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ප්රශ්නනවල  වාිකක ිළිතුරු 
 

පපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීපෙන් ඇසූ ප්රශ්නනය 
  

      උපකාරක පන්ති යළි ආරම්භ කිරීම 
 2019 උසස් ශපළ ප්රතිල  මත  ිශ ්විශ්යා ව ට සුන්න් වාවා නීමේශම් රමශද්ය 
 

විපද්ශ් ර වල  අතරෙංව සිටින ශ්රී ලාංක ක රමිකකයන් පගන්වා ගැීමෙ   
 කම්කරු අමාතයතුමමාශ  ප්රකා ය 
 

වරප්රසාාද    
 

 2020 ශ්සීම්වර් 01වන දින පාර්ලිශම්න්තුමශදදී කළ කථාව 
 

කල් තැබීපම් පයෝජනාව 
  රශේ පවතින අර්බු් ිශසදීම සාහා  පුනර්ජීවන වීඩසටහනක් 

අන්තර්ගත ප්රධාාන කුු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 
   Recommencement of Tuition Classes  
   Formula for Admission of Students to Universities Based on 2019 A/L Examination Results  
 
REPATRIATION OF STRANDED SRI LANKAN MIGRANT WORKERS:  
   Statement by Minister of Labour 

 
PRIVILEGE:  
   Speech Made on 01st December, 2020 in Parliament 
 
ADJOURNMENT MOTION: 
   Revival Programme to Resolve Prevailing Issues in the Country 

PRINCIPAL  CONTENTS 

வினாக்களுக்கு வாய்மூல விகடகள் 
 

தனி அறிவித்தல் மூல வினா: 

       தனியார் வகுப்புக்ககள மீள ஆரம்பித்தல் 

       2019 உயர் தரப் பாீட்கசப் தபறுபபறுகளின் அடிப்பகடயில் பல்ககலக்கைகங்களுக்கு மாணவர்ககள 

அனுமதிக்கும் முகறகம  

தவளிநாடுகளில் நிர்க்கதியாகியுள்ள இலங்ககத் ததாைிலாளர்ககளத் திருப்பியகைத்தல்:  

       ததாைில் அகமச்சாினது கூற்று 

சிறப்புாிகம:  

        2020  டிசம்பர் 01ஆம் திகதி பாராளுமன்றத்தில் ஆற்றிய உகர   

ஒத்திகவப்புப் பிபரரகண: 

        நாட்டில் நிலவும் தநருக்கடிகயத் தீர்ப்பதற்கான மறுமலர்ச்சித் திட்டம் 
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පූ.භා. 10.00  පාර්ලිපම්න්ුරව රැසාන විය.   

කථානායකුරො [ගු ෙහින්ද යාපා අපේවර්ධාන ෙහතා] 

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

சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண்புமிகு மஹிந்த யாப்பா அபபவர்தன] 

தகலகம வகித்தார்கள். 

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

ABEYWARDANA] in the Chair. 
 
 

ලිිළ පල්ඛනාදිය ිළිතගැන්වීෙ 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
ගු පජොන්සාන න් ප්රනාන්ු  ෙහතා මෙහාොර්ග අොතය සාහ 

ආණ්ඩු පාර්ශ්නවපේ ප්රධාාන සාංවිධාායකුරො  
(மாண்புமிகு ப ான்ஸ்டன் பர்னாந்து - தநடுஞ்சாகலகள் 

அகமச்சரும் அரசாங்கக் கட்சியின் முதற்பகாலாசானும்) 

(The Hon. Johnston  Fernando - Minister of Highways and 
Chief  Government Whip) 
නරු කථානායකතුමමනි, අග්රාමාතය  සහ ුද්්  අමාතය, 

බුද්ධ ාසන, ආනමික හා සංසක්ෘතික කටයුතුම අමාතය  සහ 

නානරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාතයතුමමා ශවුවශවන් මම පහත 

සාහන් වාර්තා ඉදිරිපත් කරමි. 

 
 

(i) රජශේ ගිණුම් පිළිවා කාරක සභාව පාර්ලිශම්න්තුමවට 
ඉදිරිපත් කරන  ් වාර්තාශද ුද්්  ශකොමිෂන් සභාව 
සම්වන්ධ කරුණු පිළිවා පාර්ලිශම්න්තුමශද සථ්ාවර 
නිශයෝන 119(4) ප්රකාරව නිරීක්ෂ  සහ නුව  ීූ 
ක්රියාමාර්න පිළිවා වාර්තාවස සහස 

(ii)  රජශේ ගිණුම් පිළිවා කාරක සභාව පාර්ලිශම්න්තුමවට 
ඉදිරිපත් කරන  ් වාර්තාශද ශ්රී  ංකා ප්රජාතාන්්රික 
සමාජවාදී ජනරජශේ ශරේෂධාධිකර ය (උපරිමාධිකර  
ිශනි ච්යකාරවරු - ශීර්ෂ 04) සම්වන්ධ කරුණු පිළිවා 
පාර්ලිශම්න්තුමශද සථ්ාවර නිශයෝන 119(4) ප්රකාරව 
නිරීක්ෂ  සහ නුව  ීූ ක්රියාමාර්න පිළිවා වාර්තාව. 

 

ශමම වාර්තා රජශේ ගිණුම් පිළිවා කාරක සභාව ශවත ශයොුද 

කළ යුතුමයීයි මම ශයෝජනා කරමි.   
 

ප්රශ්නනය විෙසාන ලදින්  සාභා සාම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to.  

1978 අංක 16 ්රන ිශ ්විශ්යා  පනශත් 20(4)(ආ) වනන්තිය යටශත් 

නම්පහ ිශරමාර්චි  ආයුර්ශද් ිශ්යායතනශේ අධයක්ෂ ශවුවවට 2020 

සීප්තීම්වර් 13 දින සුට ව පීවීත්ශවන පරිදි නිසු ව ධරයා ශ ස   ශජයෂ්ධ 

මහාචාර්ය ජනිතා අශේිශරම ලියනශ  මහත්මිය පත් කිරීම සම්වන්ධශයන් 

අධයාපන අමාතයවරයා ිශසුන් සා්න  ුවව, 2020 සීප්තීම්වර් 16 දිනීති අංක 

2193/23 ්රන අති ිශශ ේෂ නීසේ පත්රශේ පළ කරන  ් නියමය.- [නරු 

(මහාචාර්ය) ජී.එ් . පීරිස් මහතා]   

 
සාභාපම්සාය ෙත තිබිය යුුරයයි නිපයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 

ගු ලක්ෂනෙන් ක රිඇල්ල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

නරු කථානායකතුමමනි, ඔවතුමමාශ  අවසරය ඇතිව මම 

ප්ර ්නයක් අහනවා. නරු ඇමතිතුමමනි,  ඔවතුමමා එම ආයතනයට 

නිසු ව ධාරිශයක් පත් කර ා් තිශවන්ශන්? 
 

ගු පජොන්සාන න් ප්රනාන්ු  ෙහතා   
(மாண்புமிகு ப ான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

නරු මන්ත්රීතුමමා, ශම් Papers present කරන ශද ාව. 
 

ගු ලක්ෂනෙන් ක රිඇල්ල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I know it. 
 

ගු මෙහාචාර්ය  ජී. එල්. පීරිසාන ෙහතා මඅධායාපන 

අොතයුරො  
(மாண்புமிகு (பபராசிாியர்)   ீ.எல். பீாிஸ் - கல்வி அகமச்சர்) 

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

එම ආයතනශේ නිසු ව ධාරියා පත්කිරීම සම්වන්ධශයන් 

අධයාපන අමාතයවරයා ිශසුන් සා්න  ් නීසේ පත්රයක් තමයි   

ඉදි  ිරිපත් කශළේ.  
 

ගු ලක්ෂනෙන් ක රිඇල්ල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

නරු කථානායකතුමමනි, මට ්ීනනන්න ඕනෑ  , නිසු 

ව ධාරියා පත්කිරීමක්් කිය ායි. 
 

ගු මෙහාචාර්ය  ජී.එල්. පීරිසාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு (பபராசிாியர்)  ீ.எல். பீாிஸ்)  

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

ඔද.  
 

ගු ලක්ෂනෙන් ක රිඇල්ල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

නරු ඇමතිතුමමනි, නිසු ව ධාරින් ශම් ිශධියට පත් කළාම 

ිශ ්විශ්යා යක් ක්රියාත්මක ශවන්ශන් ශකොශහොම්? පිට අය ශන්, 

පත් කරන්ශන්.  
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
නරු මන්ත්රීතුමමා, කරු ාකර ඔවතුමමා   කාර ය ශවනම 

ිශවා්යකදී මතුම කරන්න. ශම් ශව ාශද    නීන කථා කරන්න 

එපා. 
 

මීළඟට නරු අධිකර  ඇමතිතුමමා. 
 
 2019 වර්ෂය සාහා ජාතික  කාවද්ධතා, රාජය භාෂා, සමාජ ප්රනති සහ 

හින්ුව ආනමික කටයුතුම අමාතයාං ශේ වාර් කක කාර්ය සාධන වාර්තාව.- 

[අධිකර  අමාතයතුමමා ශවුවවට නරු ශජොන්ස්ටන් ප්රනාන්ුව මහතා]  
 
සාභාපම්සාය ෙත තිබිය යුුරයයි නිපයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

ගු ලක්ෂනෙන් ක රිඇල්ල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

නරු කථානායකතුමමනි,-  [වාධා කිරීමක්] 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නරු මන්ත්රීතුමමනි, ේශේත් හර්ෂ ් සු් වා මන්ත්රීතුමමා ශචෝ්නා 

කළා, කා ය කළමනාකර ය කරන්ශන් නීහී කිය ා.  ඔවතුමමා 

  කාර ය සම්වන්ධශයන් ශවනම ිශවා්යක් ඉ්  න්න.  

 
ගු ලක්ෂනෙන් ක රිඇල්ල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මම පීය න න් කථා කරන්ශන් නීහී, නරු 

කථානායකතුමමනි. මම අහන්ශන් වචන ්හශේ, පහශළොශද ප්ර ්න. 
 
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ඔවතුමමා   කාර ය  ්ීන් ඇහුවා ශන්.  

 
ගු ලක්ෂනෙන් ක රිඇල්ල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔවතුමමා ිශනාඩි 15ක් ශ්නවා වාි ක ප්ර ්නයකට.  කට මම 

ශමොනවා කරන්න්?  

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
මීට පස්ශසේ මම   වීරැද්් නිවීරදි කර නන්නම්. 

 
ගු ලක්ෂනෙන් ක රිඇල්ල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මම ිශනාඩි 15ක් කථා කරන්ශන් නීහී. මම ඇහුශද නිසු 

ව ධරයා පත් කළා් කිය ා.  

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 කට පිළිතුමරක් ුවන්නා. ඉවරයි.  ශක් වර්ක් තිශවනවා නම් 

ඔවතුමමා ශවනම ිශවා්යක් ඉ්  න්න. 

 
 
 

පපත්සාම් 
மனுக்கள் 
PETITIONS 

 
ගු එසාන.එම්. චන්ද්රපසානන ෙහතා මඉඩම් අොතයුරො  
(மாண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரபசன - காணி அகமச்சர்) 

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

නරු කථානායකතුමමනි, මම එප්පාව , ඉහළ හ් මි්  ෑව, 

අධිරාණිනම, අංක 185/1   ්රන ස්ථානශයහි පදිංි  ටී.එම්. 

ිශශේරත්න වණ්ඩාර මහතාශනන්  ීබුණු ශපත්සමක් පිළිනන්වමි.  

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නරු ්යාසුරි ජයශසේකර මහතා - [සභා නර්භය තුමළ නීත.] 

 
ගු  ඩී.වී. චානක ෙහතා මගුවන් පසානවා හා අපනයන කලාප 

සාංවර්ධාන රාජය අොතයුරො   
(மாண்புமிகு டி.வி.சானக - விமானச் பசகவகள் மற்றும் 

ஏற்றுமதி வலயங்கள் அபிவிருத்தி இரா ாங்க அகமச்சர்)  

(The Hon. D.V. Chanaka - State Minister of Aviation and 
Export Zones Development) 

නරු කථානායකතුමමනි, මම පහත සාහන් ශපත්සම් ශ්ක 

පිළිනන්වමි. 

(1) තංන්  , ඇන්නපිටිය පාර, අංක 66/1, ්රන සථ්ානශයහි 
පදිංි   .ජී.පී. ඉන්ද්රශද්ව මහතාශනන්  ීබුණු ශපත්සමස සහ 

(2)  අම්ව න්ශතොට, ි ත්රාන , අංක 83/1 ්රන සථ්ානශයහි 
පදිංි  බී.ශක්.පී. ඉද්්ම් ශනොඩ මහතාශනන්  ීබුණු 
ශපත්සම.  

 

ගු දිලිප් පවදආරච්ික ෙහතා  
(மாண்புமிகு திலிப் தவதஆரச்சி) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
නරු කථානායකතුමමනි, මම නීටමාන්න, නීටමාන්න 

නී ශඟනහිර, ශනොඩකඳ රශහේන යන ලිපිනශයහි පදිංි  ේ.එ් . . 

ශප්රේමා නාලිමේ මහත්මියශනන්  ීබුණු ශපත්සමක් පිළිනන්වමි. 

 
ගු ශ්ාන්ත බණ්ඩාර ෙහතා 
(மாண்புமிகு சாந்த பண்டார) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

නරු කථානායකතුමමනි, මම ව්ාකඩ, ව්ාව, "නරසුංහ නිවස" 

යන ලිපිනශයහි පදිංි  ධම්මිකා කුමාරි රත්නායක මහත්මියශනන් 

 ීබුණු ශපත්සමක් පිළිනන්වමි. 

 
ගු කුලසිංහම් තිලීපන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு குலசிங்கம் திலீபன்)  

(The Hon. Kulasingam Dhileeban)  
தகௌரவ சபாநாயகர் அவர்கபள, வவுனியா, தாண்டிக் 

குளம், இல. 215/25A  என்னும் விலாசத்தில் வசிக்கும்  திரு. ஈ. 

பயாகரா ா என்பவாிடமிருந்து கிகடக்கப்தபற்ற   மனுகவ 

நான்  சமர்ப்பிக்கின்பறன்.   

 

ගු සාම්පත් අුරපකෝරල ෙහතා 
(மாண்புமிகு சம்பத் அதுபகாரல)  

(The Hon. Sampath Athukorala) 

නරු කථානායකතුමමනි, මම පහත සාහන් ශපත්සම් ශ්ක 

පිළිනන්වමි. 

(1) ත් නසව් , මානම්පිට, කළුශකොත යන ලිපිනශයහි පදිංි  
එම්.ශක්. ශී ා රංජනි ිශරමසුංහ මහත්මියශනන්  ීබුණු 
ශපත්සමස සහ 

(2) නවාන , අගුළුන්   යන ලිපිනශයහි පදිංි  ශරෝහිත කුමාර 
 ලියනශ  මහතාශනන්  ීබුණු ශපත්සම. 

(2)   

ඉදිරිපත් කරන ලද පපත්සාම්  ෙහජන පපත්සාම් ිළිතබඳ කාරක 
සාභාව  පැවරිය යුුර යයි නිපයෝග කරන  ලදී. 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மனுக்ககளப் தபாதுமனுக் குழுவுக்குச் சாட்டக் 

கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 
Petitions. 
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ප්රශ්නනවල  වාිකක ිළිතුරු 
வினாக்களுக்கு வாய்மூல விகடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ්න අංක 1 -25/2020- (1), නරු ශහේෂා ිශතානශ  

මන්ත්රීතුමමා. 

 

ගු පහනෂා විතානපේ ෙහතා 
(மாண்புமிகு பஹசா விதானபக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

නරු කථානායකතුමමනි, මා එම ප්ර ්නය අහනවා. 

 

ගු පජොන්සාන න් ප්රනාන්ු  ෙහතා   
(மாண்புமிகு ப ான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

නරු කථානායකතුමමනි, ප්රවාහන අමාතයතුමමා ශවුවශවන් මා 

එම ප්ර ්නයට පිළිතුමරු  වා දීම සාහා සති ශ්කක කා යක් ඉ්  ා 

සුටිනවා. 

 
ප්රශ්නනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිපත් ක ීමෙ  නිපයෝග කරන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 
 

 විපද්ශ් දූත ෙණ්ඩලවල පසානවපේ නියුුර වාණිජ 

නිලධාාරින්  විසානතර 
இலங்ககத் தூதுக் குழுக்களில் பசகவயாற்றிய 

வணிக உத்திபயாகத்தர்கள்: விபரம்  
COMMERCIAL OFFICERS EMPLOYED AT SRI LANKAN 

MISSIONS: DETAILS 

 
134/2020 

2 . ගු චමිකන්ද වි පේසිරි ෙහතා 
 (மாண்புமிகு சமிந்த விப சிறி)  

 (The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ශවළා අමාතයතුමමාශනන් ඇූ  ප්ර න්ය - (1): 

(අ) (i) ශ්රී  ංකාශද ිශශද් නත රාජය ූතත මණ්ඩ ව  
ශසේවශේ නියුතුම වාණිජ ශ්පාර්තශම්න්තුමශද 
ශසේවකයන් සංඛ්යාව ශකොපම ්ස 

 (ii) එම එක් එක් නි ධාරියාශ  නම, තනතුමරු නාමය, 
ශසේවශේ නියුතුම ූතත මණ්ඩ ශේ නම සහ 
රැකියාශද වනකීම් ශවන් ශවන් ව ශයන් සාහන් 
කරන්ශන්්ස 

 (iii) එම නි ධාරින්ශනන් ශ්රී  ංකාවට සුුවවන ශසේවය 
නීන අමාතයාං ය තෘප්තිමත්් වන්ශන්්ස 

 (iv) ශ්රී  ංකාශද ආර්ක ක සංවර්ධනයට එම 
නි ධාරින්ශනන් ඉහළ ්ායකත්වයක්  වා නීමේම 
සාහා අමාතයාං ය සතුම වීඩ පිළිශවළ කවශර්්ස 

 යන්න එතුමමා ශමම සභාවට ්න්වන්ශන්්?  

(ආ)    ශනොඑශසේ නම්,   මන්්?   

 

 வர்த்தக அகமச்சகரக் பகட்ட வினா: 

( அ) (i) இலங்கக தவளிநாட்டு தூதுக் குழுக்களில் 

பசகவயாற்றும் வணிக திகணக்களத்தின் 

ஊைியர்களின் எண்ணிக்கக யாததன்கதயும், 

 (ii) பமற்படி ஒவ்தவாரு ஊைியர்களினதும் தபயர், 

பதவிப் தபயர், பசகவயில் ஈடுபட்டுள்ள தூதுக் 

குழுவின் தபயர் மற்றும் பதவியின் தபாறுப்புக் 

ககளத் தனித்தனிபய குறிப்பிடுவாரா 

என்பகதயும்; 

 (iii) பமற்படி உத்திபயாகத்தர்களினால் இலங்ககக்கு 

ஆற்றப்படும் பசகவ ததாடர்பாக  அகமச்சு 

திருப்தியகடகின்றதா என்பகதயும்; 

 (iv) இலங்ககயின் தபாருளாதார அபிவிருத்திக்கு 

பமற்படி உத்திபயாகத்தர்களிடமிருந்து கூடுத 

லான பங்களிப்பிகனப் தபற்றுக் தகாள்வதற் 

கான அகமச்சின் பவகலத்திட்டம் யாததன் 

பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்பறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Trade: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the number of employees of the 
Department of Commerce who work at the 
Sri Lankan Foreign Diplomatic Missions 
abroad;  

 (ii) whether he state separately, the name of 
each officer, designation, the name of the 
Foreign Mission and the responsibilities of 
employment;  

 (iii) whether the Ministry is satisfied with the 
services rendered by aforesaid officers to 
Sri Lanka; and 

 (iv) the programme of the Ministry in order to 
get the maximum contribution from 
aforesaid officers for the economical 
development of Sri Lanka? 

(b) If not why? 

 
ගු මආචාර්ය  බන්ු ල ගුණවර්ධාන ෙහතා මපවපෙඳ 

අොතයුරො  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன - வர்த்தக 

அகமச்சர்) 

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

නරු කථානායකතුමමනි, එම ප්ර ්නයට පිළිතුමර ශමශසේයි. 

(අ) (i) ූතත මණ්ඩ  27ක වාණිජ නි ධාරින් 
තිසශ්්ශ්ශනකු ශසේව ශේ නිරත ශවති. 

 (ii) වාණිජ නි ධාරින්ශ  නම්  ීයිසත්ුමව, ඔවුන්ශ  
තනතුමරු හා ූතත මණ්ඩ ව  නම් ඇුදණුම 01හි  
ිශසත්රාත්මකව ්ක්වා ඇත.  

  අ්ාළ ූතත මණ්ඩ  ප්රධානින් ිශසුන් වාණිජ 
නි ධාරින්ට පවරා ඇති වනකීම් ශවන් ශවන් 
ව ශයන් ඇුදණුම 02හි ්ක්වා ඇත. 

 ඇුදණුම 01 සහ 02  සාභාගත* කරමි. 
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————————— 
*  පුසානතකාලපේ තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

 

 (iii) ඔද. 

 (iv) *  රශේ සව්ාධීනත්වය ආරක්ෂා කරමින්  අන් 
 රටව්  හා සම මිතුමරු සවාතා  පවත්වා 
 නීමේම. 

  * ශමශතක් ඇති කරශනන ඇති ද්ිශ පාර් ව්ීය 
 ගිිශන්ම්  නීවත  සමාශ ෝචනයට  ක්ශකොට  
 රටට අහිතකර  ශකොන්ශද්සු  සම්වන්ධශයන් 
 නීවත  ස කා වීලීම  හා ගිිශන්ම්ව ට 
 එළඹීශම්දී  ශද්ශීය  ආර්ක කයට  හානිකර  
 ශනොවන  පන්බිමක් සකස ්කිරීම. 

  * ිශශද්  ූතත මණ්ඩ  ශතෝරා නීමේශම්දී  රශේ 
 ිශශද්ශීය ප්රතිපත්තියට අුවූල  
 ජනාධිපතිවරයාශ  වයවසථ්ාපිත  කාර්ය ඉු 
 කිරීමට  ්ායක වන නිර් ායක   අුවව 
 කටයුතුම  කිරීම හා ූතත  මණ්ඩ  මඟින් 
 අශප්ක් කත අරුදණු  ඉුවීම පිළිවා  අඛ්ණ්ඩ  
 ඇනයීමට  ක් කිරීම. 

  * ිශශද්  අමාතයාං ය ිශසුන්  අපශ  ිශශද්  
 ූතත මණ්ඩ  මඟින් ක්රියාවට  නංවන  ්  සහ  
 අධීක්ෂ ය කරුව  වන "ආර්ක ක  රාජය 
 තාන්්රික වීඩ පිළිවශළහි" අරුදණු  
 සාක්ෂාත් කර නීමේශම්  ප්රධාන  කාර්යභාරය  
 සුුව  කරුව  වන්ශන් ශමම වාණිජ  
 නි ධාරින්ය. 

  * එක් එක් ූතත මණ්ඩ ශේ  වාණිජ  අං ය  
 සාහා කාර්යය  සාධන ්ර් ක - Key 
 Performance Indicators - ඇතුමළත් ශවශළා,  
 ආශයෝජන සහ සංචාරක  කටයුතුම සාහා  
 ශවනම ඉ ක්ක අමාතයාං ය  ිශසුන් සකස ්
 කර ඇත. 

  * අ්ාළ ූතත මණ්ඩ  ප්රධාමේන්ට  අමතරව  
 වාණිජ අධයක්ෂ  ජනරා් වරයා  ිශසුන් ් 
 වාණිජ  නි ධාරින්ශ   කාර්ය  සාධනය  
 නිරන්තරශයන්  අධීක්ෂ ය කරුව  ීශේ. 

  * 2020 ශ්සීම්වර්  30 සහ 31 යන ශ්දින තුමළ 
 වාණිජ නි ධාරින් සමඟ  ශවන ශවනම 
 අතථය  රැසව්ීම්  - virtual meetings -  
 පවත්වා,  ඔවුන්ශ  කාර්ය සාධනය 
 තවුවරටත්  වීඩි කරන   ශමන්  උපශ්ස ් වා 
 දීමට කටයුතුම කිරීම. 

(ආ) පීන ශනොනඟී. 

 

ගු චමිකන්ද වි පේසිරි ෙහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விப சிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ශවොශහොම ස්තුමතියි, නරු ඇමතිතුමමනි. 

මශ  අතුමරු ප්ර ්නය අහන්න කලින් කාර යක් අහන්න 

තිශවනවා. මම ්ීක්කා පුවත් පතක තිබු ා, ඔවතුමමා ්ීඩි 

කනස්ස් ශ න් ශම් ආයතනශේ - 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නරු චමින්් ිශශේසුරි මන්ත්රීතුමමනි, අතුමරු ප්ර ්නයකට ශ්න්ශන් 

ිශනාඩි ශ්කයි.   කා ය තුමළ අහන්න. 

ගු චමිකන්ද වි පේසිරි ෙහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விப சிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

පත්තරව  තිබු ා, ශම් ආයතනය ඇමතිතුමමාශනන් අයින් 

කළා කිය ා. නරු ඇමතිතුමමනි,   අයින් කිරීම තුමළ ඔවතුමමාම 

අහ ා තිශවනවා, "මම න්ුවන් නීද්්, මම ්ක්ෂ නීද්්?" කිය ා. 

එශහම තිබියදී ඔවතුමමා ශම් ප්ර න්යට පිළිතුමරු ුවන්නා්, ශවනත් 

ශකනකුට අයත් ප්ර ්නයකට පිළිතුමරු ුවන්නා්? ශමොක්, අ්ාළ 

ඇමතිවරයාශනන් තමයි මම  අ්ාළ අතුමරු ප්ර ්න අහන්න ඕනෑ.   

නිසා මට අතුමරු ප්ර ්න අහන්න ්ීන නන්න ඕනෑ, ඔවතුමමා යටශත්් 

තවම ශම් ආයතනය තිශවන්ශන් කියන එක. ඔවතුමමාශ  පුවත් 

පත් නිශද්නය මම කිශයදවා.  

 

ගු මආචාර්ය  බන්ු ල ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

නරු කථානායකතුමමනි, එතුමමා මාධය සාහා වන ප්රකා යක් 

තමයි කරන්ශන්. මම කනස්ස්   පළ කශළේ අශප් පාර්ලිශම්න්තුමව 

නීන. 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නරු අමාතයවරුන්ශනන් මම ඉ්  ා සුටින්ශන් ශකටිශයන් 

උත්තර ශ්න්න කිය යි. "ඔද" ශහෝ "නීහී"   කිය ා කියන්න.   

ඇති. 

 

ගු මආචාර්ය  බන්ු ල ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

නරු කථානායකතුමමනි, එතුමමා ිශ ා  ිශස්තරයක් කිදවාම, 

 කට "ඔද" ශහෝ "නීහී" කිය ා හරි යන්ශන් නීහී. එතශකොට, 

 වා mediaව  ගිහි්  ා ඇමතිවරුන්ට ශවන්න තිශවන ටික 

ශවනවා.  නරු මන්ත්රීතුමමනි, පාර්ලිශම්න්තුමවට ුද්්  පිළිවාව 

පීවශරන වන කීම නිසු ශ ස ඉෂ්ට කිරීමට ශනොහීකි වීම, 

පාර්ලිශම්න්තුමශද ව ත  ශවනත් අය උුවරා ශනන තිබීම නීනයි 

මශ  කනස්ස්   පළ කශළේ.  ක ශත්රුම් නන්න. ශමහිදී අතිනරු 

ජනාධිපතිතුමමා ිශසුන් ිශශද්  අමාතයාං ය යටතට ුදලින් නීසේ 

කර තිබුණු වාණිජ ශ්පාර්තශම්න්තුමව, සාම්ප්ර්ායික ශ ස පීවතිය 

යුතුම ශවශළා අමාතයාං ය යටතට පවරා දී තිශවනවා.   අුවව,  

ිශශද්  අමාතයාං යත්, ශවශළා අමාතයාං යත් ශවොශහොම ශහොා 

අන්තර් සම්වන්ධතාවකින් හා අවශවෝධයකින් ශම් රශේ අපනයන 

ප්රවර්ධනය සාහා අව ය  වීඩ පිළිශවළ  ක්රියාත්මක කරනවා.  

 

ගු චමිකන්ද වි පේසිරි ෙහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விப சிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

  උත්තරශයන් ශත්ශරනවා,   ආයතනය ඔවතුමමාශනන් අයින් 

කර ා කිය ා. නරු  ඇමතිතුමමනි, ිශසුවන ආණ්ඩුරම වයවස්ථා 

සංශ ෝධනයට අත උස්සපු නීති නිසා මම සතුමු ශවනවා. 

පාර්ලිශම්න්තුම ව ය පිළිවාව ඔවතුමමා කථා කළා. මශ  අතුමරු 

ප්ර ්නය ශකටිශයන් අහනවා. මට ්ීශනනවා අ් නරු 

කථානායකතුමමා ඉතා සීර ශව ා තිශවන වව. 

අශප් වාශ  රටකට ශම් ශසේවය ඉතා වී්නත්. නුදත්, තනතුමරු 

සාහා පත් කිරීශම්දී ිශිශධ වාධා, ිශිශධ අඩුලුහුඬුකම් ඇති ශවනවා. 

ඕනෑම ආණ්ඩුවක ශද් පා න හිතත ක කණ්ඩායම් නිසා තමයි 

ිශශද්  රටව්  සමඟ වීඳීම්,   සංවර්ධනය,   දියුණුව,   එකතුමව 

අශප් රටට ශ න්න වීරිශව ා තිශවන්ශන්. නරු ඇමතිතුමමනි, 

ිශශ ේෂශයන්ම ඔවතුමමාට අයිති ශනොවු ත්, ඔවතුමමාට තිශවන 

සම්වන්ධකම් නිසා, ිශශද්  ඇමතිතුමමාත් එක්ක සම්වන්ධශව ා 

503 504 

[නරු  (ආචාර්ය) වන්ුව  ගු වර්ධන මහතා] 
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ශම් රශේ ල ්ායිතාව වීඩි කර නන්න පුළුවන්. ශම් වන ිශට 

ඔවතුමමන් ාශ  ආණ්ඩුවට ශම් අර්බු්ශයන් ශනොඩ එන්න පුළුවන් 

නි ධාරින් යව ා තිශවනවා් කියන එකයි මම අහන්ශන්. එශහම 

නීත්නම් ශද් පා නය කරපු කණ්ඩායම්් යව ා තිශවන්ශන්? 

ශමොක්, ිශයතුමන් පිරිසක් ඔවතුමමන් ාට ිශ ා  හයියක් ුවන්නාශන්. 

  ිශයතුමන්් යව ා තිශවන්ශන්? එශහම නීත්නම් ිශයතුමන් ශනොවන 

ශද් පා නය කරන කණ්ඩායම්් නීවතත් ිශශද්  ශසේවයට  යව ා 

තිශවන්ශන්? 

 

ගු මආචාර්ය  බන්ු ල ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

සම්පූර් ශයන්ම එශහම ශනොශවයි. සාම්ප්ර්ායිකව වාණිජ 

අධයක්ෂ තනතුමර සාහා ශද් පා න ව ශයන් එකම පත්වීමක්වත් 

ශ්න්ශන් නීහී. වාණිජ ශ්පාර්තශම්න්තුමව ිශසුන් එම 

ශ්පාර්තශම්න්තුමශද නි ධාරින්ම තමයි ිශශද්  තානාපති 

කාර්යා ව  ූතත මණ්ඩ  නි ධාරින් ව ශයන් පත් කර යවන්ශන්. 

උසස්වීම් කාර්ය පටිපාටිය යනාදී සුය්   සුද්ධ ශවන්ශන් රජශේ 

ශ්පාර්තශම්න්තුමවක පීවශතන රමය අුවවයි. එශහම නීතුමව කිසුුව 

ශද් පා න මීදිහත් වීමක් සුද්ධ ශවන්ශන් නීහී. 

 

ගු චමිකන්ද වි පේසිරි ෙහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விப சிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

නරු කථානායකතුමමනි, මශ  ශ්වීනි අතුමරු ප්ර ්නය නරු 

ශහේෂා ිශතානශ  මන්ත්රීතුමමා අහනවා. 

 

ගු පහනෂා විතානපේ ෙහතා 
(மாண்புமிகு பஹசா விதானபக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

නරු කථානායකතුමමනි, මම ශ්වන අතුමරු ප්ර ්නය අහනවා.  

නරු වන්ුව  ගු වර්ධන ඇමතිතුමමාශනන් ්ීනනත යුතුම 

කරු ක් තිශවනවා. ිශශද්  ශසේවාශද ූතත මණ්ඩ  සාහා පත් 

කිරීම් කරද්දී ඉතිහාසශේ ශනොඩක් වීරැදි සුුවශව ා තිශවනවා. 

ිශශ ේෂශයන්ම ශකොමසාරිස්වරු පත් කරද්දී, ඉතිහාසශේදී -අශප් 

ආණ්ඩුව කා ශේ - අශප් රශේ land sale කරන ුද් ාලි ා පවා 

මහ ශකොමසාරිස්වරු ිශධියට පත් කර යීදවා. එවීනි පුද්න යන් 

යව ා අශප් රට ව ාශපොශරොත්තුම ශවන අරුද  කරා රැශනන 

යන්න වීහී. මම ඔවතුමමාශනන් අහන්ශන්, අපි ශම් කථා කරන 

ිශෂයය පථය තුමළ සුටින නි ධාරියා අඩුම තරමින් ශමොකක්් 

කරන්ශන් කියන කාර ාව - චීනය වාශ  රටක සුටින නි ධාරියා 

අති ය වී්නත් වනවා  -  පිළිවාව, ප්රනතිය පිළිවාව මාසුකව ශහෝ 

තත්රමාසුකව  ඇනයීමකට  ක් කළ යුතුමයි. එශහම නීතිනම්, 

ආපන් අලුත් නි ධාරියකු යවනතුමරුම    වීඩ එක තීන 

හිරශවනවා් කියන එක අහන්න. ශමොක්, මම කියපු  ' ෑන්ඩ් 

ශසේ්  ුද් ාලි ා' යව ා සුුව වුණු  ශද් අපි ්ීක්කාශන්. 

 

ගු මආචාර්ය  බන්ු ල ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

නරු කථානායකතුමමනි, ශමම ප්ර ්නය කිසුශසේත් මශ  

අමාතයාං යට අ්ාළ නීහී. ශමොක්, ිශශද්  තානාපතිවරුන් පත් 

කිරීම ිශශද්  කටයුතුම අමාතයාං ශේ කාර්යභාරයක්. මම කලිුවත් 

සාහන් කළා, අශප් අමාතයාං ය යටශත් වාණිජ අධයක්ෂවරයා 

ශහෝ වාණිජ නි ධාරින් ශද් පා න ව ශයන් පත්වීම් කර නීති 

වව. ඔවුන් ශ්පාර්තශම්න්තුමශද රාජකාරිමය කටයුත්තක් 

කරන්ශන්. සෑම මසකට වාරයක් virtual meeting එකක් ශහෝ 

තිය ා අපි   අය අතර අන්තර් සම්වන්ධතා පවත්වාශනන යනවා. 

සෑම මසකට වාරයක්ම කරපු කාර්යභාරය පිළිවාව වාර්තාවක් 

 වා නන්න කටයුතුම ශයෝා තිශවනවා.  

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 ප්ර ්න අංක 3 -171/2020- (1), නරු එස්.එම්. මරික්කාර් 

මහතා. 
 

ගු එසාන.එම්. ෙරික්කාර් ෙහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

නරු කථානායකතුමමනි, මා එම ප්ර ්නය අහනවා. 
 

ගු පජොන්සාන න් ප්රනාන්ු  ෙහතා   
(மாண்புமிகு ப ான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

නරු කථානායකතුමමනි, එම ප්ර ්නයට පිළිතුමරු දීම සාහා සති 

ශ්කක කා යක් මා ඉ්  ා සුටිනවා. 
 

ප්රශ්නනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිපත් ක ීමෙ  නිපයෝග කරන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப் 

பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 
 

විශ්නවවිදයාල විදයායතන  පහකමකම් සාැපමෙ 
பல்ககலக்கைகக் கல்லூாிகள்: வசதிககள வைங்குதல் 
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4. ගු බුද්ධික පතිරණ ෙහතා 

(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
අධයාපන අමාතයතුමමාශනන් ඇූ  ප්ර ්නය - (1): 

(අ) (i) 2008 අංක 31 ්රන වෘත්තීය තාක්ෂ  ිශ ව්ිශ්යා  
පනත අුවව ිශ ව්ිශ්යා  ිශ්යායතන, උපාධි 
පිරිනමන ආයතන වවට පිළිශනන ඇති වවත්ස 

 (ii) එශහත් ්ීනට ශමම ආයතන ිශසුන් උපාධිය 
ශවුවවට උසස ්ඩිප්ශ ෝමාවක් පම ක්  වාශ්න 
වසර තුමනක පාධමා ා පවත්වන වවත්ස 

 (iii) උපාධි පාධමා ා පීවීත්වීම සාහා අව ය ශද් න 
 ා ා, පුසත්කා , කක කාචාර්යවරුන් හා ශවනත් 
පහන්කම් ශමම ආයතනව  ශනොමීති වවත්ස  

 (iv) ශම් ශහේතුමශවන් අධයාපන කටයුතුම සුුවකර අවසන් 
වූ හා ්ීනට අධයාපන කටයුතුමව  නිරත වන 
සුන්න්ශ  අනානතය අිශනි ි් ත වී ඇති වවත්ස  

 එතුමමා ්න්ශන්්? 

(ආ) (i) ඉහත නීටලු කඩිනමින් ිශසඳීමට කටයුතුම 
කරන්ශන්්ස 

 (ii) එශසේ නම්,   සාහා වීය කිරීමට අශප්ක්ෂිත ුද්  
ශකොපම ්ස 

 (iii) එම නීටලු ිශසඳීමට අශප්ක් කත කා  වකවාුව 
කවශර්්ස  

 යන්න එතුමමා  ශමම සභාවට ්න්වන්ශන්්? 

(ඇ) ශනොඑශසේ නම්,   මන්්?  
 

  கல்வி அகமச்சகரக் பகட்ட வினா: 

( அ) (i) 2008 ஆம் ஆண்டின் 31 ஆம் இலக்க, வாழ்க் 

ககத்ததாைில்சார் ததாைில்நுட்பவியல் 

பல்ககலக்கைக சட்டத்திற்ககமவாக பல்ககலக் 

கைகக் கல்லூாிகள் பட்டம் வைங்கும் நிறுவனங் 

களாக ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டுள்ளன என்ப 

கதயும்; 
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 (ii) தற்பபாது இந்நிறுவனங்களினால் பட்டத்திற்குப் 

பதிலாக உயர் டிப்பளாமா மட்டும் வைங்கப்படும் 

மூன்று வருடகால கற்ககதநறிகள் நடாத்தப் 

படுகின்றன என்பகதயும்; 

 (iii) பட்டப் படிப்பு கற்ககதநறிககள நடாத்து 

வதற்குத் பதகவயான விாிவுகர மண்டபங்கள், 

நூலகங்கள், விாிவுகரயாளர்கள் உட்பட ஏகனய 

வசதிகள் இந்நிறுவனங்களில் இல்கலதயன் 

பகதயும்; 

 (iv) இதன் காரணமாக கல்வி நடவடிக்ககககள 

நிகறவுதசய்துள்ள மற்றும் தற்பபாது கல்வி 

நடவடிக்கககளில் ஈடுபட்டுள்ள மாணவர்களது 

எதிர்காலம் பகள்விக்குறியாக அகமந்துள்ள 

ததன்பகதயும்; 
அவர் அறிவாரா? 

( ஆ) (i) பமற்படி பிரச்சிகனககள துாிதமாகத் தீர்ப்ப 

தற்கு நடவடிக்கக பமற்தகாள்ளப்படுமா 

என்பகதயும்; 

 (ii) ஆதமனில், அது ததாடர்பில் தசலவிட எதிர் 

பார்க்கும் பணத்ததாகக எவ்வள தவன்பகதயும்; 

 (iii) பமற்படி பிரச்சிகனககளத் தீர்ப்பதற்கு எதிர்பார் 

க்கப்படும் காலப்பகுதி யாததன்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 
 

( இ) இன்பறல், ஏன்? 
 
 
 

asked the Minister of Education: 
 

(a) Is he aware that - 

 (i) University Colleges have been recognized 
as degree-awarding institutions under the 
University of Vocational Technology Act, 
No. 31 of 2008; 

 (ii) nevertheless, three-year courses that award 
only a higher diploma instead of a degree 
are conducted by these institutions at 
present; 

 (iii) these institutions lack lecture halls, libraries, 
lecturers and other facilities required to 
conduct degree courses; and 

 (iv) the future of the current students and those 
who completed their education at these 
institutions is uncertain as a result? 

 

(b) Will he inform this House- 

 (i) whether action will be taken to address the 
said issues speedily; 

 (ii) if so, the amount expected to be spent in 
that regard; and 

 (iii) the expected time frame for addressing 
those issues? 

(c) If not, why? 

ගු මෙහාචාර්ය  ජී.එල්. පීරිසාන ෙහතා  
(மாண்புமிகு (பபராசிாியர்)   ீ.எல். பீாிஸ் ) 

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

නරු කථානායකතුමමනි, නරු සීතා අරශෙශපොළ රාජය 

අමාතයතුමමිය එම ප්ර ්නයට පිළිතුමර  වා ශ්නවා. 

 
 

ගු මවවදය  ීතතා අරපපපපොෙ ෙහත්මිකය මනිපුණතා 

සාංවර්ධාන  වෘත්තීය අධායාපන  පර්පේෂණ හා නව නිපැයුම් 

රාජය අොතයුරමිකය    
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) (திருமதி) சீதா அரம்பபதபால 

- திறன்கள் அபிவிருத்தி, ததாைில் கல்வி, ஆராய்ச்சி மற்றும் 

புத்தாக்க இரா ாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. (Dr. ) (Mrs.) Seetha Arambepola - State Minister 
of Skills Development, Vocational Education, Research and 
Innovation) 
නරු කථානායකතුමමනි, එම ප්ර ්නයට පිළිතුමර ශමශසේය: 

(අ) (i) නීත. 

  ිශ ව්ිශ්යා  ිශ්යායතන පිහිුවා ඇත්ශත්, 2014 
අංක 01 ්රන වෘත්තීය තාක්ෂ  ිශ ව්ිශ්යා  
ිශ්යායතන නියමාවලිය යටශත් 2014.10.01 දින 
සුට ව පීවීත්ශවන පරිදිය. 

  එහි අංක 4(අ) යටශත් ිශ ව්ිශ්යා ය ිශසුන් අුවමත 
කරුව  වන අයුරින්, ජාතික වෘත්තීය න්ුවන්කම් 5, 
6 හා 7 මේටශම් පාධමා ා සහ   සමාන 
මේටම්ව  ශවනත් තාක්ෂ ශදදී පාධමා ා 
ශමශහයවීම සාහා ව ය තිශේ.  

 (ii)    පිළිවාව ්ීුවවත්.  

  ශම් වනිශට ිශ ව්ිශ්යා  ිශ්යායතන මඟින් NVQ 
5 සහ NVQ 6 යන උසස ්ඩිප්ශ ෝමා  පිරිනමුව 
 ීශේ. එම ඩිප්ශ ෝමා  කිසු ිශශටකත් උපාධිය 
ශවුවවට  වා ශ්න ඩිප්ශ ෝමා ශනොශද. ශ්රී 
 ංකාවට අව ය මධයම මේටශම් 
ඩිප්ශ ෝමාධාරින්ශ  හිඟය ශහේතුම ශකොටශනන 
ිශ ව්ිශ්යා  ිශ්යායතන පිහිුවූවා මිස ශ්රී  ංකාශද 
බිහි වන උපාධිධාරින් සංඛ්යාශද හිඟයක් ශහේතුම 
ශකොටශනන ිශ ව්ිශ්යා  ිශ්යායතන පිහිුවා 
නීත. 

  එශමන්ම, NVQ 5 සහ NVQ 6  සම්පූර්  කර ඇති 
ඕනෑම ශිෂයශයකු හට වෘත්තීය තාක්ෂ  
ිශ ව්ිශ්යා යට අයුවම් කර NVQ 7  වා නීමේශම් 
අවසථ්ාව ශම් වන ිශටත්  වා දී ඇති වීිශන් 
ිශ ව්ිශ්යා  ිශ්යායතන මඟින් උපාධි පිරිනීමීශම් 
අව යතාවක් ශනොමීති වව ශම් වනිශට හඳනා 
ශනන ඇත. 

 (iii)    පිළිවාව ්ීුවවත්.  

  උපාධි පිරිනමන ආයතන අුවමත කිරීම සාහා 
අධයාපන අමාතයාං ය ිශසුන් හඳන්වා දී ඇති 
නිර් ායක සම්පූර්  කිරීමට අව ය තරම් මානව 
හා ශභෞතික සම්පත් ශමකී ිශ ව්ිශ්යා  
ිශ්යායතන සතුම ශනොශද. ශම් වනිශට ශමම 
ිශ්යායතනවලින් ඩිප්ශ ෝමා හ්ාරා අවසන් කර 
ඇති ශිෂයශිෂයාවන් රැකියා නියුක්තිකයන් ශහෝ 
වයවසායකයන් ශ ස කටයුතුම කරන අතර රැකියා 
ිශරහිත ශ ස වාර්තා වී ශනොමීත. 

 (iv)   සුන්න්ශ  අනානතය අිශනි ි් ත වී ශනොමීත.  

  NVQ 5 සහ NVQ 6  යන උසස ් ඩිප්ශ ෝමා  
පවත්වාශනන යෑම මඟින් වෘත්තීය නිපු තාශවන් 
හා මනා ්ීුවශමන් ශහබි සුන්න් ප්රජාවක් ශම් 
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වනිශට රම ශවශළා ශපොළට සාර්ථකව ුද්ා හීර 
ඇති අතර, ඉන් ශවොශහෝ පිරිස ්ශම් වනිශට රැකියා 
නියුක්තිකයන් ශ ස කටයුතුම කරුව  ීශේ. 

  එක් එක් ිශ ව්ිශ්යා  ිශ්යායතනව  ශම් වනිශට 
බිහි වී ඇති ඩිප්ශ ෝමාධාරින් සංඛ්යාව ශම් සමඟ 
අුද ා ඇත. (ඇුදණුම 01) 

  ඇුදණුම සභානත* කරමි. 
  ශම් ශමොශහොශත් වෘත්තීය ිශ ව්ිශ්යා ය මඟින් 

උපාධි ප්ර්ානය කරමින් පවතිනවා.   
ිශ්යායතනව  NVQ 5 සහ NVQ 6 පාධමා ා 
සම්පූර්  කරන ්රුවන්ට NVQ 7 පාධමා ාව 
එශහම නීත්නම් උපාධි මේටම  වා නීමේශම් 
අවසථ්ාව තිශවනවා. නුදත්   සාහා සුන්න් තවමත් 
ඉ් ලීමක් කර නීහී. නුදත් ඉ්  න සුයලු සුන්න්ට 
  අවසථ්ාව අපි   වා ශ්නවා. ේට අමතරව NVQ 
5 සහ NVQ 6 සම්පූර්  කර ඇති ඕනෑම ්රුවකුට 
රැකියා අවසථ්ා තිශවන නිසා ඔවුන්ශ  අනානතය 
අිශනි ි් ත වී ශනොමීත. 

 

(ආ) (i)   NVQ 5 සහ NVQ 6 සම්පූර්  කර ඇති ඕනෑම 
ශිෂයශයකු හට වෘත්තීය තාක්ෂ  ිශ ව්ිශ්යා යට 
අයුවම් කර NVQ 7  වා නීමේශම් අවසථ්ාව ශම් 
වනිශටත්  වා දී ඇත. 

    අුවව ිශ ව්ිශ්යා  ිශ්යායතන මඟින් උපාධි 
පිරිනීමීශම් අව යතාවක් ශනොමීති වව ශම් 
වනිශට හඳනාශනන ඇති අතර, ඉහත සාහන් පරිදි 
නීටලු සහනත තත්ත්වයක් පීන ශනොනඟී. 

  තව්, නරු ජනාධිපතිතුමමන්ශ  "ශනෝධාභය රට 
හ්න ශසෞභානයශේ ්ීක්ම" ප්රතිපත්ති ප්රකා නය 
අුවව නානරික ිශ ව්ිශ්යා  (City Universities) 
10ක් පිහිුවීමට අව ය කටයුතුම ශම් දිනව  සුුව 
ශකශරමින් පවතින ශහයින් ිශ ව්ිශ්යා  
ිශ්යායතන තුමළින් උපාධි  වා දීශම් අව යතාව 
කිසුශසේත්ම පීන ශනොනඟී. 

 (ii) අ්ාළ ශනොශද. 

 (iii) අ්ාළ ශනොශද. 

(ඇ) අ්ාළ ශනොශද. 

 

ගු බුද්ධික පතිරණ ෙහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
නරු කථානායකතුමමනි, මම අශප්ක්ෂා කළාට වඩා එහාට 

ගිහි්  ා, මට සාර්ථක පිළිතුමරක්  වා දීම පිළිවාව මම ිශෂයය භාර 

රාජය ඇමතිතුමමියට ස්තුමතිවන්ත වනවා. 

මම එතුමමියශ  අවධානය ශම් කාර ය ශකශරහි ශයොුද 

කරවන්න කීමතියි. 2008 අංක 31 ්රන වෘත්තීය තාක්ෂ  

ිශ ්විශ්යා ය පනශත් 5(ඉ) වනන්තිය සමඟ කියීිශය යුතුම 20 වීනි 

වනන්තිශේ (1) උපවනන්තිය යටශත් වෘත්තීය තාක්ෂ  

ිශ ්විශ්යා ශේ පා ක මණ්ඩ ය ිශසුන් සා්න නියමාවලියක් 

සභාපති පා ක මණ්ඩ ය ිශසුන් නියම කර ා තිශවනවා. අංක 

1882/51අතිිශශ ේෂ නීසේ පත්රය ිශධියට එය  2014 ඔක්ශතෝවර් 

මස 03 වීනි සුකුරා්ා නිකුත් ශව ා තිශවනවා.  

  අුවව NVQ Level 5 සහ NVQ Level 6 පම ක් 

ශනොශවයි, NVQ Level 7 මේටශම් පාධමා ාත් කර ශනන යන්න 

පුළුවන්. හීවීයි, තෘතීයික ිශ ්විශ්යා යක්, එශහම නීත්නම් 

UNIVOTEC එකක් අපට තිශවනවා.  කට අව ය සම්පත් ටික 

දී ා එතීන  ක්තිමත් කර උපාධි  වා දී ා, ශම්වාශයන් 

ඩිප්ශ ෝමා සහ උසස් ඩිප්ශ ෝමා ප්ර්ානය කශළොත්  යම් කිසු 

රමශද්යක් ඇතිවනවා කිය ායි මාත් ිශ ්වාස කරන්ශන්.  

 ංකාශද ුදලින්ම මර්ාන කාර්මික ිශ්යා ය පටන් නත්ශත් 

1800 න න්ව යි. එ්ා සුට ආ ශම් නමන තුමළ ශම් ආයතන ඇති 

වුශණ් වරින් වර, ශවන ශවනමයි. එම නිසා ශම් ආයතන සුය්   

එක ශර්ඛ්ාවකට නන්න, එශහම නීත්නම් එක රමශද්යකට 

නන්න, අමාතයාං යට වීඩ පිළිශවළක්, ්ීක්මක් සහ එශහම 

ිශධිමත් රමශද්යක්, ුවරදින ්ීක්මක්  තිශවනවා්? 

 

ගු මවවදය  ීතතා අරපපපපොෙ ෙහත්මිකය 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) (திருமதி) சீதா அரம்பப 

தபால) 

(The Hon. (Dr. ) (Mrs.) Seetha Arambepola) 
"One TVET", එශහම නීත්නම් රට පුරාම තිශවන වෘත්තීය 

අධයාපන ආයතන එක ට සමාශ ෝචනය කර ා අපි NVQ Levels 

4, 5, 6 සහ ඔවතුමමා සාහන් කළ ආකාරයට NVQ Level 7  වා 

ශ්න්න අව ය වූ රමශද්ය සකස් කර තිශවනවා. ශමවර 

අමාතයාං ව ට  වා දී ා තිශවන වනකීම්ව  ප්රුදඛ්ස්ථානය 

ජනාධිපතිතුමමා නීසේ පත්රශයන් සාහන් කර තිශවන්ශන් "One 

TVET", එශහම නීත්නම්  සුයලු වෘත්තීය පුහුණු ක්ශෂේත්ර  එක 

නියාමනයකට යටත් කරන්න කියන එකයි.   සාහා අපි ශම් 

වනශකොට සී න්ම් සකස් කර ා නරු මන්ත්රීතුමමා කිදව ආකාරයට 

උපාධි ප්ර්ානශේ අව යතාවක් මතුම වූ අවස්ථාවක NVQ Level 5, 

6 ක්රියාත්මක වන අවස්ථා  සපිශරන ශිෂය ශිෂයාවන්ට ඔවුන්ශ  

ඉ් ලීම මත, -එනම් ඉ් ලීම වීඩි වුශ ොත්-   සාහා අව ය 

කටයුතුම සකස් කර තිශවනවා. එහි සී ීස්ම සහ ඉදිරි පියවර 

පිළිවා ිශස්තර ඉදිරිශේදී ්ීුවම් ශ්න්න පුළුවන්. නුදත්, ේටත් 

ප්රථම ශම් රශේ තිශවන රැකියා අව යතාව සපුරන්න සහ ිශශද්  

රැකියා අව යතාව සපුරන්න ්රුවන්ට ප්රමා වත් වන NVQ 

Level 5, 6 කියන අවස්ථා   ක්තිමත් කර ඔවතුමමා කිදව ිශධියට 

පවතින ආයතන  ක්තිමත් කර ා   සාහා තිශවන අවකා ය 

වීඩි කරන්න අව ය කටයුතුම හා සී ීස්ම අපි සකස් කර 

ති ශවනවා. 

 

ගු බුද්ධික පතිරණ ෙහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
නරු කථානායකතුමමනි, මශ  ශ්වීනි අතුමරු ප්ර ්නය ශමශසේයි.  

ජී.එ් . පීරිස් මීතිතුමමායි මීට අ්ාළ කීබිනේ ඇමති ධුරය 

්රන්ශන්. ජාතික ප්රතිපත්ති සම්පා්නශයහි ා ශ ොකු ක්රියාවලියක් 

එතුමමා අතිුවත් සුද්ධ වු ා. අශප් රශේ තවම ජාතික ප්රතිපත්තියක් 

නීහී, තෘතීයික අධයාපනයට.   නිසා තෘතීයික අධයාපනය 

පිළිවා ජාතික ප්රතිපත්තියක් වහාම අව යයි. ශකොමිෂන් සභාවක් 

තිශවනවා, නරු ඇමතිතුමමනි. හීවීයි, ජාතික ප්රතිපත්තියක් නීහී. 

 ක හ්ාශනනත් තිබු ා. නුදත්, එළියට ආශද නීහී.  

  වාශ ම, ිශ ්විශ්යා  ිශ්යායතන නීනත් කියන්න ඕනෑ. 

මම ්න්නවා, ඩ ස් අ හප්ශපරුම මීතිතුමමා වෘත්තීය පුහුණු 

ිශෂයය වාර ඇමතිවරයා හීටියට සුටි වකවාුවශද තමයි  වා ඇති 

කශළේ කිය ා.   සංක් පය ශහොායි. දිස්්රික්ක ිශසුපශහේම, 25ක් 

හීශ්නවා නම් ශහොායි. තවම   කටයුතුම අතර මඟ තිශවන්ශන්. 

නරු කථානායකතුමමනි, මාතර ිශ ්විශ්යා  ිශ්යායතනය 

වී්  මඩම ප්රශද් ශේ තිශවන්ශන්. 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔවතුමමාශ  අතුමරු ප්ර ්නය අහන්න. 
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

ගු බුද්ධික පතිරණ ෙහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ශම්ක අපි ශ්න්නාශ  නම් පළාශත් ප්ර ්නයක් ශන්, නරු 

කථානායකතුමමනි. එහි ඉඩ පහන්කම් නීහී. ේට යාව් ඉඩමක් 

තිශවනවා.   මුවස්සයා පුුවම ුවකක් ිශඳිනවා  ක නන්න. මම එක 

උ්ාහර යක් අරශනනයි   නීන කිදශද.  

එක පීත්තකින්, ිශ ්විශ්යා  ිශ්යායතනව  - University 

Colleges - ිශ ා  සම්පත් හිඟයක් තිශවනවා. අශනක් පීත්ශතන්, 

කාර්මික ිශ්යා ව  උපශද් කවරුන් සාහාත් ිශුවහ් පති ශසේවශේ 

තිශවනවා වාශ , ගුරු ශසේවශේ තිශවනවා වාශ  වෘත්තීය 

වයවස්ථාවක් කඩිනමින් ශනන  ශම් අව යතාව තිශවනවා.   

නිසා සාමානය අධයාපනශේ ශ්රී  ංකා ගුරු ශසේවශේ, ශ්රී  ංකා 

ිශුවහ් පති ශසේවශේ, ගුරු අධයාපනස ශසේවශේ, ශ්රී  ංකා අධයාපන 

පරිපා න ශසේවශේ තිශවනවා වාශ , ශම් තෘතීයික අධයාපන 

ක්ශෂේත්රයට අ්ාළවත් ගුරු අධයාපනසයන්, ගුරුවරුන්,   වාශ ම 

පරිපා නය සම්වන්ධශයන් ශසේවා වයවස්ථා ඇති කිරීශම් 

රමශද්යකට යන්න අමාතයාං ය වීඩ පිළිශවළක් හ්නවා් සහ 

ක්රියා මාර්නයක් නන්නවා්?  

 
ගු මවවදය  ීතතා අරපපපපොෙ ෙහත්මිකය 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) (திருமதி) சீதா அரம்பப 

தபால) 

(The Hon. (Dr. ) (Mrs.) Seetha Arambepola) 
නරු මන්ත්රීතුමමනි, ඔවතුමමා ශයොුද කරපු අතුමරු ප්ර ්නයත් ප්ර ්න 

ශ්කකට කඩ ායි ඇහුශද.   හින්්ා එහි පළුදවීනි ශකොටසට, 

එනම් ිශ ්විශ්යා  ිශ්යායතන සම්වන්ධශයන් මම උත්තර 

ශ්න්නම්. ිශ ්විශ්යා  ිශ්යායතන 6ක් ශම් වන ශකොට රට පුරා 

පවතිනවා. ඔවතුමමා කිදවා වාශ   වාශයහි තිශවන අඩු පාඩු -

උපකර  සහ මානව සම්පශත් තිශවන අඩු පාඩු- ඉතා ඉක්මනින් 

මඟ හරවන්න, අව ය ප්රතිසංස්කර  කටයුතුම කරන්න සහ 

සංවර්ධනය කරන්න ශමවර අය වීශයන් වෘත්තීය පුහුණුව සාහා 

ශවන් කරපු ුද්  භාිශත කරන්න අපි ව ාශපොශරොත්තුම ශවනවා.  

  ිශතරක් ශනොශවයි. ප්රාශද්ශීය මේටමින් ඇති කරන වෘත්තීය 

පුහුණු ආයතනව  සහ ඔවතුමමා කියපු ආකාරයට කාර්මික 

ිශ්යා ව  පවා පාධමා ා නවීකර ය සහ උපකර  නවීකර ය 

කිරීමට ව ාශපොශරොත්තුම ශවනවා.   ආකාරශයන්ම, ජාතික 

මේටමින් අප කරන සමීක්ෂ යකින් පන්ව, අව යතාව මත, ඉතිරි 

දිස්්රික්කව ත් එකී ිශ්යායතන ඇති කිරීමට ශමවර අය වීශයන් 

ශවන් කරපු ුද්් වලින් අපි ව ාශපොශරොත්තුම ශවනවා. නුදත් 

නි ්ි ත ුද්්   ප්රමා යක් නීන ශම් ශමොශහොශත්දී ඔවතුමමාට 

සාහන් කළ ශනොහීකියි. ඔවතුමමා කියපු ආකාරයට ිශ ්විශ්යා  

ිශ්යායතන වීඩි කිරීශම් ව ාශපො ශරොත්තුමවකුත් අපට තිශවනවා.  

ඔවතුමමාශ  ප්ර ්නශේ ශ්වන ශකොටශසේ ඔවතුමමා සාහන් කළ 

ආකාරයට එවීනි ශසේවා වයවස්ථාවක් හ්න්න ඔවතුමමාශ  

ශයෝජනාත් අපට  වාශ්න්න. අපි   පිළිවා කටයුතුම කරන්නම්. 

 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ්න අංක 5 -458/2020- (1), නරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා - 
[සභා නර්භය තුමළ නීත.] 

ප්ර ්න අංක 6 -519/2020- (1), නරු ෂානක්කියන් 

රාජපුත්තිරන් රාසමාණික්කම් මහතා - [සභා   නර්භය තුමළ නීත.] 

ප්ර ්න අංක 7 -595/2020- (1), නරු සුවසානම් ශ්රීතරන් මහතා. 

ගු සිවඥානම් ශ්රීතරන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு சிவஞானம் சிறீதரன்)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  
தகௌரவ சபாநாயகர் அவர்கபள, நான்  அந்த வினாகவக் 

பகட்கிபறன்.  
 

ගු පජොන්සාන න් ප්රනාන්ු  ෙහතා   
(மாண்புமிகு ப ான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

නරු කථානායකතුමමනි, ශසෞඛ්ය අමාතයතුමමිය ශවුවශවන් මා 

එම ප්ර ්නයට පිළිතුමර දීම සාහා සති ශ්කක කා යක් ඉ්  ා 

සුටිනවා. 
 

ප්රශ්නනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිපත් ක ීමෙ  නිපයෝග කරන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

 

විශ්නවවිදයාලවල  සිකමන් බඳවාගැීමෙ  රෙපදදය 

பல்ககலக்கைகங்களுக்கு மாணவர்ககள 

அனுமதித்தல்: முகறகம 
  ADMISSION OF STUDENTS TO UNIVERSITIES: FORMULA 

 

606/2020 
 

8 .  ගු මආචාර්ය  හරිනි අෙරසූරිය පෙපනවිය 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) (தசல்வி) ஹாினி அமரசூாிய)  

(The Hon. (Dr.) (Ms.)  Harini Amarasuriya) 
අධයාපන අමාතයතුමමාශනන් ඇූ  ප්ර ්නය - (1): 

 

(අ) (i) ිශ ව්ිශ්යා ව ට සුන්න් ඇතුමළත් කර නීමේම 
සම්වන්ධශයන් ිශ ව්ිශ්යා  ප්රතිපා්න ශකොමිෂන් 
සභාව ිශසුන් 2019.04.08 දින පළ කරන  ් 
්ීන්වීම, 2019 වර්ෂශේදී අ.ශපො.ස. (උ/ශපළ) 
ිශභානයට (නව සහ පීරණි ිශෂය නිර්ශද්  යටශත්) 
ශපමේ සුටි සුන්න් ිශ ව්ිශ්යා ව ට ඇතුමළත් කර 
නීමේශම් ප්නම වන්ශන්්ස 

 (ii) ඉහත ්ීන්වීශමහි ්ක්වා ඇති ිශ ව්ිශ්යා ව ට 
සුන්න් ඇතුමළත් කර නීමේම සාහා වන රමශද්ශේ 
ශවනසක් සුුව කරන්ශන්්ස    

 (iii) එශසේ නම්, එම ශවනසක්ම් සුුව කිරීම 
සාධාරණීකර ය කරන්ශන් ශකශසේ්ස 

 (iv) එම ශවනසක්ම් සාහා ඉඩ ස සා ශ්න ආකාරය 
කවශර්්ස 

 (v) ිශ ව්ිශ්යා  ප්රතිපා්න ශකොමිෂන් සභාව ිශසුන් 
පීරණි සහ නව ිශෂය නිර්ශද් ය යටශත් 
ිශ ව්ිශ්යා ව ට වාවා නුව  වන ශිෂයයන් 
සංඛ්යාව තීර ය කිරීශම්දී අ්ාළ කර නන්නා 
රමශද්ය සහ එය ශයෝා නුව  වන ආකාරය් 
ඇතුමළුව ිශ ව්ිශ්යා ව  ට සුන්න් ඇතුමළත් කර 
නීමේම සම්වන්ධ සුයලු ිශසත්ර ප්රසුද්ධ කරන්ශන්්ස   

 (vi) ශමම ිශසත්ර ප්රසුද්ධ ශනොකරන්ශන් මන්්? 

 යන්න එතුමමා ශමම සභාවට ්න්වන්ශන්්? 

(ආ) ශනො එශසේ නම්,   මන්්? 
 

கல்வி அகமச்சகரக் பகட்ட வினா:  

( அ) (i )  பல்ககலக்கைக அனுமதிகள் ததாடர்பாக 

2019.04.08 ஆம் திகதி பல்ககலக் கைக                    

மானிய ஆகணக்குழுவினால் தவளியிடப்பட்ட 

511 512 
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அறிவித்தல் 2019ஆம் ஆண்டு க.தபா.த. (உயர் 

தர) பாீட்கசக்கு (புதிய மற்றும் பகைய 

பாடத்திட்டங்கள்) பதாற்றிய மாணவர்ககள 

பல்ககலக்கைகங்களுக்கு அனுமதிப்பதற்கு 

அடிப்பகடயானதா என்பகதயும்; 

 ( ii)  பல்ககலக்கைக அனுமதிகளுக்கான பமபல 

தசால்லப்பட்ட முகறகமயில் ஏபதனும் 

மாற்றங்கள் பமற்தகாள்ளப்படவுள்ளனவா 

எனவும்; 

 ( iii)  அவ்வாதறனில், அத்தககய மாற்றத்துக்கான 

ஏபதனும் நியாயங்ககளயும்; 

 ( iv)  அந்த மாற்றங்கள் எவ்வாறு உள்ளடக்கப்படும் 

என்பகதயும்; 

 ( v)  கைய மற்றும் புதிய பாடத்திட்டங்களிலிருந்து 

எத்தகன மாணவர்கள் அனுமதிக்கப்படுவார்கள் 

என்பகதத் தீர்மானிப்பதற்கான முகறகம 

மற்றும் அதன் பிரபயாகத்கத உள்ளிட்ட 

பல்ககலக்கைக அனுமதிகள் ததாடர்பான எல்லா 

விபரங்ககளயும் பல்ககலக்கைக மானியங்கள் 

ஆகணக்குழுவினால் தவளியிட முடியுமா 

என்பகதயும்; 

 ( vi)  இந்த விபரங்கள் ஏன் பகிரங்கமாக தவளியிடப் 

படுவதில்கல என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்குத் ததாிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்பறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Education:  

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether the notice published by the 
University Grants Commission on 
08.04.2019 with regard to university 
admissions is the basis on which students 
who sat for their G.C.E. (Advanced Level) 
Examinations in 2019 (new and old syllabi) 
to be admitted to the universities; 

 (ii) whether there are any changes to the above 
formula for university admissions; 

 (iii) justification for any such change, if so;  

 (iv) how those changes will be accommodated;  

 (v) whether it is possible for the University 
Grants Commission to make public all the 
details with regard to university admissions 
including the formula and its application 
when deciding how many students are 
admitted from the old and new syllabi; and 

 (vi) why these details are not made public? 

(b) If not, why? 

නරු කථානායකතුමමනි, ශම් ප්ර ්නයට අ්ාළ කාර ය 

සම්වන්ධශයන්, ස්ථාවර නිශයෝන 27(2) යටශත් නරු අුවර කුමාර 

දිසානායක මන්ත්රීතුමමා අ් නඟන ප්ර ්නයට නරු අධයාපන 

අමාතයතුමමා ප්රකා යක් කරන නිසා ශම් ප්ර ්නයට උත්තරය 

සභානත කරන ශ ස මා ඉ්  ා සුටිනවා. 

ගු මෙහාචාර්ය  ජී.එල්. පීරිසාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு (பபராசிாியர்)  ீ.எல். பீாிஸ்)  

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

නරු කථානායකතුමමනි, මා සාහන් කළ යුතුමයි, නරු අුවර 

කුමාර දිසානායක මන්ත්රීතුමමා ස්ථාවර නිශයෝන 27(2) යටශත් 

ඇසීමට නියමිත ප්ර ්නයට පිළිතුමර  වා දීමට මා ක්  ඉ්  න වව. 

 කට ශහේතුමව ශම්කයි. ේශේ උසස් අධයාපන අමාතයාං ශේ හා 

ිශ ්විශ්යා  ප්රතිපා්න ශකොමිෂන් සභා ශද ශකොිශඩ්- 19 

ආසාදිතශයකු හුද වු ා. ිශ ්විශ්යා  ප්රතිපා්න ශකොමිෂන් සභාව 

්ීනට සම්පූර් ශයන් වසා ්මා තිශවනවා. ේශේ PCR පරීක්ෂ  

50ක් කළා.  

නරු අුවර කුමාර දිසානායක මන්ත්රීතුමමනි, ඔවතුමමාශ  

ප්ර ්නයට අ්ාළ පිළිතුමර සම්වන්ධශයන් තාක්ෂණික කරුණු 

ශසොයන්න තිශවන නිසා ඔවතුමමාට පිළිතුමරු දීම සාහා මම ක්  

ඉ්  නවා.   අුවව,  නරු මන්ත්රීතුමමියශ   ප්ර ්නයට පිළිතුමර 

කියිශය යුතුම ් කිය ා මම අහන්න කීමීතියි, නරු මන්ත්රීතුමමියනි.  

 

ගු මආචාර්ය  හරිනි අෙරසූරිය පෙපනවිය 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) (தசல்வி) ஹாினி அமரசூாிய)  

(The Hon. (Dr.) (Ms.)  Harini Amarasuriya) 
එශහම නම් පිළිතුමර  වා ශ්න්න, නරු ඇමතිතුමමා. 

 
ගු මෙහාචාර්ය  ජී.එල්. පීරිසාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு (பபராசிாியர்)  ீ.எல். பீாிஸ்)  

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

නරු කථානායකතුමමනි, එම ප්ර ්නයට පිළිතුමර ශමශසේයි. 
(අ) (i) ඔද. 

 (ii) 2019 අ.ශපො.ස. (උසස ්ශපළ) ිශභානයට නව සහ 
පීරැණි නිර්ශද්  යටශත් ශපමේ සුටි සුන්න් 
ිශ ව්ිශ්යා  පාධමා ා සාහා ශතෝරානීමේම 
සම්වන්ධශයන් නිර්ශද්  ඉදිරිපත් කිරීමට පත් 
කරන  ් නිපු තා කමිුශද සහ ප්රශද  
කමිුශද නිර්ශද්  මත ිශ ව්ිශ්යා  ප්රතිපා්න 
ශකොමිෂන් සභාව ිශසුන් ප්රසුද්ධ කර තිූ 
වාවානීමේශම් රමශද්ය ශවනස ් කිරීශම් 
අව යතාවක් පීන ශනොනඟී.  

    මන්් යත්, 2019 අ.ශපො.ස. (උසස ් ශපළ) 
ිශභානයට නව සහ පීරැණි නිර්ශද්  යටශත් ශපමේ 
සුටි සුන්න් ිශ ව්ිශ්යා ව ට ශතෝරානීමේම සාහා 
භාිශත කරන  ් එම රමශද්ය අියශයෝනයට  ක් 
කරමින් නව නිර්ශද් ය යටශත් එම ිශභානයට 
ශපමේ සුටි සුන්න් කණ්ඩායම් කිහිපයක් 
ිශ ව්ිශ්යා  ප්රශද ය සාහා ශතෝරානීමේශම්දී 
තමන්ට අසාධාර යක් සුුව වූශේ යීයි පවසමින් 
මූලික අයිතිවාසුකම් නඩු කිහිපයක් ශනොුව කරන 
 දී. එම නඩුව  සුයලු පාර් ව්කරුවන් 
ශවුවශවන් ඉදිරිපත් කරන  ් කරුණුව ට 
සවන්දීශමන් පන්ව ශරේෂධ්ාධිකර ය ිශසුන් ශමම 
නඩු තවත් ඉදිරියට ශනන යෑමට න්ුවන් නඩු කටයුතුම 
ශ ස ශනොස කමින් එම නඩු නිෂප්්රභ කිරීමට 
තීර ය කරන  දී. 

  ්ීනට ප්රසුද්ධ කර ඇති එම රමශද්යට අුවව 
ිශ ව්ිශ්යා  ප්රතිපා්න ශකොමිෂන් සභාව ිශසුන් 
2019 අ.ශපො.ස. (උසස ්ශපළ)  ිශභාන ප්රතිල  මත 
ිශ ව්ිශ්යා  ප්රශද  කටයුතුම සුුව කරන  දී. 

  නරු කථානායකතුමමනි, 2012දී නඩු තීන්ුවවක් 
තිබු ා. අග්රිශනි ච්යකාරතුමමිය හා තව 
ිශනි ච්යකාරවරුන් තුමන්ශ්ශනකුශනන් සමන්ිශත 
ිශනි ච්ය මඩු්  කින් ුවන් නඩු තීන්ුවවක් තිබු ා. 
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

  ිශතරක් ශනොශවයි. ශරේෂධ්ාධිකර ය නිශයෝන 
ුවන්නා   නඩු තීන්ුවව ක්රියාත්මක කරන පිළිශවළ 
සම්වන්ධව.  ක ිශශ ේෂ  ක්ෂ යක්. 
සමානයශයන් නඩුවක එශහම  ශවන්ශන් 
නීහී. හීවීයි,   නඩු තීන්ුවව ක්රියාත්මක කිරීම 
සම්වන්ධශයුවත් ිශසත්ර සහිතව නිශයෝන දී ා 
තිශවනවා.  

 (iii) නරු ශරේෂධ්ාධිකර  ශේ තීර ය -නිශයෝනය- 
නිසා ශවනස ්කිරීමක් සුුව ශනොවන වීිශන් අ්ාළ 
ශනොශද. 

 (iv) අ්ාළ ශනොශද. 

 (v) රමශද්ය සම්වන්ධශයන් ිශසත්ර මම ඉදිරිපත් 
කරනවා. එහි සම්පූර්  ිශනිිශ්භාවය තිශවනවා. 

  ඔද. 2019 වර්ෂශේ අ.ශපො.ස. (උසස ් ශපළ) 
ිශභානය සාහා නව සහ පීරණි නිර්ශද්  යටශත් 
සුන්න් ශපමේ සුටින වව ිශභාන ශකොමසාරිස ්
ජනරා් වරයා ිශසුන් ිශ ව්ිශ්යා  ප්රතිපා්න 
ශකොමිෂන් සභාවට ්ීුවම් ශ්න  දී. 
ශරේෂධ්ාධිකර  මූලික අයිතිවාසුකම් නඩු අංක 
29/2012හි නිශයෝනව ට අුවව සහ පත් කරන  ් 
නිපු තා කමිුශද සහ ප්රශද  කමිුශද නිර්ශද්  
මත 2019 වර්ෂශේ අ.ශපො.ස. (උසස ්ශපළ) ිශභානය 
සාහා නව සහ පීරණි නිර්ශද්  යටශත් ශපමේ සුටි 
සුන්න් ිශ ව්ිශ්යා  ප්රශද ය සාහා එකිශනකට 
ශවනස ්කණ්ඩායම් ශ්කක් ශ ස ස කා කටයුතුම 
කිරීමට ිශ ව්ිශ්යා  ප්රතිපා්න ශකොමිෂන් සභාව 
ිශසුන් තීර ය කරන  දී.   අුවව, 2019 වර්ෂශේ 
අ.ශපො.ස. (උසස ් ශපළ) ිශභානය සාහා නව සහ 
පීරණි ිශෂය නිර්ශද්  යටශත් ශපමේ සුටි සුන්න් 
සාහා ශවන ශවනම Z  කුණු නිකුත් කරන ශ ස 
ිශභාන ශකොමසාරිසව්රයාට ්ීුවම් ශ්න  දී.                                                                                                                                                                                                                         

  2019 වර්ෂශේ අ.ශපො.ස. (උසස ් ශපළ) ිශභාන 
ප්රතිල  මත නව සහ පීරණි ිශෂයය නිර්ශද්  ශ්ක 
යටශත් ිශ ව්ිශ්යා  සාහා ශතෝරා නුව  වන 
සුන්න් ප්රමා ය  දිස්්රික් කුස තා ප්නම මත සෑම 
දිස්්රික්කයකින්ම සහ දීප වයාප්ත කුස තා ප්නම 
මත න නය කිරීම සාහා පහත රමශද්ය 
අුවනමනය කිරීමට තීර ය කරන  දී. 

  2013 වසශර් සුට 2017 වසර ්ක්වා වූ පස ්අවුරුුව 
කා  සීමාව තුමළදී අ.ශපො.ස. (උසස ් ශපළ) 
ිශභානයට පළුදවරට ශපමේ සුට එක් එක් 
පාධමා ාව ට ශත්රී පත් වූ සුන්න්ශ  ප්රති තය  
න නය කර, එම ප්රති තව  සංයුත මධයකය - 
Composite Average - 2019 අ.ශපො.ස. (උසස ්
ශපළ) ිශභානයට නව නිර්ශද් ය යටශත් ශපමේ සුටි 
සුන්න් එක් එක් පාධමා ාව ට ශතෝරා නීමේම 
සාහා භාිශත කරන  දී. 

   ක ශරේෂධ්ාධිකර ශේ නිශයෝනයක්.   
Composite Average කියන මිුවම් ්ණ්ඩ පාිශ්චි  
කරන්නය කියන එක තමයි ශරේෂධ්ාධිකර ය 
තීර ය කශළේ. 

  2013 වසශර් සුට 2017 වසර ්ක්වා වූ පස ්අවුරුුව 
කා  සීමාව තුමළදී අ.ශපො.ස. (උසස ් ශපළ) 
ිශභානයට ශ්වන සහ තුමන්වන වරට ශපමේ සුට එක් 
එක් පාධමා ාව ට ශත්රී පත් වූ සුන්න්ශ  
ප්රති තය න නය කර, එම ප්රති තව  සංයුත 
මධයකය - Composite Average - 2019 අ.ශපො.ස. 

(උසස ්ශපළ) ිශභානයට පීරණි නිර්ශද් ය යටශත් 
ශපමේ සුටි සුන්න් එක් එක් පාධමා ාව ට ශතෝරා 
නීමේම සාහා භාිශත කරන  දී. 

  ශරේෂධ්ාධිකර  මූලික අයිතිවාසුකම් නඩු අංක 
29/2012හි නිශයෝනව ට ප්රකාරව එශසේ 2019 
වර්ෂශේ අ.ශපො.ස. (උසස ් ශපළ) ිශභානය සාහා 
නව සහ පීරණි නිර්ශද්  යටශත් ශපමේ සුටි සුන්න් 
ිශ ව්ිශ්යා ව ට ශතෝරා නුව  වන රමශද්ය 
පිළිවාව පුවත් පත් සහ ිශ ව්ිශ්යා  ප්රතිපා්න 
ශකොමිෂන් සභා ශවේ අඩිශය මගින් ිශ ව්ිශ්යා  
ප්රතිපා්න ශකොමිෂන් සභාව ිශසුන් පූර්ව ්ීුවම් දීම් 
සුුව කර ඇත.  

      (vi)  අ්ාළ ශනොශද. 

(ආ) අ්ාළ ශනොශද. 

නරු මන්ත්රීතුමමියට මා කියන්න ඕනෑ, නඩු තීන්ුවවක් තිශවනවා. 

  නඩු තීන්ුවශද රාුදව තුමළ කටයුතුම කිරීමට අප වීඳී සුටිනවා. 

හීවීයි, සාුවකම්පිතව ශම් ප්ර ්නය ශ්ස ව ා   ශිෂය ශිෂයාවන්ට 

සාධාර යක් කිරීමට අපි ්ීඩි උත්සාහයක් ්රනවා. නරු 

කථානායකතුමමනි, ආණ්ඩුරම වයවස්ථාශද හයවන පරි්චශද්ය 

යටශත් තිශවන සමාජ ප්රතිපත්තිය ශමශහයවීශම් මූ ධර්ම - 

Directive Principles of State Policy - සම්වන්ධශයන් උසාිශයට 

යන්න වීහී. හීවීයි, අපි වීඳී සුටිනවා,   අුවව කටයුතුම කරන්න. 

අශප් ආණ්ඩුරම වයවස්ථාශද 27වීනි වයවස්ථාශද තිශවනවා, 

සුයලු  සුන් ූත ්රුවන්ට අධයාපන පහන්කම් සමාන හා සර්ව 

සාධාර  ශ ස  වා දීමට රජය වීඳී සුටිනවා කිය ා. පාිශ්චි  

කර ා තිශවන වචනය  කයි. "සර්ව සාධාර  හා සමාන" ශ ස 

ශිෂයයන්ට අධයාපන පහන්කම්  වා දීම රජයක යුතුමකමක් කිය ා 

තිශවනවා.   නිසා මා ්ීන් ිශ ්විශ්යා  ප්රතිපා්න ශකොමිෂන් 

සභාශද සභාපතිතුමමා සමඟ දිගින් දිනටම සාක්චඡා කරශනන 

යනවා, යම් කිසු අසාධාර යකට  ක් වුණු ශිෂය ශිෂයාවන්ට 

සහනයක් සපයා දීම සාහා. උ්ාහර යක් ව ශයන් කියනවා නම්, 

්ීනටමත් අපි තීර ය කර ා තිශවනවා, තව්ය පීධව ට ගිය 

අවුරුද්්ට වඩා වීඩිපුර ශිෂයයන් 371ක් ඇතුමළත් කිරීමටස 

ඉංජිශන්රු පීධව ට ගිය අවුරුද්්ට වඩා 407ක් ඇතුමළත් කිරීමට. 

හීවීයි, ේටත් එහා ගිහි්  ා ශම් ප්ර ්නය නිසා අශප් ඇතුමළත් කරන 

ශිෂයයන් සංඛ්යාව වීඩි කිරීමට ප්රාශයෝගික රමශද් සකස් කිරීම 

සාහා මා සාක්චඡා කරමින් යනවා, ිශ ්විශ්යා  ප්රතිපා්න 

ශකොමිෂන් සභාශද සභාපතිතුමමා සමඟ.  
 

ගු මආචාර්ය  හරිනි අෙරසූරිය පෙපනවිය 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) (தசல்வி) ஹாினி அமரசூாிய)  

(The Hon. (Dr.) (Ms.)  Harini Amarasuriya) 
 නරු කථානායකතුමමනි, මට අතුමරු ප්ර ්නයක් අහන්න 

පුළුවන්්?  
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ශහොායි, අහන්න. 

 

ගු මආචාර්ය  හරිනි අෙරසූරිය පෙපනවිය 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) (தசல்வி) ஹாினி அமரசூாிய)  

(The Hon. (Dr.) (Ms.)  Harini Amarasuriya) 
ශවොශහොම ස්තුමතියි, නරු කථානායකතුමමනි.   

නරු ඇමතිතුමමනි, ශම්ක හරිම සංශදදී ප්ර ්නයක් කියන එක 

ඔවතුමමා ශහොාටම ්න්නවා. අපට  ශම් පිළිවාව වීඩි ව ශයන් 

ළමයින්ශනන් ප්ර ්න එනවා. නරු ඇමතිතුමමනි,   ඔවතුමමා සාහන් 

කරපු නඩු තීන්ුවශද  ඔවතුමමා ප්රකා  කරපු ිශධියට එතීන ශයෝජනා 

හතරක් ආවා,  ක ිශසාන රමශද් පිළිවාව. Composite 

515 516 

[නරු මහාචාර්ය) ජී.එ් . පීරිස ් මහතා] 
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Average කියන එක එකක්. 2012දී නත්ශත් maximum ratio එක 

අුවව.  ක නත්ශත් නීත්ශත් ඇයි කියන එක පිළිවාව,   කක 

පාිශ්චි  ශනොකරපු එක පිළිවාව ප්ර ්නයක් මතුම ශව ා තිශවනවා.  

අශනක් කාර ය,  ්ීන් තීර ය ශව ා තිශවන එකට අමතරව 

තවත් ළමයි නන්න ශයෝජනාවක් තිශවනවාය කියන එක ්ීන 

නන්නට  ීබීම නීන ශවොශහොම සතුමුයි.   අුවව ්ීනට 

applications ්ා ා තිශවන ළමයින්ට   applications ශපොඩ්ඩක් 

ශවනස් කරන්නත් අවස්ථාවක්  වා ශ්නවා නම් ශනොඩක් ශහොායි, 

නරු ඇමතිතුමමනි.  ශමොක්, අර ශපර අත්්ීකීම් මත applications 

්ාපු ශනොඩක් ළමයින්ට,   නිසාම ිශ ්විශ්යා  අවස්ථා අහිමි ශව ා 

තිශවනවා. ශමොක්,   ළමයින් ශවන  ිශෂයයන් ඉ්  ා නීහීස 

ශවනත් ිශ ්විශ්යා ව ට ඉ්  ා නීහී. එම රමශද්ය තුමළ එම 

applications නීවත වරක් ්ාන්න ඉඩ ශ්නවා නම්,  

අසාධාර යට  ක් ශව්චච  තවත් ළමයින් ිශ ා  ප්රමා යකට යම් 

කිසු සහනයක්  වා නන්න පුළුවන්.  ක නීනත් ස කා ව න 

ශමන් මා ඉ්  ා සුටිනවා.  
 

ගු මෙහාචාර්ය  ජී.එල්. පීරිසාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு (பபராசிாியர்)  ீ.எல். பீாிஸ்)  

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

නරු කථානායකතුමමනි, එශසේ කි රීශමන්  යම් යම් වයාූල තා  

ඇති වන්නට පුළුවන්.   නීන මම නීඹුරින්  ශසොයා ව න්නම්, නරු 

මන්්රිතුමමියනි. හීවීයි, ශරේෂ්ධාධිකර ශේ නඩු තීන්ුවව තිශවනවාස 

මේතිශේ රාුදව තිශවනවා.  එයින් ඔේවට ශනොස් සාුවකම්පිතව ශම් 

ප්ර ්නය නීන හිත ා ව  ා, වීඩිපුර ශිෂයයන් ශිෂයාවන් ශම් 

අවුරුද්ශද් ඇතුමළත් කිරීමට අපි උපරිම උත්සාහයක් ්රන වව  මා 

පීහීදිලිවම කියනවා.  

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ප්ර ්න අංක 9 -609/2020- (1), නරු දිලිප් ශව්ආර්චි  මහතා.  
 

ගු දිලිප් පවදආරච්ික ෙහතා  
(மாண்புமிகு திலிப் தவதஆரச்சி) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
නරු කථානායකතුමමනි, මා එම ප්ර ්නය අහනවා.  
 

ගු පජොන්සාන න් ප්රනාන්ු  ෙහතා   
(மாண்புமிகு ப ான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

නරු කථානායකතුමමනි, අධිකර  අමාතයතුමමා  ශවුවශවන් මා 

එම ප්ර ්නයට පිළිතුමරු  වා දීම සාහා සති ශ්කක කා යක් ඉ්  ා 

සුටිනවා. 
 

ගු කබීර් හෂීම් ෙහතා 
(மாண்புமிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

නරු කථානායකතුමමනි, එම ප්ර ්නශේ ශ්වන ශකොටස නීන මට 

ප්ර ්නයක් අහන්න පුළුවන්්? මම එය අහන්න කීමීතියි. 
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

  ප්ර ්නයට පිළිතුමරු ශ්න්න ක්  නත්තා. 

 

ගු කබීර් හෂීම් ෙහතා 
(மாண்புமிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

නරු කථානායකතුමමනි, එයට අ්ාළව ඉතා වී්නත් කාර ාවක් 

නීන මට ්ීන නන්නට ඕනෑ.   සම්වන්ධව මට ප්ර ්නයක් අහන්න 

පුළුවන් නම් එය ඉතා වී්නත්. 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඇමතිතුමමා උත්තර ශ්න්න ූ ්ානම්්? 
 

ගු කබීර් හෂීම් ෙහතා 
(மாண்புமிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ඇමතිතුමමාට පිළිතුමරු ශ්න්න පුළුවන් නම්, මම එම ප්ර ්නය 

ඔවතුමමාට ශයොුද කරන්නම්. 
 

ගු පජොන්සාන න් ප්රනාන්ු  ෙහතා   
(மாண்புமிகு ப ான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

නරු කථානායකතුමමනි, නරු අලි සේරි ඇමතිතුමමා එම 

ප්ර ්නයට පිළිතුමරු  වා දීම සාහා ක්  ඉ්  ා තිශවනවා. 
 

ප්රශ්නනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිපත් ක ීමෙ  නිපයෝග කරන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Question No. 10 - 640/ 2020 - (1), the Hon. Rauff 
Hakeem. - [Not in the Chamber.] 

ප්ර ්න අංක 11 - 731/2020 - (1), නරු ශක්.පී.එස්. කුමාරසුරි 

මහතා. 
 

ගු පක්.පී.එසාන. කුොරසිරි ෙහතා 
(மாண்புமிகு பக.பி.எஸ். குமாரசிறி)  

(The Hon. K.P.S. Kumarasiri) 

නරු කථානායකතුමමනි, මා එම ප්ර ්නය අහනවා. 
 

ගු පජොන්සාන න් ප්රනාන්ු  ෙහතා   
(மாண்புமிகு ப ான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

නරු කථානායකතුමමනි, ශසෞඛ්ය අමාතයතුමමිය ශවුවශවන් මා 

එම ප්ර ්නයට පිළිතුමරු  වා දීම සාහා සති ශ්කක කා යක් ඉ්  ා 

සුටිනවා. 
 
ප්රශ්නනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිපත් ක ීමෙ  නිපයෝග කරන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

කු ුපවල නගරය පුළුල් ක ීමපම් වයාපෘතිය  ඉඩම් 

සාඳහා වන්දි 
 கதுருதவல நகர விாிவாக்கக் கருத்திட்டம்: 

காணிகளுக்கான நட்டஈடு  
KADURUWELA CITY EXPANSION PROJECT: COMPENSATION 

FOR LANDS  
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12 . ගු ක ංසාන පනල්සාන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு கிங்ஸ் தநல்சன்) 

(The Hon. Kins Nelson) 
ඉඩම් අමාතයතුමමාශනන් ඇූ  ප්ර ්නය - (1): 

(අ) (i) කුවරුශව  නනරය පුළු්  කිරීශම් වයාපෘතිය 
යටශත් ිශශ ේෂ ආර්ක ක මධයසථ්ානය ඉදිකිරීමට 
කුඹුරු සහ ශනොඩ ඉඩම් රජයට පවරාශනන තිශේ්ස 

 (ii) එශසේ නම්, එම කුඹුරු සහ ශනොඩ ඉඩම් ප්රමා ය, 
හිමිකරුවන්ශ  නම් සහ ලිපිනයන් ශවන් ශවන් 
ව ශයන් සාහන් කරන්ශන්්ස  

 යන්න එතුමමා ශමම සභාවට ්න්වන්ශන්්? 
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

(ආ) (i) පවරානත් ඉඩම් ශවුවශවන් වන්දි  වා දී තිශේ්ස 

 (ii) එශසේ නම්, එක් එක් පුද්න යාට ශනවන  ් වන්දි 
ුද් , ඔවුන්ශ  නම් සහ ලිපිනයන් ශවන් ශවන් 
ව ශයන් සාහන් කරන්ශන්්ස 

 යන්නත් එතුමමා ශමම සභාවට ්න්වන්ශන්්? 

(ඇ) (i) ඉහත වයාපෘතිය යටශත් ප්රධාන මාර්නය ශ්පස 
සම්පූර් ශයන්, අර්ධ ව ශයන් ශහෝ ශකොටසක් 
පම ක් කඩා ඉවත් කළ වයාපාරික සථ්ාන තිශේ්ස 

 (ii) එශසේ නම්, එම වයාපාරික සථ්ානව  
හිමිකරුවන්ශ  නම් සහ ලිපිනයන් ශවන් ශවන් 
ව ශයන් කවශර්්ස 

 (iii) එම හිමිකරුවන් සාහා රජශයන් වන්දි  වා දී 
තිශේ්ස 

 (iv) එශසේ නම්, එක් එක් පුද්න යාට ශනවන  ් වන්දි 
ුද් , ඔවුන්ශ  නම් සහ ලිපිනයන් ශවන් ශවන් 
ව යන් සාහන් කරන්ශන්්ස 

 යන්න තවුවරටත් එතුමමා ශමම සභාවට ්න්වන්ශන්්? 

(ඈ) ශනොඑශසේ නම්.   මන්්? 

 
 காணி அகமச்சகரக்  பகட்ட வினா: 

(அ) (i) கதுருதவல நகரத்கத விாிவாக்கும் கருத் 

திட்டத்தின் கீழ், விபசட தபாருளாதார நிகல 

யத்கத நிர்மாணிப்பதற்காக அரசாங்கம் வயல் 

நிலங்ககளயும் பமட்டு நிலங்ககளயும் சுவீகாித் 

துள்ளதா; 

 (ii) அவ்வாறாயின், பமற்படி வயல் நிலங்கள் மற்றும் 

பமட்டு நிலங்களின் அளவு, உாிகமயாளர்களின் 

தபயர்கள் மற்றும் முகவாிககள தவவ்பவறாக 

குறிப்பிடுவாரா; 

 என்பகதயும் அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) சுவீகாிக்கப்பட்டுள்ள காணிகளுக்கு நட்டஈடு 

வைங்கப்பட்டுள்ளதா; 

 (ii) அவ்வாறாயின், ஒவ்தவாரு நபருக்கும் தசலுத்தப் 

பட்டுள்ள நட்டஈட்டுத் ததாகக, அவர்களது 

தபயர்கள் மற்றும் முகவாிககள தவவ்பவறாக 

குறிப்பிடுவாரா; 

 என்பகதயும் அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) பமற்குறிப்பிட்ட கருத்திட்டத்தின் கீழ் பிரதான 

வீதியின் இருமருங்கிலும், முழுகமயாக, பகுதி 

யளவில் அல்லது ஒரு பகுதி மாத்திரம் உகடத்து 

அகற்றப்பட்டுள்ள வியாபார நிகலயங்கள் 

உள்ளனவா; 

 (ii) அவ்வாறாயின், பமற்படி வியாபார நிகலய 

உாிகமயாளர்களின் தபயர்கள் மற்றும் 

முகவாிகள் தவவ்பவறாக யாகவ; 

 (iii) பமற்படி உாிகமயாளர்களுக்கு அரசாங்கம் 

நட்டஈடு வைங்கியுள்ளதா; 

 (iv) அவ்வாறாயின், ஒவ்தவாரு நபருக்கும் தசலுத்தப் 

பட்டுள்ள நட்டஈட்டுத் ததாகக, அவர்களது 

தபயர்கள் மற்றும் முகவாிககள தவவ்பவறாக 

குறிப்பிடுவாரா; 

 என்பகத அவர் பமலும் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

( ஈ) இன்பறல், ஏன்? 

asked the Minister of Lands: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether paddy lands and the high  lands 
have been acquired by the Government to 
establish a Dedicated Economic Zone under 
the Kaduruwela City Expansion Project; 
and 

 (ii) if so, the extents of the paddy lands and the 
high lands and the names and the addresses 
of the owners? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) whether compensations have  been granted 
for the lands acquired; and 

 (ii) if so, separately, the amount of 
compensation paid for each individual and 
their names and addresses? 

(c) Will he further inform this House - 

 (i) whether there were business ventures by the 
main road which were fully or partially 
removed under the aforesaid project; 

 (ii) if so, separately, the names and the 
addresses of the owners; 

 (iii) whether compensation has been granted to 
the owners by the Government; and 

 (iv) separately, the amount of compensation 
paid for each individual and their names 
and addresses? 

(d) If not why? 
 

ගු එසාන.එම්. චන්ද්රපසානන ෙහතා මඉඩම් අොතයුරො   
(மாண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரபசன - காணி அகமச்சர்) 

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

නරු කථානායකතුමමනි, එම ප්ර ්නයට පිළිතුමර ශමශසේය. 

(අ) (i) ඔද. 

 (ii) ඔද. 

  තමන්කඩුව ප්රාශද්ශීය ශ් කම් ිශසුන් ඉදිරිපත් 
කරන  ් එක් එක් ඉඩම් ශකොටස සාහා හිමිකම් 
කියන්නන්ශ  නම, ලිපිනය සහ ඉඩම් ප්රමා ය 
සහිතව වාර්තාව ඇුදණුම් 02* ශ ස ඉදිරිපත් 
කරමි. 

(ආ) (i) ඔද, ුදළු ඉඩම් කීවලි න න වන ඉඩම් කීවලි 
02ක් සාහා වන වන්දි ුද්ලින් ශකොටසක් ශනවා 
ඇත. 

 (ii) ඇුදණුම 03 ව න්න. 

(ඇ) (i) නීත. 

 (ii) අ්ාළ ශනොශද. 

 (iii) අ්ාළ ශනොශද. 

 (iv) අ්ාළ ශනොශද. 

(ඈ) අ්ාළ ශනොශද. 

ඇුදණුම් අංක 02 සහ 03 සාභාගත* කරමි. 
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[නරු  කිංස් ශන් සන්  මහතා] 

————————— 
*  පුසානතකාලපේ තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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துப்பரபவற்பாட்டுக் கருத்திட்டம்: விபரம்   

COMMUNITY WATER SUPPLY AND SANITATION PROJECT OF 
RATNAPURA DISTRICT: DETAILS  
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13 . ගු පප්රනෙලාල් ජයපසානකර ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிபரமலால்  யபசக்கர)  

The Hon. Premalal Jayasekara) 
ජ  සම්පා්න අමාතයතුමමාශනන් ඇූ  ප්ර ්නය - (1): 

(අ) ශ ෝක වීංකු ආධාර යටශත්, රත්නපුර දිස්්රික්කශේ ප්රජා 
ජ  සම්පා්න හා සමේපාරක්ෂක වයාපෘතියක් ක්රියාත්මක 
වන වව එතුමමා ්න්ශන්්? 

(ආ) (i) එම වයාපෘතිය ආරම්භ කළ හා අවසන් කිරීමට 
නියමිත වර්ෂ කවශර්්ස 

 (ii) වයාපෘතිශේ දිස්්රික් කාර්යා යක් රත්නපුර 
දිස්්රික්කශේ සථ්ාපනය කර තිශේ්ස 

 (iii) එහි කාර්ය මණ්ඩ ය ශකොපම ්ස 

 (iv)   සාහා ජාතික ජ සම්පා්න හා ජ ාපවහන 
මණ්ඩ ශයන් සහ වාහිරින් වාවා ශනන ඇති 
නි ධාරින් සංඛ්යාව ශවන් ශවන් ව ශයන් 
ශකොපම ්ස 

 (v) වාහිරින් ශසේවකයන් වාවාශනන ඇති ප්නම 
කවශර්්ස 

 (vi) ඉහත ආයතනය ිශසුන් කුලී ප්නම මත නත් වාහන 
සංඛ්යාව ශකොපම ්ස 

 (vii)  ශම් වනිශට එම වයාපෘතිශේ පරිපා න ිශය්ම 
ශකොපම ්ස 

 යන්න එතුමමා ශමම සභාවට ්න්වන්ශන්්? 

(ඇ) (i) එම වයාපෘතිශයන් ශම් වනිශට ක්රියාත්මක ජ  
ශයෝජනා රම සංඛ්යාවස 

 (ii)   සාහා වීය කරන  ් ුද් ස 

 (iii) ඉදිරිශේදී ක්රියාත්මක කරන ජ  ශයෝජනා රම 
සංඛ්යාවස 

 (iv)   සාහා ඇසත්ශම්න්තුම නත ුද් ස 

 (v) එම වයාපෘතිය මඟින් සමේපාරක්ෂක පහන්කම් 
 වාදී ඇති ප්රති ාියන් සංඛ්යාව සහ   සාහා වීයවී 
ඇති ුද් ස          

 ශකොපම ් යන්නත් එතුමමා ශමම සභාවට ්න්වන්ශන්්? 

(ඈ) ශනොඑශසේ නම්,   මන්්?   
 

நீர் வைங்கல் அகமச்சகரக் பகட்ட வினா: 

( அ) இரத்தினபுாி மாவட்டத்தில் உலக வங்கி உதவித் 

திட்டத்தின் கீழ் சமுதாய நீர் வைங்கல் மற்றும் துப்பர 

பவற்பாட்டுக் கருத்திட்டதமான்று நகடமுகறயி 

லுள்ளது என்பகத அவர் அறிவாரா? 

( ஆ) (i )  அக்கருத்திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட மற்றும் 

முடிவுறுத்தப்படவுள்ள வருடங்கள் யாகவ 

தயன்பகதயும்; 

 ( i i )  இரத்தினபுாி மாவட்டத்தில் இக்கருத் திட்டத்திற் 

காக மாவட்ட அலுவலகதமான்று தாபிக்கப் 

பட்டுள்ளதா என்பகதயும்; 

 ( i ii )  அதன் பதவியணி யாததன்பகதயும்; 

 ( i v )  அதற்காக பதசிய நீர் வைங்கல் மற்றும் வடிகால 

கமப்புச் சகபயிலிருந்தும் தவளியிலிருந்தும் 

ஆட்பசர்ப்புச் தசய்யப் பட்டுள்ள உத்திபயாகத் 

தர்களின் எண்ணிக்கக தனித்தனியாக எத்தகன 

என்பகதயும்; 

 ( v )  தவளியிலிருந்து ஆட்பசர்ப்புச் தசய்யப்பட்டுள்ள 

அடிப்பகட யாததன்பகதயும்; 

 ( v i )  பமற்படி நிறுவனம் வாடகக அடிப்பகடயில் 

தபற்றுக்தகாண்டுள்ள வாகனங்களின் 

எண்ணிக்கக எத்தகன என்பகதயும்; 

 ( v ii )  இன்றளவில் பமற்படி கருத்திட்டத்தின் 

நிருவாகச் தசலவினம் யாததன்பகதயும்; 

அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

( இ) (i )  பமற்படி கருத்திட்டத்தின் மூலம் தற்பபாது 

நகடமுகறபடுத்தப்படுகின்ற நீர் விநிபயாகத் 

திட்டங்களின் எண்ணிக்கக எத்தகனதயன் 

பகதயும்; 

 ( i i )  அவற்றுக்காக தசலவிடப்பட்டுள்ள ததாகக 

எவ்வளதவன்பகதயும்; 

 ( i ii )  எதிர்காலத்தில் நகடமுகறபடுத்தப்படும் நீர் 

விநிபயாகத் திட்டங்களின் எண்ணிக்கக 

எத்தகனதயன்பகதயும்; 

 ( i v )  அதற்காக மதிப்பீடு தசய்யப்பட்டுள்ள ததாகக 

எவ்வளதவன்பகதயும்; 

 ( v )  அக்கருத்திட்டத்தின்மூலம் துப்பரபவற்பாட்டு 

வசதிகள் வைங்கப்பட்டுள்ள பயனாளிகளின் 

எண்ணிக்கக மற்றும் அதற்காக தசலவிடப் 

பட்டுள்ள ததாகக எவ்வளதவன்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

( ஈ) இன்பறல், ஏன்? 
 
 

asked the Minister of Water Supply: 
 

(a) Is he aware that a Community Water Supply and 
Sanitation Project is implemented in the District of 
Ratnapura under the assistance of the World 
Bank? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the year in which the said project has been 
started and is supposed to be completed, 
respectively; 

 (ii) whether a project office has been 
established in the District of Ratnapura; 

 (iii) the staff strength of the said office; 

 (iv) separately, the officers who have been 
recruited for the aforesaid office from the 
Water Supply and Drainage Board and 
from outside; 

 (v) the basis on which the officers have been 
recruited externally; 

 (vi) the number of vehicles that have been 
obtained on hire by the said institution; and 
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

 (vii) the administrative expense of the said 
project, as at today? 

(c) Will he also inform this House - 

 (i) the number of water supply schemes that 
are currently implemented under the said 
project; 

 (ii) the amount of money that has been spent for 
the above purpose; 

 (iii) the number of water supply schemes that 
will be implemented in future; 

 (iv) the estimated cost for the same; and 

 (v) the number of beneficiaries to whom 
sanitation facilities have been provided  by 
the said project and the cost incurred? 

(d) If not, why? 

 
ගු වාකමපද්ව නානායක්කාර ෙහතා මජල සාම්පාදන 

අොතයුරො   
(மாண்புமிகு வாசுபதவ நாணாயக்கார - நீர் வைங்கல் 

அகமச்சர்) 

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

නරු කථානායකතුමමනි, එම ප්ර ්නයට පිළිතුමර ශමශසේය. 

(අ) ඔද. 

 ශ ෝක වීංකු ආධාර යටශත්, රත්නපුර දිස්්රික්කශේ ප්රජා 
ජ  සම්පා්න හා සමේපාරක්ෂක වයාපෘතියක් ක්රියාත්මක 
ශද. 

(ආ) (i)   එම වයාපෘතිය 2016 වර්ෂශේ ආරම්භ වූ අතර, 
2021 වර්ෂශේදී අවසන් කිරීමට නියමිතය.  

 (ii) ශමම වයාපෘති කළමනාකර ය කිරීම සාහා 
දිස්්රික් කළමනාකර   කකයක් සථ්ාපනය කර 
ඇත.  

 (iii) වයාපෘති කාර්ය මණ්ඩ ය  21 

  ශකටි කාලීන ශකොන්ත්රාත්  
  ප්නම මත වාහිරින් වාවා නන්නා  ් 19 

  ුදළු එකතුමව    40 

 (iv) ජාතික ජ  සම්පා්න හා  

  ජ ාපවහන මණ්ඩ ශයන්   01 

  වාහිරින් ශකොන්ත්රාත් ප්නම මත  39 

  අර හතළිසශ්්නා සංයුක්ත ශවන ිශධියයි ( ආ) (iv) 
න් මම කිදශද, නරු මන්ත්රීතුමමනි.   

 (v) ශකටිකාලීන ශකොන්ත්රාත් ප්නම මත වාහිර 
නි ධාරින් වාවා නීමේම සුුව කර ඇත. 

 (vi) කුලී ප්නම මත, වාහන 05ක් ශමම දිස්්රික් 
කළමනාකර   කකශේ ශසේවශේ ශයෝවා ඇත. 

 (vii) ශමම වයාපෘතිශේ පරිපා න ිශය්ම මසකට 
රුපිය්  මිලියන 2.1ක් ශද. 

(ඇ) (i)  ජ  සම්පා්න හා සමේපාරක්ෂාව වීඩි දියුණු කිරීශම් 
වයාපෘතිය යටශත් රත්නපුර දිස්්රික්කශේ ජ  
ශයෝජනා රම 17ක් ක්රියාත්මක ශද.  පවු්  
9,710ක් ඉන් ප්රති ාභ  වයි.  

 (ii)   සාහා රුපිය්  මිලියන 2,767ක ුද් ක් වීය 
කරුව  ීශේ. 

 (iii) නව ජ  ශයෝජනා රම 06ක් ඉදිරිශේදී ක්රියාත්මක 
කිරීමට නියමිතය. 

 (iv)   සාහා ඇසත්ශම්න්තුමනත ුද්  රුපිය්  මිලියන 
793ක් ශද. 

 (v) ජ  සම්පා්න හා සමේපාරක්ෂාව වීඩි දියුණු 
කිරීශම් වයාපෘතිය මඟින් රත්නපුර දිස්්රික්කශේ 
ප්රති ාීනන් 2,994ශ්ශනක් සාහා රුපිය්  මිලියන 
112ක ිශය්මින් සමේපාරක්ෂක පහන්කම්  වා දී 
ඇත.  

(ඈ)  අ්ාළ ශනොශද.  
         

ගු පප්රනෙලාල් ජයපසානකර ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிபரமலால்  யபசக்கர)  

The Hon. Premalal Jayasekara)  
නරු කථානායකතුමමනි, මට එක අතුමරු ප්ර ්නයක් අහන්න 

තිශවනවා. 

පන්ගිය රජය ිශසුන්  ශ ෝක වීංකු ආධාර යටශත් ඇන්්ාන, 
බුංගිරිය, කරිශට, මාරපන, මාවු්ී්  , ඇඹිලිපිටිය-ප් ංන  යන 
ප්රශද් ව  ජ  ශයෝජනා රම ආරම්භ කරන්න වීඩ පටන් 
අරශනන, වාහනව ට සහ ශවනත් අතරමීදි කටයුතුමව ට අනව ය 
ශ ස ිශ ා  ුද් ක්  ිශය්ම් කර තිශවනවා.   ජ  වයාපෘති 
එකක්වත් ආරම්භ ශව ාත් නීහී. පන්ගිය කා ශේ ශම්වා තමයි 
සුද්ධ වුශණ්. හීවීයි, මීතිවර  කා ශේ සමේපාරක්ෂක කේට  
නම් ශව් ා තිශවනවා.   හීර, මම කියපු ශම් ජ  ශයෝජනා රම 
එකක්වත් ශම් වනතුමරු ආරම්භ ශව ා නීහී.  වා ක්රියාත්මක 
කිරීමට කඩිනමින් කටයුතුම කරනවා් කිය ා මම ඔවතුමමාශනන් 
්ීන නන්න කීමීතියි, නරු ඇමතිතුමමනි.   

 

ගු වාකමපද්ව නානායක්කාර ෙහතා   
(மாண்புமிகு வாசுபதவ நாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

නරු මන්ත්රීතුමමනි, මම කලින් සාහන් කළ පරිදි, 2016 සුට ශම් 
්ක්වා වයාපෘති 17ක් ක්රියාත්මක කර තිශවනවා. එම වයාපෘති 17 
අතරට ඔවතුමමා සාහන් කළ මාවු්ී්   ජ  ශයෝජනා රමය 
ඇතුමළත් වී නීහී. මාවු්ී්   ජ  ශයෝජනා රමය ඇතුමළත් 
ශවන්ශන් ඉදිරිශේදී ක්රියාත්මක කරන්න තිශවන ශයෝජනා 
රමව ටයි. එවීනි ජ  ශයෝජනා රම 06ක් තිශවනවා.  වා 2021 
වර්ෂශේදී ක්රියාත්මක කිරීමට නියමිතයි.  

මාවු්ී්   ජ  ශයෝජනා රමය සාහා ජ ය සීපශයන්ශන් 
ුදවනම ජ  සම්පා්න රමශයන්. එම ශයෝජනා රමශයන් 
සීපශයන ජ ය මාවු්ී්   ්ක්වා ශනන යන්න තමයි 
ව ාශපොශරොත්තුම ශවන්ශන්. තවම රත්නපුර, ුදවනමට ජ  
සම්පා්නය  ීබී නීහී, එම පියවරට යන්න.   
         

ගු පප්රනෙලාල් ජයපසානකර ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிபரமலால்  யபசக்கர)  

The Hon. Premalal Jayasekara)  
නරු ඇමතිතුමමනි,  නමශ  කියන නි ධාරි මහත්මයා සහ 

තවත් නි ධාරින් කිහිප ශ්ශනකු ශම් සාහා  ීබුණු ප්රතිපා්න 

පන්ගිය කා ශේ අනව ය ිශධියට වීය කර තිශවනවා.    නීනත් 

ශසොයා ව න්න.  
 

ගු වාකමපද්ව නානායක්කාර ෙහතා   
(மாண்புமிகு வாசுபதவ நாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

නරු මන්ත්රීතුමමනි, අපට අභයන්තර ිශන න අං යක් 

තිශවනවා. එම අං ය ශම් ිශය්ම් සුය්  ම ිශන නය කරනවා. 

එම ිශන නශේදී යමක් ශහළි්රද වුශ ොත්,   නීන මම ශසොයා 

ව නවා. එපම ක් ශනොශවයි, නාස්තිකාර ශ ස කළ ිශය්ම් නීන 
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[නරු  ශප්රේම ා්  ජයශසේකර  මහතා] 
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ඔවතුමමා යමක් ්න්නවා නම්,   පිළිවාව අපට ්න්වන්න.   නීන 

ශවනම පරීක්ෂ යක් කරන්න මම ූ ්ානම්. 
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ්න අංක 14 -876/2020- (1), නරු ඉරාන් ිශරමරත්න 

මහතා. 
 

ගු ඉරාන් විරෙරත්න ෙහතා  
(மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 

(The Hon. Eran Wickramaratne) 

නරු කථානායකතුමමනි, මා එම ප්ර ්නය අහනවා. 
 

ගු පජොන්සාන න් ප්රනාන්ු  ෙහතා   
(மாண்புமிகு ப ான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

නරු කථානායකතුමමනි, අග්රාමාතය සහ ුද්්  අමාතයතුමමා 

ශවුවශවන් මා එම ප්ර ්නයට පිළිතුමරු දීම සාහා සති ශ්කක 

කා යක් ඉ්  ා සුටිනවා. 

 

ගු ඉරාන් විරෙරත්න ෙහතා  
(மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 

(The Hon. Eran Wickramaratne) 

නරු කථානායකතුමමනි, මම ශම් සතිශේ එක අමාතයාං යකින් 

ප්ර ්න තුමනක් ඇහුවා.   එක ප්ර ්නයකටවත් ුද්්  අමාතයාං ශයන් 

පිළිතුමක්  ීබුශණ් නීහී. නරු කථානායකතුමමනි,   ශජොන්ස්ටන් 

ප්රනාන්ුව ඇමතිතුමමා වාශ  ්ක්ෂ වයාපාරිකයන් ශම් සභා නර්භශේ 

පළුදවීනි ශප්ළිශේ වාඩිශව ා ඉන්නවා. එතුමමන් ාටත් ශමම 

ප්ර ්නව ට පිළිතුමරු ශ්න්න පුළුවන් ශන්. 

 

ගු පජොන්සාන න් ප්රනාන්ු  ෙහතා   
(மாண்புமிகு ப ான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

නරු මන්ත්රීතුමමනි, ඔවතුමමාට ස්තුමතිවන්ත ශවනවා, මම ්ක්ෂ 

වයාපාරිකශයක් කිය ා කිදවාට.   අමාතයාං ශයන් තමයි ක්  

ඉ්  ා තිශවන්ශන්. රජය කිසුශසේත්ම ප්ර ්නවලින් පීන යන්ශන් 

නීහී. අපි හීම ප්ර ්නයකටම පිළිතුමරු  වා ශ්නවා. අ් නරු අජිත් 

නිවාඩ් කේරා්  රාජය ඇමතිතුමමාත් තවම පීමි  නීහී.   

අමාතයාං ශයන් අශප් ආණ්ඩු පක්ෂශේ ප්රධාන සංිශධායක 

කාර්යා ය ්ීුවවත් කර තිශවනවා, සති ශ්කක කා යක් 

ඉ්  න්න කිය ා. 
 

ප්රශ්නනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිපත් ක ීමෙ  නිපයෝග කරන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ්න අංක 15 -881/2020- (1), නරු (ආචාර්ය) න්ශර්න් 

රාඝවන් මහතා. 
 

ගු මආචාර්ය  කමපර්න්  රාඝවන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுபரன் ராகவன்) 

(The Hon.(Dr.) Suren Raghavan)  

නරු කථානායකතුමමනි, මා එම ප්ර ්නය අහනවා. 
 

ගු ඩේලසාන පද්වානන්දා ෙහතා මධීවර අොතයුරො  
(மாண்புமிகு டக்ளஸ் பதவானந்தா - கடற்தறாைில் அகமச்சர்) 

(The Hon. Douglas Devananda - Minister of Fisheries) 
தகௌரவ சபாநாயகர் அவர்கபள,  அதில் பல பகள்விகள் 

இருக்கின்றன. உண்கம நிகலகய தவளிக்தகாண்டுவர 

பவண்டும். ஆனபடியால், எனக்கு ஒரு வாரகால அவகாசம் 

பதகவ.  

ගු මආචාර්ය  කමපර්න්  රාඝවන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுபரன் ராகவன்) 

(The Hon.(Dr.) Suren Raghavan)  

නරු කථානායකතුමමනි, මාස ශ්කකට කලින් තමයි මම ශම්  

ප්ර ්නය භාර ුවන්ශන්. ධීවර  අමාතයතුමමා කාර්ය වහු  ශකනකු වව 

මා ්න්නවා. අශප් ධීවර ජනතාව කියන්ශන්, ිශශ ේ කත ශකොටසක්. 

  අය පිළිවාව අසා තිශවන ශම් ප්ර ්නව ට තසද්ධාන්තිකව 

එතුමමා,-   [වාධා කිරීමක්] 
 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නරු මන්ත්රීතුමමනි. එම ප්ර ්නයට උත්තර ශ්න්න ක්  නත්තා. 

පිළිතුමරු  ීබු ාම අතුමරු ප්ර ්න අහන්න.  
 

 

ගු පජොන්සාන න් ප්රනාන්ු  ෙහතා   
(மாண்புமிகு ப ான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

නරු මන්ත්රීතුමමනි, එම ප්ර ්නය සාහා සති ශ්කක් ක්  ඉ්  ා 

තිශවනවා .   නිසා ්ීන් අතුමරු ප්ර ්න අහන්න වීහී.   
 
 

ප්රශ්නනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිපත් ක ීමෙ  නිපයෝග කරන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ්වන වටය. 

 
ප්ර ්න අංක 5 -458/2020- (1), නරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා. 

 

 

ගු ඉෂාක් රහුොන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இஷாக் ரஹுமான்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 

නරු  කථානායකතුමමනි, මා එම ප්ර ්නය අහනවා.  
 

 

ගු පජොන්සාන න් ප්රනාන්ු  ෙහතා   
(மாண்புமிகு ப ான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

නරු කථානායකතුමමනි, එම ප්ර ්නයට පිළිතුමරු  වා දීම සාහා 

මම සති ශ්කක කා යක් ඉ්  ා  සුටිනවා.  
 
ප්රශ්නනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිපත් ක ීමෙ  නිපයෝග කරන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ්න අංක 6 -519/2020- (1), නරු සා ක්කියන් 

රාජපුත්තිරන් රාසමාණික්කම් මහතා. 
 

 

ගු බුද්ධික පතිරණ ෙහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  

නරු කථානායකතුමමනි, නරු සා ක්කියන් රාජපුත්තිරන් 

රාසමාණික්කම් මන්ත්රීතුමමා ශවුවශවන් මා එම ප්ර ්නය අහනවා.  
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

ගු පජොන්සාන න් ප්රනාන්ු  ෙහතා   
(மாண்புமிகு ப ான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

නරු කථානායකතුමමනි, ධීවර අමාතයතුමමා ශවුවශවන් මා එම 

ප්ර ්නයට පිළිතුමරු දීම සාහා  සති ශ්කක කා යක් ඉ්  ා 

සුටිනවා.  
 
ප්රශ්නනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිපත් ක ීමෙ  නිපයෝග කරන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 
 

පකොෙප 14   ජයන්ති විදයාලය  යටිතල පහකමකම්   
தகாழும்பு 14,  யந்தி வித்தியாலயம்: 

உட்கட்டகமப்பு வசதிகள்   
JAYANTHI VIDYALAYA, COLOMBO 14: INFRASTRUCTURE 

FACILITIES 
 

640/2020 
 

10. ගු බුද්ධික පතිරණ ෙහතා මගු රවුෆන හකීම් ෙහතා 

පවනුව   
(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரண - மாண்புமிகு றவுப் ஹகீம் 

சார்பாக) 

(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. Rauff 
Hakeem) 
අධයාපන අමාතයතුමමාශනන් ඇූ  ප්ර ්නය - (1): 

(අ) ශකොළෙ 14, ග්රෑන්ඩ්පාස ්ප්රශද් ශේ පිහිටි වප/ශකො/ ජයන්ති 
ිශ්යා ය,  ප්රශද් ශේ අඩු ආ්ායම් ාිය පවු් ව ට අයත් 
ළමයින් අධයාපනය හ්ාරන, 1 ශරේණිශේ සුට 11 ශරේණි ය 
්ක්වා පන්ති පීවීත්ශවන පාස ක් වව එතුමමා ්න්ශන්්? 

(ආ) (i) එම පාසශ්  වර්තමාන තත්ත්වය ශසොයා වීලීම 
සාහා වනකිවයුත්තන් අවසන් වරට එම පාස  
නිරීක්ෂ ය කළ දිනය කවශර්්ස  

 (ii) පාස  වටා ඇති අනතුමරු්ායක තාප්පය 
ප්රතිසංසක්ර ය කිරීම, අභයන්තර කාණු පද්ධතිය, 
 ශනොඩනීඟිලි ්ී්  ආවර ය, අභයන්තර ප්රශද  
මාර්නය, ජ  සහ ිශුවලි පද්ධතිය, පන්ති කාමර, 
වීසුකිළි හා කීසුකිළි පහන්කම්, පරින ක යන්ත්ර 
අව යතා, ගුරු හිඟය හා ුදරකරු තනතුමරක පවතින 
හිඟය ආදී අව  යතා සම්වන්ධශයන් අවධානය 
ශයොුද කරන්ශන්්ස  

 (iii) එශසේ නම්, එම පාසශ්  දීර්ඝ කා යක් තිසශ්සේ 
පවතින එකී අඩුපාඩු සපුරාලීමට කඩිනම් පියවර 
නන්ශන්්ස 

 යන්න එතුමමා  ශමම සභාවට ්න්වන්ශන්්? 

(ඇ) ශනොඑශසේ නම්,   මන්්?   

 
கல்வி அகமச்சகரக் பகட்ட வினா: 

( அ) தகாழும்பு 14, கிராண்ட்பாஸ் பிரபதசத்தில் அகமந் 

துள்ள பமமா/தகா/  யந்தி வித்தியாலயமானது, 

பிரபதசத்தில் குகறந்த வருமானம் தபறும் 

குடும்பங்ககளச் பசர்ந்த பிள்களகள் கல்வி பயிலும், 

தரம் 1 முதல் தரம் 11 வகர வகுப்புக்கள் நடாத்தப்படும் 

ஒரு பாடசாகலதயன்பகத அவர் அறிவாரா? 

( ஆ) (i) பமற்படி பாடசாகலயின் தற்பபாகதய 

நிகலகமகய ஆராய்ந்து பார்ப்பதற்காக 

தபாறுப்புக் கூறுபவார் இறுதியாக இப் 

பாடசாகலகய கண்காணித்துள்ள திகதி யாது; 

 (ii) பாடசாகலகயச் சுற்றியுள்ள அபாயகரமான 

மதிகல புனரகமத்தல், உள்ளக வடிகால் 

முகறகம, கட்டிடத்துக்கான வகல பாதுகாப்பு, 

உள்ளக பிரபவசப் பாகத, நீர் மற்றும் மின்சார 

முகறகம, வகுப்பகறகள், மலசலகூட வசதிகள், 

கணினி பதகவப்பாடுகள், ஆசிாியர் பற்றாக் 

குகற மற்றும் காவலாளி பதவியில் நிலவும் ஒரு 

தவற்றிடம் பபான்ற பதகவப்பாடுகள் 

ததாடர்பில் கவனஞ் தசலுத்துவாரா; 

 (iii) ஆதமனில், பமற்படி பாடசாகலயில் நீண்ட 

காலமாக நிலவும் குறிப்பிட்ட குகறபாடுககள 

நிவர்த்தி தசய்வதற்கான துாித நடவடிக்கக 

ககள பமற்தகாள்வாரா; 

 என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

( இ) இன்பறல், ஏன்? 
 
 

asked the Minister of Education: 

  (a)  Is he aware that WP/Co/ Jayanthi Vidyalaya in 
Grandpass, Colombo 14 is a school with classes 

from Grades 1 to 11 where children from low-
income families in the area study? 

  (b)  Will he inform this House- 

 (i)   the date on which the responsible 
authorities visited that school last in order 
to find out the existing situation of that 
school; 

 (ii)   whether attention will be paid to the 
problems that school is facing such as the 
need for rehabilitation of the dangerous 
wall around the school, renovating the 
internal drainage system, buildings, wire 
mesh coverings, internal access roads, 
 water supply system, the electricity 
supply, classrooms, toilet facilities, the 
need for computers, dearth of teachers and 
the vacancy for the post of watcher; and 

 (iii)  if so, whether immediate steps will be taken 
to solve the aforesaid problems which the 
school has been facing over a long period 
of time? 

  (c)  If not, why?  

 

ගු මෙහාචාර්ය  ජී.එල්. පීරිසාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு (பபராசிாியர்)  ீ.எல். பீாிஸ்)  

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

නරු කථානායකතුමමනි,  එම ප්ර ්නයට පිළිතුමර මා  සාභාගත* 

කරනවා. 

 
* සාභාපම්සාය ෙත තබන ලද ිළිතුරර  
* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட : 

* Answer tabled: 

 

(අ) ඔද. 

 වප/ශකො/ජයන්ති ිශ්යා ය ශකොළෙ ග්රෑන්ඩ්පාස ් ප්රශද් ශේ ශකොසන්ස ්
හන්දිය,  සව්ර  තචතය පාශර්  පිහිටා ඇති,   ශකොළෙ  අධයාපන  
ක ාපයට  අයත් වසන්ාහිර  පළාත් සභාව  යටශත්  පා නය වන 
පාස කි. 
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(ආ) (i) අවසාන  වරට  ශමම පාස  2020.02.13 වන දින මී් 
ශකොළෙ ශකොේධාස අධයාපන  අධයක්ෂවරයා  ිශසුන් 
අධීක්ෂ ය කර  ඇත.  

 (ii) ්ක්වා ඇති අව යතා  පිළිවා  අවධානය ශයොුද කර තිශේ.  

   2019 වසශර්දී  ශකොළෙ  අධයාපන  කාර්යා ශේ  සංවර්ධන  
අධයක්ෂවරිය  ිශසුන් ශමම පාස  අධීක්ෂ ය කර ඇති 
අතර  එහිදී ්  ශමම අඩුපාඩු  හඳනා ශනන ඇත. 

 (iii) සංවර්ධන  අධයක්ෂවරිය ිශසුන් අඩුපාඩු  හඳනානත් පන්  එම 
වසශර්දී  ශමම  කාර්යයන්  සාහා   ශකොළෙ ප්රාශද්ශීය  
ඉංජිශන්රු කාර්යා ය  මඟින්  ඇසත්ශම්න්තුම  වාශනන 
   ඇත. 

   එනම්,  ශමම ිශ්යා ශේ  මායිම් තාප්පය (පන්ස  
ප්රශද් ශේ) අඩි 60ක  පම  ප්රමා ය  නීවත ඉදිකිරීම 
සාහා  රුපිය්   ක්ෂ  09ක ප්රමා යක්්,  ිශුවලි පද්ධතිශේ  
සම්පූර්  අලුත්වීඩියාව සාහා  රුපිය්   ක්ෂ 10.5ක 
ප්රමා යක්් ඇසත්ශම්න්තුම කර තිශේ. ඇසත්ශම්න්තුම 
කීාවීශම්දී  පවතින  තත්ත්වය  පිළිවා  නිරීක්ෂ   වා 
ශ්න ශ ස  ප්රාශද්ශීය ඉංජිශන්රු  ශවත ්න්වන ලද අතර  

ඉතා අව්ානම්  වවක්  ශහෝ කඩා  ඉවත්  කිරීශම්  
අව යතාවක්  පිළිවාව වාර්තා කර නීත. ශමම 
ඇසත්ශම්න්තුම  සාහා ප්රතිපා්න  ශවන්  කර නීමේමට  2020 
වාර් කක  සංවර්ධන සී ීසම්ට  ඇතුමළත් කරන  දී. එශහත්  
2019 වසශර්දී  පාර්ලිශම්න්තුමශද ශහෝ  වසන්ාහිර  පළාත් 
සභාශද   අය වීයක් ඉදිරිපත් ශනොවුණු  නිසා 2020 වසර 
සාහා නියමිත  පරිදි ප්රා ධන  අරුද්්   ශවන් ශනොවුණි.  
වසන්ාහිර පළාත් සභාශද  පරිපූරක  ඇසත්ශම්න්තුමවක් 
මඟින්  ඉතා සීමිත ප්රතිපා්න   ප්රමා යක්  පාස්  සංවර්ධන 
කටයුතුම ශවුවශවන් ශවන් කරන  දී.  එම ප්රතිපා්න පූර්ව  
වර්ෂශේ අතීති බි් පත්  ශනවීමට  හා ඉතාම  අතයව ය  
වයාපෘතීන්  ඉ  ුකිරීමට  පම ක් ආශයෝජනය කරන  දී.  
එවීිශන්,  ඉහත ඇසත්ශම්න්තුම  අුවව වයාපෘති  ඉ  ුකිරීම 
සාහා  ප්රතිපා්න ප්රමා වත්  ශනොවුණි. 

   2020 වසශර්  ඉු කිරීමට  ශනොහීකි වූ වයාපෘති 2021 වසර 
සාහා  වන සංවර්ධන සී ීසම්ට  ඇතුමළත් කර ඇත.    
අුවව ශමම  වයාපෘතිය ් 2021 සංවර්ධන සී ීසම්ට  
ඇතුමළත් කර ඇත.  සංවර්ධන  සී ීසශ්ම් වයාපෘතීන්ශ   
අව යතා  ප්රුදඛ්තාකර ය  අුවූල ව  2021 වසශර් ශම් 
සාහා ප්රතිපා්න  ශවන් කිරීමට  අශප්ක් කත  ශද. 

   පන්ති කාමර  හිඟතාවයක් ශනොමීති අතර  ශිෂය  සංඛ්යාව 
අුවව  වීසුකිළි  පහන්කම්  ප්රමා වත් ශද.   ශමම පාසශ්   
වා ක වීසුකිළි 6ක් ්  වාලිකා වීසුකිළි  5ක්  ගුරු  වීසුකිළි 
2ක් ්  භාිශතශේ පවතී.  වාශේ ඇති  වන  න්ළු නඩත්තුම  
කටයුතුම  සාහා  පාස්  ශවත  වා  ශ්න ගු ාත්මක  
ශය්වුම්  නඩත්තුම  අළුත්වීඩියා   මූ ය   වාදීම්  ශයෝා 
නීමේමට  ිශුවහ් පතිවරුන්   ්ීුවවත්  කර ඇත. 

   ශමම ිශ්යා ශේ කාුව පද්ධතිය  හා පන්තිකාමර  ්ී්  
ආවර   ආදිය  සකස ් කිරීමට  ඉදිරි වසර ව දී ුද්්  
ප්රතිපා්න  ශවන් කිරීමට  නියමිතව තිශේ. 

   2021 වාර් කක සංවර්ධන සී ීසම්  මඟින්  පරින ක 
අව යතා  න්පරාලීමට  නියමිතය. 

   ශමම ිශ්යා ශේ  සුටිය යුතුම  ගුරු සංඛ්යාව  26ක් වන අතර 
්ීනට  ශමම ිශ්යා ශේ  ගුරුභවතුමන්  26ක් ශසේවශේ  ශයදී 
සුටී.   එවීිශන් නරු හිඟයක්  ශනොමීත. 

   ශකොළෙ  ක ාපශේ  පාස්  න නාවකට  ුදරකරුවන්  
හිඟතාවයක්  පවතින පීිශන්    සාහා  ුදරකරුවන් පුරප්පාඩු  
සම්පූර්  කිරීම සාහා  ඉ් ලීම් වසන්ාහිර  පළාත් අධයාපන  
අමාතයාං ය ශවත  ඉදිරිපත් කර ඇත.  අමාතයාං ය ිශසුන්  
එය  ප්රධාන ශ් කම්  ශවත  ශයොුදකර ඇති  අතර   සාහා  
අුවමීතිය  ීබී  නියමිත පරිදි  නව ුදරකරුවන් වාවා නත් 
වහාම  ශමම පාස ට  ුදරකරුවන්  පුරප්පාඩු  සම්පූර්  
කිරීමට පියවර  නත හීක. 

(ඇ) අ්ාළ ශනොශද.  
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ස්ථාවර  නිශයෝන 27(2) යටශත් ප්ර ්න. නරු ිශපක්ෂ 

නායකතුමමා.  

පපෞද්ගලිකව දැනුම් දීපෙන් ඇසූ ප්රශ්නනය 
தனி அறிவித்தல் மூல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
උපකාරක පන්ති යිත ආරම්භ ක ීමෙ 

தனியார் வகுப்புக்ககள மீள ஆரம்பித்தல்   
 RECOMMENCEMENT OF TUITION CLASSES  

 

 

ගු සාජිත් පප්රනෙදාසා ෙහතා මවිුද්ධා පාර්ශ්නවපේ 

නායකුරො   
(மாண்புமிகு ச ித் பிபரமதாஸ - எதிர்க்கட்சி முதல்வர்) 

(The Hon. Sajith Premadasa - Leader of the Opposition) 
නරු කථානායකතුමමනි, 2020 ඔක්ශතෝවර් මස 03වන දින සුට 

ශම් ්ක්වා දිවයිශන් සුයලු උපකාරක පන්ති පීවීත්වීම රජශේ 

්ීුවම්දීම මත නතර ශකොට ඇත. පාස්  අධයාපනයට පරිපූරකයක් 

ශ ස ක්රියාත්මක වූ උපකාරක පන්ති ශම් වන ිශට  ශ්රී  ංකාශද 

ප්රධානතම අධයාපන රමශද්යක් ශ ස ්ීශේ ූත ්රුවන්ට 

අධයාපනය  වා දීම සාහා ිශශිෂ්ට ්ායකත්වයක්  වා ශද්. 

අධයයන ශපොුව සහතික පත්ර සාමානය ශපළ, උසස් ශපළ, 

ප්රාථමික අං  ශමන්ම වෘත්තීය ිශභාන සහ වෘත්තීය පාධමා ාව ට 

අ්ාළ ඉනීන්වීම් කරන උපකාරක පන්ති ගුරු මහත්ම මහත්මීන් 

සංඛ්යාව  ක්ෂ 3ක් පම  ශද. දිවයින පුරා උපකාරක පන්ති 

පවත්වුව  වන ආයතන 25,000ක් පම  පවතින අතර, ශමම 

ක්ශෂේත්රශේ නිර්මා ය වී ඇති ජු  හා වර රැකියා ප්රමා ය   ක්ෂ 

10 ඉක්මවයි. 

පන්ගිය වර්ෂය තුමළදී ශකොිශඩ්-19 උවුවර ශහේතුමශවන් උපකාරක 

පන්ති පීවීත්වීමට අවස්ථාව  ීබී ඇත්ශත් ඉතා සීමිත කා  

පරි්චශද්යක වන අතර, එය් අඛ්ණ්ඩව පවත්වා ශනන යෑමට 

ශනොහීකි වී තිශවනවා. එම නිසා අ්ාළ ිශෂය නිර්ශද් යන් 

සම්පූර් ශයන්ම ආවර ය කිරීමට ශනොහීකි වී තිශවනවා.  

නරු කථානායකතුමමනි, ශම් තුමළින් වීඩිම අපහන්තාවට පත්වී 

සුටින්ශන් ිශභාන සාහා ුදහු  දීමට නියමිත සුන් ්රු ්ීරියන් වන 

අතර, මාර්නනත ඉනීන්වීම්වලින් - online education මගින් - නිසු 

පරිදි අධයාපනය  වා නීමේම ඉතාම අපහන් කාර්යයක් වී 

තිශවනවා. අපි ්න්නවා නරු කථානායකතුමමනි, ිශශ ේෂශයන් අඩු 

ආ්ායම් ාිය පවු්  වාශ ම අමාරුශවන් ජීවත් වන පවු් ව ට ශම් 

සම්වන්ධශයන් ශ ොකු අපහන්තාවක් තිශවන වව. පරින ක 

පහන්කම් වාශ ම data සාහා යන ුද්්   පිරිමසා නන්නට 

රජශයන් කිසුුව ආධාරයක් ශනොමීති නිසා   ප්ර ්නය උද්නත ශව ා 

තිශවනවා. ශවොශහෝ සුන් ්රුවන්ට අන්තර් ජා යට පිිශසීශම් 

අපහන්තා පීවතීම සහ ජංනම ුවරකථන ශහෝ පරින ක ශනොමීති 

නිසා මාර්නනත අධයාපන රමශද්ය තවමත් ශමරට නිසුයාකාරව 

ස්ථාපනය වී නීහී.  

මම ශම් ප්ර ්නය ශයොුද කරන්ශන් උපකාරක පන්ති පිළිවාවයි, 

උපකාරක අධයාපන ක්ශෂේත්රය පිළිවාවයි. අ් වන ිශට පාස්  

ශිෂයයන්ට අව ය ශපළ ශපොත් පත්ව ත්   නිසු ප්රමා ය 

පාස් ව ට  වා දී ා නීහී. ශ්මදපියන්ට සුද්ධ ශව ා තිශවනවා 

ශපෝලිම් නීහි ා අධයාපන ශ්පාර්තශම්න්තුමශද   ආයතනවලින් 

ුද් ට ශපළ ශපොත් නන්න.  තවම පාස්  යන ූත ්රුවන් 

හතළිස්තුමන්  ක්ෂයකට නි  ඇඳම්  වා දී ාත් නීහී. උපකාරක 

පන්ති යළි ආරම්භ කිරීමට ශනොහීකි වීම නිසා   තුමළින් 

අධයාපනය  වන සුන් ්රු ්ීරියන් ශමන්ම ජු ව ශමම 

කර්මාන්තය හා වීඳි රැකියාව  නියුතුම ගුරු භවතුමන්, උපකාරක 
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

පන්ති ආයතනව  හිමිකරුවන්, අනධයයන කාර්ය මණ්ඩ  

ශසේවකයන් වීනි පිරිස් සහ වරාකාරව ශමම කර්මාන්තය හා 

අුවවද්ධව රැකියාව  නියුතුම ුදද්ර  ක්ශෂේත්රශේ නියීශ න්නන්, 

ආහාර සපයන ආයතන, ආපන  ා ා, ප්රචාර  ක්ශෂේත්රශේ  

නියීශ න්නන් වීනි ශවොශහෝ පිරිසකට තම ආ්ායම් මාර්න අහිමි 

වීම නිසා නීටලු රාශියකට ුදහු  පෑමට සුුවවී තිශවනවා.  

නරු කථානායකතුමමනි, ශමම පන්බිම යටශත් ජාතික 

වී්නත්කමකින් යුතුම හදිසු කරු ක් ව ශයන් ස කා පහත ප්ර ්න 

සාහා නි ්ි ත පිළිතුමරු සහ පීහීදිලි කිරීම් රජශයන් 

ව ාශපොශරොත්තුම ශවනවා.  

1. අධයයන ශපොුව සහතික පත්ර උසස ් ශපළ ිශභානය සහ 
සාමානය ශපළ ිශභානය සාහා ශ්වනවර ශහෝ ශතවනවර 
ශපමේ සුටින සුන් ්රු ්ීරියන්ශ  අධයයන කටයුතුම 
සම්පූර් ශයන්ම උපකාරක පන්ති මත රාා  පවතිනවා. 
මාර්නනත ඉනීන්වීම් රමය තවමත් සාර්ථක ශනොමීති 
වීිශන් සහ ශතොරතුමරු තාක්ෂ ය, අශනකුත් තාක්ෂණික 
ිශෂයයන් හා ඖෂධශද්ය වීනි ප්රාශයෝගිකව අධයයනයන් 
සුුව කළ යුතුම වෘත්තීය පාධමා ා මාර්නනත ඉනීන්වීම් 
රමයට පීවීත්වීම අපහන් වීිශන් එම අධයාපන කටයුතුම 
අඩා  වී තිශවනවා. එම නිසා ශසෞඛ්යාරක් කත රමශද් 
අුවනමනය කරමින් කඩිනමින් උපකාරක පන්ති ආරම්භ 
කිරීමට අුවමීතිය  වා දීමට රජය කටයුතුම කරන්ශන්්? 
එශසේ නම්,   කව්ා සුට්? එශසේ ආරම්භ කරන්ශන් නම්, 
2020.05.28වීනි දින ශසෞඛ්ය ශසේවා අධයක්ෂ ජනරා්  
ිශසුන් උපකාරක පන්ති පීවීත්වීමට අ්ාළව නිකුත් කළ 
ශසෞඛ්ය මාර්ශනෝපශද්  මා ාව තව ුවරටත් ව ංගු 
වන්ශන්්? ශනොඑශසේ නම්, නව ශසෞඛ්ය මාර්ශනෝපශද්  
මා ාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට රජය කටයුතුම කරන්ශන්්?   
කව්ා වන ිශට්? 

2. පාස්  වසා තීබීමට සුුව වීමත්, උපකාරක පන්ති 
පීවීත්වීමට ශනොහීකි වීමත් නිසා අශපොස(උසස ් ශපළ) 
සහ අශපොස (සාමානය ශපළ) ිශභානව ට අ්ාළ ිශෂය 
නිර්ශද්  ආවර ය කිරීමට ශනොහීකි වී තිශවනවා. 
එශමන්ම වෘත්තීය පාධමා ා අධයයන කටයුතුම් අඩා  වී 
තිශවනවා. එම නිසා, න්ුවන්කම්  ත් රැකියා 
අශප්ක්ෂකයන්ශ  හිඟයක් ඇති වී, ඉදිරි වසර කිහිපය තුමළ 
රැකියා ශවශළා ශපොශළේ අසමතුමලිතතාවක් ඇති වීශම් 
අව්ානමක්් පවතිනවා. 

නරු කථානායකතුමමනි, මම ඔවතුමමාට ශම් අවසථ්ාශද 

අවධාර ය කරනවා, අ් ඉතාම ශ ෝචමේය හා කනනාු්ායකම 

තත්ත්වයක් උද්නත ශව ා තිශවනවා කිය ා.  ඉනීන්වීම් 

රමශද්ශේ අසමානතාවන් තිශවනවා. හීවීයි, හීශමෝටම 

ිශභානය එක හා සමානයි. එතශකොට, ුවෂ්කරතාව ට ුදහු  ශ්න 

සුන් ූත ්රුවන් ශවුවශවන් කිසුුව සහනයක්  වා දී ා නීහී. ශම් 

පිළිවාව රජශේ අවධානය ශයොුද ශව ා තිශවනවා්? එශසේ නම්,   

සාහා ශම් වන ිශට ශනන ඇති ක්රියාමාර්න කවශර්්? ශනොඑශසේ 

නම්,   මන්්? 

3. ඇතීම් පාස්  ශමන්ම උපකාරක පන්ති් ්ීනට මාර්නනත 
ඉනීන්වීම් රමය යටශත් අධයයන කටයුතුම ක්රියාත්මක 
කළ්,   සමඟ සම්වන්ධ වීමට හීකියාව  ීශවුවශේ 
සමසත් ශිෂය ප්රජශවන් සුයයට 40ක් වීනි සීමිත පිරිසකට 
පම යි. ශවොශහෝ ුවෂක්ර ප්රශද් ව  ූත ්රුවන්ට මාර්නනත 
පන්තිව ට සම්වන්ධ වීමට අව ය තාක්ෂණික උපකර  
සහ අන්තර්ජා  පහන්කම් නීහී. එශමන්ම, පවතින 
ුවරකථන සංසා ුවර්ව තා් ශමයට ිශ ා  වාධාවක් වී 
තිශවනවා. එවීනි ුවෂක්ර ප්රශද් ව  ජීවත් වන ්රු 
්ීරියන්ශ  අධයාපනය බිා වීටීමට ශමය ශහේතුම වන වව 

රජය පිළිනන්ශන්්? එවීනි අඩු වරප්රසාදිත ශිෂය ප්රජාවට 
අධයාපනය  වාදීම සාහා නිසු වීඩ පිළිශවළක් රජය 
ිශසුන් ශම් වන ිශට සකස ්කර තිශේ්? කඩිනමින් දිවයිශන් 
සුයලු ප්රශද්  ආවර ය කරන අන්තර්ජා  පහන්කම් 
 වාදීශම් වීඩ පිළිශවළක් රජය සතුම්? තාක්ෂණික 
උපකර  ශිෂය ශිෂයාවන්ට  වාදීශම් වීඩ පිළිශවළක් 
රජය ඉදිරිපත් කරන්ශන්්? එශසේ නම්,   පිළිවාව ිශසත්ර 
ශමම නරු සභාවට ඉදිරිපත් කරුව  වන්ශන්්? ශනොඑශසේ 
නම්   මන්්?  

4. උපකාරක පන්ති ක්ශෂේත්රශේ රැකියාව  නියීලි සුටින 
 ක්ෂ 10කට අධික පිරිසට ආ්ායම් අහිමිවීමට අමතරව 
ලීසුං සහ  ය වාරික ශනවීමට පවා ශනොහීකිව 
අසීරුතාවට පත් වී ඇත. එම පිරිසට යම් සහන්ායි  ය 
රමයක්, රක්ෂ  රමයක් ශහෝ ලීසුං, වීංකු  ය වාරික 
ශනවීමට සහන කා  සීමාවක් ශහෝ  වාදීමට රජය කටයුතුම 
කරුව  වන්ශන්්? එශසේ නම්,   ිශසත්ර ශමම නරු සභාවට 
ඉදිරිපත් කරන්ශන්්? ශනොඑශසේ නම්   මන්්? 

 
ගු මෙහාචාර්ය  ජී.එල්. පීරිසාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு (பபராசிாியர்)  ீ.எல். பீாிஸ்)  

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

නරු කථානායකතුමමනි, නරු ිශරුද්ධ පක්ෂශේ නායකතුමමා 

දීර්ඝ ප්ර ්නයක් ඉදිරිපත් කළා, උපශද් ක පන්තිව  වී්නත්කම, 

කී ශ්ශනක් එයින් යීශපනවා්, ශිෂය ශිෂයාවන්ට එයින් ඇති 

ප්රශයෝජනය පිළිවාව. ශම් රශේ පරම්පරා ශ්කකට අධයාපනය 

සපයා ුවන් මහාචාර්යවරයකු හීටියට උපකාරක පන්තිව  

වටිනාකම මම ශහොා හීටි ්න්නවා. එය මට කවුරුවත් 

උනන්වන්න ඕනෑ නීහී, එය මම ශහොා හීටි ්න්නවා.  අධයාපන 

ක්ශෂේත්රය යළි ප්රා වත් කිරීම කියන්ශන් නරු කථානායකතුමමනි, 

සමස්ත තත්ත්වය තුමළ සංකීර් , වයාූල  ශ්යක්. ශමය අශප් රටට 

පම ක් සීමා වුණු ශ්යක් ශනොශවයි ශන්, නරු කථානායකතුමමනි. 

අ් වන ිශට මහා බ්රිතානයශේ සහ ප්රං ශේ පාස්  වහ ා. ශමය 

ශනෝලීය ප්ර ්නයක්. ශම්ක අපි ඇති කරපු ප්ර ්නයක් ශනොශවයි. 

ශමයින් ශනොඩ එන්න අශප් රජය රමාුවූල  වීඩ පිළිශවළක් 

සකස් කර තිශවනවා. නුදත්, ශමය පියවශරන් පියවර කරන්න 

ඕනෑ. ඔක්ශකොම එකට කරන්න වීහී ශන්. එශහම කරන්න 

ගිශයොත් සමස්ත වීඩ පිළිශවළම කඩා වීශටනවා. එම නිසා ශම් 

නීන තුම නාත්මකව සුතා ව ා, රම රමශයන්, ිශධිමත් වීඩ 

පිළිශවළක් අුවව උපකාරක පන්ති පම ක් ශනොව සම්පූර්  

අධයාපන ක්ශෂේත්රයම යළි ිශවෘත කිරීම තමයි රජශේ අිය ාෂය 

වන්ශන්. නරු ිශපක්ෂ නායකතුමමා ්න්නවා, අපි පන්ගිය අවුරුද්ශද් 

ශනොවීම්වර් මාසශේ 23වීනි ්ා 6 වීනි ශරේණිශේ සුට 11 වීනි 

ශරේණිශේ පන්ති පටන් නත් වව.  

අපි ජනවාරි මාසශේ 11 වීනි ්ා    කියන්ශන් එන සතිශේ, 1 

වීනි ශරේණිශේ සුට 5 වීනි  ශරේණිය ්ක්වා වූ ප්රාථමික පන්ති පටන් 

නන්නවාස ශපර පාස්  පටන් නන්නවා. එක් වතාවට අපි ශම් 

කටයුත්ත කශළේ නීහී. ුදලින් 6 වීනි ශරේණිශේ ඉා ා 11 වීනි 

ශරේණිය ්ක්වා පටන් නත්තා. ජනවාරි 11වීනි ්ා ඉා ා ශපර 

පාස්  හා ප්රාථමික පන්ති පටන් නන්නවා. ජනවාරි 25වීනි ්ා 

වස්නාහිර පළාශත් සාමානය ශපළ ිශභානයට ුදහු  ශ්න 

ශිෂයයන් සාහා 11 ශරේණිශේ පන්ති අපි පටන් නන්නවා. 

පියවශරන් පියවර තමයි   කටයුත්තට එකතුම ශවන්න ඕනෑ. ශම් 

වන ිශට සාමානය ශපළ ිශභානයටත් අපි දින නියම කර ා 

තිශවනවා. මාර්තුම 01වීනි ්ා ඉා ා 11වීනි ්ා වනතුමරු සාමානය 

ශපළ ිශභානය පවත්වනවා. ශම්ක රමාුවූල  වීඩ පිළිශවළක්. 

උපකාරක පන්ති අපි කිසුශසේත්ම අමතක කර ා නීහී, නරු 

කථානායකතුමමනි. ජනවාරි 25වීනි ්ා ශසෞඛ්ය ක්ශෂේත්රය  වා 

ශ්න නිර්ශද් ව ට යටත්ව උපකාරක පන්ති අපි පටන් නන්නවා 

කිය ා මීට සතියකට කලින් මම ප්රසුද්ධ ප්රකා යක් කළා. එය 
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මාධයව  පළ වු ා. එය අ් මශනන් ප්ර ්නයක් අහපු නිසා නත් 

තීර යක් ශනොශවයි. සතියකට කලින් අපි එම තීර ය අරශනන 

ුදළු රටටම   නීන කිදවා. 

ශසෞඛ්ය ව ධාරින්ශ  හා ශසෞඛ්ය ිශශ ේෂසයන්ශ  

උපශ්ස්ව ට යටත්ව අප උපකාරක පන්ති පටන් නන්නවා. එය 

කාශ වත් ව පෑමක් නිසා කරන ශ්යක් ශනොශවයි.  ක හරි ශද් 

නිසායි අපි   කටයුත්ත කරන්ශන්.  ක කළ යුතුම ශ්යක් වව 

ිශ ්විශ්යා  මහාචාර්යවරයකු හීටියට මම ්න්නවා.   නිසා මම 

  ශද් කරනවා. හීවීයි, මට ශම් පිළිවාව තනිශයන් තීර  නන්න 

වීහීශන්. මට තව්ය ිශ්යාව පිළිවා ්ීුවමක් නීහී.   නිසා අශප් 

අමාතයාං ශේ ශ් කම්තුමමා ඇතුමළු ශජයෂ්ධ නි ධාරින් සමඟ අපි 

්වස් 10කට ිශතර කලින් ශසෞඛ්ය අමාතයාං යට ගියා.   

අවස්ථාශද  ශසෞඛ්ය ඇමතිනිය හිටියා, ශසෞඛ්ය අධයක්ෂ ජනරා්  

හිටියා, ශසෞඛ්ය අමාතයාං ශේ ශ් කම්තුමමා හිටියා.   ඔක්ශකොම 

සමඟ අපි සාක්චඡා කළා. තව්ය ිශශ ේෂසයන් මට ශවො ශහොම 

පීහීදිලිව උපශ්ස්  වා ුවන්නා, ්ීන්ම උපකාරක පන්ති පටන් 

නන්න එපා කිය ා. ුදලින්  6 ශරේණිශේ ඉා ා 11 ශරේණිය ්ක්වා 

පටන් නන්න, ේට පස්ශසේ 1 ශරේණිශේ ඉා ා 5 ශරේණිශේ පන්ති 

පටන් නන්න,   ආකාරයට රමරමශයන් ඉදිරියට ගිහි්  ා, සති 

ශ්ක තුමනක් නත වු ාට පස්ශසේ උපකාරක පන්ති පටන් නන්න 

කිය ා එතුමමන් ා මට උපශ්ස්  වා ුවන්නා.  ක ශවොශහොම 

සාධාර , යුක්ති සහනත වීඩ පිළිශවළක් ිශධියට මම ්කිනවා.   

නිසා තමයි අපි කිදශද ජනවාරි 25වීනි ්ා පන්ති පටන් නන්නවා. 

හීවීයි, එම පන්ති පටන් නන්ශන් අත්තශනෝමතික ශ ස ශහෝ 

වනකීශමන් ශතොරව ශනොව තව්ය උපශ්ස්ව ට යටත්වයි කිය ා. 

ශම්ක ්ීනටම අපි කරන වීඩ පිළිශවළක්. අපට අලුතින් තීර යක් 

නන්න නීහී.   

නරු ිශරුද්ධ පාර් ්වශේ නායකතුමමා අහපු ශ්වීනි ප්ර ්නශේ 

හරය තමයි, න්ුවන්කම්  ත් රැකියා අශප්ක්ෂකයන්ශ  හිඟයක් ඇති 

ශවයිස   නිසා ඉදිරි වසර කීපය තුමළ රැකියා ශවශළා ශපොශළේ 

අසමතුමලිතතාවක් ඇති ශවයි කියන එක. ඉතින් ශමොකක්් 

කරන්ශන්? ශම්ක ුදළු ශ ෝකයටම ඇති වූ ප්ර ්නයක් ශන්. 

අසමතුමලිතතාව නීන එතුමමා කථා කරනවා නම්, මීට වඩා ශවොශහෝ 

උග්ර ප්ර ්නව ට, මීට වඩා ්හ ගු යක් අමාරු ප්ර ්නව ට අපි 

ුදහු  දී තිශවනවාය කියන එක මම එතුමමාට කියන්න කීමීතියි. 

නරු කථානායකතුමමනි, මම ශකොළෙ ිශ ්විශ්යා ශේ උපකු පති 

හීටියට සුටි කා ශේ අවුරුුව ශ්කක් සුයලු ිශ ්විශ්යා  වසා 

තිබුශණ්.   වාශ ම   කා ශේ පාස්  වහ ා, වීංකු වහ ා, 

ශරෝහ්  වහ ා තිබුශණ්.   සම්වන්ධශයන් එතුමමා ශහොා හීටි 

්න්නවා. එතශකොට ශවශළා ශපොළ අසමතුමලිතතාවට ශමොකක්් 

වුශණ්? අවුරුුව ශ්කකට තව්ය පීධ වසා තිබු ා. එම නිසා ශම් 

රශේ ශරෝහ් ව  වීඩ කරන්න තව්යවරු නීති වු ා. ශමොක්, 

ිශ ්විශ්යා වලින් තව්ය උපාධිය ශ්න්ශන් නීහී. සම්පූර්  

අවුරුුව ශ්කකට ඉදිකිරීම් ක්ශෂේත්රයට ඉංජිශන්රුවන් නීතිව ගියා. 

ිශ ්විශ්යා ව , පාස් ව  උනන්වන්න ගුරුවරු නීති වු ා. 

එතශකොට එහි අසමතුමලිතතාවක් නීද්්? අධයාපන පීධ සුය්  ම 

වසා ්ීුදවා. රජශේ සංස්ථා, ශපෞද්නලික අං ශේ ආයතන, 

කළමනාකර  පීධ සුය්  ක්ම වසා ්ීුදවා.  , මාස කීපයකට 

ශනොශවයි, සම්පූර්  අවුරුුව ශ්කකට. ශමොකක්් කශළේ? අපි  ක 

ශද් පා මේකර ය කශළේ නීහී. අපි  කට ුදහු  ුවන්නා.  

නරු කථානායකතුමමනි,   කා ශේ ිශ ්විශ්යා  

උපකු පතිවරුන්ශනන් සමන්ිශත කමිුවක්  - Committee of 

Vice-Chancellors and Directors - තිබු ා.  ශක් සභාපති 

හීටියට මම කටයුතුම කළා. අපි   කටයුතුම ශද් පා මේකර ය 

කශළේ නීහී. පාර්ලිශම්න්තුමශදදී ශම් සම්වන්ධශයන් කවුරුවත් 

ප්ර ්න ඇහුශදත් නීහී. අපි  කට ුදහු  ුවන්නා. ශමොකක්් කශළේ? 

ිශ ්විශ්යා  ආරම්භ කළාට පස්ශසේ   නීති වූ කා ය පියවා නීමේම 

සාහා ඉතා අමාරුශවන් අපි ිශධිමත් වීඩ පිළිශවළක් දියත් කළා. 

තව්යවරු බිහි කිරීමට අ්ාළව clinicals තිශවනවා, laboratories 

- රසායනානාර - තිශවනවා.   වාශ ම ශරෝහ් ව දී   

ශනෝ  න්ට අව ය පුහුණුවත් සපයා ශ්න්න ඕනෑ.   සාහා 

Professorial Units තිබු ා.   කටයුතුම සුය්  ම අපි කළා. අවුරුුව 

එකහමාරක් පම  යනශකොට   සුය්  ක්ම යථා තත්ත්වයට පත් 

කිරීමට අපට පුළුවන් වු ා. එ්ා මට  කට උපකාර කළ තව්ය 

පීධශේ මහාචාර්යවරු අ්ත් ජීවතුමන් අතර ඉන්නවා. ගිය සති 

අන්තශේ මශ  ආරාධනාව පිළිශනන   අය මා හම්ව වු ා.   

අවස්ථා ශද පාස්  ිශවෘත කිරීම සම්වන්ධශයන් ඔවුන් මට ිශස්තර 

සහිත උපශ්ස් ුවන්නා. එශහමයි, ශම් ප්ර ්නව ට අපි ුදහු  

ශ්න්ශන්.  ක තමයි ශම් රශේ ශ්මදපියන්, ගුරුවරුන්, ශිෂය 

ශිෂයාවන් අනය කරන්ශන්. ප්ර ්නයට ුදහු  දී ප්රාශයෝගික ිශසඳම් 

ශසවීම අපි කළ යුතුමයි. එශහම නීතිව අපි කළ යුත්ශත්   සුය්   

ශද් පා මේකර ය කිරීම ශනොශවයි. 

නරු කථානායකතුමමනි, එතුමමා  මශනන් අහන තුමන්වන ප්ර ්නය 

නීන ඇත්ත ව ශයන්ම මම පුුවම වනවා. ශම්ක ශවොශහොම නීවුම් 

අ්හසක් හීටියට, අලුත් ශ්යක් හීටියට එතුමමා මට  එය කියනවා. 

"ශවොශහෝ ුවෂ්කර ප්රශද් ව  ්රුවන්ට මාර්නනත පන්තිව ට 

සම්වන්ධ වීමට අව ය තාක්ෂ  උපකර  පහන්කම් නීත" 

කිය ා එතුමමා කියනවා. එතුමමා කිදවා, අසමානතාවක් තිශවනවා 

කිය ා. සමහර ්රුවන්ට ශම් පහන්කම් තිශවනවා, අශනක් 

්රුවන්ට ශම් පහන්කම් නීහී කිය ා එතුමමා කිදවා. නරු 

කථානායකතුමමනි, මම අහන්න කීමීතියි, ශ ෝකශේ කිසුම රටක් 

තිශවනවා් කිය ා ශම් තත්ත්වය නීති? අපට වඩා ිශ ා  සම්පත් 

තිශවන රටව    අසමානතාව තිශවනවා. Online රමය 

සම්පූර් ශයන් සෑම ්රුවාටම එක සමාන අවකා   ීශවන පරිදි 

 වා දීමට මිහිපිට තිශවන කිසුම රටකට පුළුවන්කමක් ඇති ශව ා 

නීහී.  ක නීවුම් අ්හසක් ශනොශවයි.  

ශකොිශඩ් වසංනතය එන්න ඉස්ශස්  ා මම සහභාගි වු ා, 

ශක්ම්බ්රිේ ිශ ්විශ්යා ශේ සම්මන්ත්ර යකට. එහි එක ප්ර ්නයක් 

වුශණ්, මහා බ්රිතානයශේ අධයාපන රමය නීන. එතීන ිශස්තර 

සහිතව සාක්චඡාවට භාජන වු ා, සමාජ සාධාර ත්වය ඉෂ්ට 

කිරීම සාහා ශකොශහොම් ශම් online රමය දියුණු කරන්ශන් 

කිය ා.   රටව ත් සමාජ සාධාර ත්වය ඉෂ්ට කිරීම ශ ොකු 

ප්ර ්නයක්. නරු කථානායකතුමමනි,  න්ඩන් ුවවර තිශවන 

අවකා , ස්ශකොේ න්තශේ, උතුමරු  අයර් න්තශේ නීහී.  ක 

කිසුශසේත් අලුත් ශ්යක් ශනොශවයි. ශම් සාහා වීඩ පිළිශවළක් 

ශයෝා නන්නවා. අපට වඩා ිශ ා  සම්පත් තිශවන රටව ත් ශම් 

ප්ර ්නය තිශවනවා. හීවීයි, මම ්න්නා තරමට කිසුම රටක් ශම් 

සම්වන්ධශයන් blueprint එකක් හ් ා නීහී. නි ්ි ත 

කා වකවාුවවකට අුවව ශම් ප්ර ්නය සම්පූර් ශයන්ම ිශසඳීම 

සාහා අංන සම්පූර්  වීඩ පිළිශවළක් මම ්න්නා තරමට 

බ්රිතානයශේ නීහීස ඇශමරිකාශද නීහීස ප්රං ශේ නීහීස 

ශකොශහේවත් නීහී. බ්රිතානය පාර්ලිශම්න්තුමශද කවුරුවත් නීඟිට ා 

බ්රිතානය අධයාපන ඇමතිවරයාශනන් ප්ර ්නයක් ඇහුශද නීහී, ශම් 

blueprint එක හ් ා අපට කව්ා් ශ්න්ශන් කිය ා.  ක ශම් 

ශ ෝකශේ කරන්න පුළුවන් වීඩක් ශනොශවයි.  

නරු කථානායකතුමමනි, මම ශම් කාර යත් කියන්න 

කීමීතියි. යම් කිසු වීඩ පිළිශවළක සාර්ථකභාවය ශහෝ 

අසාර්ථකභාවය අපි මනින්න ඕනෑ එහි අවසානශේදීයිස ආරම්භශේ 

ශනොශවයි ශන්. එතුමමාශ  රජය ව ශේ සුටියා, 2015 සුට 2019 

්ක්වා. ශම්ක ශ ොකු ්ීශවන ප්ර ්නයක් වු ා. ිශවෘත ිශ ්විශ්යා ය 

තිබු ා. ිශවෘත ිශ ව්ිශ්යා ය online රමය දියුණු කිරීම සාහා 

නිරන්තරශයන් සාක්චඡා පීවීත්වූවා. අශප් කීබිනේ මණ්ඩ ය 

දිවුරුම් දී ා තවම මාස පහක්වත් නීහී. අවුරුුව පහක් ශනොශවයි, 

මාස පහක්වත් නීහී. අපි වීඩ පිළිශවළ ආරම්භ කරනවා. 
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

රමරමශයන් අපි  ක ඉදිරියට ශනන යනවා. අශප් රශේ 

ශ්මවුපියන්, ූත්රුවන් ශහොා හීටි ්න්නවා, අවංක ශ්චතනාවක් 

ඇතුමව රමාුවූල  වීඩ පිළිශවළක් ඇතිව අපි ශම්වා ආරම්භ කර ා 

තිශවනවා කිය ා.  ක තක්ශසේරු කරන්න. අශප් ශ්චතනාව, අශප් 

ක්රියාපටිපාටිය අවසානශේ තක්ශසේරු කරන්න. එතුමමාශ  වීඩ 

පිළිශවළ තක්ශසේරු කරන්න ඕනෑ, 2019දී. 2015දී ශනොශවයි. අශප් 

වීඩ පිළිශවළත් මනින්න ඕනෑත්, අවසානශේදී.  

එතුමමා අවසාන ව ශයන් මශනන් අහනවා, උපකාරක පන්ති 

ක්ශෂේත්රශේ නියීලී සුටි පිරිසට සහන්ායි  ය රමයක්, රක්ෂ  

රමයක් ශහෝ ලීසුං, වීංකු  ය වාරික ශනවීමට සහන කා  

සීමාවක්  වාදීම යන ශම් ඔක්ශකොම කටයුතුම කරනවා් කිය ා. 

ශම්වා කරන්න අව යතාවක් නීහී, නරු කථානායකතුමමනි. 

ශසෞඛ්ය ව ධාරින්ශනන් මට අවසරයක්  බුශ ොත්, තව සති 

ශ්කක් නත ශවන්න ඉස්ශස්  ා උපකාරක පන්ති ආරම්භ කිරීමට 

අපි වීඩ පිළිශවළක් ශයෝනවා. මීට වඩා ශකොපම  ප්ර ්නව ට 

ුදහුණු දීපු රටක්් ශම්? ශද් පා න පංගුවක් හීටියට අපි කවුරුත් 

ශම්වා පාිශ්චි  කශළේ නීහී. ශමහි අධයාපනය පිළිවා ප්ර ්නයක් 

තිශවනවා, ආර්ක කය පිළිවා ප්ර ්නයක් තිශවනවා, ශසෞඛ්ය 

පිළිවාව ප්ර ්නයක් තිශවනවා. ශම් සුය්  ක්ම සී කීමට භාජන 

කරමින් තුම නාත්මක වීඩ පිළිශවළක් නිර්මා ය කර ා, අශප් ූත 

්රුවන්ශ  යහපත සාහා එය ක්රියාත්මක කිරීම තමයි මා 

නිශයෝජනය කරන රජශේ අිය ාෂය වන්ශන්.  

ස්තුමතියි, නරු කථානායකතුමමනි. 

 

ගු සාජිත් පප්රනෙදාසා ෙහතා  
(மாண்புமிகு ச ித் பிபரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
නරු කථානායකතුමමනි, එතුමමාශනන් පීහීදිලි කිරීමක් කර 

නීමේමට අවස්ථාව තිශවනවා්? 

 
ගු මෙහාචාර්ය  ජී.එල්. පීරිසාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு (பபராசிாியர்)  ீ.எல். பீாிஸ்)  

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

ඕනෑ ශ්යක් අහන්න. 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අහන්න. 
 

ගු සාජිත් පප්රනෙදාසා ෙහතා  
(மாண்புமிகு ச ித் பிபரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
අවසර තිශවනවා්? 
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔද, තිශවනවා. 

 
ගු සාජිත් පප්රනෙදාසා ෙහතා  
(மாண்புமிகு ச ித் பிபரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
නරු අමාතයතුමමනි, ඇත්තටම ඔවතුමමන් ා ව යට ආශද 

ශද්ශීයත්වයට ුද් තීන ශ්නවාය කිය ායි. මම පුුවම ශවනවා, 

රශේ තිශවන ්ීශවන ප්ර ්නයක් නීන කථා කරනශකොට ඔවතුමමා 

 වා අනිකුත් රටව්  එක්ක සංසන්්නය කරන එක නීන. ශම්  

ප්ර ්නය ශනෝලීයකර යකට  ක් කරන්න හ්නවා. මම ඇහුශද, 

රශේ උපකාරක පන්ති ක්ශෂේත්රය පිළිවාව ශවොශහොම සර  

ප්ර ්නයක්.  

ඔවතුමමා ශවොශහොම ඕනෑකමින් රටව්  න නාවක නම් 

කිදවා. ඔවතුමමා ශපොඩ්ඩක් ශසොයා ව න්න, සුංනප්පූරුව නීන. 

සුංනප්පූරුශද access to education දිහා වීලුවාම, -සුයයට 100ක් 

එය තිශවනවාය කිය ා මම කියන්ශන් නීහී- අතිමහත් ඉහළ 

ප්රති තයක් තිශවනවා. ඔවතුමමා එංන න්තය නීන කථා කළාස 

ඇශමරිකාව නීන කථා කළාස නුදත් සුංනප්පූරුව නීන කථා කශළේ 

නීහී. මම ඔවතුමමාශනන් අහන්ශන්, ජාතයන්තර ව ශයන්   

රටව ට ව පාන ප්ර ්නයක් නීන ශනොශවයි. ඔවතුමමා අධයාපන 

ඇමතිවරයා ව ශයන් ඉන්ශන් ශ ෝකයට ශනොශවයි, අශප් රටට. 

අශප් රශේ උපකාරක පන්ති ක්ශෂේත්රය නීන ඔවතුමමා නන්නා 

පියවර නීනයි මම ශම් ප්ර ්නය ඇහුශද.  

අනික් කාර ය, ශමය ශද් පා මේකර යක් ශනොශවයි ශන්. 

මහා ිශ ා  ිශය්මක් ්රා පාර්ලිශම්න්තුමව රැස්වනශකොට ිශරුද්ධ 

පක්ෂයක් හීටියට අශප් වනකීම තමයි ශම් රශේ ජනතාව ුදහු  

ශ්න ්ීශවන ප්ර ්න ඔවතුමමන් ාට ශයොුද කරන එක. 

ඔවතුමමන් ාශ  වනකීම තමයි  වාට නිසු පිළිතුමරු  වාශ්න එක. 

 ක තමයි නිශයෝජිත ප්රජාතන්ත්රවාදී ශද් පා නය.   නිසා 

කරු ාකර හිතන්න එපා, උපකාරක පන්ති පිළිවා ප්ර ්නයක් 

ඇහුශද ශම් කාර ය ශද් පා මේකර ය කරන්න කිය ා.  

 
ගු මෙහාචාර්ය  ජී.එල්. පීරිසාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு (பபராசிாியர்)  ீ.எல். பீாிஸ்)  

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

නරු කථානායකතුමමනි, නිශයෝජිත ප්රජාතන්ත්රවා්ය, 

ශද්ශීයත්වය පිළිවා එතුමමාශ  සංක් පයයි, මශ  සංක් පයයි 

අතර අහසයි ශපොශළොවයි වාශ  ශවනසක් තිශවනවා. ශද්ශීයත්වය 

කියන්ශන් ළිශාේ ඉන්න මීඩියා - ශනම්වා - වාශ  ශ ෝකශේ කිසුම 

ශ්යක් නීන අවධානය ශයොුද ශනොකර සුටීම ශනොශවයි. අපි 

ශ ෝකශේ ශසන් රටව  අත්්ීකීම්වලින් පාඩම් ඉශනන නත යුතුමයි. 

 වා එශහමම ශමතීන ක්රියාත්මක කරන්න වීහී. 

නිර්මා ශීලිභාවය, අශප් උත්පා්ක  ක්තිය පාිශ්චි  කර ා ිශසඳම් 

අශප් රටට නීළශපන ිශධියට අපි හ්ානන්න ඕනෑ. හීවීයි,   

සුය්  ටම ඇස් වහ ා ළි ශාේ ඉන්න ශනම්වා වාශ  කටයුතුම කිරීම 

ශද්ශීයත්වය ශනොශවයි.  ක ශමෝඩකම. ශමොශහොතකටවත් එවීනි 

ප්රතිපත්තියක් අශප් රජය අුවනමනය කරන්ශන් නීහී.  

එතුමමා සුංනප්පූරුව නීන කථා කළා. [වාධා කිරීමක්] නීහී, 

නීහී, මට අවසන් කරන්න ශ්න්න. එතුමමා සුංනප්පූරුව නීන කථා 

කළා. සුංනප්පූරුශද ජනනහනය ශකොළෙ ජනනහනයට වඩා අඩුයි. 

ශකොළෙ නනරශේ ජනනහනයට වඩා අඩුයි සුංනප්පූරුශද 

ජනනහනය. ශකොළෙ නනර සභාව ශකොළෙ නනරය 

ශමශහයවනවා වාශ - [වාධා කිරීමක්] සුංනප්පූරුශද ජනනහනය 

  තරම් කුඩායි. ඉතින් එරටයි, ශමරටයි අතර සංසන්්නය 

කරන්න පුළුවන් කාට්?  ක කිසුශසේත් යථාර්ථවාදි 

සංසන්්නයක්්? සුංනප්පූරුශද තිශවන්ශන් සම්පූර්  ශවනස් 

තත්ත්වයක්. ශම් සම්වන්ධශයන්- [වාධා කිරීමක්] සමාජයීය 

සාධක, ආර්ක ක සාධක, භූශනෝ   ාස්ත්රීය පිහිටීම, ජනනහනය 

කියන ශම් සුය්  ක්ම නීන හිත ා තමයි රටකට ඔබින ක්රියා 

මාර්නයක් සකස් කරන්න පුළුවන් වන්ශන්. 

 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීළඟට, නරු අුවර දිසානායක මීතිතුමමා.  
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ගු කබීර් හෂීම් ෙහතා 
(மாண்புமிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

නරු කථානායකතුමමනි, මට ිශනාඩියක් ශ්න්න. 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

තවත් ිශනාඩියක්වත් ශ්න්න පුළුවන්කමක් නීහී. 

 
ගු අනුර දිසාානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

නරු කථානායකතුමමනි,  

 
ගු කබීර් හෂීම් ෙහතා 
(மாண்புமிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

නරු කථානායකතුමමනි, මට ිශනාඩියක් ශ්න්න. 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නරු මන්ත්රීතුමමා, අහන එකක් ඉක්මනට අහ ා අවසාන 

කරන්න. 

 
ගු කබීර් හෂීම් ෙහතා 
(மாண்புமிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

නරු ඇමතිතුමමනි, ඔවතුමමා කියපු ඔක්ශකෝටම ශනොශවයි, එක 

ශ්යකට එකඟ ශවනවා. සජිත් ශප්රේම්ාස මීතිතුමමායි, ඔවතුමමායි 

අතර නිශයෝජිත ප්රජාතන්ත්රවාදි රාුදව සම්වන්ධශයන් තිශවන 

ශවනස අහසයි, ශපොශළොවයි වාශ  කිය ා ඔවතුමමා කිදවා.  ක 

ඇත්ත. ඔවතුමමා ඉන්ශන් අහශසේස එතුමමා ඉන්ශන් ශපොශළොශද.  

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

හරි, ශවොශහොම ස්තුමතියි. නරු අුවර දිසානායක මන්ත්රීතුමමා.  

 
ගු මෙහාචාර්ය  ජී.එල්. පීරිසාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு (பபராசிாியர்)  ீ.எல். பீாிஸ்)  

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

නරු කථානායකතුමමනි, කාශ  ප්රතිපත්තිය ් සාර්ථක, කාශ  

ප්රතිපත්තිය ් ල ්ායි කියන එක නීන තීර ය කිරීශම් අවකා ය 

අපි ජනතාවට  වා ශ්ුද. 

 
ගු සාජිත් පප්රනෙදාසා ෙහතා  
(மாண்புமிகு ச ித் பிபரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
නරු කථානායකතුමමනි,- 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීළඟට, නරු අුවර කුමාර දිසානායක මන්ත්රීතුමමා. ස්ථාවර 

නිශයෝන 27 (2) යටශත් ප්ර ්නය.  

II 
 

2019 උසාසාන පපෙ ප්රතිලල ෙත විශ්නවවිදයාලවල  

සිකමන් බඳවාගැීමපම් රෙපදදය 

2019 உயர் தரப் பாீட்கசப் தபறுபபறுகளின் 

அடிப்பகடயில்  பல்ககலக்கைகங்களுக்கு 

மாணவர்ககள அனுமதிக்கும் முகறகம  
FORMULA FOR ADMISSION  OF STUDENTS TO UNIVERSITIES 

BASED ON 2019  A/L EXAMINATION RESULTS  

 
ගු අනුර දිසාානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

නරු කථානායකතුමමනි, ස්ථාවර නිශයෝන 27 (2) යටශත් ශමම 

ප්ර ්නය ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව  වා දීම පිළිවා ඔවතුමමාට 

ශවශහිශන් ස්තුමතිවන්ත වනවා. 

නරු අධයාපන අමාතයතුමමා මීට කලින් ප්රකා  කළා, අ් මා 

ප්ර ්නය ඉදිරිපත් කළත් එතුමමා පිළිතුමර  වා ශ්න්ශන්  වන 

පාර්ලිශම්න්තුම සතිශේ කිය ා.   නිසා මා ව ාශපොශරොත්තුම 

ශවනවා,  වන පාර්ලිශම්න්තුම සතිශේ පිළිතුමර  වා ශ්යි කිය ා. 

නරු කථානායකතුමමනි, ශම් ප්ර ්නය ිශටින් ිශට 

පාර්ලිශම්න්තුමශදදීත්, උපශද් ක කාරක සභාශදදීත් අහ ා 

තිබු ත්,   ්රුවන්ශ  පීත්ශතන්,   ්රුවන්ට සාධාර ය ඉු වී 

නීති නිසා තමයි මා නීවතත් ශම් ප්ර ්නය පාර්ලිශම්න්තුමවට 

ඉදිරිපත් කරන්ශන්. 

ිශ ්විශ්යා  ප්රතිපා්න ශකොමිෂන් සභාව ිශසුන් 2019 අ.ශපො.ස. 

(උසස් ශපළ) ිශභානය සමත් සුන්න් ිශ ්විශ්යා ව ට ඇතුමළත් 

කරනීමේශම්දී අුවනමනය කළ රමශද්ය ශහේතුමශවන් එම සුන්න් 

ුදහු  පා ඇති නීටලු පිළිවා ශමම නරු සභාශද අවධානය ශයොුද 

කරවන්න මා කීමීතියි. 

2019 අ.ශපො.ස. ( උසස් ශපළ) ිශභානය පවත්වුව  ීබුශදත් 

නව සහ පීරැණි ශ ස ිශෂය නිර්ශද්  ශකොටස් ශ්කක් අුවවයි.   

නිසාම     ිශෂය නිර්ශද්  ශවුවශවන්  ීූ "Z" අනය ප්නම් කර 

නනිමින් ශවන ශවනම ප්රතිල  නිකුත් කර තිශවනවා. ශකශසේ 

වුව්, ප්ර ්නය පීන නීඟී ඇත්ශත්, එකම ිශෂය ධාරාවට පීරැණි හා 

නව ව ශයන් කාණ්ඩ ශ්කක් යටශත් සමත් වූ සුන්න් ශපළනස්වා 

ඇති ිශට ඔවුන් ිශ ්විශ්යා යට වාවානන්නා ප්නම කුමක්් 

යන්න පිළිවායි. ශමය අලුත් නීටලුවක් ් ශනොශවයි. පන්ගිය 

වසශර් ශපවරවාරි 18වීනි දින මා ිශසුුවත්- පන්ගිය වසර කියා මා 

ශමතීනදී හඳන්වන්ශන්, 2020 වර්ෂයයි. 2020 ශපවරවාරි මාසශේ 

18වීනි දින මා ිශසුුවත්, තවත් ිශිශධ අවස්ථාව දීත් ශමම සභාශද 

ශම් පිළිවා සාක්චඡා කර තිබියදීත් නීවත වරක්   ශනොිශසඳණු 

නීටලුව පිළිවා කතා කරන්න සුුවවීම කනනාු්ායකයි. ශමොක්, 

ශම් ප්ර ්නය ඇති වන්න ශපර පන්ගිය අවුරුද්ශද් ශපවරවාරි 

මාසශේ 18වීනි ්ා එවකට උසස් අධයාපන අමාතය නරු වන්ුව  

ගු වර්ධන අමාතයතුමමාට මා ශම් පිළිවා ප්රකා  කළා, ශමවීනි 

නීටලුවක් ඇති ිශය හීකියි,   නිසා   සාහා අව ය වන පූර්ව 

කටයුතුම සුුව කරන්න කිය ා. 

ශමරට ිශ ්විශ්යා  සාහා සුන්න් වාවානීමේශම්දී   සාහා 

ප්රුදඛ් වී ඇත්ශත් සුන්න්ශ  අධයාපන මේටම ශහෝ ්ක්ෂතාව 

ශනොශවයිස   අුවව ඔවුන්  වානන්නා සාමර්ථය,  කුණු ප්රමා ය 

ශහෝ  කුණු ප්රමා ය මත ප්නම්ව ශනොඩනී ශඟන "Z" අනය ශහෝ 

ශනොශවයි.   ශවුව වට තීර ාත්මක සාධකය වවට පත්වී ඇත්ශත්, 

    පාධමා ාව ශවුවශවන් ිශ ්විශ්යා  පද්ධතිය තුමළ ශවන් 

කරන ස්ථාන ප්රමා යයි. 

537 538 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

්රුවන් ශමොන තරම් සමත් වු ත්, ිශෂයයන්ට ශමොන තරම් 

 කුණු ප්රමා යක් නත්තත්,  වා නිර් ායක වවට පත් වන්ශන් 

නීහී, ිශ ්විශ්යා යට ඇතුමළත් ශවන්න.   පාධමා ාව සාහා 

ිශ ්විශ්යා  පද්ධතිශේ තිශවන ඉඩ තමයි   ළමයාට 

ිශ ්විශ්යා යට ඇතුමළත් ිශය හීකි්, නීද්් කියා තීර ය 

කරන්ශන්. නුදත් වඩාත් ශයෝනය වන්ශන්,   සාහා න්ුවන්කම් 

 වන හීම ශකනාටම ිශ ්විශ්යා  අධයාපන අවස්ථාව  වා දීමයි. 

නුදත් නරු කථානායකතුමමනි, අශප් රශේ කා ාන්තරයක් තිස්ශසේ 

සුද්ධ වන ආකාරයට ිශ ්විශ්යා ශේ තිශවන ඉඩ ප්රමා ය තමයි 

  ළමයාට ිශ ්විශ්යා යට ඇතුමළත් ිශය හීකි්, නීද්් කියා 

තීර ය කරන්ශන්.  

නි්න්නක් ශ ස තව්ය ිශ්යා පාධමා ාව ස කා වීලුශවොත්, 

සුන්ශවකු   සාහා න්ුවන්කම්  ීබීශම් අවස්ථාව හිමි කරනුව 

 ීබීමට මූලික න්ුවන්කම වන්ශන්, ඔහු  වානන්නා සාමර්ථය  ශහෝ 

 කුණු මේටම ශනොව, තව්ය ිශ්යා පාධමා ාව ශවුවශවන් 

ිශ ්විශ්යා  ප්රතිපා්න ශකොමිෂන් සභාව ිශසුන් වාවානීමේම් සාහා 

පීරැණි හා නව ිශෂය නිර්ශද්  අුවව ශවන් කර ඇති ස්ථාන 

සංඛ්යාව තුමළට ඔහු ශහෝ ඇය ඇතුමළත් වී ඇත්් යන කරු යි.   

කියන්ශන් ශමොකක්්? යම් පාධමා ාවකට අ්ාළව   පාධමා ාව 

සාහා ිශ ්විශ්යා  පද්ධතිශේ ශමොන තරම් ඉඩ ප්රමා යක් 

තිශවනවා් කියන සාධකය තමයි එම ්රුවා එම පාධමා ාව 

හී්ෑරිය යුතුම් නීද්්, ඔහුට එය හී්ෑරීමට හීකියාව  ීශවනවා් 

නීද්් කියා තීර ය කරන්ශන්.   මිස ඔහුශ  හීකියාව, ්ක්ෂතාව 

ශනොශවයි.  

ශම් වන ිශට සුන්න් වාවානීමේම සුුව වන්ශන්, ඔවුන් 

 වානන්නා  කුණු ප්රමා ය ශහෝ Z අනය මත ශනොව ශපර 

ආසන්න වසර 05 ස කා ව ා ශනොඩනඟන  ් ප්රති තයක් මතයි. 

  කියන්ශන් ශමොකක්්? සුන්න් වාවානන්ශන් ශම් ශව ාශද නම්, 

පන්ගිය ආසන්න වසර පශහේ ප්රති තය මත තමයි වාවානුව 

 වන්ශන්. එම ප්රති ත ශකොමිෂන් සභාව ිශසුන් ක්  ඇතිව ශවන් 

කර තිශවනවා. එක් එක් ිශෂය ධාරාව ශවුවශවන් ශවන් කරුව 

 වන සමස්ත ස්ථාන ප්රමා ය එම ප්රති ත අුවව ශවන් කළ ිශට   

  දිස්්රික්කය ශවුවශවන් දිස්්රික් කුස තාව මත     නිර්ශද්  

යටශත් ඇතුමළත් වීමට නියමිත ශිෂය ප්රමා ය න නය කිරීශම් 

හීකියාව ් උසස් ශපළ ිශභානයට ශපර සුටම ඔවුන් සතුමව තිබු ා. 

  කියන්ශන්, උසස් ශපළ ිශභානයට ශපර සුටම එය කීශම් 

හීකියාව තිබු ා කියන එකයි. වාවානන්නා ප්රමා ය අුවව, 

කුස තාව අුවව ශිෂය ප්රමා ය ශකෝචචර ් කියන නිර් ායක 

 වා දිය හීකිව තිබු ා.   

එහිදී ප්රති ත  න නය කිරීමට ඔවුන් ශයෝාශනන ඇත්ශත් 

සංයුක්ත මධයනය රමශද්යයි. එනම්, ආසන්න වසර 2013-2017 

වර්ෂ තුමළ පළුදවර උසස් ශපළ ිශභානයට ශපමේ සුටි සුන්න් සහ 

ශ්වන වර හා තුමන්වන වර උසස් ශපළ ිශභානයට ශපමේ සුටි සුන්න් 

    පාධමා ාව ශවුවශවන් න්ුවන්කම්  ීබීශම් ප්රති තව  

සාමානය අනයයි. නි්න්නක් ශ ස සී ූල ිශට කළුතර දිස්්රික්කය 

සාහා 2013-2017 වර්ෂ තුමළ පළුදවර ශපමේ සුටි සුන්න් තව්ය 

ිශ්යාව ශවුවශවන් ඇතුමළත් වූ ප්රති ත සුයයට 15, සුයයට 18, 

සුයයට 5, සුයයට 17, සුයයට 17 වු ා.   අුවව ඔවුන් සංයුක්ත 

මධයනය සුයයට 14 ශ ස තීර ය කර නව නිර්ශද් ය යටශත් 

ශපමේ සුටින සුන්න් ශවුවශවන් එම ඉඩ කඩ ශවන් කර තිශවනවා. 

එශහත් වීලූ වී් මටම ශපමේ යන ප්රධානම කාර යක් වන්ශන් 

ඔවුන් ස කා ව න  ් වසර 05 සී ූල ිශට ඉන් 04කදී ම ඔවුන් 

ශමවර තීර ය කර තිූ ප්රති තයට වඩා ඉහළ ප්රති තයකින් 

සුන්න් තව්ය ිශ්යාව සාහා න්ුවන්කම්  වා ඇති වවයි. නි්න්නක් 

ශ ස, එය ශමවර ඔවුන් තීර ය කර ඇති සුයයට 14 අනය ශමන් 

ශ්ගු යක් වීම නත හීකියි. 

පීරැණි නිර්ශද් ය යටශත් ශපමේ සුටි සුන්න් ් ශමශ ස ම 

ශමම අසාධාර යට ශනොුවරුව තිශවනවා. රත්නපුර දිස්්රික්කය 

සාහා 2013-2017 වර්ෂ තුමළ -  වසර පහ තුමළ- ශ්වන වර සහ 

තුමන්වන වර ශපමේ සුටි සුන්න් තව්ය ිශ්යාව ශවුවශවන් ඇතුමළත් 

වූ ප්රති ත සුයයට 89, සුයයට 68, සුයයට 84, සුයයට 89, සුයයට 

85 වනවා.   අුවව ිශ ්විශ්යා  ප්රතිපා්න ශකොමිෂන් සභාව 

සංයුක්ත මධයනය ශ ස සුයයට 83 තීර ය කර ේට සමාන සුන්න් 

ප්රමා යක් පීරැණි නිර්ශද් ය යටශත් ශමවර වාවානීමේමට 

තීර ය කර තිශවනවා. එශහත් ශමහිදී ් ඔවුන් ස කා ව න  ් 

වසර 05 සී ූල ිශට ඉන් 04කදී ම ඔවුන් ශමවර තීර ය කර තිූ 

ප්රති තයට වඩා ඉහළ ප්රති තයක් තව්ය ිශ්යාව සාහා න්ුවන්කම් 

 වා තිශවනවා.  

එශහත්, ශමහිදී් ඔවුන් ස කා ව න  ් වසර පහ සී ූල ිශට 

ඉන් හතරකදීම ඔවුන් ශමවර තීර ය කර තිූ ප්රති තයට වඩා 

ඉහළ ප්රති තයක් තව්ය ිශ්යාව හී්ෑරීම සාහා න්ුවන්කම්  වා 

තිශවනවා. නව නි ර්ශද් ය ස කා වීලුවත්, පීරණි නිර්ශද් ය 

ස කා වීලුවත්, පන් ගිය අවුරුුව පශහන් අවුරුුව හතරකම ශමවර 

නන්නා ප්රති තයට වඩා ඉහළ ප්රති තයක් නුව  ීබුවා. එශහයින් 

ඉහත උ්ාහර  ශ්ක හරහා පීහීදිලිව ශපමේ යන නීටලුව 

වන්ශන්, ආසන්න වසර හශයන් පහක් තුමළදීම පළුදවීනි වර, 

ශ්වීනි වර හා තුමන්වීනි වර ශපමේ සුටි සුන්න් තව්ය පීධය සාහා 

ඇතුමළත් ිශය හීකි සම්භාිශතාවට වඩා අඩු අනයක් ශම් වර්ෂශේ 

නිර්ශද්  වී තිබීමයි.  

සෑම දිස්්රික්කයකම පාශහේ දිස්්රික් කුස තාව මත වාවා 

නන්නා ප්රති ත තීන්ුව කිරීශම්දීත්, දිවයිශන් කුස තාව මත වාවා 

නන්නා ප්රති ත තීන්ුව කිරීශම්දීත්, අවසන් නිනමනය ශ ස ඔවුන් 

ඉදිරිපත් කර ඇති ප්රති තව ට වඩා ඉහළ ප්රති තයක් සහිත 

අවස්ථා අවම ව ශයන් ශ්කක් ශහෝ ආසන්න ව ශයන් වසර 

පහක් තුමළ ්ීක නත හීකි ශවනවා. එශහයින් ඔවුන් නිර්ශද්  කර 

ඇති ප්රති තව ට වඩා වීඩි සුන්න් ප්රමා යක් ඇතුමළත් ිශය හීකි 

ඉඩකඩක් පීවතිය හීකි වව ිශ ව්ිශ්යා  ප්රතිපා්න ශකොමිෂන් 

සභාව ිශසුන් සුතිය යුතුමව තිබු ා. ශම් ශහේතුමව මත සෑම ිශෂය 

ධාරාවක්ම, සෑම පාධමා ාවක්ම සී ූල ිශට නව සහ පීරණි යන 

නිර්ශද්  ශ්කටම ඇතුමළත් සුන්න් අසාධාර යට  ක් වී 

තිශවනවා.  

තාක්ෂ  ිශෂය ධාරාව යටශත් ශපමේ සුටි සුන්න්ට නියමිත 

පාධමා ා සහ ආසන්න වසර පහ තුමළ ආරම්භ කරන  ් පාධමා ා 

සම්වන්ධශයන් සී ූල ිශට ශමවර භාිශතා කර ඇති රමශද්ශේ 

ඇති නීටලු  ස්වභාවය තවුවරටත් පීහීදිලි ශවනවා. මන්්යත්, නව 

ිශෂය ක්ශෂේත්රයක් වන නිසාම ඔවුන් සාහා න නය කිරීම් සුුව 

කිරීමට සුන්න් වාවා නීමේම සුුව කළ ආසන්න වසර පහක් නීහී. 

ශමොක්, ශම්ක ිශ ්විශ්යා ව  පටන් නන්නා අලුත් පාධමා ාවක් 

වන නිසා. එම නිසා මීට ශපර අවුරුුව පහක් තාක්ෂ ශද්ය 

ිශෂයය සාහා ිශ ්විශ්යා ව ට ්රුවන් වාවා ශනන නීහී. එම 

ිශෂය ධාරාව සී ූල ිශට 2013-2017 වසර පහ තුමළ පළුදවීනි වර, 

ශ්වීනි වර සහ ශතවීනි වර ශ ස සුන්න් කණ්ඩායම් තුමනක් එක 

වර ිශභානයට ශපමේ සුට ඇත්ශත් 2017 වසර තුමළ පම යි. 

එශහයින් පන්ගිය එක් වසරක වාවා නීමේම් සම්වන්ධශයන් 

පම ක් ස කා ශමවර් සුන්න් එශ සම ඇතුමළත් ිශය යුතුම යීයි 

තීර ය කිරීම එම සුන්න්ට සුුව කරන  ් ව වත් අසාධාර යකි. 

ශමොක්, තාක්ෂ ශද්ය ිශෂයය අලුත් ිශෂයයක් නිසා පළුදවීනි 

වර ලියන  ් ්රුවන්, ශ්වීනි වර ලියන  ් ්රුවන්, තුමන්වීනි 

වර ලියන  ් ්රුවන් ශ ස ලියා තිශවන්ශන්, 2017 වසශර්ස එක 

වසරයි. එම නිසා ශමවර වාවා නීමේම සාහා සී කි්  ට 

භාජනශකොට තිශවන්ශන්, එම වසර පම යි. එම තත්ත්වය තුමළ 

පීන නඟින පහත නීටලුව ට නරු ඇමතිතුමමා පිළිතුමරු  වා 

ශ්නවා ඇතීයි මා ව ාශපොශරොත්තුම ශවනවා.  
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[නරු  අුවර දිසානායක  මහතා] 



2021 ජනවාරි 08 

01. වාවා නීමේශම් ප්රති ත තීර ය කිරීශම්දී ප්රති තව  
මධයනය අනයට වඩා වීඩි සම්භාිශතාවක් එනම්, 2011දී 
ඇති වූ තත්ත්වය වීනි තත්ත්වයක් ශමවර පීවතිය හීකිය 
යන කාර ාව ිශ ව්ිශ්යා  ප්රතිපා්න ශකොමිෂන් සභාව 
ිශසුන් ස කා ශනොවීලුශද ඇයි? 

නරු කථානායකතුමමනි, මා ප්ර ්න කරන්ශන් නව සහ පීරණි 

නිර්ශද් වලින් ්රුවන් ිශභානයට ලියන අවුරුද්්ක ශම් නීටලුව 

මතුම ශවන නිසායි. එය 2011දීත් මතුම වු ා. නව නිර්ශද් ය යටශත් 

ළමයි ිශභානයට ලිදවා. පීරණි නිර්ශද් ය යටශත් ළමයි ිශභානයට 

ලිදවා. ේළඟට, නීවත 2018 වසශර් ළමයි පීරණි සහ නව 

නිර්ශද්  යටශත් ිශභානයට ශපමේ සුටියා. එතශකොට, 2011දී අපට 

පූර්වා්ර් යක් තිබු ා, ශම් නීටලුව මතුමිශය හීකි වව. ිශ ව්ිශ්යා  

ප්රතිපා්න ශකොමිෂන් සභාව, අමාතයාං ය ශනොඩනනා තිශවන්ශන් 

කුමක් ශවුවශවන්්? නීටලුව මතුම වු ාට පන්ව පිළිතුමර ශසොයා 

නීමේශම්දී ිශ ා  අවු්  ජා ාවක් නිර්මා ය ශවනවා.   නිසා කළ 

යුතුමව තිබුශණ් මතුම ිශය හීකි නීටලුව කලින් හඳනා ශනන   සාහා 

ිශසඳම්  වාදීමයි.  

  නිසාම පන්ගිය අවුරුද්ශද් ශපවරවාරි මාසශේ 18වීනි ්ා 

උසස් ශපළ ිශභාන ප්රතිල  නිකුත් වූ වහාම මා ශම් ප්ර ්නය 

පාර්ලිශම්න්තුමශද නීඟුවා, ශමය අනිවාර්යශයන්ම ශමම 

ිශභානශේදීත් මතුමිශය හීකි වවට.   නිසා මා ්ීන නන්න කීමීතියි, 

එවීනි ප්ර ්නයක් මතුමවීමට ඉඩකඩ තිබියදීත්,   පිළිවාව 

පූර්වශයන් සී කි්  ට  ක් ශනොශකොට ිශ ්විශ්යා  ප්රතිපා්න 

ශකොමිෂන් සභාව කටයුතුම කශළේ ඇයි කියා.  අමාතයාං  ිශටින් ිශට 

මාරු ශවන්න ඇතිස ඇමතිවරයා ිශටින් ිශට මාරු ශවන්න ඇති. 

හීවීයි, ිශ ්විශ්යා  ප්රතිපා්න ශකොමිෂන් සභාශද ශමම වාවා 

නීමේම් පිළිවාව සීවීිශන්ම නත්ශතොත්, නිසු ව ධාරිශයක් කටයුතුම 

කරනවා. නරු කථානායකතුමමනි, එක්ශකනායි. ශම් හීමශ්නාටම 

උපශ්ස් ශ්න්ශන්, හීම සාක්චඡාවකදීම පිළිතුමරු ශ්න්න, හීම 

ප්ර ්නයකටම උත්තර ශ්න්න එක නිසු ව ධාරිශයක් ඉන්නවා.   

ව ධාරියා  කවු් කිය ා ඔවතුමමා ්න්නවා.   ව ධාරියාශ  

යටතට අමාතයවරයාත් අ් පත් වී තිශවනවාස අමාතයාං  

ශ් කම්වරයාත් පත්වී තිශවනවා.   නිසා   ව ධාරියා ඔහුශ  

වනකීම අුවව, ශමවීනි ප්ර ්නයක් මතුමිශය හීකියි කිය ා පූර්ව 

අවශවෝධශයන් යුතුමව ිශසඳම් සකස් කළ යුතුමව තිබු ා. ඔහු එම 

වනකීම අත්හීර තිශවනවා.  

 

02. කිසුුව සුන්ශවක් අ්ාළ පාධමා ාව සාහා ශතෝරාශනන 
ශනොමීති දිස්්රික්ක ශවන් කර ඇත්ශත් ශකශ ස්? එම 
දිස්්රික්ක තුමළ සුන්වකු අ්ාළ පාධමා ාව සාහා න්ුවන්කම් 
 ීබීමක් සුුව ශනොවන්ශන් යීයි තීර ය කළ හීකි්? 

නරු කථානායකතුමමනි, සමහර පාධමා ා සාහා  එකම 

සුන්ශවක්වත් ශතොරාශනන නීති දිස්්රික්ක න නාවක් තිශවනවා. 

ශමොකක්්   නිර් ායකය? දිස්්රික් ශකෝටාව  ීශවන්න ඕනෑ. 

එක්ශකෝ  ක කුස තාවට  ීශවන්න ඕනෑ. නුදත් සමහර 

පාධමා ා තිශවනවා, එක ්රුශවක්වත් සමහර දිස්්රික්කවලින් 

ශතෝරාශනන නීති.   නිසා ශමතීන වයාූල ත්වයක් තිශවන වව 

එයිුවත් ශපන්ුවම් කරනවා. 

 

03. එශසේම එක් සුන්වකු පම ක් න්ුවන්කම්  වා ඇති දිස්්රික්ක 
සාහා එම සුන්වා පීරණි ිශෂය නිර්ශද් යට අයත් 
සුන්ශවක්්, එශසේත් නීත්නම් නව ිශෂය නිර්ශද් යට අයත් 
සුන්ශවක්් යන්න තීන්ුව කර ඇත්ශත් ශකශසේ්?  

නරු කථානායකතුමමනි, දිස්්රික්ක න නාවක් තිශවනවා, එක 

සුන්වායි ශතෝරාශනන තිශවන්ශන්. එතශකොට   එක සුන්වා පීරණි 

ිශෂය නිර්ශද් යට අයත් ්, නව ිශෂය නිර්ශද් යට අයත් ් කිය ා 

ශත්රුශද ශකොශහොම්? එක සුන්වා නම් ශත්ශරන්ශන්, එතශකොට 

ඔහු පීරණි නිර්ශද් යට යටත් සුන්ශවකු්, නව නිර්ශද් යට යටත් 

සුන්ශවකු් කියන එක තීර ය කශළේ ශකොශහොම් කිය ා ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුමවට කරුණු  ඉදිරිපත් කළ යුතුමයි.  

 

04. වාවා නීමේම් සුුව කරන  ් ආසන්න වසර 5ක් ශනොමීති 
තාක්ෂ  ිශෂය ධාරාව යටශත් ශපමේ සුටි සුන්න්ට සුුවවී ඇති 
අසාධාර ය සම්වන්ධශයන් නුව  වන පියවර කුමක්්? 

මා කලින් පීහීදිලි කළා, තාක්ෂ ශද්ය ිශෂය යටශත් 

ිශ ්විශ්යා ව ට අලුතින් සුන්න් වාවා නන්නා නිසා පීවීති 

අවුරුුව 5ක සංයුක්ත අනය නන්න ිශධියක් නීති වව. 

 

05. සංයුක්ත මධයනය රමශද්ශේ සහ ිශ ව්ිශ්යා  ප්රතිපා්න 
ශකොමිෂන් සභාව ිශසුන් සුන්න් වාවා නීමේමට තීන්ුව කර 
ඇති ආකාරශේ නීටලු ඇති වව පිළිනුව  වන්ශන්්?  වා 
නිවීරදි කිරීමට පියවර නුව  වන්ශන්්?  

 

06. නීවත නීටලු ඇති ශනොවන පරිදි සුන්න් වාවා නීමේශම් 
සාධාර  රමශද්යක් සීකසීමට පියවර නන්ශන්්? 

නරු කථානායකතුමමනි, ශම් පිළිවා ශරේෂ්ධාධිකර ශේ 

නඩුවක් පීවතී තිශවනවා. එම නඩුව ශරේෂ්ධාධිකර ශයන් 

ප්රතික්ශෂේපශකොට තිශවනවා.  නරු කථානායකතුමමනි, ශම්ක අපි 

අ පනත් ඇතුමශළේ ිශසඳිය යුතුම ප්ර ්නයක් ශනොශවයි. 

ශරේෂ්ධාධිකර ය ශම් ප්ර ්නය ශ්ස ව න්ශන් අ පනත් ඇතුමශළේ 

සුට. නුදත්, ශම් ප්ර ්නය ශ්ස ව න්න ඕනෑ මාුව කක පීත්ශතන්. 

උසස් ශපළ ිශභානය අශප් රශේ ප්රධානම තරනකාරි ිශභානය වවට 

පත්වී තිශවනවා. අවුරුුව 17ක්ම   ්රුවාශ  අධයාපන ඉ ක්කය 

වවට පත්වී තිශවන්ශන් ිශ ්විශ්යා යකට ප්රිශෂ්ට වීමයි. එය 

මාුව කකභාවයක්. ශරේෂ්ධාධිකර ය කිසුශසේත් ම එහි මාුව කක 

ප්ර ්න සී කි්  ට භාජන කරන්ශන් නීහී. ශරේෂ්ධාධිකර ය 

ිශසුන් සී කි්  ට භාජන  කරුව  වන්ශන් අ පනත්, මේති, 

ශරගු ාසු පිළිවාවයි. හීවීයි, ශමම ප්ර ්නය අ පනත්, මේති, 

ශරගු ාසුවලින් යටපත් කළ යුතුම ප්ර ්නයක් ශනොශවයි, නරු 

කථානායකතුමමනි. ශමම ප්ර ්නය එම ුවවා ්රුවන්ශ ත්, එම 

ශ්මාපියන්ශ ත් මානසුක ප්ර ්නයක්. අපි ශම් දිහා 

මාුව කකවා්ශයන් ව න්න ඕනෑ.   ්රුවන්ශ  අවුරුුව 13ක 

අධයාපනශේ අශප්ක්ෂා  බිාවීශටනශකොට,   ශ්මාපියන්ශ  

අශප්ක්ෂා  බිා වීශටනශකොට අ්ත් සමහර ්රුවන් ිශ ා  මානසුක 

පීඩනයකට  ක්වී තිශවනවා, නරු කථානායකතුමමනි. ඔවුන් සුයදිිශ 

හානිකර නීමේමට යාිශ්, එශසේ නීත්නම් ඔවුන් මානසුක 

ුවව තාවට පත්ශදිශ් කියා ශ්මාපියන්   ්රුවන් පිළිවා 

සීකශයන් ජීවත් ශවමින් තිශවනවා.   නිසා ශමය මාුව කක 

ප්ර ්නයක්.  

ආණ්ඩුව ිශ ා  ව ශයන් ුද්්  ිශය්ම් කරනවා. 

තුදන්නාන්ශසේ ා ්න්නවා සීනි ආනයනශයන් රුපිය්  බිලියන 

10ක් අහිමි කරනත්තා කිය ා. තුදන්නාන්ශසේ ා එක 

වයාපාරිකශයකුට සහන  වාදීම ශවුවශවන් ශඩො ර් බිලියන 10ක් 

-ශඩො ර් ශකෝටි 1000ක්- කිසුුව හීඟීමකින් ශතොරව අත්හරින්න 

 ෑස්තියි. නුදත්, තුදන්නාන්ශසේ ා ිශ ්විශ්යා  ්රුවන්ට ඇතිවී 

තිශවන ශම් ප්ර ්නය ිශසාන්න ප්රතිපා්න වීඩිශකොට   වාවා 

නීමේම සාහා කටයුතුම ශනොකරන්ශන් ඇයි? තුදන්නාන්ශසේ ාට 

සීනි වයාපාරිකශයකුශ  මනශ්ොළ සීපිරීම තරම් ුවවා ්රුවන්ශ  

මානසුක ප්ර ්නයක් ිශසඳීම සාහා හ්වතක් නීද්් කියන ප්ර ්නය 

නඟමින් මා නතර ශවනවා, නරු කථානායකතුමමනි.   

ශමම අවස්ථාව  වාුවන්නාට ඔවතුමමාට ශවොශහොම ස්තුමතියි. 
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

ගු මෙහාචාර්ය  ජී.එල්. පීරිසාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு (பபராசிாியர்)  ீ.எல். பீாிஸ்)  

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

නරු කථානායකතුමමනි, මා ්ීනටමත් ඉතාම පීහීදිලිව ප්රකා  

කළා ශම්ක මේතිය පම ක් ශනොශවයි, සමාජ සාධාර ත්වය 

සමාන වූ අුවකම්පාවක් ඇතිව, සාුවකම්පිත ආක් පයක් ඇතිව 

ව ා ිශසඳිය යුතුම ප්ර ්නයක් කිය ා.  ක මම පිළිනන්නවා.   අුවව 

තමයි අපි ශම් ප්ර ්නය නිරාකර ය කිරීමට උත්සාහ ්රන්ශන්. 

නරු කථානායකතුමමනි, ිශ ්විශ්යා  ප්රතිපා්න ශකොමිෂන් සභාව 

තාවකාලිකව වසා තිශවන පන්බිම තුමළ ශම් ප්ර ්නයට පිළිතුමරු දීම 

සාහා තාක්ෂණික ශතොරතුමරු රාශියක් අව ය නිසා මම ශම් 

ප්ර ්නයට පිළිතුමරු දීමට ක්  ඉ්  නවා. 
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීළඟට අමාතයාං  නිශද්න. කම්කරු අමාතය නරු නිම්  

සුරිපා  ් සු් වා මීතිතුමමා. 

 

විපද්ශ් ර වල අතරෙංව සිටින ශ්රී ලාංක ක 

රමිකකයන් පගන්වා ගැීමෙ  කම්කු 
අොතයුරොපේ ප්රකාශ්ය 

தவளிநாடுகளில் நிர்க்கதியாகியுள்ள 

இலங்ககத் ததாைிலாளர்ககளத் 

திருப்பியகைத்தல்: ததாைில் அகமச்சாினது 

கூற்று   
REPATRIATION OF STRANDED SRI LANKAN 

MIGRANT WORKERS: STATEMENT BY MINISTER 
OF LABOUR 

 

ගු නිෙල් සිරිපාල ද සිල්වා ෙහතා මකම්කු අොතයුරො  
(மாண்புமிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா - ததாைில் அகமச்சர்) 

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

නරු කථානායකතුමමනි, ේශේ  පාර්ලිශම්න්තුම මන්ත්රී නරු අුවර 

කුමාර දිසානායක මීතිතුමමා ිශසුන් අසන  ් ප්ර ්නයට අ් පිළිතුමරු 

ශ්න වවට මා ශපොශරොන්ුව වු ා. ශම් ප්ර ්නය මාශ  

අමාතයාං යට පම ක් ශනොශවයි, අමාතයාං  න නාවකට අයිති 

නිසා තමයි ශතොරතුමරු  වා නීමේමට සුුව වුශණ්.  වා පුළුවන් තරම් 

ුවරට එකතුම කර ා මම දීර්ඝ පිළිතුමරක් සකස් කර තිශවනවා. එම 

පිළිතුමර දීමට මම ූ ්ානම්.  
 

01.  2019 ශපවරවාරි මාසශේදී වූහාන් නනරශේ සුටි සුන්න් 33 
ශ්ශනකු ශමරටට රැශනන ආ දිනශේ සුට ශ්රී  ංකා රජය 
ශම් ්ක්වා ිශශද්  රටව  අසර  වූ ිශිශධ ක්ශෂේත්රව  
නියීළී සුටි ශ්රී  ාංකිකයන් 61,750කට අධික පිරිසක් 
ශමරටට ශනන්වා නීමේමට කටයුතුම කර ඇත. එශසේම, තවත් 
රටව්  137ක ශවශසන ශ්රී  ාංකික යන් 69,000කට 
ආසන්න පිරිසක් ශමරටට පීමිණීශම් අශප්ක්ෂාශවන් සුටින 
වව වාර්තා වී ඇත. එම පිරිස අතුමරින් රටව්  15ක ශසේවය 
කරන ශ්රී  ාංකික රමිකයන් 41,452ක් ශ්රී  ංකාවට නීවත 
පීමිණීමට අශප්ක්ෂාශවන් ලියාපදිංි  වී ඇත. ඇුදණුම්  
අංක 01හි මම   රටව්  ශවන් කර ා ්ක්වා තිශවනවා. 
ඇුදණුම් අංක 01 මම සාභාගත* කරනවා.  

වහශර්නය, සයිප්රසය, ේරාය ය, ශජොර්්ානය, සවුදි අරාබිය 

යනාදි ව ශයන් රටව්  ශවන් කර ්ක්වා තිශවනවා.  අශප් 

කාර්යාං ය මඟින්  වා නන්නා ශතොරතුමරු අුවව අශප් 

කාර්යාං  ශේ  ලියාපදිංි  වී ගිහින් සුටින රමිකයන්  න න 

41,452යි.  ඉතිරි අය එවීනි රමිකයන් ශනොශවයි. ඉතිරි අය 

ශපෞද්නලිකව ගිය අයස ශහොශරන් ගිය අයස වීසා නීතිව ඉන්න අය.   

  අුවව ිශශද්  අමාතයාං ය  සහ අප අමාතයාං ය ිශසුන් 
ිශශද්  රටව  පිහිටි ශ්රී  ංකා ූතත මණ්ඩ  හා එම ූතත මණ්ඩ ව  
ස්ථාපිත කර ඇති   කම්කරු අං  සහ ශ්රී  ංකා ිශශද්  ශසේවා 
නියුක්ති  කාර්යාං ය හා එක්ව මවුබිමට පීමිණීමට 
අශප්ක්ෂාශවන් සුටින ශ්රී  ාංකිකයන්ශ  ්ත්ත එක් රැස ්කිරීම සුුව 
කරන  දී.   අුවව ශමරටට පීමිණීමට අශප්ක් කත ශ්රී  ාංකිකයන් 
ලියාපදිංි  කර නීමේශමන් අනතුමරුව   ්ත්ත ිශ ්ශ් ෂ යශකොට 
ශනෝලීය වසංනත තත්ත්වය හුදශද එම රමිකයන් පත් වී සුටින 
තත්ත්වය ස කා ව ා අව්ානමට  ක් වීමට වීඩි ඉඩක් ඇති අය  
ප්රුදඛ්තාව අුවව  ීයිස්තුමවක්  ූ ්ානම් කර ඔවුන් ශමරටට ශනන්වා 
නීමේමට ජනාධිපති ිශශ ේෂ කාර්ය ව කාය, සුිශ්  ගුවන් ශසේවා 
අධිකාරිය සහ ිශශද්  අමාතයාං ය එක්ව  කාවද්ධ යාන්ත්ර යක් 
සකස් කරන  දී. ශමහිදී නියමිත කා සටහනට අුවව පීමිශ න 
ගුවන් යානා - scheduled flights -   භාණ්ඩ ප්රවාහන ගුවන් යානා 
- cargo flights -, රමිකයන් ශසේවය කරන රටවලින් ශනොමිශ්  
 වා ශ්න ගුවන් යානා - mercy flights - හා ශම් කටයුත්ත සාහා 
කුලී ප්නමින්  වා  නත් ගුවන් යානා - charter flights - ආදි රම 
භාිශත කරමින් ිශධිමත් රමශද්යක් තුමළ ඔවුන් ශමරටට ශනන්වා 
නීමේමට පහන්කම් සී සීම මූලිකව සුුව ශකශර්. තව් ිශශ්ස්නත ශ්රී 
 ාංකිකයන් ශ්රී  ංකාවට ශනන්වා නීමේම ප්රධාන රමශද් ශ්කක් 
අුවව සුුව ශකශර්.  

 (i) රජය ිශසුන් සංිශධානය කර පිටරට සුටින ශ්රී 
 ාංකිකයන් රැශනන එන  ගුවන් යානා. 

  ශමම ගුවන් යානා මඟින් එකවර ශ්රී  ාංකියන් 275
-300ත් අතර ප්රමා යක් රැශනන එුව  වයි. එම 
ගුවන් යානා දිනයක් හීර දිනයක් ශ්රී  ාංකිකයන් 
ශමරටට රැශනන  ම සුුව කළ අතර, 2021 ජනවාරි 
10 වීනි දින සුට ක්රියාත්මක වන පරිදි සතිශේ දින 
පහ තුමළ සෑම දිනකම එක් ගුවන් යානයක් මඟින් 
ිශශද් නත ශ්රී  ාංකිකයන් ශමරටට ශනන එමින් 
මගී ප්රමා ය වීඩි කිරීමට කටයුතුම කරනවා.  

 (ii) ත්නික ගුවන් කා සටහන අුවව  ංකාවට 
පීමිශ න ගුවන් යානා.  

  ත්නිකව ශ්රී  ංකාවට ගුවන් කා සටහනට අුවව 
පීමිශ න  ගුවන් යානා මඟින්් ිශශද් නත ශ්රී 
 ාංකිකයන් ශනන්වුව  ීශේ. එමඟින් ශසෞඛ්ය 
ආරක් කත රම අුවනමනය කිරීමට සුුව වීශම් 
ශහේතුමශවන් ශනන්වා නත හීකි ගුවන් මගීන් න න 
2021.01.04 වන ිශට 50 ්ක්වා සීමා  වු ා, නරු 
කථානායකතුමමනි.   කියන්ශන් flight  එකක 
250කට ඉඩ තිබු ත්,  ශසෞඛ්ය ආරක් කත රම 
අුවව ශනශනන්න  පුළුවන් වන්ශන් 50යි 
ආරක් කත රම අුවව. .  2021 ජනවාරි 05 වීනි දින 
සුට   ප්රමා ය 75ට වීඩි කිරීමට අවසර දී ා 
තිශවනවා. ශමශසේ ගුවන් කා සටහනකට අුවව 
එන ගුවන් යානාවලින් පීමිශ න ශ්රී  ාංකිකයන් 
සව්කීමීත්ශතන් ශහෝට්  තුමළ ුද්්  ශනවා 
නිශරෝධායනයට ශයොුද වන අයයි. ශම් වන ිශට 
ගුවන් කා සටහන අුවව ත්නිකව පීමිශ න 
ගුවන් යානා සංඛ්යාව 10ක් වන අතර   අුවව 
ත්නිකව ශ්රී  ාංකිකයන් 750ක් පම  අශප් 
රටට පීමිශ නවා.    අතරින් කටාර්, එමිශර්ේස,් 
එතිහාඩ් ගුවන් ශසේවා ත්නිකව මී් ශපරදින 
රටව  සුට ශ්රී  ංකාවට ගුවන් වාර පවත්වයි. 
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* කථාව අවසාානපේ පෙ කර ඇත. 
*  உகரயினிறுதியில் தரப்பட்டுள்ளது. 

* Produced at end of speech. 



2021 ජනවාරි 08 

 ශනෝලීය වසංනත තත්ත්වය හුදශද රට තුමළ වාර්තා වන 
ශකොශරෝනා ආසාදිතයන් න න, එම තත්ත්වය පා නය 
කිරීම සාහා ශසෞඛ්ය අමාතයාං ශේ නිර්ශද් , එන්නත් 
පහන්කම්  වා නීමේශම් හීකියාව, ශකොිශඩ් මර්්නය සාහා 
ිශශද්  රටව  පවතින රමශද් භාිශත කරනවා. 
එන්නත්කර ය, ිශශද්  රටව  ශකොිශඩ් මර්්නය රාජය 
ප්රතිපත්ති හා ආනමන ිශනමන ශරගු ාසු ක්රියාත්මක 
කිරීශම්දී මතුම වන නීටලු හා ගුවන් ක ාප වසා ්ීමීම ආදී 
ිශිශධ සාධක මත ිශච නය වන වීිශන් ිශශද් නත ශ්රී 
 ාංකිකයන් ශමරටට ශනන්වා නීමේම සාහා නි ි් ත කා  
රාුදවක් ඉදිරිපත් කිරීම ප්රාශයෝගික ශනොවන වව ප්රකා  
කරමි.  

එශසේ වුව්, පවතින ුවෂ්කරතා හා අියශයෝන මධයශේ වුව් 

අව ය පිළියම් ශයෝමින් ඉතා කඩිනමින් ිශශ්ස්නත ශ්රී  ාංකිකයන් 

ශමරටට ශනන්වා නීමේමට ශ්රී  ංකා රජය අව ය, න්ුවන් කාලීන 

ක්රියාමාර්න අඛ්ණ්ඩව නනිමින් පවතී.  

02. පහත සාහන් ශහේතුම කර ශකොටශනන ගුවන් ටිකේපත්ව  
මි  ශපර වසරට සාශප්ක්ෂව ඉහළ අනයක් ශනන ඇති වව 
කනනාුශවන් වුව් ප්රකා  කරමි.  

නරු මන්ත්රීතුමමනි, මම ශම් පිළිවාව සුිශ්  ගුවන් ශසේවා 

අධිකාරිය, එයාර්  ංකා ආයතනය වීනි ආයතන සුය්  ටම කථා 

කළා.  නුදත්   අය  කට ශහේතුම ්ක්වා මට වගුවක් එවා තිශවනවා. 

  

 (i) ිශශද්  නමන් තහනම් කිරීම් හා ගුවන් 
ශතොුශපොළව  පවතින සීමා කිරීම් ශහේතුමශවන් 
ගුවන් යානාව  ශනන යන මගීන් ප්රමා ය 
සම්වන්ධව අවම සීමාවක් පනවා ඇති වීිශන්, 
ගුවන්  ශසේවාව ට ඉහළ මි ක් අය කර නීමේමට 
සුුව වී ඇත. 

    කියන්ශන්, ඉසස්ර මගීන් 275 ශ්ශනකු පීමිණි 
ගුවන් යානයක ්ීන් එන්න පුළුවන් මගීන් 50කට 
නම්, නාසත්ුමව වීඩි ශවනවා. එම ගුවන් යානශේ 
ගුවන් ටිකේපතක cost එකක් තිශවනවා ශන්.   
නිසා   අය කියන්ශන්   අයට එම ුද්  අඩු 
කිරීශම් හීකියාවක් නීහී කියන එකයි.  

 (ii) ගුවන් යානාව  භාණ්ඩ හා මගී ප්රවාහනය 
අශප්ක් කත මේටමට ශනන  මට ඇති 
ශනොහීකියාව ශහේතුමශවන් හා ශනන යා හීකි මගීන් 
ප්රමා ය ඇතුමළු වර තුම නය කිරීශම් ක්රියාමාර්න 
ශහේතුමශවන්, පනවන  ් ශසෞඛ්ය ආරක්ෂ  
රමශද් යටශත් ිශශද් නත රමිකයන්  ංකාවට 
ශනන්වා නීමේමට වීඩි ුද් ක් අය කර නීමේමට 
සුුවවීම.  

 (iii) ගුවන් ශසේවාව  ශසේවය කරන කාර්ය මණ්ඩ  
අනිවාර්ය නිශරෝධායන ක්රියාවලියට ශයොුද කිරීශම් 
අව යතාව හා ශසෞඛ්ය මාර්ශනෝපශද් ව ට අුවව 
නියමිත ප්රමිති පවත්වා නීමේමට සුුවවීම හා සීමිත 
ගුවන් නමන් ශහේතුමශකොටශනන කාර්ය මණ්ඩ  
දීර්ඝ කා යක් අතරමී් ිශශද්  නීවතුමම් සථ්ානව  
රාවා නීමේමට අතිශර්ක වීය වරක් ්ීරීමට සුුවවීම 
ශහේතුමශවන් ගුවන් ටිකේපත්ව  මි  ඉහළ යෑම. 

 (iv) ශකොිශඩ් වසංනතයට ශපර ගුවන් සමානම් අතර 
පීවති තරනකාරිත්වය හා ගුවන් යානාව  වීඩි 
ධාරිතාවක් තිබීම ශහේතුමශවන් අවම මි කට ගුවන් 
ටිකේපත් නිකුත් කළ හීකි වුව්, ශමහිදී එවීනි 
තත්ත්වයක් ඇති ශනොවීම.  

 (v) 2020 අශප්රේ්  සුට ශ්සීම්වර් කා පරි්චශද්ය හා 
සසාන කළ, ශකොිශඩ් වසංනතයට ශපර තිබුණු 
ප්රවර්ධනය හා වේටම් සහිත ගුවන් ටිකේපත්  වා 
දීමට ශනොහීකි වීම.  

එශසේ වුව්, ශ්රී  ංකා රජය ිශසුන් ශ්රී  ංකා ගුවන් ශසේවය හා 

එක්ව පවත්නා අියශයෝන හා ගුවන් නමන් සීමා කිරීම් යටශත් 

ිශශද් නත ශ්රී  ාංකික රමිකයන් හට ශකොිශඩ් වසංනත තත්ත්වය 

යටශත් වුව් සහන්ායි මි  න න් යටශත් ටිකේපත්  වාදීමට 

හීමිශටම පියවර ශනන ඇත. ශකොිශඩ් වසංනතයට ශපර හා පන් 

සමනාමි කා පරි්චශද්ව  ගුවන් ප්රශද  පත්රව  මි  න න්ව  

සීසඳීමක් ඇුදණුම් 02හි ්ක්වා ඇත.  

නරු කථානායකතුමමනි, ඇුදණුම් 02හි ්ක්වා තිශවන 

ආකාරයට ශකොිශඩ් වසංනතයට ශපර සමානාමි කා පරි්චශද්ව  

මගීන් 479,145 ශ්ශනකු පීමි  තිශවනවා. නුදත් ශකොිශඩ් 

වසංනතශයන් පන් ඇිශත් තිශවන්ශන්, 25,057 ශ්නායි. එතශකොට 

air ticketsව   න න් වීඩි ශව ා තිශවන ආකාරය ශවනම 

වගුවක ශපන්වා තිශවනවා. නරු කථානායකතුමමනි, එම ඇුදණුම 

මම සාභාගත* කරනවා. 

 
*  සාභාපම්සාය ෙත තබන ලද ඇමුුම්  
   சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட இகணப்புக்கள் : 

   Annexes tabled: 

545 546 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

ගු අනුර දිසාානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

නරු ඇමතිතුමමනි, එක නමනාන්තයක සංසන්්නය ඔවතුමමාට 

කියන්න පුළුවන්්? 

 

ගු නිෙල් සිරිපාල ද සිල්වා ෙහතා  
(மாண்புமிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

පුළුවන්. උ්ාහර යක් ව ශයන් අබුඩාබි ටිකේපතක මි  US 

Dollars 192ට තිබුශණ්.  ක ශඩො ර් 282ක් ශව ා තිශවනවා. 

වහශර්න් ටිකේපතක මි  US Dollars 197ට තිබුශණ්.  ක 

ශඩො ර් 416ක් ශව ා තිශවනවා. [වාධා කිරීමක්] ශම්, US 

Dollarsවලින්.  
 

ගු අනුර දිසාානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

192ට තිබුණු එක 282 ශව ා තිශවනවා්? 

 

ගු නිෙල් සිරිපාල ද සිල්වා ෙහතා  
(மாண்புமிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

282ක් ශව ා තිශවනවා. [වාධා කිරීමක්]  ක ඔවතුමමාට 

ව න්න පුළුවන්. මම එහි comparative analysis එකක් කර 

තිශවනවා.  

03. ිශශ්සන්තව සුට ශ්රී  ංකාවට පීමිශ න ශ්රී  ංකිකයන්ශ  
අනිවාර්ය නිශරෝධායන කා  සීමාව දින 14යි. නුදත් 
ශනවීම් කර නිශරෝධායන සථ්ානයක නවාතීන් නන්නා 
ශ ස ඉ්  ා සුටින කිසුුව ප්රතිපත්තියක් ශහෝ 
මාර්ශනෝපශද් යක් ඉදිරිපත් කර නීහී.  

අ්  මම ශසෞඛ්ය ඇමතිතුමමි යශනුවත් ඇන්වා, ිශශ්ස්නත අයට 

ඇිශ්  ා ශනව් ව ට ගිහින් නිශරෝධායනය ශවන්න 

පුළුවන්කමක් තිශවනවා්  කිය ා. නුදත් එවීනි health guideline 

එකක් තවම දී ා නීහී. එවීනි health guideline එකක් ශ්නවා 

නම්, අපට පුළුවන් වීඩි ප්රමා යක් ශනන්වා   අය  ශනව් ව ට 

යවා නිශරෝධායනය කරන්න. හීවීයි,   පිළිවාව ශසෞඛ්ය 

ව ධාරින් එකඟ ශවන්න ඕනෑ.  ක අශප් අමාතයාං යට කරන්න 

පුළුවන්කමක්  නීහී.  

එවීිශන්, රජය ශම් වන ිශට නිශරෝධාන මධයස්ථාන 31ක් 
පවත්වාශනන යුව  වන අතර, ිශශද් ව  සුට ශමරටට 
පීමිශ න ශ්රී  ාංකිකයන් ශමම ස්ථාන තුමළ නිශරෝධායනය කරුව 
 ීශේ. ්ීනට හුද්ා මඟින් පවත්වාශනන යුව  වන නිශරෝධායන 
මධයස්ථානව  සම්පූර්  ධාරිතාව 5,000ත් 6,000ත් අතර ශද. 
රජශේ ශසෞඛ්ය අං ශේ ප්රතිකාර ධාරිතාව වීඩි කිරීම සාහා 
නිශරෝධායන මධයස්ථාන ශ ස පවත්වාශනන යුව  වන 
මධයස්ථාන 20ක් පම  අතරමීදි ප්රතිකාර මධයස්ථාන වවට 
2020 ශනොවීම්වර් මාසශේ සුට පරිවර්තනය කරුව  ීබීය. එශසේම, 
රජශේ නිශරෝධායන මධයස්ථාන ශ ස පවත්වාශනන ගිය 
ශනොඩනීඟිලි, ිශ ්විශ්යා  ශනොඩනීඟිලි නීවත භාරදීශම් 
අව යතාවක් 2020 ූලලි, අශනෝස්තුම මාස වන ිශට ඇති වූ අතර, 
එමඟින් ් නිශරෝධායන මධයස්ථානව  ධාරිතාවට ව පෑමක් සුුව 
ිශය. ්ීනට රජය මඟින් පවත්වාශනන යුව  වන නිශරෝධායන 
මධයස්ථාන සුය්   යුධ හුද්ා කාවුරු හා හුද්ා ශද්පළ වන අතර, 
එයින් සුයයට 90ක ප්රමා යක් ශ්රී  ංකා යුධ හුද්ාවට අයිති ශද.  

ුද්්  ශනවීම් මත  නිශරෝධායනය සාහා ශහෝට්  ශතෝරා 
නීමේශම්දී කාමර සංඛ්යාව 100ක් ශහෝ ශහෝට්  සමූහය තුමළ කාමර 
100ක් පවතින ශහෝට්    සාහා ශතෝරා නන්නා අතර, එම 
ශහෝට් ව  ආරක්ෂාව, අධීක්ෂ ය හා නිශරෝධායන රමශද් 
තහවුරු කළ  යුතුමය.  

547 548 

[නරු නිම්  සුරිපා  ් සු් වා  මහතා] 
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හුඟක් අය අහනවා, "කාමර පහක් තිශවන ශහෝට යක් වු ත් 

නන්න වීරි ඇයි, කාමරයක් රුපිය්  2,000ට, 3,000ට තිශවනවා 

ශන්" කිය ා. නුදත් නිශරෝධායන ක්රියාවලිය ක්රියාත්මක කිරීශම්දී 

එය ප්රාශයෝගික ශවන්ශන්  නීහී. එක්තරා ප්රමා යක්ස අඩු 

න ශන්  එක් ශහෝට යක 100 ශ්ශනක්වත් නිශරෝධායනය කිරීම 

තමයි ප්රාශයෝගිකව වී්නත් ශවන්ශන්.    

ශමම ශහෝට්  න න හීරු ාම, නිශරෝධායනය සාහා ශවන 

කවුරුවත් එශහම ශහෝට්  දී ා නීහී. තමන්ශ   ශහෝට්  

නිශරෝධායන කටයුතුම  සාහා  වා ශ්න්න කවුරුවත්  කීමීති  

නීහී. ේට පස්ශසේ, අශප් අය  වාට  'ශකොශරෝනා ශහෝට් ' කිය ා 

කියනවා ශන්.  එශහම  ප්රාශයෝගික ප්ර ්නයකුත් තිශවනවා.  

්ීනට සංචාරක ශහෝට්  45ක් තුමළ, ුද්්  ශනවීශම් 

රමශද්යකට අුවව නිශරෝධායන මධයස්ථාන පවත්වාශනන යුව 

 ීශේ. ශමහිදී රජය ිශසුන් අුවමත කර ඇති ත්නික අය කිරීම් 

ශමශසේයි. තනි පුද්න යකු තනි කාමරයක්  වා නන්නා ිශට 

රුපිය්  12,500යි. පුද්න යන් ශ්ශ්ශනකුට ද්ිශත්ව කාමර 

පහන්කම්  වා නන්නා ිශට එක් අශයකුට රුපිය්  7,500යි. ශමම 

අය කිරීම් ශවුවශවන් ශහෝට්  මඟින්  වා ශ්න සුයලු පහන්කම් 

නිශරෝධායන ශරගු ාසුව ට අුවව සුුව කරන අතර, අමතර අය 

කිරීමක් සුුව කළ ශනොහීකිය. ශ්රී  ංකාවට පීමිණීශමන් පන් ුද්්  

ශනවා නිශරෝධායනය වීමට හීකියාවක් ශනොමීති ශ්රී  ාංකිකයන් 

සාහා ව  කිරීමකින් ශතොරව අ්ාළ පහන්කම් රජය ිශසුන් 

ශනොමිළශේ  වා දී ඇත.  

නරු  කථානායකතුමමනි, අපි Airport එශක්දි, කවුරුවත් 

වශ න් ශහෝට් ව ට ත් ලු කර ා යවන්ශන් නීහී. 

ශහෝට් ව ට යන්න පුළුවන් අයට  වාට යන්න පුළුවන්. අශනක් 

අය රජශේ නිශරෝධායන ආයතනව ට යවනවා. නුදත්  ශමතීන 

තිශවන ප්රාශයෝගික ප්ර ්නය  නීන මම  ශදන්ද්ර  සු් වා මීතිතුමමා 
එක්ක කථා කළා. එතුමමා කිදවා, පහන්කම් මදි කිය ා සමහර අය 

රජශේ නිශරෝධායන මධයස්ථානව ට යන්න අකමීත්ත පළ 

කරනවා කිය ා.  වාට යන්න අකමීත්ත පළ කරනවා ිශතරක් 

ශනොශවයි, ශම් ශහෝට් ව ට ගිහි්  ාත් සමහර අය කියනවා 

 වාශේ තිශවන පහන්කම් මදි කිය ා. එවීනි ප්රාශයෝගික 

ප්ර ්නයකුත් තිශවනවා.  

04. නරු කථානායකතුමමනි, නරු අුවර දිසානායක මන්ත්රීතුමමා 
අසා තිබු ා, ශමම පිරිසට සහන සී සීම සාහා කුශදේ 
වන්දි අරුද්  සහ ිශශද්  රමික රක්ෂ  අරුද්්  භාිශත 
කළ ශනොහීකි් කිය ා.  

ශමම සහන සී සීම  සම්වන්ධශයන් අව ය කටයුතුම ශම් වන 

ිශටත් ඉු කරමින් පවතින අතර, ඉදිරිශේදී අව යතාව පරිදි 

කටයුතුම කරුව  ීශේ. ිශශද්  රමික රක්ෂ  අරුද්්  ශම් සාහා 

භාිශත කිරීමට අවකා  ශනො ීශේ. එකී රක්ෂ  ආවර  ිශශද්  

රමිකයන්ශ  ශසෞඛ්ය ආරක්ෂ  - health insurance - සාහා  වා 

නන්නා  ද්්කි. එම නිසා,     නි ්ි ත කාර්යන් සාහා එම 

රක්ෂ  ආවර ය  වා දී ඇති වීිශන්, ශමම වසංනත තත්ත්වය 

එයින් ආවර ය ශනොශද. එශසේ වුව්, ශරෝගි තත්ත්වයන්් රක්ෂ  

ආවර  සාහා ඇතුමළත් කිරීශම් හීකියාව පිළිවා අ්ාළ රක්ෂ  

සමානම් සමඟ සාක්චඡා පවත්වා ඇත. ශකශසේ ශවතත්, ිශශද්  

ශසේවා නියුක්ති කාර්යාං ය ිශසුන් කුශදේ, කටාර්, ඕමාන් යන 

රටවලින් පීමිණි ශ්රී  ාංකික රමිකයන් 147ශ්ශනකු ශවුවශවන් 

එක් අශයකුට දින 14ක් වීගින් වන නිශරෝධායනය ශවුවශවන්  

දිනකට රුපිය්  10,500 වීගින් රුපිය්  මිලියන 15ක් වීය කර 

ඇත. PCR පරීක්ෂ  සාහා රුපිය්  285,00ක ුද් ක් ්, කුශදේහි 

ආරක් කත නිවස්නව  - safe housesහි - රැඳී සුටි රමිකයන් 112 

ශ්නකු ශවුවශවන් ගුවන් ටිකේ පත් ්  වා දී ඇති අතර, එක් 

ගුවන් ටිකේ පතක් සාහා කුශදේ ඩිනාර් 165ක ුද් ක් -රුපිය්  

102,276ක්- ්, PCR පරීක්ෂ යක් සාහා එක් අශයකුට කුශදේ 

ඩිනාර් 40ක් -රුපිය්  24,794ක්- වීගින් ් ිශය්ම් කර ඇත.   අය 

අතුමරින් 36 ශ්ශනකු ්ීනටමත් ශ්රී  ංකාවට පීමි  ඇත.  

ේට අතිශර්කව, ශනොමිශ්   වාශ්න නිශරෝධායන පහන්කම් 

ප්රමා ය වීඩි කිරීම, PCR පරීක්ෂ  ප්රමා ය වීඩි කිරීම, ප්රවාහන 

පහන්කම් සීපයීම හා ශ්රී  න්කන් ගුවන් සමානම සමඟ 

සහශයෝනශයන් රමිකයන්ශ  ගුවන් නමන් නාස්තුම අඩු කර 

නීමේමට ් කටයුතුම සුුව කරමින් පවතී.  

05. නරු කථානායකතුමමනි, නරු අුවර දිසානායක මන්ත්රීතුමමා 
ේළඟ ප්ර න්ශයන් අහ ා තිශවනවා, ශමරටට පීමිශ න 
ශතක්, මී්ශපරදින ක ාපශේ ශ්රී  ාංකියන්ට  සහන 
සී සීමට නුව  වන පියවර කවශර්් කිය ා.  

2020.12.30වන දින වන ිශට, මී්ශපරදින ක ාපශේ ශවශසන 

ශ්රී  ාංකිකයන් අතුමරින් රමිකයන් 3,923ශ්ශනකුට ශකොිශඩ්-19 

වයිරසය ආසා්නය වී ඇති අතර, එයින් 3,834 ශ්ශනකු න්වය  වා 

ඇත. එශසේම, ශකොිශඩ්-19 වයිරසය ආසා්නය වී රමිකයන් 

89ශ්නකු මර යට පත්වී ඇත. ශකොිශඩ් වසංනත තත්ත්වයත් 

සමඟ මතුම වී ඇති ිශිශධ නීටලු ශහේතුමශවන් මී්ශපරදින ක ාපශේ 

ශසේවය කළ ශ්රී  ාංකික රමිකයන් 31,102ක පිරිසක් ශම් වන ිශට 

දිවයිනට පීමි  ඇත.  නරු කථානායකතුමමනි, ්ීනට අපි 

රමිකයන් 31,102ක් ශනන්වා තිශවනවා. 

ශකොිශඩ්-19 වසංනතය ශහේතුමශවන් ිශපතට පත්වූවන්ට ක්ෂණික 

සහන සී සීශම් පියවරක් ශ ස ිශශද්  අමාතයාං ය ිශසුන් ඩුවායි 

සහ ශ්ෝහා ශවත ිශයළි ස ාක හා ශද්ශීය ඖෂධ පීකේ 

10,000කට අධික ප්රමා යක් ගුවනින් යවා ඇත. තව්, මූලික 

ඖෂධ, තව්ය උපකර , තාවකාලික නවාතීන්, ආරක් කත 

ආම්පන්න, අභයන්තර ප්රවාහනය, න්වසාධන කටයුතුම සහ ඇතීම් 

ිශශ ේෂ අවස්ථාව දී ගුවන් ටිකේ පත් සීපයීම ආදී කටයුතුම සාහා ් 

ිශශද්  අමාතයාං ය සහන ස සා ඇත.   සාහා ්ීනට රුපිය්  

මිලියන 82ක ුද් ක් වීය ශකොට ඇත.  

ිශශද් නත රමිකයන් සාහා ආහාර පාන, තව්ය පහන්කම්, 

නවාතීන් පහන්කම් වීනි සහන  වා දීම සාහා ශ්රී  ංකා ිශශද්  

ශසේවා නියුක්ති කාර්යාං ය මඟින් ් රුපිය්  මිලියන 12ක් පම  

වීය ශකොට ඇත. තව්, ිශශද්  ශසේවා නියුක්ති කාර්යාං ය යටශත් 

පවත්වා ශනන යුව  වන න්වසාධක මධයස්ථාන මඟින් 

නිශරෝධායනයට  ක් වන රමිකයන් සාහා ශහෝට්  නාස්තුම 

ශනවීම, PCR  පරීක්ෂ  සාහා ශනවීම් සුුව කිරීම, ිශිශධ ආයතන 

සම්වන්ධීකර ය කරනනිමින් ගුවන් ටිකේ පත්  සහන මි ට  වා 

දීශම් වීඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම හා ශනොමිශ්  ගුවන් ටිකේ පත් 

 වා දීම් සුුව කර ඇත.  

තව්, ිශශ ේෂ හදිසු ඇමතුමම් අංක හඳන්වා දීමත්, ිශශද්  

රාජයයන් සමඟ සාක්චඡා ශකොට වීසා ක්  ඉකුත්වීම්ව දී ්ඩ 

ශනවීමකින් ශතොරව එම වීසා දීර්ඝ කර නීමේමට ිශශද් නත ශ්රී  

 ාංකිකයන්ට අව ය පහන්කම් සීපයීම හා නිසු පරිදි වීුප් ශනවීම 

පීහීර හරින  ් හාම්පුතුමන් සමඟ සාක්චඡා ශකොට ඔවුන්ශ  

වීුප්  වා දීමටත්, ේට එකඟ ශනොවන අවස්ථාව දී අව ය 

මේතිමය කටයුතුම සාහා  වන මීදිහත්වීමත් ශ්රී  ංකා රජය අඛ්ණ්ඩව 

සුුව කරමින් පවතී. එශසේම, අන්තර් ජාතික කම්කරු සංිශධානය, 

එක්සත් ජාතීන්ශ  සංරමණිකයන් සාහා වූ සංිශධානය ශමන්ම, 

ශද්ශීය හා ිශශද්ශීය පු යායතන සමඟ සම්වන්ධ ශවමින්, 

අසර භාවයට පත් වූ රමිකයන්ට සහන සී සීමට් පියවර ශනන 

ඇත. තවුවරටත්, මී් ශපරදින ක ාපශේ පිහිටි ශ්රී  ංකා ූතත 

මණ්ඩ  හරහා ඔවුන්ශ  නීටලුව ට කඩිනම් ිශසඳම්  වා දීමට 

අව ය උපශ්ස්  වා දී  ඇත. 

549 550 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

නරු කථානායකතුමමනි, ශකොිශඩ්-19 ශහේතුමශවන් මිය යන 

අයශ  අවසන් කටයුතුම සාහා ිශශද්  ශසේවා නියුක්ති කාර්යාං ය 

මඟින් රුපිය්  40,000ක් ශනවනවා. මිය ගිය 89ශ්නාශනන් 

69ශ්නකු ශවුවශවන් ශමම වන්දිය  වා නන්න පුළුවන්.   අය   

සාහා වන න්ුවන්කම් සපුරා තිබු ා. ්ීනටමත් 39ශ්නකු 

ශවුවශවන්   පවු් ව  අයට එම වන්දිය ශනවීමට අව ය කටයුතුම 

කර තිශවනවා. එයින් 21ශ්නකු ශවුවශවන් ්ීනට ුද්්  ශනවා 

තිශවනවා. තව අයශ  ලියකියිශලි  ීශවමින් පවතිනවා.   

සුය්  ම අපි ශනවනවා.  රක්ෂ  වන්දි ශනවීශම්දී, මිය ගිය 

පුද්න යකු ශවුවශවන් රුපිය්   ක්ෂ 5ක වන්දියක් ශනවනවා. 

මිය ගිය අය අතුමරින් 50ශ්නකු ිශශද්  ශසේවා නියුක්ති 

කාර්යාං ශේ ලියා පදිංි  වී නීහී. එම නිසා, කා  සීමාව අවසන් 

වීම ශහේතුමශවන්,   අය ශවුවශවන් රක්ෂ ය මඟින් ශනවන 

වන්දිය  වා නීමේමට ශනොහීකි වී තිශවනවා. ිශශද්  ශසේවා 

නියුක්ති කාර්යාං ශේ ලියාපදිංි  ශවන්ශන් නීතුමව ශහොශරන් ගිය 

අය ඉන්නවා.   අයට රක්ෂ  ුද්්  ශනවන්න ිශධියක් නීහී.  ශම් 

පිළිවාව ප්රාශයෝගිකව නත හීකි පියවර සුය්  ම ශම් වන ිශට 

රජය අරශනන තිශවනවා. ශම් කටයුතුමව  යම් යම් අඩු පාඩු ඇති 

ශවන්න පුළුවන්. සර්ව සම්පූර් යි කිය ා මම කියන්ශන් නීහී. 

නුදත්, අපි ඉදිරිශේදී ශම් පිළිවාව අධයයනය කරනවා. 

ිශශ ේෂශයන්ම ශකොිශඩ් ව කායට මම කරුණු ඉදිරිපත් කර ා 

තිශවනවා, මීට වඩා ශසෞඛ්ය ආරක්ෂ  රමශද්යට ුද්  තීන 

දී ා යම් වීඩ පිළිශවළක් ක්රියාත්මක කරන්න කිය ා. ශම් වන ිශට 

අපට ශම්ක bottleneck එකක් ශව ා තිශවනවා. Planes ශයෝව ා 

ශහෝ   අය  ංකාවට ශනශනන්න ඕනෑ. Air tickets අව යයි 

කිය ා අශප් කාර්යාං යට ඉතා න්ළු අයුවම් පත් සංඛ්යාවක් තමයි 

 ීබි ා තිශවන්ශන්.   හීම ශකශනකුටම අපි air tickets දී ා 

තිශවනවා. නුදත්, ශමතීන තිශවන්ශන් air ticketsව  ප්ර ්නය 

ශනොශවයි.   අය  ංකාවට ශනනී්  ා  ංකාව තුමළ 

නිශරෝධායනය කිරීශම් ඉඩ කඩ පිළිවා ප්ර ්නය තමයි අපට 

තිශවන්ශන්. ඉදිරිශේදී ්වසකට 750ක් ිශතර ශනන  මට අපි 

කටයුතුම කරනවා.   සංඛ්යාව තමයි අපි තක්ශසේරු කර ා 

තිශවන්ශන්, පවතින ධාරිතාවට සහ ශසෞඛ්ය මාර්ශනෝපශද් ව ට 

අුවව අපට කරන්න පුළුවන් ප්රමා ය කිය ා.   අුවව මාස 

ශ්කක්, ශ්කහමාරක් ඇතුමළතදී අපට   අය ශනන එන්න පුළුවන් 

කිය ා අපි උපක් පනය කරනවා. නුදත්, ශම් රශේ තත්ත්වය වඩා 

ශහොා වුශ ොත් - ංකාශද ශකොිශඩ් ශරෝනය පීතිරී යෑම අඩු 

වුශ ොත්-  ංකාශද සුටින අය නිශරෝධායනය කරන්න යවන්ශන් 

නීතුමව පිට රට සුටින අය ශනන්ව ා නිශරෝධායනය කර ා 

ඉක්මනට යවන්න පුළුවන්.  ක නිසා ශම්ක ්ීනට පවතින සමාජ 

තත්ත්වයන් එක්කත් නීටි ා තිශවන වව ප්රකා  කරන්න 

කීමීතියි.  [වාධා කිරීමක්] 

 

ගු අනුර දිසාානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

නරු ඇමතිතුමමාශ  අවසරය ඇතිව මට ශපො ඩි පීහීදිලි කර 

නීමේමක් අව යයි. අශනක් අමාතයාං වලිුවත් ශතොරතුමරු අරශනන 

ඔවතුමමා දීර්ඝ පිළිතුමරක්  වා ුවන්නා.   පිළිවාව ස්තුමතිවන්ත 

ශවනවා. නුදත්, මම කරුණු කිහිපයක් ඔවතුමමාට අවධාර ය 

කරන්නම්. 

එක් කරු ක් ිශධියට ඔවතුමමා කිදවා,   අය ශහෝට් ව  
නිශරෝධායනය වීම අනිවාර්ය නීහී කිය ා. හීවීයි, ශහෝට යක 
නිශරෝධායනය ශවනවා නම් තනි පුද්න ශයකුට දිනකට රුපිය්  
12,500ක් අය කරනවා. එතශකොට නිශරෝධායනය වීමට නරු 
කථානායකතුමමනි, රුපිය්  165,000යි.   වාශ ම ශහෝට් ව  
නිශරෝධායනය වන අයශනන් ස් ලි අය කර ා PCR පරීක්ෂ  

ශ්කක් කරනවා.    පරීක්ෂ  ශ්කට රුපිය්  16,000යි. රුපිය්  
165,000ට රුපිය්  16,000ක් එකතුම කළාම රුපිය්  181,000යි.   
වාශ ම ටිකේ එක සාහාත් ශමශතක් තිබු ාට වඩා සුයයට 
50කට වඩා වීඩි ප්රමා යකින් මි  වීඩි වීමක් ශව ා තිශවනවා. 
  ඔක්ශකෝම නත්තාම සාමානයශයන් ශකශනක්  ංකාවට 
එනශකොට ිශය්ම් කරනවාට වඩා රුපිය්   ක්ෂ ශ්කහමාරක 
ිශතර අතිරික්ත පිරිවීයක් ්රන්න සුද්ධශව ා තිශවනවා. නරු 
ඇමතිතුමමා කිදවා, ශහෝට් ව  නිශරෝධායනය වීම අනිවාර්ය 
නීහී කිය ා. හීවීයි නරු කථානායකතුමමනි, අනිවාර්ය කශළේ 
නීති වු ාට ශම් වන ිශට අනිවාර්ය ශව ා තිශවනවා. නරු 
ඇමතිතුමමාම කිදව පරිදි නිශරෝධායන මධයස්ථානව  ුදළු ඉඩ 
තිබුශණ් 5,000ක් සාහා පම යි. හීවීයි, නිශරෝධායන 
මධයස්ථානව ට තමයි අ් ශකොිශඩ් ආසාදිතයන් පවා අරශනන 
යන්ශන්. ශම් අය ඇතුමළත් කිරීම සාහා නිශරෝධායන මධයස්ථාන 
150ක් වාශ  කුඩා ප්රමා යක් තමයි තිශවන්ශන්. නරු 
කථානායකතුමමනි, ශකශනකුට ශම් රටට එන්න අව ය නම්, 
නිශරෝධායන මධයස්ථාන 150යි නම් තිශවන්ශන්, ඔහුට අනිවාර්ය 
ශ ස ව  ශකශරනවා ශහෝට යක නිශරෝධායනය ශවන්න 
කිය ා.  ක මේතියක් ශනොවු ත්, ශම් ක්රියාවලිය ඇතුමළත ඔහුට 
ව  ශකශරනවා. නරු කථානායකතුමමනි,   ශන්ර ස්වාමියා 
ආසාදිතයකු වවට පත් වු ත් එක ඇ ශාේ නි්ා නන්නා බිරිා 
නිශරෝධායනයට ශනනියන්ශන් නීතුමව ශන්රම නිශරෝධායනය 
කරනවා.  ක තමයි රමය. එශහම නම් පිට රටින් එන අය 
පම ක් අපි නිශරෝධායන මධයස්ථානව ට අරශනන යන්ශන් 
කුමක් ශවුවශවන්්?   අයත් නිශවස් තුමළම නිශරෝධායනය කළ 
හීකියි. එතශකොට ඔවතුමමා කියනවා,   සාහා ශසෞඛ්ය 
මාර්ශනෝපශද්  අව යයි කිය ා. මා  ක පිළිනන්නවා. හීවීයි නරු 
කථානායකතුමමනි,   ව කාය ඇතුමශළේම ශම් බිස්නස් එකට 
සම්වන්ධ අය ඉන්නවා.   ව කාය ඇතුමශළේම ශම් බිස්නස් එකට 
සම්වන්ධ අය ඉන්නශකොට,- ව කාය ඇතුමශළේ ිශතරක් ශනොශවයි, 
ජනාධිපතිතුමමා වශේත් ශම් බිස්නස් එශක් අය ඉන්නවා-  නරු 
කථානායකතුමමනි,  ශනව් ව  සව්යං නිශරෝධායනය වීම සාහා 
අවස්ථාව ශ්නවා ශවුවවට ශහෝට්  ඇතුමළත එම යාන්ත්ර ය 
හ්නවා. ශහෝට ශේ නිශරෝධායනය වීම සාහා ්වසකට රුපිය්  
12,500යි. ඔවතුමමා කිදවාට මම ්න්නවා, සමහර තීන්ව  
කශඩන් කෑම පාර්ස ය ශනනීිශත් ශ්ොර ළඟින් තිය ා යන වව. 
කාමරශේ සුටින ශකනා ිශසුන්ම කාමරය ඇතුමළත න්ද්් කර නන්න 
ඕනෑ. Toilets න්ද්් කරන්න ශහෝ, ඇා ඇස් කරන්න ශහෝ, කාමරය 
අතුමනාන්න ශහෝ පිටින් ශකශනක් ඇතුමළු කරන්ශන් නීහී. 
එතශකොට  ක අධික මි ක්. මම ිශතරක් ශනොව නරු නාම්  
රාජපක්ෂ අමාතයතුමමාත් ප්රකා  කර තිබු ා, "ශම් ඇතුමශළේ ිශ ා  
වංචාවක් සුුව ශවනවා. එය පරීක්ෂාවට භාජන කළ යුතුමයි" කියා.   
වාශ ම, නරු අරුන්දික ප්රනාන්ුව රාජය අමාතයවරයාත් ශම් හරහා 
ිශ ා  මාෆියාවක් සුුව ශවනවා කිය ා ප්රකා  කර තිබු ා. ශම් 
මාෆියාව සුද්ධ ශවන්ශන් ශමශහමයි. නරු කථානායකතුමමනි, ලියා 
පදිංි යට නම ්ා නන්න ඕනෑ, ගුවන් යානශේ ටිකේ එක ශවන් කර 
නන්න ඕනෑ,  ශහෝට ශේ නිශරෝධායනය කරන්න ඕනෑ. ශම් 
ක්රියාවලි තුමනම එකට සම්වන්ධ වුණු මාෆියාවක්. ලියාපදිංි  
කිරීමට නම ්ා නන්නත් ුද් ක් ශනවන්න ඕනෑ, ටිකේ එක 
ශනන්වා නන්නත් ුද් ක් ශනවන්න ඕනෑ, ශහෝට යටත් ුද් ක් 
ශනවන්න ඕනෑ. ශම් එකම පීශක්ජයක්, එකම පිරිසක් තමයි 
කරන්ශන්. නරු කථානායකතුමමනි, මා කලිුවත් කිදවා වාශ  
අසර භාවයට පත් වී සුටින ශ්රී  ාංකිකයන් -ිශශ්ස්නත රමිකයන්
- තමන්ශ  ූලට ජාවාරම්ව  ශමව ක්, ශනොුවරක් වවට පත් ශව ා 
තිශවනවා.   නිසා  ශම් කටයුතුම ිශවෘත කරන්න.  

  වාශ ම, ශම් වසංනතය නීති වු ත් ඔවතුමමා ්න්නවා එයාර් 
 ංකා ආයතනශේ   පන්ගිය අවුරුද්ශද් -2020 වර්ෂශේ- පාඩුව  
රුපිය්  බිලියන 54යි කිය ා.   කියන්ශන්, ශකෝටි 5,400යි. 
එතශකොට අතිශර්ක ව ශයන් ශම් සාහා වීය ශවන්ශන් ඉතා කුඩා 
ප්රමා යක ුද් ක්.  නරු අමාතයතුමමා කිදවා, ශඩො ර් 192ට 
තිබුණු ටිකේපතක මි  ්ීන් ශඩො ර් 282ක් ශව ා තිශවනවා 
කිය ා. ආසන්න ව ශයන් නත්ශතොත්, සුයයට 50කට වඩා මි  

551 552 

[නරු නිම්  සුරිපා  ් සු් වා  මහතා] 
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වීඩිවීමක් ශව ා තිශවනවා. මම හිතන්ශන්, එය සාධාර  නීහී 
කිය ායි. එය වයාපාර කටයුත්තක් ශහෝ ිශශනෝ්ය සාහා ගිය 
නමනක් නම් අපට ප්ර ්නයක් නීහී. හීවීයි, අසර භාවයට 
පත්ශව ා ඉන්න ශ්රී  ාංකිකයන්ශනන් එයාර්  ංකා එශක් පාඩුව 
පිරිමසානන්න උත්සාහ කරන්න එපා. එයාර්  ංකා ආයතනයට 
පුළුවන්, අඩුම තරමින් එශතක් තිබුණු මි ට ශහෝ ටිකේපතක්  වා 
දීමට කටයුතුම කරන්න. මම කියන්ශන් නරු කථානායකතුමමනි, එි් 
ිශධියට ශම් ප්ර ්නය දිහා මාුව කකව ව න්න ඕනෑ කිය ායි. එශහම 
නීතිව ශම් ප්ර ්නය දිහා මිලිටරි ඇසකින් ව න්න එපා  කිය ායි.   

නරු කථානායකතුමමනි, යුද්ධයකදී හීම ශද ාශදදීම සතුමරා 

හු්ක ා කිරීමත්, සතුමරා ශවන් කිරීමත් යුද්ධශේ උපරමයයි. 

එතශකොට මට හිශතනවා, ශම් ක්රියාවලිය මිලිටරිකර ය වු ාම 

ශම් ශ්ස ව න්ශන්, ිශශ්ස්නත ශ්රී  ාංකිකයා  ංකාවට ශනන්වා 

නීමේම ශකොිශඩ් ආසාදිතශයක් හරහා සතුමශරක් ශනන්වා නීමේමක් 

ිශය හීකි කිය ායි. එම නිසා මිලිටරි ශකෝ ශයන් ශම් දිහා 

ව නවා නම්,   අය  ංකාවට ශනන්වා නන්ශන් නීතිව ඉන්න 

ඕනෑ. ශමොක්, හු්ක ා කිරීම, ශවන් කිරීම තමයි යු්මය රමය 

ශවන්ශන්. හීවීයි, අපි මාුව කකව ව නවා නම්,    සාහා තමයි 

ශම් කටයුතුම සුිශ්  කණ්ඩායමක් මඟින් ශමශහයිශය යුතුමයි 

කියන්ශන්. අපි මාුව කකව ව නවා නම්, ඔවුන් අශප් සතුමරන් ශ ස 

ශනොව අශප් රශේ පුරවීසුයන් ිශධියටයි ්කින්ශන්. ශ්රී  ංකා 

ආණ්ඩුවක් වන කිව යුතුම වන්ශන් ශම් රශේ ජීවත් වන පුරවීසුයන් 

සාහා පම ක් ශනොශවයි, ිශශ්ස්නතව ඉන්න ශ්රී  ාංකිකයන් 

නීනත් වන කිව යුතුමයි. ඔවුන් ශහොශරන් ගිහි්  ා්, ඔවුන්ශ  වීසා 

කා ය ඉක්මවා ගිහි්  ා ් යන කරුණු එයට අ්ාළ වන්ශන් නීහී. 

ශමොක්, ඔවුන් අශප් රශේ පුරවීසුයන් නිසා. නරු 

කථානායකතුමමනි, එම පුරවීසුයන් පිළිවා මාුව කක ශකෝ ශයන්, 

මුවෂයත්වශේ පීත්ශතන් ව  ා ඉක්මන් ිශසඳමක්  වා ශ්යි 

කිය ා මා ිශ ්වාස කරනවා.   ශවුවශවන් නරු ඇමතිතුමමාත්, නරු 

ශසෞඛ්ය ඇමතිතුමමියත්, නරු ගුවන් ශසේවා අමාතයතුමමාත්, නරු 

ිශශද්  අමාතයතුමමාත්, නරු කම්කරු අමාතයතුමමාත් යන අයශ  

 කාවද්ධතාශවන් ඉක්මනින් වීඩ පිළිශවළක් සකස් කර, ශ්රී 

 ාංකිකයන් ශනන්වා නීමේම සාහා කටයුතුම කරාිශ කියන 

ිශ ්වාසශයන් මා නතර ශවනවා. ශවොශහොම ස්තුමතියි. 

 

ගු නිෙල් සිරිපාල ද සිල්වා ෙහතා  
(மாண்புமிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

නරු කථානායකතුමමනි,  මශ  ිශෂයය පථයට ඇතුමළත් වන්ශන් 

නීහී,  එයාර්  ංකා ආයතනයට ටිකේපතක මි  අඩු කරන්න 

පුළුවන්් කියන කාර ය.  ක   ිශෂය භාර ඇමතිවරයා ශසොයා 

වීලිය යුතුමයි. ශකොිශඩ් මර්්න කාර්ය සාධක ව කාය ශම් ිශධියට 

නිශරෝධායන රමශද්ශේ ශවනසක් ඇති කරනවා නම්, වීඩි 

පිරිසක් ශනන්වා නන්න පුළුවන් කිය ා මාත් ිශ ්වාස කරනවා. 

නුදත්, මම ්න්ශන් නීහී  පවතින ශසෞඛ්ය සහ ශනොශයකුත් 

නීටලු නිසා එය කරන්න පුළුවන්් කිය ා. ශමොක්, ශකොිශඩ් 

වසංනතය පීතිරීම වීඩි වු ශ ොත්, ේළඟට කියාිශ ශම් රමශද්ය 

අුවනමනය කළ නිසා වීඩි වු ා කිය ා. ඔවතුමමා කියපු ප්ර ්න 

මමත් අ්ාළ ව ධාරින්ට ශයොුද කර තිශවනවා, ශම්වා නීන 

සී කිලිමත් ශවන්න කිය ා.  

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

වරප්රසා් පිළිවා ප්ර ්නය, නරු ය්ාමිණී ගු වර්ධන මන්ත්රීතුමමා. 

 

ගු යදාමිකණී ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு யதாமிணீ குணவர்தன)  

(The Hon. Yadamini Gunawardena)  

නරු කථානායකතුමමනි,-  [වාධා කිරීමක්]  

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නරු රාජිත ශසේනාරත්න මන්ත්රීතුමමා, ඉක්මනට කියන්න. 
 

ගු මවවදය  රාජිත පසානනාරත්න ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரா ித பசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 

නරු කථානායකතුමමනි, අමාතයතුමමා කියපු  කරු ක් පීහීදිලි 
කරන්න අව යයි.ඇමතිතුමමනි, ශවොශහොම ස්තුමතියි, ඔවතුමමා හීම 
ක්ශෂේත්රයක් පිළිවාවම දීර්ඝ ිශසත්රයක් කළ එකට. මම ප්ර ්න 
එකින් එක සටහන් කර නත්තා. එක ප්ර ්නයක් තිශවනවා, 
නිශරෝධායන වන ශහෝට්  පහන්කම් සම්වන්ධව. ්ීන් 
තුදන්නාන්ශසේ කිදවා, ිශශද්ශිකයන් නිශරෝධායනය සාහා පීමිණි 
ිශට ශසෞඛ්ය අමාතයාං ශේ guidelines 83ක් තිශවනවා කිය ා. 
නුදත්, මතක තවා නන්න ශම් එන්ශන් ිශශද්ශිකයන් ශනොශවයි 
කිය ා. ශම් එන්ශන් අශප් මිනින්න්. ිශශද්ශිකයන් ශනනී්  ා අශප් 
ශනව් ව  තවා නන්න වීහී ශන්. නුදත්, අශප් අය ආවාම අශප් 
ශන්රට එන්න පුළුවන්. ශන්ර ඇිශ්  ා, ශන්ර ඉදිරිපිට ශවෝඩ් 
එකක් නහනවා, "ශම් නිවස නිශරෝධායනයට  ක් කර ඇත" 
කිය ා. එතශකොට කාටවත් ප්ර ්නයක් ශවන්ශන් නීහී.   ිශතරක් 
ශනොශවයි, ්ීන් ශම් අය රැශනන ගිහින් හුද්ාශද ශහෝ ශමොකක් 
ශහෝ centresව ට ්මනවා ශන්.   centresව  ඔවුන් තියන්ශන් 
කාමරව  ශනොශවයි ශන්, නරු ඇමතිතුමමනි. එහි තවන්ශන් open 
ශ ස.   තත්ත්වය ඉතා නරකයි. ශමොක්, වාතශයන් ශම් වයිරසය 
පීතිශරනවා.  එක ශනොඩට ඔවුන් ඉන්ශන්.   නිසා එතීන අලුතින් 
ශම් වසංනතය පීතිශරනවා. ේට වඩා ශහොා නීද්්, නිවාසව ම 
නි ශරෝධායනය ශවන්න ඉඩ  වා ුවන්නාම? ශම් ශහෝට් ව ට 
්මන්ශන් නිශරෝධායනය කරන්න කිය ා ඔවතුමමාශ  පිළිතුමශර්ම 
කියනවා.  එතශකොට, යුක්ශර්නශයන් ආපු කේටිය නිශරෝධායනය 
කරන්ශන් ශකොශහොම්?  ශනෝ  න්ට ශහෝට්  ඇතුමශළේ කරන 
නිශරෝධායනය ශමොකක්්? ශහෝට්  ඇතුම ශළේ කිසුම 
නිශරෝධායනයක් නීහී ශන්. ඔවුන් swimming pool එකට 
යනවාස gym එකට යනවා. කේටිය එක්කහු ශව ා ශවොනවාස 
කනවාස පින්තූර නන්නවාස selfies නන්නවා.  ශනෝ  න් 
නිශරෝධායනය කරන්ශන් නීතිව අශප් රශේ මිනින්න් 
නිශරෝධායනය කරන්ශන් ශමොකට්?   ශවුවශවන් ශකෝචචර 
ුද් ක්   වීය වනවා්? "රට ිශරුවන් ආණ්ඩුවට  ාප කරයි" කිය ා 
කේටිය කියනවා. ඔවුන්  ාප කරන්ශන් ශමොක්? ිශශද්  රටව  
සුට ටිකේ අරශනන ශම් රටට ඇිශ්  ා, තුදන්නාන්ශසේ ාට ඡන්්ය 
්ා ා ගිය අය තමයි අපට ්ීන් ශම් කථා කරන්ශන්.  

අ් ශකොම්පීනි කීයක් වහ ා තිශවනවා් කිය ා 
තුදන්නාන්ශසේ ා ව න්න. මශ  ළඟ Human Rights Watch 
එශක්  ශතොරතුමරු තිශවනවා. Human Rights Watch එශකන් 
ිශස්තර ්ා ා තිශවනවා, Imperial Trading and Construction 
Company එක වහ ා කිය ා.  එය ශම් වනශකොට මාස ්හයක් 
වහ ා. එහි ශසේවකයන්ට පඩි ශනව ා නීහී. ශම්වාශේ ඉන්ශන් 
අශප් මිනිස්න්. ඔවුන්ට කන්න නීහීස ඉන්න තීනක් නීහී. 
 ශනෝ  න් ශම්චචර ක්  අශප්  ංකාවට ස් ලි එදවා. ්ීන් 
 ශනෝ  න්ශ  ශ්මවුපියන්  ශනෝ  න්ට ස් ලි යවනවා. 
සමහර අයට එශහමත් නීහී. තව cleaning service සමානමක් 
තිශවනවා.  වා ශ ොකු සමානම්.   සමානම මීයි මාසශේ ඉා ා 
ශසේවකයන්ට පඩි ශනව ා නීහී. ශම් තත්ත්වය නිසා  වාශේ වීඩ 
කරන මිනිස්න් හිඟාකමින් තමයි ඉන්ශන්. ටිකේ එකට ශම්චචර 
ශනවන්න, නිශරෝධායනයට ශම්චචර ශනවන්න කිය ා කිදවාට   
අහිංසක මිනිස්න්   ුද්්  ශනවන්ශන් ශකොශහොම්?  

2020 මාර්තුම මාසශේ 11වීනි ්ා  තමයි අපට පළුදවීනි 
ශකොිශඩ් ශරෝගියා හුද වුශණ්. ්ීන්  2021 ජනවාරි 11වීනි ්ාටත් 
කිේු ශවනවාස මාස ්හයක් ිශතර වනවා.   මුවෂයයන් ටික 
ශනනී්  ා, ඔවුන් නිවාසව  නිශරෝධායනය කරන්න ශම්චචර 
ක්  තීන්ුවවක් නත්ශත් නීත්ශත් ඇයි?  
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

නරු නිම්  සුරිපා  ් සු් වා මීතිතුමමනි, හිටපු ශසෞඛ්ය 
ඇමතිවරයා ව ශයන් ඔවතුමමා ශම් කාර ය  ්න්නවා. එතීන 
PHIs ා ඉන්නවාස midwives ා ඉන්නවාස MOHs ා ඉන්නවාස 
ශම්වා නීන ව න්න සුය් ශ ෝම ඉන්නවා.  ංකාශද ශම්චචර ක්  
ඉතාම ශහොා Public Service එකක් ශන් තිබුශණ්.   නිසා මම  
නරු ඇමීතිතුමමාශනන් ශම් අවස්ථාශදදී ඉ් ලීමක් කරනවා. [වාධා 
කිරීමක්] ශපොඩ්ඩක් ඉන්න. ඔවතුමමන් ා   තීන්ුව නන්න.  

අනික් කාර ය තමයි, ගුවන් යානා ටිකේ පත් පිළිවා 
කාර ය. ගුවන් යානාව  ටිකේ පශත් මි  වීඩි කළාම   සහනය 
රජශයන් ශනවන්න වීරි ඇයි? ශම් වාශ  තත්ත්වයකදී රජශයන්   
ුද්  ශනවන්න වීරි ඇයි? පන්ගිය අවුරුද්ශද් මාර්තුමව  ඉා ා ූලලි 
වනතුමරු ඉන්දියාව ගුවන් යානා යව ා, ිශශද්  රමිකයන් ශනන්වා 
ශනන තිශවනවා. ඉන්දියාව ගුවන් යානා කීයක් යීදවා්? 7,023ක්. 
පාකිස්තානය ගුවන් යානා කීයක් යීදවා්? 3,858ක්. 
වං  ාශද් ය ගුවන් යානා කීයක් යීදවා්? 3,255ක්. අපි ගුවන් 
යානා කීයක් යීදවා්? 10යි. අපි ගුවන් යානා කීය් යීදශද? 10යි! 
 ශනෝ  න් charter flights කියමින් අශප් ශ්රී න්කන් ගුවන් 
ශසේවශේ පාඩුව මකා නන්න හ්න වව මම ශම් අවස්ථාශදදී 
කියන්න කීමීතියි.   නිසා අනික් flights ්මන්න. ඉන්දියාව, 
පාකිස්තානය, වං  ාශද් ය පාිශ්චි  කරන සුයලු  flightව  නම් 
ටික මා ළඟ තිශවනවා.  ශනෝ  න් පාිශ්චි  කරන්ශන් Indian 
Airlines එක හා Pakistan International Airlines එක ිශතරක් 
ශනොශවයි. අනික්  ගුවන් යානා සමානම් සමඟත් කථා කර ා, 
 ශනෝ  න් flat rate එකකට   මිනින්න් ශනන්වා නන්නවා.   
වාශ  කටයුතුම කර ා ශම් අහිංසක මිනින්න්ට උ්වු කරන්න අපට 
වීරි ඇයි? 

PCR පරීක්ෂ  නීනත් මම ශම් අවස්ථාශදදී කියන්න 
කීමීතියි. ශම් අහිංසක මිනින්න්ශ  PCR පරීක්ෂ  ිශය්ම් 
රජශයන් ්රා නන්න වීරි ඇයි? අශප් රශේ නි්හස් ශසෞඛ්ය 
ශසේවයක් තිශවන්ශන්.   නි්හස් ශසෞඛ්ය ශසේවය අපි පාිශ්චි  කළා 
ශන්, ශඩංගු වසංනතශේදී වාශ ම PCR පරීක්ෂ ව දීත්. අපි ශම් 
සුයලු නාස්තුම flat rate එකකට ශනනාවා ශන්. රුපිය්  750ක් වුණු 
dengue test  එශක් නාස්තුමව මම රුපිය්  150ට ශනනාවා. අපි 
 වාට නිශයෝන  වා ුවන්නා.   න නට සුයලු private hospitals   
පරීක්ෂ  කළා. එක්ශකෝ එශහම MRP එකක් නහන්න ඕනෑ. 
 එශහම  නීත්නම් ආණ්ඩුශවන්   පහන්කම්  වා  ශ්න්න ඕනෑ. 
ශම් වාශ  කටයුතුම ශවන රටව  ආණ්ඩු ිශසුන් සුුව කරුව  වනවා. 

අනික් කාර ය තමයි ූතත මණ්ඩ  පිළිවා කාර ය. ූතත 
මණ්ඩ  හරහා සහන  වා ශ්නවාය කිය ා ඔවතුමමා කියනවා. 
සමාජ මාධයව  ඔවතුමමාත් ්කිනවා, ූතත මණ්ඩ ,- 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නරු රාජිත ශසේනාරත්න මන්ත්රීතුමමනි, ඔවතුමමා ඉක්මනින් 

කථාව අවසන් කරන්න. ශද ාව අවසානයි. 

 

ගු නිෙල් ලාන්සාා ෙහතා මග්රාමීය ය ොර්ග හා අවපශ්නෂ 

යටිතල පහකමකම් රාජය අොතයුරො  
(மாண்புமிகு நிமல் லான்சா - கிராமிய வீதிகள் மற்றும் ஏகனய 

உட்கட்டகமப்பு வசதிகள் இரா ாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. Nimal Lanza - State Minister of Rural Roads and 
Other Infrastructure)  
නරු කථානායකතුමමනි, එතුමමා මතුම කරපු කාර ා පිළිවාව 

රජය ශවුවශවන් මම පීහීදිලි කිරීමක් කරන්න අව යයි. 

ිශශ ේෂශයන් ිශ ශද්  රටව  ඉන්න ශ්රී  ාංකිකයන් ශනන්වීම 

සම්වන්ධශයන් රජය ුදලින්ම අුවනමනය කරපු ක්රියාමාර්නය 

තමයි, ශම් සුයලුශ්නාම ශනොමිශ්  ශනශනන්න කටයුතුම කිරීම.  

ගු මවවදය  රාජිත පසානනාරත්න ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரா ித பசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 

මම කථාව කර ා අවසන් නීහී. 
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔවතුමමා ඉක්මනට කථා කළා නම් හරි ශන්. ශම්ක ිශවා්යක් 

ශනොශවයි ශන්. 
 

ගු නිෙල් ලාන්සාා ෙහතා  
(மாண்புமிகு நிமல் லான்சா) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

ශම් සුයලුශ්නාම ශනොමිශ්  ශනශනන්න කිය ා තමයි රජය 

පීහීදිලිව තීන්ුවවක් අරශනන තිබුශණ්.  

නරු කථානායකතුමමනි, ශම් ශවද්දි ශනොමිශ්  එන්න අහපු ශ්රී 

 ාංකිකයන් 68,000කට වීඩි පිරිසකට අපි   අවස්ථාව ස සා දී 

තිශවනවා.   ිශධියට ඔවුන්  ශම් රටට පීමිණි ිශට ඔවුන්ට අව ය 

ප්රවාහන පහන්කම්, PCR කිරීම, කෑම බීම, ඉඳම් හිුම් ශම් 

සුය්  ම අපි ශනොමිශ්   වා දී ා තිශවනවා. හීවීයි, ේට පස්ශසේ 

සමහර අයට ස් ලි ශනවා  ශම් රටට එන්න අවස්ථාව ස සා 

ුවන්නා. ශමොක්, ශහෝ්  පහන්කම් අඩු නිසා  ශම් රටට එන ශ්රී 

 ාංකිකයින්ට ශහෝට් ව ට යන්න අවස්ථාව ශ්න්න කිදවා.   

අුවව රජය අවස්ථාවක් ුවන්නා, ස් ලි ශනවා කීමීත්ශතන් එන 

අයට  ංකාවට එන්න අවස්ථාව ශ්න්න. ්ීන් ඔය කියන 

කාර ාව ප්රාශයෝගිකව මතුමශව ා තිශවන්ශන් එතීනයි. හීවීයි, 

අ්ත් රජය ඕනෑම ශකශනක් ශනොමිශ්   ංකාවට ශනන එන්න 

ූ ්ානම්. එතශකොට ශම් කියන අඩු පාඩු ටික තමයි අශප් නාම්  

රාජපක්ෂ ඇමතිතුමමාත් අශප් කණ්ඩායම් රැස්වීශම්දී ශපන්වූශේ. 

එතුමමා කිදවා, සමහර තීන්ව දී ශම් ිශධිශේ ශද්ව්  වාර්තා ශව ා 

තිශවනවා,   නිසා ශම් පිළිවාව පරීක්ෂ යක් කරන්න කිය ා.   

අුවව ජනාධිපතිතුමමා තීන්ුවවක් නත්තා,   සම්වන්ධශයන් 

පරීක්ෂ යක් කරන්නත්, පිට රට සුටින අය ිශශ ේෂශයන් 

මී්ශපරදින සුටින අය වීඩිපුර ශනන එන්න ගුවන් යානා ප්රමා ය 

වීඩි කරන්නත්. තව්, නිශරෝධායන මධයස්ථාන වීඩිපුර හ්න්න 

කියන එක සම්වන්ධශයුවත්   අ්ාළ ව ධාරින්ට අව ය උපශ්ස්  

 වා ුවන්නා. ශම් කාර ාව ්ීන් තමයි මතුම ශව ා තිශවන්ශන්. එම 

නිසා ජනාධිපතිතුමමා ශම් ප්ර ්නයට මීදිහත් ශව ා තිශවනවාස ශම් 

පිළිවාව අශප් අවධානය ශයොුද කර තිශවනවා. ශම් කියන 

කාර ා සුය්   අපි වීහීර කරන්ශන් නීහීයි කියන එකත් 

කියනවා. නුදත් පීහීදිලිවම ශපශනනවා, ශකොශහේහරි යම් කිසු 

අඩු පාඩුවක් ශව ා තිශවනවාය කියන එකත්.  , ිශශ ේෂශයන්ම 

ස් ලි දී ා එන අවස්ථාව . එම නිසා ශම් පිළිවාව ඉතා ඉක්මනින් 

හා නිවීරදිව කටයුතුම කරන්නත්, ශම් ශ්රී  ාංකිකයන් සුයලුශ්නා 

 ංකාවට ශනන එන්නත් අපි පළුදශවන් ව ාශපොශරොත්තුම වනවා. 

ේ ළඟට, අපි ශම්කට ිශක් පයක් ිශධියට තමයි ජනවාරි 22 සුට 

ඕනෑම වාණිජ ගුවන් යානයකින් කීමීති ඕනෑම ශකශනකුට 

 ංකාවට එන්න නියුද වයාපෘතියක් කරන්න හීුවශද. එතශකොට 

කාටවත් ප්රුදඛ්තාව ශ්න්න ශ්යක් නීහී. ඕනෑම ශකශනකුට 

ටිකේ එකක් book කර ා  ංකාවට එන්න පුළුවන්. තමන් කීමීති 

තීනක ඉන්න පුළුවන්.   නිසා තමයි සංචාරක නියුද වයාපෘතියක් 

ිශධියට   ශවද්දි  ංකාවට එන්න රුසුයාවයි, යුක්ශර්නයයි කීමීති 

ශව ා තිබුශණ්. අපි වීලුවා, ජර්මනිශයන් සහ එංන න්තශයන් 

සංචාරකශයෝ ශනන්වා නන්න. හීවීයි,  කට කවුරුවත් කීමීති 

වුශණ් නීහී. ශමොක්, ශකොශරෝනා තිශවන රටකට කිසුම 

සංචාරකශයක් එන්න කීමීති වන්ශන් නීහී. කීමීති වුශණ් 

යුක්ශර්නය සහ රුසුයාව පම යි.   අුවව තමයි, ශම් නියුද 

වයාපෘතිය අපි පටන් නත්ශත්.   අුවව, ජනවාරි 22න් පස්ශසේ ශ්රී 
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 ාංකිකයන්ට ශහෝ සංචාරකයන්ට තමන් කීමීති ඕනෑම ගුවන් 

යානයකින්, තමන් කීමති න නකට book කර ා තමන් කීමීති 

ශහෝට යකට එන්න පුළුවන්.  ක තමයි ශම් නියුද වයාපෘතිශේ 

අරුද .  

  කියන අඩු පාඩු සුය්  ම නිරාකර ය වනවා, ජනවාරි 

22න් පස්ශසේ ශම් වයාපෘතිය හරියට කළා නම්. එම නිසා 

යුක්ශර්නශයන් නණිකාවන් ශනනී්  ා කිය ා සමහර අය රටකට 

අපහාස කරන එක සම්පූර් ශයන් වීරදියි.   නිසා   පිළිවාවත් 

අවධානය ශයොුද කර ජනවාරි 22න් පස්ශසේ වාණිජ ගුවන් 

යානයකින් ශහෝ ඕනෑම ගුවන් යානයකින්  ංකාවට එන අයට 

අවස්ථාව  වා ශ්න්න ශසෞඛ්ය අමාතයාං යත්, සංචාරක 

අමාතයාං යත් ්ීන් රමශද්යක් හ්ාශනන යනවා. එම නිසා මම 

හිතනවා, ජනවාරි 22න් පස්ශසේ ශම් ප්ර ්නය නිරාකර ය කර 

නන්න පුළුවන් ශවයි කිය ා. 
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රාජිත ශසේනාරත්න මන්ත්රීතුමමාශ  ප්ර ්න ශනොඩකට පිළිතුමරු 

හම්වවු ා  කිය ා මම හිතනවා. 
 

ගු මවවදය  රාජිත පසානනාරත්න ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரா ித பசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 

නීහී, නරු කථානායකතුමමනි.  
 

ගු ලක්ෂනෙන් ක රිඇල්ල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අපි Adjournment Debate එක පටන් නනිුද. 
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්ීන් වරප්රසා් ප්ර ්නයක් තිශවනවා. 

රාජිත ශසේනාරත්න මන්ත්රීතුමමා ඉක්මනින් කථාව අවසන් 

කරනවා නම් ශහොායි. 
 

ගු මවවදය  රාජිත පසානනාරත්න ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரா ித பசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 

නිම්   ාන්සා රාජය ඇමතිතුමමා කියන්ශන් ්ීන් තමයි ප්ර ්නය 

ඇති ශව ා තිශවන්ශන් කිය ා. නුදත්, ්ීන් ශනොශවයි ප්ර ්නය 

ඇති ශව ා තිශවන්ශන්. ්ීන් ප්ර න්ය ඔඩු ුවව ා තිශවන්ශන්.  ක 

හින්්ා ශම්කට ඉක්මනටම ක්රියාමාර්නයක් නන්න කිය ා අපි 

ඉ්  නවා. 
 

ගු පජොන්සාන න් ප්රනාන්ු  ෙහතා   
(மாண்புமிகு ப ான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

නරු කථානායකතුමමනි, මාත් එකඟවනවා, ිශපක්ෂශේ ප්රධාන 

සංිශධායකතුමමාශ  අ්හසට. ශම් සභාව ක් තීබීශම්  

එතුමමන් ාශ  ශයෝජනාව. එතුමමන් ාශ  ශව ාව ශම් නතවන්ශන්. 

ආණ්ඩු පක්ෂශයුවත්  ෑස්ති ශව ා ඉන්ශන්   ිශවා්යට එකතුම 

වන්න. නරු කථානායකතුමමනි,   නිසා හීකි ඉක්මනට ප්රධාන වීඩ 

කටයුතුමව ට යන්න කිය ා මම ඔවතුමමාශනන් ඉ් ලීමක් කරනවා. 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

වරප්රසා් ප්ර ්නය, නරු ය්ාමිණී ගු වර්ධන මන්ත්රීතුමමා. 

වරප්රසාා ද  0000 පදසාැම්බර් 01 වන දින 
පාර්ලිපම්න්ුරපදදී කෙ කථාව 
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பாராளுமன்றத்தில் ஆற்றிய உகர   
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2020 IN PARLIAMENT 

 

ගු යදාමිකණී ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு யதாமிணீ குணவர்தன)  

(The Hon. Yadamini Gunawardena)  

නරු කථානායකතුමමනි, ශම් අවස්ථාව  වා දීම සම්වන්ධශයන් 

ස්තුමතිවන්ත ශවනවා.  අශප් පාර්ලිශම්න්තුමශද හීන්සාඩ් අං ය 

ිශසුන්,  පන්ගිය කා ශේ ශම් තිශවන තත්ත්වය යටශත්, සුුව කරන 

 ් ශසේවයට ිශශ ේෂශයන් ස්තුමතිවන්ත ශවමින් වරප්රසා් ප්ර ්නයක් 

අහන්න අවස්ථාව ස සා නත්ශත්, ිශශ ේෂශයන් ස්ථාවර නිශයෝන 

13ත්, 91ත් යටශත් අපි සුයලු පාර්ලිශම්න්තුම මන්ත්රීවරුන්ට හිමි 

වරප්රසා්යක් පිළිවා නීටලුවක් මට ශපෞද්නලිකව අත් ිශඳින්න 

සුද්ධ වූ නිසා  ක සුයලුශ්නාට ශපොුවශද ව පානවා කියන 

උපක් පනය යටශත්යි.  

ශ්සීම්වර් මාසශේ පළුදශවනි ්ා මා ිශසුන් සුුව කරන  ් 

කථාව පාර්ලිශම්න්තුම හීන්සාඩ් වාර්තාශද අඩුශවන් තමයි ඇතුමළත් 

කර තිශවන්ශන්. මා   පිළිවාව එම අං යට ශනොස් ිශමසීශම්දී වඩා 

ිශමතියට පත්වන උත්තරයක් මට  ීබු ා.  , "අ්චචු නීසීශම් වර 

අඩු කරන්න සමහර ිශට හීන්සාඩ් එශක් පිු අඩු කරන්න සමහර 

කථා   ිශධියට කරන්න ශවයි" කිය ා.  

්ීන් ශම්ක පිළිවාව යම්කිසු පරීක්ෂ යක් කශළොත් වඩා 

උි තයි කිය ා ිශශ ේෂශයන් මතක් කරන්නට ඕනෑ.   වාශ ම, 

අශනකුත් මන්ත්රීවරුන්ශනන් මම ඉ් ලීමක් කර සුටිනවා. 

ිශශ ේෂශයන් ශම් ිශ්ුත්, ඉශ ක්ශරෝනික රමයට PDF ිශධියට 

තිශයන හීන්සාඩ් වාර්තාවත්, ුදද්රිත හීන්සාඩ් වාර්තාවත් පිළිවාව, 

තම තමන් සුුව කරන  ් කථා සහ   නඟන  ් ප්ර ්නයන් 

පිළිවාව,  වා දී ා තිශවන පිළිතුමරු පිළිවාව පරීක්ෂ යක් 

කශළොත් නම් වටිනවා. ශම් වරප්රසා්ය අහිමි කරන්න වීහී. අපි 

ශමය අවුරුුව 90ක් පවත්වාශනන ආවා. අපට අවසානශේ හීරි ා 

ව න්න තිශවන වාර්තාව.     වාශ  උත්තර ශ්න්න නම් වීහී. 

යම්කිසු අපහාසයක් ශහෝ ශවනත් ශචෝ්නාවක් එ්   කරනවා නම් 

මූ ාසනයට ිශතරයි අශප් කථාව  ශකොටස් ඉවත් කරන්න පුළුවන්. 

ඉතින්,   වාශ  පිළිතුමරක් අපට ව ාශපොශරොත්තුම ශවන්න වීහී, 

නරු කථානායකතුමමනි. මම ස්තුමතිවන්ත ශවනවා, ඔවුන් කරන 

ශසේවයට. නුදත් අපි ව න්න ඕනෑ, ශමොකක්් ශම් ශව ා තිශවන 

ශද් කිය ා.   හින්්ා ශමය ඔවතුමමාශ  අවධානයට ශනන  මටයි 

මම ශමය අවස්ථාව කරනත්ශත්.  

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි   නීන ශසොයා ව ා ඔවතුමමාට උත්තරයක් ශ්න්නම්. 
 

ගු යදාමිකණී ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு யதாமிணீ குணவர்தன)  

(The Hon. Yadamini Gunawardena)  

ශවොශහොම ස්තුමතියි. 
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රධ  වීඩකටයුතුම ආරම්භශේදී ශයෝජනා, නරු පාර්ලිශම්න්තුමශද 

සභානායකතුමමා.  
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

පාර්ලිපම්න්ුරපද රැසානවීම් 
பாராளுமன்ற அமர்வு 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

ගු පජොන්සාන න් ප්රනාන්ු  ෙහතා   
(மாண்புமிகு ப ான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

නරු කථානායකතුමමනි, පාර්ලිශම්න්තුමශද සභානායකතුමමා 

ශවුවශවන් මා පහත සාහන් ශයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා:  

"පාර්ලිශම්න්තුමශද සථ්ාවර නිශයෝන 8හි ිශධිිශධානව  සහ 2020 

ඔක්ශතෝවර් 06 දින පාර්ලිශම්න්තුමව ිශසුන් සම්මත කරන  ් 

ශයෝජනාශවහි කුමක් සාහන්ව තිබු  ්,  අ් දින රැස්වීම් පීවීත්ශවන 

කා  ශද ාව පූ.භා. 10.00 සුට අ.භා. 12.30 ්ක්වා ්, අ.භා. 1.30 සුට අ.භා. 

4.30 ්ක්වා ් ිශය  යුතුම ය. පූ.භා. 11.00ට පාර්ලිශම්න්තුමශද ස්ථාවර 

නිශයෝන 8 (5) ක්රියාත්මක ිශය යුතුම ය. අ.භා. 4.30ට කථානායකතුමමා 

ප්ර ්නය ශනොිශමසා පාර්ලිශම්න්තුමව ක්  තීබිය යුතුම ය." 

 

ප්රශ්නනය විෙසාන ලදින්  සාභා සාම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සභාව ක්  තීබීම.  
 

ගු පජොන්සාන න් ප්රනාන්ු  ෙහතා   
(மாண்புமிகு ப ான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

නරු කථානායකතුමමනි, පාර්ලිශම්න්තුමව ක්  තවන්න 

ඉස්ශස්  ා ඔවතුමමාශනන් අවසර ඉ්  ා සුටිනවා, කාර යක් 

කියන්න.  

ශම් සභා නර්භශේ ශසේවශේ ශයදී සුටි අශ ෝක කුමාරසුරි 
මීතිතුමමා අවුරුුව 38ක ශසේවයක් කර ා තිශවනවා. ඉතාම 
නිහතමානිව, මුවස්සකමින් යුතුමව එතුමමා වීඩ කළා කියා ශරේෂ්ධ 
ශද් පා නසයකු හීටියට ඔවතුමමා ්න්නවා.   නිසා මම දීර්ඝව   
නීන කථාවක් කරන්න යන්ශන් නීහී. අවුරුුව 38ක් තරම් දීර්ඝ 
කා යක් ශසේවය කළ එතුමමාශ  ිශරාම දිිශයට ශම් නරු සභාව 
ශවුවශවන් අපි හ්වතින්ම න්ව පතනවා.   

 

කල්තැබීෙ 
ஒத்திகவப்பு 

ADJOURNMENT 
 

ගු පජොන්සාන න් ප්රනාන්ු  ෙහතා   
(மாண்புமிகு ப ான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

නරු කථානායකතුමමනි, "පාර්ලිශම්න්තුමව ්ීන් ක්  තීබිය 

යුතුමය" යි මා ශයෝජනා කරනවා.  
 
ප්රශ්නනය සාභාිමමුඛ කරන ලදී. 
வினா எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සභාව ක්  තවන අවස්ථාශද ශයෝජනාව, නරු (තව්ය) රාජිත 

ශසේනාරත්න මීතිතුමමා.  

ේට ප්රථම, නරු නිශයෝජය කථානායකතුමමා මූ ාසනයට 

පීමිශ නවා ඇති.  

අනුරුව ගු කථානායකුරො මූලාසානපයන් ඉවත් වූපයන්  
නිපයෝජය කථානායකුරො [ගු රංජිත් සියපලාිළටිය ෙහතා] 
මූලාසානාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்று அகலபவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண்புமிகு ரன் ித் 

சியம்பலாபிட்டிய] தகலகம வகித்தார்கள். 
Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 

SPEAKER [THE HON. RANJITH SIYAMBALAPITIYA] took the 
Chair. 

 

ගු ලක්ෂනෙන් ක රිඇල්ල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
නරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි, අපි දිවා ආහාර ිශශදක 

කා යත් ිශවා්ය සාහා ශයෝානනිුද. Shall we proceed without 
the lunch break?  Hon. Chief  Government Whip, are you 
agreeable to it?   

 

ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

නරු ආණ්ඩු පාර් ්වශේ ප්රධාන සංිශධායකතුමමනි, සභාව 

එකඟ්, දිවා ආහාර  ිශශදකය නීතිව ිශවා්ය ශනන යන්න?  
 

ගු පජොන්සාන න් ප්රනාන්ු  ෙහතා   
(மாண்புமிகு ப ான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ශමශහමයි ඉතින්. මට නම් ප්ර ්නයක් නීහී. නුදත්  ඉන්න 
නි ධාරින් එශහම කරන්ශන් ශකොශහොම් කියන එක නීන 
ව න්න ශවනවා.  නුදත් පක්ෂ නායක රැස්වීශම්දී නත්තුම තීන්ුවවක්  
තමයි දිවා ආහාර  ිශශදකය  ශ්න්න කියන එක.  

 

ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔද,   නිසා අපි ශම් තිශවන ශව ාශවන් උපරිම ප්රශයෝජනය 

නනිුද. 
 

ගු පජොන්සාන න් ප්රනාන්ු  ෙහතා   
(மாண்புமிகு ப ான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

අ් සුකුරා්ා ්වස. ශව ාව ඇති ශන්. ඇති ශවන්න කථා 

කරන්න ශව ාව තිශවනවා ශන්, නරු නිශයෝජය 

කථානායකතුමමනි.   
 

ගු ලක්ෂනෙන් ක රිඇල්ල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

නරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි, පක්ෂ නායක රැස්වීශම්දී 

තීර  නත්තාට එ්ාට ඇති වන තත්ත්වය මත අපි  ක ශවනස් 

කරනන්නවා.   
 

ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

  වු ත් නරු  ක්ෂ්මන් කිරිඇ්   මන්ත්රීතුමමනි, සභාව එකඟ 

නීහී.   නිසා අපි ශම් තිශවන ශව ාව ප්රශයෝජනයට නනිුද.  

නරු රාජිත ශසේනාරත්න මන්ත්රීතුමමා කථාව ආරම්භ කරන්න. 
 

ගු පජොන්සාන න් ප්රනාන්ු  ෙහතා   
(மாண்புமிகு ப ான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

පස් වරු 4.30ට කටයුතුම අවසන් කරන්න තිශවනවා. [වාධා 

කිරීමක්] එශහම නම්, පීය භානයකට සීමා කරනනිුද, දිවා ආහාර 

ිශශදක කා ය.   
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ගු ලක්ෂනෙන් ක රිඇල්ල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

එශහම නම්,  වන පක්ෂ නායක රැස්වීශම්දී මම ශයෝජනාවක් 

කරනවා, පාර්ලිශම්න්තුමශද රැස්වීම ශපර වරු 9.00ට පටන්නන්න 

කිය ා.  

 

ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

අපි පක්ෂ නායක රැස්වීශම්දී   නීන කථා කරුද.  
 
 

ගු පජොන්සාන න් ප්රනාන්ු  ෙහතා   
(மாண்புமிகு ப ான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

නරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි, අපට නීටලුවක් නීහී. 

පක්ෂ නායක රැස්වීශම්දී කථා කරුද. හීවීයි ඉතින්, පක්ෂ නායක 

රැස්වීශම් කථා කරන   වා ශම් සභාශද සුුව ශවන්ශන් නීහී. ්ීන් 

පස් වරු 12.10යි. අ් සභාව ක්  තවන අවස්ථාශද ශයෝජනාවත් 

එතුමමන් ාශ යි. අ් උශද් ස්ථාවර නිශයෝන 27(2) යටශත් 

ප්ර ්නයට පිළිතුමර ුවන්නාට පන්ව රාජිත ශසේනාරත්න හිටපු 

ඇමතිතුමමා නීඟිට ා කථා කරද්දීත් අපි ිශරුද්ධ වුශණ් නීහී. අපි 

 ත් ඉඩ ුවන්නා. අපි හීප්ශපන්න යන්ශන් නීහී.  

අපිත් කියන්ශන් මන්ත්රීවරුන්ට කථා කරන්න ශව ාව ශ්න්න 

ඕනෑ කිය ායි.  ක මන්ත්රීවරුන්ශ  අයිතිය. ඔවතුමමන් ාශ  

පීත්ශතන්  ක හ්ානන්න. අශප්ත් ඉන්නවා, දීර්ඝව උත්තර ශ්න 

අය. ඇත්තටම ශම් තත්ත්වය  ශවනස් ශව ා ඇිශ්  ා 

මන්ත්රීවරුන්ශ  අයිතියට ඉඩ ශ්න්න ඕනෑ. අපිත් ඉන්ශන් එතීන. 

හීවීයි, එශහම නීතිව ශම්ක හීම ්ාම ශව ාශවන් ශව ාව, 

පීශයන් පීය ශවනස් කරනවා නම්,  ශකන් ශපශනන්ශන් අපට 

ිශනයක් නීහී කියන එකයි. එශහම ශන්්, නරු අුවර දිසානායක 

මන්ත්රීතුමමනි?  

 
ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

අපි ේළඟ පක්ෂ නායක රැස්වීශම්දී ශම් කාර ය සාක්චඡාවට 

නනිුද.  

 
ගු පජොන්සාන න් ප්රනාන්ු  ෙහතා   
(மாண்புமிகு ப ான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

අපි ්ීඩිව ඉඳිුද, අශප් පක්ෂ නායක රැස්වීශම් තීර  

ශවුවශවන්. නරු මන්ත්රීතුමමන් ාට කථා කරන්න අවස්ථාව දිය 

යුතුමමයි. මමත්  කට එකඟයි. මම එතීන ඉන්නවා. 

පාර්ලිශම්න්තුමශද ඇශරන්න ඔවතුමමන් ායි අපයි ශවන ශකොශහේ 

ගිහි්  ා ිශවා් කරන්න්? එශහම ශන්්? හීවීයි, ශමහි ිශනයක් - 

discipline - නීහී. හීම ්ාම ප්ර ්න වටය අවසන් වන ශකොට 

්හව්  12.00 පනිනවා.  ක වීරැදියි. 

 
 

ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ේළඟ පක්ෂ නායක රැස්වීශම්දී ශම් කාර ය සාක්චඡාවට 

නනිුද.  

නරු රාජිත ශසේනාරත්න මන්ත්රීතුමමනි, ඔවතුමමා කථාව 

අරෙන්න.  

ගු පජොන්සාන න් ප්රනාන්ු  ෙහතා   
(மாண்புமிகு ப ான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

නරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි, නරු  ක්ෂ්මන් කිරිඇ්   

මන්ත්රීතුමමා කිදවා, ිශපක්ෂශේ මන්ත්රීතුමමන් ා කථා කරන ශකොට 

වාධා කරන්න ශ්න්න එපා කිය ා. අපි අශප් අයට   නීන කිය ා 

්ීන් වාධා කරන්න ශ්න්ශන් නීහී. නරු මන්ත්රීතුමමනි, ඔවතුමමා 

එවීනි ඉ් ලීමක් කළා එ්ා, නරු කථානායකතුමමාශනන්. ඉතින් අපි 

අශප් අයට කිදවා, වාධා කරන්න යන්න එපා, points of Order 

නඟන්න එපා කිය ා. ඔවතුමමන් ාශ  පීත්තත් හ්ානන්න. 

ඔවතුමමන් ා පණිිශඩයක් යවන්න හ්නවා, ශම් සභාශද 

ඔවතුමමන් ාට කථා කරන්න ඉඩ ශ්න්ශන් නීහී, ඔවතුමමන් ාශ  

ප්ර ්නව ට උත්තර ශ්න්ශන් නීහී කිය ා.  අපි එශහම කරන්ශන් 

නීහී. අපි ූ ්ානම්, ඔවතුමමන් ාත් එක්ක න්හ්ව කටයුතුම කරන්න. 

 ශමය අශප් අයිතිය ශන්. ඔවතුමමන් ාත් ඡන්්ශයන් ආශදස අපිත් 

ඡන්්ශයන් ආශද. ශමය ඔවතුමමන් ාශ ත් අයිතිය, අශප්ත් 

අයිතිය. 

 

ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශහොායි, නරු ආණ්ඩු පාර් ව්ශේ ප්රධාන සංිශධායකතුමමා. 

ස්තුමතියි.  

නරු රාජිත ශසේනාරත්න මන්ත්රීතුමමනි, ඔවතුමමා කථාව ආරම්භ 

කරන්න.  
 

 
රපේ පවතින අර්බුද විසාදීෙ සාඳහා  පුනර්ජීවන 

වැඩසා හනක්   
நாட்டில் நிலவும் தநருக்கடிகயத் தீர்ப்பதற்கான புதிய 

மறுமலர்ச்சித் திட்டம் 
 REVIVAL PROGRAMME TO RESOLVE  PREVAILING  ISSUES 

IN THE COUNTRY  
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ගු මවවදය  රාජිත පසානනාරත්න ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரா ித பசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 

නරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි, අ් දින සභාව ක්  තවන 

අවස්ථාශදදී පහත සාහන්  ශයෝජනාව මා ඉදිරිපත් කරනවා: 

" ශකොිශඩ් - 19 වසංනත තත්ත්වය සහ රජශේ අිශධිමත් කළමනාකර ය 

නිසා රශේ සුයලුම අං ව  අිශනි ්ි තතාවක් වර්ධනය වී ඇත. ශකොිශඩ් - 

19 ශරෝනය පා නශේ අසමත් වව නිසා සමාජශේ ශරෝනය පීතිර යෑම 

තුමළින් රශේ ශසෞඛ්ය තත්ත්වය ් අව්ානම් තත්ත්වයට පත්ව ඇත. ආර්ක ක 

කළමනාකර ශේ ුවර්ව තා නිසා රශේ ආර්ක කය වර්ධනය ජ  අනයක් 

වවට පත්වී තිශේ. රාජය පරිපා න වුහයට සුුව කරමින් පවතින අනව ය 

මීදිහත්වීම නිසා රශේ සුිශ්  පරිපා නය් අකර්ම ය ශවමින් පවතී. 

ශම් සුයලු අිශනි ්ි තතා තුමළින් ජන ජීිශතයට ්ීඩි ව පෑමක් ඇති ශවමින් 

පවතී. ජීවශනෝපාය අහිමි වීම, ජීවන ිශය්ම වීඩි වීම, ශසෞඛ්ය පහන්කම් 

සීමා වීම, අධයාපන ක්ශෂේත්රශේ කටයුතුම අඩාළ වීම, පුද්න  නි්හස සීමා 

වීම ඇතුමළු අනිු ප්රතිිශපාක රැසක් වත්මන් රජශේ වීඩ පිළිශවළ තුමළින් 

ඇති වී තිශේ. 

සංචාරක කර්මාන්තය, ආනයන අපනයන මත රැ ශාන කර්මාන්ත, 

ප්රවාහන අං ය, නිෂ්පා්න කර්මාන්ත ඇතුමළු කර්මාන්ත රැසක් රජශේ 

අිශනි ්ි ත ප්රතිපත්ති නිසා දිශනන් දින කඩා වීශටමින් පවතී. ශමම 

තත්ත්වය තුමළ නි ්ි ත ප්රතිපත්තියක් සහ සී න්මක් සහිත නව පුනර්ජීවන 

වීඩසටහනක් රජය ිශසුන් ක්රියාත්මක කළ යුතුම වව ශමම පාර්ලිශම්න්තුමව 

ශයෝජනා කර සුටී." 

561 562 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

නරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි, මාර්තුම මාසශේ 11වන ්ා 

ශකොිශඩ්-19 ආසාදිත පළුදවන ශරෝගියා අපට හඳනානන්න 

 ීබු ාට පස්ශසේ අශප්  රශේ ශකොශරෝනා වසංනතය ඇති වී ශම් 

වනශකොට මාස 10ක් පම  නත ශව ා තිශවනවා. ශමමඟින් 

ිශ ා  ප්ර ්න ඇති ශව ා තිශවනවා.   ප්ර ්නව ට ිශසඳම් රජය 

පීත්ශතන් කිසුම ක්ශෂේත්රයකට  ීබි ා නීහී. "ශකොශර් පිටට 

මශර්" කියනවා වාශ    අතශර් ්ීන් ශවනම රමශද්යක් මත 

යුක්ශර්නශේ ඉා ා සංචාරකයන්  ංකාවට ශනන්වා තිශවනවා. 

ශකොශරෝනා පා නය සාහා ශසෞඛ්ය අමාතයාං ශේ guidelines 

83ක් තිශවනවා. මම අහනවා,   83න් කීයක් ්   අයට ව ංගු 

වන්ශන්, කිය ා.   අයට   කිසු එකක් ව ංගු වන්ශන් නීහී. 

අශප් මිනින්න්ටයි   ඔක්ශකොම ශකොන්ශද්සු ්මා තිශවන්ශන්.  

නරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි, මම ඔවතුමමාට ඉදිරිපත් 

කරනවා Sri Lanka Tourismහි සභාපතිතුමමිය අශප් ප්රසන්න 

ර තුමංන සංචාරක ඇමතිතුමමාට ලියපු ශම් ලියමන. එය ලියා 

තිශවන්ශන්, ජනවාරි 02.  

එතුමමිය ශමශසේ සාහන් කර තිශවනවා, I quote:  

"Dear Hon. Minister,  

Through the media, we came to know that a group of tourists from 
the Ukrainian arrivals went on excursions to Mirissa for Whale 
Watching and Yala." 

එතුමමිය කියනවා, ශම්වා ්ීනනත්ශත් සාමානය මාධයවලින් 

කිය ා. එශහම නම්, කිසුම ්ීුවම් දීමක් කර ා නීහී.  

ශ්වන කාර  ය  ශම්කයි: 

"The agreement at the Task Force Meeting was for the tour 
organizers to provide SLTDA detailed itineraries  in advance, including 
details of the drivers and guides who would be involved in these 
excursions to be relayed to the regional health authorities for screening 
and quarantine purposes." 

ශම් සුයලු ශද්ව්  Sri Lanka Tourism එකට ්න්වා,   හරහා 

ක ාපීය ශසෞඛ්ය ව ධාරින් ්ීුවවත් කර ා,   ශනෝ  න්ශ  

නිරීක්ෂ ය මත ශම් වීඩ කටයුතුම කරන්න කිය ා ්න්වා 

තිශවනවා. එශහම ශ්යක් ශව ා නීහී. එහි තවුවරටත් ශමශසේ 

සාහන් ශවනවා, I quote:  

"The Director-General of Sri Lanka Tourism Development 
Authority has tried to obtain the necessary information in this regard 
from the travel agents to no avail."  

ශම් travel agents ා උ්යංන ාශනන් ශම් ශතොරතුමරු නන්න 

හීුවවාම කිසුම ප්රතිචාරයක් ්ක්වා නීහී. 

තුමන්වන කාර ය ශම්කයි. I quote:  

"We have heard that private boats are taking the tourists for Whale 
Watching and 28 safari jeeps would be taking them inside Yala. 

However, to this moment we have not received any of the above 
information from the promoter of this  project nor the Travel Agents 
concerned. We are gravely concerned and seek your urgent 
intervention as when we requested information it was informed that 
he is working with the Presidential Task Force."  

උ්යංන වීරතුමංන කියනවා, "මම වීඩ කරන්ශන් ජනාධිපති 

කාර්ය සාධක ව කායත් එක්ක" කිය ා. එතශකොට tourism 

කියන  වා ශමොනවා්! ශම්ක තමයි රජ ශන්ර මිනිස්න් හිතන 

රමය. 

එම ලිපිශේ ශමශසේ ් සාහන් ශවනවා: I quote:  

"It is as you know expected that all details related to excursions are 
provided to us before the commencement of such tours to enable us 
to keep the Ministry of Health and Covid Task Force informed."  

ඔවුන් ඉ්  ා සුටින්ශන්, ඔවුන්ට කලින් ්ීුවම් ශ්න්න, 

එතශකොට ශසෞඛ්ය ව ධාරින් ්ීුවවත් කළ හීකියි කිය ායි. ශම්, 

එතුමමිය ලියපු ලියමන.  

නරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි, ශම් වාශ  ශ්යක් කරනවා 

නම් -ශම් වාශ  ලිහි්  කිරීම් කරන ශකොට- නත යුතුම precautions 

ශමොනවා් කිය ා ශ ෝක ශසෞඛ්ය සංිශධානය කරුණු 6ක් ඉදිරිපත් 

කර තිශවනවා. ්ීන් ඔවතුමමාට මම   කරුණු 6 ශපන්වන්නම්. ශම් 

වසංනතය හුදශද යම් යම් ක්රියා මාර්න ලිහි්  කරනවා නම්, කළ 

යුතුම ශද්ව්  6ක් ශමහි තිශවනවා. ශමන්න අහනන්න.  
 

1.   ්ීඩි අධීක්ෂ ය, ආසාදිත සංඛ්යාව අඩු ශවමින් යෑම සහ 
ශවෝ වීම පා නයකට යටත්ව පීවතීම.  

 ශමහිදී ශවෝ වීම අඩු ශවන්න ඕනෑස පා නයක් තිශවන්න 
ඕනෑ. නුදත් ්ීන්  ංකාශද ශවෝ වීම වීඩි ශව ාස මර  
සංඛ්යාව වීඩි ශව ා. එතශකොට ්ීඩි අධීක්ෂ ය අව යයි. 
ශකොශහේ් ්ීඩි අධීක්ෂ යක් තිශවන්ශන්? යම් යම් ලිහි්  
කිරීම් කරනවා නම් -ශ්ොරව්  ිශවෘත කරනවා නම්- 
අුවනමනය කළ යුතුම, ශ ෝකයටම දී ා තිශවන WHO 
guidelines ශම්වා. 

2.   සෑම ශරෝගියකුම, සෑම සම්වන්ධයක්ම ශසොයාශනන 
හුශ්ක ා ශකොට පරීක්ෂ  පවත්වා ප්රතිකාර  වා දීමට 
සමත් ශසෞඛ්ය පද්ධති පීවතීම. 

 ශසෞඛ්ය පද්ධති ශහොාට තිශවනවා. නුදත්  වාට ශම් අය 
්ීුවම් ශ්න්ශන් නීහී. එතශකොට ශකොශහොම්  අව ය 
කටයුතුම කරන්ශන්? 

3.   ශසෞඛ්ය ආයතන හා සාත්තුම නිවාස වීනි ිශශ ේ කත 
සථ්ානව  වසංනතය වයාප්ත වීශම් අව්ානම අවම වීම. 

4.   පුද්න යන් අතයව යශයන්ම යා යුතුම වීඩශපොළ, පාස්  
සහ අශනකුත් සථ්ානව  වළක්වාලීශම් ක්රියා මාර්න ශනන 
තිබීම.  

5.   පිටතින් තවරසය ඇතුමළු වීශම් අව්ානම කළමනාකර ය 
කිරීශම් හීකියාව. 

 ්ීන් පිටතින් ආපු කීශ්නකුට ශකොිශඩ්- 19 ආසා්නය 
ශව ා තිශවනවා්? තුදන්නාන්ශසේ ා ්න්නවා, 
යුක්ශර්නය ශකොශරෝනා වසංනතය අතින් ඉතාම නරක 
රටක් කිය ා. යුක්ශර්නය අශප් රටටත් වඩා ුවප්පත්. අශප් 
 ක පුද්න  ආ්ායම ශඩො ර් 4,500යි.   අයශ  ශඩො ර් 
4,000යි.   ිශතරක් ශනොශවයි. ශම්ක ඉතාම නරක 
තත්ත්වයක්. ජනවාරි මාසශේ 08වන ්ා ඉාන් ජනවාරි 
මාසශේ 24වන ්ා වනශතක් යුක්ශර්න අග්රාමාතයවරයා 
ුදළු රටම lock down කරන්න තීන්ුව කර ා තිශවනවා.   
තරමට තත්ත්වය උග්රයි.   ිශතරක් ශනොශවයි. ශම්ශක් 
තිශවන භයානකකම මා කියන්නම්. එංන න්තශේ අලුත් 
ිශෂබීජ strain එකක් ශසොයාශනන තිශවනවා.  ක ඉතාම 
භයානකයි.  ශක් පීතිරීම වීඩියි.  ශක් උත්සන්නභාවය 
වීඩියි. අන්න   strain එශකන් ආරක්ෂා ශවන්න ්ීන් 
ශ ෝකශේ ශවොශහෝ රටව්  එක්සත් රාජධානිශේ -
බ්රිතානයශේ- සංචාරකයන්ට ඇතුමළු වීම තහනම් කර 
තිශවනවා. අපිත් තහනම් කළා. නුදත් ශම් strain එක 
යුක්ශර්නයට ්ීන් ගිහි්  ා තිශවනවා. ශම් strain එක ්ීන් 
යුක්ශර්නයට ඇතුමළු ශව ා  ඉවරයි.  ක නිසා තමයි 
යුක්ශර්නශේ අග්රාමාතයවරයා රට වහන්ශන්. එතශකොට 
ශම් ිශධියට රමයක් පාිශ්චි  කර ා කරන්ශන්,   
තවරසය නීවත යුක්ශර්නශේ ඉා ා අශප් රටට ශනන්වා 
නන්න් කිය ා මම අහනවා.   
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6.  අලුත් සම්මතයට හීඩනීසීම සාහා ප්රජාව  පූර්  
්ීුවවත්කමකින් හවු් කාරිත්වය හා සිශව තාවකින් 
යුක්තවීම. 

නරු ඇමතිතුමමනි, ්ීන් ශම් තිශවන තත්ත්වය ව න්න. අනික් 

කාර ය තමයි යා  ජාතික වශනෝ්යානය නරෙන්න යුක්ශර්න 

සංචාරකයන් ශනන ගිය වාහනව  රියීුවරන්ට කරපු ශද්. ්ීන් 

ව න්න යා  සංචාරය නීන නයාන් කියන තරු යා කියන ශද්. 

කවු්   තරු යා? නාම්  රාජපක්ෂ මීතිතුමමාශ  ප්රධාන 

සංිශධායකවරශයක්. ඔහු කියන කථා ටික අහන්න.  වා අපි කියන 

කථා ශනොශවයි.   සංචාරකයන් රැශනන ගිය ජීප් එකකින් 

මන්ත්රීවරු රුපිය්  2,000ක් ශකොමිස් නහ ා.  ක අපි ශනොශවයි, 

ශම් ශනෝ  න් කියන්ශන්.   ිශතරක් ශනොශවයි, අන්තිමට වුශණ් 

ශමොකක්්?   ජීප් රථ රියීුවරන් මාස න නකට පස්ශසේ ශපොඩි 

බිස්න්ස් එකක් කරන්න ගියාට පස්ශසේ වුශණ්   අයට ්වස් 14ක් 

නි ශරෝධානය ශවන්නයි. හීවීයි සංචාරකයන් කිසුම 

නිශරෝධායනයක් නීතිව වයිකින් වස් එශක් ්ා ශනන යනවා. ජීප් 

රථ රියීුවරන් නිශරෝධායනයට ූස්සට ශනනියන්න හ්නවා. මම 

හිතන ිශධියට නාම්  රාජපක්ෂ මන්ත්රීතුමමා ් ශකොශහේ් ශම් 

ප්ර ්නයට මීදිහත් ශව ා ශවොශහොම අමාරුශවන්   අය ූස්සට 

ශනනයන එක නවත්ව ා හුද්ාවට කිය ා තිස්සමහාරාමශේ 

ශහෝට යක් දී ා තිශවනවා. එතශකොට ශම්  රාන්ස්ශපෝේ වීශඩ් 

කරන්ශන් කවු්? මාමණ්ඩි ා. ශහෝට්  ශ්න්ශන් හිතවතුමන්ට. ්ීන් 

ගුවන් ටිකේ පත් ශ නවා  ංකාවට. ඇශමරිකාශද ඉා ා ගුවන් 

ටිකේ එකක් නන්න පුළුවන් එකම ආයතනය Upul Travels 

ිශතරයි. එතශකොට Upul Travels එක්ශකනාශනන් තමයි ගුවන් 

ටිකේ එකක් නන්න ඕනෑ. එතශකොට   මිනිහා කියන න නට 

තමයි ටිකේ එක ිශකු න්න ඕනෑ. හීම ිශශද්ශිකශයක්ම ශම් නීන 

කථා කරනවාස වණිනවා.   නිසා ශම් පිළිවාව ක්රියා මාර්නයක් 

නන්න. ශමොනවා වු ත් අග්රාමාතයවරයාශ  පුතා ව ශයන් නාම්  

රාජපක්ෂ මීතිතුමමාට පිට ශකොන්්ක් තිබු ා,  ශමතීන ූතෂ යක් 

තිශවනවා, වහාම ිශමර් නයක් කරන්න කිය ා කියන්න.   

පිළිවාව මම එතුමමාට ස්තුමතිවන්ත ශවනවා. මමත් ඉ්  ා සුටිනවා, 

වහාම ශම් ූතෂ ය පිළිවාව ිශමර් නය කරන්න කිය ා. එතශකොට 

ශම්ශකන් ස් ලි කාපු කේටිය, නසා කාපු කේටිය ඔක්ශකෝම 

එළියට එනවා. මශ  ශහොා මිත්රශයක්, තුදන්නාන්ශසේ ාශ  

ආණ්ඩුශදත් ශහොා හිතවශතක්, එයා  ංකාවට ආශද 

තුදන්නාන්ශසේ ාශ  ව වතුමන්ට ්න්ව ා.   නිසා එතුමමා යන 

ශහෝට ශේ GMට කථා කර ා තුදන්නාන්ශසේ ාශ  ආණ්ඩුශද 

ශ ොකු ව වශතක් කිදවා, "ශමයාව ව ා නන්න" කිය ා.   නිසා 

එයාට දිනකට රුපිය්  12,000ක luxury room එකක් දී ා එයා  

ශහොාට ව ා නත්තා. එයා   ුද්  ශනදවා. එතීනදී එයා අහ ා 

තිශවනවා, "ශම් ව න්න ඔයශනෝ  න් දිනකට රුපිය්  12,000ක් 

නන්නවා. නුදත් මශ  කෑම ශද්  තුමනට ඔයශනෝ  න්ට රුපිය්  

1,000ක් යන්ශන් නීහී ශන්." කිය ා. ශහෝට ශේ   මුවස්සයා 

්න්නවා, එතුමමා ආණ්ඩුශද ශහොා හිතවශතක් කිය ා.   නිසා   

මුවස්සයා භය නීතිව එතුමමාට කිය ා තිශවනවා, "ඔය න න් 

තිබු ාට ඔය න න් අපට එන්ශන් නීහී ශන්. දිනකට අය කරන 

රුපිය්  12,000න් රුපිය්  5,000ක් ිශතර තමයි අපට 

 ීශවන්ශන්." කිය ා. ශමන්න නසා කෑශම් තත්ත්වය. ශපොඩි 

න න් ශනොශවයි, ශ ොකු න න් නසා කන්ශන්. ශම් ිශධියට නසා 

කන්න අ් එක එක්ශකනාට දී ා තිශවනවා. ශම් නසා කන්ශන් 

කවු්? ජනාධිපතිවරයා වශේම ඉන්න කේටිය.   ශනෝ  න් නසා 

කනවා. ටිකේ එශකන් නසා කනවාස වත් පීකේ එශකන් නසා 

කනවාස ශහෝට ශයන් නසා කනවා. ඔවතුමමන් ා වහාම ශම්ක 

නවත්වන්න. ශම් නිසා අසාධාර යට  ක් ශවන්ශන් අශප්ම 

මිනිස්න්.  

අශනක් කාර ය තමයි ිශශද්  රමිකයන්.   මිනින්න් ුවක් 

ිශා ා, මහන්සුශව ා, ්හඩිය මහන්සුශයන් හම්ව කර ා අපට 

ස් ලි එවනවා, අශප් රශේ ිශශද්  ිශනිමය තර කරන්න. අ්   

අයට ශමොකක්් ශව ා තිශවන්ශන්? ක ටාර්ව ට අශප් රටින් 

රමිකයන් ශ් ක්ෂ තුමන්්හසක් ගිහි්  ා තිශවනවා. 2019 

අවුරුද්ශද්ත්  ංකාශද රමිකයන් ිශ ා  ප්රමා යක්   රටව ට 

ගිහි්  ා තිශවනවා. මම කලින් කිදවා වාශ  අ්   ශනෝ  න්ට 

කන්න අඳින්න නීහී. සමහර කාන්තාවන්ට රෑට ඉන්න තීනක් 

නීති නිසා එළිශේ වීක ව  නමන් කර ා නණිකා වෘත්තිය කරනවා. 

ශම්ක අපි ශනොශවයි කියන්ශන්. theleader.lk ශවේ සයිේ එශක් 

සාහන් ශකොට තිශවනවා, "රට ිශරුශවෝ ආණ්ඩුවට සාප කරයිස 

ඇතීම් ශ්රී  ාංකික කාන්තාවන් ඇඟ ිශකු න තත්ත්වයට 

පත්ශව ා" කිය ා. අශප්ම සශහෝ්රියන් ශන්් ශම් තත්ත්වයට පත් 

කර ා තිශවන්ශන්? එම නිසා ශම් නීන වහාම ආණ්ඩුවක් ිශධියට 

ඉදිරිපත් ශවන්නස ශම් ප්ර ්නයට මීදිහත් ශවන්න. අපි කියන්ශන් 

 කයි.   රටව  අශප් අය ශසේවය කරන ශවොශහෝ සමානම්   අයට 

මාස 10ක් පඩි ශනව ා නීහී. එතශකොට  ශනෝ  න් කන්ශන් 

ශකොශහොම්, අඳින්ශන් ශකොශහොම්,   දිහා ආණ්ඩුවක් ව නවා්? 

කම්කරු ඇමතිතුමමා කිදවා, ූතත මණ්ඩ    ඔක්ශකෝම කරනවා 

කිය ා.   අය ූතත මණ්ඩ  වට නවා. ූතත මණ්ඩ ව  ඉන්න 

මිනින්න් අ් අසර  ශව ා. කිසුම උපශ්සක් නීහී කිය ා   

මිනිස්න් කියනවා. ශම් තත්ත්වශයන් අශප් අහිංසක මිනින්න් ශේරා 

නන්න.  ශනෝ  න් ුවරකථන ඇමතුමම්ව ට උත්තර ශ්න්ශන්ත් 

නීහී. නාම්  රාජපක්ෂ මන්ත්රීතුමමා කිදවා වාශ  ශම් ඔක්ශකෝම 

කරන්න අපිත් සහශයෝනය ශ්න්නම්.  

්ීන් ව න්න, රමිකයන් ශේරානන්න ගුවන් යානා යීවූ 

ආකාරය. සවුදි අරාබියට ිශතරක් ඉන්දියාව ගුවන් යානා වාර 

2,381ක් යීදවාස පාකිස්ථානය ගුවන් යානා වාර 1,413ක් යීදවාස  

වං  ාශද් ය ගුවන් යානා වාර 1,118 යීදවා. අපි කීය් යීදශද? 

ගුවන් යානා 01යි. ඉන්දියාව එක්සත් අරාබි එමීර් රාජයයට 

1,612ක ගුවන් යානා වාර න නක් යවනශකොට, පාකිස්තානය 

613ක් යවනශකොට, වං  ාශද් ය 518ක් යවනශකොට අපි යීදශද 

කීය්? 3යි. ඉන්දියාව කටාර්ව ට 1,321ක් ගුවන් යානා වාර 

න නක් යවනශකොට, පාකිස්තානයට 813ක් යවනශකොට, 

වං  ාශද් ය 509ක් යවනශකොට- 
 

ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

නරු මන්ත්රීතුමමා, ඔවතුමමාට තිශවන්ශන් තව ිශනාඩි ශ්කයි. 
 

ගු මවවදය  රාජිත පසානනාරත්න ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரா ித பசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 

නරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි, මට කා ය ටිකක් වීඩිපුර 

ශ්න්න. ිශපක්ෂශේ ප්රධාන සංිශධායකතුමමා,- 
 

ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

නරු මන්ත්රීතුමමනි, ශව ාව පිළිවාව ප්ර ්නයක් තිශවනවා. 
 

ගු මවවදය  රාජිත පසානනාරත්න ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரா ித பசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 

මට ශකොපම  ශව ාවක් ශවන් කර තිශවනවා්? 
 

ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ිශනාඩි 16ක් තිශවනවා. 
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

ගු මවවදය  රාජිත පසානනාරත්න ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரா ித பசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 

මට ිශනාඩි 20ක් ශවන් කර තිබු ා. 

 
ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ිශනාඩි 20න් අඩු කරන්න සුුව වු ා, උශද් ඇති ශව්චච 

තත්ත්වය නිසා. 

 
ගු මවවදය  රාජිත පසානනාරත්න ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரா ித பசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 

මට තව ිශනාඩියක් , ශ්කක් ශ්න්න. මම   කා ය තුමළ අවසන් 

කරන්නම්. 

නරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි, කටාර්ව ට අශපන් ගුවන් 

නමන් වාර 2යි යවා තිශවන්ශන්. ඕමාන් රටට ඉන්දියාශවන් ගුවන් 

නමන් වාර 905යි, පාකිස්තානශයන් 402යි, වං  ාශද් ශයන් 

302යි. අපි කීය්? 2යි. කුශදේ රටට ඉන්දියාශවන් 804යි, 

පාකිස්තානශයන් 617යි, වං  ාශද් ශයන් 808යි. අශපන් කීය්? 

2යි. ඉන්දියාව ිශශද් නත රමිකයන් ශේරා නීමේමට ගුවන් යානා 

වාර 7,023ක් යවනශකොට, පාකිස්තානය 3,858ක් යවනශකොට, 

වං  ාශද් ය 3,255ක් යවනශකොට, අපි යවා තිශවන්ශන් කීය්? 

ගුවන් නමන් වාර 10යි.  

නරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි, අ් ශම් තිශවන ප්ර න් 

ිශසාන්ශන් නීතුමව, නීති ප්ර ්න ඇ් ශනන තිශවනවා. අ් භූම්ානය 

පිළිවා ප්ර ්නයක් ඇ්ශනන තිශවනවා. අ් වයිරස් සම්වන්ධ 

ිශශ ේෂසශයෝ,  ංකාශද පළුදශවන් පිහිටවපු කීර්තිමත්ම 

වෘත්තීයශදදී  සංිශධානය වන ශ්රී  ංකා තව්ය සංනමශේ 

නි ධාරින්, College of Community Physicians එශක් අය 

කියනවා, භූම්ානය ප්ර ්නයක් නීහී කිය ා.   ිශතරක් ශනොශවයි. 

හිටපු Director General of Health Services, Dr. Anil Jasinghe. 

  ඔක්ශකෝම අය කියනවා, භූම්ානය ප්ර ්නයක් නීහී කිය ා. 

ශ ෝක ිශද්වතුමන් ඔක්ශකෝම එය කියනවා. Prof. Malik Peiris 

කියන්ශන්, ශ ෝකයම පිළිනන්න වයිරස් ිශශ ේෂසශයක්. එතුමමාත් 

 ක කියනවා.   ිශතරක් ශනොශවයි. තුදන්නාන්ශසේ ාශ  

පාර්ලිශම්න්තුම මන්ත්රී මහාචාර්ය තිස්ස ිශතාර , - අශප් MRI එශක් 

හිටපු අධයක්ෂවරයා - එය කියනවා. එතුමමා කළ මාධය 

සාක්චඡාවක් සම්වන්ධව "එසී " පුවත්ව  ශමශසේ පළ කර 

තිශවනවා: 

"වයිරස් ශරෝන සම්වන්ධශයන් ආචාර්ය උපාධියක් ශමන්ම ශ ෝක ශසෞඛ්ය 

සංිශධානශේ ශසේවය කර පළපුරුද්් ඇති තමන්ව ශමම ශරෝන පා නය 

කිරීම සම්වන්ධශයන් ඇති ඉහළ මේටශම් කිසුඳ සාක්චඡාවකට කීාවා 

ශනොතිබීම නීන කනනාු වන වව පාර්ලිශම්න්තුම මන්ත්රී මහාචාර්ය තිසස් 

ිශතාර  පවසනවා. ඉහළ මේටශම් කමිු ශ්ස වීලීශම්දී වයිරස ් ශරෝන 

සම්වන්ධශයන් ිශශ ේෂ ්ීුවමක් ඇති තමන්ව පම ක් ශනොව, එවීනි 

්ීුවමක් ඇති ශවනත් කිසුවකු සම්වන්ධ කරශනන ශනොමීති වව ේශේ 

පීවති මාධය හුදවකදී   මහතා සාහන් කළා." 

ශම් වසංනතය නීන virologists ා සහ epidemiologists ා 

ශනොශවයි කථා කරන්ශන්. ශම් වසංනතය නීන කථා කරන්ශන්, 

ශවන අය. ENT surgeons ා, neurosurgeons ා සහ අධයක්ෂ 

ජනරා් වරු තමයි ශම්  නීන කථා කරන්ශන්. ඉන්දියාශද ශ්රී  ංකා 

මහශකොමසාරිස් මිලින්් ශමොරශනොඩ මීතිතුමමා ජාතිකවා්ය 

සම්වන්ධශයන් ්ීඩි ආන්ශ්ෝ නාත්මක අ්හස ්පළ කරමින් අලුත් 

අවුරුුව පණිවුඩයක් එවා තිශවනවා. මම එය කිශයදවා.  ක 

තුදන්නාන්ශසේ ාත් කියවන්න.  

  අලුත් අවුරුුව පණිවුඩශේ එතුමමා ශමශසේ කියා තිශවනවා:  

".... ප්රකට නශදෂ ශීලී කතුමවරශයකු වූ ශජෝන්  ීකශර් ප්රකා  කරන  ් 

අ්හසක් ශමහි දී උපුටා ්ීක්ිශය හීක. 'ශද් ශප්රේමය හා ජාතිකවා්ය අතර 

ප්රධාන ශවනස්කමක් ඇත.' ....  

ශද් ශප්රේමය අප සුයලුශ්නා රට ශවුවශවන් ්ක්වන අප්රමා  හීඟීමකි. 

ශද් ශප්රේමිශයක් වව අඟවන්නට කිසුශවකුට ප්ක්කමක් පළදින්ශන් නීත. 

එය රට ශවුවශවන් හ්වතින්ම කරන පරිතයානයකි. ජාතිකවා්ය එශසේ 

ශනොශද. රට කරන්නට ජාතිකවා්ය සමත්ය. ශද් පා නශේදී එය 

ආයුධයකි. සමහර ශද් පා නසශයෝ ජාතිකවා්ය පු පරමාර්ථ 

ප්රශයෝජනයට නනිති." 

එශ ස එතුමමා ජාතිකවා්ය සහ ශද් ශප්රේමය නීන  ස්සන 

ිශ ්ශ් ෂ යක් කරනවා.  
 

ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

නරු මන්ත්රීතුමමා කථාව අවසන් කරන්න. නීත්නම් ශයෝජනාව 

ස්ක ර කිරීම ප්ර ්නයක් වනවා. 
 

ගු මවවදය  රාජිත පසානනාරත්න ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரா ித பசனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 

නරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි, ශම් කාර ය කිය ා මම 

කථාව අවසන් කරනවා. 

ශසෞඛ්ය අමාතයාං ශේ තත්ත්වය නීන අශප් ශසෞඛ්ය 
ඇමතිතුමමිය ඉතා එඩිතර ප්රකා යක් කර තිශවනවා. Sri Lanka 
College of Obstetricians and Gynaecologistsහි session එශක්දී 
එතුමමිය කළ කථාව ව න්න. එතුමමිය එම සීසුශේදී ශමශසේ ප්රකා  
කර තිශවන වව "රජශේ ප්රවෘත්ති ශ්පාර්තශම්න්තුමව" නිශද්නය 
කර තිශවනවා:  

"ශමම කම්පා කරවන න්ළු ශතොරතුමරු ශහළි වී ඇත්ශත් ශ්රී  ංකා ප්රසව හා 
නාරිශද් ිශශ ේෂස තව්යවරුන්ශ  සංනමශේ නව සභාපතිවරයා පත් 
කිරිම ශවුව ශවන් පීවීති උත්සවය අමතමින් ශසෞඛ්ය අමාතයවරිය සුුව 
කළ අ්හස් ්ීක්වීම හුදශදය. 

පන්ගිය්ා ශකොළෙ වණ්ඩාරනායක අුවස්මර  ජාතයන්තර සම්මන්ත්ර  
 ා ශද දී පීවීති උත්සවය අමතමින් පිශත්රා ශද්ිශ වන්නිආර්චි  
අමාතයවරිය ශපන්වා දී ඇත්ශත්, 2002 වසශර්දී 194ක් වූ මාතෘ මර  
සංඛ්යාව 2019 වසර වන ිශට 92 ්ක්වා අඩු කර නීමේමට හීකි වී ඇති වව 
ශසෞඛ්ය ්ත්ත වාර්තාවලින් ශපමේ ශනොස් තිශවන වවයි." 

අශප් පා න කා ය අවසන් වනශකොට මාතෘ මර  සංඛ්යාව 
අපි 92 ්ක්වා අඩු කර නත්තා.  

එම නිශද්නශේ වීඩි ුවරටත් ශමශසේ ප්රකා  කර තිශවනවා: 

"ක ාපශේ අනිකුත් රටව්  සමඟ සසාන ිශට ශමරට මාතෘ මර  
අුවපාතය අවම මේටමක පීවතිය ් පන්ගිය වසශර් ශ්රී  ංකාශද මාතෘ 
මර  සංඛ්යාව 150 ්ක්වා වීඩි වී ඇතීයි අමාතයවරිය එහිදි පීවසීය. එම 
තත්ත්වය අඩු කර නීමේම රජශේ වන කීමක් වවත් අමාතයවරිය එහිදී 
පවසා තිශේ." 

තව ුවරටත් එම නිශද්නශේ ශමශසේ කියනවා: 

"රටක ශසෞඛ්ය පද්ධතියක ගු ාත්මකභාවය මනින එක් මිුවම් ්ණ්ඩක් 
ශ ස මාතෘ මර  අුවපාතය ශපන්වා දී ඇති..." 

ශමන්න අ් ශම් රශේ ශසෞඛ්ය ක්ශෂේත්රය පත් ශව ා තිශවන 
තත්ත්වය. නරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි, කා ය ශනොමීති 
නිසා මශ  කථාව ශමයින් අවසන් කරනවා.  

ඔවතුමමාට ශවොශහොම ස්තුමතියි, නරු නිශයෝජය කාරක 

සභාපතිතුමමනි. 
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ගු කබීර් හෂීම් ෙහතා 
(மாண்புமிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

නරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි,  අ් සභාව ක්  තවන  ් 

අවස්ථාශද  ඉදිරිපත් කරන  ් ශයෝජනාව ස්ක ර කරමින් මශ  

අ්හස් ප්රකා  කරන්න  කීමීතියි.  

ශම් අවස්ථාශද මා ිශශ ේෂශයන්ම සාහන් කරන්න කීමීතියි, 

ශමම නරු සභා නර්භශේ ශසේවශේ නියුතුම අශ ෝක කුමාරසුරි මහතා 

වසර 38ක ශසේවය නිමාකර 2021 ජනවාරි 12 වන දින ිශරාම 

යෑමට නියමිතව තිශවන වව. ඔහුශ  ිශරාම දිිශයට න්වාශිංසන පු් 

කරන්නට  මම ශමය අවස්ථාවක් කර නන්න කීමීතියි.  

නරු නිශයෝජය කථානායකතුමමනි, ිශශ ේෂශයන්ම ඔවතුමමා 

මූ ාසනශේ සුටින ශම් අවස්ථාශද  මම ශම් කාර ය  කියන්න 

කීමීතියි. කෑන්   දිස්්රික් කශේ මාවනී්   ප්රශද් ශේ දී ශම් 

ළඟදී යම් සුද්ධියක් ඇති වු ා.  මාවනී් ශ්  බුුව පිළිමයක වීුවරු 

ආවර ය බිා ශහළා තිබු ා.  ශම්ක නින්දිත, නිර් ේජිත, ඉතාම 

පහත් ක්රියාවක්ස කවුරුත් ප්රතික්ශෂේප කළ යුතුම ක්රියාවක්. 

ිශශ ේෂශයන්ම ශම් වන ිශට මාවනී්   ශපොලීසුශයන් ේට අව ය 

පරීක්ෂ  කර ා වීරැදිකරුවන් අත්අඩංගුවට ශනන තිශවන වව 

වාර්තා ශව ා තිශවනවා.   එම ශපොලිස් ස්ථානාධිපතිතුමමා ඇතුමළු 

ශපොලීසුශේ නි ධාරි කණ්ඩායමට මා  කට ප්ර ංසා කරනවා. 

හීවීයි,  ශමය  පන්පස සුුව වුශණ් ශමොකක්්, ශම්ක ජාතින් අතර 

අසමඟිය ඇති කිරීම  ඉ ක්ක කර නනිමින්  කරපු වීඩක්්, ශම්ක 

කශළේ කවු් කියන එක නීන  ජනතාව ්ීුවවත්  නීහී. එතීන 

ශමොකක්් සුුව වුශණ් කිය ා   මම ්ීුවවත් ශව ාත් නීහී.  අශප් 

දිස්්රික්කය  සුංහ -ශවෞද්ධ, ශ්මළ-හින්ුව, ුදස්ලිම් යන සුයලු 

ශ්නාම එකට ජීවත් ශවන ප්රශද් යක්.    නිසා  ශම් 

සම්වන්ධශයන්   නරු සභාවට වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන ශ ස 

ඉ්  ා සුටිනවා.   ශපොලිස් ස්ථානාධිපතිතුමමාශ  වාර්තාව නරු 

කථානායකුමා ිශසුන් සභානත කරන ශ ස මම ිශශ ේෂශයන්ම 

ඉ්  ා සුටිනවා.  
 
 

ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

නරු මන්ත්රීතුමමා, දිවාශභෝජනය සාහා ්ීන් ශද ාව හරි. 

ඔවතුමමාට ඉන්පන්ව තමයි  කථා කරන්න ශවන්ශන්.   

දිවා ශභෝජනය සාහා පස්වරු 1.30 ්ක්වා සභාශද වීඩකටයුතුම 

අත්හිුවනවා.  
 

 
රැසානවීෙ ඊ  අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්  අ.භා. 

1.30  නිපයෝජය කාරක සාභාපතිුරො මගු අංගජන් රාෙනාදන් 
ෙහතා  පේ සාභාපතිත්වපයන් නැවත පවත්වන ලදී. 

அதன்படி, அமர்வு பி.ப.1.30 மணிவகர இகடநிறுத்தப்பட்டு 

மீண்டுந் ததாடங்கிற்று. குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 

[மாண்புமிகு அங்க ன் இராமநாதன்] தகலகம வகித்தார்கள்.   

Sitting accordingly suspended till 1.30 p.m. and then resumed, 
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. ANGAJAN 
RAMANATHAN] in the Chair. 

 
 

ගු නිපයෝජය කාරක සාභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The Hon. Kabir Hashim, please. You have five 

minutes. 

ගු කබීර් හෂීම් ෙහතා 
(மாண்புமிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

නරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමමනි, ශම් රට, ජාතිය ශේරා 

නන්න ව නතුම, ජව සම්පන්න නායකශයක් ඕනෑ කිය ා, 2019 

වසශර් පීවති ජනාධිපතිවර ශේදී ජනතාව ශනෝධාභය රාජපක්ෂ 

මීතිතුමමාට ඡන්් හීටනව  ක්ෂයක්  වා ුවන්නා. ේළඟට, 2020දී 

පීවති මහ මීතිවර ශේදී  එතුමමන් ාට උපරිම ව ය ශ්න්න 

කිය ා ඉ් ලුවාම, එතුමමන් ාට පාර්ලිශම්න්තුමශද තුමශනන් 

ශ්කකට ආසන්න ව යක් හ්ානන්න පුළුවන් වන ිශධියට ජනතාව 

ඡන්්ය  වා ුවන්නා. ඉන් පන්ව, ුදස්ලිම් මන්ත්රීවරු හය ශ්ශනකුත් 

එකතුම කරශනන එතුමමන් ා පාර්ලිශම්න්තුමශද  තුමශනන් ශ්කක 

ව යක් හ්ා නත්තා. 2020දී ිශසුවන ආණ්ඩුරම වයවස්ථා 

සංශ ෝධනය සම්මත කරශනන ශ ෝකශේ වීඩිම ව ය තිශවන 

ජනාධිපතිවරුන් අතරට ශනෝධාභය රාජපක්ෂ මීතිතුමමාත් එකතුම 

වු ා.   ව ය මදිවාට, කාලි අම්මාශ  ශද්ව ව යත් 2021දී ශම් 

ආණ්ඩුවට එකතුම වු ා. ශම් රශේ හිටපු කිසුම නායකශයකුට 

ශනොතිබුණු ව යක් ශම් ජනාධිපතිවරයාට තිශවනවා. ඉතින් 

ශමොනවා්  එතුමමන් ාට කරන්න වීරි?  

ශම් ශකටි කා ය තුමළ රශේ ශද් පා න, සමාජ, ආර්ක ක 

පද්ධතිය ුදනින් අතට හරව ා, ිශනා  කර ්මා තිශවනවා, නරු 

නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමමනි. ඇයි එශහම ශවන්ශන්? 

එතුමමන් ා ශම් අසීමිත ව ය  වා නන්ශන් සතයය ශවුවශවන් 

ශනොශවයි.   ව ය  වා නත්ශත් කපටිකම, මායාව පාිශ්චි  

කර ායි. ශම් රශේ ජනතාව අතර තවරය සහ ශවදීම ඇති කර ා, 

ජාතිවා්ය, ආනම්වා්ය අවුස්ස ා තමයි ව යට එන්ශන්.  එතීනදී 

වහුතර සුංහ -ශවෞද්ධ ඡන්්්ායකයා අතර මතයක් හීුවවා, 

තමන්ශ  සමාජ, ආර්ක ක අයිතිය, නීත්නම් තමන්ශ  පංගුව 

ශනො ීශවන්ශන් න්ළු ජාතින් නිසාය කිය ා. සහරාන්ශ  පාස්කු 

ඉරි්ා ශවෝම්ව පහර  කට රුකු ක් වු ා. ජාතික ශේ්වාචකයක් 

ශම් අය තමන්ශ  ශද් පා න වාසුයට හරවා නත්තා. හීවීයි, අ් 

ශවනශකොට පාස්කු ඉරි්ා සුද්ධිශේ අන ුද  නීන මිනිස්න් ිශිශධ මත 

්රනවා. ඇත්තටම ශමොකක්් වුශණ්  කිය ා,   සතයය ඉදිරිශේදී 

ශහළි ශවයි කිය ා මම ිශ ්වාස කරනවා.  

නරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමමනි, න්ළු ජාතින් නිසා 

තමන්ශ  පංගුව  ීශවන්ශන් නීහී කිය ා ශන්, ශම් අය වහුතර 

සුංහ -ශවෞද්ධ ඡන්්්ායකයන්ශ  හිත්ව    තවරය ඇති කශළේ.  

ශම්  ශනවුණු අවුරුුව එකහමාරකට ආසන්න කා ය තුමළ   අයට   

පංගුව ුවන්නා්? තමන්ට ඡන්්ය ුවන්  ක්ෂ 69ක් වූ ජනතාව 

ශවුවශවන් ්ීන්   ප්ර ්නය ිශසාන්න පුළුවන් ශන්. හීවීයි, එශහම 

ශව ා නීහී.  

ශනෝධාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා වශේ ඉන්න ේනියා ිශයතුමන්, 

ේනියා ශද් ශප්රේමින් ශම් කා ශේ වීඩ කරන්ශන් තමන්ශ  වඩ 

ශනෝස්තරය හ්ා නන්න ව ාශනනයි.  ක අපට තහවුරු කරන්න 

පුළුවන්. එතුමමන් ා ව යට ඇිශත් සතියක් ඇතුමළතදී රාජය 

ආ්ායම කපා හීරියා.  රාජය වුව අඩු කළා. වීේ වද්් සුයයට 

35කින් අඩු කළා. හීවීයි, එතුමමන් ා  රශේ වඩු මි  වීඩි කළා. වුව 

අඩු කර ා, වඩු මි  වීඩි කළා. වුව අඩු කිරිම නිසා වීේ වද්ශ්න් 

ිශතරක් රුපිය්  ශකෝටි 30,000ක් අහිමි වු ා.  රුපිය්  ශකෝටි 

30,000ක් කාට් ගිශේ?   වා ශපොුව ජනතාව අතට ගිශේ නීහී. 

කාශ  ශහෝ සාක්කුවකට තමයි   ුද්්  ගිශේ.   ුද්්   වශේ 

ඉන්න  ේනියා හිතවතුමන්ශ ත්, නජ මිතුමරන්ශ ත් සාක්කුව ට 

යන්න ඇති කිය ා අපි හිතනවා. 

නරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමමනි, ්ීන් ශකොශරෝනාවලිුවත් 

වවාශනන කනවා. ඇන්ටිජන් පරීක්ෂ  කේට  ශනනාශද කවු් 

කිය ා අ් සමාජශේ කථා කරනවා.  කත් නජ මිතුමරන්ට තමයි 

දී ා තිශවන්ශන්. 

569 570 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

ේළඟට, සංචාරකයන් ශම් රටට ශනන්වනවා කිය ා රශේ 

සාක්කු පුරවන්න ශනොශවයි, තමන්ශ  සාක්කු පුරවා නන්නයි ශම් 

අය උත්සාහ කරන්ශන්. ශහෝට්  කිහිපයක් ශතෝර ා    ිශශද්ශීය 

සංචාරකයන් පිරිස  වාශේ නතර කළා. ශහෝට්  සංනමශේ 

සභාපති ඇතුමළු කණ්ඩායම  කට ිශරුද්ධ වු ත්, අව ය තීන්ව  

ශම් සංචාරක පිරිස නීවීත්වූශේ නීහී. තමන්ට ඕනෑ 

ශහෝට් ව ට තමයි   අය ්ීම්ශම්.  ශ්රී  ංකා සංචාරක සංවර්ධන 

අධිකාරිශේ සභාපති කිමාලි ප්රනාන්ුව මහත්මිය කියනවා, ශම් වවක් 

එතුමමිය ්ීනශනන හිටිශේ නීහී කිය ා. උ්යංන වීරතුමංන 

මහත්මයා ේශේ පුවත් පතකට කියා තිබු ා, "කිමාලි ප්රනාන්ුව 

සභාපතිනියට ශම් නීන කිදවා, එතුමමිය ඔය කියන්ශන් ශවොරු" 

කිය ා.   සම්වන්ධශයන් ඔහු තවුවරටත් ශමශහම කියනවා.  I 

quote the "Daily Mirror" of  07th January, 2021: 

 
“Kimarli proposed to keep them in hotels which had less than 

30 rooms; …..I feel that Kimarli introduced this concept just to sell 
the services offered by her hotels.” 

ආ්ායම ශව්ා නන්න ්ීන්   ශනෝ  න්ම නහ නන්නවා. 

උ්යංන වීරතුමංන කියනවා, "එතුමමිය   අය එතුමමියශ  

ශහෝට් ව ට ්මන්න උත්සාහ කළා, හීවීයි, අපි අපට ඕනෑ 

ශහෝට් ව ට   අය ්ීම්මා" කිය ා. එතශකොට, රට නීන හිත ා 

ශනොශවයි ශන්, ශම් කටයුතුම කර තිශවන්ශන්. ශම්ශකන් ඔප්පු 

ශවනවා, ශම් න්ද්ශ්ෝ ටික අශප් රටට ශනනාශද   ශනෝ  න්ට 

කීයක් හරි ශහොයා නන්න වව. රට අව්ානම් තත්ත්වයකට ්ම ා,   

වශේ ඉන්න මිනින්න් හම්ව කරනන්නවා.  ක්ෂ 69ක් ඡන්්ය ුවන් 

ජනතාව නීන ශනොශවයි ව න්ශන්.  

අ් අශප් රටිශරුවන්ට අපහාස කරනවාස    ශනෝ  න් පහත් 
තත්ත්වයකට ්මා තිශවනවා. රතුම කාපේ ්ම ා න්ද්්න් ශම් රටට 
ශනන්වනශකොට, පිට රටව ට ගිහි්  ා ශකෝටි න නක් හම්ව 
කරපු අශප් අම්ම ා, අක්ක ා, නංගි ාට ශම් රටට එන්න ිශධියක් 
නීතිව ඉන්නවා. ශම් ශව ාශද   ශනෝ  න්ශනුවත් හම්ව කර 
නන්නවා. මට කනනාුයි, නාම්  රාජපක්ෂ ඇමතිතුමමා සහ 
අරුන්දික ප්රනාන්ුව රාජය ඇමතිතුමමා  ්ීන් කථා කරන්ශන් 
එතුමමන් ා ශම් ආණ්ඩුශද නීති ිශධියට. එතුමමන් ා ශන්, ශම්වාට 
වනකියන්න ඕනෑ. 

 
ගු නිපයෝජය කාරක සාභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

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

 
ගු කබීර් හෂීම් ෙහතා 
(மாண்புமிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

නරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමමනි, තමන්ට ඡන්්ය දීපු අයට 

ශම්  ිශධියට ස කන එක වීරදියි.  තුදන්නාන්ශසේ ා ශම් රශේ 

ආර්ක කය ශ ොකු ප්ර ්නයකට ඇ් ්මනවා.   

ස්තුමතියි. 
 
 

ගු නිපයෝජය කාරක සාභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Udaya  Gammanpila. 

You have nine minutes. 

[අ.භා. 1.35] 

 

ගු උදය ගම්ෙන්ිළල ෙහතා මබලශ්ක්ති අොතයුරො  
(மாண்புமிகு உதய கம்மன்பில - வலுசக்தி அகமச்சர்) 

(The Hon. Udaya  Gammanpila - Minister of Energy) 

නරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමමනි, රශේ වර්තමාන 

තත්ත්වය සම්වන්ධශයන් රාජිත ශසේනාරත්න මන්ත්රීතුමමා ඉදිරිපත් 

කළ ශයෝජනාශද, "ආණ්ඩුව ශකොිශඩ් 19 වසංනතය පා නය 

කිරීමට අසමත් වී ඇතීයි..." යුවශවන් සාහන් ශවනවා. හීවීයි, 

රාජිත ශසේනාරත්න මන්ත්රීතුමමා ආණ්ඩුශද අසමත්භාවය මීන්ශන් 

ශකොශහොම්?  ' ංකාව අසමත්' කියන්න එතුමමා මීනපු මිම්ම 

ශමොකක්් කිය ා ශම් ශයෝජනාශද ශකොතීනකවත් සාහන් 

ශවන්ශන් නීහී. අඩුම න ශන්,  ක මනින ිශධියවත් එතුමමාශ  

කථාශදදී සාහන් වුශණ් නීහී. 

නරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමමනි, ශකොිශඩ් 19 පා නය 

කිරීශම් ක්රියාවලිශේදී  ශ්රී  ංකාව සමත් ්, අසමත් ්  කියන එක 

මීන ව න නිර් ායක ශ්කක් මම ඉදිරිපත් කරන්නම්.   අශනක් 

රටව ට සාශප්ක්ෂව  ංකාව ඉන්ශන් ශකොතීන්? එය මීන 

නන්න නම්, ශ ෝකශේ ජනනහනශයන් මිලියනයකට ශරෝගීන් 

ශකෝචචර ඉන්නවා්,  ජනනහනශයන් මිලියනයකට  ංකාශද 

ශරෝගීන් න න කීය් කියා ව න්න ඕනෑ. ශ ෝකශේ න නට 

වඩා  ංකාශද න න වීඩියි නම්,  ංකාව අසමත්. ශ ෝකශේ 

න නට වඩා  ංකාශද න න අඩු නම්,  ංකාව සමත්.  

ශ්වීනි නිර් ායකය ශමයයි. ශ ෝක ජනනහනශයන් 

මිලියනයකට ශකොිශඩ් මර  සංඛ්යාව කීය් ව න්න ඕනෑ. අ්  

ශ ෝක ශසෞඛ්ය සංිශධානශේ ශවේ අඩිශව ට ගියාම ශම් 

නිර් ායක ව ා නන්න පුළුවන්. ශ ෝක ජනනහනශයන් 

මිලියනයකට ඇති ශකොිශඩ් මර  සංඛ්යාවට වඩා,  ංකාශද 

ජනනහනශයන් මිලියනයකට සුුවවී ඇති ශකොිශඩ් මර  සංඛ්යාව 

වීඩියි නම්, අන්න  ංකාව අසමත්.  ශ ෝකශේ ශකොිශඩ් මර  

සංඛ්යාවට සාශප්ක්ෂව  ංකාශද මර  අඩුයි නම්, අන්න  ංකාව 

සමත්.   සාශප්ක්ෂව, ශ්රී  ංකාශද සාර්ථක  අසාර්ථකත්වය 

මනින්ශන් එශහමයි.  

ේළඟට අපි ශමන්න ශම් සංඛ්යා  ්ත්ත අරශනන ව ුද. ේශේ 

වන ිශට ශ ෝක ජනනහනශයන් මිලියනයකට වාර්තා වුණු 

ශකොිශඩ් ශරෝගින් සංඛ්යාව 11,353යිස  ංකාශද ශරෝගින් න න  

ජනනහනශයන් මිලියනයකට 2,180යි.  එතශකොට,  ංකාව සමත් 

්, අසමත් ්? ේළඟට, ශ ෝකශේ ජනනහනශයන් මිලියනයකට 

ශකොිශඩ් මර  සංඛ්යාව 245යි.  ංකාශද ජනනහනශයන් 

මිලියනයකට ශකොිශඩ් මර  සංඛ්යාව 10යි. එතශකොට  ංකාව 

සමත් ශනොශවයි, ිශශිෂ්ට සාමර්ථයක් අරශනනයි තිශවන්ශන්. 

හිටපු ශසෞඛ්ය අමාතය රාජිත ශසේනාරත්න  මීතිතුමමා, වසංනත 

තත්ත්වයක් හුදශද  ංකාව සාර්ථක ්, අසාර්ථක ් කියා මීන 

ව න මිම්මවත් හරියට ්න්ශන් නීතිවයි  එතුමමාශ  ශයෝජනාව 

ඉදිරිපත් කර තිශවන්ශන්.   

නරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමමනි, ශම් ශමොශහොශත් රශේ 

සංවා්යක් තිබිය යුතුමයි. ශ ෝක ප්රජාව බිශයන් සලිත කළ එකම 

වයිරසය, සමස්ත ශ ෝකයම එකම ශමොශහොශත් ශව ා නත් ශ ෝක 

ඉතිහාසශේ පළුද වයිරසය වන ශකොිශඩ්-19  වයිරසය හුදශද අශප් 

රශේ සංවා්යක් තිබිය යුතුමමයි.   ඇයි? වසංනතයට අපි ුදහු  

ශ්න්ශන් ශකශසේ් කිය ා සංවා්යක් ශම් රශේ තිශවන්න ඕනෑ. 

වසංනතය මර්්නය කරන්ශන් ශකශසේ්,  ංකාවට වඩාත් 

නීළශපන ප්රති ක්තිකර  එන්නත කුමක්්, අපට පහන්ශවන් 

ක්රියාත්මක කළ හීකි ශද්ශීය ඔන්ව කුමක්් යනාදී ව ශයන් අශප් 

රට තුමළ සංවා්යක් තිශවන්න ඕනෑ. නරු නිශයෝජය කාරක 

සභාපතිතුමමනි, ශ ෝකශේ හීශමෝම ප්රති ක්තිකර  එන්නත් 

571 572 

[නරු  කබීර් හෂීම්  මහතා] 
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ශහොයමින් ශවශහශසන ිශට ශම් ශරෝනය න්වපත් කිරීමට ඔන් 

ශහොයන්න පටන් නත්ශත් අපි ිශතරයි. අශප් ශද්ශීය තව්යවරු 

සුයයකට ආසන්න ිශිශධ ඖෂධ සංශයෝන ශම් ශරෝනයට ප්රතිකාර 

කිරීම සාහා ශසොයා නත්තා. න්්ර් න පීණිය, ධම්මික පීණිය 

කිය ා  වාට උන්ළු ිශන්ළු කරමින් අශප් ිශපක්ෂය අශප් ශද්ශීය 

්ීුවමට හිනා වු ා මිසක්, ශද්ශීය ්ීුවමට  වා දිය යුතුම නිසු 

ඇනයීම  වා ුවන්ශන් නීහී. ශමොක් වුශණ්? ශම් වන ිශට  ංකාශද 

ශද්ශීය තව්යවරු ශසොයා නත්ත ඖෂධ සංශයෝනම භාිශත කර ා 

අන්න, පාකිස්තානය එක ඖෂධයක් හ් ා තිශවනවා. අශනක් 

පීත්ශතන් තායි න්තය ඖෂධයක් හ් ා තිශවනවා.   රටව්  

ශ්ශක්ම වටහිර තව්යවරු ශද්ශීය සාම්ප්ර්ායික ්ීුවම් පද්ධතිය 

ඉදිරිශේ කුහක ශනොවී අව ය සහශයෝනය  වා ුවන් නිසා අ්   

රටව  ජනතාවට   ඖෂධ වර්න ප්රතිකාර ශ ස  වා ශ්න්නට 

තීර ය කර ා තිශවනවාය කියන කාර ය අප සුහිපත් කරන්න 

ඕනෑ.  

නරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමමනි, අශප් රශේ ශම් 

ශමොශහොශත් තිශවන්න ඕනෑ, ශකොිශඩ්-19 වසංනතයට ජනතාව 

ශනොුවරු වීම වළක්වා නන්ශන් ශකශසේ්, ශකොිශඩ්-19 වසංනතයට 

ශනොුවරු වන අය මර ශයන් ශේරා නන්ශන් ශකශසේ් කියන 

සංවා්යයි. නුදත් අවාසනාවට අශප් රශේ අ් සංවා්ය සුුව 

කරන්ශන්, ිශපක්ෂය සංවා්ය හ් ා තිශවන්ශන්, මීරු ාට පන්ව 

ශමොක් කරන්ශන් කියන එක සම්වන්ධවයිස භූම්ානය්, 

ආ්ාහනය් කියන එක සම්වන්ධවයි. මීශරන එක වළක්වා නීමේම 

මිස මීරු ාට පන්ව ශමොක් කරන්ශන් කියන එක රශේ සංවා්ය 

ශනොිශය යුතුමයි කිය ායි අප නම් හිතන්ශන්. නරු නිශයෝජය කාරක 

සභාපතිතුමමනි, රශේ වසංනත තත්ත්වයක් ඇති වවට ශසෞඛ්ය 

අමාතයවරිය නීසේ මඟින් ප්රකා  කළාට පන්ව රශේ නිසු ව ධරයා 

වන්ශන් ශසෞඛ්ය ශසේවා අධයක්ෂ ජනරා් වරයා. ශසෞඛ්ය ශසේවා 

අධයක්ෂ ජනරා් වරයා ශම් ශරෝනය සම්වන්ධශයන් ඉදිරිපත් 

කරන මාර්ශනෝපශද්  පක්ෂ ශේ්ශයන් ශතොරව, ජාති ශේ්ශයන් 

ශතොරව, ආනම් ශේ්ශයන් ශතොරව, ජාතියක් ිශධියට එක්ව 

අුවනමනය කශළොත් තමයි, අපට ශම් වයසනශයන් ශනොඩ යන්න 

පුළුවන් වන්ශන්. අපි කව්ාවත් මිය ගිය ශකොිශඩ් -19 ශරෝගින් 

ආ්ාහනය කළ යුතුමයි කිය ා ව පෑම් කශළේත් නීහී, භූම්ානය 

කරන්න එපා කිය ා ව පෑම් කශළේත් නීහී. ිශශ ේෂස මතය 

ශමොකක්්, රශේ මේතිය ශමොකක්්, අන්න  කට නරු කළ යුතුමයි 

කියන ස්ථාවරශේ තමයි අපි හීම ්ාමත් හිටිශේ. හීවීයි, ුදස්ලිම් 

ශද් පා නසයන් ්ීඩිව කියනවා, එතුමමන් ාශ  ආනමට අුවව 

ආ්ාහනය කිරීම ශද්ව කීමීත්තට පටහීනියි, කුරානශේ කියා 

ඇත්ශත් භූම්ානය පම යි කිය ා.   කාර ය නිසාම මා 

කුරානය ුද  සුට අනට ශ්වතාවක් කිශයදවා. එහි 5 වන 

පරි්චශද්ශේ හරි අපූරු  ශ්යක් කියා තිශවනවා. ආ්ම්ශ  පුතුමන් 

ශ්ශ්නා අතර ඇති වන නීුශමන් එක්  පුශතකු මර යට පත් 

ශවනවා. කුරානය අුවව ශ ෝකශේ පළුදවන මර ය  කයි.   

ශද්හයට ශමොකක්් කරන්ශන් කියන ප්ර ්නය මතුම ශවනවා. 31 වන 

ශද්ශේ කියා තිශවනවා, "ශ්ිශයන් වහන්ශසේ කුරු් ශ කු එව ා, 

කුරු්  ා බිම ශකොට ා ඉඟි කරනවා, ශම් ශද්හය පස්වලින් 

ආවර ය කළ යුතුමයි කිය ා" කිය ා. එතීන තමයි භූම්ානය නීන 

තිශවන්ශන්.   නරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමමනි, ඇත්ශතන්ම 

 ක තිශවන්ශන් 31 වීනි ශද්ශේ. එතීන අනිවාර්යශයන් කළ යුතුම 

ශ්යක් ිශධියට භූම්ානය සාහන් වන්ශන් නීහී. කුරානශේ 

ශකොතීනවත් තහනම් කළ ශ්යක්, හරාම් ශ්යක් ිශධියට 

ආ්ාහනය නීන සාහන් වන්ශන් නීහී.   වාශ ම ුදස්ලිම් 

වීතිමතුමන්ශ  ිශවාහ සම්වන්ධශයන්, ආහාර පිළිනීන්වීම 

සම්වන්ධශයන්, ඇඳම් පීළඳම් සම්වන්ධශයන් යනාදී ව ශයන් 

ිශිශධ කාර ා සම්වන්ධශයන් හරාම් ශද්ව්  ශමොනවා්, හ ා්  

ශද්ව්  ශමොනවා් කිය ා කුරානශේ සාහන් ශවනවා. හීවීයි, 

භූම්ානය අනිවාර්යශයන් කළ යුතුම ශ්යක්ය, ආ්ාහනය 

අනිවාර්යශයන් ශනොකළ යුතුම ශ්යක්ය කිය ා මා කියවූ කුරානශේ 

කිසුම තීනක සාහන් ශව ා තිබුශණ් නීහී. මම කුරානය පිළිවා 

ිශශ ේෂසයකු ශනොශවයි. මම කුරානය පිළිවා ිශද්වශතකු 

ශනොශවයි.   නිසා ශම් නීන හඬ නඟන අශප් ුදස්ලිම් 

මන්ත්රීතුමමන් ාට මම ආරාධනා කරනවා, ආ්ාහනය හරාම් කිය ා, 

අනිවාර්යශයන් භූම්ානය කළ යුතුමයි කිය ා කුරානශේ ශකොතීන්  

සාහන් වන්ශන් කිය ා අපට කියන්න  කිය ා. එශහම නම්, ශම්ක 

චාරිත්රයක්.  ඔය පළුදශවනි මර ය සුද්ධ වන අවස්ථාශද  ගින්්ර 

ශසොයා ශනන ශනොතිබු ා ශවන්න එපායී. ශමය එවීනි පන්බිමක 

තිබුණු චාරිත්රයක්. චාරිත්ර පිළිවා නත්ශතොත්, හීම ආනමකම චාරිත්ර 

තිශවනවා. හීවීයි, අපට   චාරිත්ර අමතක කර ා ශසෞඛ්ය 

ව ධාරින්ට අවනත ශවන්න සුද්ධ ශවනවාය කියන කාර ය 

සුහිපත් කරන්නට ඕනෑ. 

නරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමමනි, මා මිත්ර හරින් ප්රනාන්ුව 
මන්ත්රීතුමමා ශපශර්්ා ශම් සභාශදදී කථාවක් කරමින්, 
ජනාධිපතිතුමමන් අුවරාධපුරශේ මෑණියන් වීහී්කින්න යනවාය 
කිය ා උපහාසශයන් අපහාසශයන් කථා කළා. ඉස් ාම් 
වීතිමතුමන්ශ  ආනමික ිශ ්වාසව ට නරු කළ යුතුමයි කිය ා පාශර් 
උද්ශඝෝෂ  කරන නමන් තවත් ිශ ්වාස  පිළිවා අපහාස උපහාස 
කිරීශමන් ශ ොව පීවතිය යුත්ශත් එක ිශ ්වාසයක්, එක ඇ්හීමක් 
පම යි කියන තීන් එතුමමා ඉන්ශන් කිය ා අපට ිශපක්ෂශයන් 
ප්ර ්න කරන්නට ශවනවා. ඇත්ශතන්ම එතීනට ුදලින්ම ගිශේ 
ශනෝධාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමමා ශනොශවයි, මහින්් රාජපක්ෂ 
හිටපු ජනාධිපතිතුමමා ශනොශවයි, තමත්රීපා  සුරිශසේන හිටපු 
ජනාධිපතිතුමමා ශනොශවයි, එක්සත් ජාතික පක්ෂශේ හිටපු නායක 
ඩී.බී. ිශශේතුමංන ජනාධිපතිතුමමායි. 1980 - 90 ් කශේ 
අුවරාධපුරශේ මෑණියන්ශ  ශද්වා ශේ පුුවක සන්න්න්ව 
වාඩිශව ා තමන්ශ  වාරය එනතුමරු ව ා සුටින ඩී.බී. ිශශේතුමංන 
ජනාධිපතිතුමමා   ශද්වා යට යන අයට ඉතාම න් භ ්න්නක් වු ා.  

එ ශහම අුවරාධපුරශේ මෑණියන් වීහී්කින්න ගිශේ ඩී.බී. 
ිශශේතුමංන මීතිතුමමා පම ක් ශනොශවයි, නරු නිශයෝජය කාරක 
සභාපතිතුමමනි. අ් සමඟි ජනව ශදනශේ ආ්රණීය නායක, මශ  
ශපෞද්නලික මිත්ර සජිත් ශප්රේම්ාස මීතිතුමමාශ  ආ්රණීය මෑණියන් 
වන අපිත් ආ්රශයන් ශනෞරවශයන් සුහිපත් කරන ශහේමා ශප්රේම්ාස 
මීතිනියත් ගිහින් තිශවනවා. පී. හීරිසන් මන්ත්රීතුමමා, අකි  ිශරාේ 
කාරියවසම් හිටපු මහශ් කම්තුමමා, ත තා අතුමශකෝර  
මන්ත්රීතුමමිය, චන්ද්රානි වණ්ඩාර මන්ත්රීතුමමිය, කිංස් ශන් සන් 
මන්ත්රීතුමමා වාශ  එක්සත් ජාතික පක්ෂශේ සහ සමඟි 
ජනව ශදනශේ එවීනි දින  ීයිස්තුමවක් තිශවනවා. හීවීයි, 
 ස්සනම වීශඩ් ේළඟ නම මම සුහිපත් කශළොත්, අශප් හරින් 
ප්රනාන්ුව මන්ත්රීතුමමා  ේජාශවන් ඇෙශර්ිශ. හරින් ප්රනාන්ුව 
මන්ත්රීතුමමාත් මෑණියන් වීහී්කින්න අුවරාධපුරශේ ගිහින් 
තිශවනවා. එශහම ගිය එක්ශකනා තමයි එ්ා පාර්ලිශම්න්තුමශද 
මෑණියන් නීන අපහාසශයන් උපහාසශයන් කථා කර ා 
තිශවන්ශන්.   නිසා මශ  මිත්ර හරින් ප්රනාන්ුව මන්ත්රීතුමමාට 
කියනවා, "ඔවා ශ්ුව පරහට - තමා සම්මශතහි පිහිටා සුට" කිය ා. 
කථා කිරීමට කාර ා ශවොශහොමයක් තිබු ත්, ම ට නියමිත කා ය 
අවසන් නිසා මා නිහඬ ශවනවා.    

 

ගු නාෙල් රාජපක්ෂ ෙහතා මතුණ හා ක්රීඩා 

අොතයුරො  
(மாண்புமிகு நாமல் ரா பக்ஷ - இகளஞர் மற்றும் 

விகளயாட்டுத்துகற அகமச்சர்) 

(The Hon. Namal Rajapaksa - Minister of Youth and Sports) 

Sir, I rise to a point of Order. 

නරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමමනි, නරු කබීර් හෂීම් 

මන්ත්රීතුමමන් මශ  නම සාහන් කළා. නරු නිශයෝජය කාරක 

සභාපතිතුමමනි, ඔවතුමමාත් ්න්නවා, ිශශ ේෂශයන්ම මී් ශපරදින 

සහ  ශවනත් රටව  වීඩ කරන ශසේවකයන්  ංකාවට ශනන්වා 

නීමේම පිළිවාව ශ ොකු කතිකාවතක් ශනොඩනීඟි ා තිශවනවා 
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

කිය ා. ආණ්ඩුවක් ිශධියට   සාහා අශප් පූර්  සහශයෝනය සහ 

කීපවීම තිශවනවා.   එක්කම අතිනරු ජනාධිපතිතුමමා සම ඟ අපි 

සාක්චඡා කර ා,  වන සතිශේ සුට මගීන් ශනශනන ගුවන් යානා 

ප්රමා ය වීඩි කළා.   එක්කම මතයක් ශනොඩනඟ ා තිශවනවා, 

ස් ලි ශනව ා නිශරෝධායනය වීම - paid quarantine - 

අනිවාර්යයයි කිය ා.  ක අනිවාර්ය නීහී.  ක මතයක් පම යි. 

්ීනටත් 45,000කට වීඩි සංඛ්යාවක් ශනොමිශ්  ශනනී්  ා 

නිශරෝධායනය කර ා තිශවනවා, නරු මන්ත්රීතුමමනි.   වාශ ම 

ඉදිරි  කා ය තුමළ පීමිශ න සුයලුශ්නා -ිශශ ේෂශයන්ම මී් 

ශපරදින සහ ිශශද් නත රමිකයන්- ශනන්වා නීමේමත්, රජශේ 

නිශරෝධායන මධයස්ථානව  ශනොමිශ්  නිශරෝධායනය කිරීම 

සාහාත් අතිනරු ජනාධිපතිතුමමාශ  උපශ්ස් පරිදි ශම් වනශකොට 

අපි කටයුතුම කර ා තිශවනවා.   සාහා Presidential Task Force 

on COVID - 19 Prevention එකත්, ිශශද්   අමාතයාං යත්, 

ශසෞඛ්ය අමාතයාං යත් කටයුතුම කරනවා.  

  වාශ ම අපටත් නීටලුවක් පීන නීඟු ා. ශමොක්, එක 

කා යක් නිශරෝධායනය සාහා ශනොමිශ්  ශහෝට්  ශ්නවා කිය ා 

මාධයයට ප්රකා  කළා. අපි කණ්ඩායම් රැස්වීශම්දීත් ඇහුවා, අ්ත් 

අහනවා එශසේ ශනොමිශ්  දී ා තිශවන ශහෝට්  ශමොනවා්, කී 

ශ්ශනකුට ශනොමිශ්  දී ා තිශවනවා් කියන කාර ය. එශහම 

ශනොමිශ්  දී ා නීතිනම්, ශනොමිශ්  දී ා නීහී කිය ා රට 

්ීුවවත් කරන්න ආණ්ඩුශද අ්ාළ ආයතනව ට වනකීමක් 

තිශවනවා. එශහම ්ීුවවත්වීමක් වුශණ් නීහී, නරු මන්ත්රීතුමමනි. 

හීවීයි, පන්ගිය දිනක හුද්ාපතිතුමමාත්, Presidential Task Force 

on COVID - 19 Prevention එකත්   පිළිවාව ්ීුවවත් කළා.  

  වාශ ම, ශම් paid quarantine කියන එක අනිවාර්යය 
ශ්යක් ශනොශවයි.  ක optional. අව ය නම් පම ක් ශනව ා 
quarantine ශවන්න පුළුවන්. ආණ්ඩුවක් ිශධියට පූර්  ව ශයන් 
නිශරෝධායන කටයුතුම කිරීම සාහා  ත පහක්වත්   අයශනන් අය 
කරන්ශන් නීහී. හීවීයි, අපි ආණ්ඩුව ිශධියට ශ්රී  ාංකිකයන් 
නීවත ශමරටට ශනන්වා නීමේශම් ිශශ ේෂ ගුවන් යානා - 
repatriation flights - 11 වීනි ්ා සුට ක්රියාත්මක කිරීමට සංිශධාන  
කර ා තිශවනවා.   සුය්    අධීක්ෂ ය කිරීමට ආණ්ඩු පක්ෂය 
ිශධියට අපි කටයුතුම කරනවා.    රමශද්ශේ යම් කිසු අඩු පාඩුවක් 
තිශවනවා නම්,  ක අපට ශපන්වන්න කිය ා අපි ඔවතුමමන් ාට 
ආරාධනා කරනවා.   සාහා අපි ශපමේ සුටිනවා. ශමොක්, ශමය 
ජාතික අව යතාවක්. ශමය ඉු කරන්න ඕනෑ.  එතීනදී යම්කිසු 
මාෆියාවක් ක්රියාත්මක ශවනවා නම්,   මාෆියාවට ිශරුද්ධව  හඬ 
නඟන්න අපි ශ්වරක් හිතන්ශන් නීහී කියන එකත් මතක් 
කරනවා, නරු මන්ත්රීතුමමනි.   

 

ගු නිපයෝජය කාරක සාභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, thank you for the clarification.  

 

ගු කබීර් හෂීම් ෙහතා 
(மாண்புமிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

Thank you, Hon. Minister.  

නරු ඇමතිතුමමනි,  ක වී්නත්. ඉදිරියට ශවන ශද් හරියට 

කරන එක රජශේ වනකීමක්. ඔවතුමමන් ාත් පිළිනත්තා, අරුන්දික 

ප්රනාන්ුව රාජය ඇමතිතුමමාත් කිදවා,  ශමතීන ශ ොකු ජාවාරමක් 

යනවා, අසාධාර  ිශධියට ශම් ශනෝ  න්ශනන් ුද්්  අය කර ා 

තිශවනවා කිය ා. අශප් රශේ ශම් ශනෝ  න් තමයි වීඩිශයන්ම 

ිශශද්  ිශනිමය උපයන්ශන්. ශඩො ර් බිලියන හතක් උපයනවා. 

අශප් ිශශද්   සංි තයට වඩා,  වසරකට උපයන ුද්්  ප්රමා ය 

ශම් ශනෝ  න්ශනන් තමයි එන්ශන්. සංචාරකයන්ශනන් ශඩො ර් 

බිලියන 4.4යි  ීශවන්ශන්.  
 

ගු නිපයෝජය කාරක සාභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, let us not make this a debate.  
 

ගු කබීර් හෂීම් ෙහතා 
(மாண்புமிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

No, I am not making this a debate.  

අශප් රම ව කාශයන් සුයයට 23ක්ම ිශශද්  රමිකයන්. මම 

අහන්ශන් ජාවාරම් කර ා ශම් ශනෝ  න්ශනන් අයුතුම ිශධියට අය 

කරපු ුද්්  ටික ආපන්  වා ශ්නවා් කිය ායි. ශමොක්,  වා   

ශනෝ  න් හම්ව කරපු ස් ලි. ශහොශරන් ගිහින් ශහෝට් ව  

තිය ා නිශරෝධායනය කරනවා කිය ා ුද්්  අය කර ා තිබු ා 

නම්,   ුද්්  ටික අරශනන ආපන් ශ්න එක සාධාර  නීද්්?  ක 

කරනවා්?  
 

ගු නාෙල් රාජපක්ෂ ෙහතා  
(மாண்புமிகு நாமல் ரா பக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

නරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමමනි, ජාවාරමක්්, නීද්් 

කියන කාර ය උපක් පනයක් පම යි. පරීක්ෂ යක් කර ා 

යම් කිසු අසාධාර යක් සුුව ශව ා තිශවනවා නම්,   නීන අපට 

මේතිමය ව ශයන් ක්රියාත්මක ශවන්න පුළුවන්.   

සංචාරක වයාපාරය තුමළ  අශප් රශේ මිලියන තුමනක ජනතාවක් 

ජීවත්  ශවනවා.   නිසා   බිලියන 4.5 equals the three million 

population who are benefitting from the tourism industry.  

සංචාරක වයාපාරය නීවත පටන් නීමේම අනිවාර්යයයි.  ක ිශය 

යුතුමයි.  ඔවතුමමන් ා ිශපක්ෂය ිශධියට අපට  කට සහශයෝනය 

ශ්යි කිය ා අපි හිතනවා. ශම් කාර ාව  යම් කිසු අඩු පාඩුකම් 

තිශවන්න පුළුවන්, නරු මන්ත්රීතුමමනි. අපි  වා හ්ානුද.  ශම් 

කටයුතුම ශද් පා මේකර ය කරන්න ශහොා නීහී, නරු නිශයෝජය 

කාරක සභාපතිතුමමනි. ශමය ජාතික සහ ශ ෝක වයාසනයක්. ශම් 

කාර ශේදී ඔවතුමමන් ා අපට සහශයෝනය  වා දීම පිළිවාව අපි 

සතුමු ශවනවා. හීවීයි, අපි පීහීදිලිව කියනවා  පිටරට ශසේවය 

කරන අය  ංකාවට ශනන  ශම්දී වංචාවක් ශවන්න කිසුශසේත් ඉඩ 

තියන්ශන් නීහී කිය ා. එශහම ශවනවා නම් ආණ්ඩුශද 

ඇමතිවරයකු ිශධියට සහ ආණ්ඩු පක්ෂය ිශධියට එයට ිශරුද්ධව 

කටයුතුම කිරීමට ශපමේ සුටිනවාය කියන එකත් මම මතක් කරනවා.   
 

ගු නිපයෝජය කාරක සාභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

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

Sithadthan. You have nine minutes.  
 

 

[பி.ப. 1.51] 

 

ගු ධාර්ෙලිංගම් සිද්ධාාර්ථන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு தருமலிங்கம் சித்தார்த்தன்) 

(The Hon. Dharmalingam Sithadthan) 
தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கபள, இன்று 

தகாபரானா கவரஸ் இந்த நாட்டிபல மாத்திரமல்ல, உலகம் 

முழுவதிலும் மக்ககளப் பாதித்திருக்கின்றது. அதுமாத்திர 

மல்லாமல், தற்பபாது எங்கும் பபசப்படுகின்ற ஒரு 

விடயமாகவும் இது இருக்கின்றது. எங்களுகடய நாட்கடப் 
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தபாறுத்தமட்டில் இதனால் அகனத்து மக்களும்  

பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும், மனாீதியாகப் பாாியளவில் மன 

உகளச்சகல இஸ்லாமிய சபகாதரர்களுக்கு இது 

தகாடுத்திருக்கின்றது. ஏதனன்றால், தகாபரானாத் ததாற்றின் 

மூலம் இறக்கின்றவர்களுகடய  னாஸாக்கள் தகனஞ் 

தசய்யப்படுகின்றன. இது அவர்களின் மத நம்பிக்கககய 

முறியடிப்பதுபபால் அகமகின்றது. இதனால் அவர்கள் 

இதகன எதிர்க்கிறார்கள். ஒவ்தவாரு மாவட்டத்திலும் 

ஒவ்தவாரு கிராமங்களிலும் இதற்கு எதிரான பபாராட்டங்கள் 

நடந்துதகாண்டிருக்கின்றன. அவர்கள் இந்த விடயத்கத 

ஐக்கிய நாடுகள் சகபக்கு எடுத்துச் தசல்பவாம் என்று 

கூறினாலும், இதற்கான முடிவு எப்படி வரும், அவர்கள் 

எவ்வளவுதூரம் இகதக் ககயாளப்பபாகிறார்கள் என்பகதப் 

தபாறுத்துத்தான் இருக்கின்றது.  

தமிழ் மக்களுகடய பிரச்சிகனகய எடுத்துப் பாருங்கள்! 

ஆரம்பத்திபல சாத்வீகாீதியாக பபாராட்டங்ககள நடத்தி 

அதற்கான ஒரு தீர்கவ எட்டுவதற்கு நாங்கள் முயற்சித்பதாம். 

1956ஆம் ஆண்டு எஸ்.டபிள்யூ.ஆர்.டி. பண்டாரநாயக்கா 

அவர்கள் தனிச் சிங்களச் சட்டத்கதக் தகாண்டுவந்தார். அந்த 

பநரத்தில் தந்கத தசல்வா அவர்களுகடய தகலகமயிபல 

சாத்வீகப் பபாராட்டங்கள் நடாத்தப்பட்டன. 1957ஆம் ஆண்டு  

பண்டாரநாயக்கா அவர்கள் தந்கத தசல்வா அவர்கபளாடு ஓர் 

ஒப்பந்தம்    தசய்தார். அந்த ஒப்பந்தத்கத எதிர்த்து அன்று 

எதிர்க்கட்சித் தகலவராக இருந்த ப .ஆர்.  யவர்தன 

அவர்கள் கண்டிக்கு யாத்திகர தசன்றார். அதுமாத்திர 

மல்லாமல், தபௌத்த பிக்குகளும் அதற்கு எதிராக பாாியளவிபல 

பபாராட்டங்ககளயும் ஆர்ப்பாட்டங்ககளயும் நடாத்தினார்கள். 

அதனால் 1958இல் நாடு முழுவதும் பாாிய கலவரம் 

உருவாக்கப்பட்டது. அகதப் பார்த்துப் பயந்த பிரதமர் 

எஸ்.டபிள்யூ.ஆர்.டி. பண்டாரநாயக்கா அவர்கள் அந்த 

ஒப்பந்தத்கதக் கிைித்ததறிந்தார். அந்த ஒப்பந்தத்கதக் கிைித் 

ததறியாதிருந்தால் இந்த நாட்டிபல பாாிய யுத்ததமான்று 

நடந்திருக்காது. பகாவிந்தன் கருணாகரம், தசல்வம் 

அகடக்கலநாதன், டக்ளஸ் பதவானந்தா பபான்பறாருடன் 

நானும் எங்களுகடய பாட்டுக்கு  இருந்திருப்பபாம். எங்ககளப் 

பபான்ற பலர் தங்ளுகடய வாழ்க்கககயப் பார்த்துக் 

தகாண்டிருந்திருப்பார்கள். ஆயுதப் பபாராட்டம் உருவாகி, 

எமது நாடு பாாிய அைிகவச் சந்திக்க பநாிட்டது.  

இந்திய - இலங்கக ஒப்பந்தம் தகாண்டுவரப்பட்டது; 

அரசியலகமப்புக்கான 13வது திருத்தத்தினூடாக மாகாண 

சகப முகறகம அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. வடக்கு, கிைக்கில் 

அமுல்படுத்தப்படாவிட்டாலும்கூட மற்கறய மாகாணங் 

களிபல அது அமுல்படுத்தப்பட்டிருந்தது. வடக்கு, கிைக்கு 

பிாிக்கப்பட்ட பின்பு அம்மாகாணங்களில்  அமுல்படுத்தப் 

பட்டாலும், வடக்கிபல ஒரு சிறிது காலந்தான் அது அமுலில் 

இருந்தது. இன்று அந்த மாகாண சகப முகறகமகயயும் 

இல்லாமற்தசய்ய பவண்டும்; 13வது திருத்தத்கத நீக்க 

பவண்டுதமன்ற பகாஷம் ததற்கிபலயிருந்து எழுவகதப் 

பார்க்கக்கூடியதாகவுள்ளது. அது ஒரு தவள்கள யாகன! 

அகதக் கட்டிக் காப்பது வீண் என்ற ாீதியிபல பபசப்படு 

கின்றது.  அது உண்கம!   அது எப்படி தவள்களயானது? 

உங்களால்தான்! மாறி மாறி ஆட்சிக்கு வந்த அரசுகளால்தான்! 

அதற்குக் தகாடுக்கப்பட்ட அதிகாரங்களில் நீங்கள் 

பதகவயில்லாமல் தகலகய நுகைக்கின்றீர்கள்;  அதிகாரப் 

பரவலாக்கம் பண்ணிவிட்டு, பின்னர் எதற்காக ஒரு மாகாண 

சகப அகமச்சு? கல்விகயப் பகிர்ந்தளித்துவிட்டு, எதற்காகக் 

கல்வி அகமச்சு? இப்படியான தசயற்பாடுகளின்மூலந்தான் 

மாகாண சகபககள தவள்கள யாகன ஆக்கினீர்கள். 

உலகத்திபல இவ்வாறான நிகலகம எங்குபம இல்கல. 

இரண்டு தசலவுகதளன்று தசால்கின்றீர்கள். அதாவது, 

அங்தகாரு தசலவு; இங்தகாரு தசலதவன்று தசால்கின்றீர்கள். 

அந்த அதிகாரப் பரவலாக்ககலச் சாியான முகறயிபல நீங்கள் 

நகடமுகறப்படுத்தினால், அதகன ஒரு தசலவுடபனபய 

முடிக்கலாம்.  இன்று இந்த 13ஆவது திருத்தத்கத இல்லாமற் 

தசய்வதற்கு நீங்கள் முயற்சிககள எடுக்கின்றீர்கள். 

அண்கமயிபல இங்கு வந்த இந்திய தவளியுறவு அகமச்சர், 

13ஆவது திருத்தத்கத உள்ளடக்கி அதிகாரப் பரவலாக்ககலச் 

தசய்ய பவண்டுதமன்று மிகத் ததளிவாகப் பகிரங்கமாகபவ 

தசால்லியிருக்கின்றார். நிச்சயமாக இந்த நாட்டிபல 

இனிதயாரு ஆயுதப் பபாராட்டம் வருவகத நாங்கள் எவருபம 

விரும்பவில்கல.  சிலபவகள நாங்கள் அகமதியாக 

இருக்கலாம்.  ஆனால், நீங்கள் இந்த 13ஆவது திருத்தத்கத 

இல்லாமற் தசய்வதன்மூலம் இகளஞர்கள் மத்தியிபல ஒரு 

தகாந்தளிப்கப உருவாக்கப்பபாகின்றீர்கள்.  70 வருடங்களாக 

நகடதபற்ற சாத்வீகப் பபாராட்டங்களாலும் 30 வருடங்களாக 

நகடதபற்ற ஆயுதப் பபாராட்டங்களினாலும் எங்களுகடய 

அரசியலகமப்பிபல அதிகாரப்பரவலாக்கல் சம்பந்தமாகக் 

தகாண்டுவரப்பட்ட ஒபரதயாரு விடயம் இந்த 13ஆவது 

திருத்தத்தின்மூலம் உருவாக்கப்பட்ட மாகாண சகப முகறகம 

யாகும்.  அகதயும் இல்லாமற் தசய்துவிட்டால், தமிழ் 

மக்களுக்கு என்ன இருக்கும்?  

இப்பபாது அரசியலகமப்கப முழுகமயாக மாற்றுவது 

சம்பந்தமாகப் பபச்சு நகடதபறுகின்றது.  அதற்கான 

பாிந்துகரகள் பகாரப்பட்டிருக்கின்றன. எமது கட்சியான 

TNAஉம் ஒரு நியாயமான பாிந்துகரகய முன்கவத்திருக் 

கின்றது. ஆனால், என்கனப் தபாறுத்தமட்டில், புதியபதார் 

அரசியலகமப்பு வருதமன்று நான் நிச்சயமாக நம்பவில்கல. 

அது பவறு விடயம்! இருந்தாலும், கட்டாயமாக ஒரு 

பாிந்துகரகய முன்கவக்க பவண்டியது தமிழ் மக்களுகடய 

பிரதிநிதிகளாக இருக்கின்ற எங்களுகடய கடகமயாகும். 

இதிபல திறகமயுள்ளவர்கள், பாண்டித்தியம் தபற்றவர்கள் 

எல்பலாரும் பசாோ்ந்து மிகவும் ஆராய்ந்துதான் இதகனத் 

தயாாித்து முன்கவத்திருக்கின்பறாம்.  1972ஆம் ஆண்டும் 

1978ஆம் ஆண்டும் அரசியலகமப்புக்கள் தகாண்டுவரப் 

பட்டன. அந்த இரண்டு காலப்பகுதியிலும் அவர்களுக்கு 

மூன்றிலரண்டுக்கும் அதிகமான தபரும்பான்கமப் பலம் 

இருந்தது.  அதனால் அவர்கள் மிக இலகுவாக அதகனச் 

தசய்து முடித்தார்கள். தமிைரசுக் கட்சி முன்கவத்த தீர்வுத் 

திட்டத்கதயும் முழுகமயாகத் தூக்கிதயறிந்துவிட்டுத் 

தாங்களாகபவ ஓர் அரசியலகமப்கபக் தகாண்டுவந்தார்கள். 

தமிழ் மக்களுகடய அபிலாகஷகள், பிபரரகணகள் எகதயுபம 

ஏற்றுக்தகாள்ளாமல் ஒரு தீர்வுத்திட்டத்கதக் தகாண்டு 

வந்தார்கள். அபதபபால, 1978இபல தமிைர்களுடன் 

கலந்தாபலாசிக்காமபலபய ஒரு தீர்வுத்திட்டத்கத - புதிய 

அரசியலகமப்கபக் தகாண்டுவந்தார்கள். 1972இல் 

அரசியலகமப்பு உருவாக்கப்படுகின்றபபாது, பாதுகாப்பு 

என்ற  29(2) சரத்கதக்கூட நீக்கினார்கள். நிச்சயமாக அது 

தமிழ் மக்களுக்குப் பாதுகாப்பாக இருக்கவில்கல.  அந்த 29(2) 

இருந்த காலத்திபலதான் தனிச்சிங்களச் சட்டம் தகாண்டு 

வரப்பட்டது. அதுமாத்திரமல்ல, 1949இபல இந்திய, 

பாகிஸ்தானியக் குடியுாிகமச் சட்டத்தின்மூலம் ஏறக்குகறய 10 

இலட்சம் மகலயகத் தமிைர்களுகடய அல்லது Tamils of Indian 

origin உகடய வாக்குாிகமகள், பிர ாவுாிகமகள் பறிக்கப் 

பட்டன.   

 

ගු නිපයෝජය කාරක සාභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

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

ගු ධාර්ෙලිංගම් සිද්ධාාර්ථන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு தருமலிங்கம் சித்தார்த்தன்) 

(The Hon. Dharmalingam Sithadthan) 
முடிக்கின்பறன். நீங்கள் புதிய அரசியலகமப்கபக் 

தகாண்டுவந்தாலும், மிகவும் சிந்தித்துச் தசயற்படுங்கள்! தமிழ் 

மக்ககளபயா, ஏகனய சிறுபான்கம மக்ககளபயா 

ஒதுக்கிவிடாமல் நியாயமான தீர்வுககளக் காண்பதன்மூலம் 

வருங்காலத்திபல இந்த நாடு பிரச்சிகனயற்ற, அகமதியான 

ஒரு நாடாக, முன்னுதாரண நாடாக மாறும். அப்படி எமது நாடு 

சிறந்த ஒரு நாடாக உருவாகுவதற்கு உங்களுகடய தசயகலப் 

தபாறுத்து நாங்களகனவரும் ஒத்துகைப்கபத் தருபவாம் 

என்று கூறி விகடதபறுகின்பறன்.  நன்றி.  வணக்கம்.   

 
ගු නිපයෝජය කාරක සාභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Shehan Semasinghe. You 

have 11 minutes.  

Before he starts, will an Hon. Member propose the 
Hon. Ajith Rajapakse to the Chair?  

 

ගු ඩේලසාන පද්වානන්දා ෙහතා  
(மாண்புமிகு டக்ளஸ் பதவானந்தா ) 

(The Hon. Douglas Devananda ) 

Sir, I propose that the Hon. Ajith Rajapakse do now 
take the Chair.  

 
ප්රශ්නනය විෙසාන ලදින්  සාභා සාම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
 

අනුරුව ගු නිපයෝජය කාරක සාභාපතිුරො මූලාසානපයන් 
ඉවත් වූපයන්  ගු අජිත් රාජපක්ෂ ෙහතා මූලාසානාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலபவ, மாண்புமிகு அ ித் ரா பக்ஷ 

அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள்.  

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

 
 

[අ.භා. 2.00] 

 

ගු පශ්හාන් පසානෙසිංහ ෙහතා මසාෙෘද්ධි  ගෘහ ආර්ථික  

ක්ෂුද්ර මූලය  සානවයං රැක යා හා වයාපාර සාංවර්ධාන රාජය 

අොතයුරො  
(மாண்புமிகு தசஹான் பசமசிங்க - சமுர்த்தி, உள்ளக 

தபாருளாதார, நுண்நிதிய, சுயததாைில், ததாைில் அபிவிருத்தி 

இரா ாங்க அகமச்சர்) 

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

මූ ාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමමනි, නරු කංචන ිශශේශසේකර රාජය 

ඇමතිතුමමාශ  කා ශයුවත් මිනිත්තුම හතරක් මට  වා දී ා 

තිශවනවා.  කත් කා යත් මට  එකතුම කරන්න කියා ඉ්  ා 

සුටිනවා. 

ිශශ ේෂශයන්ම අ් ිශපක්ෂය ිශසුන් ශනශනන  ් ක්  තීබීශම් 

ශයෝජනාව රජයට සහශයෝනය ්ීක්වීම ශවුවශවන් ශනනා 

ශයෝජනාවක් කිය ා මම ිශ ්වාසය කරනවා.  කට ශහේතුමව ශමයින් 

මතුම කරන කාර ා දිහා වීලුවාම ශපශනනවා. ශම් සුයලු කාර ා 

පිළිවා රජශේ අවධානය ශයොුද කර ා රජය  වාට  ිශසඳම්  වා 

ශ්න්න කටයුතුම කර තිශවන අවදියක තමයි ිශරුද්ධ පක්ෂය ශමම 

ශයෝජනාව අරශනන එන්ශන්.   

මූ ාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමමනි, ශකොිශඩ්- 19 වසංනත 

තත්ත්වය පා නය කිරීම සම්වන්ධශයන් කථා කරන ශකොට, 

ිශශ ේෂශයන්ම ශවනත් රටව  ශවශසන ශ්රී  ාංකිකයුවත්, 

ශ ෝකයත් ශත්රුම්ශනන තිශවනවා, අශනක් රටව්  එක්ක 

සංසන්්නය කරද්දී  ංකාව ශකොශතක් ුවරට සාර්ථකව ශම් 

ශකොිශඩ්-19 වසංනතය පා නය කිරීම සාහා කටයුතුම කරනවා් 

කියන කාර ාව.  

  එක්කම, රාජිත ශසේනාරත්න හිටපු ඇමතිවරයා ශම් 

ශයෝජනාව තුමළින් සංචාරක වයාපාරය පිළිවා කරුණු මතුම කරනවා 

අපි ්ීක්කා.  ක්ෂ 30ක් ජනතාව ජු  හා වර ව ශයන් යීපුණු, 

 ංකාශද ජාතික ආර්ක කයට බිලියන 4.5ක ආ්ායමක් ශනනා 

සංචාරක වයාපාරය කඩා වීටීමකට  ක් ශව ා, ්ීඩි ව පෑමක් 

එ්   ශව ා තිශවන ශම් ශමොශහොශත් සංචාරක වයාපාරය නීවත 

ප  නීන්වීම සාහා අපි කටයුතුම කර තිශවනවා. අපි නියුද 

වයාපෘතියක් ක්රියාත්මක කර තිශවනවා. හීවීයි, ිශරුද්ධ පක්ෂය 

අ් ශම් ප්ර ්න ිශසාන්න ඕනෑ කිය ා රජයට ශයෝජනා කළාට, එම 

ප්ර ්න ිශසාද්දී ඔවුන්   සාහා අව ය සහශයෝනය රශේ ජනතාවට 

 වා ශ්න වවක් අපි ්ීක්ශක් නීහී. ශකොිශඩ් වසංනතය හින්්ා 

ඇති වන ුවෂ්කරතා මඟ හරවන්න රජය  වා ශ්න ිශසඳම්ව ට 

සහශයෝනය ්ක්වන එක ශනෝධාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමමා ශ , 

මහින්් රාජපක්ෂ අනමීතිතුමමාශ  රජයට  වා ශ්න 

සහශයෝනයක් හීටියට ස කන්න එපා.  ක ශම් රශේ සමස්ත 

ජනතාවට  වා ශ්න සහශයෝනයක් හීටියට ස කන්න ඕනෑ.  

සංචාරක වයාපාරශයන් මශ  වෘත්තිය ආරම්භ කර ා 

පාර්ලිශම්න්තුමවට පිිශන්ණු හින්්ා මම ිශශ ේෂශයන්ම ්න්නවා, 

ශමවීනි තත්ත්වයක් තුමළ සංචාරක වයාපාරය තුමළ නියීශළන 

කණ්ඩායම් ශවුවශවන්, එම වයාපාරය ශවුවශවන් ශකොයි තරම් 

ශද්ව්  කරන්න ඕනෑ් කිය ා. අපි ්ීක්කා යුද්ධය ක්රියාත්මක වූ 

කා ශේ වත්මන් අනමීති මහින්් රාජපක්ෂ මීතිතුමමා 

ජනාධිපතිවරයා හීටියට සංචාරක වයාපාරය ශකශරහි ශමොන 

තරම් ිශ ්වාසයක් තවා එයට සහශයෝනය  වා ුවන්නා් කියන 

කාර ාව.  

ශම් නියුද වයාපෘතිශේ අඩු පා ඩු තිශවන්න පුළුවන්. නියුද 

වයාපෘතිශේ යම් යම් අඩු පාඩු තිශවනවා නම්   අඩු පාඩු 

හඳනා නනිමින් වඩා රමවත්ව සංචාරක වයාපාරය ශමශහයවීම 

සාහා තමයි අපි ශම් නියුද වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කශළේ.  

ශම් ශයෝජනාශද ආනයන සහ අපනයන සම්වන්ධශයන් ් 

සාහන් කර තිශවනවා. මූ ාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමමනි, 2020 

ජනවාරි වන ිශට අශප් රශේ තිබුණු අපනයන ප්රමා යටම සමාන 

අපනයන ප්රමා යකට වර්ෂය අවසානය වන ිශට අපි ගිහින් 

තිශවනවාස  ශඩො ර් මිලියන ්ාහක සීමාවකට අපි නමන් කර 

තිශවනවා.   වාශ ම, අපි ආනයන සාහා යම් යම් සීමා පනවා 

තිබු ාට නිෂ්පා්නයට වාධාවක් ඇති වන ිශධියට අපි එම සීමා 

පනවා නීහී. රශේ නිෂ්පා්නය කරන්න පුළුවන් ශද්ව්  

නිෂ්පා්නයටත්,   සාහා අව ය අුද ද්රවය ශනන  මටත් අපි 

අවසර  වා දී ා තිශවනවා.  කයි මා කිදශද, ශම් ශයෝජනාව 

රජයට සහශයෝනය ්ීක්වීම සාහා ඉදිරිපත් කළ ශයෝජනාවක් 

හීටියටයි අපට ස කන්න ශවන්ශන් කිය ා.  

අ් වන ිශට ිශශ ේෂශයන්ම ශ ෝක වීංකුව කියනවා, ශමවර 

අය වීය ශ් ඛ්නය තුමළ තිශවන ශයෝජනා අුවව 2021 අවුරුද්ශද් 

 ංකාශද ආර්ක ක වර්ධන ශදනය සුයයට 3.3 ඉක්මවීශම් 

හීකියාවක් තිශවනවා කිය ා. අපි ශම් අය වීය ශ් ඛ්නශයන් 

579 580 
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ව ාශපොශරොත්තුම වන්ශන් රුපිය්  බිලියන 1,100ක් ප්රා ධන 

ිශය්ම් හීටියට අශප් රශේ ජාතික ආර්ක කයට එකතුම කරන්නයි.   

ශවන් කිරීම සුුව කර තිශවනවා වාශ ම, අපි ජාතික ආර්ක කයට   

ුද්  එකතුම කරන්නත් ව ාශපොශරොත්තුම ශවනවා. අපි ශමවර අය 

වීය ශ් ඛ්නය තුමළින් සුයයට 5කට ආසන්න ආර්ක ක වර්ධන 

ශදනයක් 2021 වර්ෂශේදී ව ාශපොශරොත්තුම ශවනවා.   එක්කම, ශ්රී 

 ංකා මහ වීංකුව ප්රකා  කරනවා, සුයයට 3.9ක ආර්ක ක වර්ධන 

ශදනයක් 2021 අවුරුද්ශද්  ංකාවට  වානන්න පුළුවන් කිය ා. 

  හින්්ා ශමම වසංනත තත්ත්වය තුමළ අපි අ් නිවීරැදිව රට 

පා නය කර ා, රශේ ආර්ක ක වර්ධන ශදනය ඉදිරියට ශනන 

යන්න, ආර්ක කයට සුුව වන ව පෑම අවම කරනන්න අව ය වීඩ 

කටයුතුම කරනවාය කියන කාර ාව ඉතාම පීහීදිලිව කියන්න 

ඕනෑ.  

අ් ශකොටස් ශවළා ශපොශළේ වර්ධනයක් සුුව ශවනවා. 

ත්නිකව කඩා වීටි්චච ශකොටස් ශවළා ශපොළ නීවත ප්රකෘති 

තත්ත්වයට පීමිශ මින් තිශවනවා.   

අපි ්ීක්කා ිශපක්ෂය ිශශ ේෂශයන්ම අශප් ිශශ්ස්නත රමිකයන් 

සම්වන්ධශයන් කථා කරනවා. අපි කියන්න ඕනෑ, අපි ශම් 

වනශකොට, එනම් අ් වනශකොට -ජනවාරි මාසශේ 08වීනි ්ා 

වනශකොට- ිශශ්ස්නත රමිකයන් 62,751ශ්ශනකු  ංකාවට ශනන 

 මට කටයුතුම කර තිශවනවා කිය ා.   ිශතරක් ශනොශවයි. ුද දී 

අපට  ීබි්චච ශතොරතුමරු අුවව අපට ඉ් ලීම්  ීබි ා තිබුශණ් 

40,000ක පිරිසකශනන්. හීවීයි ශකොිශඩ්- 19 මර්්න වීඩ පිළිශවළ 

තුමළ,   නිශරෝධායන ක්රියාවලිය තුමළ, අප නත් ිශක් ප ක්රියා මාර්න 

තුමළ එම ප්රමා ය රමාුවූල ව වීඩි ශවනවා අපි ්ීක්කා. 

40,000ක් ශනන්වන්න ූ ්ානම් ශව ා හිටියත්, ශම් වන ශකොටත් 

62,751ක  පිරිසක්  ංකාවට ශනන  මට අපි කටයුතුම කර 

තිශවනවා.   අය ිශශ්ස්නත රමිකයන් ශවන්න පුළුවන්ස ිශශද්ශීය 

රටව  ශවශසන කණ්ඩායම් ශවන්නත් පුළුවන්. මී් ශපරදිගින් 

තමයි වීඩිම ප්රමා යක් ඇිශ්  ා තිශවන්ශන්. මී් ශපරදිගින් 

28,000කට වඩා රමිකයන් ප්රමා යක්  ංකාවට ඇිශ්  ා 

තිශවනවා. අපට  ීශවන ඉ් ලීම් ප්රමා ය වීඩි හින්්ා ශමම 

ක්රියාවලිය තවුවරටත්  ක්තිමක් කිරීමට තමයි අපි ව ාශපොශරොත්තුම 

වන්ශන්.  ශම් කාර ාව අශප් ශම් ක්රියාවලිය තුමළ තිබි්චච වංචාවක් 

ශහෝ ුවර්ව තාවක් කිය ා සාක්චඡා කිරීමට, හීඳින්වීමට කාටවත් 

කිසුශසේත් වීහී. අපට පුළුවන්, ශම් රට ඉදිරියට ශනන යන්න.   

ිශ ්වාසය තවානන්න. නිෂ්පා්නය වීඩි කරන්න, ආර්ක කය 

 ක්තිමත් කරන්න අව ය සුයලු ශද්ව්  අපි කරනවා.  

අශනක් පීත්ශතන්, අපි තවත් ශද්ව්  කරනවා. ශම් වසංනත 

තත්ත්වය තුමළ ිශිශධ ජාවාරම්කරුවන් ක්රියාත්මක වන වවක් අපි 

්ීක්කා. ේශේත් අපි මත් ද්රවය ජාවාරම්කරුවන් මේතිශේ රැහීනට 

හන් කරනත්තා.  ශකොිශඩ්- 19 වසංනත තත්ත්වය මර්්නයට 

ශසෞඛ්ය අං , ්රිිශධ හුද්ාව, ශපොලීසුය, රාජය ශසේවය ආදිශේ 

සුයලුශ්නා මීදිහත් කරශනන කටයුතුම කරද්දී, රට තුමළ 

මේතයුවූල  ශනොවන ක්රියාකාරකම් සුුව වනවා නම්, එම 

මේතයාුවකු  ශනොවන ක්රියාකාරකම් පා නය කිරීම සාහාත් 

අව ය කටයුතුම අපි ශම් වන ශකොට කරශනන යනවා. ේශේත් 

වීටලීම් කර ා, රුපිය්  මිලියන 135ක් වටිනා මත් ද්රවය 

ප්රමා යක් මේතිශේ රැහීනට හන් කරනන්න අපට පුළුවන්කම 

 ීබු ා.  

අපි ිශ ශ ේෂශයන්ම ිශරුද්ධ පක්ෂයට මතක් කරන්න ඕනෑ, ශම් 
රශේ ඇති ශව ා තිශවන ආර්ක ක අර්බු්ය ශ ෝක තත්ත්වයක් 
නිසා ඇති ශව්චච තත්ත්වයක් මිස ශම් ආණ්ඩුශද තිශවන අයහපත් 
කළමනාකර ය නිසා සුුව වූවක් ශනොශවයි කිය ා. හීවීයි අපි 
්ීක්කා, 2015 වර්ෂශේ යහ පා න කණ්ඩායම ආණ්ඩුව නත් 
අවස්ථාව.   ශව ාශද  ංකාශද අර්බු්යක් තිබුශණ්ත් නීහීස 

ශ ෝකශේ ශවනත් කිසුම රටක අර්බු්යක් තිබුශණ්ත්  නීහී. 
ඉතිහාසශේ වාර්තානත අඩුම ශත්  මි  වාර්තා ශව ා තිබුණු 
අවස්ථාවකත් ආර්ක ක වර්ධන ශදනය සුයයට ශ්කකින් පහළට 
කඩා වීශටන්න පටන්නත්තාස සෑම අං යක්ම ුවර්ව  ශවන්න 
පටන්නත්තා.   හින්්ා අයහපත් ආර්ක ක කළමනාකර යක් නීන 
කියනවා නම්, අයහපත් ආර්ක ක කළමනාකර යට උ්ාහර යක් 
හීටියට අපට ශපන්වන්න පුළුවන් වන්ශන් 2015-2019 කා ශේ 
පීවීති ආණ්ඩුව නත් ක්රියා මාර්නයි කියන එක අපි ිශශ ේෂශයන්ම 
මතක් කර ා ශ්න්න ඕනෑ. ශ ෝකශේවත්, රශේවත් කිසුම අර්බු් 
තත්ත්වයක් ශනොතිබියදීත් 2015-2019 කියන කා  පරි්චශද්ය 
තුමළ -  අවුරුුව හතරහමාර තුමළ- රට කඩා වීු ා.  

ශම් රශේ ජනතාව 2019 ජනාධිපතිවර ශේදී ශනෝධාභය 
රාජපක්ෂ මීතිතුමමා ශවුවශවන් ඓතිහාසුක තීන්ුවවක් ශනොනත්තා 
නම් අ් අශප් රශේ තත්ත්වය ශමොකක් ශදිශ් කියන එක අපට 
හිතානන්න පුළුවන් වනවා ශන්්?  

 

ගු මූලාසානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නරු රාජය ඇමතිතුමමනි, ඔවතුමමාට තවත් මිනිත්තුම ශ්කක 

කා යක් තිශවනවා.   

 

ගු පශ්හාන්  පසානෙසිංහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு தசஹான் பசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ශවොශහොම ස්තුමතියි, මූ ාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමමනි. අප ඉතා 

රමාුවකු ව ශම් රට ශනොඩ නඟන්න ශමශසේ කටයුතුම කරද්දී අපි 

හිතනවා, ිශරුද්ධ පක්ෂය තම ශද් පා න මතය පීත්තක තිය ා, 

ශම් ශවුවශවන් කටයුතුම කරයි කිය ා. අපි ්කිනවා, ඉතාම 

අශී ාචාර ිශධියට ජාතිවා්ය ප්නම් කරශනන ිශරුද්ධ පක්ෂය 

ඇතුමළු ශම් ජාතිවාදි කණ්ඩායම් අ් ශද් පා නය කරන්න 

පටන්ශනන තිශවන වව.  ශකොිශඩ්- 19 වයිරසය ආසාදිතව මිය යන 

පුද්න යන් සම්වන්ධශයන් ඉතාම අශී ාචාර රමශද්යක් අ් එක 

එක කණ්ඩායම් අුවනමනය කරශනන යනවා. අවසානශේ, එම 

මර  භූම්ානය ්, එශහම නීත්නම් අ්ාහනය ්  කියන කාර ාව 

අ් ශද් පා න මාතෘකාවක් වවට එම කණ්ඩායම් පරිවර්තනය 

කරශනන තිශවනවා. හීවීයි මතක තියානන්න, භූම්ානය සහ 

ආ්ාහනය සම්වන්ධශයන් ශද් පා නික ව ශයන් ව න අය, එය 

ශද් පා න මාතෘකාවක් වවට පරිවර්තනය කරශනන ඉන්න අය 

සම්පූර් ශයන්ම ජාතිවා්ය මත ප්නම් ශව ා, එ්ා අවුරුුව 30ක 

යුද්ධශේ තිබුණු අමිහිරි අත් ්ීකීම් පවා අමතක කර ා, රට නීවත 

එවීනි  තීනකට ශනන යන්න කටයුතුම කරන වව.  

අපි ්ීක්කා සමගි ජන ව ශදනයට සහශයෝනය ්ක්වන 

පාර්ලිශම්න්තුමශද ඉන්න සමහර අය, පාර්ලිශම්න්තුමශද නීති සමහර 

අය  ශම් තවරය ජනතාව තුමළ ඇති කරන්ශන් ශකොශහොම් කියන 

කාර ාව. නුදත් ශම් රශේ   නි ්ි ත තාක්ෂණික කණ්ඩායම්, 

ිශශ ේෂස කණ්ඩායම්  වා ශ්න උපශ්ස්වලින්, නිර්ශද් වලින් 

ශතොරව අපි කිසුම තීන්ුවවක් නන්ශන් නීහී කියන එක ඉතාම 

පීහීදිලිව කියන්න ඕනෑ.  

මූ ාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමමනි, මශ  කථාව අවසාන කරන්න 

ඉස්ශස්  ා තව එක කාර යක් මතක් කරන්න ඕනෑ. ්ීන් 

ආ්ාහන කටයුතුම කරන නිසා භූම්ානය කරන්න ඉඩ ශ්න්න 

කිය ා පිරිසක් ඉ් ලීම් කරනවා. යම් කිසු ශහේතුමවක් නිසා 

භූම්ානය කරන්න ඉඩ ශ්නවා කිය ා ආණ්ඩුව තීන්ුවවක් නත්තා 

නම්, එශහනම්  කට ිශරුද්ධ ශව ා ආ්ාහනය කරන්න  කිය ා අ් 

ඔවුන් පාරට වහින්න පටන් නන්නවා.   නිසා භුම්ානය කළත් 

වීරදියි, ආ්ාහනය කළත් වීරදියි. ිශරුද්ධ පක්ෂයට තිශවන එකම 

ශද් තමයි ශම් කටයුත්ත ශද් පා මේකර ය කිරීම. 
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

අපි ඉතාම වන කීමකින් යුතුමව ශම් කටයුතුම කළමනාකර ය 
කර තිශවන වව මම කියන්න ඕනෑ. ිශශ්ස්නත රමිකයන් ශනන 
 ශම්දීත්  ිශරුද්ධ පක්ෂය අපට ශමොන තරම් ශචෝ්නා එ්   කළත් 
අපි ඔවුන් කියන ආකාරයට සී ීස්මක් නීතිව   අය ශනශනන්න 
කටයුතුම කරන්ශන් නීහී. එශහම ශනනාශවොත් ශමොක් ශවන්ශන්? 
නිශරෝධායන මධයස්ථානව  ශකොතීන් ඉඩ තිශවන්ශන්? 
ශරෝහ්  පද්ධතිය තුමළ ශකොතීන් ඉඩ තිශවන්ශන්? ත්නිකව 
 ංකාශද ශරෝගින් හුද ශවනවා.   නිසා ශම් සී ීස්ම ක්රියාත්මක 
කරද්දී   ශ්ස ශද් පා නික ශකෝ ශයන් ව ා අකු්  ශහළන්න 
එපා කියන කාර යයි ශම් සම්වන්ධශයන් ප්ර ්න මතුම කරන 
ිශපක්ෂයට මතක් කර ශ්න්ශන්. 

 

ගු නිපරෝෂන් පපපර්රා ෙහතා  
(மாண்புமிகு நிபராஷன் தபபரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

Sir, I rise to a point of Order.  

නරු ශ හාන් ශසේමසුංහ රාජය ඇමතිතුමමාට මතක් කරන්න 

කීමීතියි, අරුන්දික ප්රනාන්ුව, ඔවතුමමන් ාශ ම ආණ්ඩුශද රාජය  

ඇමතිතුමමා තමයි -[වාධා කිරීමක්] ඔවතුමමා   නීන ශමොනවා් 

කියන්ශන්? 

 
ගු මූලාසානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නරු මන්ත්රීතුමමනි,  ක point of Order එකක් ශනොශවයි.  

මීළඟට, නරු අුවර කුමාර දිසානායක මන්ත්රීතුමමා. [වාධා 

කිරීමක්] නීහී,  ක point of Order එකක් ශනොශවයි. [වාධා 

කිරීම්] මීළඟට, නරු අුවර කුමාර දිසානායක මන්ත්රීතුමමා. ඔවතුමමාට 

මිනිත්තුම 12ක කා යක් තිශවනවා. [වාධා කිරීම්] 

 
ගු පශ්හාන්  පසානෙසිංහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு தசஹான் பசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

Sir, I rise to a point of Order.  

මූ ාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමමනි, මශ  ප්රකා යක් උපුටා 

්ක්වමින් අශප් නිශරෝෂන් ශපශර්රා මන්ත්රීතුමමා කථා කළා. 

ිශශ ේෂශයන්ම මම කිදශද ශම් ිශශ්ස්නත රමිකයන් ශනන  ම 

සී න්ම් සහනතව සුුව වනවා කියන එකයි.  ශක් යම් යම් ුවර්ව තා 

තිශවනවා නම්   නීන අවධානය ශයොුද කරන්න කිය ා ඇමතිවරු 

කිදවා. හීවීයි, නරු නිශරෝෂන් ශපශර්රා මන්ත්රීතුමමනි, පාස්කු ඉරි්ා 

ප්රහාරය සුුව වු ාම ඔවතුමමා ශම් ිශධියට නීඟිට ා   නීන ප්ර ්න 

කශළේ නීහීශන්. පාස්කු ඉරි්ා සුද්ධියට සම්වන්ධ ප්රහාරකයන් 

ආරක්ෂා කරද්දී ඔවතුමමා කව්ාවත් එයට ිශරුද්ධව කථා කශළේ 

නීහීශන්. [වාධා කිරීම්] 

 
ගු නිපරෝෂන් පපපර්රා ෙහතා  
(மாண்புமிகு நிபராஷன் தபபரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

මූ ාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමමනි,-[වාධා කිරීමක්] නරු ශ හාන් 

ශසේමසුංහ රාජය ඇමතිතුමමනි, ශහොාට ව න්න, ඔවතුමමන් ාශ ම 

ආණ්ඩුශද අරුන්දික ප්රනාන්ුව මීතිතුමමා, නාම්  රාජපක්ෂ 

මීතිතුමමා ශමොනවා් කිදශද කිය ා. [වාධා කිරීමක්] ජාවාරමක් 

වනවායි කිය ා.  ක ඔවතුමමා පිළිනන්න. පිළිශනන නිවීරදි 

කරන්න. 

ගු මූලාසානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නරු මන්ත්රීතුමමනි, ශම්ක ිශවා්යක් කර නන්න එපා. අ් 

ිශවා්යට කා ය මදි ශවනවා, ශම් ිශධියට කටයුතුම කශළොත්.   

නරු අුවර කුමාර දිසානායක මන්ත්රීතුමමනි, ්ීන් ඔවතුමමාශ  

අවස්ථාව.  

 

 

[අ.භා. 2.12] 
 

ගු අනුර දිසාානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

මූ ාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමමනි,  අ් සභාව ක්  තවන 

අවස්ථාශද ඉදිරිපත් කළ ශයෝජනාවට අ්ාළ ිශවා්ශේදී කරුණු 

කිහිපයක් ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව  වා දීම පිළිවාව ඔවතුමමාට 

ශවශහිශන්ම ස්තුමතිවන්ත ශවනවා.  

අශප් රශේ ආර්ක කශේ ශම් ප්ර ්නය මතුම වී තිශවන්ශන් 

ශකොිශඩ්-19 වසංනත තත්ත්වය ශහේතුම ශකොට ශනනම ශනොශවයි 

කියා මා හිතනවා. අශප් රශේ දිගු කා යක් තිස්ශසේ, ් ක හතරකට 

ආසන්න කා යක් ුදළු් ශ්  අුවනමනය කරමින් තිශවන වීරදි 

ආර්ක ක ප්රතිපත්තිශේ ශනොුවර වවට වර්තමාන පරම්පරාව පත්වී 

තිශවනවා.   නිසා තමයි ශකොිශඩ්-19 වසංනතය  මට ශපරම 

2020 පළුද කාර්තුමශදම රශේ ආර්ක ක වර්ධන ශදනය ජ  1.6ක් 

වුශණ්.  

ශකොිශඩ් වසංනතය අ් ආර්ක ක අර්බු්යට ශහේතුමව හීටියට 

ශපන්ුවවත්, ශකොිශඩ් වසංනත තත්ත්වය නිසා වර්ධනය ශවමින් 

තිශවන ආර්ක ක නීටලුව තවත් තීව්ර කළා. ප්රධාන ව ශයන්ම 

නත්ශතොත්, අ් තුදන්නාන්ශසේ ා අුවනමනය කරමින් සුටින 

ආනයන සීමා ප්රතිපත්තිය ශහේතුමශකොටශනන අර්බු්යට පත් වූ 

ක්ශෂේත්ර කිහිපයක් තිශවනවා. එකක් තමයි, අශප් රශේ වාහන 

ආනයන ක්ශෂේත්රය. මම ශම් කියන්ශන්, වාහන 500ක්, 1,000ක්, 

2,000ක් ආනයනය කරපු ආනයනකරුවන් නීන ශනොශවයි. 

ප්රසන්න ර තුමංන ඇමතිතුමමාත් ශම් නීන ්න්නවා ඇති. ඔවතුමමාත් 

  කා ශේ "ර තුමංන ශමෝටර්ස්" නමින් වාහන ආනයනකරුවකු 

හීටියට කටයුතුම කළා.  [වාධා කිරීමක්] නීහී, ඔවතුමමාශ ම 

ශනොශවයි. [වාධා කිරීමක්] කමක් නීහී, කමක් නීහී. 

 

ගු ප්රසාන්න රණුරංග ෙහතා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

මම කව්ාවත් වාහන ආනයනය කර ාත් නීහී, "ර තුමංන 

ශමෝටර්ස්" අපට අයිති ආයතනයකුත් ශනොශවයි. 

 

ගු අනුර දිසාානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

ශහොායි, ශහොායි. මම කියන්න හීුවශද, මාශසකට වාහන 5ක්, 

10ක් ආනයනය කරපු වාහන ආනයනකරුවන්ට ිශ ා  ප්ර ්නයක් 

මතුමශව ා තිශවන වවයි. ඔවුන්ශ  එක ඉ් ලීමක් තිශවනවා.   

තමයි, අඩුම තරමින් අ් වාහන ආනයනය කරන්න ශ්න්න, තව 

අවුරුද්්කට LC open කරන්නවත් ශ්න්න කිය ා.   කියන්ශන්, 

ශම් ජනවාරි මාසශේ ශනනාශවොත්  ශඩො ර්  ංකාශවන් එළියට  

යන්ශන්  වන අවුරුද්ශද් ජනවාරි මාසශේ. අඩුම තරමින් 

අවුරුද්්ක LC open කිරීමක් හරහා   අයට තමන්ශ  වයාපාරය 

කරශනන යන්න අවස්ථාව  වා ශ්න්න කියන එකයි ඔවුන්ශ  

එක ඉ් ලීමක් වන්ශන්. 

583 584 

[නරු  ශ හාන්  ශසේමසුංහ  මහතා] 
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ේළඟට ටයි්  ශවශළා ශපොළ නීන කිදශවොත්, අශප් රශේ   

කර්මාන්ත ා ා තුමනම උපරිම ධාරිතාශවන් දිදවත් ශම් රශේ 

අව යතාව සපුරන්න පුළුවන්කම තිශවන්ශන් සුයයට 50කට 

ආසන්න ප්රමා යක් පම යි. එම නිසා ටයි්  ශවශළා ශපොශළන් 

ිශ ා  ශකොටසක් ආනයනික ටයි්  මත රාා පීවතුම ා. 

සාමානයශයන් අපි ටයි්  ැීක්ටරියක් හ්න්න හිතුමවත්,   සාහා 

අවුරුුව ශ්ක තුමනක් යනවා වාශ ම රුපිය්  බිලියන ශ්ක තුමනක 

ආශයෝජනයක් අව යයි. තවම කවුරුවත් එවීනි ආශයෝජනයක් 

කරන්න ූ ්ානම් නීහී. අශප් රශේ න්ළු හා මධය පරිමා  ටයි්  

ආනයනකරුවන් ිශ ා  ප්රමා යක් ඉන්නවා. ඔවුන් යටශත් අඩුම 

තරමින් ශසේවකයන් 50,000ක් ිශතර ඉන්නවා. ්ීන් මාස 9ක් 

තිස්ශසේ ඔවුන්ට තම වයාපාරය පවත්වාශනන යන ශනොඩනීඟිලිව  

කුලිය ශනවන්න සුුව වී තිශවනවාස ශසේවකයන්ට පඩි ශනවන්න සුුව 

වී තිශවනවාස වීංකු ශපොලිය ශනවන්න සුුව වී තිශවනවා. නුදත් 

ආ්ායම අහිමි වී තිශවනවා. සමහර අය මහ මඟට වීශටන 

තත්ත්වයක් මතුම වී තිශවනවා. එම නිසා ඔවුන් ශකශරහි අවධානය 

ශයොුද කර ා ආනයන සීමා කිරීම හරහා ව පා තිශවන එම 

ක්ශෂේත්රව ට යම් සහනයක්  වා ශ්න්න කටයුතුම කරන්න කියා මා 

ුද්්  අමාතයවරයාශනන් ඉ්  ා සුටිනවා. 

මූ ාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමමනි, ිශශ ේෂශයන්ම මම ේළඟට 

ශමම ප්ර ්නය අහන්න කීමීතියි. අශප් රශේ ශමවීනි අර්බු්යක් 

එන හීම ශව ාවකම පා ක පක්ෂය උත්සාහ කරුව  ීබුශද අශප් 

රශේ ජාතිවා්ය උත්සන්න කරන්නයි. ශමොක්, සුංහ , ශ්මළ, 

ුදස්ලිම් සෑම පුරවීසුශයක් තුමළම ආධයාත්මයක් සහ සංස්කෘතියක් 

තිශවනවා. මා සුංහ  ශවෞද්ධ. මා තුමළ සුංහ , ශවෞද්ධ 

සංස්කෘතියක් සහ ආධයාත්මයක් තිශවනවා. ුදස්ලිම් පුරවීසුයා 

තුමළ ඉස් ාම්, ුදස්ලිම් සංස්කෘතියක් සහ ආධයාත්මයක් තිශවනවා. 

ශ්මළ පුරවීසුයා තුමළ ශ්මළ, හින්ුව සංස්කෘතියක් සහ 

ආධයාත්මයක් තිශවනවා. අපි හීදී වීශඩන පරිසරය, අශප් 

අධයාපනය, අශප් පවු්  පන්බිම, අශප් සමාජ පන්බිම කියන  වා  

මඟින් අපට   ආධයාත්මය ඇතුමළු ශවනවා. හීවීයි, පා කයන් 

හීම ිශටම කරන ශද් තමයි, අර්බු්යක් ආපු ශමොශහොතක   

ආධයාත්මය ඇිශසස්ීම. සුංහ  ජාතිවා්ය ශ ස සුංහ  ජනතාව 

ූලද්්නවා. ුදස්ලිම් ජාතිවා්ය ශ සුන් ුදස්ලිම් ජනතාව ූලද්්නවා. 

ශ්මළ ජාතිවා්ය ශ ස ශ්මළ ජනතාව ූලද්්නවාස අවුස්සනවා. 

එහි ප්රතිිශපාක නිසා අපි අවුරුුව 30ක ්ීවීන්ත යුද්ධයකට ුදහු  

ුවන්නා. එයින්  ක්ෂ න නක් ජීිශත අපට අහිමි වු ාස න නය 

කළ ශනොහීකි ශකෝටි ප්රශකෝටි න න් ධනය අපට අහිමි වු ා. අපි 

ඕනෑවටත් වඩා වීඩිශයන් ශම් ජාතිවා්ශේ වයසනය ිශසුන් ුවක් 

ිශා ා තිශවනවා, ශම් මහ ශපොශළොව ශතත් වන තරමට කඳළු හ ා 

තිශවනවා, ශම් මහ ශපොශළොව ශතත් වන තරම් ශ්  හ ා 

තිශවනවා.   නිසා අපි තව ුවරටත් අශප් රශේ ජාතිවාදී 

ශද් පා නයට ඉඩ ශනොතීබිය යුතුමයි. නුදත් ්ීන් යළිත් පා කයා 

අර්බු්යට යන හීම ශව ාවකම ජාතිවා්ය උත්සන්න කරනවා, 

ජාතිවා්ය කරළියට ශ නවා. ශකොිශඩ් වසංනත තත්ත්වයත්, 

ආර්ක කය දිගුකාලීන ශ ස නමන් කරමින් තිශවන ිශනා කාරී 

තත්ත්වයත් ශහේතුම  ශකොටශනන පා කයා යළිත් ජාතිවා්ය 

උත්සන්න කරන්න, ජාතිවා්ය අවුස්සන්න පටන් අරශනන 

තිශවනවා. පා කයා පම ක් ශනොශවයි, ජාතිවා්ය තමන්ශ  

ශද් පා නය වවට පත් කරනත් ශද් පා න කාවුරු පවා ශම් 

ජාතිවා්ය උත්සන්න කරමින් සුටිනවා.  සමහර ුදස්ලිම් 

ශද් පා න වයාපාර තිශවනවා, ඔවුන්ට ුදස්ලිම් ජනයාශ  

ආර්ක කය නීන, ුදස්ලිම් ජනයාශ  ජන ජීිශතය නීන කථා කරමින් 

ඡන්් ශහොයනවාට වඩා ශ් සුයි, ුදස්ලිම් ජාතිවා්ය හරහා ඡන්් 

එකතුම කරන එක. ශ්මළ පුරවීසුයන්ට ශ්මළ සමාජශේ 

යහපත්භාවය පිළිවාව කථා කරනවාට වඩා, ශ්මළ සමාජය 

ුදහු  දී තිශවන නීටලුව ට ිශසඳම් ශසොයා එම ජනතාව 

 කාවද්ධ කරනවාට වඩා ශ් සුයි, ශ්මළ ජතිවා්ය වීපිරීම.   

වාශ ම සුංහ  පා කයන්ට, සුංහ  නායකයන්ට   ජනතාවශ  

ුවවා ්රුවන්ශ  අධයාපන ප්ර ්න, ශසෞඛ්ය ප්ර ්න, රැකියා ප්ර ්න 

ිශසානවාට වඩා ශ් සුයි සුංහ  ජාතිවා්ය ඇිශස්සීම.   අුවව අශප් 

රශේ ශද් පා න වයාපාර සෑම ිශටම තමන්ශ  පීවීත්ශම් ප්රධාන 

සාධකය වවට ජාතිවා්ය පත් කරශනන තිශවනවා. හීවීයි, 

පා කයන් ිශසුන් ශම් ජාතිවා්ය ශමොන තරම් උත්සන්න තීනකට 

ශනනාවත් කව්ාවත් අශප් රශේ පුරවීසුයන් ජාතිවාදී වුශණ් නීහී. 

හීවීයි, අශප් ර ට ශම් ජාතිවාදී උගුශ්  පීටලුශද, ශම් ජාතිවාදි 

වයාසනයට අශප් රට පත් කශළේ අශප් රශේ පා කයන්ස අශප් රශේ 

ශද් පා න වයාපාර. පුද්නලිකව මා නත්ශතොත්, මම ශපොඩි 

කා ශේ මශ  නශම් ුවම්රිය ස්ථානශේ ස්ථානාධිපතිවරයා, ශ්මළ 

ජාතිකශයක්. මම ශපොඩි කා ශේ මශ  ශරෝහශ්  තව්යවරයා 

ශ්මළ ජාතිකශයක්. අශප් තාත්තා වීඩ කරපු මිනින්ශ්ෝරු 

ශ්පාර්තශම්න්තුමශද මිනින්ශ්ෝරු මහත්මයා ශ්මළ ජාතිකශයක්. 

ශමශහම තමයි තිබුශණ්. එශහම ඉතාම න්හ්තාවකින්, ඉතාම 

කිේුව හිටපු සමාජයක් අපට තිබු ා. හීවීයි, ශම් සමාජය 

ජාතිවාදි ශද් පා නය ිශසුන් ශ්්රුම් කළාස ශවුවවාස කීඩුවා. 

යුද්ධ ඇති කළා. එකිශනකා ශකශරහි සීකශයන්, අිශ ්වාසශයන් 

ව න තත්ත්වයක් නිර්මා ය කළා. එකිශනකා ශකශරහි 

තවරශයන්, ශරෝධශයන් ව න තත්ත්වයක් නිර්මා ය කළා.  

මම එක කාර යයි කියන්ශන්. ශම් ජාතිවා්යට තිත තියන්න ්ීන් 

පටන් නන්න. තුදන්නාන්ශසේ ාට ශකටි කා යකට තමන්ශ  

ව ය සන්තර්ප ය කර නීමේම සාහා, ව  වුවමනාව ඉු කර 

නීමේම සාහා ශම් ජාතිවා්ය ඉවහ්  කර නීමේමට පුළුවන් ශදිශ. 

හීවීයි, දිගු කාලීනව තුදන්නාන්ශසේ ාශ  ්රුවන් පවා ශමම 

ජාතිවාදි උගුශ්  වයසනයට  ක්වීම වළක්වන්න වීහී.   නිසා 

ශම් පාර්ලිශම්න්තුමව නිශයෝජනය කරන අපි, ශද් පා න 

වයාපාරව ට නායකත්වය ශ්න අපි, ශද් පා නශේ තමන්ශ  

සාමාජිකයන්ට නයාය, ධර්මය අුවව මඟ ශපන්වන අපි 

පළුදශකොටම ජාතිවා්ශයන් ශතොර ශද් පා නයට අවතීර්  ිශය 

යුතුමව තිශවනවා.  

ිශශ ේෂශයන් ශම් ්වස්ව  යළි ජාතිවා්ය උත්සන්න කරමින් 

තිශවනවා.   මිය යන ඉස් ාම් භක්තිකයාශ  සුරුර ආ්ාහනය 

කරනවා්, භූම්ානය කරනවා් කියන  ප්ර ්නය ඉතාම  සංශදදී 

ප්ර ්නයක්. ඔවුන්ශ  ්හමත් එක්ක නත්ශතොත්, ඔවුන් ිශ ්වාස 

කරන ්හම අුවව කටයුතුම කරනවා.  අපට කියන්න වීහී ශකොයි 

්හම් උතුමම්,  ශකොයි ්හම් පහත් කිය ා. ධර්මය යුව, ආනම යුව 

තමන්ශ  ිශ ්වාසයයි. කශතෝලික භක්තිකයන් ක්රිස්තුමස් වහන්ශසේ 

ශද් නා කරන  ් ධර්මය සහ වයිව ය ඔවුන්ශ  ිශ ්වාසය වවට 

පත්කරශනන තිශවනවා. ශවෞද්ධ ජනතාව බුුවරජා න් 

වහන්ශසේශ  ශද් නාව සහ ධම්මප්ය ඔවුන්ශ  ිශ ්වාසය වවට 

පත් කරශනන තිශවනවා. ඉස් ාම් ජනතාව නබිනායකතුමමාශ  

ශද් නයන් සහ අ්  - කුරානය ඔවුන්ශ  ිශ ්වාසය වවට 

පත්කරශනන තිශවනවා. ්මිළ ජනතාව   ශ්ිශයන් 

වහන්ශසේ ාශ  ශද් නාවන් සහ ගීතාවලිය තමන්ශ  ිශ ්වාස 

වවට පත් කර ශනන තිශවනවා. එශහම තමයි ධර්මයන් 

ශනොඩනීඟී තිශවන්ශන්. ධර්මය යුව, එය අ්හන්නන්ශ  

ිශ ්වාසයයි,   අයශ  ධර්මයයි.   ිශ ්වාසයන් මත යශමක් 

ආ්ාහනය කරනවා නම්,   තමන්ශ  ධර්මයත් එක්ක 

නීශටනවාය, තමන්ශ  අධයාපනයත් එක්ක නීශටනවාය කිය ා 

කම්පනයක් එන එක  සමාජශේ ශපොුව ස්වාභාවයක්. අපි එය 

ශත්රුම් නන්න ඕනෑ. අපි පළුදශවන්ම ශත්රුම් නත යුතුමව 

තිශවනවා, ුදස්ලිම් ඉස් ාම් භක්තිකයන් තුමළ එවීනි කම්පනයක් 

ඇති ිශය හීකියි කිය ා. එය පළුදශකොටම අප පිළිනත යුතුමයි. ේට 

පන්ව, එම ශද්හයන් ආ්ාහනය කරනවා්, භූම්ානය කරනවා් 

කිය ා ශවනම තීර ය කළ යුතුමයි.  මූ ාසනාරූඪ නරු 

මන්ත්රීතුමමනි, සමාජයක් හීටියට තමන්ශ  අධයාත්මයත් එක්ක 

නීට නීසී තිශවන ප්ර ්නයකදී එවීනි ආ්ාහනය කිරීමක් එම 

ජනතාවශ  හ්වත කම්පනයට  ක් කරනවාය කියන කාර ය 

පළුදශකොටම අප පිළිනත යුතුමව තිශවනවා. ඉන් අනතුමරුවයි අපි 
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

ිශ්යාත්මක ප්රශද යකට යා යුතුම වන්ශන්. හීවීයි, අපි 

පිළිනීමේමකින් ශතොරව ිශ්යාත්මකව ප්රකා  කරනවා නම්, එය 

යුක්ති සහනත නීහී. ශම් සාහා ිශ්යාත්මක ප්රශද යක් අව යයි 

කියන එක අප ිශ ව්ාස කරනවා. හීවීයි,   ප්රශද යට යා යුතුම 

වන්ශන් ුදස්ලිම් ජනතාව තුමළ ඇති වන අධයාත්මික කම්පනයක් 

තිශවනවාය කියන ශපොුව ධර්මය පිළිනනිමින්. එය ප්රතික්ශෂේප 

කරමින් යන්න එපා.  කයි මා කියන්ශන්. හීවීයි, ්ීන් අපට 

්ීශනමින් තිශවන්ශන් එය තමන්ශ  ජාතිවාදී ශද් පා නය 

ඉස්මතුම කර නීමේම සාහා කරු ක් වවට පත්කරශනන තිශවන 

වවයි.  

මූ ාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමමනි,  ශම් ජාතිවා්ය නීන ශද් නා 

කළාට ුදස්ලිම් මන්ත්රීවරුන් ශම් පාර්ලිශම්න්තුමශද හීසුරුශණ් 

ශකොශහොම්?  රිසාඩ් වදියුදීන් හිටපු අමාතයතුමමා හීර එතුමමාශ  

පක්ෂශේ ඉතිරි මන්ත්රීවරුන් සුයලුශ්නාම, නරු රවුැ් හකීම් 

මන්ත්රීවරයා හීර එතුමමාශ  පක්ෂශේ  මන්ත්රීවරුන් ිශසුවන 

ආණ්ඩුරම වයවස්ථා සංශ ෝධන පනත් ශකුම්පතට පක්ෂව 

ඡන්්ය ුවන්නා. එතශකොට තුදන්නාන්ශසේ ා  වා ජාතිවාදී ඡන්් 

කිය ා න නය කශළේ නීහී. මම ්ීක්කා, ුදස්ලිම් මන්ත්රීවරුන්ශ  

නම් ඉදිරිශයන් ශකොළ පාටින් 'අුවමත කළාය' කියන button එක 

එබු ාය කියා ශම් රූපවාහිමේ තිරශේ වීශටනවා ්ීක්කාම 

ආණ්ඩුව පීත්ශත් ඉාශනන තුදන්නාන්ශසේ ා අත්පුඩි නීහුවා. 

තුමශනන් ශ්කක ව ය ශනොඩනඟා නීමේම සාහා එතුමමන් ාශ  

සහාය නත්තා. හීවීයි,   ශව ාශද තුදන්නාන්ශසේ ා කිදශද 

නීහී, ශම්වා "තම්බි ඡන්්" කිය ා.  මම කිදවා, රවුැ් හකීම් සහ 

රිසාඩ් වදියුදීන්ශ  මන්ත්රීවරුන් කණ්ඩායම කිය ා. ශම්වා 'තම්බි' 

ඡන්් කිය ා තුදන්නාන්ශසේ ා න නය කශළේ නීහී.   ශව ාශද 

තුදන්නාන්ශසේ ා අත්ශපොශළොසන් දී ා   ඡන්් වීළා නත්තා. 

හීවීයි,   අය තමන්ශ  ප්ර ්නයක් නීන කියනශකොට, 

තුදන්නාන්ශසේ ා, "තම්බි", "ජාතිවාදීන්" කිය ා   අයට කියනවා.  

 ක සාධාර ්? මම කියන්ශන්,   හිටපු  ුදස්ලිම් මන්ත්රීවරුන් 

 ේජා ශවන්න ඕනෑ කිය ායි.   ිශතරක් ශනොශවයි. ජාතිවා්ය 

පීත්ශතන් නත්ශතොත් සුුව වී තිශවන්ශන් ශමොකක්්? 

තුදන්නාන්ශසේ ාශ  පීත්ශත්ම සුටින  නරු අලි සේරි අමාතයතුමමා 

ශමය අන්තවා්යක් ්ක්වා වර්ධනය වීශම් ඉඩකඩ තිශවනවාය 

කියන අ්හස පන්ගිය ්ා ප්රකා  කළා. තුදන්නාන්ශසේ ාශ  

ආණ්ඩුශද අමාතයවරශයක් තමයි එශහම කියන්ශන්. මූ ාසනාරූඪ 

නරු මන්ත්රීතුමමනි,   ිශතරක් ශනොශවයි. පන්ගිය ශ්සීම්වර් මාසශේ 

13වීනි ්ා "දිවයින" පුවත් පශතහි තිබුණු ප්රධාන ප්රවෘත්තිය 

ශමොකක්්? "ජ'පුර උපාධිධාරිශයක් ශමශහයවන අන්තවාදී ඉස් ාම් 

ක් ලියක්."  ්ීන් ශම් නීන ආණ්ඩුව ශමොකක්් කියන්ශන්? 

"දිවයින" පත්තරය හඳනාශනන තිශවනවා, ජ'පුර උපාධිධාරිශයකු 

සුටින වවත්,  අන්තවාදී ක් ලියක් තිශවන වවත්. එම අන්තවාදී 

ක් ලිය මීඩපීවීත්වීම සාහා ආණ්ඩුව ශනන තිශවන ක්රියාමාර්න 

ශමොනවා්? එශහම නීත්නම් ශමය ජාතිවා්ය ඇිශස්සීම සාහා 

නන්නා ක්රියාමාර්නයක්්?  

මූ ාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමමනි, අවසාන ව ශයන් මා තව 

කාර යක් කියන්නම්. පන්ගිය ්ා මාවනී් ශ්  බුුව පිළිමයකට 

පහර දී ා තිබු ා.  ිශ ා  ව ශයන් එය මාධයව   වාර්තා කර 

තිබු ා. යුද්ධය ඉවර කරන ශව ාශද හිටපු ආරක්ෂක 

ශ් කම්වරයා, අ් රශේ ජනාධිපතිවරයාස යුද්ධය ඉවර කරන 

ශව ාශද ශසේනාංකයක් ශමශහයවූ කම්  ගු රත්න රශේ 

ආරක්ෂක ශ් කම්වරයාස යුද්ධය ඉවර කරන ශව ාශද හිටපු 

අද්මිරා් වරයා රශේ ශපොලීසුය භාර අමාතයවරයාස යුද්ධය ඉවර 

කරන ශව ාශද හිටපු ජනරා් වරයකු ශපොලීසුය වාර 

අමාතයාං ශේ ශ් කම්වරයා. ්ීන් බුුව පිළිමව ට නහනවා. ශම්වා 

ශකොශහොම් සුද්ධ ශවන්ශන්? ශම්වා එකට ශපළ නීශසමින් 

තිශවනවා.   නිසා යළි අශප් රට තුමළ ජාතිවා්ශේ ගිනි්ී්  ඇති 

කිරීශම්, අශප් රට ජාතිවා්ශේ ශනොශහොරුවකට ත් ලු කිරීශම් 

ප්රයත්නයක් තිශවනවා.  ශමම ප්රයත්නය පිළිවාව ක් පනා කර 

ව නශකොට,  ්ීුවවත්ව ශහෝ ශනෝීුවවත්ව - ආණ්ඩුශද 

සම්පූර්  මන්ත්රීවරු කණ්ඩායම ශනොවු ත් -  ආණ්ඩුශද  යම් 

කණ්ඩායමක්  ශමම ජාතිවා්ය ඇිශස්සීම ශවුවශවන් කටයුතුම 

කරමින් සුටිනවාය කිය ා මම හිතනවා. එය ඉතාම පීහීදිලියි. 

ශකටි කාලීනව තමන්ශ  ව  නයාය පත්රය සකස් කර නීමේම 

සාහා ශමම ජාතිවා්ය උපශයෝගි කර නන්න පුළුවන්. හීවීයි, 

එමඟින් දිගු කාලීනව අශප් රට ිශ ා  වයසනයකට ශනන යනවා. 

එම වයසනයට අශප් රට ශනනයන්න එපා  කියන ඉ් ලීම කරමින් 

මා නතර ශවනවා.  

මූ ාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමමනි, මට ශම් අවස්ථාව  වාදීම 

සම්වන්ධශයන් ඔවතුමමාට ස්තුමතිවන්ත ශවනවා.  

 
ගු මූලාසානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නරු ඩ  ස් ශද්වානන්් අමාතයතුමමා. ඔවතුමමාට මිනිත්තුම 7ක 

කා යක් තිශවනවා. 
 

 

[பி.ப. 2.26] 

 

ගු ඩේලසාන පද්වානන්දා ෙහතා මධීවර අොතයුරො  
(மாண்புமிகு டக்ளஸ் பதவானந்தா - கடற்தறாைில் அகமச்சர்) 

(The Hon. Douglas Devananda - Minister of Fisheries) 
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கபள, எமது 

மக்களின் அன்றாட, அடிப்பகடப் பிரச்சிகனகளுக்குத் தீர்வு 

மற்றும் அபிவிருத்தி, அரசியல் உாிகமப் பிரச்சிகனக்குத் தீர்வு 

என்ற அடிப்பகடயில் நாம் எமது அரசியல் முன்தனடுப்புககள 

துாிதப்படுத்தி வருகின்பறாம். எமக்கான அரசியல் பயணத்தில் 

பபாதிய அரசியல் பலம் கிகடக்காவிட்டாலும், கிகடத்த 

அரசியல் பலத்கத கவத்துக்தகாண்டு, கிகடத்த அகனத்துச் 

சந்தர்ப்பங்ககளயும் நாம் எமது மக்கள் நலன்சார்ந்து அதகனச் 

சாிவரப் பயன்படுத்திக் தகாண்டதுடன், இப்பபாதும்கூட 

கிகடத்திருக்கின்ற சந்தர்ப்பத்கத சாிவரப் பயன்படுத்தி, எமது 

மக்களுக்குப் பயனுள்ளதாக அதகனப் பிரபயாகித்து 

வருகின்பறாம்.  

யாழ்ப்பாணத்திலும் சாி; வடக்கு, கிைக்கு மாகாணங்களின் 

ஏகனய மாவட்டங்களிலும் சாி! நான் அங்கங்கு தசல்கின்ற 

நிகலயில், தினமும் என்கன நூற்றுக்கணக்கான மக்கவந்து 

சந்திக்கின்றார்கள். பமலும் அப்பகுதி மக்களால் எனக்கு 

நாளாந்தம் அனுப்பி கவக்கப்படுகின்ற நூற்றுக்கணக்கான 

கடிதங்களில் மற்றும் ததாகலபபசி அகைப்புகளில் 

முன்கவக்கப்படுகின்ற பிரச்சிகனகள் பல்வககப்பட்டன. 

அதிலும் குறிப்பாக, பவகலவாய்ப்பின்கம, வாழ்வாதாரப் 

பிரச்சிகனகள் ஏராளமாகும். ததன்பகுதிகளுக்கு நான் 

தசல்கின்றபபாது, மக்களால் எனது அகமச்சு சார்ந்த 

பிரச்சிகனகளுடன் ஏகனய சில பிரச்சகனகளும் 

முன்கவக்கப்படுகின்றன. ஆனால், அதிகளவில் இல்கல. 

இதகனப் பார்க்கின்றபபாது, ததன்பகுதியிபல மக்களது 

வாக்குககளப் தபற்று அரசியல் அதிகாரங்களுக்கு வருகின்ற 

வர்கள் அம்மக்களது பிரச்சிகனககளப் பபாதியளவில் தீர்த்து 

கவப்பதாகபவ நான் உணர்கிபறன். இத்தககய நிகலகம 

எமது பகுதிகளில் இல்லாகமயானது, எமது மக்களது 

துரதிருஷ்டபம! இந்த நிகலகம ததாடர்கின்றது. நாபம எமது 

மக்களின் அகனத்து நலன்களுக்காகவும் உகைக்கபவண்டிய 

நிகலகம ஏற்பட்டிருக்கிறது. இந்த நிகலயில், இப்பபாது 
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ஒருபக்கம் தகாபரானா, மறுபக்கம் த னீவா என எமது மக்கள் 

அகப்பட்டுக்தகாண்டு, குறுகிய கால தனிகமப்படுத்தலுக்கும் 

நீண்டகால தனிகமப்படுத்தலுக்கும் மீண்டும் ஆளாகி 

விடுபவாபமா என்ற அச்சத்துடன் வாழ்ந்து வருகின்றனர்.   

எமது மக்களின் பிரச்சிகனககள முதலில் நாங்கள் 

பதசியமயப்படுத்த பவண்டும். அதில் நாங்கள் இன்னும் 

தவற்றிதபறாத நிகலயில், அதகனச் சர்வபதசமயமாக்கிக் 

தகாண்டிருப்பதில் எவ்விதப் பயனும் இல்கல என்பபத நாம் 

கற்றறிந்த பாடங்களாக இருக்கின்றன. அண்கமயில் இலங்கக 

வந்திருந்த இந்திய தவளிநாட்டலுவல்கள் அகமச்சர் கலாநிதி 

எஸ். த ய்சங்கர் அவர்களும் இதகனத்தான் வலியுறுத்தி 

இருக்கின்றார். தமிழ் மக்களின் எதிர்பார்ப்புக்ககளப் 

பூர்த்திதசய்வது இலங்ககயின் தசாந்த ஆர்வத்தில் 

இருக்கின்றததன அவர் ததாிவித்துள்ளார். இதகனபய நாம் 

நீண்டகாலமாக தவளிப்படுத்தி வந்துள்பளாம். என்னுகடய 

சபகாதர பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சித்தார்த்தன் அவர்கள்கூட, 

அதகனத்தான் தனது உகரகளினூடாக வலியுறுத்தி 

வந்திருக்கிறார். அதற்கான வாய்ப்புக்கள் இன்னும் அற்றுப் 

பபாய்விடவில்கல. அதகனத் ததன்பகுதிக்கு நாம் 

ஒன்றிகணந்து உணர்த்த பவண்டும். அந்த உணர்த்தல் என்பது 

எமது தசயற்பாடுகளிபலபய தங்கி இருக்கின்றது. தனித்தனிபய 

பிாிந்து நின்று, தவறும் தவற்று வாய்ப்பபச்சுகளினால் அல்ல 

என்பகத நாம் புாிந்துதகாள்ள பவண்டும்.  

ஓர் இனத்தின் உணர்வுககள இன்பனார் இனத்தவாிடம் 

எடுத்துகரக்கும்பபாது, அந்த இனத்பதாரது உணர்வுகள் 

புண்படாமல் இருக்க பவண்டும். ஆயுதபமந்திய 

பபாராட்டத்தின் மூலமாகத்தான் எமது மக்களின் அகனத்துப் 

பிரச்சிகனககளயும் தீர்க்க முடியுதமன ஒருகாலத்தில் ஆயுத 

பமந்திய பபாராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்த நாம், இலங்கக - 

இந்திய ஒப்பந்தத்திற்குப் பின்னர் அதகனக் ககவிட்டு, பதசிய 

அரசியல் நீபராட்டத்திற்குள் பிரபவசித்பதாம். இலங்கக - 

இந்திய ஒப்பந்தத்திற்குப் பின்னர் அந்தப் பபாராட்டம் எமது 

மக்களுக்கு அைிகவபய தரும் என்பகத நாம் அப்பபாபத 

உணர்ந்திருந்பதாம். அதுபவ இங்கு நடந்து முடிந்திருக்கின்றது. 

பதசிய அரசியல் நீபராட்டத்தில் நாம் பிரபவசித்த காலம் 

முதற்தகாண்டு, இன்றுவகரயில் பதசிய நல்லிணக்கம் 

பநாக்கிபய நாம் பயணித்துக்தகாண்டிருக்கின்பறாம். அதற் 

காகப் தபயர்ப்பலககககள மாட்டிக்தகாண்டு, விளம்பரப் 

படுத்திக்தகாண்டு நாம் ஒருபபாதும் தசயற்பட்டதில்கல. இந்த 

எமது உகைப்பிற்கான பயன்கள் நிகறயபவ கிகடத்திருக் 

கின்றன. எம்மால் எதிர்ப்பு அரசியல் தசய்யத் ததாியாமல் 

இல்கல. அதனால், எமது மக்களுக்கு எவ்விதப் பயனும் 

இல்கல என்பதாபலபய நாம் அகதத் தவிர்த்து வருகின்பறாம். 

எமது மக்கள் தங்களது வாக்குககள எமக்களித்திருப்பது 

எமக்கான பவகலவாய்ப்புக்களுக்காகபவா எமக்கான வாழ்வா 

தாரங்களுக்பகா அல்ல. தங்களது பவகலவாய்ப்புக்களுக்கான, 

வாழ்வாதாரங்களுக்கான, அரசியல் உாிகமகளுக்கான 

அங்கீகராபம என்பகத நாம் உணரபவண்டும். அந்த உணர்பவ 

எம்கம இந்த இணக்க அரசியலில் நிகலத்துவிட்டுள்ளது 

என்பகதபய நான் இங்கு சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்பறன். 

அந்தவககயில், எமக்கு வாக்களித்த மக்கள் என்றில்லாமல் 

அகனத்து மக்களினதும் பிரச்சிகனககள நாம் எம்மால் 

இயன்றவககயில் தீர்த்து வருகின்பறாம்.  

எமது கடற்தறாைிலாளர்களுக்குப் தபரும் பாதிப்புக் 

ககளயும், எமது கடல் வளத்திற்குப் தபரும் அைிவுககளயும் 

ஏற்படுத்திவருகின்ற எல்கல தாண்டியதும் தகடதசய்யப்பட்ட 

உபகரணங்ககளக் தகாண்டதுமான இந்தியக் கடற்தறாைி 

லாளர்களது தசயற்பாடுகள் ததாடர்பில் இந்திய தவளிவிவகார 

அகமச்சருடன் நான் பநரடியாகக் கலந்துகரயாடிபனன். 

அதிலும் நம்பிக்கக தரும்படியான கருத்துக்ககளபய அவர் 

ததாிவித்திருந்தார். அந்த வககயில், எகத எகத எங்தகங்பக 

ககதத்து எமக்கான தீர்வுககளப் தபறபவண்டும் என்பதில் 

நாம் ததளிவாகபவ இருக்கின்பறாம். இந்த நகடமுகறபய 

எமது மக்களுக்குப் பயனுகடயது. இகத ஏகனய  தமிழ்த்  

தரப்பு அரசியல்வாதிகளும் பமற்தகாண்டிருந்தால் எமது 

மக்களின் பிரச்சிகனககள எப்பபாபதா தீர்ந்திருக்க முடியும்.  

இங்கு தமிழ்க் கட்சி உறுப்பினர் ஒருவரால் குமார் 

தபான்னம்பலம் அவர்களுகடய தகாகல சம்பந்தமாகக் 

குறிப்பிடப்பட்டது. அண்ணன் குமார் தபான்னம்பலம் 

அவர்கள் எனக்கும் நண்பராவார். அன்பு நண்பரான சபகாதரர் 

சித்தார்த்தன் அவர்களும் நானும் அடிக்கடி அவகரச் 

சந்திப்பதுண்டு. அவருகடய அரசியல் கருத்துக்களுக்கும் 

எங்களுகடய அரசியல் கருத்துக்களுக்குமிகடயில் பவறுபாடு 

இருக்கலாம். அது பவறு விடயம்! ஆனால், அவர் 

தகால்லப்பட்டிருக்கின்றார். கடந்த 21 வருடங்களாக அவரது 

கட்சியினர் அவருகடய தகாகல ததாடர்பாக ஒன்றும் 

பபசவில்கல. தங்களுகடய அரசியலுக்கு ஏற்ற வககயில் 

அவர்கள் ககதத்துக் தகாண்டிருக்கின்றார்கள். இங்கிருக்கின்ற 

ஓர் அகமச்சருக்கும் அந்தக் தகாகலக்கும் சம்பந்தம் 

இருப்பதாகத் ததாிவிக்கப்பட்டது. அப்படிதயன்றால், 

நீதிமன்றத்தில் வைக்காடி நிதிகயச் சுருட்டுகின்ற அவருகடய 

கட்சி வக்கீல்கள் ஏன் இந்த வைக்கக இலங்கக நீதிமன்றத்தில் 

முன்தனடுக்கவில்கல என்று நான் பகட்கின்பறன். இறுதியாக, 

இந்தப் பாராளுமன்றத்தில் கடந்த 38 வருடங்களாகக் 

கடகமயாற்றிவருகின்ற அபசாக குமாரசிறி அவர்கள் 

பசகவயிலிருந்து ஓய்வுதபறவிருக்கின்றார். அவரது பசகவ 

கயப் பாராட்டி, அவரது ஓய்வு கால வாழ்க்கக சந்பதாசமாக 

அகமயபவண்டுதமன வாழ்த்தி விகடதபறுகின்பறன். நன்றி. 

வணக்கம். 

 

ගු මූලාසානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නරු සංජීව එදිරිමාන්න මන්ත්රීතුමමා. ඔවතුමමාට ිශනාඩි පහක 

කා යක් තිශවනවා. 

Order, please! ශම් අවස්ථාශද, කවුරුන් ශහෝ නරු 

මන්ත්රීවරයකු මූ ාසනය සාහා නරු වීරන්මන වීරසුංහ 

මන්ත්රීතුමමාශ  නම ශයෝජනා කරන්න. 

 

ගු ප්රසාන්න රණුරංග ෙහතා මසාංචාරක අොතයුරො  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க - சுற்றுலாத்துகற அகமச்சர்) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga - Minister of Tourism) 
මූ ාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමමනි, "නරු වීරන්මන වීරසුංහ 

මන්ත්රීතුමමා ්ීන් මූ ාසනය නත යුතුමය"යි මා ශයෝජනා කරනවා. 
 
 
ප්රශ්නනය විෙසාන ලදින්  සාභා සාම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
 

අනුරුව ගු අජිත් රාජපක්ෂ ෙහතා මූලාසානපයන් ඉවත් 
වූපයන්   ගු වීරකමෙන වීරසිංහ ෙහතා මූලාසානාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு அ ித் ரா பக்ஷ அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்று அகலபவ, மாண்புமிகு வீரசுமன வீரசிங்ஹ 
அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள். 
      Whereupon THE HON. AJITH RAJAPAKSE left the Chair, 
and THE HON. WEERASUMANA WEERASINGHE took the 
Chair. 

589 590 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

[අ.භා. 2.33] 

 
ගු සාංජීව එදිරිොන්න ෙහතා 
(மாண்புமிகு சஞ் ீவ எதிாிமான்ன)  

(The Hon. Sanjeeva Edirimanna) 

මූ ාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමමනි, මට කථා කරන්න අවස්ථාව 

 වා දීම පිළිවාව ඔවතුමමාට ස්තුමතිවන්ත ශවනවා.   

නරු ශ හාන් ශසේමසුංහ රාජය ඇමතිතුමමා කිදවා වාශ , අපට 

ශම් වීඩ පිළිශවළ පිළිවාව කථා කරන්න අවස්ථාවක් තමයි නරු 

රාජිත ශසේනාරත්න මන්ත්රීතුමමා ිශසුන් ශම් හ්ා දී ා තිශවන්ශන්. 

අසමත්භාවයක් ප්රකා  කරමින්, COVID-19 වයසනය 

කළමනාකර ය කිරීම සම්වන්ධශයන් අශප් ආණ්ඩුශද 

සමත්භාවය යටපත් කරන්න ිශපක්ෂය උත්සාහ ්රනවා. හීවීයි,   

කථා කරන අයට එ්ා සා ාව යු් හුද්ා කාවුර ගිනිවත් වුණු 

ශව ාශද ශනව්  25කට, 30කට සහනාධාර ටික දී නන්න වීරි 

වු ා. කෑන් ශ්  සාමසර කන්් නාය ගිය ශව ාශද අවතීන් 

ශව ා හිටපු   මිනින්න්ට පදිංි  ශවන්න තීනක් හ්ා ශ්න්න වීරි 

වු ා. 2017දී  කළුතර දිස්්රික්කය ඇතුමළු තවත් ප්රශද් ව ට 

නංවතුමරක් ඇිශ්  ා, නාය යෑම් සුද්ධ ශව ා  ආප්ාවක්  වු ා.   

ශව ාශද අසර  වුණු මිනින්න්ට සහන ශ්න්න වීරි වුණු අය අ් 

ශමතීනට ඇිශ්  ා ශම් අර්බු්ය පිළිවාව ිශකෘති අ්හසක් මතුම 

කරනවා. ිශපක්ෂශේ මන්ත්රීවරුන්ට මම ආ්රශයන් ශමන්න ශම් 

කාර ය කියනවා. ශම්ක තමයි, ශ ෝක ඉතිහාසශේ මානව 

ශිෂ්ටාචාරය ුදහු  ශ්න වරපතළම අියශයෝනය.  ංකාශද කිසුම 

ආණ්ඩුවක් රශේ වර්න කිශ ෝමීටර් 65,610ටම ව පාන  ් 

ප්ර ්නයකට ුදහු  දී ා නීහී.  

ිශශද් නත ශ්රී  ාංකිකයා ්ක්වාම අ්ාළ ප්ර ්නයක් තමයි අපි 

ශම් කළමනාකර ය කරමින් ඉන්ශන්. ශ ෝකශේ කිසුම රටක 

ආණ්ඩුවකට ුදහු  ශ්න්න සුුව ශනොවුණු තව අතිශර්ක 

අියශයෝනයකටත් ුදහු  ශ්න්න අපට සුුව වී තිශවනවා.  ක තමයි, 

ිශපක්ෂශේ ශම්  ේජාසහනත, වනකීම් ිශරහිත හීසුරීම. ිශපක්ෂයට 

තිශවන්ශන් සමාජය පිළිවා ිශශරෝධයක්ස සමාජ තවරයක්. ආණ්ඩු 

තවරයට ුදහු  ශ්න්න අපි  ෑස්තියි. හීවීයි, 

තුදන්නාන්ශසේ ාශ  සමාජ තවරයට උත්තරයක් අපි  ළඟ නීහී. 

ජනාධිපතිවර ශේදී ්හඅට ක්ෂයකින් කුජීත ශ ස පීරදි ා, මහ 

මීතිවර ශේදී පාර්ලිශම්න්තුම මන්ත්රී ආසන න න 56 ්ක්වා අඩු 

වීම නිසා මතුම වුණු   සමාජ තවරය තුදන්නාන්ශසේ ා COVID-

19 වයසනය මීද්ශ්න් ුද්ා හරින්න උත්සාහ කළා. COVID-19 
වයසනය මීද්ශද්  ංකාශද සමස්ත ශසෞඛ්ය පද්ධතිය බිා වීශටන 

තුමරු තුදන්නාන්ශසේ ා ව ාශනන හිටියා.  ංකාශද ශරෝගින් සාහා 

වන ඇාන් ධාරිතාව - bed capacity - පිළිවාව ප්ර ්නයක් එනතුමරු 

තුදන්නාන්ශසේ ා ව ාශනන හිටියා. ආසාදිතයන්ශනන් සුයයට 

90ක් ිශතර මීරි ා ඇ් වීශටන තුමරු තුදන්නාන්ශසේ ා ව ාශනන 

හිටියා.  මිනිස්න් මහ පාශර් වීටි ා මීශරන තුමරු තුදන්නාන්ශසේ ා 

ව ාශනන හිටියා. අපි ශම් රශේ මිනිස් ජීිශත රැක නීමේම 

ශවුවශවන්, ආසාදිතයන්ට ප්රතිකාර කිරීම ශවුවශවන් ශරෝහ්  

71ක් ශවන් කළා.   සාහා ඇාන් 11,880ක් ශවන් කළා. ිශුවලිය, 

ජ ය, ුවරකථන, අන්තර්ජා  පහන්කම් ිශතරක් ශනොශවයි, රශේ 

කීළි  කසළ කළමනාකර ය පවා අපි අකුරටම සුුව කළා. හීවීයි, 

ආණ්ඩුව ශවුවශවන් මම තුදන්නාන්ශසේ ාශනන් එක් ශ්යකට 

සමාව ඉ්  නවා. තුදන්නාන්ශසේ ා ව ාශපොශරොත්තුම වුණු   

කා කණ්ණි සන්ශතෝෂය  වා ශ්න්න ආණ්ඩුශද අපට වීරි වු ා. 

 ක තමයි තුදන්නාන්ශසේ ාශනන් සමාව ඉ්  න්න තිශවන එකම 

කාර ය.  

අ් උ්ෑසන වනිශට සමස්ත ශකොිශඩ් ආසාදිතයන් සංඛ්යාව 

46,780යි, මූ ාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමමනි. අ් උශද් වනිශට 

39,661 ශ්ශනකු න්වපත් ශව ා ශන්ර ගියා. තුදන්නාන්ශසේ ාශ  

කිසුම කක කශයකු ශම් data නීන කථා කශළේ නීහී. 

තුදන්නාන්ශසේ ාශ  Facebook account එකක ශම් data වාර්තා 

වුශණ් නීහී. තුදන්නාන්ශසේ ා කිසු ශකශනකුට හෘ්ය සාක් කයක් 

තිබුශණ් නීහී, ශම් පිළිවාව පණිවුඩයක් සමාජනත කරන්න. රශේ 

ශකොිශඩ් මර  සංඛ්යාව සුයයට 0.46ක් වීනි අවම තීනක රාවා 

නන්න අපට හීකියාව  ීබු ා. ්ීන් සංචාරක කර්මාන්තය 

නඟාසුුවන්න අපි ්රන්නා වූ උත්සාහයට ශම් අය පහර නසමින් 

ඉන්නවා.  

මූ ාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමමනි, ශම්ක ආර්ක ක අර්බු්යක්. 

මර ය වයිරසයක් ිශධියට ආවාත් එකයි, වඩගින්න ිශධියට 

ආවාත් එකයි. මර ය මර යමයි. ශම් රශේ තිස් ක්ෂයක 

ජනතාව  ජීවත් වුශණ් සංචාරක කර්මාන්තශයන්. IMF එක කිදවා, 

ආසුයාුව ක ාපය පන්ගිය හතළිස් අවුරුද්් තුමළ ්රිද්රතාව තුමරන් 

කිරීම සම්වන්ධශයන් අත් කර නත් ප්රනතිය COVID-19 සීඩ 

පහරට හන්වන්න ඉඩ තිශවනවා කිය ා. ශ ෝක ආර්ක ක ව වතුමන් 

කිදවා,  ශම් සම්වන්ධශයන් ඇතිවන ආර්ක ක හානිය ජර්මනිශේ 

සහ ප්රං ශේ සමස්ත ්ළ ජාතික නිෂ්පාදිතය තරම් ්ීවීන්ත එකක්  

කිය ා. ුදළු ශ ෝකයම කිදවා,  සුයයට 4.4ක ආර්ක ක අවපාතයක් 

අශප්ක්ෂා කරන්න ශවනවා  කිය ා. අපි සංචාරක කර්මාන්තය 

නීවත ආරම්භ කිරීම - restart -  සාහා වන වීඩ පිළිශවළක් 

ආරම්භ කළා. නරු මන්ත්රීවරුනි, ශම්කට කියන්ශන් නියුද 

වයාපෘතියක් - pilot project - කිය ායි. Google එක search 

කර ා ව න්න, "pilot project" යන්න පිළිවාව තිශවන අර්ථ 

කථනය - definition - ශමොකක්් කිය ා.   අර්ථ කථනශේ සුංහ  

අ්හස, කිසුයම් වයාපෘති සංක් පයක් ක්රියාත්මක කිරීම සාහා වන 

 කයතාව ප්රතයක්ෂ කර නීමේම සාහා වන වයාපෘතිය යන්නයි. 

නියුද වයාපෘති කිය ා ශ්යක් ශ ෝකශේ ක්රියාත්මක වන්ශන්   

සාහායි. 

 
ගු මූලාසානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නරු මන්ත්රීතුමමනි, කා ය පිළිවාව වරපතළ ප්ර ්නයක් 

තිශවනවා. ඔවතුමමාට ශවන් වූ කා ය අවසාන නිසා ඔවතුමමාශ  

කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගු සාංජීව එදිරිොන්න ෙහතා 
(மாண்புமிகு சஞ் ீவ எதிாிமான்ன)  

(The Hon. Sanjeeva Edirimanna) 

මූ ාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමමනි, මම කථාව අවසන් කරනවා. 

ශම් අවස්ථාශදදී අවසාන ව ශයුවත් ිශපක්ෂයට මම 

කියන්ශන් ශමයයි. මීට ශපරත් ශම් ආ්රණීය ඉ් ලීම මම කළා. 

එ්ා එ් ටීටීේ ත්රස්තවා්ශයන් ශම් රට ශේරා නන්න අපි ගිය 

නමශන්   පූජාවට, එශහම නීත්නම්   ම්  වේටියට අත තවන්න 

වීරි වූ තුදන්නාන්ශසේ ාශ  අත්ව ට  ීබුණු අවස්ථාවක් තමයි 

ශම්. තුදන්නාන්ශසේ ා ශම් වීඩ පිළිශවළට හ්වතින් උ්ද 

කරන්නස ආශීර්වා් කරන්න.   සාහා වන ඉ් ලීමයි මම අවසාන              

ව ශයන් තුදන්නාන්ශසේ ාශනන් කරන්ශන්. මූ ාසනාරූඪ නරු 

මන්ත්රීතුමමනි, ශම් කා ය  වා දීම පිළිවාව ඔවතුමමාට ශවොශහොම 

ස්තුමතියි. 

 
 

ගු මූලාසානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නරු සරත් ශැොන්ශසේකා මීතිතුමමා. ඔවතුමමාට ිශනාඩි 15ක 

කා යක් තිශවනවා. 
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ෆීල්ඩ් ොර්ෂල් ගු සාරත් පෆොන්පසානකා ෙහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் தபான்பசகா) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 

ුද න්ශන් නරු මන්ත්රීතුමමනි, අවස්ථාව  වා දීම පිළිවාව 

ඔවතුමමාට ශවොශහොම ස්තුමතියි.  

අ් අපි කථා කරන්ශන් රශේ වර්තමාන තත්ත්වය නීනයි. 

වර්තමාන තත්ත්වය සම්වන්ධශයන් කථා කරන ශකොට ශකොිශඩ් 

ප්ර ්නය හරහා ඇති වී තිශවන තත්ත්වය ඉතා වී්නත් කාර ාවක් 

හීටියට මම ්කිනවා. රජය කීප වතාවක්ම ප්රකා  කළා, ශම් 

සම්වන්ධශයන් ජනතාව අව ය පියවර නන්නවා මදි, ජනතාවශ  

ප්රමා් ශ්ෝෂත් ශම් ශරෝනය පීතිශරන්න ව පානවා කිය ා.   

මතය මාත් යම් කිසු ුවරකට අුවමත කරනවා. ශසෞඛ්ය 

අමාතයාං ශේ ශ් කම්තුමමා මශ  මිත්රයා. මශ  හිතවතා. එතුමමාට 

මම ඉා ා හිට ා කථා කරනවා, මශ  ශසෞඛ්ය නීටලු නීන 

උප ශ්ස් නන්න. මම එතුමමා සමඟ ශද් පා නය කථා කරන්ශන් 

නීහී. නුදත්, එතුමමාශනන් මම ශකොශරෝනා නීන හීම ්ාම 

අහනවා. එතුමමාත් ඔය මතය කිදවා, ජනතාව පරිසස්ම් වනවා මදි 

කිය ා. මාත්  ක අුවමත කරන අතරම මා හිතනවා, අපි  කට 

ිශක් පයකුත් ශසොයා නන්න ඕනෑ කිය ා. හීවීයි අපට ශසොයා 

ව න්න වනවා, ජනතාව ුද දී වාශ  ්ීන් පරිස්සම් ශනොශවන්ශන් 

ඇයි කිය ා. මූ ාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමමනි, ජනතාවටත් ප්ර ්න 

තිශවනවා. ජනතාව කීමීත්ශතන් ශකොිශඩ් වවා නන්න ්ඟ නවා 

ශනොශවයි. එශහම නීත්නම් ශකොිශඩ් පතුමරුවන්න ජනතාව එකතුම 

ශව ා ිශරුද්ධ පක්ෂයට උ්ද කරනවා ශනොශවයි. ජනතාවට ප්ර ්න 

තිශවනවා.  

ශම් සභා නර්භශේ ආණ්ඩු පාර් ්වශේ ඉදිරි ශපශළේ සුටින්ශන් 

නම්පහ දිස්්රික්කශේ ප්රව ශයෝ. මම කීමීතියි,   අය ඉදිරිශේ 

කථා කරන්න  ීබීම නීන. නරු ප්රසන්න ර තුමංන ඇමතිතුමමනි, 

ජනතාවට තිශවන නීටලුව ශමයයි. කෑම බීම ශනන  ම, රැකියාවට 

යන එන එක,   ශනෝ  න් ශ  වයාපාර කර නන්න එක 

අනිවාර්යශයන්ම ජනතාවට කරන්න ශවනවා. එතශකොට  වා 

කරන්න ජනතාවට තීනින් තීනට නමන් කරන්න ශවනවා. 

හීංගි ා, ශනව් ව ට ශව ා ඉන්න වීහී.  ක නිසා ශම්කට 

පිළියමක් ශහොයන එක රජශේ වනකීමක් කිය ා මම හිතනවා. 

රජයට සුද්ධ වනවා, අනිවාර්යශයන්ම ශම්කට යම් කිසු පිළියමක් 

ශසොයා නන්න. මම ්කින ිශධියට ශම්ක ඉතා වයාූල  තත්ත්වයක්. 

ශම් ප්ර ්නශේ පවතින වීරෑරුම් තීන් හඳනා ශනන 

අනිවාර්යශයන්ම එම ස්ථාන lock down කරන්න ශවනවා. 

එතශකොට කෑම බීම ප්ර ්නයක්, වෘත්තීය ප්ර ්නයක් එනවා නම්, 

එතීනදි රජයට මීදිහත් වන්න සුුවවනවා. එශහම වු ාම සීමිත 

ප්රශද් යකයි ශම් ශරෝනය පීතිරී තිශවන්ශන්, ශමතීනින් තමයි 

වශේට යන්ශන් කිය ා   තීන් ශසොයා ශනන  වා අපට පා නය 

කර නන්න පුළුවන් ශවයි කිය ා මම ිශ ්වාස කරනවා. අපි එශහම 

ශනොකශළොත් ශම්ක ස්ාකාලික ප්ර ්නයක් ශව ා තිශයයි.   

වාශ ම අපට හීම ්ාමත් ශම්කත් එක්ක ජීවත් වන්නත් සුද්ධ 

ශවයි. අපට රටක් හීටියට   වීශඩ් කරන්න වීහී.  

උ්යංන වීරතුමංන මීතිතුමමාශ  වයාපෘතිය නීනත් හුඟක් 

ශ්ශනක් කථා කළා. සංචාරක ඇමතිතුමමාත් ශමතීන හිටියා. මම 

අන්තිමට කථා කරපු ්වශසේත් කිදවා, සංචාරක වයාපාරය 

අනිවාර්යශයන්ම ප  නන්වන්න ඕනෑ කිය ා.  ක කළ යුතුමයි 

කියන මතය නීන අපට ිශවා්යක් නීහී. නුදත් ශම් වයාපෘතිය 

හරහා ශම් වන ිශට යම් කිසු ප්ර න් ඇති ශව ා තිශවනවා.  ක 

අපට පිළිනන්න ශවනවා. සද්භාවශයන්   දිහා ව  ා  ක ිශසාා 

නන්න ශවනවා.   වයාපෘතිශේ අඩු පාඩු තිශවනවා. PCR tests 

කිරීශම් ප්ර ්න වනයක් තිබි ා තිශවනවා.   එන සංචාරකයන්ශ  

නිශරෝධායන කටයුතුමව  අඩු පාඩු තිබි ා තිශවනවා.  ක අපි 

පිළිනන්න ඕනෑ.  වා හ්ාශනන ශම් කටයුතුම කළ යුතුමයි. අපි 

්ීක්කා, යා  අහිංසක රියුවරන්ට වුණු ශද්. රියුවරන් නීතුමව 

සංචාරකයන්ට රට වශේ යන්න වීහී. නුදත්  ශකන් අ්හස් 

කරන්ශන් නීහී, රියුවරන් බි්  ට ශ්න්න පුළුවන් කිය ා.   

වාශ ම රියුවරන්ට ව  කරන්නත් වීහී, ශනව් වලින් ඈත් ශව ා 

ඉාශනන ශම් මරණීය තර්ජනයට ුදහු  ශ්න්න කිය ා. ශම්වාට 

ශමොනවා් නන්න පුළුවන් පියවර කිය ා අපට තීර ය කරන්න 

වීහී.   නිසා තුදන්නාන්ශසේ ා අනිවාර්යශයන්ම යම් කිසු 

තීර යක් නන්න ශවනවා.  වා වී්නත් තීර .  වා අුවව තමයි 

වයාපෘතිය ඉස්සරහට ශනන යන්න සුුව වන්ශන්.  

2020 ශනොවීම්වර් 13වන ්ා මම ශම් සභාශද ප්රථම වතාවට 

coronavirus vaccine එක නීන කථා කළා. එශතක් coronavirus 

vaccine එක නීන කාටවත් ඔළුවට ඇිශ්  ා තිබුශණ් නීහී. ේට 

සති ශ්කකට ිශතර පස්ශසේ මම ්ීක්කා, අශප් වාන්ශද්ව 

නානායක්කාර ඇමතිතුමමා  කට ිශරුද්ධව ිශ ා  හඬක් නීඟුව 

වව. එතුමමාශ  වයසට අුවව මම  ක සාධාර යි කිය ා 

පිළිනන්නවා. මාත්   වයසට ළං ශවනවා. හීවීයි, තව ක්  

තිශවනවා. මම හිතන්ශන් එතුමමා vaccine එකට භයයි.    නිසා 

එතුමමා ටිකක් කෑ නීහුවා. හීවීයි, අශප් නාම්  රාජපක්ෂ 

ඇමතිතුමමා ශමතරම් තරු  ජවසම්පන්න ඇමතිවරශයක් ශව ාත් 

එතුමමා කිදවා, "අපට අශප් රශේ මිනිස්න් guinea pigs ා කරන්න 

වීහී. තවම ශම්වා තිශවන්ශන් trial එශක්" කිය ා. ශම්වා trial 

කිය ා කිදවාට ශ ෝකශේ රටව    vaccine එක නන්නවා.  

ජනවාරි 20වීනි ්ාට ශජෝ වයිඩ්න් ඇශමරිකාශද ජනාධිපති 

ශවනවා. එතුමමා මටත් වඩා වයසයි. අවුරුුව 74ක්් ශකොශහේශ්ෝ 

ශවනවා.   වු ාට ඉස්ශස්  ාම ගිහි්  ා vaccine එක නහ 

නත්තා. ්ීන් ශම් නීන guinea pig කථාවක් නීහී. Trial ඉවරයි. 

අවුරුුව පහක් යනවාලු හරියට trial කරන්න. නුදත් ශ ෝකශේ 

emergency රමශද්යක් අුවව ශම් කටයුත්ත කරශනන යනවා.    

නිසා අපටත්  කරන්න ශවනවා. ්ීනටම ඔප්පු ශව ා තිශවනවා, 

ඇත්තම කියනවා නම් අපි ප්රමා්යි කිය ා. තුදන්නාන්ශසේ ාට 

 කට යම් යම් ශහේතුම සාධක ඇති. අපි ්න්නවා, ුද්්  ප්ර ්නයක් 

තිශවනවා කිය ා.  ක එක ප්ර ්නයක්.   අතශර් තුදන්නාන්ශසේ ා 

අනිවාර්යශයන්ම අව ය පියවර නන්න. ශම් ප්ර ්නය මාර්තුම 

මාසශේ පටන් අරශනන ඔඩු ුවව ා, ුවව ා, ුවව ා ඉවර ශව ා  ශම් 

අවුරුද්් අවසාන ශවන ක්  ශම් vaccine එක නහ නහා ඉන්න 

ගිශයොත් ශම් රශේ ආර්ක කය කඩා ශනන වීශටනවා.  ක අමතක 

කරන්න එපා. අන්තිමට   ප්ර ්නව ට ුදහු  ශ්න්න ශවන්ශන්ත් 

තුදන්නාන්ශසේ ාටමයි.  

මම ්ීක්කා, අශප් මහජන ආරක්ෂක ඇමතිතුමමා ශම් ්වස්ව  

ආරක්ෂාව නීන කථා කරනවා. මම   නීනත් වචනයක් කථා 

කරන්න ඕනෑ. ශමොක්, අනිවාර්යශයන්ම රශේ ආරක්ෂාව නීන 

කථා කළ යුතුමයි. වර්තමාන රශේ තත්ත්වය නීන කථා කරන 

ශකොට එතුමමා පන්ගිය ්වසව්  යම් යම් ප්රකා  නිකුත් කර ා 

තිබු ා.   ප්රකා  ඇහුවාම අපටත් අුදතුම හයියක් ඇඟට එනවා. 

නුදත්   ප්රකා  ශකොතරම් යථාර්ථවාදී්, ප්රාශයෝගික් කියන එක 

නීන අපට ප්ර ්න ඇති ශවනවා. තුදන්නාන්ශසේ ා ්කින්න ඇති, 

ජනාධිපතිවර ශේ ඉා ා මහ මීතිවර ය වන ශකොට 

හාුදුවරුනමක් ශවඩි තිය ා ඝාතනය කළා. මහ මීතිවර ශයන් 

පස්ශසේ ශම් ශවන ශකොට ස්වාමීන් වහන්ශසේ ා තුමන් නමක් 

ඝාතනය ශව ා තිශවනවා. එක පීත්තකින් අපි පාතා ය මර්්නය 

කරනවා, ජනතාව ආරක්ෂා කරනවා කියනවා. අශනක් පීත්ශතන් 

අපි ්කිනවා, පිළිසර ක් නීති අහිංසක මිනින්න්ට ආරක්ෂාවක් 

නීහී කිය ා. ශම්වා ක්රියාත්මක කරන පිරිසක් ඉන්නවා. එශහම 

නම් අපට අශප් කකු්  වන වනා හාන්සු පුුව  ඉන්න වීහී, 

"්ීන් අපි වීඩ කර ා ඉවරයි" කිය ා. ජනතාවට ශවොරු 
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

ශපොශරොන්ුව දී ා, ජනතාවට අනව ය වපසරියක් මව ා ශපන්ව ා 

වීඩක් නීහී, "ආරක්ෂාව තිශවනවා, සුය්   සම්පූර් යි" කිය ා. 

  වාශ ම මම ්ීක්කා එතුමමා නීවත කිය ා තිශවනවා, 

"ත්රස්තවා්ය මඩින්න, අන්තවා්ය මඩින්න රුසුයාශවන් සහාය 

නන්නවා" කිය ා. මම හිතන ිශධියට අපි  සටන් කර ා යුද්ධය 

හමාර කරපු ආකාරයට   රටව්  අශපන් උපශ්ස් නන්න තිබු ා. 

අපි අලුත් සටන් රම, අලුත් සංක් ප අුවව ගිහි්  ා තමයි  වා 

කශළේ. ශම් වාශ  න්ළු ප්ර ්නයක් තිශවන ශව ාශද අපි හිතනවා 

නම්, අපට ශම්ක කරනන්න වීහී. ත්රස්තවා්ය මඩින්න, 

අන්තවා්ය මඩින්න අපි රුසුයාශවන් උ්වු නන්න ඕනෑ කිය ා,   

කියන්ශන්, අපි නීන ිශ ්වාසයක් නීතුමවයි වීඩ කරන්ශන්. එශහම 

හරි යන්ශන් නීහී, නරු ඇමතිතුමමනි. අනිවාර්යශයන්ම ආත්ම 

 ක්තියක් ඇතුමව, ආත්ම ිශ ව්ාසය ඇතුමව වීඩ කශළොත් පම යි 

අපට ශම්වා ජයග්රහ ය කරන්න පුළුවන්.  

ේළඟට, රශේ ්ීශවන ප්ර ්නයක් පිළිවාව මතක් කරන්න ඕනෑ. 

  පරිසරය පිළිවා ප්ර ්නයයි. තුදන්නාන්ශසේ ාත් ශපොශරොන්ුව 

වු ා. අපිත් හීම ්ාම  වා  නීන ක් පනා කරනවා. පරිසරය සහ 

සංස්කෘතික වටිනාකමක් ඇති ශද්ව්  ආරක්ෂා කරනන්න ඕනෑ. 

අනිවාර්යශයන් අපි  වා කරන්න ඕනෑ.  වා කරන්න වීරි නම් 

ආණ්ඩුවක් තිබි ා වීඩකුත් නීහී, ිශපක්ෂයක් තිබි ා වීඩකුත් 

නීහී. අපි ්ීක්කා, පන්ගිය ්වස්ව  බුවශනකවා රාජ සභා 

මණ්ඩපයට කරපු ශද්.   සම්වන්ධශයන් කියනවා අපට ඇහු ා, 

 ක කරපු එක්ශකනාශ  ඇශේ මයි්  නහකටවත් අත තියන්න 

ශ්න්ශන් නීහීයි කිය ා. එශහම භක්තිශයන් ව ානන්න එක 

ශහොායි. හීවීයි, ප්ර ්නය තිශවන්ශන් ශම්කයි. අපි ආ්රශයන් 

ව ානන්න න්නඛ්යන් අශප් ශනව් ව  ඉන්නවා. න්නඛ්යාට පිස්න් 

හීුවශ ොත් ශමොක් කරන්ශන්? මයි්  නහකටවත් අත තියන්ශන් 

නීද්්?  

පන්ගිය ්වස්ව  අපි ්ීක්කා, රජ පිහි්   උ්යානය නීවතත් 

ිශනා  කරනවා.   නස් කපා ්මා තිශවන හීටි ්ීක්කාම 

තුදන්නාන්ශසේ ාශ  ඇඟට අමාරුවක් ්ීශනන්ශන් නීද්්? වට 

ප්රමා ය අඩි 15ක් ිශතර තිශවන ශකොස් නස් කපනවා ්ීක්කාම 

ඇඟට අමාරුවක් ්ීශනන්ශන් නීද්්?  වා අශප් අනානත 

පරම්පරාව ශවුවශවන් අශප් ුදතුමන් මිත්තන් වවා තිශවනවා. 

කවුරුන් ශහෝ හිතූ මතයට  වා කපනවා නම්, එවීනි පිස්න් 

මානසුකත්වයකින් වීඩ කරනවා නම්, කවුරුන් ශහෝ ඔවුන් 

පා නය කරන්න ඕනෑ. එශහම පා නය ශනොකශළොත්   ක්රියා  

කව්ා්, ශකොශහේදී් ඉවර ශවන්ශන්? සමහර අයට ව ය  ීබු ාම 

ව ශයන් පිස්න් හීදි ා එවීනි කටයුතුම කරනවා. අන්තිශම්දී රට 

රමාුවූල ව ිශනා යට යනවා. 

ේළඟට මා කථා කරන්න ඕනෑ, ඉතා වී්නත් මාතෘකාවක් වන 

වරාය නීන. වරාය හා නාිශක ඇමතිතුමමා ශම් සභාශද නීති එක 

නීන මා කනනාු ශවනවා. මා කාටවත් පහර ශ්න්ශන් නීහී. 

නුදත් ්වස් ශ්කකට ඉස්ශස්  ා වරාශේ ඉංජිශන්රුවරු සහ 

වරාශේ ශසේවය කරන පිරිසක් ඇිශ්  ා වරාය ිශෂයය නීන පීය 

එකහමාරකට වීඩි කා යක් මා සමඟ කථා කළා.   කථා 

අහශනන සුටියාම, ශම් ඇතිශව ා තිශවන තත්ත්වය නීන අපිත් 

ිශ ා  කම්පනයකට පත්ශවනවා.   ශනෝ ශ ෝ කථා කරන එක 

අහශනන ඉා ා මා ශපොඩි සටහනක් සකස් කර නත්තා. පන් ශපශළේ 

ඉන්න නරු මන්ත්රීවරුන් ළංශව ා ශහෝ ශම් සටහන ශපොඩ්ඩක් 

ව ානන්න. වරාය නීන ඉතා වී්නත් කරුණු ශමහි තිශවනවා. 

වරාය නීන අපි කථා කළාට කවුරුත් ශම් නීන ්න්ශන් නීහී. 

ඇත්තටම කවුරුවත් වරායට ගිහි්  ාවත් නීහී ශන්. මමත් 

ගිහි්  ා නීහී. ශහලිශකොප්ටර්වලින් යනශකොට නම් ්ීක ා 

තිබු ා.   වු ාට ශම් නීන ශත්රි ා තිබුශණ් නීහී. මූ ාසනාරූඪ 

නරු මන්ත්රීතුමමනි, ශම් වරාශේ ්කුණු පීත්ත, ශනොඩබිම පීත්ත 

තිශවනවා. ශනොඩබිම පීත්ශත් පර  වරාශේ ජීටි ශ්කක් 

තිශවනවා. එකක්, Jaya Container Terminal  එක. අනික් එක 

Unity Container Terminal එක.   ශ්ක ශමහි සාහන් ශවනවා. 

 වා ුදහු  ්මා තිශවන්ශන් වටහිරට. ඉදිරිශයන් ුදහු් තිශවනවා. 

අනික් පීත්තට   කියන්ශන් නී ශඟනහිරට ුදහු  ්මා South 

Asia Gateway Terminals - SAGT එක තිශවනවා. එකක් පර  

terminal එකක්. ේළඟට, අපි අලුතින් ්කුණු වරාය - South Port - 

හීුවවා. ශමහි පහළ තිශවනවා, CICT එක, චීන ජාතිකයන් භාිශත 

කරන ශකොටස. එහි ්කුශණ් වටහිරට ුදහු  ්මා තිශවනවා, අශප් 

කථාවට භාජන වී තිශවන East Container Terminal එක.  

ශවන පාර්ලිශම්න්තුමව  නම් ශම්වා ශපන්වන්න charts එශහම 

්ාන්න තීන් තිශවනවා. අපට  වා නීති හින්්යි ශම් ිශධියට මම 

ශපන්වන්න උත්සාහ කරන්ශන්. ශම්ක තමයි East Container 

Terminal එක. එය Colombo South Harbour එශක් ්කුණු 

පීත්ශත් තිශවන්ශන්, වටහිරට ුදහු  ්ා ා.  කයි එතීන ශම් 

ප්ර ්නය ඇතිශව ා තිශවන්ශන්. වම් පීත්ශත් තවම Terminal 

එකක් නීහී. නුදත් වම් පීත්ශත් කිශ ෝමීටර් 06ක් දින 

breakwater එකක් තිශවනවා. ශමතීන තමයි ප්ර ්නය 

තිශවන්ශන්, නරු මන්ත්රීතුමමා. ශම්  නීන  කථා කළාම,   

ශනෝ  න් ්ීනට තිශවන තත්ත්වය කිදවා. ශම් ශවනශකොටත් 

East Container Terminal එක දියුණු කරන්න ශඩො ර් මිලියන 

230ක් ිශය්ම් කර ා තිශවනවා.   සාහා වරාශේ ස් ලි සහ Bank 

of Ceylon එශකන් ශඩො ර් මිලියන 80ක් අරශනන තිශවනවා.   

 

ගු මවවදය  උපුල් ගලප්පත්ති ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) உபுல் கலப்பத்தி)  

(The Hon. (Dr.) Upul Galappaththi)  

නරු සරත් ශැොන්ශසේකා මන්ත්රීතුමමා,- 

 

ෆීල්ඩ් ොර්ෂල් ගු සාරත් පෆොන්පසානකා ෙහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் தபான்பசகா) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 

ඇයි, ඔවතුමමා පන්තියක් පවත්වන්න ්? 

 

ගු මවවදය  උපුල් ගලප්පත්ති ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) உபுல் கலப்பத்தி)  

(The Hon. (Dr.) Upul Galappaththi)  

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගු මූලාසානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නරු මන්ත්රීතුමමා අපට තිශවන කා ය ඉතා සීමිතයි. 

ඔවතුමමාශ  point of Order එක ශමොකක්් කිය ා ඉක්මනට 

කියන්න. 

 

ගු මවවදය  උපුල් ගලප්පත්ති ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) உபுல் கலப்பத்தி)  

(The Hon. (Dr.) Upul Galappaththi)  

මූ ාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමමනි, නරු සරත් ශැොන්ශසේකා 

මන්ත්රීතුමමා වීරදි ්ත්තයක් කිදශද. ්ීනට ිශය්ම් කරන  ් න න 

ශඩො ර් මිලියන 120යි. 

 

ෆීල්ඩ් ොර්ෂල් ගු සාරත් පෆොන්පසානකා ෙහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் தபான்பசகா) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 

නරු මන්ත්රීතුමමනි, මම කිය ා ඉවර ශවනකම් අහශනන ඉන්න. 

ශම් ිශස්තර මට ුවන්ශන් මා ුද  නීශහන්න ආපු ඉංජිශන්රු 

මහත්වරුස ශ්ොස්තර මහත්වරු ශනොශවයි. මම කියන ශද් වීරදියි 

595 596 

[නරු ෆී් ඩ් මාර්ෂ්  නරු සරත් ශැොන්ශසේකා  මහතා] 
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නම් ඔවතුමමන් ා  වා නිවීරදි කරන්න. මම ්න්නා ශතොරතුමරු මම 

කියන්ශන්.   ඉංජිශන්රු මහත්වරු කියපු ිශධියට වීංකුශවන් 

නත්ත  ය ුද්  වන ශඩො ර් මිලියන 80ත් ඇතුමළුව, -ඔවතුමමා   

වීංකු  ය ුද්  නීතිව ් ්න්ශන් නීහී කියන්ශන්- 

සම්පූර් ශයන් ්ීනට ිශය්ම් කර ා තිශවන්ශන් ශඩො ර් මිලියන 

230ක්. වරාශේ ුද්්  ශඩො ර් මිලියන 65ක් ්ීනටමත් ශවන් 

කර ා තිශවනවා cranes හතරක් නන්න. ඉතිරි අව යතා  නීන 

 ශනෝ  න් කියන්ශන් නී ශඟනහිර ජීටිය හ් ා සම්පූර්  

කරන්න ශඩො ර් මිලියන 450ක් අව යයි කිය ා.  

 

ගු මූලාසානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නරු මන්ත්රීතුමමනි, ඔවතුමමාට තවත් ිශනාඩි ශ්කක කා යක් 

තිශවනවා. 

 

ෆීල්ඩ් ොර්ෂල් ගු සාරත් පෆොන්පසානකා ෙහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் தபான்பசகா) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 

මට ිශනාඩි කීයක්් ශ්න්ශන්? 

 

ගු මූලාසානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔවතුමමාට ශවන් ශව ා තිශවන සම්පූර්  කා ය ිශනාඩි 15යි. 

ඉතිරිව තිශවන්ශන් තවත් ිශනාඩි ශ්කක කා යක් පම යි. 

 

ෆීල්ඩ් ොර්ෂල් ගු සාරත් පෆොන්පසානකා ෙහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் தபான்பசகா) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 

එශහම නම් මම ශම්ක කියවාශනන යන්නම්. කරු ාකර ා 

තුදන්නාන්ශසේ ා තරහ ශවන්න එපා.  

ඉතිරි අව යතාව ශඩො ර් මිලින 450යි. අතීතශේදී අප ිශසුන්ම 

වරාය ශනොඩ නඟා නත්තා. Jaya Container Terminal එක සෑදීමට 

සහ Unity Container Terminal එක සෑදීමට වීය ශව ා 

තිශවනවා, ශඩො ර් මිලියන 2,000ක්.  වා 1983, 1995 කා ශේ 

හීුවශද, JICA  ය ුද් කින්. ්ීනටමත් එය ශනවන්ශන් වරාය 

පම යි. රජශයන් කීයක්වත් ශනවන්ශන් නීහී.  ,  පර  වරාශේ 

්කුණු පීත්ශත් තිශවන Terminal එක. එහි නීඹුර තිශවන්ශන් 

මීටර් 14ක් පම යි.  

නී ශඟනහිර ජීටියට පිට දී ා තිශවනවා, -   කියන්ශන් පර  

වරායට ුදහු දී ා තිශවන අශනක් ජීටිය, පර  වරාශේ වටහිර 

පීත්ශත් තිශවන ජීටිය - South Asia Gateway Terminals. එහි 

නීඹුර මීටර් 15යි.  ක තව දියුණු කරන්න ඕනෑ.   ජීටිය චන්ද්රිකා 

වණ්ඩාරනායක මීතිනිය ශජෝන් කී් ස් සමානමට නිකම්ම නිකම් 

ුවන්නා කිය ා තමයි කේටිය කියන්ශන්. [වාධා කිරීම්]-

කරු ාකර ා මට කථාව ඉවර කරන්න ශ්න්න. ශමම ජීටිය 

අපට නීවත  ීශවන්ශන් තව අවුරුුව 9කින්.   නිසා   ජීටිය 

නන්න අපට තව අවුරුුව 9ක් ව ාශනන ඉන්න ශවනවා. 

 Jaya Container Terminal එකටත්, South Asia Gateway 

Terminals එකටත් එන එක නීවකට කන්ශේනර් 4,000ක, 

5,000ක ප්රමා යක් ශ න්න පුළුවන්.  ක තමයි එක නීවක 

ශ න්න පුළුවන් උපරිම කන්ශේනර් ප්රමා ය. East Container 

Terminal එක හීුවවාම  කට එන එක නීවකින් කන්ශේනර් 

24,000ක් ශ න්න පුළුවන්. එතශකොට   ශවනස 

තුදන්නාන්ශසේ ාට ශත්ශරන්න ඕනෑ. East Container Terminal 

එකට ශ න්න පුළුවන් කන්ශේනර් 24,000ක් තිශවන නීවක්.  

ගු මූලාසානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නරු මන්ත්රීතුමමාට නියමිත කා ය ්ීන් අවසානයි. කථාව 

අවසන් කරන්න. 
 

ෆීල්ඩ් ොර්ෂල් ගු සාරත් පෆොන්පසානකා ෙහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் தபான்பசகா) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 

මට තව ිශනාඩියක කා යක් ශ්න්න, මූ ාසනාරූඪ නරු 

මන්ත්රීතුමමනි.  

්ීනට East Container Terminal එශක්, Jaya Container 

Terminal එකට order කරපු cranes තුමනක් සහ Unity Container 

Terminal එශකන් වශ න් නත්ත cranes10ක් වීඩ කරනවා. Jaya 

Container Terminal එශකන් තුමනයි, Unity Container Terminal 

එශකන් නත්ත ්හයකුයි වශ න් වීඩ කරනවා. East Container 

Terminal එකට cranes හ්න්න නම් order එක ශ්න්න ඕනෑ මාස 

14කට ඉස්ශස්  ා. East Container Terminal එකට ්ීනටමත් 

නීද එක පිට එක එනවා.  වා නන්න අප ට ශව ාව නීති 

ප්ර ්නයක් තිශවනවා, ජීටිය තවම ශකොට හින්්ා.  

ගිය වසශර් tax ශනදවාට පන්ව වරාශේ  ාභය ශඩො ර් මිලියන 

60යි. East Container Terminal එශක් වර්තමාන  ාභය 

වර්ෂයකට ශඩො ර් මිලියන 07යි.  එ්චචරයි ්ීනට  ීශවන්ශන්. 

[වාධා කිරීමක්]- හරි, හරි.  ක කළා, ශම්ක කළා කියන ප්ර ්නය 

ශනොශවයි ශන් ්ීන් ශමතීන තිශවන්ශන්.  
 

ගු මූලාසානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නරු මන්ත්රීතුමමා ්ීන් කථාව අවසන් කරන්න. 
 

ෆීල්ඩ් ොර්ෂල් ගු සාරත් පෆොන්පසානකා ෙහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் தபான்பசகா) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 

ශම් කථා කරන්ශන් කරන්න තිශවන ශ්යක් නීනයි. [වාධා 

කිරීමක්]- තුදන්නාන්ශසේ ශනොම්මර එශක් ශමෝඩශයක් වාශ   
 
[මූලාසානපේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 

කෑ නහනවා.  
 

ගු මූලාසානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නරු මන්ත්රීතුමමාට නියමිත කා ය ්ීන් අවසානයි. ්ීන් කථාව 

අවසන් කරන්න. 
 

ෆීල්ඩ් ොර්ෂල් ගු සාරත් පෆොන්පසානකා ෙහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் தபான்பசகா) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 

ගිය වසශර් tax ශනදවාට පන්ව  ාභය බිලියන 60යි. East 
Container Terminal එශක්  ාභය ශඩො ර් මිලියන 7යි.   අුවව 
2030 වන ිශට East Container Terminal එශකන්  ීශවන සහ 
වීඩි වන ආ්ායමින් එය හ්ා ඉවර කරන්න පුළුවන්. 2030 
වනශකොට එය හ්ා ඉවර කළ පන්, East Container Terminal එක, 
උතුමරු ජීටිය හා SAGT කියන තුමන් පීත්තම එකතුම කර ා මීටර් 
3,000ක box එකක් හ්න්න පුළුවන්.  ක තමයි වරාශේ අයශ  
සුහිනය.  ක ඉවර කර නන්න වීරිව, ්ීන් ඉන්දියාව හ්න්ශන් 
ශමය අරශනන,  ශනෝ  න්ශ  අව යතාවට වඩා අශප් රටට 
හානියක් කරන්න. [වාධා කිරීම්] 
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

ගු මූලාසානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නරු මන්ත්රීතුමමා, කා ය අවසානයි. කථාව අවසන් කරන්න. 

[වාධා කිරීම්] 

 
ෆීල්ඩ් ොර්ෂල් ගු සාරත් පෆොන්පසානකා ෙහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் தபான்பசகா) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 

ශකොශහේ් ඉාන් ආපු ක වීද්ශ්ෝ  

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

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ටිකක් ශමතීන කෑ නහනවා. ශම්ක ශත්ශරන්ශන් නීහී 

අශප් වරාශේ අය කියන්ශන්, වටහිර තිශවන breakwater එක 

ශඩො ර් මිලියන 500කට ශ්න්න කිය ා. ඉන්දියාවට  ක ුවන්නා 

නම් ඇති. නුදත් එතීන සුද්ධ ශවන්ශන්, ශජෝන් කී් ස් 

ශහෝ් ඩින්ස් සමානශම් වුවමනාවට, ශනෝ යන්ශ  වුවමනාවට- 

[වාධා කිරීම්] 

 
ගු මූලාසානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නරු මන්ත්රීතුමමනි, කා ය අවසානයි, කථාව අවසන් කරන්න.  

මීළඟට, නරු ප්රසන්න ර තුමංන   අමාතයතුමමා. [වාධා කිරීම්] 

Order, please!  

නරු ප්රසන්න ර තුමංන   අමාතයතුමමා. ඔවතුමමාට ිශනාඩි 7ක 

කා යක් තිශවනවා. 

[අ.භා. 2.57] 
 

ගු ප්රසාන්න රණුරංග ෙහතා මසාංචාරක අොතයුරො  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க - சுற்றுலாத்துகற அகமச்சர்) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga - Minister of Tourism) 
මූ ාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමමනි, නරු රාජිත ශසේනාරත්න 

මන්ත්රීතුමමා ිශසුන් ඉදිරිපත් කරපු සභාව ක්  තීබීශම් ශයෝජනාව 

සද්භාවශයන් ඉදිරිපත් කළා නම්, අපට   ශයෝජනාව නීන මීට 

වඩා සම්වන්ධ ශව ා කටයුතුම කරන්න පුළුවන්කම තිබු ා. එතුමමා 

ශම් ශයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීශම් පන්බිම තුමළම තිශවන්ශන්, ශම් 

රශේ ජනතාවට වීරදි පණිවුඩයක්  වා දී ා, ජනතාව ශනොමඟ 

යවා  ශකන් ශද් පා න වාසු නන්න කියන එක අපි පීහීදිලිව 

්කිනවා.  

මූ ාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමමනි, කථාව ආරම්භ කරන්න 
ඉස්ශස්  ා මම කරු ක් සාහන් කළ යුතුමයි. ශයෝජනාව ඉදිරිපත් 
කළ නරු රාජිත ශසේනාරත්න මන්ත්රීතුමමාශ  සහ ශයෝජනාව ස්ක ර 
කරමින් කථා කළ නරු කබීර් හෂීම් මන්ත්රීතුමමාශ  කථාශදදීත් 
සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිශේ සභාපතිතුමමියශ  ලිපිය නීන 
ශ ොකුවට කථා වු ා. මම   නීන මාධය සාක්චඡාශදදිත් පීහීදිලි 
කර ා කිදවා. අපට health guidelines  ීබුශණ්, 27 වන ්ා. 
සංචාරකයන් එන්න තිබුශණ්, 28 වන ්ා.   පණිවුඩය සුයලුශ්නා 
ශවත ්ීුවම් ශ්න්න වීරි වු ා.  ක අශපන් ශව්චච අඩු පාඩුවක්.  

නරු සංජීව එදිරිමාන්න මන්ත්රීතුමමා pilot project එකක් 

කියන්ශන් ශමොකක්් කිය ා පීහීදිලි කළා.   කටයුතුම නිවීරදි කර 

නන්න ඕනෑ. ශමොක්,  ක ක්රියාත්මක කිරීශම්දී යම් යම් අඩු පාඩු 

සුුව වු ා. හීවීයි,   සංචාරකයන්   නමන් ගිශේ bio-bubble එක 

ඇතුමශළේ. එතීන ශපොඩි වර්ක් වු ා,   ශනෝ  න්ට දී ා තිබුණු 

්වස් 3ට අමතරව, ශවනත් ්වස් 2ක් පාිශ්චි  කිරීම නිසා.   නිසා 

ඇති වූ නීටලුවක් පිළිවාව එතුමමිය ්ීුවවත් කළා. එම ්ීුවවත් වීම 

කශළේ, අර්බු්යකට ශනන යන්න, ශකොටවන්න ශහෝ නීටලුවක් 

ඇති කර නන්න ශනොවන වව මම පීහීදිලිව කියන්න ඕනෑ. 

නරු රාජිත ශසේනාරත්න මන්ත්රීතුමමා ශසෞඛ්ය ිශෂයය භාරව 

කටයුතුම කරපු හිටපු ඇමතිවරශයක්. එතුමමා ශ ෝක ශසෞඛ්ය 

සංිශධානය නිකුත් කළ මාර්ශනෝපශද්  නීන කිදවා. ශකොිශඩ්-19 

වසංනතය වීළීක්වීමට අ්ාළව  වා දී තිශවන ශපොුව  

මාර්ශනෝපශද්  උ්  ංඝනය කරන්න අපි ශමොනම අවස්ථාවකවත් 

කටයුතුම කර ා නීහී. ශ ෝක ශසෞඛ්ය සංිශධානය ිශිශධ ක්ශෂේත්ර 

සාහා ශවන් ශවන් ව ශයන් ශසෞඛ්ය මා ර්ශනෝපශද්  ඉදිරිපත් 

කර ා තිශවනවා. එය ප්නම්ව ශ ෝකශේ සුයලු රටව්  තම 

තමන්ට ආශදණික ශවන ිශධියට,   ශසෞඛ්ය අමාතයාං  සම්වන්ධ 

කරශනන guidelines හීුවවා. එශහම කරන්න ශහේතුම වු  

කාර ාව ශමයයි, මූ ාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමමනි. 

සංචාරකයන්  ංකාවට  ම සම්වන්ධව අශප් අත්්ීකීම තමයි, 

දින 7ක් වාශ  කා යකට තමයි ඔවුන් වීඩිපුර එන්ශන් කියන 

එක. දින 14ක අනිවාර්යය නිශරෝධායන කා යක් කිදශවොත්, 

සංචාරකයන් එන්ශන් නීහී. එතශකොට අපි සංචාරක කටයුතුම 

නීවත ආරම්භ කිරීශමන් වීඩක් නීතුමව යනවා.   නිසා, 

සංචාරකයන්ට නීළශපන ිශධියට guideline එකක් හ්න්න ඕනෑ. 

අධයාපනයට අවුරුුව 2, 3කට එන ්රුවන්ට ශවනම guideline 

එකක් හ්න්න ඕනෑ. ආශයෝජකයන් එන්ශන් නීහී, ්වස් 7ක් 

ඉන්න.   අය ්වස ් 2  ශහෝ 3කින් යනවා.   ශනෝ  න්ට bio-

bubble එශක් ඇිශ්  ා, ආශයෝජනව ට වීඩ කර ා යන්න 

පුළුවන්කමක් තිශවන්න ඕනෑ.  කයි මම කිදශද, එක එක රටව්  

එක එක ක්ශෂේත්රව ට නීළශපන ිශධියට guidelines හ්නවා 

කිය ා. ශ ෝක ශසෞඛ්ය සංිශධානය - WHO - පන්ගිය 16වන ්ා   

කාර ාව පිළිවාව නිශද්නයක් නිකුත් කර ා තිශවනවා. මම   

නිශද්නය සාභාගත* කරනවා.  

ශ ෝක ශසෞඛ්ය සංිශධානශේ නිශද්නය පරිදිත්, "ICAO" 

කියන ගුවන් යානා සම්වන්ධව කටයුතුම කරන මාර්ශනෝපශද් ත් 

එකතුම කරශනන තමයි අශප් guidelines ටික හ් ා ක්රියාත්මක 

කරන්ශන්. අපි 21වන ්ා රට ිශවෘත කරනශකොට   guidelines 

අුවව කටයුතුම කරනවා.   සාහා ශම් වනශකොට සංචාරක 

අමාතයාං ය කටයුතුම කරශනන යනවා. 

ශම් අවස්ථාශදදී යා  සුද්ධිය නීනත් කියන්න ඕනෑ. යා  

සුද්ධ වුශණ් මාර්ශනෝපශද්  හරියට පිළිශනොපීදීම නිසා ඇති වුණු 

නීටලුවක් නිසා. හීවීයි එතීනදි කිදවා,   වීඩ කශළේ නාම්  

රාජපක්ෂ මීතිතුමමන් ාශ  හිතවතුමන් කිය ා. ඔවුන් අපට වීඩ 

කර ා තිශවනවා. ේට ඉස්ශස්  ා සජිත් ශප්රේම්ාස මහත්මයා 

එක්කත් වීඩ කරපු ශකශනක්. ඔහු තමයි ශම්ක පිුපස සුට 

හීසුශරදශද කියන එක ්ීන් ඔවුන් කියනවා. ශකොශහොම වු ත්, 

එතීනදී ශව්චච වීරදීම නිසා ඔවුන් quarantine කශළේ නීහී. 

ඔවුන් ශවන් කර ා, ේළඟ travelling ටික කරන්න අපි ඉඩ දී ා 

තිබු ා. 
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————————— 
*  පුසානතකාලපේ තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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මූ ාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමමනි, අපි අවුරුුව 30ක් යුද්ධශයන් 

වීට කෑවා.   යුද්ධය කා ශේත් අපි යම් යම් ආර්ක ක පන් 

වෑම්ව ට  ක් වු ා. 2009 අවුරුද්ශද් යුද්ධය අවසන් කළාට 

පස්ශසේ තමයි ආර්ක කය  ක්තිමත් කරශනන කටයුතුම කරශනන 

යන්න අපට පුළුවන් වුශණ්. හීවීයි යහ පා න ආණ්ඩුව ව යට 

පත් වන ශකොට ජාතයන්තර සහශයෝනය සම්පූර් ශයන්ම යහ 

පා න ආණ්ඩුවට තිබු ා.   වාශ ම සුයලු වරප්රසා්, වර්ාන 

එක්ක කටයුතුම කිරීශම් අවස්ථාව ඔවුන්ට තිබු ා. තුමශනන් ශ්ශක් 

ව යක් ශම් පාර්ලිශම්න්තුමශද ඔවුන්ට තිබු ා. ඉන්ධන මි  අඩු 

ශව ා තිබු ා.   සුයලු පහන්කම් මී් වුවත් එ්ා ිශශද්   යවලින් 

ශම් රශේ ආරම්භ කළ වයාපෘති 800ක් ශද් පා න ශහේතුම මත 

නතර කළා.   නිසා ඇති ශව්චච පාඩුවත් එක්ක, වීඩ බිමක් වූ රට 

ුදඩු බිමක් වවට පත් කරන්න කටයුතුම කශළේ යහ පා න 

ආණ්ඩුවයි.   නිසාම   වයාපෘති මඟින් අශප්ක් කත ප්රති ාභ 

ජනතාවට  වානන්න පුළුවන්කමක්  ීබුශණ් නීහී.   වාශ ම, 

ශකොශරෝනා ශරෝනය පා නය කිරීමට රජය ශනන යන වීඩ 

පිළිශවළ කිසුශසේත් අසාර්ථක ශව ා නීහී. 

අශප් නරු උ්ය නම්මන්පි  ඇමතිතුමමා පීහීදිලි කර ා ුවන්නා 

ශ ෝකශේ අශනක් රටව්  එක්ක සංසන්්නය කරන ශකොට අප 

ශමොන තරම් ශහොාට ශම් ශකොිශඩ් වසංනතය පා නය කර ා 

තිශවනවා් කිය ා. අපට වඩා ආර්ක ක හා ශසෞඛ්ය අතින් දියුණු 

ඇශමරිකාව, රුසුයාව ආදි රටව්  පවා ශම් වසංනතයට ුදහු  

ශ්මින් තිශවනවා.   රටව  ආර්ක ක මේටම කඩා වීශටන ශකොට 

අපි 2021 අය වීය ඉදිරිපත් කර ා අශප් රශේ ජනතාව ශවුවශවන් 

ශම් වනශකොට ශනන යන වීඩ පිළිශවළ තුමළ ජනතාවශ  අව යතා 

ඉු කරන, යටිත  පහන්කම් නනා සුුවන කාර්යයන් අඩු කර ා 

නීහී. ශකොිශඩ් වසංනත තත්ත්වය තිබු ත්   සුයලු ශද්ව්  

ජනතාව ශවුවශවන් කරන්න අපි ශම් වනශකොට කටයුතුම කරශනන 

යමින් තිශවනවා.  

මූ ාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමමනි, ජාතිවා්ය නීනත් කථා කළා. 

අශප් රජය කව්ාවත් ජාතිවා්යට අත ඉස්න්ශද නීහී. අපි 2009 

අවුරුද්ශද් යුද්ධය අවසන් කර ා "උතුමරු වසන්තය", "නීශනනහිර 

නශවෝ්ය" ක්රියාත්මක කළාස   ප්රශද් ව  ජනතාවට ප්රති ාභ  වා 

ුවන්නා. යාපනයට යන්න පුළුවන් ිශධියට ුවම්රිය මාර්න   හීුවවාස 

මහා මාර්න ටි  හීුවවා.   ජනතාවශ  පාමේය ජ  ප්ර ්නයට ිශසඳම් 

ුවන්නා. ිශුවලිය ුවන්නා. පාස්  ටික ිශවෘත කළා. ්රුවන්ට සයනයිඩ් 

කර  ශවුවවට පාස්  ශපොත් වෑනය අරශනන ඉස්ශකෝශ ට යන්න 

පුළුවන්කම  වා ුවන්නා.   පළාත්වලින් ඇිශ්  ා වස්නාහිර 

පළාශත් හිටපු ද්රිශඩ ගුරුවරුන් අපි නි්හස් කර ුවන්නා. 2015 

වර්ෂශේ සුට යහ පා න ආණ්ඩුව පීවීති කා ය තුමළ උතුමරු 

නීශනනහිර පළාත්ව ට ශම් පාර්ලිශම්න්තුමව තුමළ ිශ ා  

නිශයෝජනයක් තිබු ා. අපි   ප්රශද් ව ට ප්රජාතන්ත්රවා්ය ුවන්නා. 

පළාත් සභා මීතිවර  රමය උතුමර නීශනනහිරට ුවන්ශන් අශප් 

ආණ්ඩුව පීවීති කා  සීමාශදදීයි. හීවීයි අපි අහනවා, ඉන් පන් 

යුනශේ ශමොකක්් සුුව වුශණ් කිය ා.   මන්ත්රීවරු තමන්ශ  

අයිතිවාසුකම් ශවුවශවන් ශපමේ සුටියා මිස උතුමරු නීශනනහිර 

ජනතාව ශ  ප්ර ්න දිහා වීලුශද නීහී. එ්ා අන්තවාදින්, 

ජාතිවාදින් යහ පා න ආණ්ඩුශද ඉාශනන තමයි රට ක ෙ ා රට 

ිශනා  කරන්න කටයුතුම කශළේ. පාස්කු ඉරි්ා එ්   කළ ප්රහාරය 

සම්වන්ධව එ්ා පාර්ලිශම්න්තුමශද කමිු ්ා ශනන   අය න්ද්් 

කරන්න හ්පු හීටි අපි ්ීක්කා. නුදත් අ්    පරීක්ෂ ය 

පවත්වාශනන යනවා.  

ඉදිරිශේදීත් ශම් රට එකම රටක් හීටියට ස කා අපි කටයුතුම 

කරනවා. අතිනරු ශනෝධාභය රාජපක්ෂ මීතිතුමමාශ ත්, නරු 

මහින්් රාජපක්ෂ මීතිතුමමාශ ත් ආණ්ඩුව ජාතිවා්යට, 

ආනම්වා්යට උඩ ශනඩි ශ්න්ශන් නීති ආණ්ඩුවක් කියන එක 

පීහීදිලිව මතක් කරමින් මම නිහඬ වනවා. ශවොශහොම ස්තුමතියි.  

ගු මූලාසානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නරු චාමර සම්පත් ්සනායක මන්ත්රීතුමමා. ඔවතුමමාට ිශනාඩි 

8ක කා යක් තිශවනවා.  

 
 

[අ.භා. 3.05] 

 

ගු චාෙර සාම්පත් දසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு சாமர சம்பத் தசநாயக்க) 

(The Hon. Chamara Sampath Dasanayake)  
මූ ාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමමනි, මම ුදලින්ම කාර යක් 

කියන්න ඕනෑ. ඔවතුමමා හීම ශව ාශදම කිදවා, "කා ය balance 
කරනන්න" කිය ා. හීවීයි, ිශපක්ෂය, ිශපක්ෂ නායකතුමමා හීම 
්ාම උශද් වරුශද ශම් පාර්ලිශම්න්තුමශද කා ශයන් පීය ශ්කක් 
කනවා.   නිසා අප කාටත්  ීශවන ශව ාව ිශනාඩි 5යි. ිශනාඩි 
5ක කථාවකටයි අපට ශව ාව ශ්න්ශන්. මා කියන්ශන්, උශද් 
වරුශද ශව ාව නාස්ති ශනොකර අපට ිශතරක් ශනොව ශම් 
පාර්ලිශම්න්තුමශද මන්ත්රීවරුන් කාටත් කා ය  වා ශ්න්න 
කිය ායි. හීම ්ාම ශව ාව ඉතිරි වන්ශන් නීහී. හවස් වනශකොට 
අශප් කථාව ට තිශවන්ශන් ිශනාඩි 5යි, ිශනාඩි 3යි කියනවා. 
 ශකන් පාර්ලිශම්න්තුමශද ආණ්ඩු පක්ෂශේ පන්ශපළ 
මන්ත්රීවරුන්ට හීම ්ාම අසාධාර යක් ශවනවා.  ශකන් 
ිශපක්ෂශේ මන්ත්රීවරුන්ට අසාධාර යක් ශවන්ශන් නීහී. 
ිශපක්ෂශේ අයට ිශනාඩි 15, ිශනාඩි 20ක ආදි ව ශයන් කා ය 
 ීශවනවා. හීවීයි, ආණ්ඩු පක්ෂශේ අපට කා ය මදි ශවනවා. 
මම   නීන ුදලින්ම මතක් කරන්න ඕනෑ.  

අ් සභාව ක්  තවන අවස්ථාශද ශයෝජනාව රාජිත 

ශසේනාරත්න හිටපු ඇමතිතුමමා ශනනාවා. අ් තිශවන්ශන් 'අසමගි' 

ජන ව ශදනය. එය සමගි නීහී. ශමොක්, මම  කට අසමගි ජන 

ව ශදනය කිය ා කියන්ශන්? නායකශයෝ ශ්පීත්ශත් ශන්. 

නායකයා ිශධියට සජිත් ශප්රේම්ාස මහත්තයා ඉන්නවා. තවත් 

එක්ශකශනක් ඉන්නවා නායකත්වය ව ාශනන. අ් එතුමමා 

ඇිශ්  ා නීහී. නායකත්වයට එන්න ඉන්නවා ශන්, ශනොඩක් අය. 

  හින්්ා සමගි නීහී තවම.  

අසමගි ජන ව ශදනය ශනනාපු ශම් ශයෝජනාව 

සම්වන්ධශයන් මා ුදලින්ම කියන්න ඕනෑ, ිශපක්ෂය ශකොශරෝනා 

එශකන් ශනොඩ යන්න ව නවා, ශකොශරෝනාශවන් වාසු නන්න 

ව නවා කිය ා. ශකොශරෝනාශවන් වාසු අරශනන ශනොඩ යන්න 

ශම් අසමගි ජන ව ශදනය පුුවම ිශධියට උත්සාහ කරනවා. 

හීවීයි,  ක ශවන්ශන් නීහී.  

්ීන් කියනවා, ශකොිශඩ් injection එක ශනශනන්න කිය ා. 

අශප්  ලිත් වීරතුමංන හිටපු ශ් කම්තුමමා ''ශ්ර '' නාලිකාශද 

"360o" වීඩසටහනට ගිහි්  ා ප්රකා යක් කළා, මාර්තුම මාසය වන 

ශකොට vaccine එක  ංකාවට ශනන්වනවා කිය ා. ඉතින් අ් වන 

ශකොට ශපොශරොන්ුවවක් දී ා තිශවනවා, මාර්තුම මාසය වන ශකොට 

injection එක ශ නවා කිය ා.  

මූ ාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමමනි, අපි ්න්නවා, ශම් ශව ාශද 

ඔක්ශකෝශ ම කථාව ශව ා තිශවන්ශන් යුක්ශර්නය නීන  වව. 

සංචාරකයන් එන්ශන් නීති ශව ාවක යුක්ශර්නශයන් හරි අඟහරු 

ශ ෝකශයන් හරි සංචාරකයන් ශම් රටට ආවා නම්, අපි   නීන 

සතුමු ශවන්න ඕනෑ. අ් ශ ෝකශේම සංචාරක වයාපාරය වීටි ා 

තිශවන ශව ාවක යුක්ශර්නශයන් හරි අඟහරු ශ ෝකශයන් හරි 

කවුරුන් ශහෝ එනවා නම්,   නීන සතුමු ශවන්න ඕනෑ. හීවීයි අ් 

ිශපක්ෂය ශමොකක්් කියන්ශන්? යුක්ශර්නය නීන කියමින් 

යුක්ශර්නශයන් සංචාරකයන් ආ එක නීන තමයි අ් හීම 

ශව ාශදම ිශශදචනය කරන්ශන්. 
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

මූ ාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමමනි, මම ශම් ශව ාශද  කාර යක් 
කියන්න ඕනෑ. ශම් රශේ අලුත් ආණ්ඩුරම වයවස්ථාවක් ඉදිරිශේදී 
හ්නවා. ශම් රශේ වයවස්ථාශද තිශවනවා, ජනාධිපතිවරයා පත් 
කරන ශකොට, ජනාධිපති වන ශකනා ශවෞද්ධශයකු ශවන්න ඕනෑ, 
  වාශ ම, ිශවාහක පුද්න යකු ශවන්න ඕනෑ කිය ා. ශම්කට 
එකතුම ශවන්න ඕනෑ තවත් ශ්යකුත් තිශවනවා.   ශමොකක්්? 
ළමයි ඉන්න නායකශයකුත් ශවන්න ඕනෑ. ළමයි නීති පුස් 
නායකයන් බිහි වු ාම රටව්  ුවවන්ශන් නීහී. එක පුස ්
නායකයකු ඉා ා 1948 බිහි ශව්චච ්ීවීන්ත පක්ෂයක් අ් 
සමත ා ශව ා.   ශමොක්? පුස ් නායකයන් බිහි වුණු නිසා.   
හින්්ා මම අලුත් වයවස්ථාවට ශයෝජනාවක් හීටියට 
පාර්ලිශම්න්තුමවට ශනශනනවා, ේළඟට පත් වන නායකයා 
ශවෞද්ධශයකු ශවන්න ඕනෑස ිශවාහකශයකු ශවන්න ඕනෑස ළමයි 
ඉන්න නායකශයකු ශවන්න ඕනෑ කිය ා. පුස් නායකයන් බිහි 
වු ාම, ඔවුන්ට ශම් රට නීන ආ්රයක් නීහීස ශම් රට නීන 
ිශ ්වාසයක් නීහී.  ක තමයි ඇත්ත කථාව.   

අ් කරන ශද් ව න්න. අ් ශකොිශඩ් නිසා මිය යන ුදස්ලිම් 
ජනතාවශ  ශද්හ ශයෝාශනන ජාතිවාදි ිශධියට ිශපක්ෂය කථා 
කරනවා. ුදජිබුර් රහුමාන් මන්ත්රීතුමමනි, පළුදශවන්ම ශම් 
පාර්ලිශම්න්තුමශද කවු්   නීන කථා කශළේ? පළුදශවන්ම කථා 
කශළේ, ඩි ාන් ශපශර්රා මන්ත්රීතුමමා. පළුදශවන්ම ශම් 
පාර්ලිශම්න්තුමශද   නීන කථා කශළේ ඔවතුමමන් ා ශනොශවයි. ඔය 
උද්ශඝෝෂ  කරන්න කලින් පළුදශවන්ම පාර්ලිශම්න්තුමශද   
නීන කථා කශළේ ඩි ාන් ශපශර්රා මන්ත්රීතුමමා.  ක "නීහී" 
කියන්න කාටවත් වීහී. එතුමමා ආණ්ඩු පක්ෂශේ මන්ත්රීවරශයක්. 
ශකොිශඩ් ආසාදිතව මිය යන ුදස්ලිම් ජනතාවශ  ශද්හ නීන 
පළුදශවන්ම කථා කශළේ ඩි ාන් ශපශර්රා මන්ත්රීතුමමා.  ක 
හීන්සාඩ්නත ශව ා තිශවනවා. ේළඟට, පන් ගිය ්වසක 
අනමීතිතුමමාශ  ප්රධානත්වශයන් පීවීති සාක්චඡාවට මම තමයි 
ගිශේ. ඔය ඉන්න ුදස්ලිම් මන්ත්රීවරුන් ඔක්ශකෝශනන්ම අහ ා 
ව න්න. අපි ජාතිවාදි සංක් පව ට අුවව වීඩ කරන අය 
ශනොශවයි. අපි හීම ්ාම ුදස්ලිම් ජනතාවත් එක්ක, ද්රිශඩ ජනතාවත් 
එක්ක න්ළු ජාතින් ජීවත් වන දිස්්රික්කව  ඉන්න අය. 

 

ගු ෙන්ත්රීවරපයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 

Tamilවලින් කියන්න. 
 

ගු චාෙර සාම්පත් දසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு சாமர சம்பத் தசநாயக்க) 

(The Hon. Chamara Sampath Dasanayake)  

මට Tamilවලින් කියන්නත් පුළුවන්. අපි කිසු්ාක ජාතිවාදි 

ආක් පව  සුටි අය ශනොශවයි. අපි ආණ්ඩු පක්ෂශේයි. එක 

එක්ශකනා ිශිශධ ප්රකා  කළත් අශප් ප්රකා ව  ජාතිවාදි අ්හස ්

නීහී. අපට තිශවන්ශන් සාධාර  ිශධියට හීමශ්යක් නීනම 

ව න පක්ෂයක්ස ආණ්ඩුවක්.  

 

ගු මූලාසානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නරු මන්ත්රීතුමමා, ඔවතුමමාට තව ිශනාඩි 2ක් ඉතිරි ශව ා 

තිශවනවා. 
 

ගු චාෙර සාම්පත් දසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு சாமர சம்பத் தசநாயக்க) 

(The Hon. Chamara Sampath Dasanayake)  

ිශනාඩි ශ්ක ඇති, මට. ශමොක්, ශමතීන කථාවක් කරන්න 

වීහී ශන්. කථාවකට ූ ්ානම් ශවන්නත් වීහී ශන්. උශද් ඉාන් 

'මස්තවා් ුවව' ්ීම්මා. උශද් අුවර කුමාර දිසානායක මන්ත්රීතුමමා  

ප්ර ්නයක් ඇහුවා. නිම්  සුරිපා  ් සු් වා ඇමතිතුමමා ප්ර ්නව ට 

පීය භානයක් උත්තර ුවන්නා. පීය භානයක්! අුවර කුමාර 

දිසානායක මන්ත්රීතුමමා ආශයත් පීය භානයක් ප්ර ්න ඇහුවා. රාජිත 

ශසේනාරත්න මන්ත්රීතුමමා නීගිට ා ආශයත්   නීනම තවත් පීය 

භානයක් ප්ර ්න ඇහුවා. අපිත් පළාත් සභාව  මහ ඇමතිකම්, 

ඇමතිකම් කරපු අය. හරි්? අපි පළාත් සභාව  ඇමතිකම් කරපු 

කා ශේ ප්ර ්නයට උත්තරය ුවන්නාට පස්ශසේ ප්ර ්න ශ්කක් 

අහන්න ආශයත් අවස්ථාව ශ්නවා. ිශනාඩි පශහන්  ක ඉවර 

ශවන්න ඕනෑ.  

පාර්ලිශම්න්තුමශද වාි ක පිළිතුමරු අශප්ක්ෂා කරන ප්ර ්න 8ට 

පීයක් දී ා තිශවනවා. ්ව්  ශ්ොළහමාරයි හීම ්ාම ප්ර ්න අහ ා 

ඉවර වන ශකොට. ේට පන්ව සථ්ාවර නිශයෝන 27 (2) යටශත් 

ප්ර ්නය අහන්න ශහමිහිට වෑ  එක අරශනන නීඟිටිනවා ිශපක්ෂ 

නායකතුමමා. ප්ර ්න ටික අහනවා. ආශයත් වෑ  එක අරශනන  

එළියට යනවා. ශම් පාර්ලිශම්න්තුමශද ඉන්න මන්ත්රීවරුන් 

225ශ්නාට ශමොන තරම් අසාධාර යක් ශවනවා්  ිශපක්ෂ 

නායකතුමමා කරන ශම් වීශඩන්?  

අපි වාශ  අලුතින් ආපු අයට කියනවා, ඉශනන නන්නලු. 

ිශපක්ෂශයන් කියනවා, "අර අලුත් කේටියට උනන්වන්නශකෝ. 

අලුත් කේටියට ශත්ශරන්ශන් නීහී ශන්" කිය ා.   අස්ශසේ අුවර 

කුමාර අපට කියනවා, "ශපෝ  ශකෝම්ව" කිය ා. අුවර කුමාරශ  

ශපෝ  ශකෝම්ව හශයන් අුවර කුමාරට ්ීන් තිශවන්ශන් ශපෝ  

ශකෝම්ව තුමනයි. අුවර කුමාරට ගිය සීශර් ශපෝ  ශකෝම්ව හයක් 

තිබු ා. ශම් සීශර් අුවර කුමාරට තිශවන්ශන් ශපෝ  ශකෝම්ව 

තුමනයි.  වන සීශර්   ශපෝ  ශකෝම්ව තුමනත් නීහී. අුවර 

කුමාරශ  ශහොාම එක් ශකනා -ශහොාම ශපෝ  ශකෝම්වය- තමයි 

මශ  ළඟ හිටිශේ. කවු්? සමන්ත ිශ්යාරත්න. පළාත් සභාවටවත් 

ආශද නීහී. එන්න වීහී. ශම් සීශර් ඡන්් කීය්?  

මා ශම් පාර්ලිශම්න්තුමශදදී වනකීශමන් කියන්න ඕනෑ, 

පාර්ලිශම්න්තුමව වනකීශමන් කටයුතුම කරන්න කිය ා. මා නරු 

කථානායකතුමමාටත් ගිහි්  ා කිදවා. ශමොක්, නීත්නම් ශමතීන 

ශවන්ශන් අසාධාර යක්. අලුත් මන්ත්රීවරුන්ට කථා කරන්න 

ශව ාව ශ්න්න ඕනෑ. ශව ාව නන්න වීහී.  

 
ගු මූලාසානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නරු මන්ත්රීතුමමනි, ඔවතුමමාට නියමිත කා ය අවසානයි. 

 
ගු චාෙර සාම්පත් දසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு சாமர சம்பத் தசநாயக்க) 

(The Hon. Chamara Sampath Dasanayake)  

මා කථාව අවසන් කරනවා. මූ ාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමමනි, 

ඔවතුමමා මූ ාසනශේ හිටියත්, ේළඟ සභා වාරශේදී ශම් 

සම්වන්ධශයන් වනකීශමන් කටයුතුම කරන්න ඕනෑය කියන 

පණිවුඩය  වා ශ්මින්, මා නිහඬ ශවනවා.  

 
ගු මූලාසානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. C.V. Wigneswaran. You 

have four minutes.  

Order, please!  

ේට ශපර, කවුරුන් ශහෝ නරු මන්ත්රීවරශයකු මූ ාසනය සාහා 

නරු වසන්ත යාපාවණ්ඩාර මන්ත්රීතුමමාශ  නම ශයෝජනා කරන්න.  
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ගු ඉන්දික අනුුද්ධා පහනරත් ෙහතා මග්රාමීය ය නිවාසා හා 

ඉදික ීමම් හා පගොඩනැගිලි ද්රවය කර්ොන්ත ප්රවර්ධාන රාජය 

අොතයුරො    
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த பஹரத் - கிராமிய வீடகமப்பு 

மற்றும் நிர்மாணத்துகற மற்றும் கட்டிடப்தபாருள் 

ககத்ததாைில் இரா ாங்க அகமச்சர்)  
(The Hon. Indika Anuruddha Herath - State Minister of 
Rural Housing and Construction and Building Material 
Industries) 
මූ ාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමමනි, "නරු වසන්ත යාපාවණ්ඩාර 

මහතා ්ීන් මූ ාසනය නත යුතුමය"යි මා ශයෝජනා කරනවා. 

 

ගු චාෙර සාම්පත් දසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு சாமர சம்பத் தசநாயக்க) 

(The Hon. Chamara Sampath Dasanayake)  

 
විසින් සානථිර කරන ලදී. 
ஆபமாதித்தார். 
Seconded. 

 
ප්රශ්නනය විෙසාන ලදින්  සාභා සාම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරුව ගු වීරකමෙන වීරසිංහ ෙහතා මූලාසානපයන් ඉවත් 

වුපයන්   ගු වසාන්ත යාපාබණ්ඩාර ෙහතා මුලාසානාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண்புமிகு வீரசுமன வீரசிங்ஹ அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலபவ, மாண்புமிகு  வசந்த யாப்பாபண்டார  

அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. WEERASUMANA WEERASINGHE left the 
Chair, and  THE HON. WASANTHA YAPABANDARA took the Chair. 

 

 
[பி.ப. 3.12] 

 

ගු ීත.වී. විේපන්ෂනවරන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு க.வி. விக்பனஸ்வரன்) 
(The Hon. C.V. Wigneswaran) 
தகௌவர தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கபள, 

தங்களுக்கு வாக்களித்த தபௌத்த சிங்கள மக்களின் விருப்பங் 

களுக்ககமவாகபவ தசயற்படமுடியுதமன்று  னாதிபதி மற்றும் 

அரசாங்க உறுப்பினர்கள் தவளிப்பகடயாகபவ கூறி 

வருகின்றனர். எனக்கு முன்னர் பபசியவர் வித்தியாசமான 

ஒருவர். ஆனால், அவகரப்பற்றி நான் கூறவில்கல. 

யாழ்ப்பாணம், மிருசுவில் பிரபதசத்தில் 3 சிறுவர்கள் உட்பட 8 

தமிைர்ககளப் படுதகாகல தசய்தகமக்காக மரண தண்டகன 

விதிக்கப்பட்ட முன்னாள் இராணுவ அதிகாாி சுனில் 

ரத்னாயக்காவிற்கு  னாதிபதி பகாட்டாபய ரா பக்ஷ 

அவர்கள்  கடந்த வருடம் மார்ச் 26ஆம் திகதியன்று 

மன்னிப்பளித்து விடுதகல தசய்துள்ளார். அதுவும் எந்தவித 

யுத்தமும் இடம்தபறாத இடத்தில் அவர் இந்தப் 

படுதகாகலகயச் தசய்திருந்தார். குறிப்பாக, சட்டம் ஒழுங்கு 

பாதுகாப்புத்துகறகளில் பவகல தசய்பவர்கள் தவறிகைத்தால் 

அவர்களுக்கான தண்டகனகய கடுகமயாக நகடமுகறப் 

படுத்துவதுதான் வைகமயான நகடமுகறயாகும். ஆனால், 

இங்கு தமிைர்ககளப் படுதகாகல தசய்பவர்களுக்பக பதவி 

உயர்வுகளும் பதக்கங்களும் மன்னிப்புக்களும் வைங்கி 

ஊக்குவிக்கப்படுகின்றார்கள். இத்தககய காரணங்களினால் 

தான் கடந்த காலங்களில் எமது இகளஞர்கள் ஆயுதம் ஏந்த 

நிர்ப்பந்திக்கப்பட்டனர். 

ஒபரநாடு, ஒபர சட்டம் என அரசாங்கத்தின் அகனத்து 

உறுப்பினர்களும் கூறிவருகின்றார்கள். ஆனால், நகடமுகற 

யில் எமக்தகன பவறு சட்டம் நீதிக்கு முரணான வககயில் 

பின்பற்றப்படுகின்றது; இதுதான் யதார்த்தம்! உங்ககளப் 

தபாறுத்தவகரயில், நாம் பவறு நாட்கடச் பசர்ந்தவர்கள்! 

ஆகபவ, எமக்கான நீதிகய நாம்தான் சர்வபதசச் 

சட்டங்களுக்ககமவாகப் தபற்றுக்தகாள்ளபவண்டும். எமது 

இகளஞர்களின் ஆயுதப் பபாராட்டம் நியாயமானததன்பகத 

இன்று சர்வபதசாீதியாக அரசாங்கத்தின் தசயற்பாடுகள் 

நிரூபிக்கும் வககயில் அகமந்துள்ளன. நாம் 

இலங்ககயர்களாக முன்பனாக்கிச் தசல்லப்பபாகின்பறாமா? 

அல்லது ததாடர்ந்தும் குறுகிய அரசியல் இலாபங்களுக்காக 

இனங்களாகப் பிாிந்து பின்பநாக்கிச் தசல்லப்பபாகின்பறாமா? 

என்பகத ஆட்சியாளர்கபள தீர்மானிக்கபவண்டும். இந்தச் 

சந்தர்ப்பத்தில் தமிழ் மக்களும் இந்த நாட்டில் உாிய அதிகாரப் 

பகிர்கவப்தபற்று சமத்துவத்துடன் வாைபவண்டுதமன்று 

துணிச்சலுடன் குரல் தகாடுக்கும் சிங்கள சபகாதர, 

சபகாதாிமார் மற்றும் சிங்கள புத்தி ீவிகள், தபௌத்த குருமார் 

மற்றும் ஊடகவியலாளர்களுக்கு எனது நன்றிககள நான் 

இங்கு கூறவிரும்புகின்பறன். தமிழ் அரசியல் ககதிகள் 

மன்னிப்பளிக்கப்பட்டு விடுதகல தசய்யப்படபவண்டும் 

என்பதற்குப் பல காரணங்கள் உண்டு.  

1.  ஏற்தகனபவ நாட்டின் அரசாங்கத்கத மாற்ற பபார் 

புாிந்த ப .வீ.பி.யினர் அகனவருக்கும் மன்னிப்பு 

வைங்கியாகிவிட்டது. எமது இகளஞர்கள் தமது 

உாிகமகளுக்காகபவ பபாாிட்டார்கள். அரசாங்கத்கத 

மாற்றபவா அல்லது கவிழ்க்கபவா அல்ல. ஆகபவ, 

அவர்ககள விடுவிக்க பவண்டும்.  

2.  பபாாில் தகலகமத்துவம் வகித்த, ஆகணகள் இட்ட 

தமிழ் இயக்க முக்கியஸ்தர்கள் பலர் அரசாங்கத்தால் 

மிக்க தநருக்கத்துடன் அகணத்துக் தகாள்ளப் 

பட்டுள்ளனர். ஆனால், சாதாரண இயக்க 

அங்கத்தவர்கள் மிகக் தகாடூரமாக நடத்தப்பட்டு பல 

காலமாகச் சிகறயில் அகடக்கப்பட்டுள்ளனர்.  ஏன்?  

என்ற பகள்விக்குப் பதில் இல்கல. 

3.  தகாபரானாத் ததாற்றினால் அவஸ்கதப்படும் தமிழ்ச் 

சிகறக்ககதிககளத் ததாடர்ந்து ததன்னகச் 

சிகறகளில் கவத்திருப்பது அவர்களுக்குப் பல 

பிரச்சிகனககளத் தந்து வருகின்றது. அவர்ககள 

விபசடமாக வட, கிைக்கு மாகாணங்களில் கவத்துத் 

தனிகமப்படுத்தினால்,  தாங்கள் பாதுகாப்பான 

இடங்களில் இருப்பதாகவாவது அவர்கள் 

உணர்வார்கள். பல தடகவ தமிழ்ச் சிகறக்ககதிகள் 

எங்கள் ததன்னகச் சிகறகளில் தகாடூரமாகத் 

தாக்கப்பட்டுக் தகால்லப்பட்டகம உங்கள் 

எல்பலாருக்கும் நிகனவிருக்கும்.  

4.  பபார் முடிவுக்கு வரமுன்னர் ககது தசய்யப்பட்டு 

சிகறப்பட்டவர்ககள பபார் முடிந்து பத்து 

வருடங்களுக்கு பமல் ஆனபடியால் அவர்களுக்குப் 

தபாது மன்னிப்பு வைங்குவதில் என்ன பிகை 

இருக்கின்றது?  

5.  இந்தத் தமிழ் அரசியல் ககதிகள் அகனவரும் 

பயங்கரவாதத் தகடச் சட்டத்தின்கீழ் ககது 

தசய்யப்பட்டவர்கள். பயங்கரவாதத் தகடச் சட்டம் 

தபாதுவான எமது சட்டக் தகாள்கககளுக்கு 

முரணான சட்டமாகும். குற்ற ஏற்பு வாக்குமூலத்தின் 

அடிப்பகடயில் சான்றுகள், சாட்சிகள் ஏதுமின்றிபய 

தண்டகன வைங்கப்பட்டவர்கள் அவர்கள். உச்ச 

நீதிமன்றத்தில் நான் அளித்த 'நாகமணி' வைக்கின் 

சாராம்சத்கத விளங்கிக்தகாண்டு குற்ற ஏற்பு 

வாக்குமூலத்துக்கு பமலதிகமாகச் தசால்லப்பட்ட 

குற்றம் உண்கமயில் நடந்தது என்பகத ருசுப்படுத்த 
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

சாட்சியங்கள் தபறப்பட்டிருந்தால் பல வைக்குகள் 

தள்ளுபடி தசய்யப்பட்டிருக்கும். குற்றம் உண்கமயில் 

புாியப்பட்டதா? என்று அறியாமல் குற்ற ஒப்புதல் 

வாக்குமூலத்கத  மட்டும் கவத்துத் தண்டகன 

வைங்குவது எவ்வாறு நியாயமாகும் என்பகத எமது 

மாண்புமிகு   னாதிபதியும் அரசாங்க பமல் மட்டமும் 

பாிசீலித்துப் பார்க்க பவண்டும்.  

 

ගු මූලාසානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

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

 

ගු ීත.වී. විේපන්ෂනවරන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு க.வி. விக்பனஸ்வரன்) 
(The Hon. C.V. Wigneswaran) 
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கபள, ஒரு 

நிமிடம் தாருங்கள்!  

6.  தபௌத்த நாடு என்று தம்பட்டம் அடிக்கும் இந்நாடு 

பயங்கரவாதத் தகடச் சட்டம் பபான்ற சட்டக் 

தகாள்கககளுக்கு எதிரான சட்டத்தின் அடிப்பகடயில் 

அரசியல்  காரணங்களுக்காகக் சிகறக்ககதிககளத் 

ததாடர்ந்து சிகறயில் அகடத்து கவத்திருப்பகத 

சாியா பிகையா, நீதியா அநீதியா என்று பாிசீலித்துப் 

பார்க்க பவண்டும். பயங்கரவாதத் தகடச் சட்டம் 

அல்லாது நாட்டின் வைகமயான சட்டத்தின்கீழ் தமிழ்ச் 

சிகறக் ககதிகளுக்கு எதிரான வைக்குகள் பதியப் 

பட்டிருந்தால் அத்தகன பபரும் தகுந்த சட்சியங்கள் 

இல்லாததால் எப்பபாபதா விடுதகல தசய்யப் 

பட்டிருப்பர். ஆகபவ, தமிழ் அரசியல் ககதிககள 

உடபன மன்னித்து விடுதகல தசய்ய பவண்டுதமன்று 

பகட்டு,  என் பபச்கச முடித்துக்தகாள்கின்பறன்.  

நன்றி.  

 

ගු මූලාසානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Then, the Hon. Indika Anuruddha Herath, please. You 

have 14 minutes.  
 

[අ.භා. 3.17] 
 

ගු ඉන්දික අනුුද්ධා පහනරත් ෙහතා මග්රාමීය ය නිවාසා හා 

ඉදික ීමම් හා පගොඩනැගිලි ද්රවය කර්ොන්ත ප්රවර්ධාන රාජය 

අොතයුරො    
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த பஹரத் - கிராமிய வீடகமப்பு 

மற்றும் நிர்மாணத்துகற மற்றும் கட்டிடப்தபாருள் 

ககத்ததாைில் இரா ாங்க அகமச்சர்)  
(The Hon. Indika Anuruddha Herath - State Minister of 
Rural Housing and Construction and Building Material 
Industries) 

මූ ාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමමනි, හිටපු උතුමරු පළාත් ප්රධාන 

අමාතය සී.වී. ිශ ශන්ෂ්වරන් මීතිතුමමා, න්නි්  රත්නායක 

ර ිශරුවාට ජනාධිපති සමාව ශ්න්න කටයුතුම කර ා තිශවනවාය 

ආදී ව ශයන් ශනොඩක් ශද්ව්  ප්රකා  කළා. එතුමමා ප්රකා  කශළේ, 

  ඝාතනය සම්වන්ධශයන් ශචෝ්නා තිශවන්ශන් යුද්ධයක් කරපු 

තීනකට අ්ාළව  ශනොශවයි කිය ායි.  ක අධිකර ශේදී සුුව වූ 

කාර ාවක්. සුරකරුශවකුට ශහෝ යම් කිසු ශචෝ්නාවකට  ක් 

වුණු පුද්න යකුට සමාව ුවන් පළුදවන ජනාධිපතිවරයා ශනොශවයි, 

වත්මන් ජනාධිපතිතුමමා. හීවීයි, ිශ ශන්ෂ්වරන් මීතිතුමමාශ  

ප්රකා යත් එක්ක අපි අහනවා, අරන්ත ාශද ියක්ූනන්වහන්ශසේ ා 

ඝාතනය වුශණ් යුද්ධයක් තිබුණු ශව ාවක් කිය ා. 

ඔවතුමමාශනන් අපි පීහීදිලිවම අහනවා, කීබිතිශනෝ  ෑව වස් 

එකට ශවෝම්ව තිේශේ   වස ් එක යුද්ධය කරන්න ශවෝම්වත්, 

තුමවක්කුත් පටවාශනන ගිය නිසා් කිය ා. ශකොළෙ ශකොුශද 

ශවෝම්ව පුපුරව ා ඩී.එස්. ශසේනානායක ිශුවහශ්  අහිංසක ්රුවන් 

ටික ඝාතනය වුශණ්, ක්රීඩා කරන්න ගිහින් ශනොශවයි, යුද්ධය 

කරන්න ගිහි්  ා්, යුද්ධය කරන්න ශකොුවට ඇිශ්  ා් කිය ා 

අපි අහනවා. ශ්හිව  ශවෝම්වශයන් ශකෝි ි ශේ හිටපු අහිංසක 

ජනතාව මියීුවශණ් ශමොකක් නිසා්? අශප් නම්පහ දිස්්රික්කශේ   

ශව ාශද හිටපු නායකයා, ශජයරාේ ප්රනාන්ුවපු් ශ්  මීතිතුමමා 

සුංහ  අලුත් අවුරුුව උත්සවය ශවුවශවන්   පීවීත්වූ  ධාවන 

තරනාවලියක් ආරම්භ කරන්න ගිය ශව ාශද -්කුශණ් 

ක්රීඩකශයෝත් එක්ක එකතුම වුණු ශව ාශද- කෑලි කෑලිව ට යන්න 

ශවෝම්ව තිේශේ, ශජයරාේ ප්රනාන්ුවපු් ශ්  මීතිතුමමා ශවෝම්ව 

වීාශනන ආපු නිසා් කිය ා අපි ඔවතුමමාශනන් අහනවා. නරු 

මන්ත්රීතුමමනි, ඔවතුමමා හීම සුද්ධියකදීම උතුමර නීන කථා කරනවා. 

 ක ශහොායි. හිටපු ප්රධාන අමාතයතුමමනි, ඔවතුමමාට රජශයන් පඩි 

ශනදශද, උතුමශර් ජනතාව පම ක් ශනොශවයි, ුදළුමහත් රශේම 

මිනිස්න් ශනවපු වුව ස් ලිවලින්. ඔවතුමමා ඉන්ධන පාිශ්චි  කශළේ, 

ඔවතුමමා වාහන පාිශ්චි  කශළේ, ුදළුමහත් රශේම මිනිස්න් ශනවපු 

වුව  ස් ලිවලින්. ඔවතුමමා ගුවන් යානා පාිශ්චි  කර ා නමන් 

බිමන් ගිශේ, ිශශද්  සංචාරව ට ගිශේ,   අහිංසක මිනිස්න් ශනවපු 

වුව ස් ලිවලින්. අ් වු ත් මන්ත්රීවරයකු ිශධියට ඔවතුමමා වරප්රසා් 

නන්ශන්   ශවෝම්ව පාරව්  කාපු මිනින්න්ශ  සාතින් ශනවපු වුව 

ුද්් වලින්.   නිසා කරු ාකර ජාතිවා්ය අවුස්සන්න එපා. අ් 

සමහර ුදස්ලිම් නායකයන්, ුදසල්ිම් ශද් පා නසයන්, "අශහෝ! 

ශකොශහොමහරි ආ්ාහනයම ශකශරත්වා!" කිය ා පාරට වහිනවා. 

  ශනෝ ශ ෝ භූම්ානය කරනවාට කීමීති නීහී. ශවොරුවට 

පාරට ගිහි්  ා කෑනහන අය, පපුවට නහනන්නා අය,    

ශනෝ  න් ව ාශපොශරොත්තුම වන්ශන් හීම ්ාම ආ්ාහනය 

ශකශරත්වා කියන එකයි.   අයට Campaign එකක් ශනනයන්න 

පුළුවන්. අන්න ුවන්නාස ස් ලිව ට ුවන්නා, ිශසුවීනි ආණ්ඩුරම 

වයවස්ථා සංශ ෝධනය සම්මත කරනන්න ඡන්්ය ුවන්නා, ්හනව 

වීනි ආණ්ඩුරම වයවස්ථාව අශහෝසු කරන්න සහාය ුවන්නා 

කිය ා තමන්ශ  campaign එක කරනන්න පුළුවන් නිසා 

ශ්න්ශනක් තුමන්ශ්ශනක් ශම්ශකන් කා කණ්ණි සන්ශතෝෂයක් 

 වනවා. අ් ඔවතුමමන් ාශ  සශහෝ්ර මන්ත්රීවරයකු ප්රකා  කළා, 

පළාත් සභා අශහෝසු කරන්න යනවා කිය ා. ඔවතුමමා මහ ඇමති 

වුණු ශද ාව මතක් කර ා ව න්න. ඔවතුමමාට ශහොාට සුංහ  

ශත්ශරන නිසා අහශනන ඉන්නවා නම් මම කීමීතියි. ශමොක්, 

ශම්වා මා කියන්ශන් ජාතිවා්ශයන් ශනොශවයි,  සශහෝ්රත්වශයන් 

නරු මහ ඇමතිතුමමනි. වීඩිහිටියකු වන ඔවතුමමාට  

සශහෝ්රත්වශයන් ශම්වා කියන්ශන්.   නිසා ශ්මළ ජාතින් 

රකිනවා නම්, ශ්මළ සශහෝ්රත්වය රකිනවා නම්, ශ්මළ 

තරු යන් රකිනවා නම්, ජාතිවා්ය රශේ නීති කරනවා නම් අපි 

සශහෝ්රත්වශයන් වී ශාන්න ඕනෑ.  

වතුමකරශේ සමහර අය රුපිය්  1,000ක ත්නික වීුප   

අයට  ීශවයි ශ්ෝ, ශනො ීශවයි ශ්ෝ කිය ා ශවද නවා. 

වතුමකරශේ අම්ම ා තාත්ත ා ුවක් ිශඳින හීටි ්ීක්ශක්,  ශනෝධාභය 

රාජපක්ෂ මීතිතුමමා. වතුමකරශේ ජනතාවට රුපිය්  1,000ක 

ත්නික වීුපක්  වා ශ්න  ශයෝජනාව ක්රියාත්මක කරන   

මූලික සටශන් අපි ඉන්නවා.   නිසා තමයි රජශේ වතුම 

සමානම්වලින්    කාර ය පටන් නන්නවා කිය ා අපි කියන්ශන්. 

එතශකොට ශපොඩ්ඩක් වයයි.   නිසා ුදස්ලිම්  අන්තවාදී  ත්රස්තවාදී 

කටයුතුමව ට ජනතාව ඇ්ශනන යන්න එපා.    

රාජිත ශසේනාරත්න මන්ත්රීතුමමා අ් ශම් සභාව ක්  තවන 

අවස්ථාශද  ශයෝජනාව ඉදිරිපත් කළ  ශද ාශද ඉා ා අවසන් 

607 608 

[නරු  සී.වී. ිශ ශන්ෂ්වරන්  මහතා] 



2021 ජනවාරි 08 

ශවනකම් හිටියා නම් ශහොායි කිය ා මම හිතනවා. ඔය ඉදිරි 

ශපශළේ ්ීන් වාඩිශව ා සුටින අයට මම ශචෝ්නා කරන්ශන් නීහී.  

ඔය පීත්ශත්  ඉදිරි ශපශළේ වාඩි ශව ා සුටින අය  ්ීක්කාම පන්ගිය 

ආණ්ඩුශද අලි වවා සහ ශහොරු හතළිහ තමයි අපට මතක් වුශණ්. 

අ්  නීන ශනොශවයි මම කථා කරන්ශන්. නයන්ත කරු ාති ක 

මන්ත්රීතුමමාට කව්ාවත් මම එශහම කියන්ශන් නීහී, එතුමමා 

ජනතාව නීන හිත ා කටයුතුම කරන නායකයකු නිසා. එ්ා අපි 

්ීක්ශක්   ශප්ළිශේ වාඩිශව්චච හීශමෝම ඩී් කාරශයෝ ිශධියට.  

එ්ා අනමීතිවරයාශ  ඉා ා සුයලු ශ්නා  අපි ්ීක්ශක් 

 ඩී් කාරශයෝ ිශධියට.   

2015 ජනවාරි 08වීනි ්ා මහින්් රාජපක්ෂ මීතිතුමමාට 

ජනාධිපති ධුරය අහිමි ශවද්දී,  එතුමමා ප්රතිල  සුය්   නිකුත් 

ශවන්නත් කලින් අරලියනහ මන්දිරශයන් පිටශව ා ගිය වව අපි 

්ීක්කා. අ් ඇශමරිකාශද ජනාධිතිට මහින්් රාජපක්ෂ 

මහත්මයාශ    මහත්මා නතිය ශපන්වන්න වීරිව ගියාට, එතුමමා 

ශම්  ංකාශද නමක් තියාශනන නිහතමානිව එ්ා පිටත්ශව ා ගියා.  

හීවීයි,  එතුමමා පිටත් ශවනවාත් එක්කම තුදන්නාන්ශසේ ාශනන් 

පිරිසක් අරලියනහ මන්දිරයට ගියාස පිරිසක් මහ වීංකුවට ගියා. මහ 

වීංකුවට ගිහි්  ා වීලුවා, ශකොශහොම් ස් ලි නන්ශන් කිය ා. 

වීඳම්කර රමශද්ය අුවව  ස් ලි නන්ශන් ශකොශහොම් කිය ා 

ව  ා,    න න් මිුවම් ටික හීුවවා.  එ්ා අපට කිදශද,  හිඟ 

බි් පත් ිශ ා  ව ශයන් තිශවනවා,  වා ශනවන්න ඕනෑ නිසා අපි 

ගිහි්  ා ශම් ුද්්  ඉ් ලුවා  කිය ායි. හීවීයි, ුද්්  ඉ්  ාශනන 

බි් පත් ශනදශද නීහී.  වීඳම්කර නුවශ්ුව කරපු අය    ුද්්  

ශව්ානත්තාය කිය ා අ් ශවද්දි ශචෝ්නා තිශවනවා.   

එ්ා "Enterprise Sri Lanka" කිය ා  ය ශයෝජනා රමයක් 

ශනනාවා. එය ක්රියාත්මක කරන්න මූලිකත්වය නත් ශමතීන සුටින 

අයශනන් අපි අහනවා, අශප් සංචාරක ක්ශෂේත්රශේ සුටින කුඩා අයට 

  ුද්්  ුවන්නා් කිය ා. එ්ා   ුද්්     අය අතර ශව්ානත්තා. 

මහා පරිමා  නුවශ්ුව ශ ොකු ශ ොකු ශහෝට් ව දී කථා 

කරනත්තා. මිලියන න න්, බිලියන න න් නුවශ්ුව කර නත්තා. 

 වාට ඔය රාජිත ශසේනාරත්න  
 
[මූලාසානපේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

මන්ත්රීතුමමන් ාත් උ්ද වු ා. එ්ා උ්ද ශව්චච ආකාරය ජනතා 

ිශුදක්ති ශපරුදශණ් අයට කිදවා. රාජිත ශසේනාරත්න 

මන්ත්රීතුමමාශ  පුතා කථා කර ා අුවර කුමාර දිසානායකශනන් 

ඇහුවා, වීසුකිළියක් ඇතුමළට ගිහි්  ා අර නුවශ්ුවව කළා මතක 

නීද්් කිය ා. මහ කීත ිශධියට, මහ නිර් ේජිත ිශධියට තමයි එ්ා 

කටයුතුම සුද්ධ වුශණ්.  

අශප් හර්ෂ ් සු් වා මන්ත්රීතුමමා ශම් සභාශද සුටින නිසා මම 

ශම් කාර යත් මතක් කරන්න කීමීතියි.  අපි ේශේ සහ්  

සම්වන්ධව  කථා කරද්දී  ' ක්ති' සුදපකාර සමිතිය නීනත් කථා 

කළා. එ්ා ඔවතුමමා කථා කරද්දී මම පාර්ලිශම්න්තුමශද හිටිශේ 

නීහී.  ශ ෝක ශහොශරක් තමයි  ක්ති සුදපකාර සමිතිශේ සභාපති 

වුශණ්. එතුමමා එ්ා  මීතිවර  වයාපාරශේදී ඔවතුමමාශ  Facebook 

පිුවට පින්තූර ්ම ා  ඔවතුමමාශ   මීතිවර  campaign එක 

කළා. ඔවතුමමා නිවීරදි පුද්න ශයක්. ඔවතුමමා කව්ාවත් එක 

එක්ශකනාශ  ුද්් ව ට යට ශවන්ශන් නීහී. අපි  ක ්ීක ා 

තිශවනවා. හීවීයි,   ශනෝ  න් එි් අයශ  වීශඩ් කර  නත්තා. 

නරු මන්ත්රීතුමමනි, ශසොය ා ව න්න. " ක්ති සහ් " ආයතනශේ  

අය ස් ලි අරශනන ශව්ා නත්ශත් අධයක්ෂ මණ්ඩ ය අතර 

ිශතරයි.    සුයලු වාර්තා අපි ළඟ තිශවනවා. උතුමරු මී් පළාශත් 

ආණ්ඩුකාරයා " ක්ති සහ් "  ආයතනශේ  සභාපතිවරයාට 

ිශරුද්ධව ්මපු - එම සුදපකාර සමිතිශේ සභාපතිට ිශරුද්ධව ්මපු 

- නඩුශද සුයලු ිශස්තර අපි ළඟ තිශවනවා. ඔවතුමමා  ක පීහීදිලි 

කරන්න. මම ශම් ඔවතුමමාට ශචෝ්නාවක් කරනවා  ශනොශවයි. 

නිවීරදි පුද්න යන් අතට   වීශඩ් ගිශේ නීහී. ශම් රජශේත් යම් 

යම් ශද්ව්  නිවීරදි පුද්න යන් අතට ශනොයන තත්ත්වයක් යම් 

යම් ශද ාව් ව   අපි ්කිනවා.  

 

ගු මආචාර්ය  හර්ෂ ද සිල්වා ෙහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

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

නරු රාජය ඇමතිතුමමනි, ඔවතුමමා කිදවා වාශ  රුපිය ක ශහෝ 

ශහොරකමක්, වංචාවක් සුුව ශව ා තිශවනවා නම්,   

සම්වන්ධශයන් වාර්තාවක් තිශවනවා නම්   ක ඉදිරිපත් කරන්න 

කිය ා මා ඔවතුමමාශනන් කාරුණිකව ඉ්  ා සුටිනවා. එශහම 

නීතිව ශම් පාර්ලිශම්න්තුමශද වරප්රසා් අරශනන පුද්න යන්ට 

ශචෝ්නා කරන්න එපා කිය ා මම ශනෞරවශයන් ඉ්  ා සුටිනවා.  
 

ගු ඉන්දික අනුුද්ධා පහනරත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த பஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
කිසුම ශද ාවක ඔවතුමමන් ාශ  පක්ෂය ඇතුමළු ිශපක්ෂය 

කරන ිශධිශේ  ශද්ව්  අපි කරන්ශන් නීහී. මම ඔවතුමමා ඉදිරිපිට 

කිදශද. ඔවතුමමා නීති ශද ාශද ශනොශවයි. ඔවතුමමා ඉදිරිපිටදී   

සභාපතිවරයා නීන කථා කශළේ. අපි ශචෝ්නා ඉදිරිපත් කර ා 

තිශවනවා. ්ීන්   කටයුතුම සුුව  ශවනවා. අ්ටත් අය කරශනන නීති 

ුද්්  තිශවනවා. එ්ා ඔවතුමමා නත් තීන්ුවව ශහොායි. හීවීයි, 

හම්වන්ශතොටට එක පි්චි යක් ුවන්ශන් නීහී. මතක තියානන්න.  

හම්වන්ශතොට මිනින්න්ට, වී ශමෝ්  හිමියන්ට ස් ලි ටිකක්  වා 

ශ්න්න කිය ා එ්ා ඔවතුමමා පිටිපස්ශසන් ඇිශත් මම කිදවා.  ත් 

එක පි්චි යක් ුවන්ශන් නීහී, මතක තියා නන්න.  වා අපි 

කියන්නම්.  
 

ගු මආචාර්ය  හර්ෂ ද සිල්වා ෙහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

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

මූ ාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමමනි, - 
 

ගු ඉන්දික අනුුද්ධා පහනරත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த பஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
හරි, හරි. මශ  ශද ාවයි නීතිව යන්ශන්.   

මූ ාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමමනි, අපි රුපිය්  මිලියන 

21,000කට වීඩි ුද් ක් ශපොශහොර ශනන්වීම සම්වන්ධශයන්, 

ශවශහත්  වා නීමේම සම්වන්ධශයන්, ඉදිකිරීම් සම්වන්ධශයන්, 

ශකොන්ත්රාත් සම්වන්ධශයන් ශම් ශවද්දි  ශනව ා ඉවරයි. අපි මහ 

වීංකුවට ගිහින් ුද්්  අරශනන ශව්ා නත්ශත් නීහී,   අ්ාළ 

සමානම්ව ට ුවන්නා. ඔවතුමමන් ා අපට ශචෝ්නා කළා, ශපොශහොර 

ශද ාවට එන්ශන් නීහී කිය ා. අ්   ශචෝ්නාව එන්ශන් නීහී. 

අ් මඩකළපුවට, යාපනයට, නී ශඟනහිරට, ්කු ට හීම 

පීත්තටම ශපොශහොර  වා දී ා තිශවනවා.  

අ් ශවශහත් සම්වන්ධශයන් කථා කළා. එ්ා ශවශහත් මි  අඩු 

කළාය කිය ා රාජිත ශසේනාරත්න නරු මන්ත්රීතුමමා මහ 

උජාරුශවන් කථා කළා. නරු නයන්ත කරු ාති ක මන්ත්රීතුමමනි, 

මතක් කර ා ව න්න. ඇස්ව  න්් ඉවත් කිරීශම්   ය කර්මයට 

ිශතරක් ුවවර ශරෝහශ්  ශ්සීයකට වඩා වීඩි න නක්  ීයිස්තුමශද 

හිටියා. ශමොක්, නියම ිශධියට   යකර්ම ප්රමා ය සුුව  කශළේ 

නීති නිසා. ශමන්න ශමවීනි කරුණු කාර ා න නාවක් එම 

රජය පිළිවාව කියන්න තිබු ත්,  එතුමමන් ා ්ීන්  අපට කියනවා, 

"අ් ශකොිශඩ්-19 වසංනතය පීතිශරනවා,  ආර්ක කය වීටි ා 

609 610 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

තිශවනවා" කිය ා. එ්ා අපි සුයලු ශද්ව්  ඉු කර ා සුයයට 

6.5කට වීඩි ආර්ක ක වර්ධන ශදනයක් තිබියදී  තමයි 

තුදන්නාන්ශසේ ාට ආණ්ඩුව භාර ුවන්ශන්. හීවීයි, ඔවතුමමන් ා 

අපට රජය භාර  ශ්ද්දි  ආර්ක ක වර්ධන ශදනය  ජ  අනයකට 

ශනනශනොස් තමයි භාර ුවන්ශන්. ආර්ක ක ඔස්තාර් ා තමයි එ්ා  

ආණ්ඩුශද කටයුතුම කශළේ. හීවීයි, ආර්ක ක ඔස්තාර් ා ුදළු 

ආර්ක කයම කාවාසුනියා කර ා තමයි 2019දී  අපට භාර ුවන්ශන්. 

හීවීයි, අපි අියශයෝනව ට ුදහු  ශ්නවා.  

අ් අුවර කුමාර දිසානායක මන්ත්රීතුමමා කිදවා, "අශන් පුංි  

කාර් එකක් ශහෝ ශනනීත් ශ්න්න ඉඩ ශ්න්න" කිය ා. පුංි  කාර් 

එකක් ශහෝ ශනනීත් ශ්න්න ඉඩ ශ්න්න කිදවා. ආනයන 

අපනයන පරතරය අපි ශමොන ආකාරශයන්් තියාශනන ඉන්ශන් 

කියන එක ජනාධිපතිතුමමා නිතර ශ්ශදශ්  පීහීදිලි කරනවා.  ශම් 

රටට කාර්   ශනොශවයි,  ටයි්   ශනොශවයි, පිට රටින් ශනන්වන 

ශවන  ශවන ශද්ව්  ශනොශවයි අව ය වන්ශන්.  ජනතාවට  ්ීන් 

ජීවත් ශවන්නයි ඕනෑ කරන්ශන්. ශම් රශේ මිනින්න්ට ඕනෑ 

කරන්ශන් ශම් උවුවරු අවස්ථාශද කා ා, ඇා ා සීනසීශමන් 

ආරක් කතව ජීවත් ශවන්නයි.   නිසා ජනතාව ඉවසනවාස 

ඔවතුමමන් ා ජනතාව කු ප්පු කරනවා.  ්ීන් ටයි්  එන්ශන් නීහී 

 ශන්් කිය ා අහනවා, කාර්  එන්ශන් නීහී ශන්් කිය ා අහනවා. 

ජනතාව කියනවා, " වා ඕනෑ නීහී. ශකශසේ ශහෝ ජීවත් ශවන්නයි 

ඕනෑ" කිය ා.  ශ ෝකශේ අශනකුත් රටව්  සුය්   කඩා වීශටද්දී  

ඔවතුමමන් ා  Moody's එශක් සංඛ්යාශ් ඛ්න පිළිවාව කියනවාස    

IMF එශක් සංඛ්යා ශ් ඛ්න  පිළිවාව කියනවා. 

සංඛ්යාශ් ඛ්නවලින් ශවන රටව්  කඩා වීු ත්,  ංකාව 

ආරක් කතව යම් තාක් ුවරට ශම් ආර්ක කය අ්  ාශනන ඉන්නවා.   

මූ ාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමමනි,   නිසා  සභාව ක් තවන 

අවස්ථාශද ශම් ශයෝජනාව ඉදිරිපත් කළ මන්ත්රීතුමමාටත් අපි 

ශමන්න ශම් කාර ය කියනවා. තුදන්නාන්ශසේ ා කාවාසුනියා 

කළ ආර්ක කය තමයි අපි ශම් ප  නන්වන්ශන්ස ශනොඩනඟා ශනන 

එන්ශන්.  

ේශේ නරු අග්රාමාතයතුමමා සහ්  නිෂ්පා්කයන් ශවුවශවන්, 

කුඩා වී ශමෝ් හිමියන් ශවුවශවන් තීන්ුව-තීර  රැසක් නත්තා.  

ුද්්  රාජය ඇමතිතුමමා එම රැස්වීමට සහභාගි ශව ා හිටියා. 

ශවශළා ඇමතිතුමමා සහ ශවශළා රාජය ඇමතිතුමමාත්  සහභාගි 

ශව ා සුටියා. භාණ්ඩානාරශේ ශ් කම්තුමමා සහ ුද්්  

අමාතයාං ශේ ශ් කම්තුමමාත්  සහභාගි ශව ා සුටියා.   

සුයලුශ්නා එකතුම ශව ා තීන්ුව අරශනන, ජනතාවට වරප්රසා් 

ුවන්නා.  

ශම් වනිශට අම්පාර, මඩකළපුව ඇතුමළු රට වශේම 

ප්රශද් වලින් ශනොයම් කීපී ශනන එනවා.   නිසා  වී මාෆියාශද 

ශයදී සුටින අයශ  අතට වී අස්වීන්න යන්න ශ්න්ශන් නීතිව, එය 

වී ශමෝ් හිමියන්ට  වා නන්න පුළුවන් වීඩ පිළිශවළක් නිර්මා ය 

කර ා, වීංකුවලින් ුද්්  ටික නි්හස් කිරීමට අපි තීන්ුව-තීර  

නන්නවා. අ් ධානයානාර හීශ්නවා. තුදන්නාන්ශසේ ා එ්ා 

භාණ්ඩානාරශේ තිබුණු ුද්්  ශස්  මට ශන්, ශයෝා ශනන 

තිබුශණ්.  

හම්වන්ශතොට දිස්්රික්කශේ නිවාස  ය  වා දීම 

සම්වන්ධශයන් මම අ් පරීක්ෂා කර වීලුවා. 1988 සුට 2002 

ශවනකම් හම්වන්ශතොට දිස්්රික්කශේම පුද්න යන් 2,000කට 

තමයි  ය දී ා තිබුශණ්. හීවීයි, 2015 ඉා ා 2019 ශවනශකොට 

 ක්ෂයකට ආසන්න පිරිසකට  ය දී ා තිබු ා.   කියන්ශන්, 

එක්ශකශනකුට ශ්වතාවක්  ය දී ා තිශවනවා.  වා එකතුම 

කිරීශම් ප්රති තය 30යි. එතශකොට රටක් ඉදිරියට යයි්? ශම් 

ිශපක්ෂ නායකතුමමා කළ කියුම් ශකරුම් නීන අපි පන්ගිය ්වස්ව  

කිදවා.   නිසා  ශහෝ්-ශහෝ්ා මශඩ් ්මනවා වාශ   වා නීවත 

කියන එශක් ශත්රුමක් නීහී. අහන පුද්න ශයකුට ශන්, ශම්වා 

කියන්නත් ඕනෑ.  

මූ ාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමමනි, රාජිත ශසේනාරත්න මන්ත්රීතුමමා 

ඉදිරිපත් කළ ශයෝජනාව ශහොායි.  ක නීන අපි ශමොකුත් 

කියන්ශන් නීහී. ඕනෑ ශකශනකුට ඕනෑ තරම් ශයෝජනා 

ශනශනන්න  පුළුවන්. ශම් ශයෝජනාව තුමළ, රටක් ව ශයන් 

ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් කරුණු කාර ා න නාවක් ඉදිරිපත් 

කර තිබු ා. හීවීයි  ුදස්ලිම් අන්තවා්ය ඇිශස්ශසන, ්මිළ 

සශහෝ්රත්වය නීති ශවන කතන්්ර එතුමමන් ා කිදවාට,   සුයලු 

ජාතින් එකතුම කරශනන ඉදිරියට යන්න පුළුවන් වීඩ පිළිශවළක් 

අතිනරු ජනාධිපතිතුමමාත්, නරු අග්රාමාතයතුමමාත් ිශසුන් ක්රියාත්මක 

කරනවා. ඔව සුයලුශ්නාශ ම සහශයෝනය   ශවුවශවන් 

 වාශ්න්න කියන ඉ් ලීම කරමින්, මා නිහඬ ශවනවා.   

ස්තුමතියි. 

 

ගු මූලාසානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නරු නයන්ත කරු ාති ක මන්ත්රීතුමමා. ඔවතුමමාට ිශනාඩි 

හතක කා යක් තිශවනවා. 

 

 

[අ.භා. 3.33] 

 

ගු ගයන්ත කුණාතිලක ෙහතා 
(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

මූ ාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමමනි, අවුරුුව ිශස්සක් ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුමව නිශයෝජනය කළ මහජන නිශයෝජිතයකු හීටියට 

පළුදශවන්ම මම කීමීතියි, ආණ්ඩු පක්ෂශේ සුටියදීත්, ිශරුද්ධ 

පක්ෂශේ සුටියදීත් අපි හීශමෝටම අතිිශශිෂ්ට ශසේවාවක් ඉෂ්ට 

කර ා, ශම් පාර්ලිශම්න්තුමශද අවුරුුව 38ක් ශසේවය කර ිශරාම යන 

අශ ෝක කුමාරසුරි මහත්මයාශ  ිශරාම දිිශයට අපශ  භාභාශිංසන 

එකතුම කරන්න.  

මූ ාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමමනි, රශේ වර්තමාන තත්ත්වය 

නීන අ් සභාව ක් තවන අවස්ථාශද ිශවා්ය නීශනද්දී, අපි 

ශවන්ා කථා කරන සුයලු ශද් පා න මාතෘකාව ට වඩා, අශප් 

රශේ ජනතාව තුමළ පවතින ශරෝන බිශයන් ඔවුන් ුද්ා නන්ශන් 

ශකොශහොම් කියන එක නීන ශම් ුදළු සභාශදම අවධානය ශයොුද 

කළ යුතුම යීයි මා ක් පනා කරනවා.  ක අශප් ප්රුදඛ් වනකීමක් 

හීටියටයි, මා ්කින්ශන්. 

මූ ාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමමනි, අශප් රශේ ජනතාවශනන් වීඩි 

ශකොටසක් හීන්්ෑවට රූපවාහිනිය ඉස්සරහ වාඩි ශවන්ශන්,  ශම් 

වසංනතශයන් ශේශරන්න තිශවන එන්නත කව්ා, ශකොයි 

ශමොශහොශත්් අශප් ජනතාවට  ීශවන්ශන් කියන 

ව ාශපොශරොත්තුමව ඇතිවයි. නුදත්, අවාසනාවකට තවම ප්රධාන 

ප්රවෘත්ති  සුරස්ත  ශ ස අපට අහන්න  ීශවන්ශන් කාලි 

පීණියට,  නීත්නම් නංජා පීණියට ආයුර්ශද් ශ්පාර්තශම්න්තුමශද 

ූ ත්ර කමිුශද අුවමීතිය  ීබු ාය කියන ප්රවෘත්තියයි. එශහමත් 

නීත්නම්, "ආචාර ධර්ම කමිුශද අුවමීතිය  ීශවනවා,  කාලි 

පීණියට සායනික පරීක්ෂ  සාහා අුවමීතිය  ීබු ා" වීනි 

ප්රවෘත්ති තමයි අපට අහන්න  ීශවන්ශන්.  නුදත් ශ ෝක ශසෞඛ්ය 

සංිශධානය සහ ශ ෝකශේ ශවොශහෝ රටව  ශසෞඛ්ය ක්ශෂේත්රශේ 

611 612 

[නරු ඉන්දික අුවරුද්ධ ශහේරත්  මහතා] 
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ිශශ ේෂසයන් පවා අවධානය ශයොුද කර තිශවන, අුවමීතිය  වා දී 

තිශවන එන්නත සම්වන්ධශයන් අප තවම සුටින්ශන්  මා දිවයින, 

වං  ාශද් ය වාශ  රටව ටත් වඩා පන්පසුන් වීම නීන අපි 

කනනාු ශවනවා. 

මූ ාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමමනි, අශප් රශේ ජනතාවට ශම් 
එන්නත  වා දීම සාහා යන ිශය්ම, වාර්තා වන ිශධියට 
ඇශමරිකාුව ශඩො ර් මිලියන 40යි.   කියන්ශන් රුපිය්  මිලියන 
8,000ක් ිශතර. හීවීයි, ේශේ ශපශර්්ා සුද්ධ වුණු සීනි වංචාව 
හරහා අශප් රශේ මිනින්න්ශ  ශත් ශකෝප්පශයන් නසා කෑ ුද්  
එන්නත ශනන්වන්න යන ිශය්මට වඩා වීඩියි.   වාශ ම, අති ය 
ූත කත ශපෝ ශත්  නුවශ්ුවශවන් පවා නසා කාපු ආණ්ඩුවක් තමයි 
අ් ශම් එන්නත ශනශනන්න කිය ා ශ ෝක වීංකුශවන්  ය 
ඉ්  න්ශන්.  

ුද ාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමමනි,  ශම් වසශර් ශම් ආණ්ඩුශද 
නයාය පත්රශේ ප්රුදඛ්තම අව යතාව ිශය යුත්ශත් ශකොිශඩ් - 19 
එන්නත මිස ශවන ශමොකක්වත් ශනොශවයි කියන එක අපි ශම් 
රජයට මතක් කරනවා. නුදත්, ශකොිශඩ් - 19 එන්නත ඉතාම 
ඉක්මනින් ශනන්වනවා ශවුවවට, නජ මිතුමරන්ශ  සාක්කු 
පුරවන්න, ශකොශරෝනා පීතිරීම අතින් ශ ෝකශේ 16වීනි තීන 
සුටින යුක්ශර්නශයන් සංචාරකයන් ශනන්වන්න නම් ශම් ආණ්ඩුව 
සෑශහන උනන්ුවවක් ්ක්වන වව අපට ශපශනනවා.    රටින් 
සංචාරකයන් ශනන්ව ා  ්ීන් අශප් රට මහා අව්ානමකට  ක් 
කර තිශවනවා.  

මූ ාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමමනි, ශම් ආණ්ඩුශද ක්රියා ක ාපය 
නීන ශහොඳින් ්න්නා ජනතාව  අ් ශම් ශකොිශඩ් - 19 එන්නත  
නීනත් ශ්ගිඩියාශවන් පන් ශවනවා. ආණ්ඩුව තම නජ මිතුමරන්  වා 
ශකොශරෝනාව 'නරානාවක්' කර නත්තා වාශ , ශම් එන්නශතුවත් 
නසා කයි් කියන බිය ජනතාවට තිශවනවා.   වාශ ම තව 
සමහරුන්ට වයක් තිශවනවා, ප්රමිතිශයන් ශතොර, වා  එන්නත් 
ශනන්වයි් කිය ා. රජය තව මාස ශ්ක තුමනක් ඇතුමළත ශම් 
එන්නත ශනන්වනවා කිදවත්,  වතුම කම්කරුවන්ශ  ත්නික 
වීුප රුපිය්  1,000ක් කරනවා කිදවා වාශ , ශපෝෂ  ම්  ක් 
ශ්නවා කිදවා වාශ , මාස 6ක් තුමළ ශනොවීන්ට වනා හානි වන්දි 
ශනවනවා කිදවා වාශ , ශම්කත් ශවොරුවක් ශවයි් කිය ා ජනතාව 
ක් පනා කරනවා. එශහම නීත්නම්, ආණ්ඩුව ශ්නවා කියූ ක් වුව 
 ය සහනයට, ක්ෂුද්ර මූ ය  ය සහනයට වුණු ශද් වාශ , සුයලු 
වනාව ට ශනොමිශ්   වා ශ්නවා කියූ ශපොශහොර සහනාධාරයට, 
වහාම ිශසානවා කියපු ිශරාම වීුප් ිශෂමතාවට වු ණු ශද් වාශ , 
ිශකු න්ශන් නීහී  කියපු ශකොළෙ වරාශේ  නීශඟනහිර ජීටියට 
වුණු ශද් වාශ , මහ වීංකු ශහොරු කශනන් අ්  ාශනන එනවා 
කිදවාට කිසුම ශ්යක් ශනොවු ා  වාශ , ශම්කටත් ශමොනවා 
ශවයි් කිය ා ජනතාවට ශ ොකු සීකයක් තිශවනවා.  

මූ ාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමමනි, මම   කිදශද නටපු 
ශතොිශ යකුත් නීති, ශවශර් පලු ශ්කම නීති, පන්ගිය වසර 
එකහමාර ඇතුමළත ආණ්ඩුව ිශසුන් ිශ ්වාසය බිා ්ීමූ අවස්ථා 
කිහිපයක් නීන ිශතරයි.  

මූ ාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමමනි, අපි ්ීක්කා, ජනාධිපතිතුමමා 
පන්ගිය ්වස්ව  කියනවා, "මශ  වචන චරශ් ඛ් ශ ස 
ස කන්න" කිය ා.  ජනාධිපති උපශ්ස් මත නීසේ නිශද්න 5ක් 
නිකුත් කර ාත්, ශම්ජර් ජනරා් වරයකු ්ම ා හා්  ශමෝ්  වට 
කර ාත්, හා්  මි  අඩු කර නන්න වීරි වුණු  අසමත් ආණ්ඩුවක් 
නීන, නීසේ පිට නීසේ නිශද්න නිකුත් කර ාත් ශපෝ  ශනඩියක 
මි  අඩු කර නන්න වීරි වුණු අසමත් ආණ්ඩුවක් නීන, සීමන්, 
පරිප්පු, සීනි, කහ වීනි හීම ශද්කටම නීසේ  නිශද්න නිකුත් කළ 
ආණ්ඩුවක් නීන,  නශම් පුංි  සු්  ර කඩයක්වත් අවනත කර 
නන්න වීරි වුණු ආණ්ඩුවක් නීන ජනතා ිශ ්වාසය නීතිව යෑම 
පුුවමයක් ශනොශවයි. එම නිසා අපි රජශයන් ඉ්  ා සුටිනවා, හීම 
පීත්තකින්ම ිශ ්වාසය බිා වීටි ා ශැේ්  වුණු  ආණ්ඩුවක් හීටියට 
තුදන්නාන්ශසේ ා අඩු තරමින් ජනතාවශ  ජීිශත ශේරා නීමේම 

සාහා ශම් එන්නතවත් ඔවුන්ට ශනොමිශ්   වා ශ්න්න අව ය 
පියවර ඉක්මනින් නන්න කිය ා.  

මූ ාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමමනි,  ශම් තරම් ඉක්මනින් ජනතා 
ිශ ්වාසය පලුුව කර නත් අසමත් ආණ්ඩුවක් ඉතිහාසශේ අපි 
්ීක්ශක් නීහී. එතුමමන් ා තම ශනොහීකියාව වසා නීමේම සාහා 
ිශිශධ මාතෘකා ්වසුන් ්වසම කරළියට ශනශනන හීටි අපට ්ීන් 
්කින්න  ීශවනවා.   සාහා ආණ්ඩුව ඇතුමශළන්ම ිශිශධ 
කණ්ඩායම් හ්නවා. ජනතාවශ  අවධානය ශවන පීත්තකට 
ශයොුද කරවීම සාහා උපරමශීලිව මාතෘකා හ්න එක තමයි ්ීන් 
ආණ්ඩුශද රාජකාරිය. එක ශව ාවකට ආණ්ඩුශද කණ්ඩායමක් 
්ා ා කියනවා, "පළාත් සභා අව ය නීහී" කිය ා. ආණ්ඩුශදම 
තවත් කණ්ඩායමක් ්ා ා මාතෘකාවක් හ්නවා, "පළාත් සභා 
අව යයි" කිය ා.  වඩු මි , ආණ්ඩුශද ශනොහීකියාව නීන 
ජනතාවට කථා කරන්න ඉඩ ශනොදී ශම් ්වස්ව  ජනතාවශ  
අවධානය ශවනස් මඟකට යීවීම සාහා ආණ්ඩුව ඇතුම  ශළන්ම 
තවත් ිශවා්යක් ඇති කර තිශවනවා, ශකොිශඩ් ශරෝනශයන්  මිය 
යන අයශ  සුරුරු ආ්ාහනය කරනවා්, භූම්ානය කරනවා් 
කියන  කාර ය සම්වන්ධශයන්. ශකොිශඩ් මර්්නය කරන්න 
පීණිය ්, එන්නත ් ශහොා කිය ා ිශශටක තවත් මාතෘකා හ්නවා. 
ශම් වාශ  නා නා ප්රකාර  මාතෘකා ශපන්වමින් රජය ජීවන ිශය්ම් 
ප්ර ්නය ඇතුමළු සීවෑ ජනතා ප්ර න් යටපත් කරන්න අසාර්ථක 
ශවොළා උත්සාහයක නිරත ශවන හීටි තමයි අපට ්කින්න 
 ීශවන්ශන්.  

මූ ාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමමනි,  එක එක මාතෘකා හ් ා, 
ශ්පීත්තට ශවදි ා, ආණ්ඩුශදම අය  වා මාතෘකා කථා 
ශකශරදවත්, අන්තිමට ව නශකොට ුවෂ්ටයාශ  චරිතයයි, 
වීරයාශ  චරිතයයි ශ්කම ආණ්ඩුව තමයි රඟපා ා තිශවන්ශන්.  

ශම් වාශ  අමාරු ශව ාවක මට කතා කරන්න ිශනාඩි 7ක් 
ශහෝ ශවන් කර දීම සම්වන්ධශයන් මම ඔවතුමමට ස්තුමතිවන්ත 
ශවනවා, මූ ාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමමනි. ප්රචාර ශේ ව ශයන්, 
කුණු වුණු මාළු එක වතාවක් ිශකුණුවාට ශ්වීනි වතාශද 
ිශකු න්න වීරි වව මම ආණ්ඩුවට මතක් කරන්න කීමීතියි. 
ආණ්ඩුශද ශම් ක්රියා ක ාපය, වර්තමාන තත්ත්වය නීන ිශවා් 
කරන ශම් අවස්ථාශද, ශම් ආණ්ඩුව හීම පීත්ශතන්ම අසමත් 
වුණු ආණ්ඩුවක් වව මතක් කරමින්, ශකොිශඩ් - 19 එන්නතට 
ප්රුදඛ්තාව  වා ශ්න්න කියා නීවත වතාවක් ඉ්  ා සුටිමින්, 
මශ  වචන ස්ව් පය  අවසන් කරනවා.  

ස්තුමතියි. 
 

ගු මූලාසානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Ajith Nivard Cabraal.  

You have 14 minutes.  
 

 
[අ.භා. 3.41] 

 

ගු අජිත් නිවාඩ් කේරාල් ෙහතා මමුදල් හා ප්රාේධාන 

පවපෙඳ පපොෙ  සාහ රාජය වයවසාාය ප්රතිසාංසානකරණ රාජය 

අොතයුරො   
(மாண்புமிகு அ ித் நிவாட் கப்ரால் - நிதி, மூலதனச் சந்கத 

மற்றும் அரச  ததாைில்முயற்சி மறுசீரகமப்பு இரா ாங்க 

அகமச்சர்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal - State Minister of Money 
and Capital Market and State Enterprise Reforms) 
 මූ ාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමමනි, අ් නරු රාජිත ශසේනාරත්න 

මන්ත්රීතුමමා ිශසුන් ඉදිරිපත් කරන  ් සභාව ක්  තවන අවස්ථාශද 

ශයෝජනාව නීන වචන ස්ව් පයක් ප්රකා  කිරීමට අවස්ථාව  වා 

දීම නීන මා ුදලින්ම ඔවතුමමාට සත්ුමතිවන්ත ශවනවා.  
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

එතුමමාශ  ශයෝජනාශද කියා තිශවනවා, "ආර්ක ක 

කළමනාකර ශේ ුවර්ව තා නිසා රශේ ආර්ක කශේ වර්ධනය 

ජ  අනයක් වවට පත් වී තිශේ" කිය ා. මම හිතන ිශධියට 

ශකොිශඩ්-19 වසංනතය නිසා අපට ශ්වීනි කාර්තුමශදදී රට lock 

down කරන්න වුණු අවස්ථාශද අශප් රශේ ආර්ක ක වර්ධන ශදනය  

සුයයට ජ  16ක් ශව්චච නමන්ම ශම් අය ව ාශනන හිටිශේ 

ශකශසේ ශහෝ  ශකන් යම්කිසු ශද් පා න වාසුයක් නීමේමටයි.    

ආර්ක ක තත්ත්වය අශප් රටට පම ක් සීමා ශව්චච ශ්යක් 

ශනොශවයි.    ජ  ආර්ක කමය තත්ත්වය ුදළු ශ ෝකයටම 

ව පාපු තත්ත්වයක්. ශ ෝකශේ සෑම රටකටම වාශ    තත්ත්වය 

ශපුව ා.  ත් එක්කම ශ ෝකශේ ්ීවීන්තම සමානම් වීසී ගියා. 

එවීනි තත්ත්වයක ශම් රශේ ආර්ක කය කළමනාකර ය කිරීම 

ඉතා ුවෂ්කර කාර්යයක් ිශධියටයි අපි ්ීක්ශක්.   වු ත් 

මූ ාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමමනි, ශ්වීනි කාර්තුමව අවසන් වන 

ශකොට නීවත වරක් අශප් රශේ ආර්ක ක  රමශද්  පටන් නත්ත 

නමන්ම අශප් රශේ ආර්ක ක වර්ධන ශදනශේ තත්ත්වය නීවතත් 

ඉතාම ඉක්මනින් ශවනස් ශවනවා අපි ්ීක්කා.   නිසා තමයි 

තුමන්වීනි කාර්තුමශද ශවොශහෝ ශ්නකු සුතුමවාට වඩා 

සම්පූර් ශයන්ම ශවනස් ආකාරයට අපට ධන ආර්ක ක වර්ධන 

ශදනයක්  වා නන්නට පුළුවන් වුශණ්.  අවුරුුව 5ක් තිස්ශසේ ජ  

ආර්ක ක වර්ධන ශදනයක් අපි ්ීක්කා. 2014දී සුයයට 7.4ක 

ආර්ක ක වර්ධන ශදනයක් තිබුණු ශම් රශේ යහපා නය කා ය තුමළ 

ආර්ක ක වර්ධනය අවපාතයට  ක් ශව ා රටට ශව්චච ශද් අපි 

්ීක්කා.   නිසා ශමවීනි ්ීවීන්ත අියශයෝනයක් මධයශේ අපට 

අමාරු තත්ත්වයක් උ්ා ශදිශ කිය ා   අය සුතීම සාධාර යි. 

ශමොක්,   අයශ  කා ශේ  ක තමයි සුුව වුශණ්.   වු ාට    

තත්ත්වය ශවනස් කර ා අපට පුළුවන් වු ා නීවත වරක් ශම් රට 

තුමළ ධන ආර්ක කමය තත්ත්වයක් ඇති කර නන්න.   නිසා 

මූ ාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමමනි,  අ් දින මාශ  කථාශදදී කාර ා 

පහක් ඔස්ශසේ ශම් රශේ ආර්ක කය මනින ආකාරය නීන යම් කිසු 

ිශ ්ශ් ෂ යක් කිරීමට මා සුතුමවා. ශම්  නීන නිකම්ම  කියනවාට 

වඩා  ක ශහොායි කිය ා මා සුතනවා.  "අ් අපි pass", "අ් අපි 

fail" කිය කියා කියන කාර ා මම ්කිනවා.  එශහම ශනොශවයි, 

අපි ිශෂශයන් ිශෂයට යන්නට ඕනෑ. ිශෂශයන් ිශෂයට ගිහි්  ා 

ව න්න ඕනෑ ශකොශහොම් අපි  ක කර ා තිශවන්ශන් කිය ා.    

තත්ත්වය ඔස්ශසේ අශප් result  එක ශමොකක්් කිය ා අපට 

ව න්න පුළුවන්.  

මූ ාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමමනි, මූර්ත ආර්ක කය ශ්ස ව ද්දී 

අශප්  වර්ධන ශදනය නීවතත් ධන තත්ත්වයකට එන ආකාරය අපි 

්ීක්කා.   ත් එක්කම අපි ්ීන් ්කිනවා රටට ආශයෝජනය න ා 

ශනන එන ආකාරය. සමහර තීන්ව දී ආශයෝජනය  ජු  

ව ශයන් ආශද නීතත් ්ීනටමත් ආශයෝජනය එන ආකාරයට   

ගිිශන්ම් අත්සන් කර ා තිශවනවා.   ිශිශධ පාර් ්ව  තමන්ශ  

අ්හස ප්රකා  කර තිශවනවා.   නිසා    කටයුතුම ඉතාම ශහොා 

තීනකට එනවා අපි ්කිනවා.  මීට මාස ශ්ක තුමනකට ඉස්ශස්  ා 

අශප් ශකොටස් ශවශළා ශපොශළේ යම්කිසු ආකාරයක පහළ වීසීමක් 

සුුව වු ාම ශවොශහෝශ්නකු නීඟිට ා කෑ නීහුවා මට මතකයි. 

නුදත් අ්   තත්ත්වය  සම්පූර් ශයන්ම ශවනස්. ේශේ ශකොටස් 

ශවශළා ශපොශළේ පිරිවීුම රුපිය්  බිලියන 9.1යි.   කියන්ශන් 

මිලියන 9000ක පිරිවීුමක් ේශේ තිබු ා. පන්ගිය රජය කා ශේදී 

ශකොටස් ශවශළා ශපොශළේ සාමානය පිරිවීුම තිබුශණ්  මිලියන 

900යි.   ශම් රට තුමළ ිශ ්වාසය ශනොඩ නීඟීම හරහා ේශේ පම ක් 

අපට  ්හ ගු යකින්   තත්ත්වය ශවනස් කර නීමේමට පුළුවන් 

ශව ා තිශවනවා. ශමයින් ශපමේ යන්ශන් ශද් පා නිකව පම ක් 

ශනොශවයි, අ් රශේ වයාපාරිකයන් වු ත් සුයලු  ආකාරශයන් 

තමන්ශ  ිශ ්වසමේයභාවය වීඩි කරශනන තිශවනවා කියන එකයි. 

 ක මූර්ත ආර්ක කයට ඉතාම  ශහොා කටයුත්තක්.  ත් එක්කම 

ශවොශහෝ ශ්ශනක් සුතුමවාට වඩා ිශරැකියාව අං ශයුවත් අශප් රශේ 

තත්ත්වය ශහොායි. අශප් රශේ ිශරැකියාව හුඟක් ුවර්ව  ශවයි කියා 

සුතුමවත්,   තරම් ුවර්ව  ශව ා නීහී. අපි පිළිනන්නවා, යම් කිසු 

ආකාරයකින් සමහර තීන්ව  ිශරැකියා තත්ත්වයක් ඇතිශව ා 

තිශවනවා කිය ා. නුදත්, ඉතාම  ඉක්මනින්   සාහා ක්රියාත්මක 

වුණු නිසා, මට ශපර කථා කළ අශප් මන්ත්රීවරු ශපන්වා ුවන් 

ආකාරයට ිශරැකියාවත් ්ීන් අපි රමරමශයන් අඩු කරශනන යන 

වව ශපමේ යනවා. 

Construction permits ඉක්මනින්ම  වා ශ්න්න 

ව ාශපොශරොත්තුම ශවනවා.   කියන්ශන්, ඉදිකිරීම් ඉතාම  

ඉක්මනින් ශකරීශනන යන වවයි. එම නිසා මූර්ත ආර්ක කය 

පීත්ශතන් අශප් රශේ තත්ත්වය ඉහළ මේටමකට ශනන  මට 

හීකි වව හීම පීත්තකින්ම අපට ශපමේ යනවා. 

අපි මූ ය ක්ශෂේත්රය අරශනන ව ුද. මූ ය ක්ශෂේත්රශේ ශපොලී 

අුවපාතය නීන කථා කශළොත්, අපි ්ීක්කා පන් ගිය මාස 6, 7 

තුමළදී ශපොලී අුවපාතය රමරමශයන් අඩුශව ා අ් ඉතාම අඩු 

තත්ත්වයකට ඇිශ්  ා, ඕනෑම ශකශනකුට තමන්ශ  බිස්නස් එක 

කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයකට ඇිශ්  ා තිශවන වව. පන් ගිය 

රජය කා ශේ තිබුණු ශපොලී අුවපාතව ට වඩා අ් සෑශහන්න 

මේටමකට අඩුශව ා තිශවනවා. එම නිසා ශකශනකුට තිශවන 

අව්ානම අඩුශව ා තිශවනවා. The risk has been reduced 

comparatively. As a result, most of them are able to do their 

businesses much better. So, that is why we see a change in 

the sentiment held as far as all the businesses are concerned.  

We also see that the rupee has become stable. The 
rupee has been depreciating at a rate of about 6.8 per cent 
in the last five years during the time of the Y ahapalanaya. 
An average depreciation of 6.8 per cent is an enormous 
depreciation, but in the last one year, we have been able 
to control it quite effectively. As a result, its depreciation 
has been limited to just 2.8 per cent and if not for COVID
-19, we would have probably seen an appreciation of the 
currency as well.  

I also want to meet the challenge that was put forward 
previously by some of the Hon. Members of the 
Opposition, where they were talking about money 
printing, that a large amount of money has been printed. 
In this period after COVID-19, we have seen that every 
country has been having excessive issues of Treasury 
Bills to their respective Central Banks. We are no 
different. The last person who can make an allegation of 
that nature is the Members of Parliament of the former 
Government because from 15th of February, 2015 
onwards until November, 2019, every month, they had 
been having excess Treasury Bills issued to the Central 
Bank. It was a completely different situation in the year 
2014, at the time when I was the Governor of the Central 
Bank. There were hardly any monies printed in excess of 
the requirements, but that had been completely changed 
from the time the Y ahapalana Government came into 
office and we had seen that happening continuously. 

The third area that I want to speak about, Sir, is the 
external sector. We have seen the external sector being 
revived quite substantially over the last one year. The 
trade balance has improved. Although the imports and 
exports have fallen at the same time - we have seen that 
both have fallen disproportionately - the trade balance has 
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become a lot more positive from the  negative stance it 
has been in previously. Remittances have also improved. 
We have seen the exchange rate stabilizing. I  already 
spoke about that and we are now working out a swap 
arrangement with a Central Bank of another country, 
where we would have a stand-by arrangement which 
would ensure that the rupee would stay stable even in the 
longer term.  

So, we are comfortable about making payments of our 
debts. Although there were some instances where the 
rating agencies had made some remarks which were not 
very complimentary, we are now seeing that they 
themselves have been able to come back and say that Sri 
Lanka would probably be able to maintain our impeccable 
position vis-à-vis debt repayment.  

මූ ාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමමනි, මම ්ීන් කථා කරන්න 

ව ාශපොශරොත්තුම වන්ශන් රාජය අං ය පිළිවාවයි. ඔවතුමමන් ා 

්න්නා ආකාරයට අපට තිබුණු එක අියශයෝනයක් තමයි, ශවොශහොම 

ුවර්ව ශව ා තිබුණු ශම් රට නීවත ප  නීන්වීම සාහා අශප් වුව 

ප්රති තය අඩු කිරීමට සුුව වීම. අපි වුව ප්රති තය අඩු කළා. වුව 

ප්රති තය අඩු කිරීම හරහා අශප් ආර්ක කයට යම් කිසු 

උත්ශත්ජනයක්  ීබු ා. එම උත්ශත්ජනය  ීබුශණ් නීත්නම් අ් 

වන ිශට අශප් ආර්ක කය ්ීවීන්ත ශ ස කඩා වීශටන්නට ඉඩ 

තිබු ා. යම් කිසු ආකාරයකට අශප් වුව ප්රති තය අඩු වු ත්, 

ආර්ක කය නීවත වරක් ප්රසාර ය වීමට පටන් නීමේම නිසා වුව 

ප්රමා ය ශපර පරිදිම  වා නීමේමට හීකි ශවයි කියා අපි 

පුශරෝකථනය කර ා තිශවනවා. ිශශ ේෂසයන් ිශසුුවත් අපට එම 

උපශ්ස්  වා දී ා තිශවනවා.  අපි  ක අුවව කටයුතුම කර ා 

නීවත වරක් ශම් උත්ශත්ජනය දිගින් දිනටම පවත්වාශනන 

යන්නට කටයුතුම කරශනන යනවා, මූ ාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමමනි. 

අපට  ය ශනවන්න පුළුවන් ශව ා තිශවනවා. අපි ්ීක්කා, 

සමහර අය රට වශේ කියමින් ගියා, අපට  ය ශනවන්නට වීහී 

කිය ා. සමහර අවස්ථාව    අය කිදවා, අශප් රාජය වීංකුව ට 

තමන්ශ   යකර ලිපි අරනන්නට වීරිශවයි කිය ා.   කථා 

සුය්   සම්පූර්  අසතය  වා. මම ඉතාම  වන කීශමන් කියනවා, 

සෑම  යකරයක්ම ිශවෘත කරන්න අපට පුළුවන්ශව ා තිශවනවා. 

  හරහා රශේ ආර්ක කමය ක්රියාවලිය කිසුම ආකරයකින් 

වාධාවකට  ක්ශව ා නීහීයි කියන කාර යත් මම ශම් 

අවස්ථාශද ශම් නරු පාර්ලිශම්න්තුමශදදී ප්රකා  කරන්නට 

කීමීතියි. අශප් වයාපෘති සුය්  ම, are on track and on budget. 

We are working towards that. There are some projects which 

are somewhat delayed and some are not on the right track 

already. But, we are working towards ensuring that those 

projects are also brought back on track so that we will be 

able to proceed with a greater amount of economic activity 

next year. 

The final area that I want to talk about, Hon. Member, 
is the banking sector. We inherited a banking sector 
which was in total disarray; we found that the banks were 
having very high NPLs. In the financial sector, we also 
found that the finance institutions were also undergoing 
serious stresses; we found that many of them were having 
difficulties in ensuring their liquidity and there had been a 
large amount of money that had to be paid out through the 
Deposit Insurance Fund in order to make those depositors 
have some benefit. That has now been reversed and we 
are seeing stability returning to the banking and financial 
sectors. We are comfortable that the financial sector 

would also stay stable. So, the point that I am trying to 
make, Hon. Member, is that, overall, there is no challenge 
that we cannot face as a result of COVID-19.  

 අපි ්න්නවා, ශකොිශඩ් වසංනතය නිසා අශප් ආර්ක කයට 

්ීවීන්ත අියශයෝනයක් මතුමශව ා තිශවන වව.   අියශයෝනයට 

අපි ුදහු  දී ා තිශවනවා. අපි   අියශයෝනය හුදශද, පන්ගිය රජය 

වශ  ඇිශ්  ා හීම ්ාම ඇඬුශද නීහී. අපි  කිදශද නීහී, අපට 

ශමන්න ශම් ප්ර ්නය තිශවනවා, අපට අර ප්ර ්නය තිශවනවා, අපට 

ශම් ප්ර ්නය ිශසාන්න වීරි තව කාශ  ශහෝ තිශවන ප්ර ්නයක් 

නිසා කිය ා. අපි හීම අවසථ්ාවකදීම දිගින් දිනටම කිය ා 

තිශවන්ශන්, අපි ශම් ප්ර ්නව ට ජු වම ුදහු  ශ්නවා, අපි ශම් 

ප්ර ්නව ට ිශසඳම් ශහොයනවා, අව ය ිශසඳම් ඔස්ශසේ අශප් රශේ 

ආර්ක ක වර්ධන ශදනය දිගින් දිනටම පවත්වාශනන යනවා කියන 

එකයි. 
 

ගු මූලාසානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. State Minister, you have two more minutes. 

    
ගු අජිත් නිවාඩ් කේරාල් ෙහතා   
(மாண்புமிகு அ ித் நிவாட் கப்ரால்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal) 
I will finish before that, Hon. Presiding Member.  

  තත්ත්වය දිගින් දිනටම ඇති කර නන්නට ව ාශපොශරොත්තුම 
වන වවත් අපි කිය ා තිශවනවා. එම නිසා ශම් රශේ කිසුම 
ශකශනක් ශහෝ, අශප් රටත් සමඟ නුවශ්ුව කරන පිට රටව  
කිසුම ශකශනක්   නීන කිසුම භයක්, සීකක් තවානත යුතුම නීහී. 
There is no way that Sri Lanka would default on its loans; 
there is no instance possible for Sri Lanka to be in a 
position of not being able to pay its loans. So, we want to 
assure all those who are dealing with Sri Lanka that we 
would be in a position to ensure that the debt payments 
are made, all our bonds are honoured and that all the 
deposits, as far as the finance companies are concerned, 
are honoured.  

Therefore, we would urge the Opposition also to 
please ensure that these kinds of stories about instability 
in our economy are not conveyed to the rest of the world 
to make it difficult for the country to move forward. We 
have seen how they did that in the past; we have seen 
how some of the current Hon. Members also went around 
the world asking them not to provide loans to Sri Lanka. 
We have seen that. In fact, when I myself went on 
roadshows during the time of the war in order to have 
bonds being issued to the country, we found that some of 
the Hon. Members had made representations against our 
country to so many investors at that time. So, since we 
have noticed that, we urge them now, once again, not to 
do that in the future so that we, together as a country, can 
go forward.  

Thank you very much for giving me this opportunity, 
Hon. Presiding Member. I also want to thank the Hon. 
Member who moved this Motion today as it has given us 
the opportunity to make these clarifications. I would urge 
people not to accept that, but to ensure that they vote in 
order for Sri Lanka to progress further in the future.  

Thank you very much. 
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

ගු මආචාර්ය  හර්ෂ ද සිල්වා ෙහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

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

Hon. Presiding Member, -    
 

ගු මූලාසානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Yes, Hon. Harsha de Silva?  

 
ගු මආචාර්ය  හර්ෂ ද සිල්වා ෙහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

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

මූ ාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමමනි, මට ිශනාඩියක කා යක් 

 වාදීම පිළිවාව ස්තුමතිවන්ත ශවනවා. නරු ඉන්දික අුවරුද්ධ 

ශහේරත් රාජය ඇමතිතුමමා ශ ොකු ශචෝ්නාවක් කළා. එතුමමා කිදවා, 

හම්වන්ශතොට කුඩා ශමෝ්  හිමියන්ට  තයක්වත්  වාදී ා නීහී 

කිය ා. මම ශම් අවස්ථාශද ේට අ්ාළ  accounts සාභාගත* 

කරනවා.  

රුපිය්  මිලියන 38ක් හම්වන්ශතොටට දී ා තිශවනවා.  කත් 

නීවත පාිශ්චි  කර ා,  රුපිය්  මිලියන 53කට වී ශමට්රික්  ශටොන් 

1,362ක් මි දීශනන තිශවනවා. අශනක් දිස්්රික්කත් එක්ක 

සංසන්්නය කළාම එය සෑශහන ශ ොකු ප්රමා යක්.  

අශනක් කාර ය තමයි එතුමමා කිදවා, නඩු තිශවනවා කිය ා. 

මම කියනවා, හිටපු සභාපතිට ිශරුද්ධව එකම නඩුවක් ශහෝ 

තිශවනවා නම්  වා ඉදිරිපත් කරන්න, එශහම නීතිනම්   කරපු 

ශචෝ්නා ඉ්  ා අස ් කර නන්න කිය ා. අඩුම න ශන් ඔහුට 

ිශරුද්ධව ශපොලීසුශේ පීමිණි්  ක්වත් තිශවනවා නම් ඉදිරිපත් 

කරන්න.  

අවසාන ව ශයන් කියන්න කීමීතියි, එතුමමාශ  

සංිශධානත්වශයන් නරු මහින්් රාජපක්ෂ අනමීතිතුමමා සමඟ 

පීවීති කුඩා ශමෝ්  හිමියන්ශ  රැස්වීමක් ේශේ පීවීත්වුණු වව. 

නුදත්, ඔවුන් ශ  ඉ් ලීම් ුවන්ශන් නීහී.   ප්ර ්නය මත තමයි, ශම් 

ශවන මිනින්න්ශනන් ඉ් ලීම් නන්න හ්න්ශන්.  

 
ගු මූලාසානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔවතුමමාශ  අ්හස පම ක් ඉදිරිපත් කරන්න නරු මන්ත්රීතුමමා. 

 
ගු මආචාර්ය  හර්ෂ ද සිල්වා ෙහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

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

ශමතීන නීති අය නීන ශචෝ්නා කරන්න එපා කියා අපි 

ඉ්  ා සුටිනවා. ශවොශහොම ස්තුමතියි. 

 
ගු මූලාසානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Next, the Hon. Selvarajah Kajendren. You have four 
minutes.  

[பி.ப. 3.57] 

 
ගු පසාල්වරාජා කපේන්ද්රන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு தசல்வராசா கப ந்திரன்)  

(The Hon. Selvarajah Kajendren)  
மதிப்பிற்குாிய தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கபள, 

நாட்டின் தற்பபாகதய தகாபரானா நிகலகம ததாடர்பான 

ஒத்திகவப்பு பவகளப் பிபரரகணமீதான விவாதத்தில் 

பபசுவதற்கு வாய்ப்புக் கிகடத்தகமக்கு மகிழ்ச்சியகட 

கின்பறன். தகாபரானா நிகலகமயானது இன்று நாட்டிபல 

சமூகத்ததாற்று என்ற நிகலகய அகடந்திருக்கின்றது.  

சாியான முகாகமத்துவம் இல்லாத காரணத்தினாபல இன்று 

தகாபரானா மிக பமாசமான ஓாிடத்துக்கு நாட்கடக் 

தகாண்டுதசன்றுதகாண்டிருக்கின்றது. தபாருளாதார ாீதியாக 

மிக பமாசமான பாதிப்புக்ககள மக்கள் சந்தித்துக் 

தகாண்டிருக்கின்றார்கள். இந்த பவகளயிபல, தகாபரானா 

பநாய்த் தாக்கமானது சிகறச்சாகலகளில் உள்ளவர்ககளயும் 

மிக பமாசமாகப் பாதித்திருக்கின்றது. இதன்காரணமாக, 

சிகறகளிபல அகடக்கப்பட்டிருக்கின்ற தமிழ் அரசியற் 

ககதிகளினுகடய நிகலகம மிக பமாசமாக இருக்கின்றது. 

பலர் தகாபரானாத் ததாற்றுக்குள்ளானதாக அகடயாளப் 

படுத்தப்பட்டுச் சிகிச்கசயளிக்கப்படுவதாகச் தசால்லப்படு 

கின்றது. அவ்வாறு சிகிச்கசயளிக்கப்படுகின்ற இடங்களிபல 

அவர்களுக்குாிய வசதி, வாய்ப்புக்கள் பபாதாது என்கின்ற 

நிகலகமதான் காணப்படுகின்றது. தவறுமபன 14 - 15 

பபாோ்தான் தகாபரானாத் ததாற்றுக்கு உள்ளாகியுள்ளார்கள் 

என்று அகடயாளப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றார்கள்.  ஆனால், 

ஒபர வளாகத்துக்குள் 64 பபாோ் இருந்த இடத்திபல தவறும் 14 - 

15 பபருக்கு மட்டும்தான் அதற்குாிய பசாதகனயும் 

தசய்யப்பட்டிருக்கின்றது.  இதனால் இந்தக் ககதிகள் மிக 

பமாசமான ஒரு நிகலகமக்குள் தள்ளப்பட்டிருக்கின்ற 

அபதபநரத்திபல, அவர்களுகடய உறவினர்கள் மிகுந்த 

பவதகனயிபல இருக்கின்றார்கள்.  ஒட்டுதமாத்தத் தமிழ்ச் 

சமூகமும் மிகுந்த பவதகனயிலிருக்கின்றது.  

இங்பக ஒரு சிங்கள நண்பர் உகரயாற்றும்பபாது 

ததன்பகுதியிபல நடந்த பல குண்டு தவடிப்புச் சம்பவங்ககளச் 

தசால்லி, அவற்கறதயல்லாம் புலிகளுகடய தகலயிபல 

பபாட்டார். அவர் தமாட்கடத்தகலக்கும் முைங்காலுக்கும் 

முடிச்சுப் பபாடுகின்றார். சிகறகளிபல அகடக்கப்பட்டிருக் 

கின்ற இந்த அரசியற் ககதிகளிபல தபரும்பாலானவர்களுக் 

தகதிராகக் குற்றப் பத்திரங்கள் தாக்கல் தசய்யப்படவில்கல. 

குற்றப்பத்திரங்கள் தாக்கல் தசய்யப்பட்டவர்களுக்குக்கூட 

ஒழுங்காக வைக்குகள் நடத்தப்படுவதில்கல.  சட்டமா அதிபர் 

திகணக்களத்திலிருந்து சம்பந்தப்பட்ட அதிகாாிகள் வைக்கு 

களுக்குச் தசல்வதில்கல. ஏதனன்றால், அந்தக் ககதிகளுக் 

தகதிராக எந்தவிதமான சாட்சியங்களும் இல்கல. பபாலிக் 

குற்றச்சாட்டுக்ககளச் சுமத்தி அப்பாவி இகளஞர்ககள 20 

வருடங்களுக்கும் பமலாக நீங்கள் சிகறயிபல அகடத்து 

கவத்திருக்கின்றீர்கள்.  தயவுதசய்து அகனத்து அரசியற் 

ககதிககளயும் உடனடியாக விடுதகல தசய்யபவண்டும்.  

அத்துடன், தகாடிய பயங்கரவாதத் தகடச்சட்டம் உடனடியாக 

நீக்கப்பட பவண்டும் என்பகதயும் இந்த இடத்திபல 

வலியுறுத்திக்தகாள்கின்பறன்.   

அடுத்ததாக, இந்தக் தகாபரானாத் ததாற்றுச் சம்பந்தமான 

பசாதகனக்காக வட மாகாணத்திற்தகனக் கடந்த டிசம்பர் 

மாதத்திபல 10 மில்லியன் தபறுமதியான automated-PCR 

இயந்திரம் தகாள்வனவு தசய்யப்பட்டு, அது இங்கிருந்து 

தகாண்டுதசல்லப்பட்டுக் தகாண்டிருந்ததபாழுது, சுகாதார 

அகமச்சினது உத்தரவின்பபாில் அது புத்தளத்தில் கவத்துத் 

619 620 

————————— 
*  පුසානතකාලපේ තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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திருப்பப்பட்டு ஸ்ரீ  யவர்தனபுர கவத்தியசாகலக்கு 

அனுப்பப்பட்டுள்ளது.  இலங்ககயிபல உள்ள teaching 

hospitals இல்  automated-PCR இயந்திரம் இல்லாத 

ஒபரதயாரு கவத்தியசாகலயாக வட மாகாணத்திபல 

இருக்கின்ற யாழ். பபாதனா கவத்தியசாகல இருக்கின்றது.  

ஆகபவ, இதுபவார் இனவாதச் தசயற்பாடாகும்.   இந்தக் 

தகாபரானாத் ததாற்று மிக பமாசமான நிகலகமயிலிருக்கின்ற 

தபாழுது இத்தககய வசதிகள் பாரபட்சமற்ற முகறயிபல 

வைங்கப்படபவண்டும் எனவும் இந்த இடத்திபல பகட்டுக் 

தகாள்கின்பறன்.  அபதபநரத்தில், இந்தக் தகாபரானாத் 

ததாற்று நிகலகம நாட்டிபல பமாசமகடந்துதகாண்டு 

தசல்வதற்குப் பிரதான காரணம், இராணுவத்தினர் தகாபரானா 

கவக் கட்டுப்படுத்துவது ததாடர்பான குழுக்களிபல முக்கிய 

பதவிகளிபல இருத்தப் பட்டிருப்பதுதான். இராணுவத் 

தினருக்குச் சுகாதாரம் ததாடர்பான அறிவு கிகடயாது.  

சுகாதாரத்துகற சார்ந்த வர்கள் தகலகம வகிக்கின்றதபாழுது, 

அவர்களுகடய தகலகமயிபல இருக்கின்ற குழுவிபல 

இராணுவத்கதச் பசாோ்ந்த ஒருவர் இருக்கலாபம தவிர, 

இராணுவத்தினருகடய தகலகம யிபல தகாபரானாகவக் 

கட்டுப்படுத்துகின்ற குழுக்கள் இருப்பததன்பது அடிப்பகடயில் 

தவறான ஒரு விடயமாகும்.  அக்குழுக்களில் இருக்கின்ற 

சுகாதாரத்துகற சார்ந்த அதிகாாிகள் அஞ்சுகின்றார்கள்.   

 
ගු මූලාසානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

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

 
ගු පසාල්වරාජා කපේන්ද්රන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு தசல்வராசா கப ந்திரன்)  

(The Hon. Selvarajah Kajendren)  

Sir, please give me one minute more. 

அவர்கள் எந்தப் பிரச்சிகன ததாடர்பாகவும் பமல் 

மட்டத்பதாடு பபச முடியாத நிகலகமயிலிருக்கின்றார்கள். 

சுகாதாரத் துகறயிலிருக்கின்ற உயரதிகாாிகள்கூட,  னாதிபதி 

பயாடு அல்லது சுகாதார அகமச்சபராடு பபச முடியாது; 

அப்படிப் பபசினால் சிக்கல் ஏற்படும் என்று அஞ்சுகின்ற  ஒரு 

நிகலகம காணப்படுகின்றது. உங்களுகடய இந்த இராணுவ 

மயப்படுத்தல் நடவடிக்கககள் காரணமாக நிகலகம 

நாளுக்குநாள் பமாசமகடந்துதகாண்டு தசல்கின்றது என்ப 

கதயும் இந்த இடத்திபல ததாிவிக்கின்பறன்.  

 

ගු මූලාසානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up. 

 
ගු පසාල්වරාජා කපේන්ද්රන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு தசல்வராசா கப ந்திரன்)  

(The Hon. Selvarajah Kajendren)  
மன்னிக்கபவண்டும்; முடித்துக்தகாள்கின்பறன். பாராளு 

மன்ற உறுப்பினர் கப ந்திரகுமார் தபான்னபலம் அவர்களி 

னால் 27(2)இன்கீழ் முன்கவக்கப்பட்ட பகள்விக்கான பதில் 

பநற்கறயதினம் சுகாதார அகமச்சாிடமிருந்து எதிர்பார்க்கப் 

பட்டது. ஆனால், அவர் தபாறுப்பற்ற பதிகலச் தசால்லி 

யிருக்கின்றார்.    னாஸா எாிப்பு விடயத்திபல முஸ்லிம் 

மக்கள் மிகுந்த பவதகனபயாடிருக்கின்றார்கள்.  ஆகபவ, 

நீங்கள் தபாறுப்பற்ற தசயற்பாடுககளத் ததாடர்ந்து 

தகாண்டிருக்காமல், உடனடியாக விஞ்ஞானாீதியாக ஆய்வு 

தசய்வதற்கு அகமக்கப்பட்ட அந்தக் குழுவின் பாிந்துகரகளின் 

அடிப்பகடயிபல  னாஸாக்ககளப் புகதப்பதற்கு அனுமதிக்க 

பவண்டும் என்பகத இந்த இடத்திபல வலியுறுத்தி விகடதபறு 

கின்பறன்.  நன்றி.   
 

ගු මූලාසානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini 

Fernandopulle. You have five minutes.  
 
 

[අ.භා. 4.01] 

 
ගු මවවදය  කමදර්ිනීම ප්රනාන්ු පුල්පල්  ෙහත්මිකය 

මප්රාථමිකක පසාෞඛය පසානවා  වසාංගත පරෝග හා පකොවිඩ් පරෝග 

පාලන ක යුුර රාජය අොතයුරමිකය  
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) (திருமதி) சுதர்ஷனி 

பர்னாந்துபுள்பள - ஆரம்ப சுகாதார பசகவகள், ததாற்று 

பநாய்கள் மற்றும் தகாவிட் பநாய்க் கட்டுப்பாட்டு அலுவல்கள் 
இரா ாங்க அகமச்சர்) 

The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle - State 
Minister of Primary Health Care, Epidemics and Covid 
Disease Control) 

මූ ාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමමනි, මම ස්තුමතිවන්ත වනවා, මට 

ශම් කා ය ශවන් කර දීම පිළිවා. ිශපක්ෂය අ් ශකොශරෝනා 

වසංනතයත් පාිශ්චි  කරන්ශන් අර හිඟන්නාශ  තුමවා ය වාශ  

පාර පාරා ජනතාව බියනන්වා, ජනතාවට වීරැදි මතවා් දී ා, 

ජනතාවශ  ජීිශතව ට අිශනි ්ි තභාවයක් ඇති කරන්නයි කියන 

එක මම කියන්න ඕනෑ. 

ිශශ ේෂශයන්ම රජයක් හීටියට අ් අප ශවොශහොම සාර්ථකව 

ශම් ශකොශරෝනා වසංනතය මර්්නය කරන්න ිශ ා  ශමශහවරක් 

ඉු කරමින් ඉන්නවාය කියන එක මම නීවත නීවත කියන්න 

ඕනෑ. ුදළු ශ ෝකශේම මිලියන 88.9ක ජනනහනයකට ශකොිශඩ්-

19 ආසා්නය ශව ා, මිලියන 1.9ක් මිය ගිහි්  ා තිශවනවා.   

මර  අුවපාතිකය සුයයට 2.15ක්. නුදත්, අශප් රශේ ශම් මස 

06ශවනි ්ා වනශකොට ශකොිශඩ් ශරෝගින් 46,780ක් වාර්තා වනවා. 

  අයශනන් 39,661ශ්ශනක් සම්පූර්  න්වය  වා පිට ශව ා 

ගිහින් තිශවනවා. අශප් රශේ මර  සංඛ්යාව 219යි. මර  

අුවපාතිකය නත්තාම, ශ ෝකශේ ශවශහිශන්ම අඩු මර  

අුවපාතිකය වාර්තා වන රට හීටියට ශ්රී  ංකාව පත් ශව ා 

තිශවනවා. එය, සුයයට 0.47 යි.  

ශම් වන ශකොට  ංකාශදම ශකොශරෝනා මර්්නය සාහා 

ශරෝහ්  ඇාන් 12,200ක් ශවන් කර තිශවනවා. ICU පහන්කම් 

ශරෝහ්  15ක ස්ථාපිත කර තිශවනවා.  වාශයහි ශරෝහ්  ඇාන් 

146ක් තිශවනවා. සාමානයශයන් ICU facilities අව ය වන්ශන් 

ශරෝගින්ශනන් සුයයට 5කට යි. හීවීයි, ශම් වන ශකොට එම ඇාන් 

146න් ඇාන් 21 යි ශරෝගින් සාහා භාිශත වන්ශන්. ICU capacity 

එශකන් සුයයට 88ක් තවුවරටත් ූ ්ානමින් තිශවනවා. අතරමීදි 

ශරෝහ් ව  positive ශරෝගින් 6,264ශ්ශනක් අ් වනශකොට 

නවාතීන් ශනන ඉන්නවා.   වාශ ම, නිශරෝධායනය කර ා 

release කරපු අය 68,780ශ්ශනක් ඉන්නවා.  

ශම් වනශකොට අපි  ංකාශද PCR 1,343,348ක් කර ා 

තිශවනවා.  වාශයන් 968,570ක් රජශයන් කරන ශකොට 

374,778ක් ශපෞද්නලික ශරෝහ් වලින් කර ා තිශවනවා. ුද්  

කා ශේ අපි PCR කශළේ ්වසකට 100යි. ශම් වන ශකොට අපි 

්වසකට 14,000ක් ්ක්වා PCR සංඛ්යාව වීඩි කර ා තිශවනවා. 

මීට අමතරව Rapid Antigen Test එකත් කරනවා. ශම් පරීක්ෂ  

වීඩිශයන් කරන්න කරන්න ශරෝගින් වීඩිපුර වාර්තා වනවා. 
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

ිශපක්ෂය ශම්ක හුවා ්ක්වමින් කියනවා, ශකොිශඩ්-19 මර්්නය 

කරන්න රජය අසාර්ථක ශව ා, රජයට එය කරනන්න හීකියාවක් 

නීහී කිය ා. අපි රශේ ජනතාවට කියනවා, කිසුම ශද්කට වය 

ශවන්න එපා කිය ා. ශම් සාහා අතිනරු ජනාධිපතිතුමමාශ  

කීපවීම තිශවනවාස එතුමමා නායකත්වය ශ්නවා. සතියකට 

වතාවක් එතුමමා කාර්ය සාධක ව කාය ශනන්වා අව ය නියාමනය 

කර ා අව ය කරන උපශ්ස් ශ්නවා. එම නිසා සම්පූර්  රාජය 

අුවග්රහය, ශද් පා න නායකත්වය, ශද් පා න කීපවීම ශම් 

සාහා තිශවනවාය කියන එක මම නීවත නීවතත් මතක් කරන්න 

ඕනෑ.  

ශම් වනශකොට ශකොශරෝනා මර්්නය ශවුවශවන් රුපිය්  

බිලියන 100ක් රජය ශවන් කර තිශවනවා.  PCR කිරීම සාහා 

රුපිය්  මිලියන 60ක වාශ  ුද් ක් රජය දිනපතා වීය කරනවා.  

ශම් ශවුවශවන් ිශශ ේෂස කමිු 12ක් පත් කර තිශවනවා. අපි PCR 

positive අය හඳනානන්නවාස කිසුම ශරෝන  ක්ෂ යක් නීති අය 

අතරමීදි කාවුරක නවත්වනවාස ශරෝන  ක්ෂ  තිශවන අව්ානම් 

අය ශරෝහ් නත කරනවා.   වාශ ම, primary contacts තිශවන 

අය ශන්ර නිශරෝධායනය කරනවා. ිශශ ේෂශයන්ම තවම අශප් 

ප්රශද  ක්රියා මාර්නය ශව ා තිශවන්ශන් එයයි. 

එන්නත් කිරීම පිළිවා ්ීන් ශ ෝකයම කථා කරනවා. අ් වන 

ශකොට ශ්රී  ංකාවත් එන්නත  වා දීම පිළිවා සුයලු කටයුතුම 

ූ ්ානම් කර තිශවනවා. ිශශ ේෂශයන්ම අතිනරු ජනාධිපතිතුමමාශ  

පූර්  කීපවීම ශම් සාහා තිශවනවා. එතුමමා කිදවා, රජය හරහා 

අව ය කරන එන්නත් ටික  වා ශ්නවා කිය ා.  වාට අව ය 

කරන ප්රතිපා්න ටික ශවන් කර ා  වා දී ා තිශවනවා.   

ශවුවශවන් කමිුවක් පත් කර ා එතුමමාශ   උපශද් කතුමමා -

ජනාධිපති ශජයෂ්ධ උපශද් කතුමමා- එහි සභාපති ශ ස පත් කර 

තිශවනවා. අපට අව ය ඇ වුම් අපි ශ ෝක ශසෞඛ්ය සංිශධානයට 

ඉදිරිපත් කර තිශවනවා.   අුවව, සුයයට 20ක් අපට COVAX  

facility එක හරහා  ීශවනවා. ේට අමතරව අව ය සුයලු එන්නත් 

මි දී නන්න අපි කටයුතුම කරනවා. ිශශ ේෂශයන්ම Oxford-

AstraZeneca vaccine එක ශනන්වීම පිළිවා ඉන්දියාුව රජය 

එක්ක අපි කථා කරශනන යනවා.   වාශ ම, සුයයට 90කට එහා 

efficacy එකක් තිශවන Sputnik V Russian vaccine එක 

තිශවනවා.   වාශ ම, Pfizer vaccine එක නීනත් කථා කරශනන 

යනවා. ශම් රශේ   සුයලු ජනතාව  ආරක්ෂා කරනන්න, රශේ 

ජනතාවට ශකොිශඩ් ආසා්නය වන එක අවම කරන්න, ශසෞඛ්ය 

අං යට තිශවන වර අඩු කරන්න අව ය එන්නත්  වා දීම 

ශපවරවාරි මී් ආරම්භ කරන්න අව ය සුයලු කටයුතුම ශම් වන 

ශකොට අපි සම්පා්නය කරමින් ඉන්නවා.   නිසා  වන අවුරුද්් 

වනශකොට ශකොිශඩ් වසංනතය සහ ශකොිශඩ් ශරෝගින් අවම කර ා 

අශප් ආර්ක ක කටයුතුම ඇතුමළු ශවොශහෝ කටයුතුම යථා පරිදි ආරම්භ 

කරන්න හීකියාව  ීශවනවාය කියන එකත් මම ශම් අවස්ථාශද 

සන්ශතෝෂශයන් මතක් කරනවා.  

රජයත් එක්ක පූර්  ිශ ්වාසශයන් කටයුතුම කර ා, ශකොිශඩ්- 

19 මර්්න කටයුතුම සාහා ඔවතුමමන් ාශ  සම්පූර්  සහශයෝනය 

අපට  වා ශ්න්න කියන පණිවුඩයත් ශම් අවස්ථාශදදී රශේ 

ජනතාවට  වා ශ්මින්, මට ශම් අවස්ථාව  වා දීම පිළිවා 

ඔවතුමමාට ස්තුමතිවන්ත වනවා, මූ ාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමමනි. 

 
ගු මූලාසානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. (Prof.) Charitha Herath. 

You have five minutes. 

[අ.භා. 4.06] 

 
ගු මෙහාචාර්ය  චරිත පහනරත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு (பபராசிாியர்) சாித்த பஹரத்)  

(The Hon. (Prof.) Charitha Herath) 

මූ ාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමමනි, සභාව ක්  තවන අවසථ්ාශද 

ශම් ිශවා්යට එක් වන්නට  ීබීම නීන මම සතුමටට පත් ශවනවා. 

ිශශ ේෂශයන්ම මා ිශ ්වාස කරන්ශන්, අප 2020 වර්ෂය නිමා 

කර ා, 2021 වර්ෂයට ආවාට පන්ව, අශප් රශේ සමාජ සුතීම 

ශවනස් කරන්න ශම් නරු සභාවට ිශ ා  වනකීමක් තිශවනවා 

කියායි. ශ ෝකය පුරාම වසංනත තත්ත්වයක් තිශවන ශව ාවක 

අප ශම් නරු සභාව ශමශහයිශය යුත්ශත්,   වසංනත තත්ත්වය 

පිළිනනිමින් එයට එශරහිව ශ ෝක පරිමා ශයන් කරන අරනළශේ 

ශකොටස්කාරයන් ව ශයන් අශප් රට ඉස්සරහට ශනන යන්ශන් 

ශකොශහොම් කියන කාර ය ඔස්ශසේයි. හීවීයි, අපි ඉතාම 

කනනාුශවන් ප්රකා  කරන්ශන්, ිශපක්ෂය අ් සභාව ක්  තවන 

අවස්ථාශද ශයෝජනාව ශනන  ම තුමළ ශම් වසංනත තත්ත්වය 

ිශශ ේෂශයන්ම ශද් පා න උපරමයක් ිශධියට පාිශ්චි  කරන්ශන් 

ශකොශහොම් කියන එක ශපන්ුවම් කළ වවයි.   කාර ය එක්ක 

නීට නස ායි ිශපක්ෂශේ මන්ත්රීතුමමන් ා ශම් ිශවා්ය ශවොශහෝ 

ශව ාවට කරශනන ගිශේ.  

අශප් රශේ ආර්ක කය වාශ ම, අශප් රශේ සමාජ ජීිශතය කියන 

ශ්කටම  ශම් ශරෝනය නිසා ිශ ා  ව පෑමක් සුුව ශව ා තිශවනවා 

කියා අපි පිළිනන්නවා. මට ශපර කථා කළ නරු රාජය ඇමතිතුමමිය 

ප්රකා  කළා වාශ , ශම් වසංනතශේ ශසෞඛ්ය පීත්ත නීන අපට 

ඉතා ශහොා වීටහීමක් තිශවනවා.   නිසා, මාර්තුම මාසය වන ිශට  

ශසෞඛ්ය පීත්ශතන් අශනක් රටව්  යන ශදනශයන්, එන්නත් 

 වානනිමින් අශප් රශේ ජනතාවටත් ශම් උවුවශරන් නී ශවන්න 

පුළුවන් ිශධිමත් ආකෘතියකට අුවව නමන් කරන්න අපි 

ව ාශපොශරොත්තුම ශවනවා. හීවීයි, එශහම වු ා කිය ා එක 

පාරටම රට, එශහම නීත්නම් ශ ෝකය අර පර  තත්ත්වයට, 

2019 අවුරුද්ශද් තිබුණු තත්ත්වයට පත් වන්ශන් නීහී.   සාහා 

අපට යම් කා යක් නත කරන්න ශවනවා.  

මූ ාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමමනි, ශම් වාශ  ශව ාවක ශම් නරු 

සභාව ක් පනා කළ යුතුම ශද්ව්  තිශවනවා. අශප් රශේ 

අධයාපනය ඉන් එකක්. අශප් රශේ අධයාපනය තුමළ තිශවන 

ප්රාථමික අධයාපනය, මධයම ප්රමා ශේ අධයාපනය, උසස ්

අධයාපනය කියන සුය්  ටම ශම් වසංනතශයන් ිශ ා  ව පෑමක් 

ශව ා තිශවනවා. අපි ආණ්ඩුව, ිශපක්ෂය කිය ා ශවදි ා 

ශද් පා න වාසු නන්න සාක්චඡා කරනවාට වඩා එහාට ගිය 

ප්ර ්නයක් රශේ අධයාපනයට ශම් වසංනතය ිශසුන් සුුව කරුව  ීව 

තිශවනවා. අවුරුද්්ක කා යක් අශප් රශේ ්රුවන්ට පාස්  යන්න 

පුළුවන් වාතාවර යක් ශම් වසංනතය නිසා  ීබුශණ් නීහී.  

මූ ාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමමනි, ිශ ්විශ්යා ව  තත්ත්වයත් 

  වාශ මයි. අපි හිතුමවාට, online education system එක 

ක්රියාත්මක කරන්න පුළුවන් කිය ා, online අධයාපනයට එකතුම 

ශවන්න වීරි ඉතාම තීර ාත්මක කණ්ඩායමක් තවම අශප් රශේ 

ඉන්නවා.   ආකෘතියට ශනොඩ ශවන්න වීරි ්රුවන් රාශියක් උසස් 

අධයාපනය තුමළ ඉන්නවා. එම නිසා, අධයාපන ක්ශෂේත්රයට 

ශමමඟින් ශව්චච ව පෑශමන් එළියට එන්න අපට තව සෑශහන 

කා යක් යයි.  

අශප් ආර්ක කය ශනන ව ුද.  අශප් රශේ අපනයන ආර්ක කයට 

අප හිතපු තරම් ශ ොකු ව පෑමක් ශමම වසංනතයට කරන්න වීරි 

වීම නීන මම ශවශහිශන් සතුමටට පත් ශවනවා. අශප් රශේ 
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අපනයන තත්ත්වය නත්තාම ශපශනනවා, මීට ශපර වර්ෂව ට 

සාශප්ක්ෂව, පන්ගිය වර්ෂශේ අන කා ශේත්, ශම් වර්ෂශේ ුද්  

කා ශේත් ්ත්තවලින් අපි ඉදිරිශයන් ඉන්නවා කියා.  ශකන් 

කියන්ශන් නීහී, ශකොශරෝනා වසංනතය තිශවන කා යක ඉතාම 

ශහොා අපනයන ආ්ායමක් අපට  ීශවනවා කිය ා. හීවීයි, ශම් 

කා ය පන් ගිය වර්ෂශේ ශකොශරෝනා නීති ුද්  කා යට 

සාශප්ක්ෂව නීළපුවාම අපනයනය පීත්ශතන් අපි යම්කිසු ශහොා 

තීනක ඉන්නවා.   වාශ ම, ිශශද්  රැකියා සම්වන්ධ තත්ත්වය 

නත්තාම, ිශපක්ෂශේ සමහර මන්ත්රීවරුන් උපක් පනය කළ 

ප්රමා යට -හුඟක් ුවරට- ිශශද්  රැකියා ක්ශෂේත්රය කඩා වීටි ා 

නීහී.  ක ඉතා ශහොා තත්ත්වයක්. අපි ව න්ශන් ේට එහාට ගිය 

ආරක් කත තත්ත්වයකට ශම් තත්ත්වය ශනනයන්ශන් ශකොශහොම් 

කියායි.  

සංචාරක වයාපාරය නීන අ් උශද් ඉා ා කථා කළා. සංචාරක 

වයාපාරශේ නියුද වයාපෘතිව  ආරම්භක  ක්ෂයශේ යම්කිසු 

නීටලුවක් තිශවනවා නම්,   ක නිවීරැදි කරශනන අපි ඉස්සරහට 

යා යුතුමවා මිසක සංචාරක වයාපාරය ශම් ශකොිශඩ් වසංනතය 

නවතින තුමරු ස්ාකාලිකව වහා තවා -වහා තවා- ශද් පා නය 

කරන්න අපට වීහී.  

ිශශ ේෂශයන්ම අශප් ගුවන් ශතොුශපොළ ිශවෘත කිරීම අතයව ය 

තත්ත්වයකට අ් පත් ශව ා තිශවනවා. ශ ෝක ආර්ක ක 

තත්ත්වයට, ශ ෝක ශද් පා න තත්ත්වයට හා ජාතයන්තර 

සම්වන්ධතා තත්ත්වයට අපි නීට නීශහන්ශන් අශප් වරායන් සහ 

ගුවන් ශතොුශපොළව්  යම් ුවරකට ිශවෘත කර නීමේශමන් පම යි. 

ශම්වා වහා තවා, සංවෘත රටක් ිශධියට ශම් ශනෝලීය ආර්ක කය 

ඇතුමශළේ පවතින්න වීහී. සුයලු අපහන්තා ශත්රුම් නන්නා අතශර් 

ශම්වා ිශවෘත කරන්ශන් ශකොශහොම් කියන එක තමයි ආණ්ඩුවක් 

ිශධියට අපට වී්නත් වන්ශන්. අපි සී ීන්ම් එක්කයි වීඩ 

කරන්ශන්. අපි ඉදිරි ්ීක්මක් එක්කයි වීඩ කරන්ශන්. අියශයෝන 

වහන්ශන් නීතිව, අියශයෝන හුදශද  වා ිශසාන්න ශද් පා නය 

කරන කණ්ඩායමක් ිශධියටයි අපි වීඩ කරන්ශන්.  

මූ ාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමමනි, වසංනතයක් අශප් ශ්ොරට තේු 

කරන ශව ාවක  ක්තිමත්ම කණ්ඩායමක් ිශධියට, ශද් පා න 

වයාපාරයක් ිශධියට අපි රට ඉදිරියට ශනනී්  ා තිශවනවාය 

කියන එකයි  සභාව ක්  තීබීශම් ිශවා්ශේදී මම කියා සුටින්ශන්.  

මට කථා කරන්න ශම් කා ය  වා දීම සම්වන්ධශයන් 

ඔවතුමමාට ස්තුමතිවන්ත ශවමින් මශ  කථාව අවසන් කරනවා. 
 

 

ගු මූලාසානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 නරු රිසාඩ් වදියුදීන් මීතිතුමමා. ඔවතුමමාට ිශනාඩි පහක 

කා යක් තිශවනවා.  

Order, please! ශම් අවස්ථාශදදී කවුරුන් ශහෝ නරු 

මන්ත්රීවරශයකු නරු සංජීව එදිරිමාන්න මන්ත්රීතුමමාශ  නම 

මූ ාසනය සාහා ශයෝජනා කරන්න. 
 

 

ගු මවවදය  කමදර්ිනීම ප්රනාන්ු පුල්පල් ෙහත්මිකය  
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) (திருமதி) சுதர்ஷனி 

பர்னாந்துபுள்பள ) 

The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle ) 

මූ ාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමමනි, "නරු සංජීව එදිරිමාන්න 

මන්ත්රීතුමමා ්ීන් මූ ාසනය නත යුතුමය"යිමා ශයෝජනා කරනවා. 

ගු පසාල්වරාජා කපේන්ද්රන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு தசல்வராசா கப ந்திரன்)  

(The Hon. Selvarajah Kajendren)  
 

විසින් සානථිර කරන ලදී 
ஆபமாதித்தார். 

Seconded. 
 

ප්රශ්නනය විෙසාන ලදින්  සාභා සාම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරුව ගු වසාන්ත යාපාබණ්ඩාර ෙහතා මූලාසානපයන් ඉවත් 

වුපයන්  ගු සාංජීව එදිරිොන්න ෙහතා මුලාසානාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண்புமிகு வசந்த யாப்பாபண்டார அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலபவ, மாண்புமிகு சஞ் ீவ எதிாிமான்ன 

அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. WASANTHA YAPABANDARA left the 
Chair, and THE HON. SANJEEVA EDIRIMANNA took the Chair. 
 

 
[பி.ப. 4.12] 
 

ගු රිසාාඩ් බදියුදීන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு றிஸாட் பதியுதீன்) 

(The Hon. Rishad  Bathiudeen) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கபள, இன்று 

நகடதபறுகின்ற முக்கியமான விவாதத்திபல கலந்துதகாண்டு 

பபசுவதற்கு வாய்ப்பு வைங்கியகமக்கு நன்றி கூறுகின்பறன். 

இந்தப் பாராளுமன்றத்தில் 38 வருடங்களாகத் திறகமயாகப் 

பணிபுாிந்த திரு. அபசாக்க குமாரசிறி அவர்கள் எதிர்வரும் 

12ஆம் திகதி பதவியிலிருந்து ஓய்வு தபறவிருக்கிறார். அவர் 

சிறந்த ஓர் அதிகாாியாவார். அவருகடய ஓய்வுக்காலம் 

சிறப்பாக அகமய எனது கட்சியான அகில இலங்கக மக்கள் 

காங்கிரஸ் சார்பிபல  வாழ்த்துகின்பறன்; பிரார்த்திக்கின்பறன்.  

2019 ஏப்ரல் 21ஆம் திகதி இடம்தபற்ற குண்டுத் 

தாக்குதல்களினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நியாயம் 

தபற்றுக்தகாடுப்பதற்காக நியமிக்கப்பட்டுள்ள சனாதிபதி 

விசாரகண ஆகணக்குழுவுக்கு பநரடியாகச் தசன்று, இரண்டு 

தினங்களுக்கு முன்னர் அகமச்சர் விமல் வீரவங்ஸ அவர்கள் 

என்மீதும் என்னுகடய சபகாதரர்மீதும் எனது சமூகத்தின்மீதும் 

இல்லாத தபால்லாத பைிககளச் சுமத்தியது பற்றியும் அறிக்கக 

தவளிவருவதற்கு முன்னபர முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டிருப்பதாகத்  

தன்னுகடய அரசியல் இருப்புக்காகச் தசால்லிய அபாண்டம் 

பற்றியும் என்னுகடய சட்டத்தரணி ருஷ்தி ஹபீப் ஊடாக 

தகௌரவமான நீதிபதிககளக்தகாண்ட அந்த விசாரகண 

ஆகணக்குழுவுக்கு எழுத்துமூலம் கடிததமான்கறச் சமர்ப்பித்து 

விட்டு வந்பதன். அந்தக் கடிதத்கத ஹன்சாட்டிபல 

பசாோ்த்துக்தகாள்ளுமாறு பகட்டுக்தகாள்கின்பறன். அதகன 

table* பண்ணுகிபறன்.  

இந்த நாட்டினுகடய தபாருளாதாரம் இன்று வீழ்ச்சி 

யகடந்திருப்பது உங்களுக்குத் ததாியும்! வாை முடியாத ஒரு 

துர்ப்பாக்கிய நிகலகம மக்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது.  

மூன்றுபவகளச் சாப்பாட்டுக்குக்கூடக் கஷ்டப்படபவண்டிய 

ஒரு நிகலகம அவர்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது. இன்று 
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————————— 
*  පුසානතකාලපේ තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

உலகத்கதபய தாக்கியிருக்கின்ற தகாபரானா ததாற்றானது 

இந்த நாட்டினுகடய தபாருளாதாரத்கதயும் ஓரளவுக்குத் 

தாக்கியிருக்கின்றது. தகாபரானாகவவிட, பாாிய தாக்கமாக 

எமது நாட்டிபல இன்று இனவாதம் தகலதூக்கி நிற்கின்றது. 

எல்லா இன, மதத் தகலவர்களும் ஒன்றுபட்டுத்தான் இந்த 

நாட்டுக்குச் சுதந்திரத்கதப் தபற்றுக்தகாடுத்தார்கள். இந்த நாடு 

சுதந்திரம் தபறும்தபாழுது, இந்தியாவினுகடய நாணயத்தின் 

தபறுமதிகயவிட எமது நாணயத்தின் தபறுமதி உயர்ந்த 

நிகலயில் இருந்தது. ஆசியாக் கண்டத்திபல  ப்பானுக்கு 

அடுத்ததாக தபாருளாதாரத்திபல நமது நாடு உயர்ந்து நின்றது.  

ஆட்சிக் கதிகரயில் அமர பவண்டும் என்பதற்காக 

1956ஆம் ஆண்டு எஸ்.டபிள்யு.ஆர்.டீ. பண்டாரநாயக்கா 

அவர்கள் இனவாதத்கதக் ககயில் எடுத்துச் தசயற்பட்டார். 

அவர் எடுத்த பிகையான முடிவும் பிகையான பதாோ்தல் 

பிரசாரமும் அன்று அவருக்கு தவற்றிகயப் தபற்றுக் 

தகாடுத்தாலும், அவரால் ஆட்சி அதிகாரத்தில் நீண்ட காலம் 

இருக்க முடியவில்கல. அந்த இனவாதபம அவகர அைித்தது; 

தகான்றது. அபதபபால, ப ாோ்மனிபல மக்ககள ஏமாற்றி 

இனவாதத்தினூடாக அந்நாட்கட ஆளுவதற்காக ஹிட்லர் 

முயற்சித்ததபாழுது, அவரும் அைிந்து ப ாோ்மன் நாடும் அைிந்த 

வரலாற்கற நாங்கள் பார்க்கிபறாம். அபதபபால, 

இனவாதத்கத விகதத்து, அதனூடாக அதமாிக்காவின் 

ஆட்சிக் கதிகரயிபல அமர்ந்த அதமாிக்க அதிபர் டிரம்ப் 

அவர்கள் கடந்த சனாதிபதித் பதாோ்தலிபல பதால்வியகடந்தார். 

அவரால் அந்தத் பதால்விகயத் தாங்கிக்தகாள்ள 

முடியவில்கல. இதனால், அந்த நாட்டிபல கலவரங்கள் 

தவடித்திருப்பகத நாங்கள் தசய்திகளினூடாகப் பார்க்கிபறாம். 

இந்த நாட்டிலும் சாி அல்லது எந்த நாட்டிலும் சாி! 

இனவாதத்தினூடாக, மதவாதத்தினூடாக நல்லகதச் 

தசய்யலாம்; தபாருளாதாரத்கத வளர்க்கலாம்; சுற்றுலாத் 

துகறகய வளர்க்கலாம் அல்லது நாடு நல்ல முகறயிபல 

முன்பனறும் என்று யாராவது எதிர்பார்ப்பார்கபளயானால், 

அது ஹிட்லருக்கு நடந்தகதப்பபால, டிரம்புக்கு 

நடந்தகதப்பபால, எஸ்.டபிள்யு.ஆர்.டீ. பண்டாரநாயக்கா 

வுக்கு நடந்தகதப்பபாலத்தான் அகமயுபம ஒைிய, ஒருபபாதும் 

நாடு முன்பனறப் பபாவதுமில்கல; தகலவர்கள் முன்பனறப் 

பபாவதும் இல்கல.  

இந்த நாட்டிபல ததாடர்ந்து இனவாதத்கதக் 

கக்குவதனூடாக, இந்த நாட்டிபல வாழுகின்ற சிறுபான்கம 

இனத்தவருகடய உாிகமககளப் பறிப்பதனூடாக 

தங்களுகடய  அரசியல் கட்சிககளச் சார்ந்தவர்கள், தங்கள் 

தகாள்ககககளக் தகாண்டவர்கள் தற்காலிகமாக ஆட்சி 

பீடத்தில் அமரலாபம ஒைிய, நாட்டின் தபாருளாதாரத்திபல 

முன்பனற்றத்கதக் காண முடியாது. இந்த நாட்டினுகடய 

இகறகமகயப் பபணி 1,200 வருடங்களாக ததன்பகுதிச் 

சிங்களப் தபரும்பான்கம மக்கபளாடும் வட, கிைக்கிபல தமிழ் 

மக்கபளாடும் பசாோ்ந்து வாழ்கின்ற முஸ்லிம் சமூகம், தகாவிட்-

19இனால் மரணிக்கின்ற தங்கள் சமூகத்தவர்களது உடல்ககள 

அடக்குவதற்கான அனுமதிகயத் தாருங்கள் என்று இந்த 

அரசாங்கத்திடம் தகஞ்சிக் பகட்டது. உலகிலுள்ள 190 

நாடுகளில் அப்படியான அங்கீகாரம் தகாடுக்கப் 

பட்டிருக்கின்றது. நாங்கள் 09 மாதங்கள் தபாறுகமயாக 

இருந்பதாம். “யாரும் ஆர்ப்பாட்டம் தசய்யாதீர்கள்; அது 

ததாடர்பில் பபசாதீர்கள்; தபாறுகமயாக இருங்கள்; நாங்கள் 

பபசி அதற்கான அனுமதிகயப் தபற்றுத் தருபவாம்” என்று  

உங்கபளாடு ஒட்டுண்ணிகளாக இருக்கின்ற முஸ்லிம் 

அரசியல்வாதிகள் தசான்னார்கள். கடந்த 9 மாதங்களிற்குள் 

150ற்கும் பமற்பட்ட முஸ்லிம்  னாஸாக்ககளப் பலவந்தமாக 

எாித்திருக்கிறார்கள். COVID-19 இல்லாத negative என்று 

உறுதிப்படுத்தப்பட்டவர்ககளக்கூட - 'றிபனாஸா' பபான்றவர் 

ககள -  அவசர அவசரமாக எாித்திருக்கிறார்கள். இதனால், 

இந்த நாட்டிபல வாழுகின்ற 2,000,000 முஸ்லிம்களும் இன்று 

பவதகனயின் விளிம்பில் இருக்கின்றார்கள்;  அழுது 

தகாண்டிருக்கின்றார்கள்; பகடத்த அல்லாஹ்விடத்திபல 

ககபயந்திக்தகாண்டிருக்கின்றார்கள். எங்களுகடய மக்களின் 

 னாஸாக்ககள அடக்குகின்ற விடயத்கத இந்த ஆட்சியா 

ளர்கள் கருகணபயாடு பார்க்கமாட்டார்களா? ஏன் அநாகாிக 

மாக, அசிங்கமாக, இரக்க சிந்தகனயில்லாமல் பமாசமாக  

நடந்துதகாள்கின்றார்கள் என்று பவதகனப்படு கின்றார்கள். 
 

ගු මූලාසානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have exceeded the time allotted to 

you. Please wind up now. 
 

ගු රිසාාඩ් බදියුදීන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு றிஸாட் பதியுதீன்) 

(The Hon. Rishad  Bathiudeen) 

අශප් පීත්ශතන් ිශනාඩි ශ්කක් මට ශ්නවා. මම කථා කර 

නත්තා. 
 

ගු මූලාසානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Okay. 
 

ගු රිසාාඩ් බදියුදීන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு றிஸாட் பதியுதீன்) 

(The Hon. Rishad  Bathiudeen) 
நீங்கள் இந்த முஸ்லிம் சமுதாயத்தினுகடய கமயத்துக் 

ககள எாிப்பதனூடாக வாக்குககள அதிகாித்துக்தகாள்ளலாம்; 

அடுத்த பாராளுமன்றத் பதர்தலிபல அல்லது அடுத்த 

 னாதிபதித் பதர்தலிபல அல்லது வரப்பபாகின்ற மாகாண 

சகபத் பதர்தலிபல அல்லது உள்ளூராட்சிமன்றத் பதர்தலிபல 

அதிக ஆசனங்ககளப் தபறலாதமன’்ோ்று நீங்கள் எண்ணுவீர் 

களாக இருந்தால், அது இந்த 2,000,000 முஸ்லிம்ககள 

பவதகனக்குள்ளாக்குவது மட்டுமல்ல, உலகத்திபல வாழு 

கின்ற 2.5 பில்லியன் முஸ்லிம்களுகடய உள்ளத்கத உகடக் 

கின்ற தசயலாகும் என்பகதயும் தற்பபாகதய ஆட்சியாளர் 

களுக்குத் ததாிவித்துக்தகாள்ள விரும்புகின்பறன்.  

வர்த்தகாீதியாகவும், தபாருளாதாராீதியாகவும், அரசியல் 

ாீதியாகவும் இலங்ககயுடன் இணக்கப்பாட்படாடு தசயற் 

பட்டுக்தகாண்டிருக்கின்ற 57 முஸ்லிம் நாடுகளும் இந்த 

அநியாயத்கதச் தசய்யாதீர்கதளன இன்று உங்களிடத்திபல 

பகட்டு நிற்கின்றன. உலகத்திபலயிருக்கின்ற 190 நாடுகளிபல 

COVID-19ஆல் மரணிக்கின்றவர்ககளப் புகதக்க முடியுமாக 

விருந்தால், ஏன் இந்த இலங்ககயிபல மட்டும் அது முடியாது? 

என்று உலக முஸ்லிம் நாடுகள் பகட்கின்றன. இலண்டனிபல, 

அவுஸ்திபரலியாவிபல, அதமாிக்காவிபல, இந்தியாவிபல, 

 ப்பானிபல, சுவிஸிபல, பிரான்ஸிபல, கட்டாாிபல, மத்திய 

கிைக்கு நாடுகளிபல வாழுகின்ற இந்த நாட்டின்மீது 

பாசங்தகாண்ட இலங்ககயர்கள் எமது தூதரகங்களுக்கு 

முன்னால் சிங்கக்தகாடிகயக் ககயிபல ஏந்தியவாறு “தக்பீர்” 

தசால்லிக்தகாண்டு இதற்காகத் தங்களுகடய எதிர்ப்கபக் 

காட்டி வருகின்றார்கள். 

கடந்த காலங்களிபல 100,000 முஸ்லிம்கள் அகதிகளாக்கப் 

பட்டதபாழுதும் காத்தாக்குடியிபல நூற்றுக்கணக்காபனார் 

ஸு ூதிபல கவத்துக் தகால்லப்பட்டதபாழுதும் ஏறாவூாிபல 
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2021 ජනවාරි 08 

தகால்லப்பட்டதபாழுதும் நமது அைகான இந்த சிறிய  நாடு 

பிளவுபடுவகத நாங்கள் விரும்பவில்கல. 1,200 வருடங்களாக 

இந்த நாட்டின் இகறகமகயப் பபணி வாழுகின்ற எமது 

முஸ்லிம் மக்கள் இந்த நாடு ஒபர நாடாக இருக்க 

பவண்டுதமன்று ஆகசப்படுகிறார்கள். அதற்காகப் பாடுபடு 

கிறார்கள். இந்த நாட்டிபல சிங்களவர்கபளாடும் தமிைர் 

கபளாடும் பசர்ந்து ஒன்றாக வாைபவண்டுதமன்றுதான் 

முஸ்லிம்கள் ஆகசப்படுகிறார்கள். அப்படிப்பட்ட ஒரு 

சமுதாயத்தினுகடய உாிகம இப்தபாழுதுமறுக்கப்படுகின்றது.  

மரணித்த பிறகு மதக் கடகமககளச் தசய்யுமாறு நாங்கள் 

பகட்கவில்கல. அதாவது, குளிப்பாட்டக்பகட்கவில்கல; 

கபனிடக் பகட்கவில்கல; பிரார்த்தகன புாியக் பகட்கவில்கல. 

எங்ககள அடக்கம் தசய்யுங்கதளன்றுதான் நாங்கள் 

பகட்கின்பறாம். COVID-19ஆல் மரணிக்கின்றவர்களுகடய 

உடல்ககள எாிக்கவும் முடியும்; அடக்கம் தசய்யவும் முடியும் 

என WHO நிறுவனம் தசால்லியிருக்கின்றது; அங்கிருக்கின்ற 

experts தசால்லியிருக்கின்றார்கள். எனபவ, 190 நாடுகளிபல 

அவ்வாறு அடக்கம் தசய்யமுடியுமாகவிருந்தால், ஏன் 

இலங்ககயிபல மட்டும் அடக்கம் தசய்ய அனுமதிக்க முடியா 

ததன்று  னாதிபதியிடத்திபல பகட்கின்பறன்; பிரதமாிடத் 

திபல பகட்கின்பறன்; சுகாதர அகமச்சாிடத்திபல 

பகட்கின்பறன். இந்த அநியாயத்கதத் ததாடராதீர்கள்! நீங்கள் 

தசய்வது சாதாரண விடயமல்ல; COVID-19ஆல் மரணிக்கின்ற 

எமது மக்களுகடய கமயத்துக்ககள எாிப்பது எம்கம 

உயிபராடு பபாட்டு எாிப்பகதப்பபான்ற தசயற்பாடாகும். 

இந்த நாட்டிபல வாழுகின்ற முஸ்லிம் சமூகம் இதகன 

தயண்ணி ஆத்திரப்படுகின்றது. முப்பது வருடகால யுத்தம் 

உங்களுக்குப் பபாதாதா? ஸஹ்ரான் பபான்ற சுயநலவாதிகள் - 

நயவஞ்சகர்கள் ISIS நாட்டுக்கு அடிகமயாகி, நமது நாட்டிபல 

1,000 வருடங்கள் அகமதிகய விரும்பிய முஸ்லிம் 

சமுதாயத்தின்மீது சந்பதகத்கத ஏற்படுத்துகின்ற வககயில் 

பயங்கரவாதத் தாக்குதகலச் தசய்ததபாழுது அரசியல் 

தகலகமகள், உலமா சகப, சிவில் அகமப்புக்கள் உட்பட 

அகனத்து முஸ்லிம்களும் ஒன்றுபட்டு அவர்களின் 

கமயத்கதக்கூட எங்களுகடய கமயத்துவாடிகளில் அடக்கம் 

தசய்வதற்கு அனுமதிக்கவில்கலபய! நாங்கள் அகத 

எதிர்த்பதாபம! சாய்ந்தமருதிபல ஸஹ்ராபனாடு சம்பந்தப் 

பட்டவர்ககளக் காட்டிக்தகாடுத்பதாபம! அந்த அகமப்பிற்குப் 

பின்னால் உள்ளவர்ககளதயல்லாம் காட்டிக்தகாடுத்பதாபம! 

அப்படிப்பட்ட ஒரு சமுதாயத்கத இன்று பைிதீர்க்கின்றீர்கபள! 

ஏன், அரசியலுக்காகவா தசய்கின்றீர்கள்? 
 

24.12.2020ஆம் திகதி சுகாதார அகமச்சினுகடய தசய 

லாளர் Dr. S. H. Munasinghe அவர்கள் Expert Committeeகய  

அகமக்கிறார்.  Prof. Jennifer Perera, Senior Professor    in  

 Microbiology, Chairman; Prof. Neelika Malavige, 
Professor in Microbiology; Dr. Geethani Galagoda, 
Consultant Virologist; Dr. Janaki Abeynayake, Consultant 
Virologist, Dr. Rajeeva de Silva, Consultant 
Immunologist; Dr. Kanthi Nanayakkara, Consultant 
Vaccinologist; Dr. Malika Karunaratne, Consultant 
Microbiologist; Dr. Saranga Sumathipala, Consultant 
Virologist; Dr. Nadeeka Janage, Consultant Virologist; 

Dr. Rohitha Muthugala, Consultant Virologist ஆகிபயார் 

அந்தக் குழுவிபல இருக்கின்றார்கள்.  

 

ගු මූලාසානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නරු මන්ත්රීතුමමා, ඔවතුමමාශ  කථාව අවසන් කරන්න.  

සමාශවන්න, අ් කා ය පිළිවා ශ ොකු නීටලුවක් තිශවනවා. 

ගු රිසාාඩ් බදියුදීන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு றிஸாட் பதியுதீன்) 

(The Hon. Rishad  Bathiudeen) 

මට තව ිශනාඩියක්  වා ශ්න්න. අශප් පීත්ශතන් ශව ාව අඩු 

කර නන්න. මම ිශනාඩියකින් මශ  කථාව අවසන් කරනවා. 

இப்படிப்பட்ட professors, microbiologists, virologists, 

immunologists எல்பலாரும் அடக்கம் தசய்ய  முடியுதமன்று 

தசால்கிறார்கள். பநற்கறய தினம் சுகாதார அகமச்சர் 

பவித்ராபதவி வன்னிஆரச்சி அவர்கள் அந்த Expert 

Committeeகய உப Committee என்று வாய் கூசாமல் 

தசால்கின்றார். அந்தக் குழுவின் அறிக்கக தவளிவந்த 

பிறகுதான் அகமச்சர் பவித்ராபதவி வன்னிஆரச்சி அவர்கள் 

அப்படிச் தசான்னார். அகதக் தகாண்டுபபாய் Technical 

Committee இபல பபாடுகிறாராம். அந்தக்  Committeeஇபல  

இவ்வாறான experts இருக்கிறார்களா?  என்று பகட்கிபறன். 

அதிபல politicianஆல் நியமிக்கப்பட்டவர்கள், அரசியல் 

தசய்பவர்கள்தான் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் இந்த நாட்டிபல 

இனவாதத்கதக் கக்கபவண்டும் என்பார்கள். அக்குழுவின் 

தகலவராக இருக்கின்ற டாக்டர் சன்ன தபபராா அவர்கள், 

"இந்த கமயத்துக்ககள அடக்கம் தசய்யக் தகாடுத்தால் அது 

உருதவடுத்து குண்டுகளாக மாறிவிடும்" என்று Facebook 

இபல பதிவிட்டிருக்கின்றார். அப்படிப்பட்ட ஓர் 

இனவாதிகயத்  தகலவராகக்தகாண்ட committeeக்கு இந்த 

experts குழுவின் அறிக்கககயப் புகுத்தப்பபாவதாகச் 

தசால்கிறார். Dr. S.H. Munasinghe அவர்களுகடய 

24.12.2020 திகதிய கடிதத்கதயும் professors, microbiologists, 

virologists, immunologists ஆகிபயாருகடய அடக்கம் தசய்ய 

முடியுதமன்று தசால்லப்பட்ட அறிக்கககயயும் ஹன்சாட்டிபல 

பசர்க்குமாறு* பகட்டுக்தகாள்கின்பறன்.  

இன்னுதமாரு விடயத்கதக் கூறி முடிக்கின்பறன்.                

2020தசப்தரம்பாில் 4ஆம் திகதிய WHO Guidelines   இபல   

இவ்வாறு தசால்லப்பட்டிருக்கின்றது.   According   to   the   

WHO Guidelines, the dignity of the dead, their culture, 
religion, traditional values and their families should be 
respected and protected throughout.  

 ශමශහම කවු් කියන්ශන්? World Health Organization 

එශක් circular එකක එශහම කියන ශකොට, නරු පිශත්රාශද්ිශ 

වන්නිආර්චි  ඇමතිතුමමිය ේශේ ඇිශ්  ා ශම් නරු සභාවට 

කියනවා, "අපි ආනම නීන ව න්ශන් නීහී, culture එක නීන 

ව න්ශන් නීහී" ශවනත් ශද්ව්  නීන ව න්ශන් නීහී, අපි 

Technical Committee වාර්තාව අුවව කටයුතුම කරනවා" කිය ා. 

Expert Committee එක එශහම කරන්න පුළුවන් කිය ා කියා 

තිශවන ශකොට, නරු ඇමතිතුමමිය ශම් නරු සභාවට ඇිශ්  ා අසතය 

කිය ා ගියා.  ක ශහොා නීහී. වහාම ශම්ක නතර කරන්න. ශම්ක 

දීර්ඝ කා යකට ශනනි යන්න එපා. රටව්  190ක් ශම් සාහා ඉ ඩ 

දී ා තිශවනවා නම්  අශප්  ංකාවට ිශතරක් ශම්කට ඉඩ ශ්න්න 

වීරි ඇයි? ශම්ක ඔවතුමමන් ා අශප් රශේ ජීවත් වන  ක්ෂ 20ක් වූ 

ුදස්ලිම් සමාජය රිද්්න්න කරපු ශ්යක්. ශ ෝකශේම මිලියන 

ශ්කහමාරක ුදස්ලිම් ජනතාවක් ජීවත් වනවා. ුදස්ලිම් ජනතාව 

වීඩිශයන් ජීවත් වන රටව්   54ක් තිශවනවා. යු් කා ශේ  
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————————— 
*  පුසානතකාලපේ තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

වාශ ම යුද්ධශයන් පන්වත්     රටව්  අශප් රටට උ්වු කළා. 

ජිමේවාවලින් ඇිශ්  ා අ ශප් රටට උ්වු කළා. හීම ශව ාශද දීම 

ඔවුන් අශප් රටට උ්වු කළා. ඉරානය අශප් රටට  ය ුවන්නා. 

ශත්  නීතිව සුටිද්දි මම තමයි   සම්වන්ධශයන් කථා කශළේ.  

 

ගු මූලාසානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නරු මන්ත්රීතුමමා, ඔවතුමමා ්ීන් කථාව අවසන් කරන්න 

 

ගු රිසාාඩ් බදියුදීන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு றிஸாட் பதியுதீன்) 

(The Hon. Rishad  Bathiudeen) 

නරු මහින්් රාජපක්ෂ මීතිතුමමා ජනාධිපතිතුමමා හීටියට   

අවස්ථා ශදදී ගිහි්  ා කථා කළාම,  මාස හයකට  යට ශත්  

 වා ුවන්නා.    යවලින්  ශකොටසක් තවම ශනව ා නීහී.   

සම්වන්ධශයන් අශප් නරු අජිත් නිවාඩ් කේරා්  ඇමතිතුමමා 

්න්නවා ඇති. අවුරුුව ්හයක් නත වු ත්,  තවම  ශඩො ර් 

මිලියන150ක් ශනව ා නීහී. ශම්වා 2009දී  නත්ත  ය.   ිශධියට 

ුදස්ලිම් රටව්  අශප් රටට උ්වු කර ා තිශවනවා. ්ීන් ුදස්ලිම් 

රටවලුත් තරහා කරශනන, ුදස්ලිම් සමාජයත් තරහා කරශනන,   

සුංහ  ඡන්් නන්න පුළුවන් කිය ා සුතාශනන ඔවතුමමන් ා ශම් 

වාශ  වීරැදි වීඩක් දිනටම කරශනන ගිශයොත්,  එය ශම් රටට 

කරන ිශනා යක් කිය ා ශම් ශව ාශද  කියමින් මා නිහඬ වනවා. 

ස්තුමතියි. 

 

ගු මූලාසානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔවතුමමා  වානත් අමතර කා ය  ඔවතුමමාශ  පාර් ්වශයන් 

අපට  වා නන්න සුුවවනවා.  

නරු තාරක වා ූ රිය රාජය ඇමතිතුමමනි , සභාශද කටයුතුම 

කරශන යෑමට කා ය දීර්ඝ කර නීමේමට අව යයි.   සාහා 

ශයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්න. 

 

ගු තාරක බාලසූරිය ෙහතා මකලාපීය සාහපයෝගිතා 

ක යුුර රාජය අොතයුරො   
(மாண்புமிகு தாரக பாலசூாிய - பிராந்திய உறவு 

நடவடிக்கககள் இரா ாங்க அகமச்சர்)  
(The Hon. Tharaka Balasuriya - State Minister of Regional 
Co-operation)  
Sir, I propose that time for the Debate on the 

Adjournment Motion be extended till it is over.  
 

ගු මූලාසානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Does the House agree?  
 

ගු ෙන්ත්රීවු  
(மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள்) 

 (Hon. Members) 
Aye.  
 

ගු මූලාසානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නරු තිසකුේටි ආර්චි  මන්ත්රීතුමමා. ඔවතුමමාට ිශනාඩි පහක 

කා යක් තිශවනවා. 

[අ.භා. 4.27] 

 
ගු තිසාකුේටි ආරච්ික ෙහතා 
(மாண்புமிகு திஸகுட்டி ஆரச்சி)  

(The Hon. Thisakutti Arachchi)  

මූ ාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමමනි, හතර වටින් වට කර ා 

ිශපක්ෂශේ ජන මතය ඉදිරියට  නීමේශම් අිය ාෂශයන් රාජිත 

ශසේනාරත්න  
 

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

[Expunged on the order of the Chair.] 

කියන ශම් රටට ිශනා යක් ශනනාපු ිශපක්ෂශේ වර්තමාන 

මන්ත්රීවරයා -එවකට අමාතයවරයකු ිශධියට ශම් රට ිශනා  

කරන්න උත්සාහ කරපු- තමයි අ් ශම් සභාව ක්  තවන 

අවස්ථාශද ශයෝජනාව ශනනාශද. 

අපට ශව ාවකට හිශතනවා, ශම්  ශයෝජනාව  වාසුයකට 
ශනනාපු ශයෝජනාවක්් කිය ා.   වාශ ම ශම්චචර ශව ා 
ිශපක්ෂශේ මන්ත්රීවරුන් කරපු කථා දිහා අපි ව ාශනන හිටියා. 
සමහර ශව ාවට හිතුම ා,  ශම් අශප් රශේ පාර්ලිශම්න්තුමශද 
ිශපක්ෂශේ මන්ත්රීවරුන්්,  එශහම නීත්නම් එංන න්ත 
පාර්ලි ශම්න්තුමශද ිශපක්ෂශේ මන්ත්රීවරුන්් කිය ා. මීට මාස 
න නකට කලින් ශම් රට පා නය කශළේ වර්තමාන ිශපක්ෂශේ 
සුටින මන්ත්රීවරුන්. අමාතයවරුන් ිශධියට, අග්රාමාතයවරයා 
ිශධියට,  හිටපු ජනාධිපතිවරයාත් එක්ක එකතුම ශව ා යහ පා න 
ආණ්ඩුව හ්ාශනන   කා  සීමාව තුමළදී ශම් රශේ ශනන ගිය 
රමශද්ය පිළිවාව අ් එතුමමන් ාට අමතක ශව ා තිශවනවා. අ් 
ශකොිශඩ් - 19 වසංනතය ශම් රටට ඇිශ්  ා තිශවනවා. රශේ 
ආර්ක කයට යම් ප්ර ්නයක් ඇති ශව ා තිශවනවා. රශේ 
සංවර්ධනයට යම් ප්ර ්නයක් ඇති ශව ා තිශවනවා.  

මූ ාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමමනි, ශම් සුය්   සමඟ ඉස්සරහට 
යන ශකොට  ප්රධානම නීටලුව එන්ශන් ආර්ක කයත් එක්ක.   අපට 
ශහොා ආර්ක කයක්  ඉතිරි කර ා තිබු ා නම් ශම් කියන සෑම 
ශ්යක්ම අපට කරන්න පුළුවන්කම තිශවනවා. හීවීයි, අ් අපි 
රුපිය්  5,000ක සහනාධාරයක් ශ්න ශකොට රුපිය්  5,000ක් 
මදි, රුපිය්  20,000ක් ශ්න්න කිය ා එතුමමන් ා කියනවා.    
වාශ ම vaccine එක ශනොමිශ්   වා ශ්න්න කිය ාත් කියනවා. 
Rapid Antigen Test එක ශනොමිශ්  කරන්න කිය ා  එතුමමන් ා 
ශයෝජනා කරනවා.   අශප් ිශශද්ශීය රමිකයන්  ශනොමිශ්  ශම් 
රටට ශනන්වා නීමේශම් වීඩ පිළි ශවළක් ූ ්ානම් කරන්න කිය ා 
කියනවා. හීවීයි, ශම් කිසුවක් කරන්න පුළුවන් ආර්ක කයක් 
යහපා නය අපට ඉතුමරු කළා් කියන ප්ර ්නය තිශවනවා. 
යහපා නශේ තිශවන මූලික හරයන් තුමළ ආර්ක ක 
කළමනාකර යක් තිබු ා්? 2015දී අපි රට භාරශ්න ශකොට 
ශඩො ර් එකක වටිනාකම රුපිය්  139යි. හීවීයි, නීවත අපට 
ශම් රට භාරශ්න ශකොට ශඩො ර් එක රුපිය්  185යි. එ්ා 2014දී 
ආර්ක ක වර්ධන ශදනය ආසුයාශද ශ්වීනි ස්ථානයට අපි 
තියාශනන තිබු ා.  , සුයයට 6.8යි. හීවීයි, අපට නීවත රට 
භාරශ්න ශකොට ආර්ක ක වර්ධන ශදනය  සුයයට 2.3යි.  ආර්ක කය 
වේට ා තමයි අපට ශම් රට භාර ුවන්ශන්. එ්ා 2005දී  ක පුද්න  
ආ්ායම ශඩො ර් 1,242ක් තිබු ා.   2014 ශවද්දී  ක ශඩො ර් 
3,819ට උස්සන්න මහින්් රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමමාට පුළුවන්කම 
 ීබු ා. හීවීයි, 2019දී අපට රට භාරශ්න ශකොට  ක 3,852ක් 
ිශධියට තමයි තිබුශණ්. 

 

 

ගු මූලාසානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නරු මන්ත්රීතුමමනි, ඔවතුමමාට තව ිශනාඩි ශ්කක කා යක් 

තිශවනවා.  

631 632 

[නරු  රිසාඩ් වදියුදීන්  මහතා] 
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ගු තිසාකුේටි ආරච්ික ෙහතා 
(மாண்புமிகு திஸகுட்டி ஆரச்சி)  

(The Hon. Thisakutti Arachchi)  

ිශපක්ෂ නායකවරයා අ් රශේ ජනතාව අවුස්සනවා.  ේජයි. 

එ්ා හම්වන්ශතොට වරාය ිශකු න ශකොට හම්වන්ශතොට 

දිස්්රික්කශේ නායකයා, එක්සත් ජාතික පක්ෂශේ එම දිස්්රික්කය 

නිශයෝජනය කරන  කීබිනේ ඇමතිවරයා වචනයක් කථා කශළේ 

නීහී. අ් නී ශඟනහිර ජීටිය නීන කථා කරනවා. සරත් 

ශැොන්ශසේකා මන්ත්රීතුමමාත්  ේජා නීතුමව ඇිශ්  ා නී ශඟනහිර 

ජීටිය නීන කථා කළා.  

  වාශ ම අ් සහ්  මි  සම්වන්ධව කථා කරනවා. එක්සත් 

ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩු කා ශේ  මත්ත  ගුවන් ශතොුශපොශළේ වී 

නවඩා කශළේ සජිත් ශප්රේම්ාස මන්ත්රීතුමමා හම්වන්ශතොට  දිස්්රික් 

නායකයා ශ ස කටයුතුම කළ කා  ශේ.  හම්වන්ශතොට දිස්්රික්කය 

නිශයෝජනය කළ සජිත් ශප්රේම්ාස මන්ත්රීතුමමා කීබිනේ 

ඇමතිවරයකු ශව ා හිටපු කා ශේ. එශහම රමශද්යක් තුමළ තමයි 

සජිත් ශප්රේම්ාස මන්ත්රීතුමමා වීඩ කරශනන ගිශේ.  

අ් පාස්  ිශවෘත කරන එක නීන කථා කරනවා. පාස්කු 
ප්රහාරයත් එක්ක,  අකි  ිශරාේ කාරියවසම් හිටපු අධයාපන 
ඇමතිවරයා  ේජා නීතුමව කිදවා අපට මතකයි, "ඔවශ  ්රුශවෝ 
පාස ට යවන්න. වීරි ශව ාවත් මර යට පත් වුශ ොත් 
 ක්ෂයක වන්දි ුද් ක් ශනවනවා" කිය ා.   වාශ  වා  වචන 
එ්ා එක්සත් ජාතික පක්ෂශේ අධයාපන ඇමතිවරයා පාිශ්චි  කළා. 
හරින් ප්රනාන්ුව මන්ත්රීතුමමා අ් ඇිශ්  ා වීරශයක් වාශ  කථා 
කරනවා. හීවීයි, පාස්කු ප්රහාරය පිළිවාව ේට කලින් ්වශසේ එතුමමා 
්ීන නත්තා.  එතුමමාශ  තාත්තා කථා කර ා කිදවා, "පුශත්, ශහට 
ශවෝම්ව නහනවා. පුළුවන් නම් උෙ පරිස්සම් ශවයං" කිය ා.  
නුදත්   ක නීන රට ්ීුවවත් කශළේ නීහී. 

 

ගු එසාන.එම්. ෙරික්කාර් ෙහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ඔවතුමමා එ්ා ශකොශහේ් හිටිශේ? 

 
ගු තිසාකුේටි ආරච්ික ෙහතා 
(மாண்புமிகு திஸகுட்டி ஆரச்சி)  

(The Hon. Thisakutti Arachchi)  

මම ුද්  කා ශේ  එක්සත් ජාතික පක්ෂශේ හරින් ප්රනාන්ුව 

එක්ක  හිටියා.  ේජයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායකශයෝ කරපු 

තුම්චච වීඩ නිසා තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂය ්ා ා ආශද. 

මරික්කාර් මන්ත්රීතුමමනි, වී්නත් වන්ශන් පක්ෂය ශනොශවයි. 

වී්නත් වන්ශන්, ප්රතිපත්ති.  

එ්ා එක්සත් ජාතික පක්ෂශේ ජනාධිපති අශප්ක්ෂකයා ිශධියට 
සරත් ශැොන්ශසේකා මහත්මයාව ශනනාපු ශව ාශද  අපි ිශරුද්ධ 
වු ා. තමත්රීපා  සුරිශසේන මහත්මයා ශනනාපු ශව ාශදත් මම 
කිදවා, "ශම් රට පා නය කරන්න තමත්රීපා  මහත්මයාට වීහී. 
සංසන්්නය කශළොත්,  මහින්් රාජපක්ෂ මහත්මයාට තමයි 
පුළුවන්" කිය ා. එ්ා  මාධය සාක්චඡාවක දී මම කිදවා,"එක්සත් 
ජාතික පක්ෂශේ ිශනා ය ශම් එන්ශන්ස අලියා  ාංඡනශේ ිශනා ය 
ශම් එන්ශන්" කිය ා. හීවීයි, ඇහුශද නීහී. පක්ෂයත් ිශනා යිස 
නායකයාත් ිශනා යිස   තුදන්නාන්ශසේ ාත් ිශනා යි.  

අ් සජිත් ශප්රේම්ාස මහත්මයාශ  කශරන් යන්නයි හ්න්ශන්. 
අ් ිශපක්ෂශේ අයට මාතෘකා නීහී. මීට කලින් කථා කරපු ුදස්ලිම් 
මන්ත්රීවරයා ුදස්ලිම් ජනතාවශ  මර  පිළිවාව කථා කළා. අපි 
පීහීදිලිව මතක් කරනවා, ආණ්ඩුවක් ිශධියට අපට ුදස්ලිම් මර  
ආ්ාහනය කළත් එකයිස භූම්ානය කළත් එකයි. හීවීයි, වී්නත් 
වන්ශන් මර ය භූම්ානය කරනවා් කියන කාර ාව ශනොශවයි. 
ශම් වයසනශයන් රට ශේරා නන්ශන් ශකොශහොම් කියන 

කාර ාවයි වී්නත් වන්ශන්. ශම් සුය්   ශද් පා න වාසුව ටයි  
කරන්ශන්. ඔවට, මට ශනොශවයි ශමතීන ප්ර ්නය තිශවන්ශන්. අපි 
අවුරුුව 30ක යුද්ධශයන් වීට කාපු ජාතියක්. උතුමරු - නී ශඟනහිර 
යුද් ධය කා ශේ   යුද්ධශයන් වීට කෑවා. අම්මාට තාත්තා නීති 
වු ා, තාත්තාට අම්මා නීති වු ා. ්රුවන්ට ශ්මවුපියන් නීති 
වු ා. ශ්මවුපියන්ට ්රුවන් නීති වු ා. එවීනි තත්ත්වයකට රට 
ශනනයන්න අ් ිශපක්ෂය ශපොර කනවා.  

 

ගු මූලාසානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නරු  මන්ත්රීතුමමනි, ඔවතුමමාශ  කථාව අවසන් කරන්න.  

 

ගු තිසාකුේටි ආරච්ික ෙහතා 
(மாண்புமிகு திஸகுட்டி ஆரச்சி)  

(The Hon. Thisakutti Arachchi)  

අවසාන ිශනාඩිශේ මම ශම් කාර ය කියන්න ඕනෑ, 

මූ ාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමමනි. අශප් රශේ ශකොිශඩ් තත්ත්වය 

අරශනන වීලුවාම, සම්පූර්  ශරෝගින් සංඛ්යාව 46,780යි. එයින් 

ශරෝගින් 39,661ක් න්ව කර ා යවා තිශවනවා. එතශකොට, 

7,000ක් පම   තමයි ශම් වනශකොට ශරෝගි තත්ත්වශේ 

පන්වන්ශන්. ඇයි, එතුමමන් ා   නීන කථා ශනොකරන්ශන්? ශම් 

සුය්   මධයශේ අපි PCR  පරීක්ෂ  ශනොමිශ්  කරනවාස Rapid 

Antigen Test kits ශනනීිශත් තිශවනවාස නි ශරෝධායන 

මධයස්ථානව    වීඩ පිළිශවළ කරශනන යනවාස ශනොමිශ්  

ශවශහත් ටික  ශ්නවාස PCR පරීක්ෂ  සංඛ්යාව 300 සුට 16,000 

්ක්වා වීඩි කර තිශවනවා. ආණ්ඩුව ශම් වනශකොට රුපිය්  

බිලියන 90ක් ශම් සාහා ිශය්ම් කර තිශවනවා. ශම් සුය්   

මීද්ශද් රශේ සංවර්ධන වීඩ ටිකත් කරශනන යනවා. අ් 

එතුමමන් ාට  වා ව ාශනන ඉන්න වීහී. 

ශම් සුය්  ට ුදහු  ශ්න අතශර්, අතිනරු ජනාධිපතිතුමමා 

ශවොශහොම  ස්සන සංවර්ධන වීඩසටහනක් කරශනන යනවා. 

රැකියා  ක්ෂයක්  වාදීම අපි නතර කශළේ නීහී. උපාධිධාරින් 

51,000කට රැකියා ශ්න එක නීවීත්වූශේ නීහී. සජිත් ශප්රේම්ාස 

මහත්මයා හුණ්ඩු වාශ , ගිනි ශපේටි වාශ  ශනව්  හ්ාශනන ගිය 

යුනය නතර කර ා, ග්රාම නි ධාරි වසමකට රුපිය්   ක්ෂ 7ක් 

ආධාර - ය ශනොශවයි-  වාදී ා, නිවාසයක් හ්න වීඩ පිළිශවළ 

අ් අපි ක්රියාත්මක කරමින් සුටිනවා.  

කෘ ක කර්මාන්තශයන් රට ස්වයංශපෝ කත කරන්න, කෘ කකර්ම 

අමාතයවරයාත්, නරු  ෂීන්ද්ර රාජපක්ෂ රාජය අමාතයවරයාත් ශම් 

වනිශට ශහක්ශටයාරයකින් කිශ ෝග්රෑම් 1,000 වීගින් වන පරිදි 

ිශ ා  වී අතිරික්තයක් එකතුම කර නීමේශම් වීඩ පිළිශවළක් 

ක්රියාත්මක කරශනන යනවා. අපි රශේ මූ ය කළමනාකර ය, 

ආර්ක ක කළමනාකර ය කියන ශම් සුය්    කරනවා.  

අපි ිශපක්ෂයට ශවොශහොම පීහීදිලිව මතක් කරනවා, ශම් 

ශව ාශද ශද් පා න වාසු නන්න උත්සාහ කරන්න එපා කිය ා. 

ඔවතුමමන් ා ඇත්ත ඇති සීටිශයන් කථා කරන්න.  ශම් ආණ්ඩුව 

තවම කුළුඳ්  ්රුවකු පම යි. ඉදිරි කා  සීමාශදදී ශම් ආණ්ඩුශද 

වීඩ පිළිශවළ ඉතා සාර්ථකව ක්රියාත්මක කරන වව මතක් 

කරමින්, මා නිහඬ ශවනවා.  

ස්තුමතියි. 

 

ගු මූලාසානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නරු එස්.එම්. මරික්කාර් මන්ත්රීතුමමා. ඔවතුමමාට ිශනාඩි 9ක 

කා යක් තිශවනවා. 

633 634 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

[අ.භා. 4.34] 

 

ගු එසාන.එම්. ෙරික්කාර් ෙහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

මූ ාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමමනි, ්ීන් කථා කළ ආණ්ඩු 

පක්ෂශේ මන්ත්රීතුමමා කිදවා, ඇත්ත ඇති සීටිශයන් කථා කරන්න 

කිය ා. මම එතුමමාශනන් ඉ් ලීමක් කරනවා, ඇත්ත ඇති 

සීටිශයන් ශහළි කරන්නම්, ශපොඩ්ඩක් ශව ා අහශනන ඉන්න 

කිය ා. පුළුවන් නම්, නරු අජිත් නිවාඩ් කේරා්  රාජය ඇමතිතුමමා 

  වා ශහෝ අනමීතිතුමමා  වා පරීක්ෂ යක් කර ා ව න්න.  

මූ ාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමමනි, එතුමමන් ා ුදලින්ම න්රංනනා 

කථා කිය ා, ිශයතුමන් ටිකක් පුරවාශනන ඇිශ්  ා, ශම් රට 

ආසුයාශද මහා න්රපුරයක් කරනවා කිය ා තමයි ව යට ආශද. 

පළුදශවන්ම, අන්තවාදී, ජාතිවාදී ශම් ආණ්ඩුවට මශ  ිශ ශරෝධය 

ප්රකා  කරනවා. ශකොළෙ නනරශේ ජනතාව තුමන් මාසයක් lock 

down කර ා තිේවා. ්වසකට රුපිය්  3,000ක්, රුපිය්  4,000ක් 

හම්ව කරන මිනින්න් ශනව් ව  හිර කර ා, ඔවුන්ට ශ ව කන්න 

හීර ා,   අයශ  ආත්ම නරුත්වය ිශනා  කිරීම පිළිවාව මශ  

ිශශරෝධය ප්රකා  කරනවා.  

නරු තිසකුේටි ආර්චි  මන්ත්රීතුමමනි, ඔවතුමමා සභාශවන් පිටව 

යන්න එපා, තව ශපොඩ්ඩක් ඉන්න. ඉන්දීය ිශශද්  ඇමතිතුමමා 

 ංකාවට ආවා.   ආශද ශමොකට්? ශම් ශද්ශීය ආණ්ඩුව කිදවා, 

රාජය සම්පත් ිශකු න්ශන් නීහී, රාජය සම්පත් රකිනවා කිය ා. 

ඉන්දීය ිශශද්  ඇමතිතුමමා ශමොකට්  ංකාවට ආශද? එතුමමා ශම් 

අවුරුද්ශද් තමන්ශ  පළුද වන රාජය තාන්්රික සංචාරය  ංකාවට 

ආශද ශවන ශමොකකටවත් ශනොශවයි. එතුමමා ආශද වරාශේ 

නී ශඟනහිර පර්යන්තය නීන කථා කරන්නයි.  ක ිශකු න්නයි 

හ්න්ශන්. ්ීන් මහින්් රාජපක්ෂ අනමීතිතුමමා කියනවා  ක 

ිශකු න්ශන් නීහී කිය ා. නරු ශරෝහිත අශේගු වර්ධන 

ඇමතිතුමමා කියනවා, සුයයට 49ක shares ශ්නවා කිය ා. ශම්ක 

මාර අපභ්රං යක්. ශකොශළේ වහ ා ශ ම නහන්නයි හ්න්ශන්.  

හීටනව ක්ෂයක සුංහ , ශවෞද්ධ ජනතාවශ  ඡන්්ශයන් 

ව යට ආපු ශම් ආණ්ඩුශද ශනවී ගිය ශපොඩි කා ය තුමළ 

ස්වාමීන්වහන්ශසේ ා හතරනමක් අපවත් කර ා තිශවනවා.   

සම්වන්ධශයන් ශකෝ පරීක්ෂ ?   ස්වාමීන්වහන්ශසේ ා කළ 

වීරැදි ශමොනවා්? උන්වහන්ශසේ ා එශහම අපවත් කරන්ශන් ඇයි? 

  සම්වන්ධශයන් නන්නා පියවර ශමොනවා්?  ක රටට කියන්ශන් 

නීත්නම්, අඩුම තරශම් තමන්ට ඡන්්ය ුවන් හීටනව ක්ෂයක්  වූ 

සුංහ , ශවෞද්ධ ජනතාවටවත් කියන්න, ශවෞද්ධ 

ස්වාමීන්වහන්ශසේ ාට එශහම වුශණ් ශකොශහොම් කිය ා.  

මූ ාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමමනි, යුක්ශර්නය නීන කථා 

කශළොත් මට ශව ාව මදි ශවනවා. ශම් ිශයතුමන් ටික ඇිශ්  ා 

කරන ශස්  ම් ටික මම කියන්නම්. ්ීන් රාජය වීංකු තුමනයි, BOI 

එකයි, UDA එකයි එකතුමශව ා කරන ශස්  ම් ටික ඉදිරි 

කා ශේදී එකින් එක අපි ශහළි කරන්නම්.  ශම් ආයතන හතරක 

ඇමතිවරයා ව ශයන් කටයුතුම කරන්ශන් අනමීතිතුමමායි. 

අනමීතිතුමමාත් ්න්ශන් නීතිව තමයි ශම්වා සුද්ධ ශවන්ශන්.   

නිසා  වා නීන මා කියන්නම්. අ් එක්තරා රාජය වීංකුවක 

සභාපතිවරශයක්  ශ ොකු පනාවක් ඉ්  නවා, Bank Muscat 

එශකන් ශඩො ර් මිලියන 250ක  ය ආධාරයක්  වා ශ්න්න.   

වීංකුශද සභාපතිවරයා  ංකාශද වහුජාතික සමානමකට රුපිය්  

බිලියන 5ක  ය ුද් ක් AWPLR  plus 0.5 per cent  ශපොලියට 

 වා ශ්න්න කඩිුදඩිශේ  ෑස්ති වු ා.   වාශ ම එම වීංකුශද 

සභාපතිවරයා MAS Holdings සමානමට AWPLR  plus zero per 

cent interest rate එකට රුපිය්  බිලියන 2ක්  වාශ්න්න හීුවවා. 

යන්තම් නාමිණී ශසනරත් මහත්මයා මීදිහත්ශව ා  ක ශපොඩ්ඩක් 

නතර ශව ා තිශවනවා. ්ීන් අපට ආරංි  ශව ා තිශවනවා, 

ආණ්ඩුව තීර යක් අරශනන තිශවනවා ලු, රුපිය්  මිලියන 250ට 

වඩා  ය ශ්නවා නම් ුද්්  අමාතයාං ශේ අුවමීතිය  වා නන්න 

ඕනෑ කිය ා. එශහම ශවනවා නම් ශහොායි. ශම් සභාපතිවරයා 

කරන තව ශස්  ම් ටිකක් මම කියන්නම්. කියන්න ශද්ව්  අපි 

ළඟ තව තිශවනවා. ්න්ශන් නීත්නම් අහනන්න. ශම්වාට පුළුවන් 

නම් උත්තර ශ්න්න. 

මම ේළඟට කියන්න යන්ශන්, ඇන්ටිජන් කේට  ශනන්වීම 

වාශ ම ප්ර ්නයක් නීනයි. Colombo Land and Development 

Company, නීත්නම් Liberty Holdings (Pvt.) Limited එක 

2016දී මහජන වීංකුශවන් රුපිය්  බිලියන 1.6ක් අරශනන 

තිශවනවා, අජිත් නිවාඩ් කේරා්  රාජය ඇමතිතුමමනි. ශම්  ය 

තුමන්වතාවක් reschedule කර ා තිශවනවා.   කා  වකවාුව මම 

කියන්නම්.  2018 ජනවාරි මාසශේ,  2019 ු නි මාසශේ සහ 2020 

ු නි මාසශේ තමයි    ය reschedule කර තිශවන්ශන්. ්ීන් 

4වන වතාවටත්    ය reschedule කරන්න යනවා. Credti 

Committee එක, " ක වීහී" කියනශකොට සභාපතිවරයා  කට 

මීදිහත් ශවනවා. ශම් සභාපතිවරයා non-executive chairman  

ශකශනක්. ඔහු ශකොශහොම් Credit Committee එකට අත 

්මන්ශන්? ශම් ශ්ොළ පිශද්නි ශ්න්ශන් කාට්? ශකොශරෝනාව 

නරානාවක් කරශනන, රශේ ආර්ක කයත් අර ශකොිශඩ් මළ මිමේ 

වාශ  ආ්ාහනය කරන්න තමයි ශම්ක කරන්ශන්.  

මූ ාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමමනි, ්ීන් තවත් ශස්  මක් 
තිශවනවා.   පිළිවාවත් ිශස්තර මා ළඟ තිශවනවා. රාජය 
වීංකුවලින්  ය  වා නත්ත ශපෞද්නලික සමානම්ව ට ශකොිශඩ්-
19 තත්ත්වය නිසා  වා ුවන් moratorium එක හදිස්සුශේම cancel 
කරනවා. එය cancel කර ා, සමහර ශකොම්පීනිව ට කියනවා, 
ශම්චචර න නක් එක රැයින් ශනවන්න කිය ා.   ුද්  ශනවා 
නන්න වීරි වු ාම   සමානම් ගිහි්  ා   වීංකු එක්ක කථා 
කරනවා. එතශකොට ඔවුන් ශකොටස් ශවශළා ශපොළට ත් ලු 
කරනවා, ශකොටස් ිශකු  ා  ය settle කරන්න කිය ා. 
ශමතීනදී, ආණ්ඩුශද රීරි යකා නරානා ශකශනක්, ශ්ොළ පිශද්නි 
නන්න  එක්ශකශනක් ඉන්නවා. ගිය ආණ්ඩුව කා ශේත් ඔහු 
එශහමයි. ශමොන ආණ්ඩුවක් ආවත් ඔහු තමන්ශ  වීශඩ් කරශනන 
යනවා. ඔහු කරන්ශන් ශමොකක්්? අර වීංකුශවන්ම  ය අරශනන 
  සමානම මි දී නන්නවා. කේරා්  මීතිතුමමනි,  ංකා වීංකුව 
"ශවටන්ස්" ශකොම්පීනියට කළ ශද් ව න්න. අ් "ශවටන්ස්" 
ශකොම්පීනිශේ සුයයට 55ක් අයිති කාට්  කිය ා ශසොයා ව න්න. 
  ශකොම්පීනිය  වා නන්න  BOC එශකන්ම bank loan එකක් 
ුවන්නා ් නීද්් කිය ා ශහොයා ව න්න. ආශයෝජකයන් දිරි 
නන්වනවා ශවුවවට   අය මානසුකව වේට ා, ඔවුන්ශ  වයාපාර 
පහළටම ඇ් ්ම ා, අ්  වා තනි වයාපාරිකයකුශ  ආධිපතයයට 
නතුම කර නීමේශම් වයාපාරයක් තිශවනවා. ජනාධිපතිතුමමා්,  
නීත්නම් ශම් වයාපාරිකයා ් රට පා නය කරන්ශන්?  

මූ ාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමමනි, ශම් ශහොරකම් අපි එකින් එක 

ශහළි කරනවා. අපි වයත් නීහීස  යත් නීහීස යට ශවන්ශනත් 

නීහී.   නිසා මහින්් රාජපක්ෂ නරු අනමීතිතුමමාශනන් අපි 

ඉ්  ා සුටිනවා, ශම් පිළිවාව පරික්ෂ යක් කරන්න කිය ා.  

පරීක්ෂ යක් කර ා,   වාර්තා ඉදිරිපත් කර ශම් පුද්න යා 

පා නය කරන්න. ඔහු ්ඬු කශද් නහන්න. එශහම නීත්නම් 

 ංකාශද ආර්ක කය ිශනා යි. ශම් වාශ  ශපෞද්නලික ශකොම්පීනි 

න නාවක් යට කර ා, ිශනා  කර ා,   ශකොම්පීනි ඔක්ශකොම 

තමන් යටතට අරශනන, තුදන්ශ  මාධය හයියයි, ජනාධිපතිශ  

තිශවන යහළුකමයි පාිශ්චි   කර ා   පුද්න යා කරන ශම් 

නින්දිත ක්රියාව ශකෝචචර අසාධාර ් ව න්න.  අපි ඉදිරි 

කා ශේදී ශම් පාර්ලිශම්න්තුමවට   සුයලු  ශතොරතුමරු ශහළි 

කරනවා,  කේරා්  රාජය ඇමතිතුමමනි.   
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මූ ාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමමනි, යුක්ශර්නශයන් ්ීන් අශප් 

රටට සංචාරකයන් එනවා. අශප් රටට සංචාරකයන් ශනන්වනවාට 

අපි ිශරුද්ධ නීහී. ශසෞඛ්ය ආරක් කත රමශද්ව ට අුවව අශප් 

රටට සංචාරකයන් ශනන එන්න.  ංකාවට ආ්ායම ඕනෑ. ගිය 

අවුරුද්ශද් අපි ශඩො ර් බිලියන 5ක් ව ාශපොශරොත්තුමශවන් සුටියා. 

නුදත්, ශඩො ර් මිලියන 500කවත් ආ්ායමක් ආශද නීහී. රශේ 

ආර්ක කය ිශනා  ශවනවාට අපි කීමති නීහී.  

 

ගු මූලාසානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔවතුමමාට තව ිශනාඩි ශ්කක කා යක් තිශවන්ශන්. 
 

 

ගු එසාන.එම්. ෙරික්කාර් ෙහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

මට තව න්ළු ශව ාවක් ශ්න්න, මූ ාසනාරූඪ නරු 

මන්ත්රීතුමමනි.  

ආරක් කත රමශද්ව ට අුවව ශම් සංචාරකයන් ශනන්වන්න. 

හීවීයි, යුක්ශර්නය වාශ   ය වරින් මිරිකුණු,  ක පුද්න  

ආ්ායම ඉතාම අඩු, ආර්ක ක ස්ථාවරභාවය නීති, තුමේු ශ්ශක් 

රටවලින් ප්රව  ශකොශරෝනා ප්රශේ් අශප් රටට ශ න්න එපා. අශප් 

රටට සංචාරකයන් ශනන්වා නත හීකි තව රටව්  තිශවනවා. 

ජර්මනිය, ප්රං ය, ඕස්ශරේලියාව වීනි රටව  සංචාරකයන් වීඩි 

ව ශයන් ිශය්ම් කරනවා.   වාශ   වීඩිශයන් ිශය්ම් කරන 

රටවලින් සංචාරකයන් ශ න්න. ආරක් කත රමශද් පාිශ්චි  

කරන්න. අපි  වා එපා කියන්ශන් නීහී. හීවීයි, ශම් රශේ 

ජනතාව බි්  ට ශ්න්න එපා කිය ා අපි ඉ්  ා සුටිනවා.  

"ිශයත්තුම, ිශයත්තුම" කියාශනන ඇිශ්  ා කරන ශද්ව්  ්ීන් 

ශපශනනවා ශන්. ඇශමරිකාශද ශසශනේ සභාශද සුද්ධ වුණු ශද් 

්ීක්කා ශන්. ශද් පා න අත්්ීකීම් නීති පුද්න ශයෝ රශේ 

පා නයට හවු්  වු ාම තත්ත්වය ශකොශහොම්? මූ ාසනාරූඪ නරු 

මන්ත්රීතුමමනි, ඔවතුමමා වාඩිශව ා ඉන්න ඔය seat එකට මිරිස් කුඩු 

නීහුවා වාශ  තමයි. ජනාධිපතිතුමමා ශනනාපු, අත්්ීකීමක් නීති 

ශම් ිශයත්තුම ශසේ එක උත්සාහ කරන්ශන් ශමොකකට්? 

ශකොශරෝනාව නරානාවක් කර ා ශහෝ ශම් අවුරුුව පහ තුමළ හම්ව 

කර නන්ශන් ශකොශහොම් කිය ායි   අය ක් පනා කරන්ශන්ස 

ශකෝටිපතිශයෝ ශවන්නයි ව න්ශන්. ශම් රශේ ජනතාව ශනෝධාභය 

මහත්මයා ජනාධිපති කශළේ මහින්් රාජපක්ෂ මහත්මයාට තිබුණු 

ආ්රය නිසායි. රම්ප් මහත්මයාශ  රශේ පුරවීසුයා   රටට යයි. 

හීවීයි, ශම් කරන වීඩවලින් මහින්් මහත්මයාශ  ප්රතිරූපය 

තමයි ිශනා  ශවන්ශන්. ශපොශහොේුශද ශහොා මිනින්න් ඉන්නවා. 

  නිසා තුදන්නාන්ශසේ ාශනන් අපි ඉ් ලීමක් කරනවා, ශම් 

ිශයත්තුම ටික කරන ශහොරකම් නීන ශහොයා ව න්න කිය ා. 

නීත්නම්, ේළඟ පාර්ලිශම්න්තුමවට තුදන්නාන්ශසේ ාට එන්න 

 ීව ශින්ශන් නීහී. ශපොශහොේුවට "අව සර යි" කිය ා තමයි 

අපට කියන්න ශවන්ශන්. 

මූ ාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමමනි, ශම් කා ය  වා දීම පිළිවාව 

ඔවතුමමාට ශවොශහොම ස්තුමතියි. 
 

 
ගු මූලාසානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නරු තාරක වා ූ රිය රාජය ඇමතිතුමමා. ඔවතුමමාට ිශනාඩි 10ක් 

තිශවනවා. 

[අ.භා. 4.43] 
 

ගු තාරක බාලසූරිය ෙහතා මකලාපීය සාහපයෝගිතා 

ක යුුර රාජය අොතයුරො   
(மாண்புமிகு தாரக பாலசூாிய - பிராந்திய உறவு 

நடவடிக்கககள் இரா ாங்க அகமச்சர்)  
(The Hon. Tharaka Balasuriya - State Minister of Regional 
Co-operation)  
මූ ාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමමනි, අශප් නරු රාජිත  ශසේනාරත්න 

මන්ත්රීතුමමා සභාව ක්  තීබීශම් ශයෝජනාව ශනශනන ශකොට මම 

හිතුමශද, ඇත්ත ව ශයන්ම ශමය ඉතා ශහොා, කාශ ෝි ත 

ශයෝජනාවක් කිය ා. එම ශයෝජනාව කිශයදවාට පස්ශසේ අපට 

ශපුවශණ්, එතුමමාශ  කුහක නතිශයන් ඔේවට එන්න එතුමමාට 

වීහී කිය ායි. මා එම ශයෝජනාව ශපොඩ්ඩක් අධයයනය කර ා 

වීලුවා.   ශයෝජනාව ශකොශහොම් පටන් නන්ශන්? ශයෝජනාව 

පටන් නන්ශන්, " ශකොිශඩ් - 19 වසංනත තත්ත්වය සහ රජශේ 

අිශධිමත් කළමනාකර ය නිසා රශේ සුයලු අං ව  

අිශනි ්ි තතාවක් වර්ධනය වී ඇත."  කිය ා.  ක ඇත්ත.   

අිශනි ්ි තතාව වර්ධනය ශව ා තිශවන්ශන්,  ංකාශද ිශතරක් 

ශනොශවයි. නරු රාජිත ශසේනාරත්න මන්ත්රීතුමමා ්ීන් නරු සභාශද 

නීහී. එතුමමා ශයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළා නම්, නරු සභාශද රැඳී 

සුටීම ශහොායි කියන එකයි මශ  ිශ ්වාසය. මූ ාසනාරූඪ නරු 

මන්ත්රීතුමමනි,   අිශනි ්ි තතාව  ංකාශද ිශතරක් ් වීඩි ශව ා 

තිශවන්ශන්?   අිශනි ්ි තතාව අශනක් රටව  සම්පූර් ශයන් 

නීති ශව ා, බිංුවවට වීහී ා තිශවනවා්? නීහී. ශකොිශඩ් 

වසංනතය කියන්ශන්, ශ්වීනි ශ ෝක යුද්ධශයන් පස්ශසේ 

මුවස්සයාට ුදහු  ශ්න්න සුුව වූ ශ ොකුම අියශයෝනය කිය ා 

කවුරුත් ්න්නවා. 

එතුමමා මතුම කර තිශවන ශ්වීනි කාර ාව තමයි, "රජශේ 

ආර්ක ක කළමනාකර ශේ ුවර්ව තා නිසා ආර්ක ක වර්ධනය 

සම්පූර් ශයන්ම කඩා වීටි ා තිශවනවා. ආර්ක ක වර්ධනය ජ  

අනයක් වවට පත් වනවා" කිය ා. එතුමමා ශකොිශඩ් වසංනතය  නීන 

කිය ා නීහී. මූ ාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමමනි, 2020 වර්ෂශේ ධන 

ආර්ක කයට ගිය රටව්  කීයක් තිශවනවා්? IMF එශක් ්ත්ත 

අුවව ්ීනට චීනය ිශතරයි සුයයට 1.9ක ධන ආර්ක කයට යන්ශන්. 

ශ ෝකශේ අශනක් රටව්  සුය්  ම ජ  ආර්ක කයකට තමයි 

යන්ශන්. නරු රාජිත ශසේනාරත්න මන්ත්රීතුමමා කියන ිශධියට, 

 ංකාශද ආර්ක කය ජ  අනයට යන්ශන්, රජශේ ආර්ක ක 

කළමනාකර ශේ ුවර්ව තාව නිසායි.  ශකන්ම ශපශනනවා 

එතුමමාශ  කුහකකම. යම්කිසු ප්ර න්යක් ඇති වුශ ොත්,  ක රජය 

ශවත ්ාන්න තමයි එතුමමා උත්සාහ කරන්ශන්.  

ේළඟට එතුමමා කියනවා, "ශකොිශඩ් වසංනතය  ංකාශද 

සමාජය තුමළ ශවෝ වන අව්ානම එන්න එන්නම වීඩි ශව ා 

තිශවනවා" කිය ා.  ශකත් යම්කිසු ඇත්තක් තිශවනවා. හීවීයි, 

අපි ශම් කාර ය මතක් කරන්න කීමීතියි. ්ීන් එංන න්තය 

Level 5 මේටමට ඇිශ්  ා, lock down කර තිශවනවා. 

ශඩන්මාර්කය, ශන්ර් න්තය හා ්කුණු අප්රිකාව වාශ  රටව්  

ආපහු lock down කර තිශවනවා. හීවීයි, අශප්  න්්ර් මේ 

ප්රනාන්ුවපු් ශ්  රාජය ඇමතිතුමමිය කියපු අන්්මට අශප් death rate 

එක අඩුයි. ශ ෝකශේ අඩුම death rate එක තිශවන රට වවට අපි 

ඉන්නවා. ශම්වා නීන නරු රාජිත ශසේනාරත්න මන්ත්රීතුමමා කථා 

කශළේ නීහී. 

අපි ශපොඩ්ඩක් ආපස්සට ගිහි්  ා ව ුද. ශකොිශඩ් සමාජනත 

ශව ා ශනොතිබුණු කා යක් තිබු ා ශන්.   කා ශේ නරු රාජිත 

ශසේනාරත්න මන්ත්රීතුමමා ඇතුමළු එක්සත් ජාතික පක්ෂශේ මන්ත්රීවරු 

කිසු ශකශනක් ශම් රජශේ වීඩ පිළිශවළ නීන ශහොාක් කිදවා්? 

"රජය ශහොා වීඩ පිළිශවළක් කරනවා.  ංකාශද ශකොිශඩ් 

වසංනතය සමාජනත ශව ා නීහී" කිය ා   කා ශේදීත් කිසුම 
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ශකශනක් ශහොාක් කිදශද නීහී. ශම්ක තමයි අපි කරන 

ශද් පා නය. රශේ ශමවීනි තත්ත්වයක් තිශවද්දි කෲර නති 

ශපන්වන්න ශහොා  නීහී කියන එකයි මම නම් ිශ ්වාස 

කරන්ශන්. 

නරු රිෂාඩ් වදියුදීන් මන්ත්රීතුමමා ශකොිශඩ් නිසා මිය යන ුදස්ලිම් 

ජාතිකයන් නීන ිශශ ේෂශයන්ම කථා කළා. මමත් යම්තාක් 

කනනාු වනවා,  මිය යන ුදස්ලිම් ජනතාවට භූම්ානය කිරීමට 

අවස්ථාව අහිමි වීම පිළිවාව. ඇත්ත ව ශයන්ම මශ  ශපෞද්නලික 

මතය,   කේටියට ඉඩ ුවන්නාට වීරැද්්ක් නීහී කියන එකයි. 

නුදත් මම ේට වඩා ිශ ්වාස කරනවා, අපි ශද් පා නසයන් 

හීටියට  වාට ඇඟිලි නහන්න ශහොා නීහී, ිශ්යාත්මක 

ප්නමකින් තමයි   තීන්ුව නන්න ඕනෑ කිය ා. රජය ිශ්යාත්මක 

ප්නමකින් තමයි   තීන්ුවව අරශනන තිශවන්ශන්. මම ඉස් ාම් 

ආනම නීන වීඩිය ්න්ශන් නීහී. නුදත් මූ ාසනාරූඪ නරු 

මන්ත්රීතුමමනි, මම ්න්න තරමින් මිය ගිය ුදස්ලිම් ජාතිකශයක් 

භූම්ානය - burial - කරනශකොට එහි ශකොටස් තුමනක් තිශවනවා. 

එකක් තමයි,  රීරය න්ද්් කරන්න ඕනෑ. ඉන් පන්ව ශරදිවලින් 

ඔතන්න ඕනෑ. ඉන් පන්ව තමයි prayer එකක් කිය ා වළ න්ශන්. 

මම ්න්න තරමින් ශම් වන ිශට හුඟක් ුදස්ලිම් රටව   රීරය න්ද්්  

කරන - scrubbing - එකට තහංි  ්ා ා තිශවනවා.  

අපි අශනක් ආනම් දිහා වීලුවත්  ත් එශහමයි. මර යක් 

වු ාම සාමානයශයන් ශවෞද්ධයන්  ්වස් ශ්කක්, තුමනක් 

තියාශනන ඉා ා පාංභා ූල ය  දී ා තමයි  භූම්ානය කරන්ශන්. අ් 

අශප් සුංහ -ශවෞද්ධයන්ටත් භූම්ානය කරන්න අවස්ථාව අහිමි 

ශව ා තිශවනවා. ශමතීනදී අශප් කුස්  වීඩි වු ා්, අකුස්  අඩු 

වු ා් කිය ා න නය කරන්න වීහී.  ශමොක්, ශම්ක රටටම 

ව පාන තත්ත්වයක් නිසා. උ්ාහර යක් ිශධියට නත්ශතොත්,  

යුශ්දවන්ශ  - ංකාශද නම් යුශ්දශවෝ නීහී- මර යක් වු ාම 

්වස් හතක්   මළසුරුර  තියා ශනන ඉන්න සම්ප්ර්ායක් තිශවනවා. 

්වස් හත ගියාම තමයි වළ න්ශන්. අ් ේරාය ශයන් මේතියක් 

ශනනී්  ා තිශවනවා, මර යක් ්වස් හතක් තියා ශනන ඉන්න 

වීහී, ේළඟ ්වශසේම වළ න්න ඕනෑ කිය ා. ශමතීනදී  

අපහන්තාව ශව ා තිශවන්ශන් ුදස්ලිම් ජනතාවට ිශතරක් 

ශනොශවයි. රශේ ඉන්න සුයලු ජනතාවට අපහන්තාවක් ශව ා 

තිශවනවා.   

්ීන් ශම් නරු සභාශද නරු එස්.එම්. මරික්කාර් මන්ත්රීතුමමා 

නීහී. එතුමමා ශහොා කාර ාවක් ඉදිරිපත් කළා. ිශශ ේෂශයන්ම 

ශකොළෙ flatsව  ඉන්න සමහර අයට,  මාසයක් මාස ශ්කක් 

වාශ  කා යක්   ප්රශද් ශයන් ඉවත් ශවන්න වීහී කිය ා තහංි  

්ා ා තිශවනවා. එක පීත්තකින් වීලුශවොත්,  ක මානව හිමිකම් 

කඩවීමක් කිය ා යම් කිසු පිරිසකට තර්ක කරන්න පුළුවන්. අපට 

කව්ාවත් ශමශහම ශ්යකට ුදහු  පාන්න සුුව ශනොවුණු 

වකවාුවවක තමයි අපි ජීවත් ශවන්ශන්. අපට ශම්කට තිශවන 

ිශසඳම ශමොකක්්?    ශකොිශඩ් හීුවණු අයටත්  කීමති ිශධියට 

ප්රශද් ශයන් ප්රශද් යට යන්න කිය ා ශම් තත්ත්වය තවත් උ්ර 

කරන්න් ව න්ශන්? ශකොිශඩ් වසංනතය යම් කිසු ිශධියකට අඩු 

කිරීම තමයි ශමතීනදී තිශවන මූලික ශද් වන්ශන්. මම හිතන්ශන් 

ශමතීනදී අපි ජාතිවා්ය නීන කථා කරන්න වුවමනාවක් නීහී 

කිය ායි. ශම් අවස්ථාශද නරු රිසාඩ් වදියුදීන් මන්ත්රීතුමමා ුදස්ලිම් 

මර  නීන ිශතරයි කථා කශළේ. ුදස්ලිම් අයශ  මර  ිශතරක් 

ශනොශවයි භූම්ාන  කරන්ශන්. කශතෝලික අයශ  මර ත් භූම්ාන  

කරනවා. ශවෞද්ධ අයශ  මර ත් භූම්ාන  කරනවා. අපි 

ශමතීනදී එක් කණ්ඩායමක් නීන ිශතරක් කථා කශළොත් නිකම්ම 

ජාතිවා්ය ඇශ්නවා.   

ශමය කාශ ෝි ත ශයෝජනාවක්.   නුදත් ශම් ශයෝජනාශවන් 

ශම් සුුවවන හීම ශ්යම රජශේ වර්ක් හීටියටයි කිය ා 

තිශවන්ශන්. අපි පිළිනන්නවා, ශම්ක  ශ් සු වකවාුවවක් 

ශනොශවයි කියන එක. ජනතාවට ිශ ා  ප්ර ්න තිශවනවාස ආර්ක ක 

ප්ර ්න තිශවනවා.  

ේශේ-ශපශර්්ා කෑන් ශ් ත් ශකොිශඩ් තත්ත්වය එන්න එන්නම 

උ්ර ශව ා තිශවනවා. සමහර අය කියනවා,   පීත්ත lockdown 

එකකට යන්න ඕනෑ කිය ා. අපට තීන්ුවවක් නන්න ශවනවා, 

එක්ශකෝ අපි lockdown එකකට ගිහි්  ා යම් අපහන්තාවක්   

පීත්ශත් ඉන්න අයට ශ්නවා්? එශහම නීත්නම් යම් කිසු 

ිශධියකට අපි ශම්ක කළමනාකර ය කරන්න ව නවා් කිය ා. 

හීවීයි, අපි සතය නීන කථා කශළොත් ශහොායි. අ් අශප් රශේ 

ශකොිශඩ් මර   217ක් වාශ  ප්රමා යක් තමයි ශව ා 

තිශවන්ශන්. ශකොිශඩ් වසංනතය කළමනාකර ය දිහා වීලුශවොත්,  

අශප් නිසු කළමනාකර යක් තිශවනවා කිය ා අශනක් රටව්  

අපට ප්ර ංසා කරනවා. ශමවීනි පන්බිමක් තිබිය දී තමයි ජාතිවාදී 

ිශධියට අර ශචෝ්නා, ශම් ශචෝ්නා ශනශනන්ශන්.   නිසා මම 

ිශපක්ෂශේ මන්ත්රීවරුන්ට කියනවා, අපි ුදස්ලිම් ජනතාවට, ්මිළ 

ජනතාවට, ශවෞද්ධ ජනතාවටවත් හිතා මතා හිංසාවක් කරන්න 

කිසුම අ්හසක් නීහී කියන එක. යම් කිසු ිශධියකට   අයශ  

හිත්  රිශ්නවා නම්, යම් කිසු ිශධියකට   මර  භූම්ාන  කරන්න 

අවස්ථාව අහිමි ශවනවා නම් මම   නීන කනනාු ශවනවා. මම 

 ක පීහීදිලිවම කියනවා. නුදත්, අපි  ශමතීනදී තීන්ුවව නන්ශන් 

ජනතා ශකොේධාසයක් නීන ව  ා ශනොශවයි, ුදළු රට දිහාම 

ව  ායි.   නිසා මූ ාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමමනි, අපට යම් කිසු 

ිශධියකට ව ාශපොශරොත්තුමවක් තිශවනවා.  

එන්නත් පිළිවාව රාජය අමතය නරු න්්ර්ශිමේ ප්රනාන්ුවපු් ශ්  

මීතිනියත් කථා කළා, ඉදිරි මාර්තුම මාසය ශවනශකොට, අශප්රේ්  

මාසය ශවනශකොට එන්නත් ශනනී්  ා යථා තත්ත්වයට පත් කර 

නන්න පුළුවන් ශවයි කිය ා.   වාශ ම එවීනි තත්ත්වයක් 

 ංකාශද ිශතරක් ඇති කළාට හරියන්ශන් නීහී මූ ාසනාරූඪ 

නරු මන්ත්රීතුමමනි. ශම් ශරෝනය ුදළු ශ ෝකශයන්ම 

සම්පූර් ශයන්ම නීති කරන්න කටයුතුම කරන්න ඕනෑ.  

මූ ාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමමනි, අවසාන ව ශයන් ශ්යක් 

කියන්න ඕනෑ. හීවීයි, අමතක කරන්න එපා, ්ීවීන්ත ආර්ක ක 

වර්ධනයක් සාහා නම්මාන ඉ ක්ක කර ා තිශවන වව. අ් හීම 

නමකම රුපිය්   ක්ෂ හතක් වටිනා නිවසක් හ්නවා. අ් හීම 

ප්රාශද්ශීය ශ් කම් ශකොේධාසයකටම කිශ ෝමීටර 40ක පාරක් 

හ්නවා. අ් හීම වසමකටම රුපිය්   ක්ෂ 20ක   ුද්්    ීබි ා 

තිශවනවා. අ් කුඩා පා ම් සුය්  ම හ්ාශනන යනවා.   වාශ ම, 

සී ීස්මක් සකස් කර ා තිශවනවා, ඉදිරි අවුරුුව පහ තුමළදී 

 ංකාශද සුයලුශ්නාටම පාමේය ජ ය  වා ශ්න්න.  සමහර 

පීතිව  අලිවීටව්  හ්නවා. ඉතින් ශකොිශඩ් වසංනතය මධයශේ 

තමයි ශමවීනි ්ීවීන්ත සංවර්ධනයක් රජය කරන්ශන්.  ක   

තරම් ශ ශහසු පහන් ශ්යක් ශනොශවයි.  ශම් තත්ත්වය තිශයද්දී, 

වීරි ශව ාවත්  මීට කලින් අශප්  රශේ හිටපු   ජනාධිපතිවරයාත්, 

  අනමීතිවරයාත් අ් රට පා නය කළා නම්, ශම් රටට ශමොන 

ිශන්නීහියක් ශවයි් කියන එක තුදන්නාන්ශසේ ා ශපොඩ්ඩක් 

ක් පනා කර ා ව න්න. ස්තුමතියි. 
 

 
ගු මූලාසානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
නරු ුදජිබුර් රහුමාන් මීතිතුමමා. ඔවතුමමාට ිශනාඩි 8ක් 

තිශවනවා. 

639 640 

[නරු  තාරක වා ූ රිය  මහතා] 
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ගු මුජිබුර් රහුොන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு மு ிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

මූ ාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමමනි, ිශශ ේෂශයන්  අ්  පීවීත්ශවන 

ශම් ක් තීබීශම්   ිශවා්ශේදී කරුණු කිහිපයක්  ඉදිරිපත් කිරිමට 

මටත් අවස්ථාව  වාදීම නීන ඔවතුමමාට ස්තුමතිවන්ත වනවා.  

මශ   ුදලින්ම  කියවන්න කීමීතියි,  අ් "themorning.lk” 

website එශක් තිශවන ලිපියක්.  මම හිතන්ශන් එය  "අරු " 

පත්තශර්  ඉංග්රීසු මාධයශයන් එන e-පුවත්පත.  "Ukraine shuts 

schools, restaurants at start of tighter lockdown" කියන headline එක 

යටශත් පළ ශවන  එම ලිපිශේ මී් හරියට යනශකොට ශමශහම 

කියනවා: 

 "... coronavirus cases with 19,588 deaths as of January 8." 

ේළඟට එහි ශමශසේ සාහන්ව තිශවනවා: 

 ".... Ukraine was at the peak of the epidemic and the number of new 
cases stood at around 12,000-14,000 a day."  

ශම් තමයි අ් යුක්ශර්නශේ තිශවන තත්ත්වය. 
තුදන්නාන්ශසේ ා සංචාරක කර්මාන්තය දියුණු කරන්න කිය ා   
රටින් තමයි සංචාරකයන් ශම් රටට ශනන්වන්ශන්.  ක 
ශකොශරෝනා  වයිරසය පිළිවාව ඉතාම high risk එකක් තිශවන 
රටක්.   වාශ ම    සංචාරකයන් ුද්්  ිශය්ම් කරන්ශනත් නීහී.  
සංචාරක  වයාපාරය දියුණු කරන්න එක්ශකෝ අපි ශතෝරා නන්න 
ඕනෑ,  risk එක අඩු, ුද්්  ිශය්ම් කරන්න පුළුවන් සංචාරකයන්. 
නුදත් අ් ශවනශකොට ශම් ශ්ශක්ම අනික් පීත්ත තමයි සුද්ධ 
ශවන්ශන්.  

මූ ාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමමනි, අශප්  හිටපු මහ ඇමතිතුමමා 
කිදවා, නායකයන්ට ළමයින් නීති කථාවක්.  එතුමමා කිදවා, 
ළමයින් ඉන්න නායකයන්ට රටව්  භාරශ්න්න කිය ා.  එතුමමාට 
අපි මතක් කරන්න ඕනෑ, ළමයි ඉන්න නායකයන් තමයි ශම් රශේ 
ඉඩකඩම් චීනයට සුන්නක්කර ිශකුණුශද කියන එක. නාලු 
ුදවශ්ොර අක්කර න නාවක් චීනයට සුන්නක්කර ුවන්නා.  , 
ළමයින් ඉන්න නායකශයෝ. හුද්ා මූ ස්ථානය සුන්නක්කර 
ිශකුණුවා.  ,  ළමයින් ඉන්න නායකශයෝ.   නිසා ළමයින් නීති 
නායකයන්ටත් වඩා ළමයි ඉන්න නායකයන් තමයි ශම් රටට 
වීඩිහරියක්ම අපරාධ කර ා තිශවන්ශන්.  කත් අපි ශම් 
අවස්ථාශදදී මතක් කරන්න ඕනෑ. [වාධා කිරීමක්] ළමයින් 
ඉන්නවා්, නීද්් කියන එක අපට වීඩක් නීහී. අපට ඕනෑ, ශම් 
රටට ආ්රය කරන නායකයන්.   එක එක ශපෞද්නලික ශද්ව්  
අපට අව ය නීහී. අපට වුවමනා කරන්ශන් නායකයා ශම් රටට 
ආ්ශර්්, ්ීක්මක් තිශවනවා්,  රට ඉස්සරහට ශනනියන්න 
පුළුවන්් කියන එකයි. එයයි, අපට වී්නත් වන්ශන්.  

නරු තාරක වා ූ රිය රාජය අමාතයතුමමනි, ඔවතුමමා ශහොා 

ශ්යක් කිදවා. ිශශ ේෂශයන්ම ශම් COVID-19 මර  සම්වන්ධ 

කාර ශේදී ඔවතුමමා කිදවා,   තීර  නීමේශම්දී ිශ්යාව ප්නම් 

කරනත යුතුමයි, ශද් පා න නායකයන්ට  ක අව ය නීති ශ්යක් 

කිය ා. හරියටම හරි. ශම්ක ශද් පා න නායකයන්ට අව ය 

වුශණ් නීහී. ශම්ක ශද් පා මේකර ය කශළේ කවු් ? අපි ්  

කශළේ ? ශ ෝක ශසෞඛ්ය සංිශධානය අුවමත කර ා තිශවද්දීත්, 

ශ ෝකශේ රටව්  195ක් ශම් කටයුත්ත කරශනන යද්දීත්, සුයලු  

රටව්  ශම්ක කරන්න පුළුවන්කම පිළිශනන තිශවද්දීත්,  ංකාශද 

ඉන්නා වයිරස පිළිවා ිශශ ේෂසයන්  -මහාචාර්ය මලික් පීරිස ්

වාශ  අය, වසංනත ශරෝන පිළිවා ිශශ ේෂස ශ්ොස්තර නිහා්  

අශේසුංහ වාශ  අය, ශ්ොස්තර පවා පලිහවඩන වාශ  අය - ශම්ක 

කරන්න පුළුවන් කිය ා කියද්දීත්, කවු්  ශනොකර ඉන්ශන්?  ශම් 

හරහා  ශද් පා නය කරන්ශන් කවු්?   

මූ ාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමමනි, ේශේ අශප් පිශත්රා 

වන්නිආර්චි  මීතිනිය ශම් සභාව සම්පූර් ශයන් ශනොමඟ යීදවා. 

සභාව ිශතරක් ශනොශවයි, එතුමමිය රටම ශනොමඟ යීදවා.  ේශේ 

හීන්සාඩ්  වාර්තාශද තිශවන එතුමමියශ  කථාව මම නත්තා.  

  වාශ ම, න්්ර් මේ ප්රනාන්ුවපු් ශ්  ඇමතිතුමමිය කියනවා, 

වයිරස පිළිවා ිශශ ේෂස කණ්ඩායමක් එතුමමිය  හුදවු ා කිය ා. 

 , වයිරස් ිශශ ේෂස කණ්ඩායමක් ශනොශවයි.  මූ ාසනාරූඪ නරු 

මන්ත්රීතුමමනි, මම ේට අ්ාළ ශ් ඛ්නයක්  ශම් අවස්ථාශද සාභාගත* 

කරනවා.  

2020.12.24 ශවනි ්ා, ශසෞඛ්ය අමාතයාං ශේ ශ් කම් 

ශ්ොස්තර එස්.එ්ච.ුද සුංහ මීතිතුමමාශ  අත්සනින් ලිපියක් නිකුත් 

කරනවා,  ශකොිශඩ් මර  භූම්ාන කරන්න පුළුවන්් කිය ා 

ශසොයා ව න්න 11 ශ්ශනකුශනන් යුත් කමිුවක් පත් කර ා.    

කමිුශද මූලිකත්වය අරශනන වීඩ කරන්ශන්  ශජනිැර් ශපශර්රා 

කියන මහාචාර්යවරිය. එතුමමිය ක්ෂුද්ර ජීවීන් පිළිවා 

ිශශ ේෂසවරියක්. එතුමමියශ  කමිු වාර්තාව ඇිශ්  ා තිශවනවා. 

  වාර්තාවත් මම ශමම අවස්ථාශදදී සාභාගත* කරනවා. 

අ්   වාර්තාව හංනනවා. ඇයි,   වාර්තාව හංනන්ශන්?   

වා ර්තාශද   ිශශ ේෂස තව්යවරු එශකොශළොස්ශ්නාම 

පීහීදිලිවම කියා තිශවනවා, භූම්ාන කිරීශම් නීටලුවක් නීහී 

කිය ා. එශහම කියනශකොට අශප් ශසෞඛ්ය ඇමතිතුමමිය කියනවා, 

"කණ්ඩායමක් එතුමමිය හම්ව වු ා" කිය ා.   කණ්ඩායමක් 

ශනොශවයි, ශම්  රජය ිශසුන් පත් කරපු ිශශ ේෂස කමිුව.   

කමිුව තමයි    වාර්තාව ශ්න්ශන්.  

ේළඟට එතුමමිය කියනවා, ප්රධාන කමිුව කිය ා. කවු්   

ප්රධාන කමිුව? මූ ාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමමනි, ප්රධාන කමිුශද 

ඉන්නවා,  එශකොශළොස්ශ්ශනක්.   එශකොශළොස්ශ්නාශනන් 

පස්ශ්ශනකුම අධිකර  තව්ය නි ධාරින්. ේළඟට, ක්ෂුද්ර ජීවීන් 

පිළිවා ිශශ ේෂසවරු ශ්ශ්ශනකු ඉන්නවා. ේළඟට, වසංනත 

ශරෝන පිළිවාව එක් ිශශ ේෂසවරශයකු ඉන්නවා. ේළඟට, වයිරස් 

ශරෝන පිළිවාව එක් ිශශ ේෂසවරශයකු ඉන්නවා. එතශකොට   

ප්රධාන කමිුශද වහුතරය, අධිකර  තව්ය නි ධාරින්. 

අධිකර  තව්ය නි ධාරින්ශ  සහ වයිරස් එශක් තිශවන 

සම්වන්ධය ශමොකක්්? ශම්, trade union එකක්.  

මූ ාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමමනි, trade union එශක් මතය 

ශවන ශමොකක්වත් ශනොශවයි, ශම් ිශයත් ම  ශේ මතය. ශම් ිශයත් 

ම  ශේ ඉන්න නි ධාරින් තමයි   ප්රධාන කමිුශද ඉන්ශන්. අ්   

ිශශ ේෂස තව්යවරුන්ශ  කමිුව දීපු වාර්තාව හෑ් ලුවට  ක් 

කිරීම තුමළ තුදන්නාන්ශසේ ා ව ාශපොශරොත්තුම ශවන්ශන් 

ශමොකක්්?   ිශශ ේෂස තව්යවරු  වා දීපු උපශ්ස් සහ ඔවුන් 

 වා දීපු වාර්තාව හෑ් ලුවට  ක් කර ා තිශවනවා. ඔවුන් 

හෑ් ලුවට  ක් කිරීම තුමළ තුදන්නාන්ශසේ ා ජාතයන්තරය 

ඉදිරිශේ ශම් රශේ ශනෞරවය හෑ් ලුවට  ක් කර ා තිශවනවා.  

මූ ාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමමනි, රාජය ඇමතිතුමමා කිදවා 

වාශ  අපි කියන්ශන්ත් ිශ්යාව ප්නම් කරශනන ශම් කටයුතුම 

කරන්න කිය ායි. ිශ්යාව කියනවා නම් ශම්ක කරන්න වීහී 
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———————————- 
* ලියවිල්ල ඉදිරිපත් පනොකරන ලදී. 
  ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்கல. 

  Document not tendered. 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

කිය ා, කිසුම නීටලුවක් නීහී, අපි  ක පිළිනන්න  ෑස්තියි. 

නුදත් තුදන්නාන්ශසේ ා ිශ්යාව යටපත් කර ා මිථයාව මාවශත් 

ගිහි්  ා තුදන්නාන්ශසේ ාශ  ිශයත් ම ශේ ඉන්න කණ්ඩායම් 

කිහිපයක් එකතුම ශව ා   කරන ිශග්රහය පිළිනන්නයි අපි  ෑස්ති 

නීත්ශත්.  

මූ ාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමමනි, අපි ශම් වර්නවාදී, ම්ශ් ්චඡ 

මානසුකත්වශයන් මිශ්න්න ඕනෑ. ශනෝධාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා 

ඇිශ්  ා ශම් රට ශවනස් ආකාරයකට ඉස්සරහට ශනන යයි 

කිය ා අපි හිතුමවා. එතුමමා ශ්රී  ාංකිකයකු හීටියට සුයලු ජන 

ශකොටස්ව  අිය ාෂ  එකතුම කරශනන,  ශම් රශේ ඉන්න ප්රධාන 

ජාතින් එකතුම කරශනන යා හීකි නමනක් යයි කිය ා අපි ිශ ව්ාස 

කළා. එශහම තමයි මීතිවර  ශදදිකාව  කථා කශළේ.  ක තමයි 

කිදශද. නුදත් අ් ශමොකක්් ශව ා තිශවන්ශන්? අ් ශම් ිශයත් 

ම  ශේ ඉන්න උ්ිශය, "ිශයත්" කිය ා හිතාශනන ඉන්න උ්ිශය 

ඔවුන්ශ  පු ජාතිවාදී, ආනම්වාදී මත හරහා තුදන්නාන්ශසේ ාශ  

ශම් ආණ්ඩුශද නමන ආපන් හරවනවාය කියන එක මතක තවා 

නන්න.   තුමළ  වා නන්න පුළුවන් ජයග්රහ යක් නීහී.   තුමළ 

යන්න පුළුවන් නමනකුත් නීහී. ශ ෝකශේ කිසුම රටක් එවීනි 

නමනක් ගිහි්  ා නීහී. ගිහි්  ා තිශවන්ශන් ිශනා යකට, 

ම්ශ් ්චඡත්වයකට. ශම් තුමළින් රට ආපන් නමන් කිරීමක් තමයි සුුව 

ශව ා තිශවන්ශන්.  

මූ ාසනාරූඪ නරු මන්ත්රීතුමමනි,   නිසා අපි රජශයන් ඉ්  ා 

සුටිනවා, ශම් නීටලුව ශද් පා මේකර ය කරන්න එපා කිය ා. 

ශම් ශ්ස වර්නවාදී ශකෝ ශයන් ව න්න එපාස ම්ශ් ්චඡත්වශේ 

ශකෝ ශයන් ව න්න එපාස ජාතිවාදී ශකො  යකින් ව න්න එපා. 

ශම් රශේ ජීවත් වන ිශ ා  ජන ශකොටසකශ  ඉ් ලීමක් 

තිශවනවා, භූම්ානයට ඉඩ ශ්න්න කිය ා. ශ ෝක ශසෞඛ්ය 

සංිශධානය කියපු ශසෞඛ්ය මේති රීතිව ට අුවව   සාහා ඉඩ 

ශ්න්න කියන ඉ් ලීම තමයි තිශවන්ශන්. අන්න   ඉ් ලීම ශම් 

රශේ ඉන්න සුයලුශ්නා ශවුවශවන් ඉෂ්ට කරන්න. මන්ත්රීවරයකු 

හීටියට මම සන්ශතෝෂ ශවනවා, අඩු න ශන් 

තුදන්නාන්ශසේ ාශ  පීත්ශත් ඉාශනන ශම් සාහා පක්ෂව කථා 

කරන මන්ත්රීවරු කිහිපශ්ශනකු ශහෝ ඉන්න එක නීන.    නීන 

ශපොඩි සංසාවක් තිශවනවා.  ක ඉස්සරහට ශනන යන්න. 

ආනම්වා්යට, ජාතිවා්යට තුදන්නාන්ශසේ ා යට ශවන්න එපා.   

යටවීම තුමළින් ශම් රටට  වා නන්න පුළුවන් ජයග්රහ යක් නීහී. 

  තුමළින් යන්න පුළුවන් නමනකුත් නීහී. 
 

 
ගු මූලාසානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නරු මන්ත්රීතුමමනි, කථාව අවසන් කරන්න. 
 

 
ගු මුජිබුර් රහුොන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு மு ிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ශහොායි. මම කථාව අවසන් කරන්නම්.   අ් යාන්තම්හරි කට 

අරින මන්ත්රීවරුන්ට අපි කියනවා, තුදන්නාන්ශසේ ා ඔය පීත්ශත් 

ඉාශනන ශම් රශේ ඉන්න සුයලු ජන ශකොටස් එකතුම කර ශනන   

අරනළය කර ා, ශම් තිශවන අසාධාර යට ිශරුද්ධව 

තුදන්නාශන් සේ ාශ  කටව්  අරින්න කිය ා. එශසේ කියමින්, 

මාශ  වචන ස්ව් පය අවසන් කරනවා.  

ශවොශහොම ස්තුමතියි, ශම් අවස්ථාව  වා දීම නීන.  

[பி.ப. 5.01] 

 

ගු එසාන. වියාපල්න්ද්රන් ෙහතා මපකමගාමීය  ග්රාමීය ය ප්රපද්ශ් 

සාංවර්ධාන සාහ ගෘහාශ්රිත සාත්ත්ව පාලන හා කමළු ආර්ථික 

පභෝග වගා ප්රවර්ධාන රාජය අොතයුරො  
(மாண்புமிகு ச. வியாபைந்திரன் - பின்தங்கிய கிராம பிரபதச 

அபிவிருத்தி, வீட்டு விலங்கின வளர்ப்பு மற்றும் 

சிறுதபாருளாதார பயிர்ச்தசய்கக பமம்பாட்டு இரா ாங்க 

அகமச்சர்)  

(The Hon. S. Viyalanderan - State Minister of Backward 
Rural Areas Development and Promotion of Domestic 
Animal Husbandry and Minor Economic Crop Cultivation) 
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கபள, 

இன்கறய இந்த விவாதத்திபல பபசச் சந்தர்ப்பம் தந்தகமக்கு 

முதலில் நன்றி கூறுகின்பறன். இன்று இந்த சகபயிபல 

எதிர்க்கட்சியில் இருக்கின்ற தமிழ்ப் பாராளுமன்ற உறுப் 

பினர்கள் சிலர்,  ஏபதா பவற்றுக் கிரகத்திலிருந்து - தசவ்வாய்க் 

கிரகத்திலிருந்து வந்தவர்கள்பபால அல்லது பகாமாவிலிருந்து 

விைித்துக்தகாண்டவர்கள்பபால பபசுகின் றார்கள். 

அப்படித்தான் அவர்களுகடய பபச்சுக்கள் இருக்கின்றன.  

குறிப்பாக, “தமிழ் மக்களுக்கான ஒரு நிரந்தரத் தீர்கவப் 

தபற்றுத் தருபவாம்; வடக்கு, கிைக்கக இகணத்துத் தருபவாம்; 

அரசியல் ககதிககள விடுதகல தசய்விப்பபாம்” என்தறல்லாம் 

தமிழ் மக்கள் மத்தியிபல வாக்குறுதிககள வைங்கி, அவர்களின் 

வாக்குககளப் தபற்றுக்தகாண்டு, எந்ததந்த விடயங்ககளப் 

பபசி வாக்குககளப் தபற்றார்கபளா அவற்கறப்பற்றிச் 

சிந்திப்பகத விட்டுவிட்டு, இரா ாங்க அகமச்சர் 

வியாபைந்திரன் அவர்களுக்கு முதுதகலும்பு இருக்கிறதா? 

அவர் ஏன், கறுப்புச் சட்கட பபாட்டுக்தகாண்டு திாிகிறார்? 

என்று இப்பபாது ஆராய்ச்சி நடத்துகிறார்கள். அவர்களுகடய 

வண்டி எப்படிபயா ஓடிக்தகாண்டுதான் இருக்கின்றது.  

இவர்கள் மக்களுகடய வாிப்பணத்திபல அரசாங்கம் 

தகாடுக்கின்ற சம்பளத்கதப் தபற்றுக் தகாள்கின்றார்கள்; 

அரசாங்கம் தகாடுக்கின்ற வாகனத்கதப் தபற்றுக் 

தகாள்கிறார்கள்; பாராளுமன்ற பபாசனசாகலயிபல 

உணவருந்துகிறார்கள். அகதவிட, அவர்கள்  தங்குவதற்கு 

அரசாங்க விடுதி வைங்கப்பட்டுள்ளது. தபாலிஸ் பாதுகாப்பு 

வைங்கப்பட்டிருக்கின்றது,  உத்திபயாகத்தர்கள் வைங்கப் 

பட்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் தங்களுகடய  காலத்கத 

எப்படிபயா கடத்திவிடுவார்கள்.  இவர்களுக்கு வாக்களித்த 

மக்கள் பாவம்! 

இவர்கள் கடந்த ஐக்கிய பதசியக் கட்சி அரசாங்கக் 

காலத்திபல அந்த அரசாங்கத்பதாடு பதன்நிலவு தகாண்டாடி, 

குடும்பம் நடத்திக்தகாண்டிருந்த பநரத்திபல இந்தப் பண்கண 

யாளர்களுக்குப் பிரச்சிகன இருக்கவில்கலயா? இந்த 

அரசியல் ககதிகளின் பிரச்சிகன இருக்கவில்கலயா? 

காணாமலாக்கப்பட்டவர்களுகடய பிரச்சிகன இருக்க 

வில்கலயா? ததால்தபாருள்சார்ந்த பிரச்சிகன இருக்க 

வில்கலயா? வன இலாகாசார்ந்த பிரச்சிகன இருக்க 

வில்கலயா? வனசீவராசிகள்சார்ந்த பிரச்சிகன இருக்க 

வில்கலயா? எல்லாம் இருந்தது!  இவர்களால் இகவ 

ததாடர்பாக எந்தத் தீர்கவயும் அந்த மக்களுக்குப் 

தபற்றுக்தகாடுக்க முடியவில்கல. மாறாக,  கடந்த  ஐக்கிய 

பதசியக் கட்சி  அரசாங்கத்தில் ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்கள்  

தகலகமயிலான அரசாங்கத்கதப் பாதுகாத்துக்தகாண்டு, 

இவர்கள் எதிர்க்கட்சி என்ற பபார்கவயிபல ஆளும்கட்சியாகச் 

தசயற்பட்டுவிட்டு, இன்று புதிதாகப் பிறந்தவர்கள்பபால, 

பவற்றுக்கிரகத்திலிருந்து வந்தவர்கள்பபால அல்லது பகாமாவி 

லிருந்து விைித்துக்தகாண்டவர்கள்பபாலப் பபசுகிறார்கள்.  
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இவர்களுக்கு  எனது கறுப்புச் சட்கடகயப் பற்றி விமர்சிப் 

பதற்கும் முதுதகலும்கபப் பற்றி விமர்சிப்பதற்கும் எந்த 

அருககதயும் இல்கல. ஏன், எனது கறுப்புச் சட்கடகயப் 

பார்த்தால் பயமாக இருக்கின்றதா? எங்பகயாவது 

குத்துகிறதா? அல்லது குகடகிறதா? என்று நான் பகட்க 

விரும்புகின்பறன்.  அப்படிதயன்றால், கவத்திய ஆபலாசகன 

தபறுங்கள்!  

மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திபல எதிர்க்கட்சியில் இருக்கின்ற 

ஒருசிலகரப்பபால ததன்னிலங்ககயில் பிறந்து, English-

medium schoolஇல் படித்து, தவளிநாடுகளிபல பபாய் 

இருந்துவிட்டு அரசியலுக்கு வந்தவன் அல்லன் நான். நான் 

சதாசிவம் வியாபைந்திரன்! நான் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திபல 

தவப்பதவட்டுவான் அரசினர் தமிழ் கலவன் பாடசாகலயில் 

என்னுகடய ஆரம்பக் கல்விகய நிகறவு தசய்து,  ஏறாவூர் 

தமிழ் மகாவித்தியாலயத்தில் இகடநிகலக் கல்விகயயும்  

கிைக்கு பல்ககலக்கைகத்திபல என்னுகடய பட்டப்படிப்கப 

யும் பமற்தகாண்படன்.  நான் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்கத 

விட்டு  தவளிநாட்டுக்கு ஓடவும் இல்கல, ஓடப்பபாவதும் 

இல்கல. நாகள அல்லது நாகள மறுதினம் நான் மாித்தாலும் 

மட்டக்களப்பில்தான் மாிப்பபன். எனது உடலும் மட்டக்களப்பு 

மாவட்டத்தில்தான் அடக்கம் தசய்யப்படும். தமிழ் மக்களின் 

கண்ணீகரயும் தமிழ் மக்களினது பிரச்சிகனககளயும் 

கவத்துக்தகாண்டு, வங்குபராத்து அரசியல், பிகைப்புவாத 

அரசியல் நடத்துகின்ற ஒரு கூட்டமாகத்தான் இவர்கள் 

இருக்கின்றார்கள். இவர்களால் எதுவும் தசய்யமுடியாது. 

இன்று நாங்கள் மட்டக்களப்பிபல வீட்டுத்திட்டங்ககள 

வைங்குகின்பறாம். கடந்த ஐக்கிய பதசியக்கட்சி அரசின் 

காலத்திபல இவர்கள் ஐக்கிய பதசியக்கட்சிபயாடு பதனிலவு 

தகாண்டாடினார்கள். வடக்கு, கிைக்கு மக்களுக்குக் கிகடத்த 

மிகப்தபாிய வரப்பிரசாதம்தான் 65,000 வீடுகள்! அந்த 65,000 

வீடுகளிபல இவர்களால் 6 வீடுககளக்கூடக் கட்டிமுடிக்க 

முடியவில்கல. தபாருத்து வீடா, தபாருத்தமான வீடா என்று 

விவாதம் தசய்துதகாண்டிருந்தார்கள். அவ்வாறான புண் 

பதாண்டி அரசியகலத்தான் இவர்கள் தசய்தார்கள்.   

 
 

ගු මූලාසානාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. State Minister, please wind up. 

 

 
ගු එසාන. වියාපල්න්ද්රන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு ச. வியாபைந்திரன்)  

(The Hon. S. Viyalanderan) 
Please give me one more minute, Sir.  
 

தமிழ் மக்களுகடய பிரச்சிகன தீர்ந்துவிட்டால் 

இவர்களால் அரசியல் தசய்ய முடியாது. புண்கண கவத்துக் 

தகாண்டுதான் பிச்கசக்காரன் ததாடர்ச்சியாகப் பிச்கச 

எடுத்துக்தகாண்டிருப்பான். காயம் ஆறிவிட்டால் அவனால் 

பிச்கச எடுக்கமுடியாது.  அபதபபான்று, அப்பாவித் தமிழ் 

மக்களுகடய பிரச்சிகனககளயும் கண்ணீகரயும் கவத்துக் 

தகாண்டு, அந்த அப்பாவி மக்களின் கல்லகறகளில் ஏறிநின்று 

பிகைப்புவாத, வங்குபராத்து அரசியல் தசய்கின்ற 

அரசியல்வாதிகள்தான் இன்று இங்குவந்து ககதக்கின்றார்கள். 

எந்தவிதமான நிதியும் மக்களிடம் அறவிடப்படாமல் இன்று 

வீட்டுத்திட்டங்கள் வைங்கப்படுகின்றன; வீதிகள் பபாடப் 

படுகின்றன. பல்பவறுபட்ட அபிவிருத்திகள் நகடதபறு 

கின்றன.   

கடந்த அரசாங்கத்தின் காலத்திபல மட்டக்களப்பு காந்தி 

பூங்காவுக்கு முன்பன இரவு, பகல் பாராது கர்ப்பிணிப் 

தபண்கள், ககக்குைந்கதயுகடபயார் என அகனத்துப் 

பட்டதாாிகளும் நியமனம் பகாாி 188 நாட்கள் பனிக் குளிாிலும் 

தவயிலிலும் கிடந்தார்கள்.  கடந்த அரசாங்கக் காலத்திபல ஒரு 

சிறு ததாககப் பட்டதாாிகளுக்குக்கூட பவகல வாய்ப்பு 

வைங்கப்படவில்கல. ஆனால், தற்பபாகதய அரசாங்கத் 

தினால் 60,000இற்கும் பமற்பட்ட பட்டதாாிகளுக்கு  பவகல 

வாய்ப்புக்கள் வைங்கப்பட்டுள்ளன. தவளிநாட்டுப் பட்டதாாி 

களும் நிச்சயமாக இதிபல உள்வாங்கப்பட பவண்டும் என்ற 

கருத்கத நான் இங்கு முன்கவக்கின்பறன்.   

மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திபல கடந்த மாதம் 24ஆம் திகதி 

பிறந்தநாள் தகாண்டாடபவண்டிய ஒரு சிறுமி பிறந்தநாளுக்கு 

3 நாட்களுக்கு முன்பு இறந்துவிட்டாள். கட்டுமுறிவிலிருந்து 

கதிரதவளி கவத்தியசாகலக்கு வரபவண்டுதமன்றால் 18 

கிபலா மீற்றர் தூரம் பயணம் தசய்யபவண்டும். குறிப்பிட்ட 

பநரத்தில் கவத்தியசாகலயில் பசாோ்க்க முடியாது பபானதால் 

அந்தச் சிறுமி இறந்துவிட்டாள். அவர்களுக்கு ஒழுங்கான 

வீடில்கல; ஒழுங்கான வீதிகளில்கல. எங்ககளப் தபாறுத் 

தளவுக்கு நாங்கள் பிரச்சிகனகய கவத்துக்தகாண்டு அரசியல் 

தசய்பவர்கள் அல்லர்.  எங்களுக்கு வாக்களித்த அந்த அப்பாவி 

ஏகை மக்களுக்கு ஏதாவது தசய்வதற்கு எங்ககள விடுங்கள்! 

எகதக்கூறி மக்களிடம் வாக்குக் பகட்டீர்கபளா, அகதச் 

தசய்யப் பாருங்கள்! அகத விட்டுவிட்டு இங்குவந்து குற்றம் 

சுமத்துகின்றீர்கள்.   

தவளிநாடுகளிலிருக்கின்ற எனது மட்டக்களப்பு 

மாவட்டத்கதச் பசாோ்ந்த உறவுகளிபல 90 வீதமானவர்கள் 

இன்று சவூதி அபரபியா, கட்டார் பபான்ற மத்திய கிைக்கு 

நாடுகளிபலதான் இருக்கின்றார்கள். அவர்கள் கனடா, 

லண்டன், அதமாிக்கா பபான்ற நாடுகளில் இல்கல.  கடந்த 

இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பு மட்டக்களப்பு, படுவான் 

ககரகயச் பசாோ்ந்த, மத்திய கிைக்கு நாதடான்றிபல பணிபுாிந்த 

இகளஞன் ஒருவர் 7 மாதங்களாகச் சம்பளம் கிகடக்காததால் 

grinder இனால் கழுத்கத அறுத்து இறந்திருக்கின்றார்.  இங்கு 

ஒரு சிறுமி பபாக்குவரத்து வசதி இல்லாமல் இறந்திருக் 

கின்றது.  மத்திய கிைக்கு நாடுகளிபல சாியான பவகல வாய்ப் 

பில்லாமல் எமது இகளஞர்கள் இறக்கின்றார்கள்; மனநிகல 

பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள்.   

கடந்த அரசின் காலத்திபல வாகைச்பசகனக் காகித 

ஆகலகயத் திறக்கச் தசான்பனாம். அந்தபநரம் நீங்கள் அந்த 

அரசாங்கத்பதாடு பதனிலவு தகாண்டாடிக்தகாண்டிருந்தீர்கள்; 

குடும்பம் நடத்திக்தகாண்டிருந்தீர்கள். உங்களால் முடிய 

வில்கல.  ஆனால், இன்று இந்த அரசாங்கத்திபல காகித 

ஆகல திறக்கப்பட்டிருக்கின்றது.  ககத்ததாைில் பூங்கா - 

industrial park இன்று தளவாய்க் கிராமத்திபல 200 ஏக்ககரக் 

தகாண்டுள்ளது.  இவ்வாறான ததாைிற்சாகலககள நாங்கள் 

கடந்த காலத்திபல ஏற்படுத்தியிருந்தால், இன்று ஆயிரக் 

கணக்கான எமது மாவட்ட, எமது மாகாண இகளஞர், 

யுவதிகள் தகாபரானா கவரஸ் பரவுகின்ற இக்காலகட்டத்தில் 

கஷ்டப்படபவண்டிய அவசியம் வந்திருக்காது.  
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

தமிழ் மக்களுகடய பிரச்சிகனகயயும் கண்ணீகரயும் 

கவத்துக்தகாண்டு ததாடர்ந்து உங்களுகடய வங்குபராத்து, 

பிகைப்புவாத அரசியகலத் தயவுதசய்து தசய்ய பவண்டாம் 

என்று நான் உங்களிடம் பகட்கின்பறன்.  நாகள ஒரு பிரச்சிகன 

வருதமன்றால், நீங்கள் எல்பலாரும் தவளிநாடு களுக்குச் 

தசன்றுவிடுவீர்கள். இகதத்தான் கடந்த காலமும் நீங்கள் 

தசய்தீர்கள்; இப்தபாழுதும் தசய்து தகாண்டிருக் கின்றீர்கள். 

ஆகபவ, உங்களுகடய குரங்குச் பசட்கடககள, உங்களுகடய 

வங்குபராத்து அரசியகல உங்கபளாடு கவத்துக்தகாள்ளுங்கள் 

என்று நான் மீண்டும் கூறுகின்பறன். உங்களுக்கு ஆலவட்டம் 

பிடிப்பவர்களுடன் அதகன கவத்துக்தகாள்ளுங்கள்!  தயவு 

தசய்து, எமது மாகாண, மாவட்ட அப்பாவி மக்ககள வாை 

விடுங்கள் என்று கூறி, விகடதபறுகின்பறன்.  நன்றி.   

647 648 

එකල්හි පදලාව අ.භා. 4.30 පකම කර තිබුපණන් මූලාසානාරූඪ 
ගු ෙන්ත්රීුරො විසින් ප්රශ්නනය පනොවිෙසාා පාර්ලිපම්න්ුරව කල් තබන 
ලදී. පාර්ලිපම්න්ුරව ඊ  අනුකූලව  අ.භා. 5.09   0001 ජනවාරි 
19වන අඟහුවාදා පූ.භා.10.00 වන පතක් කල් ගිපේය. 

 

அப்தபாழுது பநரம் பி.ப.4.30 மணிக்குப் பிந்திவிட்டகமயால், 

மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள் வினா 

விடுக்காமபலபய பாராளுமன்றத்கத ஒத்திகவத்தார்.  

இதன்படி, பி.ப..5.09க்கு மணிக்கு, பாராளுமன்றம் 2021 

சனவாி 19, தசவ்வாய்க்கிைகம  மு.ப.10.00 மணி வகர ஒத்தி 

கவக்கப்பட்டது. 
 

And it being past 4.30 p.m., THE HON. PRESIDING MEMBER 
adjourned Parliament without Question put.   

Parliament adjourned accordingly at 5.09 p.m. until 10.00 a.m. 
on Tuesday, 19th of January 2021.  

 
 
 

 



 

සාැ.යු. 
 

ශමම වාර්තාශද අවසාන ුදද්ර ය සාහා ස්වකීය කථාව  නිවීරදි කළ යුතුම තීන් ්ක්වුව රිසු මන්ත්රීන් මින් පිටපතක් ශනන 
 නිවීරදි කළ යුතුම ආකාරය එහි පීහීදිලිව  කුණු ශකොට, පිටපත  ීබී ශ්සතියක් ශනොඉක්මවා  

හැන්සාාඩ් සංස්කාරක ශවත  ීශවන ශසේ එිශය යුතුමය. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர்   தமது உகரயின்  இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிகை திருத்தங்ககள தமது பிரதியில் ததளிவாகக் குறித்து 

அதகனப் பிகை திருத்தப்படாத பிரதி கிகடத்த இரு வாரங்களுள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாியருக்கு அனுப்புதல் பவண்டும். 
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හැන්සාාඩ් වාර්තා  

පකොෙප 5  පපොල්පහනන්පගොඩ  ක ුෙපන පාර  අංක 163 දරන සානථානපයහි ිළහිටි 

රජපේ ප්රවෘත්ති පදපාර්තපම්න්ුරපද ිළහිටි රජපේ ප්රකාශ්න කාර්යාංශ්පයන්  

මිකල දී ගත හැක. 
 

පෙෙ හැන්සාාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk පවේ අඩවිපයන්  

බාගත හැක. 

 

 

 

 

ஹன்சாட் அறிக்ககயின் பிரதிககள  

இல. 163, கிருலப்பகன வீதி, தபால்பஹன்தகாட,  தகாழும்பு 5இல் அகமந்துள்ள  

அரசாங்க தகவல் திகணக்களத்தின் அரசாங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பணம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகாள்ளலாம். 

 
 

இந்த ஹன்சாட் அறிக்கககய www.parliament.lk எனும் இகணயத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும். 
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