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පූ. භා. 10.00ට පාර්ලිනම්න්තුව රැස්ා විය.   

කථානායකතුමා [ගුණ මහින්ද යාපා අනේවර්නන මහය:ා] 

මූලාසානාරූඪ විය. 
பொரொளுைன்றம் மு.ப. 10.00 ைைிக்குக் கூடியது.  

சபொநொயகர் அவர்கள் [ைொண்புைிகு ைஹிந்த யொப்பொ அகபவர்தன] 

தமலமை வகித்தொர்கள். 

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

ABEYWARDANA] in the Chair. 
 

 
ලිපි නල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சைர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගුණ නජොන්ස්ාටන් ප්රනාන්ු  මහය:ා සමහයාමාර්ග අමා:ය සාහය 

ආණ්ඩු පාර්ධ්වනේ ප්රනාන සාංවිනායකතුමා  
(ைொண்புைிகு க ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து - தநடுஞ்சொமலகள் 

அமைச்சரும் அரசொங்கக் கட்சியின் முதற்ககொலொசொனும்) 

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

ගරු කථානායකතු නි, අග්රා ාතය,  මුදල් අ ාතය, 

බුද්ධ ාසන, ආගමික හා සංසක්ෘතික කටයුතු අ ාතය  සහ 

නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අ ාතයතු ා ශවුවශවන්   , 0000 

අංක 43 දරන රක්ෂණ කර් ාන්තය විධි ත් ිරීමශේ පනශත් 110 

වගන්තිය යටශත් මුදල් අ ාතයවරයා විිනන් පනවන සුවව, 0019 

අශරේල් 0ද නැනැති අංක 011ද/1 දරන අති විශ ේෂ ගැස ප පරශේ  ප  

කරන සද නිශයෝග ඉනැරිපත් කරමි. 

ශ   නිශයෝග රජශේ  මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව ශවත ශයොමු 

ක  යුතුයැයි    ශයෝජනා කරමි.  

 

ප්රධ්නය විමසාන ලදින්  සාභා සාම්ම: විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

2019 වර්ෂය සඳහා කර් ාන්ත හා වාණිජ කටයුතු, නැගුකාලීනව අවතැන් වූ 

පුද්ගසයන් නැවත පනැංචි ිරීම  සහ සමූපකාර සංවර්ධන අ ාතයාං ශේ  

වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව.-  [කර් ාන්ත අ ාතයතු ා ශවුවවට ගරු 
ශජොන්ස්ටන් රනාන්ුව  හතා   

 
සභාශේසය  ත තිබිය යුතුයයි නිශයෝග කරන සදී. 
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

2019 වර්ෂය සඳහා සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා ශසෞඛ්ය ශදපර්තශේන්තුශේ 

වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව.- [කෘෂිකර්  අ ාතයතු ා ශවුවවට ගරු 

ශජොන්ස්ටන් රනාන්ුව  හතා  

 
සාභානම්සාය ම: තිබිය යුතුයයි නිනය ග කරන ලදී. 
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

වරරසාද පිළිබඳ ර ්නය, ගරු සක්ෂ් න් ිරරිලල්ස 

 න්ත්රීතු ා.  

 

වරප්රසාාද  පාර්ලිනම්න්තු කටයුතු පිළිබ  

කාරක සාභානේදී දැක්වූ අදහයසා් සාාවදය නලසා 
පළ කිරීම 

சிறப்புொிமை: பொரொளுைன்ற அலுவல்கள் 

பற்றிய குழுவில் தவளிப்படுத்தப்பட்ட 

கருத்துக்கமளத் தவறொகப் பிரசுொித்தல் 
PRIVILEGE: INCORRECT REPORTING OF 

VIEWS EXPRESSED AT COMMITTEE ON 
PARLIAMENTARY BUSINESS 

 
ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහය:ා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථානායකතු නි,  න්ත්රී දී නාව වැඩි ිරීම  

සේබන්ධශයන්  විිනන් ශහෝ ශවනත් ිරිනුව  න්ත්රීවරය ව විිනන් 

ශයෝජනාවක් ඉනැරිපත් කර ශනො ැත. පක්ෂ නායක රැසව්ීශේදී 

සාකච්ඡාවට පදනේ වූශේ , 0006 ශනොවැේබර්  ස 11වැනි නැන  

ගරු ශජයරාජ් රනාන්ුවපුල්ශල්  ැතිතු ා විිනන් පාර්ලිශේන්තුවට 

ඉනැරිපත් කරන සද, සේ ත වූ වැටුප් දී නා සේබන්ධ 

ශයෝජනාවයි. අපි ඒකට ිරේශේ, "ශජයරාජ් රනාන්ුවපුල්ශල් 

 ැතිතු ාශේ වැටුප් වැඩි ිරීමශේ සූරය" ිරයායි.  

ගරු කථානායකතු ාශේ රධානත්වශයන් රැස් වන 

පාර්ලිශේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාශේදී  න්ත්රීවරුන්ශේ 

පහසුකේ පිළිබඳ නිරතුරුව සාකච්ඡා ශවනවා. එහිදී ගරු 

 න්ත්රීවරුන්ශේ ආරක්ෂාව, නිවාස සහ අශන වත් පහසුකේ 

පිළිබඳ අඩු වැඩි ව ශයන් සාකච්ඡා ශවනවා.  න්ත්රීවරුන්ට මුණණ 

පෑ ට ිනුව වන අ ාරුකේ ගැන සාමූහිකව කරන සද සාකච්ඡාශේ 

දී ඉහත සඳහන්, ශජයරාජ් රනාන්ුවපුල්ශල්  හතා 

පාර්ලිශේන්තුවට ඉනැරිපත් කර සේ ත වූ එ  ශයෝජනාව ගැන    

කාරක සභාශේ අවධානය ශයොමු ක ා.  

ගරු කථානායකතු නි, 0006 වර්ෂශේ  දී එ  ශයෝජනාව 

සේ ත ශවසා තිශබනවා.  එ  නිසා නැවතත් ශයෝජනාවක් 

ඉනැරිපත් කරන්න අව යතාවක් නැහැ. 0006 වර්ෂශේ දීයි එ  

ශයෝජනාව සේ ත කරසා තිශබන්ශන්. එය සාමූහික සාකච්ඡාවක් 

ප ණයි. අවසානශේ දී, නනතික පදන ක් තිබුණත්, ශ   

අවස්ථාව වැටුප් වැඩි ිරීම ට කාශසෝචිත අවස්ථාවක් ශනොවන බව 

කාරක සභාව එදා තීරණය ක ා.  

ගරු කථානායකතු නි, පාර්ලිශේන්තු  කටයුතු පිළිබඳ කාරක 

සභා රැස්වීශේ දී පසුගිය දා කරන සද එ  සාකච්ඡාව පසුව පුවත් 

පත්වස සහ ස ාජ  ාධය ජාසවස විකෘති කර ප  වූ අතර, එය 

නිවැරැනැ කරන ශසස  ා ඉල්සා ිනටිනවා. තවද ශජයරාජ් 

රනාන්ුවපුල්ශල්  ැතිතු ා විිනන් 0006 වර්ෂශේ  දී ඉනැරිපත් කරන 

සද ශයෝජනාව  ා ශේ අවස්ථාශේදී සාභාග:* කරනවා.  

2457 2458 

———————————- 
*  පුසා්:කාලනේ :බා ඇ:. 
*  நூல் நிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශේන්තුව 

පන්  නකුමම්ප්  පිළිගැන්වීම 
சைர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்டமூலங்கள் 

BILLS PRESENTED 

 

දණ්ඩ නීති සාංග්රහයය සසාංනධ නන  පන්  නකුමම්ප: 
தண்டமனச் சட்டக்ககொமவ (திருத்தம்) சட்டமூலம் 

PENAL CODE (AMENDMENT) BILL  

"(19 වන අධිකාරය වූ) දණ්ඩ නීති සංග්රහය සංශ ෝධනය ිරීම  සඳහා වූ 

පනත් ශකටුේපතිර."  

 
පිළිගන්වන ලද්නද් අධිකරණ අමා:යතුමා නවුවවට ගුණ 

නජොන්සා්ටන් ප්රනාන්ු  මහය:ා විසිනි. 
2020 නනොවැම්බර් මසා 20 වන සිකුරාදා නද වන වර කියවිය 

යුතුයයි ද  එය මුද්රණය කළ යුතුයයි ද නිනය ග කරන ලදී.  
நீதி அமைச்சர் சொர்பொக ைொண்புைிகு க ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து 

அவர்களொல் சைர்ப்பிக்கப்பட்டது. 

2020 நவம்பர் 20, தவள்ளிக்கிழமை இரண்டொம் முமற 

ைதிப்பிடப்பட கவண்டுதைனவும் அச்சிடப்பட கவண்டுதைனவும் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Presented by the Hon. Johnston Fernando on behalf of the Hon. 
Minister of Justice to be read a Second time upon Friday, 20th 
November, 2020 and to be printed. 

 

 

පාර්ලිනම්න්තුනේ රැසා්වීම් 
பொரொளுைன்ற அைர்வு 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

ගුණ දිනන්ෂ් ගුණවර්නන මහය:ා සවිනද්ධ අමා:ය සාහය 

පාර්ලිනම්න්තුනේ සාභානායකතුමා  
(ைொண்புைிகு  திகனஷ் குைவர்தன - தவளிநொட்டு அலுவல்கள் 

அமைச்சரும் பொரொளுைன்றச் சமப முதல்வரும்) 

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

ගරු කථානායකතු නි,     පහත සඳහන් ශයෝජනාව ඉනැරිපත් 

කරනවා: 

"පාර්ලිශේන්තුශේ ස්ථාවර නිශයෝග දහි විධිවිධානවස සහ 0000 

ඔක්ශතෝබර් 06 සහ ශනොවැේබර් 10 නැනයන්හි පාර්ලිශේන්තුව විිනන් සේ ත 

කරන සද ශයෝජනාවස  ව ක් සඳහන්ව තිබුණද,  අද නැන රැස්වීේ පැවැත්ශවන 

කාස ශේසාව පූ.භා. 10.00 ිනට අ. භා. 1.00 දක්වා විය යුතු ය. පූ.භා. 10.00 ට 

පාර්ලිශේන්තුශේ ස්ථාවර නිශයෝග ද(5) ක්රියාත් ක විය යුතු ය. අ. භා. 1.00 ට 

කථානායකතු ා ර ්නය ශනොවි සා පාර්ලිශේන්තුව කල් තැබිය යුතු ය." 

 
ප්රධ්නය විමසාන ලදින්  සාභා සාම්ම: විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

 

පාර්ලිනම්න්තුනේ කටයුතු 
பொரொளுைன்ற அலுவல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 
 

 

ගුණ දිනන්ෂ් ගුණවර්නන මහය:ා  
(ைொண்புைிகு  திகனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථානායකතු නි,    පහත සඳහන් ශයෝජනාව ඉනැරිපත්  

කරනවා: 

" 'විසර්ජන පනත් ශකටුේපත (0001)' සසකා  බැලී   සඳහා  

පාර්ලිශේන්තුශේ  සථ්ාවර නිශයෝග 75(1) හි සඳහන් "විින හය" යන වචන 

ශවුවවට "විින එක" යන වචන ආශද්  ිරීමශ න් ක්රියාත් ක විය යුතු ය."  

 
ප්රධ්නය විමසාන ලදින්  සාභා සාම්ම: විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

 

II 

 

ගුණ දිනන්ෂ් ගුණවර්නන මහය:ා  
(ைொண்புைிகு  திகனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතු නි,    පහත සඳහන් ශයෝජනාව ඉනැරිපත් 

කරනවා: 

"0000 ශනොවැේබර් 1ද බදාදා, 19 බ්රහස්පතින්දා, 00 ින වරාදා සහ 01 

ශසනසුරාදා 'විසර්ජන පනත් ශකටුේපත (0001)' සසකා බැලී  සඳහා ශවන් 

ක  නැනයන් විය යුතු ය." 

 
ප්රධ්නය විමසාන ලදින්  සාභා සාම්ම: විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

 

පාර්ලිනම්න්තුනේ රැසා්වීම් 
பொரொளுைன்ற அைர்வு 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

II 
 

ගුණ දිනන්ෂ් ගුණවර්නන මහය:ා  
(ைொண்புைிகு  திகனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථානායකතු නි,    පහත සඳහන් ශයෝජනාව ඉනැරිපත් 

කරනවා: 

"පාර්ලිශේන්තුශේ ස්ථාවර නිශයෝග 75(0)හි  ව ක් සඳහන්ව තිබුණද, 

'විසර්ජන පනත් ශකටුේපත (0001)' සසකා බැලී  සඳහා 0000 ශනොවැේබර් 1ද  

නැන ිනට 0000 ශනොවැේබර් 00  නැන දක්වා  ශවන් ක  නැනයන්හි රැස්වීේ 

පැවැත්ශවන කාස ශේසාව පූ. භා. 9.30 ිනට අ. භා. 10.30 දක්වා ද,  අ. භා. 1.00 

ිනට අ.භා. 5.30 දක්වා ද විය යුතු ය. අ. භා. 5.00 ට පාර්ලිශේන්තුශේ ස්ථාවර 

නිශයෝග ද(5) සහ (6) ශේද ක්රියාත් ක විය යුතු ය. අ. භා. 5.30 ට 

කථානායකතු ා ර ්නය ශනොවි සා පාර්ලිශේන්තුව කල් තැබිය යුතු ය." 

 
ප්රධ්නය විමසාන ලදින්  සාභා සාම්ම: විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

III 

ගුණ දිනන්ෂ් ගුණවර්නන මහය:ා  
(ைொண்புைிகு  திகனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථානායකතු නි,    පහත සඳහන් ශයෝජනාව ඉනැරිපත් 

කරනවා: 

"පාර්ලිශේන්තුශේ ස්ථාවර නිශයෝග 75(0)හි  ව ක් සඳහන්ව තිබුණද, 

'විසර්ජන පනත් ශකටුේපත (0001)' සසකා බැලී  සඳහා 0000 ශනොවැේබර් 01 

ශසනසුරාදා රැස්වීේ පැවැත්ශවන කාස ශේසාව පූ. භා. 9.30 ිනට  අ. භා. 10.30 

දක්වා ද,  අ. භා. 1.00 ිනට අ. භා. 5.00 දක්වා ද විය යුතු ය. අ. භා. 5.00 ට 

කථානායකතු ා ර ්නය ශනොවි සා පාර්ලිශේන්තුව කල් තැබිය යුතු ය." 

 

ප්රධ්නය විමසාන ලදින්  සාභා සාම්ම: විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

2459 2460 
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IV 

ගුණ දිනන්ෂ් ගුණවර්නන මහය:ා  
(ைொண்புைிகு  திகனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථානායකතු නි,     පහත සඳහන් ශයෝජනාව ඉනැරිපත් 

කරනවා: 

"අද නැන විිනර යෑශේදී ශ   පාර්ලිශේන්තුව 0000 ශනොවැේබර් 17 
අඟහරුවාදා අ. භා. 1.40 වන ශතක් කල් තැබිය යුතු ය."  

 

ප්රධ්නය විමසාන ලදින්  සාභා සාම්ම: විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

කල්:ැබීම 
ஒத்திமவப்பு 

ADJOURNMENT 

 
ගුණ දිනන්ෂ් ගුණවර්නන මහය:ා  
(ைொண்புைிகு  திகனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු  කථානායකතු නි, " පාර්ලිශේන්තුව දැන් කල් තැබිය 

යුතුය" යි   ා ශයෝජනා කරනවා.  

 
ප්රධ්නය සාභාිමමුඛ කරන ලදී. 
வினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සභාව කල් තබන අවස්ථාශේ ශයෝජනාව, ගරු නලින් බණ්ඩාර 

ජය හ  න්ත්රීතු ා. 

 

 නකොවිඩි -19 නදවන රැල්ල මර්දනය කඩිනම්  කිරීම 
தகொவிட் -19 இரண்டொம் அமலமயத் துொிதைொகக் 

கட்டுப்படுத்தல்  

    PROMPT CONTROL OF SECOND WAVE OF  
COVID-19  

 

[පූ.භා. 10.06  

 
ගුණ නලින් බණ්ඩාර ජයමහය මහය:ා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர  யைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු කථානායකතු නි, අද සභාව කල් තබන අවස්ථාශේදී 

පහත සඳහන් ශයෝජනාව  ා ඉනැරිපත් කරනවා:  

"ශකෝවිඩ් - 19 වසංගතය ශහේතුශවන් අපශේ රටවැිනයන් වි ාස අවදානේ 

තත්ත්වයකට නැශනන් නැන තල්ලුශවමින් පවතී. ශකෝවිඩ් ශදවන රැල්ස 

නිර් ාණය වී නැන 40ක් ගතවන විට මුළු ආසානැතයින් ර ාණය 14,000 ඉක් වා 

ලති අතර ශදවන රැල්ස ආරේභශේ  ිනට වාර්තා වූ ආසානැතයින් ර ාණය 

11,000 ඉක් වා ලත. ශේ අවදානේ අවස්ථාශේදී රජය කටයුතු කරමින් 

ිනටින්ශන් වගකීේ විරහිතව බව පැහැනැලිය. රජශේ  ශරෝහල් බණතරයක PCR 

යන්ර ශනො ැති අතර ස හර යන්ර අක්රියව පවතී. ශ වැනි තත්ත්වයක් තු  

ශසෞඛ්ය අ ාතයාං ය විිනන් ශටන්ඩරයක් කැඳවා "ක්ෂණික රතිශද්හ පීමක්ෂණ 

ක පටස" -Rapid Antigen Test kits- ශතොගයක් ශපෞද්ගලික අං ශයන් මිසදී 

ගැනී ට කටයුතු කරමින් ිනටී.  

තවද නිශරෝධායන ලඳිරි නීතිය පැනවී  ිරිනුව විදයාත් ක ර ශේදයිරන් 

ිනුවවන බවක් ශනොශපශන්. එ  තත්ත්වය තු  රට තු  පවතින ශකොශරෝනා 

අවදාන  ගැන රජශේ  රමුඛ් අවධානයට සක්කරන ශසස ශ   ගරු සභාවට 

ශයෝජනා කරමි." 

ගරු කථානායකතු නි, ශසෞඛ්ය ල තිතුමිය ශේ සභාශේ 

ිනටින අවස්ථාශේදී කථා කරන්න සැබී  සතුටක්. ශකොවිඩ් - 19 

වසංගතය  ාර්තු  ාසශේ  ත යි මුලින්  අශප් රටට ලතුළු වුශණ්. 

පසුගිය  ාසශේ  මුස දක්වා  ාස 6ක් වැනි කාසයක් ලතු ත 

ශකොවිඩ් - 19 ප මුවන රැල්ස තු  ශරෝගින් 3,000කට  ඳක් වැඩි 

ර ාණයක් ත යි වාර්තාශවසා තිබුශණ්. හැබැයි, ඒ  ාස 6ක, 7ක 

කාසශේ   ආසන්න ව ශයන්  ාස 3ක් ප ණ අශප් රට වසා 

තිබුණා. හැබැයි, ශදවන රැල්ස නිර් ාණය වී ත් එක්ක තත්ත්වය 

ඉතා  බරපත  තත්ත්වයකට තල්ලුශවසා ගියා. අපි ිරින ශසේත්  

ිරයන්ශන් නැහැ, රට වහන්න  ිරයසා. හැබැයි,     ශදවන රැල්ස 

නිර් ාණය වූ අවස්ථාශේ රජය දක්වපු උදාසීනභාවය නිසා ඉතා  

ශේගශයන් ශදවන රැල්ස වර්ධනය වුණාය ිරයන එක ශේ රශ ප 

ජනතාව, විශ ේෂශයන්  ශසෞඛ්ය අං  හා වි ශ ේෂඥයන් දරන 

 තයයි. ශේ ශදවන රැල්සත් එක්ක නිර් ාණය වුණු තත්ත්වය 

පාසනය කරන්න එක පැත්තිරන් රජය අද අස ත්ශවසා 

තිශබනවා.  

ගරු කථානායකතු නි, ඒ අස්ශසේ අපට තිශබන බරපත  

කාරණය ත යි, ශදවන රැල්සත් එක්ක රට අවදාන ිරන් ශවළී 

තිබියදී ශකොශරෝනාව අස්ශසේ ''ගරානාව'' ආරේභ කරසා තිබී . 

පසුගිය නැනවස ිනට බණස ව ශයන් කථා කරන ක්ෂණික රතිශද්හ 

පීමක්ෂණ ක පටස - Rapid Antigen Test kits - මිසදී ගැනීශේ 

ශටන්ඩරය පිළිබඳව දැන් වි ාස කථිකාවතක් ලතිශවසා 

තිශබනවා. අපි දන්නවා, ඒ සඳහා ශසෝක ශසෞඛ්ය සංවිධානශයන් 

අුව ැතිය සැබුණත්, රටක් විධියට අපි ඒ සඳහා අශප් රට තු  

තිශබන ජාතික ඖෂධ නියා න අධිකාරිශේ  අවසරය ගන්න 

ඕනෑය ිරයසා. ඒ  පිළිබඳ  වගකී  දරන්ශන් ඒ ආයතනශයන්. ඒ 

ිරින  වග කී ිරන් ශතොරව ශේ ශපෞද්ගලික ආයතනවලින් 

ශටන්ඩර් කැඳවා, ශටන්ඩර් closing date එක තිබුණු 0වන දා 

පණශවසා දවසක්, දචස් ශදකක් යනශකොට සංකාවට ක්ෂණික 

රතිශද්හ පීමක්ෂණ ක පටස ශගනැල්සාත් ඉවරයි. ශේ වැශඩ් 

අනාගත්තාට පස්ශසේ  ිරයනවා, ඒවා ශගනාශේ ශපෞද්ගලික 

අං යටයි ිරයසා. ශපෞද්ගලික අං යට ශනොශවයි, කාට ශගනාවත් 

ශේ රටට ඖෂධයක් ශගන්වීශේදී කටයුතු ක  යුතු ආකාරයක් 

තිශබනවා. ඒ ආකාරය ශබොශහො  පැහැනැලිව NMRA එශක් 

සඳහන්ශවසා තිශබනවා. 0015 අංක 5 දරන ජාතික ඖෂධ 

නියා න අධිකාරිය පනත යටශත් අශප් ආණ්ඩුව ත යි ජාතික 

ඖෂධ නියා න අධිකාරිය පිහිශටේශේ. ඒ පනශත් 49වන 

වගන්තිශේ  පැහැනැලිව  තිශබනවා, ශේ විධියට කටයුතු ිරීම  

දඬුවේ සැබිය හැිර වරදක් ිරයසා. ශ ය දඬුවේ ක  හැිර වරදක්. 

දඬුවේ ක  හැිර වරදට දඬුවේ දී  ශේ රජශේ  වග කී ක්. ශේ 

කාරණය පැත්තකට ද සා රජයට අත ශසෝදාගන්න බැහැ,  ඟ 

හැරසා යන්න බැහැ. අවසරයිරන් ශතොරව ශගශනන සද ශේ 

පීමක්ෂණ ක පටස පිළිබඳව රජය වගකී  දරසා, ඒ පනශත් 49වන 

රතිපාදනය යටශත් දඬුවේ ශදන්න ඕනෑය ිරයන ස්ථාවරශේ  අපි 

ඉන්නවා.  

ශකොවිඩ් - 19 ශදවන රැල්ස  ර්දනය කර ගන්න රජය අස ත් 

වුශණ් ශ ොකද? ප මුවන රැල්ශල්දී විශ ේෂශයන්  ශසෞඛ්ය ශසේවා 

අධයක්ෂ ජනරාල් අනිල් ජාිනංහ  හත් යා ක  කාර්යභාරය ඉතා 

වැදගත් වුණා. හැබැයි, අද එතු ා ශකෝ?  එතු ා ශකෝ ිරයසා අපි 

ශසෞඛ්ය ල තිතුමියශගන් අහනවා. එතු ා අද පරිසර 

අ ාතයාං ශේ  ශල්කේවරයා ව ශයන් පත් කරසා තිශබනවා. 

ස හරු ිරයනවා, එය promotion එකක් ිරයසා. ඒත් ඒක 

promotion එකක් ශවන්න බැහැ. Promotion එකක් නේ එතු ාට 

ශසෞඛ්ය අ ාතයාං ශේ  ශල්කේ තනතුර ශදන්න ඕනෑ.  ශේ   ාත් 
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පාර්ලිශේන්තුව 

එක්ක විවාද ක  ගරු ශකශහළිය රඹුක්වැල්ස ල තිතු ා ිරේවා, 

විශ ේෂඥවරය වට සා ානයශයන් එ  ක්ශෂේරශේ  අ ාතයාං යක 

ශල්කේ තනතුර ශදන්ශන් නැහැ ිරයසා. ඒ ිරයන්ශන් 

නවදයවරය ව නිසා එතු ාට ශසෞඛ්ය අ ාතයාං ශේ  ශල්කේ 

තනතුර ශදන්ශන් නැහැ ිරයන එක. හිටපු ශසෞඛ්ය ල ති රාිතත 

ශසේනාරත්න  ැතිතු ා දැන් ශේ ගරු සභාශේ  ඉන්නවා.  දැන් 

ශසෞඛ්ය අ ාතයාං ශේ  ශල්කේ තනතුර දරන්ශන් කවුදැ දැන් එ  

තනතුර දරන ශල්කේවරයා විිරරණශේනැශයක්. හමුදාශේ නවදය 

අං ශේ  හිටපු විිරරණශේනැශයක් ත යි අද ශසෞඛ්ය අ ාතයාං ශේ  

ශල්කේ තනතුර දන්ශන්. එශහ  නේ එතු ාශේ ඒ තර්කයත් 

වැරැනැයි. ඒ නිසා අපට පැහැනැලිව  - 

 

ගුණ (වවදය) සුදර්ධනී ප්රනාන්ු පුල්නල්  මහය් ියය 

සබන්නනාගාර ප්රතිසාංස්ාකරණ හයා සිරකුණවන් 

පුනුණ් ථාපන රාජය අමා:යතුියය  
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) (திருைதி) சுதர்ஷனி 

பர்னொந்துபுள்கள - சிமறச்சொமலகள் ைறுசீரமைப்பு ைற்றும் 

சிமறக்மகதிகள் புனர்வொழ்வளிப்பு  இரொ ொங்க அமைச்சர்) 

The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle - State 
Minister of Prison  Reforms and Prisoners' Rehabilitation) 

Sir,  I rise to a point of Order.  

ගරු කථානායකතු නි, ශසෞඛ්ය අ ාතයාං ශේ  ශල්කේවරයා 

හැටියට පත් කර තිශබන්ශන් X-ray technician ශකශන වද 

ිරයසා     ගරු  න්ත්රීතු ාශගන්  දැන ගන්න කැ ැතියි. 

 

ගුණ නලින් බණ්ඩාර ජයමහය මහය:ා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர  யைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ඒක වැරනැයි නේ  නිවැරැනැ කරන්න. ස ාශවන්න, radiologist 

ශකශනක්. 

ඔබතුමිය පැහැනැලිව  ඒ ගැන ඔබතුමියශේ කථාශේදී ිරයන්න. 

දැන්    ර ්නයක් විධියට අහපු කාරණය එනේ, අනිල් ජාිනංහ 

 හත් යා දැරූ තනතුශරන් ඉවත් කරසා පරිසර අ ාතයාං යට 

දැේශේ ලයි ිරයන කාරණයට "යන්ශන් ශකොශහද,  ල්ශල් 

ශපොල්" වාශේ උත්තරයක් ත යි ශදන්ශන්.  ට වැරුවණා නේ ඒක 

නිවැරැනැ කරන්න. පැහැනැලිව  ශේ ආණ්ඩුව දක්ෂයන්ශගන් වැඩක් 

ගන්ශන් නැහැ. දැන් බසන්න, ශසෞඛ්ය ශසේවා අධයක්ෂ ජනරාල් 

තනතුරට පත් කශ ේ කවුද ිරයසා. දක්ෂයන් හිටියා. අනිල් ජාිනංහ 

 හත් යාශේ හැිරයාව  අපි දන්නවා. එතු ා ශරෝහල් ගණනාවක 

වැඩ කරපු දක්ෂ නිසධාරිය ව වාශේ , සුනාමි ස ශේ   අශප් රශ ප  

තිබූ ශරෝහල් ටික නිින ශසස ක  නාකරණය ක  දක්ෂ 

නිසධාරිය ව බව අපි දන්නවා. එතු ා  ඉවත් ක ා.  අද පත් කර 

තිශබන නිසධාරියාට ඒ හැිරයාව නැහැ.  ට වඩා දක්ෂ නිසධාරින් 

 ට යටින් හිටියා. ුවවර අධයක්ෂ  හැටියට හිටපු අ ල් රත්නායක 

 හත් යා අද වැඩ බසන තනතුරකට පත් කරසා තිශබනවා.  

දක්ෂයන්ශගන් වැඩ ගන්ශන් නැහැ. ශේ ආණ්ඩුව නිසධාරින්ශගන් 

විතරක් ශනොශවයි, කැබින ප  ණ්ඩසශේ  ිනටින දක්ෂයන්ශගන්වත් 

වැඩ ගන්ශන් නැහැ.  

උදාහරණයක් විධියට අධයාපන අ ාතයාං ය අර ශගන 

බසන්න. ගරු ඩසස් අසහප්ශපරු  අ ාතයතු ා ඒ අ ාතයාං ය 

භාරව හිටියා. එතු ා විුවලි බස අ ාතයතු ා හැටියට පත් ක ා. 

එතු ා ිරේවා, එතු ා දන්ශන් ස්විච් එක ද න්න විතරයි ිරයසා. ඒ 

වාශේ , ගරු බන්ුවස ගුණවර්ධන ල තිතු ා අධයාපනය ගැන 

හැ  දා  කථා කරපු විශ ේෂඥශයක්. අධයාපන අ ාතයාං ය 

එතු ාට ුවන්ශන් නැහැ. එතු ාට වැඩක් කරන්න බැරි ශවශ ඳ 

අ ාතයාං ය ුවන්නා. අඩු  ගණශන් එතු ාට ශවශ ඳ  ධයස්ථාන 

ටික, ආර්ථික  ධයස්ථාන ටිකවත් නැහැ. ඒ නිසා ශේ ආණ්ඩුව 

වැඩ කරන්න පුළුවන් දක්ෂයන් ශකොන් කරනවාය ිරයන එක  අද 

ශසෞඛ්ය අං  පවා පිළිගන්නා කාරණයක්. විශ ේෂශයන්  ශසෞඛ්ය 

ශසේවා අධයක්ෂ ජනරාල් තනතුර ිරයන්ශන් ඉතා  වගිරව යුතු 

තනතුරක්. ඒ වගිරව යුතු තනතුශරහි කටයුතු ආවරණ කරන්න 

ශල්කේවරයාට බැහැ. ශසෞඛ්ය ශසේවා අධයක්ෂ ජනරාල්වරයාශේ 

වැඩත් ශේ පත් කර තිශබන ශල්කේවරයා  කරන තත්ත්වයට අද 

පත් ශවසා තිශබනවා.  

විශ ේෂශයන්  අද ශේ ශරෝගශේ  ස ාජ සේශරේෂණයක් 

තිශබනවා. අශප් ශසෞඛ්ය අ ාතයතුමිය ශ ොනවා ිරේවත්, අද 

ස ාජ සේශරේෂණයක් තිශබනවා. හැබැයි, ස ාජ සේශරේෂණය 

ිරයන එක පිළිගන්ශන් නැතිව ශේ ආණ්ඩුව කටයුතු කරමින් 

ඉන්නවා. අද ජාතික වයසනයක් තිශබනවා. ශේ ජාතික ආපදා 

තත්ත්වය පිළිබඳ අවධානය ශයොමු කරසා එය  ර්දනය ිරීමශේ  

කාර්යයට මූලිකත්වය ශදන්න ඕනෑ. ශේ වාශේ අවස්ථාවක් උදා 

වුණා , මීට කලින් වැඩ ක  ආකාරය අප දැක තිශබනවා. ිනයලු 

පක්ෂවස නායකයන් කැඳවා, සර්ව පාක්ෂික සමුළුවක් තුළින් ශේ 

කටයුතු කරන්න පුළුවන්. ඒ වාශේ  ශසෞඛ්ය අං යට රමුඛ්තාව 

ශදන්න ඕනෑ. අද ශසෞඛ්ය අං යට ශනොශවයි රමුඛ්තාව දීසා 

තිශබන්ශන්. ඒ කටයුතුවස වැදගත් කාර්ය භාරයක් හමුදාවට 

තිශබනවාය ිරයන එක අපි දන්නවා. ඒ වැදගත් කාර්යභාරය 

හමුදාවට දීසා, ශසෞඛ්ය අං වසට රමුඛ්තාව ශදන්න ඕනෑ. නමුත්  

ශේ ශවනශකොට ශසෞඛ්ය අං යට රමුඛ්තාවක් ශදන බවක් අපි 

දිරන්ශන් නැහැ. ඒ ශවුවවට හමුදාවට ත යි රමුඛ්තාව දීසා 

තිශබන්ශන්.  

ඒ වාශේ , ස හර නිසධාරින් කටයුතු ක  ආකාරය අපි 

දැක්කා. ජයරුවන් බණ්ඩාර  හත් යා  එක අවස්ථාවක ිරේවා, 

"ඔබ රශේසේ වන්න, ඔබ රශේසේ වුශණ් නැත්නේ අපට සුුව 

ශකොඩි ත යි බසන්න ශවන්ශන්, ඔබට පාං කූසයවත් නැති 

අවසන් කටයුත්තකට මුණණ ශදන්න ිනුව ශවනවා" ිරයසා. හැබැයි, 

ඒ වාශේ කථා ිරයසා හරියන්ශන් නැහැ. ශ ය සංශේදී 

කාරණයක්. ශ හිදී ආදරය, කරුණාව වාශේ , තනැන් කටයුතු 

ිරීම ත් වැදගත්. නමුත් රජයත් ඒ අදා  නිසධාරිුවත් එශහ  

කටයුතු කශ ේ නැති බව අපි දැක්කා.  ශරෝගීන් වාශේ , ශරෝගීන් 

බසා ගන්න ිනටින ශසෞඛ්ය අං ත් රැක බසා ගැනී  අපශේ 

යුතුක ක්. නමුත් අද ශසෞඛ්ය අං  රැක බසා ගන්න වැඩ 

පිළිශව ක් නැහැ.  

   ල තිතුමියශගන් අහනවා, අඩු  ගණශන් N95 masks 

එක ිනයලු ශසෞඛ්ය අං වසට සබා ශදන්න කටයුතු ක ාද ිරයසා. 

අද අඩු  ගණශන් ිනයලු ශසෞඛ්ය අං වසට N95 masks එකවත් 

සබා ශදන්න බැරි ශවසා තිශබනවා. ඒ වාශේ ,  වරුණෑගස 

ශරෝහස ලතුළු රධාන ශරෝහල්වස PCR යන්ර නැහැ. රජයට 

ශකොවිඩ් අරමුදස ශවුවශවන් රුපියල් මිලියන 1,600ක් සැබුණාය 

ිරේවා.  ඒශකන් තව  රුපියල් රුපියල් මිලියන 400යි වියදේ 

කරසා තිශබන්ශන්. තවත් රුපියල් මිලියන 1,000ක් තිශබනවා. 

PCR යන්ර ක පටසයකට රුපියල් මිලියන දයි යන්ශන්. ඒවා 

ගන්න වැඩ පිළිශව ක් නැහැ.  

අද ශේ ශරෝගීන් නිවාස තු  මිය යනවා. එය දරුණු 

තත්ත්වයක්; බරපත  තත්ත්වයක්. නිවාස තු  මිය යන ස හරු 

නිශරෝධායන  ධයස්ථානවස ිනටි අය. ශපොලිස් අත්අඩංගුශේ ඉන්න 

ශකන ව  ැශරනවා නේ එය බරපත  තත්ත්වයක් ශන්. ඒ හා 

ස ානයි නිවාස තු , නැත්නේ නිශරෝධායන  ධයස්ථානවස ඉඳසා 

එළියට ආවාට පස්ශසේ  ැශරන එක. ඒ වාශේ තත්ත්වයක් අද රශ ප 

ලති ශවසා තිශබනවා.  

අපට  තකයි  ශන්, අනිල් ජාිනංහ  හත් යා කටයුතු ක  

ආකාරය. එතු ා   1390 ිරයන  අංකශයන් call centre එකක් ලති 

2463 2464 

[ගරු  නලින් බණ්ඩාර ජය හ  හතා] 
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කරසා තිබුණා.  ඩයශසොේ ආයතනය රුපියල් මිලියන 000කට 

වැඩි මුදසක් ඒ සඳහා ආධාර ව ශයන් දීසා තිබුණා. අද ඒ call 

centre එක නැහැ.   ශේ  - ශපශර්දා අපි දැක්කා, ඒ ශවුවවට අංක 

10ක නැග අංකයක්  හඳුන්වා ුවන් බව. ශේක රාශයෝගිකව කරන්න 

පුළුවන් ශදයක් ශනොශවයි. ඒ නිසා පැහැනැලිව , රජය ශේ 

කටයුත්ශත්දී අස ත් ශවසා තිශබනවා.  

   කලින් ිරේවා වාශේ, අද ශේ ශකොශරෝනාව 'ගරානාවක්' 

බවට පත් කරශගන තිශබනවා. ඒක ිනුව වන්ශන් rapid antigen 

test kits ශගන ඒ  හරහා විතරක් ශනොශවයි. ඒකට සේබන්ධ 

අනික් ක්ශෂේරවසත් ශේ ගරානාව ිනුව ශවනවා. අපට  ශේ  ශපශර්දා 

දැන ගන්න සැබුණා, ශරෝන කැ රා  න්න් ඒ කටයුතු ආවරණය 

කරන්න ශපොලීිනයට භාර දීසා තිශබනවා ිරයසා. එහිදී ශපොලිස් 

නිසධාරින්ශේ ල ශේ කැ රාවක් සවි කරනවා. ශේ වැඩ 

පිළිශව ත් භාර දීසා තිශබන්ශන් එක්තරා අ ාතයාං යක 

ශපෞද්ගලික කාර්ය  ණ්ඩසයක ඉන්න පුද්ගසශය වට. එතැනත් 

 හා ජාවාර ක් ිනුව ශවනවා. ඒ ගැන අපි ශහට අනිද්දාට ශහළි 

කරන්න බසාශපොශරොත්තු ශවනවා.  

ගරු කථානායකතු නි, රජය අද ශේ ශකොවිඩ් අර්බුදයට වඩා 

ශසො ව අවධානයක් දීසා තිශබනවා, ත න්ශේ ගජමිතුරු 

කල්ලිවසට මුදල් හේබ කරන්න ඉඩ ශදන්න. ඒ නිසා, ශේ 

ආණ්ඩුව ඉතා අසාර්ථක ආණ්ඩුවක් ිරයන එක පැහැනැලි ශවන්න 

ශේ ශකොවිඩ් අර්බුදය ශහොඳට  ර ාණවත්. ස්තුතියි. 

 [පූ.භා. 10.1ද  

 

ගුණ සවවදය  රාිත: නසා නාර් න මහය:ා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரொ ித கசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 

ගරු කථානායකතු නි, අද ඉනැරිපත් කර තිශබන සභාව කල් 

තබන අවස්ථාශේ ශයෝජනාව  ා සථ්ිර කරනවා. 

ගරු කථානායකතු නි, අද වි ාස ආන්ශදෝසනයකට සක් 

ශවසා තිශබනවා, ශේ rapid antigen test kits පිළිබඳ කාරණය. 

   ප මුශවන්  එහි විදයාත් ක තත්ත්වය පිළිබඳ කරුණු 

ඉනැරිපත් කරන්නේ. Rapid antigen test එකිරන් බසන්න පුළුවන් 

වන්ශන් විෂබීජය ලඟට ලතුළු ශවසා ප මුවැනි දවස් හශත්දීයි. ඒ 

කාසශේ  ත යි ඒ විෂබීජය -වයිරසය-  ීමරය ලතුශ ේ ක්රියාත් ක 

ශවන්ශන්.  දවස් හශතන් පස්ශසේ ඒකට විරුද්ධව ලඟ ලතුශ ේ 

antibodies හැශදනවා. ඒ antibodies හැශදන කාසය ශවන ශකොට 

ශේ rapid antigen test එක answer කරන්ශන් නැහැ. ඒ නිසා 

ශේශකන් එන්ශන් ඉතා  සීමිත රතිලස. නමුත්, ශේකත් ඉතා 

වැදගත්. ශේ  පැති ශදක  තිශබනවා.  

   අහනවා, rapid antibody test එක සංකාවට ශගනාශේ 

නැත්ශත් ලයි ිරයසා. අශරේල්  ාසශේ  ඉඳසා  අපි ිරයනවා, rapid 

antigen test kits ශගශනන්න; rapid antibody test එක 

ශගශනන්න ිරයසා. ලත්තට  ශේ ශදක එකට කශ ොත් ත යි 

නිය  රතිලසය සැශබන්ශන්. ශේශකන් ක්ෂණික රතිලස ත යි 

සැශබන්ශන්. PCR test එ ක වාශේ පැය හතක්, අටක් බසාශගන 

ඉන්න ඕනෑ නැහැ. ඉතා ඉක් නින් ශේ test එශක් රතිලස ගත 

හැිරයි.   

ශ වැනි කාස පරිච්ශේදයකදී ශේ පීමක්ෂණය ඉතා  වැදගත්. 

Rapid antibody test ක පටස තව  ශේ රටට ශගනැත් නැහැ.  ට 

ආරංචියි,  ශේ  ශල්කේතු ා ඒකට අුව ැතිය ුවන්නා ිරයසා. අපි 

ශ ච්චර කල් කෑ ගහසා ිරේවා ශේවා ශේන්න ිරයසා. Antigen 

test එක ගැන ශේ උදාහරණය බසන්න. ගරු කථානායකතු නි, 

ශේ ක පටසශේ   ගහසා තිශබනවා. ශේක negative වුණත්, ඒ  

report  එක උඩ රඳා පවතින්ශන් නැතිව ඉනැරි කටයුතු කරන්න 

ිරයසා. ඒ ිරයන්ශන්,  PCR tests කරන්න ිරයන එකයි. ශේ test 

kits පීමක්ෂා කරන්න 'අයිඩීඑච්' එකට යැේවා; කරාපිටිය ශරෝහසට 

යැේවා. ගරු ල තිතුමියනි, 'අයිඩීඑච්' එකට යවපු test kitsවලින් 

in-ward patientsසා, ඒ ිරයන්ශන් ශරෝහල්ගත ශරෝගීන් පීමක්ෂා 

කර බැලුවා , ඒ ඔක්ශකෝ  false reports ත යි ආශේ. ඒ 

ශ ොකදැ ස හර විට ඒ ශගොල්සන්ට වයිරසය ලතුළු ශවසා 

හත්වැනි දවස පණශවසා ශවන්න ලති. ඒ නිසා NMRA එක 

ිරේවා, ඔයශගොල්සන් community testings කරන්න ිරයසා. 

අයිඩීඑච් එශක් නවදයවරු පිටට ගිහිල්සා tests කරසා ත යි 

ිරේශේ, ශේක හරි ිරයසා. ඉතා  උනන්ුව වුණා, ශේ  test kits හරි 

ිරයසා, ඒවා ශවශ ඳ ශපො ට යවන්න. ශවනදා NMRA එක 

එශහ  කරන්ශන් නැහැ. ශසෞඛ්ය ල තිවරයා ව ශයන් ිනටි නිසා 

   දන්නවා, එශහ  වුණා නේ ඒවාශේ  reports ගන්නවා මිස, 

community testing එකට යන්න ිරයන්ශන් නැති බව. කරාපිටිය 

ශරෝහසට test kits 40ක් යැේවා. ඒශකන් හත්ශදනායි positive 

වුශණ්. අශනක් ඔක්ශකෝ  negative ිරයසා ත යි වාර්තා වුශණ්. 

ඒ ිරයන්ශන්, ශකොශරෝනා ශරෝගීන්ට positive වුශණ් නැහැ. ඒකයි 

   ිරයන්ශන් ශේ rapid antigen test එශකන් විතරක් ශේක 

කරන්න බැහැ ිරයසා.   Rapid antigen test එක කරනවා නේ ඒ 

එක්ක  rapid antibody test එකත් කරන්න ඕනෑ, දවස් හශතන් 

පස්ශසේ අය positive ද,  නැද්ද ිරයසා බසන්න.  අපි ශේ අවුරුද්ශද් 

අශරේල්  ාසශේ  ිනට ඉල්ලීේ ක ා, ශේ rapid antigen test ක පටස  

ශගශනන්න ිරයසා. නමුත් ශගනාශේ නැහැ. එක පාරට  

ඔක්ශතෝබර්  ාසශේ  0දවැනි දා ශටන්ඩර් කැඳවසා ශනොවැේබර් 

00වැනි දා දවල් ශදකහ ාරට ශටන්ඩර්  close ක ා. වැඩ කරන 

එක දවසයි තිබුශණ් ඉල්ලීේ කරන්න. ශේ සඳහා ස ාගේ 30ක් 

ඉනැරිපත් වුණා.  ා  ඟ තිශබනවා, tenderersසාශේ list එක. ඔය 

ිරයන ස ාගේ ශදකත් ලතුළුව ස ාගේ 30ක් ඉනැරිපත් ශවසා 

තිශබනවා.  

  ඟට, ශදවැනි කාරණය ශ ොකක්දැ  00වැනි දා ශටන්ඩර් 
එක close ක ා. 05වැනි දා වන ශකොට සංකාවට rapid antigen 
test kits රටට ලවිල්සාත් ඉවරයි. දවස් තුශනන් ලවිල්සාත් 
ඉවරයි!  ශේ ඉතිහාසශේ  කවදාවත්    අහසා නැහැ, ශේ තරේ 
ඉක් නට procurement එකක් කරපු කාසයක්.  ශකොශරෝනා 
වසංගතයට සේබන්ධ ඉතිරි වැඩ ටිකත් ශේ විධියට ක ා නේ අද 
වන ශකොට සංකාශේ ශකොශරෝනා වසංගතය නැති බව  තක තියා 
ගන්න. ශේ speed එශකන්  ශනොශවයි, ශ යින් භාගයකටත් වඩා 
අඩු speed එකිරන් ක ත් අද ශකොශරෝනා වසංගතය  සංකාශේ 
නැහැ.  ශ ොකක්ද ශේකට ශහේතුවැ ශේ kits සංකාවට 
ශගශනන්ශන් 05වැනි දා.  රාජය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාශේ 
සභාපතිතු ා 09වැනි දා  ාධයයට ිරයනවා,  තව  Technical 
Evaluation Committee එශක් ශේ කටයුත්ත තිශයන්ශන්, තව  
evaluate කරනවා ිරයසා. ඒක ත යි ලත්ත  තත්ත්වය.  
එතශකොට ශ ශහේ evaluate කරනවා; ඒ අතර   සංකාවට බඩු  
ශගනැල්සාත් ඉවරයි. එතශකොට, එතු න්සා ිරයන්ශන් 
ශ ොකක්දැ  "ශේක ශගනාශේ ආණ්ඩුවට ශනොශවයි, ශපෞද්ගලික 
අං යටයි"   ිරයනවා. දැන් ශේ ස ාගේ ශදක බසන්නශකෝ. ඒ අය 
ශේ ශටන්ඩර් එක ඉල්සා නැද්දැ ශටන්ඩර් එක දාසා තිශබනවා. ඒ 
එක ස ාග ක් ත යි, SD Biosensor Healthcare Pvt. Ltd.  ඒ 
ශටන්ඩර් දැේශේ කවුදැ Dinasa (Pvt.) Limited. ශේකට අදා  
Korean product එකක්. අශනක් ස ාග , Abbott Diagnostics. 
ඒ ශටන්ඩර් දැේශේ කවුදැ George Steuart (Pvt.) Limited. 
ශේකටත් අදා  Korean product එකක්. ශේ ශදකට  ශඩොසර් 
6.19ක් ශේ ශගොල්සන් quote කරසා තිශබනවා. ශේ  ශදක  එක  
ස ාගශේ ඒවා. එකක්, අශනක් ස ාගශේ subsidiary එකක් 
විතරයි.  

  ඟට, ශේ ශටන්ඩර් එක evaluate කරන්න ුවන්නා, NMRA 

එකට.  ශේ බසන්න,  ශේ  ඟ තිශබනවා ශේ ශදශක්  
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පාර්ලිශේන්තුව 

registration එක. ශේක ලියාපනැංචියට NMRA එකට දීසා 

තිශබන්ශන් කවදාදැ ඔක්ශතෝබර්  ාසශේ  00දා ත යි ඒ  receipt 

date එක. ඒ වාශේ ,  date of issue   ඔක්ශතෝබර්  ාසශේ  00වන 

දා. ඒකට එදා  approval  දීසාත් ඉවරයි.  අශනක, 09වැනි දා 

ශදනවා. ඒකත් 09වැනි දා  අුව ත කරසාත් ඉවරයි. ඒ අයට 

ිරයන්න පුළුවන්, ශේකට ශසෝක  ශසෞඛ්ය සංවිධානය - WHO - 

 න්න් ඉනැරිපත් කරපු prequalification එකක් තිශබනවා ිරයසා. 

ශේ තිශබන්ශන් ශේ products ශදක සේබන්ධශයන් ඉනැරිපත් කරපු  

දැන්වී . ඒශක් තිශබන්ශන් ශ ොකක්දැ The letter written by the 

World Health Organization dated September 22, 2020 states, 

I quote: 

"We are pleased to inform you that the above-referenced product 
was listed as eligible for WHO procurement on 22 September 2020."  

ඒ ශගොල්සන්ට ගන්න ශේක list කරසා තිශබනවා. ඒකයි 

තිශයන්ශන්. දැන් ශ වැනි ඒවා ආවාට කවදාවත් NMRA එක, 

එක  පාරට  ශේවා  ත රඳා පැවතුශණ් නැහැ. ඒ නියමිත 

procedure එකට කටයුතු කරන්න ඕනෑ.  සංකාශේ clinical trial 

එක, lab trial එක කරනවා යි. අඩු ගණශන් clinical trial 

එකක්වත් කරන්ශන් නැතිවයි ශේවා එක පාරට  එළියට දැේශේ.  

අශනක, NMRA එක පසුගිය දවස්වස - අශප් කාසශේ   - 

online විධියට වැඩ කටයුතු කරන්න පටන් ගත්තා.  ඒක 

compulsory ිරීම ත් ක ා. ශකොශරෝනා වසංගතයට පස්ශසේ 

ඔක්ශතෝබර්  ාසශේ  15වැනි දා එහි රධාන නිසධාරිතු ා ශවන  

notice එකක් දැේ ා, ශේ ආයතනශේ  ිරින  ශදයක් අද ඉඳසා අපි 

manually භාර ගන්ශන් නැහැ, online විතරයි වැඩ කටයුතු 

කරන්ශන් ිරයසා.  ශ ොකද, ශකොශරෝනා වසංගතය නිසා. නමුත්, 

19වැනි දා ශේ ශටන්ඩර් එකට අදා  ස ාගශේ ඒවා ඔක්ශකෝ  

භාර ගන්ශන් manually. ත න්ශේ  ආයතනශේ  එළිශේ  අසවා 

තිශබන දැන්වී ට විරුද්ධවයි කටයුතු කරසා තිශබන්ශන්.   ඟට, 

ශේ  evaluation එක කරපු ඒ කමිටුව ිරයන්ශන් ශ ොකක්දැ ිරයන 

එකක් ත යි free-sale certificate එක දීසා නැහැයි ිරයන එක. 

ඒක ඉතා  වැදගත්. ශ ොකද ශේ free-sale certificate ිරයන එක 

වැදගත්ැ  යේ ස ාග ක් ශපොශරොන්ුව ශවන්න ඕනෑ, ශේ product 

එක නැගට  supply කරන බවට. ඒකට ත යි free-sale certificate 

ිරයන්ශන්. නමුත් ඒ free-sale certificate එක ශේ සඳහා නැහැ.  

  ඟට  ිරයනවා, "packingsවස අඩුපාඩු තිශබනවා, ශහොඳ 

නැහැ" ිරයසා. දැන් ශ න්න ශ තැන ත යි ර ්නය තිශබන්ශන්. 

සා ානයශයන් ඕනෑ   ඖෂධයක් ශහෝ ඕනෑ  device එකක් 

සංකාවට ප මුශවනි වරට ආනයනය කරනශකොට අපි ශර්ගුශේදී  

pre-test sampling එකක් කරනවා. ඒ ිරයන්ශන් ඒ භාණ්ඩ එන්න 

කලින් ඒවාශේ  test samples ටිකක් ශවන   ශදන්න ඕනෑ, අපට 

check කරන්න. නමුත් මීට අදා  භාණ්ඩ 05 ශවනි දා රටට 

ලවිල්සා ඉවරයි. එතශකොට එශහ  test එකක් ශවසා නැහැ. එයින් 

ශවන්ශන් ශ ොකක්දැ ස හර ශවසාවට භාණ්ඩ  ශහොඳයි. නමුත් 

ශේ එවන ශකොේපැනිශේ  භාණ්ඩ ශකොච්චර ශහොඳද, හරියට pack 

කරසා තිශබනවාද, හරියට instructions දීසා තිශබනවාද ිරයන 

ශේ ිනයල්ස  බසනවා. ඒක නැති හින්දා ත යි ශේ ගැටලුව. ඒක 

ක ා නේ කවදාවත් ශේ විධියට report එකක් එන්ශන් 

නැහැ,"packingවස අඩුපාඩු තිශබනවා"  ිරයසා. ශදශවනි 

කාරණය ත යි packingවස අඩුපාඩු.  

අනිත් කාරණය ත යි, MRI එශක් අුව ැතිය නැහැයි ිරයසා 

ශේ report එශක් තිබී . නමුත්, එදා  ශේකට අුව ැතියත් 

ශදනවා;  ලියාපනැංචියත්  ශදනවා.  

අශනක් කාරණය ශේකයි. MEDC - Medical Device 

Evaluation Committee ිරයන එශකන් ශේ devicesවසට  

අුව ැතිය තිශබනවා. ඒක ශදන්ශන්  NMRA එශකන්. ශේ 

කමිටුව අවසාන වරට රැස්වී ක් පවත්වා තිශබන්ශන් ඔක්ශතෝබර් 

07.  ට පස්ශසේ ඔක්ශතෝබර්  ාසශේ  රැස්වී ක් පවත්වා නැහැ. 

නමුත්, ඔක්ශතෝබර් 19වැනි දා certificate එශක් ගහනවා, 

අුව ැතිය සබා ුවන්නා ිරයසා. අපි දන්ශන් නැතුව එශහ  

රැස්වී ක් අලුතින් තිබුණාදැ ඒ නිසා ශේක ශකොශහො ද  වුශණ් 

ිරයසා අපට ිරයසා ශදන්න. ශ ොකද, NMRA එශක් ිනයලු අය 

ිරයනවා එශහ  රැස්වී ක් තිබුශණ් නැහැ ිරයසා.  

අශනක් කාරණය ශේකයි. WHO එශකන් ශේවා pre-qualify 

ක ා ිරයමුශකෝ. එශහ  pre-qualify ක ත්, ශකොතරේ ඖෂධ 

සංකාවට ශගනාවත්, ඒ pre-qualification  ත NMRA 

application එක දවශසන් ුවන්ශන් නැහැ.    උදාහරණයක් 

ිරයන්නේ. එක ශකොේපැනියකට විතරක්,  එනේ බණජාතික 

ස ාග කට භාරදීසා තිබුණා, පිළිකා ඖෂධ ශගන්වන්නට.  අපි 

පිළිකා  ාෆියාශේ ශදොරවල් විවෘත ක ා. එවිට ඉන්නැයාශේ ඉඳසා 

සංකාවට පිළිකා ඖෂධ  ආවා, නැගින් නැගට . ඉන්නැයාශවන් ආවා, 

ශහොඳ පිළිකා ඖෂධයක්. ඒක FDA එශක් approved. WHO 

එකත් පාවිච්චි කරනවා. නමුත් NMRA එශක් අුව ැතිය ඒකට 

ුවන්ශන් නැහැ. ඒ මුළු procedure එක  NMRA එක අුවග නය 

ක ා. එශහ  කරසා ත යි අුව ැතිය ුවන්ශන්. ඒකත් පිළිකා 

ඖෂධයක්; life-saving drug එකක්; ජීවිත  ආරක්ෂා කරන 

ඖෂධයක්. ඒකට එශහ යි ක්රියා කශ ේ.  

ශේ NMRA එශක් විධිවිධානවස packing ගැන පැහැනැලිව  

සඳහන්ව තිශබනවා. එහි 49(1) වගන්තිශේ  ශ ශසේ සඳහන් 

ශවනවා:  

“No person shall import, distribute, exhibit or sell any medicine that 
is manufactured, prepared,  preserved packaged or stored under 
insanitary conditions;”  

ශේ packing නරක් වුණා  registration එක කරන්න බැහැ. 

නමුත් ක ා. ඒ විතරක් ශනොශවයි, ශේ ිනයලු ශකොන්ශද්ින 

සේපූර්ණ ශවනකේ ලියාපනැංචිය කරන්න බැහැයි ිරයසා NMRA 

එශක් විධිවිධානවස තිශබනවා. නමුත්, ශේ ශකොන්ශද්ින එකක්වත් 

සසකන්ශන් නැතිව ඒක ක ා.  

ඒ වාශේ  දැන් PCR agents ගැනත් ිරයන්න ඕනෑ.  

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Member, your time is over. 

 
ගුණ සවවදය  රාිත: නසා නාර් න මහය:ා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரொ ித கசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 

 ට තව විනාඩි ශදකක් සබා ශදන්න, ගරු කථානායකතු නි.  

PCR එක ශවුවවට ලයි rapid antigen test එක කරන්ශන් 

ිරයන එකට ශහේතු ශදකක් තිශබනවා. එක් ශහේතුවක් ත යි, කාසය 

ඉක් න් කරන එක. ශදවැනි කාරණය ත යි, මිස අඩු වී . PCR 

එකකට  රුපියල් 5,500ක් ත යි සංකාශේ ගන්ශන්. Rapid 

antigen test එකක් ශවුවශවන් අය කරන්ශන් රුපියල් 1,000ක්, 

1,300ක් විතර. අශරේල්  ාසශේ  00වැනි දා  සංකාවට ශටන්ඩර් 

එකක් ලවිල්සා, ඒකට ස ාගේ quote කරසා තිශබනවා.  WHO 

එක, Singapore Regulatory Authority එක, American FDA 

2467 2468 

[ගරු (නවදය) රාිතත ශසේනාරත්න  හතා  
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එක, ඒ ිනයලුශදනා අුව ත කරපු එකට, ඒවාශේ  PCR agents 

1,500ට quote කරසා තිශබනවා. අශරේල්  ාසශේ  00වැනි දා  quote 

ක ත්, අද එනේ ශනොවැේබර්  ාසශේ  13වැනි දා වන ශතක්  ඒක 

අුව ත කරන්ශන් නැහැ.  

රුපියල් 5,500 එක ගන්නවා. රුපියල් 1,500ට ගන්න පුළුවන් 

ශටන්ඩර් එක තව  අවසන් නැහැ. හැබැයි, ඔක්ශතෝබර්  ාසශේ  

09වන දා ශදන එක 09වන දා  අුව ත  කරනවා. 05ශවනි දා වන 

ශකොට සංකාවට ඒ බඩුත් එනවා. ශේවා ශපෞද්ගලික අං යටයි 

ශගනාශේ ිරයසා ශ තු න්සා ිරයනවා.    NMRA එකට කථා 

ක ා  ඒ ශගොල්සන් ිරේවා, ශපෞද්ගලික අං යට ශගනාවත් ඒ 

registration එක ුවන්ශන් එක ශකොන්ශද්ිනයකට යටත්වයි ිරයසා; 

subject to validation. ඒ ිරයන්ශන් ශ ොකක්දැ ශේක ශකොශහො ද 

ශදන්ශන් ිරයන එක ගැන ගරු ශසෞඛ්ය අ ාතයතුමියශේ 

අ ාතයාං ය guidelines හදන්න ඕනෑ. ඒ Validation Report එක 

සේබන්ධව නිශයෝජය අධයක්ෂ ශජනරාල් (රසායනාගාර ශසේවා), 

Dr. Rathnayake 09ශවනි දා  ාධයයට ිරයනවා, validation එක 

අවසන් නැහැ ිරයසා. එක පැත්තිරන් ිරයනවා, evaluation 

අවසන් නැහැ ිරයසා. එතශකොට ිරයනවා, "නැහැ, නැහැ, අපි 

ශගනාශේ ශපෞද්ගලික අං යටයි" ිරයසා. අශනක් පැත්ශතන්, Dr. 

Rathnayake ිරයනවා, "නැහැ, validation එකත් ඉවර නැහැ" 

ිරයසා. එශහ  නේ, guidelines නැතිව ශකොශහො ද ශපෞද්ගලික 

අං යට ශදන්ශන්ැ ඒකත් නීති විශරෝධියි. ශේ එක්ක , ශ හි 

තිශබන සස්සන  ශද් ශේකයි. ශනදර්සන්තශයන් ශේවා සැබුණා 

150,000ක්. එහි HS Code ඒශක් ර ්නයක් තිශබනවා ිරයසා 

ශර්ගුශේ රඳවා තබාගත්තා. ඒවා, නිකේ හේබ වුණු ඒවා. ඒවා 

රඳවා තබාගත්තා. දැන් ජනාධිපති ිරයනවා ශන්  ශේ වචනය 

ත යි,  ශේ order එක ත යි චර ශල්ඛ්නය ිරයසා. ඉතින්, ඒ 

order එක telephone එශකන් ශර්ගු අධයක්ෂට ශදන්න බැරියැ, 

"ශේක  ශේ චර ශල්ඛ්නය, ඔය HS Code එක ඉක් නට නිවැරැනැ 

කරසා පැය 04ක් ලතු ත එවනවා, නැත්නේ ශකොශරෝනා 

වසංගතශයන් රට විනා  ශවනවා" ිරයසා. [බාධා ිරීමේ  දැනට - 

ශේ වන ශකොට - අනූගණනක්  ැරිසා ශන්දැ   

චන්න ජයසු න රාජය අ ාතයවරයා ිරයනවා, WHO එශකන් 

පීමක්ෂණ ක පටස සක්ෂ 5ක් එනවා ිරයසා. WHO එශකන් 

පීමක්ෂණ ක පටස සක්ෂ 5ක් එනවා ලු. 7වන දා 50,000ක් ආවා. 

ශේ වන ශකොට 100,000ක් ලවිල්සා. ඒවා ඔක්ශකො  නිකේ 

සැබුණු ඒවා. ශ තරේ ර ාණයක් නිකේ සැශබද්දී ශ ච්චර 

හනැස්ිනශේ  ඒවා සල්ලිවසට ගන්ශන් ශ ොකටදැ ශේ ක පටස දැන් 

නිකේ සැශබනවා. 150,000ක් Netherlandsවලින්.  100,000ක් 

WHO එශකන්. සක්ෂ 5ක් ශවනකල් සැශබනවා. එශහ  තිශයද්දී 

ශ ච්චර දඟසසා  ට කලින් ශේවා ගන්න යනවා.   
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Hon. Member, you have taken five minutes extra. 
 

ගුණ සවවදය  රාිත: නසා නාර් න මහය:ා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரொ ித கசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 

 තක තියාගන්න, ශ යට බසපෑ රධාන  ශහේතුව. ශකොවිඩ්-19 

ප මුශවනි රැල්ස ආවා. අපි ිරේවා,  ශදශවනි රැල්සක් එනවා 

ිරයසා. ශදශවනි රැල්සක් එනවා ිරයසා අප ිරේවාට 

ගණන්ගත්ශත් නැහැ. "අපි ශ ය සේපූර්ණශයන්  ජයග්රහණය 

ක ා" ිරයසා ස්තුති කථා පවත්ව පවත්වා හිටියා. අපි පැහැනැලිව  

ිරේවා, "ශදශවනි රැල්සක් එනවා" ිරයසා. අපි විතරක් ශනොශවයි, 

නවදය විශ ේෂඥශයෝත් ිරේවා, ශදශවනි රැල්සක් එන විත්තිය. 

ක  යුතුව තිබුශණ් ශ ොකක්දැ ප මුශවනි රැල්ස අවසන් වන 

ශකොට evaluation එකක් කරන්න ඕනෑ. එහි ප මුශවනි step එක, 

in-between learning. ඒ ිරයන්ශන්, ඉස්ශසල්සා ආ වයිරසය අප 

 ර්දනය ක ශ ේ ශකොශහො ද ිරයන එක. අපි පසු ගිය කාසශේ  ශේ 

රශ ප වයිරස ගණනාවක්  ර්දනය ක ා. ශසෝක ශසෞඛ්ය 

සංවිධානය- 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர்அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මී ඟට, ගරු  හාචාර්ය චන්න ජයසු න රාජය අ ාතයතු ා. 

 

ගුණ සවවදය  රාිත: නසා නාර් න මහය:ා 
(ைொண்புைிகு(மவத்தியகலொநிதி) ரொ ிதகசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha Senarathne) 

ශපොඩ්ඩක් ඉන්න.  ා කතාව අවසන් කරන්නයි හදන්ශන්, ගරු 

කථානායකතු නි.  

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர்அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතු ා විනාඩි 6ක් වැඩිපුර අරශගන.  
 

ගුණ සවවදය රාිත: නසා නාර් න මහය:ා 
(ைொண்புைிகு(மவத்தியகலொநிதி) ரொ ிதகசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha Senarathne) 

තවත් විනාඩියයි ගන්ශන්. 
 

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහය:ා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன்கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථානායකතු නි, ශේ විවාදය පස්වරු  0.00 වන ශතක් 

පවත්වාශගන යන්න ිරයා  ා ඉල්සා ිනටිනවා. [බාධා ිරීමේ  
 

ගුණ මන්ත්රීවුණ 
(ைொண்புைிகுஉறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 

වාඩි ශවන්න, වාඩි ශවන්න. [බාධා ිරීමේ  
 

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහය:ා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன்கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
One hour more, please. 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர்அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක සභාශේ තීරණයක්. සභාව එකඟ නේ  ට ර ්නයක් 

නැහැ. ඒ ඉල්ලී ට සභාව එකඟදැ 

 

ගුණ මන්ත්රීවුණ 
(ைொண்புைிகுஉறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 

විරුද්ධයි. [බාධා ිරීමේ   
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர்அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සභාව විරුද්ධ ලු. [බාධා ිරීමේ  ගරු චන්න ජයසු න රාජය 

ල තිතු ා කථා කරන්න. [බාධා ිරීමේ  සභාව එකඟ නැහැ.   
 

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහය:ා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථානායකතු නි, අපි පැයක් වැඩිශයන් ඉල්සන්ශන්, ශේ 

රට  ශව ාශගන තිශබන ශකොශරෝනා වසංගතය ශහේතුශවන්  

2469 2470 



පාර්ලිශේන්තුව 

ආසාදනය වන අය ශවුවශවන් ශගන්වන ශබශහත් වර්ග ගැන, 

බාස ශබශහත් වර්ග ගැන සාකච්ඡා කරන්නයි. [බාධා ිරීමේ  අනික් 

එක, එදා පක්ෂ නායක රැස්වීශේදී කථා කරන්න ශේසාව පනහට, 

පනහ - fifty-fifty - ශදනවා ිරේවා. සභාශේ කාසය පැයිරන් දීර්ඝ 

කරන්න ිරයා  ා ඉල්ලී ක් කරනවා, please. 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒකට සභාශේ එකඟත්වය ඕනෑ. 
 

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහය:ා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

සේ තයි. සේ තයි. [බාධා ිරීමේ  
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නැහැ, නැහැ. 

 

ගුණ මන්ත්රීවුණ  
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 

අපි විරුද්ධයි. [බාධා ිරීමේ  
 

ගුණ නජොන්ස්ාටන් ප්රනාන්ු  මහය:ා   
(ைொண்புைிகு க ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து)  

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු කථානායකතු නි, 0000 අය වැය ශවුවශවන් තීරණය 

කරපු දවස් ශදකක විවාදය දවසිරන් අවසන් කරන්න අපි තීන්ුව 

කරගත්තා.  ට පස්ශසේ කල් තැබීශේ ශයෝජනාවක් පිළිබඳ 

විවාදයක් ඉල්ලුවා, කාසය 50ට, 50 අරශගන එය රාත්රි පවත්වමු 

ිරයසා. [බාධා ිරීම ක්  ඉන්න ශකෝ, ිරයන කල්.  ට පසුව ඒක 

ශවනස් කරසා ආණ්ඩුව තීන්ුව ක ා, ින වරාදා ශේ විවාදය සබා 

ශදන්න. ශකොවිඩ්-19 ගැන විවාද  ගණනාවක්  පවත්වා තිශබනවා. 

පසුගිය රැස්වීේ සතිශේ ත් කථා ක ා. ස්ථාවර නිශයෝග 07(0) 

යටශත්ත් ශේ ගැන කථා කරසා තිශබනවා. අපි  ට විරුද්ධ වුශණ් 

නැහැ. අපි දන්නවා, රශ ප ර ්නයක් තිශබනවා ිරයසා. ඒ නිසා අපි 

ඒකට අවසර ුවන්නා. ඒ අුවව අද පැය තුනක විවාදයක් දීසා 

තිශබනවා.  

අශප් හැ  නැස්ත්රික්කයකට  අදා  රැස්වීේ අද දවල් 1.00 ඉඳසා 

අරලියගහ  න්නැරශේ දී පැවැත්වී ට කටයුතු ශයොදා තිශබනවා. ගරු 

නැශන්ෂ් ගුණවර්ධන අ ාතයතු ා ගියා, ප මුශවනි රැස්වී ට. 

අපටත් යන්න තිශබනවා. ශේ ආකාරයටයි ශවසාව ශබදාශගන 

තිශබන්ශන්.  

දැන් සක්ෂ් න් ිරරිලල්ස  න්ත්රීතු ා ිරයනවා, රාිතත 

 න්ත්රීතු ාට කථා කරන්න තවත් ශවසාව ශදන්න ඕනෑ ිරයසා. 

රාිතත  න්ත්රීතු ාශේ කථා අහසා තිශබනවා, ලති ශවන්න. පැය 

ගණන් අසතය ිරේශේ. [බාධා ිරීමේ  ශඩොසර් බිලියන 1දක්  හින්ද 

රාජපක්ෂ  හත් යාශේ ගිණුේවස තිශබනවා ිරයසා අසතය 

ිරේවා. ජනතාව දැන් එතු න්සා පරදවසා තුශනන් ශදකක බසයක් 

අපට සබා ුවන්නා. ඒ නිසා ශේ රශ ප ජනතාවශේ මුදල් තවුවරටත් 

විනා  කරන්න එපා. [බාධා ිරීමේ   
 

ගුණ සවවදය  රාිත: නසා නාර් න මහය:ා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரொ ித கசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 

තමුන්නාන්ශසේ වාශේ- [බාධා ිරීමේ  

ගුණ නජොන්ස්ාටන් ප්රනාන්ු  මහය:ා   
(ைொண்புைிகு க ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து)  

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ඉන්න, ඉන්න. ශපොඩ්ඩක් ඉන්න. තමුන්නාන්ශසේශේ ඔය 

වාචාස කථාවසට ජනතාව පණිවුඩයක් ුවන්නා. අසතය ිරයසා 

ත යි තමුන්නාන්ශසේසා බසයට ආශේ. [බාධා ිරීමේ  

තමුන්නාන්ශසේසා අසතය ිරයසා ත යි බසයට ආශේ. 

තමුන්නාන්ශසේ දත් ශදොස්තර බව අපි දන්නවා; ිරයන අසතයත් 

දන්නවා. ඔබතු න්සාට ුවන්නා, ශහොඳ පණිවිඩයක්. එදා අසතය 

ිරේශේ. ශසෞඛ්ය අ ාතයාං ශේ  කරන්න තිශබන ිනයලු  
 

[මූලාසානනේ අණ පරිදි ඉව්  කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

ටික ක ා. ඒ නිසා අපි ිරිනශසේත් ඉඩ ශදන්ශන් නැහැ, ජනතාවශේ 

මුදල් ශේ විධියට විනා  කරන්න. ජනතාවශේ මුදල් විනා  

කරමින් අසතය ිරයන්න අපි කාසය ශදන්ශන් නැහැ ිරයසා    

වගකීශ න් ිරයනවා. [බාධා ිරීමේ  
 

[මූලාසානනේ අණ පරිදි ඉව්  කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

ගරු කථානායකතු නි, එතු ා ත යි එදා ිරේශේ, ශකොවිඩ් නිසා 

අශප් රශ ප එක්ශකශනක්  ැරුණා ිරයසා. මිනිස්සු  ැශරන කල් 

බසාශගන හිටපු නායකයා. අසතය ිරයන්ශන් නැතිව වාඩි 

ශවන්න.   ශබොරු ිරයනවා, මිනිස්සු රවටමින්. [බාධා ිරීමේ  

කාසය දීර්ඝ කරනවාට අපි විරුද්ධයි. [බාධා ිරීමේ  
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු චන්න ජයසු න රාජය අ ාතයතු ා, ඔබතු ා  කථා 

කරන්න. 

 

[පූ.භා.10.39  

       

ගුණ සමහයාචාර්ය  චන්න ජයසුමන මහය:ා සඖෂන 

නිෂ්පාදනය  සාැපයීම හයා නියාමන රාජය අමා:යතුමා   
(ைொண்புைிகு (கபரொசிொியர்) சன்ன  யசுைன - ஔடத 

உற்பத்திகள், வழங்குமககள் ைற்றும் ஒழுங்குறுத்துமக 

இரொ ொங்க அமைச்சர்)  

(The Hon. (Prof.)  Channa Jayasumana - State Minister of 
Production, Supply and Regulation of Pharmaceuticals) 
ගරු කථානායකතු නි, ශකොශරෝනා වංසගතයට ශහේතු වන-  

 

ගුණ සවවදය  රාිත: නසා නාර් න මහය:ා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரொ ித கசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 

Sir, I rise to a point of Order. 
  

ගරු කථානායකතු නි, ශේ 
 
[මූලාසානනේ අණ පරිදි ඉව්  කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 

ත යි වර්ත ාන අග ැතිවරයා ඝාතනය කරන්න එල්ටීටී  

මිනි රුවන් වවුනියාශේ ඉඳසා ශකො ඹට ශගනාශේ. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක point of Order එකක් ශනොශවයි.    
 

2471 2472 

[ගරු  සක්ෂ් න් ිරරිලල්ස  හතා   
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ගුණ සමහයාචාර්ය  චන්න ජයසුමන මහය:ා  
(ைொண்புைிகு (கபரொசிொியர்) சன்ன  யசுைன)  

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana) 
ගරු කථානායකතු නි, ශකොශරෝනා වයිරසය හඳුනාගැනී  

සඳහා රධාන ව ශයන් කරන පීමක්ෂණ වර්ග ශදකක් තිශබනවා. 

[බාධා ිරීමේ  

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ශජොන්ස්ටන් රනාන්ුව අ ාතයතු ා, දැන් ඔය රණ්ඩුව 

නවත්වන්න. [බාධා ිරීමේ  

       

ගුණ සමහයාචාර්ය  චන්න ජයසුමන මහය:ා  
(ைொண்புைிகு (கபரொசிொியர்) சன்ன  யசுைன)  

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana) 
එකක් ත යි, ශේ වයිරසශේ  නයෂ්ටික අේසය පාවිච්චි කරසා 

කරන පීමක්ෂණය. ඒක ත යි PCR පීමක්ෂණය ිරයසා අපි 

හඳුන්වන්ශන්. [බාධා ිරීමේ  ශේ වයිරසශේ  තිශබන නයෂ්ටික 

අේස පීමක්ෂා කරසා එය හඳුනාගැනී  ත යි PCR පීමක්ෂාව 

 න්න්  කරන්ශන්.  ට අ තරව, වයිරසය  තුපිට තිශබන ශරෝටීන 

පීමක්ෂා කරසා හඳුනාගැනී  සඳහා ත යි antigen පීමක්ෂාව 

හඳුන්වා දීසා තිශබන්ශන්. Antibody පීමක්ෂාව ිරයන්ශන්, ඒ 

වයිරසය නිසා  ීමරශේ  ලති වන රතිශද්හ පීමක්ෂා ිරීම  සඳහා 

හඳුන්වා දී තිශබන පීමක්ෂාවක්. [බාධා ිරීමේ  ඒක ශරෝගීන් 

හඳුනාගැනී  සඳහා කරන පීමක්ෂාවක් ශනොශවයි. ශරෝගය 

වැසඳුණාට පසුව ශරෝගය වැසඳුණු බව තහවුරු ිරීම  සඳහා කරන 

පීමක්ෂාවක්. [බාධා ිරීමේ  ශේ පිළිබඳ “Nature” සඟරාශේ ප  වූ 

පර්ශේ ෂණ පත්රිකාවක් සභාගත කරන්න    බසාශපොශරොත්තු 

වනවා. එහි පැහැනැලිව  ිරයනවා, ශරෝගය හඳුනාගැනී  සඳහා 

දැනට තිශබන්ශන් PCR පීමක්ෂණය සහ rapid antigen test එක 

ප ණයි ිරයසා. Antibody test එක  න්න් ශරෝගය වැසඳුණාට 

පසුව, වැසඳුණු බව තහවුරු කරගැනී ක් ත යි කරන්න පුළුවන්.  

 ා “Nature” සඟරාශේ එ  පර්ශේ ෂණ පත්රිකාව සාභාග:*  

කරනවා.  

ගරු කථානායකතු නි, ශසෝක ශසෞඛ්ය සංවිධානය ශේ 

ශරෝගය හඳුනාගැනී  සඳහා තිශබන රධාන පීමක්ෂණ වර්ග ශදක 

වන PCR පීමක්ෂණය සහ rapid antigen test,  "Emergency Use 

Listing" යටශත් සැයිස්තුගත කරසා තිශබනවා. ඒ අුවව rapid 

antigen tests වර්ග ශදක වත්, ශේ නයෂ්ටික අේස පාවිච්චි කරසා 

ිනුව කරන PCR හා අශන වත් වර්ගශේ  පීමක්ෂණ 00 වත් ශේ 

ිරයන සැයිස්තුවට අඩංගු කරසා තිශබනවා. එතශකොට, 

"Emergency Use Listing" ිරයසා ද සා තිශබන්ශන් ලයිැ හනැින 

තත්ත්වයකදී - public health emergency එකකදී - ශසෝකශේ  

රටවසට ශේ පීමක්ෂණ ශයොදා ගැනී  සඳහා ඉඩ රසථ්ාව 

සසසන්නයි  එශහ  කරසා තිශබන්ශන්. අපි ශ ශතක් කල් PCR 

පීමක්ෂණය කරමින් හිටියා. හැබැයි, antigen පීමක්ෂාව ිරයන්ශන් 

PCR පීමක්ෂණය ශවුවවට කරන පීමක්ෂණයක් ශනොශවයි. ශසො ව 

ර ාණශයන් ශ   වයිරසය පැතිරිසා යනශකොට, ශසො ව පිරිසක් 

ශකටි කාසයක් තු  පීමක්ෂා ිරීම ට ශගොඩ නඟපු පීමක්ෂාවක්. ශේ 

antigen  පීමක්ෂාව අපි ශයොදා ගත යුතුයි ිරයසා විවිධ අං   ාස 

ිරහිපයක් තිස්ශසේ  ත ප  ක ා. නමුත් ශසෝක ශසෞඛ්ය සංවිධානය 

ශේක Emergency Use Listing එකට ද න්ශන් මීට සති 

ිරහිපයකට ශපර. අශප් හිටපු ශසෞඛ්ය ල තිතු ා නිවැරනැව පැවසූ 

විධියට සැප්තැේබර්  ාසශේ  00වැනි දා SD Biosensor ස ාග ත්, 

ඔක්ශතෝබර්  ාසශේ  ශදශවනි දා Abbott ිරයන ස ාග ත් ශසෝක 

ශසෞඛ්ය සංවිධානය විිනන් සැයිස්තුගත  කරනවා. ගරු හිටපු 

අ ාතයතු ා  පැවසුවා ශසෝක ශසෞඛ්ය සංවිධානය, WHO 

procurement සඳහා ප ණයි ශ ය පාවිච්චි කරන්ශන් ිරයසා.    

එතු ා ඒ නවත්වපු තැන ිනට ඉතිරි ටිකත් ිරයාශගන යන්නේ. 

“The EUL listing can be leveraged by other international, 

regional and national procurement agencies and that the 

product will be eligible for procurement for one year” ිරයසා 

පැහැනැලිව සඳහන් කරනවා. අශන වත් සංවිධානවසටත්, 

රටවල්වසටත් අවුරුද්දක කාසයක් සඳහා ශ ය ශයොදා ගන්න 

පුළුවන්.  ශේ පිළිබඳව අපට හිතු ශත් තීරණ ගන්න බැහැ. ශසෞඛ්ය 

අ ාතයාං ශේ  විශ ේෂඥවරු ගණනාවක් සහභාගි වන COVID-19 

පිළිබඳ විශ ේෂ කමිටුවක් තිශබනවා. 

 

ගුණ හයරින් ප්රනාන්ු  මහය:ා  
(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ඔබතු ා එතැනින් WHO එශක් ලියු  නැවැත්තුවා ශන්. එහි 

ර ්නය තිශබන ශකොටශසේ ශ ොකක්ද තිශබන්ශන්ැ "Unless 

circumstances dictate otherwise.....". ශ ොනවාද 

circumstances, ශේක dictate otherwise ශවන්නැ ශේක ශේ 

විධියට  ශකශරන්න ඕනෑ ශහේතුව ිරයසා ඔබතු ා පිළිතුරක් 

ශදන්න.  

 

ගුණ සමහයාචාර්ය  චන්න ජයසුමන මහය:ා  
(ைொண்புைிகு (கபரொசிொியர்) சன்ன  யசுைன)  

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana) 
ඒ ගැන  ශේ කථාශේදී පැහැනැලි කරන්නේ, ගරු  න්ත්රීතු නි.  

එතශකොට අපට rapid antigen test එක පාවිච්චි ිරීම ට 

සුුවසුයි ිරයන නිර්ශද් ය, රාජය අං ය සඳහා සබා ගත යුතුයි 

ිරයන ශරක දාරුව සැශබන්ශන් ඔක්ශතෝබර්  ාසශේ  07වැනි 

නැන වසංගත ශරෝග විදයා අං ශයන්. අශප් නවදය සැපයුේ 

අං ශේ  Director-General අ තා එතු ා ිරයනවා, “With the 

current level of COVID-19 reporting in Sri Lanka, the 

estimated quantity will be 250,000 tests per month. In this 

context, the requirement for next three months along with 

the two months' buffer stock would be 1.25 million tests. 

This forecasting is based on the current state of the disease 

in the country. In case of a change in the disease pattern that 

needs to reverse, the estimate will be informed in due 

course". එතශකොට 07වැනි නැන ත යි අශපන් ඉල්ලී ක් 

කරන්ශන් රාජය අං ය සඳහා ශ ය මිසදී ගන්න ිරයසා. ක පටස 

සක්ෂ ශදො හ ාරක් මිසදී ගන්න අව යයි ිරයනවා. එතශකොට අපි 

ශ ොකද කශ ේැ ශේවා සබා ගත හැිර තැන් ශ ොනවාද ිරයසා 

බැලුවා. අශප් ශසෞඛ්ය අ ාතයාං ශේ  ශල්කේ  ව ශයන් කටයුතු 

කරන්ශන් විශ ේෂඥ නවදය සංජීව මුණිනංහ  ැතිතු ායි. එතු ා 

ගැන ශේ සභාශේ සඳහන් වුණා. එතු ා ඉතා  දක්ෂ, අවංක, 

කාර්යශූර නිසධාරිශයක්. එතු ා ශසෝක ශසෞඛ්ය සංවිධානය ස ඟ 

අවස්ථා ගණනාවක් සාකච්ඡා කරසා අපට ක පටස ර ාණයක් 

සබා ගැනී ට එකඟතාවකට පැමිණියා. නමුත් එය  ඟා වී ට සති 

ශදකකට වැඩිය කල් ගත ශවනවා ිරයසා අපට දැුවේ ුවන්නා. ඒ 

අුවව එතු ා ශපෞද්ගලිකව  ැනැහත් ශවසා කථා කරසා ඉන්නැයාශේ 

ශසෝක ශසෞඛ්ය සංවිධාන කාර්යාසය හරහා ශසෝක ශසෞඛ්ය 

සංවිධානශයන් rapid antigen test kits සක්ෂ ශදකක්  සබා 

ගැනී ට කටයුතු ශයුවවා. අපට එතැනින් උපරි  එන්ශන් සක්ෂ 

ශදකයි. ඒ වාශේ , අපි ආිනයාුව සංවර්ධන බැං වවට කථා කරසා 

අපට ශේ ටික ගන්න උදවු කරන්න ිරයසා ඉල්ලී ක් ක ා. ඔවුන් 

පැවසුවා අපට සක්ෂ තුනක් සබා ශදන්න කටයුතු ශයොදන්න 

පුළුවන් ිරයසා. දැන් සක්ෂ ශදො හා ාරක් ඉල්සා තිශබනවා. ඒ 
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————————— 
*  පුසා්:කාලනේ :බා ඇ:. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශේන්තුව 

නිසා ත යි ශපෞද්ගලික අං ය හරහා ශේවා සබා ගැනී ට සඳහා   

ශටන්ඩර් ක්රියා  ාර්ග ආරේභ කරුව සැබුශේ. එශහ  නැතිව ශ ය 

හිතු ශත් වුණු ශදයක් ශනොශවයි.  එහි ක්රියා පටිපාටිය ත යි 

නවදය සැපයුේ අං ය  න්න් හනැින මිසදී ගැනී ක් හැටියට 

ශ ශහ  කටයුත්තක් කරන්න ිරයසා රාජය ඖෂධ නීතිගත 

සංස්ථාවට දැුවේ දී . ඒ අුවව ශේ උපශදස් සැබුණාට පසුව 

0000.10.09වැනි නැන ශටන්ටර් කැඳවී ක් කරනවා. ඒක ශහොශරන් 

කරපු ශදයක් ශනොශවයි. ඖෂධ සහ නවදය උපකරණ 

සැපයුේකරුවන්ශේ සංග ශේ  ිනයලුශදනා  ශේ පිළිබඳව දැුවවත් 

කරනවා. ඒ වාශේ , SPC එශක් website එශක්  ශේ ශතොරතුරු 

ද නවා. එශහ  ද පු නිසා ත යි ස ාගේ 09කට අයිති නිෂ්පාදන 

වර්ග 30කට සංසු තබා  තිශබන්ශන්. එහි ශටන්ඩර් විවෘත ිරීම  ිනුව 

වුශණ් ශනොවැේබර්  ාසශේ  ශදවැනි දා සවස 0.30ට. ගරු 

සක්ෂ් න් ිරරිලල්ස  න්ත්රීතු නි, public health emergency 

එකක් නිසා හනැින ශටන්ඩර් කැඳවී ක් ත යි කශ ේ. ශ ොකද, 

සා ානය ශටන්ඩර් පටිපාටියට අුවව කටයුතු ක ා නේ සති 

ගණනාවක් ගත ශවන නිසා ත යි ඒ තීරණය ගත්ශත්. මීට ශපරත් 

ඒ ආකාරශේ  මිසදී ගැනීේ කරසා තිශබනවා. 

 

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහය:ා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථානායකතු නි, ඔබතු ාශේ අවසරය ලතුව  ට 

පැහැනැලි ිරීම ක් කර ගන්න අව යයි. ගරු රාජය අ ාතයතු නි, 

ලත්තව ශයන්  ඔබතු ා  ශටන්ඩර් එකට කල් ුවන්ශන් දවසයි 

ශන්දැ  
       

ගුණ සමහයාචාර්ය  චන්න ජයසුමන මහය:ා  
(ைொண்புைிகு (கபரொசிொியர்) சன்ன  யசுைன)  

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana) 
ගරු  න්ත්රීතු නි,    ිරේවා ශන්. 

 

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහය:ා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔබතු ා එක දවසයි ුවන්ශන්.  

      

ගුණ සමහයාචාර්ය  චන්න ජයසුමන මහය:ා  
(ைொண்புைிகு (கபரொசிொியர்) சன்ன  யசுைன)  

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana) 
ඔක්ශතෝබර් 09වැනි දා ශටන්ඩර් කැඳවසා, ශනොවැේබර් 

ශදවැනි දා දවල් 0.30 ශවනතුරු දවස් ගණන ශකොප ණද ිරයසා  

ඔබතු ාට ගණන් හදා ගන්න පුළුවන්. [බාධා ිරීම ක්  සක්ෂ් න් 

ිරරිලල්ස  න්ත්රීතු නි,    පැහැනැලි ක ාට පස්ශසේ ඔබතු ා 

ඔබතු ාට නියමිත කාසශේ දී කථා කරන්න. එ  ශටන්ඩරය විවෘත 

ක ාට පස්ශසේ එය තාක්ෂණික ලගයීේ කමිටුවට යවනවා. එ  

තාක්ෂණික ලගැයී  ශේ වනශතක් ිනුව ශවනවා. එය අවසන් 

නැහැ. රාජය අං ශයන් එ  ශටන්ඩර් එක තව  ිරිනුව ස ාග කට 

සබා දීසා නැහැ. ශේ වනශතක් රාජය අං ශයන් එකුව rapid 

antigen test ක පටසයක් ශහෝ මිසදී ශගන නැහැ. ශේ වනශතක් ඒ 

සඳහා  ත 5ක් ශහෝ වියදේ කරසා නැහැ. අපි එය ඉතා  

වගකීශ න් ිරයනවා. තාක්ෂණික ලගැයීේ කමිටුශේ වාර්තාව 

අුවව ශටන්ඩරය රදානය ශවන්ශන් කාටද ිරයන එක තීරණය 

කරනවා. ශපෞද්ගලික අං ය සඳහා ශගන ආ ශටන්ඩරයත් එක්ක 

ඔබතු න්සා ශේ ශටන්ඩරය පටසවාශගන තිශබනවා. ඒකට ත යි 

ශේ පැහැනැලි ිරීම  කරන්ශන්.    ිරේවා, ශසෝක ශසෞඛ්ය 

සංවිධානය rapid antigen tests සඳහා ස ාගේ ශදකක් සේබන්ධ 

කරශගන තිශබනවා ිරයසා. ල   ශබො ප ස ාග ත්, එස්.ඩී. 

බශයෝශසන්සර් ිරයන ස ාග ත්  ත යි ශ   rapid antigen test 

kits හදන්ශන්. ශේ ස ාගේ ශදශක්  ශ්රී සංකාශේ නිශයෝිතතයා 

හැටියට කටයුතු කරන්ශන් ශජෝර්ජ් ස්ටුව ප ස ාග . එය අද  ශේ  

වුණු ශදයක් ශනොශවයි. ශජෝර්ජ් ස්ටුව ප ස ාග  එක ස ාග ක 

000ද වර්ෂශේ  ඉඳසාත්, අශනක් ස ාගශේ 0016 වර්ෂශේ  ඉඳසාත් 

නිශයෝිතතයා විධියට ශේ කටයුත්ත කරනවා. ඔය ිරයන ශ්රී 

සංකාශේ ශපෞද්ගලික ස ාග ට ලියාපනැංචිය දීසා තිශබන්ශන් 

අශප් ආණ්ඩුව ආවාට පස්ශසේ ශනොශවයි. රාිතත ශසේනාරත්න 

 න්ත්රීතු ා ශසෞඛ්ය ල තිව ිනටි කාසශේ  ත යි එ  ලියාපනැංචිය 

දීසා තිශබන්ශන්. එතශකොට ඔවුන් කරන්ශන්, ත න් 

නිශයෝිතතත්ත්වය දරන ශේ  අන්තර්ජාතික ආයතන ශදශකන් ශේ 

නිෂ්පාදනය සංකාවට ශගන ඒ  සඳහා applications ශදකක් ද න 

එකයි. රාිතත ශසේනාරත්න  න්ත්රීතු ා ිරේවා, ඒ applications 

online ර යට ද න්න ඕනෑ ිරයසා.  Online ර යට ද න්න 

ඕනෑ, local agent profile එක create කර ගන්නයි, foreign 

manufacturer's site registration එක කර ගන්නයි. අවුරුුව  

ගණනාවකට ඉස්ශසල්සා ඔය ිරයන ස ාග  විිනන් ශ   පියවර 

ශදක ශේ ශවනශකොටත් අුවග නය කරසා ඉවරයි. Online 

ක්රියා ර්ගය ඔස්ශසේ ගත යුතු පියවර ශදක ශේ වන විටත් 

අුවග නය කරපු නිසා ත යි manual submission එකක් හැටියට 

ඉතුරු ශටන්ඩර් ටික ශදන්න පුළුවන් ක  තිශබන්ශන්. අශන වත් 

ස ාගේ එශහ  register ශවසා නැති නිසා ත යි - 
 

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහය:ා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඒක වැරනැයි. 
     

ගුණ සමහයාචාර්ය  චන්න ජයසුමන මහය:ා  
(ைொண்புைிகு (கபரொசிொியர்) சன்ன  யசுைன)  

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana) 
ගරු  න්ත්රීතු නි, ඔබතු ා පස්ශසේ උත්තර ශදන්න. [බාධා 

ිරීම ක්   ගරු කථානායකතු නි, ශකොශරෝනා වසංගත තත්ත්වය 

යටශත්  අපි ිරේවා සා ානය ලියාපනැංචි කටයුතු   සඳහා ත යි 

ජාතික ඖෂධ  නියා න අධිකාරිය ශේ විධියට online system එක 

හරහා එන්න ඕනෑ ිරයසා.  

 

ගුණ සවවදය  රාිත: නසා නාර් න මහය:ා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரொ ித கசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 

ගරු කථානායකතු නි, එතු ා ශ    ගරු සභාව ශනො ඟ 

යවනවා. 001ද වර්ෂශේ දී එ  ස ාග  register කරන එක ශවන  

කථාවක්. නමුත් එහි product එක register කශ ේ   ශේ  ශපශර්දා. 

       

ගුණ සමහයාචාර්ය  චන්න ජයසුමන මහය:ා  
(ைொண்புைிகு (கபரொசிொியர்) சன்ன  யசுைன)  

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana) 
ඒක ත යි -  

 

ගුණ සවවදය  රාිත: නසා නාර් න මහය:ා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரொ ித கசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 

ඒක  තක තියාගන්න. Product එක register කරපු දවස්  ශේ 

 ඟ තිශබනවා. ඔක්ශතෝබර් 00වැනි දා සහ 09වැනි දා. එ  නිසා 

product එක register කරනවා ිරයන එකයි, ස ාග  register 

කරනවා  ිරයන එකයි ශදක  එකක් හැටියට අරශගන කථා 

කරන්න  එපා.    

       

ගුණ සමහයාචාර්ය  චන්න ජයසුමන මහය:ා  
(ைொண்புைிகு (கபரொசிொியர்) சன்ன  யசுைன)  

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana) 
ගරු කථානායකතු නි, එ  product එක register ිරීම  සඳහා 

ත යි ඒ ශගොල්සන් D/3690 සහ D/3691 යටශත් 0000.10.19 සහ 

2475 2476 

[ගරු  ( හාචාර්ය) චන්න ජයසු න  හතා ] 
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0000.10.00 යන නැනවස අයුවේපත් ශදකක් ඉනැරිපත් කරන්ශන්. 

තාක්ෂණික ලගැයී කට අුවව ත යි NMRA ලතුශ ේ ත යි ඒක 

ිනුව ශවසා තිශබන්ශන්. රාිතත ශසේනාරත්න  න්ත්රීතු ා ිරේවා, 

Medical Device Evaluation Committee එක ඔක්ශතෝබර් 7වැනි 

දා රැස් ශවසා තිශබනවා ිරයසා.  එය ඉතා  නිවැරනැයි. ගරු හිටපු 

අ ාතයතු නි, හැබැයි එ  Medical Device Evaluation 

Committee එක නැවත රැස් ශවසා තීන්ුවවක් ශදනතුරු බසාශගන 

ඉන්න බැහැ.  සා ානයශයන් ශේ වාශේ හනැින  අවස්ථාවකදී පත් 

කරන subcommittees තිශබනවා. රාිතත ශසේනාරත්න 

 න්ත්රීතු නි, ඔබතු ා ඒ ගැන දන්නවා. ඒ subcommittee එකටත් 

microbiologistසා අතුළු ිරහිප ශදශන වශගන් ස න්විත 

subcommittee එකක් පත්  කරනවා. ශ   නිෂ්පාදනය පිළිබඳව 

එ  subcommittee එකට විස්තර යවසා, එ  subcommittee එශක් 

අුව ැතිය සැබුණාට පසුව ත යි ඒ සඳහා අව ය ලියාපනැංචි 

කටයුතු කරන්ශන්.  
 

ගුණ සවවදය  රාිත: නසා නාර් න මහය:ා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரொ ித கசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 

ගරු කථානායකතු නි,  ා ීමති ර ්නයක්  තු කරනවා.  
 

ගුණ සමහයාචාර්ය  චන්න ජයසුමන මහය:ා  
(ைொண்புைிகு (கபரொசிொியர்) சன்ன  யசுைன)  

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana) 
ඒ ලියාපනැංචිය  ිරයන්ශන් ස්ථීර ලියාපනැංචියක්  ශනොශවයි, ගරු  

කථානායකතු නි.  
 

ගුණ සවවදය  රාිත: නසා නාර් න මහය:ා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரொ ித கசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 

ලත්තට , MDEC   ිරයන්ශන් NMRA එශක් subcommittee 

එකක්.  
       

ගුණ සමහයාචාර්ය  චන්න ජයසුමන මහය:ා  
(ைொண்புைிகு (கபரொசிொியர்) சன்ன  யசுைன)  

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana) 
ඒශක්ත් subcommittee එකක් තිශබනවා ශන්. 
 

ගුණ සවවදය  රාිත: නසා නාර් න මහය:ා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரொ ித கசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 

නැහැ, නැහැ. MDEC එක කරන්ශන් Medical devices සබා 

ශදන එක. [බාධා ිරීමේ  Drugsවසට ශවන  committee එකක් 

තිශබනවා; devicesවසට ශවන  committee එකක් තිශබනවා. 

ඒක ත යි MDEC එක. ඒක subcommittee එකක්. එහි 

subcommittees නැහැ. [බාධා ිරීම ක්   
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු රාජය අ ාතයතු නි,  ඔබතු ාට නියමිත  කාසය අවසන් 

ශවනවා. 
       

ගුණ සමහයාචාර්ය  චන්න ජයසුමන මහය:ා  
(ைொண்புைிகு (கபரொசிொியர்) சன்ன  யசுைன)  

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana) 
හනැින අවස්ථාවකදී ලියාපනැංචි කටයුතු ිරීම ට ඒ 

subcommittee එකට බසය තිශබනවා. ඒ අුවව නිින 

ක්රියාපටිපාටිය අ වරක්  නෑර ිරිනුව අඩුවිරන් ශතොරව ඉටු කරසා 

ත යි ඔවුන්ට ලියාපනැංචිය සබා ශදන්ශන්. හැබැයි ලියාපනැංචිය 

ශදන  ශවසාශේ ිරයනවා, rapid antigen test එකට guideline  

ශදනතුරු  පාවිච්චි කරන්න එපා ිරයසා. එ  guideline තව  දීසා 

නැති නිසා ඔය ිරයන ශජෝර්ජ් සට්ුව ප ස ාග  ශගනාපු  ිරින  

rapid antigen test එකක් ශේ වනතුරු පාවිච්චි කරසා නැහැ. 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ල තිතු නි, ඔබතු ාට නියමිත කාසය අවසානයි. 

       
ගුණ සමහයාචාර්ය  චන්න ජයසුමන මහය:ා  
(ைொண்புைிகு (கபரொசிொியர்) சன்ன  யசுைன)  

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana) 
ගරු කථානායකතු නි, ආණ්ඩු පක්ෂශේ  රධාන 

සංවිධායකතු ාශේ අවසරය  ත  ා තව විනාඩි ිරහිපයක් සබා 

ගන්නවා.  ට තව විනාඩි ිරහිපයක් ඕනෑ, ශේ කාරණය පැහැනැලි 

කරන්න.  

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි. 

 
ගුණ සමහයාචාර්ය  චන්න ජයසුමන මහය:ා  
(ைொண்புைிகு (கபரொசிொியர்) சன்ன  யசுைன)  

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana) 
ගරු රාිතත ශසේනාරත්ත හිටපු අ ාතයතු ා එල්ස ක  

ශචෝදනාව සේපූර්ණශයන් වැරැනැයි.  ා එය රතික්ශෂේප කරනවා.  

ගරු කථානායකතු නි, ශේ ශටන්ඩර් පටිපාටිය තු දී SPC 

ආයතනය ිරිනුව වරදක් කරසා නැහැ.  ිරිනුව අඩුපාඩුවක්  කරසා 

නැහැ.  සේපූර්ණ පාරිශුද්ධභාවශයන් ත යි ශේ කටයුතු කරසා 

තිශබන්ශන්. හැබැයි, ශේ ක පටස ශපෞද්ගලික අං යට ශගන ඒ  

සහ රාජය අං යට සබා ගැනී  ිරයන කාරණා ශදක මි්ර කරසා 

රට තු  වැරැනැ රතිරූපයක්  ැවී  සඳහා විපක්ෂශේ   න්ත්රීවරු හිතා 

 තා  කටයුතු ක ා. ඒශකන් පාඩු වුශණ් කාටදැ  ඒ විතරක් 

ශනොශවයි.  ශේ සේබන්ධශයන් පත් කරන සද හැ  කමිටුවක  

ිනටින්ශන්, ශේ රශ ප විශ ේෂඥ නවදයවරු සහ දැන උගත් 

මිනිස්සු. ශේ කරන අභූත ශචෝදනා නිසා දැන් ශකශනක් 

කමිටුවකට එන්න භයයි. ශසෝක ශසෞඛ්ය සංවිධානය - WHO - 

මුළු ශසෝකයට  prevalidate කරසා, prequalify කරසා තිබියදී, 

ශසෝකශේ  ප මුවන වතාවට එයට ශේ විධියට අභිශයෝග ක  

විපක්ෂයක් ිනටින එක  රට ත යි අශප් රට. ශසෝක ශසෞඛ්ය 

සංවිධානශේ  තීරණයටත් අභිශයෝග ක ා. ඒශකන් ශවන්ශන් 

ශ ොකක්දැ ඒශකන් ශවන්ශන් ශේ ක්රියාවලිය ර ාද වන එකයි. 

ශේ රශ ප ආර්ථිකයට රධාන ව ශයන් දායකවන ගේපහ 

නැස්ත්රික්කශේ  garment factoriesවස, කර් ාන්ත ාසාවස ශේ 

ශරෝගය පැතිශරනවා නේ  එ  ආසානැතයන් ශසොයා ගැනී , එ  

ශරෝගය තිශබනවාද, නැද්ද ිරයා diagnose කර ගැනී  සඳහා 

තිශබන අවස්ථාව තවත් ර ාද වන එකයි  ශේශකන් ශවන්ශන්.  

අද ශේ ශරෝගය වැඩි ව ශයන්  පැතිර යන්ශන් ශකො ඹ 

නගර සභා සී ාව තු යි. ස ගි ජන බසශේගය පක්ෂයට ඡන්දය 

ුවන් වැඩි පිරිසක් ිනටින ශකො ඹ නගර සභා සී ාව තු  පැතිර යන 

ශේ ශරෝගය detect කර ගැනී  සඳහා තිශබන අවස්ථාව ත යි 

එතු න්සා ර ාද කරන්ශන්.  ඒ නිසා අපි ශබොශහො  ශගෞරවශයන් 

ඉල්සා ිනටිනවා, ශ වැනි කැත වැඩ කරන්න එපා, කරුණු කාරණා 

විකෘති කරසා ඉනැරිපත් කරන්න එපා, රාජය අං ශේ  නිසධාරින්ට 

විශ ේෂශයන්  නවදයවරුන්ට ශේ විධියට අභූත ශචෝදනා 

නඟන්න එපා  ිරයසා. ශේ කරන ශනො ඟ යැවී  නිසා ඔවුන් 

ඉතා  කසිරීමශ න් ඉන්ශන්.  

 
ගුණ නහයක්ටර් අප්පුහයාිය මහය:ා 
(ைொண்புைிகு தஹக்டர் அப்புஹொைி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

Sir, I rise to a point of Order.  
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පාර්ලිශේන්තුව 

ගරු කථානායකතු නි, විශ ේෂශයන්  ශ ය වැදගත් 

කාරණයක්. ''සුදර් න පැණිය'' WHO එකට හඳුන්වා ශදන්න බැරි 

වුණාද ිරයසා විශ ේෂශයන් එතු ාශගන් අහනවා. [බාධා ිරීමේ  

 

ගුණ සමහයාචාර්ය  චන්න ජයසුමන මහය:ා  
(ைொண்புைிகு (கபரொசிொியர்) சன்ன  யசுைன)  

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana) 
ගරු කථානායකතු නි, ඒ ර ්නයට  ා උත්තර ශදනවා. ගරු 

කථානායකතු නි, test kit එකක් ිරයන්ශන් ශ ොකක්ද ිරයසා 

ශනොදන්නා අය ත යි විපක්ෂශේ  ඉන්ශන්.  ඒ ශගොල්ශසෝ මුලින් 

හිතුවා, ශ ය ඖෂධයක් ිරයසා. ඒ නිසා එතු න්සාට ශපන්වන්න 

 ා ශ ය ශගනාවා. ශේක ත යි rapid antigen test kit එක. [බාධා 

ිරීමේ  ගරු  න්ත්රීතු නි, ශ ය ශබොන ශබශහතක් ශනොශවයි. ශ ය 

පාවිච්චි කරන එකක් ශනොශවයි. [බාධා ිරීමේ  ප්සාස්ටික් කෑල්සක් 

ත යි ශ හි තිශබන්ශන්. ශ ය ලඟ ලතු ට ද ා ගන්න එපා. ශේ 

තිශබන්ශන් rapid antigen test kit එක. [බාධා ිරීමේ  ශේ swab 

එශකන් සාේපසය අරශගන මිනිත්තු ිරහිපයක් ලතු ත ශේ 

පීමක්ෂණය ිනුව කර ගන්න පුළුවන්. එතු න්සා මුලින් හිතුවා, ශ ය 

ඖෂධයක් ිරයසා. ශ ය ඖෂධයක් ශනොශවයි. ශ ය ශබොන්න 

එශහ  එපා. ශ ය ප්සාස්ටික් කෑල්සක්. ඔබතු න්සා දන්නා ශද් 

ගැන ප ණක් කථා ක ා නේ ශහොඳයි. ශනොදන්නා ශද් ගැන කථා 

කරසා රට ශනො ඟ යැවීශ න් ශකොශරෝනා වසංගතය පාසනය 

ිරීමශේ  කටයුතුවසට ඔබතු න්සා කරන්ශන් වි ාස කරදරයක්.  

ශේ සඳහා එතු න්සා ශදන සහශයෝගය ශ ොකක්දැ [බාධා ිරීමේ  

පැණි ඕනෑ නේ ශදන්නේ, එන්නශකෝ. අුවරාධපුරයට එන්න, 

පැණි ශදන්නේ. [බාධා ිරීමේ  

 

ගුණ මනූෂ නානායක්කාර මහය:ා  
(ைொண்புைிகு ைனுஷ நொைொயக்கொர)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

Sir, I rise to a point of Order.  

ගරු කථානායකතු නි, ගරු රාජය අ ාතයතු ා උගත් 

අ ාතයවරශයක් ිරයසා අපි දන්නවා. ඒ වාශේ  එතු ාශේ  

උපාධිය පිළිබඳ ර ්නයක් ශේ නැනවස  ාධයශේ  කථා ශවනවා.  

ඒක ශනොශවයි    ිරයන්ශන්.  WHO එකයි, 'මු පටිය අත හැීම යි' 

අතර තිශබන සේබන්ධතාව ශ ොකක්ද ිරයසා  ා අහන්න 

කැ ැතියි. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එය ීමති ර ්නයක් ශනොශවයි. ගරු රාජය ල තිතු නි, 

ඔබතු ාශේ කථාව කරශගන යන්න. 

      

ගුණ සමහයාචාර්ය  චන්න ජයසුමන මහය:ා  
(ைொண்புைிகு (கபரொசிொியர்) சன்ன  யசுைன)  

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana) 
ගරු කථානායකතු නි, විපක්ෂය ශ වැනි අභූත ශචෝදනා 

නඟනවා. 'සංකා   නිවුස්' ශවබ් අඩවිශයන්  ඩ ගහනවා.  ට 

පස්ශසේ ශේ සභාවට ලවිත් ඒ ගැන ිරයනවා. එතු ා  ශේ ප ්චාත් 

උපාධිය ගැන අභිශයෝග කරනවා. එතු ාට තිශබන ඒවා ගැන  ා 

අමුතුශවන් අභිශයෝග කරන්න යන්ශන් නැහැ. ශකශසේ නමුත්  ා 

ඉතා  පැහැනැලිව රකා  කරනවා, - 

       

ගුණ නලින් බණ්ඩාර ජයමහය මහය:ා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர  யைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

Sir, I rise to a point of Order.  

ගරු කථානායකතු නි, ඉතා වැදගත් ීමති ර ්නයක්  ා 

ඉනැරිපත් කරන්ශන්.  ශේ   ාත් එක්ක විවාදයට අශප් ශකශහළිය 

රඹුක්වැල්ස ල තිතු ාත් ිනටියා. ඒ අවස්ථාශේදී ශේ ක පටසයට 

'ශබශහතක්' ිරයසා එතු ාටත් ිරයැවුණා. එශහ  වරනැන ශවසාවල් 

තිශබනවා. ඒක ශනොශවයි, ශවන විකාර ිරයන්ශන් නැතුව 

ඔබතු ාශේ 'පැණිය' ගැන ිරයන්න ශකෝ.  

       
ගුණ සමහයාචාර්ය  චන්න ජයසුමන මහය:ා  
(ைொண்புைிகு (கபரொசிொியர்) சன்ன  யசுைன)  

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana) 
ඔබතු ා ශගදර 
 
[මූලාසානනේ අණ පරිදි ඉව්  කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

ගැන ිරයන්න බැරිදැ ඒ ගැන ිරේශවොත්  ා ඔබතු ාට පැණි ගැන 

ිරයා ශදන්නේ. 

 

ගුණ එස්ා.එම්. මරික්කාර් මහය:ා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

Sir, I rise to a point of Order.  

එතු න්සා ශේ විධියට  ත යි වඳ ශකොත්තුයි, වඳ ශබශහතුයි 

හදසා, සාෆි ිරයන මිථයාවක් හදසා - 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක ීමති ර ්නයක් ශනොශවයි. ඔබතු ා වාඩිශවන්න. ගරු 

චන්න ජයසු න රාජය ල තිතු ා කථා කරන්න. 

       
ගුණ සමහයාචාර්ය  චන්න ජයසුමන මහය:ා  
(ைொண்புைிகு (கபரொசிொியர்) சன்ன  யசுைன)  

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana) 
එතු ා ිරයන කාරණය ගැන ශවන  විභාගයක් පවත්වාශගන 

යන නිසා ශේ සභාශේ ඒ ගැන කථා කරන්න අව ය නැහැ. 

ගරු කථානායකතු නි, rapid antigen test kit එක ගැනයි අපි 

සාකච්ඡා කරමින් ිනටිශේ . 

 

ගුණ නකනහයළිය රඹුක්වැල්ල  මහය:ා සජනමානය 

අමා:යතුමා  
(ைொண்புைிகு தகதஹலிய றம்புக்தவல்ல - தவகுசன ஊடக 

அமைச்சர்) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella - Minister of  Mass 
Media)  

Sir, I rise to a point of Order.  

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජය හ  න්ත්රීතු ා ිරේවා,  ශේ  

විවාදශේ දී එය ශබශහතක් ිරයසා  ාත් ිරේවා  ිරයසා. එය 

ප පටපල් ශබොරුවක්; අමූලික ශබොරුවක්. ිරින  අවස්ථාවක  ා 

එවැනි සඳහනක් කශ ේ නැහැ.     එතරේ  ද ශබො ඳ නැහැ.   

එතු ාට ඒක ශත්ශරන්ශන් නැති එක  ා ශත්රුේ ගත්තා,  ඒ නිසා 

 ා ිරයසා ුවන්නා. ඒකයි වුශණ්.  

    
ගුණ සමහයාචාර්ය  චන්න ජයසුමන මහය:ා  
(ைொண்புைிகு (கபரொசிொியர்) சன்ன  யசுைன)  

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana) 
ගරු කථානායකතු නි,    අවසාන ව ශයන් ිරයන්න 

කැ ැතියි  -   

2479 2480 

[ගරු  ශහක්ටර් අප්පුහාමි  හතා  



2020 ශනොවැේබර් 13  

ගුණ නලින් බණ්ඩාර ජයමහය මහය:ා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர  யைஹ) 

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු කථානායකතු නි,  ශේ න  සඳහන් කරමින් - 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතු ාශේ න  සඳහන් කශ ේ නැහැ. 

 

ගුණ සමහයාචාර්ය  චන්න ජයසුමන මහය:ා  
(ைொண்புைிகு (கபரொசிொியர்) சன்ன  யசுைன)  

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana) 
Rapid antigen test ක පටසය සංකාවට ශගන ඒශේ  ක්රියා 

පටිපාටිශේ  ිරිනුව වරදක්  ශවසා නැහැ.  අබ  ල් ශර්ණුවක අඩුවක් 

ිනුවශවසා නැහැ. එය නිිනයාකාරශයන්  ිනුව ශවසා තිශබනවා. ඒ 

වාශේ  ත යි,- 

 

ගුණ නලින් බණ්ඩාර ජයමහය මහය:ා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர  யைஹ) 

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු කථානායකතු නි, ස්ථාවර නිශයෝග 76(0) යටශත්    

ිරයන්ශන්.   ශේ න  සඳහන් කරමින්, -  

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නැහැ, ඔබතු ාශේ න  සඳහන් කශ ේ නැහැ. 

       

ගුණ නලින් බණ්ඩාර ජයමහය මහය:ා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர  யைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු ශකශහළිය රඹුක්වැල්ස ල තිතු ාට  ා අශගෞරවයක් 

ක ා ශනොශවයි. එතු ාට වැරනැසා ශේ පීමක්ෂණ ක පටසය 

ඖෂධයක් විධියට ිරයැවුණා. හැබැයි, ඒ ශවසාශේවත් අපි ඒක  තු 

කශ ේ නැහැ. ඒක එතු ාශේ ශනොදන්නාක ක් ශනොශවයි.  ස හර 

ශවසාවට එශහ  ිරයැශවනවා.  

 

ගුණ සමහයාචාර්ය  චන්න ජයසුමන මහය:ා  
(ைொண்புைிகு (கபரொசிொியர்) சன்ன  யசுைன)  

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana) 
ගරු කථානායකතු නි, rapid antigen test ක පටස පිළිබඳව 

දැඩි ආන්ශදෝසනයක්  තු ශවසා තිශබනවා. එතු න්සාට ශේ ගැන 

ශසො ව භයක්  තු ශවසා තිශබනවා. ඒ නිසා, අද    rapid antigen 

test ක පටසයක් පුස්තකාසයට භාර ශදන්න කැ ැතියි. කැ ැති 

ශකශන ව ඉන්නවා නේ, ලවිල්සා ශේක බසන්න පුළුවන්. ශේක 

භය ශවන්න ශදයක් ශනොශවයි. ශ යින් මිනිත්තු ිරහිපයක් ලතු ත 

ශරෝගය හඳුනා ගන්න පුළුවන්. විශ ේෂශයන්  අපි දන්නවා, 

මිනිත්තු ිරහිපයකදී ගර්භනීභාවය හඳුනා ගැනී  සඳහා කරන 

පීමක්ෂණයක් තිශබනවා ිරයසා. ඒ වාශේ ඉතා සරස 

පීමක්ෂණයක් ශේක. ශේකට බාධා කරන්න එපා. ශ ය ශේ රශ ප 

පාවිච්චි කරන්න ශදන්න. සා ානය ජනතාවට ත යි ශේශකන් 

යහපත උදා ශවන්ශන්. 

ගරු කථානායකතු නි, අවසාන ව ශයන්    ිරයන්න 

කැ ැතියි, ශ ය සංකාවට සබා ගැනීශේදී ිරිනුව අරමිකතාවක්, අබ 

 ල් ශර්ණුවක අරමිකතාවක් ිනුව ශනොවුණු බව. ඒ වාශේ , රාජය 

අං යට සත පහක පාඩුවක් ශවන්න අපි ඉඩ තබන්ශන් නැහැ. ඒ 

පිළිබඳ ශටන්ඩරය රදානය ක ාට පසුව ඔබතු න්සාට බසා ගත 

හැිරයි. ශසෝක ශසෞඛ්ය සංවිධානය ිරයන්ශන්, ශේශක් මිස 

ශඩොසර් පහයි ිරයසා. ශඩොසර් පහයි. ඒ ිරයන්ශන්, ශේශක් 

නිෂ්පාදන මිස සංකාශේ මුදලින් රුපියල් 900ක් විතර ශවනවා. 

ශ ය සබා ගත හැිර අව  මුදසට රාජය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව 

හරහා  සබා ගන්නවා.  ඒ වාශේ , ශසෝක ශසෞඛ්ය සංවිධානය 

හරහා සබා ගන්න පුළුවන් හැිර උපරි  ර ාණය අපි සබා ශගන, 

හැිර ඉක් නින් ශේ  රශ ප ජනතාවශේ පීමක්ෂණ කටයුතු කරන්න 

අවස්ථාව සබා ශදනවා.  

ශසෞඛ්ය ශසේවා අධයක්ෂ ජනරාල්තු ා පිළිබඳවත් යේ 

සඳහනක් කරන්න ඕනෑ. එතු ා රාජය නිසධාරිශයක්. එතු ාට ශේ 

ගරු සභාශේ අදහස් රකා  කරන්න බැහැ. එතු ාට විරුද්ධව එල්ස 

ක  ිනයලු ශචෝදනා රතික්ශෂේප කරනවා. එතු ා නවදය අං ශේ  

ිනටින අතිදක්ෂ නිසධාරිශයක්.  එතු ා  ශකොශරෝනා වසංගතය 

 ර්දනය ිරීම  සඳහා ඉතා  කැපවීශ න් කටයුතු කරන 

ශබොශහො  නිර්භීත නිසධාරිශයක්. එතු ාට විරුද්ධව එල්ස ක  

ිනයලු ශචෝදනා අපි රතික්ශෂේප කරන බව සඳහන් කරමින්          

 ශේ කථාව අවසන් කරනවා. ශබොශහො  ස්තුතියි, ගරු 

කථානායකතු නි.  

 
[மு.ப. 10.58] 
 

ගුණ නසාල්වරාජා කනේන්ද්රන් මහය:ා 
(ைொண்புைிகு தசல்வரொசொ கக ந்திரன்)  

(The Hon. Selvarajah Kajendren)  
தகௌரவ சபொநொயகர் அவர்ககள, தகொகரொனொ ததொடர்பொன 

ஒத்திமவப்புகவமளப் பிகரரமைைீதொன விவொதம் இங்கக 

நமடதபற்றுக்தகொண்டிருக்கின்றது. தகொகரொனொ என்பது ைிக 

கைொசைொன, அழிவுகரைொன ஒரு கநொயொகும். இந்த ஆண்டின் 

ஆரம்பத்தில் எைது நொட்டில் இந்கநொய்த் ததொற்று 

ஏற்பட்டதபொழுது, நொடு முழுவதும் lock down தசய்யப் 

பட்டதன்மூலம் இது ஓரளவுக்கு கட்டுப்படுத்தப்பட்டது. 

ஆனொல், தற்தபொழுது அவ்வொறொன ஒரு தசயற்பொடு 

இல்லொைல், எல்லொகை திறந்துவிடப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு 

நிமலமையில் இந்கநொய்த் ததொற்றொனது ைிக கவகைொகப் பரவி 

வருகின்றது. இதற்கு ைருந்துகள் இல்லொைல் உலக நொடுககள 

திண்டொடிக் தகொண்டிருக்கின்றன. இது ததொடர்பொக உொிய 

கவனம்  எடுக்கப்படொவிட்டொல், நிச்சயைொக தபரும் அழிவுகள் 

ஏற்படும் என்பமத எல்கலொரும் உைர்ந்திருக்கின்றொர்கள்.  

அரச நிறுவனங்கள் எல்லொவற்றிலும் சுகொதொர 

நமடமுமறகள் கமடபிடிக்கப்பட கவண்டுதைன்று தசொல்லப் 

படுகின்ற அகதகநரம், சிமறச்சொமலகளில் அமடத்து 

மவக்கப்பட்டிருக்கின்ற தைிழ் அரசியல் மகதிகளுமடய 

நிமலமையொனது ைிகவும் கைொசைொனதொக இருக்கின்றது. 

ததொற்றொ கநொயொல் பொதிக்கப்பட்டவர்கள் இந்த 

தகொகரொனொவினொல் ைிக கைொசைொகப் பொதிக்கப்பட்டுக் 

தகொண்டிருக்கிறொர்கதளன்று கடந்த ஓொிரு தினங்களுக்கு 

முன்னர் சனொதிபதிகூடச் தசொல்லியிருக்கிறொர். இப்படிப்பட்ட 

ஒரு நிமலயிகல, ைிகக் தகொடூரைொன பயங்கரவொதத் தமடச் 

சட்டத்தின்கீழ் மகதுதசய்யப்பட்டு, சிமறகளிகல அமடத் 

துமவக்கப்பட்டிருக்கின்ற தைிழ் அரசியல் மகதிகள், 

விசொரமைக் மகதிகளொக இருக்கின்றவர்களில் தபரும் 

பொலொனவர்கள் நீொிழிவு கநொயொலும் கவறு பல ததொற்றொ 

கநொய்களொலும் ைிக கைொசைொகப் பொதிக்கப்பட்டவர்களொக 

இருக்கின்றொர்கள். பயங்கரவொதத் தமடச் சட்டம் 

நீக்கப்படகவண்டுதைன்றும் அது உலகத்திகல தகொடியததொரு 

சட்டதைன்றும் ஐக்கிய நொடுகள் ைனித உொிமைகள் 

கபரமவயின் ஆமையொளரும் தசொல்லியிருக்கின்றொர். 

சிமறயிகல அவர்களுக்கு அடிப்பமட வசதிகள் எதுவும் 

கிமடயொது. சத்துைவு, ைருத்துவ வசதிகள், இடவசதிகள் 

எதுவுகை அங்கு இல்மல. முதியவர்கள்கூட அங்கு 
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පාර්ලිශේන්තුව 

இருக்கின்றொர்கள். அவர்கமளப் பரொைொிப்பதற்கு, அவர்களுக்கு 

உதவிதசய்வதற்குக்கூட யொரும் இல்மல. அவர்கள் ைிருக 

வொழ்வு வொழ்ந்துதகொண்டிருக்கின்றொர்கள். இந்த நிமலமை 

ததொடர்ந்தொல் அவர்களது உடல்நிமல பொதிக்கப்பட்டு, இறந்து 

விடக்கூடிய ஒரு நிமலமை கொைப்படுவதன் கொரைைொக, 

அமனத்துத் தைிழ் அரசியல் மகதிகளும் எந்தவித 

நிபந்தமனகளும் இல்லொைல் உடனடியொக விடுவிக்கப்பட 

கவண்டும் அல்லது பிமையிகலனும் விடுவிக்கப்பட கவண்டும் 

என்று இந்த இடத்திகல ைிகவும் விநயைொக நொன் 

ககட்டுக்தகொள்ள விரும்புகின்கறன்.  

தகொகரொனொ கநொய் ததொடர்பொன சுகொதொர நமடமுமறகள் 

ைிக இறுக்கைொகக் கமடப்பிடிக்கப்படுகின்றன. ஏதொவததொரு 

விபத்தின் கொரைைொக அல்லது  கநொயின் கொரைைொக ஒருவர் 

வீட்டில் இறந்தொலும் அவருமடய உடல் மவத்தியசொமலக்கு 

எடுத்துச் தசல்லப்பட்டு, அங்கு PCR பொிகசொதமன 

தசய்யப்பட்டு, தகொகரொனொத் ததொற்று இல்மலதயன்று 

உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பின்னர்தொன் அந்த உடல் 

உொியவர்களிடம் மகயளிக்கப்படுகின்றது. அதற்கு ஒரு நொள் 

அல்லது இரண்டு நொட்கள் தசல்லும். இந்த நிமலமைமய 

வடக்கு, கிழக்கின் பல இடங்களிகல பொர்க்கலொம். இதுதவொரு 

ைிக கைொசைொன நிமலமை!   ைரைச் சடங்கு நிமறவமடகின்ற 

வமரக்கும் தவிர்க்க முடியொத கொரைத்தொல் உறவினர்கள், 

ஊரவர்கள், நண்பர்கள் என எல்கலொரும் அந்த இடத்திகல 

குவிந்திருக்ககவண்டிய ஒரு நிமலமையிருக்கின்றது. 

ஒன்றுகூடக் கூடொததன்று தசொன்னொலும் உறவினர்கள், 

நண்பர்களொல் அந்த இடத்மதவிட்டு விலகிச்தசன்றுவிட 

முடியொது. ஏதனன்றொல், அவர்கள் எல்கலொருக்கும் ஒரு 

கடமையிருக்கிறது. ஆககவ, எவ்வளவு கவகைொக இறுதிக் 

கிொிமயகமளச் தசய்து முடிப்பதற்கு வொய்ப்பு ஏற்படுத்திக் 

தகொடுக்கப்படுகின்றனகவொ, அந்தளவுக்கு இந்தக் 

தகொகரொனொவொல் ஏற்படக்கூடிய ஆபத்துக்கமளத் தடுக்கக் 

கூடியதொக இருக்கும். மவத்தியசொமலயில் தங்கியிருந்து 

சிகிச்மச தபறுகின்றவர்கமளத் தவிர, தவளியில் ஓர் இறப்பு 

ஏற்படுகின்ற சந்தர்ப்பத்திகல அந்த உடல் 

மவத்தியசொமலக்குக் தகொண்டுவரப்படுகின்றது. அதன்கபொது 

ஏற்படுகின்ற பிரச்சிமனகள் உடனடியொகத் தீர்க்கப்பட 

கவண்டும். அந்தந்த ைொவட்டங்களிகல PCR பொிகசொதமனமயச் 

கமளச் தசய்வதற்கு அல்லது குமறந்தளவு கநரத்திற்குள் PCR 

பொிகசொதமனமயச் தசய்து அதன் முடிவுகமள உடனடியொகக் 

தகொடுப்பதற்கு நடவடிக்மக எடுக்கப்பட கவண்டுதைனவும் 

இந்த இடத்தில் கவண்டிக்தகொள்ள விரும்புகின்கறன்.   

இன்னுதைொரு விடயத்மதயும் தசொல்ல கவண்டும். 

தகொகரொனொ கொரைைொக அமனவமரயும் மவத் 

தியசொமலகளில் அனுைதிப்பதில்மல. தகொகரொனொ 

ததொற்றொளர்களுக்தகன விகசட மவத்தியசொமலகள் 

உருவொக்கப்பட்டுள்ளன. கடந்த வொரம் 11 வயதுச் சிறுைி 

சிகிச்மசக்கொகச் தசன்றகபொது அவமள மவத்தியசொமலயில் 

அனுைதிக்ககவண்டிய ஒரு சூழல் ஏற்பட்டது. அப்பிள்மளமயத் 

தனிகய விட்டுவிட்டுச் தசல்லுைொறு அந்த கநரத்திகல 

மவத்தியர்கள் ககொருயிருக்கின்றொர்கள். அதற்கு இைங் 

கொமையினொல்,  பிள்மளயின் அம்ைம்ைொகவொடு அச்சிறுைிமய 

ைீண்டும் வீட்டுக்கு அனுப்பிவிடுகிறொர்கள். அதுகவொ 11 

வயதுப் பிள்மள! தகௌரவ சபொநொயகர் அவர்ககள, 

உங்களுமடய 11 வயதுப் கபரப்பிள்மளமய அல்லது 

இங்கிருக்கின்ற அமைச்சர்களுமடய அல்லது பொரொளுைன்ற 

உறுப்பினர்களுமடய 11 வயதுப் பிள்மளமய மவத் 

தியசொமலயில் தனிகய விட்டுச் தசல்ல முடியுைொ? அப்பிள்மள 

அதற்கு இைங்குைொ?   
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Member, your time is over. 
 

ගුණ නසාල්වරාජා කනේන්ද්රන් මහය:ා 
(ைொண்புைிகு தசல்வரொசொ கக ந்திரன்)  

(The Hon. Selvarajah Kajendren)  

Sir, please give me one more minute. 

ஆககவ, இந்த நிமலமைகள் ததொடர்பொக சுகொதொரத்துமற 

பொிசீலமன தசய்து ைொற்று வழிமுமறகமளக் மகயொள 

கவண்டுதைனவும் இந்த இடத்திகல ககட்டுக்தகொள்கின்கறன். 

குறிப்பொக, வட ைொகொைத்திகல மவத்திய நிபுைர்கள், 

மவத்தியர்கள் ஆகிகயொருக்குப் பற்றொக்குமற நிலவுகின்றது. 

இப்தபொழுது தகொகரொனொ கநொயொளர்களுக்குச் சிகிச்மசயளிப் 

பதற்கொகப் பல மவத்தியசொமலகள் ததொிவுதசய்யப் 

பட்டிருக்கின்றன. என்றொலும், தபருைளவொன மவத்திய 

நிபுைர்களும் மவத்தியர்களும் ஏமனய மவத் 

தியசொமலகளிலிருந்துதொன் அவ்மவத்தியசொமலகளுக்கு 

அனுப்பப் படுகின்றொர்கள். இதனொல் வட ைொகொைத் 

திலிருக்கின்ற இலட்சக்கைக்கொன ைக்கள் சுகொதொர வசதிகள் 

இல்லொைல் பொதிக்கப்படுகின்ற நிமலமை ஏற்பட்டிருக்கின்றது. 

ஆககவ, உடனடியொக மவத்தியர்களுக்கொன அந்தப் பற்றொக் 

குமறமய நிவர்த்தி தசய்ய கவண்டுதைன்று ககட்டுக் 

தகொள்கின்கறன்.   

[පූ.භා. 11.04  
 

ගුණ  සිසිර ජයනකොඩි මහය:ා සනද්ශීය නවදකම් ප්රවර්නන  

ග්රාමීය ය හයා ආයුර්නේද නර හයල් සාංවර්නන හයා ප්රජා නසා ඛය 

රාජය අමා:යතුමා    
(ைொண்புைிகு சிசிர  யதகொடி - சுகதச மவத்திய முமறகளின் 

கைம்பொடு, கிரொைிய ைற்றும் ஆயுர்கவத மவத்தியசொமலகள் 

அபிவிருத்தி ைற்றும் சமூக சுகொதொர இரொ ொங்க அமைச்சர்)  
(The Hon. Sisira Jayakody - State Minister of Indigenous 
Medicine Promotion, Rural and Ayurvedic Hospitals 
Development and Community Health) 
ගරු කථානායකතු නි, ඉතිහාසය පුරා  අසතය ස ාජගත ක  

කණ්ඩාය ක්, ඉතිහාසය පුරා  ශේ රටට වින ක , ශේ රට විනා  
ක  බසශේග සමූහයක් නැවත වතාවක් -0015දී වාශේ - ශබොරු 
වපුරන්න පටන්ශගන තිශබනවා;   වණු කථා ිරයන්න පටන්ශගන 
තිශබනවා. ශදවරක් ජනතාවශේ පිළි වසට භාජන වූ ශේ 
කණ්ඩාය  රට තු   අසතය  තයක් ලති කරසා, අද ශගන යන 
ශේ වැඩ පිළිශව  කඩාකප්පල් ිරීමශේ උත්සාහයක නිරත 
ශවනවා. එය දවිනන් දවස ක්රියාත් ක කරන බව අපට ශපශනනවා. 
අතිගරු ජනාධිපතිතු ාත්, අශප් ගරු ශසෞඛ්ය ල තිතුමියත්, 
රජයත්, ආරක්ෂක අං ත්, ශසෞඛ්ය අං ත් ඒකාබද්ධව ශගන යන 
වැඩ පිළිශව  විනා  කරන්න දරන ඒ උත්සාහය අපි ඉතා  
අරසන්නභාවශයන් යුතුව ශහ ා දිරනවා. විපක්ෂය විධියට 
එතු න්සා ශ වැනි අවස්ථාවාදී පටු ශද් පාසනයක් ිරීම  පිළිබඳව 
අශප් කනගාටුව ප  කරනවා.  

හිටපු ශසෞඛ්ය ල තිතු ා අද ශබෝධිසත්වශයක් වාශේ කථා 

ක ා. හැබැයි, එතු ාශේ කශ ප තිශබන්ශන් 
 

[මූලාසානනේ අණ පරිදි ඉව්  කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

බව අපි ිනයලුශදනා දන්නවා. ඉතිහාසශේ  
 
 

 

[මූලාසානනේ අණ පරිදි ඉව්  කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

2483 2484 

[ගරු ශසල්වරාජා කශජ්න්ද්රන්  හතා  



2020 ශනොවැේබර් 13  

ශසෞඛ්ය ල තිවරයා ිරයසා රජශේ  නවදය නිසධාරින්ශේ 

සංග ය  -නවදයවරුන් - ශචෝදනා සබන අය ත යි ශේ අසතය 

ශචෝදනා කරන්ශන්.  

පසුගිය අවුරුුව හතරහ ාර තු  ඒ ආණ්ඩුශේ ජනාධිපතියි, 

අග ැතියි  රා ගත්තා. හිටපු අග ැතිතු ා ගැන වර්ත ාන 

විපක්ෂශේ   න්ත්රීවරු ිරයන කථා ලණවා  අපට හිශතනවා, ඉන්න 

කාසශේ  ශ ොන තරේ  රා ගන්න ඉඩ තිබුණාද ිරයසා. ආරක්ෂක 

අං  ගැන නවරශයන් පසුවන කණ්ඩාය ක් ත යි පසුගිය 

කාසශේ  ආණ්ඩුව කශ ේ.  පටු අරමුණු ශවුවශවන්, රජයට 

ජයග්රහණ සබා ුවන් වීශරෝදාර රණ විරුවන්ට  ඩ ගහන්න ශේ 

කණ්ඩාය  උත්සාහ දරන බව අපි දන්නවා. ගරු 

කථානායකතු නි,  ාස්ත්රීය කථාවක් කරන්නයි    අද ආශේ. 

නමුත් අද අපට ශවසා තිශබන්ශන්, විපක්ෂශේ  කණ්ඩායේ ිරයන 

ශේ එිරශනකට පරස්පර, රතිවිරුද්ධ කථාවසට පිළිතුරු ශදන්නයි.  

හිටපු ශසෞඛ්ය ල තිතු ා ිරයනවා, එතු ා නේ ප මුශවන්  

කරන්ශන් ගුවන් ශතොටුශපො  වහසා ද න එක ලු. හැබැයි, ගුවන් 

ශතොටුශපො  වහන්න ිරයන ක පටිය  තව පැත්තිරන් විශද් ගත 

ශ්රී සාංිරකයන් ගැන ිරයනවා. විශදස්ගත ශ්රී සාංිරකයන් දහස් 

ගණනක් සංකාවට එන්න සූදානමින් ඉන්නවා. ගුවන් ශතොටුශපො  

වසා දැේ ා   ඒ අයට සංකාවට එන්න විධියක් නැහැ. ඒ නිසා, 

රජය අද අුවග නය කරන්ශන් ඉතා    ධයස්ථ රතිපත්තියක්. අපි 

අද අනව ය පුද්ගසයන් ශ රටට පැමිීම  සී ා කරමින්,  ැද 

ශපරනැග ලතුළු අනි වත් රටවලින් අශප් රටට එන්න බසා ිනටින 

අහිංසක මිනිස්සු ර ාුවකූසව, ටිශකන් ටික ශගන එමින් ඒ 

ස බරතාව ආරක්ෂා කරනවා. අද විපක්ෂය පරස්පරතාවක 

පැටලිසා හිටියාට, විශද් ගත ශ්රී සාංිරකයන්ට ශේ රටට එන්න 

තිශබන පහසුක  සපයමින්, ශසෞඛ්ය අං වස නිර්ශද්   ත, 

ර ාුවකූසවයි ශේ ස බරතාව රජය ශගන යන්ශන්. රතිවිරුද්ධ, 

එිරශනකට ගැශටන රකා  ත යි අද එතු න්සා  කරන්ශන්. 

නිශරෝධායන ලඳිරිනීතිය පැනවී  ගැන උපශදස් ශදන්න ඕනෑ 
ශසෞඛ්ය අං  විිනන්. ඒවා ශසෞඛ්ය අං වස අදහස්. ඒ අදහස ්ත යි, 
ජනාධිපතිතු ා රමුඛ් කාර්ය සාධක බසකාශේ  තීන්ුව  ත රට තු  
බසාත් ක නීති, අනපණත් යට ශත් ක්රියාත් ක කරන්ශන්. එක 
පැත්තිරන්, ලඳිරිනීතිය පනවන්න ිරයසා අඬනවා. අශනක් අතට 
ිරයනවා, "අශන්, නිශරෝධායන ලඳිරිනීතිය පනවා තිශබන නිසා 
මිනිසුන්ට අ ාරුයි" ිරයසා. විපක්ෂශේ  එක කණ්ඩාය ක් 
ිරයනවා. ලඳිරිනීතිය පනවන්න ිරයසා. තව කණ්ඩාය ක් 
ිරයනවා, "ලඳිරිනීතිය පනවන්න එපා, මිනිස්සු ර ්නවසට සක්  
ශවනවා" ිරයසා. ශ ොකක්ද, ශේ රතිවිරුද්ධතාවැ එක පැත්තිරන්, 
රශ ප එක් ශකොටසකට නිශරෝධායන ලඳිරිනීතිය පනවා තිශබනවා. 
ශසෞඛ්ය අං වස නිර්ශද්   ත, අශනක් ශකොටස්වසට සා ානය 
ජන ජීවිතය ර ාුවකූසව පවත්වාශගන යන්න අව ය පරිසරය 
සකසා තිශබනවා.  

අශප් රශද් වස -පෑලියශගොඩ,    නිශයෝජනය කරන 

කැසණිය ආසනශේ , බියග  ආසනශේ - ශේ වන විට වි ාස 

පිරිසක් නිශරෝධායනයට සක් ශවමින් ඉන්නවා. එ  රශද් වසට 

නිශරෝධායන ලඳිරිනීතිය පනවා තිශබනවා. ඒ ප ාශත් විවිධ ර ්න 

තිශබනවා; අඩුපාඩු තිශබනවා. අශප් රට ගැන අපි ිනයලුශදනා 

දන්නවා. අපට තිබුශණ් සුන්දර රටක් ශනොශවයි. ශේ අය 0015 

ජනවාරි 0දවන දා වන විට තිබුණු ආර්ථික සංවර්ධනය විනා  

කරසා, රට ඍණ ආර්ථිකයකට ශගනියසා,  රශ ප ආරක්ෂාව 

විනා  ක ා. රශ ප ආරක්ෂාව ලති ක  විශරෝදාර රණවිරුවන් හිර 

භාරයට ගනිමින්, ශද් පාසන පළිගැනීේ කරමින්, ර ශ ප රාජය 

නිසධාරි යන්රය අකර් ණය කරමින් අවුරුුව හතරහ ාරක් තු  

ඔවුන් ශේ රට විනා  ක ා. ඒ නිසා, ඉතා  අ ාරුශවන් ත යි ශේ 

රශ ප ස ාජ, ආර්ථික, ශද් පාසන ර ්න විසඳන වැඩ පිළිශව ට 

අද අපට එන්න ශවසා තිශබන්ශන්. 

අපි දන්නවා, අද ශනොශයක් අපහසුකේ තිශබන බව.  අද ශේ 

කථා කරන ශ ොශහොශත්ත් පෑලියශගොඩ රශද් ශේ  එක පැත්තක 

නිශරෝධායන ලඳිරිනීතිය පැනවිසා තිශයද්නැ අශප් අහිංසක 

මිනිසුන්ට රුපියල් පන්දාශහේ දී නාව සබා ශදන්න කටයුතු 

කරමින් ඉන්නවා. ශේ වාශේ අඩු පාඩු තිශබනවා; ර ්න 

තිශබනවා. සුන්දර විධියට වර්ණනා කරන්න පුළුවන් රටක් 

ශනොශවයි එතු න්සා අපට භාර ුවන්ශන්. ඒ නිසා, ශේ ඉනැරිපත් 

කරන පරස්පර රකා  ශ ොනවාදැ ලඳිරිනීතිය ද න්න ිරයසා එක 

ක පටියක් අඬනවා. තව ක පටියක් ිරයනවා, එපා ිරයසා. 

විපක්ෂයට එක  තයක් නැහැ. නමුත්, රටක් විධියට අපට එක 

 තයක් තිශබනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතු ාත්, ශසෞඛ්ය අං ත්, 

ආරක්ෂක අං ත් ඒකාබද්ධ  වූ වැඩ පිළිශව කයි අපි ග න් 

කරන්ශන්. එහි අඩු පාඩු තිශබන්න පුළුවන්. ශ ය ශසෝක 

වසංගතයක්. තමුන්නාන්ශසේසා ශදවිවරු ශසස සසකපු බටහිර 

යුශරෝපයට අද ශවසා තිශබන විනා ය බැලුවා , ලශ රිකා 

එක්සත් ජනපදය රමුඛ් තමුන්නාන්ශසේසාශේ ස්වාමිවරුන්ට ශවසා 

තිශබන විනා ය නැහා බැලුවා , අපි ශබොශහො  අ ාරුශවන් ත යි 

ශේ කටයුත්ත ක  නාකරණය කරන්ශන් ිරයසා ඔබතු න්සාට 

ශපශනනවා ලති.  

අද අන්තවාදය, ජාතිවාදය වැපිීමශේ වුව නාවක් එක 

පැත්තිරන් ක්රියාත් ක ශවනවා. ශකොශරෝනා ශරෝගය වැස ම මිය 

යන මුස්ලිේ ජාතිකයන්ශේ ිනරුරු භූ දානය කරන්න ඉඩ ශදන්න 

ිරයසා එක ක පටියක් ිරයනවා. තවත් ක පටියක් කෑ ගහනවා, එ  

ිනරුරු ආදාහනය කරන්න ඕනෑ ිරයසා. ඒ අතශර් තව ක පටියක්, 

"ශ න්න භූ දානය කරනශවෝ, ශ න්න ජාතිවාදීන්ට කප්පේ 

ශගවනශවෝ" ිරයසා කෑ ගහනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂශේ යි, 

ස න් ජනබසශේගශේ යි මුස්ලිේ ජාතිකයන් ඉන්නවා නේ, ඒ අය 

අද සජ්ජා ශවන්න ඕනෑ. ශද   ජාතික සන්ධානශේ  සහ ශ්රී සංකා 

මුස්ලිේ ශකොංග්රසශේ  ක පටිය නැත්නේ, අද ශේ අයට 

පාර්ලිශේන්තුශේ ආසන කීයද තිශබන්ශන්ැ   

ගරු කථානායකතු නි, පසුගිය දවස්වස අපි යාපනශේ  හිටිශේ . 

පසුගිය ආණ්ඩුශේ අවුරුුව හතරහ ාරක කාසය තු  ඒ අහිංසක 

ශද   ජනතාවශේ ර ්නවසට විසඳුේ සබා දීසා තිශබනවාදැ 

තව ත් ශද   ජාතික සන්ධානය විපක්ෂශේ  කණ්ඩායේවසට 

මුක් ව ගසමින් ඒ උතුශර් ජනතාව පාවා ශදනවා.  මුස්ලිේ 

නායකශයෝත් එශහ යි. මුස්ලිේ නායකයන් එක පැත්තිරන් 

අන්තවාදය පිළිබඳ රකා  කරනවා.    ිනරුරු භූ දානය ිරීම  

සේබන්ධශයන් රශ ප ශසෞඛ්ය අං වස නිර්ශද් යයි සැසිරල්සට 

ගන්න ඕනෑ. ඒක ශද් පාසඥයන්ට අයිති කාර්යයක් ශනොශවයි. 

අශප් රශ ප භූගත ජස ර ාණය පිළිබඳව සැසිරල්සට සක් කරසා  

ශසෞඛ්ය අං ය විිනන් ඒ සේබන්ධශයන් යේ නිර්ශද් යක් ඉනැරිපත් 

කරනවා නේ එය ත යි තීන්ුවව විය යුත්ශත්. එක එක 

ශද් පාසඥයන් එක පැත්තිරන් වර්ගවාදය අවුස්සනවා.  "මුස්ලිේ 

ජනතාව  ැරුණා   භූ දානය කරන්න ශදන්ශන් නැහැ, 

ආදාහනය කරනවා.  මුස්ලිේ ජනතාව ශේක ගැන හිතන්න ඕනෑ." 

ිරයසා ක පටියක් කෑ ගහනවා.  එශහ  ිරයන අතරතුර තව 

කණ්ඩාය ක් දාසා ඒ ශගොල්සන්  උද්ශඝෝෂණය කරනවා, 

"ශ න්න මුස්ලිේ අන්තවාදී ඉල්ලීේවසට ඉඩ ශදනවා" ිරයසා. 

ශ ොකක්ද ශේ පරස්පරතාවැ   විපක්ෂය ඉතිහාසය පුරා   

කරශගන ආපු ශේ පරස්පර ශද් ශද්රෝහී ක ක්රියා ාර්ග ත යි ශේ 

ඉනැරියට ශගන යමින් ඉන්ශන්.  ඒ නිසා අපි ඉල්ලී ක් කරනවා, 

ශේ රශ ප ජනතාවශේ ජීවිතත් එක්ක ශද් පාසනය කරන්න සෑස්ති 

ශවන්න එපා ිරයසා. ශේ රශ ප ජනතාවශේ ජීවිත එක්ක ශසල්සේ 

කරන්න  උත්සාහ කරන්න එපා ිරයසා අපි විපක්ෂශයන් ඉල්සා 

ිනටිනවා. අශප්  ේ රට ශේ වසංගත තත්ත්වශයන් මුදා ගැනී ට 

ිනයලු ශකොටස් එකට එකතු ශවසා වැඩ කරමු  ිරයන ආයාචනය 

කරමින් ගරු කථානායකතු නි, ඔබතු ාට ස්තුතිවන්ත ශවමින්  ා 

නිහඬ ශවනවා. 
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පාර්ලිශේන්තුව 

[11.13 a.m.] 
 

ගුණ එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහය:ා 
(ைொண்புைிகு எம்.ஏ. சுைந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Thank you, Hon. Speaker, for the time given to 
participate in this Adjournment Debate. What ought to be 
a constructive discussion in this House has turned out to 
be levelling of accusations and counter-allegations from 
both sides and that is regrettable. The issue before us is 
grave. I do not mean to pun on the word, but it is indeed 
grave. It needs the attention of all sectors, most  
importantly, the health sector.  

I want to, first of all, record my appreciation for the 
way in which the health sector of our country has worked 
dedicatedly for the last several months. That needs to be 
appreciated in this House and from our side, I wish to 
record that. But, it is the health sector, particularly the 
public health sector that has often tried out for laws that 
can actually deal with this issue. I heard the Hon. State 
Minister, the Hon. (Prof.) Channa Jayasumana, using the 
phrase “public health emergencies” several times in his 
speech. We do not have a law to deal with public health 
emergency. We have outdated laws like the Quarantine 
and  Prevention of Diseases Ordinance and Contagious 
Diseases Ordinance and I mentioned that yesterday. Due 
to lack of time, Sir, I want to table* a draft that I have 
submitted as a Private Members’ Bill which may be cited 
as the Public Health Emergency Act. 

This is something that was presented in the month of 
March and was made public and we asked the 
Government to bring in something like this. More than 
eight months have passed and it has not been done. This 
is a dire urgency. So much time has passed and I want to 
commend this to the Government. This need not be 
adopted, but something in these lines need to be brought 
in because laws are insufficient to deal with the current 
crisis.  

I will deal with only one example for lack of time, 
which I mentioned yesterday also. That is, the issue of the 
quarantine curfew. On the 03rd of May, 2020, I wrote to 
the Human Rights Commission of Sri Lanka expressing 
the view that lockdowns and curfews are necessary in 
certain times like this, but that we do not have sufficient 
laws to deal with that and what is being done is not 
lawful. So, on the 03rd of May, I wrote to the Human 
Rights Commission and I am tabling** that letter also. 

 On the 08th of June, the Human Rights Commission 
wrote to the Secretary to the President and sent me a copy 
of that letter making certain recommendations. In that 
letter, they have very clearly stated that what is being 
imposed in the country, calling it “curfew” is not lawful 
and that it needs to be regularized. This was on the 08th of 
June, 2020 and so much time has passed now. The 
Government has been officially advised under Section 10 
of the Human Rights Commission of Sri Lanka Act and 
they have analysed all the laws that are extant in the 
country at present and made certain recommendations. 
The curfew or whatever that is being imposed now is not 
lawful. Lawful authorities need to do that. The issue with 

regard to the importation of Rapid Antigen Test kits and 
all of that has arisen because there is no proper law to 
deal with that. Public health emergency must be governed 
by a legal regime that is lawful and that can be referred 
to. And to that extent, I urge the Government, without 
looking at this as an instance where you can score 
political points and acting in political expediency, please 
act in the country’s interests. So far, the Government has 
mismanaged this. When the first wave of COVID-19 
came, the concern of the Government was to quickly 
have the elections; when the second wave came, the 
concern of the Government was to somehow have the 
Twentieth Amendment to the Constitution passed and 
with their eyes on something else, they have mismanaged 
a very serious issue that the country is facing. Therefore, 
I would urge the Government to desist from this path and 
move away.  

Finally, this is the month of November in which the 
world over, people remember fallen heroes who have 
participated in wars. Our country has also had to 
unfortunately go through a three-decade war. There are 
people - mothers, sisters, brothers, fathers and children of 
many in the North and East - whose dear ones fought the 
war against the State and had fallen. And it is in the 
month of November that they remember those dead. I 
know that the JVP founder, Rohana Wijeweera, is 
allowed to be commemorated, to be remembered. But, 
unfortunately, even in the remembrance of the dead, there 
is discrimination; the Tamil people are discriminated. Our 
parents are not allowed to remember their dead. I am 
saying that at this Adjournment Debate because I 
apprehend authorities using COVID-19 as a ruse to stop 
people from going to the cemeteries where their loved 
ones are buried and pay homage as they have done for 
years in the month of November. Those days will come 
very soon. And I envisage the police and other authorities 
rushing to courts asking for orders under Section 106 of 
the relevant law, which does not apply to a situation like 
this, but only in situations of public nuisance. This will 
not be public nuisance; this is not on the roads, but away 
in a cemetery. So,  I am urging the Government to act 
magnanimously and not use the COVID -19 situation or 
anything else to prevent legitimate commemoration by 
parents, family members and others of persons who 
fought the war and had fallen.  

 

Thank you very much.    
 

[පූ.භා. 11.00  
 

ගුණ  කංචන විනේනසා කර මහය:ා සවිසිතුුණ මසුන්  ියරිදිය 

ම් සාය හයා ඉස්ාසාන් ඇති කිරීම  ීවවර වරාය සාංවර්නන  

බහුදින ීවවර කටයුතු හයා ම් සාය අපනයන රාජය 

අමා:යතුමා  
(ைொண்புைிகு கஞ்சன விக கசகர - அலங்கொர ைீன்கள், நன்னீர் 

ைீன்கள், இறொல்கமள வளர்த்தல், கடற்தறொழில் 

துமறமுகங்கள் அபிவிருத்தி, பலநொள் கடற்தறொழில் 

அலுவல்கள் ைற்றும் ைீன் ஏற்றுைதி இரொ ொங்க அமைச்சர்)  

(The Hon. Kanchana Wijesekera - State Minister of 
Ornamental Fish, Inland Fish and Prawn Farming, Fishery 
Harbour Development, Multiday Fishing Activities and Fish 

Exports) 

ශබොශහො  ස්තුතියි, ගරු කථානායකතු නි. අද විපක්ෂය විිනන් 

ඉනැරිපත් කරන සද කල් තැබීශේ ශයෝජනාවට එකතු වන්නට 

සැබී  ගැන  ා සතුටු වනවා.  

2487 2488 

———————————- 
*  පුසා්:කාලනේ :බා ඇ:. 
*  நூல் நிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ගරු කථානායකතු නි, ශේ විවාදශේ දී පසුගිය කාසය පුරා 

ආණ්ඩුව ව ශයන් ගත් තීන්ුව තීරණ වාශේ , පසුගිය  ාසය 

පුරාවට විශ ේෂශයන්  ධීවර කර් ාන්තය කඩා වැශටන 

ශ ොශහොශත් ආණ්ඩුව ව ශයන් ගත් තීන්ුව තීරණ, ගත් උත්සාහය  

පිළිබඳවත් ශේ සභාව දැුවවත් කරන්නට ත යි විශ ේෂශයන්     

ශේ ශේසාව ශවන් කරගත්ශත්.   

ඒ ශකශසේ නමුත්,  ට ශපර කථා ක , ශේ ශයෝජනාව ඉනැරිපත් 

ක , ශයෝජනාව ශවුවශවන් කථා ක  විපක්ෂශේ    

 න්ත්රීවරුන්ශගන් එක්  න්ත්රීවරශයක් ශචෝදනා ක ා, නිින 

ර ශේද පාවිච්චි කරන්ශන් නැතුව ත යි ශේ රටට එන්නත්, 

ඖෂධ ශගශනන්න කටයුතු කරන්ශන් ිරයසා.  

ගරු කථානායකතු නි, අධයක්ෂක  ණ්ඩසශේ  ිරින  

අුව ැතියක් නැතිව, කැබින ප  ණ්ඩසශේ  අුව ැතිය නැතිව ශේ 

රශ ප ධීවර වරායන් අවුරුුව 05කට 30කට බුව ශදන්න තීන්ුව කරපු 

ල තිවරු  ශේ රශ ප ිනටියා. රශ ප ිරින  නීතියකට අවනත වන්ශන් 

නැතුව, අවුරුුව 05කට 30ක කාසයකට, එක  ාසයකට රුපියල් 

105,000කට බැගින් වූ මුදසකට වරාය  බුව ශදන්න කටයුතු කරපු 

ල තිවරු ිනටියා, ගරු කථානායකතු නි.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි, පසුගිය කාසශේ  ශේ රශ ප ශසෞඛ්ය අං ය 

 ක්ති ත් ක ාය ිරේවා. ශසෞඛ්ය අං ය  ක්ති ත් ක ා  විතරක් 

ශනොශවයි, 'සුවපති' ිරයසා සේ ානත් සැබුවා. හැබැයි, එශහ  අය 

ශේ රශ ප ශසෞඛ්ය අං ය පිළිබඳව වි ්වාසය තබන්ශන් නැතිව 

ිනංගප්පූරුවට ගිහින් ශබශහත් ගත්ත යුගය වත් තිබුණා. 

ිනංගප්පූරුවට ගිහින් ශබශහත් ගත්ත ශසෞඛ්ය ල තිවරු ිනටියා.  

 
ගුණ මන්ත්රීවරනයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 

කවුද, රාිතතදැ 

 
ගුණ කංචන විනේනසා කර මහය:ා 
(ைொண்புைிகு கஞ்சன விக கசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ශකොවිඩ් වසංගතය ශේසාශේ ඒ පුද්ගසයන් ශේ රශ ප ශසෞඛ්ය 

ල ති ශවසා ිනටියා නේ, අද ිනංගප්පූරුශේ ශරෝහල්වසට ගිහිල්සා 

හැංගිසා ඉන්නවා මිසක් ශේ රශ ප ර ්නවසට විසඳුේ සබා 

ශදන්ශන් නැහැ ිරයන කාරණයත් අපි ශේ ශේසා ශේ  තක් 

කරනවා. ඒ නිසා ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතු ා, 

අග ැතිතු ා,  පවිරාශද්වි වන්නිආරච්චි ල තිතුමිය, අශප් රාජය 

ල තිවරු, ආරක්ෂක අං , ශසෞඛ්ය අං  ගත්ත තීන්ුව අපි ශේ 

ශේසාශේ අගය ක  යුතුයි.  

ගරු කථානායකතු නි,   ශසෞඛ්යය  හා ඉහ ට ඔසවා තැබුවා 

යයි  ිරයපු අය  අද කථා ක ා ශන්. 0000 ජනවාරි  ාසශේ  

ශසෝකශේ  ශකොශරෝනා වසංගතශේ  ප මුශවනි ශරෝගියා වාර්තා 

වනශකොට PCR පීමක්ෂණ කරන්න ශේ රශ ප තිබුශණ්  ධයස්ථාන 

එකයි. දැන් ඒ එක්  ධයස්ථානය 06 දක්වා වර්ධනය ශවසා 

තිශබනවා. [බාධා ිරීම ක්    

 
ගුණ සවවදය  රාිත: නසා නාර් න මහය:ා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரொ ித கசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු කථානායකතු නි, ශේ අමූලික අසතය ශන් ිරයන්ශන්. 

[බාධා ිරීමේ  මුළු  හත් සංකාශේ තිබුණා, 0019- 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක ීමති ර ්නයක් ශනොශවයි. ඔබතු ා කථා කරශගන යන්න 

ගරු රාජය ල තිතු නි. 

 

ගුණ කංචන විනේනසා කර මහය:ා 
(ைொண்புைிகு கஞ்சன விக கசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ගරු කථානායකතු නි, ශඩොසර් බිලියන 1දක් ගැන කථා ක ා, 

ිරඹුල්ලු ගැන කථා ක ා, සුුව වෑන් ගැන කථා ක ා. ශේ කටින්  

ත යි පසුගිය කාසශේ  ඒ වාශේ ශචෝදනා එල්ස ක ශ ේ. [බාධා 

ිරීමේ  අපි එක PCR පීමක්ෂණාගාරය,   පීමක්ෂණාගාර 06ක් බවට 

පරිවර්තනය ක ා. [බාධා ිරීමේ  ගරු කථානායකතු නි, 

ප මුශවනි PCR පීමක්ෂණ 50,000 කරන්න,  ාර්තු  ාසශේ  ිනට 

නැන 95ක් ගියා. ඒක ත යි ශසෞඛ්ය අ ාතයතුමිය සහ ආණ්ඩුව නැන 

4ිරන් 50,000ක් දක්වා PCR පීමක්ෂණ කරන්න හැිර වන පරිනැ 

ශේ රශ ප ඒ ධාරිතාව වැඩි කශ ේ. ඒ විතරක් ශනොශවයි, පසුගිය 

දවස වනශකොට PCR පීමක්ෂණ 630,000කට වැඩි ර ාණයක් 

කරසා තිශබනවා. ගරු කථානායකතු නි,  විශ ේෂශයන්  ඖෂධ 

නිවසට  සබා ශදන ර ශේදය, PCR පීමක්ෂණ ිරීම  වාශේ 

ිනයලු ශද් ක ා.   

ශේ රශ ප  isolation wardsවස තිබුශණ් ලඳන් 300ක් විතරයි. 

ඒ ලඳන් 300, ලඳන් 1,000ක් දක්වා වර්ධනය කරසා, ඒ 

 ධයස්ථාන 10ද  ධයස්ථාන 0ද දක්වා අද වර්ධනය කරසා 

තිශබනවා, ගරු කථානායකතු නි. [බාධා ිරීමේ  ඒ විතරක් 

ශනොශවයි, ප මුශවනි අවස්ථාශේ ශරෝහල් 4ක තිබුණු ලඳන් 

300ක් විතරයි හඳුනාශගන තිබුශණ්. ශේ වනවිට  ලඳන් 300, 

ලඳන් 3,000ක ධාරිතාවක් දක්වා වර්ධනය කරසා තිශබනවා. ඒ 

සේබන්ධශයන් දැන් කරන කටයුතුවසදී  ලඳන් 5,000 දක්වා 

වර්ධනය ශවනවා.  ශේ වනවිට ගරු කථානායකතු නි-, 

 
ගුණ සවවදය  රාිත: නසා නාර් න මහය:ා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரொ ித கசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු රාිතත ශසේනාරත්න  ැතිතු නි, ීමති ර ්නයක් නේ  තු 

කරන්න. 

 

ගුණ සවවදය  රාිත: නසා නාර් න මහය:ා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரொ ித கசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 

ගරු කථානායකතු නි, ශේ ගරු සභාශේ අසතය කථා කරන්න 

බැහැ.  තක තියාගන්න,    අ ාතය ුරරයට එනශකොට සංකාශේ 

ICU ලඳන් 59දක් තිබුණා;    ුරරශයන් ඉවත් වනශකොට 777ක් 

තිබුණා.  ඒ වාශේ ,    එනශකොට ventilators  400යි තිබුශණ්.   

   ඉවත් වනශකොට  ඒ ගණන ද50ක්ව තිබුණා. ඒක  තක තියා 

ගන්න. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක ීමති ර ්නයක් ශනොශවයි.  

ගරු රාජය ල තිතු නි, ඔබතු ා කථා කරන්න.  

2489 2490 



පාර්ලිශේන්තුව 

ගුණ කංචන විනේනසා කර මහය:ා 
(ைொண்புைிகு கஞ்சன விக கசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

   දැන ගන්න කැ ැතියි, අර "සුවපති" සේ ානය ගන්න 

මුදල් කීයක් වියදේ ක ාද ිරයසා. ඒ වාශේ සේ ාන ගන්න 

ශසෞඛ්ය අ ාතයාං ශේ  මුදල් වියදේ ක ා. සේ ාන ගැනී  ගැන 

ශේ රශ ප  රචාරය කරන්න ශසෞඛ්ය අ ාතයාං ශේ  මුදල් වියදේ 

ක ා. පසුගිය කාසශේ  ශේ රශ ප ඖෂධ  ාෆියාව කශ ේ කවුද 

ිරයසා අපි දන්නවා.  ශේ රශ ප මිනිසුන්ට අඩු මුදසට ශබශහත් 

ශදනවා ිරයසා බාස ශබශහත් ශගනැවිත් දීසා මිනිසුන් ශරෝගී 

තත්ත්වයට පත් ක ා. අන්න ඒවා නේ ක ා සුවපතිසා. [බාධා 

ිරීම ක්  අපි අධිකරණශේ දී හේබ ශවමු. ශ ෝදර ධීවර වරාය ිරින  

අුව ැතියක් නැතිව වි වණපු හිටපු ල තිවරශයක්. අද අශප් 

ආණ්ඩුව නිින ර ශේදය කරශගන යන ශකොට ශබොශහෝ ශදන වට 

අ ාරු ශවසා තිශබනවා.  

ගරු කථානායකතු නි, විශ ේෂශයන්    ශේ ශවසාශේ ිනහිපත් 

ක  යුතුයි, සුනාමි වයසනශයන් පස්ශසේ අ ාරු , 

අභිශයෝගාත් ක  කාස වකවාුවවකට ධීවර ජනතාවට මුණණ 

ශදන්න ිනද්ධ ශවසා තිශබන බව. [බාධා ිරීම ක්   

 

ගුණ මනූෂ නානායක්කාර මහය:ා  
(ைொண்புைிகு ைனுஷ நொைொயக்கொர)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

ඔබතු න්සා-[බාධා ිරීම ක්  

 
ගුණ කංචන විනේනසා කර මහය:ා 
(ைொண்புைிகு கஞ்சன விக கசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

අර ගාල්ස පැත්ශත්  ැ 

[බාධා ිරීම ක්  

[මූලාසානනේ අණ පරිදි ඉව්  කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 ශේ කට ලරගන්න එපා, හරිදැ [බාධා ිරීම ක්   

ගරු කථානායකතු නි, ශේ අභිශයෝගාත් ක කාසවකවාුවව 

ලතුශ ේ  රශ ප තිශබන තත්ත්වයට මුණණ දීසා ිනයලු ශසෞඛ්ය 

ර ශේදවසට අුවගත ශවමින්  කටයුතු කරන්න උනන්ුව වී  ගැන  

ධීවර ජනතාවට අශප් ස්තුතිය, ශගෞරවය පුද කරනවා.    

අශප් ධීවර වරායන් තු  ශසේවශේ  නියුතු පිරිසශගන් 

41දශදන ව සඳහා ශේ වන විට PCR පීමක්ෂණ කරසා තිශබනවා.  

ඒ අයශගන් තිශදනායි ශේ වන විට ශකොේඩි-19  positive හැටියට 

වාර්තා ශවසා තිශබන්ශන්.  ධීවර සංස්ථාශේ ශසේවය කරන 

නිසධාරින් 174ශදශන ව අද PCR පීමක්ෂණයට භාජන කර 

තිශබනවා. ඒ 174 ශදනාශගන්, විශ ේෂශයන් පෑලියශගොඩ  ත්සය 

ශවශ ඳ සංකීර්ණය අසස ශසේවය කරපු ශසේවකයන් 00ශදන ව 

ප ණයි අද  positive හැටියට වාර්තා ශවසා තිශබන්ශන්.  ශේ 

රශ ප ශබොශහෝ ශදනා තු   තයක් තිශබනවා,  ත්සය අුවභවය 

තුළින් වාශේ  ධීවර කර් ාන්තශේ  ශයදී  තුළින් ශකොවිඩ්-19 

වසංගතය ආසාදනය වනවා ිරයසා. ඒ සේබන්ධශයන්  අපට 

සංඛ්යාශල්ඛ්න තිශබනවා. ශේ රශ ප ධීවර කර් ාන්තශේ  ශයුවණු  

5,016ශදන ව PCR පීමක්ෂණවසට සක් කරසා තිශබනවා. ඍජුව  

ධීවර කටයුතුවස ශයුවණු 1,5ද5ශදශන ව PCR පීමක්ෂණයට 

භාජන කරසා තිශබනවා. ඔවුන්ශගන් පස්ශදනායි ආසානැතයන් 

බවට වාර්තා ශවසා තිශබන්ශන්. ඒ නිසා ශේ රශ ප ලතිශවසා 

තිශබන ඒ  තය නිවැරනැ කරන්න ිරයසා ශේ රශ ප 

ජනතාවශගුවත්, විශ ේෂශයන්   ාධයශයුවත් අපි ඉල්සා ිනටිනවා.  

ගරු කථානායකතු නි,  අද අශපන් අහනවා, ආණ්ඩුව හැටියට 

ශ ොනවාටද  ැනැහත් වුශණ් ිරයසා. අතිගරු ජනාධිපතිතු ාත්, ගරු 

අග්රා ාතයතු ාත් ධීවර අ ාතයාං යට රුපියල් මිලියන 000ක් 

සබා දීසා තිශබනවා, ධීවර ජනතාව අපහසුතාවට පත්ශවසා ඉන්න 

ශේ ශ ොශහොශත් ඔවුන්ශේ  ත්සය සේපත මිසදී ගැනී  සඳහා .  

පසුගිය  ාසය තු  ප ණක් අපි සෑ  ධීවර වරායක්  ආවරණ  වන 

පරිනැ  රුපියල් සක්ෂ 69දක  ත්සය ශතොග මිසදී ශගන තිශබනවා.  

ගරු කථානායකතු නි, එප ණක් ශනොශවයි.  අපි ශේ වන විට 
උේබසකඩ, කරවස සහ  ත්සය ශතොග සඳහා ආනයන බුව 
පනවසා තිශබනවා. රුපියල් 50ට තිබුණු කරවස බද්ද රුපියල් 
100 දක්වාත්, රුපියල් 100ට තිබුණු උේබසකඩ බද්ද රුපියල් 300 
දක්වාත්, ආනයන  ත්සය ශතොග සඳහා රුපියල් 150 ිනට රුපියල් 
000 දක්වාත් බද්ද වැඩි කරන්නට අතිගරු ජනාධිපතිතු ාත්, 
ආණ්ඩුවත්  ඒ තීරණය ගත්ශත් ශද්ශීය ධීවර කර් ාන්තය ආරක්ෂා 
කර ගැනී ටයි. ගරු කථානායකතු නි, හැබැයි අපට ශේ කටයුතු 
කරශගන යන්නට තව පහසුකේ තිබුණා නේ ශහොඳයි.  ධීවර 
අ ාතයාං ශේ  තිබුණු යන්ර සූර, ශීතාගාර, වරායවල් ලතුළු ශේ 
ිනයලුශද්  පසුගිය අවුරුුව පහ තු  ර ාුවකූසව අක්රිය කරසා 
විිරීම ට කටයුතු ිරීම  නිසා අද අපි ශනොශය වත් අපහසුතාවසට 
පත්ශවසා තිශබනවා. අපි වි ්වාස කරනවා, ඉනැරි අය වැය තුළින් 
ශේ ධීවර කර් ාන්තය ආරක්ෂා කරශගන කටයුතු කරන්න.   

ශේ ශවසාශේ    විශ ේෂශයන්  ස්තුතිවන්ත ශවන පිරිසක් 

ිනටිනවා. අශප් ශසෞඛ්ය අ ාතයාං ශේ ත්, ධීවර අ ාතයාං ශේ ත් 

 හාචාර්ය  ලික් පීරිස්,  හාචාර්ය ඉන්නැක කරුණාතිසක, 

 හාචාර්ය  ශනෝජ් වීරිනංහ, නවදය ආනන්ද විශජ්විර , නවදය 

ශිරානි චන්ද්රිනරි, නවදය චන්දන අතපත්තු ලතුළු නිසධාරි 

කණ්ඩාය  අපට සකස් කරසා දීසා තිශබනවා, පෑලියශගොඩ 

 ත්සය ශවශ ඳ සංකීර්ණය ලතුළු අශන වත් ශවශ ඳ සැල් විවෘත 

ිරීමශේදී අුවග නය ක  යුතු ශසෞඛ්ය ර ශේදය.  අපි ශසෞඛ්ය 

අ ාතයාං ශේ  එ  ර ශේදවසට අුවගතශවසා අශප් රශ ප 

ජනතාවට අව ය ඒ ආරක්ෂාශේ සහතිකය සබා ශදන්න කටයුතු 

කරනවාය ිරයන එක රකා  කරන්නට කැ ැතියි. ශබොශහො  

ස්තුතියි. 

[පූ.භා. 11.30  
 

ගුණ හයරින් ප්රනාන්ු  මහය:ා  
(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

ගරු කථානායකතු නි,  ා හිතන විධියට  අද සභාව කල් 

තබන අවස්ථාශේ කාශසෝචිත ශයෝජනාවක් ත යි අද විපක්ෂය 

විිනන් ශගනැල්සා තිශබන්ශන්. ශේ ශයෝජනාව ශගනැල්සා 

තිශබන්ශන් antigen tests ගැන ශනොශවයි. Antigen test 

ිරයන්ශන් ශේ ිනද්ධිශේ  ශපොඩි කෑල්සක් විතරයි. ශපොඩි 

කසබසයකට ශහේතුවක්ශවසා තිශබන්ශන්, antigen test 

සේබන්ධශයන් ශ ච්චර  ැනැහත්ශවසා කථා කරන්ශන්, ''360º'', 
''වාද පිටිය'' වාශේ වැඩසටහන් නැතිශවයි ිරයන භයටද ිරයන 

එක    ආණ්ඩුශවන් අහන්නට කැ ැතියි.  

ගරු කථානායකතු නි,  ාසයක් ලතු ත සංකාශේ ශකොවිඩ් - 

19 ආසානැතයන් 11,000ිරන් වැඩි වුණා ිරයසායි  ශ යින් 

ිරයන්ශන්.  ඒ සඳහා අශප් රශ ප තිශබන වැඩ පිළිශව  ශ ොකක්දැ 

එක දවසක ිරයනවා, බස්නාහිර ප ාත අරින්න ිරයසා.  හමුදාපති, 

"බස්නාහිර අරින්න එපා" ිරයසා වහනවා. ලඹුල්ශදණිශේ  චූන් 

පාන්කාරයා දැක්ශක් නැහැ  ිරයසා කශඩ් අරිනවා. ශ ොකක්ද, ශේ 

රට යන විධිය, ශ ොකක්ද ශේ නිසධාරින්ට ශවන්ශන්ැ  

නිසධාරියාශේ නිස ලඳු  “පත්තශර් විස්තශර්” වැඩසටහශන් 

ශපන්වසා, ඒ  ුවස්සයාශේ නිස ලඳු  ඔළුශවන් ගසවනවා.  

2491 2492 
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ගරු කථානායකතු නි,    1993 ශදසැේබර්  ාසශේ  16ශවනි 
දා පාර්ලිශේන්තුශේදී  හින්ද රාජපක්ෂ  හත් යා ක  කථාවිරන් 
 ශේ කථාව ආරේභ කරන්නේ.  හින්ද  හත් යා ඒ කථාව 
කරසා තිබුශණ් රජතු ාට ශරනැ වියන්ශනක් ගැන.  හින්ද 
 හත් යා ිරයනවා, ශරනැ වියන්නා රජතු ා  ඟට ලවිල්සා ිරේවා 
ලු, "රජතු නි, ශහොඳ ලඳු ක් තිශබනවා, ලඳගන්නවාද" ිරයසා. 
අන්ති ට බසනශකොට රජතු ා පාශර් ගිහිල්සා තිශබන්ශන් ලඳුේ 
නැතිව. "එ  නිසා, නායකයන්ට ලත්ත තත්ත්වය, රශ ප නිය  
තත්ත්වය, ජනතාවශේ නිය  තත්ත්වය වටහා දී  
ිනයලුශදනාශේ  යුතුක ක් ශවනවා" ිරයසා  හින්ද රාජපක්ෂ 
 හත් යා 1993 ශදසැේබර්  ස 16ශවනි නැන ිරයා තිශබ්.  

ගරු කථානායකතු නි,  සංකාව ගැන එක අතකට හරි 
කනගාටුයි. අපි ශේ ශවසාශේ ශේ ශකොවිඩ්  වසංගතයට මුණණ 
ශදන්නට ඕනෑ ර ශේදය ගැන ශසොයනශකොට, මුළු ශසෝකය   හ 
ජනතාව ජීවත් කරවන්නට ඕනෑ විධිය ශහොයනශකොට, සංකාශේ 
ශකොවිඩ්   ර්දනශේ දී තිශබන්ශන් අමුතු  'ශේේ' ශදකක්. එකක් 
ත යි ත න්ශේ ශද් පාසන විරුද්ධවාදීන්ව යටපත් කරන සටන. 
ශදශවනි එක, නීති කඩසා ත න්ශේ ගජ මිතුරන්ට හේබ කරන්න 
හදා ශදන සටන. ඒ මිස,  හ ජනයා ජීවත් කරන සටන ශනොශවයි 
ගරු කථානායකතු නි. අපි  ශේ  දැක්කා,  ාලිගාවත්ත 
"ෆ්සැ ප"වස ඉන්න දවස් පඩිශයන් කන මිනිස්සු කෑ ගහන හැටි. ඒ 
මිනිසුන්ට එළියට එන්න ශදන්න, කන්න ශදන්න ිරයනවා. [බාධා 
ිරීමේ   

ගරු කථානායකතු නි, ශකොවිඩ් - 19 නිසා පාශර් මිනිසස්ු 
 ැශරනවා. ඒ, වූහාන්වස ශනොශවයි පානුවශර්, උඩුගේශපො , 
ගේපහ. ඒවා ගැන කථා ශනොකර ශේ සභාවට ලවිල්සා ශගොන් 
තර්ක දානවා. [බාධා ිරීම ක්  අශන්!   හත්තශයෝ, අද රෑට 
ඔබතු ාශේ ඔය voice cut එක ටීවී එකට දාසා ශදයි. බය ශවන්න 
එපා. කසබස ශවන්න එපා.  

ගරු කථානායකතු නි, ශ ොකක්ද ශේ antigen කථාවැ [බාධා 
ිරීමේ     ිරයන්නේ, අශප් චන්න ජයසු න ල තිතු ාශේ 
ලියු ක් ගැන.    එය සභාගත කරන්න බසාශපොශරොත්තු වනවා. 
හැබැයි, එහි තිශබන, අව ය ශකොටස් ටිකක් ිරයවන්නේ. ශේ 
ලිපිය යවන්ශන් කාටදැ යවන්ශන්, "Prof. Asitha de Silva, 
Chairman of the National Medicines Regulatory Authority, 
120, Norris Canal Road, Colombo 10. NMRA" ිරයන 
ලිපිනයට. ලිපිය යවන්ශන්, ඔක්ශතෝබර්  ාසශේ  00වන දා. කවුද 
ලිපිය යවන්ශන්ැ    ශනොශවයි. සුදර් න රනීත් ශනොශවයි. 
යවන්ශන්, චන්න ජයසු න ල තිතු ා. The letter dated 20th 
October, 2020 signed by the Hon. (Prof.) Channa 
Jayasumana states, I quote:   

 

"The nature of the complaints mostly received are in the delay of the 
following processes:   

 

Pricing of drugs  
Licence to sell therapeutic goods by retail & wholesale  
Licence to transport therapeutic goods for distribution..."  

කරුණු 6ක් සඳහන් කරනවා. එහි ශ ශහ ත් ිරයනවා, I 

quote:  

"...bringing immense hardship to the clients. Furthermore, even 
before the uprising of COVID-19, the way NMRA handled a low 
number of clients, on a day that is allocated for the public is very 
disturbing."  

එතු ා  ිරයනවා, NMRA එක ලතුශ ේ ශේ ක් තිශබනවා 

ිරයසා. ශේ ලිපිශේ  තිශබන කාරණා ඔක්ශකෝ  ිරයවන්න 

ගිශයොත් කාසය යන නිසා  ා ශ   ලිපිය සාභාග:* කරනවා.   

හැබැයි, එතු ා ශ ශහ  සඳහන වත් කරනවා, I quote: 

"I would like to remind you, at our meeting, one week after 
assuming duties as the State Minister, NMRA provided timelines to 
complete the regulatory process pertaining to local manufacturing 
and the importing of pharmaceuticals."  

චන්න ජයසු න ල තිතු නි, ශේක ඔබතු ාශේ ලියු . [බාධා 

ිරීම ක්   ා ශබොරු ිරයන්ශන් නැහැ. ශේක ඔබතු ාශේ ලිපිය 

ශනොශවයිද ිරයන්නැ [බාධා ිරීම ක්   

 
ගුණ සමහයාචාර්ය  චන්න ජයසුමන මහය:ා  
(ைொண்புைிகு (கபரொசிொியர்) சன்ன  யசுைன)  

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගුණ හයරින් ප්රනාන්ු  මහය:ා  
(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

ඔබතු ා point of Order එකක් නඟන්න. හැබැයි,  ශේ 

ශවසාව ශදන්න.  

 
ගුණ සමහයාචාර්ය  චන්න ජයසුමන මහය:ා  
(ைொண்புைிகு (கபரொசிொியர்) சன்ன  யசுைன)  

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana) 
ගරු කථානායකතු නි,  ශේ න  ිරයසා එතු ා ඒ ලිපිය 

ඉනැරිපත් කරපු නිසා ශේ කාරණය ිරයන්න ඕනෑ.  

ගරු හරින් රනාන්ුව  න්ත්රීතු නි, NMRA එක තු  ිනුව වන 

ර ාදවීේ පිළිබඳ විවිධ පාර් ව්වලින් පැමිණිලි සැබුණා. එය 

නිවැරැනැ කරගැනී  සඳහා ඒ ආයතනශේ  රධානියාට අභයන්තර- 

[බාධා ිරීම ක්   

 

ගුණ හයරින් ප්රනාන්ු  මහය:ා  
(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

ශේ ලියු - [බාධා ිරීම ක්    

 
ගුණ සමහයාචාර්ය  චන්න ජයසුමන මහය:ා  
(ைொண்புைிகு (கபரொசிொியர்) சன்ன  யசுைன)  

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana) 

ඔේ, පැහැනැලිව .  

 
ගුණ හයරින් ප්රනාන්ු  මහය:ා  
(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

හරි, හරි. එච්චරයි. 
 

ගුණ සමහයාචාර්ය  චන්න ජයසුමන මහය:ා  
(ைொண்புைிகு (கபரொசிொியர்)சன்ன யசுைன) 

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana) 

එයට rapid antigen test එකක් ගැන ිරින  සේබන්ධයක් 

නැහැ.  
 

ගුණ හයරින් ප්රනාන්ු  මහය:ා  
(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

 හාචාර්යතු නි, ලති, ලති.  
 

ගුණ සමහයාචාර්ය  චන්න ජයසුමන මහය:ා  
(ைொண்புைிகு (கபரொசிொியர்)சன்ன யசுைன) 

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana) 

එය ආයතනශේ  ර ාදවීේ නිවැරැනැ කරගැනී  සඳහා රාජය 

අ ාතයවරයා හැටියට  ා - [බාධා ිරීම ක්   

2493 2494 

———————————- 
*  පුසා්:කාලනේ :බා ඇ:. 
*  நூல் நிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශේන්තුව 

ගුණ හයරින් ප්රනාන්ු  මහය:ා  
(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

ගරු කථානායකතු නි, එතැන point of Order එකක් නැහැ. 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු හරින් රනාන්ුව  න්ත්රීතු ා, ඔබතු ා කථාව කරශගන 

යන්න. 
 

ගුණ හයරින් ප්රනාන්ු  මහය:ා  
(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

රටට අව ය- [බාධා ිරීමේ  අපි ශබොරුකාරයන් නේ, අශප් 

ශබොරුව අපට ිරයන්න ඉඩ ශදන්න ශකෝ. අශප් ශබොරුව අපට 

ිරයන්න ඉඩ ශදන්න. [බාධා ිරීම ක්  
 

ගුණ චාමර සාම්ප්  දසානායක මහය:ා 
(ைொண்புைிகு சொைர சம்பத் தசநொயக்க) 

(The Hon. Chamara Sampath Dasanayake)  

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගුණ හයරින් ප්රනාන්ු  මහය:ා  
(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

ගරු කථානායකතු නි, අර බසන්න ශකෝ. හරි, point of 

Order එක නඟන්න ඉඩ ශදන්න ශකෝ.  
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔේ, චා ර සේපත් දසනායක  න්ත්රීතු ා. 

 

ගුණ හයරින් ප්රනාන්ු  මහය:ා  
(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 
දැන් කතා කරන්න බසන්න.  
 

ගුණ චාමර සාම්ප්  දසානායක මහය:ා 
(ைொண்புைிகு சொைர சம்பத் தசநொயக்க) 

(The Hon. Chamara Sampath Dasanayake)  

ගරු කථානායකතු නි එතු ා ජනතාවට එච්චර ආදරශයන් 

කථා කරනවා ශන්. ගරු  න්ත්රීතු නි, ඔබතු ා තව  බුවල්සට 

ගියාදැ ශකොශරෝනා හැනැසා -  [බාධා ිරීම ක්  තව  එක දවසක් 

බුවල්සට ආශේ නැහැ.   
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක point of Order එකක් ශනොශවයි. ඔබතු ා ඉඳගන්න. ගරු 

හරින් රනාන්ුව  න්ත්රීතු ා, ඔබතු ා කථා කරන්න. [බාධා ිරීමේ  

 

ගුණ හයරින් ප්රනාන්ු  මහය:ා  
(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

ගරු කථානායකතු නි, ස හර මිනිසුන්ට- [බාධා ිරීමේ  ගරු 

කථානායකතු නි, කරුණාකර සභාව පාසනය කරන්න. 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු චා ර සේපත්  න්ත්රීතු ා, ඔබතු ා ඉඳගන්න. [බාධා 

ිරීම ක්  

ගුණ හයරින් ප්රනාන්ු  මහය:ා  
(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

ගරු කථානායකතු නි, කථාවක් අහසා තිශබනවා ශන්, 
"පිේබුවාට බඩ - ශගේබාශේ නැහැ හැඩ" ිරයසා. [බාධා ිරීම ක්  
පිේබුවාට බඩ - ශගේබාශේ නැහැ හැඩ! ඒ නිසා ඔය වාශේ අයට 
   උත්තර ශදන්ශන් නැහැ. [බාධා ිරීම ක්  ගරු 
කථානායකතු නි, වැදගත්  ාතෘකාවක් ගැන- [බාධා ිරීමේ            
ශේ වියත් මිනිස්සු- [බාධා ිරීමේ  ශේ වියත් මිනිස්සු 
පාර්ලිශේන්තුවට ශගනැල්සා දීපු එශක් රතිවිපාකය ත යි ශේ. 
ගරු කථානායකතු නි, අද මිනිසුන් පාශර්  ැරිසා වැශටන්ශන්  
ශේ වාශේ මිනිසුන් පාර්ලිශේන්තුවට ආ නිසායි. ගරු 

කථානායකතු නි,    ශේ ලිපිය සභාගත කරන්ශන්- [බාධා 
ිරීම ක්  ගරු කථානායකතු නි, එතු ා ශ ච්චර කෑ ගැණවත්, 
එතු ා "ශදරශණ්" නැහැ. පේ! ශ ොකද, හැඩ නැහැ ශන්. බඩ 
විතරයි. ශ ොශ ේ නැහැ. ඒ නිසා එතු ා ''ශදරණට'' එන්ශන් නැහැ. 
ශදරණට එන ක පටියක් ඉන්නවා. ඒකයි ඒ අය කථාවක්වත්  
නැත්ශත්. [බාධා ිරීම ක්  

ගරු කථානායකතු නි, ශ න්න ලත්ත. අවංකව හදවතින් 
අහසා බසන්න. ඔබතු ාත් ශ්රී සංකාශේ පුරවැිනශයක්. ඔබතු ාටත් 
දරුශවෝ ඉන්නවා. ඔබතු ාටත් ර ්න තිශබනවා. [බාධා ිරීමේ  
ශ න්න ශහොර ශසල්ස . අපි ිරයන්නේ, ශහොර ශසල්ස  
ශකොශහො ද වුශණ් ිරයසා.  

ශේ antigen ර ්නය විතරක් ශනොශවයි තිශබන්ශන්, ගරු 
කථානායකතු නි. තවත් අලුත්  ශහොරක ක් ශවනවා. අද    

එයට අදා  ශල්ඛ්නත් සාභාග:* කරනවා. 

ඒ ශහොරක  ත යි, සීනි ශහොරක . [බාධා ිරීම ක්  ගරු 
කථානායකතු නි, සංකාශේ සීනි ශහොරක -  [බාධා ිරීම ක්  ගරු 
කථානායකතු නි, සභාව පාසනය කරසා ශදන්න. ඔබතු ා ඔය 
ආසනශේ  ඉන්න ශකොට, ශ ොකක්ද ශේැ Point of Order එකකට 
ඉඩ ුවන්නා. ශ ොකක්ද, ශේ පාර්ලිශේන්තුවැ [බාධා ිරීම ක්  

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர்அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු  න්ත්රීතු ා, කරුණාකර ඔබතු ාශේ ශේසාශේදී  කථා 

කරන්න. [බාධා ිරීම ක්  ගරු හරින් රනාන්ුව  න්ත්රීතු ා, කතාව 

කරශගන යන්න.  
 

ගුණ හයරින් ප්රනාන්ු  මහය:ා  
(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

ගරු කථානායකතු නි, සංකාව තු  ශේ වන ශකොට සීනි 

ශ ට්රික්ශටොන් පනස්දහසක් ශහොශරන් හංගාශගන ිනටින 

ශකොේපැනියක් තිශබනවා. ඒ ශකොේපැනිය ගැනත් ශහට අනිද්දාට 

න ත් එක්ක  ිරයන්නේ. ගජ මිතුශරක්! ගජ මිතුශරක්! 

එතු න්සා කශඩ් ගියාට, එතු න්සා කෑ ගැණවාට වැඩක් නැහැ. 

එතු න්සා බශේ  ඉන්ශන්.  

   අද ශේ ශදයත් ිරයනවා, ගරු කථානායකතු නි.  හින්ද 
රාජපක්ෂ ිරයන්ශන් ශද් පාසනඥශයක්.  හින්ද රාජපක්ෂ ිරයන 
ශද් පාසනඥයාට උඩින් ශේ මිනිස්සු "සර්" ශගනාවා. [බාධා 
ිරීම ක්     අද ිරයනවා, ''සර්ශේ'' ශේ වාශේ හරක්  

 

[මූලාසානනේ අණ පරිදි ඉව්  කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

2495 2496 

———————————- 
*  පුසා්:කාලනේ :බා ඇ:. 
*  நூல் நிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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නිසා ''සර්'' ශෆේල්, ශෆේල්, ශෆේල්, ශෆේල්! ිරයසා. [බාධා ිරීමේ  ගරු 

කථානායකතු නි, ශ න්න මිනිස්සු. ශේ වාශේ අය නිසා සර් 

ශෆේල්. [බාධා ිරීමේ  ගරු කථානායකතු නි, අන්න, මිරිස්  වඩ්ඩා 

කෑ ගහනවා! [බාධා ිරීමේ  අන්න, පුවක්කාරයා කෑ ගහනවා! 

[බාධා ිරීමේ  අන්න, වැලි ශහොරා කෑ ගහනවා; කිනප්පු ශහොරා කෑ 

ගහනවා! [බාධා ිරීමේ  අශන්, අන්න වියතුන්! [බාධා ිරීමේ  අශන්, 

හැටනව සක්ෂයට ජය ශේවා! [බාධා ිරීමේ  හැටනව සක්ෂයට ජය 

ශේවා! 

 

ගුණ සාංජීව එදිරිමාන්න මහය:ා 
(ைொண்புைிகுசஞ் ீவஎதிொிைொன்ன)  

(The Hon. Sanjeeva Edirimanna) 
ගරු කථානායකතු නි- [බාධා ිරීමේ  

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர்அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු සංජීව එනැරි ාන්න  න්ත්රීතු ා- [බාධා ිරීමේ  ගරු සංජීව 

එනැරි ාන්න  න්ත්රීතු ා, ිරයන්න. 

 
ගුණ හයරින් ප්රනාන්ු  මහය:ා  
(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

ගරු කථානායකතු නි, අවස්ථාව ශදන්න. [බාධා ිරීමේ   

 

ගුණ සාංජීව එදිරිමාන්න මහය:ා 
(ைொண்புைிகு சஞ் ீவ எதிொிைொன்ன)  

(The Hon. Sanjeeva Edirimanna) 
ගරු කථානායකතු නි,  ශේ ර ්නය ශේකයි. 

පහශ ොස්දහශසන් දසදහසක් සුව කරසා ශගදර යවපු එකද "ශෆේල්" 

ිරයසා ිරයන්ශන්ැ පහශ ොස්දහශසන් දසදහසක් සුව කරසා ශගදර 

යවපු එකද ශෆේල්ැ [බාධා ිරීමේ  ඒකද ශෆේල්ැ    [බාධා ිරීමේ  

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු හරින් රනාන්ුව  න්ත්රීතු ා, ඔබතු ා පැටශසන්ශන් නැතිව 

කථා කරන්න.  

 
ගුණ හයරින් ප්රනාන්ු  මහය:ා  
(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

ගරු කථානායකතු නි, ඒ කථා කරපු  න්ත්රීතු ා  ශේ  

ශපශර්දා - 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ඔබතු ා පැටශසන්න යන්න එපා. 

 
ගුණ හයරින් ප්රනාන්ු  මහය:ා  
(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

නැහැ, නැහැ. පැටශසන්ශන් නැහැ. පැටශසන්ශන් නැහැ. 

[බාධා ිරීමේ  එතු ා එශහ  ිරයපු නිසායි ශේක ිරයන්ශන්. [බාධා 

ිරීමේ  එතු ා ස ාජ ජාසවස දාසා තිබුණා, "රතු ඉර" වැඩසටහනට 

යනවා,     ඤ්ශඤොක්කා හදසා මිනිසුන්ට කන්න දීසා එන්ශන් 

ිරයසා. ඔය වාශේ ශගොන් ශජෝක් ද න්න එපා. [බාධා ිරීමේ  

ඉඳගන්න. [බාධා ිරීමේ  ගරු කථානායකතු නි,-  

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ඔබතු ා  ාතෘකාවට අුවව කථා කරන්න. එතශකොට අවුසක් 

නැහැ.  

 

ගුණ හයරින් ප්රනාන්ු  මහය:ා  
(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 
 ාතෘකාවට අුවව කථා කරන්න ශදන්ශන් නැහැ. ශ ොකද, ශේ 

පාර්ලිශේන්තුශේ වියතුන් වැඩියි. ශකොවිඩ්-19 ර ්නයක් නැහැ ලු. 

ශකොවිඩ් ශහොඳට පාසනය ක ා ලු. ගරු කථානායකතු නි, ඔබතු ා 

ඔබතු ාශේ හදවතින් අහන්න. [බාධා ිරීමේ  අද රශ ප තිශබන 

ලත්ත තත්ත්වය ශ ොකක්ද ිරයසා ඔබතු ා ඔබතු ාශේ හදවතින් 

අහන්න. "වැඩ කරන අශප් විරුවා" ිරේවා. [බාධා ිරීමේ  ගරු 

කථානායකතු නි,- 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතු ාට නියමිත කාසයත් දැන් අවසන් ශේශගන යනවා, ශේ 

ඔක්ශකො  එක්ක පැටලිසා. 

 
ගුණ හයරින් ප්රනාන්ු  මහය:ා  
(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 
නැහැ, නැහැ,    කාසය ගන්නේ.  

ගරු කථානායකතු නි,    දැක්කා WHO එශකන්- [බාධා 

ිරීමේ  දැන් නඟපු තර්කයක් ත යි, WHO එශකන් ශේ උපකරණ 

සහතික කරසා තිශබන ශකොට ආශේ ත් verification කරන්න ඕනෑ 

නැහැ ිරයන එක. ගරු කථානායකතු නි, කවුද දන්නවාද එශහ  

ිරේශේැ  [බාධා ිරීමේ   

 
ගුණ මන්ත්රීවරනයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 

තාත්තාද ිරේශේැ  

 
ගුණ හයරින් ප්රනාන්ු  මහය:ා  
(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

නැහැ. තාත්තා ශනොශවයි, ඔයාශේ අේ ා. ගරු 

කථානායකතු නි,- [බාධා ිරීමේ  ශේක අහගන්න. ගරු 

කථානායකතු නි, කවුද දන්නවාද එශහ  ිරේශේැ [බාධා ිරීමේ  

ලශ රිකාවට ඉන්නවා,  "ක සා" ිරයසා උප ජනාධිපතිවරියක්. 

ලශ රිකාවට ක සා. ඒ කථාව ිරේශේ, තුේමුල්ශල් අශප් වි සා. 

ලශ රිකාශේ ක සා, ශ ශහේ තුේමුල්ශල් වි සා! ශ ොකක්ද වි සා 

ිරේශේැ ශපොේපිශයෝ ආවා  නැ පට අස්ශසේ ගහශගන හැංගිසා 

හිටියා. "ශදරණ" ශෂේප් කරගන්න දැන් ලවිල්සා ිරයනවා, rapid 

antigen test kitsවසට verifications ඕනෑ නැහැ ිරයසා. 

ශනොදිරන්! ශ න්න, WHO එශක් ලියු . [බාධා ිරීමේ  ඒ කෑ 

ගහන එක්ශකනාට ශේක ිරයවන්නවත් බැහැ. ශේක ශහොඳ 

ඉංග්රීිනශයන් තිශබන්ශන්.  

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ඔබතු ා  ාතෘකාවට අදා ව කථා කරන්න.  

2497 2498 



පාර්ලිශේන්තුව 

ගුණ හයරින් ප්රනාන්ු  මහය:ා  
(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 
ගරු කථානායකතු නි,    WHO එශක් ඒ ලිපිය සාභාග:* 

කරනවා.  

එහි ිරින  තැනක ිරයසා නැහැ, අශප් සංකාවට හරියන 

විධියට- [බාධා ිරීම ක්  අපිද ශේ ිරයන්ශන්ැ රවි  වමුශද්ස් 

ිරයන්ශන්,    දැ නවදය හරිත අලුත්ශේ ිරයන්ශන්,    දැ ශේ, 

අපි ිරයන  ඟුසක්දැ ඒ ශගොල්සන් ිරයනවා, verifications ඕනෑ 

ිරයසා. උපකරණ සක්ෂ ශදකක් ශගනාවා. ඒ සක්ෂ ශදක 

ශපෞද්ගලික ඉස්පිරිතාසවසට ුවන්නා ිරයනවා.    අභිශයෝග 

කරනවා, ඒ ශගනා සක්ෂ ශදක දීපු ඉස්පිරිතාස, ගත්තු invoice 

එක, ඒ ඉස්පිරිතාශසන් ශගවපු ගණන ිරයන්න ිරයසා. ගරු 

ශසෞඛ්ය ල තිතුමිය,    ඔබතුමියට ගරු කරනවා. කරුණාකර 

පුළුවන් නේ ඔබතුමිය ඒක ඔප්පු කරසා ශපන්වන්න ිරයසා    

ිරයනවා.  

ගරු කථානායකතු නි,  ාර විහිළුව ිරයන්ශන් ශේකයි. ඒ 

සක්ෂ ශදක ශේන්ශන් 5වන දායි. 0දවන දා ශටන්ඩරයක් යනවා.  

අපි ශේක ිරේව නිසායි සංකාව අද ශබ්රුශණ්. ඒ  ගැන කථා 

කරන්න ගියා   දැන් අපට  ඩ ගහනවා.  

ඒක එක ර ්නයක්. සීනි ර ්නය, තවත් එකක්. අශප් ගේවස 

මිනිසුන් කහට ශකෝප්ශප් අතට අරශගන අල්සට සීනි දාසා නැව 

ගාසා කන්ශන්. [බාධා ිරීමේ  නැව ගාසා කන්ශන්. හැබැයි,ශේ අයට  

ගානක් නැහැ. ලයිැ [බාධා ිරීමේ  බඩ පිරිසා. [බාධා ිරීමේ  මිරිස ්

 වඩුදැ මිරිස්  වඩුද ඕනෑැ [බාධා ිරීමේ  

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர்அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
හරි, හරි. ඔබතු ාශේ කථාව කරන්න. 

 

ගුණ හයරින් ප්රනාන්ු  මහය:ා  
(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 
 ැටිද, මිරිස්  වඩුද ඕනෑැ [බාධා ිරීමේ   ැටිද, මිරිස්  වඩුද 

ඕනෑැ [බාධා ිරීමේ  

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர்அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
හරින් රනාන්ුව  න්ත්රීතු ා, ඔබතු ාශේ කථාව කරන්න. ශේ 

ශකොශහේවත් යන ඒවාශේ  පැටශසන්ශන් නැතිව.  

 
ගුණ හයරින් ප්රනාන්ු  මහය:ා  
(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

ගරු කථානායකතු නි,    කථා කශ ේ මිරිස්  වඩු ගැන 

ශනොශවයි.    කථා කශ ේ සීනි ගැන. මිරිස් වඩ්ඩා කථා කරනවා.  

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர்அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ඔබතු ාට නියමිත කාසය දැන් ඉවරයි.  

ගුණ හයරින් ප්රනාන්ු  මහය:ා  
(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

ගරු කථානායකතු නි, වියත්  ශේ ශද් පාසනය-         

[බාධා ිරීමේ     ශද් පාසනඥයන්ට ගරු කරන්න කැ තියි. 

හැබැයි, 'වියත්' ිරයසා ආපු බඩු ටික ශ ොකක්ද කශ ේැ වියත් 

ිරයසා ආපු බඩු ටික ශටෝච් ඉල්ලුවා;  වඩ ඉල්ලුවා; ශටලිශෆෝන් 

ඉල්ලුවා. තව ශකශනක් ''සුදර් න පැණියක්'' ුවන්නා. තවත් 

ශකශනක් ඉන්නවා. එයා නේ ශහොඳ ගුරුවරශයක්, කැසණිය 

පැත්ශත්.    එයාට නේ ගරු කරන්න කැ තියි. එයා ශ ොකක්ද 

පානයක් ශේන්න බැලුවා.  

 
ගුණ මන්ත්රීවරනයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 

සුවධරණි.  

 
ගුණ හයරින් ප්රනාන්ු  මහය:ා  
(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

සුවධරණි. ගරු කථානායකතු නි, ශේ පාර්ලිශේන්තුව, 

ශජෝකර්සා -  

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர்அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ඔබතු ාට නියමිත කාසය දැන් ඉවරයි, ශේ ශකොශහේවත් නැති 

කථාවක්  කරසා.  
 

ගුණ හයරින් ප්රනාන්ු  මහය:ා  
(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

හරි, හරි,    කතාව අවසන් කරන්නේ.  

අපි පැරුවශණ්, අපි  ශෆේල් නිසා ශන්. අපි පැරුවශණ් අපි  ශෆේල් 

නිසා. අපි අද විපක්ෂශේ  කාර්ය භාරය කරමින් ිරයනවා, 'ශේ 

වාශේ  ැන්ටල් තියාශගන ශෆේල් ශවන්න එපා, ජනාධිපතිතු නි' 

ිරයසා. ශහොරකේ කරන ශකොේපැනිකාරයන්ට යට ශවන්න එපා. 

 හ පාරට බැහැසා අවුරුුව ශදකක් යන්න ඉස්ශසල්සා  ආණ්ඩුව 

ශගදර යවනවා. සර් ශෆේල්, සර් ශෆේල්, සර්ශේ ආණ්ඩුව ශෆේල් 

ිරයමින්    නිහඬ ශවනවා.  
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මී ඟට, ගරු නි ල් සාන්සා රාජය ල තිතු ා. [බාධා ිරීමේ  
 

[පූ.භා. 11.43  
 

ගුණ නිමල් ලාන්සාා මහය:ා සග්රාමීය ය මාර්ග හයා අවනධ ෂ 

යටි:ල පහයසුකම් රාජය අමා:යතුමා  
(ைொண்புைிகு நிைல் லொன்சொ - கிரொைிய வீதிகள் ைற்றும் ஏமனய 

உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் இரொ ொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. Nimal Lanza - State Minister of Rural Roads and 
Other Infrastructure)  
ගරු කථානායකතු නි, අද විපක්ෂය විිනන් සභාව කල් 

තැබීශේ අවස්ථාශේ ශගන ආ ශයෝජනාව පිළිබඳව කථා කරන 

අවස්ථාශේදී හරින් රනාන්ුව  හත් යාට පසුව  ට කථා කරන්න 

සැබී  පිළිබඳව    සතුටු ශවනවා. [බාධා ිරීමේ  හරින් රනාන්ුව 

 හත් යා ිරේවා, "පිේබුවාට බඩ ශගේබාට නැහැ හැඩ" ිරයසා. 

හැබැයි ස ාජ ජාසාවස අපි දැක්කා, ඔබතු ාශේ ආදරවන්තිය 

ිරයා තිශබනවා,  "අශන්! ඔයාශේ හැටි    දන්නවා ශන්.  ඔයා 

2499 2500 

———————————- 
*  පුසා්:කාලනේ :බා ඇ:. 
*  நூல் நிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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කෑ ගහන්න එපා" ිරයසා. [බාධා ිරීමේ  එශහ  ිරයන්ශන් 

ඔබතු ාශේ ආදරවන්තිය. අපි ශනොශවයි. [බාධා ිරීමේ  අශන්, 
 නූෂ නානායක්කාර  හත් යා, තමුශසේ  වාශේ    ගැහැණු දාසා ගිය 

 

[මූලාසානනේ අණ පරිදි ඉව්  කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

 ශේ ශනෝනා දාසා ගිශේ  නැහැ;   යින් දාසා ගිශේ   නැහැ. [බාධා 

ිරීමේ  

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නි ල් සාන්සා ල තිතු ා,  ාතෘකාවට අදා ව  කථා කරන්න. 

එතශකොට ර ්නයක්  නැහැ.  

 
ගුණ නිමල් ලාන්සාා මහය:ා  
(ைொண்புைிகு நிைல் லொன்சொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

   අසරණ අහිංසක පවුල් නැති කශ ේ නැහැ. [බාධා ිරීමේ  

පවුල් තුනක් නැති කරපු  නූෂ නානායක්කාර  න්ත්රීතු ා  
[මූලාසානනේ අණ පරිදි ඉව්  කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

දැන් රශ ප  ජනතාව ගැන  කථා කරන්න එනවා. [බාධා ිරීමේ  

අශන්! ඉඳගන්න ශදයිශයෝ. [බාධා ිරීමේ  ගරු කථානායකතු නි, 

  ඟට  ට ිරයන්න තිශයන්ශන්,    පටන් ගන්ශන් ඉතා 

පැහැනැලිව -[බාධා ිරීමේ   

 

ගුණ මනූෂ නානායක්කාර මහය:ා  
(ைொண்புைிகு ைனுஷ நொைொயக்கொர)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

ගරු කථානායකතු නි, එතු ා  ශේ න  සඳහන් කරසා යේ 

කරුණක් සඳහන් ක ා.  ට ිරයන්න තිශබන එක  කාරණාව 

ත යි,     ශේ වැශඩ් හරියට කරනවා. හැබැයි එතු ා තාත්තාත් 

එක්ක එකතු ශවසා ගණිකා නිවාස පවත්වාශගන 
 

[මූලාසානනේ අණ පරිදි ඉව්  කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

හරි. ශබොශහො  ස්තුතියි,   න්ත්රීතු නි.   නි ල් සාන්සා රාජය 

අ ාතයතු ා කථා කරන්න.   
 
ගුණ නිමල් ලාන්සාා මහය:ා  
(ைொண்புைிகு நிைல் லொன்சொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

දැන් ශේ  විපක්ෂය ශකොවිඩ් - 19 වසංගතය ගැන  කථා 

කරන්ශන් ශ ොනවාදැ ජනතාවානැශයෝ   විධියට ත යි එතු න්සා 

කථා කරන්ශන්. හරින් රනාන්ුව  න්ත්රීතු ා අග ැතිතු ාශේ 

උදාහරණයක් ගත්තා ශන්. [බාධා ිරීමේ  හරින් රනාන්ුව 

 න්ත්රීතු නි, තමුන්නාන්ශසේට තාත්තා ිරේවා ශන් "රස්තවාදී 

රහාරයක් එල්ස ශවසා මිනිසුන්  ැශරනවා" ිරයසා. 

තමුන්නාන්ශසේ ඒක ජනතාවට ිරේවාදැ [බාධා ිරීමේ  අද ශ   

ගරු සභාවට ලවිල්සා ශබොරු ශටෝක් ශදන්න එනවා; ිනංහ ශටෝක් 

ශදන්න එනවා. ඡන්දය ඉල්සා ගන්නත් බැරුව බුවල්ශසන් පැනසා 

ආපු  හරින්  රනාන්ුව  න්ත්රීතු ා අද ිනංහ ශටෝක් ශදන්න එනවා. 

[බාධා ිරීමේ  එ  නිසා  ඉතා   පැහැනැලිව අපි ිරයන්ශන් -[බාධා 

ිරීමේ  ඔය ශස ප එශක් ඉන්ශන් කවුදැ [බාධා ිරීමේ  එක ජාතිශේ  

 වරුල්ශසෝ ටික එක අත්ශත් වහසා ඉන්ශන්. [බාධා ිරීමේ   නූෂ 

නානායක්කාර  න්ත්රීතු ා  
[මූලාසානනේ අණ පරිදි ඉව්  කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ශනෝනා  දාසා ගිහිල්සා.  හරින්  රනාන්ුව   න්ත්රීතු ා  

 
 

[මූලාසානනේ අණ පරිදි ඉව්  කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ශනෝනා දාසා ගිහිල්සා. [බාධා ිරීමේ  ඔය කෑ ගහන ඔක්ශකෝ  

ශනෝනසා දාසා ගිය අය. [බාධා ිරීමේ  ශනෝනසා  දාසා ගිය අය අද 

ශේ පාර්ලිශේන්තුවට ලවිල්සා ජනතාව ශවුවශවන් කථා කරනවා. 

[බාධා ිරීමේ  ශනෝනාට සසකන්ශන් නැති මිනිසුන් ජනතාවට 

සසකනවාදැ  

 
ගුණ හයරින් ප්රනාන්ු  මහය:ා  
(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

ගරු කථානායකතු නි, එතු ා  ශේ න  ිරේවා. 

ගරු කථානායකතු නි,    එතු ාට අභිශයෝගයක් කරනවා. 

   වත්තලින් ඡන්දය ඉල්සනවා, පුළුවන් නේ   ඟ ඡන්දය 

නැනසා ශපන්වන්න ිරයන්න. [බාධා ිරීමේ  

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

හරි.  දැන් නි ල් සාන්සා  රාජය ල තිතු නි,  ඔබතු ා කථා 

කරන්න.  
 

ගුණ නිමල් ලාන්සාා මහය:ා  
(ைொண்புைிகு நிைல் லொன்சொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

ගරු කථානායකතු නි, හරින් රනාන්ුව  න්ත්රීතු ාශේ  

අභිශයෝගය  ට භාර ගන්න ශදයක්  නැහැ. ශනෝනා ිරේවා. 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නි ල් සාන්සා  රාජය ල ාතයතු නි, ඔබතු ා  පැටශසන්ශන් 

නැතුව  ාතෘකාවට අදා ව  කථා කරන්න.  
 
ගුණ නිමල් ලාන්සාා මහය:ා  
(ைொண்புைிகு நிைல் லொன்சொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

එතු ාශේ කට, එතු ාශේ වැඩ ගැන ශනෝනා ිරයසා 

තිශබනවා. [බාධා ිරීමේ     ශ ොකටද ඒ ගැන ිරයන්ශන්ැ  

එතු ාශේ ශනෝනා ශන්  ිරේශේ.    ශනොශවයි ශන් ිරේශේ. 

[බාධා ිරීමේ  හරින්ට බැහැ වැඩ -[බාධා ිරීමේ  

 

ගුණ හයරින් ප්රනාන්ු  මහය:ා  
(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

සයිස් එක ශපන්වන්න පස්ස පැත්තට ශපොඩ්ඩක් එනවාදැ  
[මූලාසානනේ අණ පරිදි ඉව්  කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

2501 2502 



පාර්ලිශේන්තුව 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

හරි. ඒ ලති,  න්ත්රීතු නි.  නි ල් සාන්සා  රාජය ල තිතු ා 

කථා කරන්න. 
 
ගුණ නිමල් ලාන්සාා මහය:ා  
(ைொண்புைிகு நிைல் லொன்சொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

ලයිැ ඔබතු ාට රන්ජන් රා නායක   න්ත්රීතු ාශේ  ශසශඩ් 

තිශබනවාදැ [බාධා ිරීමේ  හරින් රනාන්ුව   න්ත්රීතු නි, ඔබතු ාට 

frontside, backside ශදක  ඕනෑදැ  
[මූලාසානනේ අණ පරිදි ඉව්  කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
[බාධා ිරීමේ  ලයිැ ඔබතු ාට ශනෝනා පරිස්සේ කර ගන්න තිබුණා 

ශන්. ඔබතු ාට ඔබතු ාශේ ශනෝනා පරිස්සේ කර ගන්න බැරි 

වුණා. අපි ර ්නයක් නැතුව අශප් ශනෝනසා පරිස්සේ කරශගන 

ඉන්ශන්. එ  නිසා ඔබතු ා අපට පස්සට එන්න ිරයන්න ඕනෑ 

නැහැ. [බාධා ිරීමේ  ඔබතු ා ඔබතු ාට කර ගන්න පුළුවන් ශද්වල් 

පස්ශසේ කර ගන්න. [බාධා ිරීමේ   ශනෝනසා  අත හැරපු,   යි අත 

හැරපු එක ජාතිශේ   වරුල්ශසෝ ටික එකට වහසා  ඉන්නවා. [බාධා 

ිරීමේ  සජ්ජයි. සජ්ජයි.  

ශකොවිඩ් - 19 වසංගතය ගැන කථා කරද්දී ඉතා පැහැනැලිව -

[බාධා ිරීමේ   නූෂ නානායක්කාර  න්ත්රීතු ාට තරහ යනවා. ලයි 

ඒැ [බාධා ිරීමේ      ලියසා තියා ගන්නේ. හතරවැනි  ශනෝනාත් 

ඔබතු ා අත හරිනවා,  නූෂ නානායක්කාර  න්ත්රීතු නි. 
[මූලාසානනේ අණ පරිදි ඉව්  කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
අපි ශනෝනසා අත හැරිශේ  නැහැ. [බාධා ිරීමේ  තමුන්නාන්ශසේසා 

 ට කථා කරන්න  ුවන්නා නේ ඒවා  ගැන    කථා කරන්ශන්  

නැහැ.  

ගරු කථානායකතු නි, එතු න්සා උදාහරණ ශදකක් 

ශගනාවා. 
 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නි ල් සාන්සා  න්ත්රීතු ා. Order, please! 

 
ගුණ නිමල් ලාන්සාා මහය:ා  
(ைொண்புைிகு நிைல் லொன்சொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

උදාහරණ ශදශකන් එකක් ත යි, අග ැතිතු ාශේ උදාහරණය. 

ශ ොකක්ද එතු න්සා ශගනා  උදාහරණයැ  

 
ගුණ මනූෂ නානායක්කාර මහය:ා  
(ைொண்புைிகு ைனுஷ நொைொயக்கொர)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

ගරු කථානායකතු නි- 
 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශේ  න්ත්රීවරුන් ිනයලුශදනා - 

ගුණ නිමල් ලාන්සාා මහය:ා  
(ைொண்புைிகு நிைல் லொன்சொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

රහාරයක්  ිනද්ධ ශවනවා ිරයසා හරින් රනාන්ුව   න්ත්රීතු ාට 

තාත්තා ිරේවා නේ එතු ා එය ජනතාවට ිරයන්න ඕනෑ ශන්ද 

ිරයසා අපි අහනවා. [බාධා ිරීමේ   හරින් රනාන්ුව  න්ත්රීතු ාශේ 

තාත්තා ිරේවා, -[බාධා ිරීමේ  රසත්වාදී රහාරයක් එල්ස ශවනවා 

ිරයසා. එශහ නේ එතු න්සාට එ  රහාරය නවත්වන්න තිබුණා. 

මිනිසුන් 300ක් අමු අමුශේ  ැශරනතුරු ශගදර ගිහිල්සා සැපට 

නිදා ගත්ත හරින් රනාන්ුව  අද ජනතාව ශවුවශවන් කථා කරනවා. 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! 
 

ගුණ නිමල් ලාන්සාා මහය:ා  
(ைொண்புைிகு நிைல் லொன்சொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

සජජ්යි  හත්තශයෝ. තමුන්නාන්ශසේසා ගැන  ට සජ්ජයි.  
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු  න්ත්රීතු න්සා ශත්රුේ ගන්න. ශේ විවාදය රට පුරා  

ඉන්න ජනතාව බසාශගන ඉන්නවා. නේබුකාර විධියට  ශ ය 

කරශගන යන්න. 
 

ගුණ නිමල් ලාන්සාා මහය:ා  
(ைொண்புைிகு நிைல் லொன்சொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

ගරු කථානායකතු නි. ශ   විවාදශේ දී ශකොවිඩ් - 19 

වසංගතය ගැන කථා කරන්න ත යි    අද ශ   ගරු සභාවට 

ආශේ. ශකොේඩ් - 19 ිරයන්ශන් ශගෝලීය වසංගතයක්.  
 

ගුණ මනූෂ නානායක්කාර මහය:ා  
(ைொண்புைிகு ைனுஷ நொைொயக்கொர)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

ගරු කථානායකතු නි,- 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 නූෂ නානායක්කාර  න්ත්රීතු ා කථා කරන්න. 
 

ගුණ මනූෂ නානායක්කාර මහය:ා  
(ைொண்புைிகு ைனுஷ நொைொயக்கொர)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

ගරු කථානායකතු නි, ශ   විවාදශේ දී  අපි ශකොශරෝනා 

වසංගතය සේබන්ධශයන් ත යි කථා කරන්ශන්. ඒ වාශේ  

ශකොවිඩ් - 19 වසංගතය ශහේතුශවන් රටට ලති ශවසා තිශබන 

ර ්නය පිළිබඳව ත යි හරින් රනාන්ුව  න්ත්රීතු ාත්  කථා කශ ේ. 

හැබැයි, අපි ඒ ගැන කථා කරනශකොට එතු ා කථා කරන්ශන් 

ශනෝනසා පිළිබඳ ර ්න. [බාධා ිරීමේ   
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක ත යි    ිරේශේ. 
 

ගුණ මනූෂ නානායක්කාර මහය:ා  
(ைொண்புைிகு ைனுஷ நொைொயக்கொர)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

ලයි  අවිචාර  විධියට ශේ වාශේ - [බාධා ිරීමේ   

2503 2504 
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ගුණ නිමල් ලාන්සාා මහය:ා  
(ைொண்புைிகு நிைல் லொன்சொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

ගරු කථානායකතු නි, ශසෝකශේ  ජනතාව බිලියන ද.0ක් 

ඉන්නවා.  

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශේ රට  ඔබතු න්සා නැහා බසාශගන ඉන්නවා.  

 
ගුණ නිමල් ලාන්සාා මහය:ා  
(ைொண்புைிகு நிைல் லொன்சொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

ගරු කථානායකතු නි, ශකොවිඩ් - 19 රචලිත ශවන්න ඕනෑය, 

ශකොවිඩ් - 19 ශරෝගින් වැඩි ශවන්න ඕනෑය, මිනිසුන්  ැශරන්න 

ඕනෑය ිරයසා අපි රාර්ථනා කරන්ශන් නැහැ. එශහ  රාර්ථනා 

කරන එක  කණ්ඩාය  ත යි විපක්ෂ ශේ  ිනටින ශේ කණ්ඩාය .   

මිනිසුන්  ැශරනවා නේ, ආර්ථිකය විනා  ශවනවා නේ, කඩවල් 

ිනයල්ස  වැශහනවා නේ ශේ ශගොල්ශසෝ හරි ආසයි. ශසෝකශේ  

ිරින  ශකශනක් ශ යට කැ ැති ශවන්ශන් නැහැ. ශ ොකද, අද 

ස හර අයට ශකොවිඩ් - 19 නිසා ත න්ශේ දරුවා බසන්න යන්න 

බැහැ, සංචරණය සී ාශවසා තිශබනවා. ඔක්ශකො  flight බි  

තිශබන්ශන්. Factories ිනයල්ස  වැහිසා තිශබනවා. සැශබන 

ආදාය  -  

 

ගුණ තුෂාර ඉඳුනිල් අමරනසා න මහය:ා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரகசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ගරු කථානායකතු නි, ීමති ර ්නයක් ඉනැරිපත් කරන්න 

තිශබනවා. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අ රශසේන  න්ත්රීතු නි, ඔබතු ාශේ ීමති 

ර ්නය ශ ොකක්දැ 
 

ගුණ තුෂාර ඉඳුනිල් අමරනසා න මහය:ා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரகசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ගරු කථානායකතු නි, අද කථා කරන  ාතෘකාව ශකොවිඩ් - 

19. එතු ා අපට ශචෝදනා කරනවා. සුදර් නී රනාන්ුවපුල්ශල් 

 ැතිනිය ත යි  ැතිවරණය ශවසාශේ ිරේශේ, - 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එය ීමති ර ්නයක් ශනොශවයි.   
 

ගුණ නිමල් ලාන්සාා මහය:ා  
(ைொண்புைிகு நிைல் லொன்சொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

ගරු කථානායකතු නි,  ා ශේ කාරණය ඉතා   පැහැනැලිව 

ිරයන්න ඕනෑ. [බාධා ිරීමේ  විපක්ෂය ශ ොකක්ද ිරයන්ශන්ැ 

"ශගෝඨා ශෆේල්" ිරයනවා. [බාධා ිරීමේ  යුද්ධය කරන කාසශේ දීත් 

ඕනෑ ශගොශන වට යුද්ධ කරන්න පුළුවන් ිරයසා ශේ සභාශේ ිනටින 

ිරරිලල්ස  න්ත්රීතු ා ත යි ිරේශේ. අලි ංකඩ යනවා  ිරයසා 

පා ංකඩ යනවාය ිරේවා, ිරලිශනොච්චි යනවා  ිරයසා  ැදවච්චි 

යනවාය ිරේවා. එශහ  ිරයපු ශස ප එක ත යි ඒ පැත්ශත් 

ඉන්ශන්. හැබැයි, අවුරුුව 30ක් තිස්ශසේ නැනන්න බැරි වුණු යුද්ධය 

ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ  ැතිතු ා නැනවසා ුවන්නා. ඒ වාශේ  

ශකොශරෝනා වසංගතශේ  ප මුවන රැල්ස ආපු ශවසාශේ ශගෝඨාභය 

රාජපක්ෂ  ැතිතු ා එය නැනවසා ුවන්නා. ශකොවිඩ් - 19 ශදවන 

රැල්ශල්  වගකී ත් අපි ගන්නවා. අපි ශකොවිඩ් - 19 වසංගතය අව  

කරනවා. අපි ශකොවිඩ් - 19 ශේ රටින් තුරන් කරනවාය ිරයන එක 

පැහැනැලිව ිරයනවා. හැබැයි, තමුන්නාන්ශසේසා එක වග කී ක් 

ගත්ශත් නැහැ. පාස් ව ඉරිදා රහාරශයන් මිනිසුන් 300ක්  ැරුණා  

තමුන්නාන්ශසේසා වගකී  ගත්ශත් නැහැ. අරණායක සා සර 

කන්ද නාය ගියා  තමුන්නාන්ශසේසා වගකී  ගත්ශත් නැහැ, 

සාසාව කඳවුර ගිනි ගත්තා  තමුන්නාන්ශසේසා වගකී  ගත්ශත් 

නැහැ, ශකොශ ොන්නාශේ  වණු කන්ද නාය ගියා  

තමුන්නාන්ශසේසා වගකී  ගත්ශත් නැහැ. [බාධා ිරීමේ  ආණ්ඩුවක් 

විධියට අපි වගකී  ගන්නවා. ශසෝකශේ  ශකොවිඩ් වසංගතය අව  

කරපු රටවල් අතරින් අපි ඉනැරිශයන්  ඉන්නවා. ඒ නිසා අපි ඉතා   

පැහැනැලිව ිරයන්න ඕනෑ, - 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු රාජය ල තිතු නි, ඔබතු ාට නියමිත කාසය අවසානයි. 

 
ගුණ නිමල් ලාන්සාා මහය:ා  
(ைொண்புைிகு நிைல் லொன்சொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

එතු න්සා ආණ්ඩු කරද්දී ගූගල් බැලුන් යවනවා  ිරේවා. ශකෝ 

ගූගල් බැලුන්ැ හන්නැ හන්නැ ගණශන් WiFi ශදනවා  ිරේවා. [බාධා 

ිරීමේ  ආශයත්  ශගන් අහගන්න එපා.  ුවෂ නානායක්කාර 

 න්ත්රීතු ා  ශගන් අහගන්න එපා. තමුන්නාන්ශසේ ගැන  ා 

ශහොඳට දන්නවා. [බාධා ිරීමේ  

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතු ාට නියමිත කාසය අවසානයි. ශබොශහො  ස්තුතියි.  

මී ඟට ගරු එස්.එේ.  රික්කාර්  න්ත්රීතු ා.  

    

ගුණ නලින් බණ්ඩාර ජයමහය මහය:ා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர  யைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Member, what is your point of Order? 
       

ගුණ නලින් බණ්ඩාර ජයමහය මහය:ා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர  யைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු කථානායකතු නි, ස්ථාවර නිශයෝග අුවව ඔබතු ාට 

බසය තිශබනවා, ශේ සභාශේ පාවිච්චි කරන ශනොගැ ශපන වචන 

හැන්සාඩ් වාර්තාශවන් ඉවත් කරන්න. "ශේ 005  හැඳි ගෑවියං" 

ිරයසා ිරයන්ශන් ශ වැනි අනව ය කථා ක ා යි. ශේ වචන 

ඉවත් කරන්න. ගැහැුව ගැනයි, ශනෝනසා ගැනයි, ගණිකා  ඩේ 

ගැනයි, සයිස ් එක ගැනයි ිරයපු ඒවා ඔබතු ා හැන්සාඩ් 

වාර්තාශවන් ඉවත් කරන්න. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එවැනි වචන හැන්සාඩ් වාර්තාශවන් ඉවත් කරනවා. ශබොශහො  

ස්තුතියි. ගරු එස්.එේ.  රික්කාර්  න්ත්රීතු ා කථා කරන්න. 
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ගුණ එස්ා.එම්. මරික්කාර් මහය:ා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ගරු කථානායකතු නි, ශකොවිඩ් - 19 සේබන්ධව අද නැන 

පවත්වාශගන යන ශේ විවාදශේ දී අපි ඉතා  පැහැනැලිව ිරයන්න 

ඕනෑ, ශේ ආණ්ඩුව බසයට පත් වුණු දවශසේ ඉඳසා කයිය ගහන්න 

සූරයන් ිරයසා. ශේ රශ ප  ැතිවරණය පවත්වා තුශනන් ශදකක 

බසයක් සබාගන්න ඕනෑ නිසා දූපත් රටක් වුණු ශේ රට විවෘතව 

තැබුවා. ඒ නිසා ත යි ශකොවිඩ් - 19 ප මුවන රැල්ස ලති වුශණ්. 

 ට පස්ශසේ අශප් හමුදාවයි, ශසෞඛ්ය අං යි ඒ කාර්ය භාරය හරිහැටි 

ඉටු කරසා එය ජයග්රහණය ක ා , ඒශක් ස වණු ද ාශගන, 

  ඟට කයිය ගහන්න ගත්තා, "ඉතාලියයි, ිනංගප්පූරුවයි කරන 

විධිය  ට ිරයසා ශදන්න එන්න එපා.  ා කරපු විධිය ඉශගන 

ගන්න"යි ිරයසා. ඒ කරපු හරිය දැන් ශපශනනවා.  ාස 

එකහ ාරකට ශරෝගීන් 11,000ක් වැඩිශවසා තිශබනවා.  

අද ශකො ඹ නගරශේ  ජනගහනය සක්ෂ 6ක් ඉන්නවා. ඒ අය  

ශරෝගය සේබන්ධශයන් test ක ා   සක්ෂ 6න් ිනයයට 5කට වැඩි 

පිරිසකට ශරෝගය positive ශවනවා. ශ ය  ා ිරයන එකක් 

ශනොශවයි, ශකො ඹ නගර සභාශේ Dr. Ruwan Wijayamuni 

ත යි ිරයන්ශන්. ඒ වාශේ , ශකො ඹ නැස්ත්රික් සේබන්ධීකරණ 

කමිටු රැස්වීශේදී, ශකො ඹ නැස්ත්රික් නවදය නිසධාරිතු ා ිරේවා, 

නාටාමිවරුන්ශගන් ිනයයට 05ක් වැනි පිරිසකට ශකොවිඩ්  - 19 

ශරෝගය ආසාදනයශවසා තිශබනවාය ිරයසා. අද ශකො ඹ 

නගරශේ  ශද ටශගොඩ, උතුරු ශකො ඹ, ශකොශ ොන්නාව යන 

රශද් වස තිශබන  හල් නිවාස වසා ද ා තිශබනවා. ඒ අයට 

සංචරණ සී ා පැශනේවා නේ,    හරිහැටි ක  නාකරණය කරසා 

ඒ මිනිසුන්ශේ ශගදරට බඩු  ල්සක් යවන්නශකෝ. ඉස්සරහ 

ශගවල්වසටවත් යන්න එපා ිරේවා.  ා  ඟ වීඩිශයෝ එකක් 

තිශබනවා. තමුන්නාන්ශසේසාට එය ශපන්වන්න පුළුවන්.  ශේ  

උතුරු ශකො ඹ 'ශ ත්සඳ ශසවණ'  හල් නිවාසශේ  ජනතාවට 

බඩගින්ශන් දරුවන් අඬනශකොට බිස්ක ප එකක්, ිරරිපිටි පැක ප 

එකක් ශදන්න බැරි වුණා. ඒත් ඒක ක  නාකරණය ක ා  ිරයසා 

කෑ ගහනවා.  

  ඟට තවත් ිනද්ධියක් ශවනවා, ගරු කථානායකතු නි. 

විශ ේෂශයන්  ශකො ඹ නගරශේ  මිනිසුන් ශගවල්වස ලද වැටිසා 

 ැශරනවා, ශරෝහල්වසට ලවිල්සා  ැශරනවා. ඒ  රණ සහතිකය 

ලියනවා, ශකොවිඩ් - 19 ශරෝගශයන්  ැරුණා  ිරයසා. හැබැයි, 

ශසෞඛ්ය අ ාතයාං ශේ  ශල්ඛ්නයක ඒ ගැන සඳහන් ශවන්ශන් 

නැහැ. රාශද්ශීය සභා  න්ත්රීවරය වශේ බිරිඳශේ  ල්ලි ශකශනක් 

 ශේ , ශපශර්දා  ැරුණා. ඔණටත් කශ ේ ඒ විධියට යි. එශහ  

කරසා, "අශප්  රණ අුවපාතය ඉතා අඩුයි" ිරයසා ශහණ කයියක් 

ගහනවා. ලත්ත ව ශයන්  එතු න්සා කයිය ගහන්න නේ 

ශූරශයෝ. ගරු කථානායකතු නි, වියත්තු ටිකක් එකතු ශවසා ශේ 

ආණ්ඩුව ශගන යනවා. එතු න්සා ශේ රට තාක්ෂණශයන්, 

විදයාශවන් ඉහ  තැනකට ශගශනනවා  ිරේවත්, අද මිතයාශවන් 

ක ශගඩි ගඟට අත හැරසා, ඒලියන්ත වයි පශේ පැණිශයන් රට 

සුවපත් කරන්න යනවා. ශ න්න ශේ වාශේ ශබොරු ආණ්ඩුවක් 

ත යි තිශබන්ශන් ිරයන එක අද ඉතා පැහැනැලිව ශපශනන්න 

තිශබනවා.  

 ශේ  ශපශර්දා "සර්" ිරයනවා අපි දැක්කා, "රස්තවාදයක් නේ, 

යුද්ධයක් නේ ඉවර කරන්න තිබුණා. ශේක  ට වැඩිය ශවන එකක් 

ශන්" ිරයසා. දැන් බැරි බව, ශෆේල් බව ශත්රුේ අරශගන 

තිශබනවා. ගරු කථානායකතු නි,  ශේ  ශපශර්දා ජනාධිපති  ාධය 

අං ශයන් අ ාතයාං වසට නිශේදනයක් යවනවා, ශේ අවුරුද්ශද් 

ක  වැඩ ටික විනාඩි තුනිරන් එවන්න ිරයසා. ශවනදාට 

අවුරුද්දකට ට්රිලියනයයි ණය ගත්ශත්.  කරපු වැඩ ටික ගැන 

ිරයන්න ගිශයොත් ශේ අවුරුද්ශද් පාසේ, වරායවල්, ගුවන් 

ශතොටුශපො වල් හදන්ශන් නැතිව ට්රිලියන ශදකක් පඩි ශගවන්නයි, 

ණය ශගවන්නයි අරශගන තිශබන හැටි ිරයන්න ත යි මුදල් 

අ ාතයාං යට ිනද්ධ ශවන්ශන්. සීතා ශනෝනාට ශටෝච් එකයි, 

හෑන්ඩ් බෑේ එකයි,  වශඩයි ගැන ත යි ිරයන්න ශවන්ශන්. ඒ 

වාශේ  කෘෂිකර්  අ ාතයාං යට ිරයන්න ශවන්ශන් ශ ොනවාදැ 

ශපොශහොර නැතිව ශගොවීන් උද්ශඝෝෂණය කරන එක. ධීවර 

අ ාතයාං යට ිරයන්න ශවන්ශන් ශ ොකක්දැ පෑලියශගොඩ  ාළු 

ශවශ ඳ සැශල් ශකොශරෝනා ශපො වරක් හදසා අද මුළු සංකාව 

පුරා  තිශබන quarantine  ධයස්ථාන ධීවරයන්ශගන් පිරිසා 

තිශබන එක ගැන. අධයාපන අ ාතයාං යට ිරයන්න ශවන්ශන් 

ශ ොකක්දැ ජාතික පාසල් 103ක් ශේ අවුරුද්ශද් හදනවා ිරේවා. 

අඩු  තරමින් ශේ අවුරුද්දට ඒ එකක් ගැස ප කරසා නැහැ. ඒ 

නිසා,  - 

 
ගුණ කංචන විනේනසා කර මහය:ා 
(ைொண்புைிகு கஞ்சன விக கசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ගරු කථානායකතු නි, ගරු එස්.එේ. රික්කාර්  න්ත්රීතු ා 

වැරැනැ රකා යක් ක ා, ධීවර අ ාතයාං ශයන් පෑලියශගොඩ 

 ත්සය ශවශ ඳ සැශල් ශකොශරෝනා ශපො වරක් නිර් ාණය ක ා 

ිරයසා. එතු ාට    ිරයනවා, කවුරුවත් ශපො වරු නිර් ාණය 

කරසා නැහැ ිරයසා. ඔබතු ා දන්ශන් නැති ශද්වල් කථා කරන්න 

යන්න එපා. ඒක නිවැරැනැ කරන්න. 

 

ගුණ එස්ා.එම්. මරික්කාර් මහය:ා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ශපොඩ්ඩක් ඉන්න.  ශේ කථාව ඉනැරියට කර ශගන යන්න ඉඩ 

ශදන්න.   ඟට,    ිරයන්න යන්ශන් අශප් ශජොන්ස්ටන් රනාන්ුව 

ල තිතු ා ගැනයි. ඒක එතු ාශේ වැරැද්දක් ශනොශවයි. එතු ාට 

ර ාණවත් මුදල් සබා දීසා නැහැ. දැන්  හා  ාර්ග අ ාතයාං යට 

ිරයන්න ශවන්ශන් ශ ොකක්දැ  හා  ාර්ග අ ාතයාං ශයන් 

ශනොශවයි පාර හැුවශේ. ඔබතු ාශේ ආසනය ිර පටුව තිශබන 

ිනංහරාජය කපසා පාරක් හැුවවා. ඒකට ත යි අද පරිසරශේදීන්ශේ 

විශරෝධතාව තිශබන්ශන්.  ාස 6ක් ගිශේ  නැහැ, ඒ පාර දැන් 

සේපූර්ණශයන්  කැඩිසා ගිහිල්සා තිශබනවා.  එහි ඡායාරූප 

තිශබනවා,  ඕනෑ ශකශන වට අව ය නේ සබා ශදන්න පුළුවන්.  

ගරු කථානායකතු නි, ඒ නිසා තුශනන් ශදකක බසය තිබුණත්, 

69 සක්ෂයක් ඡන්දය ුවන්නත්, විින වන ආණ්ඩුර  වයවස්ථා 

සංශ ෝධනය සේ ත කර ගත්තත්, බැරි එක්ශකනාට බැහැ  

ත යි. ලත්තට  එය එතු ාශේ වැරැද්ද වත් ශනොශවයි. ශ ොකද 

ජනාධිපතිවරණයට කලින් ආර්ථිකය ගැන අහනශකොට අයියා නැහා 

බසන හැටි අපි දැක්කා. විශද්  රතිපත්තිය ගැන අහනශකොට බි  

බසාශගන ිනටියා. අධයාපනය ගැන අහනශකොට හිනා වුණා.  කථා 

කශ ේ  රස්තවාදය ගැනයි, ආරක්ෂාව ගැනයි විතරයි.  ඒ නිසා, 

බැරි ශකනාට බැහැ  ත යි ිරයන එක ඔප්පු ශවසා ඉවරයි.  

ගරු කථානායකතු නි, ශේ    ිරයන එකක් ශනොශවයි. 

රුණණු වි ්වවිදයාසය ක  සමීක්ෂණයකට අුවව එතු න්සාට  

හිතවාදී "අරුණ" පුවත් පශත් පසුගිය 9වැනි දා ශේ ගැන සඳහන් 

කර තිබුණා. අද සංකාශේ නැග  ශපෝලි  තිශබන්ශන් ශකොශහේදැ 

Food City එකට, සමුපකාරයට, කඩවසට ශනොශවයි.  බඩු උකස් 

තබන්නයි. මිලියන 643ක බඩු උකස් තබසා. ඒ වාශේ  ශේ රශ ප,  

 

ගුණ සාංජීව එදිරිමාන්න මහය:ා 
(ைொண்புைிகு சஞ் ீவ எதிொிைொன்ன)  

(The Hon. Sanjeeva Edirimanna) 

ගරු  න්ත්රීතු නි, ඒ පිළිබඳව නිවැරැනැ ිරීම ක් පණශවනි දා එ  

පුවත් පශත්  ප වුණා. ඔබතු ා වැරැනැයි. [බාධාිරීම ක්  අශන්! 

යන්න  න්ත්රීතු ා. ශබොරු ිරයන්න එපා.  
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ගුණ එස්ා.එම්. මරික්කාර් මහය:ා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

 ශේ ශවසාව ගරු කථානායකතු නි. 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතු ාත් අුවන්ශේ ශවසාවට  හානි ක ා. 
 

ගුණ එස්ා.එම්. මරික්කාර් මහය:ා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ගරු කථානායකතු නි, “අරුණ” පුවත් පශත් සඳහන්ව තිශබන 
රවෘත්තිශේ   තිශබනවා, අද රශ ප ජනතාවශේ පවුල්වලින් ිනයයට 

64කට ආදායේ අඩු ශවසා තිශබනවා ිරයසා. ිනයයට 7කට 
සේපූර්ණශයන්  ආදාය  නැති ශවසා තිශබනවා. ඒ විතරක් 

ශනොශවයි, ිනයයට 41ක් ශරඩි ප කාඩ් බිල් ශගවන්ශන් නැති 

තත්ත්වයට පත්වී තිශබනවා. ිනයයට 45ක් රජශයන් උදවු 
බසාශපොශරොත්තු ශවනවා. ඒ ශ ොනවාටද දන්නවාදැ ණය වාරික 

ශගවී  සහ බිල්පත් ශගවී ට. ඒ   පට ට අද ශේ රශ ප ආර්ථිකය 
 වඩු ප පටේ කර ද සා, ශසෞඛ්ය ක්ශෂේරය විනා  කරසා, නැයුණු 

රාජයයක් ශවුවවට මිතයාව රජ කරන රාජයයක් බවට පත් කර 
තිශබනවා.  එක ල තිවරය ව ිරයනවා    දැක්කා,  පිටරට ඉඳසා 

පිරිස  ශගශනන එක ර ාුවකූසව කරශගන යනවාය ිරයසා. ගරු 

කථානායකතු නි,     වගකීශ න් ිරයන්ශන්. UL226 ගුවන් 
යානය ඔක්ශතෝබර්  ස 7වැනි දා ඩුබායි ගුවන් ශතොටුශපොශ ේ ිනට 

රාත්රී 10.55ට ඒ ට නියමිතව තිබුණා. ශේ වසංගතය වසන්තයක් 
කරගත්, ගජ මිතුරන්ට සසකන ආණ්ඩුව එක ගජ මිතුශර වශේ 

ශකොේපැනියට එන්න ඉන්න අයට, quarantine centre එකට 
155,000ක් සහ SriLankan Airlines ticket එකට රුපියල් 

61,000ක් ශගවා තිශබනවා. නමුත්, Airport එකට එනශකොට 

flight එක නැහැ. අද ඒ ඉශගන ගන්න ගිය දරුවන් සහ ස හර 
ගෘහ ශසේවක ශසේවිකාවන් රස්සාශවන් අයින් ශවසා, boarding 

placesවලින් අයින් ශවසා, ගුවන් ශතොටුශපො වසට ශවසා 
ඉන්නවා.  

ගරු කථානායකතු නි,  ා තව එක කාරණයක් ිරයන්න ඕනෑ. 
ඡන්දයට කලින් තනි ිනංහස ශබෞද්ධ ආණ්ඩුවක් හදනවා ිරයසා 

ත යි එතු න්සා බසයට ආශේ. තනි ිනංහස ශබෞද්ධ ආණ්ඩුවක් 

හදනවා ිරයසා බසයට ආපු ශේ ිනංහස ශබෞද්ධ ආණ්ඩුව අද 
ශකොශරෝනාවලින් මිය යන ශබෞද්ධයන්ට පාංශුකූසය ශදන්න බැරි 

තත්ත්වයට පත් කරසා තිශබනවා. ඒ වාශේ  ශේ ආණ්ඩුව - 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශබොශහො  ස්තුතියි.  ඔබතු ාට නියමිත කාසය ඉවරයි.  
 

ගුණ එස්ා.එම්. මරික්කාර් මහය:ා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ගරු කථානායකතු නි, තව  ශපොඩි ශවසාවක් ශදන්න. තත්පර 

30ක් ශදන්න.  

ශේ ආණ්ඩුව පාස් ව රහාරය ශපන්වසා කශතෝලිකයන්ශේ 

සහශයෝගය ගත්තා. අද ශකොශරෝනා නිසා මිය යන 

කශතෝලිකයන්ශේ ශද්හ  භූ දානය කරන්න අවස්ථාව නැහැ. 
ජාතීන් ශබදසා, ආගේ ශබදසා, වර්ග ශබදසා. වැඩිය ඕනෑ නැහැ, 

අලි සබ්රි ල තිතු ාටත් ඒ පැත්ශත් ඉඳශගන ජාතිවාදයට මුණණ 
ශදන්න ිනුවශවසා; අන්තවාදයට මුණණ ශදන්න ිනුවශවසා. අශප් 

ච ල් රාජපක්ෂ ල තිතු ා ලවිල්සා ිරයනවා, කැබින ප  ණ්ඩසය 
තීන්ුවවක් ගත්තා ිරයසා - 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මී ඟට, ගරු රසන්න රණතුංග ල තිතු ා.  

 

ගුණ එස්ා.එම්. මරික්කාර් මහය:ා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ගරු කථානායකතු නි,  ශේ කථාව ඉවර කරන්න ඉඩ 

ශදන්න ශකෝ. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතු ාශේ කථාවට විනාඩි හතරක් වැඩිපුර අරශගන 

තිශබනවා.   

 

ගුණ එස්ා.එම්. මරික්කාර් මහය:ා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

අයිශයෝ!  ාර කථානායක ශකශනක්.  

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතු ා විනාඩි හතරක් වැඩිපුර ගත්තා.  

[පූ.භා.11.59  
 

ගුණ ප්රසාන්න රණතුංග මහය:ා සසාංචාරක අමා:යතුමා  
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரைதுங்க - சுற்றுலொத்துமற அமைச்சர்) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga - Minister of Tourism) 
ගරු කථානායකතු නි, ගරු නලින් බණ්ඩාර  න්ත්රීතු ා සභාව 

කල් තබන සද අවස්ථාශේ ඉනැරිපත් කරන සද ශයෝජනාවට  

කාරණා තුනක් මුල් කරශගන තිශබනවා. ප මුවැනි කාරණය 

හැටියට ශේ රජය වගකීේ විරහිතව කටයුතු කරනවාය ිරයන එක 

ඔප්පු කරන්න උත්සාහයක ශයශදනවා. ඒ වාශේ , rapid antigen 

test kits සේබන්ධව එතු ාශේ අදහස් රකා  කරසා අවසානශේ දී 

ිරයනවා, ලඳිරි නීතිය පැනවී  විදයාත් ක ර ශේදයිරන් ිනුවවන 

බව ශපශනන්ශන් නැහැ ිරයසා. තාක්ෂණය පැත්ත ගැන    කථා 

කරන්ශන් නැහැ. ශ ොකද ඒ සේබන්ධව  ට අවශබෝධයක් නැති 

නිසා.  නවදයවරු ශේ සභාශේ කථා කරමින්  ඒ ගැන පැහැනැලි 

ිරීම ක් ක ා.  

ගරු කථානායකතු නි, ශේ ශයෝජනාව විපක්ෂශයන් 

ශගශනනශකොට ඉතා වැදගත්, රශයෝජනවත් අදහස් ඉනැරිපත් කරයි 

ිරයසා අපි කල්පනා ක ා. හැබැයි, ඒ කථා කරපු ශද්වල් නැහා 

 ාධය හරහා බසාශගන ඉන්න ශේ රශ ප ජනතාවට කසිරීම ක් 

ලති ශවනවා. ශේ අය උත්සාහ කශ ේ, "ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ 

 හත් යා ශෆේල්" ිරයන  තය,  තවාදයක් බවට පත් කරන්නයි. 

ඒ සඳහා ශසො ව උත්සාහයක ශයශදනවා අපි දැක්කා. උශද්ට 

පත්තශර් බසනශකොට ශකොවිඩ් වසංගතශයන්  රණ සංඛ්යාව වැඩි 

ශවන තර ට, ආසානැතයන් වැඩි ශවන තර ට ත යි විපක්ෂශේ  

 න්ත්රීවරුන් ශේ මුණණු හිනාශවන්  පිරිසා තිශබන්ශන්. ඒශකන් 

ශේ කණ්ඩාය  පුුව  කාසකණ්ණි සතුටක් සබනවා.  

ආර්ථිකය ගැන කථා කරනශකොට ිරේවා, ශේ කාස සී ාව තු   

රශ ප ආර්ථිකය කඩාශගන වැටිසා ිරයසා. හැබැයි,  හ බැං වව 

ශහොරකේ කරපු අය ත යි අද ඒ පැත්ශත් වාඩි ශවසා ඉන්ශන්. 

ඒශක් රතිසාභ සබපු අය  දැන් කෑ ගහයි,  ට බනින්න ගනියි. 

හැබැයි, ශේවා ිරයද්දී තද ශවන්ශන් ඒ මුදල් ගත්තු අයටයි.  
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පාර්ලිශේන්තුව 

ගරු කථානායකතු නි, විනා  කරපු රටක් ත යි අපි භාර 

ගත්ශත්. ශසෝකශේ  ශේ වසංගතය පැතිශරන විධිය නැහා බසපුවා  

ශේ රජය අශප් රශ ප එය පාසනය කරන්න කටයුතු කරසා තිශබන 

බව ඉතා වගකීශ න් ිරයන්න පුළුවන්. ශසෝකය නැහා බැලුවා  

 ශේ  ශවන ශකොට ශකොශරෝනා ආසානැත සංඛ්යාව 53,0ද5,760යි. 

මිය ගිය සංඛ්යාව 1,099,067යි.  විශ ේෂශයන්  අපට වඩා ආර්ථික 

ව ශයන්, ශසෞඛ්ය ව ශයන් නැයුණු යැයි  ිරයන රටවල් වන  

ලශ රිකාව, ඉන්නැයාව, බ්රසීසය, රුිනයාව, රං ය වාශේ රටවස 

ආසානැතයන් සංඛ්යාව ඉතා වැඩියි. ලශ රිකාශේ ආසානැතයන් 

සංඛ්යාව මිලියන දහය පනිනවා, ගරු කථානායකතු නි. 

ඉන්නැයාශේ ආසානැතයන් සංඛ්යාව මිලියන අට පනිනවා. මිලියන 

ගණනින් ත යි ඒ රටවස ආසානැතයන් ගණන් කරන්න 

සැශබන්ශන්. ලශ රිකාශේ  රණ සංඛ්යාව 03ද,000යි. බ්රසීසශේ  

160,000යි. ඒ විධියට සක්ෂ ගණන්වලින් ත යි  රණ සංඛ්යාව 

ිරයන්ශන්. හැබැයි, අපට කට ලරසා සංකාශේ තත්ත්වය ිරයන්න 

පුළුවන්. අපි සංකාශේ තත්ත්වය ගැන සන්ශතෝෂ ශවනවා 

ශනොශවයි, ගරු කථානායකතු නි. නමුත් ශ්රී සංකාශේ ආසානැත 

සංඛ්යාව 15,703යි ිරයන එක ත යි නිස සංඛ්යා අුවව ිරයන්ශන්. 

 මිය ගිය සංඛ්යාව 4දයි.    දන්ශන් නැහැ, අනූ ගණන්, ිනය ගණන් 

ගැන.   

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please!  

ශේ අවස්ථාශේ කවුරු ශහෝ ගරු  න්ත්රීවරය ව මූසාසනය 

සඳහා ගරු ශරෝහිණි  ව ාරි විශජ්රත්න  න්ත්රීතුමියශේ න  

ශයෝජනා කරන්න.  

         

ගුණ සමහයාචාර්ය  ජී.එල්. පීරිස්ා මහය:ා සඅනයාපන 

අමා:යතුමා  
(ைொண்புைிகு (கபரொசிொியர்)   ீ.எல். பீொிஸ் - கல்வி அமைச்சர்) 

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

ගරු කථානායකතු නි, "ගරු ශරෝහිණි  ව ාරි විශජ්රත්න 

 හත්මිය දැන් මූසාසනය ගත යුතුය"යි  ා ශයෝජනා කරනවා.  
 
ප්රධ්නය විමසාන ලදින්  සාභා සාම්ම: විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුුණව ගුණ කථානායකතුමා මූලාසානනයන් ඉව්  වුනයන්  ගුණ 

නර හිණි කුමාරි විනේර් න මහය් ියය මුලාසානාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலகவ, ைொண்புைிகு (திருைதி) கரொஹினி 

குைொொி விக ரத்ன அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள். 

Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and THE HON. (MRS.) 
ROHINI KUMARI WIJERATHNA took the Chair. 

 

ගුණ ප්රසාන්න රණතුංග මහය:ා  
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரைதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ශසෝකශේ   ශේ වාශේ තත්ත්වයක් තිබියදී මුල් අනැයශර් 

ඉඳන්  ශේ වසංගතය පාසනය කර ගත් රජයක් හැටියට අපි 

වගකීශ න් කටයුතු ක ා. ඒ පිළිබඳව ශසෞඛ්ය අං වසට, හමුදාවට 

අශප් ස්තුතිය පුද කරනවා. ඒ වාශේ , රාජය යාන්රණය තු  

රාශද්ශීය ශල්කේවරු ශේ තත්ත්වයට මුණණ ශදමින්, ඒ 

යාන්රණය ක්රියාත් ක කරසා  සෑ  ශකශන වශේ  අව යතා  ඉටු 

කරන්න රජශේ  නිසධාරින් හැටියට කටයුතු ක ා. ඒ නිසා ඒ 

ිනයලුශදනාශේ සහශයෝගශයන් ත යි අශනක් රටවසට වඩා 

ඉනැරිශයන් ඉන්න පුළුවන්   පට කට අශප් රට පත් කර ගන්න 

අපට පුළුවන්ක  සැබුශණ්. 

ශකොවිඩ් වසංගතය නිසා අද රශ ප සා ානය තත්ත්වය, 

ආර්ථිකය කඩා වැශටන්න ඉඩ ශදන්න බැහැ. ඒ සඳහා අව ය 

ක්රියා ාර්ග ගන්න ශසෞඛ්ය අං වස උපශදස් පරිනැ ශේ වන විට 

ආණ්ඩුව කටයුතු කරශගන යනවා. BOI factoriesවස දැන් 

නැනකට 10 ශදශනක්, 15 ශදශනනක් පීමක්ෂණවසට සක් 

කරනවා.  BOI කර් ාන්ත ාසාවලින් ිනයයට 90ක්, 95ක් ප ණ 

වැඩ කරන තත්ත්වයට පත් කරන්න ශේ වන විට පුළුවන්ක  සැබී 

තිශබනවා. ශසේවකයන් ිනයයට 60ක්, 70ක්  ශසේවයට වාර්තා 

කරනවා. ධීවර කර් ාන්තය යාවත්කාලීන කරන්නත් ශේ වන විට 

අපි වැඩ පිළිශව ක් ක්රියාත් ක කර තිශබනවා. 

මූසාසනාරූඪ ගරු  න්ත්රීතුමියනි, ශේ සභාශේ ිනටින ගරු 

 න්ත්රීතු න්සාට දැන ගන්නත් එක්ක අද ගේපහ නැස්ත්රික්කශේ  

පවතින තත්ත්වය    ිරයන්නේ. අද ගේපහ නැස්ත්රික්කශේ  

රුපියල් 5,000 දී නාව සැබී ට සුුවසුකේ සත් පවුල් 544,054ක් 

ඉන්නවා. ඒ ශවුවශවන් රුපියල් මිලියන 0,701ක් ශවන් කර 

තිශබනවා.  0000.11.10වන දා වන ශකොට පවුල් 466,579කට ශේ 

රුපියල් 5,000 දී නාව සබා දී  සඳහා රුපියල් මිලියන 0,330ක් 

සබා දීසා තිශබනවා. තව පවුල් 77,775කට ශේ මුදස ශගවන්න 

නැසාපති කාර්යාස, රාශද්ශීය ශල්කේ හරහා රුපියල් මිලියන 

3දදක් ශවන් කර තිශබනවා.  

ගේපහ නැස්ත්රික්කශේ  විතරක් පවුල් ද,096ක් නිශරෝධායනය 

ශවනවා. ඒ පවුල්වසට රුපියල් දහදාහක දී නාවක් සබා ශදන්න 

කටයුතු කර තිශබනවා. යේ ශහයිරන් නිශරෝධායනයට සක් ක  

ඒ පවුසකට රුපියල් 5,000 දී නාවට සබා දීසා තිශබනවා නේ 

තව රුපියල් 5,000ක බඩු  ල්සක් සබා ශදන්න කටයුතු කර 

තිශයනවා.  පවුල්  3,737කට රුපියල් 10,000ක වටිනාකමින් යුත් 

ආහාර  ලු සබා දීසා තිශබනවා.  ඒ ශවුවශවන් ශවන් ක  මුදස 

රුපියල් මිලියන 373යි. පවුල් 4,559කට රුපියල් 5,000ක් වටිනා 

බඩු  ලු සබා දීසා තිශබනවා. ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 007ක් 

ශවන් කර තිශබනවා.  

අපි ශකශසේවත් ිරයන්ශන් නැහැ, ශේ සබා ශදන මුදලින් 

සෑහී ක කට පත් ශවන්න පුළුවන් ිරයසා.  ආර්ථික ව ශයන් කඩා 

වැටුණු රටක් ත යි ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ  ැතිතු ා භාර ගත්ශත්. 

ආදායේ අඩු ශවසා තිශබන තත්ත්වයක් තු  වුණත් එතු ා 

ජනතාවට ශනොශය වත් සහන සබා ශදන්න කටයුතු කර 

තිශබනවා.  

සංචාරක ක්ශෂේරය හරහා අපි උපයපු ආදාය  අද අපට අහිමි 

ශවසා තිශබනවා. ඒක රජයට පාඩුවක්. විශද්  රටවස ශසේවය ක  

්රමිකයන් 45,000කට වැඩි ර ාණයක් ශේ වන විට සංකාවට 

ලවිත් තිශබනවා.  ඒ අයශගන් සැබුණු විශද්  විනි ය අපට අහිමි 

ශවසා තිශබනවා. ශේ ිනයලු අභිශයෝග  ධයශේ , ශේ රශ ප 

ශකොශරෝනා වසංගතය පාසනය කරන්න රජයක් හැටියට අපි 

වගකීශ න් කටයුතු කරනවා. ඒ සඳහා කටයුතු කරන අතිගරු 

ජනාධිපතිතු ාටත්, ගරු අග ැතිතු ාටත්, ශසෞඛ්ය ල තිතුමියටත්, 

එ  අං ශේ  ිනයලු නිසධාරින්, හමුදා නිසධාරින් ලතුළු රාජය 

යාන්රණයටත් ස්තුතිය පුද කරමින්,  ා නිහඬ ශවනවා.  

 

 

 

ගුණ මූලාසානාරූඪ මන්ත්රීතුියය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
මී ඟට, ගරු (ආචාර්ය) හරිනි අ රසූරිය  න්ත්රීතුමිය. 

ඔබතුමියට විනාඩි 6ක කාසයක් තිශබනවා. 
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ගුණ සආචාර්ය  හයරිනි අමරසූරිය නමනනවිය 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) (தசல்வி) ஹொினி அைரசூொிய)  

(The Hon. (Dr.) (Ms.)  Harini Amarasuriya) 
මූසාසනාරූඪ ගරු  න්ත්රීතුමියනි,  ට ශේ අවස්ථාව සබා දී  

ගැන  ඔබතුමියට ස්තුතිවන්ත ශවනවා.    

   ශබොශහො  සතුටු ශවනවා, ගරු රසන්න රණතුංග 

ල තිතු ාශේ කථාශවන් පසු   ට කථා කරන්න සැබී  ගැන. ගරු 

ල තිතු නි, ගේපහ නැස්ත්රික්කශේ  බඩු  ලු ශබදා ශදනවා ිරයසා 

ඔබතු ා ිරේවා. ඒ සේබන්ධශයන්  ට කරුණු ිරහිපයක්  තු 

කරන්න තිශබනවා. එ  නැස්ත්රික්කශේ  ත යි ලත්තට  නිදහස් 

ශව ඳ කසාපය ආශ්රිත ්රමිකයන් ශබොශහො යක් ඉන්ශන්. ඒ අය 

boarding housesවස සහ hostelsවස ඉන්ශන්. ඔබතු ාත් එය 

දන්නවා.  ඔවුන්ටත් ශේ වන විට ර ්න රාශියක්  තු ශවමින් 

තිශබනවා. ඒ අයට බඩු  ල්ස සබා දීශේදී සහ සහන ශසේවා සබා 

දීශේදී වි ාස පරක් ව වී ක් තිශබනවා වාශේ , ඒ කටයුත්ත 

හරියට  ිනද්ධ වනවාද ිරයසා  ර ්න රාශියක් තිශබනවා. ඒ  ගැන 

සඳහන් කරසා    BOI එකටත් ලිපියක් යැේවා. එහි සභාපතිතු ා 

ඒ ලිපිශේ  සඳහන් කර තිශබනවා,  ඔබතු ාශේ නිීමක්ෂණය යටශත් 

ත යි ඒ ිනයලු ශද් ිනද්ධ ශවන්ශන් ිරයසා, ගරු ල තිතු නි. 

 

ගුණ ප්රසාන්න රණතුංග මහය:ා  
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரைதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

මූසාසනාරූඪ ගරු  න්ත්රීතුමියනි, ඒ ගැන    පැහැනැලි ිරීම ක් 

කරන්න ඕනෑ.  

ගරු  න්ත්රීතුමියනි, ඔබතුමිය ලිපියක් එවූ බවත්, ඒ කාරණය 

සේබන්ධශයන් අප දැුවවත් ක ා. අපි ඒ ගැන ඔබතුමියට 

ස්තුතිවන්ත ශවනවා. එතැන ශදශගොල්සක් ඉන්නවා.  ශකොටසක් 

BOI  එක ලතුශ ේ වැඩ කරන සථ්ිර ශසේවකයන්. අනික් ශකොටස, 

manpower කණ්ඩාය . Manpower කණ්ඩාය  ගේපහ 

නැස්ත්රික්කශයන් පිට ිනටින අය  බසන්ාහිර ප ාශත් ආණ්ඩුකාරතු ා 

 ැනැහත් ශවසා ඒ අය ඉන්න boarding houses වසට ආහාර 

 ල්සක් සබා ශදන්න කටයුතු කරනවා. ඒ කටයුත්ත රාශද්ශීය 

ශල්කේවරු හරහා ිනද්ධ ශවනවා.  

  ඟට, BOI කර් ාන්ත ාසාවස වැඩ කරන, ශගවල්වසට 

යන්න බැරි ස්ථිර ශසේවකයන්ට BOI factories හරහා ඒ ආධාරය 

සබා ශදන්න කටයුතු කර තිශබනවා. ගරු  න්ත්රීතුමියනි, එවැනි 

ගැටලු තිශබන තැන් ගැන නැසාපතිතු ා දැුවවත් කශ ොත්, 

රාශද්ශීය ශල්කේවරු හරහා ඒ අය ශවුවශවන් කටයුතු කරන්න 

අපට පුළුවන්. 

 

ගුණ සආචාර්ය  හයරිනි අමරසූරිය නමනනවිය 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) (தசல்வி) ஹொினி அைரசூொிய)  

(The Hon. (Dr.) (Ms.)  Harini Amarasuriya) 
ශබොශහො  ස්තුතියි, ගරු ල තිතු නි. අපට ඒ ර ්න  තු 

කරන්න පුළුවන් නේ, ඒක ශගොඩක් අගය කරනවා.  හැබැයි, ගරු 
ල තිතු නි,    කනගාටු ශවනවා ශ න්න ශේ කාරණය නැවත 

වතාවක්  තු ිරීම ට ිනද්ධ වී  ගැන.    උදාහරණයක් 

ිරයන්නේ. අපට සැබී තිශබන ශතොරතුරු අුවව ඒ මිනිසුන් අතර 
ශසො ව සැකයක් තිශබනවා, ඒ සැබී තිශබන බඩු  ල්ස රුපියල් 

5,000ක් වටිනවාද ිරයසා.  ට සැබුණු ශතොරතුරු අුවව, ඒ බඩු 
 ල්ශල් රුපියල් 5,000ක් වටිනා බඩු ශතොගයක් නැහැ ිරයන එකයි 

ඒ මිනිසුන්ශගන් එන රතිචාරය. උදාහරණයක් ව ශයන්, පරිප්පු 
ිරශසෝ එකක්, සහල් ිරශසෝ පහක්, ස හර ඒවාශයහි හාල් ැස්සන් 

ටිකක් සහ සීනි ිරශසෝ ශදකක් වාශේ තිශබනවා ිරයසා ත යි 

අපට වාර්තා ශවන්ශන්. ශේ පිළිබඳව ඔබතු ා ශසොයා බසනවා නේ 
ශගොඩක් ශහොඳයි. 

ගුණ ප්රසාන්න රණතුංග මහය:ා  
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரைதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ඔබතුමිය අහන්ශන් factoriesවස ඉන්න   යින්ට ශදන එක 

ගැනදැ ඒ අයට රුපියල් 5,000 දී නාව ශදනවා ිරයසා නැහැ. 

 

ගුණ සආචාර්ය  හයරිනි අමරසූරිය නමනනවිය 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) (தசல்வி) ஹொினி அைரசூொிய)  

(The Hon. (Dr.) (Ms.)  Harini Amarasuriya) 
රුපියල් 5,000 දී නාව ශනොශවයි, රුපියල් 5,000ක 

වටිනාක ක් තිශබනවාය ිරයන බඩු  ලු ගැනයි    ිරයන්ශන්, 

ගරු ල තිතු නි. 

 
ගුණ ප්රසාන්න රණතුංග මහය:ා  
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரைதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

රුපියල් 5,000ක වටිනාක ක් තිශබන බඩු  ලු ශදන්ශන් 

නිශරෝධායනය වන පවුල්වසට. කාසය අුවව, ඒ අයට ඒ වාශේ 

බඩු  ලු ශදකක් සබා ශදන්න කටයුතු කරනවා.   ඟට, ගේපහ 

නැස්ත්රික්කශේ  රාශද්ශීය සභාවලින් ගැබිනි  ේවරුන්ට ශපෝෂණ 

 ල්සක් ශදනවා. ඒක ශදන්ශන් එක් එක් රාශද්ශීය සභාවලින් ඒ ඒ 

අය හඳුනාගත් විධියටයි. ඔබතුමිය ිරයන manpower ශසේවකයන්ට 

සුළුශවන් යේ යේ රතිපාදන කරශගන උයාශගන කන්න අපි බඩු 

 ල්සක් ත යි සබා ශදන්ශන්. ඒශක් රුපියල් 5,000ක බඩු 

තිශයන්න ඕනෑ ිරයසා නිය යක් නැහැ.  

 

ගුණ සආචාර්ය  හයරිනි අමරසූරිය නමනනවිය 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) (தசல்வி) ஹொினி அைரசூொிய)  

(The Hon. (Dr.) (Ms.)  Harini Amarasuriya) 
ඒ බඩු  ල්ශල් වටිනාක  රුපියල් 5,000ක් ශනොශවයිද? 
 

ගුණ ප්රසාන්න රණතුංග මහය:ා  
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரைதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

එශහ  වටිනාක ක් ශදන්න බැහැ.  
 

ගුණ සආචාර්ය  හයරිනි අමරසූරිය නමනනවිය 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) (தசல்வி) ஹொினி அைரசூொிய)  

(The Hon. (Dr.) (Ms.)  Harini Amarasuriya) 
 ශබොශහො  ස්තුතියි, ඒක පැහැනැලි ිරීම  ගැන. හැබැයි, එතැන 

තව  ර ්නයක් ඉතිරි ශවසා තිශබනවා. ඒ ශසේවක ශසේවිකාවන් 

වි ාස ව ශයන් අපටත් ශතොරතුරු සබා ශදනවා, ඒ සබා දීසා 

තිශබන උපකාරවස අඩු පාඩු තිශබනවා ිරයසා.    ඔබතු ාශගන් 

ඉල්සා ිනටිනවා, ඒ ගැන තවුවරටත් ශසොයා බසන්න ිරයසා.  

   තව කාරණයක්  තු කරන්න ඕනෑ. ශේ වන විට 

විශද් ගත සාංිරකයන් 95 ශදශනක්  රණයට පත් ශවසා 

තිශබනවා ිරයා අපට දැන ගන්න සැබුණා. ඒ අයත් ශේ රශ ප 

පුරවැිනයන්. ඒ අය ශගන්වන වැඩ පිළිශව  ගැන ශේ වන විට 

ශසො ව අවි ්වාසයක් පැන නැඟී තිශබනවා.  ඒ පිළිබඳවත් අපි මීට 

වඩා අවධානය ශයොමු ක  යුතුයි.  

 ා හිතන විධියට අපි ිනයලුශදනා  දන්නවා, වයසන  කාසවස 

- යුද්ධ කාසයක ශවන්න පුළුවන්  එශහ  නැත්නේ ස්වාභාවික 

වයසන  කාසයක ශවන්න පුළුවන් - ශේ ධනවාදී ර ය තුළින් 

සාභ ශසොයන පිරිස් ශබොශහො යක් ිනටින බව. ඒක disaster 

capitalism ිරයන  ාතෘකාව යටශත් ශබශහවින් බිය ශවච්ච සහ 

කතා වන  ාතෘකාවක්. ඒ ිරයන්ශන් සාභ ශසොයන වයාපාරිකයන්, 

සාභ  ශසොයන පුද්ගසයන්, ආපදාවසට මුණණ ශදන සහ ඉතා  

බරපත  ශසස ර ්නවසට මුණණ ශදන පිරිස් ශේ වයසන අවස්ථා 

තුළින් සූරාකෑ ට සක් කරමින් සාභ ශසොයන බව ශේ ධනවාදී 
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පාර්ලිශේන්තුව 

ර ය තු  රචලිත ශදයක් බව ශේ වනශකොට ශබොශහෝ ශදනා 

සාකච්ඡා වන ශදයක්. 
 

ගුණ මූලාසානාරූඪ මන්ත්රීතුියය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමියට නියමිත කාසය අවසන්, ගරු  න්ත්රීතුමියනි.  
    

ගුණ සආචාර්ය  හයරිනි අමරසූරිය නමනනවිය 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) (தசல்வி) ஹொினி அைரசூொிய)  
(The Hon. (Dr.) (Ms.)  Harini Amarasuriya) 
 ශේ කථාව අවසන් කරනවා, මූසාසනාරූඪ ගරු 

 න්ත්රීතුමියනි.  

 ා හිතන විධියට ශ වැනි වැඩ පිළිශව ක්  ක්රියාත් ක 

වනශකොට ඒවාශේ  නියා නයක් ිනද්ධ වී  හා  යේිරින විධියක 

standards තිබී  අතයව යයි. සැකය තුළින් ත යි ශ වැනි ර ්න 

 තුවන්ශන්. ලත්තට , ශේ වනශකොට විශද් ගතව ිනටින 

සාංිරකයන් ශගන්වා ගැනීශේ ක්රියා පටිපාටිය පිළිබඳවත් වි ාස 

ගැටලු තිශබන බවත්  තක් කරමින්  ා නිහඬ වනවා. ශබොශහො  

ස්තුතියි.  
 

ගුණ මූලාසානාරූඪ මන්ත්රීතුියය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මී ඟට, ගරු  ුරර විතානශේ  න්ත්රීතු ා. ඔබතු ාට මිනිත්තු 

පහක කාසයක් සැශබනවා.  

[අ.භා. 10.10  
 

ගුණ මධුර වි:ානනේ මහය:ා 
(ைொண்புைிகு ைதுர விதொனகக)  
(The Hon. Madhura Withanage)  
මූසාසනාරූඪ ගරු  න්ත්රීතුමියනි, සා ානයශයන් ශේ දවස්වස 

පාර්ලිශේන්තු සභා ගර්භශේ ,  හජන ගැසරිශේ  වි ාස පිරිසක් 

ඉන්න ඕනෑ. නමුත්, වර්ත ාන ශගෝලීය වසංගතය 

පාර්ලිශේන්තුවටත් තනැන් දැනිසා තිශබනවා. ඒ නිසා අද 

නිසධාරින්ශගන් ශතොර, ඒ වාශේ   හජනතාවශගන් ශතොර 

පාර්ලිශේන්තු  හජන ගැසරියක් ත යි අපට දැකගන්නට 

සැශබන්ශන්. ශේ ශසෝක වසංගතය හැ  රටකටත්, හැ  

ස ාජයකටත් එක ශසේ බසපා තිශබනවා. ඒ වාශේ  ශේ ශගවී 

යන්ශන් අපශේ නදනික ජීවිත  බසවත් ශසස කැ ඹී කට 

පත්ශවච්ච, ශවනස් ශවච්ච යුගයක්. ශේ ිනයවශසේ දැවැන්ත  

ශගෝලීය අර්බුදයට අප ිනයලුශදනා  මුණණ පා තිශබනවා.  ා 

විශ ේෂශයන්  ිරයන්න කැ ැතියි, ශේ ිනයවස තු  ශේ වාශේ 

අත්දැකී කට ශසෝකශේ  කාටවත් මුණණ ශදන්නට ශවසා නැහැ.   

අද ශේ අදෘ ය ාන වයිරසය මුළු ශසෝකය  අකර් ණය කරසා 

තිශබනවා, මුළු ශසෝකශේ   ජනතාව දැඩි කැ ඹී කට වාශේ  

භීතියකට පත් කරසා තිශබනවා. ශසෝක ශසෞඛ්ය සංවිධානය 

ිරයනවා, ශේ සඳහා තව  ස්ථිර රතිකාරයක්, විසඳු ක් නැහැ 

ිරයසා. ශසෝක ශසෞඛ්ය සංවිධානශේ  රධානියාත් ශේ වයිරසයට 

ශගොුවරු ශවසා තිශබනවා. අද ශසෝකශේ  විවිධ තරාතිරේවස විවිධ 

පුද්ගසයන්, රධානින්, රාජය නායකයන් ශේ වයිරසයට ශගොුවරු 

ශවසා තිශබනවා.  

අවුරුුව  103කට කලින් සේ ත කරපු 1ද97 අංක 3 දරන ශරෝග  

නිශරෝධායන හා වැ ැක්වීශේ ආඥාපනත ත යි අශප් රශ ප තව  

භාවිත කරන්ශන්. අවුරුුව 103කට කලින් වුණත් එදා ඒ වරදකට 

රුපියල් 1000ක දඩයක්,  ාස 06ක ිනර දඬුව ක් නිය  කර 

තිශබනවා. ඒ ිරයන්ශන් ඒශකන් ශත්ශරනවා, අවුරුුව 103කට 

කලින් වුණත් වසංගතවස දරුණුක  අවශබෝධ කරශගන තිබුණු 

බව.  ා හිතන විධියට ඒ කාසශේ  රුපියල් 1000 භාවිත වී  

ශගොඩක් අඩුයි. ඒ සේබන්ධශයන් විශ ේෂ වි ්ශල්ෂණයක් කරපු 

ශල්ඛ්නයක්    අද සාභාග:* කරනවා.  

ඒ කාසශේ  ස ාජය ශේ තරේ සංකීර්ණ නැහැ. ශේ වාශේ ජන 

ඝනත්වයක් නැහැ. නමුත්, එදා ඒ ඉංග්රීින පාසකයන් ශ හි තිශබන 

බරපත ක , වසංගතයක තිශබන දරුණුක  අවශබෝධ කරශගන 

එවැනි තද නීති-ීමති පනවා තිශබනවා. ශ යට අශප් ශසෞඛ්ය 

ල තිතුමියශේත් අවධානය ශයොමු කරන්න ිරයසා  ා ිරයනවා. 

අවුරුුව 103කට කලින්  ාස 06ක ිනර දඬුවේ සහ රුපියල් 1000ක 

දඩයක් නිය  කර තිශබන්ශන්, විශ ේෂශයන්  එදා ඒ වාශේ 

නීතියක් දාන්න රධාන ව ශයන්  උත්සාහ කරසා තිශබන්ශන්, 

ජනතාවට වගකී  තනැන්  අවශබෝධ කරන්නයි. ජනතාවශේ විනය 

ගැන විශ ේෂ අවශබෝධයක් සබා ශදන්නයි. විශ ේෂශයන්   ා ශේ 

ශේසාශේ හඬ නඟන විපක්ෂයට ිරයන්න කැ ැතියි, මීශතොටමුල්ස 

 වණු කන්ද නාය යෑ , සාසාව හමුදා කඳවුශර් වයසනය ිරයන්ශන් 

ග්රා  නිසධාරි වසේ 0ක, 3ක ර ්නයක් බව. ශසෞඛ්ය 

ල තිතුමියනි, ග්රා  නිසධාරි වසේ 0ක, 3ක ර ්නයක් ශගෝලීය 

වසංගතයක් ශනොශවයි; රශ ප වසංගතයක් ශනොශවයි. නමුත්, 

උද්ශඝෝෂණය කරසා,  හ පාරට ලවිල්සා ත යි ඒ මිනිසුන්ශේ 

අයිතිවාිනකේ, ඒ නැති ශවච්ච වන්නැ සබාගන්න පුළුවන් වුශණ්.  

අදටත් ඒ සේබන්ධශයන් ස්ථිර විසඳුේ සබා දීසා නැහැ. ශ ොකද, 

යහ පාසන ආණ්ඩුවට ඒවා කරන්න බැරි වුණා.  

ශේ වසංගතය ආපු ශවසාශේ ඉඳසා අශප් රශ ප ශසෞඛ්ය අං ය 

ශේ ලති වී තිශබන තත්ත්වයට, නව ජීවන රටාවට විශ ේෂ 

උපශදස්  ාසාවක් හදසා තිශබනවා.    ශසෞඛ්ය ල තිතුමියට 

 ශේ ශගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරනවා, ශසෝක ශසෞඛ්ය 

සංවිධානශේ  ශ්රී සංකා නිශයෝිතත රධානීන් සහ නවදය සංගේ 

එකතු කරශගන, ශසෝකය ශේ සේබන්ධශයන් සැසසුේ හදන්නට 

කලින්, ශසෝකය ශේ ගැන හිතන්නට කලින්  ාර්තු, අශරේල් 

ශවනශකොට ශේ සැසසු  හදසා, ශේ උපශද් න  ාසාව හදසා 

වෘත්තීන් 50ක් සේබන්ධශයන් රට ක්රියාත් ක ශවන්ශන් 

ශකොශහො ද ිරයසා ස්ථිර සැසසු ක් සෑදී  ගැන. ඒ වාශේ  

සංකාශේ වි ්වවිදයාසවස ඉශගන ගත්ත   යි පිරිසක් එකතුශවසා 

පසුගිය සතිශේ  “Stay Safe” ිරයසා QR Code එකක් එක්ක 

 ෘුවකාංගයක් හදසා තිශබනවා.  

මූසාසනාරූඪ ගරු  න්ත්රීතුමියනි, 0015දී අපි භාර දීපු රට 

ශනොශවයි අපට 0019දී හේබ වුශණ්. ශකොශරෝනා විතරයි අපට 

හේබ වුශණ් නැත්ශත්. අශනක් ිනයලු වසංගතත් එක්ක ත යි අපට 

රට හේබ වුශණ්. එශහ  වුණත් අපි ජනතාවට ඉතා   ආදරීමය 

විධියට අද සසකනවා. ශේ වාශේ ආදරීමය විධියට සසකන 

ශසෝකශේ  රටවල් ිරහිපයයි තිශබන්ශන්. Insurance එකක් 

නැත්නේ ඒ ස හර රටවස ශරෝහල්වසට මිනිස්සු ගන්ශන් නැහැ. 

නමුත් ශරෝගීන් හඹා ශගන ගිහින් ශරෝගීන්ට සසකන ආදරීමය 

නායකයන් ඉන්න ආදරීමය රටක්, අශප් රට.  

මූසාසනාරූඪ ගරු  න්ත්රීතුමියනි, විපක්ෂය ඉතා   කැත 

විධියට රජශේ  නිසධාරින් හා ශසේවකයන් පංගු ශප්රුවකට සක් 

කරනවා ශහොඳ නිසධාරින් සහ නරක නිසධාරින් ිරයසා. 

විශ ේෂශයන්     අතිගරු ජනාධිපතිතු ාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා 

අශප් රට ශවුවශවන් ගත්ත ශහොඳ තීරණයක් ගැන. එතු ා පසු ගිය 

දවසක පරිසර අ ාතයාං යට අශප් රශ ප හිටපු ශසෞඛ්ය අධයක්ෂ 

ශජනරාල්වරයා පත් ක ා. ශ ොකද, ශසෞඛ්ය වාශේ  අද 

2515 2516 

[ගරු (ආචාර්ය) හරිනි අ රසූරිය ශ ශනවිය  

———————————- 
*  පුසා්:කාලනේ :බා ඇ:. 
*  நூல் நிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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පරිසරයත් ඉතා  වැදගත් නිසා. වයිරස්, බැක්ටීරියා ශබෝශවන 

තැනක් ත යි පරිසරය ිරයන්ශන්. පරිසරය සේබන්ධවත් 

විදයාත් ක දැුව ක් තිශබන, අවශබෝධයක් තිශබන විශිෂ්ට රාජය 

නිසධාරිය ව පත් ිරීම  තුළින් අපට අනාගතශේ දී වඩාත් ශහොඳින් 

ශේ ර ්නයට මුණණ ශදන්න පුළුවන්ශවයි ිරයසා  ා වි ්වාස 

කරනවා. ශබොශහො  ස්තුතියි. 
 

ගුණ මූලාසානාරූඪ මන්ත්රීතුියය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මී ඟට, ගරු සරත් ශෆොන්ශසේකා  න්ත්රීතු ා. ඔබතු ාට 

මිනිත්තු 5ක කාසයක් තිශබනවා. 

[අ.භා. 10.1ද  
 

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගුණ සාර්  න ොන්නසා කා මහය:ා 
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்கசகொ) 
(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 
මූසාසනාරූඪ ගරු  ැතිනියනි, ශේ අවස්ථාව සබා දී  පිළිබඳව 

ඔබතුමියට ස්තුතියි.  ශේ කථාව ආරේභ ිරීමශේදී  ිරයන්නට 

ඕනෑ,  වණුහරුප වාශේ ශනොශයක් ශද්වල් ිරයවමින්  අද  ශේ ගරු 

සභාශේ ගාසශගෝ පටි ලති වූ නිසා,    ඒවායින් ඈත්ශවසා කථා 

කරන්නට උත්සාහ කරන බව.  

 ට කලින් කථා ක  ගරු  න්ත්රීතු ා රකා  ක ා  
එතු න්සාශේ රජය ශකොවිඩ් වසංගතය එන්නට ශපර ිනට   ට 

සූදානේශවසා ිනටි ආකාරය සහ සූදාන ිරන් යුතුව එයට මුණණ 
ුවන් ආකාරය ගැන. දැන් rapid antigen test එක  අල්සාශගන කෑ 

ගහනවාට වඩා,- අද එතු න්සා උගුරු කැශඩනකේ කෑ ගැණවා - 

ගරු ශසෞඛ්ය අ ාතයතුමියත් සභාශේ ිනටින ශේ ශ ොශහොශත් 
අවධානය ශයොමු ක  යුතු කාරණයක්  සඳහන් කරන්නට    

කැ ැතියි. ශ තැනින් එහාට තමුන්නාන්ශසේසාශේ රජයට පැවරිසා 
තිශබන වි ාස වගකී  ත යි ශකොවිඩ් - 19 vaccine එක කසට 

ශේසාව සබා දී . ශේ ශවසාශේ  මුළු ශසෝකය   ඒකට සූදානේ 
ශවනවා. ඒ අය ඒ සඳහා සංවිධානාත් කව සූදානේ ශවනවා. 

ස හර රටවල් දීර්ඝ කාසයක් තිස්ශසේ  - ැයි  ාසශේ , අශරේල් 

 ාසශේ  ඉඳසා - ඒ සඳහා සූදානේශවසා හිටියා.  

ගරු ශසෞඛ්ය ල තිතුමියනි, අපට දැනගන්නට සැබිසා 

තිශබනවා රශ ප ජනගහනශයන් ිනයයට 00කට vaccine එක 
හේබශවනවා ිරයසා.    ඒ කාරණාව  ත ත යි කථා කරන්ශන්. 

ජනගහනශයන් ිනයයට 00කට  නේ, ප මුශවනි vaccine එක 
ශදන්න ශවනවා සක්ෂ 44කට. ශේ vaccine එක shots ශදකිරන් 

ශදපාරකට ත යි ශදන්ශන්. ප මුශවනි එක දීසා, ඉන් පසුව නැන 

01කට පසුව ශදශවනි එක ශදන්නට ඕනෑ. අපි උපරි  
කාර්යක්ෂ භාවශයන් ශේ කටයුත්ත කරනවා නේ අඩු  ගණශන් 

සක්ෂ 44ට ප මුශවනි නැන 00 තු  දී ශදන්නට නේ, -   ඟ shot 
එක අපට කවදා හේබශවනවාද ිරයසා අපි දන්ශන් නැහැ - අපි 

නැනකට 000,000කට vaccine එක ශදන්න ඕනෑ. එශහ  වුශණොත් 
ඒ හේබශවන ර ාණය අපට නැන 00කදී ඉවර කර ගන්න පුළුවන්. 

ශේ vaccine එක සබා දී  ගැන දැනට ඔබතුමියට ර ශේදයක් 
තිශබනවාද නැද්ද ිරයන්න    දන්ශන් නැහැ.    

පාර්ලිශේන්තුවට එන ග ුවත් උත්සාහ ක ා  ශේ හිතවත් 

ශසෞඛ්ය අ ාත්යාං ශේ  ශල්කේතු ාට කථා කරන්නට. නමුත්  ට 
එතු ා සේබන්ධ කර ගන්න බැරි වුණා. අඩු  තරමින් එකවර 

ස්ථාන 1,000කදී ශේ vaccine එක සබා ශදන්න පුළුවන් නේ, - 
ඒක වි ාස ර ්නයක් නිසා ඒ හැිරයාව තිශබනවාද නැද්ද ිරයන්න 

   දන්ශන් නැහැ - එක තැනකදී 000 ශදශන වට සබා ශදන්නට 
පුළුවන්, ප මුශවනි දවස් 01 තු දී. ඉන් පසුව ශදශවනි shot එක 

පටන් ගන්න ඕනෑ ඒ උදවියට . ඒ නැන 01න් පසුව තව කණ්ඩායේ 

4ක් ඉතිරි ශවනවා, ශේ සක්ෂ 44ක් ිරයන්ශන් ජනගහනශයන් 
පශහන් එකක් නිසා. ඒ කණ්ඩායේවසට එක ස්ථානයකදී දවසකට 

පුද්ගසයන් 440 ශදශන වට ශදන්න ශවනවා. පරිපාසනය ගැන  ට 

තිශබන අවශබෝධය අුවව    හිතනවා, අඩු ගණශන් 10 
ශදශන වශගන්වත් ස න්විත කණ්ඩාය ක් ශේ සඳහා අව ය  බව. 

ශසෞඛ්ය ශසේවකයන් හතර පස් ශදශනක්, බෑේ උස්සන්න, ශප පටි 
උස්සන්න තව  වලිකරුවන් හත් අට ශදශන වවත් ඒ එක් 

කණ්ඩාය ක ඉන්න ශවයි. එතශකොට ස්ථාන 1,000ක ශ ය 
කරන්න ශවනවා.  ශේ ඔළුවට ආ සා ානය සැසැස් ක් ප ණයි 

   ශේ ිරයන්ශන්. ඒ වාශේ සැසස් ිරන් ශ ය කරන්න පුළුවන් 

ශවයි.  නමුත් ශ ය ිරයන තරේ  ශල්ින නැහැ. ශ ොකද, ඒ වාශේ 
සැසසු ක් ක්රියාත් ක කරන්න අව ය යටිතස පහසුකේ අශප් 

රශ ප තිශබනවාද ිරයන එකත් ර ්නයක් නිසා.   ශේ vaccine එක 
ගැන විශ ේෂශයන් ඒ ශගොල්සන් ිරයසා තිශබනවා, ශසල්ිනයස් 

ඍණ  ද0°ක ගබඩාකර තිශබන්න ඕනෑ ිරයසා. ඒ පහසුක   
පිළිබඳව ලශ රිකාව වාශේ රටවසට පවා ස හර තැන්වසදී 
ර ්නයක් ශවසා තිශබනවා. Virgin Islandsවස අය ිරයනවා, ඒ 

ශගොල්සන්ට freezers නැහැ ිරයසා. ඒ ශගොල්සන්ට ිනද්ධ ශවනවා, 
Puerto Rico ඉඳසා ඒ ස්ථානවසට dry ice උස්සාශගන යන්න.  

 ට අ තරව, ශේ vaccine එක ආරක්ෂා කර ගැනී  අව ය  
කාරණයක්. ලශ රිකාව පවා අද ශවනශකොට ශේ vaccine එක 

ගබඩා ිරීම  සහ ආරක්ෂා ිරීම ට වි ාස රමුඛ්ත්වයක්  දීසා 

තිශබනවා.  ඒ ශගොල්සන් සා ානය ස්වභාව ධර් ශයන් ලති වන 
බාධා, එනේ ශටොශන්ශඩෝ, earthquakes වාශේ ශද්වලින් ශ ය 

ආරක්ෂා කර ගන්නා විධිය පවා සැසසුේ කරසා තිශබනවා. ඒ නිසා 
අපටත් ශේ ිනයල්සට  රමුඛ්ත්වය ශදන්න ශවනවා.  ඔබතුමියට 

ස්ථාන 1,000කට ශේ vaccine එක ශදන්න පුළුවන් නේ, ඒ හැ  
ස්ථානයකට  පැය 04ක් ලතු ත ශේවා රවාහනය කරන්න ශවයි; 

dry ice වාශේ ශද්වල් ඒ උෂ්ණත්වය තිශබන තැන්වස ඉඳසා 
රවාහනය කරන්න ශවයි. ඒ සඳහා වි ාස රවාහන පහසුක ක් 

අව ය ශවනවා. ඒ නිසා 'සුව සැරිය' ක ාටත් වඩා  වි ාස ුවෂ්කර 

ක්රියාවක් වනවා, ශ ය. ඒ නිසා ඒ අං ය ගැනත් අනිවාර්යශයන්  
කල්පනා කරන්න ශවනවා.  

   දන්නවා, අශප් පැත්ශත්ත් ස හරු හමුදාව ශේ වැඩවසට 

ගාවා ගන්නවාට කැ ැති නැහැ. ශ ොකද, ස හරුන්ට හමුදාව 
ලසිතක්. අඩි පහක් උස නැත්නේ හමුදාවට එන්න බැහැ ශන්. අඩි 

5ට පහ  ස හර අයශේ ශ ො ය තිශබන්ශන් අඩි ශදකක් ඉහළින්; 
හමුදාව ලසිතක්.  

මූසාසනාරූඪ ගරු  න්ත්රීතුමියනි, ලශ රිකාශේ සැසැස්  

ට්රේප් ආරේභ කරසා තිශබන්ශන්  ැයි  ාසශේ . ඒ කටයුතුවසට 
දාසා තිශබනවා, four-star general ශකශනක්. 

 

ගුණ මූලාසානාරූඪ මන්ත්රීතුියය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු  න්ත්රීතු නි, ඔබතු ාට ශවන් වූ කාසය අවසානයි. 
 

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගුණ සාර්  න ොන්නසා කා මහය:ා 
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்கசகொ) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 

ගරු සක්ෂ් න් ිරරිලල්ස  න්ත්රීතු නි,  ට තව විනාඩියක් 

ශදන්න.  
 

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහය:ා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශහොඳයි, විනාඩියක් ශදන්නේ.  
 

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගුණ සාර්  න ොන්නසා කා මහය:ා 
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்கசகொ) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 

ඒ four-star generalශේ න  Gus Perna. ඔණ ත යි ශේ 

vaccine එක ශදන  සේපූර්ණ ශ ශහයු  භාරව ඉන්ශන්. ඒ අය 
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පාර්ලිශේන්තුව 

දැනට ත් ක්රියාත් ක ශවසා තිශබනවා. "ෆයිසර්" ශකොේපැනිශයන් 

හදන ශබෝතල්වසට ශේ ශබශහත ද න්ශන් "කැටශසන් ප" ිරයන 

ශකොේපැනියක්. ඒ ශකොේපැනිශයන් එක දවසකට ශබශහත 

ද න්න පුළුවන් ශවන්ශන් ශබෝතල් මිලියන 4.0කට ප ණයි.  

ෆයිසර් ශකොේපැනිශේ  දැනට stock එක තිශබනවා ලු, මිලියන 

දදක්. වර්ත ානශේ  ශසෝක ජනගහනය මිලියන 7,ද00ක්. 

ශබශහශත් Shots ශදකක් ශකශන වට ශදනවා නේ අව යයි, 

මිලියන 16,600ක්. ශසෝකශයන් පශහන් එකකට එකවර ශදන්න 

සහ දවස් 100ිරන් ශ ය අවසන් ශවන්න නේ, ඒ ප මුශවනි දවස් 

00 සඳහා ශසෝකයට අව ය ශවනවා, - නැන 00කට වතාවක්,- shots 

මිලියන 3,300ක්. ඒ ිරයන්ශන් එක නැනකට shots මිලියන 166ක් 

අව යයි.  නමුත් ශේ ශවනශකොට ෆයිසර් ශකොේපැනියත් නැනකට 

නිපදවන්ශන් මිලියන 4.0ක් වාශේ ර ාණයක්.  ශේ කටයුතුවසට 

ශසෝකශේ  අනික් රටවලුත් සහභාගි ශවයි. ඒ ආකාරයට ගිශයොත්, 

නැන 100ිරන් ශ ය ඉවර කරන්න පුළුවන් නේ අපට ශහොඳ 

ිනහිනයක් දිරන්න පුළුවන්.   නමුත් අපට ශපශනනවා, ශේ 

අව යතාශේ  වි ාස ර ාණය  නිසා එවැනි කාස සී ාවකට යන්න 

පුළුවන්ද, බැරිද ිරයන එක ර ්නයක් බව.  

ශකොශහො  වුණත්,    හිතනවා, අශප් යුතුක ක්  ිරයසා අශප් 

ජනතාව ශවුවශවන් ශේ කටයුතුවසට සහශයෝගය සබා ශදන එක. 

 ා හිතන්ශන් ඒකට නේ, ඕනෑ ශකශන වට සහශයෝගය ශදන්න 

පුළුවන්.  කාර්යසාධක බසකායක් හදනවා නේ, ඕනෑ ශකශන වට 

සහභාගි ශවන්න පුළුවන්.  අපටත් ශ ශහයුේ කරසා ප පුරුද්ද 

තිශබනවා. අපි ලවිල්සා ඒ තැන්වස වාඩි ශවන්න කැ ැති නැහැ. 

නමුත් අදහස් ශදන්න පුළුවන්.  ඒ වාශේ ශදයක් කරන්න පුළුවන් 

නේ, අඩු ගණශන් හේබ ශවන පශහන් එක, නැන 00ිරන් අවසන් 

කර ගන්න පුළුවන් ර යක් ඔබතුමියට තිබුශණොත්, - හැබැයි  ඒ 

පශහන් එක කවදා හේබ ශවයිද දන්ශන් නැහැ -  ඒ පශහන් එක 

ශවසාවට එවන ර යක් තිබුශණොත්, නැන 100ිරන්, 106ිරන් ශේ 

වසංගතය ඉවර ශවනවාය ිරයන ිනහිනය අපට දිරන්න පුළුවන්. 

එශහ  වුශණොත්,  ා හිතන හැටියට antigen ගැන කථා කර කර 

අපට ශ තැන ගහ ගන්න ඕනෑත් නැහැ ිරයසා. ශේ කාර්යය සඳහා 

රශ ප හමුදා සේබන්ධ ශේවි; වයාපාරිකයන් සේබන්ධ ශේවි. 

පරිපාසන ක්ශෂේරශේ  ශබොශහෝ අයට ශ යට සේබන්ධ ශවන්න 

ශවනවා. ලශ රිකාශවත්  දැනට ත් එශහ යි කටයුතු ශකීමශගන 

යන්ශන්. ඒ ිනයලුශදනා  සේබන්ධ ශවසා කරන වි ාස 

කාර්යභාරයකට ගරු ශසෞඛ්ය ල තිතුමියනි, ඔබතුමියට ආරේභය 

ශදන්න ශවනවා. ශබොශහො  ස්තුතියි. 

 

ගුණ මූලාසානාරූඪ මන්ත්රීතුියය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ශරේේනාත් සී. ශදොසවත්ත  න්ත්රීතු ා. ඔබතු ාට මිනිත්තු පහක 

කාසයක් තිශබනවා. 

[අ.භා.10.05  
 

ගුණ නප්ර ම්නා්  . . නදොලව් : මහය:ා 
(ைொண்புைிகு பிகரம்நொத் சி. ததொலவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)  

මූසාසනාරූඪ ගරු  න්ත්රීතුමියනි, ශේ අවස්ථාව සබා දී  

සේබන්ධශයන් විශ ේෂශයන්  ස්තුතිවන්ත ශවනවා.  

ඒ එක්ක ,  O/L අස ත් විපක්ෂයක සා ාිතකයන් ආණ්ඩුවක් 

හැටියට අපි අස ත් ිරයසා ිරයන්න උත්සාහ කරද්දී, සාධනීය 

රකා යක් කරපු සරත් ශෆොන්ශසේකා  න්ත්රීතු ාට ස්තුතිවන්ත 

ශවනවා.    දැක්කා, එතු ාශේ කථාව තුළින් අඳුශර් රිදී එළියක්. 

එතු ා  තු කරපු කාරණා සේබන්ධව ආණ්ඩුව හැටියට අපි 

අවධානය ශයොමු කරනවාය ිරයන කාරණය  තක් කරනවා.  

උතුරුකරශේ   න්ත්රීවරය ව වන සු න්තිරන්  න්ත්රීතු ා 

ආණ්ඩුශේ ක්රියාකාරිත්වය පැසසු ට සක් ිරීම  සේබන්ධශයන් 

එතු ාටත් ස්තුතිවන්ත ශවමින්, ශ   සභාව කල් තබන 

අවස්ථාශේ විවාදයට   එක් ශවන්න කැ ැතියි.   

සාධනීය විශේචනවසට අපි භය නැහැ ිරයන කාරණාව    

විශ ේෂශයන් ිරයන්න ඕනෑ. හැබැයි, ද්ශේ  සහගතව කරන 

විශේචන  අපි තඹ සතයකට ගණන් ගන්ශන් නැහැ. ශ ොකද, ශේ 

රශ ප ජනතාව දන්නවා, ශ ොකක්ද ලත්ත තත්ත්වය ිරයසා.     

ශේ අවස්ථාශේදී එක් පැහැනැලි ිරීම ක් කරන්නේ. ශේ වන විට ශේ 

රශ ප 15,349කට ශකොවිඩ්-19 positive ශවසා තිශබනවා.   

ශකොවිඩ්-19 ශරෝගය වැසඳුණු 10,1ද0ක් සුවශවසා තිශබනවා. ඒ 

ිරයන්ශන් ිනයයට 66.34ක්;  තුශනන් ශදකක්. ඒකත් ආණ්ඩුවට 

සැබුණු ජනවර  වාශේ ත යි. ශේ වන විට අපි තුශනන් ශදකක් 

සුවපත් කරසා තිශබනවා. ශේ වන විට active cases තිශබන්ශන් 

5,101යි; ිනයයට 33යි. ඉතින් අපි අස ත් ිරයසා කවුරු ශහෝ 

ිරයනවා නේ, ඒ සේබන්ධශයන් ජනතාව තීන්ුව තීරණ ගනීවි.  

පසුගිය දවස ් හය ලතු ත එක පැත්තිරන් positive 

ශවනශකොට අශනක් පැත්ශතන් සුවපත් වුණු පුරවැින සංඛ්යාවත් 

   ිරයන්නේ. පසුගිය හත්වැනි නැන 510ක් ශදනා සුව ශවසා 

ශරෝහල්වලින් පිට ශවසා තිශබනවා; 445ක් ශරෝගින්  බවට පත් 

ශවසා තිශබනවා. පසුගිය අටශවනි දා 460ක් සුව ශවසා 

තිශබනවා; ශරෝගින් 400ක් හඳුනා ශගන තිශබනවා. පසුගිය 

නවවැනි නැන 560ශදශනක් සුව ශවසා ශගදර යද්දී, හඳුනා ශගන 

තිශබන ශරෝගින් ගණන 510යි. පසුගිය දහවැනි නැන ද10ක් සුව 

ශවනශකොට ශරෝගින් 605යි හඳුනා ගන්ශන්. පසුගිය 

එශකොශ ොස්වැනි නැන 667ශදශනක්  සුව ශවසා ශගදර යද්දී, 

ශරෝගින් 430යි හඳුනා ගන්ශන්. ශදොශ ොස්වැනි නැන 646ශදශනක් 

සුව ශවසා ශගදර යද්දී, ශරෝගින් 635ක් හඳුනාශගන තිශබනවා.  

ලත්ත, ශකො ඹ සහ ගේපහ නැස්ත්රික්කවස යේ තත්ත්වයක් 

නිර් ාණය ශවසා තිශබනවා.  හැබැයි, අශන වත් නැස්ත්රික්ක 

ගත්තා , ශදවැනි රැල්ශල්දී වි ාස පැතිීම ක් අපි දැක්කා. 

ප මුවැනි රැල්ශල්දී අපි වයිරසශයන් ඉනැරියට ගියා. වයිරසය 

හිටිශේ  අශප් පිටුපස. අපි ඉනැරියට ගිහින් වයිරසය 

සේපූර්ණශයන්  මුලිුවපුටා දැේ ා. අපි පුද්ගසයන්ශේ 

සේබන්ධතා හඳුනාශගන ඒ අයශේ නිවාරණ කටයුතු කරසා අපි 

වයිරසයට වැඩිය ඉනැරියට ගියා. හැබැයි, ශදවැනි රැල්ශල් යේ 

අවස්ථාවකදී අපි පසුගාමී තත්ත්වයක් හිටපු බව අපි දැක්කා. 

හැබැයි, අද වන විට අපි ඒ ිනයල්ස නිරාකරණය කරසා තිශබනවා. 

අද උතුරුකරශේ  නැස්ත්රික්කවස ශේ තත්ත්වය  ඟ හැරිසා 

තිශබනවා; ශවනස් ශවසා තිශබනවා.   

අපි තවුවරටත් ශේ ආකාරශයන්  වැඩ කටයුතු  කරශගන 

යනවා නේ, අපට ශේ ශරෝගය නි පටාවට සුව කරන්න පුළුවන්ක  

සැශබනවා. විශද්  රටවල් 110ක ිනටි අශප් රශ ප සශහෝදර 

සශහෝදරිශයෝ 44,000ක්  අපි ශේ රටට ශගන්ුවවා. එක අවස්ථාවක 

 වශේ ප රාජයශයන් පැමිණි ගුවන් යානයක ිනටි හාරිනය හැටපස ්

ශදශන වශගන් 337ක්   positive වුණා. හැබැයි, අපි විශද් ශේ  

ඉන්න අශප් අය ශගන්වන එක නැවැත්තුශේ නැහැ. අපි ශේ වන 

විට විශද්  සංචාරවසට ගිය අය, විශද්  pilgrimagesවසට ගිය 

අය, ශසඩ ශරෝගවසට ශබශහත් ගන්න ගිය අය, ගර්භිීම 

 ාතාවන්, ශිෂයයන්, වැඩ කරන අය ලතුළු 44,000ක් ශදනා ශේ 

රටට ශගන්වසා තිශබනවා. අපි රජයක් හැටියට ශේ වන විට 

ආර්ථික  ධයස්ථාන, ිනර ැනැරි, විශද්  ආශයෝජන කසාප, 

ශරෝහල්, ශපොලීින, හමුදා සහ නාවික ශසේවා ආනැ විශ ේෂශයන් ශේ 

රශ ප පුරවැිනයන් බණසව ගැවශසන ස්ථානවසට වැඩි අවධානයක් 

ශයොමු කරසා තිශබනවා.  

ඒ ස ඟ  ශේ අවස්ථාශේ  තවත් කාරණයක් පැහැනැලිව 

ිරයන්න ඕනෑ. ආණ්ඩුවක්  හැටියට  අපි ශේ රශ ප ිනයලු ජාතීන්ට 
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[ෆීල්ඩ්  ාර්ෂල් ගරු සරත් ශෆොන්ශසේකා  හතා  
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ගරු කරනවා;  ිනයලු  ජාතීන්වස ිනරිත් විරිත්වසට ගරු කරනවා. ඒ 

ස ඟ  විශ ේෂශයන් ිරයන්න ඕනෑ, ශේ ශකොවිඩ් වසංගතය තු  

මිය යන මුස්ලිේ සශහෝදරවරුන්ශේ  රණ භූ දානය කරනවාද, 

අදාහනය කරනවාද ිරයන කාරණයට ආණ්ඩුවක් හැටියට අපි 

තීන්ුව තීරණ ගන්ශන් නැහැයි ිරයන කාරණය පිළිබඳව.  ශසෞඛ්ය 

අං  සේබන්ධ කමිටුවක් විිනන් ගන්න තීන්ුව තීරණ  ත ත යි අපි 

ඒ තීන්ුව තීරණ ගන්ශන්. ඒ තත්ත්වය තු  ිනශයොන්, තවුහිද් ජ ාත් 

වැනි ශනොශය වත් ජාතිවානැ සංවිධාන ලිපි නි වත් කරසා ආණ්ඩුව 

අපහසුතාවට පත් ිරීම ට යෑ  ගැන අපි පැහැනැලිව  විශරෝධය ප  

කරනවා.  

 
ගුණ මූලාසානාරූඪ මන්ත්රීතුියය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු  න්ත්රීතු නි, ඔබතු ාට නියමිත කාසය අවසානයි. 

 
ගුණ නප්ර ම්නා්  . . නදොලව් : මහය:ා 
(ைொண்புைிகு பிகரம்நொத் சி. ததொலவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)  

 ට තවත් විනාඩියක් සබාශදන්න, මූසාසනාරූඪ ගරු 

 න්ත්රීතුමියනි.  

ආණ්ඩුව ිරින  අවස්ථාවක ආණ්ඩුශේ අව යතාව  ත තීන්ුව 

තීරණ ගන්න යන්ශන් නැහැ. විශ ේෂඥ  තවසට අවධානය ශයොමු 

කරසා ත යි එවැනි තීන්ුව තීරණ ගන්ශන්. ශ ොකද, 

අපි දන්නවා, ිනංහස-ශබෞද්ධ අපටත් පාංශුකූසය ඉතා  වැදගත් 

බව. හින්ුව සශහෝදර හැ ශකනාටත් අවසන් කටයුතු වැදගත්. 

මුස්ලිේ සශහෝදරවරුන්ටත් එශහ යි. ශ ය සංශේදී කාරණයක්. 

නමුත් ශේ හැ  ශදයකට  වඩා අපි රමුඛ්ව වගිරව යුත්ශත් ශේ 

රශ ප අශන වත් පුරවැිනයන්ශේ ආරක්ෂාව සේබන්ධශයන්. ඒ නිසා 

ශේ රශ ප පුරවැිනයන්ශේ ආරක්ෂාව, ශේ රශ ප පුරවැිනයන්ශේ 

ශසෞඛ්යය පිළිබඳව අපි ආණ්ඩුවක් හැටියට වග ිරයනවාය ිරයන 

කාරණය    ශේ අවස්ථාශේදී  තක් කරන්න කැ ැතියි.  

 
ගුණ මූලාසානාරූඪ මන්ත්රීතුියය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
මී ඟට, ගරු  ුවෂ නානායක්කාර  න්ත්රීතු ා. ඔබතු ාට 

මිනිත්තු හයක කාසයක් තිශබනවා. 

[අ.භා. 10.31  
 

ගුණ මනූෂ නානායක්කාර මහය:ා  
(ைொண்புைிகு ைனுஷ நொைொயக்கொர)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 
 ට ශේ අවස්ථාව සබා දී  පිළිබඳව මූසාසනාරූඪ ගරු 

 න්ත්රීතුමියට ස්තුතිවන්ත ශවනවා. ප මුශවන් කාරණා 

ිරහිපයකට පිළිතුරු සබා  ශදන්න බසාශපොශරොත්තු ශවමින්  ශේ 

කථාව ආරේභ කරනවා.  

ශසෞඛ්ය රාජය අ ාතයවරයා ශ තැනදී කරුණු කාරණා 

ඉනැරිපත් ක  යුතු වුණත්, යේ යේ pharmaceutical companiesවස 

medical representativesසා විධියට ශ තැන කථා කරපු අය ගැන 

   කනගාටුව ප  කරනවා. medical representativesසා විධියට 

ත යි ශබොශහෝ  න්ත්රීවරු කථා කශ ේ. ඒ වාශේ , ත  ත න්ශේ 

ජනප්රියතාව, ත  ත න්ශේ රචාරය ශවුවශවන්, 'ජාශ ' 

ශබ්රාගැනී  සඳහා ශගොඩක් අය කථා ක ා ිරයසා  ට හිතුණා.  

ශ තැනදී සඳහන් ක ා, rapid antigen test ක පටසයක් 

ශඩොසර් 5කට මිසදී ගන්න රජයට පුළුවන් ිරයසා. නමුත්, ශසෞඛ්ය 

ල තිතුමියනි, ශටන්ඩර් එශක් ලශ රිකාුව ශඩොසර් 6.19 ත යි 

එක  ආයතනශයන් දාපු මිස ගණන් ශදක ශසස සඳහන් වන්ශන්. 

ඒ බව සඳහන් කරමින්    rapid antigen test සේබන්ධ 

කථාශවන් ශවනත් පැත්තකට යනවා. 

ශේ ශගොඩක් අය කථා කරන්ශන් ශකොශරෝනා ර ්නය ගැන 

ශනොශවයි. ගජ මිතුරන්ට සැසකීශේ ර ශේද පිළිබඳ ත යි ඒ අය 

ශේ ශවසාශේ කථා කරන්ශන්. අපි ශකොශරෝනා වසංගතශයන් ශේ 

රට ශබ්රාගැනී  පිළිබඳ, අශප් පුරවැිනයන් -ශ්රී සාංිරකයන්- 

ශබ්රාගැනී  පිළිබඳ කථා කරන ශකොට ශේ අය ශකොශරෝනාව 

වසංගතයක් කරගැනී  ගැන ත යි කථා කරන්ශන්. එක 

පැත්තිරන්, ශේ වන ශකොට අශප් විශද් ගත ්රමිකයන් 96ශදන ව 

විශද්  රටවසදී  ැරිසා. ස හරු  වණු බක්ිර ලදශගන කන 

තත්ත්වයට පත් ශවසා, තැන් තැන්වස  ගුටි කනවා; කඳුලු ගෑස ්

කනවා. ඒ අය ඒ තැන්වස  ැරිසා  වැශටන ශකොට රුපියල් සක්ෂ 

5, 6 අරශගන ඒ අය ශගන්වාගන්න අශප් රශ ප ගජ මිතුරු ස ාගේ 

ිරහිපයකට අවස්ථාව සබා දීසා තිශබනවා.  ට පස්ශසේ "ශ ච්චරක් 

ශගන්ුවවා" ිරයමින් ඒ අය ශගන්වාගැනී  ගැන කථා කරනවා. ඒ 

රටවස ඉන්න අය  ාප කරනවා, ශ ශහ  ශබොරු ිරයන එක ගැන, 

ඒ මිනිසුන් ගැන හිතන්ශන් නැති එක ගැන. එදා "රට විරුශවෝ" 

ිරයසායි ඒ අය හැඳින්වූශේ . ඔවුන් රතු පාවඩ ද සායි ශගනාශේ. 

ශේ වන ශකොට ශරෝහසකට ventilator එකක්වත් ගන්න බැරි 

ශවච්ච ආණ්ඩුවක්, ශේ ආණ්ඩුව. ඒ විතරක් ශනොශවයි. ශරෝහල්වස 

ශබශහත් නැහැ. පිළිකා ශරෝහශල් ශබශහත්   නැහැ. ශසෞඛ්ය 

අං ය අද ශබොශහො   බරපත  තත්ත්වයකට පත් ශවසා. පාරවල් 

ගණශන් මිනිස්සු  ැරිසා වැශටනවා. එශහ   ැරිසා වැටුණාට 

පස්ශසේ ත යි ශකොවිඩ් - 19  වයිරසය ආසාදනය ශවසාද, නැද්ද  

ිරයසා ශසොයාගන්ශන්. එශහ  නේ, ආශ්රිතයන් හඳුනාගැනී ක් 

ශකෝැ Contact tracing ශකෝැ එශහ  නේ, ආශ්රිතයන් 

හඳුනාගැනී  අතින් fail. එ  නිසා අලුතින් project එකක් 

ශගනාවා. "Contact tracing App" ිරයසා contacts හඳුනාගන්න 

පුළුවන් App එකක් ශගනාවා.  ඒ App එක ශගනාශේ කවුදැ  ඒ 

App එක පාවිච්චි ක ා  ආසානැතයන් ආ ගිය තැන් ලතුළු ිනයලු 

ශපෞද්ගලික ශතොරතුරු ශපෞද්ගලික ආයතනයකට යනවා. ඒ 

ආයතනය Abacus නමින් හඳුන්වන ආයතනයක්. ඒ Abacus 

ආයතනය කාට සේබන්ධ ශකොේපැනියක්ද ිරයසා ශසොයා 

බසන්න. ඒ ආයතනය සංකාශේ සභාපතික ිරන් පිුවේ සබපු 

පුද්ගසශය වට අයිති ස ාග ක් ශසසයි තිශබන්ශන්. ශ ශහ  

කරසා-  
 

ගුණ සමහයාචාර්ය  රංිත්  බණ්ඩාර මහය:ා 
(ைொண்புைிகு (கபரொசிொியர்) ரஞ்சித் பண்டொர)  

(The Hon. (Prof.) Ranjith Bandara) 

ගරු  න්ත්රීතු නි,- 
 

ගුණ මනූෂ නානායක්කාර මහය:ා  
(ைொண்புைிகு ைனுஷ நொைொயக்கொர)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

ගරු  න්ත්රීතු නි,  ට  ශේ කථාව කරශගන යන්න ඉඩ 

ශදන්න. රුපියල් 0.90 ගණශන් එක testing එකක්- 
 

ගුණ සමහයාචාර්ය  රංිත්  බණ්ඩාර මහය:ා 
(ைொண்புைிகு (கபரொசிொியர்) ரஞ்சித் பண்டொர)  

(The Hon. (Prof.) Ranjith Bandara) 

එය, ICTA ආයතනය ආශ්රිතයන් හඳුනාගැනී  සඳහා 

ශනොමිශල් කරන වයාපෘතියක්. අසතය ිරයන්න එපා.   
 

ගුණ මනූෂ නානායක්කාර මහය:ා  
(ைொண்புைிகு ைனுஷ நொைொயக்கொர)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

ඒක ඔබතු ාශේ කථාව කරන ශවසාශේ ිරයන්න. එයට ලතුළු 

වන විටත්, එළියට යන විටත් රුපියල් 0.90 ගණශන් ඒ SMS 
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පාර්ලිශේන්තුව 

එකකට ජනතාවශගන් charge ශවනවා. ුවවර ශකොල්ශසක් ත යි 

ශ   ර ය ඉනැරිපත් කශ ේ. පසුව එය ශහොරකේ කරසා ICTA එක 

හරහා Abacus ිරයන ආයතනය ද සා ත යි දැන් එළියට දාසා 

තිශබන්ශන්. ශේවා ගැන ශසොයා බසන්න. ශ න්න, ගජ මිතුරන්ට 

සසකන විධිය.  

අශප් හමුදාශේ විරුවන්ශේ ශසේවය පිළිබඳ ෆීල්ඩ්  ාර්ෂල් ගරු 

සරත් ශෆොන්ශසේකා  ැතිතු ා ිරේවා. ලත්ත, අපි එ  ශසේවය 

අගයනවා. අපි ශසෞඛ්ය කාර්ය  ණ්ඩසවස ශසේවයත් අගය 

කරනවා. අද යුද්ධ හමුදාපතිතු ා ිරයසා තිබුණා, "අපි ශෆේල් නැහැ. 

අපි ශෆේල් ශවන්ශන්ත් නැහැ" ිරයසා. ඒක ලත්ත. අශප් 

රණවිරුශවෝ ශෆේල් ශවන්ශන්ත් නැහැ. අපි ඔවුන් ශෆේල් 

කරන්ශන්ත් නැහැ. හැබැයි අපි ිරයන්ශන්, "සර්" ශෆේල් ිරයසා. 

"සර්" ශෆේල්, "සර්ශේ" ආණ්ඩුව ශෆේල් ිරයන එකයි අපි ිරයන්ශන්. 

එශහ  නැතිව, "රණ විරුශවෝ ශෆේල්" ිරයසා ශනොශවයි අපි 

ිරයන්ශන්.  ශසෞඛ්ය ක්ශෂේරයත් ශේ  වන ශකොට ශෆේල් ශවච්ච 

නිසා ත යි 'මු පටිය' අත හැරසා වැශඩ් ශගොඩ ද ාගන්න උත්සාහ 

කරන්ශන් ිරයා    ශේ ශවසාශේ සඳහන් කරනවා.  

ශේ රශ ප ශේ වන ශකොට නියමිත ආකාරයට ආසානැතයන් 

හඳුනාගැනී  ිනද්ධ ශනොකරන නිසා රශ ප හැ  තැනකට  ශ   

ශරෝගය වයාප්ත ශවන්න පටන්ශගන තිශබනවා. ශේ වයාප්තිය 

නිසා  අද වන ශකොට ශේ ශරෝගය කාශගන් කාට ශබෝ ශවනවාද, 

ඒ ශ ොන ශපො වශරන්ද ිරයසා ශසොයාගන්න බැරි තර ට ශේ 

තත්ත්වය ඉනැරියට ගිහිල්සා තිශබන බව අපි ශේ ශවසාශේ සඳහන් 

කරනවා.   

අපි ශේ ශවසාශේ ලත්තට  කථා කරන්න බසාශපොශරොත්තු 

වුශණ්, ශකොශරෝනා වසංගතය පාසනය කරගන්න රජය කරශගන 

යන වැඩ පිළිශව  පිළිබඳ විපක්ෂය විධියට කතා කරසා, එහි අඩු 

පාඩු ශපන්වා දීසා, ඒ ශවුවශවන් කරන්න පුළුවන් උදවුවක් කරන 

එක ගැනයි.  
 

ගුණ මූලාසානාරූඪ මන්ත්රීතුියය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු  න්ත්රීතු නි, ඔබතු ාට  තවත්  විනාඩි ශදකක කාසයක් 

තිශබනවා.  
 

ගුණ මනූෂ නානායක්කාර මහය:ා  
(ைொண்புைிகு ைனுஷ நொைொயக்கொர)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

හැබැයි, එශහ  කථා කරශගන එනශකොට අශප් ස හර 

 න්ත්රීවරු  තයක් ශගොඩ නඟන්න හදනවා, "සර්" ශෆේල්   ිරයන 

එක, "ආණ්ඩුව ශෆේල්"  ිරයන එක  න්න් අසතය ස ාජගත 

කරන්න හදනවා ිරයසා. ත න්ට වැශඩ් කරගන්න බැරි වන 

ශකොට, විපක්ෂය එ  යථාර්ථය ශහළිදරවු කරන ශකොට අප අසතය 

ස ාජගත කරනවා ිරයසා ආණ්ඩු පක්ෂය අලුත්  තයක් 

නිර් ාණය කරන්න පටන්ශගන තිශබනවා. ඒ ිරයන්ශන්, ආණ්ඩු 

පක්ෂය දැන් අවශබෝධ කරශගන ඉවරයි, 'අපි  ශෆේල්' ිරයසා. 

එතු න්සා ශෆේල් ිරයසා එතු න්සා හඳුනාශගන ඉවරයි.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි ශන්. "5,000ක්  ැරුණත් රට වහපු නැති 

අපට" ිරයසා "හඃ! හඃ! හඃ!" ගාසා හිනා ශවසා උජාරුශවන් කථා 

කරපු ජනාධිපතිතු ා, "අපි ශේක බසා ගන්නේ" ිරයපු 

ජනාධිපතිතු ා  ටික දවසක් යන ශකොට ශනොේ ර පිළිශව ට 1ත් 

රාජපක්ෂ, 0ත් රාජපක්ෂ, 3ත් රාජපක්ෂ - ශසෞඛ්ය ල තිතුමිය 

ශබොශහො  පහළින්  ිනටිශේ . එතුමිය ශල්ඛ්නශේ  අන්ති ටයි 

ිනටිශේ . එශහ  කරසා දැන් ිරයනවා, "ශ ොකක්ද ශේ කරන්ශන්ැ 

 වයිරසයක් ශේ ලවිල්සා තිශබන්ශන්. යුද්ධයක් වුණා නේ කරන 

හැටි    දන්නවා ශන්" ිරයසා. සරත් ශෆොන්ශසේකා  හත් යා එදා 

ශනොිනටියා නේ, යුද්ධය ශකොශහො  කරයිද ිරයසාත් දැන් අපට 

හිශතනවා. ඒක ත යි යථාර්ථය.  

ශේ ආණ්ඩුව පත්වන ශකොට, "සර්ත් එක්ක ශල්ින ශවන්ශන් 

නැහැ. ඉස්සර වාශේ ශනොශවයි.  හින්ද  හත්තයාත් එක්ක වාශේ 

ශනොශවයි. සර්ත් එක්ක ශල්ින ශවන්ශන් නැහැ"   ිරේවා. "සර් 

එක්ක බැහැ"   ිරේවා. දැන් අපට ිරයන්න තිශබන්ශන්, "සර්ට 

බැහැ" ිරයන එක ත යි. ඒකයි දැන් ිරයන්න තිශබන්ශන්. "සර්" 

ිරයන්ශන්, වික්ටර් රත්නායකශේ "ස" රසංගය ශනොශවයි. "ශේ 

සර්ත් එක්ක බැහැ" ිරයන එක ත යි දැන් මිනිස්සු ිරයන්න 

පටන්ශගන තිශබන්ශන්.  

ශකො ශහො  වුණත්, ශේ රශ ප හමුදාව ශයොදා, ශනොශයක් 

ශනොශයක් ර  ශයොදා ශේ වසංගතය  ර්දනය කරන්න කටයුතු 

කරපු එක ශහොඳයි. ඒක කරන්න ඕනෑ. නමුත්, ශසෞඛ්ය අං ශේ  

වෘත්තිකයන් පැත්තකට ද ා, ශසෞඛ්ය අං ශේ  වෘත්තිකයන්ශේ 

 ත පැත්තකට ද ා, ශසෞඛ්ය අං ශේ  වෘත්තිකයන් -ශජයෂ්ඨශයෝ- 

පරිසර අ ාතයාං යට පත් කරසා ඉටු කරගන්න හැුවශේ, 

ත න්ශේ ශද් පාසන නයාය පරයයි. ශසෞඛ්ය අං ශේ  අදහස් 

සබාශගන ශේ ර ්නය නිවැරැනැව විසඳුවා නේ අපි එයට ශබොශහො  

කැ ැතියි. අපි ිරයන්ශන්, ශහටත් '' වණ්ඩලිනී ක '' වීින 

කරන්නවත්, එශහ  නැත්නේ "කැසණිශයන් නාග ධාතු" 

ශගශනන්නවත් ශනොශවයි, නිවැරැනැ විධියට, විදයාත් කව ශේ 

ර ්නය විසඳන්න ිරයසායි. ඒ සඳහා විපක්ෂය විධියට ශදන්න 

පුළුවන් සහශයෝගය අපි ශදනවා. හැබැයි ආණ්ඩුව ශෆේල් ිරයන 

එක, ශගෝඨාට බැහැ ිරයන එක,  ශගෝඨා දැන් ශෆේල් ිරයන එක 

ආශයත්  කන්න සැශබන්ශන් නැහැ ිරයන එකත්  ා ශේ 

ශවසාශේ සඳහන් කරනවා. ශබොශහො  ස්තුතියි. 
 

ගුණ මධුර වි:ානනේ මහය:ා 
(ைொண்புைிகு ைதுர விதொனகக)  

(The Hon. Madhura Withanage)  

Sir, I rise to a point of Order.  
 

මූසාසනාරූඪ ගරු  න්ත්රීතුමියනි,  හා අසතයක් එතු ා 

ිරේශේ. ශ ොකද, “Stay Safe” ිරයන  ෘුවකාංගය සේපූර්ණශයන් 

ශනොමිශල් ශදන්ශන්. [බාධා ිරීමේ  
 

ගුණ මූලාසානාරූඪ මන්ත්රීතුියය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඒක point of Order එකක් ශනොශවයි.  

මී ඟට, ගරු නවදය සුදර් නී රනාන්ුවපුල්ශල් රාජය 

ල තිතුමිය. ඔබතුමියට මිනිත්තු හයක කාසයක් තිශබනවා. 

[අ.භා. 10.3ද  
 

ගුණ සවවදය  සුදර්ධනී ප්රනාන්ු පුල්නල් මහය් ියය 

සබන්නනාගාර ප්රතිසාංස්ාකරණ හයා සිරකුණවන් 

පුනුණ් ථාපන රාජය අමා:යතුියය  
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) (திருைதி) சுதர்ஷனி 

பர்னொந்துபுள்கள - சிமறச்சொமலகள் ைறுசீரமைப்பு ைற்றும் 

சிமறக்மகதிகள் புனர்வொழ்வளிப்பு இரொ ொங்க அமைச்சர்) 

The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle - State 
Minister of Prison Reforms and Prisoners' Rehabilitation) 
මූසාසනාරූඪ ගරු  න්ත්රීතුමියනි,  ට කාසය ශවන් කර දී  

පිළිබඳව ඔබතුමියට ස්තුතියි. විපක්ෂශේ   න්ත්රීවරුන් ක  කථා 

අහශගන ඉන්න ශකොට  ට හිතුණා, සාධනීය කාරණා ඉනැරිපත් 

කශ ේ ගරු සරත් ශෆොන්ශසේකා  ැතිතු ා ප ණයි ිරයසා. අපි ඒ 
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[ගරු  නූෂ නානායක්කාර  හතා   
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ශවුවශවන් එතු ාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා. ඒ vaccination කරන 

ශකොට මුළු රශ ප  එකවර vaccination centres කර ගැනීශේ 

හැිරයාව අපට තිශබනවා. ශ ොකද, රජා නවදය විශ ේෂඥවරියක 

හැටියට, ශසෞඛ්ය නවදය නිසධාරිනියක හැටියට  ට ිරයන්න 

පුළුවන්, ශපෝලිශයෝ ශවුවශවන් රට පුරා , විශ ේෂශයන් යුද්ධය 

පැවැති රශද් වසත් National Immunization Days දාසා 

සංකාශවන් ශපෝලිශයෝ තුරන් කරන්න අපට හැිරයාව සැබුණු බව. 

ඒ නිසා ශේ vaccination එකත් එකවර centres 1,000ක කරන්න 

අශප් ශසෞඛ්ය ක්ශෂේරයට හැිරයාව,  ක්තිය තිශබනවාය ිරයන 

එක, cold chain maintain කරන්න facilities තිශබනවාය ිරයන 

එක අපි  තක් කරන්න ඕනෑ.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි. ශසෞඛ්ය අ ාතයාං ශේ  ශල්කේතු ා 

ගැනත් ිරේවා. එතු ා ඉතා  දක්ෂ විශ ේෂඥ නවදයවරශයක්; 

සංකාශේ radiologistsසා අතර ඉහළින්  ිනටින ශකශනක්. එතු ා 

 ශේ batchmate. ශසෞඛ්ය ශල්කේ තනතුරට නවදයවරශය ව පත් 

වන එක වඩාත් ශහොඳයි. නවදයවරුන් ශනොවන අයත් එ  

තනතුශර් ිනටියා. එතු ා MBBS නවදයවරශයක්. ශසෞඛ්ය ශල්කේ 

තනතුරට නවදයවරය ව පත් වී  වඩාත් ශහොඳ ශවන්ශන් 

එවැන්න වට විෂයය පථය ගැන තිශබන අවශබෝධය ණඟක් වැඩි 

නිසාය ිරයන එක අපි ිරයන්න ඕනෑ. Speciality එක එන්ශන් 

පසුවයි. හැ  නවදයවරය ව  පාශහේ MBBS නවදයවරු. ශසෞඛ්ය 

අ ාතයාං ශේ  වත් න් ශල්කේතු ා ඉතා  ශහොඳින් ඒ කටයුත්ත 

කරශගන යනවා.  

අපි විශ ේෂශයන්  ිරයන්න ඕනෑ, ශකොවිඩ් - 19 ශදවන 

outbreak එශක් viral load එක ඉතා  වැඩි බව. ශරෝගිය වශගන් 

virus වි ාස ර ාණයක් පිටවන නිසා ත යි ශරෝග වයාප්තිය ඉතා  

ශේගශයන් ිනද්ධ වුශණ්.  හාචාර්ය නීලිකා  සවිශේ  ැතිනිය ඒ 

සේබන්ධශයන් පර්ශේ ෂණ කරසා ඒ බව තහවුරු කරසා 

තිශබනවා.  

Gold standard එක ත යි, PCR testing. PCR testing 

ිරයන්ශන්, diagnosing. හැබැයි, වසංගතයකදී ශේ ශරෝගීන් 

ඉක් නට හඳුනාගැනී  වැදගත් ශවනවා. ඉක් නට 

හඳුනාගත්ශතොත් ත යි ශරෝගින් ශවන් කරසා, නිශරෝධායනය 

කරසා, ශරෝගය ස ාජය තු  පැතිශරන එක අව  කරගන්න අපට 

පුළුවන් වන්ශන්. PCR testingවසට පැය 6ක ප ණ කාසයක් 

ගතශවනවා. ඒවා centresවසට ශගන එන්න ඕනෑ. Centres 

ිරහිපයකයි ඒවා කරන්ශන්. ඒ සඳහා ඉතා  වි ාස මුදසක් වැය 

ශවනවා. ඒ නිසා අපට screen කරන්න antigen test එකක් 

අව යයි. Antibody test එශකන් කරන්ශන් ශරෝග ය හැුවණාද, 

නැද්ද ිරයන එක ශසොයාගන්නා එකයි. ශරෝගය වැ ැක්වී ට 

ඒශකන් ශසො ව රශයෝජනයක් ගන්න අපට බැහැ. හැබැයි, 

වසංගතයක් තිශබන ශවසාවට antigen test එකිරන් කල් ශේසා 

ලතිව, ඉක් නට ශරෝගින් හඳුනාගත්ශතොත් එය ව ක්වාගන්න 

අපට පුළුවන්. ඒ නිසා ත යි සැප්තැේබර්  ාසශේ දී ශසෝක ශසෞඛ්ය 

සංවිධානය, “Antigen-detection in the diagnosis of SARS-

CoV-2 infection using rapid immunoassays” ිරයන guideline 

එක issue කරසා තිශබන්ශන්.  Centers for Disease Control and 

Prevention recommend කරන්ශන් ඉක් නට හඳුනාශගන, 

isolate කරසා ශරෝගය ව ක්වා ගැනී ට වැදගත් වන viral testing 

එක සහ SARS antigen testing එක. Diagnosis method එකක් 

හැටියට antibody testing එක ඒ ශගොල්ශසෝ recommend 

කරන්ශන් නැහැ. 

ඒ වාශේ , අපි පිළිගන්නවා, අශප් රට සීමිත සේපත් තිශබන 

රටක් ිරයසා. ඒ සීමිත සේපත් එක්ක ත යි, ශකොශරෝනා වසංගතය 

 ර්දනය කර ගන්න අපි අරග  කරන්ශන්. දැන් European 

Commission එශක් 0ද/10 වාර්තාශේ ිරයනවා, " RT-PCR test 

එක ශහොඳ  වුණත්, diagnostic test එක වුණත් අද capacity එක 

වැඩි ශවසා ඒශගොල්සන්ශේ රටවසට කර ගන්න බැහැ, ඒ නිසා 

WHO recommend කරන antigen test එක පාවිච්චි කරන්න ඕනෑ 

screening test එකක් හැටියට" ිරයසා. ශේ EUඑශක් ඉන්ශන් 

බසවත් රටවල්, සේපත් තිශබන රටවල්. ශේ සේපත් තිශබන 

රටවසත් ශරෝගීන් වැඩි ව ශයන් වාර්තා වන නිසා, PCR test එක 

කරගන්න අද ඒ අයත් වි ාස අරග යක් කරනවා. 
 

ගුණ මූලාසානාරූඪ මන්ත්රීතුියය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමියට තව විනාඩි ශදකක කාසයක් තිශබනවා. 
 

ගුණ සවවදය  සුදර්ධනී ප්රනාන්ු පුල්නල්  මහය් ියය  
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) (திருைதி) சுதர்ஷனி 

பர்னொந்துபுள்கள) 

The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle) 
 ට ගරු ඉන්නැක අුවරුද්ධ රාජය ල තිතු ාශේ විනාඩි 5ක 

කාසය ගන්න ිරේවා, මූසාසනාරූඪ ගරු  න්ත්රීතුමියනි.  

ඒ නිසා, ශේ ආණ්ඩුවට  ඩ ගහන්න එපා. ශේ නවරස් එක 

හඳුනා ගැනී ට අපට screening test එක වැදගත් ශවනවා. ශේ 

antigen test එක WHO එක recommend කරසා තිශබනවා. 

WHO එක ඒක ශනොමිශල් දීසා තිශබනවා. ඒවා ලියාපනැංචි 

ආයතන ශදක, තුනයි තිශබන්ශන්. ඒ නිසා, හනැින වයසනයකදී ශේ 

screening tests ශගශනන ශකොට අපට සාේරදායික ර ශේද 

අුවග නය කරන්න බැහැ, ඉක් නට ශගශනන්න ඕනෑ රශ ප 

 හජනතාව ශබ්රා ගන්න. ශේ ගරු සභාශේදී ිරයනවා, රශ ප 

 හජනතාව ශබ්රා ගන්ශන් නැහැ ිරයසා. ශකටි ර වලින් 

ඉක් නට ශගශනන්න හදනශකොට ිරයනවා එහිදී ශහොරකේ 

ිනුවශවසා ිරයසා. ඒ නිසා, අපි පැහැනැලිව විපක්ෂයට ිරයනවා 

ජනතාව ශනො ඟ යවන්න එපා, ජනතාව තු  අනිින බියක් ලති 

කරන්න එපා ිරයසා. ශේ antigen test එක field එශක් කරන්න 

පුළුවන්, විනාඩි 30යි යන්ශන්. ශේකට විශ ේෂඥ දැුව  තිශබන අය 

අව ය නැහැ. ශසෞඛ්ය ක්ශෂේරශේ   හජන ශසෞඛ්ය පීමක්ෂකවරුන් 

වාශේ  අශන වත් නිසධාරින් පුණණු කරසා කලින්  හඳුනා 

ගත්ශතොත් අපට ශේ ශරෝග වයාප්තිය පාසනය කර ගන්න පුළුවන්.  

ඒ වාශේ , COVID-19 positive කණ්ඩාය  ග්රා  නිසධාරි 

divisions ව ශයන් map කරසා තිශබනවා. ඒ නිසා, ශේ lock 

down කරන්ශන් අතයව ය රශද් . නිකේ හිතු ශත් ගිහින් lock 

down කරන්ශන් නැහැ. ග්රා  නිසධාරි divisions ව ශයන් map 

කරසා, රතු පාටින් ශපන්වන, ශරෝගීන් වැඩිශයන් ඉන්න ග්රා  

නිසධාරි divisions ත යි සීමිත ව ශයන් ශසොක් කරන්ශන්. 

ශ ොකද, රශ ප ජන ජීවිතය පවත්වාශගන යන්න ඕනෑ. රශ ප 

ජනතාවශේ ආර්ථිකය කඩා ව පටන්ශන් නැතිව, ආර්ථිකය රැක 

ගන්න ඕනෑ. ඒ නිසා, ශේ සීමිත lock down ිරීම  කරන්ශන්, 

ශරෝගය පාසනය ිරීම ටයි ිරයන එක අපි ිරයන්න ඕනෑ.  

මූසාසනාරූඪ ගරු  න්ත්රීතුමියනි, PCR tests ගැන 

විශ ේෂශයන්  අපි ිරයන්න ඕනෑ. ශ තු න්සා ිරයනවා PCR  

කරන්න ිරයසා. 637,ද6දක් PCR කරසා 15,350යි positive 

ශවසා තිශබන්ශන්. ඒක ිනයයට 0.4යි. නමුත්, antigen test එක 

කලින්  පාවිච්චි කශ ොත් ශරෝගීන් හඳුනා ගැනී  ඉක් නට 

කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා, gold standard එක, diagnostic test 

එක PCR ත යි. හැබැයි, screeningවසට අපි පාවිච්චි කරන 

antigen test එක ශයෝගයයි ිරයන එක ිරයන්න ඕනෑ. ඉස්සර අපි 

සායනවසදී නැයවැඩියාව හඳුනා ගත්ශත් ශකොශහො දැ ේලූශකෝස් 

ස්ට්රිප් එකක් දාසා රතු නේ, නැයවැඩියාව ිරයසා අපි දන්නවා. 

හැබැයි, කහ, ශකො  නේ fasting blood sugar එකක් කරසා අපි 

confirm කර ගන්නවා. ඒ වාශේ test එකක් ත යි ශේ antigen 

test එක. ඒ නිසා, ජනතාව ශනො ඟ යවන, ජනතාව තු  

2525 2526 



පාර්ලිශේන්තුව 

අවිනි ්චිත භයක් ලති කරන රකා  කරන්න එපා ිරයසා    

ශබොශහො  ආදරශයන්, ශගෞරවශයන් විපක්ෂශේ  අශප් ගරු 

 න්ත්රීතු න්සාශගන් ඉල්සා ිනටිනවා.  

විශ ේෂශයන්  ශේ ශවසාශේ   , බන්ධනාගාර රතිසංස්කරණ 

හා ිනරකරුවන් පුනරුත්ථාපන රාජය අ ාතයවරිය හැටියට 

බන්ධනාගාරය තු  තිශබන ශකොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය පිළිබඳව 

ිරයන්න ඕනෑ. ශේ ශවනශකොට ශරෝගීන් 170ක් අපට හේබ ශවසා 

තිශබනවා. PCR positive අය අපි වැලිකන්ද ශරෝහශල්ත්, 

කාන්තාවන් ශපොශ ොන්නරුව ගල්සෑල්ස ශරෝහශල්ත්, පිරිමි අය 

කන්දකාඩු නිශරෝධායන  ධයස්ථානශේ ත් රඳවා තිශබනවා. ඒ 

වාශේ , ශවන  නිශරෝධායන  ධයස්ථානයක් හැටියට 

පල්සන්ශසේන විශ ෝධන කඳවුර හඳුනා ශගන තිශබනවා.  වැලිකඩ 

ශරෝහසත් අපි හඳුනා ශගන තිශබනවා. ශේ කණ්ඩායේ 

නිශරෝධායනය කරසා, ඔවුන්ශේ PCR tests කරසා, positive 

ශවන අය ශරෝහල්ගත කරන්න අව ය පියවර අපි අරශගන 

තිශබනවා. ඒ වාශේ  ත යි, රැඳවියන් බසන්න ශේ දවස්වස 

අවකා ය සබා ශදන්ශන් නැහැ. හැබැයි, ඔවුන්ට ුවරකථනය 

ඔස්ශසේ පවුල් ස ඟ සේබන්ධතාව පවත්වා ශගන යන්න අපි 

අවස්ථාව සබා දීසා තිශබනවා. ඒ වාශේ , අධිකරණවසට ශගන 

යෑ , බන්ධනාගාර අතර ිනරකරුවන්  ාරු ිරීම  අපි අව  කර 

තිශබනවා.  අධිකරණ කටයුතු වීඩිශයෝ තාක්ෂණය ශයොදා ශගන 

ිනුව ිරීම  සඳහා ඒ අව ය කරන පහසුකේ ටික ශේ ශවනශකොට අපි 

ස්ථාපිත කරසා තිශබනවා. ඒ වාශේ     ිරයන්න ඕනෑ, 

ස ාජශයන් ඔක්ශතෝබර්  ස 4වැනි දා ශරෝගීන් වාර්තා වුණාට, 

ප මුව අශපන් ශරෝගිශයක් වාර්තා වුශණ් ඔක්ශතෝබර්  ස අග - 

0දවැනි දා - ශවනශකොටයි ිරයසා. වි ාස පරි්ර යක් ශයොදා 

බන්ධනාගාරය තු ට ශරෝගය එන එක අව  කරන්න අපි කටයුතු 

ක ා. නමුත්, ස ාජශේ  පැතිීම ත් එක්ක බන්ධනාගාරවසටත් 

ශරෝගය ලතුළු ශවසා තිශබනවා. 

 ඒ නිසා බන්ධනාගාර තු  ඒ අව ය කරන ආරක්ෂක පියවර 
අපි අරශගන තිශබනවා. අපි ස්තුතිවන්ත ශවනවා, ශසෞඛ්ය 

ල තිතුමියටත් විශ ේෂශයන්  ශසෞඛ්ය අ ාතයාං ශේ  

ශල්කේතු ා ලතුළු එතු ාශේ නිසධාරින් කණ්ඩාය ටත්. අපි 

ගිහිල්සා  රැස්වී ක් පවත්වසා ඒ බන්ධනාගාර ශරෝහල්වසට අව ය 

පහසුකේ ටික සබා ශදන්න ිරයසා ඉල්ලුවාට පස්ශසේ එතු න්සා 

ශනොපැිර ව ඒවා සබා ුවන්නා.  ඒ සබා ශදන සහශයෝගය අපි ශේ 

අවස්ථාශේදී අගය කරන්න ඕනෑ.  

ශේ අවස්ථාශේ විපක්ෂය හදනවා, ශේ ආණ්ඩුව fail ිරයසා 

ිරයන්න. ආණ්ඩුව ශහොඳට ශේ වසංගතය ක  නාකරණය 

කරශගන යනවා. ශසෝක ශසෞඛ්ය සංවිධානශේ  උපශදස්, 

තාක්ෂණික සහාය අරශගන ශේ වසංගතය  ර්දනය ඉතා   

ශහොඳට අශප් රජය කරනවා. ආණ්ඩුව තනිය  තීරණ ගන්ශන් 

නැහැ. ආණ්ඩුවට ශවන  Task Force එකක් තිශබනවා. ඒ 

වාශේ  ශසෞඛ්ය අ ාතයතුමියශේ රධානත්වශයන් ශල්කේතු ා  

ලතුළු ඒ කාර්ය  ණ්ඩසය නැනපතා හේබ ශවසා අව ය  තීන්ුව, 

තීරණ ගන්නවා. ශකශනක් ශේක තනිය  පාසනය කරන්ශන් 

නැහැ. ඒ වාශේ  ශේ සඳහා යුද හමුදාශවන් වි ාස සහශයෝගයක් 

සැශබනවා; බුද්ධි අං ශයන් සහශයෝගයක් සැශබනවා. ඒ නිසා 

ආණ්ඩුව ඉතා   සාර්ථකව ශේ වසංගතය ක  නාකරණය කර 

ගන්නවා. හැබැයි, නවරස ්එශක් ස්වභාවය අුවව පැතිීම  ඉතා   

ශේගවත්ව ිනද්ධ ශවනවා. ඒ නිසා අපි ිනයලු ශදනා  එකතු ශවසා 

ශ යට මුණණ ශදන්න ඕනෑ. අපි විපක්ෂශේ   න්ත්රීවරුන්ට 

ආරාධනා කරනවා, ගරු සරත් ශෆොන්ශසේකා  ැතිතු ා වාශේ 

සාධනීය කරුණු ඉනැරිපත් කරන්න ිරයසා. නිකේ ආණ්ඩුවට  ඩ 

ගහන්න එපා. ජනාධිපතිතු ා fail ිරයසා ිරයන්න එපා. සාධනීය 

කරුණු ටික ඉනැරිපත් කරන්න. අඩුපාඩු තිශබනවා නේ අපට 

පුළුවන් ඒ  න්ත්රීතු ා ිරේවා වාශේ, ඒ රති ක්තිකරණය ගැන- 

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගුණ සාර්  න ොන්නසා කා මහය:ා 
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்கசகொ) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 

 හා බ්රිතානයශේ  vaccination එක ශදන්න පාවිචිච් කරන්ශන් 

සේපූර්ණශයන්  හමුදාශේ යාන්රණය. ීනනශේ ත් එශහ යි. 

රුිනයාශේත් එශහ යි. හමුදාවස ත යි ශහොඳ  යාන්රණයක් 

තිශබන්ශන්. වැඩිශයන්  සේපත් තිශබන තැනක්. ඕනෑ  

ශදපාර්තශේන්තුවක් ගත්තා  - 

 
ගුණ සවවදය  සුදර්ධනී ප්රනාන්ු පුල්නල්  මහය් ියය  
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) (திருைதி) சுதர்ஷனி 

பர்னொந்துபுள்கள) 

The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle) 
ශබොශහො  ස්තුතියි. හිටපු හමුදාපතිතු ා හැටියට එතු ා 

ඉනැරිපත් කරන ඒ ශයෝජනා ඉතා  වැදගත්.  ශේ ශරෝග 

 ර්දනශේ දීත් හමුදාව, බුද්ධි අං , ශපොලීිනය දක්වපු දායකත්වය 

අපි අගය කරන්න ඕනෑ. බණ පාර් ්වීය රශේ යක් තිබුණා. 

ශසෞඛ්ය අ ාතයාං යට විතරක් ශේ කටයුතු තනිය  කරගන්න 

බැහැ. බණ පාර් ්වීය රශේ ය ත යි වැදගත් ශවන්ශන්. අපි සතුටු 

ශවනවා, ඔබතු ා ඒ දක්වන සාධනීය කරුණු ගැන.    හිතනවා, 

ගරු ල තිතුමිය ඒ වැඩ පිළිශව ට ඒ අදහස ් එකතු කර ගනීවි 

ිරයසා. අපට හැිරයාව,  ක්තිය තිශබනවා, ශේ වසංගතය 

පාසනය කරගන්න. අනව ය රකා  ිරීම  තුළින් ස ාජයට 

අනව ය බියක් ලති ශවනවාය ිරයන එක අපි ශේ අවස්ථාශේදී 

 තක් කරන්න ඕනෑ. රජයට, ශසෞඛ්ය අ ාතයාං යට ශකොවිඩ් 

 ර්දනය ිරීම ට හැිරයාව තිශබනවා. ඒ සඳහා අපට ජනතාවශේ 

සහශයෝගය අව යයි. විශ ේෂශයන්  ුවරස්ථභාවය ආරක්ෂා 

කරගනිමින්, දෑත් පිරිිනුව කර ගනිමින්, හැ  විට  මුව ආවරණයක් 

පාවිච්චි කරමින් ඒ සහශයෝගය සබා ශදන්න ිරයන ඉල්ලී  

කරමින් ඒ සඳහා දායකත්වය දක්වන ිනයලුශදනාට  ශේ ස්තුතිය 

පුද කරමින්  ා නිහඬ ශවනවා.  

 
ගුණ මූලාසානාරූඪ මන්ත්රීතුියය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ජගත්  ව ාර  න්ත්රීතු ා. ඔබතු ාට මිනිත්තු හයක 

කාසයක් තිශබනවා.  

 ට ශපර කවුරු ශහෝ ගරු  න්ත්රීවරය ව මූසාසනය සඳහා ගරු 

අිතත් රාජපක්ෂ  න්ත්රීතු ාශේ න  ශයෝජනා කරන්න.  

 
ගුණ සමහයාචාර්ය  ජී.එල්. පීරිස්ා මහය:ා 
(ைொண்புைிகு (கபரொசிொியர்)   ீ.எல். பீொிஸ்)  

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris) 

ගරු කථානායකතු නි, "ගරු අිතත් රාජපක්ෂ  හතා දැන් 

මූසාසනය ගත යුතුය"යි  ා ශයෝජනා කරනවා.  

 
ප්රධ්නය විමසාන ලදින්  සාභා සාම්ම: විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

අනතුුණව ගුණ නර හිණි කුමාරි විනේර් න මහය් ියය 
මූලාසානනයන් ඉව්  වුනයන්  ගුණ අිත්  රාජපක්ෂ මහය:ා 

මූලාසානාරූඪ විය. 
 

அதன் பிறகு, ைொண்புைிகு (திருைதி) கரொஹினி குைொொி விக ரத்ன 

அவர்கள் அக்கிரொசனத்தினின்று அகலகவ, ைொண்புைிகு அ ித் 

ரொ பக்ஷ அவர்கள்  தமலமை வகித்தொர்கள். 

 
Whereupon THE HON. (MRS.) ROHINI KUMARI WIJERATHNA 

left the Chair, and THE HON. AJITH RAJAPAKSE took the Chair. 

2527 2528 

[ගරු (නවදය) සුදර් නී රනාන්ුවපුල්ශල්  හත්මිය   
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ගුණ ජග්  කුමාර මහය:ා 
(ைொண்புைிகு  கத் குைொர)  

(The Hon. Jagath Kumara) 

මූසාසනාරූඪ ගරු  න්ත්රීතු නි, අද විපක්ෂශේ  ස හර 

 න්ත්රීවරුන් කථා කරපු කරුණු නැහා බැලුවා  ශේ විපක්ෂය 
හැ දා  කන්න ඕනෑ වුණා  කබරශගොයා, තසශගොයා කර ගන්න 

නයාය ශන්ද භාවිතා කරන්ශන් ිරයසා පැහැනැලි ශවනවා. ශ ොකද 

ශේ අය  පසුගිය කාසශේ  ශේ සභාශේදීත්,  ාධයවසත් නැගින් 
නැගට   ිරේවා, "ශේ  රශ ප කරන PCR පීමක්ෂණ ර ාණවත්   

නැහැ. නැගින් නැගට  පීමක්ෂණ ිනද්ධ කරන්න ඕනෑ. ඒ වාශේ , 
rapid antigen test එක ඉක් නින් කරන්න ඕනෑ. ඒක රට තු ට 

හඳුන්වසා ශදන්න ඕනෑ. එශහ  නැත්නේ ශේ  රණ ර ාණය වැඩි 
ශවනවා. ශරෝගීන් ර ාණය වැඩි ශවනවා." ිරයසා. හැබැයි, අද 

විපක්ෂශේ  බණතරයක්  න්ත්රීවරුන් කථා ක රන්ශන්, ශේ rapid 

antigen test එකට අව ය ඒ උපකරණ ටික බාහිරින් ශගනැල්සා 
ඒක ආණ්ඩුශේ ජාවාර ක් කරශගන තිශබනවා ිරයසා 

ශපන්වන්නයි. ඒ තු  ආණ්ඩුවට  ඩ ගහන්න, විවිධ ශචෝදනා  
ත යි අද   කශ ේ. ශේ රශ ප ජනතාව බුද්ධි ත් ිරයන කාරණාව 

ශේ විපක්ෂ යට අ තක ශවසා. ශේ විපක්ෂය මීට අවුරුද්දකට 
කලින් ශේ රශ ප ආණ්ඩුව බවට පත් ශවසා තිබුණා. ඒ ආණ්ඩුව 

ලතුශ ේ ශේ රශ ප ජනතාව වසර පහක් තිස්ශසේ අන්දසා, ජනතාව 

ශනො ඟ යවසා අරශගන යන්න ගියා  ජනතාව  ුවන්ුව උත්තරය 
අද ඔවුන්ට අ තක ශවසා. අද ඔවුන් වි ්වාස කරනවා, ශේ රශ ප 

ජනතාව අවුරුද්දක් වාශේ ශකටි කාසයක් ලතු තදී ඔවුන් කරපු 
ශද්වල් අ තක කරසා නැවත ඔවුන්ට සහායක් සබා ශද්වි  ිරයසා. 

අපි වගකීශ න් ිරයනවා, පසුගිය කාසපරිච්ශේදශේ දී අශප් 
ජනාධිපතිතු ා, අග ැතිතු ා විශ ේෂශයන් පවිරා වන්නිආරච්චි 

අශප් ල තිතුමිය ලතුළු ශේ ආණ්ඩුව ශේ ශරෝග ය 
ශද් පාසනීකරණය කරන්න උත්සාහ කශ ේ නැහැ ිරයසා. 

අපි ශේ ශරෝගයට අව ය රතිකාර කරන්න, ශරෝගීන් හඳුනා 

ගන්න, ශරෝගීන් සඳහා අව ය පහසුකේ සපයන්න කටයුතු කරපු 
බව මුළු ශසෝකය  දන්නවා. අද  ශදවැනි රැල්සක් ලවිල්සා, දැන් 

ශරෝගය ටිකක් වයාප්ත ශවසා තිශබනවා. හැබැයි, ප මුවැනි රැල්ස 
ඉතා  නිවැරනැව ක  නාකරණය කර ගන්න ශකොට විපක්ෂය ශේ 

පාර්ලිශේන්තුශේත්,  එළිශේ ත් ිරේශේ ශ ොකක්දැ  "අපි වාශේ 
රටවල්වසට ශේක එච්චර බසපාන්ශන් නැහැ, අශප් රතිශද්හ 

නිෂ්පාදනය වී  වැඩියි, ඒ නිසා අපට ශ ය ඔශරොත්තු ශදනවා,  ශේ 

ශරෝගය පාසනය වී  ආණ්ඩුව කරපු ශදයක් ශනොශවයි, ආණ්ඩුව 
ශේශක් ශගෞරවය ගන්න ඕනෑ නැහැ, ශේ වාශේ ඝර්  කසාපීය 

රටවස මිනිසුන්ට ශකොශරෝනා ශරෝගශයන් ශබ්ශරන්න පුළුවන්" 
ිරයසායි.  නමුත්, අද ිරයන්ශන් ශ ොකක්දැ  අද සේපූර්ණ වැරැද්ද 

ආණ්ඩුව පිට ද නවා. ශ ොන තත්ත්වයක තිබුණත් එදාත් අපි ත යි 
ශේක පාසනය කර ගත්ශත්.  අද ශරෝගීන් යේ ර ාණයක් වැඩි 

ශවසා තිශබනවා;  රණ ිනුව ශවනවා. රජය  ැනැහත් ශවසා ශේ 

තත්ත්වය පාසනය කරශගන යනවා. එදාත්  ජනාධිපතිතු ා, 
අග ැතිතු ා සහ රජශේ   ැනැහත් වී  තු , ශසෞඛ්ය අං ය සහ 

හමුදාව ලතුළු ිනයලුශදනා නිවැරනැව  ක  නාකරණය ිරීම  
තුළින් ත යි අපට ශරෝගය පාසනය කර ගන්න පුළුවන් වුශණ්.  

ශේ ශරෝගය අශප් රටට ආපු දවසත් එක්ක ගත්තා , එදා ිනට අද 
දක්වා  ාස අටකට, නවයකට ආසන්න කාසයක් අපි ශේ ශරෝගය 

පාසනය කර ශගන තිශබනවා. මුල් කාසශේ  ශසෝකශේ  නැයුණු යැයි 

ිරයන,  ක්ති ත්, ධනවත්, බසවත් යැයි ිරයන ලශ රිකාව, 
රුිනයාව, රං ය,  හා බ්රිතානය ලතුළුව අශප් ආසන්න රට වන 

ඉන්නැයාශේ පවා  සක්ෂ ගණනින් ශරෝගීන් බිහිවන ශකොට අශප් 
රශ ප ශරෝගීන් සංඛ්යාව තව ත් පහශ ොස්දහසට වඩා අඩු ශවසා 

තිශබන්ශන් අශප් රට නිවැරනැව  ශේ ශරෝගය පාසනය කර ගත්ත 
නිසා; ඒකට මුණණ දීපු නිසා. ඒ වාශේ  එ  කාසය තු  අපි ශේ 

කාර්යයට නිවැරනැව මුණණ ශදන බවට ශේ රශ ප ජනතාව තු  

වි ්වාසයක් ලති කරන්න අපට පුළුවන්ක  සැබුණා. ඒ නිසා ත යි 

ඒ අතරතුර පැවැති  හා  ැතිවරණශේ දී අපට තුශනන් ශදකක 

බණතරයක් සහිත අතිවිශිෂ්ට ජයග්රහණයක් සබා ුවන්ශන්.  

ශේ ිනටින ස හර  න්ත්රීවරුන් ිරයන්න උත්සාහ ක ා, වතුර 

ක යක් ගඟට දාසා ශේ ශරෝගය නවත්වන්න බැහැ ිරයසා. 
ඒශකන් පවිරාශද්වී වන්නිආරච්චි  ැතිනියට ශචෝදනාවක් කරන්න 

උත්සාහ ක ා.  ාධයවලින් ිරයනවා ලණණා, එතුමියට විරුද්ධව 
වි ්වාසභංග ශයෝජනාවක් ශගශනන්න හදනවා ිරයසා. අපි 

ිරයනවා, පුළුවන් නේ වි ්වාසභංග ශයෝජනාවක් ශගශනන්න 

ිරයසා. අපි ඕනෑ  වි ්වාසභංග ශයෝජනාවකට සෑස්තියි.  පසුගිය 
 හ  ැතිවරණය ශවසාශේ ශේ රශ ප  ජනතාව සක්ෂ ගණනින් 

ආණ්ඩුවට පක්ෂව ඡන්දය ශදනශකොට, තුශනන් ශදකක 
බණතරයක් ශදනශකොට, රත්නපුර නැස්ත්රික්කශේ  ජනතාව 

පවිරාශද්වී වන්නිආරච්චි ල තිතුමියට විශිෂ්ට ජයග්රහණයක් 
සබාදීසා, අංක එකට එතුමිය  පත් කර ගත්ශත් ශේ ශවුවශවන් 

එතුමිය ක  කාර්යභාරය නිසායි. ඒ වාශේ  එතුමිය නිවැරැනැව 

කටයුතු ක  නිසායි.   

අපි දන්නවා, ශබෞද්ධ ආගශේ අපි වාශේ , ඉස්සාේ ආගශේත්,  

අශනක් ආගේවසත්  ිනයලුශදනා     විවිධ ිනරිත්-විරිත්වසට අුවව 
සංස්කෘතික කටයුතු ිනුව කරන බව. ශේ අවස්ථාශේදී අපිත් 

ශබෞද්ධයන් විධියට   අශප් ආගශ න් යේ පිහිටක් සබන්න 
උත්සාහ කරනවා. බුුවන් වහන්ශසේ වැඩ ිනටි කාසශේ ත් තුන්බිය 

ුවරු කරන්න රතන සූරය ශද් නා ක ා. 
 

ගුණ මූලාසානාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු  න්ත්රීතු ා, නියමිත කාසය අවසානයි.  

 

ගුණ ජග්  කුමාර මහය:ා 
(ைொண்புைிகு  கத் குைொர)  

(The Hon. Jagath Kumara) 

 ට තව එක විනාඩියක කාසයක් සබා ශදන්න, මූසාසනාරූඪ 

ගරු  න්ත්රීතු නි. 

ශේ රශ ප පසුගිය නැනයක - දවැනි දා - රතන සූරය සජ්ාායනා 

ිරීම ත් සහ අශන වත් ආගේවලින්  විවිධ පුද පූජාත් ිනුව ක ා. එක් 

පැත්තිරන් ශරෝගීන් හඳුනා ශගන, ශබශහත් ශහේත් කරමින් ශේ 

ශරෝගය පාසනය කරන්න කටයුතු කරන ග න්  අපි ආගමික 

කටයුතුත් කරනවා. ඒකට හිනාශවසා ආග  ශකශසසන්න 

උත්සාහ කරනවා නේ ඒක නින්දා සහගත වැඩක්. විපක්ෂ 

නායකතු ා ලතුළු එතු න්සාට අපි ිරයනවා, ආග ට හිනා 

ශවන්න එපා ිරයසා.  එ  පුද ිනරිත්-විරිත් ඉතිහාසශේ  ිනට පැවත 

එන, තමුන්නාන්ශසේසාශේ කාසශේ ත් කරසා තිශබන ශද්වල්.   

  ඟට, ශේ පීමක්ෂණ සඳහා rapid antigen test ක පටසය 

රටට ශගශනන්න අව යතාවක් නැද්දැ කවුරු ශගනාවත් අද ඒක 

අව යතාවක් ශනොශවයිදැ අද විපක්ෂශේ  ස හර,- 

 

ගුණ මූලාසානාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Order, please!  
ශේ අවස්ථාශේදී ගරු කථානායකතු ා මූසාසනය ගන්නවා 

ලති.  
අනතුුණව ගුණ අිත්  රාජපක්ෂ මහය:ා මූලාසානනයන් ඉව්  

වූනයන්, කථානායකතුමා මුලාසානාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு அ ித் ரொ பக்ஷ அவர்கள்  

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலகவ,  ைொண்புைிகு சபொநொயகர்  அவர்கள் 

தமலமை வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. AJITH RAJAPAKSE left the Chair, and MR. 
SPEAKER took the Chair. 
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පාර්ලිශේන්තුව 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු  න්ත්රීවරුනි, සභාශේ කටයුතු මිනිත්තු 35ිරන් දීර්ඝ 

ිරීම ට සභාව එකඟදැ 

 

ගුණ පවිත්රානද්වී වන්නිආරචි ම මහය් ියය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) பவித்ரொகதவி வன்னிஆரச்சி) 

(The Hon. (Mrs.)  Pavithradevi Wanniarachchi)  

ගරු කථානායකතු නි, එශහ  ශනොවුශණොත් අ ාතයවරිය 

විධියට පිළිතුරු කථාව කරන්න  ට ශවසාවක් සැශබන්ශන් නැහැ. 

 

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහය:ා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Hon. Speaker, we will extend the time by half an hour. 
Then, the Hon. Minister will have time to speak.  

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

That is exactly what I am saying. So, we will extend 
the time by 35 minutes. 

 

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහය:ා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Okay. Thank you.  

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සභාව එකඟදැ 

 

ගුණ මන්ත්රීවුණ  
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர்கள்) 

 (Hon. Members) 
Aye. 
 

ගුණ ජග්  කුමාර මහය:ා 
(ைொண்புைிகு  கத் குைொர)  

(The Hon. Jagath Kumara) 

ගරු කථානායකතු නි,  ට තව එක විනාඩියක් සබා ශදන්න.  

 ා ිරයාශගන ආශේ ශේකයි.  විපක්ෂශේ  ස හර  න්ත්රීවරුන් 
ශපෞද්ගලික අං ශේ  ශරෝහල්වසට ශගොස් PCR test   කරශගන 
ආවා.  එ  ශරෝහශල් න ත් ශ   ගරු සභාශේදී ිරේවා. එශහ  
කරගන්න පුළුවන්ක  තිශබන තවත් මිනිසුන් ශේ රශ ප ඉන්නවා. 
ආණ්ඩුවට  බර ශදන්ශන් නැතිව අව ය පීමක්ෂණ කරශගන,  
ශරෝගය තිශබනවා නේ ඒකට අව ය රතිකාර කරශගන,  නිින පරිනැ 
පරිස්සේ ශවසා  ඒ කටයුතු කර ගන්න පුළුවන්.  නමුත් ඒ 
ිනයල්සක්  රශ ප නීතියට අුවව, ශසෞඛ්ය අ ාතයාං ශේ  අදා  
පිළිශවත් අුවව ශවන්න ඕනෑ. ආණ්ඩුව ශේ සේබන්ධශයන් 
කටයුතු  කරන්ශන් නැහැ ිරයසා ිරඹුල් කඳුළු හ පු අය, ආණ්ඩුව 
වැරැනැ විධියට අවස්ථාවක් උදා කරශගන ිරයන්න අද උත්සාහ 
කරනවා.  ස හර ශවසාවට තමුන්නාන්ශසේසාට අව ය ශවසා 
තිශබන්ශන් ශේ රශ ප  රණ ගණන වැඩි ශවසා, ශරෝගීන් ගණන  
වැඩි ශවසා,  “ආණ්ඩුව ශෆේල්” ිරයසා ිරයන්න ශවන්න ලති. අපි 
ිරයනවා, ශේ රශ ප අතිගරු ජනාධිපතිතු ාවත්, ගරු 
අග ැතිතු ාවත්, ශසෞඛ්ය ල තිතුමියවත්, අශප් ආණ්ඩුවවත් 
“ශෆේල්” නැහැ ිරයසා.  එශහ  “ශෆේල්” නැති බව ත යි, පසුගිය 
 හ  ැතිවරණශේ දී රශ ප ජනතාව ිරේශේ. ඒ වාශේ , ශසෝකශේ  
අශන වත් රටවල් එක්ක ගත්තා  අපි ඉස්සරහට ගිහින් 

තිශබනවාය ිරයසා අද වන විට මුළු රශ ප  ජනතාව තු  
අවශබෝධයක් ලතිශවසා තිශබනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතු ා මුල් 
අවස්ථාශේ ශකොශරෝනා උවුවර ලති වුණු ශවසාශේ “ශෆේල්”  
ශවන්ශන් නැතිවන ශසස වැඩ ක ා. 

උපාධිධාරින් සක්ෂ ගණනකට රැිරයා ශදන්න, ශේ රශ ප 

ජනතාවශේ එනැශනදා  ජීවිතශේ   ර ්න විසඳන්න කටයුතු කරන 

ආණ්ඩුවක් ශේක. රට වහන්ශන් නැතිව, රට ඉස්සරහට ශගන 
යන්න උත්සාහ කරන ආණ්ඩුවකට ශ වැනි අභූත ශචෝදනා කරන 

එක වැරැනැයි ිරයන කාරණය සඳහන් කරමින්  ශේ කථාව අවසන් 
කරනවා.   

 
[பி.ப. 12.58] 

 

ගුණ පලනි දිගම්බරම් මහය:ා 
(ைொண்புைிகு பழனி திகொம்பரம்)  

(The Hon. Palani Thigambaram)  
தகௌரவ சபொநொயகர் அவர்ககள, முழு உலகத்மதயும் 

ஆட்டிப்பமடத்துக்  தகொண்டிருக்கும் தகொகரொனொ என்ற 

தகொடிய மவரஸுக்கு ைத்தியில் நொம் இன்று எைது அன்றொட 

வொழ்க்மகமய வொழ்ந்துதகொண்டிருக்கின்கறொம். தகொகரொனொ 

மவரஸின் தொக்கம் சீனொவில் ஆரம்பிக்கப்பட்டகபொகத 

தற்கபொமதய எதிர்க்கட்சித் தமலவர் ச ித் பிகரைதொஸ 

அவர்கள் அதமன இந்தப் பொரொளுைன்றத்தின் கவனத்திற்குக் 

தகொண்டுவந்து,  இந்த மவரஸிலிருந்து ைக்கமளப் பொதுகொப் 

பதற்கு உடனடியொக நடவடிக்மகதயடுக்குைொறு ககொொிக்மக 

விடுத்திருந்தொர். ஆனொல், இந்த அரசொங்கம் அதமனச் 

சிறிதளகவனும் கண்டுதகொள்ளவில்மல. அதன் விமளமவ 

நொம் இன்று அனுபவித்துக் தகொண்டிருக்கின்கறொம். 

அப்கபொகத விைொனநிமலயத்மத மூடி, நொட்டில் மவரஸ் 

தடுப்புத் திட்டங்கமளச் தசயற்படுத்தியிருந்தொல் தகொகரொனொ 

அற்ற தூய நொடொக நைது நொடு ைொறியிருக்கும். ஆனொல், 

தொன்கதொன்றித்தனைொகச் தசயற்படும் இந்த அரசொங்கத்தின் 

அசைந்தப்கபொக்கொன சில நடவடிக்மககள் கொரைைொக இன்று 

நொட்டிலுள்ள 25 ைொவட்டங்களிலும் மவரஸ் பரவியுள்ளது.  

கதர்தலுக்கு முன்னர் தகொகரொனொ ததொற்றின் முதலொம் 

அமல நொட்டில் ஏற்பட்டகபொது, யுத்தத்மத தவற்றி 

தகொண்டதுகபொல தகொகரொனொமவயும் தவற்றி தகொண்டுவிட் 

டதொக அரசொங்கத்தில் உள்ளவர்கள் ைொர்தட்டிக் தகொண்டனர். 

கதர்தல் முடிந்து தற்கபொது ஆட்சியும் அமைத்துவிட்டனர். 

திடீதரன நொட்டில் ைீண்டும் தகொகரொனொ பரவ 

ஆரம்பித்துள்ளது. இப்கபொது யுத்தத்மதப் கபொன்று 

தகொகரொனொமவ அழிக்க முடியொது என நொட்டின் தமலவர் 

அறிவித்துள்ளொர்.  

தகொகரொனொ ததொற்றின் இரண்டொம் அமல ஆரம்பித்து 

தற்கபொது 30க்கும் கைற்பட்ட உயிர்கள் பலியொகியுள்ளன; 

பத்தொயிரத்திற்கும் அதிகைொனவர்கள் பொதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.  

இன்று நொதளொன்றுக்கு 3 - 4 கபர் தகொகரொனொ மவரஸினொல் 

பலியொகின்றனர். தகொழும்பு, கம்பஹொ கபொன்ற 

ைொவட்டங்களில் தகொகரொனொ தகொத்தைி எவ்வொறு அதிகளவு 

பொதிப்மப ஏற்படுத்துகின்றகதொ அகதயளவு பொதிப்மப 

எதிர்தகொள்ளக்கூடிய ைொவட்டைொக நுவதரலியொ, கண்டி, 

பதுமள கபொன்ற  ைமலயகப் தபருந்கதொட்ட ைக்கள் வொழும் 

ைொவட்டங்கள் கொைப்படுகின்றன. அங்கு லயன் 

குடியிருப்புக்களில் ைக்கள் ைிகவும் தநருக்கைொக வொழ்கின்றனர். 

அவ்வொறொன பகுதிகளில் தகொகரொனொத் ததொற்று 

ஏற்படுைொயின் அது ைிகப்தபொிய தகொத்தைி ஏற்படுவதற்கு 

வொய்ப்பொக அமைந்துவிடும்.  ஆககவ,  நுவதரலியொ ைொவட்டம் 

உள்ளிட்ட ைமலயகப் தபருந்கதொட்ட ைக்கள் வொழ்கின்ற 

2531 2532 
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பகுதிகளில் பி.சீ.ஆர். பொிகசொதமன அதிகளவொக கைற்தகொள் 

ளப்பட கவண்டும்; குறித்த பிரகதசங்களிகல அமடயொளம் 

கொைப்பட்ட இடங்களில் தனிமைப்படுத்தல் நிமலயங்கள் 

அமைக்கப்பட கவண்டும்; தகொகரொனொ மவரஸ் ததொற்றுக்குச் 

சிகிச்மசயளிக்கக்கூடிய வசதிகளுடன் மவத்தியசொமலகள்  

ஏற்படுத்தப்பட கவண்டும்.  

யுத்தம் என்பது கவறு, மவரஸ் என்பது கவறு என்பமதத் 

ததொிந்துதகொண்டு இந்த அரசொங்கம் இத்ததொற்மற ஒழிப் 

பதற்குத் கதமவயொன நடவடிக்மககமள எடுக்ககவண்டும்.  

ொி.56 துப்பொக்கி அல்லது ‘ைல்ட்டி தபரல்’ தகொண்டு 

தகொகரொனொமவ அழிக்க முடியொது என்பமத அரசொங்கத்துக்கு 

ஞொபகப்படுத்த விரும்புகின்கறன்.  கங்மகயில் ைண்பொமன 

கபொடுவதொகலொ அல்லது வீர வசனங்கமளப் கபசுவதொகலொ 

தகொகரொனொ மவரமஸ ஒழிக்க முடியொததன்பமத இந்த 

அரசொங்கம் புொிந்துதகொள்ள கவண்டும்.  தவறுைகன வொய் 

வொர்த்மதகளொல் ைொத்திரகை இந்த அரசொங்கம் இன்று ஆட்சி 

தசய்துதகொண்டிருக்கின்றது.  அரசொங்கம் விடுக்கும் 

உத்தரவுகள் சொியொக நமடமுமறயில் இல்மல.  

நிர்வொகத்திலிருக்கின்ற சில சிக்கல்கமளச் சொி தசய்யொைல் 

நொட்டு ைக்கள்ைீது குற்றம் சுைத்தி வருகின்றனர். நொட்டு ைக்கள் 

கதமவயொனளவு ஒத்துமழப்மப அரசொங்கத்துக்கு வழங் 

கிவருகின்றனர்.  ஆனொல், ைக்கள் வழங்கும் ஒத்துமழப்புக்கு 

அரசொங்கம் சொியொன நிவொரைம் வழங்கத் தவறியுள்ளது.  

விமலவொசி அதிகொித்துள்ளது.  பஸ் கட்டைம் அதிகொித் 

துள்ளது.  ததொழில்துமற பொதிக்கப்பட்டுள்ளது.  பலர் கடன் 

சுமையில் உள்ளனர்.   

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Member, your time is over. Please, wind up now.  

 
ගුණ පලනි දිගම්බරම් මහය:ා 
(ைொண்புைிகு பழனி திகொம்பரம்)  

(The Hon. Palani Thigambaram)  

ගරු කථානායකතු නි,  ට තව විනාඩියක් ශදන්න.  

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
You had only four minutes and now, you have already 

taken five minutes.   

 

ගුණ පලනි දිගම්බරම් මහය:ා 
(ைொண்புைிகு பழனி திகொம்பரம்)  

(The Hon. Palani Thigambaram) 
இவற்மறதயல்லொம் கருத்திற்தகொண்டு ைக்களுக்கு 

நிவொரைம் வழங்கி அவர்கமளப் பொதுகொப்பொக வொழமவக்க 

கவண்டியது அரசொங்கத்தின் பொொிய தபொறுப்பொகும்.  இந்தப் 

தபொறுப்பிலிருந்து அரசொங்கம் தப்பிக்க முடியொது. எனகவ, 

இனிகைலொவது தனிப்பட்ட திட்டங்கமள அல்லது 

கதமவகமள நிமறகவற்றிக்தகொள்ளும் கநொக்கில் தசயற்படொது 

எதிர்க்கட்சிகள் ைற்றும் சுகொதொரத் தரப்பினர் முன்மவக்கும் 

பொிந்துமரகமளக் கவனத்திதலடுத்து நொட்டு ைக்களின் 

உயிர்கமளப் பொதுகொக்க அரசொங்கம் பயனுள்ள திட்டங்கமளத் 

தீட்டிச் தசயற்படுத்த கவண்டுதைன இந்தச் சமபயிகல 

ககட்டுக்தகொள்கின்கறன்.    

 

[අ.භා. 1.01  
         

ගුණ සවවදය  පපුල් ගලප්ප් ති මහය:ා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) உபுல் கலப்பத்தி)  

(The Hon. (Dr.) Upul Galappaththi)  

ගරු කථානායකතු නි,  ට ශේ අවස්ථාව සබාදී  ගැන 

ඔබතු ාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා.  

ශකොශරෝනා ිරයන්ශන් ශගෝලීය වසංතයක් බව අපි දැන ගන්න 
ඕනෑ. ඒක ත යි, වැදගත්  කාරණය. ඒ වාශේ , ශේක 
අභිශයෝගාත් ක ශ ොශහොතක් බවත් අපි දැන ගන්න ඕනෑ. ශසෝක 
ශසෞඛ්ය සංවිධානය මුල් කාසශේ දී ශේ ශරෝගය පැතිීමශේ අවධි 
හතරක් ගැන ිරේවා. නමුත්, අද ශවනශකොට ඒ ශරෝගය පැතිීමශේ 
අවධි 7ක් ගැන ශසෝක ශසෞඛ්ය සංවිධානය විස්තර කර තිශබනවා. 
ඒ අුවව, ශේ වයිරසශේ  පැතිීම  දවිනන් දවස ශවනස් ශවනවා. එ  
නිසා දවිනන් දවස අපශේ ක  නාකරණ ර ශේද ශවනස් 
කරන්න ඕනෑ; රතිකාර ර ශේද දවිනන් දවස ශවනස් කරන්න 
ඕනෑ.  

ශකොශරෝනා ප මු රැල්  අපි සාර්ථකව පාසනය ක ා. නමුත් 
රජයක් විධියට අපි  තක තියාශගන ඉන්නවා, අපි ශේ යන්ශන් 
ශර්ස් එකක් බව. අපි ශේ ශර්ස් එශක්  ැදයි ඉන්ශන්.  WHO එක 
ිරයන විධියට, ශේ ශර්ස් එක ඉවර ශවනශකොට 0000 වසරවත් 
ශවනවා. ශේ ශර්ස් එක ුවවනශකොට අපට  ඟනැ හති වැශටන්න 
බැහැ; අශප් ජනතාව හති ව පටන්න බැහැ; අශප් ආරක්ෂක අං  
හති ව පටන්න බැහැ; ශසෞඛ්ය අං  හති ව පටන්න බැහැ. එ  නිසා  
නිවැරනැ ර ශේදයක් ඔස්ශසේ අපි ශේ ශර්ස් එක ුවවනවා.  

ශකොශරෝනා ප මුවන රැල්ස අපි  ැඩ පැවැත්වූවා. එහි 
සාර්ථකත්වය අතින් අපි ශසෝකශේ  ශදවැනි ස්ථානයට ආවා. දැන් 
ශදවැනි රැල්ස ලවිත් තිශබනවා. ශේ ඒශක් උච්චාවචන අවධියයි. 
දැන් අපට ශේකත් ක  නාකරණය කරන්න ිනද්ධශවසා 
තිශබනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතු ා ිරේව විධියට  ශේ තත්ත්වය 
ක  නාකරණය කරන්න ර ශේද තුනක් තිශබනවා. එකක් 
ත යි, ඉන්නැයාව, ලශ රිකාව කරනවා වාශේ ඔශහේ අතහැරසා 
ද සා තියන එක. නැත්නේ අපට පුළුවන්, මුළු රට  වහන්න;  
ආර්ථික  ර් ස්ථාන ටික ඔක්ශකො  වහන්න. එශහ  වහසා අපට 
යන්නත් පුළුවන්, එශහ  කරසා අශප් ජනතාවශේ ආර්ථික 
 ක්ති ත්භාවය නැති කරන්නත් පුළුවන්.  

තුන්වන ර ය ත යි, නව සා ානය තත්ත්වයට මුණණ ශදමින් 

ශේ ශරෝගය පාසනය ිරීම . ඒකයි අපි අද කරන්ශන්. අශප් 

ශකොවිඩ් -19 ශ ශහයුේ කමිටුවට විපක්ෂය විධියට අඩු  තරමින් 

ඔබතු න්සා එක ශයෝජනාවක් ලිඛිතව භාරදීසා තිශබනවාදැ 

නැත්නේ අතිගරු ජනාධිපතිතු ාට, ශහෝ  ශසෞඛ්ය ල තිතුමියට 

ර ශේදයක් දීසා තිශබනවාද, strategies දීසා තිශබනවාදැ අපි 

අහන්ශන් ඒකයි. ඔබතු න්සා ශබොරුවට කෑ ගසමින් ිනටිනවාට 

වඩා, ගරු සරත් ශෆොන්ශසේකා  ැතිතු ා ශයෝජනා ක ා වාශේ   තු 

ක  යුතු වැදගත් කාරණා තිශබනවා.  එතු ාශේ ශයෝජනාව ගැන 

අපි දන්නවා. ඒක අපි මීට දවස ්ශදකකට ශපර ිනට සාකච්ඡා කරන 

ශදයක්. ඒ vaccination එක එන්ශන් ශකොශහො ද, අපි ඒක 

ක  නාකරණය කරන්ශන් ශකොශහො ද ිරයන එක සාකච්ඡා 

  පටශේ තිශබන්ශන්. දැනට vaccines 000ක් ප ණ පීමක්ෂණ 

  පටශේ තිශබනවා. එයින් vaccines 10ක් ප ණ අවසන් අනැයරට 

නිර්ශද් ශවසා තිශබනවා.  WHO එශකන් ඒ දහය නැයුණු ශවමින් 

පවතින රටවස ජනගහනශයන් ිනයයට 00කට සබා ශදනවා ිරයසා 

තිශබනවා. ඒවා එනශකොට ිනුව විය යුතු cold chain management 

කටයුතු ිනයල්ස ගැන දැන් සාකච්ඡා කරමින් ිනටිනවා. අශප් ගරු 

ශසෞඛ්ය ල තිතුමිය ඒ විශ ේෂඥ කමිටුව හරහා ත යි ශේ ිනයල්ස 

ශ ශහයවන්ශන්.  

අශප් අතිගරු ජනාධිපතිතු ා යුද විශ ේෂඥය ව විධියට දන්නවා, 
යුද්ධයක් කරන විධිය. නමුත්, එතු ා ිරයන්ශන්, "ශේක ශසෞඛ්ය 
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පාර්ලිශේන්තුව 

ර ්නයක්, වසංගත තත්ත්වයක්, වයිරසයක් පිළිබඳ තත්ත්වයක්. 
එ  නිසා උපශදස් අරශගන ත යි    ශේ කටයුත්ත 
ශ ශහයවන්ශන්" ිරයසායි. එතු ා හරියට  ඒ වැශඩ් කරනවා. 
එතු ා "ශෆේල්" ිරයන්න කලින්, ඔය ිරයන ක පටිය "ශෆේල්" ශවසා 
ඉවරයි.  

අපි අශරේල්  ාසශේ දී ිර ස ස හර කාරණා WHO එක දැුවයි 
ිරයන්ශන්.  වඩා  ඒකකශයන් ත යි ශේක පාසනය කරන්න 
පුළුවන් ිරයන එක අපි ිරයපු එක කාරණයක්.  වඩා  ඒකකශේ  
ිනට, ග්රා  නිසධාරි වසේවස ිනට ත යි අපි lock down කරන්න 
ඕනෑ. අශප් රජය ඒ කාරණය ිරේශේ අශරේල්  ාසශේ යි. ඒ වසේ 
red zones විධියට හඳුනාශගන අපි ඒවා වහන්න ඕනෑ. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතු ාට නියමිත කාසය අවසාන ශේශගනයි යන්ශන්. 
       

ගුණ සවවදය  පපුල් ගලප්ප් ති මහය:ා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) உபுல் கலப்பத்தி)  

(The Hon. (Dr.) Upul Galappaththi)  

ගරු කථානායකතු නි, ශසෞඛ්ය ල තිතුමිය ිරේවා  ට තව 

ටිකක් ශවසාව ශදනවා ිරයසා. 

අපි දැන් ඒ තත්ත්වය ක  නාකරණ කරශගන යනවා.  

හිටපු ශසෞඛ්ය ල තිතු ා antigen test එක ගැන නැගින් නැගට  
කථා ක ා. හැබැයි, එතු ා ගැබිනි  ේවරුන්ට, නැයවැඩියා 
ශරෝගීන්ට, පිළිකා ශරෝගීන්ට කල් ඉ වත් වූ ඖෂධ ශගනැල්සා 
රුපියල් බිලියන ගණනක් පාඩු ක ා. ශරෝගී ජීවිත අනතුශර් දැේ ා.   

 

ගුණ සවවදය  රාිත: නසා නාර් න මහය:ා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரொ ித கசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 

ගරු කථානායකතු නි, - . 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔේ, ිරයන්න ගරු රාිතත ශසේනාරත්න  න්ත්රීතු නි. 
 

ගුණ සවවදය  රාිත: නසා නාර් න මහය:ා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரொ ித கசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 

ගරු  න්ත්රීතු නි,    ල ති ව ශයන් ිනටි කාසශේ  ශගනාපු 

ඖෂධවලින් දැන් අයින් කර තිශබන්ශන් ශ ොනවාද ිරයන්නැ 
         

ගුණ සවවදය  පපුල් ගලප්ප් ති මහය:ා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) உபுல் கலப்பத்தி)  

(The Hon. (Dr.) Upul Galappaththi)  

   ඔබතු ාට විගණකාධිපති වාර්තාව ඉනැරිපත් කරන්නේ. 

ඔබතු ා කරපු ශද්වල් ඒ වාර්තාවස තිශබනවා. ඔබතු ා , ඖෂධ 

ස ාගේ නිශයෝිතතශයක් NMRA එශක් සභාපති විධියට පත් ක ා. 

එතු ා ඒ ිනයල්ස විනා  ක ා.  ශරෝගී අයිතිවාිනකේ සුරිරන අශප් 

නවදය සභාව ඔබතු ා ශද් පාසනීකරණය ක ා. ඔබතු ා ශේ 

ශද්වල් ශහොඳට දන්නවා.  
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතු ාට නියමිත කාසය අවසානයි, ගරු  න්ත්රීතු ා.  

මී ඟට, ගරු අිතත් නිවාඩ් කබ්රාල් රාජය ල තිතු ා. 

[අ.භා. 1.07  
        

ගුණ අිත්  නිවාඩ් කේරාල් මහය:ා සමුදල් හයා ප්රාේනන 

නවනළ  නපොළ  සාහය රාජය වයවසාාය ප්රතිසාංස්ාකරණ රාජය 

අමා:යතුමා   
(ைொண்புைிகு அ ித் நிவொட் கப்ரொல் - நிதி, மூலதனச் சந்மத 

ைற்றும் அரச  ததொழில்முயற்சி ைறுசீரமைப்பு இரொ ொங்க 

அமைச்சர்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal - State Minister of Money 
and Capital Market and State Enterprise Reforms) 

ගරු කථානායකතු නි, අපි ිනයලුශදනා  අද ඉතා  උණුසුේ 

විවාදයකට සවන් ුවන්නා. ශකොවිඩ් වසංගතය හමුශේ රටවැිනයන් 

වි ාස අවදානේ තත්ත්වයකට මුණණ ශදනවාය ිරයන කාරණය 

මුල් කර ගනිමින් අද විපක්ෂය සභාව කල් තබන අවස්ථාශේ 

 ශයෝජනාවක් ශගනැත් තිබුණා. ඒ ඔස්ශසේ ත යි එතු න්සා ශේ 

විවාදය ඉල්සා තිබුශණ්. නමුත් ශේ විවාදයට ලණේකන් 

ශදනශකොට අපට ශපනී ගියා, ශ හි මූලික අරමුණ ශවනත් 

කාරණයක් බව. ශේ වසංගතය පාසනය කරන්න සංකාශේ රජය 

අස ත් වී තිශබනවා ිරයන එක ත යි එතු න්සා ිරයන්න 

උත්සාහ කශ ේ.  ඒ නිසා, අපි නිකේ කෑ ශකෝ ගහසා, ශදපැත්තට 

ශබනැසා බැණ ගන්නවාට වඩා, යේිරින රමිතියක් ලතිව, යේ යේ 

සාධක ඔස්ශසේ ශේ සාකච්ඡාව ශගන ගියා නේ ශහොඳයි ිරයා    

හිතුවා.  

ගරු කථානායකතු නි, ශසෝකය  ශේ වසංගත ශරෝගය track 

කරන Worldometer's  COVID-19 tracker  එකට ගිහින්    ශේ 

සේබන්ධ  විස්තර ශසොයා බැලුවා. එතැනදී    බැලුවා, 

ඉන්නැයාශේ, ීනනශේ , ලශ රිකා එක්සත් ජනපදශේ , ජර් නිශේ , 

රං ශේ , ඉතාලිශේ ,  හා බ්රිතානයශේ  සහ ශ්රී සංකාශේ ශකොවිඩ් 

වසංගතය සේබන්ධව තිශබන දත්ත ශකොයි වාශේද ිරයසා.    

කරුණු කීපයක් දැනගත්තා. ගරු කථානායකතු නි, ඉන්නැයාශේ 

ශකොවිඩ් patientsසා ද,700,000ක් ඉන්නවා. ීනනශේ  ද6,000යි; 

ලශ රිකා එක්සත් ජනපදශේ  10,ද00,000යි; ජර් නිශේ  

700,000යි; රං ශේ  1,ද00,000යි;  ඉතාලිශේ  1,000,000යි;  හා 

බ්රිතානයශේ  1,000,000යි.  

ඒ රටවස  රණ සංඛ්යාව ශකොප ණද ිරයාත්    ශසොයා 

බැලුවා. ඉන්නැයාශේ  රණ සංඛ්යාව 10ද,000යි; ීනනශේ  4,600යි; 

ලශ රිකා එක්සත් ජනපදශේ  04ද,000යි; ජර් නිශේ  10,076යි; 

රං ශේ  40,000යි; ඉතාලිශේ  43,000යි;  හා බ්රිතානයශේ  

50,000යි. සංකාශේ ශකොවිඩ් patientsසා 15,000යි;  රණ 

සංඛ්යාව 4දයි.   ඟට  අපි රති ත ව ශයුවත් අර ශගන බසමු. අපි, 

“ශෆේල්” ශහෝ “පාස්” ිරයසා ිරයනවා නේ,  ව ක් ශහෝ රමිතියක් 

තිශබන්න ඕනෑ ශන්.  

අපි පන්තියක   යින්ශේ results බසසා ත යි ප මුවැනියා 

කවුද, ශදවැනියා කවුද, කවුද පාස,්  කවුද ශෆේල් ිරයසා තීරණය 

කරන්ශන්. ශේ සේබන්ධවත් අපට ඒ ආකාරයට බසන්න පුළුවන්. 

ශ්රී සංකාශේ ශකොවිඩ්  රණ සංඛ්යාව සහ එ  ශරෝගීන් සංඛ්යාව 

ශකොප ණද බසසා, ඒ විස්තර අනික් රටවල් ස ඟ සංසන්දනය 

ිරීමශේදී ශේ දත්ත ඉතා වැදගත් ශවනවා.    ඒ දත්ත 

තමුන්නාන්ශසේසාට ඉනැරිපත් කරන්නේ.  The number of time of 

patients to population ිරයන්ශන්, ජනගහනයට සාශප්ක්ෂව 

ශරෝගීන් සංඛ්යාවයි. ශ්රී සංකාවට සාශප්ක්ෂව ඉන්නැයාශේ ශරෝගීන් 

නව ගුණයක් ඉඳසා තිශබනවා. දැන් ීනනශේ  ශරෝගීන් සංඛ්යාව 

අපට වඩා අඩුයි, දහශයන් එකක් විතර ත යි ඉන්ශන්. අපි ඒක 

පිළිගන්න ඕනෑ. ලශ රිකා එක්සත් ජනපදශේ  ශරෝගීන් හතළිස් 

හය ගුණයක් ඉඳසා තිශබනවා. ඒ ිරයන්ශන් ශ්රී සංකාශේ ඉන්ශන් 

එක් ශකොවිඩ් ශරෝගිශයක් නේ, ලශ රිකාශේ population එකට 

සාශප්ක්ෂව ඒ රශ ප ශරෝගීන් 46ක් ඉඳසා තිශබනවා. ජර් නිය 

ශදොශ ොස් ගුණයක් වැඩියි. රං     ය 174 ගුණයක් වැඩියි. ශේ 
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[ගරු (නවදය) උපුල් ගසප්පත්ති  හතා  
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විපක්ෂශේ  ඉන්න ස හර අය වඳින රටවල්. ශේ ත යි ශහොඳ  

රටවල්  ිරයන රටවල්. රං ය අපට වඩා 174 ගුණයක් ශෆේල්. 

ඉතාලිය 05 ගුණයක් ශෆේල්. [බාධා ිරීම ක්  ශෆේල් ිරයන්ශන් ශේ 

තිශබන අඩුව. [බාධා ිරීම ක්  ශපොඩ්ඩක් අහගන්න. [බාධා 

ිරීම ක්   බ්ද නැතිව අහගන්න.    දන්නවා, රිශදනවා ත යි. 

රිශදනවා. [බාධා ිරීම ක්  අහගන්න.  හ බ්රතානයශේ  07 ගුණයක්. 

 රණ සංඛ්යාව බසන්න. ශපොඩ්ඩක් අහගන්න. [බාධා ිරීම ක්  

 වසප්පු ශවන්ශන් නැතිව අහගන්න. ශේ වැදගත් කථාවක් 

ිරයන්ශන්.    කෑගැසුශේ නැහැශන්.     වණුහරුප ිරේශේත් 

නැහැ. ඔබතු න්සා අහශගන ඉන්න. The number of deaths per 

patients.  ඒ ිරයන්ශන් ආසානැතයන් ගණනින් කීශදශනක් 

 ැරුණාද ිරයසා බසනවා. එශහ  බසද්දී ඉන්නැයාව අපට වඩා 4.7 

ගුණයක් වැඩි ශවසා තිශබනවා. ීනනය 17 ගුණයක්.   

 
ගුණ නහයක්ටර් අප්පුහයාිය මහය:ා 
(ைொண்புைிகு தஹக்டர் அப்புஹொைி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
ශෆේල්. 

 
ගුණ අිත්  නිවාඩ් කේරාල් මහය:ා   
(ைொண்புைிகு அ ித் நிவொட் கப்ரொல்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal) 
හරි. ශෆේල් ත යි. අපට වඩා ශෆේල්. ශබොශහො  ස්තුතියි. Thank 

you. දැන් ටිකක් ශ ො ය පෑශදනවා.  

ලශ රිකා එක්සත් ජනපදය අපට වඩා හත් ගුණයක්. ජර් නිය 

5.7 ගුණයක්. [බාධා ිරීම ක්  අ ාරු ත යි. ඒ වුණාට අහශගන 

ඉන්න. රං ය හත් ගුණයක්. ඉතාලිය 13 ගුණයක්. UKවස 

ශදොශ ොස් ගුණයක්. ගරු කථානායකතු නි, ශේ අය ශබොරුවට 

කෑගහනවා විතරයි. ඒ අයට රමිතියක් නැහැ. ශබොරුවට කෑගහසා 

කථාවක් ඔප්පු කරන්න හදනවා.  එශහ  කරන්න බැහැ.  යේ 

ආකාරයකට ශේ වැශඩ් ශකොශහො ද ශකරිසා තිශබන්ශන් ිරයසා 

ශත්රු ක් තිශබන්න ඕනෑ, සංසන්දනය කරසා බසන්නට ඕනෑ. 

සංසන්දනය කරසා බසනශකොට අපට ඉතා  පැහැනැලි ශසස ශපනී 

යනවා, ශ්රී සංකාව ත යි ශකොවිඩ් වසංගතය පාසනය ිරීම  අුවව 

ඉනැරිශයන්  ඉන්ශන් ිරයසා. ශකොවිඩ් වසංගතය පිළිබඳව කරපු 

වැඩ කටයුතු අුවව අපි ඉතා  ඉහළින් ඉන්නවා. අපි circulars 

යවසා ිනයලු  ශද්වල් ශකොශහො ද කරන්ශන් ිරයසා ඉතා  

පැහැනැලි ශසස මුළු රටට  ිරයසා ුවන්න බව ඔබතු න්සා දිරන්න 

ලති.  
 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු රාජය අ ාතයතු නි, ඔබතු ාට නියමිත කාසය අවසානයි. 

 
ගුණ අිත්  නිවාඩ් කේරාල් මහය:ා   
(ைொண்புைிகு அ ித் நிவொட் கப்ரொல்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal) 
    ශේ කථාව අවසන් කරනවා, ගරු කථානායකතු නි. ශේ 

විවාදය ශගන ආ එක ගැන, එතු න්සා 'ශෆේල්'  බව ඉතා  ශහොඳින් 

ඔප්පු ිරීම ට අපට අවස්ථාව සැබී  ගැන    ශ තැනදී සතුටු 

ශවනවා. ශබොශහො  ස්තුතියි. 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මී ඟට, ගරු රන්ජන් රා නායක  න්ත්රීතු ා. 

[අ.භා. 1.14  

 

ගුණ රන්ජන් රාමනායක මහය:ා  
(ைொண்புைிகு ரஞ் ன் ரொைநொயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ගරු කථානායකතු නි, ශකොශරෝනා වසංගතය පිළිබඳ කල් 

තැබීශේ විවාදශේ දී කථා ිරීම   ශේ යුතුක ක් ශසස  ා 

සසකනවා.    මුලින්  ිරයන්න ඕනෑ,    පක්ෂ විපක්ෂ කථා 

අහශගන හිටිය බව. ඒ අය ිරයනවා විපක්ෂය වැරැනැයි ිරයසා. අපි 

ිරයනවා ආණ්ඩු පක්ෂය වැරැනැයි ිරයසා. කවුද ශෆේල්, කවුද පාස ්

ිරයසා අන්ති ට තීරණය කරන්ශන් ජනතාවයි.  

ගරු කථානායකතු නි, ශකොශරෝනා වයසනශේ දී එකතු ශවසා 

වැඩ කරමු ිරයසා ආණ්ඩුව ිරයනවා. "සහශයෝගය ශදන්න, 

ක වශසන් අනැන්න එපා, අපි එකතු ශවසා වැඩ කරමු"  ිරයනවා. 

ගරු කථානායකතු නි, එකතු ශවසා වැඩ කරනවා ිරයන්ශන් 

කරන හැ  ශදය ශදස  නිහඬව මුනිවත රිරමින් බසා ඉන්න එකද 

ිරයසා    අහන්න කැ ැතියි.   විගණනය කරන්න එපා - audit 

කරන්න එපා -, ර ්න අහන්න එපා ිරයසා ශේ ආණ්ඩුවට 

ඉතිහාසයක් තිශබනවා. ආයතන 117ක විගණනය එපා ිරයපු 

ඉතිහාසයක් තිශබන ආණ්ඩුවක් ශේ. ශේ  ඒකට try  කරපු 

ආණ්ඩුවක්. Audit කරන්න එපා ිරයන්ශන් ශහොරක  හින්දා යි. 

අපට විපක්ෂයට හැටියට ශේ ශද්වල් ගැන කථා කරන්න ඕනෑ. 

ඒකට ත යි විපක්ෂයක් පත් ශවසා තිශබන්ශන්. ශේ අරමිකතා, 

ශහොරකේ ගැන කථා කරන එක අශප් යුතුක ක්, අශප් 

කාර්යභාරයක් හැටියට සසකනවා. 

ගරු කථානායකතු නි, ගරු ශසෞඛ්ය ල තිතුමියත් ශේ ගරු 

සභාශේ ිනටින අවස්ථාශේ ශ ය ිරයන්න සැබී  ගැන සතුටු 

ශවනවා.     එතුමියට ිරින  අශගෞරවයක්, අපහාසයක් කරනවා 

ශනොශවයි. මුලින්  මුණනැන් වට වූ නැවයිනට ශකොශරෝනා ශගන්වා 

ගැනී  සහ ීනන කාන්තාව ශයොදා සංචාරක අ ාතයාං ශේ  Triad 

එශක් වීඩිශයෝ එකක් නි වත් ිරීමශේ වගකී  ශේ ආණ්ඩුවට ගන්න 

ශවනවා. Triad එශක් වීඩිශයෝ එකක් ක ා. ශ ොකක්ද වීඩිශයෝ 

එශක් න ැ ශ්රී සංකා ශකොශරෝනා  රී. ීනනශයන් ආපු කාන්තාවට 

චුේබනයක් ුවන්නා, ශේ ශසෞඛ්ය ල තිතුමිය. චුේබනයක් දීසා 

සංචාරකයන්ට එන්න ිරයසා නැලිත් ජයවීරශේ Triad එශක් 

වීඩිශයෝ එකක් ක ා. ඒක ''ශදරණ'' හරහා ඉරාජ් ත යි කශ ේ.  

ඒක වි ාස අපරාධයක්. සංචාරකයන් ශගන්ුවවා.  ට පසුව ස හර 

high-class අය ආවා. ඒ ශගොල්සන් නිශරෝධායනය කරන්න බැහැ 

ිරයසා ගරු ශසෞඛ්ය ල තිතුමිය ිරේවා. ශපොේපිශයො ආවා; 

නිශරෝධායනය නැහැ.  ට පසුව කවුද ආශේැ  බ්රැන්ඩික්ස් එකට ඒ  

අය ආවා; නිශරෝධායනය නැහැ.  ට පසුව කවුද ආශේැ 

ඉන්නැයාුවශවෝ ආවා; නිශරෝධායනය නැහැ.  ට පසුව ආවා, 

ශකොමියුනිස් ප පක්ෂශේ  ශසොක්ශකක් ිරයසා ශකශනක්; ීනන 

ජාතිකශයක්. එශහ  ශගන්වා ශගන දැන් විපක්ෂයට බණිනවා, 

විපක්ෂය ත යි ශේක කශ ේ ිරයසා. ශේ කථාව අහන ජනතාව 

තීරණය කරයි කවුද වගකී ක් නැතිව වැඩ කශ ේ ිරයසා.  

ඒ වාශේ , "ශකොශරෝනා එකත් ගරානා ිරීම " ිරයනශකොට 

ඉතිහාසශේ  ඉඳසා ශේ ආණ්ඩුවට තිශයනවා,  සුනාමි වංචා ිරීම  

ගැන. සුනාමි එශකන් ආපු මුදල් 'ගල්' කරසා,  රුපියල්  මිලියන 

ද0ක් අක්කාශේ එකවුන් ප එකට ද ා ගත්ත එක අපි ශනොශවයි 

ිරේශේ, හිටපු අග විනිසුරු සරත් එන්. ිනල්වා  හත් යා. "හිර 

ශගදරට යවන්න ඕනෑ අය  රජ ශගදර යැේවා"  ිරයසා  එතු ා 

ිරේවා. සරත් එන්. ිනල්වා  ිරයපු ඒ කථාව  සුරන් කථාවක්. ඒක 

හැ දාට   ශ්රී සංකාවට වසංගුයි. සරත් එන්. ිනල්වාට ස්තුතියි. 

එතු ා ිරේශේ "හිර ශගදර යවන්න ඕනෑ අය රජ ශගදර යැේවා" 

ිරයසායි. අදත් ඒක ශවසා තිශබනවා. අදත් හිශර්  යන්න ඕනෑ අය 

අධිකරණ ල තිසා විිනන් නඩු  කල් ද සා, හැංගිසා, අසනීපයි 
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ිරයසා  වුන් ප එලිසශබත් ශරෝහසට යවසා,  අද රජ ශගදරට 

යවසා පුටුශේ  ඉන්දවසා තිශබනවා. අද ඒක ශවසා තිශබනවා. අපි 

ශනොශවයි එශහ  ිරයන්ශන්, සරත් එන්. ිනල්වා  හත් යා. 

ශ තැන ශවසා තිශබන්ශන්  ශ ොකක්දැ George Steuart (Pvt.) 

Limited අවුරුුව 150ක් පරණ ආයතනයක්ලු; පරණ 

ශකොේපැනියක්ලු.  දැන් එහි අයිතිකරු නැලිත් ජයවීර  හත් යාලු. 

අවුරුුව 50ක්  වයස නැලිත් ජයවීර  හත් යා George Steuart (Pvt.) 

Limited ශකොේපැනි එශක් අයිතිකරු වුශණ් ශකොශහො දැ  එතු ාට  

සල්ලි ශකොශහන්ද ිරයසා අපි අහන්න කැ ැතියි.  එතු ා ිරයනවා,  

" ඩ ගහන්න එපා. ශබොරු ිරයන්න එපා" ිරයසා. එතු ාශේ 

''ශදරණ'' රූපවාහිනී නාලිකාශවන් ශන් ිරේශේ,  "කැසණියට 

නශයක්  ආවා,  හ රෑ ශඩෝං ගාසා සද්දයක් ආවා.  හින්ද රක්ඛිත 

ස්වාමීන් වහන්ශසේ ජශන්සශයන් බැලුවා.  අශන්! කැසණි ගඟ 

ශදබෑ වුණා;  නශයක්  තු වුණා; කපුවා පැන්නා; dive ක ා; 

නයා  අල්සා ගත්තා;  ශකොකා ශකෝසා ශබෝතසයට ද ා ගත්තා, 

ආවා" ිරයසා. දැන් එතු ා ිරයනවා, "අපට  ඩ ගහන්න එපා" 

ිරයසා.  එතු ා ශ ොනවාද ිරයන්ශන්ැ ශේ ටිශක් ගරු ශසෞඛ්ය 

ල තිතුමිය එක්ක යන්ශන් කවුදැ Dr. White. ශ   ගරු සභාශේ  

සුදර් නී රනාන්ුවපුල්ශල්   ැතිතුමිය ඉන්නවා. එතුමිය සැබෑ  

MBBS තිශබන නවදයවරියක්. අශප්  Prof. Jayasumana 

 ැතිතු ා ඉන්නවා.  එතු න්සා සැබෑ නවදයවරු.  අපි එක්ක ිනන්ුව 

ිරය ිරයා හිටපු  සංජීවනී වීරිනංහ එක්ක ශජෝතිපාස  හත් යාශේ 

ගීතවසට පිළිතුරු ගී ිරයමින් හිටි ඉශේෂ් රංගන ිරයන ශකොලු 

ගැටයා  හිටිශේ  ජේබුගස්මුල්ශල්. ඔණ ිරයනවා ඒලියන්ත වයි ප 

හිටිශේ  හි ාසශේ ලු.    දන්න විධියට ඔණ හිටිශේ  

ජේබුගස්මුල්ශල්. ජේබුගස්මුල්ශල් හිටපු ඒලියන්ත වයි ප අද අශප් 

ගරු ශසෞඛ්ය ල තිතුමියට ක යක් ශදනවා. ල තිතුමිය ඒක 

අරශගන ගිහිල්සා "ජශබොස්" ගාසා ගඟට අත හරිනවා.    

ශකළියයි.  මු පටිය වැටුශණ් කාශේ ඔළුවටද ිරයසා අපි දන්ශන් 

නැහැ.   ැරිච්ච 0ද අතර ඒ පුද්ගසයාත්  ඉන්නවා ද දන්ශන් නැහැ. 

ලයි ල තිතුමියනි, වගකී ක් නැති ඒ වාශේ ශද්වල් කරන්ශන්ැ 

ශේ පුද්ගසයා ගැන    ිරයන්නේ. ගරු ල තිතුමියනි, ශේ 

පුද්ගසයා මු පටිය අත හැරිශේ  කවදා දැ ශනොවැේබර් ප මුවැනි දා. 

ඔක්ශතෝබර්  30වැනි දා ශකොශරෝනා ආසානැතයන් 10,404යි;  රණ 

00යි. ශනොවැේබර්  10වැනි දා ශකොශරෝනා ආසානැතයන් 15,607යි; 

 රණ 4දයි.  රණ 00 ිනට ඔණ මු පටිය දැේ ාට  පස්ශසේ  රණ 4ද 

ශවසා!    
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු  න්ත්රීතු නි, ඔබතු ාට නියමිත කාසය අවසානයි. 
 

ගුණ රන්ජන් රාමනායක මහය:ා  
(ைொண்புைிகு ரஞ் ன் ரொைநொயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ගරු කථානායකතු නි,  එතශකොට ඔණශේ වි ්ව  ක්තිය 

ශකොශහේදැ ඔණශේ වි ්ව  ක්තිය  ාර වි ්ව  ක්තියක් ශන්.    
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු  න්ත්රීතු නි, ඔබතු ාට නියමිත කාසය අවසානයි. 
 

ගුණ රන්ජන් රාමනායක මහය:ා  
(ைொண்புைிகு ரஞ் ன் ரொைநொயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ගරු කථානායකතු නි,  ට තව විනාඩි ශදකක කාසයක් 

ශදන්න.   

අපි රටක වගකීශ න් වැඩ කරන්න ඕනෑ.  හින්ද රාජපක්ෂ 

හිටපු ජනාධිපතිතු ාශේ කාසශේ  ශේ ඒලියන්ත වයි ප ිරයන 

පුද්ගසයා අපට කථා කරසා ිරේවා, ඔණට ශවඩි තැබුවා ිරයසා. 

ටී56 ගිනි අවියක්  අරශගන ශගදරට ගිහිල්සා ඔණට ශවඩි තැබුවා. 

එතශකොට ශජෝන් අ රතුංග ලතුළු අපි ඔණ ආරක්ෂා කරන්න ගියා. 

ශජෝන් අ රතුංග  හත් යා ඔණශගන් ශබශහතක් ගත්තා. ඔණ 

වත්තලින් නැේගුවා, ජේබුගස්මුල්ශසන් ත යි බැස්සුශේ. ඔණශේ 

ශබශහත් බීසා අන්ති ට 'ලපශසෝ' එකට ගිහිල්සා ශල් ලදසා 

ගත්ශත්.  

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු  න්ත්රීතු නි, ඔබතු ාශේ කාසය අවසානයි. 
 
 

ගුණ රන්ජන් රාමනායක මහය:ා  
(ைொண்புைிகு ரஞ் ன் ரொைநொயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ගරු කථානායකතු නි,  ට තව විනාඩියක කාසයක් ශදන්න. 

ශේ පුද්ගසයා ශහොඳ  ශන පශබෝල් ක්රීඩිකාවට ශබශහතක් දීසා, 

ලය   ැරුණා. ශේ ටිශක් ඒ ගැන වීඩිශයෝ විකා ය ශවනවා. ගරු 

කථානායකතු නි, ශ වැනි නවකල්පිත ශහොර ශවද්ුවන්ට රාජය 

titles දීසා, ඔවුන් රාජය නවදයවරු කරසා තිශබනවා. 

ශේශගොල්සන් ශේ කරන්ශන් සුපිරි ක්රික ප ක්රීඩකයන් ද ාශගන 

ජනාධිපති අරමුදශල් මුදල් අනැන එකයි.  

 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
හරි  න්ත්රීතු නි. දැන් ඔබතු ාශේ කාසය අවසන්. දැන්  

ශසෞඛ්ය ල තිතුමියට උත්තර ශදන්න අවස්ථාව ශදන්න.  
 

 

ගුණ රන්ජන් රාමනායක මහය:ා  
(ைொண்புைிகு ரஞ் ன் ரொைநொயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ගරු ශසෞඛ්ය ල තිතුමියනි,    ඔබතුමියශගන් ශගෞරවශයන් 

අසා  ිනටිනවා, ඒ මු පටිය ගැන ඔබතුමිය  දරන වි ්වාසය 

ශ ොකක්ද ිරයසා.  අශනක් එක කට වහසා ත යි ඒ  මු පටිය ගඟට 

දැේශේ.  
 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ශහොඳයි. ශබොශහො  ස්තුතියි   න්ත්රීතු නි,  ගරු ශසෞඛ්ය 

ල තිතුමියට කථා කරන්න අවස්ථාව ශදන්න ඕනෑ.  

ගරු  න්ත්රීවරුනි, ශේ අවස්ථාශේදී     ශේ කාරණය 

ිරයන්න ඕනෑ.  ඔබතු න්සා ිරයන වචනශයන්  ිරේශවොත්, අද 

විවාදශේ  දී ස හර  න්ත්රීවරු ශෆේල්.  ශ   විවාදශේ දී  භාවිත 

කරපු ස්ථාවර නිශයෝගවසට එකඟ නැති වචන තිශබනවා. එ  

නිසා ඒවා ිනයල්ස ඉවත් කරන්න කටයුතු කරන බව ශේ 

අවස්ථාශේදී රකා  කරනවා.  

දැන් ගරු ශසෞඛ්ය ල තිතුමිය උත්තර ශදන්න. 
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ගුණ පවිත්රානද්වි වන්නිආරචි ම මහය් ියය සනසා ඛය 

අමා:යතුියය  
(ைொண்புைிகு (திருைதி) பவித்ரொகதவி வன்னிஆரச்சி - சுகொதொர 

அமைச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi - Minister of 
Health) 

ගරු කථානායකතු නි, ශේ වැදගත් විවාදශේ දී ශකොවිඩ් - 19 

ශරෝගය  ර්දනය කරන්නට ආණ්ඩු පක්ෂශයන් වාශේ  

විපක්ෂශයුවත් ඉතා  සාධනීයව ිනය දායකත්වය සබා දීසා ඒ 

කටයුත්ත ඉටු කරන සද  ැති ල තිතු න්සාට  ශේ ස්තුතිය පුද 

කරනවා.  

විශ ේෂශයන්  අශප් අ ාතයාං ශේ  ගරු ශල්කේතු ා ගැන 

සඳහන් ක  නිසා    ශේ කාරණය ිරයන්න ඕනෑ. විශ ේෂඥ 

නවදය සංජීව මුණිනංහ  ැතිතු ා ඉතා  අවංක, ඉතා  දක්ෂ 

නිසධාරිය ව ව ශයන් අ ාතයාං යට පරිපාසන නායකත්වය සබා 

ශදනවා. ඒ වාශේ  අශප් ශසෞඛ්ය ශසේවා අධයක්ෂ ජනරාල්තු ා 

සේමුඛ් පීමක්ෂණයකදී වැඩි  ස වණු සබාශගන ඒ තනතුරට පත් 

වුණා. එතු ාත් ඉතා  දක්ෂ නිසධාරිශයක්; අවංක නිසධාරිශයක්. 

එතු ා සබාශදන දායකත්වයත් ශකොවිඩ් - 19  ර්දනය කරන්න 

ඉනැරිශේ දී අපට  හා  ක්තියක් ශේවි  ිරයා  ා වි ්වාස කරනවා. 

විශ ේෂශයන්  ශසෞඛ්ය අ ාතයාං යට අදා  ිනයලු  නවදයවරුන්, 

ශහනැයන්,  හජන ශසෞඛ්ය පීමක්ෂකතු න්සාශේ ිනට සුළු 

ශසේවකයන් දක්වා වූ ිනයලු  කාර්ය  ණ්ඩසවසට ප මුශවන්  

 ශේ ශගෞරවය පුද කරන්නට ඕනෑ. විශ ේෂශයන්  ආරක්ෂක 

අං වසටත්, ඒ වාශේ  ශපොලීිනය ලතුළු ිනයලුශදනාට ත්  ශේ 

ශගෞරවය පුද කරනවා.  

ශකොවිඩ් - 19 ශරෝගය  ර්දනය කරන්න රජයක් විධියට අපි 

අං  10ිරන් කටයුතු කරශගන යනවා. ඒ අං  10  ව ක්ද ිරයසා 

ශේ වග ිරව යුතු, උගත් ගරු සභාවට ඉනැරිපත් කරන්න    

බසාශපොශරොත්තු ශවනවා.  

ප මුවන අං ය ත යි, ජාතික   පටමින් සැසසුේ ිරීම , 

සේබන්ධීකරණය සහ අධීක්ෂණය - country-level coordination, 

planning and monitoring. ශකොවිඩ් - 19 ශරෝගය  ර්දනය ිරීම ට 

අතිගරු ජනාධිපතිතු ා ජනාධිපති කාර්ය සාධක බසකායක් පත් 

ක ා. ශසෞඛ්ය අ ාතයාං ශේ  අ ාතයවරිය විධියට    ශසෞඛ්ය 

අං වසට අදා  තාක්ෂණික කමිටුවස වාර්තා නිීමක්ෂණය ිරීම ට, 

සේබන්ධීකරණයට සහ ශ ශහයවී ට ජාතික   පටශේ COVID 

Task Force එකට අ තරව ඒ කමිටුවට නායකත්වය සබා 

ශදනවා. විශ ේෂශයන්  අතිගරු ජනාධිපතිතු ාත් සතිශේ  නැන 

ිරහිපයක්  අදා  ිනයලු පාර් ්ව කැඳවා, විශ ේෂඥ 

නවදයවරුන්ශේ සහ වසංගත ශරෝග අං ශේ  උපශදස් අුවව තීන්ුව 

තීරණ ගැනී ට  කටයුතු කරනවා.  

විශ ේෂශයන්     ිරයන්නට ඕනෑ, ශසෞඛ්ය අ ාතයාං ශේ  

තාක්ෂණික කමිටු ගණනාවක් තිශබන බව. එකක් ත යි  ිනයලු  

collegesවලින් ස න්විත එනේ, ශනොශය වත් අං වස  සයකර්  

සේබන්ධව ිනටින ිනයලු  විශ ේෂඥයන්ශේ විදයායතනය,   ා 

ශරෝග විශ ේෂඥයන්ශේ විදයායතනය, සා ානය ශරෝග 

සේබන්ධශයන් ිනටින වි ශ ේෂඥයන්ශේ විදයායතනය වැනි 

collegesවලින් ස න්විත රධාන තාක්ෂණික කමිටුව. රසායනාගාර 

සේබන්ධව තව තාක්ෂණික කමිටුවක් තිශබනවා. ශරෝගීන්ශේ 

රතිකාර ශසේවා සේබන්ධව තව තාක්ෂණික කමිටුවක් තිශබනවා. 

 ාර්ශගෝපශද් න - guidelines - හදන්න තව තාක්ණික කමිටුවක් 

තිශබනවා.  රණයක් ආදාහනය කරන්ශන් ශකොශහො ද ිරයන 

කරුණ සේබන්ධශයන් තාක්ෂණික කමිටුවක් තිශබනවා.  

කර් ාන්ත ාසා වැනි ශද්වල්, එශහ  නැත්නේ වෘත්තීය ශසේවා 

සේබන්ධව ශ ොන වාශේ  ාර්ශගෝපශද් නද ශේ වාශේ ශේසාවක 

පිළිපනැන්න ඕනෑ ිරයන කාරණය පිළිබඳව නිර්ණය කරන්නට 

තාක්ෂණික කමිටුවක් තිශබනවා. එන්නත් සේබන්ධශයන් 

තාක්ෂණික කමිටුවක් තිශබනවා. වසංගත ශරෝග අං ශේ  

තාක්ෂණික කමිටුව තිශබනවා. ශේ වාශේ country-level 

coordination, planning and monitoring අං යක් ශේ ශරෝගය 

 ර්දනය ිරීම  සඳහා ස්ථාපනය කරසා තිශබනවා. ඒ අං ශයන් 

ත යි ජනාධිපති කාර්ය සාධක බසකාය පත් ිරීමශේ ිනට ඒ කටයුතු 

සේබන්ධීකරණය ශකශරන්ශන්.  

  ඟට, risk communication and community engagement 

ිරයන අං ය ති  ශබනවා. ඒ ත යි ශේ අවදාන  සන්නිශේදනයයි, 

ජනතා සහභාගිත්වයයි සේබන්ධශයන් තිශබන අං ය. ශ හිදී අපි 

 හ ජනතාවට නිවැරැනැ ශතොරතුරු සබා ශදනවා. රජයක් විධියට අපි 

වැරැනැ ශතොරතුරු සබා ුවන්ශනොත්, රජශයන් කරන ඉල්ලීේවසට 

ජනතාව ිරින  දවසක සහශයෝගය සබා ශදන්ශන් නැහැ.  

අශප් රශ ප ජනතාවට අපි  ස්තුතිවන්ත ශවනවා. ශ ොකද, මුව 

ආවරණ ප ඳින්න ිරේවා  ප නැනවා. මීටරයක ුවරිරන් ඉන්න 

ිරේවා  ඉන්නවා. අත් ශසෝදන්න ිරේවා  අත් ශසෝදනවා. ඒ 

වාශේ  respiratory etiquette එක අුවව කටයුතු කරන්න 

ිරේවා  ඒ කටයුතුත් ඒ ආකාරශයන් කරනවා. ආණ්ඩුශවන් කරන 

ඉල්ලීේවසට ජනතාව ඒ විධියට කන්ශදන්ශන්, නිවැරනැ ශතොරතුරු 

ජනතාවට අපි සබා ුවන්ශනොත් විතරයි. ඒ නිසා, ශේ  හැ  අං යක් 

සඳහා   ාර්ශගෝපශද් න - guidelines - ජනතාවට අපි නි වත් කර 

තිශබනවා. ටැක්ින එකක යන්න ඕනෑ ශකොශහො ද, බයිිනකසයක 

යන්න ඕනෑ ශකොශහො ද, බස් එකක යන්න ඕනෑ ශකොශහො ද, 

ආගමික කටයුතු කරන්න ඕනෑ ශකොශහො ද, අධයාපන කටයුතු 

කරන්න ඕනෑ ශකොශහො ද, සේ න්රණ කරන්න ඕනෑ 

ශකොශහො ද, රාජය ආයතන පවත්වන්න ඕනෑ ශකොශහො ද, බැං ව 

පවත්වාශගන යන්න ඕනෑ ශකොශහො ද  ආනැ ව ශයන් හැ  

අං යක්  සේබන්ධව , එනේ අං  50කට අදා ව 

 ාර්ශගෝපශද් න රශ ප ජනතාවට අපි නි වත් කර තිශබනවා. ඒවා 

සේබන්ධීකරණය කරන්න risk communication and community 

engagement ිරයන අං ය ස්ථාපිත කරසා තිශබනවා.  

  ඟ අං ය ත යි ආශේක්ෂණය, තාක්ෂණික රතිචාර දැක්වීේ 

සහ කණ්ඩායේවස ශරෝගී වි ර් න අං ය. එනේ, surveillance, 

rapid-response teams, and case investigation අං ය.     

හිතන්ශන් ශසෝකශේ  රටක් විධියට අශප් රටයි, තවත් රටවල් 

ිරහිපයක් විතරයි ශරෝගිශයක් හමු වුණා , ඔවුන්ට අදා  ිනයලු 

සේබන්ධතා ශසොයා ගැනී  ශ ප ණ ඉක් නින් කරන්ශන්. ඒක 

කරන්ශන් ශසෞඛ්ය අ ාතයාං ශේ  වසංගත ශරෝග විදයා අං ය. 

හැබැයි, ඒකට  නා සහායක් රාජය බුද්ධි අං ය සබා ශදනවා. ඒ 

ශදක  එකට එකතු ශවසා ශනොශයක් ර  පාවිච්චි කරසා ඒ 

කටයුත්ත කරනවා. උදාහරණයක් විධියට ගරු කථානායකතු නි, 

මිුවවන්ශගොඩ බ්රැන්ඩික්ස් ආයතනශේ  ශරෝගිශයක් අපට හේබ 

වුශණ් ශසෞඛ්ය අ ාතයාං ය ශගන ගිය ර ශේදයකට අුවවයි.  

අශප් රශ ප  ාස ශදකක් තිස්ශසේ PCR test 50,000ක් කරනශකොට 

එක  ශරෝගිශය වවත් ශකො ශහන්වත් හමු ශනොවුණත් ඒ අතරතුශර් 

හැ  ශරෝහසකට   එනේ මූලික ශරෝහසිරන් ඉහ  ශරෝහල්වසට 

එන ශරෝගින් අඩු  ගණශන් 10ශදශන වවත් PCR testවසට භාජන 

කරන්න ිරයසා අපි උපශදස් දීසා තිබුණා. ඒ අුවව, මිුවවන්ශගොඩ 

ශරෝහසට ආපු ශරෝගිශය ව  PCR පීමක්ෂණයට භාජන ක ා , 

 ාස 0කට පසුව අපට හමු ශවනවා, බ්රැන්ඩික්ස් කර් ාන්ත ාසාශේ 

ඉන්න ශරෝගිශයක්. අපි වහා  බ්රැන්ඩික්ස් කර් ාන්ත ාසාශේ 

ශසේවකයන් පීමක්ෂණයට සක් කරනවා. දවස් ශදකක් යනශකොට 

බ්රැන්ඩික්ස් කර් ාන්ත ාසාශේ ඉන්න ිනයලුශදනා  පීමක්ෂණයට 

සක් කරනවා. ශේ ශතොරතුර දැනගත් වහා  ඒ කර් ාන්ත ාසාශේ 

වැඩ කරන ිනයලුශදනා  අපි නිශරෝධායන  ධයස්ථානයකට  
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පාර්ලිශේන්තුව 

ශයොමු කරනවා. ලත්තව ශයන්  අද ශවනශකොට මිුවවන්ශගොඩ 

ශපො වශරන් එක් ශරෝගිශය වවත් හමු ශවන්ශන් නැහැ. ඒ 

රශද් වලින් හේබ ශවන්ශනත් නැහැ, ඒ ආශ්රිතයන්ශගන් හේබ 

ශවන්ශනත් නැහැ.  

       

ගුණ නලින් බණ්ඩාර ජයමහය මහය:ා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர  யைஹ)  

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

ඔබතුමියශේ පැහැනැලි ිරීම  ශබොශහො  ශහොඳයි ල තිතුමියනි.  

ඒත් අඩු  ගණශන් ශකොවිඩ්  ර්දන කාර්ය සාධක බසකාශේ   

සා ාිතකය ව විධියටවත් හිටපු අධයක්ෂ ජනරාල් අනිල් ජාිනංහ 

 හත් යා  සේබන්ධ ශනොකර ගන්ශන් ලයි ිරයසාත් ඔබතුමියට 

පැහැනැලි කරන්න පුළුවන්දැ  

 

ගුණ පවිත්රානද්වී වන්නිආරචි ම මහය් ියය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) பவித்ரொகதவி வன்னிஆரச்சி) 

(The Hon. (Mrs.)  Pavithradevi Wanniarachchi)  

එශහ  ගැටලුවක් නැහැ, එතු ා සේබන්ධ කර ගන්න පුළුවන්. 

ගරු කථානායකතු නි, ඒක point of Order එකක්දැ  

ගරු කථානායකතු නි, විශ ේෂශයන්  මිුවවන්ශගොඩ 

රශද් ශේ  බ්රැන්ඩික්ස් කර් ාන්ත ාසාව ආශ්රිතව හමු වූ 

ශරෝගින්ශගන් සහ ඔවුන්ශේ සේබන්ධතා හරහා හමු වූ 

ශරෝගින්ශගන්, ඒ ශපො වශරන් අද ශරෝගින්  තු ශවන්ශන් නැහැ.  

බ්රැන්ඩික්ස් කර් ාන්ත ාසාව ස ඟ ආ්රය කරන අය, 

පෑලියශගොඩ  ත්සය ශවශ ඳ  ශපො ට  සේබන්ධ  ආ්රයක් 

තිශබනවා ිරයසා වසංගත ශරෝග විදයා අං ය අපට ශපන්වා 

ුවන්නා. ඒ පිළිබඳව අපට සැකයක් ආවා. ඒ නිසා, අපි එතැන test 

ක ා. එතැන PCR test ක ා  වි ාස ව ශයන් ශරෝගින් හේබ 

ශවන්න පටන් ගත්තා. ශේ ිනයලුශදනා  දවස් ශදකක් ලතු ත 

එතැනින් අයින් කරසා, නිශරෝධායන  ධයස්ථානවසට ශයොමු 

කරසා, ඔවුන් ිනයලුශදනා  පීමක්ෂණයට සක් ක ා. ඒ අුවව එහි 

පැතිීම  තවුවරටත් තිශබනවා. අපි එය නැහැ ිරයන්ශන් නැහැ.  

විශ ේෂශයන්   ා ිරයන්න ගිශේ , ශසෝක ශසෞඛ්ය සංවිධානය 

සංකාව වි ාස ලගයී කට සක් කරසා තිශබන බවයි. Contact 

tracing, case investigation, surveillance, rapid response ආනැ 

කටයුතුවසදී අුව ාන කරමින් අපි අව ය කටයුතු කරනවා. 

ශසෝකශේ  ස හර රටවස වාශේ ශනොශවයි, අපට යේිරින 

ශරෝගිශය ව හේබ වුණා  ඔණත් එක්ක ඒ කාසය පුරාවට සේබන්ධ 

ශවච්ච ිනයලුශදනා ශවන් කරශගන අපි ඔවුන් නිවාස 

නිශරෝධායනයට සක් කරනවා. එශහ  නැත්නේ, ඔවුන් centre 

එකකට  - ධයස්ථානයකට - ශගන යනවා. ඒ අුවව, අපි 

ශතොරතුරු නිවැරැනැව සබා ශදන, ආසානැතයාට සේබන්ධකේ 

තිශබන ිනයලු අය නිශරෝධායනය කරනවා. ඒ  වාශේ , නවීන 

තාක්ෂණය පාවිච්චි කරමින්, ඔවුන්ශේ දූරකථන සේබන්ධතා ආනැ 

ිනයල්ස පීමක්ෂා කර බසනවා. ඒ ශවුවශවන් විශ ේෂශයන් රාජය 

බුද්ධි අං ත් අපට හවුල් ශවනවා. අපි ඒ ිනයලු සේබන්ධතා තිශබන 

අය නිවාස නිශරෝධායනයට සක් කරනවා.  

ගරු කථානායකතු නි, points of entry  ගැනත්    ිරයන්න 

ඕනෑ. විශ ේෂශයන්  වරායවසට, ගුවන් ශතොටු ශපො වසට 

පැමිීමශේදී, ඒ එන ඔක්ශකෝ  එන්න ඕනෑ පැය 70කට 

ඉස්ශසල්සා PCR test කරසායි. ඒ වාශේ  Airport එශක්දී, 

portsවසදී අපි PCR tests කරනවා. ශසෝකශේ  රටවල් එකක්, 

ශදකක් ප ණයි තිශබනවා ලත්ශත්, airport එශක්දී  PCR tests 

කරන.  

අශප් පීමක්ෂණාගාර ගැනත් ිරයන්න ඕනෑ. ශේ විවාදශේ දී 

කථා ක ා, පීමක්ෂණාගාර ගැනත්. රජය PCR machines 39ක් 

විතර ශයොදාශගන තිශබනවා. ශපෞද්ගලික අං යත් PCR 

machines නවයක් විතර ශයොදාශගන තිශබනවා. ඒ නිසා නැන 

පහක් විතර යන ශකොට PCR tests 50,000ක් විතර කරන්න 

පුළුවන් හැිරයාවක් අපට තිශබනවා.  

ඒ වාශේ , infection prevention and control ිරයන අං ය 

ගැනත් ිරයන්න ඕනෑ. ඒ අං ය ත යි ශේ ිනයලු ශරෝහල්වස 

කාර්ය  ණ්ඩසවසට අව ය PPE සබා දී  සඳහා කටයුතු 

කරන්ශන්.  

ගරු කථානායකතු නි, අශප් ශරෝහල්වස වැඩ කරන කාර්ය 

 ණ්ඩසය ඉතා  නිවැරැනැව පුණණු කරනවා. ඒ අයට අව ය 

උපශදස් සබා දී  ලතුළු ිනයල්ස කරනවා.  ට වාර්තා ශවසා 

තිශබන ආකාරයට දැනට එක් අය ව ප ණයි ශරෝහශල් ශකොවිඩ් 

 ර්දන කටයුතු කරන්න ගිහිල්සා -ශරෝහශල් ශසේවය කරන්න 

ගිහිල්සා- ශරෝගිශය ව බවට පත් ශවසා තිශබන්ශන්. ඉතිරි අය 

ශවනත් ශවනත් සේබන්ධකේ නිසා ආසානැත වූ අයයි. ඒ ස හර 

අය fish market එකත් එක්ක සේබන්ධ ශවච්ච අය. ඒ infection 

prevention and control අං ය ත යි ශසෞඛ්ය පුරුුව 

සේබන්ධශයන් ජනතාව දැුවවත්  කරන්ශන්.  

Case management අං ය ත යි ශරෝගින් ක  නාකරණය 

කරන්ශන්. අද වන ශකොට ලඳන් 9,000න් 5,969ක් භාවිත කර 

තිශබනවා. තවත් ලඳන් 0,ද00ක් හිස්ව තිශබනවා. විශ ේෂශයන් , 

ශරෝහශල් ශසේවකයන් ශේ ශසශඩ් ශනොහැශදන ආකාරයට කටයුතු 

කරන්ශන් ශකොශහො ද ිරයා දැුවවත් කරන්න හැ  ශරෝහසක  

ශරෝහශල් රධානියා සහ විශ ේෂඥ නවදයවරුන්ශගන් ස න්විත 

ශකොමිටියක් පත් කරසා තිශබනවා. ඒ කමිටු නැගින් නැගට  ඒ 

කටයුතු කරශගන යනවා.  

ගරු කථානායකතු නි, අපි ිරයන්න ඕනෑ, ශකොයි රටක 

ශකොශහො  වුණත් සංකාශේ ශේ ශරෝගය තිශබනවා ිරයසා 

තහවුරු ශවච්ච ිරින ශකශන ව ශරෝහසක නතර  කර ශනොශගන 

ඉන්ශන් නැති බව. ශරෝහස තු  නවදයවරුන්ශේ අධීක්ෂණය 

යටශත්, නර්ස්සාශේ අධීක්ෂණය යටශත් ඒ ිනයලු ශරෝගින්ශේ 

කටයුතු  කරනවා. අපි ඒ ශරෝගින් ිරිනව ව ශගවල්වස තියන්ශන් 

නැහැ. දවසකට ශරෝගින් 500ක්, 600ක් වාර්තා වුණත් අපි ඒ 

ිනයලුශදනා ශරෝහල්වසට ලතු ත් කරනවා. 

ඒ වාශේ යි, operational support and logistics ිරයන 

අං යත්. ඒ අං ශයන් ත යි අව ය මිසදී ගැනීේ  කරන්ශන්. ගරු 

රාජය ල තිතු ා යටශත් ගැස ප කරසා තිශබන SPC ආයතනය, ඒ 

වාශේ  NMRA ආයතනය ආනැ ආයතනවලින් අව ය මිසදී 

ගැනීේ කටයුතු කරසා අපට ඒ අව ය ද්රවය සබා ශදනවා.  

විශ ේෂශයන් antigen test එක ගැනත් ය ක් ිරයන්න ඕනෑ. 

Technical Evaluation Committee එක යටශත් ත යි ඒක 

තිශබන්ශන්. Technical Evaluation Committee එශක් 

guidelines ආවාට පස්ශසේ- 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු අ ාතයතුමියනි, ඔබතුමියට තවත් ශකොච්චර කාසයක් 

අව යදැ 

2543 2544 

[ගරු පවිරාශද්වි වන්නිආරච්චි  හත්මිය   
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ගුණ පවිත්රානද්වී වන්නිආරචි ම මහය් ියය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) பவித்ரொகதவி வன்னிஆரச்சி) 

(The Hon. (Mrs.)  Pavithradevi Wanniarachchi)  

ගරු කථානායකතු නි, තවත් මිනිත්තු තුනක ප ණ කාසයක් 

අව යයි. 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සභාව එකඟදැ 
 

ගුණ මන්ත්රීවුණ  
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 
Aye.  

 

ගුණ පවිත්රානද්වී වන්නිආරචි ම මහය් ියය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) பவித்ரொகதவி வன்னிஆரச்சி) 

(The Hon. (Mrs.)  Pavithradevi Wanniarachchi)  

ඒ වාශේ , maintaining essential health systems ද වැදගත් 

ශවනවා. අපි අශප් ශසෞඛ්ය අං , ශපෞද්ගලික සහ රාජය අං ශේ  

ශසෞඛ්ය ශසේවා ඉතා  නිවැරැනැව පවත්වාශගන යනවා. අපි ශරෝහල් 

වැඩි නැයුණු කරමින් ඒ සඳහා කටයුතු කරශගන යනවා.  

ආර්ථික ය ව ශයන් රට බිඳ වැශටන්න ශදන්ශන්ත් නැතිව 

ශකොවිඩ්- 19 ශරෝගය  ර්දනය කරගැනී  ත යි ආණ්ඩුශේ 

කාර්යභාරය ශවසා තිශබන්ශන්. ඒ ශවුවශවන් අතිගරු 

ජනාධිපතිතු ා ගරු බැිනල් රාජපක්ෂ  ැතිතු ාශේ 

නායකත්වශයන් ජනාධිපති කාර්ය සාධක බසකායක් පත් කර 

තිශබනවා. ඒ නිසා ත යි ලඳිරි නීතිය - curfew - දැමූ රශද් වස 

ජනතාවට රුපියල් 5,000ක දී නාව සබා ශදන්ශන්, quarantine 

කරපු හැ  පවුසකට  රුපියල් 10,000ක බඩු  ල්සක් සබා 

ශදන්ශන්. විශ ේෂශයන්  රශ ප ලඳිරි නීතිය තිශබන රශද් වසත්, 

ලඳිරි නීතිය නැති රශද් වසත් ආර්ථිකය පුළුවන් තරේ ශහොඳින් 

පවත්වාශගන යෑ  සඳහා අව ය කටයුතු ශසෞඛ්ය අං ත් එක්ක 

එකතු ශවසා කරන්න ත යි ඒ අං ය තිශබන්ශන්.  

කටුනායක BOI කසාපශේ  ශසේවකයන් තිස්දහසක් විතර 
ිනටියා. ස හර කර් ාන්ත ාසාවස ශසේවකයන් ශරෝගින් බවට පත් 
වුණා; positive වුණා. නමුත්, ශසෞඛ්ය අ ාතයාං ශයන් නිවැරැනැ 
වෘත්තීය  ාර්ශගෝපශද්  සබා දීසා, BOI ආයතනත් එක්ක කථා 
කරසා, ගරු බැිනල් රාජපක්ෂ හිටපු ල තිතු ාශේ රධානත්වශයන් 
තිශබන කමිටුවත් එක්ක සාකච්ඡා කරසා ඒ පැතිීම  
ව ක්වාගන්න අපට පුළුවන් වුණා. බන්ධනාගාරය තු ත් ශරෝගය 
පැතිීම  යේ ර ාණයකට නවත්වාගන්න අපට පුළුවන් වුණා. 
කර් ාන්තපුරශේ  ශරෝගය පැතිීම  යෑ  නවත්වාගන්න පුළුවන් 
වුණා. දැන් මිුවවන්ශගොඩ බ්රැන්ඩික්ස් ආයතනය ආශ්රිතව ශරෝගින් 
හමු වන්ශන් නැහැ. දැන් තිශබන්ශන්,  ාළු  ාර්ක ප එක සේබන්ධ 
ර ්නයයි. ඒ සේබන්ධශයුවත් ක  හැිර ිනයලු ශද් අපි කරනවා. 
ශසෞඛ්ය අ ාතයාං ය විධියට ශහෝ අපි කවදාවත් ශසෞඛ්ය අං වසට 
උපශදස් ශදන්න යන්ශන් නැහැ. අතිගරු ජනාධිපතිතු ාශේ ිනට 
අපි ඒ විශ ේෂඥ නවදයවරුන්ශේ  තයට ගරු කරසා එතු න්සා 
ිරයන ආකාරයට ත යි කටයුතු කරශගන යන්ශන්.  

   ඉතා  ශගෞරවශයන් විපක්ෂශයන් ඉල්ලී ක් කරනවා. 

ගරු  හින්ද රාජපක්ෂ  ැතිතු ා  ැතිවරණය කාසශේ  සර්ව 

පාක්ෂික සමුළුවක් කැඳවා ඔබතු න්සා එක්ක කටයුතු ක ා  ට 

 තකයි.    විපක්ෂශේ  ගරු  න්ත්රීතු න්සාශගන් ඉතා  

ශගෞරවශයන් ඉල්ලී ක් කරනවා. අපි වි ාස ශවශහසක් ශේ 

ශරෝගය පාසනය ිරීම  ශවුවශවන් දරනවා.    උශද් ද.30ට 

අ ාතයාං යට යනවා. රෑ 10.30 වනතුරු තාක්ෂණික කටයුතු 

කරනවා.  ට අ තරව, මිනිසුන්ශේ යේ යේ වි ්වාසයන්ට අදා  

ඉල්ලීේ තිශබනවා නේ - ශබොශහෝ අය ලවිල්සා ඉල්ලීේ කරන 

ශකොට - ඒවා ඉටු කරන්නත් අපි යේ ආකාරයක අත හිත දී ක් 

කරනවා. ශ ොකද, ශේ රට අදෘ ය ාන  ක්තීන්, ආධයාත්මික 

බසය පිළිබඳ වි ්වාස කරන රටක්. 'අපි කවුරුත් එකට එකතු 

ශවසා අශප් ජාතික වගකී  ඉටු කරමු. ශේ  ේ බිශේ ිනටින 

ජනතාව ශේ වයසනශයන් ශබ්රාගන්න අපි ිනයලුශදනා එකාවන්ව 

කටයුතු කරමු' ිරයා විපක්ෂශයන් ඉතා  ශගෞරවශයන් ඉල්සා 

ිනටිමින්  ා නිහඬ වනවා. ශබොශහො  ස්තුතියි. 

 

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහය:ා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථානායකතු නි, ශේ ිරයන්න යන කාරණය ගැන    

ඔබතු ාට ලිපියක් ද එවා තිශබනවා. විිනවන ආණ්ඩුර  වයවස්ථා 

සංශ ෝධනය පනත් ශකටුේපත සේ ත කරපු ශවසාශේ ආණ්ඩුවට 

පක්ෂව අශප් පැත්ශත්  න්ත්රීවරු නවශදශනක් ඡන්දය ුවන්නා. ගරු 

කථානායකතු නි,    ඔබතු ාශගන් ඉල්ලී ක් කරනවා, ඒ අය 

ආණ්ඩුව පැත්ශත් වාඩි කරවන්න ිරයසා. ශ ොකද, 17වන දා අය 

වැය ඉනැරිපත් කරන ශවසාශවදී ශ තැන ශසො ව ර ්නයක් ලති 

ශවන්න පුළුවන් නිසා. ආණ්ඩුව පැත්ශත් ශහෝ ආණ්ඩුශේ 

 න්ත්රීතු න්සාශේ ශගොශඩ් ශහෝ ඒ අය වාඩි කරවන්න. විපක්ෂය 

පැත්ශත් ආසනවසත් වාඩි ශවසා ඉන්නවා ශන්, ආණ්ඩුව 

පාර් ්වශේ  අය. ඒ නිසා ඒ අය හංගසා තියන්න ිරයසා  ා 

ඉල්ලී ක් කරනවා. එශහ  නැත්නේ, ශසො ව ර ්නයක් ශේවි, 

17වන දාට. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ශහොඳයි, ශබොශහො  ස්තුතියි. අපි ඒ කාරණය ගැන කල්පනා 

කරසා බසන්නේ. 

 
එකල්හි නේලාව අ. භා. 1.00 පසු කර තිබුනණන් ගුණ 

කථානායකතුමා විසින් ප්රධ්නය නනොවිමසාා පාර්ලිනම්න්තුව කල් 
:බන ලදී. 

පාර්ලිනම්න්තුව ඊට අුවකූලව  අ. භා. 1.40ට  අද දින සාභා 
සාම්මතිය අුවව  2020 නනොවැම්බර් 17 වන අඟහයුණවාද අ. භා. 1.40 
වන න:ක් කල් ගිනේය. 

 

அப்தபொழுது கநரம் பி.ப.1.00 ைைிக்குப் பிந்திவிட்டமையொல் 

ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள் வினொ விடுக்கொைகலகய 

பொரொளுைன்றத்மத ஒத்திமவத்தொர். 

       இதன்படி, பி.ப. 1.40க்கு, பொரொளுைன்றம் அதனது இன்மறய 

தீர்ைொனத்திற்கிைங்க 2020 நவம்பர் 17, தசவ்வொய்க்கிழமை பி.ப. 1.40 

ைைிவமர ஒத்திமவக்கப்பட்டது. 
 

And it being past 1.00 p.m., THE HON. SPEAKER adjourned 
Parliament without Question put.  

Parliament adjourned accordingly at 1.40 p.m. until 1.40 p.m. on 
Tuesday, 17th November, 2020, pursuant to the Resolution of 
Parliament of this Day. 
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සාැ.යු. 
 

ශ   වාර්තාශේ අවසාන මුද්රණය සඳහා ස්වකීය කථාවස නිවැරනැ ක  යුතු තැන් දක්වුව රිින  න්ත්රීන් මින් පිටපතක් ශගන 
 නිවැරනැ ක  යුතු ආකාරය එහි පැහැනැලිව ස වණු ශකොට, පිටපත සැබී ශදසතියක් ශනොඉක් වා  

හයැන්සාාඩ් සංස්කාරක ශවත සැශබන ශසේ එවිය යුතුය. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர்   தைது உமரயின்  இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிமழ திருத்தங்கமள தைது பிரதியில் ததளிவொகக் குறித்து 

அதமனப் பிமழ திருத்தப்படொத பிரதி கிமடத்த இரு வொரங்களுள் ஹன்சொட் பதிப்பொசிொியருக்கு அனுப்புதல் கவண்டும். 
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හයැන්සාාඩ් වාර්:ා  

නකොළඹ 5  නපොල්නහය න්නගොඩ  කිුණළපන පාර  අංක 163 දරන සා්ථානනයහි පිහිටි 

රජනේ ප්රවත් ති නදපාර්:නම්න්තුනේ පිහිටි රජනේ ප්රකාධන කාර්යාංධනයන්  

ියල දී ග: හයැක. 
 

නමම හයැන්සාාඩ් වාර්:ාව  www.parliament.lk නවේ අඩවිනයන්  

බාග: හයැක. 
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அரசொங்க தகவல் திமைக்களத்தின் அரசொங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   
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