகல ெிற்கிறார்கள். அகதகபான்று, மீனவர்கள் வீதியிகல 

ெிற்கிறார்கள்.  தபற்கறால் இல்லாமல் வாகனங்கள் தவறுமகன 

கிடக்கின்றன. தங்களுகடய வாகனங்களுக்குப் தபற்கறால் 

ெிரப்பிக்தகாள்வதற்காக கவத்தியர்கள் வாிகசயில் ெின்று 

தகாண்டிருக்கிறார்கள். கொய் வாய்ப்பட்ட தன்னுகடய 

மகனவிகய, பிள்களகய கவத்தியசாகலக்குக்தகாண்டு 

தசல்வதற்கு முடியாமல் உறவினர்கள் திண்டாடிக் 

தகாண்டிருக்கிறார்கள். பாராளுமன்ற உறுப்பினராகிய 

ொங்கள் இவற்றுக்குப் தபாறுப்புக்கூற கவண்டும். கடந்த 

காலங்களில் எமது  தபாருளாதாரக் தகாள்ககயில் விட்ட தவறு 

காரணமாகத்தான் இன்று ொம் தெருக்கடிக்குள் சிக்கி 

யிருக்கிகறாம்.  

சுகாதாரத்துகறகயப் தபாறுத்தவகரயில், கொய் 

வருவதற்கு முன்னர் அதிலிருந்து மக்ககளப் பாதுகாப்பது 

எப்படிதயன்பதுபற்றிச் சிந்திப்பது மிக முக்கியமான 

விடயமாகும். ஆனால், கொய் வந்தபின்பு தடாலகரச் 

தசலவைித்து தவளிொடுகளிலிருந்து மருந்துககள இறக்குமதி 

தசய்வதுபற்றி இன்று ொங்கள் கயாசிக்கிகறாம். கடந்த 

காலங்களிகல சுகாதாரத்துகற ஒரு மாபியாவாகக் கருதப் 

பட்டது. உண்கமகயச் தசால்வதானால், கடந்த காலங்களில் 

‘தகாகரானா’ என்ற தபயாில் இறக்குமதி தசய்யப்பட்ட 

மருந்துகளிலும் மாபியா இருந்தது. அதன்மூலம் அந்த 

அகமச்சின் அதிகாாிகள்  அதிகமாக உகைத்துக்தகாண்டார்கள் 

என்ற ககதயும் இருக்கிறது. அது மாத்திரமல்ல, சுகாதாரத் 

துகறயில் தாங்கள் ெிகனத்தகதச் தசய்துதகாள்வதற்காக, 

தங்களுகடய இலக்குககள அகடந்துதகாள்வதற்காக 

இனவாத ாீதியில் தசயற்பட்டு ெியதிககளக்கூட 

மாற்றினார்கள்.  தகாகரானாவால் இறந்த ஒருவகர எாிப்பதா?  

அல்லது புகதப்பதா? என்ற பிரச்சிகனயின்தபாழுது, 

இரண்கடயுகம தசய்யக்கூடியதாக ெமது சுகாதாரத் துகறயில் 

சட்டம் இருந்ததபாழுதிலும், இந்தப் பாராளுமன்றத்துக்கும்  

சட்டம் இயற்றுகின்ற பாராளுமன்ற அங்கத்தவர்களுக்கும் 

ததாியாமல் கடந்த காலத்தில் சுகாதாரத் துகறக்குப் 

தபாறுப்பாக இருந்த அகமச்சர் அவர்கள் சட்டத்துக்கு 

விகராதமாக ஒரு வர்த்தமானி அறிவித்தகலப் பிரசுாித்து, 

அடக்கப்படகவண்டிய எத்தகனகயா உடல்ககளத் 

கதகவயில்லாமல் கண்முன்கன எாித்தார்கள். சிறிய 

பிள்களககளக்கூட எாித்துச் சிகதத்தார்கள். அதன் பின்னர், 

தகாகரானா கவரஸ் ெீாிகல கலக்காததன்று தீர்மானித்து 

அந்த Gazette Notificationஐ அவர்கள் மாற்றினார்கள். 

பாருங்கள்! சுகாதார விடயங்களிகலகூட, உண்கமயாகச் 

தசயற்படவில்கல. பாதிக்கப்பட்ட அந்த மக்களுகடய சாபம் 

இன்று இந்த ொட்கட ஆட்தகாண்டிருக்கின்றததன்று 

தசால்லலாம். அதுமாத்திரமல்ல, தபாருளாதார விடயத்தில் 

எங்களுக்தகன்று ஒரு முகறயான தகாள்ககயில்கல. இந்த 

ொட்டிகல எல்லாவற்கறயும் உற்பத்தி தசய்யக்கூடிய 

ெிகலகமயிருந்தும், வியாபார ாீதியாகச் தசயற்பட்டு ொம் 

எமது தபாருளாதாரக் தகாள்கககய மாற்றிக் தகாண்கட 

வருகிகறாம்.  

இலங்ககயில் பிறந்ததற்கு ொம் எல்கலாரும் ஆண்ட 

வனுக்கு ென்றி தசால்லகவண்டும். இந்த மண்ணில் எமக்கு 

கவண்டிய அகனத்தும் இருக்கின்றன.  உலகத்துக்குத் 

கதகவயான அத்தகனவிதமான வளங்களும் எம்மிடம் 

இருக்கின்றன. எந்தப் பயிாினமாக இருந்தாலும், எந்த 

மூலிககயாக இருந்தாலும் அது இலங்ககயில் இருக்கின்றது. 

எமது மண்ணில் இத்தகன வளங்ககளயும் கவத்துக்தகாண்டு 

மூலிககத் கதாட்டங்ககளப் பற்றிச் சிந்திக்காமல், மருந்துககள 

உற்பத்தி தசய்வது பற்றிச் சிந்திக்காமல் அவற்கற இறக்குமதி 

தசய்கின்ற வியாபாரத்கத மாத்திரம் சுகாதார அகமச்சு 

ககடப்பிடிக்கக் கூடாது என்பது எங்களுகடய மிகவும் 

தாழ்கமயான கவண்டுதலாக இருக்கிறது. அதுமாத்திரமல்ல, 

சுகாதார அகமச்சுக்கு மிக முக்கியமான இன்னுதமாரு 

தபாறுப்பிருக்கின்றது.  அகத ொன் கூறிகய ஆககவண்டும்.  

உணகவ மருந்து!  ெமது ொட்டில் ெமது மக்களுக்குத் 

கதகவயான உணவும் மருந்தும் முகறயாக இருக்கின்ற இந்தச் 

சந்தர்ப்பத்தில், தவளிொடுகளிலிருந்து பல ொட்கள் 

பகைகமவாய்ந்த உணவுப் தபாருட்ககளப் பதப்படுத்தி, 

இரசாயனக் கலகவகள் கலந்து உற்பத்தி தசய்பவற்கற 

இறக்குமதி தசய்து ெமது மக்களுக்குக் தகாடுப்பதற்குச் 

சுகாதார அகமச்சும் காரணமாக இருக்கின்றது. 

தவளிொடுகளிகல இருக்கின்ற குப்கபககள ெமது 

மக்களுக்குக் தகாண்டுவந்து தகாடுப்பகதவிடவும், அப்படி 

இறக்குமதியாக்குகின்ற தபாருட்களுக்குத் தகட விதிக்கின்ற 

ஓர் அகமச்சாக இந்த அகமச்சு மாறகவண்டும்.  ெமது ொட்டில் 

ெமக்குத் கதகவயான உணவுககள உற்பத்தி தசய்வதற்கும் 

முகறயான மருந்துககளக் கண்டுபிடிப்பதற்கும் ொம் தயாராக 

கவண்டும்.   

ெமக்கு இப்தபாழுது தபற்கறால் இல்கல, டீசல் இல்கல, 

மண்தணண்தணய் இல்கல, தடாலர் இல்கல என்கின்ற 

இந்தச் சந்தர்ப்பத்திகல தடாலர் கதடி எல்லாவற்கறயும்  

தவளிொடுகளிலிருந்து இறக்குமதியாக்குகின்ற ஒரு 

ெிகலகமக்கு எங்களால் தசல்ல முடியாது. ெமது ொட்டில் ெல்ல 

வளங்கள் இருக்கின்றன; வயற் காணிகள் இருக்கின்றன;  

காடுகள் இருக்கின்றன. எனகவ, இந்த ொட்டுக்குத் கதகவ 

யான உணகவயும் மருந்கதயும் உற்பத்தி தசய்வதற்கான 

அடிப்பகடக் தகாள்கககய வகுப்பதற்காக சுகாதார அகமச்சு 

முன்வர கவண்டும். அத்துடன், இந்த ொட்டிலுள்ள அகனத்து 

மக்களும் விைிப்புணர்கவாடு இந்த விடயங்ககளக் 

ககயாளகவண்டும். மருந்துக்கும் உணவுக்கும் ொங்கள் 

தவளிொடுகளிகல தங்கியிருக்கிகறாம். மருந்துகளில்லாமல் 

மரணிக்கின்ற ஒரு ெிகலகமக்கு ெம்மவகரத் தள்ளிவிட 
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முடியாது. சுகாதார அகமச்சு தபாறுப்புள்ள ஓர் அகமச்சாகும். 

அந்த வககயில், சிந்தித்துக் கடகமயாற்றுகின்ற அகமச்சாக 

அது இருக்ககவண்டும். ஆககவ, ொள்கதாறும் ெமது 

மண்ணிகல இருக்கின்ற மூலிககககள அகடயாளங்கண்டு 

ஆயுள்கவதம், கஹாமிகயாபதி கபான்ற கவத்தியத் 

துகறகளில் சுகாதார அகமச்சு கவனம் தசலுத்த கவண்டும். 

அது மாத்திரமல்லாது, ஏகனய  மருந்துககளயும்  ெமது 

மண்ணிகல உற்பத்தியாக்குவதற்குாிய பணிககள எங்களு 

கடய சுகாதார அகமச்சு தசய்யகவண்டும். அதுமாத்திரமல்ல, 

ெிகலயான தகாள்ககககள வகுத்து முகறககடு காரணமாக 

இன்று சீரற்றுப் கபாயிருக்கின்ற இவ்வகமச்சின் எல்லாப் 

பிரச்சிகனகளுக்கும் தீர்வுகாண கவண்டுதமன்று ககட்டு 

விகடதபறுகின்கறன். 

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the  Hon. Jeevan Thondaman. You 

have seven minutes. 
 
 

[பி.ப. 2.59] 
 

ගුණ ජීවන් ගත න්ඩමන් මහයේතා  
(மாண்புமிகு  ஜீவன் ததாண்டமான்)   

(The Hon. Jeevan Thondaman) 
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்ககள, 

இன்கறய தினம் ெகடதபறுகின்ற சுகாதாரத்துகற சம்பந்த 

மான ஒத்திகவப்புகவகளப் பிகரரகணமீதான விவாதத்திகல 

கலந்துதகாண்டு சில விடயங்ககளச் தசால்ல விரும்பு 

கின்கறன். கடந்த இரண்டு வருட காலப் பகுதியில் இந்த 

ொட்டில் பலர் சுகாதார அகமச்சர்களாகப் பதவி வகித்திருக் 

கிறார்கள். அவர்கள் அகனவாிடமும் ொங்கள் ஒகர 

விஷயத்கதத்தான் தசால்லியிருக்கிகறாம். அதாவது, 

கதாட்டப்புறத்தில் இருக்கும் அகனத்து கவத்தியசாகல 

ககளயும் அரசாங்கம் தபாறுப்தபடுக்க கவண்டும் என்றும் 

லிந்துகல hospitalஐ கவகறார் இடத்துக்கு மாற்றம் தசய்ய 

கவண்டும் என்றும் தசால்லியிருக்கிகறாம். எதிர்காலத்தில் 

பிரச்சிகனகள் கட்டாயம் வரத்தான் கபாகின்றன. ொகள 

வருத்தப்படுவகதவிட, இன்கற அந்த கவகலகய முடித்தால் 

அது தபாியகதார் உதவியாக இருக்கும். கதாட்டப்புறங்களில் 

இருக்கின்ற கவத்தியசாகலககள அரசாங்கம் தபாறுப் 

தபடுக்க கவண்டுதமன்று தசால்வதற்குப் பல காரணங்கள் 

இருக்கின்றன. இன்கறய விகலவாசி அதிகாிப்பானது 

மக்களுக்குப் பாாிய பிரச்சிகனககள உருவாக்கியிருக்கிறது. 

மக்கள் சுகவீனமகடந்தால்கூட, hospital இற்குப் கபாக 

முடியாதெிகல இருக்கிறது. ஏதனனில், அதற்குப் பாாிய தசலவு 

ஏற்படுகிறது. Hospitalஇற்குப் கபாவதற்கு டீசல் இருக்கிறதா 

என்றுகூடத் ததாியவில்கல. இவ்வாறான பல பிரச்சிகனகள் 

இருக்கின்றன. அதுமட்டுமல்ல, அங்குள்ள hospitalsஇல் 

கபாதுமான அளவு infrastructure - உட்கட்டகமப்பு - வசதிகள் 

இல்கல. இதனால், மக்கள் பாாிய பிரச்சிகனககள 

எதிர்கொக்க கவண்டியிருக்கிறது. ஒவ்தவாரு கதாட்டத்திலும் 

கவத்தியசாகல - EMS - இருக்கிறது. அவற்கறச் சுகாதார 

அகமச்சு தபாறுப்கபற்றுப் பலப்படுத்தினால் கட்டாயம் 

மக்களுக்கு ெல்லது ெடக்கும். இன்கறய தபாருளாதார 

தெருக்கடி சார்ந்த பிரச்சிகனகள் அகனத்தும் அரசாங்கத்தால் 

உருவாக்கப்பட்டகவ. ஆககயால், அரசாங்கம்தான் இந்த 

கவத்தியசாகலககளப் தபாறுப்தபடுக்க முன்வரகவண்டும்.   

இன்று மக்கள் பல்கவறு பிரச்சிகனகளுக்கு முகங் தகாடுத் 

துக் தகாண்டிருக்கிறார்கள். பணவீக்கத்கதப் பாருங்கள்! 

பணவீக்கமானது, சனவாி மாதத்தில் 16.8 சதவீதமாக 

இருந்தது; தபப்ருவாி மாதத்தில் 17.5 சதவீதமாக இருந்தது; 

மார்ச் மாதத்தில் 21.5 சதவீதமாக இருந்தது; ஏப்பிரல் மாதத்தில் 

33.8 சதவீதமாக இருந்தது; கடந்த மாதம் 45 சதவீதமாக 

இருந்தது. இவ்வாறு பணவீக்கம் கூடக்கூட ெமது வாழ்க்ககச் 

தசலவும் கூடிக்தகாண்டுதான் இருக்கும்; அத்தியாவசியப் 

தபாருட்களின் விகலகளும் கூடிக் தகாண்கடதான் இருக்கும். 

இந்தத் தருணத்திகல, அத்தியாவசிய உணவுப் தபாருட்கள் 

பலவற்றுக்கு அதிகபட்ச சில்லகற விகல - MRP - 

ெிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று Consumer Affairs Authority 

ததளிவாகச் தசால்லியிருக்கிறது. அப்படியிருந்தும்கூட, இன்று 

மகலயகத்தின் பல்கவறு பகுதிகளில் சில வர்த்தகர்கள் 

அவர்களுகடய இஷ்டத்திற்குப் தபாருட்ககள அதிக 

விகலக்கு விற்று, இலாபத்கதச் சம்பாதித்துக் 

தகாண்டிருக்கிறார்கள். இந்தச் தசயற்பாடு மகலயகத்தில் 

அதிகமாககவ ெகடதபறுகிறது. ஆனால், இது சம்பந்தமாக 

Consumer Affairs Authority எந்தவிதமான ெடவடிக்ககயும் 

எடுப்பதில்கல; எந்தவிதமான investigationஐயும்  ெடத்துவ 

தில்கல. ஆககவ, வர்த்தகர்களின் இச்தசயற்பாட்டுக்கு எதிராக 

கட்டாயம் ெடவடிக்கக தயடுத்தாக கவண்டும் என்று ொன் 

அவர்களிடம் கவண்டுககாள் விடுக்கிகறன். அகதகெரம், 

இவ்வாறான வர்த்தகர்களுக்கு ொன் ஓர் எச்சாிக்கக 

விடுக்கிகறன். இன்கறக்கு வர்த்தகர்கள் இன்தனாரு 

மனிதருகடய வயிற்றுப் பசியில் இலாபம் சம்பாதிக்க 

கவண்டுதமன்று ெிகனத்தால், எதிர்காலத்தில் அவர்களுக்குக் 

கட்டாயம் பிரச்சிகனகள் வரத்தான் தசய்யும். இன்கறக்கு 

அகனத்து மக்களும் கஷ்டத்தில் இருக்கிறார்கள். கதாட்டப் 

பகுதிகளிலுள்ள மக்கள் கஷ்டப்பட்டு townஇற்கு வந்து, 

வர்த்தகர்களிடமிருந்து உணவுப் தபாருட்ககள வாங்கிக் 

தகாண்டு கபாவதற்குள் அவர்களுக்குப் கபாதும் கபாதும் 

என்றாகிவிடுகிறது. இன்கறக்கு 243.50 ரூபாவுக்கு 

விற்கப்படகவண்டிய ஒரு கிகலகிராம் ககாதுகமமாகவ சில 

வர்த்தகர்கள் 270 ரூபாவுக்கு, 280 ரூபாவுக்கு விற்கிறார்கள். 

மகலயகத்தில் இருக்கும் எங்களுகடய உடன்பிறப்புக்ககளப் 

பாதுகாக்க கவண்டுகமதவிர, அவர்ககள இந்த மாதிாித் 

துன்புறுத்தக்கூடாது.  

அடுத்து, இன்னுதமாரு விடயத்கதயும் ொன் இந்த 

இடத்தில் கட்டாயம் தசால்லியாக கவண்டும். சமீபத்தில் 

மகலயகத்திகல மண்தணண்தணய்க்குப் பாாிய தட்டுப்பாடு 

ஏற்பட்டது. அப்கபாது ொங்கள் தகௌரவ அகமச்சர் கஞ்சன 

விகஜகசகர அவர்ககளச் சந்தித்து, ஒரு ககாாிக்கககய 

முன்கவத்கதாம். அதாவது, மகலயகத்தில் மண்தணண்தணய் 

விெிகயாகத்கத அதிகாிக்குமாறு ககட்டிருந்கதாம். அதன் 

'ககாட்டா'கவ increase பண்ணினாகல அங்கிருக்கின்ற 

பிரச்சிகனகள் ஓரளவுக்கு controlஇற்கு வந்துவிடும்; 

மக்கள்மீது இருக்கின்ற சுகமயும் குகறந்துவிடும்.  

அடுத்து, இன்று அரசியல் தரப்பினர் மகலயக மக்களுக்குத் 

தாிசு ெிலங்ககளப் பிாித்துக் தகாடுக்குமாறு தசால்கிறார்கள். 

அதற்கு ொங்கள் முழுகமயான ஆதரகவ வைங்குகவாம். 

ஆரம்பத்திலிருந்து ொங்களும் இந்த விடயம் ததாடர்பில் இகத 

ெிகலப்பாட்டில்தான் இருந்துவருகிகறாம். அதாவது, 

uncultivated lands - தாிசு ெிலங்கள் மக்களுக்குப் பகிர்ந்தளிக் 

கப்படல் கவண்டும் என்பதுதான் எமது ெிகலப்பாடாக 

இருந்துவருகிறது. ஏதனன்றால், இன்கறக்கு இருக்கின்ற 

சூழ்ெிகல காரணமாக எதிர்காலத்தில் உணவுத் தட்டுப்பாடு 

வந்தால், அதிலிருந்து மக்ககளக் காப்பாற்றக்கூடிய ெிகலயில் 

ொங்கள் இருக்ககவண்டும். 

அகதகெரத்தில், காணி சம்பந்தமான இன்னுதமாரு 

விஷயத்கதயும் ொன் தசால்ல விரும்புகிகறன். இன்று 
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மகலயகத்தில் ஏற்பட்டிருக்கின்ற பாாிய பிரச்சிகனகளுக்கு 

அம்மக்ககளப் பிரதிெிதித்துவப்படுத்துகின்ற பாராளுமன்ற 

உறுப்பினர்கள் என்றவககயில், ொங்களும் முகங்தகாடுத்தாக 

கவண்டும். குறிப்பாகச் தசால்வததன்றால், மக்களுக்குக் 

காணிககளப் பிாித்து வைங்ககவண்டும் என்று ொங்கள் 

தசால்லிக்தகாண்டிருக்கின்ற அகதகெரத்தில், அங்கு 

கிட்டத்தட்ட 20-30 வருடங்களாக விவசாயம் தசய்து 

தகாண்டிருக்கின்ற மக்களுகடய காணிககளத் 

கதாட்டதுகரமார் பலவந்தமாக திரும்பவும் எடுக்கிறார்கள். 

ஏன், இது ததாடர்பாக யாரும் கபசுவதில்கல? இது 

சம்பந்தமாக கட்டாயம் குழுதவான்று அகமக்கப்பட்டு, 

விசாரகண ெடத்தப்பட கவண்டும். எங்களுகடய மக்கள் 20-30 

வருடங்களாக விவசாயம் தசய்துவருகின்ற காணிககள 

எங்களால் எக்காரணத்திற்காகவும் விட்டுக்தகாடுக்க முடியாது.  
 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have two more minutes. 

 
ගුණ ජීවන් ගත න්ඩමන් මහයේතා  
(மாண்புமிகு ஜீவன் ததாண்டமான்)   

(The Hon. Jeevan Thondaman) 

Thank you.  

இவ்விடயம் ததாடர்பில் ொங்கள் ததாைிற்சங்க ாீதியாக 

என்தனன்ன ெடவடிக்ககககள எடுக்கமுடியுகமா அவற்கற 

எடுத்திருக்கிகறாம். இந்ெிலங்கள் ஆரம்ப காலத்திலிருந்கத 

தாிசு ெிலங்களாக இருக்கவில்கல. தபருந்கதாட்ட 

ெிறுவனங்கள் ஒழுங்காகப் பராமாிக்காததனாலும், அவற்றுக்கு 

ஒழுங்காக உரம் இடாததனாலும், அவற்றில் ஒழுங்காக 

replanting தசய்யாததனாலும்தான் ென்கு தசைிப்பாக இருந்த 

பூமி தவறும் காடாக மாறியிருக்கிறது. அப்படியிருக்கும்கபாது, 

இந்தப் தபருந்கதாட்ட ெிறுவனங்கள் தாிசு ெிலங்ககள எடுத்து, 

அவற்கற இன்தனாரு ெபருக்கு வைங்குவகத எங்களால் 

ஏற்றுக்தகாள்ள முடியாது. ஆககவ, இந்தத் தாிசு ெிலங்கள் 

மக்களுக்குப் பிாித்து வைங்கப்பட கவண்டும். தகௌரவ பிரதமர் 

அவர்களும் இது சம்பந்தமாகப் கபசியிருந்தார்; அதகன 

ொங்கள் வரகவற்கிகறாம்.  

அகதகபால், எங்களுகடய மக்களின் வாழ்க்ககச் 

சுகமகயக் குகறப்பதற்காக ொங்கள் கடந்த கதர்தலுக்குப் 

பிற்பாடு, சம்பள ெிர்ணய சகபயினூடாக 1,000 ரூபாய் 

ொட்சம்பளத்கதப் தபற்றுக்தகாடுத்கதாம். இந்த விடயத்தில் 22 

RPCsஇல் 16 RPCs 1,000 ரூபாகய வைங்கினாலும், மிகுதி 6 

RPCs இன்னமும் அகதத் தர மறுக்கிறது. அதுவும் பல்கவறு 

ெிபந்தகனககளாடுதான் அந்த 1,000 ரூபாகய வைங்கிக் 

தகாண்டிருக்கின்றன. இந்த 22 RPCsஉம் இவ்விடயம் 

ததாடர்பில் சட்ட ெடவடிக்கக எடுத்திருக்கின்றன. அது 

ததாடர்பான முடிவு இன்னும் ஒரு வார காலப்பகுதிக்குள் 

வரவிருக்கிறது. அகெகமாக இம்மாதம் 30ஆந் திகதியளவில் 

இறுதித் தீர்ப்பு வந்துவிடும்.  அது எங்களுக்குச் சாதகமாக 

அகமயும் என்று ொங்கள் ெம்புகிகறாம். இது ஒரு பக்கம்! 

மறுபக்கத்தில் ொங்கள் சமீபத்தில் ததாைில் மற்றும் 

தவளிொட்டு கவகலவாய்ப்பு அகமச்சர் தகௌரவ மனுஷ 

ொணாயக்கார அவர்ககளச் சந்தித்து, சம்பள ெிர்ணய 

சகபகயக் கூட்டகவண்டும் என்ற கவண்டுககாகள 

முன்கவத்கதாம். ொங்கள் சம்பள உயர்கவகயா, கவறு 

சலுககககளகயா ககட்கவில்கல. மாறாக, இன்கறக்கு 

இருக்கின்ற பணவீக்கத்திற்கு,  விகலவாசிக்கு, வாழ்க்ககச் 

தசலவிற்கு ஏற்ற வககயில், அம்மக்களுக்கு உாிய சம்பளத்கத 

ெிர்ணயித்து வைங்ககவண்டும் என்றுதான் ககட்டிருக்கிகறாம். 

இன்கறக்கு இருக்கின்ற வாழ்க்ககச் தசலகவ ஈடுதசய்ய 

கதாட்டத் ததாைிலாளருக்கான 1,000 ரூபாய் ொட்சம்பளம் 

கபாதாது.  
 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, your time is up. 
 

ගුණ ජීවන් ගත න්ඩමන් මහයේතා  
(மாண்புமிகு ஜீவன் ததாண்டமான்)   

(The Hon. Jeevan Thondaman) 

Hon. Presiding Member, please give me two more 
minutes.  

அன்று 1,000 ரூபாய் ொட்சம்பளம் ெிர்ணயிக்கப்பட்ட 

கபாது, அது அப்கபாதிருந்த விகலவாசிக்கு ஏற்றதாக 

இருந்தது. ஆனால், இன்கறக்கு இருக்கின்ற விகலவாசிக் 

ககமய அது கபாதாது. ொன் ஏற்தகனகவ தசான்னதுகபால, 

இலங்ககயில் பணவீக்கமானது சனவாி மாதத்திலிருந்து 

படிப்படியாக அதிகாித்து, ஏப்பிரல் மாதமளவில் கிட்டத்தட்ட 

35 சதவீதமாக உயர்ந்திருக்கிறது. பணவீக்கம் அதிகாிக்கும் 

கபாது, அதற்ககற்றவாறு ததாைிலாளர்களின் சம்பளமும் 

அதிகாிக்கப்பட கவண்டும்.  
 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please make your speech short. 
 

ගුණ ජීවන් ගත න්ඩමන් මහයේතා  
(மாண்புமிகு ஜீவன் ததாண்டமான்)   

(The Hon. Jeevan Thondaman) 
Sir, I would like to bring up just one last issue which, 

recently, we have witnessed. First of all, we were dealing 
with an economic issue and while we were looking for a 
solution for that economic issue, we came face to face 
with a political issue. And, while we were looking for 
solutions for both those issues, now, unfortunately, a law 
and order issue has cropped up. The reason why I am 
bringing this up is that the Minister of Public Security, 
the Hon. Tiran Alles, is right there. I would just like to 
say that we understand that the police are also stressed 
out; the police are also mentally exhausted, waiting in 
lines and helping people out. They also have issues, we 
agree, and I empathize with them, but that does not 
justify police brutality, that does not justify a senior 
police officer carrying a gun in front of the unarmed 
public. That is not acceptable at all and I sincerely hope 
that the Hon. Minister in charge would take necessary 
action regarding that incident. 

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up. 

 

ගුණ ජීවන් ගත න්ඩමන් මහයේතා  
(மாண்புமிகு ஜீவன் ததாண்டமான்)   

(The Hon. Jeevan Thondaman) 
Do not worry, Sir. Give me one more minute and I 

will finish. 
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ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
You have been given one minute extra. 

 

ගුණ ජීවන් ගත න්ඩමන් මහයේතා  
(மாண்புமிகு ஜீவன் ததாண்டமான்)   

(The Hon. Jeevan Thondaman) 
Okay, Sir, I will finish soon.  

Lastly, I would like to say this.  

மகலயக மக்கள் கல்வி ாீதியாகப் பாாிய பின்னகடகவச் 

சந்தித்திருக்கிறார்கள். கடந்த இரண்டு வருட காலமாக ெிலவிய 

தகாகரானா ததாற்றானது, எங்களுகடய பிள்களகளின் கல்வி 

வளர்ச்சிக்கு முற்றுப்புள்ளி கவக்கக்கூடிய ெிகலகமகய 

ஏற்படுத்தியிருந்தது. என்றாலும், கதாட்ட வீடகமப்பு மற்றும் 

சமுதாய உட்கட்டகமப்பு வசதிகள் இராஜாங்க அகமச்சு 

மூலமாக 'பிரஜா வித்தியா' programmeஐக் தகாண்டுவந்து, 

கிட்டத்தட்ட 8,500 மாணவர்களுக்கு ொங்கள் உதவி 

தசய்திருக்கிகறாம். இப்கபாதிருக்கின்ற fuel crisisஇனால் 

ெிகறய மாணவர்களால் schoolsஇற்குக்கூட கபாகமுடிய 

வில்கல. இத்தருணத்திகல ொன் தகௌரவ பிரதமர் 

அவர்களிடம் முன்கவக்கின்ற கவண்டுககாள் என்ன 

தவன்றால், online education ஊடாக மாணவர்கள் 

அகனவருக்கும் கல்விகய வைங்குவதற்கு ெடவடிக்கக எடுக்க 

கவண்டும் என்பதுதான். அவ்வாறு தசய்வது அவர்களுக்குப் 

தபாியகதார் உதவியாக இருக்கும் என்று கூறி, எனது 

உகரகய ெிகறவுதசய்கின்கறன்.  

Thank you. 

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Sisira Jayakody. You 

have 10 minutes. 
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ගුණ  සසර ජයගක ඩි මහයේතා   
(மாண்புமிகு சிசிர ஜயதகாடி)  

(The Hon. Sisira Jayakody) 
ල්ලාසනාරූ ඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අශප් රට අ  ශෙනශකොට 

මුහුණ ීර තිශෙන ශසෞඛ්ය අේබු   පිළිෙඳෙ සභාෙ ක්, තෙන 

අෙස්ථාශේ ඉදිරිප්ත කර තති ශ ෝජනාෙට අ ාළ විො   

පැෙැ්තශෙන ශම් අෙස්ථාශේ  ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා සි ලුශ නා 

අෙධාන  ශ ොමු කරන්ශන් ශම  අපි මුහුණ ශ න විශේ  විනිම  

අේබු  ්ත හක්ක පැන නැඟිලා තිශෙන ගැටලුෙක්  විධි ටයි. 

නමු්ත  ශම  මීට ෙඩා ශෙනස් විධි ටයි අපි  කින්ශන්. ෙටහිර 

ජාීරන් ශඩොලර  කි ලා ශ  ක් ශහො ා ග්තශ්ත නැති කාලශව  

 ැනට අණුරුුව 5 000කට පමණ ශපර තමයි  අශප් රශට් ඉතිහාසශව 

මිහින්තල  ශක්න්ද්ර කරග්ත ශලෝකශව පැරි ම පාරම්පරික 

ශරෝහල ඉදිශෙලා තිබුශණ්. ල්ලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  

බෙතුමා්ත  න්නො  හෙකට පැෙති මිහින්තල  ආශරෝගය ාලා 

සාංකීේණ  ඒ කාලශව පැෙති වි යාෙට අුවෙ ඉතා සියුම් සැ්තකම් 

පො ඒ උපකරණ  භාවිත කරමින් සිුව කළ  ශලෝකශව තිබුණු 

ආසි ාශේ මහ වි ාලම  පැරි ම මෙ ය වි ්ෙවි යාල  ෙෙ.  

හෙැනි ජාති ක් අ   ශඩොලේ නැතුෙ පිටින් ශෙශහ්ත හනශතක් 

ෙලාශගන ඉන්නො. ඒ නිසා අපට නැෙත ෙතාෙක් ශම් කරුණු 

පිළිෙඳෙ ගැුරරින් හිතන්න ශෙලා තිශෙනො.  

අශප්  පාරම්පරික ශහළ ශෙ කම අණුරුුව  හස් ගණනක් 

පරණයි. ඒ ොශේම  මෙ ය වි යාශේ වි යා්තමකභාෙ   

තාක්ෂණ  ශ ො ා  ග්තත ආයුේශේ  මෙ  ්රම ්ත  

ශහෝමිශ ෝපති මෙ ය ්රම ්ත අශප් රශට් තිශෙනො   ෙටහිර 

දියුණු මෙ ය ්රම ට සමාන්තරෙ. ඒ නිසා ශම්ො ඒකාෙේධ 

කිී ශම් ෙැඩ පිළිශෙළක් රටක් විධි ට අපට නැති පාප  අ  අපි 

භුක්ති විඳිනො. අපි  න්නො  ප්රාථමික මෙ ය ශසේෙ  පාරම්පරික 

ශහළ ශෙ කම්ත  ආයුේශේ  සහ ශේය   මෙ ය ්රම්ත ඒකාෙේධ 

කරමින් ශගොනැඟි  හැක්කක් ෙෙ.  අ  අශප් මෙ ය ක්ශෂේ්ර  ශම් 

සි ලු කරුණු ශනොසලකා පිටරටින් හන ඖෂධ ෙේග දිහා 

ෙලාශගන ළතැ ශෙනො.  කි න්න කනගා ුවයි  සමහර මන්ත්රීෙරු 

ලේජා නැතුෙ කි නො   සේපශ ෝ  ෂ්ට කරලා ශරෝහ්,ෙලීර මි  

ගි   රුශෙෝ ගැන. අපි  න්නො  රටක් විධි ට අපට ඒො ට ෙග 

කි න්න ශෙලා තිශෙනො. නමු්ත අශප් විෂ ශෙ   ප්රතිකේම ්රම  

ශලෝකශව විශිෂ්ටතම විෂ ශෙ  ප්රතිකේම ්රම ක්. විශිෂ්ටතම විෂ 

මෙ යෙරු අශප් රශට් හිටිශව.  ෂ්ට කරපු සේප ා ශමොශකක්  

කි ලා ඒ අ ට කි න්න පුුෙන්.  ම් තැනැ්තශතකුට සේපශ ක් 

 ෂ්ට කළාම  ඒ පි ණුඩ  අරශගන හන පි ණුඩකරුශේ දූත 

ලක්ෂණ දිහා ෙලලා  ෂ්ට කරපු සේප ා අහේ, හකා  කි ලා 

කි න්න පුුෙන් විධිශව විශ ේෂා  ැුවමක් සහිත  පාරම්පරික 

මහා සාම්ප්ර ා ක  ැුවම් පේධති ක් අපට තිබුණා. ඒක 

ශනොසලකා  පිටරටින් හන ප්රතිවිෂ නා ක හන්න්ත ගැන  ැන් අපි 

කථා කරනො. ඒ නිසා තමයි ල්ලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අපි 

ශ ෝජනා කරන්ශන් රට ෙශට් තිශෙන සෑම ප්රාථමික ශරෝහලකටම 

පාරම්පරික සහ ආයුේශේ  මෙ යෙරුන්ශේ සම්ෙන්ධීකරණ ක් 

කරන්න කි ලා. ඒ බස්ශසේ අශප් අ්තශෙශහ්තෙල ප්රතිකාර ්රම 

නැෙත ඉස්මතු කර ගන්න පුුෙන්කම ලැශෙනො. අපි  න්නො  

අ  අශප් ර ශට් කැඩුම්-බිඳුම් ක්ශෂේ්රශව ප්ර ්න ක් තිශෙන ෙෙ. අ  

ෙටහිර ශරෝහලකට ගි ාම ෙැන්ශඩ්ේ හකක්  ාලා මාස තුනක් 

ඉස්පිරිතාලශව ති නො. නමු්ත අශප් පාරම්පරික මෙ යෙර ා 

ගාෙට ගි ාම ශරෝගි ාට ප්තතුෙක් ෙැඳලා ශග ර හෙනො.  

අ  ශරෝහ්,ෙලට වි ාල වි  මක් තිශෙනො. දිනකට 

ශරෝගිශ කු නඩ්තතු කරන්න අෙ ය මෙ ය උපකරණ  

මෙ යෙරුන්ශේ ීරමනා  ශරෝහ්, කාේ  මණ්ඩල ආහාරපාන 

වි  ම තමයි ජාතික ශසෞඛ්ය ශසේෙශව තිශෙන ෙැ  ෙර. අශප් 

පාරම්පරික ශහළ ශෙ කශමුව්ත  ආයුේශේ  මෙ ය ්රමශ ුව්ත 

පුුෙන් ඒ වි  ම අඩු කරන්න. හැෙැයි ඒො ශනොසලකනො. 

විශ ේෂශ න්ම ෙටහිර ශසෞඛ්ය ෙලධාරින් ඒක ශනොසලකනො. ඒ 

නිසා අ  ප්රාථමික මෙ ය ශසේෙ ේත ඒකාෙේධ කිී ශම් ්රම කට 

අපි රටක් විධි ට ගමන් කරන්න ඕනෑ මිස  පිටරටින් හන 

ශෙශහ්ත ගැන හිත හිත ඉන්න විශ ේාශ ෝ ශමොකට  ශම් රටට? 

පිටරටින් හන ශෙශහ්ත ෙලාශගන දින ගැන ගැන ඉන්නො. ඒොට 

ශඩොලේ නැහැ කි  කි ා අඬ අඬා ඉන්නො  විශිෂ්ටතම මෙ ය 

්රම අප සතුෙ ති ාශගන. හෙැනි ීරන ත්ත්තෙ කට අප ප්තවි  

යුතු නැහැ.  

අපි  න්නො  ෙටහිර මෙ ය වි යාෙ ජ ග්රහණ රාශි ක් ලො ීර 

තිශෙන  ෙෙ. ඒ ජ ග්රහණ අශප් පාරම්පරික  ැුවම්ත හක්ක 

ඒකාෙේධ කරමින් තමයි රටක් ෙ ශ න් අපට ඉස්සරහට  න්න 

පුුෙන්. චීන ්ත  ඉන්දි ාේත අතුු අපට ෙඩා ශලෝකශව දියුණු 

මෙ ය ්රම  තිශෙන රටේ, අ  ශම් ්රම ඒකාෙේධ  කරන්න 

පව,ෙට ශෙලා නැහැ. බණුන් ඒ ඒකාෙේධ මෙ ය ්රම ට ගමන් 

කරලා තිශෙනො. විශ ේෂශ න් ස්නායු ශරෝග සම්ෙන්ධශ න්  

හ්   ශරෝග සම්ෙන්ධශ න්  අශප් ීවෙන රටාෙ සකස් කිී ශම් 

ආහාර රටාෙ සම්ෙන්ධශ න් ශේය   මෙ ය ්රම මඟින් කරුණු 

ශපන්ො ශ නො. ඒ පාරම්පරික  ැුවම් පේධති  අපි තයි 

ශනොසලකන්ශන්? තයි ෙටහිර මෙ ය වි යාෙ ශම් ශේය    ැුවම් 

පේධති ්ත හක්ක සම්මිශ්රණ  කර ශනොගන්ශන්?   

1093 1094 



පාේලිශම්න්තුෙ 

ශම්  ැුවම් පේධති  මිශ්ර කිී ශමන් තමයි ශලෝක ට විපුල ලල 

ලො ගන්න පුුෙන් ශෙන්ශන්. අපි  න්නො  තාක්ෂි ක 

ක්ශෂේ්රශව ජ ග්රහණ. බෙතුමා  න්නො  ශුේධ වි යා්තමක  ැුවම් 

සම්භාර  ොශේම ෙයෙහාර වි යා්තමක  ැුවම් සම්භාර  පිළිෙඳ. ඒ 

 ැුවම් සම්භාර ඒකාෙේධ කිී ශමන් තමයි ශලෝකශව කාේමික 

විප්ලෙ  තති ණුශණ්  තාක්ෂි ක විප්ලෙ  තති ණුශණ්  ඉාංජිශන්රු 

වි යාෙ තති ණුශණ්. ඒ විධි ට අශප් පාරම්පරික  ැුවම් පේධති ක්  

ෙටහිර මෙ ය වි යා්තමක  ැුවම් පේධති ්ත ඒකාෙේධ කරග්තත 

ෙැඩ පිළිශෙළකට අපි  න්න ඕනෑ. ඒ නිසා අශප් ආහාර ්රම ට  

අශප් ීවෙන රටාෙට හුරු පුරුුව පාරම්පරික ඖෂධ ්රමශව  ක්ති  

නැෙත ලො ගැනීශම් අෙ යතාෙ තිශෙනො. ඒ සඳහා අශප් 

අ්තශෙශහ්ත ටික නැෙත ඉස්මතු කර ගන්න ඕනෑ කාල  හළඹිලා 

තිශෙන්ශන්. අපි අශප් පාරම්පරික අ්තශෙශහ්ත ටික නැෙත ඉස්මතු 

කරශගන ඒො ප්රතිකේම ෙ ශ න් ශ ො ා ගනිමු. ඒ සඳහා පිළිග්ත 

ශරෝහ්,ෙල ආයුේශේ  මෙ යෙර ාට සහ අශප් පාරම්පරික ශහළ 

මෙ යෙර ාට ඉඩක් හ ලා ශ මු. බණුන් ශනොසලකන තැනක් 

ශනොශෙයි  පිළිග්ත ඉඩක් හ ලා ශ න ස්ථාන ක් ෙෙට අපි ශරෝහ්, 

පරිෙේතන  කරමු. ඒ පරිෙේතන  කිී ම බස්ශසේ තමයි  රටක් 

විධි ට අපට ශම් ජ ග්රහණ ලො ගන්න පුුෙන් ශෙන්ශන්.  

අශප් ආයුේශේ  ශරෝහ්, පේධති ්ත අ  ගැටලුෙලට මුහුණ 

ීරලා තිශෙන්ශන් ඉන්ධන ප්ර ්න   ප්රොහන පහව,කම් ප්ර ්න  සහ 

ආහාර ද්රෙයෙල මිල ගණන් ෙැි වීම ශහේතුශකොටශගන. අ  අශප්  

ආයුේශේ  ශරෝහ්, පේධතිශව ආහාර සැපයුම් ජාල  පිළිෙඳ වි ාල 

අඩු පාඩු සහ ගැටලු මතුශෙලා තිශෙනො.  අශප් ශසෞඛ්ය ක්ශෂේ්ර  

ෙටහිර ශරෝහ්,ෙලට  ක්ෙන නැුරරුතාෙ  උනන්ුවෙ හා සැලකි්,ල 

අශප් ආයුේශේ  ශරෝහ්, පේධතිශව ඉන්න ශන්ොසික ශරෝගීන් සහ 

ඒ කාේ  මණ්ඩල  පිළිෙඳේත සමෙ සැලකි්,ලට ගන්න කි න 

ශ ෝජනාෙ ඉතා ණුෙමනාශෙන් මා ඉදිරිප්ත කරනො. අශප් ශේය   

මෙ ය ්රම  දියුණු කිී ශමන් ශම් රටට ශඩොලේ ලො ගන්න 

පුුෙන්. හ  වි ාල ආ ා ම් මාේග ක්. අපි  න්නො  ඖෂධී  

කාංසා අපන න  කිී ම මඟින්  ශඩොලේ බිලි න තුනක ආ ා මක් 

ලො ගත හැකි ෙෙ ශම් ගරු සභාශේ නිතර සාකච්ඡා ණුණා. ඒ 

සඳහා අෙ ය නීති ශකුවම්ප්ත සකස් කරලා නීතිපති 

ශ පාේතශම්න්තුෙට අපි  ො තිශෙනො. හ ට නීතිපතිතුමාශේ 

අෙසර  -සාධනී  අුවමැති - අපට  ැන් ලැබිලා තිශෙනො. ඒ 

නිසා  ැන් අපට තිශෙන්ශන් ඉතා සරල සාංශ ෝධන රාශි ක් 

ඉදිරිප්ත කරන්න විතරයි. හම සාං ශ ෝධන ඉදිරිප්ත කිී ම්ත සමඟ 

ශේය   ඖෂධ අපන න  කිී ම තුළින් අශප් රටට ජ ග්රහණ ලො 

ගන්න හැකි ාෙ ලැශෙනො. අශප් රට ෙැවිලි කේමාන්ත 

ක්ශෂේ්රශ න් ඉතිහාසශව  ම් ජ ග්රහණ ක් ලොශගන තිශෙනො 

නම්  අශප් ශේය   මෙ ය ්රම  ක්තිම්ත කිී ම තුළින් ඒ 

ජ ග්රහණ හා සමාන ජ ග්රහණ ලො ගැනීම සඳහා  ආ ා ම් 

උ්තපා න  සඳහා  අපට පුුෙන්කම ලැශෙනො.  

ෙටහිර රටෙල මානසික ආතති ට ප්ත ශෙච්චා ශෙොශහෝ 

තැනැ්තතන් අ  ශේය   මෙ ය ප්රතිකේමෙලට හනො. ෙටහිර 

මෙ ය ්රමශව තිශෙන පව, ශරෝගී අෙ ානම් ත්ත්තෙ 

ශහේතුශකොටශගන ප්රතිහානිෙලින් ශතොර ඉතා දියුණු ශහෝමිශ ෝපති 

මෙ ය ්රම  කරා ඒ අ  හනො. අ  ෙටහිර මෙ ය ක්ශෂේ්ර  

ස්නායු ශරෝග සම්ෙන්ධශ න්  මානසික  ෙේධන  අඩු  රුෙන් 

සම්ෙන්ධශ න්  පාේකින්සන් ශරෝග  සම්ෙන්ධශ න්  පිළිකා 

ශරෝග  සම්ෙන්ධශ න් විශ ේෂශ න්ම ඖෂධී  කාංසා භාවිත 

කරන ල  ස්ප්රීතු උපශ ෝගි කර ගන්නො.  විශේ  ශෙශළඳ ශපොශළේ 

පෙතින ශම් ඉ්,ලුම අශප් රශට් පස  ස්ෙභාෙ ධේම  සහ 

පාරම්පරික බීජෙල  ක්ති  උපශ ෝගි කරශගන රටට ජ ග්රහණ 

ලො ගන්න පුුෙන් මාේග  කරා අපි ඉක්මනින් ගමන් කළ යුතු 

ශෙනො. ඒ ජ ග්රහණ ලො ීරම සඳහා අපි හකට හකතු ශෙලා ෙැඩ 

කරමුයි කි න ශ ෝජනාේත විශ ේෂශ න්ම කරනො. අශප් 

පාරම්පරික ශෙ කම්ත  ආයුේශේ  මෙ ය ්රම ්ත  ඒ හරහා 

ෙැඳුණු සාංචාාරක ෙයාපාර ්ත ආ්රිත කරශගන ෙැඩ කිී ශමන් අපට 

විශේ  විනිම  ලො ගන්න පුුෙන්.  විශ ේෂශ න්ම මානසික 

ආතතිශ න් ශපශළන ෙටහිර රටෙල ශෙොශහෝ සාංචාාරක න් 

ශ ෝග ෙයා ාම සඳහා ඉන්දි ාෙට  නො. පව,ගි  කාල  තුළ අපි 

ඒ ප්රතිකාර ක්රි ා්තමක කරන්න උ්තසාහ කළා.  කුණු පළාශ්ත 

ශහෝට්, සාංකීේණෙල තිශෙන ආයුේශේ  ප්රතිකාර මධයස්ථාන 

ශ ෝග ෙයා ාම කරන මධයස්ථාන ෙෙට ප්ත කිී ශමන් අශප් රට 

තුළ පෙතින පාරම්පරික  ැුවම්ත  ශෙෞේධ  ේ න  මුව, වූ භාෙනා 

්රම්ත උපශ ෝගි කරශගන සාංචාාරක ක්ශෂේ්රශ න් ඉහළ 

ආ ා මක් උ්තපා න  කිී ම සඳහා අලු්ත ප්රශේ  ක් කරා ගමන් 

කළ යුතුයි. ඒ සඳහා අලුතින් හිතන  අලු්ත ෙැඩ පිළිශෙළක් 

ශෙුවශෙන් අපි කැප ශෙමු. අපි ඉතිහාස ට ශ ොස් කි න හක  

ඉතිහාස ට ෙනින හක නේතෙලා රශට් ක්රි ා්තමක ෙන ප්රගාමී 

හැම සාංෙේධන ෙැඩසටහනක්ම කඩාකප්ප්, කරන ක්රි ා ාමශ න් 

ෙැහැරෙ අපි හක්ෙ හකමුතුශෙලා ශම් ප්ර ්නෙලට මුහුණ ශ න්න 

සාධනී  මැදිහ්තවීමක් කරමු.  විශ ේෂශ න්ම ෙටහිර මෙ ය 

ක්ශෂේ්රශව්ත  ශේය   මෙ ය ්රමෙල්ත ඒකාෙේධ ්රම ක් මඟින් 

තමයි ශම් ජ ග්රහණ ලො ගන්න පුුෙන් ශෙන්ශන්. බෙතුමන්ලා 

කථා කරන ශම් ශසෞඛ්ය ක්ශෂේ්රශව අේබු  ට විසඳුම් ශසවීමට 

නම්  පාරම්පරික  ැුවම් පේධති  අමතක කරලා කටයුතු කිී ශමන් 

කිසිුව විසඳුමක් ලො ගන්න ෙැරි ෙෙ අෙධාරණ  කරමින් මා 

නිහඬ ශෙනො.  

ශෙොශහොම ස්තුතියි. 

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මුරර විතානශේ මන්ත්රීතුමා. බෙතුමාට විනාි  හතක 

කාල ක් තිශෙනො. 

 
[අ.භා. 1.18  

 

ගුණ මධුර විතානග  මහයේතා 
(மாண்புமிகு மதுர விதானகக)  

(The Hon. Madhura Withanage)  

ල්ලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  විශ ේෂ ශ න්ම රශට් ෙැ ග්ත 

අමාතයාාං  ක් ෙන ශසෞඛ්ය අමාතයාාං ශව පෙතින ගැටලු 

සම්ෙන්ධශ න් වූ සභාෙ ක්, තැබී ශම් ශ ෝජනාෙ පිළිෙඳෙ අ  අපි 

කථා කරනො. ශම් ෙනවිට රශට් පෙතින ශෙොශහෝ රාජය ආ තන 

ගැන අපි විශ ේෂ අෙධාන ක් ශ වාමු කර තිශෙනො. ශමොක   මා 

 ැුව්ත ආශේ COPE හශක් ඉඳලා.  

ල්ලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අශප් රශට් ජනතාෙට අෙ ය 

ශෙන්ශන් ආණ්ඩුශේ ශහෝ අමාතයාාං ෙල ශහෝ 

ශ පාේතශම්න්තුෙල ඉන්න නිලධාරින්ශේ අශඳෝනා ශනොශෙයි  

ප්ර ්නෙලට විසඳුම්. දූෂණ සාංජානන  ේ ක  - Corruption 
Perceptions Index  - අුවෙ අ  අශප් රට පෙතින්ශන් 102ෙැනි 

ස්ථානශව. ඒ ොශේම  ෙයාපාර කිී ශම් පහව,  ේ ක  - Ease of 

Doing Business Index  - අුවෙ අ  ෙනශකොට අ  ශප් රට 

පෙතින්ශන් 99ෙැනි ස්ථානශව. ජනතාෙශේ ීවෙන ත්ත්තෙ  

පිළිෙඳෙ ශසො ා ෙලන Global Competitiveness Index   අුවෙ 

අශප් රට අ  පෙතින්ශන් 84ෙැනි ස්ථානශව. ශගොඩක් ශෙලාෙට 

ජනතාෙ දූෂණ සම්ෙන්ධශ න් පාේලිශම්න්තුෙට තඟි්,ල දිගු 

කරනො. ඒ ොශේම රාජය ආ තනෙල පෙතින දූෂණ 

සම්ෙන්ධශ ුව්ත අපි තඟි්,ල දිගු කරන්න ඕනෑ. ශමොක   අ  

ෙනශකොට අශප් රාජය ආ තනෙල  ක්නට තිශෙන්ශන් 

කනගාුව ා ක ත්ත්තෙ ක්. රජශව මෙ ය නිලධාරින්ශේ 
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[ගරු සිසිර ජ ශකොි   මහතා  
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සාංගම  ොශේ විශ ේෂ සාංගම් වි ාල සාංඛ්යාෙක් ශසෞඛ්ය 

ක්ශෂේ්රශව තිශෙනො. ඒ සි ලුශ නාම හකතුශෙලා ශම් ශෙලාශේ 

ඒ අ ශේ ෙරප්රසා  සහ ශෙන්ත කාරණා  පිළිෙඳෙ කථා කරනො. 

ඒො විශ ේෂ විේේත පිරිසක් ඉන්න සාංගම්. නමු්ත මා ඒ ේ්තීර  

සාංගම්ෙලින් ශම් අෙසථ්ාශේ   ැි  ආ ාචාන ක් කරනො. අ  අශප් 

රටට පිළිගන්න පුුෙන් ීරේඝ කාීමන ජාතික ප්රතිප්තති ක් 

අෙ යයි. ශමොක   අ  අශප් රශට් ශෙොශහෝ ශ ශනකු දූෂණ 

සම්ෙන්ධශ න් පාේලිශම්න්තුෙට තඟි්,ල දිගු කරනො; 

ශේ පාලනා න්ට තඟි්,ල දිගු කරනො. වි  ශ ේෂශ න්ම COPE 
හක සහ පාේලිශම්න්තුෙට නිලධාරින් ශගන්ෙන අනිකු්ත කමිුව  

පේතෙන සි ලු සාකච්ඡා සීවවීෙ රශට් ජනතාෙට  ැනගන්න ඉඩ 

සලස්ෙන්න කි ා ත්තතටම අපි මන්ත්රීෙරු විධි ට ශම් අෙස්ථාශේ  

ඉ්,ලන්න ඕනෑ. ශමවාක   ජනතාෙ ශම් තරම් අසරණභාෙ ට ප්ත  

ශෙන්න ප්රධාන ශහේතුෙක් තමයි රාජය ශසේෙශව පෙතින දූෂණ 

ත්ත්තෙ .  අපි කනගාුවශෙන් ණුණ්ත ශම් අෙස්ථාශේීර ඒක 

කි න්න ඕනෑ.  මා හශහම කි න්ශන් අොංකෙ ෙැඩ කරන රාජය 

නිලධාරින්ට ශහෝ අොංකෙ ෙැඩ කරන මෙ යෙරුන්ට ශහෝ  

ශසෞඛ්ය ක්ශෂේ්රශව පහළ ඉන්න කම්කරුොශේ සිට ඉහළ ඉන්න 

ශ්,කම්ෙර ා  ක්ො අොංකෙම ෙැඩ කරන පිරිස පිළිෙඳෙ 

ශනොශෙයි. ශසෞඛ්ය ක්ශෂේ්රශව ඉන්න අතිමහ්ත දූක ත න් ගැන අපි 

ශම් පාේලිශම්න්තුශේීර ශහළි රේ කරන්න ඕනෑ. 2015 අණුරුේශේ 

ඉඳලා 2019 අණුරුේශේ ශනොෙැම්ෙේ ෙනතුරු COPE හශක්ීර 

ශහළි රේ  වූ කාරණා අුවෙ ජාතික ඖෂධ නි ාමන අධිකාරි   ශ්රී 

ලාංකා රාජය ඖෂධ නීතිගත සාංස්ථාෙ  මෙ ය සැපයුම් අාං   

කි න ශම් ආ තන තුශන් නි මිත ්රම ට පරිොහිරෙ ඖෂධ මිලීර 

ගැනීම් සම්ෙන්ධශ න් දූක ත  ොංචානික ක්රි ා සිේධ ණුණා.  

අ  පේතෙන ශම් සභාෙ ක්, තැබීශම් Debate හකට භශව 

විපක්ෂශව මන්ත්රීෙරු පැනලා ගි  හක ගැන අපි කනගාුව ෙනො. 

හිටපු ශසෞඛ්ය තමතිතුමන්ලා ොශේම ශසෞඛ්ය  සම්ෙන්ධෙ හිටපු 

ෙගකිෙ යු්තතන් ශම් කාරණා ගැන කථා කරන්න ගරු සභාශේ 

හිටි ා නම් මම කැමතියි. ශමොක   ඒ ශගෝ,ලන් කරපු ෙැරැදි කථා 

කරමින් තෙුවරට්ත ශම් ආණ්ඩුශේ අ  ඒ baton හකම අරශගන  

හම ෙැරැේ ම කරමින් ුවෙනො නම් ඒොට විරුේධෙ කටයුතු 

කරන්න්ත අපි සි ලුශ නාම ඉදිරිප්ත ෙනො. ඒක තමයි අශප් 

යුතුකම වි  යු්තශ්ත.  

ජාතික ඖෂධ නි ාමන අධිකාරිශව පාලන අධිකාරි  හා 

නිලධාරින් විසින් කරන ල  දූෂණ  අ්රමිකතා සහ මහජන ෙුව 

මු ්, අ ථා ශලස පරිහරණ  කිී ම සම්ෙන්ධශ න් මා 2021 

අශප්රේ්, මාසශව 05ෙැනි  ා අපරාධ පී ක්ෂණ ශ පාේතශම්න්තුෙට 

පැමිි ්,ලක් ඉදිරිප්ත කළා. 1982 අාංක 12  රන ශපොුව ශේපළ 

විෂ ශ හි ලා සිුව කරුව ලෙන ෙැරදි පනත  ටශ්ත තමයි මා හම 

පැමිි ්,ල ඉදිරිප්ත කශළේ. ඒ පැමිි ්,ල ඉදිරිප්ත කරලා  සති 

හ කට පව, NMRA ආ තනශව  ්තත ටික සම්පූේණශ න්ම 

මැශකන්න පටන් ග්තතා. හැෙැයි  අොසනාෙට ඒොට සම්ෙන්ධ 

නිලධාරින් තෙම ඒ ආ තනශව තනතුරුෙල ඉන්නො. අ  අපි මහ 

ශලොකුෙට ශම්ො ගැන කථා කළාට ශම් ආ තනෙල ඉන්න සමහර 

නිලධාරින්ට විරුේධෙ වින  ක්රි ාමාේග අරශගන ශනොතිබීම ගැන 

අපි කනගාුව ෙනො. 

මා විශ ේෂශ න්ම ශම් අෙස්ථාශේීර තෙ ශ  ක් කි න්න 

කැමතියි  ල්ලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. 2015 ජනොරි 15ෙැනි  ා 

ඉඳලා 2018 ශ සැම්ෙේ 11ෙැනි  ා ෙනතුරු රජශව ආ තනෙල 

සිුවවී තති දූෂණ  ොංචාා පිළිෙඳෙ ශසො ා ෙලන්න ජනාධිපති 

ශකොමිසමක් ප්ත කළා. 

ඒ ශකොමිසශම් විමේ න කටයුතුෙලීර ශසෞඛ්ය අාං ෙල වි ාල 

දූෂණ ොංචාා ප්රමාණ ක් ශහළි රේ ණුණා. ඒ නිලධාරින්ට විරුේධෙ 

තති ශචාෝ නා ශහළි රේ ණුණා. පිළිකා නා ක ඖෂධ ක් සහ 

ප්රතිීවෙක ඖෂධ ක් සම්ෙන්ධශ න් විමේ න ශ කක් සිේධ ණුණා. 

ල්ලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඒ ජනාධිපති ශකොමිෂන් සභා 

ොේතාශෙන් උපුටා ග්ත ශ්,ඛ්න මා සභාගත* කරනො.  

  

ඖෂධ නි ාමන අධිකාරිශව නිලධාරින්  ඒ ොශේම 

ඖෂධශේීරන්  - pharmacists - ඍුනෙ ශම් ොංචාාෙට සම්ෙන්ධයි 

කි ලා හම විමේ නෙලීර ශහළි රේ ණුණා. ශම් නිලධාරින් සමාගම් 

හක්ක හකතුශෙලා දූක ත ශටන්ඩේ ගුවශ ුව කළා කි ලා 

ශහළි රේ ශෙලා තිශෙේීර්ත -ජනාධිපති ශකොමිෂන් සභා  ාලා අපි 

ඒො ශහළි රේ කරලා තිශෙේීර්ත-  ඒ දූක ත නිලධාරින්  ඒ දූක ත 

මෙ යෙරු තෙම ඒ නිලෙල ඉන්නො. ඒ ගැන අපට කනගාුවයි. 

අ  අපි පාේලිශම්න්තුෙට කරන්න තිශෙන උපරිම කාේ  භාර  

කරනො. ශම් ශකොමිෂන් සභා ප්ත කරලා විනා  කරන්ශන් 

ජනතාෙශේ ස්,ලි. ඒ නිසා අපි ශම් ෙැරදි සම්ෙන්ධශ න් මීට ෙඩා 

සැෙෑ ීරන්ුව ගන්න ඕනෑ.   ශම් පාේලිශම්න්තුෙ භාවිත කරන්න 

ඕනෑ  සතය ෙ ශ න්ම ශම් ෙැරදිෙලට නිෙැරදි කරන්න  

ක්රි ාමාේග ගන්න මිසක් හැම ාම ශම්ො ගැන කථා කරලා හෙස 

රූපොහිනිශව ප්රචාාර  කරන්නේත  ජනතාෙට නිකම් ූනන් හකක් 

ශ න්නේත ශනොශෙයි. අපි ශම්ො සම්ෙන්ධෙ සැෙෑ ීරරණ ගන්න 

ඕනෑ.  

ඒ ෙ වාශේම  මම ශම් කාරණ  ෙගකීශමන් කි නො.  රාජය 

ඖෂධ නීතිගත සාංස්ථාෙට හශරහිෙ 2015 ෙේෂශව අපරාධ 

පී ක්ෂණ ශ පාේතශම්න්තුෙට ශම් පැමිි ්,ල  ාන්න කලින් මම 

රාජය බව,සලට ගි ා. රුපි ්, 100ට ග්තත ඒ ඖෂධ   ඒ 

injection හක පව,ගි  රජ  රුපි ්, 20 000 ගණශන් තමයි 

ශටන්ඩේ කරලා තිබුශණ්. ශම් රජ ්ත ඒක කරන්න ගි ා. නමු්ත 

අපි ජනාධිපතිතුමාට පැමිි ලි කළාට පස්ශසේ  ඖෂධ නි ාමන 

අධිකාරිශව හිටපු සභාපතිෙර ා ඉේත කරලා   ඒ කාලශව හිටපු 

පාලන අධිකාරි  සම්පූේණශ න්ම ඉේත කරලා විමේ න කළා. 

මම ශම් ශෙලාශේ විශ ේෂශ න්ම කි න්න කැමැතියි   අපි ශමොන 

පී ක්ෂණ කළ්ත  ශමොන ශකොමිෂන් සභා  ැම්ම්ත ෙැඩක් නැහැ 

කි ලා. ශමොක   ශසෞඛ්ය ක්ශෂේ්රශව සමහර ආ තන අන්ත දූක ත 

ත්ත්තෙ කයි තිශෙන්ශන්. විශ ේෂශ න්ම ඖෂධ නි ාමන 

අධිකාරි  2015 ඉඳන් අන්ත දූක ත තැනකයි තිබුශණ්. ඒ ෙ වාශේම 

මෙ ය සැපයුම් අාං   අන්ත දූක ත ආ තන ක් ෙෙට ප්ත ශෙලායි 

තිබුශණ්.  පාේලිශම්න්තුෙ තුළින් ශහළි රේ ෙන ශම් සි ලු ශේේ, 

පිළිෙඳ අපි ෙහාම ක්රි ාමාේග ගන්න ඕනෑ. හශහම නැතිෙ  හැම 

 ාම ශම් ශේේ, ගැන අපි කථා කරලා විතරක් ෙැඩක් නැහැ. 

ජනතාෙ පාේලිශම්න්තු මන්ත්රීෙර ාට තඟි්,ල දිගු කරනො 

ෙ වාශේම  ශම් දූක ත රාජය නිලධාරින් ගැන්ත විමසිලිම්ත ෙන්න 

ඕනෑ. බෙශේ අස්,ෙැසි ා ශේ පාලනාශ ක් නම් බෙ 

විමසිලිම්ත ශෙනො ොශේම  බශබ් අස්,ෙැසි ා දූක ත රාජය 

නිලධාරිශ ක් නම්  බහු ගැන්ත සලකා ෙලන්න කි ලා්ත මම 

මහජනතාෙශගන් ඉ්,ලා සිටිනො.  

ස්තුතියි. 

 
 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු මෙ ය උපු්, ගලප්ප්තති මන්ත්රීතුමා. බෙතුමාට විනාි  

9ක කාල ක් ලැශෙනො. 
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————————— 
*  ු සකතකාලගහ තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාේලිශම්න්තුෙ 

[අ.භා. 1.26  

 

ගුණ නවවදය) පු ල් ගල්පපත්තිඥ මහයේතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாெிதி) உபுல் கலப்பத்தி)  

(The Hon. (Dr.) Upul Galappaththi)  

ල්ලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  මට ශම් අෙස්ථාෙ ලො ීරම 

පිළිෙඳෙ බෙතුමාට ස්තුතිෙන්ත ශෙනො.  

අ  සභාෙ ක්, තෙන අෙස්ථාශේ ශ ෝජනාෙ  ටශ්ත ඉතාම 

කාශලෝචිත මාත්කාෙක් ගරු ගාමිණී ෙශ්,ශෙොඩ මැතිතුමා විසින් 

ශගන හුව ලැබුො. ල්ලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අ  ෙැ ග්ත 

විධි ට ඉතාම සාං ම කින් ප්ර ්න නගමින් සහ ඒොට පැහැදිලි 

පිළිතුරු  ශ ෝජනා ඉදිරිප්ත කරමින් ඉතාම හරේත සාකච්ඡාෙක් 

පාේලිශම්න්තුෙ තතුශළේ සිේධ ශෙනො. අ  ශම් සාකච්ඡා ශම් 

විධි ට ශගොඩනැශගන්ශන් විපක්ෂශව සිටින ජාතික ජන 

ෙලශේග ්ත  සමගි ජන ෙලශේග ්ත අ  පාේලිශම්න්තුශේ 

ශනොසිටීම නිසා ශ ෝ කි ලා තමයි මට  ැශනන්ශන්. ඒ නිසා තමයි 

ශම් ොශේ හරේත සාකච්ඡාෙක් අ  ශගොඩනැශගන්ශන්. ඒ නිසා ඒ 

ගැන සතුුව ශෙනො. ඒ ොශේම විපක්ෂශව ෙගකීම බණුන් ජනතාෙ 

ශෙුවශෙන් ඉෂ්ට කරනො  කි න සැක  අ  ජනතාෙට තිශෙනො. 

අ   ශම්  ෙැ ග්ත ශ ෝජනාෙ සාකච්ඡාෙට ෙඳුන් ශෙනො.  ශ්රී 

ලාංකාොසීන් විධි ට අප සි ලුශ නා ඉතිහාසශව මුහුණ ුවන්න 

 රුණුතම ආේථික අෙපාත ට  ආේථික අේබු  ට  අ   මුහුණ 

ශ මින් සිටිනො. ශම් අේබු   නිේමාණ  ශෙන්ශන් 1948 ඉඳලා 

ශම් රට තුළ ප්රතිප්තති ක් නැති  නිසි කළමනාකරණ ක් නැති 

රාජය පාලන  නිසා කි ලා තමයි මා වි ්ොස කරන්ශන්. ඒ හරහා 

ශගොඩනැගුණු ශම් ආේථික අේබු  ට ඉතාම අොසනාෙන්ත ශලස 

මුහුණ ශ න්න අපට සිේධ ශෙලා තිශෙනො. 

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please!  
 
ශම් අෙස්ථාශේීර ගරු නිශ ෝජය කථානා කතුමා ල්ලාසන ට 

පැමිශණනො තති.  

 

අනතුුණව ගුණ වසන්ත යාපාබණ්ඩාර මහයේතා මූලාසනගයන් ඉවත් 

ප්ගයන්  ගුණ නිගයෝජය කථානායකතුමා [ගුණ අජිත් රාජපක්ෂ මහයේතා]  

මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண்புமிகு வசந்த யாப்பாபண்டார அவர்கள் அக்கிரா 

சனத்தினின்று அகலகவ, பிரதிச் சபாொயகர் அவர்கள் [மாண்புமிகு 

அஜித் ராஜபக்ஷ] தகலகம வகித்தார்கள். 

 Whereupon THE HON. WASANTHA YAPABANDARA left the 
Chair, and  DEPUTY SPEAKER [THE HON. AJITH  RAJAPAKSE] 
took the Chair. 

 

ගුණ නවවදය) පු ල් ගල්පපත්තිඥ මහයේතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாெிதி) உபுல் கலப்பத்தி)  

(The Hon. (Dr.) Upul Galappaththi)  

ගරු නිශ ෝජය කථානා කතුමනි  අපි වි ්ොස කරනො  

ශකොවිඩ් ෙසාංගත  නිසා ශම් ආේථික අේබු   ීරව්ර ණුණා  ඒ නිසා 

අපට කලින්ම ශම් අේබු  ට මුහුණ ශ න්න සිේධ ණුණා කි ලා. 

ශම් ආේථික අේබු   නිසා  හශහම නැ්තනම් විශේ  විනිම  

අේබු   නිසා ෙැි පුරම අෙ ානමට ලක් ශෙලා තිශෙන්ශන් 

ශසෞඛ්ය ක්ශෂේ්ර   ක්ක කේම ක්ශෂේ්ර   අධයාපන සහ කේමාන්ත 

කි න ක්ශෂේ්රයි. ඒ ොශේම අපි වි ්ොස කරනො  ශම් ක්ශෂේ්ර 

හරහාම අපට ශම් ආේථික අේබු ශ න් ශගොඩ හන්න්ත පුුෙන් 

කි ලා. ශසෞඛ්ය  අධයාපන  ක්ක කේම  කේමාන්ත ක්ශෂේ්ර හරහාම 

අපට ශම් ආේථික අේබු ශ න් ශගොඩ හන්න්ත පුුෙන්. ශමයින් 

ෙැ ග්තම ක්ශෂේ්ර  විධි ට මා  කින්ශන් ශසෞඛ්ය ක්ශෂේ්ර යි. 

ශහේතුෙ  නීශරෝගි පුේගල න් නැ්තනම් රටක් දියුණු ශෙන්ශන් 

නැහැ. නීශරෝගි පුේගල න් නැ්තනම් රටක් ඉදිරි ට  න්ශන් 

නැහැ. ඒ නිසා අ  ශසෞඛ්ය ක්ශෂේ්ර  මුහුණ ීර තිශෙන ගැටලුෙලට 

අපි නිසි විසඳුම් ලො දි  යුතුයි. පාේලිශම්න්තුෙක් විධි ට  රජ ක් 

විධි ට අපි ඒ ගැටලුෙලට ඉතාම සාෙධානෙ තහුම්කන් ශ මින් ඒ 

සඳහා විසඳුම් ලො දි  යුතුයි.  

ශරෝහලට ශරෝගිශ ක් ශගනාොට පස්ශසේ හතැන ශසෞඛ්ය 

අාං ශව ශසේෙකශ ෝ නැ්තනම්  මෙ යෙර ාශේ සිට උපස්ථා ක 

 ක්ො ශසේෙශව නියුතු අ  නැ්තනම් හතැන ශේ නී  ත්ත්තෙ ක් 

තති ශෙනො. අපි ෙග කිෙයුතු රජ ක් විධි ට ඒ ශේ නී  

ත්ත්තෙ  තති ශනොශෙන්න සැලව,ම් සකස් කරන්න ඕනෑ. අ  

ශරෝහ්, කාේ  මණ්ඩලෙල වි ාල පිරිසක් ශම් ශෙනශකොට්ත 

ශත්, ශපෝලිම්ෙල රස්ති ාුව ශෙනො. බණුන්ට ශහට ෙැඩට  න්න 

පුුෙන්   කි න සැක  තිශෙනො. අශප් ෙල ක්ති තමතිතුමා අ  

ෙන විට ඒ සඳහා විසඳුමක් ඉදිරිප්ත කර තිශෙනො. ශතෝරා ග්ත 

ඉන්ධනහ්, 74ක් හරහා ලාංකාශේ සිටින සි ලු ශසෞඛ්ය 

ශසේෙක න්ට සති කට හක  ෙසක් ඉන්ධන ලො ශ න්න  හතුමා 

ශ ෝජනා කළා. නමු්ත මම හිතනො  ඒක ප්රමාණේත නැහැ 

කි ලා. සති කට හක  ෙසක් ශනොශෙයි  බණුන් සඳහා සති කට 

අඩුම තරමින්  ෙස ් ශ කක්ේත ඒ ඉන්ධනහ්, ශෙන් කරන්න 

ඕනෑ. ශමොක   ශසෞඛ්ය ක්ශෂේ්රශව රැකි ාෙල නිරත වි ාල පිරිසක් 

සිටින නිසා. බණුන් අ  ශෙනශකොට මුහුණීර තිශෙන ත්ත්තෙ  

ශෙනස් කරන්න නම්  බණුන්ට ඉන්ධන ලො ශ න්න අඩුම තරමින්  

සති කට දින ශ කක්ේත  ශෙන් කරන්න කි ලා අපි ෙල ක්ති 

තමතිතුමාශගන් ඉ්,ලා සිටිනො.  

 අ  ශෙශහ්තෙල්ත වි ාල හිඟ ක් තිශෙනො. ශසෞඛ්ය 

තමතිතුමා්ත කිේො ොශේ  අ  ෙන විට රශට් ප්රධාන ශරෝහ්,ෙල 

gauze නැති ත්ත්තෙ ක් උ ාශෙලා තිශෙනො. Gauze නැති 

ණුණාම අපට හිශතන්ශන් තුොලෙලට ශෙශහ්ත  ාන්න gauze 

කෑ්,ලක් නැති ශෙයි කි ලායි. ප්රධාන  ලයකේමෙලීර ශම්ක 

ඉතාම ෙැ ග්ත ශ  ක්.  නමු්ත අ  ශෙනශකොට ප්රධාන 

ශරෝහ්,ෙලට gauze ලැබීම අඩු ශෙමින් පෙතිනො. ශම් නිසා 
routine surgeries, ඒ ොශේම emergency surgeries කරන්න 
ශනොහැකි ත්ත්තෙ ක් උ ාශෙලා තිශෙනො. ඒ නිසා ඒ සඳහා 

ඉක්මනින්ම පිළිතුරු ලො ීරමක් අෙ ය ෙනො. ඒ ශෙුවශෙන් 

කි නම් ෙැඩ පිළිශෙළක් ශසෞඛ්ය තමතිතුමා ශ ො න ෙෙක් අ  

අපට හැඟුණා. ශම් සම්ෙන්ධශ න්  හැකි ඉක්මනින් ක්රි ා්තමක 

ශෙන්න කි ලා අපි හතුමාශගන් ඉ්,ලා සිටිනො.  

ඊළඟට  අ  ශෙශහ්ත ශෙ ා හැී ශම් කටයුතු සම්ෙන්ධශ ුව්ත 
ගැටලුෙක් තිශෙනො. අ  ශෙනශකොට ශෙශහ්ත ශෙ ා හැී ශම් 
කටයුතුෙල නිසි කළමනාකරණ ක් නැහැ. ශම් සම්ෙන්ධශ න් 
පැහැදිලිෙ ශසෞඛ්ය අමාතයාාං ශව අ ාළ නිලධාරින් ෙග කි න්න 
ඕනෑ. තිස්සමහාරාමශව තිශෙන ව,පිරි ශෙශළඳ සැලක මිරිස් නැති 
ශෙනශකොට  ඒ outlet හශක් මිරිස ්නැහැ කි ලා ශකොළඹ තිශෙන 
office හශක් ඉඳන් ෙලාගන්න පුුෙන් තරශම් තාක්ෂණ ක් අ  
තිශෙනො. හැෙැයි  ශසෞඛ්ය ක්ශෂේ්ර  ශමච්චාර දියුණුශෙලා 
තිශෙන රටක ශසෞඛ්ය අමාතයාාං   තුළ හෙැනි දියුණු තාක්ෂණ  
උපශ ෝගි කර ගැනීමක් අ   කින්න නැහැ. ශම් කටයුතුෙලීර  
ශනොශ කු්ත කඹ තීරම් තිශෙනො. ශම් ක්ශෂේ්ර  තුළ ශනොශ කු්ත 
දූෂණ  ොංචාා සිුවශෙලා තිශෙනො කි ලා COPA හශක්ීර්ත  COPE 
හශක්ීර්ත ශහළිශෙලා තිශෙනො. ඒ සම්ෙන්ධශ න් ඒ ශසෞඛ්ය 
ෙලධාරින් ෙග කි න්න ඕනෑ. ඒ හිටපු තමතිෙරු මිලි න ගණන් 
වි  ම් කරලා තිශෙනො. නමු්ත  කිසිම සාධනී  ෙැඩ පිළිශෙළක් 
අ  ශෙනකම් සිේධ ශෙලා නැහැ. ඒ නිසා ශසෞඛ්ය ක්ශෂේ්ර  තුළ   
සාධනී  ෙැඩ පිළිශෙළක් තති කරන්න කි ලා අපි ගරු 
තමතිතුමාශගන් ඉ්,ලා සිටිනො. ි ජිට්,කරණ  හැම තැනකටම 
ශ ොමුශෙලා තිබි ීර ශසෞඛ්ය ක්ශෂේ්රශව ඒක නැති ශෙච්චා හක 
ගැන අපි කනගාුව ශෙනො.  
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තශමරිකාශේ හක පුේගලශ කුට ශසෞඛ්ය ශෙුවශෙන් 

ෙේෂ කට ශඩොලේ 10 000ක් ශෙන් කරනශකොට  අශප් රශට් හක 

පුේගලශ කුට ශසෞඛ්ය ශෙුවශෙන් ෙේෂ කට ශෙන් කරන්ශන් 

ශඩොලේ 150ක් ොශේ මු ලක්. නමු්ත  ශසෞඛ්ය  ේ ක අතින් 

සාංසන් න  කශළෝත  ශම් රටේ, ශ කම හක සමාන මට්ටශම් 

තිශෙන්ශන්. ඒ නිසා ශසෞඛ්ය  ේ ක අතින් අශප් රට තශමරිකාෙට 

සමානවීම පිළිෙඳෙ අපි හක අතකින් සතුුව ශෙනො. අශනක් අතට   

හක පුේගල කු ශෙුවශෙන් ශමච්චාර අඩු ප්රමාණ ක් ෙැ  කරලා  

අශප් ශසෞඛ්ය මට්ටම ශමච්චාර උඩකට ශගනැවි්ත තිශෙන්ශන් 

කි න හක ගැන අපට කනගාුවෙකු්ත තති ෙනො.  ඒ  ශෙුවශෙන් 

මහන්සි ශෙච්චා  කැප ශෙච්චා ශසෞඛ්ය කාේ  මණ්ඩල ට අශප් 

විශ ේෂ ශගෞරෙනී  ස්තුති ්ත පු  කරන්න ඕනෑ.  

අ  ෙන විට අශප් රශට් තිශෙන්ශන් විශේ  විනිම  පිළිෙඳ 

අේබු  ක්.  

මම රජශව මෙ ය නිලධාරින්ශේ සාංගමශව ඉන්නශකොට  

රජශව මෙ ය නිලධාරින්ශේ සාංගම  විධි ට අපි 2007 ඉඳලා 

ශ ෝජනා කළ ශ  ක් තමයි  ශම් රශට් ඉන්න ශසෞඛ්ය 

ේ්තතික න්  පුහුණු ේ්තතික න් පුහුණු ශ්රමික න් විධි ට පිට රට 

 ෙලා ඒ හරහා විශේ  විනිම  ශගන ඒශම් ෙැඩ පිළිශෙළක් 

ක්රි ා්තමක කරන්න  කි න හක.  බණුන්ශේ ශජයෂ්ා්තෙ ට සහ 

විශ්රාම ෙැුවපට කිසිම හානි ක් ශනොශෙන විධි ට  ඒො 

අෙ ානමකට ලක් ශනොශෙන විධි ට අෙ ය  නීති ක්රි ා්තමක 

කරලා ඒ ෙැඩ පිළිශෙළ කරන්න කි ා අපි ශ ෝජනා කශළේ 2007 

ඉඳලායි. පහු ශෙලා ශහෝ අශප් ආණ්ඩුෙට ඒ කාරණ  ගැන 

අෙශෙෝධ ක් තති ශෙලා  ඒ සඳහා ක්රි ා්තමක ශෙලා තිශෙනො. 

හැෙැයි  හ  ශම් රශට් ශසෞඛ්ය පේධති  කඩා ශනොෙැශටන විධි ට  

ශම් රශට් ජනතාෙශේ අයිීරන් ව,රැශකන විධි ට  ශරෝගීන්ශේ 

අයිතිොසිකම් ව,රැශකන විධි ට නිසි ්රම ක් හරහා ක්රි ා්තමක 

කළ යුතුයි. ඒ සඳහා අපි්ත උපශ ස් සහ උ ේ ලො ශ න්න කටයුතු 

කරන්නම්.  

උපස්ථා ක උපස්ථායිකාෙන්  ශහ  ශහදි න්  පරිපූරක 

මෙ ය ශසේෙශව ඉන්න නිලධාරින් පිට රට  ෙන්න නම් බණුන්ට 

අනිොේ ශ න්ම ඉාංග්රීසි  ැුවම ලො දි  යුතුයි. අධයාපන 

අමාතයාාං   සහ ශසෞඛ්ය අමාතයාාං   හකතු ශෙලා ඒ සඳහා නිසි 

්රම ක් සකස් කරාවි කි ලා්ත මා ෙලාශපොශරෝතතු ශෙනො.  

ගරු නිශ ෝජය කථානා කතුමනි  UNICEF හක කි න 

ආකාර ට අ  ශෙනශකොට අශප් රශට් ළමා මන්  ශපෝෂණ  

ශලෝකශ න්ම හ්තශෙනි තැනට්ත   කුණු ආසි ාශෙන් ශ ශෙනි 

තැනට්ත ප්ත ශෙලා තිශෙනො. ළමා මන්  ශපෝෂණ  ශම් 

ත්ත්තෙ ට ප්ත ණුශණෝත අශප් රශට් අනාගත  ගැන  අධයාපන  

ලෙන  රුො ගැන අෙ ානමක් තති ශෙනො. අධයාපන 

අමාතයාාං    ක්ක කේම අමාතයාාං   ොශේම ශසෞඛ්ය 

අමාතයාාං   ෙහාම මැදිහ්ත ශෙලා ශම් ත්ත්තෙ  ශෙනස් කිී ම 

සඳහා ක්රි ාමාේග ගත යුතුයි. ශම් අමාතයාාං  තුන ොශේම 

විශ ේෂශ න් මු ්, අමාතයාාං  ්ත ශම් සඳහා හකතු වි  යුතුයි. ශම් 

ත්ත්තෙශ න් දිගටම ගිශ ෝත අශප් රට ශකොතැනින් නතර ශෙයි   

කි න්න ෙැහැ. ශමොක   අධයාපන  රඳා පෙතින්ශන් ඒ  රුොශේ 

ශසෞඛ්ය  මතයි. හම නිසා අපි  රුොශේ ශසෞඛ්ය  අෙ ානමට ලක් 

ශනොෙන ආකාර ට කටයුතු කළ යුතුයි.  

ගරු නිශ ෝජය කථානා කතුමනි   අ  ඉතාම ෙැ ග්ත 

කාරණ ක් ගරු විම්, වීරොං  මැතිතුමාශගන් කි ැණුණා. ඒ තමයි 

ශම් රටට විශේ  විනිම  හෙන විශේ ගත ශ්රමික න් තුළ වි ්ොස  

හැශ න පරිදි  ඒ වි ්ොස  ශගොඩනැ ශඟන  පරිදි  න්්රණ ක් 

සැකසි  යුතුයි කි න හක.   අ  ශෙනශකොට අශප් රශට් මිලි න 

තුනකට ෙඩා පිරිසක් පිට රටෙල ඉන්නො.  

ගුණ නිගයෝජය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 ැන් කථාෙ අෙසන් කරන්න  ගරු මන්ත්රීතුමා. බෙතුමාට 

නි මිත කාල  අෙසන්. 
 

ගුණ නවවදය) පු ල් ගල්පපත්තිඥ මහයේතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாெிதி) உபுல் கலப்பத்தி)  

(The Hon. (Dr.) Upul Galappaththi)  

ගරු නිශ ෝජය කථානා කතුමනි  මට තෙ විනාි  ක් ශ න්න.   

ඒ ොශේම අශප් රටින් විශේ ෙලට  න්න ෙලාශගන ඉන්න 

ේ්තතික න් ඉන්නො  පුහුණු ශ්රමික න් ඉන්නො. ඒ නිසා බණුන් 

තුළ ඒ වි ්ොස  ශගොඩ නැ ශඟන ආකාරශව  න්්රණ ක් අපි තති 

කරන්න ඕනෑ. අඩුම තරමින් බණුන්ශේ ෙැුවශපන් සි  ට 50ක්ේත 

රටට හන ෙැඩ පිළිශෙළක් අපි හැදි  යුතුයි. ඒ කටයු්තතට අශප් 

මන්ත්රීෙරු්ත  ා ක කර ගත යුතුයි. අශප් මු ලින් පිට රටෙලට 

ගිහින් ශහෝ විශේ ගත ශ්රමික න්  ැුවේත කරලා බණුන්ශේ මු ්, 

විශේ  විනිම  ශලස ශම් රටට ශේන්න ඕනෑ. බණුන්ශේ අම්මා-

තා්තතා ඉන්ශන් ශම් රශට්  නෑ ෑ න් ඉන්ශන් ශම් රශට්. ඒ නිසා 

බණුන් ශම් රටට ආ ශරයි. ඒ හරහා බණුන් තුළ වි ේාස ක් ශගොඩ 

නඟා ගත යුතුයි. ඒ සඳහා ශම් පාේලිශම්න්තුශේ නිසි අෙධාන  

ශ ොමු කළ යුතුයි කි ා ශ ෝජනා කරමින්  මශේ ෙචාන ස්ේ,ප  

අෙසන් කරනො.  

ස්තුතියි. 
 

ගුණ නිගයෝජය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු සමන්රි  ශහේර්ත මැතිතුමා. බෙතුමාට විනාි  7ක 

කාල ක් තිශෙනො. 
 

 

[අ.භා. 1.16  

 

ගුණ සමන්ප්රිය ගහයේේරත් මහයේතා 
(மாண்புமிகு சமன்பிாிய கஹரத்)  

(The Hon. Samanpriya Herath)  

ගරු නිශ ෝජය කථානා කතුමනි  පෙතින ආේථික අේබු  ්ත 

හක්ක ශසෞඛ්ය ක්ශෂේ්ර  මුහුණ පාන ගැටලු පිළිෙඳෙ සාකච්ඡා 

කරන ශමම විො  ට සම්ෙන්ධ වීමට ලැබීම ගැන මම සතුුව 

ශෙනො. ශ්රී ලාංකාෙ නි හස් ශසෞඛ්ය ශසේොෙක් ක්රි ා්තමක ෙන 

රටක්. විශ ේෂශ න් මෙ යෙරු බිහි කරන්න  සා්තතු ශසේොෙ 

ක්රි ා්තමක කරන්න  ශසෞඛ්ය ක්ශෂේ්ර ට අ ාළ අශනකු්ත කටයුතු 

කරන්න වි ාල පිරිෙැ ක් ශම් රශට් ජනතාෙශේ ෙුව මු ්,ෙලින් 

ෙැ  කර තිශෙනො.  

අ  අපි හැමශ නාම කථා කරන්ශන් පෙතින ඉන්ධන අේබු   

ගැන. ඒ ගැන අපි ආශව කි න්න ඕනෑ නැහැ; නැෙත නැෙත 

මතක් කරන්න ඕනෑ නැහැ  හශහම අේබු  ක් තිශෙනො.  හැෙැයි  

අඳුරට  ාප කරමින් සිටිනො   ඒ අඳුරින් මිීරමට හක පහනක් ශහෝ 

 ්,ෙනො  කි න කාරණ  අප හමුශේ තිශෙනො. ශමොක   ශම් 

හැම ශ  කින්ම තැශළන්ශන්  පීඩාෙට ප්ත ශෙන්ශන් ශම් රශට් 

අසරණ  ුවප්ප්ත ජනතාෙයි.  

මීට ශපර  ශේය   මෙ ය විෂ  භාර රාජය තමතිෙර ා ශලස  

සිටි අශප් ගරු සිසිර ජ ශකොි  මැතිතුමා කථා කළා. මා හිතන 

විධි ට හතුමා ශම් මාත්කාෙ ශහොඳ තැනකට ශගනාො. 

ඉතිහාසශව ඉඳන් කෙ ාේත අපි හැම ශේකටම අශප්  රුො 

බසොශගන MBBS මෙ යෙරු හමු ශෙන්න ගිශව නැහැ.  අණුරුුව 

පන් හසකට ෙැි  ඉතිහාස ක් තිශෙන ශේය   මෙ ය ්රම ක් 
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පාේලිශම්න්තුෙ 

අපට තිශෙනො. නමු්ත  අ  ශෙනශකොටේත ඒ මෙ ය ්රම ්ත 

හක්ක ඒකාෙේධ වූ ෙැඩ පිළිශෙළක් අපට හ ා ගන්න ෙැරි ශෙලා 

තිශෙනො.  අපි ශ ශගෝ,ශලෝ ශම් පාේලිශම්න්තුශේීර කථා 

කරනො; කෑ ගහගන්නො; හළි ට  නො. නමු්ත අපට තෙම්ත 

ශේය   මෙ ය ්රම ්ත හක්ක ඒකාෙේධ ෙැඩ පිළිශෙළක් 

හ ාගන්න ෙැරි ශෙලා තිශෙනො. 

අපි  න්නො  පව,ගි  ශකොශරෝනා ෙසාංගත සම  ගැන.  ැන් 

ශෙොශහෝ ශ ශනකුට ඒ ගැන මතක නැහැ. ඒ ෙසාංගත සමශව ශම් 

රට තුළ ශේය   මෙ ය ්රමශව වි ාල පිබිීරමක් තති ණුණා. ශේය   

මෙ ය වි යාශේ තිශෙන ශෙොශහෝ ශේේ, ෙටහිර මෙ යෙර ා 

පො අුවමත කළා. ශකෝතතම්,ලි ටිකක් ශෙොන්න කිේො; ුවම් 

ටිකක් අ්,ලන්න කිේො. ශම් පාේලිශම්න්තුෙ නිශ ෝජන  කරන 

මන්ත්රීෙරුන් අතර්ත මෙ යෙරු ඉන්නො. අපි  න්නො ශන්  

ෙටහිර මෙ යෙරුන් සහ ශේය   මෙ යෙරුන් අතර මත ගැුවමක් 

තිශෙන ෙෙ. ඒ මත ගැුවම කෙ ාේත ුවරු කරන්න ෙැරි තැනට ප්ත 

ශෙලා තිශෙනො. "අපි මෙ යෙරු" කි න අභිමාන  

මෙ යෙරුන් ති ාගන්න ඕනෑ. නමු්ත ගශම් සිටින ශෙ  මහ්තම ා 

ළඟ මුවස්සකම තිශෙනො.  

අපි  ැක්කා  පව,ගි  මැයි මාසශව 09ෙන  ා තති ශෙච්චා 

සිේධි . හහිීර සමහර තුොලකරුෙන් ඒ ඒ ශරෝහ්,ෙලට අරශගන 

ගි ාම ඒ අ ට ඉස්ශස්,ලාම ගැහුශේ සමහර මෙ යෙරු  සමහර 

ශසෞඛ්ය ශසේෙකශ ෝ. අශප් ඉතිහාසශව කෙ ාේත ශෙ  මහ්තම ා 

ශෙත හන ශරෝගි ා කණු   බහු පහර කෑමක් නිසා  ආශේ  ශරෝගි ා 

 රන්ශන් ශමොන මත   කි ා ශසො ා ෙලා ශෙ කම් කශළේ නැහැ. 

ගශම් සිටින ශෙ  මහ්තම ාට බුල්ත අතක් ීරලා  ත අලුක්කා්, 

ුවන්නාම  ඒ ශලඩාට කරන්න පුුෙන් උපරිම ස්තකාර කරලා  

කන්න ශෙොන්න ආහාර පාන ටික පො ීරලා තමයි පිට්ත කශළේ. 

හශහම කරපු ජාති ක්  අපි.  

අ  අශප් රශට් ෙටහිර මෙ ය ශසේෙ  ශකොතැන  තිශෙන්ශන්? 

මට කථා කරන්න කාල  ප්රමාණේත නැත්ත ශම් කාරණ  ගැන 

කි න්න ඕනෑ. අපි  න්නො  මෙ ය පාශ නි  මැතිතුමා ගැන. 

හතුමා මෙ ය ේ්තති  හැර  ශම් රශට් අශනක් බක්ශකෝම කළා. 

අ  ෙලන්න  ක්ක  කේමාන්ත  දිහා. හතුමා ශකොම්ශපෝස්ට් 

හ න්න්ත ගි ා. හැෙැයි  හතුමා ශෙශහ්ත ශ න ෙැශඩ් හරි ට කළා  

කි න ප්ර ්න  අපට තිශෙනො. අ  ශම් උේගත ශෙලා තිශෙන 

ත්ත්තෙ ට හතුමා්ත ෙග කි න්න ඕනෑ. හතුමා්ත ඒොට ෙගකිෙ 

යු්තශතක්. ඒ හින් ා ඒො ගැන ස්ෙ ාං විශේචාන ක් කරන්න ඕනෑ. 

හතුමා ප්තතශේට කි ා තිශෙනො මම  ැක්කා  "අපි කි පු ශේ 

කළා නම්  ශමශහම ශෙන්ශන් නැහැ." කි ලා. කරපු හරි  

ශහොඳටම තති! ශම් තිශෙන්ශන් තනිකර මාෆි ාෙක්. ඒ මාෆි ාෙ 

කඩන්න අෙ ය නීති සම්පා න  කරන්න ශම් පාේලිශම්න්තුෙට 

තෙම ෙැරි ශෙලා තිශෙනො. ඒක ඉතාම ශ ෝචානී  ත්ත්තෙ ක්.  

විශ ේෂශ න්ම ශම් කාරණ ්ත කි න්න ඕනෑ. අ  තිශෙන 

ඉන්ධන අේබු  ්ත හක්ක අශප් මෙ යෙරුන්ට ඩීස්, ටික 

ගහගන්න ෙැරි ශෙන්න පුුෙන්  ශපට්ර්, ටික ගහගන්න ෙැරි 

ශෙන්න පුුෙන්. ඒ ොශේම ශසව, ශසෞඛ්ය කාේ  මණ්ඩලෙලට 

ඉන්ධන ලො ගන්න ෙැරි ශෙන්න පුුෙන්. හැෙැයි  ඒකට තිශෙන 

වික්,ප ශමොනො ?  

අ  අපි ඖෂධ හිඟ ක් ගැන කථා කරනො. ඒ ඖෂධ ටික 

සමහර විට ශෙන්ත ශරෝහලක තිශෙන්න පුුෙන්. ඒ ඖෂධ ටික 

තිශෙන තැන ශසො ාගන්න පුුෙන් තාක්ෂි ක ්රම අපි භාවිත 

කරනො ? අපි තෙම ඒ තාක්ෂි ක ්රම  භාවිත කරන්ශන් නැහැ. 

විශ ේෂශ න්ම ශරෝහ්,ෙල තිශෙන ගැටලු  අ ට්ත හශහමම 

තිශෙනො. නමු්ත ශේය   ශෙ කම්ත හක්ක ඒකාෙේධ වූ ෙැඩ 

පිළිශෙළකට අපට  න්න පුුෙන් ණුශණෝත ශම් පෙතින ආේථික 

අේබු   හමුශේ  ඉන්ධන අේබු   හමුශේ තිශෙන ශසෞඛ්ය 

ගැටලුෙලට සාේථකෙ මුහුණ ශ න්න අපට හැකි ාෙ ලැශෙයි කි ා 

මට ශලොකු වි ්ොස ක් තිශෙනො. ඒ සඳහා ශම් කථා කළ කරුණු 

කාරණා ඉෙහ්, ශේවි.  

 ම් ගමක සිටින ශරෝගීන් ඉස්පිරිතාෙලට රැශගන ගිහින් 

ඉස්පිරිතාල පුරෙනොට ෙඩා ශහොඳයි  ඒ ගශම් සිටින ආයුේශේ  

මෙ යෙර ා සමඟ සාකච්ඡා කරලා  ම් ෙැඩ පිළිශෙළක් 

හ ාගන්න අපට පුුෙන් නම්. අශප් ප්රශේ ෙල ආයුේශේ  ශරෝහ්, 

තිශෙනො. ඒ ආයුේශේ  ශරෝහ්,ෙල තිශෙන්ශන් තඳන් ටික 

විතරයි; ශරෝගින් නැහැ. මා හිතන විධි ට ඒොශව ශරෝගින්ට ෙඩා 

ඉන්නො  ශේය   මෙ යෙරු. අ  බණුන් නිකම්ම නිකම් ෙලාශගන 

ඉන්නො. බණුන්ට ආණ්ඩුශෙන් -රජශ න්- පි  ශගෙනො. ඒො  

අසරණ ජනතාෙශේ ෙුව මු ්,.  

අපි හැම ාම කථා කරනො  "අපට ශමෙැනි ඉතිහාස ක් 
තිබුණා  අපි රුෙන්ෙැලි මහා සෑ  ආදි මහා වි ාල  ාගැබ් හැුවො" 
කි ලා. අපි ඉතිහාස  ගැන කථා කරලා  මහා ශලොකු පම්ශපෝරි 
ගහලා  ශපෝත පුරො ශමතැනින් හළි ට  නො. හැෙැයි  රටට  
අෙ ය ෙැඩ පිළිශෙළ තෙම හ ලා නැහැ.  

ශම් ශෙලාශේ  ශසෞඛ්ය තමතිතුමා සභාශේ හිටි ා නම් 
ශහොඳයි. ශමොක   ශසෞඛ්ය තමතිතුමාට්ත කි න්න ඕනෑ 
කාරණ ක් තිශෙනො. අ  අපි ජාතික ප්රතිප්තති ගැන කථා 
කරනො. ජාතික ප්රතිප්තතිෙල අෙ යතාෙ හ ාට්ත ෙඩා ෙැ ග්ත 
ෙන්ශන් අ ටයි කි න කාරණ  ශම් අෙස්ථාශේ සිහිප්ත කරන්න 
ඕනෑ. ඒ ජාතික ප්රතිප්තති ටික හ ශගන තිබුණා නම් ශකොච්චාර 
ශහොඳ ?  ෙලන්න  අ  ශෙශහ්තෙල මිල ගණන් අරශගන. හක හක 
තැන්ෙල හක හක මිල ගණන්. උ ාහරණ ක් හැටි ට කුලි ාපිටි  
ශික්ෂණ ශරෝහල ගනිමු. කුලි ාපිටි  ශික්ෂණ ශරෝහල ඉදිරිපිට 
ටාමසි වි ාල සාංඛ්යාෙක් තිශෙන ෙෙ මා  න්නො. ඒ ොශේම  
PPෙලීර අ  කරන්ශන් විවිධාකාරශව මිල ගණන්.  මෙ යෙරුන් 
අ  කරන්ශන් හක හක මිල ගණන්. ඒො නි ාමන  කරගන්න 
අපට තෙම ෙැරි ශෙලා තිශෙනො. පාේලිශම්න්තුෙ විධි ට අපි ඒ 
ගැන ලේජා ශෙන්න ඕනෑ. පි   -ෙැුවප- ෙැි  කරගන්න කි ලා 
අ  ෙැි පුරම හළි ට ෙහින්ශන් කණු ?  

ශෙ කමයි  ශහ කමයි ශ කම සාේථක ණුශණෝත තමයි 
ශරෝගි ාට සාධාරණ ක් ඉෂ්ට ෙන්ශන්. ඒ ොශේම ශේය   මෙ ය 
්රම ්ත  ෙටහිර මෙ ය ්රම ්ත ඒකාෙේධ වූ ෙැඩ පිළිශෙළකට 
ගිශ ෝත ශම් පෙතින ආේථික අේබු   හමුශේ ණුණ්ත  ශම් පෙතින 
ඉන්ධන අේබු   හමුශේ ණුණ්ත අශප් ගශම් ඉන්න අහිාංසක 
ශලඩුන්ට -ශරෝගින්ට- සාධාරණ්තෙ  ඉෂ්ට කරන්න හැකි ාෙ 
ලැශෙයි කි ා මා වි ්ොස කරනො. ගරු නිශ ෝජය 
කථානා කතුමනි   ශම් අෙස්ථාෙ ලො ීරම සම්ෙන්ධශ න් 
බෙතුමාට ශෙශහවින් ස්තුතිෙන්ත ශෙමින් මම නිහඬ ශෙනො. 

 

ගුණ නිගයෝජය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු (මෙ ය) ග ාෂාන් නෙනන්  මැතිතුමා. බෙතුමාට විනාි  

හතක කාල ක් තිශෙනො. 

 

[අ.භා. 1.44  
 

ගුණ (වවදය) ගයාෂාන් නවනන්ද මහයේතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாெிதி) கயாஷான் ெவனந்த) 

(The Hon. (Dr.) Gayashan Nawananda)   

ගරු නිශ ෝජය කථානා කතුමනි  අ  ශසෞඛ්ය ක්ශෂේ්ර  

පිළිෙඳෙ කථා කරන්න ලැබීම ගැන මා සතුුව ශෙනො. ශම් කථාෙ 

ආරම්භශවීරම මා සඳහන් කරන්න ඕනෑ  ශම් ශෙලාශේ  ඖෂධ 

හිඟ ක් පිළිෙඳෙ ජනතාෙ තුළ ශලොකු බි ක් තිශෙන ෙෙ ොශේම 

1103 1104 
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ජනතාෙට ශලොකු ප්ර ්න ක් පැන නැඟී තිශෙන ෙෙ. අපි ඒ ෙෙ 

පිළිගන්න ඕනෑ. අ  අතයෙ ය සමහර ශෙශහ්තෙල හිඟ ක් 

තිශෙනො. මො පාන ප්රමාණ ම ශනොණුණ්ත  ජනතාෙ ශෙුවශෙන් 

වි  යුතු ශසේෙ  ශම් ශෙලාශේ  ම් මට්ටමකින් සිුව ශනොශෙමින් 

තිශෙනො. ඒකට ල්ලික ශහේතුෙ ශමොකක් ? මම සාමානයශ න් 

නිලධාරින්ශේ පැ්තතට තඟි්,ල දිගු කරන පුේගලශ කු ණුණ්ත ශම් 

කාරණ  සම්ෙන්ධශ න් නම් මා ල්ලිකෙම ශචාෝ නාෙ හ්,ල 

කරන්ශන්  ශසෞඛ්ය අමාතයාාං   නිරතුරුෙම  "ශෙශහ්ත ශගන්වීම 

සඳහා LCs open කරන්න මු ්, ශෙන් කරන්න" කි ේීර්ත මාස 

ගණනාෙක් තිස්ශසේ ඒ සඳහා මු ්, ශෙන් ශනොකළ මහ ෙැාංකුශේ 

හිටපු අධිපතිෙර ාට හා මු ්, අමාතයාාං ශව හිටපු 

ශ්,කම්ෙර ාටයි. ඒ අ  ශම් ප්ර ්න ට සි  ට  ාහක් ෙග කි න්න 

ඕනෑ. ශම් ශෙලාශේ ආණ්ඩුශේ අ  ණුණ්ත  ශමොන ශේ පාලන 

පක්ෂ ක ශකශනකු ණුණ්ත මා ශ සට ශකොයි ආකාර ට තඟි්,ල 

දිගු කළ්ත මා තරශව ඒ ෙෙ ප්රකා  කරනො. නමින් සඳහන් 

කරනො නම්  අජි්ත නිොඩ් කබ්රා්, මැතිතුමා ශම් සඳහා ෙග 

කි න්න ඕනෑ ෙෙයි මාශේ ල්ලික අ හස. ඒ අුවෙ පෙතින 

ආණ්ඩුශේ සිටින අපට්ත ේරාකාරෙ ඒ තඟි්,ල දිගු ශෙනො.  

ඒ කාරණාශෙන් බබ්ෙට ගිහින් මා තේත කාරණ ක් කි න්න 

ඕනෑ. ශසෞඛ්ය අමාතයෙර ා -කැබිනට් අමාතයෙර ා- විධි ට 

චාන්න ජ ව,මන මැතිතුමා කටයුතු කරේීර මා්ත  ම්කිසි කාල ක් -

සති කිහිප ක්- ශසෞඛ්ය රාජය තමතිෙර ා විධි ට කටයුතු කළා. 

ඖෂධ ශගන්වීමට ශඩොලේ මිලි න 200ක මු ලක් ලැබුණා. ඒ 

ශඩොලේ මිලි න 200 පාවිච්චි කරලා ශම් රටට ශෙශහ්ත ශගන්ො 

ගැනීශම් කටයු්තත  ම්කිසි කාේ ක්ෂමතාෙකින් සිුව ණුණ්ත  රාජය 

තමතිෙර ා ෙ ශ න් කටයුතු කළ කාල  තුළ මා  ැක්ශක්  හ  

ඊට ෙඩා කාේ ක්ෂම ශෙන්න ඕනෑ ෙෙයි. ශම් ළඟීර COPE 

හශක්ීර්ත ඒ පිළිෙඳෙ ප්ර ්න කළා  ශඩොලේ මිලි න 92ක ශෙශහ්ත 

පමණයි ශගන්ො තිශෙන්ශන්  ශඩොලේ මිලි න 200ක් ීරලා 

තිබි ීර්ත ශෙශහ්ත ශගන්වූශව නැ්තශ්ත තයි කි ලා. ඒ කාරණාෙ 

ගැන  මා කි න්න ඕනෑ  ඒකට ශහේතුෙ අකාේ ක්ෂමතාෙ ෙෙ.  

ශේ පාලනශ න් බබ්ෙට ගිහින් රාජය නිලධාරින්ට තඟි්,ල 

දිගු කරේීර සමාජ මාධයෙලින්  හක හක තැන්ෙලින් මට පහර 

ගැහුො. සි ලු රාජය නිලධාරින් සම්ෙන්ධශ න් ශනොශෙයි මම ශම්  

කථාෙ කි න්ශන්. නිෙැරැදි වි  යුතු කාරණා අණුරුුව ගණනාෙක් 

තිස්ශසේ නිෙැරැදි ශනොණුණු අමාතයාාං  ක් තමයි ශසෞඛ්ය 

අමාතයාාං  . පව,ගි  සඳු ා ජනාධිපතිතුමා හමුශේ්ත ප්රකා  කළා 

ොශේම රටටම  ැන ගන්න ශම් ප්රකා    ළි්ත කරන්න මා 

කැමැතියි. MSD හක කි න්ශන් ලාංකාෙට ශෙශහ්ත ශගන්ෙන 

තැන. ලාංකාෙටම අෙ ය ශෙශහ්ත මු ා හරින තැන හතැනයි. 

ශ්තශරන සිාංහශලන් කි නො නම්  ඒ ශෙශහ්ත ගෙඩාෙයි. ඒ 

ආ තන  ශම් ර ටට අෙ ය ශසේෙ  ඉුව කරනො  කි න හක 

ප්ර ්න ක්. ඒ ආ තන  තුළ තිශෙන ශෙශහ්ත ප්රමාණ  ශකොච්චාර  

කි ා ඒ ආ තන   න්ශන් නැහැ. ඒ ආ තන  තුළ තිශෙන 

ශෙශහ්ත ටික ශකොශහේ ශකොශහේ ගි ා  කි ා ඒ ආ තන   න්ශන් 

නැහැ. ඒ ආ තන   ැන්  ැන්  ම්කිසි විධි කට ්රමාුවූලල 

ශෙමින්  නො. මා ශසෞඛ්ය රාජය අමාතයෙර ා විධි ට සහ චාන්න 

ජ ව,මන මැතිතුමා ශසෞඛ්ය අමාතයෙර ා -කැබිනට් අමාතයෙර ා- 

විධි ට සිටි කාල  තුළ ඒ ආ තන  නිෙැරැදි කරන්න හ න ශකොට 

සිේධ ණුශණ් ශමොකක් ? හ  නිෙැරැදි කරලා ශ න්න කි ා අපි 

ශසේෙක න් කිහිප ශ ශනකු ශ ො ෙන්න කටයුතු කළා. හෙැනි 

ශෙොශහොම අග  කළ යුතු නිලධාරිුව්ත ඉන්නො. ඒ අ  ඒ 

කටයු්තතට ශ ො ෙන්න හ ේීර  ඒ අ ශගන් ඒ ෙැශඩ් කරන්න උ ේ 

ලො ගන්න  ේීර  ඒ අ  ශම් රට ශෙුවශෙන් ශසේෙ  කරන්න 

ශ ො ො ගනිේීර අමාතයෙරුන්  න්ශන්්ත නැතිෙ හම ආ තන  

බණුන්  ෙස් තුශනන් transfer කර තිශෙනො. හශහේ ආ තන ක්  

ඒක. මා ඒ නම් ගම් කි න්න  න්ශන් නැ්තශ්ත ශපෞේගලිකෙ ඒ 

මිනිව,න්ට හානි ශෙයි කි ලා ශනොෙ ස ාචාාර සම්පන්න ශෙන්න 

ඕනෑ හින් ා. ශම් නි හස් ශසෞඛ්ය ශසේෙ  ආරම්භ කරලා අණුරුුව 

70ක් පමණ ණුණ්ත කලින් ශගන්ෙන්න ඕනෑ ශමොන ශෙශහත  

කි ලා  න්ශන් නැතිෙ සිටි  ශම් මැයි මාස  ෙනක්,ම ඒ පිළිෙඳ 

priority list හකක් ශනොතිබුණු ආ තන ක්  ඒක. අශප් 

ක්ශෂේ්රශව සි ලුශ නා ශම් ගැන  න්නො. 

මාස ගණනකට කලින්  න්නො  ශම් crisis හක හනො 

කි ලා. අණුරුේ කට කලින් ඉඳලා  න්නො  ශමශහම ශෙශහ්ත 

හිඟ ක් හනො කි ලා. බණුන් ඒක  න්නො. අමාතයෙර කුේත  

ශෙන්ත ශේ පාලනා කුේත කි න්ශන් නැහැ  ශමන්න ශම් 

ශේේ, ශගන්ෙන්න ඕනෑ කි ලා. ඒ සඳහා හතැන නිලධාරින් 

ටිකක් ඉන්නො. මම ශම්ක කි න්ශන් ශෙොශහොම ෙගකීශමන්. 

බණුන් ශනොශෙයි ඒක හ ලා තිශෙන්ශන්. ශමන්න ශම් ඖෂධ ටික 

ශගන්ෙන්න ඕනෑ කි ලා බණුන්  න්ශන් නැහැ. අපි ගිහි්,ලා 

ශහො ලා ෙලනශකොට  අණුරුුව 5ක් තිස්ශසේ ශගන්ෙපු නැති 

උපකරණ ශම් ශෙලාශේ ශගන්ෙන්න ලැහැස්තියි  ශඩොලේ මිලි න 

200කට. මම කි න්ශන්  ශචාෝ නා හ්,ල කරනොට ෙඩා හහාට 

ගිහි්,ලා අශප් මිනිස්ව, ශෙුවශෙන් ෙගකීම් සහගතෙ රාජය 

ශසේෙශව කාේ  භාර  ඉෂ්ට කරන්න ඉදිරිප්ත ශෙන්න කි න 

හකයි. ශේ පාලනා ා ශකොශහොම්ත හශහම කරන්න ඕනෑ. ඒ 

නිසා කාරුි ක ශෙලා  ශම් අෙසන් ශමොශහොශ්ත හරි ගිහි්,ලා ඒ 

ශෙුවශෙන් ඉදිරිප්ත ශෙන්න කි මින් MSD හක සම්ෙන්ධශ න් 

කථා කිී ම මා අෙසන් කරනො. 

මම රාජය අමාතයෙර ා විධි ට කටයුතු කරේීර වූ  සිේධි ක් 

පිළිෙඳෙ ශම් අෙස්ථාශේ මතක් කරන්න කැමැතියි.  විරුේධ 

පාේ ්ෙශව  ගරු  හේෂ   සි්,ො මැතිතුමාට මම ස්තුතිෙන්ත 

ශෙනො. හතුමා 1990 ව,ෙසැරි   ගිලන් රථ ශසේෙ  පිළිෙඳෙ කථා 

කරමින් හ ා කිේො  තෙ  සති ශ කකින් පව,ෙ 1990 ව,ෙසැරි   

ගිලන් රථ ශසේෙ  ෙැශහන්න  නො කි ලා. මම තමයි ඒ 

ශෙලාශේ අ ාළ විෂ  භාරෙ සිටි රාජය අමාතයෙර ා.  මම ඒ 

අෙස්ථාශේ  හම ආ තනශව CEO මහ්තම ාට  සභාපතිතුමාට සහ 

මශේ අමාතයාාං ශව නිලධාරින්ට සහ මහා භාණ්ඩාගාර ට - 

Treasury - කථා කළා. Meeting හකක් පමණයි මා බණුන් 

ශෙුවශෙන් ලො ග්තශ්ත. හම පනශ්ත - Act - හක්තරා ශේ  ක් 

පිළිෙඳෙ මම හහිීර සඳහන් කළා.  ඉන්දි ාශෙන් ලො ුවන් රුපි ්, 

ශකෝටි 700ක විතර මු ලක් ළඟ තිශෙන අෙස්ථාෙක තමයි සති 

ශ කකින් හම ශසේෙ  ෙැශහනො  කි න ශචාෝ නාෙ හ ා හ්,ල 

ණුශණ්. මා හම නිලධාරින් හක්ක කථා කරලා  පනශ්ත හම ශේ   

මශේ රාජය අමාතයාාං ශව ශ්,කම්ෙර ාට ශපන්ුවො. මම හ ා 

මහා භාණ්ඩාගාර ්ත හක්ක ශම් පිළිෙඳෙ කථා කරපු නිසා  මම 

ශෙොශහොම ෙගකීශමන් තමයි ශම්ක කි න්ශන්. මම  න්නො  

1990 ව,ෙසැරි  ගිලන් රථ ශසේෙ  රටට ශලොකු ශසේෙ ක් කරන 

ෙෙ. හ  ශම් රටට ශගනාපු අ ට සත්ුති කරන අතර  හම ආ තන  

තෙ මාස 7කටේත ෙහන්න සිුව ෙන ආ තන ක් ශනොශෙයි කි න 

හක්ත කි න්න ඕනෑ.  මා කටයුතු කළ හම දින 14 තුළ  හෙැනි 

ශ  ක්  තශහන්න ුවන්ශන්  නැහැ. ගරු හේෂ   සි්,ො මැතිතුමා 

මට appreciation හකක් කළා. ඒක තෙ මාස 7කටේත ෙහන්න 

අෙ ය නැති ආ තන ක්. හැෙැයි  1990 ව,ෙසැරි  ගිලන් රථ 

ශසේෙ   ඉෙරයි කි ලා මිනිව,න් තුළ ශලොකු බි ක් තති ණුණා.  

NMRA හකට තමයි ඊළඟ ශචාෝ නාෙ හ්,ල කරන්න 

සිුවශෙලා තිශෙන්ශන්. 

 

ගුණ නිගයෝජය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  බෙතුමාට ශෙන් කළ කාල  අෙසන් 

ශෙනො. 
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පාේලිශම්න්තුෙ 

ගුණ නවවදය) ගයාෂාන් නවනන්ද මහයේතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாெிதி) கயாஷான் ெவனந்த) 

(The Hon. (Dr.) Gayashan Nawananda)  

මට තෙ විනාි  ක කාල ක් ශ න්න  ගරු නිශ ෝජය 

කථානා කතුමනි. 

මම කටයුතු කළ කාල  තුළ හම ආ තනශ න් තහුශේ හක 
ශ  යි. ශෙශහ්ත ශගන්වීම් register කරන්න කි ලා 2005 ජූලි 
මාසශව 8ෙැනි  ා බෙතුමන්ලාශගන් ඉ්,ලුශේ කණු   බෙතුමන්ලා 
registration ුවන්ශන් කෙ ා  කි ලා තමයි මම තහුශේ.  මම නිකම් 
දින ක් කි ලා ඒ ගැන අහේීර හම ආ තන  නිරු්තතරයි.  කෙ ා   
කණු   ඉ්,ලුශේ කි ලා හම ආ තන   න්ශන් නැහැ. මම ශමශහම 
කිේොම  මශේ ශම් කථාෙ අහන මිනිස්ව, හිතයි හශහම ශෙන්න 
පුුෙන්  කි ලා. හශහම ඉ්,ලපු දින ක් නැහැ  ඉ්,ලපු ශ  ක් 
නැහැ. ීරපු දින ක් නැහැ  ීරපු ශ  ක් නැහැ.  ශම්ො පුුවම ආ තන. 
හැෙැයි  හතැනට පව,ෙ පැමිි  නිලධාරින්  අෙසන් ශමොශහොශ්ත 
හිටපු සමහර නිලධාරින්  ත්තතටම කාේ ක්ෂම ශලස  ම් කිසි 
ක්රි ා ාම ක් කරශගන ගි ා. මීට ඉහත කාලශව හිටපු මිනිස්ව, 
ශමොනො  කශළේ කි න හකයි මම අහන්ශන්. 

ඒ ොශේම මම තෙ කාරණ ක් මතක් කරන්න ඕනෑ. හැම 
ශකශනක් තුළම බි ක් තිශෙනො anti-rabies vaccine හක නැහැ 
කි ලා. ගරු අමාතයතුමා මට මතක් කරන්න කි පු නිසාම මම 
මතක් කරන්න කැමැතියි  හම vaccine හක ලෙන සති  
ශෙනශකොට ශම් රටට හනො  කි න කාරණ . ශසෞඛ්ය අාං ශව 
තිශෙන ගැටලුෙලට අපට විවිධ අ  ශනොසෑශහන්න ආධාර 
කරනො. හම ආධාර නිසා අශප් රටට ශලොකු ශසේෙ ක් සිුව ණුණා. ඒ 
ශෙුවශෙන් විශ ේෂ ස්තුති ක් කරන ගමන්  අපට පුුෙන් උපරිම 
ශසේෙ  ශම් ශෙලාශේ ඉෂ්ට කරන්න අපි ෙලාශගන සිටිනො   
කි න හක්ත කි න්නට ඕනෑ. ශම් ශෙලාශේ පුුෙන් උපරිම 
ශසේෙ  අපි ඉෂ්ට කරනො.  

අශප් ආ රණී  ජනතාෙශගන් විශ ේෂ ඉ්,ීමමක් කරන්න ඕනෑ. 

විශ ේෂශ න්ම ොහන ට ශත්, ටික ගහන්න ගි  අශප් ශහදි කට 

- නේස් ශකශනකුට - මුහුණ ශ න්න සිුව වූ කර ර   

මෙ යෙරුන්ට මුහුණ ශ න්නට සිුව ෙන ුවෂ්කර  ත්ත්තෙ   

පිළිෙඳෙ ශෙොශහොම අප්රසන්න ශලස කථා කළ යුතුයි. 

ශේ පාලනා න්  සම්ෙන්ධ කාරණාශේ ීර මම කිසිෙක් කි න්න 

 න්ශන් නහැ. හැෙැයි මශේ ක්ශෂේ්රශව මිනිව,න්ට - ශ ොස්තරලා  

නේස්ලා තතුු ශසෞඛ්ය ක්ශෂේ්රශව මිනිව,න්ට - හශහම කරන්න 

හපා  කි ලා ශෙොශහොම කාරුි ක ඉ්,ලා සිටිමින් මශේ කථාෙ 

අෙසන් කරනො.  

ශෙොශහොම ස්තුතියි. 
 

ගුණ නිගයෝජය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු සම්ප්ත අතුශකෝරල මන්ත්රීතුමා. බෙතුමාට විනාි  5ක 

කාල ක් තිශෙනො. 
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ගුණ සම්පත් අතුගකෝරල මහයේතා 
(மாண்புமிகு சம்பத் அதுககாரல)  

(The Hon. Sampath Athukorala) 

ගරු නිශ ෝජය කථානා කතුමනි, ගරු ගාමිණී ෙශ්,ශෙොඩ 

මන්ත්රීතුමා අ  සභාෙ ක්, තෙන අෙස්ථාශේ ඉතාම කාීමන 

ශ ෝජනාෙක් ඉදිරිප්ත කළා. ඒ පිළිෙඳෙ ශම් ගරු සභාශේ සිුව කළ 

කථාෙලට අපි සෙන් ුවන්නා. ශසෞඛ්ය ක්ශෂේ්ර  සම්ෙන්ධශ න් වූ 

සභාෙ ක්, තෙන අෙස්ථාශේ විො ශවීර ඉතාම ෙැ ග්ත  

සාකච්ඡාෙක් ශම් සභාෙ තුළ සිුව ණුණා. 

පව,ගි  කාල  පුරාම ජනතාෙට සතය  ශහළි ශනොකිී ශම් 

ගැටලුෙට අපි අ   මුහුණ ීරලා තිශෙනො  කි ලා මට හිශතනො. 

ඉන්ධන අේබු    ශෙශහ්ත අේබු    ආහාර අේබු    ශපොශහොර 

අේබු   ශම් ආීර තති ණුණු සි ලු අේබු  පිළිෙඳෙ අපි ජනතාෙට 

සතය  ප්රකා  කළා නම්  ජනතාෙ  මීට ෙඩා ශහොඳින් ශම් කාරණා 

ශ්තරුම් ගන්නට තිබුණා. අ   මහජන නිශ ෝජිත ා -මන්ත්රීෙර ා- 

හක්ක ජනතාෙ ත ෙල මෙර කින් කටයුතු කරන්ශන්. 

ජනතාෙට අෙ ය ප්රතිවිෂ ටික ශරෝහ්,ෙල නැහැ කිේොම  
ජලභීතිකාෙට අෙ ය  ශෙශහ්ත ටික නැහැ කිේොම   ජනතාෙට 
සතය ෙසන් කිී ම නිසා විවිධ අෙස්ථාෙලීර ජනතාෙ ශකෝපශ න් 
තමයි  අ හස් ප්රකා  කරන්ශන්. ගරු නිශ ෝජය කථානා කතුමනි  
පව,ගි  මැයි මාස  ශෙේීර අශප් විශේය   ශප්රේෂණ ශඩොලේ මිලි න 
100  ක්ො ෙැි ශෙලා තිබුණා. ඒ ොශේම අපන න ආ ා ම  
ශඩොලේ මිලි න 950  ක්ො ෙැි  ශෙලා තිබුණා. මහා 
භාණ්ඩාගාර ට ලැබුණු ඒ ශඩොලේ ටික ගුෙන්  ානා තුනක 
පටෙලා උගන්ඩාෙට අරශගන ගි ා කි ලා තස් ශලොකු කරලා  
කට උ්, කරලා  නට් ගලෙන මුද්රාශෙන් තඟිලි තුඩු උ්, කරලා 
කිේොම ශම් රශට් මිනිස්ව, පිළිග්තතා.    ම් කාල කට මිනිස්ව, 
ඒක වි ්ොස කළා. ශම් පාේලිශම්න්තුශේ ශේ පාලන පක්ෂ 
නිශ ෝජන  කරන නා කශ ෝ හශහම වි ්ොස ක් මිනිව,න්ශේ 
හ ේතෙලට ුවන්නා; සතය  ෙසන් කළා. ශම් රශට් ආහාරෙලට  
ශත්,ෙලට  ශෙශහ්තෙලට  න සැෙෑ වි  ම ජනතාෙට ශහළි 
ශනොකිී ම නිසා ෙරපතළ අේබු  කට  ජනතාෙ අවි ්ොස කරන 
තැනකට අ  ශම් රට ප්ත ශෙලා තිශෙනො.  

ශකොවිඩ් ෙසාංගත  ශෙලාශේ මිනිස්ව, ශමොන තරම් 
ආ්තමාේථකාමී  කි ලා අපි  ැක්කා. ශකොවිඩ් ෙසාංගත  ශෙලාශේ 
අපි ශබ්රුශණ් අූත නෙශ න්. ශම් රශට් ශේ පාලන  කරපු  
ශේ පාලන පක්ෂ නිශ ෝජන  කරපු මිනිස්ව, හ ා 
ෙලාශපොශරෝතතු ණුණා ොශේ මහ මඟ මිනිස්ව, මැශරන තැනකට 
ශම් රට ප්ත ණුණා නම්  -ශම් ශලෝකශව ශෙන්ත රටේ, හශහම 
ත්ත්තෙ කට ප්තණුණා.- අශප් රශට් හශහම ත්ත්තෙ ක් උ ා ණුණා 
නම්  හ ා තමයි "Gota, go home!" කි ලා කු ශකොි  අරශගන 
මිනිස්ව, පාරට ෙහින්ශන්. ඒ ොශේම වික්,ප නැති ශෙශහ්ත ෙේග 
14ක් ශෙුවශෙන් ආ තන හතරක් හකතු ශෙලා ඒ ශෙශහ්ත 
තණණුම් කරේීර  අෙ යම ශෙශහත  ඒ තණණුම් කරන්ශන් කි ලා 
ඒ පිළිෙඳෙ නිෙැරදි ශසො ා ෙැීමමක් තිබුණා ? අඩුම තරමින් 
වික්,ප නැති ඒ ශෙශහ්ත 14 හිඟ ශෙනශකොට ඒ ගැන ශසො ා 
ෙැීමමක් තිබුණා  කි ලා ෙලන්න ඕනෑ. අෙ ය උපකරණ  
තණණුම් කශළේ කි ා ශසො ා ෙලන්න අශප් ෙැඩ පිළිශෙළක් 
තිබුණා ?  

ගරු නිශ ෝජය කථානා කතුමනි  ශකොවිඩ් ෙසාංගත  
ශෙලාශේ ශම් රශට් විතරක් ශනොශෙයි  සමස්ත ශලෝකශවම 
මුස්ලිම් ප්රජාෙ අපි තරහ කර ග්තතා. මුු ශලෝකශවම ශකොවිඩ් 
ශේහ තිම ාන  කරේීර  ඒ ශකොවිඩ් ශේහ  තිම ාන  කරන්න හපා 
කි ලා විවිධ කණ්ඩා ම්ෙලින් අපට ෙරපතළ තේජන හ්,ල කළා. 
ඒ කණ්ඩා ම් විසින් අෙසාන ශමොශහොත  ක්ොම ශකොවිඩ් 
ෙසාංගතශ න් මි ගි  මුස්ලිම් ශේහ  තිම ාන  කරන්න ඉඩ 
ුවන්ශන් නැහැ. ඒ නිසා අශප් රශට් මුස්ලිම් ජනතාෙ මෙර ෙැන් ා. 
අන්න  ඒ ීරන්ුවෙ ග්තත අ   - ඒ ීරන්ුවෙ ග්තත මහ්තෙරු - "Gota, 

go home" කි මින් පව,ගි  මාසශවම ශගෝ්,ශටේස් අරගළශව 
හිටි ා.  

ගරු නිශ ෝජය කථානා කතුමනි  කාෙනික ශපොශහොර 
ප්රතිප්තති  ගැන කිේශෙෝත  ඒ ප්රතිප්තති  ක්රි ා්තමක කරපු 
ශෙලාෙ පිළිෙඳෙ ගැටලුෙක් තිශෙනො. හැෙැයි  ජනාධිපතිතුමා 
විසින් කාෙනික ශපොශහොර ප්රතිප්තති  ක්රි ා්තමක කරලා  
චීනශ න් ශපොශහොර නැෙ මඟ හනශකොටම  "අහිතකර ෙැක්ටීරි ා 
සහිත ශපොශහොර නැෙක්" කි ලා ඒකට සහතික ීරපු අ    ඒ 
ශපොශහොර නැෙ ප්රතික්ශෂේප කරපු  ඒ සම්ෙන්ධෙ ීරන්ුව ග්ත අ    
"Gota, go home!" කි මින් කු පටි ෙැඳශගන ශගෝ්,ශටේස් 
අරගළශව හිටි ා.  ඒ විතරක් ශනොශෙයි. ආයුේශේ  ශරෝහ්,ෙල 
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තඳන් 6 000ක් තිශෙේීර්ත  අෙසාන ශමොශහොත  ක්ොම ශකොවිඩ් 
ශරෝගීන් නිශරෝධා න  කරන  මධයස්ථාන ක් ආයුේශේ  
ශරෝහ්,ෙල විේත කරන්න ුවන්ශන් නැහැ. අන්න  ඒ මහ්තෙරු්ත 
"Gota, go home!" කි ාශගන ශගෝ්,ශටේස ් අරගළශව හිටි ා.  ඒ 
විතරක් ශනොශෙයි. සයිශනොටාම් හන්නත ලාංකාෙට ශගනැ්,ලා 
තිබි ීර්ත  මාස 6ක්  නතුරු සයිශනොටාම් හන්නත ගහන්න ුවන්ශන් 
නැති විශ ේෂා මහ්තෙරු "Gota, go home!" කි මින් කු ශකොි  
බසො ශගන ශගෝ්,ශටේස් අරගළශව හිටි ා. ශම් රශට් මිනිව,න්ට 
ත්තත කථා ශනොකිී ශම්  ත්තත ප්රකා  ශනොකිී ශම් ෙන්දි යි අපි 
ශම් ශගෙන්ශන්. ගරු නිශ ෝජය කථානා කතුමනි  ශම් රශට් 
පෙතින ශත්, අේබු   නිසා   ැන් මාෆි ා හකක් හැදිලා. ඒක 
බිස්නස් හකක් කර ශගන ඒ තුළින් ොංචාා කරනො. ඒ ොශේම 
ආහාර අේබු   තුළ්ත ආ්තමාේථකාමී විධි ට ඒක ෙයාපාර ක්  
ජාොරමක් කර ශගන මිනිස්ව, කටයුතු කරන ෙෙ අපි  කිනො.  

ඒ ොශේම ශෙශහ්ත අේබු  ්ත ජාොරමක් කරග්ත  ධන 

නිධාන ක් කර ග්ත මිනිස්ව, ශම් මහ ශපොශළොශේ ඉන්නො. ගරු 

නිශ ෝජය කථානා කතුමනි  අපි අතිගරු ජනාධිපතිතුමා හක්ක 

හතුමාශේ ෙැඩ පිළිශෙළ අුවෙ ජාතික ප්රතිප්තති ක් නිේමාණ  

කිී මට සහා  ශ න්න ඉදිරිප්ත ණුණු මිනිස්ව,. ඒ නිසා අපි වි ්ොස 

කරනො  අතිගරු ජනාධිපති ශගෝාාභ  රාජපක්ෂ මැතිතුමාට ශම් 

සි ්,ල නිෙැරැදි කරන්න හැකි ාෙ ලැශෙයි කි ලා. ජාතික 

ප්රතිප්තති ක් නිේමාණ  කරලා ශම් ශමොශහොශ්ත පෙතින අේබු   

විසඳා ගැනීම සඳහා මැදිහ්තවීමට අෙ ය  ක්ති  හා මධේ   

හතුමාට ලැශබ්ො කි ා ප්රාේථනා කරමින් මා නිහඬ ෙනො.  

ස්තුතියි. 

 

ගුණ නිගයෝජය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ජග්ත කුමාර ව,මි්රාආරච්චි මහතා - [සභා ගේභ  තුළ නැත.  

ගරු විජිත ශබ්රුශගොඩ මන්ත්රීතුමා. බෙතුමාට විනාි  නෙ ක 

කාල ක් තිශෙනො. 
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ගුණ විජිත ගේුණගග ඩ මහයේතා 
(மாண்புமிகு விஜித கபருதகாட) 

(The Hon. Vijitha Berugoda) 
ගරු නිශ ෝජය කථානා කතුමනි  අ   සාකච්ඡාෙට ගැශනන 

ඉතා ෙැ ග්ත මාත්කාෙක් ෙන ශසෞඛ්ය ක්ශෂේ්ර  පිළිෙඳෙ අශප් 

මැති තමතිෙරු අ හස් රාශි ක් ඉදිරිප්ත කළා. ශම් රශට් නි හස් 

ශසෞඛ්ය ශසේොෙක්   නි හස් අධයාපන ක් තිශෙනො. ශසෞඛ්ය 

ග්තතාම  "ආශරෝගයා පරමා ලාභා" කි ලා කි නො. ඒ  උතුම්ම 

ලාභ  නීශරෝගිකම කි න හකයි. රටක නීශරෝගිෙ ීවේත ශෙන්න 

නම්  ඒ රශට් ශසෞඛ්ය ශක ්ෂේ්ර  පිළිෙඳෙ අෙධාන  ශ ොමු කරනො 

ොශේම  ක්ක  කේමාන්ත  පිළිෙඳේත අෙධාන  ශ ොමු කරන්න 

ඕනෑ. ෙේතමානශව අශප් ශසෞඛ්ය ශක ්ෂේ්ර  පිළිෙඳෙ 

ශෙොශහෝශ නා ශෙොශහෝ ශචාෝ නා  ශෙොශහෝ මැසිවිලි නඟනො. 

අශප් රශට්  ශසෞඛ්ය  සඳහා ජාතික අ  ෙැ  ශ්,ඛ්නශ න් 
වි ාල මු ලක් ශෙන් කරනො. කැබිනට් අමාතයෙර කු  ටශ්ත 
ශසෞඛ්ය අමාතයාාං  ක් තිශෙනො ොශේම පළා්ත නෙශවම පළා්ත 
ශසෞඛ්ය අමාතයාාං  නෙ ක් තිශෙනො. ඒ අමාතයාාං  සඳහා 
තමතිෙරු ොශේම ශසෞඛ්ය ශ්,කම්ෙරු  ශසෞඛ්ය අධයක්ෂෙරු  
මෙ යෙරු  විශ ේෂා මෙ යෙරු  ශරෝහ්, කාේ  මණ්ඩල  නාීර 
ෙ ශ න් වි ාල ශසේෙක සාංඛ්යාෙක් ඉන්නො. ඒ ොශේම ඒ 
අමාතයාාං ෙලට අුවෙේධෙ තේත ආ තන ගණනාෙකු්ත 
තිශෙනො. ශසෞඛ්ය ශසේෙ  සඳහා ශම් තරම් ජාල ක් රට තුළ 
ක්රි ා්තමක ශෙේීර්ත  ශසෞඛ්ය අාං   පිළිෙඳෙ  ම්  ම් ෙරපතළ 

ශචාෝ නා  අඩු පාඩු සහ අෙ යතා පිළිෙඳෙ පව,ගි   ෙස්ෙල කථා 
කරන ආකාර ්ත අපි  ැක්කා. ඒ අතර විශ ේෂශ න්ම මතක් 
කරන්න ඕනෑ  ඖෂධ ලි ා පදිාංචි  පිළිෙඳෙ  ඖෂධ තණණුම් 
කිී ම පිළිෙඳෙ සහ ශෙ ා හැී ම පිළිෙඳෙ ගන්නා වූ විවිධ 
පි ෙරෙල  තිශෙන අකාේ ක්ෂමතා පිළිෙඳෙ ර ජශව මෙ ය 
නිලධාරින්ශේ සාංගම  සඳහන් කර තිශෙන ෙෙ. ඒ ොශේම 
ශරෝගීන්ශේ ීවවිත ආරක්ෂා කිී ම සඳහා අෙ ය ඖෂධ තතුු 
මෙ ය උපකරණෙල හිඟ ක් තිශෙන ෙෙට සමාජ  පුරා  ම් 
මත ක් නිේමාණ  කළා ොශේම  ඒ මත  මාධය භාවිතශ න් 
මෙ යෙරු ර ට පුරා ජනගත කළා. හැෙැයි  අ  ශසෞඛ්ය තමතිතුමා 
විශ ේෂ කාරණා කිහිප ක් සඳහන් කළා. හතුමා හශහම සඳහන් 
කළාම ශසෞඛ්ය  පිළිෙඳෙ  හශහම නැ්තනම් ඖෂධ පිළිෙඳෙ 
ප්ර ්න ක් නැති ආකාර  තමයි අපට ෙැටහුශණ්. හතුමාශේ 
ප්රකා  ට අුවෙ අතයෙ ය ඖෂධ ෙේග 14ක් තිශෙනො.  ශම් ෙන 
විට ඒ ඖෂධ ප්රමාණේත තරම් තිශෙනො ොශේම  ප්රමාණේත 
තරම් ලැශෙමින් පෙතින ෙෙ තමයි හතුමා සඳහන් කශළේ. ශම් රටට 
අතයෙ ය ඖෂධ 668කට ෙැි  ප්රමාණ ක් තිශෙනො. ඒ ොශේම 
ශම් ෙන විට ඒ ඖෂධ ෙැි  ප්රමාණ ක් ශම් රශට් තිශෙන ෙේත 
හතුමා සඳහන් කළා. විශ ේෂශ න්ම ඉන්දි ාශෙන් ලැශෙන ණ  
ආධාර  ආසි ාුව සාංෙේධන ෙැාංකුශෙන් ලැශෙන ආධාර  ශලෝක 
ෙැාංකුශෙන් ලැශෙන ආධාර  ඕස්ශේලි ාුව රජශ න් ලැශෙන 
ආධාර මත ඉදිරි අණුරුුව ශ ක සඳහා අෙ ය ඖෂධ ප්රමාණ  
තණණුම් කරමින් පෙතින ෙේත හතුමා සඳහන් කළා. ශමහිීර 
ත්තතටම අපට සතුුව ශෙන්න පුුෙන් කාරණ ක් තිශෙනො.  

රට පුරා ඖෂධ හිඟ ක් පෙතිනො  මෙ ය උපකරණෙල 
හිඟ ක් පෙතිනො කි ා මත ක් පැතිශරේදි ශසෞඛ්ය තමතිතුමා අ  
පාේලිශම්න්තුෙට තවි්,ලා ඒ පිළිෙඳෙ සඳහන් කිී ම ගැන අපට 
සතුුව ශෙන්න පුුෙන්. ඒ විතරක් ශනොශෙයි. ඖෂධෙල අඩු පාඩු  
ඉදිරිශවීර හන අභිශ ෝග  මෙ ය උපකරණෙල අෙ යතා තතුු 
ශසෞඛ්ය ක්ශෂේ්ර  පිළිෙඳෙ කථා කරන්න විවිධ ආ තන 
නිශ ෝජන  කරන නිලධාරින් හතළිස්ශ ශ ශනකු සමඟ හතුමා 
ෙරින් ෙර සාකච්ඡා කරන ෙේත සඳහන් කළා. ශසෞඛ්ය ක්ශෂේ්රශව 
150 000ක පමණ කාේ  මණ්ඩල ක් ඉන්නො. ඒ කාේ  
මණ්ඩලශව කැපවීම සහ කාේ  භාර  ශම් රශට් ශසෞඛ්ය 
ක්ශෂේ්රශව දියුණුෙට ෙැ ග්ත ශෙනො. ශකශසේ ශෙත්ත  සාමානය 
මෙ යෙරු  විශ ේෂා මෙ යෙරු තතුු ශරෝහ්, කාේ  
මණ්ඩලෙලට ෙරපතළ විධි ට ශම් ඉන්ධන අේබු   ෙලපා 
තිශෙනො.  

ඉන්ධන අේබු   ශසෞඛ්ය ක්ශෂේ්ර ට විතරක් ශනොශෙයි  
අධයාපන ක්ශෂේ්ර ට  ක්ක  කේමාන්ත ක්ශෂේ්ර ට  ප්රොහන 
ක්ශෂේ්ර ට ශමන්ම ආේථික ක්ශෂේ්රශව සෑම ීරරුෙකටම ොශේ 
ෙලපා තිශෙනො. ඒකට ප්රධාන ශහේතුෙ තමයි  විශේ  විනිම  
අේබු  . හශහම ෙැලුොම විශේ  විනිම  අේබු   ශම් රශට් සෑම 
ක්ශෂේ්ර කටම ෙලපා තිශෙනො. ශම් දිනෙල අපට තාෙකාලිකෙ 
මුහුණ ශ න්න සිුව ශෙලා තිශෙන සමාජයී   ආේථික සහ 
ශේ පාලන අේබු ෙලට රජ ක් විධි ට ජනාධිපතිතුමා්ත  
අගමැතිතුමා්ත විසඳුම් ශසො න ගමන් ඒ  සඳහා දිගු කාීමන ෙැඩ 
පිළිශෙළකු්ත අ ාළ අමාතයාාං  හරහා ක්රි ා්තමක කරනො. ඒක 
ෙැ ග්ත. ශමොනො ණුණ්ත ශම් ශමොශහොශ්ත අප සි ලුශ නා මුහුණ 
ීරලා තිශෙන අභිශ ෝග  තමයි  ඉන්ධන අේබු  . ඉන්ධන අේබු   
ොශේම තමයි  ආහාර අේබු   තතුු ක්ක  කේමාන්ත  
සම්ෙන්ධශ න් තිශෙන අේබු  ්ත. පාේලිශම්න්තුශේ සිටින 
225ශ නා ොශේම ෙගකිෙයුතු පුරෙැසි න් විධි ට ශම් රශට් සිටින 
සි ලුශ නාශේම සාල්හික ප්ර ්තන කින් ඒ සඳහා විසඳුම් 
ශසො න්න අෙ යයි. 

 අ  විපක්ෂ  පාේලිශම්න්තුෙ ෙේජන  කර තිශෙනො. 
ශෙොශහෝ ශෙලාෙට විපක්ෂ  උ්තසාහ කරන්ශන් ඊළඟ ආණ්ඩුෙ 
පිහිුවවීමටයි. හතුමන්ලා කථා කරන්ශන් ඊළඟට ෙල ට ඒම 
පිළිෙඳෙයි. හැශමෝටම ෙල  අෙ යයි. විපක්ෂශව ඉන්න පක්ෂ 
නා කශ ෝ ෙලාශපොශරෝතතු ශෙන්ශන් ඊළඟ ආණ්ඩුෙ 
පිහිුවෙන්නයි. ඒශක් ෙර ක් නැහැ. හැෙැයි  ශම් ආණ්ඩුෙට අණුරුුව 
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පහකට ජන ෙරමක් ීරලා තිශෙනො. ශම් ෙනශකොට හම කාලශ න් 
අණුරුුව ශ කහමාරක් පමණ ගත ශෙලා තිශෙනො. ඒ නිසා නි මිත 
කාලෙලීර මැතිෙරණ පේතෙයි. නමු්ත  ැන් තිශෙන්ශන්  
මැතිෙරණ පේතෙන්න ව,ුවව, ොතාෙරණ ක් ශනොශෙයි. මැතිෙරණ 
පේතෙන්න කලින් ශම් රශට් ජනතාෙ මුහුණ ශ න අේබු ෙලට 
විසඳුම් ලො ශ න්න අෙ යයි. අපට උ ේ කරන ජාතයන්තර ප්රජාෙ  
විශේ  රැකි ාෙල නිරත පිරිස -විශේය   ශ්රමිකශ ෝ- ොශේම 
කාල ක් අශප් රශට් ඉඳලා  ැන් විශේ  රටෙලට ගිහි්,ලා ඒ 
රටෙල පදිාංචි ශෙලා ශම් රටට උ ේ කරන්න ෙලාශගන ඉන්න 
පිරිස තතුු ඒ සි ලුශ නාශේ උ ේ මඟ හැශරන විධි ට  ඒො 
ෙැළැක්ශෙන විධි ට තමයි විපක්ෂ   ැන් කටයුතු කරන්ශන්. ඒක 
නිසා ෙගකිෙ යුතු විපක්ෂ ක් විධි ට ශම් රශට් ජනතාෙ ආරක්ෂා 
කරගන්න ොශේම ශම් රශට් පුරෙැසි න්ට යුතුකම් ඉෂ්ට කිී ශම් 
ෙගකීම්ත බණුන් ගන්න ඕනෑ කි න කාරණ  ශම් ශමොශහොශ්ත මම 
සඳහන් කරනො.  

ශසෞඛ්ය ක්ශෂේ්රශව පෙතින අේබු ෙලට මුහුණ ීරම සඳහා 

ආණ්ඩුෙ විධි ට හක පැ්තතකින් ශසෞඛ්ය තමතිතුමා පි ෙර 

ගන්නා ගමන් සමාජ  පුරා පතුරුෙන ෙැරැදි මතො  ුවරු 

කරන්න්ත  ඒ පිළිෙඳෙ ජනතාෙ  ැුවේත කිී ශම් ෙැඩ පිළිශෙළකු්ත 

තිශෙන්න ඕනෑ. ේතමන් ශසෞඛ්ය ත්ත්තෙ  ගැන  අ  

පාේලිශම්න්තුෙ තුළීර තමතිතුමා ොශේම හිටපු ශසෞඛ්ය තමතිෙරු  

මන්ත්රීෙරු  තමතිෙරු  මෙ යෙරු විධි ට කටයුතු කරපු 

පාේලිශම්න්තුශේ ඉන්න මන්ත්රීෙරු සි ලුශ නාම ොශේ අ හස් 

 ැක්වූො. ෙේතමානශව ශමොන අේබු  තිබුණ්ත  රටක් විධි ට අශප් 

රශට් ශසෞඛ්ය ක්ශෂේ්ර  ගැන අපට සතුුව ශෙන්න පුුෙන් ෙෙ මම 

විශ ේෂශ න්ම ශම් අෙස්ථාශේීර මතක් කරන්න ඕනෑ. 1948 

ෙේෂශව ඉඳලා ශම්  ක්ො පැෙැති සෑම රජ ක්ම ශසෞඛ්ය 

ක්ශෂේ්ර ට වි ාල මු ලක් ආශ ෝජන  කර තිශෙනො.  

ඒ නිසා ශරෝහ්, සාංඛ්යාෙ ෙැි  ශෙලා තිශෙනො; මෙ යෙරු 
සාංඛ්යාෙ ෙැි  ශෙලා තිශෙනො; ශරෝහ්, කාේ  මණ්ඩල  ෙැි  
ශෙලා තිශෙනො. හදිසි ප්රතිකාර අාං   හ්  ශරෝග අාං  තතුු විවිධ 
අාං ෙල ෙේධන ක් සිේධ ශෙලා තිශෙනො. ඒ නිසා ශසෞඛ්ය 
පැ්තශතන් පුු්, ෙේධන ක් තති ශෙලා තිශෙනො. ප්රමාණා්තමක 
සහ  ගුණා්තමක ෙේධන ක් තති ශෙලා තිශෙනො. නමු්ත අඩු 
පාඩු්ත  තිශෙනො. අඩු පාඩු නැති ක්ශෂේ්ර ක් නැහැ. ඒ නිසා 
රජ ක් විධි ට ශම් අඩු පාඩු සම්පූේණ කරශගන   මුහුණ ශ න්න 
සිුවවී තිශෙන අභිශ ෝගෙලට මුහුණ ීරලා ශම් ශසෞඛ්ය ක්ශෂේ්ර  
දියුණු කිී මට උ්තසාහ ගැනීම පිළිෙඳෙ විශ ේෂශ න්ම අ ාළ 
නිලධාරින්ට  ඒ ොශේම ශසෞඛ්ය තමතිතුමා තතුු රජ ට ස්තුති  
පළ කරමින්  මශේ කථාෙ නිම කරනො.   

 

ගුණ නිගයෝජය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු අසාංක නෙර්තන මැතිතුමා. බෙතුමාට විනාි  හතරක 

කාල ක් තිශෙනො.  
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ගුණ අසසක නවරත්න මහයේතා 
(மாண்புமிகு அசங்க ெவரத்ன)  

(The Hon. Asanka Navarathna) 

ගරු නිශ ෝජය කථානා කතුමනි  ඖෂධ හිඟ  සහ ශසෞඛ්ය 

ක්ශෂේ්ර  මුහුණ ශ න ගැටලු පිළිෙඳෙ සභාෙ ක්, තෙන 

අෙස්ථාශේ පැෙැ්තශෙන විො  ට විනාි  කිහිප කින් ශහෝ 

හක්වීමට මට අෙස්ථාෙ ලො ීරම පිළිෙඳෙ බෙතුමාට ස්තුතිෙන්ත 

ශෙනො.  

ඉතිහාසශව  ැෙැන්තම ල්ලය අේබු  ට අශප් රට මුහුණ ීර 

තිශෙන ශමොශහොශ්ත අශප් රශට් ජනතාෙ ීරේඝ කාල ක් තිස්ශසේ 

භුක්ති විඳපු නි හස් ශසෞඛ්ය ශසේොෙ පිළිෙඳේත අ  ගැටලු මතු 

ශෙලා තිශෙනො. විශ ේෂශ න්ම අතයෙ ය ඖෂධ වි ාල 

ප්රමාණ ක් අ  ශරෝහ්,ෙල හිඟ ශෙලා තිශෙනො. ඒ නිසාම 

සමහර ශරෝගීන් ශරෝහ්, ශෙත ශනොහන ත්ත්තෙ ට ප්ත ශෙලා 

තිශෙනො. ශෙශහ්ත ගන්න  න ශරෝහශ්,  අෙ ය ශෙශහ්ත ටික 

නැති ශෙයි  කි න බි කින් ජනතාෙ ඉන්නො. ඒ නිසා ශම් 

ප්ර ්න ට කි නමින් විසඳුම් ලො ීරම සඳහා රජ ක් විධි ට 

කටයුතු කරන්න ඕනෑ  කි න ශ ෝජනාෙ මා ශම් ශමොශහොශ්ත 

කරනො. මා හිතන විධි ට ශසෞඛ්ය අමාතයතුමා තතුු කණ්ඩා ම 

ඒ කාේ   කරමින් සිටිනො. නමු්ත තෙම්ත ප්ර ්න ගණනාෙක් 

තිශෙනො කි ලා අපි  න්නො.  

ඊශව අශප්  ස්ොධීන පක්ෂ නෙශව නා ක න් රුසි ාුව 

තානාපතිතුමා හමු වූ අෙසථ්ාශේ අපි ඉ්,ීමමක් කළා. 

විශ ේෂශ න්ම අශප් රට අ  මුහුණ ශ න ඉන්ධන අේබු   සහ 

ගෑස්  ශපොශහොර සහ ඖෂධ හිඟ  පිළිෙඳ ප්ර ්න  විසඳීම සඳහා 

රුසි ාශෙන් අපට ලො ශ න්න පුුෙන් සහ ශ ෝග  පිළිෙඳෙ අපි 

හතුමා සමඟ සාකච්ඡා කළා.  ඒ සාකච්ඡාශේීර මතු වූ ප්රධාන 

කාරණ  තමයි  අපි රජ ක් විධි ට තෙම්ත ඒ සම්ෙන්ධ පුු්, 

ඉ්,ීමමක් රුසි ාුව රජශ න් සිුව කරලා නැහැ කි න කාරණාෙ. 

අපට ඒ ෙෙ රුසි ාුව තානාපතිතුමාශගන්  ැන ගන්න ලැබුණා. ඒ 

නිසා අ  උශේ පාේලිශම්න්තුශේීර ශම් කාරණ  අශප් පක්ෂ 

නා ක න් මතු කළා. අපි ඊශව අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට්ත ශම් 

කාරණ  පි ණුඩ ක් මඟින්  ැන්වූො. ඒ ඉ්,ීමම් ඉුව කරන්න 

කි ලා  අපි ශම් ශමොශහොශ්ත   තදින්ම  ඉ්,ලා සිටිනො.  

අ  අශප් රශට් ජනතාෙ ඉන්ධන ටිකක් ලො ගන්න විධි ක් 

නැතිෙ  ගෑස් සිලින්ඩර ක් ගන්න විධි ක් නැතිෙ වි ාල 

පීඩන කින්  ෙස් ගණන්  ශපෝලිම්ෙල  ඉන්නො. ඒ පීඩන  

මහජන නිශ ෝජිත න් ෙන අපි සි ලුශ නාටම  ැනිලා තිශෙනො.   

කි න්න කනගාුවයි  ශම් පීඩන  මතින් ශේ පාලන  කිී ම උචිත 

නැහැ. ඒක  තමයි අපි අ හස් කරන්ශන්. ඊශව්ත  අ ්ත විපක්ෂශව 

ප්රධාන ශේ පාලන පක්ෂ ශ කක් පාේලිශම්න්තුෙ ෙේජන  කළා. 

අපි ශම් ශමොශහොශ්ත ෙගකිෙ යුතු මහජන නිශ ෝජිත න් විධි ට 

අශප් ශේ පාලන ණුෙමනාෙ  පැ්තතකට  ාලා  ඊළඟට ෙල ට 

හන්ශන් ශකොයි ආණ්ඩුෙ   ෙල ට හන්ශන් ශකොශහොම     ඊළඟ 

මැතිෙරණ  ජ ග්රහණ  කරන්ශන් ශකොශහොම  කි න කාරණා 

සි ්,ල පශසක  ාලා  ජනතාෙ මුහුණ ශ න ප්ර ්නෙලට මැදිහ්ත 

වීම තමයි අෙ ය ශෙන්ශන්.  ෙගකිෙ යුතු ශේ ාපාලන පක්ෂ 

විධි ට අපි සි ලුශ නා හකට හකතු ශෙලා කටයුතු කරන්න ඕනෑ 

ශමොශහොතක් විධි ට තමයි අපි ශම් ශමොශහොත සලකන්ශන්. ඒ 

අුවෙ තමයි ස්ොධීන ශෙච්චා ශේ පාලන පක්ෂ තතුු ස්ොධීන 

මන්ත්රීෙරුන් පනස් ගණනක් පව,ගි  කාලශව ශ ෝජනා කශළේ  

සේෙ පාක්ක ක ආණ්ඩුෙක් හ න්න  කි ලා. ත්තතටම ඒ සේෙ 

පාක්ක ක ආණ්ඩු ශ ෝජනාෙ අශප් පැ්තශතන් ඉදිරිප්ත ණුණාට  

විපක්ෂශව ප්රධාන ශේ පාලන පක්ෂ ඒ සාකච්ඡාෙ මඟ හැරි ා. 

ජනාධිපතිතුමාශේ පැ්තශතුව්ත ඒකට ශහොඳ ප්රතිචාාර ලැබුණා. 

නමු්ත ඒ ශ ෝජනාෙ ක්රි ා්තමක ශනොවීම නිසා අ  ආණ්ඩුේත 

වි ාල අේබු  කට ලක් ශෙලා තිශෙනො. ඒ නිසා ම වා  අෙසාන 

ෙ ශ න් ශ ෝජනා කරන්ශන් අපි සි ලුශ නා හකට හකතු ශෙලා  

කැපශෙලා ශෙලා  මහන්සි ශෙලා  සි ලුශ නාම ෙගකීම් 

ශෙ ාශගන ශම් ප්ර ්න විසඳීම සඳහා කටයුතු කරමු කි ලායි.  

පාේලිශම්න්තුෙ නිශ ෝජන  කරන සි ලු  ශේ පාලන පක්ෂ 

නා ක න්ට මා ශම් ශ ෝජනාෙ  කරන්න කැමතියි. මා ශම් 

ඉ්,ීමම කරන්ශන්  පාශේ ඉන්න ජනතාෙශේ පීඩන  මඟ හැරවීම 

සඳහා ෙගකීමක් අපට තිශෙන නිසායි. මීට ශපර කථා කළ අශප් 

ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා සි ලුශ නාම සඳහන් කශළේ ශම් ප්ර ්න ටික 
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අපි ඉක්මනින් විසඳන්න ඕනෑ කි ලායි. හැෙැයි  ඒ ප්ර ්න ටික 

විසඳීම සඳහා  ම්  ම් ෙැඩ පිළිශෙළ ක්රි ා්තමක කරශගන 

 නශකොට අපි කකුශලන් තීරම ව,ුවව, නැහැ. ඒ ොශේම ඒ ෙැඩ 

පිළිශෙළ මන් ගාමීෙ   නො නම්  ඒකට ීවෙ ක් ීරලා  තෙ 

 ක්ති ක් ීරලා  ඉදිරි ට ශගන  න්න අෙ ය සහශ ෝග  අපි 

සි ලුශ නා ලො ශ න්න ඕනෑ. ඒ ශෙුවශෙන් අපි සි ලුශ නාම 

හකතු ශෙමු. ඒ සඳහා සි ලුශ නාට  ක්ති  ලැශබ්ො කි ා 

ප්රාේථනා කරමින් මට කථා කරන්න ශම් අෙස්ථාෙ ලො ීරම ගැන 

නිශ ෝජය කථානා කතුමාට ස්තුතිෙන්ත ශෙමින් මා නෙතිනො.   

 

ගුණ නිගයෝජය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
මීළඟට  ගරු ජග්ත පුෂ්පකුමාර මැතිතුමා - [සභා ගේභ  තුළ 

නැත.  
ගරු ජ ර්තන ශහේර්ත මැතිතුමා - [සභා ගේභ  තුළ නැත.  

ගරු (මහාචාාේ ) තිස්ස විතාරණ මැතිතුමා - [සභා ගේභ  තුළ 
නැත.  

ගරු (ශම්ජේ) ව, ේ න ශ නිපිටි  මැතිතුමා - [සභා ගේභ  තුළ 
නැත.  

ගරු (මෙ ය) තිලක් රාජපක්ෂ මැතිතුමා - [සභා ගේභ  තුළ 
නැත.  
 

 

ප්රශකනය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
පාර්ලිගම්න්තුව ඊත අනුකූලව අ.භා. 4.14ත  අද දින සභා 

සම්මතිඥය අනුව  2022 ජූලි 04 වන සුනදා පූ.භා. 10.00 වන ගතක් 
කල් ගිගහය.  

அதன்படி, பி.ப. 4.14 மணிக்கு பாராளுமன்றம், அதனது 

இன்கறய தீர்மானத்துக்கிணங்க, 2022 யூகல 04, திங்கட்கிைகம 

மு.ப. 10.00 மணிவகர ஒத்திகவக்கப்பட்டது. 

Parliament adjourned accordingly at 4.14 p.m. until 10.00 a.m. on 
Monday, 04th July, 2022, persuant to the Resolution of Parliament of 
this Day.           
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සැ.යු. 
 

ශමම ොේතාශේ අෙසාන මුද්රණ  සඳහා ස්ෙකී  කථාෙල නිෙැරදි කළ යුතු තැන්  ක්ෙුව රිසි මන්ත්රීන් මින් පිටපතක් ශගන 
 නිෙැරදි කළ යුතු ආකාර  හහි පැහැදිලිෙ ලකුණු ශකොට  පිටපත ලැබී ශ සති ක් ශනොඉක්මො  

හයේැන්සාඩ් සාංස්කාරක ශෙත ලැශෙන ශසේ හවි  යුතු . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர்   தமது உகரயின்  இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிகை திருத்தங்ககள தமது பிரதியில் ததளிவாகக் குறித்து 

அதகனப் பிகை திருத்தப்படாத பிரதி கிகடத்த இரு வாரங்களுள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாியருக்கு அனுப்புதல் கவண்டும். 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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හයේැන්සාඩ් වාර්තා  

ගක යඹ 5  ගප ල්ගහයේේන්ගග ඩ  කිුණයපන පාර  අසක 163 දරන සකථානගයහි ිළහිටි 

රජගහ ප්රවෘත්තිඥ ගදපාර්තගම්න්තුගේ ිළහිටි රජගහ ප්රකාශන කාර්යාසශගයන්  

මිල දී ගත හයේැක. 
 

ගමම හයේැන්සාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk ගවේ අඩවිගයන්  

බාගත හයේැක. 

 

 

 

 

ஹன்சாட் அறிக்ககயின் பிரதிககள  

இல. 163, கிருலப்பகன வீதி, தபால்கஹன்தகாட,  தகாழும்பு 5இல் அகமந்துள்ள  

அரசாங்க தகவல் திகணக்களத்தின் அரசாங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பணம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகாள்ளலாம். 

 
 

இந்த ஹன்சாட் அறிக்கககய www.parliament.lk எனும் இகணயத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும். 
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