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පූ. භා. 10.00 පාර්ලිතේ් ුරව රැන් විය.
කථානායකුරමාතා [ගරු මාතහි් ද යාපා අතේවර්ධන මාතහ ා]
මූලානනාරූඪ විය.

பாராளுமன்றம் மு.ப.10.00 மைிக்குக் கூடிெது.
சபாநாெகர் அவர்கள் [மாண்புமிகு மஹிந்த ொப்பா அரபவர்தன]
தகலகம வகித்தார்கள்.

The Parliament met at 10.00 a.m.,
MR. SPEAKER [THE HON. MAHINDA YAPA
ABEYWARDANA] in the Chair.

ලිිළ තල්ඛනාදිය ිළිතගැ් වීමාත

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள்
PAPERS PRESENTED
2019 වර්ෂය සඳහා මහානවර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාතයාං ශය
වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාව.- [අග්රාමාතය සහ ුදේ  අමාතය,  ුද්ධධ ාසන, 
ආවමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාතය සහ නාවිකක සංවර්ධන හා ිවවාස
අමාතයතුමා ශවුවවට වු  ශජ න්ස්ටන් ්රනාන්ු  මහතා.

නභාතේනය මාත තිබිය යුුරයයි නිතයෝග කයන ලදී.
சபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டகளெிடப்பட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

2019 වර්ෂය සඳහා විශ්රාම වුප් ද ශෙපාර්තශම්න්තුශව වාර්ෂික
කාර්යසාධන වාර්තාව සහ ගිණුම්.- [රාජය ශසේවා,  ප්ාවී සභා හා ප්ාවී
පාලන අමාතයතුමා ශවුවවට වු  ශජ න්ස්ටන් ්රනාන්ු  මහතා.]

නභාතේනය මාත තිබිය යුුරයයි නිතයෝග කයන ලදී.
சபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டகளெிடப்பட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

2018 වර්ෂය සඳහා රබර් සංවර්ධන ශෙපාර්තශම්න්තුශව කාර්යසාධන
වාර්තාව.- [වුවිලි අමාතයතුමා ශවුවවට වු  ශජ න්ස්ටන් ්රනාන්ු  මහතා.]

නභාතේනය මාත තිබිය යුුරයයි නිතයෝග කයන ලදී.
சபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டகளெிடப்பட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

2019 වර්ෂය සඳහා විු ලි සංශ්ධ ,  විශ්ධ රැකියා සහ ක්රීඩා ා අමාතයාං ශය
වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාව.- [වු  නාම්  රාජපක්ෂ මහතා.]

නභාතේනය මාත තිබිය යුුරයයි නිතයෝග කයන ලදී.
சபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டகளெிடப்பட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

ගරු ිළයංකය ජයයත්න මාතහ ා (විතේශ රැකියා ්රවර්ධන හා
තවතළඳ තපොළ විවිධාංගිකයණ යාජය අමාතා යුරමාතා)

(மாண்புமிகு பிெங்கர ஜெரத்ன - தவளிநாட்டு ததாைில்
வாய்ப்பு ரமம்பாடு மற்றும் சந்கதப் பல்வககப்படுத்தல்
இராஜாங்க அகமச்சர்)

The Hon. Priyankara Jayaratne - State Minister of Foreign
Employment Promotion and Market Diversification)

වු  කථානායකතුමිව,  ුද් ශ් ිකයාව නව නවරය, 
ශක ටිකාවවීත,  අංක 121/ඊ ෙරන ස්ථානශයහි පදංචි එස්.ඒ.එම්.
රංජිවී සූිකයශහට්ටි මහතාශවන් ලුුදණු ශපවීසමක් මම
පිළිවන්වමි.

ගරු කුමාතාය තවල්ගමාත මාතහ ා
(மாண்புமிகு குமார தவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

වු  කථානායකතුමිව,  මවීශවීශව ඩා ,  මවීශවීශව ඩා  පාර, 
සම්පවී උයන,  අංක 9/1 ෙරන ස්ථානශයහි පදංචි සුිව්  විතාන
ආරච්චි මහතාශවන් ලුුදණු ශපවීසමක් මම පිළිවන්වමි.

ගරු තයෝහිණි කුමාතාරි විතේයත්න මාතහත්මිය

(மாண்புமிகு (திருமதி) ரராஹினி குமாாி விரஜரத்ன)

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

වු  කථානායකතුමිව,  මාතශ් ,  ුදවන්ශෙිවය,  "ලහිු ",  අංක
23 ෙරන ස්ථානශයහි පදංචි පී.බී. ශෂ් ටන් මහතාශවන් ලුුදණු
ශපවීසමක් මම පිළිවන්වමි.

ගරු චමි් ද විතේසිරි මාතහ ා

(மாண்புமிகு சமிந்த விரஜசிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)

වු  කථානායකතුමිව,  දයතලාව,  විහාරකුශ් ,  "තු ෂි" යන
ලිපිනශයහි පදංචි එස්.එම්.පී. සංජීවනී සන්ෙනායක මහවීමියශවන්
ලුුදණු ශපවීසමක් මම පිළිවන්වමි.

ගරු අජිත් යාජපක්ෂ මාතහ ා

(மாண்புமிகு அஜித் ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Ajith Rajapakse)

වු  කථානායකතුමිව,  තංව් ල,  ශනශට ් පිටිය,  තිස්ස පාර, 
අංක 39 ෙරන ස්ථානශයහි පදංචි ශෙ ඩා ම්පහල ශහේවාශේ ජවවී ශ්රී
ෙර් න මහතාශවන් ලුුදණු ශපවීසමක් මම පිළිවන්වමි.

ගරු (මාතහාචාර්ය) චරි තහේයත් මාතහ ා

(மாண்புமிகு (ரபராசிாிெர்) சாித்த ரஹரத்)

(The Hon. (Prof.) Charitha Herath)

වු  කථානායකතුමිව,  පහත සඳහන් ශපවීසම් ශෙක මම
පිළිවන්වමි.
(1)

ශෙහිවල,  අනවාිකක ධර්මපාල මාවත,  අංක 81/7සී ෙරන
ස්ථානශයහි පදංචි ශක්.සී.ශේ. බුසි්  ්රනාන්ු 
මහවීමියශවන් ලුුදණු ශපවීසම; සහ

(2)

(i)

2019 වර්ෂය සඳහා මහා භාරකාර ශෙපාර්තශම්න්තුශව කාර්යසාධන
වාර්තාව; සහ

කුලියාපිටිය,  ඉලුක්ශහේන,  පහල ව් ශප ල යන ලිපිනශයහි
පදංචි එන්.ඒ. ිවම්  රංජිවී ෙ සි් වා මහතාශවන් ලුුදණු
ශපවීසම.

(ii)

2019 වර්ෂය සඳහා ්රජා පාෙක විශ ෝධන ශෙපාර්තශම්න්තුශව වාර්ෂික
කාර්යසාධන වාර්තාව.- [වු  එම්.යූ.එම්. අලි සබ්ික මහතා.

ඉදිරිපත් කයන ලද තපත්නේ මාතහජන තපත්නේ ිළිතබඳ කායක
නභාව පැවරිය යුුර යයි නිතයෝග කයන ලදී.

නභාතේනය මාත තිබිය යුුරයයි නිතයෝග කයන ලදී.
சபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டகளெிடப்பட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மனுக்ககளப் தபாதுமனுக் குழுவுக்குச் சாட்டக்
கட்டகளெிடப்பட்டது.
Petitions ordered to be referred to the Committee on Public
Petitions.
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පාර්ලිශම්න්තුව

ගරු අග්රාමාතා යුරමාතා තයොු  කළ ්රශ්න

மாண்புமிகு பிரதம அகமச்சாிடம் விடுக்கும்
வினாக்கள்
QUESTIONS POSED TO HON. PRIME MINISTER
ගරු බුේධික පතියණ මාතහ ා

(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

වු  කථානායකතුමිව,  අභිනව පාර්ලිශම්න්තුශව වු 
අග්රාමාතයවරයාශවන් අසන ්ර ්න යටශවී මා ප්ුදවුිව ්ර ්නය
අහනවා. ශම් සාධනීය පියවර දවටම ශම් වු  සභාව තු් පවතියි
කියලා මම හිතනවා.
මා වු  අග්රාමාතයතුමාශවන් අසන ්ර ්නය ශමයයි.
(අ)

(i)

ලංකාව තු් ු ම් වුටි අශ්විය පහත වුටීම
ශහේතුශවන් ු ම් ශක ් සමාවම් ඒ සඳහා වික් ප
ිවෂ්පාෙන ශස යන බවවී;

(ii)

කංසා ඒ සඳහා ශහ ඳම වික් පය ශලස ු ම් ශක ්
සමාවම් ශතෝරා ශවන ුති බවවී;

(iii)

කංසා ඖෂධ ගුණශයන් අනූන බව විවිධ ක්රමශවෙ
ඔස්ශසේ සමාජවත කරමින් සිටින බවවී;

(iv)

ශමම ්රචාාරණ කටයුතු සඳහා ුතුම් ආචාාර්ය, 
මහාචාාර්යවු න්,  වවෙයවු න් ුතුු  සමාජය
පිළිවවී වෘවීතියශවදීන් ශය ො වන්නා බවවී;
එතුමා ෙන්ශනහිෙ?

(ආ)

(i)

කංසා නීතිවත කිමමට ු ම්ශක ් සමාවම් ෙරන
උවීසාහය පරාජය කිමමට රජය ක්රියාමාර්ව ශවන
තිශබ්ෙ;

(ii)

එශසේ නම්,  එම ක්රියාමාර්ව කවශර්ෙ;

(iii)

කංසා ු ම් පානශයන් හා ශවනවී ක්රම මිනන් කංසා
අධි මාත්රා භාවිතා කිමම ශහේතුශවන් සිු වන
අහිතකර ශසෞඛ්ය තවීවීවය පිළිබඳව සමාජය
ෙුුවවවී කිමමට කටයුතු කරන්ශනහිෙ;

(iv)

එශසේ නම්,  ඒ කුමන ආකාරශයන්ෙ;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ශනහිෙ?
(ු) ශන එශසේ නම්,  ඒ මන්ෙ?

ගරු මාතහි් ද යාජපක්ෂ මාතහ ා (අග්රාමාතා ය,  ු දල් අමාතා ය, 
බුේධශානන,  ආගමික හා නංන්කෘතික ක යුුර අමාතා ය නහ
නාගරික නංවර්ධන හා නිවාන අමාතා යුරමාතා)

(மாண்புமிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ - பிரதம அகமச்சரும் நிதி
அகமச்சரும் புத்தசாசன, சமெ மற்றும் கலாசார அலுவல்கள்
அகமச்சரும்
நகர
அபிவிருத்தி
மற்றும்
வீடகமப்பு
அகமச்சரும்)

(The Hon. Mahinda Rajapaksa - Prime Minister, Minister of
Finance, Minister of Buddhasasana, Religious and Cultural
Affairs and Minister of Urban Development and Housing)

වු  කථානායකතුමිව,  වු  ුද්ධධික පතිරණ මන්ත්රීතුමා විසින්
අසුව ලුබූ ්ර ්නයට පිළිතුර ශමශසේයි.
මවීපුන්/ු ම්වුටි හා මවීද්රවය අෙ වන විට ුදු  මහවී ශලෝකය
පුරා වයා දතව පවතින වසංවතයකි. එය අපි පිළිවන්නවා. ශකශසේ
ශවතවී,  ශම් වන විට ශසෞඛ්යමය ශහේතු හා ආර්ිකකමය බලපමම
වටහා වුනීමවී සමඟ වර්තමාන සමාජය ු ම්වුටි භාවිතශයන් ඈවී
ශවමින් සිටීම සතුටට කාරණයකි. ු ම්ශක ් හා මෙයසාර පිළිබඳ
ජාතික අධිකාිකය ුතුු  පාර් ්වකු වන්ශේ දීර්ඝ කාලීන
වයායාමයක ්රතිලලයක් ශලස අෙ වන විට ු ම්වුටි භාවිතය අු  මටම
සමාජය තු් ෙක්නට ලුශබනවා.

734

නුදවී,  ු ම්වුටි අශ්විය පහත වුටීම සම්බන්ධශයන් සාක්ෂි
පුවතුණ ෙ,  ඒ සඳහා ශ්ධශීය ව ශයන් ු ම්වුටි සඳහා වික් ප
ිවෂ්පාෙන ශස යන බවක් ශමශතක් අනාවරණ මට ශන මුති අතර, 
කංසා ෙ ඒ සඳහා ශහ ඳම වික් පයක් ශලස ශතෝරා වුනීම
සම්බන්ධශයන් ශමශතක් කු ණු වාර්තා මට ශන මුත. නුදවී, 
වර්තමානශය දී වි්ධවවී වෘවීතිකයන් සහ විවිධ පු්ධවලයන්
අන්තර්ජාලය සහ සමාජ මාධය භාවිත කරමින් සාමානය ජනතාව
තු් කංසා සම්බන්ධශයන් ධනාවීමක ආක් ප සහ මිථයා මත
ුති කරමින් කටයුතු කරශවන යන බව ශපනී යනවා.
මවී ද්රවය ු ර්භාවිතය ිවවාරණය කිමශම් හා පාලනය කිමශම්
ජාතික ්රතිපවීතියට අුවූලලව හා රජශය මවී ද්රවය පාලන ජාතික
ක්රියාකාම සුලසුම ක්රියාවට නුංමටම යටශවී කංසා නීතිවත
කිමමට කිසිු  ආයතනයකට ඉඩා  ්රස්ථාවක් ලබා දී ශන මුත.
වු  කථානායකතුමිව,  විවිධ පු්ධවලයන් හා ආයතන
වවෙයමය කාර්යයන් සඳහා කංසා වවා කිමමටවී,  ආනයනය
කිමමටවී ඉ් ලා තිශබනවා. එයට අමතරව,  ආයුර්ශවෙ
ශෙපාර්තශම්න්තුව විසින් ෙ ඔවුනට අව ය ශ්ධශීය ආයුර්ශවෙ
ශබශහවී ිවපෙමටම සඳහා ිවසි ්රමිතිශයන් යුවී කංසා ලබා වුනීම
සඳහා ඒවා වවා කිමමට අවසර ඉ් ලා තිශබනවා. එම ිවසා 1984
අංක 11 ෙරන අන්තරායකර ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩා ල පනශවී
8වන වවන්තිය ්රකාරව කංසා ශ්රී ලංකාව තු් වවා කිමම හා ඒ
ආශ්රිත ිවෂ්පාෙන සිු  කිමමට ුති හුකියාව සහ එහි අහිතකර
බලපමම පිළිබඳව ශස යා බුලීමට වි්ධවවී කමිප්වක් ස්ථාපිත කර
ුත.
වු  කථානායකතුමිව,  කංසා භාවිතශය කායජීවි මශනෝ
සමාජීය හා අශනකුවී අහිතකර ්රතිවිපාක පිළිබඳව පිවවිඩා ය
ජනතාව ශවත තවු රටවී ශවන යමම සඳහා මවී ද්රවය ජාතික
ිවවාරණ වුඩා සටහන ක්තිමවී කර ුති අතර,  සමාජ මාධය
ජාලවල හා විෙුවී ුදරිත මාධයයන් ඔස්ශසේ සිු  කරුව ලබන කංසා
්රවර්ධන කටයුතු මුඩා ලීම සඳහා ක්රියා මාර්ව/විමර් න කටයුතු සිු 
කරන අතර,  නීතිපති උපශෙස් අුවව ඔවුනට විු ්ධධව වනතික
ක්රියාමාර්ව වුනීමට ෙ අශ දක්ෂා කරනවා.
කංසා හා අශනකුවී මවී ද්රවය ්රවර්ධනය හා ශවශ ්ඳාම
වු්ුක්මටම පිළිබඳ පවවීනා යාන්ත්රණය ක්තිමවී හා ශවවවවී
කිමමට අප රජය විසින් කටයුතු කර ශවන යන අතර,  එහි ුති
අහිතකර ශසෞඛ්ය තවීවීවය පිළිබඳව ෙ සමාජය ෙුුවවවී කිමමට
කටයුතු කර ශවන යනවා.
මවී ද්රවය ිවවාරණය සම්බන්ධ අධයාපිවක වුඩා සටහන් සහ
පාස් ,  වි ්වවිෙයාල,  වෘවීය ය අධයාපන ආයතන,  වුඩා ම්ම් ුතුු 
ඉලක්කවත සමාජයීය කණ්ඩා ායම් ෙුුවවවී කිමශම් වුඩා සටහන්
දීප වයා දතව සිු  කරමින් සිටින අතර,  පාස්  ගුු වු  හා ගුු 
උපශ්ධ කයන් සඳහා වන ෙුුවවවී කිමම් ශම් වන විට ආරම්භ කර
තිශබනවා.

ගරු බුේධික පතියණ මාතහ ා

(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

වු  කථානායකතුමිව,  වවෙය ිවම්  කු ණාසිික මහවීමයා
මීට කාලයකට කලින් "වත්රශලෝකවිජය" නමින් ග්රන්ථයක් ලියා
අවමුතිතුමාට පිළිවුන්වූවා. එය පිළිවන්වන අවස්ථාශවදී
අවමුතිතුමා කරපු ්රකා යක් ඒ මහවීමයා කියනවා. ඔු
කියනවා,  "යම් කිසි විධියකින් කංසා නීතිවත කිමමක් සිු  වුශණ වී
ලංකාශව සි්ධධ ශවන්ශන් ශල කු විනා යක්" කියලා ඒ
අවස්ථාශවදී අවමුතිතුමා ්රකා ක් බව. ඒ ිවසා ඒ මහවීමයා
ශම් වුන අධයයනය කරලා අෙ කංසාවලට එශරහි සටනක් පටන්
ශවන තිශබනවා.
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ෙුන් කිික පිටි ශක ම්පුිව,  පාන් පිටි ශක ම්පුිව,  ු ම්ශක ්
සමාවම් විවිධ පු්ධවලයන් ස් ලිවලට වන්නා බව අපි ෙන්නවා. අෙ
ුතුම් භික්ෂූන් වහන්ශසේලාවී,  ශම් වු  සභාශව සිටින 223ශෙනා
අතර සිටින සමහු වී ශම් වුන කථා කරනවා. වු  අවමුතිතුමිව, 
අෙ ශක ්ය වහලා කංසා පිළිබඳව ශන ශවයි,  'ශහම් ද' පිළිබවයි
කථා කරන්ශන්. ශහම් ද කියන්ශන්වී කංසා ාකශයම තව
්රශදෙයක්. ඒශක් THC අු යි කියලා කිවවාට,  ුවීත කථාව නම්
ඒ ශෙකම එක වාශේයි. ශහම් ද ලංකාශව වවලා පිට රට යුවශව වී
ශහ ඳ ආොයමක් වන්න පුු වන්,  අපට ණය ටික ශවවන්න පුු වන්
කියන කථා එනවා. ශම්ක ඉතා නරක තවීවීවයක්. ඔබතුමා
ෙන්නවා,  මවීකුු  නුති ිවසා ශම් ශම ශහ ත වන ශක ටවී අශ ද
රශට් ඉතා නරක විධියට වික් ප ක්රමවලට ශය ුද ශවලා තිශබනවා
කියන කාරණය. මවීකුු  නුති ිවසා 'ශක ශරක්ස්' පාවිච්චි කරපු
යුවයක් තිුදණා. අෙ ශක ශරක්ස් වන්න පුු වන් රාජය ඖෂධ
නීතිවත සංස්ථාශවන් විතරයි. ඒ වාශේම,  'ශෙමශඩා ෝ් ' රාජය
ඖෂධ නීතිවත සංස්ථාශවන් විතරයි වන්න පුු වන්. සමහු  ශම්
ඖෂධ ශෙක පාවිච්චි කරන්න වවීතා. ඖෂධ,  මවීද්රවය විධියට
පාවිච්චි කරපු රටක,  මවීද්රවයයක ශවනවී species එකක් හික
එළියට ෙුම්ශම වී ඒක ඉතා භයානක තවීවීවයක්.
මා
ඔබතුමාශවන් ෙුන වන්න කුමුතියි,  ඔබතුමා ශම් පිළිබඳව ශස යා
බලන්න විශ ේෂඥ කමිප්වක් පවී කරනවාෙ කියලා. මට මතකයි, 
ඔබතුමා ජනාධිපතිතුමා විධියට ඉන්න කාලශය බන්ු ල
ගුණවර්ධන මුතිතුමා අධයාපන ුමතිවරයා විධියට ලංකාශව
අධයාපන පනත ්රතිශ ෝධනය කරන්න පාර්ලිශම්න්තුශව
උපශ්ධ ක කාරක සභාව තු් විශ ේෂ සභා වාර වණනාවක්
කුඳවලා පුු ්  සාකච්ඡාවකට ගියා. ඒක ඉදිකයට ගිශය නුති බව
ුවීත. නුදවී,  ඉතා සාරවර්භ සාකච්ඡාවකට ගියා. ඔබතුමා කුමති
නු්ධෙ,  ශම් සම්බන්ධශයන් පාර්ලිශම්න්තුව තු් විශ ේෂ කාරක
සභාවක් ුති කරන්න? එශහම නුවීනම් ඔබතුමාශේ අමාතයාං ය
යටශවීම උපශ්ධ ක කාරක සභාශව විශ ේෂ රැස්මටම් කිහිපයක්
කුඳවා ශහෝ එහි අුවකමිප්වක් පවී කරලා පාර්ලිශම්න්තුව හරහා
සියලු මන්ත්රීවු න් සම්බන්ධ ශවන විධිශය වුඩා  පිළිශව්ක් දයවී
කරන්න ඔබතුමා ලුදයාවක් ෙක්වනවාෙ? ඒක කරනවා නම් ශක යි
ආකාරශයන්ෙ කරන්ශන්?

ගරු මාතහි් ද යාජපක්ෂ මාතහ ා

(மாண்புமிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ)
(The Hon. Mahinda Rajapaksa)

පාර්ලිශම්න්තුව තු් වංජා ශබ න්ශන් නුති අය ඉන්න හින්ො ඒ
වුන ්ර ්නයක් නුහු.

ගරු බුේධික පතියණ මාතහ ා

(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)
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ගරු බුේධික පතියණ මාතහ ා

(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

මන්ත්රීවු න් 223 ශෙනා වුනම ඔබතුමාට guarantee එකක්
ශෙන්න පුු වන්ෙ?

ගරු මාතහි් ද යාජපක්ෂ මාතහ ා

(மாண்புமிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ)
(The Hon. Mahinda Rajapaksa)

ඒක ශන් මම කිවශව. ශම් වුන ශහ යලා බලන්න පුු වන්.

ගරු බුේධික පතියණ මාතහ ා

(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

වු  අවමුතිතුමිව,  මම අහන්ශන්,  ඔබතුමාට ඒ
සම්බන්ධශයන් විශ ේෂ කාරක සභාවක් පවී කරන්න ශහෝ ශවනවී
එවුිව වුහයක් ශව ඩා  නඟන්න පුු වන්ෙ කියායි.

ගරු මාතහි් ද යාජපක්ෂ මාතහ ා

(மாண்புமிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ)
(The Hon. Mahinda Rajapaksa)

ෙුනට කමිප්වක් පවී කර තිශබනවා. ඔබතුමා ඉ් ලනවා නම්
අශනක් මන්ත්රීතුමන්ලා සමඟ සාකච්ඡා කරලා අපි ඒ වුන සලකා
බලන්නම්,  වු  මන්ත්රීතුමිව.

ගරු බුේධික පතියණ මාතහ ා

(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

වු  අවමුතිතුමිව,  "ඉ් ලනවා නම් සලකා බලන්නම්" කියන
එක ශන ශවයි,  ජාතිශය ඊ්ඟ පරම්පරාව වුන හිතලා එශහම
විශ ේෂ කාරක සභාවක් පවී කරන්න ඔබතුමාට බුිකෙ?

ගරු මාතහි් ද යාජපක්ෂ මාතහ ා

(மாண்புமிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ)
(The Hon. Mahinda Rajapaksa)

පුු වන්,  වු  මන්ත්රීතුමිව. අපි ඒ වුන ශස යා බලන්නම්.

ගරු බුේධික පතියණ මාතහ ා

(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

මශේ ශෙවුිව අතුු  ්ර ්නය ශම්කයි,  වු  අවමුතිතුමිව.

ඔබතුමාට ඒ බව sure ශන්ෙ?

ගරු මාතහි් ද යාජපක්ෂ මාතහ ා

(மாண்புமிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ)
(The Hon. Mahinda Rajapaksa)

ගරු කථානායකුරමාතා

(மாண்புமிகு சபாநாெகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

වු  මන්ත්රීතුමිව,  ඔබතුමා ්ර ්න ශෙකක් ුුවා.

මා ෙන්නා තරමට නුහු.

ගරු බුේධික පතියණ මාතහ ා

(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

විකුණන අයවවී,  ශබ න අයවවී නුහු කියලා ඔබතුමාට
sureෙ?

ගරු මාතහි් ද යාජපක්ෂ මාතහ ා

(மாண்புமிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ)
(The Hon. Mahinda Rajapaksa)

මා ෙන්නා තරමට නුහු. ඔබතුමා ෙන්නවා නම්, -

ගරු බුේධික පතියණ මාතහ ා

(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

වු  කථානායකතුමිව,  මම එක ්ර ්නයයි ුුශව. අතුු 
්ර ්න ශෙකක් අහන්න පුු වන් ශන්. [බාධා කිමමක්

ගරු කථානායකුරමාතා

(மாண்புமிகு சபாநாெகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ප්ුදවුිව ්ර ්නය කියමින් ඔබතුමා ්ර ්න ශෙකක් ුුවා.

737
ගරු බුේධික පතියණ මාතහ ා

ගරු කථානායකුරමාතා

(The Hon. Buddhika Pathirana)

(The Hon. Speaker)

(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரை)

(மாண்புமிகு சபாநாெகர் அவர்கள்)

වු  කථානායකතුමිව,  මම ුුශව ප්ුදවුිව ්ර ්නය
විතරයි. එතශක ට අවමුතිතුමා කිවශව ශවන කාරණයක් වුන
ශන්. ඒ ිවසා මම,  - [බාධා කිමමක්

වු  ුද්ධධික පතිරණ මන්ත්රීතුමිව,  ඒක ඔබතුමාවී ශවීු ම්
වන්න.

ගරු බුේධික පතියණ මාතහ ා

(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரை)

ගරු කථානායකුරමාතා

(மாண்புமிகு சபாநாெகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශහ ඳයි,  ඔබතුමාශේ ්ර ්නය අහන්න.

ගරු ත්රේේනාත් . . තදොලවත් මාතහ ා

(மாண்புமிகு பிரரம்நாத் சி. ததாலவத்த)

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)

වු  කථානායකතුමිව,  කථාවක් කරන්ශන් නුතිව එතුමා
්ර ්නය ුුවා නම් හික.

ගරු බුේධික පතියණ මාතහ ා

(The Hon. Buddhika Pathirana)

වු  කථානායකතුමිව,  මම කවොවවී මති ්ර න
් අවභාවිත
කරලා නුහු. [බාධා කිමම් මශේ අවුු ු  10ක පාර්ලිශම්න්තු
කාලය තු් මම එශහම කරලා නුහු. [බාධා කිමම් ඔබතුමා ඒක
මතක තියාවන්න.

ගරු කථානායකුරමාතා

(மாண்புமிகு சபாநாெகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශබ ශහ ම ශහ ඳයි,  වු  ුද්ධධික පතිරණ මන්ත්රීතුමිව.

ගරු බුේධික පතියණ මාතහ ා

(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

්ර ්න අහන හුටි මට උවන්වන්න එපා,  වු  මන්ත්රීතුමිව.
්ර න
් අහන හුටි ශම් වු  සභාශව ඉන්න මන්ත්රීවු  22ෙශෙනාටම
මම උවන්වන්නම්. [බාධා කිමම්
වු  අවමුතිතුමිව,  ශම් ශම ශහ ත ශවනශක ට ශම් රශට්
්රධාන ආයතන තුනක්, - [බාධා කිමමක් ශම් වු  සභාශව
අවමුතිතුමන්ලා ශෙතුන් ශෙශනක් නුහු ශන්?

ගරු ත්රේේනාත් . . තදොලවත් මාතහ ා

(மாண்புமிகு பிரரம்நாத் சி. ததாலவத்த)

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)

Sir, I rise to a point of Order.

වු  කථානායකතුමිව,  එතුමන්ලා ිවශයෝජනය කරන
පක්ෂශය සාමාජිකශයක් තමයි ුදලින්ම කිවශව,  ශම් වු  සභාශව
කුු  ශබ න අය ඉන්නවා කියලා.

ගරු බුේධික පතියණ මාතහ ා

(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரை)

(The Hon. Buddhika Pathirana

ඒක point of Order එකක්ෙ,  වු  කථානායකතුමිව?

ගරු ත්රේේනාත් . . තදොලවත් මාතහ ා

(மாண்புமிகு பிரரம்நாத் சி. ததாலவத்த)

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)

ශප ඩ්ඩා ක් ඉන්න,  වු 
්ර ්නයක්. [බාධා කිමමක්
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පාර්ලිශම්න්තුව තු් වංජා ශබ න අය නුහු කියන එක ෂුවර් ෙ
කියලා වු  ුද්ධධික පතිරණ මන්ත්රීතුමා ුුවා. වු 
කථානායකතුමිව,  ශම්ක ශම් ුදු  සභාවටම වුෙවවී ්ර ්නයක්.
ශප ඩ්ඩා ක් ඉවසලා ඉන්න,  වු  මන්ත්රීතුමිව. ශම්ක අහන්නශකෝ.
[බාධා කිමම්

ගරු කථානායකුරමාතා

(மாண்புமிகு சபாநாெகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

වු  මන්ත්රීතුමිව,  එතුන මති ්ර ්නයක් නුහු. [බාධා කිමම්

ගරු බුේධික පතියණ මාතහ ා

(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

වු  කථානායකතුමිව,  මති ්ර ්නයක් අවභාවිත කරන්න
ශෙන්න එපා.

(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

මම කාටවවී බාධා කරලා නුහු. මති ්ර ්න අවභාවිත කරලාවී
නුහු. ඔබතුමා කවුු  ශහෝ ශය ෙවලා හුන්සාඩ් වාර්තා ටික
පමක්ෂා කරවන්න,  වු  කථානායකතුමිව. එශහම කරලා
තිශබනවා නම් කියන්න. මම එශහම කරලා නුහු.
වු  අවමුතිතුමිව, ශ්රී ලංකා වවෙය සංවමය, මශනෝ
වවෙයවු න්ශේ සංවමය සහ ශ්රී ලංකා ්රජා වවෙය
විශ ේෂඥවු න්ශේ සංවමය ශම් ශම ශහ ත වනශක ට ඔවුන්ශේ
ලිපි ශීර්ෂ යටශවී ශම් සම්බන්ධශයන් ්රකා තුනක් ිවකුවී කර
තිශබනවා. එම ශ් ඛ්න මම නභාග * කරනවා.
ඒවාශය පිටපවී මා ඔබතුමාට ලුශබන්න සලස්වන්නම්,  වු 
අවමුතිතුමිව. ආණ්ු  පාර් ව
් ශයවී
වවෙයවු  වි ාල
සංඛ්යාවක් ඉන්නවා; විු ්ධධ පක්ෂශයවී ඉන්නවා. එම ිවසා,  ශම්
පිළිබඳව ඔබතුමාශේ විශ ේෂ අවධානය ශය ුද වන ශතක්,  ශමන්න
ශම් වාශේ ශෙයක් කරන්න පුු වන් නම් ශහ ඳයි. ආණ්ු  පක්ෂශය
ුමතිවරශයක් -කවුු  ශහෝ ශකශනක්- කංසා සම්බන්ධශයන්, 
නුවීනම් ''ශහම් ද'' සම්බන්ධශයන් ්රකා යක් ිවකුවී ක්ාම,  එය
රජශය ්රකා යක් විධියට සමාජවත ශවනවා. එම ිවසා,  සාූහහික
ය න්ු වක් අරශවන ඒ සම්බන්ධව වුඹුු  අධයයනයක් කරන තුු 
ශම් වුන ්රකා ිවකුවී කිමම කු ණාකර නවවීවන්න පුු වන්
නම්,  එය ආණ්ු ශව සුජාතභාවයට ශහේතු ශවනවා වාශේම,  රශට්
ඊ්ඟ පරම්පරාවටවී යහපවී ශවයි කියා අපි හිතනවා. ඔබතුමාවී
එශහම වි ්වාස කරනවාෙ වු  අවමුතිතුමිව? එශසේ සිු  මටම
නවවීවන්න යම් ක්රියාමාර්වයක් වන්න පුු වන්ෙ?

ගරු මාතහි් ද යාජපක්ෂ මාතහ ා

(மாண்புமிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ)
(The Hon. Mahinda Rajapaksa)

වු  මන්ත්රීතුමිව,  ඒ වුන විශ ේෂශයන් සලකා බලන්නම්.

ගරු කථානායකුරමාතා

(மாண்புமிகு சபாநாெகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

වු  මන්ත්රීතුමිව, 
තිශබන්ශන්.

අතුු 

්ර ්නවලට

විනාි 

මී්ඟට,  වු  චාා් ස් ිවර්මලනාෙන් මන්ත්රීතුමා.

—————————
* පුන් කාලතේ බා ඇ .

* நூனிகலெத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.

ශෙකයි
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ගරු චාල්න් නිර්මාතලනාද්  මාතහ ා

(மாண்புமிகு சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்)

(The Hon. Charles Nirmalanathan)

தகௌரவ சபாநாெகர் அவர்கரள, நன்றி.

தகௌரவ பிரதமர் அவர்கரள, தற்ரபாகதெ எதிர்க்கட்சித்
தகலவர் அவர்கள் கடந்த அரசாங்கத்தில் வீடகமப்பு
நிர்மாைத்துகற அகமச்சராக இருந்தரபாது, ஒரு திட்டமிடல்
இல்லாமல் வீட்டுத் திட்டங்கள் வைங்கப்பட்டிருந்தது. அந்த
வீட்டுத் திட்டங்கள், மன்னார், வவுனிொ, முல்கலத்தீவு ஆகிெ
மாட்டங்களில் 2018 - 2019 காலப்பகுதிகளில் வீடகமப்பு
நிர்மாைத்துகற அகமச்சினால் வீடகமப்பு அதிகாரசகப
ஊடாக வீடற்ற மக்களுக்கு வைங்கப்பட்டு வந்தகமகெக்
தகௌரவ பிரதமர் அவர்கள் அறிவாரா?
இவ்வீட்டுத்திட்டங்கள்
நிதிெின்கமெினால்
தற்ரபாது
முடிவகடொது இகடநிறுத்தப்பட்டுள்ளது என்பதகனயும்
இதனால் குறித்த பெனாளிகள் இருப்பிடமின்றி அவதிப்
படுவதகனயும் தகௌரவ பிரதமர் அவர்கள் அறிவாரா?
இதன்படி மன்னார் மாவட்டத்தில் 2,691 வீடுககளக் கட்டி
முடிக்க ரூபா 1492.48 மில்லிெனும், வவுனிொ மாவட்டத்தில்
2,678 வீடுககளக் கட்டி முடிக்க ரூபா 1233.54 மில்லிெனும்,
முல்கலத்தீவு மாவட்டத்தில் 1,313 வீடுககளக் கட்டி முடிக்க
ரூபா 261.51 மில்லிெனும் ரதகவொக உள்ளது. அந்த
வககெில் இம்மூன்று மாவட்டத்திலும் தமாத்தமாக 6,682
வீடுககளயும் கட்டி முடிக்க ரூபா 2,987.53 மில்லிென்
ரதகவப்படுவதால், இந்நிதிெிகன தகௌரவ பிரதமர் அவர்கள்
அந்த அகமச்சினூடாக வைங்கி இவ்வீட்டுத்திட்டங்ககள
முழுகமப்படுத்தி குறித்த மக்களுக்கு வைங்க நடவடிக்கக
எடுப்பாரா? என்பகதயும்
இதற்கான ரவகலத்திட்டம் எப்தபாழுது ததாடங்கப்படும்
என்பகதயும் அவர் இச்சகபெில் அறிவிப்பாரா? என நான்
இந்த இடத்தில் தகௌரவ பிரதமர் அவர்களிடம் ரகட்டுக்
தகாள்கிரறன்.

ගරු මාතහි් ද යාජපක්ෂ මාතහ ා

(மாண்புமிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ)
(The Hon. Mahinda Rajapaksa)

වු  කථානායකතුමිව,  මන්නාරම,  වවුිවයා සහ ුදලතිව
දස්ත්රික්කවල 2018 සහ 2019 කාලවකවාුවවලදී ිවවාස හා
ඉදකිමම් අමාතයාං ය විසින් ජාතික ිවවාස සංවර්ධන අධිකාිකය
හරහා ිවවාස ශන මුති ජනතාවට ිවවාස ලබාදීලා තිශබනවා.
ශමම ිවවාස වයාපෘති මහා භාණ්ඩා ාවරය විසින් වාර්ෂිකව
අමාතයාං ය ශවත ිවකුවී කරන ලෙ ්රතිපාෙන යටශවී ජාතික
ිවවාස සංවර්ධන අධිකාිකය හරහා දයවී කර ුත. ඒ අුවව,  2018
වර්ෂශයදී ආරම්භ කරන ලෙ වයාපෘතිවලින් සුලකිය යුතු
්රමාණයක් 2019 වර්ෂය ෙක්වාෙ,  2019 වර්ෂශය ක්රියාවීමක ක්
වයාපෘති 2020 වර්ෂය ෙක්වාෙ අවිච්ශ ෙ මට තිබූ බවවී ිවමක්ෂණය
ශවනවා. ශමවුිව අවස්ථාවලදී අවිච්ශ ෙ කාර්යයන් සඳහා
්රතිපාෙන ශවන් කරන ල්ධශ්ධ එ්ශනන වර්ෂශය ජාතික ිවවාස
වුඩා සටහන සඳහා ලබා ු න් ්රතිපාෙන මිනිව. ශමම වයාපෘති
ිව ්චිත ්රතිපාෙන ශවන් කර වුනීමකින් ශත රව ක්රියාවීමක වූ
බවෙ ිවමක්ෂණය ශව.
වු  කථානායකතුමිව,  මන්නාරම,  වවුිවයා හා ුදලතිව
දස්ත්රික්කවල ශයෝජිත ිවවාසවල ඉතිික වුඩා කටයුතු සම්ර්ර්ණ
කිමම සඳහා අව ය ුදේ  ්රමාණය ුස්තශම්න්තු කර ුති අතර,  ඒ
අුවව ්රතිපාෙන ශවන් කිමමට අශ ද රජය කටයුතු කරශවන යන
බව මම ශම් සභාවට කියන්න කුමුතියි. 2021 අය වුය
ුස්තශම්න්තු මිනන් අව ය ්රතිපාෙන ශවන්කරවා ශවන එම
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දස්ත්රික්කවල වුඩා  අවසන් ක් යුතු ිවවාස ඒකක සඳහා
්රතිලාභින්ශේ ිවවාසවල ඉදකිමම් අදයර සුලකි් ලට විවමින්
්රුදඛ්තාව පිකද 2021 වර්ෂශයදී එම ිවවාසවල වුඩා  අවසන් කරදීම
සඳහා අප රජය විසින් කටයුතු කරනවා.

ගරු චාල්න් නිර්මාතලනාද්  මාතහ ා

(மாண்புமிகு சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்)

(The Hon. Charles Nirmalanathan)

நன்றி, தகௌரவ பிரதமர் அவர்கரள! இந்த மக்களுக்கு 2021
காலப்பகுதிெில் தங்களுகடெ அரசாங்கத்தினால் நிதிகள்
வைங்கப்படுதமன்று தற்தபாழுது உறுதிெளித்தகமக்கு நன்றி
கெத் ததாிவித்துக்தகாண்டு, எனது ரமலதிக வினாகவக்
ரகட்கிரறன்.
தகௌரவ பிரதமர் அவர்கரள, நாட்டின் ஜனாதிபதி
அவர்கள் ததாிவுதசய்ெப்பட்டதன் பிற்பாடு உங்களுகடெ
அரசாங்கத்தினால் பட்டதாாிகளுக்கு நிெமனங்கள் வைங்கி
னீர்கள். அதில் இந்திொவில் பட்டம்தபற்ற பட்டதாாிகளுக்கும்
ரதர்தலுக்கு முன்னர் நிெமனக் கடிதங்கள் கிகடத்திருந்தன.
ஆனால் ரதர்தலுக்குப் பிற்பாடு அவர்களுக்குாிெ நிெமனங்கள்
மறுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. எனரவ, இந்திொவில் பட்டம்தபற்ற
பட்டதாாிகளுக்கு
எதிர்காலத்தில்
நிெமனங்கள்
வைங்க
முடியுமா? என்பகத இந்த ரநரத்தில் நான் ரகட்டுக்தகாள்ள
விரும்புகின்ரறன்.

ගරු තජෝ න් ්  ්රනා් දු මාතහ ා (මාතහාමාතාර්ග අමාතා ය නහ
ආණ්ඩු පාර්ශ්වතේ ්රධාන නංවිධායකුරමාතා)

(மாண்புமிகு ரஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து - தநடுஞ்சாகலகள்
அகமச்சரும் அரசாங்கக் கட்சிெின் முதற்ரகாலாசானும்)

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

ශම් ්ර ්නයට අෝ නුහු. ඒ වුන ශවනම ්ර ්නයක් අහන්න.

ගරු කථානායකුරමාතා

(மாண்புமிகு சபாநாெகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

It is a different question. I think you have to come up
with a separate Question.
ගරු චාල්න් නිර්මාතලනාද්  මාතහ ා

(மாண்புமிகு சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்)

(The Hon. Charles Nirmalanathan)

தகௌரவ பிரதமர் அவர்கரள, தற்தபாழுது வீடகமப்பு
அதிகாரசகபெினால் ஒரு கிராம அலுவலர் பிாிவுக்கு ஒரு
வீட்டுத்திட்டம் என்ற அடிப்பகடெில் வைங்கப்படுகின்றது.
அந்த வீட்டுத்திட்டங்கள் 6,00,000 ரூபாய் தபறுமதிொனகவ
ொகரவ இருக்கின்றன. கடந்த அரசாங்கக் காலத்தில்
வீடகமப்பு அதிகாரசகபெினால் 7,50,000 ரூபாய் தபறுமதி
ொன வீட்டுத்திட்டமாகவும், புனர்வாழ்வு அகமச்சினால்
10,00,000 ரூபாய் தபறுமதிொன வீட்டுத்திட்டமாகவும்
வைங்கப்பட்டது.
ஆனால்,
தற்தபாழுது
வீடகமப்பு
அதிகாரசகபெினால் தவறும் 6,00,000 ரூபாய்க்கு மாத்திரரம
அந்த வீட்டுத்திட்டங்கள் வைங்கப்படுகின்றன. எதிர்கால
நடவடிக்ககொக இந்த வீட்டுத் திட்டங்களின் தபறுமதி
அதிகாிக்கப்படுமா?
10,00,000
ரூபாய்
தபறுமதிொன
வீட்டுத்திட்டங்கள் மக்களுக்கு வைங்கப்படுமா? என்பகதயும்
தகௌரவ பிரதம அகமச்சர் அவர்களிடம் ரகட்டுக்தகாள்ள
விரும்புகின்ரறன்.

ගරු මාතහි් ද යාජපක්ෂ මාතහ ා

(மாண்புமிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ)
(The Hon. Mahinda Rajapaksa)

ඒ වුන සලකා බලනවා.
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ගරු කථානායකුරමාතා

(மாண்புமிகு சபாநாெகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශම් අවස්ථාශවදී වු  මන්ත්රීතුමන්ලාට මතක් කරන්න
ශවනවා,  අවමුතිතුමාශවන් අහන ්ර ්න,  ජාතික වුෙවවීකමකින්
යුක්ත ්රතිපවීති පිළිබඳ ්ර ්න විනා සි් ලර ්ර ්න ශය ුද කරන්න
එපා කියලා. එවුිව ්ර ්න අසනවා නම් ඒක අපි වවීත ය රණයට
පටහුිවයි. එම ිවසා වු  චාා් ස් ිවර්මලනාෙන් මන්ත්රීතුමා ඒ
පිළිබඳ අවධානය ශය ුද කරන්න.

ගරු චාල්න් නිර්මාතලනාද්  මාතහ ා

(மாண்புமிகு சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்)

(The Hon. Charles Nirmalanathan)
தகௌரவ சபாநாெகர் அவர்கரள, ශම්

්ර ්නය පවු් 
6, 600කට විතර බලපා තිශබන ්ර ්නයක්. ඒක තමයි මම වු 
අවමුතිතුමාශවන් ුුශව. ඒක සි් ලර ්ර ්නයක් ශන ශවයි.

ගරු කථානායකුරමාතා

(மாண்புமிகு சபாநாெகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඒක වාචික පිළිතුු  අශ දක්ෂා කරන ්ර ්නවලට ශය ුද
කරන්න. අග්රාමාතයතුමාශවන් අසන ්ර ්නවලට ශන ව වාචික
පිළිතුු  අශ දක්ෂා කරන ්ර ්නවලට ශය ුද කරන්න. එතශක ට
අෝ අමාතයවරයා උවීතර ශෙයි.
මී්ඟට,  වු  සම්පවී අතුශකෝරල මන්ත්රීතුමා ්ර ්නය ඉදිකපවී
කරන්න.

ගරු නේපත් අුරතකෝයල මාතහ ා
(மாண்புமிகு சம்பத் அதுரகாரல)

(The Hon. Sampath Athukorala)

වු  කථානායකතුමිව, මශේ ්ර න
් ය ශමශසේයි:
අ.

742

පාර්ලිශම්න්තුව

201ෙ - 2019 යහ පාලන රජය යටශවී පුවති ජාතික ිවවාස
සංවර්ධන අධිකාිකය යටශවී,
i.

්රචාාරක අං යක් ශවනම පවවීවාශවන යුව
ලුුදශව ෙ?

ii.

එශසේ නම් එම අං ය පුවතිශය කා යටශවී ෙ?

iii.

එම රජය යටශවී ජාතික ිවවාස සංවර්ධන
අධිකාිකශය ්රචාාරක අං ශය ිවලධාිකන් ී
ශෙශනක් ශසේවය කරන ල්ධශ්ධ ෙ?

iv.

ඔවුන්ශේ නම්,  තනතුු ,  අධයාපන හා අශනකුවී
සුු සුකම් ශවන් ශවන් ව ශයන් සඳහන්
කරන්ශන්ෙ?

v.

්ර ්නයට වු  අග්රාමාතයතුමා පිළිතුු  සුපයිය යුතුව තිශබනවා.
විෂය භාර අමාතයවරයා විධියට එතුමාශවන් පිළිතුරක්
බලාශප ශර වීතු ශවනවා,  වු  කථානායකතුමිව.
(ආ)

(i)

ජාතික ිවවාස සංවර්ධන අධිකාිකශය ්රචාාරක
කටයුතු ශවුවශවන් පසුගිය යහ පාලන රජය
යටශවී ක්රියාවීමක කරන ලෙ වුඩා සටන් කවශර්ෙ?

(ii)

ඒ එක් එක් වුඩා සටහන් ශවුවශවන් වුය කරන ලෙ
ුදේ  ශවන් ශවන් ව ශයන් සඳහන් කරන්ශන්ෙ?

(ු) ශමශසේ ්රචාාරක කටයුතු ඉප් කිමශමන් ජාතික ිවවාස
සංවර්ධන අධිකාිකයට ලුුදණු ්රතිලාභ කවශර්ෙ?
යන්න ශමම වු  සභාවට ශහළි කරන්ශන්ෙ?
(ඈ) ශන එශසේ නම් ඒ මන්ෙ?

ගරු මාතහි් ද යාජපක්ෂ මාතහ ා

(மாண்புமிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ)
(The Hon. Mahinda Rajapaksa)

වු  කථානායකතුමිව,  ජාතික ිවවාස සංවර්ධන අධිකාිකය
විසින් ඉප් කරුව ලබන මහජන ශසේවා පිළිබඳව ෙුුවවවී කිමශම්
අරුදිවන් ශමම අධිකාිකශය සංවිධාන වුහය තු් 2010 අුවමත
කාර්ය මණ්ඩා ලය පෙනම් කර විවමින් ශත රතුු  ්රචාාරක
ශක ට්ඨාසයක් ස්ථාපිත කර ුත. ඒ අුවව ශත රතුු  ්රචාාරක
අං ය,  ශසවණ මාධය ඒකකය හා ුදද්රණාලය ව ශයන් අං 03ක්
යටශවී ශත රතුු  ්රචාාරක ශක ට්ඨාසය සංවිධානය මට ුත.
වු 
කථානායකතුමිව, 
ශමම
ශත රතුු 
්රචාාරක
ශක ට්ඨාසශය කාර්යයන් 201ෙ වර්ෂශය ජනවාික මාසශය සිට
2019 ශන වුම්බර් මාසශය 16 දන ෙක්වා වූ කාල වකවාුවව තු්
එවකට ජාතික ිවවාස සංවර්ධන අධිකාිකශය සභාපතිවරයාව සිටි
එ් .එස්. පලන්සූිකය මහතාශේ ඍජු අධීක්ෂණය හා ශමශහයමටම
මත සිු  කරන ලදී.
2015 වර්ෂශය සිට ජාතික ිවවාස සංවර්ධන අධිකාිකශය
ශත රතුු  ්රචාාරක ශක ට්ඨාසශය ශත රතුු  ්රචාාරක අං ය, 
ශසවණ මාධය ඒකකය සහ ුදද්රණාලශය ශසේවය ක් කාර්ය
මණ්ඩා ලය 201ෙ වර්ෂශය 24 ශෙශනකුෙ,  2016 වර්ෂශය 23
ශෙශනකුෙ,  2017 වර්ෂශය 22 ශෙශනකුෙ,  2018 වර්ෂශය 21
ශෙශනකුෙ,  2019 වර්ෂශයදී 46 ශෙශනකුෙ ශසේවය කර ුති අතර
ඔවුන් පිළිබඳ ශවන් ශවන් ව ශයන් විස්තර ඇු ුමාත 01හි*
සඳහන් කර ුත. ුුදණුම් 01* සභාවත කරමි.

* නභාතේනය මාත

බන ලද ඇු ුමාත:

* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட இகைப்பு :
* Annex tabled:

ඔවුන් බඳවා වන්නා ල්ධශ්ධ කුමන පෙනමක් මතෙ?

ගරු කථානායකුරමාතා

(மாண்புமிகு சபாநாெகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

වු  සම්පවී අතුශකෝරල මන්ත්රීතුමා,  ඔබතුමාශේ ්ර ්නයවී ඒ
ආකාරශයම ්ර ්නයක්. ඔය ්ර ්නය වාචික පිළිතුු  අශ දක්ෂා
කරන ්ර ්නවලට විනා අවමුතිතුමාශවන් අහන ්ර ්නවලට අෝ
ශවන්ශන් නුහු. එතුමාශවන් අහන්න ඕනම ්රතිපවීතිමය ව ශයන්
රශට් වුෙවවී කාරණයක් සම්බන්ධශයන් පමණයි. ශමතුන
සි් ලර ්ර ්න අහන්න එපා.

ුුදණුම් අංක: 01
ශත රතුු  ්රචාාරක ශක ට්ඨාසශය කාර්ය මණ්ඩා ලය (පුුණුලාීනන් හුර)
කාල සීමාව

කාර්ය මණ්ඩා ලය (පුුණුලාභින් හුර)
ශත රතුු 
්රචාාරක
අං ය

ශසවණ
මාධය
ඒකකය

එකතුව

ුදද්රණාලය

2015.12.31

18

4

2

24

ගරු නේපත් අුරතකෝයල මාතහ ා

2016.12.31

16

4

3

23

(The Hon. Sampath Athukorala)

2017.12.31

16

4

2

22

2018.12.31

15

4

2

21

2019.12.31

38

5

3

46

(மாண்புமிகு சம்பத் அதுரகாரல)

වු  කථානායකතුමිව,  ශමය ජාතික ව ශයන් වුෙවවී
්ර ්නයක්. ශම් රජශය ුදේ . ්රතිූපප නුංමටම සඳහා ු පිය් 
ශකෝටි වණනක ුදේ  ්රතිපාෙන ශවන් කරශවන තිශබනවා. ශමය
ජාතික වුෙවවීකමකින් යුවී ්ර ්නයක්,  වු  කථානායකතුමිව. ශම්
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වු  කථානායකතුමිව,  ශත රතුු  ්රචාාරක ශක ට්ඨාසයට
බඳවා වවී ිවලධාිකන්ශේ නම්,  තනතුු ,  අධයාපන හා බඳවා
වන්නා ලෙ පෙනම ශවන් ශවන් ව ශයන් ුුදණුම 02 ශලස
අුදණා ුත. ුුදණුම 02 නභාග * කරමි.
වු  කථානායකතුමිව,  වම්මාන ජනතා අයිතියට පවී කිමම
පිළිබඳව ජනතාව ෙුුවවවී කිමමට අෝ ශපෝස්ටර්,  එම අවස්ථා
සඳහා අෝව සකස් ක් ආරාධනා පත්ර,  එම අවස්ථා සඳහා සමු 
කලාප,  එම අවස්ථා සඳහා ශිලා ලලක/විනයාස පුවු /ිවවාස අංක
තහු ,  පුවවී පවී ෙුන්මටම් වුිව වුඩා සටහන් පසුගිය රජය සමශය
ජාතික ිවවාස සංවර්ධන අධිකාිකශය ්රචාාරක කටයුතු ශවුවශවන්
ඉදිකපවී කරන ලෙ වුඩා සටහන් ශව.
වු  කථානායකතුමිව,  ශමයින් වම්මාන ජනතා අයිතියට පවී
කිමශම් උවීසවවලට අෝ ශපෝස්ටර්,  සකස් ක් ආරාධනා පත්ර, 
සකස් ක් සමු  කලාප සඳහා පමණක් ු පිය්  මිලියන අසූ
පහකට ආසන්න ්රමාණයක් වියෙම් කර ුති අතර,  එම අවස්ථා
සඳහා ශිලා ලලක,  විනයාස පුවු ,  ිවවාස අංක තහු  සුකසීම
සඳහා ෙ ආසන්න ව ශයන් ු පිය්  මිලියන හතළිස් ශෙකක් හා
පුවවී පවී ෙුන්මටම් සඳහා ආසන්න ව ශයන් ු පිය්  මිලියන
තුන්සිය හතළිස් පහක ුදෙලක් වියෙම් ශක ට ුත. ඉහත වියෙම්
පිළිබඳ විවණනයක් ෙ ශම් වන විට අප අමාතයාං ය විසින් සිු  කර
ශවන යුව ලබනවා.
වු  කථානායකතුමිව,  ශමම ්රචාාරක අං ය මිනන් දයවී ක්
වුඩා සටහන් තුළින් ිව ්චිත ්රතිලාභයක් ලුබී ශන මුති අතර, 
ජාතික ිවවාස සංවර්ධන අධිකාිකශය හිටපු අමාතයතුමාශේ
වුඩා සටහන් සම්බන්ධශයන් ජනතාව ෙුුවවවී මට ුති බවට
උපක් පනය ක් හුක.

ගරු නේපත් අුරතකෝයල මාතහ ා
(மாண்புமிகு சம்பத் அதுரகாரல)

(The Hon. Sampath Athukorala)

වු  කථානායකතුමිව, වු  අග්රාමාතයතුමාශවන් පමණක්
ශන ශවයි, ශම් විෂයය භාරව මීට ශපර සිටි අමාතයවු න්ශවුවවී
ශම් වු  සභාශවදී ශම් ්ර ්න අහන්න ලුශබනවා නම් ශල කු
ශෙයක්. ශම් විෂයය භාරව සිටි ුමතිවු න්ට ශම් ්ර ්නවලට
උවීතර ශෙන්න බුහු, වු  කථානායකතුමිව. ශපෞ්ධවලික
්රතිූපපය නංවන්න එතරම් ෙුවුන්ත ුදේ  කන්ෙරාවක් වියෙම්
කරපු අය තමයි, ශම් වු  සභාශව ්ර ්න අහන්ශන්. වු 
කථානායකතුමිව, ශම් විෂයය භාරව සිටි ුමතිවු න්ශවන් ශම්
සම්බන්ධව ශම් වු  සභාශවදී ්ර ්න කරන්න අපට අවස්ථාවක්
ශෙන්න.

ගරු කථානායකුරමාතා

(மாண்புமிகு சபாநாெகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

මී්ඟට,  වු  වසන්ත යාපාබණ්ඩා ාර මන්ත්රීතුමා.

ගරු වන්  යාපාබණ්ඩාය මාතහ ා

(மாண்புமிகு வசந்த ொப்பாபண்டார)

(The Hon. Wasantha Yapabandara)

වු  කථානායකතුමිව,  මා වු  අග්රාමාතයතුමාශවන් අසන
්ර ්නය ශමශසේයි.
(අ)

i.

2015 සිට 2019 ෙක්වා කාලය තු් ශප ලිස් ූහලය
අපරාධ විමර් න ශක ට්ඨාසයට පුමිිවලි ඉදිකපවී
කිමම සඳහා අග්රාමාතය කාර්යාලය යටශවී "ූෂෂණ
විශරෝධි කමිප්ව" නමින් ශහෝ ඒ හා සමාන ශවනවී
නමකින් කමිප්වක් ස්ථාපනය කර තිුදශණ්ෙ?

ii.

එම කමිප්ව පිහිටවුව ලුුදශව කුමන නීතිමය
්රතිපාෙන යටශවීෙ?

iii.

එහි සාමාජිකයන්ශේ නම් හා තනතුු  ශවන්
ශවන් ව ශයන් කවශර්ෙ?

iv.

ඔවුන්ට රජය මිනන් යම් වුප්පක්,  දීමනාවක් ශහෝ
ශවන යම් වර්රසාෙයක් ලබා දී තිුදශණ්ෙ?

v.

ලබා දී තිුදශණ් නම් එශසේ දී තිබූ වුප් ද,  දීමනා හා
වර්රසාෙ එක් එක් කමිප් සාමාජිකයා පිළිබඳව
ශවන් ව ශයන් කවශර්ෙ?

i.

පසුගිය යහ පාලන කාල පිකච්ශ ෙය තු් එී
ශප ලිස් ූහලය අපරාධ විමර් න ශක ට්ඨාසශය
ිවලධාිකන් විමර් න කටයුතු සඳහා විශ්ධ
සංචාාරවලට සහභාගි මට ුවීෙ?

ii.

එශසේ සහභාගි වූ ිවලධාිකන්ශේ නම් හා තනතුු 
ශම නවාෙ?

iii.

ඔවුන් ඒ සඳහා ශයෙමටමට අශ දක්ෂිත වූ අරුදණු
ශවන් ව ශයන් කවශර්ෙ?

iv.

ඔවුන් සංචාාරය කරන ලෙ රටව්  හා එම රටවල
වත ක් දන වකවාුව ශවන් ව ශයන් කවශර්ෙ?

v.

එශසේ විශ්ධ සංචාාරය කරන ලෙ කමිප් සාමාජික
සාමාජිකාවන්ශේ ගුවන් වමන්,  නවාතුන්
පහසුකම් හා ශවනවී පහසුකම් ශවුවශවන් ෙරන
ලෙ වියෙම ශවන් ව ශයන් කවශර්ෙ?

ගරු නේපත් අුරතකෝයල මාතහ ා
(மாண்புமிகு சம்பத் அதுரகாரல)

(The Hon. Sampath Athukorala)

වු  කථානායකතුමිව, පුවවී පවී ෙුන්මටම් සඳහා පමණක්
ු පිය්  මිලියන 34ෙක් වියෙම් කර තිශබනවා. කුු ණමවල,
නුවීනම් යාපනශය හෙපු ිවවාස 10 ශවුවශවන් වා් ල, මාතර
ෙුන්මටම් ුලවුණා වු  කථානායකතුමිව. කුත විධියට වියෙම්
කරපු මහා ජාතික ධනය ශප ු  ශ්ධශප ් පනත යටතට
වුශනනවාෙ කියලා මම ්ර ්නයක් අහන්න කුමතියි වු 
කථානායකතුමිව.

ගරු මාතහි් ද යාජපක්ෂ මාතහ ා

(மாண்புமிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ)
(The Hon. Mahinda Rajapaksa)

(ආ)

සමහරවිට ශමය එශසේ අර්ථ කථනය ක් හුකිය.

ගරු නේපත් අුරතකෝයල මාතහ ා
(மாண்புமிகு சம்பத் அதுரகாரல)

(The Hon. Sampath Athukorala)

වු  අග්රාමාතයතුමිව, එය වරෙක් වන්ශන් නම්, එය සිු  කිමමට
උපශෙස් ලබා ු න් අය සහ ිවවාස සංවර්ධන අධිකාිකශය අෝ
ිවලධාිකන් සම්බන්ධශයන් වන්නා ක්රියා මාර්ව ශම නවාෙ කියා
ෙුනවන්න කුමුතියි.

ගරු මාතහි් ද යාජපක්ෂ මාතහ ා

(மாண்புமிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ)
(The Hon. Mahinda Rajapaksa)

ඒ සම්බන්ධශයන් විධිමවී පමක්ෂණයක් පවවීවා අව ය
නීතිමය පියවර වුනීමට කටයුතු කරනවා. [බාධා කිමම්

—————————
* පුන් කාලතේ බා ඇ .

* நூனிகலெத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.

යන්න ශම් වු  සභාවට ෙන්වන්ශන්ෙ?
(ු) ශන එශසේ නම් ඒ මන්ෙ?
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ගරු මාතහි් ද යාජපක්ෂ මාතහ ා

(மாண்புமிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ)
(The Hon. Mahinda Rajapaksa)

වු  කථානායකතුමිව,  "වංචාා හා ූෂෂණ විමර් නය සඳහා
ඒකකයක් ස්ථාපිත කිමම" යුවශවන් එවකට සිටි අග්රාමාතය,  වු 
රිව්  වික්රමසිංහ මුතිතුමා හා "පසුගිය කාලශය සිු  මට ුති මහා
පිකමාණ ූෂෂණ ශස යා බුලීම" යුවශවන් එවකට සිටි විු ලිබල හා
බල ක්ති අමාතයවරයා වූ වු  පාඨලී චාම්පික රණවක මුතිතුමා
විසින් අමාතය මණ්ඩා ලය ශවත ඉදිකපවී කරන ලෙ අමාතය
මණ්ඩා ල සංශ්ධ වලට අෝව 201ෙ ජනවාික මස 21 දන පුවුති
අමාතය මණ්ඩා ල රැස්මටශම්දී වුව ලුබූ ය රණවලට අුවව "ූෂෂණ
විශරෝධී කමිප්ව" ස්ථාපිත ශක ට ුත.
වු  කථානායකතුමිව,  එහි සාමාජිකයන් වූශය, 
01.

හිටපු අග්රාමාතය,  රිව්  වික්රමසිංහ මහතා (සභාපති)

02.

හිටපු අමාතය,  මංවල සමරමටර මහතා

03.

හිටපු අමාතය,  පාඨලී චාම්පික රණවක මහතා

04.

හිටපු අමාතය,  (ආචාාර්ය) විජයොස රාජපක්ෂ මහතා

05.

හිටපු අමාතය,  රවු්් හීම් මහතා

06.

්රජාතන්ත්රවාදී ජාතික
ශ් න්ශසේකා මහතා

07.

ශෙම් ජාතික සන්ධානශය
සම්පන්ෙන් මහතා

08.

පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රී,  එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා

09.

ජනතා විුදක්ති ශපරුදශණ් නායක,  අුවර දසානායක
මහතා

10.

නීතිඥ ශේ.සී. වුලිඅුදණ මහතා

11.

ආචාාර්ය ජයම්පති වික්රමරවීන මහතා

12.

මලික් සමරවික්රම මහතා සහ
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කමිප් ශ් කම්වරශයක්

සන්ධානශය
-TNA-

නායක, 

සරවී

නායක ආර්.

2015 ජනවාික 21 දනුති අමාතය මණ්ඩා ල ය රණය මිනන්
ස්ථාපිත කරන ලෙ එම ූෂෂණ විශරෝධී කමිප්ශව සාමාජිකයන්
සඳහා අග්රාමාතය කාර්යාලය විසින් වුප්පක් ශහෝ දීමනාවක් අෝ
කාලය තු් ශවවා ශන මුත.
වු  කථානායකතුමිව,  එශමන්ම 201ෙ ජනවාික 21 වන
දනුති අමාතය මණ්ඩා ලශය ය රණය අුවව ඉදික කටයුතු කිමම
සඳහා එවකට සිටි අග්රාමාතය රිව්  වික්රමසිංහ මහතා විසින්
ඉදිකපවී කරන ලෙ 201ෙ ශපබරවාික 06 වන දනුති "ූෂෂණ
වු්ුක්මටශම් කමිප්ව සඳහා ශ් කම් කාර්යාලයක් ස්ථාපිත කිමම
හා සුු සු කාර්ය මණ්ඩා ලයක් බඳවා වුනීම" යන මුශයන් වූ
අමාතය මණ්ඩා ල සංශ්ධ යට අුවව 201ෙ ශපබරවාික 11 දනුති
අමාතය මණ්ඩා ල ය රණය පිකද එම කමිප් ශ් කම් කාර්යාලය
ස්ථාපිත කිමමටවී,  අව ය කාර්ය මණ්ඩා ලය බඳවා වුනීමටවී
අුවමුතිය ලබා දී ුත.
වු  කථානායකතුමිව,  ඒ අුවව ිවලධාිකන් 44ශෙශනකුශවන්
යුවී කාර්ය මණ්ඩා ලයක් ුති කර ඔවුන් සඳහා අග්රාමාතය
කාර්යාලශයන් වුප් ද හා දීමනා ෙ ශවවා ුත. උොහරණ ව ශයන්
එහි අධයක්ෂ,  ආනන්ෙ විශේපාල මහතාට ු පිය්  ශෙ ශ් ස්ලක්ෂ
අසූපන්ෙහස් එකසිය හුටහතයි ත තිස්තුනක් (ු .1, 28ෙ, 167.33)
වසර තුන සඳහා ෙ,  උපශ්ධ ක ඒ.පී.ඒ. ගුණශසේකර මහතාට
ු පිය්  අනූතුන්ෙහස් හවීසියපනහක් (ු .93, 7ෙ0.00) මාස ශෙකක්
සඳහා ෙ,  උපශ්ධ ක ටී.ශක්. වර්ණසූිකය මහතාට ු පිය්  හයලක්ෂ
හුටෙහසක් (ු .660, 000.00) 201ෙ වර්ෂය සඳහා ෙ,  උපශ්ධ ක
එම්.ඒ. සතාර් මහතාට ු පිය්  ශෙලක්ෂ හතළිස්තුන්ෙහස් හවීසිය
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පනහක් (ු .243, 7ෙ0.00) මාස හතරක් සඳහා ෙ,  උපශ්ධ ක එස්.
මුෙවුව මහතාට ු පිය්  විසිලක්ෂ හුටඅටෙහස් එකසිය විසිපහක්
(ු .2, 068, 12ෙ.00) වසර තුන සඳහා ෙ,  උපශ්ධ ක එම්.බී.එච්.එම්.
ෙයාරවීන මහතාට ු පිය්  ෙහනවලක්ෂ හුවීතමෙහසක්
(ු .1, 970, 000.00) වසර තුන සඳහා ෙ,  උපශ්ධ ක තුසිවී ුදෙලිශේ
මහතාට ු පිය්  හයලක්ෂ විසිහයෙහස් අසූවක් (ු .626, 080.00)
වසර තුන සඳහා ෙ ව ශයන් ශවවා ුත. වු  කථානායකතුමිව, 
201ෙ ශපබරවාික මස සිට 2017 ජුිව මස ෙක්වා කාර්ය මණ්ඩා ලශය
වුප් ද,  දීමනා හා අශනකුවී වියෙම් සඳහා ු පිය්  මිලියන
තිස්තුනයි ෙ ම හතයි එකක පමණ ුදෙලක් (ු .33, 714, 807.ෙ9)
අග්රාමාතය කාර්යාලය විසින් ශවවා ුත.
"ූෂෂණ විශරෝධී කමිප්ව" හා "ූෂෂණ වු්ුක්මටශම් කමිප්ව"
ස්ථාපිත කිමමට අෝ අමාතය මණ්ඩා ල සංශ්ධ හා ය රණවල
පිටපවී ශමම පිළිතුශර් පිප් අංක 01 සිට 24 ෙක්වා ශක ටශසේෙ, 
ූෂෂණ මර්ෙන කමිප් ශ් කම් කාර්යාලශය 201ෙ ශපබරවාික මස සිට
2017 ජුිව මාසය ෙක්වා ෙරන ලෙ වියෙම් වාර්තාව,  එක් එක්
ිවලධාිකන්ට ශවවා ුති වුප් ද හා දීමනා පිළිබඳ සාරාං ය හා එක්
එක් මාණ්ඩා ලික ිවලධාිකන් ශවත අෝ කාල සීමාව තු් ශවවුව
ලුබූ වුප් ද,  ශවතන හා දීමනා පිළිබඳ විස්තර ශමම පිළිතුශර් පිප්
අංක 2ෙ සිට ෙ8 ෙක්වා ශක ටශසේ සඳහන්ව ුත.
ූහලය අපරාධ විමර් න ශක ට්ඨාසශය - FCID - ිවලධාිකන්
201ෙ වර්ෂශය සිට 2019 වර්ෂය ෙක්වා විමර් න කටයුතු සඳහා
විශ්ධ සංචාාරවලට සහභාගි මට ුත. ූහලය අපරාධ විමර් න
ශක ට්ඨාසශය ිවලධාිකන් 20ශෙශනකු පමණ විකන් වර විශෙස්
සංචාාර 19කට සහභාගි මට ුති අතර,  ඔවුන් සඳහා එම සංචාාරවලට
අෝ ගුවන් වමන් වාස්තු හා විශෙස් වමන් වියෙම් දීමනා ශලස
ු පිය්  ලක්ෂ එකසිය හතළිස්එකක පමණ ුදෙලක් වියෙම් මට ුත.
එශසේ විශ්ධ සංචාාරවලට සහභාගි වූ ිවලධාිකන්ශේ නම් හා
තනතුු  ශවන් ශවන් ව ශයන්ෙ,  ඔවුන් ඒ සඳහා ශයෙමටමට
අශ දක්ෂිත වූ අරුදණුෙ,  සංචාාරය කරන ලෙ රටව්  හා එම
රටව් වල වත ක් දන වකවාුවෙ,  එශසේ සංචාාරය කරන ලෙ කමිප්
සාමාජික සාමාජිකාවන්ශේ ගුවන් වමන්,  නවාතුන් පහසුකම් හා
ශවනවී පහසුකම් ශවුවශවන් ෙරන ලෙ වියෙම් පිළිබඳ
සවිස්තරාවීමක විස්තර ශම් පිළිතුශර් පිප් අංක ෙ9 සිට 61 ෙක්වා
ශක ටශසේ සඳහන්ව ුත.
මා විසින් ඉදිකපවී කරන ලෙ ශමම සියලු ශ් ඛ්න හා
ලියකියවිලි මා ශම් අවස්ථාශව නභාග * කරනවා.

ගරු වන්  යාපාබණ්ඩාය මාතහ ා

(மாண்புமிகு வசந்த ொப்பாபண்டார)

(The Hon. Wasantha Yapabandara)

වු  කථානායකතුමිව,  මට අතුු  ්ර ්න ශෙකක් අහන්න
තිශබනවා. වු  අග්රාමාතයතුමා ්රකා ක්ා,  ූෂෂණ විශරෝධී
කමිප්ව යටශවී පිහිප්වා ුති ශ් කම් කාර්යාලශය
උපශ්ධ කශයකු ව ශයන් ශසේවය ශක ට ුදේ  ලබාශවන ුති
තුසිවී ුදෙලිශේ පිළිබඳව. ෙුනට නීතිපති ශෙපාර්තශම්න්තුශව
ිවශයෝජය ශස ලිසිටර් ජනරා් වරශයකු ව ශයන් ශසේවය කරන
තුසිවී ුදෙලිශේ යන අය පිළිබඳවෙ ඔබතුමා සඳහන් කරන්න
ශයු ශණ් කියලා මා ඔබතුමාශවන් ෙුනවන්න කුමතියි,  වු 
අග්රාමාතයතුමිව.

ගරු මාතහි් ද යාජපක්ෂ මාතහ ා

(மாண்புமிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ)
(The Hon. Mahinda Rajapaksa)

මා ෙන්නා තරමට ඔව.

—————————
* පුන් කාලතේ බා ඇ .

* நூனிகலெத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.
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ගරු වන්  යාපාබණ්ඩාය මාතහ ා

ගරු කථානායකුරමාතා

(The Hon. Wasantha Yapabandara)

(The Hon. Speaker)

(மாண்புமிகு வசந்த ொப்பாபண்டார)

වු  කථානායකතුමිව,  හිටපු අග්රාමාතය රිව්  වික්රමසිංහ
මහතා සහ හිටපු අමාතය පාඨලී චාම්පික රණවක මහතා විසින්
අමාතය මණ්ඩා ලයට ඉදිකපවී කරන ලෙ පත්රිකා මිනන් පසුගිය යහ
පාලන රජය යටශවී විු ්ධධවාදීන් ෙඩා යම් කිමමට ස්ථාපනය කරන
ලෙ ූෂෂණ විශරෝධි කමිප්ව යටශවී පිහිප්වන ලෙ ශම් ශ් කම්
කාර්යාලශය උපශ්ධ කයකු ව ශයන් ශසේවය ශක ට ුදේ  ලබා
ශවන ුති නීතිපති ශෙපාර්තශම්න්තුශව ිවශයෝජය ශස ලිසිටර්
ජනරා්  ව ශයන් ශසේවය කරන තුසිවී ුදෙලිශේ මහතාශේ ක්රියා
කලාපය පිළිබඳව අපට සොචාාරාවීමක ්ර ්නයක් තිශබන බව මම
කියන්න ඕනම. ුවීත ව ශයන්ම නීති ආයතනයක කටයුතු කරන
ශකශනකු තවවී නීති ආයතනයක කටයුතු කරමින් ශෙපුවීතකින්
ුදේ  වරන තවීවීවයක් නීතිඥයකු විධියට මට ශම් කාරණශයන්
ිවූපපණය වනවා.
ූෂෂණ විශරෝධි ශ් කම් කාර්යාලශයදී ඔු නු  ශතෝරනවා; නු 
පවරන්න විවීතිකු වන් ශයෝජනා කරනවා; නු  ොන්න උපශෙස්
ශෙනවා. ඒ දීපු උපශෙස් මත නීතිපති ශෙපාර්තශම්න්තුශව
නීතිපතිතුමාශේ අභිශචාෝෙකයා -පුමිිවලිකාරයා- විධියට අිවක්
පුවීශතන් අධිකරණශය ශපනී ඉන්නවා.
වු  බුසි්  රාජපක්ෂ මුතිතුමාට එශරහි නු ව,  ු මින්ෙ සි් වා
මුතිතුමාට එශරහි නු ව,  මහින්ොනන්ෙ අලුවීවමශේ මහතාට
එශරහි නු ව,  විම්  මටරවං මහතාට එශරහි නු ව,  නාම් 
රාජපක්ෂ මහතාට එශරහි නු ව,  ශයෝෂිත රාජපක්ෂ මහතාට
එශරහි නු ව,  ්රසන්න රණතුංව මහතාට එශරහි නු ව,  හිටපු
ජනාධිපති ශ් කම් ලලිවී මටරතුංව මහතාට එශරහි නු ව,  හිටපු
ජනාධිපති අතිශර්ක ශ් කම් වාමිණී ශසනරවී මහතාට එශරහි
නු ව,  අනූෂ පු් පිට මහතාට එශරහි නු ව,  පියොස කුඩා ාබාලශේ
මහතා ුතුු 
අයට එශරහිව පුවූප නු වල පුමිිව් ල
ශවුවශවන් අභිශචාෝෙක -පුමිිවලිකු වාශේ ිවලධාිකයා- ව ශයන්
ශම් තුසිවී ුදෙලිශේ මුතිතුමා ශපනී ඉඳලා තිශබනවා.
වු  කථානායකතුමිව,  ශම්ක හිකයට "නු වී හාුදු ු වන්ශේ බු වී හාුදු ු වන්ශේ" කියනවා වාශේ වුඩා ක්. නු  ොන්න ඕනම
අය ශතෝරන්න උපශෙස් දීපු ශකනාම ඒ නු වල පුමිිව් ල
ශවුවශවන් ඉදිකපවී වනවා. ඒ උපශෙස් ශෙනවාට ශවනම ස් ලි
වන්නවා. ඒ වාශේම නීතිපති ශෙපාර්තශම්න්තුශව නු වලට ශපනී
ඉන්න ශවනම ස් ලි වන්නවා.
පසුගිය කාලශය ලුම්ශබෝ ගිිව වුන කථා වුණා; ු බායි ුදේ 
වුන කථා වුණා; රවීතරන් අ ්වයන් වුන කථා වුණා.
අග්රාමාතය ශ් කම් කාර්යාලශය ඉඳශවන ූෂෂණ විශරෝධී
කමිප්වට එතුමා උපශෙස් ශෙනවා. අිවක් පුවීශතන්
නීතිපතිවරයාශේ අභිශචාෝෙක ව ශයන් එතුමා නු  කථා කරනවා.
ශම්ක සොචාාරාවීමකෙ කියලා මම අහන්න කුමතියි.

ගරු යවුෆ් හකීේ මාතහ ා

(மாண்புமிகு றவுப் ஹகீம்)

(மாண்புமிகு சபாநாெகர் அவர்கள்)

He has finished. - [Interruption.] He has finished. [Interruption.]
ගරු මාතහි් ද යාජපක්ෂ මාතහ ා

( மாண்புமிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Mahinda Rajapaksa)

That is not a point of Order. Let me answer the
Question.
ගරු මාතහි් දාන් ද
අමාතා යුරමාතා)
(மாண்புமிகு
அகமச்சர்)

மஹிந்தானந்த

அலுத்கமரக

[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

නු  වුශටනවා National Water Supply and Drainage Board
එශකන්. US Dollars මිලියන 12ක commission අරශවන
තිශබනවා.

ගරු මාතහි් ද යාජපක්ෂ මාතහ ා

(மாண்புமிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ)
(The Hon. Mahinda Rajapaksa)

ශම් කු ණු අධිකරණ අමාතයවරයාට හා නීතිපතිවරයාට
ශය ුද කරනවා.

ගරු වන්  යාපාබණ්ඩාය මාතහ ා

(மாண்புமிகு வசந்த ொப்பாபண்டார)

(The Hon. Wasantha Yapabandara)

ුවීතව ශයන්ම, අධික ුදෙලක් සාපරාධී සාවෙය භාවිතාවක්
ශවලා තිශබනවා කියලා මම කියනවා. ඒ සම්බන්ධශයන් ඔබතුමා
නීතියට, සොචාාරයට එකඟව ඉදිකශයදී කටයුතු කරාවි කියලා අපි
ුශෙක්ම බලාශප ශර වීතු ශවනවා.

ගරු මාතහි් ද යාජපක්ෂ මාතහ ා

(மாண்புமிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ)
(The Hon. Mahinda Rajapaksa)

ඒ පිළිබඳව අධිකරණ අමාතයාං යට හා නීතිපතිවරයාට ශය ුද
කරන්න බලාශප ශර වීතු ශවනවා.

ගරු ුරෂාය ඉඳුනිල් අමාතයතනේන මාතහ ා

(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரரசன)

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)

නැඟී සිටිතේය.

ගරු කථානායකුරමාතා

(The Hon. Speaker)

(The Hon. Speaker)

(மாண்புமிகு சபாநாெகர் அவர்கள்)

මති ්ර ්නය ශම කක්ෙ,  වු  රවු්් හීම් මන්ත්රීතුමා?

ඔව,  තුෂාර ඉඳුිව්  මන්ත්රීතුමා.

ගරු යවුෆ් හකීේ මාතහ ා

ගරු ුරෂාය ඉඳුනිල් අමාතයතනේන මාතහ ා

(The Hon. Rauff Hakeem)

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)

Sir, this is supposed to be a Question, but the Hon.
Member is making a speech.

கமத்ததாைில்

[මූලානනතේ අණ පරිදි ඉවත් කයන ලදී.]

ගරු කථානායකුරමාතා

(மாண்புமிகு றவுப் ஹகீம்)

-

(කෘෂිකර්මාත

ශම් ශව ් ලන් තමයි නු  ෙුම්ශම් ඒ කාලශය. ඔබතුමාවී
හිටියා නු  ොන ශක ම්පුිවශය. ඔබතුමාට

எழுந்தார்.
rose.

(மாண்புமிகு சபாநாெகர் அவர்கள்)

මාතහ ා

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage - Minister of
Agriculture)

Sir, I rise to a point of Order.

(The Hon. Rauff Hakeem)

අලුත්ගමාතතේ

(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரரசன)

වු  කථානායකතුමිව,  අග්රාමාතයතුමාවී ශම් වු  සභාශව
සිටින ිවසා ජාතික වුෙවවීකමකින් යුක්ත ්ර ්නයක් මම
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පාර්ලිශම්න්තුව

[වු  තුෂාර ඉඳුිව්  අමරශසේන මහතා
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ගරු ත්රේේනාත් . . තදොලවත් මාතහ ා

(மாண்புமிகு பிரரம்நாத் சி. ததாலவத்த)

අහන්ශන්. ශක විඩ් වසංවතය හා සම්බන්ධ කාරණයක් මම
අහන්ශන්. ශම් ශවලාශව ශක විඩ් වසංවතය නුවතවී ශීඝ්ර
ව ශයන් හිස ඔසවලා ශෙවුිව රැ් ල ආරම්භ ශවලා තිශබනවා.
MRI ආයතනශය අධයක්ෂ වවෙය ජයු වන් බණ්ඩා ාර මහවීමයා
ඉවවී කිමම සම්බන්ධශයන් ුදු වීශතට්ප්ශව ආනන්ෙ නායක
ස්වාමීන් වහන්ශසේ ජනාධිපතිතුමාට පුමිිව් ලක් කර තිශබන බව
"මවම්ම" සහ "දනමිණ" පත්රවල වාර්තා කර තිුදණා. ඒ එක්කම
PCR පමක්ෂණ කරන ්රමාණය ශීඝ්රශයන් පහ් වුටිලා තිශබනවා
කියලා අපි ෙුක්කා. නුවත ශක විඩ් වසංවතය ෙු ණු ශලස උ්ධවත
ශවලා තිශබන අවස්ථාවක PCR පමක්ෂණ කි නම් ක් යුතුයි.
වු  අවමුතිතුමා කුමුති නම් මට ඒ සම්බන්ධශයන් උවීතරයක්
ශෙන්න. අපි ශනශමයි ශම් කියන්ශන්. ඔබතුමන්ලාටම උෙව කරපු
ුදු වීශතට්ප්ශව ආනන්ෙ නායක ස්වාමීන් වහන්ශසේ තමයි ශම්
කියන්ශන්. ශම් වාශේ ිවලධාිකශයක් අයින් කශ්ේ ශම න
ආකාරශයන්ෙ? ශම් ශක විඩ් වසංවතයට අපි ශක ශහ මෙ ුදුණ
ශෙන්ශන් කියන ්ර ්නය මම ඔබතුමාශවන් අහනවා.

ගරු මාතහි් ද යාජපක්ෂ මාතහ ා

(மாண்புமிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ)
(The Hon. Mahinda Rajapaksa)

මම හිතන හුටියට,  ඒ සම්බන්ධශයන් විෂය
ුමතිවිකයශවන් ුුවා නම් ශහ ඳයි. [බාධා කිමමක්

ගරු (වවදය) සුදර්ශනී ්රනා් දුපුල්තල්
(බ් ධනාගාය
්රතිනංන්කයණ
හා
පුනරුත්ථාපන යාජය අමාතා යුරමිය)

භාර

මාතහත්මිය
සියකරුව් 

(மாண்புமிகு (கவத்திெ கலாநிதி) (திருமதி) சுதர்ஷனி
பர்னாந்துபுள்ரள - சிகறச்சாகலகள் மறுசீரகமப்பு மற்றும்
சிகறக்ககதிகள் புனர்வாழ்வளிப்பு இராஜாங்க அகமச்சர்)

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

වු  කථානායකතුමිව,  MRI
ආයතනශය වුඩා  බලන
අධයක්ෂතුශමක් තමයි ඉඳලා තිශබන්ශන්. PSC එශකන් පවීමටම
ලුුදණු අධයක්ෂතුමා විශ්ධ පුුණුව අවසන් ශවලා ුවිවී නුවත
අධයක්ෂ තනතුශර් වුඩා  භාර ශවන තිශබනවා. ඒ වනතුු 
වුඩා බලන අධයක්ෂවරයකු තමයි හිටිශය. PSC එශකන් appoint
කරපු අධයක්ෂතුමා විශ්ධ පුුණුව අවසන් ශවලා ුවිවී නුවත
අධයක්ෂ තනතුශර් වුඩා  භාර ශවන තිශබනවා.

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)

වු  කථානායකතුමිව,  මීට විනාි  20කට කලින් එතුමා ශම්
වු  සභාවට පුමිිවයා. PCR test එකක් ක්ා නම්,  ුශෙකලාව
ඉන්න එතුමාට සොචාාරාවීමක අයිතියක් තිශබනවා. ශම්
සියලුශෙනාටවී,  ඔබතුමාටවී රැශකන්නයි ශම් කියන්ශන්.

ගරු කථානායකුරමාතා

(மாண்புமிகு சபாநாெகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

වු  ශහේෂා විතානශේ මන්ත්රීතුමා ඔබතුමාශේ ්ර ්නය අහන්න.

ගරු අතශෝක් අතේසිංහ මාතහ ා

(மாண்புமிகு அரசாக் அரபசிங்க)

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

Sir, I rise to a point of Order.

වු  කථානායකතුමිව,  ශම් නවවුිව පාර්ලිශම්න්තුශව නවක
මන්ත්රීවු න් 80කට වුි  ්රමාණයක් ඉන්නවා. වු 
අග්රාමාතයතුමාශවන් ්ර ්න ුසීම පිළිබඳව එතුමන්ලා ෙුුවවවී
කරන්න යම්කිසි ක්රමශවෙයක් හුු ශව වී ශහ ඳයි කියා මා
හිතනවා. ඔබතුමාම කියනවා "සි් ලර ්ර ්න" අහනවා කියලා. ඒ
ිවසා,  ශම් සම්බන්ධශයන් නවක මන්ත්රීවු න්ට යම්කිසි
ක්රමශවෙයක් හෙලා ශෙන්න. එශහම නුති නම් යම්කිසි වුඩා ුදු වක්
පවවීවා ශම් සම්බන්ධශයන් ෙුුවවවී කශ් වී ශහ ඳයි කියා මා
ශයෝජනා කරනවා.

ගරු කථානායකුරමාතා

(மாண்புமிகு சபாநாெகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශබ ශහ ම ස්තුතියි.

ගරු තහේෂා වි ානතේ මාතහ ා

(மாண்புமிகு ரஹசா விதானரக)

(The Hon. Hesha Withanage)

වු  කථානායකතුමිව,  අෙ නයාය පත්රශය අපි අහන ්ර ්න
ටික පමණයි සඳහන් ශවලා තිශබන්ශන්. මීට ශපරවී වු 
අග්රාමාතයවරයාශවන් ්ර ්න අහනවා අපි ෙුක්කා. ඒ අසන ්ර ්න
ටික නයාය පත්රශය තිුදණා. නුදවී,  අෙ නයාය පත්රශය ඒ ්ර ්න ටික
නුහු. ශම කක්ෙ ෙන්ශන් නුහු ශවනස.

ගරු කථානායකුරමාතා

(மாண்புமிகு சபாநாெகர் அவர்கள்)

ගරු ත්රේේනාත් . . තදොලවත් මාතහ ා

(மாண்புமிகு பிரரம்நாத் சி. ததாலவத்த)

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)

වු  කථානායකතුමිව,  මීට සුු  ශවලාවකට ඉස්ශස් ලා වු 
හිකන් ්රනාන්ු  මුතිතුමා PCR පමක්ෂණයකට නතු වුණා කියලා
එතුමාශේ ට්විටර් ගිණුශම් සඳහන් කර තිශබනවා අපි ෙුක්කා.
ශකනකුට යම් ආකාරයක සුකයක් තිශබනවා නම්,  ඒ ශරෝව
ලක්ෂණ තිශබනවා නම් PCR පමක්ෂණයකට නතු ශවනවා කියලා
අපි ෙන්නවා. [බාධා කිමමක් පාස්කු ්රහාරය ශවලාශව ප් ලි
යන්න එපා කියලා තාවීතා කිවවා වාශේෙ ෙන්ශන් නුහුශන්. අපි
ඔක්ශක මශන් අමාු ශව වුශටන්ශන්. වු  කථානායකතුමිව,  ශම්
වු  සභාශව,  -

ගරු කථානායකුරමාතා

(மாண்புமிகு சபாநாெகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

මති ්ර ්නය අවසන් කරන්න.

(The Hon. Speaker)

කවෙවී ඒවා නයාය පත්රශය ොලා නුහු.

ගරු තශහා්  තනේමාතසිංහ මාතහ ා (නමාතෘේධි,  ගෘහ ආර්ථික, 
ක්ෂුද්ර මූලය,  න්වයං රැකියා හා වයාපාය නංවර්ධන යාජය
අමාතා යුරමාතා)

(மாண்புமிகு தசஹான் ரசமசிங்க - சமுர்த்தி, உள்ளக
தபாருளாதார, நுண்நிதிெ, சுெததாைில், ததாைில் அபிவிருத்தி
இராஜாங்க அகமச்சர்)

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

කවොවවී තිුදශණ් නුහු. [බාධා කිමම්

ගරු බුේධික පතියණ මාතහ ා

(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

වු  කථානායකතුමිව,  වු  අවමුතිතුමාශවන් අහන ්ර ්න
නයාය පත්රයට ෙුම්ශම් නුහු කිසිම ෙවසක. වු  අවමුතිතුමාශවන්
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අහන ්ර ්න හතර,  ශෙපුවීශවීම Whips' Officesවල notice board
එශක් ෙමනවා. ඒක වුණා නම් හික. එතශක ට වු  මන්ත්රීතුමන්ලාට
එය ලබා වන්න පුු වන්. ඒක තමයි ශවන්න ඕනම.

(ii)

ஆதமனில், அதற்கான நிதி ஒதுக்கீடு எவ்வள
தவன்பகதயும்;

(iii)

"ரசவா பிெச" அலுவலகதமான்கற நிர்மா
ைிக்கும் தபாருட்டு மதிப்பீடு தசய்ெப்பட்டுள்ள
ததாகக எவ்வளதவன்பகதயும்;

(iv)

இந்நிகழ்ச்சித்திட்டத்திகன
நிகறவுதசய்வதற்
தகன திட்டமிடப்பட்டுள்ள திகதி ொததன்
பகதயும்;

ගරු කථානායකුරමාතා

(மாண்புமிகு சபாநாெகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

හික,  ශබ ශහ ම ස්තුතියි.

ගරු තහේෂා වි ානතේ මාතහ ා

அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா?

(மாண்புமிகு ரஹசா விதானரக)

(The Hon. Hesha Withanage)

හිශවී තිශබන ්ර ්නවී වු  අවමුතිතුමාශවන් අහනවා ශන්, 
වු  කථානායකතුමිව.

ගරු කථානායකුරමාතා

(மாண்புமிகு சபாநாெகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඒක තමයි ආපු වුටලුව. ජාතික වුෙවවීකමකින් යුතු ්ර ්න
විතරක් වු  අවමුතිතුමාශවන් අහන්න කියලා මම මතක් කශ්ේවී
ඒකයි.

(ஆ) இன்ரறல், ஏன்?

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

්රශ්නවල වාිකක ිළිතුරරු

வினாக்களுக்கு வாய்மூல விகடகள்

Will he inform this House (i)

whether steps have been taken to construct
a “Seva Piyasa” office in each Grama
Niladhari Division in the Island;

(ii)

if so, the amount of money allocated for
that;

(iii)

the estimated amount of money to construct
one “Seva Piyasa” office; and

(iv)

the date on which this programme is
scheduled to be completed?

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

"තනේවා ිළයන" වැඩන හන: වින් ය

"ரசவா பிெச" நிகழ்ச்சித்திட்டம்: விபரம்
"SEVA PIYASA" PROGRAMME: DETAILS

11/2020
1. ගරු තහේෂා වි ානතේ මාතහ ා

(மாண்புமிகு ரஹசா விதானரக)

(The Hon. Hesha Withanage)

අග්රාමාතය සහ ුදේ  අමාතය,  ුද්ධධ ාසන,  ආවමික හා
සංස්කෘතික කටයුතු අමාතය සහ නාවිකක සංවර්ධන හා ිවවාස
අමාතයතුමාශවන් ුසූ ්ර ්නය - (1):
(අ)

(i)

දවයිශන් සමම ග්රාම ිවලධාික වසමක් සඳහාම
"ශසේවා පියස" කාර්යාලයක් ඉදකිමමට පියවර
ශවන තිශබ්ෙ;

(ii)

එශසේ නම්,  ඒ සඳහා ශවන්කර ුති ුදෙල
ශක පමණෙ;

(iii)

එක් "ශසේවා පියස" කාර්යාලයක් ඉදකිමමට
ුස්තශම්න්තුවත ුදෙල ශක පමණෙ;

(iv)

ශමම වුඩා සටහන අවසන් කිමමට සුලසුම් කර
ුති දනය කවශර්ෙ;

(b) If not, why?
ගරු චමාතල් යාජපක්ෂ මාතහ ා (වාරිමාතාර්ග අමාතා ය නහ
අභය්  ය ආයක්ෂක,  න්වතේශ
ක යුුර හා ආපදා
කළමාතනාකයණ යාජය අමාතා යුරමාතා)

(மாண்புமிகு சமல் ராஜபக்ஷ - நீர்ப்பாசன அகமச்சரும்
உள்ளகப் பாதுகாப்பு, உள்நாட்டலுவல்கள் மற்றும் அனர்த்த
முகாகமத்துவ இராஜாங்க அகமச்சரும்)

(The Hon. Chamal Rajapaksa - Minister of Irrigation and
State Minister of Internal Security, Home Affairs and
Disaster Management)

වු  කථානායකතුමිව,  අග්රාමාතය සහ ුදේ  අමාතය, 
ුද්ධධ ාසන,  ආවමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාතය සහ
නාවිකක සංවර්ධන හා ිවවාස අමාතයතුමා ශවුවශවන් මා එම
්ර ්නයට පිළිතුර ලබා ශෙනවා.
(අ)

(i)

"ශසේවා පියස" කාර්යාලය "ිවල ශසවණ"
කාර්යාලය නමින් සමම ග්රාම ිවලධාික වසමක්
සඳහාම ඉදකිමමට සුලසුම් කර ුත.

(ii)

2017 වර්ෂශය සිට 2020 වර්ෂය ෙක්වා "ිවල
ශසවණ" කාර්යාලය ඉදකිමමට ලුබී ුති
්රතිපාෙන ්රමාණය ු පිය්  මිලියන 1, 989.0ෙකි.

යන්න එතුමා ශමම සභාවට ෙන්වන්ශන්ෙ?

ඉදික වර්ෂශය (2021) ුස්තශම්න්තුවත ඉදකිමම්
කටයුතු සඳහා අය වුශයන් ඉ් ලුම් කර ුති
්රතිපාෙන ්රමාණය ු පිය්  මිලියන 1, 672කි.

(ආ) ශන එශසේ නම්,  ඒ මන්ෙ?
பிரதம அகமச்சரும் நிதி அகமச்சரும் புத்தசாசன, சமெ
மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அகமச்சரும் நகர அபிவிருத்தி
மற்றும் வீடகமப்பு அகமச்சருமானவகரக் ரகட்ட வினா:
(அ) (i)

நாட்டிலுள்ள ஒவ்தவாரு கிராம அலுவலர்
பிாிவிற்கும் "ரசவா பிெச" அலுவலகதமான்கற
நிர்மாைிப்பதற்கு நடவடிக்கக ரமற்தகாள்ளப்
பட்டுள்ளதா என்பகதயும்;

(iii)

එක් "ිවල ශසවණ" කාර්යාලයක් ඉද කිමම සඳහා
ශමම වයාපෘතිය ආරම්භශයදී ුස්තශම්න්තුවත
ුදෙල වූශය ු පිය්  මිලියන 2කි. අතිවු 
ජනාධිපතිතුමාශේ ජාතික ්රතිපවීති රාුදවට අුවව
වර්තමාන "ිවල ශසවණ" කාර්යාලයක් සඳහා
ිවලධාිකන් ෙ ශෙශනකුශේ ශසේවය ෙක්වා ුති
බුවින් ෙ,  ශව ඩා නුිනලි ශර්ටයන් ශවනස් මටම හා
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පාර්ලිශම්න්තුව

[වු  චාම්  රාජපක්ෂ මහතා

ග්රාමීය හා නාවිකක ව ශයන් ඉදකිමම් සුලසුම්
ශවනස් වන බුවින්ෙ ඊට අුවූපපව කාර්යාල
පහසුකම් සුලසීම උශෙසා ශයෝජිත "ිවල ශසවණ"
ශව ඩා නුින් ල ඉදකිමමට අෝව ශමහි සඳහන්
ු පිය්  මිලියන 2ක් වූ ුස්තශම්න්තුවත ුදෙල
ඉදිකශයදී සංශ ෝධනය මටමට ිවයමිතය.
(iv)

ුදේ  අමාතයාං ය මිනන් ශම් සම්බන්ධශයන්
්රතිපාෙන ශවන් කිමම ශහෝ ශවන් කරුව ලබන
්රමාණය පිළිබඳව ිව චි
් තවම සඳහන් ක්
ශන හුකි බුවින් සහ ්රතිපාෙන ලුබීශම් ්රමාණය
මත සියලු "ිවල ශසවණ" කාර්යාල ඉදකර අවසන්
කිමශම් කාලය ය රණය වන බුවින් වුඩා සටහන
අවසන් කිමශම්දී දනයක් ිව චි
් තව සඳහන් ක්
ශන හුක.

(ආ) අෝ ශන ශව.

ගරු තහේෂා වි ානතේ මාතහ ා

(மாண்புமிகு ரஹசா விதானரக)

(The Hon. Hesha Withanage)

වු  කථානායකතුමිව,  ශමම ්ර ්නයට පිළිතුර ලබා දීම වුන
වු  ුමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා.
මශේ ප්ුද අතුු  ්ර ්නය ශමයයි. ග්රාම ිවලධාිකන් ්රුදඛ්, 
ක්ශෂේත්ර ශසේවශය ශයශෙන ිවලධාිකන්ට තමයි ශම් "ශසේවා පියස"
එශහම නුවීනම් ඔබතුමා කියන විධියට "ිවල ශසවණ"
කාර්යාලය අව ය වන්ශන්. අෙටවී ශම් අව යතාව සපුරන්න බුික
වූ ග්රාම ිවලධාික වසම් ඕනම තරම් ්රමාණයක් ලංකාව පුරාම
තිශබනවා. ශම් ශවන ශක ට ක්ශෂේත්ර ිවලධාිකන් තව ්රමාණයක්
වුි  ශවලා ුති කියලා අපි වි ව
් ාස කරනවා.
වු  කථානායකතුමිව,  අෙ මාධය වාර්තා කර තිුදණා, 
උපාධිධාික රැකියා ලබා දීපු අශ ද තු ණ - තු ිවයන්ට තවම
වවීමක් ලබා ශන දීම තු් ්රාශ්ධශීය ශ් කම් කාර්යාලවල
ශපෝලිශම් වාි  ශවලා ඉන්නවා කියලා. අපි වි ව
් ාස කරනවා ඒ
අයට ශම නවා හික ක්ශෂේත්ර රැකියාවක් ලබා ශෙයි කියලා. ශම්
"ිවල ශසවණ" නුවීනම් "ශසේවා පියස" ඉදකිමම අව ය ශවනවා, 
ග්රාම ිවලධාිකවරයාශේ සිට ඉන්න අශනක් ිවලධාිකන්ට. අෙ ශවන
ශක ට ඒ කාර්යාල එක එක තුන්වලයි තිශබන්ශන්. ග්රාම ිවලධාික
එක තුනක. සමෘ්ධධි සංවර්ධන ිවලධාික ශවනම තුනක. සමහර
තුන්වල විතරයි එකම තුනක කාර්යාල තිශබන්ශන්.
මශේ ප්ුදවුිව අතුු  ්ර ්නශයන් ග්රාම ිවලධාිකන් වුන
අහන්න කුමුතියි. අපි වි ්වාස කරන විධියට ග්රාම ිවලධාිකන්
කියන්ශන්,  ශම් රශට් ඉතිහාසය පුරාවටම ශම න ආණ්ු ව ආවවී
මධයස්ථව වුඩා  කරපු පිිකසක්.

ගරු චමාතල් යාජපක්ෂ මාතහ ා
(மாண்புமிகு சமல் ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Chamal Rajapaksa)
වු  කථානායකතුමිව,  ්ර ්නය ශකටිශයන් අහන්න කිවශව වී
ශහ ඳයි.

ගරු තහේෂා වි ානතේ මාතහ ා

(மாண்புமிகு ரஹசா விதானரக)

(The Hon. Hesha Withanage)

මශේ අතුු  ්ර ්නය අහනවා.
වු  ුමතිතුමිව,  ග්රාම ිවලධාිකන්ශේ ශසේවය අෙ ක දපාු 
කරලා සමෘ්ධධි සංවර්ධන ිවලධාිකන්ට දීලා තිශබනවා. පසුගිය
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කාලශය ශක ශරෝනා වසංවතය අවස්ථාශව දීමනාවක් ලබා
ශෙනශක ටවී ග්රාම ිවලධාිකන් පුවීතකට ෙුම්මා. වු  ුමතිතුමිව, 
ඔබතුමන්ලාශේ රැකියා වුඩා සටහශන්දීවී ග්රාම ිවලධාිකන්ශේ
ිවර්ශ්ධ ය පුවීතකට ෙුම්මා. ග්රාම ිවලධාිකන් ශක න් කරලා ඒ
කටයුතු ශවන වෘවීතිකයන්ට ලබා දීලා තිශබනවාෙ කියලා ෙුන
වන්න කුමුතියි.

ගරු චමාතල් යාජපක්ෂ මාතහ ා
(மாண்புமிகு சமல் ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Chamal Rajapaksa)

ග්රාම ිවලධාිකන් සඳහා ශසේවා වයවස්ථාවක් හෙන්න අුවමත
ශවලා ෙුනට ඒක කරශවන යන බවක ප්ුදශවන්ම කියන්න
ඕනම. ග්රාම ිවලධාික,  ආර්ිකක සංවර්ධන ිවලධාික,  සමෘ්ධධි
සංවර්ධන ිවලධාික,  කෘෂිකර්ම පර්ශයෂණ ිවෂ්පාෙන සහකාර
ිවලධාික,  පවු්  ශසෞඛ්ය ශසේවා ිවලධාික කියන ිවලධාිකන්ශේ
කාර්යාල එකම තුනක ස්ථාපිත කරන්න බලාශප ශර වීතු
ශවනවා. ඊට අමතරව,  වම්වලින් ඉ් ලීමක් තිශබනවා,  වශම්
තිශබන තුපු්  කන්ශතෝු වවී ඒ ස්ථානශය තියන්න කියලා.
ශම කෙ,  ශසේවා ලබා වුනීශම්දී ුද්ධෙරයක් ඉ් ලුවාම ඒක වන්න ඒ
අය යන්න ඕනම තව හුතු දමක් විතර ඈත. ඒ ිවසා ඒ සියලු
ශ්ධව්  එක්ක සියයකට,  එකසිය පණහකට විතර වාි  ශවන්න
පුු වන් රැස්මටම් ාලාවක් එක හුඩා යකට හෙන්න බලාශප ශර වීතු
ශවනවා. ග්රාම ිවලධාික වසම් ොහතරෙහස් විසිශෙශක්ම හෙනවා.
ෙුනටමවී ශෙොහක පමණ හෙලා තිශබනවා.

ගරු තහේෂා වි ානතේ මාතහ ා

(மாண்புமிகு ரஹசா விதானரக)

(The Hon. Hesha Withanage)

ොහතර ොහක්-

ගරු චමාතල් යාජපක්ෂ මාතහ ා
(மாண்புமிகு சமல் ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Chamal Rajapaksa)

ග්රාම ශසේවා වසම් 14, 022ක් තිශබනවා. ඒ හුම වසමකම
හෙනවා. ෙුනට ශෙොහක පමණ හො තිශබනවා.

ගරු තහේෂා වි ානතේ මාතහ ා

(மாண்புமிகு ரஹசா விதானரக)

(The Hon. Hesha Withanage)

මම ඔබතුමාශවන් ුුශව,  ග්රාම ිවලධාික ශසේවාව ක දපාු 
ශවලා තිශබනවාෙ කියන එක වුන ිව ්චිත උවීතරයක්?

ගරු චමාතල් යාජපක්ෂ මාතහ ා
(மாண்புமிகு சமல் ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Chamal Rajapaksa)

ඔබතුමා ුඟක් ශ්ධව්  කථා කරශවන ගියාම අහන්ශන්
ශම කක්ෙ කියලාවවී හිකයට ශවීශරන්ශන් නුහු. ශකටිශයන්
්ර ්නය ුුශව වී ශහ ඳට උවීතර ශෙන්න පුු වන්.

ගරු තහේෂා වි ානතේ මාතහ ා

(மாண்புமிகு ரஹசா விதானரக)

(The Hon. Hesha Withanage)

ශම නවා හික සහතිකයක් දීලා -

ගරු චමාතල් යාජපක්ෂ මාතහ ා
(மாண்புமிகு சமல் ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Chamal Rajapaksa)

කිසිම ක දපාු වක් නුහු. ග්රාම ිවලධාිකන්ට ශසේවා
වයවස්ථාවක් තිුදශණ් නුහුශන්. ඔබතුමන්ලාවී අවුු ු  පහක්
විතර බලශය හිටියා ශන්. නුදවී,  ඒ කටයුතු ශකු ශණ් නුහු. ෙුන්
ඒකවී හුශෙනවා. ඊ්ඟට,  සමෘ්ධධි ිවලධාිකන්ට සහ
කෘපිවසවු න්ටවී ශසේවා වයවස්ථාවක් තිුදශණ් නුහු. ඒවා
හුු වාම,  ඒ අයට තෘ දතිමවීව ශසේවය කරන්න පුු වන්. අශ ද
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බලාශප ශර වීතුව,  රටවුසියන් සියලුශෙනා තෘ දතිමවීව තුබීමයි.
ඒ සඳහා අපි සියලු ශ්ධව්  කරනවා. වු  මන්ත්රීතුමිව,  ඔබතුමාශේ
ශයෝජනාවක් තිශබනවා නම් අපි කුමුතියි,  භාර වන්න.

වුන ශවනම ්ර ්නයක් අහන්න. එශහම නුවීනම්,  ඒ වුන
අමාතයාං යට ලිව තව ෙන්වන්න. එතශක ට මම අමාතයාං
ශ් කම් හරහා ඔබතුමාට පිළිතුරක් එවන්නම්.

ගරු තහේෂා වි ානතේ මාතහ ා

ගරු චමි් ද විතේසිරි මාතහ ා

(The Hon. Hesha Withanage)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)

(மாண்புமிகு ரஹசா விதானரக)

(மாண்புமிகு சமிந்த விரஜசிறி)

එක ශෙයයි මම ඔබතුමාශවන් ඉ් ලන්ශන් වු  ුමතිතුමිව.
ග්රාම ිවලධාිකවු  හම් ලුවට ලක් කරන්න එපා. ඒක රටටම කරන
අවමානයක්. එම ිවසා ග්රාම ිවලධාිකවු න්ට සුු සු තුන ලබා
ශෙන්න කියන ශවෞරවනීය ඉ් ලීම මම කරනවා.

ගරු චමාතල් යාජපක්ෂ මාතහ ා
(மாண்புமிகு சமல் ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Chamal Rajapaksa)

ශහ ඳයි,  වු  මන්ත්රීතුමිව.

ගරු කථානායකුරමාතා

(மாண்புமிகு சபாநாெகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

්ර ්න අංක 2 -60/2020- (1),  වු  චාමින්ෙ විශේසිික මහතා.

ගරු නාමාතල් යාජපක්ෂ මාතහ ා
(மாண்புமிகு நாமல் ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Namal Rajapaksa)

වු  මන්ත්රීතුමිව,  ඔබතුමා අෙ අහලා තිශබන්ශන් ක්රිකට්
වි ්වවිෙයාලයක් ඉදකිමම සඳහා මහුවවර ්රශ්ධ ශය ඉඩා මක්
මිලදී වුනීම සම්බන්ධශයන් ්ර න
් යක්. එම ්ර ්නයට මම සති
ශෙකකින් පිළිතුරක් ලබා ශෙන්නම්.
ශමම ක්රීඩා ා පිටිය
සම්බන්ධශයුවවී ඔබතුමාට ්ර ්නයක් අහන්න පුු වන්. ඔබතුමා
ිවවුරද ක්රමයට ඒ ්ර ්නය අහන්න. එශහම නුවීනම් ඒ ශත රතුු 
අමාතයාං යට ලිව තව ෙන්වා එවන්න. මම ඒකට පිළිතුරක්
ශෙන්නම්.
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளெிடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.

(மாண்புமிகு சமிந்த விரஜசிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)

ගරු හර්ෂණ යාජකරුණා මාතහ ා

වු  කථානායකතුමිව,  මා එම ්ර ්නය අහනවා.

යාජපක්ෂ

වු  ුමතිතුමිව,  මට ශකටි පිළිතුරක් ශහෝ,  - [බාධා කිමමක්

්රශ්නය මාතුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිීමමාත නිතයෝග කයන ලදී.

ගරු චමි් ද විතේසිරි මාතහ ා

ගරු නාමාතල්
අමාතා යුරමාතා)
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මාතහ ා

( රුණ

(மாண்புமிகு ஹர்ஷன ராஜகருைா)

හා

ක්රීඩා

(மாண்புமிகு நாமல் ராஜபக்ஷ - இகளஞர் மற்றும் விகளொட்
டுத்துகற அகமச்சர்)

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

වු  කථානායකතුමිව,  එම ්ර ්නයට පිළිතුු  දීම සඳහා මම
සති ශෙකක් ක්  ඉ් ලා සිටිනවා. [බාධා කිමමක් ශහ ඳයි,  වු 
මන්ත්රීතුමිව. ඔබතුමාශේ ්ර ්නය අහන්නශකෝ.

ගරු චමි් ද විතේසිරි මාතහ ා

(மாண்புமிகு சமிந்த விரஜசிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)

වු  ුමතිතුමිව,  ඔබතුමා වුෙවවී විධියට කිවවා,  ්ර ්නය
අහන්න කියලා. ඔබතුමා මට ශම් ්ර ්නයට වුෙවවී විධියට
උවීතරයක් ශෙන්න. ශ්ධ පාලන අධිකාිකයක් -ිවම්  සිිකපාලෙ
සි් වා ුමතිතුමාවී,  ි ලාන් ශපශර්රා මන්ත්රීතුමාවී- සම්බන්ධ
ශවලා අශ ද ප්ාශවී තිශබන වටබු්ධෙ ක්රීඩා ා පිටිය ශබො ශෙන්න
යනවා. එය ශබො දීශම්දී ජනාධිපති ිවශයෝජිතයකු හුටියට
ආණ්ු කාරවරයාට සාධාරණ පිළිතුරක් තිම්ලා තිශබනවා. එය
ශන තකා,  ශ්ධ පාලන හිතවතුන්ට ශමම ක්රීඩා ා පිටිය ශබො ශෙන්න
ගිශය වී වි ාල ්ර ්නයක් මතු ශවනවා. වු  ුමතිතුමිව,  ශමහි
එක් ඉ් ලුම්කු ශවක් ඔබතුමාටවී ලිපියක් යවා තිශබනවා,  2011
වර්ෂශය ඔබතුමාශේ,  - [බාධා කිමමක්

ගරු කථානායකුරමාතා

(மாண்புமிகு சபாநாெகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

වු  මන්ත්රීතුමිව,  ඔබතුමා අෙ ්ර ්නශයන් අහලා තිශබන්ශන්
ඒ වුන ශන ශවයි.

ගරු නාමාතල් යාජපක්ෂ මාතහ ා
(மாண்புமிகு நாமல் ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Namal Rajapaksa)

වු  කථානායකතුමිව,  ඒ ්ර ්නය එතුමා අෙ අසා තිශබන
කාරණයට අෝ නුහු. වු  මන්ත්රීතුමිව,  ඔබතුමා ඒ කාරණය

(The Hon. Harshana Rajakaruna)

Sir, I rise to a point of Order.

වු  කථානායකතුමිව,  වම්පහ දස්ත්රික්කය ිවශයෝජනය
කරන මහජන ිවශයෝජිතයකු හුටියටයි මා ශම් මති ්ර ්නය මතු
කරන්ශන්. පුතිිකලා තිශබන ශම් ශක ශරෝනා වසංවතය ිවසා
අශ ද ්රශ්ධ ශය ශල කු වුටලුවක් මතු ශවලා තිශබනවා,  වු 
අවමුතිතුමිව. ශසනසුරාො හවස තමයි දවුලපිටිය ්රශ්ධ ශය ඒ
කාන්තාව COVID-19 positive ශවලා තිශබන්ශන්. ෙවස් ශෙකක්
යනශක ට positive patientsලාශේ සංඛ්යාව සියය ඉක්මවා
තිශබනවා. ඊශය වන විට එම සංඛ්යාව 8ෙ3ක් ශවලා තිශබනවා.
්රශ්ධ ශය MOH Office එශක් වවෙයවු  සමඟ මම කථා ක්ා.
ඊශය වම්පහ දස්ත්රික්කශය ශෙ ම්ශ ද,  ර්ශව ඩා  ශප ලිස් වසම්වලට
ුඳිිකනීතිය පනවනව ා කියලා ්රවෘවීතියක් ප් වුණා. නුදවී අපි
එම ශප ලීසිවලට කථා ක්ාම ඒ අය කිවවා,  එශහම ශෙයක් නුහු
කියලා. මාධයවලිුවවී එම ්රවෘවීතිය ්රචාාරය ක්ා. ඊට පසුව අෙ
උශ්ධ හයට විතර නුවත අප ෙුුවවවී ක්ා,  ුඳිිකනීතිය පුශනවවා
කියලා. වම්පහ දස්ත්රික්කශය ම්යවම වාශේ ්රශ්ධ වලට තවම
ුඳිිකනීතිය පනවා නුහු; කුලිවයටවී පනවා නුහු. වු 
කථානායකතුමිව, 
ප්ුද ශරෝගියා හඳුනා වවීශවී පසුගිය
ශසනසුරාො වුණවී,  ශම් වනශක ට ෙහසකට ආසන්න සංඛ්යාවක්
COVID -19 positive ශවලා තිශබනවා. වම්පහ දස්ත්රික්කයට
තවම සම්ර්ර්ණ ව ශයන් ුඳිිකනීතිය පනවා නුති ිවසා ශම්
වනවිටවී මිිවස්සු තමන්ශේ අව යතා ශවුවශවන් එහා ශමහා
යනවා. ඒශකන් ශවන්ශන් ශම් තවීවීවය තවවී භයානක ශවන
එකයි. මට ශවීශරන්ශන් නුහු,  වම්පහ දස්ත්රික්කයටවවී
ුඳිිකනීතිය පනවලා ශම් තවීවීවය පාලනය කරන්න උවීසාහ
ශන වන්ශන් ුයි කියලා. ශම් තවීවීවය වුන අෙ ශප ි 
්මශයකුට වුණවී ශවීශරනවා. අපට ශහ ඳටම ශවීශරනවා ශන්
ශමහි තිශබන භයානකකම ශම කක්ෙ කියලා.

ගරු ත්රේේනාත් . . තදොලවත් මාතහ ා

(மாண்புமிகு பிரரம்நாத் சி. ததாலவத்த)

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)

වු  කථානායකතුමිව, -
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පාර්ලිශම්න්තුව

ගරු කථානායකුරමාතා

ගරු හර්ෂණ යාජකරුණා මාතහ ා

(The Hon. Speaker)

(The Hon. Harshana Rajakaruna)

වු  ශ්රේම්නාවී සී. ශෙ ලවවීත මන්ත්රීතුමිව,  මති ්ර ්නයක්ෙ?

වු  කථානායකතුමිව,  - [බාධා කිමම්

ගරු ත්රේේනාත් . . තදොලවත් මාතහ ා

ගරු එන්.එේ. මාතරික්කාර් මාතහ ා

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)

(The Hon. S.M. Marikkar)

(மாண்புமிகு சபாநாெகர் அவர்கள்)

(மாண்புமிகு பிரரம்நாத் சி. ததாலவத்த)

වු  කථානායකතුමිව,  වු  හර්ෂණ රාජකු ණා මන්ත්රීතුමා
මතු ක් කාරණයටම සම්බන්ධ කාරණයක් තමයි මා කියන්න
යන්ශන්. [බාධා කිමමක් බාධා කරන්න එපා. What is this? [Interruption.] I did not disturb you. What is this? ශම් වු 
සභාශව,  - [බාධා කිමමක් I did not disturb you. වු 
කථානායකතුමිව,  ශම් කියන තවීවීවය ුවීතටම ෙුන් හුම
තුනම තිශබනවා. අපට තිශබන වුටලුව ශම්කයි. හිකන් ්රනාන්ු 
මන්ත්රීතුමාවී ශම් වු  සභාවට ෙුන් ුවි් ලා ඉන්නවා. එතුමාශේ
PCR Test එක වුන අප ෙුුවවවී කරන්න.

ගරු (මාතහාචාර්ය) ච් න ජයසුමාතන මාතහ ා (ඖෂධ
නිෂ්පාදනය,  නැපයීමාත හා නියාමාතන යාජය අමාතා යුරමාතා)

(மாண்புமிகு (ரபராசிாிெர்) சன்ன ஜெசுமன - ஔடத
உற்பத்திகள்,
வைங்குகககள்
மற்றும்
ஒழுங்குறுத்துகக
இராஜாங்க அகமச்சர்)

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana - State Minister of
Production, Supply and Regulation of Pharmaceuticals)

වු  කථානායකතුමිව,  ශසෞඛ්ය අමාතයතුමිය ශම් වු  සභාශව
නුති ිවසා වු  හර්ෂණ රාජකු ණා මන්ත්රීතුමා මතු ක් කාරණය
සම්බන්ධශයන් මම පුහුදලි කිමමක් කරන්නම්.
වු  මන්ත්රීතුමිව,  ුඳිිකනීතිය පුනමටම සම්බන්ධශයන් -ශම න
විධියටෙ ඒක කරන්න ඕනම කියන එක පිළිබඳව- ුවීතටම පසුගිය
දන කිහිපශයදීම සවස් වු ශව සාකච්ඡා පුවුවීවුණා.
විශ ේෂශයන්ම ඒ පිළිබඳව ජනාධිපති කාර්ය සාධන බලකාශය
්රධාිවයා සහ අශනකුවී ිවලධාිකන් ශවන් ශවන් ව ශයන්
සාකච්ඡා ක්ා.
ඔවුන්ශේ ිවර්ශ්ධ මත,  විශ ේෂශයන්ම ආරක්ෂක අං වල සහ
ශසෞඛ්ය අං ශය ිවර්ශ්ධ මත තමයි ශමම ය රණ වුව ලුුදශව.
ුඳිිකනීතිය පුනමටම පිළිබඳව සමාජ මාධයවල වුරද ්රචාාර
ශව ඩා ක් ප් වුණා. ජනාධිපති කාර්යාලශය ලිපි ශීර්ෂය පවා
ශය ොශවන "ුඳිිකනීතිය පුශනවවා" කියලා වයාජ විධියට ශ් ඛ්න
සකස් කරලා විවිධ තුන්වලදී ්රකා යට පවී ක්ා. ජනතාව
ශන මඟ යමමට එය ශහේතුවක් වුණා.
මම විශ ේෂශයන්ම සඳහන් කරන්න ඕනම,  අතිවි ාල පිිකසක්
වම්පහ දස්ත්රික්කය තු් ශසේවශය ශයශෙන බව. හදසිශය
ුඳිිකනීතිය පුශනවවා නම්,  සමහර ශවලාවට අපට ශමම තවීවීවය
යම් යම් අං වලින් පාලනය කරන්නවී බුික ශවනවා. ඒ ිවසා
තමයි ශසෞඛ්ය සහ ආරක්ෂක අං වල ිවර්ශ්ධ මත,  ක්රමාුවූලලව
අදයශරන් අදයර,  ශප ලිස් ශක ට්ඨාසශයන් ශක ට්ඨාසයට
ුඳිිකනීතිය පුශනවශව.
වු  කථානායකතුමිව,  PCR පමක්ෂණ අු  ශවලා තිශබනවා
කියා ශමතුනදී සඳහන් ක්ා. [බාධා කිමම් එය කිසිශසේවීම
ිවවුරද නුහු. රාජය සහ ශපෞ්ධවලික කියන ශෙඅං ශයම
මුදහවීමටශමන් ක් හුකි උපිකම මට්ටශමන්ම PCR පමක්ෂණ
කරනවා. [බාධා කිමම් ශම් අවස්ථාව වනවිටවී ශම් පිළිබඳව
අතිවු 
ජනාධිපතිතුමාශේ
්රධානවීවශයන්
සාකච්ඡාවක්
පුවුවීශවනවා. ුඳිිකනීතිය පුනවිය යුතුයි කියා ආරක්ෂක අං
සහ ශසෞඛ්ය අං ය ිවර්ශ්ධ කරනවා නම් එය සිු  කරනවා,  වු 
කථානායකතුමිව. සමාජ මාධයවලින් ඉ් ලපු පළියට රට තු්
ුඳිිකනීතිය පනවන්න බුහු.

(மாண்புமிகு ஹர்ஷன ராஜகருைா)

(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்)

Sir, I rise to a point of Order.

ගරු කථානායකුරමාතා

(மாண்புமிகு சபாநாெகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඔබතුමාශේ මති ්ර ්නය ශම කක්ෙ,  මිකක්කාර් මන්ත්රීතුමිව?

ගරු එන්.එේ. මාතරික්කාර් මාතහ ා
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்)

(The Hon. S.M. Marikkar)

වු  කථානායකතුමිව,  පාර්ලිශම්න්තුවට එනශක ට අඳින
ුඳුම සම්බන්ධශයන් සම්්රොයයක් තිශබනවා. පාර්ලිශම්න්තුව
ආෙර් වවී තුනක් ශවන්න ඕනම. කලින් කථා ක් අශ ද වු 
රාජය ුමතිතුමා කමිසශය උඩා  ශබ වීතමවවී ෙමන්ශන් නුතිව
තමයි නුිනටලා කථා කශ්ේ. ශම් විවාෙ සජීව ශලස විකා නය
ශවනවා. ශමශහම වුණාම ශම්ක ශකෝලම් මු වක් ශවනවා,  වු 
රාජය ුමතිතුමිව. [බාධා කිමම්

ගරු (මාතහාචාර්ය) ච් න ජයසුමාතන මාතහ ා

(மாண்புமிகு (ரபராசிாிெர்) சன்ன ஜெசுமன)

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana)

Sir, I rise to a point of Order.

වු  කථානායකතුමිව,  මා හිතන විධියට එතුමා ශබ වීතම
ෙුකලා නුහු. ශබ වීතම තිශබනවා,  වු  මන්ත්රීතුමිව. [බාධා
කිමම්

ගරු එන්.එේ. මාතරික්කාර් මාතහ ා
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்)

(The Hon. S.M. Marikkar)

ඔව,  ඔව. අපි ෙුක්කා,  ඔබතුමාශේ ශබ වීතම - [බාධා කිමම්

ගරු කථානායකුරමාතා

(மாண்புமிகு சபாநாெகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

හික,  ශබ වීතම් කථාව එතුිවන් නතර කරන්න. [බාධා කිමම්
වු  හර්ෂණ රාජකු ණා මන්ත්රීතුමිව,  ඔබතුමා නු ස සිටියා ශන්ෙ?
කථා කරනවාෙ?

ගරු හර්ෂණ යාජකරුණා මාතහ ා

(மாண்புமிகு ஹர்ஷன ராஜகருைா)

(The Hon. Harshana Rajakaruna)

නුහු,  වු  කථානායකතුමිව.

ු ුරයාජතවල අභය භුමිය: නිවාන වයාපෘතිය
முத்துராஜதவல சரைாலெம்: வீடகமப்புக்
கருத்திட்டம்

MUTHURAJAWELA SANCTUARY: HOUSING PROJECT

102/2020
3. ගරු බුේධික පතියණ මාතහ ා

(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

වනජීමට හා වන සංරක්ෂණ අමාතයතුමාශවන් ුසූ ්ර ්නය(1):
(අ)

(i)

ුදතුරාජශවල අභය භූමිය ශ්රී ලංකාශව වි ාලතම
වගුු  ම්ම බවවී;
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(ii)

විවිධ සංවර්ධන කටයුතු ශහේතුශවන් ශමම අභය
භූමිය විනා ශවමින් පවතින බවවී;

(d)

If so, will he also inform this House of the action
that will be taken against this project?

(iii)

ශමම අභය භූමිශයන් අක්කර 406ක් ිවවාස
වයාපෘතියක්
සඳහා
මු් වවීත
ශ්ර පටි
ි වශල පර්ස් නමුති සමාවමකට ලබා දී ුති
බවවී;

(e)

If not, why?

එතුමා ෙන්ශන්ෙ?
(ආ) උක්ත වයාපෘතිය සඳහා ඉඩා ම් පර්චාසයක් ලබා දී ුති මිල
කවශර්ෙ යන්න එතුමා ශමම සභාවට ෙන්වන්ශන්ෙ?
(ු) ශමම වුවශෙුවව නීතිවිශරෝධී බව එතුමා පිළිවන්ශන්ෙ?

ගරු . .බී. යත්නායක මාතහ ා (වන ජීවී හා වන නංයක්ෂණ
අමාතා යුරමාතා)

(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாெக்க - வனசீவராசிகள் மற்றும் வனப்
பாதுகாப்பு அகமச்சர்)

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

වු  කථානායකතුමිව,  එම ්ර ්නයට පිළිතුර,  - [බාධා කිමම්

(ඈ) එශසේ නම්,  ශමම වයාපෘතියට එශරහිව වුව ලබන පියවර
කවශර්ෙ යන්නවී එතුමා ශමම සභාවට ෙන්වන්ශන්ෙ?

ගරු හරි්  ්රනා් දු මාතහ ා

(ඉ)

Sir, I rise to a point of Order.

ශන එශසේ නම්,  ඒ මන්ෙ?

(மாண்புமிகு ஹாின் பர்னாந்து)

(The Hon. Harin Fernando)

ගරු කථානායකුරමාතා
வனசீவராசிகள் மற்றும் வனப் பாதுகாப்பு அகமச்சகரக்
ரகட்ட வினா:
(அ) (i)

முத்துராஜதவல சரைாலெம் இலங்ககெில்
மிகப்தபாிெ சதுப்பு நிலம் என்பகதயும்;

(ii)

பல்ரவறு அபிவிருத்தி நடவடிக்கககள் காரை
மாக
இந்த
சரைாலெம்
அைிவகடந்து
வருகின்றது என்பகதயும்;
ரமற்படி
சரைாலெத்தில்
406
ஏக்கர்கள்
தமல்வத்த புரராபட்டி டிவதலாப்பர்ஸ் எனும்
கம்பனிக்கு வீடகமப்புக் கருத்திட்டத்துக்காக
வைங்கப்பட்டுள்ளது என்பகதயும்;

(iii)

அவர் அறிவாரா?
(ஆ) ரமற்படி கருத்திட்டத்துக்கு
வைங்கப்பட்டுள்ள விகல
இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா?

ஒரு பர்ச்சஸ்
ொததன்பகத

காைி
அவர்

(இ)

ரமற்படி தகாடுக்கல்வாங்கல் சட்டவிரராதமானது
என்பகத அவர் ஏற்றுக்தகாள்வாரா?

(ஈ)

ஆதமனில், இக்கருத்திட்டத்துக்கு எதிராக ரமற்தகாள்
ளப்படவுள்ள நடவடிக்கக ொததன்பகதயும் அவர்
இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா?

(உ)

இன்ரறல், ஏன்?

asked the
Conservation:
(a)

(b)

(c)

Minister

of

Wildlife

and

Forest

Is he aware that (i)

Muthurajawala Sanctuary is the largest
marshy land in Sri Lanka;

(ii)

this sanctuary is getting destroyed due to
various development activities; and

(iii)

406 acres of this sanctuary has been
provided to a company named Malwatta
Property Developers for a housing project?

Will he inform this House of the price at which a
perch of land has been given to the aforesaid
project?
Will he admit the fact that this transaction is
illegal?

(மாண்புமிகு சபாநாெகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

කියන්න,  වු  හිකන් ්රනාන්ු  මන්ත්රීතුමිව.

ගරු හරි්  ්රනා් දු මාතහ ා

(மாண்புமிகு ஹாின் பர்னாந்து)

(The Hon. Harin Fernando)

වු  කථානායකතුමිව,  වුෙවවී ්ර ්නයක් මා ශය ුද
කරන්ශන්. ශක ශරෝනා වසංවතය නුවතවී අශ ද රශට්
පුතිශරමින් යනවා. වු  කථානායකතුමිව,  මම අෙ මශේ
තාවීතාශේ ොනයට යන වමන් සිටිශය. එතශක ට මට news
එකක් ආවා,  මට PCR පමක්ෂණයක් කර තිම්යදී පාර්ලිශම්න්තු
ආශව ුයි කියලා වු  ශ්රේම්නාවී සී. ශෙ ලවවීත මන්ත්රීතුමා මශේ
නම සඳහන් කරමින් ්ර ්න කර තිශබනවා කියලා.
වු  කථානායකතුමිව,  ශක විඩ්-19 වසංවතය පිළිබඳව
ලංකාශව ෙුනට සිු  කරන පමක්ෂණ සම්බන්ධශයන් අපට සතුටක්
නුහු. ඊශය පමක්ෂණ නවසිය වණනයි සිු  කරලා තිශබන්ශන්.
ශම් වනවිට කඳාන,  ජාුල ශප ලිස් බල ්රශ්ධ වලට ුඳිිකනීතිය
පනවා තිශබනවා. මහජන ිවශයෝජිතයන් හුටියට අපට වවීමක්
තිශබනවා. මට උණක්,  ශහම්ම්ිකස්සාවක් නුහු. අව ය නම් ඒ
පමක්ෂණයට සම්බන්ධ report එක මම එතුමාට යවන්නම්.
පුු වන් නම් හුශමෝම ශම් පමක්ෂණය කරන්න කියලා ආණ්ු ව
කියනවා. ආණ්ු ශව ුමතිවරශයක් කරන්ශන් නුති පමක්ෂණය
අපි කරලා,  මිිවසුන්ට කිවවා,  බය නුතුව පමක්ෂණය කරන්න, 
ිකශෙන්ශන් නුහු කියලා. ඒ ිවසා ශම් වාශේ ශමෝඩා  කථා කියන
ආණ්ු ව වුන,  වවීම් විරහිත ආණ්ු ව වුන අපි කනවාප්
ශවනවා. වු  කථානායකතුමිව,  ශපෞ්ධවලික ශරෝහ් වල ශමම
පමක්ෂණය සිු  කරනවා. ලංකාශව ශව ඩා ක් මිිවස්සු ශම් වුන
ෙන්ශන් නුහු. ශව ඩා ක් මිිවස්සු කිවවා,  රජශය ඉස්පිිකතාලවල
තමයි පමක්ෂණය කරන්ශන් කියලා. එශහම නුහු,  Lanka
Hospitals එශක්වී කරනවා. ශවෙරටම ුවිවී පමක්ෂණය
කරනවා. ු පිය්  ශෙ ශ් ස්ෙහසයි වන්ශන්.

ගරු මාත් ත්රීවයතයක්

(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்)

(An Hon. Member)

ු පිය්  හයෙහසයි.

ගරු හරි්  ්රනා් දු මාතහ ා

(மாண்புமிகு ஹாின் பர்னாந்து)

(The Hon. Harin Fernando)

ු පිය්  හයෙහසයි වුය ශවන්ශන්. වුි පුර පිිකසක් කරනවා
නම්,  ශවෙරට ුවිවී පමක්ෂණ කරනවා නම් ු පිය්  12, 000ක්
ශහෝ 14, 000ක් වන්නවා. මම ඉ් ලීමක් කරනවා,  ශම් විධියට
ශචාෝෙනා කරමින් ඉන්නවාට වඩා ා අපි 22ෙ ශෙනාම මහජන

761

762

පාර්ලිශම්න්තුව

[වු  හිකන් ්රනාන්ු  මහතා

ිවශයෝජිතයන් හුටියට - [බාධා කිමම් අවොනමට වඩා ා සූොනම
ශහ ඳයි. ශම කෙ,  අපි යන්ශන් මහජනයා ්ඟට ශන්. වු 
කථානායකතුමිව,  මම ඔබතුමාශවන් ඉ් ලීමක් කරනවා,  ශම් වු 
සභාශව සිටින මන්ත්රීවු  සියලුශෙනාටම එම පමක්ෂණය කරන්න
කියලා. ශම නවාෙ එතුමන්ලා ශම් කියන කථා? [බාධා කිමම්

ගරු කථානායකුරමාතා

(மாண்புமிகு சபாநாெகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශහ ඳයි,  වු  මන්ත්රීතුමිව.

ගරු . .බී. යත්නායක මාතහ ා
(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாெக்க)

(The Hon.C.B. Rathnayake)

වු  කථානායකතුමිව,  ඒ පිළිබඳව ෙුනට වුඹුිකන් අධයයනය
කරමින් සිටිනවා.
වු  මන්ත්රීතුමිව,  ඒ පිළිබඳව වාර්තාවක් ඔබතුමාට තව සති
ශෙකක කාලයක් ුතු්ත ශෙන්නම්.

ගරු බුේධික පතියණ මාතහ ා

(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ශබ ශහ ම ස්තුතියි,  වු  ුමතිතුමිව.
වන ජීමට හා වන සංරක්ෂණ අමාතයතුමිව,  ඔබතුමා ෙුන්
තුන්වන ්ර ්නයට පිළිතුර ලබා ශෙන්න.

ගරු . .බී. යත්නායක මාතහ ා
(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாெக்க)

(The Hon.C.B. Rathnayake)

වු  කථානායකතුමිව,  එම ්ර ්නයට පිළිතුර ශමශසේයි. [බාධා
කිමම්
(අ)

(i)

ඔව.

(ii)

ඔව.

(iii)

වනජීමට සංරක්ෂණ ශෙපාර්තශම්න්තුව සමඟ එවුිව
වුවශෙුවවක් සිු  මට ශන මුත.
ශමම සමාවම විසින් අභයභූමිය තු් හා ඒ අවට
ශපෞ්ධවලික ඉඩා ම් මිලදී ශවන සංවර්ධන
වයාපෘතියක්
සඳහා
ශයෝජනාවක්
ශෙපාර්තශම්න්තුශව අුවමුතිය ලබා වුනීම සඳහා
ඉදිකපවී කර ුත. ශම් දනවල එය ඉතා වුඹුිකන්
අධයයනය කරමින් සිටී.

(ආ) ශන ෙනී.
(ු) වනජීවි සංරක්ෂණ ශෙපාර්තශම්න්තුව සමඟ එවුිව
වුවශෙුවවක් සිු  මට ශන මුත.
(ඈ) අෝ ශන ශව.
(ඉ)

අෝ ශන ශව.

මම ඔබතුමාශවන් අහන ශෙවන අතුු  ්ර ්නය ශමයයි.
ඔබතුමාශවන් මා ඊශයවී ශම් කාරණය විමසුවා. ශම්ක,  මශේ ුස්
ශෙකින් ෙුකපු ශහේන් වවා කිමම ශන ශවයි,  ශහේන් ශව වියා
ශන ශවයි,  - [බාධා කිමමක්

ගරු . .බී. යත්නායක මාතහ ා
(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாெக்க)

(The Hon.C.B. Rathnayake)

වු  මන්ත්රීතුමිව,  ඒ කාරණය පිළිබඳව මා ශස යා බුලුවා. ඒ
සම්බන්ධශයන් වාර්තාවක් ශවන්වාශවන තිශබනවා. ුදලින් ශහේන්
ශව විතුන් ක් අය නුවත ශහේන් සු්ධෙ කරශවන යනවා. ඒ සු්ධෙ
කරපු ඒවා වස් ුදලට ෙමා තිශබනවා කියා තමයි ෙුනවන්න
ලුුදශණ්. එය වහාම නතර කරන්න කියලා මා උපශෙස් ු න්නා.

ගරු බුේධික පතියණ මාතහ ා

(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

වු  ුමතිතුමිව,  ඒවා වස් ුදලට ෙුමීම ශන ශවයි ශමතුන
තිශබන ්ර ්නය. ඒ සු්ධෙ කරන ටික වස ුදලට ෙමන්ශන් නුහු.
වස ුදලට purposely, නුවීනම් ශච්තනාන්විතවම ගින්ෙර එකතු
කරලා ගිිව තියනවා. අක්කර ෙහයක ශහේශන් තිශබන්ශන් වස්
තුනයි. ඒ වස් තුශන් ුදලට ගිිව තියනවා. ඊට පස්ශසේ වස
කඩා ාශවන වුශටනවා.

ගරු . .බී. යත්නායක මාතහ ා
(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாெக்க)

ගරු බුේධික පතියණ මාතහ ා

(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

(The Hon.C.B. Rathnayake)

වු  මන්ත්රීතුමිව,  ෙුනවවී වහාම මම ඒක නතර ක්ා. ඒ
සඳහා අපි ෙුන් කටයුතු කරනවා.

වු  කථානායකතුමිව,  මශේ ප්ුදවන අතුු  ්ර ්නය ශමයයි.
වු  ුමතිතුමිව,  එවුිව වයාපෘතියක් සම්බන්ධශයන්
ශයෝජනාවක් ුවිවී තිශබනවා,  ඒ වුන අධයයනය කරනවා කියලා
ඔබතුමාශේ පිළිතුශර් සඳහන් ක්ා.
හික පුහුදලියි,  ශම්
ශයෝජනාව ුවි් ලා තිශබන්ශන් ුදතුරාජශවල වන සංරක්ෂණ
ශෙපාර්තශම්න්තුවට අයවී භූමිය සම්බන්ධශයන් බව. හුබුයි, 
ශව විජන ශසේවා ශෙපාර්තශම්න්තුව ඒ අයශේ පුවීශතන්
අුවමුතිය ලබාදී තිශබන බවවී,  ෙුන් ඔබතුමන්ලා ්ඟට ුවි් ලා
තිශබන්ශන් එහි ඊ්ඟ පියවර බවවී තමයි සඳහන් ශවන්ශන්.
කප්නායක අධිශවගී මාර්වශය යන ශක ට අපට මාර්වය ශෙපසින්
ශම් තවීවීවය ශපශනනවා. වනජීමට හා වන සංරක්ෂණ
අමාතයාවරයා විධියට ඔබතුමා
ශම් සම්බන්ධශයන් ෙුන්
පමක්ෂණයක් කරනවාෙ,  එශහම පමක්ෂණයක් පටන් වවීතා නම්, 
එහි තවීවීවය ශම කක්ෙ කියලා ශම් සභාවට වාර්තාවක් ඉදිකපවී
කරනවාෙ? ඒ කිසිවක් කර නුවීනම් ඒ සම්බන්ධශයන්
පමක්ෂණයක් පටන් වන්නවාෙ වු  ුමතිතුමිව?

2019 ශිෂයත්ව විභාගය: ශිෂයාධාය

புலகமப்பாிசில் பாீட்கச - 2019: உதவித்ததாகக
SCHOLARSHIP EXAMINATION, 2019: SCHOLARSHIP FUNDS
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4. ගරු ශා්  බණ්ඩාය මාතහ ා
(மாண்புமிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

අධයාපන අමාතයතුමාශවන් ුසූ ්ර ්නය - (2):
(අ)

(ආ)

අු  ආොයම්ලාභි පවු් වල ෙ ශශ්රේිවශය ශිෂයවීව
විභාවශයන් සමවී වන පාස්  සිසුන්ට ශිෂයාධාර ලබා
ශෙන බව එතුමා ෙන්ශන්ෙ?
(i)

2019 වර්ෂශයදී ෙ ශශ්රේිවශය ශිෂයවීව විභාවශයන්
සමවීව ශිෂයාධාර ලබන පාස්  සිසුන් සංඛ්යාව
ශක පමණෙ;
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(ii)

ඔවුන්ට ශිෂයාධාර ලබා දීම සඳහා ශක පමණ
ුදෙලක් ශවන්කර තිශබ්ෙ;

(iii)

එම ුදෙලින් ිවසියාකාරව ශිෂයාධාර ුදේ  ලබා දී
තිශබ්ෙ;

(iv)

2020 වර්ෂය සඳහා ශිෂයාධාර ශවුවශවන්
ශක පමණ ුදෙලක් ශවන්කර තිශබ්ෙ;

යන්න එතුමා ශමම සභාවට ෙන්වන්ශන්ෙ?
(ු) ශිෂයාධාරලාභින්ට ිවසි කලට ශවලාවට ශිෂයාධාර ලබා දී
ශන මුති බවට ුති ශචාෝෙනා එතුමා පිළිවන්ශන්ෙ?

ගරු (මාතහාචාර්ය)
අමාතා යුරමාතා)

(அ)

குகறந்த வருமானம் தபறுகின்ற குடும்பங்களில்
இருந்து 5ஆந் தரப் புலகமப் பாிசில் பாீட்கசெில்
சித்திெகடயும்
மாைவர்களுக்கு
உதவித்ததாகக
வைங்கப்படுவகத அவர் அறிவாரா?

(ஆ) (i )

(iii )

அப்பைத்ததாககெிலிருந்து உாிெவாறு உதவித்
ததாகக வைங்கப்பட்டுள்ளதா என்பகதயும்;

( i v ) 2020 ஆம் ஆண்டுக்காக உதவித்ததாகக
வைங்கும் தபாருட்டு எவ்வளவு பைத் ததாகக
ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது என்பகதயும்;

මාතහ ා

(අධයාපන

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

වු  කථානායකතුමිව,  එම ්ර ්නයට පිළිතුර ශමශසේයි.
(අ)
(ආ)

ඔව.
(i)

සිසුන් 20, 000කි.

(ii)

2019 වර්ෂශයදී ෙ ශශ්රේිවශය ශිෂයවීව විභාවශයන්
සමවීව 2020 වර්ෂශය 06 ශශ්රේිවශය ඉශවුවම
ලබන සිසුන් සඳහා ශමම වසශර්දී ු පිය් 
1ෙ0, 000, 000.00 (මිලියන 1ෙ0)ක ුදෙලක් ශවන්
කර ුත.

(iii)

ඔව.

(iv)

2020 වර්ෂශය 06 ශශ්රේිවශය ඉශවුවම ලබන
සිසුන්ට අමතරව 07 ශශ්රේිවශය සිට 13 ශශ්රේිවය
ෙක්වා ඉශවුවම ලබන සිසුන් සඳහා ු පිය් 
862, ෙ00, 000.00 (මිලියන 862.ෙ)ක ුදෙලක් ශවන්
කර ුත.

2019ஆம் ஆண்டில் 5ஆந் தரப் புலகமப் பாிசில்
பாீட்கசெில் சித்திெகடெந்து, உதவித் ததாகக
தபறும்
பாடசாகல
மாைவர்களின்
எண்ைிக்கக ொததன்பகதயும்;

( i i ) அவர்களுக்கு உதவித்ததாகக வைங்குவதற்காக
எவ்வளவு பைம்
ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது என்ப
கதயும்;

පීරින්

(மாண்புமிகு (ரபராசிாிெர்) ஜீ.எல். பீாிஸ் - கல்வி அகமச்சர்)

(ඈ) ශන එශසේ නම්,  ඒ මන්ෙ?
கல்வி அகமச்சகரக் ரகட்ட வினா:

ජී.එල්.

ඒ අුවව 2020 වර්ෂශය සියලු
ශශ්රේිවවල
ශිෂයාධාරලාභි සිසුන් සඳහා ශිෂයාධාර ශවමටම
ශවුවශවන් ශවන් කර ුති ුදු  ුදෙල ු පිය් 
1, 012, ෙ00, 000.00 (මිලියන 1, 012.ෙ)කි.
(ු) නුත.
(ඈ) අෝ ශන ශව.

ගරු ශා්  බණ්ඩාය මාතහ ා
(மாண்புமிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

වු  කථානායකතුමිව,  මශේ ප්ුදවන අතුු  ්ර ්නය ශමයයි.

அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ)

புலகமப் பாிசில் தபறுநர்களுக்கு உாிெ காலப்பகுதி
ெினுள் உதவித்ததாகக வைங்கப்படவில்கல என்ற
குற்றச்சாட்டுக்ககள அவர் ஏற்றுக்தகாள்வாரா?

(ஈ)

இன்ரறல், ஏன்?

asked the Minister of Education:
(a)

Is he aware that the students in low-income
families who pass the Grade five Scholarship
Examination are given scholarships?

(b)

Will he inform this House(i) the number of students who receive
scholarship funds having passed the Grade
Five Scholarship Examination in the year
2019;
(ii) the amount of money that has been
allocated to provide scholarships to them;
(iii) whether scholarships have been given
properly out of the aforesaid amount of
money; and
(iv) the amount of money that has been
allocated for scholarships in the year 2020?

(c)

(d)

වු  ුමතිතුමිව,  ශම් වර්ෂශය ශිෂයවීවලාභින්ශේ ශිෂයාධාර
ුදෙල ශම් වන විටවී ඔවුන් අතට ලබා දීලා නුහු. එය ලබා ශෙන
ක්රමශවෙය ශම කක්ෙ කියන්න මා ෙන්ශන් නුහු. නුදවී,  ශම් වන
විටවී එම ුදෙල ලබා දීලා නුහු.
ු පිය්  ෙ00ක වාශේ ශිෂයාධාරයක් තමයි මාසයකට ලබා
ශෙන්ශන්. අු  ආොයම්ලාභි පවු් වල ෙු වන් ශිෂයවීවය සමවී
ශවලා ්රධාන පාසලකට ය්ධද වි ාල වියෙමක් ෙරන්නට වනවා. ඒ
ිවසා ඒ ශිෂයාධාර ්රමාණය වුි  කර ලබා දීමට කටයුතු කරන
ශලස මා ඉ් ලා සිටිනවා.

ගරු (මාතහාචාර්ය) ජී.එල්. පීරින් මාතහ ා

(மாண்புமிகு (ரபராசிாிெர்) ஜீ.எல். பீாிஸ்)

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

වු  කථානායකතුමිව,  ්රමාෙයක් පිළිබඳ අපට පුමිිවලි ලුබී
නුහු. හුබුයි,  ඊට අෝ විස්තර සපයා ශෙන්න වු  මන්ත්රීතුමාට
පුු වන් නම්,  ඒ පිළිබඳ ශස යා බලා සුු සු ක්රියා මාර්වයක් වන්න
අපි සූොනම්.
ශකතරම් ූහලය ්රතිපාෙන තිශබනවාෙ කියා ශස යා බලා, 
ශිෂයාධාර ුදෙල වුි  කිමම සම්බන්ධශයන් යම් ්රතිකර්මයක්
කිමමට අපි උපිකම උවීසාහය ෙරනවා.

Will he admit the allegations to the effect that
scholarships have not been given to the
scholarship recipients at the due time?

ගරු ශා්  බණ්ඩාය මාතහ ා

If not, why?

වු  කථානායකතුමිව,  මශේ ශෙවන අතුු  ්ර ්නය ශමයයි.

(மாண்புமிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)
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පාර්ලිශම්න්තුව

[වු  ාන්ත බණ්ඩා ාර මහතා

අවාසනාවන්ත විධියට ශෙවුිව වතාවටවී අශ ද රශට්
ශක ශරෝනා වයිරසය පුතිමම ිවසා ශරෝගීන් වි ාල ්රමාණයක් ශම්
ශවනශක ට වාර්තා ශවමින් තිශබන බව අපි කවුු වී ෙන්නවා.
අධයයන ශප ු  සහතික පත්ර උසස් ශප් විභාවයට ලියන සිසුන්
ශමන්ම,  පහ වසර ශිෂයවීව විභාවයට සූොනම් ශවලා සිටින සිසුන්
සහ ඔවුන්ශේ ශෙමාපියන් ශම් කාලය තු් වි ාල මානසික
පීඩා ාවකට පවී ශවලා ඉන්ශන් . ඒ විභාව පුවුවීමටමට කටයුතු
කරනවාෙ,  එශහම නුවීනම් එම විභාව ක්  ෙමනවාෙ කියන
්ර ්නය ශම් වන විට ජනතාව තු් මතු ශවලා තිශබනවා. වු 
ුමතිතුමිව,  ඔබතුමාශවන් මම ඒ පිළිබඳවවී ෙුනවන්න
කුමුතියි.

ගරු (මාතහාචාර්ය) ජී.එල්. පීරින් මාතහ ා

(மாண்புமிகு (ரபராசிாிெர்) ஜீ.எல். பீாிஸ்)

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

වු  කථානායකතුමිව,  ශම් මාසශය 11වන ො,  ඒ කියන්ශන්
ඉිකො එක වු වක් තු් පස්වන ශශ්රේිවශය ශිෂයවීව විභාවය
පුවුවීමටමටයි ෙුනට ිවයමිතව තිශබන්ශන්. අධයයන ශප ු 
සහතික පත්ර උසස් ශප් විභාවය ආරම්භ ශවන්ශන් 12 වුිව ො, 
එනම් සඳුො දනශය. අධයාපන අමාතයාං ය,  ශසෞඛ්ය
අමාතයාං ය,  ආරක්ෂක අං හා PHIලා එක්ව ඒ පිළිබඳව
ෙුනටමවී සාකච්ඡාවක් පවවීවනවා. ඒ පිළිබඳව අපි අවසාන
ය රණයක් අරශවන,  අෙ ෙහව්  2.00ට පමණ මාධය සාකච්ඡාවක්
තුළින් ්රකා යක් කිමමට බලාශප ශර වීතු වනවා.

ගරු බුේධික පතියණ මාතහ ා

(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரை)

ඉන්ශන් ශබෝඩ් ශවලා,  ඒ ්මයා ශේන්න යනවා" කියනවා.
වම්පහ ෙු ශවෝ විවිධ ්රශ්ධ වල ඉන්නවා. Tholangamuwa
Central College එශකවී ඉන්නවා; ශක ්නවී ඉන්නවා. ඒ ශහේතු
පාවිච්චි කරමින් ශක ශරෝනා positive වූ අය ශවනවී
දස්ත්රික්කවලට පිවන්න හෙනවා. එතශක ට එවුිව අයට පුන
වන්න පුු වන් විශ ේෂ chance එකක් ඉිකොටයි,  සඳුොටයි එනවා. ඒ
ිවසා ඔබතුමන්ලාශේ සාකච්ඡාශවදී ශමන්න ශම් භයානක
තවීවීවය වුනවී හිතන්න. ශමතුිවන් පුන්ශන වී ශම් අයට රට
පුරාම යන්න පුු වන්.

ගරු (මාතහාචාර්ය) ජී.එල්. පීරින් මාතහ ා

(மாண்புமிகு (ரபராசிாிெர்) ஜீ.எல். பீாிஸ்)

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

ඔබතුමා කියන කථාව ුවීත වු  මන්ත්රීතුමිව. එවුිව
අවොනමක් තිශබනවා. ඒ වුනවී අපි සිතා බලනවා. ශම් විභාව
මීට කලිුවවී ක්  ෙමා තිශබනවා. ඒ ිවසා ඒ ශිෂයයන්ටවී, 
ශෙමවපියන්ටවී ශල කු වුවමනාවක් තිශබනවා,  දීර්ඝ ්රමාෙයකින්
ශත රව ශම් විභාව පවවීවාවන්න. ඒ ිවසා අපි උපිකම උවීසාහ
ෙරනවා,  ඒ අව ය ශසෞඛ්ය ආරක්ෂක ක්රියාොමවලට යටවීව ශම්
විභාව පවවීවන්න. ඔබතුමා සඳහන් ක් කාරණය ුවීත. එවුිව
අවොනමක් තිශබනවා. ඒකවී සුලකි් ලට භාජන කරලා අෙ
ෙහව්  වන විට සුු සු ය රණයක් වුනීමට අප බලාශප ශර වීතු
ශවනවා.

පල්ලිු වන ක්රීඩාංගණය ්රතිනංන්කයණය:
කඩිනේ කිීමමාත

பள்ளிமுகன விகளொட்டு கமதானப் புனரகமப்பு:
விகரவுபடுத்தல்
RENOVATION OF PALLIMUNAI PLAYGROUND: EXPEDITION

(The Hon. Buddhika Pathirana)

වු  කථානායකතුමිව,  මට ශප ි  අවස්ථාවක් ශෙන්න.

ගරු කථානායකුරමාතා

(மாண்புமிகு சபாநாெகர் அவர்கள்)

129/2020

5. ගරු චාල්න් නිර්මාතලනාද්  මාතහ ා

(மாண்புமிகு சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்)

(The Hon. Charles Nirmalanathan)

(The Hon. Speaker)

තු ණ හා ක්රීඩා ා අමාතයතුමාශවන් ුසූ ්ර ්නය - (1):

කියන්න,  වු  ුද්ධධික පතිරණ මන්ත්රීතුමිව.

(අ)

(i)

මන්නාරම දස්ත්රික්කශය,  මන්නාරම ්රාශ්ධශීය
ශ් කම් ශක ට්ඨාසයට අයවී ප් ලිුදවන
ග්රාමශය පිහිටි ක්රීඩා ා පිටිශය ්රතිසංස්කරණ
කටයුතු,  එවක මහනවර හා බස්නාහිර සංවර්ධන
අමාතයාං ය විසින් ආරම්භ කරන ලෙ නුදවී, 
පසුගිය අවුු ු  පහකට අධික කාලය තු් එය
අවසන් කර ශන මුති බවවී;

(ii)

එම
ක්රීඩා ා පිටිය
්රතිසංස්කරණය ක්
ශක න්ත්රාවීකු ශේ ජල හා විු ලි සම්බන්ධතා
ශවුවශවන් වූ අධික හිඟ ුදේ  ්රමාණය
ශහේතුශවන් එම සම්බන්ධතා විසන්ධි කර ුති
බවවී;

(iii)

එම ක්රීඩා ා පිටිශය ඉතිික වුඩා කටයුතු අවුු ්ධෙක් තු්
ආරම්භ කරන බවට නාවිකක සංවර්ධන
අධිකාිකශය ිවලධාිකන් කිහිපවරක්ම තමන්ට
ශප ශර න්ු  වූ නුදවී,  ශම් වනතුු  එම ඉතිික
වුඩා කටයුතු ආරම්භ කර ශන මුති බවවී;

ගරු බුේධික පතියණ මාතහ ා

(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

වු  කථානායකතුමිව,  11 වුිව ො ශිෂයවීව විභාවය
පවවීවනවා. ඒ වාශේම,  12 වුිව ො අධයයන ශප ු  සහතික පත්ර
උසස් ශප් විභාවය පුවුවීමටමටවී ිවයමිතයි.
ඊශය ුඳිිකනීතිය ෙුූහ ්රශ්ධ වල සිටින සමහර වුි හිටියන්,  -ඒ
ෙු වන්ශේ ශෙමවපියන් ශන වන අය- "අශ ද ෙු වා ඉන්ශන්
ටියුෂන් පන්තියක,  ෙු වා එක්ක ශවන එන්න යනවා" වුිව ශ්ධ
කියමින් එශහේ ශමශහේ යන්න උවීසාහ ෙරනවා. ශිෂයවීව විභාවය
සහ උසස් ශප් විභාවය ඒ අය ඒකට ශහේතුව විධියට ශය ො
වන්නවා. එහි තිශබන භයානකකම ශම්කයි,  වු  ුමතිතුමිව.
ලබන ඉිකොටවී ඒ අය ඔය විධියටම යන්න පුු වන්. අපි ෙන්නවා, 
PCR test එක positive වූ අයට ිවශරෝධායන කටයුවීතට
ුතු්වී ශවන්න කියලා ශප ලීසිය කියා තිශබන බව. නුදවී එශසේ
ුතු්වී ශවන්ශන් නුතිව ශක ටසක් මඟ හිකනවා. ශම් මඟ හිකන
අය ශවනවී දස්ත්රික්කවලට පුන යමශම් අවොනමක් තිශබනවා.
ුඟලුම් කර්මාන්තයට අෝව ශම් ශම ශහ ශවී cluster එක මතු
වුණු ිවසා trace ශවනවාට ශප ි  ීනතියක් ෙක්වන කණ්ඩා ායමක්
ඉන්නවා. ඒ ශව ් ලන් ශවන දස්ත්රික්කවලට පුන වුනීශම්
අවොනමක් තිශබනවා. ඒ අය පාවිච්චි කරන්ශන්,  "ටියුෂන් පන්ති
ගිය ්මයා ශේන්න යනවා",  එශහම නුවීනම්,  "ශවන තුනක
ඉන්න ්මයා ශේන්න යනවා" කියන ශහේතුවයි. "්මයා ශක ්න

එතුමා ෙන්ශන්ෙ?
(ආ)

(i)

ශමම ප් ලිුදවන ක්රීඩා ා පිටිශය ්රතිසංස්කරණ
කටයුතු කි නමින් අවසන් කිමමට පියවර
වන්ශන්ෙ;

(ii)

එශසේ නම්,  එම දනය කවශර්ෙ;

යන්න එතුමා ශමම සභාවට ෙන්වන්ශන්ෙ?
(ු) ශන එශසේ නම්,  ඒ මන්ෙ?
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இகளஞர் மற்றும்
ரகட்ட வினா:
(அ) (i )

விகளொட்டுத்துகற

அகமச்சகரக்

மன்னார் மாவட்டத்தின், மன்னார் பிரரதச
தசெலகப் பிாிவிற்குாிெ பள்ளிமுகன கிராமத்தில்
அகமந்துள்ள விகளொட்டு கமதானத்தின் புனர
கமப்பு நடவடிக்கககள், அப்ரபாகதெ மாநகர
மற்றும் ரமல் மாகாை அபிவிருத்தி அகமச்
சினால் ஆரம்பிக்கப்பட்டரபாதிலும், கடந்த
ஐந்து ஆண்டுகளிற்கு ரமலாக அதன் பைிகள்
நிகறவு தசய்ெப்படவில்கல என்பகதயும்;

(ii)
(c)

( i ii ) ரமற்படி விகளொட்டு கமதானத்தின் எஞ்சிெ
பைிகள் ஓராண்டுக்குள் ஆரம்பிக்கப்படுதமன
நகர
அபிவிருத்தி
அதிகாரசகபெின்
உத்திரொகத்தர்கள்
பல
தடகவ
தமக்கு
வாக்குறுதி அளித்துள்ளரபாதிலும், இதுவகர
குறித்த எஞ்சிெ பைிகள் ஆரம்பிக்கப்படவில்கல
என்பகதயும்;
அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i )

ரமற்படி பள்ளிமுகன விகளொட்டு கமதானத்
தின் புனரகமப்புப் பைிககள துாிதமாக நிகறவு
தசய்வதற்கு நடவடிக்கக ரமற்தகாள்ளப்படுமா
என்பகதயும்;

( i i ) ஆதமனில், அத்திகதி ொததன்பகதயும்;
அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா?
இன்ரறல், ஏன்?

asked the Minister of Youth and Sports:
(a)

Is he aware that -

(i)

(b)

the renovation of the playground in
Pallimunai village in the Mannar Divisional
Secretary's Division of Mannar District has
not been completed even after a period
exceeding five years, even though
renovation was commenced by the then
Ministry of Megapolis and Western
Development;

(ii)

water and electricity supplies have been
disconnected due to the excessive amounts
in arrears due for water and electricity used
by the contractor who carried out the
renovation of that playground; and

(iii)

the work has not been commenced yet
despite the pledges made by the officials of
the Urban Development Authority on
several occasions to do so?

Will he inform this House(i)

whether steps will be taken to complete the
renovation of Pallimunai playground
speedily; and

if so, the date by which it will be done?

If not, why?

ගරු නාමාතල් යාජපක්ෂ මාතහ ා
(மாண்புமிகு நாமல் ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Namal Rajapaksa)

වු  කථානායකතුමිව,  එම ්ර ්නයට පිළිතුර ශමශසේයි.
(අ)

( i i ) ரமற்படி விகளொட்டு கமதானத்தின் புனர
கமப்புப் பைிககள ரமற்தகாண்ட ஒப்பந்தக்
காராின் நீர் மற்றும் மின்சார இகைப்பு
களுக்காக தசலுத்தப்பட ரவண்டிெ அதிக
நிலுகவத்
ததாகக
காரைமாக
ரமற்படி
இகைப்புக்கள் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளன என்ப
கதயும்;

(இ)
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(ආ)

(i)

මන්නාරම දස්ත්රික්කශය,  මන්නාරම ්රාශ්ධශීය
ශ් කම් ශක ට්ඨාසයට අයවී ප් ලිුදවන
ග්රාමශය පිහිටි ක්රීඩා ා පිටිශය ්රතිසංස්කරණ කටයුතු
සම්බන්ධ වයාපෘතිය ශමම අමාතයාං ය මිනන්
ශහෝ ක්රීඩා ා සංවර්ධන ශෙපාර්තශම්න්තුව මිනන්
ක්රියාවීමක වූ වයාපෘතියක් ශන ශව. එශසේම ශම්
සඳහා කිසිු  ්රතිපාෙන ොයකවීවයක් හා
තාක්ෂිවක ශසේවාවක් සපයා ශන මුත. එබුවින්, 
අෝ ශන ශව.

(ii)

පුන ශන න ස.

(iii)

පුන ශන න ස.

(i)

පුන ශන න ස.

(ii)

පුන ශන න ස.

(ු) පුන ශන න ස.

ගරු චාල්න් නිර්මාතලනාද්  මාතහ ා

(மாண்புமிகு சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்)

(The Hon. Charles Nirmalanathan)

தகௌரவ சபாநாெகர் அவர்கரள, தகௌரவ அகமச்சர்
அவர்கரள, நான் இந்த வினாகவ எழுதிக்தகாடுத்தரபாது, நகர
அபிவிருத்தி அதிகாரசகபக்குப் தபாறுப்பான அகமச்சுக்குத்
தான் தகாடுத்ரதன்.
அப்படிெிருக்கும்ரபாது, தகௌரவ
அகமச்சர் அவர்கரள உங்களுக்கு எப்படி இந்தக் ரகள்வி
வந்தததன்று எனக்குத் ததாிொது. ஒழுங்குப்பத்திரத்தில்
அச்சிடப்பட்ட பின்னர்கூட, நான் Table Office க்கு
ரநரடிொகப் ரபாய், “விகளொட்டுத்துகற அகமச்சுக்குக்கீழ்
இந்தக் ரகள்வி வரவில்கல. இது நகர அபிவிருத்தி அதிகார
சகபெினால் புரனகமக்கப்படுகின்ற விகளொட்டு கமதானம்.
ஆகரவ, இந்த விகளொட்டு கமதானம் ததாடர்பில் நகர
அபிவிருத்தி அதிகாரசகபக்குப் தபாறுப்பான அகமச்சுதான்
பதில் வைங்கரவண்டும்” என்று தசால்லியும், மீண்டும் எப்படி
இது உங்களுக்கு வந்தததன்று எனக்குத் ததாிொது. தகௌரவ
அகமச்சர் அவர்கரள, என்னில் பிகைெில்கல; இது Table
Office இல் நடந்த பிகை. நான் விகளொட்டுத்துகற
அகமச்சருக்கு இந்தக் ரகள்விகெ எழுதிக்தகாடுக்கவில்கல.

ගරු නාමාතල් යාජපක්ෂ මාතහ ා
(மாண்புமிகு நாமல் ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Namal Rajapaksa)

වු  කථානායකතුමිව,  ඒක ුවීතටම වු  චාා් ස්
ිවර්මලනාෙන් මන්ත්රීතුමාශේ වුරැ්ධෙක් ශන ශවයි. ශම කෙ,  පසුගිය
ආණ්ු ශවන් හුූෂ ක්රීඩා ා පිට්ටිව ශක ශහේෙ හුු ශව කියලාවවී
ෙන්ශන් නුහු. මීට අෝ වන අමාතයාං ය බස්නාහිර සංවර්ධන
අමාතයාං යයි. බස්නාහිර සංවර්ධන අමාතයාං ය ශක ශහ මෙ
මන්නාරශම් ක්රීඩා ා පිට්ටිවයක් හෙන්ශන්? එතුමාශේ ්ර ්නය
සාධාරණයි. මම හිතන විධියට පාර්ලිශම්න්තු මහ ශ් කම්තුමාවී
පුටලිලා ුති,  බස්නාහිර සංවර්ධන අමාතයාං ය ශම කක්ෙ
උතුශර් කශ්ේ කියලා. ශමවුිව ආයතන ශබ ශහ මයක් තිශබනවා, 
වු  කථානායකතුමිව පිළිතුු  ශෙන්න විධියක් නුහු. අශ ද
අමාතයාං යටවී ඒ ්ර ්නය තිශබනවා. ෙුන් මහානවර හා
බස්නාහිර සංවර්ධන අමාතයාං යවී නුහු. ඒ ිවසා ඒක UDA එක
හරහා තමයි ශවනවා ුවීශවී. අපි ඒ පිළිබඳව ශස යා බලන්නම්.
වු  කථානායකතුමිව,  තුන් තුන්වල හෙලා තිශබන ශමවුිව
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[වු  නාම්  රාජපක්ෂ මහතා

(ආ)

ක්රීඩා ා පිට්ටිව සහ ක්රීඩා ාව හා සම්බන්ධ කාරණා සිය් ලම එක
තුනකින් පිකපාලනය වන වුහයක් ඉදිකශයදී හෙන්න අපි
බලාශප ශර වීතු ශවනවා. එතශක ට අශ ද අෝ ුමතිතුමාටවී, 
පාර්ලිශම්න්තුශව මහ ශ් කම්තුමාටවී ශමවුිව ්ර ්න ශ් සි
ශවනවා. පසුගිය කාලශය එක එක අය තමන්ට ඕනම විධියට එක
එක් තුන්වලට ගිහින් ුදේ  වියෙම් කරලා තිශබනවා,  වු 
කථානායකතුමිව.

ගරු නාමාතල් යාජපක්ෂ මාතහ ා
(மாண்புமிகு நாமல் ராஜபக்ஷ)

ඒ වාශේම,  එම ක්රීඩා ාංවණය පවරා වුනීමට දස්ත්රික් සංවර්ධන
කමිප්ශවන්
ශයෝජනාවක්
අරශවන අශ ද අමාතයාං යට
ු න්ශන වී,  එම ක්රීඩා ාංවණය හෙලා අවසන් කරලා ශෙන්න අපට
පුු වන්,  වු  මන්ත්රීතුමිව. ඔබතුමා දස්ත්රික් සංවර්ධන කමිප්වට
එය ශයෝජනා කශ් වී කරන්න පුු වන්.
පුුණුකු වන්
සම්බන්ධශයන් ඔබතුමන්ලාට අව ය සහශයෝවය ලබා ශෙන්න
කියලා මම Football Federation එකට ෙුුවම් ශෙන්නම්.

තකොතළෝ නාව ්රා.තල්. තකොඨාසානය: ජල නහ
මාතලාපවාහන පහසුකේ තනොමාතැති නිවාන

(இ)

(The Hon. S.M. Marikkar)

ජල සම්පාෙන අමාතයතුමාශවන් ුසූ ්ර ්නය- (1):
ශක ශ් න්නාව ්රාශ්ධශීය ශ් කම් ශක ට්ඨාසය තු් පිහිටි
ජල සහ මලාපවාහන පහසුකම් ශන මුති ිවවාස සංඛ්යාව
ශක පමණෙ යන්න එතුමා ශමම සභාවට ෙන්වන්ශන්ෙ?

இன்ரறல், ஏன்?

asked the Minister of Water Supply:

(a)

Will he inform this House of the number of
houses located within the Kolonnawa Divisional
Secretary's Division with no water and sewerage
facilities?

(b)

Will he also inform this House-

(c)

(i)

of the course of action for providing each
such housing unit with the abovementioned facilities; and

(ii)

if so, of the course of action?

If not, why?

ගරු වාසුතේව නානායක්කාය මාතහ ා (ජල නේපාදන
අමාතා යුරමාතා)
(மாண்புமிகு
அகமச்சர்)

வாசுரதவ

நாைாெக்கார

-

நீர்

வைங்கல்

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

වු  කථානායකතුමිව,  එම ්ර ්නයට පිළිතුර ශමශසේය.
(අ)

(ආ)

(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்)

ரமற்படி ஒவ்தவாரு வீட்டுக்கும் குறிப்பிட்ட
வசதிககள தபற்றுக்தகாடுக்கும் ரவகலத்திட்ட
தமான்று உள்ளதா என்பகதயும்;

அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா?

KOLONNAWA DS DIVISION: HOUSES WITHOUT WATER AND
SEWERAGE FACILITIES

6. ගරු එන්.එේ. මාතරික්කාර් මාතහ ා

தகாலன்னாவ பிரரதச தசெலகப் பிாிவில் அகமந்
துள்ள வீடுகளில், நீர் மற்றும் சாக்ககட வசதிகளற்ற
வீடுகளின் எண்ைிக்கக எவ்வளதவன்பகத அவர்
இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா?

( i i ) ஆதமனில், அது ததாடர்பில் எடுக்கப்படவுள்ள
நடவடிக்கககள் ொகவ என்பகதயும்;

தகாலன்னாவ பிரரதச தசெலகப் பிாிவு: நீர் மற்றும்
சாக்ககட வசதிகளற்ற வீடுகள்
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එශසේ නම්,  එම වුඩා පිළිශව් කවශර්ෙ;

(ஆ) (i )

(The Hon. Namal Rajapaksa)

වු 
කථානායකතුමිව, 
පුුණුකු වන්ශේ
වුටලුව
තිශබන්ශන් මන්නාරමට විතරක්වවී,  football ක්රීඩා ාවට විතරක්වවී
ශන ශවයි. ශමය හුම ක්රීඩා ාවටම තිශබන වුටලුවක්. ලංකාශව හුම
දස්ත්රික්කයකටම අව ය පුුණුකු වන් සම්බන්ධශයන් දස්ත්රික්
ක්රීඩා ා සංවම් සමඟ සාකච්ඡා කරලා තිරසාර විසඳුමක් ලබා ශෙන්න
අපි ඉදිකශයදී බලාශප ශර වීතු ශවනවා.

(ii)

நீர் வைங்கல் அகமச்சகரக் ரகட்ட வினா:

(The Hon. Charles Nirmalanathan)

அரதரநரத்தில், மன்னார் மாவட்டத்தில் football இல்
national players கூட அதிகளவாரனார் இருக்கின்றார்கள்.
தாங்கள் விகளொட்டுத்துகற அகமச்சராக இருக்கின்ற
இக்காலப்பகுதிெில் மன்னார் மாவட்டத்தில் football க்குாிெ
coach சாிொன முகறெில் இல்கல. ரதசிெ விகளொட்டு
வீரரான டிக்ரகானி ரபான்ற ஒரு சிலர் அகத வைங்கி
ெிருந்தாலும், football விகளொட்கட வளர்ப்பதற்காகத்
தங்களுகடெ அகமச்சின் அனுசரகைகெ நான் எதிர்பார்த்
திருக்கின்ரறன்.

ශමම ිවවාස ඒකක සඳහා ඉහත පහසුකම් ලබා
දීශම් වුඩා පිළිශව්ක් තිශබ්ෙ;

යන්නවී එතුමා ශමම සභාවට ෙන්වන්ශන්ෙ?

(மாண்புமிகு சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்)

தகௌரவ
அகமச்சர்
அவர்கரள,
நீங்கள்
ஒரு
தபாறுப்புவாய்ந்த அகமச்சராக இருக்கின்ற காரைத்தினால்,
இந்த விகளொட்டு கமதானம் ததாடர்பான வினாவிகன நகர
அபிவிருத்தி அதிகாரசகபக்குப் தபாறுப்பான அகமச்சுக்கு
ஆற்றுப்படுத்தும்படி உங்ககள இந்த ரநரத்தில் ரகட்டுக்
தகாள்கின்ரறன்.

(i)

(ු) ශන එශසේ නම්,  ඒ මන්ෙ?

(அ)

ගරු චාල්න් නිර්මාතලනාද්  මාතහ ා

(අ)

770

පාර්ලිශම්න්තුව

2012 ජන හා ිවවාස සංවණනයට අුවව ශක ශ් න්නාව
්රාශ්ධශීය ශ් කම් ශක ට්ඨාසය තු් ග්රාම ිවලධාික වසම් 46
හි පිහිටි ුදු  ිවවාස සංඛ්යාව 44, ෙ36කි. අනවසර ඉදකිමම්
ශන වන සියලු ිවවාස සඳහා ජල සුපයුම් ලබා දී ුත.
මලාපවහන සම්බන්ධතා ශන මුති ිවවාස සංඛ්යාව
41, 746කි.
(i)

ඔව.

(ii)

එම වුඩා  පිළිශව් පහත පිකද ශව.
* ජල නේපාදන පහසුකේ
ශක ශ් න්නාව
්රාශ්ධශීය
ශ් කම්
ශක ට්ඨාසශය පදංචිකු ශවකු සඳහා ෙුනට
මණ්ඩා ලය තු් ක්රියාවීමක සාමානය
ක්රමශවෙය යටශවී නව ජල සම්බන්ධතාවක්
ලබා වුනීශම් හුකියාව පවය .
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ගරු වාසුතේව නානායක්කාය මාතහ ා

ශක ශ් න්නාව මලාපවහන ප්ධධතිය මිනන්
ශක ශ් න්නාව නවර සභා සීමාව තු් ුති
ග්රාම ිවලධාික වසම් 13න් වසම් 9ක පිහිටි
ිවවාස 2, 790ක් ආවරණ ශව. ඉතිික වසම් 4න්
අව යතාශවහි ්රුදඛ්තාව මත හඳුනාවවී
්රශ්ධ වල පිහිටි ිවවාස ඒකක 3, 700ක් සඳහා
වසර 03ක් ුතු්ත පහත වයාපෘති මිනන්
මලාපවහන සම්බන්ධතා ලබා දීමට සුලසුම්
කර ුත.

(மாண்புமிகு வாசுரதவ நாைாெக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

්රාශ්ධශීය ශ් කම් ශක ට්ඨාසශයම,  නවර සභාශව පමණක්
ශන ශවයි?

ගරු එන්.එේ. මාතරික්කාර් මාතහ ා
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்)

(The Hon. S.M. Marikkar)

ඔව.

i. අපජල සම්බන්ධතා වුි දයුණු කිමශම්
වයාපෘතිය

ගරු වාසුතේව නානායක්කාය මාතහ ා

ii. ශසේෙවවීත
වයාපෘතිය

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

අපජල

බුහුර

කිමශම්

ශක ශ් න්නාව නවර සීමාශවන් බුහුරව
ුති ග්රාම ිවලධාික වසම්වල පිහිටි ිවවාස, 
ආසන්න ව ශයන් 41, 746ක ්රමාණයක්
ර්තික ටුංකි - septic tanks - විමධයවත
අපජල ප්ධධති - DEWATS - හා
සනීපාරක්ෂිත ශන වන ව් වුසිකිළි cesspits - වුිව අවිධිමවී ක්රම මිනන්
අපජලය බුහුර කරයි.
(ු) අෝ ශන ශව.

ගරු එන්.එේ. මාතරික්කාර් මාතහ ා
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்)

(The Hon. S.M. Marikkar)

වු  කථානායකතුමිව,  මශේ ප්ුදවන අතුු  ්ර ්නය ශමයයි.
නවර සීමාශව සියලු ිවවාසවලට ජලය තිශබනවාය කිවවාට
ුමතිතුමා ඒ වුන ශස යා බලන්න. අනවසර ශන වන ිවවාස
2, 900ක් පමණ තිශබනවා. ඒ ිවවාසවලට තවම සම්බන්ධතාව
ලුබී නුවීශවී අු  ආොයම්ලාභින් ිවසායි. ඒ වුන ශප ඩ්ඩා ක්
ශස යා බලන්න. ඔබතුමා කිවව ඉතිික කු ණු ිවවුරැදයි. නුදවී
වු  ුමතිතුමිව,  ශක ශ් න්නාව නවරය පිහිටා තිශබන්ශන්
ශක ්න අහස ශපශනන මානශයයි. ශක ්න අහස ශපශනන
මානශය නවර සීමාශව ජීවවීවන ශම් ජනතාවට අයවී ග්රාම
ිවලධාික වසම් 13න් ග්රාම ිවලධාික වසම් 09ක වුඩා  complete
කරලා නුහු. පසුගිය කාලශය ග්රාම ිවලධාික වසම් 09ක වුඩා 
ශකමශවන ගියා. ඒ ග්රාම ිවලධාික වසම් ෙකට ්රශ්ධ 30ක් පමණ
තිශබනවා. මට ශම් විස්තරය ඔබතුමාට ෙුන් ශෙන්න පුු වන්.
කුු ිවයාවවීත,  වහල වවීත,  ශෙ ස්තර වවීත,  කලංසූිකය වවීත, 
සංඝශබෝධි මාවත,  කුමාරොස  දශ් ස්,  සාලවවීත,  පුවක්වහ වවීත
ආදී ව ශයන් ඒ ්රශ්ධ මට කියන්න පුු වන්. ඒ ්රශ්ධ වල ඒ
සම්බන්ධශයන් සම්ර්ර්ණ වුඩා  පිළිශව්ක් කශ් වී තමයි, 
ශසේෙවවීත වයාපෘතියට ශම් ටික ශවශනන්න පුු වන් ශවන්ශන්. ඒ
ිවසා මම ඔබතුමාශවන් ඉ් ලීමක් කරන්ශන්,  ඉදික අවුු ු  තුනක
කාලය තු් ශසේෙවවීත වයාපෘතිය අවසන් කරනවා නම්,  එයට
සමවාමීව සම්ර්ර්ණශයන්ම නවර සීමාව ආවරණ වන පිකද
මලාපවහන ප්ධධතිය අවසන් කරන්න කියලායි.

ගරු වාසුතේව නානායක්කාය මාතහ ා

(மாண்புமிகு வாசுரதவ நாைாெக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ඔබතුමා සඳහන් ක් ශක ශ් න්නාව නවර සභා ්රශ්ධ ශය
ජලය ලුබී නුති අනවසර ශන වන තවවී ිවවාස 2, 600ක්
තිශබනවා.

ගරු එන්.එේ. මාතරික්කාර් මාතහ ා
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்)

(The Hon. S.M. Marikkar)

නුහු,  ඒ,  ්රාශ්ධශීය ශ් කම් ශක ට්ඨාසශයම.
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(மாண்புமிகு வாசுரதவ நாைாெக்கார)

ඒ අයට ජලය ලබා වුනීමට කිසිම වුටලුවක් නුහු,  ජල
සුපයුශම් අු වක් නුහු. වුවමනා අයශේ ඉ් ලුම අුවව ඒවා සපයා
ශෙන්න පුු වන්. ජල සම්බන්ධතාවකට ශවවන වියෙම ඒ අය
ශවවිය යුතුයි. ඒවා පිළිබඳ වුටලු තිශබනවා නම් ඔබතුමා ඒවා
අපට සවිස්තරාවීමකව ශය ුද කශ් වී,  මම මුදහවී ශවලා ඒ
ජල සුපයුම ලබා ශෙන්න කටයුතු කරන්නම්.
ඔබතුමා ුසූ ප්ුදශවිව අතුු  ්ර ්නයට ශක ටස් ශෙකක්
තිශබනවා. ශෙවුිව ශක ටශසන් ඔබතුමා කියනවා,  ශසේෙ වවීශවී
අපජලය බුහුර කිමශම් වයාපෘතිය ක්රමාුවූලලව ක්රියාවීමක
වුශණ වී ිවවාස ඒකක 3, 700ක් සඳහා පමණක් ශන ශවයි,  ඊට
වඩා ා වි ාල ්රශ්ධ යක මලාපවාහනය එනම් අපජලය බුහුර කිමම
ක්රියාවීමක ක් හුකියි කියලා. ඒ පිළිබඳව ඔබතුමා ශපන්ුවම්
කරන ශයෝජනාවක් තිශබනවා නම් එය අශ ද ිවලධාිකන්ට, 
ඉංජිශන්ු වන්ට ඉදිකපවී කරලා ශසේෙවවීත අපජල බුහුර කිමශම්
වයාපෘතිය වඩා ාවී ර්ර්ණ ක්රියාකාම තවීවීවයකට වන්න අපි
ලමස්තියි.

ගරු එන්.එේ. මාතරික්කාර් මාතහ ා
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்)

(The Hon. S.M. Marikkar)

වු  අමාතයතුමිව,  ඒ පිළිබඳව ටිකක් බරපත් විධියට හිතපු
එක වුන මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. වු  ුමතිතුමිව, 
ජලය නුති ශවන්න ශහේතුව -මම ඔබතුමාට ඊශයවී ශම් වුන
කිවවා- පසුගිය කාලය පුරාවටම ුදු  ශක ්නටම ජලය
ශවනයන්ශන් ශක ශ් න්නාව හරහා මටමයි. ජල පීඩා නය අු 
තවීවීවයක් ිවසා ෙවසට පුය 2,  පුය 4 ෙක්වා කාලයක් ජලය
කපන තවීවීවයක් තමයි තිුදශණ්. මම ශම් වුන හිටපු ුමති වු 
රවු්් හීම් ුමතිතුමාශවුවවී ්ර ්න වණනාවක්ම ුුවා. ජල
්රමාණය වුි  කිමම ිවසා ෙුන් ්රමාණවවී ජල ්රමාණයක්
තිශබනවා. නුදවී,  සමහර ශවව්  පිහිටා තිශබන්ශන් පහවී
භූමියක ිවසා සමහර ෙවස්වලට ඒ ශවව් වලට අධි පීඩා නශයන්
තමයි ජලය වන්න ශවලා තිශබන්ශන්. එශසේ ජලය වන්න පාන්ෙර
ශෙක වනශතක් ඉන්න ශවනවා. ෙුන් ජලය ලබා දීශම් හුකියාව
තිශබනවා.
නවර සීමාශවන් ඔබ්බට ගියාම ශක ශ් න්නාව ්රාශ්ධශීය
ශ් කම් ශක ට්ඨාසශය ශක ටිකාවවීශතන් ශමහා පුවීතට එනම්
වු් ලම්පිටිය හන්දයයි,  ශක ටිකාවවීත හන්දයයි අතර අධි ජන
ඝණවීවයක් තිශබනවා. විශ ේෂශයන්ම ශමශව ඩා  ශක ශ් න්නාව, 
බ්රුන්ි යාවවීත,  මාිවකයුද් ල,  කිවීතම්පුව,  ශවන්නවවීත
වාශේ ්රශ්ධ වල පවතින අධි ජන ඝනවීවයවී සමඟ ක්රමවවී
මලාපවාහන ප්ධධතියක් සම්බන්ධ වුඩා  පිළිශව්ක් මා ෙන්නා
තරමට ක්රියාවීමක ශවන්ශන් නුහු. ඔබතුමා ආවාට පස්ශසේ හුු වා
ෙ ෙන්ශන් නුහු. ශසේෙවවීතට සමවාමීව ශවන්ශන් නවර සභා
සීමාශව ටික. වු් ලම්පිටිය සහ ශක ටිකාවවීත හන්දය අතර ේ
ව ශයන් ජන ඝනවීවය තිශබනවා,  60, 000වී,  80, 000වී අතර.
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පාර්ලිශම්න්තුව

ගරු කථානායකුරමාතා

(மாண்புமிகு சபாநாெகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

කාලය පිළිබඳ ්ර ්නයක් තිශබනවා,  වු  මන්ත්රීතුමා.

(ஆ) ரமற்குறிப்பிட்ட காலப்பகுதிெில் இலங்ககக்கு உப்பு
இறக்குமதி தசய்வதற்காக தசலவிடப்பட்ட தமாத்தத்
ததாகக எவ்வளவு என்பகதயும் அவர் இச்சகபக்கு
அறிவிப்பாரா?
(இ)

ගරු එන්.එේ. මාතරික්කාර් මාතහ ා
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்)

asked the Minister of Trade:

(The Hon. S.M. Marikkar)

ඒ සඳහා ශම් වයාපෘතියට සමවාමී වුඩා  පිළිශව්ක් ශවශනන්න
ඔබතුමාට පුු වන් ශවයිෙ? අපිවී උෙවු කරන්නම් ඒකට.

(a)

ගරු වාසුතේව නානායක්කාය මාතහ ා

(மாண்புமிகு வாசுரதவ நாைாெக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ඔබතුමාශේ උෙවව වුන මට භයක් තිශයනවා. ඒ ිවසා ඒ
උෙවව නුතිව ශම්ක කරන්න විධියක් මම බලන්නම්.

Will he inform this House, separately(i)

the amount of salt imported to Sri Lanka;

(ii)

the amount spent therefor;

(iii)

the countries from which salt was imported;
and

(iv)

the names of companies which imported
salt;

in each year from the years 2015 to 2019?

ගරු කථානායකුරමාතා

(மாண்புமிகு சபாநாெகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

(b)

Will he also inform this House of the total amount
of money spent on the import of salt to Sri Lanka
during the above period?

(c)

If not, why?

ශහ ඳයි,  ශබ ශහ ම ස්තුතියි.

2015-2019 දක්වා ලුු ආනයනය: වින් ය

2015-2019 காலப்பகுதிெில் உப்பு இறக்குமதி: விபரம்
IMPORT OF SALT FROM 2015-2019: DETAILS
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7. ගරු තමාතොහමාතඩ් ු නේමිල් මාතහ ා

ගරු (ආචාර්ය) බ් දුල ගුණවර්ධන මාතහ ා (තවතළඳ
අමාතා යුරමාතා)
(மாண்புமிகு
அகமச்சர்)

ශව්ඳ අමාතයතුමාශවන් ුසූ ්ර න
් ය - (1):

(i)

වර්ෂ 201ෙ සිට 2019 ෙක්වා එක් එක් වර්ෂය තු්(i)

ශ්රී ලංකාවට ආනයනය ක් ලුණු ්රමාණය;

(ii)

ඒ සඳහා වුය වූ ුදෙල;

(iii)

එම ලුණු ආනයනය ක් රටව් ;

குைவர்தன

-

வர்த்தக

ුදේ  අමාතයාං ය යටශවී පවතින ශ්රී ලංකා
ශර්ගුව විසින් ලබා දී ුති ශත රතුු  අුවව 201ෙ
සිට 2019 ෙක්වා ශ්රී ලංකාවට ආනයනය ක් නුුව
්රමාණය පහත ෙක්වා ුත. ඒ අුවව ආනයනය
ක් ුදු  ලුණු ්රමාණය කිශලෝ ග්රමම් මිලියන
68, 197යි.
වර්ෂය
2015

එම ලුණු ආනයනය ක් සමාවම්වල නම්;

කවශර්ෙ යන්න ශවන් ශවන් ව ශයන් එතුමා ශමම සභාවට
ෙන්වන්ශන්ෙ?
(ආ) උක්ත කාලසීමාව තු් ශ්රී ලංකාවට ලුණු ආනයනය කිමම
සඳහා වුය වූ ුදු  ුදෙල ශක පමණෙ යන්නවී එතුමා ශමම
සභාවට ෙන්වන්ශන්ෙ?
(ු) ශන එශසේ නම්,  ඒ මන්ෙ?

(ii)

வர்த்தக அகமச்சகரக் ரகட்ட வினா:
(அ)

பந்துல

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

(අ)

(The Hon. Mohamad Muzammil)

(iv)

(கலாநிதி)

වු  කථානායකතුමිව,  එම ්ර ්නයට පිළිතුර ශමශසේයි.

(மாண்புமிகு தமாஹமட் முஸம்மில்)

(අ)

இன்ரறல், ஏன்?

2015 முதல் 2019 வகரெிலான ஒவ்தவாரு ஆண்டிலும்
-

්රමාතාණය (කිතලෝ ග්රරෑේ)
4,881,322

2016
2017

24,652,484
14,397,751

2018

12,755,970

2019

11,510,370

ශ්රී ලංකා ශර්ගුව ලබා දී ුති ශත රතුු  අුවව
201ෙ,  2016,  2017,  2018 හා 2019 වර්ෂ තු් ශ්රී
ලංකාවට ආනයනය ක් ලුණු සඳහා වුය වූ ුදෙල
පහත ෙක්වා ුත. ඒ අුවව ෙරා තිශබන ුදු  වියෙම
ු පිය්  මිලියන 1, 108යි.
වර්ෂය

ු දල (රුිළයල්)

இலங்ககக்கு இறக்குமதி தசய்ெப்பட்ட உப்பின்
அளவு எவ்வளவு என்பகதயும்;

2015

82,571,542

2016

309,845,828

அதற்காக தசலவிடப்பட்ட ததாகக எவ்வளவு
என்பகதயும்;

2017

235,677,029

2018

235,689,375

(iii)

எந்த
நாடுகளிலிருந்து
உப்பு
தசய்ெப்பட்டததன்பகதயும்;

2019

244,716,823

(iv)

ரமற்படி உப்பு இறக்குமதி தசய்த கம்பனிகளின்
தபெர்கள் ொகவதென்பகதயும்;

(i)
(ii)

இறக்குமதி

தனித்தனிொக அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா?

(iii)

ශ්රී ලංකා ශර්ගුව විසින් ලබා දී ුති ශත රතුු 
අුවව ලුණු ආනයනය ක් රටව් ,  ුුදණුම් 01 හි
ෙක්වා ුත.
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(iv)

ශ්රී ලංකා ශර්ගුව විසින් ලබා දී ුති ශත රතුු  අුවව
එම ලුණු ආනයන ක් සමාවම්වල නම්,  ුුදණුම්
02 හි ෙක්වා ුත. ුුදණුම් නභාග * කරමි.

ගරු (ආචාර්ය) බ් දුල ගුණවර්ධන මාතහ ා
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குைவர்தன)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana)

ශප ඩ්ඩා ක් ඉන්න,  වු  කථානායකතුමිව.

(ආ) ශ්රී ලංකා ශර්ගුව විසින් ලබා දී ුති ශත රතුු  අුවව එම
කාල සීමාව තු් ශ්රී ලංකාවට ලුණු ආනයනය සඳහා වුය වූ
ුදු  ුදෙල ු පිය්  1, 108, ෙ00, ෙ97/-කි.

ගරු තමාතොහමාතඩ් ු නේමිල් මාතහ ා

(ු) පුන ශන න ස.

(The Hon. Mohamad Muzammil)

ගරු කථානායකුරමාතා
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(மாண்புமிகு தமாஹமட் முஸம்மில்)

මම ්ර ්නය අහලා තිශබන්ශන් ලුණු වුන.

(மாண்புமிகு சபாநாெகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

වු  මන්ත්රීතුමිව,  ඔබතුමාට අහන්න අතුු  ්ර ්න නු්ධෙ?

ගරු (ආචාර්ය) බ් දුල ගුණවර්ධන මාතහ ා
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குைவர்தன)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana)

ගරු තමාතොහමාතඩ් ු නේමිල් මාතහ ා

(மாண்புமிகு தமாஹமட் முஸம்மில்)

(The Hon. Mohamad Muzammil)

තිශබනවා,  වු  කථානායකතුමිව.

ගරු කථානායකුරමාතා

(மாண்புமிகு சபாநாெகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඉක්මිවන් අහන්න.

වු  කථානායකතුමිව,  ශමතුන ශප ි  ්ර ්නයක් තිශබනවා.
ලුණුයි,  නුුවයි පටලලා.

ගරු කථානායකුරමාතා

(மாண்புமிகு சபாநாெகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

එශහම නම් කාලය නාස්ති කරන්ශන් නුතිව ශමතුිවන් නතර
කරලා ආශයවී ෙවසක ිවවුරැදව ්ර ්නය අහන්න.

ගරු (ආචාර්ය) බ් දුල ගුණවර්ධන මාතහ ා
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குைவர்தன)

ගරු තමාතොහමාතඩ් ු නේමිල් මාතහ ා

(மாண்புமிகு தமாஹமட் முஸம்மில்)

(The Hon. Mohamad Muzammil)

වු  කථානායකතුමිව,  මට ්ර ්නය පුටලිලා තිශබන්ශන්. මම
ුුශව,  ලුණු වුන. ්ර ්නශය සඳහන් වන්ශන් ලුණු වුනෙ,  නුුව
වුනෙ?

ගරු (ආචාර්ය) බ් දුල ගුණවර්ධන මාතහ ා
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குைவர்தன)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana)

නුුව පිළිබඳව තමයි පිළිතුර දීලා තිශබන්ශන්.

ගරු තමාතොහමාතඩ් ු නේමිල් මාතහ ා

(மாண்புமிகு தமாஹமட் முஸம்மில்)

(The Hon. Mohamad Muzammil)

මම ්ර ්නය ෙන්නවා. සිංහල භාෂාශවන් ලුණු සහ නුුව කියන
ශෙකම එක විධියටයි ලියුවිලා තිශබන්ශන්. ඒකයි මා ඉංග්රීසි
භාෂාශවන් සඳහන් මට තිශබන්ශන් ශම කක්ෙ කියලා බලන්ශන්. ආ, 
salt කියායි එහි සඳහන් වන්ශන්. වු  කථානායකතුමිව,  ලුණු
වුනයි ්ර ්නය අහලා තිශබන්ශන්.
වු  කථානායකතුමිව,  මශේ ප්ුදවන අතුු  ්ර ්නය මා
අහනවා. අප රට වශට්ම මහ ුදුෙ. වර්ව කිශලෝමීටර ෙ20, 000කට
වුි  වි ාල ුදුු  ය රයක් අපට තිශබනවා. නුදවී වි ාල ුදෙලක්
වුය කරලා ලුණු ආනයනය සිු  කරලා තිශබනවා. ූෂපතක් ශවච්චා
ලංකාවට ලුණු ආනයනය කිමම වුන අපි ලේජා ශවන්න ඕනම.
වු  ුමතිතුමිව,  ෙුන් ලුණු ආනයනය නුවුවීමටමට කටයුතු කර
තිශබනවාෙ?

ගරු කථානායකුරමාතා

(மாண்புமிகு சபாநாெகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

වු  මන්ත්රීතුමිව,  මම හිතන්ශන් වු  ුමතිතුමා උවීතර
ු න්ශන් නුුව වුන.

—————————
* පුන් කාලතේ බා ඇ .

* நூனிகலெத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana)

වු  කථානායකතුමිව,  ්ර ්නය බලලා මම ඊ්ඟ රැස්මටම්
සතිශය උවීතර ශෙන්නම්.

ගරු නලි්  බණ්ඩාය ජයමාතහ මාතහ ා

(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜெமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

වු  කථානායකතුමිව,  මට මති ්ර ්නයක් මතු කරන්න
තිශබනවා. ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා,  අවස්ථාව ලබා දීම
වුන.
වු  කථානායකතුමිව,  ශම් ්ර ්නය ශබ ශහ ම පුහුදලිව
සඳහන් කර තිශබනවා. ශමහිදී පටලුවි් ලකට වඩා ා ශවලා
තිශබන්ශන්,  ශම් ආණ්ු ශවන් ලුණු වුන ්ර ්න අහන්න පුු වන්
වුණාට නුුව වුන ්ර ්න අහන්න-

ගරු කථානායකුරමාතා

(மாண்புமிகு சபாநாெகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඒ ්ර ්නය පිළිබඳ කාරණය එතුිවන් නතර කරන්න. ඔය ුති.
්ර ්න අංක 8 - 2ෙ2/2020 - (1),  වු  ශවලු කුමාර් මහතා.

ගරු තේලු කුමාතාර් මාතහ ා

(மாண்புமிகு ரவலு குமார்)

(The Hon. Velu Kumar)

වු  කථානායකතුමිව,  මා එම ්ර ්නය අහනවා.

ගරු තජෝ න් ්  ්රනා් දු මාතහ ා

(மாண்புமிகு ரஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து)

(The Hon. Johnston Fernando)

වු  කථානායකතුමිව,  වුවිලි අමාතයතුමා ශවුවශවන් මා ඒ
්ර ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ශෙකක කාලයක් ඉ් ලා සිටිනවා.

්රශ්නය මාතුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිීමමාත නිතයෝග කයන ලදී.

வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளெிடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.
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පාර්ලිශම්න්තුව

ගරු තේලු කුමාතාර් මාතහ ා

(மாண்புமிகு ரவலு குமார்)

(The Hon. Velu Kumar)

වු  කථානායකතුමිව,  පුංචි පුහුදලි කර වුනීමකට
අවස්ථාවක් ලබා ශෙන්න. ශක විඩ්-19 වයිරසය මහුවවර
දස්ත්රික්කශය ශෙ ු ව ්රාශ්ධශීය ශ් කම් ශක ට්ඨාසශය ජනතා වතු
සංවර්ධන මණ්ඩා ලයට අයිති Le Vallon වවීශවී New Forest
Division එශක් ශසේවිකාවන් ශෙශෙනකුට වුලඳී තිශබනවා කියලා
lock down කරලා තිශබනවා,  පවු්  28ක් පමණ. ශම් වසංවතය
බලපම ප්ුද අවස්ථාශව වතුකරයට ්ර ්නයක් ුති වුශණ් නුහු.
නුදවී,  අෙ වන ශක ට අවොනම් තවීවීවයක් ුති ශවලා
තිශබනවා. අපි ෙන්නවා,  ශසෞඛ්යමය ව ශයන් ඉතාම පහවී
මට්ටමකයි ඒ වතු ්රශ්ධ තිශබන්ශන් කියන එක. ඒ ිවසා රජයක්
ව ශයන් ශම් පිළිබඳ විශ ේෂ වුඩා  පිළිශව්ක් සාකච්ඡා කරලා
තිශබනවාෙ? ඒවාශය ඉන්ශන් වෙිවක කුලී පෙනම මත වුඩා 
කරන කම්කු වන්. ඉතින් lock down කරපු වමන් ඒ
කම්කු වන්ට කමම බීම පිළිබඳ ්ර ්නයක් ුති ශවනවා. ඒ ිවසා ඒ
අයට ආධාරයක් ලබා දීමට වුඩා සටහනක් ෙුන් වන ශක ට ආරම්භ
කරලා තිශබනවාෙ,  ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරලා තිශබනවාෙ කියා
පුහුදලි කරන්න පුු වන්ෙ?

ගරු තජෝ න් ්  ්රනා් දු මාතහ ා

(மாண்புமிகு ரஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து)

(The Hon. Johnston Fernando)

වු  කථානායකතුමිව,  අපි ඒ වුන ශස යා බලන ිවසා තමයි
lock down කරලා තිශබන්ශන්. පසුගිය කාලශය වාශේම ඔවුන්ට
අව ය කමම බීම ලබා දීශම් වුඩා  පිළිශව් අපි කරශවන යනවා.
රජයක් හුටියට අපි ඒ වවීම භාර වන්නවාය කියන එක ශම්
ශවලාශව ්රකා කරනවා.

ගරු නජිත්
නායකුරමාතා)

ත්රේමාතදාන

මාතහ ා

(විරුේධ

පාර්ශ්වතේ

(மாண்புமிகு சஜித் பிரரமதாஸ - எதிர்க்கட்சி முதல்வர்)

(The Hon. Sajith Premadasa - Leader of the Opposition)

නැඟී සිටිතේය.
எழுந்தார்.
rose.

ගරු කථානායකුරමාතා

(மாண்புமிகு சபாநாெகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

වු  විපක්ෂ නායකතුමා.

ගරු නජිත් ත්රේමාතදාන මාතහ ා

(மாண்புமிகு சஜித் பிரரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

වු  කථානායකතුමිව,  ශබ ශහ ම ස්තුතියි මට ශම් අවස්ථාව
ලබා දීම වුන.
විශ ේෂශයන්ම මිුවවන්ශව ඩා ,  දවුලපිටිය ්රශ්ධ
ආශ්රිත
ශක විඩ් ශප කුරට අයවී සංඛ්යාව අෙ ශපරවු ව වන ශක ට 8ෙ0
පුනලා තිශබනවා. එම ්රමාණය එන්න එන්නම වුි  ශවනවා.
අපශේ බලාශප ශර වීතුව ශප කුරකින් - cluster එකකින් - සමාජ
වයා දතියකට - community spread එකකට - යමම නතර කිමමයි.
වු  කථානායකතුමිව,  ශම් වන ශක ට බරපත් ්ර ්න
වණනාවක් උ්ධවත ශවලා තිශබන බව මා විශ ේෂශයන් මතක්
කරන්නට කුමුතියි. ඒවාශයන් කිහිපයක් මා කියන්නම්. ශක විඩ්
ශරෝගීන්ට අව ය ුඳන් ්රමාණය අෙ සූොනම් කරලා නුහු.
කාන්තා ශරෝගීන් අතර වර්භිිව මවවු න්ට ශවනම ම ලබා ශෙන
විශ ේෂ ්රතිකාර වුඩා සටහන් ෙ අෙ ක්රියාවීමක ශවලා නුහු. ඒ
වාශේම ශම් හදසි අවස්ථාශව -අෙ ෙවශසේවී- ්රමාණවවී ventilators
සහ අශනකුවී වවෙය උපකරණවල හිඟයක්
තිශබනවා.
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පු්ධවලයන් ්රවාහනය කිමශම්දීවී වුටලුවක් පවතිනවා. ආසාදත
තවීවීවයට පවී වුණු -infect- අයවී,  ශන වුණු අයවී ගිලන්
රථවලවී,  බස් රථවලවී එකට ්රවාහනය කරන තවීවීවයක් ුති
ශවලා තිශබනවා. ශම් අටසිය වණන first contactsලා පමණක්
බව අප ශහ ඳින් මතක තබාවන්නට ඕනම. Second and third
contactsලා trace කිමම සහ පමක්ෂා කිමම - testing - තවම
ක්රියාවීමක ශවලා නුහු. ඒ වාශේම යටිතල පහසුකම්වලවී,  පිිකස්
ක්මනාකරණශයවී,  පුුණුව ලවී මානව සම්පශවීවී අු 
පාු කම් තිශබනවා. Testings කරුව ලබන පු්ධවලයන්ශේ
හිඟයකුවී තිශබනවා.
ශමහි තිශබන බරපත්ම ්ර න
් ය ශම් අවස්ථාශවදී මා
ඔබතුමාට කියන්නට ඕනම,  වු  කථානායකතුමිව. රජශය වවෙය
ිවලධාිකන්ශේ සංවමශය වවෙය අලුවීශේ මුතිතුමා ශහළිෙරව
කරලා තිශබනවා,  ශම් අවස්ථාශව ුද් ම ශරෝගියාට ශරෝවය
වුලඳුණු ූහලාශ්රය හඳුනාශවන නුති බව. අශනකුවී සමම
අවස්ථාවකදීම ූහලාශ්රය හඳුනාශවන තිශබනවා. ඒ විතරක්
ශන ශවයි,  ශම් අලුවී වයිරසයක් බවවී,  එහි සාන්ද්රණය අධික
තවීවීවයක තිශබනවාය කියන එකවී සඳහන් ශවනවා. Viral
load එක,  එනම් සාන්ද්රණය අධික මටම සම්බන්ධශයන් වවෙය
පර්ශයෂණ ආයතනය කියනවා,  "ශම්ක වයිරසශය ශවනමම
strain එකක්" කියලා.
වු  කථානායකතුමිව,  ඉහත කු ණු කාරණා ෙ සමඟ
ඔබතුමාට ශම් කාරණයවී අවධාරණය කරන්නට මා කුමුතියි.
ශම් ප්ුදශවිව ශරෝගියා හඳුනාවවීශවී ශබෝධික සමරශසේකර
කියන ්වසන ශරෝව විශ ේෂඥ වවෙයවරයා ්රුදඛ් කණ්ඩා ායමක්.
ෙුන් ඒ සියලුශෙනා ෙ ුතුු ව ශසෞඛ්ය අං ශය සියලුශෙනා
හඳුන්වන්ශන් සුව විු වන් හුටියටයි. ඒ සුව විු වන්
ිවශරෝධායනය කිමශම්දී ඒ අය ශවුවශවන් ශවනම වුඩා 
පිළිශව්ක් ක්රියාවීමක ශවලා නුහු. ඒ අයවී ඔක්ශකෝම එකට
ෙමලා තමයි ිවශරෝධායනය කරන්ශන්. ඒ ඔක්ශකෝම එකට ෙමලා
ිවශරෝධායනය කරන්න එපා,  ඒ අයශේ ිවශරෝධායනය ශවනමම
කරන්න කටයුතු කරන්න කියලා ඒ සුව විු වන්ශේ ඉ් ලීමක්
තිශබනවා.
ඒ වාශේම සුව විු වන්ට ලබා ශෙනවාය කියපු දීමනා ටික
ලබා ශන දීම ිවසා ඒ අය මානසික ව ශයුවවී යම් පසුබමමකට
ලක්ශවලා තිශබනවා. ඒ වාශේම,  අෙ වනශක ට පිළිකා ශරෝගීන්ට
ලබාශෙන ශබශහවීවල බරපත් හිඟයකුවී තිශබනවා.
ශරෝහ් වලින් ශකළින්ම කියනවා,  "්ාමසියකින් ඒ ශබශහවී
ුදෙලට අරශවන එන්න,  පස්ශසේ එ ් ශබශහවී ටික ලබා ශෙන්න
කටයුතු කරන්නම්" කියලා. වු  කථානායකතුමිව,  ශමහි තිශබන
බරපත්ම ්ර ්නය ශම කක්ෙ ෙන්නවාෙ? ෙුන් අශ ද රශට් ශසෞඛ්ය
ුමතිතුමියක් ඉන්නවා. ශම් පවතින තවීවීවය පිළිබඳව,  ශම්
සිු වන්ශන් ශම කක්ෙ,  සතය ෙවීත ශම නවාෙ,  ශම් සම්බන්ධශයන්
රජය වන්නා ක්රියාමාර්වය ශම කක්ෙ කියන එක වුන පුහුදලි
කිමමක් ශසෞඛ්ය ුමතිතුමිය ශම් සභාවට ුවි් ලා කරයි කියලා
අපි ඊශයවී බලාශවන සිටියා. ඊශයවී ශසෞඛ්ය ුමතිතුමිය ශම්
සභාශව හිටිශය නුහු. ශම් සම්බන්ධශයන් විශ ේෂ ්රක ා යක්
කරන්න එතුමියට පුු වන්. අෙවී එතුමිය පුමිණ නුහු.

ගරු මාත් ත්රීවරු

(மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள்)

(Hon. Members)

ඉන්නවා - ඉන්නවා.

ගරු නජිත් ත්රේමාතදාන මාතහ ා

(மாண்புமிகு சஜித் பிரரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

එතුමිය ආශව ෙුන්. සමා ශවන්න. වු  කථානායකතුමිව,  මම
සභාව ආමන්ත්රණය කශ්ේ ඔබතුමා දහා බලාශවනයි. ශම්
සම්බන්ධශයන් විශ ේෂ ්රකා යක් කරන්න එතුමියට යුතුකමක්
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තිුදණා. ලිපිශ් ඛ්නාදය පිළිවුන්මටශම් අවස්ථාව තු් විශ ේෂ
්රකා යක් කරන්න එතුමියට පුු වන්. ශම් තවීවීවය
සම්බන්ධශයන් වර්තමානශය බරපත් ්ර ්නයක් තිශබනවා. ශම්
test කරලා හුද වූ අයයි,  එශහම ්ර ්නයක් නුති අයයි කියන ශෙ
ශව ් ලන්ම එකට ්රවාහනය කිමශම් ්ර ්නයක් තිශබනවා. ඒකට
යම් විසඳුමක් ලබා ශෙන්න ඕනම. ජනවාික මාසශයවී,  ශපබරවාික
මාසශයවී ශක ශරෝනා වුන කියන ශක ට හුශමෝම එය
සමච්චාලයට -විහිු වකට- ලක් ක්ා. මහ මුතිවරණ සමශයදී
කිවවා,  "COVID-19 අවසන්,  සම්ර්ර්ණශයන්ම විසඳා
තිශබන්ශන්" කියලා. එශහමනම්,  අෙ ශක ශහ මෙ නුවත COVID19 මහා රැ් ලක් ුති ශවලා තිශබන්ශන්?
වු  කථානායකතුමිව,  මම තවවී කාරණයක් ෙුනවන්න
කුමුතියි. ශම්කට කවුු වවී කලබල වන්න අව ය නුහු. අපට
ෙුනවන්න ලුබී තිශබනවා,  test කරන්ශන් නුතිව,  check
කරන්ශන් නුතිව ඉන්දයාුව ජාතිකශයක් ශහෝ කණ්ඩා ායමක් ශම්
කර්මාන්ත ාලාවට ුවි් ලා ශම් ශ්ධ සිු  වුණාය කියලා. එශහම
්ර ්නයකුවී ශමතුන තිශබනවා. ශම්වා ඔක්ශකෝම කටකතාෙ, 
සතයෙ,  අසතයෙ කියන සියලු ශ්ධ පිළිබඳව ශහළිෙරව කරන්න
කියලා මම වු  ුමතිතුමියට ශබ ශහ ම ශවෞරවශයන් කියනවා.
රශට් ජනතාව බලාශවන ඉන්නවා ශම කක්ෙ සිු වන්ශන් කියලා.
ුවීත ව ශයන්ම ්රවතිශීලි නූතනවාදී විපක්ෂයක් හුටියට ශම්
සඳහා අපි උපිකම සහශයෝවය ලබා ශෙනවා; අශ ද උපිකම ක්තිය
ලබා ශෙනවා. [බාධා කිමම්

ගරු මාතහි් දාන් ද
අමාතා යුරමාතා)
(மாண்புமிகு
அகமச்சர்)

අලුත්ගමාතතේ

மஹிந்தானந்த

මාතහ ා

அலுத்கமரக

-

(කෘෂිකර්මාත
கமத்ததாைில்

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage - Minister of
Agriculture)

ඒ විපක්ෂය ශම කක්ෙ?

ගරු නජිත් ත්රේමාතදාන මාතහ ා

(மாண்புமிகு சஜித் பிரரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

මම ශම් අවස්ථාශවදී කනවාප් වනවා,  වව කිව යුතු ුමතිවු 
ශක ශරෝනාව විහිු වකට භාර ශවන තිබීම වුන. ශම් වනශක ට
අටසිය වණනකට ශක ශරෝනා වුලඳී තිශබනවා. ඔක්ශකෝම
1, 600ක් ෙ ශක ශහේෙ test කරනවා. ශම් ඔක්ශකෝම first
contactsලා විතරයි. Second and third contactsලා තවම test
කරලාවී නුහු. ආණ්ු  පාර් ව
් ශය හුශමෝටම වාශේ ශමය
විහිු වක් බවට පවීශවලා. එශහම ශවන්න ශහ ඳ නුහු. මම
ඉදිකපවී කරන්ශන් වුෙවවී ්ර ්නයක්. ශසෞඛ්ය ුමතිතුමියට ඊශය
ෙවස තිුදණා,  ශම් තවීවීවය පුහුදලි කරමින් ්රකා යක් කරන්න.
අෙ,  ශම් ශම ශහ ශවීදීවවී ඔබතුමිය ඒ පිළිබඳව පුහුදලි කරන්න
කියලා මම වු  ශසෞඛ්ය ුමතිතුමියශවන් ඉ් ලීමක් කරනවා.

ගරු කථානායකුරමාතා

(மாண்புமிகு சபாநாெகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඔබතුමා ශෙවතාවක් එම ්ර ්නය ඉදිකපවී ක්ා.
ශසෞඛ්ය ුමතිතුමිය.

ගරු පවිත්රාතේවි
අමාතා යුරමිය)

ව් නිආයචිික

මාතහත්මිය

(තන්ඛය

(மாண்புமிகு (திருமதி) பவித்ராரதவி வன்னிஆரச்சி - சுகாதார
அகமச்சர்)

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

වු  කථානායකතුමිව,  මට ශම් අවස්ථාව ලබා දීම වුන
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. ඊශය මශේ පියාශේ වාර්ෂික ොනමය
පින්කම තිුදණා. එම ිවසා මට පාර්ලිශම්න්තුවට ඒමට ශන හුකි
මටම වුන මා සමාව ඉ් ලා සිටිනවා. විපක්ෂ නායකතුමා විසින්
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ස්ථාවර ිවශයෝව 27. (2) යටශවී අසන ලෙ ්ර ්නයක් ශපශර්ො
හවස් වනශක ටවී භාර දී තිුදශණ් නුහු. වු  කථානායකතුමිව, 
විශ ේෂශයන්ම රශට් තවීවීවය වුන අපි රජයක් විධියට ය න්ු 
ය රණ වන්ශන් ශ්ධ පාලන අව යතාවකට ශන ශවයි. සමම
අවස්ථාවකදීම ශසෞඛ්ය අං ශය විශ ේෂඥ මතයට වු  කරලා,  ඒ
අය ලබා ශෙන උපශෙස් අුවව තමයි ශම් රශට් ශක විඩ් - 19
මර්ෙනය කරන්න අව ය ය න්ු  ය රණ වුණුශන්. ඊශය ෙවස
ුතු්ත පමණක් PCR tests 4, 800ක් පමණ අපි සිු  කරලා
තිශබන බව විශ ේෂශයන්ම මම කියන්නට ඕනම. ඒ කර්මාන්ත
ාලාශව ශසේවය කරන ශසේවකයන් පමණක් ශන ශවයි,  ඒ
ශසේවකයන් හා සම්බන්ධ සියලුශෙනාශේම ්ඟම ආශ්රිතයුවවී අපි
පමක්ෂාවට ලක් කරලා තිශබනවා. ඒ ්ඟම ආශ්රිතයන්ශේ
ආශ්රිතයුවවී ශම් වනවිට අපි පමක්ෂාවට ලක් කරලා තිශබනවා.
ඊශය ෙවශසේ පමණක් අපි සමාජය තුළිුවවී 1, 816ක් ිවයුද
පමක්ෂාවට ලක් කරලා තිශබනවා.
අපි සුක සහිත ශරෝගීන් සහ අිවකුවී ශරෝගීන් එකට
්රවාහනය කරන්ශන් නුහු. ශම් PCR පමක්ෂණවලින් ශරෝගීන්
බවට තහවුු  වුණාට පස්ශසේ ඔවුන් ුම්ම්යුලන්ස්වලින් තමයි
ශරෝහ්  ශවත ශවිව යන්ශන්. ශම් වනවිට ශරෝහ්  වණනාවක්
්රතිකාර කිමම සඳහා අපි ශවන් කරලා තිශබනවා. ඒ වාශේම
ශනවි්  ්රනාන්ු  ශරෝහල අෙ ෙවස ුතු්ත ශක විඩ් - 19
ශරෝගීන්ට ්රතිකාර කිමම සඳහා ශය ො වන්නට අපි ය න්ු  කරලා
තිශබනවා. අතිවු  ජනාධිපතිතුමා වාශේම වු  අග්රාමාතයතුමා
රටක් විධියට,  රජයක් විධියට ඉතාම වුවමනාශවන් සහ වවීශමන්
ශම් කාර්ය භාරය සම්බන්ධශයන් ශසෞඛ්ය අං හා ආරක්ෂක අං
ිවලධාිකන් එක්ක සාකච්ඡා කරනවා. අතිවු  ජනාධිපතිතුමා
ශසෞඛ්ය අං සහ ආරක්ෂක අං එක්ක අෙ උශ්ධ 10.00ට
සාකච්ඡාවක් පුවුවීවූවා. ශම් වනවිටවී එම සාකච්ඡාව
පුවුවීශවනවා. එම සාකච්ඡාශව ඉඳලා තමයි මම ශම් වු 
සභාවට සහභාගි වුශණ්. ශම් සියලු ශරෝගීන්ශේ ්ඟම ආශ්රිතයන්
පිළිබඳව - contact tracing - වාශේම,  ශම් ශරෝවය ආශව
ශක ශහ මෙ කියන කාරණය වුන අපි ිවරන්තරශයන්ම පමක්ෂණ
පවවීවනවා. අපි,  ුද්ධධි අං සහ ශසෞඛ්ය අං එකට එකතු ශවලා
වුඩා  කරනවා. ශක විඩ් - 19 මර්ෙනය සම්බන්ධශයන් ෙකුණු
ආසියාුව කලාපයට සහ ආසියාුව කලාපයටම පරමාෙර්ශී රටක්
විධියට අශ ද රට කටයුතු කර ශවන ගියා. ඒ ආකාරශයන්ම
කුපමටශමන් යුතුව ශමවරවී කටයුතු කරන බව අපි ශම් විපක්ෂයට
සහ පාර්ලිශම්න්තුවට ශවෞරවශයන් සඳහන් කරනවා.
ශරෝහ් වල සිටින කාර්ය මණ්ඩා ල ිවශරෝධායනය කිමශම්දී
යම් ්ර ්නයක් සි්ධධ වුණා කියලා වු  විු ්ධධ පාර් ්වශය
නායකතුමා සඳහන් ක්ා. අපි ඊශය ඔවුන් apartments වාශේ
තිශබන තුනකට ශය ුද ක්ා. නුදවී ඒ අය සමහීමකට පවී
ශන ශව නම් වහාම ඒ සම්බන්ධශයන් කටයුතු කරන්න කියලා
ඊශය මම අමාතයාං ශය ශ් කම්වරයාට උපශෙස් ු න්නා. ශසෞඛ්ය
කාර්ය මණ්ඩා ලය ගිය වතාශව quarantine කරන කාලය තු්දී
ඔවුන්ට ශඩා  ් ෆින් ශහෝටලශය තමයි නවාතුන් පහසුකම්
ු න්ශන්. ඒ ආකාරයටම ශමවරවී කටයුතු කරනවා. ශම් වනවිට
අව ය ශහෝට්  හඳුනාශවන,  ඔවුන් පිටවී කර යුමටමට උපශෙස්
ලබා දීලා තිශබන බවවී මම ශම් අවස්ථාශවදී පාර්ලිශම්න්තුවට
ෙන්වා සිටිනවා. ශම් කාරණය සම්බන්ධශයන් තවවී ශම නවා ශහෝ
ෙුනවුනීමට අව යතාවක් තිශබනවා නම් මට කු ණු ඉදිකපවී
කරන්න පුු වන්.

ගරු නජිත් ත්රේමාතදාන මාතහ ා

(மாண்புமிகு சஜித் பிரரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

පිළිතුු  ලබා දීම සම්බන්ධශයන් ඔබතුමියට ස්තුතිවන්ත
වනවා,  වු  ුමතිතුමියිව. ඔබතුමියශේ අවධානය ශය ුද විය යුතු
්ර ්න ීපයක් තිශබනවා. ප්ුදවුිව කාරණය ශමයයි. සුව
විු වන් ශම් ශම ශහ ශවීවී හබරාු ව බල ්රශ්ධ ශය සාමානය
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පාර්ලිශම්න්තුව

[වු  සජිවී ශ්රේමොස මහතා

ිවශරෝධායනය වන තුනක ඉන්ශන්. ඒ අය ශබ ශහ ම
කලකිමමකට ලක් ශවලා සිටිනවා. ඔබතුමිය විශ ේෂඥ වවෙය
ශබෝධික සමරශසේකර ුතුු  ඒ කණ්ඩා ායශම් තවීවීවය ශහ යලා
බලන්න. ඕනම නම් ඔබතුමියට ඒ අය සම්බන්ධ කර වන්න
අවස්ථාවකුවී මම ලබා ශෙන්නම්. ඒක,  එක් කාරණයක්. අිවක, 
ශරෝගී තවීවීවයට පවී වුණු අයයි - those tested positive - ශරෝගී
තවීවීවශය නුති අයයි - those tested negative - එකට ්රවාහනය
කිමශම් වුටලුවක් තිශබනවා. ඒ සම්බන්ධශයන් ඔබතුමිය ශස යා
බලන්න. විශ ේෂශයන් බස් රථවල තමයි ඒක සිු  ශවලා
තිශබන්ශන්. ඔබතුමිය ඒ සම්බන්ධශයන් ශස යා බලා සුු සු
කටයුතු කරන්න.
ඒ වාශේම තවවී වුෙවවී කාරණයක් මම ඔබතුමියශවන්
අහන්නට ඕනම. අපට තිශබන ෙවීත අුවව,  අශ ද රශට් ෙුනට test
කරලා තිශබන්ශන් තුන්ලක්ෂ තුන්ෙහස් තුන්සිය අසූඑකක් වාශේ
වණනක්. ුවීතව ශයන්ම,  යම් යම් අයශේ ශචාෝෙනාවක්
තිශබනවා,  ශම් පමක්ෂණ ක්රියාවලිය - testing process - පසුගිය
කාලය - විශ ේෂශයන් මුතිවරණ කාලය - තු් සහ ඉන් පසුවවී
යම් අඩා ා් මටමකට ලක් වුණාය කියලා. මම ඔබතුමියශවන්
ඉ් ලීමක් කරනවා,  එවුිව ශෙයක් සිු  වුණාෙ,  නු්ධෙ කියන
කාරණය ශස යා බලන්න කියලා. ඒ වාශේම,  ශමයට අෝ
සංඛ්යාශ් ඛ්න අු ශවන් ලබා ු න්නාෙ,  මුඩා  පුවුවීවුවාෙ කියන
කාරණා ශස යා බලන්ශන් නුතුව,  ශම් පමක්ෂණ ක්රියාවලිය testing process - අඛ්ණ්ඩා ව,  ක්තිමවීව ක්රියාවීමක කරන්නය
කියලා ඉ් ලා සිටිනවා. ශමයට අෝ සංඛ්යාශ් ඛ්න සිය් ලම
මම නභාග * කරනවා.
ඒ වාශේම මා ඔබතුමියට කියන්න කුමුතියි,  ශම් සම්බන්ධ
පිවවුඩා  ලබා දීශම් කාර්යශයදී මීට වඩා ා සම්බන්ධීකරණයක් සිු 
ශවන්නට ඕනමය කියලා. ඊශය ශප ලිස් බල්රශ්ධ කිහිපයකට
ුඳිික නීතිය ක්රියාවීමක වුණා. ඒ පිවවුඩා ය Government
Information Department එශක් Facebook page එකට ෙමලා
විනාි  1ෙන් ඉවවී කරලා නුවතවී අෙ උශ්ධ ෙුම්මා. ශම් වාශේ
වුෙවවී පිවවිඩා යක්,  ශප ලිස් බල්රශ්ධ වණනාවකට -14කට
ශහෝ 17කට- ුඳිික නීතිය ෙමනවාය කියන පිවවිඩා යක් ෙමන
ශක ට ඒ සම්බන්ධශයන් ශහ ඳට ශස යා බලා ඒ පිවවිඩා ය ෙුමිය
යුතුයි. එශහම නුතිනම් හර්ෂණ රාජකු ණා මුතිතුමා කිවවා
වාශේ වුරද පිවවිඩා යක් රශට් ජනතාව අතරට එනවා.

ගරු පවිත්රාතේවී ව් නිආයචිික මාතහත්මිය
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වු  කථානායකතුමිව,  අපි දගින් දවටම testings සිු  ක්ා.
විශ ේෂශයන්ම අපි උපශෙස් ලබා දීලා තිුදණා ලංකාශව ්රධාන
ශරෝහ්  හුම එකකම - base hospitals and those above අිවවාර්යශයන් ෙවසකට ශරෝගීන් 10ශෙශනක් test කරන්න
කියලා. ඒ අුවව තමයි අපට බ්රුන්ි ක්ස් කර්මාන්ත ාලාශව
ශරෝගියා හඳුනා වන්නවී පුු වන්කම ලුුදශණ්. මහජනතාවශවන්
සාම්පල ලබා වුනීම - community sampling සහ
ශරෝහ් වලින් සාම්පල ලබා වුනීම අපි දගින් දවටම අත හුිකශය
නුහු. දගින් දවටම ඒ කටයුතු සිු  කරමින් පුවතුණා.
ඊ්ඟට,  හබරාු ව ්රශ්ධ ශය තිශබන ිවශරෝධායන
මධයස්ථානය සාමානය තුනක් ශන ශවයි. එය කාමර ශෙකක්
සමඟ පහසුකම් සහිත apartments විධියට තිශබන තුනක්.
එතුනට අපි ඒ අය ශය ුද ක්ා වාශේම අෙ උෙමසන වන විට ඔවුන්
හඳුනාවවී ශහෝට්  සඳහා සම්බන්ධ කරන්න පියවර වවීතා.
ශසෞඛ්ය ශසේවකයන්ශේ අව ය පහසුකම් ුතුු  අශනකුවී කටයුතු
ශස යා බුලීමට ිවශයෝජය අධයක්ෂ ශජනරා්  වවෙය චාම්පිකා
වික්රමසිංහ මහවීමිය පවී කර තිශබනවා. එම ිවසා රජයක් විධියට
ශම් රශට් ශක ශරෝනා ශරෝවය මර්ෙනය කරන්නට ශමශතක්
ක්රියාමාර්ව වවීතා වාශේම ඉදිකශයදීවී ඉතාම වවීමකින්,  කිසිු 
පුහුර හුමමකින් ශත රව එම කටයුතු ඉප් කරන බව ශම්
ශවලාශව මම ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට ශවෞරවශයන් සඳහන්
කරනවා.

ගරු මාතහි් දාන් ද අලුත්ගමාතතේ මාතහ ා

(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமரக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

Sir, I rise to a point of Order.

වු  ුමතිතුමියිව,  ශක ශරෝනා මර්ෙනය සම්බන්ධශයන්
ඔබතුමිය ශහ ඳින් කටයුතු කරශවන යනවා. පසුගිය ෙවස් ටිශක්ම
දගින් දවටම ජනාධිපතිතුමා සමඟ සම්බන්ධ ශවලා ශම් ශරෝවය
පාලනය කිමමට අව ය පියවර විවමින් සිටි බව අපි ෙුක්කා.
වු  විපක්ෂ නායකතුමා ්රකා ක් පිකද,  ශක ශරෝනා
වසංවතය පිළිබඳව එතුමා ශහ ඳ අධයයනයක් කරලා තිශබනවා.
ඒ ිවසා ඒ පිළිබඳව එතුමාට විශ ේෂ ෙුුවමක් තිශබනවා. පසුගිය
කාලශය ශක ශරෝනා වසංවත තවීවීවය මතු වූ ශවලාශවවී
" දලුකිව් " කියන ඖෂධය භාවිත කරන්න කියලා එතුමා
කිවවා. ඒ ිවසා,  එතුමාශේ උපශෙසුවී ශප ඩ්ඩා ක් සුලකි් ලට
වවීශත වී ශහ ඳයි. ශම කෙ,  එශසේ කිවවාට පස්ශසේ ශම නවාෙ
වුශණ් කියන එකවී අපි ෙන්නවා.

(மாண்புமிகு (திருமதி) பவித்ராரதவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

වු  කථානායකතුමිව එතුමා මතු ක් කාරණාවලට මම
පිළිතුු  ු න්නා. මා නුවතවී කියන්න ඕනම, කිසිම විධියකට
ශක විඩ්-19 ශරෝගීන් විධියට තහවුු  වූ අය සාමානය අයවී එක්ක
අපි ්රවාහනය කශ්ේවී නුහු, කරන්ශන්වී නුහු කියන එක.
ගිලන් රථවලින් තමයි ඔවුන් ශරෝහ්  කරා ශය ුද කරන්ශන්.
ශෙවුිව කාරණය,-

ගරු මාතහි් දාන් ද අලුත්ගමාතතේ මාතහ ා

(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமரக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ගරු නජිත් ත්රේමාතදාන මාතහ ා

(மாண்புமிகு சஜித் பிரரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

වු  කථානායකතුමිව,  ඉදිකපවී කරන අෙහස් විකෘති කිමශම්
විශ ේෂඥයකු හුටියට සුපුු ු  පිකද වු  මහින්ොනන්ෙ
අලුවීවමශේ ුමතිතුමා ෙුුවවී වුරද ්රකා යක් ක්ා. ශබශහවී
වර්ව පිළිබඳව මම අෙහස ෙුක්වූශය, -[බාධා කිමමක්

ගරු කථානායකුරමාතා

(மாண்புமிகு சபாநாெகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

වු  ුමතිතුමියිව, -

ඔබතුමා ෙුන්, -[බාධා කිමමක්

ගරු පවිත්රාතේවී ව් නිආයචිික මාතහත්මිය

ගරු නජිත් ත්රේමාතදාන මාතහ ා

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

(The Hon. Sajith Premadasa)

(மாண்புமிகு (திருமதி) பவித்ராரதவி வன்னிஆரச்சி)

වු  ුමතිතුමා,  මම ශම් ්ර ්නයට උවීතර දීලා ඉන්නම්.

(மாண்புமிகு சஜித் பிரரமதாஸ)

මට ඒ වුන පුහුදලි කරන්න ඉඩා  ශෙන්න. [බාධා කිමමක්
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ගරු මාතහි් දාන් ද අලුත්ගමාතතේ මාතහ ා

ගරු මාතහි් දාන් ද අලුත්ගමාතතේ මාතහ ා

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ගරු නජිත් ත්රේමාතදාන මාතහ ා

ගරු මාතනූෂ නානායක්කාය මාතහ ා

(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமரக)
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(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமரக)

Sir, I rise to a point of Order.

Sir, that is not a point of Order.

(மாண்புமிகு சஜித் பிரரமதாஸ)

(மாண்புமிகு மனுஷ நாைாெக்கார)

(The Hon. Sajith Premadasa)

මට කු ණු කාරණා ඉදිකපවී කරන්න අවස්ථාව ශෙන්න.

ගරු මාතහි් දාන් ද අලුත්ගමාතතේ මාතහ ා

(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமரக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

(The Hon. Manusha Nanayakkara)

ශම් කාරණාව වුෙවවී කාරණාවක් ිවසායි කථා කරන්ශන්.
[බාධා කිමමක් එතුමිය සඳහන් ක් කාරණා එක්ක ශම් ශස යා
වුනීම් පිළිබඳව අපි ශබශහවින්ම සතුප් ශවනවා.

ගරු කථානායකුරමාතා

මටවී අවස්ථාව ශෙන්න. " දලුකිව් " වන්න කිවවා.

(மாண்புமிகு சபாநாெகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු මාතනූෂ නානායක්කාය මාතහ ා

කථා කරන්න ශන ශවයිශන් අවස්ථාව ු න්ශන්.
කිමමක් වු  හර්ෂණ රාජකු ණා මන්ත්රීතුමා.

(மாண்புமிகு மனுஷ நாைாெக்கார)

(The Hon. Manusha Nanayakkara)

[බාධා

Sir, I rise to a point of Order.

ගරු හර්ෂණ යාජකරුණා මාතහ ා

ගරු නජිත් ත්රේමාතදාන මාතහ ා

(மாண்புமிகு ஹர்ஷன ராஜகருைா)

(மாண்புமிகு சஜித் பிரரமதாஸ)

(The Hon. Harshana Rajakaruna)

(The Hon. Sajith Premadasa)

මම ඉදිකපවී කශ්ේ,  විශ ේෂශයන් ජාතයන්තර ව ශයන් විවිධ
වවෙය ආයතන ඉදිකපවී ක් අෙහස්. අශ ද රටට සුු සු ෙ,  ුවසුු සු ෙ
කියන කාරණාව වුන ශස යා බලා සුු සු නම්,  එය ක්රියාවීමක
කරන්නට-[බාධා කිමමක්

ගරු කථානායකුරමාතා

(மாண்புமிகு சபாநாெகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

වු  විපක්ෂ නායකතුමිව,  ශම් අනව ය විවාෙය ශමතුිවන්
නතර කරුද. [බාධා කිමමක් ශමය තවු රටවී ඉදිකයට ශවන
යන්න එපා. අශ ද කාලය නාස්ති ශවනවා. අපි ඊ්ඟ පියවරට යුද.
[බාධා කිමමක් අෙ දන නයාය පත්රශය 1 සිට 8 ෙක්වා- [බාධා
කිමමක්

ගරු හර්ෂණ යාජකරුණා මාතහ ා

වු  කථානායකතුමිව,  වම්පහ දස්ත්රික්කශය ්ර ්නයක් ිවසා
ශම් කාරණය කියන්න කු ණාකර මට අවසර ශෙන්න. වු 
අමාතයතුමියිව,  ඔබතුමිය කිවව ආකාරයට ෙුන් contact tracing
කරශවන යනවා. නුදවී,  අෙ තිශබන තවීවීවය ඔබතුමියට
පුහුදලියි. 100ක් වූ ආසාධිතයින් සංඛ්යාව ෙුන් 8ෙ0 ෙක්වා වුි 
මට තිශබනවා. තවමවී වම්පහ දස්ත්රික්කයට සම්ර්ර්ණ ව ශයන්
curfew ෙමලා නුහු. කුලිවය,  ම්යවම,  පමලියශව ඩා ,  වවීතල
වුිව ්රශ්ධ වණනාවකට තවම curfew ොලා නුතිව,  ශප ලිස්
ුඳිික නීතිය නුතිව ජනතාව සාමානය විධියට කටයුතු කරනවා.
ුවීතව ශයන්ම අෙ උශ්ධ තමයි කිිකඳිවුල,  ර්ශව ඩා ,  හංවු් ල, 
කඳාන වාශේ ්රශ්ධ වලට ුඳිික නීතිය ෙුම්ශම්. ශසනසුරාො තමයි
ශම් තවීවීවය ුති වුශණ්. අෙ බොො. ශම් දන කිහිපයක ්රමාෙය
තුළින් තවවී වි ාල පිිකසකට ශම් ශරෝවය ශබෝ මටශම් අවස්ථාව
තිශබනවා. ශම් ශවන ශක ටවී වම්පහ දස්ත්රික්කයට ුඳිික නීතිය
ශන ෙුමීම තුළින් අවොනම් තවීවීවය තවවී වුි  ශවනවා.

(மாண்புமிகு ஹர்ஷன ராஜகருைா)

(The Hon. Harshana Rajakaruna)

ගරු කථානායකුරමාතා

Sir, I rise to a point of Order.

(மாண்புமிகு சபாநாெகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු කථානායකුරමාතා

හික,  ෙුන් ඔබතුමාශේ අෙහස කිවවා. වු  ුමතිතුමිය ඒකට
උවීතර ශෙන්න.

(மாண்புமிகு சபாநாெகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

වු  හර්ෂණ රාජකු ණා මන්ත්රීතුමා,  කථා කරන්න.

ගරු පවිත්රාතේවී ව් නිආයචිික මාතහත්මිය

ගරු මාතනූෂ නානායක්කාය මාතහ ා

(திருமதி) பவித்ராரதவி வன்னிஆரச்சி)

(மாண்புமிகு மனுஷ நாைாெக்கார)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

(The Hon. Manusha Nanayakkara)

වු  කථානායකතුමිව,  එතුමාට කලින් මම
ඉ් ලුවා.

අවස්ථාව

ගරු කථානායකුරමාතා

(மாண்புமிகு சபாநாெகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශහ ඳයි,  එශහනම් ඔබතුමා කියන්න.

ගරු මාතනූෂ නානායක්කාය මාතහ ා

(மாண்புமிகு மனுஷ நாைாெக்கார)

(The Hon. Manusha Nanayakkara)

වු  ශසෞඛ්ය ුමතිතුමියශවන්
විශ ෂ
ේ ශයන්ම-[බාධා කිමමක්

අහන්න

කුමුතියි, 

වු  කථානායකතුමිව, ුදු  රටටම ුඳිික නීතිය ෙමලා, රටම
වසා තබන එක ඉතාම ශ් සි කාර්යයක්. නුදවී, ශරෝගීන්ශේ
ශස යා වුනීමවී සමඟ ශසෞඛ්ය අං ශය ිවර්ශ්ධ මතයි, ුඳිික
නීතිය ෙමන්න රජයක් ව ශයන් අපි ය රණය කරන්ශන් කියන එක
නුවත වතාවක් මතක් කරන්න ඕනම. උොහරණයක් විධියට අපි
ශරෝගීන් ශස යාශවන යන ශක ට ශම නරාවලින් ශරෝගීන් ශස යා
ශවන නුතිනම් ශම නරාවලට ුඳිික නීතිය ෙමලා වුඩා ක් නුහු.
සීු ශව ශරෝගීන් නුති නම් සීු වට ුඳිික නීතිය ෙමලා වුඩා ක් නුහු.
ශමය evolving process එකක්. ශරෝගීන් හඳුනා වුනීමවී සමඟ ඒ
්රශ්ධ වලට ුඳිික නීතිය ශන ෙමා ඉන්න රජයට කිසිම
අව යතාවක් නුහු. ශරෝගීන් හුද වන ක්රමය අුවවයි අපි ුඳිික
නීතිය ෙමන්ශන්. ඒ ිවසා,  අව යතාව අුවව රශට් ුඳිික නීතිය
පනවනවා. ඒක ුදලදම කරලා වුඩා ක් නුහු.

785

පාර්ලිශම්න්තුව

ගරු මාතනූෂ නානායක්කාය මාතහ ා

ගරු නලි්  බණ්ඩාය ජයමාතහ මාතහ ා

(The Hon. Manusha Nanayakkara)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

(மாண்புமிகு மனுஷ நாைாெக்கார)

වු  කථානායකතුමිව,  අපි කාරණයක් ුුවාම අශ ද කථාව
නවවීවනවා.

ගරු කථානායකුරමාතා

(மாண்புமிகு சபாநாெகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

හික,  ෙුන් උවීතරය ු න්නාශන්. [බාධා කිමම්

ගරු හර්ෂණ යාජකරුණා මාතහ ා

(மாண்புமிகு ஹர்ஷன ராஜகருைா)

(The Hon. Harshana Rajakaruna)

වු  කථානායකතුමිව මම ශප ි  පුහුදලි කිිකමක් කරන්න
ඕනම. වු  ුමතිතුමියිව,  වම්පහ දස්ත්රික්කයට තවමවී ුඳිිකනීතිය
ශන ෙමන්ශන් ුයි කියන එක අෙ ම්ම් මට්ටශම් සිටින MOH
මහවීවු න්ට ෙුි  ්රශහේලිකාවක් ශවලා තිශබනවා. මම
ශපෞ්ධවලිකවවී ඒ අයවී එක්ක ශම් වුන කථා ක්ා. ශම්ක
විහිු වකට අරශවන කථා ක් යුතු ශෙයක් ශන ශවයි; ිවකම් කම
වහන්න ඕනම ශෙයකුවී ශන ශවයි; ශම්ක serious කාරණයක්.

ගරු කථානායකුරමාතා

(மாண்புமிகு சபாநாெகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

වු  මන්ත්රීතුමිව,  ඔබතුමා දගින් දවටම අහන්ශන් එකම
්ර ්නය ශන්. වු  ශසෞඛ්ය ුමතිතුමියිව,  ඔබතුමිය ඒ ්ර ්නයට
උවීතරයක් ශෙන්න.

(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜெமஹ)

වු  කථානායකතුමිව,  අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට
ස්තුතිවන්ත වනවා.
ුවීතටම ශමතුන වුෙවවීම කාරණය ශමයයි. බ්රුන්ි ක්ස්
කර්මාන්ත ාලාශවන් එක පාරටම ශක ශරෝනා ශරෝගිශයකු හුද
වුණා. නුදවී,  ප්ුදවුිව ශරෝගියා කවුෙ කියන්න අපි ෙන්ශන්
නුහු. හුබුයි,  ශම් තුළින් අශ ද ආර්ිකකයට මු  පහරක් එ් ල
වනවා. ශම කෙ,  අශ ද ුඟලුම්වලින් ශඩා  ලර් මිලියන හයක්
හම්බවන්ශන් ශම්ශකන්. වු  කථානායකතුමිව,  ආර්ිකකයට
පහරක් වදන ස්ථානයකින් එකපාරටම නුවත ශමවුිව
ශක ශරෝනා ශරෝගිශයකු හුදමටම පිළිබඳව අපට සුකයක්
මතුවනවා.

ගරු කථානායකුරමාතා

(மாண்புமிகு சபாநாெகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඒක ශවනවී ්ර ්නයක්. එම ්ර ්නයට ශසෞඛ්ය ුමතිතුමියට
පිළිතුු  ශෙන්න බුහු,  වු  මන්ත්රිතුමිව.

ගරු මාතනූෂ නානායක්කාය මාතහ ා

(மாண்புமிகு மனுஷ நாைாெக்கார)

(The Hon. Manusha Nanayakkara)

Sir, I rise to a point of Order.

ගරු නලි්  බණ්ඩාය ජයමාතහ මාතහ ා

(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜெமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ගරු පවිත්රාතේවී ව් නිආයචිික මාතහත්මිය

මට කථා කරන්න ශෙන්ශන් නුහු ශන්.

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

ගරු කථානායකුරමාතා

(மாண்புமிகு (திருமதி) பவித்ராரதவி வன்னிஆரச்சி)

වු  කථානායකතුමිව, විපක්ෂ නායකතුමාට මම අව ය
උවීතරය ු න්නා. හුබුයි, ශ්ධ පාලන ව ශයන් වාසි ලබා වන්න
ශම් තවීවීවය පාවිචිචි කරනවාට මම කුමුති නුහු, වු 
කථානායකතුමිව. ශරෝගීන් හුදවන විධියට තමයි අපි ුඳිිකනීතිය
ෙමන්ශන්. ශම් රශට් මහ ජනතාව සහ රාජය අපහසුතාවට පවීවන
විධියට අපි කටයුතු කරන්ශන් නුහු.
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(மாண்புமிகு சபாநாெகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඔබතුමන්ලා කථාව අවසන් කරන්ශන් නුහු ශන්. මනූෂ
නානායක්කාර මන්ත්රීතුමාට මයික් එක දීලා තිශබන්ශන්. ඔබතුමා
ඉක්මනට කියන්න.

ගරු මාතනූෂ නානායක්කාය මාතහ ා
ගරු කථානායකුරමාතා

(மாண்புமிகு சபாநாெகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

එතුමිය ඒක ශෙවතාවක් කිවවා,  වු  මන්ත්රීතුමිව.

ගරු පවිත්රාතේවී ව් නිආයචිික මාතහත්මිය

(மாண்புமிகு (திருமதி) பவித்ராரதவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

ශම්ක evolving process එකක්. ශරෝගීන් හඳුනාවන්නා
ආකාරයට අපි ුඳිිකනීතිය ෙමනවා.

ගරු නලි්  බණ්ඩාය ජයමාතහ මාතහ ා

(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜெமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

වු  කථානායකතුමිව, - [බාධා කිමමක්

(மாண்புமிகு மனுஷ நாைாெக்கார)

(The Hon. Manusha Nanayakkara)

වු  කථානායකතුමිව,  ෙුන් ශසෞඛ්ය ුමතිතුමිය කියපු
කාරණාවවී අපි ෙන්නවා. ශම් රශට් ශක ශරෝනා ්ර ්නය විසඳලා
තිුදශණ්. ඒක ුවීත. එය විසඳලාය කියන මතශය අපි සිටියා. අපි
ප්ුදශවන්ම ඒකට ස්තුතිවන්ත ශවනවා. එශහම නම්, 
ිවශරෝධායනයකින් ශත රව ඉන්දයාුව ජාතිකයන් ගුවන්
ශත ප්ශප ් හරහා රට තු්ට වවීශවී කාශේ බලපමමක් මතෙ?
හර්ෂ අශබ්වික්රම ශහෝ ශවනවී ශකශනක් තමයි ශම් බ්රුන්ි ක්ස්
කර්මාන්ත ාලාශව ්රධාන ආරක්ෂක ිවලධාිකයා. ඔු මුදහවී
ශවලා තමයි ශම් අය රට තු්ට වවීශවී කියන ආරංචිය තිශබනවා.
ඔබතුමන්ලා ඒ වුන ුදලින්ම ශහ යලා ඉන්න,  ශක තුිවන්ෙ ශම්ක
පටන් වවීශවී කියලා.

ගරු කථානායකුරමාතා

(மாண்புமிகு சபாநாெகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු කථානායකුරමාතා

(மாண்புமிகு சபாநாெகர் அவர்கள்)

වු  මන්ත්රීතුමිව,  ඒ වුන ඔබතුමා පුමිිවලි කරන්න. ෙුන් ඒ
කථාව නතර කරුද.

(The Hon. Speaker)

ඔබතුමාශේ ්ර ්නය ශම කක්ෙ,  වු  නලින් බණ්ඩා ාර ජයමහ
මන්ත්රීතුමිව?

්රධාන වුඩා  කටයුතු. අෙ දන නයාය පත්රශය විෂය අංක 1 සිට 8
ෙක්වා.
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ජාතිය තගොඩනැගීතේ බදු (නංතශෝධන) පනත්
තකටුේප
நாட்கடக் கட்டிதெழுப்புதல் வாி (திருத்தச்)
சட்டமூலம்
NATION BUILDING TAX (AMENDMENT) BILL
තද වන වය කියවීතේ නිතයෝගය කියවන ලදී.

இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டகள வாசிக்கப்பட்டது.
Order for Second Reading read.

ගරු තජෝ න් ්  ්රනා් දු මාතහ ා (මාතහාමාතාර්ග අමාතා ය නහ
ආණ්ඩු පාර්ශ්වතේ ්රධාන නංවිධායකුරමාතා)

(மாண்புமிகு ரஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து - தநடுஞ்சாகலகள்
அகமச்சரும் அரசாங்கக் கட்சிெின் முதற்ரகாலாசானும்)

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

වු  කථානායකතුමිව,  අග්රාමාතයතුමා සහ ුදේ  අමාතයතුමා, 
ුද්ධධ ාසන,  ආවමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාතයතුමා සහ
නාවිකක සංවර්ධන හා ිවවාස අමාතයතුමා ශවුවශවන් මම "පනවී
ශකප්ම්පත ෙුන් ශෙවන වර කියවිය යුතුය"යි ශයෝජනා කරනවා.

The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana will start the
Debate, Sir.
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සියලු පියවර අරශවන තිශබන්ශන්. ඉතින් ඒ viral load එක
වුි යි. ඒක එච්චාරයි,  වු  කථානායකතුමිව. එතුිවන් එහාට
කරන්න ශෙයක් නුහු.

ගරු කථානායකුරමාතා

(மாண்புமிகு சபாநாெகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශහ ඳයි. වු  බන්ු ල ගුණවර්ධන අමාතයතුමිව,  ෙුන් ඔබතුමා
කථා කරන්න. [බාධා කිමමක් වු  ුද්ධධික පතිරණ මන්ත්රීතුමිව, 
ඔබතුමා ශම කක්ෙ කිවශව? ඉක්මනට කියන්න. ඔබතුමාට
ශෙන්ශන් විනාි යයි.

ගරු බුේධික පතියණ මාතහ ා

(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

වු  කථානායකතුමිව,  ශසෞඛ්ය ුමතිතුමියශේ අවධානයට
මම කාරණා ශෙකක් ඉදිකපවී කරනවා. ප්ුදවන කාරණය, 
ශරෝගීන් සුඟමට සිටීම. ශෙවුිව කාරණය රාවම ශික්ෂණ
ශරෝහශලන් ශරෝගිශයකු පුන යමම. ඒ සම්බන්ධශයන් මා
ඔබතුමියශවන් ෙුනවන්න කුමුතියි,  - [බාධා කිමම් ඔබතුමන්ලා
ශප ඩ්ඩා ක් අහශවන ඉන්න ශකෝ. වුෙවවී ශෙයක් ශන්,  ශම්
අහන්ශන්. [බාධා කිමම්

ගරු කථානායකුරමාතා

(மாண்புமிகு சபாநாெகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

්රශ්නය නභාිමු ඛ කයන ලදී.

වු  මන්ත්රීතුමා,  ඔබතුමා විවාෙයකට යන්න ශන් හෙන්ශන්.
කු ණාකර ෙුන් ඔය කථා නතර කරන්න. වු  ශසෞඛ්ය
ුමතිතුමියිව,  ඔබතුමිය උවීතර ශෙන්න.

ගරු නජිත් ත්රේමාතදාන මාතහ ා

වු  මන්ත්රීතුමිව,  ඔබතුමාවී වවීමකින් ශත රව ්ර ්න
අහනවා.

வினா எடுத்திெம்பப்தபற்றது.
Question proposed.

(மாண்புமிகு சஜித் பிரரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

වු  කථානායකතුමිව,  මට පුහුදලි කිිකමක් කරවන්න
පුු වන්ෙ?

ගරු කථානායකුරමාතා

(மாண்புமிகு சபாநாெகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

කියන්න,  විපක්ෂ නායකතුමිව.

ගරු නජිත් ත්රේමාතදාන මාතහ ා

(மாண்புமிகு சஜித் பிரரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

අවසාන ව ශයන් වු  ශසෞඛ්ය ුමතිතුමියශවන් මම ශම්
කු ණ අහන්න කුමුතියි. [බාධා කිමම් ශම්ක වුෙවවී ්ර ්නයක්.
ශම් ්ර ්නය අහන්න ශප ඩ්ඩා ක් ඉඩා  ශෙන්න. වවෙය ිවලධාිකන්ශේ
සංවමශය ශඩා  ක්ටර් හිකත අලුවීශේ සඳහන් කරනවා,  අලුතින් ආ
ශක ශරෝනා රැ් ශ්  viral load එක,  එශහම නුවීනම් සාන්ද්රණය
අධිකයි කියලා. ඒශක් සතයයක් තිශබනවාෙ? ශම්ක ශවනමම
භයංකාර ශක විඩ් වයා දතියක්ෙ? ඒශක් ුවීත,  නුවීත ශම කක්ෙ?

ගරු පවිත්රාතේවී ව් නිආයචිික මාතහත්මිය

(மாண்புமிகு (திருமதி) பவித்ராரதவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

වු  කථානායකතුමිව, රජයක් විධියට අපි කිසිම විධියකින්
ශත රතුු  සුඟමටමක් කරලා නුහු. ඉතිහාසය පුරාම අපි ශත රතුු 
සුඟමටමක් කරලා නුහු.

ගරු ලක්ෂ්මාත්  කිරිඇල්ල මාතහ ා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

වු  කථානායකතුමිව, -

ගරු කථානායකුරමාතා

(மாண்புமிகு சபாநாெகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

වු  ලක්ෂ්මන් කිිකු් ල මන්ත්රීතුමිව,  ඔබතුමා ශම කක්ෙ
කියන්ශන්?

ගරු ලක්ෂ්මාත්  කිරිඇල්ල මාතහ ා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු පවිත්රාතේවී ව් නිආයචිික මාතහත්මිය

(மாண்புமிகு (திருமதி) பவித்ராரதவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

වු  කථානායකතුමිව, ඒ සම්බන්ධශයන් virologistsලා
පමක්ෂණ කර ශවන යනවා. Viral load එක වුි  අය ශරෝහ් වත
කරලා අපි ඒ අයට අව ය ්රතිකාර කරනවා. ඒ වාශේම contact
tracing කරනවා. ශරෝගීන්ශේ ආශ්රිතයන් හඳුනා ශවන ඒ අයවී
සම්ර්ර්ණ ිවශරෝධායනයකට ශය ුදකර තිශබන්ශන්. ශම්
සම්බන්ධශයන් ෙහස් වණනක් ශම් වනශක ට රට තු් ිවවාස
ිවශරෝධායනයකට ලක්කර තිශබනවා. ඒ සම්බන්ධශයන් වත යුතු

වු  කථානායකතුමිව,  වු  ශසෞඛ්ය ුමතිතුමිය කිවවා, 
විවාෙයකට සූොනම් කියලා. අපට ෙවස් ශෙකක විවාෙයක් ඕනම; we
want a two-day Debate.

ගරු කථානායකුරමාතා

(மாண்புமிகு சபாநாெகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

පක්ෂ නායක රැස්මටශම්දී ඔබතුමා ඒ විවාෙය ඉ් ලන්න.
වු  බන්ු ල ගුණවර්ධන අමාතයතුමිව,  ෙුන් ඔබතුමාශේ
කථාව පටන් වන්න.
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ගරු (ආචාර්ය) බ් දුල ගුණවර්ධන මාතහ ා

ගරු (ආචාර්ය) බ් දුල ගුණවර්ධන මාතහ ා (තවතළඳ
අමාතා යුරමාතා)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana)

(மாண்புமிகு
அகமச்சர்)
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(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குைவர்தன)

(கலாநிதி)

பந்துல

குைவர்தன

-

வர்த்தக

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

වු  කථානායකතුමිව,  අෙ දන නයාය පත්රශය සඳහන් අංක 1
සිට 3 ෙක්වා වූ පනවී ශකප්ම්පවී හා විසර්ජන පනත යටශවී ුදේ 
අමාතය වු  මහින්ෙ රාජපක්ෂ මුතිතුමා විසින් ඉදිකපවී කර
තිශබන සංශ ෝධන කිහිපයක් පිළිබඳව තමයි අපි කථා කරන්ශන්.
වු  කථානායකතුමිව,  ප්ුදශවන්ම මම ශම් කාරණය මතක්
කරන්න කුමුතියි. අපි පිළිවත යුතුයි,  ශ්රී ලංකාව ශක විඩ් - 19
වසංවත තවීවීවය පාලනය කිමම සම්බන්ධශයන් අන්තර්ජාතික
ව ශයන් ශවෞරවයට පාත්ර වූ රටක් බව. ශලෝකය පුරා මිලියන
36කට ශම් ශරෝවය වුලඳී තිශබනවා. සියලු පර්ශයෂණ ක්තිය
වුි ,  ූහලය බලය වුි ,  ආර්ිකක බලය වුි  විශ ේෂඥ ෙුුවම්
සම්භාරයක් සහිත ශලෝකශය මහා බලවතා තමයි,  ුශමිකකා
එක්සවී ජනපෙය. ුශමිකකා එක්සවී ජනපෙශය -ශලෝකශය
්රධානම රශට්- ආසාදතයන්ශේ සංඛ්යාව මිලියන 80ක් ශවන
ශක ට,  ඒ රශට් 210, 000ක් ශෙනා මිය යනශක ට ශම් අර්ුදෙශය
ශලෝක ස්වභාවය පිළිබඳ අබම්  ශර්ණුවකවවී අවශබෝධයක්
නුතිව ශම් සභාශව කථා කිමම සාධාරණ නුහු. මම එශහම
කියන්ශන් ුයි වු  කථානායකතුමිව? බ්රසීලශය 148, 000ක්
ශෙනා මිය යන ශක ට,  අශ ද අස් වුසි ඉන්දයාශව ද් ලි නවරශය
ඊශය පමණක් ආසාදතයන් 78, 000ක් ශහ යා වන්නශක ට,  ඊශය
වන ඒ රශට් එක් ලක්ෂයකට වුි  සංඛ්යාවක් මිය යන ශක ට, 
ලංකාශව ශක වි  - 19 වසංවතශයන් මිය ගිශය ෙහතුන් ශෙශනකු
පමණයි. ශම් රශට් ජනතාවශේ ජීවිත ආරක්ෂා කිමම පිළිබඳ
වවීම ශම් තරම් ඉෂ්ට ක් රජයක් ශම් ශලෝකශය තිශබනවා නම්
ඒ ඉතා සුු  සංඛ්යාවක්ය කියන එක අපි පිළිවත යුතු ශවනවා.
තුදන්නාන්ශසේලාශේ රජය බලශය සිටියා නම්,  එය කවොවවී
කරන්න බුහු. තුදන්නාන්ශසේලා හෘෙය සාක්ෂියට තට්ප් කරලා ඒ
වුන අහන්න. ශසෞඛ්ය අමාතයවරයාට අලුවීශේ මහවීමයා ුතුු 
වවෙය සභාව ශපන්නන්න බුික වූ,  ශසෞඛ්ය ුමතිවරයාට අයින්
ශවන්න කියලා සියලු වවෙය විශ ේෂඥයන් කියන තවීවීවයක් අෙ
තිුදණා නම් ශම කෙ ශවන්ශන් කියලා තුදන්නාන්ශසේලා ක් පනා
කරලා බලන්න.
ශම් රශට් රණවිු වන් ුතුු  අිවක් සියලු ආරක්ෂක අං එකා
වාශේ කටයුතු කරමින්,  ජීවිත පිකතයාවශයන් තමයි ශම් ශක විඩ්
වසංවතය පාලනය කිමම සඳහා මුදහවී වුශණ්. සුු වු් ල
සි්ධධිශයන් පස්ශසේ,  වුලිසර නාවික හුදො කඳවුශර් වි ාල
්රමාණයක ශක විඩ් ශප කුරක් මතු වුණා. ඒ අවස්ථාශව
තුදන්නාන්ශසේලාශේ රජය තිුදණා නම් ශම කක්ෙ ශවන්ශන්?
ලංකා ඉතිහාසශය ශම් රශට් ආරක්ෂක අං වල රණවිු වන් වුි ම
්රමාණයක් හිශර් ෙුම්ශම් තුදන්නාන්ශසේලාශේ රජයයි.
තුදන්නාන්ශසේලා බලශය හිටියා නම් ශක විඩ් වසංවතය වුලඳුණු
ශකශනක් ශහ යා වන්න ුද්ධධි අං ිවලධාිකශයක් ඉතිික වන්ශන්
නුහු. තුදන්නාන්ශසේලා ුද්ධධි අං ශය හිටපු ිවලධාිකන් වුි ම
්රමාණයක් හිශර් ෙුම්මා; ඔවුන්ට ුප ු න්ශන් නුහු; ඔවුන්ශේ
ෙු වන්ට ජීවවී මටම සඳහා ඒ ිවලධාිකන්ශේ වුප්පවවී ශවවශව
නුහු. ඒ වාශේ තවීවීවයක් ුති ක් තුදන්නාන්ශසේලා අෙ සුජාත
පුත්රශයෝ වාශේ කථා කරනවා. අපි කිසිම මුතිවරණයකදී කිවශව
නුහු,  "ශක විඩ් වසංවතය ඉවරයි. ෙුන් ිවු පරිතව අපට ඉන්න
පුු වන්" කියලා.

ශසෞඛ්ය ුමතිතුමිය කිවශව නුහු. [බාධා කිමම්

ගරු පවිත්රාතේවී ව් නිආයචිික මාතහත්මිය

(மாண்புமிகு (திருமதி) பவித்ராரதவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

මම කිවශව නුහු. මම ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට- [බාධා කිමම්

ගරු මාත් ත්රීවයතයක්

(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்)

(An Hon. Member)

මුතිවරණවලදී- [බාධා කිමම්

ගරු (ආචාර්ය) බ් දුල ගුණවර්ධන මාතහ ා
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குைவர்தன)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana)

නුහු නුහු. ශම න පිස්සුෙ? අපි මුතිවරණවලදී කිවශව
නුහු,  ශක විඩ් වසංවතය නුති ක්ා කියලා. [බාධා කිමම්

ගරු ලක්ෂ්මාත්  කිරිඇල්ල මාතහ ා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ඔබතුමිය කිවවා, - [බාධා කිමම්

ගරු පවිත්රාතේවී ව් නිආයචිික මාතහත්මිය

(மாண்புமிகு (திருமதி) பவித்ராரதவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

වු  ලක්ෂ්මන් කිිකු් ල මන්ත්රීතුමිව,  මට කථා කරන්න ඉඩා 
ශෙන්න. වු  කථානායකතුමිව,  එශහම ශක ශහේදී ශහෝ කියලා
තිශබනවා නම් ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදිකපවී කරන්න කියලා මා
ඉ් ලා සිටිනවා. "රශට් ජනතාව ශසෞඛ්ය අං ලබා ශෙන උපශෙස්
පිළිපු්ධශෙ වී ශම්ක ඉවර කරවන්න පුු වන්" කියලා මම කිවවා.
මම එක තුනකදී එශහම කිවවා.

ගරු ලක්ෂ්මාත්  කිරිඇල්ල මාතහ ා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

වු  කථානායකතුමිව,  මම කථා කරන්න ශන ශවයි හිටිශය.
නුදවී,  බන්ු ල ගුණවර්ධන මුතිතුමා කිවවා,  "ශක විඩ් වසංවතය
හමාරයි" කියලා රජය ්රකා යට පවී කශ්ේ නුහු කියලා. [බාධා
කිමම්

ගරු කථානායකුරමාතා

(மாண்புமிகு சபாநாெகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

වු  මන්ත්රීතුමිව,  ඔබතුමාශේ කථාශවදී ඒකට උවීතර
ශෙන්න. [බාධා කිමම් ෙුන් ශන ශවයි,  ඒ ශවලාවට උවීතර
ශෙන්න. [බාධා කිමමක් වු  මන්ත්රීතුමිව,  ෙුන් බාධා කරලා ශම්
සභාව අවු්  කරන්ශන් නුතිව ඔබතුමාශේ කථාශවදී ඒකට
උවීතර ශෙන්න.

ගරු (ආචාර්ය) බ් දුල ගුණවර්ධන මාතහ ා
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குைவர்தன)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana)

අපි එශහම කියලා නුහු.

ගරු මාත් ත්රීවයතයක්

ගරු ලක්ෂ්මාත්  කිරිඇල්ල මාතහ ා

(An Hon. Member)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்)

ශසෞඛ්ය ුමතිතුමිය කිවශව.

(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

මා එය ඉදිකපවී කරන්නම්,  වු  කථානායකතුමිව.
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ගරු (ආචාර්ය) බ් දුල ගුණවර්ධන මාතහ ා

ගරු පවිත්රාතේවී ව් නිආයචිික මාතහත්මිය

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குைவர்தன)

කවුෙ කිවශව? [බාධා කිමම්

ගරු ලක්ෂ්මාත්  කිරිඇල්ල මාතහ ා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

(மாண்புமிகு (திருமதி) பவித்ராரதவி வன்னிஆரச்சி)

We were always saying that there would be a second
wave of the virus.
ගරු ලක්ෂ්මාත්  කිරිඇල්ල මාතහ ා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

මම එය ඉදිකපවී කශ් වී,  ඔබතුමිය ඉ් ලා අස් ශවනවාෙ?

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු (ආචාර්ය) බ් දුල ගුණවර්ධන මාතහ ා

ගරු කථානායකුරමාතා

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குைவர்தன)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana)

ඒ ශම කටෙ?

ගරු කථානායකුරමාතා

(மாண்புமிகு சபாநாெகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

වු  මන්ත්රීතුමිව,  ඔබතුමාශේ කථාශවදී ඔය කාරණා ඉදිකපවී
කරන්න. එතශක ට ඉවරයි. [බාධා කිමම්

Sir, give me the mike for one minute, please.

(மாண்புமிகு சபாநாெகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Okay, Hon. Lakshman Kiriella, you speak now.

ගරු ලක්ෂ්මාත්  කිරිඇල්ල මාතහ ා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

"ශක විඩ් වසංවතය හමාරයි" කියලා අශ්රේ්  2ෙ ශවිව ො
ශමතුමිය කියනවා මම අහශවන හිටියා- [බාධා කිමම්

ගරු පවිත්රාතේවී ව් නිආයචිික මාතහත්මිය

ගරු කථානායකුරමාතා

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

(The Hon. Speaker)

(மாண்புமிகு (திருமதி) பவித்ராரதவி வன்னிஆரச்சி)

වු  කථානායකතුමිව,  ඒක ඉදිකපවී කරන්න කියලා ඔබතුමා
ෙුන් කිවවා ශන්. මට mike එක ශෙන්න.

ගරු ලක්ෂ්මාත්  කිරිඇල්ල මාතහ ා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

මා අහන්ශන් ශම්කයි.

ගරු කථානායකුරමාතා

(மாண்புமிகு சபாநாெகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

වු  මන්ත්රීතුමිව ඔබතුමාට අවස්ථාව ු න්නා ශන්. ෙුන් ුති.
ශම් සභාව කඩා ාක දප්  කරන්ශන් නුතිව ඔබතුමන්ලාවී ශම්කට
සහශයෝවය ශෙන්න.

ගරු පවිත්රාතේවී ව් නිආයචිික මාතහත්මිය

(மாண்புமிகு (திருமதி) பவித்ராரதவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

වු  කථානායකතුමිව,  මම වු  ලක්ෂ්මන් කිිකු් ල
මන්ත්රීතුමාට කියනවා,  එය පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදිකපවී කරන්න
කියලා. "ශක විඩ් වසංවතය සම්ර්ර්ණශයන්ම ඉවර ක්ා" කියලා
රජය කිසිශසේවී ්රකා යක් කරලා නුහු.

ගරු ලක්ෂ්මාත්  කිරිඇල්ල මාතහ ා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, I want the mike.

(மாண்புமிகு சபாநாெகர் அவர்கள்)

වු  මන්ත්රීතුමිව,  ඔබතුමා ආශයවී ඒක කියනවා. [බාධා
කිමම්

ගරු පවිත්රාතේවී ව් නිආයචිික මාතහත්මිය

(மாண்புமிகு (திருமதி) பவித்ராரதவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

වු  කථානායකතුමිව,  එතුමා මශේ නම කියපු ිවසා මට
mike එක ශෙන්න ඕනම.

ගරු කථානායකුරමාතා

(மாண்புமிகு சபாநாெகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

වු  ුමතිතුමිය,  වු  බන්ු ල ගුණවර්ධන ුමතිතුමාට කථා
කරන්න අවස්ථාව ශෙන්න.

ගරු පවිත්රාතේවී ව් නිආයචිික මාතහත්මිය

(மாண்புமிகு (திருமதி) பவித்ராரதவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

වු  කථානායකතුමිව,  "රශට් ජනතාව ශසෞඛ්ය අං විසින්
ඉදිකපවී කරන උපශෙස් පිළිපුෙලා කටයුතු කශ් වී - proviso ශම් ශක විඩ් වසංවතය ඉවර කරන්න පුු වන් ශවයි" කියලා මම
කිවවා. එය එශහම වුශණ් නුහු,  වු  කථානායකතුමිව. මම රශට්
ජනතාවශවන් ඉ් ලීමක් ක්ා. මම කිවශව,  ශසෞඛ්ය අං කියන
විධියට ඔබ දවටම ශසෞඛ්ය උපශෙස් පිළිපු්ධශෙ වී ශමය ිවමා
කිමශම් හුකියාවක් තිශබනවා කියලායි. ඒ හුශරන්න ඒ
මන්ත්රීතුමා කියන ආකාරශය ශෙයක් මම කිවශව නුහු. වු 
කථානායකතුමිව,  මම එතුමාට කියනවා,  පාර්ලිශම්න්තුවට එය
ඉදිකපවී කරන්න කියලා.

ගරු පවිත්රාතේවී ව් නිආයචිික මාතහත්මිය

ගරු කථානායකුරමාතා

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

(The Hon. Speaker)

(மாண்புமிகு (திருமதி) பவித்ராரதவி வன்னிஆரச்சி)

You prove that; you present it to Parliament, please.

ගරු කථානායකුරමාතා

(மாண்புமிகு சபாநாெகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

This is not the time to give that kind of answers. You,
as a responsible Member of this House, must understand
that we have to carry on today’s Business.

(மாண்புமிகு சபாநாெகர் அவர்கள்)

ශබ ශහ ම ස්තුතියි,  වු  ුමතිතුමියිව.
ගුණවර්ධන මුතිතුමා කථා කරන්න.

වු 

බන්ු ල

ගරු (ආචාර්ය) බ් දුල ගුණවර්ධන මාතහ ා
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குைவர்தன)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana)

වු  කථානායකතුමිව,  ශම් ්ර ්නය හුදශව ශවෝඨාභය
රාජපක්ෂ අතිවු  ජනාධිපතිතුමාවී,  වු  අවමුතිතුමාවී,  ශසෞඛ්ය
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අං වී,  ආරක්ෂක අං වී,  මාධය ආයතන හා මාධයවල අයවී,  රශට්
ජනතාවවී ඉතා වි ාල වවීමකින් ක්රියා ක් ිවසා තමයි
ශලෝකශය අශනකුවී රටව් වලට සාශ දක්ෂව සුසඳීශම්දී ශක විඩ්
වසංවතය වඩා ාම කාර්යක්ෂම ශලස පාලනය ක් ශලෝකශය
ශෙවුිව රට බවට පවීමටශම් වාර්තාව අශ ද රටට හිමි වුශණ්. එය
කෘතශවද ජනතාවක් ශලස පිළිවත යුතු ශවනවා. තුදන්නාන්ශසේලා
ෙන්නවා,  ශලෝකශය අෙ ුති ශවලා තිශබන තවීවීවය. ශම් වසංවත
තවීවීවය
තු්
්ුක්ටිකශයන්
්ුක්ටිකය
වුශහනවා.
කර්මාන්ත ාලාවල වුඩා  කරපු අය මිලියන 187ක් පමණ
ශලෝකශය රැකියා නුති අයශේ තවීවීවයට පවී ශවලා. ශලෝක
ආර්ිකක විශ ේෂඥයන් ය රණය කරලා තිශබනවා,  ශම් තුළින් සිු 
ශවලා තිශබන ආර්ිකක අලාභය පමණක් ජර්මිවශය ේ ජාතික
ිවෂ්පාදතයට සමානයි කියලා. ජර්මිවශය ේ ජාතික ිවෂ්පාෙනය
ුශමිකකාුව ශඩා  ලර් ට්රිලියන 3.8යි. අශ ද ේ ජාතික ිවෂ්පාෙනය
ුශමිකකාුව ශඩා  ලර් මිලියන 83යි. ඒ වාශේ වි ාල අලාභයක්
වුණු තවීවීවයක් තු් ශලෝක බුංකුව පුහුදලිව කියා තිශබනවා, 
"ශම් ශලෝකශය රටව්  ශම් වසංවතය යටශවී නුවත පුවුති
තවීවීවයට පවීමටම සඳහා තවවී අවුු ු  ෙක කාලයක් වත
ශවනවා" කියලා. [බාධා කිමමක් ඒ ිවසා තමයි අශ ද රශට් විවිධ
පාර් ්ව විසින්- [බාධා කිමමක් අහශවන ඉන්න,  තලතා
අතුශකෝරල මුතිිවය. වුෙවවී විධියට අහශවන ඉන්න. අශ ද ගුවන්
ශත ප්ශප ් විවෘත කරන්න කියලා අශ ද රශට් විවිධ පාර් ්ව
ශවතින් සහ කුම්නට් මණ්ඩා ලය ශවතින් අතිවු  ජනාධිපතිතුමාට
විවිධ ශයෝජනා ඉදිකපවී වුණා. නුදවී,  ඒ කිසිම අවස්ථාවකදී
ශ්ධ පාලන ය න්ු වක් වන්ශන් නුතිව අතිවු  ජනාධිපතිතුමා
ශසෞඛ්ය අං වල,  ආරක්ෂක අං වල,  ශවනවී විශ ේෂඥයන්ශේ
උපශෙස් පිළිශවන තමයි ඒ ඉ් ලීම ඉප් ශන කශ්ේ. ඕනම නම් අපට
වාසිොයක තවීවීවයක් ුති කරවන්න තිුදණා. පසු ගිය මාස
ශෙකක කාලය තු් කිසිම ශක විඩ්-19 ශරෝගිශයකු අලුතින් හුද
වුශණ් නුහු. අපට ඒ ශවලාශව ගුවන් ශත ප්ශප ් විවෘත කරන්න
තිුදණා. ගුවන් ශත ප්ශප ් විවෘත ක්ා නම්,  ශකටි කාලීන
ව ශයන් සංචාාරකයන් වි ාල ්රමාණයක් ලංකාවට එනවා. අපට
විශ්ධ විිවමය ්ර ්නයක් තිශබනවා. අපට විශ්ධ විිවමය ඕනම.
එශහවී අපි විශ්ධ විිවමය ලබාවුනීම සඳහා ගුවන් ශත ප්ශප ්
විවෘත කර ශන තුුදශව,  ශම් රශට් ජනතාවශේ ජීවිත හා ශ්ධප්
ආරක්ෂා කිමම ඊට වඩා ා වුෙවවී වන ිවසායි. අෙ වන ක්  ගුවන්
ශත ප්ශප ් වසාශවන ඉඳලා,  ගුවන් ශත ප්ශප ් ුතු්ට ගිහි් ලා
PCR පමක්ෂණ කරලා,  ඒ පමක්ෂණ සඳහා අව ය සියලු සම්පවී
ලබා දීශම් කාර්ය භාරය ඉෂ්ට කරලා,  ඒ සඳහා අව ය සම්පවී
ශවනවී රටවලින් අලුතින් ශවන්වාශවන,  වන්න පුු වන් විශ්ධ
ආධාර ලබාශවන ශම් ශලෝක වයසනශයන් ජනතාව ුදොවුනීම
සඳහා ලඝු ශක ට තුකිය ශන හුකි වි ාල වයායාමයක් ශ්රී ලංකාව
ෙරා තිශබනවා. ශම් වයසනය අවස්ථාශවදී විවිධ ක්ශෂේත්රවලට
අෝව රශට් බු  නීති ශවනස් කරන්න අපට සි්ධධ වුණා.
මාධය ආයතන විශ්ධශීය චිත්රපට හා විශ්ධශීය teledramas
යනාදය විකා ය කිමශම්දී වි ාල බ්ධෙක් අය ක්ා. එවකට ජන
සන්ිවශවෙන විෂයය භාර අමාතයවරයා ව ශයන් කටයුතු කශ්ේ
මම. ඒ බ්ධෙ ශය ොවවීශවී ශම් රශට් ශ්ධශීය කලා ශි් පීන්ශේ, 
ිවර්මාණකු වන්ශේ සුභසාධනය සඳහායි. "රන්මිිවතුන්න"
සමදීම සඳහා ශය ොවවීශවී ඒ ුදේ . නුදවී ශක විඩ්-19 වසංවතය
කරණ ශක ට ශවන ූපපවාහිනී ආයතනවල,  ගුවන් විු ලි
ආයතනවල වුඩා  කරන ශසේවකයන්ට ඒ ආයතනවලට එන්න බුික
වුණා. නාටය ිවෂ්පාෙනය නතර කරන්න සි්ධධ වුණා. ඔවුන්ශේ
ගුවන් කාලය පියමටම සඳහා අව ය ිවෂ්පාෙන ලබාවන්න බුික වන
ශක ට,  ඒ ආයතන පවවීවාශවන යමම පිළිබඳ ්ර ්නයක් ුති
වුණාම,  ඒ විෙුවී මාධය ආයතනවල ්රධාිවන් ුවි් ලා අප ුදණ
වුුණා. ඒ අවස්ථාශවදී වු  අග්රාමාතයතුමාවී,  අතිවු 
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ජනාධිපතිතුමාවී මුදහවී ශවලා විශ්ධශීය teledramas හා විශ්ධශීය
සිනමාපට ආනයනය කරලා ්රෙර් නය කිමශම්දී අය කරන
බ්ධශෙන් ඒවා ිවෙහස් කරුව ලුුදවා. ඒවා තවම ිවෙහස්. මාවී ඒ
අවස්ථාශව එම ගුවන් කාලය පියමටම සඳහා මා විසින් ිවෂ්පාෙනය
කරන ලෙ "සු්ධදලාශේ කථාව" හුර අශනක් ඒවා -"අශයෝමා, 
සිිකමුු ර ආද චිත්රපට- ශපන්මටමට කටයුතු ක්ා. "සු්ධදලාශේ
කථාව" චිත්රපටය නම් ූපපවාහිනී නාළිකාවල ශපන්වන්න ටිකක්
අමාු යි,  එය "වුි හිටියන්ට පමණයි" වණශය චිත්රපටයක් වන
ිවසා. [බාධා කිමමක් ඒක ජාතයන්තරව සම්මාන හම්බ වුණු
චිත්රපටයක්. ඔබතුමා ඒක බුලුශව නුහු ශන්ෙ? ශවලාවක
ශපන්නන්න ඕනම. යුෙ හුදොශව අයටවී- [බාධා කිමමක් එය
ශපන්වන්න ඕනම. රටට ජාතයන්තරව සම්මාන දනන්න පුු වන්
චිත්රපටයක් හුු වාම ඒක ශම කක්ෙ කියලා බලන එක ශහ ඳයි.
පාර්ලිශම්න්තුශව ඉන්න වි්ධවවී මන්ත්රීතුමන්ලාවී ඉඳ හිට සිනමා
කෘතියක් බලන එක,  ගීතයක් අහන එක,  ශකටි කථාවක්,  නව
කථාවක් කියවන එක ශහ ඳයි. එශහම විශනෝොස්වාෙයක්
ලබාවන්න,  වින්ෙනයක් ලබාවන්න එක ්රුද්ධධ ශ්ධ පාලනයක
ිවයුළීම සඳහා ශහ ඳයි. අපි ඒ බ්ධෙ තාවකාලික ව ශයන් තමයි
ඉවවී කශ්ේ. ෙුනටවී ඒ බ්ධෙ ඉවවී කරලායි තිශබන්ශන්. නුදවී
මම වි ්වාස කරනවා,  ශම් රශට් ශ්ධශීය සිනමාකු වන්ට,  ශ්ධශීය
නාටය ශි් පීන්ට,  ශ්ධශීය ශටලිනාටය ශි් පීන්ට පහසුකම් සුපයීම
සඳහා නුවත වතාවක් ඒ බ්ධෙ පුනවිය යුතුයි කියලා.
වු  කථානායකතුමිව,  ශමෝටර් වාහන සම්බන්ධශයුවවී
කියන්න ඕනම. ශමෝටර් වාහන වි ාල ව ශයන් ආනයනය ක්ා.
එශසේ වුවවී,  ශම් ශක විඩ්-19 වසංවතයවී සමඟ වි ාල ශවවුම්
ශ ේෂ අර්ුදෙයක් ුති වුණා. ශම කෙ,  අපට අපනයනය කරන්න
හම්බ වුශණ් නුහු. අතයව ය භාණ්ඩා  එශලසින්ම ආනයනය
කරන්න සි්ධධ වුණා. ඒ අවස්ථාශව ුති වූ විිවමය ු ෂ්කරතාව
ිවසා තාවකාලික ව ශයන් අපි ශමෝටර් වාහන ආනයනය ශම්
ෙක්වා තහනම් කරලා තිශබනවා; නතර කරලා තිශබනවා. ඒ අුවව
තිශබන ශමෝටර් රථවල මිල වුි  මටමක් සි්ධධ ශවලා තිශබන බව
ුවීත. නුදවී පසු කාලීනව නුවත වතාවක් ශමෝටර් රථ ආනයන
සීමා ලිහි්  ක්ාට පසුව ඒ මිල වණන් පහත වුශටනවා.
ශම් සියලු ක්රියාමාර්ව විවමින් බු  ශවනස්කම් කර තිශබන්ශන්
ශක විඩ්-19 වසංවතය කරණශක ටශවන ආර්ිකකයට ුති වූ
බලපමම අවම කිමම සඳහායි. එශසේ විචාක්ෂණශීලි ූහලය
ක්මනාකරණයක් කිමම ිවසා ජනවාික,  ශපබරවාික,  මාර්තු සහ
අශ්රේ්  කියන මාසවලට වඩා ා යහපවී ජාතයන්තර ශවශ්ඳ
තවීවීවයක් ෙුන් ිවර්මාණය ශවලා තිශබනවා. ශවශ්ඳ හිඟය
බරපත් ශලස අු  ශවලා තිශබනවා. ුදෙශ්  අවය යම් කිසි
මට්ටමකට ස්ථාවර කරන්න පුු වන්කම ලුබී තිශබනවා. ු පිය් 
203ට තිුදණු ශඩා  ලරශය අවය,  ු පිය්  180 වණන්වල පවවීවා
ශවන යන්න පුු වන්කම ලුබී තිශබනවා.
ශලෝකශයන් ශමම වසංවතය කවො ිවම ශවනවාෙ කියන එක
වුන ස්ථාවරයක් නුහු. නුදවී යම්තම් ුස්ම වන්න පුු වන් වුණු
අවස්ථාවකදී ශම් සිය් ල ආවරණය කරන්න පුු වන් ආකාරශය
ජාතයන්තර හයියක් - ක්තියක්- ශම් වනවිටවී ිවර්මාණය ශවලා
තිශබනවා. ඒ වාශේම ්රාේධන හා ශවනවී ්රවාහ රට තු්ට වි ාල
ව ශයන් වලා ඒශම් ලකුණු ශපශනන්නට තිශබනවා. ඒ සඳහා
අව ය අවශබෝධතා තවීවීවය ශම් වනවිටවී ිවර්මාණය ශවලා
තිශබන බවවී මම සඳහන් කරන්න කුමුතියි.
ශක විඩ්-19 වසංවතය පුතිමමට පටන් වවී කාලශය ජනතාව
අතර ඒ පිළිබඳ වුරද මතයක් ුති ශන වන ආකාරයට
වවීමකින් යුතුව මාධය හුසිරමටම සඳහා මාධය ආයතන සිය් ල
ඉතා වි ාල අුවග්රහයක් ලබා ු න්නා. ඔවුන්ට අපශේ ස්තුතිය, 
ජාතිශය ්රණාමය හිමි විය යුතුයි. එකිශනක හා තරව කරන මාධය
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ආයතන පවා ඒ අවස්ථාශවදී ඒකාබ්ධධ මට රට ශබ්රා වුනීම සඳහා
ෙුූප උවීසාහයට ොයක වුණා. වු  කථානායකතුමිව,  ඔවුන් ඒ හා
සම්බන්ධව රජයට ්ර ංසා කර ලබා දී තිශබන ලිපියක් මම
හුන්සාඩ් වාර්තාවට ුතු්වී කිමම සඳහා නභාග * කරනවා,  යම්
අශයකුට අනාවතශයදී බලන්න වුවමනා වුශණ වී එශසේ බලා
වුනීම සඳහා.

ගරු කථානායකුරමාතා

(மாண்புமிகு சபாநாெகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

මී්ඟට,  වු  ඉරාන් වික්රමරවීන මන්ත්රීතුමා.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මාතහ ා

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

වු  කථානායකතුමිව,  මම මති ්ර ්නයක් මතු කරනවා.

ගරු කථානායකුරමාතා

(மாண்புமிகு சபாநாெகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඔව,  වු  හර්ෂ ෙ සි් වා මන්ත්රීතුමා.
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විසින් මවීතල ගුවන් ශත ප්ශප ශ්න් quarantine කරන්ශන්
නුතුව ඉන්දයාුවවන් පිිකසක් අරශවන ආවා කියලා ශමතුනදී
ශචාෝෙනාවක් එ් ල ක්ා. ඒක ශල කු ශචාෝෙනාවක්. [බාධා
කිමමක් ශප ඩ්ඩා ක් ඉන්න. බ්රුන්ි ක්ස් කියන්ශන් වුෙවවී
ආයතනයක්. මම හිතන විධියට බ්රුන්ි ක්ස් ආයතනය ශම් රශට්
සිටින 7ෙ, 000කට පමණ රැකියා ලබා දීලා තිශබනවා. ඔවුන්
නුවීනම් අපට ශම් ආර්ිකකය ශම් විධියටවවී පවවීවා ශවන යන්න
බුහු. ඒ ිවසා ශම් පිළිබඳව ආරක්ෂක අං විසින් තහවුු  කිමමක්
කශ් වී ශහ ඳයි. ශම කෙ,  ඒක ඉතා වි ාල ශචාෝෙනාවක්.

ගරු කථානායකුරමාතා

(மாண்புமிகு சபாநாெகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

නුහු,  මන්ත්රීතුමා. ආයතනයක් නම් කරලා එශහම
ශචාෝෙනාවක් කශ්ේ නුහු. ඔබතුමන්ලාශේ මන්ත්රීවරශයක්ම ශවන
මතයක් ්රකා කිමම විතරයි සිු  වුශණ්. [බාධා කිමම්

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මාතහ ා

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

හර්ෂ අශබ්වික්රම කියන හිටපු ගුවන් හුදොපතිතුමාශේ නම
සඳහන් ක්ා. එම ආයතනශය ්රධාිවයා - [බාධා කිමමක්

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මාතහ ා

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

වු  කථානායකතුමිව,  91 ස්ථාවර ිවශයෝවය යටශවීයි,  මම
ශම් මති ්ර ්නය අහන්ශන්. අපි අෙ ශම් ආර්ිකකය වුන විවාෙ කරන
අවස්ථාශව ශම් කාරණයවී සඳහන් ක් යුතුයි. බ්රුන්ි ක්ස්
ආයතනය තමයි ලංකාවට වුි ම අපනයන ආොයමක් ශවන
එන්ශන්. නුදවී එම ආයතනය පිළිබඳව ශන ශයක් ශචාෝෙනා
ශමතුනදී එ් ල ක්ා. එක අවස්ථාවක කිවවා,  හිටපු -

ගරු (ආචාර්ය) බ් දුල ගුණවර්ධන මාතහ ා
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குைவர்தன)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana)

නැඟී සිටිතේය.
எழுந்தார்.
rose.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මාතහ ා

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ශප ඩ්ඩා ක් ඉන්න වු  ුමතිතුමිව. ශම් කාරණය වුෙවවී
ශෙයක්.

ගරු කථානායකුරමාතා

(மாண்புமிகு சபாநாெகர் அவர்கள்)

ගරු කථානායකුරමාතා

(மாண்புமிகு சபாநாெகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

වු  මන්ත්රීතුමිව,  ඔබතුමාශේ ්ර ්නය මතු ක්ා ශන්.

ගරු (ආචාර්ය) බ් දුල ගුණවර්ධන මාතහ ා
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குைவர்தன)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana)

වු  කථානායකතුමිව,  මම රජය ශවුවශවන් ඉතාම
වවීමකින් යුතුව ්රකා කරන්න කුමුතියි,  එම ආයතනයට ශහෝ
එම ආයතනශයන් සිු  කරන කාර්ය භාරයට අබම් 
ශර්ණුවකින්වවී හාිව වන ශලස රජයවවී,  හුදොපතිතුමාවවී, 
ආරක්ෂක අං වවී කිසිම දනක කිසිම ්රකා යක් කර නුති බව.
විපක්ෂශය සිටින මන්ත්රීවරශයක් තමයි එම ්රකා ය ශමතුනදී
ප්ුදවුිව වතාවට කශ්ේ. එතුමා තමයි ශමතුනදී නුිනටලා එම
ආයතනශය නම හා සියලු ශ්ධ ්රකා කශ්ේ. වු  මන්ත්රීතුමිව, 
තුදන්නාන්ශසේලා
වවීමකින්
හුසිශරන්න, 
ආණ්ු ව
හුසිශරන්ශන් වවීශමන්. අපි වවීමකින් හුසිශරන්ශන්. අපි
ශමම ආයතන ආරක්ෂා කර - [බාධා කිමමක්

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මාතහ ා

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

වු  කථානායකතුමිව,  -

(The Hon. Speaker)

ඉක්මන් කරන්න වු  මන්ත්රීතුමා.

ගරු මාතහි් දාන් ද අලුත්ගමාතතේ මාතහ ා

(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமரக)

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මාතහ ා

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ගුවන් හුදොශව හිටපු ්රධාිවශයකු වන හර්ෂ අශබ්වික්රම
මුතිතුමා බ්රුන්ි ක්ස් ආයතනශය ෙුනට ශසේවය කරනවා. එතුමා

—————————
* පුන් කාලතේ බා ඇ .

* நூனிகலெத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

වු  හර්ෂ ෙ සි් වා මන්ත්රීතුමා මතු කශ්ේ point of Order
එකක් ශන ශවයි.

ගරු කථානායකුරමාතා

(மாண்புமிகு சபாநாெகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

වු  හර්ෂ ෙ සි් වා මන්ත්රීතුමිව,  ඔබතුමා ්ර ්නය මතු ක්ා
ශන්. ඒකට උවීතරවී ු න්නා. [බාධා කිමම්
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පාර්ලිශම්න්තුව

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මාතහ ා

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)
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කුමුතියි. අිවවී එක එහි වාසිය තිුදශණ් භාණ්ඩා ාවාරයට. ඒක
upfront එකක්,  ඒ කියන්ශන් ුදලින්ම ලබා වන්න ශෙයක්.

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

වු  කථානායකතුමිව,  ඔබතුමාශේ අුවමුතිය ුතුවයි අපි
්ර ්නය අහන්ශන්. [බාධා කිමම්

ගරු කථානායකුරමාතා

(மாண்புமிகு சபாநாெகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

වු  මන්ත්රීතුමිව,  ෙුන් ඔබතුමා කියන්න හෙන ශ්ධ කියන්න.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මාතහ ා

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

වු  කථානායකතුමිව,  අපි කම-ශකෝ වහන්ශන් නුහු. මම
කියන්ශන් ශම්ක වුෙවවී ්ර ්නයක් කියලායි. ඒ ිවසා තමයි මම
ශමය මතු කශ්ේ. ශම කෙ,  අපිවී කුමුති නුහු,  කාටවවී ශචාෝෙනා
කරන්න. [බාධා කිමම් නුහු,  නුහු. මම කියන්ශන් කු ණාකර
ඒ වුන ආරක්ෂක අං වලින් තහවුු  කරන්න කියලායි. [බාධා
කිමමක් අෙ ෙවශසේ ශවලාව තිශබනවා ශන්,  ඒක තහවුු  කරලා
කියන්න. ආරක්ෂක ුමතිවරයාට ශහෝ රාජය ුමතිවරයාට ශහෝ
කියන්න,  ශමශහම ශෙයක් ශවලා නුහු කියලා තහවුු  කරන්න
කියලා. නුවීනම් ඒ මිිවසුන්ටවී ශහ ඳ නුහු; කාටවී ශහ ඳ නුහු.
එය ශම් රශට් ්රධානම අපනයන ආයතනයක්.

ගරු කථානායකුරමාතා

(மாண்புமிகு சபாநாெகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඔබතුමන්ලාශේ පුවීශතන් එය ශවනාශව.[බාධා කිමම්
මී්ඟට වු  ඉරාන් වික්රමරවීන මන්ත්රීතුමා.

[අ.භා.12.21

ගරු ඉයා්  වික්රමාතයත්න මාතහ ා

(மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

ඒ වාශේම,  වරාය සහ ගුවන් ශත ප්ප් සංවර්ධන බු  - PAL එක සියයට 7.ෙ සිට සියයට 10ට වුි  ක්ා,  CIF එශක් අවශයන්.
නුදවී ශබ ශහෝ ශ්ධ ආනයනය අවීහිප්වා තිශබන ිවසා අපි ෙුන
වන්න කුමුතියි,  ුවීතටම ආොයශම් වුි මටමක් වුණාෙ කියන
එක. ආොයශම් අු මටමක් ුතියි කියලා ශකශනකුට ඉශබ්ටම
හිශතන්න පුු වන්,  ආනයනය කරන්ශන් නුති ිවසා.
ුදේ  (සංශ ෝධන) පනවී ශකප්ම්පත යටශවී ණය ආපසු
ශවමටශම් බ්ධෙ,  එනම් බුංකුවලින් වන්නා බ්ධෙ- ජනවාික මාසශය
ඉඳලා නුති කරලා තිශබනවා. අපි ෙන්නවා,  බුංකුවලින් එකතු
ක් අවය මත බ්ධෙක් - VAT - වන්න බව. ඊට අමතරව තමයි
ශමය වවීශවී. ඒ ිවසා නුති වුණු ආොයම් ්රමාණය ීයෙ කියලාවී
අපි ෙුන වන්න කුමුතියි. ශම කෙ,  නුති වුණු ්රමාණය ෙුන
වන්න එක වුෙවවී වන ිවසා.
ෙුන් අපි ෙන්නවා,  අශ ද රජශය වියෙම පි  නි ,  විශ්රාම වුප් ද
වාශේ ශ්ධව්  බුලුවාම ු පිය්  ශකෝටි 1, 10, 000ක් විතර වන බව.
ශප ලී ශවමටම සඳහාවී ු පිය්  ශකෝටි 9ෙ, 000ක් පමණ වුය
ශවනවා. නුදවී 2019දී ුස්තශම්න්තුවට වුි ය රාජය ආොයම අු 
වුණා. ඒක අපි පිළිවන්නට ඕනම. රාජය ආොයම ු පිය්  ශකෝටි
1, 89, 000ක් පමණ වුණා. නුදවී ඒ රාජය ආොයම වුණවී 2010
සමඟ සුසඳුශව වී,  2019දී එනම් අවුු ු  10ක් ය්ධදී ශෙගුණයක්
ශවලා තිශබනවා. ්රාථමික ඉතිිකය ධනාවීමක ශවලා තිුදණා.
නුදවී මම හිතනවා,  ශම් අවුු ්ධශ්ධ ්රාථමික ඉතිිකය ඍණ සියයට
1කට පමණ එයි කියලා.
වු  කථානායකතුමිව,  ෙුන් ශම් ශබ ශහෝ ශ්ධව්  වුන අපට
කථා කරන්න ශවලා තිශබන්ශන් ෙවීත නුතුවයි. ෙවීත නුහු.
Online ගිහි් ලා ෙවීත ලබා වන්න බුික ආසියාශව තිශබන එකම
රට ලංකාව ශවන්න ුති. තවම ෙවීත කියන්ශන් මහජන
ශ්ධප්ක් කියන එක වුන ලංකාශව පිළිවුනීමක් නුහු. ෙවීත
කියන්ශන් මහජන ශ්ධප්ක්. ඒක ශෙපාර්තශම්න්තුවකට, 
අමාතයාං යකට අයිති නුහු. රශට් ජනතාවට තමයි ඒක අයිති.

(The Hon. Eran Wickramaratne)

වු  කථානායකතුමිව,  මට කථා කරන්නට ශවන් කර ුති
ුදු  කාලයම කු ණාකරලා ලබා ශෙන්න කියා ඉ් ලා සිටිනවා.
අවාසනාවට අශ ද වු  ුමතිතුමා අෙ මාතෘකාව වුන කථා
කශ්ේ නුහු. ආර්ිකකය අෙ ෙු ණුම අවාධයකට වුටිලා
තිශයන්ශන්. ජනතාව ිවන්ෙට ෙමන්නට ජනතාව ුද්ා කරන ෙු 
නු්විලි කථා ඊශය අපට අහන්නට ලුුදණා. ආර්ිකක අවපාතය
හීනයක් ශන ශවයි. ලංකාව ශක ංශවෝවක් වනතුු  අපි කට
වහශවන ඉන්ශන්වී නුහු. ශම කෙ,  අපට වවීමක් තිශබනවා.
ශම්,  ශබලීසියවවී,  ුංශවෝලාවවවී,  මාශ් වවී,  ශක ංශවෝවවවී
ශන ශවයි. අපට වවීමක් තිශබනවා ශම් වුන කථා කරන්න.
වු  කථානායකතුමිව,  ජාතිය ශව ඩා නුගීශම් බු  (සංශ ෝධන)
පනවී ශකප්ම්පත යටශවී NBT එක ඉවවී කර තිශබන බව
සඳහන් ශවනවා. කවුු  ශහෝ ශම් වුන කථා කරනශක ට පිළිතුු 
ශෙන්න,  ශම් ිවසා රටට අහිමි ශවන ආොයම ීයෙ කියලා. ඒ
ආොයම ෙුන වන්න එක වුෙවවී. ශම කෙ ඒ ආොයශමන් තුශනන්
එකක් යන්ශන් ප්ාවී සභාවලට; තුශනන් ශෙකක් යන්ශන්
භාණ්ඩා ාවාරයට. ඒක ෙුන වන්න එක ශහ ඳයි.
ශමම සංශ ෝධන පනවී ශකප්ම්පතින් ආර්ිකක ශසේවා
වාස්තුවවී - Economic Service Charge එකවී - අශහෝසි කරලා
තිශයනවා. එතුිවන් නුති ශවන ආොයම් ්රමාණයවී ෙුන වන්නට

2015 සිට 2019 ශවනතුු  එකතු ක් අවය මත බ්ධෙ - VAT
- ු පිය්  ශකෝටි 27, ෙ00 සිට ු පිය්  ශකෝටි ෙ3, 000ක් ශවනතුු 
වුි ශවලා තිශබනවා. ශකටිශයන් කිවශව වී,  එම අවුු ු  හතර
තු්දී VAT එක ශෙගුණයක් ශවලා තිශබනවා. ශම් ආොයම වුි 
ශවනශක ට ශම් රශට් ආර්ිකකයට ශවලා තිශබන ශල කුම වුටලුව
වන්ශන් 200ෙන් පසුව ආර්ිකක ්රතිසංස්කරණ සිු  ශන මටමයි.
අපි ෙන්නවා,  කෘෂිකර්ම සංවර්ධනය,  මහවුලිය,  පිටරටවලට
ශ්රී ලාංකික ශසේවකයන් යුමටම,  ිවෙහස් ශව්ඳ කලාප ආරම්භ
කිමම වාශේ ශ්ධව්  ුති වුණා කියලා. ඒ වාශේම අපි ෙන්නවා, 
චාන්රිකා කුමාරතුංව හිටපු ජනාධිපතිිවය යටශවී ශටලිශක ම් එක
්රතිසංස්කරණය ක්ා කියලාවී. ඒ වාශේම,  බහලුම් පර්යන්ත
විවෘත ක්ා. ඒවා සිු  කර තිශබනවා. නුදවී ඊට පසුව ශම් රශට්
ආර්ිකකශය කිසිු  ්රධාන ්රතිසංස්කරණයක් ශවලා නුහු. අශ ද
රජය කාලශය ක් වි ාලම ්රතිසංස්කරණය ශලස සඳහන්
කරන්න පුු වන්,  Inland Revenue Bill එක ශවන ඒම. ඒ මිනන්
රශට් ආොයම ඉහ් ගියා.
අපි ශමහිදී ්ර ්නයක් අහන්න ඕනම. රජය බු  ිවෙහස් ක් බව
ුවීත. නුදවී,  ුවීතටම එහි ්රතිලාභය ලුුදශණ් කාටෙ?
පාිකශභෝගිකයා දහා බුලුවාම ශපශනනවා,  ශම් කාලය තු්
පාිකශභෝගිකයාට ්රතිලාභයක් ලුම්ලා නුහු කියා. 2019 වර්ෂශය
උ්ධධමනය ශවන බුලුශව වී,  බු  මිල ශවන බුලුශව වී ඒ බව
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ශපශනනවා. එ්වලු ශවන්න පුු වන්,  හා්  ශවන්න පුු වන්, 
ශප ්  ශවන්න පුු වන්,  ශවනවී ඕනමම භාණ්ඩා යක් ශවන්න
පුු වන්,  ඒ සමම එකකම මිල සියයට 2ෙ සිට සියයට 17ෙ අතර
්රමාණයකින් ඉහ් ගිහි් ලා තිශබනවා. ඒ හුම එකකම පාශහේ මිල
ඉහ් ගිහින් තිශබනවා. එශහම නම් බු  ිවෙහස් කිමශම් ්රතිලාභය
ුවීතටම ලුම්ලා තිශබන්ශන් කාටෙ?
ශම් රජශය ්රතිපවීති එකිශනකට ්රතිවිශරෝධියි. ඒක තමයි
ුති ශවලා තිශබන වුටලුව. ඒ ිවසා ශම් රජයට ිවසි විධියට
ආර්ිකක ්රතිපවීතියක් ක්රියාවීමක කරන්න බුික ශවලා තිශබනවා.
කෘෂි කර්මාන්තය කරන ්රශ්ධ වලට මම ගියා; සිංහරාජයට
ආසන්න ්රශ්ධ වලට ගියා. මම ශපෞ්ධවලිකව ඒ තුන්වලට ගියා.
ඒ වාශේම ශවී වතුවලට ගිහි් ලා බුලුවා. ඒවාශය ශව විශයෝ
ශභෝව වවාවට ලමස්ති ශවලා ඉන්නවා. ඒ අය කරන්ශන් මට
ශව විතුන ශවන්න පුු වන්,  වම්මිිකස් වවාව ශවන්න පුු වන්, 
කුු ඳු වවාව ශවන්නවී පුු වන්. ඒ වවාවලට අව ය ශප ශහ ර ටික
ශව්ඳ ශප ශ්ේ නුහු. නුදවී,  ශමතුමන්ලා ශම් සභාවට ුවි් ලා
එක එක කථා කියනවා. LC එකක් විවෘත කශ් වී මුෙ ශපරදගින්
ශහෝ පාකිස්තානශයන් ශප ශහ ර ටික ශවශනන්න යන්ශන් සති
තුනක්,  හතරක්. නුදවී,  ඒකවවී කරවන්න බුික රජයක් ශම්ක.
කථා කරන ශක ට නම් කියන්ශන්,  "ශ්ධශීය ආර්ිකකය
ශව ඩා නඟනවා,  ආනයන ආශ්ධ ආර්ිකකයක් ශව ඩා නඟනවා"
කියලායි. නුදවී,  ශප ශහ ර ටිකවවී ලබා ශෙන්න බුික රජයක්
බවට ශම් රජය පවී ශවලා තිශබනවා.
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කිවවා,  2020 අවුු ්ධශ්ධ එය ඉහ් යනවා කියලා. ශම් අවුු ්ධශ්ධවී
එම අවය පහ්ට එනවා. එය සියයට 6.ෙකින්වවී නතර කරශවන
අපට ශබ්ශරන්න පුු වන් වුශණ වී,  ඒක වාසියක් කියලා සඳහන්
කරන්නට පුු වන්,  වු  කථානායකතුමිව. ශම් රජය ුවීතටම
ශම නවාෙ කරන්ශන්? එය පුහුදලි නුහු. ඒ ිවසා තමයි ශලෝක
ණය ශශ්රේිවවත කිමශම් ආයතන කිහිපයක් අශ ද රට වුන ඒ
ආකාරයට කියලා තිශබන්ශන්. Fitch ආයතනය,  S&P - Standard
& Poor's - ආයතනය,  Moody's ආයතනය කියන්ශන් ශලෝකශය
්රසි්ධධම ආයතනයි.
ආණ්ු වක් පවී වුණාට පසුව,  ජනාධිපතිවරයකු පවී වුණාට
පසුව සාමානයශයන් ශලෝකශය ඕනමම රටක් ශශ්රේිවවත කිමම්
අුවව ඉහ්ට යනවා. නුදවී,  අශ ද රට පහ්ට ආශව 2019
ශෙසුම්බර් මාසශයදීයි. ශක විඩ් - 19 වසංවතශය බලපමම ිවසා
අශ්රේ්  මාසශය අශ ද රට පහ්ට ආ එක නම් අපට පිළිවන්න
පුු වන්. නුදවී,  ඊට ්රථමශයන් එශසේ පහ්ට ඒම ශක විඩ් - 19
්ර ්නයට කිසිම සම්බන්ධයක් නුහු. ඊට පස්ශසේ සු දතුම්බර් 28
වන ශක ට ලංකාව පහ්ම තුනට ආවා. ලංකාව සම්බන්ධශයන්
ණය ශශ්රේිවවත කිමම පටන්වවීශවී 200ෙ අවුු ්ධශ්ධයි. ශමය තමයි
අශ ද රට පහ්ටම වුප්ණු,  වුි ම පසුබමම සිු  වූ අවස්ථාව. ශම්
අුවව අශ ද රට වි ාල අවාධයකට වුශටමින් තිශබනවා.

ගරු කථානායකුරමාතා

(மாண்புமிகு சபாநாெகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

අවමුතිතුමා කථා කරන ශක ට කිවවා,  හරක් මුමම තහනම්
කරන්න හිතුශව කෘෂිකර්මය දයුණු කරන්නයි කියලා. ශම නවාෙ
ශම් කථා කරන්ශන්? ඒ කියන්ශන්,  නුවත සාම්්රොයික
කෘෂිකර්මයකට ෙ යන්ශන්? හරක් ෙමලා හාන කෘෂිකර්මයකට ෙ
යන්ශන්? අපට ශම් ්ර ්න අහන්න සිු  ශවනවාමයි.

Order, please! ශම් අවස්ථාශවදී දවා ආහාරය සඳහා සභාශව
කටයුතු තාවකාලිකව අවී හිප්වනවා.

ඊශය ෙවීත ඉදිකපවී කරමින් කථා ක්ා,  ශම් රශට් ේ ශ්ධශීය
ිවෂ්පාෙනය සියයට එකකින් වුි  ශවන්න යනවා කියා. පසුගිය
අවුු ්ධශ්ධවී එය සියයට 2.9කින් තමයි වුි  වුශණ්. ඔව,  මම
පිළිවන්නවා එය සියයට 2.9 ෙක්වා පහ්ට ආවා කියලා. නුදවී, 
ශම් වසශර් ප්ුද කාර්තුශව එය ඍණ 1.6යි. ශක ශරෝනා වසංවතය
ිවසා රට lock down වුශණ් මාර්තු 22 වුිව ො. ඊට ්රථමශයන්
තමයි ඒ තවීවීවය ුති වුශණ්. වු  කථානායකතුමිව,  ඒ
lockdown එශක්දී ිවෂ්පාෙනයක් වුශණ් නුහු; කර්මාන්ත ාලා
විවෘත කශ්ේ නුහු. Trading එකක් වුශණ් නුහු,  බුංකු හරහා
වුවශෙුව සිු  වුශණ් නුහු. ිවශවස්වල කරන ලෙ කර්මාන්ත වන
ුඳුම් මුසීම,  ආහාර වර්ව සමදීම ආද වෘහ කර්මාන්තවවී සිු 
වුශණ් නුහු. එශහම නම්,  අවමානයක් කිමශම් අෙහසකින්
ශන වුණවී කියන්නට ශවනවා,  ඒ කාලය තු්දී ආර්ිකක වර්ධනය
ඍණ 7ක් ශහෝ ඍණ 8ක් ශවන්නට ඕනම කියලා. ඒ ිවසා තමයි
ජාතයන්තර ශශ්රේිවවතකිමම් සිු  කරන සමාවම් කියන්ශන් 2020
අවුු ්ධශ්ධ ලංකාශව ආර්ිකක වර්ධනය ඍණ අවයක් ශවන්න ඕනම
කියලා. නුදවී,  ආණ්ු ශව අය ශම් සභාවට ුවි් ලා ෙු  නු්විලි
කියනවා; විවිධ කථා කියනවා. ඒ ිවසා ශම්ක ජනතාව ශන මඟ
යවන ආණ්ු වක් බව සඳහන් කරන්නට ඕනම.

அதன்படி, அமர்வு பி.ப. 1.30 மைிவகர இகடநிறுத்தப்பட்டு
மீண்டுந் ததாடங்கிற்று. பிரதிச் சபாநாெகர் அவர்கள் [மாண்புமிகு
ரன்ஜித் சிெம்பலாபிட்டிெ] தகலகம வகித்தார்கள்.

ඒ වාශේම අපි ෙන්නවා,  අය වුය පරතරය ශක ශතක්ෙ කියලා.
2018 වර්ෂශයදී අය වුය පරතරය සියයට ෙ.3ක් ශලසයි තිුදශණ්.
2019 වසර අවසානශයදී එය සියයට 6.9 ෙක්වා ඉහ්ට ගියා. ශම්
වසශර් අය වුය පරතරය අු ම ව ශයන් සියයට 9ක් පමණ
ශවනවා.
වු  කථානායකතුමිව,  විශ්ධ විිවමය ශ ේෂය වුනවී ඊශය
කථා ක්ා. 2017 අවුු ්ධශ්ධ එය ශඩා  ලර් ම්ලියන 8ක තිුදණා.
2019 අවුු ්ධශ්ධ එය ශඩා  ලර් ම්ලියන 7.6ට බුහුලා තිුදණා. නුදවී

රැන්වීමාත ඊ අු කූලව ාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදි් ,  අ.භා.
1.30 නිතයෝජය කථානායකුරමාතාතේ (ගරු යංජිත් සියලලාිළටිය
මාතහ ා) නභාපතිත්වතය්  නැව පවත්වන ලදී.

Sitting accordingly suspended till 1.30 p.m. and then resumed,
DEPUTY SPEAKER [THE HON. RANJITH SIYAMBALAPITIYA] in
the Chair.

ගරු නිතයෝජය කථානායකුරමාතා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாெகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

වු  ඉරාන් වික්රමරවීන මන්ත්රීතුමා කථා කරන්න. ඔබතුමාට
තවවී විනාි  ශෙකක කාලයක් තිශබනවා.

ගරු ඉයා්  වික්රමාතයත්න මාතහ ා

(மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

වු  ිවශයෝජය කථානායකතුමිව,  ශම් රජය ශශ්රේිවවත කිමම
අතින් පහ්ටම වුටිලා තිශබනවා. ඒ කියන්ශන්,  ූහි  ආයතනය
සඳහන් ක්ා වාශේ ලංකාව "B වණශය" ඉඳලා,  පහ්ට ුවිවී "C
වණයට" වුටිලා තිශබනවා. ශම්ශක් ්රතිවිපාකය ශම කක්ෙ කියලා
අපි බලන්න ඕනම. ්රතිවිපාකය තමයි රජශය ූහලය
ක්මනාකරණය ු ර්වල මටම. Fiscal consolidation එකක් ශවලා
නුහු. ඒක තමයි තිශබන ූහලික වුටලුව; ූහලික ්ර ්නය.
ශෙවුිව එක හුටියට ණය ක්මනාකාරණය වුන වුටලුවක්
තිශබනවා.
ශම කෙ, 
පු්ධවලශයක්
බුංකුවකට
ගියවී, 
වයාපාිකකශයක් බුංකුවකට ගියවී,  රජය ජාතයන්තර බුංකුවකට
ගියවී,  එකවරම ුතිවන සුකය තමයි ශම් අයට ශම්ක ශවවා
වන්න පුු වන් ශවයි ෙ,  බුික ශවයි ෙ කියන එක. එතශක ට තව
අධික පිිකවුයක් ශවවන්න සිු  ශවනවා. ශම්ක නාවික ක්ශෂේත්රයට

801

පාර්ලිශම්න්තුව

[වු  ඉරාන් වික්රමරවීන මහතා

බලපානවා; ශවශ්ඳ ක්ශෂේත්රයට බලපානවා. ඒ වාශේම,  බුංකු
ප්ධධතියටවී බලපානවා. This will affect shipping, trading and
banks. බුංකු ප්ධධතිය නම් අපි ශක ශහ ම හික අිවවාර්යශයන්ම
ආරක්ෂා කරන්නට ඕනම.

ගරු නිතයෝජය කථානායකුරමාතා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாெகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

වු  මන්ත්රීතුමිව,  ඔබතුමාට ිවයමිත කාලය ෙුන් අවසන්.

ගරු ඉයා්  වික්රමාතයත්න මාතහ ා

(மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

අවසන් කරන්නම්,  වු  ිවශයෝජය කථානායකතුමිව. විනාි 
ශෙකයිශන් මට ඉතිිකව තිුදශණ්.
ස්වාධීන ිවලධාිකන් ෙඩා යම් කරන්න එපා. මම අහනවා,  ශම්
රශට් ශප ්  සම්ශබෝශ්  හුන්ෙ බුගින් විකුණුශව කවුෙ කියලා.
ශම්ක අෙ පවීතශර් තිශබනවා. අෙ රශට් තවීවීවය අුවව ශප ් 
සම්ශබෝල හුන්ෙක් ු පිය්  20යි. ශම් සිු මටම ශවලා තිශබන්ශන්
ශක ්න ශන ශවයි,  කමව් ශ් . අති ෙක්ෂ ආර්ිකක
ක්මනාකරණයක් තිශබනවා නම් ශම නවාෙ ශම් ශවන්ශන්?
ජීවන වියෙම අහසටම නුඟලා. එශල ව ශප ්  ශපශනන තුනටම
ජනතාව ශවනු් ලා කියලා සඳහන් කරන්න අව යයි. ස්තුතියි.

ගරු නිතයෝජය කථානායකුරමාතා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாெகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

මී්ඟට,  වු  මහින්ොනන්ෙ අලුවීවමශේ අමාතයතුමා කථා
කරන්න. ඔබතුමාට විනාි  10ක කාලයක් තිශබනවා.
[අ.භා1.32

ගරු මාතහි් දාන් ද
අමාතා යුරමාතා)
(மாண்புமிகு
அகமச்சர்)

අලුත්ගමාතතේ

மஹிந்தானந்த

මාතහ ා

அலுத்கமரக

-

(කෘෂිකර්මාත
கமத்ததாைில்

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage - Minister of
Agriculture)

වු  ිවශයෝජය කථානායකතුමිව,  මට විනාි  1ෙක කාලයක්
තිශබනවා.

ගරු නිතයෝජය කථානායකුරමාතා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாெகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

නුහු,  අමාතයතුමිව. විනාි  10යි ඔබතුමාට තිශබන්ශන්. උශ්ධ
ුති ශවච්චා තවීවීවයවී එක්ක ශවලාව අු  ශවලායි තිශබන්ශන්.

ගරු මාතහි් දාන් ද අලුත්ගමාතතේ මාතහ ා

802

පුහුදලිකමක් නුහු. අෙ ශම් පාර්ලිශම්න්තුශව වික්රමසිංහලා නුති
වුණාට,  වික්රමසිංහශේ ශවෙිකන් කුඳ ශකෝ දපය බීලා, 
වික්රමසිංහශේ අශවී එ් ලිලා,  වික්රමසිංහශේ ශවෙර ව්න් ශසෝෙලා
පාර්ලිශම්න්තුවට ුවි් ලා අෙ වික්රමසිංහලාට වරහනවා. අපි ඒ
වුන කනවාප් ශවනවා. ඉරාන් වික්රමරවීන මන්ත්රීතුමාට ඒ
කාලශය රිව්  වික්රමසිංහ මහවීමයා නුතිව ිවන්ෙ යන්ශන් නුහු.
ඒ කාලශය තුදන්නාන්ශසේ,  "good morning" කියන්ශන් රිව් 
වික්රමසිංහ මහවීමයාට; "good night" කියන්ශන් රිව්  වික්රමසිංහ
මහවීමයාට. නුදවී,  ෙුන් වික්රමසිංහ මහවීමයා ශහ ඳ නුහු.
වු  ිවශයෝජය කථානායකතුමිව,  බු  (සංශ ෝධන) ීපයක්
වුන විවාෙ කරන ශම් අවස්ථාශව හිටපු ුදේ  රාජය ුමතිතුමාශේ
කථාවට පස්ශසේ අෙහස් ්රකා කරන්න අවස්ථාවක් ලුබීම වුන
මා සතුප් ශවනවා. මන්ත්රීතුමා,  ඔබතුමා මහා ආර්ිකක විශ ේෂඥයා
ශන්. ඔබතුමා තමයි පසුගිය ආණ්ු ශව රාජය ුදේ  ුමතිවරයා.
තුදන්නාන්ශසේලා නුවීනම් ශම් රශට් ආර්ිකකය ක්මනාකරණය
කරන්න පුු වන් මිිවස්සු හිටිශය නුහු. එශහම තමයි
තුදන්නාන්ශසේලා කිවශව. හුබුයි,  තුදන්නාන්ශසේලා පසුගිය
අවුු ු  පශහේදී ශම් රශට් ආර්ිකකය ශක ශහ මට ක්මනාකරණය
ක්ාෙ කිවශව වී,  තුදන්නාන්ශසේලාට පසුගිය පාර්ලිශම්න්තු
මුතිවරණශයදී ශම කෙ වුශණ්? තුදන්නාන්ශසේට අු  වණශන්
ශක ්න දස්ත්රික්කශයන් ඡන්ෙය ඉ් ලන්න පුු වන් වුණාෙ?
තුදන්නාන්ශසේ ශක ්ඹින් ඡන්ෙය ඉ් ලුවා නම් පරාෙයි.
තුදන්නාන්ශසේ ජාතික ලුයිස්තුශවන් පාර්ලිශම්න්තුවට ආශව
ඡන්ෙය ඉ් ලන්න බුික ිවසා. තුදන්නාන්ශසේට ඡන්ෙයක් ඉ් ලා
වන්න බුහු. තුදන්නාන්ශසේට ්රාශ්ධශීය සභාවට යන්න බුහු.
මහනවර සභාවට ශන ශවයි,  අු  වණශන් ඔබතුමාට බුහු වශම්
මරණාධාර සමිතියක ඡන්ෙයක් ඉ් ලන්න. ඉස්ශස් ලාම ඒ
ඡන්ෙය ඉ් ලන්න. ඔබතුමා ඉස්ශස් ලාම ශම රප්ශව ඡන්ෙය
ඉ් ලන්න. ුදලින්ම ඒ ඡන්ෙය ඉ් ලන්න කියලා මම ඔබතුමාට
කියන්න ඕනම.
තුදන්නාන්ශසේ ආර්ිකකය වුන කථා ක්ා ශන්.
තුදන්නාන්ශසේ කිවවා,  ශම් ආණ්ු වට තිශබන ශල කුම
විශරෝධතාව තමයි,  ආර්ිකක ්රතිසංස්කරණයක් සි්ධධ ශවලා නුති
එක කියලා. ඊ්ඟට කිවවා,  "අශ ද කාලශය ශහ ඳම ශෙයක් ක්ා"
කියලා. ඒ තමයි බු  පනත සම්මත කිමම. ඔබතුමා හිතනවා ෙ, 
ඔබතුමන්ලාශේ කාලශය කරපු ශහ ඳම ශ්ධ බු  පනත ශවනාපු
එක කියලා? අහිංසක මිිවහාශේ සාක්කුවට වහලා බු  සියයට
සියයකින් වුි  ක්ා. ඒකෙ යහ පාලන ආණ්ු ශව කරපු
කාර්යක්ෂම ආර්ිකක ්රතිසංස්කරණය? ඉරාන් වික්රමරවීන
මන්ත්රීතුමා,  මතක තියාවන්න. ඒක ිවසා තමයි ඔබතුමන්ලාට
ශවෙර යන්න සි්ධධ වුශණ්. සියයට සියයක් බු  වුි  කරලා, 
අහිංසක මිිවහාශේ බඩා ට වහන ඒ වාශේ ්රතිසංස්කරණ
ශම කටෙ? මිිවසුන්ශේ බඩා ට වහලා බු  වුි  කරන්න නම්
ආණ්ු වක් ඕනමෙ? ඔබතුමා මතක තියා වන්න,  ඔබතුමන්ලාශේ
ආර්ිකක වුඩා  පිළිශව් අසාර්ථක බව. ඔබතුමාශේ ආර්ිකක වුඩා 
පිළිශව් අසාර්ථක ිවසා තමයි,  ඔබතුමන්ලා අෙ ශම් තුනට ුදුණ
දීලා තිශබන්ශන්. ඒ ිවසා හිටපු ුදේ  රාජය ුමතිවරයා හුටියට
මීට වඩා ා වවීමකින් කථා කරනවා නම් ශහ ඳයි කියලා මම
ඔබතුමාට කියන්න ඕනම.

(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமரக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ආණ්ු  පක්ෂය ශවුවශවන් මට විනාි  1ෙක් ශවන් කරලා
තිශබනවා. ඒ බව වු  ශජ න්ස්ටන් ුමතිතුමා කියයි.
වු  ිවශයෝජය කථානායකතුමිව,  අශ ද ඉරාන් වික්රමරවීන
මන්ත්රීතුමා කවුෙ වශම් ශකශනක් ශක ශ්ේක ලියා දීපු එකක්
සිංහශලන් කිවවා. එතුමා ඒ කථාව ඉංග්රීසිශයන් කිවවා නම් ඊට
වඩා ා ලස්සනට කියයි. ඔබතුමා සිංහශලන් කියන්න ගියාම සිංහල

වු  ිවශයෝජය කථානායකතුමිව,  අපි අෙ විවාෙ කරන්ශන් බු 
පනවී ශකප්ම්පවී තුනක් පිළිබඳව සහ විසර්ජන පනත යටශවී වන
ශයෝජනා පහක් පිළිබඳවයි. ශම් බු  පනවී ශකප්ම්පවී තුන හා
විසර්ජන පනත යටශවී වන ශයෝජනා පහ පිළිබඳ විවාෙ කරන ශම්
ශම ශහ ත වන විට ුදු  ශලෝකයම ශක විඩ්-19 වසංවතයට ුදුණ
දීලා සිටිනවා. අශ ද රශට්වී ශක විඩ්-19 ශෙවුිව රැ් ලක් ුති
ශවලා එම ්ර ්නයට ුදුණ ශෙන වමන් තමයි අපි අෙ ශම් විවාෙය
කරශවන යන්ශන්. අෙ වන විට ශලෝකශය හඳුනාවවී ආසාදතයන්
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සංඛ්යාව මිලියන 36යි. ඒ වාශේම ශලෝකශය ශක විඩ්-19
වසංවතශයන් මිය ගිය සංඛ්යාව වවීශත වී 1, 0ෙ4, 611ක්. වි ාල
පිිකසක් මිය ගිහින් තිශබනවා. ආසාදතයන් මිලියන 36ක් හුදශවලා
තිශබනවා. ශම් තවීවීවයවී එක්ක ශලෝක ආර්ිකක අර්ුදෙයකට අපි
ුදුණ දීලා තිශබනවා. අපි ඒක ෙන්නවා,  වු  ිවශයෝජය
කථානායකතුමිව. තව අවුු ු  පහකින්වවී ශම් ්ර ්නශයන් ශව ඩා 
එන එක පහසු කාර්යයක් ශන ශවයි කියලා ශලෝක බුංකුව පවා
්රකා කරලා තිශබනවා. ඒ ිවසා ශලෝකශය බලවවී රටව්  ශම්
්ර ්නයට ුදුණ ශෙන හුටි අපි බලන්නට ඕනම.
වු  ිවශයෝජය කථානායකතුමිව,  ශෙවුිව ශලෝක යු්ධධයට
වඩා ා වුි  මහා විනා යක් ශක විඩ්-19 වසංවතය ිවසා ශම්
ආර්ිකකයට සි්ධධ වුණාය කියලා අපි වි ්වාස කරනවා. වු 
ිවශයෝජය කථානායකතුමිව,  වු  මන්ත්රීතුමිව,  අපි රටක් හුටියට
ශම් ්ර ්නයට ුදුණ දීලා තිශබන බව කියන්න ඕනම. ආණ්ු ව ශම්
අභිශයෝවය භාරශවන තිශබනවා. ශම් ශක විඩ්-19 වසංවතය ිවසා
සංචාාරක වයාපාරය සම්ර්ර්ණශයන් කඩා ාශවන වුටී තිශබන බව
අපි ෙන්නවා. සංචාාරක වයාපාරය සම්ර්ර්ණශයන් කඩා ා වුප්ණා
කියලා අපි ශහෝට්  ටික වුශහන්න දීලා නුහු. ආණ්ු ව ඒක
ක්මනාකරණය කරලා තිශබනවා. රජය සාකච්ඡා කරලා කාමර
ෙ0ට වුි  සියලු ශහෝට්  අරශවන ශක විඩ්-19 ආසාදතයන්
10, 000ක පමණ පිිකසක් ශම් ශහෝට් වලට ශවනුවී ඒ සියලු
කටයුතු කිමමට ආණ්ු ව කටයුතු කරශවන යනවා.
ඒ විතරක් ශන ශවයි. වු  ිවශයෝජය කථානායකතුමිව,  ශම්
ශක විඩ්-19 වසංවතය ිවසා විශ්ධ ආශයෝජන සිය් ල නුවතිලා
තිශබන බව අපි ෙන්නවා. පසුගිය කාලශය ශම් රශට් ආශයෝජනය
කිමමට සිටි ආශයෝජකයන්ට එන්න බුික ශවලා තිශබනවා. ඒ
ආශයෝජන නුවතිලා තිශබනවා. අෙ අශ ද ගුවන් යානා ඔක්ශක ම
තිශබන්ශන් මහ ශප ශ් ශව. අෙ ගුවන් යානාවලට යන්න බුහු. ඒ
විතරක් ශන ශවයි. විශ්ධ ශ්රමිකයන්ශවන් අපට ලුුදණු විශ්ධ
විිවමය අෙ අපට නුතිශවමින් යනවා. අෙ ඒ ශව ් ලන්ශේ රැකියා
අහිමි ශවලා අපට ලුුදණු විශ්ධ විිවමය අපට නුති ශවමින්
යනවා. ශම් සිය් ලවී එක්ක තමයි අපි ශම් ්ර ්නයට ුදුණ
ශෙන්ශන්. හුබුයි,  ඒ සියලු අභිශයෝව හුදශව ආර්ිකක ක්රියාොමය
නුවත ආරම්භ කරලා තිශබන බව අපි කියන්න ඕනම.
ඉරාන් වික්රමරවීන මන්ත්රීතුමා හුන්ෙක ශප ්  සම්ශබෝලයක්
වුන කථා ක්ා. වු  මන්ත්රීතුමා,  මතක තියා වන්න. අෙ වන විට
ශම් රශට් යාන්ත්රණය නුවත ආරම්භ ශවලා තිශබනවා. කඩා ාශවන
වුප්ණු ඉදකිමම් ක්ශෂේත්රය අෙ නුවත පණ ලබලා තිශබනවා. අෙ
සියලු ඉදකිමම් සමාවම් වුඩා  පටන් අරශවන තිශබනවා. පසුගිය
කාලශය ශම් ඉදකිමම් ක්ශෂේත්රය සම්ර්ර්ණශයන් කඩා ාශවන
වුප්ණා. සංඛ්යා ශ් ඛ්න වවීශත වී ශම් තවීවීවය ෙුක වන්න
පුු වන්. හුබුයි,  ඉදකිමම් ක්ශෂේත්රය නුවත නුිනටලා ුවිවී
තිශබනවා.
ඒ විතරක් ශන ශවයි. අෙ ශප ලී අුවපාතය අු  ශවලා
තිශබනවා. ඔබතුමා ඒක පිළිවන්න. ඒ විතරක් ශන ශවයි. අෙ
ු පියල ස්ථාවර ශවලා තිශබනවා. වු  මන්ත්රීතුමා,  ශම් සියලු
අභිශයෝවවී සමඟ තමයි අපි
ශම් කටයුවීත කරන්ශන්.
ඔබතුමන්ලා එය ශවීු ම් වන්න. ශලෝකශය බලවවී,  ශප ශහ සවී
රටව්  ශම් ්ර ්නවලට ුදුණ දීලා ඔවුන්ශේ ආර්ිකකය කඩා ා
වුප්ණු හුටි අපි ෙුක්කා. හුබුයි,  රටක් හුටියට ශම් ශක විඩ්-19
වසංවතයට ුදුණ දීලා එය පාලනය කරශවන,  ආර්ිකකය
ක්මනාකරණය කරශවන ශම් ආණ්ු ව ඉදිකයට යනවා.
තුදන්නාන්ශසේලාට ඕනම තරම් විශවචාන කරන්න පුු වන්.
විපක්ෂය හුසිශරන හුටි අෙ අපි ෙුක්කා. අපි ඒ වුන කනවාප්
ශවනවා.
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ෙුන් තිශබන තවීවීවයවී සමඟ ශෙවුිව රැ් ශලන් ශම් වන විට
ශරෝගීන් අටසිය වණනක් හඳුනාශවන තිශබනවා. ඒ අය
ිවශරෝධායනයට ලක් කරලා තිශබනවා; අව ය ශරෝහ්  ආරම්භ
කරලා තිශබනවා; ිවශරෝධායන මධයස්ථාන ආරම්භ කරලා
තිශබනවා. ඒ ශරෝගීන්ට අව ය ශබශහවී ලබා දීලා තිශබනවා.
ජනාධිපතිවරයා හුමොම උශ්ධට ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකාය
කුඳවලා එොට,  එොට වත යුතු ය න්ු  ය රණ සිය් ල අරශවන
කටයුතු කරශවන යනවා. එශහම කටයුතු කරශවන යනශක ට ශම්
විපක්ෂය ශම කක්ෙ කථා කරන්ශන්? විපක්ෂය කථා කරන්ශන්
ශම් ආණ්ු ව ශම් සම්බන්ධශයන් කිසිම ශෙයක් කරලා නුහු
වාශවයි. ශම් ශක විඩ්-19 වසංවතය ිවසා අශ ද රශට් ශම න තරම්
ආසාදතයන් හුදවුණාෙ? හුබුයි,  එය පාලනය කර වන්න
ආණ්ු වට පුු වන් වුණා. ප්ුදවුිව රැ් ශ් දී වි ාල ්රමාණයක්
හුද වුණා. නාවික හුදො කඳවුශර් ශප කුර ිවසා ශම් ශරෝවය
වම්වලට ගිහින් තිුදණා අපට මතකයි. හුබුයි,  ආණ්ු ව ඒ සිය් ල
ක්මනාකරණය ක්ා.
වු  ිවශයෝජය කථානායකතුමිව,  මශේ ආසනශය නාවලපිටිශය- වමකට ඒ කර්මාන්ත ාලාශව හිටපු තු ිවයක්
ආවා. හුබුයි,  හුදොව ගිහින් ඒ ශවෙර විතරක් ශන ශවයි,  අවට
ශවව් ,  ඒ ෙු වා ගිය ෙහම් පාසල යන සිය් ල ිවශරෝධායනයට
ලක් කරලා අව ය කටයුතු කරලා තිශබනවා. ඒ ිවසා ආණ්ු වක්
හුටියට අපි ශම් රශට් ජනතාවට කියනවා,  ශමය පාලනය කිමමට
ආණ්ු වට හුකියාවක් තිශබනවා කියලා. පසුගිය සතිශය ශෙවුිව
රැ් ල එන්න කලින් ශලෝකශය හුම ශකනාම කිවශව ශලෝකශය
ශක විඩ්-19 පාලනය කරපු ශෙවුිව රට ශ්රී ලංකාව කියලායි. ඒ
පිළිබඳ රජය ශවෞරවයට පාත්ර වුණා. රජය වුන කථා ක්ා.
ශෙවුිව රැ් ල ආපු වමන් ශම් ඔක්ශක ම අමතක ශවලා ආණ්ු වට
වහන්න පටන් අරශවන තිශබනවා.
තුදන්නාන්ශසේලාශේ විපක්ෂ නායකතුමා අෙ කථා කශ්ේ
ශම නවාෙ? ශක විඩ්-19 වසංවතය ුති වුණාම ශම් රශට් විපක්ෂ
නායකතුමා ශම කක්ෙ කිවශව? එතුමා කිවවා,  එතුමා ශෙ ස්තර
මහවීවු න්ට කියලා ශමයට ශබශහවී ශස යා වවීතාය කියලා.
එතුමා කිවවා,  " දලුකිව් " ශබ න්න කියලා. එතුමා කිවවා, 
" දලුකිව් " ම්වවාම ශක ශරෝනා ශහ ඳ ශවයි කියලා. එශහම
කියන විපක්ෂ නායකතුශමක් තමයි අශ ද රශට් ඉන්ශන්.
ුශමිකකාශවවී ඉන්නවා එවුිව ජනාධිපතිවරශයක්. ුශමිකකාශව
ජනාධිපතිතුමා කිවවා,  "ඔක්ශක ම ශබ න්න. ම්වවාම හික"
කියලා. ශම් කාරණය විහිු වකට වන්න එපා. ශම් වසංවතය
පාලනය කිමමට ආණ්ු වට හුකියාවක් තිශබනවා.
රජයක් හුටියට අපි ශම් වනශක ට ශම් ශප කුශර් ප්ුද
ආශ්රිතයන් හඳුනාශවන තිශබනවා. ඒ ආශ්රිතයන් හඳුනාශවන ඒ අය
පාලනය කර වුනීමට අව ය කටයුතු කරලා තිශබනවා. ඒ වාශේම
ෙුන් අපි ශෙවන ආශ්රිතයන් හඳුනා වන්නවා. ආණ්ු වක් හුටියට
අපි ශම් වයසනය ක්මනාකරණය කර විවමින්,  ශමහි වයා දතිය
වු්ුක්මටමට අව ය සියලු පියවර වන්නවා. ඒ සඳහා ආණ්ු වට
හුකියාවක් තිශබනවා. ශලෝකශය ශෙවුිවයට ශක විඩ්-19 පාලනය
ක් රට ශ්රී ලංකාව නම්,  ශෙවන රැ් ලවී පාලනය කර වන්න බුික
ආණ්ු වක් ශන ශවයි,  ශම් ආණ්ු ව. ඒ සඳහා අපට හුකියාව
තිශබනවා. ශම් සම්බන්ධශයන් ඔබතුමන්ලාශේ අෙහස් ලබා වන්න
අපි කුමුතියි. ඔබතුමන්ලාට ශම් සම්බන්ධශයන් කථා කරන්න
පුු වන්. හුබුයි,  තුදන්නාන්ශසේලා ශම් තුළින් ශ්ධ පාලන වාසි
වන්න හෙන්න එපා. වම්පහ දස්ත්රික්කශය මන්ත්රීවරශයක් කියනවා, 
ුදු  වම්පහ දස්ත්රික්කයම වහන්න කියලා. එශහම නම්,  ශම්
පාර්ලිශම්න්තුවට එන්ශන් ුයි? එශහම නම් පාර්ලිශම්න්තුවවී
වහන්නශකෝ. පාර්ලිශම්න්තුවට ුවි් ලා ශ්ධ පාලන වාසි වන්න
හෙනවා; වම්පහ දස්ත්රික්කය වහන්න කියනවා.

805

පාර්ලිශම්න්තුව

[වු  මහින්ොනන්ෙ අලුවීවමශේ මහතා

එො යු්ධධය පුවති අවස්ථාශව තුදන්නාන්ශසේලා යු්ධධය
හාසයයට ලක් ක්ා. කිළිශන ච්චියට මුෙවච්චිය කිවවා. ඕනම
හරශකකුට යු්ධධ කරන්න පුු වන් කියලා වයසක කිිකු් ල
මන්ත්රීතුමා කිවවා. අන්තිමට ශම කෙ වුශණ්? තුදන්නාන්ශසේලාට
ශවෙර යන්න වුණා. ශමවුිව වයසනයකට පවී වූ ශවලාවක
ආණ්ු ව විශවචානය කරන එක ශන ශවයි,  කරන්න ඕනම. ශම්
සම්බන්ධශයන් වු  ුමතිතුමාවී එක්ක,  වු  අවමුතිතුමාවී
එක්ක සාකච්ඡා කරන්න ඕනම. යූඑන්පී එශක් ශකශනක්ෙ,  ශ්රී ලංකා
ිවෙහස් පක්ෂශය ශකශනක්ෙ,  ශේමටපී එශක් ශකශනක්ෙ,  ටීඑන්ඒ
එශක් ශකශනක්ෙ,  උතුශර් ශකශනක්ෙ කියලා නුහු,  රශට්
සියලුශෙනාටම ශක විඩ්-19 හුශෙන්න පුු වන්. ශම් වයිරසය
හුමශෙනාටම එන්න පුු වන්. ශම් වයසනශයන් ශබ්ශරන්න නම්, 
ශම් පාර්ලිශම්න්තුශව අපි සියලුශෙනාම එකට කටයුතු කරුද; එකට
ඉඳවිවුද; එකට කථා කරුද. අපි විපක්ෂයට ආරාධනා කරනවා, 
"එන්න,  ුවි් ලා අපට සහශයෝවය ශෙන්න"
කියලා.
තුදන්නාන්ශසේලාශේ අෙහස් ඉදිකපවී කරන්න. තුදන්නාන්ශසේලා
අෙහස් ු න්නාට කමක් නුහු. හුබුයි,  ශව න් අෙහස් ශෙන්න එපා.
අර ශෙන්න කිවව ශබශහවී ශෙන්න කියන්න එපා.
තුදන්නාන්ශසේලා අෙහස් ඉදිකපවී කරලා ශම් වුඩා  පිළිශව්
ඉදිකයට කරශවන යන්න සහශයෝවය ශෙන්න කියලා මා කියනවා.
වු  ිවශයෝජය කථානායකතුමිව,  විශ ේෂශයන් මා
ිවශයෝජනය කරන්ශන් කෘෂිකර්ම ක්ශෂේත්රයයි. ඔබතුමා ෙන්නවා, 
ශම් ශක විඩ් - 19 වසංවතය ිවසා පසුගිය කාලශය ශම් ක්ශෂේත්රශය
වි ාල කඩා ා වුටීමක් සි්ධධ වුණාය කියලා. අපි ෙන්නවා,  සිිකමාශවෝ
බණ්ඩා ාරනායක
මුතිිවයශේ
පාලන
කාලශයදී
කෘෂි
කර්මාන්තශයන් ශම් රශට් ආර්ිකකයට සියයට 37ක ොයකවීවයක්
ලබා ු න්නා කියලා. අෙ වනශක ට එය සියයට 7.4කට අු ශවලා
තිශබනවා. අෙ අපි පිට රටින් කන ජාතියක් බවට පවීශවලා
තිශබනවා. ඒ විතරක් ශන ශවයි. එො ශ්ධශීය කිික අව යතාශවන්
සියයට 6ෙක් අපි ිවෂ්පාෙනය ක්ා. අෙ ඒ ්රමාණය සියයට 37
ෙක්වා අු ශවලා තිශබනවා. අෙ අපි මට හුශරන්න අිවකුවී සියලු ශ්ධ
ආනයනය කරන තවීවීවයකට පවීශවලා තිශබනවා.
වු  ිවශයෝජය කථානායකතුමිව,  ඉදික වසර තු් ශම් රට අල, 
නුුව,  මිිකස්වලින් ස්වයංශපෝෂිත රටක් බවට පවී කරන්න,  කිික
කර්මාන්තශයන් ස්වයංශපෝෂිත රටක් බවට පවී කරන්න රජයක්
හුටියට අපි ශම් වනශක ට කටයුතු කරශවන යනවා. ඒ සඳහා අපි
කාර්ය සාධන බලකායක් පිහිප්වා තිශබනවා. ශම් වනශක ට බීජ
ිවෂ්පාෙන වම්මාන හඳුනාශවන තිශබනවා,  වු  ිවශයෝජය
කථානායකතුමිව. ශම් රශට් බී නුුව වවා කරන්න අව ය බී නුුව
බීජ ිවෂ්පාෙනය කිමම සඳහා ෙඹු් ශලන් අක්කර 1ෙ0ක්
හඳුනාශවන තිශබනවා. ලංකාවටම අව ය බී නුුව බීජ ෙඹු් ශ් 
ිවෂ්පාෙනය කරන්න බලාශප ශර වීතු ශවනවා. ලංකාවටම අව ය
කරන මිිකස් සඳහා අව ය බීජ මහුවවිකන් ිවෂ්පාෙනය කරන්න
බලාශප ශර වීතු ශවනවා. අශ ද රටට අව ය අල සඳහා අව ය බීජ
ුවවරඑළිශය ිවෂ්පාෙනය කරන්න බලාපාශර වීතු ශවනවා. ඒ
විධියට අපි බීජ ිවෂ්පාෙන වම්මාන හෙනවා. ශමශතක් ක්  අපට
පුු වන්ශවලා තිශබන්ශන්,  ශම් රටට අව ය බීජවලින් සියයට 8ක්
ිවෂ්පාෙනය කරන්නයි. ඉතින් අපි ශක ශහ මෙ,  කෘෂි කර්මාන්තය
දයුණු කරලා ශම් රට ඉදිකයට ශවන යන්ශන්? අෙ කිවවා
ශප ශහ ර නුහු කියලා. ආණ්ු වකට ශවලාවට ශප ශහ ර ශෙන්න
බුික නම්,  අව ය කරන බීජ ශෙන්න බුික නම් අපි ශක ශහ මෙ, 
කෘෂි කර්මාන්තය වුන,  ශව වියා වුන කථා කරන්ශන්?
වු  ිවශයෝජය කථානායකතුමිව,  එපමණක් ශන ශවයි. අපට
අෙ විශ්ධශීය ශවශ්ඳ ශප ්ක් ලුබී තිශබනවා. ඒ ිවසා අෙ අශ ද
පලතුු  පිට රටට යවන්න,  ඒ වාශේම අශ ද කෘෂි ිවෂ්පාෙන පිට
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රටට යවන්න හුකියාවක් තිශබනවා. අශ ද රශට් කුු ඳු සඳහා
විශ්ධ ශවශ්ඳ ශප ශ්ේ අෙ වි ාල ඉ් ලුමක් තිශබනවා. ඒ ිවසා
කුු ඳු වවා කරන්න ෙුවුන්ත වුඩා  පිළිශව්ක් අපි සකස් කරශවන
යනවා. "Ceylon Cinnamon" කියන ශහ ඳ brand name එකක්
අපට තිශබනවා.

ගරු නිතයෝජය කථානායකුරමාතා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாெகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

වු  ුමතිතුමිව,  ඔබතුමාට තව විනාි  ශෙකක කාලයක්
තිශබනවා.

ගරු මාතහි් දාන් ද අලුත්ගමාතතේ මාතහ ා

(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமரக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ශම් ආර්ිකකය
ක්තිමවී කරන්න අශ ද අමාතයාං ය
පුවීශතන් ෙුවුන්ත වුඩා  පිළිශව්ක් කරමින් සිටිනවා. අවසාන
ව ශයන් ශම් රශට් ජනතාවට මා කියනවා,  ශම් ශක විඩ්-19
වසංවතය පිළිබඳව අිවසි ම්යක් ුති කරන්න අව යතාවක්
නුහුයි කියලා. රජයක් හුටියට අපි ඒ සියලු ආසාදතයන් හඳුනා
ශවන,  ඒ සඳහා අව ය පියවර වන්න කටයුතු කරලා තිශබනවා. ඒ
සඳහා ශරෝහ්  සූොනම් කර තිශබනවා; ශබශහවී සූොනම් කර
තිශබනවා. ඒ අව ය සියලු පියවර ශවන තිශබනවා. හුදොව ඒ
සඳහා වි ාල කාර්ය භාරයක් කරනවා. ඒ ආසාදතයන්ශේ
පවු් වල ආශ්රිතයන් හඳුනා විවමින් යනවා. ඒ අය
ිවශරෝධායනයට ලක් කරනවා. ඒ ිවසා ශම් පිළිබඳව අිවසි ම්යක්
ුති කර වන්න එපා. ශමය ශ්ධ පාලන වාසියකට වන්න එපා.
රටම එකතුශවලා ශම් තවීවීවය සම්ර්ර්ණශයන් අවසන් කරන්න
විපක්ෂශය තුදන්නාන්ශසේලාශේ සහාය ලබා ශෙන්න කියන
ඉ් ලීම කරමින් මා ිවහඬ ශවනවා. ශබ ශහ ම ස්තුතියි.

ගරු නිතයෝජය කථානායකුරමාතා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாெகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

මී්ඟට වු  චාා් ස් ිවර්මලනාෙන් මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට
විනාි  12ක කාලයක් තිශබනවා.

[பி.ப. 1.46]

ගරු චාල්න් නිර්මාතලනාද්  මාතහ ා

(மாண்புமிகு சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்)

(The Hon. Charles Nirmalanathan)

தகௌரவ பிரதிச் சபாநாெகர் அவர்கரள, நன்றி. இன்கறெ
தினம் நாட்கடக் கட்டிதெழுப்புதல் வாி (திருத்தச்) சட்டமூலம்,
தபாருளாதாரச் ரசகவ விதிப்பனவு (திருத்தச்) சட்டமூலம்,
துகறமுக, விமான நிகலெ அபிவிருத்தி அறவீடு (திருத்தச்)
சட்டமூலம் ததாடர்பான விவாதம் நகடதபறுகிறது. இந்த வாி
அறவீடுகள் சாதாரை மக்களுக்கு ரநரடிொகரவ சுகமகெ
ஏற்படுத்துகின்ற நிகலெில், அரசாங்கம் தபறுகின்ற இந்த
வாிப் பைம் சாிொன நிதி முகாகமத்துவம் இல்லாத
காரைத்தினால், குறிப்பிட்ட ஒரு சிலகரரெ தசன்றகட
கின்றது. அதன் பென்கள் சாதாரை மக்களுக்கு முழுகம
ொகச் தசன்றகடவதில்கல என்பகத நான் இந்த ரநரத்தில்
கூறிக்தகாள்ள விரும்புகின்ரறன்.
தகௌரவ அகமச்சர் மஹிந்தானந்த அலுத்கமரக அவர்கள்
அரசாங்கத்தின்
பிகைகெ
மகறப்பதற்காக
COVID-19
ததாடர்பில் ஒரு சில விடெங்ககளக் குறிப்பிட்டிருந்தார். இந்த
COVID-19 இன் பரவகலக் கட்டுப்படுத்துவதற்காக சுகாதார
அகமச்சும் பாதுகாப்புத் தரப்பும் பல நடவடிக்ககககள
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ரமற்தகாள்கின்றன. அது ததாடர்பில் எங்களுக்கு எந்த
மாற்றுக் கருத்துக்களுமில்கல. அரதரநரத்தில், மக்களின்
பிரச்சிகனகள் பற்றிக் ககதக்கின்றரபாது, COVID-19இன்
ததாற்று நிகலகமகெக் கூறி, மக்களுகடெ பிரச்சிகனககள
மகறக்க முெற்சிப்பது இந்தச் சகபகெயும் மக்ககளயும்
ஏமாற்றுகின்ற ஒரு தசெற்பாடாகரவ இருக்கின்றததன்பகத
நான் தகௌரவ அகமச்சர் அவர்களுக்கு கூறிக்தகாள்ள
விரும்புகின்ரறன்.
ரமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்ததன் பின்னர்,
அரதரபான்று, புதிெ அரசாங்கம் பதவிரெற்றதன் பிற்பாடு,
நாட்கடக்
கட்டிதெழுப்புதல்
வாிகெ2
சதவீதமாகவும்
தபாருளாதார ரசகவ விதிப்பனவு வாி நீக்கம் உட்பட ‘வற்’
வாிகெ 8 சதவீதமாகவும் குகறத்திருந்தார். இதன்மூலம்
கிட்டத்தட்ட 11.5 சதவீதமான வாி குகறக்கப்பட்டிருக்கின்றது.
இவ்வாறு வாி வீதங்கள் குகறக்கப்பட்டும், புதிெ அரசாங்கம்
பதவிரெற்றதன் பிற்பாடு, ஏதாவது ஒரு தபாருளுக்கு விகல
குகறக்கப்பட்டிருக்கின்றதா? என்று பார்த்தால், அவ்வாறு
எந்ததவாரு தபாருளுக்கும் விகல குகறக்கப்படவில்கல;
அப்படிொன ஒரு நிகலகம இல்கல. இந்த வாிககள
மக்கள்மீது ரநரடிொகச் சுமத்திப் தபறுகின்ற நிதிகெ
நட்டத்தில்
இெங்குகின்ற
அரச
நிறுவனங்களுக்குச்
தசலவைித்து,
அந்த
நிறுவனங்களுகடெ
தவிசாளர்கள்
அதனுகடெ பலாபலன்ககள அனுபவித்துக்தகாண்டிருக்கின்ற
தசெற்பாடுதான் தற்தபாழுது இடம்தபறுகின்றது. நான்
குறிப்பிட விரும்புவது என்னதவன்றால், மக்களிடம் ரநரடிொக
அறவிடப்படுகின்ற வாி, மீண்டும் மக்ககளச் தசன்றகட
வதில்கல; அது ரநரடிொக ஒரு குறிப்பிட்ட சிலகரரெ
தசன்றகடகின்றது என்பகதத்தான்.
தகௌரவ பிரதிச் சபாநாெகர்
அவர்கரள, குறிப்பாக
அரசிெலகமப்பின் 20வது திருத்தச் சட்ட முன்தமாைிவில்
கைக்காய்வுச் ரசகவ ஆகைக்குழு இல்லாமல் ஆக்கப்
படுவதற்கு
முன்தமாைிெப்பட்டிருக்கின்றது.
கிட்டத்தட்ட
200க்கு ரமற்பட்ட அரச நிறுவனங்களின் கைக்குககள
இக்கைக்காய்வுச் ரசகவ ஆகைக்குழு ஆய்வு தசய்கின்றது.
இதகன இந்த அரசாங்கம் இல்லாமல் ஆக்குமாக இருந்தால்,
ஜனாதிபதிொல் அல்லது அகமச்சர்களால் முன்தமாைிெப்பட்டு
நிெமிக்கப்படுகின்ற
குறித்த
அரச
நிறுவனங்களின்
தவிசாளர்கள் தங்களுகடெ தசாந்தத் ரதகவக்காக மக்களு
கடெ
வாிப்பைத்கதப்
பென்படுத்திக்தகாள்ளக்கூடிெ
சூழ்நிகலதான் ததாடர்ச்சிொக இருக்கும் என்பகத இந்த
ரநரத்தில் உங்கள் முன் கூறிக்தகாள்ள விரும்புகின்ரறன்.
ஏதனன்றால், சாிொன ஒரு நிதி முகாகமத்துவம் இலங்ககெில்
இல்கல.
அதுதான்
இலங்கக
தபாருளாதாரத்தில்
முன்ரனறமுடிொதிருப்பதற்குப்
பிரதானமான
காரைமாக
இருக்கிறது என்பகத நான் இந்த ரநரத்தில் குறிப்பிட
விரும்புகின்ரறன். சாிொன நிதி முகாகமத்துவம் இல்லாததன்
காரைத்தால்தான் இன்று இலங்ககெின் தபாருளாதாரம்
இந்தளவு வீழ்ச்சிெகடந்திருக்கின்றது.
இந்தப் புதிெ அரசாங்கம் வந்ததன் பின்பு, ஜனாதிபதி
அவர்கள் வாி குகறப்புச் தசய்ததன் பிற்பாடு நாட்டில்
தபாருட்களுக்குத் தட்டுப்பாடு நிலவுகின்றது. குறிப்பாகச்
தசால்லப்ரபானால், இன்று மஞ்சள் சந்கதெில் இல்கல;
ரதங்காகெப் தபற்றுக்தகாள்ள முடிொத சூழ்நிகல மக்களுக்
கிருக்கின்றது. அரசாங்கம் தபாருட்கள் ததாடர்பில் ஒரு
கட்டுப்பாட்கட
விதிக்கின்றரபாது,
மக்களுக்கு
அந்தப்
தபாருட்கள் கிகடக்கக்கூடிெ வககெில், அரச நிறுவனங்
களால் அவற்கற மக்களுக்கு வைங்கக்கூடிெ வககெில் ஓர்
ஏற்பாடு தசய்ததன் பிற்பாடுதான் அந்தக் கட்டுப்பாட்கட
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விதிக்கரவண்டும்.
அதாவது,
இறக்குமதிக்குத்
தகட
விதித்தாலும் சாி, அல்லது தபாருட்களுக்கு விகல நிர்ைெம்
தசய்தாலும் சாி, ஏதாவது ஒரு திட்டமிடல் இருக்கரவண்டும்.
அவ்வாறில்லாமல் எழுந்தமானமாகத் ரதங்காகெக் குறிப்பிட்ட
விகலக்குத்தான் விற்கரவண்டும் என்று அறிவித்தால், அந்த
விகலக்கு விற்க முடிொததால் விொபாாிகள் அகதக்
தகாள்வனவு தசய்து விற்பதில்கல. அது ஒருபுறமிருக்க,
‘சததாச’ ரபான்ற அரச நிறுவனங்களிலாவது மக்கள் இவ்
வாறான தபாருட்ககளப் தபற்றுக்தகாள்ளக்கூடிெ வககெில்,
தட்டுப்பாடற்ற வககெில் அந்தப் தபாருட்கள் மக்களுக்குக்
கிகடக்கக்கூடிெ
வககெில்,
அரசாங்கம்
நடவடிக்கக
எடுக்கரவண்டும்.
ஆனால்,
அரசாங்கம்
அப்படிொன
நடவடிக்ககககள
எடுக்கவில்கல.
இன்று
அரசாங்கம்
என்தனன்ன தபாருட்களுக்கு இறக்குமதித் தகட விதிக்
கின்றரதா, என்தனன்ன தபாருட்களுக்கு நிர்ைெ விகல
விதிக்கின்றரதா,
அந்தப்
தபாருட்ககளச்
சந்கதெில்
தபற்றுக்தகாள்ள முடிொத சூழ்நிகலெிருக்கின்றது. தகௌரவ
பிரதிச் சபாநாெகர் அவர்கரள, நான் கூற விரும்புவது
என்னதவன்றால், அரசாங்கம் மஞ்சள் இறக்குமதிக்குத் தகட
விதிக்கின்றரபாது, அந்த மஞ்சகள மக்கள் ‘சததாச’வில்
தபற்றுக்தகாள்ளக்கூடிெ
வககெில்
ஏற்பாடு
தசய்து
விட்டுத்தான் தகடவிதிக்க ரவண்டும்.
அரதரபான்றுதான்
தமிைர்களுகடெ பிரதானமான உைவுப் தபாருட்களில்
ஒன்றாக
இருக்கின்ற
உழுந்கத
இன்று
சந்கதெில்
தபற்றுக்தகாள்ள முடிொத சூழ்நிகலெிருக்கின்றது. ஒரு கிரலா
உழுந்கத ஆெிரம் ரூபாய்க்கு ரமற்பட்ட ததாககக்குத்தான்
தபற்றுக்தகாள்ளக்கூடிெ
ஒரு
சூழ்நிகலெிருக்கின்றது.
குறிப்பாக, தமிைர்களின் பல உைவுகள் உழுந்திலிருந்து
தொாிக்கப்படுபகவொக இருக்கின்றன. இன்கறக்கு அந்த
மக்கள்
தங்களுகடெ
விருப்பத்துக்குாிெ
உைவுககளத்
தொாிக்க முடிொத நிகலகமெிருக்கின்றது என்பதகன நான்
இந்த ரநரத்தில் கூறிக்தகாள்ள விரும்புகின்ரறன்.
தகௌரவ பிரதிச் சபாநாெகர் அவர்கரள, நான் இன்று
தகௌரவ பிரதமர் அவர்களிடம் ரகள்வி ரகட்டரபாது, அந்தக்
ரகள்வியுடன் ததாடர்பானதல்லதவன்று என்னுகடெ ஒரு
ரமலதிகக்
ரகள்விகெ
அந்த
ரநரத்தில்
ரகட்க
அனுமதிக்கவில்கல. இருந்தாலும், தகௌரவ பிரதமர் அவர்கள்
தான் நிதிெகமச்சராகவும் இருக்கின்ற காரைத்தினால், இந்த
நாட்டினுகடெ பிரதமர் அவர்களிடம் நான் அப்ரபாது ரகட்க
நிகனத்த விடெத்கதத் தற்ரபாது ரகட்க விரும்புகின்ரறன்.
அதாவது, இந்தப் பாராளுமன்றத் ரதாோ்தல் நகடதபறுவதற்கு
முன்பாக, இந்திெப் பல்ககலக்கைகங்களில் பட்டங்ககளப்
தபற்ற பட்டதாாிகளுக்கு நிெமனங்கள் வைங்கப்பட்டன.
பாராளுமன்றத் ரதாோ்தலின் பிற்பாடு, “நீங்கள் தவளிநாட்டுப்
பட்டதாாிகளாக இருக்கின்ற காரைத்தினால் உங்களுக்கு
நிெமனம் வைங்க முடிொது.” என்று அந்த நிெமனங்கள்
அரசாங்கத்தினால்
இரத்துச்
தசய்ெப்பட்டிருக்கின்றன.
பாராளுமன்றத் ரதர்தல் நகடதபறுவதற்கு முன்பாகவும்
அவர்கள் தவளிநாட்டுப் பட்டதாாிகள்தான். பாராளுமன்றத்
ரதர்தகல இலக்குகவத்து நிெமனங்ககள வைங்கிவிட்டு,
பிற்பாடு ‘தவளிநாட்டுப் பட்டதாாிகள்’ என்று அவர்களுக்கான
நிெமனங்ககளக் தகாடுக்காமல்விட்டதன் காரைம் என்ன
தவன்பகத நான் தகௌரவ பிரதம அகமச்சர் அவர்களிடம்
ரகட்க விரும்புகின்ரறன்.
அரதரநரத்தில், எங்களுகடெ பிரரதசங்களிலுள்ள மக்கள்
கடந்த காலங்களில் நிலவிெ யுத்த சூழ்நிகல காரைமாக
இடம்தபெர்ந்து இந்திொவுக்குச் தசன்று கல்வி கற்றுப்
பட்டங்கள் தபற்று மீண்டும் இங்கு வந்திருக்கின்றார்கள்.
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(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாெகர் அவர்கள்)

கடந்த காலங்களில் இந்திெப் பட்டதாாிகளுக்குாிெ நிெ
மனங்கள்
வைங்கப்பட்டிருக்கின்றது;
கடந்த
அரசாங்க
காலத்திற்கூட இந்த நிெமனங்கள் வைங்கப்பட்டிருந்தன.
ஆனால், தற்தபாழுது ‘இந்திெப் பட்டதாாிகள்’ என்றுகூறி,
எங்களுகடெ
பட்டதாாிகளுக்கான
நிெமனங்ககளக்
தகாடுக்கவிடாமற் தசய்வகத ஒரு நிொெமற்ற தசெலாகரவ
நான் கருதுகின்ரறன். இதகனக் தகௌரவ பிரதமர் அவர்கள்
மீள்பாிசீலகன
தசய்ெரவண்டும்.
குறிப்பாக,
வடக்கு,
கிைக்கிலிருக்கின்ற மாைவ, மாைவிகள் இந்திொவுக்குச்
தசன்று கல்வி பெின்று பட்டம் தபற்று வந்தவர்ககள இந்த
அரச நிெமனங்களில் உள்வாங்க ரவண்டுதமன்பகத நான்
இந்த ரநரத்தில் ததாிவித்துக்தகாள்ள விரும்புகின்ரறன். யுத்த
சூழ்நிகல காரைமாக இடம்தபெர்ந்து இந்திொவுக்குச் தசன்ற
தபற்ரறாாின் பிள்களகள் - இந்திொவிரலரெ பிறந்து,
அங்ரகரெ கல்விகற்ற எங்களுகடெ உறவுகள் - இன்றும்
இங்கு வருவதற்குத் தொராக இருக்கின்றார்கள். ஆனால்,
நீங்கள் இந்திெப் பட்டதாாிகளுக்கு நிெமனம் வைங்க
முடிொததன்று தசான்னால், அவர்கள் இங்கு வரமாட்டார்கள்.
அரதரவகள, அவர்கள் அங்கும் அரச நிெமனங்ககளப்
தபற்றுக்தகாள்ள
முடிொது.
ஏதனன்றால்,
அவர்கள்
இந்திொவில் அகதிகளாகத்தான் இருக்கின்றார்கள். எங்களு
கடெ மக்கள், அெல் நாடான இந்திெ நாட்டில் யுத்தம் முடிந்து
11 வருடங்ககளக் கடந்தும் அகதிகளாகவிருப்பது இந்த
நாட்டுக்குத் தகலகுனிகவ ஏற்படுத்தும். ஆகரவ, அந்த மக்கள்
இங்கு வருவதற்கு என்ன ரதகவ, என்ன குகறபாடு
இருக்கின்றததன்பதகன அறிந்து, அவற்கற நிவர்த்திதசய்து,
அவர்ககள இங்கு தகாண்டுவருவதற்கு அரசாங்கம் முெற்சி
தசய்ெரவண்டும். ஆனால், அவர்கள் இங்கு வருவகதத்
தடுக்கின்ற வககெிரலரெ ஒவ்தவாரு தசெற்பாடுகளும்
நகடதபற்றுக்தகாண்டிருக்கின்றன.
ஆகரவ,
இந்திொவி
லிருந்து வந்த பட்டதாாிகளுக்கு அரச நிெமனங்கள் வைங்கப்
பட ரவண்டுதமன்பகத நான் மீண்டும் இந்த ரநரத்தில்
கூறிக்தகாள்ள விரும்புகின்ரறன்.
அரதரநரத்தில், கடந்த அரசாங்கத்தில் அகமச்சர் எஸ்.பி.
திசாநாெக்க அவர்கள் சமுர்த்தித் திட்டத்திற்குப் தபாறுப்பாக
இருந்தரபாது, அவருகடெ ரநரடிக் கண்காைிப்பில் நடாத்தப்
பட்ட சமுர்த்தி உத்திரொகத்தர்களுக்கான பாீட்கசெில்
குறிப்பிட்ட சிலகர மாத்திரம் ததாிவுதசய்துவிட்டு, மிகுதிொக
இருந்தவர்களுக்கு இரண்டுமுகற ரநர்முகத்ரதர்வு நகட
தபற்றது.
அவ்வாறு இரண்டுமுகற
ரநர்முகத்ரதர்வுகள்
நகடதபற்றும், இன்றுவகர அவர்கள் அந்த நிெமனங்கள்
கிகடக்காகமெினால்
காத்துக்தகாண்டிருக்கின்றார்கள்.
ஆகரவ, அந்தப் பாீட்கசப் தபறுதபறுகளின் அடிப்பகடெில்
அவர்களுக்கு நிெமனங்கள் வைங்கரவண்டும். அவர்கள் அந்த
நிெமனங்கள்
தங்களுக்குக்
கிகடக்குதமன்று
இன்றும்
எதிர்பார்த்திருக்கின்றார்கள். நான் ஏன் எஸ்.பி. திசாநாெக்க
அவர்ககளப் தபெர்குறித்துக் குறிப்பிடுகின்ரறன் என்று
தசான்னால், நீங்கள் சில ரநரங்களில் கடந்த அரசாங்கத்தில்
ஐக்கிெ ரதசிெக் கட்சிெினால் வைங்கப்பட்ட நிெமனம் அல்லது
ஐக்கிெ ரதசிெக் கட்சி சார்ந்த அகமச்சராக இருந்தரபாது
எடுத்த முெற்சிதென்று நிகனத்து அந்த நிெமனங்ககள
வைங்குவகதத் தட்டிக்கைிக்கக்கூடாது என்பதற்காகத்தான்.
அவர் இந்த அரசாங்கத்திலும் ஒரு பங்காளிொக, உறுப்பினராக
இருக்கின்றார். ஆகரவ, இந்த அரச நிெமனங்கள் வைங்குகின்ற
ரபாது கடந்த அரசாங்கத்தில் எடுத்த முெற்சிதென்று
விட்டுவிடாமல் அந்தப் பாீட்கசெில் சித்திதெய்தவர்களுக்கு
அந்த நிெமனங்ககள வைங்குவதற்கு நடவடிக்கக எடுக்க
ரவண்டுதமன்று ரகட்டுக்தகாள்ளுகின்ரறன். நன்றி.

(The Hon. Deputy Speaker)

මී්ඟට,  වු  ශරෝහිත අශබ්ගුණවර්ධන
ඔබතුමාට විනාි  10ක කාලයක් තිශබනවා.

අමාතයතුමා.
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ගරු තයෝහි අතේගුණවර්ධන මාතහ ා (වයාය හා නාවික
අමාතා යුරමාතා)

(மாண்புமிகு ரராஹித அரபகுைவர்தன - துகறமுகங்கள்
மற்றும் கப்பற்றுகற அகமச்சர்)

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana - Minister of Ports
and Shipping)

වු  ිවශයෝජය කථානායකතුමිව,  ජාතිය ශව ඩා නු සශම් බු 
(සංශ ෝධන) පනවී ශකප්ම්පත,  ආර්ිකක ශසේවා වාස්තු
(සංශ ෝධන) පනවී ශකප්ම්පත,  වරාය සහ ගුවන් ශත ප්ප්
සංවර්ධන බු  (සංශ ෝධන) පනවී ශකප්ම්පත සහ තවවී
සංශ ෝධන ීපයක් පිළිබඳව තමයි අපි අෙ කථා කරන්ශන්.
පසුගිය ආණ්ු ශව හිටපු,  අෙ විපක්ෂය ිවශයෝජනය කරන වු 
මන්ත්රීතුමන්ලා අෙ ආර්ිකකය සම්බන්ධශයන් කථා ක්ා. අපි ඒවා
අහශවන හිටියා. වු  ිවශයෝජය කථානායකතුමිව,  201ෙදී අප යහ
පාලන ආණ්ු වට රශට් පාලනය භාර ශෙනශක ට ශඩා  ලරශය
අවය ු පිය්  130යි. ඔය තරම් ආර්ිකක විශ ේෂඥයන් හිටපු,  ඔය
තරම් ආර්ිකක ෙුක්මක් තිුදණු,  ආර්ිකකය වුන ශවන රටවලට ඔය
තරම් උවන්වන්න හුකියාවක් තිුදණු ශම් ආර්ිකක ඔස්තාර්ලාට
අන්තිමට කරන්න පුු වන් වුශණ් ශම කක්ෙ? එතුමන්ලා,  ු පිය් 
130කට තිුදණු ශඩා  ලරය ු පිය්  190කට ආසන්න අවයකට
අරශවන ආවා.
ආර්ිකකය සම්බන්ධශයන් කථා ක් ඒ මන්ත්රීතුමන්ලාට මම
ශමන්න ශම් කාරණය කියන්න කුමතියි. යු්ධධයක් ිවමා කරපු
රටක්,  අධිශවගී
මාර්ව,  වරායව්  හෙපු රටක් තමයි අපි
තුදන්න්නාශසේලාට භාර ු න්ශන්. රට වුඩා  ම්මක් බවට
පිකවර්තනය කරලා තමයි අපි තුදන්නාන්ශසේලාට භාර ු න්ශන්.
හුබුයි,  ඒ අවුු ු  පහ තු් සි්ධධ වුශණ් රට ුදු  ම්මක් බවට
පිකවර්තනය කිමමයි. වු  ිවශයෝජය කථානායකතුමිව,  වුඩා  ම්ම, 
ුදු  ම්මක් බවට පිකවර්තනය කරලා,  ශඩා  ලරය ු පිය්  130 සිට
18ෙ ෙක්වා ශවනු් ලා,  රට ආර්ිකක ව ශයන් පහතට ෙමලා
එතුමන්ලා රටට කරන්න තිශබන සියලු ශ්ධව්  ක්ා. යු්ධධය
අවසන් කර තිුදණු රශට් ශබෝම්බ පුපුරවලා,  මිිවස් ජීවිත විනා
ක් ආණ්ු වක හිටපු අය තමයි අෙ අපට ශම් උපශෙස් ශෙන්ශන්.
වු  ිවශයෝජය කථානායකතුමිව,  2019 ශන වුම්බර් 16වන
ො පුවති ජනාධිපතිවරණය ජයග්රහණය කරලා ශවෝඨාභය
රාජපක්ෂ මුතිතුමා ශම් රට භාර වවීතා. අපට පාර්ලිශම්න්තුවක්
ලුුදශණ් 2020 අශවෝස්තු ෙවන ොයින් පසුවයි. ඒ ශවනතුු 
එතුමා පාර්ලිශම්න්තුවක් නුතිව,  ප්ාවී සභා නුතිව ශම් රට
කරශවන යනශක ට ශලෝකයම ුදුණ ු න් භයානක ශක විඩ්
වසංවතයට අපටවී ුදුණ ශෙන්න සි්ධධ වුණා. රටක් හුටියට අපි
ශක විඩ් වසංවතයට ුදුණ ශෙනශක ට, 
සාමානය රටව් 
සම්බන්ධශයන් ආර්ිකකය වුන මත ිවකුවී කරන ජාතයන්තර
ආයතන අශ ද රට දහා බලලා කිවවා,  ශම් රට ආර්ිකක ව ශයන්
ම්න්ු වට වුශටනවා කියලා. රට වහනශක ට,  lock down
කරනශක ට ශම් රට ආර්ිකක ව ශයන් ම්න්ු වට වුශටනවා
කිවවා. ශඩා  ලරය ු පිය්  2ෙ0 ෙක්වා ඉහ් යනවා කිවවා. අපට
ණය වාිකක ශවවා වන්න බුික ශවනවා කිවවා. අපි වාර්ෂිකව
ශවවිය යුතු විශ්ධ ණය වාිකකයවවී ශවවාවන්න ශන හුකි
තවීවීවයකට පවී වනවාය කියලා තමයි ඒ අය අපි වුන මත
්රකා කශ්ේ. නුදවී,  ශක විඩ් වසංවතයට ුදුණ ශෙමින්,  එය
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ඉතාම ශහ ඳට ක්මනාකරණය කරමින් ඒ සියලු ණය වාිකක
ශවවන්න අපට පුු වන්කම ලුුදණා.
වු  ිවශයෝජය කථානායකතුමිව,  අෙ වන විට ශඩා  ලරශය
අවය ු පිය්  184යි. ු පිය්  184කට ශඩා  ලරය තියා වන්න අපට
පුු වන්කම ලුුදණා. ශඩා  ලර් එක ු පිය්  2ෙ0 ෙක්වා ඉහ් යනවා
කියලා ඒ අය මත ්රකා ක්ා. ශම් පාර්ලිශම්න්තුව ුතුශ්ේදී
විපක්ෂශය මන්ත්රීවු  කිවවා,  "ශඩා  ලර් එශක් අවය ඉහ් යන එක
නවවීවන්න බුහු" කියලා. නුදවී,  අෙ ශලෝකශය අිවක් රටව් 
දහා බලනශක ට,  යම් ස්ථාවරභාවයකින් යුතුව අපට එය ඉප්
කරන්න පුු වන්කමක් ලුබී තිශබන බව ශපශනනවා,  වු 
ිවශයෝජය කථානායකතුමිව.

ගරු නිතයෝජය කථානායකුරමාතා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாெகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

Order, please! ශම් අවස්ථාශවදී කවුු න් ශහෝ වු 
මන්ත්රීවරශයක් ූහලාසනය සඳහා වු  ශකෝකිලා ගුණවර්ධන
මන්ත්රීතුමියශේ නම ශයෝජනා කරන්න.

ගරු දයාසිරි ජයතනේකය මාතහ ා (බතික්,  අත්ය් ත්ර තයදි හා
තේශීය ඇඟලුේ නිෂ්පාදන යාජය අමාතා යුරමාතා)

(மாண்புமிகு தொசிறி ஜெரசகர - பத்திக், ககத்தறி துைிகள்
மற்றும் உள்நாட்டு ஆகட உற்பத்தி இராஜாங்க அகமச்சர்)

The Hon. Dayasiri Jayasekara - State Minister of Batik,
Handloom and Local Apparel Products)

වු  න ශයෝජය කථානායකතුමිව,  "ශම් අවස්ථාශවදී වු 
ශකෝකිලා ගුණවර්ධන මන්ත්රීතුමිය ූහලාසනය වත යුතුය"යි මා
ශයෝජනා කරනවා.

ගරු ශා්  බණ්ඩාය මාතහ ා
(மாண்புமிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

විසි්  න්ථිය කයන ලදී.
ஆரமாதித்தார்.
Seconded.

්රශ්නය විමාතනන ලදි් ,  නභා නේමාත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

අනුරරුව ගරු නිතයෝජය කථානායකුරමාතා මූලානනතය්  ඉවත්
වූතය් ,  ගරු තකෝකිලා ගුණවර්ධන මාතහත්මිය මූලානනාරූඪ විය.
அதன்பிறகு,
மாண்புமிகு
பிரதிச்
சபாநாெகர்
அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்று அகலரவ, மாண்புமிகு (திருமதி) ரகாகிலா
குைவர்தன அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள்.

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and
THE HON. (MRS.) KOKILA GUNAWARDENE took the Chair.

ගරු තයෝහි අතේගුණවර්ධන මාතහ ා

(மாண்புமிகு ரராஹித அரபகுைவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana)

ූහලාසනාූපඪ වු  මන්ත්රීතුමියිව,  ශලෝකශය ුඟක් රටවලට
අෙ රශට් සංවර්ධනය වුන හිතන්න විධියක් නුහු. ඔවුන්ට ූහලික
ව ශයන් බලන්න ශවලා තිශබන්ශන්,  ශක විඩ්-19 වසංවතශයන්
ශබ්ශරන්ශන් ශක හශ ාමෙ කියලායි. ඒ වාශේම අහාර පාන
ුතුු  මිිවසුන්ශේ එදශනො අව යතා ටික ඉප් කර ශෙන්න තමයි
ඒ රටව්  උවීසාහ කරන්ශන්. අපි ෙුක්කා,  සමහර රටවල කුඳ
ශබෙනවා; ශපෝලිම් වහලා කුඳ ශබෙනවා. හුම ක්ශෂේත්රශයන්ම
අපට වඩා ා බලවවී රටව්  ජනතාව ශපෝලිම් වස්සවා කුඳ ශබෙන
තවීවීවයක් අෙ අපට ශපශනනවා.
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ූහලාසනාූපඪ වු  මන්ත්රීතුමියිව,  අශ ද ආණ්ු ව ශක විඩ්-19
වසංවතයට ුදුණ ශෙන වමන් වම් 14, 000ක් ශතෝරාශවන,  වශම්
තිශබන යටිතල පහසුකමක් ශවුවශවන් එක් වමකට ු පිය් 
ලක්ෂ 20 වණශන් ලබා දීමට කටයුතු ක්ා. ඒ වම් 14, 000
සංවර්ධන කටයුතු ශම් වන විට සියයට 60ක්,  6ෙක් අවසන් කර
තිශබනවා.
ඊ්ඟට,  මාර්ව කිශලෝ මීටර් ලක්ෂයක් සංවර්ධනය කිමම. ශම්
වන විට "A", "B' and "C" කියන විධියට මාර්ව ටික ශබෙලා ඒ
මාර්ව ටික සංවර්ධනය කිමශම් වුඩා  පිළිශව් ක්රියාවීමක ශවලා
තිශබනවා. ූහලාසනාූපඪ වු  මන්ත්රීතුමියිව,  ඒකයි මම ශබ ශහ ම
පුහුදලිව කිවශව,  "ුදු  ම්ම,  වුඩා  ම්මක් බවට නුවත පිකවර්තනය
වුණා" කියලා. ශම් රට අවුු ු  පහක් ුදු  ම්මක් බවට පවී කර
තිුදශණ්. ඒ ුදු  ම්ම,  අපට නුවත වුඩා  ම්මක් බවට පිකවර්තනය
කරන්න පුු වන්කම ලුුදණා. ශම් වන විට වුව 1, 000ක වුඩා 
ආරම්භ ශවමින් පවතිනවා. පානීය ජලය නුතුව සිටි ජනතාවට
ජලය ලබා දීමට කටයුතු ශකශරනවා. විපක්ෂ නායකතුමා ිවවාස
ුමතිවරයා හුටියට සිටියද ක්ා වාශේ,  ිවවාස 10ක් හෙලා තවවී
ිවවාස 1ෙක් හෙන්න පුු වන් ස් ලි වියෙම් කරනවා ශවුවවට,  හුම
ග්රාම ිවලධාික වසමකම වම් 14, 000ක ිවවාස 14, 000ක් ඉද
ශවමින් පවතිනවා. පසුගිය ආණ්ු ව ශම් ආර්ිකක ක්මනාකරණය
හිකයට ක්ා නම් එම ආණ්ු වට ජනතා වර්රසාෙය ශන ලුුදශණ්
ුයි? 201ෙ-2019 පුවුති "යහ පාලන" ආණ්ු වට ජනතා
වර්රසාෙය ුයි ශන ලුුදශණ්? ලස්සන නමක් ඒ ආණ්ු වට
තිුදශණ්. හිකයට ශහ ර හරක් මස් ශවිවයන ශල ිකයක් වාශේ.
ශල ිකය ඉස්සරහා වහලා තිශබන්ශන්,  "ුදු  සරණයි-ශෙවි පිහිටයි"
කියලා. හුබුයි,  ශල ිකය නවවීවලා බුලුවාම,  ුතුශ්ේ ශහ ර
හරක්! ඒ වාශේ තමයි පසුගිය ආණ්ු ව. ශම කක්ෙ ශවලා තිුදශණ්?
පසුගිය ආණ්ු ශව ආර්ිකක ක්මනාකරණය ශහ ඳයි නම්,  ජනතාව
ශවුවශවන් ශසේවය ක්ා නම්,  ජනතාව එක්ක හිටියා නම්,  ජනතාව
අිවවාර්යශයන්ම විපක්ෂශය තියන්ශන් අපි; එතුමන්ලා ආණ්ු ශව.
හුබුයි ජනතාව,  ඔවුන් ආණ්ු ශව ශන ශවයි තුුදශව. ඔවුන්
විපක්ෂශයවී ශන ශවයි තුුදශව,  ශෙ ට්ට ෙුම්මා. විපක්ෂශයුවවී
ශෙ ට්ට ෙුම්මා! පාර්ලිශම්න්තු ඉතිහාසය වවීතාම,  ඒ සමහර අය
වර්ෂ වණනක් පාර්ලිශම්න්තුව ිවශයෝජනය කරපු අය.
පාර්ලිශම්න්තු
ිවශයෝජනය
අවුු ු 
30-40ක්.
හුබුයි, 
පාර්ලිශම්න්තුශවන් ඔවුන් එළියට විසි ක්ා. ශම කෙ,  ඒ ආණ්ු ව
තු් ඔවුන්ශේ ක්රියාකාිකවීවය අුවව.
ශක විඩ්-19 වසංවතය වුන අෙ පාර්ලිශම්න්තුශවදී වු 
මන්ත්රීවු  කථා ක්ා. ුදු  ශලෝකයම වවීතාම,  අෙ මිලියන 36කට
ශක විඩ්-19 වසංවතය වුලඳිලා තිශබනවා. ලක්ෂ 10ක් මිලියනයක්- ශම් වන විට මිය ගිහින් තිශබනවා. ූහලාසනාූපඪ වු 
මන්ත්රීතුමියිව,  ුශමිකකාව වවීශත වී මිලියන 8කට විතර
ශක විඩ්-19 තිශබනවා; මරණ ලක්ෂ 2යි. ඉන්දයාව වවීශත වී
මිලියන 6.7කට තිශබනවා; ලක්ෂයක් මිය ගිහින් තිශබනවා.
බ්රසීලය වවීශත වී 4.9කට ශරෝවය තිශබනවා; මරණ සංඛ්යාව
ලක්ෂ එකහමාරක්. ශලෝකය තු් ශම් වාශේ තවීවීවයක් තිශබන
ශක ට රටක් හුටියට අපට වව ීමක් තිශබනවා,  ශම් තවීවීවය
පාලනය කරශවන රශට් කෘෂි කර්මාන්තය ුතුු  ිවෂ්පාෙනය වුි 
කරශවන රට සංවර්ධනය කිමමට.
අපි ෙුක්කා විපක්ෂශය මන්ත්රීවු  බ්රුන්ි ක්ස් ආයතනය වුන
කථා කරනවා. අශ ද වු  හර්ෂ ෙ සි් වා මන්ත්රීතුමා ශමතුන
ඉන්නවා. එතුමාවී බ්රුන්ි ක්ස් ආයතනය සම්බන්ධශයන්
පුහුදලිව කිවවා,  ඉන්දයාුවවන් ශෙශෙශනක් එම ආයතනයට
පුමිණීම ිවසා ශම් තවීවීවය ුති වුණා කියලා. හුබුයි,  ඒක කට
කථාවක්. වු  මන්ත්රීතුමිව,  ඔබතුමා කියපු ිවසාම ශම්
සම්බන්ධශයන් රජයක් හුටියට අපි වව ීමකින් ශහ යලා
බලනවා.
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පාර්ලිශම්න්තුව

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මාතහ ා

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

මම කිවශව නුහු.

ගරු තයෝහි අතේගුණවර්ධන මාතහ ා

(மாண்புமிகு ரராஹித அரபகுைவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana)

නුහු,  නුහු. ඔබතුමා ශන ශවයි. ඒක ිවවුරද කශ්ේ,  ඔබතුමා.
ඔබතුමා පක්ෂය ිවශයෝජනය කරන මන්ත්රීවරශයක් ශබ ශහ ම
පුහුදලිව ඒක කිවවා. ඒ,  වු  මනූෂ නානායක්කාර මන්ත්රීවරයා.
ශම් තුළින් ශම කක්ෙ බලාශප ශර වීතු ශවන්ශන්? ශම් හෙන්ශන්
ශ්ධ පාලන වාසි වන්න. එක පුවීතකින් බලනවා,  ුඟලුම්
කර්මාන්ත ාලාවක් වන බ්රුන්ි ක්ස් ආයතනයට හාිවයක් කරන්න
පුු වන්ෙ කියලා. අශනක් පුවීශතන් බලනවා,  රජයක් හුටියට අපි
ශම් කරශවන යන වුඩා  පිළිශව්ට ශවන ශම න යම් ශහෝ අර්ථ
කථනයක් ශවශනන්න. ශම්ක වුරදයි. ූහලාසනාූපඪ වු 
මන්ත්රීතුමියිව,  අපි ශපශර්ො කුම්නට් මණ්ඩා ලශය ඉන්ෙු්ධද අශ ද
ජනමාධය ුමතිවරයාශේ phone එකටම එනවා,  ූපපවාහිිව
සංස්ථාශව සභාපතිවරයාශේ අවීසනම ශය ෙලා 'ුදු  රටටම ුඳිික
නීතිය ොලා' කියලා ඔු විසින් කිවවා කියලා වුරද ිවශවෙනයක්.
ශම්වා වුන ශස යා බලන්න ඕනම. ශම්වාට ෙඬුවම් ශෙන්න ඕනම.
ශම් කා එක්කෙ ශස් ලම් කරන්ශන්? ශම් ශස් ලම් කරන්ශන්
රශට් ජීවිත එක්ක,  රටවී එක්ක. විපක්ෂයක වවීම තමයි
වුරැ්ධෙක් ශවනවා නම් ආණ්ු ව ිවවුරද කිමම. හුබුයි, 
ශ්ධ පාලන වාසි ලබා වුනීමට එශහම කරනවා නම්,  එය ඉතාම
අවාසනාවන්ත තවීවීවයක් බවට පවීශවනවා.
ආර්ිකකයවී ක්මනාකරණය කරමින්,  ශම් ශක විඩ්
වසංවතශයන් අශ ද රශට් ජනතාව ඉතා ශහ ඳින් ආරක්ෂා
කරවිවමින්,  රටක් හුටියට නුිනටින්නට අපි සූොනම් කියන
පිවවුඩා ය ශම් අවස්ථාශව ශබ ශහ ම පුහුදලිව ලබා ශෙමින් ශම්
ශවලාව ලබාදීම සම්බන්ධශයන් ඔබතුමියට ස්තුතිවන්ත ශවමින්
මශේ කථාව අවසන් කරනවා.

ගරු මූලානනාරූඪ මාත් ත්රීුරමිය

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

වු  (ආචාාර්ය) හිකිව අමරසූිකය මන්ත්රීතුමිය. ඔබතුමියට විනාි 
හතක කාලයක් ලුශබනවා.

[2.08 p.m.]
ගරු (ආචාර්ය) හරිනි අමාතයසූරිය තමාතතනවිය

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) (தசல்வி) ஹாினி அமரசூாிெ)

(The Hon. (Dr.) (Ms.) Harini Amarasuriya)

Madam Presiding Member, it is difficult to talk about
the subject under discussion today ignoring the situation
outside this Chamber, because as we speak, the number of
people infected with the Coronavirus from this one
factory has gone up to over 1,000. It was also reported in
today’s newspapers that 64 Sri Lankan migrant workers
have died from COVID-19. This number is larger than
the number of people who died from it within the country,
but those are also citizens of this country.
There is no doubt that this country, as a whole,
successfully dealt with the first wave of the virus and yes,
we acknowledge the role that the Government played in
successfully responding to this virus, but it was not just
the Government that was effective here. I think we also
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have to acknowledge the role of the health sector and the
people of this country who followed the health
regulations and obeyed the orders given by the health
authorities in managing this situation.
However, what I want to bring into focus today is that
while we are discussing these Amendments or changes to
our revenue system, we cannot forget the lessons that are
being taught by the COVID-19 pandemic. Even as we
speak, the sections of the community that are directly
affected by the illnesses caused by this virus as well as
the consequences of this virus are some of the most
marginalized and the most vulnerable groups in our
society. So clearly, the virus does not affect us all
equally. The consequences of the steps taken to respond
to the virus also do not affect us all equally. Not all of us
have the luxury of working from home; not all of us have
the ability to use private transport to move around and not
all of us have the facilities to do our grocery shopping
online. Most of the people in this country have had to
deal with the consequences of this virus and also of the
measures taken, in ways that are very different to that of
the few of us.
The issue here is that when we talk about financial
regulations and policies, we often talk about the
importance of economic growth; we argue across the
aisle during which regime we achieved a higher level of
economic growth, but the question we often fail to
answer is who actually benefits and whose lives have
actually improved from the measures that we debate and
discuss here. If we really look at the consequences of
some of the measures taken or some of the economic
decisions that have been reached in this Chamber, we can
clearly see that not everyone has benefited equally and in
fact, the lives of some communities have deteriorated.
We look at the conventional indicators to measure
economic success or economic prosperity and if we
replace some of those indicators by looking at the wellbeing and the happiness of people in this country, we
have to acknowledge the fact that over the last several
decades, the lives of the majority of the people in our
country have, in fact, become more insecure, more
uncertain and more precarious. So, in that sense, when we
talk about these larger indicators or argue about which
one of us is most responsible for either the success or the
failures, it is unfortunate that we fail to recognize how
these specific financial amendments and policies have
made the lives of the people indeed more insecure and
more anxiety-ridden. I think COVID-19 itself has
revealed how different groups in our community are
affected differently.
It is not a coincidence that the largest number of
infected people by the second wave of COVID-19
happened to be women working in one of the most
exploited sectors in this country, whose jobs are
extremely precarious and whose lives, during the first
cycle of this virus, were also extremely difficult. One
employer, one factory or one person cannot be held
responsible for this. What this picture reveals to us is that
our systems and structures have actually failed and unless
we address those systemic failures, we will be continuing
to reinforce the vulnerabilities of some of the most
marginalized groups in our society.
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What we need right now is not just a focus on
economic growth, but a focus on our economy
considering the well-being of the people from a caring
point of view, as to which groups should really benefit
from the measures that we take, who are left out and who
actually benefits and prospers. So, instead of always
focusing on the larger macroeconomic picture and the
larger indicators which do not reveal the smaller issues
that people face, maybe we need to change the way we
talk about the economy by looking at it from a much more
caring and well-being-focused perspective.
Thank you very much.
ගරු මූලානනාරූඪ මාත් ත්රීුරමිය

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

වු  ි ලාන් ශපශර්රා මුතිතුමා,  ඔබතුමාට විනාි  හයක
කාලයක් ශවන්ව තිශබනවා.

ගරු ඩිලා්  තපතර්යා මාතහ ා

816

වහලා,  "නුහු,  එශහම නුහු" කියලා කවුු  ශහෝ කියනවා නම්,  ඒ
පට්ට කුහකශයක්. ඒ ිවසා ඒ කුහකකශම් කණ්ණාි ය පුවීතකට
ෙමලා ශම් දහා හිකයට බුලුශව වී ශපශනනවා,  ශලෝකශය විවිධ
රටවල ශක විඩ් වසංවත තවීවීවශය ශෙශවිව රැ් ල,  තුන්ශවිව
රැ් ල කියන රැලි මතුශවලා තිශබන බව. සමහර රටව්  ඒ
ශෙශවිව රැ් ශලන් වුලවුණා. නවසීලන්තය ශෙශවිව රැ් ශලුවවී
වුලවුණා. අපට කරන්නට තිශබන්ශන්,  ශම් තවීවීවය පාලනය
කරවන්නට අව ය කරන ශ්ධව්  පිළිබඳව පක්ෂ විපක්ෂ
ශදෙයකින් ශත රව එකතු ශවලා කටයුතු කරන එකයි. එශහම
කටයුතු කරන්ශන් නුතිව ශම් විවාෙය අවස්ථාශවදී විපක්ෂශය
මන්ත්රීවරශයකු නුිනටලා කියනවා,  "ආ! බ්රුන්ි ක්ස් එශක් ්රධාන
ආරක්ෂක ිවලධාිකයා ශහ ශරන් ඉන්දයාුවශවක් එක්කශවන ගියා"
කියලා. විපක්ෂශයම තව ශකශනක් නුිනටලා කියනවා,  "අශන්!
බ්රුන්ි ක්ස් එකට බිවන්න එපා" කියලා. ශම්ක පුු ම ශෙයක් ශන්.
ඒ පක්ෂශය ශකශනක්ම කියනවා ශහ ශරන් එක්කශවන ගියා
කියලා. නුවත ඒ පක්ෂශයම ශකශනක් කියනවා බ්රුන්ි ක්ස් එක
ශහ ඳයි කියලා. එතශක ට ශම් කරන්ශන් ශක විඩ් වසංවත
තවීවීවය පාලනය කරන්නට අව ය කරන ධනාවීමක තර්ක
ඉදිකපවී කරන එකෙ? නුහු. ශම් කරන්ශන්,  ඊට හාවීපසින්ම
ශවනස් ශෙයක්; ශබ ර දශය මාු  බාන එක.

(மாண்புமிகு டிலான் தபரரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

හයක්?

ගරු මූලානනාරූඪ මාත් ත්රීුරමිය

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ඔව,  වු  මන්ත්රීතුමිව.
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ගරු ඩිලා්  තපතර්යා මාතහ ා

(மாண்புமிகு டிலான் தபரரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

විනාි  අටක් තිුදණා ශන්.
ූහලාසනාූපඪ වු  මන්ත්රීතුමියිව,  අශ ද වු  මන්ත්රීතුමියශේ
කථාශවන් පසුව කථා කරන්නට ලුබීම පිළිබඳව මා ඉතා සතුප්
ශවනවා. එයට ශහේතුව,  එතුමිය ශම් විවාෙය තු්දී අෙ විවාෙයට
අයිති මාතෘකාව ශන වුණවී ශම් වු  සභාශවන් එළිශය අෙ රශට්
තිශබන ශක විඩ් වසංවත තවීවීවයවී සමඟ අශ ද අවධානය
ශය ුද කරන්න ඕනමය කියලා හිශතන කු ණු වණනාවක්
පිළිබඳව කථා කිමමයි. ූහලාසනාූපඪ වු  මන්ත්රීතුමියිව,  අෙ
විවාෙය තිශබන්ශන් ුදේ  අමාතයාං ය යටශවී තිශබන බු  වුන
වුණවී,  ශම් වු  සභාශවන් එළිශය තිශබන ශක විඩ් වසංවත
තවීවීවයවී සමඟ මතුව තිශබන කාරණා පිළිබඳව යම් ආකාරයක
මතයක් ඉදිකපවී කරන්න මටවී සි්ධධ ශවනවා.
ශක විඩ් වසංවත තවීවීව පාලනය ශලෝකශය අශනක් රටව් 
සමඟ සංසන්ෙනය කරනශක ට වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා, 
වර්තමාන අවමුතිතුමා ුතුු  ආණ්ු ව ශම් වසංවතය හිකයට
පාලනය කශ්ේ නුහු කියලා කවුු  ශහෝ කියනවා නම්,  ඒ තිවකර
කුහකයකු බව මා කියා සිටිනවා. ශම් රශට් ජනතාව ආරක්ෂා
කරශවන,  ශක විඩ් මරණ 13කට සීමා කරමින්,  ශම් වසංවතය
පුතිමම පුු වන් තරම් ව්ක්වාලමින්,  රශට් ආර්ිකකයවී ිවවුරද
පී් ලට ශවන එන්නට යම් මට්ටමකින් කටයුතු කරමින්,  ශම් රශට්
ජනාධිපතිතුමා කටයුතු ක්ාය කියන එක පක්ෂ විපක්ෂ
ශදෙයකින් ශත රව පිළිවන්නට ඕනම. ශම කෙ,  ශලෝකශය අශනක්
රටව්  සමඟ සංසන්ෙනය කරනශක ට ඒක තමයි ුවීත. ඒ ුවීත

ඊශය විු ්ධධ පාර් ්වශය නායකතුමා 27(2) යටශවී ්ර ්නයක්
ඉදිකපවී ක්ා. ඒ ්ර ්නයට අශ ද අජිවී ිවවාඩ් කබ්රා්  රාජය
අමාතයතුමා උවීතර ශෙනශක ට රිව්  වික්රමසිංහ මුතිතුමාශේ
රාජය පාලනශය තිබූ අකාර්යක්ෂමතාව පිළිබඳවවී කියුවුණා.
එතුමාට එශසේ උවීතර ලබා ශෙන්නට එම ්ර ්නය ුුශව විපක්ෂ
නායකතුමා විසින්. විපක්ෂ නායකතුමා ශම් වාශේ ්ර ්න අහලා
උවීතර ලබාශවන තවමවී රිව්  වික්රමසිංහ මහවීමයාට වහනවාෙ
කියලා මට සුකයක් මතුවුණා. එතුමා ෙුන් ශවෙර ගිහින්. එශහවී
තවමවී එතුමාට වහන්න ඕනම විධිශය උවීතර ශම් පුවීශතන් ලබා
වන්නට ්ර ්න අහනවා. ඉතින්,  bouncers ෙුම්මාම අජිවී ිවවාඩ්
කබ්රා්  මහතා හශය ඒවා හයක්ම වුුවා. එතශක ට කට්ටිය
භූමිශත්  වුු ණු වුරඬි වාශේ ෙඟලනවා. ශම් රශට් ජනතාවශේ
ජීවිත ශබ්රාශවන,  ශක විඩ් මරණ 13කට සීමා කරමින්,  ශක විඩ්
වසංවත තවීවීවය පාලනය කරමින්,  අශ ද රශට් ආර්ිකකයටවී යම්
්රමාණයක ක්තියක් ශවන එන්නට අව ය පාර කුපීශවන යන
බව ශම් ශවලාශව අපි පිළිවන්න ඕනම.
අෙ ඉරාන් වික්රමරවීන මන්ත්රීතුමා නුිනටලා කියනවා, 
"ආර්ිකකය සෘණ" කියලා. ශම් ශක විඩ් - 19 වසංවතයවී එක්ක
ශලෝකශය ශක යි රටක ආර්ිකකයෙ ධන වුශණ්? හුම රටකම
ආර්ිකකය සෘණ. ඒක තමයි ඊශය වු  අජිවී ිවවාඩ් කබ්රා්  රාජය
ුමතිතුමා කිවශව,  minus growth කියන එක ෙුන් new normal
එකක් කියලා. අපි ෙුන් බලන්න ඕනම,  minus growth එක අු 
කරවන්නයි. වු  ඉරාන් වික්රමරවීන මන්ත්රීතුමාම කියනවා,  ශම්
වතාශව ඒක minus 0.8 per cent කියා එතුමා හිතනවා කියලා.
ඉතින් minus 0.8 per cent කියන්ශන් ශලෝකශය තිශබන අිවක්
රටව්  එක්ක බලන ශක ට ශහ ඳ අවයක් ශන්. ශලෝකය ුතුශ්ේ
තමයි ලංකාව තිශබන්ශන්. විපක්ෂශය සමහර මන්ත්රීතුමන්ලා
හිතනවා,  ශලෝකය තිශබන්ශන් ලංකාව ුතුශ්ේ කියලා. නුහු, 
ශක විඩ් වසංවතය ෙුන් ශලෝකය පුරාම තිශබන ශෙයක්. ලංකාව
තිශබන්ශන් ශලෝකය ුතුශ්ේ.
ඉස්සර අපි ජනතා විුදක්ති ශපරුදශණ් මන්ත්රීතුමන්ලාට තමයි
කිවශව,  එතුමන්ලා ළිං මුි යන් වාශේ හිතනවා කියලා. නුදවී
ෙුන් ජනතා විුදක්ති ශපරුදශණ් මන්ත්රීතුමන්ලා හික ශට  ද ශන්!
ෙුන් ළිං මුි  ශ්ධ පාලනය කරන්ශන් සමගි ජන බලශවවශය
කට්ටිය. ඒ කට්ටිය හිතාශවන ඉන්ශන් ලංකාව ුතුශ්ේ තමයි
ශලෝකය තිශබන්ශන් කියා. නුහු. අු  වණශන් ඔබතුමන්ලා අපි
කියන ශ්ධ අහන්න බුික නම් ජනතා විුදක්ති ශපරුදශණන් ආ
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[වු  ි ලාන් ශපශර්රා මහතා

අලුවී මන්ත්රීතුමිය කියන ශ්ධවවී ශප ඩ්ඩා ක් අහන්න. එතශක ට
යමක් ශවීශරයි. මිත්රවු ිව,  ශම් ශවලාශව අපි කරන්න ඕනම
ශම කක්ෙ? ශම් ශවලාශව කරන්න ඕනම,  ශම් රශට් ජනතාවශේ
ජීවිත ශබ්රාවන්නා එකයි.
ආසාදතයන් ්රමාණය වුි  වන ශක ට contact tracing
කරලා,  ඒ අය ිවශරෝධායනය කරලා,  ඒ අයට ්රතිකාර කරන එක
තමයි කරන්න ඕනම. එශහම නුතිව "shut down, shut down,
shut down!" කිවවාට ඒක උවීතරයක් වන්ශන් නුහු. හුම තුනම
වහශවන වහශවන යන එක ශම් ්ර ්නයට උවීතරයක් වන්ශන්
නුහු. ඒ ිවසා ශම් ශවලාශව කු ණාකර අර කුහක පාට
කණ්ණාි ය වලවලා කටයුතු කශ් වී තමයි ශහ ඳ.
ුදලින්ම ශක විඩ් වසංවතය ආපු ශවලාශව ශම් විපක්ෂ
නායකතුමාම තමයි කිවශව,  මුශ් ිකයාවට ශෙන ශබශහවී ම්වවාම
ඒ ශරෝවය ශහ ඳ වනවා කියලා. ඒකම තමයි ශඩා  න් ඩ් ෙම් ද
කිවශවවී. ශඩා  න් ඩ් ෙම් ද මුශ් ිකයාවට ශබ න ශබශහතුවී බීලා, 
අන්න ෙුන් ශක විඩ් වසංවතය හොශවන! විපක්ෂ නායකතුමා
ම්වශවවී ඒවා ෙ ෙන්ශන් නුහු.
වු  පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවු ිව,  ශම් ශවලාශව පාට කණ්ණාි 
වලවන්න. ශක විඩ් වසංවත තවීවීවය ිවසා ජීවිත අහිමිමටම් 13කට
පමණක් සීමා කරශවන අතිවු  ජනාධිපතිතුමා ශම් රට
ශබ්රාවවීතාය කියන කාරණය පිළිශවන එතුමාට සහශයෝවය
ශෙන්න. ඒ වුඩා  පිළිශව් තු් වුරැද,  ු ර්වලතා තිශබනවා නම් ඒවා
සාධනීයව ශපන්වන්න. එශහම නුතිව එක් ශකශනකු නුිනටලා
"හර්ෂ අශබ්වික්රම ඉන්දයාුව ජාතිකශයකු ශහ ශරන් අරශවන
ගියා" ීම හරහායි,  තව ශකශනකු නුිනටලා බ්රුන්ි ක්ස් එක
ශහ ඳයි කියන එක හරහායි ශපශනන්ශන් ශවන කුමන්ත්රණයක්
තිශබනවාශෙෝ කියන එකයි. මම ශත  දපි ොවන්න කියනවා
ශන ශවයි ශම්. මා කියන්ශන් අෙ උශ්ධ වු ශව ශම් වු  සභාශව
ශවච්චා ශ්ධ. ශම් ශවලාව වන ශක ට ෙහස් වණනක් වූ පිිකසකට ඒ
වයිරසය ආසාෙනය ශවමින් පවතිනවා. ඒ අයශේ ජීවිත
ශබ්රාවුනීම සහ ශරෝවය තවු රටවී පුතිම යමම ව්ක්වාවුනීම
කියන කාරණා පිළිබඳ තමයි අපි සාකච්ඡා ක් යුතු වන්ශන්.
එශහම නුතිව,  ශබ ර දශය මාු  බාන එක ශන ශවයි ක් යුවීශවී.
ඒ ිවසාම තමයි වු  හිකිව අමරසූිකය මන්ත්රීතුමිය කිවශව,  "Let us
forget about the economic indicators and focus on a caring
economy" කියලා.

මී්ඟට,  වු  පාඨලී චාම්පික රණවක මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට
විනාි  ෙහයක කාලයක් තිශබනවා.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මාතහ ා

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

Madam Chair, I rise to a point of Order.

වු  ි ලාන් ශපශර්රා මන්ත්රීතුමා ශමතුන මහා ශල කු
කුමන්ත්රණයක් වුන කථා ක්ා. එශහම ශම කුවී නුහු, 
ූහලාසනාූපඪ වු  මන්ත්රීතුමියිව. ශමතුන තිශබන්ශන් ජාතික
්ර ්නයක්. ශමතුනදී ශන ශයකුවී අය Facebook, WhatsApp
හරහා ශන ශයකුවී ශචාෝෙනා එ් ල කරනවා. [බාධා කිමම් ඒ ිවසා
තමයි අපි කිවශව,  ශමශහම ගුවන් යානයකින් ශවනු් ලා
තිශබනවා නම්, -

ගරු මූලානනාරූඪ මාත් ත්රීුරමිය

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

වු  මන්ත්රීතුමා,  ඒක මති ්ර ්නයක් ශන ශවයි. වු  පාඨලී
චාම්පික රණවක මන්ත්රීතුමා,  ඔබතුමාශේ කථාව ආරම්භ කරන්න.
[බාධා කිමම්

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මාතහ ා

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

Hon. Presiding Member, I was raising a point of
Order. - [Interruption.]
ගරු ඩිලා්  තපතර්යා මාතහ ා

(மாண்புமிகு டிலான் தபரரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

No, that is not a point of Order.

ගරු මූලානනාරූඪ මාත් ත්රීුරමිය

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ඒක මති ්ර ්නයක් ශන ශවයි,  වු  මන්ත්රීතුමා, 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මාතහ ා

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

මති ්ර ්නයක් තමයි.- [බාධා කිමම්

ගරු මූලානනාරූඪ මාත් ත්රීුරමිය

ගරු ඩිලා්  තපතර්යා මාතහ ා

(The Hon. Presiding Member)

(The Hon. Dilan Perera)

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

වු  මන්ත්රීතුමා,  ඔබතුමාට ිවයමිත කාලය අවසන්.

ගරු ඩිලා්  තපතර්යා මාතහ ා

(மாண்புமிகு டிலான் தபரரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

'මිිවසුන් ජීවවී කරවන,  මිිවසුන් රැක බලාවන්නා,  මිිවසුන්ට
ශබශහවී ටික ශෙන,  මිිවසුන් හිකයට ිවශරෝධායනය කරන focus
එක -ඒ පරමාර්ථය,  අරුදණ- ශපරෙුික කරශවන අපි කටයුතු කරුද'
කියලා මම ශයෝජනා කරනවා. විශ ේෂශයන්ම මා ශම් ශවලාශවදී
කියන්න ඕනම තවවී කාරණයක් තිශබනවා. පාර්ලිශම්න්තුවට
ශමවර අලුතින් ආපු මන්ත්රීවු  වණනාවක් ඉන්නවා. ඒ වු 
මන්ත්රීවු න්ට, -

ගරු මූලානනාරූඪ මාත් ත්රීුරමිය

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

වු  මන්ත්රීතුමිව,  ඔබතුමාට ිවයමිත කාලය අවසානයි.
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(மாண்புமிகு டிலான் தபரரரா)

නුහු,  ඒක මති ්ර ්නයක් ශන ශවයි.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මාතහ ා

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

මති ්ර ්නයක් ශන වන්ශන් ශක ශහ මෙ?

ගරු ඩිලා්  තපතර්යා මාතහ ා

(மாண்புமிகு டிலான் தபரரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

ශම කක්ෙ මති ්ර ්නය?

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මාතහ ා

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ස්ථාවර ිවශයෝව 92(2) යටශවී වන මති ්ර ්නයක්. [බාධා
කිමම්
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ගරු මූලානනාරූඪ මාත් ත්රීුරමිය

ගරු පාසලී චේිළක යණවක මාතහ ා

(The Hon. Presiding Member)

(The Hon. Patali Champika Ranawaka)

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

820

(மாண்புமிகு பாட்டளி சம்பிக ரைவக்க)

වු  මන්ත්රීතුමා,  එය මති ්ර ්නයක් ශන ශවයි. අෙ උශ්ධ ඉඳන්
අපි ශම් කාරණය සාකච්ඡා ක්ා. [බාධා කිමම්

ූහලාසනාූපඪ වු  මන්ත්රීතුමියිව, - [බාධා කිමමක්

ගරු ඩිලා්  තපතර්යා මාතහ ා

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මාතහ ා

(மாண்புமிகு டிலான் தபரரரா)

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

(The Hon. Dilan Perera)

Hon. Presiding Member, I rise to a point of Order .

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

ූහලාසනාූපඪ වු  මන්ත්රීතුමියිව,  ශම්ක මති ්ර ්නයක්.

ූහලාසනාූපඪ වු  මන්ත්රීතුමියිව,  වු  චාම්පික රණවක
මන්ත්රීතුමාට ඔබතුමිය කථා කරන්න අවස්ථාව ු න් ශවලාශව, 
එතුමායි,  විපක්ෂ නායකතුමායි අතර තිශබන ්ර ්නය ශපර ෙුික
කරශවන වු  හර්ෂ ෙ සි් වා මන්ත්රීතුමා එතුමාට බාධා කරන එක
වුරැදයි. [බාධා කිමම් සම්ර්ර්ණ වුරැදයි. [බාධා කිමම්

ගරු මූලානනාරූඪ මාත් ත්රීුරමිය

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

හික,  ඔබතුමාශේ මති ්ර ්නය නඟන්න.

ගරු මාත් ත්රීවයතයක්

ගරු මූලානනාරූඪ මාත් ත්රීුරමිය

(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்)

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(An Hon. Member)

වු  චාම්පික රණවක මුතිතුමාට කතා කරන්න ඉඩා  ශෙන්න.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මාතහ ා

(The Hon. Presiding Member)

වු  පාඨලී චාම්පික රණවක මන්ත්රීතුමා,  ඔබතුමාශේ කථාව
කරන්න.

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

මම මති ්ර ්නයක් නඟන්ශන්. [බාධා කිමම් අපිවී ශමතුන
අවුු ු  10ක් මති ්ර ්න නුුවවා ශන්. එශහම අසාධාරණ විධියට
කථා කරන්න එපා,  ූහලාසනාූපඪ වු  මන්ත්රීතුමියිව.

ගරු පාසලී චේිළක යණවක මාතහ ා

(மாண்புமிகு பாட்டளி சம்பிக ரைவக்க)

(The Hon. Patali Champika Ranawaka)

ූහලාසනාූපඪ වු  මන්ත්රීතුමියිව,  මශේ කථාව සඳහා මට දීලා
තිශබන කාලය කිසිශසේවී ශම් කාරණයට අෝ නුහු. එය
සුලකි් ලට වන්න කියලා මම ඔබතුමියශවන් ඉ් ලා සිටිනවා.

ගරු මූලානනාරූඪ මාත් ත්රීුරමිය

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ඔබතුමාශේ මති ්ර ්නය නඟන්න.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මාතහ ා

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ශමතුන තිශබන්ශන් පාර්ලිශම්න්තුව ශන මඟ යුමටමට
උවීසාහ කිමමක්. ඒක මති ්ර ්නයක්. [බාධා කිමම් මට කියන්න
ඉඩා  ශෙන්න. [බාධා කිමම් අපි කිවශව,  "සමාජ මාධයවල හුම
තුනම ශන ශයකුවී ශචාෝෙනා එ් ල ශවනවා. කු ණාකර එශහම
ශෙයක් වුණාෙ නු්ධෙ කියලා කියන ශලස ආරක්ෂක ුමතිවරයාට
කියන්න" කියලායි. ඒකයි අපි කිවශව. ශම කෙ,  අපි ෙන්නවා, 
බ්රුන්ි ක්ස් ආයතනය කියන්ශන් ලංකාශව ්රධානම අපනයන
කර්මාන්ත ාලාවක් වන බව.

ගරු මූලානනාරූඪ මාත් ත්රීුරමිය

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

වු  මන්ත්රීතුමා,  ඒ පිළිබඳ වු  කථානායකතුමා
කරන්නම්.

[අ.භා. 2.2ෙ

ෙුුවවවී

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මාතහ ා

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ඔව. ඒක තමයි අපිවී කිවශව. [බාධා කිමමක්

ගරු මූලානනාරූඪ මාත් ත්රීුරමිය

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

වු  පාඨලී චාම්පික රණවක මන්ත්රීතුමා,  ඔබතුමාශේ කථාව
කරශවන යන්න.

ජාතිය ශව ඩා නු සශම් බු  පනත,  වරාය සහ ගුවන් ශත ප්ප්
සංවර්ධන බු  පනත,  ආර්ිකක ශසේවා වාස්තු පනත සංශ ෝධන
සඳහා වන පනවී ශකප්ම්පවී සහ වුසට් ිවශවෙන මිනන් ප් කර
ුති ශයෝජනා අුවමත කරවුනීම සඳහා තමයි අෙ ශම් විවාෙය
පවවීවන්ශන්.
අපි ප්ුදශවන්ම මතක තබාවන්න ඕනම කාරණයක්
තිශබනවා. අෙ ශම් වු  සභාශව සාකච්ඡා වුණා,  COVID-19
වසංවතය වුන. අපි හුශමෝම පිළිවන්නවා COVID-19 වසංවතය
ශෙවුිව වතාවටවී,  ශෙවුිව රැ් ලක් ශලස ශ්රී ලංකාශව ුති ශවලා
තිශබන තවීවීවයක් ිවර්මාණය මට තිශබන බව. හුබුයි අපි එකක්
මතක තබාවන්න ඕනම. අෙ ශම් රශට් තිශබන ණය ශවමටශම්
අර්ුදෙය,  රාජය ූහලය පිළිබඳ අර්ුදෙය,  විශ්ධ ණය ශවමටශම්
අර්ුදෙය කියන ශම් අර්ුදෙ ුු  COVID-19 වසංවතය ිවසාම ුති
වූ තවීවීවයක් ශන ශවයි. විශ ේෂශයන්ම ශම් වසශර් ුද් 
කාර්තුශව ආර්ිකකය ඍණ 1.6ක් වුශණ් COVID-19
වසංවතශයන් රට වසා ෙුමීමට ශපර බව අප මතක තබාවත යුතුයි.
එම ිවසා ශම් රාජය ූහලය වුටලුවවී,  ඒ වාශේම විශ්ධ ණය
ශවවාවුනීශම් වුටලුවවී සම්බන්ධශයන් විවිධ සංඛ්යාශ් ඛ්න
ශන ශයක් ආකාරයට අර්ථ ෙක්වමින් ඉදිකපවී කිමශමන් ශමයට
විසඳුමක් ලුශබන්ශන් නුහු. උොහරණයක් හුටියට,  අශ ද ණය
්රමාණය ේ ශ්ධශීය ිවෂ්පාදතයට අුවව අු යි. එය 200ෙ - 201ෙ
කාලශය අු ශවන් පවවීවාශවන ගියා කියන කාරණය
ුවීතව ශයන්ම වයාජයක්. ශම කෙ,  ේ ශ්ධශීය ිවෂ්පාෙනයට
සාශ දක්ෂව ණය පවවීවාශවන යමම සඳහා තිශබන,  එක්සවී
ජාය න්ශේ UNS Caps ෙර් කවලට අුවූලලව ශන ශවයි අපි ඒ
ණය පවවීවාශවන ගිශය. අපි ශපන්වා ු න්නා,  2014 ශෙසුම්බර්
31වන ො වන ශක ට රජයට අයවී,  හුබුයි රාජය
ශෙපාර්තශම්න්තුවලට අයවී ශන වන විධියට ලංකා විු ලිබල
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පාර්ලිශම්න්තුව

[වු  පාඨලී චාම්පික රණවක මහතා

මණ්ඩා ලය,  ශ්රී ලංකා වරාය අධිකාිකය,  ජල සම්පවී මණ්ඩා ලය
ුතුශ්ේ ු පිය්  ම්ලියන 800කට අධික ණය ්රමාණයක් සඟවා
තිුදණු බව.
ආණ්ු ව ෙුන් ශන ශයක් කාරණා කියනවා. ඉතා අු  මට්ටමක
ශප ලී අුවපාතය පවවීවාශවන ගියා කියනවා. ඒක ුවීතක්.
නුදවී,  ශක ශහ මෙ ශප ලී අුවපාතය අු  මට්ටමක පවවීවාශවන
ගිශය? ඒ සඳහා ශය ොවවීශවී ශසේවක අර්ථ සාධක අරුදෙල. වුඩා 
කරන ජනතාවශේ ඒ අරුදෙලින් විසිහය ලක්ෂයක් පමණ වන
ජනතාවට ලුශබන්න තිශබන ්රතිලාභ ක දපාු  කරලා,  ඒ හරහා
කෘත්රිමව ශප ලී අුවපාතය අු  මට්ටමකින් පවවීවාශවන ගියා.
ශඩා  ලරයට සාශ දක්ෂව ු පියශ්  අවය පවවීවාශවන ගිශයවී
කෘත්රිම ආකාරයටයි. ඒ,  රශට් සංචිත වාශේම ණයට වවී
ුදේ වලින්. කෘත්රිම ආකාරයටයි ශප ලී අුවපාතය අු  මට්ටමකින්
පවවීවාශවන ගිශය. ශමවුිව කෘත්රිම වර්ධනයක් තාවකාලිකව
පවවීවාශවන යන්න පුු වන් වුණවී,  එය එක දවට තිරසරව
පවවීවාශවන යන්න බුහු. අන්න ඒ ිවසා තමයි ඒ අවස්ථාශව ුති
කරවවී ඉදකිමම් ුදුද්,  ඒ ණයවර ුදුද් - credit bubble එක 2013 වර්ෂශයද පුපුරා ගිශය; පුපුරා ගිහින් ආර්ිකක වර්ධනය
සියයට 4ටවී අු  වණනකට ුෙ වුප්ශණ්.
ඒ ිවසා,  අෙ අපි ුදුණ ශෙමින් තිශබන්ශන් ඒ අර්ුදෙශයම
දගුවකටයි; ඒ අර්ුදෙශයම ඉදික කාලයකටයි. එය තමයි අෙ අපට
ශපන්වන්න තිශබන්ශන්. විශ ේෂශයන්ම මම කියන්න ඕනම,  ශමවර
ආණ්ු ශව අශ ද ආොයම පිළිබඳ පුහුදලි ෙවීත තවම අපට ලුබී
නුති බව. ශෙවුිව කාර්තුශව ෙවීත සු දතුම්බර් මස 1ෙවුිව ො
ිවකුවී මටමට ිවයමිතව තිුදණෙ,  ශම් වනතුු  ශෙවුිව කාර්තුශව
ෙවීත සංඛ්යා ශ් ඛ්න ශෙපාර්තශම්න්තුව විසින් ිවකුවී කර නුහු.
ඒ ිවසා,  ආර්ිකක වර්ධනය ශක පමණ ්රමාණයකින් අු  ශවලාෙ, 
නු්ධෙ කියලා ෙුන වුනීශම් ක්රමයක් අපට නුහු. ශකශසේ නුදවී, 
ශම් වසශර් අශ ද ආණ්ු ව විසින් ශවවිය යුතු ණයවල ශප ලී
්රමාණය ආසන්න ව ශයන් ු පිය්  ට්රිලියනයකට සමානයි. ඒ
වාශේම ආණ්ු ශව ආොයම තිශබන්ශන්වී ට්රිලියනයකට මඳක් වුි 
්රමාණයකට. උොහරණයක් හුටියට කිවශව වී,  2019 වසශර්දී
ආණ්ු ශව ආොයශමන් සියයට 48යි ගිශය ණය ශප ලිය ශවවන්න.
ශමවර ආණ්ු ශව ආොයශමන් සියයට 80කට වුි  ්රමාණයක් ණය
ශප ලිය පමණක් ශවමටමට වුය කරන්න සි්ධධ ශවනවා. ණය
ශප ලියට අමතරව ණය වාිකකය ශවවන්න තිශබනවා. ඒ ණය
වාිකකයවී එක්ක එකතු ක්ාම එය ට්රිලියන ශෙක ඉක්මවනවා. ඒ
කියන්ශන්,  2019 වර්ෂයවී එක්ක බලන ශක ට ආසන්න ව ශයන්
ආණ්ු ශව ආොයම වාශේ සියයට ශෙසියකට ආසන්න ්රමාණයක
ණය වාිකකයවී,  ශප ලියවී පමණක් ශවවන්න සිු වන ු ෂ්කර රාජය
ූහලය තවීවීවයකට රට ුෙ වුටිලා තිශබනවා. එය ශම් ශක විඩ්
වසංවත තවීවීවය ිවසාම ුති වුණු තවීවීවයක් ශන ශවයි. ්රධාන
ව ශයන්ම ශමයට ශහේතුව වුශණ්,  2019 වර්ෂශය ශෙසුම්බර්
01වුිව ො ුති ක් ඒ අමශනෝඥ බු  ්රතිපවීතියයි කියන එක අපි
විශ ේෂශයන්ම කියන්න ඕනම. ඉදික වමන යනශක ට 2021
වසශර්දීවී ශම් ්ර ්නය එන බව අපි මතක තබා වන්න ඕනම. ඒ
වාශේම හුමොම අපිට විශ්ධ ණය වාිකකය ශවවන්න සි්ධධ
ශවනවා. ඉදික කාලශයදී ශඩා  ලර් ම්ලියන ෙ,  6ක් ශවවන්න සි්ධධ
ශවනවා. 2013 වසශර්දී අශ ද විශ්ධ ණය ශඩා  ලර් ම්ලියන ශෙකයි
සම්ර්ර්ණශයන්ම ශවවන්න තිුදශණ්. 201ෙ-2016 ශවනශක ට එය
ශඩා  ලර් ම්ලියන හතර වුණා. අෙ ශවන ශක ට එය ශඩා  ලර් ම්ලියන
ෙ,  6 ශවලා තිශබනවා. 2023,  202ෙ ශවන ශක ට ශමය ශඩා  ලර්
ම්ලියන 10 ෙක්වා වමන් කරනවා. ුයි,  එශහම ශවන්ශන්? වාිවජ
ශවශ්ඳ ශප ශ්න් අධික මිලට ලබා වවී,  අධික ශප ලී
අුවපාතවලට ලබා වවී ඒ ණය,  ආොයම් ඉපෙශවන්ශන් නුති,  නුව
එන්ශන් නුති වරායවලට,  ගුවන් යානා එන්ශන් නුති ගුවන්
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ශත ප්ශප ්වලට,  සම්මන්ත්රණ නුති සම්මන්ත්රණ ාලාවලට, 
ක්රීඩා ා නුති ක්රීඩා ාංවණවලට ආශයෝජනය කිමශම් ්රතිලලයක්
හුටියට තමයි,  අෙ අපි ශම් තවීවීවයට ුදුණ ශෙන්ශන්. ශමය
ශක විඩ් වසංවතය හරහා වහන්න පුු වන් අර්ුදෙයක් ශන ශවයි.
අෙ ෙු ණු ආනයන පාලනයක් කරලා තිශබනවා. අපි කවුු වී
ෙන්නවා,  විශ්ධ ුදෙශ්  අවය ය රණය ශවන සාධක තුනක්
තිශබන බව. එකක් තමයි,  ශවශ්ඳ ශ ේෂය. ඒ කියන්ශන්, 
ආනයන අපනයන අතර පරතරය. අශනක,  සියලු ශසේවා එකතු
ක් ජංවම ගිණුශම් ශ ේෂය. අවසාන එක,  ශවවුම් ශ ේෂය. ඒ
කියන්ශන්,  රශට් ණය ශවවවාට පසුව ුති වන තවීවීවය. ෙුන්
ශමශහම ආනයන පාලනය කිමමකින් ඔය කියන හුටියට
ශඩා  ලරශය අවය තාවකාලිකව ු පිය්  187 තු් තබා ශවන
ඉන්න පුු වන්. අෙ සමහු  Apple computers ඉ් ලා ශවන
යනවා. හුබුයි,  එකම Apple spare part එකක්වවී අෙ ශවශ්ඳ
ශප ශ්ේ නුහු. අෙ පිකවණක විතරක් ශන ශවයි,  ු රකථන
අංශවෝපාංව,  රථ වාහන හා අශනකුවී සියලු ශ්ධව්  ආපසු
ගිහි් ලා තිශබනවා,  ආනයන පාලනශය ්රතිලලයක් හුටියට.
ශමය දවටම කරශවන යන්න පුු වන් ශස් ලමක්ෙ? ශමය
තාවකාලිකව කර ශවන යන්න පුු වන් ශෙයක්. නුදවී,  අඛ්ණ්ඩා ව
කරශවන යන්න බුහු. ශමශහම ගිශය වී ඉතා බරපත්
ආශයෝජන අර්ුදෙයකට,  රාජය ූහලය අර්ුදෙයකට වාශේම විශ්ධ
ණය අර්ුදෙයකට අපි හසු ශවමින් තිශබනවා. අපට ශවශ්ඳ
ශ ේෂය පාලනය කරන්න පුු වන් වුණවී,  trade deficit එක,  අශ ද
ශවවුම් ශ ේෂ අර්ුදෙය එන්න එන්නම වර්ධනය වන බව තමයි, 
අන්තර්ජාතික ූහලය ආයතනවල ශශ්රේිවවත කිමම්වලින් අපට
ශපිවලා තිශබන්ශන්. ූහි ශේ වාර්තාව අුවව,  අෙ අශ ද විශ්ධ ණය
ශශ්රේිවවත කිමශම් තවීවීවය ශම කක්ෙ? B plusවල අපි සිටිශය.
ශම් රජය බලයට පවී වුණාම එය B minus වුණා. අෙ Caa1 එකට
වුටිලා තිශබනවා. අෙ එම Caa1 එශක් ඉන්න රටව්  ශම නවාෙ?
ුන්ශවෝලාව,  ශක ංශවෝව,  වුශබෝන්,  ඉරාකය හා මාලි යන
රටව් . ශම් රටව්  තමයි අෙ අශ ද ආර්ිකකයවී එක්ක සමාන
තවීවීවයක තිශබන රටව් . ඒ ිවසා ශමය ශක විඩ් ්ර ්නයක්
ිවසා ුතිවුණු ශෙයක් ශන ශවයි. 200ෙ සිට 201ෙ ෙක්වා විශ්ධ
ශවශ්ඳ ශප ශ්න් වුි  මිලට ණය අරශවන,  ආොයම
ඉපෙශවන්ශන් නුති තුන්වල ඒවා ආශයෝජනය කිමම ිවසා සිු  වූ
ණය අර්ුදෙශය ්රතිලලයක් හුටියට තමයි ුන්ශවෝලාවයි, 
ශක ංශවෝවයි,  වුශබෝන් රාජයයයි,  ඉරාකයයි,  මාලි රාජයශයයි
තවීවීවයට අපිවී ුෙ වුප්ශණ්. අන්න,  ඒ ිවසාම තමයි,  IMF
එශකන් අපි ඉ් ලා සිටි Rapid Financing Instrument එශකන්
අපට ණය ශන ලුුදශණ්. අපි ඉ් ලුශව ශඩා  ලර් මිලියන 100යි, 
12ෙයි කියලා ආණ්ු ශව අය කථා කරනවා මට ුහිලා තිශබනවා.
නුදවී IMF එශක් ශවබ් සයිට් එකට ගියාම අපට ශපශනනවා, 
Rapid Financing Instrument එකට රශට් quota එශකන් සියයට
100 සිට සියයට 1ෙ0 ෙක්වා ශෙන්න ලමස්තියි කියලා. ලංකාශව
quota එක ීයෙ? ලංකාශව quota එක ශඩා  ලර් මිලියන ෙ6ෙයි.
එශහම නම් අපට ඒ ශඩා  ලර් මිලියන ෙ6ෙ සිට ශඩා  ලර් මිලියන
800 ෙක්වා ඒශකන් ණය ලබා වුනීමට හුකියාව තිුදණා. අපි
ෙන්නවා,  ුතුම් පිිකස් එකතු ශවලා සංඛ්යා ශ් ඛ්න විේජාවලින්
200ෙ - 201ෙ ආණ්ු වවී ශන මඟ යුවව බව. ඒ ආකාරයටම
ෙුුවවී ශම් සංඛ්යා ශ් ඛ්න විේජාවලින් රට ශන මඟ යවන්ශන්
නුතුව,  ආර්ිකක යථාර්ථයට ුදුණ දය යුතුයි. ශම කෙ අපිවී
විපක්ෂයක් හුටියට කිසිශසේවීම කුමුති ශවන්ශන් නුහු,  ශම් රට
ජාතයන්තරශය බංශක ශල වී තවීවීවයකට පවී ශවනවාට. අපි
තව එකකිුවයි පහ්ට වුශටන්න තිශබන්ශන්. "සී" එශක් ඉඳන්
"ඩී" එකට වුශටනවා කියන්ශන් ශම කක්ෙ? "D" කියන්ශන්
default. එතශක ට ශම් රශට් ුති ශවන තවීවීවය වි ්වාස කර
වන්නවී බුික ශවනවා. ආර්ජන්ටිනාශව ුති වුණා වාශේ,  ග්රීසිශය
ුති වුණා වාශේ ශම් රශට් සමස්ත ආර්ිකකයම ම්ඳ වුශටනවා.
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ඒවා ශම් කට වාචාාල කථාවලටවවී,  ඉලක්කම් විේජාව් 
ශපන්මටශමන්වවී ශවනස් කරන්න පුු වන් ශෙයක් ශන ශවයි. ඒ
ිවසා අපි රජශයන් ඉ් ලා සිටිනවා,  ශක විඩ් වසංවතශයන් ෙුනට
බුට කන ්රශ්ධ වල එදශනො -වෙිවක- ජීවිත ශවන යන
ජනතාවටවී ඒ සහන ලබා ශෙන අතශර් ්රාශයෝගික,  යථාර්ථවාදී
ආර්ිකක ්රතිපවීතියක් ශවන යන්න කියලා. අශ ද සහශයෝවයවී
ඒකට ලුශබනවා. ශම කෙ ශමවුිව අර්ුදෙයක් අවස්ථාශවදී
ශ්ධ පාලන වාසි ලබා වන්න අපි උවීසාහ කරන්ශන් නුහු. ඒ
ිවසා කු ණාකරලා ශම් රට වුටිලා තිශබන බංශක ශල වී මටශම්
අනතුිකන් වලවා වුනීම සඳහා ශවච්චා වුඩා  පිළිශව්ක්, 
වුඩා සටහනක් යටශවී මිස වාවාඩා ම්බර බර ්රකා වලටවවී, 
වුඩා ම්ම් හෙනවා කිවවාටවවී එශහම නුවීනම් 201ෙට කලින්
තිුදණු තවීවීවයට ශම් රට ශවන එනවා කියන ඒ ්රකා වලින්වවී
ශම් රට ශව ඩා  යන්ශන් නුති බව පමණක් අපි අවධාරණය කරන්න
කුමුතියි.

ගරු මූලානනාරූඪ මාත් ත්රීුරමිය

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මී්ඟට,  වු  සංජීව එදිකමාන්න මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාි 
හයක කාලයක් තිශබනවා.
[අ.භා.3.3ෙ

ගරු නංජීව එදිරිමාතා් න මාතහ ා

(மாண்புமிகு சஞ்ஜீவ எதிாிமான்ன)

(The Hon. Sanjeeva Edirimanna)

ශබ ශහ ම ස්තුතියි,  ූහලාසනාූපඪ වු  මන්ත්රීතුමියිව. චාම්පික
රණවක හිටපු ුමතිතුමාශේ කථාශව අවසානශය ශම් රශට්
ආර්ිකකය සම්බන්ධ ජාතයන්තර ශශ්රේිවවත කිමම් පිළිබඳව කථා
ක්ා. එතුමා ්රුදඛ් විපක්ෂශයන් මම අහනවා,  ඔබතුමන්ලාට
මතකෙ ඔබතුමන්ලා ආණ්ු  කරන කාලශය ූහි ස් ආයතනය ණය
ශවමටශම් හුකියාව අතින් අශ ද රට ආසියාශව යටම තුනකට ොලා
ශ්රී ලංකාශව නම 24වුිව තුන ලිවවා කියලා? ඔබතුමන්ලාට
මතකෙ,  ඔබතුමන්ලා ආණ්ු  කරන කාලශය ජාතයන්තර ූහලය
වි ්ශ් ෂක ආයතනයක් වන 'බ්නුම්බර්ේ' ආයතනය ආශයෝජනයට
අනතුු ොයකම රටක් විධියට අශ ද රට නම් ක්ා? චාම්පික
රණවක මන්ත්රීතුමිව,  ඔබතුමාට මතකෙ,  'ශන ුදරා' ආයතනය
විසින් විිවමය අුවපාත අර්ුදෙය අතින් අති ය අවොනම්ම රටව් 
හත අතශර් ලංකාශව නම ලිවවා? එතුමා ශශ්රේිවවත කිමම් වුන
කථා ක් ිවසායි මම ඒ වුන කිවශව.
ශම් ආර්ිකක අර්ුදෙය ශක විඩ් - 19 වයසනය සමඟ සම්බන්ධ
නුහු කියලා එතුමා තර්ක ක්ා. ූහලාසනාූපඪ වු  මන්ත්රීතුමියිව, 
ශලෝක බුංකුව පුශරෝකථනය කරනවා,  ශක විඩ් - 19 වයසනය
හුදශව ශලෝක ආර්ිකකශය සියයට ෙ.2ක හුකිළීමක් නුතිනම්
අවපාතයක් අශ දක්ෂා කරන බව. ශම්ක ලංකාවට,  ෙකුණු
ආසියාවට විතරක් සීමා වුණු ශෙයක් ශන ශවයි. ුශමිකකා එක්සවී
ජනපෙශය ආර්ිකකය සියයට 6.1කින්,  ුදු  ශලෝකශයම ෙුවුන්තම
ආර්ිකකයක් වන European Union එක එශහම නුවීනම් යුශරෝපා
ආර්ිකකශයන් සියයට 9.1ක හුකිළීමක් අශ දක්ෂා කරනවා. ඒ
වාශේම ශම් විපක්ෂශය ඉන්න අය ආණ්ු  කරන කාලශය අවුු ු 
හතරයි මාස කිහිපයක් ුතුශ්ේ ශඩා  ලරයට ශවවිය යුතු ු පිය් 
්රමාණය ු පිය්  130 ඉඳලා ු පිය්  182 ශවන ක්  වුි  වුණා.
ආර්ිකකයක ිවශරෝගීභාවය මිවන සාර්ව ආර්ිකක විචාලයයන්
සිය් ශලහිම අශ ද රශට් ආර්ිකක තවීවීවය ඉතාම නරක තුනකට
ුෙශවන වුප්ණා.
එතුමන්ලා ආණ්ු  කරන කාලශය,  ජාතික ආර්ිකකය
සම්බන්ධශයන් ඉහ් ෙුමිය යුතු සමම ෙර් කයක්ම පහ් ෙුම්මා.
ආර්ිකකයක් සම්බන්ධව පහ් ෙුමිය යුතු විරැකියාව ුතුු  සියලු
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ෙර් ක ඉහ් ගියා. රැකියා ෙස ලක්ෂයක් ශෙනවා කියලා
ශප ශර න්ු  දීලා ආණ්ු  බලය වවීතු උෙවිය නුවත ශවෙර යන
විට රැකියා ලක්ෂ වණනක්ම නුති ශවලා තිුදශණ්.
ඊශය අජිවී ිවවාඩ් කබ්රා්  රාජය ුමතිතුමා කථා කරන
ශවලාශව විපක්ෂශය මන්ත්රීවු න් වුි  පුරම මහ බුංකුව වුන
්ර ්න ක්ා. අපි කුමුතියි,  විපක්ෂශය කවුු  හික මන්ත්රීවරශයක්
නුිනටලා කථා කරන ශවලාශව,  මහ බුංකුව පිළිබඳව කථා කරන
ප්ුදවුිවම වාකයශයන්,  "අපි මහ බුංකු ශහ ු " කියලා,  ඊට
පස්ශසේ කථා කරනවා නම්. ඒ සඳහා වන සොචාාරාවීමක අයිතියට
පමණයි අපි වු  කරන්න සූොනම් වන්ශන්.
1948 ඉඳලා ශම් රශට් ආණ්ු  21ක්,  රාජය නායකයන්
13ශෙශනක් ශම් රට පාලනය ක්ා.
ඉතිහාසශය එකම එක වතාවයි,  සියයට 6ක ආර්ිකක වර්ධන
ශවවයක් අඛ්ණ්ඩා  ශලස පවවීවාශවන ගිශය. ඒ මහින්ෙ රාජපක්ෂ
අශ ද හිටපු ජනාධිපතිතුමාශේ ආණ්ු ව කාලශයදීයි.
ශම් රශට් යු්ධධයක් පුවති ශම ශහ තක,  දගින් දවටම ආර්ිකක
වර්ධන ශවවය සම්බන්ධව බරපත් ශවනස්කම් රැසක් සි්ධධ
ශවමින් තිම්යදීවී,  ශම් රශට් ආර්ිකක වර්ධන ශවවය ඉතාම ්ර ස්ත
තුනක පවවීවාශවන යන්න අශ ද ආණ්ු වට හුකි වුණා. ශම්
රශට් පහ් වූ සම්භාවනීයම ුදේ  ුමතිවරයකු වූ ආචාාර්ය
එන්.එම්. ශපශර්රා මහතා වශරක පාර්ලිශම්න්තුශව ක් ්රකා යක්
හුන්සාඩ් වාර්තාවක මා ු ප්වා. එතුමා කියා තිශබනවා,  "ශලෝකශය
කිසිම රටක කිසිම ආණ්ු වකට රාජය ආරක්ෂාව,  සංවර්ධනය සහ
සමාජ සුබසාධනය යන සමාජ වුවමනාව කියන කාරණා තුන
එකවර සමාජවත කරන්න බුහු. ශම් තුශනන් උපිකම ශෙකයි
ශතෝරා වන්න ශවන්ශන්" කියලා. අපි ආණ්ු  කරන කාලශය ශම්
රශට් ජාතික ආරක්ෂාව තහවුු  කරන වමන්,  ජාතික සංවර්ධනශය
ශපර ශන වූ විූප අලුවී පිකච්ශ ෙයක් ිවර්මාණය කරන වමන්, 
ශප ශහ ර සහනාධාරය ලබා දීශම් සිට සමාජ සුබසාධන
ක්රියාවලිශය ශපර ශන වූ විූප අලුවී තවීවීවයන් ිවර්මාණය
කරන්න හුකියාව ලුුදණා. අෙ ශම් උවීතමතර සභාශව ශක විඩ්19 වයසනය පිළිබඳ වුි පුර කථා ක්ා. මම විපක්ෂශයන් ශම්
කාරණය අහන්න කුමුතියි. විපක්ෂය ප්ුදවුිව වතාශව අපට
කිවවා,  "ශරෝගීන්ශේ සංඛ්යා ශ් ඛ්න ශත රතුු  සම්බන්ධශයන්
ුවීත ශන ශවයි කියන්ශන්. ශත රතුු  හංවලා කියන්ශන්"
කියලා. ශපශර්ො විපක්ෂශය සමගි ජන බලශවවය ිවශයෝජනය
කරන මන්ත්රීවරයකු ්රවෘවීති සාකච්ඡාවක වාි  ශවලා කියනවා, 
"නුති ශක විඩ් ්ර ්නයක් ශම් ශවලාශව මතු කරලා,  ශවනස්
ශත රතුු  කියනවා" කියලා. මම එතුමන්ලාශවන් අහනවා, 
ඔබතුමන්ලා කියන ශම් ශෙශකන් ශක යි එකෙ ුවීත විධියට අප
භාරවත යුතුව තිශබන්ශන් කියලා.
ූහලාසනාූපඪ වු  මන්ත්රීතුමියිව,  වු  හිකන් ්රනාන්ු 
මන්ත්රීතුමාශේ PCR පමක්ෂණය පිළිබඳව අෙ උශ්ධ අශ ද වු 
ශ්රේම්නාවී සී. ශෙ ලවවීත මන්ත්රීතුමා ්ර ්න ක්ා. සුකයක්
තිම්යදී,  PCR පමක්ෂණය කරලා එහි report එක එන්නවී
ඉස්ශස් ලා පාර්ලිශම්න්තුවට ආශව ුයි? බුික ශවලාවවී
එතුමාශේ report එක positive වුණා නම් ශම කෙ ශවන්ශන්
කියලා එතුමා ුුවා. ිවශරෝධායන සංක් පය පිළිබඳ අවම
සොචාාරයවවී එතුමාට තිුදණාෙ?
ූහලාසනාූපඪ වු  මන්ත්රීතුමියිව,  ශම් මතු ශවලා තිශබන්ශන්
ශක විඩ්-19 වයසනශය third wave එකයි. වුලිසර Navy Camp
එශක් ශක විඩ් ශප කුර තුළින් ුති වූ තවීවීවය ක්මනාකරණය
කරමින් අපි second wave එකට ුදුණ ු න්නා. ෙුන් තිශබන
තවීවීවයෙ සමනය කරමින්,  ශම් රශට් ජනතාවට ජීවවීමටමට හුකි
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[වු  සංජීව එදිකමාන්න මහතා

සුපහන් රටක් ිවර්මාණය කිමශම් ක්රියාවලියට
ශවෝඨාභය
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමන්ශේ ආණ්ු ව සූොනම් කියා ්රකා
කරමින් මා ිවහඬ ශවනවා.

ගරු මූලානනාරූඪ මාත් ත්රීුරමිය

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මී්ඟට,  වු  අශ ෝක් අශබ්සිංහ මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාි 
8ක කාලයක් තිශබනවා.
[අ.භා. 2.41

ගරු අතශෝක් අතේසිංහ මාතහ ා

(மாண்புமிகு அரசாக் அரபசிங்க)

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

ූහලාසනාූපඪ වු  මන්ත්රීතුමියිව,  ජාතිය ශව ඩා නු සශම් බු 
(සංශ ෝධන) පනවී ශකප්ම්පත,  ආර්ිකක ශසේවා වාස්තු
(සංශ ෝධන) පනවී ශකප්ම්පත සහ වරාය හා ගුවන් ශත ප්ප්
සංවර්ධන බු 
(සංශ ෝධන) පනවී ශකප්ම්පත යන පනවී
ශකප්ම්පවී අෙ පාර්ලිශම්න්තුශව සාකච්ඡාවට භාජන ශවනවා.
රජය ආරම්භ වූ අවස්ථාශව ශම් සංශ ෝධන පනවී ශකප්ම්පවී
ඉදිකපවී කර තිශබන්ශන්,  බු  අු  කිමම සඳහා පාර්ලිශම්න්තුශව
අුවමුතිය ලබා වුනීමටයි. ශම් රශට් ෙුන් තිශබන ්ර ්නයට ූහලික
ශවලා තිශබන්ශන්වී ශම් කාරණයයි. පසුගිය රජය 201ෙ වර්ෂශය
බලයට පවී වන ශක ට ශම් රශට් තිුදණු ු පිය්  ම්ලියන 1, 200ක්
පමණ රාජය ආොයම 2019 වර්ෂය පමණ වන විට ු පිය්  ම්ලියන
2, 000ෙක්වා වුි  කර තිුදණා. ශම් රජය බලයට පවී වූ වහාම බු 
සංශ ෝධන හරහා ු පිය්  ම්ලියන 600කින් රාජය ආොයම අු 
කර වවීතා. ශම් බු  සංශ ෝධන හරහා රාජය ආොයම් අු  කර
වුනීම තු් තමයි වර්තමාන අර්ුදෙය ුවි් ලා තිශබන්ශන්. රටක්
ඉදිකයට ශවන යන්න ආොයමක් සහ වියෙමක් තිශබන්න ඕනම.
ආොයම වුි  කර වන්ශන් නුතුව වියෙම පියවා වන්න අපට බුික
ශවනවා. ශම් රශට් ිවෙහසින් පස්ශසේ ේ ශ්ධශීය ිවෂ්පාෙනයට
සාශ දක්ෂව වුි ම ආොයම තිුදශණ් 1978 වර්ෂශයදීයි. එය ේ
ශ්ධශීය ිවෂ්පාෙනයට සාශ දක්ෂව සියයට 29.8ක්. 1994 වර්ෂය වන
විට එය සියයට 21ක් බවට පවී වුණා. 2010-2014 කාලශය
අවසාන වනවිට එය සියයට 11.ෙ බවට පවී වුණා. ශමම වසර
අවසානය වන විට ේ ශ්ධශීය ිවෂ්පාෙනයට සාශ දක්ෂව රාජය
ආොයම සියයට 8ට වඩා ා අු  මට්ටමකට පවී ශවන තවීවීවයක්
ශපශනන්නට තිශබනවා. රජශය මුති ුමතිවු න් කථා කර්ධදී
කියනවා,  එතුමන්ලාශේ ආර්ිකක ක්මනාකරණය ශහ ඳයි කියලා.
විපක්ෂශය මුති ුමතිවු න් කථා කර්ධදී කියනවා,  එතුමන්ලාශේ
ආර්ිකක ක්මනාකරණය ශහ ඳයි කියලා. නුදවී,  මම ශම්
ශවලාශව ශපන්වා ශෙනවා,  මධයස්ථ පු්ධවලශයක් ශම් රශට්
ආර්ිකකය වුන කියාපු ශෙයක්.
වර්තමාන ුදේ  රාජය ුමතිවරයා මහ බුංකු අධිපතිවරයා
ව ශයන් සිටි කාලශය ිවශයෝජය මහ බුංකු අධිපතිවරයකු වූ
ආචාාර්ය ඩා බ්ලිව.ඒ. විශේවර්ධන මුතිතුමා ක් ්රකා යක් ශමය.
ආණ්ු ව කියවිය යුතුම ආර්ිකක විග්රහයක් එතුමා කරලා තිශබනවා.
ශම් ්රකා ය කරලා තිශබන්ශන්,  එක්ශකෝ අවු්  කරන්න, 
නුවීනම් විනා කරන්න. ශම් ලිපිශය තිශබනවා,  "ශ්රී ලංකාශව
ආර්ිකකය ෙ ඉදිකශයදී මාරාන්තික අවසානයක් ෙක්වා යනශතක් ඒ
වුන වවකිව යුවීතන්ට අවශබෝධයක් ශන වන බව ආචාාර්ය
ඩා බ්ලිව.ඒ. විශේවර්ධන මහතා ්රකා කර සිටී" කියලා. ශම් ලිපිශය
එතුමා කියා තිශබනවා,  "ශ්රී ලංකාශව ආර්ිකකය ඉතාම තෙබල
ශලස ශරෝගී වන තවීවීවයක් ශපන්ුවම් කරන්න පටන් වවීශවී, 
2013 වසශර් සිටයි" කියලා. ශම් සම්ර්ර්ණ ලිපිය මා කියවන්ශන්
නුහු. ඒ අතරම ශමහි තිශබනවා,  "ආචාාර්ය විශේවර්ධන ශමශසේ
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්රකා කරන්ශන්,  ශබ ශහෝ තර්කාුවූලල පිකචායක සිටයි. ශමම
රජය මාස කිහිපයකට ඉහතදී ජනතාවට හඳුන්වා ු න් නව ආොයම්
බු  ක්රියාවලිය ශමරට ආර්ිකකයට මු  පහරක් ශවන ශෙන බව
පුහුදලියි" කියලා. ශම් කියන්ශන්,  ස්වාධීන පු්ධවලශයක්.
ආණ්ු ශව ුමතිවරශයකුවවී,  ආණ්ු වට සම්බන්ධ ශකශනකුවවී
ශන ශවයි; විපක්ෂයට සම්බන්ධ ශකශනකුවවී ශන ශවයි; ස්වාධීන
පු්ධවලශයක්. ඉතින් ශම් තවීවීවය අපට ශහ ඳින්ම වටහා වන්න
පුු වන්,  ආණ්ු වට ණය ශවවා වන්න බුික ශවලා තිශබන
තවීවීවය තු්. ශම් වසශර් ඔක්ශතෝබර් මාසශය විශ්ධ ණය සඳහා
ශඩා  ලර් ම්ලියනයක් ශවවන්න තිශබනවා. එක් අවස්ථාවකදී ුදේ 
රාජය ුමතිවරයා කියනවා මා ෙුක්කා,  "අපි සංචිතවලින්
ශවවනවා" කියලා. අපට ෙුන වන්න ලුබී තිශබනවා,  ශම් ණය
ශවමටම සඳහා ු පිය්  ම්ලියන 123ක ුදෙලක් අච්චු වහලා තිශබන
බව. ඒ වාශේම,  ු පිය්  ම්ලියන 78ක අයිරාවක් -O/D - විධියට
අරශවන ඒ සිය් ලම භාණ්ඩා ාවාරයට ලබා දීලා,  මහ බුංකුවට
ලබා දීලා,  මහ බුංකුශවන් ලබා වවීත ශඩා  ලර්වලින් තමයි ඒ
ශඩා  ලර් ම්ලියනය ශවවා තිශබන්ශන්. ඉදික වසරවලදී ශඩා  ලර්
ම්ලියන හතශර් සිට ශඩා  ලර් ම්ලියන පහ,  හය ෙක්වා ශවවන්න
තිශබනවා. ඒක රාජය ආොයශමන්,  සියයට පණහ,  හුට,  හුවීතමව, 
නුවීනම් සියයට අසූව ෙක්වා ඉදිකශයදී වුි  ශවයි. ඒවා
ශවවන්ශන් ශක ශහ මෙ? ෙුන් ආණ්ු ව කියනවා,  පසුගිය රජය
කාලශය ආර්ිකක වර්ධන ශවවය අු  වුණා කියලා. ඒක ුවීත.
ඒක සතයයි. ආර්ිකක වර්ධන ශවවය අු  ශව්ධදී පසු ගිය රජශය
ආර්ිකක ක්මනාකරණශය ු ර්වලතාව වුන කියනවා. හුබුයි,  ඒ
ශව ් ලන්ශේ රජය කාලශය රශට් ආර්ිකක වර්ධන ශවවය ඍණ
අවයක් ශව්ධදී ඒ ු ර්වලතාව වුන කථා කරන්ශන් නුහු.
එතශක ට කියන්ශන් "ශලෝක ්රවණතාව" කියලා. ශලෝක
්රවණතාව ිවසා තමයි ආර්ිකක වර්ධන ශවවය අු  ශවලා
තිශබන්ශන් කියලා තමයි එතශක ට කියන්ශන්. රාජය ූහලය
තවීවීවය පිළිබඳ වසර මුෙ වාර්තාශවම එක්තරා ස්ථානයක කියා
තිශබනවා,  "මමත වසරවලදී ශලෝක ආර්ිකක වර්ධනය මන්ෙවාමී මට
ුති අතර,  ඒ වර්ධනය 2016 සිට සියයට 3.3 සිට සියයට 2.4
ෙක්වා පහත වුටී ුත" කියලා. ඒ ශව ් ලන්ශේ වාර්තාශවන්ම
එශහම කියනවා. එශහම කියන වමන් ශම් සභාවට ුවි් ලා
කියන්ශන්,  නුවීනම් පිටදී කථා කරන්ශන්,  පසුගිය කාලශය වූ
අකාර්යක්ෂම ූහලය පාලනයක් වුනයි.
ශකශසේ ශවතවී රශට් වර්තමාන තවීවීවයවී එක්ක ශම්
ආණ්ු ව ශම් රට වි ාල ආර්ිකක අර්ුදෙයකට ශවන යන
තවීවීවයක් තිශබනවා. ඒකට ශහේතුව විධියට අපි ෙකින්ශන්,  ශම්
බු  සංශ ෝධනයි. ඒවී එක්කම ශක විඩ්-19 වසංවතයවී ආවා.
ශක විඩ්-19 වසංවතයවී එක්ක රාජය ආොයම ශීඝ්ර ශලස අු 
ශවලා තිශබනවා. ේ ශ්ධශීය ිවෂ්පාෙනය,  රාජය ආොයම අු  වන
අතරම අය වුය පරතරය සියයට ෙහයට වඩා ා වුි  වන තවීවීවයක්
තිශබනවා. අය වුය පරතරය සියයට ෙහයට වඩා ා වුි  වුශණ වී, 
රටක් ඉදිකයට අරශවන යන්ශන් ශක ශහ මෙ? ශම්ක තමයි වි ාල
්ර ්නයක් ශවලා තිශබන්ශන්. ශම් වසශර් ණය ශප ලිය ශවවන්න
රාජය ආොයම මද ශවනවා.
පසුගිය ආණ්ු ව කාලශය රාජය ආොයම වුශණ් සාමානයශයන්
මාසයකට ු පිය්  ම්ලියන 1ෙ0-170 අතර ්රමාණයක්. නුදවී ෙුන්
ඒ ්රමාණය ු පිය්  ම්ලියන ෙ0,  60,  70 අතර ්රමාණයකට පහ්
බුහුලා තිශබනවා. සාමානයශයන් මාසික ආොයම ු පිය් 
ම්ලියන 70ක් වුශණ වී ශම් ශක විඩ්-19 වසංවත තවීවීවයවී
එක්ක,  වසර අවසානශයදී ු පිය්  ම්ලියන ෙහසකට වඩා ා අු 
්රමාණයක් තමයි එන්ශන්. රාජය ූහලය පිළිබඳ ුද්  කාර්තුශව
වාර්තාශව තිශබනවා,  ුද්  මාස හතර ුතු්ත රාජය ආොයම
ු පිය්  ම්ලියන 123කින් අු  ශවලා තිශබනවා කියලා. ශෙවන
කාර්තුශව වාර්තාව තවම ුවි් ලා නුහු. ුද්  මාස හතර තු්
ු පිය්  ම්ලියන 123කින් රාජය ආොයම අු  ශවලා තිශබන
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තවීවීවයක් තු් ශම් වසර අවසන් ශව්ධදී ම්ලියන ීයකින් රාජය
ආොයම අු  ශවයිෙ? රාජය ආොයම ලුශබන ක්රම හුම
පුවීතකින්ම ුහිිකලා තිශබනවා. ඒකට ආණ්ු වට විතරක් වව
කියන්න බුහු,  ශම් ශක විඩ්-19 ්ර ්නයවී එක්ක. නුදවී,  ශම්
ශලෝක ආර්ිකක අවපාතයවී එක්ක ඉදිකයට ය්ධදී ශම් රට
අිවවාර්යශයන්ම ූහලය අර්ුදෙයකට ශව ු ු  වන බව කියන්න
ඕනම. එම ිවසා රජය විතරක් ශන ශවයි,  විපක්ෂය විධියට අපිවී
ශම් පිළිබඳව රශට් ජනතාව ෙුුවවවී කරන්න ඕනම. එශහම නුති
වුශණ වී වි ාල ්ර ්නයක් ුති ශවනවා.

ආනයන අු  කිමම හා අපනයන වුි  කිමම වුන අශ ෝක්
අශබ්සිංහ මන්ත්රීතුමා කථා ක්ා. ුවීතටම ඒක තමයි රශට් සි්ධධ
විය යුවීශවී. මම හිතන විධියට,  එක එක ආණ්ු  විසින් ඒ සඳහා
පාවිච්චි කරන ආර්ිකක ෙර් කය තමයි එතුනදී වුෙවවී ශවන්ශන්.
අශ ද රට වාශේම ශලෝකශය හුම තුනමවී ෙුන් සි්ධධ ශවන්ශන්
ක්රමාුවූලලව,  වි ාල ව ශයන් ආනයන අු  කරවන්නා වමන්, 
අපනයන වර්ධනය කර වුනීමට කටයුතු කිමමයි. ශක විඩ්-19
වසංවතයවී එක්ක අෙ වනවිට ශලෝක ආර්ිකකශය වි ාල
අර්ුදෙයක් ුති ශවලා තිශබනවා.

ආනයනය පාලනය කිමම වුනවී කියන්න ඕනම. ඉස්සර ශවලා
කථා ක් මන්ත්රීවරශයක් කිවවා,  ශඩා  ලරයට සාශ දක්ෂව ු පියල
ස්ථාවරව තිශබනවා කියලා. ඔව,  තියා වන්න පුු වන්. ුයි ඒ?
ආනයනය සීමා කරලා තිශබන ිවසා.

එක්සවී ජාතික පක්ෂ ආණ්ු ව කියන්ශන්,  රශට් වුශවන
ශ්ධව්  පවා පිටින් ශවන එන තුනට රට ත් ලු ක් ආණ්ු වක්.
අපි අෙ ශවන යන ක්රියාමාර්ව තු් ශම් රට තු් හෙන්න පුු වන්
හුම ශෙයක්ම අපි ිවෂ්පාෙනය කරනවා. රට තු් ිවෂ්පාෙනය ක්
හුකි කාර්මික භාණ්ඩා  සිය් ලක්ම අපි හෙනවා. හුමශ්ධම
පිටරටින් ශවශනන සංක් පශයන් ඉවතට යමින්,  ඒවා පුු වන්
තරම් සීමා කරමින්,  රට තු් එම භාණ්ඩා  ිවෂ්පාෙනය කිමශම් වුඩා 
පිළිශව් ඉදිකයට ශවන යන්න අපි කටයුතු ක්ා.

ලංකා ඉතිහාසශය ප්ුදවන වතාවට ෙුන් කහ ්රවාහනය
කරන ශකශනක් අවී අඩා ංගුවට වන්නා තවීවීවයක් තිශබනවා.
ආනයන අු  ක්ාම ලංකාශව ුදේ  පිට රටට යන්ශන් නුහු.
ිවෙහසින් පසු ලංකා ඉතිහාසශය 19ෙ0,  19ෙ1,  19ෙ4,  19ෙෙ හා
19ෙ6 කියන වසර පහ තු් පමණයි,  ආනයනවලට වඩා ා අපනයන
වුි  ශවලා තිුදශණ්,  ූහලාසනාූපඪ වු  මන්ත්රීතුමියිව. ශම් වසශර්
ශමතුමන්ලා ආනයන අු  කිමම තුළින් ආනයන-අපනයන
පරතරය සම තවීවීවයට ශවශනන්න බලනවා. 2019 වසශර් අශ ද
ආනයන වියෙම ශඩා  ලර් ම්ලියන 22යි. එතශක ට අශ ද අපනයන
ආොයම ශඩා  ලර් ම්ලියන 10ක් ශහෝ 11ක් ව ශයන් තමයි තිුදශණ්.
විශ ේෂශයන්ම,  ශඩා  ලරය ස්ථාවරව තිශබන්ශන් ආනයනය සීමා
කිමම තු්යි. නුදවී ඒ සීමා කිමම හුම ොම කරන්න බුහු. ශම්ක
විවෘත ආර්ිකකයක් සහිත රටක්. විවෘත ආර්ිකකයක් තිශබන රටක
ආනයන පාලනය කරන්ශන් ශක ශහ මෙ?
ආනයන පාලනය කිමම කිමම ිවසා ෙුන් සි්ධධ ශවලා
තිශබන්ශන් ශම කක්ෙ,  ූහලාසනාූපඪ වු  මන්ත්රීතුමියිව?
ෙුනටමවී ලක්ෂ හතරකට රැකියා අහිමි ශවලා තිශබනවා. ශම්
රජශය අූෂරෙර්ශී ූහලය පාලනය ිවසා තමයි ශම් සිය් ලම සිු 
ශවලා තිශබන්ශන්. ශම් ශ්ධව් වලට රශට් ජනතාව වව කිව යුතු
නුහු. රශට් ජනතාව ජීවවී කරමටම රජයක යුතුකමක්. අතයව ය
ආහාර ද්රවයවල මිල එන්න එන්නම වුි  ශවනවා. රජශය යුතුකම
තමයි,  රශට් ජනතාව ජීවවී කරමටම. එම යුතුකම ඉෂ්ට කරන ශලස
ඔබ සියලුශෙනාශවන්ම මා ඉ් ලා සිටිනවා.
ස්තුතියි.

ගරු මූලානනාරූඪ මාත් ත්රීුරමිය

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මී්ඟට,  වු  ෙයාසිික ජයශසේකර රාජය ුමතිතුමා. ඔබතුමාට
විනාි  හයක කාලයක් තිශබනවා.
[අ.භා.2.ෙ0

ගරු දයාසිරි ජයතනේකය මාතහ ා (බතික්,  අත්ය් ත්ර තයදි හා
තේශීය ඇඟලුේ නිෂ්පාදන යාජය අමාතා යුරමාතා)

(மாண்புமிகு தொசிறி ஜெரசகர - பத்திக், ககத்தறி துைிகள்
மற்றும் உள்நாட்டு ஆகட உற்பத்தி இராஜாங்க அகமச்சர்)

The Hon. Dayasiri Jayasekara - State Minister of Batik,
Handloom and Local Apparel Products)

ූහලාසනාූපඪ වු  මන්ත්රීතුමියිව,  සංශ ෝධන පනවී
ශකප්ම්පවී කිහිපයක් හා විසර්ජන පනත යටශවී වූ ශයෝජනා
පහක් පිළිබඳව විවාෙ කරන ශම් අවස්ථාශව,  මටවී ඒ සඳහා එකතු
ශවන්න අවස්ථාව ලුබීම වුන සන්ශතෝෂ ශවනවා.

ශමෝටර් රථ ආනයනය ීමම අපි අෙ යම් ්රමාණයකට නතර
කරලා තිශබනවා. ඒක රටට වාසියක්. ශම කෙ,  අෙ වනවිට රශට්
පාරව්  පිශරන්න ශමෝටර් රථ තිශබනවා. ඒ විතරක් ශන ශවයි,  අෙ
එක ශවෙරක වාහන තුන-හතර තිශබනවා. එශහම තිුදණාය
කියලා අපි ශම් ඒ වුන ්ර ්න කරනවා ශන ශවයි. නුදවී වාහන
ශවන්මටම සීමා කිමම අතයව යයි. නුවීනම්,  අශ ද ශඩා  ලර්
සංචිතශයන් වි ාල ්රමාණයක් පිටරටට ුදී යනශක ට ෙුන් රට
තු් තිශබන ශම් ආර්ිකක අර්ුදෙයවී එක්ක වුටලු ුති ශවන්ක
පුු වන්. එශසේ ආර්ිකක අර්ුදෙයක් ුති වුශණ් ශවන කාරණයක්
ිවසා ශන ශවයි. ශක විඩ්-19 වසංවතයවී එක්ක ුති ශවලා
තිශබන තවීවීවය තු් අශ ද අපනයන වි ාල ව ශයන් සීමා ශවලා
තිශබනවා. මම උොහරණයක් කියන්නම්. විශ්ධ ශ්රේෂණවල
වි ාල අු මටමක් අපි බලාශප ශර වීතු වුණා. එහි සියයට 1ෙක
අු මටමක් තමයි අපි බලාශප ශර වීතු වුශණ්. නුදවී ජූලි මාසය
ශවනශක ට එය ශඩා  ලර් මිලියන 700ක ්රමාණයකින් සිු  මට
තිුදණා. ආපසු අශවෝස්තු මාසශයදී ඒක ශඩා  ලර් මිලියන 67ෙ
ෙක්වා ශප ඩ්ඩා ක් අු  ශවලා තිුදණා. ජනවාික මාසය ශවනශක ට
තිුදශණ් ශඩා  ලර් මිලියන ෙ7ෙටයි. අපි බලාශප ශර වීතු වුණා, 
ශමම ්රමාණය එන්න එන්නම අු  ශවයි කියලා. ඒ සඳහා අව ය
පියවර අපි ක්රමාුවූලලව විවමින් සිටිශය.
අපට තවවී ්ර ්න වණනාවක් තිශබනවා. ඒවා වුනවී
ශකටිශයන් කියන්න ඕනම. ූහලාසනාූපඪ වු  මන්ත්රීතුමියිව, 
201ෙ වසශර් සිට බුලුවාම,  ඒ කාලශයදී ජමනාරං පවා ලංකාවට
ශවනුවී තිශබනවා. ශඩා  ලර් මිලියන 3.1ක ජමනාරං ලංකාවට
ශවනුවිවී තිශබනවා,  ූහලාසනාූපඪ වු  මන්ත්රීතුමියිව. මම
ෙන්ශන් නුහු,  ශම කට ශවනාවාෙ කියලා. ශඩා  ලර් මිලියන 0.2ක
ශක මු  ලංකාවට ශවනුවිවී තිශබනවා. විකුණා වන්න බුු ව, 
ලංකාශව ශක මු  ශප ශ් ශව වස-වසා තිුදශණ්. ඊ්ඟට, 
ශඩා  ලර් මිලියන 34.8ක බඩා  ඉිකුව ශවනුවිවී තිශබනවා. ශඩා  ලර්
මිලියන 12.2ක ුදං ුට ශවනුවිවී තිශබනවා. ශඩා  ලර් මිලියන
6.6ක උඳු ශවනුවිවී තිශබනවා. ශඩා  ලර් මිලියන 23.8ක මම
ශවනුවිවී තිශබනවා. ශඩා  ලර් මිලියන 84.6ක ශල කු නුුව
ශවනුවිවී තිශබනවා. වු  අලවතුවල මන්ත්රීතුමිව,  අපි ශම්වා
කිවවා. [බාධා කිමමක්
අපි ශම්වා කිවවාට [බාධා කිමමක්
ඔබතුමන්ලා ආර්ිකක ඔස්තාර්ලා ශන්. [බාධා කිමමක් ඒක ිවසා
තමයි අපි ඔය ආණ්ු ශවන් එළියට ආශව. ඒක මතක තබා වන්න.
ඒ පාවාදීම කරන ිවසා තමයි,  2018 අශ්රේ්  මාසශයදී අපි
ආණ්ු ශවන් එළියට බුස්ශසේ. කුම්නට් මණ්ඩා ලයට කියන්ශන්
නුතිව,  පාර්ලිශම්න්තුවට කියන්ශන් නුතිව ශහ ශරන් ගිහි් ලා
සිංව දර්ු  ගිවිසුම අවීසන් කරනශක ට අපි ඒවාට විු ්ධධව කථා
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ක්ා. [බාධා කිමමක් ඒකයි ශම් කියන්ශන්. ඒ ආර්ිකක ෙර් නශය
තිුදණු ්ර ්න තමයි අපට එළියට බහින්න ්රධාන ශහේතුව වුශණ්.
ඒක මතක තියා වන්න. ෙුන්වවී ඒක ශවීු ම් වන්න.
තුදන්නාන්ශසේට වඩා ා විපක්ෂ නායකතුමා ඒක ශවීු ම් ශවන
තිශබනවා,  වු  මන්ත්රීතුමිව.
ශඩා  ලර් මිලියන 6.4ක කහ ලංකාවට ශවනාවා.
තුදන්නාන්ශසේලා මතක තියා වන්න,  ශඩා  ලර් මිලියන 6.ෙයි, 
ශඩා  ලර් මිලියන 7.1යි,  ශඩා  ලර් මිලියන 7යි ආදී වශ යන් ශඩා  ලර්
මිලියන වණන්වලින් තමයි ලංකාවට ශම්වා ශවනාශව. අපි සහ් 
ශවන්මටම වුන කථා කරන එක පුවීතකින් තියුද. ශම කෙ,  සහ් 
අපට අව ය ශවනවා. සහ්  තුදන්නාන්ශසේලාවී ශවනාවා ශන්.
හර්ෂ ෙ සි් වා මුතිතුමිව,  අහවන්න මම කියන්නම්. මම ආර්ිකක
ක්මනාකරණ කමිප්වට ගිහි් ලා කථා කරලා කිවවා,  ලංකාශව මට
ටික අරශවන ශප ි  ශක ම්පුිව ෙ0,  60කට ශෙන්න කියලා. වු 
හර්ෂ ෙ සි් වා මන්ත්රීතුමිව,  තුදන්නාන්ශසේ යම් ශවනසක් ක්ා.
ඒක ශවනම කාරණයක්. නුදවී රිව්  වික්රමසිංහ මහවීමයා
ශම කක්ෙ කිවශව? "නුහු,  ශම්ක ශෙන්ශනකුට තුන්ශෙශනකුට
ශෙන්න ඕනම" කිවවා. චාිකත රවීවවීශවී මහවීමයා තමයි මට එහා
පුවීශවී වාි  ශවලා හිටිශය. මම ුුවා,  විවෘත ආර්ිකකය ඉවර
කරන්නෙ හෙන්ශන් කියලා. ඒකයි ලංකාශව ුති ක් තවීවීවය.
තුදන්නාන්ශසේලා අුවවමනය ක් වුරද ආර්ිකක ්රතිපවීතිශය
්රතිලල තමයි අපි ශම් ශවවමින් ඉන්ශන්. ශම් සිය් ල සි්ධධ වුශණ්
ඒ කාරණාවී එක්කයි.
අෙ සංචාාරක වයාපාරය සම්ර්ර්ණශයන්ම ම්ඳ වුටිලා
තිශබනවා. ඒ ශවන කාරණයක් ිවසා ශන ශවයි. ූහලාසනාූපඪ වු 
මන්ත්රීතුමියිව,  අපි ඒ කටයුතු ආරම්භ ක් වමන් ශක විඩ්
වසංවතය යළිවී මතුශවන්න පටන්ශවන තිශබනවා. ශලෝකශය
හුම රටක්ම අෙ ශම් තවීවීවයට ුදුණ දීලායි ඉන්ශන්.
2019 වසශර්දී සුදච්චිත ශව්ඳ හිඟය ශඩා  ලර් ම්ලියන 8ක්
ශලස වාර්තා වුණා,  ූහලාසනාූපඪ වු  මන්ත්රීතුමියිව. ඒක ශම්
කාලවකවාුවව තු් ශඩා  ලර් ම්ලියන ෙ.8 ෙක්වා ක්රමාුවූලලව අු 
ශවලා තිශබනවා. ඒ වාශේම ආනයන වියෙශම්වී ශඩා  ලර් ම්ලියන
2ක අු මටමක් තිශබනවා. අපි ඒ ශඩා  ලර් ම්ලියන 2ක ආනයන
වියෙම අු  කර වවීත එශකන් ලංකාශවන් පිටරට යන්න තිබූ ුදේ 
ටික තමයි නතර වුශණ්. උොහරණයක් හුටියට මශේ ක්ශෂේත්රය
වවීශත වී,  ශඩා  ලර් මිලියන 124ක clothing and accessories
ශවන්වා තිශබනවා. එය ශම් කාලවකවාුවව තු් අපි නතර ක්ා.
ඒක ෙුන් සියයට 20කින් අු  ශවලා තිශබනවා. ලංකාශව
ිවෂ්පාෙනය කර වන්න පුු වන් ුඟලුම් ටික අපි පිටරටින්
ශවන්ුවවා. ලංකාව කියන්ශන් පිටරටට ුඳුම් මහන රටක්. නුදවී
ශම කක්ෙ කශ්ේ? චීනශයන්,  ශහ ංශක ංවලින්,  බුංශක ක්වලින්
ලංකාවට cheap, ිවමි ුඳුම් ශවනු් ලා ලංකාව ුතුශ්ේ
අතහුිකයා. ලංකාව තු් ශම්වා ිවෂ්පාෙනය ක් ්රධාන ශක ම්පුිව
තිුදණා. අශ ද brands තිශබනවා. හුබුයි,  ඒවා හෙන්න ු න්ශන්
නුහු. ශම කෙ,  පිටරටින් ිවමි ුඳුම් ශවනු් ලා ලංකාශව ු පිය් 
100ට,  1ෙ0ට විකුණන්න පටන් වවීතා. අපි ෙුන් ඒක නතර කරලා
තිශබනවා. ෙුන් එහි සියයට 20.4ක ඍණ අවයක් තිශබන්ශන්.
ශම කෙ,  අපි ුඟලුම් ආනයනය සම්ර්ර්ණශයන් නතර ක්ා. අපි
ෙුන් brands විතරයි ශවන්වන්න ශෙන්ශන්. ෙුන් ලංකාශව
ශවනමම ුඟලුම් ිවෂ්පාෙනය කරනවා. ශම් ක්රියාොයමය අපි
හිකයට කරශවන ගිශය වී,  තව අවුු ු  පහක් ුතු්ත ශම් රට
ක්රමාුවූලලව ශව ඩා වන්න පුු වන් ශවයි කියා අප වි ්වාස
කරනවා.
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ශක විඩ් වසංවතය ිවසා ුති ශවලා තිශබන අර්ුදෙය විසඳා
වුනීමට අතිවු  ජනාධිපතිතුමාවී,  වු  අග්රාමාතයතුමාවී, 
ආණ්ු වවී එකතු ශවලා ක්රියා කරනවා. අපට විවිධ අර්ුදෙ,  ්ර ්න
එන්න පුු වන්; විවිධ ශප කුු  එන්න පුු වන්. එක ශවලාවක ශම්
ශක ශරෝනා වසංවතයට,  "නාවික ශප කුර" කිවවා; "බ්රුන්ි ක්ස්
ශප කුර" කිවවා. ශම න ශප කුු  ආවවී,  ඒ ඕනම ශප කුරකට
ආණ්ු වක් විධියට අපි ක්තිමවීව ුදුණ ශෙනවා. අශ ද ශසෞඛ්ය
අං ය ක්තිමවී. ඉතාම ක්රමාුවූලලව ශම් තවීවීවයට අපි ුදුණ
ශෙන්න සූොනම් කියන කාරණය මතක් කරමින්,  මශේ වචාන
ස්ව් පය අවසන් කරනවා. ස්තුතියි.

ගරු මූලානනාරූඪ මාත් ත්රීුරමිය

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මී්ඟට,  වු  ජී.ජී. ශප න්නම්බලම් මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට
විනාි  පහක කාලයක් තිශබනවා.

[2.57 p.m.]
ගරු ජී.ජී. තපෝ නේබලේ මාතහ ා

(மாண்புமிகு ஜீ.ஜீ. தபான்னம்பலம்)

(The Hon. G.G. Ponnambalam)

Madam Chairperson, today, we are debating the
Nation Building Tax (Amendment) Bill, Economic
Service Charge (Amendment) Bill, Ports and Airports
Development Levy (Amendment) Bill and five
Resolutions under the Appropriation Act. Madam, all
these Amendments are being sought by the Government
with the primary intention of managing the economy in a
very difficult situation, no doubt. In that regard, I think
the Government must be supported in the background of
COVID-19 virus becoming virulent, particularly over the
last two days.
When it comes to managing the economy by making
decisions with regard to taxes - to increase or reduce
taxes - one of the most important indices for that
development is health and health is a sector that, under no
circumstances, can be compromised, particularly when
you consider today’s circumstances. So, it is in that
respect, Madam, that I wish to flag a very specific issue
concerning the Jaffna District.
As you know, the situation in the North, due to the
war, has been such that when you look at the number of
cancer patients nationally, you would notice that the
number in the Northern Province is far greater than the
rest because of the exposure to various chemicals out of
the war and various other circumstances. So, it is in that
respect that I wish to draw the attention of this House to
the Tellippalai Base Hospital that belongs to the Health
Ministry of the Northern Provincial Council. That
hospital had a special Cancer Unit which was built
somewhere in the 70s or the 80s. In fact, my family was
personally involved in funding that Cancer Unit. We not
only built the structure of the Unit, but also funded its
Cobalt Unit and eventually, a linear accelerator has been
provided to the Tellippalai Base Hospital. Madam, now,
this hospital is crucial considering the war situation that
prevailed, the high rate of cancer that occurs in the North
and is fundamental for the well-being of the people in
that area. It is not only the people of the Northern

831

2020 ඔක්ශතෝබර් 07

Province who benefit by that, but even those of the other
provinces find it easier to come to the Tellippalai Base
Hospital than, maybe, going to Maharagama, Colombo or
for that matter, even to Anuradhapura. In those
circumstances, there is a very unfortunate situation that is
arising, Madam. The Government, in 2018, approved a
special cadre for the Cancer Unit of the Tellippalai Base
Hospital. Considering the fact that it has a Cobalt Unit
and a linear accelerator unlike in other hospitals with
Cancer Units coming under the provincial councils, they
created a special cadre.
ගරු මූලානනාරූඪ මාත් ත්රීුරමිය

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

වු  මන්ත්රීතුමිව,  ඔබතුමාට ිවයමිත කාලය අවසානයි.

ගරු ජී.ජී. තපෝ නේබලේ මාතහ ා

(மாண்புமிகு ஜீ.ஜீ. தபான்னம்பலம்)

(The Hon. G.G. Ponnambalam)

No, Madam, I have five minutes.

ගරු මූලානනාරූඪ මාත් ත්රීුරමිය

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Yes, but it is almost over.

ගරු ජී.ජී. තපෝ නේබලේ මාතහ ා

(மாண்புமிகு ஜீ.ஜீ. தபான்னம்பலம்)

(The Hon. G.G. Ponnambalam)

I am winding up.

So, that was done in 2018, but despite the Government
creating that special cadre for the hospital under the
Provincial Council, it has not been filled. Instead, what
had happened was that the cadre had been appointed to
the Jaffna Teaching Hospital which comes under the
Central Ministry and then, those cadres have been sent
physically to the Tellippalai Cancer Unit and asked to
function there. As a result, what has happened over the
years is that there is a conflict between those who come
under the Central Government and the provincial
administration. There are strikes that are going on. It is
the patients who are vulnerable now. Under these very
horrible circumstances of the COVID-19, particularly the
cancer patients are the most vulnerable. Their treatment
has been terribly neglected.
Now, the Central Government is also trying, in the
guise of lack of funding and lack of resources, to take out
the Cardiac Unit and the Psychiatric Unit of the
Tellippalai Base Hospital separately, leaving the Base
Hospital to function in the compound under the Provincial
Council. Those moves are very heavily opposed by the
people, Madam Chairperson. It is completely unrealistic
to take only the Cancer Unit and the Psychiatric Unit out
of the Base Hospital and bring them under the Centre.
Then, there will be an administrative chaos created.
Therefore, I ask the Government, considering the COVID
-19 situation and the fact that cancer patients are the most
vulnerable, to instead make available sufficient funding to
the Provincial Council so that it can function properly.
Thank you.
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ගරු මූලානනාරූඪ මාත් ත්රීුරමිය

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මී්ඟට,  වු  ඩී.බී. ශහේරවී මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාි  පහක
කාලයක් තිශබනවා.
[අ.භා. 3.03

ගරු ඩී.බී. තහේයත් මාතහ ා

(மாண்புமிகு டீ. பி. ரஹரத்)

(The Hon. D. B. Herath)

ූහලාසනාූපඪ වු  මන්ත්රීතුමියිව,  ශම් අවස්ථාව ලබා දීම
පිළිබඳව ඔබතුමියට ස්තුතිවන්ත වනවා.
අෙ,  ජාතිය ශව ඩා නුගීශම් බු  (සංශ ෝධන) පනවී ශකප්ම්පත, 
ආර්ිකක ශසේවා වාස්තු (සංශ ෝධන) පනවී ශකප්ම්පත,  වරාය සහ
ගුවන් ශත ප්පල සංවර්ධන බු  (සංශ ෝධන) පනවී ශකප්ම්පත ආදී
පනවී ශකප්ම්පවී වුන කථා කරන ශම ශහ තක ශම් සභාශව
අවධානයට ලක් විය යුතු කාරණය වන්ශන්,  විශ ේෂශයන් රජයක්
හුටියට ශමවුිව ය න්ු -ය රණ වවීශවී ුයි කියන කාරණාවයි.
ූහලාසනාූපඪ වු  මන්ත්රීතුමියිව,  2019 ශෙසුම්බර් මාසශය 1
වුිව ො සිට ජාතිය ශව ඩා නුගීශම් බ්ධෙ සියයට 2කින් අු  කරලා, 
2020 ජනවාික මස 1 වුිව ො සිට ආර්ිකක ශසේවා වාස්තු ඉවවී
කරලා,  රශට් පවතින තවීවීවයවී සමඟ රට ඉදිකයට ශවන යමශම්
වවීම තමයි පාලක පක්ෂය භාර ශවන තිශබන්ශන්.
වර්තමාන රජය බලයට පවී ශවනශක ට පසුගිය ඒ අවුු ු 
හතරහමාර තු් ලුබූ අවීෙුීම් අපට තිශබනවා. විශ ේෂශයන්ම
යු්ධධශයන් ිවෙහස් කර වවී රටක්,  සංවර්ධිත ශ්ධ යක් වාශේම, 
චීනයට පමණක් ශෙවුිව වන සංවර්ධන ශවවයක් තිුදණු රටක
ආර්ිකකය සහුදලින්ම කඩා ාශවන වුටිලා,  ු පියශ්  අවය
අව්රමාණයට ලක්මට තිුදණා. ශම් රශට් ජනතාව එවන් රජයක්
පුවීතකින් තියලා තමයි වර්තමාන ජනාධිපතිතුමාටවී, 
අවමුතිතුමා ්රුදඛ් අශ ද රජයටවී අලුවී වවීමක් භාර දීලා
තිශබන්ශන්.
අශ ද රජය බලයට පවී වුණාට පසුව බරපත්ම සිු මටමක්
වුණා. ඒ තමයි,  අශ ද රට විතරක් ශන ව ුදු  ශලෝකයම
ශක ශරෝනා උවු රට ලක් මටම. ශලෝකය වවීතාම එම උවු ශරන්
වටිනා මිිවස් ජීවිත රාශියක් විනා වුණා. නුදවී,  අශ ද රශට් මරණ
සංඛ්යාව 13කට සීමා ක්ා. ජනතාවට ආරක්ෂාව සපයමින්,  රශට්
ආර්ිකකය ක්තිමවීව ශව ඩා නඟාශවන ඉදිකයට අරශවන යමශම්
වවීම අපට පුවිකලා තිශබනවා.
ශම් බු  සංශ ෝධන පනවී ශකප්ම්පවී ඉදිකපවී කිමම තු්
විශ ේෂ කු ණු කිහිපයක් තිශබනවා. පසුගිය කාලශය ශම් රටට
ආනයනය කරන නුදවී ශම් රට තු් වුශවන ශ්ධව් වලට, 
එශහම නුවීනම් හොවන්න පුු වන් ශ්ධව් වලට බු  පනවලා, 
ඒවා ආනයනය කිමම සීමා කරලා තිශබනවා. විශ ේෂශයන්
ආනයනය කරන ලීක්ස්,  ශවෝවා,  කුරට්,  ශබෝංචි,  ම්ම්ම් ,  ුදංුට, 
කුරක්කන් වුිව ශ්ධව්  වාශේම පලතුු  වර්වවලවී ලුයිස්තුවක්
තිශබනවා. ශම්වා ආනයනය කිමම තු් විශ්ධ විිවමය හිඟයකට
පවීමටමක් සිු  වනවා.
විශ ේෂශයන්ම ශක විි  - 19 වසංවතයවී එක්ක ලංකාශවන්
පිටරටට රැශවන ගිය භාණ්ඩා වලට සීමා පුනවුණාම, -

ගරු මූලානනාරූඪ මාත් ත්රීුරමිය

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

වු  මන්ත්රීතුමිව,  ඔබතුමාට තව විනාි  ශෙකක කාලයක්
තිශබනවා.

833

පාර්ලිශම්න්තුව

ගරු ඩී.බී. තහේයත් මාතහ ා

(மாண்புமிகு டீ. பி. ரஹரத்)

(The Hon. D. B. Herath)

ශහ ඳයි,  ූහලාසනාූපඪ වු  මන්ත්රීතුමියිව.
ලංකාවට විශ්ධ විිවමය වලා ශවන එන තවීවීවය අවම
වුණාම,  අපට අව යතාවක් තිුදණා,  නුවත වතාවක් ශම් රට ූහලය
පාලනයකින් යුතුව පවවීවා ශවන යන්නට. ුවීතටම ශම් වාශේ
බු  සීමා පනවලා,  රට තු් හෙන්න,  වවන්න පුු වන් ශ්ධව් වල
ආනයනය සීමා කිමම තු්,  විශ ෂ
ේ ශයන් ජනාධිපති කාර්ය සාධක
බලකාශය ශමශහයමටම තු්,  අෙ ශම් රශට් කෘෂි ආර්ිකකය
ක්තිමවී කරන තුනකට ුවි් ලා තිශබනවා. විශ ේෂශයන්ම, 
රටක් හුටියට කඩා ාශවන වුප්ණු ආර්ිකකය නුවත ක්තිමවී
කරන්නට,  ශ්ධශීය ිවෂ්පාෙන ශකශරහි වි ්වාසයක් තබා
ක්රියාවීමක කරන වුඩා  පිළිශව්කට අපි අවය ර්ණ ශවලා
තිශබනවා. පසුගිය කාලශය ලංකාවට විශ්ධ රටවලින් රැශවන ආ
ජනතාවට අව ය පාිකශභෝගික ද්රවය රට තු් ශබ ශහෝ තුන්වල
හො වවී හුටි අපි ෙුක්කා. ඒ තුළින් අපට විශ්ධ විිවමය ඉතිික කර
වුනීමට පුු වන්කමක් ලුශබනවා. අශනක් අතට,  රට තු් හෙන්න
පුු වන් ශ්ධව්  රට තු් සමදීමට ජනතාව ශප්නමටම තු්,  අශ ද
අනනයතාව සුරක්ෂිත කර විවමින් ඉදික වමනක් යන්න අපට
පුු වන්කමක් තිශබනවා.
විශ ේෂශයන්ම රශට් අනාවතය පිළිබඳව ක් පනා කර්ධදී, 
වර්තමාන අශ ද රජශය ජනාධිපතිතුමා,  අවමුතිතුමා ුතුු  පිිකස
වව කිවයුතු පාලක පක්ෂයක් හුටියට,  ආර්ිකකයට, 
ස්වශ්ධශිකවීවයට වටිනාකමක් ලබා ශෙමින්,  ශක විඩ් - 19
වසංවතය ආශීර්වාෙයක් කර වවීතාය කියන්න පුු වන්කම
තිශබනවා.
ුදු  ශලෝකයම ශක ශරෝනා උවු රට ලක් වූ ශවලාශව
ලංකාශව ප්ුද ශක ශරෝනා ශරෝගියා ව ශයන් චීන ජාතික
කාන්තාවක් අපට හුද වුණා. එතුිවන් ුති ශවච්චා ඒ රැ් ල ආපසු
නුවත වතාවක් මතු වුශණ් නාවික හුදො කඳවුශර් ඒ ශප කුර ුති
වුණාට පස්ශසේයි. ආපු තුන්වුිව වතාවට තමයි ශක විඩ්
වසංවතයට වර්තමානශය ශම් රට ශව ු ු  ශවලා තිශබන්ශන්. ඒ
වාශේ තවීවීවයක් තු් වව කිවයුතු රජයක් ශ්ධශීය ිවෂ්පාෙනයට
වටිනාකමක් දීලා කටයුතු ක් යුතුයි.
ශම් රජය,  විශ්ධශීය රටව්  ශකශරහි වි ්වාසය තියලා
පවවීවාශවන ගිය ආර්ිකක කාරණාව පුවීතකින් තියලා
ස්වශ්ධශිකවීවයට වටිනාකමක් දීලා කටයුතු කරන රජයක්. ඒ
ිවසා ශම් ශවලාශව ශක විඩ් උවු රට ුදුණදීලා අපට නුවත
වතාවක් ක්තිමවීව රජය ඉදිකයට ශවනයමින් මහජනතාවට
අව ය ශසේවාව සපයන්න පුු වන් කියන කාරණාවවී මතක්
කරමින්,  ශම් අවස්ථාව ලබාදීම පිළිබඳව ඔබතුමියට ස්තුතිවන්ත
ශවමින් මශේ කථාව අවසන් කරනවා.

ගරු මූලානනාරූඪ මාත් ත්රීුරමිය

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ඊ්ඟට වු  ශේ.සී. අලවතුවල මුතිතුමා කථා කරන්න.
ඔබතුමාට විනාි  8ක කාලයක් තිශබනවා.
[අ.භා.3.09

ගරු තේ.. . අලවුරවල මාතහ ා

(மாண்புமிகு ரஜ.சீ. அலவத்துவல)

(The Hon. J.C. Alawathuwala)

ූහලාසනය ශහ බවන වු  මන්ත්රීතුමියිව,  බු  (සංශ ෝධන)
පනවී ශකප්ම්පවී සම්බන්ධශයන් කථා කරන ශම් අවස්ථාශව
විශ ේෂශයන්ම මතක් කරන්න ඕනම,  වර්තමානශය රට තු් ුති මට
තිශබන ආර්ිකක තවීවීවය පිළිබඳව. ශම් වන විට ඉතාම අයහපවී
ආර්ිකක තවීවීවයක් රට තු් ශව ඩා නුිනලා තිශබනවා. ඒකට
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ූහලික ශහේතු වණනාවක් තිශබනවා. 201ෙ සිට වතවූ වසර
හතරහමාරක කාලය සම්බන්ධශයන් වර්තමාන ආණ්ු  පක්ෂශය
මන්ත්රීවු  එතුමන්ලාශේ කථාවලදී ශන ශයකුවී ශ්ධ කිවවා. නුදවී
දීර්ඝ කාලීනව රට තු් ුතිවුණු ඉතා අයහපවී ආර්ිකක
තවීවීවයක් තමයි අපට නම් ශපශනන්න තිශබන්ශන්. ශම්වා අපට
සීමා කරන්න බුහු,  ශම් ශම් කාල සීමාවටයි කියලා. ශම කෙ අපි
ලබාශවන තිශබන ණය ශවමටමට සිු  ශවලා තිශබන කාලය තමයි, 
පසු ගිය කාලයවී,  ඉස්සරහට එන කාලයවී. ශම් වන විට ඒ
තවීවීවය තවවී උවීසන්න ශවලා තිශබනවා. ශම කෙ,  ශවමටමට
තිශබන ණය සහ ශප ලී වාිකක ්රමාණය වුි  ශවලා තිශබන ිවසා.
මම පුහුදලිවම කියන්න ඕනම,  ශන වුම්බර් මාසශය
ජනාධිපතිවරණශයන් පස්ශසේ රජය බු  සංශ ෝධන ුති කරලා
ආොයම වි ාල ව ශයන් අහිමි කරශවන තිශබන බව. ශම් තු්
තමයි ශම් අයහපවී තවීවීවය උවීසන්න ශවලා තිශබන්ශන්. එම
ිවසා අපි ශම් තවීවීවය පිළිවන්න ශවනවා. ශන ශයකුවී ඉලක්කම්
ශබ ු වට එහාට ශමහාට කරලා,  කථා කරලා ජනතාව රැවට්ප්වා
කියලා ශම් ්ර ්නයට විසඳුමක් ලුශබන්ශන් නුහු.
හිටපු මහ බුංකු අධිපතිතුමා ුදේ  රාජය අමාතයවරයා හුටියට
ඊශය ක් කථාශවදී 201ෙ කාලසීමාව වුන ශන ශයකුවී කාරණා
කියපු බව අපි ෙුක්කා. එතුමා කිවවා,  "ිවයම කාලශයදී තමයි අපි
බුඳුම්කර ලබා වන්ශන්" කියලා. මම එතුමාශවන් අහන්න
කුමුතියි,  ග්රීක බුඳුම්කර ලබා වවීශවී ිවයම කාලයට ෙ කියලා.
එතශක ට හිටපු මහ බුංකු අධිපතිවරයා කවුෙ? ශහජින් ගිවිසුමවී
ඒ වාශේමයි. ඒ වාශේම,  මහ බුංකුව සම්බන්ධශයන් තිශබන
forensic audit වාර්තාව බුලුවාම ශ දනවා,  2002 සිට 201ෙ
වනශතක් බුඳුම්කර ලබා වුනීශම්දී වි ාල පාු වක් රටට සි්ධධ
ශවලා තිශබනවා කියලා. ශම් රජය,  201ෙදී සිු  වූ මහ බුංකු
බුඳුම්කර වුවශෙුවව සම්බන්ධශයන් ශචාෝෙනා කරමින් අෙවී කථා
කරනවා. ශම් රජය ෙුන් බලයට පවී ශවලා අවුු ්ධෙකට ආසන්න
කාලයක් වත ශවලා තිශබනවා. එශහම නම්,  මහ බුංකු බුඳුම්කර
වුවශෙුවව සම්බන්ධශයන් ශචාෝෙනා තිශබන අයට අව ය නීතිමය
ක්රියා මාර්ව වන්න කියලා අපි කියනවා. ුයි ඒවා ්රමාෙ
කරන්ශන්? ඒ වාශේම,  මහ බුංකුව සම්බන්ධශයන් තිශබන
forensic audit එශකන් පුහුදලි වාර්තාවක් දීලා තිශබනවා,  2002
සිට 201ෙ ෙක්වා බුඳුම්කර වුවශෙුවවලදී සිු ශවලා තිශබන වංචාා
සම්බන්ධශයන් සහ සිු ව තිශබන පාු ව සම්බන්ධශයන්. එශහම
නම් ඒ යුවශය හිටපු අය සම්බන්ධශයුවවී පමක්ෂණ කරලා ිවසි
ෙඬුවම් ලබා දය යුතුයි කියලා පුහුදලිවම කියන්න ඕනම. අෙ
ශන ශයකුවී ශ්ධව්  කථා කරලා කථාශවන් ජනතාව ුද්ා
කරන්න හුු වාට යථාර්ථය අපි අවශබෝධ කර වන්න ඕනම.
විශ ේෂශයන්ම ශම් පවතින තවීවීවය තු් රශට් ආොයම ණය
ශප ලිය ශවවන්නවවී ්රමාණවවී නුති මට්ටමක් ඉස්සරහට
එනවා. අෙ ශම් ුති ශවලා තිශබන ආර්ිකක තවීවීවශයන් ශව ඩා 
ඒමට රජය ශන ශයකුවී ආකාරශය ආනයන සීමා කරලා
තිශබනවා. විශ ේෂශයන්ම රශට් වවා කරන්න පුු වන් ශ්ධව්  වවා
කරමින්,  දයුණු කරන්න පුු වන් ශ්ධව්  දයුණු කරමින්,  යම් යම්
සීමා ුති කරනවාට අපිවී කුමුතියි. නුදවී අෙ ුති කරලා
තිශබන ශම් සීමා තු් යම් යම් කර්මාන්ත කඩා ා වුටී තිශබන බව
අපට පුහුදලියි. ඒ හරහා අෙ රැකියා වි ාල ්රමාණයක් අහිමි
ශවලා තිශබනවා. අෙ කුු ණමවල ්රශ්ධ ශය ශමෝටර්සයික් 
කර්මාන්තය සහුදලින්ම කඩා ා වුටී තිශබන බව විශ ේෂශයන්
මතක් කරන්නට ඕනම. එයට ශහේතුව වාහන ආනයනය කිමම
නුවුවීතුවවී,  වාහන අමතර ශක ටස් අතයව ය මටමයි. වාහන
අමතර ශක ටස් ශවන්මටම නුවුවීමටම තු් එම ක්ශෂේත්රශය වි ාල
රැකියා ්රමාණයක් අහිමි ශවලා තිශබනවා. රජය පුලුස්තර
ක්රමයක් තු් වන්නා ශම් ක්රියාමාර්ව ආර්ිකකයට යම් ශකටි
කාලයකට සුබ වුණවී,  දීර්ඝ කාලයක් යනශක ට ඒ තුළින් රට
තු් ්ර ්න වණනාවක් ුති ශවයි කියා අපට ශපශනනවා. අෙ වන
විට අපි ශක විඩ් ්ර ්නය ඉස්මතු ක්වී,  ශක විඩ් තවීවීවයට ශපර
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සිටම අශ ද රශට් බු  ආොයම අහිමි කර වවීතා. ශක විඩ් වසංවතය
එන්න කලින්,  පසුගිය වසශර් ශෙසුම්බර් මාසය වන විට සියයට
30ක,  සියයට 3ෙක බු  ආොයම අහිමි කර වුනීම ිවසා අපි
ශලෝකශය ණය ශශ්රේිවවත කිමම්වලින් පහ්ට වුප්ණා. ඒ ිවසා
තමයි අෙ අපට ණය ලබා වුනීශම්දී වුි  ශප ලියට ණය ලබා
වන්න සිු  ශවලා තිශබන්ශන්. ඒ කාරණා තුළින් ඉතාම අමාු 
තුනකට අශ ද රශට් ආර්ිකකය අරශවන යන බව අපට පුහුදලි
ශවනවා.
අපි විපක්ෂයක් හුටියට ශමවුිව අවස්ථාවක ශ්ධ පාලන වාසි
වන්න උවීසාහ කරන්ශන් නුහු කියලා පුහුදලිවම කියනවා.
රශට් ජනතාවට ශබ ු  කියලා,  රශට් ජනතාව ුදලා කරලා,  පසුගිය
කාලශය කිවවා වාශේ සිහින ශලෝකයක් මවලා ශම් වමන යන්න
පුු වන් ශවන්ශන් නුහු කියලා අශ ද රශට්
ආර්ිකකය
සම්බන්ධශයන් කටයුතු කරන අයට අපි පුහුදලිව කියනවා.
විපක්ෂයක් හුටියට අපි අශ ද සහශයෝවය ලබා ශෙනවා. ශම් රශට්
ආර්ිකකය සම්බන්ධශයන් ිවවුරද ්රතිපවීතියක්,  වුඩා  පිළිශව්ක්
ක්රියාවීමක කරන්න,  ිවවුරද ශ්ධ අවශබෝධ කරශවන,  යථාර්ථය
අවශබෝධ කරශවන කටයුතු කරන්න කියලා අපි රජශය ආර්ිකක
බලධරයන්ශවන් ඉ් ලා සිටිනවා. ශම කෙ,  ශමහි අන්තිම විපාකය
විඳින්න ශවන්ශන් රශට් ජනතාවටයි. ෙුනටමවී ඒක සිු  ශවලා
තිශබනවා. ෙුන් ශම් ආණ්ු ව බලයට පවී ශවලා වසරකට
ආසන්න කාලයක් වත ශවලා තිශබනවා. ජනතාවශේ පුවීශතන්
බුලුවාම,  ඉතාම අමාු  තුනකට අෙ ආර්ිකකය ුවිවී තිශබනවා.
ශක විඩ්වලට වසන් ශවලා ශම් හුම ශෙයක්ම ඒ පිට ෙමලා කථා
කරන්ශන් නුතිව,  රශට් සුබම තවීවීවයට ුදුණ දී කටයුතු
කරන්න කියලා අපි රජශයන් ඉ් ලා සිටිනවා.

ගරු මූලානනාරූඪ මාත් ත්රීුරමිය

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මී්ඟට,  වු  ජවවී කුමාර මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාි  පහක
කාලයක් තිශබනවා.
[අ.භා.3.16

ගරු ජගත් කුමාතාය මාතහ ා
(மாண்புமிகு ஜகத் குமார)

(The Hon. Jagath Kumara)

ූහලාසනාූපඪ වු  මන්ත්රීතුමියිව,  මට ශම් අවස්ථාව ලබා දීම
සම්බන්ධශයන් ඔබතුමියට ස්තුතිවන්ත ශවනවා.
අෙ ශම් විවාෙයට ුුම්කන් දීශමන් අපට වුටුශණ් ශක විඩ්
වසංවතය විපක්ෂයට සතුට ෙනවන කාරණයක් බවට පවී ශවලා
තිශබන බවයි. විපක්ෂය උශ්ධ සිට සවස් වනශතක් හුම කු ණක්ම
මතු කශ්ේ තමන්ශේ ්රතිූපපය ශව ඩා  නුශඟන ආකාරයට. ශ්ධශීය
ආොයම් සම්බන්ධවව,  ජාතිය ශව ඩා  නු සශම් බ්ධෙ සම්බන්ධව
කරන විවාෙශයදී පවා දවටම කථා කශ්ේ ශම් කාරණා වුනයි.
විපක්ෂශය සශහෝෙර මන්ත්රීවු න්ට මතක් කරන්න ඕනම,  පසුගිය
කාලශය ශම් රශට් ආණ්ු වක් තිුදණු බවවී,  ඒ ආණ්ු ව පාලනය
කශ්ේ අපි ශන වන බවවී. තුදන්නාන්ශසේලා තමයි ඒ ආණ්ු ව
පාලනය කශ්ේ. ඒ ආණ්ු ව ුතුශ්ේ තිුදණු විවිධ ූෂෂණ,  වංචාා
එක්ක ශම් රට ්රපාතයට ශවන යන කාර්යය සි්ධධ වුණා.
අශ ෝක් අශබ්සිංහ වු  මන්ත්රීතුමා ශම් වු  සභාශවදී කිවවා, 
"ශම් බු  සංශ ෝධන ිවසා වි ාල ආොයමක් අු  ශවලා තිශබනවා.
එම ිවසා රට අර්ුදෙයකට ලක් ශවලා තිශබනවා" කියලා. අලුවී
ආණ්ු වක් විධියට ශම් රශට් ජනතාවට සහන ශෙන්න අපට
වවීමක් තිශබනවා. පසුගිය ආණ්ු ව සහන ු න්ශන් මහ බුංකු
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ශහ ු න්ට. පසුගිය ආණ්ු ව සහන ු න්ශන් රට විනා කිමශම්
නුවීනම් රට ශබදීශම් දසාවට ශවන ගිය අයට. හුබුයි, 
ජනාධිපතිතුමා,  අවමුතිතුමා ුතුු  අශ ද රජශය වවීම ශවන්ශන්
ශම් රට වඩා ා ශහ ඳ යහපවී තුනකට ශවන ඒමයි. ඒ සඳහා ශම්
ආණ්ු ව බලයට පවී ක් ශප ු  මහජනතාවශේ අව යතා ඉෂ්ට
ක් යුතුයි. ඒ ශවුවශවන් විවිධ බු  සහන ලබා ශෙන්න සිු  ශවලා
තිශබනවා. බු  සහන ලබා දීම හරහා ශම් රශට් ආර්ිකකය නුවත
ක්තිමවී කරන්න අපි බලාශප ශර වීතු ශවනවා. එක් පුවීතකින්
ආොයම අු  ශවන්න පුු වන්. හුබුයි,  ඒ දිකවුන්මටම් හරහා
ආර්ිකකය ක්තිමවී මටම තු්,  ජනතාවට ලුශබන යම් යම් සහන
තු් ශම් රටට ඉදිකයට යන්න අවස්ථාවක් ලුශබනවා. ශකටි
කාලීනව ලුශබන ආොයමට වඩා ා දීර්ඝ කාලීනව ලුශබන
්රතිලලය දහා බලන්න ඕනමය කියන කාරණය අපි විපක්ෂයට
කියනවා.
විපක්ෂයට ඕනම,  පසුගිය කාලශය සිු  වුණු විධියට ශම් රට
දගින්-දවටම අර්ුදෙයකට ශවන යන්නයි. ශම් අවස්ථාව වන
ශක ට ශලෝකයම ුදුණ ශෙන ශක ශරෝනා වයසනයට රටක්
විධියට අපි ුදුණ ශෙමින් තිශබනවා. ශම් වයසනශය අවස්ථා
ශෙකක් අපි ඉතා ශහ ඳින් ක්මනාකරණය කරවවීතා. ඒ වාශේම, 
අපි ෙුන් ඊ්ඟ අවස්ථාවට ුදුණ ශෙමින් සිටිනවා. විපක්ෂශයන්
අපට උපශෙස් ශෙනවා,  "ුදු  රටටම ුඳිික නීතිය ෙමන්න, 
දස්ත්රික්කවලට ුඳිික නීතිය ෙමන්න" කියලා. එතුමන්ලා බලශය
සිටියා නම් එශහම කරන්න ඉඩා  තිුදණා. හුබුයි,  අෙ ශම් රශට්
සිටින ජනාධිපතිතුමා සහ අවමුතිතුමා ශසෞඛ්ය අං වලට සහ
ආරක්ෂක අං වලට ුද්  තුන දීලා ශක ශරෝනා වයසනය
ව්ක්වාවන්න අව ය කටයුතු කරනවා. එශහම නුතිව,  හුම
ශෙයටම ශ්ධ පාලන ව ශයන් ුිනලි වහලා රට අර්ුදෙශයන්
අර්ුදෙයට පවී කරන්න අවස්ථාව සලසන්න සූොනමක් නුහු. අපි
ශම් වන ශක ට වසා ෙමන්න ඕනම ්රශ්ධ වසා ෙමමින් අශනකුවී
්රශ්ධ වල එදශනො කටයුතු කරශවන යමශම් අවස්ථා සලසමින්
තිශබනවා.
සමහර විට ඔබතුමන්ලාට සතුටක් ෙුශනන්න පුු වන්,  ශම්
රශට් නුවත ශක ශරෝනා පුතිිකලා,  ුදු  රටම අර්ුදෙයකට
ගිශය වී. ඊශය ශපශර්ො යන්තම්,  අමාු ශවන් අලුතින්
ශව ඩා නුගුණු වයාපාිකකයන්,  අමාු ශවන් ශව ඩා නුුවණු ජනතාව, 
එදශනො කටයුතු කරශවන යන ජනතාව රට වසා ෙුමීම තුළින්
අපහසුතාවකට පවී ශවයි කියලා ඒ අයට සතුටක් ෙුශනන්න
පුු වන්. එතශක ට ඒ අයට පුු වන්,  ශම් රජය අසමවී රජයක්,  ඒ
ිවසා යහ පාලනය ශහ ඳයි කියන අෙහස ජනතාව අතරට ශවන
යන්න. හුබුයි,  ශම් රශට් ජනතාව ඉතා ුද්ධධිමවීව වි ්වාස
කරනවා,  තමන් ු න් ජන වරම ශම් රශට් ිවවුරැද විධියට
ක්රියාවීමක වනවාය කියන කාරණාව.
අපි විශ ේෂශයන් ශම් කාරණයවී විපක්ෂශය අයට කියන්න
ඕනම. තුදන්නාන්ශසේලා කථා කරන ශක ට මුිකලා ඉපදලා වාශේ
තමයි සමහර කාරණා කියන්ශන්. තුදන්නාන්ශසේලා කියනවා, 
පසුගිය කාලශය ශම් රට ආර්ිකක ව ශයන් ුෙ වුප්ණා,  එයට
ශහේතුව ශක ශරෝනා වයසන ්ර න
් ය ශන ශවයි කියලා. හුබුයි, 
ශක ශරෝනා වයසනයකුවී නුතිව,  ස්වාභාවික ආපොවකුවී නුතිව, 
ශම් රශට් ආර්ිකක වර්ධන ශවවය සියයට 2.7 ෙක්වා අු  කරන්න
කටයුතු කශ්ේ කවුෙ? මහින්ෙ රාජපක්ෂ මුතිතුමාශේ රජය පුවුති
කාලශය යු්ධධයවී ිවමා කරලා,  රට සංවර්ධනය කරලා සියයට 7
ෙක්වා වර්ධනය වුණු ආර්ිකකයක් සහිත රටක් තමයි භාර ු න්ශන්.
හුබුයි,  නුවත ශබෝම්බ පිපිශරන තුනට,  රට ශබදීශම් ද ාවට යන
තුනට,  ආර්ිකකය කඩා ා වුශටන තුනට ශම් රට පවී ක්ා නම්, 
එශසේ කශ්ේ තුදන්නාන්ශසේලාශේ ආණ්ු වයි. තුදන්නාන්ශසේලාට
කියන්න බුහු,  අශ ද ආණ්ු ව ශම් මාස කිහිපය තු් රට
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්රපාතයකට ුෙ ෙුම්මා කියලා. අපි අර්ුදෙ වණනාවකට ුදුණ
ු න්නවී,  ජනතාව ශව ඩා නඟමින්,  රට ශව ඩා නඟමින් ඉදිකයට
යනවා. එො තුදන්නාන්ශසේලාශේ ආණ්ු ව ුවි් ලා මාස
කිහිපයක් යන ශක ට ශම් රශට් ආර්ිකකයට මු  පහර වුු ශණ්, 
මහ ෙව්  සිු  ක් මහ බුංකු
ශක ් ලය හරහා බව
තුදන්නාන්ශසේලාට අමතක ශවලා. මහ ෙව්  සිු  ක් මහ බුංකු
ශක ් ලය හරහා රශට් ආර්ිකකය කඩා ා වට්ටපු අයට -අෙ
විපක්ෂශය සිටින අයට- ඡන්ෙය ඉ් ලන්න අවස්ථාව ු න්නා.
ජනතාව තුදන්නාන්ශසේලාශේ නායකශයෝ ශවෙර යුවවා. ශම් රශට්
බුංකු ශහ රකමක් වුශණ් නුහු,  එවුිව වයසනයක් වුශණ් නුහු
කියලා ශප වී ලියපු අය පවා විපක්ෂ නායකතුමාශේ වජ මිතුශරෝ.
ඒ අය තමයි පසුගිය කාලශය පුරසාරම් ශෙු ශව. හුබුයි,  එො කිසිු 
අර්ුදෙයක් නුතිව තිබූ ශම් රට විනා යට ශවන ගිය
තුදන්නාන්ශසේලා අෙ කියන්ශන් ශම කක්ෙ? අෙ ශලෝකයම අර්ුදෙ
රාශියකට ුදුණ දීලා තිම්යදී,  ශලෝකයම ආර්ිකක අවපාතයකට
යමින් තිම්යදී,  අශ ද රට විතරක් ඒ තුනට වුටිලා කියලා කියමින්
තුදන්නාන්ශසේලා ශ්ධ පාලන වාසි වන්න හෙනවා.

ගරු මූලානනාරූඪ මාත් ත්රීුරමිය

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

වු  මන්ත්රීතුමිව,  ඔබතුමාට ිවයමිත කාලය අවසානයි.

ගරු ජගත් කුමාතාය මාතහ ා
(மாண்புமிகு ஜகத் குமார)

(The Hon. Jagath Kumara)

අපි තුදන්නාන්ශසේලාශවන් ඉ් ලීමක් කරනවා. අපි කාටවී ශම්
රට විතරයි තිශබන්ශන්. ශම් රශට් ජනතාව තමයි අපි ශම්
පාර්ලිශම්න්තුවට පවී කරලා එවා තිශබන්ශන්. ඒ ිවසා අපට
යුතුකමක් තිශබනවා,  ශමවුිව වයසනයකදී ජාතිය වුන හිතලා
ඉතාම ුද්ධධිමවීව,  ිවවුරැදව ය න්ු  ය රණ වන්න. ශම් රශට්
ජනතාව තුදන්නාන්ශසේලාශවන් බලාශප ශර වීතු ශවනවා,  වව
කිව යුතු විපක්ෂයක් විධියට කටයුතු කරයි කියලා. මා ෙුක්කා,  අෙ
උශ්ධ ඉඳන් විපක්ෂය ශම් සභාශව හුසිු ණු විධිය. සමහු  අපට
කිවවා,  අලුවී මන්ත්රීවු න්ට උවන්වන්න ඕනම,  උපශෙස් ශෙන්න
ඕනම කියලා. හුබුයි,  ශජයෂ්ඨයන්ට උපශෙස් ශෙන්න අපට සි්ධධ
ශවනවා කියන කාරණාව පුහුදලියි.
සමහර අවස්ථාවල එක විධියට නීතිය ක්රියාවීමක වුශණ් නුහු.
ඒ ිවසා අපි තුදන්නාන්ශසේලාට කියනවා,  අලුතින් පවීමට ආ
මන්ත්රීතුමන්ලාට උවන්වන්න ඉස්සර ශවලා ශම් වුනවී හිතන්න
කියලා. පරණ අයට අවීෙුීම් තිශබනවා නම්,  ඒ අය රශට්
ආර්ිකකය කඩා ා වුශටන ශක ට සිටියා නම්,  සහරාන්ලාශේ ්රහාරය
සිු  වන ශක ට සිටියා නම්,  අෙවී රටට යම්කිසි අර්ුදෙයක් ුති වන
ශක ට ඒ සිය් ශ්  වවීම තුදන්නාන්ශසේලාවී භාරවන්න ඕනම.
අපි ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට පුමිිවයාට පසුව ුති වුණු සියලු
තවීවීවයන්හි වවීම අප භාරවන්නවා වාශේම,  ශම් සියලු
වයසනයන්ශවන් ුදොශවන රට ඉදිකයට ශවන යමශම් වවීම
රජයක් විධියට අතිවු  ජනාධිපතිතුමා ුතුු  අශ ද ආණ්ු ව ඉප්
කරනවාය කියන කාරණාව ශමහිදී මතක් කරනවා. ශබ ශහ ම
ස්තුතියි.

ගරු මූලානනාරූඪ මාත් ත්රීුරමිය

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මී්ඟට,  වු  ශ්රේම්නාවී ශෙ ලවවීත මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට
විනාි  ෙක කාලයක් තිශබනවා.
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ගරු ත්රේේනාත් . . තදොලවත් මාතහ ා

(மாண்புமிகு பிரரம்நாத் சி. ததாலவத்த)

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)

ූහලාසනාූපඪ වු  මන්ත්රීතුමියිව,  විශ ේෂශයන්ම අෙ විපක්ෂය
දගින්-දවටම ශම් ආණ්ු වට උපශෙස් ශෙන ආකාරයට කථා කරන
ස්වූපපයක් අපි ෙුක්කා. විපක්ෂය අෙ ශබ ශහ ම සුචාිකතශීලි ක්රියා
පිළිශවතක්,  සාධනීය ක්රියා පිළිශවතක් අුවවමනය කරන බව අපට
ශපශනන්න තිශබනවා. හුබුයි ුවීතම කථාව ශම කක්ෙ, 
ූහලාසනාූපඪ වු  මන්ත්රීතුමියිව? පසුගිය කාලශය විපක්ෂශය
නායකවු න් ශම කක්ෙ කශ්ේ? ශක ශරෝනා රැ් ල එනශක ට
මාධය සාකච්ඡා පවවීවා කිවවා,  ආණ්ු ශව තිශබන ්ර ්න අමතක
කරන්න ශක ශරෝනා වසංවතයක් ුවා ෙක්වනවා කියලා කිවවා. ඒ
තරමට ශම් ආණ්ු ව සම්බන්ධශයන් ශබ ශහ ම අු  ලුුඬුවට කථා
ක්ා. රශට් ජනතාවට වි ාල ව ශයන් වව කියන ආණ්ු වක්
හුටියට අප ශම් රශට් ජනතාව සම්බන්ධශයන් කිසි ෙවසක
හිතන්ශන්වවී නුති ශ්ධව්  තමයි එතුමන්ලා කිවශව.
ශක ටි ආවා,  ශක ටි ආවා කියනවා වාශේ ශක ශරෝනා
වසංවතය ෙඩා  මීමා කරශවන අපි ්ර ්න අමතක කරනවා කියලා
පසුගිය කාලශය එතුමන්ලා කිවවා. ඊටවී එහා ගිහින්,  පසු ගිය
කාලශය එතුමන්ලා ශම කක්ෙ කිවශව? අපි ශක ශරෝනා ශරෝගින්
සංඛ්යාව හංවනවා කිවවා. නුදවී අශ ද ආණ්ු ව එශහම වවීමක්
නුති ආණ්ු වක් ශන ශවයි කියන එක පුහුදලිව කියන්න ඕනම.
පසුගිය කාලශය ුද් ම ශක ශරෝනා ශරෝගියා අශ ද රටට ුතුු 
වුණාම එතුමන්ලා කිවවා,  අශ ද රශට් ගුවන් ශත ප්ශප ්ව් 
වහන්න අපි ්රමාෙ වුි  වුණා කියලා. එතුමන්ලා එක පුවීතකින්
එශහම කිවවා. ඊට පසුව අපි ගුවන් ශත ප්ශප ්ව්  වුුවාම ෙුන්
කියනවා,  අපි රට විු වන් අමතක කරලා කියලා. ඒ විධිශය ශෙම්ි 
පිළිශවවී තමයි ශම් අය අුවවමනය කරන්ශන්. ුවීතටම ශම්
අයශේ අව යතාව ශවලා තිශබන්ශන්,  ශම් රශට් අහිංසක මිිවසුන්
ශවුවශවන් කටයුතු කිමම ෙ,  එශහම නුවීනම් ආණ්ු වක් හුටියට
අප ුදුණ ශෙන වුටලු හුදශව නුවත බලය ලබාවුනීශම් සිහිනය
සුබම කරවුනීම ෙ කියන පුහුදලි වුටලුව අෙ අපට ුති ශවලා
තිශබනවා.
අශ ද ආණ්ු ශව වව කියන රාජය අමාතයවරයකු හුටියට වු 
ඉන්දක අුවු ්ධධ රාජය අමාතයතුමා PCR පමක්ෂණයක් කරලා
අෙ ශවෙරට ශවලායි ඉන්ශන්. අෙ ශම් වු  සභාශවදී එතුමාට භාර
රාජය අමාතයාං ශය විෂයට අෝව වු  අග්රාමාතයතුමාශවන්
්ර ්න වණනාවක් ුුවා. නුදවී,  වව කිවයුතු රාජය
අමාතයවරයකු හුටියට එතුමා අෙ ශවෙර. හුබුයි,  අෙ විපක්ෂශය
සමහර මන්ත්රීවු න් ශම නවාෙ කරන්ශන්? ඒ අය විපක්ෂශයන්
පවී කරපු මන්ත්රීවු ; ජනතාවශේ ඡන්ෙශයන් ආපු අය ශන ශවයි.
ජාතික ලුයිස්තුශවන් ආ එතුමන්ලා අෙ අපට කියන්ශන්
ශම කක්ෙ? අෙ ඒ මන්ත්රීවරශයක් ට්විටර් ගිණුශම් සටහනක්
තබනවා,  "අපි PCR test එකක් ක්ා" කියලා. අපි කවුු වී
ෙන්නවා,  PCR test එක රශට් සිටින ශකෝටි ශෙකක ජනතාවටම
කරන්න පුු වන්කමක් නුහු කියලා. අපට තිශබන අවම පහසුකම්
යටශවී වඩා ාවී පුහුදලිව ආසාදතයන් ශස යාවන්න පුු වන් වන
ආකාරයට ශම් රශට් මිිවසුන් අතිකන් අහඹු ිවයුද ශතෝරාශවන
PCR test එක කරලා ශක ශරෝනා ශරෝවය තිශබන්ශන් ශක ශහේෙ
කියලා ශහ යන්න අපි උවීසාහ කරනවා. හුබුයි,  හිකන් ්රනාන්ු 
මුතිතුමා PCR test එකක් කරශවන ුවි් ලා ට්විටර් ගිණුශම්
සටහනක් තබනවා "අපි PCR test එකක් ක්ා" කියලා. හිකන්
්රනාන්ු  මන්ත්රීතුමාශවන් මා අහන්න කුමුතියි,  ශබෝම්බ වහනවා
කියලා තාවීතා කිවවාම ඔය පුතා තිවශයන් ශවෙරට ශවලා හිටපු
ශවලාශව,  තමන්ශේ සශහෝෙර කිතුණු ජනතාව සිය වණනක්
ප් ලිශය මිය යන්න කලින් "ශබෝම්බයක් වහනවා,  ප් ලියට
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යන්න එපා" කියලා ඔය ට්විටර් ගිණුශම් සටහනක් තබන්න බුික
වුණාෙ,  එය කරන්න අමතක වුණාෙ කියලා.
එතුමාට ශක ශරෝනා ශරෝවය හුශෙනවා ෙ කියන ්ර ්නය
ශන ශවයි අපි ශම් කථා කරන්ශන්. මම ශපෞ්ධවලිකව එශහම
ශ්ධව්  පතන්ශන් නුහු. මම කිවශව,  ශක ශහේ ශහෝ තුනක වුටලු
තවීවීවයක් මතු කරන්න ඔවුන්ට අව ය ශවලා තිශබන බවයි. ඒ
ිවසා තමයි PCR test
එකක් කරලා තිම්යදීවී අෙ එතුමා
පාර්ලිශම්න්තුවට එන්ශන්. PCR test
එකකට භාජන වූ
මුවස්සශයක් පාර්ලිශම්න්තුවට එන්ශන් නුහු. PCR test එකකට
භාජන වූ මුවස්සශයක් තුන් තුන්වල ුවිදන්ශන් නුහු. PCR
test එකක් කරපු මුවස්සශයකු යම් ස්ථානයක ිවශරෝධායනය
ශවලායි ඉන්ශන්,  ඊට අෝ වාර්තාව එනක් . අපි කිසිම ශවලාවක
ශවනවී කථාවක් කිවශව නුහු. එතුමාට තිශබන සංචාරණ අයිතිය
සම්බන්ධශයන් අපට වුටලුවක් නුහු. එතුමාට සංචාරණ හුකියාව
තිශබනවා. හුබුයි,  PCR test එකකට භාජන වූ සාමානය
මිිවශහකු වාර්තාව එනක්  ශවෙරට ශවලා ඉන්නවා නම් හිකන්
්රනාන්ු  මහවීමයාට එශහම ඉන්න බුික ුයි? හිකන් ්රනාන්ු 
මහවීමයා ිවශයෝජනය කරන විපක්ෂයට ඕනම ශම්
පාර්ලිශම්න්තුවවී වහලා ෙමන්නෙ? අපි ෙන්ශන් ශක ශහ මෙ,  ඒ
වාර්තාශව ශම කක් සඳහන් ශවවිෙ කියලා. ශහට ඒ වාර්තාව
එනශක ට හිකන් ්රනාන්ු  මන්ත්රීතුමාට ශක ශරෝනා ශරෝවය
වු්ඳිලා තිුදශණ වී ශම න වාශේ වුටලුවක් ුති ශවවිෙ? මට
ෙුන් හිශතන්ශන්,  හිකන් ්රනාන්ු  මන්ත්රීතුමාට කරන්න ඕනම PCR
test එකක් ශන ශවයි කියලායි. හිකන් ්රනාන්ු  මන්ත්රීතුමාට
රන්ජන් රාමනායක මන්ත්රීතුමා කියපු පමක්ෂණය තමයි කරලා
බලන්න ඕනම.
ූහලාසනාූපඪ වු  මන්ත්රීතුමියිව,  අපි ශම් ශවලාශව පුහුදලිව
කියනවා,  ශමම තවීවීවය පාලනය සඳහා රජයක් හුටියට අපි
අව ය සියලු පියවර අරශවන ඉවරයි කියන එක.
ූහලාසනාූපඪ වු  මන්ත්රීතුමියිව,  මා ශම් අවස්ථාශව ලිපියක්
නභාග * කරනවා,  හිකන් ්රනාන්ු  මන්ත්රීතුමා පී.සී.ආර්.
පමක්ෂණයට භාජන මටම සම්බන්ධශයන්.
හිකන් ්රනාන්ු  මන්ත්රීතුමාශේ PCR පමක්ෂණයට අෝ
වාර්තාව කු ණාකර වු  කථානායකතුමාට ඉදිකපවී ක් යුතුයි.
එශහම නුවීනම්,  පාර්ලිශම්න්තුවවී වහන්න ශවනවා. ස්තුතියි.

ගරු මූලානනාරූඪ මාත් ත්රීුරමිය

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ස්තුතියි. මී්ඟට,  වු  ශවලුකුමාර් මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට
විනාි  ෙක කාලයක් තිශබනවා.
[பி.ப. 3.27]

ගරු තේලු කුමාතාර් මාතහ ා

(மாண்புமிகு ரவலு குமார்)

(The Hon. Velu Kumar)

தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள,
இன்கறெ இந்த விவாதத்திரல எனது கருத்துக்ககளக்
கூறுவதற்கான சந்தர்ப்பத்கதத் தந்ததற்கு நன்றி ததாிவித்துக்
தகாள்கின்ரறன். குறிப்பாக, புதிெ ஜனாதிபதி ஒருவாின்
ததாிகவத் ததாடர்ந்து, தற்ரபாகதெ அரசாங்கம் நிறுவப்
பட்டதிலிருந்து அரசாங்கத்தினுகடெ தபாருளாதாரத் திட்ட
மிடல்
ததாடர்பில்
ஒரு
ரகள்விக்குறி
ததாடர்ச்சிொக
எழுந்துதகாண்டிருக்கின்றது. ஏன் அவ்வாறு குறிப்பிடுகின்ரறா

—————————
* පුන් කාලතේ බා ඇ .

* நூனிகலெத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.
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தமன்றால், அரசாங்கத்தினுகடெ பிரதான வருமானம் வாி
அறவீடுகளிலிருந்து
ரமற்தகாள்ளப்படுகின்றததன்பகதச்
சுட்டிக்காட்டத்தான். அது எங்களுக்குத் ததாியும்! தபாதுவாக,
வருடாவருடம் முன்கவக்கப்படுகின்ற பாதீட்டிரல, திட்ட
மிட்ட அடிப்பகடெில் வாி ததாடர்பான மாற்றங்கள்
ரமற்தகாள்ளப்பட்டு நாட்டுக்கு
முன்கவக்கப்படுகின்றது.
அவ்வாறு
தசய்கின்றரபாது,
நாட்டினுகடெ
தமாத்த
வருமானத்கதக்தகாண்டு தசலவுககள எவ்வாறு ஈடுதசய்து
தகாள்ள
முடியுதமன்பகதத்
திட்டமிட்டுக்தகாள்ளலாம்.
ஆனால், ஜனாதிபதித் ரதர்தலுக்குப் பின்னரான இந்தப் புதிெ
அரசாங்கமானது, திடீதரன வாி விடெங்களிரல பல்ரவறு
சீர்திருத்தங்ககள, மாற்றங்ககள ரமற்தகாண்டது.
இந்த அரசாங்கத்தினுகடெ தசெற்பாட்டிற்கு பின்னின்ற
ஒரு சிலரது ரதகவகெ நிகறரவற்றுவதற்காக, அரசாங்கம்
வாி ததாடர்பான மாற்றத்கதச் தசய்திருக்கின்றதா? என்ற
சந்ரதகம் எழுந்திருக்கின்றது. ஏதனன்றால்,
வருமானம்
ததாடர்பில் அரசு இன்று பாாிெ சிக்கலுக்குள் தள்ளப்
பட்டிருக்கின்றததன்பது
எங்களுக்கு
தவளிப்பகடொகத்
ததாிகின்றது. அரதரபால, அரசு எந்தவிதமான முன்ரனற்பாடு
களுமில்லாமல்,
அடிப்பகடயுமில்லாமல்
பல்ரவறுபட்ட
தபாருட்களினது இறக்குமதிகளுக்குக்
கட்டுப்பாடுககள
விதித்திெிருக்கின்றது. உண்கமெில், இந்த 'தகாவிட் - 19'
பிரச்சிகனரொடு
அந்நிெச்
தசலாவைி
ததாடர்பாக
எழுந்திருக்கக்கூடிெ பிரச்சிகனககளச் சமநிகலப்படுத்துவதற்
காக இறக்குமதிககளக் கட்டுப்படுத்தரவண்டிெ ரதகவ
ெிருக்கின்றது.
எதிர்த்தரப்பில்
இருந்தாலும்கூட,
இந்த
நாட்டினது நலன்கருதி அதகன நாங்கள் ததளிவாகப்
புாிந்துதகாண்டிருக்கின்ரறாம். இலங்ககெில் வாழுகின்ற சகல
மக்களினதும் நாளாந்தப் பைக்க வைக்கத்ரதாடு ததாடர்பு
பட்டதும், தங்ககளச் சுத்தமாகப் ரபைிக்தகாள்வதற்கும்,
கிருமிநாசினித் தாக்கத்திலிருந்தும் ததாற்றுக்களிலிருந்தும்
தங்ககளக்
காத்துக்
தகாள்வதற்கும்
பென்படுத்திக்
தகாள்கின்றதமான மிக முக்கிெமானததாரு தபாருள்தான்
மஞ்சள். இந்த மஞ்சள் இறக்குமதிகெக் கட்டுப்படுத்திெதன்
மூலமாக, நாட்டிரல மஞ்சளுக்குப் பாாிெ தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டு
கலப்படம் தசய்ெப்படும் நிகலகமயும் காைப்படுகின்றது.
எங்களுக்கு ஏற்படுகின்ற மிகப் தபாிெ ததாற்றுரநாொக
அம்கம ரநாய் காைப்படுகின்றது. இது ஒரு ததாற்றுரநாய்
என்பது எங்களுக்குத் ததாியும். இந்த அம்கம ரநாய் வந்தால்
மஞ்சள் நீரால் கழுவுதல், ரவப்பிகல ரபான்ற இெற்கக
மூலிககககளப் பென்படுத்தல் ரபான்ற இெற்ககொன
வைிமுகறககளப்
பின்பற்றிரெ
நாங்கள்
அதகனக்
குைப்படுத்திக் தகாள்கின்ரறாம். காகலெிலும் மாகலெிலும்
மஞ்சள் தண்ைீகர வீடுகளிலும் வர்த்தக நிகலெங்களிலும்
ததளிப்பதனூடாக கிருமித் ததாற்றுக்களிலிருந்து பாதுகாப்புப்
தபற முடியும் என்பது சகலருக்கும் ததாிந்த ஒரு விடெமாக
இருக்கின்றது. கடந்த வருடத்தில் மஞ்சள் இறக்குமதிக்கு
ஏறக்குகறெ 6.4 மில்லிென் அதமாிக்க தடாலர் தசலவு
தசய்ெப்பட்டிருக்கிறது என்று தபறுமதிகெக் குறிப்பிடு
கிறார்கரள ஒைிெ, அதன்மூலமாக எங்களுகடெ நாட்டு மக்கள்
கிருமித் ததாற்றுக்களிலிருந்து, ரநாய்வாய்ப்படுவதிலிருந்து
காப்பாற்றப்பட்டிருக்கிறார்கள்
என்பது
பற்றிக்
குறிப்பிடுவதில்கல.
இந்த நாட்டிரல மஞ்சளுக்கான கிராக்கி ஏறக்குகறெ 7,000
தமற்றிக் ததான்னாக இருக்கின்றது. ஆனால், நாட்டிரல 2,000
தமற்றிக் ததான் அளவுதான் உற்பத்தி தசய்ெப்படுகின்றது.
மஞ்சள் நடுகக இடம்தபறுவது மார்ச், ஏப்ரல் மாதங்களி
ரலொகும்; விகளச்சல் கிகடப்பது நவம்பர், டிசம்பர், சனவாி
மாதங்களிரலொகும்.
மஞ்சள்
இறக்குமதிக்கான
தகட
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පාර්ලිශම්න්තුව

[වු  ශවලු කුමාර් මහතා

தகாண்டுவரப்பட்டது ஏப்ரல் மாதமளவிலாகும். இச்தசெற்
பாடானது எந்தவிதத் திட்டமிடலும் இல்லாமரல ரமற்
தகாள்ளப்பட்டிருக்கிறது. இது ஓர் ஆயுர்ரவத மருந்துப்
தபாருளாகும். மருந்துப் தபாருட்ககள இறக்குமதி தசய்வது
ரபாலரவ இதகனயும் இறக்குமதி தசய்ெ ரவண்டும். இதகன
வீடுகளிரல சுெமாகப் பென்படுத்திக் தகாள்ளலாம். அந்த
வககெில், இது ஒரு கவத்திெருக்குச் சமனானதாக இருக்
கின்றது. ஆகரவ, அரச தரப்பினர் இதகனப் புாிந்துதகாண்டு,
இதனுகடெ
தகடகெத்
தளர்த்த
ரவண்டுதமனக்
ரகட்டுக்தகாள்கின்ரறன்.
அதுமாத்திரமன்றி,
தகாவிட்-19
ததாற்றுரநாய்
தாக்கத்திலிருந்து
தங்ககளக்
காத்துக்
தகாள்வதற்கு
எங்களுகடெ
மகலெகப்
பிரரதசங்கள்
ரபாலரவ சன தநருக்கடிொன பிரரதசங்களிதலல்லாம் மிக
இலகுவாகப் பென்படுத்தப்படுகின்ற sanitizerஆக காைப்
படுவது மஞ்சள் என்பகதயும் கருத்திற்தகாள்ள ரவண்டு
தமன்று இந்தச் சகபெிரல ரகட்டுக்தகாள்ள விரும்புகின்ரறன்.
அரதரபால, எங்களுகடெ இன்னுதமாரு முக்கிெ பாவகனப்
தபாருளாக உளுந்து காைப்படுகின்றது.

ගරු මූලානනාරූඪ මාත් ත්රීුරමිය

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

වු  මන්ත්රීතුමිව,  ඔබතුමාට ශවන් වූ කාලය අවසන්.

ගරු තේලු කුමාතාර් මාතහ ා

(மாண்புமிகு ரவலு குமார்)

(The Hon. Velu Kumar)

මට විනාි යක් ලබා ශෙන්න.
அத்திொவசிெமற்ற தபாருட்களின் இறக்குமதிகெத்தான்
குகறத்திருக்கின்ரறாம் என்று கூறுகின்றார்கள். ஆனால்,
இந்தப் தபாருட்கள் அத்திொவசிெமான தபாருட்களாகக்
காைப்படுகின்றன. எங்களுகடெ நாளாந்தப் பாவகனப்
தபாருட்களாக இகவ இருக்கின்றன. இங்ரக தகௌரவ
இராஜாங்க அகமச்சர் தசஹான் ரசமசிங்க அவர்கள்
இருக்கின்றார். [இகடயீடு] நான் இங்கு கூறிக்தகாண்டிருந்த
விடெம்
மஞ்சள்,
உளுந்து
என்பவற்றின்
இறக்குமதி
ததாடர்பிலாகும். மஞ்சள் என்பது ஒரு கிருமிநாசினிொகும்.
எங்களுகடெ
பிரரதசங்களிலுள்ள
மக்கள்
அதகனப்
பென்படுத்தித்தான்
ததாற்றுரநாய்களிலிருந்து
தங்ககளப்
பாதுகாத்துக் தகாள்கின்றார்கள். ஆகரவ, குறிப்பிட்ட சில
காலத்துக்காவது
அதனுகடெ
இறக்குமதித்
தகடகெ
அரசாங்கம் நீக்க ரவண்டுதமன்ற ரவண்டுரகாகள விடுத்து,
எனது உகரகெ நிகறவு தசய்கின்ரறன். நன்றி.

ගරු මූලානනාරූඪ මාත් ත්රීුරමිය

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මී්ඟට,  වු  මටරසුමන මටරසිංහ මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාි 
පහක කාලයක් තිශබනවා.
[අ.භා. 3.33

ගරු වීයසුමාතන වීයසිංහ මාතහ ා

(மாண்புமிகு வீரசுமன வீரசிங்ஹ)
(The Hon. Weerasumana Weerasinghe)

ූහලාසනාූපඪ වු  මන්ත්රීතුමියිව,  ශබ ශහ ම ස්තුතියි.
COVID-19 ශෙවුිව වසංවත රැ් ල පටන් වවීත දවුලපිටිය, 
මිුවවන්ශව ඩා ,  මීිකවම ්රශ්ධ ආසන්නශය ජීවවී වන ඔබතුමිය
ූහලාසනශය ඉන්න ශවලාශව මා කියන්න ඕනම,  අෙ ජාතිය
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ශව ඩා නු සශම් බු  (සංශ ෝධන) පනවී ශකප්ම්පත ුතුු  පනවී
ශකප්ම්පවී වුන කථා කරන ෙවස වුණවී,  ශම් වු  සභාශව
බුතරයක් වු  මන්ත්රීවු න්ශේ කථාවල ්රුදඛ් කාරණාව බවට
පවී වුශණ් COVID-19 වසංවතය බව. විශ ේෂශයන්ම රාජය ූහලය
පිළිබඳ අධීක්ෂණය සහ ය න්ු  වුනීම අශ ද වු  මන්ත්රීවු 
22ෙශෙනාශේ ්රධාන වව ීමක් බවට පවීවනවා. ශම් රශට් ඉතා
අවොනම් සහවත ආර්ිකක තවීවීවයක් තිශබන ශවලාවක රජශය
බු  ආොයම පිළිබඳව පසුගිය කාල සීමාව තු් අශ ද රජය වවී
ය න්ු  පිළිබඳව යම් ය රණයක් වුනීම උශෙසා තමයි අෙ ශම් විවාෙය
පවවීවන්ශන්.
රජශය ආොයම වුන කථා කරනශක ට කිව යුතුයි,  අශ ද රශට්
ආොයමට සියයට 90කට ආසන්න ්රමාණයක් ලුශබන්ශන් බු 
ආොයශමන් බව. අය කරන බු  ්රති තය වුි ශවන්න,  වුි 
ශවන්න කාරණා රාශියක් රටට බලපානවා. බු  වුන කථා කර්ධදී
ශලෝකශය රටව්  කියන්ශන්,  බු  ක්රමය සරල විය යුතු බවයි. ඒ
කියන්ශන්,  "මල ශන ත්ා ශර න් වන්නා ශසේ" බු  අය කරන්න
ඕනම කියලායි. නුදවී,  පසුගිය යහ පාලන ආණ්ු ව ඔවුන්ශේ
ආර්ිකක ක්මනාකරණශය අසමවීකම,  ු ර්වලකම සහ මහ බුංකු
බුඳුම්කර වංචාාශවන් පස්ශසේ සිු  වුණු ශම් රශට් ෙුවුන්ත ආර්ිකක
පිකහාිවය ව්ක්වා වන්න හිතුමශවී බු  අයකරන ක්රමශවෙ
වණනාවක් ක්රියාවීමක ක්ා. සරල බු  ක්රමයක් ශවුවවට ජනතාව
පිට බර පටවන බු  ක්රමයක් තමයි ඔවුන් ක්රියාවීමක කශ්ේ.
ආණ්ු ශව ආොයම වුි  කර වන්න ඍජු බු  වි ාල ව ශයන් අය
කරන්න ඔවුන් කටයුතු ක්ා. සියයට 80ක් වාශේ වක්ර බු  අය
කරනශක ට,  ඍජු බු  තිුදශණ් සියයට 20ක් වාශේ ්රමාණයක්.
නුදවී,  ඍජු බු  වි ාල ව ශයන් වුි  කිමශම් ්රතිලලයක් විධියට
2019 වනශක ට ඍජු බු  සියයට 24 ෙක්වා වුි  වුණා. ආර්ිකක
වි ්ශ් ෂකයන් සඳහන් කරපු ආකාරයට,  ඍජු බු  වුි  කිමම ිවසා
ආර්ිකකය එක තුන නතර වන තවීවීවයක් ුති වුණා. ඒක ිවසා
2019 ජනාධිපතිවරණශයන් පස්ශසේ පවී ශවච්චා අශ ද ආණ්ු වට
සි්ධධ වුණා,  බු  ්රතිපවීති ලිහි්  කිමම සඳහා අව ය ය න්ු  වන්න.
ඒ වවී ය න්ු  ිවසා තමයි,  අෙ ශම් පාර්ලිශම්න්තුශව ජාතිය
ශව ඩා නු සශම් බු  (සංශ ෝධන) පනවී ශකප්ම්පත,  ආර්ිකක ශසේවා
වාස්තු (සංශ ෝධන) පනවී ශකප්ම්පත හා වරාය සහ ගුවන්
ශත ප්ප් සංවර්ධන බු  (සංශ ෝධන) පනවී ශකප්ම්පත පිළිබඳව
කථා කරන්ශන්.
ූහලාසනාූපඪ වු  මන්ත්රීතුමියිව,  ආර්ිකක උපක්රමයක් විධියට
විශ ේෂශයන්ම 2009දී පනවපු ජාතිය ශව ඩා නු සශම් බ්ධෙ, 
තාවකාලිකව පනවන ලෙ බ්ධෙක්. නුදවී,  අවුු ු  10ක් ඒක
ඉදිකයටම ශවන ආවා. අවුු ු  10කට පස්ශසේ තමයි නතර කරන්න
සි්ධධ වුශණ්. ආර්ිකක ශසේවා වාස්තු බ්ධෙ 2004දී පනවලා,  2006දී
තමයි ඒක යාවවීකාලීන බවට පවී වුශණ්. හුබුයි,  ඒකවී අවුු ු 
වණනාවක් ඉදිකයට ශවනුවිවී තමයි නතර කශ්ේ. බු  සංශ ෝධන
අව ය ශවලාවක තමයි,  වවීමන් රජය බු  සහන ලබා ු න්ශන්. එහි
්රතිලලයක් විධියට වුටිච්චා ශම් රශට් ආර්ිකකය ශව ඩා  වන්න
පුු වන්කම ලුුදණා. අශ ද රශට් බු  ආොයම වුි  කර වුනීම
සඳහා අප අවධානය ශය ුද ක් යුතු ්රධාන ක්ශෂේත්ර ශම නවාෙ,  බු 
ආොයම අපට ිවයමිත පිකද ලුශබනවාෙ කියන කාරණාව අපි
ඉදිකශයදී ශස යා බුලිය යුතුයි.
විශ ේෂශයන්ම අපි කථා ක්ා,  වරාය සහ ගුවන් ශත ප්ශප ්
සංවර්ධන බ්ධෙ සම්බන්ධව. එම බ්ධෙ සියයට 7.ෙ ඉඳලා සියයට
10 ෙක්වා වුි  කර තිශබනවා. ඒ තුළින් ම්ලියන 160කට වුි 
වාර්ෂික ආොයමක් ලුශබයි කියා බලාශප ශර වීතු වනවා. හුබුයි, 
වරාය සහ ගුවන් ශත ප්පශ්න් හිකයාකාරව බු  අය වනවාෙ,  ිවසි
විවණනයක් වනවාෙ කියා ශස යා බුලිය යුතුයි. ඒ ිවසා රජශය
්රධාන ආොයම් මාර්ව සාධාරණ විධියට අය කර වුනීශම්
ක්රමශවෙයක් ක්රියාවීමක කරන්න ඕනම.
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ූහලාසනාූපඪ වු  මන්ත්රීතුමියිව,  අවසාන ව ශයන් මා
COVID-19 වසංවතය වුනවී කිව යුතුයි. ශම් වසංවතය ශහ ඳින්ම
ක්මනාකරණය කරපු රටක් තමයි අශ ද රට. අෙ ශලෝකශය
ුතුම් බලවවී සහ ධනවවී රටවලට ශම්ක ෙරාශවන ඉන්න බුහු.
ඒක ිවසා ඔවුන්ශේ ශහංචායියන්,  ඉවීතන් හා වුවීතන්ශවන් අපි
්රශවසම් විය යුතුයි. ඒ ුතුම් අය ශම් වු  සභාවවී ිවශයෝජනය
කරනවා. ඒ සංවිධානවල ශ්රී ලාංකික ිවශයෝජිතයන් ශම් වු  සභාව
ිවශයෝජනය කරනවා. අෙ ශම් COVID-19 වසංවතය නුවත පුන
නිනනශක ට,  රැ් ලක් එනශක ට සතුප් වන කණ්ඩා ායම් සිටිනවා.
අර Moody's වාර්තාව එනශක ට සතුප් වන කණ්ඩා ායම් සිටිනවා.
Forbes වාර්තාව තු් COVID-19 වසංවතය ක්මනාකරණය
ක් රටව්  අතර ශ්රී ලංකාව තිුදශණ් 92වන ස්ථානශයයි.

ගරු මූලානනාරූඪ මාත් ත්රීුරමිය

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ඔබතුමාට ිවයමිත කාලය අවසානයි,  වු  මන්ත්රීතුමිව.

ගරු වීයසුමාතන වීයසිංහ මාතහ ා

(மாண்புமிகு வீரசுமன வீரசிங்ஹ)
(The Hon. Weerasumana Weerasinghe)

ූහලාසනාූපඪ වු  මන්ත්රීතුමියිව,  මශේ කථාව අවසන්
කරන්නට මට තව විනාි යක් ශෙන්න.
ඒ බලවවී රටව් වල,  ඔවුන්ශේ ඕනම එපාකම්වල තිුදණු
වාර්තා වුන උඩා  ෙො කථා කරමින් කාලකණ්ිව සන්ශතෝෂයක්
ලබන විපක්ෂයක් අෙ අපට ෙකින්නට ලුශබනවා. ෙුන් ඒ අයට
තිශබන ්ර ්නය රට වහනවාෙ,  නු්ධෙ කියන කාරණයයි. රටක්
වහන එක - lock down කිමම - ආර්ිකකයට බරපත් ්ර ්නයක්.
ූහලාසනාූපඪ වු  මන්ත්රීතුමියිව,  අවසාන ව ශයන් මා කියන්න
කුමුතියි,  ශම් ්ර ්නය ක්මනාකරණය කරන්නට අශ ද ආණ්ු ව
සමවී බව. ඒ සමවී බව අපි පසුගිය කාලශය ඔ දපු කර ශපන්ුවවා.
ශම් රශට් ජනතාව හිකයට සහශයෝවය ලබාු නශහ වී ශසෞඛ්ය
අං ශය සහ ආරක්ෂක අං ශය ිවයාමනවලට අුවව ශම් කාරණය
කි නමින්,  ඉතාම ශවවශයන් ක්මනාකරණය කරන්නට පුු වන්.
අපට ශම් අභිශයෝවය ජයවන්න පුු වන් ශවයි කියා වි ්වාස
කරමින්,  ඔබතුමිය මට ලබා ු න් ශකටි කාලයට ස්තුතිය පුෙ
කරමින් ිවහඬ ශවනවා.

ගරු මූලානනාරූඪ මාත් ත්රීුරමිය

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

වු  පී. දවම්බරම් මුතිතුමා. ඔබතුමාට විනාි  පහක කාලයක්
ලුශබනවා.
[பி.ப. 3.39]

ගරු පලනි දිගේබයේ මාතහ ා

(மாண்புமிகு பைனி திகாம்பரம்)
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ගරු මූලානනාරූඪ මාත් ත්රීුරමිය

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Order, please! ශම් අවස්ථාශවදී කවුු න් ශහෝ වු 
මන්ත්රීවරයකු ූහලාසනය සඳහා වු  සාණක්කියන් රාජපුවීතිරන්
රාසමාිවක්කම් මන්ත්රීතුමාශේ නම ශයෝජනා කරන්න.

ගරු තශහා්  තනේමාතසිංහ මාතහ ා

(மாண்புமிகு தசஹான் ரசமசிங்க)

(The Hon. Shehan Semasinghe)

ූහලාසනාූපඪ වු  මන්ත්රීතුමියිව,  "වු  සාණක්කියන්
රාජපුවීතිරන් රාසමාිවක්කම් මන්ත්රීතුමා ෙුන් ූහලාසනය වත
යුතුය"යි මා ශයෝජනා කරනවා.

ගරු ත්රේේනාත් . . තදොලවත් මාතහ ා

(மாண்புமிகு பிரரம்நாத் சி. ததாலவத்த)

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)

විසි්  න්ථිය කයන ලදී.
ஆரமாதித்தார்.
Seconded.

්රශ්නය විමාතනන ලදි් ,  නභා නේමාත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

අනුරරුව ගරු තකෝකිලා ගුණවර්ධන මාතහත්මිය මූලානනතය් 
ඉවත් වුතය් ,  ගරු නාණක්කිය්  යාජපුත්තිය්  යානමාතාණික්කේ
මාතහ ා ු ලානනාරූඪ විය.
அதன்பிறகு, மாண்புமிகு (திருமதி) ரகாகிலா குைவர்தன அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்று
அகலரவ,
மாண்புமிகு
சாைக்கிென்
ராஜபுத்திரன் இராசமாைிக்கம் அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள்.

Whereupon THE HON. (MRS.) KOKILA GUNAWARDENE left the
Chair, and
THE HON. SHANAKIYAN RAJAPUTHIRAN
RASAMANICKAM took the Chair.

ගරු පලනි දිගේබයේ මාතහ ා

(மாண்புமிகு பைனி திகாம்பரம்)

(The Hon. Palani Thigambaram)

தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, நான்
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் மகலெக மக்கள் அத்திொவசிெப்
தபாருட்களின்
விகல
உெர்வு
காரைமாக
தபாிதும்
பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்த அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வருவதற்கு
முன்னர் அந்த மக்களுக்கு 1,000 ரூபாய் நாளாந்தச் சம்பளம்
வைங்குவதாக வாக்குறுதி அளித்தது. கடந்த சனாதிபதித்
ரதர்தலிலும் 1,000 ரூபாய் தருவதாக வாக்குறுதி அளிக்கப்
பட்டது.
தபாங்கலுக்குக்
கிகடக்கும்;
தீபாவளிக்குக்
கிகடக்கும் என்றார்கள். தற்ரபாது, இந்த மக்களுக்கு
தபாங்கலும்
தீபாவளியும்
இல்லாதுரபாகும்
நிகல
ஏற்பட்டுள்ளது. கம்பனிகள், ரதாட்டங்ககள முகறொகப்
பராமாிப்பதில்கல. அதனால், பல ரதாட்டங்களில் ரதெிகலச்
தசய்கக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.

(The Hon. Palani Thigambaram)

தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, இன்று
நாம் நாட்டினுகடெ நிதிசார் விடெங்களில் திருத்தங்ககளக்
தகாண்டுவருகின்ரறாம். இந்த உொிெ சகபெில் அதற்குாிெ
நடவடிக்கக எடுக்கப்படுகின்றது. ஆனால், நாட்டு மக்களின்
எதிர்பார்ப்பு
ரவறாக
இருக்கின்றது.
இன்று
நாட்டு
மக்களுக்குத் தாங்கமுடிொத வாழ்க்ககச் சுகமயுடன் கஷ்டப்
படும் நிகல ஏற்பட்டுள்ளது. அத்திொவசிெப் தபாருட்களின்
விகல அதிகாித்துள்ளது. நாட்டு மக்களின் வருமான வைி
குகறந்துள்ளது. இதனால், மக்கள் தபாிதும் பாதிக்கப்
பட்டுள்ளனர்.

சிறுத்கத உள்ளிட்ட மிருகங்கள் மக்களின் வீடுககள
ரநாக்கி வருவகத அவதானிக்க முடிகிறது. ரவகல நாட்கள்
குகறவகடந்துள்ளன. ததாைிலாளர்களுக்கு ஒரு கிரலாகிராம்
தகாழுந்து குகறந்தாலும் முழு நாள் சம்பளம் வைங்கப்
படுவதில்கல. கம்பனிகளின் தகடுபிடிகள் அதிகாித்துள்ளன.
இதற்கு
மத்திெில்
குளவிகள்
நாள்ரதாரும்
மக்ககள
விரட்டிக்தகாண்டு
இருக்கின்றன.
எனினும்,
அந்தப்
பிரச்சிகனக்கு நிரந்தரத் தீர்வு வைங்கப்படவில்கல. மகலெகப்
தபருந்ரதாட்டத்
ததாைிலாளர்கள்
கஷ்டத்திற்கு
ரமல்
கஷ்டங்ககள
அனுபவித்து
வருகின்றனர்.
இன்று
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පාර්ලිශම්න්තුව

[වු  පලිව දවම්බරම් මහතා

மகலெகத்தில் அதிகமான கனவுகள் காைப்படுகின்றன. 1,000
ரூபாய்
சம்பளக்
ரகாாிக்ககயும்
அதுரபான்றததாரு
கனவாகரவ இன்றுவகர இருந்து வருகின்றது. உடனடிொக
இந்த மக்களுக்கு உறுதிெளிக்கப்பட்ட 1,000 ரூபாய் நாளாந்தச்
சம்பளம் வைங்கப்பட ரவண்டும். இன்னும் சில மாதங்களில்
அடுத்த கூட்டு ஒப்பந்தம் வந்துவிடும். அதிலும் இந்த 1,000
ரூபாய் சம்பள விடெம் பற்றிரெ ரபசுவார்கள்! அது
கிகடக்குமா என்பது ததாிொது. ரபாதிெளவு ரவகலநாட்கள்,
ரபாதிெளவு சம்பளம் இல்லாமல் கஷ்டப்படும் தபருந்ரதாட்ட
மகலெக மக்கள் அத்திொவசிெப் தபாருட்களின் விகல
அதிகாிப்பால் மிகவும் சிரமத்கத அனுபவிக்கின்றனர்.
எனரவ, இவ்விடெங்ககளக் கருத்திற்தகாண்டு அாிசி,
ரகாதுகம
மா,
சீனி,
பருப்பு,
ரதங்காய்
ரபான்ற
அத்திொவசிெப் தபாருட்களின் விகலகள் குகறக்கப்பட
ரவண்டும். விகலக் குகறப்பின் மூலமாவது மக்களுக்கு
நிவாரைம் வைங்கப்பட ரவண்டும். புதிெ சட்டங்ககளக்
தகாண்டுவந்து மக்ககள ஆட்சிதசய்ெ நிகனப்பகதவிட,
மக்களின் கஷ்டங்ககளப் ரபாக்கி ஆட்சிதசய்யும் முகறகெ
அரசாங்கம் ககடப்பிடிக்க ரவண்டுதமன்று கூறிக்தகாண்டு,
விகடதபறுகிரறன். நன்றி. வைக்கம்.

ගරු මූලානනාරූඪ මාත් ත්රීුරමාතා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

වු  සහන් ්රදී ද විතාන මුතිතුමා. ඔබතුමාට විනාි  පහක
කාලයක් තිශබනවා.

[අ.භා. 3.42

ගරු එේ.ඩේලිේ.ඩී. නහ්  ්රදී්  වි ාන මාතහ ා

(மாண்புமிகு எம். டப்ளியு. டீ. சஹன் பிரதீப் விதான)

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

ූහලාසනාූපඪ වු  මන්ත්රීතුමිව,  වම්පහ දස්ත්රික්කශය ශක විඩ්
වසංවත තවීවීවය ෙු ණුවට පුතිම යන ශම් ශවලාශව ඒ සඳහා
මුදහවී වුණු අතිවු  ජනාධිපතිතුමාට,  වු  අග්රාමාතයතුමාට
වාශේම ශප ලීසිය,  යුෙ හුදොව,  සියලු ප්ාවී පාලන ආයතන, 
්රාශ්ධශීය ශ් කම් කාර්යාල ආදී සියලු රාජය ආයතනවලට වම්පහ
දස්ත්රික්කශය මන්ත්රීවරයකු හුටියට මාශේ ස්තුතිය,  ශවෞරවය පුෙ
කරන්නට ඕනම. ඒ සුමශේම සහශයෝවය උපිකමශයන් ලුශබන
ශවලාශව විශ ේෂශයන්ම ජාතිය ශව ඩා නුගීශම් බු  (සංශ ෝධන)
පනවී ශකප්ම්පත,  ආර්ිකක ශසේවා වාස්තු (සංශ ෝධන) පනවී
ශකප්ම්පත සහ වරාය සහ ගුවන් ශත ප්ප් සංවර්ධන බු 
(සංශ ෝධන) පනවී ශකප්ම්පත පිළිබඳවවී අෙහස් ්රකා
කරන්නට මා බලාශප ශර වීතු වනවා.
පසුගිය රජශය අසාර්ථක ආර්ිකක ක්මනාකරණය හා
ජනතාව පීඩා ාවට පවී ක් බු  ක්රමය මිනන් ශ්ධශීය වයවසායකයා
වාශේම වයාපාිකක ්රජාවවී අවධර්යයට පවීවුණා. ඒ වාශේම, 
එම තවීවීවශයන් නු ස සිටීම සඳහා අශ ද අතිවු  ජනාධිපති
ශවෝඨාභය රාජපක්ෂ මුතිතුමා විසින් රශට් ිවෂ්පාෙනය වුි 
කරන්න,  වයාපාිකක ්රජාව ආරක්ෂා කරන්න,  සවිබල වන්වන්න
"ශසෞභාවයශය ෙුක්ම" ්රතිපවීති ්රකා නය අුවව "ආර්ිකක
පුනර්ජීවන ආරම්භය" කියන වුඩා  සටහන ක්රියාවීමක කරන්න
පටන්වවීතා. ඒ වුඩා  සටහන යටශවී බු  සහන ශමන්ම බු  ක්රමය
සරල කරන්නටවී ක්රියාමාර්ව රාශියක් අරශවන තිශබනවා, 
ූහලාසනාූපඪ වු  මන්ත්රීතුමිව. ඒ වාශේම,  ජාතිය ශව ඩා නුගීශම්
බ්ධෙ,  2009 අංක 9 ෙරන ජාතිය ශව ඩා නුගීශම් බු  පනත යටශවී
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2009.02.01 වන දන සිට අශ ද රශට් ක්රියාවීමක වුණා. ශමම බ්ධෙ
ශ්ධශීය හා ආනයන කියන ශෙඅං ශයන්ම අය කරවන්න කටයුතු
කරලා තිශබනවා. සියයට 2ක් වූ ශමම බු  අුවපාතය තාවකාලිකව
පුනවූ බ්ධෙක් වුණවී එය දගින් දවටම ක්රියාවීමක ශවලා
තිශබනවා,  ූහලාසනාූපඪ වු  මන්ත්රීතුමිව. භාණ්ඩා  ිවෂ්පාෙකයන්, 
ආනයනකු වන්,  ශත ව සහ සි් ලර ශවශ්ඳාශම් ිවයුතු
වයාපාිකකයන්,  ශසේවා සපයන්නන් ශම් බු  ශවමටමට යටවී
ශවනවා.
ඒ වාශේම ුදේ  අමාතයාං ශය වාර්ෂික වාර්තාවට අුවව, 
ශ්ධශීය පිකශභෝජනය මත පුනවූ NBT ආොයම 2018දී ු පිය් 
මිලියන ෙ1, 192යි. 2019දී ු පිය්  මිලියන ෙ2, 446යි. ආනයනය
මත පෙනම් වූ NBT ආොයම 2018දී ු පිය්  මිලියන 20, 16ෙයි.
2019දී ු පිය්  මිලියන 18, 227යි. සමස්ත NBT ආොයම 2018දී
ු පිය්  මිලියන 71, 3ෙ7යි. ඒ වාශේම,  2019දී ු පිය්  මිලියන
70, 673යි. 2018ට සාශ දක්ෂව 2019දී ු පිය්  මිලියන 684ක්
අු ශවලා තිශබනවා,  ූහලාසනාූපඪ වු  මන්ත්රීතුමිව. 2018ට
සාශ දක්ෂව 2019දී ආනයනශයදී අය ක් NBT ආොයම ු පිය් 
මිලියන 1, 938කින් අු ශවලා තිශබනවා. ආනයනශයදී අය ක්
NBT ආොයම,  ුස්තශම්න්තු ක් ආොයමට වඩා ා ු පිය්  මිලියන
7, 773කින් සතය ආොයමට වඩා ා අු ශවලා තිශබනවාය කියන
කාරණය ශම් අවස්ථාශවදී මතක් කරන්නට ඕනම.
ඒ වාශේම,  2019 වර්ෂශය NBT ආොයමට අෝව අපවමනය
වාර්තා ශවලා තිශබනවා,  ූහලාසනාූපඪ වු  මන්ත්රීතුමිව. ු පිය් 
මිලියන 20, 327ක අපවමනයක් වාර්තා ශවලා තිශබනවා. 2019
ුස්තශම්න්තුවත NBT ආොයම ු පිය්  මිලියන 91, 000යි. නුදවී
සතය ආොයම ු පිය්  මිලියන 70, 673යි. ශවනස ු පිය්  මිලියන
20, 327ක්. 2016,  2017,  2018 වසර තුන තු් NBT ලියාපදංචි බු 
ශවවන්නන් ්රමාණය අඛ්ණ්ඩා ව අු  ශවලා තිශබනවා. එය 2016
අවුු ්ධශ්ධ 97, 438යි. 2017 අවුු ්ධශ්ධ 96, 468යි. 2018 අවුු ්ධශ්ධ
9ෙ, 127යි. ජාතිය ශව ඩා  නු සශම් බු  සංශ ෝධන පනවී ශකප්ම්පත
අුවව 2019 ශෙසුම්බර් 01 වුිව ො සිට ක්රියාවීමක වන පිකද ජාතිය
ශව ඩා  නු සශම් බ්ධෙ ඉවවී කිමමට අව ය නීති ්රතිපාෙන ුතු්වී
කර එය පිළිශයල කරලා තිශබනවා,  ූහලාසනාූපඪ වු 
මන්ත්රීතුමිව. සංශ ෝධන බු  පනතින් ශමම බ්ධෙ අය කිමම 2019
ශෙසුම්බර් 01 වුිව දනට ශපරාතුව කාල පිකච්ශ ෙයට සීමා කරලා
තිශබනවා. ශම් සංශ ෝධනය අුවව NBT ඉවවී කිමශමන් ුති වන
බලපමම නුති කර වුනීම සඳහා අශ ද රජය ක්රියාමාර්ව අරශවන
තිශබනවා. සියයට 7.ෙක පුවති වරාය හා ගුවන් ශත ප්ශප ්
සංවර්ධන බු  අුවපාතය සියයට 2.ෙ ෙක්වා ඉහ් නංවා එනම්, 
සියයට 10 ෙක්වා වුි  කරලා තිශබනවා.

ගරු මූලානනාරූඪ මාත් ත්රීුරමාතා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

වු  මන්ත්රීතුමා,  ඔබතුමාට ලුබී ුති කාලය අවසානයි.

ගරු එේ.ඩේලිේ.ඩී. නහ්  ්රදී්  වි ාන මාතහ ා

(மாண்புமிகு எம். டப்ளியு. டீ. சஹன் பிரதீப் விதான)

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

ූහලාසනාූපඪ වු  මන්ත්රීතුමිව,  මට තව විනාි යක් ලබා
ශෙන්න.
NBT ඉවවී කිමම ශහේතුශවන් ආනයන බු  අු  මටමක් සිු 
ශවලා නුහු,  ූහලාසනාූපඪ වු  මන්ත්රීතුමිව. ශම් ිවසා රාජය
ආොයමට සුලකිය යුතු තරම් අහිතකර බලපමමක් සිු  ශවලා
නුහු. ශ්ධශීය ිවෂ්පාෙකයන්,  ආනයනකු වන්,  ශත ව සහ සි් ලර
ශව්ඳාම්වල ිවරත වන තුනුවීතන්,  ශසේවා සපයන්නන් ශපර
පුවති බු  ක්රමය ිවසා අවධර්යයට පවී ශවලා හිටියා. නුදවී
වර්තමාන ආණ්ු ව ුද්ධධිමවීව ශම් බු  සංශ ෝධනය කිමම ිවසා
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ජයග්රහණ රාශියක් අපට ලබා වන්නට පුු වන්කම ලුම්ලා
තිශබනවා,  ූහලාසනාූපඪ වු  මන්ත්රීතුමිව. ඒ ිවසා ශ්ධශීය
වයවසායකයා වාශේම,  වයාපාිකක ්රජාව ආරක්ෂා කරන්නවී
රාජය ආොයම රැක වුනීමටවී අපි ආණ්ු වක් හුටියට කටයුතු
කරලා තිශබනවාය කියන කාරණය ශම් අවස්ථාශවදී මතක්
කරනවා. ශබ ශහ ම ස්තුතියි.

ගරු මූලානනාරූඪ මාත් ත්රීුරමාතා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Next, the Hon. Naseer Ahamed. You have six
minutes.
[பி.ப. 3.49]

ගරු න. ර් අහමාතඩ් මාතහ ා

(மாண்புமிகு நஸீர் அஹமட்)

(The Hon. Naseer Ahamed)

Sir, I suppose it is ten minutes.

ගරු මූලානනාරූඪ මාත් ත්රීුරමාතා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
It has been reduced to six minutes due to time
constraints.
ගරු න. ර් අහමාතඩ් මාතහ ා

(மாண்புமிகு நஸீர் அஹமட்)

(The Hon. Naseer Ahamed)

தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள,
தபாருளாதாரத்துடன் சம்பந்தப்பட்ட வாிகள் ததாடர்பான
இன்கறெ
விவாதத்தின்ரபாது
இந்த
நாட்டினுகடெ
தபாருளாதாரம் எவ்வாறு அகமந்திருக்கின்றது என்பகதப்
பற்றி பலரும் தங்களது வாதங்ககள முன்கவத்தார்கள். இந்த
நாட்டிரல முதலாவது தடகவொக 'தகாரரானா' கவரஸ்
ததாற்று ஏற்பட்டரபாது, அகத இந்த அரசாங்கம் மிகவும்
கதாிெமாகவும் திறகமொகவும் கட்டுப்படுத்திெகத நாங்கள்
எல்ரலாரும் பாராட்டிெிருந்ரதாம்;
நாங்கள் பிரமித்துப்
ரபாரனாம்.
அப்ரபாது
மக்கள்
பல
திொகங்ககளச்
தசய்திருந்தார்கள். நாட்டின் தபாருளாதாரம் முடக்கப்பட்டது;
பல
கம்பனிகள்
மூடப்பட்டன.
ததாைில்வாய்ப்புக்கள்
இைக்கப்பட்டதால் பலருகடெ வாழ்க்கக ரகள்விக்குறிொகி
ெிருக்கின்றது.
இவ்வாறு
எல்ரலாரும்
கஷ்டப்பட்டுக்
தகாண்டிருந்தரவகளெிரல துரதிருஷ்டவசமாக, தகாவிட்-19
இலங்ககெிரல மீண்டும் தகலவிாித்தாடுகின்றது. இகத
எவ்வாறு இந்த அரசாங்கம் handle பண்ைப் ரபாகின்றது
என்பகதப் தபாறுத்திருந்து பார்க்க ரவண்டிெிருக்கிறது.
இவ்விகடதவளிக்குள்
தபாருளாதாரத்கத
எவ்வாறு
அரசாங்கம் handle பண்ைப்ரபாகிறது? கடந்த முகற ரபான்று
ஒட்டுதமாத்தமாகப் தபாருளாதாரத்கத முடக்கி, தகாவிட் -19ஐ
handle
பண்ணுவததன்பது
என்னுகடெ
பார்கவெிரல
பிகைொன ஒரு விடெமாகும். தகாவிட்-19 இற்கு மத்திெில்
எவ்வாறு
தபாருளாதாரத்கதக்
கட்டிதெழுப்ப
முடியும்
என்பகதப்
பற்றி
அரசாங்கம்
மிகவும்
தீவிரமாகவும்
ததளிவாகவும் சிந்தித்துச் தசெற்பட ரவண்டும் என்று
ரகட்டுக்தகாள்கின்ரறன்.
முதலாவது தடகவொக 'தகாரரானா' ததாற்று ஏற்பட்டுப்
தபாருளாதாரம் முடக்கப்பட்டரபாது, அரசாங்கத்தால் பல
வாக்குறுதிகள் அளிக்கப்பட்டன. கம்பனிகளுக்கு நிவாரைம்
தருவதாக
அளிக்கப்பட்ட வாக்குறுதிகள் நிகறரவற்றப்
படவில்கல. இவ்வாறான நிகலெில், UK ரபான்ற நாடுகளில்
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50 சதவீதமான தனிொர் கம்பனிகளுகடெ உத்திரொகத்தர்
களுகடெ சம்பளத்கத அரசாங்கம் வைங்கிெிருக்கின்றது.
இவ்வாறு பல நாடுகள் பலவிதமாக இதகன handle
பண்ைிக்தகாண்டிருக்கின்ற ரவகளெிரல, இங்கு ஒட்டு
தமாத்தமாக private sector நசுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஒரு
நாட்டினுகடெ தபாருளாதாரம் private sector என்பகத
நாங்கள் புாிந்துதகாண்டாக ரவண்டும்.

The life of the poor population is becoming harder by
the day with the cost of living and inflation on the rise.
For the last three consecutive years, inflation has been
gradually rising with that being 4.27 per cent in 2018, 4.3
per cent in 2019 and being projected to be 4.67 in 2020.
The balance of payment has deteriorated in spite of a
narrowing trade deficit in the first seven months of this
year.
Consequently, the country’s external reserves
declined from US Dollars 7.6 billion at the end of 2019 to
only US Dollars 6.5 billion at the end of June this year.
This erosion of foreign reserves, in a context of large debt
-servicing obligations, has increased the country’s
external financial vulnerability to a critical level.
Therefore, it is imperative to obtain international
assistance in the form of debt relief from international
multilateral organizations and creditor nations and
concessionary loans from friendly countries. However,
even this option is going to be challenging in future with
Sri Lanka being recently downgraded by Moody’s
Investors Service from B2 to Caa1 in its long-term
foreign currency ratings. This will have a huge impact on
the erosion of the country’s creditworthiness and the
ability to mobilize rapid assistance packages from
multilateral financing agencies and creditor countries.
The Government has also disregarded the requirement
to act in cooperation with the International Monetary
Fund, which is the only alternative available to obtain fast
economic recovery assistance. Add to that is the recent
declaration of the Government’s motives of withdrawing
from certain international agreements and multilateral
institutions, which are making Sri Lanka’s position very
vulnerable in the international stage.
On the other hand, the Government’s recent policy
measures have also been conflicting and contradictory
and therefore, it is sending a wrong signal to the
international investor community, which the Government
is trying hard to attract.
ගරු මූලානනාරූඪ මාත් ත්රීුරමාතා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Hon. Member, please wind up. Your time is up.

ගරු න. ර් අහමාතඩ් මාතහ ා

(மாண்புமிகு நஸீர் அஹமட்)

(The Hon. Naseer Ahamed)

Give me a minute, please.

ගරු මූලානනාරූඪ මාත් ත්රීුරමාතා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Sorry, your time is up. Please wind up.
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පාර්ලිශම්න්තුව

ගරු න. ර් අහමාතඩ් මාතහ ා

(மாண்புமிகு நஸீர் அஹமட்)

(The Hon. Naseer Ahamed)

For instance, the recent import restrictions on certain
items and raw material are affecting industrial and
agricultural productions.
ගරු මාත් ත්රීවයතයක්

(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்)

(An Hon. Member)

You are giving wrong information.

ගරු න. ර් අහමාතඩ් මාතහ ා

(மாண்புமிகு நஸீர் அஹமட்)

(The Hon. Naseer Ahamed)

No.

ගරු මාත් ත්රීවයතයක්

(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்)

(An Hon. Member)

That is why you all have been put to the Opposition.

ගරු මූලානනාරූඪ මාත් ත්රීුරමාතා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මී්ඟට,  වු  අු න්දක ්රනාන්ු  රාජය අමාතයතුමා. ඔබතුමාට
විනාි  හතරක කාලයක් තිශබනවා.

[අ.භා.3. ෙෙ

ගරු අරු් දික ්රනා් දු මාතහ ා (තපොල්,  කිුරල් හා ල් වගා
්රවර්ධනය හා ආ්රි කාර්මික භාණ්ඩ නිෂ්පාදන හා
අපනයන විවිධාංගිකයණ යාජය අමාතා යුරමාතා)

(மாண்புமிகு அருந்திக்க பர்னாந்து - ததன்கன, கித்துல்,
பகன மற்றும் இறப்பர் தசய்கக ரமம்பாடு மற்றும் அகவ
சார்ந்த ககத்ததாைில் பண்டங்களின் உற்பத்தி மற்றும்
ஏற்றுமதி பல்வககப்படுத்தல் இராஜாங்க அகமச்சர்)

(The Hon. Arundika Fernando - State Minister of Coconut,

Kithul and Palmyrah Cultivation Promotion and Related
Industrial
Product
Manufacturing
and
Export
Diversification)

ූහලාසනාූපඪ වු  මන්ත්රීතුමිව,  බු  සංශ ෝධන පනවී
ශකප්ම්පවී ීපයක් හා විසර්ජන පනත යටශවී වූ ශයෝජනා
ීපයක් පිළිබඳව තමයි අෙ අපි කථා කරන්ශන්. අෙ උෙමසන සිට
විපක්ෂශය සමහර මන්ත්රීතුමන්ලා මතු ක් කාරණා දහා බල්ධද
අපිට හිතා වන්න බුහු,  එතුමන්ලා පසුගිය ආණ්ු ශව හිටපු අයෙ
කියලා. පසුගිය අවුු ු  පහ තු්ම ශම් රට පාලනය කශ්ේ අෙ
විපක්ෂශය ඉන්න ශම් කණ්ඩා ායමයි,  ූහලාසනාූපඪ වු 
මන්ත්රීතුමිව. අෙ විපක්ෂශය ඉන්න ශම් කණ්ඩා ායම තමයි එො ශම්
රශට් ආර්ිකකය ශමශහයවූශව; සුලසුම් හුු ශව.
වු  ඉරාන් වික්රමරවීන මන්ත්රීතුමාශේ කථාව මම අහශවන
හිටියා. එතුමා පසුගිය ආණ්ු ව කාලශය ුදේ  අමාතයාං ශය වුඩා 
කටයුතු තමයි කශ්ේ. එතුමා අෙ ශම් වු  සභාවට ුවි් ලා, 
ශන කරපු ශ්ධව්  වුන කථා කරනවා. අශ ද නව රජය බලයට
පවී ශවලා ආර්ිකකය සම්බන්ධශයන් කරන්න ඕනම ශ්ධව් 
පිළිබඳව එතුමා කථා ක්ා. ඒ වාශේම අපි අෙ වනතුු  ශන ක්
ශ්ධව්  වුන එතුමා කර්ධද අපට පුු ම හිතුණා. ශම කෙ,  එතුමන්ලා
තමයි පසුගිය කාලශය ශම් රශට් ආර්ිකකය සම්බන්ධශයන් වුඩා 
කටයුතු කශ්ේ.

ූහලාසනාූපඪ වු  මන්ත්රීතුමිව,  අශ ද රජය බලයට පවී වන
අවස්ථාශව ශක ශරෝනා වයිරසය ිවසා ුදු  ශලෝකයම අඩා පණ
ශවලා තිුදණා.
උොහරණයක් ව ශයන්,  අපි සංචාාරක කර්මාන්තය විවුද.
අු ම වණශන්,  එක් සංචාාරකයකුවවී එන්ශන් නුති තවීවීවයක්
තමයි අෙ තිශබන්ශන්. අෙ අශ ද සංචාාරක කර්මාන්තය ඒ
තවීවීවයට කඩා ා වුටිලා තිශබනවා. එයට ශහේතුව ශම්කයි. අෙ ශම්
ශක ශරෝනා වයිසරයවී සමඟ ශලෝකශය අශනක් රටවල ුති මට
තිශබන තවීවීවය තු් ඔවුන්ට තහංචි පනවා තිශබනවා,  ඒ
රටවලින් එළියට යන්න එපා කියලා. ඔවුන් එන්ශන් නුති ිවසා
අපට සංචාාරක කර්මාන්තශයන් ලුශබන ආොයම අු යි.
අශ ද අහිංසක අම්මලා,  නංගිලා විශ්ධ රටවල වුඩා  කරනවා.
ශම් තවීවීවය තු් ඔවුන්ශවන් ශම් රටට ලුශබන ුදේ  පවා අහිමි
ශවලා තිශබනවා. ශම කෙ,  ඔවුන්ශේ ශක න්ත්රාවී,  රැකියා ආදය
පවා නවවීවා තිශබන ිවසා. හුම තුනම එශහමයි. යුශරෝපශය
රටවලවී එශහමයි. ශම් ිවසා,  ඉතාම අමාු ශවන් තමයි අපි ෙුන්
ආර්ිකකය පවවීවා ශවන යන්ශන්.
අශ ද ජනාධිපතිතුමා බලයට පවී වුණාට පසුව තමයි ජනතාවට
ශම් බු  සහන ලබා ු න්ශන්. එතුමන්ලාට ශල කු අමාු වක්
තිශබනවා,  තමන්ශේ හිතවතුන්ට බු  සහන ශන ලුුදණාය කියලා.
ශක ්න හශවී සුපිික පු්ුන්තියට බු  සහන ලබා ු න්ශන් නුහු
කියන අමාු ව තමයි එතුමන්ලාට තිශබන්ශන්. ූහලාසනාූපඪ වු 
මන්ත්රීතුමිව,  ශම් රශට් ජනතාව අෙ ශවනශක ට ශම් බු  සහන
ුදක්ති විඳිනවා.
ශක ශරෝනා වයිරසය නුවත මතු මටම සම්බන්ධශයන්
විපක්ෂශය අය තු් අෙ ශප ි  සතුටක් තිශබනවා. පසුගිය කාලශය
අතිවු  ජනාධිපතිතුමා ක්රියාවීමක ක් වුඩා  පිළිශව් ිවසා
ශක ශරෝනා මර්ෙනය ක් රටව්  අතිකන් අශ ද රට ශලෝකශය
ශෙවුිව තුනට පවී වුණා. අපි අෙ ශහ යනවා,  ශම් වයිරසය නුවත
ශම් රටට ආශව ශක ශහන්ෙ කියලා. ඒ පිළිබඳව අපි ඉතා කනවාප්
ශවනවා. අෙ සමාජශය යම්කිසි අවධානයකට ලක් මට සිටින
බ්රුන්ි ක්ස් සමාවශම් ශසේවක පිිකස වුන අපටවී අුවකම්පාවක්
තිශබනවා. ඔවුන්ට ශක ශහන්ෙ ශම් වයිරසය ුතුු  වුශණ්,  ඉදික
කාලශයදී වයිරසය රශට් තවවී පුතිශරයිෙ කියලා ජනතාව තු්
සුකයක් තිශබනවා. හුබුයි,  ඔබතුමන්ලා එක වි ්වාසයක් තබා
වන්න. අපි කියන්ශන් ඒකයි. අතිවු  ජනාධිපතිතුමා පිළිබඳව, 
ආණ්ු ව පිළිබඳව ඔබතුමන්ලා වි ්වාසයක් තබා වන්න. ශම් රශට්
ආර්ිකකය හෙනවා වාශේම,  ආර්ිකක වුඩා  පිළිශව් ක්රියාවීමක
කරනවා වාශේම,  ශම් මාරාන්තික වයිසරය පුතිශරන්න ශන දී
ශම් රශට් ආෙරණීය ජනතාව ආරක්ෂා කර වන්නා බව ශම්
ශවලාශවදී මම මතක් කරනවා.

ගරු මූලානනාරූඪ මාත් ත්රීුරමාතා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

වු  ුමතිතුමිව,  ඔබතුමාට ිවයමිත කාලය අවසානයි.

ගරු අරු් දික ්රනා් දු මාතහ ා

(மாண்புமிகு அருந்திக்க பர்னாந்து)

(The Hon. Arundika Fernando)

මට තව
මන්ත්රීතුමිව.

සුු 

ශවලාවක්

ශෙන්න, 

ූහලාසනාූපඪ

වු 

රශට් ිවෂ්පාෙන ආර්ිකකයක් ශව ඩා නු සම තමයි අතිවු 
ජනාධිපතිතුමාශේ අරුදණ. අනව ය භාණ්ඩා  ශම් රටට ශවන ඒම
සම්ර්ර්ණශයන්ම නවවීවා,  අව ය ශ්ධව්  රට තු්ම ිවෂ්පාෙනය
කිමමට තමයි එතුමා බලාශප ශර වීතු වන්ශන්. එ ් ශවනස
කෘෂිකර්මාන්තය තුළින් ශවන්න පුු වන්,  ධීවර කර්මාන්තය
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තුළින් ශවන්න පුු වන්,  අිවකුවී කාර්මික ිවෂ්පාෙන තුළින්
ශවන්න පුු වන්. ඒ තුනට ශම් රට ශවනු් ලා,  අවුු ු  වණනාවක්
තිස්ශසේ අනව ය ශලස අපි පිටරටින් ශවන්වපු ශ්ධව්  නවවීවලා, 
අපිම ිවෂ්පාෙනය කරලා,  ආර්ිකකය ක්තිමවී කිමම තමයි අශ ද
රජශය වුඩා  පිළිශව්. ඒ වමනට විවිධ බාධක තිශබනවා. ශම් ුති
ශවලා තිශබන ශක ශරෝනා වයිරසයවී ඒකට බාධාවක් කියලා අපි
ෙන්නවා. දගින් දවටම අපි ශම් සම්බන්ධශයන් කටයුතු
කරනශක ට විපක්ෂශයන් එක එක ශචාෝෙනා එ් ල ශවනවා. අපි
ශම් රශට් ආෙරණීය ජනතාවශවන් ඉ් ලා සිටිනවා,  ජනාධිපතිතුමා
පිළිබඳව,  ආණ්ු ව පිළිබඳව සම්ර්ර්ණ වි ්වාසය තබා වන්න
කියලා.
ූහලාසනාූපඪ වු  මන්ත්රීතුමිව,  ශම් ශවනශක ට ශබ ශහෝ
ශෙශනක් විසිවන ආණ්ඩා ක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය වුන කථා
කරනවා.

ගරු මූලානනාරූඪ මාත් ත්රීුරමාතා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

වු  රාජය ුමතිතුමිව,  ඔබතුමාශේ කථාව අවසන් කරන්න.
අෙ කාලය ශබ ශහ ම අු යි.

ගරු අරු් දික ්රනා් දු මාතහ ා

(மாண்புமிகு அருந்திக்க பர்னாந்து)

(The Hon. Arundika Fernando)

එය ශන ශවයි,  ජනතාවශේ ජීවිත ආරක්ෂා කිමම තමයි අශ ද
ප්ුද වවීම බවට පවී ශවලා තිශබන්ශන්,  ූහලාසනාූපඪ වු 
මන්ත්රීතුමිව. ආර්ිකකය හුදීම අශ ද ශෙවන කාර්යයයි. ර්ර්ණ
ආණ්ු ක්රම වයවස්ථා ශවනසක් ුති කරලා,  ශම්
සියලු
ශ්ධව් වලින් ජනතාවට හිතවාදී වුඩා  පිළිශව්ක් ශවන යමම තමයි
ඉදික කාලශයදී අපි කරන්ශන්.
ස්තුතියි.

ගරු මූලානනාරූඪ මාත් ත්රීුරමාතා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

The next speaker is the Hon. (Dr.) Kavinda Heshan
Jayawardhana. You have six minutes.
[අ.භා.4.00

ගරු (වවදය) කවි් ද තහේෂා්  ජයවර්ධන මාතහ ා
(மாண்புமிகு
ஜெவர்தன)

(கவத்திெ

கலாநிதி)

கவிந்த

ரஹஷான்

(The Hon. (Dr.) Kavinda Heshan Jayawardhana)

ූහලාසනාූපඪ වු  මන්ත්රීතුමිව,  අෙ
බු  පිළිබඳවවී,  රශට්
ආර්ිකකය පිළිබඳවවී කථා කරනශක ට වර්තමාන රජය
විශ ේෂශයන්ම පුවතුණු රජය පිළිබඳව කථා කරනවා අපි ෙුක්කා.
එතුමන්ලා විපක්ෂශය මන්ත්රීවු න්ශේ අෙහස් පිළිබඳව කථා
කරනවා. හුබුයි රජශය වුඩා  පිළිශව් පිළිබඳව සහ ශම් රශට්
ජනතාව ශවුවශවන් එතුමන්ලා ඉදිකශයදී ශම නවාෙ කරන්ශන්
කියන කාරණය එතුමන්ලා කථා කරන්ශන් නුහු. විශ ේෂශයන්ම, 
රජය ශම් අවස්ථාව වන විට යම් ආකාරශය බු  අු  කිමමක්,  ලිහි් 
කිමමක් කරලා තිශබනවා. ඒශකන් අශ ද රශට් ජනතාවට ලුුදණු
්රතිලාභ ශම නවාෙ,  අතයව ය භාණ්ඩා වල මිල අු  වුණාෙ, 
නුවීනම් ජන ජීවිතයට පහසුකම් ලුුදණාෙ කියන කාරණය
පිළිබඳව එතුමන්ලා අප ෙුුවවවී ක් යුතුයි. ඒ තුළින්
වයාපාිකකයන්ට,  ශප ශහ සතුන්ට,  ධනවතුන්ට ්රතිලාභ ලුශබන්න
ුති. නුදවී ශම් රශට් අහිංසක,  ු ගී ු  දපවී අසරණ ජනතාවට,  එො
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ශවල ශහ යා වන්න ජනතාවට ඒශකන් ලුබී තිශබන ලාභ
්රශයෝජන ශම නවාෙ කියන එකයි අපි අහන්ශන්.
ූහලාසනාූපඪ වු  මන්ත්රීතුමිව,  වර්තමානශය ශලෝක ශවශ්ඳ
ශප ශ්ේ ශබ ර ශත්  මිල අු  මට තිශබනවා. ශම් රජය අවුු ්ධෙක්
වුිව කාලයක් ෙුන් ශම් රට පාලනය කර තිශබනවා. හුබුයි, 
ශත්  මිල අු මටශම් ඒ ්රතිලාභය ජනතාවට ලබා ශෙන්න රජය
අශප ශහ සවී ශවලා තිශබනවා. ශලෝක ශවශ්ඳ ශප ශ්ේ ශබ ර
ශත්  මිල අු  ශවන ශක ට,  ශම් රශට්වී එය අු  වුණා නම්
ශහ ඳයි. මම ිවශයෝජනය කරන්ශන් මීවුදව ආසනයයි. එම
්රශ්ධ ශය ධීවරයන් වි ාල සංඛ්යාවක් සිටිනවා. ශත්  මිල
අු මටශම් සහනය ලබාු න්නා නම් ඒ ජනතාවට ශම න තරම්
්රශයෝජනයක් ලුශබනවාෙ? ලාම්පු ශත්  මිල අු  වුශණ වී
ඒශකන් ධීවරයාට ලුශබන ්රතිලාභ වුන ඔබතුමන්ලා ක් පනා
කරන්ශන් නුති එක වුන පුු මයි.
ූහලාසනාූපඪ වු  මන්ත්රීතුමිව,  විශ ේෂශයන්ම ශප ්  මිල
පිළිබඳව ෙුන් ශම් රශට් වි ාල කතිකාවක් ුති ශවලා තිශබනවා.
රශට් ආර්ිකක තවීවීවය වර්තමානශය ශක යි වාශේ තුනකෙ
තිශබන්ශන් කිවශව වී,  මිුවම් පටියකුවී අරශවන කඩා මණ්ි යට
ගිහි් ලා,  කිරලා,  මුනලා ශප ්  ශවි ය මිලදී වන්න තමයි අෙ
අපට සි්ධධ ශවලා තිශබන්ශන්,  ූහලාසනාූපඪ වු  මන්ත්රීතුමිව.
ශම් ආණ්ු ව බලයට පවී ශවලා,  අතයව ය භාණ්ඩා  කියලා
හුඳින්වූ භාණ්ඩා වලට පාලන මිලක් ලබා ු න්නා. පාලන මිලට
හා්  වන්න තිශබනවාෙ කියලා අපි අහනවා. අපට මතකයි, 
ු පිය්  90ට හා්  ශෙනවා කිවවා. මම ෙන්ශන් නුහු,  අෙ ශම න
කශඩා න්ෙ ු පිය්  90ට හා්  වන්න පුු වන් කියලා. ඒ වාශේම
පික දපුවලට පාලන මිලක් පුශනවවා. ඒ හා සමවාමීව සුමන්වලට
පාලන මිලක් ෙුම්මා. ු පිය්  100ට සුමන් තිශබනවා කිවවා.
ූහලාසනාූපඪ වු  මන්ත්රීතුමිව,  අෙ ශම් රශට් ජනතාව අසරණ
ශවලා ඉන්ශන්. සමහර පිිකස්වලට අෙ රැකියා අහිමි ශවලා
තිශබනවා. සමහර අය තමන්ශේ රැකියාවට යන්න බුිකව
ඉන්නවා. ඒ අයශේ ෙු  ම් ලන්ට කමම බීම දීලා,  ඒ අය බලා
කියා වන්න විධියක් නුහු. එවුිව ආර්ිකක තතවීවයක් තමයි අෙ
ශම් රශට් තිශබන්ශන්. ඒ කාරණය අපි අමතක කරන්න ශහ ඳ
නුහු.
2010දී රජශය ූහලය ආොයම ු පිය්  ශකෝටි 83, 400යි. පුවුති
රජය පිළිබඳව ශම් වු  සභාශවදී එතුමන්ලා කථා ක්ා. 2019
වසශර්
ඒ රජශය ආොයම ශකෝටි 189, 700යි. අපි රාජය
ශසේවකයාශේ පි  වුි  ක්ා. සමෘ්ධධි සහනාධාරය ශෙගුණයක්
ක්ා. ලක්ෂ හයකට අලුතින් සමෘ්ධධිය ලබා ු න්නා. ශපෝෂණ
ම් ල ු න්නා. 'සුරක්ෂා' රක්ෂණාවරණය ු න්නා. ඩීස් ,  ශපේ , 
වමස්වල මිල අු  ක්ා. කිික පිටිවල මිල අු  ක්ා.
ූහලාසනාූපඪ වු  මන්ත්රීතුමිව,  ශම් ශක විඩ් වසංවතය ිවසා
අශ ද රශට් ්රධාන ක්ශෂේත්ර ශෙකක් ෙුි  ශලස කඩා ා වුඩී තිශබනවා.
ඉන් එකක් තමයි,  සංචාාරක කර්මාන්තය. අිවක් එක විශෙස්වත
අශ ද ශ්රමිකයන්.
සංචාාරක ක්ශෂේත්රශය ිවයුලුුව අයටවී, 
විශෙස්වත ශ්රමිකයන් සහ ඒ අයශවන් යුපුණු අයටවී ක්රියාවීමක
කරන වික් ප ආර්ිකක වුඩා  පිළිශව් කුමක්ෙ කියා ශම් රජශයන්
අපි ෙුනවන්න කුමුතියි.
ශම් ශක ශරෝනා වසංවත තවීවීවය අෙ විශ ේෂශයන්ම වම්පහ
දස්ත්රික්කයට බලපා තිශබනවා. ඒ සම්බන්ධශයන් වම්පහ
දස්ත්රික්කය තු් ක්රියාවීමක කරන අලුවී වුඩා  පිළිශව් ශම කක්ෙ
කියලා අපි රජශයන් ෙුන වන්න කුමුතියි. ශම් ශක ශරෝනා
වසංවත තවීවීවය මුඩා ලීමට අතිවු  ජනාධිපතිතුමා ්රුදඛ් රජයවී, 
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පාර්ලිශම්න්තුව
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[වු  (වවෙය) කවින්ෙ ශහේෂාන් ජයවර්ධන මහතා

ඒ වාශේම ත්රිවිධ හුදොව,  ශප ලීසිය ුතුු  ශසෞඛ්ය ක්ශෂේත්රශය
සියලුශෙනාවී එකතු ශවලා,  යම් ආකාරයකට ොයකවීවය ලබා
ු න් බව අපි ෙන්නවා. හුබුයි,  අපට ශම් තවීවීවය සුහු් ලුවට
වන්න බුහු. අමතක කරන්න එපා,  ශමය වයිරසයක් කියන එක.
ශම් වයිරසය ශක යි තරම් කාලයක් පවතියිෙ කියන්න අපි ෙන්ශන්
නුහු. ශම් ශරෝවයට ෙුන් vaccines 100කට වුි  ්රමාණයක්
ඉදිකපවී ශවලා තිශබනවා. ඒශකන් ශම න vaccine එක
හිකයනවාෙ කියන එක පිළිබඳව අපට අවශබෝධයක් නුහු. [බාධා
කිමමක් ඒක ශබශහතක්,  vaccine එකක් ශන ශවයි.

ගරු තජෝ න් ්  ්රනා් දු මාතහ ා

(மாண்புமிகு ரஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து)

(The Hon. Johnston Fernando)

Sir, I rise to a point of Order.

වු  මන්ත්රීතුමිව,  ඔබතුමා ශෙ ස්තර මහවීමශයක් ශන්. වු 
සජිවී ශ්රේමොස මහවීමයා කියපු ඒ ශබශහත වවීතා නම් ශම කෙ
ශවන්ශන්?

ගරු මූලානනාරූඪ මාත් ත්රීුරමාතා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

That is not a point of Order.

ගරු (වවදය) කවි් ද තහේෂා්  ජයවර්ධන මාතහ ා
(மாண்புமிகு
ஜெவர்தன)

(கவத்திெ

கலாநிதி)

கவிந்த

ரஹஷான்

(The Hon. (Dr.) Kavinda Heshan Jayawardhana)

ූහලාසනාූපඪ
වු  මන්ත්රීතුමිව,  ඒ ශබශහතවී රජශය
ශරෝහ් වල දීලා තිශබනවා. ඒවාවී අපට කියන්න පුු වන්.
ශම් අවස්ථාශවදී ශම් පිළිබඳව ලිහි් ව හිතන්න එපා කියලායි
අපි කියන්ශන්. අපි ෙුක්කා,  ශපබරවාික සිට ජූලි මාසය වනතුු 
ඉතා ආරක්ෂිත වුඩා  පිළිශව්ක් ක්රියාවීමක ක් බව. අශවෝස්තු
මාසශයන් පසුව ඒ ආරක්ෂිත වුඩා  පිළිශව් නුවතුණා.

ගරු මූලානනාරූඪ මාත් ත්රීුරමාතා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Hon. Member, please wind up now.

ගරු (වවදය) කවි් ද තහේෂා්  ජයවර්ධන මාතහ ා
(மாண்புமிகு
ஜெவர்தன)

(கவத்திெ

கலாநிதி)

கவிந்த

ரஹஷான்

(The Hon. (Dr.) Kavinda Heshan Jayawardhana)

Sir, that has got diluted. So, I think we have to be very
strict on following these health guidelines: everyone must
wear a face mask, maintain a one-metre distance and be
hygienic. It is very important. If not, it is going to be a
huge problem because this is a virus. This virus may
continue for some more years to come. So, we have to be
very careful.
Thank you very much.
ගරු මූලානනාරූඪ මාත් ත්රීුරමාතා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
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The next speaker is the Hon. (Dr.) V. Radhakrishnan.
You have five minutes.

ගරු (ආචාර්ය) වී. යාධාක්රිෂ්ණ්  මාතහ ා

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) வீ. இராதாகிருஷ்ைன்)

(The Hon. (Dr.) V.Radhakrishnan)

சகபக்குத்
தகலகமதாங்கும்
தகௌரவ
உறுப்பினர்
அவர்கரள, இந்த நாட்டின் தபாருளாதார அபிவிருத்தியுடன்
ததாடர்புகடெ சில வாிகள் சம்பந்தமான இந்த விவாதத்திரல
ஒருசில வார்த்கதககளப் ரபசுவதற்கு சந்தர்ப்பம் அளித்
தகமக்கு நன்றி கூறுகின்ரறன். தபாதுவாக ஒரு நாட்டின்
உற்பத்தித்துகறெிரல ஏற்றுமதித்துகற, இறக்குமதித்துகற
இரண்டுரம மிகவும் முக்கிெ பங்கு வகிக்கின்றன. ஆனால்,
இன்று எமது நாட்டில் இந்த இரண்டு துகறகளும்
வீழ்ச்சிெகடந்திருக்கின்றன. இதன் காரைமாக வாி விதிப்கப
அதிகாிக்க
ரவண்டிெ
கட்டாெம்
அரசாங்கத்துக்கு
ஏற்பட்டிருக்கின்றது.
இன்று இலங்ககெிரல SriLankan Airlines, Ceylon
Petroleum Corporation, CEB, Department of Railways,
JEDB, Sri Lanka State Plantations Corporation ரபான்ற
நிறுவனங்கள் மிகவும் நட்டத்திரல இெங்குகின்றன. இந்த
நிறுவனங்களின் நிகலகமகெச் சாி தசய்வதற்காகச் சாதாரை
மக்கள்மீது வாிச் சுகமகெ அதிகாிக்கின்ற ஒரு நிகலகம
காைப்படுகின்றது. ஆகரவ, இவ்வாறான நிகலகமகெ
மாற்றுவதற்கு அந்த நிறுவனங்களின் நிருவாகத்கதச் சிறந்த
முகறெில் தசெற்படுத்துவதற்கான நடவடிக்ககககள எடுக்க
ரவண்டும். அது ததாடர்பில் இந்த அரசாங்கத்கதரொ கடந்த
அரசாங்கத்கதரொ மாறி மாறிக் குகற தசால்வதில் எந்த
விதமான அர்த்தமுமில்கல. ஆனால், உண்கம நிகலகம
இதுதான்.
நட்டத்தில்
இெங்குகின்ற
நிறுவனங்ககளச்
சாிதசய்து, அவற்றின் வருமானத்கத அதிகாிப்பதன்மூலமாக
வாி வருமானத்கத அதிகாித்துக்தகாள்ள ரவண்டுரம தவிர,
மக்கள்மீது வாிச்சுகமகெ அதிகாிப்பதன்மூலமாக அல்ல
என்பகதக் குறிப்பிட விரும்புகின்ரறன்.
குறிப்பாக, இன்று நாங்கள் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற
மகலெக சமூகத்தின் ரதெிகல உற்பத்தித் ததாைில் மிகவும்
வீழ்ச்சிகடந்திருக்கின்றது. ஆகரவ, இந்தத் ரதெிகல உற்பத்தி
ததாடர்பாக மீள் பாிசீலகன தசய்ெ ரவண்டும். கடந்த
காலங்களில் இந்த நாட்டின் உற்பத்தித் துகறெிலும், வாி
வருமானத்திலும் மிகவும் முக்கிெமான ஒரு துகறொக
தபருந்ரதாட்டத்துகற இருந்திருக்கின்றது; இப்தபாழுதும்
இருந்துவருகின்றது. இந்தத் துகறெின் வளர்ச்சிகெ அதிகாிக்க
ரவண்டுமானால், நிச்செமாக அந்தத் துகறெில் ரவகல
தசய்கின்ற மக்களுகடெ வாழ்க்ககத்தரத்கத அதிகாிப்
பதற்கும் நடவடிக்கக எடுக்க ரவண்டும்.
ரதாட்டத் ததாைிலாளர்கள் முன்னகரப் ரபான்றல்லாமல்,
இன்று
தங்களுகடெ
பிள்களகளின்
கல்விக்காகத்
தங்களுகடெ சம்பளத்திரல கிட்டத்தட்ட 40 சதவீதத்கதச்
தசலவைிக்கக் கூடிெவர்களாக இருக்கின்றார்கள். இப்படித்
தமது பிள்களகளின் கல்விெிரல ஆர்வமாக இருக்கின்ற அந்த
மக்களுகடெ ரதகவககளப் பூர்த்தி தசய்துதகாள்வதற்கு
அவர்களுகடெ வருமானம் ரபாதாமல் இருக்கின்றது. ஆகரவ,
அவர்களுகடெ வருமானத்கத அதிகாிக்கக்கூடிெ வைிககள
நீங்கள் தசய்துதர ரவண்டும். ரதாட்டத் ததாைிலாளர்களின்
வருமானத்கத அதிகாிக்கக்கூடிெ வககெிலான முன்தனடுப்
புக்ககளச் தசய்ெ ரவண்டுதமன நாங்கள் பல வைிகளிலும்
அரசாங்கத்திற்குச்
தசால்லிெிருக்கின்ரறாம்.
ரதாட்டத்
ததாைிலாளர்களின் சம்பளத்கத 1,000 ரூபாொக அதிகாித்துத்
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தருவதாகக் கடந்த அரசாங்கமும் இப்ரபாகதெ அரசாங்கமும்
தசால்லிெிருந்தது.
ஆனால், எந்த
அரசாங்கமும்
அது
ததாடர்பில் நடவடிக்கக எடுக்கவில்கல. இந்த அரசாங்
கத்தினர் பல்ரவறு சந்தர்ப்பங்களில் எங்ககளத் தங்களுடன்
ரசரும்படியும் தங்களுடன் ரசர்ந்து ரவகலககளச் தசய்யும்
படியும் அகைக்கின்றார்கள். ஆனால், எங்களுகடெ மக்கள்
படுகின்ற துன்பத்கதப் பற்றி இங்கு ரபசுவதற்கு ொரும்
தொராக இல்கல. 1,000 ரூபா சம்பள அதிகாிப்பு, தனி வீட்டுத்
திட்டங்கள்
ரபான்றவற்றுக்கு
நீங்கள்
முன்னுாிகம
தகாடுங்கள்! அப்ரபாது நாங்கள் அகதப்பற்றிச் சிந்திப்ரபாம்.

ගරු මූලානනාරූඪ මාත් ත්රීුරමාතා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

தகௌரவ உறுப்பினர் அவர்கரள, உங்களுகடெ ரநரம்
முடிவகடந்துவிட்டது.

ගරු (ආචාර්ය) වී. යාධාක්රිෂ්ණ්  මාතහ ා

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) வீ. இராதாகிருஷ்ைன்)

(The Hon. (Dr.) V.Radhakrishnan)

ஆகரவ, ரதாட்டத் ததாைிலாளர்களின் உகைப்பினால்
தபறுகின்ற வருமானத்தின் மூலம் அவர்களுகடெ வருமா
னத்கத அதிகாித்து, துன்பத்கதத் துகடத்து, அவர்களின்
பிரச்சிகனகெத் தீர்ப்பதற்கு நடவடிக்கக எடுக்க ரவண்டு
தமன்பகத
இந்த
ரநரத்திரல
ததாிவித்துக்தகாள்ள
விரும்புகிரறன். நன்றி.

[අ.භා. 4.11

ගරු තශහා්  තනේමාතසිංහ මාතහ ා (නමාතෘේධි,  ගෘහ ආර්ථික, 
ක්ෂුද්ර මූලය,  න්වයං රැකියා හා වයාපාය නංවර්ධන යාජය
අමාතා යුරමාතා)

(மாண்புமிகு தசஹான் ரசமசிங்க - சமுர்த்தி, உள்ளக

தபாருளாதார, நுண்நிதிெ, சுெததாைில், ததாைில் அபிவிருத்தி
இராஜாங்க அகமச்சர்)

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

ූහලාසනාූපඪ වු  මන්ත්රීතුමිව,  2019 ජනාධිපතිවරණශයදී
අතිවු  ජනාධිපතිතුමා රටට ු න් ශප ශර න්ු වක් අුවව බු 
සංශ ෝධන කිහිපයක් පාර්ලිශම්න්තුශවදී අුවමත කර වුනීම තමයි
අෙ අපි කරන්ශන්. ජාතිය ශව ඩා නුගීශම් බ්ධෙ ඉවවී කිමම,  ආර්ිකක
ශසේවා වාස්තු ඉවවී කිමම,  ඒ වාශේම ශම් යම් යම් බු  අු  කිමම
තුළින් යම් භාණ්ඩා  සම්බන්ධශයන් හිඟයක් මතුමටශමන් ුතිවන
අවාසිය මකා වුනීම සඳහා වරාය සහ ගුවන් ශත ප්ශප ්
සංවර්ධන බු  වුි  කිමමක් අපි සිු  කර තිශබනවා.
විශ ේෂශයන්ම මම තවවී කු ණක් කියන්න ඕනම. අෙ
COVID-19 වසංවතය වුන පාර්ලිශම්න්තුව තු් වුි  කාලයක් හා
වුි  අවධානයක් ශය ුද කර්ධද අපට ශපනී ගියා,  අශ ද රජය විසින්
ශම් තවීවීවය පාලනය කිමම සඳහා වත යුතු,  වත හුකි සියලු
ක්රියාමාර්ව විවමින් පවතින බව. අපි ෙන්නවා,  ශලෝකශය අශනක්
රටවලට සාශ දක්ෂව අශ ද රශට් COVID-19 වසංවතය මර්ෙනය
කිමම සම්බන්ධශයන් අශ ද විු ්ධධ පක්ෂය කිසියම් ආකාරයකට
ු ක්වන බව. අෙ වුණවී ඔවුන් COVID-19 වසංවතයවී එක්ක
ශ්ධ පාලනය කරන්නයි උවීසාහ කරන්ශන්. හුබුයි,  අපි රජයක්
හුටියට වවීශමන් යුතුව කටයුතු කරනවා වාශේම සතය
ශත රතුු  සිය් ල ජනතාවට ලබා ශෙන්නවී කටයුතු කරනවා.
ූහලාසනාූපඪ වු  මන්ත්රීතුමිව,  අෙ ආර්ිකකය සම්බන්ධශයන්
විවිධ මත ්රකා වුණා. අවුු ු  හතරහමාරක කාලයක් තු් අශ ද
රශට් ආර්ිකක වර්ධන ශවවය සියයට 2ක් ෙක්වා අු  කරපු
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කණ්ඩා ායම අෙ අශ ද රශට් ආර්ිකක ක්මනාකරණය වුන කථා
කරනවා. එො ඔවුන්ට COVID-19 වසංවතයක් තිුදශණ් නුහු.
හුබුයි,  ආර්ිකකය කඩා ා වුටීම සිු  වුණා. ඒ,  ඔවුන් රටට
ශන වු්ශපන ආකාරයට ශ්ධ පාලන ය න්ු  වන්න ගිය ිවසා සහ
එකිශනකාට ශන වු්ශපන අෙහස්වලින් සමන්විත කණ්ඩා ායම්
රට පාලනය කිමශම් අයහපවී ්රතිලලයක් හුටියටයි. අෙ අපි
සම්මත කරන්න ිවයමිත බු  සංශ ෝධන තු්වී,  රජශය ්රතිපවීතිය
තු්වී ජනතාව ඒ සඳහා අුවවත ශවලා තිශබනවා. ූහලාසනාූපඪ
වු  මන්ත්රීතුමිව,  මම ඉතා වවීශමන් යුතුව ශමම කු ණ
කියනවා. ඒ වාශේම ඒ වුන මම සතුප්වනවා. 2019දී ුශමිකකාුව
ශඩා  ලර් මිලියන 999ක් වූ අශ ද රශට් අපනයන ්රමාණය ශම් සියලු
අර්ුදෙ හුදශවවී ඉහ් නංවන්න අපට හුකි වුණා. මාස තුන
හතරක් අශ ද රට වසා තුුදවා. ඒ වාශේම ශලෝකශය ශබ ශහෝ
රටවල ශම් අර්ුදෙය පුතිු ණා. ්රධාන ව ශයන් අපි අපනයනය
කරන රටව්  ආර්ිකක අර්ුදෙවලට ගිහි් ලා තවම COVID-19
වසංවතයවී එක්ක ජීවවී ශව්ධදවී අපට පුු වන් වුණා,  2020
වසශර් ජූලි මාසය ශව්ධද ුශමිකකාුව ශඩා  ලර් මිලියන 1, 08ෙ
ෙක්වා අශ ද රශට් අපනයන ආොයම වුි  කරන්න. ඒ අුවව,  2019
වසරට සාශ දක්ෂව 2020 වසශර් ජූලි මාසය ශව්ධද සියයට 9කින්
අපනයන ආොයම වුි  කරන්න අපට පුු වන් වුණා.
ශවන ො ආනයන වුන කථා කර්ධද විශ්ධ විිවමය එළියට
යනවා කියලා කම වුසූ කණ්ඩා ායම්,  අෙ ආනයන වියෙම අු  ශවලා
විශ්ධ විිවමයවී රශට් ඉතිික ශවලා ශ්ධශීය ිවෂ්පාෙනයවී වුි 
ශව්ධද ඒකවී වුරදයි කියලා කථා කරන්න පටන් ශවන
තිශබනවා. 2019 වසශර් ජූලිවලදී සම්ර්ර්ණ ආනයන වියෙම
ශඩා  ලර් මිලියන 1, 716යි. 2020 වසශර් ජූලි ශව්ධද ඒ ්රමාණය
ශඩා  ලර් මිලියන 1, 294 ෙක්වා අු  ශවලා තිශබනවා. ඒ කියන්ශන්
සියයට 2ෙකින් ආනයන අු  ශවලා තිශබන බවයි.
2019 වසශර් ජූලි මාසය ශවනශක ට සෘණ ශඩා  ලර් මිලියන
717ක්ව තිුදණු ශව්ඳ ශ ේෂය,  එනම්,  ආනයනය හා අපනයනය
අතර තිශබන පරතරය 2020 ජූලි මාසය ශවනශක ට සෘණ ශඩා  ලර්
මිලියන 209 ෙක්වා අු  ශවලා තිශබනවා. ඒ අුවව,  අශ ද ශව්ඳ
ශ ේෂය ශඩා  ලර් මිලියන ෙ09කින් අු  කර වන්න අපට පුු වන්
ශවලා තිශබනවා. ශම්ක තමයි ආර්ිකක ක්මනාකරණය
කියන්ශන්.
ඒ වාශේම තමයි,  ජනවාික මාසශය ඉඳලා ජූලි මාසය වනශතක්
සමස්ත ආනයන වියෙම ගිය අවුු ්ධෙට සාශ දක්ෂව ශම් අවුු ්ධශ්ධ
සියයට 21කින් ඒ ්රමාණය අු ශවලා තිශබනවා,  ූහලාසනාූපඪ
වු  මන්ත්රීතුමිව. ඒ එක්කම අශ ද රශට් ආොයම වුනවී අෙ කථා
ක්ා. බු  අු  කර්ධදී බු  අු මටශම් ඒ වාසිය ජනතාවට යයි කියලා
අපි හිතාමතා වවීතු ක්රියාමාර්ව තු් රශට් ආොයම අු  වුණා
කියලා විු ්ධධ පක්ෂය දගින් දවටම අපට ශචාෝෙනා එ් ල ක්ා.
ජනවාික සිට අශවෝස්තු ෙක්වා ශම් වන විට ු පිය්  ම්ලියන 909ක
ආොයමක් මහා භාණ්ඩා වාරයට එකතු ශවලා තිශබනවා.
ූහලාසනාූපඪ වු  මන්ත්රීතුමිව,  අශ ද සමස්ත ඉලක්කය වුශණ් ශම්
අවුු ්ධෙ ඉවර ශව්ධදී ු පිය්  ම්ලියන 1, ෙ27ක ඉලක්කයකට
වමන් කරන්නයි. COVID-19 වසංවතය නුවත හිස එසමටමක් සිු 
ශන වුණා නම්,  අපි ඉලක්කවත කරලා තිුදණු ු පිය්  ම්ලියන
1, ෙ27 ශවුවවට අපට පුහුදලිව ු පිය්  ම්ලියන 1, 800 ෙක්වා
වමන් කිමශම් හුකියාව තිුදණා. අපි බු  අු  කශ්ේවී යම්
සුලුස්මක් සමඟයි. අපි බු  අු  ක්ාම රාජය ආොයශම් යම් අු 
මටමක් සිු  ශවනවා නම්,  ඒ ආොයම වුි  කර වුනීම සඳහා අපි
විවිධ උපක්රම භාවිත ක්ා. ඒවා ිවසා අෙ අශ ද රශට් යහපතට
කටයුතු ශවලා තිශබනවා.
ූහලාසනාූපඪ වු  මන්ත්රීතුමිව,  ණය ශවමටම වුන කථා ක්ා.
විු ්ධධ පක්ෂය දවටම හිතුවා,  එතුමන්ලා ශම් රශට් ආර්ිකකය
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පාර්ලිශම්න්තුව

[වු  ශ හාන් ශසේමසිංහ මහතා

කඩා ා ම්ඳ ෙුම්මාට පස්ශසේ අපි රට භාර ශවන,  එක පුවීතකින්
COVID-19 වසංවතය දගින් දවටම පුතිශර්ධදී අපට ණය ශවවා
වුනීශම් හුකියාවක් නුති ශවයි කියලා. මම ඉතා වවීශමන් අෙ
කියනවා,  2020 අවුු ්ධශ්ධ ජනවාික සිට ඔක්ශතෝබර් ෙක්වා අපි
ණය සහ ශප ලිය ශවමටම් සිු  කරලා තිශබන්ශන් ශක ශහ මෙ
කියන කාරණාව. විශ ේෂශයන් ශ්ධශීය ණය ු පිය්  ම්ලියන 421ක්
වාශේම,  ශ්ධශීය ණය සඳහා ශප ලිය ු පිය්  ම්ලියන ෙ60ක් අපි
ශවවලා තිශබනවා. විශ්ධශීය ණය ු පිය්  ම්ලියන 480ක් සහ
ශප ලිය ු පිය්  ම්ලියන 218ක් අපි ශවවලා තිශබනවා.
සමස්තයක් හුටියට වවීශත වී ශ්ධශීය හා විශ්ධශීය ව ශයන් ණය
ු පිය්  ම්ලියන 902.7කුවී,  ශප ලිය ු පිය්  ම්ලියන 778.9කුවී
අපි රජය හුටියට ශවවලා තිශබනවා. සමස්ත ණය වාිකක සහ
ශප ලිය වවීශත වී ු පිය්  ම්ලියන 1, 681.ෙක් ශවනවා. ශම්
මාසය ශවන ශක ට ඔක්ශතෝබර් මාසශයවී ශවවන්න තිශබන ණය
සිය් ල අපි - රජය- ශවවලා අවසානයි කියන කාරණාව අපි ඉතා
පුහුදලිව කියන්න ඕනම,  ූහලාසනාූපඪ වු  මන්ත්රීතුමිව.
ශම න අභිශයෝව තිුදණවී,  රටක් හුටියට ශලෝකය ඉදිකශය
ශවනවී රටවල අවමානයට ලක් ශවන්න අපි කටයුතු කශ්ේ නුහු.
අපි ිවවුරැද ක්මනාකරණයක් ක්ා විතරක් ශන ශවයි,  ඒ
ක්මනාකරණය තුළින් ජනතාව පීඩා ාවට පවී ශන ශවන්නවී අපි
කටයුතු ක්ා. ශම් ආර්ිකක වුඩා  පිළිශව් අපි ඉදිකයට අරශවන
යනවා විතරක් ශන ශවයි,  ශම් ආර්ිකක වුඩා  පිළිශව් තුළින්
ශලෝකශය අසීු  තවීවීවයන් තු්වී ශ්රී ලංකාව නඟා සිප්වා වන්න
පුු වන් තවීවීවයට ශවශනනවා.
ආනයන වුන කථා කර්ධදී විවිධ භාණ්ඩා  වුන ඊශයවී කථා
ක්ා; අෙවී කථා ක්ා. මම ඊශයවී ශම් වු  සභාශවදී කිවවා, 
ිවෂ්පාෙනයට යම් ශෙයක් අව ය නම්,  ඒක ශම් ශවන ශක ට
තහනම් කරලා තිශබනවා නම් වහාම කියන්න,  අපි ශහට ශව්ධදී
ඒක ආනයනය කිමම සඳහා අව ය වුඩා  පිළිශව් ක්රියාවීමක
කරනවා කියලා. එශහම නුතුව එක එක ශපෞ්ධවලික
අව යතාවලට,  තමන්ශේ හිත මිතුරන්ශේ වයාපාර පවවීවාශවන
යන්න,  තමන්ශේ හිත මිතුරන්ට තරවකාිකවීවයක් නුතුව
වයාපාරයක් කරශවන යන්න අපි ඉඩා  ලබා ශෙන්ශන් නුහු.

ගරු මූලානනාරූඪ මාත් ත්රීුරමාතා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Order, please! The Hon. Speaker will now take the
Chair.
අනුරරුව ගරු නාණක්කිය්  යාජපුත්තිය්  යානමාතාණික්කේ
මාතහ ා මූලානනතය්  ඉවත් වූතය් ,  කථානායකුරමාතා මූලානනාරූඪ
විය.

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு சாைக்கிென் ராஜபுத்திரன் இராச
மாைிக்கம் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்று அகலரவ, சபாநாெகர்
அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள்.
Whereupon THE HON. SHANAKIYAN RAJAPUTHIRAN
RASAMANICKAM left the Chair, and THE HON.SPEAKER took the
Chair.

ගරු තශහා්  තනේමාතසිංහ මාතහ ා

(மாண்புமிகு தசஹான் ரசமசிங்க)

අවස්ථාශවන් ්රශයෝජනය වුනීම සඳහා ශම් ශවන ශක ට ශත ව
මිල වුි  කරන්න උවීසාහ කරනවා. සමහර භාණ්ඩා වල මිල වුි 
කරලා තිශබනවා. ඒක ිවසා අපි ඉතා වවීශමන් කියනවා,  ශම්
රශට් ශත ව ශවශ්ඳාම කරන ආයතන ශම් ුති ශවලා තිශබන
අර්ුදෙකාම තවීවීවය තු් ජනතාව පීඩා ාවට පවී කරන්න වුි 
මිලට භාණ්ඩා  අශ්වි කරන්න කටයුතු කශ් වී,  අපට ඔවුන්ට
විු ්ධධව නීතිමය කටයුතු සිු  කරන්න ශවනවා විතරක් ශන ශවයි, 
ඔවුන්ශේ ආනයන බලපත්ර අවලංගු කිමමට පවා සිු ශවයි කියලා.
ශම කෙ,  ශම්ක සාමානය තවීවීවයක් ශන ශවයි,  ශක විඩ්
වසංවතයවී එක්ක ුති ශවලා තිශබන තවීවීවයක්.
වු  කථානායකතුමිව,  ඊශය පාර්ලිශම්න්තුශවදී විු ්ධධ
පක්ෂශය මන්ත්රීවරයකුශවන් ශචාෝෙනාවක් එ් ල වුණා,  අශ ද රශට්
ුදේ  අමාතයාං ය ප්ුදවුිව මාස 6 සඳහා වන වාර්තාව ඉදිකපවී
කරලා නුහු කියලා. ඒ ශචාෝෙනාව එ් ල කරපු විු ්ධධ පක්ෂශය
මන්ත්රීතුමා ශම් සභාශව ෙුන් සිටියා නම් ශහ ඳයි. මම ඉතාම
වවීශමන් එතුමාට කියනවා,  කු ණාකර අන්තර්ජාලයට
ගිහි් ලා බලන්න කියලා. වු  කථානායකතුමිව,  අන්තර්ජාලය
තු් එම වාර්තාව තිශබනවා. Finance Ministry එශක් Fiscal
Policy Department එශකන් ිවකුවී කරපු "Macro Fiscal
Review, January - July 2020" කියන වාර්තාශව ප්ුදවුිව
ශවු ශමහි පිටපතක් මම නභාග * කරනවා, 
ුදේ  අමාතයාං ය ශම් වන ශක ටවී ශම් වාර්තාව ිවකුවී කර
තිශබනවා,  වු  කථානායකතුමිව. ඒ හන්ො අපි විු ්ධධ
පක්ෂශයන් අහනවා,  පාර්ලිශම්න්තුව ුතුශ්ේ ුවීත කු ණු මත
පිහිටා සාකච්ඡා කරන්න බුික ුයි කියලා. විු ්ධධ පක්ෂය ශම්
පාර්ලිශම්න්තුව ුතුශ්ේ ශබ ු  කියලා,  ශම් සභාව ශන මඟ
යවන්ශන් ුයි? අු ම තරමින් ජනතාව ඔවුන්ට දීපු පිවවුඩා යවවී
ශවීු ම්වන්න බුික ශවලායි තිශබන්ශන්. වු  කථානායකතුමිව, 
මම නුවතවී කියනවා,  විු ්ධධ පක්ෂය අෙ දනය තු්වී ශම් වු 
සභාව තු් ඉදිකපවී කශ්ේ සම්ර්ර්ණශයන්ම සාවෙය ්රකා යි
කියලා.
පාඨලී චාම්පික රණවක හිටපු ුමතිවරයා කථා කර්ධදී
කියනවා මට ුුණා,  "ශම් ණය ශවවන්න බුහු" කියලා. වු 
කථානායකතුමිව,  ශම් ආණ්ු ව 2020 ඔක්ශතෝබර් මාසය
වනතුු ම ණය සහ ණය ශප ලී ශවවපු ආකාරය මම පුහුදලිවම
්රකා ක්ා. මම පාඨලී චාම්පික රණවක හිටපු ුමතිතුමාශවන්
අහනවා,  අපි ශම් විධියට සතය ශත රතුු  පෙනම් කරශවන ශම්
වාර්තා පිළිබඳ කථා කර්ධදී ශම් සාවෙය ශත රතුු  ඔබතුමාට
ලුශබන්ශන් ශක ශහන්ෙ කියලා. ඒ ිවසා ශම් විධියට අසතය
්රකා කරලා පාර්ලිශම්න්තුශව වු වීවය ශකශලසන්න එපා.
වු  කථානායකතුමිව,  රජයක් හුටියට අපි ශම් රශට්
ජනතාවට වව කියනවා විතරක් ශන ශවයි,  අපි කියන සමම
වචානයකම වවීම වන්නවා. ශත රතුු  වසන් කරන්න අපට
ඕනම නුහු. අපි ්ඟ සතය ශත රතුු  තිශබනවා. ශත රතුු  වසන්
කරන්ශන් කුමන්ත්රණකාිකව ආණ්ු ව ශවන යන අය.
කුමන්ත්රණකාිකව ආණ්ු වක් අරශවන කරශවන ගිය හින්ො
එතුමන්ලා හිතාශවන ඉන්නවා,  අශනක් සියලුශෙනාවී ඒ
ආකාරයට කුමන්ත්රණකාිකව ශත රතුු  සඟවනවා කියලා. අපි
සතය ශත රතුු  කිවවා,  වු  කථානායකතුමිව. ශම් බු 

(The Hon. Shehan Semasinghe)

වු  කථානායකතුමිව,  ශම් ශවන ශක ට ුති ශවලා තිශබන
COVID-19 වසංවතයවී එක්ක සමහර ්රශ්ධ වල තවීවීවය
පාලනය කිමම සඳහා ුඳිික නීතිය පනවලා තිශබනවා. ඒක ිවසා
සමහර ූලට ශවශ්න්ශෙෝ විශ ේෂශයන් ශත ව ශවශ්ඳාම කරන
කණ්ඩා ායම් ශම් තවීවීවශයන් ්රශයෝජනය වුනීම සඳහා,  ශම්

858

—————————
* පුන් කාලතේ බා ඇ .

* நூனிகலெத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.
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සංශ ෝධන සඳහා සියලුශෙනාශේ සහශයෝවය ලබා ශෙන්න. ශමය
සමස්ත මහ ජනතාවට ලුශබන වාසියක් කියන කාරණාවවී
කියමින්,  ිවවුරැද ආර්ිකක ක්මනාකරණයක් තු් අපි වමන්
කරනවාය කියන කාරණාව නුවතවී ්රකා කරමින් මා ිවහඬ
ශවනවා. ශබ ශහ ම ස්තුතියි,  වු  කථානායකතුමිව.

ආර්ථික තනේවා ගාන්ුර (නංතශෝධන) පනත්
තකටුේප
தபாருளாதாரச் ரசகவ விதிப்பனவு
(திருத்தம்) சட்டமூலம்

ECONOMIC SERVICE CHARGE (AMENDMENT)
BILL

්රශ්නය විමාතනන ලදි් ,  නභා නේමාත විය.
පනත් තකටුේප ඊ අු කූලව තද වන වය කියවන ලදී.
வினா விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
அதன்படி, சட்டமூலம் இரண்டாம் முகறொக மதிப்பிடப்பட்டது.

Question put, and agreed to.
Bill accordingly read a Second time.

තද වන වය කියවීතේ නිතයෝගය කියවන ලදී.

இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டகள வாசிக்கப்பட்டது.
Order for Second Reading read.

ගරු තජෝ න් ්  ්රනා් දු මාතහ ා

(மாண்புமிகு ரஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து)

මාතුර පළවන තයෝජනාව නභා නේමාත විය.:
"පනත් තකටුේප පූර්ණ පාර්ලිතේ් ුර කායක නභාවක
පැවරියයුුරය.'' - [ගරු තජෝ න් ්  ්රනා් දු මාතහ ා]
தீர்மானிக்கப்பட்டது.
"சட்டமூலம்
முழுப்
பாராளுமன்றக்
குழுவுக்குச்
படுமாக" [மாண்புமிகு ரஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து]

சாட்டப்

Resolved:
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament."
- [The Hon. Johnston Fernando]

குழுவில் ஆராெப்பட்டது.
[மாண்புமிகு சபாநாெகர் அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள்.]

Considered in Committee.
[THE HON. SPEAKER in the Chair.]

1 සි 3 ත ක් වග් ති පනත් තකටුේපත හි තකො නක් හැටිය
තිබිය යුුර යයි නිතයෝග කයන ලදී.
1ஆம் வாசகத்திலிருந்து 3ஆம் வாசகம் வகர சட்டமூலத்தின்
பகுதிொக இருக்கரவண்டுதமனக் கட்டகளெிடப்பட்டது.

Clauses 1 to 3 ordered to stand part of the Bill.

්රඥප් ති වග් තිය නහ නාමාතය පනත් තකටුේපත හි තකො නක්
හැටිය තිබිය යුුරයයි නිතයෝග කයන ලදී.
පනත් තකටුේප ,  නංතශෝධන යහි ව වාර් ා කයන ලදී.
சட்டமாகு வாசகமும் தகலப்பும் சட்டமூலத்தின் பகுதிொக இருக்க
ரவண்டுதமனக் கட்டகளெிடப்பட்டது.
சட்டமூலம் திருத்தமின்றி அறிக்கக தசய்ெப்பட்டது.

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.
Bill reported without Amendments.

ගරු තජෝ න් ්  ්රනා් දු මාතහ ා

(மாண்புமிகு ரஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து)

(The Hon. Johnston Fernando)

වු  කථානායකතුමිව,  "පනවී ශකප්ම්පත ෙුන් තුන්වන වර
කියවිය යුතුය" යි මම ශයෝජනා කරමි.

්රශ්නය විමාතනන ලදි් ,  නභා නේමාත විය.
පනත් තකටුේප ඊ අු කූලව ුර්  වන වය කියවා නේමාත
කයන ලදී.

Question put, and agreed to.
Bill, accordingly read the Third time, and passed.

වු  කථානායකතුමිව,  "පනවී ශකප්ම්පත ෙුන් ශෙවන වර
කියවිය යුතුය" යි මා ශයෝජනා කරනවා.

්රශ්නය විමාතනන ලදි් ,  නභා නේමාත විය.
පනත් තකටුේප ඊ අු කූලව තද වන වය කියවන ලදී.

வினா விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
அதன்படி, சட்டமூலம் இரண்டாம் முகறொக மதிப்பிடப்பட்டது.
Question put, and agreed to.
Bill accordingly read a Second time.

මාතුර පළවන තයෝජනාව නභා නේමාත විය.:
''පනත් තකටුේප පූර්ණ පාර්ලිතේ් ුර කායක නභාවක
පැවරිය යුුරය.'' - [ගරු තජෝ න් ්  ්රනා් දු මාතහ ා]

කායක නභාතවහිදී නලකා බලන ලදී.
[ගරු කථානායකුරමාතා මූලානනාරූඪ විය.]

வினா விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
அதன்படி, சட்டமூலம் மூன்றாம்முகறொக
நிகறரவற்றப்பட்டது.

(The Hon. Johnston Fernando)

மதிப்பிடப்பட்டு

தீர்மானிக்கப்பட்டது.
"சட்டமூலம்
முழுப்
பாராளுமன்றக்
குழுவுக்குச்
சாட்டப்
படுமாக" [மாண்புமிகு ரஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து]
Resolved:
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament."
- [The Hon. Johnston Fernando]

කායක නභාතවහිදී නලකා බලන ලදී.
[ගරු කථානායකුරමාතා මූලානනාරූඪ විය.]

குழுவில் ஆராெப்பட்டது.
[மாண்புமிகு சபாநாெகர் அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள்.]
Considered in Committee.
[THE HON. SPEAKER in the Chair.]

1 සි 3 ත ක් වග් ති පනත් තකටුේපත හි තකො නක් හැටිය
තිබිය යුුර යයි නිතයෝග කයන ලදී.

1ஆம் வாசகத்திலிருந்து 3ஆம் வாசகம் வகர சட்டமூலத்தின்
பகுதிொக இருக்கரவண்டுதமனக் கட்டகளெிடப்பட்டது.
Clauses 1to 3 ordered to stand part of the Bill.

්රඥප් ති වග් තිය නහ නාමාතය පනත් තකටුේපත හි තකො නක්
හැටිය තිබිය යුුරයයි නිතයෝග කයන ලදී.
පනත් තකටුේප ,  නංතශෝධන යහි ව වාර් ා කයන ලදී.
சட்டமாகு வாசகமும் தகலப்பும் சட்டமூலத்தின் பகுதிொக இருக்க
ரவண்டுதமனக் கட்டகளெிடப்பட்டது.
சட்டமூலம் திருத்தமின்றி அறிக்கக தசய்ெப்பட்டது.
Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.
Bill reported without Amendments.

ගරු තජෝ න් ්  ්රනා් දු මාතහ ා

(மாண்புமிகு ரஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து)

(The Hon. Johnston Fernando)

වු  කථානායකතුමිව,  "පනවී ශකප්ම්පත ෙුන් තුන්වන වර
කියවිය යුතු ය" යි මා ශයෝජනා කරනවා.

්රශ්නය විමාතනන ලදි් ,  නභා නේමාත විය.
පනත් තකටුේප ඊ අු කූලව ුර්  වන වය කියවා නේමාත
කයන ලදී.
வினா விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
அதன்படி, சட்டமூலம் மூன்றாம்முகறொக
நிகறரவற்றப்பட்டது.
Question put, and agreed to.
Bill accordingly read the Third time, and passed.

மதிப்பிடப்பட்டு
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පාර්ලිශම්න්තුව

වයාය නහ ගුව්  ත ොටුපල නංවර්ධන බදු
(නංතශෝධන) පනත් තකටුේප
துகறமுக, விமான நிகலெ அபிவிருத்தி
அறவீடு (திருத்தம்) சட்டமூலம்

PORTS AND AIRPORTS DEVELOPMENT LEVY
(AMENDMENT) BILL
තද වන වය කියවීතේ නිතයෝගය කියවන ලදී.

இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டகள வாசிக்கப்பட்டது.
Order for Second Reading read.

ගරු තජෝ න් ්  ්රනා් දු මාතහ ා

(மாண்புமிகு ரஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து)

(The Hon. Johnston Fernando)

වු  කථානායකතුමිව,  "පනවී ශකප්ම්පත ෙුන් ශෙවන වර
කියවිය යුතුය" යි මා ශයෝජනා කරනවා.

්රශ්නය විමාතනන ලදි් ,  නභා නේමාත විය.
පනත් තකටුේප ඊ අු කූලව තද වන වය කියවන ලදී.

வினா விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
அதன்படி, சட்டமூலம் இரண்டாம் முகறொக மதிப்பிடப்பட்டது.
Question put, and agreed to.
Bill accordingly read a Second time.

මාතුර පළවන තයෝජනාව නභා නේමාත විය.:
''පනත් තකටුේප පූර්ණ පාර්ලිතේ් ුර කායක නභාවක පැවරිය
යුුරය.'' - [ගරු තජෝ න් ්  ්රනා් දු මාතහ ා]

தீர்மானிக்கப்பட்டது.
"சட்டமூலம்
முழுப்
பாராளுமன்றக்
குழுவுக்குச்
சாட்டப்
படுமாக" [மாண்புமிகு ரஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து]
Resolved:
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament."
- [The Hon. Johnston Fernando]

කායක නභාතවහිදී නලකා බලන ලදී.
[ගරු කථානායකුරමාතා මූලානනාරූඪ විය.]

குழுவில் ஆராெப்பட்டது.
[மாண்புமிகு சபாநாெகர் அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள்.]
Considered in Committee.
[THE HON. SPEAKER in the Chair.]

1 වන වග් තිය පනත් තකටුේපත හි තකො නක් හැටිය තිබිය
යුුර යයි නිතයෝග කයන ලදී.

1ஆம் வாசகம் சட்டமூலத்தின் பகுதிொக இருக்கரவண்டுதமனக்
கட்டகளெிடப்பட்டது.
Clause 1, ordered to stand part of the Bill.

2 වන වග් තිය.- (2011 අංක 18 දයන පනතත්
3 වන වග් තිය නංතශෝධනය කිීමමාත.)

வாசகம் 2. - (2011ஆம் ஆண்டின் 18ஆம் இலக்கச்
சட்டத்தின் 3ஆம் பிாிகவத் திருத்துதல்)

නංතශෝධන ිළිතග
නේමාත විය.

යුුරය යන ්රශ්නය විමාතනන ලදි් ,  නභා

திருத்தங்கள் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Amendments put, and agreed to.

2 වන වග් තිය,  නංතශෝධි ාකායතය් ,  පනත් තකටුේපත හි
තකො නක් හැටිය තිබිය යුුරයයි නිතයෝග කයන ලදී.

2 ஆம் வாசகம் திருத்தப்பட்டவாறு சட்டமூலத்தின் பகுதிொக
இருக்க ரவண்டுதமனக் கட்டகளெிடப்பட்டது.
Clause 2, as amended, ordered to stand part of the Bill.

3 වන වග් තිය.- (වලංගු කිීමමාත.)
வாசகம் 3. - (தசல்லுபடிொகுதல்.)
CLAUSE 3.- (V alidation.)

ගරු තජෝ න් ්  ්රනා් දු මාතහ ා

(மாண்புமிகு ரஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து)

(The Hon. Johnston Fernando)

වු  කථානායකතුමිව,  මා පහත සඳහන් සංශ ෝධනය
ඉදිකපවී කරනවා:
"2 වන පිප්ශව 18 වන ශ දළිය ඉවවී කර ඒ ශවුවවට පහත ෙුක්ශවන
ශක ටස ආශ්ධ කරන්න:
'ශහෝ යම් අධිකරණයක විභාව ශවමින් පවතින යම් නීති' ".

නංතශෝධනය ිළිතග
නේමාත විය.

යුුරය යන ්රශ්නය විමාතනන ලදි් ,  නභා

திருத்தம் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Amendment put, and agreed to.

3 වන වග් තිය,  නංතශෝධි ාකායතය් ,  පනත් තකටුේපත හි
තකො නක් හැටිය තිබිය යුුරයයි නිතයෝග කයන ලදී.

3ஆம் வாசகம் திருத்தப்பட்டவாறு சட்டமூலத்தின் பகுதிொக
இருக்க ரவண்டுதமனக் கட்டகளெிடப்பட்டது.
Clause 3, as amended, ordered to stand part of the Bill.

4 වන වග් තිය පනත් තකටුේපත හි තකො නක් හැටිය තිබිය
යුුරයයි නිතයෝග කයන ලදී.
4ஆம் வாசகம் சட்டமூலத்தின் பகுதிொக இருக்க ரவண்டுதமனக்
கட்டகளெிடப்பட்டது.
Clause 4, ordered to stand part of the Bill.

්රඥප් ති වග් තිය නහ නාමාතය පනත් තකටුේපත හි තකො නක්
හැටිය තිබිය යුුරයයි නිතයෝග කයන ලදී.
පනත් තකටුේප ,  නංතශෝධන නහි ව වාර් ා කයන ලදී.
சட்டமாகு வாசகமும் தகலப்பும் சட்டமூலத்தின் பகுதிொக இருக்க
ரவண்டுதமனக் கட்டகளெிடப்பட்டது.
சட்டமூலம் திருத்தங்களுடன் அறிக்கக தசய்ெப்பட்டது.
Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.
Bill reported with Amendments.

CLAUSE 2.- (Amendment of section 3 of Act, No. 18 of 2011.)

ගරු තජෝ න් ්  ්රනා් දු මාතහ ා

ගරු තජෝ න් ්  ්රනා් දු මාතහ ා

(The Hon. Johnston Fernando)

(மாண்புமிகு ரஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து)

(The Hon. Johnston Fernando)

වු  කථානායකතුමිව,  මා පහත සඳහන් සංශ ෝධන ඉදිකපවී
කරනවා:
(1) "1 වන පිප්ශව,  22 වන ශ දළිය ඉවවී කර ඒ ශවුවවට පහත ෙුක්ශවන
ශක ටස ආශ්ධ කරන්න:
'බ්ධෙක්; සහ' ";
(2) "1 වන පිප්ශව,  23 වන ශ දළිය ඉවවී කර ඒ ශවුවවට පහත ෙුක්ශවන
ශක ටස ආශ්ධ කරන්න:
'2019 ශෙසුම්බර් මස 6 වන දන සහ එදනට පසුව' ".

(மாண்புமிகு ரஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து)

වු  කථානායකතුමිව,  "පනවී ශකප්ම්පත ෙුන් තුන්වන වර
කියවිය යුතු ය" යි මා ශයෝජනා කරනවා.

්රශ්නය විමාතනන ලදි් ,  නභා නේමාත විය.
පනත් තකටුේප ඊ අු කූලව නංතශෝධි ාකායතය් ,  ුර්  වන
වය කියවා නේමාත කයන ලදී.
வினா விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
அதன்படி, சட்டமூலம் திருத்தப்பட்டவாறு மூன்றாம்முகறொக
மதிப்பிடப்பட்டு நிகறரவற்றப்பட்டது.

Question put, and agreed to.
Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed.
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ஒதுக்கீட்டுச் சட்டம்: தீர்மானங்கள்
APPROPRIATION ACT: RESOLUTIONS

"2019 අංක 6 ෙරන විසර්ජන පනශවී 8 වවන්තිය යටශවී ුදේ 
අමාතයවරයාට පුවු න බලතල අුවව,  ආණ්ු ශව අුවමතිය ුතිව,  ුදේ 
අමාතයවරයා විසින් සාෙන ලෙ පහත ෙුක්ශවන අංක 20 ෙරන ිවයමය අුවමත
ක් යුතුයුයි ශමම පාර්ලිශම්න්තුව ශයෝජනා සම්මත කරයි:-

ගරු තජෝ න් ්  ්රනා් දු මාතහ ා

(மாண்புமிகு ரஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து)

2019 අංක 6 දයන විනර්ජන පනතත් 8 වග් තිය
ය තත් අංක 20 දයන නියමාතය

(The Hon. Johnston Fernando)

වු  කථානායකතුමිව,  අග්රාමාතය
සහ ුදේ  අමාතය, 
ුද්ධධ ාසන,  ආවමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාතය සහ
නාවිකක සංවර්ධන හා ිවවාස අමාතයතුමා ශවුවශවන් මා පහත
සඳහන් ශයෝජනාව ඉදිකපවී කරනවා:
"2019 අංක 6 ෙරන විසර්ජන පනශවී 8 වවන්තිය යටශවී ුදේ 
අමාතයවරයාට පුවු න බලතල අුවව,  ආණ්ු ශව අුවමතිය ුතිව,  ුදේ 
අමාතයවරයා විසින් සාෙන ලෙ පහත ෙුක්ශවන අංක 19 ෙරන ිවයමය අුවමත
ක් යුතුයුයි ශමම පාර්ලිශම්න්තුව ශයෝජනා සම්මත කරයි:-

2019 අංක 6 දයන විනර්ජන පනතත් 8 වග් තිය
ය තත් අංක 19 දයන නියමාතය
ුදේ  අමාතය,  මහින්ෙ රාජපක්ෂ වන මම,  2019 අංක 6 ෙරන විසර්ජන
පනශවී 8 වවන්තිශයන් මා ශවත පවරුව ලුබ ුති බලතල ්රකාරව,  ආණ්ු ශව
අුවමතිය ුතිව,  එී පනශවී ශතවුිව උපශ් ඛ්නශය විෂය අංක 22302
"වබඩා ා අවීතිකාරම් ගිණුම (පුපුරණ ද්රවය) - ශ්රීලංකා නාවික හුදොව" ශවත
පුවම ුති කාර්යය ශවුවශවන් ිව ්චිතව ෙක්වා ුති සීමාවන්,  ශමම ිවයමය
මිනන් සංශ ෝධනය කරමි.
අයිතමය

සංශ ෝධනය

(i)

එී පනශවී ශතවුිව උපශ් ඛ්නශය II
ය රශයහි ිව ්චිතව ෙක්වා ුති වියෙශමහි
උපිකම සීමාව

සංශ ෝධන ශන මුත

(ii)

එී පනශවී ශතවුිව උපශ් ඛ්නශය III
ය රශයහි ිව ්චිතව ෙක්වා ුති
ලුබීම්වල අවම සීමාව

ු . 640, 000, 000 සිට
ු . ෙ9ෙ, 000, 000 ෙක්වා

(iii)

එී පනශවී ශතවුිව උපශ් ඛ්නශය IV
ය රශයහි ිව ්චිතව ෙක්වා ුති හර
ශ ේෂයන්ශේ උපිකම සීමාව

සංශ ෝධන ශන මුත

එී පනශවී ශතවුිව උපශ් ඛ්නශය V
ය රශයහි ිව ්චිතව ෙක්වා ුති බුරකම්හි
උපිකම සීමාව

සංශ ෝධන ශන මුත

(iv)

ුදේ  අමාතය,  මහින්ෙ රාජපක්ෂ වන මම,  2019 අංක 6 ෙරන විසර්ජන
පනශවී 8 වවන්තිශයන් මා ශවත පවරුව ලුබ ුති බලතල ්රකාරව, 
ආණ්ු ශව අුවමතිය ුතිව,  එී පනශවී ශතවුිව උපශ් ඛ්නශය විෂය අංක
30602 "වබඩා ා අවීතිකාරම් ගිණුම - ශ්රී ලංකා ු ම්ිකය ශෙපාර්තශම්න්තුව" ශවත
පුවම ුති කාර්යය ශවුවශවන් ිව ්චිතව ෙක්වා ුති සීමාවන්,  ශමම ිවයමය
මිනන් සංශ ෝධනය කරමි.
අයිතමය

සංශ ෝධනය

(i)

එී පනශවී ශතවුිව උපශ් ඛ්නශය II
ය රශයහි ිව ්චිතව ෙක්වා ුති වියෙශමහි
උපිකම සීමාව

ු . 1, 800, 000, 000 සිට
ු . 2, 400, 000, 000 ෙක්වා

(ii)

එී පනශවී ශතවුිව උපශ් ඛ්නශය III
ය රශයහි ිව ්චිතව ෙක්වා ුති ලුබීම්වල
අවම සීමාව

ු . 1, 800, 000, 000 සිට
ු . 1, ෙ00, 000, 000 ෙක්වා

(iii)

එී පනශවී ශතවුිව උපශ් ඛ්නශය IV
ය රශයහි ිව ්චිතව ෙක්වා ුති හර
ශ ේෂයන්ශේ උපිකම සීමාව

සංශ ෝධන ශන මුත

(iv)

එී පනශවී ශතවුිව උපශ් ඛ්නශය V
ය රශයහි ිව ්චිතව ෙක්වා ුති බුරකම්හි
උපිකම සීමාව

සංශ ෝධන ශන මුත

(ශමම ිවයමය වලංගු වන්ශන් 2019.12.31 දන ෙක්වා පමිව.)
අවීසන් කශ්ේ / මහින්ෙ රාජපක්ෂ, 
ුදේ  අමාතය
2020.09. 09 දන, 
ශක ්න 01.
(අමාතය මණ්ඩා ලශය අුවමතිය ෙන්වා තිශබ්.)"

(ශමම ිවයමය වලංගු වන්ශන් 2019.12.31 දන ෙක්වා පමිව.)

්රශ්නය විමාතනන ලදි් ,  නභා නේමාත විය.
අවීසන් කශ්ේ / මහින්ෙ රාජපක්ෂ, 
ුදේ  අමාතය

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

2020.09. 09 දන, 
ශක ්න 01.
(අමාතය මණ්ඩා ලශය අුවමතිය ෙන්වා තිශබ්.)"

III

්රශ්නය විමාතනන ලදි් ,  නභා නේමාත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගරු තජෝ න් ්  ්රනා් දු මාතහ ා

(மாண்புமிகு ரஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து)

(The Hon. Johnston Fernando)

II
ගරු තජෝ න් ්  ්රනා් දු මාතහ ා

(மாண்புமிகு ரஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து)

(The Hon. Johnston Fernando)

වු  කථානායකතුමිව,  අග්රාමාතය හ ුදේ  අමාතය, 
ුද්ධධ ාසන,  ආවමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාතය සහ
නාවිකක සංවර්ධන හා ිවවාස අමාතයතුමා ශවුවශවන් මා පහත
සඳහන් ශයෝජනාව ඉදිකපවී කරනවා:

වු  කථානායකතුමිව,  අග්රාමාතය සහ ුදේ  අමාතය, 
ුද්ධධ ාසන,  ආවමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාතය සහ
නාවිකක සංවර්ධන හා ිවවාස අමාතයතුමා ශවුවශවන් මා පහත
සඳහන් ශයෝජනාව ඉදිකපවී කරනවා:
"2019 අංක 6 ෙරන විසර්ජන පනශවී 8 වවන්තිය යටශවී ුදේ 
අමාතයවරයාට පුවු න බලතල අුවව,  ආණ්ු ශව අුවමතිය ුතිව,  ුදේ 
අමාතයවරයා විසින් සාෙන ලෙ පහත ෙුක්ශවන අංක 21 ෙරන ිවයමය අුවමත
ක් යුතුයුයි ශමම පාර්ලිශම්න්තුව ශයෝජනා සම්මත කරයි:-
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2019 අංක 6 දයන විනර්ජන පනතත් 8 වග් තිය
ය තත් අංක 22 දයන නියමාතය

[වු  ශජ න්ස්ටන් ්රනාන්ු  මහතා

2019 අංක 6 දයන විනර්ජන පනතත් 8 වග් තිය
ය තත් අංක 21 දයන නියමාතය
ුදේ  අමාතය,  මහින්ෙ රාජපක්ෂ වන මම,  2019 අංක 6 ෙරන විසර්ජන
පනශවී 8 වවන්තිශයන් මා ශවත පවරුව ලුබ ුති බලතල ්රකාරව,  ආණ්ු ශව
අුවමතිය ුතිව,  එී පනශවී ශතවුිව උපශ් ඛ්නශය විෂය අංක 31002
"වබඩා ා අවීතිකාරම් ගිණුම - රජශය කර්මාන්ත ාලාව" ශවත පුවම ුති
කාර්යය ශවුවශවන් ිව ්චිතව ෙක්වා ුති සීමාවන්,  ශමම ිවයමය මිනන්
සංශ ෝධනය කරමි.
අයිතමය
(i)

(ii)

(iii)

(iv)

866

පාර්ලිශම්න්තුව

සංශ ෝධනය

එී පනශවී ශතවුිව උපශ් ඛ්නශය II
ය රශයහි ිව ්චිතව ෙක්වා ුති වියෙශමහි
උපිකම සීමාව

ුදේ  අමාතය,  මහින්ෙ රාජපක්ෂ වන මම,  2019 අංක 6 ෙරන විසර්ජන
පනශවී 8 වවන්තිශයන් මා ශවත පවරුව ලුබ ුති බලතල ්රකාරව, 
ආණ්ු ශව අුවමතිය ුතිව,  එී පනශවී ශතවුිව උපශ් ඛ්නශය විෂය අංක
31003 "ක්වුඩා  අවීතිකාරම් ගිණුම - රජශය කර්මාන්ත ාලාව" ශවත පුවම
ුති කාර්යය ශවුවශවන් ිව ්චිතව ෙක්වා ුති සීමාවන්,  ශමම ිවයමය මිනන්
සංශ ෝධනය කරමි.

අයිතමය
(i)

එී පනශවී ශතවුිව උපශ් ඛ්නශය II
ය රශයහි ිව ්චිතව ෙක්වා ුති
වියෙශමහි උපිකම සීමාව

(ii)

එී පනශවී ශතවුිව උපශ් ඛ්නශය III
ය රශයහි ිව ්චිතව ෙක්වා ුති ලුබීම්වල
අවම සීමාව

ු . 440, 000, 000 සිට
ු . 360, 000, 000 ෙක්වා

(iii)

එී පනශවී ශතවුිව උපශ් ඛ්නශය IV
ය රශයහි ිව ්චිතව ෙක්වා ුති හර
ශ ේෂයන්ශේ උපිකම සීමාව

සංශ ෝධන ශන මුත

(iv)

එී පනශවී ශතවුිව උපශ් ඛ්නශය V
ය රශයහි ිව ්චිතව ෙක්වා ුති
බුරකම්හි උපිකම සීමාව

සංශ ෝධන ශන මුත

ු . 40, 000, 000 සිට
ු . 70, 000, 000 ෙක්වා

එී පනශවී ශතවුිව උපශ් ඛ්නශය III
ය රශයහි ිව ්චිතව ෙක්වා ුති ලුබීම්වල
අවම සීමාව

ු . 120, 000, 000 සිට
ු . 70, 000, 000 ෙක්වා

එී පනශවී ශතවුිව උපශ් ඛ්නශය IV
ය රශයහි ිව ්චිතව ෙක්වා ුති හර
ශ ේෂයන්ශේ උපිකම සීමාව

සංශ ෝධන ශන මුත

එී පනශවී ශතවුිව උපශ් ඛ්නශය V
ය රශයහි ිව ්චිතව ෙක්වා ුති
බුරකම්හි උපිකම සීමාව

සංශ ෝධන ශන මුත

සංශ ෝධනය

(ශමම ිවයමය වලංගු වන්ශන් 2019.12.31 දන ෙක්වා පමිව.)

(ශමම ිවයමය වලංගු වන්ශන් 2019.12.31 දන ෙක්වා පමිව.)

අවීසන් කශ්ේ / මහින්ෙ රාජපක්ෂ, 
ුදේ  අමාතය
2020.09.09 දන, 
ශක ්න 01.

සංශ ෝධන ශන මුත

අවීසන් කශ්ේ / මහින්ෙ රාජපක්ෂ, 
ුදේ  අමාතය
2020.09. 09 දන, 
ශක ්න 01.
(අමාතය මණ්ඩා ලශය අුවමතිය ෙන්වා තිශබ්.)"

(අමාතය මණ්ඩා ලශය අුවමතිය ෙන්වා තිශබ්.)"

්රශ්නය විමාතනන ලදි් ,  නභා නේමාත විය.

්රශ්නය විමාතනන ලදි් ,  නභා නේමාත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

V
IV
ගරු තජෝ න් ්  ්රනා් දු මාතහ ා
ගරු තජෝ න් ්  ්රනා් දු මාතහ ා

(மாண்புமிகு ரஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து)

(The Hon. Johnston Fernando)

වු  කථානායකතුමිව,  අග්රාමාතය
සහ ුදේ  අමාතය, 
ුද්ධධ ාසන,  ආවමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාතය සහ
නාවිකක සංවර්ධන හා ිවවාස අමාතයතුමා ශවුවශවන් මා පහත
සඳහන් ශයෝජනාව ඉදිකපවී කරනවා:
"2019 අංක 6 ෙරන විසර්ජන පනශවී 8 වවන්තිය යටශවී ුදේ 
අමාතයවරයාට පුවු න බලතල අුවව,  ආණ්ු ශව අුවමතිය ුතිව,  ුදේ 
අමාතයවරයා විසින් සාෙන ලෙ පහත ෙුක්ශවන අංක 22 ෙරන ිවයමය අුවමත
ක් යුතුයුයි ශමම පාර්ලිශම්න්තුව ශයෝජනා සම්මත කරයි:-

(மாண்புமிகு ரஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து)

(The Hon. Johnston Fernando)

වු  කථානායකතුමිව,  අග්රාමාතයතුමා සහ ුදේ  අමාතය, 
ුද්ධධ ාසන,  ආවමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාතය සහ
නාවිකක සංවර්ධන හා ිවවාස අමාතයතුමා ශවුවශවන් මා පහත
සඳහන් ශයෝජනාව ඉදිකපවී කරනවා:
"2019 අංක 6 ෙරන විසර්ජන පනශවී 8 වවන්තිය යටශවී ුදේ 
අමාතයවරයා ශවත පුවු ුව බලතල ්රකාරව,  ආණ්ු ශව අුවමතිය ුතිව, 
ුදේ  අමාතයවරයා විසින් සාෙන ලෙ පහත උපශ් ඛ්නශයහි ිව ්චිතව ෙක්වා
ුති ිවයමයන් අුවමත ක් යුතු යුයි ශමම පාර්ලිශම්න්තුව ශයෝජනා සම්මත
කරයි:-

ි ජිට්  යටිතල පහසුකම් සහ ශත රතුු  තාක්ෂණ අමාතය 05101
මණ්ඩා ලශය සාමාජික ශන වන අමාතයවරයා
විෙයා,  තාක්ෂණ හා පර්ශයෂණ අමාතය මණ්ඩා ලශය සාමාජික 05201
ශන වන අමාතයවරයා
ආර්ිකක ්රතිසංස්කරණ සහ ශප ු  සුපයීම් අමාතය
05301
මණ්ඩා ලශය සාමාජික ශන වන අමාතයවරයා

කම්කු  හා වෘවීය ය සමිති සබඳතා අමාතය මණ්ඩා ලශය
සාමාජික ශන වන අමාතයවරයා
ජනමාධය අමාතය මණ්ඩා ලශය සාමාජික ශන වන
අමාතයවරයා
විශ ේෂ ්රශ්ධ සංවර්ධන අමාතය මණ්ඩා ලශය සාමාජික
ශන වන අමාතයවරයා
රාජය පිකපාලන හා ආපො ක්මනාකරණ අමාතයවරයා

4

7

ශ්රී ලංකා නාවික හුදොව

ශ්රී ලංකා ගුවන් හුදොව

ශප ලිස් ශෙපාර්තශම්න්තුව

ණය සහනොයක මණ්ඩා ලයීය ශෙපාර්තශම්න්තුව

වන සංරක්ෂණ ශෙපාර්තශම්න්තුව

සමෘ්ධධි සංවර්ධන ශෙපාර්තශම්න්තුව

12

13

14

15

16

17

18

2020.09. 09 දන
ශක ්න 01

11

රාජය වයවසාය,  කන්ෙ උඩා රට උු මය සහ මහුවවර
සංවර්ධන අමාතයවරයා
ශබෞ්ධධ කටයුතු ශෙපාර්තශම්න්තුව

10

9

8

6

5

ජාතික ්රසම්පාෙන ශක මිෂන් සභාව

3

4,200,000

40,000,000

1,000,000

1,200,000

23,000,000

සිට ු .

5,700,000

65,000,000

3,500,000

2,100,000

21,000,000

ෙක්වා ු .

II
රජශය කටයුතු සඳහා
වියෙශමහි උපිකම සීමාව

380,000,000

440,000,000

20,500,000

2,500,000

42,000,000

120,000

2,500,000

3,200,000

170,000

20,000,000

1,300,000

20,000,000

9,500,000

275,000,000

71,000,000

500,000

(අමාතය මණ්ඩා ලශය අුවමතිය ෙන්වා තිශබ්.)

255,000,000

66,000,000

449,000

1,080,000,000 1,060,000,000

418,000,000

510,000,000

21,000,000

2,000,000

23,200,000

300,000

200,000

4,400,000

2,500,000

22,300,000

2,500,000

18,000,000

11,000,000

III
රජශය කටයුතු පිළිබඳ
ගිණුම්වලට බුර ක් යුතු
ලුබීම්වල අවම සීමාව
සිට ු .
ෙක්වා ු .

(ශමම ිවයමයන් වලංගු වන්ශන් 2019.12.31 දන ෙක්වා පමිව.)

33101

28301

23101

22501

22401

22301

20101

15801

13001

05601

05501

05401

02401

02001

2

00201

මුතිවරණ ශක මිෂන් සභාව

විෂය
අංකය

1

අමාතයාං ය/ශෙපාර්තශම්න්තුව

අග්රාමාතය කාර්යාලය

අුව
අංකය

206,000,000

25,000,000

4,000,000

115,000,000

76,500,000

ෙක්වා ු .

6

5

4

3

2

1

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

ිවශයෝව
අංකය

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

්රශ්නය විමාතනන ලදි් ,  නභා නේමාත විය.

අවීසන් කශ්ේ / මහින්ෙ රාජපක්ෂ, 
ුදේ  අමාවීය

85,000,000

6,000,000

3,000,000

95,000,000

77,000,000

සිට ු .

IV
රජශය කටයුතුවල හර
ශ ේෂයන්ශේ උපිකම සීමාව

උපතල්ඛනය
2019 අංක 6 දයන විනර්ජන පනතත් 8 වේ තිය අු ව කයන විධානය
2019 අංක 6 ෙරන විසර්ජන පනශවී 8 වවන්තිය යටශවී 2019 ුදේ  වර්ෂය සඳහා රාජය ිවලධාමන්ට අවීතිකාරම් ගිණුම් සම්බන්ධශයන් ුදේ  අමාතයවරයා විසින් බලය ශෙන සීමා ශවනස් කිමශම්
උපශ් ඛ්නය.
කණ්ඩායේ නියමාතය 01
2019 අංක 6 ෙරන විසර්ජන පනශවී 8 වවන්තිය අුවව මා ශවත පුවම ුති බලතලවලට අුවව මහින්ෙ රාජපක්ෂ වන මම,  ුදේ  අමාතයවරයා ව ශයන් රජශය අුවමතිය අුවව ශම් සමඟ ෙක්වා
ුති උපශ් ඛ්නශය ෙුක්ශවන ආකාරයට රාජය ිවලධාමන්ශේ අවීතිකාරම් ගිණුම්වල විෂය අංක 00201,  02001,  02401,  0ෙ101,  0ෙ201,  0ෙ301,  0ෙ401,  0ෙෙ01,  0ෙ601,  13001,  1ෙ801,  20101, 
22301,  22401,  22ෙ01,  23101,  28301,  සහ 33101ට අෝ වන්නා වූ පනශවී ශතවුිව උපශ් ඛ්නය ය ු  අංක II සහ IVහි ෙක්වා ුති උපිකම සීමාවන් සහ IIIහි ෙක්වා ුති අවම සීමාවන්
සංශ ෝධනය කරමි.
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2020 ඔක්ශතෝබර් 07
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පාර්ලිශම්න්තුව

කල් ැබීමාත

ஒத்திகவப்பு
ADJOURNMENT
ගරු තජෝ න් ්  ්රනා් දු මාතහ ා

870

අනුරරුව ගරු කථානායකුරමාතා මූලානනතය්  ඉවත් වුතය් , 
ගරු නංජීව එදිරිමාතා් න මාතහ ා මූලානනාරූඪ විය.

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு சபாநாெகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்
தினின்று அகலரவ, மாண்புமிகு சஞ்ஜீவ எதிாிமான்ன அவர்கள்
தகலகம வகித்தார்கள்.
Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and THE HON.
SANJEEVA EDIRIMANNA took the Chair.

(மாண்புமிகு ரஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து)

(The Hon. Johnston Fernando)

වු  කථානායකතුමිව,  "පාර්ලිශම්න්තුව ෙුන් ක්  තුම්ය
යුතුය" යි මා ශයෝජනා කරනවා.

්රශ්නය නභාිමු ඛ කයන ලදී.

வினா எடுத்திெம்பப்தபற்றது.
Question proposed.

ගරු කථානායකුරමාතා

(மாண்புமிகு சபாநாெகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

සභාව ක්  තබන අවස්ථාශව ශයෝජනාව,  වු  ශම ශහ මඩ්
ුදසම්මි්  මන්ත්රීතුමා.

විශ්වවිදයාලය ඇුරළත්වීමාත ග වන කාලය අවමාත
කිීමමාත
பல்ககலக்கைகப் பிரரவசத்துக்கான காலத்கதக்
குகறத்தல்
REDUCTION OF TIME TILL UNIVERSITY ENTRANCE

ගරු තමාතොහමාතඩ් ු නේමිල් මාතහ ා

(மாண்புமிகு தமாஹமட் முஸம்மில்)

(The Hon. Mohamad Muzammil)

වු  කථානායකතුමිව, සභාව ක්  තබන අවස්ථාශවදී මා
පහත සඳහන් ශයෝජනාව ඉදිකපවී කරනවා:
"අ.ශප .ස. (සාමානය ශප්) විභාවය අවසන් මට මාස 08ක කාලයක් උසස්
ශප් ආරම්භ කිමම සඳහා සිසුශවකුට වත ශව. එශමන්ම අ.ශප .ස. (උසස්
ශප්) අවසන් ශක ට මාස 14ක කාලයක් වි ්වවිෙයාල ්රශව ය සඳහා වත
ශව. එබුවින්,  ශමම සම්ර්ර්ණ කාලය මාස 22කි. තු ණ ජිවිත කාලශයන්
මාස 22ක කාලයක් අපශවී යමම ජාතික අපරාධයකි. එබුවින් ශමම කාලය
අු  කිමම සඳහා අව ය ්රතිසංස්කරණ සිු  ක් යුතු යුයි ශමම
පාර්ලිශම්න්තුවට ශයෝජනා කර සිටී."

වු  කථානායකතුමිව,  මාවී ිවෙහස් අධයාපනය යටශවී
අධයාපනය ලුුදශවක්. මශේ පියාවී එශසේමයි. ඒ වාශේම,  මශේ
ෙු  ශෙශෙනාවී අෙ ිවෙහස් අධයාපනය යටශවීයි අධයාපනය
ලබන්ශන්. ඒ ිවසා ශම් රශට් ක්රියාවීමක ිවෙහස් අධයාපනයට අපි
ණයවුතියි. ඒ වාශේම වු  කථානායකතුමිව,  ිවෙහස් අධයාපනය
තමයි ශම් රශට් -

ගරු කථානායකුරමාතා

(மாண்புமிகு சபாநாெகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Order, please! ශම් අවස්ථාශවදී වු  සංජීව එදිකමාන්න
මන්ත්රීතුමාශේ නම ූහලාසනය සඳහා ශයෝජනා කරන්න.

ගරු තජෝ න් ්  ්රනා් දු මාතහ ා

(மாண்புமிகு ரஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து)

(The Hon. Johnston Fernando)

වු  කථානායකතුමිව,  "ශම් අවස්ථාශවදී වු  සංජීව
එදිකමාන්න මන්ත්රීතුමා ූහලාසනය වත යුතුය"යි මම ශයෝජනා
කරනවා.

්රශ්නය විමාතනන ලදි් ,  නභා නේමාත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගරු තමාතොහමාතඩ් ු නේමිල් මාතහ ා

(மாண்புமிகு தமாஹமட் முஸம்மில்)

(The Hon. Mohamad Muzammil)

ූහලාසනාූපඪ වු  මන්ත්රීතුමිව,  ිවෙහස් අධයාපනය තමයි
අශ ද ෙු වන්ට තිශබන පහන. ඒ වාශේම ඔවුන් වශම් වුණවී, 
ශක ්න වුණවී,  රශට් ශක යි දසාශව වුණවී ඔවුන්ට පුහුදලි
අනාවතයක් ිවර්මාණය කරන මාවත තමයි,  ශම් රශට් ිවෙහස්
අධයාපනය. ශම න තරම් ු ෂ්කර වමක ෙු ශවකුට වුණවී ිවෙහස්
අධයාපනය ුතුශ්ේ වවෙයවරශයක්,  ඉංජිශන්ු වරශයක්, 
උපාධිධාිකශයක් ශවන්න අවස්ථාව ිවර්මාණය කරලා තිශබනවා.
ඒ ිවසා තමයි ජීවිතය පරු වට තබා ශහෝ ශම් ිවෙහස් අධයාපනය
ආරක්ෂා කරවත යුතුයි කියා අපි වි ්වාස කරන්ශන්.
වු  ුමතිතුමිව,  විශ ේෂශයන්ම ිවෙහස් අධයාපනය
සුරකින්න පුමිිව රජයක් විධියට,  ශම් ිවෙහස් අධයාපනය
ආරක්ෂා ක් යුතුයි කියා ්රතිපවීතිමය එකඟතාවක සිටින, 
ශසෞභාවයශය ෙුක්ශම් සිටින රජයක් විධියට ශම් ෙු වන්ශේ ජීවිත
කාලය තු් ුදුණ ශෙන යම් යම් අු පාු කම් ිවවුරද කරවුනීම
සඳහා අධයාපන අමාතයාං ශය අවධානය ශය ුද කිමමට තමයි අපි
ශම් අවස්ථාශවදී ශමම ශයෝජනාව ඉදිකපවී කශ්ේ.
ූහලාසනාූපඪ වු  මන්ත්රීතුමිව,  ෙු ශවක් උසස් ශප්
විභාවයට ශපනී සිටීශමන් පසුව වි ්වවිෙයාලයට ුතු්වී මටම
සඳහා ේ ව ශයන් මාස 12ක-14ක කාලයක් වත ශවනවා. මම
උොහරණයක් ෙක්වන්නම්. 2018 වසශර් උසස් ශප් විභාවය
පුවුවීවුශණ් අටවුිව මාසශය -අශවෝස්තු මාසශය- හයවුිව ො.
්රතිලල ිවකුවී කිමම සඳහා මාස හතරක් වත වුණා. ඒ අුවව
ශෙ ශ් ස්වුිව මාසශය 29වුිව ො තමයි ්රතිලල ිවකුවී කශ්ේ.
ඊ්ඟ අවුු ්ධශ්ධ තුන්වුිව මාසශය -2019 තුන්වුිව මාසශයතමයි ්රතිලල නුවත සමීක්ෂණය කශ්ේ. වි ්වවිෙයාල සඳහා
අයු ම් කිමමට අවස්ථාව ලබා ු න්ශන් ජනවාික මාසශය. ඉශසඩ්
කඩා ඉම් ලකුණු ිවකුවී කිමම සිු  වන්ශන් මුයි මාසශය.
වි ්වවිෙයාල ්රශව ය සිු  වන්ශන් අශවෝස්තු මාසශය. ඒ
ශවනශක ට උසස් ශප් විභාවය ලියා මාස ශෙ ්හක වාශේ
කාලයක් වත මට තිශබනවා. ඒ වාශේම,  2018 සාමානය ශප්
විභාවය ලියපු ෙවශසේ ඉඳලා උසස් ශප් විභාවය ආරම්භ කිමමට
මාස අටක කාලයක් වත මට තිශබනවා. වු  ුමතිතුමිව,  ශමශසේ
වත ශවන කාලය තමයි තු ණ ජීවිතශය ශහ ඳම කාලය. ශම්
්රමාෙයට බලපාන ්ර ්න කිහිපයක් තිශබනවා. එකක් තමයි,  ශම්
උවීතර පත්ර පමක්ෂා කිමමට වත ශවන කාලය. අපට එම
කටයුවීත කි නමින් කරවන්න පුු වන් නම්,  ශවවවවීව
කරවන්න පුු වන් නම්,  ඒ සඳහා ශය ෙවන ගුු වු න්ශේ සංඛ්යාව
වුි  කරන්න පුු වන් නම් ඒ සඳහා වත ශවන කාලය තව
මාසයකින් ශහෝ අු  කරලා ශම් ෙු වන්ට ඉක්මිවන් ්රතිලල ලබා
ශෙන්න පුු වන්.
ශලෝකශය ශවනවී රටවලින් -ජාතයන්තරව- ලබා තිශබන
අවීෙුීම් අුවව බලන විට,  විශ ේෂශයන්ම London A/L වුිව
විභාවවලදී ශම් තරම් කාලයක් වත ශවන්ශන් නුතුව අු 
කාලයකින් ්රතිලල ිවකුවී කරන ක්රමශවෙයක් ඒ රටවල
තිශබනවා. ූහලාසනාූපඪ වු  මන්ත්රීතුමිව,  ඒ වාශේම,  ශම්
කටයුවීත සඳහා පුමිශණන ගුු වු න්ට ඒ සඳහා තිශබන
අව යතාවවී ශමහිදී වි ාල ව ශයන් බලපානවා. ශම කෙ,  සමහර
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විට ගුු වරශයකුශේ පුවීශතන් වවීතාම ූහලයමය පුවීශතන්
හිතුශව වී,  ුදු  ෙවසම papers mark කරනවාට වඩා ා හවස ටියුෂන්
එකක් කරවවීශත වී,  මීට වඩා ා ුදේ  ්රමාණයක් ශස යාවන්න
පුු වන්. ඒ ිවසා ශමම කටයුවීතට පුමිශණන ගුු වු න්ශේ
පුමිණීම සඳහා දික දීමනාවක් ලබා දය යුතුයි. ශම කෙ,  ශම්ක
ජාතික අව යතාවක් ිවසා. ඒ බිකන් ක් පනා කරලා එම
ගුු වු න්ට දික දීමනාවක් ලබා ශෙන්න පුු වන් නම් වඩා ාවී
ශහ ඳයි. ඒ වාශේම ්ර ්න පත්ර බුලීම සහ ුවයීම් කරන්න
තාක්ෂණය පාවිච්චි කරන්න පුු වන් නම් එය ඉතා වුෙවවී
ශවනවා. දයුණු රටවල එම කටයුවීතට තාක්ෂණය පාවිච්චි කිමම
සි්ධධ ශවනවා.
අපි ෙන්නා විධියට සාමානයශයන් තුන්ලක්ෂ විසිෙහසකට වුි 
පිිකසක් උසස් ශප් විභාවයට ශපනී සිටිනවා. හයලක්ෂ
පනස්හයෙහසකට වුි  පිිකසක් සාමානය ශප් විභාවයට ශපනී
සිටිනවා. මිිවස් පුය ව ශයන් වවීශත වී,  ඔවුන්ශේ ශම් අපශවී
යන කාලය,  විනා වන කාලය වි ාල පාු වක්.
අන්තර් ජාතික පාස් ,  ශපෞ්ධවලික පාස්  හරහා යන
්මශයකුට වයස අවුු ු  22 විතර ශව්ධදී,  උපාධිය සම්ර්ර්ණ
කරන්න ක්රමශවෙය හුශෙනවා.
රජශය පාස්  හරහා යන
්මශයකුට උපාධිය සම්ර්ර්ණ කරන්න අවුු ු  2ෙක්,  26ක් පමණ
යනවා. ඒ ිවසා ූහලාසනාූපඪ වු  මන්ත්රීතුමිව,  අපට ශම්
ක්රමශවෙය ඉක්මන් කරලා වි ාල ව ශයන් මුදහවීමටමක් කරන්න
පුු වන් වුශණ වී,  රජශය පාසලකින් ඉශවන වන්නා ෙු ශවකුට
අු ම වණශන් වයස අවුු ු  23ක් ශව්ධදීවවී උපාධිය සම්ර්ර්ණ
කිමශම් අවස්ථාව ිවර්මාණය කරන්නට අපට හුකියාව ලුශබනවා.
ඒ සඳහා තාක්ෂිවක ව ශයන් තිශබන ශෙෝෂ ටික මඟහරවා
වුනීශමන් අපට අවස්ථාවක් ලබා වන්න පුු වන්.
ඒ වාශේම සමාජමය ව ශයන් සි්ධධ ශවන ශ්ධව්  බලන්න.
එක පුවීතකින් උපාධිය ලබා වුනීම ්රමාෙමටම විසින් රැකියා
ශවශ්ඳ ශප ශ්ේදී ඔුට ුතිවන තරවය. රජශය පාසලට ගිය
ෙු වා උපාධිය වන්නශක ට,  ශපෞ්ධවලික පාසලට ගිය ෙු වා
ප ්චාාවී උපාධියක්,  Master's Degree එකක් අරශවන තමයි
රැකියා ශවශ්ඳ ශප ්ට එන්ශන්. එතශක ට අශ ද රජශය
පාස් වලින් ිවෙහස් අධයාපනය හොරා එන ෙු වාට රැකියා
ශවශ්ඳ ශප ශ්ේදී ඒ තරවයට ුදුණ ශෙන්න සි්ධධශවනවා. ඒ
වාශේම කාලය නාස්තිමටම විසින් මවීද්රවය සහ සමාජවිශරෝධී
ක්රියාවලට ඒ වයශසේදී ්මයි ශය ුද ශවන්න තිශබන ඉඩා කඩා වී
වුි ශවමින් තිශබනවා. ඒ ිවසා අපි වු  අමාතයතුමාශවන් ඉ් ලා
සිටිනවා,  ශම් පිළිබඳව පුු ් ව ක් පනා කරලා,  ශම් අව ය කරන
්රතිසංස්කරණ කරන්න කියලා. ශම කෙ,  ශම්ක ජාතික වවීමක්.
අශ ද ෙු  පරපුර ආරක්ෂා කරන්න ඕනම. අශ ද ෙු  පරපුර තමයි
ශම් රශට් අනාවතය. ශක විඩ් අභිශයෝවය ුතුශ්ේ හික ශම් රට
සුරක්ෂිත ශවලා තිශබන්ශන් ිවෙහස් අධයාපනශයන් පිිකපුන්
මිිවසුන් සුදොයක් සහ ිවෙහස් ශසෞඛ්ය ශසේවයක් ශම් රශට් තිශබන
ිවසායි. ඒ ිවසා ඒ වුන අවධානය ශය ුද කරලා ශම් ්ර ්නයට
කි නම් විසඳුමක් ලබා ශෙයි කියා බලාශප ශර වීතු ශවමින් සභාව
ක්  තබන අවස්ථාශව ශයෝජනාව මා ඉදිකපවී කරනවා. ශබ ශහ ම
ස්තුතියි.
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ගරු උදයන කිරිඳිතගොඩ මාතහ ා

(மாண்புமிகு உதென சாமிந்த கிாிந்திதகாட)

(The Hon. Udayana Kirindigoda)

ූහලාසනාූපඪ වු  මන්ත්රීතුමිව,  සභාව ක්  තබන අවස්ථාශව
වු  ශම ශහ මඩ් ුදසම්මි්  මන්ත්රීතුමා විසින් ඉතාම කාලීන
ශයෝජනාවක් ශම් වු  සභාවට ඉදිකපවී කරුව ලුුදවා. ඒ
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ශයෝජනාව ස්ිකර කරමින් කථා කිමමට මට අවස්ථාව ලබාදීම වුන
ප්ුදශක ටම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා.
වර්තමාන අධයාපන ක්ශෂේත්රශය පුනර්ජීවනය උශෙසා
අධයාපන ්රතිසංස්කරණ රාජය අමාතය ුරරයක් ම්හි කරමින්
වර්තමාන රජය ඒ සම්බන්ධශයන් තම ූහලික අි තාලම තුබීම
ආරම්භ කරන ලෙ අවස්ථාශව ශමවන් කු ණක් සම්බන්ධශයන්
ශමම ශවෞරවනීය සභාශව අවධානය ශය ුද කරන්න ලුබීම
සම්බන්ධශයන් අපි සතුටට පවී ශවනවා.
ශම් රශට් ෙු වන්ශේ අධයාපනය සම්බන්ධශයන් ්රධාන
කඩා ඉම් විභාව තුනක් පවතිනවා. එකක්,  පස්වන ශශ්රේිවශය
ශිෂයවීව විභාවය. ඊට අමතරව,  සාමානය ශප් විභාවය සහ උසස්
ශප් විභාවය. ශම් ශයෝජනාව ්රකාරව සතය ව ශයන්ම ශම්
ෙු වන්ට තමන්ශේ අධයාපන කඩා ඉම් විභාව අවසාන කරලා
විභාව ්රතිලල ලුශබනතුු  ිවවසට මට ශහෝ ශවනවී ආකාරයකට
ශහෝ මාස වණනක කාලපිකච්ශ ෙයක් කිසිු  ්රශයෝජනයක්
වුනීශමන් ශත රව වත කරන්න සිු ශවච්චා වාතාවරණයක් අපි
ෙකිනවා. ූහලාසනාූපඪ වු  මන්ත්රීතුමිව,  ශබ ශහෝ විට සාමානය
ශප් විභාවය අවසන් කරන ශෙසුම්බර් මාසශයන් පසු පාස් 
පටන් වන්ශන් මුයි මාසශය. නුදවී අපි ෙකිනවා,  පාස්  සිසුන්
විභාවය අවසන් වූ පසු ්රතිලල එන්න ්රථමශයන් ශපෞ්ධවලික
පන්තිවලට ගිහි් ලා තමන්ශේ ඉදික අධයාපන කටයුතු කරශවන
යන බව. එශහම නම්,  ඒ ක්රමශවෙය අශ ද පාස් වලට අුවවත
කරන්න බුික ුයි? ශම් සම්බන්ධශයන් අපි අවධානය ශය ුද ක්
යුතුය කියා මා හිතනවා. ඒ වාශේම ශම් කාලසීමාව තු්
ෙු වන්ශේ ඉදික අධයාපනය සඳහා වුෙවවී වන භාෂා ෙුුවම
ලබාදීම,  වෘවීය ය ෙුුවම ලබාදීම සම්බන්ධශයන් රජයක් විධියට
අවධානය ශය ුද ක් යුතුයි කියා මා වි ්වාස කරනවා. ඒ වාශේම
අපි ෙකිනවා,  උසස් ශප් විභාවයට ශපනී ශන සිට උසස් ශප්
විභාවය කියන මාවශතන් බුහුරව ශව ස් විශ්ධ විභාවවලට
ුදුණ දීලා තමන්ශේ උපාධිය සම්ර්ර්ණ කර වුනීශම් හුකියාවක්
ශම් සමාජය තු් අෙ පවතින බව. ඒ හුකියාව තිශබන පන්තිශය
ෙු වන්ට අවස්ථාව ලුම්ලා තිශබනවා,  තමන් සමඟ කරට-කර
රජශය පාස් වල අධයාපනය ලබපු ෙු වන් වි ්වවිෙයාලයට
ුතුු මටම සඳහා සූොනමින් සිටින විට තමන්ශේ උපාධිය සම්ර්ර්ණ
කරන්නට. ශම් තවීවීවය තු් ුවීතටම අපි බලන්න ඕනම,  ශම්
රශට් ශම් විභාව ්රතිලල ්රමාෙ ශවන්ශන් ුයි කියන කාරණය. ඒ
සම්බන්ධශයන් විශ ේෂශයන් සලකා බලනශක ට ශපශනන ශෙයක්
තමයි ශම් රශට් ඒ සඳහා අව ය ිවසි සම්පවී පවතින බව. එශහම
නම්,  ශමහි අු පාු ව තිශබන්ශන් සම්පවී ක්මනාකරණය තු්
බවයි අපට ශපනී යන්ශන්. සම්පවී ක්මනාකරණය කිමම සඳහා, 
විශ ේෂශයන්ම ්ර ්න පත්ර පමක්ෂා කිමම සඳහා ශය ුද ශවන
ගුු වු න්ට ඒ සඳහා අව ය ෙුුවම සහ අව ය ක්තිය තිශබනවා.
නුදවී ඔවුන් සඳහා වන දිකවුන්මටම් පිළිබඳ ්ර ්නයක් මතුව
තිශබනවා. අපට ශබ ශහෝ අවස්ථාවල මතුවන ්ර ්නයක් තමයි
විභාවයක් අභිුදශවදී ගුු  සංවම් විසින් ්ර ්න පත්ර පමක්ෂා කිමම
වර්ජනය කිමමට සූොනම් මටම. ශම්කට ුවීතටම ශහේතු සාධක
තිශබනවා. පසුගිය අය තය සලකා බුලීශම්දී,  ඔවුන් සඳහා ශවවන
දීමනාවල අු  පාු කම්,  ඒ වාශේම දීමනා ශවමටම් ්රමාෙමටම් ශම්
සම්බන්ධශයන් බලපා තිශබනවා. ඒ ිවසා ඒ සම්බන්ධශයන් වුි 
අවධානයක් අපි ශය ුද ක් යුතුයි කියා ශම් අවස්ථාශව මම ශම්
වු  සභාවට ෙන්වා සිටිනවා.
ූහලාසනාූපඪ වු  මන්ත්රීතුමිව,  ශෙසුම්බර් මස පවවීවන
විභාවශය ්රතිලල ුවි් ලා මාස තුනකට පසුව නුවත සමීක්ෂණය
සඳහා වත වන කාල සීමාව ශක තරම්ෙ කියා අපි ෙකිනවා. නුවත
සමීක්ෂණශයදී සියලු ්ර ්න පත්ර නුවත ුදල සිට බුලීමක්
ශන ශවයි සිු  වන්ශන්. ඒ සඳහා තාක්ෂණය ශය ො විවමින්,  ිවසි
ගුු වු  ශය ො විවමින්,  හුකි ඉක්මිවන් එය කිමශම් හුකියාවක්
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පාර්ලිශම්න්තුව

[වු  උෙයන කිිකඳිශව ඩා  මහතා

පවතිනවා. ඒ තුළින් ශම් සඳහා යන කාලය අු  කරලා,  ෙු වන්ශේ
ක්තිය රටට වුෙවවී විධියට ශය ො වුනීශම් හුකියාව තිශබනවා.
තු ණ අවධිශයදී උපාධියක් ලබා වන්න හුකියාවක් තිුදශණ වී, 
ඔවුන්ශේ තු ණ ෙුුවම,  ක්තිය,  අධයාපනය ශම් රශට් අනාවතය
සඳහා ශය ො වුනීශම්,  ආශයෝජනය කිමශම් හුකියාවක් රජයකට
පවතිනවා. ඒ සම්බන්ධශයන් අධයාපනය භාර අශ ද අමාතයතුමා
අවධානය ශය ුද කරුව ුතුයි අපි වි ්වාස කරනවා.
ඒ වාශේම,  ෙුනට පවතින විභාව ක්රමශවෙය අපි තවු රටවී
සලකා බලනවාෙ යන්න සම්බන්ධශයන් වුෙවවී කු ණක් මතක්
ක් යුතුයි කියා මම හිතනවා.

ගරු මූලානනාරූඪ මාත් ත්රීුරමාතා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

වු  මන්ත්රීතුමිව,  ඔබතුමාට ිවයමිත කාලය අවසානයි.

ගරු උදයන කිරිඳිතගොඩ මාතහ ා

(மாண்புமிகு உதென சாமிந்த கிாிந்திதகாட)

(The Hon. Udayana Kirindigoda)

මට තව විනාි යක් ශෙන්න,  ූහලාසනාූපඪ වු  මන්ත්රීතුමිව.
ෙුනට පවතින විභාව ක්රමය තු් අවුු ු  13ක් අධයාපනය
ලබන සිසු ෙු වාට අවසාන ෙවශසේ විභාවයට ශපනී සිටීමට
හුකියාවක් ශන මුති වුශණ වී,  ඔුශේ ජීවිත කාලය අවුු ්ධෙකින්, 
එකහමාරකින් පසුපසට යනවා. ශම් ආකාරයට විභාව base වුණු
අධයාපන ක්රමශයන් බුහුරව ගිහි් ලා,  කාලාුවූපපීව තිශබන
assessment-based අධයාපන ක්රමයකට ගිහි් ලා,  ඒ සිය් ලම
එකතු කරලා අවසන් විභාව ලකුණු ලබා දීශම් ක්රමශවෙයකට
ගිහි් ලා,  ෙු වන්ශේ අධයාපනය ඉදිකයට ශවන යමම සඳහා අව ය
ක්රමශවෙය සකස් කරන්නට අපට පුු වන්. ශම් සම්බන්ධශයන්
රජශය අවධානය ශය ුද විය යුතුයි කියා ශම් අවස්ථාශවදී
වුි ු රටවී ්රකා කරමින්,  අෙ දන සභාව ක්  තබන අවස්ථාශව
ශවශනන ලෙ කාලාුවූපපී ශයෝජනාවශකශරහි අපශේ රජශය
අවධානය ශය ුද ශක ට,  හුකි ඉක්මිවන් ශම් තු ණ ්රජාවශේ
ක්තිය රශට් අනාවතය සඳහා ශය ො වුනීමට කටයුතු කරුව
ුතුයි බලාශප ශර වීතු ශවමින් මශේ කථාව අවසන් කරනවා.

ගරු මූලානනාරූඪ මාත් ත්රීුරමාතා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මී්ඟට,  වු  අරවින්්ධ කුමාර් මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාි 
හතක කාලයක් තිශබනවා.

[பி.ப. 4.43]

ගරු අ. අයවි් ේ කුමාතාර් මාතහ ා

(மாண்புமிகு அ. அரவிந்த் குமார்)

(The Hon. A. Aravindh Kumar)

தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள,
வாய்ப்பளித்த்கமக்கு நன்றி! இன்கறெ ஒத்திகவப்புரவகளப்
பிரரரகைகெக் காலத்திற்ரகற்றததான்றாக நான் பார்க்
கின்ரறன். க.தபா.த. சாதாரை தரப் பாீட்கசக்குப் பின்பு ஓர்
இகடதவளி, அதற்குப் பிறகு உெர்தரப் பாீட்கச முடிந்தபின்பு
பல்ககலக்கைக அனுமதிக்காக இன்னுரமார் இகடதவளி
தென்று மாைவர்களின் கல்விக்குாிெ சுமார் 2 வருட
காலப்பகுதி வீைடிக்கப்படுவகத நாங்கள் பார்க்கக்கூடிெதாக
இருக்கின்றது. ஆகரவ, இந்தக் காலப்பகுதிகெக் குகறப்பது
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என்பகதக்
காலத்திற்ரகற்ற
விடெதமான்றாக
நான்
பார்க்கின்ரறன்.
அதுமாத்திரமல்ல,
பட்டப்படிப்புக்காகப்
பல்ககலக்கைகங்களிரல
அனுமதிகெப்
தபற்றவர்களின்
பட்டம் தபறும் காலம் பல்ரவறு காரைங்களுக்காக நீண்டு
தகாண்ரட ரபாகிறது. இவ்வாறு எமது நாட்டின் இகளஞர்,
யுவதிகளின் பட்டப்படிப்புக் காலத்தில் ஏற்படுகின்ற இழுபறி
நிகலகம காரைமாக அவர்கள் தமது இளகமப் பருவத்திரல
நீண்ட காலத்கத வீைடிப்பகத நாங்கள் காைக்கூடிெதாக
இருக்கின்றது. இதுரவார் ஆரராக்கிெமான சூைகல எமது
நாட்டுக்கு ஏற்படுத்தாது. ஆகரவ, இதகனக் குகறப்பதற்கு
ஆக்கபூர்வமான
நடவடிக்கககெ
ரமற்தகாள்ளரவண்டு
தமன்று நான் ரகட்டுக்தகாள்கின்ரறன்.
அரதரவகளெில் மகலெகத்கதப் தபாறுத்தளவிரல எமது
பிரச்சிகன சற்று வித்திொசமானதாக இருக்கின்றது. அங்கு
கல்விகெப் தபாறுத்தளவில், தபாருளாதாரப் பிரச்சிகன மிக
அதிகமாக இருப்பதன் காரைமாகப் பிள்களககளக் கல்வி
கற்க கவப்பதிரல தபற்ரறார்கள் பல்ரவறு சிரமங்களுக்கு
முகங்தகாடுக்கிறார்கள்.
வளப்பற்றாக்குகற,
ஆசிாிெர்
பற்றாக்குகற. ஆசிாிெ உதவிொளர்களின் நிெமனத்திரல
இழுபறி என்று மகலெகத்தின் பிரச்சிகனகள் மிக நீண்ட
பட்டிெகலக் தகாண்டதாகவுள்ளது. இதிலும் விரசடமாக நான்
பிரதிநிதித்துவம் தசய்யும் பதுகள மாவட்டத்கதப் தபாறுத்
தளவிரல அங்ரக பிரச்சிகனகள் மிகவும் அதிகமாக இருப்பகத
நாங்கள் காைக்கூடிெதாக இருக்கின்றது. அங்ரக ததாைில்
வாய்ப்பில்கல, தபற்ரறார்களின் வருமானம் குகறவாக
இருப்பதன் காரைமாக தபாருளாதாரப் பிரச்சிகன காைப்படு
கின்றது. இது பிள்களகளின் கல்விெிரல தாக்கத்கத
ஏற்படுத்துகின்றது.
பதுகள
மாவட்டத்திரல
தமிழ்ப்
பாடசாகலகளில்
க.தபா.த. சாதாரை தரப் பாீட்கசெிரல நல்ல தபறுரபறு
ககளப் தபற்றாலும்கூட, உெர்தரத்திரல கைித, விஞ்ஞான
பாட ஆசிாிெர்கள் இல்லாத காரைத்தினால் கைித,
விஞ்ஞானப் பிாிவுகளிரல அவர்கள் நல்ல தபறுரபறுககளப்
தபறமுடிொத ஒரு நிகலகம காைப்படுகின்றது. அரத
ரநரத்தில் நாங்கள் இங்ரக “ஒரர நாடு, ஒரர சட்டம்” என்று
தசான்னாலும்கூட,
பதுகள
மாவட்டத்திரல
க.தபா.த.
சாதாரை தரப் பாீட்கசெிரல நல்ல தபறுரபறுககளப்
தபற்றிருந்தாலும்கூட,
அப்பிள்களககள
நுவதரலிொ
மாவட்டத்திரலயுள்ள
பாடசாகலகளில்
அனுமதிப்பது
கிகடொது. இது உண்கமெிரல ஓர் அடிப்பகட உாிகமப்
பிரச்சிகன! ஏதனனில், தவளிமாவட்டத்தாகர உள்வாங்குவ
தில்கலதென்ற ஒரு முடிகவ நுவதரலிொ மாவட்டத்திரல
ரமற்தகாண்டிருக்கிறார்கள். இதுததாடர்பாக
தகௌரவ
அகமச்சர் அவர்களுக்கு எந்தளவுக்குத் ததாியும் என்று
எனக்குத் ததாிொது. இருந்தாலும்கூட இதுதான் உண்கம!
ஆகரவ, இவ்வாறு எல்கலெிரலெிருக்கும் நுவதரலிொ
மாவட்டத்திலுள்ள பாடசாகலகளில் இந்தப் பிள்களககள
உள்வாங்காததன் காரைமாக, அவர்கள் கைித, விஞ்ஞானப்
பிாிவுகளிரல க.தபா.த. உெர்தரத்கத ரமற்தகாள்ள முடிொத
ஒரு சூழ்நிகல ஏற்பட்டிருக்கின்றது. இதகன உண்கம
ெிரலரெ
விசனப்பட
ரவண்டிெதும்
மனித
உாிகம
மீறதலான்றான
விடெமாகவும்
நாங்கள்
பார்க்க
ரவண்டிெிருக்கின்றது. ஆகரவ, தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கள்
இந்த விடெத்திரல கவனம் தசலுத்த ரவண்டும். “ஒரர நாடு,
ஒரர சட்டம்” என்ற அடிப்பகடெில் பார்க்கும்ரபாது, இந்த
நாட்டிரல அகனவருக்கும் சம வாய்ப்பு வைங்கப்பட
ரவண்டும். அந்த வககெிரல தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கள்
தகுந்த
நடவடிக்ககதெடுப்பார்
என்ற
நம்பிக்கக
எனக்கிருக்கின்றது.
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அரதரநரத்தில், மகலெகத்கதப் தபாறுத்தளவிரல அங்கு
ஒரு
பல்ககலக்கைகம்
இல்லாத
குகற
ததாடர்ந்து
தகாண்ரடெிருக்கின்றது. ஒவ்ரவார் அரசாங்கமும் மகலெ
கத்திரல ஒரு பல்ககலக்கைகத்கத அகமப்பதாக வாக்
குறுதிகெ
வைங்கினாலும்கூட,
அகவ
தவறும்
பகற்
கனவாகரவ மாறிப்ரபாெிருப்பகத நாங்கள் விசனத்ரதாடு
குறிப்பிடரவண்டிெிருக்கின்றது.

ගරු මූලානනාරූඪ මාත් ත්රීුරමාතා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ඔබතුමාට තව විනාි  ශෙකක කාලයක් තිශබනවා,  වු 
මන්ත්රීතුමිව.

ගරු අ. අයවි් ේ කුමාතාර් මාතහ ා

(மாண்புமிகு அ. அரவிந்த் குமார்)

(The Hon. A. Aravindh Kumar)

பிள்களகள் பட்டப்படிப்கப ரமற்தகாள்வதற்குத் தகுந்த
தகககமககளக் தகாண்டிருந்தாலும்கூட, மகலெகத்திரல
பல்ககலக்கைகம் ஒன்று இல்லாததன் காரைத்தினாரல மிகத்
ததாகலவிரலயுள்ள
பல்ககலக்கைகங்களுக்கு
அவர்கள்
ரபாகரவண்டும் என்பதனால், தபாருளாதாரச் சுகமெின்
காரைமாகப் தபற்ரறார்கள் பிள்களககள ரமற்தகாண்டு
பட்டப்படிப்கப ரமற்தகாள்வதற்கு இடங்தகாடுப்பதில்கல.
அகதயும்தாண்டிப்
பிள்களகள்
பல்ககலக்கைகத்துக்கு
அனுமதி
தபற்றுப்ரபானாலும்
இகடவிலகல்கள்
மிக
அதிகமாகரவ இருக்கின்றது. இவ்வாறு இந்த நாட்டிரல
பல்ககலக்கைக அனுமதிகெப்தபற்று, பல்ககலக்கைகத்திரல
பட்டப்படிப்கபத் ததாடர்ந்த நிகலெில் எந்தப் பிரரதசத்திரல
இகடவிலகல் மிக அதிகமாக இருக்கின்றததன்றால், அது
மகலெகத்திரலதான் என்பகத நான் இந்த உொிெ சகபெிரல
விசனத்ரதாடு பதிவுதசய்ெ விரும்புகின்ரறன். இவ்வாறு
தபாருளாதாரச் சுகமெின் காரைமாக இகடவிலகல் என்ற
நிகலக்குள்ளாகும் மாைவர்கள் ததாடர்பில் நாங்கள் விரசட
கவனம்
தசலுத்தரவண்டும்.
நாங்கள்
கல்விகெப்
தபாறுத்தளவிரல
அகனவருக்கும்
சம
வாய்ப்பு
வைங்கரவண்டும். அவ்வாறு வைங்கினால் மாத்திரரம ஒரு நாடு
சுபிட்சமான
நாடாக
மாறமுடியும்;
இருக்க
முடியும்.
அரதரநரத்தில், பல்ககலக்கைக அனுமதி கிகடத்தும்கூடப்
தபாருளாதாரப்
பிரச்சிகன
காரைமாகப்
பல்ககலக்
கைகத்திற்குச் தசல்ல முடிொமல் இருக்கும் பிள்களகளுக்கான
அந்த வாய்ப்கப அரசாங்கம் என்ற வககெிரல அவர்களுக்கு
ஏற்படுத்திக் தகாடுக்க ரவண்டும் என்று ரகட்டுக்தகாண்டு,
சந்தர்ப்பமளித்த அகவத் தகலவருக்கு மீண்டும் நன்றிகூறி,
விகடதபறுகின்ரறன். வைக்கம்.

ගරු මූලානනාරූඪ මාත් ත්රීුරමාතා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මී්ඟට,  වු  ාන්ත බණ්ඩා ාර මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාි 
පහක කාලයක් තිශබනවා.
[අ.භා.4.49

876

තමයි අෙ ඉදිකපවී කශ්ේ. අධයයන ශප ු  සහතික පත්ර සාමානය
ශප් සහ උසස් ශප් සිසුන්ශේ ඉතාම වටිනා කාලය අපශවී යමම
හුකි උපිකමශයන් අවම කර වුනීම සඳහා වූ උවීසාහයක් ෙරමින්
තමයි එතුමා ශම් ශයෝජනාව ඉදිකපවී කර තිශබන්ශන්.
ූහලාසනාූපඪ වු  මන්ත්රීතුමිව,  අශ ද රශට් අධයාපන ක්රමශය
බරපත් වුටලු රාශියක් තිශබන බව අපි ෙන්නවා. අවුු ු  13ක්
තිස්ශසේ මහන්සි ශවලා අධයාපනය ලබලා උපාධිය ලබා වවීතවී, 
තවවී වසර 13කටවී වඩා ා වුි  කාලයක් රැකියාවක් ශන මුතිව
සිටින්නට වූ අවස්ථා අප ෙුක තිශබනවා. සමහර පාලන කාලවල
උපාධිය තියාශවන රැකියාවක් ශන ලුබී අවුු ු  විස්ස,  විසිපහ
සිටින්නට වූ අවස්ථාවී අපි ෙුක්කා. සමහර රටවල සිසුශවක්
වි ්වවිෙයාලශයන් එළියට එන්ශන් සුු සු රැකියාවක් ලබා ඔුශේ
අනාවත සුරක්ෂිතභාවය ුති කරශවනයි. නුදවී,  අශ ද රශට්
එශහම නුහු. අශ ද රශට් පවතින අධයාපන ක්රමය තමයි ශමයට
්රධානම ශහේතුව.
ූහලාසනාූපඪ වු  මන්ත්රීතුමිව,  2010,  201ෙ කාලශයදී හවීවන පාර්ලිශම්න්තුව කාලශයදී- අපි ශවනම විශ ේෂ කාරක
සභාවක් පවී කරලා,  නව අධයාපන ්රතිසංස්කරණ ුති කිමම
ශවුවශවන් නව අධයාපන පනතක් ශවන ඒම සඳහා අව ය වුඩා 
පිළිශව් ක්රියාවීමක ක් බව මට මතකයි. ඒශක් වුඩා  සියයට
90ක් විතර අවසන් කිමමට අපට හුකියාව ලුුදණා. මම ඒ
කමිප්ශව සාමාජිකයකු හුටියට වුඩා  ක්ා. ඒ කාලශය බන්ු ල
ගුණවර්ධන මුතිතුමා තමයි අධයාපන අමාතයවරයා ශලස කටයුතු
කශ්ේ. නුදවී,  අපට ඒ කටයුවීත අවසන් කර වන්න බුික වුණා.
අධයාපන ක්ශෂේත්රශය විතරක් ශන ශවයි,  අෙ සමම
ක්ශෂේත්රයකම තිශබන ්රධානම වුටලුව තමයි ක්රමශවෙශය තිශබන
්ර ්නය. ඒ ිවසා,  අශ ද අතිවු  ජනාධිපති ශවෝඨාභය රාජපක්ෂ
මුතිතුමාශේවී,  විශ ේෂශයන්ම පිකණත අවීෙුීම් තිශබන, 
අග්රාමාතය වු  මහින්ෙ රාජපක්ෂ මුතිතුමාශේවී ක්තිය තුළින්
ශම් ක්ශෂේත්රවලට අව ය ක්රමශවෙ හුදය යුතුයි කියා මා වි ්වාස
කරනවා. ශම්ක තමයි ඊට ශහ ඳම අවස්ථාව කියලා මා හිතනවා.
රශට් ආර්ිකකයට වු්ශපන විධියට,  ආර්ිකකය ක්තිමවී කරන්න
පුු වන් විධියට, 
මහන්සිශවලා ඉශවන වන්න ශකශනකුට
තමන්ශේ ෙක්ෂතාව,  හුකියාව මත ස්ථානවත ශවලා ඒ අව ය
ශසේවය රට ශවුවශවන් ලබා ශෙන්න පුු වන් වන විධියට ඒ
ක්රමශවෙ හුදය හුකි නම් එය ඉතාම වුෙවවී ශවනවා.
මම පසුගිය දනක ශමන්න ශම් කාරණය ශස යා බුලුවා.
වයන ප්ාශවී ශම් වන විට ගුු වු  2, 000ක් හිඟයි. ඒ වුන අශ ද
අධයාපන ුමතිතුමාශේ අවධානය ශය ුද කරවන්න මා කුමුතියි.
ශෙසුම්බර් 31වන ො වන විට වයන ප්ාශවී ගුු  හිඟය 3, 000ක්
ශවනවා. ්රාථමික අං ශය වි ාල ගුු  හිඟයක් තිශබනවා. ඒක
එශහම ශවන්න බුහු. ගුු වු  විශ්රාම යනශක ට තු ණ අයට ගුු 
ක්ශෂේත්රයට ුතුු  මටම සඳහා ක්රමශවෙයක් සුකශසන්න ඕනම.
ගිිකඋ් ල අධයාපන කලාපශය පමණක් ්රාථමික අං ශය ගුු 
පුර දපාු  90ක් තිශබනවා. එම පාස් වලට ගුු වු න් ලබා
වුනීමට ඒ ෙු වන්ශේ ශෙමවපියන් අප හුද ශවන්න එනවා. ශම්
සියලු ්ර ්න මතුශවලා තිශබන්ශන් ෙුනට තිශබන ක්රමශවෙශය
වුටලු සහවත තවීවීවය ිවසායි.

ගරු ශා්  බණ්ඩාය මාතහ ා
(மாண்புமிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

ූහලාසනාූපඪ වු  මන්ත්රීතුමිව,  විශ ේෂශයන්ම ිවෙහස්
අධයාපනය තුළින් උසස් අධයාපනය ලබාවවී ශකශනක් වන
ඔබතුමා ූහලාසනශය සිටින අවස්ථාශව,  ශම් මාතෘකාව ඔස්ශසේ
කථා කරන්නට ලුබීම වුන මා සතුප් වනවා. අශ ද වු  ශම හමඩ්
ුදසම්මි්  මන්ත්රීතුමා ඉතාම කාශලෝචිත,  වුෙවවී ශයෝජනාවක්

තු ණ,  ෙක්ෂ උපාධිධාිකන් පසුගිය කාලය තු් ්රාශ්ධශීය
ශ් කම් කාර්යාලවල සංවර්ධන ිවලධාිකන් හුටියට රැකියාවට
බඳවා වවීතා. ඒ අතර චිත්ර,  සංගීතය වුිව විෂයන්ට උපාධිය වවී
වි ාල පිිකසක් ඉන්නවා. කුලියාපිටිය ්රශ්ධ ශය,  මම
ශපෞ්ධවලිකවම ෙන්නා හඳුනන උපකාරක පන්ති ගුු වරශයක්
ඉන්නවා. එතුමා උසස් ශප් විභාව ්රතිලල ඉතා ඉහ් මට්ටමකට
ශවන එමින්,  ෙු වන්ශේ අධයාපනයට වි ාල ක්තියක් ලබා
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[වු  ාන්ත බණ්ඩා ාර මහතා

ශෙනවා. ඔු උසස් ශප් විභාවය සඳහා ජනසන්ිවශවෙනය විෂයය
උවන්වන ගුු වරශයක්. නුදවී,  එතුමා ෙුන් වුඩා  කරන්ශන්
උු බ්ධොව
්රාශ්ධශීය
ශ් කම්
කාර්යාලශය
සංවර්ධන
ිවලධාිකශයකු හුටියටයි. ශම් අයශේ ක්තිය අධයාපන ක්ශෂේත්රයට
වන්න අපට පුු වන් වුශණ වී වි ාල වුඩා  ශක ටසක් කරන්න
පුු වන් ශවයි කියලා මම හිතනවා. එවිට එක පුවීතකින් ගුු 
පුර දපාු  පිරශවනවා වාශේම,  අශනක් පුවීශතන් ඒ අයට
රජශයන් වුප්පක්ෙ
ලුශබනවා. ඒ වුප්ප රශට් අධයාපන
ක්ශෂේත්රයට වි ාල ශමශහයක් සිු වන ශෙයක් ශවුවශවන් කරන
ආශයෝජනයක් බවටවී පිකවර්තනය කරවන්න අපට පුු වන්. ඒ
ිවසා මම අශ ද අධයාපන ුමතිතුමාශවන් ඉ් ලන්ශන් අපි
නවවීවපු තුිවන් ශහෝ පටන් විවුද කියලායි. ශම් අධයාපන
්රතිසංස්කරණ සිු  විය යුතුයි. රටට වු්ශපන ආකාරයට අපි ඒවා
ක්රියාවීමක කරුද.
ුවීතටම ශම් තු ණ අසහනයට අෙ ්රධානම ශහේතුව රශට්
තිශබන ශම් අධයාපන ක්රමයයි. කවුු  කුමති වුණවී,  අකමුති
වුණවී එය පිළිවත යුතු කාරණයක්. අෙ අශප ස උසස් ශප්
විභාවශයන් A සාමර්ථ 2යි,  B සාමර්ථ 1යි වවීත ෙු වා අපි ්ඟට
ුවි් ලා ශරෝහ්  කම්කු  පවීමටමක් ඉ් ලන තරමටම අෙ ශම්
්ර ්නය ු ර ගිහින් තිශබනවා. ශම් තවීවීවය ශවනස් කර වුනීම
සඳහා ශම් ශයෝජනාවවී එක්කම,  නව අධයාපන ්රතිසංස්කරණයක්
ආරම්භ කිමම සුු සුයි කියලා මා ශම් අවස්ථාශවදී මතක් කරනවා.
ස්තුතියි.

ගරු මූලානනාරූඪ මාත් ත්රීුරමාතා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මී්ඟට,  වු  ශවලු කුමාර් මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාි  7ක
කාලයක් තිශබනවා.
[අ.භා.4.ෙෙ

ගරු තේලු කුමාතාර් මාතහ ා

(மாண்புமிகு ரவலு குமார்)

(The Hon. Velu Kumar)

ූහලාසනාූපඪ වු  මන්ත්රීතුමිව, වු  ශම ශහ මඩ් ුදසම්මි් 
මන්ත්රීතුමා විසින් අෙ සභාව ක්  තබන අවස්ථාශව ඉදිකපවී කර
ුති ශයෝජනාව වුන අෙහස් ්රකා කිමමට අවස්ථාව ලබාදීම
පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා. විශ ේෂශයන්ම, අශ ද ූෂ
ෙු වන්ට අශප ස සාමානය ශප් හා උසස් ශප් විභාව කාල
පිකච්ශ ෙශයදී සිු  ශවන කාල නාස්තිය අවම කර වුනීම පිළිබඳ
ශයෝජනාව ශම් තුළින් එතුමා ඉදිකපවී කරලා තිශබනවා.
අශ ද අධයාපන ක්රමය සම්බන්ධශයන් ්රතිපවීතිමය ව ශයන්
ය රණයකට එ්ශනන්නට අවස්ථාව ුවිවී තිශබනවාය කියන එක
එතුමා මතක් කර ශෙනවා කියලායි මට හුශඟන්ශන්. ිවෙහස්
අධයාපනය ක්රියාවීමක වන රජශය පාස් වල ඉශවන වන්නා
ෙු වන් අතරවී වි ාල ශවනසක් ෙුන් ශව ඩා නුිනලා තිශබනවා.
විශ ේෂශයන්ම, පසුගිය අවුු ු  1ෙක කාලය තු් දී අපි ඒ බව
ෙුක්කා. ඈත වශම් ඉශවන වන්නා ූෂ ෙු වන්ට එක්ශකෝ තමන්ශේ
මව භාෂාව වන සිංහශලන්, නුවීනම් තමන්ශේ මව භාෂාව වන
ශෙමශ්න් උසස් ශප් ෙක්වාම ඉශවන වුනීශම් අවස්ථාව තමයි
තිශබන්ශන්.
නවරාශ්රිතව බලනශක ට,  පසුගිය අවුු ු  10ක කාලය තු්
bilingual අධයාපනයට,  නුවීනම් තමන්ශේ මව භාෂාව සමඟ
ඉංග්රීසි භාෂාශවන් අධයාපන කටයුතු කිමමට ඒ ෙු වන්ට අවස්ථාව
ලුබී තිශබනවා. එශහම නුවීනම්,  ඒ සියලු විෂයයන් ඉංග්රීසි
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භාෂාශවන් හුෙමමමටවී ශම් ිවෙහස් අධයාපනය තු් ඒ ෙු වන්ට
අවස්ථාව ලුබී තිශබනවා. එතශක ට,  ශම් රට තු්ම ෙු වන්ට
ලුශබන ඒ අවස්ථාව ශෙයාකාරකටයි ලුබී තිශබන්ශන්. එහි වි ාල
ශවනසක් තිශබනවා.
ශම් ෙු වන් අශප ස උසස් ශප් විභාවය සමවී ශවලා රජශය
වි ්වවිෙයාලවලට ුතු්වී වුණාම,  පාඨමාලා වි ාල ්රමාණයක්
ශෙම් භාෂාශවන් සහ සිංහල භාෂාශවන් හුෙමමශම් අවස්ථාව
පසුගිය කාලශය වි ්වවිෙයාල තු් තිුදණා. ශම් වන විට ඒ
අවස්ථාවවී අහිමි ශවලා තිශබනවා. වශමන් එන ූෂ ෙු වන්
තමන්ශේ මව භාෂාශවන් උසස් ශප් සමවී ශවලා
වි ්වවිෙයාලයට එනශක ට,  නවරශයන් එන ූෂ ෙු වන් ඉංග්රීසි
භාෂාව සමඟ තමන්ශේ මව භාෂාශවන් විභාවය සමවී ශවලා
වි ්වවිෙයාලයට එනශක ට ශම් ෙු වන් අතර විෂමතාවක්,  ශල කු
ශවනසක් ුති ශවනවා. ඒ ිවසා,  අධයාපන ක්රමශය ශම් ශවනස
අු  කර වුනීමට,  එය ශවනස් කර වුනීමට කටයුතු කිමශම්
අව යතාව අෙ මතු ශවලා තිශබනවා.
ුදසම්මි්  මන්ත්රීතුමා ඉදිකපවී ක් ශයෝජනාව අුවව, 
ජාතයන්තර පාසලට යන ්මයින්ට අධයාපනය ලුබීමට වතවන
කාලය පිළිබඳවවී අපි සලකා බුලිය යුතුයි. රශට් අධයාපන ක්රමය
වවීතාම,  අපට තිශබන්ශන් local curriculum එකක්. ජාතයන්තර
පාස් වලට යන ්මයින් Cambridge, Edexcel, Oxford වුිව
විවිධාකාර ක්රමවලට ුතු්වී ශවනවා. ුදසම්මි්  මුතිතුමාශේ
කථාශවදී ඉදිකපවී ක්ා,  අශ ද ෙු ශවක් සාමානය සමාජශය
උපාධිය ලබා වන්නශක ට වයස අවුු ු  2ෙක් විතර ශවනවා
කියලා. ඒ වයස ශවනශක ට ජාතයන්තර පාසලක ්මශයක් නම්
උපාධිය ලබාශවන,  ප ්චාාවී උපාධියවී ලබාශවන ඉවරයි. ඒ
අතරවී වි ාල පරතරයක් තිශබනවා. ජාතයන්තර පාසලට යන
්මයා පහ්ට අදන්ශන් නුතිව,  අශ ද ක්රමය ශවවවවී කරමින්,  ඒ
්මයාට සංසන්ෙනාවීමකව,  තරවකාිකව ඔවුන් එක්කම යන්න
පුු වන් පිකසරයක් සකස් කිමම තමයි අපි ක් යුවීශවී.
ූහලාසනාූපඪ වු  මන්ත්රීතුමිව,  අපි ්රතිපවීතිමය ව ශයන්, 
"සිංහල භාෂාව මව භාෂාව,  ශෙම් භාෂාව මව භාෂාව" කියලා
භාෂා පිළිබඳව විවාෙ කර වන්නවා. භාෂාව පිළිබඳ වුප්ම් සහිත
තවීවීවයක් තිශබනවා. නුදවී,  ජාතයන්තර පාස්  අරශවන
බලන්න. ඒවාශය ඉශවුවම ලබන ෙු වන්ශේ මව භාෂාව ද්රවිඩා 
ශවන්න පුු වන්,  සිංහල ශවන්න පුු වන්. හුබුයි ඒ subject එක
extra subject එකක් විධියටයි තිශබන්ශන්. අව ය නම් ඉශවන
වත හුකි,  ුවුයීමට ුතු්වී කරන්ශන් නුති,  report එකට
ුතු්වී කරන්ශන් නුති subject එකක් විධියටයි තිශබන්ශන්. ඒ
විතරක් ශන ශවයි,  ආවම වවීතවී -ශබෞ්ධධ ආවම ශවන්න
පුු වන්,  හින්ු  ආවම ශවන්න පුු වන්,  ක්රිස්තියාිව ආවම ශවන්න
පුු වන්,  ඉස්ලාම් ආවම ශවන්න පුු වන්- extra subject එකක්
විධියටයි සලකන්ශන්. ඒ සම්බන්ධශයුවවී ඉදිකශයදී වි ාල
්ර ්නයකට අපට ුදුණ ශෙන්නට සිු  ශවනවා. ශම් කු ණු
කාරණා සිය් ල සලකා බලා,  අශ ද ූෂ ෙු වන් සියලුශෙනාට සමාන
අධයාපන ක්රමයකට යමමට සම අවස්ථාව ලබා දීමට ඉදික
කාලශයදී අපි කටයුතු කරන්නට ඕනමය කියන කු ණ මතක්
කරමින්,  ශම් වුෙවවී ශයෝජනාව ශමම සභාවට ඉදිකපවී ක් වු 
ශම ශහ මඩ් ුදසම්මි්  මන්ත්රීතුමාට ශවෞරවය පුෙ කරමින්,  මශේ
කථාව අවසන් කරනවා.
ස්තුතියි.

ගරු මූලානනාරූඪ මාත් ත්රීුරමාතා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මී්ඟට,  වු  ඩා ලස් අලහ දශපු ම ුමතිතුමා. ඔබතුමාට
විනාි  පහක කාලයක් තිශබනවා.
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ගරු ඩලන් අලහ් තපරුමාත මාතහ ා (විදුලිබල අමාතා යුරමාතා)

(மாண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும - மின்சக்தி அகமச்சர்)

(The Hon. Dullas Alahapperuma - Minister of Power)

වු  සංජීව එදිකමාන්න මන්ත්රීතුමිව,  මශේ පසුකාලීන වෘවීය ය
සවශයක් සහ ශ්ධ පාලන සවශයක් වූ ඔබතුමා ුදලසුන ෙර්ධදී ශම්
සභාශව කථා කරන්න මට අවස්ථාව ලුශබයි කියලා මම කවොවවී
හිතුශව නුහු. ශම් අවස්ථාව ස්වර්ණමය සිහිවටනයක් බව මා
ප්ුදශවන්ම ශවෞරවශයන් ශම් සභාවට සඳහන් කරන්න ඕනම.
ඒ වාශේම මා වු  ශම හමඩ් ුදසම්මි්  මන්ත්රීතුමාට
ස්තුතිවන්ත ශවන්න ඕනම,  ඉතාම කාශලෝචිත ශයෝජනාවක්, 
ඉතාම වුෙවවී ශයෝජනාවක්,  කවොවවී ශම් සභාශව සාකච්ඡාවට
භාජන කශ්ේ නුති ශයෝජනාවක් පිළිබඳ එතුමාශේ අවධානය
ශය ුද මටම පිළිබඳව. ූහලාසනාූපඪ වු  මන්ත්රීතුමිව,  එතුමාශේ
ශයෝජනාශව සඳහන් කරනවා,  තු ණ ජීවිත කාලශයන් මාස 22ක
කාලයක් අපශවී යමම ජාතික අපරාධයක් කියලා. ශම් සභාව
ිවශයෝජනය කරන මන්ත්රීවරයකු විධියට මශේ භාෂාශවවී ශම්
සඳහා තිශබන ශහ ඳම ශයදීම තමයි,  "එය ජාතික අපරාධයක්"
කියන එක. ශම් රශට් ඕනමම ු ශවකුට,  ඕනමම පුශතකුට තමන්ශේ
ජීවිතශය වටිනාම කාලශයන් ුවීතටම වසර 2කට වුි  කාලයක්
අහිමි මටම,  එශහම නුවීනම් එතරම් කාලයක් ඔවුන්ශවන්
උු රාවුනීම ජාතික අපරාධයක් විනා ශවන කුමක්ෙ? ඉතිහාසශය
ශම් සම්බන්ධශයන් අවධානය ශය ුද ශවලා තිුදශණ් නුහු. අපි
අතිවු  ශවෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට ස්තුතිවන්ත වන්නට
ඕනම,  ශම් සම්බන්ධශයන් එතුමාශේ අවධානය ශය ුද මටම පිළිබඳ.
ශම් විවාෙය ශන දයුණු ශවෝත්රික මට්ටමට ශවන යන්ශන් නුතිව, 
පියවු න් විධියට,  ශස ශහ යුරන් විධියට,  මවුවු න් විධියට අපි
ශම් මාතෘකාවවී එක්ක එකතු ශවන්න ඕනම කියා මා ශයෝජනා
කරනවා.
ශක විඩ් - 19 වසංවතය හුදශව ඉතාම ු ෂ්කර ශක න්ශ්ධසි
යටශවී මාවී මාස 9ක කාලයක් අධයාපන අමාතයවරයාශේ
වවීම ෙුු වා. ඒ කාල සීමාව තු් මම ශම් සම්බන්ධශයන්
අතිවු  ජනාධිපතිතුමා සහ වු  අග්රාමාතයතුමා එක්ක කථා ක්ා.
ඉතාම ශ්න්වතු පියවු න් විධියට අතිවු  ජනාධිපතිතුමාවී,  වු 
අවමුතිතුමාවී ශම් කාරණාව ශවීු ම්වවීතා. ඊට පසුව මට කිවවා, 
ශම් සම්බන්ධශයන් විභාව ශක මසාිකස්තුමා එක්කවී,  අධයාපන
අමාතයාං ය එක්කවී සාකච්ඡා ක් බව. මට කියන්න සතුප්යි, 
අශ ද සනවී ර්ජිත විභාව ශක මසාිකස්තුමා ුතුු  විභාව
ශෙපාර්තශම්න්තුව විභාව ශක මසාිකස්තුමාශේ නායකවීවශයන්
ශම් පිළිබඳව සුවිශ ේෂි අවධානයක් ශය ුද ක් බව. ඒ වුන අපි
ආඩා ම්බර ශවන්න ඕනම. අධයාපන ්රතිසංස්කරණ විෂයය භාරව
සිටින මශේ සශහෝෙර සුසි්  ශ්රේමජයන්ත රාජය ුමතිතුමා ෙුන්
ශම් වු  සභාව තු් සිටිනවා. එතුමා ශම් සම්බන්ධශයන් වුි මනවී
ශත රතුු  පුහුදලි කරයි. ශමය ෙුශවන ්ර ්නයක්. ශමය තු ණ
ෙු වන්ශේ ජීවිතවලින් වසර ශෙකක කාලයක් උු රා වුනීමක්. අපි
ශමය උොරණයක් හුටියට ශවීු ම් විවුද. 2019 අශවෝස්තු
මාසශය අ.ශප .ස. උසස් ශප් විභාවය සමවී ු ශවකුට,  පුශතකුට
ශම් රශට් වි ්වවිෙයාලයකට යන්න ලුශබන්ශන් 2021 ජනවාික
මාසශයයි. නුදවී,  ඔු අ.ශප .ස. උසස් ශප් විභාවය කරන්ශන්
2019 අශවෝස්තු මාසශයදීයි. ශමන්න කාල සීමාව. එශහම නම්,  එය
ඒ ෙු වන්ශේ ජීවිත උු රාවුනීමක් හුර ශවන කුමක්ෙ? ශමය
ශවනස් කරන්න කියලා අතිවු  ජනාධිපතිතුමා උපශෙස් ු න්නා.
ූහලාසනාූපඪ වු  මන්ත්රීතුමිව,  මට ලබා දී තිශබන විනාි  ෙට
වඩා ා තවවී ශප ි  කාලයක් වුි පුර ශෙන්න. ූහලාසනාූපඪ වු 
මන්ත්රීතුමිව,  අධයාපන අමාතයාං ය විධියට අපි ශම් වුන විභාව
ශෙපාර්තශම්න්තුවවී එක්ක අධයයනයක් ක්ා. අපි ්රධාන කාරණා
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ෙක් හඳුනාවවීතා. එයින් එක් කාරණයක් මා කියන්නම්. අපි
උොහරණයක් හුටියට,  අ.ශප .ස. සාමානය ශප් විභාවය සහ
අ.ශප .ස. උසස් ශප් විභාවය විවුද. ඒ විභාවවල බුවරණ
්ර ්නවලට අෝ උවීතර පත්ර පමක්ෂා කරන්ශන්වී,  උවීතර
පත්රශයන් උවීතර පත්රයටයි. ඒ ිවසා විභාව ශක මසාිකස්තුමා
ශයෝජනා ක්ා,  OCR - Optical Character Recognition කියන
නූතන තාක්ෂණ ශමවලම සහ ICR - Intelligent Character
Recognition යන ශම් machines ශෙක වවීශත වී,  අතින් උවීතර
පත්ර පමක්ෂා කරන්න වත කරන කාලශයන් දන 1ෙක පමණ
කාලයක් save කරවන්න පුු වන් ශවයි කියලා. ඒවා මිලදී වුනීම
සඳහා ු පිය්  මිලියන 300ක ුදෙලක් අව ය ශවලා තිුදණා. ඒ
ුදේ  ලබාවන්න අපි කුම්නට් පත්රිකාවක් ඉදිකපවී ක්ාම අතිවු 
ජනාධිපතිතුමා එයට එකඟ වුණා.
ූහලාසනාූපඪ වු  මන්ත්රීතුමිව,  ශම් කාරණයවී කියන්න
ඕනම. ශමය ශම් වු  සභාශවදී මීට ශපරවී මතු ක්ා.
උොහරණයක් හුටියට අ.ශප .ස. උසස් ශප් විභාවශය උවීතර
පත්ර පමක්ෂා කරන ගුු වරයකු විවුද. උසස් ශප් Combined
Mathematics වුිව විෂයයක උවීතර පත්ර පමක්ෂා කරන්න
ශෙන්ශන් ෙවසකට උපිකම ව ශයන් උවීතර පත්ර 10යි. එක
උවීතර පත්රයක් බලන්න ශවවන්ශන් ු පිය්  120යි. ඒ ුදෙල
සාධාරණ නුහු. අපි එය පිළිවන්නට ඕනම. ඒ ිවසා ශම් සඳහා
වෙිවක දීමනාවක් ශෙන්න කුම්නට් මණ්ඩා ලය විධියට අපි
ය න්ු වක් වවීතා. ශමය ශෙවන විසඳුමයි.
තුන්වන කාරණය ශමයයි. ූහලාසනාූපඪ වු  මන්ත්රීතුමිව, 
උවීතර පත්ර පමක්ෂා කරන පමක්ෂකයන් විසින් ඔවුන් එකතු කර
වන්නා කු ණු ටික ශක ්යක සටහන් කරලා
විභාව
ශෙපාර්තශම්න්තුවට
ශවනමම
එවනවා.
ඒවා
විභාව
ශෙපාර්තශම්න්තුශව ශවනමම enter කරන්න ඕනම. නුදවී විභාව
ශක මසාිකස්තුමා කිවවා,  ශම් පමක්ෂකයන්ට ටුබ් එකක් ශෙනවා
නම් ඒ ශම ශහ ශවීම ඔවුන්ට ඒක enter කරන්න පුු වන්,  ඒ
සඳහා වතවන කාලය එතුිවන් අවම කර වන්න පුු වන් කියලා.
පසුගිය කුම්නට් මණ්ඩා ලශය දී ජී.එ් .පීිකස් ුමතිතුමාවී ශම් වුන
සාකච්ඡා ක්ා. කුම්නට් මණ්ඩා ලශයුවවී ය න්ු  ක්ා,  පසුගිය
කාලශය ශවන්වුව ලුබූ ටුබ් යන්ත්ර
96000න් විභාව
ශෙපාර්තශම්න්තුවට ටුබ් යන්ත්ර 2000ක් ශෙන්න ඕනමය කියලා.
ඊ්ඟට,  ඉංග්රීසි මාධය ්ර ්න පත්ර පමක්ෂා කිමම වුනවී කථා
ක් යුතුයි. ඉංග්රීසි මාධයශයන් අපට අව ය ගුු වු න් නුහු
ූහලාසනාූපඪ වු  මන්ත්රීතුමිව. අපි පසුගිය කාලශය ය න්ු වක්
වවීතා. ඒ ය න්ු ව ක්රියාවීමක ශවයි කියලා මා වි ්වාස කරනවා. ශ්රී
ලංකාශව වි ්වවිෙයාල තුළින් උපාධිය ලබා වවීත ගුු වු න් අශ ද
රශට් තිශබන ජාතයන්තර පාස් වල උවන්වනවා නම්,  අශ ද ම
පාඨමාලා කරන local G.C.E. (O/L), G.C.E. (A/L) සඳහා
ජාතයන්තර පාස් වල උවන්වනවා නම්,  ඒ ගුු වු  ඉංග්රීසි
්ර ්නපත්ර පමක්ෂා කිමමට වුනීම කිසි ශලසක වරෙක් නුහු. ඒක
කරන්නට ඕනම. නුවීනම් ශම් කාලය manage කර වන්න බුහු.
අවසාන කාරණාව ශමයයි. එය බරපත් කාරණාවක් විධියටයි
එන්ශන්. ූහලාසනාූපඪ වු  මන්ත්රීතුමිව,  අපි 30000ක් බඳවා
වුනීශම්දී ්රතිලල ිවකුවී ශවලා recorrection ොන ෙු වන්
ශවුවශවන් තවවී මාස 3ක පමණ කාලයක් බලාශවන ඉන්නවා.
හුබුයි,  ඉතිහාසය අධයයනය කශ් වී recorrectionsවලින්
ුවීතටම එන්ශන් ්මයින් ෙ0කට අු ම පිිකසක් බව ශපශනනවා.
ඉතින් ශම් ෙ0ට ඉඩා  තියලා ඉස්සරහට කටයුතු කරශවන යන්න
පුු වන් හුකියාව ඕනම තරම් තිශබනවා. ඉතින් අපි වි ්වාස
කරනවා ශම් ෙු වන්ශවන් පුහුර වවීතු කාලය ශවෝඨාභය
රාජපක්ෂ මුතිතුමාශේ කාලශය දී නුවත ශෙන්න පුු වන් කියලා.
බලන්න එක්සවී ජනපෙය දහා. ූහලාසනාූපඪ වු  මන්ත්රීතුමිව, 
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මුයි මාසශය high school graduation එක තිශබනවා. ඒ ු ව,  පුතා
අශවෝස්තු මාසශය වි ්වවිෙයාලයට ුතු්වී ශවනවා. වු  සුසි් 
ශ්රේමජයන්ත රාජය අමාතයතුමිව,  මම හිතන්ශන් ඔබතුමාශේ
ෙු වාවී අධයාපනය ලුුදවා. මාස ශෙකයි ශවෙර ඉන්ශන්. ඒ
ෙු වන්ශේ අහිමි වූ කාලය නුවත ශෙන්න ඕනම. ඒ ිවසා ශම්ක
ඉතාම වුෙවවී කාරණාවක්. රජයක් විසින් ෙු වන්ශේ ජීවිතය
වසර ශෙකක කාලයක් පුහුර වුනීමක් විධියටයි මා ශමය
ෙකින්ශන්. අශ ද අධයාපන අමාතය ජී.එ් .පීිකස් මුතිතුමිව, 
අධයාපන ්රතිසංස්කරණ අමාතය සුසි්  ශ්රේමජයන්ත මුතිතුමිව, 
ශම් ෙු වන්ශවන් පුහුර වවී මානව අයිතිය නුවත ලබා දීමට අපි
ආණ්ු වක් විධියට කටයුතු කරන බව ඉතාම වවීශමන් කියන්න
ඕනම.
ූහලාසනාූපඪ වු  මන්ත්රීතුමිව,  නුවත මම ස්තුතිවන්ත වනවා, 
ශම් විශ ේෂිත කාරණාව සම්බන්ධශයන් ශම් වු  සභාශව අවධානය
ශය ුද කිමම පිළිබඳව. ඒ වාශේම අශ ද සනවී ර්ජිත,  විභාව
ශක මසාිකස්තුමා
ුතුු 
විභාව
ශෙපාර්තශම්න්තුවටවී, 
වි ්වවිෙයාල ්රතිපාෙන ශක මිසටමවී මා සුබ පතනවා ශම් කටයුතු
සාර්ථකව කරශවන යන්න හුකියාව ලුශබන්න කියලා. ඒ
වාශේම එම ආයතන එකට එකතු ශවලා කටයුතු කිමශමන් ලබන
වසශර් සිට එක වරම ශම් වුි පු වුය වන කාලය අු  කර වන්න
බුික වුශණ වී,  ක්රමක්රමශයන් ශහෝ ශම් කාලය අු  කර වුනීශම්
සුලුස්මක් හො වන්න පුු වන් ශවයි කියලා අපි වි ්වාස කරනවා.
ශබ ශහ ම ස්තුතියි මට ුුම්කම් ු න්නාට.

ගරු මූලානනාරූඪ මාත් ත්රීුරමාතා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මී්ඟට,  වු  ිවශරෝෂන් ශපශර්රා මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට
විනාි  7ක කාලයක් තිශබනවා.
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කරනවා. ඒ පිළිබඳ ිවසි වුටහීමක්,  ිවසි ෙුුවවවී කිමමක් අශ ද
පාස්  තුළින් සිු  වුණා නම් -ශිෂය ශිෂයාවන්ට අමතරව
ශෙමවපියන් ඒ වුන ෙුුවවවී ක්ා නම්- ශම් ෙු වන්ශේ අපශවී
යන කාලය අු  කරන වමන්ම,  ඒ වුය වන කාලය තුළින් තවවී
්රශයෝජනයක් වුනීමට ඒ සියලු ෙු වන්ට පුු වන් වනවා.
විශ ේෂශයන්ම ඔවුන්ට වෘවීය ය මාර්ශවෝපශ්ධ කවීවය career guidance - ලබා දය යුතුයි. ශම කෙ,  පාස්  අධයාපනය
තු්දීම තම වෘවීය ය ජීවිතය සුලසුම් කරන්ශන් ශක ශහ මෙ කියා
ශන ෙුනීශම් අු  පාු ව අශ ද සියලු
ශිෂය ශිෂයාවන් හට
තිශබනවා. ඒ ිවසා වෘවීය ය මාර්ශවෝපශ්ධ කවරශයක් - career
guidance counsellor ශකශනක් - පවී කරලා,  අ.ශප .ස. සාමානය
ශප් විභාවයට වසර කිහිපයකට ශපර සියලු ශිෂය ශිෂයාවන් හට
ඒශව ් ලන්ශේ වෘවීය ය ජීවිතය හුඩා  වස්සා වන්ශන් ශක ශහමෙ
කියන උපශ්ධ නය ලබා ශෙන එක ඉතා අව යයි.
ශම් රට පාලනය කරපු සියලු රජයන් වෘවීය ය පුුණුවට
විශ ේෂ අවධානයක් ශය ුද කර තිශබන බව අපි ෙන්නවා. විවිධ
වෘවීය ය පුුණු පාඨමාලා තිශබනවා. විවිධ languages ඉශවන
වන්න,  තාක්ෂණ විෂයයන් ඉශවන වන්න අවස්ථාව ඒ
ශව ් ලන්ට තිශබනවා. ශම් වසර ශෙශක් කාලය අපි හිකයට
සුලසුම් කශ් වී,  තම වෘවීය ය අධයාපනය පිළිබඳව ෙුුවම්
සම්භාරය අශ ද ිවෙහස් අධයාපන ක්රමය යටශවීම ඒ ශව ් ලන්ට
ලබා දීමට පුු වන්. ඒ ිවසා ශම් වසර ශෙකක කාලය මාස 22ට අු 
කර වුනීමවී සමඟම,  ඊට ඔබ්ශබන් ගිහි් ලා වෘවීය ය පුුණුවට
ශිෂය ශිෂයාවන් ශය ුද කරවන්ශන් ශක ශහ මෙ කියලාවී අශ ද
වු  අමාතයතුමන්ලා අවධානය ශය ුද ක් යුතු බව ශම්
අවස්ථාශවදී මතක් කරනවා. ශම කෙ,  පුුණු පාඨමාලා තිුදණාට
ඒවා වුන ෙුුවවවීකම සහ ශය ුදමටම ඉතා අු  ිවසා.
විශ ේෂශයන්ම ඒ තුළින් ලබන ෙුුවම තම වෘවීතියට වුෙවවී
අවීෙුීමක් කියන මානසිකවීවය ශම් රශට් ඉතා අු යි.

ූහලාසනාූපඪ වු  මන්ත්රීතුමිව,  අෙ සභාව ක්  තබන
අවස්ථාශව විවාෙයට මටවී සහභාගිමටමට අවස්ථාවක් ලබා දීම
වුන ස්තුතිවන්ත වනවා. වු  ශම ශහ මඩ් ුදසම්මි්  මන්ත්රීතුමා
විසින් ඉදිකපවී කර තිශබන ශමම ශයෝජන ාශවන්,  අ.ශප .ස.
සාමානය ශප් ඒ වාශේම උසස් ශප් විභාව අවසන් මට අවුු ු 
ශෙකක පමණ කාලයක් අශ ද රශට් තු ණ ජීවිතවල කාලය
අපශවී යන බවයි ශපන්වා ශෙන්ශන්. ශම් ෙු වන්ශේ අපශවී යන
කාලය අවම කිමම සඳහා වත යුතු ක්රියාමාර්ව වුන අෙ වු 
ුමතිතුමන්ලා,  වු  මන්ත්රීතුමන්ලා ශම් විවාෙශය දී අෙහස් ්රකා
ක්ා. මාවී ඒ අෙහස් සමඟ එකඟ ශවන වමන්,  ඊට වඩා ා ශවනස්
අෙහසක් ්රකා කිමමට බලාශප ශර වීතු වනවා.

තු ණ කටයුතු විෂයය සම්බන්ධව කථා කිමශම්දී,  ස්ශවච්ඡා
ශසේවය වුන අපි හුම ශවලාශවම කථා කරනවා. ස්ශවච්ඡා ශසේවය
සඳහා ශම් රශට් තු ණ තු ිවයන්ශේ ශය ුදමටම එන්න එන්නම
අු  ශවලා තිශබනවා. ූහලාසනාූපඪ වු  මන්ත්රීතුමිව,  පිට රටවල
රැකියාවක් ලබා වන්න ගියාම volunteer service එක වුන
විශ ේෂශයන්ම සලකා බලනවා. ස්ශවච්ඡා ශසේවශයන් - volunteer
service එශකන් - ලෙ අවී ෙුීම් වුන සලකා බලනවා. අපි ශම්
රශට් පුු ු  ශවලා තිශබන්ශන් විභාව ක්රමයකට. විභාව ක්රමය
යටශවී පවවීවන විභාවවලින් සමවී වුශණ වී,  ඒ පු්ධවලයා ශහ ඳ
පු්ධවලයකු ශලසවී,  අසමවී වුශණ වී ඒ පු්ධවලයා වුඩා කට නුති
පු්ධවලයකු ශලසවී හංවු  වුශහනවා. ඒ ිවසා ශම් රශට් තු ණ
අසහනය ුති මට,  අපට කුරලි ශෙකකට ුදුණ ශෙන්න සිු  වුණා.
උතුු  ්රශ්ධ ශය තු ණ කුරැ් ලකට ුදුණ ශෙන්න සි්ධධ වුණා.
එවුිව තු ණ තු ිවයන් අහකට ොන්ශන් නුතුව,  ඒ අයට ෙුුවම
සහ ුවයීමක් ලබා දය යුතුයි. තාක්ෂණය භාවිත කරමින් ශම් රට
ුතුශ්ේ ඉදිකයට යන්න පුු වන් අවස්ථාව ඒ සියලුශෙනාටම ලබා
දය යුතුයි. ඒ තුළින් ඉතා ක්තිමවී,  ුද්ධධිමවී,  විනයවු ක තු ණ
පරපුරක් ශම් රශට් ම්හි ක් හුකියි.

මා හිතන්ශන් අෙ ශවනශක ට වෘවීය ය අධයාපනය වුන ශම්
රජශය එතරම් අවධානයක් නුහු කියලායි. ඒ ිවසා අපි ශම්
කාලය තු් ශම් තු ණ තු ිවයන් ශම් රශට් ස්ථාපනය කරලා
තිශබන විවිධ ආයතන තුළින් විශ ේෂ පුුණුමටම් සඳහා ශය ුද
කරන්න ඕනමය කියලා අපි ශයෝජනා කරනවා. ජාතික ශය වුන්
ශසේනාංකය,  ජාතික තු ණ ශසේවා සභාව,  ශ්රී ලංකා වෘවීය ය පුුණු
අධිකාිකය වුිව ආයතනවලින් අශ ද තු ණ තු ිවයන්ශේ
කුසලතා දයුණු කර වුනීම සඳහා විවිධ පාඨමාලා ඉදිකපවී

ූහලාසනාූපඪ වු  මන්ත්රීතුමිව,  අශ ද රශට් අධයාපන ක්රමය
නූතන ශලෝකයට වු්ශපන විධියට ්රතිසංවිධානය කශ් වී,  අශ ද
රශට් තිශබන ්ර ්න වි ාල ්රමාණයක් අපට ඒ තුළින්ම විසඳා
වන්න පුු වන්. එක පරම්පරාවක් තුළින් ශම් රට ශලෝකශය විශිෂ්ට
රටක් බවට පිකවර්තනය කරන්නට අපට අවස්ථාව තිශබනවා. ඒ
අවස්ථාව අපට ලුශබන්ශන්,  අශ ද අධයාපන ක්රමය ්රතිසංවිධානය
කරලා,  ඉදිකයට ගිශය වී පමණයි කියමින් මශේ කථාව අවසන්
කරනවා.

[අ.භා. ෙ.10

ගරු නිතයෝෂ්  තපතර්යා මාතහ ා

(மாண்புமிகு நிரராஷன் தபரரரா)

(The Hon. Niroshan Perera)
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ගරු මූලානනාරූඪ මාත් ත්රීුරමාතා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මී්ඟට,  වු  ශරෝහණ බණ්ඩා ාර මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාි 
පහක කාලයක් ශවන්ව තිශබනවා.
[අ.භා.ෙ.16

ගරු තයෝහණ බංඩාය මාතහ ා

(மாண்புமிகு ரராஹை பண்டார)

(The Hon. Rohana Bandara)

ූහලාසනාූපඪ වු  මන්ත්රීතුමිව,  විභාව ශෙකක් අභිුදඛ්ශය
තිශබන ශවලාවක අශ ද වු  ශම හමඩ් ුදසම්මි්  මන්ත්රීතුමා ඉතා
කාශලෝචිත ශයෝජනාවක් වු  සභාවට ඉදිකපවී කර තිශබනවා. ඒ
සම්බන්ධශයන් සුවිශ ේෂී වූ අෙහස් වණනාවක් වු  සභාශව ්රකා
වුණා. හුම ශෙයක්ම හිකයට අධීක්ෂණය කරලා,  ක්මනාකරණය
කරලා,  අශ ද විභාව ක්රමය ුතුු  සියලු ශ්ධව්  ශවනස් කරලා රට
ශව ඩා නුිනය යුතු කාලය ෙුන් ුවි් ලා තිශබනවා.
අශ ද අධයාපන ක්රමය තු් උසස්ම අධයාපනය ලබපු අය තමයි
අශ ද වි ්වවිෙයාල ෙු ශවෝ. වි ්වවිෙයාල අධයාපනය ලබලා
උපාධියක් අරශවන එළියට ආපු ඔවුන් අවසානශය ශව ුව ශවලා
තිශබන්ශන් ශක තුනටෙ?
ූහලාසනාූපඪ වු  මන්ත්රීතුමිව,  අශ ද විභාව ක්රමශය
තිශබන්ශන්,  මතක ක්තිය උරවා බුලීශම් ක්රමශවෙයක් විතරයි.
එය අශ ද විභාව ක්රමශය තිශබන වුටලුවක්. කට පාඩා ම් කරලා, 
විභාවයට ශපනී ඉඳලා,  මතකශයන් ලියලා,  සමවී ශවච්චා ශකනා
රැකියාවකට ශතෝරා වන්නවා. හුබුයි,  අවසානශය රැකියාවක්
ලුශබන්ශන් ශම් හොරපු විෂයාුවූලලවෙ? අශ ද වු  ාන්ත
බණ්ඩා ාර මන්ත්රීතුමා කිවවා,  තාක්ෂණ විෂයයන් සහ ශසෞන්ෙර්යය
විෂයයන්වලට ෙක්ෂතා ෙක්වන අය ශවනවී තුන්වල ගිහින්
සිටිනවා කියලා. අපි උතුු  මුෙ ප්ාවී සභාව ිවශයෝජනය කරන
යුවශය අශ ද ප්ාවී සභාව යටශවී ගුු වු න් බඳවාවන්න ගියාම
අපි වි ාල වුටලුවකට ුදුණ ු න්නා. විෙයාවට ගුු වු  නුහු, 
විවතයට ගුු වු  නුහු,  ශසෞන්ෙර්යය විෂයයන්වලට ගුු වු 
නුහු. හුබුයි,  ශබෞ්ධධ ශිෂ්ටාචාාරය,  සිංහල වාශේ විෂයයන්වලට
ඉ් ලුම් ක් වි ාල පිිකසක් සිටිනවා. කුමක් ශහෝ උපාධියක් තිුදණු
පළියට ශසේවයට බඳවාශවන,  අශ ද රශට් ෙු වන්ට උවන්වන්නට
ශය ෙවලා ඒ අයශවන් අශ ද අධයාපන ්රවතිය ලබන්න පුු වන්ෙ?
ශම් වාශේ කාරණා හරහා අපශේ කාලය අපශවී යනවා.
අශ ද ිවශරෝෂන් ශපශර්රා මුතිතුමා කිවවා වාශේ,  ශම් ෙු වන්
වෘවීය ය පුවීතකට ශය ුද කරන්න ක්රමයක් හෙනවා නම් ශහ ඳයි.
එශහම නුවීනම්,  උසස් ශප් හොරන්න එනශක ටම ශම් අධයාපන
ක්රමශය ඔබ ශතෝරාවන්නා විෂයයන්වල වුටලුවක් තිශබනවාය
කියන කාරණය පුහුදලි කරලා,  එය ඔවුන්ශේ මනසට ුතුු 
කරලා,  එතුනදීම අපට ඒ අය ශප් වස්වන්න පුු වන් නම්
ශහ ඳයි. එශසේ නුතිව වි ්වවිෙයාලයට එනශක ටවී ශම් වුටලුව
තිශබනවා නම්,  උපාධිය ශවන එළියට එන ශකනාට ්රාශයෝගිකව
ශම් භූමිය තු් අව ය වෘවීය ය ෙුුවමක් නුතිශවනවා කියලා
ෙන්නවා නම්,  ශම් අයට අව ය සුු සු මාර්ශවෝපශ්ධ ය ලබා
ශෙන්න අපි තවම ශප් වුශසන්ශන් නුවීශවී ුයි? "ඔබ ශම්
පුවීතට ශය ුද ශවන්න" කියලා ඒ කටයුවීත කරලා ශෙන්න
ක්රමයක් නුහු. එහි ්රතිලලය විධියට අෙ අපි ුවිවී තිශබන්ශන්
ශක තුනටෙ කියලා බලන්න. මම ශම් කතාව ඉ් ලාවන්න
්රධානම ශහේතුව කරවවීශවී,  අුවරාධපුර දස්ත්රික්කශය සිටින අෙ
ශවනශක ට ඔබතුමන්ලා පවීමටම් ලබා දීපු උපාධිධාිකන්වයි. අෙ
අශ ද රජයට වි ාල බරක් විධියට තමයි ශම් උපාධිධාිකන්
පවීශවලා තිශබන්ශන්. උපාධිධාිකන් කියන්ශන් අශ ද රශට් වුි ම
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අධයාපනය ලබපු අය. ශම්ක පුු ම අපරාධයක්. ශම් රටට
සම්පතක් විධියට අශ ද රශට් වුි ම අධයාපනය ලබා සිටින
ශකනාශවන් ්රශයෝජනයක් වන්න බුහු. ඒ අයශවන් තවවී
වෘවීය ය අව යතා ෙහයක් විතර සපුරා වන්න බුහු. ශම්,  අශ ද
රශට් උසස්ම අධයාපනය ලබපු ශකනාශේ තවීවීවය. ඒ අය
නුවත ශම් රජයට බරක් ශවනවා. අෙ රජයට ශම් ්ර ්නශයන්
ශබ්ශරන්න බුික තවීවීවයක් තිශබන්ශන්.
අශ ද ශවෝඨාභය රාජපක්ෂ මුතිතුමා උපාධිධාිකන්ට රැකියා
හුටෙහසක් ශෙනවා කිවවා. අෙ ඒ උපාධිධාිකන්ශේ කාලය වි ාල
ව ශයන් අපශවී ගිහින් තිශබනවා. විශ ේෂශයන්ම කාන්තා
පාර් ්වය වවීතාම ඔවුන් වයස යනශක ට ශෙමාපියන්ට තිශබන
බරක් තමයි ඒ අය විවාහ කර දීම. එතශක ට,  ඔවුන්ශේ උපාධියට
අව ය
රැකියාව ලුශබනකම් බලාශවන ඉන්ශන් නුතිව
හදසිශයම විවාහ කරලා ශෙනවා. ඒ ෙු වාට රැකියාවක් නුතිව
බලාශවන ඉඳලා විවාහ ශවලා අවසානශය ශම් රැකියාව
ලුශබනශක ට ඒ ෙු වා වර්භනී මාතාවක් බවට පවීශවලා. ලබන
ඉිකො සිට ශම් අය හුදො පුුණුවකට හුදො කඳවුරකටවී යවන්න
ලමස්ති කරලා තිශබනවා. එතශක ට අර වර්භනී මාතාව එතුනට
ගිහි් ලා පුුණුව ලබන්ශන් ශක ශහ මෙ? අශනක් පුවීශතන්
ෙු වන් ලුුදණු අයවී ශමම කණ්ඩා ායශම් ඉන්නවා. මාස හයට
අු  අත ෙු වන් ඉන්න අම්මලා ශම් පවීමටම්ලාභින් බවට පවීශවලා
තිශබනවා. ඒ අය එතුනට ගිහි් ලා ඒ පුුණුව ලබන්ශන්
ශක ශහ මෙ? ශම් පුුණු කාලසීමාව තු් ඒ ෙු වාශේ ූහලික කිික
අව යතාව සපුරා ශෙන්නවවී අවස්ථාවක්,  ක්රමශවෙයක් සකස්
කරලා නුහු. එක්ශකෝ හවසටවවී ශවෙර එන්න ්ඟ තුනකට ඒ
අය අුවයුක්ත කරලා ශෙනවා නම් ශහ ඳයි. එශහම ක්රමශවෙයකුවී
නුහු. ඒ සති තුන ශන්වාසිකව වත කරන්න ඕනම. එතශක ට ශම්
කුඩා ා ෙු වාට ශෙමාපියන්ශවන් ලුම්ය යුතු රැකවරණය ලබා
වන්න,  ෙු වාශේ ූහලික ආහාර අව යතාව සපුරා වන්න ක්රමයක්
නුහු.
අෙ ශවනශක ට ඒ රැකියාව ලබා දීලා මාසයකට වුි  කාලයක්
වතශවලා තිශබනවා. නුදවී,  ශම් අයට වුප්පක් ශවවලා නුහු.
ශම් වාශේ වි ාල වුටලු රාශියකට අශ ද උපාධිධාිකන් අෙ
පවීශවලා තිශබනවා. ශම් සියලු ශ්ධව්  අපි ිවවුරද කරවත යුතුයි
කියා මම සිතනවා.
යළිවී අශ ද රට ශක ශරෝනා අවොනමට ලක්ශවලා තිශබනවා.
එම ිවසා ශම් කාලසීමාශව ශම් පුුණුවට ශවන්වන අය පිළිබඳ
විශ ේෂශයන් අවධානය ශය ුද කරන්න ශවනවා. තවවී 400ක්
ෙ00ක් එක කඳවුරකට ශවනු් ලා ශම් පුුණුව ශෙන්න යනවා
නම්,  බුිකශවලා ශහෝ එතුනටවී ශම් ශක ශරෝනා positive
ශකශනක් ආශව වී එතුනදී තවවී වි ාල වුටලුවකට ුදුණ
ශෙන්නට සි්ධධ ශවනවා.
අශ ද රට ශමවුිව අභාවයකට ුදුණශෙන තුනට පවීශවලා
තිශබන්ශන් අශ ද අධයාපන ක්රමශය තිශබන ්ර ්න ිවසායි. එම
මානසිකවීවය ශවනස් කරන්නට නම්,  අශ ද රශට් ෙු වන්ශේ සහ
ශෙමාපියන්ශේ යන ශෙශව ් ලන්ශේම ආක් පමය ශවනසක් සිු 
ක් යුතුයි. සියලුශෙනාම හිතාශවන ඉන්ශන් ඉක්මනට උපාධියක්
ශවන ශක ශහ ම හික රජශය රැකියාවකට යන්නයි. ශම් රජශය
රැකියා කියන මානසිකවීවශයන් අශ ද ෙු වන් සහ ශෙමාපියන්
වලවාවන්න පුු වන් ක්රමශවෙයක් සකස් කරලා,  අශ ද රශට් ශ්රම
ශවශ්ඳ ශප ්් තිශබන අව යතා හඳුනාශවන ඒ අුවව අව ය
අධයාපනයක් ලබාශෙන්න පුු වන් ක්රමයක් සකස් කරන ශතක්
ශම් රශට් ශම් වුටලුවට අපට ුදුණ ශෙන්න ශවනවා. එශතක් ශම්
්ර ්නය හුම ොම ඔු  ු වයි. ඒ ිවසා අශ ද අධයාපන ක්රමය ුදල සිට
ශවනස් කරලා,  විශ ේෂශයන්ම ආක් පමය ශවනසක් කරලා ශම්
"රජශය රැකියා" කියන මානසිකවීවශයන් අශ ද සියලුශෙනා
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පාර්ලිශම්න්තුව

[වු  ශරෝහණ බංඩා ාර මහතා

වලවාශවන,  එතුිවන් ඉදිකයට ශවනයන්න පුු වන් ක්රමශවෙයක්
සකස් කරන එක අශ ද අධයාපන ක්රමයට වුෙවවී වන කාරණයක්
කියලා මම හිතනවා. ශමවුිව ශ්ධව්  කරන්නට පක්ෂ ශදෙයකින්
ශත රව අපි සියලුශෙනා කටයුතු ක් යුතුයි. සමශහන කාලයක
ඉඳලා අපි ශම් අධයාපනය හසුු වනවා. ිවෙහස් අධයාපනය ලුබූ
තුන ඉඳලා කරශවන යනවා. එශහවී අපි තවමවී කරන්ශන්
අවීහො බුලීම් පමණයි. ඒ ිවසා අවීහො බුලීම් අවසන් කරලා, 
උසස් අධයාපනය ලබා ශෙනශක ට ශම් රශට් ශ්රම ශවශ්ඳශප ්ට
අව ය ශ්රමිකයන් ිවර්මාණය කරන්නට අපි කටයුතු කරුද. මම
කලින් කියපු විධියට උසස්ශප් සිංහල,  ශබෞ්ධධ ශිෂ්ටාචාාරය
වාශේ විෂයයන්වලට එන අයට ඒ විෂයයන්වලට අමතරව
වෘවීය ය පුවීශතන් කුමක් ශහෝ වටිනාකමක් තිශබන තවවී එක
විෂයයකටවවී අුවයුක්ත කරන්නට පුු වන් නම්,  එවුිව
කාරණයකට වි ්වවිෙයාල තු් ශප් වුශසනවා නම් මා හිතන
විධියට එයට වටිනාකමක් ලුශබයි කියන කාරණය මතක්
කරමින්,  ශම් අවස්ථාව ලබාදීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත
ශවමින් මශේ කථාව අවසන් කරනවා.
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ගරු ඒ. ඩී. සුසිල් ත්රේමාතජය්  මාතහ ා - (අධයාපන
්රතිනංන්කයණ,  විවෘ විශ්වවිදයාල හා දුයන්ථ අධයාපන
්රවර්ධන යාජය අමාතා ය)

(மாண்புமிகு ஏ.டி. சுசில் பிரரமஜெந்த - கல்விச் சீர்திருத்தங்கள்,
திறந்த
பல்ககலக்கைகங்கள்
மற்றும்
ததாகலக்கல்வி
ரமம்பாட்டு இராஜாங்க அகமச்சர்)

(The Hon. Susil Premajayantha - State Minister of Education
Reforms, Open Universities and Distance Learning
Promotion)

ූහලාසනාූපඪ වු  මන්ත්රීතුමිව,  වු  ශම හමඩ් ුදසම්මි් 
මන්ත්රීතුමා විසින් ඉතාම කාශලෝචිත මාතෘකාවක් යටශවී අෙ සභාව
ක්  තබන අවස්ථාශව ශයෝජනාව ඉදිකපවී කර තිශබනවා කියන
එකයි මශේවී අෙහස. අෙ සභාව ක්  තුබීශම් ශයෝජනාව පිළිබඳ
ශම් විවාෙශයදී අශ ද වු  අමාතයතුමා ෙ ුතුු ව වු 
මන්ත්රීතුමන්ලා අටශෙශනක් අෙහස් ්රකා ක්ා. අපට පුයක විතර
කාලයක් තමයි සභාව ක්  තුබීශම් ශයෝජනාවට අෝ විවාෙය
ශවුවශවන් ශවන් කරලා තිශබන්ශන්. ුවීත ව ශයන්ම ශමවුිව
මාතෘකාවක් මීට වඩා ා වි ාල පිිකසකශේ අෙහස් ලබාවන්න පුු වන්
වන විධියට දනයක් පුරා විවාෙ කරන්න ශයෝජනා ක්වී වටිනවාය
කියන කාරණය අපි සියලුශෙනා පිළිවන්නවා.
ශම්ක කාලීන අව යතාවක්. මට ලුබී තිශබන සීමිත කාල
සීමාව තු් මා පිළිතුු  ශෙන්නම්. ශමහි ඉතාම සරලව කියා
තිශබන්ශන්,  අශ ද පාස්  ෙු වන් විශ ේෂශයන් අ.ශප .ස. සාමානය
ශප් සහ අ.ශප .ස. උසස් ශප් කියන විභාවවලට ශපනී සිටියාට
පසුව වි ්වවිෙයාලයට යන ශතක් ේ ව ශයන් මාස 22ක පමණ
කාලයක් ඔවුන්ට තම ජීවිත කාලශයන් ිවරපරාශ්ධ අහිමි වනවාය
කියන කාරණය සහ ශම් කාලය අු  කරවුනීම ඉතාම වුෙවවී
කියන කාරණයයි. ශම් ්ර ්නයට විසඳුම ලුශබන්ශන් සමස්ත
අධයාපන ්රතිසංස්කරණයක් තු්යි.
මම ශම් අවස්ථාශවදී අතිවු  ශවෝඨාභය රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. එතුමා ජනාධිපති ුරරයට පවී
මටමට ශපරාතුවම "ශසෞභාවයශය ෙුක්ම" ්රතිපවීති ්රකා ය තු්
ශම් සඳහා අව ය වන්නා වූ වුඩා  පිළිශව් සංක්ෂි දතව සඳහන්
කරලා තිුදණා. එහි එය සඳහන් කර තිුදණා විතරක් ශන ශවයි, 
මුතිවරණශයන් පසුව එතුමා ශම් සඳහා කාර්ය සාධක බලකායක්
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ෙ පවී ක්ා. ඊට ශපරාතුව ඉඳලාම ශම්වා වුන සාකච්ඡා වුණා.
නුදවී ශම් කාර්ය සාධක බලකාය මිනන් මානව සම්පවී
සංවර්ධනය ක්ශෂේත්ර තුනකට ශවන් කරලා,  ඒ ක්ශෂේත්ර තුන ඔස්ශසේ
සම්පවීොයකයන් හුටියට වි ්වවිෙයාල මහාචාාර්යවු න්, 
අධයාපනඥයන්, 
විු හ් පතිවු න්, 
ගුු වු න්, 
ශවනවී
සම්පවීොයකයන් වි ාල පිිකසක් -සම්පවීොයකයන් 200කට වුි 
පිිකසක්- ඒකරාශි කරශවන,  සම්බන්ධ කරශවන ඔවුන්ට විවිධ
ක්ශෂේත්ර ශබො ශවන් කර ු න්නා. එම කාර්ය සාධක බලකාය
මිනන් ්රතිපවීති රාුදවක් වාර්තාවක් හුටියට සකස් කරලා
තිශබනවා. එක ්රධාන කණ්ඩා ායමක් - a core group විශ ේෂශයන්ම ශපර පාසශ්  සිට උසස් ශප් ෙක්වා වූ සාමානය
අධයාපනශය ්රතිසංස්කරණ කියන ක්ශෂේත්රය ශවුවශවන්. තවවී
කණ්ඩා ායමක්,  සම්ර්ර්ණ වෘවීය ය අධයාපනය කියන ක්ශෂේත්රය
ශහවවී ෙු වන් වි ්වවිෙයාලයක් ෙක්වා ගිහින් එී අධයාපනය
විධිමවීව කරන්ශන් ශක ශහ මෙ කියන කාරණය ශවුවශවන්.
අශනක් කණ්ඩා ායම,  අශ ද වි ්වවිෙයාල ්රතිපාෙන ශක මිෂන්
සභාශව සභාපතිතුමා වන මහාචාාර්ය සම්පවී අමරතුංව
මුතිතුමාශේ ්රධානවීවශයන් පවී ක්,  ශම් රශට් වි ්වවිෙයාල
ප්ධධතිය තු් උසස් අධයාපනය සඳහා අධයාපන ්රතිසංස්කරණ
සිු  විය යුවීශවී ශක ශහ මෙ කියන කාරණය ශවුවශවන් පවී ක්
කණ්ඩා ායම.
ශම් අවුු ්ධශ්ධ ශක විඩ් - 19 ්ර ්නය මතු වුණාට පසුවවී, 
එනම් මාර්තු මාසශය ඉඳලා පසුගිය මහ මුතිවරණය අවසන් වන
ශතක් ඒ කණ්ඩා ායම් තුන විවිධ බාධක තිම්යදීවී තාක්ෂණය
ඔස්ශසේ සම්බන්ධ ශවමින්,  වි ාල පිකශ්රමයක් ෙරලා,  ඒ අයශේ
කාලය එී ක්ශෂේත්ර තුනට අෝ කටයුතු කිමම ශවුවශවන් වුය
ක්ා. ඒ ශබ ශහෝශෙනා ස්ශවච්ඡාශවන් ඒ කටයුවීත ක්ා. ෙුන් ඒ
පිළිබඳ ්රතිපවීති රාුදවක් සකස් කරලා තිශබනවා. ඒ ්රතිපවීති
රාුදව අපි ෙුන් ජනවත කරන්න ඕනම. පාර්ලිශම්න්තු
මන්ත්රීතුමන්ලාශේ, 
ශෙමවපියන්ශේ, 
වෘවීය ය
සමිති
ිවශයෝජිතයන්ශේ, 
වි්ධවතුන්ශේ, 
විු හ් පතිවු න්ශේ, 
ගුු වු න්ශේ,  ෙු වන්ශේ අෙහස් අරශවන,  එම පාර් ්වකු වන් stakeholders - එක්ක සංවාෙයක් ුති කිමම සඳහා අව ය ූහලික
කටයුතු ෙුන් අපි කරශවන යනවා. හුබුයි,  නුවත ශක විඩ් - 19
වසංවතය ඉස්මතු මටමවී එක්ක විවිධ බාධක,  අභිශයෝව එන්න
පුු වන්. නුදවී තාක්ෂණය ශය ොශවන,  ඒ අයශේ අෙහස් සිය් ල
අරශවන,  ඒ හරහා තමයි අවසාන ්රතිපවීති ශකප්ම්පත ඉදිකපවී
කරලා එය ක්රියාවීමක කරන්න පුු වන් වන්ශන්. හුබුයි,  ඒ
ශවුවශවන් අපි කාලය මිඩා ංගු කරන්ශන් නුහු. අපි ෙුනටමවී
ආරම්භ කරන්න පුු වන් ්රතිපවීතිවලට අෝ කටයුතු ආරම්භ
කිමම සඳහා අව ය පියවර විවමින් සිටිනවා,  ජාතික අධයාපන
ශක මිෂන් සභාවවී සම්බන්ධ කරශවන. ශම්ක වි ාල -පුු ් - වුඩා 
පිළිශව්ක්.
1962 අවුු ්ධශ්ධ පාස්  රජයට පවරාවවීතාට පසුව -ිවෙහස්
අධයාපනය ලුුදණාට පසුව- 1972
අවුු ්ධශ්ධ තමයි යම්
ආකාරයක අධයාපන ්රතිසංස්කරණයක් සඳහා ුදල පිු ශව. නුදවී
ශ්ධ පාලන ශවනස් මටම් මත ඊ්ඟ වසර ීපය තු්දී එය ඒ
ආකාරශයන් ක්රියාවීමක වුශණ් නුහු. වර්තමානයට වු්ශපන
පිකද සහ තවවී ෙ ක ීපයකට වු්ශපන්නා වූ අධයාපන
්රතිසංස්කරණයක අව යතාව අෙ අශ ද රශට් හුශමෝටම
ෙුශනනවාය කියන කාරණය ශම් වු  සභාශවදී පක්ෂ - විපක්ෂව
අෙහස් ්රකා කරපු හුම මන්ත්රීවරශයකුශවන්ම කියුවුණා. එහි
තිම්ය යුතු එක් කාරණයක් තමයි,  වු  ශම හමඩ් ුදසම්මි් 
මන්ත්රීතුමා ශම් වු  සභාශව අවධානයට ශය ුද කර තිශබන, 
පාස්  අධයාපනය අවසන් කරන ෙු වන් වි ්වවිෙයාලයට යන
ශතක් අපශවී යන කාල සීමාව අු  ක් යුතුය කියන එක.
මට මතකයි,  අපි සාමානය ශප් විභාවය කශ්ේ 11 වන
ශශ්රේිවශයදී ශන වන බව.
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ගරු මූලානනාරූඪ මාත් ත්රීුරමාතා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

වු  රාජය ුමතිතුමිව,  තවවී විනාි  2 යි තිශබන්ශන්.

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ත්රේමාතජය්  මාතහ ා
(மாண்புமிகு ஏ.டி. சுசில் பிரரமஜெந்த)

(The Hon. Susil Premajayantha)

ඒක තමයි ්ර ්නය. ූහලාසනාූපඪ වු මන්ත්රීතුමිව,  බුිකෙ, 
තවවී විනාි  ෙක,  10ක කාලයක් වුි පුර ලබා ශෙන්න? මට
පිළිතුු  ශෙන්න කාලය මද.

ගරු මූලානනාරූඪ මාත් ත්රීුරමාතා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

වු  රාජය ුමතිතුමිව,  පස් වු  ෙ.30ට සභාශව කටයුතු
අවසන් ක් යුතුයි.

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ත්රේමාතජය්  මාතහ ා
(மாண்புமிகு ஏ.டி. சுசில் பிரரமஜெந்த)

(The Hon. Susil Premajayantha)

එශහම නම්,  මම ශකටිශයන් පිළිතුර ශෙන්නම්. අෙහස් ෙුක්වූ
සියලු මන්ත්රීතුමන්ලා මතු කරපු කාරණය තමයි,  අධයාපන
්රතිසංස්කරණයක අව යතාව. ඒ අව යතාව මුනවින් වටහාශවන
තමයි අතිවු  ජනාධිපතිතුමා කාර්යසාධක බලකායක් පවී කරලා
ක්ශෂේත්ර තුනක් ඔස්ශසේ පුු ්  අධයාපන ්රතිසංවිධානයකට ගිශය.
එය ක්රියාවීමක වන ශක ට ඔබතුමාශේ ශම් ්ර ්නයට
අිවවාර්යශයන් පිළිතුු  ලුශබනවා,  වු  මන්ත්රීතුමිව.
අපශේ තවවී ඉලක්කයක් තිශබනවා,  පාස්  වර්ගීකරණය
පිළිබඳ. ෙුන් ජාතයන්තර පාසලක ෙු ශවක් නම්,  අවුු ු  1ෙ වන
ශක ට සාමානය ශප් විභාවයට ශපනී සිටිනවා. රජශය පාස් වල
නම් එම කාලය අිවවාර්යශයන්ම අවුු ු  16ක් වනවා. ුයි ඒ?
අවුු ු  පහ සම්ර්ර්ණ ශවලායි ඒ ෙු වා පාසලට එන්ශන්. ඔු
11වන ශශ්රේිවයට යන ශක ට වයස 16 plus. උසස් ශප් විභාවය
කරන්ශන් 13වන ශශ්රේිවශයද. 13වන ශශ්රේිවයට යන ශක ට 18
plus. එතුන ඉඳලා අවුු ු  ශෙකක් ගියාම තමයි,  එනම් 20 plus
ශවලා
තමයි
ඔු
වි ්වවිෙයාලයට
ුතුු 
වන්ශන්.
වි ්වවිෙයාලශයන් එළියට එන ශක ට ඔුට ශහෝ ුයට අවුු ු 
24ක්,  2ෙක් පමණ ශවනවා. හුබුයි,  ජාතයන්තර පාසලකට යන
ෙු ශවකු London Examinationsවලට ශපනී සිටියාට පසුව අවුු ු 
21ක් වන ශක ට එළියට එනවා. එම ිවසා ජාතයන්තර පාස් 
ිවයාමනය කිමම අව ය ශවනවා. ඔබතුමන්ලා කිවවා වාශේ,  අශ ද
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විෂය ිවර්ශ්ධ මිනන් ශවනසක් නුතිව සුමට සම අධයාපනයක්
ලබා ශෙන්න ඕනම. ගුු  පුර දපාු  පුරවන්න ඕනම. රජශය පාස් 
10, 17ෙක ගුු වු  2, 47, 000ක් ඉන්නවා. රජශය පාස් වල ගුු ශිෂය අුවපාතය වවීශත වී,  1:17ක්. ගුු වු න් ස්ථානවත කිමශම්
්ර ්නය - teacher deployment issue එක - සහ විශ ෂ
ේ ශයන්ම
විෙයාව,  විවතය,  ඉංග්රීසි කියන විෂයයන්වලට අෝව පවතින ගුු 
හිඟය කියන ්ර ්නය විසඳාවවීශත වී අපට ශම් ්ර ්නයට
සාර්ථකව ුදුණ ශෙන්න පුු වන් කියලා මම හිතනවා.
අධයාපනය පිළිබඳ සම්ර්ර්ණ ්රතිසංස්කරණ වුඩා  පිළිශව්
යන්ශන් ඉහත ී ්රධාන ක්ශෂේත්ර තුනක් ඔස්ශසේයි. වු  මන්ත්රීතුමා
කියන ශම් ්ර ්නයටවී විසඳුම එමිනන් ලුශබනවා. වු  ඩා ලස්
අලහ දශපු ම ුමතිතුමා කිවවා වාශේම,  උවීතර පත්ර ලකුණු
කිමම,  ්රතිලල ිවකුවී කිමම සඳහා වත වන කාලය ශම් පවතින
ක්රමය තු් හුකිතාක් ු රට අු  කිමමට කටයුතු කරනවා. ඒ
වාශේම අධයාපන ්රතිසංස්කරණය අවසන් වන ශක ට ශම්
්ර ්නවලටවී විසඳුම් ලුශබන බව මා සඳහන් කරනවා.
ශම් සීමිත කාලය තු්යි මශේ අෙහස් ෙුක්මටම කරන්න සිු 
වුශණ්. ශමය,  ඉතාම කාශලෝචිත මාතෘකාවක්. අතිවු 
ජනාධිපතිතුමාවී,  රජයවී,  අධයාපන ුමතිවරයා හුටියට වු 
මහාචාාර්ය ජී.එ් . පීිකස් මුතිතුමාවී,  අශ ද සියලු අධයාපන
ආයතනවී - UGC ුතුු  - අධයාපන අමාතයාං ය සහ අිවකුවී
රාජය අමාතයාං - කණ්ඩා ායමක් හුටියට එක්ව කටයුතු කරශවන
යන බවවී මා සඳහන් කරන්න ඕනම. අපි බලාශප ශර වීතු
ශවනවා,  අතිවු  ජනාධිපතිතුමාශේ ්රථම ුරර කාලසීමාව තු්දීම
ශම් ්ර ්නයට අව ය විසඳුම් ලබා ශෙන්න. ශබ ශහ ම ස්තුතියි.

එකල්හි තේලාව අ.භා. 5.30 වූතය්  ගරු මූලානනාරූඪ
මාත් ත්රීුරමාතා විසි්  ්රශ්නය තනොවිමාතනා පාර්ලිතේ් ුරව කල් බන ලදී.
පාර්ලිතේ් ුරව ඊ අු කූලව,  2020 ඔක්ත ෝබර් 08 වන
බ්රහන්පති් දා පූ.භා. 10.00 වන ත ක් කල් ගිතේ ය.
அப்தபாழுது, பி.ப 5.30 மைிொகிவிடரவ மாண்புமிகு தகலகம
தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள் வினா விடுக்காமரலரெ பாராளு
மன்றத்கத ஒத்திகவத்தார்.
அதன்படி பாராளுமன்றம், 2020 ஒக்ரராபர் 08, விொைக்கிைகம
மு.ப.10.00 மைிவகர ஒத்திகவக்கப்பட்டது.

It being 5.30 p.m., THE HON. PRESIDING MEMBER
adjourned Parliament without Question put.
Parliament adjourned accordingly until 10.00 a.m. on
Thursday, 08th October, 2020.

නැ.යු.
ශමම වාර්තාශව අවසාන ුදද්රණය සඳහා ස්වීය කථාවල ිවවුරද ක් යුතු තුන් ෙක්වුව ිකසි මන්ත්රීන් මින් පිටපතක් ශවන
ිවවුරද ක් යුතු ආකාරය එහි පුහුදලිව ලකුණු ශක ට,  පිටපත ලුබී ශෙසතියක් ශන ඉක්මවා
හැ් නාඩ් සංස්කාරක ශවත ලුශබන ශසේ එවිය යුතුය.

குறிப்பு
உறுப்பினர் தமது உகரெின் இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்ெவிரும்பும் பிகை திருத்தங்ககள தமது பிரதிெில் ததளிவாகக் குறித்து
அதகனப் பிகை திருத்தப்படாத பிரதி கிகடத்த இரு வாரங்களுள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாிெருக்கு அனுப்புதல் ரவண்டும்.
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