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ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 
 

        Control of COVID-19 

PRINCIPAL  CONTENTS 

கணக்கொய்வொளர் அதிபதியினது அறிக்மக 

 

வினொக்களுக்கு வொய்மூல விமடகள் 

 

தனி அறிவித்தல் மூல வினொ:  

     தகொவிட்-19ஐக் கட்டுப்படுத்தல் 

 

විසර්ජන පනත් නකටුම්පත, 2021 – [හත්වන නවන් කළ 

දිනය]   
[ශීර්ෂ 112, 295 (විශේ ); ශීර්ෂය 419 ( ලාපීය 
සහශයෝගිතා  ටයුතු); ශීර්ෂ 105, 210, 211, 308 
(ජනමාධ්ය)] 
-  ාර  සභාශේදී සල ා බලන ලදී. 

 

කල් තැබීනම් නයෝජනාව   
        සාම්ප්රදාාික   ර්මා්තතලලට බලපාන ැටටු 

ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூலம், 2021 - [ஒதுக்கப்பட்ட ஏழொம் 

நொள்]: 

[தமலப்புக்கள் 112, 295 (தவளிநொட்டு அலுவல்கள்); 

தமலப்பு 419 (பிரொந்திய உறவு நடவடிக்மககள்); 

தமலப்புக்கள் 105, 210, 211, 308 (தவகுசன 

ஊடகம்)] - குழுவில் ஆரொயப்பட்டது.    

ஒத்திமவப்புப் பிரரரமண: 

     பொரம்பொிய மகத்ததொழில்கமளப் பொதிக்கும் சிக்கல்கள் 

APPROPRIATION BILL, 2021 – [Seventh Allotted 
Day]:  

Considered in Committee – [Heads 112, 295 ( Foreign); 
Head 419 (Regional Cooperation); Heads 105, 210, 
211, 308 (Mass Media)] 

 
ADJOURNMENT MOTION: 

Issues faced by Traditional Industries 





පාර්ලිනම්න්ුරව 
பொரொளுைன்றம் 
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පූ. භා. 9.30  පාර්ලිනම්න්ුරව රැසන විය.   

කථානායකුරො [ගු ෙහින්ද යාපා අනේවර්ධාන ෙහතා] 

මූලාසනාරූඪ විය. 
பொரொளுைன்றம் மு.ப. 9.30 ைணிக்குக் கூடியது.  

சபொநொயகர் அவர்கள் [ைொண்புைிகு ைஹிந்த யொப்பொ அரபவர்தன] 

தமலமை வகித்தொர்கள். 

The Parliament met at 9.30 a.m.,  
MR. SPEAKER [THE HON. MAHINDA YAPA 

ABEYWARDANA] in the Chair. 

 
 

විගණකාධිපතිවරයානේ වාර්තාව 
கணக்கொய்வொளர் அதிபதியினது அறிக்மக 

AUDITOR-GENERAL'S REPORT 
 

 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 ශ්රී ලං ා ප්රජාතා්ත්රි  සමාජලාදී ජනරජශේ ආණ්ඩුක්රම 

ලයලසථාාශේ 154()) ලයලසථාාල ප්ර ාරල, 2019 ුදදා් ලර්ෂය 

සඳහා විැණ ාධිපතිලරයාශේ ලාර්තාශේ පළුදලටනි  ාණ්ඩශේ 

IV, V සහ VI ශ ොටසථ දා, සිේලටනි  ාණ්ඩශේ II ශ ොටස දා, 

පසථලටනි  ාණ්ඩශේ II ශ ොටස සහ හයලටනි  ාණ්ඩශේ I ශ ොටස 

දා මම ඉදිරිපත   රමි.  

 

ගු දිනන්ෂන ගුණවර්ධාන ෙහතා (විනද්ශ් අොතය සහ 

පාර්ලිනම්න්ුරනේ සභානායකුරො) 
(ைொண்புைிகு  திரனஷ் குணவர்தன - தவளிநொட்டு அலுவல்கள் 

அமைச்சரும் பொரொளுைன்றச் சமப முதல்வரும்) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Foreign and 
the Leader of the House of Parliament) 
ැරු  ාානාය තුමනි, "එකී ලාර්තාල ුදද්රණය  ළ යුතුය" ික 

මම ශයෝජනා  රමි. 

 
ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්, සභා සම්ෙත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
වාර්තාව මුද්රණය කළ ුතුරයි  ියනයෝග කරන ලදී. 
அறிக்மக அச்சிடப்படக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered that the Report be printed. 

 
ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ්රී ලං ා ප්රජාතා්ත්රි  සමාජලාදී ජනරජශේ ආණ්ඩුක්රම 

ලයලසථාාශේ 154()) ලයලසථාාල ප්ර ාරල, (ආැ්ත තු  ආක්රමණශීි 

 ා  මඟි්ත   ෘෂි  ර්මා්ත තයට හා ජන ජීවිතයට ලන බලපෑම) 

විශ ේෂ විැණන ලාර්තාශේ අටලටනි  ාණ්ඩශේ X ශ ොටස පිළිබඳ 

විැණ ාධිපතිලරයාශේ ලාර්තාල මම ඉදිරිපත   රමි.  

 

ගු දිනන්ෂන ගුණවර්ධාන ෙහතා  
(ைொண்புைிகு  திரனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ැරු  ාානාය තුමනි, "එකී ලාර්තාල ුදද්රණය  ළ යුතුය" ික 

මම ශයෝජනා  රමි. 
 

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්, සභා සම්ෙත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
වාර්තාව මුද්රණය කළ ුතුරයි  ියනයෝග කරන ලදී. 
அறிக்மக அச்சிடப்படக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered that the Report be printed. 

 
 

නපත්සම් 
ைனுக்கள் 
PETITIONS 

 
 

ගු නරෝහණ දිසානායක ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ரறொஹண திஸொநொயக்க)   

(The Hon. Rohana Dissanayaka)  

ැරු  ාානාය තුමනි, පහත සඳහ්ත ශපතසම් හතර මම 

පිළිැ්තලමි. 
 

(1) උකුශලල - මාතශ ,් මානාශබොඩ, අං  215 දාරන 
සථාානශයහි පදිංචි ඒ.එ්.එම්. නසීසථ මහතාශැ්ත ලටබුණු 
ශපතසම; 

(2) මහශලල, ප්ශදානිය, නුැහශපොල ලලේල යන සථාානශයහි 
පදිංචි ජී.එ්.ජී. ශපශර්රා මහතමියශැ්ත ලටබුණු ශපතසම; 

(3) මාතශ ,් දු්ත ලලතත, බංැලාලතත, අං  3) දාරන 
සථාානශයහි පදිංචි ඩබ්ිේ.ජී. ඒ නාය  මහතාශැ්ත 
ලටබුණු ශපතසම; සහ 

(4) මටටිහක් , ගුරුබටබිල, නියුට්රිය්තහි්, අං  01 දාරන 
සථාානශයහි පදිංචි ඩබ්ිේ.එ්ත. ියනශේ මහතමියශැ්ත 
ලටබුණු ශපතසම.  

 
ගු බුද්ධික පතිරණ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ැරු  ාානාය තුමනි, පහත සඳහ්ත ශපතසම් ශදා  මම 

පිළිැ්තලමි. 

(1) අකුරැසථස, වි්පිට, කුරුඳුලතත, "සටනසුම" යන ිපිනශයහි 
පදිංචි එච්.එම්. සුනි් මහතාශැ්ත ලටබුණු ශපතසම; සහ 

(2) අකුරැසථස, අතුරිය, ඉහළ අතුරිය, දුංශ ොරටුල යන 
ිපිනශයහි පදිංචි රමණි ශපශර්රා වික්රමසිංහ 
මහතමියශැ්ත ලටබුණු ශපතසම.  

 

ගු ෂාන් විජයලාල් ද සිල්වා ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ஷொன் விஜயலொல் த சில்வொ)  

(The Hon. Shan Vijayalal De Silva) 

ැරු  ාානාය තුමනි, අම්බල්තශැොඩ, පනිය්තදූල, "ළහිරු", 

අං  2/51 දාරන සථාානශයහි පදිංචි එසථ.ටී.යූ.ශේ. ගුණලර්ධ්න 

මහතාශැ්ත ලටබුණු ශපතසමක්  මම පිළිැ්තලමි. 
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පාර්ිශම්්තතුල 

ගු ප්රසන්න රණීරර ෙහතා (නේවැල්, ිළත්තල, ෙැි,, ී 

බඩු සහ ග්රාමීය ය කර්ොන්ත ප්රවර්ධාන රාජය අොතයුරො)   
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணவீர - பிரம்புகள், பித்தமள, 

ைட்பொண்டங்கள், ைரப்தபொருட்கள் ைற்றும் கிரொைியக் 

மகத்ததொழில் ரைம்பொட்டு இரொஜொங்க அமைச்சர்)  

(The Hon. Prasanna Ranaweera - State Minister of Rattan, 
Brass, Pottery, Furniture and Rural Industrial Promotion) 

ැරු  ාානාය තුමනි,  ටලණිය, දාුැම, ශපෝැහ  මත, 

අං  422/1 A දාරන සථාානශයහි පදිංචි ඩී.ආර්.ඩී. ගුණලර්ධ්න 

මහතාශැ්ත ලටබුණු ශපතසමක් මම පිළිැ්තලමි. 

 
ඉදිරිපත් කරන ලද නපත්සම්  ෙහජන නපත්සම් ිළිතබඳ කාරක 

සභාව  පැවරිය ුතුර යි  ියනයෝග කරන  ලදී. 
சைர்ப்பிக்கப்பட்ட ைனுக்கமளப் தபொதுைனுக் குழுவுக்குச் சொட்டக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

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

 

 
ප්රශ්නනවල  වාිකක ිළිතුරු 

வினொக்களுக்கு வொய்மூல விமடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
 ශ්රීලමගෙ යනයනය කළ බසන රථ  කල්බ ග නගීරම් 

இ.ரபொ.ச. இறக்குைதி தசய்த ரபருந்துகள்: குத்தமகக் 

தகொடுப்பனவு 

BUSES IMPORTED BY SLTB: LEASE PAYMENTS  
 
 

18/2020 
 

1.  ගු නහේෂා විතානනේ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ரஹசொ விதொனரக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ප්රලාහන අමාතයතුමාශැ්ත සූ  ප්ර ථනය,- (1): 

(අ) (i) 2014 ලර්ෂශේදී ශ්රී ලං ා ැමනාැමන මණ්ඩලය 
සඳහා නල බසථ රා 2,200ක් ශැ්තලා සති බලත;   

 (ii) ශමම බසථ රා ලබා දී සතශත  ්බදු ක්රමය 
යටශත බලත;  

එතුමා දා්තශ්තදා? 

(ආ) (i) 2015 ලර්ෂශේ සිට එම  ්බදු ශැවීම් නතර  ර 
තිශබ්දා; 

 (ii) එශසේ නම්, එයට ශහේතුල  ලශර්දා;  

ය්තන එතුමා ශමම සභාලට දා්තල්තශ්තදා? 

 

(ස) ශනො එශසේ නම්, ඒ ම්තදා? 

 
ரபொக்குவரத்து அமைச்சமரக் ரகட்ட வினொ: 

(அ) (i )  2014 ஆம் ஆண்டில் இலங்மக ரபொக்குவரத்துச் 

சமபக்கு புதிதொக 2,200 ரபருந்துகள் இறக்குைதி 

தசய்யப்பட்டுள்ளததன்பமதயும்; 

 ( i i )  ரைற்படி ரபருந்துகள் நீண்டகொல குத்தமக 

அடிப்பமடயில்  ழங்கப்பட்டுள்ளததன்பமதயும்; 

அவர் அறிவொரொ? 

(ஆ) (i )  2015 ஆம் ஆண்டு ததொடக்கம் ரைற்படி 

குத்தமகக் தகொடுப்பனவு நிறுத்தப் பட்டுள்ளதொ 

என்பமதயும்; 

 ( i i )  ஆதைனில், அதற்கொன கொரணங்கள் யொமவ 

என்பமதயும்; 

அவர் இச்சமபயில் அறிவிப்பொரொ? 

(இ) இன்ரறல், ஏன்? 
 

asked  the Minister of Transport : 

(a) Is he aware that- 

 (i)  2,200 new buses were imported for the Sri 
Lanka Transport Board in 2014; and 

 (ii) aforesaid buses were given on lease basis? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) whether aforesaid lease payments have 
been stopped since 2015; and 

 (ii) if so, of the reasons for non-payment? 

(c)   If not, why? 
 

ගු ගාමිණී නලොකුනේ ෙහතා (ප්රවාහන අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குரக - ரபொக்குவரத்து அமைச்சர்) 

(The Hon. Gamini Lokuge - Minister of  Transport)  

ැරු  ාානාය තුමනි, එම ප්ර ථනයට පිළිතුර ශමශසේික.  

(අ) (i), (ii)  සඳහා පිළිතුර    ඔේ. 

  2014 ලර්ෂශේදී, ආසන 54 බසථ රා 1,400ක් හා ආසන 42 
බසථ රා 800ක් ල ශය්ත නල බසථ රා 2,200ක්  ්බදු 
ක්රමය යටශත මිලදී ශැන සත.  

(ආ) (i) නටත. 

  අදාාළ  ්බදු ලාරි  නියමිත පරිදි ශැලා සති 
අතර, 2020 මාර්තු මස ලන විට සියු   ්බදු 
ලාරි  ශැලා අලස්ත  ර සත. 

 (ii) අදාාළ ශනොශේ. 

(ස) අදාාළ ශනොශේ. 
 

ගු නහේෂා විතානනේ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ரஹசொ விதொனரக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ැරු  ාානාය තුමනි, අශේ ලර්තමාන ප්රලාහන අමාතයතුමා 

එම ප්ර ථනයට පිළිතුරක් ලබාදීම පිළිබඳ මා එතුමාට සථතුතිල්තත 

ශලනලා. මම ශම් ප්ර ථනය සුවශේ, ශම් බසථ රා ශැන ඒශම් සිේධිය 

සම්බ්තධ්ල ශලොකු  ති ාලක් ශම් රශේ සති වුණු නිසා. ැරු 

අමාතයතුමනි, ඒ බල ඔබතුමා දා්තනලා සති. ශම් ලන ශ ොට ඒ 

පිළිබඳ අපරාධ් පරීක්ෂණ ශදාපාර්තශම්්තතුල මඟි්ත පරීක්ෂණ 

 රශැන යනලා. මා දා්තශ්ත නටහට, එය ශමොන තතතලශේ 

තිශබනලාදා කියලා. 

ැරු  ාානාය තුමනි, මශේ පළුදලන අතුරු ප්ර ථනය ශමයික. 

මට දාටනැ්තන ඕනෑ, ලංැම බසථ රා රැශැන ඒම හා  ්බදු 

ක්රමයට ලාරි  ශැවීම සම්බ්තධ්ලික. Highway එශක් 

ැමනාැමනය සඳහා ඒ බසථ ශයොදාල්තන අලසථාාලක් දු්තනා. අදා 

ලන ශ ොට ලංැම   ඒ  ් බදු ශැවීම්  රශැන යනලාදා, ඒ  

නතර ශලලා තිශබනලාදා, ඒ  බසථ ැනුශදානුශේ විනිවිදාභාලයක් 

ශනොමටති ම නිසා යම්කිසි ප්ර ථනයක් පටන නටඟිලා තිශබනලාදා 

කියලා මා අහනලා.  ශම්  ාරණය එතටනි්ත එහාට මතු වුශණ් 

නටති නිසා ඒ ැටන ැරු සමතිතුමාශැ්ත දාටනැ්තන  ටමටතිික. 
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ගු ගාමිණී නලොකුනේ ෙහතා  
(ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குரக) 

(The Hon. Gamini Lokuge)  

ශම් ශමොශහොත ලන ශ ොට  ් බදු සම්පූර්ණශය්ත ශැලා 

අලසානික. ඊට අමතරල ශදායක් දාටනැ්තන ඕනෑ නම්, 

තුද්තනා්තශසේ එය ඉදිරිපත  ශළොත, ඒ ැටන ශසොයා ශදාලනුල 

උතතර ශදා්තන මට  පුළුල්ත. ශමො දා, ශම් ප්ර ථනශය්ත ශලනත 

ශදායක් ැටන අහලා නටති නිසා.  

 

ගු නහේෂා විතානනේ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ரஹசொ விதொனரக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ැරු  ාානාය තුමනි, ශදාලන අතුරු ප්ර ථනය ැරු මමි්තදා 

විශේසිරි ම්තත්රීතුමා අහනලා. 

 

ගු චමින්ද වි නේසිරි ෙහතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விரஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ැරු සමතිතුමනි, අල යතාල ශබශහවි්තම දාටශනන විෂයය ට 

අදාාළ අමාතයාං යක් තමික ඔබතුමාට භාර දීලා තිශබ්තශ්ත. 

ලංැම කියන ආයතනශේ  ඩා ලටටීම දිගි්ත දිැටම සිේධ් ශලනලා. 

අපි ඒ බසථ රා මිලදී ැටනීම  ර්තශ්ත ශලනත රටලි්ත. 

ඔබතුමාශේ  අමාතයාං ශේ ශම් සඳහා යම් ලටඩ පිළිශලළක් 

තිශබනලාදා?  අශේ ශේශීය ඉංජිශ්තරුල්ත ඉ්තනලා; ශි්පී්ත 

ඉ්තනලා. දාට්ත අමාතයාං  ශල්ත  රලා තිශබ්තශ්ත අශේ රට තුළ  

අල ය ශේ  නිෂථපාදානය කිරීම සඳහා  ටයුතු  ර්තනික. අපි 

දා්තනලා අපට   ටයුතු  ර්තන පුළුල්ත. නුදත ඒ සඳහා අල ය 

අුදද්රලය සහ අංශැෝපාංැ අප රට තුළ නටහට. නමට, එශහම 

නටතනම් ලමනයට සීමා වුණු අමාතයාං  හටටියට තමික සමහර 

අමාතයාං  අපි දාකි්තශ්ත. බසථ හා ශ ෝච්චි ලාශේ ශේල් ශට්තඩර් 

දාමලා ශලනත රටලි්ත ැ්තන ූ දාානම  ඉ්තනලා. අමාතයාං  

ශල්ත  රලා ශම්ලා හදානලා, නඩතතු  රනලා කියලා ඔබතුම්තලා 

ලමනයට සීමා ශලලා  ටයුතු  රනලා ලාශේ ශපශනනලා. අපට 

ශපශනන ශේදා යාාර්ාය, නටතනම් ඔබතුමා ඒ ශලනුශල්ත යම් 

ලටඩ පිළිශලළක් ආරම්භ  රලා තිශබනලාදා කියලා ශම් සභාලට 

කිය්තන. 

 

ගු ගාමිණී නලොකුනේ ෙහතා  
(ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குரக) 

(The Hon. Gamini Lokuge)  

ැරු  ාානාය තුමනි, දාටනට තිශබන අුතම තතතලය අනුල 

ලං ා ැමනා ැමන මණ්ඩලශේ අබල්ත ශලලා තිබුණු බසථ රා 

400ක් ලබන ජනලාරි පළුදලටනි දින ලන විට ප්රතිසංවිධ්ානය 

 රලා අශේ ධ්ාලන බලසණියට එ තු  රනලා.  

  
විනාකිරි ියෂනපාදනය   කෘත්රිෙ රා භාවිතය 
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2. ගු බුද්ධික පතිරණ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  

අග්රාමාතයතුමා සහ ුදදා් අමාතයතුමාශැ්ත සූ  ප්ර ථනය - (1): 

(අ) (i) විනාකිරි නිෂථපාදානයට ශයොදාා ැනු ලබන රාලල 
ගුණාතම භාලය නියාමනයට ක්රමශේදායක් 
තිශබ්දා; 

 (ii) එශසේ නම්, එම ක්රමශේදාය  ලශර්දා;    

 ය්තන එතුමා ශමම සභාලට දා්තල්තශ්තදා? 

(ආ) (i) විනාකිරි නිෂථපාදානය සඳහා  ෘ්රිම රා ශයොදාා 
ැ්තනා බලත; 

 (ii) රසායනි  විෂ සහිත ශමම  ෘ්රිම රා භාවිතය 
ජනතාලශේ ශසෞඛ්යයට තර්ජනයක් බලත;    

 එතුමා  පිළිැ්තශ්තදා? 

(ස) (i) විනාකිරි නිෂථපාදානය සඳහා  ෘ්රිම රා ශයොදාා 
ැටනීම ලටළටක්වීමට ැනු ලබන පියලර සඳහ්ත 
 ර්තශ්තදා; 

 (ii)  ෘ්රිම රාලි්ත නිෂථපාදානය  රනු ලබන විනාකිරි 
භාවිත කිරීම ශහේතුශල්ත සතිවිය හටකි ශ ටි 
 ාලීන හා දිගු  ාලීන ශරෝැාබාධ්  ලශර්දා;    

 ය්තනත එතුමා ශමම සභාලට දා්තල්තශ්තදා? 

(ඈ)  ශනොඑශසේ නම්, ඒ ම්තදා?   

 

 பிரதை அமைச்சரும் நிதி அமைச்சருைொனவமரக் ரகட்ட 

வினொ: 

( அ) (i )  வினொகிொி உற்பத்திக்கு பயன்படுத்தப்படும் 

கள்ளின் தரத்திமன ஒழுங்குபடுத்தலுக்கு 

முமறயியதலொன்று கொணப்படுகின்றதொ 

என்பமதயும்; 

 ( i i )  ஆதைனில், இம்முமறயியல் யொததன்பமதயும்; 

அவர் இச்சமபயில் அறிவொரொ? 

 

( ஆ) (i )  வினொகிொி உற்பத்திக்கு தசயற்மக கள்ளு 

பயன்படுத்தப்படுகின்றததன்பமதயும்; 

 (ii )  இரசொயன நச்சுப்தபொருள் அடங்கிய ரைற்படி 

தசயற்மக கள்ளு பொவமன சுகொதொரத்திற்கு 

அச்சுறுத்தலொகுதைன்பமதயும்; 

அவர் ஏற்றுக்தகொள்வொரொ? 

(இ) (i) வினொகிொி உற்பத்திக்கு தசயற்மக கள்ளு 

பயன்படுத்தப்படுவமத தடுப்பதற்கு 

ரைற்தகொள்ளப்படும் வழிமுமறகமள 

குறிப்பிட முடியுைொ என்பமதயும்; 

 (ii) தசயற்மக கள்ளினொல் உற்பத்தி 

தசய்யப்படும் வினொகிொி பொவமனயொல் 

ஏற்படக்கூடிய குறுகிய ைற்றும் நீண்டகொல 

ரநொய்கள், விமளவுகள் யொமவ என்பமதயும்; 

அவர் இச்சமபயில் அறிவிப்பொரொ? 

( உ) இன்ரறல், ஏன்? 

 

asked the Prime Minister and Minister of  Finance:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether there is a methodology to regulate 
the quality of toddy, which is used to 
produce vinegar; and 

 (ii)  if so,  the aforesaid methodology? 

(b) Will he admit that - 

 (i) artificial toddy is used to produce vinegar; 
and 

 (ii) the use of artificial toddy with chemical 
toxins is a threat to the health of people? 
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පාර්ිශම්්තතුල 

(c) Will he also inform this House -  

 (i)  whether he mentions the steps that will be 
taken to prevent the use of artificial toddy to 
produce vinegar; and  

 (ii) the short-term and long-term diseases that 
can be contracted due to the use of vinegar 
produced using artificial toddy? 

(d) If not, why? 

 
ගු අජිත් ියවාඩ් කේරාල් ෙහතා (මුදල් හා ප්රාේධාන 

නවනළඳ නපොළ  සහ රාජය වයවසාය ප්රතිසමසනකරණ රාජය 

අොතයුරො)  
(ைொண்புைிகு அஜித் நிவொட் கப்ரொல் - நிதி, மூலதனச் சந்மத 

ைற்றும் அரச  ததொழில்முயற்சி ைறுசீரமைப்பு இரொஜொங்க 

அமைச்சர்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal - State Minister of Money 
and Capital Market and State Enterprise Reforms) 
ැරු  ාානාය තුමනි, අග්රාමාතය, ුදදා් අමාතය, බුේධ් ාසන, 

ආැමි  හා සංසථ ෘති   ටයුතු අමාතය සහ නාැරි  සංලර්ධ්න 

හා නිලාස අමාතයතුමා ශලනුශල්ත මා එම ප්ර ථනයට පිළිතුර ලබා 

ශදානලා. 

(අ) (i)  ඔේ. විනාකිරි නිෂථපාදානයට ශයොදාා ැනු ලබන 
රාලල ගුණාතම භාලය නියාමනයට ක්රමශේදා 
ස සා සත.  

 (ii) විනාකිරි නිෂථපාදානයට ශයොදාා ැනු ලබන රාලල 
ගුණාතම භාලය නියාමනයට ශදායා ාරය  
ක්රමශේදා ස සා සත.  

පළුදලටනි ක්රමශේදාය නම්, විනාකිරි නිෂථපාදානාැාරයට 

ලටශබන රා ශහලත මහ රාලල ගුණාතම භාලය පිළිබඳ සට  

සහිත අලසථාාලලදී  ඒලාශේ නියටදි ශහලත සාම්පල රජශේ රස 

පරීක්ෂ  ශලත යලා ඒ පිළිබඳ වි ථශ්ෂණ ලාර්තාලක් ලබා ශැන 

එම මහ රාලල ගුණාතම භාලය තහවුරු  ර ැටනීමික. 

ශදාලටනි ක්රමශේදාය නම්, විනාකිරි නිෂථපාදානාැාරයක් තුළදී 

ශනසථේලර් නළ පරීක්ෂණය ශයොදාා ැනිමි්ත  සුරාබදු නිලධ්ාරි්ත 

විසි්ත එම නිෂථපාදානාැාරය තුළ විනාකිරි බලට පත ශලමි්ත 

තිශබන මහ රාලල ආම්ි තාල  පිළිබඳල පරීක්ෂා කිරීමික.  

ශමම ශදායා ාර ක්රමශේදා  ශයොදාා ැටනීශම්ත විනාකිරි 

නිෂථපාදානයට ශයොදාා ැනු ලබන  රාලල  ගුණාතම භාලය එම 

විනාකිරි  නිෂථපාදාන  ක්රියාලිය අතරතුර  අලසථාා  ශදා  දී 

පරීක්ෂා කිරීශම් හටකියාල පලතී. 

(ආ) (i) නටත. 

   2020 ලර්ෂය තුළදී  ශපෝ රා ශයොදාා ැනිමි්ත  
විනාකිරි නිෂථපාදානය සඳහා නිකුත  ර සතශත 
එක් සුරාබදු බලපත්රයක් පමණක් ලන අතර, 
ලර්තමානශේ විනාකිරි නිෂථපාදානය සඳහා " ෘ්රිම 
රා" ශයොදාා ැටනීම සම්බ්තධ්ශය්ත  රුණු 
ශහළිදාරවු වී ශනොමටත. 

 (ii) ලර්තමානශේ විනාකිරි  නිෂථපාදානය සඳහා " ෘ්රිම 
රා" ශයොදාා ැටනීම සම්බ්තධ්ශය්ත   රුණු  
ශහළිදාරවු වී ශනොමටති ශහික්ත  අදාාළ ශනොශේ. 

(ස) (i) ලර්තමානශේ විනාකිරි නිෂථපාදානය සඳහා  ෘ්රිම 
රා ශයොදාා ැටනීම සම්බ්තධ්ශය්ත  රුණු ශහළිදාරවු 
වී ශනොමටති ශහික්ත අදාාළ ශනොශේ.  

 (ii) ලර්තමානශේ විනාකිරි නිෂථපාදානය සඳහා   ෘ්රිම 
රා  ශයොදාා ැටනීම සම්බ්තධ්ශය්ත  රුණු 
ශහළිදාරවු වී ශනොමටති  ශහික්ත  අදාාළ ශනොශේ. 

(ස) පටන  ශනොනඟී. 

 

ගු බුද්ධික පතිරණ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ැරු  ාානාය තුමනි,  දීර්ඝ ල ශය්ත එම ප්ර ථනයට පිළිතුරක් 

ලබා දීම පිළිබඳල මම ුදදා් රාජය අමාතයතුමාට සථතුතිල්තත 

ශලනලා. ආණ්ඩුල පටතශත සිටියදී මමත දා්තනා ශදායක් තමික,   

නිලධ්ාරි්ත තමික ශමම ලාර්තාල සම්පූර්ණශය්තම හදාලා ශදා්තශ්ත 

කියන එ .  ුදදා් රාජය සමතිතුමනි, ශම් ලාර්තාශේ ශප්තලන 

චිත්රයට ලඩා සටබෑ චිත්රය ශලනසථ. මම ඔබතුමාට ශයෝජනා 

 රනලා, ශලනත සථලාධීන  ණ්ඩායමක් ශයොදාා ශම් පිළිබඳල 

ැටඹුරු අධ්යයනයක් සිේධ්  ර්තන කියලා.  

ැරු  ාානාය තුමනි, මශේ පළුදලටනි අතුරු ප්ර ථනය ශම් 

රශේ මහා ලසංැතයක් විධියට තිශබන ශම්  ෘ්රිම රා පිළිබඳලික. 

සශමෝනියාික, යූරියා ශපොශහොරික, පරණ ශ ෝ්ත බටටරිලල නි ්-

 ටඩ්මියම් බටටරිත, සීනිත පාවිච්චි  රලා තමික ශම්  ෘ්රිම රා 

හදා්තශ්ත. ඒ  ෘ්රිම රා එ  පටතතකි්ත අරක්කු නිෂථපාදානයටත, 

අශනක් පටතශත්ත විනාකිරි නිෂථපාදානයටත ැ්තනලා. අරක්කු 

පිළිබඳ  ාරණය ශනොශලික, විනාකිරි පිළිබඳ  ාරණය ැතශතොත 

ශමය ැරු ශසෞඛ්ය සමතිතුමියත ඉ්තන ශලලාශේ කියන එ  

ශහොඳික. එය බරපතළ ශසෞඛ්යමය ප්ර ථනයක් බලට අදා පත වී 

තිශබනලා. ඔබතුමාට ලටබුණු ලාර්තාශේ ශ ොශහොම තිබුණත 

 ෘ්රිම රා යම් ප්රමාණයක් විනාකිරි නිෂථපාදානයට ශදානලා. ආණ්ඩු 

පක්ෂශේ පසුශපශළේ ඉ්තන ම්තත්රීතුම්තලාශැ්ත සුවශලොත එ ථ  

ැටන කියික. ඒ නිසා ශම් පිළිබඳල මීට ලඩා ැටඹුරු විේලත 

පරීක්ෂණයක්  ළ යුතුික. ශම් ලාර්තා ශදාන අයට අමතරල, 

සථලාධීනල ඔබතුමාශේ අමාතයාං ශේ නිලධ්ාරිනුත, ශසෞඛ්ය 

අමාතයාං ශේ නිලධ්ාරිනුත, ඊට අමතරල ැරු බ්තදුල ගුණලර්ධ්න 

සමතිතුමා යටශත තිශබන ශලශළඳ අමාතයාං ශේ  නිලධ්ාරිනුත, 

ැරු ලස්තත අලගියල්තන රාජය සමතිතුමා යටශත තිශබන 

පාරිශභෝගි   ටයුතු පිළිබඳ අධි ාරිශේ නිලධ්ාරි්ත පිරිසකුත, රස 

පරීක්ෂ  ශදාපාර්තශම්්තතුල සහ අශනකුත අලශ ේෂ ආයතනත 

ශයොදාා ශැන විශ ේෂ    ණ්ඩායමක් පත  රලා ශම් පිළිබඳ 

පරීක්ෂණ  ර්තන පුළුල්තදා? 

 
ගු අජිත් ියවාඩ් කේරාල් ෙහතා   
(ைொண்புைிகு அஜித் நிவொட் கப்ரொல்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal) 
එශහම  ර්තන පුළුල්ත ැරු ම්තත්රීතුමනි. ඔබතුමා කියන  එ  

මම පිළිැ්තනලා. ශමතටනදී සාමානයය සම්ප්රදාායය තමික අපි 

නිලධ්ාරි්තශැ්ත  රුණු  ාරණා අරශැන, ඊට පසුල 

පාර්ිශම්්තතුශේදී උතතර ලබා ශදාන එ . ඔබතුමා කිේලා ලාශේම 

තමික මමත  රලා තිශබ්තශ්ත. ඒ වුණාට මට හිශතන විධියට 

ඔබතුමා ඉදිරිපත  රන  රුණු  ාරණා, ලටදාැත  රුණු  ාරණා 

බලික. අපි තලදුරටත ඒ ැටන වි ථශ්ෂණයක්  රලා  ටයුතු 

 ර්තන බලාශපොශරොතතු ශලනලා කියලා ඔබතුමාට කිය්තන 

 ටමටතිික. 

 

ගු බුද්ධික පතිරණ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ශදාලටනි අතුරු ප්ර ථනය මම අහනලා, ැරු  ාානාය තුමනි.   

අය ලටය ශ්ඛ්නශය්ත  සඳහ්ත  ළා, සුරාබදු ආඥා පනත 

ලටනි විශ ේෂ පනත, නීතිවිශරෝධි මතපට්ත, දුම්ලටටි ශල ශළඳාම් 
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ලළක්ලා ැටනීශම් නියාමනය  ක්තිමත කිරීමට හටකි ලන පරිදි 

ආදාායම  ක්තිමත  ර්තනත සංශ ෝධ්න සිේධ්  රනලා  කියලා.  

නීති විශරෝධී මතපට්ත සහ ඒ ආශ්රිත  ාරණා එක්  සුරාබදු 

ල ශය්ත රජයට ලටබිය යුතු රුපිය් බිියන 80ක් විතර ලංමා 

 රනලා කියලා දිගි්ත දිැටම මාධ්ය ලාර්තා පළ ශලනලා. මම 

ඔබතුමාට ඒ මාධ්ය ලාර්තාලල පිටපතක් ශදා්තනම්.  ුදදා් 

අමාතයාං යත ඒ  පිළිශැන තිශබනලා. ඔබතුමා යටශත තිශබන 

සුරාබදු ශදාපාර්තශම්්තතුල foolproof sticker ක්රමයක් හඳු්තලා 

දු්තනා.   ඔබතුමාශේ අමාතයාං ශය්තම කියනලා, මීට අදාාළල  

ලාර්ෂි ල සිදුලන ශහොර ම රුපිය් බිියන 40ික කියලා. රුපිය් 

බිියන 80ික කියලා පිළිැ්තශ්ත නටහට, නුදත රුපිය් බිියන 

40ික කියලා පිළිැ්තනලා. ඒ කිය්තශ්ත රුපිය් බිියන 40  යම් 

ලංමාලක් සිදු ශලනලා. ශම් ුදදාල එ තු  ර ැ්තන පුළුල්ත නම්, 

ඒ  රශේ යහපත ශලනුශල්ත ශයොදාල්තන පුළුල්ත. සුරා බේදා හරහා 

සතය ල ශය්තම අපට අහිමි ශලන ුදදාල ැණනය  ර්තනත, ඒ 

ුදදාල ලඩා ක්රමශේදායක් සතුල තබා ැ්තනත ශහොඳම ක්රමය ශමයික. 

ශපෝ ැසථ සංඛ්යාල අනුල රා නිෂථපාදානය  රන ප්රමාණය ශසොයා 

ැතතා නම්, ශහොර රා එ තු ශලන ප්රමාණය නටතනම්  ෘ්රිම රා 

එ තු ශලන ප්රමාණය හරි පහසුශල්ත ැණනය  ර්තන පුළුල්ත. 

ලතශත තිශබ්තශ්ත ශපෝ ැසථ 100 නම්, ඒ ශපෝ ැසථ සියශය්ත 

දාලස ට ැ්තන පුළුල්ත රා ප්රමාණය ශ ොච්මරදා කියලා දා්තනලා. 

එය ැණනය  රලා,  ැසථ මත පදානම් වුණු ක්රමයත, සතය 

ල ශය්තම අහිමි ශලන ුදදාලත ැණනය  රලා,  ජාතිශේ 

සංලර්ධ්නය පිණිස ඒ බේදා එ තු  ර ැටනීමට අමාතයාං යට 

තිශබන ක්රමශේදාය ශමො ක්දා? 
 

ගු අජිත් ියවාඩ් කේරාල් ෙහතා   
(ைொண்புைிகு அஜித் நிவொட் கப்ரொல்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal) 
විවිධ් අලසථාාලලදී ශමලටනි leakages, ඒ කිය්තශ්ත බදු 

ශනොශැවීම සම්බ්තධ්ශය්ත විවිධ් ලාර්තා ඉදිරිපත ශලලා 

තිශබනලා. ඒ ලාර්තා ආශ්රිතල තමික අුත ක්රමශේදා  භාවිත කිරීමට 

රජය ශපලශේතශ්ත.  

Foolproof stickers සහ electronic stickers ලාශේ අුත 
ශේල් දාට්ත තිශබනලා. දාට්ත ඒලා ැටන වි ථශ්ෂණය  රශැන 
යනලා. ඒත එක් ම ඔබතුමා කියපු  රුණුත සටලකි්ලට 
අරශැන, අදාාළ නිලධ්ාරි්ත එක් ත සා ච්ඡා  රලා,  ලබා ැත 
යුතු ඒ බදු ුදදා් නටලත ලරක් ලබා ැටනීමට  ටයුතු කිරීමට 
උතසාහ  රුද.   ඔබතුමා කියනලා ලාශේ යම් යම් අලසථාාලලදී 
ලටබිය යුතු බදු ුදදාල රජයට ලටශබ්තශ්ත නටහට කියලා මමත 
දා්තනලා.  අපි ඒ  පිළිශැන තිශබනලා.  ඒ නිසා තමික  සියු  බදු 
නටලත රජයට ලබා ැටනීමට අපි දාට්ත ඒ සඳහා  ක්රමශේදා  ස සථ 
 රශැන ය්තශ්ත.  ඒ පිළිබඳල ඔබතුමාශේ අදාහසුත අපි 
බලාශපොශරොතතු ශලනලා. ඔබතුමා දාටනට ඉදිරිපත  ර තිශබන 
අදාහසථ ැටනත මම ඔබතුමාට සථතුතිල්තත ශලනලා.  
 

ගු බුද්ධික පතිරණ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ැරු  ාානාය තුමනි, මම ශම් අතුරු ප්ර ථනයක්  ශනොශලික 

අහ්තශ්ත.  සථාාලර නිශයෝැ අනුල තු්තශලනි අතුරු ප්ර ථනයක් 

අහ්තනට අලසථාාලක් නටහටශ්ත. ැරු සමතිතුමනි, මම ඔබතුමාට 

අදාහසක් ලබා ශදා්තනම්.  ැසථ මත පදානම් වුණු බලපත්ර ක්රමය 

ශැනාශේ  ෘතිම රා එ තුවීශම් අලදාානම නිසාමික.  ඒ  2018දී 

හඳු්තලා දු්ත ක්රමයක්. ඔබතුම්තලාට සමහර නිලධ්ාරි්ත ශහෝ 

 ෘ්රිම රා නිෂථපාදාන ජාලාරම් ාරශයෝ ශයෝජනා ශැශනික ැසථ මත 

පදානම් වුණු බලපත්ර ක්රමය අශහෝසි  රුද කියලා. මම කියනලා 

එලටනි ශයෝජනා ආශලොත ජාතිශේ හිතසුල පිණිස ැටඹුරි්ත සල ා 

බල්තන කියලා. එශහම ශනොවුශණොත ශසෞඛ්ය පිළිබඳ  බරපතළ 

අනතුරක් තිශබනලා.  

ගු එසන.එම්. ෙරික්කාර් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

Sir, I rise to a point of Order.   

ැරු  ාානාය තුමනි, ැරු අජිත නිලාඩ්  බ්රා් සමතිතුමා 

සභාශේ ඉ්තන නිසා අහ්තනට ඕනෑ  ාරණයක් තිශබනලා. අය 

ලටය ශයෝජනාලල තිබුණා ශපෞේැි  අං ශේ ශසේල ය්තට 

අවුරුදු )0 ශලන ම් - 
 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ඒ  රීති ප්ර ථනයක් ශනොශලිකශ්ත ැරු ම්තත්රීතුමා. ඔබතුමා අය 

ලටය විලාදාය ශලලාශේ  ඒ ැටන සඳහ්ත  ර්තන. ලාචි  පිළිතුරු 

අශේක්ෂා  රන ප්ර ථන ශලලාශේ දී අහන ප්ර ථනයක් ශනොශලික ශ්ත 

ඒ . [බාධ්ා කිරීමක්] ඒ  ශලනම ැ්තන. 
 

උුරු හා නැනගනහිර පාලම් 1000 වයාපෘතිය  

විසනතර  
வடக்கு ைற்றும் கிழக்கில் 1000 பொலங்கள் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 
1000 BRIDGES PROGRAMME IN NORTH AND EAST: DETAILS 

192/2020 
 

3. ගු සිවඥානම් සිරීතරන් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு சிவஞொனம் சிறீதரன்)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  

රාජය ශසේලා, පළාත සභා හා පළාත පාලන අමාතයතුමාශැ්ත 

සූ  ප්ර ථනය: 

(අ) (i) උතුරු හා නටශැනහිර පළාතලල පාලම් 1000ක් 
ඉදිකිරීශම් ලටඩසටහන ඔබ අමාතයාං ය විසි්ත 
ආරම්භ  රන ලදා ලටඩසටහනක් බලත; 

 (ii) එම සටලටසථම එම ප්රශේ ලල  අල යතාලට 
ශනොැටළශපන බලත; 

 එතුමා දා්තශනහිදා? 

(ආ) ශමම ලටඩසටහන යටශත - 

  (i) උතුරු පළා ශත එක් එක් දිසථ්රික් ය තුළ ඉදි රන 
ලදා පාලම් සංඛ්යාල ශ ොපමණදා; 

 (ii) එම ඉදිකිරීම්ලලට සම්බ්තධ් ශ ෝතත්රාත 
 රුල්තශේ නම්  ලශර්දා; 

 ය්තන එතුමා ශමම සභාලට දා්තල්තශනහිදා? 

(ස) (i) ශමම පාලම් ඉදිකිරීශම් ලටඩසටහන සඳහා ලන 
සටලසුම් අදාාළ ප්රශේ ලලට ැටළශපන අයුරි්ත 
ස සථ  රනු ලටබුශේදා; 

 (ii)  ශනොඑශසේ නම්, විශේ ය දී ස සථ  රන ලදා 
සටලසුම් අනුල ක්රියාතම   රනු ලටබුශේදා; 

 ය්තනත එතුමා ශමම සභාලට දා්තල්තශනහිදා? 

(ඈ) ශමම ලටඩසටහන යටශත කිළිශනොච්චි දිසථ්රික් ය සඳහා  - 

  (i) ඉදිකිරීමට ශයෝජිත පාලම් සංඛ්යාල; 

 (ii) ුදදා් ශල්ත  රන ලදා පාලම් සංඛ්යාල; 

 (iii) ුදදා් ශල්ත  රන ලදා පාලම් අතරි්ත ලටඩ අලස්ත 
 ළ සංඛ්යාල; 

 (iv) ුදදා් ශල්ත  රන ලදා පාලම් අතරි්ත ලටඩ අලස්ත 
ශනො ළ සංඛ්යාල; 

 (v) තලදුරටත ඉදිකිරීමට සති පාලම් සංඛ්යාල; 

 ශ ොපමණදා ය්තන එතුමා සඳහ්ත  ර්තශනහිදා? 

 (ඉ) ශනොඑශසේ නම්, ඒ ම්තදා?    
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පාර්ිශම්්තතුල 

அரசொங்க ரசமவகள், ைொகொண சமபகள் ைற்றும் 

உள்ளூரொட்சி அமைச்சமரக் ரகட்ட வினொ: 

( அ) (i )  வடக்கு ைற்றும் கிழக்கு ைொகொணங்களில் 1000 

பொலங்கமள நிர்ைொணிக்கும் நிகழ்ச்சித்திட்டம் 

தங்களின் அமைச்சினொல் ஆரம்பிக்கப்பட்ட 

ததொரு நிகழ்ச்சித்திட்டம் என்பமதயும்; 

 ( i i )  ரைற்படி நிகழ்ச்சித்திட்டம் குறித்த பிரரதசத்தின் 

ரதமவகளுக்குப் தபொருத்தைொனதொக இல்மல 

என்பமதயும்; 

 அவர் அறிவொரொ? 

( ஆ) இந்த நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் - 

 ( i )  வட ைொகொணத்தின் ஒவ்தவொரு ைொவட்டத்திலும் 

நிர்ைொணிக்கப்பட்டுள்ள பொலங்களின் 

எண்ணிக்மக யொததன்பமதயும்; 

 ( i i )  ரைற்படி நிர்ைொணங்களுடன் சம்பந்தப்பட்ட 

ஒப்பந்தக்கொரர்களின் தபயர்கள் யொமவ 

என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபயில் அறிவிப்பொரொ? 

( இ) (i )  ரைற்படி பொலங்கமள நிர்ைொணிப்பதற்கொன 

நிகழ்ச்சிக்குொிய திட்டவமைப்புகள் சம்பந்தப்பட்ட 

பிரரதசங்களுக்குப் தபொருத்தைொனமவயொக 

தயொொிக்கப்பட்டனவொ என்பமதயும்; 

 ( i i )  இன்ரறல், தவளிநொதடொன்றில் தயொொிக்கப்பட்ட 

திட்டவமைப்புக்களுக்கமைய 

நமடமுமறப்படுத்தப்பட்டுள்ளதொ என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபயில் அறிவிப்பொரொ? 

( ஈ) இந்நிகழ்ச்சியின் கீழ் கிளிதநொச்சி ைொவட்டத்திற்கொக - 

 (i )  நிர்ைொணிக்க உத்ரதசிக்கப்பட்டுள்ள 

பொலங்களின் எண்ணிக்மக; 

 ( i i )  பணம் ஒதுக்கப்பட்ட பொலங்களின் எண்ணிக்மக; 

 ( i ii )  பணம் ஒதுக்கப்பட்ட பொலங்களில் ரவமலகள் 

நிமறவு தசய்யப்பட்டுள்ள பொலங்களின் 

எண்ணிக்மக; 

 ( i v )  பணம் ஒதுக்கப்பட்ட பொலங்களில் ரவமலகள் 

நிமறவுதசய்யப்படொத பொலங்களின் 

எண்ணிக்மக; 

 ( v )  ரைலும் நிர்ைொணிக்கரவண்டியுள்ள பொலங்களின் 

எண்ணிக்மக; 

 யொமவதயன்பமத அவர் குறிப்பிடுவொரொ? 

( உ) இன்ரறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Public Services, Provincial 

Councils and Local Government: 

(a) Is he aware that - 

 (i) the programme of constructing 1000 
bridges in the Northern and Eastern 
Provinces is a programme initiated by your 
Ministry; and 

 (ii) the plan does not suit the needs of the 
people in those areas? 

(b) Will he inform this House in relation to that 
programme - 

 (i) the number of bridges constructed in each 
of the districts in the Northern Province; 
and 

 (ii) the names of the contractors related to those 
constructions? 

(c) Will he also inform this House - 

 (i) whether the plan of the programme of 
constructing the bridges was made to suit 
the relevant areas; and  

 (ii) if not, whether it was implemented 
according to a plan made in a foreign soil? 

(d) Will he state in relation to that programme in the 
Kilinochchi District - 

(i)  the number of bridges that are proposed to 
be constructed;  

(ii)  the number of bridges for which money has 
been allocated; 

(iii)  the number of bridges of which 
construction work has been completed out 
of the bridges for which money has been 
allocated; 

(iv)  the number of bridges of which 
construction work has not been completed 
out of the bridges for which money has 
been allocated; and 

(v)  the number of bridges that are yet to be 
constructed? 

(e) If not, why? 

 

ගු නජොන්සන න් ප්රනාන් ග ෙහතා (ෙහාොර්ග අොතය සහ 

යණ්ඩු පාර්ශ්නවනේ ප්රධාාන සමවිධාායකුරො) 
(ைொண்புைிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து - தநடுஞ்சொமலகள் 

அமைச்சரும் அரசொங்கக் கட்சியின் முதற்ரகொலொசொனும்) 

(The Hon. Johnston  Fernando - Minister of Highways and 
Chief  Government Whip) 
ැරු  ාානාය තුමනි, රාජය ශසේලා, පළාත සභා හා පළාත 

පාලන අමාතයතුමා ශලනුශල්ත මා එම ප්ර ථනයට පිළිතුරු ශදානලා. 

(අ) (i) රාජය ශසේලා, පළාත සභා හා පළාත පාලන 
අමාතයාං ය විසි්ත උතුරු නට ශෙනහිර පළාතලල 
පාලම් 1,000ක් ඉදි කිරීශම් සටලටසථමක් ඉදිරිපත 
 ර නටත. ුදළු දිලිකනම ආලරණය ලන අයුරි්ත 
සමසථත පාලම් 1,798ක් ඉදිකිරීශම් ලටඩසටහනක් 
ග්රාමීය පාලම් ලයාපෘතිය ශලස ශමම අමාතයාං ය 
විසි්ත ක්රියාතම   රනු ලටශබ්. 

 (ii)  එම ග්රාමීය පාලම් ශතෝරා ැටනීම සහ ඉදි කිරීම එම 
ප්රශේ ලල ජනතාලශේ ඉ්ලීම සහ ඒලාශේ 
අතයල ය බල අනුල පළාත ලයාපෘති 
ඉංජිශ්තරුලරයාශේ නිර්ශේ ය සහ පළාත ප්රධ්ාන 
ශ් ම්ශේ අනුමටතිය මත සිදු ර සති අතර ඒලා 
එම ප්රශේ ලල ජනතාලශේ ෛදානි  ආර්ික  හා 
සමාජයීය  ටයුතුලල ශබොශහෝ ශසික්ත 
ප්රශයෝජනලත ශේ. 
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 (ආ)    (i)     

 

 (ii) ශමම ලයාපෘතිශේ ශ ෝතත්රාත රුල්ත ල්තශ්ත,  

   අදියර - II - Cleveland Bridge UK Ltd. 

   අදියර - III - Janson Bridging International BV   

(ස) (i) ඔේ. 

 (ii) නටත. 

(ඈ) (i) ග්රාමීය පාලම් ලයාපෘතිය යටශත කිිශනොච්චිය 
දිසථ ්රික් ශේ ඉදිකිරීමට ශයෝජිත පාලම් 
සිය්ශ්ම ඉදිකිරීම්  ටයුතු ශම් ලන විට අලස්ත 
 ර සත. තලදුරටත ලශබන ඉ්ලීම් සඳහා අල ය 
ඒ ාබේධ් පරීක්ෂණ සිදු ර, ඉදිරි  ටයුතු  රනු 
ලටශබ්. 

 (ii) ග්රාමීය පාලම් ලයාපෘතිය යටශත කිිශනොච්චිය 
දිසථ ්රික් ය සඳහා ුදදා් ශල්ත  රන ලදා පාලම් 
සංඛ්යාල 37කි. 

 (iii) ග්රාමීය පාලම් ලයාපෘතිය යටශත කිිශනොච්චිය 
දිසථ ්රික් ය තුළ ලටඩ අලස්ත  රන ලදා පාලම් 
සංඛ්යාල 37කි. 

 (iv) ග්රාමීය පාලම් ලයාපෘතිය යටශත කිිශනොච්චිය 
දිසථ ්රික් ය තුළ ශයෝජිත පාලම් සිය්ශ්ම 
ඉදිකිරීම්  ටයුතු අලස්ත  ර සත. 

 (v) ග්රාමීය පාලම් ලයාපෘතිය යටශත කිිශනොච්චිය 
දිසථ ්රික් ය තුළ ශයෝජිත පාලම් සිය්ශ්ම 
ඉදිකිරීම්  ටයුතු අලස්ත  ර සත. 

(ඉ) අදාාළ ශනොශේ.  

  
ගු සිවඥානම් සිරීතරන් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு சிவஞொனம் சிறீதரன்)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  
தகௌரவ அமைச்சர் அவர்கரள, இந்தக் கிரொைியப் 

பொலங்கமள நிர்ைொணிக்கின்ற ரவமலத்திட்டம் கடந்த அரசின் 

கொலத்திரல ரைற்தகொள்ளப்பட்டது. அவ்வொறு 

ரைற்தகொள்ளப்பட்ட பல பொலங்களின் நிர்ைொண ரவமலகள் 

நிமறவுதசய்யப்பட்டிருக்கின்றன என்பமத நொன் 

ஏற்றுக்தகொள்கின்ரறன். ஆனொல், கிரொைங்களிலிருக்கின்ற 

பொமதகளுக்கு அமைக்கப்பட்ட பொலங்கள் அந்தக் 

கிரொைங்களினுமடய ரபொக்குவரத்துக்களுக்குப் 

தபொருத்தைில்லொது அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்பமத நொம் 

பல இடங்களிரல சம்பந்தப்பட்ட தபொறியியலொளர்கமளக்கூட 

அமழத்துத் ததளிவுபடுத்தியிருக்கின்ரறொம்.  அந்தப் பொலங்கள் 

ரபொக்குவரத்துக்கு ஏற்றவமகயிரல பிரதொனைொன பொமதகளில் 

அமைக்கப்படவில்மல என்பமதயும் நொன் இந்த இடத்திரல 

குறிப்பிட விரும்புகின்ரறன்.  நீங்கள் ரநரடியொக அவற்மறப் 

பொர்மவயிடவில்மல; உங்களுக்குத் தரப்பட்ட தகவல்களின் 

அடிப்பமடயில்தொன் நீங்கள் இந்தத் தகவமல இந்த இடத்திரல 

குறிப்பிடுவதொக நொன் நிமனக்கின்ரறன். இப்ரபொது அந்தப் 

பொலங்கமள உமடக்கரவண்டும் என்று நொன் தசொல்லவில்மல.  

දිසනත්රික්කය 
වැඩ අවසන් කළ 

පාලම් සමඛ්යාව 

ඉදි කිරීම් සි ග නවමින් 

පවතින පාලම් සමඛ්යාව 
එකුරව 

යාපනය 04 02 06 

කිිශනොච්චි 37 0 37 

ුදලතිේ 20 0 20 

ලේනියා 21 01 22 

ම්තනාරම 19 01 20 

එකුරව 101 04 105 

கிளிதநொச்சி ைொவட்டத்தில் இன்னும் கிட்டத்தட்ட 90 

பொலங்களுக்கொன ரதமவயிருக்கின்றது. கிளிதநொச்சி 

ைொவட்டைொனது, முழுமையொக வயல் நிலங்கமளயும் நீர் 

பொய்ச்சுகின்ற தரமவகமளயும் தண்ணீர் பொய்கின்ற 

இடங்கமளயும் தகொண்ட இடைொகும். இந்தக் கிளிதநொச்சி 

ைொவட்டத்தினுமடய பல்ரவறுபட்ட இடங்களிலும் 

பொலங்களுமடய ரதமவ அதிகைொக இருக்கின்றது. நீங்கள் 

முழுமையொக நிமறவு தசய்யப்பட்டிருப்பதொகக் 

குறிப்பிட்டிருந்தீர்கள்.  ரவண்டுதைன்றொல், அந்தப் 

பொலங்களின் விபரங்கமள நொன் உங்களுக்கு 

எழுத்துமூலைொகத் தருகின்ரறன்.  

இரண்டொவது விடயம், நீங்கள் தசொல்வதுரபொல 

பிொித்தொனியொமவத் தளைொகக்தகொண்ட தவளிநொட்டுக் 

கம்பனிகள்தொன் contract எடுத்திருக்கின்றன. ஆனொல், இமவ 

ரநரடியொக இந்த ரவமலகமள இங்ரக தசய்வதில்மல. 

இங்ரகயுள்ள ஓர் உப ஒப்பந்தக்கொரர் ஊடொகரவ இந்த 

ரவமலத்திட்டங்கள் நமடதபற்றன.  வட்டக்கச்சியிலுள்ள 

சந்மதயடியில் இருக்கின்ற பொலம் பொவிக்க முடியொதபடி 

உமடந்து, தவடித்த நிமலயிரல கொணப்படுகின்றது.  தர்ைபுரம் 

மவத்தியசொமலக்குப் பக்கத்திரலயுள்ள பொலம் எந்த ரநரமும் 

உமடந்துவிழக்கூடிய நிமலயிரல கொணப்படுகின்றது. அந்தச் 

சூழமலயும் அங்குள்ள ைக்கமளயும் கருத்திதலடுக்கொைல் 

தங்கள்பொட்டில் ரவமலகமளச் தசய்துள்ளொர்கள்.  “நொங்கள் 

design ரபொடவில்மல; இது தகொழும்பிலிருந்து வந்த design 

ஆமகயொல் அதன்படிதொன் நொங்கள் தசய்ரவொம்” என்று 

ைொகொணப் பணிப்பொளர் என்னிடம் தசொன்னொர். அதன்படி 

தசய்யப்பட்டதொல் அந்தப் பொலங்கள் கட்டப்பட்டு 3 

வருடங்களுக்குள்ரளரய உமடந்துவிழும் நிமலயிலும் பொவிக்க 

முடியொத நிமலயிலும் இருக்கின்றன என்பமத நொன் தங்களின் 

ரைலொன கவனத்துக்குக் தகொண்டுவருகின்ரறன்.  இது 

ததொடர்பொகத் தங்களுமடய கருத்து ஏதொவது இருந்தொல் 

தசொல்லுங்கள்!   

  
ගු නජොන්සන න් ප්රනාන් ග ෙහතා   
(ைொண்புைிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ැරු  ාානාය තුමනි, ශම් ලයාපෘතිය සිදු ල්තශ්ත අශේ 

අමාතයාං ශය්ත ශනොශලික. ශම් ලයාපෘතිය සිදු ල්තශ්ත රාජය 

ශසේලා, පළාත සභා හා පළාත පාලන අමාතයාං ශය්ත. අපි ශම් 

ැටන ශසොයා බල්තනම්. ැරු සමතිතුමාට අදා එ්තන  විධියක් 

නටහට. එශහම  ටඩිලා තිශබනලා නම් ඒ ැටනත පරීක්ෂණයක් 

 ර්තන කියලා අපි කිය්තනම්. ඒ ලාශේම ශ ොළඹි්ත සවි්ලා 

හදා්තශ්ත නටහට කියනලා. ශ ොළෙ කිය්තශ්ත ශලනම රටක් 

ශනොශලික,  ශ්රී ලං ාශේ අැ නැරය. ශම් අැ නැ රශේ තමික 

ප්රධ්ාන අමාතයාං  තිශබ්තශ්ත. ශ ොළඹි්ත ගිහි්ලා  රපු නිසා 

ශනොශලික, ඒ   ටඩිලා තිශබ්තශ්ත. Subcontracts දීලා 

තිශබනලා කියලා කිේලා. සමාැම්ලි්ත subcontracts අන්තත 

අප්රමාණල ශදානලා, ැරු  ාානාය තුමනි. ඒ වුණාට අර  ටඩිලා 

තිශබනලා කියපු එ  ැටන ලහාම අපි ශසොයා බලා, ඉ්ලා සිටි 

අශනක් පාලම් ටි ත ශම් රජය හරහා හදා්තන අපි 

බලාශපොශරොතතු ශලනලා. මම ඒ ැටන ැරු සමතිතුමාට 

දා්තල්තනම්.     
 

ගු සිවඥානම් සිරීතරන් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு சிவஞொனம் சிறீதரன்)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  
தகௌரவ அமைச்சர் அவர்கரள, நொன் தகொழும்மபயும் 

யொழ்ப்பொணத்மதயும் தவவ்ரவறு நொதடன்று தசொல்லவில்மல. 

அப்படி நீங்கள் நிமனத்துக்தகொண்டொல், அதுவும் நல்லது! 

விடயம் என்னதவன்றொல், எங்களுமடய பிரரதசங்கரளொடு 

ஒப்பிடுமகயில் தகொழும்பினுமடய தபௌதிகச் சூழலும் நில 
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පාර්ිශම්්තතුල 

அமைப்புக்களும் வித்தியொசைொனமவயொகும்.  அரதரபொன்று, 

ைக்களுமடய ததொமகயும் வித்தியொசைொனமவ.  கிளிதநொச்சி, 

முல்மலத்தீவு, வவுனியொ, ைன்னொர், யொழ்ப்பொணம் ஆகிய 

ைொவட்டங்களிரல வொழ்கின்ற ைக்கள் ததொமகயும் நில 

அமைப்புக்களும் வித்தியொசைொனமவ. ஆகரவ, அங்ரக ஒரு 

பொலம் அமைப்பதற்குொிய சூழலும் அதற்குொிய திட்டைிடலும் 

ஒரு வமகயொக இருந்தொல், தகொழும்பிரல ரவறொரு வமகயொக 

இருக்கும். “இந்தப் பொலத்துக்கொன வடிவமைப்பு 

தகொழும்பிலிருந்து வந்தது; அந்த வடிவமைப்பின்படிதொன் 

நொங்கள் தசய்கின்ரறொம்; நொங்கள் வடிவமைப்புச் 

தசய்யவில்மல” என்று தசொல்லி அவர்கள், மகமய 

விொிக்கின்றொர்கள். இதனொல்தொன் அந்தப் பொலங்கள் சொியொன 

முமறயில் அந்த ைக்களுக்கு அமையவில்மல என்பமத நொன் 

குறிப்பிடுகின்ரறன். 'நீங்கள் ரவறு நொடு; நொங்கள் ரவறு நொடு' 

என்று நொன் தசொல்லவில்மல.  அது உங்களின் கருத்தொக 

இருக்கலொம்! 
 

ගු නජොන්සන න් ප්රනාන් ග ෙහතා   
(ைொண்புைிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ම්තත්රීතුමා මම එශහම කිේශේ නටහට, ශ ොළෙ ැටන කියලා 

ශලනත රටක් ැටන  ාා  ළා කියලා. මම හිතන විධියට, 

ශ ොළඹි්ත තමික සටලසුම් ස සථ  ර්තශ්ත. ශ ොළඹි්ත ස සථ 

 රන සටලසුම් ශම් දිසථ්රික් ලලට හරිය්තශ්ත නටහට කියලා ඒ 

නිලධ්ාරි්ත කිේලා කියලා තමික ඔබතුමා ප්ර ා   ශළේ. ශම් ැටන 

අපි ශසොය්තනම්. සතත ල ශය්තම ශම් ලයාපෘතිය පට්ත ැතශත 

2013දී ආර්ික  සංලර්ධ්න අමාතයාං ය යටශතික. පසුගිය  ාලශේ 

පාලම් ලැයක් හදාලා, ඒලා අවුරුදු 3්ත  ටඩුණා කියලා කිේලා. 

ශමොනලා නටතත අදාටත උතුශර් ජනතාලට මහි්තදා රාජපක්ෂ හිටපු 

ජනාධිපතිතුමාශේ  ාලශේ ශැන ආ ලයාපෘති තමික ක්රියාතම  

ල්තශ්ත. ඔබතුමා එදාා අශේ රැසථවීමට සවි්ලා සිටියා. අපි උතුරට 

ශදා්තන පුළුල්ත උපරිම සංලර්ධ්නය ලබා ශදානලා. අපි ශම් ැටන 

ශසොය්තනම්. ශසොයලා එශහම ලරදාක් ශලලා තිශබනලා නම්, අපි 

නීතයනුූලලල  ටයුතු  රනලා කියලා ඔබතුමාට මා ශම් 

ශේලාශේදී ප්ර ා   රනලා.  
 

2015-2019 දක්වා කේිළ යනයනය  විසනතර 
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4. ගු නෙොහෙඩ් මුසම්මිල් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு தைொஹைட் முஸம்ைில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

ශලළඳ අමාතයතුමාශැ්ත සූ  ප්ර ථනය - (2): 

(අ) ලර්ෂ 2015 සිට 2019 දාක්ලා එක් එක් ලර්ෂය තුළ- 

 (i) ශ්රී ලං ාලට  ආනයනය  ළ  ේපි ප්රමාණය 
ශ ොපමණදා; 

 (ii) ඒ සඳහා ලටය වූ ුදදාල ශ ොපමණදා; 

 (iii) එම  ේපි ආනයනය  ළ රටල්ලල නම්  ලශර්දා; 

 (iv)  එම  ේපි ආනයනය  ළ සමාැම්ලල නම් 
 ලශර්දා; 

 ය්තන ශල්ත ශල්ත ල ශය්ත එතුමා ශමම සභාලට 
දා්තල්තශ්තදා? 

(ආ) එම  ාලසීමාල තුළ ශ්රී ලං ාලට  ේපි ආනයනය කිරීම 
සඳහා ලටය වූ ුදළු ුදදාල ශ ොපමණදා ය්තනත එතුමා ශමම 
සභාල ට දා්තල්තශ්තදා? 

(ස) ශනොඑශසේ නම්, ඒ ම්තදා? 

வர்த்தக அமைச்சமரக் ரகட்ட வினொ: 

( அ) 2015 ஆம் ஆண்டு முதல் 2019 ஆம் ஆண்டு 

வமரயிலொன ஒவ்தவொரு ஆண்டிலும் - 

 (i )  இலங்மகக்கு இறக்குைதி தசய்யப்பட்ட 

தகௌப்பியின் அளவு; 

 ( i i )  அதற்கொக தசலவு தசய்யப்பட்ட பணத்ததொமக; 

 ( i ii )  எந்த நொடுகளில் இருந்து தகௌப்பி இறக்குைதி 

தசய்யப்பட்டது; 

 ( i v )  தகௌப்பி இறக்குைதி தசய்த கம்பனிகளின் 

தபயர்கள் யொமவ; 

 என்பமதயும் தனித்தனியொக அவர் இச்சமபக்கு 

அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) ரைற்குறிப்பிட்ட கொலப்பகுதியினுள் இலங்மகக்கு 

தகளப்பி இறக்குைதி தசய்வதற்கொக 

தசலவிடப்பட்டுள்ள தைொத்த ததொமக எவ்வளவு 

என்பமதயும் அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

  (இ) இன்ரறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Trade: 

(a) Will he inform this House separately, in respect of 
each year from 2015 to 2019- 

 (i) the amount of cow pea imported to Sri 
Lanka; 

 (ii) the amount of money spent on that; 

 (iii) the countries from which cow pea was 
imported; and 

 (iv) the names of the companies that imported 
cow pea? 

(b) Will he inform this House of the total amount of 
money spent to import cow pea to Sri Lanka 
during the said period? 

(c) If not, why? 

 
ගු (යචාර්ය) බන් ගල ගුණවර්ධාන ෙහතා (නවනළඳ 

අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குணவர்தன - வர்த்தக 

அமைச்சர்) 

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

ැරු  ාානාය තුමනි, මා එම ප්ර ථනයට පිළිතුර ශදානලා. 

(අ) (i) ුදදා් අමාතයාං ය යටශත පලතින ශ්රී ලං ා ශර්ගුල 
විසි්ත ලබා දී සති ශතොරතුරු අනුල ශ්රී ලං ාලට 
ආනයනය  ළ සම්පූර්ණ  ේපි ප්රමාණය 
කිශලෝග්රෑම් 34,157,735කි.   

 විසථතර ඇමුුම් 01හි* දාක්ලා සත.  

 (ii) ශ්රී ලං ා ශර්ගු විසි්ත ලබා දී සති ශතොරතුරු අනුල  
ශ්රී ලං ාලට ආනයනය  ළ  ේපි සඳහා ලටය වූ 

ුදදාල රුපිය් 4,112,131,)22කි. විසථතර ඇමුුම් 
02හි* දාක්ලා සත.  
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[ැරු  සිලඥානම් සිරීතර්ත මහතා] 

————————— 
*  පුසනතකාලනේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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 (iii) ශ්රී ලං ා ශර්ගුල විසි්ත ලබා දී සති ශතොරතුරු අනුල 
 ේපි ආනයනය  ළ රටල් ඇමුුම් 03හි* 
දාක්ලා සත.  

 (iv) ශ්රී ලං ා ශර්ගුල විසි්ත ලබා දී සති ශතොරතුරු අනුල 
එම  ේපි ආනයනය  ළ සමාැම්ලල නම් 

ඇමුුම් 04හි* දාක්ලා සත.  

(ආ) ශ්රී ලං ා ශර්ගුල විසි්ත ලබා දී සති ශතොරතුරු අනුල එම 
 ාල සීමාල තුළ ශ්රී ලං ාලට  ේපි ආනයනය සඳහා ලටය වූ 
ුදළු ුදදාල රුපිය් 4,112,131,)22කි. 

(ස) පටන ශනොනඟී. 

සුදණුම් 01, 02, 03 සහ 04 සභාගත*  රනලා. 

 

ගු නෙොහෙඩ් මුසම්මිල් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு தைொஹைட் முஸம்ைில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

ැරු  ාානාය තුමනි, අතුරු ප්ර ථන නටත. 

 
ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ථන අං  5 - 342/2020 -(2), ැරු ම්තදිම වීරක්ශ ොඩි 

මටතිතුමා.[සභා ැර්භය තුළ නටත.] 

ප්ර ථන අං  ) - 348/2020 -(1), ැරු (ආමාර්ය) හර්ෂ දා සි්ලා 

මටතිතුමා. 

 

ගු (යචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා ෙහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

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

ැරු  ාානාය තුමනි, මා එම ප්ර ථනය අහනලා. 

 
ගු ෙහින්ද අෙරීරර ෙහතා (පරිසර අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு  ைஹிந்த அைரவீர - சுற்றொடல் அமைச்சர்) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera -  Minister of  
Environment) 

ැරු  ාානාය තුමනි, එම ප්ර ථනයට පිළිතුර දීම සඳහා මා සති 

තුන   ාලයක් ඉ්ලා සිටිනලා. 

 
ගු (යචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා ෙහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

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

ැරු  ාානාය තුමනි, අපි ශම් ප්ර ථනය ශයොුද  ශළේ අශැෝසථතු 

මාසශේ.  ශමය, ශම්  පාර්ිශම්්තතුශේ මම අහන පළුදලන 

ප්ර ථනය. දාට්ත බල්තන, ශනොලටම්බර් මාසය අලසාන ශේශැනත 

එනලා. අපි අහලා තිශබ්තශ්ත ලටදාැත ප්ර ථනයක් ශ්ත. ශම් ප්ර ථනය 

අහලා තිශබ්තශ්ත සිංහරාජ ලනා්තතරය Environmental Impact 

Assessment එ  නටතුල එළි කිරීම සම්බ්තධ්ශය්ත. ැරු 

 ාානාය තුමනි, ආණ්ඩුල ශම්ලාට උතතර ශදා්තන භය දා? සික 

මෙ හරි්තශ්ත? දාලසථ 90්ත පාර හදා්තන පුළුල්ත නම්,   දාලසථ 

90කි්ත ප්ර ථනයට උතතර ශදා්තන බටරි සික?  
 
ගු ෙහින්ද අෙරීරර ෙහතා  
(ைொண்புைிகு  ைஹிந்த அைரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ැරු  ාානාය තුමනි, ශම් ප්ර ථනයට සම්පූර්ණ උතතරයක් 

ස සථ ශලමි්ත පලතිනලා. ඒ නිසා තමික සති තුන   ාලයක් 

ඉ්ලා සිටිශේ. අනිලාර්යශය්තම අපි ශම් ප්ර ථනයට උතතර 

ශදානලා. උතතර ශනොදී ඉ්තශ්ත නටහට. ශමො දා ජනතාලශේ 

අල යතාල මත තමික ඒ පාර ඉදිශල්තශ්ත. ශම් ශැෝල්ත එය 

නතර  ර්තන උතසාහ ැතතාට ජනතාලශේ අල යතාල  මත අපි 

ඒ පාර නිම  රනලා. පරිසරයට හානියක් ශල්තශ්ත නටහට. 

සිංහරාජයට හානියක් ශල්තශ්ත නටති විධියට තමික ඒ ඉදිකිරීම් 

 ර්තශ්ත.  

 
ගු (යචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා ෙහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

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

ැරු  ාානාය තුමනි, බළලා ම්ශල්ත පට්තනා. දාට්ත 

ප්ර ථනයට උතතරය දු්තනා. එතුමා කිේලා, "ප්ර ථනයක් ශල්තශ්ත 

නටහට, පාර හදානලා" කියලා. හටබටික, පාර්ිශම්්තතුලට, අපට 

තිශබන අිකතිය jackboot  එශ ්ත ලහ්තන හදානලා. එතුමා අපට 

උතතරය ශදා්තශ්ත නටතිල, පාර හදාලා ඉලර ශලලා තමික උතතරය 

ශදා්තන ය්තශ්ත. ශමශහම  ර්තන බටහට, ැරු  ාානාය තුමනි. 

එතුමාට ප්ර ථනයට උතතර ශදා්තන පුළුල්ත ශල්තන ඕනෑ.   

 
ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමාට උතතරයක් ශදානලා කියලා එතුමා ශපොශරෝතදු 

වුණා ශ්ත.   

 
ගු නජොන්සන න් ප්රනාන් ග ෙහතා   
(ைொண்புைிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando)   

හර්ෂ දා සි්ලා අශේ  හිටපු සමතිතුමා කිේලා අශැෝසථතු 

මාසශේ තමික ශම් ප්ර ථනය දාටම්ශම් කියලා. හටබටික, අශැෝසථතු 

මාසශේ තුද්තනා්තශසේලාශේ සමහර ම්තත්රීලරු ප්ර ථන 400 

දාමලාත තිශබනලා. ශම් රජය හිතා මතා කිසිම ප්ර ථනයකි්ත මෙ 

හටරලා ගිහි්ත නටහට.  ැරු  ාානාය තුමනි, අපි මෙ හටරලාත 

නටහට; ප්ර ථනලලට උතතර ශනොදී ඉඳලාත නටහට. ශම් අය ලටය 

 ාලශේදී ඉදිරිපත  රන ප්ර ථන ැණන 8ට අඩු  ශළේ පක්ෂ 

නාය ය්ත තී්තදු  රලාික. ඊශේ අපි ඒ සා ච්ඡාල තිබ්බා. - එම 

රැසථවීමට ශහේෂා විතානශේ ම්තත්රීතුමා සහ මමි්තදා විශේසිරි 

ම්තත්රීතුමා ආශේ නටහට; අශනක් ම්තත්රීලරු ආලා.    

ඔබතුමා  පරිසරය සම්බ්තධ්ලික ප්ර ථනය අහලා තිශබ්තශ්ත.  

සමතිතුමා  ් ඉ්ලා තිශබනලා. මම ඉතාම ලැකීශම්ත 

කියනලා,  "සිංහරාජය හරහා අුත පාරක්  පලා නටහට" කියලා.  

ඔබතුමා ලං ාැමට ගිහි්ත තිශබනලාදා? 

 
ගු (යචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා ෙහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

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

මම ගිහි්ත නටහට.  

 
ගු නජොන්සන න් ප්රනාන් ග ෙහතා   
(ைொண்புைிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ඔබතුමා ගිහි්ත බල්තන. ැරු  ාානාය තුමනි, 

කිශලෝමීටරයික දා ම එ ක් තමික ශම් පාර හදා්තශ්ත. ශම්  

තිබුණු පාරක්.  

 
ගු (යචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා ෙහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

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

සමතිතුමනි, -  

377 378 

————————— 
*  පුසනතකාලනේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ිශම්්තතුල 

ගු නජොන්සන න් ප්රනාන් ග ෙහතා   
(ைொண்புைிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

Wait, wait! After me, you can speak.  මම ශම් ඔබතුමාට 

උදාේලක්  ර්තන හදා්තශ්ත. ඒ ලං ාැම ජනතාලටත අිකතියක් 

තිශබනලා, තම්තශේ පාර හදාාැ්තන. හටබටික, කිසිශසේතම ශම් 

සිංහරාජශේ,  ඒ කියන කිශලෝමීටරයික දා ම එ  කියන ශ ොටශසේ, 

එ  ැහක්ලත  පලා නටහට. මම ඉතාම ලැකීශම්ත කිය්තශ්ත, 

ැරු  ාානාය තුමනි. මම ශදාලතාලක් ගියා,  ශදාලතාශේම  ඒ 

බලදාටක් ා.  

ශදාලටනි අලසථාාශේ කිේලා, "යුදා හුදදාාශල්ත ශම් පාර හරියට 

හදාලා නටහට" කියලා. ඒ   පේටප් ශබොරුලක්.  මම ගිහි්ත ඒ  

නිරීක්ෂණය  ළා. හර්ෂ දා සි්ලා ම්තත්රීතුමනි, අඩුම ැණශ්ත ඒ 

දිසථ්රික් ශේ ම්තත්රීලරශයක් ශම් ප්ර ථනය අහ්තන ඕනෑ. ඔබතුමා 

ශ ොළෙ දිසථ්රික් ශේ.  ජීවිශතට ලං ාැමට ගිහි්ත නටහට. රටට  

ලටඩක් ශලේදී ශම් ලාශේ ඊර්ෂයා  ර්තන එපා. ඒ ලාශේම 

ශබොරුලට මඩ ැහ්තන හදා්තන එපා. ැරු  ාානාය තුමනි, ඒ ික 

මම ඉතාම ශැෞරලශය්ත ඉ්ල්තශ්ත.  

 

ගු (යචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා ෙහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

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

ැරු  ාානාය තුමනි, ැටටු ශදා ක් තිශබනලා. එ ක් 

technical  ප්ර ථනයක්. මම සතතටම දාමලා තිශබ්තශ්ත ප්ර ථන 

තුනික.  

 

ගු නජොන්සන න් ප්රනාන් ග ෙහතා   
(ைொண்புைிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ැරු ම්තත්රීතුමා,- 

 

ගු (යචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා ෙහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha de Silva) 
Let me finish, Hon. Minister. එතශ ොට අපිත 

බලාශපොශරොතතු ශලනලා, අශේ ප්ර ථනත සශහික කියලා.  ැරු 

 ාානාය තුමනි, ඒ නිසා  ඔබතුමා එයට  නිසි ක්රමශේදායක් හදාා 

ැ්තන.  එ  ප්ර ථනයක් දාමපු නිසා අශේ ප්ර ථන මාස ැණනක් 

සශහ්තශ්ත නටති   විධියට- [බාධ්ා කිරීමක්] 

 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ඒ ප්ර ථනය අපි සා ච්ඡා  රලා- [බාධ්ා කිරීමක්] 

 

ගු (යචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා ෙහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

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

I said I have two points.  ශදාලටනි  ාරණය, ශජෝතසථට්ත 

සමතිතුමා කියනලා,  ඒ සම්බ්තධ්  ප්ර ථනයක් අහ්තන මට 

අිකතියක් නටහට කියලා.  

මම ශ ොළෙ දිසථ්රික් ශය්ත ඡ්තදා 83,000ක් ලබාශැන ශම් 

පාර්ිශම්්තතුලට සවි්ලා තිශබ්තශ්ත. නුදත අපි විපක්ෂය  

හටටියට ුදළු ලං ාශේම ජනතාල නිශයෝජනය  රනලා.  ශම් 

ලං ාශේ  ්ත ස්තතුශර් ඉඳලා හම්බ්තශතොට දාක්ලා වූ ඕනෑම 

ප්ර ථනයක් අහ්තන අපට අිකතිලාසි ම තිශබනලා.   

අශනක්  ාරණය තමික, අපි සුවශේ සරල ප්ර ථනයක්. ඒ පාර  

හදාන එ  ැටන  පරිසර අධ්යයනයක්  ළාදා නටේදා කියන එ  

විතරික අපි සුවශේ. ඒ ට පිළිතුරු ශදා්තන මාස තුනක්  ් 

ඉ්ල්තන ඕනෑ නටහට ශ්ත.  ළාදා, නටේදා? [බාධ්ා කිරීම්]   
 ළාදා නටේදා කියන එ ික  මම අහ්තශ්ත.  

 

ගු නජොන්සන න් ප්රනාන් ග ෙහතා   
(ைொண்புைிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 
ැරු  ාානාය තුමනි, එතුමා ප්ර ථන සසීම ැටන අශේ  කිසිම 

විශරෝධ්යක්, විරුේධ්තලයක් නටහට. එය ලටරදියට ශතරුම් ැ්තන 

එපා ම්තත්රීතුමනි. මම සතුටු ශලනලා, එතුමා ලාශේ ම්තත්රීලරයකු 

ශ ොළෙ දිසථ්රික් ශය්ත ඡ්තදාය ඉ්ලලා ජයග්රහණය කිරීම ැටන. 

පසුගිය ආණ්ඩුශේ ුදදා් සමති ම් දීපු අය ඡ්තදාය ඉ්ශල්තශ්ත 

නටතුල ජාති  ලටිකසථතුශල්ත පාර්ිශම්්තතුලට ආලා. හර්ෂ දා සි්ලා 

ම්තත්රීතුමනි, ඔබතුමා ඒ  දා්තනලා. අපි ඔබතුමාට ැරු  රනලා. 

හටබටික මම කිේශේ ඔබතුමා පාර හදාන තටනට ගිහි්ලාත නටහට; 

දා්තශ්තත නටහට; Facebook එශක් තිශබන ඒලාික්ත තමික ඔබතුමා 

ඒ ප්ර ථනය අහලා තිශබ්තශ්ත කියන එ .  එශහම අහන එ ට 

මශේ විරුේධ්තලයක් නටහට. ප්ර ථන අහ්තන ඔබතුමාට සම්පූර්ණ 

අිකතිය තිශබනලා. හටබටික ශම්  අසතයයක්. ඒ ික මම 

කිය්තශ්ත.  මම අශේ බුේධි   පතිරණ ම්තත්රීතුමාටත ආරාධ්නා 

 ළා, "එතටනට යුද. ගිහි්ලා බලලා එුද" කියලා. මම අදාත 

ආරාධ්නා  රනලා. අපි ගිහි්ලා ශමහි සතයතාල  බලලා එුද. 

[බාධ්ා කිරීම්] 
 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
හරි. ශබොශහොම සථතුතිික. 
 

ගු (යචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා ෙහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha de Silva) 
ැරු  ාානාය තුමනි, ශමතටනි්ත ශම්  ප්ර ථනය අලස්ත 

 ර්තන මට උතතරයක් ශදා්තන ඉඩ ශදා්තන. 

ශජෝතසථට්ත ප්රනා්තදු සමතිතුමනි,  ඔබතුමා ආශයත එතටනට 
යනශ ොට මට  ාා  ර්තන. ඔබතුමාත එක්  මම එ්තනම්. 
හටබටික මම අහපු ප්ර ථනයට ජු  පිළිතුරක් ශදා්තන. ශම් පාර 
සම්බ්තධ්ශය්ත පරිසර අධ්යයනයක්  ළාදා, නටේදා?  

 

ගු ෙහින්ද අෙරීරර ෙහතා  
(ைொண்புைிகு  ைஹிந்த அைரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ැරු  ාානාය තුමනි, එම ප්ර ථනයට පිළිතුර  ශදා්තන මාස 

තුනක්  ් ඉ්ුලා කියලා හර්ෂ දා සි්ලා ම්තත්රීතුමා කිේලා. ඒ  

සම්පූර්ණ  අසතයයක්. අපි සති තුන   ාලයක් තමික ඉ්ුශේ. 

සති තුන ටත  අඩු  ාලයකි්ත මම ඔබතුමාට පටහටදිි 

උතතරයක් ශදා්තනම්. ශම් ප්ර ථනයට බාශැට උතතරයක් 

ශනොශලික, සම්පූර්ණ උතතරයක් ශදා්තන ඕනෑ නිසාික  ් 

ඉ්ුශේ. අනිලාර්යශය්තම ශම් අය ලටය ශ්ඛ්නය ඉදිරිපත  රන 

 ාලශේදී ම එම ප්ර ථනයට උතතර ශදා්තන මම  ලෑසථති ශලලා  

ඉ්තනලා.    
 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker)  
එම ප්ර ථනය ැටන  ාා  ළා දාට්ත සති. එ ට රණ්ඩු  ර 

ැ්තන එපා. [බාධ්ා කිරීම්]   
 

 

ගු ෙහින්ද අෙරීරර ෙහතා  
(ைொண்புைிகு  ைஹிந்த அைரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
අපට ප්ර ථනශය්ත පටනලා ය්තන වුලමනාලක් නටහට. අපි 

ප්ර ථනලලට උතතර ශදානලා. උතතර ශදා්තන පුළුල්ත තට්තලලදී 
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හටම දාාම අපි උතතර දීලාත තිශබනලා. [බාධ්ා කිරීමක්] ශම් ට 
තල සවිසථතර ලාර්තාලක්  අල ය  නිසා අපට නිලටරදි උතතරයක් 

ශදා්තනික තිශබ්තශ්ත.  ශම් පාර්ිශම්්තතු  ාලය තුළදීම ඔබතුමාට 

ශම් ට පිළිතුරු ශදා්තන අපි ූ දාානමි්ත ඉ්තනලා.  

 
ගු නජොන්සන න් ප්රනාන් ග ෙහතා   
(ைொண்புைிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 
ැරු  ාානාය තුමනි, මම  ශම් ප්ර ථනයට මටදි වුශණ් ශම් පාර 

මහා මාර්ැ අමාතයාං ශය්ත හදාන නිසාික. හර්ෂ දා සි්ලා 

ම්තත්රීතුමනි, ඔබතුමා අහලා තිශබ්තශ්ත "එලටනි අධ්යයනයක්  සිදු 

කිරීමට අශේක්ෂා  ර්තශ්තදා?" කියලා.  තිශබන පාරක් හදා්තන  

නටලත කිසිම ශසොයා බටලීමක්  ර්තන අල ය නටහට. තිශයන පාර 

එ  අෙලකි්තලත ලටඩි  රලා නටහට.  

 
ගු නහේෂා විතානනේ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ரஹசொ விதொனரக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 
ඒ පාශර් පළල ලටඩි ශලලා  තිශබනලා. 

 
ගු නජොන්සන න් ප්රනාන් ග ෙහතා   
(ைொண்புைிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 
නටහට නටහට, ශහේෂා විතානශේ ම්තත්රීතුමනි. කිශලෝමීටර් 1.1ට 

තිබුණු පාශර් එ  අෙලක්ලත ලටඩි  රලා නටහට. ඉතා ලැකීශම්ත 

මම එය කිය්තශ්ත.  
 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
හර්ෂ දා සි්ලා ම්තත්රීතුමනි, ඒ ප්ර ථනය ැටන  ාා  ර්තන දාට්ත 

 ාලය ැතතා  සති ශ්ත. [බාධ්ා කිරීම්]    
 

ගු (යචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා ෙහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha de Silva) 
ැරු  ාානාය තුමනි, මට දාට්ත ප්ර ථනයක් අහ්තන පුළුල්තදා? 

 
ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ඔේ, ඉක්මනට අහ්තන. 

 
ගු (යචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා ෙහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha de Silva) 
මහි්තදා අමරවීර  සමතිතුමා උතතරය දීපු නිසාික මම හරසථ 

ප්ර ථනයක් අහ්තශ්ත. ෛමත්රීපාල  සිරිශසේන හිටපු 

ජනාධිපතිතුමාශේ ැටසේ එ  2019 ශනොලටම්බර්  මාසශේ 19ලටනි 

දාාට backdate  රලා, issue    රලා තිශබනලා. Backdate  රලා 

issue  රපු නිසා, ඔබතුම්තලාට පරිසර ලාර්තාලක් ශනොශැන, එහි 

අෙල ලත ලටඩක්  ර්තන බටහට. ඔබතුම්තලාට රැවුලික,  ටඳික 

ශදා ම ශබ්රාැ්තන බටහට.  රුණා ර ඒ ට උතතරයක් ශදා්තන. 

 
ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දාට්ත සති, ඒ ප්ර ථනය.  

ගු නජොන්සන න් ප්රනාන් ග ෙහතා   
(ைொண்புைிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 
(The Hon. Johnston  Fernando) 

ැරු හර්ෂ දා සි්ලා ම්තත්රීතුමා කිේලා, backdate  රපු ැටසේ 

එ ක් ැටන. මම ඒලා ඔක්ශ ොම පිළිැ්තනලා. දාටනට තිශබන 

පාරක් හදා්තන කිසිම ලාර්තාලක් ැ්තන ඕනෑ නටහට. අපි දාට්ත 

උදාාහරණයක් ැනිුද. අපි බ මූණ ප්රශේ යට යේදී තනි රම park 

එ  මටදි්ත ය්තශ්ත. දාට්ත ඒ  ාපේ පාර ආපසු හදානලා; ඒ  

repair  රනලා. ශමතටනදී ශල්තශ්තත ඒ මික. ඔබතුමා එතටනට 

ගිහි්ත බල්තන. ඒ  අුත පාරක් ශනොශලික. නි ම් පටලලාැ්තන 

එපා.  
 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ප්ර ථනය දාට්ත සති.  
 

ගු චමින්ද වි නේසිරි ෙහතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விரஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ැරු  ාානාය තුමනි, සථාාලර නිශයෝැ 8)(අ) සහ - 
 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශමො ක්දා, ැරු ම්තත්රීතුමා අහ්තශ්ත? 
 

ගු චමින්ද වි නේසිරි ෙහතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விரஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ැරු  ාානාය තුමනි, සථාාලර නිශයෝැ  යටශතික මම 

අලසථාාල ඉ්ල්තශ්ත. ආණ්ඩු පක්ෂශේ ප්රධ්ාන සංවිධ්ාය තුමා 

අපට ආරාධ්නා  ළා පක්ෂ නාය  රැසථවීමට එ්තන කියලා. ැරු 

ආණ්ඩු පක්ෂශේ ප්රධ්ාන සංවිධ්ාය තුමනි, අපට එ්තන බටරි 

වුශණ්, අශේ  ාාල  ර්තන තිබුණු නිසාික. ැරු 

 ාානාය තුමනි, ශම්  ාරණය පිළිබඳ විලාදා ශලච්ම නිසා 

සථාාලර නිශයෝැ 91(ඉ) යටශතත මට ශම් විලාදායට එ තු ශල්තන 

පුළුල්ත.  

අප දා්තනා විධියට, පාරක් හදානලා නම්, ඒ පාශර් මූි  

සසථතශම්්තතුල තුළ  ාණු  ටපීම, පළ් කිරීම කියන  ාරණා 

තිශබනලා. තිබුණු පාරක් ඒ විධියටම හදා්තන නයායාතම ලත, 

තාක්ෂණි ලත බටහට, ැරු  ාානාය තුමනි. එික්තම අසතයය 

ඔේපු ශලනලා. ශම් අසතයයක්  ර්තශ්ත. අනිලාර්යශය්තම 

පාර ට ශ ෝත ී ේ දාටම්මත සසථතශම්්තතු  ර්තන ඕනෑ, 

ශදාපටතශත තිශබන  ටලෑ  පලා  ාණු  ප්තන. එශහම නම්, 

තිබුණු පාරක් ඒ විධියට හටදුලාය කියන  ාරණය අසතයයක්. 

 රුණු ලස්ත  රලා ඒ පරිසර විනා ය  රලා තිශබනලා කියන 

 ාරණය තමික අපට හට ශේතශ්ත. 

 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

හරි, ඔබතුම්තලා ඒ  සම්බ්තධ්ශය්ත රණ්ඩු  ර්තන එපා. මම 

කිය්තනම් එහි සතතම. මම ප්රධ්ාන අමාතයලරයා හටටියට සිටි 

 ාලශේදීික, ඒ  පාර  ටපුශේ. ඒ පාර  පලා එදාා හිටපු ප්රාශේශීය 

සභාශේ සභාපතිතුමාට සතියක් සිරැත ශලලා ඉ්තන සිේධ් වුණා, 

අලසර ැ්තශ්ත නටතිල එතුමා පාර  ටපුලා කියලා. ඒ  ාලශේික  ඒ 

සිේධිය ශලලා තිශබ්තශ්ත.  
 
ප්රශ්නනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීෙ  ියනයෝග කරන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
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පාර්ිශම්්තතුල 

"විසල් දඹුල්ල" ජල වයාපෘතිය  ජල සම්බන්ධාතා 

නනොලැනබන ගම්ොන 
"விசல் தம்புள்ள" நீர் வழங்கல் திட்டம்: நீர் 

இமணப்புகள் வழங்கப்படொத கிரொைங்கள்  
"VISAL DAMBULLA" WATER PROJECT: VILLAGES  DEPRIVED 

OF WATER SUPPLY CONNECTIONS  

     420/2020 

7. ගු නරෝහිණි කුොරි විනේරත්න ෙහත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) ரரொஹினி குைொொி விரஜரத்ன)  

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

ජල සම්පාදාන අමාතයතුමාශැ්ත සූ  ප්ර ථනය- (1): 

(අ) (i) ශම් ලන විට ශබොශහෝ දුරට ලටඩ නිම ශලමි්ත 
පලතින "විස් දාඹු්ල" ජල ලයාපෘතිය යටශත 
ැෘහ ජල සම්බ්තධ්තා ලබා දීමට නියමිත 
ැශ්ශලල හා දාඹු්ල ප්රාශේශීය ශ් ම් 
ශ ොේඨාසලල පිහිටි ග්රාම නිලධ්ාරි ලසම් සංඛ්යාල 
 ලශර්දා; 

 (ii) එම ග්රාම නිලධ්ාරි ලසම්ලල නම්  ලශර්දා; 

 ය්තන එතුමා ශමම සභාලට දා්තල්තශ්තදා?  

(ආ) (i) ඉහත ලයාපෘතිය යටශත ැෘහ ජල සම්බ්තධ්තා  
ලබා දීම සඳහා ආලරණය ශනොලන  ග්රාම නිලධ්ාරි 
ලසම් ැණනාලක් ැශ්ශලල හා දාඹු්ල ප්රාශේශීය 
ශ් ම් ශ ොේඨාසලල තිශබන බල දා්තශ්තදා;  

 (ii) එම ග්රාම නිලධ්ාරි ලසම්ලල නම්  ලශර්දා; 

 (iii) එම ග්රාම නිලධ්ාරි ලසම්ලල ැෘහ ජල සම්බ්තධ්තා 
ලබා ශනොශදාන ැම්මාන සංඛ්යාල  ලශර්දා;  

 (iv) එම  ැම්මානලල නම්  ලශර්දා;  

 (v) එම ැම්මාන සඳහා දා ැෘහ ජල සම්බ්තධ්තා 
ලබාදීමට ඉහත ලයාපෘතිය යටශත පියලර 
ැ්තශ්තදා; 

 (vi) ශනො එශසේ නම්, ඒ සඳහා වි ්ප ශයෝජනා ක්රම 
ක්රියාතම   ර්තශ්තදා; 

 (vii) එශසේ නම්, එම දිනය  ලශර්දා;     

 ය්තනත එතුමා ශමම සභාලට දා්තල්තශ්තදා? 

(ස) ශනො එශසේ නම්, ඒ ම්තදා?   

 
 நீர் வழங்கல் அமைச்சமரக் ரகட்ட வினொ: 

(அ) (i )  இன்றளவில் அரநகைொக ரவமலகள் பூர்த்தி 

தசய்யப்பட்டு வருகின்ற "விசல் தம்புள்ள" நீர் 

வழங்கல் திட்டத்தின் கீழ் குடிைமனகளுக்கொன 

நீர் இமணப்புகள் வழங்கப்படவுள்ள கரலதவல 

ைற்றும் தம்புள்மள பிரரதச தசயலகப் 

பிரவுகளில் அமைந்துள்ள கிரொை அலுவலர் 

பிொிவுகளின் எண்ணிக்மக யொததன்பமதயும்; 

 (ii )  ரைற்படி கிரொை அலுவலர் பிொிவுகளின் தபயர்கள் 

யொமவ என்பமதயும்; 

அவர்  இச்சமபயில் அறிவிப்பொரொ? 
 

(ஆ) (i )  ரைற்படி கருத்திட்டத்தின் கீழ் 

குடிைமனகளுக்கொன நீர் இமணப்புகள் 

வழங்கப்படுவதில் உள்ளடக்கப்படொத பல கிரொை 

அலுவலர் பிொிவுகள் கரலதவல ைற்றும் தம்புள்ள 

பிரரதச தசயலொளர் பிொிவில் கொணப்படுவமத 

அவர் அறிவொரொ என்பமதயும்; 

 (ii )  அந்தக் கிரொை அலுவலர் பிொிவுகளின் தபயர்கள் 

யொமவ என்பமதயும்; 

 (iii )  ரைற்படி கிரொை அலுவலர் பிொிவுகளில் 

குடிைமனகளுக்கொன நீர் இமணப்புகள் 

வழங்கப்படொத கிரொைங்களின் எண்ணிக்மக 

யொது என்பமதயும்; 

 (iv )  அக்கிரொைங்களின் தபயர்கள் யொமவ 

என்பமதயும்; 

 (v )  ரைற்படி கருத்திட்டத்தின் கீழ் 

அக்கிரொைங்களுக்கும் குடிைமனகளுக்கொன நீர் 

இமணப்புகமள வழங்க நடவடிக்மக 

எடுக்கப்படுைொ என்பமதயும்; 

 (vi )  இன்ரறல், அதற்தகன ைொற்றுத்திட்டங்கள் 

நமடமுமறப்படுத்தப்படுைொ என்பமதயும்; 

 (vii )  ஆதைனில், அத்திகதி யொது என்பமதயும்; 

அவர் ரைலும் இச்சமபயில் அறிவிப்பொரொ? 

(இ) இன்ரறல், ஏன் 

 

asked  the Minister of Water Supply,- : 

(a) Will he inform the House-  

 (i) how many Grama Niladhari Divisions, out 
of those located in Divisional Secretaries' 
Divisions of Galewela and Dambulla, are to 
be provided with domestic water supply 
connections under the “Visal Dambulla” 
Water Project, which is near completion; 
and 

 (ii) what the names of such Grama Niladhari 
Divisions are? 

(b) Will he also inform the House- 

 (i) whether he is aware that there exist a 
number of Grama Niladhari Divisions 
within the  Divisional Secretaries' Divisions 
of Galewela and Dambulla that are not 
covered in providing domestic water supply 
connections under the above-mentioned 
Project; 

 (ii) what the names of such Grama Niladhari 
Divisions are; 

 (iii) how many villages within those Grama 
Niladhari Divisions are not provided with 
domestic water supply connections; 

 (iv) what the names of such villages are;   

 (v) whether steps will be taken under the above
-mentioned project to provide the villages 
referred to, with domestic water supply 
connections;  

 (vi) if not, whether alternative schemes will be 
implemented for that purpose; and  

 (vii) if so, when? 

(c) If not, why?  
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ගු වාසුනද්ව නානායක්කාර ෙහතා (ජල සම්පාදන 

අොතයුරො)  
(ைொண்புைிகு வொசுரதவ நொணொயக்கொர - நீர் வழங்கல் 

அமைச்சர்) 

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

ැරු  ාානාය තුමනි, එම ප්ර ථනයට පිළිතුර ශමශසේික.  

  (අ) (i) ැශ්ශලල - ග්රාම නිලධ්ාරි ලසම් 18 

    දාඹු්ල - ග්රාම නිලධ්ාරි ලසම් 38 

 ැරු  ාානාය තුමනි, එම ග්රාම නිලධ්ාරි ලසම් ශමොනලාදා 
කියා ඊළෙට අහනලා. ග්රාම නිලධ්ාරි ලසම් නාමාලියක් 
තිශබනලා. එ  ශ ොේඨාසය ට අදාාළල නම් 18ක් සහ 
අශනක් ශ ොේඨාසයට අදාාළල නම් 38ක් තිශබනලා. ඒලා 
එකි්ත එ  කියලාශැන යෑශම් අල යතාලක් නටතිනම්, ශම් 
ප්ර ථනයට පිළිතුර සටපයීශම්ත පසුල, මට ශම් පිළිතුර 
ඔබතුමියට එල්තන පුළුල්ත, ැරු ම්තත්රීතුමියනි. ඒ නම් 
ඔක්ශ ොම ලාශේ ඔබතුමියත දා්තනලා. ඔබතුමියට ඕනෑ 
නම්, මට පිළිතුර සම්පූර්ණශය්ත කියවිය හටකිික. නුදත, 
ප්ර ථන ලටයට ැතලන  ාලය  ළමනා රණය  රැටනීමට 
වුලමනා නිසා, දීර්ඝ පිළිතුරක් ලන ශමම පිළිතුශරහි (අ) (ii) 

සහ (ආ) (i), (ii), (iii), (iv) යන ශ ොටසථ මම සභාගත* 
 රනලා, ැරු  ාානාය තුමනි.  

 (ආ) v  සිට  vii දාක්ලා පිළිතුරු මා කියල්තනම්. 
 

(v)  නටත. 

(vi)  ශයෝජිත නාවුල ලහශ ෝේශේ ලයාපෘතිය මඟි්ත ශ ොටසක් 
දා ඉතිරි ශ ොටස විස් දාඹු්ල අදියර II ලයාපෘතිය මඟි්තදා 
ආලරණය කිරීමට ශයෝජිතය.  

(vii)  ශයෝජිත නාවුල ලහශ ෝේශේ ජලසම්පාදාන ලයාපෘතිය 
2022 ශදාසටම්බර් ලන විට අලස්ත කිරීමටත, ශයෝජිත විස් 
දාඹු්ල අදියර II ලයාපෘතිය 202) ලන විට ක්රියාතම  
කිරීමටත  ටයුතු  රශැන යනු ලටශබ්. එශතක් එම 
ැම්මානලල ක්රියාතම  ප්රජා ජල ලයාපෘති සඳහා අල ය 
තාක්ෂණි  සහශයෝැය දා ලබා ශදානු සත.  

(ස)  අදාාළ ශනොශේ.  
 

ගු නරෝහිණි කුොරි විනේරත්න ෙහත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) ரரொஹினி குைொொி விரஜரத்ன)  

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

ැරු සමතිතුමනි, ඔබතුමාට ශබොශහොම සථතුතිික. දීර්ඝ පිළිතුරක් 

ඔබතුමා ලබා දු්තනා. මම කිය්තන ඕනෑ, ශදාලන ප්රජාමූල 

ජලසම්පාදාන හා සනීපාරක්ෂ  ලයාපෘතිය යටශත ආරම්භ  රපු 

ග්රාමීය ජල ලයාපෘති ශබොශහොමයක් අදා අක්රියල පලතින බල. 

විශ ේෂශය්තම පළාත පාලන ආයතනලල අධීක්ෂණය යටශත 

තමික ඒලා ක්රියාතම  වුශණ්. ඒලාශය්ත සිදු වූ අක්රමි තා නිසා, 

එම ලයාපෘති එලටනි තතතලය ට පත ශලලා තිශබනලා.  ශබොශහෝ 

ජනතාල ඒ ශලනුශල්ත ශැවීම්  ර තිශබනලා. ඒලා සම්බ්තධ්ශය්ත 

විැණනයක් ශ ශරනලාදා? පළාත පාලන ආයතනලි්ත තමික ඒ 

බිඳ ලටටීම ශ රිලා තිශබ්තශ්ත. ැරු අමාතයතුමනි, මා 

ඔබතුමාශැ්ත අහ්තශ්ත, ඒ සඳහා ඔබතුමා ැ්තනා ක්රියා මාර්ැය 

ශමො ක්දා කියන එ ික.  
 

ගු වාසුනද්ව නානායක්කාර ෙහතා   
(ைொண்புைிகு வொசுரதவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ැරු ම්තත්රීතුමිය, ශම් ප්ර ථනය ශ ළි්තම ප්රජා ජල 

ලයාපෘතිලලට සම්බ්තධ් නටති වුණත මා පිළිතුරක් දිය යුතුික. 

ලං ාශේ ප්රජා ජල ලයාපෘති 5,000ක් විතර තිශබනලා. ඒලාික්ත 

භාැයක් විතර අක්රියික. එශහම නටතනම් අඩාලික. එශසේ වී 

තිශබ්තශ්ත  ාලයාශේ සලෑශම්ත සමහර තට්තලල ජල මූලාශ්රලල 

සති වී තිශබ්තනා වූ සිඳී යෑම් ආදිය නිසා; ඔබතුමිය කිේලා ලාශේ, 

තලත තට්තලල සිදුල සති අක්රමි තා  නිසා. ඒලා හටම  එ ක් 

ැටනම අශේ ප්රජා ජල ශදාපාර්තශම්්තතුල ශසොයා බලා  ටයුතු 

 රශැන යනලා. ප්රජා ජල ශදාපාර්තශම්්තතුල ශලනුශල්ත පනත 

ශ ටුම්පතක් ශම් ැරු සභාලට නුදුරු  ාලශේ ඉදිරිපත  රනලා. 

ඉ්ත පසුල ප්රජා ජල ශදාපාර්තශම්්තතුලට බලයක් ලටශබනලා, ඒ 

හටම ජල ලයාපෘතියක් සම්බ්තධ්ශය්තම අල ය මටදිහතවීම් 

 ර්තන. දාටනට ඒ ජල ලයාපෘතිලල අිකතිය තිශබ්තශ්ත අදාාළ 

පළාත පාලන ආයතනලලට ශහෝ අදාාළ සමිතිලලට. 

ශදාපාර්තශම්්තතුලට බලය ලටබුණාම ඒ පිළිබඳ ශසොය්තනටත, ඒ 

පිළිබඳ නිලටරැදි කිරීම්  ර්තනටත අපි  ටයුතු  රනලා. නුදත, ඒ 

අතරතුර අපට ඔබතුමිය ශප්තලා දු්තශනොත, ශම්තන ශම් ජල 

ලයාපෘතිලල අ ාර්යක්ෂමතාලක්, බිඳ ලටටීමක් තිශබනලා කියලා, 

ඒ අදාාළ දිසථ්රික් ශේ අදාාළ තට්තලලට අශේ නිලධ්ාරි්ත ලහාම 

යලලා ඒ සමිති ශහෝ පළාත පාලන ආයතන සමෙ  ාා  රලා, 

අල ය තාක්ෂණි  සහශයෝැය දීලා, අල ය ප්රතිපාදාන ලබාදීලා, 

ඒලා නටලත ප්රතිසථාාපනය  ර්තන  ටයුතු  ර්තනම්. ැරු 

ම්තත්රීතුමියනි, මා ඔබතුමියශැ්ත ඉ්ල්තශ්ත, ඒලාශේ 

නාමාලියක් පමණික.  

 

ගු නරෝහිණි කුොරි විනේරත්න ෙහත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) ரரொஹினி குைொொி விரஜரத்ன)  

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

සථතුතිික ැරු සමතිතුමා. මට මත යට පළුදශල්තම එන 

එලටනි ජල ලයාපෘතියක් තමික, ආඳාලල ජල ලයාපෘතිය. මශේ 

මටතිලරණ ශ ොේඨාසශේත, දිසථ්රික් ශේත අඩාල වී සති ඉතිරි 

ජල ලයාපෘති ලටිකසථතුල මම ඔබතුමාට ලටශබ්තනට සලසථල්තනම්.  

ැරු  ාානාය තුමනි, මශේ ශදාශලනි අතුරු ප්ර ථනය ශමයික. 

ැරු සමතිතුමනි, ශම් ලන ශ ොට ශ ොවිඩ් ලසංැතයත සමෙ ශම් 

රට යම්කිසි ලයාූලල තතතලය ට පත ශලලා තිශබනලා; 

අලදාානම ට ලක් ශලලා තිශබනලා. එලටනි තතතලයක් තිශබන 

ශම් ශලලාශේ ජල මනු කියවීම  ර්තනට එන ශසේල ය්ත -මනු 

කියල්තන්ත- දාටඩි අනතුර  සිටින බල මම දාකිනලා. ඒ අයට බිල 

ියලා නිලටසිය්ත අතට ශදා්තන ශලනලා. ඒ ලාශේ අලසථාාලල ඒ 

ශදාපාර් ථලයටම යම්කිසි අලදාානමක් සති ශලනලා. ඒ තතතලය ඒ 

කියපු සියු ලයාපෘතිලල අපි දාකිනලා. මනු කියල්තන්තට ලාශේම, 

ශැල්ලලට සවිත ලතුර ශබදා්තන එන පිරිසටත ඒ අලදාානම 

තිශබනලා. ැරු සමතිතුමනි, එම නිසා මම ඔබතුමාශැ්ත 

අහනලා, ඒ අයශේ ආරක්ෂාල සඳහා ඔබතුමාශේ අමාතයාං ශය්ත 

ශැන තිශබන ලටඩ පිළිශලළ ශමො ක්දා කියලා.  

 

ගු වාසුනද්ව නානායක්කාර ෙහතා   
(ைொண்புைிகு வொசுரதவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

එය ප්ර ථනයට ශ ළි්තම අදාාළ නටති වුණත, මම පිළිතුර 

ශදා්තනම්.  

ැරු ම්තත්රීතුමියනි, දාටනට ඒ අලදාානම් ප්රශේ  හටටියට නම් 

 රපු ශපොිසථ ශ ොේඨාසලල ශහෝ යම් ප්රශේ ලල මනු 

කියවීම්ලලට ශහෝ බි්පත දීම්ලලට යෑශම්දී ඒ අයට අපි  ් 

ශදානලා, ඒ අලදාානම් අලධිය හමාර ශලලා ය්තන. එශහම නටතනම් 

ඒ අලදාානම් තතතලය තිශබන බල ශපශනන ප්රශේ ලලට යන 

ශ ොට ඔවු්තට යම් විශ ේෂ උපශේ නයක් ශදානලා,  අලදාානම ට 

ලක් ශනොවී  ටයුතු  ළ යුතු ආ ාරය ැටන. ශම්තන ශම් පියලර 

ශදා  ැ්තනලා. ඒ අතර,  යම් ආ ාරය ට අශේ ලෘතතීය සමිති 

අපට දා්තලා සිටිශයොත ශම්තන ශම් තට්තලලට යෑශම් අපහසුලක් 

තිශබනලාය, අපට බියක් තිශබනලාය, අලදාානම  බියක් 
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————————— 
*  පුසනතකාලනේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ිශම්්තතුල 

තිශබනලාය කියලා, ඒ ැටන අශේ මණ්ඩලය සංශේදී ශලලා අල ය 

 ටයුතු  රනලා,   ාලය ප්රමාදා  රලා යල්තන ශහෝ ඒ අයට 

වුලමනා  රන යම් ආරක්ෂාලක් ලබා දීමට ශහෝ. හටකිතාක් දුරට 

ශම් මනු කියටවීම  ර්තනත ඕනෑ. අශනක් අතට ආරක්ෂාල 

ශදා්තනත ඕනෑ. ශම් ශදා ම ඉටු ලන ආ ාරයට  ටයුතු  රශැන 

ය්තන හටකි තරම් දුරට අපි උතසාහ  රනලා.  
 

එළුවන්කුලෙ ප්රනද්ශ්නේ වනාන්තරයක්                    

විනාශ් කිරීෙ   විසනතර 

எலுவன்குளம் பிரரதசத்தில் கொடழிப்பு: விபரம்  
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8. ගු ියනරෝෂන් නපනර්රා ෙහතා  
(ைொண்புைிகு நிரரொஷன் தபரரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ලනජීවී හා ලන සංරක්ෂණ අමාතයතුමාශැ්ත සූ  ප්ර ථනය: 

(අ) පුතතලම දිසථ්රික් ශේ, ලනාතවි්ුල, එළුල්තකුලම 
ප්රශේ ශේ  ලනා්තතරයක් ගිනි තබා එළිශපශහළි  ර 
විනා   ර සති බලට මාධ්ය මඟි්ත ලාර්තා වූ බල එතුමා 
දා්තශ්තදා? 

(ආ) (i) එම විනා ය සිදු  රන ලදා භූමිශේ ප්රමාණය 
ශ ොපමණදා; 

 (ii) එම ඉඩම්ලල අිකතිය රජය සතුල පලති්තශ්තදා; 

 (iii)  ශනොඑශසේ නම්, එම ඉඩම්ලල අිකතිය සතු පාර් ථල 
 ලශර්දා; 

 (iv) ඉහත ලනා්තතරය විනා  කිරීමට  ටයුතු  ළ 
පුේැලය්ත හඳුනාශැන තිශබ්දා; 

 (v) එම පුේැලය්තට එශරහිල ශැන සති ක්රියාමාර්ැ 
 ලශර්දා; 

 ය්තන එතුමා ශමම සභාලට දා්තල්තශ්තදා? 

(ස)  ශනොඑශසේ නම්, ඒ ම්තදා?   

 
 வனஜீவரொசிகள் ைற்றும் வனப் பொதுகொப்பு அமைச்சமரக் 

ரகட்ட வினொ:  

(அ) புத்தளம் ைொவட்டத்தில், வனொதவில்லுவ, 

எலுவன்குளம் பிரரதசத்தில் கொதடொன்று தீ 

மவக்கப்பட்டு துப்பரவு தசய்யப்பட்டு 

அழிக்கப்பட்டுள்ளதொக ஊடகத்தில் 

தவளியொகியமைமய அவர் அறிவொரொ? 

(ஆ) (i )  ரைற்படி அழிவு இடம்தபற்றுள்ள நிலப்பரப்பின் 

அளவு யொது? 

 (ii )   ரைற்படி கொணிகளின் உொிமை அரசொங்கம் 

வசமுள்ளதொ? 

 (iii )  இன்ரறல் ரைற்படி கொணிகளின் உொிமையிமனக் 

தகொண்டுள்ள தரப்பினர்கள் யொர்? 

 (iv )  ரைற்படி கொடு அழிப்பு நடவடிக்மககமள 

ரைற்தகொண்டுள்ள நபர்கள் அமடயொளம் 

கொணப்பட்டுள்ளொர்களொ? 

 (v )  இந்நபர்களுக்கு எதிரொக எடுக்கப்பட்டுள்ள 

நடவடிக்மககள் யொமவ? 

 என்பமத அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(இ) இன்ரறல் ஏன்? 

asked the Minister of Wildlife and Forest 
Conservation: 

(a) Is he aware that media have reported that a forest 
has been torched, cleared and destroyed in 
Eluwankulama area in Wanathawilluwa in the 
Puttalam District? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the extent of land that had been so 
destroyed; 

 (ii) whether those lands belong to the 
Government; 

 (iii) if not, the parties to which those lands 
belong; 

 (iv) whether the persons who destroyed the 
aforesaid forest had been identified; and 

 (v) the steps that have been taken against those 
persons? 

(c) If not, why?  
 

ගු සී.බී. රත්නායක ෙහතා (වන ජීීර හා වන සමරක්ෂණ 

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

பொதுகொப்பு அமைச்சர்) 

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

ැරු  ාානාය තුමනි, එම ප්ර ථනයට පිළිතුර ශමශසේික. 

(අ) ඔේ. 

(ආ) (i) අක් ර 29ික. 

 (ii) නටත. 

 (iii)  ශමම ඉඩම් එ ල රජය සතුල පටලතුණදා පසුල අං  
492 හා 1959.01.02 හා අං  283/02 හා 
1977.09.20 දාරන අතිවිශ ේෂ ැටසේ පත්රය මඟි්ත 
සිශම්තති සංසථාාලට පලරා සත. 

 (iv) ඔේ. ශ්රී ලං ා සිශම්තති සංසථාාශේ සභාපතිශේ 
පටමිණි්ල අනුල ලනාතවි්ුල ශපොලීසිය මඟි්ත 
සට  රුල්ත 13 ශදානකු අතඅඩංගුලට ශැන සත. 

 (v) එම සට  රුල්ත ලනාතවි්ුල ශපොලීසිය මඟි්ත 
පුතතලම මශහසථත්රාත අධි රණය ශලත ඉදිරිපත 
 ර නඩු අං  711)5/2020 යටශත නඩු පලරා එම 
නඩුල විභාැ ශලමි්ත පලතී. 

(ස)  අදාාළ ශනොශේ.   

 

ගු ියනරෝෂන් නපනර්රා ෙහතා  
(ைொண்புைிகு நிரரொஷன் தபரரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ැරු  ාානාය තුමනි, ශමම ප්රශේ ය තිශබ්තශ්ත වි්පතතුල 

ආශ්රිතලික. ඒ ලාශේම, පසුගිය  ාලලල ශම් වි්පතතුල එළි 

 රනලාය කියලා  වි ාල  ාා බහක් ගියා.  

 මශේ පළුදලන අතුරු ප්ර ථනය ශමයික.  

ැරු  ාානාය තුමනි, ශමම සට  රුල්ත හඳුනාශැන සත 

කියලා කිේලාට, සාමානයශය්ත අුවශල්තශ්ත ශපොඩි අය. ඒ 

කිය්තශ්ත, එක්ශ ෝ ැහ  ටපූ එක්ශ නා, එශහම නටතනම් 

ශඩෝසරය පටදාවූ එක්ශ නා තමික අුවශල්තශ්ත. මා හිතන හටටියට 

එයට ශේ පාලන ල ශය්ත හිකයක් ශදා්තන, වි ාල ලන විනා යක් 
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 ර්තන ශේ පාලනඥය්ත ශදාශදාශනක් ශහෝ තු්තශදාශනක් 

ඉ්තනලා. ැරු සමතිතුමනි, ඔබතුමාත පුතතලම දිසථ්රික් යට 

සවි්ලා ශම්ලා නිරීක්ෂණය  ළා. ැරු සමතිතුමාශැ්ත මා 

අහනලා, ඒ ශේ පාලනඥය්ත දිගි්ත-දිැටම  රන ශම් ලන 

විනා ය නලතල්තනට ඔබතුමා ැ්තනා ක්රියාමාර්ැ ශමොනලාදා 

කියලා. 

 

ගු සී.බී. රත්නායක ෙහතා  
(ைொண்புைிகு சீ.பி. ரத்நொயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
ඔබතුමා ප්ර ා   රන ඒ ශේ පාලනඥය්ත හඳුනාශැන, ඒ 

උදාවියත අත අඩංගුලට ැතතා. දාටනට සප මත නිදාහසථශලලා  

සිටිනලා. ඒ ලාශේම එලටනි ශේල් සිදු ශල්තශ්ත නම්, නීතිශේ 

අණස  ක්රියාතම   ර්තන කිසි ශලලාල  පසුබට ශල්තශ්ත 

නටහටික කියන එ ත මා ප්ර ා   ර්තන ඕනෑ.  

 

ගු ියනරෝෂන් නපනර්රා ෙහතා  
(ைொண்புைிகு நிரரொஷன் தபரரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ැරු  ාානාය තුමනි, මශේ ශදාලන අතුරු ප්ර ථනය ශමයික.  

ැරු අමාතයතුමනි, අපි දා්තනලා, නීතිය ක්රියාතම  ශල්තන 

නම්, ශපොලීසිය නිලටරැදිල පරීක්ෂණ  රලා ඒ පුේැලය්ත හඳුනා 

ැ්තන ඕනෑය කියලා. මා දා්තනා තරමට ශම් ක්රියාල පිටුපස සිටින, 

ඒ ලන විනා යට ශේ පාලන  ක්තිය ශදාන ඒ ශේ පාලනඥය්ත, 

ම්තත්රීලරු, අමාතයලරු ශම් ආණ්ඩුශේ රැ ලරණය ලබනලා. 

එතුම්තලා ශම් ආණ්ඩුශේ රැ ලරණය ලබනශ ොට අපට ශම් 

ලනා්තතර ටි  ශබ්රාැ්තන පුළුල්ත ශල්තශ්ත ශ ොශහොමදා කියලා 

ශම් රශේ ජනතාල බලාශැන ඉ්තනලා. ඒ සම්බ්තධ්ශය්ත වි ාල 

 ති ාලක් තිශබනලා.  

අපි දාටක් ා, සිංහරාජ ලනා්තතරය මටදිනුත මාර්ැයක් හදානලා. 

ැරු සමතිතුමනි, එලටනි විනා    රශැන යනශ ොට ජනතාලට 

වි ථලාසයක් තිශබ්තශ්ත ශ ොශහොමදා, රජශේ ුදලාශල්ත ශම් 

ලනා්තතර විනා   ර්තශ්ත නටහටික කියලා. 

 

ගු සී.බී. රත්නායක ෙහතා  
(ைொண்புைிகு சீ.பி. ரத்நொயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
ැරු  ාානාය තුමනි, ඔබතුමාත, එතුමාත, මමත ඉ්තශ්ත 

ශම් ඉර හඳ යට. කුමන රජය  ශහෝ බලාශපොශරොතතුල ල්තශ්ත 

අපට ුවසථම ැ්තන අල ය පරිසරය සට සීමික. ඒ සඳහා ශේ පාලන 

පක්ෂ, පාට, තනතුරු, තානා්තතර අල ය ල්තශ්ත නටහට. මා ඉතාම 

ලැ කීශම්ත කියනලා, නීතිය හරියා ාරල ක්රියාතම   ර්තනය 

කියලා. එශසේ ශනො ර්තශ්ත නම් ඔවු්ත පිළිබඳල ශම් 

පාර්ිශම්්තතුලට ශහළි  ර්තනත, ශම් සම්බ්තධ්ශය්ත දාටඩි 

තී්තදුලක් ැ්තනත මා ූ දාානම්. දාටනට ඔවු්ත සප මත නිදාහසථ 

ශලලා තිශබනලා. ඔවු්ත නටලත ලරදාක්  ශළොත ඔවු්තට ශලන ශේ 

ඉදිරිශේදී බලාැ්තන පුළුල්ත ශලික. 

 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශදාලන ලටය, 5ලන ප්ර ථනය. 

 
ගු මුජිබුර් රහුොන් ෙහතා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ැරු  ාානාය තුමනි, ශසෞඛ්ය සමතිතුමිය ශම් සභාශේ සිටින 

නිසා, ශම්  ාරණය ශ ශරහි එතුමියශේ අලධ්ානය ශයොුද කිරීමට   

මා ඔබතුමාශැ්ත විනාඩිය   ාලයක් ඉ්ලා සිටිනලා. ශමො දා, 

ශමය හදිසි ැටටුලක්. විශ ේෂශය්තම දාට්ත ශම් ශ ොවිඩ් - 19 නිසා 

මරණ වි ාල ප්රමාණයක් ශ ොළෙ නැරය අලට සිේධ් ශලනලා. ඒ 

මරණ ආදාාහනය  ර්තන ගියාම ුදදා් අය කිරීමක් සිේධ් ශලනලා, 

ැරු සමතිතුමියනි. ඊශේ IDH  ශරෝහශ් එ  ආදාාහන 

 ටයුතතක්  ර්තන රුපිය් 58,000ක්   ශැල්තනය කියලා 

තිශබනලා. ඔබතුමිය ශම් පිළිබඳල දාටනුලතදා කිය්තන දා්තශ්ත 

නටහට. ශම්  ාරණය ශ ශරහි ඔබතුමි යශේ අලධ්ානය ශයොුද 

 රලා අල ය පියලර ැ්තනා ශලස මා ඉ්ලා සිටිනලා. 

 
ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳික.  ඒ ප්ර ථනයම අදා   සථාාලර නි  ශයෝැ 27 (2) යට ශත 

මතු  රනලා. 

ශදාලන ලටය. 5ලන ප්ර ථනය, ැරු ම්තදිම වීරක්ශ ොඩි මහතා. 
 

 

විගණන පරීක්ෂකවුන් බඳවා ගැනීනම් තරග 

විභාගය: ප්රතිලල 
கணக்கொய்வுப் பொிரசொதகர்கமள ஆட்ரசொோ்ப்புச் 

தசய்வதற்கொன ரபொட்டிப் பொீட்மச: தபறுரபறுகள்   
 COMPETITIVE EXAM FOR AUDIT EXAMINERS: RESULTS 

342/2020 

 

5. ගු අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා ෙහතා  - (ගු චන්දිෙ 

ීරරක්නකොඩි ෙහතා  නවනුව ) 
(ைொண்புைிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொபொ - ைொண்புைிகு சந்திை 

வீரக்தகொடி சொர்பொக) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa on behalf of the 
Hon. Chandima Weerakkody) 

අග්රාමාතය  සහ ුදදා් අමාතය, බුේධ් ාසන, ආැමි  හා 

සංසථ ෘති   ටයුතු අමාතය  සහ නාැරි  සංලර්ධ්න හා නිලාස 

අමාතයතුමාශැ්ත සූ  ප්ර ථනය - (2): 

(අ) (i) 2018/05/11 දින රජශේ ැටසේ පත්රශේ පළ  රන 
ලදා දාට්තවීමක් අනුල විැණන පරීක්ෂ  ශසේලශේ II 
ශශ්රේණියට විැණන පරීක්ෂ ලරු්ත බඳලා ැටනීම - 
2018  සඳහා විලෘත තරැ විභාැයක් 
පටලටතවූබලත; 

 (ii) එම තරැ විභාැය 2018 ඔක්ශතෝම්බර් 14, 20 සහ 
21 යන දිනලල  විභාැ මධ්යසථාාන කිහිපය දී 
පටලටතවූ බලත; 

 (iii) එකී තරැ විභාැශේ ප්රතිලල ශම් ලනශතක් නිකුත 
 ර ශනොමටති බලත; 

 (iv) එකී තරැ විභාැය පලතලා ශම් ලනවිට අවුරුදු 2ට 
ලටඩි  ාලයක් ඉක්මලා ශැොසථ සති බලත; 

 එතුමා දා්තශ්තදා? 

(ආ) (i) එකී විභාැශේ ප්රතිලල  ඩිනමි්ත නිකුත කිරීමට 
අල ය පියලර ැ්තශ්තදා; 

 (ii) එශසේ ප්රතිලල නිකුත කිරීශම්ත පසු සුදුසු ම් ලටූ 
අශේක්ෂ ය්තට අදාාළ පතවීම්  ඩිනමි්ත ප්රදාානය 
 ර්තශ්තදා;  

 ය්තන එතුමා ශමම සභාලට දා්තල්තශ්තදා? 

(ස) ශනො එශසේ නම්, ඒ ම්තදා?   
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පාර්ිශම්්තතුල 

பிரதை அமைச்சரும் நிதி அமைச்சரும் புத்தசொசன, சைய 

ைற்றும் கலொசொர அலுவல்கள் அமைச்சரும் நகர அபிவிருத்தி 

ைற்றும் வீடமைப்பு அமைச்சருைொனவமரக் ரகட்ட வினொ: 

(அ)  (i )   2018/05/11 ஆம் திகதிய அரசொங்க வர்த்தைொனப் 

பத்திொிமகயில் தவளியிடப்பட்ட அறிவித்தலுக்கு 

அமைய கணக்கொய்வுப் பொிரசொதகர் ரசமவயின் II 

ஆம் தரத்திற்கு கணக்கொய்வுப் பொிரசொதகர் 

ஆட்ரசொோ்ப்பு - 2018இற்கொன திறந்த ரபொட்டிப் 

பொீட்மச நடொத்தப்பட்டது என்பமதயும்; 

 (ii)   ரைற்படி ரபொட்டிப் பொீட்மச 2018 அக்ரடொபர் 

ைொதம் 14, 20 ைற்றும் 21 ஆம் திகதிகளில் சில 

பொீட்மச நிமலயங்களில்  நமடதபற்றன 

என்பமதயும்; 

 (iii) ரைற்படி ரபொட்டிப் பொீட்மசயின் தபறுரபறுகள் 

இதுவமர தவளியிடப்படவில்மல என்பமதயும்; 

 (iv )  ரைற்படி ரபொட்டிப் பொீட்மச நடொத்தப்பட்டு 

இதுவமர 2 வருடங்களுக்கும் ரைற்பட்ட    கொலம் 

கடந்துள்ளது  என்பமதயும்; 

 அவர் அறிவொரொ? 

(ஆ)  (i) ரைற்படி பொீட்மசயின் தபறுரபறுகமள 

துொிதைொக தவளியிடுவதற்கொன  நடவடிக்மககள் 

ரைற்தகொள்ளப்படுைொ என்பமதயும்; 

       (ii) அவ்வொறு தபறுரபறுகமள தவளியிட்ட பின்னர் 

தமகமை தபற்றுள்ள அரபட்சகர்களுக்கு உொிய 

நியைனங்கள் துொிதைொக வழங்கப்படுைொ 

என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(இ) இன்ரறல், ஏன்? 
 

asked the Prime Minister and Minister of Finance, 
Minister of Buddhasasana, Religious and Cultural Affairs 
and Minister of Urban Development and Housing: 

(a) Is he aware that- 

 (i) an open competitive examination was held 
for recruitment of Audit Examiners to 
Grade II of the Audit Examiners’ Service - 
2018 as per a notice published in the 
Government Gazette dated 11.05.2018; 

 (ii) the said competitive examination was held 
at several examination centres on 14th, 20th 
and 21st of October, 2018; 

 (iii) the results of that competitive examination 
have not been released up to now; and 

 (iv) over two years have lapsed since the 
holding of the said competitive 
examination? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) whether steps will be taken to release the 
results of the said examination speedily; and 

 (ii) whether appointments will be granted 
speedily to the candidates who have 
qualified, subsequent to the release of  the 
results in the said manner? 

(c)    If not, why? 

ගු නජොන්සන න් ප්රනාන් ග ෙහතා   
(ைொண்புைிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ැරු  ාානාය තුමනි, අග්රාමාතය  සහ ුදදා් අමාතය, 

බුේධ් ාසන, ආැමි  හා සංසථ ෘති   ටයුතු අමාතය  සහ 

නාැරි  සංලර්ධ්න හා නිලාස අමාතයතුමා ශලනුශල්ත මා එම 

ප්ර ථනයට පිළිතුර සභාගත*  රනලා. 
 

* සභානම්සය ෙත තබන ලද ිළිතුරර  
* சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட : 

* Answer tabled: 

(අ) (i) විලෘත තරැ විභාැයක් පලතලා සත. 

 (ii) විභාැය පලතලා සත. 

 (iii) විභාැ ප්රතිලල නිකුත  ර සත. 

 (iv) අදාාළ ශනොශේ. ශම් ලන විට ප්රතිලල නිකුත  ර සත. 

(ආ) (i) අදාාළ ශනොශේ. 

 (ii) පතවීම් ප්රදාානය කිරීම සඳහා දාටනටමත  ටයුතු ආරම්භ  ර 
සත. 

(ස) අදාාළ ශනොශේ. 

 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පාර්ිශම්්තතුශේ සථාාලර නිශයෝැ 27(2) යටශත ප්ර ථනය, ැරු 

සජිත ශප්රේමදාාස මහතා. 

 

නපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීනෙන් ඇසූ ප්රශ්නනය 
தனி அறிவித்தல் மூல வினொ 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
නකොවිඩ්-19 පාලනය කිරීෙ 

தகொவிட்-19ஐக் கட்டுப்படுத்தல்  
CONTROL OF COVID-19 

 

ගු සජිත් නප්රේෙදාස ෙහතා (විුද්ධා පාර්ශ්නවනේ 

නායකුරො)  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிரரைதொஸ - எதிர்க்கட்சி முதல்வர்) 

(The Hon. Sajith Premadasa - Leader of the Opposition) 
ැරු  ාානාය තුමනි, ශ ොවිඩ් - 19 ලසංැතය ශ්රී ලං ාල 

තුළ සාර්ා ල පාලනය කිරීමට  ටයුතු  ළ බලට උදාම් සනූ 

රජය, ඔක්ශතෝබර් මාසශේ සිට ශ ොවිඩ් - 19 ලසංැතය ශ්රී 

ලං ාශේ දිසථ්රික්  ැණනාලක් තුළ නටලත ලයාේත වීමත සමෙම 

එම අසාර්ා තලශේ ලැකීම ජනතාල ශලත පලරමි්ත සිටින බල 

ශපනී යික. ශ ොවිඩ් මර්දාන  ාර්ය සාධ්  බල ාය සතුළු රජශේ 

ශ ොවිඩ් මර්දාන ලටඩ පිළිශලශළේ වි ාල දුර්ලලතා  සහ රශේ 

ප්රුදඛ්තා හඳුනා ශනොැටනීශම් රජශේ අසාර්ා තලය නිසා ශමම 

තතතලය සති වූ බල ශනොපිළිැ්තනා රජයට, මිනුල්තශැොඩ 

 ර්මා්තත ාලාල ශලත ශ ොවිඩ් ෛලරසය පටමිණි ආ ාරය 

පිළිබඳල තලමත නිල ප්ර ා යක් කිරීමට ශනොහටකි වී සත. 

ෛලදාය ක්ශෂේත්රශේ විශ ේෂඥය්ත ශ ොවිඩ් මර්දාන 

ලටඩසටහනි්ත ඉලත කිරීම, සථාාපිතල තිූ නිශරෝධ්ායන ක්රියාලිය 

සම්පූර්ණශය්ත ිහි් තතතලය  පලතලාශැන යෑම, PCR 

පරීක්ෂණ ධ්ාරිතාල ලටඩි කිරීමට සහ තාක්ෂණය නිසි පරිදි හඳු්තලා 

දීමට  ටයුතු ශනොකිරීම සතුළු  ටයුතු රැසකි්ත රජය සිය ලැකීම 

පටහටර හටර සත. ශම් ලනවිට, ශ ොවිඩ් - 19 ආසාදිත බලට තහවුරු 

වී ශරෝහ්ැතල සිටින, ශරෝැ ලක්ෂණ ශනොශප්තලන ශරෝගි්ත 
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PCR පරීක්ෂණයක් සිදු කිරීමකි්ත ශතොරල නිශලසථ ශලත යටවීමට 

සිදුල සතශත දා රජය ශමශසේ නිසි සටලසුමකි්ත ශතොරල  ටයුතු 

කිරීම නිසාය. 

ැරු  ාානාය තුමනි, ශමම ශ ොවිඩ් - 19 ශරෝැය සමෙ 

තලත අවුරුදු ශදා   පමණ  ාලයක් ජීලත වීමට සිදුවිය හටකි බල 

ශලෝ  ශසෞඛ්ය සංවිධ්ානය විසි්ත ප්ර ා යක් සිදු  ර ති ශබනලා. ඒ 

අනුල, ශබොශහෝ රටල් දාටනටමත ශ ොවිඩ් ශරෝැ නිලාරණ ක්රම 

සහ ප්රති ාර ක්රම සිය රටලලට හඳු්තලා දීමට  ටයුතු  රමි්ත 

සිටිනලා. දාටනට චීනය, ජර්මනිය, සශමරි ාල, එක්සත රාජධ්ානිය, 

රුසියාල ලටනි රටල් ශ ොවිඩ් සඳහා භාවිත  ළ හටකි එ්තනත 

සම්බ්තධ්ශය්ත සායනි  පරීක්ෂණ  ටයුතු සිදු  රමි්ත සිටින 

අතර, ඔක්සථ ර්ඩ් වි ථලවිදායාලය විසි්ත නිපදාලා සති එ්තනත 

සියයට 70  සාර්ා  මේටම  පලතින බලත, Pfizer සහ 

Moderna යන සශමරි ානු සමාැම් විසි්ත නිපදාලා සති එ්තනත 

සියයට 95  සාර්ා  මේටම  පලතින බලත ලාර්තා ශලනලා. ශම් 

ලනවිටත එංැල්තතය, ඕසථශේියාල සතුළු රටල් රැස  ශ ොවිඩ් 

එ්තනත මාත්රා මිියන ැණනි්ත සණවුම්  ර තිශබනලා. නුදත, 

ශමම එ්තනත ශ්රී ලං ාලට ලබා ැටනීමට රජශේ කිසිදු ූ දාානමක් 

ශනොමටති බල රජය විසි්ත ඒ පිළිබඳ කිසිදු සඳහනක් අය ලටය 

ශයෝජනා මඟි්ත ඉදිරිපත ශනොකිරීශම්තම පටහටදිි ශලනලා. 

ශරෝහ්ලල පහසු ම් ලටඩිදියුණු කිරීම සහ PCR පරීක්ෂණ 

ධ්ාරිතාල ලටඩි කිරීම ශම්තම එ්තනත සඳහා අල ය සණවුම් සිදු 

කිරීම තුළි්ත ශ ොවිඩ් පාලනය  රමි්ත සිය ජනතාල ආරක්ෂා 

කිරීමට ශලනත රටල්  ටයුතු  රනු ලබන අලසථාාල , 

මටතිලරණය සහ ආණ්ඩුක්රම ලයලසථාා සංශ ෝධ්න හරහා සිය බලය 

තහවුරු  ර ැටනීමටත, ශ ොවිඩ් අලදාානම ශනොසල ා හටරීශම්ත 

ජනතාල බරපතළ අලදාානම ට සදා දාටමීමටත ශ්රී ලං ාශේ රජය 

 ටයුතු  රමි්ත සි ටිනලා. 

ැරු  ාානාය තුමනි, ශ ොවිඩ් පාලනය කිරීම ශමම 

අලසථාාශේ පලතින ලඩාතම ජාති  ලටදාැත මකි්ත යුත  රුණක් 

ලන බටවි්ත, පහත සඳහ්ත ප්ර ථන සඳහා නි ථචිත පිළිතුරු හා 

පටහටදිි කිරීම් රජශය්ත බලාශපොශරොතතු ශලනලා.  

1. දාටනට රජශේ ශරෝහ්ලල PCR ය්තත්ර, ventilators සහ දාටඩි 
සත ාර ඒ   සඳ්ත  ශ ොපමණ සංඛ්යාලක් තිශබ්දා? 
ශ ොවිඩ් ලසංැතය ශමරට ලාර්තා වීශම්ත පසුල රජශේ 
ශරෝහ් පේධ්තියට එක්  ර තිශබන ලදා PCR ය්තත්ර, 
ventilators සහ දාටඩි සත ාර ඒ   සඳ්ත සංඛ්යාල 
පිළිශලළි්ත    විශේ  ආධ්ාරලි්ත ලබාදු්ත ප්රමාණය 
ශ ොපමණදා? රජශේ ුදදා් ලටය කිරීශම්ත නිර්මාණය වුණු 
ශේල් ශ ොපමණදා? එම සංඛ්යාල  ප්රමාණලත බල රජය 
ප්ර ා   ර්තශ්තදා? ශනො එශසේ නම් අල ය ප්රමාණය ලබා 
ැටනීමට  ටයුතු ශනො ර්තශ්ත ම්තදා? 

2. ශ ොවිඩ් ලසංැතය ශමරට ලාර්තා වීශම්ත පසුල රජශේ 
ශරෝහ් පේධ්තියට එක්  රන ලදා PCR ය්තත්ර,  ventilators 
සහ දාටඩි සත ාර ඒ   සඳ්ත සංඛ්යාලි්ත, ප්රදාාන  ශලස 
ලටබුණු සංඛ්යාල ශ ොපමණදා? රජය විසි්ත මිලදී ැත 
ප්රමාණය  ශ ොපමණදා? 

3. දාටනට රජශේ ශරෝහ්ලල දින ට  රනු ලබන PCR 
පරීක්ෂණ සංඛ්යාල ශ ොපමණදා? එම PCR පරීක්ෂණයක් 
සඳහා ශ තරම්  ාලයක් ැතශේදා? PCR පරීක්ෂණ ඊට 
ලඩා ඉතා ශ ටි  ාලයකි්ත සිදුකිරීමට හටකි තාක්ෂණයක් 
පිළිබඳ රජය දාටනුලතදා? දාටනුලත නම් ශම් ලනශතක් එම 
ය්තත්ර ශැන ඒමට  ටයුතු ශනො ශළේ ම්තදා? 

4. ශ ොවිඩ් අරුදදාල භාවිතශය්ත ශහෝ ශලෝ  බටංකුල සහ 
ශලෝ  ශසෞඛ්ය සංවිධ්ානය ලටනි ජාතය්තතර ආයතන ලබා 

දී තිූ ආධ්ාර භාවිතශය්ත අශප්රේ්  මස සිට ශම් දාක්ලා 
 ාලය තුළ එම තාක්ෂණය ශමරටට ශැන ඒමට  ටයුතු 
 රනු ලටබුශේ නම් දින ට PCR පරීක්ෂණ ලටඩි 
ප්රමාණයක් සිදු රැත හටකිල තිූ නුදත, එශසේ ශනොකිරීම 
රජශේ අසාර්ා තලයක් බල ශනොපිළිැ්තශ්තදා? එශසේ 
පිළිශනොැ්තශ්ත නම් ඒ සඳහා ශහේතු  ලශර්දා? 

5. දින ට  රනු ලබන PCR පරීක්ෂණ සංඛ්යාල ප්රමාණලත 
ශනොලන නිසා රජය විසි්ත ක්ෂණි  ප්රතිශේහ ජන  
පරීක්ෂණ - Rapid Antigen Tests - ලටනි නිරලදායතාශල්ත  
අඩු පරීක්ෂණ ශයොදාාැටනීමට  ටයුතු  රමි්ත සිටී. 
ක්ෂණි  ප්රතිශේහ ජන  පරීක්ෂණ  ේටල ලක්ෂයක් 
ශලෝ  ශසෞඛ්ය සංවිධ්ානය ශලති්ත ප්රදාානයක් ශලස 
ලටබුණු බල රජය පලසන අතර, ශපෞේැි  සමාැමක් 
විසි්ත දා පරීක්ෂණ  ේටල ශතොැයක් ශැ්තලා තිශබ්. රජය 
විසි්ත ශමම  ේටල භාවිතශ ොට ක්ෂණි  ප්රතිශේහ ජන  
පරීක්ෂණ කිරීම ආරම්භ  ර තිශබ්දා? එශසේ නම්, ශම් දාක්ලා 
පරීක්ෂණ ශ ොපමණ සංඛ්යාලක් සිදු  ර සතදා? 

6. ඉහත ප්රතිශේහ ජන  පරීක්ෂාලට අමතරල ප්රතිශේහ 
පරීක්ෂණ - antibody tests - ආරම්භ කිරීම මඟි්ත ශරෝැශේ 
පටතිරීම අධ්යයනය ශ ොට සමසථතයක් ශලස රශේ ශරෝැ 
ලයාේතිය පාලනය කිරීශම් ක්රමශේදාය දාටනට රජය විසි්ත 
ආරම්භ  ර තිශබ්දා? එශසේ නම්, එශසේ  ර සති පරීක්ෂණ 
සංඛ්යාල ශ ොපමණදා? ශනොඑශසේ නම්, එශසේ පරීක්ෂණ 
ආරම්භ  ර නටතශත ම්තදා? 

7.  ශ ොවිඩ් - 19 ශලනුශල්ත නිපදාලනු ලබන එ්තනත ලබා 
ැටනීමට 2021 සඳහා ඉදිරිපත  ර සති අය ලටශයහි 
ප්රමාණලත ප්රතිපාදානයක් ශල්ත  ර සති බලක් 
ශනොශපශ්ත. ඒ සඳහා රජශේ ූ දාානම පිළිබඳල ශමම ැරු 
සභාල දාටනුලත  ර්තශ්තදා? ශනොඑශසේ නම් ඒ ම්තදා? 

8. ශ ොවිඩ් ශදාලටනි රැ්ල ආරම්භ වූ ඔක්ශතෝබර් මස ුද් 
භාැශේ තටනි්ත තටන ශරෝගී්ත ලාර්තා වූ අතර, ඊට ශපර 
මාස කිහිපය  සිටම ශරෝැය පටතිරී තිූ බල එික්ත ශපනී 
යන  රුණක් වුලත, රජය විසි්ත ඒ කිසිදු ශතොරතුරක් 
නිරාලරණය  ර ශනොමටත. ශ ොවිඩ් ශදාලටනි රැ්ශ් 
ආරම්භය ශලස දාටනට හඳු්තලනු ලබන මිනුල්තශැොඩ 
ශපොකුර ශලත ශ ොශරෝනා ලිකරසය පටමිණි ආ ාරය රජය 
විසි්ත හඳුනාශැන තිශබ්දා? එශසේ නම්, ඒ පිළිබඳල ශමම 
ැරු සභාල දාටනුලත  ර්තශ්තදා?  

 අලසාන ල ශය්ත, අශේ ුදජිබර් රුවමා්ත ම්තත්රීතුමා සූ  
ආ ාරයට, ශ ොවිඩ් නිසා විපතට පත ලන අඩු ආදාායම්ලාභි 
දුේපත ජනතාලශේ ආදාාහන  ටයුතු කිරීශම් ලැකීම රජය 
භාර ැ්තනලාදා,  නටේදා කියන  ාරණයත මම එතුමියශැ්ත 
අහ්තන  ටමටතිික. 

 
ගු පවිත්රානද්වි වන්ියයරචිික ෙහත්මිය (නසෞඛ්ය 

අොතයුරමිය) 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) பவித்ரொரதவி வன்னிஆரச்சி - சுகொதொர 

அமைச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi - Minister of 
Health) 

ැරු  ාානාය තුමනි, එතුමාශේ පළුදශලනි ප්ර ථනයට පිළිතුර 

ශමශසේ ය. 

1. (i) දාටනට රජශේ ශරෝහ්ලල PCR ය්තත්ර 34ක්දා, 
ventilators 1,020ක්දා, දාටඩි  සත ාර ඒ   සඳ්ත 
704ක් දා තිශබ්. 

 (ii) ශ ොවිඩ් ලසංැතය ශමරට ලාර්තාවීශම්ත පසුල 
රජශේ ශරෝහ්ලලට PCR ය්තත්ර 25ක්දා, mobile 
ventilators  220ක්දා, දාටඩි සත ාර ඒ   සඳ්ත 
)1ක්දා එ තු  ර සත. 
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පාර්ිශම්්තතුල 

(iii) PCR පරීක්ෂණ සඳහා ශම් ලන විට ශ්රී ලං ල තුළ 
මධ්යසථාාන 25ක්, ය්තත්ර 34ක් සථාාපිත  ර සත. එම 
සංඛ්යාල දාටනට ශරෝගි සත ාර  ශසේලාල  ළමනා රණය 
 ර ැටනීමට ප්රමාණලත ලන අතර, ඉදිරිශේ දී  එම සංඛ්යාල  
ලටඩි ර ැටනීම සඳහා රජශේ මටදිහතවීශම්ත ශලෝ  
බටංකුල, ආසියානු සංලර්ධ්න බටංකුල ආදී  ආයතන හරහා 
මූලය ප්රතිපාදාන ශල්ත  ර ැටනීශම්ත රජශේ ශරෝහ්ලල 
අුති්ත PCR පරීක්ෂණාැාර ඉදිකිරීම සඳහාත පියලර 
ැනිමි්ත පලතී. 

 එශම්තම, තලදුරටත හඳුනාැත දාටඩි සත ාර  ඒ   
දියුණු කිරීම හා ශ ොවිඩ් ශරෝැය සඳහා ූ දාානම් කිරීම 
 රශැන යනු ලබික.  

2. ශ ොවිඩ් 19 ලසංැතය ශමරට ලාර්තා වීශම්ත පසුල රජශේ 
ශරෝහ්ලලට එක්  රන ලදා PCR ය්තත්ර සංඛ්යාල 25ක් 
ශේ. ඒ අතරි්ත ය්තත්ර 11  ප්රමාණය ශසෞඛ්ය 
අමාතයාං යට අනුබේධිත ලයාපෘති  ලන ආසියානු 
සංලර්ධ්න බටංකුශේ අරුදදාි්ත ලබාශැන සත. ඊට 
අමතරල විශේ  ආයතන හා ශේශීය ආයතනලල පරිතයාැ  
ශලස PCR ය්තත්ර 14ක් සථාාපනය  ර සත. 

 එ ශම්තම ශරෝැය ලාර්තා වීශම්ත අනතුරුල ventilators 
220ක්දා, දාටඩි සත ාර ඒ   සඳ්ත )1ක්දා,   රජශේ 
ශරෝහ් පේධ්තියට එ තු  ර සත. ඒ අතරි්ත ප්රදාාන  
ල ශය්ත mobile ventilators 200ක්දා, දාටඩි සත ාර ඒ   
සඳ්ත 20ක්දා ශමරටට ලටබී සත.  

3. මවිසි්ත  ි්ත කියූ පරිදි දාටනට රජශේ ශරෝහ්ලල දින ට 
PCR පරීක්ෂණ 11,000ක් පමණ සිදු  රන අතර එම PCR 
පරීක්ෂණයක් සඳහා දාළ ල ශය්ත පටය )  පමණ  ාලයක් 
ැත ශේ. PCR පරීක්ෂණ ශ ටි  ාලයකි්ත සිදු කිරීමට 
හටකි තාක්ෂණය පිළිබඳල රජය දාටනුලත අතර, ඒ සඳහා 
විශ ේෂශය්තම උපශයෝගි ලන මිනිසථ ශ්රමය අලම ල ශය්ත 
භාවිත ලන ශරොශබෝ අත සහිත සථලයංීය - automated 
extractors with robotic arms - ය්තත්ර 1)ක් ශම් ලන විටත 
රජශේ ශරෝහ්ලල PCR පරීක්ෂණාැාරලල සථාාපනය  ර 
සත. ඊට අමතරල, ුද්ශ්රියාල මූි  ශරෝහලට                     
හා  ටුනාය  අ්තතර්ජාති  ගුල්තශතොටුපශළහි 
පරීක්ෂණාැාරය තුළ සති අධිධ්ාරිතාලක් සහිත සම්පූර්ණ 
ල ශය්ත සථලයංීය - high-throughput fully automated - 
ය්තත්ර 2ක් සථාාපනය  ර සත. 

4. ශ ොවිඩ් - 19 අරුදදා් භාවිතශය්ත හා ශලෝ  බටංකුල හා 
ශලෝ  ශසෞඛ්ය සංවිධ්ානය ලටනි ආයතන ලබාදු්ත ආධ්ාර 
භාවිතශය්ත අශප්රේ්  මස සිට ශම් දාක්ලා අල ය තාක්ෂණය 
ශමරටට ශැන ඒමටත, PCR පරීක්ෂණ සඳහා අල ය 
පරීක්ෂණ  ේටල - test kits - ලබා ැටනීමටත  ටයුතු 
කිරීශම්ත PCR පරීක්ෂණ ලටඩි ප්රමාණයක් සිදු ර ැටනීමට 
රජය ඉතා  ාර්යක්ෂම ලටඩපිළිශලළක් අනුැමනය  ර 
තිශබ්. 2020 මාර්තු මස ලන විට 300  පමණ වූ දින  PCR 
පරීක්ෂණ ධ්ාරිතාල ශම් ලන විට 11,000  ප්රමාණය ට 
ශැන ඒමට රජශේ ශරෝහ්ලලට හටකියාල ලටබී සත. 

5. ශලෝ  ශසෞඛ්ය සංවිධ්ානය මඟි්ත අනුමත  රන පරීක්ෂණ 
ක්රමශේදායක් ලන ක්ෂණි  ප්රතිශේහ පරීක්ෂණ - Rapid 
Antigen Test - ක්රමශේදාය ශලෝ ශේ දියුණු රටලල සහ 
ශලෝ  ශසෞඛ්ය සංවිධ්ානශේ විදායාතම  සාධ්  මත 
පදානම්ල හා එයට සමැාමීල ශ්රී ලං ාශේ ශ ොවිඩ් - 19  
ලසංැත තතතලය පාලනය කිරීම සඳහා ශසෞඛ්ය පේධ්තියට 
ශම් ලන විටත හඳු්තලා දී සත. 

  එම පරීක්ෂණ සිදු කිරීම විේලත මණ්ඩලයක් මඟි්ත 
සාදාන ලදා මාර්ශැෝපශේ  යටශත ක්රියාතම  කිරීම ශම් දිනලල 
ආරම්භ  ර සති අතර, පරීක්ෂණ 4,000ක් පමණ ශම් දාක්ලා 
සිදු ර සත. මීට අමතරල ශපෞේැි  සමාැමක් විසි්තදා ඔවු්තට 
ලටබී සති ආනයන බලපත්ර අනුල  ප්රමාණයක් සනවුම්  ර සත.  

6. ශරෝැ ලක්ෂණ සහිත සතටම් ශරෝගි්ත සුල වූ පසු 
ශරෝහි්ත නිදාහසථ කිරීම සඳහා තීරණ ැටනීශම්දී ප්රතිශේහ 
පරීක්ෂාල එම ශරෝගී්තට ප්රති ාර  රන  විශ ේෂඥ 
ෛලදායලරු්තශේ අල යතාල මත සිදු රනු ලටශබ්. ශමයට 
අමතරල සතටම් විට ය ශමකු ශමම ශරෝැශය්ත ශපර දී 
ආසාදානය වී තිශබ්දාටික ලසංැත විදායාතම ල තීරණය 
කිරීම සඳහා ප්රතිශේහ පරීක්ෂාල සිදු  රනු ලටශබ්.  

 එශහත, රට තුළ ශරෝැය ලයාේත වීම අධ්යයනය කිරීම 
සඳහා ප්රතිශේහ පරීක්ෂාල  අල යතාල ලසංැත ශරෝැ 
විදායාඥය්ත විසි්ත ශම් දාක්ලා ශප්තලා දී ශනොමටත. ශ ොවිඩ් 
ශරෝැ පාලනය සඳහා සියු තීරණ ැනු ලබ්තශ්ත එම 
විෂය සම්බ්තධ් විදායාඥ දාටනුම සති ලසංැත ශරෝැ 
විදායාඥය්තශේ නිර්ශේ  මත බටවි්ත ඔවු්ත විසි්ත ශමම 
පරීක්ෂණශේ අල යතාල දාටනුම් දු්ත ලහාම ප්රතිශේහ 
පරීක්ෂණ අල ය ප්රමාණශය්ත සිදු කිරීම සඳහා අල ය 
පහසු ම්දා සලසා සත.  

7.  එ්තනත අතහදාා බටලීම සඳහා සිදු  රන ලදා සා ච්ඡා 
ආරම්භශේ සිටම අප රට ඒ පිළිබඳල සුපරීක්ෂා ාරිල පසු වූ 
බටවි්ත ුද් අලධිශේදීම වි ාලතම එ්තනත සටපයුම් 
යා්තත්රණයක් ලන ශ ොලටක්සථ - COVAX - මඟි්ත පලතලා 
ශැන යනු ලබන එ්තනත ලටඩසටහනට අපිදා සතුළත 
වූශලුද.  COVAX යා්තත්රණය ශලෝ  ශසෞඛ්ය 
සංවිධ්ානශේ තාක්ෂණි  සහාය සතිල, එනම් එ්තනත සහ 
ප්රති ක්ති රණය පිළිබඳ ශැෝලීය ස්තධ්ානශේ - Gavi - 
ඒ ාබේධ් ක්රියා ාරිතලශය්ත පලතින යා්තත්රණයකි.  

ඒ අනුල, එ්තනත නිකුත  ළ ලහාම එය ශ්රී ලං ාලට ලබා ැත 

හටකි ලනු සති අතර, පළුද ලටශේ දීම අපශේ ජනැහනශය්ත 

සියයට 20 ට එනම්, මිියන 4.2  ජනතාල ට ශමමඟි්ත 

එ්තනත ලටබීමට නියමිතය. ශමහිදී අලධ්ාරණය  ළ යුතු  රුණ 

ල්තශ්ත, තලමත එ්තනත අතහදාා බටලීම් 3ලන සායනි  අදියශර් 

සති බල හා තලමත එය නිපදාවීම සඳහා අලසරය ලබ්තශ්ත 

 ලදාාදා ය්තන කිසිශලකු ශනොදා්තනා බලය. එය නිකුත  ළ පසු 

සිදු  ළ යුතු දාෑ පිළිබඳල අප අමාතයාං ය ශපර ූ දාානමි්ත පසුශේ. 

ශ ොවිඩ්-19 එ්තනත සඳහා අපි ජාති  සම්බ්තධී රණ  මිටුලක් 

පිහිටුලා සතශතුද.  එම  මිටුල යටශත තාක්ෂණි  අනු මිටු 3ක් 

පිහිටුලා සත. එනම්, 

1. එ්තනත සඳහා ඉලක්   ණ්ඩායම හඳුනා ැටනීම හා 
පුුදඛ්තාල  ලබා දීම. 

2. සීතදාාමය නඩතතු කිරීම සහ සටපයුම්  ටයුතු. 

3. පිරිලටය සහ ක්රියාතම  කිරීම. 

ඒ අනුල තලමත නි ථචිත දිනයක් ශනොමටති එ්තනත රණය 

සඳහා අප අමාතයාං ය දාටඩි අලධ්ානයක් ශයොුද  ර සත. ශ්රී 

ලං ාල දාටනට පලතින ප්රති ක්ති රණ ක්රියාලිය ඉතා ශහොන්්ත 

සිදු  රන රටක් ල ශය්ත රට තුළ ඉතා ශහොඳ ජාලයක් සති 

බටවි්ත ශමම එ්තනතදා අනුමත වූ පසුල  සාර්ා ල ක්රියාතම  

කිරීශම් හටකියාල සත. 

8. 2020 අශැෝසථතු මස 02 දින සිට ඔක්ශතෝබර් මස 03 දාක්ලා 
 ාල පරාසය තුළ කිසිදු ශ ොවිඩ්-19 ශරෝගිශයකු සමාජය 
තුළි්ත ලාර්තා වී නටත. ඒ  ාලය තුළ සමාජශේ අහඹු PCR 
පරීක්ෂණ වි ාල ල ශය්ත සිදු  ළදා කිසිදු ශරෝගිශයකු 
ලාර්තා වූශේ නටත.  

එශම්තම, මිනුල්තශැොඩ ශපොකුර ලාර්තා වූ බ්රට්තඩික්සථ 

 ර්මා්තත ාලාශේ  ශරෝගියාට එම ශරෝැය සම්ශප්රේෂණය වූ 

ආ ාරය පිළිබඳල පුළු් පරීක්ෂණයක්  රන ශලස ැරු 

නීතිපතිතුමා විසි්ත ශපොිසථපතිතුමාට දා්තලා තිශබනලා.  එම 

පරීක්ෂණය ශපොිසථපතිතුමා විසි්ත අපරාධ් පරීක්ෂණ 

395 396 

[ැරු  පවිත්රාශේවි ල්තනිආරච්චි මහතමිය මහතා] 
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ශදාපාර්තශම්්තතුලට දාටනුම් දී තිශබනලා. අපරාධ් පරීක්ෂණ 

ශදාපාර්තශම්්තතුශල්ත ඒ සම්බ්තධ්ශය්ත මූි  පරීක්ෂණයක් 

 රලා ඒ  ලාර්තාල ැරු නීතිපතිතුමාට ලබා දීලා තිශබනලා. නුදත 

ඒ පරීක්ෂණය තලදුරටත ුදි  පරීක්ෂණයක් පමණික. පුළු් 

පරීක්ෂණ ලාර්තාල ලටබුණු පසු ශම් ැරු සභාලට ඉදිරිපත කිරීමට 

බලාශපොශරොතතු ශලනලා.  

ඒ ලාශේම, ුදජිබුර් රුවමා්ත මටතිතුමා අහපු ප්ර ථනයටත මම 

පිළිතුරු ශදා්තනම්.  ශ ොවිඩ් මරණයක් සිදු වුණාම මිනී ශපේටි 

ආදිය ශසොයා ැටනීමට ඒ පවුශ් අය තමික  ටයුතු  ර්තශ්ත. 

ඒ ට ඔවු්තට හටකියාලක් නටතනම් අපි ඒ සම්බ්තධ්ශය්ත 

ශනොශයකුත අං ලලට  ාා  රලා,  donorsලාට  ාා  රලා ඒලා 

ශසොයලා ශදානලා. එශහම තමික ශ ශර්තශ්ත. ඒ ආදාාහන  ටයුතු 

 රනශ ොට, එම මිනී ශපේටිය ශ ොශහ්තදා ැ්තශ්ත කියලා දාටනට 

එම පවුශ් අය තමික තීරණය  ර්තශ්ත. ඔවු්ත තමික එය 

ශතෝරලා ශදා්තශ්ත. සථතුතිික.  

 
ගු සජිත් නප්රේෙදාස ෙහතා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிரரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ැරු  ාානාය තුමනි, අය ලටය  ාර  සභා අලසථාාශේ 

විලාදායට ප්රශේ  ල්තනට ශපර,  ශබොශහොම සංශේදී සහ බරපතළ 

 ාරණාලක් ැටන කිය්තන ඔබතුමාශැ්ත අලසථාාලක් ඉ්ලා 

සිටිනලා.  

සමාජ මාධ්ය තුළි්ත ඊශේ අපි දාටක් ා, ආයතනය  ශසේලය 

 රන  ා්තතාල ට එම ආයතනශේ ප්රධ්ානියා ඉතා අමානුීයය 

අ්තදාමි්ත මටර ප්රහාරයක් එ්ල  රන ආ ාරය. පක්ෂ, විපක්ෂ 

ශේදායකි්ත ශතොරල ශමම ැරු සභාශේ අපි හටශමෝම ඒ නි්තදිත, 

පහත, නීම ප්රහාරය ශහළා දාටකිය යුතුික. මම ශම් සම්බ්තධ්ශය්ත 

ැරු මම් රාජපක්ෂ මටතිතුමාශේ අලධ්ානය ශයොුද  රල්තන 

 ටමටතිික. එම  ා්තතාලට එම නි්තදිත ප්රහාරය එ්ල වුශණ් 

බසථනාහිර පළාත මාර්ැ සංලර්ධ්න අධි ාරිශේ උඩුැම්ශපොළ 

 ාර්යාලශේදීික. ැරු ශජෝතසථට්ත ප්රනා්තදු සමතිතුමාත ශම් ැරු 

සභාශේ සිටින ශමොශහොශත මම ශම් ැටන කියන එ  ශහොඳික. 

ශජෝතසථට්ත ප්රනා්තදු සමතිතුමනි, මම දා්තනලා, PRDA එ  

තිශබ්තශ්ත ඔබතුමාශේ අමාතයාං ය යටශත  ශනොලන බල. 

නුදත ඔබතුමා තමික, මහාමාර්ැ  ටබිනේ අමාතයලරයා. එම මටර 

ප්රහාරය එ්ල  ළ ඒ නි්තදිත පුේැලයාට විරුේධ්ල ලහාම නීතිමය 

 ටයුතු  ර්තන කියාත, ඔුවට නීතිය යටශත ලබා දිය හටකි 

උපරිම දාඬුලම ලබා ශදා්තන කියාත මම ඉ්ලා සිටිනලා. ඒ ලාශේම 

හිංසනයට පත වුණු එම  ා්තතාලට ලබා දිය යුතු රැ ලරණය, 

ආරක්ෂාල ලබා ශදා්තන කියාත මම ඉ්ලීමක්  රනලා.  

ශමතටනදී පක්ෂ ශේ පාලනයක් නටහට; ආණ්ඩුශේදා, 

විපක්ෂශේදා කියා ශේදායක්  නටහට. ශමම ප්ර ථනශය්ත උේැත ලන 

 රුණ, ඒ කිය්තශ්ත තම්ත ශසේලය  රන සථාානශේ දී අශේ රශේ 

 ා්තතා පරපුර ලක්ලන හිංසනය ලළක්ල්තන ශමම ැරු සභාශේ 

ඉ්තන අපි සියුශදානාම එ තු ශලලා ඉතා ඉක්මනි්ත දාටඩි නීති රීති 

ශැශන්තන ඕනෑ. ඒ සඳහා සමගි ජනබලශේැශේ අපි විපක්ෂය  

හටටියට උපරිම සහාය ලබා ශදානලා.  මාර්ැ ක්ශෂේත්රය භාර අශේ 

අමාතයතුමාටත, මම් රාජපක්ෂ සමතිතුමාටත මම නටලත 

නටලතත අලධ්ාරණය  රනලා, ශම් පුේැලයාට විරුේධ්ල ැත හටකි 

උපරිම ක්රියාමාර්ැ ශැන, ශම් රශේ   ා්තතාලට  ලටඩබිශම් - 
workplace එශක් - රැ ලරණය ලබා ශදා්තන අල ය නීති ප්රතිපාදාන 

අුති්ත ශැන ඒම සඳහා  ඉතා ඉක්මනි්ත  ටයුතු  ර්තන කියලා. 

සමගි ජනබලශේැය ල ශය්ත ඒ සඳහා පූර්ණ සහාය  ලබා ශදා්තන 

අපි ලෑසථතිික. 

ගු ියෙල් ලාන්සා ෙහතා (ග්රාමීය ය ොර්ග හා අවනශ්ේෂ 

යි,තල පහසුකම් රාජය අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு நிைல் லொன்சொ - கிரொைிய வீதிகள் ைற்றும் ஏமனய 

உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் இரொஜொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. Nimal Lanza - State Minister of Rural Roads and 
Other Infrastructure)  

ැරු  ාානාය තුමනි, බසථනාහිර පළාත සභාශේ හිටපු 

සමතිලරයකු ල ශය්ත මම ැරු විපක්ෂ නාය තුමා මතු  ළ 

 ාරණාලට උතතරයක් ශදා්තන ඕනෑ. ැරු විපක්ෂ නාය තුමනි, 

ඔබතුමා කිේලා ලාශේ, ශමම සිේධිය බසථනාහිර පළාත මාර්ැ 

සංලර්ධ්න අධි ාරිශේ උඩුැම්ශපොළ  ාර්යාලශේ තමික සිේධ් 

ශලලා තිශය්තශ්ත. රජයක් විධියට අපි සියුශදානා එම සිදුවීම 

ශහළා දාකිනලා. ශමො දා,  ා්තතාල්තට හිරිහටර කිරීම අපි  වුරුත 

අනුමත  ර්තශ්ත නටහට. ඊශේ ශලේදීම ඒ සම්බ්තධ්ශය්ත ැරු 

ආණ්ඩු ාරතුමා, ප්රධ්ාන අමාතයතුමිය  හා මාර්ැ සංලර්ධ්න 

අධි ාරිශේ ැරු සභාපතිතුමා දාටනුලත  ළා. අදා උශේ ලනවිට එම 

ප්රධ්ාන ඉංජිශ්තරුලරයාශේ ශසේලය අතහිටුලලා, ශම් ශලේදී ඒ 

පිළිබඳල පූර්ණ පරීක්ෂණයක් සිදු ශලනලා.  ා්තතාල්තට හිරිහටර 

 ළාම  එය විභාැ  ර්තන ශපොලීසියට පටමිණි්ලක් ඕනෑ නටහට. 

ශපොිසථපතිතුමාශැනුත අපි ඉ්ලා සිටිනලා, එම  ා්තතාල  අදාාළ 

පටමිණි්ල දාටම්මත, නටතත සයට සිදු වුණු ශම් ශේ පිළිබඳල 

පරීක්ෂණය  ර්තන පුළුල්ත නිසා, එම පරීක්ෂණය  ර්තන 

කියලා.   

සමසථත  ා්තතාල්ත ආරක්ෂා කිරීම සහ ඒ අයශේ 

සුරක්ෂිතභාලය සති කිරීම සඳහා ැත හටකි  ක්රියාමාර්ැ සිය්ල 

ඉතා ඉක්මනි්ත අපි ැ්තනලා කියන එ ත මම ප්ර ා    රනලා. 

දාට්ත message එ ක් සවි්ලා තිශබනලා, පහර දු්ත ඒ ප්රධ්ාන 

ඉංජිශ්තරුලරයා  ශම් ශලේදී ශ්රී ලං ා ශපොලීසිය විසි්ත 

අතඅඩංගුලට ශැන, නීතිය ක්රියාතම   රනලා කියලා.   

 

ගු සජිත් නප්රේෙදාස ෙහතා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிரரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ැරු  ාානාය තුමනි, ැරු නිම් ලා්තසා මටතිතුමා ප්ර ා  

 ළා, "ප්රධ්ාන අමාතයතුමිය" කියලා. ප්රධ්ාන අමාතයතුමියක් 

නටහට. ඔබතුමා එය නිලටරදි  රැ්තන ඕනෑ, ැරු රාජය 

සමතිතුමනි.   

 

ගු නරෝහිණි කුොරි විනේරත්න ෙහත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) ரரொஹினி குைொொி விரஜரத்ன)  

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

Sir, I rise to a point of Order.  

ැරු  ාානාය තුමනි, මූලාසනශේ ලාඩි වී මම පක්ෂග්රාහීල 

 ටයුතු  ළා කියලා ඊශේ මම ශම් ැරු සභාශේ ශනොසිටි 

ශලලාල  ැරු ඩිලා්ත ශපශර්රා  ම්තත්රීතුමා  ළ ප්ර ා යක් 

සම්බ්තධ්ශය්ත තමික මම ශම් රීති ප්ර ථනය මතු  ර්තශ්ත. 

ශම් පුටුශේ ලාඩිශලන සියුශදානා ශලනුශල්ත තමික මම ඒ 

ශලලාශේ  ාා  ර්තශ්ත.  ශම් ැරු සභාශේ සිටින ම්තත්රීලරු්ත 

225 ශදානාටම රීති ප්ර ථන මතු  ර්තන පුළුල්ත. එය එතුම්තලාට 

ලටබී තිශබන ලරප්රසාදායක්. එම මතු කිරීම තුළ, එය රීති ප්ර ථනයක් 

දා, ශනොශේදා ය්තන සල ා බටලීම සඳහා එය  නටඟූ ම්තත්රීලරයාට 

අලසථාාලක් දීමට මූලාසනයට ලැකීමක් තිශබනලා. එය රීති 

ප්ර ථනයක් ශනොශලික නම්, මූලාසනශේ සිටින ශ නාට එය 

ප්රතික්ශෂේප කිරීමටත හටකියාල තිශබනලා. ඒ නිසා මම ලැකීශම්ත 

කියනලා, මූලාසනශේ ලාඩි වුණු මම ශමොනම ශලලාල ලත 

පක්ෂග්රාහීල  ටයුතු  ශළේ නටති බල. ඒ ලාශේම, මූලාසනශේ ලාඩි 

වුණාම තමික ශතශර්තශ්ත, අනල ය විධියට ප්ර ථන කිරීම් ශනො ර 

ඉ්තනලා නම්, ශම් ැටටුල සති ශල්තශ්ත නටහට කියන එ . ඒ 

397 398 



පාර්ිශම්්තතුල 

 ාරණය තමික මට කිය්තන ඕනෑ වුශණ්, ැරු  ාානාය තුමනි. 

එය මට සිදුවුණු අපහාසයක් විධියට මම සල නලා. ඒ නිසා, ඒ 

ැටන ැරු ඩිලා්ත  ශපශර්රා ම්තත්රීතුමා දාටනුලත  ර්තන කියා මම 

ඔබතුමාශැ්ත ඉ්ලා සිටිනලා.  

තලත  ාරණයක් කිය්තන තිශබනලා, ැරු  ාානාය තුමනි. 

ශම් ත අශේ විපක්ෂ නාය තුමා කිේලා ලාශේ ශදායක්. ශම් ලන 

විට තලත සිේධියක් සමාජ මාධ්ය හරහා ප්රමාරය ශලනලා. බුදු්ත 

ලන්්තනට ගිය දාටරිවිය ට ලටඩිහිටි පුරුෂශයක් අසභය විධියට 

තම්තශේ නිරුලත ශප්තලන video එ ක් ශම් දිනලල 

අ්තතර්ජාලශේ පළ ශලනලා. එම පුේැලයා  වුදා කියලා ශසොයා 

බලා, අල ය නීතිමය ක්රියාමාර්ැ ැ්තන කියාත මම ශම් ැරු 

සභාශල්ත ඉ්ලා සිටිනලා. 

 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශබොශහොම සථතුතිික, ඔබතුමියට. ඔබතුමිය  කියපු  ාරණාලට 

මාත එ ෙික. මූලාසනශේ සිටින මටත ඔය ශමෝදානාල එ්ල 

ශලනලා. ඒ නිසා, ඒ ැටන අමත   රලා ඉදිරිශේදී අපි සාධ්ාරණල 

 ටයුතු  ර්තන බලුද. 

 

ගු නලින් බණ්ඩාර ජයෙහ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ැරු  ාානාය තුමනි, සථාාලර නිශයෝැ යටශත 8) සිට 90 

දාක්ලාත, ඒ ලාශේම 91.(අ) සිට (ම) දාක්ලාත අශේ විලාදා රීති 

තිශබනලා. ඊශේ අශේ මනූෂ නානායක් ාර මටතිතුමා රාජය ශසේලා 

ශ ොමිෂ්ත සභාල ැටන  ාා  ළාම ඔබතුමා කිේලා, ශ ොමිෂ්ත 

සභා ැටන සභාශේ  ාා  ර්තන බටහට කියලා. නුදත, ැරු 

 ාානාය තුමනි, ශම් සථාාලර නිශයෝැලල ශ ොශහේලත 

ශ ොමිෂ්ත සභා ැටන  ාා  ර්තන බටහට කියලා සඳහ්ත ශලලා 

නටහට. ඒ නිසාික, ඒ පිළිබඳල මම ඔබතුමාශේ අලධ්ානය ශයොුද 

 රල්තශ්ත.  

ඊට  අමතරල, තලත ඉතා ලටදාැත  ාරණයක් ඔබතුමාට 

කිය්තන ඕනෑ. ශම් පාර්ිශම්්තතුශේ ම්තත්රීලරු්තශේ ආරක්ෂාල 

සම්බ්තධ්ශය්ත ඔබතුමාට ලැකීමක් තිශබනලා. විශ ේෂශය්තම, 

කුරුඳුලතත ශපොලීසිශේ නිලධ්ාරි්ත 4) ශදාශනක් නිශරෝධ්ායනය 

 රලා තිශබනලා. ැරු  ාානාය තුමනි, එම ශපොලීසිශේ OIC 

මහතමයා සතුළු 7ශදාශනකුට Corona positive  කියලා අදා උශේ 

ලන විට දාටනැ්තන ලටබී තිශබනලා. ඔබතුමා එය ශසොයා බල්තන. 

නුදත, ශම් අය තලදුරටත එම ශපොලීසිය පලතලාශැන යනලා. 

විශ ේෂශය්තම, කුරුඳුලතත ශපොලීසිය තමික ශැොඩක් ශලලාලට ප්රභූ 

ආරක්ෂාල සම්බ්තධ්ල  ටයුතු  ර්තශ්ත. ඒ නිසා, ශමය බරපතළ 

තතතලයක්. ශපොලීසිය සතුශළේ එශහම තතතලයක් තිශබනලා 

නම්, ඒ ශපොලීසිය ලහන එ  ශහොඳික කියලා මම හිතනලා. ශමො දා, 

ශපොලීසිය තුළි්ත COVID-19 ශරෝැය වි ාල ල ශය්ත පටතිරීමක් 

ශලන නිසා.  ඔබතුමා ඒ ැටන අලධ්ානය ශයොුද  ර්තන. ලටබී 

තිශබන ශතොරතුරු අනුල කුරුඳුලතත ශපොලීසිශේ තිශබ්තශ්ත 

ශහොඳ තතතලයක් ශනොශලික.   

 
ගු මුජිබුර් රහුොන් ෙහතා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ැරු  ාානාය තුමනි, මටත ශපොඩි  ාරණයක් කිය්තන 

තිශබනලා. පාර්ිශම්්තතුල ඉදිරිපිට තිශබන රාැාශ් තමික අශේ 

ම්තත්රීලරු්තශේ ලාහන නලතල්තශ්ත. එම රාැාල පාලනය 

කිරීශම්  ලැකීම තිශබ්තශ්ත ඔබතුමා යටශතදා කියලා මම දා්තශ්ත 

නටහට. නටතනම්, ඒ  අිකති  ඩුශලල ප්රාශේශීය සභාලටදා කියලා 

මම හරියට දා්තශ්ත නටහට. ම්තත්රීලරු්ත පාර්ිශම්්තතුලට 

පටමිණියාට පසථශසේ, රියටදුර්තට දාට්ත එම රාැාශ් ලාහන 

නලතල්තන ඉඩ ශදා්තශ්ත නටහට. ශම් ප්රශේ ශේ ශපොලීසිය භාරල 

ඉ්තන ASP මහතමයා ශල්තන සති, එතුමා ඊශේ පටමිණ කියා 

තිශබනලා, එහි ලාහන නලතල්තන එපා, සියු අයට ඒ බල දාටනුම් 

දීලා තිශබනලා කියලා. එම නිසා, ඒ රියටදුර්ත ශම් රා ැාශල්ත 

එළියට ගිහි්ත තට්ත තට්තලල ලාහන නලතාශැන ඉ්තනලා. මම 

ඔබතුමාශැ්ත ඉ්ලා සිටිනලා, ඒ ැටන  ශසොයා බල්තන කියලා. 

 
ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මම ඒ ැටන ශසොයා බල්තනම්, ැරු ම්තත්රීතුමනි. මට ආරංචි 

වුණු හටටියට, ඒ රියටදුර්ත සියුශදානාම එ ට ළං ශලලා  ාා  ර 

 ර ඉ්තනලා. ඒ ලාශේ ආශ්රය කිරීම නිසා එතටන යම්කිසි 

අලදාානම් තතතලයක් උදාා වුණු බල තමික මට දාටන ැ්තන 

ලටබුශණ්. ඒ නිසා, ඒ රියටදුර්තට ශලනත තටන  ඒ ලාහන 

නලතාශැන ඉ්තන කියලා තිශබනලා. තාල ාි ල ඒ  පියලර 

ැතතාය කියන එ  තමික මට දා්තලා තිශබ්තශ්ත.   

දාට්ත විසර්ජන පනත ශ ටුම්පත - 2021,  ාර  සභා 

අලසථාාල.  

 
 

විසර්ජන පනත් නකටුම්පත, 2021 
ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூலம், 2021 

APPROPRIATION BILL, 2021 
 

කාරක සභානේදී තව ගර ත් සලකා බලන ලදී.-   ] ප්රගතිය: 

නනොවැම්බර් 24] 

[ගු කථානායකුරො මූලාසනාරූඪ විය.[ 

குழுவில் ரைலும் ஆரொயப்தபற்றது.- [ரதர்ச்சி: நவம்பர் 24] 

[ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள்.] 

Considered further in Committee.- [Progress: 24th November] 
[HON. SPEAKER in the Chair.] 

 

ගු සභාපතිුරො 
(ைொண்புைிகுதவிசொளர்அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

විශේ  අමාතයාං ය, ලටය ශීර්ෂ අං  112, 295;  ලාපීය 

සහශයෝගිතා  ටයුතු රාජය අමාතයාං ය, ලටය ශීර්ෂ 419 සහ 

ජනමාධ්ය අමාතයාං ය, ලටය ශීර්ෂ 105, 210, 211, 308.  

සල ා බටලීම පූ.භා. 10.00 සිට අ.භා. 12.30 දාක්ලා, අ.භා. 

1.00 සිට අ.භා. 5.00 දාක්ලා.  

 පා හටරීශම් ශයෝජනාල, ැරු ලක්ෂථම්ත කිරිස්ල මහතා  

 
112වන ශීර්ෂය.- විනද්ශ් අොතයවරයා 

 

01ලන ලටඩසටහන.- ශමශහයුම් ලටඩසටහන - පුනරාලර්තන වියදාම, 
රු. )9,200,000 

 

தமலப்பு 112.- தவளிநொட்டு அமைச்சர் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் - 

ைீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபொ 69,200,000 
 

HEAD 112.- FOREIGN MINISTER  

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,         
Rs. 69,200,000 

399 400 

[ැරු ශරෝහිණි කුමාරි විශේරතන මහතමිය] 
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419වන ශීර්ෂය.- කලාපීය සහනයෝගීතා ක ුතුර රාජය 

අොතයවරයා 
01ලන ලටඩසටහන.- ශමශහයුම් ලටඩසටහන - පුනරාලර්තන වියදාම, 

රු.14),925,000 
 

தமலப்பு 419.- பிரொந்திய உறவு நடவடிக்மககள் இரொஜொங்க 

அமைச்சர் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் - ைீண்டுவருஞ் 

தசலவு ரூபொ 146,925,000 

 
HEAD 419.- STATE MINISTER OF REGIONAL COOPERATION  

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,          
Rs. 146,925,000 

 

105වන ශීර්ෂය.- ජනොධාය අොතයවරයා 
 

01ලන ලටඩසටහන.- ශමශහයුම් ලටඩසටහන - පුනරාලර්තන වියදාම, 
රු.248,275,000 

தமலப்பு 105.- தவகுசன ஊடக அமைச்சர் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் - ைீண்டுவருஞ் 

தசலவு ரூபொ 248,275,000 
 

HEAD 105.- MINISTER OF MASS MEDIA 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,         
Rs. 248,275,000 

 
[පූ.භා. 10.48] 

 

ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ැරු සභාපතිතුමනි, "2021 විසර්ජන පනත ශ ටුම්පශත 

 ාර  සභා අලසථාාශේ අදා දින -2020.11.25 ලන බදාාදාා- විලාදායට 

ැටශනන අමාතයාං  හා ඒලා යටශත සති අශනකුත 

ශදාපාර්තශම්්තතු හා ආයතන අදාාළ අං  112, 295, 419, 105, 

210, 211 සහ 308 දාරන ලටය ශීර්ෂ ලි්ත සම්ප්රදාායානුූලලල එක් 

එක් ලටඩසටහ්තලල  සියු පුනරාලර්තන වියදාම් හා මූලධ්න වියදාම් 

රුපිය් 10කි්ත  පා හටරිය යුතුය"ික මා ශයෝජනා  රමි.  

ැරු සභාපතිතුමනි, විශේ  අමාතයාං ය ඉතාම ලටදාැත 

අමාතයාං යක්. අශේ රශේ ප්රතිූපපය ශලෝ යට විදාහා පා්තශ්ත 

ශම් අමාතයාං ය හරහාික. ශම් අමාතයාං ශේ ලක්ෂථම්ත 

 දිර්ැාමර් මටතිතුමා සමෙ මමත  ලක් නිශයෝජය අමාතයලරයකු 

හටටියට  ටයුතු  ළා. ැරු සභාපතිතුමනි, 2009දී යුේධ්ය අලස්ත 

වුණා. යුේධ්ය අලස්ත වුණා ට පසථශසේ මහි්තදා රාජපක්ෂ මටතිතුමා 

පාර්ිශම්්තතුලට ආලා. හටබටික, එතුමා පාර්ිශම්්තතුලට එ්තන 

 ි්ත එක්සත ජාතී්තශේ මහ ශ් ම් එක්  ගිවිසුමක් අතස්ත  

 ළා. සතත ල ශය්තම පාර්ිශම්්තතුශේ අපි ඒ ැටන කිසිම 

දාටනුලත වීමක් සිදු වුශණ් නටහට. එතුමාශේ තනි තීරණයට එක්සත 

ජාතී්තශේ මහශ් ම්ලරයාත එක්  එතුමා ගිවිසුමක් අතස්ත 

 ළා. ඒ ගිවිසුම තමික අදාටත අශේ ශබ්ල ලශේ එ්ලලා 

තිශබ්තශ්ත. සතත ල ශය්ත ඒ ගිවිසුම පාර්ිශම්්තතුලට ඉදිරිපත  

 ළා නම්, මම හිත්තශ්ත පාර්ිශම්්තතුශේ ඉ්තන බුවතරයක් ඒ  

අතස්ත  ර්තන එපා කියනලා. නුදත 2009 යුදා ජයග්රහණශය්ත 

එතුමා ශබොශහොම තෘේතිමතල හිටපු අලසථාාලක් ඒ . එතුමා 

හිතුලා, ඒ  අතස්ත  රන එ  ශහොඳික කියලා. එතුමා 

ශපොශරෝතදුලක් දු්තනා - 
 

ගු තාරක බාලසූරිය ෙහතා (කලාපීය සහනයෝගිතා 

ක ුතුර රාජය අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு தொரக பொலசூொிய - பிரொந்திய உறவு 

நடவடிக்மககள்இரொஜொங்க அமைச்சர்) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya - State Minister of Regional 
Co-operation) 
Sir, I rise to a point of Order.  

ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன்கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Hon. State Minister, you have time to speak.  

 
ගු තාරක බාලසූරිය ෙහතා 
(ைொண்புைிகுதொரக்க பொலசூொிய) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

I just want to correct you, that it was only - 

 
ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன்கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
It would upset my flow.  

 
ගු තාරක බාලසූරිය ෙහතා 
(ைொண்புைிகுதொரக்க பொலசூொிய) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

It was only a media release. So, please do not mislead 
this House. Thank you. 

 
ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன்கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
You can say that at the UN. When you go there this 

time, you can say that it was a media release. You are 
talking nonsense! 

 ැරු සභාපතිතුමනි, එක්සත ජාතී්තශේ මහශ් ම් එක්  

ගිවිසුමක් අතස්ත  ළා. ඒ ගිවිසුශම්ත, යුේධ්ය අලසාන  ාලශේ 

ජාතය්තතර නීතිය උ්ලංඝනය වූ බලත,  ශ්රී ලං ාල තුළ 

පරීක්ෂණයක්  රලා, ඒ ජාතය්තතර නීති උ්ලංඝනය කිරීම 

සම්බ්තධ්ශය්ත පරීක්ෂණයක්  රනලා කියලා එතුමා ශපොශරෝතදු 

වුණා. අදාටත අපට එය ප්ර ථනයක් ශලලා තිශබනලා. 2010 - 2015 

අතර අශේ රටට විරුේධ්ල  ටයුතු සිදු වුශණ් ශම් ගිවිසුම අතස්ත 

කිරීම නිසාික. එතුමා දු්තනු ශපොශරෝතදුල ඉෂථට  ර්තන  ් 

දු්තනා. ඒ  2010දී අතස්ත  ළා. නුදත 2011 ශලන ශ ොටත ඒ 

ශපොශරෝතදුල ඉෂථට  රලා තිබුශණ් නටහට.  

 
ගු නෙොහෙඩ් මුසම්මිල් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு தைொஹைட் முஸம்ைில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

ැරු සභාපතිතුමනි, රීති ප්ර ථනයක් තිශබනලා.  

ැරු සභාපතිතුමනි, එතුමාට ශම් සභාල ශනොමෙ යලන ප්ර ා  

 ර්තන එපා කිය්තන. ඒශක් ශ ොශහේලත ජාතය්තතර නීති 

උ්ලංඝනය  ළා කියලා පිළිඅරශැන නටහට. එශහම එ ක් 

 රලා නටහට. ශම්  අසතය කිය්තශ්ත. එශහම අසතය කියන එ  

අසාධ්ාරණික ශ්ත.  

 
ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன்கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔබතුමාට ලඩා ඒ ැටන දිශ්තෂථ ගුණලර්ධ්න මටතිතුමා දා්තනලා. 

ශම්, පරණ ශේවීපී ාරය්ත ශ්ත.  [බාධ්ා කිරීමක්] හරි, හරි, I 

withdraw that. I am sorry. ැරු සභාපතිතුමනි, මශේ                    

 ාාලට ශලලාල නටති ශලනලා. [බාධ්ා කිරීමක්] මහි්තදා                          

රාජපක්ෂ මටතිතුමා, ඒ දු්තනු ශපොශරෝතදුල ඉෂථට                                   
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පාර්ිශම්්තතුල 

 ශළේ නටහට. ශමො ක්දා වුශණ්? අශේ ජී.එ්. පීරිසථ මටතිතුමා 

දා්තනලා 2012, 2013 සහ 2014දී පිට පිට අවුරුදු තුනක් අශේ රටට 

විරුේධ්ල එක්සත ජාතී්තශේ සංවිධ්ානශය්ත ශයෝජනා සම්මත වුණ 

බල. අවුරුදු තුනක් අශේ රටට  ් දු්තනා. අ්තතිමට 2015දී 

ශමො ක්දා වුශණ්? ැරු සභාපතිතුමනි, 2012, 2013 සහ 2014දී 

ක්රියා ශනො ළ නිසා අපි 2015දී  සම්බාධ්  අභියස තමික සිටිශේ. 

2015 මාර්තු මාසශේ එක්සත ජාතී්තශේ මානල හිමි ම් 

 වු්තසලය රැසථ වුණා නම් අශේ රටට ආර්ික  සම්බාධ්  එනලා. 

ඒ ික මහි්තදා රාජපක්ෂ මටතිතුමා 2015 ජනලාරි මාසශේ 

ජනාධිපතිලරණය ට ගිශේ. එතුමාට තල අවුරුදු ශදා ක් ධුරශේ 

ඉ්තන තිබුණා. නුදත එතුමා දා්තනලා මාර්තු මාසශේ සම්බාධ්  

ආශලොත එතුමාට ශම් රට අරශැන ය්තන බටහට කියලා. 

ජනාධිපතිලරණය ට ගියා; පටරදුණා; අපි බලයට ආලා.  

ජාතය්තතරයත එක්  තිබුණු සම්බ්තධ් ම් එක්තරා මේටම ට 

ශේ්තනට අපට පුළුල්ත වුණා. ෛමත්රීපාල සිරිශසේන මටතිතුමාට 

G8 සුදළුලට ආරාධ්නා ලටබුණා. එතුමා ශලෝ  නාය ය්ත අට 

ශදානා එක්  ලාඩිශලලා ඒ උතසලශේ හිටිශේ. ශලෝ  

නාය ය්තශේ ශම්සයට එතුමාට ආරාධ්නා  ළා.  ඒ ශමො දා? ඒ 

 ාලය ලන විට අපි ජනාධිපතිතුමාශේ බලතල ුවෙක් 

පාර්ිශම්්තතුලට දීලා, ආණ්ඩුක්රම ලයලසථාා සභාල පිහිටුලලා, 

රාජය ආයතන සථලාධීන  රලා, මාධ්ය නිදාහස සති  රලා, 

ශතොරතුරු දාටනැටනීශම් අිකතිලාසි ම් පිළිබඳ පනත ශැනට්ලා 

තිබුණු නිසා අපට ශලෝ  ප්රජාල තුළ යම්කිසි පිළිැටනීමක් තිබුණා. 

ඒ ැමන අපි එක්සත ජාතී්තශේ සංවිධ්ානයට ගියා. අපි එක්සත 

ජාතී්තශේ සංවිධ්ානයට ගියාම, මහි්තදා රාජපක්ෂ මටතිතුමා  

අතස්ත  ළ එ ෙතාල තිශබනලා. අභය්තතර පරීක්ෂණයක් 

 ර්තනට මහි්තදා රාජපක්ෂ මටතිතුමා  ශපොශරෝතදු ශලලා තිබුණා. 

අපි අභය්තතර පරීක්ෂණය ට එ ෙ වුශණ් නටතනම් ජාතය්තතර 

පරීක්ෂණයක්  රනලා, ැරු සභාපතිතුමනි. ඒ  ඔබතුමා දා්තනලා.  

අපි හිතුලා ජාතය්තතර පරීක්ෂණයක්  රනලාට ලඩා අභය්තතර 

පරීක්ෂණයක්  රන එ  රටට ශහොඳික, මහි්තදා රාජපක්ෂ 

මටතිතුමාටත ශහොඳික කියලා. ශමො දා, මහි්තදා රාජපක්ෂ මටතිතුමා 

2015 ඡ්තදාශේදී කිේශේ එතුමා විදුි පුටුලට යල්තන හදානලා 

කියලාික. ඒ  තමික ශතමාල වුශණ්. පපුලට ැහලා කිේලා, මා විදුි 

පුටුලට අරශැන ය්තන හදානලා කියලා. අපි බලයට පතශලලා, 

ජාතය්තතර පරීක්ෂණය ට එ ෙ වුණා නම්, මහි්තදා රාජපක්ෂ 

මටතිතුමා තමික විතති ාරයා ශල්තශ්ත; අපි ශනොශලික. අපි කිේලා 

ජාතය්තතර පරීක්ෂණයක් ඕනෑ නටහට, අපි අභය්තතර 

පරීක්ෂණයක්  ර්තනම් කියලා. ඒ අනුල තමික ශම් අය විශේමනය 

 රන එක්සත ජාතී්තශේ ශයෝජනාල සම්මත වුශණ්. අපි තමික 

මහි්තදා රාජපක්ෂ මටතිතුමා විදුි පුටුශල්ත ශබ්රා ැතශත. අපි 

අභය්තතර පරීක්ෂණය ට බටහටික කිේලා නම් ැරු සභාපතිතුමනි, 

එතුමාට විරුේධ්ල ජාතය්තතර පරීක්ෂණයක් එනලා.  
 

ගු ෙන්ත්රීවරනයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 

මාර ආදාරයක් තිශබ්තශ්ත! [බාධ්ා කිරීමක්] 

 

ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

යුේධ්ය අලස්ත  ළ නිසා රට ශලනුශල්ත සහ එතුමාට ැරු 

කිරීමක් ල ශය්ත තමික ඒ. ඒ  නටහටික කිය්තශ්ත නටහට. අශේ 

හදාලත තුළ එතුමාට ැරු කිරීමක් තිශබනලා. එලටනි නාය ශයක් 

ජාතය්තතර පරීක්ෂණය ට ලක්  රනලාට ලඩා  අශේ රශේම ශම් 

පරීක්ෂණය  ශළොත ශහොඳික. අපි ඒ ටික එ ෙ වුශණ්. දාට්ත ශම් 

ආණ්ඩුල ඒ ට ශදාොසථ කියනලා. සික අපි අභය්තතර 

පරීක්ෂණය ට එ ෙ වුශණ්?  

අදා ආණ්ඩු ශලනසක් සතිශලලා තිශබනලා. මම ැරු දිශ්තෂථ 
ගුණලර්ධ්න සමතිතුමාශැ්ත අහනලා, ඔබතුමා එක්සත ජාතී්තශේ 
සංවිධ්ානයට ගිහි්ලා කිය්තශ්ත ශමො ක්දා? අපි ශපොශරෝතදු වුණු 
අභය්තතර පරීක්ෂණය  ර්තශ්ත නටහට  කියනලාදා? ඔබතුමා ඒ  
 ර්තශ්ත නටහට  කිේශලොත, 2015ට  ි්ත තිබුණු තතතලයට 
යනලා. ඒ  අනතුරු හටෙවීමක්. මම ැරු දිශ්තෂථ ගුණලර්ධ්න 
සමතිතුමාශැ්ත අහනලා. ැරු දිශ්තෂථ ගුණලර්ධ්න සමතිතුමනි, 
ඔබතුමා සශහ්තශ්ත නටතුල ලාශේ ඉ්තන එපා, please! 

 

ගු දිනන්ෂන ගුණවර්ධාන ෙහතා  
(ைொண்புைிகு  திரனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ැරු ලක්ෂථම්ත කිරිස්ල ම්තත්රීතුමා ශබොශහොම ශජයෂථඨ 

ම්තත්රීලරශයක්. ඔබතුමා ශබොළඳ  ාා කියනශ ොට සශහ්තශ්ත 

නටතුල ඉ්තන එ  ලඩා ශහොඳික. අපි ජිනීලා ගිහි්ලා ඔශබ් 

ආණ්ඩුල පාලා දු්තනු, ශද්රෝහී ගිවිසුම co-sponsor කිරීම අලස්ත 

 රලා ආලා. ශමොනලාදා ශම්  ාා  ර්තශ්ත? හරියට මටරිලා 

ඉපදිලා ලාශැික  ාා  ර්තශ්ත.  
 

ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

හරි, ඒ   ර්තන පුළුල්ත නම් මම සතුටු ශලනලා. [බාධ්ා 

කිරීමක්]  

ඒ   ර්තන පුළුල්ත නම්, we all are happy.   හටබටික, මම 
එ ක් කිය්තනම්. ුදළු එක්සත ජාතී්තශේ මානල හිමි ම් 
 වු්තසලශේ ශයෝජනාලක් සම්මත වුණාට පසථශසේ ඒ  
පාර් ථවි ල ඒ  අික්ත  ර්තන බටහට. අ්තන ඒ  ශතරුම් ැ්තන 
ඕනෑ. You cannot do it unilaterally. එශහම  ර්තන බටහට. 
අනි , එදාා සශමරි ාශේ තිබුශණ් ඩිශමොක්රටික් පක්ෂශේ 
ආණ්ඩුලක්. ඒ ශැෝල්ත එක්සත ජාතී්තශේ මානල හිමි ම් 
 වු්තසලශේ හිටියා. ට්රම්ේ ආලාම අික්ත වුණා. දාට්ත බිකඩ්්ත 
ආලාම ආශයත එක්සත ජාතී්තශේ මානල හිමි ම්  වු්තසලයට ඒ 
අය එනලා. එතශ ොට 2015ට  ි්ත තතතලය සති ලනලාට 
කිසිම සට යක් නටහට. ඉති්ත තුද්තනා්තශසේලා තීරණය  ර්තන 
අභය්තතර පරීක්ෂණයක්  රනලාදා, ජාතය්තතර පරීක්ෂණයක් 
 රනලාදා කියලා. අභය්තතර පරීක්ෂණයක්  ර්තන බටහට 
කිේශලොත,  අනිලාර්යශය්තම  ජාතය්තතර පරීක්ෂණයක්  ර්තන 
ශලනලා.  

අශන , එක්සත ජාතී්තශේ මානල හිමි ම්  වු්තසලශේ 
ශයෝජනාලක් සම්මත වුණාම ඒ  ලලංගුික. ඒ  පාර් ථවි ල ප්ර ා  
 ර්තන පුළුල්ත, "අපි ශම් ට  ටමටති නටහට" කියලා. නුදත, 
ඒ ට පිළිැටනීමක් හම්බ ශල්තශ්ත නටහට.   

දාට්ත අුත තානාපතිලරු්ත පත  රනලා. ඒ පත  රන ශ ොට 
ජාතය්තතරයත එක්  හටේශපන අය ශනොශලික, ැනුශදානු 
 ර්තන පුළුල්ත අය පත  ර්තන ඕනෑ. මම දාටක් ා, සමහර 
තානාපතිලරු්ත පත  රලා තිශයනලා, මරාශැන මටශරන 
 ්ිලල අය. 

 

ගු ෙන්ත්රීවරනයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
Suicide bombers. 
 

ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Suicide bombersලා තමික දාාලා තිශබ්තශ්ත. මරාශැන 

මටශරන  ්ි ලාශේ. [බාධ්ා කිරීමක්] ශම්  අශේ රට. අපිත රටට 

ආදාශරික. හරිදා? මරාශැන මටශරන  ්ිලල ඉ්තන අය ලාශේ 

අය තානාපති ධුරලලට පත  රලා අශේ රශේ ප්රතිූපපය විනා  

 ර්තන එපා කියලා මම ඉ්ලීමක්  රනලා. [බාධ්ා කිරීමක්]  
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[ැරු ලක්ෂථම්ත කිරිස්ල මහතා] 
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ශම් අය හටම දාාම උදාම් අනනලා, අපි UN එ ට අවුරුදු පහක් 

ගියා; දාහයක් ගියා කියලා.    ප්රතිලලය ශමො ක්දා? අවුරුදු තුනක් 

අපට විරුේධ්ල ශයෝජනා සම්මත වුණා. ඒ  තමික result එ .   

අනි , ශම් ශ ොවිඩ්-19 ලසංැතයත එක්  දාට්ත තානාපති 

 ාර්යාලලල ලටඩක් ශල්තශනත නටහට. ශබොශහෝ තානාපති 

 ාර්යාල ලහලා. මම දුර තනශය්ත  ාා  ළා, මටදාශපරදිැ 

රටලල තානාපති  ාර්යාලලලට. ශමො දා, මහනුලර ශබොශහෝ අය 

හිර ශලලා හිටිය නිසා මටදාශපරදිැ. එ  තානාපති 

 ාර්යාලයකි්තලත උතතරයක් ආශේ නටහට; they did not 

answer. ඉති්ත ශමලටනි තතතලයක් තිබියදී ුදදා් වියදාම්  රන 

ශ ොට පරිසථසමි්ත වියදාම්  ර්තනය කියලා අපි කියනලා.   ශම් 

දාලසථලල තානාපති  ාර්යාලලල ලටඩක් ශ ශර්තශ්ත නටහට.  

දාට්ත තුද්තනා්තශසේලා හටම දාාම සශමරි ාල, යුශරෝපය සතුළු 

බටහිර රටලලට විරුේධ්ල  ාා  රනලා.  හටබටික, අශේ රශේ 

ශලශළඳාශම්ත සියයට )0ක් සිදු ශ ශර්තශ්ත යුශරෝපා හවුලික, 

සශමරි ාලික, එංැල්තතයික සමෙ. දාට්ත ඔබතුම්තලාශේ තුරුශ් 

ඉ්තන චීනය  සියයට 1.5ික අශප්ත බඩු ැ්තශ්ත.  චීනය අපට  

ණයත ශදානලා; ශ ොවිඩ්-19ත දු්තනා. ණයත දු්තනා, ශ ොවිඩ්-

19ත දු්තනා; ශලෝ යටම දු්තනා.  චීනය සියයට 1.5ික අශප්ත බඩු 

ැ්තශ්ත. ඉති්ත  චීනය තුද්තනා්තශසේලාත එක්  හදාලති්ත 

ඉ්තනලා නම් ශම් ශලශළඳ පරතරය පියල්තන බටරිදා? ඒ අයට 

අශප්ත බඩු ැ්තන ඕනෑ නටහට. අපට ණය දීලා අප ප්රාණ 

සප ාරශයක්  ර ැ්තන තමික ඒ අයට වුලමනාල තිශය්තශ්ත.  

ශමොම්බාසාලල ලරායක් චීනයට සි්තන වුණා, ඒ රට ණය 

ශැේශේ නටහට කියලා. බල්තන, websitesලල.  ශමොම්බාසා ලරාය 

අදා චීනයට සි්තන ශලලා තිශබනලා. අශේ Port City එ ටත-

[බාධ්ා කිරීමක්]     

බණ්ඩාරනාය  අැමටතිතුමා චීනයත එක්  තානාපති 

සම්බ්තධ් ම් පට්ත ැතශත 1957දී. අපි පට්ත ැතශත 1952දී. 

චීනයත එක්  කිසිම රටක් ැනු ශදානු  ර්තශ්ත නටති  ාලශේ 

එක්සත ජාති  පක්ෂ ආණ්ඩුල ැනුශදානු   ළා. රබර්-සහ් 

ගිවිසුමට - Rubber-Rice Pact එ ට -  අතස්ත  ළා. සශමරි ාල 

කිේලා, එපා කියලා.  නුදත,  අපි සුවශේ නටහට. ුදළු ශලෝ යම 

චීනයත එක්  තරහා ශලලා ඉ්තන  ාලශේ අපි රශේ 

සථලාධීනතලය ආරක්ෂා  රලා,  ඒ අයත එක්  ගිවිසුමක් අතස්ත 

 ළා. හටම තිසථශසේම රටට හිත රවීම - self-interest -  තමික අශේ 

විශේ  ප්රතිපතතිශේ ශතමාල වුශණ්. ඒ ලාශේම මම කිය්තන ඕනෑ, 

- [බාධ්ා කිරීම්] චීනයත එක්  ැනුශදානු  ර්තන ඕනෑ. නුදත 

අශේ ශලශළඳ ලාසියත නටහට ශ්ත. අශේ බඩු චීනය  ැ්තශ්ත 

සියයට 1.5ික; යුශරෝපය ැ්තනලා, සියයට )0ක්. අපට ණය ශදානලා 

ලාශේම, ඔවු්තට අල ය භාණ්ඩත අශප්ත මිලදී ැතශතොත, මා 

හිතන හටටියට අශේ රශේ ජනතාල සෑහීම ට පත ශලනලා. එම 

නිසා ශම් අලසථාාශේදී මම කිය්තන ඕනෑ, නල ආණ්ඩුශේ 

සමතිලරු, නිශයෝජිතශයෝ එක්සත ජාතී්තශේ සංවිධ්ානයට ගියාම, 

බලාශපොශරොතතු වුණු ආ ාරයට අශේ  ාලශේ  ශයෝජනා වුණු 

ගිවිසුම අලලංගු  ර්තන පුළුල්ත නම්, well and good කියලා. 

නුදත අපි දා්තනලා, ඒ පාර් ථවි ල ඒ   ර්තන බටරි බල.  

දාට්ත මම ශප්තල්තන හදා්තශ්ත, අදා අශේ රටට සතිශලලා 

තිශබන තතතලය සති වුශණ්, එදාා මහි්තදා රාජපක්ෂ මටතිතුමා 

බට්ත කී මූ්ත මහතා එක්  එ ෙ වුණු ගිවිසුම නිසාය කියන එ ික. 

ශම්  අපට ශ්සිශය්ත ම ා දාම්තන බටහට. ඒ ප්ර ථනලලට 

අමතරල, 2010දී යුේධ්ය අලස්තශලලා මහි්තදා රාජපක්ෂ මටතිතුමා 

ශම් සභාලට පටමිණියාම මම ශමලටනි  ාාලක්  ළා. මම එදාා 

එතුමාට කිේලා, "ඔබතුමා ඉතිහාසයට එක්ශලලා තිශබ්තශ්ත. දාට්ත 

අුත මාර්ැය  ය්තන. ශරොබේ ුදැාශබ් ගිය පාශර් ය්තන එපා. 

මට්තශඩලා ගිය පාශර් ය්තන" කියලා. මම එදාා කිේල ශම්  ාාල 

හට්තසාඩ් ලාර්තාශේ තිශබනලා. "ප්රජාත්තත්රලාදාය සති  රලා, 

මාධ්ය නිදාහස සති  රලා, ශතොරතුරු දාටනැටනීශම් අිකතිලාසි ම් 

පිළිබඳ පනත ශැනටවිත සුළු ජාතී්තට ඔවු්තශේ අිකතිලාසි ම් 

දීලා, ය්තන අුත පාර " කියලා මම එදාා කිේලා. නුදත කිය්තන 

 නැාටුික. එතුමා ඒ පාර ශතෝරා ැතශත නටහට. ඒ ආණ්ඩුශේ 

අවුරුදු 5 තුළ එතුමා දාහඅටලන ආණ්ඩුක්රම ලයලසථාා සංශ ෝධ්නය 

ශැනාලා. ඒ  විසිලන ආණ්ඩුක්රම ලයලසථාා සංශ ෝධ්නය ලාශැික. 

සියු ශේ තම්තශේ අතට ැතතා. ඒ  ාලශේ මාධ්යශේදි්ත 

අතුරුදාහ්ත වුණා, සමහරු රට අතහටරලා ගියා, ලෘතතීය සමිති 

නාය ය්තට ශලඩි තටබුලා, මාධ්ය ආයතන ගිනි තටබුලා, අග්ර 

විනි ථමය ාරතුමිය එශළේලා. ශම් සියු ශේල් ජාතය්තතරය 

අපට විරුේධ්ල, -  

 

ගු සභාපතිුරො  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඔබතුමාට තල විනාඩි ශදා    ාලයක් තිශබනලා. 

 

ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I will finish, Sir.  

මම ඔබතුමාට කිය්තන  ටමටතිික, සුළු ජාතී්තශේ 

අිකතිලාසි ම් ආරක්ෂා ලන ආණ්ඩුක්රම ලයලසථාාලක් ශැනාශලොත, 

ඒ අය අනික් ඒලා සිය්ලම අමත   ර්තන ූ දාානම්ය කියලා 

ලං ාශේ සහ පිටරටලල ඉ්තන ද්රවිඩ නාය ය්ත මට කියා තිශබන 

බල. 

ශැෝඨාභය රාජපක්ෂ මටතිතුමා අුත ආණ්ඩුක්රම ලයලසථාාලක් 

ැටන  ාා  රනලා. සියු ජාතී්තට පිළිැ්තන පුළුල්ත ආණ්ඩුක්රම 

ලයලසථාාලක් හටදුශලොත අශේ රටට ශහොඳික. සිරිමාශලෝ 

බණ්ඩාරනාය  මටතිනිය ආණ්ඩුක්රම ලයලසථාාලක් හටදුලා, ැරු 

සභාපතිතුමනි. මටතිනිය ආණ්ඩුක්රම ලයලසථාාල හදානශ ොට එයට 

සුළු ජාති  පක්ෂ සහභාගි වුශණ් නටහට. ශේ.ආර්. ජයලර්ධ්න 

මහතමයා ආණ්ඩුක්රම ලයලසථාාල හදාන අලසථාාශේදීත ඒ අය  

සහභාගි වු ශණ් නටහට. නුදත මම කිය්තන ඕනෑ, අුත ආණ්ඩුක්රම 

ලයලසථාාලක් හදා්තන යහ පාලන ආණ්ඩුල ආරම්භ  ළ විට එයට 

සියු  සුළු ජාති  පක්ෂ සහභාගි වුණාය කියලා. ඒ සියුශදානාම 

සහභාගි වීශම්ත පමණික, ශම් රටට ැටළශපන ආණ්ඩුක්රම 

ලයලසථාාලක් හදා්තන පුළුල්ත ශල්තශ්ත. 

අනික්  ාරණය, බලය ශබදීමික. බලය ශබදීම ැටන මහා බියක් 

සති  ර ැ්තනලා. ඔබතුමා දා්තනලා, අශේ රශේ ඉතිහාසය ැටන. 

රජ  ාලශේ ඉඳලා රුුවණු, මායා, පිහිටි කියලා අශේ රශේ 

ශබදීමක් තිබුණා. එතශ ොටත බලය ශබදාලාික තිබුශණ්. මහනුලර 

රාජධ්ානිය අවුරුදු 400ක් ශලනම රාජධ්ානියක් ල ශය්ත තිබුණා. 

බලය ශබදානලා නම් ශලනම රාජය අල ය නටහට. බලය ශබදීම අදා 

හටම රට ම සිේධ් ලන ශදායක්. යුශරෝපය ැතතත, ඉ්තදියාල 

ැතතත බලය ශබදීම අතයල යික. බලය ශබදීම තුළි්ත තමික 

එක්සත ම, එ ුදතු ම සති ශල්තශ්ත.  

1930 ැණ්තලල ඉසථශස්ලාම ශඩොනශමෝර් සාමිලරයා 

ලං ාලට ආලා. ඊට පසථශසේ, 1940 ැණ්තලල ශසෝ්බරි සාමිලරයා 

ලං ාලට ආලා. 

 ඒ අලසථාා ශදාශක්දීම අශේ උඩරට නාය ශයෝ -මහනුලර 

නාය ශයෝ- ගිහි්ත කිේලා, ඉ්තදියාශේ ලාශේ බලය ශබදීම ට 

ය්තන කියලා. මා කිය්තශ්ත, සතත ල ශය්තම නිදාහස දු්ත 
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පාර්ිශම්්තතුල 

 ාලශේ ඒ   ළා නම් ශමශහම ශල්තශ්ත නටහට කියලාික. [බාධ්ා 

කිරීම්] ඉ්තදියාල නිදාහස ලටශබන ශ ොට බලය ශබදුලා. ඉ්තදියාල 

රටට නිදාහස ලටශබන ශ ොට ප්රා්තතලලට නිදාහස දු්තනා. අශේ 

රශේත 1948 නිදාහස ලටශබන ශ ොට පළාත 3ට නිදාහස දු්තනා 

නම්, ශම් තතතලය සති ල්තශ්ත නටහට. 

 

ගු සභාපතිුරො  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඔබතුමාට නියමිත  ාලය අලසානික, ැරු ම්තත්රීතුමනි. 

 

ගු ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

එදාා අශේ නාය ය්ත ශයෝජනා  ළාම, ශ ොළෙ හිටපු 

නාය ශයෝ කිේලා, "බලය ශබදා්තන බටහට" කියලා. සතත 

ල ශය්තම අශේ රට අැාධ්යට ය්තන පට්තැතශත එදාා ඉඳලාික. 

අුත ලයලසථාාලක් හදානලා නම්, ශම් රශේ සියු ජාති්තට 

පිළිැ්තන පුළුල්ත ලයලසථාාලක් හටදුශලොත, අප බලාශපොශරොතතු 

ලන ජනලාර්ගි  සාමය අපට ලටශබන බල ප්ර ා   රමි්ත මශේ 

ලමන සථල්පය අලසාන  රනලා. 

 

ගු (ෙහාචාර්ය) චරිත නහේරත් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (ரபரொசிொியர்) சொித்த ரஹரத்)  

(The Hon. (Prof.) Charitha Herath) 

ැරු සභාපතිතුමනි, සුේශදාෝ යනශ ොට ඉ්තදියාල ශබදුශේ 

රටල් ශදා ක් විධියටික.  රුණක් විධියට ඒ  පටහටදිිික. 

පාකිසථතානයික, ඉ්තදියාලික කියලා රටල් ශදා ක් තමික 

ශබදුශණ්. එශහම ශබදා්තන කියලා අපිත බ්රිතානයය්තශැ්ත 

ඉ්ුලා නම් වි ාල විනා යක් ශලනලා. 

 

[පූ.භා. 11.10] 

 

ගු දිනන්ෂන ගුණවර්ධාන ෙහතා (විනද්ශ් අොතය සහ 

පාර්ලිනම්න්ුරනේ සභානායකුරො) 
(ைொண்புைிகு  திரனஷ் குணவர்தன - தவளிநொட்டு அலுவல்கள் 

அமைச்சரும் பொரொளுைன்றச் சமப முதல்வரும்) 

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

ැරු සභාපතිතුමනි, මම සථතුතිල්තත ලනලා ශම් අලසථාාශේදී 

විශේ   ටයුතු අමාතයාං ශේ ලටය ශීර්ෂය පිළිබඳ අදා සා ච්ඡා 

 ර්තන පුළුල්ත වීම ැටන. මශේ මිත්ර ැරු විපක්ෂශේ ප්රධ්ාන 

සංවිධ්ාය තුමා උතසාහයක් දාටරුලා, විවිධ්  රුණු සුළ ශේ යලලා 

ඒලාික්ත පිළිතුරු ලටශබික කියන මිායාල පසථශසේ ය්තන ට. රට  

විශේ  ප්රතිපතතිය කිය්තශ්ත, ජාතය්තතරය සමෙ, ශලෝ ශේ 

රටල් සිය්ල සමෙ ැනුශදානු කිරීශම්,  ටයුතු කිරීශම් 

ප්රතිපතතියික. ඒ ලාශේම එය රශේ ක්රියා මාර්ැ පිළිබඳ 

ජාතය්තතරයට සති  රන වි ථලාසයත  ලනලා. ඒ ලාශේම, එය 

අශේ ර ශේ අනාැත සංලර්ධ්නයට අල ය ක්රියා මාර්ැ සතුළත 

සිේධ්ා්තතැත ප්රතිපතතියික.  

අතිැරු ජනාධිපති ශැෝඨාභය රාජපක්ෂ මටතිතුමාශේ විශිෂථට 

ජයග්රහණශේ ජන ලරම ලටබිලා,  ි්ත තිබුණු ආණ්ඩුල රටට 

 රපු හානිය ලළක්ලාැටනීශම් ජන ලරම ප්ර ා   රලා ශම් ලන විට 

අවුරුේදාික. ැරු සභාපතිතුමනි, අදා ශමො ක් හරි එ   

එ්ශල්තනට දාෙලනලා.  

පසුගිය ආණ්ඩුල ශැදාර යා යුතුමික. එය ආණ්ඩුලක් ශනොශලික. 

ඒ , විහිළුලක්. එය තනතුරුලලට පලති්තන සති  රන ලදා 

තාල ාි  ක්රියා දාාමයක් බල පටහටදිි ශලනලා. විපක්ෂශේ ප්රධ්ාන 

සංවිධ්ාය තුමාශේ  ාාල ආරම්භ  ශළේම ඒ  ාරණාශල්ත. ඒ 

පිළිබඳ  ාා කිරීමට  ාලය ැත  ර්තනට සිදු වීම ැටන මම 

 නැාටු ශලනලා.  

Then, there was the Geneva Resolution, for which Sri 

Lanka’s Ministry of Foreign Affairs voted with the co-

sponsors against our own country. Never in the history 

has a country voted against herself. ශම් පළුදශලනි  ාරණය. 

ශදාලටනි  ාරණය, අශේ රට දිනාැත හුදදාා සිය්ල පාලා ශදාන 

 රුණු අ්තතර්ැත කිරීම. තු්තලට්තන, අශේ රශේ ආණ්ඩුක්රම 

ලයලසථාාල උ්ලංඝනය කිරීමට  ටයුතු  ර්තන එ ෙ වීම. ඒ 

පිළි  බඳල එල ට සිටි ජනාධිපතිතුමා දාටනශැන සිටිශේ නටහට; 

පාර්ිශම්්තතුල දාටනශැන සිටිශේ නටහට. ඒ පිළිබඳ හරියා ාරල 

අලසරයක් ශනොශැන ශැොසථ ඒ මූි  ගිවිසුම අතස්ත  ළා. දාට්ත 

අපට විවිධ්  ාා කියනලා.    

ත්රසථතලාදාය පරාජය  රලා ැරු මහි්තදා රාජපක්ෂ මටතිතුමා 

අශේ රට විජයග්රහණය  රවූලාම එක්සත ජාතී්තශේ මහ 

ශ් ම්තුමා ශම් රටට ආලා; සා ච්ඡා  ළා. අපි එතුමා එක්  

ගිවිසුමක් අතස්ත  ළා කියලා විපක්ෂය කිේලා. එතුමා සමෙ 

ගිවිසුමක් අතස්ත  රලා නටහට. ඒ ාබේධ් ප්රලෘතති ප්ර ා යක් 

පමණික නිකුත  රලා තිශබ්තශ්ත. ඒ නිසා ලටරැදි විධියට 

තම්තශේ රටට විරුේධ්ල  ාා  ර්තන එපා.  

අශේ ආර්ික  ප්රතිපතතිය  ඕනෑ තරම් විශේමනය  ර්තන.  

අදා මම විරුේධ් පක්ෂශය්ත ඉ්ලීමක්  රනලා. හිටපු අශේ 

විශේ  සමතිතුමාත දාට්ත ශමතටන ඉ්තනලා.  විශේ  රටල් හා 

ජාතය්තතරය සමෙ ැනුශදානු  රන  ශ ොට අශනක් ප්රධ්ාන රටල් 

විශේ  ප්රතිපතතිය සම්බ්තධ්ශය්ත  ටයුතු  රන ආ ාරය පිළිබඳ 

ශේ පාලන පාඩශම් "අ" ය්තන තමික,  අප අතර ශමොන තරම් 

මතශේදා තිබුණත, ජාතය්තතරය සමෙ ැනුශදානු කිරීශම්දී  එ  

මතය  ඉඳලා  ටයුතු කිරීම, ැරු සභාපතිතුමනි. ඒ, අශේ 

මාතෘභූමිශේ යහපත සඳහාික. එශහම තමික අශේ අස්ලටසි රටල් 

කුමන විශරෝධ්, ප්රතිවිශරෝධ්  පාර්ිශම්්තතුල තුළ තිබුණත  ටයුතු 

 ර තිශබ්තශ්ත.  

අපි ැ්තනා පියලර, ජනාධිපතිතුමාට ශදාන ලදා ජන ලරම 

අනුලික තීරණය  ර්තශ්ත. ැරු ලක්ෂථම්ත කිරිස්ල ම්තත්රීතුමා 

කිේලා, ඉ්තදියාල ලාශේ බලය ශබදුලා නම් ශහොඳික කියලා. තලත 

ශනොශයක්  ත්තදාර කිේලා. මම ඒලා එකි්ත එ  කිය්තන ය්තශ්ත 

නටහට. ශමො දා,  වුරුත දා්තනලා, ඉ්තදියාශේ, there were so 

many princely States which had to be brought together. 

That is why she became a Union. The basic principle of 

bringing all the States together was to form a Union. 

America federated to become a federal State as the 

"United States of America".  විශේ  ප්රතිපතතිය හා සම්බ්තධ් 
ශේ පාලන පාඩශම්  "අ"  ය්තන ැටන මම යළි යළිත කියා 

ශදා්තන ය්තශ්ත නටහට. සථලාධීනතලය ආරක්ෂා  රැටනීම සඳහා 

ඒ අය  ටයුතු  ළා. ඉ්තදිරා ැා්තධි මටතිනිය 1970 ලර්ෂශේ  

තමික සමහර ප්රා්තතලල මහා රාජාලරු්තට තිබුණු බලතල පලරා 

ැතශත, after 25 years or 30 years. මම ඒලා කිය්තන මශේ 

 ාලය ැ්තශ්ත නටහට, මට ඉතාම සුළු  ාලයක් තිශබන නිසා.  

ැරු සභාපතිතුමනි, අශේ ශේ යට බුදු රජාණ්තලහ්තශසේ  

ලටඩම කිරීශම්ත පසු අශේ ශිෂථටාමාරයට සහ මිනිසථ සමාජයට සති 

 ළ බලපෑම අශේ රශේ දාටලට්තත ශලනස ට හා සංලර්ධ්නය ට 

මෙ ශප්තවූලා.  
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ැරු සභාපතිතුමනි,  ාලය ශ ටි  රැටනීම මම මශේ  ාාල 

ඉංග්රීසි බසි්ත කියල්තනම්. 

A year ago, last November, the people of Sri Lanka - 
Asia’s oldest democracy - resoundingly expressed their 
mandate for a non-aligned, friendly Foreign Policy of 
Kalyaana Mithra, which is stated in the “Vistas of 
Prosperity and Splendour” presented by His Excellency 
the President, for which he got a resounding mandate 
from the people. As given by His Excellency the 
President, the vision of the “Vistas of Prosperity and 
Splendour” is to achieve the fourfold outcome of a 
productive citizenry,  a contented family, a disciplined 
and just society and a prosperous nation. Our commitment 
to safeguard the mandate of the people and their vision of 
Sri Lanka as a Unitary State that enjoys sovereignty, 
independence, security, territorial integrity, human rights, 
democracy and prosperity remains unwavered. It was on 
this basis that, as the Foreign Minister representing Sri 
Lanka, I spoke before the Human Rights Council of the 
United Nations in Geneva this February and withdrew Sri 
Lanka from the co-sponsorship of Resolution 30/1, which 
had cast upon Sri Lanka an obligation to infringe the 
sovereignty of the people, violate the Constitution and the 
democratic principles of governance and compel Sri 
Lanka to turn its backs on the very heroes who delivered 
us from the 30 years of turmoil and strife. 

I would like to read a small section of the Sri Lankan 
Government’s decision taken by His Excellency the 
President and the Cabinet of Ministers and presented to 
Parliament. Prior to leaving for Geneva, we followed the 
procedure of democratic governance unlike on the 
occassion of co-sponsoring the Resolution, which no one 
knew. Even the President at that time, His Excellency 
Maithreepala Sirisena, stated that he was not aware of the 
final text, of the document. I do not want to go into the 
details of what happened thereafter, the bickering and 
fighting that took place between the Prime Minister’s 
Office and the President’s Office. It is very clear. දාට්ත 
ශම්ලා ලහශැන ඉ්තනලා. ජාතිය පාලා දු්තනු මහා  නැාටුදාාය  
පාලාදීශම්ත ැටලශල්තනට, ශම් co-sponsored Resolution 
එශ ්ත ඉලත ශල්තනට ශැෝඨාභය රාජපක්ෂ මටතිතුමාශේ සහ 
අග්රාමාතය මහි්තදා රාජපක්ෂ මටතිතුමාශේ රජයට ශපබරලාරි 
මාසශේදී  පුළුල්ත වුණා. Sir, I would like to quote from the 
speech I delivered at the Human Rights Council in 
Geneva conveying our Government's decision. 

"Notwithstanding withdrawing from co-sponsorship of this 
resolution, Sri Lanka remains committed to achieving the goals set 
by the people of Sri Lanka on accountability and human rights, 
towards sustainable peace and reconciliation. To this end; 

a) The Government of Sri Lanka declares its commitment to 
achieve sustainable peace through an inclusive, domestically 
designed and executed reconciliation and accountability process, 
including through the appropriate adaptation of existing 
mechanisms, in line with the  Government’s policy framework. This 
would comprise the appointment of a Commission of Inquiry (COI) 
headed by a Justice of the Supreme Court, to review the reports of 
previous Sri Lankan COIs which investigated alleged violations of 
Human Rights and International  Humanitarian Law (IHL), to assess 
the status of implementation of their recommendations and to 
propose deliverable measures to implement them, keeping in line 
with the new Government’s policy.” 

So, the UN Human Rights Council very clearly knows 
our stand, our position and what we are doing, and we are 
in the process of setting up that Commission.  
I further stated in my speech, I quote: 

 "b) The Government will also address other outstanding 
concerns and introduce institutional reforms where necessary, in a 
manner consistent with Sri Lanka’s commitments, including to the 
2030 Sustainable Development Agenda (SDGs). We will implement 
policies rooted in the Government’s commitment to the people by 
advancing individual and collective rights and protections under the 
law, ensuring justice and reconciliation and addressing the concerns 
of vulnerable sections of society. Special attention will be paid to 
environmental protection in the formulation and implementation of 
government policies. The President, in his policy statement at the 
inauguration of the Fourth Session of the 8th Parliament of Sri 
Lanka, reiterated his vision to make “Sri Lanka one of the world’s 
leading nations in achieving the United Nations Sustainable 
Development Goals”. A discussion has already been held between 
the President and the UN Resident Coordinator where it has been 
agreed to connect the relevant UN agencies to assist the 
Government of Sri Lanka in the implementation of the SDGs 

 c) Sri Lanka will continue to remain engaged with, and seek, 
as required, the assistance of the UN and its agencies, including the 
regular human rights mandates/bodies and mechanisms, in capacity 
building and technical assistance, in keeping with domestic 
priorities and policies.  

 d) In conjunction with all members of the UN, Sri Lanka will 
seek to work towards the closure of the Resolution.” 

ශම්  තියා ැ්තන ඕනෑ කියලා  ාා  රන එ  ශ්රී ලං ාශේ 

ප්රජාත්තත්රලාදි ශම් ලයලසථාාල ඉදිරිශේ දිවුරුම් දී තිශබන 

කිසිශලකුශේ යුතු ම ශහෝ ප්ර ා ය විය යුතුික කියලා මම 

හිත්තශ්ත නටහට. අශේ ැරු ම්තත්රීතුම්තලා ලැකීශම්ත, ැටඹුරි්ත 

අශේ මාතෘ භූමිය හා ජනතාල ැටන  ටයුතු  රනු සතටික අපි 

බලාශපොශරොතතු ශලනලා. This is what I  finally said at the 

Human Rights Council in Geneva: "We call upon all 

stakeholders, within and outside this august body, to co-

operate with Sri Lanka in this endeavour."  

ැරු සභාපතිතුමනි, අශේ ජනාධිපතිතුමාශේ පාලන ත්තත්රය 

යටශත උතුශර් ශේදුරුතුඩුශේ සිට දාකුශණ් ශදාවු්තදාර තුඩුල දාක්ලා 

සියුශදානාට ශ ොේඩ්-19 අර්බුදාය ශේලාශේ එ  ශලසමික සල ා 

තිශබ්තශ්ත.  ාටලත ලටඩිශය්ත, අහල් ප්රශේ යට ලටඩිශය්ත 

කියලා කිසිලක් ලබා දීලා නටහට. අතිැරු ජනාධිපතිතුමා ශම් 

ශ ොවිඩ්-19 ලසංැතය නිසා සති වී තිශබන අමාරු ආර්ික  හා 

ජාතය්තතර තතතලය තුළ සති  ර තිශබන යම් යම් සංලර්ධ්න 

 ටයුතු අඛ්ණ්ඩල රට පුරා එ  ශලස ක්රියාතම  ශලමි්ත 

පලතිනලා. මම විශ ේෂශය්ත සඳහ්ත  ශළේ  ලාපීය ශහෝ 

ප්රාශේශි ල ශබදීම් සති  රන ක්රියාමාර්ැය ට අපි අලතීර්ණ 

ශලලා නටහට කියලාික. ඒ ලාශේම, අතිැරු ජනාධිපතිතුමාටත, ැරු 

අග්රාමාතයතුමාටත මම ඉතා ශැෞරලශය්ත කියනලා, අශේ රශේ 

විශිෂථටතම ශැෞරලය දිනාැත, අශේ රාජය ශසේලශේ ශැෞරලය 

දිනාැත උතුරු රශේ දියණියක් තමික පී.එසථ.එම්. මා්සථ 

මහතමිය. She had been appointed as the Governor of the 

Northern Province. The President had full confidence in 

Mrs. Charles to appoint her as the Governor. ඉති්ත, අපට 
එදාා ලාශේ ශබොරුලට ශමෝදානා  ර්තන එපා. ජනාධිපතිතුමා ඒ 

විශිෂථට ක්රියාමාර්ැශය්ත අුත ආරම්භය  ශයදිලා තිශබනලා. එම 

නිසා මම ඉතිරි ශ ොටස යළිත කිය්තනට  ටමතිික. මම පුදුම 

ශලනලා, ැරු සභාපතිතුමනි. ජිනීලාහි Human Rights Council 

එ  ඉදිරිශේ  ළ  ාාශේදී, I quoted Rt. Hon. Lord Naseby’s 

statement on the confidential papers of the British 
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Government which are available today, where all these 

numbers had been refuted by him with factual evidence 

by British authorities, and some keep on trying to say that 

our forces have committed crimes with these 

unprecedented, unsubstantitated figures being  floated 

against our country.  We have rejected that.  

ැරු සභාපතිතුමනි, this is a book by Lord Naseby, who 

has come up with all the papers, titled "Sri Lanka: 

Paradise lost; Paradise Regained". ශම් ජාති  

පාර්ිශම්්තතුශේ පුසථත ාලශේ ශම් ශපොත තිශබනලාදා කියලා මම 

බටුලා. ශම් ශපොත නටහට.  ශම් රටට  ළ අපරාධ්ය පිළිබඳ ශබොරුල 

ැටන, එංැල්තතශේ ශනසථබි සාමිලරයා සතයය ශහළිදාරේ  රන 

ශපොත ජාති  පාර්ිශම්්තතුශේ ම්තත්රීතුම්තලාට කියවීම සඳහා 

පුසථත ාලයට ශැශන්තන අලධ්ානයක් ශයොුද ශලලා නටහට. ශම් 

නිසා අශේ ැරු ම්තත්රීතුම්තලා විවිධ්  ත්තදාර කියන එ  ැටන 

පුදුම ශල්තන ඕනෑත නටහට. ශමම ශපොත ලහාම ගුල්ත තටපෑශල්ත 

ලං ාශේ පාර්ිශම්්තතුලට ශැ්තවීම ඉතාම ලටදාැත. ශමො දා, අපි 

ශමලටනි ශතොරතුරු ප්රතික්ශෂේප  රපු  ාලය ඉලරික. දාට්ත සතයය 

ශහළිදාරේ ශලමි්ත තිශබනලා.  Under the right to information, 

Lord Naseby has gone  into these details. What the British 

information channels had transferred to London through 

the Home Office is now available.  

ඒ නිසා ජිනීලාහි ශබොරුල පදානම්  රශැන පසුගිය ආණ්ඩුල 

ශැන ආ ශම් ශයෝජනාල පදානම් විරහිතල ශැන ආ ශයෝජනාලක්. 

ශදා , a country-specific Resolution has  never been 

brought before Geneva. ඒ ලත කියාැ්තන තිබුණු ආණ්ඩුලට 

බටරි වුණා, to reject the country-specific Resolution that 

had been moved. මම මීට ලඩා ඒ ැටන කිය්තශ්ත නටහට. ශම් 
පිළිබඳ මට ලඩා ශජයෂථඨ අය අදා  ාා  රනලා. මම  ාාශේ ඉතිරි 

ටි  කියලා මශේ  ාාල අලස්ත  රනලා.  

Sri Lanka shall continue to work and cooperate with 
the United Nations, but only through the avenues 
empowered by the mandate given to this just, fair and 
democratically elected Government so that it may uphold 
its fidelity to the people’s desire to see a sovereign Sri 
Lanka which enshrines democratic values and human 
rights. Sri Lanka's commitment, we keep with the 
mandate of the people of a sovereign and secure Sri 
Lanka, is instrumental in our commitment to the world as 
a Kalyaana Mithra Foreign Policy. 

It is through our non-aligned and friendly Foreign 
Policy of Kalyaana Mithra that we have pursued the fight 
against terrorism with the cooperation of the  nations 
across the world, big nations as well as smaller nations 
who have supported Sri Lanka. We are grateful to so 
many countries for their continued proscription of the 
LTTE, whose commitment to violence has not wavered 
since the end of the war.  Even last week, India renewed 
its proscription of the LTTE.  

Through His Excellency the President's "Vistas of 
Prosperity and Splendour", Sri Lanka has been 
strengthening friendships with nations across the world. 
Beginning in November last year, His Excellency 

President Gotabaya Rajapaksa’s first-ever,  high-level 
visit abroad was to India, closely followed by the visits of 
the Hon. Prime Minister and the Foreign Minister. Such 
is the reflection of our drive to continue our close 
relationship with our neighbours and members of IORA, 
BIMSTEC and SAARC.  As the Foreign Minister, I led 
the Sri Lankan Delegation to the Annual Informal 
Meeting of the SAARC Council of Ministers on the 24th 
of September, 2020. 

Our relations with key partners have deepened.   

This year, we have witnessed a series of high-level 
visits ranging from His Excellency Sergey Lavrov, 
Foreign Minister of the Russian Federation, the Foreign 
Minister of India and the Foreign Minister of China who 
visited Sri Lanka. The Foreign Ministers of Japan, 
Pakistan, the Maldives and Luxembourg also visited Sri 
Lanka and finally, the Secretary of State of the United 
States visited us four weeks ago. Further to that dialogue 
with the nations from all around the world, there has been 
an uptick in discussions with officials up and down the 
spectrum such as the Hon. Dominic Raab and Lord Tariq 
Ahmad of the United Kingdom via virtual and telesonic 
communication and with many other countries. So, the 
Embassies are not closed, as stated; Embassies are 
functioning and we are using available new channels of 
communication. Even in the Middle East, our Embassies 
are not closed; our Embassies are functioning. Our 
relations with such nations, including the United 
Kingdom, have been positive, irrespective of the issues 
that arise out of the freedoms protected by our 
democracies. I am glad that Sri Lanka and all its many 
friendly nations abroad are deeply committed to ending 
the wanton violence endemic to terrorism in search of 
lasting peace to all our countries which continue to 
proscribe the LTTE.   

This year, I spoke at the 20th UN Commemoration of 
Vesak, the most sacred day in the Buddhist calendar, 
which the UN General Assembly unanimously declared 
by Resolution as an Observance Day through the efforts 
of the late. Hon. Lakshman Kadirgamar, the then Foreign 
Minister.   

Further to that, we continue to interact and hold 
special discussions with Ambassadors and Hon. Consuls 
of all nations stationed in Colombo, constantly pushing 
through fora conducted digitally et cetera. Two new 
Embassies that we plan to establish this year will be in 
Spain and Romania. Sri Lanka - the Foreign Policy of 
Kalyaana Mithra is deeply rooted in our history - is one 
of the founding members of the Non-Aligned Movement, 
the 65th Anniversary of which we commemorated last 
month and has continued to play a significant role in 
multilateral deliberations at the UN, particularly 
representing the interests of the Global South. The 
Bandung Conference and successive developments united 
our countries to end colonialism, opposing foreign 
intervention, aggression, foreign occupation, domination 
and to respect sovereignty and territorial integrity while 
recognizing the equality of all nations, both large and 
small. 
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Hon. Chairman, our commitment to our fellow Non-
Aligned Nations remains strong and so too is our 
commitment to the sovereignty of our friends through our 
call to end the economic blockade on Cuba, on which 
your Government did not have a policy. You all were 
wavering, avoiding when the vote came up. We have also 
restored our position in relation to Iran, Venezuela and 
others. In line with Sri Lanka’s continual advocacy for the 
Global South, we have continually raised the issue of   
impending and irreversible damages due to Global 
Climate Change and its impact on the ecosystems.  

Regarding the Palestine cause, we have continually 
raised the issue and continue our obligation and 
commitment to the Palestinian people.  I do not want to 
recall how the last Government behaved. එශහම ශදායක් 
වුශණ් නටහට කියලා කියන අයට තල ශමොනලා කිය්තනදා?   
Having chaired the 13th Meeting of Parties to the 
Montreal Protocol, which saw the signing of the Colombo 
Declaration, I shall highlight later at the 03rd Ministerial 
Meeting of the Archipelagic and Island States Forum 
what His Excellency the President raised as a priority in 
the National Development Policy Plan during his 
Inaugural Speech and at my virtual address at the 44th 
Annual Meeting of Ministers of the G77.  It is imperative 
that we concertedly seek to address the issue of climate 
change and FinTec green economy to mobilize our 
collective efforts to secure environmental protection.  
       

His Excellency the President, the Hon. Prime Minister 
and I stated, during the 75th Anniversary of the UN that 
the President's “Vistas of Prosperity and Splendour” 
reaffirms our commitment to achieving all the 18 SDGs 
by 2030, which is reflected in the appointment of a 
working group to study the current status of Sri Lanka's 
implementation and progress towards achieving the 
SDGs.  

The issues of environmental protection and poverty 
are inextricably interlinked. Though we have made great 
strides in our fight against poverty, this Government 
remains dedicated to its eradication in all its forms. Sri 
Lanka’s Presidential Task Force in Charge of Economic 
Revival and Poverty Eradication operates with the 
objective of creating a production economy promoting 
local industries. The Government has granted financial 
relief to over six million families and vulnerable groups 
and established a COVID-19 Healthcare and Social 
Security Fund. As  the  world  progresses  towards  a  
sustainable,  therapeutic  solution  to  COVID-19,  Sri 
Lanka has tirelessly canvassed  that  all  countries  have  
unrestricted  access  to vital  medical resources required to 
respond to this virus  and  that  political  motives do  not  
impede such  access, which would  undermine  the 
world’s  collective  commitment  to  the 2030 Sustainable 
Development Goals.  The Sri Lankan Government would 
once again like to thank all the countries who have been 
helping us in our attempt to manage the COVID-19 
challenges. Also, I would like to mention about the UK/
Sri Lanka, Oxford University COVID vaccine 
collaboration.  

In this context, I recall His Excellency President 
Gotabaya Rajapaksa’s call to the international community 
at the Financing for Development Conference for debt 
relief and to adopt fiscal policies to mitigate the impact of 
COVID-19. My good Friend, the Hon. (Dr.) Harsha de 
Silva, asked, "What are we doing about our debt?" His 
Excellency the President was one of the initial leaders of 
nations to raise the issue of debt relief, not only for Sri 
Lanka, but for most of the other countries too.  

As the world reels from this global COVID -19 
pandemic awaiting a vaccine, we work to carry out His 
Excellency the President’s coordinated efforts to fight the 
pandemic and to address the immediate concerns of 
stranded Sri Lankans by organizing and facilitating their 
repatriation via Government organized repatriation flights 
and charter flights with the collaboration of the 67 
overseas Missions and Posts and the Presidential Task 
Force as the repatriation of  Sri Lankan students, initially 
from Wuhan, China had been carried out. By the end of 
last week, the Government of Sri Lanka has repatriated 
46,250 Sri Lankans from 126 countries and territories. To 
assist such operations, the Foreign Ministry has launched 
an online portal to assist the Sri Lankan community 
overseas, through which 64,107 have now registered.  

Yet the Foreign Ministry has further ambitions, as the 
Hon. Prime Minister stated last week, to stride towards 
coordination with overseas Sri Lankans through the 
creation of a special office dedicated to the international 
Sri Lankan community. Such an office will be able to 
capitalize and further enhance the economic 
breakthroughs made during the last year such as access 
secured to the lucrative Latin American market. The 
largest country in Latin America, Brazil, has relaxed their 
restrictions on Sri Lankan cinnamon exports. I say Brazil, 
for that is the latest we have achieved. For Sri Lankan 
communities, new outreach such as the skilled labour 
personnel in Eastern Europe, the Middle East and South 
East Asia was previously not present.  

ැරු සභාපතිතුමනි, අතිැරු ජනාධිපතිතුමාත, ැරු 

අග්රාමාතයතුමාත ලං ාශේ අනාැතය ශලනුශල්ත ශැන තිශබන 

තලත ලටදාැත පියලරක් ැටන මම ශම් අලසථාාශේ කිය්තන 

 ටමටතිික. 

One such breakthrough that I am happy  to announce 
is the National Ocean Affairs Committee’s submission by 
the professionals of the relevant subject under the Law of 
the Sea Convention to the UN for an extended seabed 
area with high potential for petroleum and other marine 
resources, which has reached an advanced stage. Nine 
rounds of negotiations have been successfully completed 
and the last meeting with the UN Sub-Commission was 
held in February, 2020. Hopefully, negotiations could be 
concluded with two more meetings. This boon and the 
equitable allocation of resources stemming from this 
breakthrough shall flow to all of Sri Lankan people and 
make us richer, opening a new door in our development 
in the petroleum sector.  

ැරු සභාපතිතුමනි, I came to Parliament before the 
Dissolution for the withdrawal of the Counter Terrorism 
Bill. It was brought before the last Parliament forcibly by 
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the last Government as one of the draconian legislations. 
Luckily, all of us went before the Committee chaired by 
the Hon. Mayantha Dissanayake, who accepted most of 
the submissions made and that that would be a draconian 
law.  Even the Hon. Speaker, I think,  participated in one 
or two sessions of that Committee. We have withdrawn 
that Bill, but we are considering amending some Sections 
of the Prevention of Terrorism Act and we have started 
discussions on the subject.  

ශ්රී ලං ාල කුඩා දිලිකනක්. අශේ රට ඉ්තදියානු සාැරශේ 

ලටදාැත ැම්ත මාර්ැය ික පිහිටා තිශබ්තශ්ත. එය ප්රශේ ශම්ත 

ප්රශයෝජනයට ැටනීශම්  ර්තලයය අප සතුික. අතිැරු 

ජනාධිපතිතුමා ප්ර ා යට පත  ර තිශබන මධ්යසථා,  ශනොබටඳුණු 

විශේ  ප්රතිපතතිය හා  ලයාණ මිත්රතලශය්ත හටම රටක් සමෙම 

 ටයුතු කිරීශම් ප්රතිපතතිශේ සිට අනාැත අභිශයෝැ ජය ැටනීමට 

අපි ශම් පාර්ිශම්්තතුශේ සහශයෝැය ඉ්ලා සිටිනලා.  

Before I conclude my speech, I would like to thank the 
Hon. State Minister Tharaka Balasuriya, who would 
speak in the evening, the Foreign Secretary, Prof. 
Colombage, our Foreign Ministry Officials, 
Ambassadors, Hon. Consul Generals and the Diplomats 
of all nations and organizations in Sri Lanka for their 
tireless contribution to upholding the people’s desire to 
see a Sri Lanka in concordant and having a prosperous 
friendship with all nations.  

Thank you.  

 

ගු සභාපතිුරො  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Thank you. The next speaker is, the Hon. M.A. 
Sumanthiran.  

Before he starts, the Hon. Isuru Dondangoda will take 
the Chair.  

 
අනුරුව ගු කථානායකුරො මූලාසනනයන් ඉවත් වූනයන්,  

ගු ඉසුු නදොඩන්නගොඩ ෙහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலரவ, ைொண்புைிகு இசுரு ததொடன்தகொட 

அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and THE HON. 

ISURU DODANGODA took the Chair. 

 
 
[11.42 a.m.] 
 

ගු එම්.ඒ. සුෙන්තිරන් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு எம்.ஏ. சுைந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Hon. Presiding Member, I am happy to follow the 
Hon. Minister himself as we discuss the Votes of the 
Ministry of Foreign. The Minister is an experienced 
Parliamentarian and an able person and I am glad to 
discuss a few matters with regard to Sri Lanka’s Foreign 
Policy while he is present together with  a very able and 
dynamic young Parliamentarian, the Minister of State for 
Regional Co-operation, Hon. Tharaka Balasuriya.  

It was rather comical to witness the spectacle this 
morning as we started the Discussion, the bickering 
between the Government Benches and the main 
Opposition, each trying to absolve themselves from 
responsibilities they had undertaken in the international 
arena.       

The Hon. Lakshman Kiriella was blaming President 
Mahinda Rajapaksa for agreeing with the Secretary-
General of the UN on the 26th of May, 2009 in Kandy, 
undertaking to inquire into the allegations of human 
rights violations. And for his part, the Hon. Minister was 
blaming the main Opposition for co-sponsoring, when 
they were in Office, Resolution HRC 30/1 before the UN 
Human Rights Commission. These acts are not acts of 
certain governments that are in office at a particular point 
in time. These undertakings are given on behalf of the 
State and in the international system these obligations are 
taken very seriously. The Minister read out the letter sent 
in February this year claiming to withdraw from the co-
sponsorship of HRC Resolution  30/1. All of us know 
that you cannot withdraw from an act that is already 
done. The Minister was hurt to say in this House that that 
co-sponsorship happened without the knowledge of 
anyone, not even the President at that time. I want to ask 
a question. If that be so, how did Sri Lanka co-sponsor 
Resolutions 34/1 and 40/1 several months thereafter, both 
of which were merely rollover Resolutions of 30/1? 
Resolution 30/1 was done on the 1st of October, 2015; 
Resolution 34/1 was  in March, 2017 and Resolution 40/1 
was in March, 2019 - three times over, the same contents. 
How does a responsible Minister stand up here and say 
that nobody knew about the contents? These undertakings 
are on behalf of Sri Lanka - of the State. There are 
serious repercussions if you resile from international 
commitments.  

Sir, I want to pose another question. On the 29th of 
July, 1987 Sri Lanka entered into an international 
bilateral agreement with India commonly known as the 
Indo-Lanka Accord. Various speakers in this House, at 
various times, say various things about this Accord. Mr. 
Foreign Minister, would you have the courage to write a 
letter to India like you did to the UN Human Rights 
Council and withdraw from the Indo-Lanka Accord? If 
you do not and you have not done that over several 
decades of your party in office, you must honour it. You 
must honour it. There is no point in saying, "This was 
thrust down our throat". If it was thrust down your throat, 
withdraw from it. Write a letter to India like you did to 
the UN Human Rights Council. Are you brave enough to 
do that?   

I will read out the fundamental principles of the Indo-
Lanka Accord, which is still binding on Sri Lanka. It is 
an international bilateral agreement.  

One, Sri Lanka is a multiethnic and a multilingual 
society. Two, each ethnic group has a distinct cultural 
and linguistic identity which has to be carefully nurtured. 
Three, the Northern and the Eastern Provinces have been 
areas of historical habitation of Sri Lankan Tamil-
speaking peoples. Those are the basic principles laid 
down at the forefront of the Indo-Sri Lanka Accord.  
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So, you cannot resile from that nor can you even resile 
from undertakings given to the UN Human Rights 
Council, not once but three times. But, more importantly, 
before President Rajapaksa did that in May, 2009, on the 
2nd of March, 2009, the Hon. Mahinda Samarasinghe, on 
behalf of Sri Lanka, said this at the UN Human Rights 
Council. He said, “Our national discourse has been 
dominated for decades by an ethnic issue which requires a 
political solution as a means to resolve the problem". He 
did not say "a military solution"; he said it requires a 
"political solution". "On a recommendation of the All-
Party Representative Committee, we are able to properly 
implement the Thirteenth Amendment to the Constitution 
which was passed in 1987". Those were words of a 
Minister of your Government at that time.  

Following that, on the 26th of May, this is what 
President Mahinda Rajapaksa said in a joint communiqué 
with the UN Secretary-General: "President Rajapaksa 
expressed his firm resolve to proceed with the 
implementation of the Thirteenth Amendment as well as 
to begin a broader dialogue with all parties, including the 
Tamil parties in the new circumstances to further enhance 
this process and to bring about lasting peace and 
development in Sri Lanka". Why did he do that?  Will you 
now write a letter to the UN Secretary-General 
withdrawing from this commitment that your President 
made on the 26th of May, 2009? He said, "Not only the 
implementation of the Thirteenth Amendment". Eleven 
years have passed and that has not been implemented. 
Your leader’s solemn promise to the Secretary-General of 
the UN, no less! I am saying this because there are 
repercussions if you do not deliver on your promises to 
the international community.  You pride yourself that we  
are a part of the civilized community of nations. We will 
not be part of a civilized community of nations if we willy
-nilly ignore and violate commitments that we make to 
the international community. I am only referring to his 
guarantee of implementation of the Thirteenth 
Amendment and going beyond that. But, there are other 
agreements in that with regard to violation of human 
rights and that there will be a domestic mechanism. In 
your letter in February this year too, you say that there 
will be a domestic mechanism. Where is it? Several 
months have passed, but where is that plan? For 11 years, 
you fooled the world and now, for 11 months also, you 
have fooled the world or you think that you can fool all 
the people all the time. That is what you think. Then, on 
the very next day after President Mahinda Rajapaksa 
agreed with that, on the 27th of May, 2009, at the UN 
Human Rights Council a Resolution was adopted which 
stated, “Welcoming also the recent assurance given by the 
President of Sri Lanka....” -  the previous day, he gave 
that assurance - ".....that he does not regard a military 
solution as a final solution as well as his commitment to a 
political solution with the implementation of the 
Thirteenth Amendment to bring about lasting peace and 
reconciliation in Sri Lanka,". So, the implementation of 
the Thirteenth Amendment was the first step that was 
promised over and over and over again, not just to the UN 
Human Rights Council, but also to India.  

Then, I am going to read the three joint communiqués 
that were issued, once with the Prime Minister, Dr. 

Manmohan Singh where President Mahinda Rajapaksa’s 
commitment was recorded.  

It stated, "The Prime Minister emphasized that a 
meaningful devolution package...." - this was in June, 
2010 and ten years have passed - "....building upon the 
Thirteenth Amendment..." - that is what President 
Mahinda Rajapaksa said - "... would create the necessary 
conditions for a lasting political settlement". Ah, there 
comes the Hon. Mahinda Samarasinghe who gave the 
assurance to the UN on the 2nd of March, 2009. That 
communiqué went on to say, "The President of Sri Lanka 
reiterated its determination to evolve a political settlement 
acceptable to all communities that would act as a catalyst 
to create necessary conditions in which all the people of 
Sri Lanka could lead their lives in an atmosphere of 
peace, justice and dignity consistent with democracy, 
pluralism, equal opportunity and respect for human rights. 
Towards this end, the President expressed his resolve to 
continue to implement in particular the relevant 
provisions of the constitution designed to strengthen 
national amity and reconciliation through empowerment. 
In this context, he shared his ideas on conducting a 
broader dialogue with all parties involved".  The Prime 
Minister of India expressed India’s constructive support 
for efforts that build peace and reconciliation among all 
communities in Sri Lanka.  

The then External Affairs Minister the Hon. (Prof.) 
G.L. Peiris visited New Delhi in May, 2011. I am glad 
that the Hon. (Prof.) G.L. Peiris is in the House when I 
quote from the joint press statement issued after that. 
"The External Affairs Minister of  Sri Lanka affirmed his 
Government’s commitment to ensuring expeditious and 
concrete progress in the ongoing dialogue between the 
Government of Sri Lanka and representatives of Tamil 
parties. A devolution package building upon the 
Thirteenth Amendment ...." - those are words of assurance 
given by the Hon. (Prof.) G.L. Peiris to India - "....would 
contribute towards creating the necessary conditions for 
such reconciliation".  

That was again reiterated in January, 2012 when the 
External Affairs Minister S.M. Krishna visited Sri Lanka. 
With the Hon. (Prof.) G.L.  Peiris by his side, Mr. S.M. 
Krishna said, "The Government of Sri Lanka has, on 
many occasions, conveyed to us its commitment to move 
towards a political settlement based on full 
implementation of the Thirteenth Amendment of Sri 
Lankan Constitution and building on it so as to achieve 
meaningful devolution of powers. We look forward to an 
expeditious and constructive approach to the dialogue 
process".  

Now, a decade has passed. You have not done a thing. 
Some effort was taken by the last Government. We 
participated in good faith; the Hon. Members who are 
now in the Government also participated. The Hon. 
Minister of Foreign Affairs was a  Member of the 
Steering Committee. The Hon. Susil Premajayantha even 
headed an ad hoc committee with regard to relations 
between the Parliament and Provincial Councils and gave 
a good report. The Hon. Bandula Gunawardena chaired 
another committee. The Hon. Mahinda Samarasinghe 
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chaired another committee on human rights or 
fundamental rights and gave a brilliant report. The Hon. 
(Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe who hides behind his lamp 
all the time here in this House, in these sessions, was also 
a Member of the Steering Committee and drafted the 
proposals with regard to land powers. So, there was an 
effort. But, you have abandoned that now and you talk of 
repealing - [Interruption.] Yes, Hon. State Minister 
Tharaka Balasuriya? - [Interruption.] Thank you for that 
assurance, that you all will abide by all the assurances 
given to the world.  

Sir, before I conclude, I need to touch on one or two 
other matters. I am thankful to the Hon. Minister for 
giving the number of Sri Lankans who have been 
repatriated. But, there is a serious issue with regard to our 
labour force in the Middle East, who contribute so much 
to our economy, not being given priority in the 
repatriation process.     

So, I hope the Hon. Foreign Minister will look into 
that and give them priority.  

Secondly, this is the month of November - I said this 
some time ago also - in which all those who died in wars 
are remembered. That is why we sell poppy the world 
over. This is the period in which that happens. And in Sri 
Lanka, particularly in the Tamil areas, for the last three 
decades, it has become a custom to remember the dead 
who fought the war. They may have fought the State, but 
nevertheless, they are dead and their families and others 
have a right to remember them as they are accustomed to 
do. The Government has taken great exemption to this 
suddenly this year and is flying members of the Attorney-
General’s Department by special helicopters to Jaffna, 
Mullaitivu and all over the place amid COVID-19 
restrictions when the Attorney-General’s Department is 
an isolated zone - they are flying around all over without 
being quarantined - to oppose and to obtain orders from 
Magistrates preventing mothers, fathers, sisters, brothers 
from remembering the dead, which is most unfortunate 
and a most undignified act by the State. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, your time is up. Please wind up. 

 

ගු එම්.ඒ. සුෙන්තිරන් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு எம்.ஏ. சுைந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Sir, I will take five minutes from the Hon. Selvam 
Adaikkalanathan’s time.    

Honouring and remembering the dead, even in our 
culture is a solemn affair. The other day, I stood with a 
mother who is 83 years old. She has only a shack for a 
house. Her son died in 1985. She lit her lamp and I 
participated in that event. It is a solemn occasion. Why 
are you so worried? Why are you so scared of the dead? Is 
it because you put them to death in the most brutal 
manner violating all the international norms?  

The other thing is, sovereignty is for all the people; 
sovereignty is not to be enjoyed by the majority only. 
That must be kept in mind. If the majority only enjoys 
sovereignty, then you are leaving the other peoples out, 
you are forcing them to claim their own sovereignty and 
that would be your own act. 

When the Foreign Minister started his speech, he said 
he wants to give a lesson to the Hon. Lakshman Kiriella 
about the fact that India is a Union because there were 
princely States and they all had to be brought together. I 
want to ask him about the history of this Island. When the 
Europeans conquered this Island, was there one State 
here, was there one kingdom in this Island? No, there was 
not one kingdom in this Island. There were three 
kingdoms in this Island and they all fell to western 
powers at different times. It was only in 1833 consequent 
to the Colebrooke-Cameron Commission Report, for 
administrative convenience, it was made one country.   

So, when you try to take lessons on how India became 
a Union or how the United States of America became 
States coming together, you must remember the history 
of this country as well. This country consists of different 
peoples who each have their own rights under 
international law. Violation of international law is not a 
domestic matter. You cannot hide behind the cloak of 
State sovereignty. There is nothing called “State 
sovereignty” today. Sovereignty is to be enjoyed by the 
people. You cannot hide behind the concept of State 
sovereignty, violate international law and claim that this 
is a domestic matter. No, it is not. You know that very 
well. So, in  fashioning the country’s foreign policy you 
have now gone on reverse gear, you have put the country 
at peril. 

 On this particular occasion when we debate the Votes 
of the Foreign Ministry, I think it is our duty to bring it to 
your notice that you need to turn around, and promoting 
accountability and reconciliation is not a matter that 
violates the sovereignty of any country.   
Thank you.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Next, the Hon. (Prof.) G.L. Peiris. You have 13 

minutes. 
 
[12.04 p.m.] 
 

 ගු (ෙහාචාර්ය) ජී.එල්. පීරිසන ෙහතා (අධායාපන 

අොතයුරො)       
(ைொண்புைிகு (ரபரொசிொியர்)  ஜீ.எல். பீொிஸ் - கல்வி அமைச்சர்) 

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris - Minister of Education) 
Hon. Presiding Member, it is a pleasure to follow the 

contribution by the Hon. M.A. Sumanthiran.  

As we discuss the Foreign Policy of our country in 
this august Assembly, the circumstances in  the world at 
large are certainly not propitious. COVID-19 has proved 
to be a dire calamity. There are many lessons to be learnt 
from this situation. One of the most important lessons is 
that no nation, no group of countries, no culture has the 
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monopoly of wisdom; nobody can claim to know all the 
right answers. The contemporary experience of the world 
demonstrates convincingly that there is no room 
whatsoever for arrogance, bigotry and self-righteousness. 
Today, more than at any other time in our history, if we 
survive this crisis at all, it can only happen on the basis of 
humility, the spontaneous sharing of experiences and a 
readiness to work hand in hand in a spirit of comradeship 
and solidarity.  

The cornerstones of the Foreign Policy of our country 
are crystal clear. They were set out with exemplary clarity 
by His Excellency the President Gotabaya Rajapaksa at 
his inauguration in the hallowed precincts of the 
Ruwanweliseya Temple in Anuradhapura. We seek 
friendship with all nations. We go out of our way to 
refrain from interfering in the domestic affairs of other 
nations. At the same time, reciprocally, we entertain the 
expectation that others will respect, without question, the 
right of the Parliament and the people of Sri Lanka to 
determine our own destiny. This is the rationale 
underpinning the Statement made by the Foreign Minister 
of Sri Lanka, the Hon. Dinesh Gunawardena, at the 
Human Rights Council in Geneva barely three months 
after the assumption of office by His Excellency 
Gotabaya Rajapaksa. The Government which the Hon. 
Dinesh Gunawardena represents unequivocally rejected 
the Resolutions of the Human Rights Council - 30/1, 34/1 
and 40/1 - respectively of  2015, 2017 and 2019.  These 
Resolutions were not only supported, but indeed co-
sponsored by the “Yahapalana Government” of that time. 

This is scarcely believable when one considers the 
content and the impact of those Resolutions. Indisputably, 
those Resolutions dealt with matters which were within 
the purview of the national institutions in Sri Lanka. They 
required the rearrangement of Sri Lanka’s Constitutional 
provisions, the restructuring of our armed forces and the 
police and the repeal of major legislations such as the 
Prevention of Terrorism Act. Those Resolutions also 
empowered foreign and Commonwealth Judges to  
adjudicate on grave allegations relating to war crimes 
which were levelled against the armed forces of Sri 
Lanka. That is the effect of operative Paragraph 6 of the 
Resolution of 2015. This was in blatant violation of the 
supreme law of this country, the Constitution.  

The abdication of self-respect was further 
compounded by the acceptance by that Government of the 
obligation to report from time to time to the Human 
Rights Council and to abide by the judgement of that 
Council in respect of the adequacy of the progress that 
had been made in respect of the implementation of these 
Resolutions.  

Sir, the entire edifice of the UN system is based upon 
one sacred principle and that is a principle relating to the 
sovereign equality of nations. That principle is illustrated 
amply by the seminal instruments of the United Nations 
system such as the Charter, the Declaration of Human 
Rights and the Jurisprudence of the International Court of 
Justice and its predecessor, the Permanent Court of 
International Justice. All countries that are members of 
the international community, be they large or small, 

affluent or not so affluent, are equal in the eyes of the 
United Nations system, Sir, equal in intrinsic worth and in 
inherent value. There can be no discrimination 
whatsoever. That is why there can be no scope 
whatsoever for talking down, for hectoring and for 
patronizing attitudes. This is not to be misunderstood. 
Counsel from friends, sharing of experiences and 
suggestions that are made in a spirit of goodwill and 
friendship are always welcome. They are healthy. But 
what is absolutely ruled out are judgemental postures in 
respect of  the internal decision-making process of 
countries dealing with matters which are within their 
purview.  

Now, I have dealt, Sir, with the concept of equality.  
Equality is basic to the entire United Nations system. But, 
there is another principle that is equally important and 
that is the principle of fairness. This is an instinct that is 
embedded in human nature and it represents a component 
of all systems of law and justice and indeed, of all 
civilizations since time immemorial. One must look at 
both sides of an issue. Evidence has to be weighed in the 
balance and conclusions must be arrived at objectively 
without bias or prejudgment.  

From that standpoint, very sadly, the people of Sri 
Lanka have good reason to entertain grave misgivings. 
Evidence of the highest value has been deliberately 
disregarded, if that evidence is favourable to the armed 
forces of Sri Lanka. A clear example of that consists of 
military dispatches by trusted members of foreign 
countries reporting confidentially to their own capitals. 
These have been totally ignored. These dispatches were 
ferreted out with the greatest difficulty, as the Hon. 
Dinesh Gunawardena pointed out, by personages of the 
eminence of Lord Michael Naseby both within the House 
of Lords and outside. There were also very critical 
findings by Queen’s Counsels of the eminence of Sir 
Desmond de Silva, Sir Geoffrey Nice and Rodney Dixon. 
These findings completely exonerated the armed forces of 
Sri Lanka from any form of culpability or guilt with 
regard to war crimes under principles of International 
Humanitarian Law and International Human Rights Law. 
So, this document, this body of evidence was there. It was 
never taken into account; it was deliberately ignored. This 
was done in the lofty name of human rights. But, it 
constituted a cynical violation of natural justice and the 
rules of fairness, both in its substantive and its procedural 
dimensions.  

I do not wish to take much time, Sir. Sri Lanka, we 
want to insist, is a country with a proud history and a 
cherished heritage.  

Reconciliation, ethnic harmony and transitional justice 
are not concepts by any means alien to us. We have been 
nurtured throughout the ages by a rich and vibrant 
cultural tradition in each of these areas. But, I want to 
stress that the mechanisms we evolve, if we are to aspire 
to any measure of success, must necessarily derive from 
the aspirations of our people. This is because of the 
importance of context with regard to these matters. The 
Government of President Gotabaya Rajapaksa and Prime 
Minister Mahinda Rajapaksa fortified by an unrivalled 
mandate obtained from the people of this country at both 
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the Presidential and the Parliamentary Elections has an 
unflinching resolve to address these issues in earnest. The 
Government has both  the moral and the legal right to the 
space to do so.  We ask for empathy and understanding as 
we move forward in partnership with the international 
community to assure to our people a stable and 
prosperous future.  

I thank you, Mr. Presiding Member.  
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Then, the Hon. (Dr.) (Ms.)  Harini Amarasuriya. You 

have 13 minutes.  
 
[12.15. p.m.] 
 

ගු (යචාර්ය) හරිිය අෙරසූරිය නෙනනවිය 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) (தசல்வி) ஹொினி அைரசூொிய)  

(The Hon. (Dr.) (Ms.)  Harini Amarasuriya) 
Thank you for the time, Hon. Presiding Member.  

I must apologize to the House if I am breaking the 
rhythm of what has been a facinating Discussion so far by 
shifting your attention from the Foreign Ministry to the 
Ministry of Mass Media.  

Mass Media plays a critical role in the social and 
political lives of people. The quality of media in each 
society, the degree of independence and freedom are often 
taken as indicators of the quality of democracy in those 
societies. We generally regard media as having two 
functions, firstly, as a watchdog providing politically 
relevant information to citizens, supporting their ability to 
make informed political decisions and secondly, serving 
as a public forum representing the diversity of views in 
that society. Traditionally, media consisted of print, radio 
and television, but today, we see the Internet and the 
digital media platforms becoming far more influential, 
both as a watchdog and as a public forum more than any 
other types of media.  

Sir, the emergence of digital media arguably has 
meant that the institution of media has become far more 
democratic. Today, every citizen has the potential to be a 
journalist. All of us are able to create news, share news, 
comment on news and to engage in discussions which can 
reach a large audience very quickly. Public figures, those 
in power, are under much more scrutiny than before. This 
is great from one perspective. It has enabled the 
multiplicity of voices and perspectives to emerge, which 
is always a good thing. It has created a much larger 
critical space regarding public accountability. At the same 
time, we have to ask ourselves, what does it mean to be 
truthful, objective, independent and ethical in this 
context?  More importantly, how do we assess what is 
truthful, objective and ethical in this context and what is 
the validity of these multiplicity of voices, opinions and 
perspectives that are offered to us today? These are issues 
that societies around the world are grappling with. That 
the tension of ensuring freedom of expression, right to 
information and protecting citizens from misinformation 
have become all the more challenging when media 

organizations including social media platforms operate on 
the principle of profit is no secret. In recent times, 
globally as well as here in Sri Lanka, we have had many 
examples of the extent to which digital platforms, 
particularly social media, can be manipulated to serve 
particular interests, mobilize hate and violence very 
quickly. 

Yet, media regulation is a highly controversial issue 
since it is tied up so closely with the freedom of 
expression and the right to information. Government 
efforts at regulation are viewed with particular suspicion. 
Sri Lankan governments usually do not have a good 
reputation in dealing with media. In fact, Sri Lanka, at 
various points during the last several decades, was 
considered extremely dangerous for those working in this 
field.  

The list of media personnel who have disappeared, 
been killed, threatened, intimidated and forced to leave 
the country is far too long and serves as a severe 
indictment on successive Governments. Most of these 
cases remain unresolved and often forgotten. The officers 
investigating certain well-known cases such as that of 
Lasantha Wickramatunga and Prageeth Ekneligoda 
themselves are now being hunted. As a result, these cases 
are stuck now with no progress or resolution in sight. 
Such a situation hardly inspires confidence in the 
Government’s intentions with regard to protecting a free 
and independent media.  

Unfortunately, Governments have regarded media 
either as their enemy or their propaganda machine which 
can be manipulated at their will. We also have to deal 
with a situation where our traditional media, whether 
State-owned or privately-owned, are known to promote 
particular political agendas. Most media institutions in Sri 
Lanka are owned by individuals or families closely linked 
to mainstream political parties. Governments in power 
usually consider State-owned media as their propaganda 
machine. Since private media is also closely aligned with 
mainstream political parties, governments also then 
control private media.  As a result, Sri Lanka has a very 
few truly independent, traditional media organizations, 
either print, radio or television. It is in this context that 
the digital media platforms, however controversial they 
are, despite all the concerns that I have mentioned 
previously, have become an important space for hosting 
alternative and critical perspectives.  

Hon. Presiding Member, it is in this context that we 
need to seriously consider this proposal reported in the 
Parliament Website that the Hon. Minister of Mass Media 
has stated at the meeting of the Ministerial Consultative 
Committee on Mass Media held on the 21st of November 
that a website regulatory mechanism will be implemented 
within the next two weeks.  

 

ගු නකනහිතය රඹුක්වැල්ල  ෙහතා (ජනොධාය 

අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு தகதஹலிய றம்புக்தவல்ல - தவகுசன ஊடக 

அமைச்சர்) 

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

 

නැඟී සිි,නේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 
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ගු (යචාර්ය) හරිිය අෙරසූරිය නෙනනවිය 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) (தசல்வி) ஹொினி அைரசூொிய)  

(The Hon. (Dr.) (Ms.)  Harini Amarasuriya) 
Hon. Minister, may I finish, if you do not mind? Then, 

you can respond later.  

Can such an important and crucial regulatory 
mechanism be implemented or established within two 
weeks? The Members present at that Committee - some of 
whom are in the Chamber today - had also made 
references to legislation recently passed in Singapore as 
an example of what could be followed in Sri Lanka. Now, 
it has become quite common, as you know, for Singapore 
to be held up as the "model" for Sri Lanka for all things 
that we need to do. When we do so, when we hold up 
Singapore as the model, we tend to overlook the fact that 
it is an extremely tightly controlled society where the idea 
of dissent and protest so essential for democracy is not 
tolerated. Just recently, it was reported that a Singaporean 
man was arrested for unlawful assembly for holding a 
placard with a smiley face in front of a police station. 
Internet freedom is limited in Singapore and the 
Government has high powers of censorship, which it uses 
to stifle criticism and opposition views. Is this what we 
aspire to? I do not think so. Sri Lankan citizens are highly 
politically literate and any regulatory mechanism that 
attempts to stifle the freedom to debate and engage with 
political ideas would be highly detrimental to our 
democratic space. While there is a legitimate concern of 
how digital media platforms can distort information, 
propagate hate speech et cetera far more dangerously than 
traditional media, this move by the Government to 
introduce regulatory mechanisms is of deep concern 
because the actions of this Government and the 
Governments historically in Sri Lanka suggest that their 
intentions are not to regulate, but rather to stifle dissent 
and the views of its critics while giving a free licence to 
their own supporters to attack their political opponents. 
For example, many of us have been victims of fake posts 
on social media platforms. Several of us have filed 
complaints with the CID regarding this, but none have 
been investigated satisfactorily. Yet, social media 
commentators like Ramzy Razeek, who was arrested 
under the ICCPR and Computer Crimes Act and is 
currently on bail, was arrested after he made a complaint 
of threats he received on something he had said in social 
media.  

During the first cycle of COVID- 19, the police 
warned media outlets against spreading false or malicious 
information. This included any criticism of government 
officials. 

The legal basis for this kind of stand is yet to be 
known.   

Dharisha Bastians, former Editor of the "Sunday 
Observer", faced much harassment over her alleged 
connection with the abduction of a member of the staff of 
the Swiss Embassy. Very recently, an individual was 
questioned by the CID for sharing an image on Facebook. 
Journalists reporting on environmental issues have been 
threatened and two journalists were assaulted recently in 
Mullaitivu when reporting on deforestation.  Media 

persons have reported that they are asked for unnecessary 
information when the Government issues press passes and 
that the Government has hinted at imposing restrictions 
when issuing passes. The insinuation here is that being 
critical of Government policy is an act of betrayal. 
Overall, journalists have reported an increase in self-
censorship because of an environment of fear and 
intimidation. 

Sir, what is particularly of concern here is that the 
Government is adopting double standards when it comes 
to media regulation, especially in investigations of fake 
news. Criticism of the Government is interpreted as fake 
news, distortion and malicious and prompt action is taken, 
whereas pro-Government media is allowed to say or do 
whatever it wants about the Opposition or critics of the 
Government. Thus, there are legitimate fears when the 
Government says it wants to regulate media, since our 
experience is that under the guise of regulations, what the 
Government is seeking to do is to actually suppress 
dissent and critique. We cannot ignore the fact that there 
are many occupying extremely powerful positions in this 
Government, who are allegedly associated with the 
disappearance, intimidation and even deaths of media 
persons. At no point has this Government shown that it is 
tolerant of criticism and dissent, but rather the reaction to 
criticism has been highly defensive and aggressive.  The 
ethos is one of intolerances and that is hardly conducive 
to freedom of expression.  The intension of the 
Government, therefore, to establish within two weeks a 
regulatory mechanism for websites is truly worrying. If 
such a move is envisaged, then at the very least, the 
Government needs to engage in a consultative proses to 
obtain the views of all concerned. 

Also, if the intention of the Government is to promote 
responsible and ethical media practice, then it needs to 
start with enabling the independence of media 
organizations. Even if it cannot do so for privately-owned 
media organizations - the Government can always claim 
that those are run on the principles of the market - it can 
certainly start by guaranteeing independent standards in 
the State-owned media.  

There is also the State Ministry for Postal Services 
and Professional Development of Journalists which 
comes under the Ministry of Mass Media. Since it is 
under that State Ministry, it is not very clear how much is 
allocated from the Budget for professional development 
of journalists or what plans there are to strengthen 
professionalism among journalists. Yet, clearly, this is an 
extremely important area and there is much the 
Government can do if it is serious about improving the 
quality of journalism. There are many young people 
interested in journalism and media, but they do not see 
this as a career path due to various reasons, not the least 
being the lack of career prospects and security in this 
sector. Combining that with the culture of fear and 
intimidation that Sri Lankan journalists have to contend 
with, how many would consider this as a viable career 
option?  

Sir, in conclusion, I would like to say that in an 
increasingly complex media space, there is no doubt that 
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a robust dialogue on media ethics and professionalism is 
urgently required. But, what we are seeing  today is not a 
genuine desire to improve the quality of media or to deal 
with the very real issues emerging as a result of the 
transformations in media platforms at the media space. 
Rather, what we are seeing are attempts to curtail the 
freedom of expression, protection of pro-Government 
media organizations and persons and an atmosphere of 
intimidation and harassment of critical voices. This is 
surprising for a Government that keeps talking about its 
popular mandate because what it is actually reflecting is a 
deep sense of insecurity about its popularity and 
legitimacy. 

Thank you very much. 

 
ගු නකනහිතය රඹුක්වැල්ල  ෙහතා  
(ைொண்புைிகு தகதஹலிய றம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella)  

Hon. Presiding Member, looking at and listening to 
the Hon. (Dr.) (Ms.) Harini Amarasuriya's contribution, I 
think it is very unfortunate that her Party Leader has not 
included her in the Ministerial Consultative Committee on 
Mass Media. In fact, all these moves were discussed at 
the Consultative Committee. Particularly, it is not a move 
by me and that was discussed at length; it took one and a 
half hours and I think it was one of the longest sessions 
we had. At that, one of the Members of the Committee 
suggested that there should be some kind of monitoring of 
social media. When I was the Minister then, we had 
numerous discussions as to how you deal with this 
situation. Firstly, as a primary move, we discussed that all 
social media institutions should be registered under the 
Ministry of Mass Media. That is exactly what we 
discussed. It has been misinformed completely that we are 
going to have a monitoring body with regard to Facebook 
and so on. But, it was just a registration, to which all the 
Members agreed at that time, they said to safeguard their 
dignity and we only had a debate over the fees. We 
proposed Rs. 100,000 as the registration fee and Rs. 
25,000 as the annual fee, where they requested to make 
the registration fee Rs. 25,000 and the annual fee Rs. 
5,000, to which we readily agreed even in 2014. 
Unfortunately, during last five years, nothing happed. 
Therefore, we took it up at the first Consultative 
Committee Meeting and there were so many things that 
came out of it at the Consultative Committee. So, that is 
exactly what was discussed. I am sure the Hon. (Dr.) 
(Ms.) Amarasuriya was completely misled and it is a 
question of misinformation. I think some Members of her 
Party also participated in the Consultative Committee. I 
am extremely sorry that her Party Leader has not included 
such an eloquent and informed lady, who has been a 
Member of this House, in the Ministerial Consultative 
Committee on Mass Media. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

පාර්ිශම්්තතුල දිලා ආහාරය සඳහා පසථලරු 1.00 දාක්ලා 

තාල ාි ල අතහිටුලනලා. 

රැසනීරෙ ඊ  අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, 

අ.භා.1.00  ියනයෝජය කාරක සභාපතිුරො (ගු අමගජන් රාෙනාදන් 
ෙහතා) නේ සභාපතිත්වනයන් නැවත පවත්වන ලදී. 

அதன்படி, அைர்வு பி.ப.1.00 ைணிவமர இமடநிறுத்தப்பட்டு 

ைீண்டுந் ததொடங்கிற்று. குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள் 

[ைொண்புைிகு அங்கஜன் இரொைநொதன்] தமலமை வகித்தொர்கள்.   

Sitting accordingly suspended till  1.00  p.m. and then resumed, 
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. ANGAJAN 
RAMANATHAN] in the Chair. 

 

ගු ියනයෝජය සභාපතිුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 

ැරු අනුර ප්රියදාර් න යාපා  ම්තත්රීතුමා. 

 

[අ.භා. 1.00] 

 

ගු අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා ෙහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொபொ)  

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)  
ැරු නිශයෝජය සභාපතිතුමනි, අපි විශේ  ප්රතිපතතිය ඉතා 

ශහොන්්ත ක්රියාතම   ළ රටක්. වි ශ ේෂශය්තම නිරවි යුේධ්ය 

තිබුණු  ාලශේ අශේ රශේ විශේ  ප්රතිපතතිය ශැොඩ නටුණශණ් 

ශනොබටන් ප්රතිපතතියත එක් ික. එයට ප්රධ්ානම ශහේතුල ශමයික. 

යටත විජිතලාදායට, එශහම නටතනම් අධිරාජයලාදායට එශරහිල 

 ටයුතු  රමි්ත, මෑතදී  නිදාහස ලටූ රටල් තමික  1954දී පටලති 

බටංඩුං සම්ශම්ලනශේදී ශනොබටන් රාජයය්ත හටටියට නිර්මාණය 

වුශණ්. එය ූලටප්රාේති වුශණ්, 19)1දී යුශැෝසථශලෝවියාශේ 

ශබ්ශග්රේඩ් නුලරදී.  එතට්ත පට්ත අශේ විශේ   ප්රතිපතතිය 

නිර්මාණය වුශණ්, කිසිම රට ට ැටති ශනොලන, අපටම සථලාධීන 

ප්රතිපතතියක් සහිත, දීර්ඝ  ාලීනල යටත විජිතලාදායට සහ 

අධිරාජයලාදායට විරුේධ්ල සති වුණු ක්රමශේදාය ට අනුලික. එදාා 

තිබුණු ඊළාම් යුේධ්ය අදා ශනොතිබුණත, විශ ේෂශය්තම අදා ශලෝ ය 

ශලශළඳ යුේධ්යක් - trade war - දාක්ලා පරිලර්තනය ශලමි්ත 

තිශබනලා. අශේ රට ඉ්තදියානු සාැරශේ ප්රධ්ාන දූපතක්. අශේ 

විශේ   ප්රතිපතතිය නිර්මාණය කිරීම සඳහා, ශම් ශලශළඳ සටශ්ත 

දී අපි ඉතා  ්පනා ාරීල ලටඩ  ර්තන ඕනෑ.  ඒ සම්බ්තධ්ශය්ත 

අපට වි ාල ලැකීමක් තිශබනලා. එශහම නටති වුශණොත,  අපි යම් 

යම් ප්ර ථනලලට ලටශට්තන පුළුල්ත. එදාා අශේ විශේ  ප්රතිපතතිය 

ශමශහයලපු ආණ්ඩු අශේ රශේ සථලාධීනතලය ආරක්ෂා  ළා 

ලාශේ, ශහටටත අශේ සථලාධීනතලය ලාශේම නිරවු් ආර්ික , 

ශේ පාලන, විශේ   ටයුතු ආරක්ෂා  ර්තන අපට සිේධ් 

ශලනලා.  

අදා ශලෝ ශේ තිශබන තතතලය  අනුල, සශමරි ා එක්සත 

ජනපදාය, යුශරෝපා සංැමය, චීනය, යාබදා අශේ ඉ්තදියාල ලාශේ  

රටල් එක්  අශේ තිශබන ශල ශළඳ  සබඳතා පුළු්  ර ැ්තන 

ැම්ත, ශේ පාලන ල ශය්ත ශබොශහොම මධ්යසථා සථලූපපයක් 

අනුැමනය  ර්තන අපට සිේධ් ශලනලා. ශමො දා, ඉ්තදියානු 

සාැරය ශලශළඳ සාැරයක්  ර්තන තමික අශේ 

බලාශපොශරොතතුල තිශබ්තශ්ත. ශ ොික ශලලාල ලත ශලනත 

යුධ්මය තතතලයක් ලර්ධ්නය  ර්තන අපි  ඉඩ ශදා්තශ්ත නටහට 

කියලා අපි දාටනටත කියලා තිශබනලා.   අපට ඒ ැටන අතදාටකීම් 

තිශබනලා. අශේ රට දීර්ඝ  ාලයක් තිසථශසේ යටත විජිතයක්ල 

තිබුණා. විශ ේෂශය්තම ශදාලටනි ශලෝ  යුේධ්ශේදී දාකුණු 

ආසියාශේ මූලසථාානය වුශණ් ශ්රී ලං ාලික. ශලෝ ශේ තිශබන 

ඉතා ශහොඳ සථලාභාවි   ලරායක් අපට තිශබනලා. එම නිසා අපි 

නිතරම  ්පනාශල්ත තමික ලටඩ  ර්තශ්ත.  

මට  ි්ත  ාා  ළ සුම්තතිර්ත ම්තත්රීතුමාට මම පිළිතුරක් 

ශදා්තන ඕනෑ.  විශ ේෂශය්ත, ජිනීලා  මානල හිමි ම්  ශ ොමිසශම් 
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30/1 Resolution එ  ැටන එතුමා  ාා  ළා.  ශම්  ඓතිහාසි  

පාලාදීමක්  හටටියටික මම සල ්තශ්ත. එදාා, ශදාෝත ු ල්ත 

ධ්ර්මපාල රජතුමා ුදළු රටම පාලා ශදා්තන ක්රියා  ළා ලාශේම, 

අපට  ඩුලක් එ්ල  ර්තන තමික ශමම ශයෝජනාල දීලා 

තිශබ්තශ්ත. ශමම ශයෝජනාල අනුල අපි පිළිශැන තිශබන  රුණු 

ඉතා බරපතළික. ඒ ශයෝජනාල අනුල, ශලනත රටලල ඉ්තන 

විනි ථමය රුල්ත පලා ලං ාලට ශේ්තන අපි පිළිශැන තිශබනලා. 

මම එය ඉංග්රීසි භාෂාශල්ත කිය්තනම්.  ශමශහමික එහි සදාහ්ත 

ල්තශ්ත: 

"...participation in a Sri Lankan judicial mechanism, including the 
special counsel’s office, of Commonwealth and other foreign 
judges, defence lawyers and authorized prosecutors and 
investigators;" 

මම හිතන විධියට, ලං ාශේ ආණ්ඩුක්රම ලයලසථාාශේ ශමශහම 
ඉඩක් සලසා නටහට. ලං ාශේ ආණ්ඩුක්රම ලයලසථාාශේ අධි රණය 
පිළිබඳ සඳහ්තල තිශබන විධියට ශමම තතතලය සති  ර්තන 
බටහට. එශහම නම්, අපි  ශ ොශහොමදා ශම්   ශළේ? අපි ඉදිරිශේ 
 ඩුලක් තියලා, "ශම්තන ශමශහම  ර්තන" කියලා ක්රියාතම  
ශල්තන පසුගිය ආණ්ඩුල  ාා  ළා. ඒ  ශහොඳික කියලාත 
ලක්ෂථම්ත කිරිස්ල ම්තත්රීතුමා අදා කිේලා.  මම දා්තශ්ත නටහට, 
එහි තිශබන ශහොඳ ශමො ක්දා කියලා. එහිදී එ ෙ ශලනලා, අශේ 
තිශබන Public Security Ordinance එ  අික්ත  රලා, 
Prevention of Terrorism Act එ  අික්ත  රලා, අපි anti-
terrorism legislation එ ක් ශැශන්තන ඕනෑ කියලා. පසුගිය 
ආණ්ඩුශේ අලසාන ලසශර්, එල ට හිටපු තිලක් මාරපන 
සමතිතුමා එතුමාශේ අලසාන  ාාශේදී පිළිශැන තිශබනලා, එහිදී 
එ ෙ වුණු සමහර  රුණු අපට  ර්තන බටහට කියලා. 
ඔබතුම්තලා එතුමාශේ ඒ  ාාල කියලා බල්තන. ශම්   ශළේ 
සහුදි්තම පාලාදීමක් හටටියටික. අශේ විශේ  ප්රතිපතතිය 
සම්බ්තධ්ශය්ත මීට  ි්ත හිටපු සියුශදානාම තියාශැන ආපු 
සථලාධීනතලය ශම් තුළි්ත නටති වුණා.  
ශලෝ ශේ ඕනෑම රට  ැටටුම් - conflicts - සති ශලනලා. ැටටුම් 
නිරා රණය  ර්තන ඕනෑ. ැටටුම් නිරා රණය සඳහා යම්කිසි 
ආ ාරය  බලතල ශබදාා හටරීමක්  ර්තන ඕනෑ ශලික. නුදත 
ජාතය්තතර ල ශය්ත අපි ගිහි්ලා, "ශම් විධියට ලටඩ  ර්තන 
ඕනෑ" කියලා එ ෙ ශලන එ  අශේ රට සම්පූර්ණශය්ත පාලා 
දීමක්. එශහම හිතුලක් ාර ශලස ක්රියා  ළ ආණ්ඩුල  
ක්රියාලියක් හටටියට තමික මට එය හඳු්තල්තන ශල්තශ්ත. අපි 
ශමශතක්  ් පලතලාශැන ආපු ජාතය්තතර නීතිය, අශේ 
සම්ප්රදාායය්ත, අශේ විශේ  ප්රතිපතතිය සහුදි්තම පාලා දීමක් 
හටටියටික මම ඒ  දාකි්තශ්ත. ඒ  නිසා ශම් ශයෝජනාශල්ත අපි 
ඉලත ශල්තන ඕනෑ. ඒ  අශේ සථලාධීන අිකතිය. ඉති්ත, ඉලත 
වුණා, අපි. ඉලත ශල්තන බටරි සික? අපි co-sponsor  ශළේ; අපට 
උඩි්ත  ඩුලක් තිශබන එ ට තමික අපි අතස්ත  ශළේ. ඒ  
ශතරුම් ැ්තන බටරි වුණා. මම සථතුතිල්තත ශලනලා, එල ට හිටපු 
විශේ   ටයුතු සමතිලරයා එතුමාශේ අලසාන  ාාශේදී ශම් 
සම්බ්තධ්ල මතයක් ප්ර ා  කිරීම ැටන. ඒ තතතලය ශලනසථ 
 ර්තන, අතීතශේ අපට ුවරුපුරුදු විශේ  ප්රතිපතතියක්  රා ළො 
ශල්තන ඕනෑ.  

එ  එක්ශ නාට ඕනෑ හටටියට ශම්   ර්තන බටහට. අශේ 
රශේ සියුශදානාම එ තු ශලලා යම්කිසි විසඳුමක් ශහොයා ැ්තන 
එ  ශලනම  ාරණයක්. ජාතය්තතර තලයට ඕනෑ විධියට 
විසඳුමක් ශහොය්තන ගිශයොත, ඒ  රට සතුශළේ සදාා ාි  
ප්ර ථනයක් සති  රන ශදායක් බලට පත ශලනලා.    

සථතුතිික. 
 

ගු ියනයෝජය සභාපතිුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
The next speaker is the  Hon. Manusha Nanayakkara. 

You have 16 minutes. 

[අ.භා. 1.07]    

 
ගු ෙනූෂ නානායක්කාර ෙහතා  
(ைொண்புைிகு ைனுஷ நொணொயக்கொர)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

ැරු නිශයෝජය සභාපතිතුමනි, ශ්රී ලං ා පාර්ිශම්්තතු 

ඉතිහාසශේ පළුද ලතාලට මාධ්ය ැටලරිශේ මාධ්යශේදි්ත 

ශනොමටතිල ුදදා් සමතිලරයා  අය ලටය  ාාල ඉදිරිපත  ළා. අදා 

ජනමාධ්ය අමාතයාං ශේ ලටය ශීර්ෂය විලාදායට ැ්තනා අලසථාාල 

ලන විටත පාර්ිශම්්තතුල මාධ්යශේදි්තට තහනම්  ලාපයක් බලට 

පත ශලලා තිශබනලා. පාර්ිශම්්තතුශේ සජීවී වි ා යත විවිධ් 

අලසථාාලලදී මාධ්ය ශලත ලබා ශනොශදාමි්ත, විපක්ෂශේ 

ම්තත්රීලරු්ත රටට ලටදාැත ආ්තශදාෝලනාතම   ාරණා පිළිබඳල 

ශහළිදාරේ  රන විට එයට බාධ්ා  රමි්ත, ම්තත්රීලරු්තට  ටමරාල 

ලබා ශනොශදාමි්ත පාර්ිශම්්තතු  ටයුතු නිදාහශසේ ලාර්තා කිරීශම් 

ඉඩ ලබා ශනොශදාන තතතලයක් තුළ තමික අදා අපි ශම්  ාා 

 ර්තශ්ත.  

දාටනට පාර්ිශම්්තතුල මාධ්යශේදි්තට ලසා තිශබ්තශ්ත, 

ශ ොශරෝනා හටශදා්තශ්ත මාධ්යශේදි්තට විතරක් නිසාදා කියලා අපි 

ප්ර ථන  රනලා. ශපොලීසියට ශ ොශරෝනා හටශදා්තශ්ත නටේදා? 

පාර්ිශම්්තතුශේ නිලධ්ාරි්තට හටශදා්තශ්ත නටේදා? එශහම 

නටතනම්, ම්තත්රීලරු්තට ශ ොශරෝනා හටශදා්තශ්ත නටේදා? සික, 

මාධ්යශේදි්තට විතරක් ශම් පාර්ිශම්්තතුලට එන එ  ලළක්ලලා 

තිශබ්තශ්ත කියලා අපි ප්ර ථන  රනලා.  

ඉතිහාසයට අලධ්ානය ශයොුද  රේදී ශප්රේමකීර්ති දා අ්විසථ, 

රිමඩ් දා ශසොිකසා ඝාතනලල ඉඳලා රශේ මාධ්යශේදි්ත බිය ැට්තවූ 

අඳුරුතම  ාල ල ලානුලි්ත පසථශසේ, 2005-2015  ාල 

ල ලානුලල තමික, - 

 

ගු අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා ෙහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொபொ)  

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)  
 ාශේ  ාලශේදා? 

 
ගු ෙනූෂ නානායක්කාර ෙහතා  
(ைொண்புைிகு ைனுஷ நொணொயக்கொர)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

ඒ  ාලය ැටන තමික කිය්තශ්ත, ැරු ම්තත්රීතුමනි. හටම දාාම 

ැටන තමික මම කිය්තශ්ත. අපට  ාශේදා ඒ  ාලය කියන එ  

ලටඩක් නටහට.  ාශේ  ාලශේ වුණත මාධ්යශේදි්තට ලටරැේදාක් 

ශලලා තිශබනලා නම්, ඒ ලටරැේදා ලටරැේදා විධියට අපි දාකිනලා. 

ඒ ික අපි  ාා  ර්තශ්ත. ඒ අඳුරු ල ලානුශල්ත පසථශසේ, 2015 

 ාල ල ලානුශේදී තමික මාධ්යශේදි “ස්තශඩ් ලීඩර්” පුලත පශත 

 ර්තෘ ලස්තත වික්රමතුංැ සතුළු මාධ්යශේදි්ත -මාධ්ය 

ලෘතති ය්ත- වි ාල පිරිසක් ඝාතනය  ළ ඒ අඳුරු යුැයට තිත 

තිය්තන පුළුල්ත වුශණ්. මාධ්යශේදි්ත ඝාතනය සම්බ්තධ්ශය්ත 

පරීක්ෂණ පටලටතවීමට රාජපක්ෂ ආණ්ඩුලට කිසිම උන්තදුලක් 

තිබුශණ් නටහට ලාශේම 2015 ලනවිට සතටම් ඝාතන සම්බ්තධ්  

පරීක්ෂණ ිපි ශැොනුත අතුරුදාහ්ත  ර තිබුණා. ඒ නිසා අපට 

බි්තදුශේ සිට පරීක්ෂණ  ටයුතු ආරම්භ  ර්තන සිදු වුණා.  

ලස්තත වික්රමතුංැ ඝාතනය, කීත ශනොයාර්ට පහර දීම, නාම් 

ශපශර්රාට පහර දීම, ප්රගීත එක්නටිශැොඩ අතුරුදාහ්ත කිරීම,  

උපාි ශත්තනශ ෝ්තට පහර දීම සම්බ්තධ්ශය්ත අුති්ත 

පරීක්ෂණ ආරම්භ කිරීමට සිදු වුණා. ශම් පරීක්ෂණ ශබොශහෝ දුරට 

අලස්ත. නඩු පටලරීම තමික දාට්ත ඉතුරු ශලලා තිශබ්තශ්ත. දාට්ත, 

“සර්”ශේ ආණ්ඩුල බලයට පතවීශම්ත පසථශසේ ශම් ිපි ශැොනු ලසා 

දාමා තිශබනලා කියලාික ආරංචිය. නඩු පටලරීමට කිසි ශදායක් 
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පාර්ිශම්්තතුල 

 ර්තන නටහට. "Who is Lasantha?" කියලා ජාතය්තතර 

මාධ්යශය්ත අහපු අයට ශම්ලා සම්බ්තධ් නිසාදා දා්තශ්ත නටහට, ශම් 

පරීක්ෂණ  ටයුතු ඉදිරියට ශනොය්තශ්ත කියලා අපට සට යක් 

තිශබනලා. එශසේ ශනොමටති නම්,  ානි අශබ්ශසේ රලා ශම් නඩු 

පලරපු නිසාදා දාට්ත හිශර් ගිශේ? ශ ොශරෝනාත හටදිලා  ානි 

අශබ්ශසේ රලා ජීවිත අලදාානමට ලක් ශලලා තිශබනලා.  

ශම් කියන විධියට ලස්තත වික්රමතුංැ තනියම ශලඩි තියාශැන 

තිශබනලා. කීත ශනොයාර්, උපාි ශත්තනශ ෝ්ත තම්ත විසි්තම 

ැහශැන තිශබනලා. “සිරස”ට ැහපු අය, “සියත”ට ගිනි තියපු අය, 

යාපනශේ “උදාය්ත” පුලතපත  ාර්යාලයට පහර දීපු අය  වුදා? ඒ 

මාධ්ය ආයතනලල අයමදා ඒලාට ැහශැන තිශබ්තශ්ත? ශ ෝ, ඒ 

පරීක්ෂණ?  

ශම් ලාශේ අභි ශයෝැාතම  අලසථාාල , මාධ්ය නිදාහස 

ශලනුශල්ත තීරණාතම   ාර්යභාරයක් කිරීම ශලනුශල්ත 

 ටනඩාල හා එක්සත රාජධ්ානිය ප්රාම ලරට පිරිනටමූ මාධ්ය නිදාහස 

සඳහා ලන සම්මානශේ අලස්ත පසථශදානා අතරට පටමිණි ශ්රී 

ලාංකි ශයක් වුණු ආමාර්ය රංැ  ල්තූ රිය මටතිතුමාට සුබ 

පටතීමටත මම ශම්  අලසථාාලක්  ර ැ්තනලා.    

ජනමාධ්ය අමාතයාං ශේ ලටය ශීර්ෂ විලාදායට ැ්තනා 

අලසථාාශේ මා අහනලා, මාධ්ය ක්ශෂේත්රශේ ලටඩිදියුණුල ශලනුශල්ත 

අය ලටය ශයෝජනා මඟි්ත ඉදිරිපත  ර තිශබ්තශ්ත ශමොනලාදා 

කියලා. මාධ්ය ක්ශෂේත්රශේ දියුණුල ශලනුශල්ත, මාධ්යශේදී්තශේ 

ලෘතතීය දියුණුල ශලනුශල්ත අය ලටය ශ්ඛ්නශය්ත කිසිදු 

ශයෝජනාලක් ඉදිරිපත ශනොකිරීම  නැාටුලට  රුණක්. සිේලටනි 

ආණ්ඩුල ශලසි්ත සටලශ න ජනමාධ්ය සම්බ්තධ්ශය්ත ආණ්ඩුශේ 

පලතින ආ ්පය තමික එික්ත ශප්තනුම්  ර්තශ්ත. පසුගිය 

 ාලශේ  මාධ්යශේදීනට ලබා දු්ත “මාධ්ය අරුණ” ණය ශයෝජනා 

ක්රමය හා අධ්යාපන ආධ්ාර ක්රමය ඉදිරියට ශැන යනලා දා නටේදා 

ය්තන ැටනලත ශමහි සඳහනක් නටහට. මාධ්යශේදී්තට ලබාදු්ත ඒ 

සහන ශම් අය ලටශය්ත  ේපාදු  රනලා දා, නටේදා කියලාලත ශම් 

ශලලාශේ පටහටදිි උතතරයක් අපි ආණ්ඩුශල්ත බලාශපොශරොතතු 

ශලනලා.  

මාධ්ය ැටන  ාා  රනවිට, මාධ්ය  ක්ශෂේත්රශේ ලයාපාරි  

පටතත ලාශේම සමාජ ලැකීමත අමත   ර්තන බටහට. සපතතු 

නිෂථපාදානයක් ශහෝ ශමො ලේ නිෂථපාදානයක් ලාශේ නම්, සමාජ 

ලැකීම ශලනම පටතත  තබ්තන පුළුල්ත. නුදත, මාධ්යයට සමාජ 

ලැකීමක් තිශබනලා. ශම් සමාජ ලැකීමට නිසි ශලස සානුබල 

සටපයීම තමික ආණ්ඩුලට  ර්තන තිශබ්තශ්ත. ආණ්ඩුලට එම 

ලැකීශම්ත මිදී පලා ය්තන බටහට. තම්තශේ ැජමිතුරු මාධ්ය 

ආයතනලලට යුතු ම් ඉටු  ර්තන, රජශේ ලයාපාරලි්ත ශ ෝටි 

ැණනි්ත අයාා ශලස ුදදා් උපයා ැටනීමට ඉඩ ලබාදී  පටතත ට 

වී බලා සිටීමට විපක්ෂයට බටහට. අදා රාජය ශසේලා ශ ොමිෂ්ත 

සභාලටත තම්තශේ හිතමිතුර්ත පත  රලා, තලදුරටත තම්තශේ 

ලටඩ  ටයුතු පහසු  රැ්තන  ටයුතු  ර තිශබනලා. ඒ ලාශේම, 

නීතිපතිලරයා ශලත ශයොුද  ළ මාධ්ය ආයතනයක් සම්බ්තධ් 

'ස්තටිජ්ත' ැනුශදානුල  ිපියක් මම ශම් ශලලාශේ සභාගත* 

 රනලා.  

ඊට අමතරල, මාධ්යශේදී්තශේ හටකියා ලර්ධ්නය කිරීම,  

තරැ ාරි ශලශළඳ ශපොළ, නීතිමය රාුදල ස සථ කිරීම, තාක්ෂණය 

සහ ජනතාලශේ මාධ්ය සාක්ෂරතාල ැටන මම ශම් ශලලාශේදී 

අදාහසථ දාක්ල්තන ූ දාානම්.   

රට  මාධ්ය  ක්ශෂේත්රය යහපත අතට පතවීමට නම්, ශහොඳ 

මාධ්යශේදී්ත සිටිය යුතුික. අදා මාධ්යශේදී්ත පුුවණු කිරීම සඳහා 

තිශබන ආයතන ශමොනලාදා? බටසි් රාජපක්ෂ මටතිතුමා 

ශලනුශල්ත Facebook එශක් ිපි ියන ආමාර්යලරයකුශේ 

සභාපතිතලශය්ත තිශබන පුලත පත මණ්ඩලශය්ත දා මාධ්යශේදී්ත 

බිහි  ර්තශ්ත කියලා අදා අපි ප්ර ථන  රනලා.  

2002 ලසශර් අශේ ආණ්ඩුල  ාලශේ  ලෘතතීය මාධ්යශේදී්ත 

බිහිකිරීම සඳහා, ශ්රී ලං ා පුලත පත ආයතනය හා ශ්රී ලං ා 

ජනමාධ්ය විදායාලය ආරම්භ  ළා. ජනමාධ්ය ඩිේශලෝමාලකි්ත 

ආරම්භ  රලා, උපාධියක්, ප ථමාත උපාධියක්  ලබාැ්තන 

පුළුල්ත ආ ාරයට තමික ශමය නිර්මාණය  ශළේ. නුදත, 

රාජපක්ෂ ආණ්ඩුල  ාලශේ ශමය ඉදිරියට ශැන ය්තන උදාේ 

 ශළේ නටහට. ඒ ශලනුලට  කුශල්ත සදාලා, 2010 ලන විට එය 

අක්රිය තතතලයට පත  ළා. පසුගිය අවුරුදු දාහය   ාලය තුළ 

විධිමත ලෘතතීය පුුවණුලකි්ත පසුල, මාධ්ය ආයතනලලට එ තු වූ 

මාධ්යශේදී්ත සංඛ්යාල ඉතා විරලික. රජශේ වි ථලවිදායාලයකි්ත 

මාධ්ය අධ්යාපනයක් ලබාදු්තනත, ජනමාධ්ය පිළිබඳ ලෘතතීමය 

පුුවණුලක් ලටශබ්තශ්ත නටහට. 

මාධ්ය ආයතනලල ශසේලය  රන මාධ්යශේදී්තශැ්ත අහ්තන, 

අ්තතිමට පුුවණුල ට ගිශේ  ලදාාදා කියලා. අවුරුදු ැණනාලකි්ත 

ඔවු්තට පුුවණුලක් ලටබී නටහට. ඒ ැටන අලධ්ානය ශයොුද  ර්තන 

අශේ ආණ්ඩුල සතුළු පසුගිය  ාලශේ තිබුණු ආණ්ඩුලලටත, ශම් 

ආණ්ඩුලටත කිසිදු වුලමනාලක් තිබිලා නටහට කියන එ  මම ශම් 

ශලලාශේ සඳහ්ත  රනලා.  

ප්රාශේශීය මාධ්යශේදී්තශේ සුදුසු ම් හා පුුවණුල 

සම්බ්තධ්ශය්ත, ශබොශහෝවිට  නැාටුදාාය  තතතලයක් තමික 

තිශබ්තශ්ත. ඔවු්තට පුුවණුලක් ලබාදීමට මාධ්ය ආයතනලලට 

උන්තදුලක් නටහට ලාශේම, රජශේ පාර් ථලයටත වුලමනාලක් නටති 

බල තමික ශපශන්තනට තිශබ්තශ්ත. ශම් නිසා ප්රාශේශීය 

මාධ්යශේදී්ත ශේ පාලනඥය්ත ළෙට ගිහි්ත “ශමොනලා හරි 

කිය්තන” කියන ශේ පාලනය සහ voice cut මාධ්ය තමික දාට්ත 

තිශබ්තශ්ත. එහිදී වි ට  ාාලක් ශහෝ  ාට ශහෝ පහරක් ැටසුශේ 

නටතිනම්, එය මාධ්යශේ පළ ශල්තශ්ත නටහට. අදා ඒ තතතලයට 

මාධ්ය  පත වී තිශබනලා. 

ශම් ල ලානුශේ මාධ්ය ක්ශෂේත්රශේ දියුණුල ැටන ලටඩි 

අලධ්ානයක් ශයොුද  ර්තනට අපි ැටඹුරි්ත සිත්තනට ඕනෑ. 

ප්රාශේශීය මාධ්යශේදී්ත ශලනුශලනුත අපි  ටයුතු  ළ යුතු 

ශලනලා. ඒ ලාශේම ඔවු්තට සථිකර ආදාායමක් ලබා දීමට ලාශේම, 

ඒ සඳහා නි ථචිත ක්රමශේදායක් ස සථ විය යුතු යටික කියාත මා 

ශයෝජනා  රනලා.  

මාධ්යශේදී්ත පමණක් ශනොශලික, මාධ්ය ආයතන හිමි රුල්ත 

ැටනත අලධ්ානය ශයොුද  ළ යුතු ශලනලා. පසුගිය දාා  ළ 

සමීක්ෂණය ට අනුල, මාධ්ය ආයතන හිමි රුල්තශැ්ත සියයට 

අනූලක්ම සමත වී තිශබ්තශ්ත සාමානය ශපළ පමණික. 

පාර්ිශම්්තතු ම්තත්රීලරු්තශේ අධ්යාපන සුදුසු ම් ැටන මාධ්ය 

ආයතන  ාා  ළත, මාධ්ය ආයතනලල හිමි රුල්තශේ 

අධ්යාපන සුදුසු ම් ැටන  ාා බහ  ර්තන ගිශයොත ලේජා 

හිශතනලා. 

මාධ්යශේදී්තශේ හා සමාජ මාධ්ය ආයතනලල ලෘතතීයභාලය 

ැටන අපට මෑත  ාලීනල පරීක්ෂාල ට ලක් කිරීමට හටකියාල 

ලටබුශණ්, ශ ොශරෝනා ලාර්තා රණයත සමෙික. ශ ොශරෝනා 

ලාර්තා රණශයනුත ශම් ආණ්ඩුල ශ ේ් වුණා. ශ ොශරෝනා 

ලිකරසය රට තුළට ආලාම, පළුදශල්තම චීන ජාති   ා්තතාල ට 

ආසාදානය ශලලා, සය සුල වූ පසුල මාධ්ය මඟි්ත ප්රමාරයක් ලබා 

431 432 

[ැරු මනූෂ නානායක් ාර මහතා] 

———————— 
*  පුසනතකාලනේ තබා ඇත. 
*  நூல் நிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 
*  Placed in the Library. 
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ශදා්තන ආණ්ඩුල  ටයුතු  ළා. ඒ ලාශේ ආපදාා අලසථාාලක් 

නිලටරැදිල ලාර්තා  ර්තශ්ත ශ ොශහොමදා කියලා, මාධ්යශේදී්ත 

පුුවණු  ර්තන කිසිම පියලරක් ැතශත නටහට. ඒ සඳහා 

මාර්ශැෝපශේ  ලබාදීමට රජශේ ප්රලෘතති අධ්යක්ෂ ජනරා්ලරයා 

 ටයුතු  ශළේ මාස ැණනාල ට පසුලික. ඒ ලන විට ශ ොශරෝනා 

ශරෝගි්ත ැටන මාධ්ය විසි්ත 'යශ ක්' මලා අලස්ත.  

ශ ොශරෝනා ශරෝගි්ත පිටුපස ගිහි්ත,  ටමරා අරශැන, අවි 

අශමෝරාශැන, අතඅඩංගුලට අරැ්තනලා ලාශේ ඒලා වීඩිශයෝ 

 රලා, මාධ්යශේ පළ  ළා. අලසානශේදී වුශණ්, ශ ොශරෝනා 

ආසාදිතය්ත සමාජශය්ත පටන යෑමික. සමහරු ැශේ පට්තනා. 

සමහරු සියදිවි නසා ැතතා. ශමයට රජය ලැකිල යුතුික.  

ශම් ලන විට ආණ්ඩුල ශ ොශරෝනා අරුදදාලක් නිර්මාණය 

 රලා, ප්රමාර  වියදාම් ශලස රුපිය් මිියන සියයක් ශල්ත  ර 

තිශබනලා. එික්ත මිියන 23ක් දාටනටමත වියදාම්  ර අලස්ත. 

ශ ොශරෝනා අරුදදාශ් ප්රමාර  ුදදා් ලබාදු්තශ්ත  ාටදා? ශම් 

ලාශේ ජාති  ලයසනය දී, face masks දාා්තන කියන පණිවුඩය 

ලබා ශදා්තන සමහර මාධ්ය ආයතන ුදදා් ලබාශැන තිශබනලා.  

ජාති  ලයලසනලලදී ආධ්ාර ුදදා් එ තු  රලා, ඒලා ජනතාලට 

ශබදාා හරින ශහොඳ ලටඩ මාධ්ය ආයතන  රන ැම්තම, ජාති  

ලැකීමක් තිශබන ශලලාශේ  face masks එ  දාා ැ්තන කිය්තනත 

ස්ි ැතශත සික කියලා අපි අහනලා.  ාටදා ශම් මාධ්ය 

ආයතනලි්ත ස්ි ගිශේ?  PCR  ේටල සහ ventilators  මිලදී 

ැ්තන තිශබන ශ ොවිඩ් අරුදදාශ් ස්ිලි්ත ැජ මිතුර්තට උදාවු 

කිරීමක් තමික ශම් ශලලාශේ සිේධ්  රලා තිශබ්තශ්ත කියන එ  

මම මතක්  රනලා. 

රට  ශහොඳ ජනමාධ්ය භාවිතයක් ක්රියාතම  වීමට නම් 

තරැ ාරි ශලශළඳ ශපොළක් තිශබ්තනට ඕනෑ,  තරැ ාරිතලයක් 

තිශබ්තනට ඕනෑ. ඒ කිය්තශ්ත, ලඩාතම ශහොන්්ත ආණ්ඩුශේ ශරදි 

ශහෝදා්තශ්ත ශමොන channel  එ දා කියලා බලන එ  ශනොශලික.  

එ  පුේැලශයක් ළෙ මාධ්ය ආයතන කිහිපයක් තබා ැ්තනලා 

නම් එතටනත මාධ්ය ඒ ාධි ාරයක් හටශදානලා.  සමහර ූපපලාහිනී 

ආයතනලලට radio channels තිශබනලා, පතතර තිශබනලා. 

තම්තශේ යාළුල්තට, ඥාතී්තට, ැජ මිතුර්තට තමික ශම් සංඛ්යාත 

ශබොශහෝ ශලලාලට ලබා දීලා තිශබ්තශ්ත. ඕසථශේියාල ලාශේ 

රටලල එ  මාධ්ය නාි ාල  හිමි රුශලකුට තලත මාධ්ය 

නාි ාලක් පලතලාශැන ය්තන බටහට. ඒත ශමශහේ නාි ා 

රාශියක් තියාශැන ජනතාලශේ ඔළු ශහෝදා්තනට, තම්තශේ 

ශේ පාලනය ශලනුශල්ත ඒලා පාවිච්චි  රනලා. ''නික ධ්ාතු'' 

ජනැත  රපු හටටි අපට මත ික. ශම්ලා ජනැත  ශළේ ශේ පාලන 

හිතලත ම් නිසා ශනොශලිකදා කියලා අපි ප්ර ථන  රනලා. මාධ්ය 

ආයතනත ඡ්තදාය ඉලර ලනතුරු පසුගිය  ාලශේ හටම 21ශලනි දාා 

ශලනශ ොටම පාසථකු ප්රහාරය සිහිපත  ළා. පසුගිය 21ශලනි දාා 

 වුරුලත ඒ  ැටන මතක්  ශළේ නටහට. එශහම පාසථකු ප්රහාරයක් 

සිේධ් වුණාදා කියලාලත ඒ මාධ්ය ආයතනලලට මත  තිබුශණ් 

නටහට. ශේ පාලන බලය සහ ශේ පාලනය ශලනුශල්ත මාධ්යය 

ැණි ා ලෘතතීශේ ශයදාවීම තමික ඒ සිේධ්  ශළේ කියන එ  මම 

සඳහ්ත  ර්තනට ඕනෑ. 

ඉ්තදියාශේ ගුල්තවිදුි සංඛ්යාත ශට්තඩර්  ටඳවීමක්  රලා 

තමික ලබා ශදා්තශ්ත. ඒ විතරක් ශනොශලික, මාධ්ය ආයතන 

හිමි රුල්ත සම්ුදඛ් පරීක්ෂණය ට ලක්  රනලා. ඒත ලං ාශේ 

ඉතිහාසශේ ඉඳලාම සංඛ්යාත ලබා දී තිශබ්තශ්ත තම්තශේ ැජ 

මිතුර්තට.  වුරු  ළත ශම්ලා ලටරැදිික. අනාැත පරපුර ශලනුශල්ත 

ශම්ලාට නිලටරැදි ක්රමශේදායක් හදා්තන ඕනෑ කියන එ ික මම 

ශයෝජනා  ර්තශ්ත.  

මාධ්ය ආයතනලල තරැ ාරිතලය ශලනුශල්ත ශලළඳ දාට්තවීම් 

තිශබ්තනම ඕනෑ. ලං ාශේ පමණක් ශනොශලික, ශලෝ ශේ ඕනෑම 

රට  මාධ්ය ආයතනනලලට ලටශබන දාට්තවීම්ලි්ත සියයට 40ක් 

පමණ ලටශබ්තශ්ත රාජය ආයතනලල දාට්තවීම්ලි්ත. දාට්ත රාජය 

ආයතනලල දාට්තවීම් ලටශබ්තශ්ත ආණ්ඩුශේ මඩ ශහෝදාන 

ශලෝතඩරිලලට විතරික. රාජය මාධ්යලලට විතරික ශම් දාට්තවීම් ලබා 

ශදා්තශ්ත. මතලාදාය කුමක් වුණත, මාධ්ය ක්ශෂේත්රය ැටන අලධ්ානය 

ශයොුද  රමි්ත රජයක් විධියට සියු  ශපෞේැි  සහ රාජය මාධ්ය 

ආයතනලලට දාට්තවීම් ශබදී යන ආ ාරශේ ක්රමශේදායක්, ලටඩ 

පිළිශලළක් ස සථ  ළ යුතු යටික මම රජයට ශයෝජනා  රනලා.  

ශම් ශලනශ ොට ජනාධිපති ශ් ම්ලරයාශේ අතසනි්ත යුතු 

මක්රශ්ඛ්යක් නිකුත  රලා තිශබනලා, මාධ්ය ආයතනලලට ලබා 

ශදාන සියු දාට්තවීම් නතර  ර්තන කියලා. “ජනාධිපති 

 ාර්යාලය” ිපි ශීර්ෂය යටශත 2020.11.18 දිනටතිල පී.බී. 

ජයසු්තදාර මහතාශේ අතසනි්ත නිකුත  ර සති එම මක්රශ්ඛ්ය 

මම සභාගත*  රනලා. 

ශමශහම දාට්තවීම් ලබාදීම නලතලලා බලාශපොශරොතතු 

ශල්තශ්ත ශමො ක්දා? ලක්රා ාරශය්ත තර්ජනය  රලා තම්තට 

නතු  ර ැ්තන උතසාහ  රනලා. ඒ ලාශේම සමහර මාධ්ය 

ආයතනලලට ස්ි නටහට. සමහර මාධ්ය ආයතනලලට ශලන 

ශලන බිසථනසථ  රන නිසා ස්ි තිශබනලා. සමහර ශපොඩි මාධ්ය 

ආයතනලලට ස්ි නටහට. ඒ ශපොඩි මාධ්ය ආයතන හිංසනයට 

ලක්  ර  තම්තට ඕනෑ විධියට පාවිච්චි කිරීම තමික ශම් සිේධ් 

 රලා තිශබ්තශ්ත කියන එ  මම සඳහ්ත  රනලා.  

මාධ්යශේ පටලටතමට නීති රාුදලක් අල යික. මාධ්යයට අදාාළ 

නීති ශැන ඒම සම්බ්තධ්ශය්ත ශම් ආණ්ඩුල අසමතශලලා 

තිශබනලා. මාධ්යයට අදාාළ නීති ශැන ඒම මඟි්ත භාෂණශේ 

නිදාහස, මාධ්ය ලෘතතීශේ අිකතිලාසි ම් ආරක්ෂා  ළ යුතුික. ඒ 

ලාශේම මාධ්යශේ සීමා නිසියා ාරශය්ත නිර්ලමනය  ර තටබිය 

යුතුික. ශම්ලා ැටන කිසිදු අලධ්ානයකි්ත ශතොරල තම්ත විශච්නය 

 රන මාධ්ය හා මාධ්යශේදී්ත දාං ශැඩියට යටවීම තමික ශම් 

ආණ්ඩුල   රලා තිශබ්තශ්ත.  

පුලත පතලලට නඩු දාාන උසාවියක් ලාශේ  ටයුතු  රන 

පුලත පත මණ්ඩල පනත  රාජපක්ෂ ආණ්ඩුල තමික සක්රිය  ශළේ. 

මාධ්ය සම්බ්තධ්ශය්ත සථලයං නියාමනයක් ක්රියාතම   ළ යුතු 

ශලනලා. මාධ්ය  ටයුතුලල  ශයශදාන පාර් ථල එ තුශලලා ශ්රී ලං ා 

පුලත පත ආයතනය ආරම්භ  ළා. පුලත පත පටමිණිි ශ ොමිසම 

ක්රියාතම   ශළේ සථලයං නියාමන ආයතනයක් ශලසික. පුලත පත 

මණ්ඩලයට ලඩා ශහොඳ ක්රමයක් මාධ්ය ක්ශෂේත්රශේ නියුතු අය 

විසි්තම ආරම්භ  ළා.  ඒ  පටතත ට දාාලා, ඒ ශලනුලට 

ආණ්ඩුශේ ලටඩි  ටමටතතක් තිශබ්තශ්ත කුම ටදා? ශපොලීසිය 

ලාශේ ක්රියාතම  ලන පුලත පත මණ්ඩලයට ලටඩි බරක් ලබාදීමික 

දාට්ත සිදුශලලා තිශබ්තශ්ත කියන එ  මම සඳහ්ත  රනලා. 

පුලත පතලලට පමණක් ශනොශලික, විදාුත මාධ්යයටත සථලයං 

නියාමන යා්තත්රණයක් අල යික. ඒ සඳහා ලන නීති ස සථ කිරීමට 

අල ය සියු  ශ ටුම්පත අශේ ආණ්ඩුශල්ත අලස්ත  රලාික 

තිබුශණ්. ඒත අදා ඒ  ික්  ලහලා දාාලා. ඒ ශලනුලට ශලබ්අඩවි 

මර්දානය  ර්තන පනත ශ ටුම්පත ශේ්තන තමික දාට්ත 

ූ දාානම්ශලලා තිශබ්තශ්ත. සති ශදා ක් සතුළත ශලබ්අඩවි 

මර්දානය  ර්තනට පනත ශ ටුම්පතක් ශේනලා විතරක් 

ශනොශලික, ශම් ශලනශ ොට ශලබ්අඩවි කිහිපයක් තහනම් 

 ර්තනත  ටයුතු  රලා තිශබනලා.  
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———————— 
*  පුසනතකාලනේ තබා ඇත. 
*  நூல் நிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 
*  Placed in the Library. 



පාර්ිශම්්තතුල 

සිංැේපූරුශේ ලාශේ මාධ්ය නීති ශැනට්ලා මාධ්ය ආයතන 

නියාමනය කිරීමට තමික ආණ්ඩුල උතසාහ  ර්තශ්ත. 

සිංැේපූරුශේ සථලාධීන මාධ්ය ආයතන ක්රියාතම  ශලනලාදා කියලා 

ශසොයලා බල්තන. ශම් ආණ්ඩුල තම්තට  ටමති නටති මාධ්ය 

ආයතන දාඩයම් කිරීශම් මීළෙ පියලරක් විධියට තමික ශම් නීති රීති 

ශැන ඒමට උතසාහ  ර්තශ්ත කියන එ  අපි ශම් ශලලාශේ 

පටහටදිිල සඳහ්ත  රනලා.  

ශලබ්අඩවි නියාමනය කිරීමට නීති ශැන ඒමට  ි්ත ආණ්ඩුල 

ශම් මාධ්ය ආයතනලි්ත යම් විමසීමක්  රලා තිශබනලාදා? 

මාධ්යශේදී්තශැ්ත ශම් ැටන අහලා තිශබනලාදා? ශම් ැටන 

ශලබ්අඩවි හිමි රුල්තශැ්ත සුවලාදා? මඩ ැහන ශලබ්අඩවි 

පලතලාශැන යනලාට අපිත විරුේධ්ික. මඩ ැහන ශලබ්අඩවි 

විතරක් ශනොශලික, ශම් සියු  ශලබ්අඩවි ියා පදිංචි  ර්තනට 

ඕනෑ. ඒ  ශලනම  ාාලක්. හටබටික ශම්ලා නියාමනය  රනලාදා, 

නීති දාානලාදා කියන එ  ැටන ඒ ආයතන සමෙ සා ච්ඡාලක් 

පටලටතවිය යුතුික කියන එ  තමික අපි ශයෝජනා  ර්තශ්ත.  

දාටනට රජශේ ප්රලෘතති ශදාපාර්තශම්්තතුල හරහා ශලබ්අඩවි 

ියා පදිංචි කිරීශම් ක්රමශේදායක් ක්රියාතම ික. නුදත දාට්ත ඒ ට 

අුත ශදායක් එ තු  රලා. ඒ  තමික ශලබ්අඩවියක් ියා පදිංචි 

 ර්තනට නම් ආරක්ෂ  අමාතයාං ශේ අලසරයක් ැ්තනට ඕනෑ. 

එතශ ොට එතටනට ගියාම තම්තට  ටමටති ආයතනලලට ියා 

පදිංචිය ශදානලා; අ ටමටති ආයතනලලට අවුරුේදාක්, ශදා ක් 

යනතුරු ියා පදිංචිය ලටශබ්තශ්ත නටහට. ශම්  තමික අදා සිේධ් 

ශලලා තිශය්තශ්ත. අදා Facebook  එශක් post  එ ක් දාම්තනත 

බටහට, අතඅඩංගුලට ැ්තනලා. ශම් අය අතඅඩංගුලට ැ්තශ්ත 

ශමොන නීති යටශතදා? සමහර ශලලාලට ශමොවු්ත අතඅඩංගුලට 

ැ්තශ්ත දාණ්ඩ නීති සංග්රහය යටශත රජය අපහසුතාලට පත 

කිරීශම් ශමෝදානා දාාලා. නටතනම් පදානමක් නටතිල  සිවි් හා 

ශේ පාලන අිකතිලාසි ම් පිළිබඳ ජාතය්තතර සම්ුදතිය - ICCPR 

-  යටශත අතඅඩංගුලට ැ්තනලා. ආණ්ඩුල තම්තශේ ශ ේ් බල 

ලහ ැ්තන ශම් ලාශේ අතඅඩංගුලට ැටනීම්දා සිදු  ළ යුතු ල්තශ්ත? 

පසුගිය  ාලශේ ශම් ලාශේ විශේමන තිබුණාම ශබොශහොම 'ූල්' 

එශක්  ේටිය බලාශැන හිටියා. නුදත, අදා ශම් විශේමන  

බලාශැන ඉ්තන බටරි ශලලා ඉ්තනලා.  

 

ගු ියනයෝජය සභාපතිුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Member, you have two more minutes.  

 

ගු ෙනූෂ නානායක්කාර ෙහතා  
(ைொண்புைிகு ைனுஷ நொணொயக்கொர)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

අලස්ත  රනලා, ැරු නිශයෝජය සභාපතිතුමනි. 

පාශර් මටරුණු සමහර අයට ශ ොවිඩ්-19 ලිකරසය positive 

ශලලා තිබුණා.  හටබටික, ඒ  Facebook එශක් දාාපු අය 

අතඅඩංගුලට ැතතා. නුදත, ඒ  ප්රධ්ාන මාධ්යලල පළ වුණාම ඒ 

අය අතඅඩංගුලට ැතශත නටහට. ශමො ක්දා  ශම් නීතිය ක්රියාතම  

ලන විධිය? ශබොශහෝ මාධ්ය ආයතනලල ගුල්ත විදුි සංඛ්යාත ලබා 

දීලා තිශබ්තශ්ත නිසි නීතිමය පදානමක් නටතිලික.  ූපපලාහිනිය හා 

ගුල්ත විදුි ආයතන 40ක් ැතශතොත,  බලපත්ර 40 තිශබ්තශ්ත 

හතළිසථ විධිය ට. නීති  ටඩුලාය කියලා ඊට එශරහිල ක්රියාතම  

ලන ක්රමයක් නටහට. පුලත පත ලාර්තාලක් මඟි්ත කිසියම් අශයක් 

අැතියට පත වුශණොත සහනයක් ලබා ැටනීමට පුලත පත 

පටමිණිි ශ ොමිසම තිශබනලා. එශහත, ූපපලාහිනිය ශහෝ ගුල්ත 

විදුි නාි ාලකි්ත අැතියට පත වූ අයකුට සහනයක් ලබා ැ්තන 

ය්තන තිශය්තශ්ත ශ ොතටනටදා? අධි රණයට ගිහි්ලා වි ාල 

ුදදාලක් වියදාම්  රමි්ත සාමානය අයකුට සහන බලාශපොශරොතතු 

ල්තන පුළුල්තදා? ඒ නිසා ූපපලාහිනී සහ ගුල්ත විදුි නාි ාලි්ත 

අැතියට පත ලන,  රැලශටන සාමානය ජනතාලශේ දුක් ැටනවිි 

ඉදිරිපත කිරීමට සථලයං නියාමන ආයතනයක් සති  ළ යුතුික.  

ශම් ආණ්ඩුල විසි්ත පනලන, පටලන එ ක් විධියට ශනොල,  සථලයං 

නියාමනයක් සහිත සථලාධීන ශ ොමිසමක් ල ශයනුික එය පත විය 

යුතශත කියන එ  අපි ශයෝජනා  රනලා. ඒ ලාශේම, ශම් සඳහා 

අපි නීති සම්පාදානය  ර තිශබනලා. ඒලා ක්රියාතම   ර්තන 

කියලා අපි ඉ්ලනලා. ුදි්තම ශම්  පිටිය හදාලා ඉ්තන. ඊට 

පසථශසේ අපට පුළුල්ත ක්රියාතම   ර්තන.  දාට්ත ශම්ලා ක්රියාතම  

 ර්තන ගියාම යම් යම් බලපෑම් එනලා. නුදත, දාට්ත ශැෝඨාභය 

රාජපක්ෂ මහතා ජනාධිපති ශලලා තිශබනලා. එතුමාට හටටනල 

ලක්ෂයක් ඡ්තදාය දීලා තිශබනලා; තුශන්ත ශදා   බලයක් 

තිශබනලා. අඩු ශලලා තිබුශණ්  බටසි් රාජපක්ෂ මහතතයා 

විතරික. ඒ නිසා දාට්ත ශම් නීති ක්රියාතම   ර්තන කියලා අපි ශම් 

ශලලාශේ ඉ්ලා සිටිනලා.  

ඒ ලාශේම කිය්තන ඕනෑ,  ගුල්තවිදුි හා ූපපලාහිනී සංඛ්යාත 

කිය්තශ්ත ශපොදු ශේපළ බල. ශම්ලා මහජනතාල සතු ශපොදු ශේපළ. 

ඒලා  පරිහරණය  ළ යුතු ල්තශ්ත ශතොරතුරු ලබා ැටනීශම් 

ජනතාලශේ අිකතිය ආරක්ෂා  ර ැ්තනා අතරික. අදා ජනතාලශේ 

ශතොරතුරු දාටන ැටනීශම් පරමාධිපතය අිකතියත අධි රණශේ 

තී්තදු මඟි්ත නටති  රමි්ත තිශබනලා. ස්තටිජ්ත   පරීක්ෂණ 

 ේටල ශැ්තවීශම් ලංමා ැටන ශහළිදාරවු  රන විට 'සිරසට' 

විරුේධ්ල ලාරණ නිශයෝැයක් ලබා ශැන තිශබනලා.  එය ඒ  

පාර් ථවීය ලාරණ නිශයෝැයක්. ශම්  මහජනතාලට තිශබන 

ශතොරතුරු දාටනැටනීශම් අිකතිය උ්ලංඝනය කිරීමක් හටටියටික 

අපි දාකි්තශ්ත. ශම් සිේධ් ලන ශේල් දිහා ජනතාල උන්තදුශල්ත 

බලාශැන ඉ්තනලා ලාශේම, ශම් ජනතා පරමාධිපතය අිකතිය අදා 

උ්ලංඝනය ශල්තශ්ත විසිලන ආණ්ඩුක්රම ලයලසථාා 

සංශ ෝධ්නශේ අනිසි බලපෑම් නිසාදා කියලා අපි ශම් ශලලාශේ 

ප්ර ථන  රනලා.  

 
ගු ියනයෝජය සභාපතිුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

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

 
ගු ෙනූෂ නානායක්කාර ෙහතා  
(ைொண்புைிகு ைனுஷ நொணொயக்கொர)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

අලස්ත  රනලා.  ඒත එක් ම ශම් මාධ්ය ක්ශෂේත්රයට 

තාක්ෂණය අල යික. ඩිජිට් රණය ලං ාලට අල යික. ලං ාශේ 

ඩිජිට් රණය පිළිබඳ සමීක්ෂණය  රලා ජර්මානු තාක්ෂණයට 

ලබා ශදා්තන කියන එ  තී්තදු  රලා තිබියදී පසුගිය  ාලශේදී ඒ 

 ටයුතු දු්තනා, ජප්ත අල යතාල ට, ඒ ශැෝල්තශැ්ත 

ලටශබන ශනොශයක් ශනොශයක් ලරප්රසාදා නිසා. පසුගිය ආණ්ඩු 

 ාලශේත ඒ  ක්රියාතම   ශළේ නටහට. ඒ  ක්රියාතම   ර්තන 

ශ ෝතදා තිබුශණ් නටහට.  අපි කියනලා, දාට්ත ශහෝ පුළුල්ත නම් ශම් 

ජප්ත ක්රමයට ය්තශ්ත නටතිල නිලටරදි තාක්ෂණ ක්රමයට, නිලටරදි 

ක්රමශේදායට ලං ාශේ ශම් තාක්ෂණය ඉසථසරහට ශැන ය්තන 

අල ය  ක්රමශේදාය ස සථ  ර්තන කියලා. 

අලසාන ල ශය්ත කිය්තන ඕනෑ,  ජනතාලශේ මාධ්ය 

සාක්ෂරතාල ස සථ විය යුතුික කියන එ . News  කියලා කිේල ට ඒ 

යන හටම එ ක්ම news ශනොශලික. ප්රලෘතති කියලා කිේලාට ඒ 

යන හටම එ ක්ම ප්රලෘතති ශනොශලික.  ශබොශහෝ ඒලා ඒ ඒ මාධ්ය 
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ආයතනලල ුදදාලාිලාට ඕනෑ විධියට නිර්මාණය  රන ප්රලෘතති.  

ජනතාල ශමය ශතරුම් ැ්තන ඕනෑ.  ඒ සඳහා අපි ශහොඳ 

චි්තතනයක් සති  ර ැ්තන ඕනෑ.  

බුදු හාුදදුරුශලෝ ශේ නා  ර තිශබන  ාාලක් මතක්  රමි්ත, 

මශේ  ාාල අලස්ත  ර්තනම්.  ාලාම ූ ත්රශේ  බුදු්ත ලහ්තශසේ 

ශේ නා  ර තිශබනලා,  " වුරුලත කියපු  නිසා අහ්තන එපා.  

 ාසථතෘලරශයක් කියාපු නිසා පිළිැ්තන එපා. ශහොඳට අහලා 

බලලා, විමසලා, තී්තදු අරශැන, තම්තශේ මනසට ශැෝමර ලනලා 

නම් විතරක් පිළිැ්තන" කියලා.  ඒ අනුල ශම් මාධ්යලල අදා පළ 

ලන ශබොශහෝ ශේල්, මාධ්යලි්ත ආණ්ඩුලට ඕනෑ විධියට ප්රමාරය 

 රන ශේල් පිළිැ්තශ්ත නටතිල, සිහි බුේධිශය්ත යුතුල තී්තදු 

ැ්තන කියා ජනතාලශැ්ත ඉ්ලා සිටිමි්ත මම නිහඬ ශලනලා. 

ශබොශහොම සථතුතිික. 

 

ගු ියනයෝජය සභාපතිුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Thank you. Next, Hon.  (Prof.) Charitha Herath. You 

have six minutes.  
 

ගු (ෙහාචාර්ය) චරිත නහේරත් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (ரபரொசிொியர்) சொித்த ரஹரத்)  

(The Hon. (Prof.) Charitha Herath) 
Six minutes? 

 

ගු ියනයෝජය සභාපතිුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Yes. Because of time constraints, your time has been 

reduced.  
 

[අ.භා. 1.25] 

 

ගු (ෙහාචාර්ය) චරිත නහේරත් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (ரபரொசிொியர்) சொித்த ரஹரத்)  

(The Hon. (Prof.) Charitha Herath) 
I was told that I have nine minutes.  

ැරු නිශයෝජය සභාපතිතුමනි, ජනමාධ්ය අමාතයාං ශේ ලටය 

ශීර්ෂය විලාදායට ශැන තිශබන  ාර  සභා අලසථාාශේ   ාා 

 ර්තන ලටබීම ැටන මම ඉතාම සතුටට පත ශලනලා.  

විශ ේෂශය්තම ශම් අමාතයාං යට මශේ ශලොකු සම්බ්තධ්යක් 

තිශබනලා. 2015දී අශේ ආණ්ඩුල නිමා ලන ශ ොටත ඒ 

අමාතයාං ශේ සථිකර ශ් ම්ලරයා ල ශය්ත මම ලටඩ  ළා. ඒ 

ලාශේම, විවිධ් අලසථාාලල ශම් අමාතයාං යට සම්බ්තධ් ශලලා, 

මටදිහතවීම්  රලා  ටයුතු  ර තිශබන නිසා මට ශම් පිළිබඳල 

අදාහසථ ප්ර ා   ර්තන ලටබීම ැටන ඉතාම සතුටට පත ශලනලා.  

විශ ේෂශය්ත ලර්තමාන ජනමාධ්ය අමාතය, ැරු ශ ශහිය 

රඹුක්ලට්ල මටතිතුමා එල ටත ජනමාධ්ය අමාතයලරයා ල ශය්ත 

ලටඩ  රේදී එම අමාතයාං ශේ සථිකර ශ් ම්ලරයා ල ශය්ත මම 

ලසර තුනක් ලටඩ  ළා. ඒ  ාලය තුළ අපි ැතත සමහර ප්රතිපතති 

තීරණ, සමහර සංලර්ධ්නාතම  තීරණ සම්බ්තධ්ශය්ත අපි ඉතාම 

සතුටට පත ශලනලා. ැරු නිශයෝජය සභාපතිතුමනි, අදා ලනශ ොට 

ජනමාධ්යය කියන විෂයය ඉතාම සංකීර්ණ සහ පුළු් විෂයයක් 

බලට පතශලලා තිශබනලා. අදා මාධ්යය කියන එ , සාම්ප්රදාාික  

මාධ්ය අල ා ශේ සිට විසිරුණු, එශහම නටතනම් තරංැැත වුණු, 

එශහමත නටතනම් සංඛ්යාතැත වුණු තතතලය ට පතශලලා 

තිශබනලා. ඉසථසර තිබුණු ූපපලාහිනිය, ගුල්ත විදුිය, පුලත පත 

කියන මාධ්ය ඒ   ශදාස බලා මාධ්ය අල ා ය නිරීක්ෂණය  රපු 

 ාලය දාට්ත නිමාශලලා තිශබනලා. ඔශබ්, අශේ අශත තිශබන කුඩා 

උප රණයක් හරහා හටම විටම අප සමෙ ැනුශදානු  රන 

අල ා යක් බලට මාධ්ය අල ා ය අදා පතශලලා තිශබනලා. ඒ 

නිසා ශම් සඳහා වූ ලැකීම ඉතාම ලටඩිික. රටක් විධියට, රජයක් 

විධියට, ම්තත්රීලරු විධියට අපි මාධ්ය සම්බ්තධ් ලැකීම බරපතළ 

ශලස අල    ශබෝධ්යට ැත යුතුල තිශබනලා.  

ඒ විතරක් ශනොශලික. ජනමාධ්ය අමාතයාං ය යටශත තිශබන 

ආයතන ැණනාලක් අශේ ර ශේ ඉතාම  ලටදාැත ප්රධ්ාන ආයතන 

ශලස හටම දාාම පටලතුණා. ැරු නිශයෝජය සභාපතිතුමනි, 

විශ ේෂශය්තම 2015 සිට 2019 දාක්ලා යහ පාලනය යටික කියාැත 

ආණ්ඩුල ශම් ජනමාධ්ය ශෂේත්රය තුළ සිදු  ළ මටදිහත වීම ැටන 

බරපතළ ශලස විශේමනාතම  සසකි්ත බටිය යුතු යටික  මම 

ශයෝජනා  රනලා. ශම් හටම ආණ්ඩුලක්ම ශම් රශේ මාධ්යයට  

ශහොඳ  රලාත තිශබනලා, නර   රලාත තිශබනලා. අපි එය 

පිළිැත යුතුික. හටබටික, විශ ේෂශය්තම 2015්ත පසුල බලයට 

පටමිණි ආණ්ඩුල ජනමාධ්ය ක්ශෂේත්රයට  ළ මටදිහත වීම ආර්ික  

ල ශයනුත, සමාජයීය ල ශයනුත ඉතාම  ජණ අැයක් බලට පත 

 රලා තිශබනලා.  

පසුගිය රජය ශතොරතුරු දාටනැටනීශම් අිකතිලාසි ම් පිළිබඳ 

පනත සම්මත  ළ බලත, එය ඉතා ලටදාැත, ධ්නාතම  ශදායක් 

ශලසත මම පිළිැ්තනලා. ඒ ලා ශේම, ඒ පනත ශැශන්තන අපිත 

උතසාහ  ළා. නුදත යම් අලසථාාල දී එය  ර්තන බටරි වුණාය 

කියාත අපි පිළිැ්තනලා. ඒ ලාශේම, ඉදිරිශේදී ඒ පනත ක්රියාතම  

 ර්තන අපි බටන්ලා සිටිනලාය කියලා අපි රටට කියා ති ශබනලා. 

අපි  ශම් රශේ නීති සල ්තශ්ත පක්ෂ, පාට එක්  ශනොශලික, 

නීතිශේ තිශබන ලටදාැත මත එක් ික. ඒ නිසා ශතොරතුරු 

දාටනැටනීශම් අිකතිලාසි ම් පිළිබඳ නීතිය අපි ආරක්ෂා  රනලා. 

අශේ රශේ රාජය ආයතනලල, මාධ්ය  ආයතනලල  ක්තිය හීන 

 රපු ආණ්ඩුලක් විධියටික, 2015 - 2019 ආණ්ඩුල සල ්තශ්ත. 

අපි ආණ්ඩුල භාර ශදානශ ොට ගුල්ත විදුි සංසථාාශේ තිබුණු 

යටිතල පහසු ම් එතටනි්ත එහාට  ශපොඩ්ඩක්ලත ඉදිරියට ගි හි්ත 

නටහට. තරංැලලට, එශහම නටතනම් ගුල්ත විදුි සංසථාාලට 

තම්තශේ band එ ක්ලත  ක්තිමතල ඉදිරියට ශැන ය්තන ඒ 

 ාලය තුළ බටරි වුණා.  ශ්රී ලං ා ූපපලාහිනී සංසථාාල බරපතළ 

අලාභ සහිතල තමික අපට නටලත භාර දු්තශ්ත. රුපිය් 

බිියනය ට අධි  අලාභයක් 2019 ලසශර්දී සිදුශලලා තිශබනලා. 

සථලාධීන ූපපලාහිනී ශසේලය විනා  කිරීම බරපතළ අපරාධ්යක් 

විධියට මම ශම් අලසථාා ශේ සඳහ්ත  රනලා. සථලාධීන ූපපලාහිනිය 

අශේ රශේ රාජය යා්තත්රණ  ශේ යම්කිසි ආයතනයක්  ක්තිමත 

 ර්තන පුළුල්ත කියා ශප්තලපු sample එ  විධියටික තිබුශණ්.  

ැරු නිශයෝජය සභාපතිතුමනි, ශම් ම්තත්රීතුම්තලා දා්තනලාදා 

දා්තශ්ත නටහට, සථලාධීන ූපපලාහිනිය රජයට ලාභාං  ශැලපු 

ආයතනයක් බල. රජයට ලාභාං  ශැල්තන අපට පුළුල්ත වුණා. 

2014දී රුපිය් මිියන 125ක් ලාභාං   ශැල්තන අපට පුළුල්ත 

වුණා. 2015දී රුපිය් මිියන 84  ලාභාං යක් ඉතිරි  රලා 

ය්තන අපට පුළුල්ත වුණා. 2013දී රුපිය් මිියන 50  

ලාභාං යක් ශැේලා. 2012දී රුපිය් මිියන 88  ලාභාං යක් 

ආණ්ඩුලට ශැේලා. හටබටික, dividends ශැලලා හදාපු ආයතනය 

2015 සිට ලාභාං  බි්තදුලට බටසථසුලා. රජශය්ත රුපිය් මිියන 

500ක් පමණ ශයොදාලා තමික අදා ආයතනය  ශැන ය්තන 

සිේධ්ශලලා තිශබ්තශ්ත. ශතොරතුරු ල ශය්ත ශම්ලා සතත. ඕනෑම 

නාි ාල දී අපට ශම් සම්බ්තධ්ල සා ච්ඡා  ර්තන පුළුල්ත. අපි 

 ලදාාලත ශම් සභාලට සවි්ලා අසතය ප්ර ා   ර්තශ්ත නටහට. 

ශම් රශේ රාජය මාධ්ය යා්තත්රණය විනා   රපු  ාල පරිච්ශදදායක් 

හටටියට අපට ඒ  ාලය නම්  ර්තන සිදුශලලා තිශබනලා.  
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පාර්ිශම්්තතුල 

ගු ියනයෝජය සභාපතිුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

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

 

ගු (ෙහාචාර්ය) චරිත නහේරත් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (ரபரொசிொியர்) சொித்த ரஹரத்)  

(The Hon. (Prof.) Charitha Herath) 

ඒ විතරක් ශනොශලික. Ratingsලි්ත, ලාභශය්ත, ලාභාං ලි්ත 

සහ cash flow එශ ්ත යන අං  හතශර්තම ලං ාශේ ඉදිරිශය්ත 

හිටපු සථලාධීන ූපපලාහිනී ආයතනය ශම් මේටමට පත කිරීම 

පිළිබඳල විලෘතල විභාැ  ර්තනය කියලා මම ැරු 

සමතිතුමාශැ්ත ඉ්ලා සිටිනලා.  

ැරු නිශයෝජය  සභාපතිතුමනි, අලසාන ල ශය්ත මම ශම් 

 ාරණය කිය්තන ඕනෑ.  අශේ රශේ ජනමාධ්ය අමාතයාං ය හරහා 

මූි  ල ශය්ත ලබාැත යුතු ජයග්රහණ ැණනාලක් ති ශබනලා. 

මට ශපර  ාා  ළ ැරු ම්තත්රීතුමා ප්ර ා   ළ අං න තාක්ෂණය 

හඳු්තලා දීම ැටන මම කිය්තන ඕනෑ. ලං ා ශේ ූපපලාහිනී 

යා්තත්රණය ඩිජිට් රණය  සඳහා  DVB-T2  කියන 

තාක්ෂණශය්ත ඉලතශලලා  ISDB-T කියන තාක්ෂණයට ගිහි්ත 

තිබුණා. පසුගිය ආණ්ඩුල    ශම් සම්පූර්ණ ක්රියාදාාමය අතහටරලාික 

තිබු ශණ්. අපි  ශයෝජනා  ර්තශ්ත, ශම් ක්රියාදාාමය අපි නටලත 

ආරම්භ  ර්තන ඕනෑය කියලාික. 

ඒ ලාශේම, අශේ රශේ මාධ්ය ලෘතති ය්තට ලෘතතීමයභාලය 

ලබාශදාන  ක්තිමත තටන ට රට ශැශන්තන ඕනෑ.  

 

ගු ියනයෝජය සභාපතිුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

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

 

ගු (ෙහාචාර්ය) චරිත නහේරත් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (ரபரொசிொியர்) சொித்த ரஹரத்)  

(The Hon. (Prof.) Charitha Herath) 

පුලත පත මණ්ඩල පනත නවී රණය  රලා ඩිජිට් 

අල ා යත, පුලත පත යා්තත්රණයත ශදා ම  ක්තිමතල රට 

ශලනුශල්ත ලටඩ  රන තටන ට ශැශන්තන අල යික කියා 

ශයෝජනා  රමි්ත මශේ ලමන සථල්පය නිමා  රනලා. ශබොශහොම 

සථතුතිික, ැරු නිශයෝජය සභාපතිතුමනි. 

 

ගු ියනයෝජය සභාපතිුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 

The next speaker is Hon. Imthiaz Bakeer Markar. You 
have 15 minutes.  

 

[අ.භා. 1.30] 

 

ගු ඉම්තියාසන බාකීර් ොකාර් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு இம்தியொஸ் பொகிர் ைொகொர்)  

(The Hon. Imthiaz Bakeer Markar)  

සථතුතිික, ැරු නිශයෝජය සභාපතිතුමනි.  

සාම්ප්රදාාික ල අශේ පාර්ිශම්්තතු විලාදාලලදී විපක්ෂය 

ආණ්ඩුශේ ලටරැදි විශේමනය  රනලා. එතශ ොට ආණ්ඩුල, "ශම් 

ලටරැදි ඔබතුම්තලාශේ  ාලලලදීත  රලා තිශබනලා" කියලා 

විපක්ෂයට කියනලා. එශහම කියමි්ත සාම්ප්රදාාික  ලටරැදි ක්රියා 

මාර්ැය  දිැටම අනුැමනය  රනලා. ඒ, තම්තශේ ශේ පාලන 

පටලටතම සඳහාික. පුරලටසිය්තශේ නිදාහසථ උරුමය  තම්තශේ 

ශේ පාලන පටලටතම උශදාසා ශමශසේ ලළ ලා දාටමීමට  ටයුතු 

කිරීම තුළි්ත ජනතාලට යහපතක් ල්තශ්ත නටහට. රට  ඉදිරි 

ැමනට එය හිත ර ල්තශ්තත නටහට. ශමහිදී මට මතක් ශලනලා, 

ආර්ික  විදායාල පිළිබඳ ශනොශබ් සාම තයාැය හිමි රැත 

ඉ්තදියානු මහාමාර්යලරයකු ලන අමර්තයා ශස්ත ලශර   රපු 

ප්ර ා යක්. අමර්තයා ශස්ත කිේලා, "සජීවී ප්රජාත්තත්රලාදායක් 

පලතින කිසිදු රට  ඉතිහාසශේ කිසිම දාලස  සාැතයක් සති 

ශලලා නටහට." කියලා. ඔුවශේ ශම් ප්ර ා ය සඳහ්ත  ර තිබුශණ් 

"Development as Freedom" කියන ශ්ඛ්නශේ. අමර්තයා ශස්ත 

ශේ ශම් ප්ර ා ය අප  ාශේත සටලකි්ලට ශයොුද  ළ යුතු 

ප්ර ා යක් ශලස මම  ්පනා  රනලා. ශමහිදී මශේ සිහියට 

නටුණශණ්, පසුගිය දාා ශ ොළෙ ශමෝදාර ප්රශේ ශේ ජනතාල මාසය  

 ාලයක් තිසථශසේ lockdown වීම ශහේතුශල්ත ුදුවණ දු්ත තතතලය 

ැටන ලැ කිල යුතත්තශේ අලධ්ානය ශයොුද  ර්තනට මහ මෙට 

බටස  ළ උේශඝෝෂණයික. "අපට  ්තන නටහට. අපට බඩගිනිික. 

අපි ැටන බල්තශ්ත නටේදා?" ශම්, ඔවු්ත නටඟූ හඬික. දුක් වින්න ශම් 

මිනිසු්තශේ දු , ශේදානාල ප්රජාත්තත්රලාදි රට  නිදාහසථ මාධ්ය 

මඟි්ත එළියට එනලා. එවිට ඒලා සමතිය යුතු ශලනලා. ඒ නිසාික 

"සජීවී ප්රජාත්තත්රලාදී සමාජය  සාැතයක් සති ල්තශ්ත නටහට" 

කියලා අමර්තයා ශස්ත කිේශේ. නිදාහසථ මාධ්ය සහ අලදිශය්ත 

සිටින පුරලටසිය්ත ලසන රට  සාැතයක් සති ල්තනට බටහට 

කියන  ාරණයික ඔුව කියා සිටිශේ.  

එශහත ලං ාශේ ඒ සජීවි ප්රජාත්තත්රලාදාය ක්රියාතම  වීශම් 

ැටටු අපි දාකිනලා. අහලා බල්තන, ශමෝදාර පටතශත මිනිසු්තශේ 

හඬ. ඔවු්තශේ පමණක් ශනොශලික,  ාලයක් තිසථශසේ lockdown වී 

සිටින ශබොශහෝ ප්රශේ ලල ජනතාලශේ හඬික ඒ තුළි්ත එළියට 

ආශේ. හටබටික, ඒ දුක් වින්න මිනිසු්තශේ හඬට අශේ රශේ ශබොශහෝ 

ජාති  මාධ්ය ප්රසිේධියක් ලබා දු්තශ්ත නටහට. ඒ   නැාටුලට 

 රුණක්. කුමන  ාරණයක් හි්තදාා ශහෝ ඔවු්ත ඒ හඬට සථලයං 

ලාරණයක් දාාැතතා. ශම්  අලාසනාල්තත තතතලයක්. 

මිනිසු්තශේ දු , ශේදානාල, අදාහසථ, මතය  දිැටම යටපත 

 රශැන සිටිශයොත, ඒලා යම්කිසි දාලස  පිපිශරනලා; පිටාර 

ැලනලා. ඒ පිපිරීම්ලලට ඉඩ ශනොදී ඒලා ප්රජාත්තත්රලාදි ශලස පිට 

 ර්තනට ඉඩ දිය යුතුල තිශබනලා. ඒලා අලශබෝධ්  රැ්තනට 

උතසාහ  ළ යුතුල තිශබනලා. ඒ සඳහා ඉඩ  ඩික ප්රජාත්තත්රලාදි 

සමාජය  තිබිය යුතශත.  

ශම් පටතශත සිටියත, ඒ පටතශත සිටියත අප හටශමෝම මාධ්ය 

නිදාහස ැටන  ාා  රන ශ ොට එයට පක්ෂලික  ාා  ර්තශ්ත. 

හටබටික, ඒ මාධ්ය නිදාහස සමෙම ජනතාලශේ සුබ සිේධිය 

ශලනුශල්ත ප්රජාත්තත්රලාදි සමාජයක් තුළ බටෑරරුම් ලැකීමක් දා 

තිශබන බල මාධ්යශේදි්ත ශම්තම මාධ්ය හිමි රුල්ත දා සතුළු 

මාධ්ය සමාජය අමත   ර්තනට ශහොඳ නටහට.  

සජීවි ප්රජාත්තත්රලාදි සමාජය  හතරලන ආණ්ඩුල ශලස 

ජනමාධ්ය හඳු්තලනලා. බලලතු්තශේ ලැ වීමටත, බලය ඉදිරිශේ 

එඩිතරල සතය ප්ර ා   ර්තනටත ශේදි ා සටපයීම මාධ්යය විසි්ත 

 ළ යුතුල තිශබනලා. නිදාහසථ මාධ්යශය්ත ශතොර ශලෝ ය දී 

ජනතාලශේ හඬ ක්රමක්රමශය්ත නිහඬ වී ය්තන ට පුළුල්ත. සජීවි 

නිදාහසථ මාධ්යයක් ශනොමටති ලන විට රටක් පාලනය  රන ප්රභූ 

ශපළට්තතියට පිළිැත සියු සම්ප්රදාායය්ත, ආමාර ධ්ර්ම යටපත 

 ර ලැකීමකි්ත ශතොරල, අතතශනෝමති ල රට අධිපතිලාදි 

පාලනය ට ශැන ය්තනට පුළුල්ත ශලනලා. අප බලශේ සිටින 

අලධිශේදී ශම් තතතලය ශතරුම් ශැන මාධ්යශේදි්තශේ නිදාහස 

තහවුරු කිරීම සඳහා දුර දාටක්ශම්ත යම් යම් ක්රියා මාර්ැ ැත 

ආ ාරය මට මතක් ශලනලා. මට මත ික, අදා ශම් අමාතය 

මණ්ඩලශේ පළුදශලනි ශේළිශේ සිටින සමතිලරු්තශැ්ත 

භාැයක් ශදානා ඒ අලධිශේ අපත සමෙ සිටි බල. ශ ශහළිය 

රඹුක්ලට්ල සමතිතුමා අපිත එක්  සිටියා. ශජෝතසථට්ත ප්රනා්තදු 
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සමතිතුමා අපිත එක්  සිටියා. ජී.එ්. පීරිසථ සමතිතුමා අපිත 

එක්  සිටියා. එය මත යට නොැ්තන. එදාා මාධ්ය සමතිලරයා 

ශලස ජී.එ්. පීරිසථ සමතිතුමා පුලත පත සා ච්ඡාලලට සහභාගි 

වුණා මට මත ික. එතුමා එහි ලටදාැත ම කිේලා. පුලත පත 

මණ්ඩලය අශහෝසි කිරීම ැටන, සාපරාධී අපහාසය පිළිබඳ 

ලැ්තතිය දාණ්ඩ නීති සංග්රහශය්ත ඉලත කිරීම ැටන, පටමිණිි 

ශ ොමිසම සති කිරීම ැටන  ාා  ළා. ප්රජාත්තත්රලාදි සමාජය  

පටලටතම ශලනුශල්ත තුද්තනා්තශසේලා තලමත ඒ ප්රතිපතතිමය 

සථාාලරශේ ඉ්තනලා සති කියලා මම වි ථලාස  රනලා.  

සාපරාධී අපහාසය ලැ්තතිය යටශත මාධ්යශේදි්ත උසාවි 

ශැන ශැොසථ සිරැත  ළ හටකි අයුරි්ත තිූ තතතලය ශලනසථ 

කිරීමට අපි එදාා  ටයුතු  ළා. එශම්තම පුලත පත මණ්ඩලය 

අ ර්මණය  ර ඒ ශලනුලට මාධ්යය සමාජය විසි්තම පිහිටුලා ැනු 

ලබන සථලාධීන පටමිණිි ශ ොමිසමක් මඟි්ත ඒ පටමිණිි සමතීශම් 

ක්රමශේදායක් සඳහා අල ය නීති රාුදල ස සථ  ර්තනට  ටයුතු 

 ළා.  ඒ  තමික ප්රජාත්තත්රලාදි ශලෝ ශේ අදා තිශබන ප්රලණතාල. 

ශම් පියලරය්ත නිසා මාධ්ය ක්ශෂේත්රශේ නිදාහස  ක්තිමත කිරීමට 

අපට පුළුල්ත මක් ලටබුණා. ප්රජාත්තත්රලාදි සමාජයක් ශලස ශලොල 

පුරා යහපත ප්රතිූපපයක් ශමලටනි ක්රියා මාර්ැ තුළි්ත පලතලා 

ැටනීමට රටක් හටටියට අපට පුළුල්ත මක් ලටබුණා.  

ගිනි සිළුල ට සමාන  රමි්ත මාධ්ය ැටන ශ ශනකු  ර තිූ 

ප්ර ා යක් මශේ මත ශේ තිශබනලා. ඒ ගිනි සිළුශල්ත සමාජයට 

යා යුතු මාර්ැය සඳහා එළිය ලබා දීමක් ශ ශරනලා. ඒ ලාශේම ඒ 

ගිනි සිළුශල්ත සිය්ල අළු  ර දාම්තනත පුළුල්ත. ඒ නිසා මාධ්ය 

සමාජය ට තිශබ්තශ්ත බරපතළ ලැකීමක්. ඒ  හරියට දාටළි 

පිහිශය්ත කිරි  ෑම ලාශේ භූමි ාලක්. ඒ  හනුමාශේ ලිැය  ළා 

ලාශේ  ාර්යයක් නම් ශනොවිය යුතුික. 50 දා  ශේ, )0 දා  ශේ, 

80 දා  ශේ, දාට්ත ශම් දා  ශේ අශේ සමාජය තුළ ශබදුම්ලාදි 

අදාහසථ ලටපිරීම තුළි්ත යම් යම් ආැමි , ලාර්ගි  අවි ථලාස, සට ය  

ශම්තම ගිනි සවිළවීම සහ ැටටුම් සති වීශම් තතතලයට සතටම් 

ශේ පාලනඥය්ත ශම්තම, සතටම් මාධ්යලල දා භූමි ාල ශහේතු භූත 

වූ බල කීම ලරදාක් ශනොශේ යටික මම සිතනලා. සතශත්තම එය 

අලාසනාල්තත තතතලයක්.  

ැරු නිශයෝජය සභාපතිතුමනි, මම ශම් අලසථාාශේ 

ඔබතුම්තශේ අලසරය පතනලා, "ජාති  එ ුදතුශේදී මාධ්යශේ 

 ාර්යභාරය" යන මටශය්ත ලසර 200) සටේතටම්බර් මාසශේ 

ප්ර ා යට පත  ළ "ලටිැම ප්ර ා නය" හට්තසාඩ්ැත  ර්තනට. 

එහි පිටපතක් මම දාට්ත ඔබතුමා අතට පත  රමි්ත,   

සභාගත* රනලා. 

ැරු නිශයෝජය සභාපතිතුමනි, ශම් ප්ර ා නයට ශ්රී ලං ාශේ 

තිශබන ප්රධ්ාන මාධ්ය සංැම් සිය්ල අතස්ත  ළා. ැරු නිශයෝජය 

සභාපතිතුමනි, මා  ටමටතිික, එම ශ්ඛ්නයට අතස්ත තටූ ඒ 

මාධ්ය සංැම් ැටන සඳහ්ත  ර්තනට. Sri Lanka Working 

Journalists' Association ශලනුශල්ත සනත බාලූ රිය මහතා 

අතස්ත තටබුලා. Free Media Movement ශලනුශල්ත සුන්තදා 

ශේ ප්රිය මහතා අතස්ත තටබුලා. Sri Lanka Muslim Media 

Forum ශලනුශල්ත තාහා ුදසම්මි් මහතා දා, Sri Lanka Tamil 

Media Alliance ශලනුශල්ත එසථ. රාේකුමාර් මහතා දා, Federation 

of Media Employees' Trade Union ශලනුශල්ත ධ්ර්මසිරි 

ලං ාශේි මහතා දා, Sri Lanka Environmental Journalists' 

Forum ශලනුශල්ත ධ්ර්ම්ත වික්රමරතන මහතා දා, Editors' Guild 

of Sri Lanka ශලනුශල්ත උපාි ශත්තනශ ෝ්ත මහතා දා, South 

Asian Free Media Association  - SAFMA - ශලනුශල්ත 

ලක්ෂථම්ත ගුණශසේ ර මහතා දා, Sri Lanka Photojournalists' 

Association ශලනුශල්ත ශ්රී ලා් ශැෝමසථ  මහතා දා, Newspaper 

Society of Sri Lanka -මාධ්ය හිමි ාරතලය පිළිබඳ සංැමය- 

ශලනුශල්ත  රංජිත විශේලර්ධ්න මහතා දා අතස්ත  ළා. ශම් 

සියුශදානා අතස්ත  ළා  ශම් ශ්ඛ්නයට. ප්රතිපතතිමය ශලසි්ත 

එ ෙ වුණත, භාවිතශේදී අපි ශමහි ැටටු දාකිනලා.  

ැරු නිශයෝජය සභාපතිතුමනි, ලටිැම ප්ර ා නයට ලසර 

දාහයක් පිරීම නිමිතශත්ත "ලටිැම ප්ර ා නය ශදාස ආපසු හටරී 

බටලීමක්" නමි්ත පටලටතවූ ලටඩුදළුශේදී ප්රවීණ මාධ්යශේදි  

ජයතිල  සි්ලා මහතාශේ ශයෝජනාලක් පරිදි, පළාත 9හි ම 

ලටඩුදළු පලතලා ප්රාශේශීය මාධ්යශේදි්ත හුද වී, ශම් පිළිබඳ ඔවු්ත 

හා සංලාදාය  ශයදීමට ැත තීරණය පරිදි, අපි රට පුරා ලටඩුදළු 

පටලටතවූ අ්තදාම මට සිහිපත ශලනලා. අම්පාශර්දී පටලටතවූ එක් 

ලටඩ ුදළුල දී තරුණ මාධ්යශේදිශයකු කිේලා, "අපි රශේ 

අනාැතය ැටන  ්පනා  රලා ලැකීශම්ත ලර්තා රණශේ 

ශයශදානලා; ඒත අශේ  ර්තෘ මණ්ඩලලල ඉ්තන සමහර උදාවියට 

තිශය්තශ්ත කුේප රහක්; ඔවු්ත තමික ලැකීශම්ත ශතොරල රට 

අවුළුල්තශ්ත; ගිහි්ත ුදි්තම ඔවු්තට ප්තති පලතල්තන." කියලා.  

මාධ්යශේදි්ත තම ලෘතතීමය ලැකීම් හරියා ාරල ඉටු 

 ර්තනට උතසාහ  ළත, ශබොශහෝ විට ශේ පාලනි  සහ 

හිමි ාරතලශේ නයාය පත්ර ශහේතුශල්ත, ඔවුනට දාරුණු 

අභිශයෝැලලට ුදුවණ ශදා්තනට සිදු ශලලා තිශබනලා. ශම් ික 

යාාර්ාය. ඒලාට අලනත වී  ටයුතු ශනො ළශහොත, රැකියාල අහිමි 

වීශම් අනතුර ඔවු්ත ඉදිරිශේ තිශබනලා. සියු ආමාර ධ්ර්මලලට 

පිටුපා, ජීලත වීම සඳහා, දාරු පවු් රැ ැට්තම සඳහා, රැකියාල 

රැ ැට්තම සඳහා බටටළුල්ත රංචුලක් ශලසි්ත  ටයුතු  ර්තනට, 

හිමි ාරතලශේ බලපෑම් ශහේතුශල්ත මාධ්යශේදි්ත සමහශරකුට සිදු 

වී තිශබනලා. ශම් අලාසනාල්තත තතතලය අපි දාකිනලා.  

ශපෞේැි  නයාය පත්රලලට ලටඩ  රන මාධ්ය භාවිතයක් 

තිශබන තාක්  ් අශේ සමාජය නිලටරැදි මෙට, යහ මෙට ැ්තනට 

පුළුල්ත මක් නටහට. ලැකීශම්ත ශතොරල, ශපෞේැි  නයාය 

පත්රලලට ලටඩ  රන මාධ්ය භාවිතශේ  විපා  අප ඉතිහාසය පුරා 

දාට  තිශබනලා. එම නිසා ශපෞේැි  ලාභ අශේක්ෂා  සහ පටු 

අරුදණු සඳහා ශේ පාලන ැටති ම්ලලට සහ අශේ සමාජය තුළ 

ජන ශ ොටසථ  අතර ැටටුම් සති  රන මාධ්ය හටසිරීම ට ය්තනට 

එපා කියලා මාධ්ය හිමි රුල්තශැ්ත  මම ශැෞරලශය්ත ඉ්ලා 

සිටිනලා. 

දා   කිහිපයක් තිසථශසේම අප සමාජය ුදුවණ දු්ත ප්රමණ්ඩතලය 

ශහේතුශල්ත, අශේ සමාජය අශේ  ලාපය තුළ වි ාල 

පසුැාමිතලය ට ලටටිලා තිශබනලා. ශම් තතතලය තලදුරටත 

දාරාශැන සිටි්තනට අශේ ජනතාලට පුළුල්ත මක් නටහට. එම නිසා 

ශපෞේැි  සහ ශේ පාලන නයාය පත්ර අත හටරලා "අශේ 

සමාජශේ ශපොදු යහපත" කියන නයාය පත්රයට එ්තන  කියලා 

ශපොදුශේ මාධ්ය සමාජශය්ත ඉ්ලා සිටි්තනට මම ශම් අලසථාාල 

පාවිච්චි  රනලා. 

ැරු නිශයෝජය සභාපතිතුමනි, අශේ සතටම් මාධ්ය ශ ොවිඩ්- 19 

ලාර්තා රණශේ ශයදුණු අයුරු ැටන අශේ සමාජය තුළ බරපතළ 

අප්රසාදායක් තිශබනු අප දුටුලා. ශපෞේැි තලයට ැරු ශනොකිරීම, 

මානුෂි  බල ශනොතිබීම, මාධ්ය ක්ශෂේත්රශේ පිළිැත ආමාර ධ්ර්ම 

ශනොසල ා  ටයුතු කිරීම ආදි ලෘතතීමයභාලයක් ශනොමටති 

ලාර්තා රණය ැටන සතටම් මාධ්ය ශලත බරපතළ ශමෝදානා එ්ල 

වුණා. ශම් ශරෝැයට බඳු්ත වූ මනුෂයය්ත රකුස්ත ශලසි්ත 

ශප්තලන අයුරු, යුේධ්ය දී සිදු ලන හුදදාා ලටටලීම් සථලූපපශය්ත 

රෙපෑම්  රන අයුරු ඒ අලදිශේ  අප දුටුලා. ශම් අලසථාාශේ අප 

දුටුශේ ලෘතතීයමයභාලය පිළිබඳ ප්ර ථනයක්. ශමලටනි තතතලය දී 
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———————— 
*  පුසනතකාලනේ තබා ඇත. 
*  நூல் நிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 
*  Placed in the Library. 



පාර්ිශම්්තතුල 

ලාර්තා රණය ැටන දාටනුමක්, පුුවණුලක් ඔවුනට තිබුශණ් නටහට. 

දාට්ත ශම් අභිශයෝැයට අප ුදුවණ ශදා්තනට පට්ත ශැන සෑශහන 

 ාලයක් ැත ශලලා තිශබනලා. ශමලටනි තතතලය දී 

ලාර්තා රණය ැටන පුුවණුලක්, දාටනුමක් ලබාදීම සම්බ්තධ්ශය්ත 

ප්රලෘතති පත්ර ශදාපාර්තශම්්තතුල ශහෝ මටදිහත වී යම් ලටඩ 

පිළිශලළක් ශයදීශම් අල යතාල ශ ශර් ැරු සමතිතුමාශේ 

සටලකි්ල ශයොුද  රල්තන මා  ටමටතිික. 

මට මතක් ශලනලා, මම ජන ස්තනිශේදාන අමාතයලරයා 

ල ශය්ත සිටියදී එල ට සථවීඩ්ත රජශේ ආධ්ාර සතිල ආරම්භ  ළ 

මාධ්ය පාසල. එලටනි ආයතනලි්ත ශම් සඳහා ප්රශයෝජන ැත 

හටකිික. ශලොල පිළිැත මාධ්ය ප්රවීණය්ත අශේ සමාජශේ සිටිනලා. 

ඔවු්තශේ ශසේලාල  රටට ලබා ැ්තන පුළුල්ත. මහාමාර්ය විම් 

දිසානාය  මහතමයා මට මතක් ශලනලා. විජයාන්තදා ජයවීර 

මහතමයා, රංැ  ල්තූ රිය, අර්ු න රණලන ලටනි ශ්රී ලාංකි ය්ත 

තලත ශබොශහොමයක් සිටිනලා. ඔවු්තශේ දාාය තලය මාධ්ය 

ක්ශෂේත්රශේ ලෘතතීයමයභාලය උසසථ  ර්තනට ඔබට ලබා ැ්තනට 

පුළුල්ත ම තිශබනලා. ඒ ැටන අලධ්ානය ශයොුද  ර්තන කියා මම 

ඉ්ලා සිටිනලා.  

මාධ්යශේදී්තශේ රැකියා සුරක්ෂිතභාලය සඳහා යම් ලටඩ 

පිළිශලළක් ශයදිය යුතුල තිශබනලා. පසුගිය ලසර පශහේ මාධ්ය 

ක්ශෂේත්රශේ ප්රලණතා ැටන සමීක්ෂණයක්  ළ Medialk.com ශලබ් 

අඩවිය ප්ර ා යට පත  ර තිශබනලා, පසුගිය අවුරුදු පහ සතුළත 

මාධ්යශේදී්ත 500 ට රැකියා අහිමි වී තිශබන බල. ඒ 

500ශදානාශැ්ත අති බුවතරය ට රැකියා අහිමි වීශම්දී සතයකුදු 

ුදදාලක් ලටබී නටති බල ඔවු්ත ප්ර ා   රනලා. ශම් තතතලය 

සමතීම ලැකිල යුතු සියුශදානාශේ ලැකීමක්. මාධ්ය ක්ශෂේත්රශේ 

බුවතරයක් ඉ්තශ්ත නිදාහසථ මාධ්යශේදී්ත. ශ ොවිඩ්-19ලටනි 

අභිශයෝැලලදී ුදි්තම  පා හරි්තශ්ත ඔවු්තශේ දීමනා. ශම් 

තතතලය ැටන තරුණ මාධ්යශේදී්තශේ සංැමයත  රුණු 

ඉදිරිපත  රලා තිශබනලා. මාධ්ය ක්ශෂේත්රශේ මාධ්යශේදී්ත 

බුවතරය ට ශැදාර ය්තන ශල්තශ්ත හිසථ අති්ත. ඒ නිසා 

මාධ්යශේදී්ත සඳහා ලන විශ්රාම ලටටුේ ලබා දීශම් ලටඩ පිළිශලළක් 

අප්රමාදාල ක්රියාලට නේතන කියලා ැරු සමතිතුමාශැ්ත ඉ්ලා 

සිටි්තනට මම  ටමතිික.  

නිදාහසථ මාධ්යශේදී්ත ශලසි්ත  ටයුතු  රන මාධ්යශේදී්තට 

හටඳුනුම්පතක් ලබා දීශම් ඉ්ලීමකුත ඉදිරිපත ශලලා තිශබනලා. 

හටඳුනුම්පතක් ලබා දීම සඳහා ඔවු්ත විසි්ත ඉදිරිපත  ර සති 

ඉ්ලීම ැටනත අලධ්ානය ශයොුද  ර්තන කියා ඉ්ලීමක්  ර්තන 

මම  ටමතිික. ඒ  ලාශේම, අදා ශපෞේැි  අං ශේ මාධ්ය 

ආයතනය  අවුරුදු තුන  ශසේලා අතදාටකීම් ලටබීශම්ත අනතුරුල 

පුලත පත  ලාශේදිශයක් ලබන දීමනාල ල්තශ්ත රුපිය් 

27,000ක්, නටතනම් 35,000ක් ලටනි ැණනක්. ශම් දීමනාල  අදා 

යුැයට ැටළශපන පරිදි නටලත සල ා බටලීමක්  ළ යුතුල 

තිශබනලා. ශම් සඳහා මටදිහත වී අල ය  ටයුතු කිරීම ැටන 

 ්පනා  ර්තන කියා මම ශයෝජනා  රනලා.  

පසුගිය මාර්තු මාසශේ සිට ශමම ශ ොවිඩ්-19 අභිශයෝැය නිසා 

මාධ්ය ක්ශෂේත්රය වි ාල අර්බුදාය ට සහ පීඩනය ට ුදුවණ දී 

තිශබනලා. දාසදාහසථ සංඛ්යාත පිරිසක් ශම් ක්ශෂේත්රශේ ශසේලශේ ශයදී 

සිටිනලා. මාධ්ය ආයතනලල ප්රධ්ාන  ර්තෘලරයාශේ සිට පුලත පත 

විකුණන විථී ශලශළ්තදාා දාක්ලා, ප්රාශේශීය මාධ්යශේදීයාශේ සිට 

ුදද්රණ ය්තත්ර ක්රියා රුලා දාක්ලා,  ටමරා රුලාශේ සිට රියටදුරා 

දාක්ලා වි ාල පිරිසක් ශම්  ර්මා්තතයට සම්බ්තධ්ල සිටිනලා. රාජය 

මාධ්ය හටර අශනකුත නිදාහසථ මාධ්යලලට ලටශබන දාට්තවීම් පලා 

දාට්ත මහ පරිමාණශය්ත අඩු වී තිශබනලා. ශම් පසුබිම තුළ දාට්ත 

රජශේ දාට්තවීම් රජශේ මාධ්යය්තට පමණක් දීමට තී්තදු  ර සති 

බලක් මට දාටන ැ්තනට තිශබනලා. ශම් පසුබිම තුළ මාධ්ය 

ආයතන රැසක් ශසේල  ශ ොටසථ ශලත විවිධ් අ්තදාමි්ත ශම් 

අර්බුදාශේ බලපෑම් ශයොුද  ර තිශබනලා. ශසේල ය්ත  ි්ත 

විශ්රාම ැට්තවීම, ශසේල ය්තශේ ලටටුේ හා දීමනා  ේපාදු කිරීම, 

සමහර මාධ්යශේදී්ත දාලසථ පඩි ශැලන කුි රුල්තශේ තතතලයට 

පත කිරීම ලටනි තතතල  ැටන ලාර්තා ශලනලා.  එම නිසා ශම් 

ශ ොවිඩ්-19 අර්බුදාශය්ත පීඩාලට පතල සිටින මාධ්ය රුල්ත 

ලාශේම, මාධ්ය ආයතනලලටදා ශම් අලසථාාශේදී යම් සහනයක් 

ලබා දීමට පියලර ැ්තනා ශලස රජශය්ත ඉ්ලීමක් කිරීමට මම 

 ටමතිික. ශමහිදී රජශේ මාධ්ය සහ තම්තශේ හිතමිත්ර මාධ්ය ශදාස 

පමණක් ශනොබලා අශනක් නිදාහසථ මාධ්ය ශලතදා සාධ්ාරණල 

 ටයුතු  රික කියා අපි අශේක්ෂා  රනලා.  

අශේ ලෘතතීය මාධ්යශේදී්තශේ රැකියා සුරක්ෂිතභාලය, 

ශැෞරලය රැ  දීම ලාශේම ඔවු්තශේ ජීවිත ආරක්ෂාල ැටනත 

 රුණක් කිල යුතු ශලනලා. විවිධ් රජය්තශේ පාලනය යටශත 

මාධ්යශේදී්ත ඝාතන   වීම අශේ රශේ සිදුවී තිශබනලා. රිමර්ඩ් දා 

ශසොිකසාශේ පට්ත එක්නටිශැොඩ, ලස්තත වික්රමතුංැ දාක්ලා අපි 

එය දා්තනලා. ශම් කිසිම ඝාතනය   ලරදා රුල්ත ශසොයාශැන 

දාඬුලම්  ර්තනට අශේ සමාජය අසමත ශලලා තිශබනලා. ශමලටනි 

දාෑ අශේ රශේ මි්ත මතු සිදු ශනොවීමට අශේ රට තුළ අල ය පසුබිම 

ස සථ කිරීමට පක්ෂ ශේදාශය්ත ශතොරල අපි සියුශදානා 

ලැකීශම්ත දාාය  විය යුතුල තිශබනලා. ශම් තතතලය අශේ රටට 

නි්තදාාලක්. ශලෝ ශේ ප්රධ්ාන ආැම් 4කි්ත  ශපෝෂණය වූ 

සමාජයක් තුළ ශමලටනි තතතලයක් ඉදිරිශේ සති ශනොල්තනට 

අධිෂථඨානශය්ත යුතුල අපි  ටයුතු  ළ යුතුල තිශබනලා. නිදාහසථ 

මාධ්යශේදී්ත ුදුවණ දී තිශබන අඳුරු අභිශයෝැ අදා යුැශේ අපි 

ශලෝ ය පුරාම දාකිනලා. අදා අලාසනාල ට අශේ රටදා ශලෝ ශේ 

මාධ්ය නිදාහස යටපත  රන පාලනය්තශේ සමාජයට සතුළතල 

තිබීම අපි දාකිනලා.  

 

ගු ියනයෝජය සභාපතිුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon.Member, your time is up. Please, wind up.  

 

ගු ඉම්තියාසන බාකීර් ොකාර් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு இம்தியொஸ் பொகிர் ைொகொர்)  

(The Hon. Imthiaz Bakeer Markar)  

මම  ාාල අලස්ත  රනලා, ැරු නිශයෝජය සභාපතිතුමනි. 
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මාධ්ය නිදාහසථ දාර්  ශේ සඳහ්ත  රනලා, දාරුණු ශලසි්ත මාධ්ය 

නිදාහස උ්ලංඝනය  රන රටල් අතර 127ලටනි සථාානයට 

ලං ාල සිටින බල. ශමය  නැාටුදාාය  තතතලයක්. මම මීට ලඩා 

දීර්ඝ ල ශය්ත  ාා කිරීමට බලාශපොශරොතතු ල්තශ්ත නටහට. 

මශේ  ාාල සමාේත කිරීමට ශපර අලසාන ල ශය්ත එක්තරා 

උපුටා ැටනීමක් සභාල ඉදිරිශේ තබ්තන මම  ටමතිික. ඉ්තදියාශේ 

නිදාහසථ අරැලශේ නාය  මහතමා ැා්තධිතුම්තශේ ප්ර ා යක් 

ශම් සභාශේ අලධ්ානයට ශයොුද  ර්තන මම  ටමතිික. මම දාට්ත 

එය උපුටා දාක්ලනලා.  

"භාෂණශේ නිදාහස, සසුරු කිරීශම් නිදාහස සහ මාධ්යශේ 

නිදාහස යළි පණ ැට්තවීම යනු අප අශේක්ෂා  රන සමසථත 

සථලරාජයයික."  

හිත්තන ශේල් ශම් ප්ර ා ශේ තිශබනලා. ශබොශහොම සථතුතිික, 

ැරු නිශයෝජය සභාපතිතුමනි.  
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ගු ියනයෝජය සභාපතිුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
The next speaker is  Hon. Mahinda Samarasinghe. 

You have eleven minutes.  
   

[අ.භා. 1.45] 

 

ගු ෙහින්ද සෙරසිමහ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ைஹிந்த சைரசிங்ஹ)  

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
ැරු නිශයෝජය සභාපතිතුමනි, විශේ   ටයුතු අමාතයාං ශේ 

ලටය ශීර්ෂය පිළිබඳල සා ච්ඡා  රන අලසථාාශේ  විශේ   ටයුතු 

සමතිලරයා හටටියට  ටයුතු  රන දිශ්තෂථ ගුණලර්ධ්න 

සමතිතුමාටත, විශේ   ටයුතු රාජය සමතිලරයා හටටියට  ටයුතු 

 රන තාර  බාලූ රිය මටතිතුමාටත මශේ ප්ර ංසාල, සුබාශිංසනය 

පළුදශල්තම පුදා  ර්තන  ටමටතිික. ශහොඳ පළපුරුදු සමතිලරයකු 

හටටියට විශේ   ටයුතු අමාතයාං යට නිලටරදි නාය තලයක් 

ලබා දීම පිළිබඳල දිශ්තෂථ ගුණලර්ධ්න සමතිතුමාට මශේ ප්ර ංසාල 

පිරිනමනලා.  

ැරු  නිශයෝජය සභාපතිතුමනි, මශේ  ාාලට එ්තනට ශපර 

මම කිය්තන ඕනෑ, සුම්තතිර්ත ම්තත්රීතුමාශේ  ාාශේදී එතුමා 

ලටරදි  ාරණා කිහිපයක් ඉදිරිපත  ළ බල. ඒ හරහා ශම් ැරු 

සභාල ශනොමෙ යටවීමක් සිේධ් වුණා කියා මා වි ථලාස  රනලා. එය 

නිලටරදි  ර්තන මම  ටමටතිික. එතුමා ඉසථශස්ලාම සඳහ්ත  ළා, 

දිශ්තෂථ ගුණලර්ධ්න සමතිතුමාත, මමත ජිනීලා ගිය බල. එතුමාශේ 

ප්රධ්ානතලශය්ත තමික අපි ගිශේ. 2015දී කිසිම ශ ශනකුට 

කිය්තශ්ත නටතුල, ඒ මති ල ශබොශහොම භයාන , අයහපත එම 

ශයෝජනාලට ශ්රී ලං ාල සම අනුග්රාහ යකු හටටියට සම්බ්තධ්  ළ 

බල අපි දාටක් ා. ඒ අලසථාාශේ සතතල ශය්තම එල ට හිටපු 

ජනාධිපතිලරයා ප්රසිේධිශේ ප්ර ා යක්  ළා, ශම් ජිනීලා 

ශයෝජනාලට ශ්රී ලං ාල සම අනුග්රාහ යකු හටටියට සම්බ්තධ් වූ 

බල එතුමා දාටනශැන හිටිශේත නටහට කියලා. එතුමා එ  ලතාලක් 

ශනොශලික, කිහිප ලතාලක් ප්රසිේධිශේ ඒ ැටන ප්ර ා   ළා. ඒ  අපි 

ශහොඳටම දා්තනලා. ඒ ලාශේම අපි දා්තනලා, ශ්රී ලං ාල සම 

අනුග්රාහ යකු හටටියට සම්බ්තධ්  ර්තනට ශපර ඒ සඳහා 

 ටබිනේ අනුමටතියක් ලබා ැතශත නටති බල සහ ශම් 

පාර්ිශම්්තතුල දාටනුලත  ශළේත නටති බල. පසුගිය 

ජනාධිපතිලරණශේදී අතිැරු ශැෝඨාභය රාජපක්ෂ මටතිතුමාශේ 

ප්රතිපතති ප්ර ා නය තුළ එතුමා ශබොශහොම පටහටදිිල ජනතාලට 

කියා සිටියා, එතුමා ජනාධිපතිලරයා හටටියට පත වුණු විැසම ශම් 

ලයලසථාා  විශරෝධී , අයහපත, භයාන  ශයෝජනාශල්ත ශ්රී ලං ාල 

ඉලත  ර ැ්තන එතුමා  ටයුතු  රනලා කියලා. එම ශයෝජනාලට 

තමික  හටටනල ලක්ෂයක් ජනතාල ඡ්තදාය ප්ර ා   ශළේ. 

ශැෝඨාභය රාජපක්ෂ මටතිතුමා, ජනාධිපතිලරයා හටටියට පත 

වුණාට පසථශසේ මාස )  විතර ශ ටි  ාලයක් තුළදී එතුමා දිශ්තෂථ 

ගුණලර්ධ්න සමතිතුමාට කිේලා, " ටබිනේ මණ්ඩලයට සවි්ලා, 

 ටබිනේ අනුමටතිය ලබාශැන, පාර්ිශම්්තතුලටත ප්ර ා යක් 

 රලා දාටනුම් දීලා, ජිනීලා ගිහි්ලා ප්ර ා යක්  රලා ඒ 

ශයෝජනාශල්ත ශ්රී ලං ාල ඉලත  ර ැ්තන" කියලා. එශහමික අපි  

 ටයුතු  ශළේ. ඒ ලාශේම දිශ්තෂථ ගුණලර්ධ්න සමතිතුමා ඒ පියලර 

ැතතා. එතුමා ශම් පාර්ිශම්්තතුලටත සවි්ලා 

පාර්ිශම්්තතුලටත දාටනුම් දු්තනා, ශම්  ර්තලය  ර්තන යනලා 

කියලා.  

සුම්තතිර්ත ම්තත්රීතුමා අදා කියනලා, "නීතයනුූලලල අපට එම 

ශයෝජනාශල්ත අික්ත ශල්තන  බටහට" කියලා. එතුමාට ලඩා මම 

අවුරුදු ැණනක් තිසථශසේ ශ්රී ලං ා  ණ්ඩායමට නාය තලය දීලා 

ඒ ජිනීලා මානල හිමි ම්  වු්තසලයට ගිය ශ ශනක්. කිසිශසේතම 

එශහම සම්ප්රදාායකුත නටහට; නීතියකුත  නටහට. ඕනෑම රට ට 

සථලාධීනතලය පදානම්  රශැන ඕනෑම ශලලාල  ප්ර ා යක් 

 රලා කිය්තන පුළුල්ත, ශම් ශහේතු නිසා අපි ශම් ශයෝජනාශල්ත 

ඉලත ශලනලා කියලා. එලටනි ශපොශරෝතදුල ට ලක්ෂ )9  

ජනතාලක්  ඡ්තදාය ලබා දීලා, එම ජන ලරමත පදානම්  රශැන 

නීතයනුූලලල  ටබිනේ මණ්ඩලයට ගිහි්ලා  ටබිනේ මණ්ඩලශේ 

අනුමටතියත ලබාශැන, පාර්ිශම්්තතුලටත දා්තලලා එම 

ශයෝජනාශල්ත ඉලත ශලනලා කියන එ  ප්ර ා   ර්තන ඕනෑම 

රට ට අිකතියක් තිශබනලා. ශමහිදී මම විශ ේෂශය්ත සඳහ්ත 

 ර්තන ඕනෑ, අපි නි ම්ම ගිහි්ලා ප්ර ා යක්  ශළේ නටහට 

කියන එ . දිශ්තෂථ ගුණලර්ධ්න සමතිතුමාත එක්  ඒ හටම 

රැසථවීම ටම මමත ගියා. අපි ගිහි්ලා මානල හිමි ම් පිළිබඳ මහ 

ශ ොමසාරිසථතුමිය  හම්බ වුණා. ඒ ශලලාශේ එතුමියත එක්  

එතුමියශේ නිලධ්ාරි්ත ඔක්ශ ොම එ  ශම්සශේ ලාඩි ශලලා හිටියා.  

දිශ්තෂථ ගුණලර්ධ්න සමතිතුමා ශබොශහොම පටහටදිිල කිේලා, “අපි 

ශමය නීතයනුූලලලික  ර්තශ්ත. ශම් ශයෝජනාලට අපට ශ්රී 

ලං ාශේ සම අනුග්රාහ තලය ශදා්තන බටහට. ශමය ලයලසථාා 

විශරෝධීික; ලයලසථාාලට පටහටනිික. අපි ශම්ශ ්ත ඉලත ශල්තන 

 ටබිනේ මණ්ඩල රැසථවීශම්දී තීරණයක් අරශැන තිශබනලා. 

ශම්ශ ්ත ඉලත ශල්තන අපට ජන ලරමක් තිශබනලා, ඒ නිසා අපි 

ශම් ශයෝජනාශල්ත ඉලත ශලනලා. නුදත  සංහින්යාලට අශේ 

තිශබන සම්බ්තධ්තාල, ඒ  හරියට ක්රියාතම   ර්තන තිශබන 

වුලමනාල අපි ඉලත  ර ැ්තශ්ත නටහට” කියලා.   එතුමා 

ශබොශහොම පටහටදිිල එලටනි ප්ර ා යක්  ළා.  අපි ශම්ශ ්ත ඉලත 

ශලනශ ොට  වුරු එක් ලත රණ්ඩු  ර්තන ගිශේ නටහට. මානල 

හිමි ම්  වු්තසිලය තුළ ශබොශහොම පටහටදිිල  ජු  ප්ර ා යක් 

 රමි්ත  එතුමා කිේලා, ශ්රී ලං ාල ශම් ශයෝජනාශල්ත ඉලත 

ශලනලා කියලා.  කිසිම ශ ශනකු ඒ ට විරුේධ් වුශණ් නටහට. 

ඒශැෝල්ත ඒ පිළිබඳල සතුටු ශල්තශ්ත නටහට කියලා, එ  එ  

බටහිර රටලල තානාපතිලරු ප්ර ා   ළා. නුදත, සථලාධීන රට ට 

ඕනෑම ශලලාල  එලටනි තීරණයක් ැ්තන අිකතියක් තිශබනලා. 

ඒ ට  ාටලත විරුේධ් ශල්තන බටහට. ඒ අයශේ  නැාටුල ප්ර ා  

 ර්තන පුළුල්ත. ඒ  ශලනම ශදායක්. ඒ විධියට තමික අපි ශමය 

 රලා තිශබ්තශ්ත. ඒ  නිලටරදි තීරණයක්. ඒ  ශම් රශේ 

ජනතාල බලාශපොශරොතතු ශලන තීරණයක් කියලා විශ ේෂශය්ත 

සඳහ්ත  ර්තන  ටමටතිික.  

මට එක් ම්තත්රීලරයකු කිේලා, මම ැරු සභාශේ ශනොසිටි 

අලසථාාල  සුම්තතිර්ත ම්තත්රීතුමා සඳහ්ත  ළාය කියලා  

යහපාලන ආණ්ඩුශේ ඒ ැම්තලලට මමත සම්බ්තධ් වුණා කියලා. 

[බාධ්ා කිරීමක්]  ඔබතුමා එශහම කිේශේ නටතනම් නිලටරැදි 

 ර්තන. මම සුම්තතිර්ත ම්තත්රීතුමාට විශ ේෂශය්ත කිය්තන 

 ටමටතිික, මම කිසි දාලස  එම ැම්තලලට සම්බ්තධ් වුශණ් නටහට 

කියලා.  
 

ගු එම්.ඒ. සුෙන්තිරන් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு எம்.ஏ. சுைந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

I only mentioned about your Statement at the UNHRC 
on the 2nd of May, 2009, not about your participation 
during the "Yahapalana" Government. That is all I 
mentioned. 
 

ගු ෙහින්ද සෙරසිමහ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ைஹிந்த சைரசிங்ஹ)  

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

Just for the record, Sir, I never participated in any of 
those meetings between 2015 and 2019. I was asked to 
go; හිටපු ජනාධිපතිතුමා, මට ය්තන කිේලා. මම කිේලා, “මට 
බටහට” කියලා. අපි ශබොශහොම පටහටදිි සථාාලරය  හිටියා. ඒ 
සථාාලරශය්ත මම ඉලත ශල්තන ූ දාානම් වුශණ් නටහට. ඒ නිසා මම 
එය ප්රතික්ශෂේප  ළා.  විශ ේෂශය්තම ශම් අලසථාාශේ දී මා එය  
සඳහ්ත  ර්තන  ටමටතිික.  
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පාර්ිශම්්තතුල 

ගු එම්.ඒ. සුෙන්තිරන් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு எம்.ஏ. சுைந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Hon. Deputy Chairman, - 

       

ගු ෙහින්ද සෙරසිමහ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ைஹிந்த சைரசிங்ஹ)  

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

Hon. Sumanthiran, I have very limited time. 

 

ගු ියනයෝජය සභාපතිුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
The time is very limited today. - [Interruption.] Yes, 

Hon. Sumanthiran? 
 

ගු එම්.ඒ. සුෙන්තිරන් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு எம்.ஏ. சுைந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

But, of course, the Hon. Wijeyadasa Rajapakshe was 
there in 2015; he came with the Hon. Mangala 
Samaraweera. 

 

ගු ෙහින්ද සෙරසිමහ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ைஹிந்த சைரசிங்ஹ)  

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

That is a different matter. - [Interruption.] 

 

ගු ියනයෝජය සභාපතිුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Time is very limited for the Hon. Member.   
 

ගු ෙහින්ද සෙරසිමහ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ைஹிந்த சைரசிங்ஹ)  

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

ඊළෙට, අදා “Financial Times” පතතරශේ පළ වුණු 

ශබොශහොම ලටදාැත ිපියක් මශේ ළෙ තිශබනලා, ැරු නිශයෝජය 

සභාපතිතුමනි. ශම් ිපිශේ heading එ  තිශබ්තශ්ත, “Sri Lanka 

has proud history of democracy, Lankan envoy tells Irish 

Times” කියලා. ශමම ප්රලෘතතිශේ සඳහ්ත  ර්තශ්ත, මහ 

බ්රිතානයශේ සශරෝජා සිරිශසේන මහ ශ ොමසාරිසථතුමිය, “Irish 

Times” කියන සෙරාශේ පළ  ර තිශබන ිපියක් ැටන.  

ජාතය්තතරශේ, "The Elders" නමි්ත සංවිධ්ානයක් තිශබනලා. ශම් 

"The Elders" සංවිධ්ානශේ ලර්තමාන සභාපතිලරිය හටටියට 

 ටයුතු  ර්තශ්ත අයර්ල්තතශේ හිටපු ජනාධිපති ශම්රි 

ශරොබි්තස්ත. ශම්රි ශරොබි්තස්ත කිය්තශ්ත, මානල හිමි ම් 

ශ ොමිසශම් හිටපු මහ ශ ොමසාරිසථලරියක්. එම "The Elders" 

සංවිධ්ානය පට්ත ැතශත 2007දී.  එම සංවිධ්ානය පට්ත ැතශත, 

ශන්ස්ත මට්තශඩලා. ශලෝ ශේ හිටපු බලලතු්ත ැණනාලක් එම 

"The Elders" සංවිධ්ානශේ ඉ්තනලා. ඒශැෝල්ත නිශේදානයක් 

නිකුත  ර තිශබනලා, සශමරි ාශේ පසුගිය දාලසථලල 

මටතිලරණයත එක්  සතිවුණු අර්බුදාය ලාශේම ශ ්තයාශේත ශ්රී 

ලං ාශේත එලටනි ශේල් සති ශලලා තිශබනලා, ඒ  

ප්රජාත්තත්රලාදායට තර්ජනයක් කියලා. සශරෝජා සිරිශසේන මහතමිය 

ශප්තලා දීලා තිශබනලා, ශ්රී ලං ාශේ  ලදාාලත එලටනි ශදායක් 

සිදු වුශණ් නටහට කියලා. මම ශම්  විශ ේෂශය්ත සඳහ්ත  ශළේ, ඒ 

ලාශේ ශහොඳ තානාපතිලරු්ත අපට ඉ්තනලා කියන එ  

ශප්තල්තනික, ැරු නිශයෝජය සභාපතිතුමනි. ඒ ලාශේම එම 

තානාපතිලරු නිතර නිතර එලටනි ශදාල්  ර්තන ඕනෑ. ශමො දා 

අපට ඕනෑ තරම් ශේල් ැටන  ාා  ර්තන පුළුල්ත. අපි  යුේධ්ය 

 ාලශේ  ලදාාලත  සිවි් ජනතාල අමත   ශළේ නටහට. මම 

ශපශර්දාා ශම් සභාශේම ප්ර ා යක්  ළා, ඒ අය නටලක් 

ශැශන්තන ශයෝජනා  ළාම මහි්තදා රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා 

ඒ  ප්රතික්ශෂේප  රලා එතුමා ඒ ට ඉඩ දු්තශ්ත නටහට කියලා.  

ශම්  ාරණයත මම කිය්තන ඕනෑ. අපි ඒ ජනතාල රැ  බලා 
ැතතා. ඒ ජනතාලට හානියක් ශල්තන ඉඩ දු්තශ්ත නටහට. 
එ්ටීටීඊ සංවිධ්ානය මිනිසථ පිහක් හටටියට ජනතාල පාවිච්චි 
 රනශ ොට, බටසි් රාජපක්ෂ අශේ හිටපු සමතිතුමා අල ය 
ආහාර, ශබශහත ලර්ැ ප්රාශේශීය ශ් ම්ලරු්ත හරහා, 
දිසාපතිලරු්ත හරහා  ලක්ෂ ැණන ට ලබා දීලා, ඒ ජනතාල 
ශබ්රා ැතතා. තරුණ- තරුණිය්ත 15,000 ට කිේටු සංඛ්යාලක් 
යුේධ්ය අලස්ත වුණු හටටිශේ යටත වුණා.  අපි ඒ අය භාර ැතතා.  
ශැෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා එල ට ආරක්ෂ  
ශ් ම්ලරයා හටටියට ඒ සියුශදානා පුනරුතාාපනය  ර්තන 
ලටඩ පිළිශලළක් ක්රියාතම   ළා. එශසේ පුනරුතාාපනය  ශළේ, 
ජාතය්තතර ප්රමිතියට අනුල. මහි්තදා රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා 
යුේධ්ශය්ත පසථශසේ උතුරු - නට  ශෙනහිර සංලර්ධ්නය  ර්තන 
වි ාල ප්රතිපාදාන ප්රමාණයක් ශල්ත  රලා, එය ක්රියාතම  
 ර්තන එතුමා  ශබොශහොම වුලමනාලකි්ත  ටයුතු  ළාය කියන 
එ  මම ශම් අලසථාාශේ දී මතක්  ර්තන  ටමටතිික. අදා සියයට 
100 ට කිේටුශල්තන බිම් ශබෝම්බ ඉලත  රලා තිශබනලා.  මම 
විශ ේෂශය්ත සඳහ්ත  ර්තන ඕනෑ,  ශ්රී ලං ා යුදා හුදදාාල ඒ  
 ළා කියන එ . ඒ ට පිට රටි්ත  ණ්ඩායම් ශැනාශේ නටහට. ශ්රී 
ලං ාශේ යුදා හුදදාාල තමික ඒ බිම් ශබෝම්බ ඉලත  රලා අල ය 
පහසු ම් සලසා දු්තශ්ත. ලක්ෂ ැණනක් නටලත පදිංචි  රලා 
තිශබනලා. ශම්ලා ැටන අපි  ාා  ර්තන ඕනෑ.  

අපි ශහොඳ තානාපතිලරු්ත කිහිප ශදාශනකු පත  රලා 

තිශබනලා. එක්සත ජාතී්තශේ සංවිධ්ානශේ නිේශයෝක් නිතය 

නිශයෝජිත හට ටියට ශමොහා්ත පීරිසථ මහතමයා  පත  රලා 

තිශබනලා. ඒ  ශහොඳ පත කිරීමක්. එතුමා මාත එක්  අවුරුදු 

ැණනක් තිසථශසේ ජිනීලා ගිහි්ලා තිශබන නිසා ශමො ක්දා  ර්තන 

ඕනෑ කියලා එතුමා දා්තනලා.  අශේ හිටපු විශේ  ශ් ම් රවිනාත 

ආරියසිංහ මහතමයා පත  රලා තිශබනලා, ශලොෂි්තට්ත නැරශේ 

තානාපතිලරයා හටටියට. එතුමාට  ර්තන ශලොකු  ර්තලයයක් 

තිශබනලා.  විශ ේෂශය්තම තල මාසයකි්ත, ශදා කි්ත ජනාධිපති 

ශල්තන සිටින ශජෝ බිකඩ්ත ජනාධිපතිතුමාත එක් , ඒ 

 ණ්ඩායමත එක්  අශේ එශහේ ඉ්තන තානාපතිලරයා සම්බ්තධ් 

ශල්තන ඕනෑ.  

 

ගු ියනයෝජය සභාපතිුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

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

       

ගු ෙහින්ද සෙරසිමහ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ைஹிந்த சைரசிங்ஹ)  

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

I am winding up, Sir.  

So, we must reach out to them, we must reach out to 
the whole world. We should not pick and choose as to 
whom we want to deal with. As much as we deal with the 
US, we must deal with Russia, we must deal with China, 
we must deal with the United Kingdom and we must deal 
with France. All the five permanent members of the UN 
Security Council must be briefed continuously on the 
good work that we have done to promote reconciliation in 
this country.   

මම මීට ලඩා   ාා  ර්තන බලාශපොශරොතතු ශල්තශ්ත නටහට. 

මට ශම් අලසථාාල ලබා දීම පිළිබඳල  සථතුතිල්තත ශලනලා.   
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ගු ියනයෝජය සභාපතිුරො 
(ைொண்புைிகு பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Next, the  Hon. Gayantha Karunatilleka. You have 16 

minutes. 

Order, please! Before he starts, the Hon. Ajith 
Rajapakse will  take the Chair. 
 
 

අනුරුව ගු ියනයෝජය කාරක සභාපතිුරො මූලාසනනයන් 
ඉවත් වූනයන්, ගු අජිත් රාජපක්ෂ ෙහතා  මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலரவ, ைொண்புைிகு அஜித் ரொஜபக்ஷ 

அவர்கள்  தமலமை வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES 
left the Chair, and  THE HON. AJITH RAJAPAKSE  took the Chair. 

 
[අ.භා. 1.59] 

 

ගු ගයන්ත කුණාතිලක ෙහතා 
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

මූලාසනාූපඪ ැරු ම්තත්රීතුමනි, ඉතාම ලටදාැත අමාතයාං ය 

ශදා ක් ැටන  ාා  රේදී මට ලටබී තිශබන සීමිත  ාලය තුළ 

සුපුරුදු පරිදි ජනමාධ්ය අමාතයාං ය පිළිබඳ  රුණු කිහිපයක් එක් 

 ර්තනට බලා ශපොශරොතතු ශලනලා. අදා විශේමන ඉදිරිපත 

 රනලාට ලඩා ශබොශහොම සේභාලශය්ත  රන ඉ්ලීම් කිහිපයක් 

හටටියටික මශේ  ාාල   ර්තන මම බලාශපොශරොතතු ශල්තශ්ත, 

මූලාසනාූපඪ ැරු ම්තත්රීතුමනි.    

2015දී අශේ ආණ්ඩුල බලයට පත ශලන ශ ොට අශේ රශේ 

මාධ්ය නිදාහස පටතශත්ත  වි ාල  ළු පට්ලමක් තිබුණාය කියන 

එ  මට මත ික.  මාධ්යශේදි්ත ඝාතනය වුණු හටටි, මාධ්යශේදි්ත 

පහර  ෑමට ලක්ශලන හටටි, අතුරුදාහ්ත ශලන හටටි, ජීවිත තර්ජන 

නිසා රට හටර ගියා කියන පණිවුඩ  දිනපතාම අපට අහ්තන, 

දාකි්තන ලටබුණා.    

ඒ ලාශේම, මාධ්ය ආයතන ගිනිබත වුණා. මාධ්යයට විවිධ් 

තර්ජන, ැර්ජන එ්ල වුණු හටටි තමික අපි ඒ  ාලය පුරාම 

සුවශේ.  

මූලාසනාූපඪ ැරු ම්තත්රීතුමනි, එදාා යහ පාලන රජශේ පළුද 

ලසර ශදා හමාර තුළ ජනමාධ්ය විෂයය භාර  ටබිනේ සමතිලරයා 

හටටියට මට ලැකීමක් පටලරුලා, ඒ තතතලය යට ශත, මාධ්ය 

නිදාහස යළි සථාාපනය  රන රටක් හටටියට ශම් රට ශප්තල්තන 

කියලා.  මට මත ික, මම අමාතයාං ශේ ලටඩ භාර ැතත දාලශසේ 

මශේ  ාාශේදී කිේලා, 'ජීවිත තර්ජන නිසා රට හටර ගිය 

මාධ්යශේදී්තට නටලත මේ බිමට සවි්ලා නිදාහශසේ පෑන 

හසුරුල්තන, තම්තශේ දාරු පවුලත එක්  භය සට  නටතිල ජීලත 

ශල්තන පුළුල්ත පරිසරය අපි හදානලා, ලං ාලට එ්තන' කියලා.  

අශේ  ාලය තුළ මාධ්ය නිදාහස ශදාෝශර් ැල්තනම ලටබුණා 

ලාශේම, මාධ්යශේදී්ත ඒ නිදාහස උපරිමශය්ත ුකක්ති වින්න හටටි අපි 

 ාටත දාකි්තන ලටබුණා. අශේ  ාලශේ හිටපු ප්රලෘතති අධ්යක්ෂ 

ජනරා් ආමාර්ය රංැ  ල්තූ රිය මටතිතුමා ශේ නම නිදාහසථ හා 

ලෘතතිය මාධ්ය සම්මානය සඳහා නිර්ශේශිත නම් පහ අතරට 

ශයෝජනා ශලලා තිශබනලා අදා මම දාටක් ා. මම හිතනලා, ඒ  

රටක් හටටියට අපි  ාටත සතුටු ශල්තනට පුළුල්ත අලසථාාලක් 

කියලා.  

අශේ රජය  ාලශේ අනුැමනය  ළ මාධ්ය ප්රතිපතතිය 

රටටත, ශලෝ යටත ප්රදාර් නය  ළ සංශක්තය තමික, අපට 

ශතොරතුරු දාටනැටනීශම් අිකතිලාසි ම පිළිබඳ පනත ක්රියාතම  

 ර්තන පුළුල්තවීම. මූලාසනාූපඪ ැරු ම්තත්රීතුමනි, අශේ රශේ 

ශතොරතුරු පනතක් ැටන ුදි්තම  ති ාලක් සතිවුශණ් 1990 

දා  ශේ ුද් භාැශේ ම්තද්රි ා කුමාරතුංැ මටතිනියශේ රජය 

 ාලශේ, ධ්ර්මසිරි ශසේනානාය  නම් කීර්තිමත ජනමාධ්ය 

සමතිලරයාශේ  ාලශේ කියලා මම අහලා තිශබනලා. අපට 

මත ික, පසුල හිටපු  ාානාය   රු ජයූ රිය මටතිතුමා ලටනි 

උදාවිය ශම් පනත ශම් පාර්ිශම්්තතුලට ශේ්තන උතසාහ  ළ බල. 

එතුමා විපක්ෂශේ ම්තත්රීලරයකු හටටියට ශපෞේැි  ම්තත්රී 

ශයෝජනාලක් හටටියටත ශදාලරක්ම ශම් පනත ශේ්තන උතසාහ 

 ළා. නුදත ඒ හටම අලසථාාල දීම එල ට පටලති රජශේ උදාහසට 

ලක්ශලලා පනත යටපත වුණා.  

මූලාසනාූපඪ ැරු ම්තත්රීතුමනි, නුදත 2015දී යහ පාලන 

රජය බලයට සවිත ලසරක් සතුළත ශතොරතුරු දාටනැටනීශම් 

අිකතිය ජනතාලට ලබා ශදාමි්ත, ඒ පනත ශ ටුම්පත ස සථ  රලා 

ශම් සභාශේ කිසිදු විශරෝධ්යකි්ත ශතොරල ඒ මති ල සම්මත  ර 

ැ්තනත, සම්මත ශලලා මාස 8ක් ලටනි ශ ටි  ාලයක් සතුළත 

පනත ක්රියාතම   ර්තනත ජනමාධ්ය විෂයය භාරල සිටි 

අමාතයලරයා හටටියට මටත, අශේ අමාතයාං යටත එදාා පුළුල්ත 

වුණා කියලා මම මතක්  ර්තන  ටමටතිික.  

මූලාසනාූපඪ ැරු ම්තත්රීතුමනි, ශතොරතුරු දාටනැටනීශම් 

අිකතිලාසි ම සම්බ්තධ්ශය්ත පනතක් ක්රියාලට නංලනලා 

කිය්තශ්ත ආණ්ඩුලක් හරියට වීදුරු ූලඩුලක් සතුළට එනලා ලාශේ 

ලටඩක්. ඒ නිසා ශබොශහෝ ශදානා හිතුලා, පනත සම්මත  ර ැතතත 

පලතින රජයට අලාසියක් ශලික,  ඒ  ක්රියාලට නංලන එ ක් 

නටතිල සම්මත  ර ැතත පනත ලාච්චුශේ දාමාශැන නි ම් ඉදීවි 

කියලා. ඒ විතරක් ශනොශලික, දාහනල ලන ආණ්ඩුක්රම ලයලසථාා 

සංශ ෝධ්නය මඟි්ත, ශතොරතුරු දාටනැටනීශම් අිකතිය මූි  

අිකතිලාසි මක් ශලස ශමරට ආණ්ඩුක්රම ලයලසථාාලට සතුළත 

කිරීමටත අශේ රජයට එදාා පුළුල්ත වුණා. එම නිසා ශමරට 

ජනතාලට ශතොරතුරුලලට ප්රශේ වීමට හටකියාලක් ලටබුණා.  

මූලාසනාූපඪ ැරු ම්තත්රීතුමනි,  තිබුණු ආණ්ඩුල සහ 

ලර්තමාන ආණ්ඩුල අතර ශලොකු ශලනසක් ශමතටනදී අපි දාකිනලා.  

ලර්තමානශේ අපට දාකි්තන ලටශබ්තශ්ත ජනතාල  ක්තිමත 

 රන සංශ ෝධ්න ශලනුලට, තනි පුේැලයකු  ක්තිමත  රන 

ඒ ාධිපති සංශ ෝධ්නික. මම කිය්තන  ටමටතිික, අපි එදාා මාස 8ක් 

ලටනි ශ ටි  ාලයක් තුළ ශතොරතුරු ශ ොමිෂ්ත සභාල සථාාපිත 

 රලා, සෑම රාජය ආයතනය ටම ශතොරතුරු නිලධ්ාරි්ත පත 

 රලා, අල ය පහසු ම් සපයලා ඒ පනත ක්රියාලට නංල්තන 

 ටයුතු  ළ බල. මූලාසනාූපඪ ැරු ම්තත්රීතුමනි, අදා ලන විට ශම් 

පනශත ක්රියා ාරිතලය යම් මේම ට අඩපණශලලා තිශබනලා 

කියන එ  අපට ශේ්තන තිශබනලා. එදාා අපි ශලනම අතිශර්  

ශ් ම්ලරශයක් පත  ළා, ැරු සමතිතුමනි. ශලනම ඒ  යක් 

නිර්මාණය  රලා අපට අල ය  ටයුතු ඉටු  ළා. ශම් පනත හරහා 

ශබොශහෝ ශදාශනක් ශබොශහෝ ශේල් හිමි  රශැන තිශබන බල අදා 

ශලනශ ොට අපට ලාර්තා ශලනලා. උදාාහරණයක් මතක්  ශළොත, 

පානම්පතතුශේ පුංචිරාළ නමටති පුේැලශයක් පරම්පරා ශදා  ට 

පසුල ශතොරතුරු දාටනැටනීශම් අිකතිය හරහා සිය ඉඩම් අිකතිය 

ලබාශැන තිශබන බල ලාර්තා  ශලනලා. ශම් ලාශේ, ජනතාලට 

ශසත සටලසුණු අලසථාා අන්තතලත අදා ශලනශ ොට අපට ලාර්තා 

ශලනලා.  

එ  පටතතකි්ත අපි සතුටු ශලනලා, විසිලන ආණ්ඩුක්රම 

ලයලසථාා සංශ ෝධ්නය මඟි්ත ඒ ාධිපතිතලයට පාර  පා 

ැනිේදිත ශතොරතුරු දාටනැටනීශම් අිකතිලාසි මට ශම් රජය අත 

ශනොතටබීම ැටන. එශහම අත ශනොතිබ්බත, විසිලන ආණ්ඩුක්රම 

ලයලසථාා සංශ ෝධ්නශේ ශලනත සංශ ෝධ්න හරහා ශතොරතුරු 

449 450 



පාර්ිශම්්තතුල 

දාටනැටනීශම් අිකතිලාසි ම පනතට ලක්රල බලපෑම් එ්ල වී 

තිශබනලා. "20 ලන ආණ්ඩුක්රම ලයලසථාා සංශ ෝධ්නය සහ 

ශතොරතුරු දාටනැටනීශම් අිකතිය" යනුශල්ත  නීතීඥ ජැත 

ියනආරච්චි මහතමයා විසි්ත ියන ලදා  ිපියක් මා සතුල 

තිශබනලා. එහි තිශබන ශතොරතුරු කියල්තන ශේලාල නටති නිසා 

මම ඒ ිපිය සභාැත*  රනලා. 

 විසිලන ආණ්ඩුක්රම ලයලසථාා සංශ ෝධ්නශය්ත  ශම් ශතොරතුරු 

දාටනැටනීශම් අිකතියට අනිසි ශලස බලපෑම් සති ලන විධිය ැටන 

ඒශක් විග්රහ  ර තිශබනලා.  නුදත, ශම් පනත සාර්ා  ශල්තන 

නම් තල  රුණු ශදා ක් ඉටු ශල්තන ඕනෑ. ශතොරතුරු දාටනැටනීශම් 

අිකතිලාසි ම පිළිබඳ පනත ක්රියාතම  කිරීශම් ලැකීම පනත 

මඟි්තම ලටබිලා තිශබ්තශ්ත ජනමාධ්ය අමාතයාං යටික. එදාා 

සථාාපිත  ළ ඒ  ය අදා ලන ශ ොට අක්රිය ශලලා කියලාික අපට 

ශතොරතුරු ලටශබ්තශ්ත. ැරු සමතිතුමාට අපි කියනලා, ශම් ැටන 

විශ ේෂශය්ත ශසොයා බලා අල ය පිළියම් ශයොදා්තන කියලා.  

ඊළෙට, සථලාධීන ශතොරතුරු ශ ොමිසම  ක්තිමත  ර්තන 

ඕනෑ. අදා පටමිණිි ශැොඩ ැටහිලා තිශබනලා. අල ය නිලධ්ාරි්ත මදි 

ශලලා ඉ්තනලා. ඒ නිසා අල ය සම්පත ලබා දීලා එය ක්රියාතම  

 ර්තන සහාය ශල්තන කියලා අදා අපි ඉ්ලීමක්  රනලා. අදා 

මනුෂයශයක් ශතොරතුරක් ලබා ැ්තන රාජය ආයතනය ට ගියාම 

ශබොශහෝ ආයතනලල ඊට අල ය නිලධ්ාරි්ත නටති නිසා සමහර 

ශලලාලට එ්තන ශල්තශ්ත හිසථ අති්ත. එදාා අපි ශම් පනත 

ක්රියාතම   ශළේ සියු සිවි් සංවිධ්ාන, වි ථලවිදායාල ආමාර්ය 

මහාමාර්යලරු ලාශේම, එක්සත ජාතී්තශේ සංවිධ්ානය, ශලෝ  

බටංකුල ලාශේ ආයතනලල සහාය ලබා ශැනික. ශම් පනත ඉදිරිපත 

 රේදී ශලෝ ශේ තු්තලටනි ශහොඳම ශතොරතුරු පනත ශලසට 

අ්තතර්ජාති  ශශ්රේණිැත කිරීම්ලලට එ්තන අපට පුළුල්ත වුණා. ඒ 

නිසා ශම් යා්තත්රණය  ක්තිමත  රලා ශම්  දියාරු ශල්තන 

ශනොදී ඉදිරියට ශැන ය්තන කියලා ප්රජාත්තත්රලාදාශේ නාමශය්ත 

මම ඉ්ලා සිටිනලා.  

මූලාසනාූපඪ ැරු ම්තත්රීතුමනි, ලර්තමානශේ පලතින තලත 

අභිශයෝැයක් තමික, ජනමාධ්ය ක්ශෂේත්රයට ක්රමශේදායක් සහ නීති 

ප්රතිපතති මාලාලක් හදාන එ .  අපි එදාා අමාතයාං ය මඟි්ත විේලත 

 මිටුලක් පත  රලා, ඒ ලාර්තා අරශැන සථලාධීන වි ා න 

ශ ොමිසමක් ස සථ  රන  ටයුතු ආරම්භ  ළා. නුදත, ඒ  

අලස්ත  ර ැ්තන අපට  ් මදි වුණා.  අදා ශලේදී ශපෞේැි  

අං යට බලපත්ර ලබා දීම ආරම්භ  රලා ලසර 28ක් ශලනලා. 

ශටිවිෂ්ත හා ගුල්ත විදුි ක්ශෂේත්ර ආලරණය ලන ශලස නියාමන 

පේධ්තියක් සට සීමට අපි  ාටලත අදා ලනතුරු බටරි ශලලා 

තිශබනලා. අදා ශටිවිෂ්ත ක්ශෂේත්රයට වි ාල මහජන විශේමනයක් 

එ්ල ශලලා තිශබනලා. ඒ ට ප්රධ්ාන ල ශය්ත ලැ කිල යුතශත 

රජයික. ඒ නිසාික අපි එදාා ලැකීම භාරශැන පනත ශ ටුම්පත 

ස සථ  ශළේ.  ශම්  සිදු විය යුතතක් කියලා මම අලධ්ාරණය 

 රනලා. රජශේ ලැකීම තමික ක්ශෂේත්රයට අල ය නීති හා 

ප්රතිපතති ස සථ කිරීම. ශම්  ලැකීශම්ත ආණ්ඩුල ට ැටලශල්තන 

බටහට. එශහම ශනොශලන එශ ්ත ශල්තශ්ත, අහිංස  

ජනමාධ්යශේදි්ත හා ජනමාධ්ය ආයතන බටනුම් අහන එ ික. ඒ  

ශනොවිය යුතතක් කියලා අපි  ්පනා  රනලා.   

මූලාසනාූපඪ ැරු ම්තත්රීතුමනි, අ්තතර්ැත හා සංඛ්යාත 

නියාමනය ලටනි ක්ශෂේත්ර ැටන අලධ්ානය ශයොුද  රලා නියාමන 

පේධ්තියක් ස සථ  ර්තන කියලාත අපි රජශය්ත ඉ්ලීමක් 

 රනලා. පසුගිය  ාලශේ සංඛ්යාත ශබදාා හටරීම ැටන ශසොයා 

බල්තන ජනාධිපතිලරයා  මිටුලක් පත  රලා තිශබනලා කියලා 

අපට ආරංචිික. ඒ  ශහොඳ ශදායක්. සථලාධීන හා පාරදාෘ ය 

ක්රමශේදාය ට ශම්ලා සිේධ් ශල්තන ඕනෑ.  ඒ නිසා ශම් ලටදාැත 

විලාදාශේදී අපි ලර්තමාන ජනමාධ්ය සමතිතුමාශැ්ත ඉ්ලීමක් 

 රනලා ශම්  ටයුතු ැටන අලධ්ානය ශයොුද  ර්තන කියලා.   

මට ලටබී තිශබ්තශ්ත ඉතා ශ ටි ශලලාලක් නිසා තලත එ  

 ාරණයක් පමණක් කිය්තනම්.  ගුල්ත විදුිය ැටන ශැොඩක් 

ශේල් කිය්තන තිබුණත, මම ඒ හටම ශේම ැටන  ාා  ර්තන 

ය්තශ්ත නටහට, ශැොඩක්  ික ය්ත ඉ්තන නිසා. ැරු සමතිතුමනි, 

විශ ේෂශය්ත ශම්  ඔබතුමාශේ පළාතට සම්බ්තධ් එ ක් නිසා 

මම  ඒ ැටන විතරක් මතක්  රනලා. අපි පට්ත ැතතා, 

ශ ොතමශ් SLBC මාධ්ය ස ඩමියක්. එහිදී ගුල්ත විදුි 

ස්තනිශේදානය ැටන ශ්තලාසි  පුුවණුලක් ලබා දු්තනා. ඒ  

ශබොශහොම සාර්ා  වුණා. සජීවී ගුල්ත විදුි වි ා න පුුවණුල ලබා 

ැ්තන පුළුල්ත වුණු එ ම ආයතනය ඒ ික. ඔබතුමා දා්තනලා, 

මහලටි අධි ාරිශේ ශැොඩනටඟිි උපශයෝගි  රශැනික ඒ 

 ටයුතත  ශළේ. ශමලර පාර්ිශම්්තතුශේ නටතත මම කිය්තන 

ඕනෑ,  ඒ  ාලශේ අශේ පටතශත හිටපු, පසුල තුද්තනා්තශසේලාශේ 

පටතතට ගිය ආන්තදා අුතැමශේ ම්තත්රීතුමා ඒ ැටන 

ශපෞේැි ල උන්තදු ශලලා අපට උදාේ  ළ බල. ඒ  ශහොඳ 

ලටඩසටහනක්. නුදත, අදා ඒ  ක්රියාතම  ශල්තශ්ත නටති ු, ැරු 

සමතිතුමනි. මම ඔබතුමාට කිය්තශ්ත ශම් ැටන ශසොයා බල්තන 

කියන එ ික. මම හිතනලා ඔබතුමා ඒ  ැටන- 

 

ගු නකනහිතය රඹුක්වැල්ල  ෙහතා  
(ைொண்புைிகு தகதஹலிய றம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella)  

ශ ොවිඩ්-19 ප්ර ථනය නිසා තමික,- 

 

ගු ගයන්ත කුණාතිලක ෙහතා 
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

එශහම නම් ශ ොවිඩ් ප්ර ථනශය්ත පසථශසේලත ඒ ැටන බල්තන.  

 

ගු නකනහිතය රඹුක්වැල්ල  ෙහතා  
(ைொண்புைிகு தகதஹலிய றம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella)  

අනිලාර්යශය්තම. 

 

ගු ගයන්ත කුණාතිලක ෙහතා 
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

ශ ෝ ටත ෛතලය ලාශේ, දාට්ත හටම එ  ටම ශ ොවිඩ් 

ප්ර ථනය තමික.  මක් නටහට, ඊට පසථශසේ ශහෝ ඒ  ටයුතු පට්ත 

ැ්තන.  

මම තල  ාරණයක් කිය්තන ඕනෑ. ඔබතුමාශේ ශැල් 

ළෙමික අශේ  ඳුරට ශසේලය තිශබ්තශ්ත. ඒ  ාලශේ අශේ 

මහානාය  සථලාමී්ත ලහ්තශසේ හම්බ වුණාමත කිය්තශ්ත  ඳුරට 

ශසේලය දියුණු  ර ශදා්තන කියලික. අපි ඒ ැටන අලධ්ානය ශයොුද 

 රලා අුති්ත ශැොඩනටඟි්ලක් පලා ඉදි  ළා. ඒ  විලෘත 

 ර්තන නම් මට භාැයය ලටබුශණ් නටහට. එහි ශදාලටනි අදියර 

නතර ශලලා  ු, ැරු සමතිතුමනි.  තල මටදිරි ශදා ක් සමෙ කුඩා 

ශ්රලණාැාරයක් එශහමත හදා්තන තිශබනලා. එහි සංලර්ධ්න 

 ටයුතු ආරම්භ  රලා ක්රියාතම   රන එ  ඔබතුමාට 

විශ ේෂශය්ත ශහොඳික.  

මම ූපපලාහිනිය ැටන ලටඩි විසථතර  ාා  ර්තන ය්තශ්ත 

නටහට. අපි  වුරුත දා්තනා පරිදි ඒ   ලාභ ලබන තටනක්  රන 

451 452 

[ැරු ැය්තත  රුණාතිල  මහතා] 

———————— 
*  පුසනතකාලනේ තබා ඇත. 
*  நூல் நிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 
*  Placed in the Library. 
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එ  තමික  තිශබන ශලොකුම අභිශයෝැය. අශේ  ාලශේත ඒ  

භාර ැ්තන ශ ොට අසීමිතල පාඩු ලටබුලා. අපි ශනොශයක් ශස්ලම් 

දාමලා, පාඩුල අලම  ර ැ්තන ඒ අලසථාාශේ  ටයුතු  ළා. මට 

මත ික, මම  ටබිනේ සමතිලරයකු හටටියට ඉදිරිපත  රපු 

පළුදලටනි  ටබිනේ ප්රි ාල ැටන. ූපපලාහිනියට තිබුණු ක්රි ේ 

වි ා න අිකතිය ශපෞේැි  ආයතනය ට දීලා තිබුණා. මා ඒ 

සම්බ්තධ්ශය්ත  ටබිනේ ප්රි ාලක් ඉදිරිපත  රලා, ක්රි ේ 

වි ා න අිකතිය ජාති  ූපපලාහිනියට නටලත ලබා ැ්තන පුළුල්ත 

වුණා. ඒ සඳහා  ශම් සමතිලරු සියුශදානාම උදාවු  ළා. ක්රි ේ 

වි ා න අිකතිය නටලත ලබා ැටනීම ූපපලාහිනි   ශේ ආදාායම ලටඩි 

 ර ැ්තන ශබොශහෝ ඉලහ් වුණා. 

විශ ේෂශය්ත ශම් දාලසථලල online ක්රමයට තමික ශබොශහෝ 

දාරුල්ත ඉශැන ැ්තශ්ත. ඒ  ශහොඳික.  නුදත ඒ තුළි්ත ශනොශයක් 

ප්ර ථන මතුශලලා තිශබනලා. එය නිදාහසථ අධ්යාපනයටත 

තර්ජනයක්. ශමලටනි ලසංැත තතතලයක් තිශබන ශලලාශේ 

ශමොන ශමොන ක්රමලි්ත ශහෝ දාරුල්තට උැ්තල්තන සිේධ්ශලලා 

තිශබනලා. ඒ ක්රමශය්ත data  ටශපනලා. සමහර විට  දාරුල්ත 

ශදාශදානකු  ශහෝ තු්තශදානකු සිටින ශැල්ලලට දුර ාන ශදා  , 

තුන  පහසු ම් ශදා්තන බටහට. ඒ තුළි්ත ප්ර ථන රාශියක් 

මතු ශලනලා. ඒ නිසා ූපපලාහිනිය පුළුල්ත තරම් ඒ අධ්යාපන 

ලටඩසටහ්තලලට ශයොුද  ර්තන කියා මා ඉ්ලා සිටිනලා. 

මා තල එ   ාරණයක් කිය්තන ඕනෑ. ශම් දාලසථලල ශ ොවිඩ් 

ලසංැත තතතලය නිසා අශේ මාධ්යශේදී්තට පාර්ිශම්්තතු 

 ටයුතු ලාර්තා   ර්තන පාර්ිශම්්තතුල සතුළට එ්තන බටරිශලලා 

තිශබනලා.  ඒ පිළිබඳල පාර්ිශම්්තතු  ටයුතු පිළිබඳ  ාර  

සභාශේදීත සා ච්ඡා  ළා. ඒශක් සාධ්ාරණතලයක් තිශබනලා. 

රශේ පලතින තතතලයට අනුල ශසෞඛ්ය බලධ්ාරි්තශේ 

උපශදාසථලලට අනුල තමික  ටයුතු  ර්තන ඕනෑ. ඒ අය PCR  

පරීක්ෂණ  ර ැතතා; කියන ශේල් සිය්ලම සුවලා. ඔවු්ත ශම් 

නීති රීතිලලට යටත ශල්තන  ටමටතිික. හටබටික, ඒ ශැෝල්තට 

භයක් තිශබ්තශ්ත, ශම් නීතිය දිැටම ක්රියාතම   රික කියලාික. 

ශම් නීතිය දිැටම ක්රියාතම   ර්තන එපා. ශම් ලසංැත තතතලය 

අලස්ත වුණු ැම්තම ඒ ශැෝල්තට නටලත පාර්ිශම්්තතු  ටයුතු 

ලාර්තා  ර්තන ඉඩ ශදා්තනය කියන ඉ්ලීමක් තිශබනලා.  

මට තල විනාඩි ශදා ක් ශහෝ විනාඩි තුනක් තිශබනලා. ැරු 

සමතිතුමනි, ඒ  ාලය තුළ ඔබතුමාශේ අලධ්ානයට ශයොුද 

 ර්තන ඕනෑ තලත  ාරණා ශදා ක් තිශබනලා. ැරු සමතිතුමනි, 

ඊශේ ශපශර්දාා පාර්ිශම්්තතුශේ මෙදී ඔබතුමා ුදණ ැටුවණු 

අලසථාාල  මා ඔබතුමාශැ්ත සුවලා, 'අමරශේල අසපුල' පිළිබඳල. 

ඔබතුමා කිේලා, එය ඔබතුමාශේ අමාතයාං යට අිකති නටහටික 

කියලා. ැරු විදුර වික්රමනාය  මටතිතුමා සංසථ ෘතියට සම්බ්තධ් 

රාජය සමතිලරයා නිසා මා සුවලා, එතුමාටදා අිකති කියලා. එතුමා 

කිේලා, එය අපට ශනොශලික අිකති ශල්තශ්ත, එය අිකති ල්තශ්ත 

ජනමාධ්ය අමාතයාං යට ශල්තන සති, අපට අිකතිල තිබුණා නම්, 

ඒලටඩ  ටයුතු ඉක්මනට  රලා ශදානලා  කියලා. මා ඒ  ාරණය 

කිය්තන විශ ේෂ ශහේතුලක් තිශබනලා.  අශේ රශේ මහා 

ැා්තධ්ර්ලයා හටටියට සල න ඩබ්ිේ.ඩී. අමරශේලයශ්ත ේ උප්ත 

දිනය ශදාසටම්බර් මාසශේ 05 ලන දිනයට   ශයදී තිබුණා. එදාා 

සමතිලරයා හටටියට මමත, ජාති  ූපපලාහිනිශේ හිටපු 

සභාපතිතුමාත -ලර්තමාන විපක්ෂ නාය  ශ් ම්තුමාත- 

අමරශේල මහතමයාශේ ශැදාරට ගියා, එතුමාට ශුභ පත්තන. ඒ 

ශලලාශේ එතුමා ශබොශහොම සංශේදීල අදාහසථ කිහිපයක් ප්ර ා  

 ළා. එතුමා කිේලා, "සමතිතුමනි, මට ශලොකු ආ ාලක් 

තිශබනලා, මතු පරපුරට ශම්  ලාල දාායාදා  ර්තන පුළුල්ත විධියට 

සංගීත අසපුලක් හදා්තන. මම ශබොශහෝශදානකුට ශම් ැටන කිේලා. 

නුදත ඒ  ඉෂථට වුශණ් නටහට. ඔබතුමා ැටන මට ශලොකු 

වි ථලාසයක් තිශබනලා, පටහටදීමක් තිශබනලා. අඩු ැණශ්ත 

ඔබතුමා ශම්  ටයුතත  රික කියලා වි ථලාස  රනලා."  කියලා. 

මා ජනමාධ්ය සමතිලරයා හටටියට හිටපු නිසා භය නටතිල එතුමාට 

කිේලා, "අපි ශම්  අනිලාර්යශය්ත  රනලා"ය කියලා. ඒ ලාශේම 

මා කිේලා, "ඒ අසපුල ඔබතුමාශේ නමි්ත නම්  ර්තනත  ටයුතු 

 රනලා"  කියලා.  

මට මත ික, එදාා මා ශම් ැරු සභාලට එනශ ොට ෛමත්රීපාල 

සිරිශසේන හිටපු ජනාධිපතිතුමා පටමිණ සිටියා. මා ශම්  ාරණය 

එතුමාට කිේලාම එතුමා කිේලා, "ශබොශහොම ශහොඳ ශදායක්. අපි 

ශම්  ශහොඳටම  රුද"ික කියලා. මා ඒ  ාරණය අශේ රනි් 

වික්රමසිංහ අැමටතිතුමාට කිේලාම එතුමාත කිේලා, "අපි ශම්  

 ශහොඳම ක්රමය ට හදාුද"  කියලා. ඒ ලාශේම ුදදා් සමතිතුමා ශම් 

සඳහා රුපිය් මිියන ැණනාලක් අය ලටශය්තම ශල්ත  ළා. මා 

ඊට පසථශසේ සතිශේ සිට අමරශේල පවුශ් අයත එක්  ඉඩම් 

ශසොය්තන ශහොරණට ගියා. අ්තතිමට කිේලා, ශ ොළෙට ළඟි්ත 

ඕනෑ  කියලා. අධ්යාපන අමාතයාං ශය්ත "අශේ ැම" පරිශ්රශේ 

ඉඩම ශල්ත  රලා, ජනාධිපතිතුමා ගිහි්ත ුද්ැල තබා එහි ලටඩ 

පට්ත ැතතා. ඊට පසථශසේ මංැල සමරවීර සමතිතුමා ුදදා් හා 

ජනමාධ්ය සමතිලරයා හටටියට ඒ ලටඩ  ටයුතු ආරම්භ  ළා. අදා 

ලනශ ොට ඒ ලටඩ  ටයුතතට ශමොනලාදා   රලා තිශබ්තශ්ත 

කියන ප්ර ථනයක් අපට තිශබනලා. අදා ඒ ට අිකති රුලකු නටති 

තටනට පතශලලා තිශබනලා. ැරු සමතිතුමනි, ඔබතුමා ශපොඩ්ඩක් 

මටදිහතශලලා, එලටනි විශිෂථට  ලා රුලකුට  රන සටලකි්ලක් 

හටටියට ඒ  ටයුතත  ර්තන. එශහම නටතනම්, අනික් 

 ලා රුල්තට කුමන  ාාදා කියලා මිනිසු්තට හිත්තන පුළුල්ත. 

අලසාන විනාඩිශේදී රජශේ ුදද්රණ ශදාපාර්තශම්්තතුලට 

සම්බ්තධ්  ාරණයක් කිය්තන මා  ටමටතිික.  රජශේ ුදද්රණ 

ශදාපාර්තශම්්තතුල භාරල සිටි ජනමාධ්ය සමතිලරයා හටටියටත, 

ඉඩම් හා පාර්ිශම්්තතු  ටයුතු සමතිලරයා හටටියටත මා  ලක් 

රජශේ ුදද්රණාලය භාරල සිටියා. රජශේ ුදද්රණාලශේ ශසේලය  රන 

කිහිපශදානකුශේ ප්ර ථනයක් තිශබනලා, ැරු සමතිතුමනි. රජශේ 

ුදද්රණ ශදාපාර්තශම්්තතුශේ තාක්ෂණි  ශසේලශේ ලසර 

හතරහමාරක් පමණ පුුවණුල ලටූ 79ශදාශනක් පමණ සථිකර 

කිරීමට අල ය සියු  මූි  සුදුසු ම් සපුරා තිබියදීත තලම සථිකර 

ශනොකිරීම නිසා බරපතළ ැටටුල ට පතශලලා ඉ්තනලා. 

ඔබතුමා ඒ ැටන දා්තනලා. ඒ ශැෝශලෝ සවි්ලා ඔබතුමා  හම්බ 

වුණා. ඔබතුමා ශබොශහොම සානු ම්පි ල ඒ  රුණුලලට සුවම් 

 ්ත දු්තනාය කියලා ඒ ශදාමවුපියනුත ශබොශහොම ශැෞරලශය්ත 

කිේලා. ඒ අය පුුවණුල ලබන විටම ඉතා පටහටදිිල සඳහ්ත  ර 

තිශබනලා, NVQ Level 5 සම්පූර්ණ  ළ විට රජශේ ුදද්රණාලශේ 

ුදද්රණ ශසේලශේ III ලන ප්තතිශේ පතවීමක් ලබාශදාන බල. ශමික්ත 

ලටඩි පිරිසක් ඉ්තශ්ත ශසේල  දාරුශලෝ, පිය පුතු පදානමට ගිය අය. 

අනික් අය රශේ විවිධ් පළාතලි්ත ආපු අය. දින ට රුපිය් 

500ක් ලටනි ශසොච්මම් දීමනාල ට ලටඩ  රලා, අසීමිත 

බලාශපොශරොතතුලකි්ත ඉ්තනලා, ඔවු්තශේ රැකියාල සථිකර ශලික 

කියලා.  රුණා රලා ඒ ැටනත බල්තනය කියා ඉ්ලමි්ත ශම් 

ශයෝජනාලල සාධ්ාරණතලය ැටන හිතලා ඔබතුමා  ටයුතු  රික 

කියා වි ථලාස  රමි්ත මශේ ලමන සථල්පය අලස්ත  රනලා.   

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු විජයදාාස රාජපක්ෂ මටතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 5  

 ාලයක් තිශබනලා. 

 
ගු (යචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ ෙහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

මට විනාඩි 8   ාලයක් තිශබනලා ශ්තදා? 

453 454 



පාර්ිශම්්තතුල 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දාට්ත විනාඩි 5 දාක්ලා අඩුශලලා තිශබනලා.  
 

[අ.භා. 2.15] 

 

ගු (යචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ ෙහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

මූලාසනාූපඪ ැරු ම්තත්රීතුමනි, විශේ  අමාතයාං ය යටශත 

අප  ාා  ර්තශ්ත ර ට  විශේ  ප්රතිපතතිය සහ 

රාජයතා්ත්රි භාලය පිළිබඳල තිශබන ලටදාැත ම. ඉතිහාසශේ 

සිට ැතතාම අශේ රශේ විශේ  ප්රතිපතතිය ඉතාම ප්ර සථත 

මේටම  දීර්ඝ  ාලයක් තිසථශසේ පටලතුණා. ඒ ලාශේම  ශහොඳ 

විශිෂථට ැනශේ රාජයතා්ත්රි ය්ත ශම් රට පාලනය  ළා. 1944 

ල ලානුශේ ශලෝ  යුේධ්ය අලසාන වුණාට පසථශසේ, ශදාලන ශලෝ  

යුේධ්ශය්ත පසථශසේ, තල ලතාලක් තු්තලන ශලෝ  යුේධ්යක් සති 

ශල්තන ඔ්තන ශම්තන කියලා ළංශලච්ම අලසථාා ැණනාලක් 

තිබුණා. පටහටදිිල අපි දාකිනලා, ශලෝ ශේ ඒ ලාශේ අලසථාා 

හතරක් සති වුණා කියලා. ඒ පළුදශලනි අලසථාාල, 1950 සට්ත 

ෆ්රට්තසිසථශ ෝ නුලරදී එක්සත ජාතී්තශේ සංවිධ්ානය රැසථවුණු 

ශේලාශේ ජපානයට විරුේධ්ල ශයෝජනා සම්මත  ර්තන ගිය 

අලසථාාශේදී අශේ රශේ ුදදා් සමතිලරයා විධියට ශේ.ආර්. 

ජයලර්ධ්න මටතිතුමා අශේ රට නිශයෝජනය  රලා, ශලෝ  

ඉතිහාසශේ ැමන ශලනසථ  රලා, ජපානයට එශරහිල යුදා ප්ර ා  

 රනලා ශලනුලට ජපානය සමෙ සතුරු රටල් එ තු  රශැන 

ජප්ත සාම ගිවිසුම සති  ර්තනට  ටයුතු  ළා. ඒ මඟි්ත 

ශලෝ ශේ සතිල්තනට ගිය වි ාල යුදාමය ැටටුලක් නිරා රණය 

 රැ්තන පුළුල්ත ම ලටබුණා. ඒ ලාශේම තමික, 19)2 චීනය සහ 

ඉ්තදියාල අතර සති වූ Sino-Indian War එ . ඉ්තදියාශේ හිමම් 

ප්රශේ ශේ,  ා ථමීර ප්රශේ ශේ ශේ  සීමා අරැලය ශේලාශේ; 

යුේධ්යක් සතිල්තනට ගිය ශේලාශේ අශේ රශේ හිටපු ැරු 

අග්රාමාතයතුමිය විධියට සිරිමාශලෝ බණ්ඩාරනාය  මටතිනිය 

ගිහි්ලා චීනශේ මේ එ්තලාිකට, ඒ ලාශේම ඉ්තදියාශේ  ාසථත්රී 

අැමටතිතුමාට  ාා  ර සංහින්යාලක් සති  රලා  ශලෝ ශේ 

සතිල්තනට ගිය ශලොකු යුේධ්යක් නතර  ළා. ඒ ලාශේම අපි 

දා්තනලා තලත අලසථාා  2ක් ආලා. එ ක් තමික, අරාබි - ඊශ්රාය් 

යුේධ්ය සතිල්තනට ගියා. ඊජිේතුශේ ජනාධිපති ැමා් අබ්ශදා් 

නසර් ූ ලසථ සළ ජනසතු  රපු ශේලාශේ ඒ ශලොකු ැටටුම අසථශසේ 

බ්රිතානයශේ එල ට විශේ   ටයුතු සමති ුද් ශලලා එය 

සමාය ට පත ර ැතතා. අශනක් අලසථාාල තමික, 19)2දී 

ශසෝවියේ රුසියාල යුදා නටේ 25ක් එේලා තම්තශේ යුදා  ක්තිය ලටඩි 

 රැටනීම සඳහා කියුබාශේ හුදදාා  ඳවුරු සති  ර්තනට. ඒ නටේ 

25 මෙදී නතර  රලා ශජෝ්ත එ ථ. ශ නඩි ලාශේ සශමරි ාශේ 

දූර්දාර්ශී  ජනාධිපතිලරශයක් පටය 48   ාලයක් දු්තනා, "නටේ ටි  

ආපසු හරලාශැන ය්තන, නටතනම් අපට නටේ පරීක්ෂා  ර්තන 

ඕනෑ" කියලා. ඒ ලාශේ ශලෝ ශේ ල්තනට ගිය මහා බරපතළ 

යුදාමය අලසථාා නිර  ා රණය  ළ නාය ය්ත අතර අශේ රශේ 

නාය ය්ත ශදාශදාශනකුත සිටියා කියලා මම කිේලා. ඉතිහාසශේ 

අපි ශලොකු ශැෞරලයක් අත රශැන තිශබනලා.  සිරිමාශලෝ 

බණ්ඩාරනාය  මටතිනිය අනුැමනය  ළ ශනොබටන් ප්රතිපතතිය 

තුළ ුදළු ශලෝ ශේම රටල් සමෙ ඉතා සමඟිශය්ත  ටයුතු  ළා 

ලාශේම, ශබොශහෝ රටලි්ත එතුමිය උදාේ ලබාැතතා. 

බණ්ඩාරනාය  අනුසථමරණ ජාතය්තතර සම්ම්තත්රණ  ාලාල - 

BMICH - චීනය අපට තෑගි විධියට ශදා්තනට පලා  ටයුතු  ළා.  

ඒ ලාශේම ශේ.ආර්. ජයලර්ධ්න හිටපු ජනාධිපතිතුමා එදාා 

ජපානයට  රපු උදාේල අනුල ශලෝ  සාමය සති  රපු නිසා ජපාන 

රජය ලං ාලට සවි්ලා එතුමාට ශම් පාර්ිශම්්තතුල තෑගි  ළා, ශ්රී 

ජයලර්ධ්නපුර ශරෝහල තෑගි  ළා, ූපපලාහිනී සංසථාාල තෑගි  ළා. 

ඒ ලාශේම, එතුමා චීනශය්ත උදාේ අරශැන අශේ රශේ 

උපරිමාධි රණ සංකීර්ණය - Supreme Court Complex - අපට 

ශනොමිශ් ලබාශදා්තනට  ටයුතු  ළා. ඒ ලාශේ නාය තලයක්, 

රාජයතා්ත්රි තලයක් තිබුණු රට  ාලයක් තිසථශසේ 

ජාතය්තතරශේ සිදුලන විපර්යාස සමෙ ඉතා අලදාානම් 

තතතලය ට පටමිණ තිශබනලා. අදා ශම් රට ශලෝ  බලලතු්තශේ 

දාඩබිමක් බලට පතශලමි්ත තිශබනලා.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමාශේ  ාාල අලස්ත  ර්තන, ැරු ම්තත්රීතුමනි. 

 

ගු (යචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ ෙහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

අලස්ත  රනලා. මූලාසනාූපඪ ැරු ම්තත්රීතුමනි, ඔබතුමාට 

මත  සති ශලෝ  ශේ පාලනශේ ශලනසථවීම්. අදා එ  පටතතකි්ත 

ශ ොවිඩ් ලසංැතය. ඒ ට  මක් නටහට, ඒ  ශලෝ යටම 

ලසංැතයක් නිසා. පසු ගිය අවුරුේශේ පාසථකු ඉරිදාා ප්රහාරය නිසා 

ශම් රට මිනී  ඳු ශැොඩ ැටසුණු ශ් ැංැාලක් බලට පතවුණා.   

ශම්ලාට ශහේතු තමික අශේ රශේ රජය විසි්ත අනුැමනය  රන 

රාජය තා්ත්රි  විශේ  ප්රතිපතතිලල තිශබන දුර්ලලතා සහ 

අඩුපාඩු. 201) ලාශේ  ාලශේ, මීට අවුරුදු හතර ට පහ ට 

 ි්ත මම ශම් සභාශේදී කිේලා, ISIS ප්රහාරයක් ශම් රශේ දියත 

ශලනලා කියලා. මාස තිහ   ාලයක් තිසථශසේ ශම් සභාශේ හටම 

පටතශත්තම ලට  රලා මට ැටුවලා,  ශම් පාර්ිශම්්තතුශේ හිටපු 

එ ම ජාතිලාදියා මම කියලා. ශම් රශේ ශ් දාකි්තන ආසා 

සමතිලරශයක් කියා එදාා මට ශමෝදානා  ළා. නුදත මාස තිහ ට 

පසුල පාසථකු ඉරිදාා ශබෝම්බ ප්රහාරය ශලලා 300  පිරිසක් මටරුණා. 

හටබටික, එදාා මට ත්රසථතලාදියා කියපු අය, එදාා මට ජාතිලාදියා කියපු 

ඒ එක්ශ ශනක්ලත අදා ඒ ලැකීම භාරැ්තශ්ත නටහට. ශම් හටම 

එ  ටම ශමො ක්දා  ශහේතුල? අදා අශේ රට ශම් තතතලයට පත 

ශලලා තිශබ්තශ්ත අශේ රාජයතා්ත්රි භා ලශේ, විශේ  

ප්රතිපතතිශේ  දීර්ඝ  ාලීනල තිශබන අදූරදාර්ශී ප්රතිපතති  නිසාික. 

ශබොශහොම සථතුතිික. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 ැරු (ආමාර්ය) හර්ෂ දා සි්ලා ම්තත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

1)   ාලයක් තිශබනලා. 

 

ගු (යචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා ෙහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

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

මූලාසනාූපඪ ැරු ම්තත්රීතුමනි, මට මිනිතතු 20   ාලයක් 

ශල්ත ශලලා තිබුණා. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු ම්තත්රීතුමා, දාට්ත  ාලය අඩු ශලලා තිශබ්තශ්ත. 

 
[අ.භා. 2.21] 

 

ගු (යචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා ෙහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

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

ැරු ැය්තත  රුණාතිල  ම්තත්රීතුමා, මට විනාඩි ශදා ක් 

ලටඩිපුර ශදා්තන.  
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Hon. Presiding Member, I wish to make some 
observations on the Ministry of Foreign. It seems that the 
Government is confused about its Foreign Policy. It does 
not look like its sound-bite diplomacy is working. At 
times, they call it “neutral” and at others, they call it “non
-aligned”. Then, sometimes, they call it “India first” and 
at other times, “Sri Lanka first" with a focus on Asia. This 
morning, the affable Minister said that now it is called 
“Kalyana Mithra Policy”. Does the Government know 
that each of these phrases mean something? Does it know 
that the world is listening to what is being said? Does it 
know that diplomacy and Foreign Policy is not just about 
words, but words being followed through with actions? 

To start off, the Government has an “Admiral" as the 
Secretary to the Foreign Ministry. I wonder if it is 
appropriate to use this tag while he holds the position of 
Chief Accounting Officer of this civilian institution. But, 
today I noticed that the Hon. Minister did not refer to him 
as “Admiral” the only time he mentioned him at the 
closing of his speech. Is it because some want to openly 
indicate that the country’s Foreign Policy is in the hands 
of the military now while the Hon. Minister wants none of 
it? 

Sir, words matter in diplomacy as much as actions do. 
And the world is watching. I say this with my own 
experience as the Deputy Minister of Foreign Affairs 
from September, 2015 to June, 2017. Sir, even the 
Ministry’s name is constantly being changed. In 
November 2019, after the Presidential Election, the 
“Ministry of Foreign Affairs” became the “Ministry of 
Foreign Relations”. After the General Election in August, 
2020, now it has become the “Foreign Ministry”. 
Actually, the Ministry certainly seems  foreign now; it is 
an alien entity that is out of sync with reality, out of sync 
with international law and out of sync with the norms on 
which the current international system is based. 

Mr. Presiding Member, diplomacy is about sincerity, 
honesty, speaking and acting with civility and 
responsibility towards one’s own people as well as the 
world and engagement with international partners with 
confidence, respect and dignity. The way your own 
citizens are treated locally matters when dealing with the 
world because that speaks volumes about the nature of 
your Government as well as Sri Lanka, our nation. 

Today, the Foreign Ministry is an institution, pardon 
me for saying this, in tatters. So is the Foreign Service. 
Servility seems to be the gold standard by which 
competence is measured. It is quite evident that servility 
has replaced meritocracy and capacity. I want to 
emphasize to the Hon. Minister that many honourable 
men and women are being sidelined and discarded at the 
Foreign Ministry. We must not let this institution be 
discredited in the eyes of the world. Let us consider some 
of the recent Ambassadorial appointments to most 
important capitals. I do not wish to mention individuals 
by name, but it is imperative that the right persons are 
sent to the key capitals of the world to represent us. I will 
take a few important examples to make the general point. 
A certain senior officer known to have worked with the 
media to misinform the public on Government policy and 

caused harm to Sri Lanka’s relations with international 
partners during the former Government is being sent to 
an important capital. His services for the SLPP at 
elections certainly helped you win, but what is the 
message that is sent by such action to other civil servants 
and younger Foreign Service officers? I want to mention 
the name of Mr. A.L.A. Azeez, one of the finest and 
experienced professionals in the Sri Lanka Foreign 
Service who was Sri Lanka’s Permanent Representative 
to the United Nations in Geneva  and who was suddenly 
recalled. Now, you are sending a complete outsider there. 
Will he be able to win the confidence of the UN Human 
Rights Caucus for the plan proposed by your 
Government? 

Let me quote the Hon. Minister from his speech this 
morning. He said the proposal is to ''justifiably seek 
closure of matters related to Resolution 30/1 when it 
comes up for review in March, 2021.” 

He said he promised in February, 2020 in Geneva to 
“appoint a Commission of Inquiry headed by a Justice of 
the Supreme Court to review the Reports of previous Sri 
Lankan COIs which investigated alleged violations of 
Human Rights and International Humanitarian Law to 
assess the status of implementation of their 
recommendations and to propose deliverable measures to 
implement them keeping in line with the new 
Government’s policy”. I wonder what progress has been 
made on that. Has this COI been established? He did not 
mention. However, State Minister Hon. Tharaka 
Balasuriya, in reply to the Hon. Sumanthiran, said the 
Government will keep to its commitment.   

Then, a person who worked for an investment group 
of a particular country and peddled fabrications on its pay 
to mislead the public about another country’s grant 
assistance to Sri Lanka is being sent as Sri Lanka’s 
Ambassador to the country for which he worked. Think 
about the messaging here. Should you actually do that? A 
person who openly insulted a particular friendly nation 
has been sent as High Commissioner to that same 
country.  

I am making an exception and taking the liberty to 
mention the name of my classmate Mr. Asoka Moragoda, 
whom I have known for 50 years. Yes, I agree he 
possesses the diplomatic skills and the correct 
temperament to represent Sri Lanka, but it is shocking to 
see a Government which says that it adopts an “India 
First policy” keeps the High Commissioner post to India 
vacant for almost a year. 

It is equally surprising to see the High Commissioner-
designate, even after receiving confirmation of his 
appointment to India, still associating himself with his 
Pathfinder Foundation and tweeting with great delight 
about the signing of an MoU between his Pathfinder and 
the controversial Chinese company Huawei to collaborate 
in so-called “cutting-edge ICT technologies in all spheres 
in Sri Lanka”. I will reserve further comment on this 
most unusual "diplomatic" situation. Is this the way the 
Government’s foreign policy Tsars treat our neighbouring 
countries? It looks more like a game of pitting one 
against another.  
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Mr. Presiding Member, let us look at the 
Government’s “Economic Diplomacy” drive. I am glad 
that the Ministry is adding emphasis to the Economic 
Diplomacy drive that I started as Deputy Minister during 
the Hon. Minister Mangala Samaraweera’s time. I am 
encouraged by the fact that the very able State Minister 
Tharaka Balasuriya has been entrusted with the task, I 
quote from the Performance Report of the Foreign 
Ministry which is on our Table,  of “Expanding the 
existing trading, investment and labour markets whilst 
looking for new opportunities with Asian and African 
countries to cultivate economic ties, to diversify export 
baskets”. I wish him the very best in his endeavour. I 
encourage him to restart the 18-week online Economic 
Diplomacy Programme I started with the Centre for 
International Development at the Kennedy School of 
Harvard University.  

That was a first for the University and a first for  us. It 
was really successful with some 40 plus senior diplomats 
participating in the rigorous course to sharpen the skills 
needed for successful economic diplomacy. Sir, I would 
like to table* the Agreement we signed in March, 2017.  

I wish to make an important note that economic 
diplomacy efforts should not be restricted just to Asia and 
Africa, as mentioned. The State Minister is capable.  Give 
him a greater challenge.  

Having said that, I wish to make a few rather 
disturbing observations. “Economic diplomacy” in 
contrast to what is being very strongly defined as distinct 
from something that is called “political diplomacy” at the 
Foreign Ministry is not mutually exclusive. That is 
incorrect. The political and the economic spheres are 
intertwined. So, why are we making this blunder? I hope 
the Government and the officials of the Ministry realize 
this soon. If not, the entire exercise will fail. Does the 
Government know that just asking countries to come and 
invest will not make credible private companies of stature 
to come here in droves?  

Just talking about a "strategic location" will not make 
Sri Lanka a hub for anything. Saying “we want to be 
friends with all” and that we are “non-aligned” or 
“neutral” means nothing, if those words are not matched 
by action. The Government must realize that Sri Lanka 
can only benefit from its geographical location if we work 
with honesty, skill, dignity, transparency, pragmatism and 
wisdom to partner with all nations. Look at Singapore. 
Singapore too is a member of the Non-Aligned 
Movement. But, look at the maturity, pragmatism, and 
wisdom with which Singapore manages its relationships 
with the international community. Look at Vietnam, 
which is also a member of the Non-Aligned Movement. 
See how that country works with all partners. Both 
countries, just last week, become members of the 
Regional Comprehensive Economic Partnership, the 

world’s largest trade agreement accounting for more than 
30 per cent  of global GDP. While we are raising our 
barbed-wire protected walls, they are widening their six-
lane bridges. Being truly non-aligned in the post-Cold 
War context is to work honestly and with confidence with 
all partners without being defensive, protectionist and 
arrogant.  

To be successful, the Government must also 
demonstrate that it places democracy, the rule of law, 
independent institutions and credible and transparent 
governance above individual self-interest and might I 
add, in our case, above the interest of one family.  

In case the Foreign Ministry is not aware, economic 
diplomacy cannot be conducted in a vacuum, economic 
diplomacy is not a one-way street and the economy is 
linked to the political and the governance realms. Is it 
sound or sensible economic diplomacy to kick Sri 
Lanka’s long-standing development partner, Japan, which 
the previous speaker spoke highly of, in its face by 
cancelling the Light Rail Transit project with JICA 
funding? Does the Government expect Japanese investors 
to invest in this country in this backdrop? We understand 
that our Embassy staff met with the new Head of JICA in 
Tokyo this week. And what had he said? He had said that 
Sri Lanka is losing its credibility among Japanese 
officials, business and industry leaders and that it will 
lead to many disadvantages in the medium to long-term. 
That is what he had said.  By the way, has the American 
gentleman from California still not taken up position as 
Colombo’s Ambassador to Tokyo?  

One of the Government’s key development platforms 
is Colombo Port City and the proposed International 
Financial City therein. As a person who was involved in 
preparing the  legal and financial incentive framework for 
the Port City Special Economic Zone and as the 
Chairman of the Steering Committee during the last year 
of the previous Government, I know it is absolutely 
essential for Sri Lanka to be above board on money 
laundering allegations to attract the right kind of investor. 
I am sure the Government remembers that Sri Lanka was 
placed in the blacklist of the Financial Action Task Force 
in 2011 and categorized as a dangerous country in 2012. 
A lot of  people do  not know this. Most people do not 
know that it was finally in 2016 and 2017, through the 
hard work by the Central Bank, the Ministry of Finance 
and the Foreign Ministry that Sri Lanka managed to be 
recognized as a cooperating State to be placed on the a 
grey list and work its way out of the grey list in 2019.  
Following the lead of the FATF, the European 
Commission also placed Sri Lanka on the blacklist at the 
time.  

Through diligent work, Sri Lanka enhanced its Anti-
Money Laundering and Counter-Financing of Terrorism 
Standards to improve compliance and elevate Sri Lanka’s 
standing to get Sri Lanka out of the EU Blacklist. That 
too, Hon. Minister, is economic diplomacy and that kind 
of work requires hard, painstaking, diligent and honest 
work. Throwing words around, cutting deals or issuing 
press releases threatening or criticizing international 
institutions and demonizing certain countries will not 
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*  පුසනතකාලනේ තබා ඇත. 
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help Sri Lanka become a hub for anything. That will not 
get Sri Lanka anywhere except isolate our country on the 
international stage, reducing its stature and weakening the 
country’s economy.  

The Government’s present action, particularly 
providing the opportunity for racketeers to bring,  I quote 
the words used in the Hon. Prime Minister's Budget 
Speech,  “funds hidden locally and internationally" by 
paying just 1 per cent tax on the entire booty risks Sri 
Lanka being placed on a grey or blacklist once again, 
eroding the credibility of Sri Lanka’s banking and 
financial system. That will put an end to the planned 
Financial City.  

On a separate matter, take the ongoing fraud case of 
Sri Lanka’s former Ambassador to the United States, Mr. 
Jaliya Wickramasuriya, where the Government has 
informed the US Government that he cannot be 
investigated for allegations of money laundering and 
continued to enjoy diplomatic immunity. But "The 
Sunday Times" last week on its front page stated that the 
US had dismissed the immunity reinstated by the new 
Government. Does the Foreign Ministry expect that this 
kind of conduct will create confidence in investors or 
lending agencies? Is this what the Foreign Ministry calls 
sound economic diplomacy? Economic diplomacy, Sir,  
will fail if we demonize certain countries and 
international organizations, as I said before, in the eyes of 
the Sri Lankan public and lie to the Sri Lankan public 
about the motivations of some countries and international 
organizations just to win their votes. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු ම්තත්රීතුමනි, ඔබතුමාට තලත විනාඩි 2   ාලයක් 

තිශබනලා.  
 

ගු (යචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා ෙහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

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

Okay. Thank you.   

This is what the SLPP did, sadly aided and abetted by 
some senior Foreign Service officials, in respect of Sri 
Lanka’s relations with the US MCC Compact. This is 
what they did with respect to the East Container Terminal 
Agreement involving India and Japan as well. It was the 
same with the Light Rail Transit project with Japan. 
Sadly, the Government and the people have trapped 
themselves now in a bind.  

Who are the losers in the long run? The people of this 
country, both present and future generations. Why is the 
Government so afraid of working with democratic nations 
and international organizations that call for measures that 
will help Sri Lanka establish credentials to attract sound 
investment and enhance trade? Does the Government not 
know that global standards of free trade and a fair 
investment climate will benefit business and help attract 
credible and high-quality investments into the country? 
The talks about “Vistas of Prosperity and Splendour” 
mention the development of a strong trade relationship 
with Asian countries. But obviously, these are only just 

words because the Sri Lanka - Singapore FTA remains 
unimplemented, while key economies have conducted, 
like I said, Regional Comprehensive Economic 
Partnership Agreements.  

Since I am running out of time, I must say that this 
kind of talk and action that do not match their words 
make observers wonder whether for the Government, 
"Asia" means just China and the "world" also means just 
China and China alone. For a moment, I am not 
devaluing the partnership with China. China has been and 
will continue to be an important partner in our future. Just 
a bit of history, Sir, in fact, it was during the period of 
Dudley Senanayake that the Ceylon-China Trade 
Agreement, better known as the Rubber-Rice Pact, was 
signed in 1952 to overcome the severe impact of crashing 
commodity prices. As the Hon. Lakshman Kiriella 
mentioned this morning, it was China who came to our 
aid and negotiated the exchange of rice for rubber when 
the US did not agree to our request to grant us a UD 
Dollars 50 million loan.  

Sir, parroting the words “friendship with all, enmity 
with none” is not enough; saying that we are following 
the "Kalyana Mithra" policy is not enough. Actions must 
prove it. We must engage with the world. We must 
leverage on our comparative advantages. Trade is good, 
not evil. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු ම්තත්රීතුමා, ඔබතුමාට ලබා දු්ත  ාලය අලස්ත.  
 

ගු (යචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා ෙහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

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

Sir, please give me two more minutes. I will finish.  

In fact, our success depends on how best we utilize 
our hugely important geographic location. Sir, I am going 
to skip some sections of my speech, which I would like 
table*. But finally,  I want to mention one impor tant 
point.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු ම්තත්රීතුමා, ඔබතුමාට ලබා දු්ත  ාලය අලස්ත.  
 

ගු (යචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා ෙහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

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

Sir, please give me one more minute.  

If anyone in the Foreign Ministry or the Government 
cared to read the Geneva Resolution carefully, what we 
spoke about earlier this morning, they would have 
understood that what the was Government committed to 
do in October, 2015 was exactly that, to set up domestic 
mechanisms.  
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The Hon. Minister spoke about what he was planning 
to do. I hope, he will continue to do what he proposed 
here and what he has promised to the international 
community and not take us back to the pre-2015 era. 

Anyway, Sir, in conclusion, I appreciate the efforts 
taken by Foreign Ministry to repatriate our citizens stuck 
overseas due to the pandemic. But, I urge the Hon. 
Minister to pay special attention to the tens of thousands 
of our poor labourers stranded in the Middle East. 

I wish the Hon. Minister and the State Minister well. 
As a responsible Opposition, we remain ready to help. 
Thank you very much.  
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු සුශර්්ත රාඝල්ත ම්තත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 5  

 ාලයක් තිශබනලා. 

 

[අ.භා. 2.40] 
 

ගු (යචාර්ය) සුනර්න්  රාඝවන් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுரரன் ரொகவன்) 

(The Hon.(Dr.) Suren Raghavan)  

මූලාසනාූපඪ ැරු ම්තත්රීතුමනි, මා නල යකු බල ඔබ 

සියුශදානාම දා්තනලා. ඒ නිසා ශම්  ාරණාල නටලත මතක්  ළ 

යුතුික. ශම් ැරු සභාලට තිශබන අති ය ශැෞරලශය්ත මා ශම් 

 ාරණය කිය්තශ්ත. අපට ලඩා ුදුවකුරා ගිය ශජයෂථඨ අය  රන 

ශම් අසාධ්ාරණය එනම් අශේ  ාලය අරශැන අපට  ාා 

 ර්තනට තිශබන  ාලය අහිමි කිරීම පිළිබඳල මීට ලඩා- We 

need a collective agreement. However, our times are being 

taken to talk about various issues. - [Interruption.] So, I will 

continue only if you do not disturb me.  

 

ගු (යචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා ෙහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

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

Sir, I rise to a point of order.  

මූලාසනාූපඪ ැරු ම්තත්රීතුමනි, අපි එතුමාශේ  ාලය ැතශත 
නටහට. අපි ැතශත විපක්ෂශේ  ාලය. එතුමාට ආණ්ඩුශල්ත 
 ාලය ශදා්තශ්ත නටති එ  අශේ ප්ර ථනයක් ශනොශලික.  

 

ගු (යචාර්ය) සුනර්න්  රාඝවන් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுரரன் ரொகவன்) 

(The Hon.(Dr.) Suren Raghavan)  
I am not referring to the Professor from Missouri 

University. There were so many contradictions in his 
speech, which we can debate later. That is a different 

issue.  

අපශේ  75ලන අය ලටය පිළිබඳ විලාදා  රන ශම් ශමොශහොශත  
විශේ   ටයුතු අමාතයාං ශේ ලටය ශීර්ෂය පිළිබඳ විලාදායට 
සම්බ්තධ් ශල්තශ්ත ඉතාම සතුටි්ත. එම සතුට තලත ලටඩි 
ශල්තශ්ත ලසර 40  පමණ  ාලයක් පාර්ිශම්්තතුශේ සිට ශමරට 
සථෛලරීභාලය ශලනුශලනුත, ශේ ශේ අභිමානය ශලනුශලනුත 
ශනොසටලී ශසේලය  රන සටබෑ ශේ ශප්රේමියකු ලන, ශමශතක් කිසිදු 
ැනශේ  ටළලක් නටතුල තම සරල හා ශැෞරලා්තවිත ජීවිතය ැත 
 රන ැරු දිශ්තෂථ ගුණලර්ධ්න සමතිතුමාශේ අමාතයාං ය 

යටශතම ශම්  විලාදාය  ර්තනට පුළුල්තවීම  නිසාය. 

මූලාසනාූපඪ ැරු ම්තත්රීතුමනි, අපි ශභෞමි  ශලෝ ශේ ඉතා 
කුඩා රාජයයකි. අපශේ ආර්ික ය අභිශයෝැයට ලක් වී සත. 
ආර්ික ශය්ත හා ප්රමාණශය්ත කුඩා වුලදා, අපි මානල 
ශිෂථටාමාරයට  ර සති දාාය තලය අති්ත ශලෝ ශේ ඉතා ප්රබල 
රටක් බල විපක්ෂශේ අය පලා පිළිැත යුතු  ාරණයකි. අශේ රට 
අඛ්ණ්ඩ ිඛිත ඉතිහාසයක් ශම්තම සුවිශ ේෂ සංසථ ෘති  
දාටනුමකි්ත ශහබි ශේ යකි. ශමයට ශහේතුල ල්තශ්ත එක් අතකි්ත 
ශසේදා මාලත හරහා අපට ැලා ආ චීන සංසථ ෘතිය හා එහි 
දාාර් නයික. තලත අතකි්ත ග්රී , ශරෝම සම්ප්රදාාය ශම්තම මාන ය 
-ශ ෞටිලය-, මහාවීර සම්ප්රදාාය ශම්තම නිල්ත මෙ ශප්ත වූ 
ශැෞතම බුදු්තලහ්තශසේ  බිහිවූ  භාරත ශේ ශය්ත අපට හිමිවූ මහා 
ආඛ්යානලි්ත ශපෝෂණය වූ ශේ යක් නිසාමය. ඉතිහාසය 
පමණක් අශේ ලර්තමාන අභිශයෝැ ජය ැ්තනට අපට ප්රමාණලත 
මදි. ප ථමාත යුදා සමාජය ප්රතිසංසථ රණය කිරීමට අපට බල ර 
සති ශමොශහොත දී, විශේ  ප්රතිපතති අපට හිමිවිය යුතශත, 
සට සිය යුතශත සිංහල, ශදාමළ, ුදසථිම්, මටශ්, ලටදි යන ශ්රී 
ලාංකි  අනනයතාලකි්ත යුතු සමසථත ජනයාශැ්ත සටරසුණු 
ශනොබටඳුණු, ශනොශබදුණු,  ාටලත කිසිදාාලත  ඩ්තනට බටරි 
ඒකීය ශ්රී ලං ාලක් තුළ උරුම රුල්ත, සම උරුම රුල්ත 
හටටියට ජීලතවීශම් අිකතිය තිශබන ප්රතිපතතියක් මත ය.  

Mr. Presiding Member, we live in a very connected, 
inter-dependent world, some say. But, COVID-19 has 
shown us that States are on their own when it comes to 
the challenge at the end of the day. It is, therefore, 
important for us to build a homegrown, our own organic 
policy towards foreign affairs. It makes me to say that Sri 
Lanka, being a small State, needs a smart foreign policy 
framework. This smartness should be seen in our 
security, our economic diplomacy, our culture and in 
knowledge exchange. Why a small State like Sri Lanka 
should be a smart State is based on two key factors: one 
is, structural and long-term and the other is, short-term 
and conjunctional. The most obvious reason for such a 
call is the misplaced foreign policies of the previous 
regime that gave away the sovereignty and the 
independency of my motherland unconditionally, at 
times. Such overtly "satisfying the Western" policies 
seriously compromised, insecuritized and infringed on 
our sovereignty. We have to move away from that 

framework. - [Interruption.] Let me finish this, Sir. We 

can debate this later. We have to move forward with a 
more sophisticated, systematic approach in our foreign 

policies. - [Interruption.] Yes, I corrected some of the 

mistakes you made. I went to Geneva in 2019 and fought 
against the 2015 Resolution. I corrected some of the 

things that you did. - [Interruption.] Exactly. Because it 

was against the Tamil people, it was against Sri Lanka 
and it was against the Sinhalese people, that I -   

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු ම්තත්රීතුමනි, ඔබතුමාට තලත ලටඩිපුර විනාඩි තුන  

 ාලයක් ආණ්ඩු පක්ෂශය්ත ලටශබනලා. 

 
ගු (යචාර්ය) සුනර්න්  රාඝවන් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுரரன் ரொகவன்) 

(The Hon.(Dr.) Suren Raghavan)  

Thank you, Sir.  
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We have to move forward with a more sophisticated, 
systematic approach in our foreign policies, first, with our 
immediate neighbour India and then, with our neighbour 
China. Politically, clearly it will be Sri Lanka first, the 
neighbours, next and with the rest, we need to live and 
move forward.   

Our 157 foreign Missions, High Commissions, 
Embassies and Consulates have the ability to become 
promoters of Sri Lanka for diversified investments, 
tourism and cultural exchange. This economic diplomacy 
strategically needs to be persuaded with vigour and 
commitment. I would even suggest that we should give 
investment targets to each of our Missions so that they 
can promote Sri Lanka as a destiny for investments. 
During the 29 years, the terrible separatist war did bring 
influence from ideologies and Western interests to my 
motherland and to all communities. Yes, we have to learn 
from our mistakes. But, such learnings necessarily must 
come up with an organic way of doing things; a 
homegrown solution is what we are looking at. To deepen 
our democracy, we should continue to have dialogues 
with our political aspirations. Therefore, I would invite 
the Representatives of Tamil nationalism - I will also 
contribute - to take realities into account and sit down to 
have our own mechanism, to find a Sri Lankan solution 
and not to run to Western corners where they have their 
own interests. And that divide-and-rule policy had been 
there for the last 200, 300 years played against the global 
south, as we very clearly know. 

Transitional justice cannot be merely a word used for 
the narrow ends of one party. It should go beyond 
transitional justice. Sir, we should talk about 
reconciliational justice; we should talk about distributive 
justice; we should talk about cultural and knowledge 
justice in this country so that my motherland will be 
healed, so that the Sinhalese, Tamils, our sisters and 
brothers can sit down and talk about our issues eye-to-eye 
without any foreign interpreters in between. Our aim 
should be not to allow foreign interventions to use us 
against each other. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු ම්තත්රීතුමනි, ඔබතුමාට තල විනාඩිය   ාලයක් 

තිශබනලා. 

 
ගු (යචාර්ය) සුනර්න්  රාඝවන් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுரரன் ரொகவன்) 

(The Hon.(Dr.) Suren Raghavan)  

Thank you.  

Instead, we can find a common ground so that we can 
sit down and talk with each other without arrogance, as 
the Hon. (Prof.) G.L. Peiris reminded us in the morning. 
Without arrogance from the West, without arrogance 
from our own mistakes and without talking about the 
unrealistic past, either side needs to sit down and talk so 
that our children and their children's children will live in 
one undivided and undividable Sri Lanka as proud 
citizens.   

The comparison between Sri Lanka and countries like 
Singapore needs to be stopped because anybody who 
knows about this country’s history will not do such 
mistakes. Singapore is a city State with a small history. 
We respect that country, but  comparing Singapore to Sri 
Lanka is a mistake that no Sri Lankan should make 
because our anthropology, our history and our culture are 
more complex than theirs.   

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු ම්තත්රීතුමා,  ාාල අලස්ත  ර්තන.  
 

ගු (යචාර්ය) සුනර්න්  රාඝවන් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுரரன் ரொகவன்) 

(The Hon.(Dr.) Suren Raghavan)  

Therefore, these foreign policy debates should be in 
that context.  

I am aware how some learned Hon. Members who are 
here are trying to use my speech and I am sure that by 
evening, this will be on diaspora media, that I am 
speaking against them. No, I am not speaking against any 
nation. I want to work towards a united Sri Lanka, a 
unitary Sri Lanka where the Sinhalese, Tamils,  Muslims 
and all of us can share and call ourselves proud Sri 
Lankans.  

Thank you, Sir. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු රවු ථ හකීම් ම්තත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 13   ාලයක් 

ලටශබනලා. 
 

[2.50 p.m.]  
 

ගු රවුෆන හකීම් ෙහතා  
(ைொண்புைிகு றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

Bismillahir Rahmanir Raheem.  

Mr. Presiding Member, I would like to begin with 
what the Hon. (Prof.) G.L. Peiris in his eloquent speech 
this morning referred to when it came to the UN Charter. 
The UN Charter, no doubt, talks about the equality of 
sovereign States. Similarly, the UN has recognized the 
Universal Declaration of Human Rights which recognizes 
the inherent dignity of the human being. So, individuals 
and their inherent rights also have got to be respected by 
sovereign States. Going by what the former Governor of 
the Northern Province who spoke just before me said, the 
cultural rights of the people too have got to be recognized 
and respected by individual sovereign States.  

Our Constitution lays down that the sovereignty is in 
the people. It is not just a matter of vesting the 
sovereignty in the people, but it is in the people 
themselves; nobody needs to vest it in the people. And 
sovereignty includes Executive power, Legislative power, 
Judicial power and also franchise and fundamental rights. 
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This is what our Constitution states. So, when it comes to 
the fundamental rights, there again I go back to the 
Universal Declaration of Human Rights and the way in 
which the ICCPR - International  Covenant on Civil and 
Political Rights - describes the dignity of individuals. 
Now, in this regard, I would like to interestingly refer to a 
news item that appeared way back in 2012. “The Sunday 
Times” political column published an imaginary  incident 
to  draw attention to the state of affairs in the then 
Government.  In that process, they brought me also into 
some ridicule.  

The imaginary incident they referred to goes like this. 
“At the maritime security conference held in Galle, Mr. 
Hakeem, the Minister of Justice was seated at the same 
table where another VIP calling himself the "Minister of 
Maritime Security" from Switzerland was seated. 
Somewhat perplexed, Mr. Hakeem inquired from the 
guest, 'How come you have a Ministry for Maritime 
Security in Switzerland which is a landlocked country?' 
The guest, thereafter rethought and said, 'Mr. Hakeem, 
you better explain how, how come you could be a 
Minister of Justice in a country without any justice?' " 
Though it was a joke at my expense, the moral of the 
story is certainly relevant to the current times too.  - 
[Interruption.]  I have also gone to Geneva in defence of 
the regime who is now sitting in the seats of power at the 
time when I was the Minister of Justice and even to date, 
people like the Hon. Sumanthiran and others keep 
criticizing me for having done my duty then as the 
Minister of Justice.   

Sir, then I would like to refer to another matter. I am 
talking of the dignity of the living. The question of the 
dignity of the dead is a matter of contention. I have, in 
fact, interjected in this regard when the Hon. Minister of 
Foreign spoke and referred to the Organization of Islamic 
Cooperation in this House two days ago. All the Resident 
Ambassadors representing those countries here appealed 
to His Excellency the President to reconsider the 
"cremation only" policy regarding the COVID -19 
victims. That request has so far not been acceded to. A 
few days ago, the UN Resident Representative also 
referred to this incident and appealed to reconsider that in 
the light of the fact that the WHO has very clearly 
permitted both options of burial and cremation.  In this 
regard, it is very important for me to say this. Continuing 
with the "cremation only" policy has traumatized a 
section of this nation. That is not simply a denial of their 
fundamental right to be treated with dignity, but also it 
goes to endanger communal harmony. We have kept on 
urging the Government to revise this draconian Gazette 
which is patently discriminatory given the fact that the 
decision is not based on reliable evidence and supported 
by any plausible scientific reason.  

Sir, I would also like to refer here to a forensic 
pathologist attached to the Minister of Health. He goes to 
the extent of telling the BBC that he fears that a COVID-
19 victim and his body could be used as a biological 
weapon. I do not know how he has come to this 
preposterous decision on us, the Muslims in this country 

converting a COVID - 19 dead into a biological weapon. 
You must understand that to convert the COVID virus 
into a biological weapon, you must at least have a 
Biological Safety Level 3 lab, which is only available at 
the MRI and in two universities. How can that be falling 
into the hands of Muslims in this country to create a 
biological weapon out of a COVID - 19 dead? This is 
how preposterously racist attitudes are shown by some of 
the so-called men who are urging and criticizing the 
people who are asking for their legitimate right to give 
the dead at least their dignity, to be buried with dignity. 
We are fraught with all kinds of ghosts and bogeymen 
who are posing as experts. Is this the way in which this 
Government is treating this hapless Muslims in this 
country?  

We have always been asking for this with utmost 
respect and pleading with this Government to reconsider 
this draconian Gazette which has to be revised in the light 
of scientific evidence.  

Yesterday, the WHO has very clearly said that while 
swimming in a swimming pool, a COVID-19-affected 
person cannot transmit the disease through water. That, 
again, has been  proved yesterday through a circular by 
the World Health Organization. This being the case and 
since our friends of the Organization of Islamic 
Cooperation, the Amnesty International, the European 
Union and various other international organizations have 
also made this fervant plea, I once again very respectfully 
urge that you consider this.  

Sir, let me also come to the other issue of the ICCPR 
Act. The ICCPR Act talks about hate speech and has 
provided a provision through which you can punish those 
people who engage in hate speech. Now, what is 
happening in this country? That particular provision is 
being used in breach, I would say, to punish innocent 
people who make a post on the social media. This  
morning, the Hon. (Dr.) (Ms.) Harini Amarasuriya, on 
behalf of the JVP, spoke about the case of Ramzy Razik, 
an innocent journalist who had been held under custody 
under the ICCPR Act for several months. It so happened 
there was a young progressive Sinhala short story writer 
too, having written a short story, was kept in prison for 
several days because his right to express his opinion 
freely has been curtailed by the very provision which we 
brought in to curtail hate speech in this country. I cannot 
understand how, when it hurts the people in power, they 
are using this for their own parochial purpose than to use 
it for the right purpose to stop hate speech in this country.  

Sir, these are the issues I thought that I should refer 
to, but since I have a little more time, let me also  refer to 
a comment made my good Friend, the  Hon. (Dr.) Harsha 
de Silva about our High Commissioner designate to New 
Delhi, my good friend, Mr. Milinda Moragoda. I beg to 
disagree with the Hon. (Dr.) Harsha de Silva. Mr. 
Milinda Moragoda, yes, is, in fact, behind the Pathfinder 
Foundation which has done yeomen service and good 
work as a think tank in this country. They organized the 
Pathfinder Indian Ocean Security Conference 2020 
recently, through, of course, a virtual conference. Our 
new Foreign Secretary happens to be an Admiral, but  I 
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am sure that he does not have the luxury of engaging in 
gunboat diplomacy because we are not a military power 
to be engaged in gunboat diplomacy. I must say our 
Foreign Secretary is a very articulate person; he has 
participated in so many conferences abroad. Be that as it 
may, what is important is to have people like Mr. Milinda 
Moragoda because I have had the pleasure of serving with 
him in the team which negotiated with the LTTE on 
behalf of the Government. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු ම්තත්රීතුමනි, ඔබතුමාට තල විනාඩි ශදා    ාලයක් 

තිශබනලා.  

 

ගු රවුෆන හකීම් ෙහතා  
(ைொண்புைிகு றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

Okay. 

I have had the pleasure of serving with Hon. (Prof.) 
G.L. Peiris and Mr. Milinda Moragoda in negotiating with 
the LTTE in the six rounds of Peace Talks and we found 
Mr. Moragoda's experience, ability and negotiation skills 
were so useful for this country. He is somebody who has 
immense experience in dealing with multilateral agencies 
and donor countries with his international connections. I 
am sure the position in New Delhi is a very important 
position. We have never had Foreign Service officers 
serving in New Delhi; we have had political appointees in 
the past as well. Of course, what happened to our Foreign 
Service Officer and very esteemed gentleman who served 
in Delhi, Mr. Prasad Kariyawasam? When he came back, 
he joined the Speaker’s Office and unfortunately, these 
very people in the Government started criticizing him.  

Such a good officer who had an unblemished record, a 
wonderful officer, came in for criticism. So, let us not 
throw brickbats at people just to suit our convenience as 
and when people are taking up positions. Of course, the 
Speaker’s Office is a neutral office. In that office, having 
somebody like Prasad Kariyawasam serving is a good 
thing for the entire Parliament. But, unfortunately, they 
looked at it through partisan eyes. And similarly, I would 
ask that Mr. Milinda Moragoda’s appointment also be not 
criticized because he is somebody who has immense 
knowledge. At the time when we dealt with the LTTE, it 
was important for us. Though Delhi was not directly 
involved, all the other capitals were involved.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු ම්තත්රීතුමා, නියමිත  ාලය අලසානික.  ාාල අලස්ත 

 ර්තන.  
 

ගු රවුෆන හකීම් ෙහතා  
(ைொண்புைிகு றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

Okay.  

We had Washington, Brussels, Oslo and Tokyo 
involved actively on behalf of the international 

community. Those were well coordinated discussions 
with the LTTE though the LTTE was very intransigent 
and finally paid the price. That being the case, I would 
say, Mr. Milinda Moragoda’s appointment was a good 
one, a correct one though there were some people even 
on the side of the Government, those who supported the 
Government, criticizing his appointment because they did 
not think that he was going to favour their ideology. This 
is not a position to favour somebody’s ideology or 
somebody else’s ideology, but to work for the benefit of 
the nation.  

Saying that, I thank you, Sir.  
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ැරු හර්ෂණ රාජ රුණා ම්තත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 8  

 ාලයක් තිශබනලා. 

 

[අ.භා. 3.04]   

 

ගු හර්ෂණ රාජකුණා ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ஹர்ஷன ரொஜகருணொ) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

මූලාසනාූපඪ ැරු ම්තත්රීතුමනි, ලර්ෂය   ාලයක් තිසථශසේ ශම් 

රජය ශම් රශේ ලටදාැත අමාතයාං  ශදා    ටයුතු ශමශහයලන 

ආ ාරය දාටක් ාම අපට හිශතනලා, නටලතත 2015ට  ි්ත 

තිබුණු යුැයටදා අපි ශම් ැම්ත  ර්තශ්ත කියලා. ජනමාධ්ය 

අමාතයාං ය ැටන  ාා  රන ශම් ශලලාශේ අපට සිහිපත 

ශලනලා, 2015ට  ි්ත මාධ්යශේදී්තට සටලකුශේ ශ ොශහොමදා  

කියලා. මාධ්යශේදී්තට යම් යම් බලපෑම්  රලා, ඔවු්ත ශම් රටි්ත 

පිටල යන තතතලයට පත  ශළේ  වුදා? ඒ  ාලශේ මාධ්ය 

ආයතනලලට තර්ජන  රපු හටටි, බලපෑම්  ළ හටටි අපට මත ික, 

මූලාසනාූපඪ ැරු ම්තත්රීතුමනි.  

ශම් ශලනශ ොට සමාජ මාධ්ය ක්රියා ාරි්තශැ්ත ප්ර ථන 

 ර්තන පට්ත අරශැන තිශබනලා. ඒ ශබොශහෝ ශදාශනකුශේ නම් 

මට කිය්තන පුළුල්ත. අ්තතිමටම ධ්නුෂථ  රාමනාය  මහතාශැ්ත 

ප්ර ථන  ර තිශබනලා. සමාජ මාධ්ය ක්රියා ාරි්ත  CID එ ට 

රැශැන ශැොසථ යම් යම් ප්ර ථන කිරීම්  රලා, ඔවු්තට යම් බලපෑමක් 

සිදු  රන ආ ාරය ශම් ලනවිට  දාකි්තන ලටශබනලා.  ඒ ලාශේම 

ශම් සමාජ මාධ්යලල යම් පාලනයක් සිදු  රනලා කියලා ශම් 

ශලනශ ොට අපට දාටනැ්තන ලටබී තිශබනලා. සමාජ මාධ්ය 

පාලනය කිරීමක් සිදු විය යුතුික කියන මතශේ මම ඉ්තනලා. 

නුදත, ආණ්ඩුලට විරුේධ් සමාජ මාධ්ය විතරක් පාලනය  රිකදා 

කියන බිය අපට තිශබනලා. ඒ, ශම් ආණ්ඩුශේ ශපර ලටරදි  නිසාික. 

2015ට  ි්ත තිබුණු ආණ්ඩුල ශම්ලා පාලනය  ශළේ ශමොන 

ආ ාරයටදා කියලා අපි දා්තනලා. ඒ නිසා, අදා සිේධ් ලන ශේල් 

ැටනත සාධ්ාරණ බියක්, සාධ්ාරණ සට යක් අපට සති ශලනලා. 

ආණ්ඩුලට හිෛතීය සමාජ මාධ්යලලට ඕනෑ විධියට ඕනෑම 

ප්ර ා යක් විරුේධ් පක්ෂශේ අපට අලාසිදාාය  ලන අයුරි්ත 

 ර්තන  ඉඩ දීලා, ආණ් ඩුල ශදාබිඩි පිළිශලතක් අනුැමනය  රිකදා 

කියන සට ය අපට තිශබනලා.  

අපි අදා විශේ   ටයුතු අමාතයාං ශේ ලටය ශීර්ෂය ැටනත 

 ාා  රනලා.  2015ට  ි්ත අපට ජාතය්තතරශේ ශමොන ලාශේ 

තතතලයක්දා තිබුශණ්? GSP Plus සහනාධ්ාරය අපට නටති වුණා. 

යුශරෝපීය සංවිධ්ානශය්ත මතසය අපනයනයට තහංචියක් දාමා 

තිබුණා. අශේ අ්ලපු රට ලන ඉ්තදියාලත අපට විරුේධ්ල ඡ්තදාය 

469 470 



පාර්ිශම්්තතුල 

දු්තනා.  ඒ ලාශේ,  ජාතය්තතර ල ශය්ත අශේ රට ශ ෝත වුණු 

යුැයක් තිබුණා. ශම් යුැය නටලතත සති ශලිකදා? ආර්ික ය යම් 

ආ ාරය ට පාලනය  ර්තන, විශ ේෂශය්තම රුපියශ් අැය යම් 

ආ ාරය ට පාලනය  ර්තන ශම් ලන විට යම් යම්  තීරණ 

අරශැන තිශබනලා. ශම් ශලනශ ොට ආනයන පාලනය  රලා 

තිශබනලා. දාට්ත යුශරෝපීය සංවිධ්ානය අනතුරු සෙවීමක්  රනලා. 

ඒ අය අහනලා ආනයන පාලනය කිරීම සාධ්ාරණ දා කියලා. 

විශ ේෂශය්තම, World Trade Organization එ ත එක්  අපි 

ගිවිසුම් අතස්ත  ර තිශබනලා. එතශ ොට ඒ  පාර් ථවීය 

ැනුශදානුලක් විතරක් සිදු  ර්තන පුළුල්තදා? ශම් ආනයන නතර 

කිරීම තුළි්ත ආර්ික  ල ශය්ත යුශරෝපය ට එශහම නටතනම් 

ශලනත රටලලට අප  රන අපනයනලලට යම් බලපෑමක් සිදු 

ශලිකදා? නටලතත අපට GSP Plus සහනාධ්ාරය නටති ශලිකදා?  GSP 

Plus සහනාධ්ාරය ලාශේ සහනාධ්ාරයක් ලබා ැ්තනශ ොට 

විශ ේෂශය්ත රශේ ප්රජාත්තත්රලාදාය ශ ශරහි වි ාල ල ශය්ත 

අලධ්ානය ශයොුද  රනලා. එතශ ොට විසි ලන ආණ්ඩුක්රම 

ලයලසථාා සංශ ෝධ්නයත එක්  GSP Plus සහනාධ්ාරය නටලත 

අපට අහිමි වීශම් අලසථාාලක් ශබොශහෝ දුරට සති ශල්තන පුළුල්ත. 

විසි ලන ආණ්ඩුක්රම ලයලසථාා සංශ ෝධ්නය ප්රජාත්තත්රලාදී රාුදල  

ශ රුණු සාර්ා  සංශ ෝධ්නයක් හටටියට අපි දාකි්තශ්ත නටහට. 

අපට සථලාධීන ශ ොමිෂ්ත සභාලල සථලාධීනතලය පිළිබඳ ැටටුලක් 

සතතටම ශම් ලන විට තිශබනලා. සථලාධීන ශ ොමිෂ්ත සභාලලට 

සාමාජි ය්ත පත කිරීම දිහා බලනශ ොට යම් යම් ැටටු සහැත 

තතතලයක් තිශබනලා. ඒ විතරක් ශනොශලික. ආණ්ඩුක්රම ලයලසථාා 

සභාශේ බලය නටති  රලා පාර්ිශම්්තතු සභාල කියලා නමට 

පලතින සභාලක් සති  රලා තිශබනලා. ඒ ට තී්තදු ැටනීශම් 

හටකියාලක් නටහට. අ්තන ඒ ලාශේ ශහේතු  නිසා රශේ 

ප්රජාත්තත්රලාදායට  හානියක් සති ශල්තන පුළුල්ත. එත ශ ොට 

ජාතය්තතරය අපි දිහා ශ ොශහොම බලිකදා?  "අපට ඕනෑ හටටියට 

තමික අපි ශම් රට පාලනය  ර්තශ්ත. සිංහල-ශබෞේධ් අපි  ාටලත 

නටශම්තශ්ත නටහට." කියලා සමහර අයට කිය්තන ශ්සිික. නුදත 

ශම් යාාර්ාය අපි ශතරුම් ැ්තන ඕනෑ. අපි ශලෝ යත සමෙ 

ැනුශදානු  රන රටක්. අපි ශලන කිසිම රටක් සමෙ 

සම්බ්තධ්තාලක් සති  ර ැ්තශ්ත නටතුල, ැනුශදානු ශනො ර 

ඉ්තනලා කියලා කිය්තන බටහට. අපි අපනයනශය්ත යටශපනලා. 

අපි ආනයනය  රනලා. එතශ ොට  අපට ශලෝ යත සමෙ 

ැනුශදානු සිදු  ර්තන ශලනලා. අශේ රශේ පාලනය, අශේ රශේ 

ප්රජාත්තත්රලාදාය, අශේ රශේ සථලාධීන ශ ොමිෂ්ත සභාලල  

සථලාධීනතලය,  අධි රණශේ සථලාධීනතලය සතුළු ශම්  ාරණා 

සිය්ශල්ත ශම් ශ ටි  ාලය තුළ අශේ රශේ ප්රතිූපපය විනා  

වීමක්, අඩු වීමක් ශප්තලනලා. 2015ට  ි්ත තිූ තතතලය යළිත 

සති වීශම් ැමන  ආරම්භයක් දාට්ත සති ශලලා තිශබනලා කියලා 

අපට ශපශනනලා. 2015ට  ි්ත  මාධ්යශේදී්තට සති වුණු 

තතතලය යළි සති කිරීමට  ටයුතු   ර්තන එපා කියලා අපි 

ඉ්ලීමක්  රනලා.  

අශේ දාක්ෂ අමාතයලරු කිහිපශදාශනක්ම ඉ්තනලා. අශේ 

 ාලශේ -යහ පාලන ආණ්ඩුල  ාලශේ- ජාතය්තතරයත සමෙ 

ැනුශදානු  රපු ආ ාරයට ප්රතිූපපය බිඳ ැ්තශ්ත නටතිල ශම් ැමන 

ඉදිරියට ශැන ය්තන  ටයුතු  ර්තන කියා විශේ  

අමාතයාං ශය්ත ඉ්ලා සිටිනලා. ශබොශහොම සථතුතිික.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු ැාමිණී ලශ්ශබොඩ ම්තත්රීතුමා, ඔබතුමාට මිනිතතු 5  

 ාලයක් තිශබනලා. 

[අ.භා. 3.12]  

 

ගු ගාමිණී වනල්නබොඩ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு கொைினி வரலதபொட)  

(The Hon. Gamini Waleboda)  

මූලාසනාූපඪ ැරු ම්තත්රීතුමනි, හටතතෑපසථලන අය ලටය 

ශ්ඛ්නශේ විශේ  අමාතයාං ය ශක්්තද්ර  ර ැනිමි්ත පලතලන 

විලාදාශේදී  රුණු කිහිපයක් ප්ර ා  කිරීමට අලසථාාල ලටබීම 

පිළිබඳල මම සතුටට පත ශලනලා. සතත ල ශය්තම 

පාර්ිශම්්තතුශේ නි ටළට් ශේ පාලනය  නිරත වී සිටින  ැරු 

දිශ්තෂථ ගුණලර්ධ්න සමතිතුමා ශජයෂථඨතම අමාතයලරශයක්. 

එතුමාශේ නිහතමානි ම, පරිණතභාලය සටලකි්ලට ැතතාම 

එතුමා යටශත පලතින විශේ  අමාතයාං ශේ ලටය ශීර්ෂ සා ච්ඡා 

ලන ශම් අලසථාාශේ ලමන සථල්පයක් ප්ර ා   ර්තනට ලටබීම  

මම ආඩම්බරයක්ශ ොට සල නලා.  

විශේ  අමාතයාං ශේ, “ශලොල සියු රටල් සමෙ මිත්රශීි 

සම්බ්තධ්තා පලතලා ැනිමි්ත, ජාතය්තතර ප්රජාල තුළ ලැකීම් 

දාරන රටක් බලට පතවීම” කියන ශතමාල ශපරදාටරි  රශැන, 

අතිැරු ජනාධිපති ශැෝඨාභය රාජපක්ෂ මටතිතුමා විසි්ත රටට 

ඉදිරිපත  රලා, අනුමත  ර ැ්තනට ශයදුණු, "ශසෞභාැයශේ 

දාටක්ම" ප්රතිපතති ප්ර ා ශේ දාටක්ශලන ආ ාරයට, ජාති  

අල යතාලලට ප්රුදඛ්තාල  ලටශබන පරිදි විශේ  ප්රතිපතතිය 

ශමශහයලමි්ත, කිසිදු ආ ාරය  ශේ පාලන බල  ඳවුර ට ැටති 

ශනොශලමි්ත, ලර්තමාන ශලෝ  ආර්ික ය තුලනාතම ල 

අධ්යයනය  රමි්ත, ශලෝ  ආර්ික ශේ ප්රතිලාභ ශේශීය 

ආර්ික යට ශැන ඒම  සඳහා අප  ටයුතු  රනලා.  

ජාතය්තතර සම්බ්තධ්තා තුලනාතම ල අධ්යයනය  රමි්ත, 

ශනොබටන් ජාතියක් ශලස අඛ්ණ්ඩල  සිටිමි්ත  රශැන යන ශම් 

විශේ  ප්රතිපතතිය, නටතිනම් විශේ  සම්බ්තධ්තා තානාපති 

 ාර්යාල )7ක් හරහා පලතලන ශම් සම්බ්තධ්තාශේ තිශබන 

ැටඹුරුභාලය, පරිණතභාලය විසි්ත අනාැතශේ දී අශේ රට 

අශේක්ෂා  රන  තිරසර සංලර්ධ්නය අතපත  ර ැටනීශම් 

 ාර්යයට වි ාල දාාය තලයක් විශේ  අමාතයාං ශය්ත ලටශබික 

කියා අප වි ථලාස  රනලා.  

ශමම ැරු සභාශේදී  විපක්ෂය නිශයෝජනය  ළ ම්තත්රීලරු්ත 

 රුණු කිහිපයක් ප්ර ා   ළ බල අපි දාටක් ා. අශේ නීතිඥ 

මටතිතුශමක් ෛලදායලරශයකුශේ ප්ර ා  ඉදිරිපත  ළා. නීතිඥ 

මහතලරු තමික ෛලදාය උපශදාසථ ශදා්තශ්ත. නීතිඥ 

මහතලරු්තශැ්ත ෛලදාය උපශදාසථ ැටනීම නිසා තමික, හිටපු 

විපක්ෂශේ යහපාලන  ණ්ඩායමට ශැදාර ය්තන වුශණ් කියන 

එ , තලමත ඒ  ණ්ඩායම ශතරුම් ැතශත නටති එ  තමික 

අභාැය බලට පත ශලලා තිශබ්තශ්ත.  

පසුගිය දාලසථලල රජය අපකීර්තියට පත  රමි්ත මළ සිරුරු 

භූමදාානය කිරීම පිළිබඳ අසතය ප්ර ා යක්  ර තිබුණු බල අපි 

දාටක් ා. ඒ  රන ලදා අසතය ප්ර ා යට විරුේධ්ල අපි පටමිණි්ලක් 

දාාලා තිශබනලා. දාට්ත, ශම්  රුණ නීතිය ඉදිරිශේ විනි ථමයට ලක් 

ශලන  රුණක් බලට පතල තිශබනලා. ශම් ැරු සභාලට පටමිණ, 

භාෂාල ශලනසථ  රලා, ජාතය්තතර භාෂාශල්ත  ාා  රලා, 

ජාතය්තතරයට ශලනම පණිවුඩයක් යල්තන උතසාහ  ළාට එය 

ඉටු ශල්තශ්ත නටති බල අපි ශම් අලසථාාශේදී ප්ර ා   ර්තන 

ඕනෑ.  

 ි්ත  ාා  ළ ැරු ම්තත්රීතුමා කිේලා, ජිනීලා ශයෝජනාලලදී 

ඉ්තදියාලත අපට විරුේධ්ල ඡ්තදාය දු්තනා කියලා. ඉ්තදියාල 

ඡ්තදාය දු්තශ්ත, තුද්තනා්තශසේලා ගිහි්ත ඉ්ලපු නිසා ශ්ත. 

තුද්තනා්තශසේලා ගිහි්ත ජිනීලා ශයෝජනා පිළිශැන, ුදළු 
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ශලෝ යටම කිේලා එම ජිනීලා ශයෝජනාලලට අපට විරුේධ්ල 

ඡ්තදාය පාවිච්චි  ර්තන කියලා. එශහම විශේ  සමතිලරු හිටපු 

රාජයයක් තමික, අතිැරු ජනාධිපති ශැෝඨාභය රාජපක්ෂ මටතිතුමා 

විසි්ත අුත දාටක්මක් සහිතල පරිලර්තනය ට ලක්  රමි්ත 

ඉ්තශ්ත. ඒ ලාශේම, එතුමා ශහොඳ ප්ර ා යක්  ළා. ශමො ක්දා 

කිේශේ? එතුම්තලාට සට ික කිේලා, විසි ලන ආණ්ඩුක්රම ලයලසථාා 

සංශ ෝධ්නය නිසා නටලත GSP Plus නටති ශලික කියලා. ඒ 

කිය්තශ්ත ශමො ක්දා? GSP Plus නටති වුශණ්, එතුම්තලා අනුමත 

 ළ දාහනල ලන ආණ්ඩුක්රම ලයලසථාා සංශ ෝධ්නය නිසා දා කියා 

මම එතුම්තලාශැ්ත අහ්තන  ටමටතිික. ඒ කිය්තශ්ත පසුගිය 

ආණ්ඩුලට එතුම්තලා  කිේලාදා, දාහනල ලන ආණ්ඩුක්රම ලයලසථාා 

සංශ ෝධ්නය අනුමත  රලා, රාජපක්ෂලරු්තට නටලත ලං ාශේ 

ශේ පාලනය  ර්තන බටරි ශලන තතතලයක් උදාා  රලා ශදා්තන, 

එතශ ොට අපි ඔබතුම්තලාට GSP Plus ශදා්තනම් කියලා? ඒ 

නිසාදා තුද්තනා්තශසේලා දාහනල ලන ආණ්ඩුක්රම ලයලසථාාල 

සංශ ෝධ්නය  රලා, එහාට යලලා GSP Plus ැතශත කියලා, ශම් 

අලසථාාශේදී මම විපක්ෂශේ නඩශය්ත අහ්තන  ටමටතිික.  

මූලාසනාූපඪ ැරු ම්තත්රීතුමනි, ශම් කියන සමසථත තතතලයත 

අශේ රාජයය පිහිටලා තිශබන ලටදාැත භූශැෝලීය සථාානත 

සටලකි්ලට ැනිමි්ත, පිළිශයල  ළ විශේ  ප්රතිපතතියක් සහ 

ආර්ික  ප්රතිපතතියක් සහිත ප්රතිසංවිධ්ානය වූ විශේ  ශසේලයක් 

රටට අල ය ශසේලය ලබා ශදාමි්ත සිටින අලසථාාලක් තමික, ශම්. 

එයට ශහොඳම  ාරණාල තමික, ලං ාශේ ශමශතක්  ් තිබුණු 

ලාණිජ ශදාපාර්තශම්්තතුල විශේ  අමාතයාං ය යටතට පත කිරීම.  

ශමහි අරුදණ ශමො ක්දා? ශමහි අරුදණ තමික මූලාසනාූපඪ ැරු 

ම්තත්රීතුමනි, අපශේ තිබුණු රාජය තා්ත්රි භාලය, ශේ පාලනි  

රාජය තා්ත්රි භාලය, ආර්ික  රාජය තා්ත්රි භාලයක්  රා ශැන 

යෑම. ආර්ික  රාජය තා්ත්රි භාලය කිය්තශ්ත ශමො ක්දා? අදා 

රටල් අතර ශේ සීමා සමතික්රමණය ශලලා, ශේ සීමාලි්ත 

ඔබ්බට ගිහි්ත, ශලශළඳ ගිවිසුම් හරහා ආර්ික  ැනුශදානු හරහා 

ජාති  නිෂථපාදාන ුවලමාරු ශලමි්ත එකිශන ාශේ ආර්ික ය, 

එකිශන  ආර්ික   විසි්ත ශපෝෂණය  ර ැ්තනා ක්රමශේදායක් 

ශැොඩනටඟී තිශබනලා. ඒ ශැොඩනටඟිලා තිශබන ක්රමශේදාය තුළ, 

ලර්තමානශේ වි ාල අභිශයෝැයක් බලට පත වූ  ශ ොවිඩ් 

ලසංැතයත සටලකි්ලට ශැන ශේශීය ආර්ික යක්, ජාති  

ආර්ික යක්  ශැොඩනෙන ශ ොට, අපනයන අභිුදඛ් ආර්ික ය  

ඉතා වි ාල ලටඩ ශ ොටසක්  ර දීශම් ලැකීමක් ශම් කියන ආර්ික  

රාජය තා්ත්රි  නිලධ්ාරි්ත අතට පත ශලන බල අපි  ප්ර ා  

 ර්තන ඕනෑ.   

මූලාසනාූපඪ ැරු ම්තත්රීතුමනි, අපි දා්තනලා අපට වි ාල 

අපනයන ප්රමාණයක් තිශබන බල. අපට මටණික් සටලකි්ලට 

ැ්තන පුළුල්ත. එළලු ටි  සටලකි්ලට ැ්තන පුළුල්ත. ශම් 

කියන ආර්ික  ැනුශදානුලලට ඒ රටලල තිශබන අශේ තානාපති 

 ාර්යාල හරහා, ලාණිජ අං ය විලෘත  රලා ඒ අයට අශේ 

ප්රතිපතති හඳු්තලලා දීලා, ලෘතතීයභාලශය්ත නිපුණ -ලටඩි ලෘතතීය 

නිපුණතාලක් සහිත- රැකියා අලසථාා ශම් රටලි්ත ශසොයාශැන 

අශේ ශ්රම හුදදාාලට විශේශීය රැකියා ක්ශෂේත්රය තුළ රැකියා ලබා දීම 

සිදු  ළ යුතුික. අශේ ජාති  නිෂථපාදානශේ වි ාල ශ ොටසක් 

උසුලන ශනොශයකුත නිෂථපාදාන විවිධ්ාංගී රණය ශලලා  ර්මා්තත 

ප්රතිපතතිය හරහා අදා රට තුළ අතිරික්ත නිෂථපාදානයක් බිහි 

ශලනලා. ඒ අතිරික්ත නිෂථපාදානය ජාතය්තතර ශලශළඳ ශපොළ 

තුළට අරශැන ගිහි්ලා, ඒ රටලල ශලශළඳ ශපොළ ස සථ  ර 

ැටනීශම්  ාර්යය ආර්ික  රාජය තා්ත්රි  නිලධ්ාරි්තට 

පටලශරනලා. ඒ සඳහා දූරදාර්ශි ලටඩ පිළිශලළක් ඉදිරිපත  රලා, 

අල ය ප්රතිපාදාන ස සථ  රලා, නිලධ්ාරි්ත පුුවණු  රලා නිලටරැදි 

මාලත ට ඒ ශසේලය ශයොුද  රලා තිශබන බල අපි ප්ර ා   ර්තන 

 ටමටතිික. විපක්ෂය මටසිවිි නෙමි්ත, ජාතය්තතරයට  ාා 

 රමි්ත අපි අසාර්ා  රාජයයක් බලට පත ශලනලා කියලා ශම් 

ශැොඩනේතන හදාන ශබොරුලට රශේ ජනතාල අලනත ශල්තශ්ත 

නටති බලත, ඒ මඩ ප්රමාරයට අදා ලටිනා මක් නටති බලත තලම 

එතුම්තලාට ශතරුම් ැ්තන බටරි ශලලා තිශබනලා. අපි දාටක් ා, 

ශම් විලාදායට සම්බ්තධ් වුණු ම්තත්රීලරු්ත එ   ාරණයක් සපා 

 ර්තන හටදුලා. ඒ ශමො ක්දා? ඒ තමික ශම් අනුැමනය  රන 

විශේ  ප්රතිපතතිය ලටරැදිික කියන එ . ඒ  සම්පූර්ණශය්තම 

ශහළා දාකිනලා. ජනතාල අනුමත  රපු, ජාතය්තතරය තුළ 

ශනොබටන් විශේ  ප්රතිපතතියක් අනුැමනය  රමි්ත ශම්  රශැන 

යන ක්රියාලිය සාර්ා තලශය්ත සාර්ා තලයට පත ශේලා 

කියලා ප්රාර්ානා  රමි්ත, සමතිතුමාට සුබ පතමි්ත මම නිහඬ 

ශලනලා. ශබොශහොම  සථතුතිික.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The Hon. G.G. Ponnambalam. You have 12 minutes. 
 
[3.20 p.m.] 

 

ගු ජී.ජී. නපොන්නම්බලම් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ஜீ.ஜீ. தபொன்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

Hon. Presiding Member, it gives me great pleasure to 
say a few words on the Vote of the Ministry of Foreign. 
The Hon Minister is someone that I have grown to 
respect. My late father was extremely respectful of him, 
he was very fond of him and their relationship goes back 
a long way. Likewise, the State Minister of Regional Co-
operation, the Hon. Tharaka Balasuriya and myself have 
a common alma mater and our personal relationship also 
goes back a long way and I sincerely hope that my 
personal views on the two important individuals who 
steer this Ministry do not, in any way, colour the duty 
that I am supposed to discharge in dealing with this Vote. 

Hon. Presiding Member, the Annual Action Plan of 
the Ministry of Foreign for 2020, under "Duties and 
Functions", under item No. 08, states that one of the 
duties is to make a study of geopolitical tendencies and 
advise the Government on strategies to be adopted in the 
management of such tendencies in a manner beneficial to 
the interest of Sri Lanka. In the similar spirit, I recall the 
Foreign Secretary in one of the conferences stating 
somewhat correctly, I would say, that it must be the duty 
of the Foreign Ministry and the Government to make 
sure, as Sri Lanka is a geopolitical hotspot and is a 
strategically important country, that Sri Lanka is not 
made a political football where great powers compete and 
ultimately Sri Lanka stands to lose. I am paraphrasing. 
Those were not the exact words, but that is certainly the 
spirit in which he made those comments. That actually is 
how Sri Lanka’s Foreign Policy ought to have played out. 
The fact that Sri Lanka is geopolitically a very important 
country is not rocket science and it is not a secret. The 
fact that during World War II, the Allied Forces had their 
Eastern Naval Command based in Trincomalee in Sri 
Lanka clearly shows that for decades, if not for time 
immemorial, that Sri Lanka belongs to the Indian Ocean 
and its location dictates its importance. But the question 
is, how has this importance been used? What has the Sri 
Lankan State done with its Foreign Policy and how has it 
used it to the advantage of what the Foreign Ministry 
calls "Sri Lanka"?  Here is where I think things start 
deteriorating because it is a tragedy.  In my view, it is a 

473 474 



පාර්ිශම්්තතුල 

tragedy. Sri Lanka has used its strategic importance since 
1948 to try and undermine its own population or a section 
of its own population, particularly the Tamil people.  

Sri Lanka’s Foreign Policy since 1948 has been to 
look at India with suspicion because India, with a massive 
Tamil population in its southern flanks, will naturally be 
quite concerned about the Tamil population in this Island. 

And, therefore, it has catered a Foreign Policy to 
contain India’s interests and they have been doing that in 
many ways and its climax was in the 1980s when 
President Jayewardene chose to lean towards the United 
States. At that time, it was a Cold War situation where 
India, although non-aligned, nonetheless had very close 
relationships with the USSR and Sri Lanka chose to tilt 
heavily towards the United States and what happened 
thereafter, I think ,we all know. Sri Lanka became 
destabilized; it became destabilized to the point where 
India very openly took the side of the Tamil armed 
struggle and the Tamil struggle for their rights. 
Ultimately, it came to a point where Sri Lanka had to sign 
the Indo-Lanka Accord and a good part of that Accord -its 
annexures - although the mainstream part of the Accord 
talks of a solution to the Tamil national question, very 
clearly show that Sri Lanka ultimately have to, in some 
way, surrender to India’s strategic interests.  

Again, under President Mahinda Rajapaksa’s regime, 
with this sort of  drunkenness to somehow prevent Tamil 
rights from being recognized and refusing to come to 
some sort of political settlement with the Tamil national 
struggle, Sri Lanka chose to align itself with China. That 
is a country that does not meddle around with the internal 
affairs of countries, which is well known, whereas 
countries like India, the United States and western 
countries tend to put conditions on human rights and 
insist that Sri Lanka commit itself to plurality. So, what 
did Sri Lanka do? Sri Lanka went the other way; Sri 
Lanka tilted towards China. Sri Lanka had to tilt towards 
China to such an extent  that again, today, Sri Lanka has 
lost its ability to take decisions on its own. That is the 
reality. The Hon. Minister and the Hon. State Minister 
might be compelled to deny that, but that is the reality. 
You tilted to such an extent to China in order to prevent 
Tamil rights, your own fellow citizen’s rights. You would 
rather not accept that Sri Lanka is big enough for all of us 
to live as equals. Sri Lanka is not only the homeland of 
the Sinhala Buddhists, by all means. It must be the 
homeland of the Sinhala Buddhists, but it is also the 
homeland of the Tamils and the Muslims.  

There are several nations in this country. Tamils are 
not opposed to the Sinhalese. We do not deny the Sinhala 
nationhood. We do not deny that Buddhism has to be 
protected. We do not deny any of that. But, why are you 
denying other identities? It is that drunkenness and that 
need to deny so heavily that Sri Lanka is a  plurinational 
country that made you compromise your own sovereignty 
to a point that you have to sell strategic assets to China  
today.   

Therefore, Hon. Presiding Member, I wish to state 
this. For as long as Sri Lanka refuses to recognize Tamil 
rights and Muslims rights and insists that this country 
only belongs to the Sinhala Buddhists, for as long as you 
keep going down that path, you will have to play the 
geopolitical game and the more you play that game, you 
must remember, we would once again go into a polarized 
world. You will create enemies and when you create 
enemies, those enemies will look for leverage. Tamil 
rights might be denied by you today; you might even 
colonize the North-East to a point that the Tamil nation 
might become a non-entity - that is called genocide, by 
other means -  but one thing is for sure, that the 
geopolitical contestations that you are playing with today 
will also make sure that you get destroyed. Mark my 
words, it will make sure that you get destroyed. The day 
you begin to shed communalism and racism, the day you 
begin to recognize that the Tamils are as much owners of 
this land in the North-East as you are in the rest of the 
country, the day you begin to cooperate is the day that 
you play this geopolitical game in a proper way where all 
of us can benefit and it does not, in fact, become a zero-
sum game.  Even though we might be willing to 
cooperate with you, for as long as you refuse to, it is you 
who will also be defeated ultimately. Make no mistake. 
That is not something that you can ever run away from.  

Today, you are antagonizing, even though you might 
not formally accept it, India;  you are antagonizing the 
United States. I am not saying that you should not work 
with China. By all means you must, but if you 
compromise your strategic assets, if the relationship 
becomes one of a strategic nature, which China has made 
itself into, then you are in this dangerous game and will 
spiral to a zero-sum game. And you might deny Tamil 
rights, but you will also deny your own citizens of the 
sovereignty that you so proudly say that you stand for.  

Thank you.  
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු මය්තත දිසානාය  ම්තත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 9  

 ාලයක් ලටශබනලා. 

 
 [අ.භා. 3.32] 

 
ගු ෙයන්ත දිසානායක ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ையந்த திசொநொயக்க) 

(The Hon. Mayantha Dissanayake) 

මූලාසනාූපඪ ැරු ම්තත්රීතුමනි, මට අලසථාාල ලබා දු්තනාට 

ශබොශහොම සථතුතිික.  

අදා අපි සා ච්ඡා  ර්තශ්ත විශේ  අමාතයාං ය සහ ජනමාධ්ය 

අමාතයාං ය කියන ඉතා ලටදාැත අමාතයාං  ශදා  ට අදාාළ ලටය 

ශීර්ෂ සම්බ්තධ්ලික. මූලාසනාූපඪ ැරු ම්තත්රීතුමනි, විශ ේෂශය්තම 

මම අදා  ාා  ර්තන බලාශපොශරොතතු ල්තශ්ත විශේ  

අමාතයාං ය පිළිබඳික. මශේ පියාශේ  ලයාණ මිත්රයකු ලන ැරු 

දිශ්තෂථ ගුණලර්ධ්න මටතිතුමා විශේ  අමාතයලරයා ල ශයනුත, ඒ 

ලාශේම මශේ  ලයාණ මිත්රයකු  ලන ැරු තාර  බාලූ රිය 

මටතිතුමා  ලාපීය සහශයෝගිතා  ටයුතු රාජය අමාතයලරයා 
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ල ශයනුත  ටයුතු  රනලා. ආණ්ඩුශේ ප්රතිපතති, ආණ්ඩුශේ 

ලටඩසටහ්ත, ආණ්ඩුශේ සංලර්ධ්න ශයෝජනා ජාතය්තතරයට  ශැන 

ය්තශ්ත  විශේ  අමාතයාං ය හරහාික.  

It is through the Foreign Ministry that the policies of 
this Government and the development programmes are 
taken to the world and that any international aid or loans 
have to be obtained for development. We have always 
followed a middle path - මධ්යසථා ප්රතිපදාාලක්- or held a non- 
aligned stance. But now, with the trade war turning into a 
cold war - සීතල යුේධ්යක්- between the United States and 
China, how would our Foreign Ministry manage our 
affairs? What is the balance?  How will we balance India? 
මම ස්තශතෝෂික කිය්තනට, a seasoned politician has been 
sent as High Commissioner to Delhi, India. However, it is 
for the first time in the history of this country that a 
person who held a Cabinet rank has been made a  High 
Commissioner.  

Europe has given us a warning about becoming a closed 

economy. We are highly dependent on trade with Europe.  

මූලාසනාූපඪ ැරු ම්තත්රීතුමනි, more than 60 per cent of our 

trade is being done with Europe. GSP Plus plays a crucial, a 

major role.  I remember, during the last Government, it was 

with greatest difficulty that we were able to get back the GSP 

Plus facility; ඒ සහනාධ්ාරය ලබාැ්තන අපට පුළුල්ත වුණා. ඒ 

ලාශේම තමික, garment factories. Most of our export are  to 

the USA. The Ministry of Foreign  will have to facilitate and 

further expand our exports without upsetting China. How 

will we do this? These are questions that the current  

Government will have to face.  

Sir, the airports and ports are closed today. That sends 
a clear message to the world that Sri Lanka is closed for 
business; ලං ාල ලහලා තිශබ්තශ්ත කියන එ . මූලාසනාූපඪ 
ැරු ම්තත්රීතුමනි, it is imperative that all related  Ministries 
and Ministers set up a Joint Committee together with the 
Ministry of Health. අශනක් රටල් ැතශතොත, if one has a 
valid PCR test report taken within 72 hours, that person is 
allowed to come into that country. They are required to be 
self- isolated only for about three to four days just to 
check. So, I would like to suggest to the Hon. Minister 
that it is also important for our tourism industry to set up 
such a system or have a  rigid system put in place so that 
when we eventually open Sri Lanka for businesses and 
tourism and when foreigners do come, they would come 
with a valid 72-hour PCR test report. 

Repatriation of Sri Lankans is another subject. More 
than 1.6 million Sri Lankans are working overseas.  I am 
asking the Hon. Foreign Minister to ensure that all those 
who want to come back to Sri Lanka or who are trapped 
in those counties are brought back to Sri Lanka under the 
repatriation programme. It is very, very important. What 
is the plan, we  must ask?  When they come back to Sri 
Lanka, will the Foreign Ministry make arrangements to 
pay them compensation for the loss of salaries? Many of 
them are stuck in those countries without salaries and 
some are complaining that they do not even have food to 
eat. 

I am not going to talk too much about the Geneva 
Resolutions since the Hon. Lakshman Kiriella also talked 

about them in the morning. But all I want to say is, in 
coming March, 2021, we will again have to face the 
music in regard to Geneva Resolutions. Having 
professionals in the Foreign Service is a must; giving a 
training for our young Foreign Service bureaucrats is a 
must. With regard to the functioning of our Sri Lankan 
Embassies abroad, the professionals attached to those 
must be given the  right training and briefing for them to 
take  the Government policies forward and if you want to 
attract foreign investments, how they should do that.  

The other contentious issue, Sir, is the political 
appointments. 

විශේ  ශසේලශේ පළුදලටනි ශශ්රේණිශේ නිලධ්ාරි්ත ශම් පිළිබඳල 

ඉතා ශ ෝපශය්ත,  ම්පාශල්ත ඉ්තශ්ත. ඒශැෝල්ත 

බලාශපොශරොතතු ශලනලා, විශේ  ශසේලාල තුළ ඒ පිට රටලල 

තිශබන Embassies ලල නිලධ්ාරි්ත hope that they will be 

allocated with duties. However, I wish to bring to the notice 

of the Hon. Minister that there is a bone of contention 

among these officials that they are not getting their due 

places. Therefore, I would ask the Hon. Minister and the 

State Minister to look into this. I do not want to mention 

their names. But, there is another allegation that පළුදලටනි 

ශශ්රේණිශේ නිලධ්ාරි්ත ශනොලන  අයට අධ්යක්ෂ තනතුරු - 

promotions - දීලා ඒ අයට විශ ේෂතලයක් දාක්ලනලා කියන එ . 

 නැාටුශල්ත ශහෝ සමතිතුමාට ඒ ැටන දා්තලා සිටිනලා. මම ඒ 

නිලධ්ාරි්තශේ නම් කිය්තන ය්තශ්ත නටහට. නුදත, එතුමා ඒ ැටන 

ශසොයා බලා අපට දාටනුම් ශදාික කියන වි ථලාසය තිශයනලා.  

ඒ ලාශේම අපි බලාශපොශරොතතු ශලනලා, SOFA එ , ACSA  
එ  සහ MCC Agreement එ  පිළිබඳල ැරු සමතිතුමා ශම් 
සභාලට දාටනුම් ශදාික කියලා.  ාලය ශනොමටති නිසා මම මශේ 
 ාාල ශ ටි  රනලා. විශ ේෂශය්තම, Exclusive Economic 
Zone එ  පිළිබඳල ැරු සමතිතුමාශේ  ාාශේදී  රුණු  ාරණා 
දාක්ලාවි කියා මා බලාශපොශරොතතු ශලනලා.  

ඒ ලාශේම මම  ටමටතිික, ශම් අලසථාාශේදී කුමාර් චිේටි 

මටතිතුමා ලටනි අයට මශේ සථතුතිය, ප්රණාමය පුදා  ර්තන. If we 
do not protect our seas from being raped by large foreign 
vessels, we will follow in the footsteps of countries like 
Somalia where fishermen turn to piracy because it is no 
longer viable for them to go out and start fishing. So, if 
we deplete our seas, we will also have to follow in the 
footsteps of Somalia.  ැරු සමතිතුමනි, අදා උශේත ශඩෝෆි්ත 
මතසයශයක් සවිත තිශබනලා තුලාලත එක් . ඒ ැටනත ශසොයා 
බල්තන කියා මා ඉ්ලීමක්  රනලා.  

අදා එතුමාශේ  ාාශේ සඳහ්ත  ළා, about Counter 
Terrorism Bill versus the Prevention of Terrorism Act එ  
පිළිබඳල. Hon. Minister, both of us know how we tackled 
that issue and what pressures we came under. However, in 
the future, I would suggest that we do some amendments to 
the Prevention of Terrorism Act and I would be glad to help. 
We have about 14 amendments which we made at our 
Committee to the original Bill that came from the Cabinet. I 
would suggest that we amend the Prevention of Terrorism 
Act as well.      

අලසාන ල ශය්ත මම තල  ාරණයක්  කිය්තන  ටමටතිික, 

for the record. ැරු සජිත ශප්රේමදාාස මටතිතුමාත Counter 

Terrorim Bill එ ට විරුේධ්ලික අපට එදාා උපශදාසථ දු්තශ්ත.  
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පාර්ිශම්්තතුල 

මම ඉතා ශ ටිශය්ත සඳහ්ත  ර්තන  ටමටතිික, Sustainable 

Development Goals පිළිබඳල ලාශේම monitoring and 

evaluation පිළිබඳල. අශේ ැරු තාර  බාලූ රිය මටතිතුමා ශම් 
පිළිබඳල දා්තනලා. ඒ පිළිබඳලත මම තුද්තනා්තශසේලාට  රුණු 

 ාරණා දාක්ල්තනම්. අලසාන ල ශය්ත විශේ  අමාතයාං ය භාරල 

 ටයුතු  රන ැරු සමතිතුම්තලා ශදාපළට  සුබ පටතුම් එක් 

 රමි්ත විශේ  අමාතයාං ශේ සියු නිලධ්ාරි්තටත  සථතුතිය පුදා 

 රමි්ත මශේ  ාාල අලස්ත  රනලා.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු ශැවිඳු කුමාරතුංැ ම්තත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි අට  

 ාලයක් ලටශබනලා. 

 

[අ.භා. 3.42] 

 

ගු නගවිඳු කුොරුරමග ෙහතා 
(ைொண்புைிகு தகவிந்து குைொரதுங்க)  

(The Hon. Gevindu Cumaratunga) 

මූලාසනාූපඪ ැරු ම්තත්රීතුමනි, විශේ  අමාතයාං ශේ ලටය 

ශීර්ෂය විලාදායට ැටශනන  ාර  සභා අලසථාාශේ විලාදායට 

සම්බ්තධ් ශල්තන ලටබීම සතුටක්. ශැෝඨාභය රාජපක්ෂ 

ජනාධිපතිතුමාශේ පළුදලටනි ලසශර් සාර්ා තලය, එශසේත 

නටතිනම් එතුමා ශම් රශේ රාජය නාය තලයට පත  ර ැටනීශම් 

ලටදාැත ම ලඩාතම කියා පාන ක්ශෂේත්රයක් ශලස අපට ශම් විශේ  

සබඳතා ක්ශෂේත්රය හඳුනා ැත හටකිික. "යුතු ම" ප්රධ්ාන ජාති  

සංවිධ්ාන හා ැරුතර භික්ෂූ්ත ලහ්තශසේලාශේ ඒ මෙ ශප්තවීම 

යටශත ශම් රශේ ශේ මාම  ජනයා 2015 විජාති  මටදිහතවීම 

තුළ පත ශ රුණු රජයට එශරහිල  ළ අරැළශේ සටබෑ ප්රතිලල 

අපට දාට  ැත හටකිලනු සතශත විශේ ලල බලපෑම මත අශේ 

රශේ සථලාධීනතලය අහිමි කිරීශම් ඒ අනතුරි්ත මේබිම ශබ්රා 

ැ්තනට හටකි ශේදා කියන  ාරණාල මතික.  

ජිනීලා 30/1 ශයෝජනාල ශම් රශේ සථලාධීනතලය, සථෛලරීතලය 

සහුදි්තම පාලා දු්ත ශයෝජනාලියක් හටටියටික අපි දාකි්තශ්ත. 

ETCA ගිවිසුම ශම් රශේ පුරලටසිය්ත ශම් රශේම සුළුතර 

ජනතාලක් බලට පත වීම ඉලක්  ශ රුණු  එ ෙතාලක්. 

සිංැේපූරු නිදාහසථ ශලශළඳ ගිවිසුශම් ප්රතිලල මත ශලෝ ශේම කුණු 

අශේ රටට ශැශනන හටටි අපි පසුගිය  ාලශේ අතදාටකීශම්ත 

දාටක් ා. ACSA, SOFA සහ MCC ගිවිසුම් ශ්රී ලං ාල සශමරි ානු 

යුදා ශමශහයුම්ලල දාඩ බිමක් බලට පතවීම ඉලක්   ර ැතතක්. 

පසුගිය රජය ක්රියාලට නටඟීමට උතසාහ  ළ ශ ඩර් නටතනම් 

ඔරුමිතතනාඩු ලයලසථාාල ඒ ජිනීලා 30/1 ශයෝජනාලිශේම අතුරු 

ලලයක්. එශහම නටතනම්  බලය ශබදාා හටරීම  ශහෝ විමධ්යැත 

කිරීම හරහා මේබිම එ  රාජයය  ශසලණ ශනොලබන අනාා 

භූමියක් බලට පත කිරීම ඉලක්   ර ැතතක්.  සතත ල ශය්තම  

අශේ රශේ ඉතිහාසය ශදාස බටුලත අපට ශපනී යන  ාරණයක් 

තමික යුදා භූමියට ලඩා ගිවිසුම්, එශහම නටතනම් විජාති ය්ත සමෙ 

පටමිණි එ ෙතා  මත අශේ රශේ සථලාධීනතලයට හානි වී සති බල. 

ශ ෝේශේ ශදාෝත ු ල්ත ධ්ර්මපාල රජතුමා තෑගි ඔේපුලකි්ත 

පෘතුගීසි්තට ශ ෝේශේ රාජධ්ානිය පාලා දු්ත නිසාික අපට එදාා 

ශ ොළෙ සතුළු බටහිර ුදුවදු තීරය අහිමි වුශණ්. 1815දී 

බ්රිතානයය්තහට අශේ රට යටත  ර ැටනීමට ලටබුශණ්ත උඩරට 

ගිවිසුම නිසාික. 2015 ජිනීලා 30/1 ශයෝජනාල අපි දාකි්තශ්ත ඊටත 

ලඩා තුච්ඡ පාලාදීමක් හටටියටික. 2015 ජිනීලා 30/1 ශයෝජනාශල්ත 

සශමරි ාශේ සම ශයෝජ ය්ත බලට අශේ රට පතවීම තුළ 

දාරුසථමා්ත ලාර්තාශල්ත හා මානල හිමි ම් මහ 

ශ ොමසාරිසථ තුමාශේ ලාර්තාශල්ත අශේ රශේ ්රිවිධ් හුදදාාලලට හා 

සමසථත රාජයයටම එශරහිල නො තිූ අභූත ශමෝදානා 

සථතුතිපූර්ල ල පිළිැනු ලටබුණා. ඒ අුකත ශමෝදානා යටශත ප්රධ්ානම 

 ාරණය වුශණ් ශලඩි ුදක්ත  ලාපලලට පටමිණි සිවි් ජනයා 

ඉලක්   ර යුදා උපක්රමයක් ල ශය්ත අශේ රජයත, අශේ ්රිවිධ් 

හුදදාාත සිවි් ජනයා ඝාතනය  ළ බලික. ශම් ශමෝදානාල 

සහුදි්තම අසතයයක් බල අප ඒ ත්රසථතලාදාය පරාජය කිරීශම් 

ජයග්රාහී අලස්ත දිනයට දින හයක් එනතුරු උතුරු - නට ශෙනහිර 

පළාතලල රාජ ාරිලල නිරත වූ එක්සත ජාතී්තශේ විවිධ් 

සංවිධ්ානලල ශසේල ය්ත විසි්තම සපයා සති දාතත  කියා  

පානලා. අලස්ත දින හය එළටශෙන ශතක්, 2008 අශැොසථතු 

සිට 2009 මටික 13 දින ශතක් එක්සත ජාතී්තශේ සංවිධ්ානශේ 

විවිධ් ලාර්තාලලට අනුල ඝාතනය වී සති සිවි් ලටසිය්තශේ 

සංඛ්යාල 7,721. එශසේ නම් අලස්ත දින හය තුළ ගුල්ත ප්රහාර 

නතර ශ ොට තිබියදී, බර අවි ශයොදාා ැටනීම නතර ශ ොට තිබියදී 

30,000ක් නටතශහොත 40,000ක් සිවි් ලටසිය්ත ප්රමාණයක් මිය 

ගියායටික කීම සම්පූර්ණශය්තම පිළිැත ශනොහටකි අසතය 

ශමෝදානාලක්.  පරණැම ශ ොමිසම හරහා ශම්ජර් ජනරා් ශජෝ්ත 

ශහෝම්සථ, රාජ නීතිඥ ශ්රීමත ශඩසථම්තඩ් දා සි්ලා, රාජ නීතිඥ ශ්රීමත 

ශජ ථරි නිකසථ, මහාමාර්ය මික ් නිේට්ත ලටනි අයශේ විශ ේෂඥ 

ලාර්තා තුළි්ත ශම් සම්බ්තධ්ශය්ත ඉතාම පටහටදිිල කියටවී 

තිශබනලා.  

ශදාලනුල, ජිනීලා 30/1 ශයෝජනාල මඟි්ත අශේ රශේ අධි රණ 

ක්රියාලිය විජාති  විනිසුරුල්තට, විජාති  අධිශමෝදා ය්තට, 

විජාති  නීතිඥය්තට ශදාොරටු විලෘත කිරීමට  ටයුතු ශයොදාා 

තිබුණා. අශේ රශේ අධි රණශේ සථලාධීනතලය 1948 නිදාහස 

සමෙලත අපට ශනොලටබුණු ශදායක් බලත, ඒ සඳහා අපට එතට්ත 

පට්ත තලත ලසර 20 ට ලඩා, 1972 ජනරජයක් බලට අශේ රට 

පත ර ැ්තනා තාක් අරැළ කිරීමට සිදු වූ බලත අපි මතක් 

 රැ්තන ඕනෑ. 30/1 ශයෝජනාලිශේදී ත්රසථතලාදාය පටරදාවීමට 

නාය තලය දු්ත හුදදාා නිලධ්ාරි්තට අධි රණ ක්රියාමාර්ැ හරහා 

ශම්තම අධි රණ ක්රියාමාර්ැ ශනොලන පරිපාලන ක්රියාමාර්ැ 

මඟි්තදා දාඬුලම් දීම සඳහා අල ය ප්රතිපාදාන සලසා තිබුණා. ඒ 

ලාශේම, බලය ශබදාා හටරීම පිළිබඳ ශයෝජනාත, අශේ ශේ පාලන 

ලුහය පිළිබඳ ශයෝජනාත ශම් 30/1 ශයෝජනාලියට සතුළත වී 

තිබුණා. කිසියම් රට  අධි රණය, හුදදාාල, ශේ පාලන ලුහය 

ශලනත විජාති  වුලමනාල  මත සංසථ රණය ශ ශරනලා නම්, ඒ 

රට තලදුරටත සථලාධීන රාජයයක් හටටියටත, නිදාහසථ සථෛලරී 

රාජයයක් හටටියටත පිළිැත හටකිදා? ශම් අනුල ැත  ල ශම් 

ජිනීලා 30/1 ශයෝජනාල මඟි්ත අශේ රශේ සථෛලරීතලය, 

සථලාධීනතලය සහුදි්තම අභිශයෝැයට ලක් වී තිබුණු බලික 

අප ශේ අදාහස. ශම් පාලාදීශම් ශයෝජනාලිශේ සම 

ශයෝජ තලශය්ත ඉලත වීමට ැත තීරණයම ශමොන තරම් 

ඓතිහාසි දා කියන එ  අදා ශම් සභාශේදීත ප්ර ා යට පත වුණා. 

ැරු සුම්තතිර්ත ම්තත්රීතුමා ශම් සභාශේදී ැරු විශේ  

සමතිතුමාශැ්ත ප්ර ථන  ර සිටියා, සම ශයෝජ තලශය්ත 

ඉලතලන බලට ජිනීලාලලදී ප්ර ා  කිරීමට නිර්භය වූ ආ ාරයටම 

ඉ්තදු-ලං ා ගිවිසුශම්ත ඉලතලන බල කීමටත එතුමා නිර්භය 

ලනලාදා කියලා. ශම් තුළි්ත ඉතාම පටහටදිිික, ජිනීලා සම 

ශයෝජ තලශය්ත ඉලත වීමට ැත තීරණය ඉතාම නිර්භය, අභීත, 

අශේ රශේ මවුබිශම් සථලාධීනතලය ශලොලට හඬ නො ප්ර ා   ළ 

තී්තදුලක් බල.  

ඒ විතරක්  ශනශලික. විශේශීය අ්තතර්ජාති  සබඳතාලලදී 

රශේ සථලාධිපතයය, සථෛලරීතලය සහ ශභෞමි  අඛ්ණ්ඩතාල  ටප 

කිරීමට මා කිසිශසේත ූ දාානම් නටති බල පසුගිය දාා සශමරි ානු 

රාජය ශ් ම්ලරයා හුදශේ  ළ ප්ර ා ය සම්බ්තධ්ශය්ත 

ශැෝඨාභය රාජපක්ෂ මටතිතුමාට අපි සථතුතිල්තත ශලනලා.  

479 480 

[ැරු මය්තත දිසානාය  මහතා] 
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ඒ විතරක් ශනොශලික. මවුබිශම් සථලාධීනතලය, සථෛලරීතලය 

සහ ශභෞමි  අඛ්ණ්ඩතාල ශලනුශල්ත  ලදාත ශපනී සිටි, ඒ 

ශලනුශල්ත දිගි්ත-දිැටම අරැළ  ළ, මවුබිමට ආදාරය  රන 

ශේ පාලනඥයකු ලන ැරු දිශ්තෂථ ගුණලර්ධ්න මටතිතුමා අශේ 

විශේ  සමතිලරයා හටටියට පත කිරීමට ැත තී්තදුලත ශම් 

තීරණාතම  ශමොශහොශත අති ික්ත ලටදාැත තී්තදුලක් හටටියටික 

අපි හිත්තශ්ත.  

මූලාසනාූපඪ ැරු ම්තත්රීතුමනි. අදා ශම් සභාශේදී ඉ්තදු-ලං ා 

ගිවිසුම සම්බ්තධ්ශය්තදා ප්ර ාශිත  රුණු නිසා ඉතාම ශ ටිශය්ත 

ශහෝ ඒ ප්ර ථනය පිළිබඳලත සල ා බටලීමට මා සතුටුික.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු ම්තත්රීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත  ාලය අලසානික. 

 

ගු නගවිඳු කුොරුරමග ෙහතා 
(ைொண்புைிகு தகவிந்து குைொரதுங்க)  

(The Hon. Gevindu Cumaratunga) 

මා ඉක්මනට මශේ  ාාල අලස්ත  රනලා.  

මූලාසනාූපඪ ැරු ම්තත්රීතුමනි, සුම්තතිර්ත ම්තත්රීතුමා 

ලැ්තති ශදා ක් ප්ර ා   රමි්ත ඒ ප්ර ා ලලට අශේ රට බටඳී නටේදා 

කියලා අසා සිටියා. හටබටික, එතුමා ඉ්තදු-ලං ා ගිවිසුශම්  අනිකුත 

ලැ්තති ප්ර ා යට පත  ශළේ නටහට. ත්රසථතලාදාය ලළක්ලා අවි 

ආයුධ් භාර දීමට ඉ්තදු-ලං ා ගිවිසුම අනුල  ටයුතු  ළාදා කියන 

 ාරණාලත, ත්රසථතලාදි්ත නිරායුධ් ශ ොට මහ ජනතාලශේ 

පරමාධිපතයය තහවුරු කිරීමට ඉ්තදියාලට හටකියාලක් තිබුණාදා 

කියන  ාරණාලත එතුමා සා ච්ඡාලට ලක්  ශළේ නටහට. අපශේ 

අදාහස නම්, අනික් කිසිම පාර් ථලය ට ඒ ගිවිසුම ට අදාාළ තම 

තම්තශේ ලැකීම ඉටු  ළ ශනොහටකි ශමොශහොත  අශේ රශේ 

ජනයාශේ පරමාධිපතයශේ සිතුම් පටතුම්ලලට පටහටනිල ශම් 

ගිවිසුම ක්රියාලට නේතන යෑමත අල ය ශනොලන, එශහම නටතනම් 

අශේ රටට බරක් ලන ක්රියාලියක් බලික.  

ඉ්තදියාශේ ශමෝදි අැමටතිතුමා ඉ්තදියාල සම්බ්තධ්ශය්ත 

අනුැමනය  රන ජාති  ප්රතිපතතිය, ප්තජාබ් ප්රා්තතය 

සම්බ්තධ්ශය්ත අනුැමනය  රන ජාති  ප්රතිපතතිය ශමො ක්දා? 

මෑත දී එතුමා ප්තජාබ් ප්රා්තත ශේ ඉඩම් සමසථත ඉ්තදියානුල්තටම 

මිලදී ැටනීම සඳහා ඒ ප්රා්තතශේ ඉඩම් නීතිය පලා ප්රතිසංසථ රණය 

 ළා.  ශමෝදි අැමටතිතුමාශේ එම උදාාහරණය අනුල  ටයුතු 

කිරීමට අශේ රටටත අලසථාාල ශදාන ශලස අපි ඉ්තදියාශල්ත 

ඉ්ලා සිටිනලා. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමාශේ  ාාල අලස්ත  ර්තන, ැරු ම්තත්රීතුමනි. 

ඔබතුමාට ලටඩිපුරත  ාලය ලබා දී තිශබනලා.  

 

ගු නගවිඳු කුොරුරමග ෙහතා 
(ைொண்புைிகு தகவிந்து குைொரதுங்க)  

(The Hon. Gevindu Cumaratunga) 

අලස්ත  රනලා, මූලාසනාූපඪ ැරු ම්තත්රීතුමනි. 

ඒ හා සමෙම අශේ රශේ විශේ  අමාතයාං ය හරහා ශම් රශේ 

සථලාධීනතලය තහවුරු කිරීමට ැ්තනා ක්රියා මාර්ැ  අපි ශම් රශේ 

හටටනල ලක්ෂයක් ජනතාලශේ සථෛලරී ඡ්තදාශේ බලශය්ත ශම් 

රජය ශ ශරහි තටූ වි ථලාසය තහවුරු  ර්තනක් බල කියාපාමි්ත 

මා නිහඬ ලනලා. ශබොශහොම සථතුතිික. 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු ඉරා්ත වික්රමරතන ම්තත්රීතුමා. ඔබතුමාට මිනිතතු 12  

 ාලයක් ලටශබනලා. 

 

[අ.භා. 3.52] 

 

ගු ඉරාන් වික්රෙරත්න ෙහතා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon. Eran Wickramaratne) 

ශබොශහොම සථතුතිික, මූලාසනාූපඪ ැරු ම්තත්රීතුමනි.   

අදා  ජනමාධ්ය අමාතයාං ශේ ලටය ශීර්ෂය සම්බ්තධ්ලික මා 

 ාා  ර්තනට බලාශපොශරොතතු ල්තශ්ත.  නුදත, මම අය ලටය 

 ාාශේ ශදාලටනි ලර කියටවීශම්දී කිය්තනට ශයදුණා, යුශරෝපීය 

රටල්ලල ආදාායම දාළ ශේශීය නිෂථපාදානශේ ප්රති තශය්ත සියයට 

40ක් 50ක් විතර ශලනලා කියලා. ඒ  ලටරදීමක්. ඒ අයශේ  tax 

slab එ  සියයට 40ක් 50ක් අතර  ල්තශ්ත කියලා   නිලටරැදි 

 ර්තනට මම  ටමටතිික.  

අපි ජීලත ල්තශ්ත ප්රජාත්තත්රලාදී, විලෘත, නීතිශේ ආධිපතයය 

සුරකින සමාජය ික. විධ්ාය ය, ලයලසථාාදාාය ය, අධි රණය 

එ ක් අනිශ ්ත සථලාධීන විය යුතුික. සිවි් සමාජය විසි්ත රජය 

ශපෝෂණය  රනලා, රජය විසි්ත සිවි් සමාජය ශපෝෂණය 

 රනලා. සිවි් සමාජශේ ප්රධ්ානතම තටනක් ැ්තශ්ත මාධ්යයික. 

අපට ශම් තුළ ප්ර ථන ශදා ක් තිශබනලා. එ ක් තමික  රජශය්ත, 

රජශේ පාලනශය්ත, රජශේ බලපෑශම්ත අපි මාධ්ය  ආරක්ෂා  ළ 

යුතු වීම. ශදාලන ප්ර ථනය, අපි මාධ්යශය්ත පුරලටසියා  ආරක්ෂා 

 ර්තනත ඕනෑ වීම.   පුරලටසියාට ශපෞේැි තලයක් - privacy 

- තිශබනලා. මඩ ැටසීම් තිශබනලා, මරිත ඝාතන තිශබනලා,  fake 

news තිශබනලා. ශම්ලාික්ත අපි පුරලටසියා ආරක්ෂා  ළ යුතුික.  

අදා අපි මාධ්ය  ැටන ලාදා විලාදා  රන අලසථාාශේ  ශමතටන 

මාධ්ය නටහට. සථල්ප ශදාශනක් පමණක් සිටිනලා.  මම නම් ශමයට 

ශපොඩ්ඩක්ලත එ ෙ නටහට.  ශමො දා, මාධ්යලල අය  විතරක් 

ශනොශලික ආසාදිතය්ත ල්තශ්ත.  සමාජශේ සෑම ශ ොටසක් 

අතරම ආසාදිතය්ත සිටිනලා. මශේ මතය නම්  ශම් සභාල 

මාධ්යයට විලෘත  ළ යුතුික කියන එ ික.  

ඕනෑම ශිෂථට සම්ප්තන ප්රජාත්තත්රලාදී සමාජය  සිවි් 

පාලනයකුත තිශබ්තනට ඕනෑ. ඕනෑම ප්රජාත්තත්රලාදී සමාජයක් 

තුළ එක් එක් පුේැලය්තට, එක් එක් ජන ශ ොටසථලලට 

ශනොශයකුත අදාහසථ තිශබනලා.  දාක්ෂතා  තිශබනලා; හටකියා  

තිශබනලා. මිිටරියට ශපොිසිශේ ලටශඩ්  ර්තන බටහට; 

ශපොිසියට මිිටරිශේ ලටශඩ්  ර්තනත බටහට. ශමො දා, පුුවණුල 

විතරක් ශනොශලික, මානසි තලයත ශලනසථ. රාජය ශසේල යාශේ, 

එශහම නටතනම් මහජන ශසේල යාශේ ලටශඩ් ලයාපාරි යාට 

 ර්තනත බටහට. ශමො දා, ලයාපාරි යා බල්තශ්ත පුේැල 

ලාභයික. හටබටික, මහජන ශසේල යා බල්තශ්ත සමාජ ප්රතිලාභය. 

එතටන ැටටුමක් තිශබනලා. ආැමි  නාය ය්තශේ ආදාර් යත 

ලටදාැත. ආැමි  නාය ය්තශේ ලටඩ පිළිශලළ ශේ පාලනඥයාට 

 ර්තනත බටහට, ඒ ලාශේම ශේ පාලනඥයාශේ ලටඩ ආැමි  

නාය ය්තට  ර්තනත බටහට. මම හිතන විධියට හටමශදානාම 

ලටදාැත, හටමශදානාම අල යික. හටමශදානාම ඒ අයශේ විශ ේෂතලය 

තිශබන ශ ොටස තමික සමාජයක් තුළ  ර්තනට ඕනෑ.  

දාට්ත ලසංැත මර්දාන බල ායක් හටදුලා. ුදල ඉඳලාම අශේ 

මතය වුශණ්, ශම් ට විදායාඥය්ත, ලසංැත විශ ේෂඥය්ත, 

ෛලදාලරු, ශසෞඛ්ය නිලධ්ාරි්ත  නාය තලය ශදා්තන ඕනෑ කියන 
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පාර්ිශම්්තතුල 

එ ික.  අපි විතරක් ශනොශලික.  GMOA එ , විශ ේෂඥය්ත 

හටශමෝම දිගි්ත දිැටම ශම්  ාාල කිේලා. විදායාතම  පාලනශේ 

ප්ර ථනයක් හටර, PCR positive පුේැලයා ශරෝගිශයක් පමණික. 

ලරදා රුශලකු ශනොශලික. ජනතාල තුළ ශරෝගිශයකු ශ ශරහි සති 

විය යුතශත තරහලක් ශනොශලික. ශරෝගිශයක් වුණාම 

අනු ම්පාලක් සති ල්තනට ඕනෑ. ශරෝැාතුර වීම අපකීර්තියක් 

ශනොශේ. දාට්ත හුදදාාශේ කීර්තියත අප රැ ැ්තනට ඕනෑ. 

රණවිරුල්ත එතුම්තලාශේ විෂයයට ශයදාවීශම්ත තමික අපි ඒ 

අයශේ කීර්තිය රැ ැ්තශ්ත. හුදදාා නාි ාලක් හදාලා  රාජය 

මාධ්ය සදාාමාරය හදා්තන අපට බටහට.  සමහර රටල් ඒ ලටරදි 

නිැමනලලට එළටඹී තිශබනලා.   

 ශ්රී ලං ාශේ ලෘතතීය ජනමාධ්යශේදී්තශේ සංැමය අපට 

නටලත නටලත මතක්  රනලා, පසුගිය  ාලය  දී ශම් රශේ 

ජනමාධ්යශේදී්ත ඝාතනය  ළාය කියන  ාරණය. 

ජනමාධ්යශේදී්ත අතුරුදාහ්ත වුණා; ජනමාධ්යශේදී්තට පහර 

දු්තනා; ජනමාධ්ය ආයතනලලට පහර දු්තනා. ඒ ලාශේම උතුරු 

නටශෙනහිර ප්රශේ ලල සිදුවීම් පිළිබඳල ලාර්තා ශනොවුණා කියලාත 

ඔවු්ත සඳහ්ත  රනලා. අපරාධ් රුල්ත ආරක්ෂා ශනො රන, 

අපරාධ් කිරීමට අණ දු්ත අය ආරක්ෂා ශනො රන රටක් අපි 

ශැොඩනේතන ඕනෑ කියලා ඒ අය නටලත නටලත මතක්  රනලා.  

මූලාසනාූපඪ ැරු ම්තත්රීතුමනි, මෑත  ාලශේ සමාජ මාධ්ය 

ගිණුම් තුළ සාලදාය ශතොරතුරු පළ කිරීම හා ලසංැත මර්දාන 

ලටඩ ටයුතුලලට සම්බ්තධ් රාජය නිලධ්ාරි්ත ේශේ සහැත ශලස 

විශේමනය කිරීම්  ළා නම්, ඒ ලාශේ අය විශේමනය  ළා නම්,  ශ්රී 

ලං ා ශපොලීසිශය්ත අතඅඩංගුලට අරශැන අධි රණයට ඉදිරිපත 

 රලා තිශබනලා.  වි ථලවිදායාල  සිසු්ත 50ක් විතර එලටනි 

තතතලය  සිටිනලා. ශේරාශදාණිය වි ථලවිදායාලශේ  ශිෂයයකු  ලන 

තරිඳු අවි ථ  අතඅඩංගුලට ශැන තිබුණා, “ශ ොතලාලල ආරක්ෂ  

වි ථලවිදායාලයට අනුබේධ් ශරෝහල, ප්රභූලරු්ත සඳහා ශ ොශරෝනා 

නිශරෝධ්ායන මධ්යසථාානයක් ශලස ශල්ත  ළා” යනුශල්ත ඔුවශේ 

Facebook ගිණුශම් අසතය පළ  ළා කියන ශමෝදානාල පිට.  

ලසංැතය තුර්ත කිරීම හා නිශරෝධ්ායන ලටඩසටහන අතරතුර 

අදාාළ ප්රාශේශීය ශ් ම්  ලාපලල සිදුවූ අසාධ්ාරණ  

සම්බ්තධ්ශය්ත සිය Facebook ගිණුම හරහා විශේමන  කිරීම නිසා 

තලත තරුණශයක් ්රිකුණාමල උේපුශේි  ශපොලීසිය විසි්ත 

අතඅඩංගුලට ැතතා.  2007 අං  5) දාරන සිවි් හා ශේ පාලන 

අිකතිලාසි ම් පිළිබඳ  ජාතය්තතර සම්ුදති පනත - ICCPR Act  -  

යටශත  ුදසථිම් ජාති  රම්සි රාසික් අතඅඩංගුලට ැත බලත අපි 

දා්තනලා.  දාට්ත ඔුවටත සාක්ෂි ශදා්තන සිදු ශලලා තිශබනලා. රාසික් 

ශම් විධියට අතඅඩංගුලට ැතශත සික? ආණ්ඩුල දාටනුලතල ුදසථිම් 

ජන ශ ොටසථ එ්ල  ර ැනිමි්ත සමාජ මාධ්ය හා ප්රධ්ාන දාහරාශේ 

මාධ්ය හරහා නිර්තතරශය්ත ශ ශරන ලර්ැලාදී  ප්රමාරණ හා 

ප්ර ා  පිළිබඳල කිසිශලකුට ශහෝ එශරහිල නීතිමය ක්රියාමාර්ැයක් 

අරශැන නටහට.  

ඒ ලාශේම, පරිැණ  අපරාධ් පනත යටශත  රන ලටරදි 

සම්බ්තධ්ශය්ත ශ ොශහොමදා  ටයුතු  ර්තන ඕනෑ කියලා 

පටහටදිලල සඳහ්ත ශලලා තිශබනලා. අපි ඒ  අනුැමනය  ළ 

යුතුික. ලසංැතයක් මධ්යශේ සහනාධ්ාර ශනොලටබීම හා ආධ්ාර 

ශබදීශම්දී සිදු වූ අසාධ්ාරණ ම්ලලට එශරහිල ැම්ශපොළ ශදාොළුල 

ප්රශේ ශේ පටලටති උේශඝෝෂණයක් සංවිධ්ානය  ළ අශයක් 

ශේරාශදාණිය ශපොලීසිය විසි්ත සන්රිනීතිය  ඩ කිරීශම් ශමෝදානාල 

යටශත අතඅඩංගුලට ශැන තිශබනලා. ඉති්ත ශම් ලාශේ අභූත 

ශමෝදානා නෙමි්ත අතඅඩංගුලට ැටනීම හරහා පරීක්ෂණ අලස්ත 

ශලනතුරු බ්තධ්නාැාරැත කිරීමට සති අධි රණ ක්රියාමාර්ැය, 

ලරදාක් ඔේපු කිරීමට ශපර දාඬුලම් පටමිණවීශම් ක්රමශේදායක් බලට 

දාට්ත පතශලලා තිශබනලා.  එශහම නම්, ශම් අත අඩංගුලට ැටනීම් 

හරහා ආණ්ඩුල පටහටදිි නිශේදානයක් ශදානලා. “රජය විශේමනය 

ශනො රනු” කියන පණිවිඩය තමික සතතටම ශදා්තශ්ත. මම 

හිත්තශ්ත අපි ඒශ ්ත ැටලශල්තනට අල යික. පළුද දින 

සන්රිනීතිය පනලා හුදදාා හා ශපොිසථ ආරක්ෂාල දාටඩිශ ොට 

තිබියදීම කිිශනොච්චිශේ මාධ්යශේදී   යකු ලන නඩරාසිංැම් 

තුෂා්තත්තටත නාඳුනන පිරිසක් විසි්ත  ඩුලි්ත ශ ොටා පහර 

දු්තනා. ප්රධ්ාන දාහරාශේ ජනමාධ්ය ශබොශහොමයක් ආණ්ඩුශේ නිල 

ශනොලන ශහොරණෑලක් බලට පතල සති පසුබිම  සමාජ මාධ්ය හා 

අ්තතර්ජාලය ප්රධ්ාන වි ්ප මාධ්ය ශලස ලටඩි ල ශය්ත භාවිත 

ශ ශරනලා. ශම් ලාශේ අලසථාාල දී ඒ  ඉශබ්ටම සිදු ශලනලා. 

ඉති්ත සතතටම ශම් පසුබිම තමික දාට්ත තිශබ්තශ්ත. ශම් පසුබිම 

තුළ අපි සමාජ ජාල  ශලබ් අඩවි පාලනය  ර්තනට යනලා නම්, 

ඒ ට නීතියක් ශැශන්තන යනලා නම්, යම් අවි ථලාසයක් සතිලන 

පසුබිමක් ශම් . උසි ැට්තවීම, ෛලරය පටතිරවීම, ප්රමණ්ඩතලය, 

අසතය ප්ර ා  කිරීම - incitement, hate, violence and falsehood 

- යන ශම්ලා සීමා කිරීශම් නාමශය්ත නීති පටනවීමක් සිදු ලන බල 

මම දා්තනලා.    

ජනමාධ්ය සමතිතුමාශේ අදාහසථ සති. අදා අපට ඒලා අහ්තන 

පුළුල්ත ශලික කියලා මා වි ථලාස  රනලා. මම දා්තනලා, ශම් 

ප්ර ථනය තිශබනලා කියලා. සමතිතුමාත දා්තනලා, ශම් ශපෞේැි  

ප්ර ථනය තිශබනලා කියා. ශමො දා, පසුගිය  ශල  අපි ශම්ලාට 

ුදුවණ දීලා තිශබන නිසා. මටත ශම් සතිශේ ශම් ලාශේ ශබොරු 

ප්රමාරලලට - fake news - ුදුවණ ශදා්තන සිදු ශලලා  තිශබනලා.  

ශමො දා, මමත ශම්ලා ැටන  ාා  ළා. සාක්ෂි රුල්ත හා 

සට  රුල්ත අතඅඩංගුශේ ඉ්තනශ ොට ඒ අය ආරක්ෂා කිරීම 

රජශේ  ලැකීමක්. මට අදා මාධ්ය හරහා දාටන ැ්තන ලටබුණා, CID 

එශක් හිටපු ප්රධ්ානියා ලන  ානි අශබ්ශසේ ර මහතමයාට COVID

-19 positive  ශලලා  කියලා.  අපි අනිලාර්ශය්තම ඔුව  ආරක්ෂා 

 ර්තන ඕනෑ.  මතද්රලය ුදදාලාිට, පාතාල ශලෝ ශේ 

පුේැලය්තට, ත්රසථතලාදි්තට ශහෝ මිනීමරුල්තට උපරිම දාඬුලම් දිය 

යුතුික. නුදත ඒ දාඬුලම තීරණය  ළ යුතශත අධි රණය හරහාික. 

රාජය භාරශේ සිටින සට  රුල්ත අධි රණයට ඉදිරිපත 

ශලනතුරු රජය ඔවු්ත ආරක්ෂා  ළ යුතුික.  අදා Facebookලි්ත, 

WhatsAppලි්ත මඩ ැටසීම සිදු ශලනලා.  ප්රජාත්තත්රලාදි,  විලෘත 

සමාජය  අපි ශම් ට ුදුවණ ශදා්තශ්ත ශ ොශහොමදා? මම 

සමතිතුමාශැ්ත ඉ්ලීමක්  රනලා. ශම් සඳහා නීති සම්පාදානය 

 රන ශ ොට  ඒ නීති සම්පාදානය ශල්තන ඕනෑ, ජනමාධ්ය 

සමතිතුමා හරහාික. එශහම නටතිල, අශනක් සමතිලරු හරහා 

ශනොශලික. මාධ්ය ැටන ශහොඳ අලශබෝධ්යක් තිශබන, ප්රජා්තත්රලාදි 

සමාජය, ශේ පාලනය ැටන අලශබෝධ්යක් තිශබන අය තමික ඒ 

 ාර්යය  ර්තන ඕනට.  එශහම නටතිල,   හදිසි ශලලා අශනක් 

රටලි්ත cut and paste  රනලා ශ්ත. එ  එ  නීති ශැනටත 

එක්ලරම දාම්තන පුළුල්ත. එදාාත මම විරුේධ් වුශණ්, ඒ 

ශැෝල්තශැ්ත අහ්තශ්ත නටතිල, අ්තතිම ශමොශහොශත Supreme 

Court එශක්, Appeal Court  එශක්  නම් එ තු  රනලාටික.      

ශම් නීති සම්පාදානය  රන ශ ොටත අපි  සා ච්ඡා  රලා, 

ක්රමශේදාය ට අනුල එය  සිදු වීම අල යික. නීතයනුූලල බල - 

legality and legitimacy - තිශබ්තන ඕනෑ. ශලනසථ අදාහසථ 

තිශබනලා. වි ථශ්ෂණ තිශබනලා. ඒ බලපෑම් තක්ශසේරු   ර්තන 

ඕනෑ. විනිවිදාභාලය, අධීක්ෂණය, පිළියම අපි පටහටදිි  ර්තන 

ඕනෑ. නීතිය ක්රියාතම   රන පාර් ථලයට සීමා  ශනොමටතිල 

ඔවු්තශේ අභිමතය පරිදි ප්ර ා නශේ නිදාහස සීමා  ර්තන 

ශදා්තන බටහට. ශමතටනදී අපි විශ ේෂශය්ත සල ා බල්තශ්ත, සිවි් 

හා ශේ පාලන අිකතිලාසි ම් පිළිබඳ ජාතය්තතර සම්ුදතිශේ 

සඳහ්ත යම් යම්  ාරණා තහනම් කිරීම සම්බ්තධ්ශය්ත පමණික.  
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මම තල එක්  රුණක් කියලා   ාාල අලස්ත  රනලා. ඕනෑම 

ශ ශනකුශේ ශපෞේැි තලය - privacy - ැටන බල්තන ඕනෑ. 

ඉසථශස්ලාම අපි privacy  පිළිබඳ නීති ශැශන්තන අල යික. 

ඒලාට ලන හානිය ලටළටක්වීම අල යික. අශනක් පටතශත්ත,  මානල 

අිකතිලාසි ම තිශබනලා. ශදාලනුල,  නීති ශැශන්තන ඉසථශස්ලා 

දාතත ආරක්ෂා කිරීම - data protection - පිළිබඳ නීති ශැශන්තන. 

මට හිශතන විධියට, ශම් නීති ශැනාලාට පසුල තමික අපට අශනක් 

නීතිලලට ය්තන පුළුල්ත ල්තශ්ත.  සමාජ  ශලබ් අඩවි  පාලනයට 

නීතිය ශැන ඒමට ශපර ශපෞේැි තලශේ නීති රැ  ැනිුද. 

පුේැල දාතත නීති ආරක්ෂා  රුද. නටතනම්, මාධ්ය මර්දානයට 

ශපර සිටම මාධ්යශේදි්ත අනතුශර් ලටශටනලා. ශ ශහ්  ටනට 

ඉසථසර ශලලා ලටට පනි්තන ශදා්තන බටහට. ඒ නිසා මාධ්ය හා 

මාධ්යශේදී්තශේ නිදාහස ආරක්ෂා  ර්තන. සතයයට ශදාොරගුළු 

දාමන මාධ්ය සදාාමාරයක් ශමො ටදා? මට  ාලය ලබා දු්තනාට 

 සථතුතිික, මූලාසනාූපඪ ැරු ම්ත්රිතුමනි.   

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු ශහේෂා විතානශේ ැරු ම්තත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි හය  

 ාලයක් තිශබනලා.  

 
[අ.භා. 4.04] 

 

ගු නහේෂා විතානනේ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ரஹசொ விதொனரக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

මූලාසනාූපඪ ැරු ම්තත්රීතුමනි,  ැරු ශ ශහළිය රඹුක්ලට්ල 

සමතිතුමාශේ ජනමාධ්ය අමාතයාං ය හා අශේ ැරු දිශ්තෂථ 

ගුණලර්ධ්න සමතිතුමාශේ විශේ  අමාතයාං ය ශම් රටට 

අති ික්ත ලටදාැත ලන, වි ාල  ාර්ය භාරයක් ඉටු  රන 

අමාතයාං  ශදා ක්.   

ුදි්තම මම ජනමාධ්ය අමාතයාං යට අදාාළල යම්  ාරණාලක් 

සඳහ්ත  ර්තන  ටමතිික. ැරු සමතිතුමනි, රශේ සිදුලන සිදුවීම්, 

නිලටරදි ශතොරතුරු ජනැත කිරීමට තිශබන එ ම මූලාශ්රය 

ජනමාධ්ය අමාතයාං ශේ විෂය පාශේ එ  ශ ොටස ට යටත 

ශලලා තිශබනලා. කිසියම් විශට  ශපෞේැි  මාධ්ය හරහා 

ජනතාලට ලටරැදි ශතොරතුරු ලබා දීමක් සිදු වුශණොත, ඒ  නිලටරදි 

ශතොරතුරක් බලට පත කිරීශම් ජාති  ලැකීම ජනමාධ්ය 

අමාතයාං ය සතුික.  

ැරු සමතිතුමනි, යහ පාලන ආණ්ඩුලට ශමොන තරම් ශමෝදානා 

 ළත, මාධ්ය පිළිබඳ  ාා  රනශ ොට විශ ේෂශය්ත, ජාති  

ූපපලාහිනිය, ශ්රී ලං ා ගුල්ත විදුි සංසථාාල, සථලාධීන ූපපලාහිනි 

ශසේලය එදාා ශ ොික ලාශේ තටන දා තිබුශණ් කියලා අපි  ්පනා 

 ර බල්තන ඕනෑ.අපි ශේ පාලන ශ ෝණයකි්ත ශම් ශදාස බටලීම 

සුදුසු නටහට. අදා ශ්රී ලං ා ූපපලාහිනී සංසථාාල news ratingsලල 

ඉ්තන තටන ශමො ක්දා, යහ පාලන ආණ්ඩුල  ාලශේ  news  

ratingsලල හිටිශේ ශ ොතටනදා කියන එ  ශපොඩ්ඩක්  බල්තන. 

සථලාධීන ූපපලාහිනී ශසේලශේ එදාා rating තිබුණු තටන ශමො ක්දා, 

අදා ශ ොශහොමදා කියලා බල්තන. ශම් ශලනස සති ශල්තශ්ත 

ශ ොශහොමදා?  

ශ්රී ලං ා ූපපලාහිනී සංසථාාශේ සභාපතිලරයාට ශපෞේැි ල 

මම ැරු  රනලා. අපට ශමොන විධිශේ ශමෝදානා  ළත, අදා අපි 

සතුටු ශලනලා, ශම් රටට ඉතා ශහොඳ ශසේලයක්  ළ, හිටපු 

ශ් ම්ලරයකු තමික අදා ූපපලාහිනී සංසථාාශේ සභාපතිලරයා 

විධියට ඉ්තශ්ත. නුදත ූපපලාහිනී සංසථාාල තුළ යහ පාලන රජය 

 ාලශේ තිබුණු  ප්රමිතිය ආරක්ෂා  ර ැ්තන ලර්තමාන රජය 

අශපොශහොසත වීම නිසා ූපපලාහිනිශේ news බල්තන ජනතාල 

තුළ තිශබන වුලමනාල අඩු ශලලා තිශබනලා. ඒ ලබාශදාන 

ශතොරතුරු මධ්යසථාභාලයක් තියා, අඩුම ැණශ්ත ශලනත 

ශේ පාලන මතයක් දාරන ශ ශනකුට බල්තන බටරි, රශේ 

ජනතාල ප්රතික්ශෂේප  රන තටනට සවි්ලා තිශබනලා. එම නිසා 

අපි ඉ්ලීමක්  රනලා. අපි ශේ පාලනය  රුද. හටබටික 

මධ්යසථාභාලය රැශ න විධියට රාජය මාධ්ය තියාැ්තන පුළුල්ත 

නම්, රටක් විධියට ඉදිරිශේදී අපට මාධ්ය තුළි්ත ශහොඳ 

ප්රලණතාලක් දාට  ැ්තන පුළුල්ත ශලික.  

පසුගිය මහ මටතිලරණශේ දී මාධ්ය තුළි්ත වි ාල 

 ාර්යභාරයක්  ළා. එහි කිසි ලටරැේදාක් නටහට. හටබටික රශේ මාධ්ය 

ලබා ශදාන පණිවුඩය නිලටරදිල ශම් මහ ශපොශළොල මත ජනැත 

ශලනලාදා කියන  ාරණාල පිළිබඳල පසු විපරම් කිරීශම් ලැකීමත 

මාධ්යයට තිශබනලා. එදාා ශැෝඨාභය රාජපක්ෂ මටතිතුමා ශම් රශේ 

ජනාධිපතිලරයා  ර්තන මහා ශමශහලරක්  ළ මාධ්ය අදා ශම් 

ශලන සිදුවීම් පටතත ට දාමලා, ඒලා ජනතාලශේ  ර පිටට යෑම 

සාධ්ාරණී රණය  රලා පාඩුශේ හිටිශයොත, සදාාමාරාතම ල, 

රශේ ජනතාලට ලැ කියන මාධ්ය ශමශහලරක්  ඒ තුළි්ත ඉටු 

ශල්තශ්ත නටහට.  

විශ ේෂශය්තම, මාධ්යශේදී්ත ැටන මම යමක් කිය්තන ඕනෑ. 

දාට්ත යහ පාලන රජයට එ  එ  ශමෝදානා  ළා. ඒ රජය 

ශමොනලත  ශළේ නටහට කියලා ශ්ත කිය්තශ්ත. හටබටික 

මාධ්යශේදී්ත ැටන ඉතිහාසය පුරා කියාශැන එනශ ොට ඒ අවුරුදු 

පශහේ මාධ්යශේදී්ත ශලනුශල්ත  ශමොනලාදා  රලා තිශබ්තශ්ත, 

ඔවු්තට ශමොනලාදා  දීලා තිශබ්තශ්ත  කියලා  ්පනා  ර 

බල්තන. ඒත අදා ශම් අය ලටශේ ජනමාධ්යශේදී්ත ැටන 

සඳහනක්ලත නටහට. ඔවු්තට කිසිම සහනයක් ශදා්තන තියා, 

ඔවු්තශේ ලෘතතීය සුරක්ෂිතභාලය ැටන ශහෝ ශම් ශ ොවිඩ් - 19 

ලසංැතය හරහා නිර්මාණය ශලලා තිශබන ඔවු්තශේ 

අසරණභාලයට උතතරයක්  ශහොය්තනලත ශමම අය ලටය තුළ 

යම් කිසි ශයෝජනාලක්සතුළත ශනොවීම පිළිබඳල විපක්ෂය විධියට 

අශේ අප්රසාදාය  පළ  රනලා.  

ැරු ජනමාධ්ය සමතිතුමාශැ්ත මම ඉ්ලා සිටිනලා,  

ලාර්තා රණශේදී  නිලටරදි ශතොරතුරු  ශදා්තන තම්තශේ ජීවිතය 

පරදුලට තියලා  ටයුතු  රන ජනමාධ්යශේදී්ත ැටන මීට ලඩා 

අලධ්ානය ශයොුද  ර්තන, ඔවු්තශේ ලෘතතිය  රශැන යෑමට 

අල ය ලටපිටාල හදා්තන, ඒ ශලනුශල්ත ශයෝජනා ක්රියාතම  

 ර්තන කියලා.  

මූලාසනාූපඪ ැරු ම්තත්රීතුමනි, ඉතිරි ශ ටි  ාලය තුළ 

අලසාන මම තල එ   ාරණයක් කිය්තන  ටමටතිික. දිශ්තෂථ 

ගුණලර්ධ්න සමතිතුමනි, එදාා රට විරුල්ත බුරුතු පිටි්ත සවි්ලා 

ශම් රශේ ශැෝඨාභය රාජපක්ෂ නම් වූ නාය යා නිර්මාණය  ළා. 

අදා ඒ රට විරුල්ත අ්තත අසරණ තතතලයට පත ශලලා ඉ්තන 

ශලලාශේ තානාපති  ාර්යාල නිහඬ ශලලා ඉ්තනලා. 

විශ ේෂශය්තම ශසෞදි තානාපති  ාර්යාලය ැටන විපක්ෂශේ 

ම්තත්රීලරු විධියට අපටත පටමිණිි එනලා, ඒ අය ැටන කිසිම 

ැණ්ත ැටනීමක් නටහට, ඒ අසරණ  මිනිසු්තශේ හඬට  ්ත 

ශදා්තනලත තානාපති  ාර්යාලලල අයට කිසිම උන්තදුලක් නටහට 

කියලා.  එම නිසා ශම් රටට විශේ  විනිමය ශැන එ්තන මහා 

ශමශහලරක්  රන, ශම් රශේ අශේම ආදාරණීය සශහෝදාරලරු්තට  

අල ය සහශයෝැය, සහනය ලබා ශදා්තන තානාපති  ාර්යාල 

හරහා යම් ලටඩ පිළිශලළක් ශයොදා්තන කියන  ාරණාලත මම 

මතක්  රනලා. මූලාසනාූපඪ ැරු ම්තත්රීතුමනි,  අශේ විශේ  

තානාපති ශසේලය ශේ පාලන ශහ්තමිකයලාශැ්ත  ශතොර, 

සුදුස ම් ලත පුේැලය්තශැ්ත සම්තවිත, ශලෝ ය පිළිැ්තනා 
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පාර්ිශම්්තතුල 

තානාපති ශසේලයක් විධියට හදාා ැ්තන අපට පුළුල්ත නම්, මම 

හිතනලා රටක් විධියට ඉදිශේදී අපට සතුටි්ත ඒ ැටන  ාා  ර්තන 

පුළුල්ත ශලික කියලා. සථතුතිික. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ැරු ශමොශහොමඩ් ුදසම්මි් ම්තත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 8  

 ාලයක් ලශබනලා. 

ඊ ට ශපර, ැරු ලස්තත යාපා බණ්ඩාර ම්තත්රීතුමා මූලාසනයට 

පටමිශණනලා සති. 

 
අනුරුව ගු අජිත් රාජපක්ෂ ෙහතා මූලාසනනයන් ඉවත් 

වූනයන්, ගු වසන්ත යාපාබණ්ඩාර ෙහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு அஜித் ரொஜபக்ஷ அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலரவ, ைொண்புைிகு வசந்த யொப்பொபண்டொர 

அவர்கள்  தமலமை வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. AJITH RAJAPAKSE  left the Chair, and 
THE HON. WASANTHA YAPABANDARA took the Chair. 

 
[අ.භා. 4.10] 

 

ගු නෙොහෙඩ් මුසම්මිල් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு தைொஹைட் முஸம்ைில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

මූලාසනාූපඪ ැරු ම්තත්රීතුමනි,  පසු ගිය  යහපාලන ආණ්ඩුල 

විසි්ත ශම් රට ජාතය්තතර මහා බලලතු්තශේ ශ ළිමඩලක් බලට 

පත  ර්තන ගිවිසුම්, එ ෙතා අතස්ත  රලා, සම අනුග්රාහ තල  

දාක්ලලා ශම් රට සදා දාමපු නරාලශළ්ත, සදා දාමපු අමාරුශල්ත  

ශැොඩ ැටනීශම් භාරදූර  ාර්ය භාරයටත, ඒ ලාශේම අශේ රශේ 

ප්රතිූපපය ඉහළ නටංවීමටත උර දීලා ඉ්තන විශේ  අමාතයාං ශේ 

ලටය ශීර්ෂ පිළිබඳල  ාා කිරීමට අලසථාාල ලටබීම  ැටන මම සතුටු 

ශලනලා. 

එදාා මාවි්ආරු ශසොශරොේල ලහපු ශලලාශේ ආරක්ෂ  

අමාතයාං යට, ්රිවිධ් හුදදාාලට ුදුවණ ශදා්තන  වූ තතතලය හා 

සමාන තතතලයක් අදා ජාතය්තතර ල ශය්ත, ශලනත රාජය 

තා්ත්රි  සථලූපපයකි්ත අභිශයෝැයක් ශලස විශේ  අමාතයාං යට 

සවි්ලා තිශබනලා. අතිැරු ජනාධිපතිතුමා  එයට ුදුවණ ශදා්තන 

සුදුසු නාය ශයක්, පරිණත ශේ පාලනඥශයක් ශතෝරා පත  ර 

තිශබනලා. ඒ තමික අශේ සභානාය  ැරු දිශ්තෂථ ගුණලර්ධ්න 

මටතිතුමා. එතුමාට මශේ සුබ පටතුම් පිරිනමනලා.  

විශ ේෂශය්තම, ඉ්තදියානු සාැර  ලාපශේ අති ික්තම උපාය 

මාර්ගි  ලටදාැත සථාානය  අශේ රට පිහිටා තිශබනලා. ඒ උපාය 

මාර්ගි  පිහිටීම නිසාම අශේ රට ශේ පාලනි  ල ශය්ත, 

ජාතය්තතර ආරක්ෂ  ල ශය්ත අති ික්තම ලටදාැත 

ස්තධිසථාානය  සහ  ාශේත අලධ්ානයට ලක් ලන සථාානයක් 

ශලනලා.  

අපට තිශබන ඓතිහාසි  ලටදාැත මත එක් , සංමාර ය්ත 

ල ශය්ත, ආක්රමණි ය්ත ල ශය්ත, ශලශළඳ ලයාපාරි ය්ත 

ල ශය්ත වි ාල විශේශි ය්ත පිරිසක් ශ්රී ලං ාල  සමෙ සබඳතා 

පලතලා තිශබනලා. අදා නල ශලෝ ශේ සති වී තිශබන ශම් 

තතතලයත එක් , ශ්රී ලං ාල ශ ශරහි ජාතය්තතර අලධ්ානය 

අති ික්තම ශයොුද වී තිශබන ශලලාල  තමික, අපි විශේ  

අමාතයාං ය පිළිබඳල  ාා  ර්තශ්ත.  

අදා අපි අශනක් ශමොන  ාරණා ැටන  ාා  ළත, මම දාකින 

විධියට විශේ  අමාතයාං යට ඉතා බරපතළ ශලස ලැකීම් පටලරී 

තිශබනලා. පළුදලටනි  ාරණය තමික, අපට එශරහිල ක්රමානුූලලල 

ශැන ආ යුදා අපරාධ් ශමෝදානාලලට  නිලටරැදිල ප්රතිමාර දාටක්වීම සහ 

පසු ගිය ආණ්ඩුල විසි්ත එම ශයෝජනාලලට සම අනුග්රාහ තලය 

දාක්ලලා අශේ රට සදා දාමපු තතතලශය්ත නටලත ශබ්රා ශැන 

ඉදිරියට ශැන ඒශම් ලැකීමික. ඒ ලාශේම, අශනක් පටතශත්ත 

ජාතය්තතර ගිවිසුම්ලලට අප පටලලා, සදා දාම්තන හදාන උගුශල්ත 

ශබ්රා ැටනීශම් රාජය තා්ත්රි  ක්රියා මාර්ැය සම්බ්තධ්ශයනුත 

විශේ  අමාතයාං යට වි ාල ලැකීමක් පටලශරනලා.  

මූලාසනාූපඪ ැරු ම්තත්රීතුමනි, 2009 මටික මාසශේ 19ලටනි දාා 

තමික, යුේධ්ය අලස්ත  රලා ජයග්රහණය  ශළේ. අපි දා්තනලා, 

යුේධ්ය අලස්ත ශලලා දාලසථ 8 ට පසුල, මටික මාසශේ 27 ලටනි දාා 

ශලනශ ොට එක්සත ජාතී්තශේ සංවිධ්ානය ශයෝජනාලක් ශැනා 

බල. අපට විරුේධ්ල යුදා අපරාධ් ශයෝජනාලක් ශැනාලාම අපි 

ඒශ ්ත ජයග්රහණය  ළා. ඊට පසථශසේ දාරුසථමා්ත  මිටුල පත 

 රනලා. එතට්ත සිට ක්රමානුූලලල ැත ක්රියා මාර්ැයක් ල ශය්ත 

යුදා අපරාධ් කියන  ාාල ශම් රටට හතුරු ශේ පාලනඥයනුත, 

රටට එශරහි NGO නඩයත, ඩයසථශපෝරාලත, ජාතය්තතරය 

ඉදිරියට රැශැන එනලා. නුදත, හිටපු ජනාධිපති මහි්තදා රාජපක්ෂ 

මටතිතුමාශේ ආණ්ඩුශේ තිබුණු විශිෂථටතලය තමික, කිසි 

අලසථාාල  රණවිරුල්ත අමාරුශේ දාම්තශ්ත නටතිල, අති ය 

විශිෂථට ආ ාරයට ශම් යුදා අපරාධ් ශමෝදානාලලට ුදුවණ දු්තන 

එ . එතුමා ඒ සඳහා අල ය ක්රියා මාර්ැ ැතතා. සමහර 

අලසථාාලලදී අපි ඒලා ජයග්රහණය  ළා. සමහර අලසථාාලල 

එක්සත ජාතී්තශේ මානල හිමි ම්  වු්තසිලශේදී අපි පරාජයට 

පත වුණා. නුදත, ඒ කිසිම අලසථාාල  එතුමා එතුමාශේ සථාාලරය 

ශලනසථ  ශළේ නටහට. ඒ අනුල, එතුමා 'මටක්සථශල් පරණැම' 

ශ ොමිසම පත  රලා, ඒ ශ ොමිසශම් ශදාලටනි බල අධි ාරිය 

යටශත, ජාතය්තතර යුදා අපරාධ් විශ ේෂඥය්ත පසථ ශදාශනකුශැ්ත 

ලාර්තා  ටඳවීමට  ටයුතු  ළා.  

මට මත  විධියට, එල ට මහ බටංකු අධිපති, අජිත නිලාඩ් 

 බ්රා් මටතිතුමා සුවිශ ේෂි මටදිහතවීමක්  රලා, Sir Desmond 

de Silva, Sir Geoffrey Nice, Sir Rodney Dixon, Major 

General John Holmes ලටනි ජාතය්තතර ල ශය්ත ප්රබල 

පුේැලය්තශැ්ත ශමයට පිළිතුරු සටපයීම සඳහා ලාර්තාලක් 

 ටඳවූලා.  සර් ශඩසථම්ත දා සි්ලා මටතිතුමා 2014.02.23ලටනි දාා ඒ 

ලාර්තාල ඉදිරිපත  ළා. දාරුසථමා්ත ලාර්තාල ලටරැදි බල ඉතා 

පටහටදිිල ඒ ලාර්තාශේ ඔේපු  ර තිශබනලා. ඒ ලාශේම, රජය 

අනුැමනය  ළ පිළිශලළ නීතයනුූලලික, ජාතය්තතර මානුීයය 

නීතියට අදාාළල ශ්රී ලං ාල  ටයුතු  ර තිශබනලා කියන එ ත 

ශඩසථම්ත දා සි්ලා මටතිතුමා ප්ර ා   ළා. සර් ශජ ථරි නිකසථ 

ලාශේම, සර් ශරොඩ්නි ඩික්ස්ත 2014 ජූනි 0)ලටනි දාා ඉතා 

පටහටදිිල යසථමි්ත ූ  ාශේ ලාර්තාලට එශරහිල වි ථශ්ෂණ 

ලාර්තාලක් ලබා දු්තනා. ඒ ලාර්තාශේ තිශබන බරපතළ නීතිමය 

අඩුපාඩු ම් ශප්තලලා දු්තනා. ඒ ලාශේම, ශ්රී ලං ාල ක්රියාතම  

 රපු මානුීයය ශමශහයුශම් නීතිමය රාුදලත ඉතාම ශහොන්්ත ඒ 

ලාර්තා හරහා පටහටදිි  රලා දු්තනා. ඒ ලාශේම, ශම්ජර් ජනරා් 

ශජෝ්ත ශහෝම්සථ මහතා විසි්ත යුදාමය මානුීයය ශමශහයුශම් 

මූලධ්ර්ම පිළිබඳල සා ච්ඡා  රලා අපි ලරදාක්  රලා නටහට කියන 

එ  ඉතා පටහටදිිල ලාර්තා අනුල ප්ර ා   රලා තිශබනලා. ඒ 

ලාශේම, satellite images අධ්යයනය කිරීශම්ත පලා ඒ ලාර්තා 

ඉදිරිපත  රලා තිශබනලා. 2015 ආණ්ඩුල පරාජයට පත ශලන විට 

ශම් රශේ ඒ සියු ලාර්තා  සට ශසමි්ත තිබුශණ්.  නුදත ඒ සිය්ල 

ැණ්ත ැ්තශ්ත නටතුල, අප ඉදිරිපත  ර්තන තිබුණු සියු ශේල් 

පටතත ට වීසි  රලා තමික පසුගිය ආණ්ඩුල ක්රියාතම   ශළේ.  
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මූලාසනාූපඪ ැරු ම්තත්රීතුමනි, ඕනෑම ශමෝදානාල ට ලක් 

ශලන ශ ශනකුට ඊට පිළිතුරු බටඳ   මට අලසථාාලක් දිය යුතුික. 

ඒ  තමික සථලාභාවි  යුක්ති මූලධ්ර්මය කියලා කිය්තශ්ත. ඒ 

සථලාභාවි  යුක්ති මූලධ්ර්මය ශම් රශේ රණ විරුල්තට අිකති වුණාදා 

කියලා අපි අහ්තන  ටමටතිික. ඒ  පාර් ථවි ල එදාා මංැල සමරවීර 

මහතතයලා, තුද්තනා්තශසේලාශේ හිටපු ආණ්ඩුල අශේ රණ 

විරුල්තට පිළිතුරු බටඳීමට තිශබන අිකතිය අහිමි  රලා, ඒ අිකතිය 

නටති  රලා තමික තුද්තනා්තශසේලා ගිහි්ලා සශමරි ාල 

ඒ පාර් ථවි ල ඉදිරිපත  රපු ජිනීලා ශයෝජනාලට සමඅනුග්රහය 

දාටක්වූශේ. ඉ්ත පසුල විපක්ෂශේ  ණ්ඩායම්, විශ ේෂශය්ත ජාති  

සංවිධ්ාන එ ුදතුල, ශැෝලීය ශ්රී ලාංකීය සංසදාය ඒ පිළිබඳල  රුණු 

දාටක්වූලා. ඒ ලාශේම අපට මත ික, සරත වීරශසේ ර මටතිතුමා 

ජිනීලා ගිහි්ලා ඒ විශ ේෂඥය්ත පසථශදානාශේ ලාර්තාල සතුළත 

එතුම්තලාශේ ලාර්තාල ජිනීලා ශලත භාර දු්තනා. මූලාසනාූපඪ 

ැරු ම්තත්රීතුමනි,  ඒ ලාර්තාල මම සභා ගත*  රනලා. 

සථලාභාවි  යුක්ති මූලධ්ර්මයටත පිටුපාලා තමික පසුගිය 

ආණ්ඩුල ශ්රී ලං ාශේ රණ විරුල්තට පිළිතුරු බටඳීමට තිශබන 

අිකතිය අහිමි  ශළේ. විශ ේෂශය්ත  රුණුමය ල ශය්ත, නීතිමය 

ල ශය්ත තිබුණු සාක්ෂි ඉදිරිපත  ශළේ නටහට. ඒ  නිසා  රජයක් 

ල ශය්ත විශ ේෂශය්තම දිශ්තෂථ ගුණලර්ධ්න මටතිතුමා 

ජනාධිපතිතුමාශේ උපශදාසථ මත එඩිතර, දාටලට්තත තී්තදුලක් ැතතා  

ශම් සමඅනුග්රහශය්ත ඉලත ශල්තන. [බාධ්ා කිරීමක්] ඒ  එඩිතර 

තීරණයක්. ඒ එඩිතර තීරණයට අපි එඩිතර කියලා කිය්තන ඕනෑ. 

විශේ   අමාතයාං ය ැත යුතු එඩිතරම තීරණය ැතතා. ශමතටනි්ත 

එහාට තිශබ්තශ්ත අශේ නිර්ශදාෝීයභාලය ශප්තල්තනික. ශම් 

විශ ේෂඥය්ත ඉදිරිපත  රපු ලාර්තා සහ අශනකුත ලාර්තා සිය්ල 

ඉදිරිපත  රලා අපි ජයග්රහණය  ර්තන ඕනෑ. ඒ ලාශේම 

ඉ්තදියානු සාැර  ලාපය  සාම  ලාපයක් බලට පත  ර්තන, 

1971 සිරිමාශලෝ බණ්ඩාරනාය  මටතිනිය ශනොබටන් ජාතී්තශේ 

සුදළුශේදී ශයෝජනාලක් ඉදිරිපත  රලා තිශබනලා. ඒ ශයෝජනාල 

සම්මත ශලලා තිශබනලා. ඒ ශයෝජනාල 1971 එක්සත ජාතී්තශේ 

මහා මණ්ඩලශේදී 2832 කියන ශයෝජනාල යටශත නටලතත 

සම්මත ශලලා තිශබනලා.  ශම් රශේ ඉ්තදියානු සාැර  ලාපය 

සාම  ලාපයක් බලට පත  ර්තන ඉදිරිපත  රපු ඒ ශයෝජනාල 

මත අපට අහිත ර ජාතය්තතර ගිවිසුම්ලලට ශනොබටඳී, ශනොබටන් 

රටක් ශලස ඉදිරියට ය්තන අලසථාාල තිශබනලා. ඒ සඳහා 

රාජතා්ත්රි භාලයකි්ත  ටයුතු  ර්තන විශේ  අමාතයාං යට, 

අමාතයතුමාට  ක්තිය, ෛධ්ර්ය ලටශබ්ලා කියා ප්රාර්ානා  රමි්ත 

මශේ ලමන සථල්පය අලස්ත  රනලා.   

 
ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ැරු ර්තජ්ත රාමනාය  ම්තත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි හය  

 ාලයක් ලටශබනලා.  

 
[අ.භා. 4.20] 

 

ගු රන්ජන් රාෙනායක ෙහතා  
(ைொண்புைிகு ரஞ்ஜன் ரொைநொயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

මූලාසනාූපඪ ැරු ම්තත්රීතුමනි, ජනමාධ්ය අමාතයාං ය ැටන 

 ාා  රන ශම් ශමොශහොශත  අදාහසථ කිහිපයක් ඉදිරිපත  ර්තන 

ලටබීම ැටන මා සතුටු ශලනලා.  

මූලාසනාූපඪ ැරු ම්තත්රීතුමනි, මා  ාා  රන විෂය ැටන මා 
පත  රලා එලපු ජනතාලශැ්ත “ුදුවණුශපොත” හරහා සුපුරුදු 
ශලස මා  රුණු විමසා සිටියා, ජනතාල ශලනුශල්ත ශමොන ලාශේ 
ප්ර ථනදා, ශමොන ලාශේ ශේල්දා පාර්ිශම්්තතුශේ ඒ ජනතාල 
නිශයෝජනය  රමි්ත  ාා  ළ යුතශත කියලා. ඔවු්ත එලා තිූ 
ප්ර ථනත, මශේ අදාහසුත ශමතටනදී කිය්තන බලාශපොශරොතතු 
ශලනලා.  

මූලාසනාූපඪ ැරු ම්තත්රීතුමනි, ජනතාලශේ ශලොකුම 
ප්රතිමාරය තිබුශණ් පටරැණි ඉතිහාසය  ාා ශනො ර අුත 
ජනමාධ්ය තතතලය ැටන කිය්තන කියලා.  සතය ශහළිදාරේ 
කිරීමට ශැොසථ පසුගිය යුැශේ ජීවිතය දා්ත දු්ත මාධ්යශේදී්තශේ 
නම් අදා   ාා  රපු ශබොශහෝ   ික ය්ත මතක්  ළා. මමත එය 
මතක් ශනො ශළොත ඔවු්තට  රන අශැෞරලයක් නිසා, මමත සුළු 
ශලලාලක් අරශැන ඒ නම් මතක්  ර්තන  ටමටතිික. 
මූලාසනාූපඪ ැරු ම්තත්රීතුමනි, තිතත සතත  ාා  රන 
ශේ පාලනඥයකු හටටියට, සතය ඒ විධියටම කියනලා නම් හටම 
ආණ්ඩුලක්ම අඩු ලටඩි ල ශය්ත ජනමාධ්යශේදි්ත සංහාරයට, -
ඝාතනයට- මර්දානයට ශපලඹුණා. අපි නම් ල ශය්ත ැතශතොත 
රිමඩ්දා ශසොිකසා, යුනුසථ -ඡායාූපප ශි්පිශයක්- කීත ශනොයාර්, 
උපාි ශත්තනශ ෝ්ත, එක්නටිශැොඩ, ලස්තත වික්රමතුංැ ශමකී 
ශනොකී මාධ්යශේදි්ත 2)ශදාශනක් ලාශේ සංඛ්යාලක්  සතය 
කිය්තන ගිහි්ලා, ආණ්ඩුලට අරුචි ශේල් කිය්තන ගිහි්ලා 
මටරුම්  ෑලා. මාධ්ය ආයතනලලට ශබෝම්බ ැටුවලා; ගිනි තිබ්බා; 
ක්ශ්ශමෝ ශබෝම්බ ැටුවලා. නුදත මීට ඉසථශස්ලා  ික ය්ත 
කිේලා ලාශේ අදා ශලන තුරු ඒලාට සම්බ්තධ්  වුරුලත අ්ලා 
ැ්තන බටරි වුණා.   ඒ  තමික ලං ාශේ නීතිශේ තතතලය; 
අධි රණශේ තතතලය. අදා ජනමාධ්යශේදී්තශේ පටටිකිරිය 
බලනලා. ලං ාශේ ජනතාලට ප්රලෘතති කිය්තනට භාරදීලා තිශබන 
ජනමාධ්ය ආයතනලල පටටිකිරිය බටුශලොත ඉතා වි ාල දු ක් 
තිශබ්තශ්ත මූලාසනාූපඪ ැරු ම්තත්රීතුමනි.  ශබොශහෝ දියුණු 
රටලල ජනමාධ්ය ආයතනලලට  licence ශදා්තශ්ත පටටිකිරිය, 
ඉතිහාසය, පවු් පසුබිම බලලා. නුදත කිය්තනට දු ික, මශේ 
එක්  තරහශලික සමහර අය. අශේ ජනමාධ්ය ආයතනලල ඉ්තන 
අයශේ පටටිකිරිය, සුදුසු ම් ශමොනලාදා? සමහර අයට කුඩු ශේනලා 
කියලා ශමෝදානා තිශබනලා, සමහර අයට එතශනෝ් ශේනලා 
කියලා ශමෝදානා තිශබනලා, සමහර අය ශර්සථ බික ශර්සථ 
හිමි රුල්ත කියලා ශමෝදානා තිශබනලා, සමහර අයට එ්ටීටීඊ 
එ ට  telephone දු්තනා කියලා ශමෝදානා තිශබනලා. අ ථලශයෝ 
දාක් න අය, කුඩු ශැ්තලන අය, ූ දු  රලන අය තමික ජනතාලට 
ප්රලෘතති ශබදාන ශබෝධිසතල ජනමාධ්යශේදී්ත බලට පතශලලා 
තිශබ්තශ්ත. ඉති්ත ශමලටනි ජනමාධ්ය ආයතන නිලටරදිල ක්රියා 
 රලා ජනතාල අතරට  නිලටරදි ප්රලෘතතිය, සතය ප්රලෘතතිය 
ශදා්තශ්ත ශ ොශහොමදා? අ්තන ඒ ලාශේ තතතලයක් අදා 
නිර්මාණයශලලා තිශබනලා. ඒ  තමික මෑත  ාලශේ තතතලය. 

මූලාසනාූපඪ ැරු ම්තත්රීතුමනි, ළෙදී මට  ාා  ළා, මහ 
බටංකු ශහොර මට සම්බ්තධ් වුණු චූදිත, -මම ශම් අලසථාාශේදී නම 
කිය්තනට  ටමටතිික. කිේලාට  මක් නටහට.- අර්ු ්ත සශලෝසියසථ 
මහතමයා . මීට අවුරුේදා ට ලාශේ ශපර මට දුර ානශය්ත  ාා 
 ළා. ඔුව  ාා  රලා මට ශමොනලාදා කිේශේ? “ර්තජ්ත, ඔයා 
ඉතාම ශහොඳට  ාා  රනලා; සට්ත  රනලා. අපි ඔයා  sponsor 
 ර්තන ලෑසථතිික- 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු ම්තත්රීතුමා, ඔබතුමාට තල විනාඩි ශදා ික තිශබ්තශ්ත. 
 

ගු රන්ජන් රාෙනායක ෙහතා  
(ைொண்புைிகு ரஞ்ஜன் ரொைநொயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

අපි පට්ත ැ්තනලා 'රජත' ටීවී, 'රජත' එ ථඑම්. ඒලාශේ  ාා 

 රනලා නම් අපි ඔයාට උදාවු  ර්තනම්”කියලා ඔුව කිේලා. ඉති්ත 

ශම්  තමික තතතලය.  
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*  පුසනතකාලනේ තබා ඇත. 
*  நூல் நிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 
*  Placed in the Library. 



පාර්ිශම්්තතුල 

මූලාසනාූපඪ ැරු ම්තත්රීතුමනි, ශ ොශලොම්බියාශේ පලා 

ජනමාධ්ය  ශමශහයවූශේ  පටබ්ශලෝ එසථශ ොබාර් කියන 

කුඩු ාරයා. අදා ඒ ලා ශේ තතතලයක් ලං ාශේ උදාාශලලා 

තිශබනලා.  

බුවතර ජනතාලශැ්ත ැත සංඛ්යාතලි්ත  උශේ හලා ශම් 

ජනමාධ්ය විසි්ත ජනතාල රලේටනලා. උශේම පට්ත ැ්තශ්ත 

ශමොශ ්තදා? උශේම පට්ත ැ්තශ්ත  ශජයෝතිෂයශේදි්තශැ්ත.  

උශේම ලාලාම්පූරිශයක් එනලා, නටතනම් ශජයෝතිෂයශේදිශයක් 

එනලා, උශේ ඉඳ්ත ශබොරු කිය කියා ජනතාල රලේටනලා. ඒ  රන 

programme එ ට ඒ ශජයෝතිෂයශේදියා ැානක් ශැලනලා, ඒ ටීවී 

නාි ාලට.  

ශහොඳම උදාාහරණය තමික ැා්තට්තශ්ත ැාමිණී කියලා 

පුේැලයා. ශම් පුේැලයා සෙ පුරාම රතතර්ත ශපොරලාශැන 

හිටියා. ශම් පුේැලයා එක්තරා නාි ාල ට දාලස ැාශ්ත ලක්ෂ 

තුන බටගි්ත  sponsor  රලා ශම් ලාශේ  programme  රමි්ත 

සිටියා. මිනිහාශේ ශේලාලයට ශහොරු පටනලා රතතර්ත ටි  ැලලා 

ැතතා. ඒ ප්රලෘතතිය ඒ  channel එශක් ගියා කියලා ශම් පුේැලයා 

කිේලා,  

“ලහාම ශම්  නිලටරදි  ර්තන. නටතනම් මම ඒ ශලනුශල්ත 

සති   Fixed Deposit අික්ත  ර ැ්තනලා” කියලා.  

මූලාසනාූපඪ ැරු ම්තත්රීතුමනි, මට තල විනාඩියක් ශදා්තන 

ශම්  ාාලත කිය්තන.  

පසුගිය  ාලශේ ලං ාලට කුණු  ්තශේනර් ලැයක් ආලා. ශම් 

ප්රලෘතතිය එ  නාි ාල  ගියා. ඒ ප්රලෘතතිය ගිය ැම්ත ඒ 

පුේැලයා හට්තදාෑශේ ඒ නාි ාශේ ප්රධ්ානියාට  ාා  රලා කිේලා, 

“මශේ ශම්  ාරණය  නාි ාශේ දාටම්ශමොත  මම advertisement  

නලතලනලා” කියලා. අශ්ත! දාට්ත advertisement   නටලතුණා; 

ජනතාලට සතය ගිශේත නටහට.  

මට විනාඩියක් ශදා්තන.  [බාධ්ා කිරීමක්]  නම කියශල්තන 

ගියා. I am extremely sorry.    

මට කිය්තන ශදා්තන. පසුගිය ටිශක් එක්තරා නාි ාල   

මහි්තදාාන්තදා අුතැමශේ සමතිතුමා -මශේ මිත්රයා-  ාා 

 රමි්ත සිටියදී මම 'මාතර සුනි්' කියලා අ්තලර්ා නාමයකි්ත 

ශ ෝ් එ ක් දු්තනා,  මට බලාශැන ඉ්තන බටරි මට. එතශ ොට 

මහි්තදාාන්තදා අුතැමශේ සමතිතුමා ශමොනලාදා ඒ ආයතනයට 

කිේශේ? "ශම්  licence  එ  දු්තශ්ත අපි, ශමතටන අියකුශේ 

ලාංඡනයක් ැහ ැ්තන"    කිේලා. ඒ විධියට භය  රනලා. ඒ 

licence එ  දු්තනු ආණ්ඩුලට  ශඩ් ය්තන ශලලා තිශබනලා, ඒ 

නාි ාශේ පුේැලය්තට.  

මූලාසනාූපඪ ැරු ම්තත්රීතුමනි, මට තල විනාඩියක් ශදා්තන. 

ශතොරතුරු දාටනැටනීශම් අිකතිලාසි ම පිළිබඳ පනත ැටන ැරු 

ැය්තත  රුණාතිල  ම්තත්රීතුමා  ාා  ළ  ශම් පනත ශැනාලාම 

ශම් යටශත මම තමික පළුදශලනි පටමිණි්ල දාාපු පුේැලයා. මට 

ෛමත්රීපාල සිරිශසේන මටතිතුමා කිේලා, "ර්තජ්ත, පුළුල්ත නම් 

දාාප්ත පටමිණි්ලක්, ශම් පාර්ිශම්්තතුශේ bar licence  ැතත කී 

ශදාශනක් ඉ්තනලාදා කියලා දාටනැ්තන” කියලා. අම්ශම්, ආලා 

ශතොරතුරු ටි . කීයදා? ශම් පාර්ිශම්්තතුශේ bar licence තිශබන 

අය 100ක් ඉ්තනලා! ඊට පසථශසේ ශතොරතුරු දාටනැටනීශම් 

අිකතිලාසි ම පිළිබඳ පනත යටශත පටමිණි්ලක් දාටම්මා, ශම් 

පාර්ිශම්්තතුශේ ඉ්තන පසථ  පන, ලටි  පන  licence  තිශබන 

අයශේ විසථතර ඉ්ලා. එ  ම්තත්රීලරශයක් කියනලා මම අහශැන 

හිටියා, ශතොරතුරු දාටනැටනීශම් අිකතිලාසි ම පිළිබඳ පනත 

ඉසථසරහට ක්රියාතම   රනලා කියලා. ශබොශහොම සථතුතිික. 

මම කිය්තශ්ත ශමලටනි ශේල් ලළක්ල්තනට එපා කියලාික. 

ශතොරතුරු දාටනැටනීශම් අිකතිය ජනතාලට තිශබනලා. එම නිසා 

ශමලටනි ශේල් නලතල්තශ්ත නටතිල දිැටම ශැනිය්තන කියලා 

මම අශේ  ටබිනේ සමතිලරයාට ශයෝජනා  රනලා. අපි දා්තන 

හඳුනන, අශේ මිත්ර  ටබිනේ සමතිලරශයක් තමික ජනමාධ්ය  

භාරල ඉ්තශ්ත. එතුමා අපිත එක්  හිටපු ශ ශනක්. එම නිසා මම 

හිතනලා, එතුමා ජනමාධ්යශේදී්තශේ අිකතිය, සුරක්ෂිතභාලය සහ 

ඒ අයශේ සුබසාධ්නය ශලනුශල්ත ලටඩ  රික කියලා. මම 

හිතනලා,  පසුගිය ලතාශේ  මාධ්යශේදී්තට පහර දු්තනාම, තටඹිි 

ශැඩියක් අරශැන  බල්තන එ්තනම්  කිේලා ලාශේ  නටතුල එතුමා 

ශහොඳට මාධ්යශේදී්ත ැටන බලාැනීවි කියලා.     

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු මමි්තදා විශේසිරි ම්තත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි හය  

 ාලයක් ලටශබනලා. 

 

[අ.භා. 4.27] 

 

ගු චමින්ද වි නේසිරි ෙහතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விரஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

මූලාසනාූපඪ ැරු ම්තත්රීතුමනි, ශබොශහොම සථතුතිික.  

විශ ේෂශය්ත අදා ශලෝ ශේ ශබොශහෝ රටලලට මාධ්යයට 

බරපතළ ප්ර ථනය ට, පීඩනය ට ුදුවණ ශදා්තන සිදු ශලලා  

තිශබනලා. ශතොරතුරු දාටන ැටනීම සඳහා ඉතා ලටදාැත වූ මාධ්ය 

භාවිතශේ තිශබන යම් ලටරදි නිසා ශලෝ ශේ සමහර රටල් 

ශ ොශරෝනා ලසංැතයට එහා ගිය ලයසනය ට ජනමාධ්ය තුළ 

ුදුවණ දීලා තිශබනලා.  

උදාාහරණයක් විධියට අශේ රශේ අදා සිදු ලන සිදුවීම් ුවලා 

දාක්ල්තන පුළුල්ත. අපි දා්තනලා, ශම් ආණ්ඩුල නිර්මාණය කිරීම 

සඳහා ජනමාධ්ය තුළි්ත නිර්මාණය  රපු, ශැොතපු, දාටලට්තත 

ශේ පාලන ජලනි ාල ැටන. බදියුදී්ත හිටපු අමාතයලරයා 

ත්රසථතලාදිශයක්, ජාතිලාදිශයක්, ඒ ත්රසථත්රලාදී, ජාතිලාදී ලටඩ 

පිළිශලළ තුළ ශබෝම්බ රුල්ත ශලනුශල්ත ජු ල මටදිහත වී 

තිශබනලා,  අමාතයාං ය තුළ තිබුණු යාන ලාහන සිය්ල 

අලභාවිත  රමි්ත ඒ ත්රසථතලාදි්තට උදාවු  ළාය කියන  ාරණය 

පටහටදිිලම අදා ශම් ආණ්ඩු පක්ෂශේ ඉ්තන මටති සමතිලරු එදාා 

මාධ්ය තුළි්ත කිේලා. රශේ බුවතර පුරලටසියා, හටටනලලක්ෂය  

බුවතර පිරිස ඒ ත්රසථතලාය, අ්තතලාදාය ුදිනුපුටා දාටමීම සඳහා, රට 

රැකී ැටනීම ශලනුශල්ත රට රකින විරුලා නිර්මාණය කිරීම සඳහා 

 ටයුතු  ළා.  මූලාසනාූපඪ ැරු ම්තත්රීතුමනි  අදා එශහම ශලලා 

තිශබනලාදා?  

දාට්ත බදියුදී්ත හිටපු සමතිලරයා අතඅඩංගුලට අරශැන 

තිබුණා. ඒ, ශබෝම්බ ප්රහාරය සම්බ්තධ්ශය්ත ශනොශලික; ත්රසථතලාදී 

ලටඩ පිළිශලළ සම්බ්තධ්ශය්ත ශනොශලික. හරි නම්, ආණ්ඩුල කියපු 

ශේ සිේධ් ශලලා තිශබනලා නම්, එය එශසේමික නම් එතුමාට අදා 

නිදාහසථ ශල්තන බටහටශ්ත. එතුමා අතඅඩංගුලට ැතශත ඡ්තදාය 

දාම්තන මිනිසු්ත එක්  ශැන ගියා කියලික. අපි දා්තන විධියට 

ඡ්තදාය ශලලාශේ  සි් ශරදි ශබදීම  පිළිබඳල පටලති නඩුලකි්ත ඒ  

අදාාළ පාර් ථලය ඊශේ ශපශර්දාා  නිශදාොසථ ශ ොට නිදාහසථ වුණා. 

බදියුදී්ත හිටපු සමතිලරයාටත ඒ තී්තදුලම තමික ඉදිරි අනාැතශේ 
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[ැරු ර්තජ්ත රාමනාය  මහතා ] 
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ලටශබ්තශ්ත.  මම කිය්තන උතසාහ  ර්තශ්ත, ජනමාධ්ය 

අලභාවිත කිරීම තුළ, බලයට ආපු ආණ්ඩුල  අදා ශ ේ් ශලලා 

තිශබනලා කියන එ ික.   

ූප ඩ නටලනලා අපි දාකිනලා. සමහර අය ආදාායම් 

උපයාැ්තන ූප ඩ නටලනලා.  ූප ඩ  නටල්තශ්ත තලත 

පුේැලශයක්. අපි පටහටදිිලම කියනලා, ශම් ආණ්ඩුල නටල්තශ්ත 

එක්තරා මාධ්ය ආයතන කිහිපයක් විසි්ත කියන  ාරණය.  ශම් 

ආණ්ඩුල අදා ූප ඩයක්ය කියන එ  අපි පටහටදිිල  දාකිනලා 

මූලාසනාූපඪ ැරු ම්තත්රීතුමනි.  අපි එශහම කිය්තශ්ත සික? 

ශම් ට තල උදාාහරණ කිය්තන පුළුල්ත.  බ්ලා විසි්ත නගුට 

ලන්තන ඕනෑ බල අපි දා්තනලා.  නුදත,  අදා නගුට විසි්ත බ්ලා 

ලනන තටන ටික පත ශලලා තිශබ්තශ්ත.  ශමො දා, ශම් ආණ්ඩුශේ 

ක්රියාදාාමය සිේධ් ශල්තශ්ත එක්තරා මාධ්ය ආයතන  ණ්ඩායම ට 

ඔබින විධිය ටික කියන  ාරණය රශේ ජනතාල අදා දා්තනලා. 

එයාලා තමික තී්තදු ැ්තශ්ත. එයාලා තමික ශමශහය ල්තශ්ත. 

එයාලා තමික ඕනෑ ශේ රටට ශනොැටළපුණාට ක්රියාතම  කිරීම 

සඳහා  ටයුතු  ර්තශ්ත. ශම්තන ශම් ික ජනමාධ්ය තුළ තිශබන 

ලටරදි අලභාවිතය ැරු සමතිතුමනි. ඒ   වුරු  ළත ලටරදිික. ඒ 

නිසා ඒ  නිලටරදි  ර්තන. ශම් රශේ, ශලෝ ශේ පරිහානියට හටම 

දාාම ශහේතු වී තිශබන ශම්  ාරණා ටි  නිලටරදි  ර්තනය කියන 

 ාරණාල මම ශම් අලසථාාශේදී මතක්  රනලා.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have two more minutes.  
 

ගු චමින්ද වි නේසිරි ෙහතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விரஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

මම stopwatch එ ත දාා ශැනික  ාා  ර්තශ්ත. මට තල 

විනාඩි තුනක් තිශබනලා. මම ඔබතුමාට ශප්තල්තනම්. ඔබතුමා 

කිේලා, මට විනාඩි )ක් තිශබනලා කියලා.  එික්ත විනාඩි තුනක් 

ැත ශලලා තල විනාඩි 3ක් තිශබනලා.  අපි  ාලය 

 ළමනා රණය කිරීම ලටදාැත. හටබටික, ඔබතුමා කියපු විනාඩි ) 

මට ශදා්තන. ඔබතුමා කියපු ශලලාශේ මම stopwatch එ  on  ර 

ැතතා.  

මූලාසනාූපඪ ැරු ම්තත්රීතුමනි, අදා සතටම් ජනමාධ්ය ආයතන 
 රන ශම් රෙපෑම් එ  පටතතකි්ත ශම් රශේ ජනතාලට 
ශප්තල්තන ඕනෑ.  

එ  ැමනක් යෑමට නම් රශේ ජනතාලට නිලටරදි තී්තදු ැ්තන 
පුළුල්ත ලටඩ පිළිශලළක් හදා්තන. 

 

ගු සම්පත් අුරනකෝරල ෙහතා 
(ைொண்புைிகு சம்பத் அதுரகொரல)  

(The Hon. Sampath Athukorala) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 මූලාසනාූපඪ ැරු ම්තත්රීතුමනි, එතුමා  stopwatch  එ  on  

 ර ැ්තනලා නම්, ශම් පාර්ිශම්්තතුශේ හටශමෝටම  stopwatch  

එ ක් දාාැ්තන ශදා්තන ඕනෑ. මූලාසනශේ ඉ්තන ම්තත්රීතුමාට- 

[බාධ්ා කිරීමක්] 

 

ගු චමින්ද වි නේසිරි ෙහතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விரஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

මූලාසනාූපඪ ැරු ම්තත්රීතුමනි, ඊශේ 'පි්ශලයා්ත' ම්තත්රීතුමා 

නිදාහසථ ශලනලා අපි දාටක් ා. ඒ පිළිබඳල ැටටුලක් අපට නටහට. 

හටබටික, එතුමා බ්තධ්නාැාරැත ශලලා හිටිශේ.  

එතුමා   ශ ොවිඩ්-19 ආසාදිතශයක් දා, නටේදා, PCR 

පරීක්ෂණයක්  ළා දා, නටේදා කියන  ාරණය තහවුරු ශනො ර මහ 

ජනතාලශේ  රට අත දාමාශැන, මහ ජනතාලත එක්  වි ාල 

ල ශය්ත ප්රීති ශඝෝෂා  ළා. ඒ පිළිබඳ ශනොශලික අපට ප්ර ථනය 

තිශබ්තශ්ත. මාධ්ය ආයතන කීශය්ත කීයදා ඒ   ශප්තනුශේ? 

මාධ්ය ආයතන කීශය්ත කීයදා ඒ ක්රියා  ලාපය ශප්තනුශේ? රට 

ශනොමෙ යල්තන පුළුල්ත ලටඩ පිළිශලළ නිර්මාණය  රලා, රට 

විනා   රන තටනට ශම් මාධ්ය අදා පත ශලලා තිශබනලා.  

මාධ්ය ආයතනලල ලටඩ  රන සියුශදානා ඒ තතතලයට 

ලටටිලා නටහට. සමහර ශලලාලට අපට දාටශනනලා, සශහනලා 

සතටම් මාධ්යශේදි්තශේ අසරණ ම. ඔවු්ත අපට ුදණ ැටුවණාම 

කියනලා, "අශ්ත! ම්තත්රීතුමා, අශේ පවුශ් අයශේ ජීවිත 

රැ ැ්තන අපට ශම්   ර්තන සිේධ් ශලලා තිශබනලා" කියලා. 

එශහම නටති වුශණොත ශමො දා ශල්තශ්ත? ඒ ආයතනශේ 

ප්රධ්ානියාට අල ය අයශේ නිශේදාන පළ  රන ලටඩ පිළිශලළ 

නිර්මාණය  ශළේ නටතනම් ඔවු්තශේ දාරුල්තශේ සහ ඔවු්තශේ 

බඩ ශැෝසථතරයත නටති ශලනලා. ඒ නිසා අපි පටහටදිිල කියනලා, 

ශම්තන ශම් කියන මාධ්ය භාවිතය නිලටරැදි  ර්තන ඕනෑ බල. ඒ 

සඳහා ශපොදු ලටඩ පිළිශලළක් නිර්මාණය  ර්තන අපට පුළුල්ත 

නම්, එය ආණ්ඩු පක්ෂශේ සිටින ඔබතුම්තලාත, විපක්ෂශේ සිටින 

අපත ලබන ජයග්රහණයක් බල කියමි්ත  මා නිහඬ ශලනලා. 
 

ගු නහේෂා විතානනේ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ரஹசொ விதொனரக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

මූලාසනාූපඪ ැරු ම්තත්රීතුමනි,  ාාලක්  රශැන යනශ ොට 

ශම් ැරු සභාශේ සිටින සතටම් ැරු ම්තත්රීතුම්තලා නටඟිටලා 

ශබොරුලට  ෑ ැහනලා.  
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු ශහේෂා විතානශේ ම්තත්රීතුමා, ශමො ක්දා ඔබතුමා කියන 

 ාරණය? 
 

ගු නහේෂා විතානනේ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ரஹசொ விதொனரக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

මූලාසනාූපඪ ැරු ම්තත්රීතුමනි, point of Order එ ක් 

නෙනලා නම්, ඊට අදාාළ සථාාලර නිශයෝැශේ අං ය කිය්තන 

ඕනෑ.  ාාලක් සාර්ා ල  රශැන යන ශ ොට නටඟිටලා 

ශබොරුලට  ෑ ැහන තතතලයට පත ශල්තන ශදා්තන එපා. 

ශමො දා, ශම්  ප්රාශේශීය සභාල ශනොශලික; පාර්ිශම්්තතුල. 
 

ගු චමින්ද වි නේසිරි ෙහතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விரஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

අනික්  ාරණය ශම් ික, මූලාසනාූපඪ ැරු ම්තත්රීතුමනි.  

Stopwatch කිය්තශ්ත ශමො ක්දා කියලා දා්තශ්ත නටති 
ම්තත්රීලරු්තට මා කියනලා, stopwatch එ  තිශබ්තශ්ත  ාලය 
මටනීම සඳහාික කියලා. ඒ ලාශේ අය ශම් පාර්ිශම්්තතුලට 
සවි්ලා. 
 

ගු සම්පත් අුරනකෝරල ෙහතා 
(ைொண்புைிகு சம்பத் அதுரகொரல)  

(The Hon. Sampath Athukorala) 

මූලාසනාූපඪ ැරු ම්තත්රීතුමනි, - 
 

 ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ැරු ම්තත්රීතුමනි, අපට ඉතාම සීමිත  ාලයක් තිශබ්තශ්ත. 
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පාර්ිශම්්තතුල 

ගු සම්පත් අුරනකෝරල ෙහතා 
(ைொண்புைிகு சம்பத் அதுரகொரல)  

(The Hon. Sampath Athukorala) 

මූලාසනාූපඪ ැරු ම්තත්රීතුමනි, Stopwatch එ ක් on 

 රශැන ශම් සභාශේ  ාා  ර්තන පුළුල්තදා? 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළෙට, ැරු තාර  බාලූ රිය රාජය අමාතයතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි 15ක් තිශබනලා.  

  

[4.34 p.m.] 
 

ගු තාරක බාලසූරිය ෙහතා (කලාපීය සහනයෝගිතා 

ක ුතුර රාජය අොතයුරො)  
(ைொண்புைிகு தொரக பொலசூொிய - பிரொந்திய உறவு 

நடவடிக்மககள் இரொஜொங்க அமைச்சர்)  
(The Hon. Tharaka Balasuriya - State Minister of Regional 
Co-operation)  
Mr. Presiding Member, I was hoping to make my 

speech in Sinhala. But, before I do so, I want to adress 
and answer certain queries raised by certain Hon. 
Members of Parliament at the outset.  

I think the Hon. Lakshman Kiriella, a senior Member 
of this House, made the comment that the Hon. Mahinda 
Rajapaksa and Mr. Ban Ki-moon signed an Agreement, 
which was a very nefarious statement aimed at misleading 
this House and I want to reiterate that there was no such 
Agreement signed by the former President and the former 
Secretary-General of the United Nations. I do not want to 
speak anymore further on that.  

I also want to make a comment on a remark made by 
the Hon. M.A. Sumanthiran although he is not present 
here. He spoke very eloquently. We know that the Hon. 
Sumanthiran is a wordsmith and he tries to put words in 
our mouth. He made the point that the last Government 
made a genuine attempt for devolution. But, I want to 
remind the Hon. Sumanthiran that it is very unfortunate 
that they - he was the architect of that attempt to bring in 
a new Constitution - failed at the outset when they failed  
to bring in even a Bill and that the United National Party, 
which was a leading coalition partner, did not even put 
forward their suggestions relating to constitutional 
changes to the Steering Committee. So I think, in a way, 
the Hon. Sumanthiran also managed to hoodwink the 
people as much as the United National Party managed to 
hoodwink the entire nation.  

Then, my Friend, the Hon. (Dr.) Harsha De Silva said 
that we are confused about our foreign policy and also 
made comments about the changes in the name of the 
Ministry. I think changing the name of a Ministry is not a 
new thing. If you look at the Auditor-General’s 
Department, the name of that institution has changed 
several times, but the function of it has remained the 
same. So, I do not think that it is of major importance.  

I also want to bring to his attention that for the first 
time in Sri Lanka, we have a 20-point foreign policy 
directive. The 20-point foreign policy directive has been 

based on the “Vistas of Prosperity and Splendour”, the 
economic plan of His Excellency the President. So, 
whatever foreign policy decisions that we take will be 
based on that 20-point foreign policy directive.  

The Hon. (Dr.) Harsha De Silva also stated that Sri 
Lanka had been included in the Grey List in 2011. I 
checked up on it. I believe that Sri Lanka was included in 
the Grey List in October, 2017.  

 

ගු (යචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා ෙහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

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

Hon. State Minister, I can table that document. Sri 
Lanka was brought into the Grey List in 2011 and to the 
Danger List, in 2012. We started getting out of it in 2017 
and got out of it in 2019.  

 

ගු තාරක බාලසූරිය ෙහතා  
(ைொண்புைிகு தொரக்க பொலசூொிய) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

I stand to be corrected. I do not want to argue on that 
matter.  

The Hon. (Dr.) Harsha De Silva also made reference 
to the militarization of the Foreign Ministry. I believe that 
it is because the Secretary to the Ministry was a former 
Admiral and a Commander of the Navy. I think it is not a 
fair statement. If you particularly take into consideration 
his qualifications, he has a PhD, an MSc. in Strategic 
Studies, an MA in International Studies, a Diploma in 
World Affairs and he has been a lecturer in international 
relations in universities in China, Japan, India, Pakistan, 
and Bangladesh. So, I feel that it is not a fair statement to 
categorize - 

 

ගු (යචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා ෙහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

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

In fact, we have no problem at all with Prof. 
Colombage. I am told that he is a very genial person as 
well. The only issue is, he is the only person using the 
title “Admiral”. If he is a retired Admiral, then he has to 
use the word “retired”. Usually that is the practice. He is 
the Chief Accounting Officer of the Ministry, which is a 
civilian organization. There are other Secretaries who are 
former military officers. But, they do not use their former 
military titles. That is the only point I was making. 

 

ගු තාරක බාලසූරිය ෙහතා  
(ைொண்புைிகு தொரக்க பொலசூொிய) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

Okay. Your point is well taken.  

Also, the Hon. (Dr.) Harsha de Silva commented on 
the appointment of Mr. Milinda Moragoda as the 
Ambassador designate to India. I also want to comment 
on the Hon. Rauff Hakeem’s speech, in which he was 
gracious enough to acknowledge the fact that a person of 
the calibre of Mr. Milinda Moragoda will be an asset to 
any government. His vast experience will come in handy. 
I just had lunch with him yesterday and we discussed an 
array of things.  I have no doubt that he will perform his 
duties for the benefit all Sri Lankans.  
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මූලාසනාූපඪ ැරු ම්තත්රීතුමනි, අදා විශේ  අමාතයාං ශේ ලටය 

ශීර්ෂය සහ  ලාපීය සහශයෝගිතා  ටයුතු රාජය අමාතයාං ශේ 

ලටය ශීර්ෂය ැටන  ාා  රනශ ොට ශබොශහෝ ශේලාලට සමහර අය 

හිත්තන පුළුල්ත,  ලාපිය සහශයෝගිතා  ටයුතු රාජය 

අමාතයාං යක් අල ය ල්තශ්ත සික කියලා. අශේ හර්ෂ දා සි්ලා 

ම්තත්රීතුමා පටලූ  අ්තදාමටම 1948 සිට අපශේ විශේ  ප්රතිපතතිය 

දිහා බටුශලොත, මූි ල ශේ පාලන විශේ  ප්රතිපතතියක් තමික 

අප අනුැමනය  ශළේ. අදා අතිැරු ජනාධිපතිතුමාට යම්කිසි 

මේටම ට ශම් ප්රතිපතතිය ශලනසථ  ර්තනට අල යතාලක් සති 

ශලලා තිශබනලා. අතිැරු ජනාධිපතිතුමාට ආර්ික  විශේ  

ප්රතිපතතියක් - economic diplomacy - අනුැමනය  ර්තන 

අල යතාලක් සතිශලලා තිශබනලා.  

මූලාසනාූපඪ ැරු ම්තත්රීතුමනි, ඒ ලාශේම අපි දා්තනලා ශම් 

සියලසට කිය්තශ්ත ආසියාශේ සියලස කියලා. ඒ නිසා අපි දා්තනලා 

ඉදිරි  ාලශේ  ලටඩිම සංලර්ධ්නයක් ල්තශ්ත ආසියානු රටල් 

කියලා.  අපි දාකුණු ආසියානු රටල් දිහා බටුලත, අශේ යහ 

පාලන ආණ්ඩුලට පි්තසිේධ් ල්තනට පසුගිය අවුරුදු පශහේදී සියයට 

5ක් තිබු ණු ආර්ික  ලර්ධ්න ශේැය 2019 ලනශ ොට සියයට 2.3ට 

අඩු  ළාට, දාකුණු ආසියානු රටලල තමික අප්රි ානු රටල් එක්  

බටුලාම ලටඩිම ආර්ික  ලර්ධ්න ශේැයක් තිබුශණ්. ශම්  ාරණා 

ශදා ම සටලකි්ලට ැතතාම, ශමලටනි රාජය අමාතයාං යක් 

හදාලා, එ  පටතතකි්ත   ආර්ික   ටයුතුලලට යම්කිසි විධිය ට 

ලටඩි අලධ්ානයක් ශයොුද  ර්තනත, අනික් පටතශත්ත   ආසියානු 

රටලලට ලටඩි අලධ්ානයක් ශයොුද  ර්තනත තමික ශම් 

අමාතයාං ය පාවිච්චි  ර්තනට බලාශපොශරොතතු ල්තශ්ත. මශේ 

රාජය අමාතයාං ශේ මට දීලා තිශබන ලැකීම් අනුල  ාරණා 

කිහිපයක් තිශබනලා. එ ක් තමික, රටලලට ගිහි්ත සා ච්ඡා 

 රලා පුළුල්ත තරම් ලං ාලට ැටළශපන ආශයෝජන ශැශනන 

එ . ශදාලන  ාරණාල තමික, ඒ රටලල තිශබන ශ්රමි  ශලශළඳ 

ශපොළලලට ගිහි්ත බලලා, අශේ ශ්රමි ය්ත ඒ රටලලට යල්තන 

පුළුල්තදා කියලා ඒ රටල් එක්  සා ච්ඡා  රන එ . තු්තලන 

 ාරණාල තමික, අපි ශම් රටලලට අපනයනය  රනශ ොට ඒ 

අපනයනලලට ශමොනලා හරි බාධ්ා තිශබනලා නම්, ඒ බාධ්ා ඉලත 

 ර්තනත ශම් රටල් එක්  සා ච්ඡා  රන එ . අශේ හර්ෂ දා 

සි්ලා ම්තත්රීතුමා දා්තනලා, අපට අදා එන ශබොශහෝ ආශයෝජන දිහා 

බටුශලොත, ශම් එ්තශ්ත unsolicited proposals කියලා. එශහම 

නටතුල අපි රජශය්ත ඉ්ලපු ආශයෝජන ශනොශලික එ්තශ්ත. 

 වුරුහරි ඩී් එ ක් දාා්තන ඕනෑ   ශම්තන ශමශහම ශහොඳ 

ආශයෝජනයක් තිශබනලා   අරශැන එනලා කියලා. අපි ශමතටනි්ත 

ඔබ්බට යෑශම් අල යතාලක් තිශබනලා.  

මෑත දී ඉ්තදුනීසියා රාජයය නි ් අපනයනය  රන එ  

තහනම්  ළා. ඒ අයශේ මූි  අරුදණ වුශණ් ශමො ක්දා? අපි 

දා්තනලා, 2030 ලනශ ොට යුශරෝපා රටලල ලාහන පාවිච්චි 

 රනශ ොට සියයට 100ක් ම electric vehicles තමික පාවිච්චි 

 ර්තන ල්තශ්ත කියලා. 2040 ලනශ ොට චීනයත 

සම්පූර්ණශය්තම සියයට 100ක් ඒ electric vehiclesලලට යනලා. 

ිතියම් ලාශේ ශේල්, නි ් ලාශේ ශේල් ඉ්තදුනීසියාල ලාශේ 

රටලල නිෂථපාදානය  රනලා. එතශ ොට export ban එ ක් දාාන 

එශ ්ත ශම් අය බලාශපොශරොතතු ල්තශ්ත ජපානශේ, චීනශේ 

තිශබන ඒ ආයතන ශැනට්ලා, ඒ electric carsලල  batteries 

නිෂථපාදානය ඉ්තදුනීසියාශේ පට්තැ්තනික.  

ආශයෝජන පටතත ැටන  ාා  රනශ ොට, අප ඉදිරිශේදී 

බලාශපොශරොතතු ල්තශ්ත ලං ාලට ැටළශපන ආශයෝජන 

ප්රමාණයක් ශැශන්තනික. අපි දා්තනලා, අශේ රශේ ග්රට ිකේ 

තිශබනලා කියලා. අපි දා්තනලා, ශම් ග්රට ිකේලි්ත ග්රටෆීන්්ත හදා්තන 

පුළුල්ත කියලා. දාටනටමත ලං ාශේ එ  ආයතනයක් ග්රටෆීන්්ත 

නිෂථපාදානය  රනලා. එශහමනම් අපි ශමො ක්දා  ර්තන ඕනෑ? අපි 

අශනක් රටලලට ගිහි්ලා ඒ රටල් එක්  ඒ ැටන සා ච්ඡා 

 ර්තන ඕනෑ. අපි දා්තනලා, විශ ේෂශය්ත ග්රටෆීන්නුත, ග්රට ිකනුත 

ඉදිරිශේදී electric carsලලට අල ය ශලනලා කියලා. එතශ ොට 

ශම් ආශයෝජන හම්බ්තශතොට ආශයෝජන  ලාපයට ශැශන්තන 

අපට පුළුල්ත ශලනලා. ඒ විතරක්  ශනොශලික. දාටනට අ ශේ 

ඉ්මනිකේලි්ත සියයට 92ක් පමණ ජපානයට තමික 

විකුණ්තශ්ත. හටබටික, ඉ්මනිකේලි්ත අපට පුළුල්ත 

ටිකශේනියම් ලාශේ ශේල් හදා්තන. ඒ ලාශේම, අනික් රටලල 

තිශබන ඒ ආයතන සමෙ සා ච්ඡා  රලා ශම්ලා ඉදිරි  ාලය 

තුළදී ලං ාලට ශැශන්තන අපි බලාශපොශරොතතු ශලනලා.  

ඒ විතරක් ශනොශලික. තලත පටතතකි්ත, අශේ අනික් ශ්රමි  

ශලශළඳ ශපොළලලට තිශබන අලසථාා ශමොනලාදා කියලා සා ච්ඡා 

 ර්තනත අල යතාලක් තිශබනලා. අදා අපි ජප්ත තානාපතිතුමාත 

එක්  සා ච්ඡා  ළාට පසථශසේ ජප්ත තානාපතිතුමා කියනලා, 

ජපානයට හටම අවුරුේශේම රැකියා )0,000ක් ලටනි ප්රමාණයක් 

අල ය ශලනලා කියලා. ඉදිරිශේදී විශ ේෂශය්තම ජපානශේ 

විතරක් ශනොශලික,  ශබොශහෝ රටලල demography ශලනසථලන 

නිසා, අවුරුදු )0ට ලටඩි ජනැහනය එ්තන-එ්තන ලටඩිලන නිසා 

විශ ේෂශය්තම healthcare sector එශක් caregiversලාට ශබොශහෝ 

රැකියා අලසථාා සතිශලනලා. ඒ නිසා අපි  ශම්ලා ැටන දාටනටම 

සා ච්ඡා  රලා තිශබනලා. දාට්ත අශේ ැරු හර්ෂ දා සි්ලා 

ම්තත්රීතුමා සඳහ්ත  ළ, ජපානයට පත  ළ ඒ තානාපතිතුමා 

එක් ත, ඒ ලාශේම ලං ාශේ තිශබන ශපෞේැි  ශරෝහ් 

සිය්ලම එක් ත සා ච්ඡා  රලා, ඉදිරි ශේදී ශමලටනි ශලශළඳ 

ශපොළ  විලෘත  ර්තන ලටඩ පිළිශලළක් ක්රියාතම   ර්තන 

බලාශපොශරොතතු ශලනලා. ශම්  අපි healthcare sector එ ට 

විතරක් සීමා  ර්තශ්ත නටහට, shipbuildingලලටත ඒ   ර්තන 

පුළුල්ත. ඒ ලාශේම, අනික් රටලලටත ඒ   ර්තන පුළුල්ත 

ශලනලා. ඊශ්රායලශේ අදා වි ාල ඉ්ුමක් තිශබනලා. ඒ ලාශේම 

ඉතාිය ලටනි රටලලත වි ාල ඉ්ුමක් තිශබනලා. ශම් ශලශළඳ 

ශපොළ  ලර්ධ්නය  රශැන අශේ ශ්රමි ය්ත යම්කිසි දාටනුමක් එක්  

ඒ රටලලට යටේශලොත Middle Eastලලට ගිහි්ත ලබා ැ්තනා 

රුපිය් 30,000ක් ශහෝ රුපිය් 40,000ක් ලටනි ආදාායමක් 

ශනොශලික ලබාැ්තන පුළුල්ත ශල්තශ්ත. ශම් අයට ඊට ලඩා වි ාල 

ලටටුේ ප්රමාණයක් ලබා ැ්තන පුළුල්ත ශලනලා. ඒ අයට රුපිය් 

ලක්ෂ 4ක් ශහෝ රුපිය් ලක්ෂ 5ක් ලටනි ලටටුේ ප්රමාණයක් ලබා 

ැ්තන පුළුල්ත ශලනලා.  

අනික්  ාරණාල තමික, අපි ශම්ලා ශ ොශහොමදා  ර්තශ්ත 

කියන එ . අපි යහ පාලන ආණ්ඩුශේ දාටක්  දුර්ලලතාලක් තමික, 

ශම්  ටයුතු  රනශ ොට ඒ අය තනි තනිලම ඒ  ටයුතු  ළ එ . 

හටබටික, අපි එශහම  ර්තශ්ත නටහට. විශේ  අමාතයාං ය 

එක් ත, BOI එ ත එක් ත,  Ministry of Finance  එ ත 

එක් ත, අමාතයාං  තුනක් ශහෝ හතරක් එක් ත සා ච්ඡා  රලා 

තමික අපි ශම් සම්බ්තධ්ශය්ත තී්තදු ැ්තශ්ත. අදා අපි ඒ විශේ  

ප්රතිපතතිශේ යම්කිසි විධිය  ශලනසථ කිරීමක්  ර්තන 

උතසාහයක් දාරනලා. ඒ ලාශේම, විශේ  ප්රතිපතතියට  ාරණා 

20ක් සම්බ්තධ්  රලා  විලෘතල අපි ඉදිරිපත  රලා තිශබනලා. ඒ 

නිසා මා හිතන හටටියට අපට   ශම්ලාික්ත ජයග්රහණය  ර්තන 

පුළුල්ත ශලනලා. මා කිය්තශ්ත නටහට, ශමය පහසු  ාරණාලක් 

කියලා. පුුව ශේ පාලන පසුබිමත එක්  ඉදිරි ශේදී එ  එ  

රටල් අපට එ  එ  පීඩන   ශැශන්තන ශබොශහෝ දුරට ඉඩ ඩ 

තිශබනලා. මා වි ථලාස  රනලා, ලාංකි ය්ත හටටියට, රටට 

ආදාරය  රන අය හටටියට අපි සියුශදානාටම එ තුශලලා එ  

විශේ  ප්රතිපතතියක් අනුැමනය  ර්තන පුළුල්ත කියලා.  

අපි දා්තනලා, 1950 ැණ්තලල ඉඳලා අදා ශලනතුරු ශනොබටන් 

විශේ  ප්රතිපතතියක් අපි අනුැමනය  රලා තිශබ්තශ්ත කියන 

එ . එක්සත ජාති  පක්ෂය බලයට ආලත, ලාමාංශි   ඳවුරක් 
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පාර්ිශම්්තතුල 

බලයට ආලත, ශනොබටන් විශේ  ප්රතිපතතියක් තමික අපි 

අනුැමනය  රලා තිශබ්තශ්ත. මා වි ථලාස  රනලා, ශම් විධියටම 

අපි ඉදිරියටත ශනොබටන් විශේ  ප්රතිපතතියක් අනුැමනය  ර්තන 

ඕනෑ කියලා. But, a non-aligned policy does not mean a 

non-active foreign policy. So, I think we need to ensure 

that there is an active foreign policy and we engage with 

all countries, which is what we have been doing for the 

last few months. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. State Minister, your time is up. 
 

ගු තාරක බාලසූරිය ෙහතා  
(ைொண்புைிகு தொரக்க பொலசூொிய) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

Okay, Sir. 

In my concluding remarks, I want to thank the Hon. 
Minister whose years of experience has come in handy 
and whose guidance is always welcome. He has always 
been there to guide the Ministry and myself. Therefore, I 
would like to give my sincere thanks to the Hon. Minister, 
the Secretary and the staff of the Foreign Ministry. I think 
I will fail in my duty if I do not mention that we have 
some of the brightest minds at the Foreign Ministry when 
compared to the other Ministries. So, I am very pleased 
that there is a good staff  to work with and there is a lot of 
work to do.    

I also want to mention that the Hon. (Dr.) Harsha de 
Silva told me about the programme he started with the 
Harvard University. I also invited him to come to the 
Ministry to see the progress of what he initiated.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. State Minister, please wind up.  
 

ගු තාරක බාලසූරිය ෙහතා  
(ைொண்புைிகு தொரக்க பொலசூொிய) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

Please, give me one more minute, Sir.  

So, we do not need to reinvent the wheel all over 
again. Whatever good stuff the previous Government had 
started, we intend to continue.  Hon. (Dr.)  Harsha de 
Silva, I think we already set an appointment, but we could 
not meet up. Once this Budget Debate is over, we will set 
a time again to meet and you can advise us on the good 
things you have done and we definitely intend to continue 
with the same.   

Thank you very much.  
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! ැරු ම්තත්රීලරුනි, සභාශේ  ටයුතු 
 රශැන යෑමට  ාලය ලබා ැටනීම සඳහා යළි පාර්ිශම්්තතුල 
රැසථශේ. 

ඊ   අනුකූලව පාර්ලිනම්න්ුරව එක්රැසන විය.  
அதன்படி பொரொளுைன்றம் ைீண்டும் கூடியது. 

Accordingly, Parliament resumed. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

අදා දින විසර්ජන පනත ශ ටුම්පත, 2021 සම්බ්තධ්  ාර  

සභා අලසථාාශේ ලටඩ  ටයුතු අලසාන ලන ශතක් අල ය  ාලය 

ලබා ැටනීම සඳහා සභාශේ අලසරය ඉ්ලා සිටින බල 

පාර්ිශම්්තතුලට දා්තලනු  ටමටතශතමි. 

සභාල එ ෙදා? 

 

ගු ෙන්ත්රීවු  
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 
Aye. 
 
කාරක සභානවහිදි තව ගර ත් සලකා බලන ලදී -                            

[ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො මූලාසනාරූඪ විය.] 
குழுவில் ரைலும் ஆரொயப்பட்டது. -               

[ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள் தமலமை 

வகித்தொர்கள்.] 

Considered further in Committee. -  
[THE HON. PRESIDING MEMEBER in the Chair.] 

   

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Next, the Hon. Selvam Adaikkalanathan, you have 

five minutes.  
 

[பி.ப. 4.51] 
 

ගු නසල්වම් අඩඩක්කලනාදන් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு தசல்வம் அமடக்கலநொதன்)  

(The Hon. Selvam Adaikkalanathan)  
நன்றி. தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, 

இன்மறயதினம்  தவளிநொட்டு அமைச்சு, தவகுசன ஊடக 

அமைச்சு ஆகிய இரண்டு பிரதொன அமைச்சுக்களின் குழுநிமல 

விவொதத்தில் ரபசுவதில் ைட்டற்ற ைகிழச்சியமடகின்ரறன். 

இரண்டு அமைச்சர்களும் பமழமைவொய்ந்தவர்கள்; அனுபவம் 

தகொண்டவர்கள்.  இங்கு ரபசியவர்கள் எல்ரலொரும் 

தவளிநொட்டு அமைச்சு சம்பந்தைொகத்தொன் 

உமரயொற்றினொர்கள். நொன் ஊடகம் சம்பந்தைொக எனது 

கருத்துக்கமளச் தசொல்லலொதைன்று நிமனக்கின்ரறன்.  

இலங்மகயிரல தகொமல தசய்யப்பட்ட ைற்றும் 

கொணொைலொக்கப்பட்ட ஊடகவியலொளர்களின் உறவுகளுக்கு 

இதுவமர நீதி கிமடக்கவில்மலதயன்பமத நொன் இங்கு 

குறிப்பிட விரும்புகின்ரறன். கொணொைலொக்கப்பட்ட, 

படுதகொமல தசய்யப்பட்ட ஊடகவியலொளர்கமள நொன் இந்த 

நொளிரல நிமனவுகூர்ந்து, அஞ்சலிமயத் 

ததொிவித்துக்தகொள்வரதொடு, அவர்களுமடய 

குடும்பத்தினருக்கு என்னுமடய அனுதொபத்மதயும் 

ததொிவித்துக்தகொள்கின்ரறன். பல்ரவறு சந்தர்ப்பங்களிரல 

ஊடகவியலொளர்கள்  தொக்கப்பட்டரபொதிலும், ஊடக 

நிறுவனங்கள் தொக்கப்பட்டரபொதிலும் இதுவமர அவர்கள் 

இந்த நொட்டின் நற்தபயருக்குத் தீங்கு ஏற்படொத வமகயில் 

நடந்துதகொண்டரதொடு,  அரசியல் ைற்றும் சமூகப் 

தபொருளொதொர அபிவிருத்திக்கும் தங்களொலொன 

பங்களிப்மபயும் தசய்து வருகின்றனர்.  ரபொர்ச் சூழலில்கூட 

எங்களுமடய ஊடகவியலொளர்கள் ரநர்மையொன முமறயிரல 

499 500 

[ැරු තාර  බාලූ රිය මහතා] 
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தங்களுமடய கருத்துக்கமளப் பகிர்ந்திருக்கிறொர்கள் என்பமத 

இச்சந்தர்ப்பத்திரல நொன்  குறிப்பிட விரும்புகின்ரறன். 

எனினும், அவர்கள்  தற்ரபொது அச்சைொன நிமலயிரலரய 

தசயற்படரவண்டிய ஒரு சூழ்நிமல ஏற்பட்டிருக்கின்றது 

என்பமதயும் நொன் இங்கு குறிப்பிட விரும்புகின்ரறன்.   

இலங்மகயிரல கடந்த 2004 - 2010ஆம் ஆண்டு வமரயொன  

கொலப்பகுதியில் 44 ஊடகவியலொளர்கள் கடத்தப்பட்டும், 

கொணொைலொக்கப்பட்டும், தகொமலதசய்யப்பட்டும் உள்ளனர். 

அந்த வமகயிரல, 2004ஆம் ஆண்டு ஐயொத்துமர நரடசன் 

உட்பட 3 ஊடகவியலொளர்களும் 2005ஆம் ஆண்டு சிவரொம் 

உட்பட 7 ஊடகவியலொளர்களும் 2006ஆம் ஆண்டு 

சுகிர்தரொஜன் உட்பட 8 ஊடகவியலொளர்களும் 2007ஆம் 

ஆண்டு வவுனியொமவச் ரசர்ந்த சந்திரரபொஸ் உட்பட 11 

ஊடகவியலொளர்களும் 2008ஆம்  ஆண்டு யொழ்ப்பொணத்மதச் 

ரசர்ந்த சக்தி ததொமலக்கொட்சி ஊடகவியலொளர் ரதவொ உட்பட 

3 ஊடகவியலொளர்களும் 2009ஆம் ஆண்டு லசந்த உட்பட 11 

ஊடகவியலொளர்களும் 2010ஆம் ஆண்டு எக்னலிதகொட 

உட்பட எல்லொைொக 44 ஊடகவியலொளர்கள் தகொமல 

தசய்யப்பட்டும்,  கொணொைலொக்கப்பட்டுமுள்ளொர்கள்.   

ைொறிைொறி வந்த ஒவ்ரவொர் அரசும் இந்த ஊடகவியலொளர்களின் 

குடும்பத்திரனருக்கு நீதிமயப் தபற்றுக்தகொடுப்பதிரல 

பின்நிற்பதொக நொங்கள் உணருகின்ரறொம்.  அனுபவம் தகொண்ட 

ஓர் அமைச்சர் என்ற ொீதியிரல இந்த விடயங்கமள நீங்கள் 

கவனத்தில் எடுக்க ரவண்டுதைன்று நொன் இச்சந்தர்ப்பத்திரல 

ரகட்டுக்தகொள்கின்ரறன்.  

எங்களுமடய ஊடகவியலொளர்கமளப் தபொறுத்தைட்டிரல, 

வறுமைக்ரகொட்டின்கீழ் வொழ்ந்துதகொண்டிருக்கிறொர்கள்.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, your time is over.  
 

ගු නසල්වම් අඩඩක්කලනාදන් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு தசல்வம் அமடக்கலநொதன்)  

(The Hon. Selvam Adaikkalanathan)  

Sir, please give me one more minute.  
 

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! ශම් අලසථාාශේ දී ැරු  ාානාය තුමා 

මූලාසනයට පටමිශණනලා සති. 
 

අනුරුව ගු වසන්ත යාපාබණ්ඩාර ෙහතා මූලාසනනයන් ඉවත් 
වූනයන්, කථානායකුරො  මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு வசந்த யொப்பொபண்டொர அவர்கள் 
அக்கிரொசனத்தினின்று அகலரவ, சபொநொயகர் அவர்கள் தமலமை 
வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. WASANTHA YAPABANDARA left the 
Chair, and  THE HON. SPEAKER took the Chair. 

 

ගු නසල්වම් අඩඩක්කලනාදන් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு தசல்வம் அமடக்கலநொதன்)  

(The Hon. Selvam Adaikkalanathan)  
தங்களுமடய ததொழிமலத் துணிச்சலொகவும் 

முன்ரனற்றகரைொகவும் தசய்வதற்கும் ஏற்ற வழிவமககமளச் 

தசய்ய ரவண்டும்; ஊடக உபகரணங்கமள நல்ல முமறயில் 

மகயொள்வதற்குத் ரதமவயொன பயிற்சிகமள வழங்க 

ரவண்டும்.  உங்களுமடய அமைச்சு அந்தச் தசயற்பொட்மடச் 

தசய்து எங்களுமடய ஊடகவியலொளர்கமள  நீங்கள் 

தகௌரவிக்க ரவண்டும். ஏதனன்றொல், வடக்கு 

கிழக்கிரலயிருக்கின்ற எங்களுமடய ஊடகவியலொளர்களும் 

பத்திொிமகயொளர்களும் ைிகவும் சிரைப்பட்டுக்தகொண்டுதொன் 

தசயற்படுகின்றொர்கள். அங்ரக இரொணுவப் பிரசன்னம்கூட 

இருக்கின்றது. ரபொர்க் கொலத்திரல ரபனொ முமனயிரல ைிகத் 

திறமையொன தசயற்பொட்மடச் தசய்தொர்கள்;    எங்களுமடய 

இனப்பிரச்சிமன சம்பந்தைொகவும் எங்களுமடய ைக்கள் 

சம்பந்தைொகவும் இந்த நொட்டின் பிரச்சிமன சம்பந்தைொகவும் 

ைிகவும் திறமையொன தசயற்பொட்மட எங்களுமடய 

ஊடகவியலொளர்கள் தசய்து வருகிறொர்கள் என்பதமன நொன் 

இங்கு குறிப்பிட விரும்புகின்ரறன்.  

அண்மையிரல முல்மலத்தீவிரல 2 பத்திொிமகயொளர்கள் 

தொக்கப்பட்டது ததொடர்பொக நீங்கள் முக்கிய கவனம் 

தசலுத்தியிருந்தீர்கள். உடனடியொக நடவடிக்மக 

ரைற்தகொண்டிருந்தீர்கள். நீங்கள் எடுத்த முடிவு 

பொரொட்டத்தக்கது. உண்மையிரல, அதற்கு நன்றி தசொல்லக் 

கடமைப்பட்டிருக்கிரறன். சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சர் என்ற 

வமகயில், பத்திொிமகயொளர்களுக்கு நீங்கள் கரம் 

தகொடுக்கின்றீர்கள். அவர்கள் உங்கமள நம்பியிருக்கிறொர்கள். 

இக்கட்டொன சூழ்நிமலகளிரல, அமைச்சர்  

மகதகொடுக்கின்றொர் என்று தசொல்லுகின்றரபொது, 

எங்களுமடய நொட்டிரலயிருக்கின்ற ஊடகவியலொளர்கள் 

துணிச்சலொகவும் ரநர்மையொகவும்  தங்களுமடய 

கருைங்கமளச் தசய்யக்கூடிய வொய்ப்பு உருவொகும். தகௌரவ 

அமைச்சர் அவர்கள் இந்த ஊடகவியலொளர்களுமடய 

அமனத்து விடயங்களிலும் கவனம் தசலுத்த ரவண்டும். 

அவர்களுக்கு ஓய்வூதியத் திட்டதைொன்மற நீங்கள் அறிவிக்க 

ரவண்டும். ஏதனன்றொல், இன்மறக்கும் ஊடகவியலொளர்கள் 

கஷ்டைொன நிமலயிரலதொன் ததொடர்ந்து 

பயணித்துக்தகொண்டிருக்கிறொர்கள். உங்களுமடய பதவிக் 

கொலத்திரலரய அந்த ஓய்வூதியத்திட்டத்மதச் 

தசயற்படுத்தினொல் உண்மையிரல ஊடகவியலொளர்களின் 

சந்ததியினர் உங்கமளப் ரபொற்றுவொர்கதளன்பமத நொன் 

இச்சந்தர்ப்பத்திரல தசொல்லிக்தகொள்ள விரும்புகின்ரறன்.  

அடுத்தபடியொக, தவளிநொட்டலுவர்கள் அமைச்சு 

சம்பந்தைொகக் குறிப்பிட்ட சில கருத்துக்கமளச் தசொல்ல 

விரும்புகின்ரறன். எங்களுமடய தகௌரவ அமைச்சர் திரனஷ் 

குணவர்தன அவர்கள் அனுபவம் வொய்ந்த ஓர் 

அரசியல்வொதியொவொர். உண்மையிரல, அவர் அமைச்சுக்களில் 

சிறப்பொகச் ரசமவயொற்றியுள்ளொர். கடந்த கொலங்களில் அவர் 

water supply அமைச்சரொகவிருந்தரபொது எங்களுமடய 

பிரரதசங்களிரல நிமறய ரசமவயொற்றியிருக்கிறொர். அதமன 

நொங்கள் இங்ரக தசொல்லியொக ரவண்டும். இந்தியொ உட்பட 

இந்ரதொரனசியொ, ைரலசியொ ரபொன்ற நொடுகளிரல 

எங்களுமடய இமளஞர்கள், யுவதிகள் ரவமலவொய்ப்புக்கொகச் 

தசன்றுள்ளொர்கள். தற்ரபொது தகொரரொனொத் ததொற்றுக் 

கொரணைொக அவர்கள் ைிகவும் 

கஷ்டப்பட்டுக்தகொண்டிருக்கின்றொர்கள். அந்த வமகயிரல, 

நீங்கள் அவர்கள் ததொடர்பில் கவனம் தசலுத்தி அவர்கமள 

நொட்டுக்கு அமழத்துவருவதற்கொன முயற்சிமய நீங்கள் 

ரைற்தகொள்ளரவண்டுதைன்று இச்சந்தர்ப்பத்திரல 

ரகட்டுக்தகொள்ள விரும்புகின்ரறன்.  

கடந்த கொலத்திரல உங்கமள நொங்கள் அடிக்கடி சந்தித்து 

உமரயொடியிருக்கிரறொம்.  அனுபவம் வொய்ந்த ஓர் அமைச்சர் 

என்ற ொீதியிரல, இந்த நொட்டிரல வொழுகின்ற ைக்கள் ைத்தியில் 

நீங்கள் கருத்துக்கமளச் தசொல்லும்ரபொது தகொஞ்சம் நிதொனம் 

கொட்ட ரவண்டுதைன்பமத நொன் இங்கு கூறிக்தகொள்ள 

விரும்புகின்ரறன். ைற்றும்படி உங்களுமடய ரசமவதயன்பது 

501 502 



පාර්ිශම්්තතුල 

ைிக அளப்பொியது. தவளிநொட்டு தகொள்மக சம்பந்தைொகக் 

கரஜந்திரகுைொர் தபொன்னம்பலம் அவர்கள் ரபசியமத நொன் 

உண்மையிரல ஏற்றுக்தகொள்கின்ரறன்; அமத 

வரரவற்கின்ரறன்.  எங்களுமடய ஊடகவியலொளர்கள் 

சம்பந்தைொகவும் தவளிநொட்டிரலயிருக்கின்ற எங்களுமடய 

diaspora சம்பந்தைொகவும் எங்கள் ைக்களுமடய பிரச்சிமனகள் 

சம்பந்தைொகவும் உங்கரளொடு ரபசுவதற்கொன ஒரு 

சந்தர்ப்பத்மதத் தருவீர்கள் என்ற நம்பிக்மகயில் 

வொய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி கூறி, விமடதபறுகின்ரறன். 

வணக்கம். 

 
[අ.භා. 5.01] 

 

ගු (ඩවදය) රාජිත නසේනාරත්න ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரொஜித ரசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 

ැරු සභාපතිතුමනි, ජනමාධ්ය පිළිබඳල  ාා  ර්තන තමික 

මම අදා බලාශපොශරොතතු ශල්තශ්ත. ශමො දා, මාධ්ය සමෙ අශේ 

දීර්ඝ සම්බ්තධ්යක් තිශබන නිසා. මා මිත්ර ශ ශහළිය රඹුක්ලට්ල 

මටතිතුමාට නටලත ජනමාධ්ය සමති ධුරය ලටබීම ැටන මම සතුටු 

ශලනලා.  මම එතුමාට සුබ පතනලා. ඔබතුමාශේ හටකියාල නටලත 

පාවිච්චි  රලා, මීට ලඩා ශහොඳ තටන ට මාධ්ය ශැන එ්තන 

ඔබතුමාශේ  ාලශේදී  හටකියාල ලටශබ්ලාික කියා මම ප්රාර්ානා 

 රනලා. 

ැරු සභාපතිතුමනි, මාධ්ය, මාධ්යශේදී්ත සහ නිදාහස කියන 

සිය්ල එ ටික එ්තශ්ත. මාධ්යශේදියාශේ නිදාහස තමික අ්තතිමට 

මාධ්ය නිදාහස කියලා කිය්තශ්ත. මාධ්යශේදීයාට නිදාහශසේ මාධ්ය 

හසුරුල්තනට ඉඩ ලටබුශණොත, ඒ  තමික මාධ්යශේ නිදාහස.  

නටලතත මාධ්ය නිදාහස සීමා ශලන යුැයක් අදා උදාා  ශලලා 

තිශබනලා. ශම් ශලනශ ොට මාධ්යශේදී්ත 30ක් පමණ 

අතඅඩංගුලට අරශැන තිශබනලා. ඒ  තුද්තනා්තශසේ  රපු එ ක් 

ශනොශලික. නුදත මාධ්යශේදී්ත අතඅඩංගුලට අරශැන තිශබනලා. 

අශේ මටඩි්ශ් පඤථඤාශලෝ  හාුදදුරුල්තශේ සිේධිය බල්තන. 

උ්තලහ්තශසේම කියනලා, උ්තලහ්තශසේශේ ප්තසලට CID එ  

 ඩා ලටදුණා කියලා. ශමො දා, උ්තලහ්තශසේ මාධ්ය සා ච්ඡාලක් 

කිරීම නිසා. මාත මාධ්ය ස ච්ඡාලක්  ළාම, CID එ  මාත 

අරශැන ගියා. ඒ අරශැන යනශ ොට ඒ මටඩි්ශ් හාුදදුරුශලෝ 

තමික මා  සතුළට දාා්තන කියලා  ික් අරශැන ගිශේ. අදා  CID 

එශ ්ත සවිත උ්තලහ්තශසේශැ්ත ප්ර ථන  රනලා! ශම්  තමික 

යාාර්ාය. අදා අපට ශලන ශේ තමික ශහට තුද්තනා්තශසේලාට 

ශල්තශ්ත.  ශම් ක්රමය ශලනසථ  ර්තන ඕනෑ. ඒ ික ලටදාැත. අදා 

මටඩි්ශ් හාුදදුරුශලෝ කියනලා, "අපි අවුරුදු පහක් යහ පාලන 

ආණ්ඩුලට විරුේධ්ල ශමච්මර ශේල්  ළා,  ලදාාලත අශේ 

ප්තසලට CID එ  ආශේ නටහට" කියලා. උ්තලහ්තශසේම 

කියනලා, "භික්ෂු දාඩයම කිය-කියා අපි අවුරුදු පහක් යහ පාලන 

ආණ්ඩුලට ැටුවලා. නුදත භික්ෂු දාඩයම තිශබ්තශ්ත අදා" කියලා. 

ශමො ටදා ශමශහම  ර්තශ්ත? මතපට්තලලට විරුේධ්ල  ාා  රපු 

නිසාික. [බාධ්ා කිරීම්]  

මම ළෙ විසථතරයක් තිශබනලා. ඒ ියවි්ල මම ඉදිරිපත 

 රනලා. ඒශක් තිශබ්තශ්ත ශමො ක්දා? "ශැෝඨාභය පාලනය 

යටශත මාධ්ය නිදාහස තලත පහළට" කියන headline එ  යටශත 

සඳහ්ත  ර තිශබනලා, "සීමා ශනොමටති මාධ්යශේදී්ත - Reporters 

Without Borders - RSF-  විසි්ත ප්ර ා යට පත  ර සති 2020 

මාධ්ය නිදාහස පිළිබඳ ජැත දාර්  ශේ Press Freedom Indexලල 

රටල් 180ක් අතරි්ත ශ්රී ලං ාල හිමි ර ශැන සතශත 127ලටනි 

සථාානයික. මාධ්ය නිදාහස පිළිබඳ ජැත දාර්  ශේ තු්තලටනි 

අවුරුේශේ ඉහළි්තම ඉ්තශ්ත ශනෝර්ශේ රාජයයික. RSF 

සමීක්ෂණය අනුල මාධ්ය නිදාහශසේ නර ම රට ශලස ලටටි සතශත 

උතුරු ශ ොරියාලික" කියලා. "ශ ොශරෝනා අසථශසේත මාධ්යයට 

තලත තහංචි පටනශලික" කියලාත ඒ මාධ්ය නිශේදානශේ කියනලා. 

අපි ශනොශලික, ශම් ජාතය්තතර සංවිධ්ානය තමික එශහම 

කිය්තශ්ත.  

අපි ශම් ආණ්ඩුශේ ක්රියා ලාපය ැටන බලුද. අශේ ආණ්ඩුල 

එ්තන  ි්ත, තුද්තනා්තශසේලා බලශේ ඉ්තනශ ොට 

මාධ්යශේදී්තට අඩ්තශතේටම් කිරීම ැටන වි ාල ශමෝදානා තිබුණා. 

මම කිය්තශ්ත ශබොරුලක් කියලා හිතනලා නම්, ශහොඳට විමර් න 

 රලා හරිදා, ලටරදිදා කියලා ශසොයා බල්තන. ඝාතන සිදු වුණා. 

නටහට කිය්තන බටහට ශ්ත. පටහටර ැතතා ශ්ත; උසථසාශැන ගියා 

ශ්ත. [බාධ්ා කිරීම්]මාධ්ය ආයතනලලට ැටුවලා ශ්ත. ඒලා 

එ ක්ලත ශබොරු ශනොශලික. ඔය ශ ොච්මර  ෑැටුවලත සතය, 

සතයයම තමික. දාට්ත ඒලා විමර් නය  ළ නිලධ්ාරි්ත 

විතති රුල්ත  රලා, ැහපු, මරපු අය පටමිණිි රුල්ත බලට පත 

 රලා තිශබනලා. ඒ අනුල තමික අදා  ානි අශබ්ශසේ රලා පලා 

අතඅඩංගුශේ ඉ්තශ්ත. හිටපු ශපොිසථ මාධ්ය ප්ර ා  ලරයාත, 

ලර්තමාන ශපොිසථ මාධ්ය ප්ර ා  ලරයාත කියනලා, රජය 

අපහසුලට පත  රන අයට එශරහිල නීතිය ක්රියාතම   රනලා 

කියලා. ශම්, මාධ්යශේදී්ත බිය ැට්තවීම ශ්ත  ර්තශ්ත. ඒ විතරක් 

ශනොශලික, විශේ  රටලලදී ශම් රට විශේමනය  ළ ශ්රී ලාංකි ය්ත 

ලං ාලට ආශලොත අතඅඩංගුලට ැ්තනලා ු. ශම්  ර්තශ්ත 

ශමො ක්දා? තලත බිය ැට්තවීම ශ්ත.  

ජනමාධ්ය සමතිතුමා කිේලා, අශේ සමාජ මාධ්යලලට 

නියාමනයක් ශැශනනලා කියලා. ඒ  ශහොඳික. ඒ ලාශේම ඒලා 

ියාපදිංචි  රනලා කියලාත කිේලා. මට මත  හටටියට, ඔබතුමා 

උශේ ලරුශේ කිේලා, ියාපදිංචි ුදදාල රුපිය් 35,000ික කියලා. 

Annual fee එ  25,000ික. අදා වි ථලවිදායාල ශිෂයය්ත, රැකියාලක්, 

ආදාායමක් නටති අය සමහර ශලබ් අඩවි පලතලාශැන යනලා. 

ආදාායමක් නටති තරුණය්ත ශහොඳ මාධ්යය ට ශයොුද  ර්තන, ඒ 

අයශැ්ත එම ැාසථතුල අය ශනො ර, ශනොමිශ් එය පලතලාශැන 

ය්තන අලසථාාල ලබා ශදා්තන, ැරු සමතිතුමනි. ශමො දා, ඒ 

ශැෝල්තට ආදාායමක් නටහට;  රැකියාලක් නටහට. ඒ නිසා ශම් 

 ටයුතශත ශයශදානලා. වි ථලවිදායාල ශිෂයය්ත ශනොශයකුත ශලබ් 

අඩවි හදානලා. ඒ අයශැ්ත ස්ි ැ්තශ්ත නටතිල අශනක් 

අයශැ්ත ැ්තන. ඊළෙට, ඒ මාධ්යශේදී්තශේ ශපෞේැි  

ශතොරතුරු ඉ්ලනලා. ඒ ශතොරතුරු තුද්තනා්තශසේලා ළෙ 

තියාැ්තන, ශලනත ආයතනලලට ශදා්තන එපා. ඒශ ්ත 

ශල්තශ්ත  ශබොශහෝ අය බිය ශලන එ ික. එතශ ොට නිදාහස නටති 

ශලනලා. එශහම වුණාම, අුති්ත එන තරුණය්ත මාධ්යයට 

සම්බ්තධ් ශල්තශ්ත නටහට.   

ශ්රී ලං ා  ර්තෘ සංසදාය, ප්ර ා  ය්තශේ සංැමය, නිදාහසථ 

මාධ්ය ලයාපාරය සතුළු සියු ජනමාධ්ය සංවිධ්ාන කියලා 

තිශබනලා, ශ්රී ලං ා පුලත පත මණ්ඩලය අශහෝසි  ර්තන කියලා. 

නුදත ඔබතුමා කියලා තිශබනලා ඒ පනත සංශ ෝධ්නය  රලා 

ශම් ට  විදාුත මාධ්යයත ශැශනනලා කියලා. හටබටික, ඒශ ්ත 

ශල්තශ්ත ශම් ආයතනය අශහෝසි වීම ශලනුලට එය  ක්තිමත 

වීමික. මම නම් කිය්තශ්ත, තුද්තනා්තශසේ ඒ  අික්ත  රලා 

මාධ්යශේදී්ත සති  ළ ආයතනයත එක්  සම්බ්තධ්තාලක් 

තබාශැන ඔවු්ත එක්  ඉදිරියට ය්තන කියලාික.  

ශතොරතුරු දාටන ැටනීශම් ශ ොමිෂ්ත සභාල ඉදිරිශේදී ශ ොික 

තරම් නිදාහසථල ක්රියා  රිකදා  දා්තශ්ත නටහට. ඒ ට ඉදිරිපත  රන 

අභියාමනාලලට කුමක් සිදුශලිකදා කියලා අපි දා්තශ්ත නටහට. සික, 

අපි ශමශහම කිය්තශ්ත?  අශප්රේ් මාසශේ 09ලටනි දාා ශදාොළුශේදී 

503 504 

[ැරු ශස්ලම් අෛඩක් ලනාදා්ත මහතා] 
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විශරෝධ්තාලක් තිබුණා. මිනිසථසු  ෑම ඉ්ලලා තමික විශරෝධ්තාලට  

ආශේ. ඒ ට  වුරුලත නාය තලය දු්තශ්ත නටහට, ඒ  

පිටිපසථශසේ  වුරුලත හිටිශේ  නටහට. ඒ නි ම්ම මිනිසථසු. ඒ අය 

ආලාම ශමො දා  ශළේ? 09ලටනි දාා  එතටනට සවිත TV එශක් 

විසථතර බලලා එක්ශ ශනකු අතඅඩංගුලට ැතතා. ඒ පුේැලයා 

1)ලටනි දාා ශලනතුරු රිමා්තඩ්. අශප්රේ් 04ලටනි දාා ්රිකුණාමලශේ 

දිසථ්රික් ශ් ම් Facebook එශ ්ත විශේමනය  ළා. ඒ 

පුේැලයාට  ශමො දා  ශළේ? ඔුව  අරශැන ගිහි්ලා උසාවි දාටම්මා. 

උසාවි දාාලා ඔුවට සප දු්තනා. නුදත නටලත 20ලටනි දාාට උසාවි 

එ්තන කිේලා.  ජනාධිපති  ාර්ය සාධ්  බල ායට අශේ බටසි් 

රාජපක්ෂ මටතිතුමා පත කිරීම පිළිබඳල සරසවි ශිෂයශයකු 

විශේමනය  ළා. ඒ ට  ශළේ ශමො ක්දා? ඒ ශැදාර raid  ළා. 

ඒශ ්ත මාධ්යශේදී්ත වි ාල බියැට්තවීම ට ලක් කිරීමට තටත 

 රනලා. ජනමාධ්ය අමාතයතුමනි, ශනොලටම්බර් 02 ලන දාා 

කිය්තශ්ත මාධ්යශේදී්තට  එශරහි අපරාධ් සම්බ්තධ් දාණ්ඩ ුදක්තිය 

අශහෝසි කිරීශම් ජාතය්තතර දිනය බල තුද්තනා්තශසේ දා්තනලා. 

ශම් ලාශේ   රුණු පිළිබඳල තමික එම දිනය තිශබ්තශ්ත. ශම් 

පිළිබඳල නිදාහසථ මාධ්ය ලයාපාරය නිශේදානයක් නිකුත  ළා. එම 

නිශේදානශේ තිශබනලා, "ජනමාධ්යශේදී්තට එශරහි අපරාධ් 

සම්බ්තධ්ශය්ත යුක්තිය ඉටු කිරීම ඕනෑම රජය  ලැකීම වුලත, ශ්රී 

ලං ාශේ මාධ්යශේදී්තට එශරහි එ ම අපරාධ්යක් 

සම්බ්තධ්ශය්තලත යුක්තිය ඉටු ශනො ළ ඉතිහාසයක් හිමි රට  

ජීලතවීමට සිදුවීම සම්බ්තධ්ශය්ත නිදාහසථ මාධ්ය ලයාපාරය 

 නසථස්ල පළ  ර සිටී. නිදාහසථ මාධ්ය ලයාපාරය සිදු  ළ 

අධ්යයනය  ශතොරතුරුලලට අනුල මාධ්යශේදී්තට එශරහි අපරාධ් 

ලටඩිම සංඛ්යාලක් සිදු  ළ ලනලානුල  බලශේ සිටි 

පාල ය්තශැ්ත සටදුම්ලත රජයක් යටශත ශමලටනි 

ලාතාලරණයක් සතිවීම යුක්තිය ශලනුශල්ත ශපනී සිටින මාධ්ය 

ප්රජාලශේ  නසථස්ලට ශහේතු වී තිශබ්." යනුශල්ත.  

"ඉතිහාසය තුළ ැ් ැටසී සති මාධ්යශේදී්තට එශරහි අපරාධ් 

සම්බ්තධ් පරීක්ෂණ ඉදිරියට ශැන යෑම සඳහා පූර්ණ බලටති 

ජනාධිපති ශ ොමිසමක් පත  රන ශලස ඉ්ලීම්  රනලා."  

යනුශල්ත එම නිශේදානය අලස්ත  රනලා. ැරු අමාතයතුමනි, 

ඒ අනුල තුද්තනා්තශසේ  ශම්  රුණු  හිතට අරශැන  ඉදිරියට  

ක්රියා  ර්තන.  

අතීතශේ දී  රපු අපරාධ් බලුද.  201)  ශනොලටම්බර් 19ලටනි දාා 

පාර්ිශම්්තතුලට ලාර්තා  රනලා, එදාා තිබුණු රාජපක්ෂ රජය 

යටශත  මාධ්යශේදී්ත 13ශදාශනකු ඝාතනය වුණු බල. පහරදීම් 

87ක් සිදු වුණා, අතුරුදාහ්ත කිරීම් 1ක් සිදු වුණා, අතඅඩංගුලට 

පතවීම් 20ක් වුණා, මාධ්ය  ආයතන 5 ට පහරදීම් සිේධ් වුණා. 

ශමහි ප්රධ්ානම ඒලා මම කිේලා. එික්ත එ ක් ලන ලස්තත 

වික්රමතුංැ ඝාතනය ැටන අදා කිහිපශදාශනකුම  ාා  ළා. ඒ 

ලාශේම අපි අමත   ර්තන නර ික, 200) ලර්ෂශේ  උතුශර් 

බටසථටිය්ත ශජෝර්ේ සැයදාාසථ,  රාජරතනම් රංජිත කුමාර් කියන 

මාධ්යශේදී්ත ශදාශදානා 'උදාය්ත' පුලත පති  ාර්යාලය සතුළට 

ගිහි්ලා ශලඩි තියලා  මරලා දාටම්මා. ඒ ලාශේම  200) ලර්ෂශේ දී 

සම්පත ලක්මා් මරලා දාටම්මා.  ශම් සියුශදානාශේම නඩු  තලම 

යනලා. ඒලාශේ අලසානයක්  නටහට. ඒ ලාශේම ශජයෂථඨ 

මාධ්යශේදී නාම් ශපශර්රා මහතමයාට පහර දු්තනා. ඒ ලාශේම, 

"The Sunday Times" පුලත පශත කීත ශනොයාර්ට බා් ලල 

එ්ලලා ැටුවලා. ශහොඳ ශලලාලට හිටපු ජනාධිපති මහි්තදා 

රාජපක්ෂ මටතිතුමාශේ ආණ්ඩුල  ාලශේ එතුමා  ාා  රලා 

තමික, අලසාන ශලලාශේ ඔුවශේ ජීවිතය ශබ්රා ැතශත. ''සිළුමිණ'' 

පුලත ප ශත ශජයෂථඨ  මාධ්යශේදී ශපෝේදාල ජය්තත  ශැන ශැොසථ 

 කු්  ටඩුලා. ''රිවිර'' පුලත පශත  ර්තෘ උපාි ශත්තනශ ෝත 

ඔුවශේ ශනෝනා නිසා ජීවිතය ශබ්රා ැතතා. ශනෝනා බදාාැතත 

නිසා ඔුවශේ ජීවිතය ශබ්රුණා. [බාධ්ා කිරීමක්] ඒ ලාශේම,  2010 

අශප්රේ් මාසශේ ඉඳලා ප්රගීත එක්නටිශැොඩ අතුරුදාහ්ත. ඔුවශේ 

ශනෝනික, පුතු්ත ශදාශදානාික ශලෝ ය ලශේ යනලා; රට යශේ 

යනලා, තම්තශේ සථලාමියා  ශසොයා ශදා්තන කියලා. ඒ ලාශේම, 

2010 ජූි 31ලටනි දාා ''සියත''  ාර්යාලශේ  ාර්ය මණ්ඩලයට 

පහර දීලා ගිනි තටබුලා. 2010 මාර්තු 22ලටනි දාා 

ශ ොම්පඤථඤවීදිශේ ''සිරස''  ාර්යාලශේ සිේධිලි්ත  ාර්ය 

මණ්ඩලශේ පසථ ශදාශනකුට  තුලාල වුණා- [බාධ්ා කිරීමක්] රුපිය් 

මිියනය ට ලඩා අලාභහානි සිදු වුණා. තුද්තනා්තශසේලා මර්වි්ත 

සි්ලා මහතමයාශැ්ත ඒ ැටන අහැ්තන. ප්තනිපිටිය ''සිරස'' 

 ාර්යාලශේ ආරක්ෂ ය්තට පහර දු්තනා,  ශේපළලලට, 

රාලාහනලලට අලාභහානි  ළා. එහි studio complex එ  

සම්පූර්ණශය්තම ගිනි තටබුලා, T-56 ශැනට්ලා ශලඩි තටබුලා. 

ආරක්ෂ ය්තශේ ඔක්ශ ොම අවිආයුධ් පටහටරශැන ගියා. 

යුශනසථශ ෝ සංවිධ්ානය කියනලා, "මාධ්යයට එශරහි අපරාධ් යනු 

ප්රජාත්තත්රලාදායට එශරහි අපරාධ්" කියලා. ඒ කිය්තශ්ත, මාධ්යට 

ැහනලා කිය්තශ්ත ප්රජාත්තත්රලාදායට  ැහනලා කියන එ ික. එම 

නිසා තමික එක්සත ජාතී්තශේ සංවිධ්ානය 2010දී 

මාධ්යශේදී්තශේ ආරක්ෂාල පිළිබඳ ප්රඥේතියක් සති  ශළේ.  

එක්සත ජාතී්තශේ සංවිධ්ානය ැටන අහලාලත නටති සමහර 

ම්තත්රීලරු්ත පාර්ිශම්්තතුශේ ඉ්තනලා. 2015 ජන ලරම 

ශමො ක්දා? ශම්තන! ශම්  ියුැය අලස්ත  රනලා, 

ප්රජාත්තත්රලාදාය සථාාපනය  රනලා. ඒ ලාශේම, වි්තදිතික්තට 

යුක්තිය ඉෂථට  රනලා. ඒ ශලනුශල්ත තමික අපි  ාා  ශළේ. 

එතශ ොට තමික කිය්තශ්ත, පළිැ්තනලා කියලා. ශම්  පළිැටනීම 

ශනොශලික. ශම් මිනිසු්තශේ පවු්ලල අය සවි්ලා, අප තමික හුද 

ශල්තශ්ත. ඒ අයශේ දාරුල්ත, භාර්යාල්ත සවි්ලා අපිත එක්  

තමික ශම් සියු  ශේල් කිය්තශ්ත. ඒ ලාශේම ැරු 

සභාපතිතුමනි,  අපි කියනලා, අශේ හිටපු ප්රලෘතති අධ්යක්ෂතුමා 

ආමාර්ය,- [බාධ්ා කිරීමක්] 

 

ගු (නම්ජර්) සුදර්ශ්න නදියිළි,ය ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (ரைஜர்) சுதர்ஷன ததனிபிடிய)  

(The Hon. (Major) Sudarshana Denipitiya)  

ැරු සභාපතිතුමනි, මම රීති ප්ර ථනයක් මතු  රනලා. 

ැරු සභාපතිතුමනි, ශම් ම්තත්රීලරයා දිගි්ත දිැටම ශමතටනට 
කිසිම සම්බ්තධ්යක් නටති, ශනොශයකුත ශනොශයකුත අනල ය 
ශේල් ශැොඩක් කියාශැන කියාශැන යනලා. ඒ ලාශේම, ැරු 
සභාපතිතුමනි, ශබොරු රැවු් දාා ැතත ශදාශදාශනකු මාධ්යයට 
ශැනට්ලා ශබොරු ශේල් කියලා, මාධ්ය ඉසථසරහා ශබොරුලට 
ශ ොපමණ නර  විධියට හටසිශරේලාදා? ශම්   ර්තන බටහටශ්ත. 
අතිැරු ජනාධිපතිතුමාට අපහාස ලන විධිශේ ශනොශයකුත ශේල් 
කිේලා. සුදු ලෑ්ත  ත්තදාර කිේලා. ශම්ලා සිය්ලම ශබොරු. ශබොරු 
කියා කියා දාට්ත තලත ශබොරු  රනලා. [බාධ්ා කිරීමක්] 

 

ගු සභාපතිුරො  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ශහොඳික,  ැරු ම්තත්රීතුමා. එය රීති ප්ර ථනයක් ශනොශලික. 

 

ගු (ඩවදය) රාජිත නසේනාරත්න ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரொஜித ரசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 

ැරු සභාපතිතුමනි, ඒ  රීති ප්ර ථනයක් ශනොශලික ශ්ත.  

ැරු සභාපතිතුමනි, අශේ හිටපු ප්රලෘතති අධ්යක්ෂ ජනරා් 

ආමාර්ය රංැ  ලංූ රිය මහතමයාට අපි සුබ පතනලා. ශම් ලසශර් 

ශහොඳම මාධ්යශේදී්ත පසථශදානාශැ්ත ශ නකු හටටියට එතුමාට ඒ 

ප්රදාානය ලටබුණා. එය ශ්රී ලං ාලට ලටබුණු වි ාල ප්රදාානයක් කියලා 

අපි කියනලා. [බාධ්ා කිරීමක්] 
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පාර්ිශම්්තතුල 

ගු චාෙර සම්පත් දසනායක ෙහතා 
(ைொண்புைிகு சொைர சம்பத் தசநொயக்க) 

(The Hon. Chamara Sampath Dasanayake)  

ැරු සභාපතිතුමනි, මම රීති ප්ර ථනයක් මතු  රනලා. 

ශ්රී ලං ා මහජන පක්ෂ යුැශේදී, ශප්රේමදාාස යුැශේදී පුපුරපු 

ඒලාදා ැරු ම්තත්රීතුමා කිය්තශ්ත. 1988, 1989 එශහම,-  

 

ගු සභාපතිුරො  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඒ  රීති ප්ර ථනයක් ශනොශලික, ම්තත්රීතුමා.  

 

ගු (ඩවදය) රාජිත නසේනාරත්න ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரொஜித ரசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 

ැරු මාමර සම්පත දාසනාය  ම්තත්රීතුමනි , කිේලා විතරක් 

ශනොශලික අපි පාරටත බටසථසා. [බාධ්ා කිරීමක්] අහ්තන, දිශ්තෂථ 

ගුණලර්ධ්න සමතිතුමා දා්තනලා. අපි මහි්තදා රාජපක්ෂ මටතිතුමාත 

අරශැනික පාදා යාත්රා ගිශේ. තුද්තනා්තශසේලා ශනොශලික, එදාා 

හිටිශේ. එදාා අපි තමික හිටිශේ. ඔබතුම්තලා එදාා මහි්තදා රාජපක්ෂ 

මටතිතුමා දාට ලාලත නටහට. දාට්ත ඒලා ැටන  ාා  රනලා.  

ැරු සභාපතිතුමනි, 2015්ත පසුල, මාධ්යශේදී්තශේ කිසිම 

මිනීමටරීමක් සිදු වුශණ් නටහට; පටහටර ැටනීමක් සිදු වුශණ් නටහට; 

පහරදීමක් සිදු වුශණ් නටහට; බලපෑම් කිරීමක් සිදු වුශණ් නටහට. ඒ 

අවුරුදු පහ තුළදී රජශය්ත ශම්තන ශම් අඩ්තශතේටම  ළාය 

කියලා කිසිම මාධ්යශේදියකුශැ්ත පටමිණි්ලක් නටහට. ඒ නිසා ඒ 

රජශේ සමතිලරයකු වී සිටිම ැටන මම  සතුටු ශලනලා. [බාධ්ා 

කිරීමක්] 

 

ගු සමජීව එදිරිොන්න ෙහතා 
(ைொண்புைிகு சஞ்ஜீவ எதிொிைொன்ன)  

(The Hon. Sanjeeva Edirimanna) 

Sir, I rise to a point of Order.   

ැරු ම්තත්රීතුමනි, මමත ඔබතුමාශේ දිසථ්රික් ශේ ශ ශනකු 

නිසා මශේ නමත  ාාල මටේශදාදී නි ම් ශහෝ කිය්තනශ ෝ,- 

[බාධ්ා කිරීමක්] 

 

ගු සභාපතිුරො  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඒ  රීති ප්ර ථනයක් ශනොශලික. 

 

ගු (ඩවදය) රාජිත නසේනාරත්න ෙහතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரொஜித ரசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 

ඉතාම  ශහොඳික. ඔබතුම්තලා ලාශේ උැත අය ශමතටනට එන 

එ  ඉතා ලටදාැත.  

මාධ්යශේදී්ත ආරක්ෂා කිරීශම් ජාතය්තතර  මිටුල 2017 

ලර්ෂශේ  අපට තිබුණු ශමෝදානාලි්ත අප ඉලත  රලා,  Global 

Impunity Index එශ නුත අික්ත  ළා. ඊට  ි්ත ශම් 

ලටිකසථතුශේ ශ්රී ලං ාල තමික උඩි්තම හිටිශේ. ඒ  මත  තබා 

ැ්තන. ඒ ලාශේ ජාතය්තතරය පිළිැ්තන තතතලය ට එදාා අපි 

අශේ රට ඒ රජය මඟි්ත ශැන  ාලා. අදා අුතම තතතලය තමික, 

තලත ආයතනය  සභාපතිලා ''සිරස'' ආයතනයට  ඩා පටනීම. ඒ 

ලාශේම ''සිරස'' ආයතනයට විරුේධ්ල තහනම් නිශයෝැත 

ැ්තනලා. ඒ තහනම් නිශයෝැ අර dog-eat-dog කියන සංසථ ෘතිය 

- culture. බ්ශලෝ විසි්තම බ්ශලෝ  නලා. ඒ නිසා, ැරු 

සභාපතිතුමනි, මහතමා ැා්තධිතුමාශේ කියමනකි්ත මශේ  ාාල 

අලස්ත  රනලා. මහතමා ැා්තධිතුමා කියනලා, “Remember 

that all through history, there have been tyrants and 

murderers, and for a time, they seem invincible. But in the 

end, they always fall. Always.”   

Thank you.  

ගු ඩිලාන් නපනර්රා ෙහතා 
(ைொண்புைிகு  டிலொன்  தபரரரொ) 

(The Hon. Dilan Perera) 
Sir, I rise to a point of Order.   

මීට ශපර  ාා  ශළේ,  තම්තශේ ම්තත්රී ම අයාා ශලස 

පාවිච්චි  ළා කියලා පාර්ිශම්්තතුශල්ත ප්තනපු ශ ශනක්.  

 

[අ.භා. 5.18] 

 

ගු නකනහිතය රඹුක්වැල්ල  ෙහතා (ජනොධාය 

අොතයුරො) 
(ைொண்புைிகு தகதஹலிய றம்புக்தவல்ல - தவகுசன ஊடக 

அமைச்சர்) 

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

ැරු සභාපතිතුමනි,   ලටය ශීර්ෂ 112, 295 ය ටශත  විශේ  

අමාතයාං යත, ලටය ශීර්ෂ 419 යටශත  ලාපීය සහශයෝගිතා 

 ටයුතු රාජය අමාතයාං යත, ලටය ශීර්ෂ 105, 210, 211, 308 

යට ශත ජනමාධ්ය අමාතයාං යත පිළිබඳල විලාදා  රන ශම් 

ශමොශහොශත එයට අදාහසථ එ තු කිරීමට මටත  අලසථාාල ලබා දීම 

ැටන සථතුතිල්තත ශලනලා.  

අදා උශේ සිට ඉතාම ප්ර බුේධ්, ලටදාැත  රුණු  ාරණා 

ැණනාලක් සා ච්ඡා වුණු විලාදාය ට අපි සියුශදානාටම 

සම්බ්තධ් ශල්තන හටකියාලක් ලටබුණා. අලසානශේ ශපොඩි 

 නැාටුලක් දාටණුනා. ඉතාම  ලසථසනයට ගිය සංලාදායට, “කිරි 

ුදේටියට ශැොම ටි ක් ලටටුණා ලාශේ” අලසානශේ  රපු 

 ාාශල්ත අපි සියුශදානාම ශලන තටන ට, ශලන මානය ට 

ශැන ය්තන  ටයුතු  ළා. ඒ ැටන මශේ  නැාටුල  ප්ර ා  

 රනලා. ඒ ට ශහේතුල ශමයික. ශම් සා ච්ඡාශේදී මට ශපර ශම් 

අමාතයාං ය භාරල හිටපු ැරු ැය්තත  රුණාතිල  හිටපු 

අමාතයතුමා යම් සාධ්නීය  රුණු ැණනාලක් ඉදිරිපත  ළා. අපි 

ඒ ැටන ආඩම්බර ශලනලා; සතුටු ශලනලා. ශමො දා, අපට 

හටකියාලක් ලටබුණා, එතුමා විශ ේෂශය්ත කිේල ඒ  රුණු 

සම්බ්තධ්ශය්ත අශේ අලධ්ානය ශයොුද  ර්තන. වි ශ ේෂශය්ත 

ඔබතුමා කියපු අමරශේල ශූරි්ත සම්බ්තධ්  ාරණය ැටන අශේ දාටඩි 

අලධ්ානය ශයොුද ශලලා තිශබනලා. ශම් ලන විට රුපිය් මිියන 

150ක් ඒ ශලනුශල්ත ශල්ත  රලා තිශබනලා.   ඉදිරිශේදී ඒ 

 ටයුතු සිදු ශලනලා.  

ැරු ැය්තත  රුණාතිල  ම්තත්රීතුමා ඉදිරිපත  රපු අදාහසථ 

ැණනාලක් තිශබනලා. රජශේ ුදද්රණ ශදාපාර්ත ශම්්තතුශේ සති 

ශලලා තිශබන තතතලය ැටන ඔබතුමා කිේලා. එතටන ප්ර ථන 

ැණනාලක් තිබුණා. ඒ ප්ර ථන විසඳාශැන, ශදා්තන පුළුල්ත උපරිම 

සහශයෝැයක් ලබා ශදානලා. ඒ දාරුල්තටත අසාධ්ාරණයක් 

ශනොලන ආ ාරයට, එතටන සිටින ශසේල ය්තටත අසාධ්ාරණයක් 

ශනොලන විධියට  ටයුතු  ර්තන අපි ශම් ශලන ශ ොට තී්තදු 

 රලා ලටඩසටහ්ත ැණනාලක් ක්රියාතම  ශලනලා.  

මාධ්ය නිදාහස ැටන  ාා  රන ශ ොට ශබොශහෝ ශදාශනකුශේ 

 ික ාලට ලක් වුශණ් රිමඩ් දා ශසොිකසා මහතතයාශේ සිට ආපු ඒ 

ඉතාම  අමිහිරි අතීතය සම්බ්තධ්ලික. රිමඩ් දා ශසොිකසා 

මටතිතුමාශැ්ත පසථශසේ  “දි අිකල්තඩ්” පුලත පශත photographer 
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ශ ශනක් අතුරුදාහ්ත වුණා. “ශටනිසථ ැහනලා, එශහම නටතනම් 

අ ථලයාශේ පිශේ යනලා” කියලා ශ ොශටෝ ැතතු ශ නාශේ 

අතුරුදාහ්ත වීශම් සිට ඒ සියු අතුරුදාහ්තවීම් ැටන, එනම් 

අතුරුදාහ්තවීම්  4)ක් සම්බ්තධ්ල අදා  ශපොතක් ියලා තිශබනලා. 

යුදාමය  ාලපරිච්ශදදාය ැතතාම විශ ේෂශය්තම අපි  ාා 

 රන පිරිසක් ඉ්තනලා. නුදත අපි  ාා ශනො රන පිරිසක් 

ඉ්තනලා. ශම් යුදා සමශේ උතුශර් මිය ගිය, අතුරුදාහ්ත ශලච්ම අය 

ැටන අපි  වුරුලත  ාා  ර්තශ්ත නටහට. ඒ අසාධ්ාරණය අශප්ත 

සිදු ශලනලා. හටබටික, මම වි ථලාස  රනලා, 2010 අැ භාැශේ මම 

මාධ්ය අමාතයාං ය භාර ැතතාට පසුලත, 2019 ැය්තත 

 රුණාතිල  මටතිතුමාශැ්ත පසුලත ඒ කියන විධිශේ 

අතුරුදාහ්තවීම්, මිනීමටරුම් අපට අහ්තන සිදු වුශණ් නටහට කියලා. 

මම ඒ ැටන ස්තශතෝෂ ශලනලා. යුදා සමයත එක්  ැටට ැටුවණු ඒ 

ලටඩ පිළිශලළලලදී සිදුවුණු ශේල් පිළිබඳල අපි සියුශදානාම 

 නැාටු ශලනලා. ඒ අඳුරු යුැය අලසාන  රලා, අපි ලටදාැත 

ශේ පාලන තී්තදු හරහා ලටදාැත යුැය ට සවි්ලා තිශබනලා. 

ඒ  ඉදිරියට ශැන ය්තන ලැබලා ැටනීම අපි සියුශදානාශේ 

ලැකීමක්. ලර්තමානශේ ඒ ලැකීම මට තිශබනලා. මම ශබොශහොම 

පටහටදිිල කියනලා, ඒ ලැකීම අකුරටම ඉෂථට  ර්තන මම බටඳී 

සිටිනලා කියලා. ශමො දා, ඒ  අපි සියුශදානාශේ ලැකීමක්; 

යුතු මක්. ඒ  නිසා ඒ සම්බ්තධ්ල මම මීට ලඩා දීර්ඝල  ාා 

 ර්තන බලාශපොශරොතතු ශල්තශ්ත නටහට.  

ැරු සභාපතිතුමනි, අපි  ාා  ළා, අශේ තිශබන ආයතන 

සම්බ්තධ්ශය්ත. ඔය අතුරුදාහ්තවූල්ත, පළිැටනීම් ැටන  ාා  රන 

ශ ොට මට එ  ශදායක් මතක්  ර්තනට සිදු ශලනලා. 2015 යහ 

පාලන ආණ්ඩුශේදී ශම් රශේ මාධ්යශේදි්තශැ්ත ශනොශලික 

පළිැතශත. හටබටික, ශම් රශේ ජනතා නි  ශයෝජිතය්තශැ්ත 

පළිැතතා.  2015දී ලටම්ශබෝගිනි  ාාශල්ත තමික පට්ත ැතශත. 

මම ඒ ැටන දීර්ඝ ල ශය්ත  ාා  ර්තශ්ත නටහට. ඒ  ාාලල 

අලසානශේ ශමො ක්දා වුශණ්? ැරු ශජෝතසථට්ත ප්රනා්තදු 

සමතිතුමා රිමා්තඩ් බ්තධ්නාැාරැත  රලා, පසුල ඒ නඩුශල්ත 

නිශදාොසථශ ොට නිදාහසථ ශලනලා. ඒ විධියට ශම් පාර්ිශම්්තතුශේ 

ඉ්තන බුවතරයක් ශදානා, ැරු විම් වීරලං  සමතිතුමා, ැරු උදාය 

ැම්ම්තපිල සමතිතුමා, ැරු නාම් රාජපක්ෂ සමතිතුමා ලටනි 

ැණනාලක් සිරබත  ෑලා. ශම් සියුශදානාම අදා නිශදාොසථශ ොට 

නිදාහසථශලලා තිශබනලා. එශහම නම්  දාට්ත අපි මාධ්යශේදි්තශැ්ත 

පළිැ්තනලා යටික කියන අය මහජන නිශයෝජිතය්තශැ්ත පසුගිය 

අවුරුදු පහ   ාලය තුළ, යහ පාලන ක්රියා  ලාපය තුළ,   එදාා 

 ළ පළිැටනීම් ැටන අලධ්ානය ශයොුද  ර්තන, යළිත එලටනි 

ශදායක්  ශනොල්තනට. ශමො දා, ඒ  රන  පටමිණිිම Commission 

to Investigate Allegations of Bribery or Corruption ශලත 

ශැනිච්ම අලසථාා ැණනාලක් තිබුණා. ශම් ආණ්ඩු පක්ෂයටික 

විපක්ෂයටික එදාා ඒ ආ ාරයට ඒලා ශබදාා ැ්තනට සිේධ් වුණා. 

ආණ්ඩු පක්ෂශය්ත නම් එය සිේධ් ශල්තශ්ත නටහට, විපක්ෂශය්ත 

නම් නතර ශල්තශ්ත සිර ශැදාරි්ත. එම නිසා මම හිතනලා, 

පළිැටනීම් සහ ශේ පාලන කුහ තලය නතර  රලා ඊට ලඩා 

ලටදාැත ප්රබුේධ් ශේ පාලනය ට අපි 225ශදානාම යනලා නම් 

ශහොඳික කියලා.  එලටනි  ශේල් සිදු ශල්තශ්ත නටති තටන ට 

 ටයුතු   ර්තන පුළුල්ත නම්, මම හිතනලා ඒ  ඉතා ලටදාැත 

කියලා.  

ැරු සභාපතිතුමනි, ඒ ලාශේම මම  නැාටුශල්ත ප්ර ා   ළ 

යුතු  ාරණයක් තිශබනලා. සාමානයශය්ත මම අතීතය ැටන  ාා 

 ර්තනට  ටමටති නටති වුණත  ාා ශනො ර බටරි තටන ට 

සවි්ලා තිශබනලා. විශ ේෂශය්තම පසුගිය  ාලශේ තරම්, ඒ 

අවුරුදු පහ තුළ තරම් ශම් රශේ මාධ්ය අමාතයාං ය යටශත තිබුණු 

ආයතන ටි  විනා ශය්ත විනා යට පත  ළ  ාලයක් 

ඉතිහාසශේ තලත නටහට. මම අශේ අමාතයාං ශේ 

ශ් ම්ලරයකුට කිේලා, ශම් ැටන අපට ශපොතක් ිය්තනට පලා 

පුළුල්ත කියලා. ශමො දා, අවුරුදු පහක් සතුළත ශම් විධියට 

ආයතන විනා   ර්තන පුළුල්ත ක්රමයක් අපට පහසුශල්ත ශසොයා 

ැ්තන පුළුල්ත මක් නටහට. මම ඒ ැටන, එකි්ත එ  අරශැන 

ප්ර ා   ර්තනම්. 

ැරු සභාපතිතුමනි, මම ඉසථශස්ලාම කිය්තනම්, සථලාධීන 

ූපපලාහිනී ආයතනය ැටන. අදා ලන විට සථලාධීන ූපපලාහිනී 

ආයතනය ශේදාලාම ය ට ලක්ශලලා තිශබනලා. අශේ  ාලශේ 

සථලාධීන ූපපලාහිනී ආයතනය වි ාල ල ශය්ත ලාභ ලටූලා. ැරු 

රාජිත ශසේනාරතන ම්තත්රීතුමා කිේලා, ඒ ආයතන අපි ලාභදාාික 

තතතලය ට පත  ර ැ්තනට ඕනෑ කියලා. සථලාධීන ූපපලාහිනී 

ආයතනශේ 2010දී ශුේධ් ලාභය රුපිය් මිියන 495.4ික, 2011දී 

ලාභය රුපිය් මිියන )81ික. ඒ අනුල අපට හටකියාලක් ලටබුණා, 

සෑම ශසේල යකුටම රුපිය් ලක්ෂය  පමණ bonus එ ක් ලබා 

ශදා්තනට. අපට හටකියාලක් ලටබුණා, රුපිය් බිියන ශදා   

සථිකර තට්තපතුලක් දාා්තනට. 2012දී එහි ශුේධ් ලාභය රුපිය් 

මිියන 798ික. 2013දී එහි ශුේධ් ලාභය රුපිය් මිියන 84)ික. 

නුදත, 2015 සිට අලාසනාල්තත යුැය පට්ත ැ්තනලා. ඒ 

ආයතනය 201) ශලනශ ොට රුපිය් මිියන )9  පාඩුලක් 

ලබනලා. 2018 ශලනශ ොට රුපිය් මිියන )25  පාඩුලක් 

ලබනලා, රුපිය් මිියන 800  පමණ ලාභයක් ලබමි්ත තිබියදී 

බාර දීපු ආයතනය.  

අපි සථිකර තට්තපතුලක් දාාලා තිබුණා, රුපිය් බිියන 2 . 
2015දී ඒ රුපිය් බිියන 2  සථිකර තට්තපතුශල්ත රුපිය් 
මිියන 233ක් එළියට අරශැන වියදාම්  රලා, නාසථති  රලා 
දාාලා තිශබනලා. ඒ ලාශේම, 201) රුපිය් මිියන 15)ක් ඒ සථිකර 
තට්තපතුශල්ත ැ්තනලා. ඊළෙට 2017දී රුපිය් මිියන 284ක් 
එළියට ැ්තනලා. 2018දී දාාලා තිබුණු Fixed Depositsලි්ත 
රුපිය් මිියන 327ක් එළියට ැ්තනලා. ඒ  ාලය සතුළත, ඒ 
සථිකර තට්තපතුශල්ත රුපිය් බිියන 1.)ක් එළියට අරශැන 
විනා   රලා දාාලා තිශබනලා. දාට්ත ශම් ට ලැ කිය්තනට ඕනෑ 
 වුදා? රුපිය් බිියන 2ක් fixed deposits තිබුණු, රුපිය් 
මිියන 800ක් ලාභ ලටූ ආයතනය පාඩු ලබනලා.  Ratingsලි්ත 
අං  එ ට තිබුණු ආයතනය ratingsලි්ත අං  7ට ලටශටනලා. 
රුපිය් බිියන ශදා   ුදදා් ටි   ාබාසිනියා  රලා දාානලා. 
ඒ ට ශහේතුලක් තිශබනලා. ඒ ශහේතුල ශබොශහොම පටහටදිිල 
කිය්තනට ඕනෑ. ආයතනයට consultantsලා 17 ශදාශනකු 
ැ්තනලා. එක් ශ ශනකුට ඒ  ාලය තුළ රුපිය් ලක්ෂ ශදා ක්, 
ශදා හමාරක් විතර ලටටුපක් ශැලනලා. තුද්තනා්තශසේලා දාට්ත ඔය 
කියන සර්ල සාධ්ාරණතලය එදාා දාටක්ශක් නටති එ  ැටන මම පුදුම 
ශලනලා. 

සථලාධීන ූපපලාහිනී ආයතනයට අමතරල අපට ජාති  

ූපපලාහිනී ආයතනයත තිශබනලා. ඒ ජාති  ූපපලාහිනී 

ආයතනශේ තිබුණු තතතලය ඊටත ලඩා එහා. එය, ඊටත එහා ගිය 

ශේදාලාම යක් කියා මම හිතනලා. ඒ ට ශහේතුලක් තිශබනලා. 

ූපපලාහිනී ආයතනශේ Audit Report එශක් සඳහ්ත ශලනලා, 

නිලාස, ඉදිකිරීම් හා සංසථ ෘති   ටයුතු අමාතයාං ශය්ත අය විය 

යුතු ුදදා් සම්බ්තධ්ශය්ත. Commission එශක් ලාර්තාශේ 

තිශබනලා මම දාටක් ා, 2015 ඡ්තදායට ුදදා් පාවිච්චි  ළා කියලා. 

එහි ශබොශහොම පටහටදිිල ඉ්ලීමක්  ර තිශබනලා. "පසුගිය රජය 

සමශේ නිලාස, ඉදි කිරීම් හා සංසථ ෘති   ටයුතු අමාතයාං ය 

මඟි්ත සංවිධ්ානය  රන ලදා ැම්උදාාල ආදාර්  ැම්මාන 

ලටඩසටහන ජනතා අිකතියට පත කිරීම සම්බ්තධ්ශය්ත පූර්ල 

ප්රමාර  පට වි ා නය  රලා ැටනීම සඳහා ජාති  ූපපලාහිනිශේ 

ගුල්ත  ාලය ශයොදාලා ශැන සත. 2018 මාර්තු සිට 2019 

සටේතටම්බර් දාක්ලා  ාලය තුළ දින 3)7 , දින ට තු්තලරක් 

ශමම ප්රමාර  දාට්තවීම වි ා නය  ර සති අතර, ඒ ශලනුශල්ත 

ආයතනයට ලබාැත යුතු ුදදාල රුපිය් ලක්ෂ 1,400ක් වුල දා, 

509 510 



පාර්ිශම්්තතුල 

රුපිය් මිියන ශදා හමාර  ුදදාලක් පමණක් ලබා දී සති 

අතර,..."  ආදි ල ශය්ත සඳහ්ත ශලනලා. වි ාල ල ශය්ත කිහිප 

ලතාලක් ඉ්ලා තිශබන නුදත, ඒ ුදදා් ලබා දීලා නටහට. ඒ විධියට 

ශම් ආයතන  ඩා ලේටලා, විනා   ර දාාලා, නටති  ර දාාලා 

තිබියදී අදා අපි ශම් ැටන  ාා  රන එ  මහා විහිළුලක් බලට පත 

ශලලා තිශබනලා.  

ඒ ලාශේම මත  තියාැ්තන, ශම් රශේ දාට්ත පලතින විශ ේෂ 
තතතලය හුදශේ -ශ ොවිඩ් ලසංැතය පලතින ශම් ශලලාශේ- අශේ 
රජශේ ප්රලෘතති ශදාපාර්තශම්්තතුල ඉතාම ප්රබුේධ් ශලස ශම් ලන 
විට  ටයුතු  රමි්ත යන බල. ඔබතුම්තලා දා්තනලා, මෑත  ාලීනල 
ආරම්භ  රන ලදා රජශේ ප්රලෘතති ශදාපාර්තශම්්තතුල විසි්ත රාජය 
හා ශපෞේැි  ආයතන සිය්ල සම්බ්තධී රණය  රශැන, 
නූතන ස්තනිශේදාන ප්රශේ   හඳුනා ැනිමි්ත   ශතොරතුරු ශබදාා 
දීශම් ලටඩසටහන ජු ලම පලතලා ශැන යනු ලබන බල; ඩිජිට් 
ස්තනිශේදාන ක්රම, එනම් modernize ශලලා තිශබන, ශතොරතුරු 
දාටනැටනීශම් අුත ක්රම -ශලබ් අඩවි, Twitter accounts, 
Facebook ආදි සියු ශේ- හරහා ශම් රශේ ජනතාලශේ ශතොරතුරු 
ලබාැටනීශම් සහ ශතොරතුරු දාටනැටනීශම් අිකතිය තහවුරු  රමි්ත 
ලර්තමානශේ සිදු ලන ශේල් හා සම්බ්තධ් ශතොරතුරු ශබදාා 
හටරීශම්  ටයුතු අදා ඉතාම ප්රබුේධ් ශලස සිදු  රශැන යන බල.  

විශ ේෂශය්තම සඳහ්ත වුණා, මාධ්ය ආයතන සහ 

මාධ්ය රුල්තශේ ප්රලර්ධ්නය ැටන. ඔබතුම්තලාට මත  සති, 

2010 සිට 2015 දාක්ලා වූ  ාලය තුළ laptops ලබා දීශම් ලටඩ 

පිළිශලළක් ක්රියාතම   ළ බල. ඒ ලාශේම, උසසථ අධ්යාපනය 

ශලනුශල්ත ඒ අයට අල ය grant එ ක් ලබා දු්තනා, වි ථලවිදායාල 

හරහා ඔවු්තශේ ප ථමාත උපාධි සම්බ්තධ්ල  ටයුතු  ර්තන. ඒ 

අයට වුලමනා යම් යම් ආම්ප්තන ලබා දීමට අපි  ටයතු  ළා. අපි 

ඒ  ාලය තුළ ආරම්භ  ළා, දිසථ්රික්  25 තුළ ජනමාධ්ය පාස් 

25ක් පිහිටුවීශම්  ටයුතත. ඒ  ටයුතත උතුර පළාශත්ත 

පට්තැතතා. ශම් ලන ශ ොට යාපනශේ, ලාලච්ශච්ශ්ත ඒලා 

ආරම්භ  ළා. ඒ අනුල ඒ පාස්ලලට අල ය උප රණ ලබා දීලා 

තිශබනලා. හශේ ප්තතිශය්ත පසුල දාරුල්තට ජනමාධ්ය පිළිබඳ 

හටදාෑරීමට අල ය  පසු බිම නිර්මාණය  ර දීලා ජනමාධ්ය පාසලක් 

හටටියට එය නම්  රලා, ුදළු රශේම ජනමාධ්ය පාස් 25ක් 

නිර්මාණය  ර්තන අපි බලාශපොශරොතතු ශලනලා. ඒ පළුදලටනි 

 ටයුතත අපි උතුශර්ත ආරම්භ  ළා. ඒ ලටඩ පිළිශලළ ඉදිරියට 

ශැන යමි්ත ඊළෙ ලසර කිහිපය තුළ දාකුශණ් සහ අශනකුත 

ප්රශේ ලලත එම  ටයුතත  ර්තන අපි බලාශපොශරොතතු ලනලා. 

අපි දාරුල්තට ඒ සඳහා අල ය  ක්තිය ලබා ශදානලා. ඒ දාරුල්තශේ 

හටකියාල  ශමොට ශල්තන ශනොදී බාල විශේදීම ඒලා ඉදිරියට ශැන 

ඔවු්තට අලසථාාල ලබා දීශම් ලටඩ පිළිශලළ ක්රියාතම   ර්තන අපි 

බලාශපොශරොතතු ශලනලා.  

අශේ අමාතයාං ය යටශත තිශබන අශනකුත ආයතන සිය්ල 

ැතශතොත,  ශ්රී ලං ා ගුල්ත විදුි සංසථාාල ලාභ ලබන තටන ට 

ශැන එ්තන ශම් ලන ශ ොට අපි පුළුල්ත තරම් උතසාහ  රනලා. 

තලත ආයතන ැණනාලක් අශේ අමාතයාං ය යටශත තිශබනලා. 

මම ැණ්ත හිලේ ඉදිරිපත  ශළේ ඒලාශය්ත කිහිපය  විතරික. මම 

ශබොශහොම ලැකීශම්ත කියනලා, පසුගිය  ාලය තුළ අසංවිධිත 

ආ ාරයට, සටලසුම් රහිතල ලටඩ  රලා ඒ සියු ආයතන පාඩු 

ලබන තටන ට පත  රලා තිශබන බල. අපි එය මහා 

ශේදාලාම යක් හටටියට සල නලා.   

මා සඳහ්ත  ර්තනට ඕනෑ, අශේ තටපට් ශදාපාර්තශම්්තතුල 

ැටනත. තටපට් ශදාපාර්තශම්්තතුශේ ශසේල ය්තට විශ ේෂ 

සථතුතියක් පාර්ිශම්්තතුශේ ශම් ැරු සභාශේදී අපි පුදා  ර්තන 

ඕනෑ.  

විශ ේෂශය්තම ශ ොවිඩ් ලසංැතය අතරතුර ජීවිත අලදාානමක් 

ශැන ඔවු්තශේ තටපට් ශසේලය පමණක් ශනොශලික, ශබ්ත ශහේත 

ශබදාා දීශම් ලටඩ පිළිශලළත ඉතාම සාර්ා ල  ර ශැන යන නිසා 

තටපට් ශදාපාර්තශම්්තතුල අදා වි ාල ල ශය්ත ප්ර ංසාල ලබමි්ත 

තිශබන ආයතනයක් බලට පත ශලලා තිශබනලා. අපි ඒ ැටන 

සතුටු ශලනලා. ශම් ලාශේ අමාරු අලසථාාල  තටපට් 

ශදාපාර්තශම්්තතුල  රශැන යන එම ලටඩ පිළිශලළ ැටන 

තුද්තනා්තශසේලා සියුශදානාශේත ප්රණාමය, සතුට එම 

ශසේල ය්තට පුදා  ර්තන ඕනෑ කියා මා කියනලා.  

මාධ්ය  ටයුතු සඳහා අුති්ත ඉදිරිපත ලන අය අතරි්ත 

හටකියාල  තිශබන  ණ්ඩායම් ශතෝරා ශබ්රාශැන, ඒ අය ඉදිරි 

දාටක්මක් සහිත ලටඩ පිළිශලළක් ඔසථශසේ ඉදිරියට ශැන ය්තන අපි 

බලාශපොශරොතතු ලනලා කියන එ  මා ශම් අලසථාාශේදී සඳහ්ත 

 ර්තන ඕනෑ.  

ැරු සභාපතිතුමනි, මා මීට ලඩා දීර්ඝ ල ශය්ත  ාා  ර්තන 

බලාශපොශරොතතු ල්තශ්ත නටති වුණත මා ඉතා ශ ටිශය්ත 

කිය්තන ඕනෑ, ශම් ලසංැත  ාලය තුළ ජනමාධ්ය අමාතයාං යට  

ඉටු  ර්තන පුළුල්ත ලැකීම් සිය්ල සෙට ශැන, ඒ ලැකීම් 

ඉෂථට  රමි්ත  ටයුතු  ළාය කියන එ . ඔබතුම්තලා මත  

තබාැ්තන, ඒ සියු ශේ අතරතුර අපි   ශම් ලන ශ ොට දාටලට්තත 

සංලර්ධ්න ලටඩ පිළිශලළ ැණනාල ටත සම්බ්තධ් ශලලා තිශබන 

බල. මා මතක්  ර්තන ඕනෑ, ශ ොළෙ-මහනුලර මාර්ැශේ තිශබන  

ලාහන තදා බදාය මෙ හටරවීම පිණිස  අශේපුසථස නැරශේ අතුරු 

මාර්ැ යක්, bypass එ ක්, ඉදි කිරීශම්  ටයුතත ශජෝතසථට්ත 

ප්රනා්තදු සමතිතුමා ප්රුදඛ් එම අමාතයාං ය මඟි්ත ආරම්භ  ර 

තිශබන බල. ඒ සඳහා රුපිය් මිියන 4ක් ශල්ත  ර තිශබනලා. 

ශ ොළෙ-මහනුලර මාර්ැ    ශේ යන ශ ොට තුද්තනා්තශසේලා 

දාකිනලා සති, ලර ාශපොළ ප්රශේ ශේ වි ාල ලාහන තදා බදායක් 

තිශබන බල. 

ශ්රී ලං ාශේ ආර්ික ය  ක්තිමත  ර්තන ශඩොලර් මිියන 

300  ආශයෝජනයක් ශැශන්තන අපට හටකියාල ලටබුණා. 

හම්බ්තශතොට ලරාය ආශ්රිතල ටයර්  ර්මා්තතය ශම් ලන ශ ොට 

ඉදි ශලමි්ත පලතිනලා. ඒ සඳහා ලන ගිවිසුම අතස්ත  රලා එහි 

මූි  ආරම්භය තබා තිශබනලා. අනුරාධ්පුරය දිසථ්රික් ශේ මහ් 

නිලාස ශයෝජනා ක්රමය යටශත සෑම ආසනය ටම අලම ල ශය්ත 

නිලාස 100  මහ් නිලාස ඉදි කිරීශම් ලටඩ පිළිශලළක් 

ක්රියාතම   රනලා. මා කිය්තන උතසාහ  ර්තශ්ත, ශම් සියු 

 ටයුතු අතරතුර අශේ මූි  අරුදණ ලන "ශසෞභාැයශේ දාටක්ම" 

ලටඩ පිළිශලළ ඉදිරියට ශැන යෑම අපි ශ ොික ශමොශහොත ලත අත 

හටරලාත නටහට, අත හරි්තශ්තත නටහට කියන එ ික. අභිශයෝැය 

ජයශැන ඉදිරියට ශැොසථ ශම් රට සථලයංශපෝෂිත රටක් බලට පත 

කිරීම සඳහා "ශසෞභාැයශේ දාටක්ම" ලටඩ පිළිශලළ අකුරටම 

ක්රියාතම   රන ලටඩ පිළිශලළක් ඉදිරියට  රශැන ය්තන 

සටලසුම්සහැතල  ටයුතු  රනලාය කියන එ ත මා සඳහ්ත 

 රනලා.  

අශේ ැරු ලාසුශේල නානායක් ාර මටතිතුමා  ශේ අමාතයාං ය 

ැටනත කිය්තන ඕනෑ. විශ ේෂශය්තම පවු් 1,20,000 ට ජලය 

ලබාශදාන  ටලණි ැ ශේ දාකුණු ඉවුර ජල ශයෝජනා ක්රමය රුපිය් 

බිියන ැණන  ජල ශයෝජනා ක්රමයක්. ප්රාශේශීය ශ් ම් 

ශ ොේඨාස - Divisional Secretaries' Divisions - 13 ට 

බලපාන ආ ාරශේ ක්රියා ාර ම් ැණනාලක් ශම් ලන ශ ොට 

 රමි්ත පලතිනලා.  

ශම් රශේ  රන ලටඩ අපි අශේ ජනමාධ්ය හරහා ජනතාල ශලත 

ශැන යනලා. ජනමාධ්ය ආයතන ආරක්ෂා  රලා, විනා   ර 

තිශබන ජනමාධ්ය ආයතන නටලත පණ ැ්තලලා, ඒලා නටලත 

511 512 

[ැරු ශ ශහළිය රඹුක්ලට්ල  මහතා මහතා] 
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ලාභ ලබන තටනට පත  රලා ශම් රශේ ජනතාලට ශසේලයක් 

 රන, "ජනමාධ්ය" කියන ලමනයට ැරු  රන තටනට ශැන ඒමට  

 ටයුතු  රන බලත මම  ප්ර ා   රනලා. 

ජනමාධ්ය අමාතයාං ශේ අශේ ශ් ම්තුමා ප්රුදඛ් සියු  

නිලධ්ාරි්ත, සියු  ආයතනලල සිටින සභාපතිලරු්ත, අධ්යක්ෂ 

ජනරා්ලරු්ත සහ ක්රියා ාරිල  ටයුතු  රන සියුශදානා අපට 

උපරිම සහශයෝැයක් ලබා ශදානලා. ශම් අලසථාාශේදී ශබොශහොම 

ආඩම්බරශය්ත මා කිය්තන ඕනෑ, අමාතයාං යක් ල ශය්ත අපි 

සියුශදානා එ  පවුලක් හටටියට එ ට එක් ාසු ශලලා ශම් රශේ 

ජනමාධ්ය ක්ශෂේත්රය තුළ විය යුතු ලටඩ ශ ොටස  රනලා කියලා. ඒ 

එක් ම, ඒ ආයතන ජයග්රාහි තටන ට ශැන ඒමටත, ශම් රශේ 

ප්රබුේධ් තටන ට ශැන ඒමටත, ශසේලය සපයන අතරතුර ලාභ 

ලබන තතතලයට ශැන ඒමටත අපි  ටයුතු  රනලා. ඒ ලාශේම 

මහා භාණ්ඩාැාරයට බරක් ශනොලන විධියට අපි  ටයුතු  රනලාය 

කියන එ ත මතක්  ර්තන ඕනෑ. මත  තබා ැ්තන, 2014දී 

පළුදලන ලතාලට මහා භාණ්ඩාැාරයට dividends ශැේල 

ලං ාශේ එ ම ආයතනය ITN ආයතනය බල. එලටනි තතතලය   

තිබුණු ආයතනය ශමලටනි තතතලය ට  ඩා ලටටීම ැටන අපි 

 නැාටු ශලනලා. එය නටලත ශැොඩ නටඟීමට අපි සියුශදානා අත 

ලට් බටඳශැන  ටයුතු  රනලා. ශම් ආයතන සිය්ල ප්රබුේධ් 

තටන ට ශැශනනලා පමණක් ශනොශලික, 2015දී අපි රට භාර 

ශදාන ශ ොට තිබුණු තටනට ශැනටවිත, ශම් රශේ ජනතාලට යුතු ම් 

හා ලැකීම් ඉෂථට  රනලාය කියන සහති යත තුද්තනා්තශසේලාට 

ලබා ශදාන බල ප්ර ා   රමි්ත මා නතර ශලනලා.   

 

“112ලන ශීර්ෂශයහි 01ලන ලටඩසටහන, පුනරාලර්තන වියදාම් 
සඳහා රු.)9,200,000  ුදදාල උපශ්ඛ්නයට සතුළත  ළ යුතුය” 
යන ප්ර ථනය විමසන ලදි්ත සභා සම්මත විය.  

112ලන ශීර්ෂශයහි 01ලන ලටඩසටහන, පුනරාලර්තන වියදාම 
උපශ්ඛ්නශයහි ශ ොටසක් හටටියට තිබිය යුතු යික නිශයෝැ  රන 
ලදී.  

 
01ලන ලටඩසටහන.- ශමශහයුම් ලටඩසටහන - මූලධ්න  වියදාම,              

රු. 2,850,000 

“112 ලන ශීර්ෂශයහි 01ලන ලටඩසටහන, මූලධ්න වියදාම සඳහා රු. 
රු.2,850,000  ුදදාල උපශ්ඛ්නයට සතුළත  ළ යුතුය” යන 
ප්ර ථනය විමසන ලදි්ත සභා සම්මත විය. 

112ලන ශීර්ෂශයහි 01ලන ලටඩසටහන, මූලධ්න වියදාම 
උපශ්ඛ්නශයහි ශ ොටසක් හටටියට තිබිය යුතුයික නිශයෝැ  රන ලදී. 

 
“தமலப்பு 112, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொ 69,200,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப் 

படுைொக” எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

தமலப்பு 112, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபொ 2,850,000 

“தமலப்பு 112, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன 

ரூபொ 2,850,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப்படுைொக” எனும் வினொ 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

தமலப்பு 112, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 
Question, "That the sum of Rs. 69,200,000, for Head 112, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

Head 112, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 2,850,000 

 

Question, "That the sum of  Rs. 2,850,000, for Head 112, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 112, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 
 

02 ලන ලටඩසටහන. - සංලර්ධ්න ලටඩසටහන - පුනරාලර්තන වියදාම, 

රු.12,139,380,000; මූලධ්න වියදාම රු.477,950,000  

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச் தசயற்பொடுகள் - ைீண்டுவருஞ் 

தசலவு, ரூபொய் 12,139,380,000; மூலதனச் தசலவு, ரூபொய் 
477,950,000 

Programme 02.- Development Activities -                                                 
Recurrent Expenditure,  Rs. 12,139,380,000;                                                                                  

Capital Expenditure, Rs. 477,950,000 

 
ගු දිනන්ෂන ගුණවර්ධාන ෙහතා  
(ைொண்புைிகு  திரனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ැරු සභාපතිතුමනි, විසර්ජන පනත ශ ටුම්පත, 2021  ාර  

සභා අලසථාාශේදී විශේ  අමාතයාං ශේ ශීර්ෂ 112 ලන ලටය 

ශීර්ෂශේ  02 ලන ලටඩසටහන සඳහා පහත සඳහ්ත සංශ ෝධ්නය 

ඉදිරිපත  රනලා.  

 
ගු සභාපතිුරො  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

 ාර  සභාල එ ෙදා? 

 

ගු ෙන්ත්රීවු  
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 
Aye. 
 
ෙුර පළ වන නයෝජනාව සභා සම්ෙත විය  
தீர்ைொனிக்கப்பட்டது: 

Resolved: 

 
 

"පිටුල 23: 10 ශේළිය ඉලත  ර ඒ ශලනුලට පහත සඳහ්ත අිකතමය 

ආශේ   ළ යුතුය: 
 

'ලටඩසටහන 02      

සංලර්ධ්න ලටඩසටහන 12,139,380,000 477,950,000' " 
 

[ැරු දිශ්තෂථ ගුණලර්ධ්න මහතා ] 

 

 (ශමම සංශ ෝධ්නශේ අභිප්රාය ලනුශේ ඉංග්රීසි පිටපශත තිූ ුදද්රණ ශදාෝෂය 

නිලටරදි කිරීමික) 
 

"112 ලන ශීර්ෂශයහි 02 ලන ලටඩසටහන, පුනරාලර්තන වියදාම 
සඳහා රු. 12,139,380,000   ුදදාල උපශ්ඛ්නයට සතුළත  ළ 
යුතුය" යන ප්ර ථනය විමසන ලදි්ත සභා සම්මත විය. 

 112 ලන ශීර්ෂශයහි 02 ලන ලටඩසටහන, පුනරාලර්තන වියදාම 
සංශ ෝධිතා ාරශය්ත උපශ්ඛ්නශයහි ශ ොටසක් හටටියට තිබිය 
යුතුයික නිශයෝැ  රන ලදී. 

 

"112 ලන ශීර්ෂශයහි 02 ලන ලටඩසටහන, මූලධ්න වියදාම සඳහා 
රු. 477,950,000  ුදදාල උපශ්ඛ්නයට සතුළත  ළ යුතුය"  යන 
ප්ර ථනය විමසන ලදි්ත සභා සම්මත විය. 
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පාර්ිශම්්තතුල 

112 ලන ශීර්ෂශයහි 02 ලන ලටඩසටහන, මූලධ්න වියදාම 
සංශ ෝධිතා ාරශය්ත උපශ්ඛ්නශයහි ශ ොටසක් හටටියට තිබිය 
යුතුයික නිශයෝැ  රන ලදී. 

 

“தமலப்பு 112, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, ைீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொ  12,139,380,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப் 

படுைொக” எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

தமலப்பு 112, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

திருத்தப்பட்டவொறு அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

“தமலப்பு 112, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவுக்கொன 

ரூபொ 477,950,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப்படுைொக” எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

தமலப்பு 112, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவு 

திருத்தப்பட்டவொறு அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

Question, “That the sum of Rs. 12,139,380,000, for Recurrent 
Expenditure, be inserted in the Schedule” put and agreed to.  

Head 112, Programme 02, Recurrent Expenditure, as amended, 
ordered to stand part of the Schedule.  

 

Question, "That the sum of Rs. 477,950,000, for Head 112, 
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

Head 112, Programme 02, Capital Expenditure, as amended, 
ordered to stand part of the Schedule. 

 
 

295 වන ශීර්ෂය.- වාණිජ නදපාර්තනම්න්ුරව 
01ලන ලටඩසටහන.-  ශමශහයුම් ලටඩසටහන -  පුනරාලර්තන වියදාම, 

රු. 154,025,000 

“295ලන ශීර්ෂශයහි 01ලන ලටඩසටහන, පුනරාලර්තන වියදාම 
සඳහා රු.154,025,000  ුදදාලඋපශ්ඛ්නයට සතුළත  ළ යුතුය” 
යන ප්ර ථනය විමසන ලදි්ත සභා සම්මත විය. 

295ලන ශීර්ෂශයහි 01ලන ලටඩසටහන, පුනරාලර්තන වියදාම 
උපශ්ඛ්නශයහි ශ ොටසක් හටටියට තිබිය යුතු යික නිශයෝැ  රන 
ලදී. 

 
01ලන ලටඩසටහන.- ශමශහයුම් ලටඩසටහන - මූලධ්න  වියදාම, 

රු.),050,000 

“295ලන ශීර්ෂශයහි 01ලන ලටඩසටහන, මූලධ්න වියදාම සඳහා  රු. 
),050,000  ුදදාල උපශ්ඛ්නයට සතුළත  ළ යුතුය” යන ප්ර ථනය 
විමසන ලදි්ත සභා සම්මත විය. 

295ලන ශීර්ෂශයහි 01ලන ලටඩසටහන, මූලධ්න වියදාම 
උපශ්ඛ්නශයහි ශ ොටසක් හටටියට තිබිය යුතුයික නිශයෝැ  රන ලදී. 

 

தமலப்பு 295.- வொணிபத் திமணக்களம் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் - ைீண்டுவருஞ் 

தசலவு ரூபொ 154,025,000   

“தமலப்பு 295, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொ 154,025,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப் 

படுைொக” எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

தமலப்பு 295, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபொ  6,050,000 

“தமலப்பு 295, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன 

ரூபொ 6,050,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப்படுைொக” எனும் வினொ 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

தமலப்பு 295, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

HEAD 295.- DEPARTMENT OF COMMERCE 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 154,025,000 

Question, "That the sum of Rs. 154,025,000, for Head 295, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

Head 295, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 6,050,000 

Question, "That the sum of  Rs. 6,050,000, for Head 295, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

Head 295, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 
“419ලන ශීර්ෂශයහි 01ලන ලටඩසටහන, පුනරාලර්තන වියදාම් 

සඳහා රු.14),925,000  ුදදාල උපශ්ඛ්නයට සතුළත  ළ යුතුය” 
යන ප්ර ථනය විමසන ලදි්ත සභා සම්මත විය.  

419ලන ශීර්ෂශයහි 01ලන ලටඩසටහන, පුනරාලර්තන වියදාම 
උපශ්ඛ්නශයහි ශ ොටසක් හටටියට තිබිය යුතු යික නිශයෝැ  රන 
ලදී.  

 
01ලන ලටඩසටහන.- ශමශහයුම් ලටඩසටහන - මූලධ්න  වියදාම, 

රු.13,150,000 

“419ලන ශීර්ෂශයහි 01ලන ලටඩසටහන, මූලධ්න වියදාම සඳහා 
රු.13,150,000  ුදදාල උපශ්ඛ්නයට සතුළත  ළ යුතුය” යන 
ප්ර ථනය විමසන ලදි්ත සභා සම්මත විය. 

419ලන ශීර්ෂශයහි 01ලන ලටඩසටහන, මූලධ්න වියදාම 
උපශ්ඛ්නශයහි ශ ොටසක් හටටියට තිබිය යුතුයික නිශයෝැ  රන 
ලදී. 

 

“தமலப்பு 419, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொ 146,925,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப் 

படுைொக” எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

தமலப்பு 419, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபொ 13,150,000 

“தமலப்பு 419, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன 

ரூபொ 13,150,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப்படுைொக” எனும் வினொ 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

தமலப்பு 419, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

Question, "That the sum of Rs. 146,925,000, for Head 419, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

Head 419, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 13,150,000 

Question, "That the sum of  Rs. 13,150,000, for Head 419, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

Head 419, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 
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“105ලන ශීර්ෂශයහි 01ලන ලටඩසටහන, පුනරාලර්තන වියදාම් 
සඳහා රු.248,275,000  ුදදාල උපශ්ඛ්නයට සතුළත  ළ යුතුය” 
යන ප්ර ථනය විමසන ලදි්ත සභා සම්මත විය.  

105ලන ශීර්ෂශයහි 01ලන ලටඩසටහන, පුනරාලර්තන වියදාම 
උපශ්ඛ්නශයහි ශ ොටසක් හටටියට තිබිය යුතු යික නිශයෝැ  රන 
ලදී.  

 
01ලන ලටඩසටහන.- ශමශහයුම් ලටඩසටහන - මූලධ්න  වියදාම,            

රු. 8)2,000,000 

“105ලන ශීර්ෂශයහි 01ලන ලටඩසටහන, මූලධ්න වියදාම සඳහා 
රු.8)2,000,000  ුදදාල උපශ්ඛ්නයට සතුළත  ළ යුතුය” යන 
ප්ර ථනය විමසන ලදි්ත සභා සම්මත විය. 

105ලන ශීර්ෂශයහි 01ලන ලටඩසටහන, මූලධ්න වියදාම 
උපශ්ඛ්නශයහි ශ ොටසක් හටටියට තිබිය යුතුයික නිශයෝැ  රන ලදී. 

 
02ලන ලටඩසටහන.-  සංලර්ධ්න ලටඩසටහන -  පුනරාලර්තන වියදාම, 

රු. 59,741,000 

“105ලන ශීර්ෂශයහි 02ලන ලටඩසටහන, පුනරාලර්තන වියදාම 
සඳහා රු.59,741,000  ුදදාල උපශ්ඛ්නයට සතුළත  ළ යුතුය” 
යන ප්ර ථනය විමසන ලදි්ත සභා සම්මත විය. 

105ලන ශීර්ෂශයහි 02ලන ලටඩසටහන, පුනරාලර්තන වියදාම 
උපශ්ඛ්නශයහි ශ ොටසක් හටටියට තිබිය යුතු යික නිශයෝැ  රන 
ලදී. 

 
02ලන ලටඩසටහන.- සංලර්ධ්න ලටඩසටහන - මූලධ්න  වියදාම,            

රු. 5,700,000 

“105ලන ශීර්ෂශයහි 02ලන ලටඩසටහන, මූලධ්න වියදාම සඳහා 
රු.5,700,000  ුදදාල උපශ්ඛ්නයට සතුළත  ළ යුතුය” යන 
ප්ර ථනය විමසන ලදි්ත සභා සම්මත විය. 

105ලන ශීර්ෂශයහි 02ලන ලටඩසටහන, මූලධ්න වියදාම 
උපශ්ඛ්නශයහි ශ ොටසක් හටටියට තිබිය යුතුයික නිශයෝැ  රන ලදී. 

 
210 වන ශීර්ෂය.- ප්රවෘත්ති නදපාර්තනම්න්ුරව 

01ලන ලටඩසටහන.- ශමශහයුම් ලටඩසටහන - පුනරාලර්තන වියදාම, 
රු. 29),845,000 

“210ලන ශීර්ෂශයහි  01ලන ලටඩසටහන පුනරාලර්තන වියදාම 
සඳහා රු.29),845,000  ුදදාල උපශ්ඛ්නයට සතුළත  ළ යුතුය” 
යන ප්ර ථනය විමසන ලදි්ත සභා සම්මත විය.  

210ලන ශීර්ෂශයහි 01ලන ලටඩසටහන, පුනරාලර්තන වියදාම 
උපශ්ඛ්නශයහි ශ ොටසක් හටටියට තිබිය යුතුයික නිශයෝැ  රන ලදී. 

 
01ලන ලටඩසටහන.- ශමශහයුම් ලටඩසටහන -  මූලධ්න වියදාම,               

රු. 241,)2),000 

“210ලන ශීර්ෂශයහි  01ලන ලටඩසටහන මූලධ්න වියදාම සඳහා 
රු.241,)2),000  ුදදාල උපශ්ඛ්නයට සතුළත  ළ යුතුය” යන 
ප්ර ථනය විමසන ලදි්ත සභා සම්මත විය. 

210ලන ශීර්ෂශයහි 01ලන ලටඩසටහන, මූලධ්න වියදාම 
උපශ්ඛ්නශයහි ශ ොටසක් හටටියට තිබිය යුතුයික නිශයෝැ  රන 
ලදී. 

 

211 වන ශීර්ෂය.- රජනේ මුද්රණ නදපාර්තනම්න්ුරව   
01ලන ලටඩසටහන.- ශමශහයුම් ලටඩසටහන - පුනරාලර්තන වියදාම, 

රු. 3,084,)58,000 

“211ලන ශීර්ෂශයහි 01ලන ලටඩසටහන පුනරාලර්තන වියදාම 
සඳහා රු. 3,084,)58,000  ුදදාල උපශ්ඛ්නයට සතුළත  ළ යුතුය”  
යන ප්ර ථනය විමසන ලදි්ත සභා සම්මත විය. 

211ලන ශීර්ෂශයහි 01ලන ලටඩසටහන, පුනරාලර්තන වියදාම 
උපශ්ඛ්නශයහි ශ ොටසක් හටටියට තිබිය යුතුයික නිශයෝැ  රන ලදී. 

01ලන ලටඩසටහන.- ශමශහයුම් ලටඩසටහන -  මූලධ්න වියදාම,             
රු. 393,300,000 

“211ලන ශීර්ෂශයහි  01ලන ලටඩසටහන මූලධ්න වියදාම සඳහා               
රු. 393,300,000  ුදදාල උපශ්ඛ්නයට සතුළත  ළ යුතුය”  යන 
ප්ර ථනය විමසන ලදි්ත සභා සම්මත විය. 

211ලන ශීර්ෂශයහි 01ලන ලටඩසටහන, මූලධ්න වියදාම 
උපශ්ඛ්නශයහි ශ ොටසක් හටටියට තිබිය යුතුයික නිශයෝැ  රන 
ලදී. 

 
 “தமலப்பு 105, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொய் 248,275,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப் 

படுைொக” எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

தமலப்பு 105, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபொய் 862,000,000 

“தமலப்பு 105, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன  

ரூபொய் 862,000,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப்படுைொக” எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

தமலப்பு 105, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம்  02.-அபிவிருத்திச்  தசயற்பொடுகள் -  

ைீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபொய் 59,741,000 

“தமலப்பு 105, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, ைீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொய் 59,741,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப் 

படுைொக” எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

தமலப்பு 105, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபொய் 5,700,000 

“தமலப்பு 105, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவுக்கொன 

ரூபொய் 5,700,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப்படுைொக”  எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

தமலப்பு 105, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 
தமலப்பு 210.- அரசொங்க தகவல் திமணக்களம்   

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  

ைீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபொய் 296,845,000 

“தமலப்பு 210, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொய் 296,845,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப் 

படுைொக”  எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

தமலப்பு 210, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

  

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபொய் 241,626,000 

“தமலப்பு 210, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன  

ரூபொய் 241,626,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப்படுைொக”  எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

தமலப்பு 210, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
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தமலப்பு 211.- அரசொங்க அச்சகத் திமணக்களம் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01. - தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  

ைீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபொய் 3,084,658,000 

“தமலப்பு 211, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொய் 3,084,658,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப் 

படுைொக”  எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

தமலப்பு 211, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

  

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபொய் 393,300,000 

“தமலப்பு 211, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன  

ரூபொய் 393,300,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப்படுைொக”  எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

தமலப்பு 211, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 
 

Question, "That the sum of Rs. 248,275,000, for Head 105, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

Head 105, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 862,000,000 

Question, "That the sum of Rs. 862,000,000, for Head 105, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

Head 105, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 59,741,000 

Question, "That the sum of Rs. 59,741,000, for Head 105, 
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

Head 105, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure, 

Rs.5,700,000  

Question, "That the sum of Rs.5,700,000, for Head 105, Programme 
02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to. 

Head 105, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 

HEAD 210.- DEPARTMENT OF GOVERNMENT INFORMATION 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 296,845,000 

Question, "That the sum of Rs. 296,845,000, for Head 210, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

Head 210, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 241,626,000 

Question, "That the sum of Rs.241,626,000, for Head 210, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

Head 210, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

HEAD 211.-DEPARTMENT OF GOVERNMENT PRINTING 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure, 
Rs.3,084,658,000 

Question, "That the sum of Rs. 3,084,658,000, for Head 211, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

Head 211, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure, 
Rs.393,300,000 

Question, "That the sum of Rs. 393,300,000, for Head 211, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

Head 211, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 

 

ගු සභාපතිුරො  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ශීර්ෂ අං  308, සංශ ෝධ්න ඉදිරිපත කිරීම. ැරු සමතිතුමා.  

 

 
ජනොධාය අොතයාමශ්ය 

தவகுசன ஊடக அமைச்சு 

MINISTRY OF MASS MEDIA 
 
 

පුනරාලර්තන 3,689,519,000 

මූලධ්න 1,502,626,000 

 
ගු දිනන්ෂන ගුණවර්ධාන ෙහතා  
(ைொண்புைிகு  திரனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ැරු සභාපතිතුමනි, ුදදා් අමාතයතුමා ශලනුශල්ත මා විසර්ජන 

පනත ශ ටුම්පත, 2021  ාර  සභා අලසථාාශේදී පහත සඳහ්ත 

සංශ ෝධ්නය ඉදිරිපත  රනලා. 

 
"පිටුල 19: 8 සහ 9 ශේළි ඉලත  ර ඒ ශලනුලට පහත සදාහ්ත 

අිකතම ආශේ   ළ යුතුය: 

'පුනරාලර්තන  18,333,019,000 

මූලධ්න    2,484,900,000' " 

 
ගු සභාපතිුරො  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

 ාර  සභාල එ ෙදා? 

 

ගු ෙන්ත්රීවු  
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 
Aye. 
 
ෙුර පළ වන නයෝජනාව සභා සම්ෙත විය  
தீர்ைொனிக்கப்பட்டது: 
Resolved: 
 
 
පුනරාලර්තන වියදාම සඳහා රු.  18,333,019,000  දාක්ලා ලටඩි  ළ 

ුදදාල උපශ්ඛ්නයට සතුළත  ළ යුතුය”  යන ප්ර ථනය විමසන ලදි්ත 
සභා සම්මත විය. 

පුනරාලර්තන වියදාම සංශ ෝධිතා ාරශය්ත උපශ්ඛ්නශයහි 
ශ ොටසක් හටටියට තිබිය යුතුයික නිශයෝැ  රන ලදී. 
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මූලධ්න වියදාම සඳහා රු. 2,484,900,000 දාක්ලා ලටඩි  ළ ුදදාල 
උපශ්ඛ්නයට සතුළත  ළ යුතුය”  යන ප්ර ථනය විමසන ලදි්ත සභා 
සම්මත විය. 

මූලධ්න වියදාම සංශ ෝධිතා ාරශය්ත උපශ්ඛ්නශයහි ශ ොටසක් 
හටටියට තිබිය යුතුයික නිශයෝැ  රන ලදී. 

 
ைீண்டுவருஞ் தசலவுக்கொன அதிகொிக்கப்பட்ட ரூபொய் 

18,333,019,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப்படுைொக”  எனும் வினொ 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

ைீண்டுவருஞ் தசலவு திருத்தப்பட்டவொறு அட்டவமணயின் 

பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

மூலதனச் தசலவுக்கொன  அதிகொிக்கப்பட்ட ரூபொய் 

2,484,900,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப்படுைொக” எனும் வினொ 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

மூலதனச் தசலவு திருத்தப்பட்டவொறு அட்டவமணயின் 

பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

Question, "That the increased sum of Rs.  18,333,019,000, for 
Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to. 

Recurrent Expenditure, as amended, ordered to stand part of the 
Schedule. 

 

Question, "That the increased sum of Rs. 2,484,900,000, for Capital 
Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to. 

Capital Expenditure, as amended, ordered to stand part of the 
Schedule. 
 

 

308 වන ශීර්ෂය. - තැපැල් නදපාර්තනම්න්ුරව 

02 ලන ලටඩසටහන. - සංලර්ධ්න ලටඩසටහන - පුනරාලර්තන වියදාම, 

රු.14,)43,500,000; මූලධ්න වියදාම රු.982,274,000  
 

தமலப்பு 308.- தபொல் திமணக்களம் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அவிவிருத்திச் தசயற்பொடுகள் -  ைீண்டுவருஞ் 

தசலவு, ரூபொய் 14,643,500,000; மூலதனச் தசலவு, ரூபொய் 

982,274,000 

 
HEAD 308. - DEPARTMENT OF POSTS 

Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 14,643,500,000; Capital Expenditure, Rs. 982,274,000 

 
ගු දිනන්ෂන ගුණවර්ධාන ෙහතා  
(ைொண்புைிகு  திரனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ැරු සභාපතිතුමනි, තටපට් ශසේලා හා ජනමාධ්යශේදී  ලෘතතීය 

සංලර්ධ්න රාජය අමාතයතුමා ශලනුශල්ත මා විසර්ජන පනත 

ශ ටුම්පත, 2021  ාර  සභා අලසථාාශේදී 308 ලන ලටය ශීර්ෂය 

සඳහා පහත සඳහ්ත සංශ ෝධ්නය ඉදිරිපත  රනලා. 
 

ගු සභාපතිුරො  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

 ාර  සභාල එ ෙදා? 
 

ගු ෙන්ත්රීවු  
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 
Aye. 
 
ෙුර පළ වන නයෝජනාව සභා සම්ෙත විය  
தீர்ைொனிக்கப்பட்டது: 
Resolved: 

 

"පිටුල 20: 4 සහ 5 ශේළි ඉලත ර 19 පිටුශේ 17 ශේළියට ඉනික්බිතිල 

පහත සඳහ්ත අිකතමය සතුළත  ළ යුතුය: 

'ශීර්ෂ 308 - තටපට් ශදාපාර්තශම්්තතුල 

'ලටඩසටහන 02  

සංලර්ධ්න ලටඩසටහන 14,643,500,000 982,274,000' " 

[ැරු දිශ්තෂථ ගුණලර්ධ්න මහතා ] 

(ශමම සංශ ෝධ්නශේ අභිප්රාය ලනුශේ අමාතයාං ලලට විෂයය්ත 

ශබදීයාශම් නල සංශ ෝධ්නලලට අනුූලලල ලටය ශීර්ෂ 308 - තටපට් 

ශදාපාර්තශම්්තතුලට අයත ප්රතිපාදාන ශමම අමාතයාං ය ශලත මාරු 

කිරීමික.)  

 
“308ලන ශීර්ෂශයහි  02ලන ලටඩසටහන පුනරාලර්තන වියදාම 

සඳහා රු. 14,)43,500,000   ුදදාල උපශ්ඛ්නයට සතුළත  ළ 
යුතුය”  යන ප්ර ථනය විමසන ලදි්ත සභා සම්මත විය. 

308ලන ශීර්ෂශයහි 02ලන ලටඩසටහන, පුනරාලර්තන වියදාම 
සංශ ෝධිතා ාරශය්ත උපශ්ඛ්නශයහි ශ ොටසක් හටටියට තිබිය 
යුතුයික නිශයෝැ  රන ලදී. 

 
“308ලන ශීර්ෂශයහි  02ලන ලටඩසටහන මූලධ්න වියදාම සඳහා           

රු. 982,274,000  ුදදාල උපශ්ඛ්නයට සතුළත  ළ යුතුය” යන 
ප්ර ථනය විමසන ලදි්ත සභා සම්මත විය. 

308ලන ශීර්ෂශයහි 02ලන ලටඩසටහන, මූලධ්න වියදාම 
සංශ ෝධිතා ාරශය්ත උපශ්ඛ්නශයහි ශ ොටසක් හටටියට තිබිය 
යුතුයික නිශයෝැ  රන ලදී. 

 

“தமலப்பு 308, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, ைீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொய் 14,643,500,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப் 

படுைொக” எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

தமலப்பு 308, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

திருத்தப்பட்டவொறு அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

“தமலப்பு 308, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவுக்கொன 

ரூபொய் 982,274,000 அட்டவமணயிற் ரசர்க்கப்படுைொக” எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

தமலப்பு 308, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவு 

திருத்தப்பட்டவொறு அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

Question, "That the sum of Rs.14,643,500,000, for Head 308, 
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

Head 308, Programme 02, Recurrent Expenditure, as amended, 
ordered to stand part of the Schedule. 

 
Question, "That the sum of Rs. 982,274,000, for Head 308, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

Head 308, Programme 02, Capital Expenditure, as amended, 
ordered to stand part of the Schedule. 

 
 

අ. භා. 5.41  පාර්ලිනම්න්ුරව  ප්රගතිය වාර්තා කරනු  ිළණිස 
සභාපතිුරො මූලාසනනයන් ඉවත් විය. 

කාරක සභාව ප්රගතිය වාර්තා කරි    නැවත රැසනීරෙ 2020 
නනොවැම්බර් 26වන බ්රහසනපතින්දා. 

 

பி.ப.5.41 ைணிக்கு, குழுவின் பொிசீலமன பற்றி 

அறிவிக்கும்தபொருட்டு தவிசொளர் அவர்கள் அக்கிரொசனத்தினின்று 

அகன்றொர்கள். 

குழுவினது பொிசீலமன அறிவிக்கப்பட்டது;  ைீண்டும் கூடுவது  

2020 நவம்பர் 26, வியொழக்கிழமை. 

 
At 5.41 p.m., the Chairman left the Chair to report Progress.  
Committee report Progress; to sit again on Thursday, 26th 

November, 2020.  
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පාර්ිශම්්තතුල 

කල්තැබීෙ 
ஒத்திமவப்பு 

ADJOURNMENT 

 
ගු දිනන්ෂන ගුණවර්ධාන ෙහතා  
(ைொண்புைிகு  திரனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ැරු  ාානාය තුමනි, "පාර්ිශම්්තතුල දාට්ත   ් තටබිය 

යුතුය" ික මා ශයෝජනා  රනලා. 
 
ප්රශ්නනය සභාිමමුඛ් කරන ලදී. 
வினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 

 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සභාල  ් තබන අලසථාාශේ ශයෝජනාල, ැරු  ා්තත 

බණ්ඩාර ම්තත්රීතුමා.    
 

 

සාම්ප්රදාි ක කර්ොන්තවල  බලපාන ගැ ු  
பொரம்பொிய மகத்ததொழில்கமளப் பொதிக்கும் 

சிக்கல்கள் 
ISSUES FACED BY TRADITIONAL INDUSTRIES 

 

[අ.භා. 5.42] 

 

ගු ශ්ාන්ත බණ්ඩාර ෙහතා 
(ைொண்புைிகு சொந்த பண்டொர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

ැරු  ාානාය තුමනි, සභාල  ් තබන අලසථාාශේදී පහත 

සඳහ්ත ශයෝජනාල මා ඉදිරිපත  රනලා: 
 

"අතිැරු ජනාධිපතිතුමාශේ "ශසෞභාැයශේ ඉදිරි දාටක්ම" අනුල ශේශීය 

 ර්මා්තත දිරිැට්තවීමට ප්රුදඛ්තාලය ලබා දී සත. අප රට තුළ සම්ප්රදාාික  

 ර්මා්තතයක් ශලස මටටි ආශ්රිත නිෂථපාදාන  ර්මා්තතය ඉදිරිශය්ත සත. 

එශහත එම  ර්මා්තත රුල්ත ප්රාශයෝගි  ැටටු රාශිය ට ුදුවණ පා 

සත. එම ැටටු ාරී තතතලය්ත නිසා එම  ර්මා්තත අ ර්මණය ලන 

ශහික්ත එම ැටටු නිරා රණය  ර දීමට රජය පියලර ැත යුතුයටික ශමම 

සභාලට ශයෝජනා  ර්තනීය."  

ැරු  ාානාය තුමනි, විශ ේෂශය්තම අප ඉතාම සතුටු ලනලා, 

සෑශහන  ාලය ට පසු නටලතත ශේශීය  ර්මා්තත දිරිැට්තවීම 

සඳහා ලර්තමාන ජනාධිපති අතිැරු ශැෝඨාභය රාජපක්ෂ 

මටතිතුමාත, ලර්තමාන අග්රාමාතය අශේ මහි්තදා රාජපක්ෂ මටතිතුමා 

ප්රුදඛ් අශේ රජය වි ාල අලධ්ානයක් ශයොුද  ර තිබීම ැටන. අශේ 

රට ශේශීය  ර්මා්තත වි ාල ල ශය්ත තිබුණු රටක්. අපි දා්තනලා, 

විශ ේෂශය්තම සිරිමාශලෝ බණ්ඩාරනාය  මටතිනියශේ 

නාය තලය තුළ අශේ රට තුළ ශේශීය  ර්මා්තත වි ාල 

ප්රමාණයක් ආරම්භ ශලලා ඒලා ඉතා සාර්ා තලයට පටමිණ තිබුණු 

බල. හටබටික, 1978්ත පසු විලෘත ආර්ික යත සමෙ එම ශේශීය 

 ර්මා්තත  ඩා ලටශට්තනට පට්තැතතා;   ඩා ලටේටුලා. ඒ නිසා 

නටලත ලතාලක් ඒලාට පණ ශදා්තනට සිේධ් ශලලා තිශබන 

අලසථාාල , අතිැරු ජනාධිපතිතුමා අමාතය මණ්ඩලය පත රේදී, 

රාජය අමාතයලරු්ත පත  රේදී ශම් ශේශීය  ර්මා්තත 

දිරිැට්තවීමට අල ය ලන විධියට එම විෂයය පා  ශබදාා දී ඊට 

සුදුසථස්ත පත  ර තිශබනලා. ඒ නිසා ඒ පටතශත්ත අපි ස්තශතෝෂ 

ශලනලා. නුදත ශම් ප්ර ථනය නිරා රණය  ර ැටනීම සඳහා අපි 

තලදුරටත මටදිහත විය යුතුල තිශබනලා.  

අපි දා්තනලා, ශම් පාරම්පරි   ර්මා්තත රුල්ත අදා ආර්ික  

ල ශය්ත ඉතාම පහළ මේටම  සිටින බල. සතතටම ශමොවු්තශේ 

ආර්ික ය ඉහළ මේටම  නටහට. ඔවු්ත ප්ර ථන ැණනාල ට ුදුවණ 

දු්තනත, පාරම්පරි ල  රශැන ආ නිසා, ඒ ලාශේම අශේ ම 

නිසා, ජාතිහිෛතෂි ම නිසා ශම්  ර්මා්තත ක්ශෂේත්රය ඉදිරියට 

ශැනය්තන ඕනෑ නිසා, ඉතාම ආසාශල්ත,  ටමටතශත්ත, 

 ටපවීශම්ත ඒ  ටයුතත  රශැන යනලා. සාම්ප්රදාාික  මටටි 

ආශ්රිත නිෂථපාදාන  ර්මා්තතය ැතශතොත, මා නිශයෝජනය  රන 

කුරුණෑැල දිසථ්රික් ශේ විතරක් මටටි ආශ්රිත  ර්මා්තතලල 

ශයශදාන ැම්මාන 53ක් තිශබනලා. ඒ ැම්මානලල එම 

 ර්මා්තතශේ ශයශදාන අය සමිති සංවිධ්ාන හදාාශැන 

එ ුදතුභාලශය්ත ඔවු්තට එන ප්ර ථනලලට, ැටටුලලට ඔවු්තට 

හටකි ආ ාරශය්ත ුදුවණ දීලා ඒ  ටයුතු  රශැන යනලා. අපි 

දා්තනලා, ලං ාල පුරාම ඒ විධිශේ මටටි ආශ්රිත  ර්මා්තත රාශියක් 

තිශබන බල.  

ැරු  ාානාය තුමනි, ශේලට්  ර්මා්තතය ැතශතොත, 

ශේලට්  ර්මා්තතය අශේ රට තුළ ප්රමිත  ර්මා්තතයක්. ඒ 

 ර්මා්තතයටත අදා ැටටු මතු ශලලා තිශබනලා. තල ථ ශ ොළ 

ආශ්රිත  ර්මා්තතය ැතතත එශහමික. ැරු  ාානාය තුමනි, ත් 

ශ ොළ ආශ්රිත  ර්මා්තතය පිළිබඳල විශ ේෂ  ාරණයක් කිය්තන 

 ටමටතිික. අශේ රට ශබෞේධ් රටක්. සථලාමී්තලහ්තශසේලාට අල ය  

ලටාපත ස සථ කිරීශම්  ාර්යභාරයට ලටඩි දාාය තලයක් ලබා 

ශදා්තශ්ත මා නිශයෝජනය  රන දාෙශදාණිය මටතිලරණ 

ශ ොේඨාසශේ, අලේල ප්රාශේශීය ශ් ම් බල ප්රශේ ශේ තිශබන 

ැලතරය නමටති ැම්මානයික. ැරු  ාානාය තුමනි, ැලතරය 

කියන ැශම් ැම්ලාසී්ත තමික අශේ ැරුතර සංඝරතනයට ලටාපත 

සට සීශම්  ාර්යභාරශේ නිරත ශලලා ඉ්තශ්ත. ඔවු්තට ප්ර ථන 

රාශියක් මතු ශලලා තිශබනලා. නුදත ඔවු්ත ඒ  ාර්යභාරය 

අතහරි්තශ්ත නටහට. ශම් ශලනශ ොට අපි ඔවු්තට විවිධ්ා ාරශේ 

උදාවු උප ාර  රනලා. නුදත ඔවු්තට මාසි ල ලටශබන ආදාායම් 

තතතලය පිළිබඳල ැටටු රාශියක් තිශබනලා.  

ැරු  ාානාය තුමනි, ඒ ලාශේම තල සමාැමක් තිශබනලා. 

ශම් ැටන මම අශේ සමතිතුමාශේ අලධ්ානයට ශයොුද  රලා, 

එතුමා සමෙ  ශපෞේැි ලම සම්බ්තධ් ශල්තන බලාශපොශරොතතු 

ශලනලා. ැරු  ාානාය තුමනි, “දාෙශදාණිය භාණ්ඩ අපනයන 

සංලර්ධ්න සමාැම” කියලා  ා්තතාල්ත 3,000ක් එ තුශලලා 

සමාැමක් නිර්මාණය  රශැන තිශබනලා. ඒ අය ශත ශපේටි 

නිෂථපාදානය  රලා, ඒලා අපනයනය  රලා වි ාල විශේ  විනිමය 

ප්රමාණයක් අශේ රටට ශැශනමි්ත සිටිනලා. ඔවු්තටත ශම් 

නිෂථපාදාන සම්බ්තධ්ශය්ත ප්රාශයෝගි  ැටටු රාශියක් තිශබනලා.  

ඒ ලාශේම  ශ ොුව ඉදා්  ර්මා්තතය ැතශතොත, විවිධ් 

ප්රශේ ලල ශ ොුව, ඉදා්  ර්මා්තතශේ ශයශදාන වි ාල පිරිසක් 

ඉ්තනලා. මා නිශයෝජනය  රන දාෙශදාණිය මටතිලරණ 

ශ ොේඨාසශේ, අලේල ප්රශේ ශේ ැම්මාන කිහිපය ම 

මිනිසු්තශේ පූර්ණ ජීවි ාල බලට අදා පත ශලලා තිශබ්තශ්ත 

ශ ොුව ඉදා්  ර්මා්තතයික. ඒ ලාශේම ශපෝ, ත්, කිතු් ආශ්රිත 

නිෂථපාදානත අදා ඉතා ප්රමිත ශේශීය  ර්මා්තත ලනලා. අපි 

උතුරු රයට ගියාම අපට ශපශනනලා, ත්, කිතු් නිෂථපාදාන 

රැසක් තිශබන බල. ඒ ලාශේම ඒ නිෂථපාදානලි්ත යටශපන පවු් 

වි ාල ප්රමාණයක් ඉ්තනලා. එ  ත් ැසකි්ත පවු් 20 ට ලටඩි 

ප්රමාණයක් යටශපනලාය කියන  ාරණය අපි විශ ේෂශය්තම 

දා්තනලා. බතික්  ර්මා්තතයත අදා ලටදාැත. ඒ ලාශේම අශේ 

ප්රශේ ය ශපෝ ්රිශ ෝණයට අයත ප්රශේ යක් හටටියට ැතතාම, 

ශ ොුව බත  ර්මා්තතයටත ප්රසිේධියක් උසුලනලා. ැරු 
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 ාානාය තුමනි, ශ ොුව බත ආශ්රිත  ර්මා්තතය ඉතාම ඉහළ 

විශේ  විනිමයක් අශේ රටට ශැන ආ  ර්මා්තතයක්. නුදත අදා 

එය අ ර්මණය තතතලයට පත ශලලා තිශබනලා. විශ ේෂශය්තම 

බිංගිරිය මටතිලරණ ශ ොේඨාසය, පඬුලසථනුලර මටතිලරණ 

ශ ොේඨාසය සතුළු ලං ාල පුරා විවිධ් ප්රශේ ලල ශ ොුව බත 

 ර්මා්තතය ඉතාම ඉහළ  ර්මා්තතයක් බලට පතශලලා තිබුණා. 

ඒ එ   ර්මා්තතයක් ලටා පවු් 50ක්, 100ක්  ජීලත ශලන 

තතතලයක් තිබුණා. ඒ නිසාම තමික ැරු  ාානාය තුමනි, අදා 

සභාල  ් තබන අලසථාාශේ ශයෝජනාල ල ශය්ත ශේශීය 

 ර්මා්තත පිළිබඳ වූ ශම් ශයෝජනාල ශැනාශේ. ශම් ල ලානුල 

ශේශීය  ර්මා්තත පිළිබඳල අතිැරු ජනාධිපතිතුමාශේ අලධ්ානය 

ශයොුද ශලලා තිශබන ශේලාල; ැරු අැමටතිතුමාශේ අලධ්ානය 

ශයොුද ශලලා තිශබන ශේලාල; ඒ සම්බ්තධ්ශය්ත ශහොඳ සමතිලරු 

 ණ්ඩායමක් පතශලලා ඉ්තන ශේලාල. ැරු  ාානාය තුමනි, 

ශම් තමික ශහොඳම ශේලාල. ඒ නිසා ශේශීය  ර්මා්තත පිළිබඳල 

දාටඩි අලධ්ානය ශයොුද  රවීම සඳහා තමික ශම් ශයෝජනාල 

ශැනාශේ. ශම් ක්ශෂේත්රශේ  ප්රාශයෝගි  ැටටු තිශබනලා. සමහර 

ඒලා තිශබනලා, ප්රතිපාදාන ශල්ත  ර්තන පුළුල්ත; ප්රතිපාදාන ශල්ත 

 රලා ඒ අයට සහන ශදා්තන පුළුල්ත. සමහර ඒලාට ප්රතිපාදාන 

ශල්ත  ර්තන අල ය නටහට. ප්රතිපාදාන ශල්ත  ර්තශ්ත නටතුල 

ප්රතිපතතිමය තී්තදු ැනිමි්ත, නීතිරීතිලල යම් යම් පදානම් ස සථ 

 රමි්ත ඔවු්තට සහාය දාක්ල්තන පුළුල්ත. උදාාහරණයක් හටටියට 

අදා ශම්  ර්මා්තත සඳහා අුදද්රලය සපයා ැටනීම ප්රධ්ාන ප්ර ථනයක් 

බලට පතශලලා තිශබනලා. අදා මටටි  ර්මා්තතය පිළිබඳත වි ාල 

අලධ්ානයක් ශයොුද ශලලා තිශබනලා. අශේ ැරු ප්රස්තන රණවීර 

රාජය සමතිතුමා ඒ සම්බ්තධ්ල දාටඩි උන්තදුලක් සති  රලා, අශේ 

රට තුළ යම් ප්රශබෝධ්යක් සති ශලලා තිශබන ශේලාලක්. හටබටික, 

ශම්  ර්ම්තත රුල්ත එක්   ාා  ළාම, ඔවු්තට බලපා සති 

ප්රධ්ාන ප්ර ථනයක් තමික අල ය මටටි ලබා ැ්තශ්ත ශ ොශහ්තදා 

කියන එ . අපි දා්තනලා, ඒ ලාශේම  ාටත අලශබෝධ්ික ඕනෑ 

තටනකි්ත මටටි අරශැන ඒ නිර්මාණ  ර්තන බටහට කියන 

 ාරණය; මටටිලි්ත  රන ඒ නිෂථපාදාන  ර්තන බටහට කියන 

 ාරණය. ඒ ට සුදුසු පාංශු ලර්ැ-මටටි ලර්ැ- තිශබන සථාානලි්ත 

ැ්තන ඕනෑ. එලටනි ප්රශේ  සීමා සහිතික. එලටනි සථාානලි්ත මටටි 

ැ්තන ගියාම අදා  ප්ර ථන සති ශලලා තිශබනලා. එ  පටතතකි්ත අපි 

පරිසරය ආරක්ෂා  ර්තන ඕනෑ, අශනක් පටතශත්ත ශම් 

 ාර්යභාරයත ශ ශර්තන ඕනෑ.   ඒ නිසා ශම්  සම්බ්තධ්ශය්ත  

ප්රාශේශීය සම්බ්තධී රණ  මිටුලට ශහෝ යම් ලැකීමක් භාර 

ශදානලා නම් ශහොඳික. සාමානයශය්ත ප්රාශේශීය ශ් ම් 

ශ ොේඨාසය  එලටනි ැම්මාන තුනක් ශහෝ හතරක් තමික 

තිශබ්තශ්ත. අලේල ප්රාශේශීය ශ් ම් ශ ොේඨාසය ැතශතොත, 

එලටනි ැම්මාන තුනික තිශබ්තශ්ත. ඒ ැම්මාන තුශ්ත අල යතාල 

සපුරන එ  තමික විශ ේෂශය්ත  ර්තන තිශබ්තශ්ත. ශපොදු 

සථාානයක් ශතෝරලා ඒ සථාානශය්ත මටටි ලබා ැටනීමට ප්රාශේශීය 

සම්බ්තධී රණ  මිටුලට ශහෝ යම් ලැකීමක් ශදානලා නම් 

ශහොඳික. එතශ ොට ඔවු්තට වි ාල ුදදාලක් වියදාම්  ර්තන අල ය 

ශල්තශ්ත නටහට, ැරු  ාානාය තුමනි.  ශමතටන වි ාල 

මාෆියාලක් ක්රියාතම  ශලනලා. මටටි  ර්මා්තතය අසථශසේ, පසථ 

 ර්මා්තතය අසථශසේ මාෆියාලක් ක්රියාතම  ලන නිසා අධි  

ුදදාලක් දීලා මටටි ශැනටවිත ඒ නිෂථපාදාන  රලා, ශලශළඳ ශපොළට 

දාමලා ඔවු්තට ශලොකු ආදාායමක් ලබ්තන බටහට.  ඒ නිසා තමික ශම් 

 ර්මා්තතලි්ත ජනතාල ඈත ශලමි්ත සිටි්තශ්ත. ප්රතිපාදාන 

ශයොදා්තශ්ත නටතිල, නීති-රීති සහ ප්රතිපතතිමය තී්තදු, තීරණ 

ැනිමි්ත ඒ අයට අල ය සහශයෝැය ලබා ශදා්තන අපට පුළුල්ත ම 

තිශබනලා. ඒ ලාශේ සහශයෝැයක් ලබා දීම  ශ ශරහි මම ශම් 

සභාශේ විශ ේෂ අලධ්ානය ශයොුද  රලනලා.  

ඒ ලාශේම. ඔවු්තට ශලශළඳ ශපොළ ශසොයා දීමත  ළ යුතු 
ශලනලා. අදා තිශබන තාක්ෂණයත එක්  ශලශළඳ ශපොළ ශසොයා 
දීශම්  ාර්යභාරය රජය පටතශත්ත ඉටුවීම ඔවු්තශේ 

බලාශපොශරොතතුලක් ශලලා තිශබනලා. ඒ ලාශේම, ප්රතිපාදාන 
ශල්ත ර ශදාමි්ත ඔවු්තට අල ය ශමලලම් සහ උප රණ ලබා දීම 
 ළ යුතු ශලනලා. උදාාහරණයක් හටටියට මටටි  ර්මා්තතයට 
අල ය ස ශපෝරුල ලටනි ශේල් ලබා දීමට ඉදිරිශේදී අය ලටශය්ත 
ුදදා් ප්රතිපාදාන ශල්ත ර ැනිමි්ත  ටයුතු  රික කියා අපි වි ථලාස 
 රනලා. 

ැරු  ාානාය තුමනි, අලසාන ල ශය්ත ණය පහසු ම් ලබා 

දීම පිළිබඳලත සඳහ්ත  රමි්ත මශේ  ාාල අලස්ත  රනලා. 

ජාති  ල ශය්ත විවිධ් ලයාපෘති ශැනටවිත  ණය පහසු ම් ලබා 

දීම ැටන පසුගිය  ාලශේ  ාා  ළ අයුරු අපි දාටක් ා. 

ලර්තමානශේ අතිැරු ජනාධිපතිතුමා ශම් පිළිබඳ අලධ්ානය ශයොුද 

 රලා තිශබනලා.  ඒ ලාශේම, අග්රාමාතයතුමා ුදදා් සමතිලරයා 

හටටියට ශම් සම්බ්තධ්ල විශ ේෂ අලධ්ානයක් ශයොුද  රලා 

තිශබනලා. ඒ බල අපි ශපෞේැි ලම දා්තනලා.  එම රාජය 

නිලධ්ාරි්තශැ්ත මා ඉ්ලා සිටිනලා, ලයලසාය යකු හටටියට, 

 ර්මා්තත රුලකු හටටියට ප්රශේ ශේ තිශබන බටංකුල ට ගිහි්ත 

ණයක් ශදාන එ  ැටන  ාා  ර්තන කියලා. අපි  ාා  රන 

විධියට ශනොශලික, බටංකුලට ගියාම සති ලන තතතලය. ඒ නිසා 

ියාපදිංචි, සථිකරල ශම්  ර්මා්තතශේ ශයශදාන  ර්මා්තත රුල්ත 

සඳහා සහන ශපොියට ණයක් ලබා දීම ලටනි  ටයුතුලලදී 

අමාතයාං ය පටතශත්ත ජු  මටදිහත වීමක් බලාශපොශරොතතු 

ශලනලා.  

මම ශම් ශයෝජනාල ඉදිරිපත  ශළේ ඉතාම සේභාලශය්ත. ශමය 

වි ාල ප්ර ථනයක්; ුදළු රට පුරාම තිශබන තතතලයක්. ශම් තමික 

ශහොඳම අලසථාාල. අතිැරු ජනාධිපතිතුමාශේ නාය තලය 

තිශබන ශේලාශේ, අැමටතිතුමාශේත, අමාතය මණ්ඩලශේත, 

රාජය සමතිලරු්තශේත විශ ේෂ අලධ්ානය ශයොුද ශලලා තිශබන 

ශේලාශේ, ශේශීය  ර්මා්තත නටලත නො සිටුවීමට, විශ ේෂශය්ත 

මටටි ආශ්රිත අශේ  ර්මා්තතය නො සිටුවීමට අල ය අඩිතාලම 

ශයොදා්තන රජය පටතශත්ත ලබා දිය යුතු උපරිම සහශයෝැය ලබා 

ශදා්තන කියන ශැෞරලනීය ඉ්ලීම  ශම් ශයෝජනාල හරහා මම 

 ර්තන  ටමතිික. ශබොශහොම සථතුතිික.  

 

ගු කථානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීළෙට, ැරු ශක්.පී.එසථ. කුමාරසිරි මහතා. 

 
[අ.භා. 5.51] 

 

ගු නක්.පී.එසන. කුොරසිරි ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ரக.பி.எஸ். குைொரசிறி)  

(The Hon. K.P.S. Kumarasiri) 

ැරු  ාානාය තුමනි, ැරු  ා්තත බණ්ඩාර ම්තත්රීතුමා 

විසි්ත ශැන එන ලදා සභාල  ් තබන අලසථාාශේ ශයෝජනාල මම 

සථිකර  රනලා. ශම් ශයෝජනාල පිළිබඳ අදාහසක් දාක්ල්තන මට 

විනාඩි පහක් ශදා්තන, ැරු  ාානාය තුමනි.  

විශ ේෂශය්ත මා නිශයෝජනය  රන අනුරාධ්පුර දිසථ්රික් ශේ, 

අනුරාධ්පුර බටහිර ආසනශේ මටතිලරණ බලප්රශේ ශේ මටටි 

 ර්මා්තතශේ ශයශදාන  පවු් වි ාල සංඛ්යාලක් ඉ්තනලා.  

අතිැරු ජනාධිපති ශැෝඨාභය රාජපක්ෂ මටතිතුමාශේ,  අග්රාමාතය 

මහි්තදා රාජපක්ෂ මටතිතුමාශේ දාාය තලය, මටදිහත වීම අදා ඒ 

අයට ඉතාම ලටදාැත ශලලා තිශබනලා.  ශම් සඳහා රාජය 

අමාතයාං යක් පිහිටුලලා, ඒ රාජය අමාතයාං යට ඉතාම ශහොඳ, 

දාක්ෂ රාජය අමාතයලරයකු  පත  රලා මටටි ආශ්රිතල ලාශේම 

ශේශීය  ර්මා්තත දියුණු  ර්තනට වි ාල දාාය තලයක් ලබා 

ශදාන ශමොශහොශත  ා්තත බණ්ඩාර ම්තත්රීතුමා ඉතා ප්රාශයෝගි  
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පාර්ිශම්්තතුල 

ශයෝජනාලක්, ඒ ලාශේම ලටදාැත ශයෝජනාලක් ශම් උතතරීතර 

පාර්ිශම්්තතුලට  ශැනටවිත තිශබනලා.  එතුමා කිේලා ලාශේ 

ශමය සේභාලශය්ත ශැන ආ ශයෝජනාලක්, ැරු  ාානාය තුමනි. 

අනුරාධ්පුර දිසථ්රික් ශේ මටටි ආශ්රිතල විශ ේෂශය්ත ැශඩෝ 

 ර්මා්තතය  රනලා. ඒ ලාශේම මටටි  ර්මා්තත රුල්ත විසි්ත 

සංමාර   ර්මා්තතයට අතයල ය, සංමාර ය්තට ඔබින 

නිෂථපාදාන   රශැන යනලා, ැරු  ාානාය තුමනි. ඒ අය ශම් 

ලන විට වි ාල ප්ර ථන  ශැොඩ ට ුදුවණ දීලා තිශබනලා. ශම් 

ප්ර ථනලලට විසඳුම් ශසවීමට අදා  ා්තත බණ්ඩාර ම්තත්රීතුමා විසි්ත 

ශැන ආ ශයෝජනාල ඉතාම ලටදාැත ශලනලා.   

අශේ ැරු රාජය අමාතයතුමාත ශම් ශමොශහොශත සභාශේ 

ඉ්තනලා. එතුමා දාක්ෂ සමතිලරශයක්. එතුමාත සමෙ අපි සා ච්ඡා 

 රලා තිශබනලා. එම නිසා ශම් ශමොශහොශත මම එතුමාශැනුත 

ඉ්ලීමක්  රනලා, අතිැරු ජනාධිපතිතුමාශේ මටදිහතවීම 

ලාශේම , අග්රාමාතය මහි්තදා රාජපක්ෂ මටතිතුමා ශදාන 

දාාය තලයක් එක්  ඔබතුමාශේ පූර්ණ දාාය තලය ලබා දීලා, ශම් 

 ර්මා්තතයට තිශබන ැටටු, ශම්  ර්මා්තතයට  තිශබන ප්ර ථන 

විසඳාැ්තන අල ය  ටයුතු සලසා ශදා්තන කියලා. අදා දින  ා්තත 

බණ්ඩාර මටතිතුමා ශැන ආ සභාල  ් තබන  අලසථාාශේ 

ශයෝජනාල නටලතත සථථීර  රමි්ත,  ශමම ැරු සභාල සමතීමට 

අලසථාාල ලබා දීම පිළිබඳල ඔබතුමාට සථතුතිල්තත ශලමි්ත මශේ 

 ාාල අලස්ත  රනලා,  ැරු  ාානාය තුමනි.  

  
[අ.භා. 5.54] 
 

ගු නලින් බණ්ඩාර ජයෙහ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ශබොශහොම සථතුතිික, ැරු  ාානාය තුමනි.  

විශ ේෂශය්ත මශේ දිසථ්රික් ය නිශයෝජනය  රන මා හිතලත,  

මිත්ර  ා්තත  බණ්ඩාර මටතිතුමා විසි්ත ඉදිරිපත  රන ලදා  සභාල 

 ් තබන අලසථාාශේ  ශයෝජනාල පිළිබඳල  විලාදා ශලන 

අලසථාාශේ ලමන කිහිපයක්  ාා  ර්තනට ලටබීම  ැටන මා සතුටු 

ශලනලා. ග්රාමීය  ර්මා්තත ප්රලර්ධ්න රාජය සමතිලරයා විධියට 

 ටයුතු  රන ප්රස්තන රණවීර මහතමයා මශේ ශහොඳ මිත්රශයක්. 

පසුගිය  ාලශේ අපි ශදාපටතශත ඉඳ්ත රණ්ඩු වුණාට, එතුමා දාක්ෂ 

රාජය සමතිලරශයක් කියලා අපි  පිළිැ්තනලා. විශ ේෂශය්තම මා 

නිශයෝජනය  රන බිංගිරිය ආසනශේත, උඩුබේදාාල  ප්රාශේශීය 

ශ් ම් ශ ොේඨාසශේත මටටි ආශ්රිත ැම්මාන කිහිපයක් 

තිශබනලා. සතතටම ඒලා සාම්ප්රදාාික  ැම්මාන. ශම් සාම්ප්රදාාික  

ැම්මානලල තිශබන සාම්ප්රදාාික  මටටි ආශ්රිත නිෂථපාදාන ලටඩි දියුණු 

කිරීම සඳහා අුදද්රලය ලාශේම තාක්ෂණය අපට අල යික. ැරු රාජය 

සමතිතුමනි, ශනොශයක් රටලල සංමාරය  රපු ශ ශනකු විධියට 

ඔබතුමා  දා්තනලා සති, ශම්  ඉතා ඉහළ, උසසථ  ර්මා්තතයක් 

බල. ැරු රාජය සමතිතුමනි, එම උසසථ  ර්මා්තතය සඳහා 

තාක්ෂණය එ තු  ර්තන පුළුල්ත නම් ඒ  තමික ශම් 

අමාතයාං ය තුළි්ත ශල්තන ඕනෑ.  නටශනෝ තාක්ෂණය, ශ්සර් 

කිරණ තාක්ෂණය ලාශේ ඒලා ශයොදාාශැන ඔබතුමා ශම් ලන විටත 

ඒ ට අල ය  ලටඩ  ටයුතු   රමි්ත සිටින මම දා්තනලා. 

සාම්ප්රදාාික ල හදාන ලළඳ, ුදේටිය, හේටිය ලටනි උප රණලි්ත 

එහාට ගිහි්ලා,  අදා ශලෝ යට ැටළශපන නල නිර්මාණ - අුත 

designs - ඔසථශසේ  ශම් මටටි භාණ්ඩ  අදා ශලෝ යට ැටළශපන  

විසිතුරු භාණ්ඩයක් බලට පත  ර්තන අපට පුළුල්ත නම් අ්තන 

එතටන තමික ඔබතුමාශේ අමාතයාං ශේ ජයග්රහණය තිශබ්තශ්ත 

කියලා මම වි ථලාස  රනලා.  මම දාටක් ා, ඊශේත  ඔබතුමාශේ  

අමාතයාං ශය්ත MAS Holdings ආයතනයට සණවුම්  රපු 

ගුරුශ්තතු වි ාල ප්රමාණයක් නියමිත  ාල රාුදල තුළම ලබා 

දු්තනා කියන ප්රලෘතතිය. මම ඒ ැටන සතුටු ශලනලා. ඔබතුමා 

ග්රාමීය  ර්මා්තත ප්රලර්ධ්න අමාතයාං ය භාර ැටනීමත එක්  ශම් 

අමාතයාං ය තුළි්ත ශල්තන ඕනෑ සටබෑ  ාර්යභාරය ඔබතුමා 

හඳුනා ැතතා. විශ ේෂශය්තම ඔබතුමා ශම් අමාතයාං ශේ ලටඩ  

භාර ැතත දාලසට පුවලටනි දාා මම ප්රලෘතති සා ච්ඡාලක් තියලා 

ඔබතුමාට ශපොඩි "ශෂොේ" එ ක් ශදා්තනික හිටිශේ.  හටබටික, මම 

ප්රලෘතති සා ච්ඡාල තිය්තන  ි්ත ඔබතුමා ප්රලෘතති 

සා ච්ඡාලක් තියලා කිේලා "ශමතටන ඉඳ්ත ශම් අමාතයාං ශේ 

ලටශඩ්  ර්තන බටහට. මම යනලා ශමතටනට එහා පටතශත තිශබන 

අශේ ැමට" කියලා.  ඒ තුළි්ත ශම් අමාතයාං ශේ ලටඩ   ළ යුතු 

ආ ාරය ැටන  ප්රාශයෝගි ල  ඔබතුමාට අලශබෝධ්යක් තිශබනලාය 

කියන එ  මම අලශබෝධ්  ර ැතතා.  

ැරු  ාානාය තුමනි, ඒ ලාශේම ශසෞභාැයශේ ඉදිරි දාටක්ම 

ැටන  ාා  රේදී මටටි  ර්මා්තතය විතරක් ශනොශලික, අශනකුත 

 ර්මා්තත පිළිබඳලත මා ලමනයක්  ාා  ර්තන ඕනෑ. 

ආණ්ඩුශේ ශේශීය  ර්මා්තත සහ ශේශීය  ෘෂි ර්මය ඉලක්  

 රැත ලටඩ පිළිශලළ ැටන සතුටු ශලනලා ලාශේම, ඒ යම් යම් 

අඩුපාඩු ැටනත අපි කිය්තන ඕනෑ. ශමො දා, එ  පාරටම ශේශීය  

 ර්මා්තත එශහම නටතනම් ශේශීය  ෘෂි ර්මය ඉලක්   ර ැත 

ලටඩසටහ්ත තුළි්ත ශේශීය  ර්මා්තතය අර්බුදායට ගිය  අලසථාා අපි 

දාකිනලා.  විශ ේෂශය්තම අපි දා්තනලා, රජය ශම් රටට බඩ ඉරිුණ 

ශැ්තවීම තහනම්  ළ බල.  රශේ අල යතාශල්ත සියයට 50ික බඩ 

ඉරිුණ නිෂථපාදානය ශල්තශ්ත. අශේ ප්රශේ ලල වි ාල ල ශය්ත 

කුකුළු ශැොවිශපොළල් තිශබනලා කියන එ   ා්තත බණ්ඩාර 

ම්තත්රීතුමා ශහොන්්ත දා්තනා  ාරණයක්. අදා කුකුළු ශැොවිශපොළට 

අල ය බඩ ඉරිුණ නටහට. ඒ ශලනුලට රජය තිරිුණ ශැනාලා. හටබටික 

තිරිුණ ලාශේ ශනොශලික,  කුළු  ෑම නිෂථපාදානශේ දී බඩ ඉරිුණ  

සියයට 50ක් පාවිච්චි  ර්තන පුළුල්ත. නුදත තිරිුණ ලාශේ ශදායක්  

සියයට  20ක් 30ක් ලාශේ තමික පාවිච්චි  ර්තන පුළුල්ත. ඒ 

ලාශේම, බඩ ඉරිුණලල තිශබන ශපෝෂණ තතතලයත තිරිුණලි්ත 

ලබා ැ්තන බටහට. ඒ ලාශේම, ඒලාශේ මිල අධි  වීම හරහා අදා 

කුකුළු ලයාපාරි ය්තශේ නිෂථපාදානලලට වි ාල පිරිලටයක් දාර්තන 

සිදුශලලා තිශබනලා.  

ශේශීය  ර්මා්තත ැටන  ාා  රේදී අපි දා්තනලා, අපි  

අශයෝජන  ලාප කිහිපයක් ආරම්භ  ළ බල. අදා අශේ රටට චීන 

අශයෝජන එන එ  ශහොඳික. හටබටික මහා පරිමාණ චීන අශයෝජන 

එේදී ශේශීය  ර්මා්තත රැ  ැ්තන නම්  ඉතා  ප්රශේසම් ශල්තන 

ඕනෑ. අපි පුළුල්ත තරම් එම අශයෝජන සියයට සියයක් අපනයනය 

ඉලක්   රැතත ආශයෝජන විධියට තමික ශැශන්තන ඕනෑ.  

ඊශේ ශපශර්දාා රජය කිේලා, අුති්ත හදාන චීන ටයර් 

 ර්මා්තත ාලාලක් ැටන. මම ශම් කිය්තශ්ත, අපි ආරම්භ  ළ 

ටයර්  ර්මා්තත ාලාල ැටන ශනොශලික. ඒ, ශේශීය 

ආශයෝජ ශයක්. සියයට 20ක්  අශේ ශේශීය ශලශළඳ ශපොළට ඒ 

නිෂථපාදාන දාම්තන ශම් චීන  ර්මා්තත ාලාලට පුළුල්ත. ැරු රාජය 

සමතිතුමනි, සියයට 20ක් කිය්තශ්ත, රශේ අල යතාල ලාශේ 

ශදාගුණයක්. මහා පරිමාණ  ර්මා්තත ාලාලක් සවි්ලා  සියයට 

20ක් අශේ ශලශළඳ ශපොළට දාමනලා කිය්තශ්ත, ශම් රශේ ටයර් 

අල යතාල සම්පූර්ණ  ර්තන පුළුල්ත කියන එ ික. හටබටික,  

අශේ රශේ ශේශීය  ර්මා්තතය ඒ හරහා  ඩා ලටශට්තන පුළුල්ත. 

මම ශම් ටයර් ැටන පමණක් ශනොශලික කිය්තශ්ත. චීනශය්ත මහා 

පරිමාණශය්ත ටික්  ර්මා්තත ාලාලක් ආශලොත, බිසථ ේ 

 ර්මා්තත ාලාලක්, ශස්ලම් බඩු  ර්මා්තත ාලාලක්, විදුි 

උප රණ  ර්මා්තත ාලාලක් ආශලොත ශේශීය ශලශළඳ  ශපොළට 

දාමන සියයට 20 ශහෝ සියයට 10  සම්පූර්ණ ඒ ාධි ාරිය 

අතපත  ර ැ්තන ඒ අයට පුළුල්ත. ඒ විධියට  ටයුතු  ශළොත, 

අශේ රශේ ශේශීය  ර්මා්තත රුල්ත නටතතටම නටතිශල්තන ඉඩ 

තිශබනලා. අශේ ආණ්ඩුල  ාලශේ අපි බටුල  ා, ඒ  ශහොඳදා 
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කියලා. ඒ නිසා තමික, අපි නිතරම ශේශීය  ර්මා්තත රුලා රකින 

ැම්ත, ජු  විශේ  ආශයෝජන ශැශන්තන  ටයුතු  ශළේ.  

මම මීට ලඩා දීර්ඝල  ාා  ර්තශ්ත නටහට. ශම් ැටන  ාා 
කිරීම ඉතාම  ාශලෝචිතික.   විශ ේෂශය්තම, මටටි  ර්මා්තතයට 
අල ය අුදද්රලය, තාක්ෂණය  පටතශත්ත ප්ර ථන තිශබනලා. ඒලා 
විසඳ්තන ඔබතුමා  ටයුතු  රාවි කියලා අපි හිතනලා. මම රාජය 

සමතිතුමාට කියනලා, "මටේශටක් ශනොශේ, ලටඩ්ශඩක් ඔබ මටටි 
සමති" කියලා.  සථතුතිික.  
 

ගු නක්.පී.එසන. කුොරසිරි ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ரக.பி.எஸ். குைொரசிறி)  

(The Hon. K.P.S. Kumarasiri) 

ැරු ම්තත්රීතුමනි, ඔබතුමා බඩඉරිුණ ැටන  ාා  ළා. ශම් 

ලසශර් අපට බඩඉරිුණ අතිරික්තයක් තිශබනලා. ශම් ශලනශ ොට 

සියයට 90 ට ලඩා බඩඉරිුණ ලැා  ර තිශබනලා,   

 

ගු නලින් බණ්ඩාර ජයෙහ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ඔබතුමා කියන  ාරණය සතත. නුදත, බඩඉරිුණ  ටශප්තන 

තල මාස කිහිපයක් යනලා. ඒ බල ඔබතුමා දා්තනලා. ඔබතුමා ඔය 

කිය්තශ්ත, අනුරාධ්පුර පටතත ැටන පමණික. නුදත, ශමොනරාැල 

සහ සියෙලාණ්ඩුල පටතශත බඩඉරිුණ  ටශප්තන තල මාස 3ක් 

විතර යනලා. ශම් ශලලාශේ ශලශළඳ ශපොශළේ බඩඉරිුණ නටහට, ඒ 

 ර්මා්තතයට. ඒ ික, තිශබන ැටටුල. ඔබතුමා කියන  ාරණය 

ඉෂථට ශලන ශ ොට, ඒ ට මම එ ෙික. නුදත, ඒ ශලනතුරු ලටඩ 

පිළිශලළක් තිශබ්තන ඕනෑ කියන  ාරණය තමික මම කිේශේ.  

 

[අ.භා. ).00] 
 

ගු උපුල් ෙනහේන්ද්ර රාජපක්ෂ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு உபுல் ைரஹந்திர ரொஜபக்ஷ)  

(The Hon. Upul Mahendra Rajapaksha)  

ැරු  ාානාය තුමනි, ඔබතුමා මූලාසනශේ ඉ්තන ශලලාල  

මට  ාා  ර්තන ලටබුණු පළුදලටනි අලසථාාල ශම් ික. ඒ ැටන 

මම සතුටු ශලනලා.  

ැම්පහ දිසථ්රික් ශේ අශේ ැරු රාජය සමතිතුමාට 
විෂයානුබේධ්  ාර්යයක් පටලරී තිශබනලා. අපි ජනතාලශේ 
ඡ්තදාශය්ත පත වී ආ නිසා තමික,  වුරු පාර්ිශම්්තතුශේ නටති 
වුණත, ප්රශේ ශේ ජනතාලශේ අල යතා ශලනුශල්ත, 
පාර්ිශම්්තතුල තුළ උශේ සිට රැඳී සිටිමි්ත ලමනයක් ශහෝ  ාා 
 ර්තශ්ත. අශේ සමතිතුමා සහ තල කිහිප ශදාශනකු පමණක් ශහෝ 
සභාශේ සිටින ශමොශහොත  ජනතාලශේ අල යතා ශලනුශල්ත 
ලමනයක්  ාා  ර්තනට  ලටබීම මා ලදා භාැයයක් ශ ොට 
සල නලා.  

රජරට රාජධ්ානිලලට ආක්රමණ ආපු හටමවිටම ඒ  ාලශේ 

රජලරු පසුබටසථශසේ ැම්පහ දිසථ්රික් ශේ අශේ ප්රශේ ලලටික. 

විශ ේෂශය්තම ලාරණ, අතතනැ්ල, පිළිකුතතුල ලාශේ 

ප්රශේ ලල ැ්ශල්ත ශසොයාශැන සවිත, ශසේනා සංවිධ්ානය 

 රලා තමික ඒ රජලරු තම්තශේ රශේ ඊළෙ නිදාහස  රා ගිශේ. ඒ 

නිසා, උරුමශය්ත අපට පාරම්පරි   ර්මා්තත ැණනාලක් හිමි 

වුණා. ඒ  ර්මා්තතරුල්ත අදාත අශේ ැම්ලල ජීලත ශලනලා. ඒ 

උරුමය්ත තමික, අදා අපට ජාති  ල ශය්ත, සංසථ ෘති  ල ශය්ත 

ලටදාැත ශලලා තිශබ්තශ්ත. අශේ රශේ උරුමය්ත රැ  ැත 

මිනිසු්ත තමික, පාරම්පරි   ර්මා්තත රුල්ත කිය්තශ්ත. ශම් 

ජනතාල අදා අසරණ ශලලා ඉ්තන ශලලාල  තමික, අශේ අතිැරු 

ජනාධිපති ශැෝඨාභය රාජපක්ෂ මටතිතුමා සහ ලර්තමාන අග්රාමාතය 

මහි්තදා රාජපක්ෂ මටතිතුමා ඒ අය ැටන විශ ේෂ සටලකි්ලක් 

දාටක්වුශේ.  

 "ැම සමෙ පිළිසඳරක්" කියන ලටඩසටහන ැටන අපි ශම් 

පාර්ිශම්්තතුශේදී ලටඩිපුර  ාා  ළා ැරු  බටසි් රාජපක්ෂ 

මටතිතුමාශේ, "ැම සමෙ පිළිසඳරක්" කියන   සං ්පය, ැරු 
ප්රස්තන රණවීර මටතිතුමා රාජය අමාතයලරයා බලට පතවීම තුළි්ත 

මහ ශපොශළොශේ යාාර්ායක් බලට පත ශලනලා. එතුමා ැමට 

ගිහි්ත ැශම් ජනතාලශේ අදාහසථ විමසා බලනශ ොට, ැශම් ජනතාල 

කිේලා, "මටටි, ශේලට්, බටූලඩ, රතතර්ත,  ම්ම්, රීදි ලාශේ 
 ර්මා්තත  රලා අපි අසරණ ශලලා ඉ්තනලා. අපි ැටන ශසොයා 

බල්තන" කියලා.  

පළාත සභාශේ  ර්මා්තත අං ශය්ත යම් ප්රමාණය ට ඒලා 

ැටන බලනලා. රශේ  අමාතයලරුත ඒලා ැටන බල්තන සති. 

නුදත, ඔවු්තශේ ජීවිත තලම ශැොඩනටඟිලා නටහට. ඔවු්ත ශම් රශේ 

උරුමය්ත. ශම් උරුමය්ත රැ  ැ්තන, පළුදලටනි ලතාලට තමික ඒ 

පිළිබඳ රාජය අමාතයාං යක් සති  ර තිශබ්තශ්ත. ශම් අහිංස  

ජනතාල ශලනුශල්ත රාජය අමාතයාං යක් සතිකිරීම පිළිබඳ 

ැම්පහ දිසථ්රික් ශේ ම්තත්රීලරයකු ල ශය්ත මම අතිැරු 

ජනාධිපතිතුමාට සහ ැරු අැමටතිතුමාට  අලං ලම සථතුතිල්තත 

ශලනලා.    

අශේ  ා්තත බණ්ඩාර ම්තත්රීතුමාත කිේලා ලාශේ, ශ ොණ්ඩය 

ඉදුණු ආච්චි අම්මලා, එශහම නටතනම් ශබොශහොම ලයසථැත,  ෘෂ 

වුණු අශේ ලටඩිහිටිශයෝ තමික අශේ ප්රශේ ලල ශම් මටටි 

 ර්මා්තත රුශලෝ. ඔවු්ත තමික ශම් සුවිශ ේීය නිර්මාණ 

 ර්තශ්ත. “ආච්චි, ම් ශපෝචිච්චියක් හදා්තන” කිේලාම 

විනාඩියක් යන ශ ොට ඉතා මනරම්, ගුණාතම භාලශය්ත ඉහළ 

ම් ශපෝච්චියක් ඔවු්ත අපට නිර්මාණය  ර ශදානලා. මටටි පාැලා 

ඔවු්තශේ   කු්, අතපය ශැවිලා; අසථිකලල සටමිඳුළු නටහට.  අපි 

ශම් ප්ර ථනලලට විසඳුම් ශදා්තන ඕනෑ. ඔවු්තට මටටි අෙරන ය්තත්ර 

ලබා ශදා්තන ඕනෑ; ඔවු්තශේ ජීවිතය ශැොඩනේතන ඕනෑ; 

සනීපාරක්ෂ  පහසු ම් ලබා ශදා්තන ඕනෑ; නිලාස හදාා ශදා්තන 

ඕනෑ; ඒ මාර්ැ පේධ්තිය හදා්තන ඕනෑ; නල තාක්ෂණය හඳු්තලා 

ශදා්තන ඕනෑ. ශම් ලාශේ,  ළ යුතු ලටඩ ටයුතු ැණනාලක් 

තිශබනලා. අපි සතුටු ශලනලා,  අශේ රාජය සමතිතුමා ඔවු්තශේ ඒ 

අල යතා  හඳුනාශැන, ඒ අයට ශමොනලාදා  ර්තන ඕනෑ කියලා 

අදා ශතරුම් ශැන තිශබන එ  ැටන.   

ශම් ප්ර ථන විසඳ්තන හටම රජයක්ම උතසාහ  ර්තන සති. ඒ 

ශමොන උතසාහය  ළත, අදා මටටි  ටපීශම් ඒ බලපත්ර ලබා ැ්තන 

ගියාම ඒ අහිංස  මිනිසථසු අසරණ ශලනලා. අපි ැමට ගියාම ඒ 

මිනිසථසු කියනලා, “අශ්ත ම්තත්රීතුමා,  ර ැ්තන ශදායක් නටහට. 

ය්තතම් පසථ ටි ක්  පාශැන සවි්ලා, පහ්ත තටටියක්, කිරි 

උතුරන ුදේටියක් විකුණාශැන තමික අදා අපි ජීලත ශල්තශ්ත. 

මටටි  ප්තන බලපත්රයක් ැ්තන බටහට” කියලා. අදා අශේ ලැකීම 

තමික, ශම්  ර්මා්තතය ජනතාල තුළ ප්රමිත  රන එ .  

අපි හිතුලා අපි දියුණුික කියලා. අපි හිතුලා, ැශම් පාරට  ාපේ 

ලටටුණාම දියුණු  වුණා කියලා. අපි හිතුලා, නාන  ාමරය හදාලා 

 රාමය සරියාම ලතුර ටි  ආලාම අපි දියුණු වුණා කියලා. 

අලසානශේදී අපි ශතරුම් ැතතා, අපි ලටරැදි තටන ට ගියා කියලා. 

මටටි සතිිශේ මාළු උයපු නටති එ , මටටි ුදේටිශේ බත උයපු 

නටති එ  අදා ශසෞඛ්ය පටතශත්ත ශලොකු ැටටුලක් ශලලා 

තිශබනලා. අපට නටලත පරණ තටනට ය්තන සිදු ශලලා තිශබනලා.  

දාට්ත අපි මටටි භාජනය පාවිච්චි  රන  තටනට පත ශලලා 

තිශබනලා. ඒ  සුපිරි ශහෝටලය දාක්ලා, සුපිරි නිලහන දාක්ලා 

ගිහි්ලා තිශබනලා. ඒ නිසා අපි ශතරුම් ැ්තන ඕනෑ, සංලර්ධ්නය 

කිය්තශ්ත අශේ ශේශීය ශේල් අමත   රලා ඉදිරියට යන එ  

ශනොලන බල. ඒලා රැ  ශැනික අපි ඉදිරියට යා යුතශත. එශහම 

ශනො රපු නිසා අදා අපි අසරණ තතතලයට පත ශලලා තිශබනලා.  

529 530 



පාර්ිශම්්තතුල 

අලලල ප්රශේ ශේ ශේලට්  ර්මා්තතයත සුවිශ ේීය 

 ර්මා්තතයක්. ඒ ජන ජීවිතය ශැොඩනොැ්තන ඒශ ්ත ශලොකු 

පිටුලහලක් ලටශබනලා. ැරු සමතිතුමා ගිහි්ලා බටුලා,  ඔවු්තට 

තිශබන ැටටු නිරා රණය  රලා ඔවු්තට අල ය බලපත්ර ලබා 

ශදා්තන. පිකනසථ ලටනි   ශපොශළොශේ තිශබන ලතුර ටි  ූ රා ශබොන 

ඒ ූපසථස ැසථ ලලනලාට ලඩා, ඒ ප්රශේ ලල ශේලට් ලාශේ ශේල් 

ලල්තන ඕනෑ. ඒලා ලලලා සථලයං රැකියා  රන ජනතාලට අඩු 

ුදදාලට ශම්ලා ලබා දු්තශනොත අපට ශහොඳ නිර්මාණ  ර්තන 

පුළුල්ත. පුටුශේ,  බඩ් එශක්  සිට ඕනෑම ශදායක් ශේලට්ලි්ත 

නිර්මාණය  ර්තන පුළුල්ත. අතතනැ්ල හා ැම්පහ ප්රබලල 

තිශබනලා, බට ූලඩ  ර්මා්තතය.  

රත්ර්ත  ර්මා්තතයත  අශේ ප්රශේ ශේ ඉතා ඉහළ තටන ික 

තිශබ්තශ්ත. එහි ඉ්තශ්ත ඉතා ඉහළ නිර්මාණ  රන 

 ර්මා්තත රුශලෝ; තම්තශේ දාෑති්ත මනරම් නිර්මාණ  රන 

පාරම්පරි   ර්මා්තත  රුශලෝ. ඒ ප්රශේ ශේ ජනතාල  ම්හ් 

 ර්මා්තතශේ ශයශදාන අය. ඒ අය තලම මිකනහම අදිමි්ත තමික ඒ 

 ර්මා්තත  ර්තශ්ත. දාහඩිය ශපරාශැන, තලන එ  තමික 

 ර්තශ්ත. ඒ තුළි්ත ඔවු්ත ශහොඳ නිර්මාණ  රනලා.   

ශම් ප්රශේ ශේ අපට තලත සුවිශ ේීය  ර්මා්තතයක් තිශබනලා. 

අලලල ප්රශේ ශේ  සංගීත භාණ්ඩ නිර්මාණ  රන ැම්මානයක් 

තිශබනලා. ඒ ජනතාලශේ අල යතා ශලනුශල්ත  ටයුතු  ර්තන 

කියලා මම ශැෞරලශය්ත ඉ්ලා සිටිනලා. ැම්පහ දිසථ්රික් ශේ, 

අතය්තත්ර ශේෂ ර්මය ඉතාම බුවලික. ඒ ශලනුශලනුත ඔබතුමාශේ 

අලධ්ානය ශයොුද  ර්තන කියලා ඉ්ලා සිටිනලා. වි ශ ේෂශය්ත ඒ 

අය බලාශපොශරොතතු ලන, සහන ශපොියට ණය, ආධ්ාර, බලපත්ර  

දීලා ඒ  ටයුතු  පසුවිපරම්  රමි්ත ඔවු්තශේ ජන ජීවිතය 

ශැොඩනො ැ්තන උදාේ  ර්තන කියලාික රජශය්ත ඉ්ල්තශ්ත.  

දුේපත ශැය  ජීලත වුණත, ඔවු්තට හරි හම්ත විධියට අත මිට 

ුදදා් නටති වුණත ඔවු්ත  ාටලත අතපා්තන ය්තශ්ත නටහට. ඔවු්ත 

කුසලතාශල්ත ශපොශහොසත මිනිසථසු. ඒ ශපොශහොසත මිනිසථසු ජන 

සමාජශේ ශැෞරලනීය පිරිසක්  ර්තන  ටයුතු  ර්තන කියලා 

ඉ්ලා සිටිමි්ත, ැරු  ාානාය තුමනි, ඔබතුමා මූලාසනශේ 

ඉ්තන ශලලාශේ ශම් සභාල අමත්තනට ලටබීම ැරු ශ ොට 

සල මි්ත, මා නිහඬ ශලනලා. සථතුතිික.  
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ගු සුදත් ෙමජුල ෙහතා 
(ைொண்புைிகு சுதத் ைஞ்சுல)  

(The Hon. Sudath Manjula)  

ැරු  ාානාය තුමනි, අශේ ැරු  ා්තත බණ්ඩාර ම්තත්රීතුමා 

අදා සභාල  ් තබන අලසථාාශේ ඉදිරිපත  ර තිශබන ශයෝජනාල 

සම්බ්තධ්ශය්ත මම විශ ේෂශය්තම සතුටු ශල්තශ්ත ශම්  ාරණය 

නිසාික. අශේ රශේ සුවිශ ේීය රාජය අමාතයලරයකු හටටියට  ටයුතු 

 රන අශේ ප්රස්තන රණවීර මටතිතුමා යම් ශපරළියක් රට තුළ 

 රන අලසථාාලක්, ශම් . ශේලට්, පිතතල, මටටි, ලී බඩු සහ 

ග්රාමීය  ර්මා්තත ප්රලර්ධ්න රාජය අමාතයලරයා හටටියට එතුමා 

සුවිශ ේීය, ප්රාශයෝගි   ාර්ය භාරයක් අදා රටට ඉෂථට  රමි්ත 

සිටිනලා.  

 ෑැ්ල දිසථ්රික් ශේ රුල්තලට්ල මටතිලරණ ශ ොේඨාසය 
නිශයෝජනය  රන ම්තත්රීලරයා හටටියට මම සඳහ්ත  ර්තනට 
ඕනෑ, අශේ ප්රශේ යට ආශේණි   ර්මා්තත රැසක් ශම් 
අමාතයාං ය හා බේධ් ශලන බල. ැරු  ාානාය තුමනි, අපනයන 
ශලශළඳ ශපොළ දාක්ලා යන ශේ ලට්, බට ලී, උණ ආශ්රිත 
 ර්මා්තත ලාශේම, ඉරටු සහ ශපෝ  ටු ආශ්රිත සුවිශ ේීය 
 ර්මා්තත රැසක් අශේ ප්රශේ ය ආශ්රිතල ක්රියාතම  ශලනලා. අශේ 

රශේ  ලාලට සහ නිර්මාණ රණයට අදාාළ  ර්මා්තත ලාශේම 
මූර්ති ආශ්රිත  ර්මා්තත රැසක් අභාලයට යන අලසථාාල  තමික 
ශසෞභාැයශේ දාටක්ම අනුල ශේලට්, පිතතල, මටටි, ලී බඩු සහ 
ග්රාමීය  ර්මා්තත ප්රලර්ධ්න රාජය අමාතයාං ය සති  රලා 
ප්රාශයෝගි ල මහ ශපොශළොශේ ජීලතශලන අමාතයලරශයකුට ශම් 
ලැකීම භාරදීලා තිශබ්තශ්ත. අශේ හිටපු සශහෝදාර ප්රාශේශීය සභා 
සභාපතිලරශයක් පාර්ිශම්්තතු ම්තත්රීලරයකු විධියට පතශලලා 
රාජය අමාතයලරයකු හටටියට අදා රටට ශම් ප්රාශයෝගි  
ක්රියා ාර ම ශප්තලලා තිශබනලා. ශසෞභාැයශේ දාටක්ම ලල 
ැ්තලමි්ත, අශේ පළාතලල පලතින ඒ ආශේණි   ර්මා්තත 
ආරක්ෂා  රමි්ත, ප්රලර්ධ්නය  රමි්ත, ඒ තුළි්ත අපනයන ශලළඳ 
ශපොළ ජය ැනිමි්ත අශේ රටට ආර්ික  ල ශය්ත ලඩාත ලලදාාික 
ආ ාරයට විශේ  විනිමය උපයා ැටනීශම්  ාර්යභාරයට ශම් 
අමාතයාං ය පිටිලහලක්ශලලා තිශබනලා. 

ැරු  ාානාය තුමනි, අශේ ප්රශේ ශේ උණ ලී ආශ්රිත 
නිෂථපාදාන  රන  ර්මා්තත රුල්ත ැණනාලක් ඉ්තනලා. අශේ 
රශේ රාජය සම්මාන ලටූ නිර්මාණ රුලා  ෑැ්ල දිසථ්රික් ශේ 
ඉ්තශ්ත. ඒ ලාශේම ශපෝ  ටු, ඉරටු, හණ ආශ්රිත  ර්මා්තත 
ැණනාලක් අපි ක්රියාතම   ර්තනට බලාශපොශරොතතු ශලනලා. 
ැරු අමාතයතුමනි, ඔබතුමාශේ නාය තලය තුළ අනාැතශේ ඒ 
ප්රශේ  තුළ ඒ නිෂථපාදාන  ර්මා්තත ාලා බිහි  රලා, අපනයන 
ශලශළඳ ශපොළ ජයග්රහණය  රලා ඒ ඒ ප්රශේ ලාසී, පළාතලාසී 
සහ රටලාසී ජනතාලශේ ආර්ික ය  ක්තිමත  රමි්ත 
ශසෞභාැයශේ දාටක්ම ලල දාරන තටනට ශැන ඒමික අශේ 
බලාශපොශරොතතුල, අශේ ඉලක් ය ල්තශ්ත.  

ැරු ප්රස්තන රණවීර සමතිතුමනි, ඔබතුමාත සතුළුල, ැරු 

අමාතයතුමා, ැරු අග්රාමාතයතුමා සහ අතිැරු ජනාධිපතිතුමාශේ 

මෙ ශප්තවීම යටශත ශම් ලටඩසටහන ප්රාශයෝගි ල ක්රියාතම  

කිරීශම්දී ඔබතුමාශේ අමාතයාං ය හරහා ජු  දාාය තලය, 

නාය තලය ලබා ශදා්තන කියන ඉ්ලීම  රනලා. ැරු 

 ාානාය තුමනි, අදා අභාලයට ගිහි්ත තිශබන ඒ සියු 

 ර්මා්තත සජීවී තතතලයට ශැනට්ලා, ඉතාම ලල දාරන තටනට 

ශැනට්ලා අලසානශේ අපි අපනයන ශලශළඳ ශපොළ ජයග්රහණය 

 ළ යුතුික. නිමි සඳුම්  ර්මා්තත ාලාලක් ශ්රම විභජනය තුළි්ත 

ඉතාම ඉහළ නිෂථපාදානයක් ලබා ැ්තනලා ලාශේ ශම් 

 ර්මා්තත ාලාත ඒ තටනට ශැන ඒම තමික අශේ 

බලාශපොශරොතතුල ල්තශ්ත. 

අශේ රාජය අමාතය ැරු ප්රස්තන රණවීර මටතිතුමාශේ 

විෂයය්ත සම්බ්තධ්ල අශේ ැරු  ා්තත බණ්ඩාර මටතිතුමා 

ඉදිරිපත  ළ සභාල  ් තටබීශම් ශයෝජනාල සම්බ්තධ්ශය්ත 

නටලත ලරක් එතුමාට සථතුති ල්තත ශලමි්ත, ශම් ලටඩසටහන 

සක්රියල ක්රියාතම   රලා අශේ රශේ ආර්ික  සහ සාමාජයීය 

සංලර්ධ්නය සති  රලා, ශසෞභාැයශේ දාටක්ම ලල දාරල්තනට 

හටකිශේලා කියා ප්රාර්ානා  රනලා.   

ැරු  ාානාය තුමනි, ශම් අලසථාාල ලබා දීම පිළිබඳල 

ඔබතුමාට සථතුතිල්තත ශලමි්ත මශේ  ාාල අලස්ත  රනලා. 

 

[අ.භා. ).12] 
 

ගු ප්රසන්න රණීරර ෙහතා (නේවැල්, ිළත්තල, ෙැි,, ී 

බඩු සහ ග්රාමීය ය කර්ොන්ත ප්රවර්ධාන රාජය අොතයුරො)   
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணவீர - பிரம்புகள், பித்தமள, 

ைட்பொண்டங்கள், ைரப்தபொருட்கள் ைற்றும் கிரொைியக் 

மகத்ததொழில் ரைம்பொட்டு இரொஜொங்க அமைச்சர்)  

(The Hon. Prasanna Ranaweera - State Minister of Rattan, 
Brass, Pottery, Furniture and Rural Industrial Promotion) 

ැරු  ාානාය තුමනි, ආණ්ඩු පක්ෂය ශලනුශල්ත 

කුරුණෑැල දිසථ්රික් පාර්ිශම්්තතු ම්තත්රී අශේ සශහෝදාර ැරු 

531 532 

[ැරු උපු් මශහේ්තද්ර රාජපක්ෂ මහතා] 



2020 ශනොලටම්බර් 25 

 ා්තත බණ්ඩාර මටතිතුමා ශැන ආ  සභාල  ් තබන අලසථාාශේ 

ශයෝජනාල පිළිබඳල  රුණු කිහිපයක් ඉදිරිපත  ර්තනට ලටබීම 

ැටන මම සතුටු ශලනලා. ඒ ලාශේම එතුමා ශම් ශයෝජනාල ඉදිරිපත 

කිරීම පිළිබඳලත මශේ හෘදායාංැම සථතුතිය පුදා  රනලා. ඒ    

ලාශේම ඔබ සියුශදානාම දා්තනලා අතිැරු ජනාධිපතිතුමාශේ 

ශසෞභාැයශේ දාටක්ම ලටඩ පිළිශලළ යටශත ශේශීය 

 ර්මා්තත රුල්ත දිරි ැට්තවීම සඳහා, 2021 අය ලටය හරහාත 

වි ාල  ක්තියක් දීලා තිශබන බල. ඒ ලාශේම මට ශම් 

අමාතයාං ය ලටබුණාට පසුල මටටි  ර්මා්තතය දියුණු කිරීම 

ලාශේම, ඉතාම ශ ටි  ාලයක් තුළ රශේ ජනතාල තුළ ඒ පිළිබඳල 

ආ ්පමය ශලනසක් සති කිරීමට හටකියාල ලටබීම මටටි විෂයය 

භාර සමති විධියට මා ලටූ වි ාල ජයග්රහණයක් හටටියට 

සල නලා, ඒ පිළිබඳල මම සතුටු ශලනලා. 

ලර්තමානය ලන විට ශ්රී ලං ාශේ මටටි ආශ්රිත  ර්මා්තතලල 
ශයශදාන ැම්මාන ශදාසිය ැණනක් තිශබනලා. ඒ විතරක් 
ශනොශලික, ශමතුම්තලා කියපු  විධියට ශේලට්, පිතතල, ලී බඩු 
සතුළු ග්රාමීය  ර්මා්තත අං ශේ ශයදිලා ඉ්තන ජනතාලට, 
සාම්ප්රදාාික   ර්මා්තත රුල්ත ලාශේම ලයලසාය ය්ත ශලස 
 ටයුතු  රන ඒ ජනතාලට අඩු පාඩු ම් රාශියක් තිශබනලා.  
ඔවු්තට අුද ද්රලය සපයා ැටනීශම් දුෂථ රතා  තිශබනලා. තලමත 
සමහර අය සාම්ප්රදාාික ල  රශැන ආපු විධියට අති්ත  ර ලන 
පරණ ස ශපෝරුශේ තමික ඒ ලටඩ  ටයුතු  ර්තශ්ත. අුත 
තාක්ෂණය නටති වි ාල පිරිසක් ඉ්තනලා. පසුගිය  ාලය තුළ, මම 
අමාතයාං ය භාරල සිටි ශ ටි  ාලය තුළ, මට ලටබුණු ප්රතිපාදාන 
තුළි්ත ඔවු්තට අල ය ඒ තාක්ෂණය ලබා දීමටත,  පහසු ම් ලබා 
දීමටත   ටයුතු  රලා තිශයනලා.  

ඒ ලශේම, ඒ  ර්මා්තත රුල්තට ජාති  ශි්ප සභාල හරහා 
භූ විදායා සමීක්ෂණ සහ පත්  ාර්යාං යත, පරිසර අමාතයාං යත 
සමෙ සා ච්ඡා  රලා  අල ය අුද ද්රලය කියුබ් තුනක් දාක්ලා  ලබා 
ශදා්තන  ටයුතු  රලා තිශබනලා. එය ශි්ප සභාශේ 
හටඳුනුම්පතට අනුල ලබා ශදා්තන අපි  ටයුතු  රලා තිශබනලා. 
ඊට ලටඩි ප්රමාණයක් අල ය නම් අශේ අමාතයාං ය හරහා ඒ අල ය   
බලපත්ර ලබා දීමට අපි සියුශදානා ඒ ාබේධ්ල සා ච්ඡා  රලා  
 ටයුතු  රලා තිශබනලා.  

1977්ත පසථශසේ පසු ගිය  ාලශේ ශේශීය  ර්මා්තත බිඳ 
ලටටිලා ආනයනය සහ අපනයනය මත රඳා පටලතුණා; ඉ්ුම සහ 
සටපයුම මත රඳා පටලතුණා; සියු ශේ මිල මත තීරණය වුණා. ඒ 
තුළ අශේ නිෂථපාදාන රුල්ත ඒ  ර්මා්තත අතහටර දාමා  ශලනත 
ලටඩ ටයුතුලල ශයදුණා. තලමත කිහිප ශදාශනක් පමණික ඒ 
 ර්මා්තතලල ශයශදා්තශ්ත. ආනයන ආශේ   භාණ්ඩ අශේ රශේ  
නිෂථපාදානය කිරීම තුළ අපට වි ාල ආනයන වියදාමක් රඳලා ැ්තන 
පුළුල්ත. අදා ශලෝ ශේ organic ශපොශහොර ැටන  ාා  රනලා. 
හටබටික, organic ශපොශහොර ශයොදාා ලබා ැ්තනා එළලු ටි  අපි 
ස සථ  ර්තශ්ත සාසථපා්තලල. එතශ ොට, ඒ එළලුලල ගුණය 
නටතිල  යනලා. ප්රමිතියක් සතිල නියමිත සංයුතිය අඩංගු එක් 
භාණ්ඩයක් අපට නිෂථපාදානය  ර ැ්තන පුළුල්ත නම් ශලෝ  
ශලශළඳ ශපොළත ජයග්රහණය කිරීමට අපට හටකි ශලනලා.  

මාසථ ශහෝ්ඩි්ත (පුේැි ) සමාැශම් ශසේල ශයෝ 

හටතතෑඅටදාහසක්, අූ දාහසක් පමණ ඉ්තනලා. ඔවු්ත සෑම 

ලර්ෂය ම එහි ශසේලය  රන ශසේල ය්තට තයාැයක් ලබා 

ශදානලා. ශබොශහෝ ශලලාලට තයාැය විධියට ලබා ශදා්තශ්ත  

ආනයනය  රන ලදා විසිතුරු භාණ්ඩයක්.  නුදත, ඒ සමාැම 

සමෙ සා ච්ඡා  රලා ලක්ෂ 450 ට ලඩා ලටඩි  පිට රට යන 

ුදදාලක් අශේ රට තුළ ඉතිරි  රශැන, ඒ භාණ්ඩය නිෂථපාදානය 

කිරීමට ශේශීය නිෂථපාදා ය්තට, ග්රාමීය  ර්මා්තත රුල්තට ඉඩ 

දීලා ඒ ුදදාල ඔවු්තට ලබා ශදා්තන අපට හටකියාල ලටබුණා.  

ඒ ලාශේම, අපි ලනජීවී අමාතයාං ය එක් ත සම්බ්තධ් ශලලා 

 ටයුතු  ර ශැන යනලා. අි ලටටට භාවිත  රන උපාංැ 

නලසීල්තතශය්ත තමික ආනයනය  ර්තශ්ත. ඒ සඳහා  

ලර්ෂය ට මිියන 300  ුදදාලක්  වියදාම්  රනලා.  ඒලා අශේ රට 

තුළ නිෂථපාදානය  ර ලබා දීශම් හටකියාල පලතිනලා.  ඉදිරිශේදීත 

වි ාල ශලස අපි තාක්ෂණය සහ පුුවණුල ශම්තම අල ය   

පහසු ම් ලබා දීලා අශේ ශේශීය  ර්මා්තත රුල්ත දිරි ැ්තල්තන 

අල ය ලටඩ  ටයුතු  රනලා. අපි ඒ ලටඩ පිළිශලළ  

සම්බ්තධ්ශය්ත මහජන බටංකුලත එක් ත සා ච්ඡා  ර 

තිශබනලා.  පාස්ලලට, රාජය ආයතනලලට අල ය  රන ලී බඩු 

ටි  ඉදිරිශේදී අශේ අමාතයාං ය හරහා ශේශීයල නිෂථපාදානය 

 රලා   ලබා ශදා්තන  අල ය  ටයුතු ටි  සටලසුම්  රනලා. 

මා වි ථලාස  රනලා, ඉදිරි ලර්ෂශේදී අපට ශේශීය 

 ර්මා්තත රුල්ත නො සිටුවීමට වි ාල  ර්තලයයක්, 

 ාර්යභාරයක්  ර්තන පුළුල්ත කියලා. ඒ සඳහා අශේ ැරු 

ම්තත්රීතුම්තලා දාක්ලන සහශයෝැයට එතුම්තලාට සථතුතිල්තත 

ශලනලා.  ර්මා්තත රුල්තට අල ය ශේල් ප්රාශයෝගි ල 

ශසොයාබලා ඒ අල ය ලටඩ  ටයුතු  රනලාය කියන එ  මා 

ප්ර ා   රනලා.  

ශමම  ්තටබීශම් ශයෝජනාල ඉදිරිපත  ළ ැරු  ා්තත 

බණ්ඩාර ම්තත්රීතුමාටත, ඒ ලාශේම ශම් පිළිබදාල අදාහසථ දාටක්වූ 

පක්ෂ, විපක්ෂ සියු ම්තත්රීලරු්තටත මශේ සථතුතිය ශම් 

අලසථාාශේදී පුදා  රනලා. 
 
එකල්හි නේලාව අ. භා. 5.30 පසුකර තිබුනණන්  කථානායකුරො 

විසින් ප්රශ්නනය නනොවිෙසා පාර්ලිනම්න්ුරව කල් තබන ලදී. 
පාර්ලිනම්න්ුරව ඊ  අනුකූලව, අ. භා. 6.19  2020  නනොවැම්බර් 

20 වන දින සභා සම්ෙතිය අනුව, 2020 නනොවැම්බර් 26 
බ්රහසනපතින්දා පූ. භා. 9.30වන නතක් කල් ගිනේය. 

 

அப்தபொழுது ரநரம் பி.ப. 5.30 ைணிக்குப் பிந்திவிட்டமையொல் 

ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள் வினொ விடுக்கொைரலரய 

பொரொளுைன்றத்மத ஒத்திமவத்தொர். 

இதன்படி பி.ப. 6.19க்கு, பொரொளுைன்றம் அதனது 2020 நவம்பர் 

20ஆந் ரததிய தீர்ைொனத்திற்கிணங்க 2020 நவம்பர் 26, வியொழக்கிழமை 

மு.ப 9.30 ைணி வமர ஒத்திமவக்கப்பட்டது. 
 

And it being past 5.30 p.m., THE HON. SPEAKER  
adjourned Parliament without Question put.  

Parliament adjourned accordingly at 6.19 p.m. until 9.30.a.m. on 
Thursday, 26th November, 2020, pursuant to the Resolution of 
Parliament of 20th November, 2020.  
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සැ.ුත. 
 

ශමම ලාර්තාශේ අලසාන ුදද්රණය සඳහා සථලකීය  ාාලල නිලටරදි  ළ යුතු තට්ත දාක්ලනු රිසි ම්තත්රී්ත මි්ත පිටපතක් ශැන 
 නිලටරදි  ළ යුතු ආ ාරය එහි පටහටදිිල ලකුණු ශ ොට, පිටපත ලටබී ශදාසතියක් ශනොඉක්මලා  

හැන්සාඩ් සංසථ ාර  ශලත ලටශබන 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 ரவண்டும். 
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හැන්සාඩ් වාර්තා  

නකොළඹ 5, නපොල්නහේන්නගොඩ, කිුළපන පාර, අමක 163 දරන සනථානනයහි ිළහිි, 

රජනේ ප්රවෘත්ති නදපාර්තනම්න්ුරනේ ිළහිි, රජනේ ප්රකාශ්න කාර්යාමශ්නයන්  

මිල දී ගත හැක. 
 

නෙෙ හැන්සාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk නවේ අඩවිනයන්  

බාගත හැක. 

 

 

 

 

ஹன்சொட் அறிக்மகயின் பிரதிகமள  

இல. 163, கிருலப்பமன வீதி, தபொல்ரஹன்தகொட,  தகொழும்பு 5இல் அமைந்துள்ள  

அரசொங்க தகவல் திமணக்களத்தின் அரசொங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பணம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகொள்ளலொம். 

 
 

இந்த ஹன்சொட் அறிக்மகமய www.parliament.lk எனும் இமணயத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும். 
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